
سـخن سردبیر

    تلنگر کرونایی

کرونا فقط یک حادثه پزشـکی در حوزه سـامت و بهداشـت نبود، بلکه پدیده ای جهانی است که در همه ابعاد 

زندگی بشر به گونه ای رخ نمود. 

ارتباط وتعامل انسـانی، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، اشـتغال، مناسک مذهبی و سیاست در کنش و مواجهه با این 

ویروس تغییراتی را تجربه نمودند. کرونا تلنگری بود بر غرور جامعه انسانی. 

برخی صاحب نظران آن را فرصتی برای تنفس دیگر موجودات کره زمین در حاشیه امن خانه نشینی انسان ها و 

تعطیلی کارخانجات و .. دانستند. برخی نیز آن را عامل رفع خصومت عوام با دنیای دیجیتال و پیشرفت انقاب 

گونه زندگی دیجیتالی در عرصه های مختلف ارزیابی کردند.

برخی جامعه شناسان آن را فرصتی برای آموختن مهارت گفت وگو در سایه تعامل تنگاتنگ و اجباری خانه نشینی 

در محیط خانه معرفی کردند و چاره اندیشی برای خاء های موجود را ضروری دانستند.

در هر حال جامعه انسـانی باید در سـبک های مانوس و عادت های زندگی که شـاید هیچ گاه غیر آن را تصور 

نمی نمود، با استفاده از نیروی خرد و توکل بر آستان الوهیت، بازنگری نماید و راه های جدیدی را در عرصه های 

مختلف زندگی تجربه کند.

آن چه بیش از همه در این بحران قابل تامل بود، توجه به نقش »معنویت »در رواج رفتار سالم و انسانی در شرایط 

بحرانی است. جامعه مدنی امروز آموخت که در بحران ها، قوانین خشک مدنی به تنهایی قادر به کنترل رفتار انسان 

های خود محور نیست. بلکه باید به حکم فطرت، دست به دامان آموزه های معنوی و خدا محورانه شد. آن چه که 

در چالش ها و بحران ها انسـان سـرکش را رام می کند، آرامش می بخشـد و کنترل می کند، نهادینه شدن باورهای 

الهی است. انسان خدا باور فرو نمی پاشد، خود کشی نمی کند، دیگر کشی نمی کند، تعدی و غارت نمی کند. 

ایمان به خدا اژدهای عصیان گر درون را مهار می کند. 

انسـان الهی در سـوگ عزیزش صبر جمیل را پیشـه می کند و انسـان مادی، آشـفته و فرسـوده، نا امید و مایوس 

می شود. گاهی تاب نمی آورد و به زندگی خود خاتمه می دهد. گاهی تاب نمی آورد و عصیان می کند تا هیجانات 

منفی اش تخلیه شود.   

 الهی باشیم تا آرامش را تجربه کنیم.
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صاحب امتیاز: مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(

مدیر مسئول: زینب طالبی

سردبیر: زهره رنجبر

مدیر اجرایی و هماهنگی: زهره عزیزی
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فصلنامه علمی فرهنگی آفاق اندیشه

شماره 5- بهار 99

همکاری با ما

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

 modaresqom.farhangi@gmail.com .و مطالب خود را به این ایمیل ارســال کنید
انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامک: 3000738   
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توجیه تربیت پذیری انسان
 از دیدگاه آیات و روایات 

چکیده:

   همه خواهان نیکبختی و سعادت اند و برای رسیدن به این هدف بزرگ راهی جز تزکیه و تهذیب نفس، یعنی کسب مکارم و 

فضایل و دوری از رذایل اخاق، وجود ندارد، که انبیای عظام و اولیای کرام علیهم السام بر این طریقت رفته و طالبان حقیقت 

س اسام قرار گرفته است و در رسیدن به کماالت 
ّ

را به این راه دعوت کرده اند. مهمترین مسأله ای که فراوان مورد توّجه آئین مقد

و فضایـل انسـانی نقش اساسـی دارد، مسـأله تزکیه  نفس و پرورش روح اسـت که بـه عنوان یك امر حیاتـی و ضروری مطرح 

می باشد. سوال اصلی این است که از دیدگاه قرآن کریم تربیت پذیری انسان قابل اثبات هست یا خیر؟ در این مقاله سعی شده 

تربیت پذیری انسان، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شود. رب، در قرآن گرچه برگرفته شده 

از )ربـب( به معنای خداوندگاری اسـت و نه )ربو( و )ربـی( به معنای پرورش، ولی هیچ یک از تربیت و صاحب اختیاری به 

تنهایی نمی تواند رساننده معنی رب باشد، در معنای رب هم خداوندگاری نهفته است و هم مربی. خداوند، هم کمال رسان 

اسـت و هـم صاحـب اختیار عالم طبیعت. و ماده هم مخلوق خداوند اسـت و هم مربوب او. هیچ کـدام از عوالم ماده کامل 

 این جهان، جهان پرورش 
ً
آفریده نشده و خداوند همه را در این جهان به کمال نهایی می رساند و رب العالمین است. اصوال

است. انسان ها اعم از خوب و بد همگی در حال پرورش یافتن هستند. اگر انسان موجودی تربیت پذیر نباشد، بعثت انبیاء، 

آمدن کتابهای آسـمانی و موضوع پاداش و عقاب در عالم پس از مرگ، تحلیل درسـتی پیدا نخواهد کرد. طبق دیدگاه اسـام، 

انسان تربیت پذیر است. حدود چهار آیه بصورت صریح و بیست و پنج آیه بصورت ضمنی به تربیت پذیری انسان اشاره دارند.

کلید واژه: تربیت، تربیت پذیری، انسان، قرآن

مقدمهمقاله
قـرآن، انسـان را موجودی می شناسـد مرکب از بـدن و روح که 

هویـت الهـی دارد. » و نفخت فیه من روحی« )حجـر / 29( و این 

 آخر«. 
ً
روح، زاییده عنصر مادی وجود او است. »ثم أنشأناه خلقا

ولـی نبایـد در دامن مـادر طبیعت محبـوس بماند، بلکـه باید راه 

تکامل را بپیماید و گرنه در » اسـفل سـافلین« که چهره آن جهانی 

اش جهنم است: » فاّمه هاویة« )قارعه / 9( باقی می ماند.

انسـان در بعـد الهی خود، از آغاز آفرینـش، برخوردار از فطرت 

متعالی و انسـانی اسـت. قرآن جهان را در خدمت تربیت انسـان 

دانسـته و در پرتو مطالعه کتاب هسـتی، باور به غیب و شـناخت 

عقانـی و علمی آفریدگار هسـتی که آمیزه ای از رشـد، حقیقت 

جویی و تقرب به خداوند اسـت، رشـد و تربیت انسـان را تحقق 

پذیر می داند. بدین دلیل که در طبیعِت آیات و نشـانه های الهی، 

اقتضای رشـد و تعالی نهفته اسـت، نگاِه تعالی طلبانه به جهان 

می تواند رشد و تکامل انسان را در پی آورد.

