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پـــــــــــله 
              پـــــــــــــله

                                                             تا آسمان

خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از كساني قرار ده كه به ريسماِن قرآن چنگ 
مي زنند و در اموري كه حق و باطل در آنها به هم آميخته است به دِژ استوار آن پناه مي برند. 
در سايه ي حمايتش مي آسايند و با نور صبحگاه آن هدايت مي يابند، مشعل تابناكش را دليل 

راه خود مي گيرند و از فروغ آن، چراغ معرفت مي افروزند، جز از او راه راست نمي جويند.
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان كن كه قرآن در تاريكي شب ها مونس ما 
باشد و ما را از تحريكات شيطان و انديشه هاي وسوسه آلود در امان دارد و پاهايمان را از رفتن 
به سوي گناهان باز دارد و زبان ها را از گفتِن ناحق و نادرست ـ بي آنكه آفتي بيند ـ الل 
گردانَد و اعضا و جوارح ما را از آلوده گشتن به گناه بپرهيزاند و ما را از نگريستن به ديده ي 
عبرت در امور، كه دست بي خبري پوشيده داشته است، آگاه كند تا فهم شگفتي هاي قرآن و 
َمَثل هاي هشدار دهنده ي آن ـ كه كوه هاي استوار، با همه ي سرسختي، از حمل آن ناتوان اند 

ـ به دل هايمان راه يابد.
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و با قرآن هميشه ظاهر ما را آراسته بدار و انديشه هاي 
وسوسه آلود را از دست يافتن به خلوص باطن ما منع نما و آلودگي دل هاي ما و عالقه ي ما 
به گناهان را برطرف ساز و آشفتگي كارهاي ما را سامان ده، در گرمگاه روز رستاخيز، هنگام 
عرضه ي اعمال، سوز تشنگي ما را به آب رحمت قرآن فرو بنشان و در روِز »هراس بزرگ« كه 

از گورها برانگيخته شويم، بر تن ما جامه هاي امن بپوشان.
»صحيفه سجاديه«



ما دخترها خاطرات مشترک  زيادی با هم داريم. از خاله بازی، جشن تكليف، طرز لباس پوشيدن 
و... بگير تا آخر. بالشک همه نصيحت های مادرانه را حداقل يكبار هم كه شده تجربه كرد ه ايم. اين 
هم يكی از خاطرات مشترک است. در واقع نصيحت، يک عادت مادرانه است. تا شرايط رو به راه 

است سريع مرغ را كه ما باشيم می گيرند تا از قفس نپريم و در نهايت يک سخنرانی غرا!
خيلی وقت ها اين نصيحت ها شيرين است. به خصوص زمانی كه موضوعش از آن موارد جذاب 
باشد كه دوست داريم. اما گاهی موضوع ها جوری است كه صحبت در موردشان به مذاقمان خوش 
نمی آيد. در حقيقت هر وقت موضوعی باشد كه با حس استقاللمان در تعارض باشد، حس شنوايی  
و قوه منطق و دركمان دچار اختالل می شود.موضوع های متعارض با استقاللمان بی شمار است و 
هر مادری با توجه به شرايط و سبک تربيتی خود يک يا چند مورد را گزينش كرده و به آن 

می پردازد.
مثاًل مادری به انتخاب دوست حساس است. سعی می كند مشاركتی در انتخاب دوست دخترش 
داشته باشد و هميشه می گويد داشتن دوست خوب خيلی مهم است. با نشست و برخاست با او 
افكار و عقايدت شكل می گيرد. پس بهترين را انتخاب كن. دوستی و محبتت را خرج هر كسی 

نكن.
ديگری از دخترش می خواهد بازيگوشی را كنار بگذارد. در فراگيری علم و تحصيل كوشا باشد. 
خداوند به انسان ها قوه تعقل و تفكر داده است. نبايد از اين نعمت به سادگی گذشت. تالشت را 

زياد كن كه موفق می شوی.
و مادری دوست دارد به حيا و عفت دخترش افتخار كند. دوست دارد دخترش حريمی برای خود 

مشخص كند؛ اجازه ندهد از حريمش عبور كنند و با هر وزش بادی در دام طوفان نيفتد.
درک  گاهی  داريم  را  خود  دخترانه  تعصب های  هم  ما  چون  اما  است.  زياد  مادرانه  دغدغه های 
همديگر سخت می شود. كم كم بزرگ می شويم. پا به جايگاه های جديدتر می گذاريم. حس های 
جديدتری را تجربه می كنيم. حس مادری، خواهری، تعهد و... . اينجا ديگر يادآوری  نصيحت های 

مادرمان خنده دار، حوصله سربر و يا متعصبانه نيست.
تازه كشف های جديدی می كنيم. می فهميم آنچه مادرمان از ما می خواست اين بود كه با گزينش 
صفات و افعال نيک، عزت دار، شخصيت دار و ارزشمند شويم. چون با جمع اين اوصاف، بهترين 

هديه الهی كه كرامت است را دارا خواهيم شد.
دقيق تر بخواهم بگويم، منظور مادرمان اينست كه تمام اين دارايی ها را خدای بزرگ از همان ابتدا 
به ما هديه داده است:»و لقد كرمنا بنی آدم...«. ما فقط بايستی هنرمندانه انتخاب كنيم، هنرمندانه 
تصميم بگيريم، هنرمندانه زندگی كنيم تا هديه مان مورد بی احترامی، خدشه و نابودی قرار نگيرد.

در يک كالم؛ بياييد نسبت به هديه های الهی تعصب داشته باشيم.

سخن سردبیر



مقاله

سیده زینب توسلی

تمدن هر قوم و ملتی تجلی دانش، بينش، توانمندی 
و نشانگر ارزش ها و آرمان های آن است.

پيامبر اكرمJ كامل ترين نسخه تمدن سازی را برای 
اين تمدن اسالمی، تمدنی  ارمغان آورد.  بشريت به 
دينی است و همه مؤلفه های آن حول اسالم می گردد 
است.  برخوردار  قرآنی  آموزه های  چهارچوب   از  و 
تمدن اسالمی، بيانگر جنبه های سياسی، فرهنگی و 
اقتصادی جامعه است كه ابعاد وجودی فرد و جامعه 

را پوشش می دهد.
انقالب،  دوم  گام  بيانيه  در   Kرهبری معظم  مقام 
تمدن نوين اسالمی را بهره مندی از همه ظرفيت های 
تأمين  برای  خداوند  كه  می دانند  معنوی  و  مادی 
سعادت و تعالی آنان، در عالم طبيعت در وجود خود 

آنان تعبيه كرده است.

تمدن نوين اسالمی، قوانين قرآنی و مبانی مشترک 
مذاهب اسالمی را با توجه به جامعيت قرآن و توان 
و  هدايت  برای  بشری  نيازهای  همه  به  پاسخ گويی 
دست يابی به »امت واحده« محور و اساس می داند. 
ايمان، اعتقاد قلبی و حركت براساس آنها، از مبانی 

اين تمدن است.
به  آزادانديشی  و  مجاهدت  اخالقی،  نظام  به  توجه 
ويژه خرد جمعی در صورتی كه مورد وهم و تخيل 
به  توجه  است.  تمدن  اين  توجه  مورد  نگيرد،  قرار 
و  خداشناسی  خودشناسی،  از  اعم  آگاهی  و  دانايی 
دستاوردهای علمی، امری است كه در تمدن اسالمی 
گريزی از آن نيست. اگر علم در اختيار صاحبان آن 
سلطه  تحت  و  محفوظ  استقالل شان  گيرد،  قرار 
و  پژوهش  دارنده  اين  بلكه  نمی گيرند،  قرار  اجانب 
فناوری است كه قدرت تصرف و تسلط پيدا می كند. 
بايد  علم  توليد  به  اسالمی  نوين  تمدن  در  بنابراين 
عنايت ويژه كرد. البته علم به همراه ايمان و معنويت 

جایــگاه کرامـــت 
       در



كارساز و نافذ است و علم بدون ايمان خطرآفرين است. همان گونه كه امروزه مستكبران و خودكامگان 
علم بحران های متعددی در دنيا ايجاد كرده  و بشريت را به نابودی سوق داده اند.

اقسام  به   ،Kرهبری معظم  مقام  است.  اسالمی  نوين  تمدن  ايجاد  الزمه  مستمر  مجاهدت  و  تالش 
جهادهای سياسی، اقتصادی، علمی و... می پردازند كه هركدام عرصه گستردهای دارد و در ايجاد تمدن 

نوين بزرگ اسالمی، نقش بسزايی ايفا می كنند.
نقش مردم در تمدن اسالمی امری روشن است. از منظر مقام رهبریK، مردم ساالری بايد هم دينی 
و هم برخواسته از علم و آگاهی باشد تا مردمی بودن حقيقی آن شكل بگيرد. اين مردم ساالری جامعه 

را از تک محوری و تک صدايی می رهاند.
در كنار توجه به علم و شكستن مرزهای دانش و مجاهدت و آزادانديشی، كرامت انسانی از مهم ترين 
مؤلفه های تمدن اسالمی است. كرامت انسانی، از مهم ترين مشخصه های ماهيت انسان به شمار می رود.

قرآن كريم می فرمايد:»و لقد كرمنا بنی آدم...، ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم«. )اسرا؛70(
اين ويژگی مهم، موجب تمايز انسان از ساير موجودات و عامل تمدن سازی است. از اين رو بين كرامت 
و تمدن پيوند اساسی برقرار است؛ زيرا اين موضوع پايه و اساس بسياری از حقوق، امتيازات و تكاليف 
انسانی است. پيشرفت و توسعه پايدار در هر جامعه ای در گرو رعايت آن است. در صورت بی توجهی به 
اين اصل و عدم التزام عملی به آثار آن، ارزش هايی چون عدالت، آزادی، برابری و صلح، مفهوم خود را 
از دست خواهد داد. در اين صورت، شاهد جهانی پر از ظلم، بی عدالتی، بی مهری، خشونت، جنگ، تجاوز 
و تبعيض خواهيم بود و آرمان تشكيل »امت واحد جهانی« و استقرار »نظام جمهوری اسالمی« به خطر 

خواهد افتاد.
در نتيجه گسترش تمدن اسالمی به همت و خرد جمعی نياز دارد كه در سايه وحدت، تالش، ايمان به 

خدا، عقالنيت، توانايی علمی و عملی به وجود می آيد.



پرتو هدایت

عزت بخش،  است  نگاهی  زن،  به  اسالم  نگاه 
كرامت بخش، رشدآفرين، استقالل دهنده ی به هويت 
و شخصيت زن؛ اين ادعای ماست. ما می توانيم اين 
ادعا را با محكم ترين ادله اثبات كنيم. زن در محيط 
اسالمی رشد علمی می كند، رشد شخصيتی می كند، 
در  می كند،  سياسی  رشد  می كند،  اخالقی  رشد 
قرار  اجتماعی در صفوف مقدم  اساسی ترين مسائل 
می گيرد، در عين حال زن باقی می ماند. زن بودن، 
برای زن يک نقطه ی امتياز است، يک نقطه ی افتخار 
است. اين افتخاری نيست برای زن كه او را از محيط 
زنانه، از خصوصيات زنانه، از اخالق زنانه دور كنيم. 
خانه داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به 

حساب بياوريم.
همه ی  می كند.  نگاه  زن  به  كرامت  نظر  با  اسالم 
مشترک  مرد  و  زن  ميان  انسانی  خصوصيت های 
است. يک انسان قبل از آنكه اتصاف پيدا كند به زن 
بودن، يا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در 
يكسانند.  همه  ندارد،  وجود  مردی  و  زن  انسانيت، 

نگاه اسالم اين است. 91/04/21

کرامت
تعریف کرامت

سخاوت،  شرافت،  معنای  به  لغت:  در  -كرامت 
بزرگواری، آبرومندی و جوانمردی آمده است.

و  پستی  هر  از  پاک شدن  به  اصطالح:  در  -كرامت 
جوانمردی  و  شرافت  به  شدن  ملبس  و  فرومايگی 

تعريف شده است.

کرامت زن در کالم مقام معظم رهبری



        انواع کرامت
از  فارغ  می آيد،  دنيا  به  انسان  همين كه  يعنی  می شود؛  كسب  انسان  وابستگی  اعتبار  به  تنها  ذاتی:  -كرامت 
تعلق های اجتماعی، دينی، نژادی و رفتارهای او در زندگی، از حقوق و مزايايی برخوردار می شود كه كرامت يكی 

از آن هاست.
-كرامت اكتسابی: كرامتی است كه با سير تكامل معنوی و انجام كارهای نيک و خدمت به خلق و رعايت حقوق 
ديگران كسب می شود. كرامت اكتسابی، مهم ترين امتياز و شرافت انسان محسوب می شود؛ زيرا برخاسته از اراده 

و خواست خود انسان است.
بانوان در مسير دستيابی به كرامت وظايفی را در 3 بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی دارا می باشند.

وظايف فردی زن:
*خودسازی
*علم آموزی

*امر به معروف و نهی از منكر
وظيفه زن در جامعه
حضور در فعاليت های

*سياسی
*اجتماعی
*اقتصادی

وظايف زن در خانواده
*همسرداری

*مادری
*خانه داری

همه بايد آماده باشيد. در هرجايی كه هستيد، بايد آماده ی خدمتگزاری باشيد؛ »و منهم من ينتظر«. »ينتظر« 
يعنی چه؟ يعنی منتظر مردنند؟ نه، يعنی منتظر انجام وظيفه اند؛ كجا وظيفه آنها را صدا خواهد زد، تا آن جا 
حاضر باشند. ما بايد منتظر انجام وظيفه باشيم. هرچه كه تكليف الهی ما ايجاب كرد، بخواهيم آن را انجام 

بدهيم. اين، ما را پيروز خواهد كرد و به موفقيت بزرگ خواهد رساند.27/06/1370



شهیده مریم فراهانیان 
علت شهادت:شلیک خمپاره رژیم بعث عراق 
برو.  از من خواست يک روز بهش مرخصی بدم. منم گفتم 
وقتی شب برگشت، حسابی می لنگيد. اول فكر كردم تصادف 
كرده، ولی هر چی ازش پرسيدم، نگفت چی شده. باالخره بعد 
از كلی اصرار گفت:»پا برهنه روی لوله های نفت راه رفتم! گفتم: 

تو اين آفتاب داغ!؟ مگه زده به سرت؟ گفت:»اين چند وقت خيلی از خودم غافل شده بودم، بايد 
اين كار رو می كردم تا يادم بياد چه آتيشی منتظرمه!«. گفتم:»تو و آتيش جهنم!؟ تو كه جز 
خدمت، كاری نمی كنی!«. گفت:»تو اين طور فكر می كنی، ولی من خيلی گناه دارم. بعضی از 
اشـاره ها يا بعضی سكوت های نا به جا... اينا همه گناهان كوچكی هستند كه چون تكرار می كنيم 

برامون عادی ميشه. واسه همين دائم بايد حواسمون جمع باشه«.

