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گــون رفتــاری اســت.  هــر جامعــه ای بــرای شــکل گيری و رشــد نيازمنــد بهره منــدی از الگوهــای گونا
سرمنشــأ ایــن الگوهــای رفتــاری در ســطوح مختلــف، »خانــواده« اســت؛ نهــادی اساســی کــه محــور 
« مهم تریــن عضــو تربيتــی اســت و نقــش  اصلــی جامعــه بــه حســاب می آیــد. در ایــن بيــن »مــادر

ســازنده ای در شــکل گيری تربيــت فرزنــدان و به دنبــال آن تربيــت جامعــه دارد.
کــه دیــن مبيــن اســام جامع تریــن و کامل تریــن نگــرش را دربــاره شــخصيت زنــان دارد،  همان گونــه 
بهره منــدی از توانایی هــای ایــن قشــر از جامعــه در راســتای تبيیــن الگوهــای درســت رفتــاری باعــث 

ــا باشــيم.  ــا شــاهد جامعــه ای پوی می شــود ت
شــواهد گواهــی می دهــد زنــان بــا توانایــی روحــی و جســمی در راســتای به سرانجام رســاندن رســالت 
خطيرشــان در جایــگاه همســر و مــادر در خانــواده ُمهــر تأییــدی می زننــد بــر جامعه پذیــری فرزنــدان و 

ــا. ــرش آن ه ــرای پذی ــه ب ــازی جامع ــال آن آماده س به دنب
در کنــار ازپیش بــردن اهــداف اصلــی، ترویــج ســبک زندگــی اســامی کــه به نوعــی ارتقــای ســرمایه های 
اجتماعــی هــر جامعــه بــه شــمار می آیــد، ازجملــه وظایــف مهم یــک زن در نهاد خانواده اســامی اســت. 
مــادِر امــروز بــا فراگيــری علــم و دانــش در پــرورش و تربيــت اعضــای خانــواده خــود نقــش محــوری دارد؛ 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــه را تحت تأثي ــون جامع گ ــاد گونا ــود و ابع ــاع می ش ــه زودی وارد اجتم ــه ب ــواده ای ک خان
یــم کــه آمارشــان کــم نيســت؛ آن هایــی کــه بــرای حفــظ  کافــی اســت نگاهــی بــه الگوهــای موفــق بينداز
یشــه های معنویــت در زوایــای متعــدد دارنــد. روی حســاب آن دســته  اصالــت ســعی بــر محکم کــردن ر
از زنانــی هســتند کــه بــا به روزبــودن در حوزه هــای علم انــدوزی، پرچــم دار تمــدن نویــن اســامی هســتند 
کــه در زمينــه نهادینه کــردن فرهنــگ مهدویــت در عرصه هــای فــردی،  و بــر خــود واجــب می داننــد 

خانوادگــی و اجتماعــی نقــش تأثيرگــذاری را بــه یــادگار بگذارنــد. 
بــا ایــن تفاصيــل، از حضــور زنانــی کــه جنگ را تجربه کرده اند و در قامت مادر و همســر ایثارگر و شــهيد 
تمام قــد ایســتادند و ســر خــم نکردنــد، نمی تــوان چشم پوشــی کــرد. ایــن گــروه از زنــان در جایگاهــی واالتــر 

به عنــوان مرجــع تربيتــی و رکــن اصلی خانواده سرنوشــت انقاب اســامی را تغيیــر دادند. 
 بــر کســی پوشــيده نيســت کــه زنــان امــروز کــه به نوعــی مکمــل مردهــا در جامعــه هســتند، توانســته اند بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن بــر نقــش اصلــی خــود کــه تحکيــم خانــواده اســت، تســلط پیــدا کننــد. آن هــا در 
کنــار مســئوليت های خانوادگــی، بــار مســئوليت های اجتماعــی را بــه بهتریــن شــکل بــا خروجــی موفــق 
بــه دوش می کشــند. مشــارکت فعالشــان بــا چاشــنی کارهــای عام المنفعــه نمونــه بــارزی اســت کــه در 
ســطح جامعــه شــاهد آن هســتيم؛ ورود بــه حوزه هایــی کــه زیرپوســتی بــر تربيــت دیگــر اعضــای خانــواده 
تأثيــر می گــذارد و در آینــده ای نه چنــدان دور ایــن مــدل رفتــاری شــخصيت فرزنــدان را نشــانه می گيــرد 

گذاشــتن در مســيری می کنــد کــه از او الگــو و الهــام گرفته انــد.  و آن هــا را وادار بــه پا
ــان و  ــز اهميــت دارد، فراهم کــردن زیرســاخت هایی از جنــس رعایــت حقــوق زن آنچــه بيــش از هــر چي

تکریــم جایــگاه آن هاســت. زیــرا زن بنيان گــذار و رکــن اصلــی اجتمــاع بشــری اســت.

سردبير

الترین مراجع تربیتی  زنان، وا

مليحه
 ابراهيمی یزدی
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ـــه  موضـــوع زن و چگونگـــی نـــگاه اســـام ب
او یکـــی از مســـائل چالشـــی در منظومـــه 
اندیشـــه اســـامی اســـت. زیـــرا نـــوع نگـــرش 
مـــدل  چگونگـــی  در  زن  جایـــگاه  بـــه 
حضـــور او در اجتمـــاع و خانـــواده جهـــت 
موضع گيری هـــای  و  رفتـــار  و  می دهـــد 
وی را ســـامان می بخشـــد. در بســـياری 
برخـــورداری  بـــر  یـــم  کر قـــرآن  آیـــات  از 
در  شایســـته  انســـانی  جایـــگاه  از  زنـــان 
کيـــد شـــده  عرصـــه خانـــه و جامعـــه  تأ
کلـــی  اســـت. آنچـــه از تبيیـــن خطـــوط 
و  زن  اختصاصـــی  و  مشـــترک  حقـــوق 
مـــرد اســـتنباط می شـــود، آن اســـت کـــه 
حـــق مشـــترک همـــان چيـــزی اســـت کـــه 

در تعالـــی روح و ارتقـــای انســـانيت زن 
و مـــرد مؤثـــر باشـــد و حـــق مختـــص آن 
کـــه در پـــرورش هویـــت خـــاص  اســـت 
ـــا مـــرد ســـهم بســـزایی داشـــته باشـــد.  زن ی
از ایـــن رو حفـــظ کرامـــت زنـــان در همـــه 
می شـــود؛  دیـــده  اســـامی  تکاليـــف 
و  آســـان  ازدواج  ماننـــد  دســـتوراتی 
هدفمنـــد، انتخـــاب همســـر شایســـته، 
خانـــواده،  اعضـــای  عاطفـــی  روابـــط 
و  خانـــواده  بـــه  پایبنـــدی  و  وفـــاداری 
تأميـــن مخـــارج زندگـــی کـــه نتيجـــه آن هـــا 
حفـــظ کرامـــت اعضـــای خانـــواده به ویـــژه 
زنـــان اســـت. ســـيره و رفتـــار اوليـــای دیـــن 
ع( نيـــز بيانگـــر  و از آن جملـــه امـــام رضـــا)
پاسداشـــت کرامـــت انســـانی زنـــان اســـت. 
، همســـر  ایشـــان مقـــام زن را در نقـــش مـــادر

ـــد:  ـــد و می فرماین ـــم می کنن ـــر تکری و دخت
»خداونـــد بـــزرگ دربـــاره زنـــان مهربان تـــر از 
مـــردان اســـت و مـــردی نيســـت کـــه زنـــی از 
محـــارم خویـــش را شـــاد کنـــد، مگـــر آنکـــه 
خداونـــد او را در قيامـــت شـــاد خواهـــد 
ص367(. ج21،  کرد«)وسائل الشـــيعه: 
بزرگوارشـــان  خواهـــر  بـــه  آن قـــدر  امـــام 
کـــه  داشـــتند  محبـــت  و  احتـــرام 
ـــارت کنـــد،  ی ـــد: »هرکـــس او را ز می فرمودن
یـــارت و دیـــدار  بهشـــت بـــرای اوســـت.« و ز
یـــارت خودشـــان  خواهرشـــان را ماننـــد ز
دانســـته و  فرموده انـــد: »هرکـــس معصومـــه 
یـــارت  یـــارت کنـــد، گویـــی مـــرا ز را در قـــم ز
ج1،  اخبارالرضـــا،  اســـت«)عيون  کـــرده 
ص660 (. ایـــن کام به روشـــنی گویـــای 

مقـــام کریمانـــه زنـــان اســـت.

کرامت کلیدواژه شخصیت زن از منظر امام رضا)ع(

طاهره 
رحيم پور ازغدی
یخ،  دکترای تار

فرهنگ و تمدن 
اسامی



7 شماره نخست|  بهار 1401

پایبنـــدی  و  ازدواج  اســـام،  منظـــر  از 
بـــه کانـــون خانـــواده نشـــانه شـــخصيت 
مـــرد  و  زن  تکامـــل  اســـاس  و  انســـانی 
ازدواج  نيـــز  ع(  رضـــا) امـــام  اســـت. 
زنـــان  جایـــگاه  و  کرامـــت  حافـــظ  را 
گـــر در  می داننـــد  و می فرماینـــد: »حتـــی ا
کيـــدی  قـــرآن آیـــه ای محکـــم از قـــرآن و تأ
در ســـنت و روایتـــی مســـتفيض و مشـــهور 
ــد در ازدواج  ــه خداونـ ــود، از آن روی کـ نبـ
نزدیک شـــدن  نزدیـــکان،  بـــا  نيکـــی 
ــرار  ــوب را قـ ــش قلـ ــت و نرمـ ــراد دوردسـ افـ
خردمنـــدی  عاقـــل  هيـــچ  اســـت،  داده 
موفـــق  افـــراد  و  برنمی تافـــت  روی  آن  از 
می گرفتند)اصـــول  پیشـــی  ازدواج  بـــه 
ایـــن ميـــان  ج5، ص374(. در  کافـــی، 
معيارهـــای انتخـــاب همســـر اوليـــن قـــدم 
در پیمـــان زناشـــویی اســـت کـــه بســـيار 
مهـــم اســـت و زندگـــی زوجيـــن و خانـــواده 

می دهـــد. قـــرار  تحت تأثيـــر  را  آن هـــا 
در  بی توجهـــی   ، دیگـــر عبـــارت  بـــه 

عواقـــب  زندگـــی  شـــریک  انتخـــاب 
فـــردی  کرامـــت  و  دارد  جبران ناپذیـــری 
چالـــش  بـــه  را  انســـان  اجتماعـــی  و 
به منظـــور  ع(  رضـــا) امـــام  می کشـــاند. 
حفـــظ کرامـــت زنـــان و اســـتحکام نظـــام 
ک هـــای مناســـب بـــرای  خانـــواده بـــه ما
و  می کننـــد  اشـــاره  دختـــران  ازدواج 
می فرماینـــد: »هـــر یـــک از شـــما بنگـــرد 
ـــه چـــه  ـــز و گرامـــی خـــود را ب ـــد عزی کـــه فرزن
کســـی شـــوهر می دهـــد و ثمـــره حيـــات 
بـــه دســـت  را  تربيـــت  خویـــش  و  خـــود 
چـــه فـــردی می سپارد«)وسائل الشـــيعه، 

.)79 ص
بدین ترتيـــب امـــام بـــا هشـــدار بـــه والدیـــن 
از  دختـــران،  ارزشـــمندی  بـــر  کيـــد  تأ و 
ـــران  ـــر ازدواج دخت ـــد در ام ـــان می خواه آن

دقـــت کافـــی داشـــته باشـــند.
وصلـــت  در  ع(  رضـــا) امـــام  نـــگاه  در 
زناشـــویی فضایـــل معنـــوی و اخاقـــی 
اهميـــت بيشـــتری نســـبت بـــه مســـائل 

ظاهـــری و مـــادی دارنـــد. بـــه هميـــن دليـــل 
ک هـــای ازدواج را اعتقـــادات   یکـــی از ما
گـــر  زوجيـــن می داننـــد و می فرماینـــد: »ا
کـــه از  کـــرد  مـــردی از تـــو خواســـتگاری 
ــا وی  دیـــن و اخاقـــش راضـــی بـــودی، بـ
ازدواج کـــن و فقـــر و تنگ دســـتی او مانـــع 
ج100،   ، نباشـــد«)بحاراالنوار ازدواجـــت 

ص372(.
واســـطی  حسين بن  بشـــار  همچنيـــن 
ع(  رضـــا) امـــام  »خدمـــت  می گویـــد: 
کـــه یکـــی از بســـتگانم از  نامـــه نوشـــتم 
دختـــرم خواســـتگاری کـــرده، ولـــی مـــرد 
اســـت  آیـــا صـــاح  اســـت.  بداخاقـــی 
درآورم؟  او  ازدواج  بـــه  را  دختـــرم  کـــه 
ــاق اســـت،  ــر بداخـ گـ ــود ا ــرت فرمـ حضـ
از   ». درنيـــاور او  ازدواج  بـــه  را  دختـــرت 
ســـویی به دليـــل نقـــش خلـــق و خـــوی 
مـــرد  در همســـرداری و تربيـــت فرزنـــد، 
بـــا شـــراب خواران نهـــی  امـــام از ازدواج 

ص123(. می کنند)فقه الرضـــا، 
یـــه  مهر اســـامی،  معـــارف  طبـــق 
پیشکشـــی اســـت کـــه مـــرد هنـــگام ازدواج 
بـــه همســـرش تقدیـــم می کنـــد  و صداقـــت 
بـــه  خواســـتگاری  ایـــن  در  را  خویـــش 
امـــام  روی  ایـــن  از  می رســـاند.  اثبـــات 
ع( نقـــل کرده انـــد: »خـــدای متعـــال  رضـــا)
همـــه گناهـــان را می آمـــرزد، مگـــر کســـی را 
کـــه مهریـــه زن را بـــه تأخيـــر افکنـــد، یـــا مـــزد 
کارگـــری را پایمـــال کنـــد یـــا انســـان آزادی 
ع(،  رضـــا) امـــام  بفروشـــد«)صحيفه  را 

ص65(.
ایشـــان در پاســـخ بـــه پـــدری کـــه گفته بـــود  
دختـــرش  یـــه  مهر از  می توانـــد  آیـــا 
پـــدر  کنـــد؟ فرمودنـــد: »بـــرای  اســـتفاده 
ـــه حـــق ویـــژه  چنيـــن حقـــی نيســـت. مهری
آن  اجـــازه تصـــرف  کســـی  و  اســـت  زن 
ص272(.  ندارد«)وسائل الشـــيعه،  را 
حقـــوق  به رسميت شـــناختن  درواقـــع 
کرامـــت  حفـــظ  به نوعـــی  زنـــان  مالـــی 

آنـــان اســـت. جایـــگاه 
و  بـــوده  مـــرد  عيـــال  زن،  کـــه  آنجـــا  از 
نفقـــه اش بـــر مـــرد واجـــب اســـت، امـــام 
می فرماینـــد: »بـــر صاحـــب نعمـــت الزم 
وســـعت  خانـــواده اش  بـــر  کـــه  اســـت 
ج2،  الیحضره الفقيـــه:  دهد«)مـــن 

. )6 8 ص
کـــه  معناســـت  ایـــن  بـــه  توســـعه  ایـــن 
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مـــرد بایـــد نيازهـــای واقعـــی خانـــواده را 
آن چنـــان فراهـــم کنـــد کـــه بـــا کرامتـــش 
ســـازگار باشـــد. بدین ترتيـــب بـــه زنـــان در 
ــری  ــادری و دختـ ــری، مـ موقعيـــت همسـ
حقـــوق مالـــی خـــاص تعلـــق می گيـــرد، 
یافـــت ایـــن حقـــوق، مأمـــور  امـــا در ازای در
بـــه ادای تکاليـــف اقتصـــادی در قبـــال 
نيســـتند.  خـــود  خانـــواده  و  خویشـــان 
»افـــرادی  می فرماینـــد:  ع(  رضـــا) امـــام 
کـــه از نعمتـــی برخوردارنـــد، بایـــد بـــر زن و 
 : فرزنـــد خـــود گشـــایش دهند«)بحاراالنـــوار

ص335(. ج75، 
، مـــردان بایـــد شـــأن و  بـــه مفهومـــی دیگـــر
ـــه  ـــخگویی ب ـــگام پاس ـــان را هن ـــگاه زن جای

ــر بگيرنـــد. ــان در نظـ ــته های آنـ خواسـ
ع( پاســـخگویی بـــه نيازهـــای  امـــام رضـــا)
به ســـبب  را  زنـــان  عاطفـــی   و  روحـــی 
ــانی زن الزم می داننـــد.  ــام انسـ حفـــظ مقـ
همسرشـــان  ســـتایش  در  رو  ایـــن  از 
هنـــگام والدت فرزندشـــان می فرماینـــد: 
بـــه دنيـــا  کـــه  »مقـــدس اســـت مـــادری 
شـــده  خلـــق  ک  پـــا و  طاهـــر  و  آوردش 
اســـت.« و این گونـــه همســـر خـــود را بـــا 
ســـخنان محبت آميـــز تکریـــم می کننـــد.

امـــام  »نـــزد  می گویـــد:  حســـن بن َجْهم 
کـــه موهایـــش  ع( رفتـــم و دیـــدم  رضـــا)
را رنـــگ ســـياه زده بـــود. گفتـــم فدایـــت 
ــياه موهایـــت را رنـــگ  ــا رنـــگ سـ ــوم، بـ شـ
مـــو  رنگ آميـــزی  در  فرمـــود  کـــرده ای؟ 
و  مـــوی  رنگ کـــردن  اســـت.  پـــاداش 
( از چيزهایـــی  آمادگـــی )بـــا آراســـتن ظاهـــر
افـــزون  را  زنـــان  کدامنـــی  پا کـــه  اســـت 
رهـــا  را  کدامنی هـــا  پا زنـــان  می ســـازد. 
ـــرای  ـــود را ب ـــان خ ـــون همسرانش ـــد، چ کردن
 : نکردند«)بحاراالنـــوار آمـــاده  ایشـــان 

ص100(. ج73، 
ــه  ــم کـ ــه می گيریـ ــام نتيجـ از ایـــن کام امـ
توجـــه بـــه نيازهـــای روحـــی زنـــان یکـــی از 
لـــوازم وفـــاداری آنـــان بـــه خانـــواده اســـت.

ع( زنـــان وفـــادار را مأمـــوران  امـــام رضـــا)
الهـــی معرفـــی می کننـــد و می فرماینـــد: 
ــه  ــما آن زنـــی اســـت کـ ــان شـ »بهتریـــن زنـ
هـــرگاه  باشـــد.  بردبـــار  و  خوش اخـــاق 
شـــوهرش بـــر وی خشـــمگين شـــود، بـــا 
نظـــر غضـــب بـــه شـــوهرش نـــگاه نکنـــد، 
گـــردد  کـــه از وی خشـــنود  تـــا هنگامـــی 
و هـــرگاه شـــوهرش از وی غایـــب شـــد، 

ایـــن  کنـــد.  حفـــظ  را  شـــوهر  حقـــوق 
کارگـــزاران الهـــی اســـت و  چنيـــن زن از 
عامـــان خداونـــد از رحمـــت او نااميـــد 
ـــی، ج7 ص325(. ـــتند«)اصول کاف نيس

کاربـــرد واژه کارگـــزاران الهـــی دربـــاره زنـــان 
اجتماعـــی  جایـــگاه  تثبيـــت  به نوعـــی 

ــان اســـت. آنـ
کرامـــت و بزرگـــی زنـــان در نقـــش مـــادری 
ع( کامـــا  نيـــز در کام و ســـيره امـــام رضـــا)
مشـــهود اســـت. ایشـــان در تکریـــم مقـــام 
ـــدان کـــه حـــق مـــادر  مـــادر می فرماینـــد: »ب
الزم تریـــن و واجب تریـــن حقـــوق اســـت. 
زیـــرا ایـــن مـــادر اســـت کـــه آنچـــه دیگـــران 
تحملـــش را ندارنـــد، تحمـــل کـــرده اســـت 
اعضـــای  همـــه  و  گـــوش  چشـــم،  بـــا  و 
و  خرســـندی  بـــا  فرزنـــدش  از  بدنـــش 

نی  ما د ی شـــا ر ا نگهـــد

بـــا همـــه  را  کـــودک خویـــش  می کنـــد و 
یـــارای پذیـــرش  کســـی  کـــه  تی  مشـــکا
ــن  ــه ایـ ــد. او بـ ــظ می کنـ ــت، حفـ آن نيسـ
رضایـــت داده اســـت کـــه خـــود گرســـنگی 
را تحمـــل کنـــد تـــا فرزنـــدش ســـير شـــود. او 
تشـــنگی را تحمـــل می کنـــد تـــا کودکـــش 
ــد  ــه می مانـ ــود برهنـ ــود. او خـ ــيراب شـ سـ
ــود و  ــانده شـ ــاس پوشـ ــا لبـ ــا فرزنـــدش بـ تـ
فرزنـــدش در ســـایه قـــرار گيـــرد، درحالی کـــه 

آفتـــاب ســـوزان را بـــه جـــان می خـــرد. از 
، از  ـــادر ـــت م ـــدازه زحم ـــه ان ـــد ب ـــن رو بای ای
او تقدیـــر شـــود، بـــه او نيکـــی کـــرد و بـــا او 
ــا کمـــک خـــدا،  ــز بـ ــرد. البتـــه جـ مـــدارا کـ
یـــد.«  شـــما تـــوان ادای حـــق مـــادر را ندار
ـــه مـــادر  از ایشـــان پرســـيدند چـــه مقـــدار ب
گـــر از  خـــود خدمـــت کنيـــم؟ فرمودنـــد ا
اول عمـــر تـــا پایـــان عمـــر بـــه مـــادر خدمـــت 
بـــرای وی هيـــچ کاری  بـــاز هـــم  کنيـــد، 

نکرده ایـــد.
مـــادر ملجـــأ و مـــأوای فرزنـــد اســـت و او 
ـــه دامـــن  ـــاره ب ـــرود، دوب ـــه هـــر طـــرف کـــه ب ب

مـــادر برمی گـــردد. 
یـــم از واژه »ُام« و »والـــدة« بـــرای  قـــرآن کر
کـــرده  اســـتفاده  مـــادری  نقـــش  تبيیـــن 
معنـــای  لغـــوی  لحـــاظ  از  »ُام«  اســـت. 
وســـيعی دارد. به گونـــه ای کـــه بـــه اصـــل 
و آغـــاز هـــر چيـــز اطـــاق می شـــود. در 
یشـــه  زبـــان عـــرب به دليـــل اینکـــه مـــادر ر
خانـــواده و پناهـــگاه فرزنـــدان اســـت، »ُام« 

ــت.  ــده اسـ ــده شـ ناميـ
ــه  ــان را بـ ــه انسـ ــادری کـ ــم مـ ــرآن کریـ در قـ
دنيـــا مـــی آورد، مـــادر حقيقـــی و نســـبی 
زنانـــی  فقـــط  »مادرانشـــان  اوســـت: 
هســـتند کـــه آن هـــا را زاییده انـــد« ؛ »زنانـــی 

کـــه شـــما را شـــير داده انـــد.« 
مـــادر در نظـــام تربيتـــی اســـام، درواقـــع 
ــده دارد.  ــودک را برعهـ ــری کـ ســـمت رهبـ
تأثيرگـــذاری  بـــا  ایـــن رهبـــری  مـــادر در 
در اندیشـــه و تمایـــات و عقایـــد فرزنـــد ، 
زندگـــی  و  اهـــداف  آرزوهـــا،  منـــش، 
را  او  آینـــده  اجتماعـــی،  و  اخاقـــی 
می ســـازد و زمينـــه را بـــرای اصـــاح یـــا 

می کنـــد. فراهـــم  جامعـــه  فســـاد 
ســـبک  نفـــوذ  معاصـــر  دنيـــای  در 
جهـــان  کشـــورهای  بـــه  غربـــی  زندگـــی 
شـــده  باعـــث  ایـــران  ازجملـــه  ســـوم 
تشـــویش  دچـــار  ایرانـــی  زنـــان  اســـت 
دربـــاره جایگاهشـــان شـــوند و از نقـــش 
و  همســـری  جایـــگاه  در  سازنده شـــان 
ایـــن  گردنـــد. بی تردیـــد  مـــادری غافـــل 
تحـــوالت آســـيب هایی را بـــر وضعيـــت 
و کارکردهـــای دیریـــن خانـــواده به ویـــژه 
نقـــش زن بـــه همـــراه داشـــته اســـت. یکـــی 
از ایـــن تغيیـــرات مهـــم، حضـــور مـــادران 
در عرصـــه اجتمـــاع و تعارضـــات نقشـــی 
بی شـــک  کـــه  اســـت  آن  از  حاصـــل 

در دنیای معاصر نفوذ 
سبک زندگی غربی به 
کشورهای جهان سوم 
ازجمله ایران باعث 

شده است زنان ایرانی 
دچار تشویش درباره 

جایگاهشان شوند و از 
نقش سازنده شان در 

جایگاه همسری و مادری 
غافل گردند
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بـــر کيفيـــت ایفـــای نقـــش همســـری و مـــادری تأثيـــر فراوانـــی 
اســـت. گذاشـــته 

و  ســـالم  جامعـــه ای  از  برخـــورداری  بـــرای  مســـئله  مهم تریـــن 
ــد اســـت. برخـــی  گاه و معتقـ ــود مادرانـــی آ نســـلی صالـــح، وجـ
مـــادران امـــروز مســـئوليت اصلـــی خویـــش را فرامـــوش کرده انـــد و 

تربيـــت فرزنـــدان را تکليـــف اصلـــی خویـــش نمی داننـــد.
تربيـــت صحيـــح آن اســـت کـــه همـــه نياز هـــای مـــادی و معنـــوی 
انســـان به طـــور شایســـته بـــرآورده شـــود و اســـتعدادهایش بـــه 
شـــکوفایی برســـد. مربـــی الیـــق کســـی اســـت کـــه در پـــرورش 
کنـــد. زیـــرا غفلـــت از یکـــی و  جســـم و جـــان تعـــادل برقـــرار 
پرداختـــن بـــه دیگـــری نقـــص و کاســـتی اســـت. جامعـــه  وقتـــی بـــه 
اوج عظمـــت و ســـعادت می رســـد کـــه افـــرادش الیـــق و توانمنـــد 
ـــه  ـــرورش یافت ـــوازی پ ـــور م ـــان به ط ـــخصيت آن ـــاد ش ـــند و ابع باش

باشـــد.
بـــر اســـاس قانـــون وراثـــت، بســـياری از صفـــات و خلقيـــات 
سرنوشـــت  و  منـــش  در  و  می یابـــد  انتقـــال  فرزنـــد  بـــه  مـــادر 

صفـــات  از  ترکيبـــی  جنيـــن  دارد.  تعيین کننـــده  اثـــر  او 
اســـت.  اجـــداد  و  پـــدر   ، مـــادر خصوصيـــات  و 

ــئله  ــن مسـ ــه ایـ ــخنی بـ ــدا)ص( در سـ ــول خـ رسـ
گـــر همـــه عوامـــل ســـازنده  کيـــد دارنـــد کـــه ا تأ

شـــخصيت کـــودک، مطلـــوب باشـــد، فرزنـــد 
در شـــکم مـــادر ســـعادتمند اســـت، وگرنـــه 

جنيـــن شـــقاوتمند خواهـــد بـــود.
انســـانيت  کشـــتزار  به مثابـــه  زن  قـــرآن  در 

پـــرورش  محـــل  او  رحـــم  و  شـــده  معرفـــی 
عبـــارت  بـــه  اســـت.   شـــده  دانســـته  نســـل ها 

، گرمـــا و  ک، نـــور ، همان طـــور کـــه آب، خـــا دیگـــر
آفت هـــا در سرنوشـــت دانـــه اثـــر مســـتقيم دارد، 
خلقيـــات مـــادر و پـــدر و اجـــداد نيـــز در جنيـــن اثـــر 
ــان  ــر تربيـــت آن چنـ ــه تأثيـ ــن همـ ــا ایـ ــذارد. بـ می گـ
نيـــز  را  وراثـــت  آثـــار  می توانـــد  کـــه  اســـت  قـــوی 

ســـازد. دگرگـــون 
ع( قابليـــت دگرگونـــی بعضـــی صفـــات  ( امـــام محمدباقـــر
موروثـــی کـــودک در رحـــم مـــادر را چنيـــن بيـــان می فرماینـــد: 
ــودک در  ــاختار کـ ــظ سـ ــته حافـ ــه دو فرشـ ــی بـ ــدای تعالـ »خـ
کـــه قضـــا و قـــدر مـــرا دربـــاره  رحـــم مـــادر وحـــی می کنـــد 
 ) ــر ــدأ )قابـــل تغيیـ ــرط بـ ــرای مـــن شـ ــد و بـ ــودک ثبـــت کنيـ کـ
، چنيـــن نيســـت کـــه صفـــات  قـــرار بدهيـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر
ثبت شـــده، قطعـــی و تغيیرناپذیـــر باشـــد، بلکـــه در شـــرایط 
ــه  خاصـــی قابـــل دگرگونـــی اســـت. فرشـــتگان می گوینـــد چـ
یـــد و پیشـــانی  یـــم؟ خداونـــد می فرمایـــد ســـر بردار بينگار
مـــادر را ببوســـيد. آن گاه در پیشـــانی مـــادر لوحـــی تماشـــا 
، عهـــد و پیمـــان معنـــوی،  می کننـــد کـــه صـــورت، قيافـــه، عمـــر
نقـــش  کـــودک در آن  ســـعادت، شـــقاوت و همـــه شـــئون 
بســـته اســـت. آن هـــا آنچـــه را در لـــوح ثبـــت شـــده اســـت، 

می نویســـند و قيـــد می کننـــد کـــه قابـــل تغيیـــر اســـت.«
در ســـنت رضـــوی تربيـــت  فرزنـــد به طـــور غيرمســـتقيم پیـــش 

ــدف  ــود. هـ ــاز می شـ ــر آغـ ــاب همسـ ــه انتخـ ــد و مرحلـ از تولـ
از تربيـــت دینـــی ایـــن اســـت کـــه کـــودکان و نوجوانـــان بـــا 
وظایـــف دینـــی آشـــنا  شـــوند، مبانـــی اعتقـــادی در آنـــان رشـــد 

 کنـــد و پایبنـــد بـــه اصـــول و فـــروع دیـــن  گردنـــد.
ــه در  ــا گفتـــن اذان و اقامـ ــد تربيـــت بـ ــيره رضـــوی فراینـ در سـ
ع( فرمودنـــد:  ــا) ــود. حضـــرت رضـ ــروع می شـ ــوزاد شـ گـــوش نـ
گـــوش راســـت او اذان  »هـــرگاه فرزنـــدی بـــه دنيـــا آمـــد، در 
بخوان«)مستدرک الوســـائل  اقامـــه  چپـــش  گـــوش  در  و 
توصيـــه  امـــام  ص138(.  ج15،  مستنبط المســـائل،  و 
می کننـــد: »بـــرای خانـــواده خـــود بهـــره ای از قـــرآن قـــرار دهيـــد. 
کـــه قـــرآن قرائـــت شـــود، گشـــایش بـــرای  زیـــرا در خانـــه ای 
ـــه در  ـــل خان ـــود و اه ـــراوان ش ـــرش ف ـــد و خي ـــم آی کنان فراه ـــا س

ص200(. باشند«)وسائل الشـــيعه،  فزونـــی  و  برکـــت 
ع( بـــر آمـــوزش مســـائل دینـــی بـــه  همچنيـــن امـــام رضـــا)
گـــر  »ا می فرماینـــد:  چنان کـــه  می کننـــد.  کيـــد  تأ جوانـــان 
جوانـــی از جوانـــان شـــيعه را بيابـــم کـــه در مقـــام فراگيـــری 
ـــه  یان ( بيســـت تاز ـــه او ـــرای تنبي دانـــش دیـــن نباشـــد )ب
، ج75، ص346(. بـــر او خواهـــم زد«)بحاراالنـــوار

کـــه روزی مأمـــون  بنان بن نافـــع نقـــل می کنـــد 
بـــا  ع(  جـــواد) حضـــرت  کـــه  جایـــی  از 
ــت.  ــد، می گذشـ ــازی می کردنـ ــودکان بـ کـ
ـــرک  ـــازی را ت کـــودکان از تـــرس ميـــدان ب
ــا  ع( آنجـ ــواد) ــام جـ ــد و فقـــط امـ کردنـ
ایســـتادند. مأمـــون از ایشـــان پرســـيد 
نکـــردی؟  فـــرار  بچه هـــا  همـــراه  چـــرا 
گناهـــی مرتکـــب نشـــدم تـــا از  فرمودنـــد 
تـــرس بگریـــزم و جـــاده هـــم تنـــگ نيســـت 
جـــا  هـــر  از  کنـــم.  بـــاز  برایـــت  را  آن  تـــا 
ــو  ــيد تـ ــون پرسـ ــن. مأمـ ــور کـ ــی عبـ می خواهـ
کيســـتی؟ حضـــرت در جـــواب فرمودنـــد مـــن 
هســـتم«)معارف  محمدبن علی بن موســـی  

ص321(. رضویـــه، 
خداســـت.  نقـــش  از  پرتـــوی  مـــادر  نقـــش  بدین ترتيـــب 
قلـــب مهربـــان و پرعطوفـــت مـــادر تجلـــی رحمـــت و رأفـــت 
یـــای  در از  قطـــره ای  تعالـــی  خـــدای  گویـــی  خداســـت. 
بی کـــران عشـــق خـــود را در قلـــب مـــادر قـــرار داده اســـت. ابـــزار 
تربيـــت در مرحلـــه اول عطوفـــت و مهـــر خالصانـــه  اســـت و 
فقـــط مـــادر قـــدرت ایـــن نقش آفرینـــی را در وجـــود خـــود دارد.
زنـــان،  رســـالت  مهم تریـــن  گفـــت  می تـــوان  درمجمـــوع 
پایـــدار  خانـــواده ای  دل  از  ســـالم  جامعـــه  بنيان نهـــادن 
اجتماعـــی  نقش هـــای  مقابـــل  در  کـــه  اســـت  باثبـــات  و 
پراهميت تـــر  بســـيار   )... و اقتصـــادی  )فرهنگـــی،  دیگر
وقتـــی  اســـت  روشـــن  بنابرایـــن  اســـت.  تأثيرگذارتـــر  و 
ــاس  ــواده براسـ ــان در خانـ ــا زنـ ــاط بـ ــرت و ارتبـ ــول معاشـ اصـ
ــر  کرامـــت و بزرگـــواری ترســـيم شـــده اســـت، بانـــوان در دیگـ
موقعيت هـــای خـــود نيـــز بایـــد از رفتـــار کریمانـــه برخـــوردار 

باشـــند.