ارسـال پیامبران، مظهر اسم )رب( است، 

از این رو قرآن می فرماید: » إّنا کّنا مرسلین 

رحمـة مـن رّبـک« )دخـان/ 6 5( یعنـی این 

پـروردگار تـو و پرورش دهنده آسـمان 

هـا و زمین به حکـم اینکه )رب( و 

پرورش دهنده است، پیغمبران را 

برای تکمیل و تربیت استعدادهای 

بشـر فرسـتاده اسـت. خداونـد چون 

می خواهـد بشـر را تربیـت کنـد، مکتب 

تربیتی و مکتب تکمیلی فرستاده است.

معنای رب
کلمـه" رب" در اصل به معنی مالك و صاحب چیزی اسـت که 

به تربیت و اصاح آن می پردازد و کلمه"ربیبه" که به دختر همسـر 

انسـان گفته می شـود از همین جا گرفته شـده اسـت، زیـرا او هر 

چند از شـوهر دیگری است ولی زیر نظر پدر خوانده اش پرورش 

می یابد.

این کلمه بطور مطلق تنها به خدا گفته می شود و اگر به غیر خدا 

اطاق گردد حتما به صورت اضافه اسـت، مثا می گوئیم" رب 

الدار" )صاحب خانه(" رب السفینة" )صاحب کشتی( .

در تفسیر" مجمع البیان" معنی دیگری نیز بر آن افزوده است و آن 

شـخص بزرگی است که فرمان او مطاع می باشد. اما بعید نیست 

که هر دو معنی به یك اصل باز گردد.

" رب" از ماده" ربب" است نه از ماده" ربو" و به اصطاح مضاعف 

است نه ناقص، ولی در معنی اصلی رب، مفهوم پرورش و تربیت  

افتاده است و لذا در فارسی معموال آن را به عنوان پروردگار ترجمه 

می کنند. 

معنای تربیت 
تربیـت را می تـوان از ریشـه »َرَبـَب« بـه معنی ایجـاد تدریجی 

موجود تا رسـاندن او به حد نهایی کمال دانسـت. یا آن را از ریشه 

»ربو« به معنی زیاد شدن، رشد، علّو و ارتفاع دانست. قرآن 

 » 
ً
یاِنی َصِغیرا مـا َربَّ

َ
 َربِّ اْرَحْمُهما ک

ْ
ل

ُ
می فرمایـد: »ق

)اسراء/ 24( که به معنی بزرگ کردن است.

یکـی از معاصران، میان سـه واژه »رب ء« 

مهمـوز و »ربب« و »ربـو« تفاوتی قائل 

اسـت. به نظر وی »رب ء« به معنای 

علو و بلنـدی، »ربب« به معنای 

کشـاندن به سـوی کمال و »ربو« 

و  گسـتردگی  پذیـرش  معنـی  بـه 

شـکوفایی اسـت که نتیجه اش زیادی و 

فضل می باشد. )حسن مصطفوی، التحقیق فی 

کلمات القرآن، 4/ 34(.

دیدگاه مکاتـب مختلف در مورد قابلیت انسـان 
برای تربیت

عده ای به طور کلی تربیت پذیری انسان را رد می  کنند و انسان را 

فردی مجبور تصور می کنند که می  بایست با یک سری روحیات، 

تفکـرات و اخاقیات از پیش تعیین شـده، زندگـی کند. این گروه 

انسـان را نفوذناپذیر و غیرقابـل تربیت معرفی می  کنند و معتقدند 

انسان در بدو تولد دارای اصول و مبانی پیش ساخته ای است و راِه 

قـرآن جهـان را در خدمت تربیت 

انسـان دانسـته و در پرتـو مطالعـه 

کتاب هستی، باور به غیب و شناخت 

یدگار هستی که آمیزه ای  عقالنی و علمی آفر

از رشـد، حقیقت جویی و تقرب به خداوند 

است، رشد و تربیت انسان را تحقق 

پذیر می داند. 

نویسنده

حمیده کرمی1 

1 طلبه سطح 4، رشته تفسیر تطبیقی، مرکز تربیت مدرس حرضت صدیقه کربی )سالم الله علیها( 
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هر گونه تغییر بر خاف آن اصول پیش ساخته، بسته است.

این افراد مبانی پیش سـاخته هر انسـان را سه چیز ذکر می کنند: 

غرایـز، مزاج، محیط یا فرهنگ. طرفـداران نظریه فوق، هرکدام از 

این عوامل را جهت دهنده اصلی زندگی فرد و مانع تربیت پذیری 

او می  دانند.  

برخـی از متفکـران غربـی انسـان را موجودی می  داننـد که جبر 

اجتمـاع و طبیعـت او را بـه پیـش می  بـرد و انسـان هماننـد گیـاه 

خودرویی است که در بیابان می  روید، جوانه می  زند، رشد می  کند 

و پس از مدتی می  خشکد و به چرخه طبیعت باز می گردد. برخی 

از این متفکران شـکاک همانند» توماس هابز« طبیعت و سرشت 

انسان را پست و پلید می  دانند و انسان را همانند گرگی می  دانند که 

بدون اسـتثناء و همیشـه در حال درنده خویی است. از این روی، 

انسـان را تربیـت ناپذیـر می  دانند و یا اینکه تربیـت او را مقرون به 

صرفه نمی دانند، لذا هابز راهکاری ارائه می کند که تنها راه کنترل 

انسـان و در امان ماندن از شـرارت او، این است که انسان 

باید به زنجیر کشیده شود تا موجودات دیگر از ضرر 

رسانی او مصون بمانند. 

اما گروهی دیگر نظریه فوق را نمی پذیرند 

و بـر ایـن باورنـد کـه انسـان موجودی 

 آزاد و نفوذپذیـر اسـت. لـذا 
ً
کامـا

اسـت  اصـاح  و  تربیـت  قابـل 

و هیـچ زمینـه ی از پیـش تعییـن 

شـده، در وجـود او قـرار داده نشـده 

است. آنها فرد را به مثابه مومی  در دست 

مربی فرض می  کنند کـه مربی می  تواند هر 

طـور که بخواهد او را شـکل دهد. می  تواند 

از متربی خویش انسـانی نیکوکار بسـازد و یا او را به فردی شـرور 

تبدیل سازد. در حالی که می  بایست به این افراد گفته شود به عمل 

آوردن انسان ها برای اهداف معین، نیاز به زمینه  هایی دارد که این 

پیش زمینه ها از راه وراثت منتقل می  شود و از طرفی عامل اراده و 

تمایات مختلف افراد را نیز نمی توان نادیده گرفت.

