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هــر جامعــهای بــرای شــکلگيری و رشــد نيازمنــد بهرهمنــدی از الگوهــای گونا گــون رفتــاری اســت.
سرمنشــأ ایــن الگوهــای رفتــاری در ســطوح مختلــف« ،خانــواده» اســت؛ نهــادی اساســی کــه محــور
اصلــی جامعــه بــه حســاب میآیــد .در ایــن بيــن «مــادر» مهمتریــن عضــو تربيتــی اســت و نقــش
ســازندهای در شــکلگيری تربيــت فرزنــدان و بهدنبــال آن تربيــت جامعــه دارد.
همانگونــه کــه دیــن مبيــن اســام جامعتر یــن و کاملتر یــن نگــرش را در بــاره شــخصيت زنــان دارد،
بهرهمنــدی از تواناییهــای ایــن قشــر از جامعــه در راســتای تبيیــن الگوهــای درســت رفتــاری باعــث
میشــود تــا شــاهد جامعــهای پو یــا باشــيم.
شــواهد گواهــی میدهــد زنــان بــا توانایــی روحــی و جســمی در راســتای بهسرانجامرســاندن رســالت
خطيرشــان در جایــگاه همســر و مــادر در خانــواده ُمهــر تأییــدی میزننــد بــر جامعهپذیــری فرزنــدان و
بهدنبــال آن آمادهســازی جامعــه بــرای پذیــرش آنهــا.
در کنــار ازپیشبــردن اهــداف اصلــی ،ترو یــج ســبک زندگــی اســامی کــه بهنوعــی ارتقــای ســرمایههای
اجتماعــی هــر جامعــه بــه شــمار میآیــد ،ازجملــه وظایــف مهم یــک زن در نهاد خانواده اســامی اســت.
ـادر امــروز بــا فراگيــری علــم و دانــش در پــرورش و تربيــت اعضــای خانــواده خــود نقــش محــوری دارد؛
مـ ِ
خانــوادهای کــه بــهزودی وارد اجتمــاع میشــود و ابعــاد گوناگــون جامعــه را تحتتأثيــر قــرار میدهــد.
کافــی اســت نگاهــی بــه الگوهــای موفــق بينداز یــم کــه آمارشــان کــم نيســت؛ آنهایــی کــه بــرای حفــظ
اصالــت ســعی بــر محکمکــردن ریشــههای معنو یــت در زوایــای متعــدد دارنــد .روی حســاب آن دســته
از زنانــی هســتند کــه بــا بهروز بــودن در حوزههــای علمانــدوزی ،پرچــمدار تمــدن نویــن اســامی هســتند
و بــر خــود واجــب میداننــد کــه در زمينــه نهادینهکــردن فرهنــگ مهدو یــت در عرصههــای فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی نقــش تأثيرگــذاری را بــه یــادگار بگذارنــد.
بــا ایــن تفاصيــل ،از حضــور زنانــی کــه جنگ را تجربه کردهاند و در قامت مادر و همســر ایثارگر و شــهيد
تمامقــد ایســتادند و ســر خــم نکردنــد ،نمیتــوان چشمپوشــی کــرد .ایــن گــروه از زنــان در جایگاهــی واالتــر
بهعنــوان مرجــع تربيتــی و رکــن اصلی خانواده سرنوشــت انقاب اســامی را تغيیــر دادند.
بــر کســی پوشــيده نيســت کــه زنــان امــروز کــه بهنوعــی مکمــل مردهــا در جامعــه هســتند ،توانســتهاند بــه
بهتر یــن شــکل ممکــن بــر نقــش اصلــی خــود کــه تحکيــم خانــواده اســت ،تســلط پیــدا کننــد .آنهــا در
کنــار مســئوليتهای خانوادگــی ،بــار مســئوليتهای اجتماعــی را بــه بهتر یــن شــکل بــا خروجــی موفــق
بــه دوش میکشــند .مشــارکت فعالشــان بــا چاشــنی کارهــای عامالمنفعــه نمونــه بــارزی اســت کــه در
ســطح جامعــه شــاهد آن هســتيم؛ ورود بــه حوزههایــی کــه زیرپوســتی بــر تربيــت دیگــر اعضــای خانــواده
تأثيــر میگــذارد و در آینــدهای نهچنــدان دور ایــن مــدل رفتــاری شــخصيت فرزنــدان را نشــانه میگيــرد
و آنهــا را وادار بــه پاگذاشــتن در مســيری میکنــد کــه از او الگــو و الهــام گرفتهانــد.
آنچــه بيــش از هــر چيــز اهميــت دارد ،فراهمکــردن زیرســاختهایی از جنــس رعایــت حقــوق زنــان و
تکر یــم جایــگاه آنهاســت .ز یــرا زن بنيانگــذار و رکــن اصلــی اجتمــاع بشــری اســت.

خـ ــاتون
کرامت کلیدواژه شخصیت زن از منظر امام رضا

(ع)

اخالق همجواری با امام رضا(ع) در خانه و اجتماع
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کرامت کلیدواژه شخصیت زن از منظر امام رضا

(ع)

موض ــوع زن و چگونگ ــی ن ــگاه اس ــام ب ــه
او یک ــی از مس ــائل چالش ــی در منظوم ــه
اندیشــه اســامی اســت .ز یــرا نــوع نگــرش
ب ــه جای ــگاه زن در چگونگ ــی م ــدل
حضــور او در اجتمــاع و خانــواده جهــت
میده ــد و رفت ــار و موضعگيریه ــای
وی را س ــامان میبخش ــد .در بس ــياری
از آی ــات ق ــرآن کر ی ــم ب ــر برخ ــورداری
زن ــان از جای ــگاه انس ــانی شایس ــته در
عرص ــه خان ــه و جامع ــه تأ کي ــد ش ــده
اس ــت .آنچ ــه از تبيی ــن خط ــوط کل ــی
حق ــوق مش ــترک و اختصاص ــی زن و
م ــرد اس ــتنباط میش ــود ،آن اس ــت ک ــه
ح ــق مش ــترک هم ــان چي ــزی اس ــت ک ــه

طاهره
رحيم پور ازغدی
دکترای تاریخ،
فرهنگ و تمدن
اسامی
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در تعال ــی روح و ارتق ــای انس ــانيت زن
و م ــرد مؤث ــر باش ــد و ح ــق مخت ــص آن
اس ــت ک ــه در پ ــرورش هو ی ــت خ ــاص
زن ی ــا م ــرد س ــهم بس ــزایی داش ــته باش ــد.
از ای ــن رو حف ــظ کرام ــت زن ــان در هم ــه
تکالي ــف اس ــامی دی ــده میش ــود؛
دس ــتوراتی مانن ــد ازدواج آس ــان و
هدفمن ــد ،انتخ ــاب همس ــر شایس ــته،
رواب ــط عاطف ــی اعض ــای خان ــواده،
وف ــاداری و پایبن ــدی ب ــه خان ــواده و
تأميــن مخــارج زندگــی کــه نتيجــه آنهــا
حفــظ کرامــت اعضــای خانــواده بهو یــژه
زنــان اســت .ســيره و رفتــار اوليــای دیــن
و از آن جملــه امــام رضــا(ع) نيــز بيانگــر
پاسداشــت کرامــت انســانی زنــان اســت.
ایشــان مقــام زن را در نقــش مــادر ،همســر

و دخت ــر تکر ی ــم میکنن ــد و میفرماین ــد:
«خداونــد بــزرگ در بــاره زنــان مهربانتــر از
مــردان اســت و مــردی نيســت کــه زنــی از
محــارم خو یــش را شــاد کنــد ،مگــر آنکــه
خداون ــد او را در قيام ــت ش ــاد خواه ــد
کرد»(وسائلالش ــيعه :ج ،21ص.)367
ام ــام آنق ــدر ب ــه خواه ــر بزرگوارش ــان
احت ــرام و محب ــت داش ــتند ک ــه
میفرمودن ــد« :هرک ــس او را ز ی ــارت کن ــد،
بهشــت بــرای اوســت ».و ز یــارت و دیــدار
خواهرش ــان را مانن ــد ز ی ــارت خودش ــان
دانســته و فرمودهانــد« :هرکــس معصومــه
را در قــم ز یــارت کنــد ،گویــی مــرا ز یــارت
ک ــرده اس ــت»(عيون اخبارالرض ــا ،ج،1
ص .) 660ای ــن کام بهروش ــنی گو ی ــای
مق ــام کریمان ــه زن ــان اس ــت.

از منظ ــر اس ــام ،ازدواج و پایبن ــدی
ب ــه کان ــون خان ــواده نش ــانه ش ــخصيت
انس ــانی و اس ــاس تکام ــل زن و م ــرد
اس ــت .ام ــام رض ــا(ع) نی ــز ازدواج
را حاف ــظ کرام ــت و جای ــگاه زن ــان
میدانن ــد و میفرماین ــد« :حت ــی ا گ ــر در
ق ــرآن آیــهای محک ــم از ق ــرآن و تأ کی ــدی
در ســنت و روایتــی مســتفیض و مشــهور
نب ــود ،از آن روی ک ــه خداون ــد در ازدواج
کش ــدن
نیک ــی ب ــا نزدی ــکان ،نزدی 
اف ــراد دوردس ــت و نرم ــش قل ــوب را ق ــرار
داده اس ــت ،هی ــچ عاق ــل خردمن ــدی
از آن روی برنمیتاف ــت و اف ــراد موف ــق
ب ــه ازدواج پیش ــی میگرفتند(اص ــول
کاف ــی ،ج ،5ص .)374در ای ــن می ــان
معیاره ــای انتخ ــاب همس ــر اولي ــن ق ــدم
در پیم ــان زناش ــویی اس ــت ک ــه بس ــیار
مهــم اســت و زندگــی زوجیــن و خانــواده
نه ــا را تحتتأثي ــر ق ــرار میده ــد.
آ
ب ــه عب ــارت دیگ ــر  ،بیتوجه ــی در

انتخ ــاب ش ــریک زندگ ــی عواق ــب
جبرانناپذی ــری دارد و کرام ــت ف ــردی
و اجتماع ــی انس ــان را ب ــه چال ــش
میکش ــاند .ام ــام رض ــا(ع) بهمنظ ــور
حف ــظ کرام ــت زن ــان و اس ــتحکام نظ ــام
که ــای مناس ــب ب ــرای
خان ــواده ب ــه مال 
ازدواج دخت ــران اش ــاره میکنن ــد و
میفرماین ــد« :ه ــر ی ــک از ش ــما بنگ ــرد
ک ــه فرزن ــد عزی ــز و گرام ــی خ ــود را ب ــه چ ــه
کس ــی ش ــوهر میده ــد و ثم ــره حی ــات
ت خو ی ــش را ب ــه دس ــت
خ ــود و تربیـ ـ 
چ ــه ف ــردی میسپارد»(وسائلالش ــیعه،
ص .)79
بدینترتیــب امــام بــا هشــدار بــه والدیــن
و تأ کی ــد ب ــر ارزش ــمندی دخت ــران ،از
آن ــان میخواه ــد در ام ــر ازدواج دخت ــران
دق ــت کاف ــی داش ــته باش ــند.
در ن ــگاه ام ــام رض ــا(ع) در وصل ــت
زناش ــویی فضای ــل معن ــوی و اخالق ــی
اهمی ــت بیش ــتری نس ــبت ب ــه مس ــائل

ظاهــری و مــادی دارنــد .بــه همیــن دلیــل
کهــای ازدواج را اعتقــادات
یکــی از مال 
زوجی ــن میدانن ــد و میفرماین ــد« :ا گ ــر
م ــردی از ت ــو خواس ــتگاری ک ــرد ک ــه از
دی ــن و اخالق ــش راض ــی ب ــودی ،ب ــا وی
ازدواج کــن و فقــر و تنگدســتی او مانــع
ازدواج ــت نباش ــد»(بحاراالنوار ،ج،100
ص.)372
همچنی ــن حسینبنبش ــار واس ــطی
میگو ی ــد« :خدم ــت ام ــام رض ــا(ع)
نام ــه نوش ــتم ک ــه یک ــی از بس ــتگانم از
دخت ــرم خواس ــتگاری ک ــرده ،ول ــی م ــرد
بداخالق ــی اس ــت .آی ــا ص ــاح اس ــت
ک ــه دخت ــرم را ب ــه ازدواج او درآورم؟
حض ــرت فرم ــود ا گ ــر بداخ ــاق اس ــت،
دخت ــرت را ب ــه ازدواج او درنی ــاور ».از
س ــویی بهدلی ــل نق ــش خل ــق و خ ــوی
م ــرد در همس ــرداری و تربی ــت فرزن ــد،
ام ــام از ازدواج ب ــا ش ــرابخواران نه ــی
میکنند(فقهالرض ــا ،ص.)123
طب ــق مع ــارف اس ــامی ،مهر ی ــه
پیشکشــی اســت کــه مــرد هنــگام ازدواج
بــه همســرش تقدیــم میکنــد و صداقــت
خو ی ــش را در ای ــن خواس ــتگاری ب ــه
اثب ــات میرس ــاند .از ای ــن روی ام ــام
رضــا(ع) نقــل کردهانــد« :خــدای متعــال
همــه گناهــان را میآمــرزد ،مگــر کســی را
کــه مهر یــه زن را بــه تأخیــر افکنــد ،یــا مــزد
کارگ ــری را پایم ــال کن ــد ی ــا انس ــان آزادی
را بفروش ــد»(صحیفه ام ــام رض ــا(ع)،
ص.)65
ایشــان در پاســخ بــه پــدری کــه گفت هبــود
آی ــا میتوان ــد از مهر ی ــه دخت ــرش
اس ــتفاده کن ــد؟ فرمودن ــد« :ب ــرای پ ــدر
چنی ــن حق ــی نیس ــت .مهر ی ــه ح ــق و ی ــژه
زن اس ــت و کس ــی اج ــازه تص ــرف آن
را ندارد»(وسائلالش ــیعه ،ص.)272
تش ــناختن حق ــوق
درواق ــع بهرسمی 
مال ــی زن ــان بهنوع ــی حف ــظ کرام ــت
جای ــگاه آن ــان اس ــت.
از آنج ــا ک ــه زن ،عی ــال م ــرد ب ــوده و
نفقـ ـهاش ب ــر م ــرد واج ــب اس ــت ،ام ــام
میفرماین ــد« :ب ــر صاح ــب نعم ــت الزم
اس ــت ک ــه ب ــر خان ــوادهاش وس ــعت
دهد»(م ــن الیحضرهالفقی ــه :ج،2
ص .)68
ای ــن توس ــعه ب ــه ای ــن معناس ــت ک ــه
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م ــرد بای ــد نيازه ــای واقع ــی خان ــواده را
آنچن ــان فراه ــم کن ــد ک ــه ب ــا کرامت ــش
س ــازگار باش ــد .بدینترتی ــب ب ــه زن ــان در
موقعی ــت همس ــری ،م ــادری و دخت ــری
حق ــوق مال ــی خ ــاص تعل ــق میگی ــرد،
امــا در ازای دریافــت ایــن حقــوق ،مأمــور
ب ــه ادای تکالی ــف اقتص ــادی در قب ــال
خویش ــان و خان ــواده خ ــود نیس ــتند.
ام ــام رض ــا(ع) میفرماین ــد« :اف ــرادی
ک ــه از نعمت ــی برخوردارن ــد ،بای ــد ب ــر زن و
فرزنــد خــود گشــایش دهند»(بحاراالنــوار:
ج ،75ص.)335
ب ــه مفهوم ــی دیگ ــر  ،م ــردان بای ــد ش ــأن و
جای ــگاه زن ــان را هن ــگام پاس ــخگویی ب ــه
خواس ــتههای آن ــان در نظ ــر بگیرن ــد.
امــام رضــا(ع) پاســخگویی بــه نیازهــای
روح ــی و عاطف ــی زن ــان را ب هس ــبب
حف ــظ مق ــام انس ــانی زن الزم میدانن ــد.
از ای ــن رو در س ــتایش همسرش ــان
هن ــگام والدت فرزندش ــان میفرماین ــد:
«مق ــدس اس ــت م ــادری ک ــه ب ــه دني ــا
آوردش و طاه ــر و پ ــاک خل ــق ش ــده
اس ــت ».و اینگون ــه همس ــر خ ــود را ب ــا
س ــخنان محبتآمی ــز تکر ی ــم میکنن ــد.
حسـ ـنبن َج ْهم میگو ی ــد« :ن ــزد ام ــام
رض ــا(ع) رفت ــم و دی ــدم ک ــه موهای ــش
را رن ــگ س ــیاه زده ب ــود .گفت ــم فدای ــت
ش ــوم ،ب ــا رن ــگ س ــیاه موهای ــت را رن ــگ
ک ــردهای؟ فرم ــود در رنگآمی ــزی م ــو
گک ــردن م ــوی و
پ ــاداش اس ــت .رن 
آمادگــی (بــا آراســتن ظاهــر ) از چیزهایــی
اس ــت ک ــه پاکدامن ــی زن ــان را اف ــزون
یه ــا را ره ــا
یس ــازد .زن ــان پاکدامن 
م 
کردن ــد ،چ ــون همسرانش ــان خ ــود را ب ــرای
ایش ــان آم ــاده نکردند»(بحاراالن ــوار:
ج ،73ص.)100
از ای ــن کالم ام ــام نتیج ــه میگیر ی ــم ک ــه
توج ــه ب ــه نیازه ــای روح ــی زن ــان یک ــی از
ل ــوازم وف ــاداری آن ــان ب ــه خان ــواده اس ــت.
ام ــام رض ــا(ع) زن ــان وف ــادار را مأم ــوران
اله ــی معرف ــی میکنن ــد و میفرماین ــد:
«بهتری ــن زن ــان ش ــما آن زن ــی اس ــت ک ــه
خوشاخ ــاق و بردب ــار باش ــد .ه ــرگاه
ش ــوهرش ب ــر وی خش ــمگین ش ــود ،ب ــا
نظ ــر غض ــب ب ــه ش ــوهرش ن ــگاه نکن ــد،
ت ــا هنگام ــی ک ــه از وی خش ــنود گ ــردد
و ه ــرگاه ش ــوهرش از وی غای ــب ش ــد،
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حق ــوق ش ــوهر را حف ــظ کن ــد .ای ــن
چنی ــن زن از کارگ ــزاران اله ــی اس ــت و
عام ــان خداون ــد از رحم ــت او ناامی ــد
نیس ــتند»(اصول کاف ــی ،ج 7ص.)325
کار ب ــرد واژه کارگ ــزاران اله ــی در ب ــاره زن ــان
بهنوع ــی تثبی ــت جای ــگاه اجتماع ــی
آن ــان اس ــت.
کرام ــت و بزرگ ــی زن ــان در نق ــش م ــادری
نیــز در کالم و ســیره امــام رضــا(ع) کامــا
مش ــهود اس ــت .ایش ــان در تکر ی ــم مق ــام
م ــادر میفرماین ــد« :ب ــدان ک ــه ح ــق م ــادر
الزمتری ــن و واجبتری ــن حق ــوق اس ــت.
ز ی ــرا ای ــن م ــادر اس ــت ک ــه آنچ ــه دیگ ــران
تحملــش را ندارنــد ،تحمــل کــرده اســت
و ب ــا چش ــم ،گ ــوش و هم ــه اعض ــای
بدن ــش از فرزن ــدش ب ــا خرس ــندی و
نگه ــد ا ر ی
ش ــا د ما نی

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 سازندهشان در
جایگاه همسری و مادری
غافل گردند
میکن ــد و ک ــودک خو ی ــش را ب ــا هم ــه
مش ــکالتی ک ــه کس ــی ی ــارای پذی ــرش
آن نیس ــت ،حف ــظ میکن ــد .او ب ــه ای ــن
رضایــت داده اســت کــه خــود گرســنگی
را تحمــل کنــد تــا فرزنــدش ســیر شــود .او
تش ــنگی را تحم ــل میکن ــد ت ــا کودک ــش
س ــیراب ش ــود .او خ ــود برهن ــه میمان ــد
ت ــا فرزن ــدش ب ــا لب ــاس پوش ــانده ش ــود و
یکــه
فرزنــدش در ســایه قــرار گیــرد ،درحال 

یخ ــرد .از
آفت ــاب س ــوزان را ب ــه ج ــان م 
ای ــن رو بای ــد ب ــه ان ــدازه زحم ــت م ــادر ،از
او تقدی ــر ش ــود ،ب ــه او نیک ــی ک ــرد و ب ــا او
م ــدارا ک ــرد .البت ــه ج ــز ب ــا کم ــک خ ــدا،
ش ــما ت ــوان ادای ح ــق م ــادر را ندار ی ــد».
از ایش ــان پرس ــیدند چ ــه مق ــدار ب ــه م ــادر
خ ــود خدم ــت کنی ــم؟ فرمودن ــد ا گ ــر از
اول عمــر تــا پایــان عمــر بــه مــادر خدمــت
کنی ــد ،ب ــاز ه ــم ب ــرای وی هیـ ـچکاری
نکردهای ــد.
م ــادر ملج ــأ و م ــأوای فرزن ــد اس ــت و او
ب ــه ه ــر ط ــرف ک ــه ب ــرود ،دوب ــاره ب ــه دام ــن
یگ ــردد.
م ــادر برم 
ُ
ق ــرآن کر ی ــم از واژه «ام» و «وال ــدة» ب ــرای
تبیی ــن نق ــش م ــادری اس ــتفاده ک ــرده
ُ
اس ــت« .ام» از لح ــاظ لغ ــوی معن ــای
وس ــیعی دارد .بهگونـ ـهای ک ــه ب ــه اص ــل
یش ــود .در
و آغ ــاز ه ــر چی ــز اط ــاق م 
ز ب ــان ع ــرب بهدلی ــل اینک ــه م ــادر ریش ــه
ُ
خانــواده و پناهــگاه فرزنــدان اســت« ،ام»
نامی ــده ش ــده اس ــت.
در ق ــرآن کر ی ــم م ــادری ک ــه انس ــان را ب ــه
دنی ــا مـ ـیآورد ،م ــادر حقیق ــی و نس ــبی
اوس ــت« :مادرانش ــان فق ــط زنان ــی
نهــا را زاییدهانــد» ؛ «زنانــی
هســتند کــه آ 
ک ــه ش ــما را ش ــیر دادهان ــد».
م ــادر در نظ ــام تربیت ــی اس ــام ،درواق ــع
س ــمت رهب ــری ک ــودک را برعه ــده دارد.
م ــادر در ای ــن رهب ــری ب ــا تأثیرگ ــذاری
در اندیش ــه و تمای ــات و عقای ــد فرزنــد،
من ــش ،آرزوه ــا ،اه ــداف و زندگ ــی
اخالق ــی و اجتماع ــی ،آین ــده او را
یس ــازد و زمین ــه را ب ــرای اص ــاح ی ــا
م 
فس ــاد جامع ــه فراه ــم میکن ــد.
در دنی ــای معاص ــر نف ــوذ س ــبک
زندگ ــی غر ب ــی ب ــه کش ــورهای جه ــان
س ــوم ازجمل ــه ای ــران باع ــث ش ــده
اس ــت زن ــان ایران ــی دچ ــار تش ــویش
در ب ــاره جایگاهش ــان ش ــوند و از نق ــش
سازند هش ــان در جای ــگاه همس ــری و
م ــادری غاف ــل گردن ــد .بیتردی ــد ای ــن
تح ــوالت آس ــیبهایی را ب ــر وضعی ــت
و کارکرده ــای دیری ــن خان ــواده بهو ی ــژه
نقــش زن بــه همــراه داشــته اســت .یکــی
از ای ــن تغیی ــرات مه ــم ،حض ــور م ــادران
در عرص ــه اجتم ــاع و تعارض ــات نقش ــی
یش ــک
حاص ــل از آن اس ــت ک ــه ب 

