
قریب یك سـال از اعالم رسـمی شـیوع كرونا در كشورمان می گذرد، خوانش آنچه در این یك سال گذشت، چه بسا تغییر و 

تحولی بنیادین را در نگرش و بینش آدمی ایجاد نماید.

در آستانه سال جدید بود و بسیاری از مردم برای آیین سال جدید در تكاپو بودند. برنامه های اقتصادی، تشریفاتی و فرهنگی 

بسیاری تدارك دیده شده بود. به ناگاه آهنگ عرفت الله بفسخ العزایم علی علیه السالم در كاینات نواخته شد. 

این نوا به مثابه دسـتور ایسـت بود برای عجوالنه های بشری. بشـری كه خود را نه خلیفه خدا، كه گاه خوِد خدا و همه كاره ی 

ر خود می دانست، خود را در برابر ویروسی كه حتی با چشم دیده نمی شد، عاجز و 
ّ

جهان می پنداشت و عالم طبیعت را مسخ

مستاصل دید. 

دارایی و توانایی انسان در برابر این بیماری زانو زد و ناكارآمد جلوه كرد. مردان سیاست و هنر و تجارت و علم در تنهایی و بدون 

تشریفات هر آن چه اندوختند را رها كردند و به دیار باقی شتافتند.

علم تجربی كه بیش از دو قرن است مدعیانش می تازند و گاهی بر فرق دین می كوبند، به ناكارآمدی اش اقرار نمود.  البته در این 

مقام نیستیم كه فایده علم را كه در واقع موهبت الهی است انكار كنیم، بلكه سخن در باور مطلق به علم تجربی و نفی باورهای 

فرا مادی به اعتبار علم بشری است .

 نه هر كه چهــــره برافروخت دلبری داند          نه هر كه آینه سازد سكــــندری داند

نه هركه طرف كله كج نهاد و تند نشست          كــــاله داری و آیین ســــروری داند

بشر در طول تاریخ حوادث تلخ و سخت بسیاری را تجربه نموده است، اما این ویروس فارغ از این كه ساخته دست بشر است یا 

خیر، تفاوت هایی داشت. انسان مالوف به عادات و آداب، ناگزیر از ترك یك باره آن و تغییر در سبك زندگی خود گردید. تغییراتی 

در حیطه های فردی، آموزشی، اداری و به طور كلی سبك زندگی اجتماعی و فردی بشر كه چه بسا روز 29 بهمن سال 1398 

یك ایرانی هرگز در خیال خود هم به آن نمی اندیشید.

این ویروس بستری بود برای بشریت كه در عالم خاكی جلوه ای از یكی از ویژگی های قیامت را كه در كالم الهی در قالب آیه 

"یوم یفُرالمرَء من اخیه وصاحبته و بنیه"  آمده است، به تجربه بنشیند.

كرونا ویروس یادمان انداخت  "هر نفسی كه فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو 

نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب. "

هر آن چه بود با همه تلخی هایش تلنگری بود برغرور بشری. 

هر یك از ما، نمروِد درونمان را در مقابله با ویروسی كوچك تر از حشره، عاجز و درمانده دیدیم.

 "یا ایها االنسان ماغرك بربك الكریم" 

سـخن سردبیر

  تلنگرهای کرونایی

99
ز 

ایی
  پ

 و
ان

ست
تاب

 / 
ه6

امر
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
و ف

د

1



24

28

4

37 

20 

7

40 

44

47 

48 

50 

18

1

29
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مدیر مسئول: زینب طالبی
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مدیر اجرایی و هماهنگی: مریم کالیی
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دوفصلنامه علمی فرهنگی آفاق اندیشه

شماره 6- تابستان و پاییز 99

همکاری با ما

نشریه آفاق اندیشه از آثار و مقاالت شما استقبال می كند. نشریه در ویرایش و تلخیص مطالب، 
آزاد اســت. مطالب نشریه صرفا بیانگر دیدگاه نویســندگان مقاالت  و مطالب است. مقاالت 

 modaresqom.farhangi@gmail.com .و مطالب خود را به این ایمیل ارســال كنید
انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامک: 3000738   

فهرست
سخن سردبیر / تلنگرهای کرونایی / زهره رنجبر 

مقاله/ اصول حیطه عاطفی تحکیم خانواده در سوره احزاب /زهرا پرناک

معرفی بزرگان / فرزانه ای از دیار تیلک /حجت االسالم والمسلمین رنجبر

گذری بر شبهات تاریخی/ شبهه زمان پیدایش شیعه/ حجت االسالم والمسلمین ایمانی مقدم

یم کالیی گفتگو / مصاحبه با سرکار خانم سائری / مر

روز پرستار/ آرامشی از جنس نور /  طیبه نجفی

مقاله/ بررسی ساحت تربیتی اعتقادی در نهج البالغه/ بهاره جزایری

یبا حیدری/ من دیگر ما / زهره میرزابابایی معرفی کتاب/ انسان کامل / فر

طب/ نگاهی به وسواس و راه های درمان آن / فاطمه چهره قانی

یم کالیی گفتگو/ گفتگو با طلبه موفق، سرکار خانم جمشیدی / مر

داستان/نوروزهای موصل/ حسن نوری 

بانوکده/خورشت قلیه ماهی/ بهاره جزایری 

یم کالیی اخبار / معاونت آموزش، پژوهش و فرهنگی / مر

ادبیات/ جرعه ای از متون کهن فارسی /خانم  کردافشار



مقدمه:

میمی ِعْجلی بلخی، عارف و زاهد 
َ
ابواسحاق ابراهیم ادهم رحمه الله علیه1 بن منصور بن یزید بن جابر )یا عامر بن اسحاق( ت

معروف سده 2ق/8م است. وی از حاكمان بلخ بود كه به خاطر حوادثی از بساط شاهانه كناره گرفته و توبه نمود و دنبال تحصیل 

علم و حدیث رفت و از محضر بزرگانی همچون امام باقر )علیه الّسالم( و دیگر راویان استفاده نموده است. متنی از كتاب تذكره 

االولیای عطار نیشـابوری در شـرح حال ابراهیم ابن ادهم انتخاب شـده كه اسـتاد محترم، سـركار خانم دكتر كردافشار بازنویسی 

كرده اند؛ تقدیمتان می شود.

1. ابراهیم بن ادهم بن سلیمان عارف و صوفی قرن دوم هجری اهل بلخ که پیشتر جزئی از خراسان امروز بود، متولد مکه، او و اجدادش از امیران و حاکمان و اشراف بلخ بودند. 
ابراهیم هم عصر با سه امام شیعه، امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بود.

متن اصلی: 

بنا بر یكی از این روایات، ابراهیم در قصر شاهی بر تخت خفته بود. نیمه شب سقف خانه جنبید و آواز پای كسی كه بر بام بود، 

شنیده شد. ابراهیم پرسید، كیست؟ جواب آمد كه شتر گم كرده ام و گم شده ی خود را می جویم. 

ابراهیم گفت: ای نادان شتر بر بام می جویی؟ پاسخ آمد: پس تو بر تخت زرین و در جامۀ اطلس چگونه خدای را می جویی؟ 

این سخن موجب دگرگونی درونی او شد و وی زندگانی زاهدانه پیش گرفت.

بازنویسی:

نیم شـبان بر سـریر پادشـاهی آرمیده بود. به ناگاه آواِز جست و خیز و جنبیدِن كسی از باِم كاخ به گوش او رسید. به گونه ای كه 

آرامشـش را در بسـتر شـاهانه اش در ُربود. برخاست و برجای نشسـت و بانگ برآورد: كیست كه چنین بی هنگام بر باِم سرای ما 

می تازد و خواب و آرام شبانه را از دیدگانمان در می رباید.

پاسخ برآمد كه بیگانه نیستم، آشنا و همشهری ام. در پی شترم آمده ام و او را بر بام تو می جویم.

 ابراهیم برافروخت و نهیب زد كه ای بی خرد! كدامین شخص، شتر بر بام ُجسته است كه تو چنین می كنی؟

پاسـخ بـرآورد: ای غافـل! چگونه اسـت كه تو خـدای را در جامه های قیمتی زربفت دیبا و اطلس و بر تـاج و تخت مرصع و زرین 

می طلبی؟ حال آنكه شتر جستن بر بام این سرای، نشانه ی بی خردی من است!

 مرد این بگفت و ناپدید شد.

گفتار او چنان آتشی بر جان ابراهیم ادهم افكند كه تا دمیدن خورشید و برآمدن روز، سراسر اندیشه مند و بیقرار بود و تمام روز را بر 

تخت نشسته، غرق در اندیشه و حیرت و اندوه به سر برد.

تحول روحی ارباهیم ادهم

متن اصلی:

در روایـت دیگـری آمـده اسـت كه روزی ابراهیم ادهم در قصر خود نشسـته بود و اركان دولت نزد او ایسـتاده بودند. ناگاه مردی با 

هیبت، از در درآمد و به سـوی تخت ابراهیم پیش رفت. ابراهیم از او پرسـید كه كیسـتی و چه می خواهی؟ گفت: آمده ام تا در این 

رباط فرود آیم. ابراهیم گفت: این رباط نیست، سرای من است. مرد پرسید كه این سرای، پیش از تو از آِن كه بود؟ گفت: از آِن پدرم.

پرسید پیش از او از آِن كه بود؟ گفت از آِن فالن كس. پرسید: پیش از او؟ گفت: از آن پدر فالن كس. پرسید: آنان همه كجا رفتند؟ 

گفت: همه مردند و رفتند. پرسید: آیا چنین جایی كه در آن می آیند و می روند، جز رباط است؟!

 مرد بیگانه پس از این سخن به شتاب از خانه بیرون رفت. ابراهیم در پی او دوید و از او پرسید تو كیستی؟ مرد گفت من خضرم و 

ناپدید شد. این واقعه موجب انقطاع او از دنیا شد.

بازنویسی:

آنات بدین سان سپری می شد و اركان و مسئوالن حكومتش در جایگاه خاص خویش آماده به خدمت بودند و نوكران و غالمانش 

به صف در پیشـگاه او ایسـتاده بودند كه جواز دیدار عمومی با مردم از سـوی امیر صادر گردید. در این حال ناگهان مردی با شكوه و 

مهابت خاصی وارد بارگاه شد. چندان كه یاران و اركان و حشم و خدم ابراهیم را یارای آن نبود تا هویت آن مرد را جویان شوند.

زبان ها بر گلو فروشده، از حیرت و وحشت به سكوت گراییده بود. غریبه پیشتر و پیشتر آمد تا مقابل تخت شاهی ابراهیم ایستاد. 

ابراهیم او را پرسید كه چه می خواهی؟ مرد گفت: می خواهم در این كاروانسرا لختی بیاسایم. امیر او را گفت: اینجا سرای من است، 

مگر عقل از كف داده ای كه با من چنین می گویی؟ پرسـش و پاسـخی این چنین بین آن 

دو رد و بدل شد:

- این خانه پیش تر از آِن كه بود؟

- از آِن پدرم.

 جرعه ایی از متون کهن فارسـی
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- پیش از آن چطور؟

- متعلق به جد پدری ام بود.

- پیشتر از آِن كه بود؟

- فالن كس.

- پیش از آن چه؟

- پدِر فالن كس.

- و همه ی آنان كه در این قصر حكمرانی می كردند، اكنون كجایند؟

- همگی به دیار باقی شتافتند.

- پس این جایگاهی كه تو دارالسطنۀ خود می نامی، كاروانسرایی است. آدمیان و كاروانیان بی شماری از پس هم بدین جا فرود 

آمدند و عمر سپری كردند و جاودانه نماندند و رفتند. جایی كه یكی می آید و دیگری می گذرد و می رود، آیا نام كاروانسرا بر او 

نمی زیبد؟!

این سخنان را از زبان جاری ساخت و ناپدید شد.

سـخنان پر مغز و نغز مرد ناشـناس، آنچنان شـرری بر جان ابراهیم شاه برافكند كه سـوز و گدازش هستی وی را بسوخت و او 

گاه نمود و به سوی توبه كشانید و او صید دریای عرفان و  را از خواب جاهالنه و غافالنۀ سـال های سـپری شـده عمرش متنبه و آ

تصوف گردید.

آیا می دانید آن مرد كه بود؟ درست است، او كسی جز خضر پیامبر نبود. بدین سان است كه خاصانی از سوی كردگار در همۀ 

دوران ها، مأمور بیداری بندگان می شـوند و غرق در بحر عشـق آن محبوب بی بدیل می شـوند. بیایید از آن معبوِد مدبر و مقدر، 

عاجزانه درخواست كنیم كه یكی از  خاصان و اوتاد خود را بر ما نازل فرماید تا حرارت و حالوت عشق و عرفان آن ساقی باقی 

را بر جان و دل ما بنشاند.

تو مگو رما بدان هش بار نیست                             با رکیمان کاراه دشوار نیست

اصول حیطـه عاطفی تحکیم 
خانواده در سوره احزاب

چكیده:

  یكی از موضوعات بسیار مهم در قرآن، موضوع خانواده بوده است. خانواده سنگ بنای اجتماع است و تنها با خانواده های 

سالم، استوار و صالح می توان انتظار جامعه ای سالم، استوار و صالح را داشت. از میان نهادهای اجتماعی، خانواده در تربیت 

و تكامل آدمی بزرگترین وظیفه را بر عهده دارد. 

از این رو اهمیت تحكیم خانواده، در اهمیت و قداست نهاد خانواده نهفته بوده است، كه به عنوان ركن اساسی جامعه انسانی، 

مناسبترین جایگاه برای تامین نیازهای روحی، روانی و عاطفی انسان و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش است و هیچ 

عاملی نباید آن را آشفته سازد.

اما در عصر حاضر، بر اثر تحوالت اجتماعی، صنعتی و ... ، در بیشتر جوامع نظام خانواده با چالش هایی مواجه گردیده كه 

كم كم به اختالفات شدید خانوادگی منجر شده و آن را به سوی فرو پاشی و تزلزل كشانده است. 

لـذا قـرآن بـه عنوان عالی ترین و برترین راهنمای حیات بشـر، بخشـی از آیات را به این نهاد مقـدس و تنظیم روابط اعضای 

خانواده و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است كه با مراجعه به این آیات، می توان به برترین راهكارها در تحكیم خانواده 

دست یافت. 

بدین ترتیب موضوع تحكیم خانواده در محور »اصول حیطه عاطفی« قابل تحقیق و بررسی است كه از سوره احزاب استخراج 

گردیده و در این مقاله به روش توصیفی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت، و عدم پایبندی به این اصول مطرح شـده، ابتدا هویت 

و شخصیت فرد را تخریب می نماید و سپس به نهاد مقدس خانواده، و در نهایت آسیب های جدی به جامعه را وارد می كند. 

كلید واژه:  تحكیم خانواده، عاطفه، سوره احزاب، حیطه ی عاطفی

نویسنده

زهرا پرناک1 

1 دانش پژوه سطح 4، رشته تفسیر، مرکز تربیت مدرس حرضت صدیقه کربی )سالم الله علیها( 
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مقدمه
یكـی از مهمتریـن موضوعـات مطرح شـده در قـرآن، بحث 

خانواده اسـت كه نقش بسزایی در رشد و تربیت افراد جامعه و 

توسعه و تقویت ارزش های واالی انسانی دارد. به همین جهت 

به عنوان یک نهادی اسـت كه ضرورت وجود آن اثبات شـده و 

بدون آن، حیات اجتماعی، شكل و معنایی ندارد. 

خانواده در سـاختمان جامعه، مثل اتم در سـاختمان اجسـام 

طبیعی اسـت كه اجزای این سـاختمان بایـد كامال به یكدیگر 

پیوسته باشند و از حوزه جاذبه محور مركزی خود خارج نشوند. 

زن و مـرد هـم در خانواده، دو جزء مكمل یكدیگر و سـازنده 

اتم خانواده هستند و این دو جزء نباید از حوزه محوری خانواده 

خارج شـوند. كه با خروج از آن، پیوند خانواده از هم گسسـته 

می شود.

امـروزه یكی از مباحث مهـم در جامعه شناسـی، توجه ویژه 

بـه دوام یـا تزلزل خانواده می باشـد. گرچه امـروزه در جوامعی 

كـه رو بـه صنعتـی شـدن، فردگرایـی و لذت گرایـی در حركت 

هسـتند تحوالت عمیقی در آن ایجاد شـده است، اما نخستین 

و مهمتریـن بنیانی كه به شـدت تحت تاثیر قـرار گرفته خانواده 

است و در این راستا، دچار دگرگونی های جدی خواهد شد. 

در برخـی از جوامع كنونی و بـه اصطالح مدرن، كاركردهای 

خانوادگی به چالش كشیده شده است. به طوری كه نشانه های 

از هم گسـیختگی این كانون مقدس در بسـیاری از این جوامع 

دیده شـده است. همین مسأله پژوهشگران و جامعه شناسان را 

وا داشـته تا در این مورد كنكاش هایی داشته باشند و همواره در 

پی حل این معضل برآمده اند.

از این رو، خانواده ركن اساسـی جامعه انسـانی است و بدون 

شـک با گسـیختگی و خلل در روابط آن هیچ نهاد یا سازمانی 

نمی تواند جایگزین این نهاد مقدس باشـد و فقط باید به دنبال 

راهكارهای عملی در جهت تحكیم و ثبات آن بود. 

بدین جهت است كه بحث درباره خانواده و تحكیم آن، سابقه 

دیرینه دارد. از این رو منابع دینی ما یعنی قرآن و سنت ، سرشار 

از توصیه هـای متعـدد از جمله عاطفی بـرای تأمین كارآمدی 

خانواده اسـت. راجع به بنیان خانواده در زمینه های مختلف از 

جمله تحكیم آن، كتب و مقاالتی نوشـته شـده است. از جمله 

كتـاب تحكیـم خانواده از نـگاه قرآن و حدیـث، تألیف محمد 

محمدی ری شهری.

لذا اصول حیطه عاطفی تأثیر گذار در جهت تحكیم خانواده 

از سوره احزاب قابل استخراج و تبیین می باشد كه در دو فصل 

به سازش و مدارا و  حیا پرداخته شده است و خداوند متعال با 

قداسـت و حرمتی كه برای این نهاد قائل شده است، راهكارها 

و مقرراتـی را بـرای تنظیـم روابـط خانـواده و اسـتحكام آن در 

ایـن موارد بیان فرموده اسـت و زن و مرد در خانواده بایسـتی با 

شناخت و مجهز شدن به این نظام قانون گذاری خاص، خود را 

در جهت داشتن روابط درست، پایدار و تداوم پیوند زناشویی، 

آماده نماید و بدانند پیاده نمودن این قوانین در حوزه خانواده كه 

از سـوی خدای متعال تشـریع شـده، به طور قطع به سعادت و 

خوشبختی دنیا و آخرت می انجامد.

تحکیم خانواده
 از ابتـدای خلقـت تـا كنـون، خانـواده بـه عنوان یـک واحد 

اجتماعـی بوده اسـت كـه از ازدواج زن و مـرد و به وجود آمدن 

فرزندان تشكیل یافته است. هدف از تشكیل آن تامین سالمت 

و بهداشـت روان، آرامـش و نیازهـای عاطفـی و معنـوی افراد 

می باشـد. لـذا با بـه وجود آمدن خانـواده، زن و مرد سـال های 

متمـادی در كنـار هـم زندگی می كننـد و فرزندانـی را تربیت و 

پـرورش می دهند. اما این مجموعه خانواده، باید دارای نظامی 

مسـتحكم باشـد و هیچ عاملی نتواند آن را تهدید كرده و باعث 

فروپاشی آن شـود. از این رو باید راه هایی برای تداوم بخشیدن 

به آن ارائه شود. چرا كه در دین مبین اسالم، خانواده بنیادی ترین 

واحد جامعه معرفی شده است كه از قداست ویژه ای برخوردار 

اسـت و بیشـترین توجـه را بـه واالیـی خانـواده داده اسـت و 

خوشـبختی و بدبختی جامعه انسـانی را به صالح و فسـاد این 

بنا، وابسته می داند.

از این رو، مقصود از تحكیم خانواده، حاكمیت اصل اعتدال، 

اخالق و حفظ حقوق همه اعضاسـت و خداوند درآموزه های 

قرآنی برای محقق شدن این هدف بزرگ، زن و مرد را به تكالیفی 

كه در این باب بیان فرموده، دعوت می كند و آنها را از انجام هر 

عملی كه موجب تضعیف كانون مقدس خانواده می شود، نهی 

می فرماید. لذا هر یک از زن و مرد در خانواده، دارای تكالیف و 

حسن، در راستای تحقق 
َ
وظایفی هستند كه با انجام آنها به نحو ا

هدف ذكر شده و تعالی و رشد خانواده خود قدم برداشته اند. این 

دسـتورات و تكالیف نقش مهمی در پیشـگیری از اختالفات و 

درگیری ها و در نهایت، حفظ بنیان مقدس خانواده دارد.

اصول حیطه عاطفی تحکیم خانواده در سوره 
احزاب

در خانواده سـلیقه ها، افكار و نگرش زن و شـوهر با یكدیگر 

تفـاوت دارد و اگـر هر یک از زوجین بخواهند بر اسـاس 

خودخواهی، نگرش، سـلیقه و طرز فكر خود را بر 

دیگری تحمیل نمایند، به طور حتم راه به 

جایی نخواهند برد. 

لـذا خداونـد در سـوره احـزاب بـه 

جهت تعمیـق روابط زن و شـوهر 

در خانواده، برترین اصول را بیان 

می فرماید كه در پرتو این اصول 

می تواننـد بهتریـن مسـیر زندگی را 

طی نمـوده و پایه های زندگی خانوادگی 

را استحكام ببخشند و بنیان مقدس خانواده 

را از تزلزل و سستی حفظ نمایند.  

فصل اول : سازش و مدارا 
ْنیا َو ِزیَنَتها 
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 ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق 

آن را می خواهیـد بیائیـد هدیه ای به شـما دهم و شـما را به طرز 

نیكویی رها سـازم! و اگر شـما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را 

طالب هستید خداوند برای نیكوكاران شما پاداش عظیم آماده 

ساخته است. « 

»مدارا یعنی نرمی و انعطاف در برابر اختالف ها و تضادها.« 

زن و مـرد در خانـواده دارای خصوصیـات اخالقـی متفـاوت 

هستند و این تفاوت در طول زندگی مشترک بروز می كند و زمینه 

اختالف را بوجود می آورد.

 » تفـاوت اول، اینكه دو جنس مختلف، با ویژگی های روحی 

و روانـی متفـاوت كه هر یک اقتضای خاص خود را دارند با هم 

ازدواج می كنند. 

دوم اینكه، جداِی از جنسـیت، هركدام از همسـران، یک انسان 

مستقل هستند و خواسته ها، انتظارات و سلیقه های متفاوتی دارند. 

سوم اینكه، گاه اختالف فرهنگی نیز میان آنان وجود دارد. 

بویژه در زمان ما كه ممكن اسـت هركدام از همسران، 

 متفـاوت از دیگـری داشـته 
ً
فرهنگـی كامـال

باشند. 

و  پدیده هـا  زندگـی،  اینكـه،  چهـارم 

حوادث ریز و درشـت بسیاری دارد 

و همسـران را پیوسـته بـه چالش 

می كشـد و آنهـا را بـه واكنـش وا 

مـی دارد. ایـن تفاوت هـا و موارد 

دیگری نیز ممكن اسـت وجود داشـته 

باشـد، همگی زمینه اختـالف خرد و كالن 

بسـیاری را در طـول زندگی برای همسـران 

بوجود می آورند.« 

این نوع از اختالفات در زندگی مشـترک تنها در سایه »سازش 

و مدارا« در اخالق و برخورد و دیگر موارد، قابل اجتناب اسـت 

و می توان گفت این خصلت پسندیده یكی از نیازهای ضروری 

زندگی است . 

امام صادق )ع( سه چیز را از ضرورت های تعامل موفق مرد با 

ۀِ اشیاَء فیما َبیَنُه 
َ
الث

َ
 َعن ث

ِ
وج ِنَی ِبالزَّ

َ
 غ

َ
همسر خود می داند كه: » ال

ها و مَحبها و هواها؛ 
َ

ِقۀُ ِلَیجَتِلَب ِبَها موافق
َ
و َبیَن َزوَجِتِه و ِهَی الُمَواف

در خانواده 
سلیقه ها،  افکار و نگرش زن 
و شـوهر با یکدیگر تفاوت 
دارد و اگر هر یک از زوجین 

بخواهند بر اسـاس خودخواهی، 
نگرش، سلیقه و طرز فکر خود را بر 

دیگری تحمیل نمایند، به طور 
حتم راه به جایی نخواهند 

برد. 
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مرد در رابطه با همسرش، از سه چیز بی نیاز نیست كه عبارتند 

از سازگاری، تا موافقت و محبت و عالقه زن را جلب كند.« 

در این حدیث ارزشمند نتیجه سازگاری از طرف مرد، سازش 

زن و جلب محبت و عالقه اوسـت و همچنین امام صادق)ع( 

ۀُ ِمـَن الَسـعادۀِ: الزوَجـۀُ الُمَؤاِیَتـۀُ واالوالُد 
َ
الث

َ
مـی فرمایـد: »ث

َن...َیرُوُح؛ سـه چیز از خوشـبختی است: همسر سازگار،  البارُّ

فرزندان نیكوكار و مردی كه محل كارش در شهر خودش باشد 

كه روز هنگام درآمدش را بدست آورد و شبانگاه نزد خانواده اش 

برگردد.« )محمد بن یعقوب، كلینی، اصول كافی،1369، ج 5، ص 258( كه در 

این حدیث زن سـازگار به عنوان عامل خوشبختی معرفی شده 

است.

لَزوَجۀُ الُمَؤاِیَتۀُ 
َ
همچنین حضرت رسول )ص( می فرماید: » ا

 الرجل علی دینه؛ زن سازگار، یاور مرد بر دینداری است.« 
ُ

عوت

بایـد گفت ناسـازگاری در خانواده نشـانه نوعـی خودخواهی و 

خود برتر بینی نسبت به یكدیگر است، كه جز ایجاد اختالف و 

درگیری فایده ای ندارد و از طرفی عدم سـازش هم نشان از كم 

ظرفیتی طرفین می باشد كه در تشدید این اختالفات و درگیری 

ها نقش مهمی را ایفا می كند. 

اگر در خانواده، بدی با بدی و خشـونت پاسـخ داده شـود، به 

طور حتم درگیری ها به اوج می رسد.

 از ایـن رو باید رفتارهای آزاردهنده افـراد در خانواده را نادیده 

گرفت و از نشان دادن حساسیت های بیش از اندازه خودداری 

 از هم دلخور باشند و حرف یكدیگر 
ً
نمود و حتی اگر افراد دائما

را به دل بگیرند، كشمكش در خانه به حدی می رسد كه زوجین 

دیگر فرصتی برای حل اختالفات بوجود آمده، نخواهند یافت. 

به همین دلیل، گذشـت كه یكی از مصادیق مدارای خانوادگی 

اسـت، بایـد در زندگـی زناشـویی نهادینه شـود تا بتوان ریشـه 

بحـران حاصـل از عدم سـازش را در روابـط خانوادگی به طور 

قطع خشكاند.