در ایـن میان، برخی از صاحب نظـران علوم اجتماعی نظری ما 

بین دو نظریه گذشـته را دارند؛ گرچه انسـان با یک سـری غرایز و 

شهوات و زمینه هایی که در وجود او تعبیه شده، پا به عرصه وجود 

می  گذارد؛ اما با وجود نیروی عقل و قوه اختیار، هر فردی می  تواند 

بـه طرز شایسـته ای تربیت و جهت دهی شـود. از ایـن رو آنها نه 

انسان را مجبور مطلق می  دانند و نه انسان را آزاد مطلق می  پندارند. 

در این دیدگاه ذهن انسان بدون نقشه است، ولی نمی توان هر نقشه 

ای را در آن منعکـس نمـود. بلکه محدودیت ها و قیوداتی دارد که 

در امر تربیت باید مورد توجه قرار گیرد.

در مکتب اسام انسان موجودی تربیت پذیر است که با توجه به 

عوامل، شـرایط و مقتضیات مختلف می تواند در مسـیر صاح و 

رستگاری باشد و به مقام خلیفه اللهی در زمین برسد یا در مسیر 

نابودی و شر قرار گیرد و به حضیض ذلت برسد. لذا حکومت جبر 

مطلق بر خلقت و تربیت انسان و اینکه سرنوشت انسان از قبل در 

پیشـانی او نوشته شده باشد، به طوری که هیچگونه تغییری در آن 

راه نداشـته باشـد، مردود است. این طور نیسـت که چه بخواهیم 

چه نخواهیم گرگ زاده گرگ می شـود و کاری از ما سـاخته 

نیست.

آفرینش و موجودات آن همچون سـاعت 

کوک شـده و رها شده هم نیستند که اراده و 

فعالیـت آنها هیچ تاثیری در روند تربیت 

و رشـد آنها نداشته باشـد. انسان در 

تعیین سرنوشت خویش و تربیت 

فرزنـدان و جامعـه خـود سـهیم 

اسـت. بنابرایـن ما نه همـه کاره در 

تربیت هستیم و نه هیچ کاره. 

ادله قرآنی اثبـات تربیت پذیری 
انسان

اگـر انسـان موجـودی تربیت پذیـر نباشـد، بعثت انبیـاء، آمدن 

کتابهای آسـمانی و موضوع پاداش و عقاب در عالم پس از مرگ، 

تحلیـل درسـتی نخواهد داشـت. لذا مسـئولیت ها و بـه تبع آن، 

پاداش هـا و عقاب هـا در آخرت در قبال یـک تربیت خوب یا یک 

تربیت بد به اندازه سهم تاثیرها است.

ضرورت توبه و برگشت از اعمال بد گذشته و تاش برای جبران 

آنها در همه ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته است تا نشانگر اراده 

و اختیار انسان برای تحول در سرنوشت خویش باشد.

خـدای متعال و اولیاء گرامیش در جاهای مختلف، سـفارش به 

خودسـازی و طهارت نفس و تربیت فرزندان نموده اند تا انسـان 

را برای اسـتفاده از سـهمیه خود در راسـتای تغییر و تحول هسـتی 

تشویق کرده باشند. اگر انسان هیچ کاره بود این همه آیه و روایت 
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ْ
چرا؟! » َو َنف

اها« )سوره شمس آیات 7،8،9(؛ به جان آدمی و آنکه آن را آفریده و 
َّ
َزک

م ساخته قسم می خورد که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه 
ّ

منظ

کرده، رستگار شده است.

تـا انسـان قـادر بر کاری نباشـد خـدای حکیم چنین سفارشـی 

نمی کند و چنین سوگندی یاد نمی کند.

خدای مهربان رسول خودش را فرستاد تا آیاتش را بر مردم بخواند 

 
ً
یَن َرُسوال یِّ مِّ

ُ ْ
 ِفی ال

َ
ذی َبَعث

َّ
و آنها را تزکیه و تربیت نماید. » ُهَو ال
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َ
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َ
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اٍل ُمبیٍن« ) سوره جمعه آیه 2(؛ اوست آن کس 
َ

فی  ض
َ
 ل

ُ
ْبل

َ
کاُنوا ِمْن ق

که در میان بی سـوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات 

او را بر آنان بخواند و پاکشـان گرداند و کتاب و حکمت بدیشـان 

 پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
ً
بیاموزد، و ]آنان [ قطعا

ْحَمِة َو   ِمَن الرَّ
ِّ

ل
ُّ

ُهما جناَح الذ
َ
فْض ل

ْ
همچنین می فرماید: » َو اخ

 « ) سوره اسرا،آیه 24(
ً
یانی  َصغیرا ما َربَّ

َ
 َربِّ اْرَحْمُهما ک

ْ
ل

ُ
ق

و بالهای تواضع خویش را از محّبت و لطف، در برابر پدر و مادر 

فرود آر و بگو: پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت 

کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.

ایـن آیات نورانی و صدها آیه دیگر روی تربیت پذیری و هدایت 

پذیری انسـان دسـت گذاشـته اند زیرا معتقدند انسـان موجودی 

تغییرپذیر اسـت و هر تغییری را نیز می تـوان مدیریت، هدایت و 

مهندسـی کرد. تربیت تعطیل بردار نیست چنانچه تغییر و توسعه 

جامعه انسانی نیز تعطیل بردار نیست.

هدفداری حیات انسان 
عقل سـلیم می فهمد که خداونِد هسـتی آفریـن، حکیم و دانای 

مطلق اسـت کـه هیچ گونه بیهـوده کاری و مهمل آفرینی به آسـتان 

مقدسش راه ندارد، پس هر چه او آفریده از روی دانش و حکمت  

اسـت و آفرینشـی چنین، هرگز لغو و بیهوده  نیسـت، انسـان یکی 

از پدیده هـای جهان آفرینش اسـت که دو دلیـل ویژه بر هدفداری 

حیات آدمی، از قرآن و برهان، اقامه می کنیم:

آیات متعددی از قرآن مجید، هدفدار بودن زندگی انسان را تبیین 

کرده اند که به عنوان نمونه به دو آیه اشاره می کنیم:

ْرَجُعوَن« )مؤمنون، 
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َ
 ف

َ
»أ

آیه 115(

آیا پندارید شـما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده 

نمی شوید؟

هشام بن حکم می گوید: شخص کافری از حضرت صادق علیه 

السـام پرسـید: با اینکه خداوند نیازی به مردم ندارد و مجبور به 

خلقت آنها هم نیست، چرا آنها را آفریده است؟

امام پاسخ داد:

بیِرِه« 
ْ

د
َ
ِمِه َو اْمضاِء ت

ْ
َمِتِه َو اْنفاِذ ِعل

ْ
هاِر ِحک

ْ
ُهْم اِلظ

َ
ق

َ
ل

َ
»خ

آنـان را آفرید تا حکمتش را نمایان سـازد و دانشـش را به جریان 

اندازد و برنامه خویش را عملی کند.