شهیده فاطمه جعفریان
علت شهادت: به دست ساواک

خانم  يک  می زديم.  قدم  خيابان  تو  هم  با  داشتيم  بود.  شاه  زمان 
بی حجاب داشت جلومون راه می رفت. فاطمه رفت جلو و بدون هيچ 
با  خانم  چيه؟«.  شما  اسم  خانم!  »ببخشيد  پرسيد:  ازش  مقدمه ای 
تعجب جواب داد: »زهرا، چطور مگه؟« فاطمه خنديد و گفت: »هم 
می كشند؟«  چادر  ماشينا  روی  چرا  »می دونی  گفت:  بعد  اسميم«، 
صاحب هاشون  چون  »البد  گفت:  بود،  مونده  واج  و  هاج  كه  خانم 
می خواند سرما و گرما و گرد و غـبار و اين جور چيزا به ماشينشون 
آسيب نزنه«. فاطمه گفت: »آفرين! من و تو هم بنده های خدا هستيم 
با اون از  و خدا به خاطر عالقش به ما، يه پوششی بهمون داده تا 
نگاه های نكبت بار بعضيا حفظ بشيم و آسيبی نبينيم. خصوصاً اينكه 
هم نام حضرت فاطمهD هم هستيم... بعدها كه دوباره اون خانم رو 

ديدم، محجبه شده بود«.

مرضیه منادی

در امتداد نور



بصیرت در کالم رهبری
يكی از موضوعاتی كه رهبر حكيم و فرزانه انقالب اسالمی، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در چند سال اخير به آن تأكيد 
بهره  و  برخورداری  داشتند، مفهوم» بصيرت« و ضرورت 
مندی از آن در عرصه های سياسی و اجتماعی بوده است و 
مشكل اصلی جامعه اسالمی را نبود بصيرت و ضرورت در 

ين  عرصه عنوان نموده اند. به جرأت می توان گفت دليل همه ا
انحرافات سياسی و اعتقادی كه تا كنون ملت ها با آن رو به 

و  بوده اند و بعضاً به نابودی و انحطاط آنان نيز منجر شده، ر
رفتارها، تصميم گيری ها و موضع گيری های بدون بصيرت بوده 

است.

مفهوم بصيرت

بصيرت، دانايی صرف نيست بلكه دانايی همراه با باور و ايمان است. از اين رو 
موجب هدايت و حركت است در حالی كه علم همواره مقرون باور قلبی نبوده 

و در نتيجه لزوماً مايه عمل به مقتضاتش نيست.

بصيرت موجب هدايت بوده انسان را از غفلت بيدار می كند. انسان بصير به 
كمک اين قوه از خطر گمراهی و فريب خوردن در امور و موضع گيری غافالنه 
و حساب نشده در امان است. بر اين مبنا، انسان بصير كسی است كه چشم 

دل او به نور الهی روشن گشته، از حواس ظاهری خود به بهترين وجه استفاده می نمايد. چنين انسانی، 
مانعی در برابر چشم و گوش و پيش روی خود ندارد؛ اهل انديشه و تدبّر است و با داليل روشن و يقين 

و اطمينان سخن می گويد.

ايمان به خدا، اعتقاد به وحی، نبوت و امامت، نوری در عمق جان پديد می آورد كه اين پرتوافكنی و 
نورافشانی همان بصيرت است. ديده بصيرت، در واقع همان 
شعور فطری مرموز و ادراک باطنی موجود در باطن انسان است 
كه قدرت تشخيص نيک و بد، خير و شر و حق و باطل را دارد 
و او را به آينده نگری و پيروی از حق و دوری گزيدن از باطل، 

دعوت می كند.

شهیده طیبه واعظی دهنوی
علت شهادت:  به  دست ساواک

صاحب خانه اش گفته بود: »طيبه كه به خانه ما آمد، ما 
سرمان برهنه بود، بی حجاب بوديم. آنقدر پند و نصيحت 
كرد و از قرآن و دعا گفت كه ما ديگر يک تار موی مان 
را نگذاشتيم پيدا شود.« به ساواک كه او را گرفته بود و 
دستبند زده بود به دست هايش، گفته بود: »مرا بُكشيد 

ولی چادرم را بر نداريد.«

شهیده فهیمه سیاری
علت شهادت: به رگبار گلوله  بسته شدن ماشین حامل او.

از بی بندوباری بيزار بود. حجاب و حيای بااليی داشت. می گفت: »بدم 
می آيد از دخترهايی كه بين راه معطل می كنند تا مدرسه پسرانه تعطيل 
به  بازديد  برای  فرح،  بود  قرار  كه  روزی  ببينند«.  را  همديگر  و  شود 
مدرسه شان برود، توی دفترچه اش نوشته بود: »گفته اند هر كس حجابش 
را بر ندارد يا در مراسم شركت نكند، از انضباطش كم می شود يا او را 
اخراج می كنند. با اين حال من به هيچ قيمتی در اين مراسم شركت  

نخواهم كرد. حتی اگر مرا اخراج كنند.«

شهیده مهین دانشیان
علت شهادت: بمباران آبادان

هنوز بعضی از همكارانش در بيمارستان بی حجاب بودند؛ همين طور بعضی از زن های فاميل، ولی 
مهين هميشه حجابش را حفظ می كرد. برای همين، بعضی 
كه  است  بعيد  تو  می گفتند:»از  و  می كردند  توهين  او  به 
اينقدر ساده باشی و تحت تأثير جو انقالب قرار بگيری. آخه 
بقيه  به  اين چيه سرت كردی؟«. مهين هم می گفت:»من 
كاری ندارم و برای حجابم هدف دارم! چون مسئله حجاب 
رو از ته دل درک كردم و اصاًل از روی سادگی و نادانی، با 
حجاب نشدم«. به خانوادش هم، كه به خاطر اين توهين ها 
ناراحت می شدند، می گفت: »مطمئنم يه روز همين هايی كه 
مقيد  آن  به  من  از  بيشتر  نمی دهند،  اهميت  حجاب  به 

می شوند.«



يكی از دغدغه های مهمی كه در جامعه وجود 
دارد، دغدغه ی حجاب است. بسياری از مردم 
ولی  است،  روشن  برايشان  حجاب  مسئله 
چند  می كنند؟  مخالفت  بديهيات  با  برخی 
روزی خيلی ذهنم درگير اين مسئله بود كه 
برنامه  در  سه  شبكه  آزادانديشی  كرسی  به 
برنامه  بسيار  كردم.  برخورد  توقف”  “بدون 
مقدمات  جلسه  اين  در  است.  عالی  و  جالب 

بحث گفته شد...
با حضور دكتر سيد محمد صالح  برنامه  اين 
هاشمی گلپايگانی برگزار شد. ايشان دكتری 
و  گرفته اند  خمينی  امام  مؤسسه  از  را  خود 
 Aصادق امام  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 
چينش  و  تدوين  مسئوليت  ايشان   هستند. 
مطالعاتی  سير  اساس  بر  مطهری  آثار شهيد 
 40 در  موضوعی  رويكرد  با  مشكل  به  آسان 
جلد و تدوين ده ها كتاب ديگر در اين زمينه 

را دارند.
اولين موضوعی كه در كرسی بحث شد، بحث 

اولويت صحبت درباره حجاب بود.
كه  كشوری  مقامات  صحبت  بيان  با  مجری 

كنونی  حساس  زمان  اين  در  می شود  گفته 
بايد مسئله حجاب را كنار بگذاريم و به مسائل 
ديگری بپردازيم، سوال خود را مطرح كرد. آيا 
به  نخواهيم  كه  هست  اولويت داری  بحث 

حجاب بپردازيم؟
مغفول  بحث  حجاب  دكتر،  آقای  نظر  از 
مانده ای است. گاهی در اين مملكت 4 سال 
بحث  سال  ساليان  می شود.  برجام  بحث 
اشتغال و ازدواج می شود. اما در جامعه كنونی 
به دليل شرايطی بحثی مطرح شده و روكشی 
بحث  و  می آورند  رويش  حجاب  عنوان  به 
حجاب فراموش می شود. ما هميشه وضعيت 
حساس در كشور داشتيم، بايد بقيه مسئله ها 
اساسی تر  فرهنگی  مسائل  بگذاريم؟  كنار  را 
است. حتی به نظر من مسئله فرهنگ اقتصاد 

از مسئله اقتصاد مهم تر است.
آقای دكتر در تكميل صحبت های خود بيان 
كردند: حجاب در جای خودش اولويت دارترين 
مسئله ماست. يعنی اگر بخواهيم به اكثريت 
مراجعه كنيم، االن خانم های مذهبی مخالف 
وضع  می گويند  و  حجابند  موجود  وضع 
نابسامان و غير قابل قبولی است. خانم های بد 
همه  موجودند.  وضع  مخالف  هم  حجاب 
حل  خود  بشود.  حل  مسئله  بايد  می گويند 
شدن مسئله اولويت دارد. بايد هر چيزی در 
جای خودش باشد. برای حل شدن مسئله هم 
كاركرد  اصاًل  می گذاريد.  قانون  سری  يک 
بود،  دوگانگی  اگر  است.  همين  هم  قانون 
قانون وسط می آيد و مشكل را حل می كند. 

پاسخ به شبهات

فاطمه خسرو پناه

گــــــوهـر عــفــافـ



البته قانون در صحنه، نه اينكه در كاغذ باشد 
و به فرمايش بعضی، 40 سال است در موردش 
بحث می شود. بحث حجاب تعارضی با وحدت 
ملی ندارد و قطعاً بحث نشدنش تعارض دارد. 
جامعه.  در  انشقاق  يعنی  دوگانگی  .اين 

خانواده ها دو گروه می شوند.
بعضی ممكن است بگويند غرب دارد پيشرفت 
تأكيد  ما  حجاب  روی  اينقدر  چرا  می كند، 
خب  می رسد.  عقلش  می گويند  دارد؟ 
بدهد.  قرار  هدف  را  نقطه  اولين  می خواهد 
گفت:  كه  مجری  جواب  در  هاشمی  دكتر 
می گويند حقوق بشر است، پاسخ داد. حقوق 
آمده  از كجا  نوشته است؟  را چه كسی  بشر 
در  شده  حاكم  كه  ليبراسی  پايه  يک  است؟ 
جنگ جهانی. آمدند جمع شدند حق وتو قرار 
دادند. شورای امنيت و سازمان ملل قرار دادند 
و همان ها حقوق بشر را نوشتند با تعريفی كه 
بپيچند،  آنها  كه  نسخه ای  آيا  دارند.  بشر  از 
برای ما قابل اجراست؟ يا ممكن است تعريف 
ما فرق كند؟ اگر نگاه كنيد، می گويند: الزم 
نيست ايران را با بمب و موشک نابود كنيد، 
نابود كنيد. همان كاری كه در  با فساد  بايد 
كه  هستند  كسانی  اينها  كرديد.  آندلس 
بمب  ما  می گويند  و  هستند  بمب  صاحب 
باشند.  نداشته  ديگران  ولی  باشيم،  داشته 

زندگی  ما  مثل  بايد  می گويند:  افراد  همين 
كنيد و به تمام جزء به جزء زندگی ما هم كار 
اداره  عقالنيت  اساس  بر  امروز  دنيا  دارند. 
نمی شود،  بلكه بر اساس منافع اداره می شود.

يكی از شبهه هايی كه بعضی افراد می اندازند، 
تأثير  خانواده  در  حجاب  آيا  كه  است  اين 
می گذارد؟ بعضی می گويند كه من چشمم را 
كنترل می كنم، همسرم حجاب نداشته باشد. 
همسرم  داريم،  غيرت  ما  می گويند  اينكه  يا 
هم پوشش دارد، ولی ما حجاب به اين معنا را 

قبول نداريم.
اين گونه  دغدغه  اين  به  هاشمی  دكتر  آقای 
پاسخ دادند: ابتدا بايد سوال كرد كه هدف از 



همان مقدار  هم،  آن  حد  چيست؟  پوشش 
است كه ما را به آن هدف می رساند. برای چه 
حجاب و پوشش مطرح است؟ من جمله بحث 
پوشش به عفت انسان برمی گردد. عفت انسان 
غريزه  است.  جنسی  غريزه  به  مربوط  چون 
است،  شده  داده  قرار  خانواده  برای  جنسی 
يعنی اينكه يک خانواده بر اثر غريزه جنسی 
يک ربطی به هم پيدا می كنند. اين ربط توليد 
نسل است و تربيت نسل. اگر اين غريزه نبود، 
توليدی هم نبود و كار، كار عبثی بود. خانواده 
تشكيل می شود در محفل امن خانواده. نسلی 
توليد و تربيت می شود. سؤال می شود كه آيا 
احترام  مورد  بايد  جايی  تا  و حجاب  پوشش 
يا  می كند  محكم  را  خانواده  كه  بگيرد  قرار 
اشكالی  زد  هم  لطمه  خانواده  به  اگر  اينكه 
جامعه  سطح  در  ارتباطات  اين  اگر  ندارد. 
پخش شد، خانواده خود به خود در وزن دهی 
كمرنگ می شود، يعنی جاذبه و كشش جنسی 
ايجاد  را  علقه  آن  و  می شود  كم  خانواده  در 
نمی كند. يكی از معضالت دنيا بحث خانواده 

است، فقط بحث ما نيست.
سال  در  كرده  ارائه  ملل  سازمان  كه  آماری 
)مركز  و  خانواده(  مطالعات  مركز  201۵)در 
با هم همكاری  اين دو  روند های اجتماعی( 
كردند و 16 سال بررسی كردند. كشورهايی 
ارتباطات جنسی  و  ارتباط زن و مرد  كه در 
فرزندان نامشروع توليد كردند غير از مسئله ی 
و  آمريكا 46%  و  سقط جنين، مكزيک ۵۵% 
يعنی  است؛  نامشروع  فرزندان   ۵7% فرانسه 
قرار  كشورها  در  كه  زناشويی  قوانين  بدون 
دارد، فرزنددار شدند. اين حجاب يک حدی 
برايش مشخص شده در هر كشوری اگر اين 
حدها پايمال شود، می رود در صحنه خانواده. 
نسل  بگيرد،  قرار  تعرض  مورد  خانواده  اگر 

پيش  مهاجرت ها  لذا  می رود،  بين  از  آينده 
اينست كه ما حدود  لذا بحث جدی  می آيد. 
حجاب را طوری مشخص كنيم كه خانواده ما 

سالم بماند. 
افراد حاضر در جلسه  از  اين هنگام يكی  در 
سؤال جالبی پرسيد كه دانستن جواب آقای 

دكتر برای من بسيار جذاب بود.
آن فرد پرسيد: تعريفی كه جمهوری اسالمی 
نه  است  آن  اسالميت  بنابر  دارد،  حجاب  از 
جمهوريت آن، يعنی اسالم حجاب می خواهد 
نه جمهوريت مردم. نه حجاب در اصول دين 
آمده است، نه در فروع دين آمده، نه در قرآن 
به شدت بحث شده است و نه در سيره اهل 
بيتD، مثاًل حضرت علیA بيشتر به عدالت 
جامعه اهميت می دادند، كاری به حجاب زنان 

نداشتند.
آقای دكتر هاشمی در جواب ايشان فرمودند: 
مشخص  فقه  علمای  را  ما  فقهی  مسائل 
است. سوره  می كنند. حجاب جزء ضروريات 
خانم ها  برای  را  حجاب  مسئله  نساء  و  نور 
مشخص  را  آن  حدود  حتی  كرده،  مشخص 

كرده و از جلباب نام برده است.
شخصيت  نشانه  حجاب  قديم،  زمان های  در 
بود. تربيت گذشته بنابر حجاب بوده است. در 
زمان های قديم كنيزها حجاب نداشتند. بلكه 
آن انسان های متشخصی كه كه كنيز داشتند، 
مثل  كشورهايی  در  داشتند.  كاملی  حجاب 
آنها  قانون  جزء  اصاًل  حجاب  امارات  و  عراق 

نيست.