َمَرنی رّبی ِبُمـداراۀِ الناِس 
َ
رسـول خدا )ص( مـی فرمایـد: » ا

كما امرنی ِبأداء الفرائض؛ همانگونه كه پروردگارم مرا به انجام 

واجبات فرمان داده است به مدارا با مردم دستور داده است.« 

حضـرت در جایی دیگر می فرماید: » ُمـداراۀُ الناس نصف 

اإلیمـان و الرفق بهم نصـف العیش؛ نیمی از ایمـان مدارای با 

مردم است و نیمی از زندگی، رفق و مالطفت با آنان است.« 

بدیـن جهـت » در اخالق خانـواده، بـروز این نمونـه مكارم 

اخالقـی بـه آن اسـت كه هر یـک از زن و شـوهر، ضعف ها و 

بداخالقـی هایـی كه در طرف مقابل دیـد، تصمیم به مقابله به 

مثل و شاخ به شاخ شدن نگیرد، بلكه بنا را بر سازگاری بگذارد، 

آن هـم به حسـاب خـدا و بـرای رضـای آن عمل كند تـا به دو 

نتیجه خوب برسند: یكی بهبود وضعیت داخلی خانه و دیگری 

رسیدن به اجر و پاداش الهی.« 

گفتـار اول: تأثیـر سـازش و مدارا بر اسـتحکام 
خانواده 

مسئله سازش و مدارا در خانواده، به عنوان یک تكلیف دینی و 

اخالقی در اسالم، از مسائل مهمی است كه تداوم و استحكام 

خانواده در گرو تحقق آن اسـت. لذا بوجـود آمدن اختالف در 

سـایه نوع فرهنـگ و تربیت گوناگون یک امر طبیعی اسـت كه 

زنـان و مـردان باید بـا بصیرت و درایت الزم بتواننـد آنها را رفع 

نمـوده و بداننـد كه همین مدارا و سـازش، قـوام بخش زندگی 

زناشـویی آنان اسـت و در سایه آن تلخی ها را به شیرینی تبدیل 

نمایند. 
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ف انَ  الرِّ

َ
ْو ك

َ
بدین جهت حضرت رسول می فرماید: » ل

ْحَسـَن ِمْنُه ؛ اگر مدارا یكی از 
َ
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َ
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َّ
َق الل

َ
ل

َ
ا خ اَن ِممَّ

َ
ُیَری َما ك

آفریده های خداوند باشـد، خداونـد چیزی بهتر از آن نیافریده 

اسـت. دو نفر یار و همدم نمی شوند مگر اینكه بهترین اجر و 

پاداش از آن كسی است كه با همنشین خود بیشتر مدارا كند.« 

1. تأثیـر سـازش و مـدارای والدیـن در تربیت 
فرزندان 

همانطور كه در مباحث قبل هم گفته شـد، روابط بین والدین 

در خانـه ، نقـش اصیل و مهمی را در شـكل گیری شـخصیت 

فرزندان ایفا می كند. زیرا كودكان از همان ابتدا، اخالق و رفتار 

پدر و مادر خود را با ظرافت خاصی در ذهن خود ثبت و ضبط 

می كنند و اگر پدر و مادر نسـبت به این مسـئله غفلت بورزند، 

نـوع رفتـار و برخورد و حتی اختالف بین آنهـا، تربیت فرزندان 

را تحت تأثیر خود قرارداده و والدین را از وظیفه اصلی شـان كه 

تربیت صحیح اسـت باز مـی دارد كه نتیجه آن بـه خطر افتادن 

امنیت روحی و روانی بچه هاست .

 اختـالف در روش تربیتـی، یكـی از ناسـازگاری هـای رایـج 

والدیـن اسـت. چنیـن اختالفی اگر علنی شـود، سسـتِی بنیان 

خانواده را در پی خواهد داشـت. همسـران تصـور می كنند كه 

باید بر سر آنچه حق می دانند حتی نزد فرزندان پافشاری كرده 

و فرد مقابل را به تسلیم وادار كنند؛ غافل از اینكه این رفتار، اثر 

معكوس داشته و شخص مقابل را به لجاجت می كشاند.

 این لجاجت، نوعی آموزش عدم مدارا به فرزندان است حتی 

اگر در چنین روشی، یكی از همسران با پافشاری، حرف دیگری 

را بپذیرد، برداشت فرزندان اینگونه معنا می شود كه پدر و مادرم 

گاهی حرف های ناحقی می زنند كه می توان با پافشاری حرف 

آنهـا را برگردانـد. در حالـی كه پیام همـكاری والدین در چنین 

مواقعی آن اسـت كه بایـد در كارهای جمعی بـا توافق، امور را 

به پیش برد و پدر و مادر من همیشـه با هم توافق دارند.« )علی، 

توحیدی نژاد، مدارا و نقش آن در تحكیم و رشد خانواده، 1392، ص102(

ـْؤم ؛ نرمی 
ُ

  ش
ُ

ْرق
ُ

خ
ْ
ُق ُیْمٌن ، َو ال

ْ
ف پیامبر )ص( می فرماید: » الرِّ

میمنت )بركت( دارد و خشونت  نحوست  )نا مباركی(« 

از این رو، والدین باید به این نكته اهتمام ویژه ای داشته باشند 

كه ناسازگاری و عدم مدارا بین آنها سبب فراری شدن بچه ها از 

محیط خانه می شـود و برای پركـردن این خأل در بیرون از خانه 

به دنبال بدسـت آوردن شـیرینی و همیت و محبت هسـتند كه 

خطرات خاصی آنها را تهدید می كند.

 اما مطلب دیگری كه حائز اهمیت است، این است كه والدین 

باید با فرزندان خود هم رفتار درسـت و مناسـبی داشته باشند، 

زیرا عدم رفتار مناسب با فرزندان منجر به ناسازگاری بین آنها و 

بچه ها می شود و همین امر موجب احساس جدایی فرزندان از 

والدین خود شـده و اضطراب، نگرانی، ضعف روحی و كمبود 

عاطفه و محبت همه وجود آنها را فرا می گیرد و این جاسـت كه 

نقش اصیل پدر و مادر در تربیت فرزندان از بین می رود و آنها 

در بیرون از خانه به دنبال الگویی مناسب می گردند و در نتیجه 

آن فسـاد و گمراه شـدن فرزندان و سسـت شـدن بنیان خانواده 

اتفاق می افتد. اما اگر پدر و مادر با درایت و هوشمندی در عین 

داشتن اختالف با فرزندان خود، با آنها سازش و مدارا نمایند، با 

وجود اختالف باز هم فرزندان احساس می كنند كه پدر و مادر 

با آنها دشمنی نداشته و خیر و صالح آنها را می خواهند. 

لذا فرزندان، پدر و مادر خود را به عنوان یک پناهگاه امن برای 

خـود تلقی كرده كه به راحتی می توانند بـا والدین ارتباط برقرار 

نمایند و آنها را دوستان خود بدانند.

فُق ؛  كَبُر الِبِرّ الِرّ  حضرت علی )علیه السـالم( می فرماید: »أ

بزرگترین نیكی ها سازگاری است.« 

2. تأثیر مدارای زن نسبت به شوهر
زن باید در زندگی مشترک به دنبال جلب محبت همسر خود، 

آرامش، صفا و صمیمیت باشـد و در گرفتاری ها و سختی های 

زندگی همسـرش را یاری نماید و از هیچ گذشـتی دریغ نورزد؛ 

به او احترام بگذارد و عیب او را بپوشاند و با درآمد او مدارا كند 

و در همه موقعیت های زندگی متعهد و وظیفه شـناس باشـد و 

بخاطر اعمال سلیقه های خود، همسرش را سرزنش و خرج های 

اضافی، او را وادار به انجام كارهای طاقت فرسا نكند. 
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ِهیِد؛
َّ

ْجِر الش
َ
 أ

ُ
َها ِنْصف

َ
اِلِه ل  َو َهِذِه ِمْن ُعمَّ

ً
اال ِه ُعمَّ

َّ
علیه و آله( ِإنَّ ِلل

مردی نزد رسـول خدا )ص( آمد و عرض كرد: من همسـری 

دارم كه چون به منزل روم پیشـباز من آید و چون بیرون روم مرا 

بدرقـه كنـد، و هر گاه مرا اندوهگین بیند پرسـد چـه چیز تو را 

غمگین سـاخته. اگر برای روزی است كه آن به عهده تو نیست 

و دیگـری آن را بـه عهده گرفته )یعنی خداونـد(، و اگر راجع به 

امور آخرتی اسـت پـس خداوند بـر اندوهت بیافزاید، رسـول 

خـدا)ص( فرمـود: آری خداوند را كارگزارانی  اسـت و این زن 

یكی از آنان است، و او نصف اجر شهید را خواهد برد.« 

امـا اگـر زن در موقعیت هـای مختلـف و حسـاس زندگـی با 

همسـر خود مدارا نداشته باشـد، مرد دچار سرخوردگی شده و 

امید و اعتماد به نفس خود را از دسـت می دهد و درگیری ها و 

بگومگـو ها در زندگی باال گرفتـه و به طور حتم تضعیف بنیان 

مقدس خانواده را در پی خواهد داشت. 

ْم 
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َ
پیامبر اكرم )صلی الله علیه و آله( می فرماید: » أ
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ً
ُه ِمْنَها َحَسَنة

َّ
الل

هر زنی كه با شـوهرش ناسـازگاری كرده و بیش از توانایی بر 

وی تحمیل كند، هیچ كار نیكی از او پذیرفته نمی شود و خدا را 

در حالی مالقات كند كه بر وی خشمگین باشد.« 

بنابراین طبق این حدیث، زن با عدم مدارا و سازش در زندگی 

مشـترک با همسـر خود، خشـم خدای متعال را بـر می انگیزد. 

عالوه بر اینكه ضررهای دنیوی را هم به دنبال دارد. 

در حدیثـی از حضرت علـی )ع( آمده كه می فرماید: » شـرُّ 

ؤاِتی ؛ بدترین همسر، زن ناسازگار است.«
ُ
وجاِت  َمن ال ت الزَّ

3. تأثیر مدارای مرد نسبت به همسر خود 
همانگونه كه زن نسـبت به همسـر خود باید سـازش و مدارا 

داشته باشد، مرد هم باید نسبت به همسر خود همین خصلت 

پسندیده را ِاعمال كند. در مواردی كه زن دچار استرس، نگرانی 

و بحـران می شـود، وضعیـت او را درک و بـا او خوش رفتـاری 

نماید، چرا كه ممكن اسـت امور مربوط به خانه برای او كاری 

بس دشوار باشد. مرد می تواند با احترام و اكرام و عاطفه نسبت 

به او، انجام امور یاد شده را تسهیل دهد.

ِرْمَها؛ كسی 
ْ
ُیك

ْ
ل

َ
ًة ف

َ
 اْمَرأ

َ
ذ

َ
خ

َّ
 امام صادق )ع( می فرماید: » َمِن ات

كه همسری اختیار كرد، باید او را گرامی دارد.« 

چشم پوشی از عیوب و اشتباهات او، برخورد نیک و مؤدبانه 

با وی نوعی از مدارای مرد در خانه است كه همه این ها موجب 

حفظ و افزایش شـخصیت وی نزد فرزندان و دیگران می شود و 

مرد با فراهم نمودن فضایی آرام و بدون خشونت و بدون دغدغه 

در خانه همسـرش را كمک كرده تا او با تمام امید و دلخوشـی، 

بـرای پیشـرفت و بهبـود زندگی تـالش كند تا آرامـش و انس و 

الفت در خانواده حاكم شود. چرا كه زن ركن مهم خانواده است 

و هرچه بیشـتر رشد و پیشـرفت كند، استحكام خانواده خود را 

رقم خواهد زد و خانواده موفق تر خواهد بود.

بنابرایـن اختالفات و تفكرات متفـاوت، جزء الینفک زندگی 

دو زوج و حتی دو انسان هستند، هیچ دو نفری در جهان وجود 

ندارد كه تمام دیدگاه ها و تفكراتشـان شـبیه یكدیگر باشد. پس 

 مثل ما فكر 
ً
نباید این توقع را از همسر خود داشته باشیم كه دقیقا

كند و همانند دیدگاه ما عمل كند. 

شـما اگر فكـر می كنیـد حرفتان درسـت اسـت، می توانید با 

همسرتان درباره آن موضوع صحبت كنید و او را متقاعد كنید و 

ممكن هم هست او شما را متقاعد كند ولی نتیجه هر دو یكی 

است و آن هم رفع كدورت است. 

وقتی خطایی از همسرتان می بینید به او فرصت جبران دهید، 

 در اغلب موارد اگر عكس العمل مناسـبی نشان دهید، 
ً
معموال

همسـرتان به اشتباه خود پی برده و به انواع مختف عذرخواهی 

می كنـد، كینه تـوزی و لجاجت ویـژه زوج های حقیر و همت 

های پایین است.  بر عكس آنان كه نظر بلند و روح بزرگ دارند، 

پوزش ها را می پذیرند، از خطاهای دیگران چشم می پوشند و 

از حق شخصی خویش در می گذرند.

عفـو و گذشـت و چشـم پوشـی و نادیده گرفتـن لغزش های 

دیگـران، دانه های جلب محبت اسـت و دیگـران را خوش بین، 

وفادار و با محبت نگاه می دارد. 

در زندگـی گاهی باید به جای عیب جویی همسـر، به دنبال 

عیب پوشـی معایب او باشـیم، آموزه های اخالقی اسالم مدارا 

در حیطـه ی خانـواده را توصیـه می كند و همسـران را به ایجاد 

فضایـی آرام و بـه دور از تنـش دعـوت می كند. زن و شـوهر با 

چشم پوشی از خطای همسر به نوعی شخصیت خود را تكریم 

می كنند و رشد می دهند.« 

لَعفُو تاُج الَمكاِرِم؛ 
َ
حضرت علی )علیه السالم( می فرماید: » ا

وج بزرگواری هاست. « 
ُ
گذشت، ا

از این رو، سازش و مدارا سبب از بین رفتن كینه و كدورت بین 

زوجین و دیگر اعضای خانواده می شود. 

غاِئـُن بیَنكم؛ از 
َّ

 الض
َ

ط
َ

وا َسـق
ُ
عاف

َ
پیامبـر )ص( می فرماید: »ت

یكدیگر گذشت كنید تا كینه های میان شما از بین برود. « 

البتـه ناگفتـه نماند كه مدارا و گذشـت باید بـا فراموش كردن 

خطاهـا همراه باشـد زیـرا در غیـر این صـورت همانند 

آتشی است كه زیر خاكستر پنهان شده و هر لحظه 

امـكان شـعله ور شـدن آن وجـود دارد. 

همچنین عفو و گذشـت نباید به گونه ای 

باشد كه باعث تجری ظالم شود.

ازسـوی دیگـر سـازش و مـدارا 

شخصیت انسان را باال می برد 

و سـبب رفعت قـدر و منزلت 

او می شـود. در حیطه خانواده هم 

رعایت این خصوصیت و اخالق نیک 

موجب عزت انسان شده و بر احترم او نزد 

همسـر و فرزندان مـی افزاید و برعكس، 

عیب جویی و بهانه تراشـی و ِاعمال سـلیقه شـخصی، كاهش 

عـزت و ریختن آبـروی یكدیگر و پایین آمـدن ارزش و منزلت 

شخص را به دنبال دارد. 
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از امام صادق )ع( نقل شده كه پیامبر )ص( فرمود: » َعل
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باد به گذشت، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید، از یكدیگر 

بگذرید تا خدا شما را عزیز كند.« 

از این رو همسرانی كه به دنبال یک زندگی دلنشین و سرشار 

از صفا و صمیمیت و سـالمت خانواده هسـتند حتـی با نادیده 

انگاشـتن دین، باید آن را در سـازش و مدارا با یكدیگر جستجو 

نمایند. 

َعْیـِش ِفی 
ْ
 ال

ُ
َمة

َ
همانطـور كـه امـام علـی )ع( فرمـود: » َسـال

اَراِة؛ سالمت زندگی در مدارا كردن است.« 
َ

ُمد
ْ
ال

 بنابراین همسـران موفق، همسرانی هستند كه با كنار گذاشتن 

خودخواهـی و بهانـه جویـی در موقعیـت مختلف و حسـاس 

زندگی، سازش نمایند و همسرانی كه فقط به دنبال اثبات سخن 

خود و برآورده كردن خواسته و سلیقه خود به هر قیمتی هستند، 

باید انتظار ظهور یک بحران را در خانواده داشته باشند كه بدین 

ترتیب صلح و محبت و دوستی از میان آنها رخت برمی بندد و 

جای خود را به درگیری، كینه و كدورت می دهد . 

 
ِّ

ل
ُ
ی ك

َ
اِرَها َعل

َ
د

َ
امام علی )علیه السـالم( می فرماید: » ف

؛ در هر 
َ

ـك
ُ

َو َعْیش
ُ

َها ِلَیْصف
َ
 ل

َ
ْحَبة ْحِسـِن الصُّ

َ
َحاٍل َو أ

حال با همسرت مدارا كن و با او به نیكی 

معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود.« 

لذا طبق فرمایش مقام معظم رهبری، 

» سازشـكاری در محیـط خانواده 

جزء واجبات اسـت. نبایسـتی 

بگیرنـد  زن و شـوهر تصمیـم 

كه خودشـان هرچه گفتند همان 

شـود. آنچه خودشـان می پسندند و 

آنچـه راحتی آنهـا را تأمیـن می كند همان 

بشود. نه؛ اینطور نباید باشد. باید بنا داشته 

باشـند كه بـا هم سـازگاری كنند این سـازگاری 

الزم است. اگر دیدی مقصود شما تأمین نمی شود مگر با كوتاه 

آمـدن، كوتـاه بیایید. سـازگاری در زندگی اسـاس بقای زندگی 

اسـت و همیـن اسـت كه محبـت می آفرینـد. همین اسـت كه 

موجـب بـركات الهی می شـود و دل ها را به هـم نزدیک كرده و 

پیوندها را مستحكم می كند.«

پس این ویژگی شایسـته و پسندیده انسانی در استحكام بنیان 

  
همسرانی 

کنار  که با  موفقنـد 
گذاشـتن خودخواهی و بهانه 
جویی در موقعیـت مختلف و 

حسـاس زندگی، سـازش نمایند و 
همسـرانی که فقط به دنبال اثبات سـخن 

خود و برآورده کردن خواسته و سلیقه 
خود به هر قیمتی هسـتند، باید 
انتظار ظهور یک بحران را در 

خانواده داشته باشند
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خانواده و رشد آن، نقش كلیدی دارد. همسران با كنارگذاشتن 

خودخواهـی و جایگزیـن نمـودن مـدارا و سـازش در زندگـی 

می تواننـد بـه آرامش، صمیمیت و پیشـرفت دسـت یابنـد و با 

مشكالت هم به راحتی مقابله نمایند و به دنبال آن بركات الهی 

و خوشبختی در دنیا و آخرت برای آنها به ارمغان می آید.

فصل دوم: حیا 
ْم 

ُ
ك

َ
َن ل

َ
ْن ُیْؤذ

َ
 أ

َّ
ِبـیِّ ِإال  النَّ

َ
وا ُبُیوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ِذیـَن آَمُنوا ال ت

َّ
َها ال یُّ

َ
» یـا أ

ِعْمُتْم 
َ

ِإذا ط
َ
وا ف

ُ
ل

ُ
اْدخ

َ
ْیَر ناِظِریَن ِإناُه َو لِكْن ِإذا ُدِعیُتْم ف

َ
عاٍم غ

َ
ِإلی  ط

ِبیَّ  ـْم كاَن ُیـْؤِذی النَّ
ُ
ِنِسـیَن ِلَحِدیـٍث ِإنَّ ذِلك

ْ
اْنَتِشـُروا َو ال ُمْسَتأ

َ
ف

ُتُموُهنَّ 
ْ
ل
َ
َحقِّ َو ِإذا َسـأ

ْ
ُه ال َیْسـَتْحِیی ِمَن ال

َّ
ْم َو الل

ُ
َیْسـَتْحِیی ِمْنك

َ
ف

وِبِهنَّ 
ُ
ل

ُ
ْم َو ق

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
َهُر ِلق

ْ
ط

َ
ْم أ

ُ
وُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلك

ُ
ْسَئل

َ
 ف

ً
َمتاعا

ْزواَجُه ِمْن 
َ
ْنِكُحـوا أ

َ
ْن ت

َ
ِه َو ال أ

َّ
 الل

َ
وا َرُسـول

ُ
ْؤذ

ُ
ْن ت

َ
ـْم أ

ُ
ك

َ
َو مـا كاَن ل

؛ ای كسـانی كه ایمان 
ً
ِه َعِظیما

َّ
 الل

َ
ـْم كاَن ِعْند

ُ
 ِإنَّ ذِلك

ً
َبدا

َ
َبْعـِدِه أ

آورده اید! در بیوت پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه 

برای صرف غذا داده شـود )مشـروط بـر اینكه قبل 

از موعـد نیاییـد( و در انتظـار وقـت غذا 

ننشـینید، امـا هنگامی كه دعوت شـدید 

داخل شوید و وقتی غذا خوردید پراكنده 

شـوید، و )بعـد از صـرف غـذا( به 

بحـث و صحبت ننشـینید، این 

عمل پیامبر را ناراحت می كند 

ولی او از شـما شرم می كند، اما 

خداوند از )بیان( حق شـرم ندارد، و 

هنگامی كه چیزی از وسـائل زندگی )به 

عنـوان عاریت( از آنها )همسـران پیامبر( 

می خواهید از پشت پرده بخواهید، این كار 

دل های شـما و آنها را پاكتر می دارد، و شـما حق ندارید رسول 

خدا را آزار دهید و نه هرگز همسـران او را بعد از او به همسـری 

خود درآورید كه این كار نزد خدا عظیم است.«

حیـا در لغت بـه معنای خـود داری نفس از زشـتی ها و ترك 

زشـتی ها اسـت. ) حسـین بن محمد، راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، 

1جلد، چاپ اول، بیروت – دمشق: نشر دار القلم- الدار الشامیة، 1412ق.ص270( 

و در اصـالح علمـای علـم اخـالق عبارتند از: »خـودداری 

كـردن از هركار قبح و زشـتی اسـت كـه مردم آن را بـد بدانند و 

فاعل آن را مذمت نمایند و بد گویند.« 

حیا به عنوان یک گـوهر ارزشـمند و موهبـت الهی و حالت 

روان شــناختی است كه ریشه در فطـرت هـمه انسـان ها دارد 

و خــداوند بـرای سالمـت، امنیـت و تحكـیم خانـواده هـمه 

را دعــوت به این اصل مهم نموده اسـت كه رعایت آن موجب 

سعادت و خوشبختی خواهد شد.

»در این آیه خدای متعال به یكی از احكام معاشرت می پردازد 

و آن اینكه در تعامالت روزمره گاهی ناچار می شوید با نامحرم 

گفت وگـو كنیـد و از او چیـزی بخواهید یا بـه او چیزی بدهید 

ایـن رفتـار باید توأم بـا رعایت جوانب حیا، عفـت و پاكدامنی 

باشد و موجب ایجاد میل به حرام و وسوسه در دل های طرفین 

 ...«. لذا عمل به این حكم 
ً
ُتُموُهنَّ َمتاعا

ْ
ل
َ
نشود. »ِإذا َسـأ

در سـطح جامعـه اسـالمی موجـب سـالمت فرد 

و خانـواده و جامعـه می شـود خصوصـا 

در عصـر و زمـان مـا؛ اگـر زنان انـدام و 

و  دارنـد  مسـتور  را  خـود  زیبایی هـای 

 
ً
مردان حیای چشم را محفوظ، قطعا

شرایط زندگی توحیدی و كمال 

مطلوب اسـالمی بهتر و بیشتر 

َهُر 
ْ

ط
َ
ـْم أ

ُ
فراهـم می شـود. »ذِلك

». وِبِهنَّ
ُ
ل

ُ
ْم َو ق

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ِلق

»ابواالعلی مودودی معتقد است كه این 

آیه به منظور منع اختالط زن و مرد و حفظ 

ْم 
ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
َهُر ِلق

ْ
ط

َ
زن ها از محركات شهوانی وارد شده است. جمله »أ

وِبِهـّن« داللـت می كند كه هر اندازه مرد و زن جانب ِسـتر و 
ُ
ل

ُ
َو ق

پوشش و ترک برخوردهای مستلزم نظر را رعایت نمایند، به تقوی 

و پاكی نزدیكتر است.« 

حضـرت علی)علیه السـالم( به كسـانی كه به عـدم اختالط 

توجـه نمی كننـد و در اجتمـاع مردان بـدون هیچ مجـوزی در 

 
َ

ْسـَتْحُیونَ  َو ال
َ
 َما ت

َ
می آمیزند، هشـدار می دهد و می فرماید: »أ

ن  ا همسر
کنارگذاشـتن  بـا 

خودخواهی و جایگزین نمودن 
مـدارا و سـازش در زندگـی 

می تواننـد بـه آرامـش، صمیمیت و 
پیشـرفت دسـت یابند و با مشکالت هم به 

راحتی مقابله نمایند و برکات الهی 
و خوشبختی برایشان به ارمغان 

آید

وَج؛ آیا 
ُ
ُعل

ْ
ْسـَواِق َو ُیَزاِحْمَن ال

َ ْ
ی ال

َ
ُرْجَن ِإل

ْ
ْم َیخ

ُ
ـاُروَن ِنَسـاُؤك

َ
غ

َ
ت

شـرم نمی كنیـد و به غیرت نمی آیید، كه زنان تـان راهِی بازارها و 

مغازه ها می شوند و با افراد بی دین برخورد می كنند.« 

این موهبت الهی، موجب افزایش احسـاس مسئولیت پذیری 

و وظیفـه شناسـی در مردان و زنان خواهد شـد چـرا كه مردان با 

حیا، متعهد و با غیرت هستند و دائم مراقب اوضاع خانواده خود 

می باشـند و از هـر رفتـار و كرداری كه با شـئون دینی و اخالقی 

خانواده مغایر باشد جلوگیری می كنند.

» از دیـدگاه امـام علـی )علیه السـالم( اختالط مـرد و زن در 

خیابـان، كوچه و بازار و مكان های  منافی با حیا به دلیل كوتاهی 

مردان در انجام این وظیفه مهم اسـت. وقتی به حضرت رسـول 

)ص ( گزارش رسـید كه در عراق زنان در راه ها با مردان برخورد 

می كنند، چهره به چهره می شـوند و حتی به یكدیگر تنه می زنند 

مـردان را خطـاب قـرار داد و آنـان را بـه دلیل بی غیرتی شـان 

سرزنش كرد و فرمود: آیا شرم نمی كنید؟« 

باید بدانیم كه فرمایش حضرت رسول )ص( 

بـه مـردان عراق نیسـت، بـه این علـت كه در 

حال حاضـر در جامعه كنونی، وجود چنین 

اوضاعـی هـم نشـانه بـی غیرتی مـردان 

است . 

»لـذا جلوگیـری از تهیـه و توزیع 

لباس هایـی كـه مـروج بی حیایـی و 

بی عفتی است، وظیفه مردان با حیاست . 

مردان با حیا نه به زنان نامحرم نگاه می كنند و 

نه پشـت سر آنان راه می روند. وقتی امام علی 

)علیه السالم( دید كه زنی از روی مركب خود می افتد به سرعت 

چهره اش را برگرداند.« 

از ایـن روسـت كه مردان با حیـا در قبال خانـواده خود متعهد 

هستند و از هر عاملی كه تحكیم خانواده شان را به خطر می اندازد 

با قاطعیت جلوگیری می كنند.

اما زنان هم با داشتن این فضیلت اخالقی، به طور حتم نسبت 

بـه خانواده خود مسـئولیت پذیر و متعهد خواهنـد بود و وظیفه 

خـود را بـه بهترین شـكل انجـام می دهند و در همسـرداری و 

تربیت فرزند به هیچ وجه كوتاهی نمی كنند و برای تحكیم بنیان 

ارزشـمند خانواده خود از هیچ تالشـی دریغ نمی ورزند. چنین 

زنانی در برخورد با نامحرم شئونات اسالمی را حفظ می كنند كه 

درواقع از حیای آنها نشأت می گیرد و همین شرم و حیا در وجود 

آنها نشانه شخصیت و بزرگی آنهاست. همانطور كه بی حیایی، 

نشانه كجی و بی شخصیتی زنان است.