همچنین هر انسان عاقلی با اندك تأملی در افکار و کردار خویش 

و دیگران، به آسـانی درمی یابد که کاویدنش برای یافتن، و رفتنش 

برای رسـیدن، و حرکتش به سوی مقصد است. همچنانکه شهید 

مطّهری می فرماید:

»انسان در کارهای عقانی و منطقی خود، هدف و غرضی دارد 

و در برابر هر »چرا« یك »برای« دارد و اگرانسـان، کاری که انجام 

و  ینش  آفر

موجودات آن همچون 

سـاعت کـوک شـده و رها شـده هم 

نیسـتند کـه اراده و فعالیت آنها هیچ 

تاثیـری در رونـد تربیت و رشـد آنها نداشـته 

باشـد. انسان در تعیین سرنوشـت خویش و تربیت 

فرزندان و جامعه خود سـهیم اسـت. بنابراین 

ما، نه همه کاره در تربیت هستیم و نه 

هیچ کاره. 
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دهـد، در مقابِل »چرا«، »برای« نداشته باشـد، آن کار، لغو و عبث 

و بیهـوده و پوچ می شـود. حکما اثبات کرده انـد عبث واقعی )که 

کار انسان عاری از هرگونه غرض و غایتی باشد( هیچ گاه از انسان 

صادر نمی شود و محال است که صادر شود.« 

دلیـل دیگـر اینکه انسـان در میـان پدیده هـا از اهمیـت ویژه ای 

برخوردار اسـت، بـه گونه ای که آفرینش همـه آفریده های زمین و 

آسـمان به خاطر او انجام گرفته اسـت: همچنانکه می فرماید: »َو 

ْرِض« )جاثیه، آیه 13(؛ آنچه 
َ ْ
ماواِت َو ما ِفی ال ْم ما ِفی السَّ

ُ
ک

َ
َر ل

َّ
َسخ

در آسمانها و زمین است را، رام شما ساخت.

حال، چگونه ممکن اسـت انسـان با چنین ویژگـی، بی هدف و 

مهمل آفریده شود؟

بطور قطع، هیچ عاقلی، این مطلب را نمی پذیرد.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که دو کار برای انسان ممنوع است:

الف. نیرو و استعدادهای بالفعل و بالقّوه خود را به بازی بگیرد، 

یا آنها را مهمل بگذارد یا در مسیری انحرافی و زیانبار به کار گیرد.

ب. چنین برخوردی را با پدیده های پیرامون خویش انجام دهد.

برای گریز از چنین خسـارتی، ضروری اسـت که انسـان در پرتو 

تعلیـم مفیـد و تربیت صحیح راه را از چاه بازشناسـد و سـره را از 

ناسـره تشـخیص دهد و در بسـتر هدف آفرینش قرار گیرد و بداند 

که: »هدف آفرینش ما، تکامل وجود و هستی ما در سایه تعلیم و 

تربیت و پرورش ارزشهای انسانی است. 

قابلّیت انسان برای رشد و کمال 
خواسـت و مشـّیت حکیمانه الهی اقتضا دارد که انسان مسیری 

را از نقص، عجز و نیسـتی به اوج کمال بپیماید. او بخشـی از این 

سـیر تکاملـی را در عالم طبیعت به صـورت جبری طی می کند و 

مراحلـی از حیـات خود را که عبارت اسـت از زندگـی در ُصلب 

پدر، َرحم مادر و دوران طفولّیت یکی پس از دیگری پشـت سـر 

می گـذارد و بـه مرحله ای از رشـد و بلوغ عقلی می رسـد. در این 

هنـگام اسـت که بتدریـج قدرت اختیـار و توانایی انتخـاب راه به 

صورت اسـتعدادهای گرانبهایی در او شـکوفا شده و درخت عقل 

ر او به بار می نشیند. از اینجا به بعد این انسان است که باید 
ّ
و تفک

با کمك گرفتن از هدایتهای گرانقدر الهی در قالب غرایز، حواس، 

عقل و رهنمودهای ارزشمند انبیا و نیز بهره گیری از نعمتهای الهی 

در عالم طبیعت، مسیر صحیح زندگی را به سمت ارزشهای واالی 

معنوی و کماالت عالی روحانی پیدا کند و با آزادی و اختیار کامل 

آن را از میان سـایر راهها برگزیند و با تاشـی خسـتگی ناپذیر در 

آن گام بـردارد تـا به هدف عالی آفرینش - که شـناخت خداوند و 

پیوستن به اوست- نایل شود.

آیـه ای از قـرآن کریم این حرکت پرتاش و تکاپـوی آدمی را این 
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ُماِقیِه« )انشقاق، آیه 6(
َ
ف

ای انسان! تو با تاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را 

دیدار خواهی کرد.

انسان قبل از پیمودن این مسیر تکاملی، بطور قطع باید استعداد 

و قابلّیت رشدیابی و صاحّیت و لیاقت نیل به مدارج عالی کمال 

را داشته باشد. 

از آنجا که انسان برای رشد و کمال قابلیت دارد، خداوند پیامبران 

بسیاری را برای هدایت بشر فرستاده وگرنه فرستادن این همه پیامبر 

ی می شد. از طرف دیگر هدفدار 
ّ

از سوی خداوند کار بیهوده ای تلق

بودن انسان و احساس سربلندی و پیشرفت دلیل دیگری بر قابلیت 

او بر رشد و کمال است. 

آزادی انسان  در انتخاب راه
قرآن مجید پیرامون آزادی انسـان، آیـات متعددی دارد. از جمله 

می فرماید:

« ) انسان، آیه 3(
ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ک  َو ِإمَّ

ً
ا شاِکرا  ِإمَّ

َ
ِبیل ْیناُه السَّ

َ
ا َهد  »ِإنَّ

ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس.

اگـر آزادی و اختیـار انسـان را منکـر شـویم، فرسـتادن پیامبران 

و کتابهـای آسـمانی، بیهـوده و لغـو خواهد بود و ایـن با حکمت 

خداوند سـازگار نیسـت، همین طور وعده ها و وعیدهای خداوند 

با عدالت او سازگاری نخواهد داشت؛ چون اگر انسان در انتخاب 

راه و انجـام کارهـا مختار نباشـد، آمدن انبیا و کتابهای آسـمانی و 

تبلیغ آنها، اثری نمی تواند داشته باشد. همچنین عادالنه نیست که 

انساِن مجبور، در مقابل کارهایش مسؤول باشد و استحقاق پاداش 

یا عقاب داشته باشد.

فطـرت انسـان نیز به آزاد، مختار و مسـؤول بودن انسـان، حکم 

مه طباطبایی می فرماید:
ّ

می کند. عا

»انسـان به حکم فطرتش برای رسـیدن به مقاصد زندگی اش، به 

تعلیـم و تربیت و انذار و تبشـیر و وعد و وعیـد و امر و نهی و غیر 

اینها می پردازد، و این خود روشن ترین دلیل بر این نکته  است که 

انسـان بالفطره خود را مجبور به یکی از دو سرنوشـت سـعادت و 

شقاوت نمی داند و همواره خود را در سر دو راهی متحّیر می بیند و 

احساس می کند که انتخاب هر یك از آن دو، پاداش مناسب همان 

را خواهد داشت.« 

الزم به ذکر اسـت که، اگر چه انسـان در انتخاب راه سـعادت یا 

شـقاوت مختار و آزاد اسـت، ولی خداوند انسان را طوری آفریده 

که کشش درونی و اّولی او به سوی سعادت است.

