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 بسمه تعالی

 99فصلنامه 

 سخن سردبیر

یکی  نیز ، در این نوبتعلیها گفته شود ان سالم طبق قرار قبلی باید در باره حضرت زهرا سالم اهللدوست    

 :شودبرایتان بیان می های ایشانگفته از

 «من اصعد الی اهلل خالص عبادته اهبط اهلل عز وجل له افضل مصلحته»                

 (کند.خدا برترین مصلحتش را برای او ایجاد میترین عبادتش را برای خدا عرضه کند، کسیکه خالص)

خالص عبادتش را به طرف خداوند باال ببرد خدا بهترین مصلحتش  که ()کسی96،ح 941،ص 52)بحار، ج

 کند(.را برای او نازل می

 در نظر گرفت: در این کالم دو مطلب را باید    

 ها.ـ برترین مصلحت9ـ عبادت خالصانه 9

در  )ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون(«65ذاریات/» داندقران عبادت را دلیل خلقت جن و انس می   

-ی معرفت و شناخت میی عبادت قرار گرفته است، زیرا عبادت به اندازهتفسیر ابن عربی شناخت مقدمه

-علیه السالم می، همانطور که حضرت علی نمی تواند عبادت کندکه شناخت نداشته باشد  و کسی شدبا

  به معنای لیعرفونی است. ،در آیه «لیعبدونی»پس  رمایند لم اعبد رباً لم ارهف

 تواند عبد باشد کهمطابق نظرات مولی عمل کردن است و کسی می عبادت به معنای در خدمت بودن و    

برای تبعیت  شود کهکرد وقتی محقق میتبعیت از او به نحوی که بتوان داشتن مولی و  موالیی داشته باشد

 برنگزیده زندگی برای خودش هدفیبنا بر این کسی که در  ،هدفی را دنبال کندباید و  شناخت الزم دارد

ها بر او تکیه ، در سختیندک اعتماد به او بتواند که کسی ،یی را برای خود انتخاب کندتواند موالنمی است

 .دین و دنیای خود را به دست او بسپارد و زند

 . دهدقرار می در خدمت موالیش خود را دهد وانجام می عبادت یک عملی است که شخص عابد     
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هدف خود را کمال انسانی قرار  ی کهکس ،ایجاد عبادت خالصانه صحبت به میان آمده در این روایت از

را هماهنگ  خودکند و و شر دوری می دن به این کمال از تمام مظاهر نقص و بدیداده است و برای رسی

، زندگی، اعمال، رفتار، لصانه در خدمت اهلل تعالی قرار دادهزند، خود را خارنگ خدایی می ،با نظام عالم

ی خود را و داری عبادت خالصانه دهد بدون ان قلت و گیرظاهر و باطنش را مطابق عقل و شرع قرار می

ها را برای او چنین کسی را خداوند سرپرستی نموده و بهترین مصلحت کند،میبه محضر خداوند تقدیم 

 خواهدکه می را دهد و خدا هم برای او بهترین چیزیآورد او خود را در اختیار خدا قرار میپیش می

 کند.عرضه می

این کار گاهی ظاهر چیزی به نظر ما درست است اما اگر در جایگاه کسی قرار بگیریم که از قبل و بعد     

و این  شودچه تصمیمی گرفته میدر شرایط مختلف  داندو می ها مطلع استخبر دارد و از عکس العمل

مطلق )البته این کالم مناسب با تفکری است که خدا را عالم و حکیم تصمیم چه عاقبتی را به دنبال دارد

از دهد نمی قرار مطلق ازلی و ابدیبرای خدا علم صال خدایی را قبول ندارد یا داند و اال کسی که امی

عالم مطلق است یعنی اول باید برای او ثابت شود خدایی هست، خدایی که  ،است درک این حدیث عاجز

بعد اثبات شود که این خدا علیم و حکیم مطلق است و کار به مصلحت  دهدبه مصلحت انجام می را و کار

ی جوانب آن در نظر گرفته رسد وقتی همهخوب به نظر میبعید نیست که آنچه در ابتدا  (دهد.انجام می

پس کسی که  د.گردرود بلکه بد بودن یا شر بودن آن قطعی میشود نه تنها خوب بودن آن از بین می

شناخت و عمل صالح خود را به خدا عرضه کند خداوند هم بر مبنای علم مطلق،  خالص عبادت،  معرفت،

کند تا او را به کمالی که برایش زحمت کشیده برساند مصلحت را برایش نازل مینهایتش بهترین ازلی و بی

 و از نقصی که از آن روگردان است جدا کند.

  خواهیم توفیق عمل خالص و عبادت مخلصانه را نصیب ما بگرداند.از خدا می 
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 عید فطر

یعنی از نظر اثرش بر اعمال ما در روایات داریم که شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست، کمتر نیست 

شود، چه بسا همان آثار در کمتر از شب قدر نیست، یعنی آثاری که در شب قدر بر اعمال ما مترتب می

است یعنی شب عید فطر هم مثل شب « دعا»شود.من جمله از اعمال ماعید فطر هم بر اعمال ما مترتب می

 قدر در اجابت دعا اثر دارد.

 آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی ره                                                                         

 عید توفیق بندگی خدا و غلبه بر شیطان مبارک باد

 عید قربان

 ای عزیزان یه شما هدیه به یزدان آمد

 ی نورانی قربان آمدعید فرخنده

 حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

 ضرت سبحان آمدی حرحمت واسعه

 عید غدیر

 نازد به خودش خدا که حیدر آمد

 دریای فضایلی مطهر دارد

 همتای علی نخواهد آمد واهلل

 صد بار اگر کعبه ترک بردارد

حلول عید والیت و امامت را به شکرانه تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است، 

 نمایم.عرض میمحضر شما و همه شیعیان تبریک و تهنیت 
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 از منظر دین و روانشناسینقش زن در ایجاد آرامش همسر

 پژوهشگر :مرضیه کرات

 چکیده

گرچه بشر متمدن در سایه علم و دانش و به کارگیری نیروهای مختلف طبیعت توانسته است بر 

توان منکر این حقیقت شد که به تناسب رشد روزافزون علوم  بسیاری از مشکالت خود فائق آید، ولی نمی

است. بشری نیاز انسان به آرامش درونی و اطمینان نفس همراه با آسودگی روح و روان بیشتر شده 

باشد و محور اصلی تأمین کننده  ترین نهادی که تأمین این هدف را بر عهده دارد محیط امن خانواده می مهم

 گیرد که در متون اسالمی هم به این امر توجه شده است. آرامش روحی و روانی توسط زن شکل می

آفرینی در جهت خلق آرامش، عالوه بر قرآن و کالم اهل بیت )علیهم السالم( در  این نقش

ی مجدد شخصیت، توانایی و کارایی و  کند و نقش زن در خانه را، سازنده شناسی نیز تجلّی می روان

نماید که راهکارهای الزم برای این هدف، تبیین شده است. مطالب  آرامش روحی و روانی مرد معرفی می

 ای تنظیم گردیده است. تحلیلی و با روش کتابخانه –تحقیق به شیوه توصیفی  این

یکی از نیازهای اساسی بشر، ایجاد امنیت و آرامش است که سبب آرامش قلب و اطمینان خاطر است 

 انجامد.  و عدم تأمین امنیت به اضطراب و فشار روانی می

ی کرده است که با خلقت وجودی او هماهنگی های دینی زن را مایه آرامش و انس همسر معرف آموزه

 باشد . کامل دارد و تأمین کننده امنیت و آسایش روحی و روانی همسر می

های ارتباطی کالمی و غیر کالمی برای خلق آرامش در فضای خانواده با  زنان با استفاده از مهارت       

توانند زندگی فعال و  کند می ن را تبیین میحفظ و تکریم شئون اعضای خانواده که قوامیت و اقتدار مرد آ

 پرنشاطی را مهیا کنند. 
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   آرامش، خانواده، زن، ، ارتباط كالمي، ارتباط غيركالمي.واژگان کلیدی: 

 مقدمه

ی اوج بوده و در  یابی به نقطه جوی خود همواره در صدد پیشرفت و دست انسان به دلیل فطرت کمال

افزایش یافته است و جز این نیست که به منظور برخورداری از هر هر مرحله از مراحل نیز عطش او 

سازی برای نیل به  مرتبه نیازمند بسترسازی مناسب است. یکی از عوامل کلیدی که نقش مؤثری در زمینه

سعادت دنیا و آخرت را داراست آرامش است، خداوند نیز در قرآن ضمن بازشناسی ابعاد مختلف این 

شناسان نیز آرامش را هدف ذاتی و نهایی قرار  ل خانواده اصل دانسته است و روانعامل آن را در تشکی

شود. یکی از وظایف مهم بانوان  ریزی می اند. نظام خانواده به تناسب روحیات و توان زن و مرد برنامه داده

فت و تعدیل عواطف و مهیا کردن فضای آرام و باصفا در میان خانه است. زیرا بانوان به لحاظ لطا

 باشند.  حساسیت روح، مسئول تنظیم آرامش و صفای خانواده می

گیری از تفاسیر قرآن و منابع  تالش و کوشش پژوهشگر بر این مبنا صورت گرفته است که با بهره

آرامش و نقش زن در افزایش آن  شناسی در زمینه شناسی، دیدگاه اسالم و روان حدیثی معتبر و کتب روان

 ار دهد. را مورد بررسی قر

های  دین اسالم به موضوع آرامش در سطحی گسترده و قابل تأمل پرداخته و بسیاری از آموزه

اسالمی به آن اختصاص یافته است. در قرآن کریم نیز با نگرش سیستمی و دقیق ، مورد تحلیل قرار گرفته 

 است.

هوم آرامش و نقش آن در اند. حال به مف شناسی نیز، آرامش را هدف ذاتی و نهایی دانسته در روان

 خانواده خواهیم پرداخت. 

 معناي لغوي آرامش -1

« ) يدل علي خالف االضطراب و الحركة» آرامش در لغت به معنای سکن، سکون است که معنای 

انما ذكر » کند.  (  که برخالف اضطراب و حرکت داللت می 959، ص  6ش ، ج  9659مصطفوی ، 
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ی ساکن یعنی چیزی که در حال  (  ذکر کلمه 656، ص  5، ج  9626،  طریحی« ) الساكن دون المتحرك

 حرکت نیست. 

راغب اصفهانی «  ) السكن: السكون و ما يسكن اليه» نویسد:  راغب اصفهانی در مورد معنی سکن می

به معنی آتشی « سکن»( آرامش یافتن و هر چیزی که موجب آرامش است و نیز  492ق ، ص  9499، 

  شوند. کنند و با آن گرم می یابند که بدان جهت اطراف آن استراحت می ی آن آرامش می سیلهاست که به و

(  ایستادن  999، ص  96ق ، ج  9494ابن منظور ، « ) ثبوت الشي، بعد تحرّك و ضد الحركة»السکون: 

معنی آرام گرفتن بعد از حرکت نیز « سکون»و ثابت شدن چیزی بعد از حرکت و برخالف حرکت کردن. 

 ( 929، ص  6ق ، ج  9629) قرشی ،   شده است.

شود که  صفت مشبهه   آرامش قلب و اطمینان خاطر است که سبب ثبات و آرامش ظاهر می«: سکینة»

، ص  95ش ، ج  9625) حسینی دشتی ،   از ماده سکون به معنی وقار، نه سکون پیش از حرکت است .

919  ) 

این معانی آمده است: تسکین دهنده، آرام کننده، دارویی که موجب به « سکن»و در زبان فارسی کلمه 

( آرامش به معنی آرامیدن،  224، ص  9622) معین ،   شود. آرامش و تخفیف آرام روحی یا جسمی می

)  فراغت، آسایش، طمأنینه، سکینه، ایمنی و امنیت آمده و امنیت به معنی ایمن شدن و در امان بودن است.

 (  949، ص  9622معین ، 

 تعريف اصطالحي آرامش -2

 9، ج  9625) مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،   آسودگی و ثبات است. آرامش حالتی نفسانی همراه با 

( و عبارت است  2، ص  9622(  آسودگی روح و روان، آرام گرفتن و راضی شدن  ) سیدا ،  966، ص 

 (  929، ص  9629) نراقی ،  از اطمینان نفس و سکون در گفتار، کردار، حرکات و سکنات.

شود که به چند مورد از آنها  اطالق می شناسی، معانی مختلفی برای آرامش در اصطالح علم روان

 گردد: اشاره می
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اگر نیازهای فیزیولوژیک )گرسنگی و تشنگی و ...( خوب ارضا شوند، مجموعه جدیدی » گوید:  مزلو می

 توانیم آنها را به طور کلی در شمار نیازهای ایمنی جای دهیم، آیند که می از نیازها پدید می

امنیت و ثبات عبارت است از: امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از های احساس  نشانه           

 (  24، ص 9629مزلو ، « ) ترس و نگرانی و آشفتگی، نیاز به نظم و ... 

ی خود آن را احساس  آرامش در واقع حالتی از فراغ بال و احساس راحتی است که هرکس به شیوه

دی به فرد دیگر متفاوت است. اما در مجموع آنچه همه ی شخصی دارد. و از فر کند و کامالً جنبه می

ی  کنند حالتی است که در آن فرد تحت فشار درونی و بیرونی نباشد و دغدغه ها آن را تجربه می انسان

 (  1، ص  9619)ملک محمودی ،   خاطری نداشته باشد.

از به امنیت با بحث فشار شناسان، یکی از نیازهای اساسی بشر، آسایش و امنیت است. نی به نظر روان

انجامد. ) حسینی کوهساری ،  روانی ارتباط مستقیم دارد و عدم تأمین امنیت به اضطراب و فشار روانی می

 (  42، ص  9621

 ـ تبيين آرامش در خانواده از منظر آموزه هاي ديني 3

 الف ( اهميت آرامش در خانواده

ها آکنده از ترس و نگرانی  ها و پیشرفت ها، زیبایی فتیکنیم با تمام شگ دنیایی که ما در آن زندگی می

کند، عواملی که موجب اضطراب، نگرانی، استرس و  است. همان طور که علم و تکنولوژی پیشرفت می

 (  2، ص  9622اند. ) محمودی ،  شوند نیز بیشتر شده افسردگی می

ای  ی ابعاد آن توجه و اهتمام ویژه ی سعادت زندگی که به همه قرآن به عنوان کتاب آسمانی و برنامه

 دارد به مسأله آرامش از جهات مختلف پرداخته و با نگرشی سیستمی و دقیق مورد تحلیل قرار داد. 

کنند. خداوند در سوره نبأ  با ایجاد خانواده، زن و مرد به آرامش روانی و جسمی دست پیدا می

 (  شما را جفت آفریدیم. 2نباء ؛ ) «وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا» فرماید:  می



9 
 

تعبیر به زوج یعنی آنکه هریک از طرفین به طرف دیگر محتاج است و به تنهایی ناقصند و از مجموع 

شود، و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هرکدام به سوی دیگر  آن دو، واحدی تام و تمام درست می

هر ناقصی مشتاق به کمال است و طبیعی است که  رسند، چون کند و در کنار هم به آرامش می حرکت می

 95، ج  9624) طباطبایی ،  میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد.

 (  941، ص 

سپس به آرامش   کنند. زنان و مردان از لحاظ روانی اگر چه با هم تفاوت دارند، اما یکدیگر را تکمیل می

مایه شکوفایی و نشاط و ر و شود که این دو جنس مکمل یکدیگ می آرامش از اینجا ناشیرسند که این  می

( زن و مرد دو بخش از جسمی  619، ص  95، ج  9624) مکارم شیرازی ،   باشند. گر میپرورش همدی

 واحدند و هر کدام معاون و یاردیگری است، اگر هر کدام را جدا از دیگری تصور کنیم گویا وجود ناقصی

 ایم که بدون دیگری کامل نخواهد بود. را فرض کرده

 فرماید:  ای دیگر می بنابراین این زن و مرد سبب آرامش یکدیگر خواهند بود. لذا در آیه

 ( 21اعراف ... « ) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا »

ه شما را از یک نفس واحد آفرید و همسر او را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او او کسی است ک

 بیاساید.

های روانی را  یعنی اینکه ازدواج و همسر، عامل آرامش روح و زندگی است. ناآرامی « لِیَسْکُنَ الیها» 

و آرامش یکی از  این سکون  کند و اساس زندگی بر انس و الفت است نه اختالف و شقاق. برطرف می

 (  945، ص  4، ج  9626) قرائتی ،  کند. هزارها نعمتی است که خدا به فرد مؤمن عطا کرده و می

 ب ( هدف از ازدواج در پرتو آرامش

 سوره روم است: 99از جمله آیاتی که خداوند به آرامش در خانواده اشاره کرده آیه 

نفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَ» 

 ؛«لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



11 
 

هایی را آفرید تا به سوی آنان میل  های او آن است که برای شما از خودتان جفت و از آیات و نشانه

میان شما دوستی و مهربانی قرار داد، محققاً در آن آفرینش هر آینه آیات و  کنید و خواهان آنها شوید. و

  اندیشند. هایی است برای گروهی که می نشانه

در این آیه هدف از ازدواج را سکونت و آرامش بیان کرده است. به راستی وجود همسران برای 

 شود. محسوب می ها که مایه آرامش زندگی انها است یکی از مواهب بزرگ الهی انسان

منشأ آرامش این است که این دو جنس مکمل یکدیگرند و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر 

باشند به طوری که هریک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که میان موجود و مکمل وجود او  می

 (  619، ص  95، ج  9624) مکارم شیرازی ،   را چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد.