چون دغدغه برايشان نشده كه قانون قرار بدهند. حجاب جزء شخصيت افراد بود. در ايران هم تا 
سال 1362 قانونی درباره حجاب نبود. كسی هم نيامده بود، اجبار كند. در حال و هوای انقالب 
كه جو جنگ  مدتی  از  بعد  آورده اند.  را هم  قانون حجاب  نوشتند،  را  اساسی  قانون  كه  موقعی 
خوابيد، اين بحث های مربوط به حجاب شروع شد. در گذشته، ايران هم همين طور بوده، نيازی به 

قانون برای حجاب نبوده است.
تا اينجا بحث های كرسی نظريه پردازی درباره چرايی حجاب و تأثير حجاب بود. بعد آن مباحث 
در مورد حجاب اجباری و قانون حجاب و شبهاتی از اين دست است. بحث ها همچنان ادامه دارد 

و در آرشيو شبكه سه سيما قابل مشاهده است.

منبر 
کوتاه

حجاب یک مسئله عقلی است!
به یک خانم بگو حاضری شوهرت 99% عشقش 

مال تو باشد و 1% برای یک زن دیگر؟ کسی هست 
داری  دوست  که  همان طور  پس  حاضرم؟!  بگوید: 
شوهرت عشقش مال تو باشد، جوری از خانه بیرون نرو 
که عشق شوهر مردم را بدزدی، یک جور لباس نپوش، 
آرایش نکن که 1% عشق یک مرد را مال خودت کنی. 
آمد  و  رفت  مردم  میان  آنچنان  باید  مسلمان  زن 

کند که عالئم عفاف و وقار و سنگینی و پاکی از 
آن هویدا باشد.
Kاستاد قرائتی



پرنده سفيد در آسمان اوج گرفت، بال های بلند و صورتی اش را باز كرد و به سمت باال حركت 
كرد. سينه كوچكش باال و پايين می رفت، انگار تند تند نفس می زد، پرنده بيشتر و بيشتر اوج 
گرفت. حاال ديگر فقط يک نقطه سياه در آسمان ديده می شد. نه از سفيدی بال هايش خبری 
بود، نه از صورتی آرام پرهای زير سينه اش. انگار در آبی آسمان گم شده بود. به همين راحتی 

رفت. انگار نه انگار جوجه هايش در النه صدايش می كردند.
جيک جيک جوجه ها فضای جنگل را پر كرده بود. گرسنه بودند و مادر را صدا می زدند تا غذايی 

بياورد و با مهربانی هميشگی اش در دهانشان بگذارد. هرچه می گذشت صدايشان غمگين تر 
می شد. حاال ديگر صدايشان فقط ناله گرسنگی نبود، بلكه آغوش مادر را برای امنيت طلب 

می كردند؛ ولی مادر ديگر نبود....
آن روز امتحان فقه استداللی داشتم، با هم كالسی هايم سخت مشغول مرور مطالب در دقايق 
حياتی قبل از امتحان بوديم كه صدای دلنواز خانم شعبانی، خبر از بسته شدن درهای ورودی 

مرضیه ساجدی فر



سالن امتحانات داد. سراسيمه به سمت در 
دويديم و در آخرين لحظات، مانند ماهی 

ليزی كه از دست صياد می لغزد و فرار 
می كند به داخل سالن امتحان وارد شديم. 

شماره صندلی ها را با لطف مجدد خانم 
شعبانی در خروج از سالن و ورود دوباره 

كشف كرديم و نشستيم. اين سال آخری ها 
همه شان دير می آيند، اما همه مزه امتحان 
دادن به همين دير رفتن سر جلسه است. 

برگه های امتحانی بعد از چند دقيقه مهمان 
نيمكت ها و پوشه های آبی روی آنها شد..

به محض ديدن اولين سؤال، صورت خانم 
صفايی جلوی چشمم نقاشی شد. معموالً 

تست های امتحان سخت ترين سؤاالت است. 
چون از نظر من از چهار گزينه پنج تای آن 
می تواند درست باشد. خوب! فقه استداللی 
همين است ديگر. با هر استداللی می شود 

پاسخ صحيح را كشف كرد. هنوز زمان 
زيادی نگذشته بود كه چهره خندان و 

بشاش استاد نمايان شد. با صبر و حوصله 
هميشگی يكی يكی تمام سؤاالت را پاسخ 
داد. حتی به بعضی از دوستان چند بار سر 

زد و هر بار با حوصله تر از قبل سؤاالتشان را 
جواب داد. باالخره زمان امتحان تمام شد و 

برگه ها را تحويل داديم. بعد از امتحان به 
دليل اختالف بين علما درباره جواب يک 

تست سراغ استاد را گرفتيم تا مشكل مان را 
حل كند.

استاد در اتاق مدير مشغول صحبت بودند و 
رسم ادب انتظار، پشت در اتاق بود. بعد از  

چند دقيقه استاد از روی صندلی بلند شدند 
و خانم سايری به رسم هميشگی شان ايشان 

را تا دم در مشايعت كردند.
يكی از خوبی های مدير ما اين است كه”رنگ 

رخساره اش حكايت می كند از سر درون”. 
حال خانم سايری منقلب بود و اين يعنی 

يک اتفاق ناراحت كننده ..
استاد بعد از حل اختالف علمايی ما كه 

خيلی هم سخت نبود، با عجله از مدرسه 
خارج شدند تا از سرويس جا نمانند.

می خواستم دوباره به طبقه باال بروم كه 
صدای خانم سايری متوقفم كرد. با لحنی 

محزون گفتند: شما خبر نداشتيد كه استاد 
صفايی دخترشان را از دست داده اند..



انگار يک سطل بزرگ آب سرد روی سرم ريختند؟؟؟
چی دخترشان را؟؟ مگر می شود؟؟ به همين راحتی؟؟

ذهنم عقب گرد زد به روزهای آخر كالس كه استاد يک جلسه نيامدند و جلسات بعد هم غمگين به 
نظر می رسيدند. يک روز از استاد پرسيدم: استاد چرا مشكی پوشيديد؟ خدای نكرده كسی از اقوام 

فوت شده اند؟ استاد كمی تأمل كردند و بعد گفتند: بله متأسفانه..
حس كردم تمايل ندارند درباره ش صحبت كنند، پس ادامه ندادم. صحبت آن روز ما با استاد عزيزم به 
همين چند كلمه ختم شد و ايشان ديگر چيزی نگفتند. من هم نپرسيدم. نمی دانم كی گفته: “فضولی 

كار بديه“ كاش آن روز بيشتر می پرسيدم. گرچه دانستن علت غم استاد، آن روز از دردش، كم 
نمی كرد، اما همدردی در اين مواقع التيام بزرگی است.

استاد خوبم، بازهم استادانه در كنار ياد دادن مبانی شهيد صدر به من آموختيد كه بالهای دنيا را بايد 
زياد هم جدی نگرفت. هرقدر سر يادگيری مبانی اصولی حلقه اول و ثانی و ثالث و... به ما سخت 

گرفتيد. اينجا سهل گيری كرديد و استقامت را استادانه ترسيم كرديد.
به گمانم همان طور كه قطع حجيت دارد وكاشفيت می آورد، صبر واستقامتتان كاشفيت از قلب 

بزرگتان دارد و روح زاللتان..
همان طور كه در مقدمه وجود موال وجوب را اخذ نكرده، ولی در مقدمه وجوب، وجوب اخذ شده است، 
برای ما حتی اگر در فراگيری علم اصول وجوبی نباشد، در فراگيری علم صبر و متانت و توكل از شما 

بزرگوار وجوب اخذ شده است؛ چراكه مقدمه اخذشده و وجوب ثابت می شود، چه مقدمه ای باالتر از 
روی خوش شما در سخت ترين لحظات زندگی تان و حضور به موقع در مدرس و كالس، و چه ثبوت 

وجوبی باالتر از امر موال به اطاعت بی چون و چرای از استاد در امور متعالی و اثبات اين وجوب با 
حديث صحيح السند رسولش...

استاد خوبم چهار سال در گوشم زمزمه كردی: حجيت قطع ذاتی و ثابت است و حتی موال نمی تواند 
حجيت را از او بگيرد و امروز با رفتارت به من ياد دادی حق الطاعه وسيع موال يعنی چه؟؟؟

حق الطاعه ای كه رعايتش برای قلب بزرگت غم و شادی ندارد.



مرحبا بر تمام زوايای بزرگوار روحت...
آرزو می كنم برای تمام لحظه های عمر 

تحصيلم در مدرس  و كالست زانو 
بزنم و از نفس زكيه ات ناگفته ها ياد 

بگيرم، دلخوش باش به كوچک و 
بزرگ آموخته هايت به ما كه در عمق 

وجودمان حک  شده است.
و انشاهلل مقبول محبوبت واقع شود.

              نامه ای از فرانسه
روزها می گذشت و من به مدرسه می رفتم و هر 
او  از  و  می فرستاد  نامه  پدرم  برای  مدير  روز 
درخواست می كرد اجازه دهد تا من بی حجاب به 

مدرسه بروم.
پدرم،  اجبار  به  را  حجابم  من  كه  می كرد  فكر 
رعايت می كنم! در آخرين نامه ای كه در 7 نوامبر 

)16 آبان(نوشت گفت:
اگر راضيه روسريش را در نياورد، ديگر حق آمدن 

به مدرسه را ندارد!
اين نامه را صبح به من داده بود و بعدازظهر وقتی 
برای آوردن كتاب ها و دفترهايم به مدرسه رفتم، 
ديدم مثل فرمانده پادگان با تنی چند از معلمان 
من  اينكه  خيال  به  و  بود  ايستاده  در  جلوی 
می خواهم به كالس بروم با عصبانيت و خشونت 

گفت: نه، راضيه
را  گلويم  بغض  شدم.  ناراحت  موقع  آن  در  من 
فشار می داد، ولی با اين حال به او گفتم: من برای 

برداشتن كيفم آمده ام!
من از آن روز ديگر به مدرسه نمی روم. در خانه 
درس های ايرانيم را ادامه می دهم، اما اين برخورد 

بد و بی ادبانه مدير را هرگز فراموش نمی كنم.
تا به حال چند مصاحبه داشته ام در جواب  من 
خبرنگار شبكه 3 تلويزيون فرانسه كه پرسيد: آيا 
به حجابم ادامه می دهم يا نه؟ گفتم: حجاب در 
اسالم از 9 سالگی برای ما دختران واجب است. 
من از 9 سالگی چادر سر كردم و تا آخر عمر هم 

سر خواهم كرد.
من بازی كردن با بچه ها و مدرسه رفتن را دوست 
دارم، ولی دينم و حجابم را از همه چيز بيشتر 
ولی  باشم،  تنها  خانه  در  و حاضرم  دارم  دوست 
خدا از من راضی باشد و به دخترهای مسلمان 
می گويم كه از اين سر و صداهای فرانسوی ها و 
سياست های ضداسالمی شان نترسند و به مبارزه 

خود ادامه دهند كه حتمأ پيروزی از آن ماست.
راضيه نادران-ده ساله



شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

الف: برخورد زن همراه با چهره ی خندان و 
از  خرید  هنگام  نامحرم  مردان  با  متبّسم 

مغازه ها و سایر برخوردها چه صورت دارد؟
در  بلند  با صدای  و دختران  زنان   ب: خندیدن 
موجب  که  دیگر  حرکات  برخی  انجام  یا  خیابان 

جلب توّجه نامحرمان می شود چگونه است؟
:Kحضرت آيت  اهلل خامنه ای

مفسده  موجب  اگر  نامحرم  با  خنديدن  و  كردن  صحبت  الف- 
باشد، جايز نيست.

ب- از هر كاری كه موجب جلب توّجه نامحرم می شود، بايد پرهيز 
كرد.

:Hحضرت آيت  اهلل فاضل لنكرانی
الف و ب: به طور كلی دختران و زنان بايد مقابل مردان نامحرم 
به نحوی لباس بپوشند و راه بروند و صحبت كنند كه موجب 
توّجه و نگاه سوء و تهييج مردان نشوند و اگر كردند، گناه بزرگی 

است.
:Hحضرت آيت  اهلل بهجت

الف- هر كاری كه معرضيت ريبه يا فتنه در آن است، جايز نيست.
ب- جايز نيست.

:Kحضرت آيت  اهلل مكارم شيرازی
 الف- اشكال دارد و هنگام ضرورت نبايد از مكالمات عادی تجاوز كنند.

ب- بهتر است زنان و دختران مسلمان از اين گونه كارها بپرهيزند و اگر منشأ فسادی شود، جايز 
نيست.

:Hحضرت آيت  اهلل تبريزی
الف- اگر از روی التفات ، كاری را كه موجب جلب نظر اجانب شود، انجام دهند. اشكال دارد.

ب-  زن عفيف اين كار را نمی كند، بلكه اگر معرض تهييج شهوت برای يكی از طرفين باشد، حرام 
است.

زینب غفاری

احكام



:Kحضرت آيت اهلل صافی
الف- مخالف نص قرآن است ”َفال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع الَّذي في  َقلِْبِه َمَرض ”.احزاب32

ب- جايز نيست.
آیا باید سرمه چشم،  اصالح صورت و ابروهای رنگ کرده را از نامحرم پوشاند؟

 امام خمينیH: پوشاندن اصالح صورت واجب نيست؛ ولی پوشاندن سرمه چشم و رنگ ابرو -اگر 
نزد عرف زينت محسوب شود- واجب است.