بـه همین علت، زنـان و مردان با حیا به وظایـف دینی خود به 

حسـن عمل می كننـد كه از جمله 
َ
خوبـی واقـف بوده و به نحو ا

آنها، تربیت فرزند اسـت كه موجبات تحكیم خانـواده را فراهم 

می آورد.

»هر رفتاری كه در خانواده از والدین سر می زند روی فرزندان 

اثـر می گـذارد. از این رو، پدران و مادران بـا حیا كه همواره در 

محیط خانواده از رفتار و گفتار منافی با عفت در حضور 

می تواننـد  می كننـد،  دوری  فرزنـدان  غیـاب  و 

فرزندانـی بـا حیـا داشـته باشـند. وقتی 

محیط تربیتی كودک پاک باشد، كودک 

درسـت تربیت می شـود و دوران قبل 

از بلوغ را با پاكی و سالمت جسم 

بـدون  و  می گذرانـد  جـان  و 

كوچكترین خطری رشد می 

كند. ولی اگـر محیط تربیتش 

آلوده باشد و پدر و مادرش فاسد و 

بی عفـت باشـند، كودک در معـرض 

خطرات گوناگونی قرار می گیرد.« 

بـه همین دلیل، پـدر و مادر در خانـواده بایـد در زمینه ارتباط 

بـا نامحرم هم دقت ویژه ای داشـته باشـند. در سـایه این دقت، 

فسـادهای ناشـی از این ارتباط از بین می رود و این فسـادها در 

سخن گفتن، نحوه صدا زدن، راه رفتن، پوشش و... خود را نشان 

می دهند. چرا كه بی دقتی و عدم توجه به این مسئله مهم موجب 

وسوسه زنان و مردان می شود و فساد را به دنبال دارد.

 لذا مراعات اصول و آداب اخالقی در روابط با دیگران یكی از 

.

رفتاری  هر 
که در خانواده از والدین سـر 
می زنـد، روی فرزنـدان اثر 
می گـذارد. از این رو، پدران 

و مـادران با حیا که همواره در محیط 
خانواده از رفتار و گفتـار منافی با عفت 

در حضور و غیـاب فرزندان دوری 
فرزندانی  می کنند، می توانند 

با حیا داشته باشند.
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جنبه های مهم حیاورزی را تشكیل می دهد. 

درواقع باید گفت ریشـه بسـیاری از كدورت ها و مشـكالت 

در خانواده، به علت ضعف حیاسـت و با كم رنگ شدن و یا از 

بین رفتن این امر مهم، خانواده را به بی حیایی و بی عفتی مبتال 

می سازد و از طرف دیگر سبب برچیده شدن عمل به دستورات 

دینی در زندگی خواهد شد.

ِبِس  
َ

ْحَسُن  َمال
َ
 لذا حضرت علی )علیه السالم( می فرماید: » أ

َحَیاُء ؛ بهترین لباس های دین، حیا است.« 
ْ
یِن ال

ِّ
الد

بدیـن جهت با سسـت شـدن حیـا در خانـواده، هیجانات و 

تقاضاهـای حرام اتفاق می افتد و به دنبالش، امنیت روانی افراد 

خانواده را تهدید می كند. بنابراین با توجه به آیه شریفه، حجاب 

مانع اختالط زنان و مردان می شود و رعایت آن از طرف مردان 

و زنان، استحكام بخشی خانواده را به دنبال دارد . 

»حجاب و پوشش سد بزرگی بر سر راه اختالط زنان و مردان 

در محیـط خـارج از خانواده اسـت و هرچه اختـالط زن و مرد 

بیگانـه كمتر باشـد، خانواده كمتر آسـیب می بینـد و برعكس 

بـه میزانـی كه اختالط بی رویـه و بی مرز در میان زنـان و مردان 

گسـترش پیدا می كند؛ خیانت به كانون خانواده فزونی می یابد 

و اركان آن متزلزل می گردد. در گفت وگوی بین خسرو و شیرین 

می بینم كه از بدحجابی و بی حجابی و اختالط زنان و مردان به 

عنوان عامل متزلزل شدن اركان خانواده یاد شده است.«

بدیـن جهـت خداونـد در این آیه، مـردان را بـه رعایت حیا و 

پوشـش چشم دسـتور داده، زیرا نگاه آلوده توسط مردان باعث 

تحریک جنسـی آنان و در نتیجه، فسـاد در خانـواده و حتی در 

جامعه را در پی دارد.

ی 
َ
ُر ِإل

َ
ظ َم النَّ  چنانكه امام رضا )علیه السالم( می فرماید: » ُحرِّ

َساِء ِلَما ِفیِه  ْیِرِهنَّ ِمَن النِّ
َ

 َو غ
ِ

ْزَواج
َ ْ
َمْحُجوَباِت ِبال

ْ
َساِء ال ُعوِر النِّ

ُ
ش

وِل ِفیَما 
ُ

خ
ُّ

َساِد َو الد
َ

ف
ْ
ی ال

َ
ْهِییُج ِإل ُعو التَّ

ْ
َجاِل َو َما َید  الرِّ

ِ
ْهِییج

َ
ِمْن ت

 [؛ نگاه بـه موهای زنان با حجاب 
ُ

 یحمـل ]َیْجُمل
َ

 َو ال
ُّ

 َیِحـل
َ

ال

ازدواج كـرده و بانـوان دیگر، از آن جهت حرام شـده اسـت كه 

نـگاه، مـردان را برمی انگیزد و آنان را به فسـاد فـرا می خواند در 

آنچه كه ورود در آن نه حالل است و نه شایسته« 

ـْزَرعُ  ِفی 
َ
َها ت ِإنَّ

َ
ِظـَرَة ف ـْم َو النَّ

ُ
اك در جـای دیگـری آمـده كه: » ِإیَّ

ی ِبَها ِلَصاِحِبَها ِفْتَنة؛ از یك نگاه ]نگاه آلود[ 
َ

ف
َ
ْهَوَة َو ك

َّ
ِب الش

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

نیز بپرهیزید؛ زیرا همان یك نگاه تخم شهوت  را در دل بكارد و 

همان برای فتنه انگیزی نگاه كننده بس باشد. « 

ظَرُة َسـهٌم  همچنیـن امـام صادق )علیه السـالم( فرمود: » النَّ

َبُه 
َ

یِرِه أعق
َ

ِه عز و جلال ِلغ
ّ
ها ِلل

َ
َرك

َ
ِمن ِسـهاِم إبلیَس َمسـموٌم، َمن ت

عَمُه ؛ نگاه، تیری  زهرآلود از تیرهای شـیطان 
َ

 ط
ُ

ه ُ إیمانا َیِجد
ّ
الل

اسـت. هركس نگاه را برای خداوند عزوجل، نه از ترس یا شرم 

دیگـران ترك كند خداوند در پـی این ترك، ایمانی به او می دهد 

كه مزه اش را می یابد.« 

پس ضرورت رعایت حیا برای زنان و مردان در فرموده خدای 

متعال روشـن می شـود چرا كه حیا مانند دژی استوار است كه 

مردان و زنان بیگانه به خودی خود در روابطشان با یكدیگر برای 

خـود در نظـر می گیرند و بـه عنوان برترین نیـروی كنترل كننده 

درونی اسـت و با شـكوفایی حیا در خانواده، كانـون خانواده را 

به سـعادتمندی و مهرورزی همراه با عواطف شایسـته انسانی 

و آرامـش خاطـر نزدیک می كنـد، زیرا الگوی رفتـاری خانواده 

بـر مبنای احتـرام و حفظ حرمت یكدیگـر خواهد بود و همین 

حیـا روابط سـالم و پایدار را در زندگی پی ریـزی خواهد كرد و 

استحكام خانواده همراه با نسلی سالم و پویا را افزایش می دهد 

و حتی سالمت جامعه را هم تأمین خواهد كرد. 

نتیجه
قـرآن كتاب مقدس مسـلمانان، مجموعـه ای هماهنگ و بهم 

پیوسـته اسـت كه با توجه به تمامی شـرایط به همه نیازهای بشر 

پاسـخ داده و برنامه ای جامع و كامل ارائه كرده اسـت، اما به این 

شـرط كه انسـان ها هم در جهت رفع نیازهای خودشان به دنبال 

این برنامه جامع باشـند و از شناخت آن غافل نباشند، كه اصول 

استحكام خانواده هم یكی از همین برنامه های ارائه شده است 

كه برای دسـت یافتن بـه یک خانواده آرمانی یعنی خانـواده ای در 

كمال سـالمت و پایداری است، باید به همه دستوراتی كه در این 

باب تشریع گردیده، عمل نماید. چرا كه وقتی انسان تحت تربیت 

آموزه های قرآنی قرار بگیرد، به طور حتم خود را موظف به رعایت 

حقوق خود و دیگران می نماید. 

لـذا، یكی از بنیادی ترین جایگاه های حضور انسـان در عرصه 

زندگی، خانواده می باشد كه به عنوان مدرسه اصلی تربیت انسان ها 

به شمار می آید كه قرآن به عنوان برترین و جامع ترین برنامه حیات 

بشـر، به این ُبعد توجه ویژه ای نموده اسـت و اصولی را به جهت 

سالمت، دوام و استحكام خانواده بیان فرموده است. 

اصـول حیطه عاطفی تحكیم خانواده در سـوره احزاب، شـامل 

اصل سـازش و مدارا و حیا می باشـد كه همسران با كنار گذاشتن 

خودخواهی و جایگزین نمودن مدارا و سازش در زندگی و رعایت 

حیـا كـه به مثابه دژی اسـتوار به جهـت تعدیل روابـط و به عنوان 

برترین نیروی كنترل كننده درونی است، می توانند كانون خانواده 

را بـه آرامـش، صمیمیت، پیشـرفت، سـعادتمندی و مهـرورزی 

همراه با عواطف شایسـته انسانی و آرامش خاطر نزدیک نمایند 

و با مشـكالت هم به راحتی مقابله نمایند و به دنبال آن موجبات 

اسـتحكام خانـواده همراه با نسـلی سـالم و پویا، بـركات الهی و 

خوشبختی در دنیا و آخرت را برای خانواده خود فراهم نمایند.

البته كارایی این اصول در خانواده و بدست آمدن نتایج رضایت 

بخـش آن، در گرو نهادینه و كاربردی كـردن آن در فضای خانواده 

است.

الزم به ذكر اسـت در این مقاله، اصول حیطه عاطفی كه در سوره 

احزاب بیان شـد، اسـتخراج شـده و اصـول حیطه عاطفی تحكیم 

خانواده تنها به این اصول خالصه نمی شود، بلكه باید تمام آموزه های 

قرآنـی را كـه در این حیطـه در زندگی خانواده مطرح شـده، در نظر 

داشـت. هر چند این اصول بیان شـده نمونه ای از آموزه های قرآنی 

بـه جهت اسـتحكام خانـواده اسـت. پس 

بـدون تردید، سـالمت هـر جامعـه ای، در 

گرو سالمت خانواده های آن جامعه است و 

سالمت و دوام خانواده ها هم در گرو عمل به 

آموزه های قرآنی می باشد.
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  رفزاهن ای از دیار تیلک
 گذری بر زندگی آیت الله مالعبدالله رشیعتمداری

به قلم:

حجت االسالم واملسلمین قدمعلی رنجرب؛ مدرس حوزه علمیه و از علامی شهر ساری

مقدمه: 

قبـل از اینكـه وارد در شـرح حـال عالمی كه مدنظرم هسـت بشـوم، باید از 

محله ای كه منتسب به آن است نام ببرم. مختصری از ویژگی های آن محله را 

بیان می كنم. آن محله قریه  ای  است به نام تیلک از توابع چهاردانگه شهرستان 

كیاسـِر مازندران. نگارنده خود از اهالی این خاک پاک می باشـم. الزم به ذكر 

اسـت این محله مزبور، جایگاه علما و اندیشـمندان زیادی از قبیل مالصالح 

مازندرانی صاحب تفسـیر كافـی مرحوم كلینی و مالعبدالله شـریعتمداری و 

شـیخ محمد خلیلی، مدرس حوزه شـهر ری و بسـیاری از علما و دانشمندان 

و روحانیون صاحب نام دیگر بوده و هسـت. هم اكنون نیز علما و دانشـمندان 

فراوانی چه حوزوی و چه دانشگاهی منتسب به این محل دانش پرور، در جای 

جای میهن اسـالمی مشـغول خدمت هسـتند. ناگفته نماند تیلک حدود صد 

سال پیش امتیاز نام برده را با خود همراه كرده بود.

از قدیم هركسی خانه ای می ساخت، یک اطاقكی به نام تحتیک به طالب مهاجر كه می آمدند تا در این محله نزد اساتید، آن هم 

استادی بنام، تحصیل كنند، اختصاص می دادند كه افراد پا به سن حتما یادشان هست.

قهرمان داستان ما بنا شد آیت الله مالعبدالله شریعتمداری باشد. همان طوری كه عنوان شد نام مبارک او عبدالله قبل از عنوان شریعتمدار 

ه بود. نام پدرش جعفر بود. او از شاگردان برجسته آیت الله العظمی مرحوم سیدعلی 
ّ
كه به دلیلی از فتحعلی شاه مشهور شد، ناصر المل

طباطبایی صاحب ریاض بود. این اسـتاد به مالعبدالله تیلكی اجازه اجتهاد داد. یكی از شـاگردان مالعبدالله، مرحوم حجت االسـالم 

اشـرفی اسـت كه او در اغلب تحریراتش می گفت: مرقومات اسـتاد كامكارم، عالمه تیلكی مطاع و موثق است. از ویژگی های نام برده، 

بی توجهی به حب دنیایی است. از آثار او خانه محقری در تیلک در مجاورت خانه نوه و نبیره و فرزندان برادرش می باشد كه محل زیارت و 

طلب حاجت قشر مردم قرار گرفته است. هم اكنون كه من دارم این مقاله را می نویسم، چندروز پیش به من خبر رسید كه یک نفر صاحب 

نام، مشـكل جسـمی داشـت. یک شب در بیت محقر آقا مالعبدالله خوابید، شفا یافت؛ یک میلیون و پانصد هزارتومان به مسئول اطعام 

دهی موقوفه آن محل داد.

و از دیگر آثار او كتاب حجت الحق كه به چاپ نرسـیده اسـت. آقای اشـرفی از شـاگردانش می گوید: من آن را مالحظه نمودم، الحق 

نگارش نفیس و با نظر استادانه ای با انشائی ساده و روان نوشته شده است.

بعالوه یک جلد كتاب تحت عنوان توضیح المقاصد نوشته شده و در دست است و كتابی هم در فقه كه اینجانب مالحظه نمودم، اكنون 

در كتابخانه مدرسه حوزوی تیلک قرار دارد. 

نام برده موقوفاتی از خود بنا نهاده كه هرسـاله  خرج دهی* می شـود و از آثار مكتوبش، نامه فتحعلی شـاه قاجار به محمدخان، حاكم و 

سركرده آن زمان دودانگه )كه االن جزء چهاردانگه محسوب می شود( سفارش آقای مالعبدالله شریعتمداری و اهالی تیلک را از معافیت 

سربازی و نظام وظیفه و معافیت از جمیع داد وستد دیوانی از منكب مالیات و سرشماری است.

وفات معظم له، سنه 1248 ه.ق و داستان احضار او به دربار فتحعلی شاه جهت یک مسئله معضل شرعی، خود داستانی طوالنی است.

پی نوشت:
با استفاده اجمالی از تاریخ ادبیات مازندران ج1 ص188

تیلک، روستایی از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است.
*خرج دهی: در اصطالح محلی مراسمی است كه در آن، از محصول بدست آمده از زمین های موقوفه، به توصیه واقف در مناسبت ها ی خاصی به عموم مردم اطعام می دهند. 
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مقدمه :

امـروزه پرسـش های جهـت دار و شـبهات دینی بـا انگیزه های 

متفاوت فردی و سـازمانی در سطح مجامع علمی و عرفی طرح 

می گردد. در وضعیت كنونی به سبب گسترش امكانات رسانه ای 

و آشنایی بیشتر مردم با ابزارهای جدید ارتباطی، زمینهی فراگیری 

شـایعات و شـبهات دینـی، بیـش از گذشـته، مهیا اسـت. عدم 

مواجهه درست با شبهات، به تبعات بسیاری مانند بی اعتمادی 

مـردم بـه علمای دین، ماندگاری شـبهه و به تبـع آن دین گریزی 

اقشار مختلف به ویژه جوانان، می انجامد.

 رسـالت حـوزه هـای علمیه، مواجهـه علمی و هوشـمندانه با 

شبهات است، در این راستا بر آن شدیم تا در محضر درس یكی 

از اسـاتید فرهیختـه حوزه و دانشـگاه، جناب آقـای دكتر ایمانی 

مقدم، بنشینیم و با تحلیل صحیح برخی شبهات رایج، در عرصه 

های كالمی و عقیدتی، راهی به روشنایی بسازیم. 

گونه شناسی شبهات درباره ی اسالم 
شـبهاتی كه علیه اسـالم طرح می شـود، به دو دسـته شـبهات عام و 

خاص تقسـیم بندی می شـود. شبهات عام، ناظر به دین اسالم به طور 

كلی اسـت و شبهات خاص ناظر به مكتب یا فرقه ی خاصی در اسالم 

اسـت. بنابراین شـبهاتی كه علیه مكتب حیات  بخش تشـیع و مدرسه 

اهل بیت علیهم السالم مطرح می شود، شبهه ی خاص است. به بیانی 

دیگر دسـته ای از شـبهات، ناظر به آموزه ها و مبانی مشـترك دین مبین 

اسالم است؛ نظیر شبهات درباره ی توحید، صفات، وحدانیت و افعال 

خدا، نبوت عامه و خاصه، مباحثی نظیر اعجاز قرآن، معاد و ... مطرح 

می شـود، وارد شـده اسـت. برای نمونه برخی بر این باورند كه زندگی 

فقط در همین دنیاسـت، و معادی در كار نیست، روزگار است كه ما را 

مـی آورد و می برد و خدایی در كار نیسـت، یـا هرگز در قیامت مبعوث 

نمی شویم، این شبهه علیه معاد است. این ها شبهه ی عام هستند.

شـبهه كنندگان علیه تعالیم اسـالم چند دسـته اند كه در حال حاضر 

از موضوع این نوشـتار خارج هسـتند. در ذیل  بـه اختصار به برخی از 

مخالفان و منتقدان، فهرست وار اشاره می گردد؛ 

- یهودی، مسیحی و مجوسی ها 

-برخی مشركانی كه هم خدا را قبول دارند و هم بت ها را می پرستند

- آتئیست ها )بی خدایان(، به تعبیر قرآن و روایات؛ دهری ها، زنادقه 

و ملحدان، كه بر این باورند كه زندگی، منحصر در ماده و همین  دنیای 

مادی است و معادی دركار نیست. 

امـا غالب آنهایی كه درباره ی تشـیع، شـبهه طرح می كنند، كسـانی 

هسـتند كه مدعی اند تعالیم عام اسـالم و قرآن را باور دارند و به سـوی 

كعبـه نمـاز می گزارنـد، اما باورهای شـیعیان را پذیرا نیسـتند و همه یا 

برخی از آنها را مغایر با تعالیم اسـالم نـاب می دانند. آنان خود را پیرو 

مكتب خالفت می دانند نه پیرو مكتب امامت.

گونه شناسی شبهات درباره تشیع 
شبهاتی كه علیه تشیع مطرح می شود چند دسته است: 

- شـبهه به عقاید شیعه : گاهی شبهات درباره برخی تعالیم و 
باورهای شـیعی اسـت مانند عصمت امام، علم غیب ائمه اطهار)ع(، 

طلب شفاعت از امام معصوم، توسل به معصومان و اولیای خدا، جواز 

زیارت قبور ائمه اطهار)ع( و یا جواز عمومی زیارت اهل قبور.

شبهات اعتقادی مصادیق بسیاری دارد؛ برای نمونه درباره "خمس"؛ 

ایـن سـوال را مطرح می كنند كه چه كسـی حكم كـرده كه باید خمس 

اموال را به امام زمان یا به نایبش بدهیم؟ چه كسی گفته است كه خمس 

به سادات نیازمند تعلق می گیرد؟

یا شبهه علیه "تقیه" كه آن را نفاق دانسته و مرادف كذب و دروغ تلقی 

می كننـد، یا شـبهه علیـه "متعه" كه در اسـالم ازدواج فقـط به صورت 

عقد دایم مجاز اسـت و ازدواج موقت با نسـخ خلیفه ی دوم، مرادف با 

زناست.

این گونه شـبهات، ناظر به عقاید تشـیع اسـت، هرچند مصادیقی از 

آن ماننـد بحـث خمس، متعه و تقیـه در ابواب فقهی مطرح می شـود، 

ولی شبهه به اصل مشروعیت این موارد وارد می شود، بنابراین در زمره  

شبهات اعتقادی جای می گیرد. 

- شبهات تاریخی درباره  پیدایش و خاستگاه شیعه:
گونه ای دیگر از شـبهات، درباره منشـا و خاستگاه شیعه تردید ایجاد 

می كنند. در این نوشتار برانیم تا ابتدا به شبهات ناظر به منشا و پیدایش 

تشیع بپردازیم. 

- صفویه موسس شیعه 

شبهه كنندگان ادعا می كنند كه حكومت صفویه در ایران، هم عصر با 

حكومت عثمانی بود. دولت عثمانی از پیروان مكتب خالفت بودند و 

بسیار در مدح خلفا رجزخوانی می كردند. شاهان صفوی برای مقابله با 

عثمانی ها، مذهبی را به نام مذهب شـیعه ایجاد كردند كه طرفدار اهل 

بیت)ع( باشـند و در مقابل خلفا بایستند و به آنها سب و لعن بفرستد. 

لذا شاهان صفوی، مذهب شیعه را به وجود آوردند. این شبهه، نمونه ای 

گاه باشد،  از شبهات تاریخی است. كسی كه با الفبای مسائل تاریخی آ

می داند این شـبهه و ادعا، دروغ اسـت و هیچ اساسی ندارد. ولی شبهه 

كنندگان از جهل مردم، اسـتفاده می كنند و ایـن ادعا را رواج می دهند. 

یكی از مروجین این اندیشـه، صدام ملعون بود، وقتی كه می خواسـت 

ایرانیان را نام ببرد، می گفت: صفویون! 

- آل بویه موسس شیعه 

برخـی گفته انـد تاریخ شـكل 

از  پیـش  كمـی  شـیعه،  گیـری 

صفویـه بـوده اسـت. در زمـان 

خلیفـه  عباسـیان،  حكومـت 

عباسی مقامی تشریفاتی داشت 

و آل بویه كه وزرای دربار عباسی 

و امیراالمـرا بودنـد، همـه كاره 

بودنـد. پـس از عباسـیان هم آل 

مروری بر مفاهیم سوال و شبهه
در تبیین تفاوت سـوال یا پرسـش با "شـبهه"، باید گفت پرسشگری 

زمانـی اتفاق می افتد كه انسـان می خواهد جهلـی را به معلوم تبدیل 

كند و نادانی را به دانایی تبدیل نماید. در پرسشگری غایت این است 

كـه نـور علم، جایگزیـن تاریكی جهل و ظلمت شـود. اما شـبهه به 

َیِت  َما ُسمِّ اسـتناد كالم امیرمومنان)ع( در نهج البالغه كه فرمودند: ِإنَّ

....)خطبه 38نهج البالغه( با هدف ایجاد  َحقَّ
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تردید در كالم حق صورت می پذیرد.

شـبهه؛ لباس حق را می پوشـد و در ظاهری حق به جانب، به جان 

و ذهن و عقیده مردم می افتد و عقیده را فاسـد می كند. در واقع شـبهه 

ایجاد كردن، فعِل خصم است، اما پرسشگری كاِر دوست. در بیانی 

روشن تر، فردی كه می خواهد از مطلبی آگاه شود، سوال می كند اما 

فردی كه می خواهد انحرافی ایجاد كند، شبهه مطرح می كند. 

انسـان هایی كه نمی دانند، دو دسـته هستند: یك عده، جهل مركب 

دارنـد؛ یعنـی نمی دانند، و نمی دانند كـه نمی دانند. اینـان خویش را  

عاِلم فرض می كنند و حال آنكه جاهلند.

 قسم دوم انسان هایی كه نمی دانند و به نادانی خویش آگاهند، پس 

در مقام پرسیدن بر می آیند و سوال می كنند.

در كلمـات مشـهور بیـن عالمـان دین، ایـن اصطالح رایج اسـت 

كه "الادری نصف العلم" به راسـتی اگر كسـی بداند كه مسـئله ای را 

نمی دانـد و باید به دنبال پاسـخ آن باشـد، او نیمـی از راه را طی كرده 

اسـت. اگـر كسـی در محضر اسـتاد زانـوی ادب بزنـد و بگوید من 

نمی دانـم، نیمـی از علـم را دارد، چون در جهل مركب نیسـت. البته 

گفتن "نمی دانم" كافی نیسـت. بلكه پرسـش صحیح و درسـت و بر 

اساس موازین، نشان از داشتن نصف آگاهی است. 

این تعبیر به زیبایی در كالم نورانی پیامبر صلی الله اكرم صلی الله 

ِم« 
ْ
ِعل

ْ
 ال

ُ
علیه وآله اسـت منعكس شده است : »ُحْسـُن الُسؤاِل ِنْصف

)كنز الفوائد، ج2، ص189(

شبهه زمان پیدایش شیعه
گذری بر شبهات تاریخی

حجت االسالم واملسلمین دکرت علیرضا ایامنی مقدم
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بویه حكومت داشتند. آنها گرایشات شیعی داشتند و آل بویه بودند كه 

مذهب شیعه را ایجاد كردند.

- حمدانی ها عامل پیدایش شیعه

برخی نیز حمدانی ها را كه نسـب آن ها به قبیله تغلب بر می گردد، 

عامل پیدایش شیعه دانسته اند.

-امام صادق علیه السالم موسس شیعه 

نظر دیگر كه منصفانه تر بوده، پیدایش شـیعه را در قرن دوم هجری 

می دانـد و معتقـد اسـت در قـرن دوم در عهـد امـام باقـر)ع( و امـام 

صـادق)ع( مذهب شـیعه به وجـود آمد. برخـی مسـلمانان گفتند ما 

حنبلی و شـافعی و مالكی و حنفی و ... هسـتیم، برخی هم گفتند ما 

شیعه جعفری هستیم، بدین ترتیب گروه شیعه بوجود آمد.

-مختار عامل تاسیس شیعه

برخی هم ادعا كرده اند كه تشیع بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا 

علیه السالم توسط شخصی به نام مختار بن ابوعبید ثقفی كه مذهب 

شـیعه كیسـانیه را به وجود آورد، شـكل گرفت. به این ترتیب كه آنان 

دیدند امامشان به ناحق به شهادت رسیده و اهل بیتش به اسارت رفتند 

و در حق این ها ظلم شـده اسـت، بنابراین  قیـام كردند و پرچم هایی 

برافراشـتند كه روی پرچم ها نوشـته شـده بود "یالثارت الحسین". ای 

كسانی كه می خواهید انتقام خون این مظلوم و سبت رسول اكرم)ص( 

را بگیرید، بیایید زیر پرچم ما. به همین منظور گروهی جمع شدند و 

مذهب شیعه را به وجود آوردند. این هم نظری است وطرفدارنی دارد.