 سوره اعراف نیز آمده است:  921نظیر این تعبیر در آیه 

 ؛ ... «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا» 

او است خداوندی که شما را از یک تن بیافرید و جفت و همتایش را از وی آفرید تا با او انس گرفته 

 و آرام گیرد. 

زن مظهر عاطفه و مهر الهی است و از آنجا که معموالً عاطفه بیش از قهر کارساز است، خداوند نیز 

باشد. زن راه محبت را بهتر  ترین راه می ترین و سهل کند. راه محبت کوتاه عالم را بر محور محبت اداره می

آرامش زن و مرد، زن را در ایجاد آرامش اصل  کند. قرآن کریم در این آیات بعد از بیان از مرد درک می

 کند. دانسته و مرد را مجذوب مهر زن معرفی می

 ج ( خانه محل آرامش

 ها را محل استقرار آرامش معرفی کرده است: قرآن کریم خانه

 (  29نحل « ) ...  هُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَوَاللّ» 

 هایتان را مقرر داشت و ... و خدا برای سکونت شما منزل
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ها از سنگ باشد و یا  ها برای شما جایی قرار داده است که در آن بیاسایید. خواه خانه خداوند از خانه

ساختمای را خلق کرده تا مردم از آنها خانه  خاک. بدیهی است که خداوند سنگ و چوب و دیگر آالت

آورد. بلکه  ( ولی این آرامش را سنگ و آجر و تیرآهن نمی 94، ص  94، ج  9659) طبرسی ،   بسازند.

آورد. زیرا یکی از اوصاف زن  شناس برای شوهر به ارمغان می این آرامش روانی را زن شایسته و وظیفه

کند که با ایجاد آرامش و  ای عمل می ه است. یعنی زن به گونهمؤمن ایجاد آرامش در محیط خانواد

 های روحی از بین برود.  نماید تا در اثر آن اضطراب و ناراحتی معنویت کانون خانواده را گرم می

 د ( نقش زن در ايجاد آرامش

دارد بخشد، شیوه خاص خود را  زن یکی از ارکان خانواده است. سکون و آرامش را که زن به مرد می

هایی که بین زن و مرد است، مرد از زن  توان ایجاد کرد. با توجه به تفاوت ی دیگری نمی و با هیچ شیوه

زن معموالً در برقراری  توقع محبّت و مهربانی دارد ، زیرا محبت زن  موجب آرامش و آسایش مرد است.

 (  2، ص 9622) پور امینی ،   شود. قدم می عشق و رابطه پیش

... اما حق الزوجة فا تعلم انّ اهلل عزّوجلّ جعلها لك سكناً و أنساً » د )علیه السالم( فرمودند: امام سجا

 ( 6، ص  24ق ، ج  9494)مجلسی ، ... « 

 حق زن ) به شوهر( آن است که بدانی خداوند او را مایه آرامش و انس تو قرار داده ...

محمد «  )  ... فان المرأة ريحانة» فرمایند:  می همین نگرش را حضرت علی)علیه السالم( نیز دارند و

 ( 629، ص  69، نامه  9625دشتی ، 

چه تعبیر لطیف و زیبایی! زن گل هستی است. گل مظهر محبت و عشق و صفاست. گل کانون طراوت 

 و شادابی و منشأ بوی خوش است.

ه امام جعفر صادق)علیه کند این است ک از جمله روایتی که به نقش زن در ایجاد آرامش اشاره می

 السالم( فرمود: 
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آدم )علیه السالم( حوّا را در خواب دید زمانی که بیدار شد گفت: پروردگارا! اینکه با نزدیک شدنش، » 

مرا با خودش مأنوس کرد ) به من آرامش بخشید( کیست؟ خداوند متعال فرمود: او و تو بندگان من 

از شما دو نفر نیافریدم و سرایی را خلق کردم و نامش را بهشت  تر ای را گرامی هستید. ای آدم، آفریده

باشد.  نهادم، پس هر کس وارد آن شود به راستی دوست من است و هرکس وارد نشود براستی دشمنم می

ها هستی؟  پس آدم)علیه السالم( گفت: پروردگارا! آیا تو دشمن داری در حالی که پروردگار آسمان

ها را دوستان خود قرار دهم، این کار را  خواستم که همه آفریده ی آدم اگر میخداوند متعال فرمود: ا

کنم. آدم گفت:  کنم آنچه را که اراده می خواهم و حکم می دهم هر آنچه که می کردم، اما من انجام می می

 پروردگارا! این بنده تو حوّاست، دلم اسیر او شده، او را برای که آفریدی؟

 : او را برای تو آفریدم برای اینکه در دنیا آرامش یابی و در بهشتم تنها نباشی، خداوند متعال فرمود

 ( 694، ص  94) محدث نوری ، بی تا ، ج 

 ــ  مهارت هاي ارتباطات كالمي و غيركالمي درتامين آرامش همسر4 

خود باید به  از جمله موارد مهم که زنان باید به آن توجه کنند قوامیت مرد است که با رفتار و گفتار

حفظ آن بپردازند زیرا تمامیت وجود مرد در سرپرستی و والیت اوست. از جمله راهکارهای حفظ اقتدار 

 ها خواهیم پرداخت. مرد ارتباطات کالمی و غیرکالمی است که به آن

 الف ( تكريم و حفظ شئون اعضاي خانواده

اسالم برای حفظ تعادل و تعالی خانواده، جایگاه مرد و زن را دقیقاً معین کرده است و در قرآن کریم 

 اشاره به قوامیت مردان شده است. 

الِحَاتُ لصَّالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَا »

 (  64نساء ... «  ) قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
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اند به سبب آنچه خدا برخی از ایشان را بر برخی )زنان( تفضیل و  مردان بر زنان مسلط و نگهبان

شایسته و بخشند. پس زنان  ها و داراییشان انفاق نموده و می برتری داده، و به سبب آنچه مردان از مال

 مطیع و در غیبت مردان حافظ باشند از آن رو که خدا هم حفظ فرموده است.

 ـ تفسير قواميت

گردد ولی در حقیقت برای مردان وضع شده. در مورد زنان  هم بر زن و هم بر مرد اطالق می« قوام»

 نساء به کار رفته است .  چرا که در برابر« الرجال قوامون علی النساء» رود؛ به دلیل آیه  مجازاً به کار می

 (  519، ص  9) اصفهانی ، بی تا ، ج 

در این آیه به همین معنا یعنی محافظ و « قوّامون»به معنی  المحافظة و االصالح آمده و « قیام»گاهی   

 اصالحگر شأن زنان تفسیر شده است. 

 (  412، ص  99ق ، ج  9494) ابن منظور ، 

نویسد:  می« قوّامین»البحرین در تفسیر  یعی، در کتاب مجمعشناس معروف ش مرحوم طریحی لغت

باشند و به معنای  مردان بر زنان حق والیت و حکومت و سرپرستی داشته و صاحب اختیار آنان می

دار مصالح تدبیر و تأدیب است. و دلیل  حمایت و سرپرستی نیز معنا شده، یعنی کسی که قیام کننده و عهده

 دو چیز است. این والیت و حاکمیت 

موهبت فطری است که از جانب پروردگار عالم به وی ارزانی شده و در امور فراوانی بر زنان  -9

برتری پیدا کرده است. از قبیل حسن تدبیر امور، قدرت جسمی، والیت امر مردم، اقامه حدود و شعائر، 

 جهاد در  راه خدا و ... از آن مردان شده است.

دار نفقه زنان، مهر و یا اجرت آنان هستند با آنکه بهره ازدواج  ه مردان عهدهاکتسابی است؛ چرا ک -9

 (  949، ص  5، ج  9626) طریحی ،   باشد. از آن هر دو می
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یعنی خداوند عالم به سبب برترهای ذاتی موهبتی و اکتسابی مردان، سرپرستی و زمام « بما فضل اهلل» 

فردی خواه در جامعه، خواه در روابط زناشویی را به آنان سپرده های اجتماعی و  امور زنان را در عرصه

  است.

 (  629، ص  6، ج  9624؛ مکارم شیرازی ،  646، ص  4، ج  9624) طباطبایی ، 

های مالی در برابر  این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت

ولی ناگفته پیداست که سپردن این وظیفه به مردان « ما انفقوا من اموالهمب» زنان و خانواده به عهده دارند. 

به دلیل باالتر بودن شخصیت انسانی آنهاست و نه سبب امتیاز آنها در جهان دیگر، زیرا بستگی به تقوی و 

 پرهیزگاری دارد. 

فرمود تا ارزش آنها را  کند، زنان مؤمنه را مطرح در این آیه بعد از اینکه مردان را قوام زنان معرفی می

در حقیقت بندگی نشان دهد. زنانی که مطیع همسر بوده و در غیاب همسر حافظ حقوق او و خانواده 

  باشند.

«  آدم سيّد فالرجل  سيّد اهله و المرأة سيدة بيته كل نفس من بني(: »  وآله علیه اهلل قال رسول اله )صلی

 (  99، ص  95) الهندی ، بی تا ، ج 

از فرزندان آدم فرمانروایی است. مرد فرمانروای خانواده خویش است و زن فرمانروای خانه  هریک

 خویش است. 

خداوند به هر کدام از زن و مرد امتیازی داده است تا در خدمت دیگری باشد. به عبارت دیگر، زن و 

   کنند. های هم دیگر را دفع می مرد نقص
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 ـ  نقش مديريت زن در خانواده

ها که نقش تکمیلی دارند با رفتار و گفتار خود این اقتدار و  ین، مردها باید مدیر خانه باشند و زنبنابرا

مردها نیاز دارند احساس کنند همه جا رئیس » دهند باید بدانند که:  قوّامیت مرد را تحت تأثیر قرار می

 ( 645، ص  9619) دی آنجلیس ،   «ها با آنها است. گیری هستند و مسئولیت کارها و تصمیم

خواهی دراز کردن به  مردها دوست دارند احساس کنند که به آنها نیاز دارند، نیاز به معنای دست کمک

باشد. نیاز به احتیاج نوعی نیازمندی است. مردی که به او احساس  طرف مرد و خواستن حمایت از او می

 969،  ص  9622کند ....  ) محمدزاده ،  ینیاز شده است اعتماد به نفس دارد و استعدادهایش بروز پیدا م

) 

بنابراین، زنان باید توجه داشته باشند که تمامیت وجود مرد در سرپرستی و والیت اوست و نباید به 

این حوزه آسیب وارد کنند. چون هرگاه مردان احساس کنند که نقش مدیریت و سرپرستی را از دست داده 

 کند.  یاست وظایف خویش را به خوبی ایفا نم

 ب (  راهكارهاي حفظ اقتدار مردان

 کنیم که عبارتند از: حال که به اهمیت اقتدار مردان پی بردیم  راهکارهای حفظ اقتدار را بیان می

 ـ  ارتباطات كالمي و غيركالمي 

های  های کالمی و غیرکالمی است که زنان با شیوه های اقتدار بخشیدن به مردان مهارت از جمله راه

توانند این احساس نیاز را برای  درست صحبت کردن، گوش کردن، نحوه نگاه، آهنگ صدا و ... می

مرد به همسر و ی اقتدار، مسئولیت بیشتر  همسرانشان ایجاد کنند و اقتدار او را افزایش دهند که نتیجه

 خانواده خواهد بود. 

های به ظاهر جزئی دارند  های اسالم و روانشناسی در مورد رفتارهای اعضای خانواده، توصیه آموزه

های رفتاری به  که در بهبود چگونگی روابط اعضا و کارایی بیشتر آنان اثرگذار است. بخشی از این توصیه

 کنیم. شود که در ذیل به آنها اشاره می وط میروابط و ارتباطات کالمی و غیرکالمی، مرب
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 ــ تعريف ارتباط كالمي و غيركالمي

توان به کالمی و غیر کالمی تقسیم کرد. ارتباط کالمی شامل ارسال و دریافت  اجزای مهم ارتباط را می

امل های مهم آن صحبت کردن و گوش دادن است؛ و ارتباط غیرکالمی که ش های کالمی است که کانال پیام

های غیرکالمی مانند: زبان بدن، تماس چشمی، حالت چهره، وضعیت بدنی و ...  ارسال و دریافت پیام

 (  99، ص  9621) لواسانی ، محمدپور ،   شود. می

 ارتباط كالمي -

ها با آن افکار و عقاید، احساسات و  ترین شکل ارسال پیام است که انسان صحبت کردن مهم

ی مناسب از این کانال ارتباطی نقش بسیار زیادی در بهبود  کنند. استفاده های خود را بیان می خواسته

)  شود. یروابط بین فردی دارد و عدم آشنایی با اصول درست صحبت کردن ایجاد سوء تفاهم و تعارض م

 ( 99همان ، ص 

و گوی بین آ نها  صحبت کردن است. وقتی گفت ،ها ی اصلی ارتباط زوج ی نیز شیوهدر زندگی زناشوی

وگوها سلطه جویانه،  شود و وقتی گفت نیز خوب احساس می  بخش است، رابطه دوست داشتنی و رضایت

 ود.ش ، ناخوشایند احساس میانه و صدمه زننده است، رابطه نیزگستاخ

شوند، پس برای  ها افسرده می ها همانند بدن همانا این دل»مولی امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمود: 

 ( 461، ص  19، حکمت  9625) دشتی ،    «آمیز را بجویید. ها، سخنان زیبای حکمت شادابی دل

آزار،  ان روحآنچه توجه به آن اهمیت دارد، این است که فشارهای ناشی از کلمات نامناسب و سخن

گذارد. این امواج، آرامش فرد را مختل و رفتار وی را از حالت  امواج مغزی را به شدت تحت تأثیر می

  کند و این آغازی برای تنش و ناسازگاری در منزل است. عادی خارج می

اعد ی زناشویی است و دارای قو بنابراین چگونگی  صحبت کردن یکی از مسائل مهم در سالمت رابطه    

ی  های خود را بیان کنیم و رابطه کند افکار، احساسات و خواسته و ضوابطی است که رعایت آنها، کمک می

 بخش را به وجود آوریم.  دوست داشتنی و لذت



17 
 

 ــ  اصول عمومي صحبت كردن

 شود.  صحبت کردن اصولی دارد که رعایت آن سبب تقویت روابط می

 الف (  حرف زدن 

های دیگر  تواند از راه کنید که همسرتان نمی کنید، اطالعات شخصی را بیان می میوقتی با هم صحبت 

ی همسرتان  های زیادی مانند رفتار، حالت چهره و ... درباره متوجه آن شود. شما ممکن است از راه

 اطالعات به دست آورید، ولی شناخت از طریق صحبت کردن چیز دیگری است.

 ب (   خودافشايي كردن

های روابط صمیمانه محسوب  ها و آرزوها یکی از ویژگی ها، ترس خود افشایی یا بیان افکار، نگرانی

شود. سکوت موجب  تر می ترین افکار و تجربیات عمیق شود و ارتباط با در میان گذاشتن خصوصی می

وابط زناشویی انجامد ولی متأسفانه ممکن است در ر انزوا و تنهایی است و خود افشاگری به صمیمیت می

 ترین روابط بین افراد باشد، خود افشایی کمی وجود داشته باشد.  که باید از صمیمانه

ی  شناسند و الزم نیست خیلی درباره گیرند که کامالً همدیگر را می همسران بیشتر فرض را بر این می

ی  مرور کنید، دربارههای روزانه را  خود صحبت کنند. به همین دلیل ممکن است در پایان روز، فعالیت

ی احساسات، امیدها و رؤیاهایتان حرف  ی رابطه وگو بنشینید، اما به ندرت درباره ها به گفت فامیل و بچه

 بزنید. 

 (  96، ص  9621) لواسانی ، محمدپور ، 

ی  شود که همسرشان همه کنند که صرف دوست داشتن موجب می برخی زن و شوهرها فکر می

گذرد،  توانید به چیزی که در ذهن همسرتان می و آرزوهای آنها را بفهمد. ولی شما نمیها، نیازها  نگرانی

کنند و چه نیاز دارند با هم حرف  کنند، چه احساس می ی این که چه فکر می پی ببرید. دو نفر باید درباره

  بزنند.

 مصاديق مختلف ارتباطات كالمي 
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 پذيرش و عدم مقايسهالف ( 

 ،ر دهد، بپذیرد و باور داشته باشدنه شوهرش را بدون آنکه بخواهد او را تغییهنگامی که زن صمیما

کند که نیاز او به پذیرفته شدن از سوی همسرش برآورده شده است. مفهوم باور  شوهرش احساس می

 ای صمیمانه بپذیرد و از او استقبال کند به این معنا نیست داشتن به این معناست که زن، شوهرش را به گونه

عیب و نقص است. بلکه حاکی از آن است که زن تالش  که زن فکر کند شوهرش از هر جهت کامل و بی

کند که خودش در پی اصالح و بهبود خویش  کند شوهرش را اصالح نماید. او به شوهرش اعتماد می نمی

 باشد. 