آیت الله جوادی آملی در این باره می نویسد:

»گر چه انسان مختار و آزاد است که راه خیر را طّی نماید یا 

راه شّر را انتخاب کند، ولی خدای متعال سرمایه تعیین 

کننـده ای را کـه همان فطرت حـّق جویی و 

حّق طلبی است به او عطا کرده است.« 

یکی از مهمترین آثار پذیرش این اصل، 

ت و 
ّ
این است که انسان راه خود را با دق

بینش انتخاب و در مقابل کارهای 

خود و دیگران احساس مسؤولیت 

می کند.

انسان نسبت  مسئول دانستن 
به اصالح خود و دیگران؛ 

در بینش  اسـامی، انسان در برابر اصاح 

خود و دیگران مسئول  است. تمام برنامه های تربیتی اسام در این 

راستا است که انسان خود و دیگران را اصاح کند. تشریع واجبات 

همچـون نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی 

از منکر و ... همه برای اصاح خود و دیگران است.

بـرای توضیح ایـن ویژگی، خوب اسـت که بـه دو نکته »صالح 

بودن« و »مصلح بودن« انسـان در تعلیم و تربیت اسـامی اشاره 

کنیم؛

الف. صالح بودن: 
در متون اسـامی روی اصل »صالح بودن« انسـان بسـیار تکیه 

شده است. یك فرد مسلمان وظیفه دارد خود را از آلودگی ها دور 

نگاه دارد و به فضایل انسانی- الهی آراسته گردد. قرآن مجید انسان 

را به این اصل توجه می دهد و می فرماید:

ْم« ) مائده/ آیه 105(
ُ
َسک

ُ
ْنف

َ
ْم أ

ُ
ْیک

َ
ِذیَن آَمُنوا َعل

َّ
َها ال یُّ

َ
»یا أ

ای کسانی که ایمان آورده اید، به خود بپردازید.

ه علیـه و آله نیز برای رسـیدن به صاح به 
ّ
رسـول خـدا صلی الل

 اْن 
َ

ْبل
َ
ْم ق

ُ
َسـک

ُ
پیروان خویش چنین سـفارش می کند:»حاِسُبوا اْنف

حاَسُبوا ...« 
ُ
ت

قبل از اینکه مورد محاسبه قرار گیرید، خویشتن را محاسبه کنید.

ب. مصلح بودن: 
انسـان مسلمان نمی تواند نسبت به مسـایلی که در جامعه 

می گذرد، بی تفاوت باشد و به اصاح دیگران نپردازد، 

ف اسـت پس از اصـاح خود- 
ّ

بلکـه موظ

 تـوان- در اصاح دیگران کوشـش 
ّ

در حـد

کند. اسـام بـرای تقویت چنیـن فرهنگی 

روش های مختلفی ارائه داده اسـت. به 

عنوان نمونه، مصلحان گاهی مورد 

تمجید و سـتایش قـرار گرفته اند، 

چنـان که قـرآن کریـم می فرماید: 

ُمْصِلِحیَن« )توبه/ 
ْ
ْجَر ال

َ
ا ال ُنِضیـُع أ »ِإنَّ

آیه 120(

ما پاداش مصلحان را ضایع نمی کنیم.

گاهـی نیز در جهت اصاح جامعه، به امـر به معروف و نهی از 

منکر سـفارش شـده اسـت. چنان که قرآن مجیـد می فرماید: »َو 

َمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن 
ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
ْیِر َو َیأ

َ
خ

ْ
ی ال

َ
ُعوَن ِإل

ْ
 َید

ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنک

ُ
َتک

ْ
ل

ِر« ) آل عمران/104(
َ
ُمْنک

ْ
ال

باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی 

از منکر کنند.

زمانی دیگر نیز تاش در جهت اصاح مردم، جزء کمال سعادت 

ن  نسـا ا

نمی توانـد  مسـلمان  

نسـبت بـه مسـایلی کـه در جامعـه 

بـه  و  باشـد  بی تفـاوت  می گـذرد، 

ف اسـت 
ّ

اصـالح دیگـران نپردازد، بلکه موظ

 تـوان- در اصالح 
ّ

پـس از اصـالح خـود- در حـد

دیگران کوشـش کند. اسـالم برای تقویت 

چنین فرهنگـی روش های مختلفی 

ارائه داده است.
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انسـان شمرده شده است. چنان که امیر مؤمنان صلوات الله علیه 

ُجْمُهوِر«.
ْ
 ال

ِ
ْعُی فی اْصاح عاَدِة السَّ ماِل السَّ

َ
می فرماید: »ِمْن ک

تاش برای اصاح مردم، از کمال سعادت ]انسان [ است.

نکته بسیار ظریفی که اسام به آن توجه کرده، تقدم اصاح خود 

بر اصاح دیگران  است.

توجه به کرامت انسان:
قرآن مجید برای اینکه انسـان قدر و منزلت خود را بیابد و گوهر 

گرانبهـای خویـش را رایـگان از دسـت ندهـد، در زمینـه تعلیم و 

 َو 
ْ
َرأ

ْ
تربیـت، او را بـه اصل »کرامت« توجـه  داده و می فرمایـد: »اق

َرُم« )علق، آیه 3(.
ْ
ک

َ ْ
 ال

َ
ك َربُّ

بخوان و پروردگار تو کریم ترین است.

آیت الله جوادی آملی می نویسد: »کرامت، محور تعلیم و تربیت 

م شما خدای اکرم است، یعنی 
ّ
الهی است. بنابراین اگر فرمود: معل

محور تعلیم و تربیت دین الهی، کرامت است.« 

همیـن طـور قـرآن مجیـد را که کتاب تعلیـم و تربیت اسـت، با 

وصف کریم ستوده و فرموده است:

ِریـٌم« ) واقعه، آیه 77( ؛ این قرآن کتابی بس گرانقدر 
َ
ْرآٌن ک

ُ
ق

َ
ـُه ل »ِإنَّ

و گرامی است.

همچنین پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( را که مسؤولیت تعلیم و 

تربیت اّمت را بر عهده دارد، کریم خوانده و فرموده است:

ه، آیه 40(؛ این قرآن کام رسـول 
ّ
ِریـٍم« ) حاق

َ
 َرُسـوٍل ک

ُ
ْول

َ
ق

َ
ـُه ل »ِإنَّ

بزرگواری است.

همچنیـن فرشـتگانی کـه کتابهـای آسـمانی را نـازل می کننـد، 

بـا کرامت دانسـته و فرموده اسـت: »ِکـراٍم َبـَرَرٍة« )عبس، آیـه 16(؛ 

بزرگواران نیکوکار.