 آيات عظام بهجتH و صافیK: بايد آن را از نامحرم پوشاند.
آيت  اهلل تبريزیH: پوشاندن اصالح صورت به گونه ای كه نزد زنان كهنسال يا كمی كمتر از آن 

متعارف است ـ واجب نيست.
 آيات عظام سيستانیK، مكارمK و نوریK: پوشاندن آن از نامحرم واجب نيست.

نامحرم  از  را  آن  بايد  شود،  زينت محسوب  اگر   :Kوحيد و   Hفاضل  ،Kخامنه ای عظام  آيات   
پوشاند.

نامحرم شود،  مرد  توجه  و جلب  باعث مفسده  كه  باشد  گونه ای  به  يادشده  موارد  اگر  *تبصره: 
پوشاندنش واجب است.

خودمونی های قرآنی
خوب  داره.  كارايی  خيلی  خودش  زبون  شده  ثابت 

حرف زدن با بقيه، يعنی احترام گذاشتن بهشون.
مثبت  واكنش  و  می ياد  خوششون  احترام  از  مردم 
با هم  نشون ميدند. زبون خوش باعث می شه مردم 
دوست بشند و با آرامش مشكالتو حل كنند. اما اگه 
كسی بددهن باشه و تند حرف بزنه حتی اگه حق هم 
تو  و  می كنند  مقاومت  جلوش  بقيه  باشه،  باهاش 
خدا  كه  هست  همين  برای  ميندازند.  سنگ  كارش 

گفته:  
حرف  زبان خوش  با  مردم  )با  ُحْسناً   لِلنَّاِس  -ُقولُوا 

بزنيد(. آيه 83 بقره



گلبرگ های زندگی

دوره سوم تربيت 
تربيتی  دوره  آخرين  در هفت سال سوم كه 
است، امر به همراهی و كمک به جوان است؛ 
با سخت ترين  فرزند  سال  هفت  اين  در  زيرا 
دوران زندگی روبروست. امر ازدواج و بسياری 
از انتخاب ها در اين دوران است و برای همه 
او  او به كمک و همراهی احتياج دارد.  اينها 
می خواهد با او با احترام برخورد شده و از او 
داده  اهميت  او  رأی  به  و  شود  نظرخواهی 

شود.
در  را  خود  »فرزند  فرموده اند:   Aصادق امام 
هفت سال آزاد بگذار تا بازی كند و هفت سال 
دوم او را با آداب و روش های مفيد تربيت كن 
و در هفت سال سوم، مانند يک رفيق صميمی 
باش«.)وسائل، ج۵، ص  و مالزمش  مصاحب 

)12۵
و بعد از اين هفت سال، ديگر از والدين كاری 
شده   ساخته  او  ديگر  چون  نيست؛  ساخته 

است.
تقسیم بندی این مرحله

هفت سال سوم زندگی را از لحاظ خصيصه های 
مرحله  سه  به  می توان  شخصيتی  و  رفتاری 

نوجوانی، بلوغ، جوانی تقسيم كرد.

دوران نوجوانی
سن 1۵سالگی به نظر عده ای از روانشناسان 
تقريباً تتمه مرحله نوجوانی است. حالت های 
به  اغلب  اين  و  است  نامتعادل  او  روحی 
مناسبت شروع سن بلوغ است. گاهی عصبی 
و  درونگرا  گاهی  است.  احساساتی  زمانی  و 
زمانی برونگرا است. ميل به ورود در اجتماع 
را ندارد و نيز تمايل به خروج از خانه در او كم 
است. در اين سن مفاهيم جزئی جای خود را 
قدرت  می دهد،  كلی  مفاهيم  و  تصورات  به 
پيدا  را  مسئله ها  تفسير  و  تحليل  و  هضم 
می كند و در جمع، سنی بسيار مهم و پرمعنی 

است.
دوران بلوغ

دوران آشفتگی فكر و در عين حال آرامش و 
ثبوت زندگی است. آدمی در اين سن به همه 
افراد و به توانايی های آنها بسيار بدبين است 
و معموالً همه را با نظر حقارت می نگرد. حتی 
عالم  است.  بی توجه  عالم  و  علم  به  نسبت 
هيچ  حتی  و  آسان  بسيار  امری  را  شدن 
تعريف  خود  از  كه  آ نها  به  نسبت  می بيند. 
خود  شخصيت  و  علم  از  احياناً  و  می كنند 

سخن می گويند، متنفر است.
دوران جوانی

از حدود سن 18 سالگی  را معموالً  آغاز آن 
اختالف  آن  پايان  سن  درباره  ولی  می دانند. 
به پختگی  اين سن فرد  نظر وجود دارد. در 
عقلی نزديک می شود، از آن بابت كه تجاربی 

هاجر شعبانی پدرانه-مادرانه



در  است.  آورده  بدست  زندگی  از  گوناگون 
تا  است  احساسات  و  دارای غرور  اينكه  عين 
حدود زيادی تابع عقل و خرد می شود. او در 
بيشتر  مطالب  عمق  به  زندگی  بررسی های 
توجه دارد تا به ظاهر آن،  سعی دارد اراده اش 
را از تسلط سائق ها خارج كرده و تحت فرمان 
اشتباه های  از  بسياری  از  درآورد. حتی  عقل 
گذشته متأسف و نگران است. فعاليت های او 
صورت ارادی، انتخاب و اختيار پيدا می كند. 
او آزاد و مختار است. اما برای اين اختيار بايد 
باعث  جوانی  غرور  زيرا  شد؛  قائل  حدودی 
بيرون  عقل  گليم  از  پا  گاهی  كه  می شود 
انجام  است،  مصلحت  آنچه  خالف  و  بگذارد 
دهد. به همين نظر مصلحت نيست كه او به 
طور كامل از نفوذ خانواده خارج شود. والدين 
نه به صورت امر و نهی های مستقيم، بلكه به 
غيرمستقيم  پند  تذكر،  خيرخواهی،  صورت 
بايد او را وادارند كه گوش به تذكراتشان دهد. 
با توجه به حساسيت ويژه اين دوره، مهم ترين 
 Dوظايف والدين به تأسی از سيره معصومين

عبارتند از :

* بیان احکام حالل و حرام
در دوره هفت سال سوم و دوران نوجوانی و 
جوانی فراگيری قرآن با تفسير و احكام حالل 
»به  فرمود:   Aصادق امام  است.  آن  حرام  و 
فرزندان خود آموزش مذهبی بدهيد و پيش 
از آنكه منحرفين آنان را به انحراف عقيدتی 
البالغه،  )نهج  برسيد«.  آنها  داد  به  بكشانند، 

محمد دشتی، نامه 31، ص ۵22(

امام  فرزندنش  به  خطاب   Aعلی حضرت 
حسنA فرمود: »پس در آغاز تربيت تصميم 
گرفتم تا كتاب خدای بزرگ را همراه با تفسير 
آيات به تو بياموزم و شريعت اسالم و احكام 
آن از حالل و حرام به تو تعليم دهم، به چيز 
فرمود:  ديگر  بخش  در  نپردازم«.  ديگری 
پسرم! بدان آنچه بيشتر از به كارگيری وصيتم 
انجام واجبات... از خدا و  دوست دارم، ترس 

است«.) روضة المتقين، ج 6، 6۵1(
* تحکیم اعتقادات

از مسائل مهم ديگری كه بايد پدر و مربيان 
و  تعليم  توّجه كنند،  به آن  فرزند  تربيت  در 
اعتقادات هم  تقويت  است.  اعتقادات  تحكيم 
انسان را رشد و نمو می دهد و هم سّدی است 
محكم در مقابل شبهات بيگانگان و نگهدارنده 
انحرافات و انجام گناه. در اين بين اعتقاد به 
توحيد و معاد نقش مهم و تعيين كننده دارد. 
لذا امام علیA می فرمايد: »پسرم! در وصيت 
اختيار  در  كه  بدان  بينديش،  درست  من 
دارنده مرگ همان است كه زندگی در دست 
همو  است،  موجودات  پديدآورنده  و  اوست 
می ميراند و نابودكننده همان است كه دوباره 
زنده می كند. سپس به قدرتی پناه بر كه تو را 
آفريده، روزی داده و اعتدال در اندام تو آورده 
است. بندگی تو برای او باشد و تنها اشتياق او 

را داشته باش و تنها از او بترس«.



* تعلیم مکارم اخالق
پدر فقط مسئول تأمين نفقه فرزند كه مربوط 
به خلق و جسم او می شود، نيست. بلكه در قبال 
نيز  باطن  صحيح  تربيت  و  اخالق  و  خلق 
اين   Aاميرمؤمنان ديدگاه  از  دارد.  مسئوليت 
مسئوليت در قبال كل خانواده مطرح است، نه 
فقط فرزندان. لذا به كميل بن زياد نخعی چنين 
توصيه فرمود: »ای كميل! خانواده ات را فرمان 
و  بزرگواری  آوردن  دست  به  در  روزها  كه  ده 
خفتگان  نياز  رفع  در  شب ها  و  اخالق  مكارم 
را  تمام صداها  كه  به خدايی  بكوشند. سوگند 
می شنود، هر كس دلی را شاد كند، خداوند از 
آن شادی لطفی برای او قرار دهد كه به هنگام 
باريدن گرفته و  او  مصيبت چون آب زاللی بر 
تلخی مصيبت را بزدايد؛ چنان كه شتر غريبه را 
از چراگاه دور سازند، اما فرزند خويش را به اين 
به  تا  نموده  سفارش  و  دعوت  كريمه  اوصاف 
تربيت  آن  بر  و  شده  دارا  را  اوصاف  آن  خوبی 

يابد«. )همان، ص 682، حكمت 2۵7(
* حفظ کرامت انسانی

از مسائلی كه سخت، تربيت ها را تخريب می كند 
دادن  دست  از  جوان،  برای  است  خطرساز  و 
شخصيت و كرامت انسانی است. اگر در انسانی 
اين حالت پيدا شود كه احساس شخصيت نكند 
و كرامت خود را از دست رفته بداند به هر كار 
به   Aعلی امام  زد.   خواهد  دست  خطرناكی 
خوبی به اين مسئله توّجه دارد. لذا در تربيت 
و  است  كرده  سفارش  آن  به  سخت  فرزندش 
پستی  هرگونه  از  را  خود  نفس  است:  فرموده 
زيرا  رساند،  اهدافت  به  را  تو  هرچند  بازدار، 
نمی توانی به اندازه آبرويی كه از دست می دهی 
و سرمايه عمری كه مصرف نموده ای،  بهايی به 

دست آوری«.)همان، ص ۵32(

* حفظ حّریت انسانی
حفظ كرامت انسانی بدون حّريت و آزاد بودن از 
بندگی غير خدا ميسر نيست. يک پدر دلسوز و 
يک مربی همه جانبه نگر در جهت حفظ كرامت 
در  را  آزادگی  و  آزادمنشی  و  حّريت  انسانی، 
به  تقويت می كند،  تربيت شده خويش  روحيه 
ديگری  »برده  می فرمايد:   Aعلی جهت  اين 

مباش كه خدا تو را آزاد آفريد«.
* توصیه های عملی در مرحله سوم تربیت 

فرزند
* جوانان را نسبت به مسائل مذهبی آگاه كنيد 
و سعی نماييد كه نسبت به اصول و مبانی اسالم 
اعتقاد درست پيدا كنند و احكام دينی عامل و 

مقتضيات مذهب را محترم بشمارند.
*  احساس مسئوليت را در جوانان بيدار و آنان 

را به قبول و انجام مسئوليت تشويق كنيد.
* جوان را در تعيين و شناخت هويت فرهنگی، 
مذهبی، ملی و آرمانی خود ياری كرده و تشويق 
كنيد تا هويت فردی و واقعی و هم چنين هويتی 
درک  و  بشناسند  دارد  انتظار  او  از  جامعه  كه 

كنند.
* راه های صحيح زندگی مسالمت آميز را به او 

نشان دهيد.



* كنترل و مراقبت كنيم تا جوانان به پوچ گرائی، 
نژادپرستی، اعتياد و مفاسد ديگر روی نياورند.

* جوانان را در انتخاب شغل و حرفه ای مناسب 
با عالئق، استعدادها و امكاناتشان تشويق كنيد.

سوق  اندام  پرورش  و  ورزش  به  را  جوانان   *
دهيد.

* اوقات بيكاری و فراغت جوانان را با ورزش، 
عبادت، گردش، مطالعه و امثال آن پر كنيد.

* مهارت های اجتماعی و آداب و رسوم مذهبی 
و متداول جامعه را به او بياموزيد.

* جوانان را با اصول بهداشت و سالمت جسم و 
روان آشنا كنيد و موجبات حفظ سالمت جسم 

و روان او را فراهم كنيد.
* در انجام فعاليت های اجتماعی و اداره خانه او 

را شريک و سهيم كنيد.
هر  از  را  جوانان  ازدواج  موجبات  جوانی  در   *

جنسی كه باشند فراهم كنيد.

منبر کوتاه

بعضی از گناهان مثل نفت 

هستند و بعضی ها هم مثل 
بنزین..!

قرآن درباره گناه های نفتی 

میگه: »انجامش ندید«

درباره گناه های بنزینی 

میگه: »نزدیکش هم نشید«
 

‘ التقربوا ‘چون بنزین، بر 

خالف نفت از دور هم آتیش 
می گیره

رابطه با نامحرم و شهوت جز 

گناه های بنزینیه و شیطان 

قسم خورده هرجا زن و 

مردی تنها باشند، نفر 

سومش خودش باشد.

Kاستاد قرائتی



پدر نعمت بزرگی است. قلب تپنده خانه است. قهرمان دختری است كه می خندد.
قلب بانو زينب وار می تپد... . هنوز 1۵ سالش هم نشده؛ بارها پدر را دست بسته ديده... . در اين 
خاندان بسيارند دختركانی كه پدران خود را دست بسته ديده اند. پدر او جنايتكار نيست. عبد 
صالح است. دستگير مستمندان شهر است. پاسخ خشم را با خشوع می دهد. لبخندش هميشگی 
دل رحم  نيز  زندانبان ها  خداست.  عاشقانه  خلوت  برای  عبادتخانه ای  زندان،  از  تعبيرش  است. 

می شوند، وقتی او مهمانشان می شود. اما نگاه منتظر دخترک بر در است.
سياه پوشان با پرچم سياه جنازه ای روی پل اصلی شهر می آورند. ايها الناس مرگ او طبيعی بود. 
قلب دخترک  است.  نهفته  زيادی  رازهای  ولی در چشمان »سندی«  نيست.  بر جسد  جراحتی 

می شكند؛ شكستنی زينبی...
آرام و بی صدا می گريد. مگر می شود پدری را كه امام و ولی خداست، در اين حال ديد و نگريست. 

نگاه دختر 10 ساله شهر بر قامت راست برادر است. برادری كه زين پس پدر خواهر می شود.
سياه پوشان با پرچم سياه، قصد دارند حرمت  شكنی كنند. حرمت برادرها، خواهرها...