 ( ن 5، ص  94ق ، ج  9491) حر عاملی ،  

اهمیت است. چنانچه یک مرد مورد پذیرش قرار گیرد برای مردان، پذیرفته شدن بسیار حائز 

یابد. اگر بدون قید و شرط مقبول زنش واقع شود این  های دیگر وی نیز پرورش می استعدادها و قابلیت

ی زناشویی خویش به کار برد و آن را  های دیگری را برای ارتقای رابطه گیرد که راه اندیشه در او قوت می

  تحکیم بخشد.

 ( 699، ص  9619) گری ، 

اند. بنابراین، وجود اختالف نظر و  زن و شوهر در دو خانواده و دو فرهنگ جداگانه پرورش یافته

ای اجتناب ناپذیر است. اعضای خانواده را باید با همان خصایص اخالقی و  سلیقه در هر مسئله

دیگران مقایسه نکنیم و های فردی لحاظ کنیم و هرگز آنها را با  های ویژه خود و توانایی پیچیدگی

های برتر دیگران را به رخ آنها نکشیم تا حس اعتماد و اطمینان و نشاط درونی را به آنها القا  موقعیت

 کنیم. 
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فرآ یند فعالی است که هر فرد از روی انتخاب آن را انجام  گوش دادن که در حالی؛ شنونده فعال  ب ( 

زوجین اتفاق می افتد.آن ها بیشتر یا مشغول شنیدن هستند  می دهد و لی گوش دادن واقعی به ندرت بین

 یا کاری را انجام می دهند که گوش دادن کاذب نا میده می شود.

در این نوع گوش دادن با تالش برای آماده کردن پاسخ ، مخالفت کردن، شنیدن چیز هایی که به نفع خود 

 . آلوده می کننداست، قضاوت کردن، پند و نصیحت کردن ،فضای ارتباطی را 

ارتباط سالم ، ارتباط فعال و متقابل است ، که باید به سخنان طرف مقابل با عالقه و توجه  کامل   ولی

گوش کنیم  و به  این  وسیله به  او نشان دهیم که  سخنانش برای ما مهم است . قطع کردن سخن طرف 

وجه کردن یا مشغول به کار دیگری مثل : مقابل ، ذهن خوانی کردن ،هنگام سخن گفتن او به جای دیگر ت

تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه ، تمیز کردن وسایل و ..... ، واکنش نشان ندادن و با نوعی بی تفاوتی 

به سخنان او گوش کردن ، نشانه ی بی توجهی به متکلم می باشد که اسباب رنجش را فراهم می نماید و 

تقابل می گردد. زنان بیش از آن که اشتیاق داشته باشند بشنوند ، موجب ضعیف شدن ارتباطات کالمی م

هستند و باید حتماً به نتیجه ای برسند .مرد ها  "فرایند مدار "چون زن ها  "تمایل دارند که صحبت کنند . 

نیاز دارند به هنگام صحبت تمرکز داشته باشند تا به احساسات خود دسترسی پیدا کنند ؛ هنگامی که 

ای مردی را قطع می کنید ، موقتاً تمرکز او را بر احساسات و افکارش مختل می نمائید . )دی صحبت ه

 (  696ش : ص  9626آنجلیس، 
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ولی باید به این نکته هم توجه کرد که شنیدن هم مانند سخن گفتن هنر است  و به نوعی همگام شدن با  

د ، در واقع به نوعی با آنان هم دلی کرده و طرف مقابل است . وقتی سخن دیگران را با اشتیاق می شنوی

 احساس نشاط درونی و صمیمیت را به آن ها القا می کنید.

شنونده ی خوب کسی نیست که در تمام مدتی که گو ینده صحبت می کند ،دها نش بسته بماند؛بلکه اگر 

 د.مو ضو عی برایش روشن نیست، صحبت طرف مقابل را قطع می کند تا از او سوال نمای

خالصه کردن کالم مقابل باعث می شود که شنونده همان پیامی را دریافت کند که گوینده قصد ارسال آن 

 را داشته با شد.

 

 ارتباط غير كالمي – 4

روابط غیرکالمی یکی از اجزای مهم ارتباط است که شامل ارسال و دریافت این نوع پیام است. که از 

  ان است.های اقتدار بخشیدن به مرد جمله راه

 الف ( اهميت روابط غير كالمي 

شود نیز تأثیر  ارتباط نه تنها تحت تأثیر سخنان طرف است، بلکه از زبان بدن و آن چه گفته نمی

فرستید و در این میان زبان بدن بدون استفاده از کلمات  پذیرد. کلمات فقط بخشی از پیامی است که می می

 (  992، ص  9621) لواسانی ، محمدپور ،   کند. های خود را منتقل می پیام

های چهره به چهره از نوع  درصد تمام ارتباط 56بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارند که نزدیک به 

به عبارت دیگر یک سوم معانی از  شوند. ما از طریق کلمات منتقل می  درصد پیام 66غیرکالمی هستند و 

شوند، بنابراین، بیشترین  ز طریق کانال غیرکالمی منتقل میهای کالمی و دو سوم مابقی ا طریق مؤلفه
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 929، ص  9622) اچ السون ، ایمی کی السون ،   گردد. اطالعات از طریق رفتارهای غیرکالمی مبادله می

 ) 

 

 هاي غيركالمي ب ( انواع ارتباط

به صورت  شود، ای رد و بدل می هایی که در هر رابطه از آنجا که بخش شایان توجهی از پیام

توان حس کرد. به همین دلیل شناخت  غیرکالمی است، نقش مهم آن در نوع و کیفیت رابطه زناشویی می

تواند به بهبود ارتباط شما و  ی درست و مناسب از آن می های غیرکالمی ارتباط و استفاده انواع کانال

 کاهش سوء تفاهم، ابهام و سردرگمی در ارتباط کمک کند.

 ـ  حالت بدن 

دهند  های بدنی خود، اطالعات زیادی را به دیگران انتقال می ها با استفاده از حرکات و جنبش انسان

ها، تکان دادن دست، پوزخند و هرچیز دیگری که در آن حرف زدن نیست، اما  مثل باال انداختن شانه

بنابراین حالت بدن  دهد. رود، اعتماد به نفس خود را نشان می دنیایی حرف دارد. کسی که محکم راه می

کند؛ برای مثال می تواند آرامش، تنش،  ی وضعیت روانی و هیچانی فرد منتقل می های مهمی را درباره پیام

 (  999، ص  9621) لواسانی ، محمدپور ،   عصبی بودن و خستگی و کسالت را نشان دهد.

 ــ تماس بدني 

مانند خوردن و آشامیدن و ... به آن  تماس بدنی یک تحریک حسی است که ما برای ادامه زندگی،

کنیم که  ای برقرار می رویم و رابطه می« دنیای تو»به « از دنیای من» نیاز داریم. به وسیله تماس جسمانی، 

 ( 96، ص  9626) شوت ،   ادارک و تفاهم در آن به مراتب بیشتر از ارتباط زبانی است.

توانید احساسات  و بدل شدن حتی یک کلمه می با تماس بدنی مثل گرفتن دست همسرتان بدون رد

شود و  مهمی مثل عالقه، محیت، همدلی و همدردی را منتقل کنید و سبب افزایش صمیمیت بین شما می
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ی خود و مشکالتش صحبت کند. لمس  کند تا درباره کند و تمایل پیدا می همسرتان احساس نزدیکی می

تری نسبت به ما  باشد و سبب گردد تا لمس شوند. نگرش مثبت ی پیام توجه و گرمی تواند در برگیرنده می

  و محیط پیدا کند.

 ماساژ جسماني

یکی از مصادیق تماس بدنی، لمس و نوازش کردن است که لمس و نوازش جسمانی، یکی از موارد 

 ( 649، ص  9619) دی آنجلیس ،  ابراز عشق و محبت است.

کند و احساس  زبان بدون کالم که ما را به هم نزدیک میماساژ نوعی برقراری ارتباط است. یک 

انگیزد. با توجه به این که تأثیر ماساژ فقط منحصر به بدن نیست، بلکه حداقل به همان  اعتماد را برمی

 (  99، ص  9626) شوت ،   گذارد. اندازه بر روح و روان شخص هم تأثیر می

 ــ  فاصله  

فرد دهیم و زمانی که از  میت و عالقه خود را به او  نشان میشویم، صمی وقتی به فرد نزدیک می

گذاریم. فاصله افراد، گویای نوع رابطه بین افراد  قگی خود را به نمایش میعال گیریم، نفرت و بی فاصله می

تواند ناشی از عالقه نداشتن و یا دلخوری و کدورت  ی زیاد در روابط صمیمانه می بنابراین فاصله است.

های جدی الزم  ( ولی حفظ فاصله به ویژه در زدن حرف 991، ص  9621)لواسانی ، محمدپور ،   باشد.

 است. 

 ــ حالت صورت 

ها مثل  ترین کانال ارتباط غیرکالمی است که از طریق آن انواع مختلف هیجان حالت صورت مهم

قب حالت صورت خود بنابراین مرا شود. عالقه، لذت، اضطراب، خشم، عشق و نفرت نمایش گذارده می

ای جدی مطرح شود. حاالت چهره و سخن  باشید، پیام صریح زمانی بیشترین اثر خود را دارد که به چهره

 (  999، ص  9622) ملک محمودی ،  شما باید پیام را منتقل سازد.
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ا ه شوند که کیفیت رویارویی چهره در برخورد و شخصیت، بیش از هر سخنی، دو صورت با هم روبرو می

دهد، روی  ای به گیاه می ی گفتار و رفتار دارد. همانگونه که خورشید جان تازه ای در نحوه نقش عمده

گشاده و خندان، نوعی سرخوشی، نشاط و سالمت به همراه داشته و افراد را زنده دل وسرحال نگه 

 دارد . می

 ــ تماس چشمي 

کنید. اگر  است که شما کجا را نگاه می های رفتاری هنگام صحبت با اشخاص این از بارزترین جنبه

توانید اعتماد به نفس، شجاعت، صمیمی بودن و هوشیاری خود را به  مستقیماً به چشمان وی نگاه کنید می

وی بفهمانید ولی بدانید که نگریستن به چشمان افراد، حد و مرزی دارد که معموالً متناسب با فرهنگ آن 

 (  999، ص  9622ملک محمودی ، )  جامعه است و باید رعایت شود.

های  دهد، در حالی که نگاه تماس چشمی مناسب، احترام و عالقه نسبت به طرف مقابل را نشان می

  تواند حاکی از تمایل نداشتن برای برقراری ارتباط، یا دلخوری و کدورت باشد. خیره می

 ـ  لحن كالم 

های به هم فشرده و در  طرز استفاده از صدا، عنصری حیاتی در ارتباطات ماست. کالمی که به دندان

آید، تفاوت زیادی دارد.  رانید، با پیامی که در حالت خوش از دهان بیرون می حال عصبانیت بر زبان می

های  با آهنگبیان یک جمله  کند. ترین شکل ممکن ذهنیت گوینده را مشخص می لحن صدا، به ساده

) محمدزاده ،   های متفاوتی را برساند. تواند معانی و پیام آمیز، خصمانه و یا همدالنه می مختلف مثل طعنه

 (96، ص  9626توانایی ، 

 گيري نتيجه

باشد و در  آرامش در لغت به معنای سکن، سکون و سکینه است. یعنی تسکین دهنده، آرام کننده می

اصطالح، حالتی نفسانی همراه با آسودگی و ثبات است و جایگاه بسیار رفیعی نزد خانواده دارد. قرآن و 

نقش عظیم و  دانند و این مطلب بیانگر احادیث زن را محور آفرینش آرامش در خانه برای همسر می
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باشد. البته منکر نقش مرد نیستیم زیرا که زن و مرد  حساس زنان در تنظیم و تعدیل خانواده و جامعه می

توانند این  مکمل هم در حفظ آرامش یکدیگر هستند. پس زنان با دانش نسبت به نقش محوری خود می

 آرامش را نسبت به همسر و در نتیجه خانواده برقرار کنند. 

ن با دانش به اینکه مردان سرپرست و قوّام خانه هستند باید با رفتار و گفتار خود به حفظ و ارتفاع زنا    

 ،رست صحبت کردن و لحن کالم منا سبحق والیت و حکومت مردان بپردازند. در نتیجه زن با طریقه د

ین اقتدار را حفظ د اکند می توان حالت صورت، حالت بدن و حتی تماس بدنی که با همسر خود برقرار می

 احساس رضایت و خوشبختی همسران را ایجاد نما ید .  ،کند و آرامش
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 حجاب و عفاف روز ،تيرماه21

 که -خان رضا. است حجاب کشف ی توطئه معاصر، تاریخ در اسالم دشمنان های توطئه پلیدترین از یکی

 تز اجرای درصدد -آمد کار سر بر ها انگلیسی هدایت و حمایت با و 9911 اسفند سوم کودتای طرح با

 ی  پدیده طرح، این های جلوه ترین مهم از. بود جامعه در لیبرالیستی های ارزش جایگزینی و زدائی اسالم

 قانون 9692 ماه  دی ششم در مجلس، حجاب، کشف ی زمینه ساختن آماده برای. بود حجاب کشف

 فرنگی، کاله و کراوات و شلوار و کت پوشیدن آن، اساس بر که کرد تصویب را البسه نمودن متحدالشکل

 و درباری زنان ویژه به زده، غرب زنان از ای عده تا شد باعث خان، رضا های تالش. شد الزامی مردان برای

 تأثیر تحت نیز مردم و شوند ظاهر عمومی معابر و مجامع در بدحجاب، یا حجاب بی صورت به دولتمردان،

 شد ترکیه عازم خان رضا 9696 سال در. ندادند نشان خود از را الزم حساسیت رضاخانی، ظلم و اختناق

 کردن غربی جهت در آتاتورک  کمال  مصطفی رهبری به ترکیه الئیک رژیم که تغییراتی ی مشاهد با و

 زدائی اسالم راستای در گذشته، از شدیدتر و گرفت قرار تأثیر تحت بود، کرده اجرا ترکیه مسلمان ی جامعه

 که دادند دستور دختران به تهران، دانشگاه افتتاح در ،9696 بهمن در. برداشت گام زدائی حجاب ویژه به و

 را مردمی های مخالفت و واکنش جهت، این در رضاخان اقدامات. شوند مشغول تحصیل به حجاب بدون

 کشتار و گوهرشاد مسجد قیام سرکوب به توان می ها، آن ترین مهم از که شد باعث روحانیت رهبری به

 و علما به اعتنائی بی با خان رضا گوهرشاد، مسجد ی فاجعه از پس ماه شش حدود. کرد اشاره مظلوم مردم

 مقررات تهران، در دختران مقدماتی دانشسرای التحصیلی فارغ جشن در 9694 دی 92 روز در مردم،

 بدون که -دخترانش و همسر اتفاق به خود و کرد اعالم رسمی و آشکار طور به را زنان حجاب کشف

 تشکیل معروف فراموسونر و معارف وزیر حکمت، اصغر علی ابتکار به که جشن این در -بودند حجاب

 .گردید آغاز تاریخ در ایران زنان برای سیاه ای دوره و کرد سخنرانی و شرکت گردید،

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

 تیر ماه به عنوان روز حجاب و عفاف 99لت نامگذاری ع
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 زيرپا نهادن رسوم مذهبي

پیاده همراه دسته جات عزاداری وقتی رضاخان به قدرت رسید، درصدد فریب مردم برآمد. او با پای     

-د را مقیّد به اصول مذهب نشان میحرکت می کرد و در مجالس عزاداری و تکیه ها حاضر می شد و خو

داد. اما بعد از پا گرفتن قدرتش، همه تالش خود را در راه زیر پا نهادن رسوم مذهبی به کار بست. او در 

مطهر امام رضا علیه السالم را به خاک و خون کشید و  راه رسیدن به اهداف شوم و پلید خود، حتی حرم

 واقعه مسجد گوهرشاد، نمونه بارز و علنی دشمنی او با اسالم بود.

 تغيير لباس دستور استعمارگران

رضاخان به دستور استعمارگران غربی و به کمک جریان وابسته روشن فکر، تمام توان خود را در تغییر 

عنوان لباس متحدالشکل، مردم را مجبور به تغییر لباس و کاله نمود و از  لباس ملی به کار گرفت و به

برای این مقصد استفاده کرد. او لباس روحانیت را ممنوع و  تمامی قدرت و ابزاری که در دست داشت،

منوط به اخذ اجازه نمود. سفر رضاخان به ترکیه، یکی از توطئه های روشن فکران وابسته بود تا رضاخان 

 تأثیر قرار گیرد و در تغییر ماهیت ملی و اسالمی ایران تالش نماید.تحت 

 پيش بيني مخالفت روحانيون

در زمان رضاخان، پیش از آن که طرح تغییر لباس و بر سر گذاشتن کاله شاپو به مرحله اجرا درآید، برای 

روحانی یا روحانی  جلوگیری از مخالفت روحانیان، نخست دولت اعالم کرد به این دلیل که اشخاص غیر

نمایان، نتوانند از پوشیدن لباس و عمامه سوء استفاده کنند، باید اشخاصی که به این لباس ملبّس هستند، از 

و مجتهدان نیز  ،یا خیر وشیدن لباس روحانیت صالحیت دارنددو نفر از مراجع گواهی بگیرند که آیا برای پ

وزارت معارف ببرند و اجازه پوشیدن لباس دریافت  شهادت نامه بدهند. سپس روحانیان گواهی را به

هایی نمود. پس از آن، افراد معمّم، کسانی که معمّم بودند، سخت گیری کنند. دولت بدین ترتیب، در مورد

یا در معابر رفت وآمد نمی کردند و در خانه می ماندند، و یا اگر در معابر رفت و آمد می کردند، گرفتار 

 پلیس می شدند.