بنابرایـن، انسـانی که خدایش »اکرم«، پیامبـر و قرآنش »کریم« 

و کارگـزاران جهانـی کـه در آن زندگی می کند »کـرام« اند، زیبنده 

نیسـت کریم نباشـد و راه کرامت و بزرگواری را نپوید. از این رو، 

س اسام که برای تکامل و سعادت انسان 
ّ

همه برنامه های دین مقد

آمده است، بر محور »کرامت انسان« می چرخد. 

در چهـار مورد از قرآن مجید که مسـاله تعلیم و تربیت  به عنوان 

هدف انبیاء با هم ذکر شـده اسـت در سه مورد" تربیت " بر" تعلیم" 

مقدم شمرده شده )سوره بقره آیه 151- آل عمران 164- جمعه 2( و تنها 

در یك مورد" تعلیم" بر" تربیت " مقدم شده است.

بنا بر این آنجا که تعلیم بر تربیت مقدم شده اشاره به وضع طبیعی 

آن است و در موارد بیشتری که تربیت مقدم ذکر شده، گویا اشاره 

به مساله هدف بودن آن است. چرا که هدف اصلی تربیت است و 

بقیه همه مقدمه آن است. 

آیین مقدس اسام که هدایت همه نسل های بشر را سرلوحه کار 

خـود قرار داده اسـت، به عنوان آخرین مکتـب کامل الهی، توجه 

ویژه ای نسبت به امر تربیت داشته و در آیات و روایات متعددی آن 

را مورد تأکید قرار داده است.

در اّولین آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده، خدای 

ِه 
َّ
 ِلل

ُ
َحْمد

ْ
متعال، خـود را رّب و مربی معرفی کرده، می فرماید: »ال

ِمیَن« )حمد، آیه2(
َ
عال

ْ
َربِّ ال

امام خمینی )قدس سره( در توضیح این آیه می فرماید:

»شـما در قرآن کریـم در اّولین سـوره قرآن کریـم می خوانید که  

ِمیـَن«. کلمه ربوبیت را و مبدأ تربیت را در 
َ
عال

ْ
ِه َربِّ ال

َّ
 ِلل

ُ
َحْمـد

ْ
»ال

اّول قرآن طرح می کند و ما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز، 

چندین مرتبه این را در رکعات نماز بخوانیم و توجه داشـته باشـیم 

به اینکه مسأله تربیت و ربوبیت که درجه اعای آن مخصوص به 

خدای تبارك و تعالی اسـت. و دنبال آن منعکس می شود در انبیاء 

عظام، و به وسـیله آنها به سـایر انسـانها. این در آن پایه از اهمیت 

ِمیـَن« مرّبی عالمین آمده 
َ
عال

ْ
ِه«، »َربِّ ال

َّ
بوده اسـت که دنبـال  »ِلل

است.« 

قرآن کریم در چهار مورد تزکیه و تعلیم را در کنار هم ذکرکرده   و 

آن را از مهمترین وظایف پیامبر)ص( دانسـته است.این در حالی 

اسـت که پیامبر اکرم)صلـی الله علیه و آله( رسـالت های گوناگونی 

بـر عهـده داشـته و به برخـی از آنهـا در آیـه 157 از سـوره اعراف 

اشـاره شده اسـت. با این حال، وقتی از میان همه رسالت های آن 

حضرت، تزکیه و تعلیم در قرآن مورد تأکید قرار می گیرد و نه یکبار 

که چهار بار به آن اشاره می شود، این خود بهترین و گویاترین دلیل 

بر اهمیت این دو رسالت مهّم پیامبر است.

رسـول خدا صلی الله علیه و آله، خود را تربیت شـده پروردگار 

دانسته و می فرماید:

دیبی « .
ْ
أ
َ
ْحَسَن ت

َ
أ
َ
َبنی َرّبی  ف دَّ

َ
»أ

پروردگارم مرا تربیت کرده است و چه نیکو تربیتی.

در سخنی دیگر، رسالت خویش را تربیت انسانها و آراستن آنان 

ما  به زیور فضایل اخاقـی و معنوی قلمداد کرده و می فرماید:»ِإنَّ

اِق« 
ْ

خ
َ ْ
َم َمکاِرَم ال مِّ

َ
ت
ُ
ُت ِل

ْ
ُبِعث

مـن فقـط برای تکمیـل )و پرورش( مـکارم اخاقـی برانگیخته 

شده ام.

هنگامـی کـه آن حضرت، َمعاذ بـن جبل را به سـوی مردم یمن 

فرستاد، خطاب به او فرمود:

اِلَحِة« . اِق الصَّ
ْ

خ
ْ

ی اال
َ
َدَبُهْم َعل

َ
ْحِسْن أ

َ
ِه َو أ

َّ
ْمُهْم ِکتاَب الل

ِّ
»َعل

کتاب خدا را به آنان بیاموز و تربیت شان را با اخاق پسندیده، 

نیکو گردان.

اسام به عنوان یك آیین همه جانبه، توجه 

خاصـی بـه امرتربیـت داشـته و در مـوارد 

متعـددی آن را مـورد توجـه و تأکیـد قـرار 

می دهد.

قرآن کریم خـدای متعال را رّب 

و تربیت کننده موجودات معرفی 

رسـتگاری  و  سـعادت  و  می کنـد 

انسان را در تربیت و تزکیه نفس می داند.

رسـول خدا صلـی الله علیه و آلـه خود را 

تربیت شـده پـروردگار دانسـته و هـدف از 

بعثـت خـود را پـرورش مکارم اخاقـی و تربیت انسـانها قلمداد 

می کند.

با نگرشـی دقیق و حسـاب شده در آیات تربیتی- اخاقی قرآن، 

به خوبی درمی یابیم که این کتاب انسان سـاز در پی آن اسـت که 

ی و زمینه سـاز در چشـم انداز انسـان، 
ّ
با تابلو قرار دادن اهداف کل

او را بـه تدریـج به هدف غایی نزدیك سـازد. از این رو، طّی آیات 

فراوانـی، اسـتعدادهای بالقوه و بالفعل او را یـادآوری کرده و به او 

رهنمود می دهد که از چنین اسـتعدادهایی بیشـترین بهره را در راه 

بهبود موقعیت خویش ببرد، و در جایی انسـان را حریص و سـیر 

ناشدنی معرفی کرده و می فرماید:

« )معارج، آیه 19(.
ً
وعا

ُ
ِلَق َهل

ُ
ْنساَن خ ِ

ْ
»ِإنَّ ال

همانا انسان، حریص آفریده شده است.

بر این اساس، سرشت انسان، او را به پویایی جاوید فرامی خواند 

و از ایسـتایی- در هر مقطعی- بازمی دارد. حضرت امام خمینی 

س سّره در این باره می فرماید:
ّ

قد

»... اگر همه دنیا را به کسی بدهند، کافی نیست. می گوید: باید 

برویم جای دیگر. این فطرت انسـان اسـت. فطـرت خداخواهی 

اسـت. این یکی از فطرت هایی است که هر کسی، هر چه بیابد، 

آن گم شـده خودش را نیافته ... آنکـه دنبال قدرت می رود، قدرت 

مطلـق می خواهـد، قـدرت مطلـق خداسـت. آن کـه دنبـال علم 

مـی رود، علم مطلق می خواهد، علم مطلق علم خداسـت. 