ب ــر کیفی ــت ایف ــای نق ــش همس ــری و م ــادری تأثی ــر فراوان ــی از تول ــد و مرحل ــه انتخ ــاب همس ــر آغ ــاز میش ــود .ه ــدف
از تربیـــت دینـــی ایـــن اســـت کـــه کـــودکان و نوجوانـــان بـــا
گذاش ــته اس ــت.
مهمتری ــن مس ــئله ب ــرای برخ ــورداری از جامعـ ـهای س ــالم و وظایــف دینــی آشــناشــوند ،مبانــی اعتقــادی در آنــان رشــد
نس ــلی صال ــح ،وج ــود مادران ــی آ گاه و معتق ــد اس ــت .برخ ــی کن ــد و پایبن ــد ب ــه اص ــول و ف ــروع دی ــنگردن ــد.
مــادران امــروز مســئولیت اصلــی خو یــش را فرامــوش کردهانــد و در س ــیره رض ــوی فراین ــد تربی ــت ب ــا گفت ــن اذان و اقام ــه در
گ ــوش ن ــوزاد ش ــروع میش ــود .حض ــرت رض ــا( ع) فرمودن ــد:
تربی ــت فرزن ــدان را تکلی ــف اصل ــی خو ی ــش نمیدانن ــد.
تربیــت صحیــح آن اســت کــه همــه نیازهــای مــادی و معنــوی «هـــرگاه فرزنـــدی بـــه دنیـــا آمـــد ،در گـــوش راســـت او اذان
انس ــان ب هط ــور شایس ــته ب ــرآورده ش ــود و اس ــتعدادهایش ب ــه و در گـــوش چپـــش اقامـــه بخوان»(مستدرکالوســـائل
ش ــکوفایی برس ــد .مر ب ــی الی ــق کس ــی اس ــت ک ــه در پ ــرورش و مستنبطالمســـائل ،ج ،15ص .)138امـــام توصیـــه
جس ــم و ج ــان تع ــادل برق ــرار کن ــد .ز ی ــرا غفل ــت از یک ــی و میکننــد« :بــرای خانــواده خــود بهــرهای از قــرآن قــرار دهیــد.
پرداختــن بــه دیگــری نقــص و کاســتی اســت .جامعــهوقتــی بــه زیـــرا در خانـــهای کـــه قـــرآن قرائـــت شـــود ،گشـــایش بـــرای
اوج عظمــت و ســعادت میرســد کــه افــرادش الیــق و توانمنــد س ــاکنان فراه ــم آی ــد و خی ــرش ف ــراوان ش ــود و اه ــل خان ــه در
باش ــند و ابع ــاد ش ــخصیت آن ــان ب هط ــور م ــوازی پ ــرورش یافت ــه برکـــت و فزونـــی باشند»(وسائلالشـــیعه ،ص.)200
همچنیـــن امـــام رضـــا( ع) بـــر آمـــوزش مســـائل دینـــی بـــه
باش ــد.
ب ــر اس ــاس قان ــون وراث ــت ،بس ــیاری از صف ــات و خلقی ــات جوانـــان تأ کیـــد میکننـــد .چنانکـــه میفرماینـــد« :اگـــر
م ــادر ب ــه فرزن ــد انتق ــال مییاب ــد و در من ــش و سرنوش ــت جوانـــی از جوانـــان شـــیعه را بیابـــم کـــه در مقـــام فراگیـــری
دان ــش دی ــن نباش ــد (ب ــرای تنبی ــه او ) بیس ــت تازیان ــه
او اث ــر تعیینکنن ــده دارد .جنی ــن ترکیب ــی از صف ــات
بـــر او خواهـــم زد»(بحاراالنـــوار  ،ج ،75ص.)346
و خصوصی ــات م ــادر ،پ ــدر و اج ــداد اس ــت.
بنانبننافـــع نقـــل میکنـــد کـــه روزی مأمـــون
رس ــول خ ــدا(ص) در س ــخنی ب ــه ای ــن مس ــئله
از جایـــی کـــه حضـــرت جـــواد( ع) بـــا
تأ کی ــد دارن ــد ک ــه ا گ ــر هم ــه عوام ــل س ــازنده
ک ــودکان ب ــازی میکردن ــد ،میگذش ــت.
ش ــخصیت ک ــودک ،مطل ــوب باش ــد ،فرزن ــد
ک ــودکان از ت ــرس می ــدان ب ــازی را ت ــرک
در ش ــکم م ــادر س ــعادتمند اس ــت ،وگرن ــه
کردن ــد و فق ــط ام ــام ج ــواد( ع) آنج ــا
جنی ــن ش ــقاوتمند خواه ــد ب ــود.
ایس ــتادند .مأم ــون از ایش ــان پرس ــید
در ق ــرآن زن بهمثاب ــه کش ــتزار انس ــانیت
چـــرا همـــراه بچههـــا فـــرار نکـــردی؟
معرف ــی ش ــده و رح ــم او مح ــل پ ــرورش
فرمودنـــد گناهـــی مرتکـــب نشـــدم تـــا از
نسـ ـلها دانس ــته ش ــده اس ــت .ب ــه عب ــارت
نط ــور ک ــه آب ،خ ــاک ،ن ــور ،گرم ــا و مردان باید شأن و جایگاه ت ــرس بگری ــزم و ج ــاده ه ــم تن ــگ نیس ــت
دیگ ــر  ،هما 
ته ــا در سرنوش ــت دان ــه اث ــر مس ــتقیم دارد ،زنان را هنگام پاسخگویی تـــا آن را برایـــت بـــاز کنـــم .از هـــر جـــا
آف 
میخواه ــی عب ــور ک ــن .مأم ــون پرس ــید ت ــو
خلقیــات مــادر و پــدر و اجــداد نیــز در جنیــن اثــر
به خواستههای آنان در
کیســتی؟ حضــرت در جــواب فرمودنــد مــن
یگ ــذارد .ب ــا ای ــن هم ــه تأثی ــر تربی ــت آنچن ــان
م 
نظر بگیرند.
ی هســـتم»(معارف
محمدبنعلیبنموســـ 
ق ــوی اس ــت ک ــه میتوان ــد آث ــار وراث ــت را نی ــز
رضویـــه ،ص.)321
دگرگ ــون س ــازد.
ام ــام محمدباق ــر ( ع) قابلی ــت دگرگون ــی بعض ــی صف ــات بدینترتیـــب نقـــش مـــادر پرتـــوی از نقـــش خداســـت.
موروث ــی ک ــودک در رح ــم م ــادر را چنی ــن بی ــان میفرماین ــد :قل ــب مهرب ــان و پرعطوف ــت م ــادر تجل ــی رحم ــت و رأف ــت
«خ ــدای تعال ــی ب ــه دو فرش ــته حاف ــظ س ــاختار ک ــودک در خداســـت .گویـــی خـــدای تعالـــی قطـــرهای از دریـــای
رحـــم مـــادر وحـــی میکنـــد کـــه قضـــا و قـــدر مـــرا دربـــاره بیکــران عشــق خــود را در قلــب مــادر قــرار داده اســت .ابــزار
ک ــودک ثب ــت کنی ــد و ب ــرای م ــن ش ــرط ب ــدأ (قاب ــل تغیی ــر ) تربی ــت در مرحل ــه اول عطوف ــت و مه ــر خالصان ــه اس ــت و
قــرار بدهیــد .بــه عبــارت دیگــر  ،چنیــن نیســت کــه صفــات فقــط مــادر قــدرت ایــن نقشآفرینــی را در وجــود خــود دارد.
ثبتش ــده ،قطع ــی و تغییرناپذی ــر باش ــد ،بلک ــه در ش ــرایط درمجمـــوع میتـــوان گفـــت مهمتریـــن رســـالت زنـــان،
خاص ــی قاب ــل دگرگون ــی اس ــت .فرش ــتگان میگوین ــد چ ــه بنیاننهـــادن جامعـــه ســـالم از دل خانـــوادهای پایـــدار
بینگاریـــم؟ خداونـــد میفرمایـــد ســـر برداریـــد و پیشـــانی و باثبـــات اســـت کـــه در مقابـــل نقشهـــای اجتماعـــی
مـــادر را ببوســـید .آنگاه در پیشـــانی مـــادر لوحـــی تماشـــا دیگر (فرهنگـــی ،اقتصـــادی و  )...بســـیار پراهمیتتـــر
میکننــد کــه صــورت ،قیافــه ،عمــر  ،عهــد و پیمــان معنــوی ،و تأثیرگذارتـــر اســـت .بنابرایـــن روشـــن اســـت وقتـــی
ســـعادت ،شـــقاوت و همـــه شـــئون کـــودک در آن نقـــش اص ــول معاش ــرت و ارتب ــاط ب ــا زن ــان در خان ــواده براس ــاس
بس ــته اس ــت .آنه ــا آنچ ــه را در ل ــوح ثب ــت ش ــده اس ــت ،کرام ــت و بزرگ ــواری ترس ــیم ش ــده اس ــت ،بان ــوان در دیگ ــر
موقعیته ــای خ ــود نی ــز بای ــد از رفت ــار کریمان ــه برخ ــوردار
مینویســـند و قیـــد میکننـــد کـــه قابـــل تغییـــر اســـت».
در ســنت رضــوی تربیــت فرزنــد بهطــور غیرمســتقیم پیــش باشـــند.
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اخالق همجواری
(ع)
با امام رضا
در خانه و اجتماع

رضا وطندوست
پژوهشگر و مدرس
حوزه و دانشگاه

10

آیینهای رمضانی در حرم مطهر رضوی
ُ
اخاق که جمع خلق و به معنای سرشت و سجيه است ،بخش
مهمـی از آموزههـای دیـن اسـام را تشـکيل میدهـد .ایـن واژه کـه
بـه صفـات پایـدار و نهادینهشـده در درون انسـان اطـاق میشـود،
بهگونـهای اسـت کـه هـم صفـات نيکـو و پسـندیده را دربرمیگيـرد
کـه از آن بـه اخـاق فضيلـت تعبيـر میشـود ،و هـم شـامل خـوی
زشـت و ناپسـند میشـود کـه از آن بـه اخـاق رذیلـت یـاد میشـود.
بنابرایـن بـه بيـان عامـه مصباحیـزدی ،هـرگاه صفتـی اعـم از
فضيلـت یـا رذیلـت بـرای شـخصی بهصـورت پایـدار درآیـد،
بهطوریکـه بهسـهولت و بـدون تأمـل کارهـای متناسـب بـا آن را
ُ
انجـام دهـد ،آن صفـت بـرای آن شـخص خلـق گفتـه میشـود.
اخـاق بـه ایـن معنی در مکتب اسـام از جایگاهـی واال و اهميتی
و یـژه برخـوردار اسـت ،بهطوریکـه قـرآن کر یـم مهمتریـن هـدف
پیامبـران را بهبـود اخـاق انسـانها بيـان کـرده اسـت و پیامبـر
ا ُسـام(ص) نيـز در سـخن معـروف خـود کـه فرمودهانـد«ُ :ب ِعث ُـت
ِأل ّتم َـم َم َ
ـکارم األخـاق» ،هـدف از رسـالت خـود را تکميـل فضایـل
اخاقـی اعـام کردهانـد.
اهميـت اخـاق در اسـام از اینروسـت کـه بهبـود زندگـی فـردی و
اجتماعـی انسـان از اهـداف دیـن به حسـاب آمده اسـت و ناگفته

روشـن اسـت کـه ایـن هـدف فقـط در پرتـو مجموعـه خاصـی از
دسـتورهای اخاقـی تأميـن میشـود .بـه هميـن دليـل بنـا بـه گفتـه
عامـه مصباحیـزدی« :دیـن بـدون اخـاق نمیتوانـد بـه اهـداف
خـود نائـل آیـد و سـعادت دنيـا و آخـرت آدمـی را تأميـن کنـد».
بـا توجـه بـه جایـگاه اخـاق و نقـش کليـدی آن در سـازندگی
زندگـی فـردی و اجتماعـی ،بـر همـگان بهو یـژه کسـانی کـه افتخـار
همجـواری بـا امـام رضـا(ع) را دارنـد ،بایسـته اسـت بـا تخلـق بـه
اخـاق فضيلـت و پرهيـز از اخـاق رذیلـت کـه سـفارش و توصيـه
آن حضـرت اسـت ،حـق همجـواری بـا ایـن امـام را ادا کننـد.
در ادامـه بـا بهرهگيـری از توصيههـای اخاقـی امـام رضـا(ع) کـه
برخـی از آنهـا در کتـاب «گفتمـان اخـاق جهانـی در تعاليـم
رضـوی» از ایـن قلـم انعـکاس یافتـه اسـت ،برخـی از ایـن توصيههـا
را کـه هـم مـورد توافق و پسـند همگان اسـت و هـم در هر جامعهای
ضـرورت کار بـردی دارد ،یـادآور میشـویم:

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

جایـگاه کانـون خانـواده ،پیونـد زناشـویی را آیـهَای از آیـات خـدا
َ َ َ ُ
َو مايـه آرا َمـش معرفـی کـرده اسـت« :و ِمـن َآيا ِت ِـه أ ْن خل َـق لكـم ِمـن
ُ
ُ ُ
أنف ِسـكم أ َزو ًاجـا ِل َتسـك ُنوا ِإلیهـا» و نیـز آن دسـته از افـرادی را کـه بـه
طبیعـت و نیـاز خـود بیتوجهاند و از همسـرگزینی سـر بازمیزنند،
ه مسـو بـا شـیطان معرفـی کـرده اسـت« :شـرارکم ُع ّز ُابکـم و ُ
الع ّـز ُ
اب
ُ ّ
ـوان الشـياطين».
إخ
بـا توجـه بـه جایـگاه خانـواده و نقش کلیـدی آن در اجتماع ،اسلام
دسـتورات خاصـی را ارائـه داده اسـت .ضـرورت مهـرورزی در
خانـواده از جملـ ه ایـن دسـتورات اسـت .امـام رضـا(ع) در اشـاره
بـه ایـن موضـوع ،هـم بـه ضـرورت حسـن رفتـار در خانـواده توصیـه
فرمودهانـد و هـم از نـوع رفتار خودشـان با همسرشـان خبـر دادهاند:
ً
ُ
ُ ً َ ُ
بأهله و أنا ألطفکم
«أحس ُـن الناس إيمانا أحسـنهم خلقا و الطفهم ِ
بأهلي»؛ کسـی که ايمانش برتر از ديگران باشـد ،اخالقش نيکوتر و
بـا خانـوادهاش مهربا نتـر اسـت و مـن از همـه شـماها به خانـوادهام
نتـرم.
مهربا 
یشـود ،امـام رضـا(ع) در ایـن سـخن
هما نطـور کـه مالحظـه م 
نورانـی ُحسـن رفتـار در خانـواده را معیـار ایمـان معرفـی کردهانـد.
يعنـی ا گـر بخواهیـم بدانيـم از ايمـان چـه نمـرهای میگير يـم ،بایـد
بـه نـوع رفتـار خـود در خانـواده بنگر یـم .ا گـر رفتارمان خـوب و عالی
باشـد ،نمـره ايمانمـان نیـز عالـی اسـت و در غیـر این صـورت ،نمره
ایمانمـان ضعیـف خواهـد بـود.

همسانی در جامع ه بشری
همـکاری و همگرايـی انسـانها در همـه گيتـی بـا صرفنظـر از
ز بـان ،زمـان ،نـژاد ،رنـگ ،مليـت و ديـن ،مـورد پسـند همـگان و
حمايـت مکتـب اسلام اسـت .از ایـنرو ،آنگاه كـه قـرآن از اين نوع
همگرايـی سـخن بـه ميـان آورده ،محـور آن را انسـانيت انسـانها
معرفـی کـرده اسـت .امـام رضـا(ع) بـا الهـام از ایـن کتـاب آسـمانی
کـه آدميـان را بـا هـر رنگ و نژادی از يک پدر و مادر دانسـته اسـت،
همت انسـانها را از لحاظ انسـانیت و به این دلیل که از یک پدر
و مـادر آفر یـده شـدهاند ،بـا هـم برابـر دانسـتهاند ،چنانکه در پاسـخ
به درخواسـت آن مرد بلخی که گفت باید سـفره غالمان از دیگران
ٌ
جـدا باشـد ،برآشـفتند و بـا ناراحتـی فرمودند«َ :مـه! ّإن ال ّـر َّب واحد،
ُّ
ٌ
األب واح ٌـد ،والج ُ
ـدة ،و ُ
ـال»؛ سـاکت بـاش.
األم واح
و
ـزاء باألعم ِ
خـدای همـه يکـی اسـت ،مـادر و پـدر همـه یکـی اسـت و پـاداش
هرکسـی بسـته بـه کـردار اوسـت.
ایـن ادامـه همـان راه اسـت کـه علیبنابیطالـب(ع) در عهدنامـه
خـود بـه مالـک اشـتر  ،مـردم را بـه دو دسـته هماهنـگ در عقيـده و
ّ
همسان در آفرينش تقسيم کردهاند و می فرمایند« :فإنهم ِصنفان:
َ
َ َ
ّ
َ
امـا ٌأخ لـك فـي الديـن او نظي ٌـر لك فـي الخلق».

مسئولیتپذیری در کمک به نيازمندان
هـر انسـان عضـوی كوچـك از جامعـهای بـزرگ اسـت و بايـد بدانـد
آنچه در جامعه وجود دارد ،فقط از آن او نيست تا به دلخواه خود

مصـرف كنـد ،بلكـه متعلـق بـه یکایـک افـراد جامعه اسـت و حتی
نسـلهای آينـده نیـز در آن حقـی دارنـد .از ایـنرو بـر هـر كسـی الزم
اسـت فقـط بـه انـدازه نيـاز متعارفش از امکانـات موجود بهـرهببرد.
ز یـرا هرگونـه ز يـادهروی در مصـرف ،محروميت ديگران و نسـلهای
آينـده را در پـیخواهـد داشـت .ایـن را از امـام رئـوف یـاد بگیر یـم
کـه وقتـی دیدنـد یکـی از غالمانشـان ميـوهای نی مخـورده را دور
انداخـت ،برآشـفتند و فرمودنـد« :سـبحاناهلل! إن ُک ُنتـم اس َ
ـتغن ُيتم
ً
ّ
أطع ُمـوه َمـن َيحت ُ
ـاج إليـه»؛ سـبحاناهلل!
فـإن اناسـا لـم يسـتغنواِ ،
ا گـر شـما از ايـن ميـوه بینيـاز گشـتهايد ،مردمانـی هسـتند کـه از آن
بینيـاز نگشـتهاند؛ آن را بـه نيازمنـدان بدهيـد.
آن حضـرت در تأ کیـد بـر دسـتگیری بینوایـان ،آن را برتر از صدقه
ُ
َ َ َ
ّ
َ ُ
الصدق ِـة»؛
ـف أفضـل ِمـن
دانسـتهاند و فرمودهانـد« :ع ْونـك ِللضعي ِ
کمـک شـما بـه افـراد ناتـوان از صدقه برتر اسـت.

مسئولیت اخالقی در برابر طبیعت و حفظ محیطزیست
انسـان در طـول زندگـیاش ،افـزون بـر تعامـل بـا ه منـوع ،بـا دنیـای
پیرامونـش نیـز ارتباطـی تنگاتنـگ دارد .کـوه و دشـت ،جنـگل و
بیابـان ،در یـا و خشـکی و انـواع حیوانـات وحشـی و اهلـی ،دنیـای
پیرامونـی انسـان را تشـكيل میدهنـد.
از منظـر قـرآن كر يـم ،رابطـه انسـان با دنیای پیرامونـش بايد رابطهای
مثبـت باشـد .ز یـرا اراده آفر یـدگار هسـتی بـه این تعلق گرفته اسـت
کـه مظاهـر طبیعـی ماننـد زمین ،نهرهـا و دریاها در خدمت انسـان
قـرار گیرنـد تـا او بتوانـد بـا تصـرف در طبيعـت و اسـتفاده از مظاهـر
طبیعـی ،نیازهـای خـود را تأمیـن كنـد .امـا نبایـد غفلـت كـرد کـه
انسـان در قبـال اسـتفاده از طبيعـت و مظاهـر آن مسـئوليتهای
اخالقی نيز دارد .استفاد ه درست از طبيعت و حفظ و نگهداری
آن از جملـه ايـن مسئوليتهاسـت.

هوای طبیعت را داشته باشیم
احسـاس مسـئولیت در بـاره طبیعـت و ضـرورت سال مسـازی
نبـاره نهایـت
محیـط را از پیشـوایان اسلام بیاموز یـم کـه در ای 
تلاش خـود را بـهکار میگرفتنـد .هما نطـور که امـام رضـا(ع) در راه
هجـرت بـه مـرو ،گاه بـه الیرو بـی چشـمهای اقـدام میکردنـد و گاه
بـا دسـت مبارکشـان نهـال بـادام مینشـاندند.
آیتاهلل جوادیآملی ذيل آيه «هو أنشـأ کم ِمن األرض و اس َ
ـتعم َرکم
فیهـا» کـه نشـان از مسـئولیت انسـان در برابـر زمین اسـت ،سـخنی
شـنیدنی دارد کـه میگو یـد« :منظـور از زميـن ،گسـتره زيسـت بشـر
اسـت كـه از عمـق در يـا تـا اوج سـپهر و قلـه آسـمان را دربرمیگيـرد.
بنابراين فرهنگ زيسـت محيطی با مقام برين جانشـينی خداوند
آميختـه اسـت .آنكـس كـه ب هجـای پااليـش هـوا ،آن را میآاليـد و
عـوض مرمـت زميـن آن را و يـران میكنـد و ب هجـای غـرس نهـال بـه
یپـردازد و ب هجـای سال مسـازی در يـا و صحـرا از
قطـع درخـت م 
آلود هکـردن آ نهـا ابايی ندارد ،دروغ میگويد كه خويشـتن را خليفه
یشـمرد».
خـدا م 
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خانواده ،رکن اصلی اجتماع بشری

حجتاالسام
اميرحسين حقخواه
مدیر شبکه کشوری
فرزند بيشتر

بهانه بی بهانه
بـدون تردیـد توجـه بـه مسـائلی ماننـد
ادامـه تحصيـل و بهانههایـی ماننـد
دسـتوپاگيری بچه و هزینههای زندگی
و  ...همـان مصلحتسـنجیهای
نارواسـت کـه در طـول تار یـخ نيـز شـاهد
آن بودهایـم .ایـن در حالـی اسـت کـه
نبایـد بگذار یـم مصلحتسـنجیهای
عافيتطلبانـه کاری کنـد کـه در تار یـخ
از مـا بـه بـدی یـاد شـود .کسـانی هـم کـه
12

سـالخوردگی جمعیـت بـا همـه تبعـات سـنگین مالـی و غیرمالـی
کـه بـرای کشـورها و نسـلهای جـوان آینـده خواهـد داشـت ،یکـی از
دههـا آفـت کاهـش جمعیـت اسـت .کاهـش جمعیـت در سـن کار ،
افزایـش مهاجـران خارجـی و از همـه مهمتـر تهدیدهـای فرهنگـی و
امنیتـی ،آسـیبهای قابـل پیشبینـی و مهمـی هسـتند کـه بایـد مـورد
توجـه مسـئوالن و مـردم قـرار گیرنـد .در ایـن میـان و�یفـه مـردم متعهـد و
مسـلمانان بهخصـوص جوانـان هوشـیار  ،آ گاهـی از موقعیت جمعیتی
کشـور در آینـده و همـت بـرای پیشـگیری از آسـیبهای آن از طریـق
ازدواج بهموقـع و فرزنـدآوری و رشـد بـاروری بیشـتر اسـت.
ازدواج نکـرده و بـه بهانههـای واهـی ازدواج را بـه تأخيـر میاندازنـد ،بایـد هرچـه سـریعتر
سـنگهای بهانـه را از راه ازدواج بردارنـد و زودتـر وارد مسـير فرزنـدآوری شـوند .امروز روز
امتحان ماسـت .مراقب باشـيم عافيتطلبی و مصلحتتراشـی ما را در این امتحان
بـزرگ مـردود نکنـد.
ایـن راه و رسـم زندگـی اسـت کـه بـرای داشـتن آرامـش هدفمنـد و طـی مسـير موفـق
بایـد از همـه امکانـات بهـره بـرد و بدونشـک فرزنـدآوری یکـی از این وظایف اسـت.

خانواده ،اولین کالس درس
خانـواده اساسـیترین نهـاد اجتماعـی اسـت کـه حضـور و بـروز آن بـه فرهنـگ،

یشـود کـه درنتیجـه زنجیروار بـه بهروزی و سـرزندگی
تبدیـل م 
همـه افـراد جامعـه میانجامـد.
از ایـن رو نهـاد خانـواده رکـن اصلـی اجتمـاع بشـری اسـت و
سـعادتمندی افـراد از همیـن کانـون مهـم ریشـه میگیـرد و
البتـه کـه جامعـهای سـالم و پو یـا بـا تکیـه بـر همیـن رکـن بـه
دستاوردهای مختلف علمی ،فرهنگی ،تمدنی و  ...میرسد
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه دیـن مبیـن اسلام بـر تحکیـم
خانـواده و روابـط میـان افـراد ایـن نهـاد بااهمیـت تأ کیـد دارد و
بـرای هرکـدام از آنـان وظایفـی را معیـن کـرده اسـت.
دیـن مـا بـر مسـئله ازدواج بهعنـوان سـنت پیامبـر گرامـی
اسلام(ص) تأ کیـد میکنـد و خانـهای را کـه بـا ایـن عمـل خیر
بنـا نهـاده و آبـاد شـود ،محبـوب خـدا میدانـد .خداونـد بـرای
انسـانها کسـانی را از جنـس خودشـان آفر یـده اسـت تـا مایـه
آرامـش ،محبـت و مهربانـی شـوند و درنهایـت بـه بقـای نسـل
آدمـی منتهـی گـردد.
نطـور گفـت کـه رسـیدن بـه آرامـش را
یتـوان ای 
ایـن امـر واال را م 
هیچچیـزی بهتـر از ازدواج و البتـه ازدواج بهموقـع و اسلامی
محقـق نمیکنـد و راه کمـال و رشـد نیـز بـا پل ههـای ترقـی و
پیشـرفت و نردبـان موفقیـت همسـرگزینی اسـت.

تشـدن در
یشـود .تربی 
تمـدن و تار یـخ بشـر سـوق داده م 
ایـن محیطمقـدس اسـت کـه انسـان را بـه جایـگاه واقعـیاش
میرسـاند و آدمـی را از غفلتزدگـی و سـقوط دور میکنـد.
ز یـرا هرکسـی از محیـط درس و تأثیـر میگیـرد کـه درنهایـت راه
و بیـراه را میتوانـد بـا تکیـه بـر آن بپیمایـد.
هرچـه ایـن محیـط درسـی در محـدودهای از وابسـتگان
و دغدغهمنـدان باشـد ،بهمراتـب تربیـت درسـت نیـز
یشـود .از ایـن رو بایـد خانـواده را بهتر یـن و
بیشـتر محقـق م 
درسـتترین محیـط برشـمرد .از ایـن روسـت کـه شـخصیت
یسـنجند و تربیـت
هـر فـرد را بـا خانـواده داشـتن و نداشـتن م 
در ایـن بسـتر ارزشـمند را میپسـندند.
سـاحت خانـواده در همـه ابعـاد زندگـی انسـان مؤثـر اسـت و
ایـن تأثیـر بـه هدفمنـدی ،انگیـزه ،شـادابی و نشـاط فـرد منجـر
یشـود و خالصـه اینکـه خلـق و خـوی دوسـتی ،محبـت،
م 
نمـداری،
مهربانـی ،گذشـت ،راسـتی ،درسـتی ،نظـم ،قانو 
عدالـت ،رازداری ،وفـای بـه عهـد ،صبـر  ،پاکدامنـی و  ...از
کنـار خانـواده در افـراد رشـد و نمـو میکنـد.

استحکام خانواده در پرتو فرزندآوری
علاوه بـر اینکـه فـرد بـا الهامگرفتـن از الگویـی بـه نـام خانـواده
در مسـیر درسـت تربیـت و زندگـی قـرار میگیـرد ،ایـن بنیـاد
یشـود و گردهمآمـدن
و بنـای اساسـی نیـز مسـتحکمتر م 
اعضـای آن به تشـکیل حلقهای هدایتبخـش و انگیزهآفرین

تأکید بر ازدواج در اسالم
همسـرگزینی یـک گام و فرزنـدآوری قـدم بعـدی در گزینـه
کسـو
زندگـی بهتـر اسـت و درواقـع تشـکیل خانـواده از ی 
یشـود و از سـوی دیگـر موضوع
موهبـت و نعمـت محسـوب م 
فرزندداشـتن و ادامـه نسـل اهمیـت دارد .آرامـش جسـمی و
یشـود و ایـن پیونـد مبـارک بـا
روحـی انسـان بـا ازدواج آغـاز م 
نعمـت فرزنـدآوری تکامـل مییابـد .البتـه در کنـار اهمیـت
ایـن مطلـب ،یکـی از شـرایط و عوامـل اسـتحکام خانـواده
نیـز داشـتن فرزنـد بیـان شـده اسـت .اینکـه اسلام بـه تشـکیل
خانـواده تشـویق میکنـد و از بچهدارشـدن میگو یـد ،درواقـع
انگشتگذاشـتن روی مسـئله حسـاس تـدوام نسـل و نیـز
اسـتحکام خانـواده اسـت.
برخـی مـردم بـه تصـور اینکـه مباحـث مالـی و مـادی مانـع
یشـوند ،امـا
ازدواج یـا فرزنـدآوری اسـت ،وارد ایـن عرصـه نم 
ا گـر بداننـد کـه خداونـد متعـال مـژده زدودن فقـر از کسـانی
را کـه فرزنـد بیاورنـد ،داده اسـت و از طرفـی وعـده روزی و
رزق هرکسـی را داده اسـت ،ازدواج و بچهدارشـدن برایشـان
مشـکل بـه نظـر نخواهـد رسـید .قـرآن کر یـم در آیـه 32سـوره نـور
میفرمایـد« :مـردان و زنـان بیهمسـر خـود را همسـر دهیـد،
همچنیـن غالمـان و کنیـزان صالـح و درسـتکارتان را؛ ا گـر
فقیـر و تنگدسـت باشـند ،خداونـد از فضـل خـود آنـان را
یسـازد؛ خداونـد گشـایشدهنده و آ گاه اسـت».
بینیـاز م 
بکربنصالـح گو یـد« :بـرای حضـرت رضـا (علیهالسلام)
نوشـتم :پنـج سـال اسـت کـه از بچهدارشـدن خـودداری
کـردهام .ز یـرا همسـرم فرزنـد نمیخواهـد و میگو یـد بهدلیـل
شمارهنخست| بهار 1401
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«نـداری» ،تربیـت فرزنـد مشـکل اسـت .امـام
هشـتم در جواب نوشـتند :بچهدار شو که
خداونـد روز یاش دهـد».
بنابرایـن تـرس از فقـر و وضـع اقتصـادی
هراسـی نادرسـت اسـت .بـا امیـد و تـوکل
بـه خـدا ،آن هـم بـا وجـود وعـده حضـرت
حـق در بـاره رزق و روزی ،و قدمنهـادن در
عرصـه زناشـویی بـه آرامشـی کـه مـورد نیـاز همه
انسانهاسـت ،دسـت مییابیـم.

کار را نکـن! ا گـر خـودداری از ازدواج فضیلـت و
کمالـی دربرداشـت ،فاطمـه(س) بـه درک ایـن
یکـه
فضیلـت از تـو شایسـتهتر بـود ،درحال 
چکـس در فضیلـت و کمـال بـر او
هی 
پیشـی نـدارد».