 ير اقتصادي تغيير لباستأث
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تأثیر اقتصادی تغییر لباس و کشف حجاب، این بود که زمینه استفاده از لباس ها، لوازم آرایش و سایر 

فراورده های ظاهر فریب سرمایه داری فراهم گردید؛ زیرا تا وقتی که مرد و زن ایرانی لباس سنتی خود را 

ی کردند و بیش تر لباس ها و زیور آالت نیز در می پوشیدند، طبعا مناسب با آن زیور آالت مصرف م

داخل کشور تولید می شد و محتاج محصوالت غربی نبودند. این موضوع، برای سرمایه داری غرب 

غیرقابل تحمل بود. از این رو، با تغییر لباس مردان و زنان به سبک اروپایی، ایرانیان مجبور شدند تولیدات 

تهیه و مصرف کنند. بدین ترتیب، کم کم صنایع داخلی از قبیل کارگاه آن ها را وارد کشور کرده، سپس 

های نسّاجی پارچه و شال و نمدمالی و عبابافی و..، چون نمی توانستند با مدهای رنگارنگ پاریس و 

لندن و نیویورک مقابله و رقابت کنند، از بین رفتند و سرمایه های داخلی، به جای تولید، مجبور به 

 و سرمایه داران استعماری هم درآمدهای سرشاری را به جیب زدند.واردات شده 

 بايد صورتا و سنتا غربي شويم

رضا شاه بعد از مسافرت ترکیه، در اغلب اوقات، ضمن صحبت از پیشرفت سریع کشور ترکیه، از تغییر 

اوایل لباس مردان و رفع حجاب خانم ها سخن می گفت و این مسأله را تشویق می کرد. او یک روز 

ما باید صورتا و سنتا غربی شویم و باید در قدم اول، »، هیأت دولت را احضار کرد و گفت: 9694خرداد 

کاله ها تبدیل به شاپو شود. پس فردا که افتتاح مجلس دوره دوازدهم است، همه باید با شاپو حاضر شوند 

ید شروع به رفع حجاب زن ها نمود. و در مجالس باید کاله را به عادت غربی ها از سر بردارند و نیز با

 «.شما وزرا و معاونان باید پیشقدم شوید

 جنبش شيراز، مقدمه قيام مشهد

ق، وزیر 9666چند ماه قبل از قیام مردم مشهد، یعنی در یکی از شب های جمعه ماه ذی الحجه سال 

تلف مردم برپا می معارف مسافرتی به شیراز می کند و به مناسبتی، مجلس جشنی با حضور قشرهای مخ

شود. پس از ایراد سخنرانی ها و نمایش، در خاتمه، عده ای از دوشیزگان بر روی صحنه نمایان می شوند 

و ناگهان نقاب از چهره برمی گیرند و ارکستر آهنگ رقص می نوازد و دختران به پای کوبی می پردازند. 

شوند. روز بعد، این خبر مانند بمبی صدا می  در این هنگام، عده ای به عنوان اعتراض از آن جا خارج می

کند و عده ای از مردم در مسجد وکیل اجتماع می نمایند. سید حسام الدین فالی که از عالمان و روحانیان 
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با نفوذ شیراز بود، به منبر می رود و این گونه اعمال را تقبیح و محکوم می کند. خبر جنبش شیراز و 

سید حسام الدین صادر می شود و او را زندانی  بازداشتسد، به ناچار دستور ن می رتعطیل بازار به تهرا

 می کنند.

 تغيير لباس، مقدمه كشف حجاب

خبر گرفتاری حسام الدین فالی از روحانیان شیراز به حوزه علمیه قم، مشهد و تبریز می رسد. در تبریز 

آیت اللّه آقا میرزا صادق، درباره تغییر  دو مرجع بزرگوار، یکی آیت اللّه سید ابوالحسن انگجی و دیگری

لباس و کاله شاپو اعتراض می کنند. از تهران دستور تعقیب داده می شود که آن دو نفر توقیف و به سمنان 

تبعید می گردند. در مشهد هم که دستور تغییر لباس، به همراه خبر جشن شیراز و گرفتاری فالی و تبعید 

غایی برپا می کند و مراجع روحانی را سخت ناراحت نموده، جلساتی برای دو نفر از عالمان تبریز، غو

بحث و گفت وگو درباره این مسایل تشکیل می گردد. در این جلسات، مسأله تغییر لباس مطرح می شود 

و علما اظهار عقیده می کنند که دنباله تغییر لباس، به برداشتن حجاب منتهی خواهد شد و باید با شدت از 

 وگیری نمود.آن جل

 تغيير لباس پيامد تغيير فرهنگ

تغییر لباس، همواره پیامد تغییر یک فرهنگ است و انسان تا با فرهنگ خود وداع نکند، نمی تواند با لباس 

 خود وداع کند و تا فرهنگ یک قوم را نپذیرد لباس آنان را به تن نمی کند.

هر که خود را به گروهی شبیه سازد، هم از آن  درست به همین دلیل است که در احادیث ما آمده است که

لباس هر انسان، پرچم کشور وجود اوست؛ پرچمی است که او بر سر در خانه «. گروه به شمار می آید

وجود خود نصب کرده و با آن اعالم می کند که از کدام فرهنگ پیروی می کند. هم چنان که هر ملتی با 

قاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می کند، هر انسان نیز وفاداری و احترام به پرچم خود، اعت

مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته باشد، لباس متناسب با آن ارزش ها و بینش 

 ها را از تن به در نخواهد کرد.

 گرد همايي مردم در مسجد گوهرشاد
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د لباس بیگانه و اسالم زدایی شده بود. با بازداشت برخی مسجد گوهرشاد، محل اجتماع و سخنرانی بر ض

از عالمان مبارز، اجتماعات وسیع تر گردیده و لحن سخنرانان آتشین تر و شعار مردم تندتر شده بود. از 

مرکز به شهربانی مشهد دستور داده شد که واعظان معروف شهر را دستگیر کنند. اما گردهمایی فزاینده 

رشاد برای شنیدن سخنان واعظان و روحانیان، بیش تر شد. علما و مجتهدان در منزل مردم در مسجد گوه

یکی از مراجع اجتماع کرده و تصمیم گرفتند که تلگرافی به شاه مخابره و او را از اقدامات ضد دینی اش 

منصرف سازند. این تلگراف به امضای هشت تن از علمای متعهد ارسال گردید. سپس خطبای معروف و 

مشهور چون شیخ مهدی واعظ خراسانی، شیخ عباس علی محقق و شیخ بهلول در مسجد گوهرشاد به 

 منبر رفتند و مردم را بیش از پیش آگاه ساختند.

 حمله به مسجد گوهرشاد

، قزّاقان رضاخان برای متفرق ساختن مردم وارد عمل شدند و بی محابا به 9694تیر سال  99صبح جمعه 

ی کردند و در این ماجرا، حدود یک صد نفر کشته و زخمی شدند. اما مردم متفرق روی مردم تیرانداز

نگشتند و مقاومت کردند. پس از این هجوم، مردم از اطراف با ابزاری از قبیل داس، بیل و چوب و... به 

طرف مسجد سرازیر شدند. مسجد گوهرشاد لبریز از جمعیت گردید. روحانیان به ترتیب بر باالی منبر 

تیرماه در مسجد؛  99ضرت صاحب الزمان)عج( قرار گرفتند و به سخنرانی پرداختند. روز شنبه ح

شعارهای ضد سلطنت و ضد حجاب زدایی داده می شد و مسجد یک پارچه سرود مقاومت سر داده بود. 

. وحشت مقامات دولتی را فرا گرفت. سرانجام رضاشاه دستور داد که همه را دستگیر و مجازات نمایند

سران شهربانی و آگاهی، نیروهای خویش را هماهنگ کرده، قرار گذاشتند پس از نیمه شب، تهاجم خود 

را آغاز نمایند. قزّاقان نیز از قبل در نقاط حسّاس شهر و اطراف مسجد گوهرشاد مستقر شدند و مسلسل 

 های سنگین را بر بام های مشرف به مسجد کار گذاشتند.

 ه آستان قدس رضويحيله اسدي، نائب التولي

قزّاقان و نیروهای شهربانی و آگاهی که در اطراف مسجد و نقاط حساس شهر مشهد مستقر شده بودند، 

شایع کردند که برای حفاظت از بانک ها آمده اند. اسدی، نایب التولیه رضاشاه، از نقشه کشتار مطلع شد و 

که آن ها را از آن جا خارج کند. از این  چون می دانست که مجتهدان هم در مسجد هستند، درصدد برآمد
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رو، به دروغ پیغام فرستاد که تلگراف شما را اعلی حضرت همایونی پاسخ گفته، تشریف بیاورید برای 

مذاکره و با این حیله مجتهدان را از کشیک خانه به مسجد دارالتولیه کشاند. او می دانست اگر مجتهدان و 

یورش کشته شوند، خراسان یک پارچه آتش خواهد شد و این آتش، عالمان طراز اول در این حمله و 

گسترش خواهد یافت و دیگر به هیچ روی نمی توان از آن جلوگیری کرد. پس با این حیله علما را از 

 مسجد خارج ساخت.

 فتح مسجد گوهرشاد

ن، حرم مطهر پاسی از نیمه های شب دوازدهم ربیع الثانی گذشته بود که صدای غرش مسلسل های قزّاقا

امام رضا علیه السالم را به لرزه انداخت و سربازان شاه، به فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی، برای فتح 

مسجد گوهرشاد به حرکت درآمد. عده ای از مأموران مخفی رژیم، پیش تر وارد مسجد شده بودند و قرار 

رضاخان به داخل مسجد هموار کنند و بود آن ها از داخل وارد عمل شده و راه را برای ورود نیروهای 

چنین شد. دژخیمان اسلحه به دست، پا به درون خانه خدا گذاشتند و همه مسجدیان را از دم تیغ 

 گذراندند.

 توقيف علما و روحانيان

تیر، دولت به توقیف و بازداشت علما و روحانیان مشهد اقدام نمود وعده ای از علما را  99از روز یکشنبه 

د و عده ای از آن ها هم مخفی شدند. از جمله توقیف شدگان، آیت اللّه سید یونس اردبیلی و توقیف کر

آقازاده، فرزند آخوند مالمحمد کاظم بودند. بیش از سی نفر از عالمان و واعظان را دستگیر کردند و شهر 

ن جواز بود. تقریبا حالت حکومت نظامی به خود گرفته و ورود و خروج اشخاص به شهر، مستلزم داشت

ماموران برای دستگیری شیخ بهلول جایزه تعیین کرده بودند. پس از رفع غائله، اداره شهربانی برای پیدا 

کردن عامالن واقعه دست به کار شد و عده ای تحت بازجویی قرار گرفتند و در نتیجه، اسدی، نائب التولیه 

گیر شد و تحت محاکمه قرار گرفت و در آستان قدس هم که یکی از محرکان معرفی شد، بالفاصله دست

 دادگاه نظامی به اعدام محکوم گردید.

 اهانت به آستان قدس رضوي
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کشتار دسته جمعی مردم مشهد و دستیگری و محاکمه عده ای از علما و محکوم کردن جمعی در دادگاه 

ور موجب گفت های نظامی و صدور مجازات های سنگین و حکم اعدام برای عده ای، رفته رفته در کش

وگوها و ابراز نارضایتی هایی گردید و مردم در مورد دیانت رضاخان دچار تردید شدند؛ زیرا مردم آن 

چه در صحن حضرت رضا دیده بودند، برای یکدیگر بازگو کرده و این همه قساوت و خون ریزی را 

در این مکان مقدس،  کردند؛ چرا که نظامیان، حرمت آستان قدس رضوی را رعایت نکرده وتقبیح می

 خون هزاران بی گناه را بر زمین ریخته بودند.

 سخن رهبر كبير انقالب

آن »... رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی رحمه اهلل در خصوص تغییر لباس و کاله چنین بیان داشتند: 

رقی کشور می دانند، هایی که این قدر قوه تمیز ندارند که کاله لگنی را که پس مانده درندگان اروپاست، ت

با آن ها حرفی نداریم که آن ها از ما سخن خردمندانه را بپذیرند و عقل و هوش و حس آن ها را اجانب 

دزدیده اند... . آن روز که کاله پهلوی سر آن ها گذاشتند، همه می گفتند: مملکت باید شعار ملی داشته 

گنی ]شاپو[ ن است. چند روز بعد، کاله لباشد، استقالل در پوشش دلیل استقالل مملکت و حافظ آ

ها، یک دفعه حرف ها عوض شد. گفتند: ما با اجانب مراوده داریم. باید همه هم شکل گذاشتند سر آن

باشیم تا در جهان با عظمت باشیم. مملکتی که با کاله عظمت برای خود درست می کند یا برایش درست 

 «.را هم می برند می کنند، هر روزی کالهش را ربودند، عظمتش

 قيام مسجد گوهرشاد، نقطه اوج مبارزات

د و زندانی شدن جمع بسیاری از قیام مسجد گوهرشاد و کشته شدن هزاران نفر از مردم و روحانیت و تبعی

ها، نقطه اوج مبارزه های بر ضد رضاخان بود و از آن واقعه جان گداز تا سقوط پهلوی اول و دوم، این آن

ادامه داشت تا این که خداوند متعال، پاداش این مبارزات و از جان گذشتگی ها را،  مبارزه هم چنان

پیروزی انقالب اسالمی، که از بزرگ ترین انقالب های تاریخ است، قرارداد و این ملت را به نعمت 

 استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی آراسته و مفتخر ساخت و عظمت اسالم را زنده نمود و آن را مقدمه

ای برای ظهور و قیام شمشیر انتقام گیری و عدالت فراگیر و نابودی بت های گسترده عالم گیر، حضرت 

 مهدی موعود)عج( قرار داد.
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 تيرماه؛ روز حجاب و عفاف 

-کمک می کند و از سقوط به پرتگاه پایبندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی

 .قرار دارد مانع می شود هایی که در سر راه آنان

 نامگذاري روز حجاب و عفاف

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری 

شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و 

 .خون کشید

  

 ي كشف حجاب توطئه

که  -خان ی کشف حجاب است. رضا های دشمنان اسالم در تاریخ معاصر، توطئه لیدترین توطئهیکی از پ

درصدد اجرای تز  -ها بر سر کار آمد و با حمایت و هدایت انگلیسی 9911با طرح کودتای سوم اسفند 

ی   پدیده های این طرح، ترین جلوه های لیبرالیستی در جامعه بود. از مهم زدائی و جایگزینی ارزش اسالم

قانون  9692ماه   ی کشف حجاب، مجلس، در ششم دی کشف حجاب بود. برای آماده ساختن زمینه

متحدالشکل نمودن البسه را تصویب کرد که بر اساس آن، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کاله فرنگی، 

 .برای مردان الزامی شد

  

ویژه زنان درباری و دولتمردان، به صورت  زده، به غربای از زنان  خان، باعث شد تا عده های رضا تالش

حجاب یا بدحجاب، در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم نیز تحت تأثیر اختناق و ظلم  بی

 .رضاخانی، حساسیت الزم را از خود نشان ندادند

  

ه به رهبری ی تغییراتی که رژیم الئیک ترکی خان عازم ترکیه شد و با مشاهد رضا 9696در سال 

ی مسلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحت تأثیر قرار گرفت  آتاتورک در جهت غربی کردن جامعه  کمال  مصطفی
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، در 9696در بهمن  .زدائی گام برداشت ویژه حجاب زدائی و به و شدیدتر از گذشته، در راستای اسالم

 .تحصیل مشغول شوندافتتاح دانشگاه تهران، به دختران دستور دادند که بدون حجاب به 

  

به محمود جم که در پی استعفای فروغی از سمت نخست  9694آذر  99رضاشاه در  به بهانه تمدن

این چادر چاقچورها را چطور می شود از بین برد؟ نزدیک دو سال »وزیری جایگزین وی شده بود گفت: 

که به ترکیه رفتم و زن های  است که این موضوع، سخت مرا به خود مشغول داشته است؛ خصوصاً از وقتی

آنها را دیدم، دیگر از هرچه زن چادری است بدم آمده است. اصالً چادر و چاقچور دشمن ترقی و 

 .…پیشرفت مردم است

 

وزیر گفت: اگر شخص اعلی حضرت همایونی پیش قدم شوند، مردم همه تأسی خواهند کرد؛ که از قدیم 

پس از شنیدن سخنان او چند لحظه تأمل کرد و در حالی که به  ، شاه«الناس علی دین ملوکهم»گفته اند: 

دیگران که اقدام نمی کنند،  !نظر می رسید قبالً در این زمینه هماهنگی شده است، پاسخ داد: بسیار خُب