هر که دنبال هر کمالی برود یا هر چیزی برود، او کمال 

مطلقش را می خواهد...«. 

لذا طبق دیدگاه اسام، انسان تربیت پذیر 

اسـت. حدود چهار آیه بصورت صریح و 

بیسـت و پنـج آیه بصـورت ضمنی به 

تربیت پذیری انسـان اشاره دارند. 

بـه عنـوان نمونـه، بـه چنـد مورد 

اشاره می کنیم.

آیات صریح:
ِذیَن 

َّ
ـِم َو باِطَنـُه ِإَنّ ال

ْ
ث ِ

ْ
ُروا ظاِهـَر ال

َ
1.»َو ذ

وَن« 
ُ
َتِرف

ْ
َم َسُیْجَزْوَن ِبما کاُنوا َیق

ْ
ث ِ

ْ
ِسُبوَن ال

ْ
َیک

)انعام، آیه 120(

و گناه آشـکار و پنهان را رها کنید. همانا کسانی که مرتکب گناه 

می شـوند »تربیت غلط«، بـه زودی کیفر کارهایـی را که مرتکب 

شده اند، خواهند دید.

طبق این آیه داللت بر تربیت این است که اگر تاش انسان برای 

گنـاه و ارتـکاب معصیـت نبود او عذاب نمی شـد بـه تعبیر دیگر 

»کسب«، عمل ارادی انسان است.

قـرآن 

آن  پـی  در 

اسـت که بـا تابلـو قرار 

ـی و زمینه سـاز در 
ّ
کل اهـداف  دادن 

یـج  چشـم انداز انسـان، او را بـه تدر

بـه هدف غایی نزدیك سـازد. از این رو، طّی 

آیـات فراوانی، اسـتعدادهای بالقـوه و بالفعل او را 

یـادآوری کـرده و به او رهنمـود می دهد که از 

ین بهره را  چنین اسـتعدادهایی بیشتر

در راه بهبود موقعیت خویش ببرد.

 9
9 

ار
به

 / 
 5

ره 
ام

 ش
ه /

ش
دی

 ان
ق

آفا
ی 

نگ
ره

ی ف
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

99
ر 

ها
/ ب

 5
ره 

ام
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

1011



تعبیر کسـب در آیه تاثیرگذار اسـت، چرا که آن هایی که با عمل 

آگاهانه و ارادی خودشان مرتکب معصیت میشوند تغییر در رفتار، 

انحرافات نفسانی، مسیر کج در استعدادها را کسب می کنند.

تصریـح آیـه این اسـت کـه آنچـه را ما انجـام می دهیـم و برای 

خودمان فراهم می کنیم محصول تاش خودمان است. در تربیت 

پذیری نمی توانیم از آنچه که داللت بر عمل دارد اسـتفاده کنیم. 

ٍة  رَّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 ِمث

ْ
  َیَرُه َوَمن َیْعَمـل

ً
ْیرا

َ
ٍة خ رَّ

َ
 ذ

َ
ـال

َ
ق

ْ
 ِمث

ْ
َمن َیْعَمل

َ
مثـل آیـه: » ف

 َیَره« )سوره زلزال، آیه 7( و آیه »لیس لانسان اال ما سعی« )سوره 
ً
ّرا

َ
ش

نجم، آیه39(

چرا که عمل غیر از تربیت است، بله انسان در گرو تاش خودش 

است اما در تربیت ما در صدد این هستیم که او در خودش تغییر 

ایجاد کند چه مثبت و چه منفی. 

حـال یکسـبون: چیـزی را برای خـود فراهم کردن اسـت. اینجا 

کسـب به معنای تجارت نیسـت که چیزی در جیبـم نبوده و االن 

هست، بلکه در اینجا کاسب نفس انسان است که ایجاد تغییر در 

نفـس را به دنبال دارد. در غیر این صورت بر تربیت داللت ندارد. 

پس فعل انسـان، عمل انسـان و تاش انسـان، داللـت بر تربیت 

پذیری نمی کند بلکه آنچه که ایجاد تغییر می کند مورد استدالل 

است.

تربیت: تغییر در نفس است و در اینجا تعبیر به کسب همان تغییر 

در نفس است. 

ُهْم 
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ُهدی  ف

ْ
ی ال

َ
َعمی  َعل

ْ
وا ال اْسَتَحُبّ

َ
ْیناُهْم ف

َ
َهد

َ
ُموُد ف

َ
ا ث َمّ

َ
2. » َو أ

ِسُبوَن « )سوره فصلت، آیه 17(.
ْ
ُهوِن ِبما کاُنوا َیک

ْ
َعذاِب ال

ْ
 ال

ُ
ة

َ
صاِعق

و اّمـا قوم ثمود، آنـان را هدایت کردیم ولی کوردلی را بر هدایت 

ترجیح دادند. پس به کیفر آن چه کسب می کردند، صاعقه عذاِب 

خفـت بـار آنان را فرا گرفـت. در این آیه هم » بما کانو یکسـبون« 

آمده است.

»فهدیناه«: منظور از هدایت، ارائه طریق است و به معنای تربیت 

نیست. اگر تربیت میشد پس از ارائه طریق نمی توانست راه را کج 

کند. پس هدایت همیشه به معنای تربیت نیست.

هدایـت: تربیت کردن اسـت. اینجا به قرینه آخـر آیه هدایت در 

مقـام تربیت مقصود اسـت و نه هدایت بـه معنای تصحیح فعل. 

مثل داستان موسی و خضر، هدایت است ولی تربیت نیست چون 

تغییر ایجاد نمی کند. 

طبق آیه، خداوند سبحان می فرماید: ما مسیر تربیت یافتگی قوم 

ثمود را فراهم کردیم ولیکن آنها بودند که ناسپاسی کردند و کوری 

را بـر هدایت انتخاب کردند. حال کـه تربیت الهی را رد کردند به 

کیفر رد تربیت الهی صاعقه آنها را گرفت. 

عـذاب الهون: عذابی اسـت که آنها را پسـت و خـوار می کند، 

بخاطر آنچه که خودشان کسب کردند.

تجلی تربیت، تحصیل نفس اسـت لذا در آیه ماده کسـب آمده 

اسـت، چراکه آیات ابتدائی سـوره بقره، منافقین خودشـان را شبیه 

مومنین تلقی می کردند، این نیست که تربیت شده باشند. در آیه، 

هدایـت در برابر ضالت قرار نگرفته بلکه کـوری را آورده. کوری 

یعنی استعداد و ظرفیت تربیت یافتگی را نداشته اند.