-تاسیس شیعه در زمان امام حسین علیه السالم 

نظر دیگر می گوید شیعه در زمان امام حسین)ع( به وجود آمد. یک 

عده شـیعه امام حسـین)ع( و حضـرت علی)ع( بودنـد و عده ای نیز 

شیعه  یزید و معاویه و ابوسفیان. وقتی امام حسین)ع( دید كه به خیمه 

های حرم حمله شد، روی زانوانش نشست و با همان مختصر رمقی 

كه داشت سپاه یزید را مخاطب قرار داد و فرمود:
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ندارید و از حساب رسـی روز قیامت نمی ترسید الاقل در دنیای خود 

آزاده باشید، و اگر خود را عرب می دانید به خلق و خوی عربی خویش 

پای بند باشید()مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص33(

حضـرت فرمودنـد كه من با شـما می جنگم و شـما در حال جنگ 

بـا من هسـتید. زنان و كودكان گناهی ندارنـد. از آن جا كه پیروان امام 

حسـین)ع( تعدادشـان كم بود، شیعه حسـین و علی)ع( نام گرفتند و 

در مقابل آنان، شـیعه آل سـفیان و ابن زیاد و معاویه شكل گرفت. این 

نظریه، سابقه شیعه را از سال 66 كه زمان مختارثقفی بود، به سال 61 

هجری و زمان شهادت امام حسین)ع( برد.

-پیدایش شیعه در زمان حضرت علی)ع(

برخی پژوهشـگران مسلمان و برخی مستشـرقان - مستشرقانی كه 

تخصصشان تحقیق راجع به فرقه ها و مذاهب اسالمی هست- قائلند 

كه تشیع در زمان خالفت امیرالمومنین علیه السالم به وجود آمد. در 

سال 35 هجری، زمانی كه عثمان كشته شد و مردم با امیرمومنان)ع( 

بیعت كردند، چون از دسـت خلیفه سوم، یعنی عثمان خیلی به ستوه 

آمـده بودنـد، با حضرت علـی)ع( بیعت كردنـد و زیر پرچـم او قرار 

گرفتند و از این جا تشیع به وجود آمد.

 بنابرایـن پیدایش تشـیع به زمان خالفـت ظاهـری امیرالمومنان بر 

می گردد كه از سـال 36 هجری تا ماه رمضان سال 40 هجری قمری 

كه حضرت در محراب مسجد كوفه به شهادت رسیده اند، است. یعنی 

در این چهار سال و 9 ماه خالفت امیرمومنان)ع( مذهب جدیدی به 

نام شیعه العلی در برابر شیعه عثمان پیدا شد. پیروان عثمان  كه معاویه 

پرچمدار آنان بود، پیراهن خونین عثمان را بر نیزه كردند به خونخواهی 

عثمان برخاستند. آنها شیعه عثمان بودند و در كتاب های كالمی هم به 

نام فرقه عثمانیه یا پیروان عثمان نامیده شدند، در مقابل این ها، شیعه 

علی قرار گرفته بود.

-پیدایش شیعه هنگام وفات نبی اکرم)ص( 

نگاهی دیگر، تشیع را به تاریخی جلوتر از این واقعه بر می گرداند و 

بر آن است  كه در همان آغاز رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله، مردم 

دو دسـته شـدند، حدود هفده یا هجده نفر از بزرگان صحابه در خانه 

امیر مومنان جمع شده، تحصن كردند و گفتند كه با هیچ  كس بیعت 

نمی كنیم مگر شخص علی بن ابی طالب)ع( كه پیامبر صلی الله علیه 

و آلـه  او را وصی قرار داده اسـت. ولی اكثریت قریب به اتفاق جامعه 

اسالمی آن زمان، مصوبات سقیفه را قبول كردند. یعنی عده ای از آنان 

ابتدا در منزل سعد بن عباده انصاری، بزرگ طایفه خزرج جمع شدند 

و گفتند كه تو باید خلیفه رسول خدا باشی. سعد در بستر بیماری بود، 

آن قـدر جمعیت آمد كـه جا برای آنها كم بود. به همین دلیل جمعیت 

به یک منطقه آالچیقی كه مربوط به گروهی از انصار تیره خزرج بود و 

به آن سقیفه می گفتند، رفتند. زیر این سقیفه، تیره بنی ساعده از طایفه 

خزرج از انصار جمع شدند و جناب سعد بن عباده را از بستر بیماری 

بلند كردند و او را به سقیفه آوردند و آن جا رای گیری كردند.

 ابوبكـر، زمـان رحلت پیامبر صلی الله در مدینـه نبود و وقتی كه از 

روسـتا برگشت، مطلع شـد كه پیامبر صلی الله رحلت كرده اند. او با 

عمر مشورت كرد و ابوعبیده جراح دوان دوان آمد و به آنان ملحق شد 

و گفت كه چرا نشسته اید! در سقیفه بنی ساعده، در حال تعیین خلیفه 

هسـتند. آنان با هم آمدند و رهبری جلسـه را با ترفندهایی كه عمر از 

آن اگاه بـود، بدسـت گرفتنـد  و جماعـت حاضر را متقاعـد كردند كه 

ابوبكـر خلیفه باشـد و به این ترتیب ، خواسـته خـود را عملی كردند. 

آنها گفتند كه اگر خالفت و جانشینی پیامبر صلی الله، نصیب انصار 

باشـد، دوباره همان جنگ های بین اوس و خزرج كه ده ها هزار نفر از 

طرفین كشته شدند، به نحوی كه هیچ جوان جنگجویی در میان شما 

باقی نمانده بود و قرآن هم به آن اشاره می كند، به پا خواهد شد. قبل از 

هجرت پیامبر صلی الله)ص(، اوس و خزرج با هم جنگ های زیادی 

داشـتند و گفته شـد كه اگر خالفت و امامت از آن شـما انصار باشد، 

شـما دوباره با هم جنگ می كنید؛ برای همین خالفت از آن مهاجران 

اسـت. اما اگر مهاجران نبودند اسـالم به ثمر نمی رسـید. ما بودیم كه 

خانه و زندگی و شهر و دیار خود را رها كردیم و به یاری خدا به مدینه 

آمدیم؛ اما شما در خانه خودتان ساكن بودید، در شهر و دیارتان بودید 

كـه پیامبر صلـی الله را یاری كردیـد، پس خلیفه باید از آن ما باشـد. 

بعـد از اختالفاتی كه ایجاد شـد، با ترفندهای گوناگـون باالخره مردم 

بـا ابوبكر بیعت كردنـد و رای دادند. اما 18 نفر از بزرگان همچنان در 

منزل حضرت علی)ع( تحصن كردند و گفتند جز با حضرت علی)ع( 

با كسی بیعت نمی كنیم. 

غیر از شـخص امیرالمومنین)ع( و دو فرزند گرامی ایشـان حضرت 

امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، حضرت صدیقه اطهر)س(، جناب 

سلمان و ابوذر و عماریاسر و مقداد بن اسود كندی، طلحه و زبیر  و... 

بودند. لذا این جا بود كه تشیع شكل گرفت. این هم تبیین مختصری 

از دیدگاه دیگری درباره پیدایش تشیع است.

تشیع مولود اسالم
طرفداران هر یك از هشت دیدگاه پیش گفته در قالب شبهات تاریخی 

تشیع، به  قراین و شواهدی در تاریخ تمسک كرده اند و این گونه اصل 

پیدایش شیعه را زیر سوال می برند و می گویند تا وقتی پیامبر)ص(زنده 

بود و مسلمانان، مسلمان بودند، نه شیعه وجود داشت و نه سنی. این 

تفكیك ها و تفریق ها بعد از رحلت آن حضرت اتفاق افتاد.

 هر كدام از این ادعاها، پاسخ خود را دارد، در این بخش از نوشتار، 

بـه این اجمال بسـنده می كنیم كـه همه این دیدگاه هـا به دالیل متقن  

كه در مجال بعد به آن می پردازیم، مردود هسـتند و دیدگاه مسـتند و 

مورد تایید؛ نظر نهم است؛ یعنی اینكه پیدایش تشیع با پیدایش اسالم 

همزمان اسـت و شیعه، یک مذهب نیست كه از اسالم انشعاب كرده 

باشد مثل سنی و حنبلی و شافعی حنفی و مالكی و معتزلی و شاعری 

و...،  كـه مرجـع  همه آنها، فرقه هایی بودنـد كه بعد از رحلت پیامبر 

صلی الله صلی الله به خاطر افراط ها و تفریط ها و گمراهی هایی كه 

دشمن القا می كرد، به وجود آمدند.

 بـه دلیل تراوشـات فكری كـه از یهود و نصارا در بیـن این ها مطرح 

می شـد، این انشـعابات به وجـود آمد و بالی جان مسـلمانان و امت 

اسالم گردید. اما تشیع، مذهبی نیست كه بعد از رحلت پیامبر صلی 

الله به وجود آمده باشـد. اولین كسی كه نام شیعه را برای ما گذاشت، 

خود نبی مكرم اسـالم صلی الله بود. شـخص پیامبر صلی الله اولین 

بار نام ما را شـیعه نامید كه این ها هر كدام حتی در روایات اهل سنت 

هم آمده است كه رسول اكرم صلی الله بارها فرمود: " انتم و شیعتكم" 

آیـات قـرآن و روایات شـیعه و سـنی روی همه این هشـت نظر خط 

بطالن می كشد و تنها نظریه ای كه با مبانی دینی اسالم و روایات شیعه 

و سـنی سـازگاری دارد، همین اسـت كه تشـیع، مولود طبیعی اسـالم 

است و خود پیامبر صلی الله آن را به وجود آورده است. تشیع مساوی 

اسـت با اسـالم از دریچه نگاه پیامبر صلی الله و اهل بیت)ع(، تشیع 

یعنی اسالم، اسالم ناب محمدی از نگاه قرآن و اهل بیت)ع(.

 ادامه مطلب در شماره بعدی نشریه، خدمت خوانندگان گرامی 

ارائه می شود.
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اشاره:

خانم سلیمه سایری، فارغ التحصیل رشته دكتری تاریخ شیعه و سطح چهار فقه و اصول هستند. ایشان كه درسال های 

گذشـته، به مدت پنج سـال مدیر مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( بودند، قریب هفت سال است كه 

مدیر مدرسه علمیه حضرت آمنه)س( هستند و بیش از بیست سال نیز در آموزش و پرورش، مدیر دبیرستان و پیش 

دانشگاهی بودند.

نگاهی به سابقه كاری این بانوی فعال در زمینه تدریس و تالیف مقاالت متعدد و پایان نامه و مسئولیت های خطیری 

كه در حوزه علمیه و مدارس و بسیج داشته، نشان می دهد كه یک فرد موفق چگونه می تواند از موقعیت ها و عمر خود  

به بهترین وجه ممكن بهره برد.

با این استاد گرامی گفت وگویی انجام دادیم كه تقدیم شما گرامیان می شود.

در گفتگو با مدیر سابق مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( مطرح شد:

رتبیلت طلبله  ی رتاز انقلاب اسلامی، 
باید از ربانهم اهی اصلی مسلئوالن حوزوی باشلد

تهیه و تنظیم:

مریم کالیی

ـو
و گ

ت 
ـفـ

  گـ
    

    
  

گفتگو با سرکار خانم سلیمه سائری

1. اسـتاد گرامـی، از چـه زمانی با مرکـز تربیت 
مـدرس حضرت صدیقه کبری)س( همکاری دارید 

و این همکاری چگونه آغاز شد؟ 

در بهمـن سـال 86، بـا شـروع دوره تربیـت مـدرس حضرت 

صدیقـه كبـری)س(، مدیریت دوره به عهده بنده نهاده شـد. یک 

ترم دوره تمهیدیه و بعد از آن با شـروع مهر سـال87، اولین دوره 

تربیـت مـدرس از بین طالب مناطـق مرزی و محروم كشـور با 

هدف تربیت استاد برای آن مناطق به صورت رسمی شروع شد.

دوره بسـیار سـختی بـود. همیـن كه بعضـی از مسـئولین مركز 

مدیریت موافق ادامه كار نبودند، به دلیل اینكه فكر می كردند این 

طالب از نظر علمی قوی نیسـتند، اما با اصرار مؤسـس، جناب 

آقای ساجدی و بنده به عنوان عضو كوچک مجموعه، الحمدلله 

به نتیجه رسید.

انتخـاب نام حوزه برای بنده خیلی خاطره انگیز بود. تقریبا سـه 

اسم پیشنهاد داده شد و جناب آقای میرباقری)رئیس هیئت امنا( 

با توسـلی، نـام مبـارک حضرت صدیقـه كبـری)س( را انتخاب 

نمودند.

با الطاف الهی، طالب تربیت شـده در مرحله اول بسـیار موفق 

در مناطق خود درخشـیدند. بعضی مدیر مدرسـه، بعضی دارای 

مسئولیت در مدیریت های استانی و بعضی از اساتید نخبه مناطق 

خود هستند ٌو چه باقیات الصالحاتی از این باالتر.

2. بـا توجه بـه وضعیـت کنونی و همـه گیری 
بیمـاری کرونا، رونـد تدریس و تحصیـل متفاوت 
شـده اسـت. در ایـن دوران، تدریس هم داشـتید؟ 

تجربه آموزش از راه دور چگونه بود؟

بله در حال تدریس هسـتم. به دلیل آماده نبودن زیر سـاخت ها 

و امكانات پشتیبانی از جهت باند اینترنتی قوی و شروع كار سامانه 

مـدرس، یقینـا همه طالب و اسـاتید، درگیر مشـكالتی هسـتند و 

حوزه های علمیه باید مانند مراكز عالی آموزشـی دیگر، پیش بینی 

وضعیتهای بحران تحصیلی را می كردند.

3. به نظـر حضرتعالی، معایب و فواید این گونه 
تحصیل در چیست؟ 

بـه اعتقاد من، اتفاقـات بحرانی هیچوقت خبـر نمی دهند، لذا 

باید مدیران بحرانی قوی در جامعه تربیت شده باشند تا بتوانند با 

درایت و با تقویت تمام زیرسـاخت های آموزشی و حتی شغلی، 

جامعه و كشور را از فلج شدن حفظ كنند. لذا چون این مقدمات 

در شرایط كنونی مهیا نشده، افراد  و بویژه دانش پژوهان حوزوی 

و غیرحوزوی دچار سـردرگمی وحتی در مواردی دچار فشارهای 

روحی و عصبی شده اند.

اما اگر آن مقدمات مهیا می شـد، می توانسـت فوائدی را در این 

شرایط بحرانی داشته باشد. باالخره طلبه در كنار خانواده همزمان 

می توانست بهره مندی الزم را از درس اساتید ببرد.

4. با توجه به اینکه تحصیل در حوزه تا حدودی 
متفاوت با تحصیل در دانشگاه و سایر مراکز آموزشی 
هست و در کنارآموزش، تاکید بر الگوبرداری از استاد 
و تهذیب اخالقی، به نظرتان اگر تحصیل به شـیوه 
کنونـی و در فضای مجازی و غیرحضوری باشـد، 
و ایـن روند ادامه یابـد، چه تبعاتـی می تواند برای 

حوزه ها و طالب داشته باشد؟

خوب یقینا از محضر استاد به صورت حضوری بهره مند شدن، 

آثار و بركات خاص خود را دارد. نگاه به اسـتاد وارسته و عامل به 

علم، نتایج معنوی ویژه ای را به دنبال دارد و الگوی عملی مفیدی 

است و انشـاءالله كسی از این فیض محروم نشود. چون حضور 

طلبه در خانه امام عصر)عج( و قرار گرفتن در فضایی كه علم دین 

آموزش داده می شود، با فضای خانه و پشت سیستم نشستن و به 

صورت مجازی درس خواندن، قابل مقایسه نیست.

5. به نظر شـما آیا می توان علـوم حوزوی را به 
صورت کاربردی در زندگی روزمره پیاده کرد؟ اگر بله 

چگونه و اگر نه در این زمینه پیشنهادی دارید؟

علـوم حـوزوی باید نتیجه عملی در زندگی داشـته باشـد وگرنه 
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تفاوت آنها با علوم تجربی و مادی در چه چیزی می تواند باشد؟ 

هـر طلبـه ای از ابتـدای طلبگی باید علـم خود را بـا عمل همراه 

كنـد وگرنه بهره ای از علم حقیقی نبرده اسـت. مهـم ترین اثر در 

آیه شـریفه قرآن كریم مطرح شـده: )اّنما یخشـی اللـه من عباده 

العلمـاء. علمـای حقیقی كسـانی هسـتند كه هرچـه به حقیقت 

نزدیكتر می شـوند، خاشـع تر و خاضع تر می شـوند1. این یعنی 

رسیدن به اخالق و معرفت. اگر این قدم برداشته شود و همه چیز 

رنگ الهی و معنوی بگیرد، علم فی نفسه جایگاهی پیدا نمی كند 

بلكه فقط پل و وسـیله ای برای گذر و عبور از جهل و رسـیدن به 

حقیقت می شـود. ابزاری می شـود كه معرفت را ایجاد می كند. 

علم ابزاری است كه وسیله وصول به هدف است نه صرفا مدرک 

و نمره. 

پیشـنهاد بنده این اسـت كـه در ابتدا طلبه، انگیزه خـود را برای 

ورود بـه حـوزه تقویـت كنـد و صرفا علـم را علـم محفوظات و 

اندوخته هـای خود نداند، بلكه برسـد به اینكه: )العلم نور یقذفه 

الله فی قلب من یشـاء(2 علم نور اسـت و باید ظرفیت خود را با 

تزكیه و تقویت نفسانی و دوری از گناهان و انجام طاعات الهی، 

تقویت كند و بعد از آن، با تالش و اندیشـه و تدبر، به علم دست 

یابـد و بـه درجه تولید علم برسـد، نـه فقط نمره گرفتـن و مدرک 

كسب كردن و علم و عمل را در كنار هم، تجربه كند.

6. حضرتعالی چه راهکاری برای توانمند شدن 
بانوان حوزوی در تمام عرصه های زندگی پیشنهاد 

می کنید؟

برنامـه داشـتن و بر طبـق برنامه عمل كـردن می توانـد بانوان را 

منضبـط كنـد. به این كه هركاری را سـرجای خـود انجام دهند و 

زندگی را فدای درس یا درس را فدای زندگی نكنند. 

جایگاه هركدام از مسئولیت ها باید مشخص باشد و با اولویت 

بندی به انجام واجبات و ترک محرمات بپردازد.

1. فاطر، آیه 28

2. مصباح الرشیعة، ص 16

ازدواج و همسـرداری و تربیـت فرزنـد در اولویت های زندگی 

اسـت و طلبه با تربیت خود وكسـب علم، باید ابتدا بتواند عمال 

همسر خوب و مادر مفیدی باشد و عرض كردم باید برنامه ریزی 

تربیتـی كـه در قبال درس و اسـتفاده از محضر اسـتاد به گردنش 

میافتـد را بـه نحو احسـن انجام دهد، طـوری كه بـه آن واجبات 

اصلی آسـیب نرسـد و البته این توفیق را با استمداد از حق تعالی 

و توسل به پیامبر و اهل بیت)علیهم السالم( درخواست نماید.

7. چـه توصیه ای برای دانـش آموختگان مرکز 
تربیـت مـدرس صدیقـه کبـری)س( که بـه عنوان 
مـدرس در حوزه هـای خواهران مشـغول تدریس 

هستند دارید؟

استاد باید خود عامل به علم بوده و بتواند الگوی علمی و عملی 

نیكویی باشد و پیوسته باید علم خود را بروز كند و در تولید علم، 

قدم های ویژه ای بردارد و به داشته های خود اكتفا نكند. همیشه 

خود را تشـنه درک معارف بداند. عـالوه بر آن باید علوم جدید را 

نیز دنبال كند و علم دین را برای تمدن سازی اسالمی در مقابله با 

تمدن غربی، مسلط شود. 

8. چه انتظاری از مسئولین برنامه ریزی در مرکز 
مدیریت حوزه های خواهران در زمینه آموزشـی و 

حوزه اخالقی- تربیتی دارید؟

تربیت طلبه تراز انقالب و تمدن ساز اسالمی باید از برنامه های 

اصلی مسـئولین حوزوی باشـد، لذا برنامه ریـزی علمی باید در 

راسـتای تربیت اسـاتید پژوهشـگر تربیت مدار باشد، یعنی علم 

باید زمینه ساز پژوهش در تولید علم باشد و هر دو زمینه ای برای 

تربیـت مبلغین عالم و عامل باشـند. از طرفی طلبه نباید نسـبت 

به مواضع سیاسـی مملكت خود و دغدغه های درونی و بیرونی 

كشور، بی تفاوت باشد، بلكه باید در همه عرصه های آموزشی، 

تربیتی و سیاسی كارآمد و مؤثر باشد.

9. به نظر شـما آیا حوزه های علمیه می توانند 
در کاهش آسیب های اجتماعی اثر گذار باشند؟

یقینـا یكـی از اهـداف اصلی حوزه هـای علمیـه، كارآمدی در 

حل مشـكالت و معضالت فرهنگی و اجتماعی جامعه اسـت. 

خروجی طلبه باید همین تأثیرگذاری باشد و طالب باید بتوانند با 

استفاده از تكنیک های روانشناسی بر اساس مبانی دینی، بسیاری 

از آسـیب های اجتماعی-فرهنگی را شناسـائی و به راه حل های 

منطقی برای ایجاد آرامش در جامعه برسند.

 10. به نظر حضرتعالی کاربرد متدها و روش های 
نویـن آموزشـی در فرآینـد تدریس چه ضـرورت و 

اهمیتی دارد؟
توجه و پرداختن به این امر، بسیار اهمیت دارد، اما به شرطی كه 

بتوان با آموزش های الزم، زمینه بهره مندی از این ابزارها در كسب 

معارف اصیل حوزوی را فراهم نمود و خود هدف نشوند.

11. ویژگـی هـای اسـتاد نمونـه از نظـر شـما 
چیست؟

استاد نمونه استادی است كه به علم خود عمل كند و یا حداقل 

در این راه تالش نماید. از طرفی هیچوقت خود را عالم همه چیز 

نداند و همیشـه تشنه درک معارف جدید باشد و از موضع باال به 

شاگرد خود نگاه نكند، بلكه مانند مادری دلسوز او را همراهی و 

راهنمایی نماید.

12.آیا کتبی که در حال حاضر در حوزه تدریس 
می شـوند و شـیوه های کنونی تدریـس در حوزه، 
پاسـخگوی نیازهای جامعه هسـت یا باید تغییری 

صورت گیرد؟

متأسـفانه برخی از كتب نه تنها ضروری نیستند بلكه در مواقعی 

تكـراری هسـتند، یـا دو عنوان با یـک محتوا، به صـورت موازی و 

حتی در ترم های متفاوت تكرار می شوند. حوزه باید بتواند نیازهای 

جامعه را درک كند و بر اساس آن، منابع را ارائه دهد. از طرفی باید 

عالقه طلبه را در نظر بگیرد و او را در همان زمینه، متخصص كند.

13. حضور طـالب را در مراکـز علمی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

طالب باید در مراكز علمی فعال باشـند و در این جهت تربیت 

شـوند. در كرسـی های آزاد اندیشـی با مراكز علمی دیگر تعامل 

كنند. نشسـت های علمی، فرهنگی و سیاسـی مشـترک با مراكز 

علمی و دانشـگاهی گذاشته شود و طلبه محدود به فضای حوزه 

نشود، بلكه باید با بینش باز و عمیق، نقدها را بشنود و خود را مبرا 

از نقدهای علمی،پژوهشی و فرهنگی نداند. 

14. بـه نظـر حضرتعالـی چگونـه می تـوان 
اخالقیات را در جامعه کنونی گسـترش داد؟ در پاسخ 
به سؤال های قبل هم عرض كردم، ما به عنوان طلبه و بعضا متولیان 

حـوزه بایـد خود به آنچـه می گوییم عمـل كنیم و از موضـع باال به 

مجموعـه های خود نگاه نكنیم، بلكه باید خود را خدمتگزار دین و 

معـارف دینی بدانیم. به فرمایش بزرگان دین، وقتی ما طالب رابطه 

خود را با خدا اصالح كردیم، خداوند رابطه ما را با مخلوقات خود 

اصـالح می كنـد. در حالی كـه عمال این در حوزه دیده نمی شـود و 

هركس فكر می كند خود، برتر است.

15. نقـش بانوان مبلغ در ترویج سـبک زندگی 
اسالمی چگونه است؟

سبک زندگی اسالمی، انشعابات زیادی دارد. سبک زندگی در 

رابطه با همسر، در رابطه با فرزند، در رابطه با خانواده و فامیل، در 

ی 
ّ
رابطـه با همنوعان خود در اجتمـاع و محله و حتی در رابطه مل

ی. در اسـتفاده از نعمت های الهی و منابع اقتصادی و در 
ّ
و فرامل

تعامالت سیاسی و موارد بسیار دیگر .....

اما در همه اینها همان گونه كه عرض كردم معرفت و شناخت، 

نقـش اولیـه را دارد و بعد از آن، آشـنایی به وظیفه و نهایتا عمل به 

وظیفه و تكلیف خویش. نتیجه اش هم اگر نیت خالص باشد با 

خداست.

16. در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

انشـاءالله كـه خداوند بـه همه ما، توفیق علـم و عمل را عنایت 

 للِه رِبّ العالمیَن((
ُ

ِن الَحمد
َ
فرماید. )َو آِخُر َدعوانا ا

یه  قرار  باسـپاس از فرصتـی که در اختیار نشـر

دادید.

یکی از اهداف اصلی حوزه های علمیه، کارآمدی در حل مشکالت و معضالت فرهنگی و اجتماعی جامعه 
است. طالب باید بتوانند با استفاده از تکنیک های روانشناسی بر اساس مبانی دینی، بسیاری از آسیب های 

اجتماعی فرهنگی را شناسائی و به راه حل های منطقی برای ایجاد آرامش در جامعه برسند.
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آرامشی از جنس نور 

چند سـاعت به اذان صبح مانده بود. بیمارسـتان شهید بهشتی در 

آرامش به سر می برد. به طبقه پنجم، بخش داخلی زنان رفتم. 

همینطور كه داشتم قدم میزدم، صدای ناله ای توجهم را به خودش 

جلب كرد. صدا از راهرو سمت چپ بود. به داخل اولین اتاق رفتم، 

دیدم بیماران كرونایی برای لحظاتی به آرامش رسیده اند و به خواب 

رفته اند.

آهسـته آهسته از اتاق خارج شـدم. صدای ناله بلندتر شد. درست 

آمده بودم؛ ناله از اتاق دوم بود. 

زن جوانی به تنهایی در آن اتاق نفس می كشـید، انگار تازه بسـتری 

شده بود. قبال او را ندیده بودم. رفتم و كنار تختش نشستم. دستش را 

گرفتم و نوازشش كردم. 

-خانوم جان چرا ناله می كنی؟

-پام! پام داره می تركه؛ 

بعد اشاره كرد به پایش و گفت: فردا قرار است پایم را قطع كنند. 

اصال انتظارش را نداشـتم. آخر تا به حال با چنین صحنه دردناكی 

مواجه نشده بودم.

رفتم ایسـتگاه پرسـتاری. دیدم آمنه نشسـته. نمی دانـم به چه فكر 

می كرد، شاید به تعداد فوتی های كرونا. شاید به وظیفه سنگینی كه بر 

دوش داشت. نمی دانم.....

گفتـم: خانـم این مریض پـاش درد میكنه، مسـكنی چیزی بهش 

می زنید؟!

آمنه خودش را به بالین مریض رساند و با دادن مسكن به او آرامش 

داد.