سرمایهگذاری کنید
ترس از فقر و وضع
اقتصادی هراسی نادرست بنابرایـن فرزنـدآوری از بعـد دینـی یـا مالـی و
است .با امید و توکل به مـادی امـری ارزشـمند و نوعـی سـرمایهگذاری
یشـود کـه در دنیـا و آخـرت انسـان
خدا ،آن هم با وجود وعده محسـوب م 
حضرت حق درباره رزق اثرگـذار اسـت و بهر ههـای فراوانـی دارد .ایـن امر
آثار فرزندداشتن
خیـر ازجملـه کارهایـی اسـت کـه بایـد بـا نـگاه
نطـور کـه گفتـه شـد ،بنابـه نـگاه دیـن و
هما 
و روزی ،و قدمنهادن
عبـادت و بندگـی خـدا انجـام شـود تـا علاوه بـر
ـی
س
شنا
ه
جامع
و
ـی
س
شنا
ن
روا
ـای
ه
ه

دیدگا
در عرصه زناشویی به
مختلـف ،وجـود فرزنـدان در خانـواده آثـار آرامشی که مورد نیاز همه پـاداش مـادی و دنیـوی ،بـه ثـواب آخرتـی نیـز
منجـر شـود .ز یـرا فرزنـد نیکو را گلـی از گلهای
فراوانـی بـرای جسـم و روح دارد و خانوادههایی
انسانهاست ،دست
بهشـت نامیدهانـد و پـدر و مـادر کـه نقـش
کـه فرزنـد دارنـد ،بیشـتر از دیگـران از زندگـی
مییابیم
تربیت و رشـد و نمو او را دارند ،از خیرش بهره
لـذت میبرنـد .علاوه بـر ایـن ،فرزنـد در کنـار
میبرنـد .از ایـن رو فرزندداشـتن بـا نـگاه مـادی
اینکـه سـرمایه معنـوی اسـت ،بـرای والدیـن
عامـل اقتـدار و نیرومنـدی ،سلامت و شـادکامی و رشـد هـم کـه باشـد ،نوعـی سـرمایهگذاری بـرای آسـایش امـروز و
شـخصیت و باعـث امنیـت و اسـتحکام خانـواده اسـت .فرداسـت و هیـچ عقـل سـلیمی از این کار دسـت برنمـیدارد.
درواقـع فرزنـدان میتواننـد انگیـزهای بـرای عبـور از مشـکالت خانواد ههـا بهو یـژه کسـانی کـه از الگـوی نـاب اهلبیـت( ع)
بهـره میبرنـد ،بـدون تردیـد بایـد متوجـه ایـن مسـئله باشـند
زندگـی و آخرتـی سـعادتمند باشـند.
یخـورد و ایـن
یهـا را کـه کنـار هـم قـرار بدهیـم ،درمییابیم که کـه آینـده جامعـه بـا حضـور جوانـان رقـم م 
همـه ایـن خوب 
چـرا امـام رضـا( ع) مجردماندن را نکوهش و به ازدواج تشـویق نسـل درصورتـی میتوانـد اجتماعـی توسـعهیافته و موفـق را
تـداوم بخشـد کـه ز یـر سـایه آموز ههـای دینـی بـا بهرهگیـری از
میفرمایند.
زنـی نـزد امـام باقـر ( ع) رسـید و گفت :میخواهم برای رسـیدن تربیـت درسـت والدیـن قـد بکشـد تـا درنهایـت نویدبخـش و
بـه فضـل و کمـال هرگـز ازدواج نکنـم .حضـرت فرمودنـد« :این سـعادتمند شـود.
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ازدواج معامله نیست
حجتاالسالموالمسلمین را�د��دی

ازدواج طبق قانون زوجیت که بر عالم مسـلط میباشـد ،طبیعیترین و
فطریتریـن حرکـت بیـن موجـودات اسـت .خداونـد در قـرآن میفرماید
مـا هـر چیـزی را زوج خلـق کردیـم .بهطـور 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 میآیـد .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
انسـان هـم اینطـور اسـت کـه بایـد
16

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

همکفو یعنی...
اسـام میگوید باید زن و مرد همکفو باشـند .همکفو بر اسـاس
بيـان علمـای اخـاق یعنـی اول اینکـه از نظـر نـوع اندیشـيدن
بهویژه در بعد دینی متناسـب باشـند و دوم اینکه فرهنگشـان
متناسـب بـا هـم باشـد .سـوم اینکـه عـاوه بـر موضـوع خانـواده
و سـن متناسـب ،مهـم ،درک اسـت نـه مـدرک .یعنـی زن و
مـرد بایـد همدیگـر را درک کننـد ،وگرنـه نمیتواننـد بـا هـم کنـار
بياینـد .البتـه ا گـر این اختافها در حد کم باشـد ،میشـود با
گذشـت زمـان و کنارآمـدن ،آن را حـل کننـد.

مـیآورد .انسـان هـم از ترکيـب زن و مرد اسـت.
یعنـی مـرد بـه اضافـه زن و زن بـه اضافـه شـوهر
میشـود انسـان.
ایـن قانـون زوجيت باید انجام بگيرد که
طبيعیتریـن قانـون اسـت .قـرآن
هـم میفرمایـد« :و از نشـانههای
او اینکـه همسـرانی از جنـس
خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا
در کنـار آنـان آرامـش یابيـد و
در ميانتـان مـودت و رحمـت
قـرار داد».
از سـوی دیگـر  ،شـروع زندگـی بـا
ازدواج انجام میگيرد و در اسام
هـم تأ کيـد شـده کـه سـنت و
روش پیامبـر اسـام(ص) ازدواج
اسـت و از ایـن رو میفرماینـد کـه
هـر کسـی آن را تـرک کنـد ،از مـن
نيسـت .عـاوه بـر ایـن ،هرکسـی
تاکنـون بـا این مسـئله مخالفت
کـرده ،شکسـت خـورده اسـت.

مهریه ،هدیه است
مسـئله مهر یـه درواقـع کادو و ادای احتـرام بـه زن اسـت .ز یـرا
ایـن امـر معاملـه نيسـت .مـرد کـه بـه سـمت زن مـیرود ،بایـد
بـرای خواسـتگاری دسـتهگل ببـرد .ایـن قاعـده فطـری عالـم
اسـت کـه وقتـی بـرای درخواسـت ازدواج به سـمت زن میرود،
میگو یـد دسـتت خالـی نباشـد .اسـم ایـن دسـتهگل ،مهر یـه
اسـت.بنابراین ازدواج هرگـز معاملـه نيسـت کـه مهر یـه و جهـاز
سنگين تعيین کنند .مهریه اگر پول هم باشد ،مقداری است
کـه پـدرزن بـا همـان مبلـغ بتوانـد ابـزار و اسـباب الزم زندگـی را
بخـرد .پیامبـر ا کـرم(ص) هـم کمـی نزدیک بـه 500درهـم مهریه
کردنـد و اميرمؤمنـان( ع) آن را دادنـد و بـه ابـزار و اسـباب
اوليـه زندگـی تبدیل شـد .اکنـون برخی فکر میکنند
بهطـور مثـال مهر یـه 110سـکه متعـادل اسـت.

شروع زندگی با ازدواج است ،نه بزرگشدن
توجـه داشـته باشـيم کـه زن معشـوق،
محبـوب و مطلـوب ،و مرد طالب،
عاشـق و محـب اسـت .بنابرایـن
ازدواج شـوخی نيسـت ،بلکـه
بایـد در فصـل خـودش انجـام
شـود تـا معنـی زندگـی را بفهمنـد
و آرامـش بگيرنـد .زندگـی بـا
ازدواج شـروع میشـود و ا گـر
کسـی ازدواج نکنـد ،همچنـان
زیرمجموعـه پـدر و مـادر اسـت.
بنابراین ازدواج باید انجام شـود
و افـراد تـرس نداشـته باشـند و
از آینـده نترسـند و آرامآرام جلـو
برونـد .ز یـرا آینـده روشـن اسـت.
اینجاسـت که باید توکل و اميد
داشـت و پیـش رفـت.
���ره����| ���ر ۱۴۰۱
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ازدواج هندوانه سربسته نیست

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

معصومه متين نژاد
روزنامه نگار
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تصـور برخیهـا از ازدواج مبنـی بـر بیرونکشـیدن یـک کارت قرعهکشـی
یـا خریـد میـوه سربسـتهای ماننـد هندوانـه ،اشـتباه اسـت .درواقـع مـا بـا ایـن
تکنیـک روانـی سـعی میکنیـم مسـئولیت اشـتباه و سـهلانگاریمان را بـر
دوش بخت و اقبال بیندازیم .قبول داریم که اگر دوران نامزدی و آشنایی
هزارسـال هـم طـول بکشـد ،نمیتوانـد آن شـناختی را بـه مـا بدهـد کـه در
طـول یـک شـبانهروز زندگـی مشـترک در ز یـر یـک سـقف بـه آن میرسـیم،
امـا نمیتـوان بـا ایـن بهانـه سـر و تـه ازدواج را بههم آورد و ندیده و نشـنیده
جـواب م�بـت داد .ز یـرا برخـی معیارهـای مهـم در انتخـاب همسـر ،البتـه
درصورتیکـه آ گاهانـه و منطقـی بررسـی شـود ،میتوانـد درسـتی انتخـاب
مـا را تـا درصـد باالیـی تضمیـن کنـد؛ هرچنـد ایـن مال کهـا بـرای هـر فردی
متناسـب بـا ابعـاد شـخصیتیاش ،متفـاوت از دیگـری تعریـف میشـود.
در ادامـه دکتـر زهـره معینـی ،روانشـناس و مشـاور خانـواده ،بـه مـا کمـک
میکنـد تـا تعـدادی از ایـن معیار هـا را بـا هـم بررسـی کنیـم.

نیازهـای غریزیشـان میافتنـد و
همیـن موضـوع بیاهمیـت پیـش
از ازدواج بـه معضلـی جـدی در
زندگیشـان تبدیـل میشـود .بنابرایـن
خیلـی مهـم اسـت کـه در زمـان
انتخـاب همسـر بـه ایـن موضـوع مهـم
هـم توجـه ویـژه داشتهباشـیم.

فرد  +خانواد ه = همسر
درسـت اسـت کـه تصمیـم نهایـی
بـرای ازدواج را دختـر و پسـر میگیرند،
خانوادههـا
نادیدهگرفتـن
امـا
ممکـن اسـت دردسـرآفرین باشـد.
بهعبـارت سـادهتر  ،اینکـه تصمیـم
ازدواج را صددرصـد برعهـده جـوان
بگذاریـم یـا خانـواده او  ،هـر دو
اشـتباه و آسیبزاسـت .خانـواده
همـواره بایـد نقـش مشـاورهای را در
ازدواج بچههـا داشـته باشـد تـا آنهـا
بتواننـد عاقالنهتـر تصمیـم بگیرنـد و
تنشهـای پـس از ازدواج کـه ناشـی
از بیتوجهـی بـه خواسـت یکـی از
طرفهاسـت ،تـا انـدازهای کاهـش
پیـدا کنـد.

سن یک عدد است ،اما...
بیـن دو تـا پنـج سـال ،فاصلـه سـنی
مناسـبی بـرای ازدواج اسـت ،امـا ایـن
قاعـدهای کلی نیسـت .یعنـی میتواند
براسـاس ابعـاد شـخصیتی و نیازهـای
عاطفـی فـرد ،بسـیار متفاوتتـر از ایـن
باشـد .گاهی هفت سـال فاصله سـنی
میتوانـد از مـرد ،یـک پـدر یـا حتـی
پدربـزرگ بـرای زن بسـازد و گاهـی نیـز
همیـن فاصلـه سـنی بـرای مـرد ،حکـم
بچـه را بـرای زن دارد .ازایـنرو مهـم
اسـت کـه بـه بلـوغ عقلـی و اجتماعـی
افـراد توجـه ویـژه داشـته باشـیم.
نکتـه بعـدی اینکـه بهطـور معمـول
مـرد بایـد از زن بزرگتـر باشـد ،امـا ایـن
موضـوع هـم قاعـدهای کلـی نیسـت و
بـرای برخـی میتوانـد اشـکالی ایجـاد
نکنـد .بـرای نمونـه ایـن اختلاف سـنی
وقتـی در دهـه بیسـت و سـی از زندگـی

باشـد ،خیلـی بهچشـم میآیـد و
دردسرسـاز میشـود ،امـا وقتـی در دهـه
چهـل و پنجـاه زندگـی باشـد ،خیلـی
مهـم نیسـت .یـا موقعیـت تحصیلـی؛
وقتـی دو طـرف از تحصیلات باالیـی
برخـوردار باشـند ،بـاز هـم ایـن مسـئله
کمتـر بـه چشـم میآیـد ،تـا زمانـی کـه
سـطح تحصیالتشـان پاییـن باشـد.

ی است؟
بچه کجای زندگ 
تمایـل یـا توانایـی فرزنـدآوری مسـئله
دیگـری اسـت کـه پیـش از ازدواج
بایـد بـه آن فکـر کـرد .گاهـی برخـی
افـراد بهعلـت عاشقشـدن ،ترحـم
و دلسـوزی یـا هـر دلیـل دیگـری،
چشمشـان را روی ایـن واقعیـت
میبندنـد و پـس از ازدواج کـه تـب
عشـق و عاشـقی فروکـش میکنـد و
زندگـی روی غلتـک میافتـد ،یـاد

آینه هرکسی خانواده اوست
شـاید شـناخت طـرف مقابلمـان
پیـش از ازدواج کار سـختی باشـد،
امـا خانـواده او را بهراحتـی میتـوان
شـناخت و تجزیـه و تحلیـل کـرد.
بهعبـارت سـادهتر  ،خیلـی راحـت
میتـوان فهمیـد کـه یـک خانـواده بـه
چـه خصوصیـات و ویژگیهایـی
معـروف هسـتند .ایـن همـان
شـناختی اسـت کـه میتوانیـم بـدون
زحمـت زیـاد از طـرف مقابلمـان هـم
بهدسـت آوریـم .چـون خانـواده نقـش
پنجاهدرصـدی در ایـن موضـوع دارد.
کسـانی کـه فکـر میکننـد یـک دختـر
یـا پسـر بسـیار متفاوتتـر از پـدر یـا
مـادرش خواهـد بـود ،معمـوال اشـتباه
میکننـد و همیـن مسـئله پـس از
ازدواج بـه چالـش و دردسـری جـدی
تبدیـل خواهـد شـد.
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اقتصـادی اوسـت کـه او را منتخـب
می کنـد .
تشابه بیشتر  ،تعارض کمتر
هرچـه ميـزان تشـابههای فرهنگـی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و شـخصيتی
بيـن دو طـرف بيشـتر و اختافهـا
کمتـر باشـد ،شـانس موفقيـت در
ازدواج بيشـتر میشـود .چـون در ایـن
وضعيـت یکـی از دو طـرف هميشـه
مجبـور بـه مخفـیکاری اسـت و طـرف
مقابـل هـم هميشـه حـس برتریجـو
خواهـد داشـت؛ حسـی کـه بـا تحقيـر
و سـرکوب طـرف دیگـر همـراه اسـت و
مانـع از ایـن میشـود کـه او در زندگـی
احسـاس خوشـبختی کنـد .توجـه
داشـته باشـيد کـه گاهـی مـا دربـاره
کمـی ميزان تشـابه صحبـت میکنيم و
گاهـی هـم دربـاره تضـاد .ایـن دو بـا هم
تفـاوت دارنـد .بنابرایـن وقتـی اختافی
بـه تضـاد تبدیـل شـد ،دیگـر نمیتـوان
بهراحتـی از کنـار آن گذشـت.

توان مالی و بلوغ اقتصادی
وضعيـت مالـی و اقتصـادی مـرد در
زمـان ازدواج اهميـت زیـادی دارد.
منظـور ایـن نيسـت کـه از دارایـی و
20

ز��ه م�ی��
�وان��اس و م�ا�ر
�انواده:
اینکه دختر و پسر از بلوغ
فکری و استقالل الزم در
تصمیمگیری برخوردار
باشند ،خیلی مهم است.
در غیر این صورت زندگی
مشترک با چالشهای
جدی روبهرو میشود.
سـرمایه زیـادی برخـوردار باشـد ،بلکـه
بایـد بـه بلـوغ اقتصـادی الزم رسـيده
باشـد و بتوانـد گليمـش را از آب بيرون
بکشـد و جربـزه الزم بـرای پیشـرفت
مالـی در زندگـی مشـترک را داشـته
باشـد .زیـرا وقتـی جوانـی در دهـه
بيسـت یـا سـی زندگیاش بـرای ازدواج
اقـدام میکنـد ،نمیتـوان از او داشـتن
سـرمایه الزم بـرای شـروع زندگـی را
انتظـار داشـت .پـس ایـن تواناییهـای

استقالل مالی مهمتر از دارایی
گفتيـم کـه خانـواده بایـد نقـش مهمـی
در همراهـی و انتخـاب همسـر داشـته
باشد ،اما این بهمعنای وابستگی مالی
جـوان بـه خانـوادهاش نيسـت .زیـرا این
امـر ممکـن اسـت زمينـه دخالتهـای
دیگـر را هـم در زندگـی مشـترک بهوجود
آورد .البتـه ایـن اسـتقال مالـی بـه
معنـای آن هـم نيسـت کـه جـوان صفـر
تـا صـد ملزومـات زندگـیاش را خودش
بهتنهایـی فراهـم کند ،بلکـه باید بتواند
بـدون نيـاز بـه حمایـت خانـوادهاش از
پـس مخـارج زندگـی دونفـره بربيایـد.

دلبسته خانواده ،نه وابسته
اینکـه دختـر و پسـر از بلـوغ فکـری
و اسـتقال الزم در تصميمگيـری
برخـوردار باشـند ،خيلـی مهـم
اسـت .در غيـر ایـن صـورت زندگـی
مشـترک بـا چالشهـای جـدی روبـهرو
میشـود .خيلـی از جوانهـا تفـاوت
وابسـتهبودن بـا دلبسـتهبودن را بـا

تعاملات اولیـه تـا حـدی مشـخص میشـوند و نبایـد آنهـا را
کماهمیت شـمرد و به اسـم شـوخی ،غیرت ،دوستداشـتن
و امثـال آن راحـت از کنارشـان گذشـت.بنابرایـن در همـان
چنـد جلسـه آشـنایی اولیـه و تعامالتـی کـه بـا هـم داریـد،
بایـد حواسـتان بـه ایـن موضـو ع بیـش از هـر چیـز دیگـری
باشـد .چـون ویژگیهـای اخالقـی و رفتـاری هـر فـرد بخـش
جداییناپذیـری از شـخصیت آن فـرد اسـت.

هـم اشـتباه میگیرنـد و بـه بهانـه احتـرام و دوستداشـتن
خانوادههایشـان ،اجـازه دخالتهـای بیمـورد آنهـا را در
ی خـود فراهـم میکننـد؛ موضوعـی کـه هیچوقـت بـه
زندگـ 
ذائقـه همسرشـان خـوش نمیآیـد و زندگـی را تـا مـرز طلاق
هـم میکشـاند .فـرد وابسـته نمیتوانـد تصمیمـی مسـتقل از
خانـوادهاش بگیـرد و مجبـور اسـت بـرای هـر چیـزی ،حتـی
بیارزشتریـن موضوعهـا ،بـا خانـوادهاش مشـورت کنـد.

ازدواج درمانگاه نیست
سلامت جسـمی و روانی فرد پیش از ازدواج اهمیت زیادی
دارد و بایـد بـه آن بـه چشـم مال کـی مهـم بـرای ازدواج نـگاه
کـرد .اینکـه برخـی تصـور میکننـد بـا ازدواج مشـکلی برطـرف
میشـود ،اشـتباه اسـت .چـون ازدواج درمانـگاه نیسـت،
بلکـه بـا ازدواج بـر میـزان مشـکالت افـزوده میشـود .پـس
اگـر بـ ه هـر علتـی ماننـد دوستداشـتن زیـاد یـا ترحـم روی
مشـکالت جسـمی و روانـی طـرف مقابلتـان چشـم ببندیـد و
پـس از ازدواج نتوانیـد بـا آن کنـار بیاییـد ،زندگیتان به تنگنا
کشـیده خواهـد شـد .بنابرایـن اگـر طـرف مقابلتـان مشـکلی
دارد ،نخسـت با کمک پزشـک یا مشـاور درباره آن اطالعات
کسـب کنیـد .سـپس بـا آ گاهـی کامـل بـرای ازدواج تصمیـم
بگیریـد.

ویژگیهای جدانشدنی
خصوصیـات اخالقـی و رفتـاری هـر فـرد ماننـد دروغگویـی،
ریـاکاری ،بیادببـودن ،تعصـب زیـاد و دورویـی معمـوال در

اعتقادات مذهبی و جهانبینی
موضـوع مهـم دیگـری کـه نبایـد بـه بهانـه دوستداشـتن
یـا اهمیـت معیارهـای دیگـر راحـت از کنـارش گذشـت،
بحـث اعتقـادات مذهبـی اسـت .چـون ممکـن اسـت حتـی
فرزندپـروری مـا را هـم در آینـده تحتشـعاع قـرار دهـد و
سـبب دوگانگی تربیت در بچهها شـود .منظور از اعتقادات
مذهبـی ،بیشـتر جهانبینـی مذهبـی فـرد اسـت .یعنـی نـوع
نگاهـی کـه او بـه مسـائل مذهبـی و اعتقـادی دارد .هرچـه
تشـابه در ایـن زمینـه بیشـتر و اختلاف کمتـر باشـد ،شـانس
موفقیـت ازدواج هـم بیشـتر خواهـد شـد.

زیبایی عادی میشود ،زشتی نه!
ظاهـر موضـوع مهـم دیگـری در بیـن مال کهـای انتخـاب
همسـر اسـت .یعنـی بایـد فـرد مقابلتـان در نـگاه اول بـه
نظرتـان دلنشـین بیایـد ،یـا دسـتکم حـس بـدی بـه او
نداشـته باشـید .اینکـه میگوینـد قیافـه طـرف بعـد از مدتـی
عـادی میشـود ،اصلا درسـت نیسـت .درواقـع ایـن موضـوع
فقـط دربـاره زیبایـی صـدق میکنـد .یعنـی اگـر فـردی زیبـا
باشـد ،پـس از گذشـت مدتـی ،دیگـر آن زیبایـی اولیـه را برای
مـا نـدارد ،امـا اگـر زشـت باشـد ،ایـن زشـتی هیـچگاه بـرای مـا
عـادی نخواهـد شـد .پـس هـرگاه دربـاره ایـن موضـوع هـم بـا
خودتان به توافق رسـیدید ،سـراغ مشـاور پیش از ازدواج برای
تصمیمگیریهـای بعـدی برویـد.

«نه» به ازدواج به خواست خانواده
آخریـن موضوعـی کـه پیـش از تصمیمگیـری نهایـی دربـاره
ازدواج بایـد از آن مطمئـن شـوید ،ایـن اسـت کـه آیـا طـرف
مقابلتـان به خواسـت خـودش برای ازدواج اقدام کردهاسـت
یـا بـه درخواسـت خانـوادهاش .گاهـی برخـی بـه علتهایـی
ماننـد پیـری و بیمـاری پـدر و مـادر یـا وجـود خواهـر و بـرادر
کوچکتـر کـه نمیخواهند سـدی برای ازدواج آنها باشـند،
تصمیـم بـه ازدواج میگیرنـد ،کـه بـرای فـرد نوعـی انجـام
وظیفـه و اجبـار اسـت تـا تکلیـف .نتیجـه چنیـن ازدواجـی
هـم ناگفتـه مشـخص اسـت.
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مهمترین اهداف
ازدواج از انتخاب
همسر شایسته تا
تربیت فرزند صالح

حجتاالسام و
المسلمين
سيدمحمد عيسینژاد
مشاور رسانهای و
معاون تبليغ حوزه
علميه خراسان

انسـانها در طـول زندگـی ،از دوران نـوزادی تـا پیـری ،در معـرض تربیـت و
رشـد و تکامـل هسـتند .ایـن امـر طبیعـی میتوانـد بـر اثـر تجربـه بهدسـت
آیـد ،امـا مهمتـر از آن ،حضـور در کانـون تربیتـی خانـواده و آموختـن و
پرورشیافتـن اسـت .از ایـن رو «تربیـت» بهکمالرسـیدن و شـکوفایی
�رفیتهـای بالقـوه انسـان اسـت کـه البتـه بـه نـگاه و دیـدگاه او در قالـب
مکتبـی کـه قبـول دارد ،وابسـته اسـت.

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 میخـورد ،اما فراهمکردن
زمينـه رشـد اعتقـادی و اخاقـی و آ گاهـی از احـکام جـاری در
حيـات بشـری بـا نـگاه بـه آمـوزش و تعليمـات مختلـف ،تعریفـی
کلـی اسـت کـه میتوان در کنار آموزههـا و راهنماییهای اهلبيت
عليهمالسـام و سـيره ایشان به درس درست زندگی دست یافت.
عـاوه بـر اینکـه بایـد مـکارم اخاقـی را از هميـن دسـته بخوانيـم
و خلـق و خـوی درسـت را مسـئلهای تعليمـی بدانيـم ،توجـه
بـه ایـن امـر مهـم نيـز بایـد مدنظـر باشـد کـه فضایـل اخاقـی بـا
تربيـت و مراقبـت رشـد مییابـد و در زندگـی بهطـور چشـمگير و
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اثرگـذاری نمـود و نمـا خواهـد داشـت .درواقـع تربيـت دینـی بـه مـا
اجـازه میدهـد کـه بـا انسـانی روبـهرو شـویم کـه میخواهـد از رشـد
تربيتـیاش بـه سـرمنزل سـعادتمندی برسـد و بـا کمـال انسـانی و
تکميـل خـود ،فـردی اخاقمـدار ،اثرگـذار و موفـق باشـد .ایـن راه
مهـم همـان چيـزی اسـت کـه آموزههـای دینـی بـر آن تأ کيـد دارنـد و
جامعـهای کـه اینگونـه باشـد نيز بیشـک اجتماعی سـعادتمند و
آخرتبيـن اسـت.

چرا تربیت ،آموختنی و الزم است؟
نظام تربيتی در هر گروه و دیدگاهی متفاوت اسـت و تعریفهای
ز یـادی در اینبـاره بـه چشـم میخـورد کـه باعـث شـده اسـت ایـن

بحـث در قالـب موضـوع و محتـوا مدنظـر قـرار بگیـرد .درواقـع نظـام
تربیتی باید باشـد تا انسـان بهدرسـتی رشـد یابد .این امر با آموزش
و پـرورش بـه دسـت میآیـد .شـهیدمرتضی مطهـری در مطالعـات
تفسـیری و تربیتـی خـود بـه ایـن نکتـه مهـم اشـاره میکنـد و
هستیشناسـی را بـا توجـه بـه قرآن  ،انسانشناسـی و جهان هسـتی
بـر مـدار آفر یـدگار عالـم بررسـی میکنـد.از سـوی دیگـر مبنـای یـک
زندگـی خـوب ،تعلیم و تربیت مناسـب اسـت .ز یـرا چه بخواهیم و
چه نخواهیم این مسـئله از لحظه تولد تا مرگ ،همیشـه در جریان
اسـت و درواقـع انسـان بهنوعـی دانشهایـی را کسـب میکنـد کـه
یشـود.بنابراین فراینـد یادگیـری بـرای تکامـل
موجـب رشـد او م 
انسـان در زندگـی امـری الزم و ضـروری اسـت تـا فـردی ارزشـمند
بـا اجتماعـی دارای ارزش ارتبـاط بگیـرد و علاوه بـر رشـد خـود ،بـه
پیشرفت دیگران کمک کند .بنا به همین دیدگاه است که آموزش
یشـود و بـا
و پـرورش درسـت بـه شـناخت بهتـر خودمـان منجـر م 
کشـف اسـتعدادها و تواناییها میتوان برای دسـتیابی به اهداف
عالـی زندگـی گا مهـای موفقـی برداشـت .اسـتاد مطهـری بـه همیـن
یشـود کـه قـرآن انسـان را موجـودی
نکتـه اشـاره میکنـد و یـادآور م 
میدانـد کـه از روح و بـدن تشـکیل شـده اسـت و ایـن روح نبایـد در
دامـن طبیعـت محبـوس بمانـد ،بلکـه بایـد راه تکامـل را بپیمایـد،
وگرنـه در اسـفل سـافلین کـه چهـره آخرتـیاش جهنـم اسـت ،باقـی
میماند .از سـوی دیگر  ،این شـهید متفکر معتقد اسـت که انسان
در بعـد الهـی خـود ،از آغـاز آفرینـش ،از فطـرت متعالـی و انسـانی
یهـای
برخـوردار اسـت و حقیقـت فطـرت عبـارت اسـت از ویژگ 
شهـای فطـری ماننـد دینخواهـی ،حقیقتجویی،
انسـانی و گرای 
زیباییدوسـتی ،گرایـش بـه پرسـش و عالقهمنـدی بـه اخلاق کـه
بالقـوه موقـع تولـد در انسـان وجـود دارنـد و بایـد بـه فعلیت برسـند و
راه رشـد را طـی کننـد.