مردان باید شأن و جایگاه 
زنان را هنگام پاسخگویی 

به خواسته های آنان در 
نظر بگیرند.
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آیین های رمضانی در حرم مطهر رضوی
اخاق که جمع ُخلق و به معنای سرشت و سجيه است، بخش 
کـه  مهمـی از آموزه هـای دیـن اسـام را تشـکيل می دهـد. ایـن واژه 
بـه صفـات پایـدار و نهادینه شـده در درون انسـان اطـاق می شـود، 
به گونـه ای اسـت کـه هـم صفـات نيکـو و پسـندیده را دربرمی گيـرد 
کـه از آن بـه اخـاق فضيلـت تعبيـر می شـود، و هـم شـامل خـوی 
زشـت و ناپسـند می شـود کـه از آن بـه اخـاق رذیلـت یـاد می شـود.

از  اعـم  صفتـی  هـرگاه  مصباح یـزدی،  عامـه  بيـان  بـه  بنابرایـن 
درآیـد،  پایـدار  به صـورت  شـخصی  بـرای  رذیلـت  یـا  فضيلـت 
را  بـا آن  کارهـای متناسـب  به طوری کـه به سـهولت و بـدون تأمـل 
می شـود. گفتـه  ُخلـق  شـخص  آن  بـرای  صفـت  آن  دهـد،  انجـام 
اخـاق بـه ایـن معنی در مکتب اسـام از جایگاهـی واال و اهميتی 
هـدف  مهم تریـن  کریـم  قـرآن  به طوری کـه  اسـت،  برخـوردار  ویـژه 
پیامبـر  و  اسـت  کـرده  بيـان  انسـان ها  اخـاق  بهبـود  را  پیامبـران 
»ُبِعثـُت  کـه فرموده انـد:  نيـز در سـخن معـروف خـود  اسـام)ص( 
تّمـَم َمـکارَم األخـاق«، هـدف از رسـالت خـود را تکميـل فضایـل 

ُ
أِل

کرده انـد. اعـام  اخاقـی 
اهميـت اخـاق در اسـام از این روسـت کـه بهبـود زندگـی فـردی و 
گفته  اجتماعـی انسـان از اهـداف دیـن به حسـاب آمده اسـت و نا

اخالق هم جواری
با امام رضا)ع(

در خانه و اجتماع

از  خاصـی  مجموعـه  پرتـو  در  فقـط  هـدف  ایـن  کـه  اسـت  روشـن 
دسـتورهای اخاقـی تأميـن می شـود. بـه هميـن دليـل بنـا بـه گفتـه 
عامـه مصباح یـزدی: »دیـن بـدون اخـاق نمی توانـد بـه اهـداف 

خـود نائـل آیـد و سـعادت دنيـا و آخـرت آدمـی را تأميـن کنـد.«
سـازندگی  در  آن  کليـدی  نقـش  و  اخـاق  جایـگاه  بـه  توجـه  بـا 
زندگـی فـردی و اجتماعـی، بـر همـگان به ویـژه کسـانی کـه افتخـار 
ع( را دارنـد، بایسـته اسـت بـا تخلـق بـه  هم جـواری بـا امـام رضـا)
اخـاق فضيلـت و پرهيـز از اخـاق رذیلـت کـه سـفارش و توصيـه 

کننـد. آن حضـرت اسـت، حـق هم جـواری بـا ایـن امـام را ادا 
کـه  ع(  امـام رضـا) از توصيه هـای اخاقـی  بـا بهره گيـری  ادامـه  در 
تعاليـم  در  جهانـی  اخـاق  »گفتمـان  کتـاب  در  آن هـا  از  برخـی 
رضـوی« از ایـن قلـم انعـکاس یافتـه اسـت، برخـی از ایـن توصيه هـا 
را کـه هـم مـورد توافق و پسـند همگان اسـت و هـم در هر جامعه ای 

یـادآور می شـویم: کاربـردی دارد،  ضـرورت 

ضرورت اخالق مداری در خانواده
تشـکيل خانـواده پیـش از آنکـه بـر مبنـای مقـررات و قوانيـن الهـی 
بـر اسـاس غریـزه، محبـت، عاطفـه و عشـق  جامـه عمـل پوشـد، 
بـه  اشـاره  در  اسـام  مکتـب  می گيـرد.  شـکل  مـرد  و  زن  متقابـل 

رضا وطن دوست
پژوهشگر و مدرس 

حوزه و دانشگاه
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آیـات خـدا  از  آیـه ای  را  زناشـویی  پیونـد  کانـون خانـواده،  جایـگاه 
ُکـم ِمـن 

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
و مایـه آرامـش معرفـی کـرده اسـت: »و ِمـن آَیاِتـِه أ

زَواًجـا ِلَتسـُکُنوا ِإليهـا« و نيـز آن دسـته از افـرادی را کـه بـه 
َ
نُفِسـُکم أ

َ
أ

طبيعـت و نيـاز خـود بی توجه اند و از همسـرگزینی سـر بازمی زنند، 
هم سـو بـا شـيطان معرفـی کـرده اسـت: »شـرارکم ُعّزاُبکـم و الُعـّزاُب 

الّشـياطين.« إخـواُن 
بـا توجـه بـه جایـگاه خانـواده و نقش کليـدی آن در اجتماع، اسـام 
در  مهـرورزی  ضـرورت  اسـت.  داده  ارائـه  را  خاصـی  دسـتورات 
ع( در اشـاره  خانـواده از جملـه  ایـن دسـتورات اسـت. امـام رضـا)
بـه ایـن موضـوع، هـم بـه ضـرورت حسـن رفتـار در خانـواده توصيـه 
فرموده انـد و هـم از نـوع رفتار خودشـان با همسرشـان خبـر داده اند: 
»أحسـُن الناس إیمانًا أحسـنهم ُخلقًا و َالطُفهم بأهِله و أنا ألطُفکم 
بأهلي«؛ کسـی که ایمانش برتر از دیگران باشـد، اخاقش نيکوتر و 
بـا خانـواده اش مهربان تـر اسـت و مـن از همـه شـماها به خانـواده ام 

مهربان تـرم.
سـخن  ایـن  در  ع(  رضـا) امـام  می شـود،  ماحظـه  کـه  همان طـور 
کرده انـد.  نورانـی ُحسـن رفتـار در خانـواده را معيـار ایمـان معرفـی 
گـر بخواهيـم بدانيـم از ایمـان چـه نمـره ای می گيریـم، بایـد  یعنـی ا
گـر رفتارمان خـوب و عالی  بـه نـوع رفتـار خـود در خانـواده بنگریـم. ا
باشـد، نمـره ایمانمـان نيـز عالـی اسـت و در غيـر این صـورت، نمره 

ایمانمـان ضعيـف خواهـد بـود. 

همسانی در جامعه  بشری
از  صرف نظـر  بـا  گيتـی  همـه  در  انسـان ها  هم گرایـی  و  همـکاری 
و  همـگان  پسـند  مـورد  دیـن،  و  مليـت  رنـگ،  نـژاد،  زمـان،  زبـان، 
، آن گاه کـه قـرآن از این نوع  حمایـت مکتـب اسـام اسـت. از ایـن رو
را انسـانيت انسـان ها  بـه ميـان  آورده، محـور آن  هم گرایـی سـخن 
ع( بـا الهـام از ایـن کتـاب آسـمانی  معرفـی کـرده اسـت. امـام رضـا)
کـه آدميـان را بـا هـر رنگ و نژادی از یک پدر و مادر دانسـته اسـت، 
همت انسـان ها را از لحاظ انسـانيت و به این دليل که از یک پدر 
و مـادر آفریـده شـده اند، بـا هـم برابـر دانسـته اند، چنان که در پاسـخ 
به درخواسـت آن مرد بلخی که گفت باید سـفره غامان از دیگران 
جـدا باشـد، برآشـفتند و بـا ناراحتـی فرمودند: »َمـه! إّن الـّرّبَ واحٌد، 
کت بـاش.  األّمُ واحـدٌة، و األُب واحـٌد، والجـزاُء باألعمـاِل«؛ سـا و 
خـدای همـه یکـی اسـت، مـادر و پـدر همـه یکـی اسـت و پـاداش 

هرکسـی بسـته بـه کـردار اوسـت.
ع( در عهد نامـه  ایـن ادامـه همـان راه اسـت کـه علی بن ابی طالـب)
، مـردم را بـه دو دسـته هماهنـگ در عقيـده و  خـود بـه مالـک اشـتر
همسان در آفرینش تقسيم کرده اند و می فرمایند: »فإّنهم ِصنفان: 

َك فـي الَخلق.«
َ
ـك فـي الّدیـن او نظيـٌر ل

َ
امـا أٌخ ل

مسئولیت پذیری در کمک به نیازمندان
هـر انسـان عضـوی کوچـك از جامعـه ای بـزرگ اسـت و بایـد بدانـد 
آنچه در جامعه وجود دارد، فقط از آن او نيست تا به دل خواه خود 

مصـرف کنـد، بلکـه متعلـق بـه یکایـک افـراد جامعه اسـت و حتی 
نسـل های آینـده نيـز در آن حقـی دارنـد. از ایـن رو بـر هـر کسـی الزم 
اسـت فقـط بـه انـدازه نيـاز متعارفش از امکانـات موجود بهـره  ببرد. 
یـاده روی در مصـرف، محروميت دیگران و نسـل های  زیـرا هرگونـه ز
آینـده را در پـی  خواهـد داشـت. ایـن را از امـام رئـوف یـاد بگيریـم 
دور  را  نيم خـورده  ميـوه ای  غامانشـان  از  یکـی  دیدنـد  وقتـی  کـه 
انداخـت، برآشـفتند و فرمودنـد: »سـبحان اهلل! إن ُکنُتـم اسـتغَنيُتم 
إليـه«؛ سـبحان اهلل!  َیحتـاُج  َمـن  أطِعُمـوه  یسـتغنوا،  لـم  اناسـًا  فـإّن 
گـر شـما از ایـن ميـوه بی نيـاز گشـته اید، مردمانـی هسـتند کـه از آن  ا

بی نيـاز نگشـته اند؛ آن را بـه نيازمنـدان بدهيـد.
کيـد بـر دسـت گيری بينوایـان، آن را برتر از صدقه  آن حضـرت در تأ
دانسـته اند و فرموده انـد: »َعْوُنـك ِللّضعيـِف أفضـُل ِمـن الَصَدَقـِة«؛ 

کمـک شـما بـه افـراد ناتـوان از صدقه برتر اسـت.

مسئولیت اخالقی در برابر طبیعت و حفظ محیط زیست
انسـان در طـول زندگـی اش، افـزون بـر تعامـل بـا هم نـوع، بـا دنيـای 
و  کـوه و دشـت، جنـگل  ارتباطـی تنگاتنـگ دارد.  نيـز  پیرامونـش 
یـا و خشـکی و انـواع حيوانـات وحشـی و اهلـی، دنيـای  بيابـان، در

پیرامونـی انسـان را تشـکيل می دهنـد.
از منظـر قـرآن کریـم، رابطـه انسـان با دنيای پیرامونـش باید رابطه ای 
مثبـت باشـد. زیـرا اراده آفریـدگار هسـتی بـه این تعلق گرفته اسـت 
یاها در خدمت انسـان  کـه مظاهـر طبيعـی ماننـد زمين، نهرهـا و در
قـرار گيرنـد تـا او بتوانـد بـا تصـرف در طبيعـت و اسـتفاده از مظاهـر 
کـه  کـرد  کنـد. امـا نبایـد غفلـت  طبيعـی، نيازهـای خـود را تأميـن 
انسـان در قبـال اسـتفاده از طبيعـت و مظاهـر آن مسـئوليت های 
اخاقی نيز دارد. استفاده  درست از طبيعت و حفظ و نگهداری 

آن از جملـه ایـن مسئوليت  هاسـت.

هوای طبیعت را داشته باشیم
سالم سـازی  ضـرورت  و  طبيعـت  دربـاره  مسـئوليت  احسـاس 
نهایـت  این بـاره  در  کـه  یـم  بياموز اسـام  پیشـوایان  از  را  محيـط 
ع( در راه  تـاش خـود را بـه کار می گرفتنـد. همان طـور که امـام رضـا)
، گاه بـه الی روبـی چشـمه ای اقـدام می کردنـد و گاه  هجـرت بـه مـرو

بـادام می نشـاندند. نهـال  بـا دسـت مبارکشـان 
کم ِمن األرض و اسـتعَمَرکم  آیت اهلل جوادی آملی ذیل آیه »هو أنشـأ
فيهـا« کـه نشـان از مسـئوليت انسـان در برابـر زمين اسـت، سـخنی 
یسـت بشـر  شـنيدنی دارد کـه می گویـد: »منظـور از زميـن، گسـتره ز
یـا تـا اوج سـپهر و قلـه آسـمان را دربرمی گيـرد.  اسـت کـه از عمـق در
یسـت محيطی با مقام برین جانشـينی خداوند  بنابراین فرهنگ ز
الیـد و  کـه به جـای پاالیـش هـوا، آن را می آ آميختـه اسـت. آن کـس 
عـوض مرمـت زميـن آن را ویـران می کنـد و به جـای غـرس نهـال بـه 
از  صحـرا  و  یـا  در سالم سـازی  به جـای  و  می پـردازد  درخـت  قطـع 
آلوده کـردن آن هـا ابایی ندارد، دروغ می گوید که خویشـتن را خليفه 

خـدا می شـمرد.«
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حجت االسام 
اميرحسين حق خواه
ی  مدیر شبکه کشور

فرزند بيشتر

خانواده، رکن اصلی اجتماع بشری

غیرمالـی  و  مالـی  سـنگین  تبعـات  همـه  بـا  جمعیـت  سـال خوردگی 
از  آینـده خواهـد داشـت، یکـی  کشـورها و نسـل های جـوان  بـرای  کـه 
 ، کار کاهـش جمعیـت در سـن  اسـت.  کاهـش جمعیـت  آفـت  ده هـا 
و  فرهنگـی  تهدیدهـای  مهم تـر  همـه  از  و  خارجـی  مهاجـران  افزایـش 
کـه بایـد مـورد  آسـیب های قابـل پیش بینـی و مهمـی هسـتند  امنیتـی، 
توجـه مسـئوالن و مـردم قـرار گیرنـد. در ایـن میـان و�یفـه مـردم متعهـد و 
گاهـی از موقعیت جمعیتی  ، آ مسـلمانان به خصـوص جوانـان هوشـیار
آن از طریـق  آینـده و همـت بـرای پیشـگیری از آسـیب های  کشـور در 

بـاروری بیشـتر اسـت. و رشـد  فرزنـدآوری  و  ازدواج به موقـع 

بهانه بی بهانه
ماننـد  مسـائلی  بـه  توجـه  تردیـد  بـدون 
ماننـد  بهانه هایـی  و  تحصيـل  ادامـه 
گيری بچه و هزینه های زندگی  دسـت وپا
مصلحت سـنجی های  همـان   ... و
یـخ نيـز شـاهد  کـه در طـول تار نارواسـت 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بوده ایـم.  آن 
مصلحت سـنجی های  یـم  بگذار نبایـد 
یـخ  کـه در تار کنـد  کاری  عافيت طلبانـه 
کـه  کسـانی هـم  از مـا بـه بـدی یـاد شـود. 

ازدواج نکـرده و بـه بهانه هـای واهـی ازدواج را بـه تأخيـر می اندازنـد، بایـد هرچـه سـریع تر 
سـنگ های بهانـه را از راه ازدواج بردارنـد و زودتـر وارد مسـير فرزنـدآوری شـوند. امروز روز 
امتحان ماسـت. مراقب باشـيم عافيت طلبی و مصلحت تراشـی ما را در این امتحان 

نکنـد. مـردود  بـزرگ 
ایـن راه و رسـم زندگـی اسـت کـه بـرای داشـتن آرامـش هدفمنـد و طـی مسـير موفـق 
بایـد از همـه امکانـات بهـره بـرد و بدون شـک فرزنـدآوری یکـی از این وظایف اسـت.

خانواده، اولین کالس درس
فرهنـگ،  بـه  آن  بـروز  و  حضـور  کـه  اسـت  اجتماعـی  نهـاد  اساسـی ترین  خانـواده 
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در  تربيت شـدن  می شـود.  داده  سـوق  بشـر  یـخ  تار و  تمـدن 
ایـن محيط مقـدس اسـت کـه انسـان را بـه جایـگاه واقعـی اش 
و سـقوط دور می کنـد.  از غفلت زدگـی  را  آدمـی  و  می رسـاند 
زیـرا هرکسـی از محيـط درس و تأثيـر می گيـرد کـه درنهایـت راه 

و بيـراه را می توانـد بـا تکيـه بـر آن بپیمایـد.
وابسـتگان  از  محـدوده ای  در  درسـی  محيـط  ایـن  هرچـه 
نيـز  درسـت  تربيـت  به مراتـب  باشـد،  دغدغه منـدان  و 
از ایـن رو بایـد خانـواده را بهتریـن و  بيشـتر محقـق می شـود. 
کـه شـخصيت  درسـت ترین محيـط برشـمرد. از ایـن روسـت 
هـر فـرد را بـا خانـواده داشـتن و نداشـتن می سـنجند و تربيـت 

می پسـندند. را  ارزشـمند  بسـتر  ایـن  در 
سـاحت خانـواده در همـه ابعـاد زندگـی انسـان مؤثـر اسـت و 
ایـن تأثيـر بـه هدفمنـدی، انگيـزه، شـادابی و نشـاط فـرد منجـر 
محبـت،  دوسـتی،  خـوی  و  خلـق  اینکـه  خاصـه  و  می شـود 
قانون مـداری،  نظـم،  درسـتی،  راسـتی،  گذشـت،  مهربانـی، 
از   ... و کدامنـی  پا  ، صبـر عهـد،  بـه  وفـای  ی،  رازدار عدالـت، 

کنـار خانـواده در افـراد رشـد و نمـو می کنـد.

استحکام خانواده در پرتو فرزندآوری
عـاوه بـر اینکـه فـرد بـا الهام گرفتـن از الگویـی بـه نـام خانـواده 
در مسـير درسـت تربيـت و زندگـی قـرار می گيـرد، ایـن بنيـاد 
گردهم آمـدن  و  می شـود  مسـتحکم تر  نيـز  اساسـی  بنـای  و 
اعضـای آن به تشـکيل حلقه ای هدایت بخـش و انگيزه آفرین 

تبدیـل می شـود کـه درنتيجـه زنجيروار بـه بهروزی و سـرزندگی 
همـه افـراد جامعـه می انجامـد.

از ایـن رو نهـاد خانـواده رکـن اصلـی اجتمـاع بشـری اسـت و 
و  می گيـرد  یشـه  ر مهـم  کانـون  هميـن  از  افـراد  سـعادتمندی 
کـه جامعـه ای سـالم و پویـا بـا تکيـه بـر هميـن رکـن بـه  البتـه 
... می رسد  دستاوردهای مختلف علمی، فرهنگی، تمدنی و
تحکيـم  بـر  اسـام  مبيـن  دیـن  کـه  اسـت  دليـل  هميـن  بـه  و 
کيـد دارد و  خانـواده و روابـط ميـان افـراد ایـن نهـاد بااهميـت تأ

کـرده اسـت. بـرای هرکـدام از آنـان وظایفـی را معيـن 
گرامـی  پیامبـر  سـنت  به عنـوان  ازدواج  مسـئله  بـر  مـا  دیـن 
کيـد می کنـد و خانـه ای را کـه بـا ایـن عمـل خير  اسـام)ص( تأ
بنـا نهـاده و آبـاد شـود، محبـوب خـدا می دانـد. خداونـد بـرای 
انسـان ها کسـانی را از جنـس خودشـان آفریـده اسـت تـا مایـه 
آرامـش، محبـت و مهربانـی شـوند و درنهایـت بـه بقـای نسـل 

گـردد. آدمـی منتهـی 
ایـن امـر واال را می تـوان این طـور گفـت کـه رسـيدن بـه آرامـش را 
هيچ چيـزی بهتـر از ازدواج و البتـه ازدواج به موقـع و اسـامی 
و  ترقـی  پله هـای  بـا  نيـز  و رشـد  کمـال  راه  و  محقـق نمی کنـد 

پیشـرفت و نردبـان موفقيـت همسـرگزینی اسـت.

تأکید بر ازدواج در اسالم
گزینـه  در  بعـدی  قـدم  فرزنـدآوری  و  گام  یـک  همسـرگزینی 
یک سـو  از  خانـواده  تشـکيل  درواقـع  و  اسـت  بهتـر  زندگـی 
موهبـت و نعمـت محسـوب می شـود و از سـوی دیگـر موضوع 
و  جسـمی  آرامـش  دارد.  اهميـت  نسـل  ادامـه  و  فرزندداشـتن 
روحـی انسـان بـا ازدواج آغـاز می شـود و ایـن پیونـد مبـارک بـا 
اهميـت  کنـار  در  البتـه  می یابـد.  تکامـل  فرزنـدآوری  نعمـت 
خانـواده  اسـتحکام  عوامـل  و  شـرایط  از  یکـی  مطلـب،  ایـن 
نيـز داشـتن فرزنـد بيـان شـده اسـت. اینکـه اسـام بـه تشـکيل 
خانـواده تشـویق می کنـد و از بچه دارشـدن می گویـد، درواقـع 
نيـز  و  نسـل  تـدوام  حسـاس  مسـئله  روی  انگشت گذاشـتن 

اسـت. خانـواده  اسـتحکام 
مانـع  مـادی  و  مالـی  مباحـث  اینکـه  تصـور  بـه  مـردم  برخـی 
ی اسـت، وارد ایـن عرصـه نمی شـوند، امـا  ازدواج یـا فرزنـدآور
کسـانی  از  فقـر  زدودن  مـژده  متعـال  خداونـد  کـه  بداننـد  گـر  ا
و  روزی  وعـده  طرفـی  از  و  اسـت  داده  بياورنـد،  فرزنـد  کـه  را 
برایشـان  و بچه دارشـدن  ازدواج  را داده اسـت،  رزق هرکسـی 
مشـکل بـه نظـر نخواهـد رسـيد. قـرآن کریـم در آیـه32 سـوره نـور 
دهيـد،  همسـر  را  خـود  بی همسـر  زنـان  و  »مـردان  می فرمایـد: 
گـر  ا را؛  درسـت کارتان  و  صالـح  کنيـزان  و  غامـان  همچنيـن 
را  آنـان  خـود  فضـل  از  خداونـد  باشـند،  تنگ دسـت  و  فقيـر 
اسـت.« گاه  آ و  گشـایش دهنده  خداونـد  می سـازد؛  بی نيـاز 

)عليه السـام(  رضـا  حضـرت  »بـرای  گویـد:  بکربن صالـح 
خـودداری  بچه دارشـدن  از  کـه  اسـت  سـال  پنـج  نوشـتم: 
به دليـل  می گویـد  و  نمی خواهـد  فرزنـد  همسـرم  زیـرا  کـرده ام. 
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»نـداری«، تربيـت فرزنـد مشـکل اسـت. امـام 
هشـتم در جواب نوشـتند: بچه دار شو که 

دهـد.« ی اش  روز خداونـد 
بنابرایـن تـرس از فقـر و وضـع اقتصـادی 
هراسـی نادرسـت اسـت. بـا اميـد و تـوکل 

بـه خـدا، آن هـم بـا وجـود وعـده حضـرت 
در  قدم نهـادن  و  ی،  روز و  رزق  دربـاره  حـق 

عرصـه زناشـویی بـه آرامشـی کـه مـورد نيـاز همه 
می یابيـم. دسـت  انسان هاسـت، 

آثار فرزندداشتن
و  دیـن  نـگاه  بنابـه  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 
جامعه شناسـی  و  روان شناسـی  دیدگاه هـای 
آثـار  خانـواده  در  فرزنـدان  وجـود  مختلـف، 
فراوانـی بـرای جسـم و روح دارد و خانواده  هایی 
زندگـی  از  دیگـران  از  بيشـتر  دارنـد،  فرزنـد  کـه 
کنـار  در  فرزنـد  ایـن،  بـر  عـاوه  می برنـد.  لـذت 
والدیـن  بـرای  اسـت،  معنـوی  سـرمایه  اینکـه 

رشـد  و  شـادکامی  و  سـامت  نيرومنـدی،  و  اقتـدار  عامـل 
اسـت.  خانـواده  اسـتحکام  و  امنيـت  باعـث  و  شـخصيت 
درواقـع فرزنـدان می تواننـد انگيـزه ای بـرای عبـور از مشـکات 

باشـند. سـعادتمند  آخرتـی  و  زندگـی 
همـه ایـن خوبی هـا را کـه کنـار هـم قـرار بدهيـم، درمی یابيم که 
ع( مجردماندن را نکوهش و به ازدواج تشـویق  چـرا امـام رضـا)

می فرمایند.
ع( رسـيد و گفت: می خواهم برای رسـيدن  ( زنـی نـزد امـام باقـر
بـه فضـل و کمـال هرگـز ازدواج نکنـم. حضـرت فرمودنـد: »این 

گـر خـودداری از ازدواج فضيلـت و  کار را نکـن! ا
کمالـی دربرداشـت، فاطمـه)س( بـه درک ایـن 
فضيلـت از تـو شایسـته تر بـود، درحالی کـه 
او  بـر  کمـال  و  فضيلـت  در  هيچ کـس 

پیشـی نـدارد.«

سرمایه گذاری کنید
و  مالـی  یـا  دینـی  بعـد  از  فرزنـدآوری  بنابرایـن 
مـادی امـری ارزشـمند و نوعـی سـرمایه گذاری 
محسـوب می شـود کـه در دنيـا و آخـرت انسـان 
اثرگـذار اسـت و بهره هـای فراوانـی دارد. ایـن امر 
خيـر ازجملـه کارهایـی اسـت کـه بایـد بـا نـگاه 
عبـادت و بندگـی خـدا انجـام شـود تـا عـاوه بـر 
نيـز  آخرتـی  ثـواب  بـه  دنيـوی،  و  مـادی  پـاداش 
منجـر شـود. زیـرا فرزنـد نيکو را گلـی از گل های 
نقـش  کـه  مـادر  و  پـدر  و  ناميده انـد  بهشـت 
تربيت و رشـد و نمو او را دارند، از خيرش بهره 
می برنـد. از ایـن رو فرزندداشـتن بـا نـگاه مـادی 
و  امـروز  آسـایش  بـرای  سـرمایه گذاری  نوعـی  باشـد،  کـه  هـم 
فرداسـت و هيـچ عقـل سـليمی از این کار دسـت برنمـی دارد.
ع(  نـاب اهل بيـت) الگـوی  از  کـه  کسـانی  به ویـژه  خانواده هـا 
باشـند  ایـن مسـئله  بایـد متوجـه  تردیـد  بـدون  بهـره می برنـد، 
ایـن  و  می خـورد  رقـم  جوانـان  حضـور  بـا  جامعـه  آینـده  کـه 
را  موفـق  و  توسـعه یافته  اجتماعـی  می توانـد  درصورتـی  نسـل 
کـه زیـر سـایه آموزه هـای دینـی بـا بهره گيـری از  تـداوم بخشـد 
تربيـت درسـت والدیـن قـد بکشـد تـا درنهایـت نویدبخـش و 

شـود. سـعادتمند 

ترس از فقر و وضع 
اقتصادی هراسی نادرست 

است. با امید و توکل به 
خدا، آن هم با وجود وعده 
حضرت حق درباره رزق 

و روزی، و قدم نهادن 
در عرصه زناشویی به 

آرامشی که مورد نیاز همه 
انسان هاست، دست 

می یابیم
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هم خانه
ازدواج معامله نیست

ازدواج هندوانه سربسته نیست

مهم ترین اهداف ازدواج: از انتخاب همسر 
شایسته تا تربیت فرزند صالح

همسران ادب حضور در کنار یکدیگر را 
رعایت کنند

آرامش با قانون »شصت، بیست، بیست«

محرمانه میالن
نوشته فرناز شهیدثالث
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ازدواج معامله نیست

ازدواج طبق قانون زوجیت که بر عالم مسـلط می باشـد، طبیعی ترین و 
فطری تریـن حرکـت بیـن موجـودات اسـت. خداونـد در قـرآن می فرماید 
مـا هـر چیـزی را زوج خلـق کردیـم. به طـور م�ـال آب از ترکیـب اکسـی�ن 
و هیـدرو�ن اسـت و بـرق دارای بـار م�بـت و منفـی اسـت و روشـنایی بـا 
ترکیـب آن دو بـه وجـود می آیـد. یـا اینکـه پروتـون و نوتـرون در هسـته اتـم 
قانـون زوجیـت دارنـد. بنابرایـن قانـون زوجیـت بـر همـه اجـزای ریـز و 

درشـت فلـک جـاری و سـاری اسـت.