می دانند اين خاندان اكرم ترين و اشرف ترين خاندان ها بر روی زمين اند. برادر را می خوانند، جان 
خواهر را می خوانند.....

تفاوتی نيست برای زندانی چه در رنج باشد، چه در گنج. چشم هايش بر جای پای برادر مانده. 
بارش را می بندد. كوله بارش معرفت است و عشق به امام زمانش. -به دنبال برادر می روی؟ -به 

زيارت امامم می روم.
ذهن  در  نه  و  هراسی  دل  در  نه  است.  كرده  ثانی  زينب  را  او  رگ هايش  درون  معرفت  غليان 
شبهه ای؛ محكم تر از مردان قدم برمی دارد. می داند راه سخت و طوالنی است. ولی برای عاشق، 

ديدن معشوق جز لذت ندارد.
از مدينه تا مرو روزها راه است. چه اميدوار و خرسند شب ها را با ياد خدا صبح 

می كند و هر قدم صبحش نيز ياد خداست.

عطیه برغمدی

کریمانه



اين مسير بارها تكرار شده است. بار اول شايد از شام تا مدينه بوده است. جايی كه رسالت برادر 
را خواهر با قدم هايش به گوش جان مردم می رساند.

يک سال در راه بود. چندی تا مرو نمانده، شوق ديدار زمان را سهل می كند. ليک سياه پوشان پرچم 
سياه تنگ نظرند. كاروان سپيدی را تاب نمی آورد و نور را مسموم می كنند.

خواهر امام غريب، شفيعه شيعيان به اصرار اشعريون به قم می آيد. قمی كه نيای او آن را حرم 
اهل بيت خوانده اند...
و من ساكن قمم... 

را  ايشان  نام  غريبم،  امام  است.  معصومه  ولی  نيست،  معصوم  است.  فاطمه  نام  هم  كه  بانويی 
معصومهB نهاده است.

بزرگ شدن روح زينبی می خواهد كه معصوم نباشی و معصوم شوی و معصومه شوی؛ اينجاست 
كه بعد از مادرت زهراB، ناقل زيارت نامه ِ ِی تو امام می شود.

نام مادرت زهراB كه می آيد نفس در ال به الی زندان بغض اسير می شود. آنجا كه صدق تمام، امام 
 »D تجلی گاه قبر شريف مادرش را قبر شريف تو می داند و »عليک بكريمه اهل البيت ،Aصادق

را سفارش می كند.
بيانم از وصف كرامت تو عاجز است. زمانی كه كريم می شوی و چون امامانت با تمام تلخی 
روزگار به روی مردمان لبخند می زنی و كرامتت را نصيب ما می كنی. كرامتی كه 
بزرگ و كوچک، غنی و فقير، مسلمان و غير مسلمان، عرب و غير عرب نمی شناسد.

َوه چه بزرگ نام و بزرگ منش و بزرگ خاندانی....



گام سوم: طرح نویسی
اجزای طرح : 1. تبیین مسئله

در شماره پيشين به سومين گام تحقيق، يعنی طرح نويسی اشاره و بيان شد. طرح تحقيق راهنمای 
پژوهشگر در طول تحقيق است و شامل اجزايی مانند تبيين مسئله، اهميت و ضرورت، اهداف پژوهش، 

پيشينه تحقيق و... است. در اين شماره و چند شماره آتی به توضيح اجزای طرح می پردازيم.
1.تبیین مسئله

نقطه آغازين هر پژوهش علمی، يک مسئله دارای ارزش پژوهش است. تحقيقی كه مسئله محور نباشد، 
ارزش علمی چندانی ندارد؛ از اين رو اثبات »مسئله بودن« پژوهش الزم است. اين امر در دو يا سه 
اينكه پژوهشگر در اين قسمت از طرح به روشنی  انجام می گيرد. توضيح  پاراگراف در تبيين مسئله 
قلمرو و محدوده موضوع تحقيق را توضيح می دهد كه در واقع همان سؤال اصلی است و به طور واضح 

نسرین کردنژاد



و دقيق بيان می كند كه درصدد حل چه مشكلی و پاسخگويی به چه پرسشی 
است. بدين منظور محقق بايد موضوع را بشكافد و شناختی اجمالی، اما دقيق 
از موضوع به خواننده ارائه دهد. محدود كردن مسئله و جداسازی آن از مسائل 
حاشيه ای و توضيح ويژگی های آن از رسالت های تبيين مسئله است. پژوهشگر 
برای اينكه به اين نقطه برسد و امور فوق الذكر را به درستی بيان نمايد، الزم 

است عناصر ذيل را با بيانی شفاف و علمی در تبيين مسئله ذكر كند:
1. تعريفی كوتاه از موضوع پژوهش؛
2. بيان جايگاه عنوان )تبارشناسی(؛

3. مشخص نمودن ابعاد و زوايای گوناگون بحث؛
4. مشخص نمودن محدوده و قلمرو تحقيق با ذكر قيود زمانی و مكانی.

با دقت در موارد باال به دست می آيد كه بيان مسئله از نظر ساختار دارای شكل 
قلمرو  همان  آن جز  و  می كند  به جز حركت  از كل  يعنی  است؛  وارونه  هرم 

تحقيق و به عبارتی مسئله تحقيق )سؤال اصلی( است.



َوالُْمْوِمِنيَن  الُْمْسلَِماِت  و  الُْمْسلِِميَن  إِنَّ 
اِدقِيَن  َوالُْمْؤِمَناِت َو الَْقانِِتيَن َو الَْقانَِتاِت َوالصَّ
َو  ابَِراِت  الصَّ َو  ابِِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ
َو  قِيَن  َوالُْمَتَصِدّ َوالَْخاِشَعاِت  الَْخاِشِعيَن 
آئَِماِت  َوالصَّ آئِِميَن  الصَّ َو  َقاِت  الُْمَتَصِدّ
َو  الَْحافَِظاِت  َو  ُفُروَجُهْم  َوالَْحافِِظيَن 
ُ لَُهم  اِكَراِت أََعدَّ اهللَّ َ َكِثيراً َوالذَّ اِكِريَن اهللَّ الذَّ

ْغِفَرًة َو أَْجراً َعِظيماً مَّ

و  مسلمان  زنان  و  مسلمان  مردان  همانا 
مردان  و  باايمان،  زنان  و  باايمان  مردان 
مردان  و  خدا،  مطيع  زنان  و  خدا  مطيع 
راستگو و زنان راستگو، و مردان شكيبا و 
زنان شكيبا و مردان فروتن و زنان فروتن، 

و مردان انفاق گر و زنان انفاق گر، و مردان 
روزه دار و زنان روزه دار، و مردان پاكدامن 
و زنان پاكدامن و مردانی كه خدا را بسيار 
ياد می  كنند و زنانی كه بسيار به ياد خدا 
هستند، خداوند برای )همه ( آنان آمرزش 
كرده  آماده  بزرگ  و  گرانقدر  پاداشی  و 

است.

شأن نزول آیه
كه  هنگامی  گفته اند:  مفسران  از  جمعی 
بن  جعفر  همسر  عميس  بنت  اسماء 
ابيطالب با شوهرش از حبشه بازگشت، به 
از  يكی  آمد.  پيامبر  همسران  ديدن 
نخستين سؤاالتی كه مطرح كرد، اين بود 
زنان  درباره  قرآن  آيات  از  چيزی  آيا  كه 
نازل شده است؟ آنها در پاسخ گفتند: نه!

اسماء به خدمت پيامبر آمد و عرض كرد: 
گرفتار  زن  جنس   ،Jخدا رسول  »ای 
فرمود:   Jپيامبر است«،  زيان  و  خسران 
در  اينكه  دليل  »به  كرد:  عرض  »چرا؟« 
اسالم و قرآن فضيلتی درباره آنها همانند 
آيه  كه  بود  اينجا  است«.  نيامده  مردان 
اطمينان داد كه  آنها  به  و  نازل شد  فوق 
زن و مرد در پيشگاه خدا از نظر قرب و 
منزلت يكسانند، مهم آن است كه از نظر 
واجد  اسالمی  اخالق  و  عمل  و  اعتقاد 

فضيلت باشند.

نکته    
*” إِنَّ الُْمْسلِِميَن َو الُْمْسلِماِت َو الُْمْؤِمِنيَن 
َو الُْمْؤِمناِت ... أَْجراً َعِظيماً” شريعت مقدس 
اسالم در كرامت و حرمت اشخاص از نظر 
دين داری فرقی بين زن و مرد نگذاشته، و 
َّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر  در آيه”يا أَيَُّها النَّاُس إِن
َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا  َو أُنْثی  َو َجَعلْناُكْم ُشُعوباً 

مهری امیری
فـــانوس

كرامت زن در كالم وحی



طور  به  أَتْقاُكْم”،   ِ اهللَّ ِعْنَد  أَْكَرَمُكْم  إِنَّ 
اجمال به اين حقيقت اشاره می كند، و در 
ِمْن  ِمْنُكْم  عاِمٍل  َعَمَل  أُِضيُع  ال  ِّي  ”أَن آيه 
َذَكٍر أَْو أُنْثی ”، به آن تصريح،  سپس در آيه 
مورد بحث با صراحت بيشتری آن را بيان 
نگاه  تنها  نه  قرآن  واقع  در  است.  كرده 
ويژه ای به زن دارد، بلكه وی را مستقل و 
مرد،  مانند  زن  می كند.  معرفی  كارآمد 
انسانی است كه همه مواهب رشد را دارا 
بوده، هيچ خللی در گوهر وجود او نيست 
به  را  تكامل  و  رشد  مراحل  می تواند  و 

خوبی طی كند. 
قرائتی  محسن  االسالم  حجت   سخنرانی 
K با موضوع تفسير سوره احزاب- آيه 3۵ 

همسران  برای  كه  دستورهايی  دنبال  به 
پيامبر اكرمJ گفته شد، اين آيه ده كمال 
مسائل  در  مردان  و  زنان  عموم  برای 
اعتقادی، اخالقی و عملی بر شمرده است. 
زمانی ارزش اين آيه روشن می شود كه به 
تبعيضاتی كه عرب و عجم ميان زن و مرد 
قائل بودند، بنگريم و تاريخ دلخراش زن را 
در  مرد  و  ميان زن  تفاوت  مطالعه كنيم. 
جسم است. روح، زن و مرد ندارد و همه  
نه  اوست،  روح  به  مربوط  بشری  كماالت 
جسم او. لذا همه كماالتی كه در اين آيه 
زن  و  مرد  ميان  يكسان  به صورت  آمده، 

مطرح شده است.
پیام ها:

1- انسان زمانی كامل می شود كه همه ی 
كماالت، نه فقط بعضی را در خود داشته 

باشد.
كه  است  آن  اسالم  جامعّيت  نشانه ی   -2
كمال را در همه ی ابعاد اعتقادی، اخالقی، 
مطرح  انسان  اجتماعی  و  فردی  عملی، 

می كند.
گام  به  گام  و  مرحله ای  انسان،  رشد   -3
است. ابتدای اسالم با زبان، سپس ايمان با 
دل، سپس اطاعت، صداقت، صبر و... »إِنَّ 

ابِِريَن« ... الُْمْسلِِميَن ... الُْمْؤِمِنيَن ... الصَّ
زبان  به  اقرار  بر  عالوه  كامل،  انسان   -4
)اسالم( و باور قلبی )ايمان(، بايد شكم و 

شهوت و زبان خود را كنترل كند.
ائِِميَن«  »الصَّ روزه،  با  شكم  كنترل   -۵
اِدقِيَن«  »الصَّ صداقت،  با  زبان  كنترل 
»َو  حرام،  از  دوری  با  شهوت  كنترل 
با  غرور،  با  مبارزه  ُفُروَجُهْم«  الْحافِِظيَن 
با  »الْقانِِتيَن« غفلت زدايی  تواضع،  داشتن 
اِكِريَن« مقاومت در  ذكر و ياد خدا، »َو الذَّ
برابر نيش ها و نوش ها با نيروی صبر، »َو 
با  محرومان  از  نماندن  غافل  ابِِريَن«  الصَّ

قِيَن«. انفاق، »َو الُْمَتَصدِّ
6- زن، حّق مالكّيت و بخشش مالی دارد. 

قاِت«. قِيَن َو الُْمَتَصدِّ »الُْمَتَصدِّ
7- زن و مرد، در رشد كماالت معنوی و 
»إِنَّ  يكسانند.  پاداش  دريافت  و  انسانی 
ُ لَُهْم« .  الُْمْسلِِميَن َو الُْمْسلِماِت ... أََعدَّ اهللَّ



ممكن است زن يک طرز لباس بپوشد يا راه برود كه اطوار و افعالش حرف بزند، فرياد بزند كه به 
دنبال من بيا، سر به سر من بگذار، متلک بگو، در مقابل من زانو بزن، اظهار عشق و پرستش كن. 
آيا حيثيت زن ايجاب می كند كه اين چنين باشد؟ آيا اگر ساده و آرام بيايد برود، حواس پرت كن 
نباشد و نگاه های شهوت آلود مردان را به سوی خود جلب نكند، برخالف حيثيت مرد يا زن يا 
برخالف مصالح اجتماعی يا آزادی فرد است؟ آری، اگر كسی بگويد زن بايد در خانه حبس و در 
را به رويش قفل كرد و به هيچ  وجه اجازه بيرون رفتن از خانه به او نداد، اين البته با آزادی طبيعی 
و حيثيت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد. چنين چيزی در حجاب های غير اسالم بوده 

است، ولی در اسالم نبوده و نيست.

بهشته یوسفی

 H کرامت زن از نظر شهید مطهری
برگرفته از کتاب
» مسئله حجاب«

مرد بر خالف آنچه تصور می رود در عمق روح خويش از ابتذال زن و از تسليم رايگانی او متنفر 
است و هميشه عزت و استغنا و بی اعتنايی زن را نسبت به خود ستوده است و زن از طريق عاطفی 
و قلبی هميشه تفوق خود را بر مرد ثابت كرده است. به عقيده ما، ريشه اجتماعی پديد آمدن 
حريم و حائل ميان زن و مرد را بايد در يک تدبير ماهرانه غريزی خود زن جستجو كرد. حيا و 
عفاف و ستر و پوشش تدبيری است كه خود زن با يک نوع الهام برای گرانبها كردن خود و حفظ 
موقعيتش در برابر مرد به كار برده است. اسالم زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده 
كند. اسالم مخصوصاً تاكيد كرده است كه زن هر اندازه متين تر و باوقارتر و عفيف تر حركت كند 
احزاب  سوره  در  می شود.  افزوده  احترامش  بر  نگذارد،  مرد  برای  نمايش  معرض  در  را  خود  و 

می فرمايد: “ذلک ادنی ان يعرفن فاليؤذين”

حقيقت امر اين است كه در مسئله پوشش سخن نيست كه آيا خوب است زن پوشيده در اجتماع 
ظاهر شود يا عريان؟ درست است كه صورت ظاهر مسئله اين است كه زن چه بكند؟ يعنی آن 
كس كه مسئله با نام او عنوان می شود، زن است و احياناً مسئله با لحن دلسوزانه ای طرح شود كه 
آيا بهتر است زن آزاد باشد يا محكوم و اسير در حجاب؟ اما روح سخن اين است كه آيا تمتعات 
از هر زنی در هر محفلی حداكثر  باشد كه  بايد حق داشته  آيا مرد  باشد؟  بايد آزاد  از زن  مرد 
تمتعات را به استثنای زنا ببرد يا نه؟ يعنی آنكه در اين مسئله ذی نفع است، مرد است نه زن. 
اسالم كه به روح مسائل می نگرد جواب می دهد: خير، مردان فقط در محيط خانوادگی و در كادر 
قانونی  به عنوان همسر  زنان  از  با يک سلسله تعهدات سنگين می توانند  ازدواج و همراه  قانون 

كامجويی كنند. اما در محيط اجتماع استفاده از زنان بيگانه ممنوع است.