تربیت فقط با محبت به دست نمیآید
عشـقورزیدن بـه یکدیگـر و رویارو یـی بـا بلا را دو اکسـیر حیـات
میداننـد کـه در راه تکامـل انسـان ضـروری اسـت .قـرآن کر یـم نیـز
بـه ایـن مسـئله توجـه میدهـد و میفرمایـد کـه «انسـان را در رنـج
و سـختی قـرار دادهایـم» و در بیانـی دیگـر اشـاره میکنـد کـه «بعـد
از هـر سـختی ،آسـانی در راه اسـت ».بـه بیـان دیگـر  ،ا گـر انسـان در
سـختیها بـه تحمـل و مقاومـت برسـد ،بـه تکامـل و رشـد بهتـری
یشـماری دسـت مییابد.
میرسـد و سـرانجام به پاداش و نیکی ب 
انسـان زمانـی میتوانـد درک درسـتی از رشـد و تربیـت داشـته
باشـد کـه واژههایـی ماننـد صبـر  ،تحمـل ،مقاومـت ،اسـتقامت،
بردبـاری ،شـکیبایی و انگیـزه و امیـد را در رویارویی با سـختیها و
مشـکالت عملیاتـی کنـد ،نـه اینکـه در ناز و نعمت باشـد و به این
یهـای برازنـده برسـد .از سـوی دیگـر  ،بعـد از سـختیها وعـده
ویژگ 
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
و احتـرام ببینـد و هیـچ دشـواری و ناراحتـی در انجـام کارهایـش

یشـک قـدردان آن نخواهـد بـود و برای رسـیدن به زندگی
نباشـد ،ب 
مطلـوب و تکامـل و موفقیـت تالش نخواهد کرد .محبت و احترام
زمانـی اثربخـش اسـت کـه دشـواری مسـیر را نیـز بـه فرزنـد خـود
بیاموز یـم و نشـان دهیـم کـه راه همـوار و بیفرازونشـیب نیسـت،
بلکـه از سـنگالخ و دسـتاندازهای طبیعـی زندگـی بایـد بـا فکـر و
یجـا
راهنمایـی عبـور کنـد تـا بـه هـدف برسـد .بنابرایـن محبـت ب 
یهـدف اثرگـذار نیسـت و حتـی تربیتـی نادرسـت
و تشـویقهای ب 
اسـت کـه جـز شکسـت نتیجـهای نخواهـد داشـت.

رابطه تربیت با انتخاب همسر و همسرداری
دیـن اسلام بـه مـا آموخته اسـت کـه تربیت روند و مسـیری تکاملی
یشـود .یعنـی پـدر و مـادر
اسـت کـه پیـش از تولـد کـودک شـروع م 
زمانـی تربیـت فرزندشـان را آغـاز میکننـد کـه هنـوز بـه همسـری هم
درنیامدهانـد .طبـق دسـتورات دینـی کـه مسـئله تربیـت را ب هطـور
ریشـهای و دقیـق و عمیـق بررسـی میکنـد ،انسا نسـازی بـا توجـه
بـه شـاهکلیدهای ازدواج درسـت و تربیـت موفـق و کارآمـد محقـق
یشـود و یکـی از اهـداف مهـم ازدواج را بایـد تربیـت فرزند سـالم و
م
صالح برشـمرد که نخسـتین گام ،انتخاب همسـر شایسـته است.
پـدر و مـادر اصلیتریـن عامـل در تربیـت فرزندانـی شایسـتهاند کـه
در زندگـی فـردی و اجتماعـی او اثرگذارنـد و جنب ههـای مختلـف
حیـات دختـر و پسرشـان را بـا توجـه بـه روحی ههـای گونا گـون
خودشـان ب هطـور ارثـی تقو یـت میکننـد.
بـر ایـن اسـاس انتخـاب همسـری همکفـو و شایسـته بـه دقـت الزم
نیـاز دارد .ز یـرا اوال شـریک زندگـی خـود و فـردی همـراه در همـه
لحظ ههـای معاشـرت و غـم و شـادی انتخـاب میکنیـد و دوم
اینکـه پـدر یـا مـادری بـرای فرزندانـی خواهـد بـود کـه از او ارث
میبرنـد و یـاد میگیرنـد.

مال ک همسر شایسته؟
همسـر شـما بایـد همکفـو باشـد و اندیشـه دینـی و سـطح زندگـی
یتـان تفـاوت ز یـادی بـا یکدیگـر نداشـته باشـد.
فـردی و اجتماع 
البتـه ایمـان و تقـوا دو ملا ک مهـم اسـت کـه در همکفوبـودن بیشـتر
میدرخشـد و میتوانـد شـریک زندگـی خوبـی بـرای انسـان تلقـی
شـود .طبـق آموز ههـای دینـی نیـز بـا نـگاه بـه همیـن نکتـه ،پـدر را
مدیـر و مظهـر نظـم ،انضبـاط ،قانو نمـداری و اجـرای عدالـت
میداننـد و کسـی از اعضـای خانـواده نبایـد از وی ظلـم ببینـد.
مـادر نیـز مدیـر و مظهـر عشـقورزی ،محبـت و مهربانـی و آرامـش
اسـت .البته نقش هردو این سـتونها و چراغهای خانه در تربیت
مهـم اساسـی اسـت و ایـن مسـئولیت مهـم نبایـد فرامـوش شـود.
بنابرایـن تربیـت مقولـهای اسـت کـه ب هطـور طبیعـی در زندگـی بشـر
جـاری اسـت و بنـای آفرینـش نیـز بـر همیـن اسـاس چیـده شـده
اسـت کـه انسـان در راه تکامـل خو یـش از ایـن مسـئله بهـره گیـرد تـا
بهدرسـتی به مقصود حقیقی از خلقت دسـت یابد و این امر مهم
شـرایطی دارد کـه بایـد مدنظر باشـد.
شمارهنخست| بهار 1401
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همسران ادب حضور در کنار یکدیگر را رعایت کنند
حجتاالسالموالمسلمین محمدجواد نظافت

رعای ــت عف ــاف و حج ــاب بی ــن
همس ــران باع ــث ایج ــاد امنی ــت خاط ــر
زوجی ــن ب ــه یکدیگ ــر میش ــود.
وقت ــی م ــرد اه ــل رعای ــت عف ــاف و
حج ــاب باش ــد ،همس ــرش آرام ــش
خاط ــر دارد و آس ــوده و ب ــدون تش ــویش
اس ــت و ای ــن امنی ــت آرامش ــی را
ب ــه ارمغ ــان مـ ـیآورد ک ــه زن و م ــرد
میتوانن ــد ب ــه یکدیگ ــر اعتم ــاد و تکی ــه
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کنن ــد و روی وف ــاداری ه ــم حس ــاب کنن ــد.
دومی ــن اث ــر رعای ــت عف ــاف و حج ــاب همس ــران ،ای ــن اس ــت ک ــه وقت ــی انس ــان
اه ــل رعای ــت تق ــوا باش ــد ،دارای خصل ــت وف ــاداری میشـــود؛ همانطـــور کـــه
خداون ــد متع ــال میفرمای ــد ب ــه عه ــد و پیم ــان وف ــادار باش ــید و چ ــون زن و ش ــوهر
ب ــا یکدیگ ــر پیم ــان میبندن ــد و کس ــی ک ــه ب ــا تقواس ــت ،پیمـــان نمیشـــکند،
همس ــران در زندگ ــی زناش ــویی هرچق ــدر حض ــور خ ــدا را بیشـــتر حـــس کننـــد،
باحی ــا و عفیفت ــر میش ــوند و رفت ــار درس ــت و شایس ــته از خ ــود ب ــروز میدهن ــد
نه ــا برک ــت و انس ــجام میده ــد.
و خداون ــد متع ــال نی ــز ب ــه زندگ ــی آ 
در س ــالهای پیش ــین بهدلی ــل رعای ــت بیش ــتر تق ــوا ،آم ــار ط ــاق کمت ــر ب ــود ،ول ــی

صحيحــی در زندگــی آنهــا باشــند ،باعــث تربيــت درســت
آنه ــا میش ــوند و ای ــن بهتر ی ــن روش تربي ــت اس ــت کـــه
فرزنــد دارای الگو یــی شایســته باشــد .فرزنــد رفتــار والدینــش
را مشــاهده میکنــد و وقتــی بــزرگ شــود ،والدیــن را بهعنــوان
الگــوی رفتــاریاش در نظــر میگيــرد و همــان اصــول والدیــن
را در زندگ ــی پی ــاده میکن ــد و س ــبب میش ــود خانوادهه ــا
نس ــلی پ ــس از نس ــل دیگ ــر دارای انس ــجام باش ــند.

اکن ــون تق ــوا کمت ــر ش ــده و موج ــب افزای ــش آم ــار ط ــاق و
ط ــاق عاطف ــی ش ــده اس ــت .ای ــن بهدلي ــل
رعایتنک ــردن مس ــئله عف ــاف و
حجـــاب اســـت.
رعایـــت عفـــاف و حجـــاب بيـــن
همســـران در تربيـــت فرزنـــدان نيـــز
مؤثــر اســت .وقتــی والدیــن اهــل
رعایـــت عفـــاف و حجـــاب
باشـــند ،بهطبـــع فرزنـــد هـــم از
پ ــدر و م ــادر الگ ــو میگي ــرد و ا گ ــر
والدیـــن الگـــوی شایســـتهای
ب ــرای فرزن ــدان
و الگـــوی

راهکاره ــای افزای ــش عف ــاف و حج ــاب بی ــن
همس ــر ا ن
همســـران بایـــد هميشـــه خـــود را از
نظـــر معنـــوی شـــارژ کننـــد و بـــا
خانوادههایـــی کـــه دارای الگوهـــای
خـــوب رفتـــاری بيـــن همســـران
هس ــتند ،رفتوآم ــد داش ــته باش ــند.
داش ــتن دوس ــت خ ــوب و رفتوآم ــد
بــا افــرادی کــه عفــاف و حجــاب دارنــد،
موجـــب تقویـــت روحيـــه میشـــود .قـــرآن
همسران در زندگی
میفرمایـــد« :در راه نيکـــی و پرهيـــزکاری
ب ــا ه ــم تع ــاون و هم ــکاری کني ــد ».تق ــوا زناشویی هرچقدر حضور
یکـــی از مصادیـــق عفـــاف و حجـــاب خدا را بیشتر ح� کنند،
باحیا و عفیفتر میشوند
اســـت.
پ ــس ش ــارژ معنویش ــدن ،حرمرفت ــن ،و رفتار درست و شایسته
از خود بروز میدهند
موعظهش ــنيدن و ب ــا خانوادهه ــای خ ــوب
مرتبطب ــودن ب ــه نح ــوی ب ــر افزای ــش عف ــاف و
حج ــاب بي ــن همس ــران مؤث ــر اس ــت.
پ ــس همس ــران بای ــد ادب حض ــور در کن ــار
یکدیگ ــر را مراع ــات کنن ــد ،یعن ــی حف ــظ
احت ــرام همدیگ ــر  ،تحقيرنک ــردن یکدیگ ــر ،
برجســـتهنکردن عيبهـــای همدیگـــر و توجـــه بـــه نـــکات
مثبـــت یکدیگـــر .
بـــه تعبيـــری در مســـابقه محبتکـــردن شـــرکت کننـــد،
نـــه مســـابقه محبتدیـــدن .افـــرادی هســـتند کـــه
مس ــابقه میدهن ــد ب ــرای اینک ــه دیگ ــران ب ــه آنه ــا
ــت.
محبـــت کننـــد .ایـــن خصلـــت کودکانـــه اســــت.
ز یـــرا کـــودکان هميشـــه انتظـــار دارنـــد کســـی بـــه
آنه ــا محب ــت کن ــد ،ام ــا زمان ــی ک ــه انس ــان ب ــزرگ و
دارای شـــخصيت واال میشـــود ،دوســـت دارد
ب ــه دیگ ــران محب ــت کن ــد.
بنابرای ــن همس ــران مؤم ــن در ارتب ــاط
بـــا یکدیگـــر بایـــد بـــه ایـــن نـــکات
توج ــه کنن ــد .در ای ــن ص ــورت
زندگ ــی ش ــيرینتر و پایدارتـــری
را در دني ــا و آخ ــرت خواهنـــد
داش ــت.
���ره����| ���ر ۱۴۰۱

25

آرامش با قانون «شصت ،بیست ،بیست»

حجتاالسام دکتر
مسلم داوودینژاد
مشاور خانواده

ازدواج آسـان برگرفتـه از ت�ییـر باورهاسـت .یعنـی وقتـی باورها عوض میشـود ،رفتارها ت�ییر میکند.
مشـکل مـا ایـن اسـت کـه برای تبلی� ازدواج آسـان فقط بـر ت�ییر رفتارها سـرمایهگذاری میکنیم.
بـاور مـا ایـن اسـت کـه ازدواج قـرار اسـت آرامشمحـور باشـد ،نـه آسـایشمحور و از ایـن رو بـرای
آرامـش بایـد حـال دل خـوب باشـد .اینطـور ب�رسـیم :آیـا زمانـی کـه بـه خاطـر مسـابقه بیـن زن و
شـوهر یـا خانـواده دختـر و پسـر بـرای امتیازگرفتـن از هـم ،حـال دل خـوب نباشـد ،ازدواج بهراحتـی
شـکل میگیـرد؟ دوسـت خـوب مـن! گام اول قدمبرداشـتن بـرای ازدواج ایـن اسـت کـه بـاور کنیـم
میخواهیـم در ایـن مسـیر آرامـش بیشـتری بـه دسـت بیاور یـم ،نـه آسـایش بیشـتر .ا گـر چنیـن بـاوری
داشـته باشـیم ،فشـارهای اقتصـادی جلـو ازدواج را نمیگیـرد .ایـن مسـئله ،نکتـه مهمـی اسـت.

پذیرش جایگزین توقع
در تأثي ــر مثب ــت ازدواج آس ــان در آغ ــاز
زندگ ــی و ادام ــه آن ،قان ــون پذی ــرش در
زندگــی مهــم اســت .ایــن قانــون دشــمن
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جـــدی توقـــع و حالـــت ارتبـــاط آنهـــا
شـــبيه «اال کلنـــگ» اســـت .هروقـــت
س ــمت توق ــع ب ــرود ب ــاال ،پذی ــرش پایی ــن
میآی ــد .یعن ــی در ای ــن حال ــت زن ی ــا
م ــرد کوت ــاه نم ــی آی ــد ،گذش ــت ن ــدارد
و صب ــر نمیکن ــد .ام ــا ه ــر زمان ــی ک ــه

توقـــع بيایـــد پاییـــن ،ســـمت پذیـــرش
بـــاال مـــیرود و ایثـــار  ،صبـــر  ،گذشـــت
و خيلـــی اتفاقهـــای خـــوب رخ
می دهـــد.
توج ــه کني ــم ک ــه ازدوج آس ــان از ابت ــدا
«اال کلنـــگ» توقـــع را پاییـــن مـــیآورد و

س ــمت پذی ــرش ب ــاال مــیرود .یعن ــی در
ایــن صــورت حــال دل همســران خــوب
اســـت .زیـــرا 80درصـــد بهانههـــای
دع ــوا از بی ــن مـ ـیرود .پ ــس ای ــن ام ــر را
هیچوقـــت نبایـــد فرامـــوش کـــرد.

سخت نگیریم
بـــه جـــای اینکـــه بپرســـیم چـــرا بایـــد
ازدواج آســـان داشـــت ،بایـــد ســـؤال را
اینط ــور تغیی ــر بدهی ــم ک ــه چ ــرا نبای ــد
ازدواج آســـان کـــرد؟
ق ــرار اس ــت طب ــق آی ــه 21س ــوره مبارک ــه
«روم» انس ــان آرام ــش و محب ــت را درک
کن ــد .ای ــن زمان ــی ب ــه وج ــود میآی ــد ک ــه
توق عه ــا از بی ــن ب ــرود و ح ــال دلم ــان
خــوب باشــد ،نــه اینکــه یکســره اســترس
نهــا را داشــته
هزینــه امکانــات و گیرداد 
باش ــیم .پرس ــش ای ــن اس ــت ک ــه چ ــرا
نق ــدر س ــخت کردهای ــم؟
ازدواج را ای 

قانون «شصت ،بیست ،بیست»
یک ــی از راهکاره ــا ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای
ایجــاد ازدواج آســان از خودمــان شــروع کنیــم
و از قان ــون «ش ــصت ،بیس ــت ،بیس ــت»
به ــره ببر ی ــم .یعن ــی 60درص ــد توق عه ــا را
در خودم ــان کاه ــش دهی ــم و 20درص ــد
تغاف ــل کنی ــم و بگویی ــم ح ــاال همس ــرمان
آنچــه میخواســتیم انجــام نــداد ،ولــی مهــم
نیس ــت .ای ــن مطل ــب طب ــق هم ــان کالم
امــام صــادق(ع) اســت کــه فرمودنــد :کســی
ک ــه در زندگ ــی تغاف ــل و بیخیال ــی نداش ــته
یش ــود.
باش ــد ،زندگ ــی برای ــش تی ــره و ت ــار م 
البت ــه ق ــرار نیس ــت توق ــع نداش ــته باش ــیم.
ب ــه همی ــن دلی ــل بای ــد 20درص ــد ه ــم توق ــع
داشــته باشــیم ،ولــی گاهــی قضیــه برعکــس
اس ــت و در زندگ ــی 100درص ــد توق ــع دار ی ــم.
بنابرای ــن ،راز قان ــون «ش ــصت ،بیس ــت،
بیس ــت» میتوان ــد مش ــکل ازدواج آس ــان را
ح ــل کن ــد.

توجه کنیم که ازدوجآسان
از ابتدا «اال کلنگ» توقع
را پایین میآورد و سمت
پذیرش باال میرود.
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محرمانه میالن
نوشته فرناز شهیدثالث

انتشارات :شهرستان ادب
تعداد صفحات295 :
نوبت چاپ :اول.

سارا حجیپور

کتــاب «محرمانــه میــالن» نوشــته فرنــاز شــهیدثالث
اســت امــروز بیــش از هــر وقــت دیگــری پرســشهایی در
ســر داریــم ،از قبیــل :آنجــا چگونــه اســت؟
انسان کجا میتواند زندگی بهتری داشته باشد؟
کجــا جــای بهتــری بــرای مــن و خانــوادهام اســت؟ زندگــی
بهتــر و حــال خــوب در کجاســت؟
شــاید بــرای شــما هــم ایــن پرســشها آشــنا باشــند و بارهــا
بــه آنهــا اندیشــیدهاید.
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 .میتوانیــم ایــن کتــاب را بــا هــم
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ســفر کنیــم و بخوانیــم.
نویســنده ایــن اثــر در ذیــل ادبیــات مهاجــرت نوشــته
اســت:
انســان بنــا بــه سرشــت خــود همــواره در جســتوجوی
«جایــی بهتــر » بــوده اســت .تاریــخ ،روایــت هميــن
رفتنهــا ،یافتنهــا و ماندنهاســت.
در ادبيــات عاميانــه نيــز ســفر یکــی از پربســامدترین
بنمایههاســت کــه در پــس آن ایدئولــوژی «آنجــا جــای
بهتــری اســت» نهفتــه اســت ،امــا اینکــه تــا چــه حــد ایــن
ایدئولــوژی تحقــق مییابــد و اینکــه آرمانشــهر غربــی
درواقــع مؤلفههــای مألــوف آن را دارد یــا نــه ،بحثــی

اســت کــه امــروزه در حــوزه علــوم اجتماعــی و نقدهــای
پسااســتعماری داغ اســت.
بازتــاب ایــن مســئله در ادبيــات داســتانی ایــن روزگار ،
موجــب پیدایــش گونــهای ادبــی شــده کــه بــا عنــوان
ادبيــات مهاجــرت شــهرت یافتــه اســت.
جنگهــای جهانــی اول و دوم موجــب ســيل عظيــم
مهاجــرت مــردم آســيبدیده از جنــگ شــد؛ کســانی
کــه بــه ســرزمين دیگــری رفتــه بودنــد و نوشــتن را آغــاز
کردنــد ،ادبياتــی را پایهریــزی کردنــد کــه بعدهــا ادبيــات
مهاجــرت نــام گرفــت.
ایــن نــوع نوشــتهها بــه تجربــه زندگــی در فضاهایــی
متفــاوت از فرهنــگ خــود و مشــکات هویتــی
اجتماعــی ناشــی از ایــن زندگــی میپــردازد« .ادبيــات
مهاجــرت از اصطاحــات مربــوط بــه ادبيــات
پسااســتعماری اســت کــه ریشــه در فرهنــگ یونانــی
دارد و در آغــاز بــرای آوارگــی یونانيــان و یهودیــان در
جهــان بــه کار بــرده میشد»(تفرشــیمطلق.)5 :1389 ،
ادبيــات مهاجــرت محصــول ســالهای پــس از
جنگهــای اول و دوم جهانــی اســت و بــه آثاری اطاق
میشــود کــه بــه تجربــه زندگــی در فضاهایــی متفــاوت
از فرهنــگ خــود و مشــکات هویتــی اجتماعــی ناشــی
از ایــن زندگــی پرداختــه اســت.

پــس از ایــن خاصــهای از داســتان ایــن کتــاب و
تحليــل و تبيیــن ایــن کتــاب را از زبــان نویســنده ایــن
اثــر میخوانيــم:
مهاجــر بــا ســردرگمی در فرهنــگ کشــور ميزبــان دچــار
اختــال هویــت میشــود .گویــی از فرهنــگ خویــش
گســيخته اســت ،امــا بــه فرهنــگ کشــور ميزبــان نيــز
هنــوز تعلقــی نــدارد .بنابرایــن بــرای یافتــن هویــت
حقيقــی خــود همــواره در تکاپوســت.
فــرد مهاجــر بــا دیــدن و شــنيدن آنچــه در کشــور ميزبــان
میگــذرد ،دچــار شــوک فرهنگــی ،تزلــزل شــخصيتی و
دوگانگــی اندیشــگانی میشــود.
ادبيــات مهاجــرت در ایــران پــس از انقــاب اســامی
بــه وجــود آمــد .درحقيقــت میتــوان مهاجــرت ایرانيــان
را نيــز بخشــی از مهاجرتهــای فــراوان ســده اخيــر
دانســت« .ایــن حيطــه از ادبيــات و نقــد ادبــی حاصــل
مهاجرتهــای انبــوه قــرن بيســتم و تحــوالت جهانــی در
ایــن دوران است»(افشــاریبهبهانی و زاهــدی:1392 ،
.)150
نویســندگان ایــن شــاخه ادبــی ،مســائل و معضــات
مهاجــرت را مرکــز توجــه خویــش قــرار دادهانــد و بيشــتر
روایتشــان را براســاس سرگذشــت واقعــی خویــش یــا

یکــی از نزدیکانشــان بنــا کردهانــد.
در ایــن نــوع از ادبيــات ،بحرانهــای عاطفــی ناشــی از
فرهنــگ غــرب و ناهمخوانــی آن بــا شــخصيتهای
اصلــی رمانهــا بــه تصویــر کشــيده میشــود.
بهطــور کلــی شــخصيتهای اصلــی ایــن آثــار کــه
درحقيقــت بهنوعــی تبلــور چندگانــه شــخصيت
خــود نویســنده اســت ،دچــار تعــارض فرهنگــی شــک
و تردیــد در بــاب مفهــوم خــود و دیگــری و تعلــق
خاطــر بــه فرهنــگ ســنتی در نتيجــه تحــت حمایــت
فشــارهای همهجانبــه قــرار میگيرنــد و احســاس زیــان
و درهمشکســتگی روحــی میکننــد.
در «محرمانــه ميــان» تئــو شــایا (طاهــر شایســته) اهــل
افغانســتان ،متولــد نيشــابور  ،بزرگشــده هــرات بــا فــرار
از مــرز ایــران بهســختی و طــی اتفاقاتــی ســر از ایتاليــا
درمــیآورد و عــکاس صاحبنامــی میشــود.
همــه مهاجــران افغــان باوجــود قابليــت و تاشهــای
بســيار ماننــد تئــو خوششــانس نيســتند تــا زندگــی
روی خوشــش را بــه آنهــا نشــان بدهــد.
تئــو زخمــی از ســالها مــرگ نزدیــکان ،جنــگ ،آوارگــی،
بیکســی و تنهایــی ،حتــی دوســت نــدارد تــا کســی نــام
و هویــت حقيقــی او را بشناســد.
او حتــی تــاش دارد تــا خــودش هــم فرامــوش کنــد کــه
طاهــر بــوده اســت .او در ناخــودآ گاه و خودآ گاهــش
همزمــان در تــاش و مبــارزه بــرای فراموشــی گذشــتهاش
اســت.
او تئــو را دوســت دارد ،نــه طاهربــودن را .طاهربــودن چــه
آوردهای برای او داشــته اســت؟
آیــا موفقيــت در ایــن مســير فقــط تــاش تئــو اســت ،یــا
چيــزی شــبيه جبــر بناســت تــا قدرتــش را بــه رخ بکشــد
و ناتوانــی او را بــرای تغيیــر اثبــات کنــد؟
متولــد خاورميانــه پرآشــوب میتوانــد از آشــوب و مــرگ
و جنــگ بگریــزد؟
میتوانــد در ایــن دنيــا جــوری گــم شــود کــه انــگار
هيــچگاه هيــچ نســبتی بــا خاورميانــه نداشــته اســت؟
در ادبيــات دیاســپورا ســوژه انســانی (تئــو ) همــواره
هویــت خــود را درون گفتمــان و در ســپهر نشــانهای آن
بــه دســت مــیآورد.
عناصــر هویتســاز فقــط در ســپهر نشــانهای خــود
قابــل فهــم هســتند و در دیگــر ســپهرهای نشــانهای
چيــزی عجيــب ،بيگانــه و درکنشــدنی هســتند.
امــا گفتمانهــای مختلــف بــرای جــذب ســوژه انســانی
همــواره در حــال رقابــت بــا یکدیگرنــد و ســوژه بنــا بــه
ضــرورت ،ممکــن اســت فضــای گفتمانــی خــود را تــرک
کنــد و بــه فضــای دیگــر گفتمانهــا وارد شــود.
در فضــای «دیگــری» عناصــر هویتســاز ســرزمين
مــادری او  ،چنــدان حضــوری موجــه ندارنــد و بهدليــل
متفاوتبــودن بيگانــه و گاهــی حتــی تهدیدآميــز
���ره����| ���ر ۱۴۰۱
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شــناخته میشــوند.
پیوندبودگــی نوعــی مقاومــت اســت کــه بــرای مهاجــر
یــا فــردی کــه ســرزمینش اشــغال شــده اســت ،پیــش
میآیــد .زیــرا در شــرایط مهاجــرت و حضــور بیگانــه در
ســرزمین فــرد ،تقابــل میــان اســتعمارگر و اســتعمارزده
دیــده میشــود.
در آســتانه بــودن نیــز کــه از اصطالحــات برســاخته
هومــی بهابهــا اســت ،بررســی ایــن اســت کــه «چطــور
فــرد در شــرایط درآســتانهبودن میتوانــد بــه خــود
حقیقــیاش واقــف شــود(».بهابها.)۱۶ :۱۹۹۴ ،
اینگونــه کــه خــود حقیقــی و غیرحقیقــی مهاجــر  ،در
تالطــم اســت و بــه گذشــته خــود میاندیشــد ،نــه خــود منابع:
را غربــی میدانــد و نــه شــرقی.
زردشــت افشــار یبهبهانی و فریندخــت زاهــدی،
مــردم کشــور بیگانــه ،یعنــی کشــور میزبــان (ایتالیــا) ،بــه مقالــه ادبیــات نمایــش مهاجــرت ایرانیــان ســاکن
مهاجــران (تئــو ) بــه چشــم دیگــری مینگرنــد و آنــان را اســترالیا .تحلیــل پسااســتعماری نمایشنامــه در آیینــه
فرودســت میداننــد .مهاجــر شــرقی دچــار تشــویش اثــر محمدعیدانــی ،نشــریه جامعهشناســی هنــر و
اســت و مــدام بــر ســرگردانیاش افــزوده میشــود
ادبیــات ،شــماره .۱۳۹۲ ،۵
و بهدلیــل خودباختگــی و نداشــتن هویتــی
اهللکــرم عباســی ،محبوبــه خراســانی و محمــود
مســتقل در عــذاب اســت.
حیــدری ،مقالــه هویــت و مهاجــرت در
بحــران هویــت شــخصیت اصلــی
رمــان دال و عصفــور مــن الشــرق ،نشــریه
رمــان «محرمانــه میــان» و ابزارهــای
کاوشنامــه ادبیــات تطبیقــی ،شــماره،۳
فرهنگــی هویتســاز  ،باعــث
پاییــز .۱۳۹۹
شــکلگیری مقولــه هویتــی در رمــان
h.k the location of culture.
میشــو ند .
1994 london. routledeg
تئــو بــرای رهایــی از اســارت و
عنــوان :محرمانــه میــان /پدیــدآور :
بهدســتگرفتن افســار زندگــیاش
فرنــاز شــهیدثالث /انتشــارات:
مجبــور بــه مهاجــرت و حتــی فراموشــی
شهرســتان ادب /تعــداد صفحــات:
«ادبیات مهاجرت از
هویــت اصلــی خــود اســت ،امــا مــردم
 /۲۹۵نوبــت چــاپ :اول.
اصطالحات مربوط به
کشــور بیگانــه ،یعنــی کشــور میزبــان ،بــه
ادبیات پسااستعماری
او بــه چشــم دیگــری مینگرنــد و او را
است که ریشه در فرهنگ
فرودســت میداننــد.
او کــه مهاجــری شــرقی اســت ،مــدام دچار یونانی دارد و در آغاز برای
تشــویش میشــود ،مــدام بــر ســرگردانیاش آوارگی یونانیان و یهودیان
در جهان به کار برده
افــزوده میشــود و بهعلــت خودباختگــی
و نداشــتن هویتــی مســتقل در عــذاب میشد»(تفرشیمطلق،
در پایــان چنــد منبــع کــه میتوانــد ذیــل
.)۵ :۱۳۸۹
اســت .حتــی هویــت جعلــی دردی از او
مباحــث ســبک زندگــی ســالم شــما را
دوا نمیکنــد.
یــاری کنــد ،در زیــر میآوریــم:
پریشــان
فکری
ن
روشــ
شــخصیت
او
مجله الکترونیک واو
و دوهویتــی را نشــان میدهــد کــه نــه تــوان برگشــتن
https://evav.ir
بــه ســنت اصیــل خــود را دارد و نــه مدرنيتــه غــرب را
نشر اطراف
میپذیــرد.
https://atraf.ir
چنانکــه تضــاد و تقابــل و دیالکتیــک حاکــم بــر رمــان
سایت پژوهشهای معنوی با نگاهی به
«محرمانــه میــان» ،حکایتگــر تضــاد و تقابــل تئــو بــا
معنویتگرایی جدید ،تربیت دینی و سبک زندگی
غربیهــا و پیونــد هویتــی مهاجــران اســت.
اسالمی
فرهنــگ
بیــن
ایدئولــوژی حاکــم بــر رمــان فقــط تقابــل
https://pmbo.ir
غــرب و شــرق را نشــان نمیدهــد.
سایت جامع فرهنگیمذهبی شهیدآوینی
در ایــن ایدئولــوژی ،چهــره بومــی اســتعمارزده در
https://aviny.com