انسان یعنی زن و مرد
بایـد  کـه  اسـت  این طـور  هـم  انسـان 

از مـرد و زن به عنـوان زن و شـوهر ترکيـب شـود. یعنـی وقتـی ایـن دو ترکيـب 
و  اکسـيژن  آیـا   ، دیگـر عبـارت  بـه  اسـت.  انسـان  آن  و  اسـت  یکـی  شـوند، 
نيتـروژن به تنهایـی آب اسـت؟ نـه، ترکيـب ایـن دو آب می شـود. یـا مثـا آیـا 
بـرق بـا سـيم مثبـت یـا منفـی روشـن می کنـد؟ نـه، ترکيـب ایـن دو روشـنایی 

حجت االسالم والمسلمین را�د��دی
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مـی آورد. انسـان هـم از ترکيـب زن و مرد اسـت. 
یعنـی مـرد بـه اضافـه زن و زن بـه اضافـه شـوهر 

انسـان. می شـود 
ایـن قانـون زوجيت باید انجام بگيرد که 

قـرآن  اسـت.  قانـون  طبيعی تریـن 
هـم می فرمایـد: »و از نشـانه های 
جنـس  از  همسـرانی  اینکـه  او 

تـا  آفریـد  شـما  بـرای  خودتـان 
و  یابيـد  آرامـش  آنـان  کنـار  در 
در ميانتـان مـودت و رحمـت 

داد.« قـرار 
بـا  زندگـی  شـروع   ، دیگـر سـوی  از 
ازدواج انجام می گيرد و در اسام 
و  سـنت  کـه  شـده  کيـد  تأ هـم 
روش پیامبـر اسـام)ص( ازدواج 
اسـت و از ایـن رو می فرماینـد کـه 
کنـد، از مـن  کسـی آن را تـرک  هـر 
هرکسـی  ایـن،  بـر  عـاوه  نيسـت. 

کنـون بـا این مسـئله مخالفت  تا
کـرده، شکسـت خـورده اسـت.

هم کفو یعنی...
اسـام می گوید باید زن و مرد هم کفو باشـند. هم کفو بر اسـاس 
بيـان علمـای اخـاق یعنـی اول اینکـه از نظـر نـوع اندیشـيدن 
به ویژه در بعد دینی متناسـب باشـند و دوم اینکه فرهنگشـان 
متناسـب بـا هـم باشـد. سـوم اینکـه عـاوه بـر موضـوع خانـواده 
و  زن  یعنـی  مـدرک.  نـه  اسـت  درک  مهـم،  متناسـب،  سـن  و 
مـرد بایـد همدیگـر را درک کننـد، وگرنـه نمی تواننـد بـا هـم کنـار 
گـر این اختاف ها در حد کم باشـد، می شـود با  بياینـد. البتـه ا

گذشـت زمـان و کنارآمـدن، آن را حـل کننـد.

مهریه، هدیه است
کادو و ادای احتـرام بـه زن اسـت. زیـرا  یـه درواقـع  مسـئله مهر
کـه بـه سـمت زن مـی رود، بایـد  ایـن امـر معاملـه نيسـت. مـرد 
عالـم  فطـری  قاعـده  ایـن  ببـرد.  دسـته گل  خواسـتگاری  بـرای 
اسـت کـه وقتـی بـرای درخواسـت ازدواج به سـمت زن می رود، 
یـه  مهر دسـته گل،  ایـن  اسـم  نباشـد.  خالـی  دسـتت  می گویـد 
یـه و جهـاز  اسـت.بنابراین ازدواج هرگـز معاملـه نيسـت کـه مهر
گر پول هم باشد، مقداری است  سنگين تعيین کنند. مهریه ا
کـه پـدرزن بـا همـان مبلـغ بتوانـد ابـزار و اسـباب الزم زندگـی را 
کـرم)ص( هـم کمـی نزدیک بـه 500درهـم مهریه  بخـرد. پیامبـر ا
ع( آن را دادنـد و بـه ابـزار و اسـباب  کردنـد و اميرمؤمنـان)
کنـون برخی فکر می کنند  اوليـه زندگـی تبدیل شـد. ا

یـه 110سـکه متعـادل اسـت. به طـور مثـال مهر

شروع زندگی با ازدواج است، نه بزرگ شدن
معشـوق،  زن  کـه  باشـيم  داشـته  توجـه 
محبـوب و مطلـوب، و مرد طالب، 
بنابرایـن  و محـب اسـت.  عاشـق 
بلکـه  نيسـت،  شـوخی  ازدواج 
انجـام  خـودش  فصـل  در  بایـد 
شـود تـا معنـی زندگـی را بفهمنـد 
بـا  زندگـی  بگيرنـد.  آرامـش  و 
گـر  ا و  می شـود  شـروع  ازدواج 
همچنـان  نکنـد،  ازدواج  کسـی 
زیرمجموعـه پـدر و مـادر اسـت.
بنابراین ازدواج باید انجام شـود 
و  باشـند  نداشـته  تـرس  افـراد  و 
از آینـده نترسـند و آرام آرام جلـو 
برونـد. زیـرا آینـده روشـن اسـت. 
اینجاسـت که باید توکل و اميد 

داشـت و پیـش رفـت.
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معشـوق،  زن  کـه  باشـيم  داشـته  توجـه 
محبـوب و مطلـوب، و مرد طالب، 
بنابرایـن  و محـب اسـت.  عاشـق 
بلکـه  نيسـت،  شـوخی  ازدواج 
انجـام  خـودش  فصـل  در  بایـد 
شـود تـا معنـی زندگـی را بفهمنـد 
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بـا  زندگـی  بگيرنـد.  آرامـش  و 
گـر  ا و  می شـود  شـروع  ازدواج 
همچنـان  نکنـد،  ازدواج  کسـی 
زیرمجموعـه پـدر و مـادر اسـت.
بنابراین ازدواج باید انجام شـود 
و  باشـند  نداشـته  تـرس  افـراد  و 
از آینـده نترسـند و آرام آرام جلـو 
برونـد. زیـرا آینـده روشـن اسـت. 
از آینـده نترسـند و آرام آرام جلـو 
برونـد. زیـرا آینـده روشـن اسـت. 
از آینـده نترسـند و آرام آرام جلـو 

اینجاسـت که باید توکل و اميد 
داشـت و پیـش رفـت.
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معصومه متين نژاد
روزنامه نگار

کارت قرعه کشـی  تصـور برخی هـا از ازدواج مبنـی بـر بیرون کشـیدن یـک 
یـا خریـد میـوه سربسـته ای ماننـد هندوانـه، اشـتباه اسـت. درواقـع مـا بـا ایـن 
تکنیـک روانـی سـعی می کنیـم مسـئولیت اشـتباه و سـهل انگاری مان را بـر 
دوش بخت و اقبال بیندازیم. قبول داریم که اگر دوران نامزدی و آشنایی 
هزارسـال هـم طـول بکشـد، نمی توانـد آن شـناختی را بـه مـا بدهـد کـه در 
طـول یـک شـبانه روز زندگـی مشـترک در زیـر یـک سـقف بـه آن می رسـیم، 
امـا نمی تـوان بـا ایـن بهانـه سـر و تـه ازدواج را به هم آورد و ندیده و نشـنیده 
، البتـه  جـواب م�بـت داد. زیـرا برخـی معیارهـای مهـم در انتخـاب همسـر
گاهانـه و منطقـی بررسـی شـود، می توانـد درسـتی انتخـاب  درصورتی کـه آ
ک هـا بـرای هـر فردی  مـا را تـا درصـد باالیـی تضمیـن کنـد؛ هرچنـد ایـن مال
متناسـب بـا ابعـاد شـخصیتی اش، متفـاوت از دیگـری تعریـف می شـود. 
در ادامـه دکتـر زهـره معینـی، روان شـناس و مشـاور خانـواده، بـه مـا کمـک 

می کنـد تـا تعـدادی از ایـن معیار هـا را بـا هـم بررسـی کنیـم.

�د ��ای دا��ن ازدواج موف�، �ام �ای ن�ست در ان��اب �مس� را مح�� ��دا�

ازدواج هندوانه سربسته نیست
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سن یک عدد است، اما...
سـنی  فاصلـه  سـال،  پنـج  تـا  دو  بيـن 
ایـن  امـا  ازدواج اسـت،  بـرای  مناسـبی 
قاعـده ای کلی نيسـت. یعنـی می تواند 
براسـاس ابعـاد شـخصيتی و نيازهـای 
عاطفـی فـرد، بسـيار متفاوت تـر از ایـن 
باشـد. گاهی هفت سـال فاصله سـنی 
حتـی  یـا  پـدر  یـک  مـرد،  از  می توانـد 
نيـز  گاهـی  و  بـرای زن بسـازد  پدربـزرگ 
هميـن فاصلـه سـنی بـرای مـرد، حکـم 
مهـم  ازایـن رو  دارد.  زن  بـرای  را  بچـه 
کـه بـه بلـوغ عقلـی و اجتماعـی  اسـت 

ویـژه داشـته باشـيم.  افـراد توجـه 
معمـول  به طـور  اینکـه  بعـدی  نکتـه 
مـرد بایـد از زن بزرگ تـر باشـد، امـا ایـن 
و  نيسـت  کلـی  قاعـده ای  موضـوع هـم 
ایجـاد  اشـکالی  می توانـد  برخـی  بـرای 
نکنـد. بـرای نمونـه ایـن اختـاف سـنی 
وقتـی در دهـه بيسـت و سـی از زندگـی 

و  می آیـد  به چشـم  خيلـی  باشـد، 
دردسرسـاز می شـود، امـا وقتـی در دهـه 
خيلـی  باشـد،  زندگـی  پنجـاه  و  چهـل 
یـا موقعيـت تحصيلـی؛  مهـم نيسـت. 
وقتـی دو طـرف از تحصيـات باالیـی 
برخـوردار باشـند، بـاز هـم ایـن مسـئله 
کـه  زمانـی  تـا  می آیـد،  چشـم  بـه  کمتـر 

باشـد. پاییـن  تشـان  تحصيا سـطح 

بچه کجای زندگی  است؟
فرزنـدآوری مسـئله  توانایـی  یـا  تمایـل 
ازدواج  از  پیـش  کـه  اسـت  دیگـری 
برخـی  گاهـی  کـرد.  فکـر  آن  بـه  بایـد 
ترحـم  عاشق شـدن،  به علـت  افـراد 
دیگـری،  دليـل  هـر  یـا  دل سـوزی  و 
واقعيـت  ایـن  روی  را  چشمشـان 
تـب  کـه  ازدواج  از  پـس  و  می بندنـد 
و  می کنـد  فروکـش  عاشـقی  و  عشـق 
یـاد  می افتـد،  غلتـک  روی  زندگـی 

و  می افتنـد  غریزی شـان  نيازهـای 
پیـش  بی اهميـت  موضـوع  هميـن 
در  جـدی  معضلـی  بـه  ازدواج  از 
زندگی شـان تبدیـل می شـود. بنابرایـن 
زمـان  در  کـه  اسـت  مهـم  خيلـی 
انتخـاب همسـر بـه ایـن موضـوع مهـم 

داشته باشـيم. ویـژه  توجـه  هـم 

فرد + خانواده  = همسر
نهایـی  تصميـم  کـه  اسـت  درسـت 
بـرای ازدواج را دختـر و پسـر می گيرند، 
خانواده هـا  نادیده گرفتـن  امـا 
باشـد.  دردسـرآفرین  اسـت  ممکـن 
تصميـم  اینکـه   ، سـاده تر به عبـارت 
جـوان  برعهـده  صددرصـد  را  ازدواج 
دو  هـر   ، او خانـواده  یـا  یـم  بگذار
خانـواده  آسيب زاسـت.  و  اشـتباه 
در  را  مشـاوره ای  نقـش  بایـد  همـواره 
تـا آن هـا  ازدواج بچه هـا داشـته باشـد 
و  بگيرنـد  تصميـم  عاقانه تـر  بتواننـد 
ناشـی  کـه  ازدواج  از  پـس  تنش هـای 
از  یکـی  خواسـت  بـه  بی توجهـی  از 
کاهـش  انـدازه ای  تـا  طرف هاسـت، 

کنـد. پیـدا 

 
آینه هرکسی خانواده اوست

مقابلمـان  طـرف  شـناخت  شـاید 
باشـد،  سـختی  کار  ازدواج  از  پیـش 
می تـوان  به راحتـی  را  او  خانـواده  امـا 
کـرد.  تحليـل  و  یـه  تجز و  شـناخت 
راحـت  خيلـی   ، سـاده تر به عبـارت 
بـه  یـک خانـواده  کـه  می تـوان فهميـد 
ویژگی هایـی  و  خصوصيـات  چـه 
همـان  ایـن  هسـتند.  معـروف 
کـه می توانيـم بـدون  شـناختی اسـت 
یـاد از طـرف مقابلمـان هـم  زحمـت ز
یـم. چـون خانـواده نقـش  به دسـت آور
پنجاه درصـدی در ایـن موضـوع دارد. 
کـه فکـر می کننـد یـک دختـر  کسـانی 
یـا  پـدر  از  متفاوت تـر  بسـيار  پسـر  یـا 
اشـتباه  معمـوال  بـود،  خواهـد  مـادرش 
از  پـس  مسـئله  هميـن  و  می کننـد 
ازدواج بـه چالـش و دردسـری جـدی 

شـد. خواهـد  تبدیـل 



20

، تعارض کمتر تشابه بیشتر
فرهنگـی،  تشـابه های  ميـزان  هرچـه 
شـخصيتی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
اختاف هـا  و  بيشـتر  طـرف  دو  بيـن 
در  موفقيـت  شـانس  باشـد،  کمتـر 
ایـن  در  بيشـتر می شـود. چـون  ازدواج 
هميشـه  طـرف  دو  از  یکـی  وضعيـت 
مجبـور بـه مخفـی کاری اسـت و طـرف 
برتری جـو  حـس  هميشـه  هـم  مقابـل 
تحقيـر  بـا  کـه  حسـی  داشـت؛  خواهـد 
و سـرکوب طـرف دیگـر همـراه اسـت و 
کـه او در زندگـی  مانـع از ایـن می شـود 
توجـه  کنـد.  خوشـبختی  احسـاس 
دربـاره  مـا  گاهـی  کـه  باشـيد  داشـته 
کمـی ميزان تشـابه صحبـت می کنيم و 
گاهـی هـم دربـاره تضـاد. ایـن دو بـا هم 
تفـاوت دارنـد. بنابرایـن وقتـی اختافی 
بـه تضـاد تبدیـل شـد، دیگـر نمی تـوان 

گذشـت. آن  کنـار  از  به  راحتـی 

توان مالی و بلوغ اقتصادی
در  مـرد  اقتصـادی  و  مالـی  وضعيـت 
دارد.  یـادی  ز اهميـت  ازدواج  زمـان 
و  دارایـی  از  کـه  نيسـت  ایـن  منظـور 

یـادی برخـوردار باشـد، بلکـه  سـرمایه ز
رسـيده  الزم  اقتصـادی  بلـوغ  بـه  بایـد 
باشـد و بتوانـد گليمـش را از آب بيرون 
پیشـرفت  بـرای  الزم  جربـزه  و  بکشـد 
داشـته  را  مشـترک  زندگـی  در  مالـی 
دهـه  در  جوانـی  وقتـی  زیـرا  باشـد. 
بيسـت یـا سـی زندگی اش بـرای ازدواج 
اقـدام می کنـد، نمی تـوان از او داشـتن 
را  زندگـی  شـروع  بـرای  الزم  سـرمایه 
انتظـار داشـت. پـس ایـن توانایی هـای 

منتخـب  را  او  کـه  اوسـت  اقتصـادی 
. می کنـد

استقالل مالی مهم تر از دارایی 
بایـد نقـش مهمـی  کـه خانـواده  گفتيـم 
در همراهـی و انتخـاب همسـر داشـته 
باشد، اما این به معنای وابستگی مالی 
جـوان بـه خانـواده اش نيسـت. زیـرا این 
امـر ممکـن اسـت زمينـه دخالت هـای 
دیگـر را هـم در زندگـی مشـترک به وجود 
بـه  مالـی  اسـتقال  ایـن  البتـه  آورد. 
کـه جـوان صفـر  معنـای آن هـم نيسـت 
تـا صـد ملزومـات زندگـی اش را خودش 
به تنهایـی فراهـم کند، بلکـه باید بتواند 
بـدون نيـاز بـه حمایـت خانـواده اش از 

پـس مخـارج زندگـی دونفـره بربيایـد.

دل بسته خانواده، نه وابسته
فکـری  بلـوغ  از  پسـر  و  دختـر  اینکـه 
تصميم گيـری  در  الزم  اسـتقال  و 
مهـم  خيلـی  باشـند،  برخـوردار 
زندگـی  صـورت  ایـن  غيـر  در  اسـت. 
روبـه رو  بـا چالش هـای جـدی  مشـترک 
تفـاوت  جوان هـا  از  خيلـی  می شـود. 
بـا  را  دل بسـته بودن  بـا  وابسـته بودن 

ز��ه م�ی��
ر  �وان ��اس و م�ا�

�انواده:
اینکه دختر و پسر از بلوغ 
ل الزم در  فکری و استقال
تصمیم گیری برخوردار 

باشند، خیلی مهم است. 
در غیر این صورت زندگی 

مشترک با چالش های 
جدی روبه رو می شود.
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دوست داشـتن  و  احتـرام  بهانـه  بـه  و  می گيرنـد  اشـتباه  هـم 
در  را  آن هـا  بی مـورد  دخالت هـای  اجـازه  خانواده هایشـان، 
بـه  هيچ وقـت  کـه  موضوعـی  می کننـد؛  فراهـم  خـود  زندگـی  
ذائقـه همسرشـان خـوش نمی آیـد و زندگـی را تـا مـرز طـاق 
هـم می کشـاند. فـرد وابسـته نمی توانـد تصميمـی مسـتقل از 
خانـواده اش بگيـرد و مجبـور اسـت بـرای هـر چيـزی، حتـی 
کنـد. مشـورت  خانـواده اش  بـا  موضوع هـا،  بی ارزش تریـن 

ازدواج درمانگاه نیست
یادی  سـامت جسـمی و روانی فرد پیش از ازدواج اهميت ز
کـی مهـم بـرای ازدواج نـگاه  دارد و بایـد بـه آن بـه چشـم ما
کـرد. اینکـه برخـی تصـور می کننـد بـا ازدواج مشـکلی برطـرف 
نيسـت،  درمانـگاه  ازدواج  چـون  اسـت.  اشـتباه  می شـود، 
پـس  می شـود.  افـزوده  مشـکات  ميـزان  بـر  ازدواج  بـا  بلکـه 
یـاد یـا ترحـم روی  گـر بـه  هـر علتـی ماننـد دوست داشـتن ز ا
مشـکات جسـمی و روانـی طـرف مقابلتـان چشـم ببندیـد و 
پـس از ازدواج نتوانيـد بـا آن کنـار بياییـد، زندگی تان به تنگنا 
گـر طـرف مقابلتـان مشـکلی  کشـيده خواهـد شـد. بنابرایـن ا
دارد، نخسـت با کمک پزشـک یا مشـاور درباره آن اطاعات 
کامـل بـرای ازدواج تصميـم  گاهـی  کنيـد. سـپس بـا آ کسـب 

یـد. بگير

ویژگی های جدانشدنی
خصوصيـات اخاقـی و رفتـاری هـر فـرد ماننـد دروغ گویـی، 
یـاد و دورویـی معمـوال در  کاری، بی ادب بـودن، تعصـب ز یـا ر

تعامـات اوليـه تـا حـدی مشـخص می شـوند و نبایـد آن هـا را 
کم اهميت شـمرد و به اسـم شـوخی، غيرت، دوست داشـتن 
و امثـال آن راحـت از کنارشـان گذشـت.  بنابرایـن در همـان 
یـد،  دار هـم  بـا  کـه  تـی  تعاما و  اوليـه  آشـنایی  جلسـه  چنـد 
دیگـری  چيـز  هـر  از  بيـش  موضـوع   ایـن  بـه  حواسـتان  بایـد 
باشـد. چـون ویژگی هـای اخاقـی و رفتـاری هـر فـرد بخـش 

فـرد اسـت. از شـخصيت آن  جدایی ناپذیـری 

اعتقادات مذهبی و جهان بینی
دوست داشـتن  بهانـه  بـه  نبایـد  کـه  دیگـری  مهـم  موضـوع 
گذشـت،  کنـارش  از  راحـت  دیگـر  معيارهـای  اهميـت  یـا 
بحـث اعتقـادات مذهبـی اسـت. چـون ممکـن اسـت حتـی 
و  دهـد  قـرار  تحت شـعاع  آینـده  در  هـم  را  مـا  فرزندپـروری 
سـبب دوگانگی تربيت در بچه ها شـود. منظور از اعتقادات 
مذهبـی، بيشـتر جهان بينـی مذهبـی فـرد اسـت. یعنـی نـوع 
اعتقـادی دارد. هرچـه  و  بـه مسـائل مذهبـی  او  کـه  نگاهـی 
تشـابه در ایـن زمينـه بيشـتر و اختـاف کمتـر باشـد، شـانس 

ازدواج هـم بيشـتر خواهـد شـد. موفقيـت 

زیبایی عادی می شود، زشتی نه!
انتخـاب  ک هـای  ما بيـن  در  دیگـری  مهـم  موضـوع  ظاهـر 
بـه  اول  نـگاه  در  مقابلتـان  فـرد  بایـد  یعنـی  اسـت.  همسـر 
او  بـه  بـدی  حـس  دسـت کم  یـا  بيایـد،  دل نشـين  نظرتـان 
نداشـته باشـيد. اینکـه می گوینـد قيافـه طـرف بعـد از مدتـی 
عـادی می شـود، اصـا درسـت نيسـت. درواقـع ایـن موضـوع 
گـر فـردی زیبـا  فقـط دربـاره زیبایـی صـدق می کنـد. یعنـی ا
باشـد، پـس از گذشـت مدتـی، دیگـر آن زیبایـی اوليـه را برای 
گـر زشـت باشـد، ایـن زشـتی هيـچ گاه بـرای مـا  مـا نـدارد، امـا ا
عـادی نخواهـد شـد. پـس هـرگاه دربـاره ایـن موضـوع هـم بـا 
خودتان به توافق رسـيدید، سـراغ مشـاور پیش از ازدواج برای 

برویـد. بعـدی  تصميم گيری هـای 

 
»نه« به ازدواج به خواست خانواده 

کـه پیـش از تصميم گيـری نهایـی دربـاره  آخریـن موضوعـی 
کـه آیـا طـرف  ازدواج بایـد از آن مطمئـن شـوید، ایـن اسـت 
مقابلتـان به خواسـت خـودش برای ازدواج اقدام کرده اسـت 
یـا بـه درخواسـت خانـواده اش. گاهـی برخـی بـه علت هایـی 
ماننـد پیـری و بيمـاری پـدر و مـادر یـا وجـود خواهـر و بـرادر 
کوچک تـر کـه نمی خواهند سـدی برای ازدواج آن ها باشـند، 
انجـام  نوعـی  فـرد  بـرای  کـه  می گيرنـد،  ازدواج  بـه  تصميـم 
وظيفـه و اجبـار اسـت تـا تکليـف. نتيجـه چنيـن ازدواجـی 

گفتـه مشـخص اسـت. هـم نا
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تربیت دینی چیست؟
تربيـت دینـی کارکـرد و مفهومـی در ارتبـاط بـا انسـان و خـدا دارد و 
تأثيـر آن در زندگـی نيـز بـا همين نکته رقم می خـورد، اما فراهم کردن 
در  جـاری  احـکام  از  گاهـی  آ و  اخاقـی  و  اعتقـادی  رشـد  زمينـه 
حيـات بشـری بـا نـگاه بـه آمـوزش و تعليمـات مختلـف، تعریفـی 
کلـی اسـت کـه می توان در کنار آموزه هـا و راهنمایی های اهل بيت 
عليهم السـام و سـيره ایشان به درس درست زندگی دست یافت.

عـاوه بـر اینکـه بایـد مـکارم اخاقـی را از هميـن دسـته بخوانيـم 
توجـه  بدانيـم،  تعليمـی  مسـئله ای  را  درسـت  خـوی  و  خلـق  و 
بـا  اخاقـی  کـه فضایـل  باشـد  بایـد مدنظـر  نيـز  مهـم  امـر  ایـن  بـه 
تربيـت و مراقبـت رشـد می یابـد و در زندگـی به طـور چشـمگير و 

مهم ترین اهداف 
ازدواج از انتخاب 

همسر شایسته تا 
تربیت فرزند صالح

اثرگـذاری نمـود و نمـا خواهـد داشـت. درواقـع تربيـت دینـی بـه مـا 
اجـازه می دهـد کـه بـا انسـانی روبـه رو شـویم کـه می خواهـد از رشـد 
کمـال انسـانی و  تربيتـی اش بـه سـرمنزل سـعادتمندی برسـد و بـا 
، اثرگـذار و موفـق باشـد. ایـن راه  تکميـل خـود، فـردی اخاق مـدار
کيـد دارنـد و  مهـم همـان چيـزی اسـت کـه آموزه هـای دینـی بـر آن تأ
جامعـه ای کـه این گونـه باشـد نيز بی شـک اجتماعی سـعادتمند و 

اسـت. آخرت بيـن 

چرا تربیت، آموختنی و الزم است؟
نظام تربيتی در هر گروه و دیدگاهی متفاوت اسـت و تعریف های 
یـادی در این بـاره بـه چشـم می خـورد کـه باعـث شـده اسـت ایـن  ز

حجت االسام  و 
المسلمين

 سيدمحمد عيسی نژاد
مشاور رسانه ای و 
معاون تبليغ حوزه 

علميه خراسان

انسـان ها در طـول زندگـی، از دوران نـوزادی تـا پیـری، در معـرض تربیـت و 
رشـد و تکامـل هسـتند. ایـن امـر طبیعـی می توانـد بـر اثـر تجربـه به دسـت 
و  آموختـن  و  خانـواده  تربیتـی  کانـون  در  حضـور  آن،  از  مهم تـر  امـا  آیـد، 
شـکوفایی  و  به کمال رسـیدن  »تربیـت«  رو  ایـن  از  اسـت.  پرورش یافتـن 
�رفیت هـای بالقـوه انسـان اسـت کـه البتـه بـه نـگاه و دیـدگاه او در قالـب 

کـه قبـول دارد، وابسـته اسـت. مکتبـی 
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بحـث در قالـب موضـوع و محتـوا مدنظـر قـرار بگيـرد. درواقـع نظـام 
تربيتی باید باشـد تا انسـان به درسـتی رشـد یابد. این امر با آموزش 
و پـرورش بـه دسـت می آیـد. شـهيدمرتضی مطهـری در مطالعـات 
و  می کنـد  اشـاره  مهـم  نکتـه  ایـن  بـه  خـود  تربيتـی  و  تفسـيری 
هستی شناسـی را بـا توجـه بـه قرآن،  انسان شناسـی و جهان هسـتی 
بـر مـدار آفریـدگار عالـم بررسـی می کنـد.از سـوی دیگـر مبنـای یـک 
زندگـی خـوب، تعليم و تربيت مناسـب اسـت. زیـرا چه بخواهيم و 
چه نخواهيم این مسـئله از لحظه تولد تا مرگ، هميشـه در جریان 
اسـت و درواقـع انسـان به نوعـی دانش هایـی را کسـب می کنـد کـه 
تکامـل  بـرای  یادگيـری  فراینـد  می شـود.بنابراین  او  رشـد  موجـب 
انسـان در زندگـی امـری الزم و ضـروری اسـت تـا فـردی ارزشـمند 
بـا اجتماعـی دارای ارزش ارتبـاط بگيـرد و عـاوه بـر رشـد خـود، بـه 
پیشرفت دیگران کمک کند. بنا به همين دیدگاه است که آموزش 
و پـرورش درسـت بـه شـناخت بهتـر خودمـان منجـر می شـود و بـا 
کشـف اسـتعدادها و توانایی ها می توان برای دسـتيابی به اهداف 
عالـی زندگـی گام هـای موفقـی برداشـت. اسـتاد مطهـری بـه هميـن 
نکتـه اشـاره می کنـد و یـادآور می شـود کـه قـرآن انسـان را موجـودی 
می دانـد کـه از روح و بـدن تشـکيل شـده اسـت و ایـن روح نبایـد در 
دامـن طبيعـت محبـوس بمانـد، بلکـه بایـد راه تکامـل را بپیمایـد، 
وگرنـه در اسـفل سـافلين کـه چهـره آخرتـی اش جهنـم اسـت، باقـی 
، این شـهيد متفکر معتقد اسـت که انسان  می ماند. از سـوی دیگر
در بعـد الهـی خـود، از آغـاز آفرینـش، از فطـرت متعالـی و انسـانی 
برخـوردار اسـت و حقيقـت فطـرت عبـارت اسـت از ویژگی هـای 
انسـانی و گرایش هـای فطـری ماننـد دین خواهـی، حقيقت جویی، 
کـه  گرایـش بـه پرسـش و عاقه منـدی بـه اخـاق  زیبایی دوسـتی، 
بالقـوه موقـع تولـد در انسـان وجـود دارنـد و بایـد بـه فعليت برسـند و 

راه رشـد را طـی کننـد.

تربیت فقط با محبت به دست نمی آید
یدن بـه یکدیگـر و رویارویـی بـا بـا را دو اکسـير حيـات  عشـق ورز
کریـم نيـز  کـه در راه تکامـل انسـان ضـروری اسـت. قـرآن  می داننـد 
کـه »انسـان را در رنـج  بـه ایـن مسـئله توجـه می دهـد و می فرمایـد 
و سـختی قـرار داده ایـم« و در بيانـی دیگـر اشـاره می کنـد کـه »بعـد 
گـر انسـان در  ، ا از هـر سـختی، آسـانی در راه اسـت.« بـه بيـان دیگـر
سـختی ها بـه تحمـل و مقاومـت برسـد، بـه تکامـل و رشـد بهتـری 
می رسـد و سـرانجام به پاداش و نيکی بی شـماری دسـت می یابد.