  !منِ پیرمرد حاضرم جلو بیفتم و سرمشق شوم

 خوندراگوهرش

داد درشکه چی های مشهد و رفتگران تهران رضاشاه در آغاز اجرای برنامه های ضداسالمی خود، دستور 

، عالوه بر شایعات 9694کاله شاپو )کاله تمام لبه فرنگی( بر سر گذارند. اجرای این برنامه از ابتدا خرداد 

مربوط به کشف حجاب، در مشهد تالطمی ایجاد کرد. سرانجام آیت اهلل قمی پس از مشورت با تعدادی از 

به تهران سفر  9694تیر  1ری از کشف حجاب و استفاده از کاله شاپو، در رجال و روحانیان، برای جلوگی

  .کرد

محاصره محل اقامت ایشان در شهر ری از سوی حکومت، یکی از عوامل اصلی خشم و خروش مردم     

تیرماه انجامید. آیت اهلل قمی مدتی پس از  99مشهد گردید و به کشتار بیرحمانه در مسجد گوهرشاد در 

تار، به عتبات عالیات تبعید شد و مأموران شهربانی درصدد دستگیری دوستداران ایشان از جمله این کش

شیخ محمدتقی بهلول برآمدند. شیخ محمدتقی بهلول برای پیگیری اوضاع و جویا شدن از احوال شیخ قمی 
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وی، او را در  به مشهد رفته بود که مأموران شهربانی، در پی مداخله زائران و خدام برای فراری دادن

 .صحن کهنه زندانی کردند. ولی مردم در صحن جمع شدند و با حمله به مأموران، ایشان را آزاد کردند

  

بهلول به مسجد گوهرشاد رفت و در آنجا به مبارزه خود ادامه داد. با اینکه شهربانی چندین بار وارد عمل 

نکه به درخواست استاندار، فرمانده لکشر، شد و حکم متفرق شدن مردم را داد، نتیجه ای نگرفت تا ای

مأموریت را به هنگ پیاده داد و آنها اطراف مسجد و حرم را محاصره کردند و تعداد زیادی از زوار )دو 

 .هزار نفر( را به قتل رساندند

  فعفا جرم به

ا ماندند در دوران کشف حجاب، بسیاری از بانوان که نمی خواستند بدون حجاب خارج شوند، در خانه ه

و عده ای فقط شب ها رفت و آمد می کردند و در برخی خانه ها به ناچار حمام ساخته شد. کسانی هم 

 .که امکانات بیشتری داشتند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و ترک دیار کردند

 

 

 حجاب باعث حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث فحشا و تزلل خانواده است

 حجاب و عفت

http://www.beytoote.com/art/decorum/day3-hijab2-chastity.html
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اند. تفاوتی که بین منع و بازداری  در اصل معنای منع و امتناع مشترک« عفت»و « حجاب»ی  دو واژه    

حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر 

است، ولی است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی 

های عمومی انسان است؛  با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی

  .بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است

جاب در تقویت و پرورش تر و بهتر باشد، این نوع ح بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش

تر باشد  تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش روحیه

 .گردد تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش

  

  آثار و اهميت حجاب

پوشیده از بین خود و خدای خود ،  حجاب بالهای فرشته های زمین است ، زن :موفقيتهاي معنوي    

 .خداوند را برگزیده است و از بین احکام دین و خواسته های نفس به احکام دین رو کرده است

زنی که دیده نشود مورد طمع قرار نمی گیرد امنیت و آرامش خاطر از آثار  : مصونيت وآرامش زن    

امش بیشتری دارد پوشش دینی نیز نگهبان بارز حجاب اسالمی است انسان در پناه محافظ، احساس آر

زن از نگاههای آلوده و آسیبهای احتمالی است که به زن مصونیت و آرامش می بخشد و هر چه این 

 .پوشش کاملتر گردد درصد امنیت وحفاظت آن باالتر می رود

زن را  حجاب اسالمی تجلی زیبایهای معنوی زن است بدون شک حجاب دینی ، : سالمت و زيبايي     

زحمت حجاب   .از آفات و بیماریهای بسیاری بیمه می کند ومی تواند طراوت وجمال او را پایدار سازد

حق بیمه ای است که زن برای حفظ آرامش و سالمت آرامش خود می پردازد زیرا حجاب پرده ای است 

وگیری می کند زن بی ومشکالت دیگر به درون محیط امن او جل بیهوده سخنان  که از ورود تیرهای نگاه

 از  گردد آفات فراوانی سالمت اوراحجاب آسیب پذیر است وقتی که زن از حجاب دینی خود خارج می

 .، سالمتر وپاکیزه تر نگاه می دارد. حجاب زن را پاینده تربردمی بین
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برابر وسوسه پوشیدگی زنان و رفتار متین جوانان در اجتماع همواره سدی محکم در  : كاهش مفاسد    

های شیطانی بوده است. مقایسه آمار جنایات جنسی در جامعه نشان می دهد که زنانی که دارای 

پوشیدگی و محجب هستند نقش مهمی در کاهش مفاسد اجتماعی دارند زیرا بسیاری از جنایات جنسی، 

رفتار و کردار وجود با عفت و پاکدامنی جوانان و حجاب زنان از بین می رود. وقتی که عفت در نگاه و 

داشته باشد تحریکات جنسی هیجانات و عشقهای کاذب که بسیاری از جوانان را گرفتار کرده است نیز از 

 .میان می رود وسالمت اخالقی نیز برجامعه حاکم می شود

حجاب باعث حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث فحشا و تزلل خانواده است. : حفظ بنيان خانواده    

حجاب و بی بند و بار  بی زنان شدن زیاد  یکی از دالیل کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده به دلیل

و آرایش کرده و عشوه گر است؛ چرا که زنان رنگارنگ و آرایش کرده در همه جا حاضر بوده و مردان 

زدواج خود را محدود با دیدن و ارضاء شدنشان کمتر به تشکیل خانواده فکر کرده و تصور می کنند با ا

 .خواهند کرد

زنان با حجاب خود هم در تحکیم خانواده شخصی خود نقش دارند و هم در تحکیم خانواده دیگران.     

اما نقش آن ها در تحکیم خانواده خود، به این لحاظ است که اعتماد شوهر را به پاکی خود جلب می 

باشند تمتعات خارج از خانواده محروم میدان دیگر از اما نقش آنها در تحکیم خانواده دیگران، مر .کنند

 .لذا به همسران خود بیشتر توجه می کنند

از سوی دیگر رعایت پوشش اسالمی از سوی زنان در برابر مردان یکی از مولفه های سامان دهنده     

خواسته رقیبانی در روابط سالم زن و مرد در اجتماع است و زنان را از صورت کسانی که خواسته یا نا 

خوانند ، خارج می کند و  برابر همسر مردان قرار می گیرند و مردان را به خود و زیبایی های خود می

های همسران را برای یکدیگر و درون خانواده نگه می دارد و باعث پدید آمدن جاذبه های بیشتر جاذبه

 .ن خانواده کمک می کندهمسران برای یکدیگر می شود و از این راه به استواری بنیا

 و عفاف روز عنوان به حجاب، کشف علیه را مشهد مردم قیام سالروز کشور، عمومی فرهنگ شورای    

 حجاب، کشف با مقابله در گوهرشاد مسجد ی واقعه و مشهد مردم قیام. است کرده گذاری  نام حجاب

 ی حمله. است نشده کن  ریشه کشور در شومش آثار متأسفانه هنوز که است منکری با مبارزه بارز مصداق
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 ی خطه مردم درخشان ی پیشینه از نشان مشهد مردم مقاومت و گوهرشاد مسجد به رضاخانی های قزاق

 9شود می محسوب غرب فرهنگ تهاجم با مقابله در خورشید،

 

 

 

 بسمه تعالی

 کند....آنچه که تبلیغ را شیرین و مؤثر می

 مریم گلچین: معاون فرهنگی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج نویسنده:

یکی از راهکارهای مؤثر در تبلیغ و جذب حداکثر مستمعان، توجه به مخاطبین مجالس دینی است. از جمله 

اند که با مادرانشان در این حاضران و مستمعان مجالس سخنرانی دینی و تبلیغی، دختران خردسال و نوجوانی

 مند شوند.به خوبی از این مجالس بهره توانندشوند و با توجه به سن خاص خود میجلسات حاضر می

ای نزدیک بانوان جوان حکومت اسالمی و مادران از آنجائیکه این جمع دختران خردسال و نوجوان در آینده    

 ی خودیران خانوادهمشاغل مختلف اجتماعی و مهمتر از آن بعنوان مد و های جامعه خواهند شد و در پستآینده

و بانوان اثر گذار و سرنوشت ساز جامعه فعالیت خواهند کرد، آشنایی آنان با مسائل اعتقادی و اخالقی بسیار 

که مبلغین  آیده مادرانشان در اینگونه مجالس، فرصت مغتنمی بشمار میزم و ضروری است و حضور آنان همراال

مباحث  کنند و با برخوردی متین و شایسته با آنان و جلب توجهشان،ه خوبی از آن استفاده توانند بمحترم می

                                                           
1
-arzandetrinzint.blogfa.com. 

2-howzeh.net. 
3-nlai.ir.  
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و بیاموزند به طور مثال: وقتی مواجه  اعتقادی دینی واخالقی مورد نیاز آنان را به نحوی جذاب به آنان القا نموده

یز از مبلغ و یا سؤاالت پی در پی و شبهه انگ دهستن شدیم با جوانانی که در وسط سخنرانی مشغول صحبت با هم

گوش  های آنانبا صبر به صحبت ه آنان نظر کند و سپسکنند، مبلغ باید با آرامش تمام و نگاه محبت آمیز بمی

به یک یک  بشنود و با دقت و حفظ خونسردی ضات و سؤاالت بحث برانگیز آناناعترا ، تا جایی که بتواند بهدهد

مجلس را کنترل نموده و ضمن تعریف و تمجید از جوانان و روح لطیف و ذهن پرسؤال  مطالب آنان پاسخ دهد،

 آنان و حفظ احترام مدعوین را نموده و سپس با برگرداندن مجلس به آرامش قبلی، مباحث را ادامه دهد.

نظر به  در بحث و فرصت اظهار البته عنوان نمودن بعضی مباحث مورد نیاز آنان و مشارکت دادن خودشان    

 نماید.های اعتقادی را در آنان تثبیت میمند به شرکت در مباحث دینی نموده و آموزهبهترین وجه آنان را عالقه

صبر و تدبر الزم در برخوردشان آنان را تشویق و ترغیب به حضور مبلغین محترم در این راستا باید با متانت، 

  ندگار را در ذهن آنان به جای گذارند.ای خوش و مامستمر در این جلسات نموده و خاطره
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 میالد حضرت معصومه علیه السالم

صدای شادی افالکیان از کوچه پس کوچه های مدینه به گوش می رسد. از خانه ساده و با صفای امام     

خورشید می کاظم علیه السالم ، نوری به آسمان برخاسته است. ستاره ها نورانی تر شده اند و ماه، همچون 

درخشد. صدای گریه ای سکوت آسمان ها را شکسته، انتظار عاشقانه پدری را به پایان رسانده، و لب های پر از 

نور پیشوای هفتم را به لبخند زینت داده و بر اماممان، حضرت رضا علیه السالم همدمی بخشیده، تا زینبی 

 .السالم معطر شده است معصومه علیها دیگر برای حسینی دیگر باشد. آری، مدینه از شمیم فاطمه

 زندگینامه حضرت معصومه سالم اهلل علیها

هجری در مدینه دیده به جهان گشود و در خانه ای بزرگ شد که پدری  371حضرت فاطمه معصومه )س( در سال 

 .چون امام کاظم )ع( و برادری چون حضرت رضا )ع( در آن می زیست

گفته اند که بانویی الیق و پاک و با ایمان بود و چون حضرت « اروی»یا  «نجمه»یا ، «خیزران»نام مادر آن حضرت را 

 .آراسته شد« طاهره»ع( را به دنیا آورد، به لقب (رضا 

فاطمه معصومه )س( در دامان ایمان و پاکی رشد کرد و در چشمه عفاف و عصمت و علم و حکمت به طهارت روح و 

ع( و از طرف پدر (تبارش نبوی، فاطمی و علوی بود. جدّ او از طرف مادر از نسل امام حسن مجتبی جان رسید. نسب و 

السالم علیکِ یا بنتَ الحسنِ و »از نسل امام حسین )ع( بود. از این رو در زیارت نامه اش خطاب به او گفته می شود: 

 .«الحسین

بود. ویژگی های روحی و خصایص فردی و خلق و خوی  «سرو پاک دامنی»عبادت و ادب، شاخ و برگ روییده بر آن 

واالیش سبب شده بود که ا ورا کریمه خاندان رسالت بنامند و با این لقب در زبان عالمان و فقیهان شیعه از او یاد می 

 .شد؛ لقبی که از میان بانوان اهل بیت، تنها مخصوص او بود

این القاب پاک، «. معصومه»و « مِقدامه»، «عابده»، «محدّثه»ن: لقب های دیگر او هر کدام گویای فضایل اوست؛ همچو

 .یادآور حضرت زهرا )س( است که حضرت معصومه )س( هم شرافت و نجابت را از آن بانو به ارث برده است
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 وووووو

 

 والدت امام رضا علی السالم:

را با  منوره دیده به جهان گشود و عالم هستی مدینهقمری در  341سال  ذی القعدهالسالم در یازدهم  امام رضا علیه 

  خت.نوار الهی و ذاتی خویش، منور ساا

و برخی دیگر یازدهم  351سال  ذی الحجهنگاران تاریخ تولد آن حضرت را در یازدهم   گرچه برخی از مورخان و سیره

اند، ولیکن معروف و مشهور میان علمای ما، همان ذی القعده سال  قمری ذکر کرده 351و یا سال  353سال ذی القعده 

  .باشد السالم می قمری، چند هفته پس از شهادت جدش امام جعفرصادق علیه 341

 مادر امام رضا علیه السالم

مادر آن حضرت نجمه خاتون می باشد. هشام بن احمد یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السالم 

 گوید: روزی حضرت به من فرمود: آیا کسی از طرف مغرب زمین آمده که بنده و کنیزی آورده باشد؟ 

 گفتم: نه 

و رفتیم دیدیم مردی از اهل مغرب تعدادی بَرده و  حضرت فرمود: چرا، یک نفر آمده، بیا نزد او برویم، پس سوار شدیم

  .کنیز آورده

کنیز نشان داد ولی حضرت هیچ کدام آنها را قبول نکرد  9حضرت به آن مرد فرمود: کنیزان خود را به ما نشان بده و او 

  .و فرمود: به اینها حاجتی نیست، کنیز دیگری به ما عرضه کن

  .آن مرد گفت: دیگر ندارم

  .فرمود: چرا، کنیز دیگری هم نزد تو هستحضرت 

  .آن مرد گفت: به خدا قسم فقط یک کنیز دیگر دارم که او مریض است. ولی هر چه کردند، او را نشان نداد

  !حضرت برگشتند و فردا دوباره مرا نزد او فرستادند و فرمودند: برو و به هر قیمتی که آن کنیز را می فروشد، از او بخر

  .گیرمید: من آمدم و صاحب کنیز، قیمتی برای آن کنیز تعیین کرد و گفت کمتر نمیهشام میگو

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
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  .من هم پول را دادم و آن کنیز را خریدم

 آن مرد پرسید: شخصی که دیروز همراه شما بود، کیست؟ 

  .گفتم: مردی از بنی هاشم. گفت از کدام دسته؟ گفتم: از بزرگان بنی هاشم

  .دانمبیشتر نمیگفت: بیشتر بگو. گفتم: 

گفت: پس بشنو تا برایت بگویم، من این جاریه را از سرزمینهای دور مغرب زمین خریدم، زنی از اهل کتاب پرسید: این 

 بینم؟ جاریه کیست که با تو می

  .گفتم: او را برای خودم خریده ام

بهترین فرد روی زمین باشد و به زودی از او آن زن گفت: این کنیز هرگز سزاوار همچون تویی نیست بلکه او باید در نزد 

  .پسری متولّد خواهد شد که شرق و غرب عالم به او میگروند

هشام میگوید: من آن جاریه را نزد حضرت موسی بن جعفر علیه السالم آوردم و چندی نگذشت که از آن جاریه حضرت 

  .علی بن موسی الرضا علیه السالم متولد شد

ظاهر میشود که این جاریه را مادر حضرت موسی بن جعفر، حمیده خاتون خریداری فرمود و بعد به از بعضی از روایات 

  .آن حضرت بخشیده است

حمیده خاتون، مادر حضرت امام موسی کاظم علیه السالم، شبی رسول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم را در خواب دید 

پسرت موسی است و به زودی بهترین فرد زمین را به دنیا خواهد  نجمه متعلق به این حمیده، ای »که به او فرمود:

 .«آورد

(  نجمه)  تکتم! فرزندم »روایت شده است که حمیده خاتون به فرزند گرامی خود، حضرت موسی بن جعفر، عرض کرد:

  .ا او خوبی کنیکنم ب شک ندارم که نسل او پاک و طاهر خواهد بود. توصیه می و ام ندیده او از بهتر من که است زنی

رفت؛ او زنی عابد و پرهیزگار بود و همواره  تکتم مادر حضرت رضا علیه السالم بود و بهترین زن روزگار خود به شمار می