آلودهکــردن و پیونــددادن مبانــی اســتعماری مؤثــر
اســت.
شــهیدثالث در اولیــن اثــرش بــا تهــور و جســارت مســئله
را از تقابــل شــرق و غــرب فراتــر بــرده اســت و بــه انســان
نــگاه و اشــاره دارد.
او یکــی از مهمتریــن دغدغههــا و معضــات انســان
معاصــر را دســتمایه خلــق اثــر قــرار داده و بــه آن
پرداختــه اســت« .تئــو » نمــاد انســان معاصــر رانــده از
اینجــا و مانــده از آنجاســت؛ نــه فقــط یــک افغانســتانی
و نــه فقــط یــک ایرانــی.

30

نوردیده
افزایش جمعیت در گرو اجرای
سیاستهای 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 سیاستهای جمعیتی
�حلی� آما�ی �ا�� س�� �ا���ی در ا��ان
براسـاس دادههـای سرشـماری
سـال 1365در ایـران ،شـاخص بـاروری
کل نشـان میدهـد بـهازای هـر زن
بهطـور متوسـط در طـول 35سـال دوران
بـارداری 6/7فرزنـد بهدنيـا میآیـد .ایـن
دکتر
غامرضا حسنی شـاخص در زمـان کنونـی 1/6فرزنـد
بـهازای هـرزن در طـول 35سـال دوران
عضو هيات علمی
گروه علوم اجتماعی بـارداری برآورد شـده اسـت .یعنـی بهطور
دانشگاه فردوسی متوسـط بـهازای هـر زن 5فرزنـد کاهـش
مشهد و مسئول داشـته اسـت و ایـن شـدت کاهـش
اندیشکده جمعيت یکـی از سـریعترین کاهشهـای سـطح
بـاروری در جهـان محسـوب میشـود؛
بهطوریکـه ایـن کاهـش فقـط 35سـال
طـول کشـيده اسـت؛ درحالیکـه در
کشـورهای توسـعهیافته کـه در قـرن19
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سـطح بـاروری 4فرزنـد را داشـتند ،رسـيدن بـه باور هـای پایینتـر از حدجایگزینـی،
حـدود 100تـا 150سـال طـول کشـيده اسـت و اکنـون شـاخص بـاروری کل در ایـن
کشـورها بهطـور متوسـط 1 .4فرزنـد اسـت.
بنابرایـن شـدت کاهـش بـاروری در کشـور مـا مسـئله بـوده اسـت ،نـه خـود کاهـش کـه
تحتتأثيـر عواملـی ماننـد تغيیـر در سـبك زندگـی ،تأخيـر در سـن ازدواج ،افزایـش
فاصلـه بيـن فرزنـدان ،تأخيـر در آوردن فرزنـد اول ،افزایـش هزینههـای فرزنـدآوری،
افزایـش تحصيـات زنـان و تغيیـر در پایـگاه اجتماعـی زنـان و سياسـتهای تنظيـم
خانـواده در دهـه 1370از عوامـل مهـم ایـن کاهـش در ایـران بـوده اسـت.
درواقـع هنگامـی کـه بـاروری کل در کشـوری کمتـر از 1 .2فرزنـد بـه ازای هـر زن باشـد،
چنيـن جمعيتـی بهتدر یـج بـا کاهـش رشـد و درصـورت تـداوم سـطح پاییـن بـاروری،
بـا رشـد منفـی جمعيـت روبـهرو میشـود و سـاخت جمعيتـی سـالخوردهای را
تجربـه میکنـد .بـرای آنکـه بتوانيـم افزایـش سـطح بـاروری را تحقـق ببخشـيم ،بایـد
سياسـتهای جمعيتـی را بـرای رسـيدن به سـطح بـاروری بيـش از 2 .1هدفگذاری
کنيم .اکنون با وجود آنکه سـطح باروری در ایران  1٫6و پایینتر از سـطح جایگزینی
اسـت ،بهدليـل گشـتاور مثبـت جمعيـت ،یعنـی تعـداد ز یـاد زنـان در سـن بـاروری،

حاصـل سـطح بـاروری ز یـاد در دهـه 60ما تا بست هشـدن پنجره
فرصـت بهوجودآمـده بـا رشـد منفی روبهرو نیسـتیم ،امـا حدود
20سـال فرصـت دار یـم و بـا توجـه بـه شـدت کاهـش بـاروری در
ایـران ،ایـن فرصـت ممکـن اسـت کمتـر هـم بشـود .بنابرایـن
سیاسـتهای جمعیتـی ایـران در راسـتای افزایـش جمعیـت
بـه باال تـر از حـد جایگزینـی ضـروری بـه نظـر میرسـد .البتـه
تحقـق ایـن امـر نیازمنـد توجـه و هماهنگـی الزم در سـطح
سـاختاری در ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و اعمال
سیاستهای حمایتی جوانی جمعیت در تشكیل ،تحكیم،
توسـعه و تعالـی خانـواده اسـت.
یكـی از پیامدهـای بـاروری کـم ،فشـار اقتصـادی ز یـاد بـر
نیـروی کار در اثـر افزایـش سـالخوردگی جمعیـت و كاهـش
نسـبت نیـروی كار بـه جمعیـت بیـش از 60سـال اسـت .رشـد
جمعیتـی مـا در سـال 1365و ب هطـور متوسـط در دهه55تا،65
3 .9درصـد بـوده اسـت .یعنـی بـهازای هـر 1000نفـر 39 ،نفـر بـه
جمعیـت سـاالنه افـزوده شـده اسـت .برآوردهـا نشـان میدهـد
در سـال 1400رشـد جمعیـت ایـران 0 .9درصـد بـوده اسـت
و درنتیجـه بـهازای هـر 1000نفـر در سـال ،فقـط 9نفـر افزایـش
جمعیـت دار یـم .یعنـی 3درصـد کاهـش رشـد جمعیـت طـی
35سـال و این سـرعت کاهش رشـد بیشتر تحتتأثیر كاهش
بـاروری بـوده اسـت.

از طـرف دیگـر  ،تأثیـرات اجتماعـی بـاروری کـم ،بعـد خانـوار را
کاهش میدهد و پیوندهای خویشـاوندی را محدود میکند و
تجربه داشـتن عمو ،دایی ،خاله و عمه همانطور که امروز در
یشـود ،كمتـر توسـط نسـلهای
کشـورهای اروپایـی مالحظـه م 
یشـود .احسـاس تنهایـی بیشـتر از گذشـته
جدیـد تجربـه م 
یشـود و انـزوای اجتماعـی
بهو یـژه در سـالخوردگی تجربـه م 
بیشـتر خـودش را نشـان میدهـد .بـرای همیـن خانوادههایـی
کـه بـاروری کمـی دارنـد ،بـا وجـود اینکـه از لحـاظ ظاهـری رفـاه
بیشـتری دارند ،احسـاس انزوای اجتماعی بیشـتری نیز دارند.
تکفرزنـدی و بیفرزنـدی آسـیبهای ز یـادی دارد و نظـام
حمایتـی خانـواده و سـرمایه اجتماعـی آن را ب هشـدت كاهـش
میدهد و عالوه بر آن ،جایگزینی نیروی انسانی در آن مختل
یشـود .اکنون در ژاپن بهازای هر 2نفر در سـن اشـتغال ،یک
م 
نفـر بازنشسـته اسـت و آن 2نفـر بایـد هزینه آن یـک نفر را تأمین
کننـد .بنابرایـن درصـد ز یـادی از درآمدشـان را بایـد مالیـات
پرداخـت کننـد تـا یـک نفـر در بازنشسـتگی حقـوق دریافـت
كنـد .آیندهپژوهـی جمعیـت در ایـران نیـز در صـورت تـداوم
سـطح بـاروری کـم ،ما را بـا چنین وضعیتی روبـهرو خواهدكرد،
بهطور یكـه در سـال 2050بـه ازای هـر 4نیـروی كار در سـن
15تا64سـال ،یک نفر بازنشسـته خواهیم داشـت که برآوردهها
بیـش از 22میلیـون نفـر جمعیـت سـالخورده را پیشبینـی
میكننـد.
درنتیجـه ایـن مسـائل بـه یـک نـوع وضعیـت سـاختاری
یشـود کـه فشـار بـر نیـروی کار را
جمعیـت منجـر م 
افزایـش میدهـد .حـاال ا گـر بتوانیـم ب هطـور متناسـبی طبـق
سیاسـتهای جمعیتـی شـرایط الزم را بـرای تشـکیل ،تحکیـم
خانـواده و فرزنـدآوری خانـواده مدیر یـت کنیـم ،مسـلم بدانیـم
کـه بـا بحـران سـالخوردگی و مسـائل آن روبـهرو نخواهیـم
شـد و حتـی میتوانیـم بـه دیـد یـک فرصـت بـه آن نـگاه کنیـم،
نطـور
ولـی ا گـر قصـور مدیر یـت رخ دهـد ،مسـلم بدانیـم هما 
کـه متأسـفانه زمانـی كـه ایـن جمعیـت جـوان بـود و جوانـی را
معضل دانسـتیم و سیاسـتهای تنظیم خانواده را اجرا کردیم
یکردیـم کـه تـا ایـن انـدازه کاهـش بـاروری روی دهـد،
و فکـر نم 
بیتوجهـی بـه 70درصـد نیـروی كار در عصر طالیی جمعیت
ایـران كـه در 15تا64سـالگی قـرار دارنـد و نیـروی بالقـوه جهـش
اقتصادی ایران محسـوب میشوند نیز میتواند سالخوردگی
نهـای اجتماعـی و اقتصـادی همـراه سـازد.
را بـرای مـا بـا بحرا 
بـا اجراییكـردن مفـاد سیاسـتهای جمعیتـی ابالغـی رهبـر
معظـم انقلاب و توجـه بـه قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی
جمعیـت بـا افزایـش میـزان بـاروری ،توجـه بـه سلامت زنـان،
توانمندسـازی جوانـان ،سلامت کـودکان ،فرزندپـروری در
کنـار فرزنـدآوری ،توجـه بـه سیاسـتهای زیسـتمحیطی و
کاهـش مرگومیرهـای حاصـل از رعایتنشـدن رابطـه انسـان
بـا محیطزیسـت بهو یـژه در شـهرها ،كاهـش مرگومیرهـای
حاصـل از سـوانح و آسـیبهای اجتماعـی و همچنیـن
جلوگیری از مهاجرت نخبگان و بهرهگیری از مهاجران خارج
از كشـور بـه پویایـی و جوانـی جمعیـت دسـت یابیـم.
شمارهنخست| بهار 1401
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با تولد فرزندان بیشتر ،پشتیبان و حافظ کشورمان باشیم

دکتر حسين کدخدا،
مدیر گروه
روانشناسی و
مشاوره دانشگاه
فرهنگيان

در زمینـه اهمیـت فرزندپـروری احادیـث ،آیـات و روایـات ز یـادی دار یـم .در زمـان پیامبـر(ص) بـه
کسـی کـه فرزنـدی نداشـت ،لقـب «ابتـر» به معنی مقطوعالنسـل میدادند؛ یعنی کسـی که نسـلش
قطـع شـده اسـت .ایـن در حالـی بـود که پیامبـر(ص) دختری به نـام حضرت فاطمه(س) داشـتند.
در همیـن ارتبـاط ،ائمـه معصـوم(ع) ازجملـه امـام رضـا علیهالسـالم میفرماینـد :کسـی کـه فرزنـد
نـدارد ،ذلیـل و خـوار اسـت.
امـام زینالعابدیـن علیهالسـالم نیـز میفرماینـد :سـعادت مـرد ایـن اسـت کـه فرزنـد داشـته باشـد و
فرزندانـش در مشـکالت بـه یـاری او برخیزنـد.

تعداد فرزندان در قدیم و امروز
در قدیـم تعـداد فرزنـدان ز یـاد بـوده ،امـا امـروزه کم شـده اسـت.
برخـی از عواملـی کـه باعـث ایـن امـر شـده اسـت ،عبارتانـد
از :
الـف -در زمـان قدیـم فرزنـد ز یـاد میآوردنـد ،چـون ممکـن
بـود برخـی از آنهـا در جنگهـا یـا بـر اثـر بيمـاری بهو یـژه
بيماریهـای واگيـر بهعلـت عقبماندگـی علـم پزشـکی از
بيـن برونـد.
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ب -در زمـان قدیـم بهخصـوص در جوامـع کشـاورزی فرزندان
نيـروی کار بودنـد و بـه والدینشـان کمـک میکردنـد .چـون
مشـاغل کشـاورزی نيـاز بـه رقابـت ز یـادی نداشـت و سـواد
و تحصيـات ز یـادی نمیخواسـت ،همـه فرزنـدان در امـر
کشـاورزی سـهيم بودنـد.
ج -مسـئوليتپذیری بسـياری از جوانـان کمتـر شـده اسـت.
بنابرایـن تـن بـه ازدواج یـا بچـهداری نمیدهنـد.
د -امـروزه تربيـت فرزنـد بـا توجـه به پیشـرفت جوامع به سـمت
صنعتیشـدن ،هنر پیچيدهای اسـت که نياز به مهارتهای
فرزندپـروری والدیـن دارد و چـون بسـياری از والدیـن

تهـا را ندارنـد ،بچـهدار
ایـن مهار 
نمیشـوند ،یـا بچـه کـم میآورنـد.
ه -مشـکالت اقتصـادی یکـی دیگـر
از ایـن عوامـل اسـت .امـروزه زوجیـن یـا
یشـان
بایـد هـردو شـاغل باشـند ،یـا یک 
دو شـیفت کاری داشـته باشـد و یـا
والدینشـان کمـک کننـد تـا بتواننـد از
پـس مخـارج برآینـد.
و -در زمـان قدیـم چـون خانواد ههـا
گسـترده بـود ،چنانچـه والدیـن در خانـه
گهـا کار
گهـا و مادربزر 
نبودنـد ،پدربزر 
یشـدند،
تربیـت فرزنـدان را عهـدهدار م 
لشـدن زوجیـن،
امـا امـروزه بـا مستق 
ممکـن اسـت فرصتـی بـرای تربیـت
فرزنـدان نداشـته باشـند.
ز  -در قدیـم چـون بـزرگان قـوم از عوامـل
آموزشـی بودنـد و همـه از گفت ههـای
آنـان تبعیـت میکردند ،تربیـت فرزندان
مشـکل نبـود ،امـا امـروزه چـون عوامـل
آموزشی(رسـانهها ازجملـه روزنام ههـا،
فضـای مجـازی و)...گسـترش پیـدا
کـرده اسـت ،تضادهـای تربیتـی ز یـاد
اسـت .بنابرایـن والدیـن خودشـان در
ایـن زمینـه ابهـام دارنـد ،تـا چـه رسـد کـه
بـه داشـتن و تربیـت فرزنـد فکـر کننـد.
ح -باالرفتـن سـن ازدواج نیـز یکـی دیگر
از عوامـل اسـت.امروزه بـا باالرفتـن سـن
ازدواج و اسـترسهای موجـود در برخـی
از خان مهـا احتمـال دارد حتـی پیـش از
ازدواج یائسـه شـوند و قدرت فرزندآوری
را از دسـت بدهنـد .همچنیـن برخـی
ممکـن اسـت حوصلـه بچـهداری
نداشـته باشـند.
ط -فرزنـدان را در قدیـم پشـتیبان و
عصای دسـت میدانسـتند و در برخی
مواقـع بـا آوردن فرزنـدان ز یـاد ،قـدرت
ایـل و طایفـه خـود را ز یـاد میکردنـد.

ضررهـای تکفرزنـدی یـا نداشـتن فرزنـد
ز یاد
الـف -وقتـی خانـواده یـک فرزند داشـته
باشـد ،احتمـال اینکـه فرزنـد لـوس و
نازنـازی بـار بیایـد ،ز یـاد اسـت.
کبـودن فرزنـد ممکـن اسـت
ب -ت 
والدیـن را مجبـور کنـد کـه بـرای

کودکشـان سـگ یا حیـوان خانگی دیگر
یهـای
بخرنـد و ایـن امـر غیـر از بیمار 
واگیـر و مشـترک بیـن انسـان و حیـوان،
آسـیبهای ز یـاد دیگـری نیـز ممکـن
اسـت بهدنبـال داشـته باشـد.
ج -بهعلـت نداشـتن همصحبـت
و ه مبـازی ،فرزنـد تـک ممکـن اسـت
بیشـتر وقتـش را در فضـای مجـازی
بگذرانـد و از فضـای طبیعـی و واقعـی
دور شـود.

فواید داشتن فرزند زیاد
پیـش از شـروع ایـن مبحـث الزم اسـت
یکـه والدیـن بتواننـد
ذکـر شـود درصورت 
و امکانـش را داشـته باشـند کـه بچـه
بیاورنـد ،داشـتن فرزنـد بیـش از یکـی،
ایـن فوایـد را دارد:
الـف -چـون کـودکان بیشـتر از همدیگر
یـاد میگیرنـد ،بنابراین قوانین و مقرارت
خـاص در خانـه حا کـم خواهـد شـد
و جامعهپذیـری بیشـتری خواهنـد
داشـت.
ب -مشـکالت افسـردگی و احسـاس
تنهایـی فرزنـدان کمتـر خواهـد شـد.
ج -اعتمادبهنفـس والدیـن ز یـاد
یشـود و خود را پرثمر و مفید خواهند
م 
دانسـت.
د -جایـگاه و اقتـدار والدین در خانواده
حفظ خواهد شـد.
ه -زوجینـی کـه بچـه ندارنـد ،ممکـن
اسـت سـر بچهدارنشـدن بحـث و
مشـاجره داشته باشند .در قدیم بچهها
خهـای زندگـی میدانسـتند.البته
را می 
ایـن مسـئله بـه ایـن معنـا نیسـت کـه
زوجیـن تـا ازدواج کردنـد ،بچـه بیاورنـد،
بلکـه بایـد اول خودشـان آمادگـی الزم
بـرای بچهدارشـدن را داشـته باشـند.
و -چنانچـه والدیـن شـاغل باشـند،
گتـر نقـش والدیـن را ایفـا
فرزنـدان بزر 
خواهنـد کـرد.
ز  -امـروزه بـر خلاف زمـان قدیـم فرزندان
بهخصـوص فرزنـدان آخـر بـا والدیـن
اختلاف سـنی ز یـادی دارنـد .بـه همین
علـت صحبـت از نبـود درک متقابـل
یشـود .بنابرایـن فرزنـد ز یـاد باعـث
م 

خواهد شـد که شکاف نسلی با والدین
از طریـق تفاهـم فرزندان با همدیگر حل
شـود.
ح -وقتـی تعـداد فرزنـدان زیـاد باشـد ،به
یهـای گروهـی و پرتحـرک
سـمت باز 
یشـوند،
ماننـد فوتبـال و ...کشـیده م 
ولـی در حالـت تنهایـی بیشـتر فضـای
مجـازی وقتشـان را پـر میکنـد.
ط -اخلاق عملـی اسـت ،نـه گفتنـی.
کـودکان در کنـار هـم محبـت،
نوعدوسـتی و  ...را یـاد خواهنـد گرفـت.
ی -امـروزه کـودکان مـا تحمـل شکسـت
را ندارنـد .چـون تنهـا بودهانـد و هرچـه
خواسـتهاند ،بهراحتـی برایشـان
مهیـا شـده اسـت .بنابرایـن تلاش و
انگیز هشـان کـم شـده اسـت .علاوه
بـر ایـن ،چـون خواهـر و بـرادر ندارنـد
کـه از هـم یـاد بگیرنـد ،ممکـن اسـت
شـخصیت وابسـته بـه والدیـن داشـته
باشـند و نتواننـد در زندگـی آیندهشـان
مسـتقل عمـل کننـد.
ک -درختـی کـه میـوه دهـد ،جمعـی
را بـه خـود مشـغول میکنـد .وقتـی
والدیـن بـه دیـد و بازدیـد میرونـد ،بـا
شـیرینکار یهای فرزندانشـان شـاد
و سـرحال خواهنـد شـد .از طـرف
دیگـر  ،چـون بـا فرزنـدان گفتوگـو
میکننـد و فرزنـدان نیـز بـا هـم تعامـل
یهـای روانـی
دارنـد ،احتمـال بیمار 
یشـود .ا گـر شـدیدترین بیمـار
کمتـر م 
روانـی فرصـت میداشـت کـه روزی
چنددقیقـه بـا کسـی گفتوگـو کنـد،
شـاید بیمـار نمـی شـد .بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه میگوینـد :گـر نکوبـی شیشـه
غـم را بـه سـنگ /هفت رنگش میشـود
هفتـاد رنـگ.
ل -فرزنـد میتوانـد سـرمایه معنـوی
باشـد .فرزنـد هنـر بـاش نـه فرزنـد پـدر /
فرزنـد هنـر زنـده کنـد نـام پـدر.
مـا مسـلمانان اعتقـاد دار یـم پرونـده
اعمالمـان بعـد از مـرگ بسـته نمیشـود.
بنابرایـن تربیـت فرزنـد خـوب میتوانـد
باعـث خیـرات و حسـناتی بـرای
خودمـان باشـد .چـون هـرکار خوبـی کـه
انجـام دهـد ،ما نیز بینصیب نخواهیم
مانـد.
شمارهنخست| بهار 1401

35

پیشنهادهایی برای فرزندآوری بیشتر
الـف -فرهنـگ ازدواج آسـان در کشـور گسـترش پیـدا
کنـد.
ب -در زمـان قدیـم میگفتنـد بـرای تربیـت فرزنـد نیـاز
کحـال
بـه همـت قومـی اسـت .بنابرایـن والدیـن کم 
جهـای جـوان باشـند.
زو 
ج -مسـئوالن محتـرم در نظـر داشـته باشـند کـه مـا
جهـا بگوییـم بچـه بیاور یـد ،ولـی در ایـن
نمیتوانیـم بـه زو 
زمینـه تنهایشـان بگذار یـم .در برخـی کشـورها خدماتـی
و یـژه بـرای خان مهـای بـاردار و حتـی همسرانشـان ارائـه
میدهنـد ،ولـی در کشـور مـا متأسـفانه بـه ایـن قوانیـن
بهـا داده نشـده اسـت .البتـه خوشـبختانه دولـت کنونـی
خدماتـی را شـروع کـرده ،امـا کافـی نیسـت.
د -صداوسـیما و رسـانههای جمعـی در ایـن زمینـه
جهـای موفق و کودکان موفق
میتواننـد فعال باشـند و زو 
را بیشـتر بـه تصویـر بکشـند.
ه -کشـورمان بـه سـمت پیـری مـیرود و ا گـر تصمیـم
درسـتی گرفتـه نشـود ،تـا چنـد سـال دیگـر کشـوری پیـر و
مصرفکننـده خواهیـم داشـت.
و -متأسـفانه در زمینـه رونـد رشـد جمعیـت اتـاق فکـر
ندار یـم .چندسـال پیـش میگفتنـد کـه ا گـر خانـوادهای
بیش از دو فرزند داشـته باشـد ،به فرزند سـوم شناسـنامه
بشـده
تعلـق نمیگیـرد .بـا برنامهر یـزی دقیـق و حسا 
یتـوان جمعیـت را کنتـرل کـرد.
م 
ز -بـه خانوادههایـی کـه فرزنـد دارنـد ،خدمـات بیشـتری
ارائـه شـود .همچنین بـه وعدههای داد هشـده در اینباره
عمل شـود.
ح -در رسـانهها بـه جـای آنکـه بیشـتر خانواد ههـای
پرجمعیت نشـان داده شود ،متأسفانه خانههای لوکس
یشـود کـه فـرد را
تهـای آنچنانـی نشـان داده م 
بـا قیم 
حتـی از ازدواج منصـرف میکنـد ،چـه رسـد بـه اینکـه
فرزنـد بیـاورد .بنابرایـن نیـاز بـه همت صداوسـیما بیشـتر
اسـت.
ط -خانواد ههـای موفـق بیشـتر بـه مـردم معرفـی شـوند تـا
الگـوی راه مزدوجیـن باشـند.
ی -متأسـفانه چـون آمـار طلاق ز یـاد شـده ،تـرس
از ازدواج و بچـهآوری نیـز کـم شـده اسـت .بنابرایـن
جهـا در ابتـدای
یشـود همانگونـه کـه زو 
پیشـنهاد م 
شهـای متعـدد پزشـکی میدهنـد ،چنـد
ازدواج آزمای 
نشـناس و مشـاور نیـز برونـد .چـون
جلسـه پیـش روا 
نشـناس و مشـاور خـوب میتوانـد مسـیر و نقشـه راه
روا 
زندگـی را برایشـان ترسـیم کنـد.
جهـای جـوان پیـش از بچهدارشـدن آمادگـی الزم
ک -زو 
نشـناس
را برای بچهداری داشـته باشـند و نیز پیش روا 
تهـای
متخصـص کـودک و نوجـوان برونـد تـا مهار 
فرزنـدآوری را دریافـت کننـد کـه در تربیـت فرزنـدان
مشـکالت کمتـری داشـته باشـند.
36
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فرزندپروری با نسخه دینی
ایـن روزهـا بیشـتر از بحـث فرزنـدآوری ،فرزندپـروری اسـت کـه اهمیـت دارد .بـرای
همیـن تـا دلتـان بخواهـد کتـاب ،مقالـه ،جزوه و نسـخه ،مکتوب و غیرمکتـوب تولید
شـد ه و در دسـترس خانوادههـا قـرار گرفتهاسـت؛ توصیههایـی کـه بیشترشـان از علم
روانشناسـی غربـی گرفتـه شـده و بـا فرهنـگ ملـی و دینـی مـا همخوانـی چندانـی
نـدارد .بـرای همیـن گاهـی واقعـا پـدر و مادرهـا بـه بنبسـت تربیتـی میخورنـد و
نمیداننـد بـا چالـش ایجادشـده در ارتبـاط بـا فرزندشـان چـه واکنشـی بایـد نشـان
بدهنـد ،درحالیکـه مـا نسـخههای بسـیار کاملـی در سـیره تربیتـی ائمهاطهـار ( ع)
بـرای تربیـت فرزندانمـان داریم؛ توصیههایی که درسـت به مـوازات ورود نظریههای
تربیتـی غربـی بـه کشـورمان بـه پسـتوهای خاطرههـا رانـده شـدهاند .ازایـنرو ،امـروز
و در تجربـه نخسـتین مـان سـعی کردیـم بـه کمـک دکتـر محمدحمیـد صادقیـان،
روانشـناس و مشـاور حـوزه اخلاق و تربیـت ،بـه ایـن موضـوع از دیـدگاه دینـی و
بهویـژه سـیره رضـوی نـگاه دوبـارهای بیندازیـم.
38

فرزنـد اسـت ،بسـیار جـای تأمـل دارد .حسـنخلق و داشـتن
روابـط صمیمـی و همچنیـن وجـود محیطـی سرشـار از آرامـش و
صمیمیـت در زندگـی مشـترک ،هـم بـه نفـع زن و شـوهر اسـت و
هـم زمینـه را بـرای تربیـت درسـت فرزندان فراهم میکند؛ بسـتری
کـه زمینـه دلبسـتگی ایمـن را در زندگـی بهوجـود مـیآورد.
روایـت دیگـری از حضـرت رضـا(ع) دار یـم کـه فرمودنـد« :هیـچ
سـودی بـرای مـرد بهتـر از همسـر صالـح نیسـت کـه هنـگام
شحـال شـود و در غیـاب شـوهر نگهـدار خـود
دیـدن شـوهر خو 
و اموالـش باشـد ».هرکـدام از ایـن احادیـث و روایـات دارای
نکت ههـای تربیتـی بسـیاری اسـت کـه میتوانـد پاسـخگوی
یهـای مـا در زندگـی و در برخـورد بـا
بسـیاری از چراهـا و چگونگ 
ن روزهـا زوجهای
مسـائل مهـم باشـد .در بحـث فرزنـدآوری کـه ای 
جـوان از آن ب هشـدت گر یـزان هسـتند نیز همینطور اسـت .برای
نمونـه از نبـی مکـرم اسلام ،حضـرت محمـد مصطفـی(ص)،
توصی ههـای گهربـاری دار یـم کـه میفرماینـد« :در خانـهای کـه
کـودک در آن نباشـد ،هیـچ برکتـی نیسـت ».یـا «فرزنـد بخواهیـد و
آن را طلـب کنیـد .ز یـرا فرزنـد مایـه روشـنی چشـم و شـادی قلـب
اسـت».