داشـته  تربيـت  و  رشـد  از  درسـتی  درک  می توانـد  زمانـی  انسـان 
اسـتقامت،  ، تحمـل، مقاومـت،  واژه هایـی ماننـد صبـر کـه  باشـد 
بردبـاری، شـکيبایی و انگيـزه و اميـد را در رویارویی با سـختی ها و 
مشـکات عملياتـی کنـد، نـه اینکـه در ناز و نعمت باشـد و به این 
، بعـد از سـختی ها وعـده  ویژگی هـای برازنـده برسـد. از سـوی دیگـر
آرامـش و راحتـی داده شـده اسـت. یعنـی فرزنـد شـما زمانـی طعـم 
واقعـی راحتـی و آسـایش را درک خواهـد کـرد کـه مقـداری مشـکل 
سـر راهـش قـرار گرفتـه باشـد. اینکـه فقـط تشـویق شـود و محبـت 
کارهایـش  و احتـرام ببينـد و هيـچ دشـواری و ناراحتـی در انجـام 

نباشـد، بی شـک قـدردان آن نخواهـد بـود و برای رسـيدن به زندگی 
مطلـوب و تکامـل و موفقيـت تاش نخواهد کرد. محبت و احترام 
خـود  فرزنـد  بـه  نيـز  را  مسـير  دشـواری  کـه  اسـت  اثربخـش  زمانـی 
و بی فرازونشـيب نيسـت،  راه همـوار  کـه  و نشـان دهيـم  یـم  بياموز
بلکـه از سـنگاخ و دسـت اندازهای طبيعـی زندگـی بایـد بـا فکـر و 
راهنمایـی عبـور کنـد تـا بـه هـدف برسـد. بنابرایـن محبـت بی جـا 
و تشـویق های بی هـدف اثرگـذار نيسـت و حتـی تربيتـی نادرسـت 

اسـت کـه جـز شکسـت نتيجـه ای نخواهـد داشـت.

رابطه تربیت با انتخاب همسر و همسرداری
دیـن اسـام بـه مـا آموخته اسـت کـه تربيت روند و مسـيری تکاملی 
کـودک شـروع می شـود. یعنـی پـدر و مـادر  کـه پیـش از تولـد  اسـت 
زمانـی تربيـت فرزندشـان را آغـاز می کننـد کـه هنـوز بـه همسـری هم 
کـه مسـئله تربيـت را به طـور  درنيامده انـد. طبـق دسـتورات دینـی 
یشـه ای و دقيـق و عميـق بررسـی می کنـد، انسان سـازی بـا توجـه  ر
بـه شـاه کليدهای ازدواج درسـت و تربيـت موفـق و کارآمـد محقـق 
می شـود و یکـی از اهـداف مهـم ازدواج را بایـد تربيـت فرزند سـالم و 
صالح برشـمرد که نخسـتين گام، انتخاب همسـر شایسـته است.

پـدر و مـادر اصلی تریـن عامـل در تربيـت فرزندانـی شایسـته اند کـه 
در زندگـی فـردی و اجتماعـی او اثرگذارنـد و جنبه هـای مختلـف 
گـون  گونا روحيه هـای  بـه  توجـه  بـا  را  پسرشـان  و  دختـر  حيـات 

می کننـد. تقویـت  ارثـی  به طـور  خودشـان 
بـر ایـن اسـاس انتخـاب همسـری هم کفـو و شایسـته بـه دقـت الزم 
در همـه  فـردی همـراه  و  زندگـی خـود  اوال شـریک  زیـرا  دارد.  نيـاز 
دوم  و  می کنيـد  انتخـاب  شـادی  و  غـم  و  معاشـرت  لحظه هـای 
ارث  او  از  کـه  بـود  خواهـد  فرزندانـی  بـرای  مـادری  یـا  پـدر  اینکـه 

می گيرنـد. یـاد  و  می برنـد 

ک همسر شایسته؟ مال
همسـر شـما بایـد هم کفـو باشـد و اندیشـه دینـی و سـطح زندگـی 
یـادی بـا یکدیگـر نداشـته باشـد.  فـردی و اجتماعی تـان تفـاوت ز
ک مهـم اسـت کـه در هم کفوبـودن بيشـتر  البتـه ایمـان و تقـوا دو مـا
می درخشـد و می توانـد شـریک زندگـی خوبـی بـرای انسـان تلقـی 
شـود. طبـق آموزه هـای دینـی نيـز بـا نـگاه بـه هميـن نکتـه، پـدر را 
عدالـت  اجـرای  و  قانون مـداری  انضبـاط،  نظـم،  مظهـر  و  مدیـر 
کسـی از اعضـای خانـواده نبایـد از وی ظلـم ببينـد.  می داننـد و 
مـادر نيـز مدیـر و مظهـر عشـق ورزی، محبـت و مهربانـی و آرامـش 
اسـت. البته نقش هردو این سـتون ها و چراغ های خانه در تربيت 

مهـم اساسـی اسـت و ایـن مسـئوليت مهـم نبایـد فرامـوش شـود.
بنابرایـن تربيـت مقولـه ای اسـت کـه به طـور طبيعـی در زندگـی بشـر 
جـاری اسـت و بنـای آفرینـش نيـز بـر هميـن اسـاس چيـده شـده 
اسـت کـه انسـان در راه تکامـل خویـش از ایـن مسـئله بهـره گيـرد تـا 
به درسـتی به مقصود حقيقی از خلقت دسـت یابد و این امر مهم 

شـرایطی دارد کـه بایـد مدنظر باشـد.
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همسران ادب حضور در کنار یکدیگر را رعایت کنند

بيـــن  حجـــاب  و  عفـــاف  رعایـــت 
ـــر  ـــت خاط ـــاد امني ـــث ایج ـــران باع همس

می شـــود.  یکدیگـــر  بـــه  زوجيـــن 
و  عفـــاف  رعایـــت  اهـــل  مـــرد   وقتـــی 
آرامـــش  همســـرش  باشـــد،  حجـــاب 
خاطـــر دارد و آســـوده و بـــدون تشـــویش 
را  آرامشـــی  امنيـــت  ایـــن  و  اســـت 
مـــرد  و  زن  کـــه  مـــی آورد  ارمغـــان  بـــه 
ـــه یکدیگـــر اعتمـــاد و تکيـــه  می تواننـــد ب

کننـــد. حســـاب  هـــم  ی  وفـــادار ی  رو و  کننـــد 
ــان  ــه وقتـــی انسـ ــن اســـت کـ ــران، ایـ ــاف و حجـــاب همسـ ــر رعایـــت عفـ ــن اثـ دوميـ
کـــه  ی می شـــود؛ همان طـــور  اهـــل رعایـــت تقـــوا باشـــد، دارای خصلـــت وفـــادار
ـــوهر  ـــون زن و ش ـــيد و چ ـــادار باش ـــان وف ـــد و پیم ـــه عه ـــد ب ـــال می فرمای ـــد متع خداون
کـــه بـــا تقواســـت، پیمـــان نمی شـــکند،  بـــا یکدیگـــر پیمـــان می بندنـــد و کســـی 
همســـران در زندگـــی زناشـــویی هرچقـــدر حضـــور خـــدا را بيشـــتر حـــس کننـــد، 
باحيـــا و عفيف تـــر می شـــوند و رفتـــار درســـت و شایســـته از خـــود بـــروز می دهنـــد 

ــد.  ــجام می دهـ ــا برکـــت و انسـ ــی آن هـ ــه زندگـ ــز بـ ــال نيـ ــد متعـ و خداونـ
در ســـال های پیشـــين به دليـــل رعایـــت بيشـــتر تقـــوا، آمـــار طـــاق کمتـــر بـــود، ولـــی 

حجت االسالم والمسلمین محمدجواد نظافت
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کنـــون تقـــوا کمتـــر شـــده و موجـــب افزایـــش آمـــار طـــاق و  ا
ــل  ــن به دليـ ــده اســـت. ایـ طـــاق عاطفـــی شـ

و  عفـــاف  مســـئله  رعایت نکـــردن 
اســـت. حجـــاب 

بيـــن  حجـــاب  و  عفـــاف  رعایـــت 
نيـــز  فرزنـــدان  تربيـــت  در  همســـران 

مؤثـــر اســـت. وقتـــی والدیـــن اهـــل 
حجـــاب  و  عفـــاف  رعایـــت 
از  باشـــند، به طبـــع فرزنـــد هـــم 

گـــر  پـــدر و مـــادر الگـــو می گيـــرد و ا
الگـــوی شایســـته ای  والدیـــن 

بـــرای فرزنـــدان 
الگـــوی  و 

صحيحـــی در زندگـــی آن هـــا باشـــند، باعـــث تربيـــت درســـت 
کـــه  تربيـــت اســـت  ایـــن بهتریـــن روش  و  آن هـــا می شـــوند 
فرزنـــد دارای الگویـــی شایســـته  باشـــد. فرزنـــد رفتـــار والدینـــش 
را مشـــاهده میکنـــد و وقتـــی بـــزرگ شـــود، والدیـــن را به عنـــوان 
ی اش در نظـــر می گيـــرد و همـــان اصـــول والدیـــن  الگـــوی رفتـــار
را در زندگـــی پیـــاده می کنـــد و ســـبب می شـــود خانواده هـــا 

نســـلی پـــس از نســـل دیگـــر  دارای انســـجام باشـــند.

بیـــن  حجـــاب  و  عفـــاف  افزایـــش  راهکارهـــای 
ن ا همســـر

از  را  خـــود  هميشـــه  بایـــد  همســـران 
بـــا  و  کننـــد  شـــارژ  معنـــوی  نظـــر 
خانواده هایـــی کـــه دارای الگوهـــای 
همســـران  بيـــن  ی  رفتـــار خـــوب 
هســـتند، رفت وآمـــد داشـــته باشـــند. 

ــتن دوســـت خـــوب و رفت وآمـــد  داشـ
بـــا افـــرادی کـــه عفـــاف و حجـــاب دارنـــد، 

موجـــب تقویـــت روحيـــه می شـــود. قـــرآن 
ی  می فرمایـــد: »در راه نيکـــی و پرهيـــزکار
ــوا  ــد.« تقـ ی کنيـ ــکار ــاون و همـ ــم تعـ ــا هـ بـ
حجـــاب  و  عفـــاف  مصادیـــق  از  یکـــی 

اســـت.
حرم رفتـــن،  معنوی شـــدن،  شـــارژ  پـــس 
خـــوب  خانواده هـــای  بـــا  و  موعظه شـــنيدن 
مرتبط بـــودن بـــه نحـــوی بـــر افزایـــش عفـــاف و 

حجـــاب بيـــن همســـران مؤثـــر اســـت.
پـــس همســـران بایـــد ادب حضـــور در کنـــار 
یعنـــی حفـــظ  کننـــد،  مراعـــات  را  یکدیگـــر 
 ، ، تحقيرنکـــردن یکدیگـــر احتـــرام همدیگـــر

برجســـته نکردن عيب هـــای همدیگـــر و توجـــه بـــه نـــکات 
. مثبـــت یکدیگـــر

کننـــد،   بـــه تعبيـــری در مســـابقه محبت کـــردن شـــرکت 
کـــه  هســـتند  افـــرادی  محبت دیـــدن.  مســـابقه  نـــه 
ــا  ــه آن هـ ــران بـ ــه دیگـ ــرای اینکـ ــد بـ ــابقه می دهنـ مسـ
محبـــت کننـــد. ایـــن خصلـــت کودکانـــه اســـت. 
کســـی بـــه  کـــودکان هميشـــه انتظـــار دارنـــد  یـــرا  ز
آن هـــا محبـــت کنـــد، امـــا زمانـــی کـــه انســـان بـــزرگ و 
دارای شـــخصيت واال می شـــود، دوســـت دارد 

ــد. ــت کنـ ــران محبـ ــه دیگـ بـ
بنابرایـــن همســـران مؤمـــن در ارتبـــاط 
بـــا یکدیگـــر بایـــد بـــه ایـــن نـــکات 
صـــورت  ایـــن  در  کننـــد.  توجـــه 
زندگـــی شـــيرین تر و پایدارتـــری 
خواهنـــد  آخـــرت  و  دنيـــا  در  را 

داشـــت.

همسران در زندگی 
زناشویی هرچقدر حضور 
خدا را بیشتر ح� کنند، 

باحیا و عفیف تر می شوند 
و رفتار درست و شایسته 

از خود بروز می دهند

ــل  ــن به دليـ ــده اســـت. ایـ طـــاق عاطفـــی شـ
و  عفـــاف  مســـئله  رعایت نکـــردن 

اســـت. حجـــاب 
بيـــن  حجـــاب  و  عفـــاف  رعایـــت 
نيـــز  فرزنـــدان  تربيـــت  در  همســـران 

مؤثـــر اســـت. وقتـــی والدیـــن اهـــل 
حجـــاب  و  عفـــاف  رعایـــت 
از  باشـــند، به طبـــع فرزنـــد هـــم 

گـــر  پـــدر و مـــادر الگـــو می گيـــرد و ا
از  باشـــند، به طبـــع فرزنـــد هـــم 

گـــر  پـــدر و مـــادر الگـــو می گيـــرد و ا
از  باشـــند، به طبـــع فرزنـــد هـــم 

الگـــوی شایســـته ای  والدیـــن 
بـــرای فرزنـــدان 

الگـــوی  و 

برجســـته نکردن عيب هـــای همدیگـــر و توجـــه بـــه نـــکات 
. مثبـــت یکدیگـــر

کننـــد،   بـــه تعبيـــری در مســـابقه محبت کـــردن شـــرکت 
کـــه  هســـتند  افـــرادی  محبت دیـــدن.  مســـابقه  نـــه 
ــا  ــه آن هـ ــران بـ ــه دیگـ ــرای اینکـ ــد بـ ــابقه می دهنـ مسـ
محبـــت کننـــد. ایـــن خصلـــت کودکانـــه اســـت. 
کســـی بـــه  کـــودکان هميشـــه انتظـــار دارنـــد  یـــرا  ز
آن هـــا محبـــت کنـــد، امـــا زمانـــی کـــه انســـان بـــزرگ و 
دارای شـــخصيت واال می شـــود، دوســـت دارد 

ــد. ــت کنـ ــران محبـ ــه دیگـ بـ
بنابرایـــن همســـران مؤمـــن در ارتبـــاط 
بـــا یکدیگـــر بایـــد بـــه ایـــن نـــکات 
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حجت االسام دکتر 
مسلم داوودی نژاد

مشاور خانواده

پذیرش جایگزین توقع
ــاز  ــان در آغـ ــر مثبـــت ازدواج آسـ در تأثيـ
زندگـــی و ادامـــه آن، قانـــون پذیـــرش در 
زندگـــی مهـــم اســـت. ایـــن قانـــون دشـــمن 

جـــدی توقـــع و حالـــت ارتبـــاط آن هـــا 
هروقـــت  اســـت.  کلنـــگ«  »اال شـــبيه 
ـــن  ـــرش پایی ـــاال، پذی ـــرود ب ـــع ب ـــمت توق س
می آیـــد. یعنـــی در ایـــن حالـــت زن یـــا 
ــدارد  ــت نـ ــد، گذشـ ــی آیـ ــاه نمـ ــرد کوتـ مـ
و صبـــر نمی کنـــد. امـــا هـــر زمانـــی کـــه 

توقـــع بيایـــد پاییـــن، ســـمت پذیـــرش 
، گذشـــت  ، صبـــر بـــاال مـــی رود و ایثـــار
رخ  خـــوب  اتفاق هـــای  خيلـــی  و 

می دهـــد.
ــدا  ــان از ابتـ ــه ازدوج  آسـ ــم کـ ــه کنيـ توجـ
کلنـــگ« توقـــع را پاییـــن مـــی آورد و  »اال

آرامش با قانون »شصت، بیست، بیست«

ازدواج آسـان برگرفتـه از ت�ییـر باورهاسـت. یعنـی وقتـی باورها عوض می شـود، رفتارها ت�ییر می کند. 
مشـکل مـا ایـن اسـت کـه برای تبلی� ازدواج آسـان فقط بـر ت�ییر رفتارها سـرمایه گذاری می کنیم.

کـه ازدواج قـرار اسـت آرامش محـور باشـد، نـه آسـایش محور و از ایـن رو بـرای  بـاور مـا ایـن اسـت 
کـه بـه خاطـر مسـابقه بیـن زن و  آرامـش بایـد حـال دل خـوب باشـد. این طـور ب�رسـیم: آیـا زمانـی 
شـوهر یـا خانـواده دختـر و پسـر بـرای امتیازگرفتـن از هـم، حـال دل خـوب نباشـد، ازدواج به راحتـی 
گام اول قدم برداشـتن بـرای ازدواج ایـن اسـت کـه بـاور کنیـم  شـکل می گیـرد؟ دوسـت خـوب مـن! 
. اگـر چنیـن بـاوری  می خواهیـم در ایـن مسـیر آرامـش بیشـتری بـه دسـت بیاوریـم، نـه آسـایش بیشـتر

داشـته باشـیم، فشـارهای اقتصـادی جلـو ازدواج را نمی گیـرد. ایـن مسـئله، نکتـه مهمـی اسـت.
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ســـمت پذیـــرش بـــاال مـــی رود. یعنـــی در 
ایـــن صـــورت حـــال دل همســـران خـــوب 
بهانه هـــای  80درصـــد  زیـــرا  اســـت. 
ــر را  ــن امـ ــی رود. پـــس ایـ ــن مـ ــوا از بيـ دعـ

هيچ وقـــت نبایـــد فرامـــوش کـــرد.

سخت نگیریم
بایـــد  چـــرا  بپرســـيم  اینکـــه  جـــای  بـــه 
را  ازدواج آســـان داشـــت، بایـــد ســـؤال 
این طـــور تغيیـــر بدهيـــم کـــه چـــرا نبایـــد 

کـــرد؟ آســـان  ازدواج 
قـــرار اســـت طبـــق آیـــه21 ســـوره مبارکـــه 
»روم« انســـان آرامـــش و محبـــت را درک 
کنـــد. ایـــن زمانـــی بـــه وجـــود می آیـــد کـــه 
دلمـــان  حـــال  و  بـــرود  بيـــن  از  توقع هـــا 
خـــوب باشـــد، نـــه اینکـــه یکســـره اســـترس 
هزینـــه امکانـــات و گيردادن هـــا را داشـــته 
کـــه چـــرا  باشـــيم. پرســـش ایـــن اســـت 

کرده ایـــم؟ ســـخت  این قـــدر  را  ازدواج 

قانون »شصت، بیست، بیست«
بـــرای  کـــه  اســـت  ایـــن  راهکارهـــا  از  یکـــی 
ایجـــاد ازدواج آســـان از خودمـــان شـــروع کنيـــم 
بيســـت«  بيســـت،  »شـــصت،  قانـــون  از  و 
را  توقع هـــا  60درصـــد  یعنـــی  یـــم.  ببر بهـــره 
20درصـــد  و  دهيـــم  کاهـــش  خودمـــان  در 
کنيـــم و بگوییـــم حـــاال همســـرمان  تغافـــل 
آنچـــه می خواســـتيم انجـــام نـــداد، ولـــی مهـــم 
کام  ایـــن مطلـــب طبـــق همـــان  نيســـت. 
ع( اســـت کـــه فرمودنـــد: کســـی  امـــام صـــادق)
کـــه در زندگـــی تغافـــل و بی خيالـــی نداشـــته 
باشـــد، زندگـــی برایـــش تيـــره و تـــار می شـــود. 
البتـــه قـــرار نيســـت توقـــع نداشـــته باشـــيم. 
بـــه هميـــن دليـــل بایـــد 20درصـــد هـــم توقـــع 
داشـــته باشـــيم، ولـــی گاهـــی قضيـــه برعکـــس 
یـــم.  اســـت و در زندگـــی 100درصـــد توقـــع دار
بيســـت،  »شـــصت،  قانـــون  راز  بنابرایـــن، 
بيســـت« می توانـــد مشـــکل ازدواج آســـان را 

حـــل کنـــد.

توجه کنیم که ازدوج  آسان 
کلنگ« توقع  از ابتدا »اال
را پایین می آورد و سمت 

پذیرش باال می رود. 
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شــهیدثالث  فرنــاز  نوشــته  میــالن«  »محرمانــه  کتــاب 
اســت امــروز بیــش از هــر وقــت دیگــری پرســش هایی در 

یــم، از قبیــل: آنجــا چگونــه اســت؟ ســر دار
 انسان کجا می تواند زندگی بهتری داشته باشد؟ 

کجــا جــای بهتــری بــرای مــن و خانــواده ام اســت؟ زندگــی 
بهتــر و حــال خــوب در کجاســت؟

 شــاید بــرای شــما هــم ایــن پرســش ها آشــنا باشــند و بارهــا 
بــه آن هــا اندیشــیده اید.

مــا فکــر کردیــم کــه ایــن کتــاب هــم یکــی از هــزاران تجربــه 
ســفر بــه غــرب و مهاجــرت و ســفرکردن و از ایــن دســت 
مســائل ایــن دوران اســت. می توانیــم ایــن کتــاب را بــا هــم 

ســفر کنیــم و بخوانیــم.
نوشــته  مهاجــرت  ادبیــات  ذیــل  در  اثــر  ایــن  نویســنده 

اســت:
ــه سرشــت خــود همــواره در جســت وجوی  انســان بنــا ب
هميــن  روایــت  یــخ،  تار اســت.  بــوده   » بهتــر »جایــی 

ماندن هاســت. و  یافتن هــا  رفتن هــا، 
در ادبيــات عاميانــه نيــز ســفر یکــی از پربســامدترین 
ی »آنجــا جــای  بن مایه هاســت کــه در پــس آن ایدئولــوژ
بهتــری اســت« نهفتــه اســت، امــا اینکــه تــا چــه حــد ایــن 
ی تحقــق می یابــد و اینکــه آرمان شــهر غربــی  ایدئولــوژ
بحثــی  نــه،  یــا  دارد  را  آن  مألــوف  مؤلفه هــای  درواقــع 

محرمانه میالن
نوشته فرناز شهیدثالث

انتشارات: شهرستان ادب
 تعداد صفحات: 295

 نوبت چاپ: اول.

سارا حجی پور
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اســت کــه امــروزه در حــوزه علــوم اجتماعــی و نقدهــای 
ی داغ اســت.  پسااســتعمار

 ، بازتــاب ایــن مســئله در ادبيــات داســتانی ایــن روزگار
کــه بــا عنــوان  گونــه ای ادبــی شــده  موجــب پیدایــش 

ادبيــات مهاجــرت شــهرت یافتــه اســت.
جنگ هــای جهانــی اول و دوم موجــب ســيل عظيــم 
کســانی  مهاجــرت مــردم آســيب دیده از جنــگ شــد؛ 
کــه بــه ســرزمين دیگــری رفتــه بودنــد و نوشــتن را آغــاز 
کردنــد، ادبياتــی را پایه ریــزی کردنــد کــه بعدهــا ادبيــات 

ــت. ــام گرف ــرت ن مهاج
زندگــی در فضاهایــی  بــه تجربــه  نوشــته ها  نــوع  ایــن   
هویتــی  مشــکات  و  خــود  فرهنــگ  از  متفــاوت 
اجتماعــی ناشــی از ایــن زندگــی می پــردازد. »ادبيــات 
ادبيــات  بــه  مربــوط  اصطاحــات  از  مهاجــرت 
یونانــی  فرهنــگ  در  یشــه  ر کــه  اســت  ی  پسااســتعمار
و یهودیــان در  یونانيــان  آوارگــی  بــرای  آغــاز  و در  دارد 
جهــان بــه کار بــرده می شد«)تفرشــی مطلق، 1389: 5(.

از  پــس  ســال های  محصــول  مهاجــرت  ادبيــات 
ی اطاق  جنگ هــای اول و دوم جهانــی اســت و بــه آثار
ــه زندگــی در فضاهایــی متفــاوت  ــه تجرب می شــود کــه ب
از فرهنــگ خــود و مشــکات هویتــی اجتماعــی ناشــی 

از ایــن زندگــی پرداختــه اســت.

و  کتــاب  ایــن  داســتان  از  خاصــه ای  ایــن  از  پــس 
تحليــل و تبيیــن ایــن کتــاب را از زبــان نویســنده ایــن 

می خوانيــم:  اثــر 
ــان دچــار  ــا ســردرگمی در فرهنــگ کشــور ميزب مهاجــر ب
از فرهنــگ خویــش  گویــی  اختــال هویــت می شــود. 
نيــز  ميزبــان  کشــور  فرهنــگ  بــه  امــا  اســت،  گســيخته 
هویــت  یافتــن  بــرای  بنابرایــن  نــدارد.  تعلقــی  هنــوز 

تکاپوســت.  در  همــواره  خــود  حقيقــی 
فــرد مهاجــر بــا دیــدن و شــنيدن آنچــه در کشــور ميزبــان 
می گــذرد، دچــار شــوک فرهنگــی، تزلــزل شــخصيتی و 

دوگانگــی اندیشــگانی می شــود.
ادبيــات مهاجــرت در ایــران پــس از انقــاب اســامی 
بــه وجــود آمــد. درحقيقــت می تــوان مهاجــرت ایرانيــان 
اخيــر  ســده  فــراوان  مهاجرت هــای  از  بخشــی  نيــز  را 
دانســت. »ایــن حيطــه از ادبيــات و نقــد ادبــی حاصــل 
مهاجرت هــای انبــوه قــرن بيســتم و تحــوالت جهانــی در 
ی بهبهانی و زاهــدی، 1392:  ایــن دوران است«)افشــار
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نویســندگان ایــن شــاخه ادبــی، مســائل و معضــات 
مهاجــرت را مرکــز توجــه خویــش قــرار داده انــد و بيشــتر 
یــا  خویــش  واقعــی  سرگذشــت  براســاس  را  روایتشــان 

کرده انــد. از نزدیکانشــان بنــا  یکــی 
ــی از  ــی ناش ــای عاطف ــات، بحران ه ــوع از ادبي ــن ن در ای
شــخصيت های  بــا  آن  ناهم خوانــی  و  غــرب  فرهنــگ 

اصلــی رمان هــا بــه تصویــر کشــيده می شــود. 
کــه  آثــار  ایــن  اصلــی  شــخصيت های  کلــی  به طــور 
شــخصيت  چندگانــه  تبلــور  به نوعــی  درحقيقــت 
ــک  ــی ش ــارض فرهنگ ــار تع ــت، دچ ــنده اس ــود نویس خ
تعلــق  و  دیگــری  و  خــود  مفهــوم  بــاب  در  تردیــد  و 
خاطــر بــه فرهنــگ ســنتی در نتيجــه تحــت حمایــت 
یــان  فشــارهای همه جانبــه قــرار می گيرنــد و احســاس ز

می کننــد. روحــی  درهم شکســتگی  و 
در »محرمانــه ميــان« تئــو شــایا )طاهــر شایســته( اهــل 
، بزرگ شــده هــرات بــا فــرار  افغانســتان، متولــد نيشــابور
از مــرز ایــران به ســختی و طــی اتفاقاتــی ســر از ایتاليــا 

درمــی آورد و عــکاس صاحب نامــی می شــود. 
همــه مهاجــران افغــان باوجــود قابليــت و تاش هــای 
زندگــی  تــا  نيســتند  خوش شــانس  تئــو  ماننــد  بســيار 

ی خوشــش را بــه آن هــا نشــان بدهــد. رو
 تئــو زخمــی از ســال ها مــرگ نزدیــکان، جنــگ، آوارگــی، 
بی کســی و تنهایــی، حتــی دوســت نــدارد تــا کســی نــام 

و هویــت حقيقــی او را بشناســد.
 او حتــی تــاش دارد تــا خــودش هــم فرامــوش کنــد کــه 
گاهــش  گاه و خودآ او در ناخــودآ بــوده اســت.  طاهــر 
هم زمــان در تــاش و مبــارزه بــرای فراموشــی گذشــته اش 

اســت.
 او تئــو را دوســت دارد، نــه طاهربــودن را. طاهربــودن چــه 

آورده ای برای او داشــته اســت؟ 
ــا  ــا موفقيــت در ایــن مســير فقــط تــاش تئــو اســت، ی آی
چيــزی شــبيه جبــر بناســت تــا قدرتــش را بــه رخ بکشــد 

و ناتوانــی او را بــرای تغيیــر اثبــات کنــد؟ 
متولــد خاورميانــه پرآشــوب می توانــد از آشــوب و مــرگ 

و جنــگ بگریــزد؟ 
انــگار  کــه  شــود  گــم  ی  جــور دنيــا  ایــن  در  می توانــد 
ــت؟ ــته اس ــه نداش ــا خاورميان ــبتی ب ــچ نس ــچ گاه هي هي

همــواره   ) )تئــو انســانی  ســوژه  دیاســپورا  ادبيــات  در 
هویــت خــود را درون گفتمــان و در ســپهر نشــانه ای آن 

بــه دســت مــی آورد. 
خــود  نشــانه ای  ســپهر  در  فقــط  هویت ســاز  عناصــر 
نشــانه ای  ســپهرهای  دیگــر  در  و  هســتند  فهــم  قابــل 

هســتند.  و  درک نشــدنی  بيگانــه  عجيــب،  چيــزی 
امــا گفتمان هــای مختلــف بــرای جــذب ســوژه انســانی 
همــواره در حــال رقابــت بــا یکدیگرنــد و ســوژه بنــا بــه 
ضــرورت، ممکــن اســت فضــای گفتمانــی خــود را تــرک 

ــه فضــای دیگــر گفتمان هــا وارد شــود.  کنــد و ب
ســرزمين  هویت ســاز  عناصــر  »دیگــری«  فضــای  در 
ی موجــه ندارنــد و به دليــل  ، چنــدان حضــور ی او مــادر
تهدیدآميــز  حتــی  گاهــی  و  بيگانــه  متفاوت بــودن 
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می شــوند. شــناخته 
کــه بــرای مهاجــر  پیوندبودگــی نوعــی مقاومــت اســت 
کــه ســرزمينش اشــغال شــده اســت، پیــش  یــا فــردی 
ــه در  ــد. زیــرا در شــرایط مهاجــرت و حضــور بيگان می آی
ســرزمين فــرد، تقابــل ميــان اســتعمارگر و اســتعمارزده 

می شــود.  دیــده 
برســاخته  اصطاحــات  از  کــه  نيــز  بــودن  آســتانه  در 
کــه »چطــور  هومــی بهابهــا اســت، بررســی ایــن اســت 
خــود  بــه  می توانــد  درآســتانه بودن  شــرایط  در  فــرد 

.)16  :1994 شــود.«)بهابها،  واقــف  حقيقــی اش 
، در  کــه خــود حقيقــی و غيرحقيقــی مهاجــر این گونــه 
ــه خــود  ــه گذشــته خــود می اندیشــد، ن تاطــم اســت و ب

را غربــی می دانــد و نــه شــرقی.
مــردم کشــور بيگانــه، یعنــی کشــور ميزبــان )ایتاليــا(، بــه 
( بــه چشــم دیگــری می نگرنــد و آنــان را  مهاجــران )تئــو
تشــویش  دچــار  شــرقی  مهاجــر  می داننــد.  فرودســت 

می شــود  افــزوده  ســرگردانی اش  بــر  مــدام  و  اســت 
هویتــی  نداشــتن  و  خودباختگــی  به دليــل  و 

مســتقل در عــذاب اســت.
اصلــی  شــخصيت  هویــت  بحــران 

رمــان »محرمانــه ميــان« و ابزارهــای 
باعــث   ، هویت ســاز فرهنگــی 
شــکل گيری مقولــه هویتــی در رمــان 

. ند می شــو
و  اســارت  از  رهایــی  بــرای  تئــو 

زندگــی اش  افســار  به دســت گرفتن 
فراموشــی  و حتــی  بــه مهاجــرت  مجبــور 
مــردم  امــا  اســت،  خــود  اصلــی  هویــت 
کشــور ميزبــان، بــه  کشــور بيگانــه، یعنــی 
را  او  و  می نگرنــد  دیگــری  چشــم  بــه  او 

می داننــد. فرودســت 
 او کــه مهاجــری شــرقی اســت، مــدام دچار 
تشــویش می شــود، مــدام بــر ســرگردانی اش 
افــزوده می شــود و به علــت خودباختگــی 
عــذاب  در  مســتقل  هویتــی  نداشــتن  و 
اســت. حتــی هویــت جعلــی دردی از او 

نمی کنــد. دوا 
پریشــان  روشــن فکری  شــخصيت  او 

برگشــتن  تــوان  نــه  کــه  می دهــد  نشــان  را  دوهویتــی  و 
بــه ســنت اصيــل خــود را دارد و نــه مدرنيتــه غــرب را 

. د یــر می پذ
ــر رمــان  کــم ب چنان کــه تضــاد و تقابــل و دیالکتيــک حا
بــا  »محرمانــه ميــان«، حکایتگــر تضــاد و تقابــل تئــو 

غربی هــا و پیونــد هویتــی مهاجــران اســت.
کــم بــر رمــان فقــط تقابــل بيــن فرهنــگ  ی حا ایدئولــوژ

را نشــان نمی دهــد. غــرب و شــرق 
در  اســتعمارزده  بومــی  چهــره  ی،  ایدئولــوژ ایــن  در   

مؤثــر  ی  اســتعمار مبانــی  پیونــددادن  و  آلوده کــردن 
اســت.