ساعتی بعد به بخش برگشتم. دیدم مریض آرام گرفته و خوابیده است

اما این بار اتاق كناری خبرهایی بود؛ 

وارد اتـاق شـدم، آمنه در حال گرفتـن رگ بیمار بود. اما بیمار اصال 

حالـت عـادی نداشـت. مـدام دسـتش را تكان مـی داد و با چشـم 

هایش آمنه را نفرین می كرد. پرستار اما دست از انجام وظیفه اش بر 

نمی داشـت. هربار كه مریض دسـتش را تكان می داد با خونسردی 

می گفت:

مامان جان بذار كارمو انجام بدم. بدنت ضعیف شـده. باید سـرم 

بگیری بلكه بهتر بشی.

مـات و مبهـوت به آمنه نگاه می كردم. خسـتگی در چهره اش موج 

می زد. اما می دانست وظیفه اش را باید انجام دهد. آرامش چهره اش 

برایم ستودنی بود.

گفتم: خانم بذار كمكتون كنم. من دست مریض رو می گیرم، شما 

كارتون رو انجام بدین.

كمـی با مریض حرف زدم و حرف های آمنه را با زبانی دیگر تكرار 

كردم. 

مریض اما قانع نمیشـد. دسـتش را گرفتم و آمنه پس از كلی تالش 

موفق شد سرم را وصل كند.

مریض حاال برای كندن سرم تالش می كرد. 

پرستار نگاهی به من كرد و گفت:

خانوم میشه خواهش كنم تا سرمش تموم میشه كنار تختش بمونی 

و ازش مراقبت كنی. این مریض هیچی نمی خوره. این سـرم براش 

واجبه، نگرانشم.

سرم را به نشانه تایید تكان دادم و گفتم: بله خیالتون تخت، شما برید 

استراحت كنید تمام شب را بیدار بودید من مراقب مریض هستم 

آمنه تشكر كرد و به ایستگاه پرستاری برگشت.

هنوز چند دقیقه نگذشته بود كه این بار با دارو وارد اتاق بعدی شد؛

و مـن با خـودم تكرار می كـردم كه به راسـتی پرسـتار وارث زینب 

كبری سالم الله علیها است.

نویسنده:

طیبه نجفی

چکیده
نهج البالغه به عنوان یكی از منابع دینی، بسیار مورد توجه دین پژوهان قرار دارد و با بیان مباحث تربیتی، منبعی بسیار غنی برای 

تعلیم و تربیت انسان ها به شمار می رود. در بخش قابل توجهی ازآن نیز به مباحث اعتقادی پرداخته شده است كه پاسخ بسیاری 

ازسؤاالت اعتقادی را می توان در آن جستجو كرد. با توجه به اهمیت باالی تربیت اعتقادی، تاكنون تحقیق دقیقی در این باره انجام 

نشده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته است. و باهدف تبیین ساحت تربیت اعتقادی 

در نهج البالغه سامان گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد:

 الف( طبق نظر رهبر معظم، نهج البالغه از عمده ترین مباحث و معارف اسالمی است. 

ب( بنا بر دیدگاه حضرت علی علیه السالم باید در امر تربیت فرزند تسریع كرد. 

ج( توحید از جایگاه واال در میان اصول اعتقادی برخوردار اسـت كه خود شـامل توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و 

توحید عبادی است. 

د( هدف از فرستادن پیامبران این است كه بعد از آفرینش، انسان راه رشد و پرورش خویش را دریابد. 

ه( روش های تربیت در نهج البالغه شامل سه بخش می شود: 1. محبت 2. الگو 3. موعظه. 

ی( در نهج البالغه به طور مكرر درباره امامت و وصایت حضرت و اهل بیت علیهم السالم سخن به میان آمده است.

غه، اعتقادات، توحید
ٌ
کلیدواژه: تربیت، نهج البال

بررسی ساحت تربیت اعتقادی در نهج البالغه 
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مقدمه
بخـش قابل توجهـی از خطبه های نهج البالغـه به موضوعات 

اعتقادی و مباحثی چون توحید، نبوت، امامت و معاد اختصاص 

یافته اسـت. امام امیرالمؤمنین علیه السالم در فرازهای متعددی 

از خطبه های بلند خویش، مسـائل غامض و پیچیده توحیدی را 

با بیانی شـیوا و فنی توضیح می دهد، فلسفه بعثت و ویژگی های 

دعوت انبیاء را با تعابیری ملموس برای مردم عصر بعثت رسـول 

اكـرم صلـی اللـه علیه وآله وسـلم و پـس از آن بیـان می كند. بر 

اسـتمرار خط نبوت در امامت و والیت خویش و فرزندان تأكید 

می نماید.

بنابراین اسـتخراج مسـایل اعتقادی از منابع دینـی معتبر مانند 

قرآن، نهج البالغه، صحیفه سـجادیه، روایات معصومین علیهم 

السالم و... امری ضروری است و هدف پژوهش حاضر بررسی 

سـاحت تربیت اعتقادی از منظر نهج البالغه می باشـد و در پی 

پاسخ گویی به سؤاالت زیر است:

1. دیدگاه رهبری درباره نهج البالغه چیست؟

2. ضرورت تسریع در تربیت فرزندان از دیدگاه امام علی علیه 

السالم چگونه است؟

3. جایگاه توحید در نهج البالغه چیست؟

4. هدف از فرستادن پیامبران چیست؟

5. هـدف از بعثـت رسـول اكـرم صلـی اللـه علیه وآله وسـلم 

چیست؟

6. روش های تربیت اعتقادی از دیدگاه نهج البالغه چیست؟

7. جایگاه امامت در نهج البالغه چیست؟

در رابطـه با موضـوع مورد بحث، تحقیقـات مختلفی به انجام 

رسیده است؛ از جمله آنها: شریعتمداری، 1384 در تحقیقی با 

عنوان توحید از دیدگاه قرآن و نهج البالغه، چنین بیان داشـته كه 

شناخته بودن خدای تعالی  برای بشر، در عین عدم احاطه بشر بر 

او را بـه عنـوان یكی از مهم ترین اركان توحید قرآن و نهج البالغه 

بر می شمارد و این گونه توحید را در نهج البالغه بررسی می كند.

غضنفری و موسوی، 1397 درتحقیقی با عنوان اشارات قرآنی 

نهج البالغه در تربیت اعتقادی به این نتایج رسیده است كه نهج 

البالغه، دایره المعارفی است كه پس از قرآن و سنت نبوی، یكی 

از منابع شـناخت اسـالم و ارزش های دینی اسـت. نهج البالغه 

در مقـام خداشناسـی، معادشناسـی، سیاسـت، سـبک زندگی، 

رابطه امام با امت و امت با امام و تعلیم و تربیت همدوش قرآن، 

و دسـتورالعمل جامـع بـرای رسـیدن به سـعادت ایـن جهانی و 

رسـتگاری آن جهانی اسـت. با این تفاوت كه قرآن، وحی الهی 

بر قلب پیامبراكرم صلی الله علیه وآله وسلم است و نهج البالغه، 

انشـای بـاب علم پیامبر بر پیشـوای پرهیـزگاران امـام علی علیه 

السالم است.

سارلی و محمدی و موالیی، 1396 درپژوهشی با عنوان اصول، 

اهداف و روش های تربیت از دیدگاه امام علی علیه السالم در نهج 

البالغه به این اشـاره كرده اسـت كه تربیت فرزند از بنیادی ترین 

مسائل تربیتی شمرده می شود. فرهنگ زیرین تربیت های بعدی 

اسـت. بـه همیـن جهـت در دیـن و نیز با مـروری در متـون و به 

خصوص گفتار امام علی علیه السالم در نهج البالغه ضمن بیان 

جایگاه تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السالم به ویژگی های 

نظام تربیتی در نهج البالغه تحت چهار جنبه هدایتی، اجتماعی، 

عقالنی و معنوی پرداخته شده است.

قنـدی، 1392 در تحقیقـی بـا عنـوان امامـت خاصـه در نهج 

البالغه چنین آورده اسـت كه موضوع امامت و رهبری جامعه به 

عنوان یک موضوع اساسـی و سرنوشـت ساز، بارها در خطبه هاو 

نامه های امیرالمؤمنین علیه السـالم مورد توجه قرار گرفته اسـت. 

محتوای امامتی این خطبه ها و متمركز به موضوع نخست یعنی" 

امامت خاصه" اسـت."امامت خاصـه" در یک نگاه كلی ناظر به 

حق اختصاصی" اهل بیت پیامبر" صلی الله-علیه وآله و سلم برای 

"امامت امت" می باشد و در نگاهی خاص تر متمركز برشایستگی 

علی بن ابی طالب علیه السـالم برای ایستادن در جایگاه نخستین 

امامت پس از پیامبر است.

تحقیقات انجام شـده به بررسـی مسـایل اعتقادی مختلف در 

نهـج البالغـه و تربیـت و اصـول و روش هـای آن از دیـدگاه امام 

علی علیه السالم پرداخته و در پژوهش حاضر به بررسی ساحت 

اعتقـادی تربیت در نهج البالغه می پردازیم و برخی ابعاد تربیت 

كه در نهج البالغه آمده را بررسی می كنیم.

بـا توجه به اهمیت این مسـأله و نیاز روزافـزون به پژوهش های 

جدید پیرامون مسـائل اعتقادی و لزوم استخراج آن از منابع دینی 

از جمله نهج البالغه و نیز ناكافی بودن پژوهش های انجام شـده 

الزم دیدم به نگارش این مقاله این با این موضوع اقدام كنم.

روش
در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسـی سـاحت 

اعتقادی تربیت در نهج البالغه پرداخته شده و به منظور گردآوری 

اطالعـات از روش كتابخانـه ای و مراجعه به سـایت های معتبر و 

اسـتفاده از كتـب و مقاالت و كتابخانه و دیجیتال اسـتفاده شـده 

است.

1. مفهوم شناسی
در این بخش به تعریف معنای لغوی واصطالحی واژه اعتقادات 

كـه از پركاربردتریـن وكلیـدی تریـن واژه هـای این تحقیق اسـت 

پرداخته شده است.

اعتقادات در  لغت: اعتقاد، به معنی عقیده، ایمان، باور، پنداشت 

و رأی، قبول است.) دهخدا، 1377، ج16، ص889 (

اعتقادات در اصطالح از ریشـه عقد به معنی بسـتن، گره بستن 

و اسـتوار كـردن پیمـان و عهـد اسـت.) حسـینی، زبیـدی حنفـی، ج18، 

ص215و216(

اعتقـاد دینـی در اصطالح، یعنـی آنچه از نظر اسـالم باید بدان 

)www.isca.ac.ir( .معتقد بود و ایمان داشت

2. نهج البالغه از دیدگاه رهبری
نهج البالغه مجموعه ای از عمده ترین مباحث و معارف اسالمی 

است و همه آنچه كه برای یک انسان مسلمان و یک جامعه اسالمی 

الزم اسـت، سـخنی و حرفی و اشـاره ای و یا بحثی و هدایتی از آن 

در نهج البالغه آمده اسـت. توحید و عقاید اسـالمی و اصول دین 

تا اخالق و تهذیب و تزكیه نفسـانی سیاسـت ملک داری و كیفیت 

اداره صحنه های عظیم فعالیت اجتماعی تا تنظیم روابط اخالقی و 

خانوادگی و جنگ و سیاست و حكمت و علم. )عقیلی، 1382، ص21 ( 

پیـام امـام خمینی )ره( به مناسـبت برگـزاری كنگره هـزاره نهج 

البالغـه اردیبهشـت 1360: "كتـاب نهـج البالغه كـه نازله روح 

علی بن ابیطالب علیه السالم است برای تعلیم و تربیت ما خفتگان 

در بسـتر منیـت و در حجاب خودخواهی، خود معجونی اسـت 

بـرای شـفا و مرهمی اسـت بـرای دردهـای فـردی و اجتماعی و 

مجموعـه ای اسـت كه دارای ابعـادی به اندازه ابعاد یک انسـان و 

یک جامعه بزرگ انسانی از زمان صدور آن تا هرچه تاریخ به پیش 

رود؛ هر چه جامعه بوجود آید و دولت". ) عقیلی، 1382، ص10 (

2. ضرورت تسـریع در تربیت فرزند از دیدگاه امام 
علی علیه السالم

برای موجوداتی كه در طریق تغییر، تحول، رشد و تكامل هستند 

معموال موسـم مناسـبی وجود دارد كه در آن به بهترین و مناسـب 

ترین رشد خود می رسند و آثار مورد انتظار از آنها تجلی می یابد، 

گلها در موسـم بهار می رویند، چشمه ها درفصل زمستان جاری 

می شود. ابرها در زمستان بارور می گردند و قطرات بارانش میهمان 

زمین می گردند و...، تربیت فرزند نیز موسم مناسب خود را دارد 

كه در آن بهتر و آسانتر به بار می نشیند. موسم مناسب تربیت، در 

اوایل زندگی یعنی دوره كودكی، نوجوانی و عنفوان جوانی است، 

آن گاه كـه فرزنـد هنوز قلبی آسـمانی و بی آالیـش دارد. آن گاه كه 

هنوز پلیدی ها و زنگارها میهمان ناخواسته دل او نگشته و كشتزار 

دل او آماده پذیرش هر بذری است. از سوی دیگر والدین به عنوان 

مهم-تریـن مربیـان فرزندان، خود نیز همیشـه فرصت و حوصله 

تربیت كه امری ظریف و درعین حال پیچیده است را ندارند. امام 

علی علیه السـالم مربی بزرگ بشـریت در منشـور تربیتی خود به 

امام حسـن مجتبی علیه السـالم به این نكته مهـم و ظریف توجه 

نموده و دیدگاه تربیتی گران سـنگی ارائه نموده است؛ آن حضرت 

فرموده اند: "فرزند دلبندم! چون دیدم سـالیانی را پشـت سر نهاده 

و به سسـتی در افتاده ام، بدین وصیت بـرای تو مبادرت نموده ام و 

خصلت هایی را در آن برشـمردم پیش از آن كه مرگ بشـتابد و مرا 

دریابد و آنچه در اندیشه به تو ناگفته ماند یا اندیشه ام همچون تنم 

نقصان بهم رسـاند یا پیش از نصیحت من پـاره ای خواهش های 

نفسـانی بر تو غالب گردد یا فریبندگی های دنیا تو را بفریبد و هم 

چون شـتری گریزان و نافرمان باشـی. و به درسـتی كـه دل جوان 
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همچون زمین ناگسسته اسـت، هرچه در آن افكنند، بپذیرد. پس 

به ادب آموختن پرداختم پیش از آن كه دلت سخت شود و ِخَردت 

هوایی دیگر گیرد." ) نهج البالغه، نامه31،ص297 (

3. توحید در نهج البالغه
3-1-اهمیت و آثار توحید

بی گمان، اصل توحید از جایگاهی واال در میان اصول اعتقادی 

دینی برخوردار اسـت به گونه ای كه دیگـر اصول اعتقادی، به این 

اصل اسـتوار گشته اند. بنابراین همین حقیقت است كه امام علی 

علیه السالم بر توحید و نیز آثار و پیامدهای اعتقاد به توحید بسی 

ارج می نهد و از آن بسیار سخن می گوید. در روایتی، آن حضرت 

از رسـول خدا صلی الله علیه وآله نقل می فرماید: " التوحید نصف 

الدیـن" ) صـدوق، التوحید، ص28 ( و خود نیـز می فرماید: "خداوند در 

میان اعضای بدن آدمی، مقام زبان را افزون كرده اسـت و قرآن را 

به توحید گویا نموده اسـت. " )مجلسـی، بحاراالنوار، ص13 ( و پاداشـی 

بسـیار ارجمنـد بـرای یكتاپرسـتی و ایمـان بـه یگانگـی خداوند 

برشمرده است، چنان كه می فرماید: "هیچ بنده مسلمانی زبان به 

ال إله اال الله نمی گشاید مگر آن كه این گفتارش هر سقفی را فرو 

می شكافد و فرا می رود و... به گناهی از او نمی رسد مگر آن كه از 

میانش بر می دارد و از حركت باز می ایستد تا سرانجام به همچون 

خودی رسد و آرام گیرد. " ) صدوق، همان، ص21(

 در روایتـی دیگـر حضـرت علی علیه السـالم به نقل از رسـول 

خـدا صلی الله علیه وآله وسـلم ثمـره اعتقاد به توحیـد را دخول به 

بهشـت می داند و می فرماید: "من مات ال شرک بالله شیئا احسن 

او اسـاء دخل الجنه." ) صدوق، همـان، ص30 ( در جایی دیگر 

می فرمایـد: "از رسـول خـدا صلی الله علیه وآله وسـلم شـنیدم كه 

درباره آیه "هل جزاء االحسـان اال االحسـان" ) الرحمن، آیه 60 ( 

فرمود:"خداوند عز وجل می فرماید: آن كس را كه به توحید گرامی 

داشتم، جز بهشت پاداشش ندهم." )صدوق، همان، ص28(

مـراد از توحید چیسـت؟ ایـن پرسـش از آن رو اهمیت می یابد 

كه شـناخت درست توحید، شـرط الزم برای اسالم و ایمان آدمی 

محسـوب می شـود. در حقیقـت ارزش و آثار توحیـد نیز بر درک 

درسـت از توحید استوار است كه برگرفته از اصول مسلم عقلی و 

قطعیات كتاب و سنت است. در این قسمت در پرتو گفتار گوهرین 

علی علیه السالم، معانی مطرح شده درباره توحید را ذكر می كنیم و 

توحید به معنای یگانگی باری تعالی است. این یگانگی جنبه های 

مختلفی دارد كه مهم ترین آنها توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید 

 (www.farsi.balaghah .net).افعالی و توحید عبادی است

3-1-1-توحید ذاتی

از دیـدگاه حضرت علی علیه السـالم توحید ذاتی به معنای نفی 

شـریک، شـبیه و جزئی از ذات مقـدس ربوبی اسـت. از این رو 

معانـی دیگـر توحید اعـم از توحید عددی و توحیـد نوعی درباره 

خداوند درست نیست. امام علی علیه السالم در روایتی ارزشمند، 

اقسـام معانـی واحـد را برشـمرده و معانـی مقبـول در این بـاره را 

مشخص كرده است.

 شـریح بن هانی گویـد: "در جنـگ جمـل، مـردی اعرابـی از 

امیرالمؤمنیـن علیه السـالم پرسـید: آیـا خداونـد واحـد اسـت؟ 

اصحاب بر او تاختند و گفتند: اكنون چه جای  این پرسش است 

كه علی در حال جنگ اسـت؟! حضرت امیرعلیه السالم فرمود: 

بگذارید بپرسد كه جنگ ما نیز بر سر همین است. آن گاه فرمود: 

یـا اعرابـی ان القول فی ان اللـه واحد علی اربعه اقسـام: فوجهان 

منها ال یجوزان علی الله عز وجل و وجهان یثبتان فیه، فاما اللذان 

الیجوزان علیه، فقول القائل: واحد یقصد به باب االعداد، فهذا ما 

ال یجـوز، الن مـا الثانی له ال یدخل فی باب االعداد، اما تری انه 

كفـر من قال: ثالث ثلثه و قول القائل: هـو واحد من الناس، یرید 

به النوع من الجنس، فهذا ما ال یجوز علیه النه تشبیه، و جل ربنا 

عـن ذلک و تعالـی، و امالوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل انه 

عزوجل احدی المعنی، یعنی به انه الینقسـم فی وجود و ال عقل 

و ال وهـم كذلـک ربنا عز وجـل." ) صـدوق، التوحیـد، ص83 ( بنابراین 

روایت، واحد را چهار معناست: واحد عددی، واحد نوعی، واحد 

بـه معنای موجود بی نظیر و واحد به معنای موجود تجزیه ناپذیر. 

دو معنـای اول، درباره خداوند ناروا و دو معنای دیگر روا اسـت. 

توضیح آنها از حوصله این بحث خارج است.

3-1-2-توحید صفاتی

مـراد از توصیـف آن اسـت كـه چنـان كـه باری تعالـی در مقام 

ذات، یگانه و بی همتا اسـت، در صفات كمالیه خود نیز یگانه و 

یكتاسـت و همانند و نظیری برای صفاتش نیسـت. امیرالمؤمنین 

علی علیه السـالم می فرمایند: "كل عزیز غیره دلیل و كل قوه غیره 

ضعیـف، و كل مالـک غیره مملوک و كل عالـم غیره متعلم و كل 

قـادر غیـر یقدر و یعجـز؛ و هر مالكی جز او مملوک اسـت و هر 

عالمـی جـز او نوآمـوز اسـت و هر توانایی جـز او گاه توانـا و گاه 

ناتوان اسـت." )نهج البالغه، خطبه81 ( از این روایت اسـتفاده می شـود 

كه اوصاف خدای تعالی شـخصا ویژه اویند و كسـی در آنها با او 

شریک نیست.

3-1-3-توحید افعالی

مـراد از توحیـد افعالـی آن اسـت كـه در دار محقـق هیچ فعلی 

و انفعالـی انجـام نمی گیـرد مگـر این كه سـلطنت حضرت حق 

و بـه مشـیت و اراده و اذن اوسـت. پـر واضـح اسـت كـه این امر 

هیچ گونه منافاتـی با اختیاری بودن افعال انسـان ندارد. جمالتی 

از امیرالمؤمنین علیه السـالم كه داللت بر توحید افعالی می كنند 

عبارتند از: )فطرالخالئق بقدرته و نشرالریاح برحمته.( ) نهج البالغه، 

خطبه ی1، ص22( و نیز مانند:) الحمدلله خالق العباد و ساطع المهاد 

و مسیل الوهاد(. )نهج البالغه، خطبه 162، ص52(

 و ماننـد: )و الشـریک اعانه علی ابتداع عجائـب االمور.( ) نهج 

البالغه، خطبه90، ص240(

3-1-4-توحید عبادی

امام علی علیه السالم در تفسیر فرازهای اذان می فرماید: "اما قوله 

اشهد ان ال اله اال الله" كانه یقول: اعلم انه معبود اال الله عز وجل 

و ان كل معبود باطل سوی الله عز وجل. )صدوق، معانی االخبار، ص39(

و در سخنی دیگر یكی از اهداف مهم بعثت پیامبرگرامی اسالم  

صلی الله علیه وآله وسـلم را سـوق دادن مـردم بـه عبـادت خدای 

تعالـی دانسـته و می فرماید: )فان الله بعـث محمدا)ص( بالحق 

لیخـرج عباده من عبـاده الی عبادته ( همانـا خدای تعالی محمد 

صلی الله علیه وآله وسـلم را بـه حق مبعوث كرد تـا بندگانش را از 

پرستش بندگان به پرستش خود در آورد. )كلینی، كافی، ص386(

 4. هدف از فرستادن پیامبران
خداوند پس از آفرینش انسـان، افـزون بر عقل و خرد كه پیامبر 

درونی است، پیامبرانی فرستاد تا انسان راه رشد و پرورش خویش 

را دریابـد و آفرینـش او پـوچ و بیهوده نباشـد و از طـرف دیگر راه 

عذر و بهانه برگمراهان و معاندان بسـته شود، چرا كه اگر پیامبری 

نمی آمد، بر بسیاری راه عذر و بهانه باز بود كه :

1. ال یشمل بحذوال یحسب بعد. )نهج البالغه، خطبه186( 

2. كل مسمی بالوحده غیره و قلیل. )نهج البالغه، خطبه65 (

از این بیان حضرت چنین بر می آید كه نخست خداوند حكیم، 

برای همه امت ها و آبادی ها فرستادگانی گسیل داشته است تا حق 

را بشنوند و راه بهانه نداشته باشند؛ دوم، خداوند در عالم فطرت با 

انسان پیمان بسته است كه جز او نپرستد و چیز دیگری را به خدایی 

نگیرد ولی انسـان با پا نهادن در عالم مادی دچار محدودیت های 

مادی و گرفتاری های زندگی شده و از وفای به آن پیمان سر باز زده 

اسـت. سـوم، پروردگار كه این پیمان را با بشر بسته است وسایل 

عمل به آن از قبیل اسـتعدادهای بشـری، توان شـناخت، اندیشه، 

آزادی و اختیـار و اراده و.... را به او عطا كرد، ولی این نعمت های 

خدادای به دالیلی دچار فراموشی می شوند و انبیاء یاد آورنده آنان 

هستند. )بیستونی، 1391، ص25-24(

5. هدف از بعثت رسـول اکـرم صلی اهلل علیه 
وآله وسلم

پیامبران راه و روش رشد و كمال را به انسان ها می آموزند و دست 

آنـان را به سـان كودكانی گرفتـه و به طرف مقصـد روانه می كنند 

تـا آن گاه كـه به دوران رشـد فكری و عقلی برسـند. در این هنگام 

خداوند حكیم، آخرین معلم و مربی را فرسـتاده، قوانین آفرینش 

و وسـایل شناخت درست جهان را به انسان ها عنایت می فرماید. 

حضرت علی علیه السالم درباره بعثت پیامبراسالم صلی الله علیه 

وآله وسلم فرمود: " تا آن كه خدای سبحان محمد صلی الله علیه 

وآله وسلم را پیامبری داد تا وعده ای كه داده بود به انجام رساند و 

دور نبوت و پیامبری را به پایان رساند، در حالی كه پیمان- معرفی 

و پذیرش- او از همه پیامبران گرفته شده و نشانه های او در كتاب 

آنان ذكر شـده و...  إلی أن بعث الله سـبحانه محمد رسـول الله 

صلی الله علیه وآله وسلم، إلنجاز عدته و إتمام نبوته مأخوذا علی 

النبیین میثاقه، مشهوره سماته... ")نهج البالغه،خبطه1، ص155(
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6. روش هـای تربیـت اعتقادی از دیـدگاه نهج 
البالغه

شیوه های تربیتی از منظر اسالم اهمیت ویژه ای دارد. تربیت آن گاه 

به بار می نشیند كه اصول تربیتی آن در قالب شیوه های صحیحی 

به اجرا در آید. تربیت اعتقادی كه از مهم ترین ساحت های تربیت 

به شـمار می رود نیازمند روش های صحیحی اسـت تا به درستی 

انتقال پیدا كند. در این قسمت به برخی از روش های تربیتی علی 

علیه السالم برگرفته از سخنان ایشان می پردازیم.

6-1-روش الگویی

یكـی از روش های تربیتی، الگوبرداری اسـت كه برحسـب نیاز 

فطری انسـان و همانندسـازی و الگوپذیری از همان زمان كودكی 

آغاز می شود. هر چه این الگو مناسب تر و كامل تر باشد، آدمی را در 

راه رسیدن به كمال مطلوب بیشتر یاری می رساند.)قاسمی،1393، ص5(

 از دیدگاه علی)ع(  تأسـی به اسـوه های حسـنه، نقش مهمی در 

رشد و تعالی انسان ها ایفا می كند.)غباری نباب، 1379، ص15( چنانچه 

حضرت در این مورد می فرماید: "و اقتدوا بهدی نبیكم فإنه أفضل 

الهدی و استنوا بسنته فأنها أهدی السنن؛ به سیرت پیامبرمان اقتدا 

كنید كه برترین سیرت است و به سنت او باشید كه هدایت كننده 

ترین سنت ها است. )ری شهری، 1377،ص58(

انسان به فطرت خود عاشق كمال بوده و از نقص و ناقص بودن 

بیزار است و همین امر او را به الگو طلبی و الگو پذیری می كشاند. 