نگاهمان را گستردهتر کنیم
نبـی مکـرم اسلام ،حضرت محمـد مصطفـی(ص) ،میفرمایند:
در اسلام هیـچ بنایـی نـزد خداونـد متعـال دوستداشـتنیتر از
ازدواج نیسـت .همیـن یـک حدیـث تکلیـف مـا را بـا خیلـی از
یمـان ایجـاد شدهاسـت ،مشـخص
چراهایـی کـه امـروز در زندگ 
میکنـد؛ موضوعـی کـه پایـه و اسـاس فرزنـدآوری و پـس از آن
فرزندپـروری در درسـتترین مسـیر ممکـن اسـت.
بنابرایـن ،نخسـتین قـدم در ایـن راه ،انتخـاب همسـر اسـت؛
همسری شایسته که باید شایستگی او را در زمینههای مختلف
و پیـش از ازدواج بهخوبـی بررسـی و سـپس بـرای آن اقـدام کـرد.
تهـای بسـیاری هـم برای تعیینتکلیـف درباره
احادیـث و روایا 
ماهیـت شایسـتگی وجـود دارد کـه بهعنـوان نمونـه در روایتـی
از وجـود نازنیـن حضـرت رضـا(ع) میخوانیـم :شـخصی نـزد
امـام(ع) آمـد و گفـت :بـرای دختـرم خواسـتگار خوبـی آمـده ،اما
بداخلاق اسـت .حضـرت در پاسـخ این مشـاوره فرمودنـد :نباید
بـه ایـن فـرد دختـر بدهـی.
ایـن توجـه بـه حسـنخلق و داشـتن محیطـی آرام بـرای فضـای
زندگـی کـه میدانیـم یکـی از بسـترهای بسـیار مناسـب تربیـت

فقط همسر انتخاب نکنیم
گفتیـم کـه انتخاب همسـر شایسـته گام نخسـت در فرزندپروری
اسـت و همچنین یکی از حقوق اولیه فرزندان بر گردن والدین.
یعنـی وقتـی میخواهیـم ازدواج کنیـم ،بایـد بـه ایـن موضـوع
توجـه داشتهباشـیم؛ کسـی کـه میخواهیـم انتخـاب کنیـم ،فقط
همسـرمان نیسـت .ایـن شـخص در آینـده بسـیار نزدیـک نقـش
پـدر یـا مـادر را بـرای فرزنـدان مـا ایفـا میکنـد.
از بحـث انتخـاب همسـر کـه بگذریم ،به انعقاد نطفه میرسـیم.
اینکـه آ گاهانـه بـرای داشـتن فرزنـد اقـدام کنیـم ،شـرط مهـم در
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 کنیـم .از آموز ههـای دینـی چنیـن
یشـود کـه زمـان و مـکان و مدیر یـت فکـر و یـاد خداونـد و
درک م 
شـرایط روحـی و روانـی در هنـگام انعقـاد نطفـه اهمیـت ز یـادی
نهـا توجـه کـرد.
دارد و بایـد بـه آ 

قدمهای پیش از تولد را محکم برداریم
از انعقـاد نطفـه کـه بگذریم ،به بحث بارداری میرسـیم؛ دورهای
بسـیار مهـم و حیاتـی در بحـث فرزندپـروری کـه در ایـن مسـیر ،
جهـا ،یعنی همان گ مشـده زندگی ،حرف
صلـح و آرامـش بیـن زو 
آخـر را بـرای تربیـت فرزنـد میزنـد .آرامـش در ایـن دوران بسـیار
مهـم اسـت و زن بایـد دسـتکم اسـترس و نگرانـی در ایـن دوران
مهم نداشـته باشـد و این وظیفه مرد اسـت که نقش حمایتگری
خـود را بهخوبـی بـرای همسـرش ایفـا کنـد.
تغذیـه درسـت در دوران بـارداری بحـث مهـم دیگـری اسـت کـه
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بایـد از جنبـه مـادی و معنـوی بـه آن توجه کرد .نبی مکرم اسلام،
حضـرت محمـد مصطفـی(ص) ،میفرماینـد« :فرزندانتـان را در
دوران بـارداری تربیـت کنیـد ،آن هـم بـا لقمه حلال ».در حدیث
دیگـری از حضـرت رضـا(ع) داریم کـه درباره چگونگی تغذیه در
دوران بـارداری میفرماینـد« :همسـران باردارتـان را کنـدر دهیـد
کـه ا گـر حمـل آنـان پسـر باشـد ،پاکیزهقلـب و دانشـمند و شـجاع
و ا گـر دختـر باشـد ،خوشاخلاق و زیبـارو خواهـد شـد و نـزد
شـوهرش منزلـت مییابـد».
مجمـوع احادیـث و روایاتـی کـه از ائمهاطهـار(ع) دربـاره
چگونگـی گـذران دوران بـارداری و تربیـت فرزنـد دار یـم ،جامـع
نهـا را بایـد باهـم و درکنـار هـم دیـد ،نـه اینکـه
و کامـل اسـت و آ 
نهـا توجـه کـرد .بـرای
ب هصـورت جزئـی و مـوردی بـه برخـی از آ 
نمونـه در بـاره میـزان و چگونگـی مصـرف کنـدر کـه در حدیـث
امامرضـا(ع) خواندیـم ،توصی ههـای دیگـری هـم دار یـم کـه بـرای
عمـل بایـد همـه را باهـم درنظـر گرفـت.

داشتن نام نیکو «حق» است
نامگـذاری بـرای فرزنـد موضـوع مهـم دیگـری اسـت کـه در
احادیـث و روایـات از آن بـه نوعـی حـق بـرای فرزنـد یـاد شـده
اسـت .حضـرت رضـا( ع) در حدیثـی دربـاره ایـن موضـوع
میفرماینـد« :خانـهای کـه در آن نـام محمـد باشـد ،صبـح
و شـب بـا خیـر سـپری میشـود ».ایـن تأ کیـد مسـتقیمی بـر
نامگـذاری درسـت و صحیـح بـرای کـودکان اسـت .زیـرا نـام
انتخابـی مـا تـا پایـان عمر بـرای فرزندمـان میمانـد و میتواند
تأثیر بسـزایی در شـخصیت و معاشـرت فرزندمان با دیگران
داشتهباشـد .افزو نبـر ایـن ،نـام میتوانـد خودپنـداره خوبـی
بـرای فـرد ایجـاد کنـد و نادیدهگرفتن آن بیگمـان نارضایتی و
خجالـت بـرای فـرد بههمـراه خواهـد داشـت و درنهایـت او را
مجبـور بـه تغییرنـام خواهـد کـرد.

«تولد» آغاز مسیر سخت است
بـا پایـان دوره بـارداری ،مسـیر سـخت دیگری شـروع میشـود
کـه تـازه آغـاز راه اسـت .بـرای ایـن دوران هم تا دلتـان بخواهد
توصیـه و سـفارش داریم؛ از کامبرداشـتن کـودک و اذانگفتن
در گـوش او  ،تـا چگونگـی برخـورد بـا او در دوره جوانـی و
وزارتـش در زندگـی .بـرای نمونـه دربـاره همیـن کامبرداشـتن،
حضـرت رضـا( ع) میفرماینـد« :هنگامـی کـه فرزنـد زاده
میشـود ،کام او را اگـر توانسـتی بـا آب تربـت و اگـر نتوانسـتی
بـا عسـل بـردار  ».از حضـرت احادیـث بسـیاری داریـم دربـاره
تأ کید بر عقیقهکردن فرزند و تراشـیدن موی سـر نوزاد در روز
هفتم و صدقه دادن طال یا نقره معادل وزن آن؛ مجموعهای
کامـل بـرای عملکـردن در هـر دورهای از زندگـی فرزنـدان.
تولـد نـوزاد و آمدنـش بـه دنیـا بـرای والدیـن دورهای بسـیار
حسـاس و زیباسـت .زیـرا بـرای زن حـس دلنشـین مـادری
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و بـرای مـرد ،حـس زیبـای پـدری را بـه ارمغـان دارد .بنابرایـن
هـردو آنهـا بایـد دسـت در دسـت هـم از ایـن نـوزاد مراقبـت
و بـرای رشـد جسـمی و معنـوی و پـرورش او اقـدام کننـد تـا
انسـانی واال بـرای جامعـه و بنـدهای مطیـع بـرای خداونـد
باشـد .حواسـمان باشـد کـه در احادیـث و روایـات وقتـی از
مـادر و نقـش او صحبـت میکنیـم ،حتمـا جایـی هـم بـرای
نقـش حمایتگـری پـدر ببینیـم .زیـرا تربیت همراهـی همزمان
و همدالنـه پـدر و مـادر را میطلبـد.

برای تربیت فرزندان برنامه داشتهباشیم
نبـی مکـرم اسلام ،حضـرت محمدمصطفـی(ص) ،مراحـل
تربیت را به سـه بخش تقسـیم کردهاند؛ فرزند در هفت سـال
نخسـت سـید و آقاسـت ،در هفـت سـال دوم مطیـع و بنـده
اسـت و اطاعتپذیری او باید بیشـتر باشـد و در هفت سال
سـوم وزیر اسـت و به سـنی رسـیده که میتوان از او مشـورت
گرفـت .ایـن حدیـث تکلیـف مـا را در برخـورد بـا فرزندمـان و
اسـتفاده از روشهـای تربیتـی درسـت بهخوبـی مشـخص
میکنـد .الزمـه رسـیدن بـه ایـن نقطـه ایـدهآل هـم ایـن اسـت

کـه پـدر و مـادر بهویـژه تـا سهسـالگی
کودک همواره در دسـترس و پاسـخگوی
او باشـند و ایـن پاسـخگویی سرشـار از
محبـت و عاطفـه بـرای او باشـد تـا او بتواند
بـا دلبسـتگی ایمـن مراحـل زندگـیاش را
پشتسـر بگـذارد.
بـرای ملموسبـودن توصيههـای تربيتـی
ائمهاطهار ( ع) و نقش بسـزایی که میتواند در
تربيـت و سرنوشـت فرزندانمـان داشتهباشـد،
اجـازه بدهيـد یـک مـورد خـاص و مبتابـه
والدیـن را باهـم مـرور کنيـم .در نـکات تربيتـی
سـيره رضـوی داریـم کـه حضـرت میفرماینـد:
«فرزنـدت را نـزن .بـرای ادبکردنـش بـا او قهـر
کـن ،ولـی مواظـب بـاش کـه قهـرت طوالنـی
نشـود و هرچه زودتر آشـتی کن ».وقتی فضای
زندگـی سرشـار از محبـت اسـت و ارتبـاط
عاطفـی خوبـی بيـن والدیـن و فرزنـدان ایجـاد
شدهاسـت ،اگـر بچـه خطایـی کنـد ،نبایـد او
را تنبيـه کـرد .بهجـای آن بایـد ميـزان محبتـی
را کـه بـه او داریـم ،کـم و بهاصطاح قهر کنيم.

دکتر محمد حمید
صادقیان:
روانشناس و مشاور حوزه
اخالق و تربیت
الزمه رسیدن به این نقطه
ایدهآل هم این است
که پدر و مادر بهویژه
تا سهسالگی کودک
همواره در دسترس و
پاسخگوی او باشند و
این پاسخگویی سرشار
از محبت و عاطفه برای
او باشد تا او بتواند با
دلبستگی ایمن مراحل
زندگیاش را پشتسر
بگذارد

قهـر بـه ایـن معنـا خيلـی زیباتـر در قـاب
ذهـن کـودک مینشـيند .اینجاسـت کـه
فرزنـد بـه خطـای خـودش پـی میبـرد
و متوجـه میشـود کـه پـدر یـا مـادر از
او عصبانـی اسـت .حضـرت خيلـی زیبـا
میفرماینـد کـه «قهـر را طوالنـی نکـن و هرچـه
زودتـر آشـتی کـن ».یعنی بـرای آشـتیکردن هم
تـو پیشقـدم شـو  .یادمـان باشـد همانطـور
کـه گفتيـم ،بایـد همـه احادیـث و روایـات را
در کنـار هـم دیـد و از آنهـا اسـتفاده کـرد.
بـرای نمونـه مـا بـا بچـه سهچهارسـاله قهـر
نمیکنيـم ،ولـی بـرای تربيـت بچـهای کـه بيـن
هفـت تـا چهارده سـال دارد ،میتـوان بهخوبی
از آن اسـتفاده کـرد و بـرای بعـد از این سـن هم
گفتوگـو تنهـا راه ممکـن و مؤثـر اسـت.
در روایـت دیگـری در موضـوع تکریـم و احتـرام
فرزنـد از حضـرت رضـا( ع) و بـه نقـل از نبـی
مکرم اسـام ،حضرت محمدمصطفی(ص)،
داریـم کـه میفرمایند« :پنج چيـز را تا آخر عمر
رهـا نخواهـم کـرد کـه یکـی از آنهـا سـامکردن
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بر کودکان اسـت تا بعد از من سـنت و رسـمی برای امتم شـود ».این مسـئله
هم در تربیت فرزندان بسـیار مهم اسـت .زیرا سـبب عزت نفس در بچهها
میشـود و آنهـا را بـرای کارهـای بـزرگ در زندگـی آمـاده میکنـد.

فرزندانمان را بنده خدا تربیت کنیم
بحـث دینـی تربیـت یکـی دیگـر از حیطههـای تربیتـی فرزنـدان اسـت.
یعنـی فرزنـدی تربیـت کنیـم کـه بـه خـدا و روز قیامـت بـاور داشـته باشـد و
اهلبیـت( ع) را بپذیـرد و دوسـت داشتهباشـد .افزو نبر این ،مشـتاق عمل
بـه دسـتورهای ائمهاطهـار ( ع) باشـد .اینهـا موضوعهـای تربیتـی مهمـی
اسـت کـه در سـیره تربیتـی ائمـه( ع) هـم بهزیبایـی آنهـا را میبینیـم.
روایـت اسـت کـه شـخصی بـه محضـر حضـرت رضـا( ع) آمـد و گفـت:
بچـهای دارم کـه نمـاز نمیخوانـد .امـام فرمودنـد :ایـن فرزنـد چنـد سـال
دارد؟ گفـت :هشـت سـال .حضـرت فرمودنـد :سـبحانا !...هشـت سـال
دارد و نمـازش را تـرک میکنـد؟! گفـت بچـه اسـت .بـرای همیـن گاهـی
خسـته و ناراحت میشـود .امام فرمودند :هرطور که راحت اسـت نمازش
را بخوانـد .یعنـی تکلیـف برداشـته نمیشـود ،بلکـه شـکل و قالـب آن
تغییـر میکنـد .ازایـنرو  ،توجـه بـه ُبعـد دینـی و اعتقـادی فرزنـدان یکـی از
وظایف مهم والدین اسـت و ما باید برای آن نقشـه راه و برنامه مشـخصی
داشـته باشـیم.

نیازهای آینده را هم درنظر بگیریم
والدیـن بایـد در همـه زمینههـا برای تربیت فرزندانشـان برنامه داشتهباشـند
و از سـیره و روش معصومیـن( ع) بهتریـن بهـره را ببرند .ما قسـمت کوچکی
از آن را بیـان کردیـم .توصیـه مـا بـه پدر و مادرانی کـه میخواهند این تربیت
را داشتهباشـند ،ایـن اسـت کـه در گام نخسـت سـیره ائمهاطهـار ( ع) را بـا
دقـت مطالعـه کننـد و درمجمـوع تصمیـم بگیرنـد کـه هـردو باهـم همیـن
روش را در فضـای زندگـی بـهکار بگیرنـد و بـه تربیـت فرزندانشـان بپردازنـد.
ایـن تربیـت بایـد بتوانـد بچههـا را متناسـب بـا نیازهایشـان بـرای آینـده
تربیـت کنـد .بـرای نمونـه؛
در تربیـت اجتماعـی فرزندانمـان دقـت و آنهـا را طـوری تربیـت کنیـم کـه
بهزیبایـی بتواننـد از خواسـتهها و اعتقاداتشـان دفـاع کننـد و قـدرت «نـه»
گفتـن داشـته باشـند .در تربیـت عاطفـی آنهـا بهگونـهای عمـل کنیـم کـه
بهراحتـی بتواننـد بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار و ابـراز محبـت کننـد و محبـت
دیگـران را هـم بپذیرنـد .در تربیـت جنسیشـان آنقـدر ظرافتمندانـه
برخورد کنیم که با جنسـیت خودشـان آشـنا و از جنس خودشـان رضایت
داشـته باشـند .همچنیـن در فضـای احکامـی ،احـکام جنـس خودشـان را
بشناسـند.
در تربیـت جسمیشـان بـه گونـهای عمـل کنیـم کـه از سلامتی الزم
بـرای آینـده برخـوردار باشـند و بتواننـد فرزنـدان سـالمی داشتهباشـند.
در تربیـت اقتصـادی نیـز از آنهـا افـرادی بسـازیم کـه توانایـی الزم بـرای
کسـب درآمـد در آینـده را داشـته و بـا مقولههایـی ماننـد قناعـت و
صرفهجویـی بهخوبـی آشـنا باشـند .همچنین از نظر علمی و سیاسـی
نیـز بهانـدازه کافـی رشـد کـرده باشـند و بتواننـد بـرای جامعهشـان مفید
واقـع شـوند.
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برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟
سارا حجی پور

کتــاب «علیــه تربیــت فرزنــد» نوشــته آلیســون گویینــک اســت و مینــا قاجارگــر آن را ترجمــه
کــرده اســت .مخاطــب ایــن کتــاب والدینــی هســتند کــه در بــاره چگونگــی رفتــار بــا فرزندشــان
پرســش دارنــد .کتــاب حاضــر راهنمایــی جامــع بــرای والدینــی اســت کــه تربیــت فرزنــد
برایشــان بــه مســئله تبدیــل شــده اســت.
چاپاول:تابستانسال،1398نوشته:آليسون گوپینگ،مترجم:ميناقاجاری،ناشر:ترجمان،تعدادصفحه 384:صفحه،قيمت 79000:تومان
درباره کتاب
امـروزه تصـور بیشـتر ما از تربیـت فرزندانمان در یک قالب ریخته شـده
اسـت و عمومـا بـرای تربیـت فرزندانمان نسـخهای یکسـان میپیچیم
و بـر ایـن باور یـم کـه فراهمکـردن محیطـی امـن ،برنامهر یـزی دقیـق و
هدفمند برای زمانهای 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 دلخـواه بـه ضرورتـی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت
در بزرگسـالی تبدیـل شـده اسـت ،درحالیکـه آلیسـون گویینـک ،از
روانشناسان پیشرو معاصر ،از غیرعلمیبودن و همچنین زیانباربودن
ایـن نـوع نـگاه بـه فرزندپروری سـخن بـه میان مـیآورد.او به این پرسـش
پاسـ� میدهـد کـه چـرا هرگـز نبایـد بهدنبـال سـاختن و شـکلدادن
بـه فرزندانمـان باشـیم.کودکان ،نامنضبـط و بازیگـوش و خـالق و
پیشبینیناپذیـر و خیالپـرداز خلـق شـدهاند .آنهـا هـم متفـاوت
از والدینشـان و هـم متفـاوت از یکدیگـر هسـتند .گویینـک همچنیـن
توضیـح میدهـد کـه چطور از فرزندانمـان مراقبت کنیم تا آنهـا را برای
زیسـتن در جهانـی پیشبینیناپذیـر مهیـا کنیـم تـا شـاکله شـخصیت
آنهـا قابلیـت انعطافپذیـری و خالقیـت و مقاومـت را در خـود حفظ
کند.شـهرت بینالمللـی نویسـنده این کتـاب بهدلیل مطالعاتی اسـت
که او درباره کودکان و رشـد و یادگیری آنها به انجام رسـانده اسـت .او
اسـتدالل میکنـد کـه ذهـن کودکان بـه ما کمک میکند تا پرسـشهای
فلسـفی عمیـق را بهتـر درک کنیـم .گویینـک یکـی از م�سسـان مطالعـه
در بـاره «نظریـه ذهـن» اسـت و ایـن نظریـه را صورتبندیکـرده اسـت
کـه یادگیـری در ذهـن کـودکان هماننـد ذهـن دانشـمندان اسـت.
درواقـع نویسـنده درصـدد آن اسـت کـه بـه ایـن امـر اشـاره کنـد کـه نـوع
تربیـت امـروزی کـودکان ،تربیتـی علیه شـاکله و شـخصیت پرسشـگر و
خیالپرداز ذهن کودک است و ما میتوانیم 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 موفقشـدن در مدرسـه بـه آنهـا
تحمیل میشـود ،آسـیب ببینند .ما فرزندانمان را با فرزندان دوستانمان
مقایسـه میکنیـم و بعـد بهدلیـل ایـن کار احسـاس انزجـار میکنیـم.
مـا روی آخریـن عناوینـی کلیـک میکنیـم کـه برخـی نسـخهها و
دسـتورالعملهای جدیـد والدگـری را سـتوده یـا بدانهـا حملـه کردهاند
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و بعـد ،شـاید بـا صدایـی کـه کمـی بیـش از حد بلند اسـت ،میگوییم
کـه بعـد از همـه ایـن حرفهـا بـر طبـق غریـزه عمـل خواهیـم کـرد.کار و
تـالش بـرای رسـیدن بـه نتیجـهای خـاص الگـوی خوبی برای بسـیاری
از فعالیتهـای حیاتـی انسـانی اسـت .چنیـن چیـزی الگـوی درسـتی
بـرای نجارهـا یـا نویسـندگان یـا تجار اسـت .شـما میتوانیـد بـا ارزیابی
کیفیـت صندلیهایـی کـه سـاختهاید ،کتابهایـی را کـه نوشـتهاید ،یا
تـراز مالیتـان را قضـاوت کنیـد کـه آیا نجار یا نویسـنده یـا رئی� خوبی
بودهایـد یـا خیـر .در تصویـر والدگـری ،همیـن الگو دنبـال میشـود .والد
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 مـیآورد .وعـده والدگری
ایـن اسـت کـه مجموعـهای از تکنیکهـا و مهارتهـای خـاص وجـود
دارد کـه والدیـن میتواننـد کسـب کننـد .این تکنیکها بـه آنها کمک
خواهند کرد که هدف شکلدادن به زندگی فرزندانشان را محقق کنند.
یـک صنعـت بهنسـبت بـزرگ �هـور کـرده اسـت کـه نویـد ایجـاد دقیقـا
همـان مهارتهـا را میدهـد .حـدود ۶۰هـزار کتـاب در بخـش والدگـری
سـایت آمـازون موجـود اسـت و در عنوان بیشترشـان عبـارت «چگونه»
دیـده میشـود.بههرحال الگـوی والدگـری چیـزی نیسـت کـه آن را فقط
در کتابهـای «خودآمـوز» بیابیـد .ایـن الگـو بـر نحـوه اندیشـیدن مردم
در بـاره رشـد و شـکوفایی کـودکان تأثیـر میگـذارد .من یک روانشـناس
رشـد هسـتم و میکوشـم 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 طوالنیمدت آنچه انجام میدهند ،چه خواهد بود.
ایده والدگری همچنین یکی از سرچشـمههای بزرگ غم و درد والدین
(بهویـژه مـادران) اسـت .ایـده والدگری به افروختن جنگهای بیپایان
میـان مـادران دامـن میزنـد .ا گـر 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 .بهخصوص مادران در رویارویی با این س�ال
کـه آیـا میتـوان هـم در کار والدگـری و هـم در شـ�لی دیگـر موفـق بـود،
بهشدت حالتی تدافعی به خود میگیرند و گی� و سردرگم میشوند.
آنهـا احسـاس میکننـد مجبورنـد میـان اهمیت کمتـر قائلشـدن برای
مادر بـودن و چشمپوشـیدن از ش�لشـان دسـت بـه انتخـاب بزننـد ،امـا
همیـن دوراهـی پـدران را نیـز بـا شـدتی بیشـتر تحتتأثیـر قـرار میدهـد.
ز یـرا از آنهـا کمتـر از مـادران قدردانـی میشـود.