 شــهيدثالث در اوليــن اثــرش بــا تهــور و جســارت مســئله 
را از تقابــل شــرق و غــرب فراتــر بــرده اســت و بــه انســان 

نــگاه و اشــاره دارد. 
انســان  و معضــات  از مهم تریــن دغدغه هــا  یکــی  او 
آن  بــه  و  داده  قــرار  اثــر  خلــق  دســت مایه  را  معاصــر 
« نمــاد انســان معاصــر رانــده از  پرداختــه اســت. »تئــو
اینجــا و مانــده از آنجاســت؛ نــه فقــط یــک افغانســتانی 

و نــه فقــط یــک ایرانــی.
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 »ادبیات مهاجرت از 
اصطالحات مربوط به 
ادبیات پسااستعماری 

یشه در فرهنگ  است که ر
یونانی دارد و در آغاز برای 
آوارگی یونانیان و یهودیان 

در جهان به کار برده 
می شد«)تفرشی مطلق، 

.)۵ :۱۳۸۹
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نوردیده
افزایش جمعیت در گرو اجرای

  سیاست های جمعیتی

با تولد فرزندان بیشتر، پشتیبان و حافظ 
کشورمان باشیم

فرزندپروری با نسخه دینی

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟
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افزایش جمعیت در گرو اجرای سیاست های جمعیتی

سرشـماری  داده هـای  براسـاس 
بـاروری  ایـران، شـاخص  سـال1365 در 
زن  هـر  بـه ازای  می دهـد  نشـان  کل 
به طـور متوسـط در طـول 35سـال دوران 
ایـن  به دنيـا می آیـد.  بـارداری 6/7فرزنـد 
1/6فرزنـد  کنونـی  زمـان  در  شـاخص 
دوران  35سـال  طـول  در  هـرزن  بـه ازای 
بـارداری برآورد شـده اسـت. یعنـی به طور 
کاهـش  بـه ازای هـر زن 5فرزنـد  متوسـط 
کاهـش  شـدت  ایـن  و  اسـت  داشـته 
سـطح  کاهش هـای  سـریع ترین  از  یکـی 
می شـود؛  محسـوب  جهـان  در  بـاروری 
فقـط 35سـال  کاهـش  ایـن  به طوری کـه 
در  درحالی کـه  اسـت؛  کشـيده  طـول 
قـرن19 در  کـه  توسـعه یافته  کشـورهای 

سـطح بـاروری 4فرزنـد را داشـتند،   رسـيدن بـه باور هـای پایین تـر از حدجایگزینـی، 
ایـن  کل در  بـاروری  اکنـون شـاخص  و  کشـيده اسـت  حـدود 100تـا150 سـال طـول 

اسـت.  1فرزنـد   .4 متوسـط  به طـور  کشـورها 
بنابرایـن شـدت کاهـش بـاروری در کشـور مـا مسـئله بـوده اسـت، نـه خـود کاهـش کـه 
تحت تأثيـر عواملـی ماننـد تغيیـر در سـبك زندگـی، تأخيـر در سـن ازدواج، افزایـش 
فرزنـدآوری،  هزینه هـای  افزایـش  اول،  فرزنـد  آوردن  در  تأخيـر  فرزنـدان،  بيـن  فاصلـه 
افزایـش تحصيـات زنـان و تغيیـر در پایـگاه اجتماعـی زنـان و سياسـت های تنظيـم 

خانـواده در دهـه1370 از عوامـل مهـم ایـن کاهـش در ایـران بـوده اسـت.  
درواقـع هنگامـی کـه بـاروری کل در کشـوری کمتـر از 2. 1فرزنـد بـه ازای هـر زن باشـد، 
یـج بـا کاهـش رشـد و درصـورت تـداوم سـطح پاییـن بـاروری،  چنيـن جمعيتـی به تدر
را  سـال خورده ای  جمعيتـی  سـاخت  و  می شـود  روبـه رو  جمعيـت  منفـی  رشـد  بـا 
تجربـه می کنـد. بـرای آنکـه بتوانيـم افزایـش سـطح بـاروری را تحقـق ببخشـيم، بایـد 
سياسـت های جمعيتـی را بـرای رسـيدن به سـطح بـاروری بيـش از 1. 2هدف گذاری 
کنيم. اکنون با وجود آنکه سـطح باروری در ایران 1٫6 و پایین تر از سـطح جایگزینی 
یـاد زنـان در سـن بـاروری،  اسـت، به دليـل گشـتاور مثبـت جمعيـت، یعنـی تعـداد ز

�ی در ا��ان  �حلی� آما�ی �ا�� س�� �ا��

دکتر 
غامرضا حسنی

عضو هيات علمی 
گروه علوم اجتماعی 

دانشگاه فردوسی 
مشهد و  مسئول 

اندیشکده جمعيت
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یـاد در دهـه60 ما تا بسته شـدن پنجره  حاصـل سـطح بـاروری ز
فرصـت به وجودآمـده بـا رشـد منفی روبه رو نيسـتيم، امـا حدود 
یـم و بـا توجـه بـه شـدت کاهـش بـاروری در  20سـال فرصـت دار
بنابرایـن  کمتـر هـم بشـود.  ایـن فرصـت ممکـن اسـت  ایـران، 
سياسـت های جمعيتـی ایـران در راسـتای افزایـش جمعيـت 
البتـه  بـه نظـر می رسـد.  از حـد جایگزینـی ضـروری  بـه باالتـر 
سـطح  در  الزم  هماهنگـی  و  توجـه  نيازمنـد  امـر  ایـن  تحقـق 
سـاختاری در ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و اعمال 
سياست های حمایتی جوانی جمعيت در تشکيل، تحکيم، 

توسـعه و تعالـی خانـواده اسـت.
بـر  یـاد  ز اقتصـادی  فشـار  کـم،  بـاروری  پیامدهـای  از  یکـی 
کاهـش  اثـر افزایـش سـال خوردگی جمعيـت و  کار در  نيـروی 
نسـبت نيـروی کار بـه جمعيـت بيـش از 60سـال اسـت. رشـد 
جمعيتـی مـا در سـال1365 و به طـور متوسـط در دهه55تا65، 
، 39نفـر بـه  9. 3درصـد بـوده اسـت. یعنـی بـه ازای هـر 1000نفـر
جمعيـت سـاالنه افـزوده شـده اسـت.  برآوردهـا نشـان می دهـد 
اسـت  بـوده  0درصـد   .9 ایـران  جمعيـت  رشـد  سـال1400  در 
افزایـش  بـه ازای هـر 1000نفـر در سـال، فقـط 9نفـر  و درنتيجـه 
یـم. یعنـی 3درصـد کاهـش رشـد جمعيـت طـی  جمعيـت دار
35سـال و این سـرعت کاهش رشـد بيشتر تحت تأثير کاهش 

بـاروری بـوده اسـت. 

، تأثيـرات اجتماعـی بـاروری کـم، بعـد خانـوار را  از طـرف دیگـر
کاهش می دهد و پیوندهای خویشـاوندی را محدود می کند و 
، دایی، خاله و عمه همان طور که امروز در  تجربه داشـتن عمو
کشـورهای اروپایـی ماحظـه می شـود، کمتـر توسـط نسـل های 
گذشـته  از  بيشـتر  تنهایـی  احسـاس  می شـود.  تجربـه  جدیـد 
انـزوای اجتماعـی  و  به ویـژه در سـال خوردگی تجربـه می شـود 
بيشـتر خـودش را نشـان می دهـد. بـرای هميـن خانواده هایـی 
کـه بـاروری کمـی دارنـد، بـا وجـود اینکـه از لحـاظ ظاهـری رفـاه 
بيشـتری دارند، احسـاس انزوای اجتماعی بيشـتری نيز دارند.

نظـام  و  دارد  یـادی  ز آسـيب های  بی فرزنـدی  و  تک فرزنـدی 
حمایتـی خانـواده و سـرمایه اجتماعـی آن را به شـدت کاهـش 
می دهد و عاوه بر آن، جایگزینی نيروی انسانی در آن مختل 
می شـود. اکنون در ژاپن به ازای هر 2نفر در سـن اشـتغال، یک 
نفـر بازنشسـته اسـت و آن 2نفـر بایـد هزینه آن یـک نفر را تأمين 
بایـد ماليـات  را  از درآمدشـان  یـادی  ز بنابرایـن درصـد  کننـد. 
یافـت  کننـد تـا یـک نفـر در بازنشسـتگی حقـوق در پرداخـت 
تـداوم  صـورت  در  نيـز  ایـران  در  جمعيـت  آینده پژوهـی  کنـد. 
سـطح بـاروری کـم، ما را بـا چنين وضعيتی روبـه رو خواهدکرد، 
سـن  در  کار  4نيـروی  هـر  ازای  بـه  سـال2050  در  به طوری کـه 
15تا64سـال، یک نفر بازنشسـته خواهيم داشـت که برآورده ها 
پیش بينـی  را  سـال خورده  جمعيـت  نفـر  22ميليـون  از  بيـش 

می کننـد.
سـاختاری  وضعيـت  نـوع  یـک  بـه  مسـائل  ایـن  درنتيجـه 
را  کار  نيـروی  بـر  فشـار  کـه  می شـود  منجـر  جمعيـت 
طبـق  متناسـبی  به طـور  بتوانيـم  گـر  ا حـاال  می دهـد.  افزایـش 
سياسـت های جمعيتـی شـرایط الزم را بـرای تشـکيل، تحکيـم 
خانـواده و فرزنـدآوری خانـواده مدیریـت کنيـم، مسـلم بدانيـم 
نخواهيـم  روبـه رو  آن  مسـائل  و  سـال خوردگی  بحـران  بـا  کـه 
شـد و حتـی می توانيـم بـه دیـد یـک فرصـت بـه آن نـگاه کنيـم، 
گـر قصـور مدیریـت رخ دهـد، مسـلم بدانيـم همان طـور  ولـی ا
کـه ایـن جمعيـت جـوان بـود و جوانـی را  کـه متأسـفانه زمانـی 
معضل دانسـتيم و سياسـت های تنظيم خانواده را اجرا کردیم 
و فکـر نمی  کردیـم کـه تـا ایـن انـدازه کاهـش بـاروری روی دهـد، 
بی توجهـی بـه 70درصـد نيـروی کار در عصر طایی جمعيت 
ایـران کـه در 15تا64سـالگی قـرار دارنـد و نيـروی بالقـوه جهـش 
اقتصادی ایران محسـوب می شوند نيز می تواند سال خوردگی 
را بـرای مـا بـا بحران هـای اجتماعـی و اقتصـادی همـراه سـازد. 
رهبـر  اباغـی  مفـاد سياسـت های جمعيتـی  اجرایی کـردن  بـا 
معظـم انقـاب و توجـه بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی 
جمعيـت بـا افزایـش ميـزان بـاروری، توجـه بـه سـامت زنـان، 
در  فرزندپـروری  کـودکان،  سـامت  جوانـان،  توانمندسـازی 
و  یسـت محيطی  ز سياسـت های  بـه  توجـه  فرزنـدآوری،  کنـار 
کاهـش مرگ وميرهـای حاصـل از رعایت نشـدن رابطـه انسـان 
مرگ ومير هـای  کاهـش  شـهرها،  در  به ویـژه  یسـت  محيط ز بـا 
همچنيـن  و  اجتماعـی  آسـيب های  و  سـوانح  از  حاصـل 
جلوگيری از مهاجرت نخبگان و بهره گيری از مهاجران خارج 

کشـور بـه پویایـی و جوانـی جمعيـت دسـت یابيـم. از 
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دکتر حسين کدخدا،
 مدیر گروه 

روان شناسی و 
مشاوره دانشگاه 

فرهنگيان

تعداد فرزندان در قدیم و امروز
یـاد بـوده، امـا امـروزه کم شـده اسـت.  در قدیـم تعـداد فرزنـدان ز
برخـی از عواملـی کـه باعـث ایـن امـر شـده اسـت، عبارت انـد 

: از
ممکـن  چـون  می آوردنـد،  یـاد  ز فرزنـد  قدیـم  زمـان  در  الـف- 
به ویـژه  بيمـاری  اثـر  بـر  یـا  جنگ هـا  در  آن هـا  از  برخـی  بـود 
از  پزشـکی  علـم  عقب ماندگـی  به علـت  واگيـر  بيماری هـای 

برونـد. بيـن 

ب- در زمـان قدیـم به خصـوص در جوامـع کشـاورزی فرزندان 
چـون  می کردنـد.  کمـک  والدینشـان  بـه  و  بودنـد  کار  نيـروی 
سـواد  و  نداشـت  یـادی  ز رقابـت  بـه  نيـاز  کشـاورزی  مشـاغل 
امـر  در  فرزنـدان  همـه  نمی خواسـت،  یـادی  ز تحصيـات  و 

بودنـد. سـهيم  کشـاورزی 
ج- مسـئوليت پذیری بسـياری از جوانـان کمتـر شـده اسـت. 

بنابرایـن تـن بـه ازدواج یـا بچـه داری نمی دهنـد.
د- امـروزه تربيـت فرزنـد بـا توجـه به پیشـرفت جوامع به سـمت 
صنعتی شـدن، هنر پیچيده ای اسـت که نياز به مهارت های 
والدیـن  از  بسـياری  چـون  و  دارد  والدیـن  فرزندپـروری 

با تولد فرزندان بیشتر، پشتیبان و حافظ کشورمان باشیم

)ص( بـه  در زمینـه اهمیـت فرزندپـروری احادیـث، آیـات و روایـات زیـادی داریـم. در زمـان پیامبـر
« به معنی مقطوع النسـل می دادند؛ یعنی کسـی که نسـلش  کسـی کـه فرزنـدی نداشـت، لقـب »ابتـر
)ص( دختری به نـام حضرت فاطمه)س( داشـتند.  قطـع شـده اسـت. ایـن در حالـی بـود که پیامبـر
کـه فرزنـد  ع( ازجملـه امـام رضـا علیه السـالم می فرماینـد: کسـی  در همیـن ارتبـاط، ائمـه معصـوم)

نـدارد، ذلیـل و خـوار اسـت.
امـام زین العابدیـن علیه السـالم نیـز می فرماینـد: سـعادت مـرد ایـن اسـت کـه فرزنـد داشـته باشـد و 

فرزندانـش در مشـکالت بـه یـاری او برخیزنـد.
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بچـه دار  ندارنـد،  را  مهارت هـا  ایـن 
می آورنـد. کـم  بچـه  یـا  نمی شـوند، 

دیگـر  یکـی  اقتصـادی  مشـکات  ه- 
از ایـن عوامـل اسـت. امـروزه زوجيـن یـا 
بایـد هـردو شـاغل باشـند، یـا یکی شـان 
یـا  و  باشـد  داشـته  کاری  شـيفت  دو 
از  بتواننـد  تـا  کننـد  کمـک  والدینشـان 

برآینـد. مخـارج  پـس 
خانواده هـا  چـون  قدیـم  زمـان  در   - و
گسـترده بـود، چنانچـه والدیـن در خانـه 
کار  نبودنـد، پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا 
تربيـت فرزنـدان را عهـده دار می شـدند، 
زوجيـن،  مستقل شـدن  بـا  امـروزه  امـا 
تربيـت  بـرای  فرصتـی  اسـت  ممکـن 

باشـند. نداشـته  فرزنـدان 
- در قدیـم چـون بـزرگان قـوم از عوامـل  ز
گفته هـای  از  همـه  و  بودنـد  آموزشـی 
آنـان تبعيـت می کردند، تربيـت فرزندان 
عوامـل  چـون  امـروزه  امـا  نبـود،  مشـکل 
روزنامه هـا،  ازجملـه  آموزشی)رسـانه ها 
پیـدا  ...(گسـترش  و مجـازی  فضـای 
یـاد  ز تربيتـی  تضادهـای  اسـت،  کـرده 
در  خودشـان  والدیـن  بنابرایـن  اسـت. 
ایـن زمينـه ابهـام دارنـد، تـا چـه رسـد کـه 
کننـد. بـه داشـتن و تربيـت فرزنـد فکـر 
ح- باالرفتـن سـن ازدواج نيـز یکـی دیگر 
از عوامـل اسـت.امروزه بـا باالرفتـن سـن 
ازدواج و اسـترس های موجـود در برخـی 
از خانم هـا احتمـال دارد حتـی پیـش از 
ازدواج یائسـه شـوند و قدرت فرزندآوری 
برخـی  همچنيـن  بدهنـد.  دسـت  از  را 
بچـه داری  حوصلـه  اسـت  ممکـن 

نداشـته باشـند.
و  پشـتيبان  قدیـم  در  را  فرزنـدان  ط- 
عصای دسـت می دانسـتند و در برخی 
قـدرت  یـاد،  ز فرزنـدان  آوردن  بـا  مواقـع 

یـاد می کردنـد. ز را  و طایفـه خـود  ایـل 

ضررهـای تک فرزنـدی یـا نداشـتن فرزنـد 
یاد ز

الـف- وقتـی خانـواده یـک فرزند داشـته 
و  لـوس  فرزنـد  اینکـه  احتمـال  باشـد، 

یـاد اسـت. ز بـار بيایـد،  نازنـازی 
اسـت  ممکـن  فرزنـد  تک بـودن  ب- 
بـرای  کـه  کنـد  مجبـور  را  والدیـن 

کودکشـان سـگ یا حيـوان خانگی دیگر 
بخرنـد و ایـن امـر غيـر از بيماری هـای 
واگيـر و مشـترک بيـن انسـان و حيـوان، 
ممکـن  نيـز  دیگـری  یـاد  ز آسـيب های 

باشـد. داشـته  به دنبـال  اسـت 
هم صحبـت  نداشـتن  به علـت  ج- 
اسـت  ممکـن  تـک  فرزنـد  هم بـازی،  و 
مجـازی  فضـای  در  را  وقتـش  بيشـتر 
بگذرانـد و از فضـای طبيعـی و واقعـی 

شـود. دور 

فواید داشتن فرزند زیاد
پیـش از شـروع ایـن مبحـث الزم اسـت 
ذکـر شـود درصورتی کـه والدیـن بتواننـد 
بچـه  کـه  باشـند  داشـته  را  امکانـش  و 
یکـی،  از  بيـش  فرزنـد  داشـتن  بياورنـد، 

دارد: را  فوایـد  ایـن 
الـف- چـون کـودکان بيشـتر از همدیگر 
یـاد می گيرنـد، بنابراین قوانين و مقرارت 
شـد  خواهـد  کـم  حا خانـه  در  خـاص 
خواهنـد  بيشـتری  جامعه پذیـری  و 

داشـت.
احسـاس  و  افسـردگی  مشـکات  ب- 

شـد. خواهـد  کمتـر  فرزنـدان  تنهایـی 
یـاد  ز والدیـن  اعتمادبه نفـس  ج- 
می شـود و خود را پرثمر و مفيد خواهند 

دانسـت.
د- جایـگاه و اقتـدار والدین در خانواده 

حفظ خواهد شـد.
ممکـن  ندارنـد،  بچـه  کـه  زوجينـی  ه- 
و  بحـث  بچه دارنشـدن  سـر  اسـت 
مشـاجره داشته باشند. در قدیم بچه ها 
می دانسـتند.البته  زندگـی  ميخ هـای  را 
کـه  نيسـت  معنـا  ایـن  بـه  مسـئله  ایـن 
زوجيـن تـا ازدواج کردنـد، بچـه بياورنـد، 
الزم  آمادگـی  خودشـان  اول  بایـد  بلکـه 

باشـند. داشـته  را  بچه دارشـدن  بـرای 
باشـند،  شـاغل  والدیـن  چنانچـه   - و
ایفـا  را  والدیـن  نقـش  بزرگ تـر  فرزنـدان 

کـرد. خواهنـد 
- امـروزه بـر خـاف زمـان قدیـم فرزندان  ز
والدیـن  بـا  آخـر  فرزنـدان  به خصـوص 
یـادی دارنـد. بـه همين  اختـاف سـنی ز
متقابـل  درک  نبـود  از  صحبـت  علـت 
باعـث  یـاد  ز فرزنـد  بنابرایـن  می شـود. 

خواهد شـد که شکاف نسلی با والدین 
از طریـق تفاهـم فرزندان با همدیگر حل 

شـود.
یـاد باشـد، به  ح- وقتـی تعـداد فرزنـدان ز
پرتحـرک  و  گروهـی  بازی هـای  سـمت 
می شـوند،  کشـيده   ... و فوتبـال  ماننـد 
ولـی در حالـت تنهایـی بيشـتر فضـای 

پـر می کنـد. را  مجـازی وقتشـان 
گفتنـی.  ط- اخـاق عملـی اسـت، نـه 
محبـت،  هـم  کنـار  در  کـودکان 
گرفـت. ... را یـاد خواهنـد  نوع دوسـتی و
ی- امـروزه کـودکان مـا تحمـل شکسـت 
هرچـه  و  بوده انـد  تنهـا  چـون  ندارنـد.  را 
برایشـان  به راحتـی  خواسـته اند، 
و  تـاش  بنابرایـن  اسـت.  شـده  مهيـا 
عـاوه  اسـت.  شـده  کـم  انگيزه شـان 
ندارنـد  بـرادر  و  خواهـر  چـون  ایـن،  بـر 
اسـت  ممکـن  بگيرنـد،  یـاد  هـم  از  کـه 
داشـته  والدیـن  بـه  وابسـته  شـخصيت 
باشـند و نتواننـد در زندگـی آینده شـان 

کننـد. عمـل  مسـتقل 
جمعـی  دهـد،  ميـوه  کـه  درختـی  ک- 
وقتـی  می کنـد.  مشـغول  خـود  بـه  را 
بـا  می رونـد،  بازدیـد  و  دیـد  بـه  والدیـن 
شـاد  فرزندانشـان  شـيرین کاری های 
طـرف  از  شـد.  خواهنـد  سـرحال  و 
گفت وگـو  فرزنـدان  بـا  چـون   ، دیگـر
تعامـل  هـم  بـا  نيـز  فرزنـدان  و  می کننـد 
روانـی  بيماری هـای  احتمـال  دارنـد، 
بيمـار  شـدیدترین  گـر  ا می شـود.  کمتـر 
روزی  کـه  می داشـت  فرصـت  روانـی 
کنـد،  گفت وگـو  کسـی  بـا  چنددقيقـه 
شـاید بيمـار نمـی شـد. بـه هميـن دليـل 
اسـت کـه می گوینـد: گـر نکوبـی شيشـه 
غـم را بـه سـنگ/ هفت رنگش می شـود 

رنـگ. هفتـاد 
معنـوی  سـرمایه  می توانـد  فرزنـد  ل- 
 / نـه فرزنـد پـدر باشـد. فرزنـد هنـر بـاش 

. پـدر نـام  کنـد  زنـده  هنـر  فرزنـد 
پرونـده  یـم  دار اعتقـاد  مسـلمانان  مـا 
اعمالمـان بعـد از مـرگ بسـته نمی شـود. 
می توانـد  خـوب  فرزنـد  تربيـت  بنابرایـن 
بـرای  حسـناتی  و  خيـرات  باعـث 
خودمـان باشـد. چـون هـرکار خوبـی کـه 
انجـام دهـد، ما نيز بی نصيب نخواهيم 

مانـد.
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پیشنهادهایی برای فرزندآوری بیشتر
پیـدا  گسـترش  کشـور  در  آسـان  ازدواج  فرهنـگ  الـف- 

کنـد.
نيـاز  فرزنـد  تربيـت  بـرای  زمـان قدیـم می گفتنـد  ب- در 
کمک حـال  والدیـن  بنابرایـن  اسـت.  قومـی  همـت  بـه 

باشـند. جـوان  زوج هـای 
مـا  کـه  باشـند  داشـته  نظـر  در  محتـرم  مسـئوالن  ج- 
یـد، ولـی در ایـن  نمی توانيـم بـه زوج هـا بگوییـم بچـه بياور
یـم. در برخـی کشـورها خدماتـی  زمينـه تنهایشـان بگذار
ویـژه بـرای خانم هـای بـاردار و حتـی همسرانشـان ارائـه 
قوانيـن  ایـن  بـه  متأسـفانه  مـا  کشـور  در  ولـی  می دهنـد، 
بهـا داده نشـده اسـت. البتـه خوشـبختانه دولـت کنونـی 

کافـی نيسـت. کـرده، امـا  خدماتـی را شـروع 
زمينـه  ایـن  در  جمعـی  رسـانه های  و  صداوسـيما  د- 
می تواننـد فعال باشـند و زوج هـای موفق و کودکان موفق 

را بيشـتر بـه تصویـر بکشـند.
تصميـم  گـر  ا و  مـی رود  پیـری  سـمت  بـه  کشـورمان  ه- 
درسـتی گرفتـه نشـود، تـا چنـد سـال دیگـر کشـوری پیـر و 

داشـت. خواهيـم  مصرف کننـده 
- متأسـفانه در زمينـه رونـد رشـد جمعيـت اتـاق فکـر  و
گـر خانـواده ای  کـه ا یـم. چندسـال پیـش می گفتنـد  ندار
بيش از دو فرزند داشـته باشـد، به فرزند سـوم شناسـنامه 
حساب شـده  و  دقيـق  برنامه ریـزی  بـا  نمی گيـرد.  تعلـق 

کـرد. کنتـرل  می تـوان جمعيـت را 
- بـه خانواده هایـی کـه فرزنـد دارنـد، خدمـات بيشـتری  ز
ارائـه شـود. همچنين بـه وعده های داده شـده در این باره 

عمل شـود.
خانواده هـای  بيشـتر  آنکـه  جـای  بـه  رسـانه ها  در  ح- 
پرجمعيت نشـان داده شود، متأسفانه خانه های لوکس 
کـه فـرد را  بـا قيمت هـای آن چنانـی نشـان داده می شـود 
اینکـه  بـه  ازدواج منصـرف می کنـد، چـه رسـد  از  حتـی 
فرزنـد بيـاورد. بنابرایـن نيـاز بـه همت صداوسـيما بيشـتر 

اسـت.
ط- خانواده هـای موفـق بيشـتر بـه مـردم معرفـی شـوند تـا 

الگـوی راه مزدوجيـن باشـند.
تـرس  شـده،  یـاد  ز طـاق  آمـار  چـون  متأسـفانه  ی- 
بنابرایـن  اسـت.  شـده  کـم  نيـز  بچـه آوری  و  ازدواج  از 
ابتـدای  در  زوج هـا  کـه  همان گونـه  می شـود  پیشـنهاد 
چنـد  می دهنـد،  پزشـکی  متعـدد  آزمایش هـای  ازدواج 
چـون  برونـد.  نيـز  مشـاور  و  روان شـناس  پیـش  جلسـه 
روان شـناس و مشـاور خـوب می توانـد مسـير و نقشـه راه 

کنـد. ترسـيم  برایشـان  را  زندگـی 
ک- زوج هـای جـوان پیـش از بچه دارشـدن آمادگـی الزم 
را برای بچه داری داشـته باشـند و نيز پیش روان شـناس 
مهارت هـای  تـا  برونـد  نوجـوان  و  کـودک  متخصـص 
فرزنـدان  تربيـت  در  کـه  کننـد  یافـت  در را  فرزنـدآوری 

باشـند. داشـته  کمتـری  مشـکات 
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فرزندپروری با نسخه دینی

کـه اهمیـت دارد. بـرای  ایـن روزهـا بیشـتر از بحـث فرزنـدآوری، فرزندپـروری اسـت 
همیـن تـا دلتـان بخواهـد کتـاب، مقالـه، جزوه و نسـخه، مکتوب و غیرمکتـوب تولید 
شـده  و در دسـترس خانواده هـا قـرار گرفته اسـت؛ توصیه هایـی کـه بیشترشـان از علم 
گرفتـه شـده و بـا فرهنـگ ملـی و دینـی مـا هم خوانـی چندانـی  روان شناسـی غربـی 
و  می خورنـد  تربیتـی  بن بسـت  بـه  مادرهـا  و  پـدر  واقعـا  گاهـی  همیـن  بـرای  نـدارد. 
نمی داننـد بـا چالـش ایجادشـده در ارتبـاط بـا فرزندشـان چـه واکنشـی بایـد نشـان 
ع(  ( کاملـی در سـیره تربیتـی ائمه اطهـار بدهنـد، درحالی کـه مـا نسـخه های بسـیار 
بـرای تربیـت فرزندانمـان داریم؛ توصیه هایی که درسـت به مـوازات ورود نظریه های 
کشـورمان بـه پسـتوهای خاطره هـا رانـده شـده اند. ازایـن رو، امـروز  تربیتـی غربـی بـه 
کمـک دکتـر محمدحمیـد صادقیـان،  کردیـم بـه  و در تجربـه نخسـتین مـان سـعی 
از دیـدگاه دینـی و  روان شـناس و مشـاور حـوزه اخـالق و تربیـت، بـه ایـن موضـوع 