علـی علیه السـالم در مورد تأسـی و اقتدای خویـش به حضرت 

رسـول اعظم صلی الله علیه وآله وسـلم می فرمایـد: "ولقد كنت 

أتبعـه اتبـاع الفصیل أثر أمه یرفع لی فـی كل یوم من أخالقه علما 

 او بـودم، چنان كه كودک در 
ِ

و یأمرنـی بااالقتـداء به." و من در پي

 مادر. هر روز براي من از اخالق خود نشانه اي بر پا مي داشت 
ِ

پي

و مـرا به پیروي آن مي گماشـت. )مصبـاح یـزدی، 1376، ص25( از آنجا 

كـه ارائه الگوهای متعالی و قابل پیـروی از مهم ترین امور تربیتی 

اسـت، علی علیه السـالم مكرر به این موضوع اشـاره كرده و می 

فرماید: به خاندان پیامبرتان بنگرید، بدان سو كه می روند، بروید 

و پی آنان را بگیرید كه هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند 

كرد و به هالكشان باز نخواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر 

برخاسـتند، برخیزید. بر ایشان پیشی مگیرید كه گمراه می شوید 

و از آنـان پـس نمانید كه تباه گردید. )مكارم شـیرازی، 1358،ص120 ( از 

این رو نقش الگوها در سـازماندهی رفتار مردم بسیار مؤثراست؛ 

چرا كه می توان صالح و فسـاد جوامع را از آن دانسـت. بی تردید 

انحراف الگوها موجب انحراف جامعه می گردد.

در این زمینه علی علیه السالم می فرماید: " أیها الناس إنی والله 

ما أسبئكم علی طاعه إال و أسبئكم إلیها و ال أنهاكم من معصیه إال 

و أتناهی قبلكم عنها." ای مردم! به خدا قسم من شما را به طاعتی 

برنمی انگیزم، جزاینكه خود پیش از شما به گزاردن آن بر می خیزم 

و شما را از معصیتی باز نمی دارم، جز اینكه پیش از شما آن را فرو 

می گذارم. )مشكینی، 1364،ص75(

6-2- روش موعظه

موعظه در اصل به معنای منعی كه با بیم دادن همراه اسـت. )ابن 

ابی الحدید، 1404ق، ج19 ( یكی ازشـیوه های تربیت و هدایت، موعظه 

حسـنه و تذكر به جا اسـت كه نیاز فطری انسـان اسـت، چرا كه 

موعظه در انسان حالت بازدارندگی از بدی ها و گرایش به خوبی ها 

را ایجاد می كند و اگر امر موعظه انجام نشود به غفلت و ضاللت 

دچار می شـود. چنانچه علی علیه السـالم می فرماید: " المواعظ 

صقـال النفوس و جـالء القلوب؛ موعظه، جال دهنـده قلب ها و 

روشنی بخش جان هاست.") ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص209 (

شـیوه علی علیه السـالم همه جـا، در دوران زمامداریـش و خانه 

نشـینی اش، این بود كه جاهـالن را از راه وعظ و نصیحت و تذكر، 

هدایـت و تربیت می كرد و طاغیان سـركش را از راه مبارزه و تهدید 

و تنبیـه بیـدار می-سـاخت. ایشـان در مـورد موعظه كـردن چنین 

می فرمود: "إن للقلوب شهوه و إقباال و إدبارا فأتوها من قبل شهوتها 

وإقبالها فإن القلب إذا أكره عمی. دل ها را روی كردن و پشت كردنی 

است، پس دل ها را آن گاه به كار وا دارید كه بخواهند، زیرا اگر دل را 

به اجبار به كاری واداری، كور می گردد.") تمیمی آمدی، 1410ق(

علی علیه السـالم در این روایت متذكر می شود كه بهترین زمان 

برای موعظه كردن، آمادگی افراد است. و در جای دیگر می فرماید: 

" االعتبار یثمر العضمه؛ عبرت گرفتن، حفظ خود از گناه را نتیجه 

می دهد."

باتوجه به آنچه بیان شـد نقش موعظه و عبرت در تربیت بسـیار 

مؤثر بوده و تربیت اعتقادی هم از این امر مستثنی نیست، چرا كه 

ثمره این هدایت گری دوری از خطا و گناه است.

6-3-روش محبت

از نیكوتریـن و اساسـی ترین روش هـای تربیـت، روش محبت 

اسـت كه بیشـترین تناسـب را با فطرت آدمی و سرشـت انسـانی 

دارد. پیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول آفرین 

است و اگر درست و به اعتدال به كار گرفته شود، تأثیر شگفت در 

(www.rasekhin.net) .نزاهت آدمی و تحقق تربیت كمالی دارد

محبت اساس و ركن دین اسالم است. چرا كه دین بر پایه آن به 

دل ها رسوخ كرده و راسخ می ماند. 

هركه را جامه زعشقی چاک شد

( www.masoume.com).او ز حرص و عجب، كلی پاک شد

امام علی علیه السالم در امور تربیتی فرزندانش از این شیوه استفاده 

می كردند، چنان كه انسان در شیوه تربیتی به نهایت ُبعد عاطفی آن 

حضـرت در برابـر فرزندانش بـر می خوریم؛ از جملـه آن گاه كه به 

امام حسن مجتبی علیه السالم در بیان وصایای خود چنین خطاب 

می كنـد:" فرزنـدم! تو را دیـدم كه پاره تن من بلكـه همه جان منی؛ 

آن گونه كه اگر آسـیبی به تو رسـد، به من رسیده است و اگر مرگ به 

سراغ تو آید، زندگی مرا گرفته است پس كار تو را كارخود شمردم و 

نامه ای برای تو نوشتم تا تو را در سختی های زندگی رهنمون باشد. 

  (www.journals.sid.ir)"من زنده باشم یا نباشم

 باتوجـه بـه ابـراز محبـت وعاطفه علی  علیه السـالم نسـبت به 

امـام حسـن  علیه السـالم در می یابیم كـه كارسـازترین روش در 

تربیت و اصالح انسـان و متصـف كردن متربی به صفات نیكوی 

انسـانی، محبت كردن اسـت. در نتیجه طبق فرمایشـات و سـیره 

علـی علیه السـالم، در می یابیـم بـرای تربیـت فرزند الزم اسـت 

ابتدا شـفقت و دلسـوزی و مهربانی خود را به اثبات رسـانیم و در 

مرحله بعد این شیوه را در سطح گسترده برای افراد جامعه در پیش 

گیریم، زیرا ایشان در تربیت افراد جامعه، به اصل تألیف قلوب و 

محبت و مدارا بسیار توجه می كرد و بر اشاعه اهتمام می ورزید و 

می فرمود:" قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها أقبلت علیه؛ دل های 

مردم وحشـی )پراكنده( اسـت. به كسـی روی می آورند كه با آنها 

خوش رویی )محبت و مـدارا( كند"(www.Emamsajjad.com) باتوجه 

بـه مطالب مذكور معلوم می شـود آنچه انسـان ها را بـه هم پیوند 

می دهد و زمینه تربیت مطلوب را فراهم می سـازد، محبت است. 

از ایـن رو بایـد بیش از هر  روش تربیتی روش محبت مورد توجه 

مربیان تربیتی قرار گیرد.

7. امامت در نهج البالغه
در نهج البالغه كه مسئله وصایت و امامت حضرت و اهل بیت 

علیهم السالم مطرح شده و ما از میان سخنان فراوان آن حضرت 

بـه اندكی بسـنده می كنیـم. امام علیه السـالم درخطبـه دوم نهج 

البالغه، منزلت اهل بیت علیهم السالم را چنین معرفی می كند: 
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 )كجایند كسـانی كه به دروغ و از روی حسـد گمان می كنند كه 

آنان راسخان در علمند نه ما، خداوند مارا باال برده و آنها را پایین. 

به ماعنایت كرده و آنها را محروم سـاخته اسـت. مارا وارد كرده و 

آنها را خارج. تنها به وسـیله ما هدایت حاصل می شـود، و كوری 

و نادانـی برطرف می گردد، امامان از قریش اند، اما نه همه قریش 

بلكه خصوص یک تیره از بنی هاشم. جامه امامت جز بر تن آنان 

شایسته نیست و كسی غیر از آنان چنین شایستگی را ندارد(.

8. سخنان حضرت درباره حقانیت خود:
سخنان حضرت درباره حقانیت خود بیش از آن است كه در این 

جا به آن اشـاره شـود. كافی اسـت به یاد آوریم كه آن حضرت در 

اوائل خالفت ظاهری خود، در خطبه ای چنین فرمود:

"فواللـه مازلـت مدفوعا عن حقی مسـتأثرا علی منـذ قبض الله 

نبیه)صلی الله علیه وآله( حتی یوم الناس هذا".
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)به خدا سوگند از روزی كه خدا جان پیامبر خویش را تحویل 

گرفت تا امروز همواره حق مسلم من از من سلب شده است.( 

)سبحانی، 1387، ص340-338(

بـا توجه به آنچـه گفته شـد، در نهج البالغه مسـائل اعتقادی 

به طـور گسـترده بیان شـده اسـت و نیز دیگـر مسـائل اعتقادی 

همچون معاد، آفرینش، عدل و... با بیانی شـیوا در نهج البالغه 

مطرح شده كه بیان همه آنها از حوصله این بحث خارج است.

نتیجه گیری
در نهایت با توجه به مباحث مطرح شده در باب ساحت تربیت 

اعتقادی در نهج البالغه نتایج ذیل به دست می آید:

- نهج البالغه از دیدگاه رهبری، مجموعه ای از معارف اسالمی 

و عمده تریـن مباحث اسـت كه برای رشـد و تربیت یک جامعه 

اسالمی الزم است.

- تسـریع در تربیـت فرزندان از دیدگاه امام علی علیه السـالم 

امـری ضـروری اسـت كـه در زمـان كودكی ایـن امر آسـان تر و 

راحت تـر انجـام می پذیـرد، زیـرا فرزنـد هنـوز قلبی آسـمانی و 

بی آالیـش دارد. آن گاه كـه هنـوز پلیدی هـا و زنگارهـا میهمـان 

ناخواسته دل او نگشته است.

- اصـل توحیـد از جایـگاه واال در میان اصـول اعتقادی دینی 

برخوردار اسـت. اهمیت واالی توحید از این روسـت كه شـرط 

الزم بـرای اسـالم وایمان آدمی محسـوب می شـود. بنابر گفتار 

گوهربار امام علی علیه السـالم توحید دارای انواعی می باشـد، 

از جملـه توحیـد ذاتی، توحیـد صفاتی، توحیـد افعالی، توحید 

عبادی.

- خداونـد پـس از آفرینش انسـان، افـزون بر عقـل و خرد كه 

پیامبر درونی است، پیامبرانی فرستاد تا انسان راه رشد و پرورش 

خویـش را دریابد. زیـرا اگر پیامبری نمی آمـد راه عذر و بهانه بر 

بسیاری باز بود.

- در كالم امیرالمؤمنین علیه السالم، خداوند پیامبر صلی الله 

علیه وآله وسـلم را پیامبـری داد تا وعده ای كـه داده بود به انجام 

رساند و دور نبوت و پیامبری را به پایان رساند.

- تربیـت اعتقـادی دارای اهمیـت فراوانـی اسـت كـه بایـد با 

روش های مناسب به فرزندان منتقل شود. در 

نهج البالغه حضرت امیر علیه السالم روش های مؤثری را بیان 

فرموده است از جمله:
1. روش الگویی.
2. روش موعظه

3. روش. محبت.

- در نهـج البالغه به مسـئله وصایت و امامت حضرت و اهل 

بیت علیهم السالم به طور گسترده پرداخته شده است.
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خوب بودن یک كتاب می تواند از جهات متفاوتی باشد. برخی 

از كتاب ها به لحاظ محتوا سودمندند و بعضی دیگردارای گفتار 

ادبـی و فاخـر وگونه ای دیگر به دلیل سـیر منطقی كه درچیدمان 

مطالب رعایت شده است قابل فهم تر از سایرین به نظر می رسد.

بی شک یكی از بهترین كتاب هایی كه خوانده ام كتاب انسان 

كامل شهید مطهری بوده است.

این كتاب مانند سایرآثارشـهید، عالوه بر محتوایی ناب، دارای 

زبانی گویا و روان است كه مفاهیم و معانی بلندی را به ساده ترین 

شكل ها بیان می كند.

اواسط سال های اول دبیرستان بودم كه كتاب انسان كامل را به 

پیشنهاد عزیزی گشودم. انگار كه گم گشته خود و سواالت متعدد 

ذهنم را در البه الی برگ های این كتاب می یافتم. هرقدر كه پیش 

می رفتم هم بر شوقم افزوده می شد وهم برحسرتم.

ذوقم از یافتن بود وحسرتم از دیر یافتن و اینكه چرا االن؟

ارزش و خوبـی این كتاب قطعا از دایره دید این حقیر وسـعت 

بیشتری دارد. اما آنچه موجب به یاد ماندن و توصیه این جانب به 

مطالعه این كتاب گرانقدر شده است، بیش از همه ایجاد یک نگاه 

و زاویه دید جدید و بسیار مهم و موثر در یک فرد است.

نـگاه و زاویه ای كه بسـیاری از مردم به خاطر نداشـتنش دچار 

معرفی کتاب انسان کامل 

نویسنده

فریبا حیدری

زحمـات زیـادی می شـوند و نه تنهـا خود، بلكه دیگـران را 

درمعرض آسیب های جدی قرار می دهند.

ایـن نگاه را می توان به دو بخش تقسـیم كـرد؛ بخش اول: همه 

جانبه نگری. بخش دوم: واقع نگری.

در بسـیاری از مشـكالت چون همه جوانب امر را بررسی نمی 

كنیم یا دید وسیع نداریم راه حل هایی درست هم ارائه نمی دهیم 

وگاه به همین واسطه ازحق و حقیقت دور می مانیم.

از طرفـی فقـط جامع نگری كفایت نمی كند والزم اسـت همه 

ابعاد یک مساله را بتوانیم به اندازه ببینیم ودریافتن واقعیت و آنچه 

كه هسـت و اندازه ها ومقدارها و صفات آن بودنی ها دچار افراط 

و تفریط نشویم.

این دو بخش دو عنصر بسیار مهم در تفكر یک انسان است كه 

سبب رشد فكری هرچه بیشتر فرد می شود وكشف حقیقت را به 

طرز قابل توجهی میسر می سازد.

سخن گفتن در باب این دو محور با ارزش نیاز به شناخت، تعمق 

و بحث طوالنی دارد كه در این مجال نمی گنجد.

گفتم كه الف گفت دگر گفتم هیچ 

درخانه اگركس است یک حرف بس است.

بهترین اندیشه ها را برایتان آرزومندم.

درود و رحمت بیكران الهی بر آن شهید واال مقام كه اندیشه اش 

حتی در نبودش انسان می پرورد.

كتاب »انسـان كامل« شامل 13سـخنرانی استاد مرتضی مطهری در 

سال 1353است كه در ایام ماه مبارک رمضان ایرادشده است.

موضوع اصلی كتاب، معرفی انسان نمونه و الگوی تربیتی موردنظر اسالم است 

كه استاد مطهری از آن به عنوان انسان كامل یاد می كند...

برای اولین بار در سـال 1367 توسـط انتشـارات صدرا به چاپ رسید و چاپ 

سی و هشتم كتاب در سال 1385 در قطع رقعی در 330 صفحه توسط همین  

انتشارات  منتشر شده است.

باثراستاد شهید مرتضی مطهری
تا
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نویسنده : محسن عباسی ولدی

موضوع: والدین و کودکـ  جنبه های مذهبیـ  تربیت خانوادگی

تعداد صفحات: 124

نوع جلد: جلد 1

ٌ
ناشر: آیین فطرت

محل نشر: قم

سال نشر: 1396

تعداد چاپ: 23 

خالصه ای از اثر  و ایده مؤلف:
كتاب من دیگر ما بنا دارد به دغدغه های گوناگون در مسئله تربیت فرزند پاسخ دهد با این مبنا كه )فرزند ما از ما جدا نیست، 

او خود ماسـت؛ اّما در اندازه كوچكتر( با الهام از نامه سـی یكم نهج البالغه كه حضرت علی)ع( به فرزند دلبندش، امام حسـن 

مجتبی)ع( نوشته است: »تو را جزئی از خود بلكه همه وجود خود دیدم تا به آن جایی كه اگر چیزی به تو ضرر برساند، مثل آن 

اسـت كه به من زیان رسـانده و گویی اگر مرگ به سـراغ تو بیاید، به سـراغ من آمده. بنابراین اهتمامی را كه در اصالح امور خود 

می نمایم، درباره تو دارم.«

معرفی کتاب من دیگر ما 
)مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز( 

نویسنده

زهره میرزابابایی

در ایـن كتـاب مؤلف بعد از توّجه والدیـن به ضرورت یادگیری 

شیوة تربیت و صرف وقت برای آن هشت مشكل عمده در مسیر تربیت 

را بررسـی كرده اسـت. و در ادامه اشاره به هدف آفرینش از نگاه قرآن و 

سرمایة تربیت، یعنی فطرت كرده است و در قسمت آخر به نكتة بسیار 

مهّمـی بـه نام )سـاز و كار تربیـت( پرداخته بدین گونه كـه  آموزه های 

تربیتی دین، اجزای به هم پیوسته است و برای داشتن تربیت كامل باید 

با همة این اجزاء آشنا شده و همة این آموزه ها را به كار بست.

این نوشتار با اتّکا بر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم در سه بخش تدوین شده است:
بخش اول : مشكالت پیش روی تربیت در دنیای امروز         

بخش دوم: مبانی تربیت دینی

بخش سوم: گزاره های تربیتی

نظر گزارشگر:
1 . شـروع خوبی از تربیت و مشـكالت تربیتی شـده اسـت. اما بسیار وارد مباحث غربی ها كه شـده ، روان شناسی غربی را زیر 

سؤال برده و از مباحث اصلی تا حدی فارغ شده است و حتی در جاهایی به طوركلی اساس مبانی ماّدی و غربی گرا را رد كرده اند 

در حالی كه برخی از كتابها و مباحث روانشناسی غربی جای بحث و بررسی و تأمل دارد و در بعضی مباحث می توان از نظرات 

آنها كمک گرفت هر چند باید عالمانه برخورد كنیم  و دقت داشـته باشـیم كه در روانشناسـی ماّدی گرا بعد معنوی و دینی انسـان و 

جهان نادیده گرفته شده است.

2. مخاطـب كتـاب، عموم پدران و مادران هسـتند و این نكته قابل توجهی به نظر می آیـد. لذا مطالب به گونه ای آمده كه همه ی 

پدران و مادران در هر سطحی از دانش كه باشند، می توانند از آن استفاده كنند. 

3. بحث گزاره های تصویری كه دارای پیامهای تربیتی مهم و تأثیرگذاری در فرزندان است و بی توجهی به این گزاره ها به شدت 

كار تربیت را دشوار می كند، مبحث بسیار قابل توجهی است كه در این كتاب هم به خوبی به آن پرداخته شده است اما اگر تعداد 

صفحات بیشتری به آن اختصاص داده می شد و كمی گسترده تر هم با اشاره به داستان واره ها یا مثال های روشن تر بحث می شد، 

 تصورمان، 
ّ

مطمئنـا بـه جذابیـت و قابل فهم بودن كتاب می افزود هر چند توجه به همین مقدار هـم راه تربیت فرزند را بیش از حد

هموار می كند.

4. امتیاز مجموعه كتاب های آقای عباسی هم این است كه چون به پرسشهایی در زمینه تربیت پاسخ داده است. تنها مربوط به 

تربیت فرزند و رابطه والدین با فرزندان نیسـت، بلكه پاسـخ پرسـش ها را هر فردی از اقشـار جامعه می تواند در زمینه اجتماعی و 

فرهنگی و زندگی جمعی هم به كار گیرد. به عنوان نمونه نوع رفتار یک دانش پژوه با اسـتاد یا با همكالسـی یا هم واحدی خودش 

یا همكار با مسـوولین و دیگر همكارانش. بدون شـک یادگیری نكات تربیتی و عمل به آن، از چالش ها و رفتار های اسـترس زا كه 

روزانه بسیاری را درگیر می كند، می كاهد.
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اشاره: 

یه، خانم رقیه جمشیدی از طالب سطح چهار مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( هستند.  میهمان این شماره نشر

ایشـان که در خانواده ای مذهبی متولد شـده، تحصیالت اولیه را در شهرستان گرمی، از توابع استان اردبیل با موفقیت به 

پایان رسـانده و در دانشـگاه، در رشـته اقتصاد تحصیل کردند. به دلیل عالقه به علوم حوزوی، وارد حوزه شـده و ضمن 

یت حوزه علمیه خواهران در رشته فقه و اصول  تحصیل در پایه چهارم سطح دو، در سال 89 در المپیاد علمی مرکز مدیر

مقام سـوم کشـوری و در پایه پنجم، مقام اول کشـوری را کسب کردند. برای تحصیل در سطح سه، به قم آمده و در رشته 

مدرسی ادبیات عرب در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( مشغول تحصیل شدند. در سال 96 در دومین جشنواره 

علمی اساتید، در گرایش فقه، حائز مقام اول کشوری شدند. در حال حاضر نیز در کنار تحصیل در سطح چهار در رشته 

یس در سطح سه را عهده دارند. فقه خانواده، تدر

با این طلبه موفق گفتگویی انجام دادیم که در ادامه تقدیمتان می شود. 

نیــاز جامعــه ی امــروز، حضــور طالبــی هدفمنــد، امیــدوار، 

بــا نشــاط، دردمنــد، باتقــوا، زمانشــناس و کارآمــد اســت 

تربیت  مرکز  با  آشنایی  چگونگی  از  گفتگو،  آغاز  در   .1
که  بفرمایید  برای خوانندگان  کبری)س(  مدرس صدیقه 

چه شد که این مرکز را برای ادامه تحصیل برگزیدید؟
از طریق مدرسـه علمیه حضـرت ولیعصر)عج(، كـه در آنجا 

مشـغول به تدریس بودم، با این مركز آشـنا شده و با عالقه ای كه 

به ادامه تحصیالت حوزه و مكتب امام زمان)عج( داشـتم، وارد 

مركز تربیت مدرس صدیقه كبری )س( شدم.

2. با توجه به وضعیت کنونی و همه گیری بیماری کرونا، 
این  در  است.  شده  متفاوت  تحصیل  و  تدریس  روند 
دوران، تدریس و یا تحصیل داشته اید؟ تجربه آموزش از 

راه دور چگونه است؟ 

در این دوران كرونایی )به قول رهبری، ویروس منحوس كرونا( 

هم تدریس و هم تحصیل داشته ام.

در گفتگو با خانم جمشیدی مطرح شد:

تنظیم:

مریم کالیی

آمـوزش از راه دور هرچنـد جای آموزش حضوری و كسـب 

فیض از محضر اسـاتید معزز را نمی گیرد، ولی به دلیل اینكه 

بـه لطف الهی همچنـان به تحصیل پرداخته و از كسـب علم 

بی بهره نماندیم، تجربه خوبی بود.

بـا توجه به اینكه خواهران وظیفه خطیـری در قبال خانواده و 

همسـر دارند و امكان دارد آموزش حضوری موجب شـود كه 

نتوانند به نحو احسـن از پس این مسـئولیت بر آیند، لذا برای 

رفع این مشكالت، آموزش از راه دور كه در این دوران كرونایی 

آن را تجربه كردیم در پاره ای از مواقع می تواند سودمند باشد.  

3. به نظر حضرتعالی، معایب و فواید اینگونه تحصیل 
در چیست؟

معایبـش ایـن اسـت كـه در آمـوزش از راه دور از محضـر 

حضوری اساتید و تأثیر انفس روحانی و معنوی آنها بی بهره و 

بی نصیب می مانیـم و امكان ارتباط دو طرفه در این كالس ها 

كمتر است و بیشتر به صورت منبری است تا كالسی. 

فوایـدش این اسـت كـه ضمن حضـور در كنار خانـواده، از 

تحصیل علم باز نمانیم. در این نوع آموزش نیاز به تالش بیشتر 

از جانـب طـالب احسـاس می شـود و این موجب پیشـرفت 

علمـی آنهـا می گـردد و نیز یک تجربه اسـت كـه در موقعیت 

های مشابه بتوانیم همچنان به تحصیل پرداخته و از پس چنین 

مشكالتی برآییم. 

آل  ایده  حوزه ای  می توان  چگونه  شما،  نظر  به    .4
نیازهای  پاسخگوی  بتواند  حاضر  عصر  در  که  داشت 

جامعه باشد؟
در صورتی می توان حوزه ی ایده آل داشت كه طالب از آلوده 

شدن نفس خود به هوا و هوس صیانت كنند و هوای نفسشان 

ذلیل تقوای آنها باشد. همچنین از اصول و فروع دین حفاظت 

كنند و تسلیم محض اوامر خداوند باشد و بار جامعه اسالمی 

را بی منت بر دوش كشـند. طالب باید هر چه در توان دارند، 

در نشر دین به كار بندند.  این در صورتی است كه طلبه وقف 

دین خدا شود و با تمام وجود به میدان بیاید. 

5. چه راهکاری برای توانمند شدن بانوان حوزوی در 

زمینه همسرداری و تربیت فرزند پیشنهاد می کنید؟
هیچ تخصصی برای یک زن باالتر از نقش همسری و مادری 

 یكی از برنامه های حوزه علمیه 
ً
او در بستر خانواده نیست. قطعا

خواهران بایستی فراهم كردن بستر مناسب برای تحقق این امر 

از راه برگـزاری دوره هـا و از طریـق نرم افزارهـا و محصوالت 

فرهنگی برای بانوان طلبه باشد.

6. به نظر حضرتعالی، آیا می توان علوم حوزوی را به 
صورتی کاربردی در زندگی روزمره عادی پیاده کرد؟ اگر 

بله چگونه و اگر نه در این زمینه پیشنهادی دارید؟
بلـه، كاربـردی كردن آموزه های دینی امری ضروری اسـت. 

اگر آنچه را كه از مسایل دینی و اخالقی می آموزیم، در زندگی 

خـود به كار بندیم، می توانیم متخلق به اخالق دینی باشـیم و 

نمونـه انسـانی كامل گردیم و با تأثیر بر دیگـران، آنها را هم در 

این مسیر هدایت كنیم. 

7. به عنوان یکی از دانش آموختگان موفق و فعال 
این مرکز، چه توصیه ای برای دانش آموختگان مرکز 
تربیت مدرس صدیقه کبری)س( که به عنوان مدرس در 

حوزه های خواهران مشغول تدریس هستند، دارید؟
امـروزه مـا به طالبـی هدفمند، امیـدوار، بانشـاط، دردمند، 

باتقوا، آشـنا با قرآن و حدیث، زمان شـناس، كارآمد و توانمند 

در عرصه قلم و بیان نیازمندیم. برای تربیت چنین طالبی باید 

توجه جدی به معنویت و تهذیب داشـته باشیم وانگیزه و شور 
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و نشـاط طلبگـی را در طالب تقویت كنیـم و حتی در بخش 

آموزش نیز باید دغدغه های اخالقی و تربیتی داشته باشیم. 

اساتید حوزه باید الگوی اخالق باشند و انگیزه تربیتی داشته 

باشند تا طالب را به تحرک وادارند.

مرکز  در  ریزی  برنامه  مسئولین  از  انتظاری  چه   .8
مدیریت حوزه های خواهران دارید؟ 

برنامه ریزان نقشی خطیر برای تربیت طالب مدافع فرهنگ تشیع 

را  هایی  دقیق سرفصل  ریزی  برنامه  با  باید  لذا  دارند،  به عهده 

انتخاب كنند كه بیشتر برای خواهران ضروری است و جنسیت را 

در این برنامه ریزی ها لحاظ كنند.