کرامت زن
 در کالم بزرگان



از  غير  برابری  است.  يكنواختی  از  غير  كميت 
كه  است  اين  است  مسلم  آنچه  است.  يكنواختی 
اسالم حقوق يک جور و يكنواختی برای زن و مرد 
قائل نشده است. ولی اسالم هرگز امتياز و ترجيح 
نيست.  قائل  زنان  به  نسبت  مردان  برای  حقوقی 
اسالم اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد نيز 
رعايت كرده است. اسالم با تساوی حقوق زن و مرد 

مخالف نيست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

كاالی تبليغاتی
برخی پول پرستان از دخترها به عنوان 
كردن  پرفروش  برای  تبليغاتی  كاالی 
و  فيلم  تماشاچيان  افزايش  مجالت، 
خود  مغازه ی  سوی  به  مشتری  جلب 
استفاده می كنند. به راستی چه كسانی 
فراهم  را  استفاده  سوء  زمينه ی 
از  را  خود  كه  دخترانی  آيا  كرده اند؟ 
نگاه های آلوده حفظ نمی كنند، در اين 

ميان مقصر نيستند؟
برای  زن  از  جهان،  تجار  از  بسياری 
عكس  می كنند.  استفاده  كاال  فروش 
بدن آنها را روی جوراب و... می اندازند 
يا او را در كنار اشياء قرار می دهند، در 
را می خرند  زن  مردها عكس  حقيقت 
نه كاال را. از نظر »فرويد« مرد با ديدن 
نمايانگر چيزی  تصاوير و عكس ها كه 
از زن باشد، لذت برده و ارضاء می شود.

سياست،  خدمت  در  روانشناسی 
زيگموند فرويد، ص6۵

نه  و  نرود  بيرون  خانه  از  زن  می گويد  نه  اسالم 
می گويد حق تحصيل علم و دانش ندارد، بلكه علم 
و دانش را فريضه مشترک زن و مرد دانسته است، 
تحريم  را  خاصی  اقتصادی  فعاليت  زن  برای  نه 
بيعار  و  بيكار  زن  نمی خواهد  هرگز  اسالم  می كند. 
پوشاندن  بارآيد.  باطل  و  عاطل  وجودی  و  بنشيند 
بدن به استثنای وجه و كفين مانع هيچ گونه فعاليت 
فرهنگی يا اجتماعی يا اقتصادی نيست. آنچه موجب 
فلج كردن نيروی اجتماع است آلوده كردن محيط 

كار به لذت جويی های شهوانی است.



جایگاه زن در نظر
Kآیه اهلل جوادی آملی

اگر زنان در پرتو تعليم صحيح و تربيت وزين پرورش يابند و چون مردان بيانديشند و مانند آنان 
تعقل و تدبر داشته باشند، از اين جهت تمايزی با مردها ندارند و اگر گاهی تفاوت يافت شود 

همانند تمايزی است كه بين خود مردها مشهود است. 

انسان دو صنف است: بخشی محكم كارند به نام مرد و بخشی ظريف كارند به نام زن. اسماء الهی 
هم دو صنف است و كماالت نيز از دو راه نصيب انسان می شود. بعضی از كماالت بر اساس مبارزه 
و ستم ستيزی و مظهر قهر و جالل حق بودن است و بعضی مظهر مهر و جمال و لطف حق بودن 
است و اگر يكی از اين دو صنف در خشونت و انديشه ورزی قوی تر است، دليلی بر آن نيست كه 
در بخش های مهر و صميميت و دقت نيز قوی تر باشد. گاهی راه عاطفه بيش از راه قهر كارساز 
است. ذات اقدس الهی، عالم را بر محور محبت اداره می كند و بسياری از آيات قرآن درس محبت 
می دهد و راه محبت را زن بهتر از مرد درک می كند. البته اگر زن به كمال نهايی راه يافت، توان 

تعديل قوا را نيز خواهد داشت.

بهشته یوسفی

وقتی حقيقت هر كسی را روح او تشكيل داد، روح نه مذكر است و نه مونث. قهراً بحث از تساوی 
زن و مرد يا تفاوت اين دو صنف در مسائل مربوط به حقيقت انسان رخت برمی بندد، يعنی سالبه 
به انتفاء موضوع خواهد بود نه به انتفاء محمول و چون تساوی و تفاوت عدم و ملكه هستند، نه 
سلب و ايجاب. اگر در يک مورد سخن از تساوی به ميان نيامد، سخن از تفاوت هم پيش نخواهد 

آمد.



زن بايد كاماًل درک كند كه حجاب او تنها مربوط به 
خود او نيست تا بگويد من از حق خودم صرف نظر 
كردم. حجاب زن، مربوط به مرد نيست تا مرد بگويد 
من راضيم. حجاب زن، مربوط به خانواده نيست تا 
حقی  زن،  حجاب  بدهند.  رضايت  خانواده  اعضای 
الهی است؛ همه اعضای خانواده و اعضای جامعه به 
به  زن  الهی هستند.  امانت  امين  زن  خصوص خود 
عنوان امين حق اهلل از نظر قرآن مطرح است، يعنی 
اين مقام و اين حرمت و حيثيت را خدای سبحان، 
كه حق خود اوست، به زن داده و فرموده اين حق 

مرا تو به عنوان امانت حفظ كن.

تلنگر
فرانسوی  نويسنده  فانون  فرانس 

می گويد:
كشور  در  اشغال گر،  »نيروهای 
مسلمان الجزاير مأموريت داشتند 
تا هويت و اصالت فرهنگی ملت 
الجزاير را نابود كنند و در اين راه 
حداكثر كوشش خود را بر تخريب 
زنان  چادر  و  حجاب  مسئله 
را  آن  زيرا  بودند؛  كرده  متمركز 
زنان  ملی  اصالت  مهم  نشانه ی 
از  می كردند.  تلقی  الجزايری 
به  هجوم  استعمارگران،  ديدگاه 
تاروپود جامعه ی اسالمی الجزاير، 
بايد ابتدا از تحت تأثير قرار دادن 

زنان آغاز می شد.
 دستگاه استعماری فرانسه برای 
بيرون  و  زنان  حجاب  با  مبارزه 
خانواده،  كانون  از  آنان  كشيدن 
مبالغ هنگفتی را اختصاص داده 
كه  بودند  باور  اين  بر  آنها  بود. 
دژ  و  محكم  سّد  زن،  حجاب 
عظيمی در برابر نفوذ غربی هاست. 
هر چادری كه كنار گذاشته شود، 
افق جديد و گام بلندی در تسلط 
كشـورهای  بر  استـعـمارگــران 
هر  ديدن  از  پس  است.  اسالمی 
را كنار  زن مسلمانی كه حجاب 
آنان  تسلط  اميد  است،  گذاشته 
ده برابر می شد. با هر چادری كه 
رها می شود، گويی جامعه اسالمی 
برابر  در  تسليم  و  پذيرش  برای 

استعمارگران آماده تر می شود«.

تمام  با  دارد كه زن  اين  بر  اصرار  الهی  اقدس  ذات 
اعضای بدنش بنده حق باشد. به همين دليل او را 
قرار داده  از مرد مورد عنايت خود  شش سال قبل 
بارگاهی را تصور كنيد، بدون اذن ورود  است. شما 
نمی توان وارد شد. اگر در آن بارگاه رفيع، كسی زن 
را 6 سال زودتر از مرد راه بدهد، معلوم می شود كه 
اين زن پيش از مرد مورد عنايت صاحب بارگاه قرار 
و  زن  عظمت  شباهت  اين  از  ما  اگر  است.  گرفته 
برتری او را نسبت به مرد استنباط نكنيم. دست كم 
معلوم می شود دين يک عنايت خاصی نسبت به زن 
دارد. اين برای آن نيست كه زن ناقص است، بلكه 
برای آن است كه زن ريحانه است و اين گل فقط 
فقط  گل  اين  باغبان  و  باشد  باغبان  دست  به  بايد 

قرآن و عترت و ذات اقدس الهی است.



پرفسور اینگرید ماتسون، نویسنده و جامعه شناس انگلیسی
او دانشمندی مسيحی بود و اعتقاد چندانی به خدا نداشت. او می گويد: 
دوره  در  نمی دادم.  مذهب  به  اهميتی  شدم،  آشنا  اسالم  با  وقتی  من 
نوجوانی كليسا و ايمان را كنار گذاشته بودم. بنابراين آشنايی ام با اسالم 
در واقع بازگشت خدا به زندگی ام بود و اين اتفاق بر اثر قدرت قرآن بود. 
به جايگاهم در عالم خلقت پی بردم، مسلمان  وقتی قرآن را خواندم و 

شدم.

سارا بوکر هنر پیشه، مد و مانکن آمریکائی
من يک زن آمريكايی هستم كه در مركز آمريكا به دنيا آمده ام. اما 
هرچه جذابيت زنانگی ام بيشتر می شد، درجه رضايت و خوشبختی ام 
افت می كرد. يک روز با قرآن، كتابی كه در غرب به طور منفی و 
كليشه ای معرفی شده است، برخورد كردم. ابتدا سبک و نحوه قرآن 
مرا تحت تاثير قرار داد. سپس نگاه آن به هستی، زندگی آفرينش و 
انتخاب  با  وادار كرد. من  به شگفتی  مرا  و مخلوق،  ميان خالق  ارتباط 
پوششم برای اولين بار آرامش زن بودن را تجربه كردم و احساس كردم همه 
را  نقاب  پوشش  بنابراين  آزاد شد ه ام.  باالخره  من  و  پاره شده اند  زنجيرها 
انتخاب كردم و تا پای مرگ از حق الينفک برای پوشيدنش دفاع خواهم 

كرد.

نوحجابان
زهرا سوری



ماشا الیلیکینا: خواننده و رقاص روسی
ماشا در رشته گيتار از مدرسه موسيقی فارغ التحصيل  شده 
بود و سپس به عضويت گروه رقص فابريک در آمد. به گفته 
وی در سال 2007 يكی از دوستانش به كما رفته بود و اين 
اولين باری بود كه از خدا چيزی می   خواستم و همين امر باعث 
گرايشم به دين اسالم شد. حتی به ذهنم خطور نمی كرد، روزی 
به حج بروم و از بهترين و گواراترين آب، يعنی زمزم بنوشم. من اكنون با 
حيات واقعی آشنا شدم. اكنون ديگر آن موفقيت ها و درآمد سابق آن جلوه را برايم 

ندارد و برايم بی ارزش و منفور هستند.

کلودیا کازونوتو: دانشجویی مطالعات ادیان ایتالیا
كلوديا در ايتاليا دانشجويی مطالعات اديان بود. اما تحقيق او درباره اسالم زمانی اتفاق 
می افتد كه استادش درباره امام علیA و حوادثی كه بعد از رحلت پيامبر بر ايشان 
از  اما عالقه كلوديا بعد  او را به اسالم عالقمند می كند.  گذشته، صحبت می كند؛ 
شنيدن داستان امام حسينA به اسالم بيشتر می شود. بنابراين نام سكينه را برای 
خود انتخاب می كند. او می گويد: در ابتدا چيز زيادی از اسالم نمی دانستم كتاب های 
شيخ محمد تيجانی و امام خمينی كه درباره اسالم بودند به من كمک كردند. بعد 

از آشنايی با مسلمانان ديگر متوجه شدم بايد حجاب داشته باشم و پس از خواندن آيه 
حجاب كه زنان را به داشتن حجاب تشويق می كرد، باعث شد حجاب را انتخاب كنم. حجاب 

را انتخاب كردم تا زيبايی ام را از ديگر مردان بپوشانم. بعد از انتخاب حجاب، حس خوبی به من دست 
Dداد. در ايران دانشجوی مطالعات اديان در دانشگاه تهران هستم و بهشت من حرم حضرت معصومه

ست محلی كه هر زمان وقت كنم به آنجا سفر می كنم.

دیامز: خواننده و نوازنده زن فرانسوی
ديامز می گويد: حجاب شادی را به زندگی من آورده و اين برای من 
كافی است. او دليل اسالم آوردنش را نفرت از ظلمی كه در غرب بر 

زنان روا داشته می شود، اعالم كرد.
و  زندگی، سختی ها  از  ديامز”  حال  كتاب” حسب  انتشار  با  ديامز 
نهايتاً اسالم آوردنش و انتخاب حجاب، همگان را آگاه كرده است. وی 
و  نوازندگی  عرصه  به  ورود  و  پدر  بدون  زندگی  از  كتاب  اين  در 
همراهی اش با خوانندگان آمريكايی و بازيگران فرانسوی و به دست آوردن 
مال و شهرت سخن می گويد. او می گويد: در اوج موفقيت از افسردگی شديدی رنج می بردم و بارها به 

روانشناسان مختلفی مراجعه كردم. اما هيچ كدام كمكی به من نكردند.
وی می افزايد راه حل خالص شدن از افسردگی را در نماز و قرائت قرآن يافتم و در نهايت هنگامی كه 
از  برای بسياری  انتخاب حجاب  در  دسامبر  2008 به جزيره موريس سفر كردم، اسالم را پذيرفتم. 

اطرافيانم عجيب تر از تغيير دينم بود.