به ویـژه سـیره رضـوی نـگاه دوبـاره ای بیندازیـم.
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نگاهمان را گسترده تر کنیم
نبـی مکـرم اسـام، حضرت محمـد مصطفـی)ص(، می فرمایند: 
در اسـام هيـچ بنایـی نـزد خداونـد متعـال دوست داشـتنی تر از 
ازدواج نيسـت. هميـن یـک حدیـث تکليـف مـا را بـا خيلـی از 
چراهایـی کـه امـروز در زندگی مـان ایجـاد شده اسـت، مشـخص 
آن  از  پـس  و  فرزنـدآوری  اسـاس  و  پایـه  کـه  موضوعـی  می کنـد؛ 

فرزندپـروری در درسـت ترین مسـير ممکـن اسـت.  
اسـت؛  همسـر  انتخـاب  راه،  ایـن  در  قـدم  نخسـتين  بنابرایـن، 
همسری شایسته که باید شایستگی او را در زمينه های مختلف 
و پیـش از ازدواج به خوبـی بررسـی و سـپس بـرای آن اقـدام کـرد. 
احادیـث و روایات هـای بسـياری هـم برای تعيین تکليـف درباره 
روایتـی  در  نمونـه  به عنـوان  کـه  دارد  وجـود  شایسـتگی  ماهيـت 
نـزد  شـخصی  می خوانيـم:  ع(  رضـا) حضـرت  نازنيـن  وجـود  از 
ع( آمـد و گفـت: بـرای دختـرم خواسـتگار خوبـی آمـده، اما  امـام)
بداخـاق اسـت. حضـرت در پاسـخ این مشـاوره فرمودنـد: نباید 

بـه ایـن فـرد دختـر بدهـی. 
ایـن توجـه بـه حسـن خلق و داشـتن محيطـی آرام بـرای فضـای 
کـه می دانيـم یکـی از بسـترهای بسـيار مناسـب تربيـت  زندگـی 

داشـتن  و  حسـن خلق  دارد.  تأمـل  جـای  بسـيار  اسـت،  فرزنـد 
روابـط صميمـی و همچنيـن وجـود محيطـی سرشـار از آرامـش و 
صميميـت در زندگـی مشـترک، هـم بـه نفـع زن و شـوهر اسـت و 
هـم زمينـه را بـرای تربيـت درسـت فرزندان فراهم می کند؛ بسـتری 

کـه زمينـه دل بسـتگی ایمـن را در زندگـی به وجـود مـی آورد.
کـه فرمودنـد: »هيـچ  یـم  ع( دار روایـت دیگـری از حضـرت رضـا)
هنـگام  کـه  نيسـت  صالـح  همسـر  از  بهتـر  مـرد  بـرای  سـودی 
دیـدن شـوهر خوش حـال شـود و در غيـاب شـوهر نگهـدار خـود 
دارای  روایـات  و  احادیـث  ایـن  از  هرکـدام  باشـد.«  اموالـش  و 
پاسـخگوی  می توانـد  کـه  اسـت  بسـياری  تربيتـی  نکته هـای 
بسـياری از چراهـا و چگونگی هـای مـا در زندگـی و در برخـورد بـا 
مسـائل مهـم باشـد. در بحـث فرزنـدآوری کـه این  روزهـا زوج های 
جـوان از آن به شـدت گریـزان هسـتند نيز همين طور اسـت. برای 
مصطفـی)ص(،  محمـد  حضـرت  اسـام،  مکـرم  نبـی  از  نمونـه 
کـه  خانـه ای  »در  می فرماینـد:  کـه  یـم  دار گهربـاری  توصيه هـای 
کـودک در آن نباشـد، هيـچ برکتـی نيسـت.« یـا »فرزنـد بخواهيـد و 
آن را طلـب کنيـد. زیـرا فرزنـد مایـه روشـنی چشـم و شـادی قلـب 

اسـت.«

فقط همسر انتخاب نکنیم
گفتيـم کـه انتخاب همسـر شایسـته گام نخسـت در فرزندپروری 
اسـت و همچنين یکی از حقوق اوليه فرزندان بر گردن والدین. 
موضـوع  ایـن  بـه  بایـد  کنيـم،  ازدواج  می خواهيـم  وقتـی  یعنـی 
توجـه داشته باشـيم؛ کسـی کـه می خواهيـم انتخـاب کنيـم، فقط 
همسـرمان نيسـت. ایـن شـخص در آینـده بسـيار نزدیـک نقـش 

پـدر یـا مـادر را بـرای فرزنـدان مـا ایفـا می کنـد.
یم، به انعقاد نطفه می رسـيم.  از بحـث انتخـاب همسـر کـه بگذر
کنيـم، شـرط مهـم در  بـرای داشـتن فرزنـد اقـدام  گاهانـه  اینکـه آ
فرزندپـروری اسـت و بایـد از لحـاظ روحـی و روانـی بـرای آن آماده 
بـود و حتـی مدتـی تهذیـب نفـس را هم در خودمـان تمرین و پس 
از آن بـرای داشـتن فرزنـد اقـدام کنيـم. از آموزه هـای دینـی چنيـن 
درک می شـود کـه زمـان و مـکان و مدیریـت فکـر و یـاد خداونـد و 
یـادی  شـرایط روحـی و روانـی در هنـگام انعقـاد نطفـه اهميـت ز

دارد و بایـد بـه آن هـا توجـه کـرد.

قدم های پیش از تولد را محکم برداریم
یم، به بحث بارداری می رسـيم؛ دوره ای  از انعقـاد نطفـه کـه بگذر
 ، کـه در ایـن مسـير بسـيار مهـم و حياتـی در بحـث فرزندپـروری 
صلـح و آرامـش بيـن زوج هـا، یعنی همان گم شـده زندگی، حرف 
آخـر را بـرای تربيـت فرزنـد می زنـد. آرامـش در ایـن دوران بسـيار 
مهـم اسـت و زن بایـد دسـت کم اسـترس و نگرانـی در ایـن دوران 
مهم نداشـته باشـد و این وظيفه مرد اسـت که نقش حمایتگری 

خـود را به خوبـی بـرای همسـرش ایفـا کنـد. 
ی بحـث مهـم دیگـری اسـت کـه  تغذیـه درسـت در دوران بـاردار
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بایـد از جنبـه مـادی و معنـوی بـه آن توجه کرد. نبی مکرم اسـام، 
حضـرت محمـد مصطفـی)ص(، می فرماینـد: »فرزندانتـان را در 
دوران بـارداری تربيـت کنيـد، آن هـم بـا لقمه حـال.« در حدیث 
یم کـه درباره چگونگی تغذیه در  ع( دار دیگـری از حضـرت رضـا)
کنـدر دهيـد  دوران بـارداری می فرماینـد: »همسـران باردارتـان را 
کيزه قلـب و دانشـمند و شـجاع  گـر حمـل آنـان پسـر باشـد، پا کـه ا
نـزد  و  زیبـارو خواهـد شـد  و  باشـد، خوش اخـاق  گـر دختـر  ا و 

شـوهرش منزلـت می یابـد.«
در بـاره  ع(  ( ائمه اطهـار از  کـه  روایاتـی  و  احادیـث  مجمـوع 
یـم، جامـع  گـذران دوران بـارداری و تربيـت فرزنـد دار چگونگـی 
و کامـل اسـت و آن هـا را بایـد باهـم و درکنـار هـم دیـد، نـه اینکـه 
بـرای  کـرد.  توجـه  آن هـا  از  برخـی  بـه  مـوردی  و  به صـورت جزئـی 
کـه در حدیـث  کنـدر  نمونـه دربـاره ميـزان و چگونگـی مصـرف 
یـم کـه بـرای  ع( خواندیـم، توصيه هـای دیگـری هـم دار امام رضـا)

گرفـت. عمـل بایـد همـه را باهـم درنظـر 

داشتن نام نیکو »حق« است
در  کـه  اسـت  دیگـری  مهـم  موضـوع  فرزنـد  بـرای  نام گـذاری 
احادیـث و روایـات از آن بـه نوعـی حـق بـرای فرزنـد یـاد شـده 
موضـوع  ایـن  دربـاره  حدیثـی  در  ع(  رضـا) حضـرت  اسـت. 
صبـح  باشـد،  محمـد  نـام  آن  در  کـه  »خانـه ای  می فرماینـد: 
کيـد مسـتقيمی بـر  و شـب بـا خيـر سـپری می شـود.« ایـن تأ
نام گـذاری درسـت و صحيـح بـرای کـودکان اسـت. زیـرا نـام 
انتخابـی مـا تـا پایـان عمر بـرای فرزندمـان می مانـد و می تواند 
تأثير بسـزایی در شـخصيت و معاشـرت فرزندمان با دیگران 
داشته باشـد. افزون بـر ایـن، نـام می توانـد خودپنـداره خوبـی 
بـرای فـرد ایجـاد کنـد و نادیده گرفتن آن بی گمـان نارضایتی و 
خجالـت بـرای فـرد به همـراه خواهـد داشـت و درنهایـت او را 

مجبـور بـه تغيیرنـام خواهـد کـرد.

»تولد« آغاز مسیر سخت است 
بـا پایـان دوره بـارداری، مسـير سـخت دیگری شـروع می شـود 
کـه تـازه آغـاز راه اسـت. بـرای ایـن دوران هم تا دلتـان بخواهد 
یم؛ از کام برداشـتن کـودک و اذان گفتن  توصيـه و سـفارش دار
و  جوانـی  دوره  در  او  بـا  برخـورد  چگونگـی  تـا   ، او گـوش  در 
وزارتـش در زندگـی. بـرای نمونـه دربـاره هميـن کام برداشـتن، 
زاده  فرزنـد  کـه  »هنگامـی  می فرماینـد:  ع(  رضـا) حضـرت 
گـر نتوانسـتی  گـر توانسـتی بـا آب تربـت و ا می شـود، کام او را ا
یـم دربـاره  ی دار .« از حضـرت احادیـث بسـيار بـا عسـل بـردار
کيد بر عقيقه کردن فرزند و تراشـيدن مو ی سـر نوزاد در روز  تأ
هفتم و صدقه دادن طا یا نقره معادل وزن آن؛ مجموعه ای 

کامـل بـرای عمل کـردن در هـر دوره ای از زندگـی فرزنـدان.
بسـيار  دوره ای  والدیـن  بـرای  دنيـا  بـه  آمدنـش  و  نـوزاد  تولـد 
حسـاس و زیباسـت. زیـرا بـرای زن حـس دل نشـين مـادری 

ی را بـه ارمغـان دارد. بنابرایـن  و بـرای مـرد، حـس زیبـای پـدر
هـردو آن  هـا بایـد دسـت در دسـت هـم از ایـن نـوزاد مراقبـت 
کننـد تـا  و بـرای رشـد جسـمی و معنـوی و پـرورش او اقـدام 
خداونـد  بـرای  مطيـع  بنـده ای  و  جامعـه  بـرای  واال  انسـانی 
کـه در احادیـث و روایـات وقتـی از  باشـد. حواسـمان باشـد 
مـادر و نقـش او صحبـت می کنيـم، حتمـا جایـی هـم بـرای 
نقـش حمایتگـری پـدر ببينيـم. زیـرا تربيت همراهـی هم زمان 

و هم دالنـه پـدر و مـادر را می طلبـد. 

برای تربیت فرزندان برنامه داشته باشیم
نبـی مکـرم اسـام، حضـرت محمدمصطفـی)ص(، مراحـل 
تربيت را به سـه بخش تقسـيم کرده اند؛ فرزند در هفت سـال 
نخسـت سـيد و آقاسـت، در هفـت سـال دوم مطيـع و بنـده 
اسـت و اطاعت پذیری او باید بيشـتر باشـد و در هفت سال 
سـوم وزیر اسـت و به سـنی رسـيده که می توان از او مشـورت 
گرفـت. ایـن حدیـث تکليـف مـا را در برخـورد بـا فرزندمـان و 
مشـخص  به خوبـی  درسـت  تربيتـی  روش هـای  از  اسـتفاده 
می کنـد. الزمـه رسـيدن بـه ایـن نقطـه ایـده آل هـم ایـن اسـت 
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سه سـالگی  تـا  به ویـژه  مـادر  و  پـدر  کـه 
کودک همواره در دسـترس و پاسـخگوی 

از  سرشـار  پاسـخگویی  ایـن  و  باشـند  او 
محبـت و عاطفـه بـرای او باشـد تـا او بتواند 

را  زندگـی اش  مراحـل  ایمـن  دل بسـتگی  بـا 
بگـذارد.  پشت سـر 

تربيتـی  توصيه هـای  ملموس بـودن  بـرای 
ع( و نقش بسـزایی که می تواند در  ( ائمه اطهار
تربيـت و سرنوشـت فرزندانمـان داشته باشـد، 
مبتابـه  و  خـاص  مـورد  یـک  بدهيـد  اجـازه 
والدیـن را باهـم مـرور کنيـم. در نـکات تربيتـی 
یـم کـه حضـرت می فرماینـد:  سـيره رضـوی دار
»فرزنـدت را نـزن. بـرای ادب کردنـش بـا او قهـر 
طوالنـی  قهـرت  کـه  بـاش  مواظـب  ولـی  کـن، 
نشـود و هرچه زودتر آشـتی کن.« وقتی فضای 
ارتبـاط  و  اسـت  محبـت  از  سرشـار  زندگـی 
عاطفـی خوبـی بيـن والدیـن و فرزنـدان ایجـاد 
کنـد، نبایـد او  گـر بچـه خطایـی  شده اسـت، ا
کـرد. به جـای آن بایـد ميـزان محبتـی  را تنبيـه 
یـم، کـم و به اصطاح قهر کنيم.  را کـه بـه او دار

قهـر بـه ایـن معنـا خيلـی زیباتـر در قـاب 
ذهـن کـودک می نشـيند. اینجاسـت کـه 
پـی  می بـرد  خـودش  خطـای  بـه  فرزنـد 
از  مـادر  یـا  پـدر  کـه  می شـود  متوجـه  و 
زیبـا  خيلـی  حضـرت  اسـت.  عصبانـی  او 
کـه »قهـر را طوالنـی نکـن و هرچـه  می فرماینـد 
زودتـر آشـتی کـن.« یعنی بـرای آشـتی کردن هم 
همان طـور  باشـد  یادمـان   . شـو پیش قـدم  تـو 
را  روایـات  و  احادیـث  همـه  بایـد  گفتيـم،  کـه 
کـرد.  اسـتفاده  آن هـا  از  و  دیـد  هـم  کنـار  در 
قهـر  سه چهارسـاله  بچـه  بـا  مـا  نمونـه  بـرای 
نمی کنيـم، ولـی بـرای تربيـت بچـه ای کـه بيـن 
هفـت تـا چهارده سـال دارد، می تـوان به خوبی 
از آن اسـتفاده کـرد و بـرای بعـد از این سـن هم 

اسـت. مؤثـر  و  ممکـن  راه  تنهـا  گفت وگـو 
در روایـت دیگـری در موضـوع تکریـم و احتـرام 
از نبـی  بـه نقـل  ع( و  فرزنـد از حضـرت رضـا)
مکرم اسـام، حضرت محمدمصطفی)ص(، 
یـم کـه می فرمایند: »پنج چيـز را تا آخر عمر  دار
رهـا نخواهـم کـرد کـه یکـی از آن هـا سـام کردن 

دکتر محمد حمید 
صادقیان:

روان شناس و مشاور حوزه 
اخالق و تربیت

الزمه رسیدن به این نقطه 
ایده آل هم این است 
که پدر و مادر به ویژه 
تا سه سالگی کودک 
همواره در دسترس و 

پاسخگوی او باشند و 
این پاسخگویی سرشار 
از محبت و عاطفه برای 

او باشد تا او بتواند با 
دل بستگی ایمن مراحل 
زندگی اش را پشت سر 

بگذارد
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بر کودکان اسـت تا بعد از من سـنت و رسـمی برای امتم شـود.« این مسـئله 
هم در تربيت فرزندان بسـيار مهم اسـت. زیرا سـبب عزت نفس در بچه ها 

می شـود و آن هـا را بـرای کارهـای بـزرگ در زندگـی آمـاده می کنـد.

فرزندانمان را بنده خدا تربیت کنیم
اسـت.  فرزنـدان  تربيتـی  حيطه هـای  از  دیگـر  یکـی  تربيـت  دینـی  بحـث 
یعنـی فرزنـدی تربيـت کنيـم کـه بـه خـدا و روز قيامـت بـاور داشـته باشـد و 
ع( را بپذیـرد و دوسـت داشته باشـد. افزون بر این، مشـتاق عمل  اهل بيـت)
تربيتـی مهمـی  این هـا موضوع هـای  ع( باشـد.  ( ائمه اطهـار بـه دسـتورهای 

ع( هـم به زیبایـی آن هـا را می بينيـم.  کـه در سـيره تربيتـی ائمـه) اسـت 
گفـت:  ع( آمـد و  کـه شـخصی بـه محضـر حضـرت رضـا) روایـت اسـت 
کـه نمـاز نمی خوانـد. امـام فرمودنـد: ایـن فرزنـد چنـد سـال  بچـه ای دارم 
دارد؟ گفـت: هشـت سـال. حضـرت فرمودنـد: سـبحان ا...! هشـت سـال 
گاهـی  گفـت بچـه اسـت. بـرای هميـن  دارد و نمـازش را تـرک می کنـد؟! 
خسـته و ناراحت می شـود. امام فرمودند: هرطور که راحت اسـت نمازش 
آن  قالـب  و  شـکل  بلکـه  نمی شـود،  برداشـته  تکليـف  یعنـی  بخوانـد.  را 
، توجـه بـه ُبعـد دینـی و اعتقـادی فرزنـدان یکـی از  تغيیـر می کنـد. ازایـن رو
وظایف مهم والدین اسـت و ما باید برای آن نقشـه راه و برنامه مشـخصی 

داشـته باشـيم.

نیازهای آینده را هم درنظر بگیریم
والدیـن بایـد در همـه زمينه هـا برای تربيت فرزندانشـان برنامه داشته باشـند 
ع( بهتریـن بهـره را ببرند. ما قسـمت کوچکی  و از سـيره و روش معصوميـن)
از آن را بيـان کردیـم. توصيـه مـا بـه پدر و مادرانی کـه می خواهند این تربيت 
ع( را بـا  ( کـه در گام نخسـت سـيره ائمه اطهـار را داشته باشـند، ایـن اسـت 
کـه هـردو باهـم هميـن  کننـد و درمجمـوع تصميـم بگيرنـد  دقـت مطالعـه 
روش را در فضـای زندگـی بـه کار بگيرنـد و بـه تربيـت فرزندانشـان بپردازنـد. 
آینـده  بـرای  نيازهایشـان  بـا  متناسـب  را  بچه هـا  بتوانـد  بایـد  تربيـت  ایـن 

تربيـت کنـد. بـرای نمونـه؛
در تربيـت اجتماعـی فرزندانمـان دقـت و آن هـا را طـوری تربيـت کنيـم کـه 
به زیبایـی بتواننـد از خواسـته ها و اعتقاداتشـان دفـاع کننـد و قـدرت »نـه« 
کـه  کنيـم  گفتـن داشـته باشـند. در تربيـت عاطفـی آن هـا به گونـه ای عمـل 
به راحتـی بتواننـد بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار و ابـراز محبـت کننـد و محبـت 
ظرافتمندانـه  آن قـدر  جنسی شـان  تربيـت  در  بپذیرنـد.  هـم  را  دیگـران 
برخورد کنيم که با جنسـيت خودشـان آشـنا و از جنس خودشـان رضایت 
داشـته باشـند. همچنيـن در فضـای احکامـی، احـکام جنـس خودشـان را 

بشناسـند.
الزم  سـامتی  از  کـه  کنيـم  عمـل  گونـه ای  بـه  جسمی شـان  تربيـت  در 
بـرای آینـده برخـوردار باشـند و بتواننـد فرزنـدان سـالمی داشته باشـند. 
یم کـه توانایـی الزم بـرای  در تربيـت اقتصـادی نيـز از آن هـا افـرادی بسـاز
و  قناعـت  ماننـد  مقوله هایـی  بـا  و  داشـته  را  آینـده  در  درآمـد  کسـب 
صرفه جویـی به خوبـی آشـنا باشـند. همچنين از نظر علمی و سياسـی 
نيـز به انـدازه کافـی رشـد کـرده باشـند و بتواننـد بـرای جامعه شـان مفيد 

واقـع شـوند. 
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برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟
کتــاب »علیــه تربیــت فرزنــد« نوشــته آلیســون گویینــک اســت و مینــا قاجارگــر آن را ترجمــه 
کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان 
فرزنــد  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  پرســش دارنــد. 

ــت. ــده اس ــل ش ــئله تبدی ــه مس ــان ب برایش

برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟
کتــاب »علیــه تربیــت فرزنــد« نوشــته آلیســون گویینــک اســت و مینــا قاجارگــر آن را ترجمــه کتــاب »علیــه تربیــت فرزنــد« نوشــته آلیســون گویینــک اســت و مینــا قاجارگــر آن را ترجمــه کتــاب »علیــه تربیــت فرزنــد« نوشــته آلیســون گویینــک اســت و مینــا قاجارگــر آن را ترجمــه 
کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان کــرده اســت. مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه دربــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان 
فرزنــد  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  فرزنــد پرســش دارنــد.  تربیــت  کــه  والدینــی اســت  بــرای  راهنمایــی جامــع  کتــاب حاضــر  پرســش دارنــد. 

درباره کتاب
امـروزه تصـور بیشـتر ما از تربیـت فرزندانمان در یک قالب ریخته شـده 
اسـت و عمومـا بـرای تربیـت فرزندانمان نسـخه ای یکسـان می پیچیم 
و  برنامه ریـزی دقیـق  امـن،  کـه فراهم کـردن محیطـی  باوریـم  ایـن  بـر  و 
هدفمند برای زمان های کار و فراغت، نظارت دقیق بر اعمال و روابط 
کودکمـان و هدایـت مـداوم او، متضمـن رسـیدن کـودک مـا بـه مراحـل 
و اهـداف عالـی اسـت. امـروزه »سـاختن« در جریـان تربیـت فرزنـدان 
بـه شـکلی خـاص و دل خـواه بـه ضرورتـی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت 
از  گویینـک،  آلیسـون  در بزرگ سـالی تبدیـل شـده اسـت، درحالی کـه 
، از غیرعلمی بودن و همچنین زیان باربودن  روان شناسان پیشرو معاصر
ایـن نـوع نـگاه بـه فرزندپروری سـخن بـه میان مـی آورد.او به این پرسـش 
نبایـد به دنبـال سـاختن و شـکل دادن  کـه چـرا هرگـز  پاسـ� می دهـد 
و  خـالق  و  بازیگـوش  و  نامنضبـط  باشـیم.کودکان،  فرزندانمـان  بـه 
متفـاوت  هـم  آن هـا  شـده اند.  خلـق  خیال پـرداز  و  پیش بینی ناپذیـر 
از والدینشـان و هـم متفـاوت از یکدیگـر هسـتند. گویینـک همچنیـن 
توضیـح می دهـد کـه چطور از فرزندانمـان مراقبت کنیم تا آن هـا را برای 
زیسـتن در جهانـی پیش بینی ناپذیـر مهیـا کنیـم تـا شـاکله شـخصیت 
آن هـا قابلیـت انعطاف پذیـری و خالقیـت و مقاومـت را در خـود حفظ 
کند.شـهرت بین المللـی نویسـنده این کتـاب به دلیل مطالعاتی اسـت 
که او درباره کودکان و رشـد و یادگیری آن ها به انجام رسـانده اسـت. او 
اسـتدالل می کنـد کـه ذهـن کودکان بـه ما کمک می کند تا پرسـش های 
فلسـفی عمیـق را بهتـر درک کنیـم. گویینـک یکـی از م�سسـان مطالعـه 
دربـاره »نظریـه ذهـن« اسـت و ایـن نظریـه را صورت بندی کـرده اسـت 
اسـت. دانشـمندان  ذهـن  هماننـد  کـودکان  ذهـن  در  یادگیـری  کـه 
درواقـع نویسـنده درصـدد آن اسـت کـه بـه ایـن امـر اشـاره کنـد کـه نـوع 
تربیـت امـروزی کـودکان، تربیتـی علیه شـاکله و شـخصیت پرسشـگر و 
خیال پرداز ذهن کودک است و ما می توانیم از این منظر نگاهی به نام 

ایـن کتـاب )علیـه تربیـت فرزنـد( داشـته باشـیم.
بخشی از کتاب

...مـا هـم نگرانیـم کـه مبـادا فرزندانمـان در مدرسـه موفـق نباشـند و هـم 
نگرانیـم کـه نکنـد از فشـاری کـه بـرای موفق شـدن در مدرسـه بـه آن هـا 
تحمیل می شـود، آسـیب ببینند. ما فرزندانمان را با فرزندان دوستانمان 
کار احسـاس انزجـار می کنیـم.  مقایسـه می کنیـم و بعـد به دلیـل ایـن 
و  نسـخه ها  برخـی  کـه  می کنیـم  کلیـک  عناوینـی  آخریـن  روی  مـا 
دسـتورالعمل های جدیـد والدگـری را سـتوده یـا بدان هـا حملـه کرده اند 

و بعـد، شـاید بـا صدایـی کـه کمـی بیـش از حد بلند اسـت، می گوییم 
کـه بعـد از همـه ایـن حرف هـا بـر طبـق غریـزه عمـل خواهیـم کـرد.کار و 
تـالش بـرای رسـیدن بـه نتیجـه ای خـاص الگـوی خوبی برای بسـیاری 
از فعالیت هـای حیاتـی انسـانی اسـت. چنیـن چیـزی الگـوی درسـتی 
بـرای نجارهـا یـا نویسـندگان یـا تجار اسـت. شـما می توانیـد بـا ارزیابی 
کیفیـت صندلی هایـی کـه سـاخته اید، کتاب هایـی را کـه نوشـته اید، یا 
تـراز مالی تـان را قضـاوت کنیـد کـه آیا نجار یا نویسـنده یـا رئی� خوبی 
. در تصویـر والدگـری، همیـن الگو دنبـال می شـود. والد  بوده ایـد یـا خیـر
نوعـی نجـار اسـت؛ اگرچـه هدف تولید نـوع خاصـی از محصول، م�ل 
صندلـی، نیسـت، بلکـه هـدف تولیـد نـوع خاصـی از »آدم« اسـت.

تخصـ� و مهـارت در کار موفقیـت بـه همراه مـی آورد. وعـده والدگری 
ایـن اسـت کـه مجموعـه ای از تکنیک هـا و مهارت هـای خـاص وجـود 
دارد کـه والدیـن می تواننـد کسـب کننـد. این تکنیک ها بـه آن ها کمک 
خواهند کرد که هدف شکل دادن به زندگی فرزندانشان را محقق کنند. 
یـک صنعـت به نسـبت بـزرگ �هـور کـرده اسـت کـه نویـد ایجـاد دقیقـا 
همـان مهارت هـا را می دهـد. حـدود ۶۰هـزار کتـاب در بخـش والدگـری 
سـایت آمـازون موجـود اسـت و در عنوان بیشترشـان عبـارت »چگونه« 
دیـده می شـود.به هرحال الگـوی والدگـری چیـزی نیسـت کـه آن را فقط 
« بیابیـد. ایـن الگـو بـر نحـوه اندیشـیدن مردم  در کتاب هـای »خودآمـوز
دربـاره رشـد و شـکوفایی کـودکان تأثیـر می گـذارد. من یک روان شـناس 
رشـد هسـتم و می کوشـم تـا دریابـم ذهـن کـودکان چگونـه اسـت و چـرا 
چنین است. با وجود این، تقریبا هرکسی که با من درباره دانش کودکی 
مصاحبه کرده، سـ�االتی نیز راجع به این پرسـیده اسـت که والدین چه 
باید بکنند و تأثیر طوالنی مدت آنچه انجام می دهند، چه خواهد بود.

ایده والدگری همچنین یکی از سرچشـمه های بزرگ غم و درد والدین 
)به ویـژه مـادران( اسـت. ایـده والدگری به افروختن جنگ های بی پایان 
میـان مـادران دامـن می زنـد. اگـر ایـن ایـده را ب�ذیریـد که والدگـری نوعی 
کار اسـت، پـ� بایـد میـان ایـن نـوع کار و انـواع دیگـر کار )م�ـال شـ�ل( 
دست به انتخاب بزنید. به خصوص مادران در رویارویی با این س�ال 
کـه آیـا می تـوان هـم در کار والدگـری و هـم در شـ�لی دیگـر موفـق بـود، 
به شدت حالتی تدافعی به خود می گیرند و گی� و سردرگم می شوند. 
آن هـا احسـاس می کننـد مجبورنـد میـان اهمیت کمتـر قائل شـدن برای 
مادربـودن و چشم پوشـیدن از ش�لشـان دسـت بـه انتخـاب بزننـد، امـا 
همیـن دوراهـی پـدران را نیـز بـا شـدتی بیشـتر تحت تأثیـر قـرار می دهـد. 

زیـرا از آن هـا کمتـر از مـادران قدردانـی می شـود.