9. به نظر شما چه آسیب هایی در حال حاضر دامنگیر 
طالب و استادان است؟

طلبه كه باید نمونه انسان كامل والگوی اخالق حسنه باشد، 

در مـواردی خـود را چنان بـه ظواهر تحصیل و نمره مشـغول 

می كنـد كه از حقیقت آن باز می مانـد و در مرحله عمل راه به 

جایی نمی برد؛ بلكه عملش بر خالف آموخته هایش می شود.  

یكـی از آسـیب هایی كـه وجـود دارد، كاهـش انگیزه هـای 

تحصیلـی در بیـن طـالب اسـت؛ در حالی كـه می دانیم اگر 

انگیزه نباشد، طلبه تمایلی به تحصیل نخواهد داشت. 

آسـیب دیگـر رواج نمـره گرایـی در بین طـالب بخصوص 

طالب خواهر است، بیشتر از اینكه دنبال فهم مطلب وتعمق 

در آن باشند، به فكر نمره ی باال هستند.

یكی از آسـیب ها هم این اسـت كه كمتر به دنبال پژوهش و 

یافته های جدید هستند.

 11.  به نظر شـما آیا حوزه های علمیه می توانند 
در کاهش آسیب های اجتماعی اثر گذار باشند؟ 

در صورتـی كه جریان دینی فعال باشـد، می تواند به فرهنگ 

منحط دنیا حمله كند. در این صورت اگر معضل اجتماعی و 

یا سیاسی و یا فرهنگی پیش بیاید، حوزه در جایگاه رفیع خود 

با كمترین هزینه حل می كند. 

ماننـد  مختلـف  بخش هـای  در  روحانیـت  حضـور  اگـر 

دانشـگاه ها، صدا و سـیما، نیروهای مسـلح و مراكز فرهنگی 

ساز و كار بهتر و مناسب تری پیدا كند، بدون شک در زندگی 

عمومـی مـردم نیز تاثیر بسـیاری خواهـد داشـت و می توانند 

باورهای دینی را به مردم القاء كنند.

12. حضور بانوان طلبه را در فعالیت های جهادی در 
زمان وقوع بحران های اجتماعی و طبیعی را چگونه 

می بینید؟
حضـور بانـوان طلبـه در چنین فعالیـت هایی بسـیار بجا و 

مناسب است و این حضور الزم است تا طلبه خود را تافته جدا 

بافته از مردم نشان ندهد بلكه همیشه و در هر موقعیتی در كنار 

مردم باشد و به عنوان جزئی از مردم اعمال وظیفه كند. چنین 

احسـاس مسئولیتی باعث می شـود كه با حضور در بین مردم 

بتواند رسالت تبلیغ عملی خود را به نحو احسن انجام دهد.

 

13. از خاطرات شیرین خود هم در ایامی که در تربیت 
خوانندگان  برای  بودید،  تحصیل  مشغول  مدرس 

بفرمایید.
تحصیـل در جـوار حرم حضرت معصومه سـالم الله علیها 

تمام لحظاتش برای انسـان خاطره ی شـیرین است و باید قدر 

چنیـن لحظـات و توفیقی را كه شـامل حالمان شـده اسـت، 

بدانیم. شـیرین ترین خاطره برای مـن، رفتن به دعای كمیل و 

شركت در جامعه كبیره بود كه در هیچ كجا نمی توانیم نظیرش 

را پیدا كنیم.

14.  خانـم جمشـیدی عزیـز، مطلـع شـدیم کـه 
متاسـفانه، یکی از طالب بسیار خوب و عفیفه ی این 
مرکز، سرکار خانم عسگریان، طی حادثه ای به رحمت 
خـدا رفتند کـه از هـم دوره ای های شـما در مقطع 
سـطح سـه بودند، برای خوانندگان نشریه، مطالبی از 
شخصیت و سلوک و شیوه زندگی و از خاطراتی که با 

هم داشتید بفرمایید.

مرحـوم خانم عسـكریان بسـیار مهربان و دلسـوز و با محبت 

بودنـد و بـه فكر همه دوسـتان بودند. معمـوال در مواقعی كه در 

تربیـت مـدرس در كاری نیاز به كمک بود، بـدون اینكه دیگران 

متوجه شوند، خالصانه و بی ریا همكاری می كردند. آن مرحومه  

همیشه سعی می كردند از فرصتهایشان نهایت استفاده را ببرند.

از جمله خاطراتی كه از ایشان دارم این بود كه یک بار باقالی 

شـور درسـت كرده بودنـد تا بـا دوسـتان در خوابـگاه بخورند. 

پنجشـنبه شـب بود و قصد داشـتیم بـرای دعای كمیـل به حرم 

حضرت معصومه)س( برویم. چون همسر من  هم در قم بود، 

میخواستم با ایشان به حرم بروم. مرحوم خانم عسكریان یه ظرف 

از باقالی پخته شده را پر كرد كه برای همسرم ببرم. ظاهرا داخل 

ظرف كمی از آب باقال را هم ریخته بودند تا خشک نباشد. من

هـم بـه تصور اینكه بدون آب اسـت، ظرف را به سـرعت 

داخل كیفم گذاشتم و راهی شدم... خالصه هرچیزی كه داخل 

كیفم بود، از شناسنامه و دفترچه و ... با آب باقاال خیس شده و 

به اصطالح باقالیی شده بود. برای شادی روحش صلوات

باسپاس از فرصتی که در اختیار نشریه گذاشتید. 
بنـده نیـز از فرصتی كه در اختیارم گذاشـتید سپاسـگزارم و از 

خداوند برای شما توفیقات روز افزون مسئلت می كنم. بر خودم 

الزم می دانم كه از اسـاتید بزرگوار و پدر و مادر و همسـر عزیزم 

حجت االسالم علی محمدی نیا كه در تمام دوران تحصیل یاور 

و پشـتیبان بنده بودند و در این مسـیر مرارت های زیاد متحمل 

شده اند، كمال تقدیر و تشكر را داشته باشم.

یان، از طالب گرایش ادبیات عرب سال 1390  مرحومه خانم عسکر
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مقدمه: احكام شریعت با رعایت سهولت و برای هدایت دینداران آمده است، ولی متأسفانه برخی با 

فهم نادرست از احكام، آن را چنان سخت و دشوار پنداشته اند كه مبتال به وسواس شده و در نتیجه عمل به 

دین را چیزی جز رنج و مشقت نمی بینند و نسبت به دین اسالم و احكام آن بدبین شده و تا جائی پیش می روند كه 

آرزو می كنند كاش مسلمان نبودیم تا مجبور شویم به احكام عمل نماییم! آرامش و نشاط از زندگی این افراد رخت بسته و 

دچار خسران دنیوی و اخروی می شوند.

انواع وسواس:
 معموال وسواس به دو صورت فكری و عملی دیده می شود؛

وسواس فکری:

گاه به ذهن شخص وارد می شوند و او می كوشد  میل های ناگهانی، فكرها و تصورهای بی معنی و گاه تنفرانگیزی هستند كه ناخودآ

آنها را از ذهن خود خارج كند. برای مثال ممكن است افكار كفرآمیزی به ذهن فرد مؤمنی خطور كند كه به هیچ وجه عالقه ای به آنها 

نداشته باشد و از آمدن چنان فكر وخطور كفرآمیزی به شدت ناراحت شود، یا مادری كه فرزند خود را بسیار دوست دارد، دچار این 
نگرانی می شود كه نكند ناگهان فرزند خود را از پنجره پرتاب كند و نمونه های فراوان از این نوع وسواس فكری.1

)OCD 2( وسواس عملی )فکری ـ عملی یا بی اختیاری( )به طور خالصه

نوعی اضطراب اسـت كه در انواع مختلف و با شـدت های متفاوت روی می دهد. این اختالل به صورت افكار تكرار شونده، مزاحم 

و ناخواسـته ای تعریف می شـود كه وسـواس فكری خوانده می شـود و اغلب این فكرها درباره موضوع های ترسـناكی هستندكه بیرون 

راندن آنها از ذهن بسـیار دشـوار اسـت. این افكار با اعمال بدنی و ذهنی همراه می شوند كه هدف آنها كاهش ناراحتی و احساس های 

اضطراب آور هستند. از آن جهت این اعمال، بی اختیاری یا  وسواس عملی خوانده می شوند كه افراد مبتال، مجبور به انجام آنها هستند 

تا اضطراب خود را تسكین دهند.2 

1 حیدری نراقی، علی محمد، وسواس شناخت و راههای درمان، ص 71 

2 اردن،جان، دالکورسو، دانیل، مرتجم: جان بزرگی، مسعود، آگاه هریس مژگان، کتاب کار درمان وسواس، ص12.

 

 نگاهی به وسواس و راه های درمان آن 

گردآوری :

فاطمه چهره قانی

در فقه كسـانی كه دارای حساسـیت نفسانی شـدیدی در مورد 

نجاست هستند، در اصطالح وسواسی گفته می شوند.

در مورد ریشه و سبب این بیماری مطالب بسیاری ذكر شده كه 

اهم آنها عبارتند از وراثت، شـخصیت زیر ساز یا الحاقی، وضع 

هوشـی، عوامـل اجتماعـی، عوامـل خانوادگی، عوامـل اتفاقی، 

رقابت هـا، منع هـا و… می باشـد. همچنین برخـی عوامل مانند 

باالبودن سودا كه طبع سرد هم نامیده می شود، و نیز كم خونی، 

افسردگی و عوامل وراثتی هم می توانند از دالیل ابتال به وسواس 

باشند.

یكـی از علـل وسـواس این اسـت كـه وقتـی افـراد در معرض 

وسواس، با ابعاد مختلف یک حكم آشنا می شوند، به دلیل دقت 

زیادی كه دارند، نگران شده و به مسائل با وسعت بیشتری از آنچه 

خواسـته شـده می پردازند و همین باعث وسـواس آن ها می شود. 

متاسـفانه این مورد در طلبه هایی كه با فقه آشـنا می شـوند، زیاد 

دیده می شود.

از علل دیگر آن پاسـخ احتیاطی برخی از كارشناسان پاسخگو 

بـه ایـن افراد و اسـتفاده از عباراتـی مثل »احتیاطـا آب بكش« یا 

»چنانچه یقین داری نجس شده آب بكش« و این در حالی است 

كه آنها به سرعت یقین به نجاست می كنند، ولی یقین به طهارت 

نمی كنند و همچنین پاسـخگویی نادرسـت افـرادی كه در زمینه 

احـكام تخصـص ندارند، موجب ایجاد یا تشـدید وسـواس این 

افراد می گردد.

راه های درمان وسواس:
بـرای درمـان وسـواس راه هـای مختلفی ذكرشـده اسـت، ولی 

آگاهی به برخی از مسائل فقهی می تواند از این بیماری جلوگیری 

كند از جمله:

ـ از نظـر شـرعی همه اشـیاء محكوم بـه طهارت هسـتند مگر 

مواردی كه شـارع حكم به نجاست آنها كرده است. در حالی كه 

فرد وسواسی درست بر عكس عمل می نماید، یعنی همه چیز را 

نجس می داند مگر چیزی را كه یقین به طهارت آن كند.

بـرای رهایی از وسـواس باید مكلف، ذوق و سـلیقه شـخصی 

خود را كنار گذاشته و متعبد به دستورات شرعی شود و تا یقین به 

نجاسـت چیزی پیدا نكرده آن را آب نكشد. الزم به ذكر است در 

اینجا یقین صددرصدی مالک اسـت یعنی احتمال 99/5درصد 

نجاسـت هم مكفی نیست. حتی برخی مراجع به صراحت گفته 

اند فرد وسواسی به یقین صددرصد خود هم نباید اعتنا نماید.

یكی از عواملی كه شخص وسواسی را به عمل بر طبق وسوسه 

فـرا می  خوانـد، تـرس او از باطـل بودن عمل اسـت و ایـن كه او 

ممكن است مستحق عذاب شود، در حالی كه این چنین نیست 

و مخالفت با وسوسـه و بی اعتنایی به آن، ابدا هیچ گناهی ندارد؛ 

هرچنـد عمل فـرد در واقع صحیـح نبوده و باطل باشـد، بلكه او 

 زمانی كه فرد، شک 
ً
در پیشـگاه پروردگارش معذور اسـت. مثال

در پاكی بدنش داشـت و بنا بر پاكی گذارد و وضو گرفت و نماز 

خوانـد،  ولـی در علـم خداوند متعال، بدنش نجـس بود و وضو 

و نمازش باطل بود، در پیشـگاه الهی مسئولیتی نخواهد داشت، 

زیـرا او با اعتنا نكردن به وسـواس بر طبق وظیفه شـرعی خویش 

ف است .یعنی 
ّ
رفتار نموده است و فتوای فقیه، حّجت برای مكل

ـف طبق فتوای فقیه عمل كند و ایـن عمل در علم الهی 
ّ
اگـر مكل

مخالف با واقع باشد، فرد بر آن عذاب و سرزنش نخواهد شد.

 ـ نجاست عقلی نیست، یعنی كه این كه تا وقتی نجاستی را به  

چشـم ندیده، نمی تواند با قاعده های عقلی خود حكم نجاست 

بـر آن بـار كند. به عنوان مثال بچه ای كه با كفش از دستشـویی با 

دمپایی خیس به داخل خانه آمده است، نمی توان گفت كفش او 

نجس است، هر چند داخل دستشویی رفته است.

ب
 ط
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بـرای روشـن شـدن مطلـب یـک نمونه عملـی از عمـل امام 

خمینـی)ره( كه مرجـع تقلید بودنـد، خدمتتان ارائـه می گردد: 

ایشـان قائـل به طهـارت اهل كتاب نیسـتند، با این حـال وقتی  

درنوفل لوشـاتو خانـه ای كرایه كردند كه قبل از ایشـان فردی از 

اهـل كتـاب آنجا زندگی مـی كرد. بعد از ورود بـه خانه یكی از 

همراهان ایشان می خواست دمپایی سرویس بهداشتی و حمام 

را بشـوید چون قطعا و توسـط فرد قبلی استفاده شـده بود. امام 

اجازه نداند و فرمودند الزم نیست.

ـ یكی از راه های بسـیار مؤثر برای درمان بسـیاری از بیماری 

های روحی و جسمی، ورزش به مدت نیم ساعت در روز است. 

ورزش عالوه بر این كه یكی از ابزار ارزشـمند سـالمتی اسـت، 

رابطه نزدیكی هم با سـالمت روانی و از جمله بیماری وسواس 

دارد. از آنجـا كـه منشـا بـروز وسـواس، اضطراب و افسـردگی 

اسـت، با ورزش و فعالیـت می توان از بـروز آن جلوگیری كرد. 

ورزش باعث افزایش اعتماد به نفس و خود باوری فرد می شود و 

سبب آزاد شدن انرژی های اندوخته در سنین كودكی و نوجوانی 

می شود كه فرد از این طریق احساس لذت و آرامش می كند.

عـالوه بر این، ورزش باعث ترشـح هورمون هایی در بدن فرد 

می شـود كه ویژگی ها و ناهنجاری های ذهنی فرد را كه منجر به 

ایجاد وسواس می شود را كنترل می كند.

ورزش های سـبک و استقامتی )هوازی(، ورزش های مناسب 

بـرای جلوگیری از بیماری وسـواس اسـت. ایـن ورزش ها برای 

تاثیرگذاری باید اسـتمرار داشـته باشـند و حداقل بـه مدت 30 

دقیقه در روز باشد.

مهمترین اثر ورزش این اسـت كه اراده فرد قوی شده و قدرت 

بی اعتنایی را پیدا می كند. به عنوان مثال فردی كه در غسل كردن 

وسواس دارد و  قادر به بیرون آمدن از زیر آب نیست علم دارد كه 

این كار او غلط و وسواس است ولی توانایی عمل و بی اعتنایی 

به آن را ندارد كه با ورزش كردن این قدرت را پیدا می كند. ذكر 

این نكته الزم اسـت كه پیاده روی و فعالیت های دیگر هر چند 

مفید هستند ولی جایگزین ورزش نیستند و اثر آن را برای  درمان 

ندارند.

در نهایت باید توجه داشت كه آنچه از ما خواسته شده، تعبد و 

بندگی خداست و این به معنای این است كه به آنچه شرع از ما 

خواسـته عمل نماییم نه آنچه به دل ما می چسـبد؛ كه اگر چنین 

كردیـم نه تنها مسـتحق پاداش نیسـتیم، بلكه باید پاسـخگوی 

اعمال و آثار آن از جمله اسراف، حق الناس و ... باشیم. 

قسمت چهارم:
مسـئولین آسایشـگاه ها با هماهنگی قبلی پیش فرمانده اردوگاه می رفتند تا او را در جریان عید نوروز ایرانی قرار دهند و برای دید و 

بازدید اجازه بگیرند تا سـربازان اردوگاه به تجمع و دید و بازدید گیر ندهند و ماجرای آقای احمد رضایی یزدی و محمد علی شـاكر 

دوباره اتفاق نیفتد. 

فكر می كنم عید نوروز سـال ٦٤ بود كه لحظه تحویل سـال حدود سـاعت هشـت شـب بود. اولین نفراتی كه در این لحظه روی 

همدیگر را بوسـیدند، این دو نفر بودند. محمد گاوی سـرباز خشـن عراقی، از پشـت میله ها آن دو را صدا كرد و گفت روبروی هم 

بایستند. بعد كه كامال روبروی هم ایستادند، دستور داد كه با سیلی به صورت هم بزنند كه چرا صورت هم را بوسیده اند. آنها امتناع 

كردند و مسـئول آسایشـگاه خیلی تالش كرد كه سـرباز عراقی را كه با عصبانیت و فریاد همه را میخكوب كرده بود، قانع كند كه این 

لحظه، لحظه ی تحویل سال در ایران است. اما محمد گاوی آنها را مجبور كرد كه بناگوش هم را با سیلی بنوازند. محمد علی شاكر، 

بـرادر زن احمـد رضایی )سـیدی( بود و این دو با هم اسـیر شـده بودند. به این موضوع از این زاویه هم كه نـگاه می كردی، دردناكتر 

می شـد. سـاعت های اول نوروز در كام همه تلخ شـده بود، تا اینكه احمد رضایی با طبع شـاعرانه اش شعر طنزی سرود و همه را به 

وجد آورد و شادی به جمع دوستان برگشت.

مسئولین آسایشگاه از بیم تكرار این مسائل باید همه چیز را با مالزم، كریم بعثی هماهنگ می كردند، با تمام جزئیات. 

بعد هماهنگی دو سه روزی عراقی ها سربسرمان نمی گذاشتند تا دید و بازدید را انجام دهیم. 

بعد از هر بازدیدی مسئولین آسایشگاه ها لحظاتی برای جمع صحبت می كردند و دعای ثابت این مجالس این بود: 

امیدواریم هر چه زودتر اسارت تمام شود و این مجالس را با آزادی در ایران برگزار نماییم ....

ادامه دارد...

)برگرفته از کتاب سه هزار روز در اسارت: اردوگاه های االنبار، موصل1(   

از خاطرات آزاده سرافراز،

 حاج حسن نوری
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آشنایی با فوت و فن پخت خورشت

 قلیه ماهی

 طعم خوش ماهی و سبزی

طرز تهیه خورشت قلیه ماهی 

بهاره جزایری
طبــق رســم همیشــگی، در بخــش بانوکــده بــه معرفــی یکــی از غذاهــای خوشــمزه و 

محلــی  یکــی از شــهرهای کشــور عزیزمــان مــی پردازیــم. در ایــن شــامره، خانــم بهــاره 

جزایــری، از طــالب عزیــز شــهر آبــادان، طــرز تهیــه خورشــت قلیــه ماهــی را فرســتادند 

کــه تقدیــم شــام خواننــدگان محــرتم مــی شــود. قلیــه ماهــی را مــی تــوان در وعــده ناار 

یــا شــام رسو کــرد. همچنیــن مــی تــوان در مــاه رمضــان بــه عنــوان افطــار میــل کــرد. 

امیدواریــم کــه آن را بپزیــد و در کنــار خانــواده گرامــی میــل مناییــد.

سـبزی را پاک كرده، سـپس شسـته و در آبكش می ریزیم تا آب آن برود؛ بعد 
آنرا ریز خرد می كنیم. پیاز را خرد كرده با روغن سرخ می كنیم تا طالیی شود. سیر را 

می كوبیم و با پیاز مخلوط می كنیم.

سبزی را نیز به آن اضافه می كنیم و اجازه می دهیم آب آن تبخیر و كمی سرخ شود. 
ماهـی را تكـه كـرده با یک اسـتكان آب و كمی نمک روی اجاق قـرار می دهیم تا در 

حرارت مالیم بپزد.

پوست آن را می گیریم و به قطعات درشت خرد كرده در سبزی می ریزیم.

تمبر هندی را با نصف لیوان آب جوش مخلوط می كنیم و در پارچه نازكی ریخته و 
شیره آن را می گیریم و آن را به سبزی و ماهی اضافه می كنیم؛ زردچوبه و كمی نمک 

به آن زده و مخلوط می نماییم.

تمام مواد را همراه با یكدیگر، كمی سرخ می كنیم؛ 2 تا 3 لیوان آب در آن ریخته و 
در حرارت مالیم قرار می دهیم تا خورشت آهسته بجوشد و جا بیفتد. در اواخر طبخ 

ترشی و نمک آن را اندازه می كنیم.

نکات تکمیلی در مورد قلیه ماهی
قلیه ماهی جزو غذای محلی جنوب كشور مان است. 

زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا یک ساعت و زمان پخت و انتظار 
آن در حدود 30دقیقه است.

مقدار مواد الزم برای 6 نفر:
ماهی: 2 كیلوگرم )از نوع ماهی های شیر، سنگ سر، 

هامور یا شوریده(

پیاز متوسط : 3 تا 4 عدد

گشنیز : 1 كیلوگرم

شنبلیله: 250 گرم

تمبر هندی : 200 گرم

زردچوبه : 2 قاشق مرباخوری

فلفـل قرمز كوبیده شـده: به مقدار كم ) به نسـبتی كه 

میل داریم غذا تند باشد.(

سیر: 1 بوته

روغن :200 گرم

ده
وک

بان
    

    
 

اخبار معاونت فرهنگی

برگـزاری دوره از خودآگاهی تا خودسـازی به صورت مجـازی در کانال 
معاونت فرهنگی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(

مدیر مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره گفت: با توجه به شرایط كنونی و رشد و گسترش فزاینده تكنولوژی در 

عرصه ارتباطات، و نیز ایجاد فرصت ها و  تهدید هایی در این عرصه برای كاربران، هدف ما راه اندازی كانال فرهنگی با رویكرد اخالقی و تربیتی است. بنا است تا 

مطالبی با موضوعات روانشناسی با هدف شناخت بهتر خود، در راستای خودسازی و تزكیه كه از مهمترین رسالت های یک طلبه است، به صورت صوت و نوشته 

در اختیار اعضای محترم قرار گیرد.

 خانم طالبی  یتصریح كرد: موضوعاتی همچون: خودشناسی، من ارزشمند، هویت زنانگی، شخصیت خود را بهتر بشناسیم،  بلوغ عاطفی، رهایی از تنهایی، درمان 

خودشیفتگی، و موضوعاتی كه در عرصه اخالق و تربیت مهم هستند، در این دوره بیان و تمریناتی در این باره گذاشته می شود. همچنین همراه با ارائه این موضوعات 

كه خانم دكترشاه سیاه مطرح می كنند، مباحث تطبیقی با آموزه های دینی نیز مطرح  خواهیم كرد تا مباحث كامل و كاربردی باشند. این مباحث فعال در شصت جلسه 

تبیین و تعریف شده است و ادامه آن منوط به استقبال مخاطبان و بازخوردهایی كه می دهند، است.

اخبار معاونت ها

برگزاری مراسم عزاداری آخرین روزماه صفردر مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( 

همزمان با فرا رسیدن ایام اندوه  بار آخرین روزهای ماه صفر، مجلس سوگواری شهادت پیامبر ختمي مرتبت محمد مصطفی)ص(، سبط اكبر امام حسن مجتبی )ع( 

و هشتمین پیشوای شیعیان امام علی ابن موسی الرضا )ع( با حضور مدیر و كادر مركز تربیت مدرس برگزار شد.

در این مراسم با پخش مداحی و نوحه خوانی، ایام عزای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( گرامی داشته و شهادت این 

معصومان)ع( به پیشگاه مقدس امام عصر)عج( تسلیت عرض شد. همچنین این مراسم، همراه با بزرگداشت شهدای تازه 

تفص شده خانطومان و مرحوم دكتر علیپور، از اساتید مركز تربیت مدرس كه بر اثر بیماری كرونا دار فانی را وداع گفتند، 

بود.در پایان مراسم همه حضار میهمان سفره كریمانه امام حسن مجتبی)ع( بودند.

تنظیم

مریم کالیی

پیام تسلیت مدیر مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( به مناسبت ارتحال دکتر ابراهیم علیپور

انالله و اناالیه راجعون

ارتحال استاد گرامی جنای آقای دكتر علیپور، بر طالبان علم تسلیت باد. استادی كه با تخلق به تواضع، خوش خلقی و همدلی، فلسفه اخالق آموخت و با فعالیت 

علمی خستگی ناپذیرش، مقام علم و دانش را پاس داشت و رفتنش فنا و ناپایداری دنیا را ملموس كرد و ثابت كرد بقاء، مختص ذات باریتعالی است. زمان پر كشیدن 

او كه در روز اربعین حسینی بود، نشانگر محبت او به اهل بیت)ع( و اوج عزای او همراه با عزاداری غریب كربال رنگ و بوی حسینی پیدا كرد كه چه زیبا مزد محبت را 

دادند. با تمام این معانی اما ناباورانه ما را در سوگ خود نشاند. 

روحش شاد و راهش مستدام باد.
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برگزاری جلسات برخط مدیر مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( با دانش پژوهان سطح سه و سطح چهار

جلسات برخط مدیر مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( با دانش پژوهان سطح سه و چهار به صورت مجزا در پیام رسان ایتا برگزار شد.

در این گفتگوها، خانم طالبی با اشاره به انتقال مدیریت استان به خوابگاه مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( تصریح كرد: جریان انتقال مدیریت استان به 

مكان سابق خوابگاه مركز تربیت مدرس، به جهت صرفه جویی در بیت المال و هدرنرفتن ظرفیت بوده كه امیدواریم هرچه زودتر شاهد حضور 

گرم طالب در این مركز باشیم.

شایان ذكر است در این گفت وگوهای برخط، طالب مشكالت خود در زمینه آموزش آنالین و سامانه مدرس، كمیسیون بررسی

 موضوعات پایان نامه، خوابگاه و ... را مطرح كرده و خانم طالبی نیز پاسخ های خود را ارائه كردند.

برگزاری مراسم عزاداری شهادت اباعبداهلل الحسین)ع( در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(

 مراسم عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین)ع( و یاران وفادارش، با حضور مدیر و كادر مركز تربیت مدرس و خانواده های ایشان و معاون آموزش مدیریت استان قم، 

در دهه اوال محرم  در این مركز برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم والمسلین آقای بصیر سلحشور در سخنانی به درس هایی كه از واقعه عاشورا می توان گرفت، 

اشاره كرد و در پایان به قرائت زیارت پرفیض عاشورا و ذكر مصیبت پرداخت.

برگزاری کارگاه "راهکارهای عملی برقراری ارتباط موثر در ایام کرونا"در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(

هم زمان با هفته ملی مهارت، كارگاه "راهكارهای عملی برقراری ارتباط موثر در ایام كرونا"، با حضور دكتر مرضیه شاه سیاه، و مدیر و كارمندان مركز تربیت مدرس 

صدیقه كبری)س( برگزار شد.