  .کرد نسبت به خانم خود، یعنی حمیده خاتون، احترام کامل را رعایت می

 -خیزران  -سکن  -تکتم  -همچنین برای مادر حضرت رضا علیه السالم چند نام ذکر شده است که عبارتند از: نجمه 

 .صقر وقتی حضرت رضا علیه السالم متولد شدند آن بانو را طاهره نامیدند وسمان  -ام البنین -سکینه  -اروی  -شقراء 
[۲]

  

السالم به من فرمود:  کاظم علیه پدرش امام موسی آوردم، دنیا به را رضا فرزندم هنگامی:  نجمه خاتون، در حدیثی گوید

فایی نویسنده کتاب نجمه خاتون حجه االسالم حمید احمدی جل .اهلل در زمین است او را بگیر و خوب نگهدار زیرا او بقیه

  :گویدمی

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-2
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ین امام شود، گویا وجود نازن االخبار و برخی از منابع دیگر فهمیده می که از نقل شیخ صدوق در عیون چنان»

رود چند ماه  که احتمال می-ابتدا برای مدتی کاظم)ع( پس از آنکه آن بانوی مخدره را به منزل خود آوردند، 

آن را به عنوان یک کنیز، به مادرشان حمیده خاتون تحویل دادند و پس از گذشت این  -بیشتر طول نکشید

 .آورد واقع آن بانو را به عقد آن امام بزرگوار در مدت، بانو حمید خاتون، دوباره او را به آن حضرت بخشید و در

به خاطر این است که آن بانو، در   گوییم این مدت فاصله، بیش از چند ماهی طول نکشیده است، اینکه می

، امام رضا)ع( از آن بانو به دنیا آمد و مدت حمل امام)ع( نیز، 341وارد مدینه شده است و در سال  347سال 

رف و طبیعی )یعنی همان نه ماه( بوده است، پس این مدت فاصله، نباید از دو یا سه ماه بیشتر به اندازه متعا

 «.طول کشیده باشد

اند و آنان  نامیده شده "علی"السالم، چهار تن از آنان به واژه زیبای  شایان ذکر است که از میان امامان معصوم علیهم

علی بن )السالم(، امام هشتم  لسالم(، امام چهارم )علی بن الحسین علیها طالب علیه عبارتند از امام اول )علی بن ابی

  م(.السال علیهالنقی بن محمدتقی  السالم( و امام دهم )علی موسی الرضا علیه

 امام رضاالسالم نیز ابوالحسن بود، کنیه  کنیه آن حضرت، ابوالحسن است و چون کنیه امام موسی بن جعفر علیه

  .های شریفش عبارتند از: رضا، صابر، رضی، وفی، فاضل و صدیق گویند. لقب السالم را ابوالحسن ثانی می علیه

نامیدند که پسندیده خدا در آسمان و مورد  "رضا"شهرت بیشتری دارد و آن حضرت را از این جهت  "رضا"اما لقب 

السالم در زمین بود و دوستان و دشمنان به اتفاق از وی  علیهم ائمه اطهارصلی اهلل علیه و آله و  رسول خداخرسندی 

 .خشنود و راضی بودند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
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 حسرت روی خدا

 سمانه فتوحی

 ها را درنوردروح من این سایه

 ها را درنورددرنورد این خانه

 فح کن رمز حقیقت را، چه باک

 گرد گردان بندها را درنورد

 آسمان را بندها تعقیب کن

 ها کهکشان را درنوردنیمه شب

 سر بزن بر حوریان دیرها

 ی افالکیان را درنوردپرده

 کشف کن راز سرای غیب را

 ها را درنوردنرم نرمان غیب

 عرشیانسربزن اینبار هم بر 

 مأمن عرش خدا را درنورد

 باز هم باال برو، بر اوج نور

 شمس الضحی را درنوردچون نبی،

 چشم در چشم خدا، نزدیک شو
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 این رگ دوری زما را درنورد

 غرق کن خود را ز نزدیکی به او

 روح من روح خدا را درنورد

 نوش باد این شهد قربت روح من

 حسرت روی خدا را درنورد

 عربی را به صورت کاربردی بیاموزیم؟ چگونه زبان

  نویسنده: فریده جان محمدی

ٔ

-
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 ههههیی

               ها را مکتوب نماییمهای خود تحقیق کنیم و آنخوب در باره اندیشهچگونه خوب بیاندیشیم،  

                                                                                                                                       

      

 ون پژوهشی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجامقدم مع ،نویسنده:ناهید سلیمانی

تا طرح و دسته بندی سؤاالت پیش  ،ق که به نوشتن مقاله منجر شوددوستان خوبم، برای ادامه کار تحقی

 برای هر دسته یک نام و تیتررفتیم؛ حال باید پردازشی در باره سؤاالت دسته بندی شده انجام دهیم، ابتدا 

هر کدام از این تیترها را  دهیم.ها و تیترها را سنجیده و با هدف خود تطبیق میکنیم بعد این نامانتخاب می

انتخاب کرده، همان موضوع را ی خود ت بیشتری با هدف داشته باشد را به عنوان موضوع مقالهکه مطابق

ی بعد تیترهای بعدی را که هر کدام یک در مرحلهگیریم، به همراه چیست به عنوان سؤال اصلی در نظر می

ی چیست آورده تا سؤاالت فرعی ن صفت و باضافهی آصفتی از موضوع است را همراه موضوع باضافه

  های مختلف مقاله مشخص شده است.ها و قسمتتا اینجا فصلشکل بگیرد؛ 

، با یک ترتیب منطقی شماره گذاری نمودرا  هاآن حال باید تیترها را دسته بندی کرد و اول و دوم    

ده و برای کر لی به جزیی مشخصاز ک منطقی ترها رابه ترتیبهای موجود در هر یک از این تیاکنون سؤال



51 
 

ی را در این صفحه یم و مطالب آماده کردهگیری جدا در نظر میها یک صفحهسؤال هر کدام از این

 نویسیم.مشخص می

 کهاست  بدهیم. الزم به ذکر بعد از جمع آوری مطالب اکنون آماده هستیم تا شکل منسجمی به مقاله    

 .شودی بعدی بیان میدر شماره ان شاء اهلل که و موضوع مورد عالقه دست پیدا کرد به هدف چگونه باید

 

 فراخ خیال  عرصه

 )منظری بر مشابهت های تصویرسازی شاعران و سینماگران(

 *فریده صدائی

 چکیده

ذخایر صور و  و هنرمندی است. ذهن هنرمند گنجینههنر  عالم 3عالم خیال

د مفاهیم ذهنی اندیشه هایی است که در اثر او متبلور می شود. به عبارتی دیگر هنرمن

 ا به تصویر در می آید یا بر پیکرهخیال و اعجاز ترکیب رنگه خویش را به مدد قوه

دارد یا به صورت تصویر متحرک درمی آورد یا به نغمه و لحن بدل سنگ آنرا برپا می

خشد. هر چه کالبد کلمات می ریزد و جانی دوباره به آنها می ب می کند و یا در

ادراک و تخیّلش غنی تر باشد، اثر فاخرتری را خلق می کند و  قوه او بواسطه اندوخته

از تکرار و مالل، فاصله می گیرد. از میان مظاهر متنوع هنری جلوه گری مناظری که 

بت و نزدیکی می یابد که  امکان شاعران و سینماگران خلق می کنند، گاه چنان قرا

تعبیرپذیری به هم را فراهم می کند. در این مقاله سعی شده است شباهتهای خلق 

مشابهی که آن دو را در  روند تفکر هنری یاری می  هتصاویر شعری و سینمایی و شیو

 کند را مورد بررسی و نگرشی تحقیقی قرار داد.

 سینما، تصویر، تصویرسازی.کلید واژه ها: هنر، خیال، شعر، 

 

 

 

      

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال *  

Farideh_sedaei@yahoo.com      
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 درآمد
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( و قدرت تصور و تجسّم، نخست yc  aaetVLlausiVهنرمند به مدد توانایی ادراک، تقویت سواد بصری)   

شاعر با کلمات و  در ذهن پرتکاپویش دست به آفرینش می زند.آنچه را که نقّاش با رنگ و ایجاد سایه روشن،

است. نقشی است  نامکرر که از ( egVms«)تصویر ذهنی»دان با نغمات بیان می کند، بازتابی از موسیقی

این مظاهرهنری و جلوه گری ها تنها شکل بیان است که متفاوت است.  خیال منعکس شده و در همه آینه

ن روند آفرینش همه از اندیشه و احساس، تجربه و تخیّل هنرمند نشأت گرفته است؛ در مورد سینما نیز همی

او برای ابراز و بیان راهی جز انعکاس آن تصاویر بر   پر مشغله ی کند، جهان درونی سینماگر و سینهصدق م

 شناسد.نقره ای سینما نمی هپرد

 تصویر و تصویرسازی

تصویر »هرگونه برخورد انسان با جهان پیرامونش و هر جلوه و بازتاب واقعیّت در ذهن، سرانجام به صورت

آید. تصاویر ذهنی ابتدا به صورت نمادین یعنی به شکل کلمه، تصویر، نشانه، رمز و  (در میegVms« )ذهنی

آید، و سپس از طریق  در می«حافظه»شود و به صورت  مانند آن در ذهن منعکس می

انسان، به کمک تصاویر ذهنی،که زائیده تجربه و  گیرد. در واقع ایه تفکّر قرار میپ)egVmaIVuamI«)تخیّل»

کند و دست به استنتاج  دارد، آنها را تجزیه و ترکیب می یادگیری است، عالئم جهان واقعی را دریافت می

 (۲17: 3139گردد.)امید،  زند، و بدین وسیله به شناخت جهان و تغییر آن موفق می می

اندوخته های حسی هستند، اطالعاتی که دو حسّ بینایی و  ههنی بیش از همه برساخته و بر پایتصاویر ذ

شنوایی در اختیار قوۀ ادراک می گذارند، به مدد توان نظم و نبوغ ترکیب بخشی ذهن، منبع غنی تفکر را 

( ۲۲1:3131یاد می شود.)امید،«حواس فکری»فراهم می کند؛ از همین روی گاهی از این دو حس به عنوان

ا جهان پیرامونش از طریق تصاویر دیداری و شنیداری گشوده شده است و البته نقش معبر ارتباطی آدمی ب

تصاویر دیداری به مراتب از دیگری مهم تر و تأثیرگذارتر است.گواه این تأثیر شگرف،تمامی مظاهر هنراست 

 که به جز موسیقی همگی از ذخایر حس بینایی سرچشمه می گیرند.

غنی ذهن خالق و پرنشاط، تاب و توان کافی برای ابداع و یا بازسازی تصاویر ذهنی به پشتوانۀ ذخایر 

دنیایی متفاوت را در اختیار هنرمند می گذارند.تصویر ذهنی هنرمند گرچه بر انعکاس تصاویر و واقعیت 

و امّا در روند تفکر هنرمندانه به واقعیتی نوین و پدیده ای نو ظهور مبدّل می گردد  بیرونی استوار شده است،

: 3139زمانی که توسط تصویر هنری نمود عینی می یابد، طرح نویی را در معرض نمایش می گذارد.)خسروی،

953) 

. است در تفکر هنری اندیشیدن دربارۀ واقعیت است و حرکت به سوی  بازآفرینی آن  از طریق تصویرسازی

و مشخّص است. ابزار ذهنی در  این گونه شناخت و تفکر جنبۀ عاطفی و درونی دارد، زبان آن هم تصویری 

(تصویرسازی بر دریافت و ادراک استوار ۲۲3: 3171( است.)امید،egVmsicتفکر هنری، تصویرسازی )

هنرمند با تصویر احساس می کند و  است؛هنر بر سر آن است تا هرچه بیشتر با تصویر ابراز و تجلّی پیدا کند.

تصویرسازی هیچ اثر هنری به وجود نمی آمد.تصویر بی شک بدون قدرت  با تصویر است که می اندیشد.
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نگرش و برداشت خاص اوست از جهان پیرامونش و تصویری است یکپارچه از یک پدیدۀ  ذهنی هنرمند،

 با معنایی نو که بدو بخشیده شده است.  زندگی،

 

 تصویرسازی سینمایی

 

تقریباً حاصل مشارکت و تلفیق سینما یکی از اشکال هنر و به نوعی پیچیده ترین هنرهاست، چرا که 

ی به عبارتی نتیجۀ اختالط عناصرگوناگونی است که در آن عناصری از نمایش ؛هنرهای پیش از خود است

 :و نوپردازی؛ از موسیقی رنگ بافت، قالب، شکل، ترتیب،:حاالت و حرکات؛ از نقاشی پردازی،گفتگو، صحنه

پردازی و از شعر نمادگرایی،استعاره و سایر  و شخصیت داستانگوییروایت،  ساختار :از رمان آهنگ و هماهنگی؛

 ( :،جینکز).توان یافت های بیانی را می شیوه

متفاوتند و هر یک ساز و کاری مجزا دارند. اما اگر اصرار بر تفاوت بنیادی این دو ۀ ات و سینما دو مقولادبیّ

شاید به نتایج مفید و  با قیاس عناصر مشابه در این دو، گاهآن  تکیه شود، بیشترها  شباهت  کاسته گردد و بر

شماری درباره نسبت ادبیات با سینما مطرح  های نظری بی  . تا کنون بحث فتدست یابتوان هی جالب توجّ

کوچکی از موضوع است ـ بلکه ۀنیست ـ که این گوش« اقتباس ادبی در سینما»شده است، البته منظور بحث 

اختیار  را زبانی زمانی که گیرد و هیچ هنری یکباره شکل نمی.ای بیانی این دو در نظر استه بیشتر مشابهت 

آوردن همه هنرهای پیشین در خود اذعان دارد،  است. سینما که به جمع خود کند، وامدار هنرهای پیشین می 

 .از ادبیات وام گرفته باشد شاید بیش از همه،

تکنیکی که در سیر تحول  و شگردهای بیان هنری است. عناصرف توانایی سینما در بکارگیری و تصرّ

به آن هویتی مستقل ببخشد. با وجود تمامی مناسبات سینما با پدید آورد و  را تاریخی توانست سینما

ک را وجه تمایز سینما از سایر هنرها به حساب آورد و حرکت اعم از اینکه هنرهای دیگر، باید تصویر متحرّ

در گام بعد و مرحله  بخشد. فضا و زمان و وقایع سینمایی را موجودیت می باشد یا دوربین، موضوعمربوط به 

است یعنی مادۀ اصلی فیلم سینمایی موضوعی نیست که از آن «شناختی هنر حرکت معنا»تر سینما  ای کامل

بلکه شیوۀ فیلم برداری از آن است که از یک سلسله تصاویر اثری سینمایی  ،فیلم گرفته می شود

 (311: 3177آفریند.)اشکلوفسکی، می

( هنر تکنولوژیکی ۲3: 3175آوینی،«.)سینما به عنوان هنر، نحوۀ بیان است با لوازم و قواعد خاصّ خویش»

تن و یا فرو گذاشتن هر شگرد و شیوه ای است که دوربین و تمام متعلّقات آن را بکار می گیرد و با بکار بس

در طی ساخت اثری سینمایی به بیان معنا و مفهومی متمایز دست می یابد. این که کارگردان دوربین را به 

 (Cut) دهد، یا از قطع آرامی و کندی به سمت عناصر موجود در صحنه اعم از اشخاص و اشیاء حرکت می

 (Duration) خواهد، فیلمبرداری کند، یا مدت زمان ای می از چه فاصله کند، یا ناگهانی و سریع، استفاده می

ای از پیوند نماها همگی بستگی به تصمیم،  فیلمبرداری چیست و آیا یک نمای منفرد است یا مجموعه
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 انتخاب، ذهنیت خالق، ابتکار و تسلط او بر ابزار کارش، دارد. همۀ این انتخابها القاکنندۀ معنا و مفهوم ویژه

 ( 3۲3:3171ای در سینماست.)هاشمی،

دهد معنی مورد نظر  هنر بیان در فیلم همچون شعر مجموع فنون و اسبابی است که به فیلمساز امکان می

فیلمساز را در ارائۀ هنرمندانۀ ابزار بیانی،  خود را به تماشاگر، با درک متفاوتی از واقعیت انتقال دهد. کاربرد

به عبارتی دیگر قابلیت کاربرد بیان شاعرانه زبان است که  ؛رش یاری می کنددقیق و درست معانی مورد نظ

فیلم ساز یا شاعر را قادر می کند تا از کاربرد متعارف و رایج زبان رها باشد و بتواند با استفاده از این ویژگی 

نگرشی تازه و غیر متعارف  اثری بدیع و نو بیافریند و این امکان را به مخاطب بدهد که اثر او را با ،مجازی زبان

 .یابد در

نمود، اما  ای بسیار بدیع و شگفت می  پدیده ،ها توان گفت هر چند سینما در نخستین سال در مجموع می 

چنان اختراع منتزع و مستقلی نبوده است که زبانی یکسر دیگرگون طلبیده یا پدید آورده باشد. در سینما، با 

بریم که برای نامیدن شان ناچار به همان اصطالحات قدیمی ولی آشنای   تکنیکی نوین، تمهیداتی را به کار می

: مانند شویم می را به سینما نزدیک دانسته اند متوسل« شعر»عرکه غالباً زبان و بیان ادبیات و بخصوص ش

این قرابت تا به حدی پیش رفته که حتّی گونه ای از سینما را پدید  .استعاره، مجاز، تشبیه وتشخیص وکنایه

ند این ( نامیده می شود.هرچsuiciaIstm /ymsuic iaIsgVuay« )سینمای شاعرانه»آورده است که 

سینما بیشتر از تأثّرات عاطفی و احساسی شاعرانه حکایت می کند، ولی در بکارگیری ضرباهنگ و ایجاز  

 تصاویر شعری  نیز مهارت دارد.