: ترجمان ،تعداد صفحه: 384 صفحه،قيمت: 79000 تومان چاپ اول: تابستان سال1398،نوشته: آليسون گوپینگ،مترجم: مينا قاجاری، ناشر

سارا حجی پور
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 همین 
نــــزدیکی

»رمضان« در جوار رضا)ع(

مادرها زنان موفق تری هستند

مشهدالرضا)ع(، دارالشفاء بیماران
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هما سعادتمند
روزنامه نگار

»رمضان« در جوار رضا)ع(
���ی �� �د�م� ���ن آ��ن �ا و آداب و رسوم ماه م�ارک در ح�م م��� ر��ی 

 حـرم بـا گنبـدی کـه دایـره میناسـت و گلدسـته هایی کـه گلسـتان اند بـر 
آتـش دل هـر کـه بـه ایـن درگاه پنـاه مـی آورد، قرن هاسـت ملجـأ و نقطـه 
وجـود اهـل نظـر اسـت و ایـن مرکزیـت مشـهد را ماننـد رکاب انگشـتری 
آداب،  همـه  دلیـل  و  باشـد  نگینـش  تـا  اسـت  کـرده  حلقـه  خـود  دور 
رسـوم و آیین هـای دینـی و مذهبـی. رمضـان یکـی از ایـن جلوه هاسـت 
کـه کهن تریـن آداب و آییـن را می تـوان بـرای آن در حـرم مطهـر رضـوی 
برشمرد و شاهدش اسنادی که از دوره صفوی تا امروز باقی مانده اند. 
کـه  گـذری اسـت بـر مهم تریـن ایـن آداب رمضانـی  سـطرهای بعـدی 

قرن هـا در مشـهد برگـزار می شـده اسـت.
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آیین های رمضانی در حرم مطهر رضوی
آیین هـای رمضانـی را کـه در حـرم مطهـر 
رضـوی برگـزار می شـده اسـت، می تـوان 
به دو دسـته تقسيم کرد؛ نخست آدابی 
کـه در ارتبـاط بـا مـردم انجـام می شـده 
کـه نقاره نـوازی بـرای اعـام وقـت سـحر 
پذیرایـی  و  مناجات خوانـی   ، افطـار و 
ع( ازجملـه  در مهمان سـرای حضـرت)
آن هاسـت و دوم، رسـوم ویـژه  در ميـان 
خادمـان و متوليـان امـور حرم کـه از این 
ميـان نيز می تـوان به تصحيح و کتابت 
مراسـم  برگـزاری  کریـم،  قـرآن  کام اهلل 
شـب قـدر و جشـن مياد حضـرت امام 

ع( اشـاره کـرد. حسـن مجتبـی)

بـا  آن  پایـان  و  سـحر  وقـت  اعـالم 
ی ز ا ه نـو ر نقا

نواختـن نقاره هـا که هنوز هـم در آیین ها 
بـزرگ  رویدادهـای  و  و اعيـاد مختلـف 
می تـوان صـدای آن را در آسـمان مشـهد 
کـه بـا رسـم  شـنيد، یکـی از آدابـی بـوده 
و  مبـارک  مـاه  در  مشـخصی  مشـق  و 
خاصـه در وقـت سـحر برگـزار می شـده 
کـه نـه صـدای  اسـت. درواقـع روزگاری 
زنـگ سـاعتی بـوده و نـه پیـچ بـاز رادیـو 
عامـت  تنهـا  نقاره نـوازی  تلویزیـون،  و 

شـروع و پایان سـحر برای روزه داران بوده 
و  صفـوی  دوره  از  کـه  اسـنادی  اسـت. 
می گوینـد  اسـت،  مانـده  باقـی  قاجـار 
هـر سـحر مـاه مبـارک بـه دسـتور متولـی 
خوانـدن  از  پـس  نقاره چيـان  آسـتانه، 
در  داشـتند  وظيفـه   ، سـحر مناجـات 
سـه ربع  و  شـوند  حاضـر  نقاره خانـه 
ایـن  بزننـد.  نقـاره  )45دقيقـه(  تمـام 
صـدا زمـان طبـخ سـحری و پهن شـدن 
در  اسـت.  می کـرده  اعـام  را  سـفره ها 
سـر  از  را  مناجاتشـان  مؤذنـان  ادامـه، 
در  مناجات خوانـان  می گرفته انـد. 
»کارخانـه  در  کـه  زمانـی  تـا  دوم  نوبـت 
خادمـی« یا همان مهمان سـرای امروزی 
کارکنـان  و  حـرم، سـفره سـحری خـدام 
می خوانده انـد.  می کرده انـد،  پهـن  را 
خادمـان،  سـحری خوردِن  از  پـس 
گرفتـه  سـر  از  دوبـاره  مناجات خوانـی 
می شـده و تـا اذان صبـح ادامـه داشـته 
حافظـان  آفتـاب،  طلـوع  بـا  اسـت. 
موظـف بودنـد آیـات قـرآن کریـم را طبـق 
ایـن  کننـد.  قرائـت  روز  هـر  معمـول 
برنامـه هـر سـحر در مـاه مبـارک رمضـان 
تفـاوت  ایـن  بـا  اسـت؛  می شـده  اجـرا 
نقـاره  دیگـر   ، قـدر شـب های  در  کـه 

نمی نواختنـد.

مناجات خوانی در حرم
دسـتورالعمل های  ایـن  از  یکـی  برابـر 
اسـنادی کـه از دوره قاجـار باقـی مانـده 
چهـار  بودنـد  موظـف  مؤذنـان  اسـت، 
حضـور  بـا  گذشـته،  شـب  از  سـاعت 
بـا  هم صـدا  حـرم،  گلدسـته های  در 
از  بپردازنـد.  بـه ذکـر مناجـات  یکدیگـر 
وسـعتی  شـهر  دوران  ایـن  در  کـه  آنجـا 
دایـره  ایـن  مرکـز  نقطـه  حـرم  و  نداشـته 
بـوده اسـت، مـردم هـر کـوی و بـرزن شـهر 
مناجات خوانـی  نـوای  می توانسـته اند 
شـب زنده داران  بنابرایـن  بشـنوند.  را 
کـه  ایـن امـکان را داشـته اند همان طـور 
می گيرنـد،  آرام  مناجـات  شـنيدن  از 
زیـر لـب نيـز آن را زمزمـه کننـد. ایـن کار 
پیـچ  بازکـردن  بـه  شـبيه  چيـزی  تقریبـا 
رادیوهـای امـروزی و دم گرفتـن بـا نـوای 

اسـت. بـوده  مناجات خـوان 
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پذیرایی در کارخانه زواری
حـرم  قدیمـی  بخش هـای  از  یکـی  حضـرت  مهمان سـرای 
یخی توسـعه پیدا  اسـت کـه در طـول دوران های مختلف تار
کـرده و هـر بـار هـم بسـته بـه وضعيـت و نظـر توليـت آسـتانه، 
نامـی تـازه پیـدا کـرده اسـت. در دوره قاجـار بـه مهمان سـرای 
حضـرت »کارخانجـات مبارکـه« می گفتنـد کـه بـه دو بخـش 
( و »کارخانـه  »کارخانـه مبارکـه زواری« )ویـژه پذیرایـی از زوار
مبارکه خادمی« )ویژه پذیرایی از خادمان( تقسـيم می شـده 
است. برابر اسناد باقی مانده، کارخانه مبارکه زواری در همه 
شـب های مـاه مبـارک رمضـان بـاز بـوده اسـت و کارکنانش از 
کشـيک  کارکنـان  بـرای هميـن  زائـران پذیرایـی می کرده انـد. 
افطـار  خادمـی  کارخانـه  در  و  نمی رفتنـد  به خانـه  حـرم 

می کردنـد.
و  غـذا  نـوع  حتـی  اسـناد  ایـن  در  کـه  بدانيـد  اسـت  جالـب 
چگونگـی پذیرایـی از مهمانـان هم نوشـته شـده اسـت. برای 
مثـال بـر اسـاس فصـول مختلـف سـال، خوراک هایـی مانند 
، ماسـت،  قورمـه، بورانـی، بادمجـان، آش، پلـو با گوشـت، پنير
انواع ميوه، شـربت سـکنجبين، حلوا و شـيرینی در فهرسـت 
طبـخ قـرار می گرفتـه و پرداخـت هزینه  تهيه این مـواد غذایی 
قدمـت  اسـت.  بـوده  رضـوی  قـدس  آسـتان  عهـده  بـر  نيـز 
قـدس  آسـتان  اسـناد  مرکـز  در  موجـود  سـند  قدیمی تریـن 
رضـوی کـه بـه این موضوع اختصاص دارد، بـه دوران صفویه 
می رسـد و زیـر عنـوان آن سـال1111قمری درج شـده اسـت.

تصحیح و کتابت قرآن کریم
و  چـاپ  صنعـت  رواج نداشـتن  به دليـل  قدیـم  در 

همچنيـن حرمـت قـرآن کریـم، کتابـت کام اهلل 
به صـورت دسـتی و فقـط بـه دسـت علمـا و 
دانایـان امـر انجـام می گرفتـه اسـت. بـا ایـن 
و  نبـوده  اشـکال  از  خالـی  کار  ایـن  همـه، 
رخ  آن  در  نيـز  اشـتباهاتی  بـه سـهو  گاهـی 

رضـوی  قـدس  آسـتان  در  اسـت.  مـی داده 
بـرای اینکـه کام اهلل مجيـد از هرگونـه تحریف 

یـا غلـط سـهوی دور باشـد، هر سـال در مراسـمی 
کـه فقـط در مـاه مبـارک رمضـان برگـزار می شـده 
و  بازخوانـی  دسـت نویس،  قرآن هـای  اسـت، 
هـر  کـه  مراسـم  ایـن  در  می شـده اند.  تصحيـح 
و  یـان  قار اسـت،  می شـده  انجـام   ) 30روز )تـا  روز
ایـوان  در  به غروب مانـده  سـاعت  سـه  حافظـان 
طـای صحـن قدیم گرد هم می آمدند و یک جزء 
قـرآن را  تـاوت، تفسـير و تصحيـح می کرده انـد. 
در ایـن رسـم و سـنت کـه بـه آن »مقابلـه قرآن هـا« 
کتابخانـه آسـتان  می گفته انـد، حضـور مصحـح 

بـوده اسـت. قـدس رضـوی واجـب 

ع( برپایی جشن میالد امام حسن)
ع( در نيمـه مـاه رمضـان یکـی  برپایـی جشـن ميـاد امـام حسـن مجتبـی)
دیگـر از سـنت های دیریـن در حـرم مطهـر رضـوی بـوده اسـت. ایـن 
مراسـم کـه پـس از اذان مغـرب در ایـوان طـای صحـن قدیـم برپـا 
می شده، شامل پذیرایی از مهمانان ویژه با شربت و شيرینی 
صحن هـای  همـه  شـب  ایـن  در  خادمـان  اسـت.  بـوده 
حـرم را بـا شـمع، چـراغ نفتـی یـا چلچراغ هـای قدیمـی 
یـادی داشـته  کـه زحمـت ز چراغانـی می کرده انـد 
اسـت، امـا بـا آمـدن بـرق، بـه شـکل باشـکوه تری 

انجـام می پذیـرد.

مراسم احیای شب های قدر
در  صفویـه  دوره  از  قـدر  شـب های  احيـای  مراسـم 
ع( هرسـال انجـام شـده  بـارگاه ملکوتـی امـام رضـا)
اسـت. در ایـن ایـام، مسـتغات و دکان هـای مربـوط 
بـه حـرم مطهـر رضـوی تعطيـل و برخاف شـب های 
ابتـدای شـب  کـه چراغ هـای حـرم در همـان  دیگـر 
خامـوش می شـده اسـت، در ایـن شـب ها بایـد همـه 
صحن هـا تـا صبـح روشـن می بوده اسـت. همچنين 
در ایـن شـب ها نقاره نـوازی و نواختـن طبـل ممنـوع 

بـوده اسـت.

نواختن نقاره ها که هنوز 
هم در آیین ها و اعیاد 
مختلف و رویدادهای 

بزرگ می توان صدای آن 
را در آسمان مشهد شنید، 
یکی از آدابی بوده که با 
رسم و مشق مشخصی 

در ماه مبارک و خاصه در 
وقت سحر برگزار می شده 

است.
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ساعتی به صرف کتاب
گــر جــزو آن دســته افــراد هســتید کــه بــه افزایــش  ا
از  می دهیــد،  ویــژه ای  اهمیــت  مطالعــه  ســرانه 
و  روزنامه هــا  ورق زدن  تــا  گرفتــه  کتاب خوانــدن 
خالــی  تبلی�اتــی،  بروشــورهای  حتــی  و  مجــالت 
ــد خطــی  از لطــف نیســت کــه در ایــن بخــش چن
ــالمی  ــی اس ــبک زندگ ــاره س ــه درب ــوزه مطالع در ح

باشــید. همراهمــان 

ساعتی به صرف کتاب
گــر جــزو آن دســته افــراد هســتید کــه بــه افزایــش  گــر جــزو آن دســته افــراد هســتید کــه بــه افزایــش ا گــر جــزو آن دســته افــراد هســتید کــه بــه افزایــش ا ا
از  می دهیــد،  ویــژه ای  اهمیــت  مطالعــه  از ســرانه  می دهیــد،  ویــژه ای  اهمیــت  مطالعــه  از ســرانه  می دهیــد،  ویــژه ای  اهمیــت  مطالعــه  ســرانه 
و  روزنامه هــا  ورق زدن  تــا  گرفتــه  و کتاب خوانــدن  روزنامه هــا  ورق زدن  تــا  گرفتــه  و کتاب خوانــدن  روزنامه هــا  ورق زدن  تــا  گرفتــه  کتاب خوانــدن 
خالــی  تبلی�اتــی،  بروشــورهای  حتــی  و  خالــی مجــالت  تبلی�اتــی،  بروشــورهای  حتــی  و  خالــی مجــالت  تبلی�اتــی،  بروشــورهای  حتــی  و  مجــالت 
ــد خطــی  ــد خطــی از لطــف نیســت کــه در ایــن بخــش چن ــد خطــی از لطــف نیســت کــه در ایــن بخــش چن از لطــف نیســت کــه در ایــن بخــش چن
ــالمی  ــی اس ــبک زندگ ــاره س ــه درب ــوزه مطالع ــالمی در ح ــی اس ــبک زندگ ــاره س ــه درب ــوزه مطالع ــالمی در ح ــی اس ــبک زندگ ــاره س ــه درب ــوزه مطالع در ح

باشــید. باشــید.همراهمــان  همراهمــان 

 » هـل دار »آب نبـات  کتـاب  داریـم،  را  آن  معرفـی  قصـد  کـه  کتابـی 
اسـت. صدقـی  مهـرداد  نوشـته 

انتخـاب شـده  بـرای شـما خواننـدگان  از چنـد جهـت  کتـاب  ایـن 
است؛ اول از آن جهت که این کتاب روایتی داستانی دارد و از سوی 
دیگـر لحـن قصـه، مایه هـای طنز دارد و نویسـنده آن توضیحـات الزم 

و مفیـدی را در این بـاره نیـز آورده کـه درخـور توجـه اسـت.
خانـم  قلـم  از  را   » هـل دار »آب نبـات  داسـتان  از  خالصـه ای  ابتـدا 

می خوانیـم: جهان احمـدی 
بـا  کـه  اسـت  لجوجـی  و  خـودرأی  سرسـخت،  نوجـوان  محسـن 
در  خانـواده اش  بـا  محسـن  نـدارد.  ميانـه ای  هـم  درس خوانـدن 
بجنـورد زندگـی می کنـد. او بـرادری بـه نـام محمد و خواهـری به نام 
مليحه دارد. محسـن که نقش راوی داسـتان را دارد، از چندوچون 
زندگی شـان در دوران جنـگ تحميلـی می گویـد. بـرادرش محمـد 
کـه فعـال بسـيجی اسـت، خانـواده را راضـی می کنـد تـا بـه جبهـه 
بـرود. او در یکـی از عمليات هـا بـه اسـارت گرفتـه می شـود و گرچـه 

قـدرت  و  درواقـع متافيزیـک  نـدارد،  در داسـتان  فيزیکـی  حضـور 
رمـان  در  رخ داده  ماجراهـای  و  داسـتان  اصلـی  محـور  او  حضـور 
هـر  واقعـی  دنيـای  آدم بزرگ هـای  بعضـی  مثـل  محسـن  اسـت. 
بـاز می کنـد  را  کـه می رسـد، پرونـده اعمالـش  شـب وقـت خـواب 
کارهـا و شـيطنت هایش فکـر می کنـد و تصميـم می گيـرد از  و بـه 
او  کنـد.  تـرک  اسـت،  ناپسـند  می دانـد  کـه  را  کارهایـی  همـه  فـردا 
مثـل همـه نوجوان هـا ميـل عجيبـی بـه دوست داشته شـدن دارد. 
و  آقـا و خوش اخـاق  می خواهـد ماننـد داداش محمـدش باشـد؛ 
راه می رسـد، دوبـاره مثـل همـان  از  کـه  فـردا  امـا  دوست داشـتنی، 
می کنـد  فرامـوش  را  قول وقرارهایـش  واقعـی  دنيـای  آدم بزرگ هـای 
اسـارت  بـا  امـا  کاسـه.  همـان  و  اسـت  آش  همـان  صبـح  فـردا  و 
محمـد، محسـن دچـار تکانـه شـدید روحـی و ذهنـی می شـود و بـه 
هميـن واسـطه تـاش می کنـد دیگـر آن بچـه  شـرور سـابق نباشـد. 
او بـا همـت و کوششـی کـه سـخت از وی بعيـد اسـت، خـود را بـه 
تـاش  هميـن  به واسـطه  و  می رسـاند  تحصيلـی  بـاالی  رتبه هـای 

آب نبات هل دار
 نوشته مهرداد صدقی

 انتشارات: سوره مهر
 تعداد صفحات: 416

 نوبت چاپ: بيست وپنجم.
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همـه  حيـرت  و  تعجـب  مایـه   آن  بـر  مترتـب  نتایـج  و  کوشـش  و 
دیگـری  مثبـت  تکانـه  نيـز  دانشـگاه  در  مليحـه  قبولـی  می شـود. 
اسـت تا محسـن بيشـتر از پیش به درس و مدرسـه اهميت بدهد. 
سـرانجام بـا امضـای قطع نامـه و پایـان جنـگ، خبـر آزادی اسـيران 
بازمی گـردد و  بـه وجـد مـی آورد. محمـد  را  بازگشتشـان همـگان  و 
پـس از سـال ها فرزنـد نادیـده  اش را بـه آغـوش می کشـد، درحالی کـه 
یـک پایـش را در منطقـه جـا گذاشـته اسـت.کل ماجراهـای کتـاب 
یچه  « حـول هميـن اتفاقاتی می گذرد کـه ما از در »آب نبـات هـل دار

ذهـن و زبـان و شـخصيت محسـن بـا آن هـا روبـه رو می شـویم.

کله کلـی داسـتان را از نظـر فرم  پـس از آن خانـم جهان احمـدی شـا
و محتـوا تبيیـن و تحليـل کرده اسـت:

ميـان دهه هـای  در  کـه  اسـت  زمانـی  آن مقاطـع  از  دهـه شـصت 
معاصـر ایـران بيـش از هـر مقطـع دیگـری واجـد مؤلفه هـای متعـدد 
و متنوع پژوهشـی بوده اسـت؛ دهه ای که بافاصله پس از انقاب 
اسـامی در سـال1357 از راه می رسـد، آن هـم درحالی کـه در آن 

یکـی از جنگ هـای عجيـب و طوالنـی در جریـان بـود.
روایـت  شـصت  دهـه  در  و  بجنـورد  شـهر  در   » هـل دار »آب نبـات 
بـر ادبيـات مـردم بجنـورد داسـتانی  بـا تسـلط  می شـود. نویسـنده 
بومی را نوشـته، اما در عين حال حواسـش به خوانندگان غيربومی 
هم بوده و تک تک کلمه های محلی را در پانوشت کتاب توضيح 
داده اسـت. ایـن کتـاب می توانـد الگویـی برای نویسـندگانی باشـد 
خـود  غيرداسـتانی  حتـی  و  داسـتانی  روایـت  در  دارنـد  قصـد  کـه 
و  اثـر  خوانده نشـدن  از  تـرس  و  کننـد  اسـتفاده  محلـی  گویـش  از 
گرچـه  بازمـی دارد.  کار  ایـن  از  را  آنـان  خواننـده،  ارتباط نگرفتـن 
تـاش بيشـتری بـرای اعراب گـذاری یـا اصاح فونتيـک، الزم به نظر 

می رسـد.
روزگار  در  کـه  پدیده هایـی  و  وقایـع  بـه  یخـی  تار اشـارات  برخـی 
کـه  مردمـان دهـه شـصت نقـش جـدی داشـته، از مـواردی اسـت 
می توانـد کتـاب و داسـتان را بـرای آدم هـای همـان موقـع، جـذاب 
و خواندنـی کنـد. نکتـه مثبـت ایـن اتفـاق آن اسـت کـه نویسـنده 
کيـد بيـش از انـدازه بـر آن ویژگی هـا  اصـراری بـر پررنگ کـردن و تأ
نداشـته اسـت، امـا بـه قـدر کفایـت بـه آن هـا پرداختـه اسـت. مثـا 
اشـاره بـه سـریال »سـال های دور از خانـه« کـه در آن برهـوت جنـگ 
درگيـر  را  ملـت  همـه  تقریبـا  سـرگرمی  وسـایل  و  امکانـات  نبـود  و 
خـودش کـرده بـود، یا اشـاره به کشـتار حجـاج ایرانی در سـال1366
طـی مناسـک حج در عربسـتان که موجـب ضریب گرفتن التهاب 
و اندوه و خشـم در مردم ایران شـد. از ميان روایت ها و یادآوری آن 
روزگار کـه مهـرداد صدقـی بـه آن هـا اشـاره کـرده، نحـوه  اعـام نتایـج 
کـه تصویـری پررنـگ و  کنکـور بـا پرداختـن بـه جزئيـات آن اسـت 

دارد. جـذاب 
گفته نماند که ترسيم فضایی مملو از شوخی و طنز و مطایبه از  نا
آن دهـه عجيـب کـه تقریبا همه اش در جنگ و سـختی گذشـت، 
کـه خيلـی در آن وضعيـت نزیسـته اند، شـاید طنـز  بـرای آن هایـی 
و  اتفاقـات  هميـن  کـه  شـد  منکـر  نمی تـوان  امـا  شـود،  محسـوب 
جوشـيدن  سـبب  می شـود،  برخی هـا  خنـده  موجـب  کـه  وقایعـی 

روزگار  اسـت.  شـده  هـم  دیگـر  خيلی هـای  دل  خـون  و  اشـک 
بمبـاران شـهرها، اوج گيـری عمليـات در مناطـق مختلـف مـرزی، 
کمبـود برخـی داروهـا و دیگـر  باالرفتـن شـمار شـهدا و جانبـازان، 
گـر در هـر جغرافيایی از جهـان اتفاق  مشـکات ناشـی از جنـگ، ا
می افتـاد، می توانسـت حکومـت را سـاقط کنـد و همـه تاش هـا و 
فعاليت هـا را تحت شـعاع قـرار دهـد و موجـی از نگرانی، عصبيت 
و اعتـراض را بـا خـود به همراه داشـته باشـد، امـا در ایران با نجابت 

و صبـر و همراهـی مـردم، ایـن اتفـاق نيفتـاد.
فضـای کلـی کار کامـا در سـيطره طنـز اسـت. مهـرداد صدقـی در 
ایـن رمـان از تکنيک هـای طنـز متنوعی بر پایـه تکنيک های زبانی 
اسـتفاده کرده اسـت. بيشـترین و قوی ترین تکنيک استفاده شـده 
بـا قـدرت  کـه  در ایـن رمـان، شـگردهای شـخصيت محور اسـت 
کـه  شـده اند  باعـث  تکنيک هـا  ایـن  شـده اند.  ظاهـر  رمـان  در 
به عنـوان شـخصيتی طنـز شـکل  اثـر  ایـن  شـخصيت اصلـی در 
شـده  باعـث  رمـان  در  تکنيک هـا  ایـن  پیونـد  و  انسـجام  بگيـرد. 
، حـرکات و رفتارهـای محسـن نوجـوان به عنـوان  گفتـار کـه  اسـت 
شـخصيت طنز رمان بسـيار واقعی در رمان بنشـيند. شـگردهایی 
 ، یکاتـور کار کوچک سـازی )تشـبيه مضحـک و حيوانـات(،  مثـل 
هـم  دسـت  بـه  دسـت  لودگـی  یـا  حماقـت  و  انعطاف ناپذیـری 
از  یکـی  مضحـک  تشـبيه  بيفتـد.  اتفـاق  فراینـد  ایـن  تـا  داده انـد 
مضحـک  تشـبيه  در  اسـت.  طنـز  موقعيـت  ایجـاد  تکنيک هـای 
انتظـار  خـاف  و  ناسـازگار  چنـان  مشـبه به  و  مشـبه  ميـان  رابطـه 
اسـت که باعث احسـاس تمسـخر و خنده می شود. این احساس 
کميـک را می تـوان حاصـل مقایسـه ذهنی مشـبه و مشـبه به و درک 
تضـاد ميـان آن دو از سـوی مخاطـب دانسـت)صفایی و ادهمـی، 

.)256  :1393
یـا مثـا در صفحـه13 می خوانيـم: »سـعی کـرد قيافـه حق به جانـب 
ایـن  داره. عيـن  گفـت: خـا خدایی شـم خنـده  و  بگيـرد  بـه خـود 
ممانـه کـه بخـوای یـک مترسـک تـوی یـک کـت گشـاد قایـم کنـی.«

تشـبيه بـه حيوانـات هـم یکـی از شـيوه های کوچک سـازی اسـت 
که در ادبيات جهان و همچنين در ادبيات فارسـی دارای سـابقه 
ایـن تکنيـک اسـتفاده  از  طوالنـی اسـت. صدقـی در صفحـه36 
کـه بشـی، تـو یـم یـک  کـرده اسـت: »تـا بچـه ای خوبـی، ولـی بـزرگ 
گاهـی از همـه تکنيک هـای طنـز  خـری مشـی مثـل بقيـه.« بـرای آ
در  طنـز  تکنيک هـای  بررسـی  مقالـه  بـه  رمـان  ایـن  در  به کاررفتـه 
« نوشـته خانـم نعيمـه ترکمن نيـا و حسـين  رمـان »آب نبـات هـل دار
دفاع مقـدس،  ادبيـات  دوفصلنامـه  در  منتشرشـده  عبـاس زاده 

کنيـد. دانشـگاه شـاهد، زمسـتان1399 مراجعـه 
امـا در پایـان بـد نيسـت کـه اشـاره کنـم نبـود تناسـب و هماهنگـی 
ذهنـی  ک  انفـکا موجـب  می توانـد  گفتـارش  بـا  راوی  سـن  ميـان 
و عاطفـی خواننـده و اثـر شـود و همراهـی خواننـده بـا آن را دچـار 

کنـد.  دسـت انداز 
منابع:

نمـود تکنيک هـای طنـز در سـاختار پیرنـگ داسـتان های فرهـاد 
حسـن زاده، علـی صفایـی و حسـين ادهمـی، فصلنامـه علمـی و 

پژوهشـی زبـان و ادبيـات فارسـی، شـماره سـی ودوم.
مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، علی اصغر حلبی.
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حميده وحيدی
روزنامه نگار

مادر آرزوها
کـه  اسـت  پرانـرژی  دهه شـصتی های  آن  از  شـاهوردی  سـميرا  بانـو 
به راحتـی می توانـی او را در فضـای مجـازی پیـدا کنـی. او بـا داشـتن 
و در آخریـن  ع(  ( روز والدت حضـرت علی اکبـر 38سـال سـن، در 
اسـفند قـرن، ده هزارميـن آرزوی بچه هـای مناطـق محـروم را بـرآورده 
کـرد. از ایـن بانـو کـه پویـش »آرزوهـای قشـنگ« را به صـورت جهـادی 
بارهـا تقدیـر شـده اسـت و عنـوان چهـره جـوان  مدیریـت می کنـد، 
انقـاب اسـامی را نيـز بـر شـانه دارد. امـا نکتـه مهـم دربـاره او ایـن 

بـه  مادرانگـی،  وظایـف  کنـار  در  و  فرزنـد  دو  داشـتن  بـا  کـه  اسـت 
سـاخت خانه در مناطق سـيل زده و زلزله زده، سـاخت مدرسـه، رهن 
و تهيـه 1500دسـت  افـراد بی بضاعـت  از  یـادی  ز بـرای تعـداد  خانـه 
 ... جهيزیـه و برگـزاری مراسـم بـرای زوج هـای جـوان و حـق درمـان و
فرزندانـش  و  کـه همراهـی همسـر  اسـت  اسـت.او معتقـد  پرداختـه 
از  شـکل  بهتریـن  خانـواده،  اعضـای  دیگـر  هميـاری  همين طـور  و 
همکاری در انجام کار خير برای مردم بوده است. سميرا شاهوردی 
بـا ارائـه الگویـی درسـت از مادرانگـی تـاش کـرده اسـت امـروز یکـی 
از نمونه هـای زن موفـق ایرانـی باشـد و در فعاليت هـای اجتماعـی و 

خانوادگـی نيـز موفـق بـوده اسـت.

مادرها زنان موفق تری هستند

ن�ا�� �و�اه �� زنان� �� در  زمی�� ا���ال، �ح�ی� و ف�الیت اج�ما�� �� مادران ���� �وده اند

 اتفاق عجیبی که این روزها به خصوص با افزایش تب فضای مجازی و تسلط  مطالب سطحی 
بـه زندگـی حقیقـی شـاهد هسـتیم، نابودی اهمیـت خانـواده، مادرانگـی و و�ایف پدرانه اسـت؛ تا 
جایـی کـه برخـی افـراد صاحب نظـر نیز به این مقولـه دامن زده اند و بـا کم رنگ کردن نقش ها تالش 
می کننـد طـرف داران بیشـتری را جـذب کننـد. اینکـه چـرا در کشـور مـا بـا توجـه و تأکیـد فـراوان رهبـر 
معظـم انقـالب بـر اهمیـت نقـش زن در خانـواده و همچنیـن ارائـه »الگـوی سـوم زن مسـلمان« گام 
جدی برای تروی� این مهم برداشـته نشـده اسـت، جای سـ�ال دارد، اما به عنوان کسـی که سـالیان 
متمـادی تـالش کـرده ام در حـوزه زنـان بـه معرفی افراد موفق ب�ردازم، بیشـتر شـاهد این مسـئله بوده ام 
کنـار تحصیـل و فعالیـت اجتماعـی انجـام می دهنـد، موفق تـر  کـه و�یفـه مادرانه شـان را در  زنانـی 
عمل کرده اند و احسـاس مسئولیت پذیری شـان درباره و�ایف اجتماعی بسـیار بیشـتر بوده است. 

بـه همیـن دلیـل بـه معرفـی چند نمونـه از این افـراد اشـاره می کنم.
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شیرینی زندگی با چتر مادرانه
قدسـيه صمـدی از آن زن هایـی اسـت کـه همـه 
کـه  در  محلـه او را می شناسـند؛ نـه از ایـن نظـر 
مجالـس  و  اسـت  بـاز  همـه  روی  بـه  خانـه اش 
کارگاهـش در  زنانـه در آن برگـزار می شـود، بلکـه 
یکـی از مناطـق اطـراف حرم مطهر پاتوقی اسـت 
کـه به دنبـال  بـرای همـه زنـان سرپرسـت خانـوار 
یـارت  ز کـه  قدسـيه خانم  بودنـد.  نـان  لقمـه ای 
روزانـه اش در حـرم مطهـر هرگـز تـرک نشـده بـود، 
از همـان زمـان کـه پـدرش در دوران کودکـی فوت 
کـرد، پابه پـای مـادر زندگـی را آموخـت و از دوران 
نوجوانـی چـادر همـت بـه کمر بسـت و به پیشـه 
مشـغول  زنبـورداری  یعنـی  اجـدادی اش  و  آبـا 
شـد. از آن طـرف در کنـار ارائـه خدمـات دربـاره 
گياهان دارویی به مردم، به توليد صنایع دسـتی 
ارزان قيمـت روی آورد. تنهـا دختـرش، ریحانـه، 
دارویـی  گياهـان  اشـتغال  زمينـه  در  هم اکنـون 
مشـهد  سرشـناس  فعـاالن  از  صنایع دسـتی  و 
اسـت. انسـيه خزعلـی، معـاون رئيس جمهـور در 
امـور زنـان و خانـواده، از ایـن مـادر و دختـر تقدیر 

کرد.