همین
نـ ــزدیکی
«رمضان» در جوار رضا(ع)
مادرها زنان موفقتری هستند
مشهدالرضا(ع) ،دارالشفاء بیماران
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«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

هما سعادتمند
روزنامهنگار
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حـرم بـا گنبـدی کـه دایـره میناسـت و گلدسـتههایی کـه گلسـتاناند بـر
آتـش دل هـر کـه بـه ایـن درگاه پنـاه مـیآورد ،قرنهاسـت ملجـأ و نقطـه
وجـود اهـل نظـر اسـت و ایـن مرکزیـت مشـهد را ماننـد رکاب انگشـتری
دور خـود حلقـه کـرده اسـت تـا نگینـش باشـد و دلیـل همـه آداب،
رسـوم و آیینهـای دینـی و مذهبـی .رمضـان یکـی از ایـن جلوههاسـت
کـه کهنتریـن آداب و آییـن را میتـوان بـرای آن در حـرم مطهـر رضـوی
برشمرد و شاهدش اسنادی که از دوره صفوی تا امروز باقی ماندهاند.
سـطرهای بعـدی گـذری اسـت بـر مهمتریـن ایـن آداب رمضانـی کـه
قرنهـا در مشـهد برگـزار میشـده اسـت.

شـروع و پایان سـحر برای روزهداران بوده
اسـت .اسـنادی کـه از دوره صفـوی و
قاجـار باقـی مانـده اسـت ،میگوینـد
هـر سـحر مـاه مبـارک بـه دسـتور متولـی
آسـتانه ،نقارهچیـان پـس از خوانـدن
مناجـات سـحر  ،وظیفـه داشـتند در
نقارهخانـه حاضـر شـوند و سـهربع
تمـام (45دقیقـه) نقـاره بزننـد .ایـن
صـدا زمـان طبـخ سـحری و پهنشـدن
سـفرهها را اعلام میکـرده اسـت .در
ادامـه ،مؤذنـان مناجاتشـان را از سـر
میگرفتهانـد .مناجاتخوانـان در
نوبـت دوم تـا زمانـی کـه در «کارخانـه
نسـرای امروزی
خادمـی» یا همان مهما 
حـرم ،سـفره سـحری خـدام و کارکنـان
را پهـن میکردهانـد ،میخواندهانـد.
خوردن خادمـان،
پـس از سـحری
ِ
مناجاتخوانـی دو بـاره از سـر گرفتـه
یشـده و تـا اذان صبـح ادامـه داشـته
م 
اسـت .بـا طلـوع آفتـاب ،حافظـان
موظـف بودنـد آیـات قـرآن کر یـم را طبـق
معمـول هـر روز قرائـت کننـد .ایـن
برنامـه هـر سـحر در مـاه مبـارک رمضـان
یشـده اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت
اجـرا م 
کـه در شـبهای قـدر ،دیگـر نقـاره
نمینواختنـد.

حسـن مجتبـی(ع) اشـاره کـرد.
آیینهای رمضانی در حرم مطهر رضوی
آیینهـای رمضانـی را کـه در حـرم مطهـر
یتـوان
یشـده اسـت ،م 
رضـوی برگـزار م 
به دو دسـته تقسیم کرد؛ نخست آدابی
یشـده
کـه در ارتبـاط بـا مـردم انجـام م 
کـه نقار هنـوازی بـرای اعلام وقـت سـحر
و افطـار ،مناجاتخوانـی و پذیرایـی
نسـرای حضـرت(ع) ازجملـه
در مهما 
آنهاسـت و دوم ،رسـوم و یـژ ه در میـان
خادمـان و متولیـان امـور حرم کـه از این
یتـوان به تصحیح و کتابت
میـان نیز م 
کالماهلل قـرآن کر یـم ،برگـزاری مراسـم
شـب قـدر و جشـن میالد حضـرت امام

اعلام وقـت سـحر و پایـان آن بـا
نقا ر هنـو ا ز ی
نواختـن نقار ههـا که هنوز هـم در آیینها
و اعیـاد مختلـف و رویدادهـای بـزرگ
یتـوان صـدای آن را در آسـمان مشـهد
م 
شـنید ،یکـی از آدابـی بـوده کـه بـا رسـم
و مشـق مشـخصی در مـاه مبـارک و
یشـده
خاصـه در وقـت سـحر برگـزار م 
اسـت .درواقـع روزگاری کـه نـه صـدای
زنـگ سـاعتی بـوده و نـه پیـچ بـاز رادیـو
و تلویزیـون ،نقار هنـوازی تنهـا عالمـت

مناجاتخوانی در حرم
برابـر یکـی از ایـن دسـتورالعملهای
اسـنادی کـه از دوره قاجـار باقـی مانـده
اسـت ،مؤذنـان موظـف بودنـد چهـار
سـاعت از شـب گذشـته ،بـا حضـور
در گلدسـتههای حـرم ،ه مصـدا بـا
یکدیگـر بـه ذکـر مناجـات بپردازنـد .از
آنجـا کـه در ایـن دوران شـهر وسـعتی
نداشـته و حـرم نقطـه مرکـز ایـن دایـره
بـوده اسـت ،مـردم هـر کـوی و بـرزن شـهر
میتوانسـتهاند نـوای مناجاتخوانـی
را بشـنوند .بنابرایـن شـبزندهداران
نطـور کـه
ایـن امـکان را داشـتهاند هما 
از شـنیدن مناجـات آرام میگیرنـد،
ز یـر لـب نیـز آن را زمزمـه کننـد .ایـن کار
تقریبـا چیـزی شـبیه بـه بازکـردن پیـچ
رادیوهـای امـروزی و دمگرفتـن بـا نـوای
تخـوان بـوده اسـت.
مناجا 
شمارهنخست| بهار 1401

47

پذیرایی در کارخانه زواری
مهمانسـرای حضـرت یکـی از بخشهـای قدیمـی حـرم
اسـت کـه در طـول دورانهای مختلف تاریخی توسـعه پیدا
کـرده و هـر بـار هـم بسـته بـه وضعیـت و نظـر تولیـت آسـتانه،
نامـی تـازه پیـدا کـرده اسـت .در دوره قاجـار بـه مهمانسـرای
حضـرت «کارخانجـات مبارکـه» میگفتنـد کـه بـه دو بخـش
«کارخانـه مبارکـه زواری» (ویـژه پذیرایـی از زوار ) و «کارخانـه
مبارکه خادمی» (ویژه پذیرایی از خادمان) تقسـیم میشـده
است .برابر اسناد باقیمانده ،کارخانه مبارکه زواری در همه
شـبهای مـاه مبـارک رمضـان بـاز بـوده اسـت و کارکنانش از
زائـران پذیرایـی میکردهانـد .بـرای همیـن کارکنـان کشـیک
حـرم بهخانـه نمیرفتنـد و در کارخانـه خادمـی افطـار
میکردنـد.
جالـب اسـت بدانیـد کـه در ایـن اسـناد حتـی نـوع غـذا و
چگونگـی پذیرایـی از مهمانـان هم نوشـته شـده اسـت .برای
مثـال بـر اسـاس فصـول مختلـف سـال ،خورا کهایـی مانند
قورمـه ،بورانـی ،بادمجـان ،آش ،پلـو با گوشـت ،پنیر  ،ماسـت،
انواع میوه ،شـربت سـکنجبین ،حلوا و شـیرینی در فهرسـت
طبـخ قـرار میگرفتـه و پرداخـت هزین ه تهیه این مـواد غذایی
نیـز بـر عهـده آسـتان قـدس رضـوی بـوده اسـت .قدمـت
قدیمیتریـن سـند موجـود در مرکـز اسـناد آسـتان قـدس
رضـوی کـه بـه این موضوع اختصاص دارد ،بـه دوران صفویه
میرسـد و زیـر عنـوان آن سـال1111قمری درج شـده اسـت.

تصحیح و کتابت قرآن کریم
در قدیـم بهدلیـل رواجنداشـتن صنعـت چـاپ و
همچنیـن حرمـت قـرآن کر یـم ،کتابـت کالماهلل
ب هصـورت دسـتی و فقـط بـه دسـت علمـا و
دانایـان امـر انجـام میگرفتـه اسـت .بـا ایـن
همـه ،ایـن کار خالـی از اشـکال نبـوده و
گاهـی بـه سـهو اشـتباهاتی نیـز در آن رخ
مـیداده اسـت .در آسـتان قـدس رضـوی
بـرای اینکـه کالماهلل مجیـد از هرگونـه تحریف
یـا غلـط سـهوی دور باشـد ،هر سـال در مراسـمی
یشـده
کـه فقـط در مـاه مبـارک رمضـان برگـزار م 
نهـای دسـتنویس ،بازخوانـی و
اسـت ،قرآ 
یشـدهاند .در ایـن مراسـم کـه هـر
تصحیـح م 
یشـده اسـت ،قار یـان و
روز(تـا 30روز) انجـام م 
حافظـان سـه سـاعت بهغروبمانـده در ایـوان
طلای صحـن قدیم گرد هم میآمدند و یک جزء
قـرآن را تلاوت ،تفسـیر و تصحیـح میکردهانـد.
نهـا»
در ایـن رسـم و سـنت کـه بـه آن «مقابلـه قرآ 
میگفتهانـد ،حضـور مصحـح کتابخانـه آسـتان
قـدس رضـوی واجـب بـوده اسـت.
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برپایی جشن میالد امام حسن(ع)
برپایـی جشـن میلاد امـام حسـن مجتبـی(ع) در نیمـه مـاه رمضـان یکـی
دیگـر از سـنتهای دیریـن در حـرم مطهـر رضـوی بـوده اسـت .ایـن
مراسـم کـه پـس از اذان مغـرب در ایـوان طلای صحـن قدیـم بر پـا
میشده ،شامل پذیرایی از مهمانان ویژه با شربت و شیرینی
بـوده اسـت .خادمـان در ایـن شـب همـه صح نهـای
حـرم را بـا شـمع ،چـراغ نفتـی یـا چلچرا غهـای قدیمـی
چراغانـی میکردهانـد کـه زحمـت ز یـادی داشـته
اسـت ،امـا بـا آمـدن بـرق ،بـه شـکل باشـکوهتری
انجـام میپذیـرد.

نواختن نقارهها که هنوز
هم در آیینها و اعیاد
مختلف و رویدادهای
بزرگ میتوان 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 میشده
است.

مراسم احیای شبهای قدر
مراسـم احیـای شـبهای قـدر از دوره صفو یـه در
بـارگاه ملکوتـی امـام رضـا(ع) هرسـال انجـام شـده
اسـت .در ایـن ایـام ،مسـتغالت و دکا نهـای مر بـوط
بـه حـرم مطهـر رضـوی تعطیـل و برخالف شـبهای
دیگـر کـه چرا غهـای حـرم در همـان ابتـدای شـب
یشـده اسـت ،در ایـن شـبها بایـد همـه
خامـوش م 
صح نهـا تـا صبـح روشـن میبوده اسـت .همچنین
در ایـن شـبها نقار هنـوازی و نواختـن طبـل ممنـوع
بـوده اسـت.
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ساعتی به صرف کتاب
ا گــر جــزو آن دســته افــراد هســتید کــه بــه افزایــش
ســرانه مطالعــه اهمیــت و یــژهای میدهیــد ،از
کتابخوانــدن گرفتــه تــا ورقزدن روزنامههــا و
مجــالت و حتــی بروشــورهای تبلی�اتــی ،خالــی
از لطــف نیســت کــه در ایــن بخــش چنــد خطــی
در حــوزه مطالعــه در بــاره ســبک زندگــی اســالمی
همراهمــان باشــید.

آبنبات هلدار
نوشته مهرداد صدقی
کتابـی کـه قصـد معرفـی آن را دار یـم ،کتـاب «آبنبـات هـلدار»
نوشـته مهـرداد صدقـی اسـت.
ایـن کتـاب از چنـد جهـت بـرای شـما خواننـدگان انتخـاب شـده
است؛ اول از آن جهت که این کتاب روایتی داستانی دارد و از سوی
دیگـر لحـن قصـه ،مایههـای طنز دارد و نویسـنده آن توضیحـات الزم
و مفیـدی را در اینبـاره نیـز آورده کـه درخـور توجـه اسـت.
ابتـدا خالصـهای از داسـتان «آبنبـات هـلدار» را از قلـم خانـم
جهاناحمـدی میخوانیـم:
محسـن نوجـوان سرسـخت ،خـودرأی و لجوجـی اسـت کـه بـا
درسخوانـدن هـم ميانـهای نـدارد .محسـن بـا خانـوادهاش در
بجنـورد زندگـی میکنـد .او بـرادری بـه نـام محمد و خواهـری به نام
مليحه دارد .محسـن که نقش راوی داسـتان را دارد ،از چندوچون
زندگیشـان در دوران جنـگ تحميلـی میگو یـد .بـرادرش محمـد
کـه فعـال بسـيجی اسـت ،خانـواده را راضـی میکنـد تـا بـه جبهـه
بـرود .او در یکـی از عملياتهـا بـه اسـارت گرفتـه میشـود و گرچـه
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انتشارات :سوره مهر
تعداد صفحات416 :
نوبت چاپ :بيستوپنجم.
حضـور فيزیکـی در داسـتان نـدارد ،درواقـع متافيز یـک و قـدرت
حضـور او محـور اصلـی داسـتان و ماجراهـای رخداده در رمـان
اسـت .محسـن مثـل بعضـی آدمبزرگهـای دنيـای واقعـی هـر
شـب وقـت خـواب کـه میرسـد ،پرونـده اعمالـش را بـاز میکنـد
و بـه کارهـا و شـيطنتهایش فکـر میکنـد و تصميـم میگيـرد از
فـردا همـه کارهایـی را کـه میدانـد ناپسـند اسـت ،تـرک کنـد .او
مثـل همـه نوجوانهـا ميـل عجيبـی بـه دوستداشتهشـدن دارد.
میخواهـد ماننـد داداشمحمـدش باشـد؛ آقـا و خوشاخـاق و
دوستداشـتنی ،امـا فـردا کـه از راه میرسـد ،دوبـاره مثـل همـان
آدمبزرگهـای دنيـای واقعـی قولوقرارهایـش را فرامـوش میکنـد
و فـردا صبـح همـان آش اسـت و همـان کاسـه .امـا بـا اسـارت
محمـد ،محسـن دچـار تکانـه شـدید روحـی و ذهنـی میشـود و بـه
هميـن واسـطه تـاش میکنـد دیگـر آن بچـه شـرور سـابق نباشـد.
او بـا همـت و کوششـی کـه سـخت از وی بعيـد اسـت ،خـود را بـه
رتبههـای بـاالی تحصيلـی میرسـاند و بهواسـطه هميـن تـاش

و کوشـش و نتایـج مترتـب بـر آن مایـه تعجـب و حيـرت همـه
میشـود .قبولـی مليحـه در دانشـگاه نيـز تکانـه مثبـت دیگـری
اسـت تا محسـن بيشـتر از پیش به درس و مدرسـه اهميت بدهد.
سـرانجام بـا امضـای قطعنامـه و پایـان جنـگ ،خبـر آزادی اسـيران
و بازگشتشـان همـگان را بـه وجـد مـیآورد .محمـد بازمیگـردد و
پـس از سـالها فرزنـد نادیـدهاش را بـه آغـوش میکشـد ،درحالیکـه
یـک پایـش را در منطقـه جـا گذاشـته اسـت.کل ماجراهـای کتـاب
«آبنبـات هـلدار» حـول هميـن اتفاقاتی میگذرد کـه ما از دریچه
ذهـن و ز بـان و شـخصيت محسـن بـا آنهـا روبـهرو میشـویم.
پـس از آن خانـم جهاناحمـدی شـاکله کلـی داسـتان را از نظـر فرم
و محتـوا تبيیـن و تحليـل کرده اسـت:
دهـه شـصت از آن مقاطـع زمانـی اسـت کـه در ميـان دهههـای
معاصـر ایـران بيـش از هـر مقطـع دیگـری واجـد مؤلفههـای متعـدد
و متنوع پژوهشـی بوده اسـت؛ دههای که بافاصله پس از انقاب
اسـامی در سـال 1357از راه میرسـد ،آن هـم درحالیکـه در آن
یکـی از جنگهـای عجيـب و طوالنـی در جر یـان بـود.
«آبنبـات هـلدار» در شـهر بجنـورد و در دهـه شـصت روایـت
میشـود .نویسـنده بـا تسـلط بـر ادبيـات مـردم بجنـورد داسـتانی
بومی را نوشـته ،اما در عين حال حواسـش به خوانندگان غيربومی
هم بوده و تکتک کلمههای محلی را در پانوشت کتاب توضيح
داده اسـت .ایـن کتـاب میتوانـد الگویـی برای نویسـندگانی باشـد
کـه قصـد دارنـد در روایـت داسـتانی و حتـی غيرداسـتانی خـود
از گو یـش محلـی اسـتفاده کننـد و تـرس از خواندهنشـدن اثـر و
ارتباطنگرفتـن خواننـده ،آنـان را از ایـن کار بازمـیدارد .گرچـه
تـاش بيشـتری بـرای اعرابگـذاری یـا اصاح فونتيـک ،الزم به نظر
میرسـد.
برخـی اشـارات تاریخـی بـه وقایـع و پدیدههایـی کـه در روزگار
مردمـان دهـه شـصت نقـش جـدی داشـته ،از مـواردی اسـت کـه
میتوانـد کتـاب و داسـتان را بـرای آدمهـای همـان موقـع ،جـذاب
و خواندنـی کنـد .نکتـه مثبـت ایـن اتفـاق آن اسـت کـه نویسـنده
اصـراری بـر پررنگکـردن و تأ کيـد بيـش از انـدازه بـر آن ویژگیهـا
نداشـته اسـت ،امـا بـه قـدر کفایـت بـه آنهـا پرداختـه اسـت .مثـا
اشـاره بـه سـریال «سـالهای دور از خانـه» کـه در آن برهـوت جنـگ
و نبـود امکانـات و وسـایل سـرگرمی تقریبـا همـه ملـت را درگيـر
خـودش کـرده بـود ،یا اشـاره به کشـتار حجـاج ایرانی در سـال1366
طـی مناسـک حج در عربسـتان که موجـب ضریبگرفتن التهاب
و اندوه و خشـم در مردم ایران شـد .از ميان روایتها و یادآوری آن
روزگار کـه مهـرداد صدقـی بـه آنهـا اشـاره کـرده ،نحـوه اعـام نتایـج
کنکـور بـا پرداختـن بـه جزئيـات آن اسـت کـه تصویـری پررنـگ و
جـذاب دارد.
ناگفته نماند که ترسيم فضایی مملو از شوخی و طنز و مطایبه از
آن دهـه عجيـب کـه تقریبا همهاش در جنگ و سـختی گذشـت،
بـرای آنهایـی کـه خيلـی در آن وضعيـت نزیسـتهاند ،شـاید طنـز
محسـوب شـود ،امـا نمیتـوان منکـر شـد کـه هميـن اتفاقـات و
وقایعـی کـه موجـب خنـده برخیهـا میشـود ،سـبب جوشـيدن

اشـک و خـون دل خيلیهـای دیگـر هـم شـده اسـت .روزگار
بمبـاران شـهرها ،اوجگيـری عمليـات در مناطـق مختلـف مـرزی،
باالرفتـن شـمار شـهدا و جانبـازان ،کمبـود برخـی داروهـا و دیگـر
مشـکات ناشـی از جنـگ ،ا گـر در هـر جغرافيایی از جهـان اتفاق
میافتـاد ،میتوانسـت حکومـت را سـاقط کنـد و همـه تاشهـا و
فعاليتهـا را تحتشـعاع 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 تکنيکهـای طنـز متنوعی بر پایـه تکنيکهای زبانی
اسـتفاده کرده اسـت .بيشـترین و قویترین تکنيک استفادهشـده
در ایـن رمـان ،شـگردهای شـخصيتمحور اسـت کـه بـا قـدرت
در رمـان ظاهـر شـدهاند .ایـن تکنيکهـا باعـث شـدهاند کـه
شـخصيت اصلـی در ایـن اثـر بهعنـوان شـخصيتی طنـز شـکل
بگيـرد .انسـجام و پیونـد ایـن تکنيکهـا در رمـان باعـث شـده
اسـت کـه گفتـار ،حـرکات و رفتارهـای محسـن نوجـوان بهعنـوان
شـخصيت طنز رمان بسـيار واقعی در رمان بنشـيند .شـگردهایی
مثـل کوچکسـازی (تشـبيه مضحـک و حيوانـات) ،کاریکاتـور،
انعطافناپذیـری و حماقـت یـا لودگـی دسـت بـه دسـت هـم
دادهانـد تـا ایـن فراینـد اتفـاق بيفتـد .تشـبيه مضحـک یکـی از
تکنيکهـای ایجـاد موقعيـت طنـز اسـت .در تشـبيه مضحـک
رابطـه ميـان مشـبه و مشـبهبه چنـان ناسـازگار و خـاف انتظـار
اسـت که باعث احسـاس تمسـخر و خنده میشود .این احساس
کميـک را میتـوان حاصـل مقایسـه ذهنی مشـبه و مشـبهبه و درک
تضـاد ميـان آن دو از سـوی مخاطـب دانسـت(صفایی و ادهمـی،
.)256 :1393
یـا مثـا در صفحـه 13میخوانيـم« :سـعی کـرد قيافـه حقبهجانـب
بـه خـود بگيـرد و گفـت :خـا خداییشـم خنـده داره .عيـن ایـن
ممانـه کـه بخـوای یـک مترسـک تـوی یـک کـت گشـاد قایـم کنـی».
تشـبيه بـه حيوانـات هـم یکـی از شـيوههای کوچکسـازی اسـت
که در ادبيات جهان و همچنين در ادبيات فارسـی دارای سـابقه
طوالنـی اسـت .صدقـی در صفحـه 36از ایـن تکنيـک اسـتفاده
کـرده اسـت« :تـا بچـهای خوبـی ،ولـی بـزرگ کـه بشـی ،تـو یـم یـک
خـری مشـی مثـل بقيـه ».بـرای آ گاهـی از همـه تکنيکهـای طنـز
بهکاررفتـه در ایـن رمـان بـه مقالـه بررسـی تکنيکهـای طنـز در
رمـان «آبنبـات هـلدار» نوشـته خانـم نعيمـه ترکمننيـا و حسـين
عبـاسزاده منتشرشـده در دوفصلنامـه ادبيـات دفاعمقـدس،
دانشـگاه شـاهد ،زمسـتان 1399مراجعـه کنيـد.
امـا در پایـان بـد نيسـت کـه اشـاره کنـم نبـود تناسـب و هماهنگـی
ميـان سـن راوی بـا گفتـارش میتوانـد موجـب انفـکاک ذهنـی
و عاطفـی خواننـده و اثـر شـود و همراهـی خواننـده بـا آن را دچـار
دسـتانداز کنـد.
منابع:
نمـود تکنيکهـای طنـز در سـاختار پیرنـگ داسـتانهای فرهـاد
حسـنزاده ،علـی صفایـی و حسـين ادهمـی ،فصلنامـه علمـی و
پژوهشـی ز بـان و ادبيـات فارسـی ،شـماره سـیودوم.
مقدمهای بر طنز و شوخطبعی در ایران ،علیاصغر حلبی.
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مادرها زنان موفقتری هستند
ن�ا�� �و�اه �� زنان� �� در زمی�� ا���ال� ،ح�ی� و ف�الیت اج�ما�� �� مادران ���� �ودهاند

حميده وحيدی
روزنامهنگار

اتفاق عجیبی که این روزها بهخصوص 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 صاحبنظـر نیز به این مقولـه دامن زدهاند و بـا کمرنگکردن نقشها تالش
میکننـد طـرفداران 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 بهعنوان کسـی که سـالیان
متمـادی تـالش کـردهام در حـوزه زنـان بـه معرفی افراد موفق ب�ردازم ،بیشـتر شـاهد این مسـئله بودهام
زنانـی کـه و�یفـه مادرانهشـان را در کنـار تحصیـل و فعالیـت اجتماعـی انجـام میدهنـد ،موفقتـر
عمل کردهاند و احسـاس مسئولیتپذیریشـان درباره و�ایف اجتماعی بسـیار بیشـتر بوده است.
بـه همیـن دلیـل بـه معرفـی چند نمونـه از این افـراد اشـاره میکنم.

مادر آرزوها
بانـو سـميرا شـاهوردی از آن دههشـصتیهای پرانـرژی اسـت کـه
بهراحتـی میتوانـی او را در فضـای مجـازی پیـدا کنـی .او بـا داشـتن
38سـال سـن ،در روز والدت حضـرت علیاکبـر(ع) و در آخریـن
اسـفند قـرن ،دههزارميـن آرزوی بچههـای مناطـق محـروم را بـرآورده
کـرد .از ایـن بانـو کـه پو یـش «آرزوهـای قشـنگ» را بهصـورت جهـادی
مدیر یـت میکنـد ،بارهـا تقدیـر شـده اسـت و عنـوان چهـره جـوان
انقـاب اسـامی را نيـز بـر شـانه دارد .امـا نکتـه مهـم در بـاره او ایـن
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اسـت کـه بـا داشـتن دو فرزنـد و در کنـار وظایـف مادرانگـی ،بـه
سـاخت خانه در مناطق سـيلزده و زلزلهزده ،سـاخت مدرسـه ،رهن
خانـه بـرای تعـداد ز یـادی از افـراد بیبضاعـت و تهيـه 1500دسـت
جهيز یـه و برگـزاری مراسـم بـرای زوجهـای جـوان و حـق درمـان و...
پرداختـه اسـت.او معتقـد اسـت کـه همراهـی همسـر و فرزندانـش
و همينطـور هميـاری دیگـر اعضـای خانـواده ،بهتریـن شـکل از
همکاری در انجام کار خير برای مردم بوده است .سميرا شاهوردی
بـا ارائـه الگویـی درسـت از مادرانگـی تـاش کـرده اسـت امـروز یکـی
از نمونههـای زن موفـق ایرانـی باشـد و در فعاليتهـای اجتماعـی و
خانوادگـی نيـز موفـق بـوده اسـت.

شیرینی زندگی با چتر مادرانه
قدسـیه صمـدی از آن ز نهایـی اسـت کـه همـه
محلـه او را میشناسـند؛ نـه از ایـن نظـر کـه در
خانـهاش بـه روی همـه بـاز اسـت و مجالـس
زنانـه در آن برگـزار م یشـود ،بلکـه کارگاهـش در
یکـی از مناطـق اطـراف حرم مطهر پاتوقی اسـت
بـرای همـه زنـان سرپرسـت خانـوار کـه بهدنبـال
لقمـهای نـان بودنـد .قدسـیهخانم کـه ز یـارت
روزانـهاش در حـرم مطهـر هرگـز تـرک نشـده بـود،
از همـان زمـان کـه پـدرش در دوران کودکـی فوت
کـرد ،پاب هپـای مـادر زندگـی را آموخـت و از دوران
نوجوانـی چـادر همـت بـه کمر بسـت و به پیشـه
آبـا و اجـدادیاش یعنـی زنبـورداری مشـغول
شـد .از آن طـرف در کنـار ارائـه خدمـات دربـاره
گیاهان دارویی به مردم ،به تولید صنایعدسـتی
ارزانقیمـت روی آورد .تنهـا دختـرش ،ریحانـه،
هماکنـون در زمینـه اشـتغال گیاهـان دارو یـی
و صنایعدسـتی از فعـاالن سرشـناس مشـهد
اسـت .انسـیه خزعلـی ،معـاون رئیسجمهـور در
امـور زنـان و خانـواده ،از ایـن مـادر و دختـر تقدیر
کرد.