سینما تباری چند رگه دارد، مبنای اصلی سینما بر ترکیب  عناصر بیانی سایر هنرها استوار است. سینما  

سینما کلید راز »( نیست؛گرچه به تعبیر تولستویimuamI yayutise«)تصاویر متحرک»صرفاً هنر خلق

-تصاویر متحرکی است که با مجموعه ( امّا سینما رشته ای از33: 3151)روشن ضمیر،« حرکت را یافته است

ای از فنون و تمهیدات بهم پیوند خورده است که این پیوند نمایانگر دنیای ذهنیّت سازندۀ آن است. تعیین 

ا، زوایای دوربین، طول زمانی نماها، تعیین حرکت عناصر داخل کادر و دیگر تمهیدات سینمایی اندازۀ نماه

سینما زبانی ویژه با  قواعد نحوی خاص خود  همگی همچون دستور زبان قاعده و اصول خود را  دارا هستند.

تولد یک زبان  جایگاه  همچنانکه در بدو  را دارد که در طی مدّت مدیدی توسط سینماگران پدید آمده است.

بلکه به علّت  شود،تقن توسط دستور نویسان معیّن نمیفعل و فاعل ، قید و صفت، نهاد یا گزاره با اصولی م

استفادۀ مکرر در طی سالهای متمادی به صورت قواعد در می آید؛ تعداد بسیاری از شیوه ها و تمهیدات 

 نی حاصل شده است.سینمایی برای بیان ذهنیّت فیلمساز به طور تکوی

کوچکترین واحد معنا در یک متن سینمایی )فیلمیک( است و بسته به نوع نما و وجود عناصر «تصویر»

در جمله، نقش و جایگاهی در یک اثر «واژه»سینمایی تعریف و توصیف می شود. برای تصویر نیز همانند 

یر را در یک نما برای القای معنا و زبان تصویر نظامی است که شیوۀ کاربرد تصو سینمایی اختصاص دارد.

سینما  نیز مانند سایر هنرها پیام خود  ( در حیطۀ هنر،55: 3111مفهومی مشخص تعیین می کند؛ )هیوارد،

 را از طریق زبانی که در طول سالها تکوین و تکمیل کرده است به مخاطب/ تماشاگر فیلم منتقل می کند.
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ید شود که زبان تصویری سینما آمیزه ای از نظامهای ارتباطی است که البته باید دراینجا به این مسئله تأک

توأمان تصویر ،کالم و صدا را در خلق مفاهیم و معانی خاص خود بکار می گیرد و مقایسه آن در این مقاله 

درسطح شیوۀ استفاده از تصویر در بیان سینمایی و شعری است و نه تطبیق کامل با تمام مشخصه های زبانی 

 نما.سی

کوشد تا به شکلی حساب شده از عناصر بیانی خویش  سینماگر است که می  زبان تصویر ترجمان ذهنیت

تر باشد، بینندگان بیشتر قادر خواهند بود تا با  هر اندازه این زبان در استفاده مناسب از عناصر غنی بهره گیرد.

یی بیانگر معنایی است که با شیوۀ پیوستن به هر تصویر سینما ارتباط برقرار کنند.  های عمیق تر فیلم الیه

اش در رای القای مفاهیم و تصوّرات ذهنیتصاویر دیگر معنای آن تکمیل می شود، یک کارگردان صدها راه ب

اختیار دارد. او می تواند مانند نقّاش یا عکاس برای القای خشونت از خطوط تیز و شکسته، رنگهای 

اشکال حجیم و زوایای روبه باال و نمای بسته  ترکیب بندی های نامتعادل، مهاجم،کنتراستهای تند نوری،

استفاده کند.همچنین می تواند خشونت را به واسطۀ حرکت تند سوژه یا دوربین نشان دهد و یا آنرا بوسیلۀ 

المی بیشترین های آنرا برای القای خشونت بکارگیرد و یا از لحن و شیوۀ بیان کونتاژ القا نماید. صدا و تواناییم

گیرد و  ( فیلمساز می تواند از تمام ظرفیّت های بیانی هنرهای دیگر مدد313:3171استفاده را برد.)هاشمی،

 ذهنیّت خویش را مبدّل به صحنه ای عینی نماید.

 

 تصویر شعری

 در مفهومی ،هرگونه تصویر اعم از عینی و ذهنی( از سویی به معنای egVms«)ایماژ»یا « تصویر»واژۀ 

مورد « تصویرذهنی» به جای«egVms»کلّی بکار می رود، ولی در حوزۀ مباحث هنری  و به طور اخص،

استفاده قرار می گیرد. درگستره ای محدودتر در مباحث ادبی ایماژ  به عنوان نوعی ابزار بیان در شعر چون 

 روشنی را شامل می شود.تشبیه، مجاز و استعاره اطالق   می گردد که معنای بسیار مشخص و در عین حال 

« خیال»،«نگار»،«نگاره»،«تصویر»واژه های «egVms»های فارسی در برابر واژۀها و ترجمهشتهدر نو

همچنین در برابر  استفاده شده است.«تمثال»و«صورت خیالی»،«تصویر ذهنی« »تخیّل»

 بکار رفته است.«نگارسازی»، «خیالبندی»، «تصویرسازی»ترکیبات «egVmsic»واژۀ

را به معنی عکس، صورت ذهنی،پندار،وهم ،ابهام و صورتی که در خواب بینند یا بر « تصویر»iلغت شناسان

معنی کرده اند. در فرهنگ اصطالحات ادبی، تصویر و تصویر سازی هر دو هم معنی اند.که در  آیینه باز تابد،

ه با کلمات تصویر می کند و مباحث ادبی به مجموعۀ تصرّفات بیانی و مجازی  اطالق می شود که گویند

 figurative)« )زبان تصویری»همچنین نقشی را در ذهن خواننده و شنونده بوجود می آورد.

language کاربری هنری از زبان است که با شیوه های گوناگونی مثل مجاز،کنایه،آرایه های بالغی و

با انتقال زنده و بی واسطۀ حس خود از  تا گیرندمی بدیعی،زبان را در غیر از محدودۀ پذیرفته شده آن بکار

بدیع ،علوم  جوهرۀ خالق در زبان تصویری به یاری عوامل و عناصری در حوزۀ بیان، تجربۀ خاصی توفیق یابند.

 (۲33 :3117،غی تحقق می یابد. )دادمعانی و آرایه های بال
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در شعر مطرح است و زمینۀ ایماژ در نزد اکثر ناقدان در حقیقت مجموعۀ امکانات بیان هنری است که  

واژۀ  اصلی آنرا انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی و رمز و گونه های مختلف ارائۀ تصاویر ذهنی می سازد.

« خیال»دو معادلی است که دراین مباحث برای ایماژ ارائه شده است و از این دو نیز واژۀ « خیال»و « تصویر»

امّا در طول این مقاله به دلیل رویکرد خاصّی که به شیوۀ  (31: 3175)کدکنی،مقبول تر افتاده است. 

و برای «egVms»برابر « تصویر»واژۀ تصویرسازی دارد و با توجه به شیوۀ مقایسه و تحلیل با تصویر سینمایی،

«egVmsic»،«برگزیده شده است.« تصویرسازی 

 های ذهنی اشیاء و پدیده ها دارد،ذهن شاعر دارای نوعی قدرت خلّاق است که تمایل به بازنمایی تصویر

ولی این بازنمایی ترکیبی و تلفیقی است که با سبک و روالی تازه و بدیع در شعر نمود پیدا می کند. 

برای بازنمایی تصویر با کلمات، انواع فنون  بیانی در شعر حضور می یابند: تشبیه،  (11: 311۲ت،رِ)بِ

صور خیال در »تلمیح که همگی ذیل عنوان  استعاره، نماد، حس آمیزی، کنایه، جناسهای آوایی، تمثیل،

ر قالبی ونی گوناگون و دقرار می گیرند. اعجاز شعر در آن است که بازنمایی ذهنیّت شاعر را با فن« شعر

ولی نباید این اختصار را در کشف الیه های هنرنمایی او نیز  بکار برد و به قرار دادن  گنجاند؛مختصر می

اشعار در ذیل هر یک از انواع صور خیال بسنده کرد؛ هرچند بسیارند ادیبانی که عمری را برای کشف 

افظ سر در جیب تفکر دارند؛ و به ظرایف هنر شعر صرف کرده اند و معترف اند که اندر خم  بیتی از ح

حق،گفته ها در مورد آنچه که لحظه ای در وادی شعر روی می دهد تمام شدنی نیست. نحوۀ تنزّل و 

تمثّل حقایق در شعر گاه می تواند به ظهور روایتی کامالً تصویری بیانجامد که این نزول مدام و ناگسستنی 

 است و پیوسته در کار است:

 دم به دم در می رسد خیل خیـال             همچنانـک از پردۀ دل بی کالل                        

 در پی هم سوی دل چون می رسند؟                گرنه تصویرات، از یک مَغرَسند           

 سوی چشمه ی دل شتابان از ظَمـا             جوق جـوق اِسپاه تصویـرات ما                  

 دایــما پیدا و پنــهان می شوند                 جـَـرّه ها پر می کنند و می روند                             

 (۲711_3/۲711)مثنوی معنوی، دفتر 

 

 تصویر سازی سینمایی در شعر

در شعر  ای را نگرش تازه ،ها و عواطف انسانی ابداع کرد برای بیان اندیشهکه سینما زبان تصویری نوینی را 

در ، ازراپوند، الیوت، به امکانات جدیدی نرپو، جویس، هنری جیمز، فالک و کسانی چون آلنانید و داستان گستر

انتزاعی  تالش کرد تااز شاعران مکتب ایماژیسم است که ازراپاوند ند، داستان دست پیدا کرد بیان زبان شعر و

 .دا یک تصویر حسی و دیداری بازگوکنترین مفاهیم را ب

از نخستین سالهای هنرنمایی سینما بسیاری از ادبا و ناقدان ادبی دو رویکرد مهم در مورد سینما و شیوه 

ای که در بیان تصویری خود بکار می برد داشته اند. یکی تالش برای بکارگرفتن شیوۀ بیان تصویری در 

سی منجر شد و دوم تالش برای وین داستان گویی و شعر پردازی که به خلق آثاری نو بویژه در حیطۀ رمان
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کاویدن آثار ادبی و یافتن مشابهت در بیان هنری  سینما و ادبیات که این رویکرد تا به حال نتایج مفیدی را 

به ویژه در زمینۀ نقد ادبی در پی داشته است. از آنجایی که رویکرد دوّم با موضوع مقاله مرتبط است در اینجا 

تحقیق در این زمینه بیشتر در مورد شاعران مغرب زمین یعنی در زادگاه   به آن اشارتی می شود. پیشینۀ

سینما و ممالک اطراف آن برمی گردد و نتیجه ای که تا به امروز حاصل شده  به تطبیق مواردی مشابه در 

تصویرسازی سینما و ادبیات منجر شده است. بیشتر این موارد در دو مبحث اصلی یعنی مشابهت یابی در 

(و شیوۀ پیوستن تصاویر شعری و Camera Positioningیت و موضع گیری دوربین/دیدگاه اصلی)موقع

 ( است.Editingتدوین)

ولی با تحقیق و مطالعۀ اشعار سخنوران فارسی موارد بسیار متنوع تری را در این دو ساحت هنر)سینما و 

دریچه به مناظر بدیعی است که شعر( می توان سراغ گرفت، مقالۀ پیش رو تالشی برای گشودن این 

 سالهاست در اذهان شاعران و خوانندگان اشعار حیات دارند.

چه در محور _این تنوع در شیوه های تصویرسازی با کلمات  در شعر شیوه های بیانی بسیار متنوع است.

ای روشن را می توان با شگردهای تصویر سازی در سینما مقایسه کرد.بر _افقی و چه در محور عمودی آن

تا با کمک این شعر کمی  مسعود سعد سلمان آورده می شود، شدن این نکته مثالی از شاعر محبوس فارسی،

شیوۀ تحلیل بصری برای  از ظرایف ناگفتۀ تصویرسازی در شعر فارسی روشن تر گردد؛ برای این منظور،

 تفاده می شود کارآمد است. فیلمنامه و به ویژه روشی که در مورد تحلیل و تقطیع تصاویر سینمایی اس

 

 آگاه نیست آدمی از گشت روزگار                 شادان همـی نشینـد و غافـل همـی رود            

 ماند برآن که باشد در کشتی روان                 پندارد اوست ساکن و ساحل همی رود             

 

 آمده و به عنوان نمونۀ تشبیه تمثیل ذکر شده است. ذیل مبحث تشبیه تمثیل«بیان»این ابیات در کتاب 

در این نوع تشبیه مشبّه   تشبیه تمثیل، تشبیه مرکّبی است که مشبه به آن جنبۀ مثل یا حکایت داشته باشد.

: 3174شمیسا،ای مرکّب و محسوس ذکر می شود.)ب است که برای اثبات آن مشبّه بهامری معقول و مرکّ

314) 

از گذشت زمان: امری معقول و مرکّب، تعمیم به همۀ آدمیان، مشبّه و ایدۀ اصلی برای  آگاه نبودن آدمی

به ازای حسی و ملموس آن سوق داده است؛ در  آفرینش تصویر در این شعر است که شاعر را برای یافتن ما

 مثنوی نیز مشابه چنین تصویری برای بیان فرافکنی جهل و غفلت ذکر شده است:

  وىکل را بر وصف خود بینى غَ               وىون تو جزو عالمى هر چون بُچ             

  منظرت بیند گردنده را خانه               گر تو بر گردى و بر گردد سرت                

-0732)       بینى دوان همى  را یم ساحل                م روانور تو در کشتى روى بر یَ                 

0732/4) 
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122 

نشستن آدمی بر کشتی و تصور او به این که او ساکن است و ساحل در حرکت: مشبّه به، توهّم حرکت که  

 ( است و تمام انسانها را شامل می شود.(Hallucinationناشی از خطای ادراک بصری

 وجه شبه مرکّب و معقول، غفلت حاصل از توهّم 

مسافرشادمان »را به «انسان غافل»و « کشتی روان»را  به « زمانسیّالی »تشبیه در ژرف ساخت خود  

 مانند کرده است.« کشتی

( aaseiV ymaIu« )دیدگاه»(و به طبع آنimesgsIu«)حرکت»گیری این تصویر عنصراصلی در شکل 

است که تلفیق این دو توهّم حرکت را ایجاد می کند.حرکت هم در درون تصویر و هم  در برش هر نما نقش 

یدی دارد.دو دیدگاه متفاوت و کنش زا در این تصویر وجود دارد، یکی دیدگاه  شاعر) راوی/ دوربین( و کل

دیگر دیدگاه مسافر کشتی که خواننده شعر نیز در هر دو منظر مشارکت دارد. عامل تضاد در این موقعیت 

 اشراف شاعر بر غفلت زدگی آدمی با جهل انسان و بیخبری اوست.

( است. یعنی تصویر در ارتفاع چشم انسان از LVIms LsesL csyتمام نماها هم تراز چشم )زاویۀ دید در  

 سطح زمین، مشاهده می شود.

 با تقطیع معمول در سینما این  تشبیه دارای چندین نمای متنوع است: 

 غافل همی رودو  شادان همی نشیند               آگاه نیست آدمی از گشت روزگار                     

 

ساحل همی و  پندارد اوست ساکن               ماند برآن که باشد در کشتی روان                       

 رود

 

 Close)( و از نظر قاب بندی یک نمای بسته و نزدیک trmiu eVasنمایی است کوتاه از نظر زمانی ) .3

upتوان حالت چهره و رفتار فرد را که ناشی از احساس درونی اوست  (از فرد. در نمای نزدیک است که می

 gmeaImحرکت)همچنین این نما در  شود. نشان داد. در سینما این نما سر و شانۀ شخص را شامل می

ytuیعنی سوژۀ  اصلی در کادر)فرد شادمان(حین نشستن نشان داده می شود و به  ( برش خورده است؛

 نمای بعدی قطع می شود.

این نما مختصّات نمای پیشین را دارد با این تفاوت که حرکت در این نما مربوط به سوژۀ اصلی نیست، بلکه  .۲

یری دیدگاه شاعر/دوربین توأم شده است. در این دو نمای باتوجه به نمای بستۀ آن، حرکت  با جهت گ

نیز در طرح تصویرش بهترین استفاده را برده است. از سویی نشستن و سوار شدن « ایهام» آغازین شاعر از

 به کشتی ارتباط دارد و هم از سویی دیگر، گذراندن زندگی غافالنۀ آدمی را تداعی می کند.