استاد خداحافظ -خداحافظ مريم جان -ان شاأهلل همين طور كه تو كالس فعال بودی، تو كار عملی 
هم بهترين باشی. نميدونستم جواب استاد رو چی بدم، فقط با يه لبخند تلخی گفتم: ان شاأهلل. 
برای همين  بود.  بيرون. استرس و دلهره تمام وجودمو گرفته  از كالس زدم  و  برداشتم  كيفمو 
ترجيح دادم، مسير موسسه تا خونه  رو  پياده برم، بَلكه حال و هوام بهتر بشه. احساس خفگی 
می كردم. نفس كشيدن برام سخت شده بود. همش تو فكر فردا بودم. نمی دونستم قراره چی بشه. 
با خودم می گفتم: كاش می شد زمان به عقب برمی گشت و من هيچ وقت تو اين كالس ثبت نام 
نمی كردم. آخه منو چه به كالس امر به معروف و نهی از منكر... البته اولش همه چی خوب پيش 
می رفت. استاد صحبت می كرد. راهكار نشون می داد. ما هم به صورت گروهی می رفتيم برای كار 
عملی. اما وقتی امتحان شفاهی رو داديم و استاد نمره ها رو آورد، يک دفعه اسم منو صدا زد وگفت 
چون مريم نمره ش از همه بهتر شده. كاماًل مسلط می تونه به صورت انفرادی از فردا كار كنه و يه 
گزارش كار روزانه برای من بياره. يعنی وقتی كلمه انفرادی از زبون استاد بيرون اومد حالم شد 
مثل زندونی كه قرار بود، بره انفرادی تا فردا صبح خودشو برای اعدام آماده كنه. ترس از فردا تمام 
وجودمو گرفته بود. آخه من يه دختر آروم و خجالتی بودم كه حرف زدن با غريبه ها خيلی برام 
سخت بود. حاال چه برسه به اينكه برم نصيحتشون كنم و بهشون تذكر بدم.  وای خدای من! تو 
چه مخمصه ای گير افتادم. هرچی دارم دست و پا ميزنم بيام بيرون، بيشتر فرو می رم. تمام مسير 
موسسه تا خونه  رو  با سرزنش خودم طی كردم. باالخره رسيدم در خونه. در رو كه باز كردم، 
صورت مهربون مامانم رو ديدم كه بهم گفت: خسته نباشی دخترم. گفتم: سالم مامان، ميشه 
امشب كسی نياد تو اتاقم می خوام تنها باشم. يک دفعه مامانم جا خورد و گفت: چيزی شده؟ 
اتفاقی افتاده؟! گفتم: نه نه اتفاقی نيفتاده. فقط می خوام تنها باشم. آخه فردا كلی كار دارم. مامانم  
با اون آرامش هميشگی كه داشت، گفت: باشه دخترم. فقط هر وقت  گرسنه ات شد، صدام 
بزن تا غذاتو بيارم. سرمو به عالمت چشم تكون دادم و از پله ها باال رفتم. در اتاقمو 
تا  كشيدم  دراز  تختم  رو  رفتم  خودمم  گذاشتم.  گوشه  يه  وسايلمو  و  كردم  باز 
خستگی راه از تنم دربياد. اما مگه استرس و دلهره فردا می گذاشت آروم باشم. 
چاره ای نداشتم. بايد يه راهی پيدا می كردم تا از اين وضعيت خالص بشم. جز 
اينكه گوشی  رو بردارم و به خانم طاهری بگم من نمی تونم، لطفاً بی خيال ما 
رو گرفتم. گوشی  رو   باالخره تصميم  نرسيد.  به ذهنم  ديگه ای  راه  بشيد. 
خانم  بگم سالم،  تا خواستم  گرفتم  رو  و شماره خانم طاهری  برداشتم 
طاهری پيش دستی كرد و گفت سالم مريم جان، خوبی؟ - گفتم: سالم 
استاد! ممنون. خانم طاهری گفت: چيزی شده دخترم؟ درباره برنامه 

فردات سوال داری؟
گفتم: بله استاد، می خواستم بگم، می خواستم بگم؛ من من...

حلیمه رجبی
داستان

واجب فراموش شده



- تو چی عزيزم؟ راحت باش، حرفت رو بگو. هر چی با خودم كلنجار رفتم كه بگم استاد من 
نمی تونم، نشد كه نشد. همين شد كه حرفمو عوض كردم و گفتم: استاد می خواستم بگم برام دعا 
ان شاأهلل   توكل كن،  به خدا  هم  تو  خانم طاهری هم گفت: چشم دخترم حتماً،  كنيد، همين. 

خودش كمكت می كنه.
بدبختی  يه  با  نداشت.  تأثيری  رو من  انگار  ولی  رو می شنيدم.  اين جمله  به خدا، چقدر  توكل 
باالخره شب خوابيدم تا خودم رو برای فردايی كه معلوم نبود قراره چی بشه آماده كنم. صبح با 
صدای اذان مسجد محل از خواب پريدم. نمازم رو خوندم و بی سروصدا از خونه زدم بيرون. با استاد  
قرار گذاشته بودم تعداد نفراتی رو كه بهشون تذكر می دم رو با جزئياتش به عنوان گزارش كار 
روزانه بنويسيم. همين طور اونايی كه نتونسته بودم. اولين قدمم رو كه برداشتم، خدا خدا می كردم 
كه امروز همه خانم ها ظاهرشون متين و متناسب با شئونات دين باشه. اين جوری هم من راحت 

می شدم، هم اونا گناه نمی كردند. آخ! يعنی می شد. امروز هيچ كس گول شيطان و نفس 
لعنتی رو نخوره. باخودم گفتم بزار سرم رو بندازم پايين و تند تند راه برم، اين جوری 

بدم.  تذكر  بهش  بشم  مجبور  تا   نمی افته  حجابی  بد  خانم  هيچ  به  چشمم 
همين طور كه داشتم تند تند می رفتم، يه دفعه دستم محكم خورد به  كيف 
يه خانم. سرم رو كه آوردم باال دوتا چشم از حدقه بيرون زده رو ديدم كه 
خيره شده بود به من. بيشتر كه نگاهش كردم، ديدم از اوناست كه حسابی 
بايد بهش تذكر داد. از آرايش صورتش گرفته تا موهای سر و كوتاهی مانتوش. 

تا اومدم سر صحبت رو باهاش بازكنم،يه دفعه پريد تو حرفم و گفت:
-كوری عزيزم ، نمی تونی جلوتو ببينی عينک بزن، خواستم بگم ببخشيد، يک دفعه 

يه تنه ای بهم زد و از جلوم رد شد و رفت. مات و مبهوت مونده بودم. با خودم گفتم: 
خانم  بگم  بهش  بود  كافی  حاال  بده،  قورتم  می خواست  نگفته،  بهش  هنوز چيزی  من 

حجابتون مناسب يه بانو نيست. اون وقت اولين شهيد كالس امر به معروف می شدم. با 
همين توجيه ها كه از جونم و آبروم مهم تر نيست، بی خيال شدم و به راهم ادامه دادم. ولی 

می دونستم اين اولين نمره منفی كه بايد به خودم بدم.

تقريباً يه سه چهار ساعتی بود كه همين طور راه می رفتم. هوا هم به شدت داشت گرم 
می شد و منم حسابی كالفه شده بودم. از يه طرف خستگی و تشنگی بهم فشار 
آورده بود و از طرفی هم فكر اينكه نتونسته بودم با اون خانم صحبت كنم، اعصابمو 



داشتم  كه  همين طور  بود.  كرده  داغون 
می رفتم چشمم افتاد به يه مغازه اون سمت 
خيابون. با سرعت باد رفتم اون سمت خيابون 
يه  مغازه  يخچال  تو  از  شدم.  مغازه  داخل  و 
شيشه آب معدنی برداشتم و گذاشتم رو ميز 
فروشنده، اومدم كه پولشو بدم يه دفعه صدای 
يه زنی رو شنيدم كه گفت: ميشه هزار تومان، 
سرمو باال بردم كه پولو بدم، چشمم افتاد به 
سر و  وضع خانم. اونقدر وضعيتش نامناسب 
بود كه من شرمم می شد نگاهش كنم. يكدفعه 
آخه  گفتم:  عصبانيت  با  و  رفتم  در  كوره  از 
خانم اين چه وضعيه شما داريد؟ چرا درست 
لباس نمی پوشيد؟ آخه حيا هم خوب چيزيه 
به  ولی  ميشه،  گرممون   هم  ما  خدا  به  واال. 
خودمون اجازه نميديم اينجوری بيايم بيرون. 
همين جوری يه بند داشتم حرف می زدم كه 
يهو خانمه از پشت دخل اومد بيرون و خيلی 
انداختم  مغازه  از  و  گرفت  دستمو  احترام  با 
بيرون. بعدشم كلی بد و بيراه بارم كرد. تهديد 
اينجا  ببينمت  ديگه  دفعه  اگه  كه  كرد  هم 
فالن و بيسار می كنم. داشتم از ترس می مردم. 
نفسم بند اومده بود. اولين بار بود كه با يكی 
اينقدر تند حرف زده بودم و اونم اين جوری از 
خجالتم در اومده بود. واقعاً ديگه داشتم كالفه 
می شدم گرما و تشنگی از يه طرف، بی عرضگی 
خودم هم از طرف ديگه شده بود قوز باال قوز. 
نمی دونستم چكاركنم؟ فقط راه می رفتم و به 
اتفاقاتی كه تو اين چند ساعت برام افتاده بود 
اون  از  فكر می كردم. همين طور كه می رفتم 
طرف كوچه صدای اذان مسجد رو شنيدم. با 
يه  می خونم.  نماز  می رم  خوبه!  گفتم  خودم 
مسجد.  رفتم  می كنم. خالصه  هم  استراحت 
در  دارند  ديدم  نماز  بعد  خوندم.  رو  نمازم 
يه  شده،  چی  گفتم  می بندند.  رو  مسجد 
هست.  شهيد  يه  چهلم  امروز  گفت:  خانمی 
همين  برای  می دهند.  ناهار  هم  مراسم  بعد 
از مردم پذيرايی كنند.  تا بتونند  درو بستند 
رو  وسايلم  بدند،  ناهار  قراره  شنيدم  وقتی 

جمع كردم تا از مسجد برم كه يهو يه خانم 
جلومو گرفت و گفت:

گفتم:  برو.   بعد  بخور  ناهار  دخترم  -كجا 
نيستم.  شهيد  اقوام  از  من  خانم  ببخشيد 
تو  گفت  مسجد  باالی  از  خانمی  يه  يكدفعه 
مهمون مخصوص پسرم هستی اون خواسته 
اگه كار  امروز تو مراسمش باشی. دخترم  تو 
ديگه  شنيدم  حرفو  اين  وقتی  بمون.  نداری 
مراسمشون  تا  نشستم  همونجا  برم  نتونستم 

تمام بشه.
قبل از ناهار امام جماعت مسجد اومد رو منبر 
شروع  وقتی  كنه.  صحبت  دقيقه ای  چند  تا 
شهادت  نحوه  و  اخالقی  خصوصيات  از  كرد 
شهيد گفتن، خشكم زد. وای خدای من چی 
می شنونم. اين شهيد يكی از شهدای امر به 
وظيفه  انجام  حين  در  كه  بوده  معروف 
به  چاقو  ضربات  با  نفر  دو  توسط  شرعيش، 
ازچشمام جاری شد.  شهادت می رسه. اشک 
حاال ديگه مطمئن شدم اومدنم تو اين مراسم 
بی حكمت با كارم نيست. برای همين باخودم 
مايه  كار  اين  برا  دل  و  جون  از  بستم  عهد 
بگذارم. هدفم از انجام اين كار حاال با سخنان 
به  امر به معروف  حاج آقای مسجد و شهيد 
دلهره  و  استرس  از  ديگه  كرد.  تغيير  كلی 
خبری نبود و فقط رضايت خدا و بزرگی كارم 
تصميم  يک  با  مراسم  بعد  بود.  مهم  برام 
باال  سرمو  بيرون.  اومدم  مسجد  از  جدی تر 
گرفتم و گفتم: خدايا توكل بر تو. هنوز خيلی 
باال  مدل  ماشين  يه  كه  بودم  نرفته  جلوتر 
ظاهری  با  خانم  تا  چهار  كرد.  ترمز  جلوم 
يكيشون  بودند.  نشسته  ماشين  تو  نامناسب 
ازم آدرس خواست . با خودم گفتم: مريم االن 
وقتشه. برو خودت رو نشون بده. ثابت كن كه 
گفتم  و  ماشين  جلوی  رفتم  آروم  می تونی. 
ببخشيد من اين آدرس رو بلدم نيستم، ولی 
يه صحبتی با شما دارم، اجازه هست. تا اين 
گفت  تمسخر  با  يكيشون  زدم  رو  حرف 



شماست،  با  گوشمون  خانم  حاج  بفرماييد: 
درباره  كردن  صحبت  به  كردم  شروع  منم 
حضرت زهراD و دين و حجاب و    .. فكر كنم 
اما  كردم.  براشون صحبت  دقيقه ای  چند  يه 
نميدونم چی شد يهو حس كردم چشام داره 
ميسوزه و دنيا داره دور سرم ميچرخه. ديگه 
نفهميدم چی شد. وقتی بهوش اومدم چشمام 
رو كه وا كردم فقط يه نور سفيد می ديدم. با 
شهيد  مجلس  خدا،  وای  گفتم:  خودم 
اليق  منو  كه  شكرت  خدايا  نبود.  بی حكمت 
شهادت دونستی. همين طور كه انتظار اومدن 
فرشته ها رو می كشيدم، يه صدای آشنايی به 
صدای  دادم  گوش  كه  خوب  خورد.  گوشم 
شده.  شهيد  اونم  نكنه  اَه  بود.  طاهری  خانم 

صداش زدم، گفتم: استاد شما هم اينجاييد.
- خانم  طاهری گفت: آره عزيزم نترس من 
پيشتم، خيلی وقته اومدم اينجا. با خوشحالی 
می برنمون  كی  پس  خب  پرسيدم  ازش 

بهشت؟!
گفتم  بهشت!  گفت:  تعجب  با  طاهری  خانم 
خدا  مگه  نشديم.  شهيد  ما  مگه  ديگه،  آره 
خانم  يكدفعه  بهشت.  می رند  شهدا  نگفته 
طاهری زد زير خنده و گفت: مريم جان اون 
چشمات  تو  زده  خانمه  كه  فلفلی  اسپری 
يه  شده  باعث  فقط  بهشت.  ببرت  نتونسته 
چند روزی چشماتو با باند ببندند تا اثرش از 

بين بره.
از خجالت  داشتم  قضيه چيه.  فهميدم   تازه 
آب می شدم كه خانم طاهری دستمو گرفت و 

گفت: مريم جان بهت افتخارمی كنم. درسته 
شهيد نشدی. اما از االن می تونی يک سرباز 
اگر  باشی.  زمانت  امام  و  رهبر  برای  نمونه 
آماده ای يک يا علی بگو. منم با صدای بلند 
گفتم: ياعلی. يكدفعه همراه مريض كناريمون 
هيئته!  اينجا  مگه  خبره!  چه  خانم  گفت: 

مريض داريما...
منو خانم طاهری زديم زير  خنده و با صدای 
آروم  گفتيم: نه هئيت نيست بهشته ما هم 

شهيديم...