در این كارگاه خانم شاه سیاه، به مقوله ارتباطات در ایام كرونا اشاره كرد و گفت: با وجود همه بحران های مختلفی كه در كشورمان اتفاق افتاده، این بحران تفاوت اساسی 

با آنها دارد؛ در بحران های گذشته، محدودیتی برای افراد وجود نداشت، ولی االن افراد درون خانواده محدود شده اند. همه گیری بیماری كرونا تا حدی موجب شد تا 

متوجه شویم كه با اصول ارتباطات چندان آشنا نیستیم وهمین امر موجب باالرفتن آمارهای تماس با مراكز مشاوره در این ایام بود.

مشاور مركز تربیت مدرس، تصریح كرد: این وضعیت جدید نشان داد كه ارتباطات ما از جنس ارتباطات یاری گر نبود، بلكه برخی از ارتباطات موجود، تخریب گر 

بودند. لذا برای داشتن ارتباط موثر باید به چند سوال مهم پاسخ داده شود. یكی اینكه آیا فرد مقابل، من را شخصی قابل اعتماد و اتكا و یا با ثبات می داند؟ سوال دیگر 

اینكه آیا می توانم نگرش های منفی و مثبت خود را به دیگران در وجودم انتقال دهم؟سوال سوم، آیا قادرم خودم را بدون تضاد و بدون ابهام، آشكارا به دیگری نشان دهم. و 

اینكه من آنقدر قوی هستم كه استقالل عاطفی و احساسی خود را از دیگران حفظ كنم و آیا این استقالل احساسی و عاطفی را به دیگران 

نیز روا می دارم.ارتباطی موثر و یاری گر است كه چهار مولفه داشته باشد؛ اصالت و هماهنگی، احترام نامشروط، درک و همدلی، ایجاز 

در گفتار. ایجاز در گفتار، شامل كاهش اضطراب، اطالعات در موضوع، فراموش نكردن هدف گفت وگو، غلبه بر كم رویی، روشن و 

واضح حرف زدن و نیز داشتن فكر می شود. لذا باید سعی كرد تا با رعایت این موارد، ارتباطی سالم و صحیح با اطرافیانمان داشته باشیم.

بازدید معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور از مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( 

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران كشور، حجت االسالم والمسلمین آقای فاضل به همراه خانم ها غروی، صدر شیرازی و افشار روز چهارشنبه 18 تیرماه 

ضمن حضور در مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س(، با مدیر و معاونان این مركز جلسه ای ترتیب دادند.

در این جلسه، مدیر مركز تربیت مدرس صدیقه كبری)س(، مختصری در مورد اهداف تربیت مدرس، با اهتمام ویژه بر تربیت مدرسان موثر، در سه عرصه آموزشی، 

پژوهش و فرهنگی توضیحاتی ارائه داد. سپس معاونان فرهنگی و پژوهش این مركز، گزارشی از فعالیت ها و مطالبات خود را بیان  كردند. 

در ادامه معاون آموزش مركز تربیت مدرس، خانم حسینی، طی گزارشی در دو محور امور آموزشی و طرح و برنامه های مجموعه، مطالب خود را مطابق با پیوست 

ها ارائه كرد. از جمله درخواسـت های این معاونت؛ ضرورت بازنگری تخصصی سـرفصل ها در راسـتای بهینه 

سازی كیفی آموزشی و تامین رویكرد مدرس و پژوهش محوری و ارائه برنامه كاربردی برای اشراب امور پژوهشی و 

فرهنگی در آموزش به واسطه ایجاد زیرساخت های آن برنامه بود.

برگـزای 46 کالس درسـی در سـامانه مدرس، در تـرم اول تحصیلی گذشـته، برای طالب 
مرکزتربیت مدرس 

معاون آموزش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( در گفت وگو با واحد اطالع رسانی گفت: قبل از آغاز ترم تحصیلی 

جدید، با هدف آماده سازی فضای علمی و عملی مناسب جهت بهره برداری طالب، و نیز ارتقاء كیفی آموزش و تاكید بر رویكرد 

مدرسی و به ویژه رویكرد پژوهش در آموزش، جلسات هم اندیشی متعددی با اساتید در شهریورماه برگزار شد كه در این جلسات، خواسته های مركز تربیت مدرس به 

ویژه معاونت آموزش، به محضر اساتید تقدیم شد و از نقطه نظرات آنان بهره مند شدیم.

خانم حسینی تصریح كرد: در روزهای آغاز ترم تحصیلی، آموزش ها در سامانه مدرس آغاز شد. در مجموع 46 كالس برگزار شد كه 28 كالس مربوط به سطح چهار 

و 18 كالس مربوط به سطح سه بود. برای سطح چهار، 55 واحد درسی در پنج گروه ورودی و در سه رشته فقه، كالم و تفسیر ، در سامانه مدرس شروع به كار كرد. در 

ابتدای امر، مشكالتی وجود داشت كه به تدریج با پیشرفت كالس ها و با همكاری خوب طالب عزیز تا حدودی مرتفع شد.

وی خاطرنشان كرد: از 46 كالس برگزار شده، 18 كالس برای سطح سه، در دو رشته تربیت دینی و كالم اسالمی بود. از مجموع كالس های برگزارشده، 15 كالس با 

حضور اساتید، در محل مركز تربیت مدرس برگزار شد. عالوه بر برگزاری كالس های این مركز، از اساتید حوزه های شهرستان هایی مثل ساوه و كرمان نیز میزبانی كردیم 

تا آنها برای استفاده از امكاناتی كه تربیت مدرس برای برگزاری كالس های آنالین دارد، استفاده كنند و كالس های خود را برگزار نمایند.

معاون آموزش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( به پیگیری روند تحقیقات كالسی طالب در طول ترم اشاره كرد و افزود: در طول ترم تحصیلی، در 

تعامل با طالب بودیم تا تحقیقات و پژوهش ها به شكل غیر حضوری پیگیری و انجام شود. از اواسط ترم، امكان جدید مباحثه در سامانه مدرس فراهم شد و در این 

باره اطالع رسانی انجام شد و تشویق كردیم تا طالب از این امكان فراهم شده استفاده كنند. از آن جایی كه اینترنت مدرس برای طالب رایگان است، امكان خوبی بود 

كه دوستان بتوانند مباحثه كنند.

وی به راه اندازی كانال معاونت آموزش در پیام رسان ایتا اشاره و تصریح كرد: سعی كردیم با تشكیل كانال اطالع رسانی معاونت آموزش در پیام رسان ایتا، راه ارتباطی 

جدیدی كه مستقیم با تمام طالبی كه در حال گذراندن آموزش هستند، داشته باشیم. اطالعیه ها گام به گام در كانال گذاشته شده و طالب با آموزش همراه و هماهنگ 

هستند. برای اینكه طالب گرامی، آرامش بیشتری در امتحانات داشته باشند، راه های مختلف در هنگام بروز مشكل شركت در امتحان از طریق پرتال طلبه، برای ایشان 

توضیح داده شد. برنامه ترم آینده و دعوت از اساتید نیز انجام شده و به اطالع طالب رسیده است. 

خانم حسینی همچنین به برگزاری آزمون جامع برای طالب سطح 4 اشاره كرد و افزود: برای برگزاری آزمون جامع، هماهنگی الزم و درخواست از اساتید برای طراحی 

سواالت انجام شد و این آزمون در سه شهر دیگر و نیز این مركز برگزار شد و نمرات شركت كنندگان نیز اعالم شد. 

وی از طرح مقاله نویسی از محتوای آموزشی ویژه طالب سطح چهار خبر دارد و افزود: با همكاری معاونت پژوهش، و با هدف تشویق طالب به رویكرد پژوهشی 

داشتن در امور آموزشی، به طالبی كه تا پایان شهریور سال 1400 موفق به اخذ "پذیرش چاپ" برای مقاله علمی – پژوهشی با موضوعی مرتبط با یكی از واحدهای 

درسی یا هم سو با موضوع رساله علمی خود شوند، هدیه نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال تعلق می گیرد.

جلسه هم اندیشی با اساتید فقه خانواده در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( برگزارشد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، روز یكشنبه 16 شهریور، نشستی به منظور ارتقاء بخشی آموزش و بهینه سازی اشراب پژوهش در دروس تخصصی رشته فقه 

تشكیل خانواده مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( و با حضور اساتید محترم آقایان باقری شاهرودی و فاضل در این مركز برگزار شد.

در این جلسه، پس از توضیحات مدیر مركز، سركار خانم طالبی و معاون آموزش درباره وضعیت تحصیلی و شرایط خاص طالب ورودی 97 )بورسیه(، راهكارهای 

ارتقاء آموزشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

با توجه به لزوم انتخاب موضوع رساله در ترم جاری و نیز پیش رو داشتن آزمون جامع، اساتید بر فراهم كردن زیرساخت های 

علمی طالب و رفع نواقص و ضعف های دانشی و مهارتی تاكید كردند.همچنین بر مواردی چون تقویت متن خوانی، تاكید بر 

برگزاری آزمون شفاهی دروس تخصص در طول ترم و یا در پایان ترم جدای از آزمون كتبی، تقویت منبع شناسی و آَشنایی با مراجع 

تخصصی فقهی و اصولی، ارائه جزوات مكمل توسط اساتید برای فهم دقیق و عمیق برخی متون دشوارتاكید شد.

اخبار معاونت آموزش
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سلسله جلسات هم اندیشی با اساتید کالم برگزارشد

همزمان با آغاز نیمسال اول سال تحصیلی جدید، روز پنج شنبه 13 شهریورماه، نخستین جلسه هم اندیشی با اساتید دروس تخصصی كالم مركز تربیت مدرس 

حضرت صدیقه كبری)س(، ویژه طالب سطح 4 ورودی 97، با حضور خانم طالبی، مدیر مركز و معاونین آموزش وپژوهش برگزار شد.

در این جلسه اساتید محترم آقایان امامی نیا، نادم، ذوقی و حق پرست حضور داشتند و به تبادل نظر و ارائه راهكارهایی در راستای ارتقاء آموزش پژوهش محور و نیز 

جهت دهی و توانمندسازی طالب در مسئله یابی، منبع شناسی، انتخاب موضوع، نگارش مقاله علمی-پژوهشی و تدوین رساله پرداختند.

در پایان طبق برنامه پیشنهادی، طالب موظف شدند عالوه بر همراهی اساتید درآموزش پژوهش محور و انجام فعالیت های كالسی، پس از مشاوره با اساتید و تعیین 

باب كلی مورد عالقه و دغدغه خود، موضوع رساله را انتخاب كنند و با راهنمایی استاد، به نگارش مقاله ای در ارتباط با آن موضوع مبادرت ورزند.

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی با اساتید دروس تخصصی کالم مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(

روز چهارشنبه 19 شهریورماه، دومین جلسه هم اندیشی با اساتید دروس تخصصی كالم مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س(، ویژه طالب سطح چهار 

ورودی 98، با حضور خانم طالبی، مدیر مركز و معاونین آموزش و پژوهش برگزار شد.

در این جلسه اساتید محترم آقایان صفری، شاكرین، دستیاری و غفاری درباره بهینه سازی شیوه های بهره گیری اساتید از فعالیت های پژوهشی طالب در تدریس 

واحدهای آموزشی به تبادل نظر پرداختند و فراهم شدن زمینه های تعالی و بالندگی علمی بانوان حوزوی را ضرورتی دانستند كه از طریق عمق بخشی معرفتی و ورود 

آنان به عرصه پژوهش حاصل می شود.

حاضرین در جلسه عملیاتی و نتیجه بخش بودن برنامه  ای كارآمد را وابسته به عواملی چون طراحی و اجرای مرحله ای در قالب گام هایی متناسب با تعداد واحدها و 

مدت زمان هر نیمسال، تقویت بنیه علمی طالب و جبران ضعف های آموزشی سابق آنها، ارتقاء مهارت تفكر و ایجاد فضای اندیشه ورزی به جای تقویت محفوظات، 

بیان نظام مند مسائل و پرسش های علمی هر درس توسط اساتید، نظارت و همراهی معاونت پژوهش به منظور كاربردی كردن و چاپ مقاالت طالب عنوان كردند.

در پایان، پیشنهاد »كالن طرح پژوهشی« به بحث گذاشته شد كه بر اساس آن الزم است پس از هم اندیشی و مشورت اساتید، موضوعی كلی متناسب با نیازها و 

مطالبات علمی، اجتماعی و فرهنگی فعلی و نیز شرایط خواهران طلبه سطح چهار تعیین شود و پس از مشخص شدن ریز موضوع های مربوط، طالب موظف شوند 

در طول نیمسال های آموزشی و تحت نظارت اساتید و معاونت پژوهش، آثار پژوهشی خود را در قالب كالن طرح ارائه كنند. بررسی كارشناسی و تایید نهایی طرح 

مذكور به جلسات بعدی موكول شد.

اخبار معاونت پـژوهش

برگزاری جلسه برخط معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( 
با دانش پژوهان سطح سه و چهار

معاون پژوهش مركز تربیت مدرس صدیقه كبری)س( جلسه برخط به صورت مجزا با دانش پژوهان سطح 

سه و چهاردر پیام رسان ایتا برگزار كرد  وبه سواالت طالب پاسخ داد.

خانم لیال صابری، با اشاره به مقوله نگارش رساله در سطح چهار، گفت: نوشتن رساله در دو بخش صورت می پذیرد؛ بخش محتوا )علمی، ساختاری( و سامانه. 

بخش سامانه هنوز كامل نیست و دانش پژوهان به آن دسترسی ندارند. سامانه در دسترس معاونت پژوهش است و متقاضیان نگارش رساله در نخستین گام، كاربرگ 

طرح اجمالی را به صورت دقیق و كامل پر می كنند و به ایمیل معاونت پژوهش مركز تربیت مدرس می فرستند. سپس معاونت پژوهش طرح اجمالی را در سامانه 

بارگذاری می كند.

وی افزود: در نگارش كاربرگ طرح اجمالی، تمام قسمت های آن باید دقیق و كامل پر شود، درغیر این صورت سامانه نمی پذیرد و طرح شما از این قسمت عبور 

نمی كند. از این رو امضای استاد راهنما و مشاور در این مرحله الزم است. در خصوص معرفی استاد راهنما، شناسایی استاد راهنما به عهده معاونت پژوهش نیست. 

این معاونت می تواند استادان سامانه را به شما معرفی كند. چنانچه نگارنده ای متقاضی راهنمایی استادی خارج از سامانه باشد، باید رزومه و اسناد علمی و پژوهشی 

استاد راهنما یا مشاور را به ایمیل معاونت پژوهش بفرستد تا در كارگروه بررسی و نتیجه اعالم شود.

خانم صابری تصریح كرد: طبق آیین نامه و عملكرد برخی دوستان، متقاضی نگارش رساله می تواند استادی واجد شرایط را كه نامش در سامانه نیست، برگزیند و 

رزومه وی و مستندات آن را به معاونت پژوهش مركز تربیت مدرس بفرستد تا برای بررسی در كارگروه به مدیریت استان فرستاده شود. متقاضی می تواند یكی از شرایط 

استاد را، همكاری الزم در وقت مقرر لحاظ كند و با توجه به این معیار، استاد راهنما را انتخاب نماید. معاونت پژوهش هم موظف است رسیدگی به پرونده استاد 

پیشنهادی و مراحل اداری آن را پیگیری كند.

وی از برگزاری جلسات دفاع پایان نامه به صورت آنالین خبر داد و افزود: با وضع موجود، شرایطی را مهیا كردیم تا جلسات دفاعیه پایان نامه ها به صورت آنالین برگزار 

شود و طالب مجبور نباشید از شهرهای دیگر به قم بیایند. معاون پژوهش تصریح كرد: برنامه های كالم 97 باید با هماهنگی دبیر گروه مربوطه و پروژه باشد. در این 

زمینه اقدام اولیه باید از جانب دبیر گروه صورت گیرد.

نخستین جلسه هم اندیشی با اساتید تفسیر در سال تحصیلی جدید برگزارشد

همزمان با آغاز سـال تحصیلی جدید، روز یكشـنبه 16 شهریور، نشسـتی به منظور هم اندیشی اساتید دروس 

تخصصی رشته تفسیر مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( و با حضور اساتید محترم آقایان بابایی، 

مسعودی، آخوندی، صادق نیا و مرادی در این مركز برگزار شد.

در این جلسه پس از توضیحات مدیر مركز، سركار خانم طالبی و معاونین آموزش و پژوهش در ترسیم وضعیت كلی طالب ورودی 98 و97، راهبردها و راهكارهای 

پیشنهادی اساتید برای اشراب پژوهش در آموزش و شیوه های نوین تدریس در راستای عمق بخشی یادگیری از طریق مشاركت پژوهشی طالب مطرح شد.

براین اساس، الزم است بستر آموزش در كالس ها به گونه ای باشد تا با ایجاد دغدغه و انگیزه پژوهشی در طالب و جهت دهی 

به فعالیت های پژوهشی، فهم عمیق و مناسب حاصل شود. همچنین در این نشست پیشنهاد شد تا اساتید محترم با معرفی مناقشه 

علمی و هدایت طالب به سمت افق های نوین پژوهشی، طالب را در انتخاب موضوع رساله یاری كنند.

معاونت پژوهش مرکـز تربیت مدرس صدیقه کبـری)س( در پیامی 
ارتحال دکتر علیپور را تسلیت گفت

متن تسلیت معاونت پژوهش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س(

ر الصابرین «
ِّ

» ... و َبش

این بار در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس كاروان از كوچ اسطوره¬ای خبر داد كه دانش و فرهیختگی را پایانی نمی¬دید. پر كشیدن 

استاد فرزانه و همیشه خرم، جناب دكتر ابراهیم علیپور، استاد راهنما و عضو ثابت كارگروه فلسفه و كالم مركز تربیت مدرس صدیقه كبری)س( داغی بر دل ها 

نهاد كه جبرانش بر پدر پیر فلک، ناشدنی است.

اعضای معاونت پژوهش این مركز و شاگردان آن ارجمند، این ماتم جبران ناپذیر را به خانواده محترم آن شریف سفر كرده، تسلیت عرض نموده، آرامش روحش 

را زیر سایه طوبا خواهانند.
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لیست پایان نامه های دفاع شده:

1. دفاعیه پایان نامه خانم رقیه یوسفی با عنوان » مؤلفه های نظام عفت در اندیشه دینی « در رشته مطالعات اسالمی با راهنمایی حجت االسالم 

و المسلمین اسماعیل چراغی و داوری حجت االسالم و المسلمین، مهدی سجادی امین در روز 31 شهریور دفاع شد.

2.جلسه دفاعیه پایان نامه خانم وحیده كاظمی با عنوان » اغراض بالغی امر و نهی در جزء یازده، دوازده و بیست و یک تا بیست و چهار قرآن 

یم« در رشته مطالعات اسالمی با راهنمایی حجت االسالم و المسلمین علی اسدیان شمس و داوری حجت االسالم و المسلمین، عبدالمطلب  کر

فریدی فر در روز دوشنبه 8 دی ماه برگزار شد.

3. جلسـه دفاعیه پایان نامه خانم سـولماز كریمی زاد با عنوان » تاثیر معنایی ایرادات ابن هشـام در آراء زمخشـری ذیل آیات باب اول غنی 

یب « در رشـته ادبیات عرب در روز 2 دی ماه به صورت برخط و با نرم افزار اسـكایپ برگزار شـد. راهنمایی پایان نامه را  اللبیب عن کتب االعار

حجت االسالم و المسلمین محمد عظیمی و داوری آن را حجت االسالم والمسلمین، حسین شیرافكن برعهده داشتند.

4. جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فاطمه غالمی با عنوان » تاثیر عمل مصدر مضاف در فهم آیات قرآن « در رشته ادبیات عرب با راهنمایی جناب 

آقای محمد عظیمی و داوری جناب آقای عبدالمطلب فریدی فر به صورت برخط و با نرم افزار اسكایپ برگزار شد.

5. جلسه دفاعیه پایان نامه خانم الهام خلیلی با عنوان » تاثیر معانی و متعلقات حرف جر )من( در تفسیر آیات سوره مائده بر اساس تفاسیر 

روح المعانی و مجمع البیان « در رشته ادبیات عرب با راهنمایی آقای محمد عظیمی و داوری آقای عبدالمطلب فریدی فر  به صورت برخط و 

با نرم افزار اسكایپ، روز 26 آبان ماه برگزار شد.

6. جلسه دفاعیه پایان نامه خانم نیره یوسفیان پور با عنوان » نقد و بررسی استدالل های موافقان و مخالفان تبعیض جنسیتی در رقابت های 

ورزشی « و پایان نامه خانم زینب زارع شاهسون با عنوان » اندیشه اخالقی غزالی «  در رشته اخالق با راهنمایی حجت االسالم علیرضا آل بویه 

و داوری آقای سـید محمد حسـینی سـوركی روز دوشـنبه 6 آبان به صورت برخط و با نرم افزار اسكایپ برگزار شد كه به هردو پایان نامه، نمره عالی 

تعلق گرفت.

7. جلسـه دفاعیه پایان نامه خانم فاطمه جاللی با عنوان » تصحیح و تحقیق نسـخه خطی اثبات الواجب الکبیر)احمدبن ابراهیم حسـینی 

دشتکی شیرازی(همراه با مقدمه « در رشته فلسفه اسالمی با راهنمایی حجت االسالم والمسلمین محمدرسول ملكی و داوری حجت االسالم 

والمسلمین محمد سوری روز 29شهریور برگزار شد.

8. جلسـه دفاع پایان نامه خانم راضیه ذوالفقاری از طالب سـطح 3 با عنوان » ارتباط قوامیت مرد با اسـتحکام خانواده « در رشـته مطالعات 

اسالمی روز 25 شهریور برگزار شد. در این جلسه دفاعیه، حجت االسالم والمسلمین فاضل حسامی به عنوان راهنما و حجت االسالم والمسلمین 

مهدی سجادی امین به عنوان داور جلسه حضور داشتند.

9. در دهم آبان ماه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا بیات با عنوان »جلوه های بیان )تشبیه، استعاره و کنایه( در وصایای پیامبراکرم صلی الله علیه 

و آله به ابوذر غفاری« در رشته ادبیات عرب با راهنمایی آقای علی اسدیان شمس و داوری آقای حسین شیرافكن به صورت برخط و با نرم افزار 

اسكایپ برگزار شد.

 10. جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا عبداللهی، با عنوان »مبانی فقهی نفی خشونت علیه زنان در قوانین جمهوری اسالمی ایران« در رشته 

مطالعـات اسـالمی زنان، به همـت معاونت پژوهش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( در سـی ام دی ماه بـا راهنمایی آقای ابراهیم 

شفیعی سروستان و داوری حجت االسالم والمسلمین مهدی سجادی امین به صورت برخط و با نرم افزار اسكایپ برگزار شد.ٌ

نخستین کارگروه رساله های علمی سطح چهار رشته های فقه خانواده و تفسیر تطبیقی برگزار شد

معاون پژوهش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( با اشاره به آغاز نخستین دوره سطح چهار در بهمن ماه گفت: این دوره با دو گرایش فقه خانواده و تفسیر 

تطبیقی برگزار شد. واحدهای آموزشی این دوره شش نیمسال به طول انجامید. شركت كنندگان دوره یاد شده، اساتید مدارس علمیه سراسر كشور، اعضای كادر مدارس 

و دانش آموختگان سطح سه بودند.

خانم لیال صابری به امتیازات این دوره اشاره و تصریح كرد: بهره از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، پیوند واحدهای آموزشی با مهارت های پژوهشی، امكان مشاوره 

در زمینه ایده ها و موضوع های پژوهشی، بهره از دستاوردهای مؤسسات و مراكز پژوهشی، نشست ها و كارگاه های مهارت های بایسته یک پژوهشگر از جمله مزایای 

شركت در این دوره ها است.  دانش پژوهان این گروه هم زمان با گذراندن واحدهای آموزشی سطح چهار، به انتخاب موضوع رساله علمی و نیز مقاله علمی پژوهشی 

در راستای موضوع رساله پرداختند. طرح های اجمالی و تفصیلی پیشگامان این دوره در مراحل نخست، در جلسه های كارگروه مدیریت استان قم بررسی شد. این 

ارزیابی از پاییز امسال به معاونت پژوهش مركز تربیت مدرس صدیقه كبری )س( واگذار و نخستین جلسه كارگروه فقه خانواده و تفسیر تطبیقی در آبان و دی 99تشكیل 

شد. در جلسه هر یک از رشته های نام برده، پنج تن از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه با پیشینه ای فاخر در زمینه آموزش و پژوهش حضور یافتند و با دبیری معاون 

پژوهش مركز یاد شده، به بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی پرداختند.

معاون پژوهش مركز تربیت مدرس حضرت صدیقه كبری)س( خاطرنشان كرد: سامانه رساله های سطح چهار، سامانه ای نوپا بوده و دسترسی به آن، تنها برای 

كاربران معاونت پژوهش ممكن است. از این رو، نام بردگان هر گونه ارتباط برای رساله را از راه ایمیل با معاونت یاد شده برقرار می كنند.

برگزاری پنج کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها

صد و بیسـت و دومین و صد و بیست وسومین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه 
پایان نامه ها

در صد و بیست و دومین و صدو بیست و سومین جلسه كمیسیون پایان نامه ها، كه در روزهای یكشنبه و دوشنبه 5 و 6 مرداد ماه در این مركز برگزار شد،  سه موضوع 

در گرایش فلسفه و كالم و دو موضوع و یک طرح تفصیلی در گرایش ادبیات عرب را بررسی كردند.

صد و بیست و چهارمین و صد و بیست و پنجمین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها 

در صد و بیست و چهارمین جلسه كمیسیون پایان نامه ها،كه در روز دوشنبه 42 شهریور برگزار شد، یک موضوع برای پایان نامه و دو طرح تفصیلی در گرایش مطالعات 

اسالمی زنان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین روز سه شنبه 25 شهریور، صد و بیست و پنجمین جلسه كمیسیون پایان نامه ها، با حضور معاون پژوهش و همچنین اساتید محترم كمیسیون برگزار شد. در 

این جلسه دو طرح تفصیلی و 3 تعیین داور در گرایش اخالق و تربیت اسالمی مورد بررسی قرار گرفت.

صد و بیست و ششمین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها

در صد و بیست و ششمین جلسه كمیسیون پایان نامه ها كه در روز 12 مهرماه برگزار شد، شش موضوع  و یک طرح تفصیلی در گرایش فلسفه و كالم مورد بررسی 

قرار گرفت.

الزم به ذكر است این اولین جلسه كمیسیون در سال جاری بدون حضور مرحوم دكتر علیپور بود.  این جلسه به احترام یاد مرحوم دكتر علیپور، با تالوت قرآن شروع 

شد و در ادامه، اساتید و مدیریت مركز تربیت مدرس، خانم طالبی، در سخنانی، فقدان استاد گرانقدر جناب آقای علیپور 

را موجب نقصانی در جامعه علمی دانسـته و از ایشـان به عنوان اسـتادی پویا، پرتالش و خستگی ناپذیر، فروتن، آماده به 

خدمت، همیشه پاسخ گوی دعوت های تربیت مدرس یاد كردند. همچنین از زحمات و فعالیت های ایشان تقدیر كرده و 

یاد و خاطرش را گرامی داشتند.
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عکاس خانه
عکس از م.ک

مرکز  آمـوزش  معـاون  حضـور 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران و جلسه 

با مدیر و معاونان مرکز تربیت مدرس

جلسـات هم اندیشی        

اسـاتید بـا مدیـر و  معـاون 

آموزش مرکز تربیت مدرس 

دهه  عزاداری  مراسم 

تربیت  اول محـرم در مرکـز 

مدرس صدیقه کبری)س( 