5 4 

 

3 

   2 گیری تصویر ایدۀ اصلی شکل

 

1 
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( توسط ادات تشبیه گذر         ermu lmImوژۀ اصلی/فرد به نمای باز یا عمومی )در نمای سوم کادر تصویر از س .1

می کند. در نمای باز شخص و  بخشی از محیطی که درآن حضور دارد دیده می شود و در این نوع نماست 

که اطالعاتی در مورد شخصیّت و رابطه اش با محیط در معرض تماشاگر گذاشته می شود. این نما بیانگر 

دیدی عینی از وضعیت موجود است.شاعر در این نما بر روان بودن کشتی تأکید می کند تا در نمای بعدی 

 نما با چرخش از تفاوت دو دیدگاه در جهت قطعیّت بخشیدن به ایدۀ اصلی خویش کمال استفاده را برد.

حرکت  ا این کارکه ب حول محور ثابتی می چرخد دوربین به طور افقی به چپ یا راست،دیدگاه شاعر/

 .کندمی تعقیب ، شخصیت را در چشم انداز وسیع

بسیار به جا آمده است، هم با « پنداشتن»فعل  در این نما شکل گیری تصویر توهّم حرکت کلید می خورد. .4

معنایی که القا می کند و هم تقدّم آن بر دیگر اجزای جمله،تأکید و تناسب کاملی با مفهوم اصلی تصویر 

( trmu lmIm ymuisgsتر) دیدگاه فرد و نمای ذهنی او در این جاست که به نمای باز وگستردهدارد. 

آید و خواننده نیز در این تصوّر با او سهیم می ون او از منظر او به نمایش در میشود. محیط پیرامتبدیل می

 شود، چراکه این تصور تجربۀ مشترکی است.

همچون نماهای دیگر در حرکت برش خورده است. ایجاد توهّم حرکت این نما به دنبال نمای پیشین و  .5

ساحل در پس زمینه متحرک و فرد و کشتی در پیش  محیط و سکون فرد از دیدگاه او صورت می گیرد،

در متحرک جلوه  (Deep Focus)زمینه ساکن فرض می شوند؛ مسافت و فاصلۀ کانونی و وضوح عمیق

نیز استمرار در حرکت را تقویت  می « همی رود»مچنین بکار بردن فعل دادن پس زمینه تأثیر گذارند. ه

 و بر انجام فعل تأکید دارد. کند

زمان در این تصویر شعری تداوم و استمرار داردکه این باعث شده تا انسجام زمانی و مکانی درآن حفظ 

و تکوین در نوع نماها از همچنین این ترتیب  شود. هر نما در تداوم نمای قبلی و تکمیل کنندۀ آن است.

 لحاظ اندازه نیز حفظ شده است، از نمای نزدیک به نمای دور و از نمای دور به نمای بسیار دور.

از دو دیدگاه  های مشابهی وجود دارد.شه و دریافت مشابه مسعود سعد راهدر سینما نیز برای بیان اندی

هد و با این شیوه تقابل یا اختالف دو نظر و عقیده متفاوت، امری واقعی را در یک موقعیت یکسان نشان می د

گردد. نمای ذهنی شخصیت و نمای راوی/ دوربین به شکلی تداومی ولی با عناصر کامالً متضاد  نمایان می

نشان داده می شود. به طور مثال عبور شخصیتی ترسو یا بدبین در معبری شلوغ، بوسیلۀ دو دسته از عناصر 

ش خراش و آزار شده که تمایز هر دیدگاه کامالً القا می شود. مانند صداهای گومتفاوت طوری فضاسازی 

خیره شدن انسانها  به او  درحین عبور از کنارش با سایه های کشیده که گویی به سوی او هجوم می  ،دهنده

آورند، همگی در دیدگاه او و نمای ذهنی اش گرفته می شود؛ و در مقابل با نمای ناظر یا راوی که عبور مردم 

 نشان می دهد.  را با حذف تمام اغراقهای بکار رفته شده که در دیدگاه شخصیت نمایان بود،
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خطای اداراکی او و ست، تأکید بر غفلت انسان بوسیلۀ مشخصۀ مهم دیگری که در شعر مذکور دخیل ا

احساس توهّم حرکت محیط و سکون خویش است. برای  ایجاد این حس  غیر واقعی در سینما نیز مثل شیوۀ 

سرعت و حفظ فاصله  بین در جهت،سوژه با دور تصویری در شعر  بخشی از پس زمینه درکادر دیده می شود.

در هماهنگی کامل است. مثالی که برای ایجاد این حس در حرکت می توان ذکر کرد، نمایی است از فیلم 

( که در آن با وحدت حرکت دوربین و شخصیّت اصلی فیلم)حاج 3173)ابراهیم حاتمی کیا، شیشه ای آژانس

س در پس زمینه توانسته عمق و فاصلۀ فکری و اعتقادی او کاظم( در پیش زمینۀ کادر و جمع افراد داخل آژان

با مردم آسایش طلب را به خوبی القا کند. با این تمهید توانسته است این فاصلۀ پدید آمده ای را که مردم در 

پی دنیا طلبی از آرمانهای گذشته و مشترک او باعث شده اند را به تصویر بکشد. البته این تمهید برای القای 

ولی باید  سرگیجه و یا تأکید بر تقالی بی فایده کاربرد دارد. هیم متنوعی چون احساس سر در گمی،مفا

متذکر شد که برای سینما نیز مانند دیگر هنرها محدودیتی برای استفاده از ابزار و یا کشف راههای تازه برای 

هنیت و انتقال احساس و حاالت بیان مفاهیم ذهنی وجود ندارد. زبان تصویری ازکارآمدترین شیوۀ بیان ذ

 درونی است.

 نتیجه:

نکاتی که در مورد نقد و تحلیل تصاویر شعری گفته شد، مؤید این نکته است که تا چه حدودی می توان 

روند شکل گیری تصویر شعری را با سینما مقایسه کرد و وجود مشابهت های شیوۀ خلق تصویر در ذهن شاعر 

این تصاویر را باعث می شود ماهیّت  ند به هم نزدیک باشد. ولی آنچه که تمایزو فیلمساز تا چه حدی می توا

آنها در عرضه و نمایش است تصاویر شعری در اکران ذهنی تماشا می شوند. خواننده با ایجاد ارتباط با شعر در 

دیده  ستند یعنی با چشم سرخیال خویش در دنیای شاعر سهیم می شود. این تصاویر بصری یا دیداری نی

شوند و تنوّعی به تعداد خوانندگان شعر دارند؛ چراکه هر کس فراخور قوۀ مخیّلۀ خویش و توانایی ادراک نمی

ولی در سینما تصاویر به  خیال خود و حتی بنا بر ذوق و تمایلش به دنیای تصویری شاعر نزدیک می شود.

تثبیت یافته اند یعنی صورتی مشخص و معین از نمایش درآمده کامالً عینی، دیداری و حسّی هستند و کامال 

بازتاب ذهنی سینماگر است که در معرض دید دیگران قرار گرفته است. سینماگر)به ویژه فیلمنامه 

نویس(برای انتقال و تبدیل و به عبارتی، برای تکوین آفرینش آنچه در ذهنش نضج گرفته است، بطن واژه ها 

فلیمنامه نویس  ها، به بیان تصویری داستانش دست می زند.هیوۀ کاربرد واژرا می کاود و با تعبیرپذیرترین ش

ذهن او رخ داده است، دست به نوشتن می برد؛ فیلمنامه در حقیقت به تصویر کشیدن آنچه در خیالخانه  برای

ه است با است که شگردهای تصویرسازی را در متنی منثور تعبیه کرد (Movie script) نسخۀ مکتوب فیلم

تراز آثار ادبی نیست، و هم به طور واضح تمامی تمهیدها و شیوه های سینمایی را هماین تفاوت که فیلمنامه 

 نشان نمی دهد، بلکه با تحلیل عمیق و تعمق در آن است که می توان به این درک از متن سینمایی رسید.

می شود و خواهان کارگردانی  فیلمنامه برای فیلم شدن متولد .دارد و مخاطبی خاص یفیلمنامه کارکرد 

شیوۀ تحلیل »است که در سینما به او موجودیت و حضور ببخشد. امّا باید به این نکته توجه داشت که 
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مثل نوشتن،کاری آنچنان شخصی است که درآن قاعده و قانون نقش اندکی  فیلمنامه،

فتن جوهرۀ اساسی هر صحنه ( ولی آنچه مسلم است تمام توجه باید معطوف به یا۲1۲:3119کاتز،«)دارد

باشد. اشراف برجنبه های بصری روایت و نحوۀ بیان تصویری در هر فراز از متن برای شروع کار فیلمساز 

ضروری است؛ چراکه با اکتشاف همین ویژگی های بنیادی و زرّین فیلمنامه است که به خلق عینی تصاویر 

 برپردۀ نقره ای سینما می توان نائل شد.

شیوۀ تصویرسازی هنرمند است؛  رتیب می توان نتیجه گرفت که نقطۀ مشترک و تالقی،پس بدین ت

هنرمندان چه در کسوت شاعر و ادیب باشند و چه همۀ دنیا را از دریچۀ دوربین ببینند،در مرحله ای از 

آفرینش هنری بر سر یک خوان حاضر می شوند. تصویر شعری و تصویر سینمایی در مرحلۀ خلق ذهنی از 

ذهنیت تصویری  منابع و ذخایر مشترکی تغذیه می کند. تجربه و سواد بصری، عاطفه و احساس و تخیل،

ای جدید بین کالم مخیّلی است که از کشف رابطهمشابهی را از جهان پیرامون هنرمند پدید می آورد. شعر 

 ن مکشوفات سینماگر است.نمود عینی هما ها حکایت می کند و  تصویر سینمایی،ها و دریافتاشیاء، تجربه

 کتابنامه:

 بنیاد سینمایی فارابی،تهران، چاپ اوّل« حکمت سینما(»3175آوینی،سید مرتضی)   

 فارابی، ادبیات، و سینما سجودی، فرزان ترجمه«سینما و ادبیات(»3177) ویکتور اشکلوفسکی، 

 اال393تا311صص سوم، شماره هشتم دوره

 ۲17تا۲39پنجم، صۀ چیستا، شمار« ایماژ و ایماژسازی در هنر ( »3131امید، جواد )   

 3173ص ،71 ۀچیستا، شمار«گامی بلند در زیبایی شناسی شعر فارسی ( » 3139) ـــــــ   

 3111تا

 ۲53تا۲4۲، ص13ۀقسمت اول، چیستا، شمار«ساختار تفکر هنری( » 3171ـــــــ )   

 ۲97تا۲11ص ،11و1۲ۀ دوم، چیستا، شمارقسمت « ساختار تفکر هنری( » 3171) ـــــــ   

 ترجمۀمسعود جعفری،تهران،نشر مرکز،چاپ،چهارم«تخیّل(»3119برت،آر.ال)    

ترجمۀ محمد تقی « ادبیات فیلم: جایگاه سینما درعلوم انسانی (»3113جیکنز، ویلیام)    

 احمدیان، شهال حکیمیان، سروش، تهران، چاپ سوّم

ایماژ و ترکیب بندی کمپوزیسیون در سینما و تئاتر)گذری (» 3131-39خسروی،رکن الدین)    

 951تا 949،ص 37 و 33 ۀچیستا، شمار («در جهان کارگردانی

فرهنگ اصطالحات ادبی،واژه نامۀ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و (»3117داد،سیما) 

 مروارید،تهران،چاپ چهارم(« اروپایی)تطبیقی و توضیحی

 تهران، انتشارات پیام« ا از نظر چند نویستدهسینم(»3151روشن ضمیر،امید) 
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 آگاه، تهران،چاپ ششم« صور خیال در شعر فارسی(»3175شفیعی کدکنی،محمدرضا)   

 انتشارات فردوس ،تهران،چاپ پنجم«بیان(»3174شمیسا،سیروس)   

نما به نما، کارگردانی فیلم: از تصویر ذهنی تا تصویر (» 3119کاتز ،استیون دی) 

 جلد،چاپ دوّم  ۲ترجمۀ محّمدگذرآبادی ، بنیاد سینمایی فارابی، تهران، «سینمایی

مرکز «مثنوی معنوی بر اساس نسخۀ رینولد نیکلسون(»3173موالنا محمد بلخی، جالل الدین)   

 نشر دانشگاهی،تهران

مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ بدیع الزّمان «کلیات دیوان شمس(»3175)__________________ 

 راد،چاپ اوّل فروزانفر،نشر

 آهوان، تهران،چاپ اوّل« از ذهنیت تا عینیت در سینما(»3171هاشمی،سید محسن)   

ترجمۀ فتّاح محمّدی، نشر هزارۀ « مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی(»3111هیوارد،سوزان)   

 سوّم ، زنجان،چاپ سوّم

 Myers, Jack Elliot&Wukasch, Pan.C: Dictionary of Poetic Terms, 

University Of North Texas Press, Denton Texas۲111  

 Seineuret, Jean Charles: Dictionary of Literary Themes and Motifs, Green 

wood Publishing Group, West Port, 3911, Volume3 

 یادداشتها:

                                                           

 - 403المفردات فی غریب القرآن ،ص اصفهانی،لوح فشردۀ تراث، دهخدا، لوح فشرده لغت نامه ،ذیل خیال؛ راغب. 
 یادداشتها:

 
 عالمتر از دیگر عوالم است.  شناسی، عالم خیال حد وسط عالم مجرّدات و عالم محسوسات است و دارای وسعتی فزون در مباحث هستی-

ای دارد.برای  عالم خیال در حوزۀ معرفت شناسی و ادراک خیالی نیز مبحث گسترده.حقیقی و واقعی است عالمی عرفا و حکما نظر از خیال

 77تا 8فرهنگی،سال پنجم،شمارۀ دوم،ص کیهان«معشوق خیال و خیال عالم(»7431) رک:دکتراصغر دادبه، زمینه این مطالعۀدر

 78تا74،ص88صدرا،شمارۀ  خردنامۀ«خیال عالم» (7487) دینانی، ،دکترغالمحسین ابراهیمی

 - 403المفردات فی غریب القرآن ،ص اصفهانی،لوح فشردۀ تراث، دهخدا، لوح فشرده لغت نامه ،ذیل خیال؛ راغب. 
 

4 _Seigneuret,Jean Charles :Dictionary Of Literary Themes And Motifs, Volume1,page842-852 
 

  

5- Myers, Jack Elliot&Wukasch,  Pan.C: Dictionary Of Poetic Terms,page52-11 
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 شهید مدافع حرم پاسدار تکاور محمد ظهیری

 

  زندگینامه شهید مدافع حرم پاسدار تکاور محمد ظهیری

 بسم رب الشهدا والصدیقین

در محله منبع اب اهواز  12بهمن ماه سال  11تکاورپاسدارستوان سوم شهید محمد ظهیری درخانواده مذهبی در روز 

وم خانواده سال دفاع مقدس پاسدار رمضان ظهیری است.شهید فرزند س 2چشم به جهان گشود ،پدر وی جانباز ورزمنده 

بودند که دوران دبیرستان خود را درهنرستان شوراب در رشته ی کامپیوتر تحصیل نمودند وعضو کانون پرورشی 

به عضویت سپاه پاسداران یگان تکاور صابرین تهراندر امدند که چند  22هنری مسجدسیدالشهدا ع بودند که در سال 

ه یگان صابرینتیپ زرهی حضرت حجت کالنشهر اهواز منتقل و سالی در تهران به انجام وظیفه مشغول بودند سپس ب

 .انجام خدمت میکردند

همچنین اشرار شرق در سیستان (شهید محمد ظهیری در عملیات های نبرد با پژاک در شمال غرب )قلعه های جاسوسان

ادت نایل امدند از وبلوچستان حضور فعال داشتند و در این عملیات ها بسیاری از همرزمان خود را که به فیض شه

مصادف با  44ظهیری از قافله شهادت ودوستان شهید خود جا نماندن ودر ظهر اول ابان سال  دست دادن، شهیدمحمد

ظهر تاسوعای حسینی در شهر حلب سوریه ودر نبرد با جبهه ی تروریستی وتکفیری داعش و جبهه النصره وبرای 

ناحیه سر وگردن مورد اصابت تیر قرار میگیرند وبه درجه رفیع دفاع از حرم عقیله اهل البیت حضرت زینب ساز 

حرم علی بن  ابان در 2شهادت نایل امدند پیکرپاک ومقدس شهید مدافع حرم ستوان سوم محمد ظهیری در روز جمعه 

 ع می شهید گمنام دفاع مقدس به خاک سپردهوزیارتگاه عاشقان ودلدادگان به ابا عبداهلل 2مهزیار اهوازی و در جوار 

 .باشد

 باد( محمد جان روحت شاد و راهت پر رهرو)
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 مطلب پشت جلد: 

 الفصلیة العلمیة، الثقافیة و التعلیمیة لمدرسةولی العصر عجل اهلل

 پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم:

 «ال تمار اخاک و ال تمازحه و التعده موعدا فتخلفه»

ای که به آن برنخیز، و با او مزاح و شوخی نکن و هرگز وعدهبا برادر ایمانی خود بجدال و ستیز 

 کنی با او درمیان نگذار.وفا نمی

 آداب تعلیم و تعلم در اسالم                                                                    

 سید محمد باقر حجتی دکتر                                                                     
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