من كه خودم اهل شعر و شاعری بودم، اونا هم كه با احترام دو جفت گوش مفت در اختيارم گذاشته 
بودند، ديدم وقتشه كه يكی از برگای برنده ی ايران رو رو كنم... اواسط سخنوری شاعرانه ی من، سيلون 
بود، در حيطه ی  تاريخ  اينكه دانشجو++++ی دكترای  با  نفره ی ما اضافه شد. سيلون  هم به جمع سه 
ادبيات هم دستی بر آتش داشت. موضوع بحث ما كه دستگيرش شد، شروع كرد به تعريف و تمجيد از 
ادبيات ايران و با سربلندی توضيح می داد كه شاعرايی مثل حافظ و فردوسی رو می شناسه و چی و چی 

و چی...از اينكه می دونست چی به چيه كلی كيف كردم...
به رخشون  رو  وزنمون  اشعار سنگين  تحسين كنان  و  گفتم  فارسی  اشعار  پنهان«  از »اليه های  اونقدر 

كشيدم كه در پايان جلسه ی ادبی مون هر سه نفر جامه دران و بر سر زنان اتاقم رو ترک كردند!
-نيلوووووووووووووووووو!

آخه اين چه طرز صدا كردنه؟ صدای آمبروژا بود! در اتاق رو كه باز كردم آمبروژا گفت:»ميشه بدويی 
يه  داره  شبكه ها  از  يكی   .. بدو  هولی!«.  خبره؟چقدر  بدو...بدو...«گفتم:»چه  تلويزيون؟  سالن  تو  بيايی 
موسيقی ايرانی پخش می كنه. بچه ها توسالنن كه تو بيايی برامون ترجمه كنی...تقريبأ بخش اعظمی از 
بچه های طبقه ی ما توی سالن بودن؛ چشمم افتاد به صفحه ی تلويزيون. با خودم گفتم: »اين ديگه كيه؟« 
بچه ها در سكوت كامل بودن تا تمركز من به هم نخوره و يه وقت چيزی از كلمات رو جا نندازم. منم 

حواسم به شعری بود كه قرار بود برای اون جمع اديب و عالقه مند ترجمه كنم. خواننده می خوند:

مونس صدیقیان

معرفی کتاب



    تيكه تيكه كردی دل منو/ سر به سرم نذار ديگه ديگه می خوامت/ تيكه 
تيكه بردی دل منو/ در به درم كردی تو رو تو رو می خوامت/ بيا تو خودت 

بيا تو/ فقط تو بيا پلوی من 
    نگاه همه به من بود؛»فالكت« به تمام معنا! 

كتاب »خاطرات سفير« به روايت خانم نيلوفر شادمهری -عضو هيئت علمی دانشگاه هنر-  با 
نگارشی صميمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاريس می برد و او را با رويدادها، تجربه ها 

و خاطراتش شريک می كند.
خاطرات دختر مسلمانی كه در كشور فرانسه، هرچند برای ادامه ی تحصيل در مقطع دكتری 
حضور دارد. اما سفيری شده است، برای دفاع از حقيقت اسالم. مواجهه ی او با آدم های مختلف 
و اتفاقات متفاوت اين خاطرات را جذاب تر می كند، از قبول نشدنش در بهترين دانشگاه فرانسه 
تنها به دليل حجابش و دست ندادن با سرشناس ترين اساتيد مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق 

خوابگاه و خواندن دعای كميل برای »يک سليم النفس«.
خاطرات منتشر شده در اين كتاب، ابتدا در وبالگی به نام »سفير ايران« توسط نويسنده نوشته 
شده و سپس به مرور بر آن خاطرات افزوده شده است. وی در بخشی از وبالگ خود نوشته:»چند 
سال پيش، وقتی برای تحصيل وارد فرانسه شدم، فكر می كردم فقط يک دانشجوی دكترای 
طراحی صنعتی هستم. اما دقايق زيادی نگذشت تا بفهمم پيش از اينكه دانشجو باشم در هر 
مقطع يا هر رشته ای، نماينده ايرانم و رفتار و گفتارم بيش از اينكه معرف “من” باشند، معرف 
يک مسلمان ايرانی است. برای كسی مهم نبود من چه می كنم و چه می خوانم؟ چيزی كه 
ايران  اطرافيانم می خواستند بدانند پاسخ سواالت و شبهات ذهنشان بود، درباره ی هرچه به 
مربوط می شد. مسئوليتم خيلی سنگين تر از آن بود كه فكرش را می كردم. و اين چنين بود كه 

سفير ايران شدم...«



اين بخش از نشريه به رسم هميشگی به گفت وگوهای صميمانه با طالب و اساتيد ممتاز حوزه 
علميه حضرت آمنهB پيرامون موفقيت های هر يک از آنان در عرصه های مختلف اختصاص دارد.

در اين سری از نشريه به سراغ يكی از طالب فارغ التحصيل سطح دو از اين حوزه علميه خواهران 
كه موفق به ارائه تحقيق پايانی و گذراندن دروس پنج سال تحصيلی اين سطح شده است، با او 

درباره جزئيات طی اين مسير و علل موفقيت وی در اين راه گفت وگو كرديم:

بانوی طلبه فارغ التحصيل سطح دو حوزه:

نوشتن تحقیق پایانی را از سال سوم حوزه آغاز کردم

يكی از بانوان طلبه كه موفق به ارائه تحقيق پايانی و فارغ التحصيل شدن از سطح دو حوزه علميه 
حضرت آمنهB شده است، با اشاره به علل موفقيت خود در تنظيم و ارائه تحقيق پايانی گفت: 
مهم ترين علت را اين می دانم كه نوشتن تحقيق پايانی را از سال سوم حوزه آغاز كردم و وقتی به 
سال پنجم رسيدم،  تحقيق پايانی ام تقريبأ تمام شده بود و اتفاقأ همين امر انگيزه ای شد تا بتوانم 

با وجود داشتن  فرزند كوچک، واحدهای درسی را سريع تر بگذارنم.

صمیمانه
خبرنگار: فاطمه جمالزاده



-برای مخاطبان خودتان را معرفی بفرماييد:
باقری: سيده طوبی باقری هستم، متولد 13 مهر 1373. در شهرستان قائم شهر واقع در استان 
مازندران متولد شده ام. تا سن 7 سالگی به همراه خانواده در قم سپری كرده ام. سپس به همراه 
خانواده به مازندران رفتيم و تا 18 سالگی در مازندران مانديم؛ در سن 18 سالگی ازدواج كردم و 

چون همسرم طلبه بود، با هم به قم آمديم و تاكنون در قم مانده ايم.

-چه شد كه وارد حوزه شديد؟
اين  البته  بهتر می توان خودسازی كرد،  با قرارگرفتن در فضای حوزه  باقری: احساس می كردم 
احساسم صادق بود و وقتی وارد حوزه شدم ديدم فضای اينجا برای خودسازی خيلی ناب است. 
به انجام كارهای تبليغی در راستای تربيت اسالمی جامعه نيز عالقه مند بوده و هستم و درصدد 
هستم پس از كسب مهارت در اين زمينه اگر توفيق نصيبم شود قدم در اين راه 

بگذارم.

-پس از ورود به حوزه و رويارويی با برخی دروس سخت عربی باز 
هم عالقه اوليه تان برای ورود به حوزه درونتان بود؟ مثاًل با خود 
افعال و  نه صرف  بودم  آمده  برای خودسازی  نمی گفتيد من 

حالجی كردن قواعد جمالت عربی و ...؟!
به  ورود  برای  تصميمم  صحت  به  نسبت  هرگز  باقری: 
حوزه دچار ترديد نشدم، درست است كه جمع برخی 
با مسئوليت های زندگی كمی  دروس سخت حوزوی 
عميقی  عالقه  كه  آنجا  از  ولی  است  خستگی آور 
نسبت به حوزه و دروس حوزوی دارم، هرچه بيشتر 
پيش می رفتم، عالقه ام به ادامه راه بيشتر می شد.

موفقيت  با  را  پايانی سطح 2 حوزه  تحقيق   -
شده ايد؛  حوزه   3 سطح  وارد  و  كرده  تنظيم 
ارائه تحقيق  مهم ترين علت موفقيت شما در 

پايانی در زمان مقرر شده است چيست؟
من  كه  می دانم  اين  را  علت  مهم ترين  باقری: 
نوشتن تحقيق پايانی را از سال سوم حوزه آغاز 
كردم و به مرور تنظيم آن را تا سال پنجم پيش 
رسيدم  تحقيق  پنجم  سال  به  وقتی  و  بردم 
پايانی ام تقريباً تمام شده بود و اتفاقاً همين امر 



انگيزه ای شد تا بتوانم واحدهای درسی را با وجود داشتن فرزند كوچک سريع تر بگذارنم. به ساير 
طالب و دوستان حوزوی خودم هم پيشنهاد می كنم نوشتن تحقيق پايانی را به سال پنجم موكول 

نكنند بلكه هر چه زودتر، نوشتن آن را آغاز كنند تا بتوانند در موعد مقرر آن را ارائه دهند.

راحت تر  برای شما  را  كار  اين  است؟ چه چيزی  كار سختی  پايانی  تحقيق  نوشتن  نظرتان  -به 
می كرد؟

باقری: بله، نوشتن تحقيق پايانی زحمت دارد و اين مسأله انكار ناپذير است ولی دو مسئله راه را 
اين راه كمک  بر من آسان ساخت؛ نخست تشويق  و راهنمايی های همسرم بود كه همواره در 
شايانی به من می كرد و دوم عالقه ام به نوشتن بود. با خيلی از هم دوره ای هايم كه صحبت می كردم 
بنابراين به آنان می گويم كه برای نوشتن  می فهميدم كه عالقه به نوشتن در آنان وجود ندارد 
تحقيق پايانی قبل از هر چيز بايد عالقه به نوشتن را در خود تقويت كنند. عالقه من به نوشتن 
چنان شدت دارد كه سبب می شد گاهی تا ساعت ۵ صبح بنشينم پشت كامپيوتر يا پای كتاب 

برای فيش برداری و تكميل   تحقيق پايانی ام.

-قصد داريد تحصيل در حوزه را تا كجا ادامه دهيد؟ هدفتان از تحصيل در سطوح باالتر رسيدن 
به چه نقطه ای است؟ تبليغ، تأليف، مديريت حوزه يا ...؟

باقری: به نظر من تحصيل در حوزه بايد تا جايی ادامه پيدا كند كه نياز و عطش درونی انسان 
برطرف شود؛ هدف من از تحصيل در حوزه خدمت به اسالم است چه با تبليغ، چه با تدريس، چه 

با تأليف و ...



-اگر زمان به عقب برگردد باز هم وارد حوزه خواهيد شد؟ 
باقری: بله، بدون ترديد هر بار مشتاق تر و مصمم تر از قبل قدم در 
با اعتقاد و هدف وارد حوزه شده  اين راه می گذارم. هر كس كه 

باشد، بی شک با من هم نظر است.
-صحبت پايانی خطاب به خواهران طلبه:

بانوان متأهل حوزوی اين است كه اولويت را  باقری: توصيه ام به 
بهترين  به  آن  كنار  در  و  بدانند  خود  فرزندان  و  همسر  زندگی، 
صورت به درس خواندن بپردازند چرا كه بانوان حوزوی در درجه 
نخست الگوی زندگی دينی برای اطرافيان خود هستند. اين چيزی 
محترم  مدير  سايری  خانم  سركار  خود  معنوی  مادر  از  كه  است 

حوزه مان به يادگار در قلبم حک شده است.

حس  و حال طالب پايه  پنجم در خصوص درس تجزيه  و تركيب سركار خانم خائفی 
هذا من فضل ربی

نشكر الرّب الجليل بما فّضل علينا من نَِعمه الزاهره و قد جعلنا فِی مسير تعليم الدروس الدينيه 
فی مقدمتها اعراب القرآن الكريم. قد استفدنا من هذه المادة الدراسيه استفاده فائقه و هی احدی 
المواد الدينية السائره الی فهم اآليات الشريفه و استيعاب المبانی الدقيقه. من ميزات هذه الماده 

الدراسيه جمالها و حيويّتها التی تجعلنا ان النشعر بالتعب و الكسل فی الصف .)خانم مجاوری(
شهد العسل، حموضة الرمان و اعتدال الربيع تجدها فی سلة االدب العربی هيا بنا الی السله )خانم 

ساجدی فر(
هب االعراب نجمه ساطعه تنير درب الفهم و تفتح باب معرفة االيات الكريمه.)خانم اميری(

االعراب ماده دراسيه متميزه عن ساير المواد بما فيها من جمال و حيويه و استناره فهم اآليات 
الكريمه.)خانم حامدی(

زنگ تفریح







دل+ نوشته

پناه زمین و آسمان

چند شب است كه دارم به تنگ شدن دلم برای 
نديده،  را  تو  نگرانم  سويی  از  می كنم.  فكر  تو 

از  شود،  تمام  دل تنگی ام  و  كنم  فراموش 
سويی با شوق داشتن دلی كه برای تو تنگ 

شده دارم مستی می كنم.

كار  چه  خوف  و  شوق  اين  می دانی  خودت 
می كند با آدم.

دنبال  می شود  كم  تو  برای  دلتنگی ام  كه  همين 
دليل می گردم. نكند عشقت در دلم كم شده كه دلم 

كمتر برايت تنگ می شود.

چند روز پيش داشتم به اين فكر می كردم: وقت هايی كه كمی دلم كمتر تنگ می شود برايت، 
شايد آن زمانی باشد كه تو را ديده ام اما امروز خيلی دلم كمتر تنگ شده بود برايت و همين خوفم را زياد كرده 
بود كه فكری به سرم زد. گفتم وقتی ما تو را می بينيم و بی آنكه تو را بشناسيم، دلمان كمتر تنگ می شود برايت. 

اگر تو به ما دست بدهی، در آغوشمان بگيری، پيشانيمان را ببوسی، آن وقت چه قدر كمتر دلمان تنگ می شود 
برايت. تو كه از كسانی نيستی كه فقط سالم می كنند و رد می شوند. دوستانت را كه ببينی، می ايستی، سالمشان 

می دهی، دستشان را می فشاری، در آغوششان می گيری و از بوسيدنشان بخل نمی ورزی.

درست می گويم؟ من كه امروز فراموشت نكرده بودم، عشقت هم كه در دلم كم نشده بود، نكند اين همه كمتر 
تنگ شدن دلم برايت، برای دستی بود كه به من دادی و آغوشی كه ميزبان سرم شد و بوسه ای كه نشست روی 

پيشانيم. 

در جمعی كه امروز بازار دست دادن و آغوش كشيدن و بوسيدنشان گرم بود، تو كدامشان  بودی آقا!

دلم خوش است تو به خياالت من  نمی خندی! ممنونم كه اينقدر خوب می فهمی مرا!

محسن عباسی ولدی