دانشمند جوان مشهدی
دختران جوان زیادی را م یشـناختم که از ادامه
تحصیـل ناامیـد بودنـد و تحتتأثیـر تبلیغـات
منفـی ،از تلاش و پشـتکار دسـت کشـیده
بودنـد .از طرفـی وقتـی ترکیـب «زنـان دانشـمند
ایـران» را در گـوگل جسـتوجو م یکـردم ،بـا
چنـد چهـره ناآشـنا روبـهرو م یشـدم؛ زنانـی
کـه همگـی مهاجـرت کردهانـد .مطالبـی کـه
در آن گزارشنو یـس همـه تالشـش را کـرده بـود
کـه مهاجـرت ایـن چهر ههـای نخبـه بـه دیگـر
توگذار در وب
قار ههـا را بـه رخ بکشـد .گشـ 
هـم هیـچ نتیجـهای نداشـت .کلیـدواژه «زنـان
دانشـمند مشـهد» هـم انـگار خیلـی وقـت بـود
کـه بـهروز نشـده بـود .تعجبـی نداشـت؛ انـگار
ذائقـه همـه مـا ایـن روزهـا بـه شـنیدن خبرهـای
بـد و نا گـوار عـادت کـرده اسـت ،بهگونـهای
کـه حتـی رسـانههای داخلـی و تأثیرگـذار نیـز
بیشـتر مطالبشـان بـا ناامیـدی و هیزمریختـن
بـه آتـش دعواهـای سیاسـی گـره خـورده اسـت.
همـه ای نهـا باعـث م یشـود عجیـب باشـد
وقتـی قـرار اسـت بشـنویم در همیـن مشـهد
بانـوی دانشـمندی مشـغول فعالیـت اسـت

کـه بسـیاری از پیشـنهادهای رنگارنـگ از دل
نصفالنهـار مبـدأ (گرینو یـچ) را رد کـرده اسـت.
دکتر مریم متین مقد م که صاحب دهها اختراع
بینالمللـی اسـت ،چهـار سـال تنهـا عضـو
ایرانـی آ کادمـی دانشـمندان جـوان جهـان بـوده
و سالهاسـت در مشـهد در حـوزه سـلولهای
سـرطانی کار میکنـد .او مـادر دو فرزنـد اسـت
و همـراه همسـرش دو تـن از اسـاتید برجسـته
دانشـگاه فردوسـی مشـهد هسـتند.تنها دلیلـی
کـه دکتـر متینمقـدم پیشـنهادهای عجیـب
دانشـگاههای بـزرگ جهـان را بـرای تدر یـس رد
کرده بود ،مادری برای دانشجویانش بوده است؛
زنـی کـه تحـول بزرگـی در زمینـه زیستشناسـی
یشـک شـناخت ایـن
کشـور بـه راه انداخـت .ب 
افـراد کمـک بزرگـی در راسـتای شـناخت زنـان
دانشـمند مسـلمان خواهـد کـرد.

از دستفروشی تا کارآفرینی
اع ـ ـ ـ ـ ــظم ص ـ ــاحبالزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانی بانوی
دستفروشـی بـود کـه بـرای 303نفـر
اشـتغالزایی کـرده اسـت .همیـن عنـوان
کافـی اسـت تـا ترغیـب شـویم کـه بدانیـم
یشـود در ایـن وضعیـت سـخت
مگـر م 
اقتصـادی و تحر یـم کسـی پیـدا شـود که تا
ایـن حـد کمـر همـت ببنـدد؟! دختـری که
روزی بـا دستفروشـی و بدترین وضعیت
اقتصادی زندگی میکرد ،توانست با تولید
لهـای مصنوعی ،کارآفرین شـود.
همـان گ 
لهـای مصنوعی اعظـم صاحبالزمانی
گ
نشـهرهایی ماننـد تهـران،
حـاال در کال 
یشـوند .به
شـیراز ،اصفهـان و ...فروختـه م 
گفتـه خـودش ،دو نفـر از بانـوان کارگاهـش
توانسـتهاند در یـک مـاه 5میلیونو500هـزار
تومـان درآمـد داشـته باشـند .افـراد از
ابتـدای آمـوزش بـه درآمدزایـی میرسـند،
امـا ایـن مبلـغ بسـته بـه مهـارت آ نهـا بـاال
و پاییـن دارد .گلهایـش در نجـف و
کربلا نیـز بـه دسـت برخـی واسـطهها دور
از چشـم او فـروش رفتهانـد .او توانسـت
بـا فرازونشـیب کرونـا کارش را ادامـه دهـد،
زنـان سرپرسـت خانـوار ز یـادی را نجـات
دهـد و بـه روسـتاهای حاشـیه شـهر کمک
کند.اعظـم دو فرزنـد نیـز دارد و معتقـد
اسـت کـه رمـز موفقیتـش ابتـدا تلاش برای
فرزندانـش بـوده اسـت.

کانال تلگرامی که دهها زندانی را نجات داد
زهـرا شـاهدی روزی کـه جلـو پنجـره فـوالد
امـام هشـتم بـرای آزادی اولیـن زندانـی شـروع
یکـرد کـه
بـه کار کـرد ،شـاید فکـرش را هـم نم 
روزی کانـال تلگرامـی «شـوق رهایـی» یکـی
قهـای خیرانـی شـود کـه همگـی نیـت
از پاتو 
آزادی زندانیـان را دارنـد .او جمـعآوری دیـه
را از گروهـی بیسـتنفری شـروع کـرد و حـاال
۲۳۰۰نفـر در ایـن گـروه در فضـای مجـازی
عضـو هسـتند؛ اعضایـی کـه از 2000تومـان
تـا میلیو نهـا تومـان کمـک میکننـد تـا
سـهمی در آزادی زندانیـان داشـته باشـند .او
پروند ههـای سـنگینی از زندانیانـی را قبـول
میکنـد کـه دیگـر هیچ مـددکاری سراغشـان
نرفته اسـت .البته این خادم امام هشـتم این
امـر را از لطـف خـدا میدانـد .او هما نطـور
کـه برای دو پسـرش مادری میکنـد ،زندانیان
بیبضاعـت را هـم عضـوی از خانـوادهاش
بـه شـمار مـیآورد و از هیـچ خدمتـی در ایـن
زمینـه در یـغ نمیکنـد.

مادر نمونه کشور
همـه مادرهـای نمونـه قـرار نیسـت از جنـس
یهـا آ نقـدر در
زنـان کارآفریـن باشـند .برخ 
ایـن آب و خـاک ریشـه دوانیدهانـد کـه ا گـر
نبودنـد ،هرگـز وضعیـت و امنیـت کنونـی
در کشـور حا کـم نبـود .بانو مر یـم کارگرعزیزی
مـادر ،خواهـر ،دختـر و همسـر شـهید کـه
عنـوان مـادر نمونـه کشـور را از آن خـود کـرد
نیـز از همـان دسـته اسـت؛ زنـی کـه بهواقـع
مادرانگـی را بـرای شـهر و حتـی بـرای کشـور
تمـام کـرده اسـت؛ زنـی کـه اجـازه داد همسـر
و فرزنـدش در راه امنیـت کشـور در کنـار دو
بـرادرش همـراه شـوند .او بعدهـا پـدرش را نیز
در راه دفاع از اسالم و انقالب از دست داد.
بانـو مر یـم کارگرعزیـزی از آن دسـت مادرانـی
بـود کـه هرگـز حرفـی از ایثـار و وفـادار یاش
یشـک شـهر امـام هشـتم بـه
نـزد ،امـا ب 
صبـوری او مدیـون اسـت.بیگمان در شـهر
امـام هشـتم زنـان ز یـادی هسـتند کـه تلاش
کردهانـد تـا کنـار مادرانگی و حفـظ خانواده،
الگویـی از زن مسـلمان باشـند؛ آنهایـی که
قهرمـان زندگـی خـود هسـتند و کمتـر دیـده
شـدهاند و ایـن شـهر بـه آ نهـا مدیون اسـت.
شمارهنخست| بهار 1401
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زائـران مشـهد را شـرقیترین شـهر بـزرگ ایـران میشناسـند .مشـهد بهواسـطه وجـود بـارگاه
امـام رضـا( ع) هرسـال پذیـرای بیـش از ۳۰میلیـون زائـر ایرانـی و حـدود ۳میلیـون زائـر
خارجی اسـت .این کالنشـهر جاذبههای گردشـگری زیادی دارد که خاطرات ارزشـمند
و بهیادماندنـی را بـرای گردشـگران و مسـافران رقـم میزنـد ،امـا بـه موازات پیشـرفتهایی
کـه در نظـام پزشـکی و بهداشـتی در مشـهد صـورت گرفتـه اسـت ،ایـن شـهر را یکـی از
شـهرهای مهـم ایـران در زمینـه توریسـمدرمانی نیـز میشناسـند.
برخـورداری مشـهدالرضا( ع) از جاذبههـای زیارتـی ،گردشـگری و همچنیـن مراکز درمانی
مجهـز سـبب شـده اسـت تـا از ۸۹کشـور جهـان بهمنظـور دریافـت خدمـات درمانـی بـه
این کالنشـهر مذهبی سـفرکنند .جالب اسـت بدانید تاکنون بیشـتر گردشـگرانی که برای
درمـان بـه مشـهد سـفر کردهانـد بهترتیـب از کشـورهای عـراق ،اف�انسـتان ،ترکمنسـتان،
کویـت ،بحریـن ،پاکسـتان ،عربسـتان ،تاجیکسـتان و عمـان بودهانـد.

جهـان در رشـته تخصصیشـان
هسـتند کـه در مقاالت علمیپژوهشـی
نهـا اسـتفاده
از نتایـج تحقیقـات آ 
یشـود .همیـن چنـد مـورد بـرای
م 
گردشـگر کافـی اسـت تـا مشـهد را بـرای
سلامت جسـمش انتخـاب کنـد.

دانشـگاه علومپزشـکی ،قطـب اصلـی
توسـعه پزشـکی
اگـر بـه موضـوع گردشـگری سلامت
کمی عمیقتر بنگریم ،به این میرسیم
کـه مشـهد در پزشـکی پیشـرفته نزدیک
بـه صـد سـال سـابقه دارد و ایـن
پیشـینه علمـی باعـث شـده اسـت
نشـهر
دانشـگاه علومپزشـکی ایـن کال 
بهـای اصلـی توسـعه
جـزو قط 
پزشـکی نویـن قـرار بگیـرد .بهجرئـت
یتـوان بیـان کـرد در بـازه زمانـی ده
م 
سـال گذشـته مشـهد هـم در منابـع
انسـانی و هـم در تجهیـزات و از همـه

مه متـر در بخـش هتـلداری پیشـرفت
درخورتوجهـی داشـته و توانسـته اسـت
اعتمـاد گردشـگران سلامت را بـه
خـود جلـب کنـد .در همیـن مشـهد
خودمـان در بخـش نیـروی انسـانی،
پزشـکان مجـرب و مشـهوری دار یـم؛
پزشـکان و جراحانـی در تخصصهای
قلـب ،چشـم ،زنـان و  ...کـه حـرف بـرای
گفتـن دارنـد و در منطقـه نمونهانـد.
دانشـگاه علومپزشـکی مشـهد هـزار
عضـو هیئتعلمـی دارد کـه از ایـن
تعـداد بیسـت نفرشـان جـزو یکدرصد
دانشـمندان پراسـتناد جهـان هسـتند.
یعنـی ایـن افـراد جـزو صـد نفـر اول

گردشـگری پزشـکی ،حسـاسترین
زیرشـاخه گردشـگری سلامت
تـا پیـش از بـروز بحـران کرونـا در
جهـان ،بیشـترین گردشـگر سلامت
در مشـهد بـه سـال 1398مر بـوط بـوده
کـه شمارشـان بـه بیـش از 25هـزار نفـر
رسـیده اسـت .ایـن موضـوع از توجـه
مسـئوالن امـر بـه اهمیـت گردشـگری
سلامت خبـر میدهد .اکنون بسـیاری
نهـای بیمـاران خارجـی در
از درما 
مشـهد ،در کشـورهای هـدف وجـود
نـدارد .بـرای نمونـه ،رئیـس یکـی از
دانشـگاههای عمـان گفتـه اسـت اگـر
پـرواز مسـتقیم بـه مشـهد راهانـدازی
شـود ،در هفتـه 150بیمـار بـه ایـن شـهر
میفرسـتیم .ایـن گفتـه حا کـی از
ظرفیتهای پزشـکی موجود در مشـهد
اسـت کـه ا گـر کسـی فـارغ از ز یـارت،
فقـط هـدف درمـان داشـته باشـد،
میتوانـد بـه مشـهد بیایـد.
حسـاسترین زیرشـاخه گردشـگری
سلامت ،گردشـگری پزشـکی اسـت.
ایـن نـوع از گردشـگری بهدلیـل اینکـه
ب هطـور مسـتقیم بـا جـان و سلامت
جسـم انسـانها سـروکار دارد ،از
اهمیـت ز یـادی برخـوردار اسـت.
معموال افرادی این شـاخه از گردشگری
سلامت را انتخـاب میکننـد کـه نیـاز
بـه جراحـی ،چـکاپ یـا درمـان بیمـاری
دارنـد .گردشـگر بـه مقاصـد هـدف
مـیرود تـا از امکانـات پزشـکی بیشـتر
بـرای درمـان بیمـاری برخـوردار باشـد.
البتـه امکانات پزشـکی لزوما نمیتواند
تنهـا دلیـل سـفر ایـن افـراد محسـوب
شـود .بـرای گردشـگری پزشـکی ،علاوه
بـر وجـود زیرسـاختها ،علـم پزشـکی
و قوانیـن نظارتـی بـر آن نیـز اهمیـت
نهـا بـه وجـود
ز یـادی دارد .علاوه بـر ای 
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اقامتـگاه و خدمـات گردشـگری نیـز
بایـد اهمیـت و یـژهای داده شـود .در
ایـن میـان پزشـکی ایـران نیز با پیشـینه
هزارسـالهای کـه دارد ،از اسـتانداردها
و کیفیـت خوبـی برخـودار اسـت و
میتوانـد در زمینـه گردشـگری پزشـکی
بـه مقصـدی ایـدهآل تبدیـل شـود.

پای حرف گردشگران سالمت
خیابـان عـارف مشـهد از آن
خیابانهایـی اسـت کـه کمترکسـی
تمایـل دارد گـذرش بـه آن بیفتـد.
بهـا و
دلیلـش هـم وجـود انبـوه مط 
56

گردشگر به مقاصد هدف
میرود تا از امکانات
پزشکی بیشتر برای درمان
بیماری برخوردار باشد.
البته امکانات پزشکی
لزوما نمیتواند تنها دلیل
سفر این افراد محسوب
شود

کهـای پزشـکی اسـت کـه
کلینی 
همیشـه در آنجـا ازدحـام بیمـاران
مراجعهکننـده از شـهرها و کشـورهای
مختلـف دیـده میشـود کـه مطابـق
آمارهـا بیشترشـان در اینجـا جسمشـان
یشـود و دسـت پـر بـه خانـه و
درمـان م 
کاشان هشـان برمیگردنـد.
بـا یکـی از شـهروندان عراقـی در ایـن
خیابـان هـمکالم میشـوم .او کـه بـرای
درمـان کودکـش بـه مشـهد آمـده اسـت،
میگو یـد« :در عـراق هرجـا بچهمـان را
بردیـم ،گفتنـد ر یـهاش آب آورده اسـت
و دارو میدادنـد ،امـا تأثیـری نداشـت و
تنگی نفسـش روزبهروز بیشـتر میشـد.

بـه مشـهد آمدیـم و تاکنـون بـه دو
پزشـک متخصـص نشـانش دادهایـم و
شـکرخدا گفتند مشکل مهمی نیست
و بـا مصـرف چنـد قلـم دارو برطـرف
میشـود ».ایـن زوج جـوان از تشـخیص
دقیـق پزشـکان ابـراز رضایـت میکنند.
در کلینیکـی دیگـر عیسـی جابـر ،
یکـه
نسـال عراقـی ،درحال 
بیمـار میا 
صبورانـه بـه انتظـار حضـور پزشـک
نشسـته اسـت ،علـت مراجعـهاش بـه
ایـران را ضعـف تجهیـزات پزشـکی
کشـورش بیـان میکنـد و میگو یـد« :من
مدتهاسـت کـه از درد معـده رنـج
میبـرم ،امـا بهعلـت نبـود تجهیـزات
الزم در عـراق ،پزشـکان نمیتوانسـتند
علت آن را تشـخیص دهند .به مشـهد
یهـا و
آمـدم و پـس از انجـام رادیوگراف 

شهـا علـت بیمـار یام مشـخص
آزمای 
شـد و در حـال مصـرف داروهـا هسـتم
و بـه لطـف خـدا حالـم بهتـر اسـت ».او
در ادامـه کمـی از قیمـت ز یـاد درمـان
در مشـهد گالیـه میکنـد و میگو یـد:
یشـک درمـان در عـراق برایمـان
«ب 
نتـر اسـت ،امـا باتوجـه بـه سـطح
ارزا 
علمـی خـوب پزشـکان در ایـران،
ترجیـح میدهیـم اینجـا درمـان شـویم».
همینطـور کـه از میـان بیمـاران بـا
حـاالت و پوشـشهای مختلـف در
پیـادهرو رهسـپار کلینیـک بعـدی
هسـتم ،صدایـی میشـنوم کـه بـه
زبـان فارسـی در حـال صحبـت از
نظـام درمانـی ایـران اسـت .کمـی
درنـگ میکنـم تـا نزدیـک شـوند .جـوان
همچنـان مشـغول صحبـت بـا پیرمـرد،

در حـال عبـور اسـت کـه رشـته کالمش
را میبـرم و میپرسـم از کجـا آمدهانـد؟
میگوینـد« :اهـل اسلامآباد هسـتیم،
امـا اینجـا هـم خانـه داریـم تـا بـرای
رفتوآمـد راحـت باشـیم .اینبـار هـم
بهعلـت بیمـاری دیابـت و عفونـت ریه
یکـی از آشـنایان(به پیرمـرد همراهـش
اشـاره میکنـد) بـه مشـهد آمدهایـم.
البتـه پاکسـتان هـم پزشـکان خوبـی
دارد ،امـا چـون اقـوام مـا پیشتـر بـه
یکـی از پزشـکان مشـهد مراجعـه کـرده
و خیلـی راضـی بودنـد ،به توصیـه آنها
ترجیح دادیم درمان را در مشهد انجام
دهیـم و شـکرخدا نتیجهبخـش بـود و
حـاال کـه دومینبـار بـه پزشـک مراجعـه
کردهایـم ،تقریبـا اثری از بیماری نمانده
اسـت».
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راهکارهای به زیستن
در طب الرضا(ع)

درباره کتاب طبالرضا( ع)
کتــاب «طــب االمــام الرضــا علیهالســالم» یــا «الرســال�
الذهبیــ�» مشــهور بــه «طبالرضــا» رســالهای اســت کــه
امــام رضــا( ع) آن را بــه درخواســت مأمــون عباســی در
بــاب طــب و معالجــات بــدن نگاشــتهاند .ایــن کتــاب
از ایــن جهــت بــه «الرســال� الذهبیــ�» نــام گرفتــه اســت
کــه مأمــون دســتور نوشــتن آن بــا آب طــال را صــادر کــرد.
«رســاله ذهبیــه» کتابــی بــا محتــوای پزشــکی و میراثــی
اســت از امــام رضــا( ع) کــه بــه دســت مــا رســیده اســت.
ایــن کتــاب از دو جهــت دارای اهمیــت اســت؛ از یــک
ســو کتابــی در زمینــه پزشــکی اســت و از ســوی دیگــر
چــون از ناحیــه وجــود مبــارک انســان کامــل و امــام
معصــوم( ع) صــادر شــده ،از اشــتباهات رایــ� و مرســوم
در علــوم تجربــی مبراســت.
«رســاله ذهبیــه» امــام رضــا( ع) مجموعــه بیانــات
ارزشــمند علمــی و پزشــکی امــام( ع) اســت کــه بــه
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شــرح خــواص اغذیــه و اشــربه میپــردازد ،راهکارهــای
بهزیســتی و بهداشــت و ســالمت را بــه انســان می�مــوزد و
تکنیکهــای مقابلــه بــا بیماریهــا و آســیبهای روحــی
و روانــی را نقــد و بررســی میکنــد .در آغــاز ایــن اثــر  ،بــدن
انســان بــه مملکتــی تشــبیه شــده کــه قلــب ،پادشــاه آن
اســت و رگهــا کارگــران آن و تمــام بــدن کشــور و محــل
حکومــت اوســت و دســت و پــا ،دو چشــم ،لبهــا،
زبــان و دو گــوش ،یــاران آن و معــده ،شــکم و ســینه
گنجینههــای آن اســت.
ســ�� بــه چگونگــی و مقدار خوردنیها و آشــامیدنیها،
شــیوه صحیــح خــوردن و آشــامیدن و راههــای پیشــگیری
از بیماریهایــی کــه بــر اثــر ت�ییــر آبوهــوا بــه وجــود
میآینــد ،دســتورات بهداشــت عمومــی ،مزاجهــای
مختلــف بــدن ،چگونگــی خــواب و اســتراحت و
بهداشــت دهــان و دنــدان و بیــان مراحــل عمــر و شــیوه

صحیــح حجامــت و فصــد و شــرایط صحیــح نزدیکــی و
تناســل بیــان شــده اســت.
ســیدمرتضی عســکری در تحقیــق ایــن کتــاب ،ســند
روایــت را تأییــد میکنــد و در تحقیــق ایــن کتــاب آورده
اســت:
بــرای ایــن رســاله ،از ابنجمهــور کــه از مدینــه تــا نیشــابور
مــالزم حضــرت بــوده ،ســند مشــهوری ذکــر شــده و ایــن
شــخ� تصریــح کــرده اســت کــه مــن حضــور داشــتم
و حضــرت ایــن نامــه را بــه مأمــون نوشــت .علمــا و
محدثیــن هــم بــا اتــکا بــه گفتــه ابنجمهــور ایــن نامــه را
از حضــرت میداننــد ...مــن نســخه خطــی ایــن روایــت
نوفلــی را در کتابخانــه آیــتا� عســکری در ســامرا پیــدا
کــردم کــه دیدیــم پــ� از بســما� و حمــد خداونــد،
چنیــن مینویســد...
همچنیــن ایــن کتــاب بــا اســناد مختلفــی در کتابهــای
روایــات و اخبــار نقــل شــده اســت .ازجملــه
ســالمی میگویــد:
موســیبنعلیبنجابر
اســتاد بزرگــوار مــا ،ســدیدالدین یحییبنمحمــد علیــان
خــازن ،میفرمــود :ابومحمــد حســنبنجمهور بــرای
مــن نقــل کــرد کــه پــدرم از مالزمــان خــاص حضــرت
علیبنموســیالرضا( ع) و اک�ــرا در خدمــت او و از احوالــش
باخبــر بــود ،ازجملــه در ســفر از مدینــه بــه خراســان مــالزم
خدمــت بــود تــا وقتــی کــه حضــرت در تــوس شــهید شــد.
میگفــت وقتــی مأمــون بــه نیشــابور مجلســی ترتیــب داد و از
حضــرت رضــا( ع) و جماعتــی از اطبــاء و فالســفه دعــوت
کــرد .ازجملــه یوحنابنماســویه و جبرئیلبنبختیشــوع و
صالحبنســلهمه 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
نفــع غذاهــا و علــل و اســباب مرضهــا بحــث میکردنــد .در
میــان همــه ســروصداها امــام( ع) ســاکت بــود .مأمــون پرســید:
شــما در ایــن مــورد چــه میگوییــد؟ در ســخنان مــا و علمــی
کــه هرکــ� ناچــار اســت کمابیــش از آن بدانــد ،یــا اشــخاصی
معیــن کامــال و یــا بــه قــدر ضــرورت از آن اطــالع داشــته باشــند.
امــام( ع) فرمــود :نــزد مــن نیــز تجربیــات و اطالعاتــی هســت
کــه بــر اثــر مــرور زمــان و آزمایشهــای گوناگــون بــه صحــت و
درســتی آنهــا یقیــن کــردهام ،بــه اضافــه آنچــه از گذشــتگان بــر
آن توفیــق یافتــهام؛ از چیزهایــی کــه انســان نمیتوانــد آنهــا
را ندیــده بگیــرد و متــروک بگــذارد .ولــی آنهــا را بهصــورت
کتــاب جمــعآوری خواهــم کــرد.
مأمــون بــرای کاری کــه در آن شــتاب داشــت ،بــه بلــ�
مســافرت کــرد و حضــرت رضــا( ع) در نیشــابور بمانــد.
مأمــون از بلــ� نامــهای نوشــت و تقاضــا کــرد فصلــی از
آنچــه موردنیــاز اســت و از زیــر تجربــه و آزمایــش نیکــو
برآمــده اســت ،بنویســد .امــام( ع) تقاضــای او را قبــول
کــرد و نامــهای را مرقــوم فرمــود.

شرح و ترجمه
از قدیــم بــرای ایــن کتــاب شــرحها و ترجمههایــی
نوشــته شــده اســت .چنانکــه منتجبالدیــن در
فهرســت خــود از شــرحی بــر ایــن کتــاب از ابوالرضــا
راونــدی بــا عنــوان «ترجمــ� العلــوی للطــب الرضــوی»
یــاد میکنــد .در ســالهای اخیــر نیــز ترجمههایــی بــر
ایــن اثــر بــا عنــوان «طــب و درمــان در اســالم» بــا تحقیــق
ســیدمرتضی عســکری و ترجمــه کا�ــم خلخالــی و
«طــب و بهداشــت از امــام رضــا علیهالســالم» ترجمــه
نصیرالدیــن امیرصادقــی نوشــته شــده اســت.
بخشــی از کتاب
امــروزه تحقیقــات گســتردهای در زمینــه خــواب و
اهمیــت آن در زیســت انســان انجــام شــده اســت و
خــواب در ســنت مــا بــرادر مــرگ اســت و پیامبــر نیــز
گفتهانــد کــه «مردمــان خوابانــد ،چــون بمیرنــد ،بیــدار
شــوند ».امــام رضــا علیهالســالم در ایــن کتــاب نفیــ� و
عزیــز بــه نحــوه صحیــح خوابیــدن اشــاره کردهانــد و ایــن
اشــارات خــود نشــان از توجهــی اســت کــه امامــان مــا بــر
خــواب داشــتهاند .در اینجــا بخشــی از آن را می�وریــم:
«بــدان کــه خــواب بــر ِدماغ(م�ــز ) مســلط میشــود و
بــدن را نیــرو و اســتقامت میبخشــد .پــ� وقتــی کــه
اراده خــواب کــردی ،اول بــر پهلــوی راســت دراز بکــش،
آنــگاه بــه طــرف چــ� برگــرد .همچنیــن هنــگام برخاســتن
از طــرف راســت شــروع کــن ،چنانکــه موقــع خوابیــدن از
همــان طــرف آغــاز کــردی».
در جــای دیگــری امــام علیهالســالم مــا را بــه تعــادل در
خــوردن و آشــامیدن دعــوت کردهانــد:
«بــدان هــر کــه غــذا را بیشــتر از حــد لــزوم بخــورد ،بدنــش
را بهطــور صحیــح ت�ذیــه نکــرده اســت .بایــد غــذا را
بــه انــدازه نیــاز بخــورد (نــه زیــاد و نــه کــم) آب هــم بــه
همیــن انــدازه بایــد خــورده شــود.
بهتریــن راه بــرای خــوردن ایــن اســت کــه بــه مقــداری کــه
بــرای هــر روزت کفایــت میکنــد ،قانــع شــوی و از غــذا
دســت بکشــی ،درحالیکــه کامــال ســیر نشــدهای.
میانــه روی در غــذا ،معــده و بــدن تــو را ســالم نگــه
مــیدارد و عقـــــــــــــلت را پــاک و جســمت را نیرومنــد
می ســازد».
امیــد آن اســت کــه در عرصــه نظــر و عمــل بــا ســخنان
گرانقــدر امامــان معصــوم علیهمالســالم بتوانیــم در
زیســت و زندگــی خــود ســالم و انســانی و صالحانــه
قــدم برداریــم و بــا خوانــدن ایــن رســاله و عمــل بــه
فرامیــن آن ،تــن و جســمی ســالم داشــته باشــیم .زیــرا
بــرای داشــتن روحــی ســالم بایــد تنــی ســالم را مهیــا
کنیــم.
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