دانشمند جوان مشهدی
دختران جوان زیادی را می شـناختم که از ادامه 
تحصيـل نااميـد بودنـد و تحت تأثيـر تبليغـات 
کشـيده  دسـت  پشـتکار  و  تـاش  از  منفـی، 
بودنـد. از طرفـی  وقتـی ترکيـب »زنـان دانشـمند 
بـا  می کـردم،  جسـت وجو  گـوگل  در  را  ایـران« 
زنانـی  می شـدم؛  روبـه رو  نا آشـنا  چهـره  چنـد 
کـه  مطالبـی  کرده  انـد.  مهاجـرت  همگـی  کـه 
بـود  کـرده  را  گزارش نویـس همـه تاشـش  آن  در 
دیگـر  بـه  نخبـه  چهره هـای  ایـن  مهاجـرت  کـه 
وب  در  گشـت و گذار  بکشـد.  رخ  بـه  را  قاره هـا 
کليـدواژه »زنـان  هـم هيـچ نتيجـه ای نداشـت. 
دانشـمند مشـهد« هـم انـگار خيلـی وقـت بـود 
انـگار  نداشـت؛  تعجبـی  بـود.  نشـده  بـه روز  کـه 
ذائقـه همـه مـا ایـن روزهـا بـه شـنيدن خبرهـای 
به گونـه ای  اسـت،  کـرده  عـادت  ناگـوار  و  بـد 
نيـز  تأثير گـذار  و  داخلـی  رسـانه های  حتـی  کـه 
هيزم ریختـن  و  نااميـدی  بـا  مطالبشـان  بيشـتر 
گـره خـورده اسـت.  بـه آتـش دعواهـای سياسـی 
باشـد  عجيـب  می شـود  باعـث  این هـا  همـه 
مشـهد  هميـن  در  بشـنویم  اسـت  قـرار  وقتـی 
اسـت  فعاليـت  مشـغول  دانشـمندی  بانـوی 

دل  از  رنگارنـگ  پیشـنهادهای  از  بسـياری  کـه 
نصف النهـار مبـدأ )گرینویـچ( را رد کـرده اسـت. 
دکتر مریم متين مقدم  که صاحب ده ها اختراع 
عضـو  تنهـا  سـال  چهـار  اسـت،  بين المللـی 
کادمـی دانشـمندان جـوان جهـان بـوده  ایرانـی آ
و سال هاسـت در مشـهد در حـوزه سـلول های 
کار می کنـد. او مـادر دو فرزنـد اسـت  سـرطانی 
برجسـته  اسـاتيد  از  تـن  دو  همسـرش  همـراه  و 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد هسـتند.تنها دليلـی 
عجيـب  پیشـنهادهای  متين مقـدم  دکتـر  کـه 
رد  تدریـس  بـرای  را  بـزرگ جهـان  دانشـگاه های 
کرده بود، مادری برای دانشجویانش بوده است؛ 
زنـی کـه تحـول بزرگـی در زمينـه زیست شناسـی 
کشـور بـه راه انداخـت. بی شـک شـناخت ایـن 
زنـان  راسـتای شـناخت  بزرگـی در  کمـک  افـراد 

کـرد. خواهـد  مسـلمان  دانشـمند 

از دست فروشی تا کارآفرینی
اعـــــــــــظم صـــــاحب الزمـــــــــــــــــــــانی بانوی 
303نفـر  بـرای  کـه  بـود  دست فروشـی 
اسـت. هميـن عنـوان  کـرده  اشـتغال زایی 
کـه بدانيـم  کافـی اسـت تـا ترغيـب شـویم 
سـخت  وضعيـت  ایـن  در  می شـود  مگـر 
اقتصـادی و تحریـم کسـی پیـدا شـود که تا 
ایـن حـد کمـر همـت ببنـدد؟! دختـری که 
روزی بـا دست فروشـی و بدترین وضعيت 
اقتصادی زندگی می کرد، توانست با توليد 
همـان گل هـای مصنوعی، کارآفرین شـود. 
گل هـای مصنوعی اعظـم صاحب الزمانی 
تهـران،  ماننـد  کان شـهرهایی  در  حـاال 
... فروختـه می شـوند. به  ، اصفهـان و شـيراز
گفتـه خـودش، دو نفـر از بانـوان کارگاهـش 
توانسـته اند در یـک مـاه 5ميليون و500هـزار 
از  افـراد  باشـند.  داشـته  درآمـد  تومـان 
بـه درآمدزایـی می رسـند،  آمـوزش  ابتـدای 
امـا ایـن مبلـغ بسـته بـه مهـارت آن هـا بـاال 
و  نجـف  در  گل هایـش  دارد.  پاییـن  و 
بـه دسـت برخـی واسـطه ها دور  نيـز  کربـا 
توانسـت  او  رفته انـد.  فـروش  او  چشـم  از 
کرونـا کارش را ادامـه دهـد،  بـا فرازونشـيب 
نجـات  را  یـادی  ز خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
دهـد و بـه روسـتاهای حاشـيه شـهر کمک 
معتقـد  و  دارد  نيـز  فرزنـد  دو  کند.اعظـم 
اسـت کـه رمـز موفقيتـش ابتـدا تـاش برای 

اسـت. بـوده  فرزندانـش 

کانال تلگرامی که ده ها زندانی را نجات داد
فـوالد  پنجـره  جلـو  کـه  روزی  شـاهدی  زهـرا 
امـام هشـتم بـرای آزادی اوليـن زندانـی شـروع 
بـه کار کـرد، شـاید فکـرش را هـم نمی کـرد کـه 
کانـال تلگرامـی »شـوق رهایـی« یکـی  روزی 
از پاتوق هـای خيرانـی شـود کـه  همگـی نيـت 
دیـه  او جمـع آوری  دارنـد.  را  زندانيـان  آزادی 
کـرد و حـاال  گروهـی بيسـت نفری شـروع  را از 
مجـازی  فضـای  در  گـروه  ایـن  در  2300نفـر 
از 2000تومـان  کـه  اعضایـی  هسـتند؛  عضـو 
تـا  می کننـد  کمـک  تومـان  ميليون هـا  تـا 
سـهمی در آزادی زندانيـان داشـته باشـند. او 
قبـول  را  زندانيانـی  از  سـنگينی  پرونده هـای 
می کنـد کـه دیگـر هيچ مـددکاری سراغشـان 
نرفته اسـت. البته این خادم امام هشـتم این 
او همان طـور  از لطـف خـدا می دانـد.  را  امـر 
کـه برای دو پسـرش مادری می کنـد، زندانيان 
خانـواده اش  از  عضـوی  هـم  را  بی بضاعـت 
بـه شـمار مـی آورد و از هيـچ خدمتـی در ایـن 

زمينـه دریـغ نمی کنـد.

مادر نمونه کشور
همـه مادرهـای نمونـه قـرار نيسـت از جنـس 
در  آن قـدر  برخی هـا  باشـند.  کارآفریـن  زنـان 
گـر  کـه ا یشـه دوانيده انـد  ک ر ایـن آب و خـا
کنونـی  امنيـت  و  وضعيـت  هرگـز  نبودنـد، 
کـم نبـود. بانو مریـم کارگرعزیزی  در کشـور حا
کـه  شـهيد  همسـر  و  دختـر   ، خواهـر  ، مـادر
کـرد  کشـور را از آن خـود  عنـوان مـادر نمونـه 
کـه به واقـع  نيـز از همـان دسـته اسـت؛ زنـی 
مادرانگـی را بـرای شـهر و حتـی بـرای کشـور 
تمـام کـرده اسـت؛ زنـی کـه اجـازه داد همسـر 
کنـار دو  و فرزنـدش در راه امنيـت کشـور در 
بـرادرش همـراه شـوند. او بعدهـا پـدرش را نيز 
در راه دفاع از اسام و انقاب از دست داد. 
بانـو مریـم کارگرعزیـزی از آن دسـت مادرانـی 
کـه هرگـز حرفـی از ایثـار و وفـاداری اش  بـود 
بـه  هشـتم  امـام  شـهر  بی شـک  امـا  نـزد، 
صبـوری او مدیـون اسـت.بی گمان در شـهر 
یـادی هسـتند کـه تـاش  امـام هشـتم زنـان ز
کرده انـد تـا کنـار مادرانگی و حفـظ خانواده، 
الگویـی از زن مسـلمان باشـند؛ آن هایـی که 
قهرمـان زندگـی خـود هسـتند و کمتـر دیـده 
شـده اند و ایـن شـهر بـه آن هـا مدیون اسـت.
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زائـران مشـهد را شـرقی ترین شـهر بـزرگ ایـران می شناسـند. مشـهد به واسـطه وجـود بـارگاه 
زائـر  ۳میلیـون  حـدود  و  ایرانـی  زائـر  ۳۰میلیـون  از  بیـش  پذیـرای  هرسـال  ع(  رضـا) امـام 
خارجی اسـت. این کالن شـهر جاذبه های گردشـگری زیادی دارد که خاطرات ارزشـمند 
و به یادماندنـی را بـرای گردشـگران و مسـافران رقـم می زنـد، امـا بـه موازات پیشـرفت هایی 
گرفتـه اسـت، ایـن شـهر را یکـی از  کـه در نظـام پزشـکی و بهداشـتی در مشـهد صـورت 

شـهرهای مهـم ایـران در زمینـه توریسـم درمانی نیـز می شناسـند.
ع( از جاذبه هـای زیارتـی، گردشـگری و همچنیـن مراکز درمانی  برخـورداری مشـهدالرضا)
مجهـز سـبب شـده اسـت تـا از ۸۹کشـور جهـان به منظـور دریافـت خدمـات درمانـی بـه 
این کالن شـهر مذهبی سـفرکنند. جالب اسـت بدانید تاکنون بیشـتر گردشـگرانی که برای 
کشـورهای عـراق، اف�انسـتان، ترکمنسـتان،  کرده انـد به ترتیـب از  درمـان بـه مشـهد سـفر 

کویـت، بحریـن، پاکسـتان، عربسـتان، تاجیکسـتان و عمـان بوده انـد.
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اصلـی  قطـب  علوم پزشـکی،  دانشـگاه 
پزشـکی توسـعه 

سـامت  گردشـگری  موضـوع  بـه  گـر  ا
کمی عميق تر بنگریم، به این می رسيم 
کـه مشـهد در پزشـکی پیشـرفته نزدیک 
ایـن  و  دارد  سـابقه  سـال  صـد  بـه 
اسـت  شـده  باعـث  علمـی  پیشـينه 
کان شـهر  ایـن  دانشـگاه علوم پزشـکی 
توسـعه  اصلـی  قطب هـای  جـزو 
به جرئـت  بگيـرد.  قـرار  نویـن  پزشـکی 
ده  زمانـی  بـازه  در  کـرد  بيـان  می تـوان 
منابـع  در  هـم  مشـهد  گذشـته  سـال 
انسـانی و هـم در تجهيـزات و از همـه 

مهم تـر در بخـش هتـل داری پیشـرفت 
درخورتوجهـی داشـته و توانسـته اسـت 
بـه  را  سـامت  گردشـگران  اعتمـاد 
مشـهد  هميـن  در  کنـد.  جلـب  خـود 
انسـانی،  نيـروی  بخـش  در  خودمـان 
یـم؛  دار مشـهوری  و  مجـرب  پزشـکان 
پزشـکان و جراحانـی در تخصص های 
... کـه حـرف بـرای  قلـب، چشـم، زنـان و
نمونه انـد.  منطقـه  در  و  دارنـد  گفتـن 
هـزار  مشـهد  علوم پزشـکی  دانشـگاه 
ایـن  از  کـه  دارد  هيئت علمـی  عضـو 
تعـداد بيسـت نفرشـان جـزو یک درصد 
دانشـمندان پراسـتناد جهـان هسـتند. 
اول  نفـر  صـد  جـزو  افـراد  ایـن  یعنـی 

تخصصی شـان  رشـته  در  جهـان 
هسـتند کـه در مقاالت علمی پژوهشـی 
اسـتفاده  آن هـا  تحقيقـات  نتایـج  از 
بـرای  مـورد  چنـد  هميـن  می شـود. 
گردشـگر کافـی اسـت تـا مشـهد را بـرای 

کنـد. انتخـاب  جسـمش  سـامت 

حسـاس ترین  پزشـکی،  گردشـگری 
سـالمت گردشـگری  زیرشـاخه 

در  کرونـا  بحـران  بـروز  از  پیـش  تـا 
سـامت  گردشـگر  بيشـترین  جهـان، 
بـوده  مربـوط  سـال1398  بـه  مشـهد  در 
نفـر  از 25هـزار  بيـش  بـه  شمارشـان  کـه 
توجـه  از  موضـوع  ایـن  اسـت.  رسـيده 
گردشـگری  اهميـت  بـه  امـر  مسـئوالن 
سـامت خبـر می دهد. اکنون بسـياری 
در  خارجـی  بيمـاران  درمان هـای  از 
وجـود  هـدف  کشـورهای  در  مشـهد، 
از  یکـی  رئيـس  نمونـه،  بـرای  نـدارد. 
گـر  ا اسـت  گفتـه  عمـان  دانشـگاه های 
راه انـدازی  مشـهد  بـه  مسـتقيم  پـرواز 
شـود، در هفتـه 150بيمـار بـه ایـن شـهر 
از  کـی  حا گفتـه  ایـن  می فرسـتيم. 
ظرفيت های پزشـکی موجود در مشـهد 
یـارت،  ز از  فـارغ  کسـی  گـر  ا کـه  اسـت 
باشـد،  داشـته  درمـان  هـدف  فقـط 

بيایـد. مشـهد  بـه  می توانـد 
گردشـگری  زیرشـاخه  حسـاس ترین 
اسـت.  پزشـکی  گردشـگری  سـامت، 
اینکـه  به دليـل  گردشـگری  از  نـوع  ایـن 
سـامت  و  جـان  بـا  مسـتقيم  به طـور 
از  دارد،  سـروکار  انسـان ها  جسـم 
اسـت.  برخـوردار  یـادی  ز اهميـت 
معموال افرادی این شـاخه از گردشگری 
نيـاز  کـه  می کننـد  انتخـاب  را  سـامت 
بـه جراحـی، چـکاپ یـا درمـان بيمـاری 
هـدف  مقاصـد  بـه  گردشـگر  دارنـد. 
بيشـتر  پزشـکی  امکانـات  از  تـا  مـی رود 
باشـد.  برخـوردار  ی  بيمـار درمـان  بـرای 
البتـه امکانات پزشـکی لزوما نمی تواند 
محسـوب  افـراد  ایـن  سـفر  دليـل  تنهـا 
شـود. بـرای گردشـگری پزشـکی، عـاوه 
زیرسـاخت ها، علـم پزشـکی  بـر وجـود 
اهميـت  نيـز  آن  بـر  نظارتـی  قوانيـن  و 
یـادی دارد. عـاوه بـر این هـا بـه وجـود  ز
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نيـز  گردشـگری  خدمـات  و  اقامتـگاه 
در  شـود.  داده  ویـژه ای  اهميـت  بایـد 
ایـن ميـان پزشـکی ایـران نيز با پیشـينه 
اسـتانداردها  از  دارد،  کـه  هزارسـاله ای 
و  اسـت  برخـودار  خوبـی  کيفيـت  و 
می توانـد در زمينـه گردشـگری پزشـکی 

شـود.  تبدیـل  ایـده آل  مقصـدی  بـه 

پای حرف گردشگران سالمت
آن  از  مشـهد  عـارف  خيابـان 
کمترکسـی  کـه  اسـت  خيابان هایـی 
بيفتـد.  آن  بـه  گـذرش  دارد  تمایـل 
و  مطب هـا  انبـوه  وجـود  هـم  دليلـش 

کـه  اسـت  پزشـکی  کلينيک هـای 
بيمـاران  ازدحـام  آنجـا  در  هميشـه 
کشـورهای  و  شـهرها  از  مراجعه کننـده 
مطابـق  کـه  می شـود  دیـده  مختلـف 
آمارهـا بيشترشـان در اینجـا جسمشـان 
درمـان می شـود و دسـت پـر بـه خانـه و 

برمی گردنـد.  کاشانه شـان 
ایـن  در  عراقـی  شـهروندان  از  یکـی  بـا 
بـرای  کـه  او  خيابـان هـم کام می شـوم. 
درمـان کودکـش بـه مشـهد آمـده اسـت، 
را  بچه  مـان  هرجـا  عـراق  »در  می گویـد: 
یـه اش آب آورده اسـت  گفتنـد ر بردیـم، 
و دارو می دادنـد، امـا تأثيـری نداشـت و 
تنگی نفسـش روزبه روز بيشـتر می شـد. 

گردشگر به مقاصد هدف 
می رود تا از امکانات 

پزشکی بیشتر برای درمان 
بیماری برخوردار باشد. 
البته امکانات پزشکی 

لزوما نمی تواند تنها دلیل 
سفر این افراد محسوب 

شود
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دو  بـه  کنـون  تا و  آمدیـم  مشـهد  بـه 
پزشـک متخصـص نشـانش داده ایـم و 
شـکرخدا گفتند مشکل مهمی نيست 
برطـرف  دارو  قلـم  چنـد  مصـرف  بـا  و 
می شـود.« ایـن زوج جـوان از تشـخيص 
دقيـق پزشـکان ابـراز رضایـت می کنند.
 ، جابـر عيسـی  دیگـر  کلينيکـی  در 
درحالی کـه  عراقـی،  ميان سـال  بيمـار 
پزشـک  حضـور  انتظـار  بـه  صبورانـه 
بـه  مراجعـه اش  علـت  اسـت،  نشسـته 
پزشـکی  تجهيـزات  ضعـف  را  ایـران 
کشـورش بيـان می کنـد و می گویـد: »من 
رنـج  معـده  درد  از  کـه  مدت هاسـت 
تجهيـزات  نبـود  به علـت  امـا  می بـرم، 
الزم در عـراق، پزشـکان نمی توانسـتند 
علت آن را تشـخيص دهند. به مشـهد 
و  رادیوگرافی هـا  انجـام  از  پـس  و  آمـدم 

آزمایش هـا علـت بيمـاری ام مشـخص 
شـد و در حـال مصـرف داروهـا هسـتم 
و بـه لطـف خـدا حالـم بهتـر اسـت.« او 
درمـان  یـاد  ز قيمـت  از  کمـی  ادامـه  در 
می گویـد:  و  می کنـد  گایـه  مشـهد  در 
برایمـان  عـراق  در  درمـان  »بی شـک 
سـطح  بـه  باتوجـه  امـا  اسـت،  ارزان تـر 
ایـران،  در  پزشـکان  خـوب  علمـی 
ترجيـح می دهيـم اینجـا درمـان شـویم.«
بـا  بيمـاران  ميـان  از  کـه  همين طـور 
در  مختلـف  پوشـش های  و  حـاالت 
بعـدی  کلينيـک  رهسـپار  پیـاده رو 
بـه  کـه  می شـنوم  صدایـی  هسـتم، 
از  صحبـت  حـال  در  فارسـی  زبـان 
کمـی  اسـت.  ایـران  درمانـی  نظـام 
درنـگ می کنـم تـا نزدیـک شـوند. جـوان 
همچنـان مشـغول صحبـت بـا پیرمـرد، 

در حـال عبـور اسـت کـه رشـته کامش 
را می بـرم و می پرسـم از کجـا آمده انـد؟ 
هسـتيم،  اسـام آباد  »اهـل  می گوینـد: 
بـرای  تـا  یـم  دار خانـه  هـم  اینجـا  امـا 
هـم  این بـار  باشـيم.  راحـت  رفت وآمـد 
یه  به علـت بيمـاری دیابـت و عفونـت ر
همراهـش  پیرمـرد  آشـنایان)به  از  یکـی 
آمده ایـم.  مشـهد  بـه  می کنـد(  اشـاره 
خوبـی  پزشـکان  هـم  کسـتان  پا البتـه 
بـه  پیش تـر  مـا  اقـوام  چـون  امـا  دارد، 
یکـی از پزشـکان مشـهد مراجعـه کـرده 
و خيلـی راضـی بودنـد، به توصيـه آن ها 
ترجيح دادیم درمان را در مشهد انجام 
و  بـود  دهيـم و شـکرخدا نتيجه بخـش 
حـاال کـه دومين بـار بـه پزشـک مراجعـه 
کرده ایـم، تقریبـا اثری از بيماری نمانده 

اسـت.«
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یــا »الرســال�  الرضــا علیه الســالم«  االمــام  کتــاب »طــب 
الذهبیــ�« مشــهور بــه »طب الرضــا« رســاله ای اســت کــه 
آن را بــه درخواســت مأمــون عباســی در  ع(  امــام رضــا)
بــاب طــب و معالجــات بــدن نگاشــته اند. ایــن کتــاب 
از ایــن جهــت بــه »الرســال� الذهبیــ�« نــام گرفتــه اســت 
ــا آب طــال را صــادر کــرد.  کــه مأمــون دســتور نوشــتن آن ب
کتابــی بــا محتــوای پزشــکی و میراثــی  »رســاله ذهبیــه« 
ع( کــه بــه دســت مــا رســیده اســت.  اســت از امــام رضــا)
ــک  ــت؛ از ی ــت اس ــت دارای اهمی ــاب از دو جه ــن کت ای
کتابــی در زمینــه پزشــکی اســت و از ســوی دیگــر  ســو 
امــام  و  کامــل  انســان  مبــارک  وجــود  ناحیــه  از  چــون 
ع( صــادر شــده، از اشــتباهات رایــ� و مرســوم  معصــوم)

در علــوم تجربــی مبراســت.
بیانــات  مجموعــه  ع(  رضــا) امــام  ذهبیــه«  »رســاله 
بــه  کــه  اســت  ع(  امــام) پزشــکی  و  علمــی  ارزشــمند 

شــرح خــواص اغذیــه و اشــربه می پــردازد، راهکارهــای 
یســتی و بهداشــت و ســالمت را بــه انســان می�مــوزد و  به ز
تکنیک هــای مقابلــه بــا بیماری هــا و آســیب های روحــی 
، بــدن  و روانــی را نقــد و بررســی می کنــد. در آغــاز ایــن اثــر
ــاه آن  ــب، پادش ــه قل ــده ک ــبیه ش ــی تش ــه مملکت ــان ب انس
ــل  ــور و مح ــدن کش ــام ب ــران آن و تم ــا کارگ ــت و رگ ه اس
لب هــا،  چشــم،  دو  پــا،  و  دســت  و  اوســت  حکومــت 
ســینه  و  شــکم  معــده،  و  آن  یــاران  گــوش،  دو  و  زبــان 

اســت. آن  گنجینه هــای 
ســ�� بــه چگونگــی و مقدار خوردنی ها و آشــامیدنی ها، 
شــیوه صحیــح خــوردن و آشــامیدن و راه هــای پیشــگیری 
بــه وجــود  آب وهــوا  ت�ییــر  اثــر  بــر  کــه  بیماری هایــی  از 
مزاج هــای  عمومــی،  بهداشــت  دســتورات  می آینــد، 
و  اســتراحت  و  خــواب  چگونگــی  بــدن،  مختلــف 
بهداشــت دهــان و دنــدان و بیــان مراحــل عمــر و شــیوه 

ع( درباره  کتاب طب الرضا)

راه کارهای به زیستن
 در طب الرضا)ع(
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صحیــح حجامــت و فصــد و شــرایط صحیــح نزدیکــی و 
تناســل بیــان شــده اســت.

ســند  کتــاب،  ایــن  تحقیــق  در  عســکری  ســیدمرتضی 
روایــت را تأییــد می کنــد و در تحقیــق ایــن کتــاب آورده 

اســت:
بــرای ایــن رســاله، از ابن جمهــور کــه از مدینــه تــا نیشــابور 
مــالزم حضــرت بــوده، ســند مشــهوری  ذکــر شــده و ایــن 
کــه مــن حضــور داشــتم  کــرده اســت  شــخ� تصریــح 
و  علمــا  نوشــت.  مأمــون  بــه  را  نامــه  ایــن  حضــرت  و 
ــه ابن جمهــور ایــن نامــه را  ــه گفت ــکا ب ــا ات ــن هــم ب محدثی
ــت  ــن روای ــی ای ــخه خط ــن نس ــد... م ــرت می دانن از حض
نوفلــی را در کتابخانــه آیــت ا� عســکری در ســامرا پیــدا 
خداونــد،  حمــد  و  بســم ا�  از  پــ�  دیدیــم  کــه  کــردم 

می نویســد... چنیــن 
کتابهــای  بــا اســناد مختلفــی در  کتــاب  ایــن  همچنیــن 
ازجملــه  اســت.  شــده  نقــل  اخبــار  و  روایــات 

می گویــد: ســالمی  موســی بن علی بن جابر 
علیــان  یحیی بن محمــد  ســدیدالدین  مــا،  بزرگــوار  اســتاد 
بــرای  حســن بن جمهور  ابومحمــد  می فرمــود:  خــازن، 
حضــرت  خــاص  مالزمــان  از  پــدرم  کــه  کــرد  نقــل  مــن 
ع( و اک�ــرا در خدمــت او و از احوالــش  علی بن موســی الرضا)
باخبــر بــود، ازجملــه در ســفر از مدینــه بــه خراســان مــالزم 
کــه حضــرت در تــوس شــهید شــد.  خدمــت بــود تــا وقتــی 
ــه نیشــابور مجلســی ترتیــب داد و از  ــی مأمــون ب می گفــت وقت
ع( و جماعتــی از اطبــاء و فالســفه دعــوت  حضــرت رضــا)
و  جبرئیل بن بختیشــوع  و  یوحنا بن ماســویه  ازجملــه  کــرد. 
صالح بن ســلهمه هنــدی حضــور یافتنــد. ســخن از هــر جانب 
بــه میــان آمــد تــا بــه رشــته طــب و معالجــات بــدن کشــید. 
مأمــون و دانشــمندان گــرم ســخن شــدند و ســروصداها بلنــد 
شــد و در کیفیــت ترکیــب بــدن از عناصــر و اضــداد و ضــرر و 
ــد. در  ــل و اســباب مرض هــا بحــث می کردن نفــع غذاهــا و عل
کت بــود. مأمــون پرســید:  ع( ســا میــان همــه ســروصداها امــام)
ــی  ــا و علم ــخنان م ــد؟ در س ــه می گویی ــورد چ ــن م ــما در ای ش
کــه هرکــ� ناچــار اســت کمابیــش از آن بدانــد، یــا اشــخاصی 
معیــن کامــال و یــا بــه قــدر ضــرورت از آن اطــالع داشــته باشــند. 
ــت  ــی هس ــات و اطالعات ــز تجربی ــن نی ــزد م ــود: ن ع( فرم ــام) ام
گــون بــه صحــت و  کــه بــر اثــر مــرور زمــان و آزمایش هــای گونا
درســتی آن هــا یقیــن کــرده ام، بــه اضافــه آنچــه از گذشــتگان بــر 
آن توفیــق یافتــه ام؛ از چیزهایــی کــه انســان نمی توانــد آن هــا 
را ندیــده بگیــرد و متــروک بگــذارد. ولــی آن هــا را به صــورت 

کتــاب جمــع آوری خواهــم کــرد.
کــه در آن شــتاب داشــت، بــه بلــ�  مأمــون بــرای کاری 
ــد.  ــابور بمان ع( در نیش ــا) ــرت رض ــرد و حض ــافرت ک مس
مأمــون از بلــ� نامــه ای نوشــت و تقاضــا کــرد فصلــی از 
یــر تجربــه و آزمایــش نیکــو  آنچــه موردنیــاز اســت و از ز
ع( تقاضــای او را قبــول  برآمــده اســت، بنویســد. امــام)

کــرد و نامــه ای را مرقــوم فرمــود.

شرح و ترجمه
ترجمه هایــی  و  شــرح ها  کتــاب  ایــن  بــرای  قدیــم  از 
در  منتجب الدیــن  چنان کــه  اســت.  شــده  نوشــته 
ابوالرضــا  از  کتــاب  ایــن  بــر  از شــرحی  فهرســت خــود 
راونــدی بــا عنــوان »ترجمــ� العلــوی للطــب الرضــوی« 
بــر  نیــز ترجمه هایــی  یــاد می کنــد. در ســال های اخیــر 
ایــن اثــر بــا عنــوان »طــب و درمــان در اســالم« بــا تحقیــق 
و  خلخالــی  کا�ــم  ترجمــه  و  عســکری  ســیدمرتضی 
ــه  ــالم« ترجم ــا علیه الس ــام رض ــت از ام ــب و بهداش »ط

اســت. شــده  نوشــته  امیرصادقــی  نصیرالدیــن 
بخشــی از کتاب 

و  خــواب  زمینــه  در  گســتردهای  تحقیقــات  امــروزه 
و  اســت  شــده  انجــام  انســان  یســت  ز در  آن  اهمیــت 
نیــز  پیامبــر  و  اســت  مــرگ  بــرادر  مــا  ســنت  در  خــواب 
ــدار  گفته انــد کــه »مردمــان خواب انــد، چــون بمیرنــد، بی
شــوند.« امــام رضــا علیه الســالم در ایــن کتــاب نفیــ� و 
عزیــز بــه نحــوه صحیــح خوابیــدن اشــاره کردهانــد و ایــن 
اشــارات خــود نشــان از توجهــی اســت کــه امامــان مــا بــر 
یــم: خــواب داشــتهاند. در اینجــا بخشــی از آن را می�ور

و  ( مســلط می شــود  ِدماغ)م�ــز بــر  کــه خــواب  »بــدان 
کــه  وقتــی  پــ�  می بخشــد.  اســتقامت  و  نیــرو  را  بــدن 
اراده خــواب کــردی، اول بــر پهلــوی راســت دراز بکــش، 
آنــگاه بــه طــرف چــ� برگــرد. همچنیــن هنــگام برخاســتن 
از طــرف راســت شــروع کــن، چنان کــه موقــع خوابیــدن از 

همــان طــرف آغــاز کــردی.«
ــادل در  ــه تع ــا را ب ــالم م ــام علیه الس ــری ام ــای دیگ در ج

ــد: ــوت کرده ان ــامیدن دع ــوردن و آش خ
»بــدان هــر کــه غــذا را بیشــتر از حــد لــزوم بخــورد، بدنــش 
را به طــور صحیــح ت�ذیــه نکــرده اســت. بایــد غــذا را 
یــاد و نــه کــم( آب هــم بــه  ــاز بخــورد )نــه ز بــه انــدازه نی

همیــن انــدازه بایــد خــورده شــود.
ی کــه  بهتریــن راه بــرای خــوردن ایــن اســت کــه بــه مقــدار
ــد، قانــع شــوی و از غــذا  وزت کفایــت می کن ــرای هــر ر ب

دســت بکشــی، درحالی کــه کامــال ســیر نشــده ای.
نگــه  ســالم  را  تــو  بــدن  و  معــده  غــذا،  در  وی  ر میانــه 
نیرومنــد  را  جســمت  و  ک  پــا را  عقـــــــــــــلت  و  مــی دارد 

می ســازد.«
امیــد آن اســت کــه در عرصــه نظــر و عمــل بــا ســخنان 
در  بتوانیــم  علیهم الســالم  معصــوم  امامــان  گران قــدر 
انســانی و صالحانــه  و  و زندگــی خــود ســالم  یســت  ز
بــه  عمــل  و  رســاله  ایــن  خوانــدن  بــا  و  یــم  بردار قــدم 
یــرا  ز تــن و جســمی ســالم داشــته باشــیم.  آن،  فرامیــن 
مهیــا  را  ســالم  تنــی  بایــد  ســالم  روحــی  داشــتن  بــرای 

کنیــم.
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