 راَن َعلی  
ْ

 َبل
َّ

ا
َ
ِلیـَن، ک َوّ

َ ْ
سـاِطیُر ال

َ
 أ

َ
نا قال

ُ
ْیـِه آیات

َ
ْتلـی  َعل

ُ
3. » ِإذا ت

ِسُبوَن «. ) سوره مطففین، آیه13و14(: هرگاه آیات ما 
ْ
وِبِهْم ما کاُنوا َیک

ُ
ل

ُ
ق

بر او تاوت شود، گوید: افسانه های پیشینیان است. چنین نیست، 

بلکه آنچه کسب می کردند بر دل هایشان زنگار نهاده است.

1. قلب هایشان را آلوده کردند.

2. اینهـا بـه قلبهایشـان قفل زدنـد یعنی هـر کاری انجام بدهی 

هدایت را نمی پذیرند، چون چنان مهری به قلب هایشـان زده اند 

کـه راه هـای هدایت را کاما بسـته اند. پذیرش فردی اسـت، بما 

کانو یکسبون قرینه است که کسب به معنای تغییر درونی است و 

به معنای اضافه شدن نیست.

هر 3 آیه که داللت بر تربیت پذیری می کنند، تکیه بر ماده کسب 

نفسـانی است. همان تعبیر تربیت اسـت وگرنه در قرآن خود واژه 

تربیت را نداریم، بعضی می خواهند بگوییند از »رب«، تربیت را 

می فهمیم و یک اشـتقاق کبیر دارد. این در حالی اسـت که ریشه 

تربیت »ربو« است نه »ربب« که نیاز به اشتقاق کبیر داشته باشد.

»ربو«؛ زمین آماس کرده، زمینی که باال آمده است حال انسانی 

هـم کـه تربیت می شـود از بین انسـان هـای هم ردیـف خودش 

برجسـته تر میشـود و او را نمایان می کند، چه مثبت و چه منفی. 

پـس تعابیری که فعل تربیت را توسـط آیات الهـی بتواند به اثبات 

برسـاند )کسـب( اسـت. به معنای تغییر در درون و آنچه که برای 

نفس ایجاد می شود. 

آیات غیر صریح: 
1. آیاتی که خداوند سبحان به دو چیز دعوت می کند؛ 1- ایمان 

2- عمل صالح.

َها  یُّ
َ
پس تربیت یافتگی در انسـان با دو چیز ممکن می شـود »َیا أ

ی َرُسـوِلِه 
َ
 َعل

َ
ل ِذی َنزَّ

َّ
ِکَتـاِب ال

ْ
ِه َوَرُسـوِلِه َوال

َّ
ِذیـَن آَمُنـوا آِمُنوا ِبالل

َّ
ال

ُتِبِه َوُرُسِلِه 
ُ
ِتِه َوک

َ
ِئک

َ
ِه َوَما

َّ
ْر ِبالل

ُ
ف

ْ
 َوَمن َیک

ُ
ْبل

َ
 ِمن ق

َ
نَزل

َ
ِذی أ

َّ
ِکَتاِب ال

ْ
َوال

ا« ) سوره نساء، آیه 136(.
ً

 َبِعید
ً

ال
َ

ا
َ

 ض
َّ

ل
َ

 ض
ْ

د
َ

ق
َ
َیْوِم الِْخِر ف

ْ
َوال

ای کسـانی کـه ایمان آورده اید، به خـدا و پیامبر او و کتابی که بر 

پیامبـرش فرو فرسـتاد، و کتاب هایی که قبا نـازل کرده، بگروید 

و هـر کـس به خدا و فرشـتگان او و کتـاب هـا و پیامبرانش و روز 

بازپسـین کفر ورزد، در حقیقت دچار گمراهی دور و درازی شـده 

است.

ْهِف 
َ
ک

ْ
ی ال

َ
 ِإل

ُ
ِفْتَیـة

ْ
َوی ال

َ
 أ

ْ
2. آیـات داسـتان اصحاب کهـف: » ِإذ

« )سـوره 
ً

ـد
َ

ْمِرَنا َرش
َ
َنا ِمْن أ

َ
ْئ ل  َوَهیِّ

ً
 َرْحَمة

َ
نك

ُ
د

َّ
َنا آِتَنا ِمن ل ـوا َربَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

کهف، آیه 10(.

آنگاه که آن جوانمردان )از بیم دشـمن( در غار کوه پنهان شـدند 

و از درگاه خـدا مسـئلت کردند که بار الهـا، تو در حق ما به لطف 

خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسـیله رشد و هدایتی کامل 

مهّیا ساز.

اما محکمترین دلیل، دلیل عقلی است وآن فلسفه تشریع است. 

»چهارده معصوم و 124 هزار پیغمبر«.

پس ادل الدلیل بر تربیت پذیری، تاش الهی بر هدایت انسان و 

تربیت انسان بوسیله کتاب الهی، انبیاء و اولیاء الهی است.

همه اینها برای تربیت انسان بوده، یعنی اگر انگیزه تربیت انسان 

نبـود، هیچ یک از تاش هـای الهی در قاموس زندگی انسـان راه 

پیـدا نمیکـرد. پس خدای سـبحان بـرای تربیت انسـان، برای هر 

قومی پیغمبری را فرسـتاده اسـت. این نشـان میدهد که در انسان 

چیـزی هسـت کـه بـرای تربیـت او تاش کرده اسـت. بـرای چه 

پیامبران خودشان را به زحمت انداخته اند؟ اگر انسان تربیت پذیر 

نبـود برای چـه خداوند خودش را به دردسـر بینـدازد؟ مصائب و 

مشکات را بخاطر تربیت پذیری انسان تحمل کردند.

همـه اراده تشـریعی خداوند برای تربیت پذیری انسـان اسـت. 

پیامبران، قوانین، نظام کیفر و عذاب، نظام تشویق و تنبیه همه بعد 

از پذیرش تربیت پذیری ماست.

آیات دیگر همچون آیه 29 سوره نجم و آیه 38 و39 سوره مدثر، 

تماما به عاملیت و نقش تام انسان در تربیت داللت دارد.

« ) سـوره مدثر، آیه 38 و 39(: هر 
ٌ
َسـَبْت َرِهیَنة

َ
ٍس ِبَما ک

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
3-»  ک

کس در گرو کاری است که کرده است.

ماده کسب یعنی هر نفسی به آنچه را که در گرو آن است وابسته 

است. یعنی هر آنچه که نفس برایش تاش می کند، همان است. 

قرآن کتاب تربیت اسـت. تربیت عام تر از معنای خاص هدایت 

 
ً

است. قرآن غیر از اسم هدایت بودن، تعابیر دیگری نیز دارد. مثا

وِر« ) سوره یونس، آیه 57(. اگر قرآن کتاب تربیت 
ُ

د »ِشفاٌء ِلما ِفی الصُّ

شـد، باید به همه آیات با این پیش فرض )نگاه تربیتی( نگاه کنیم 

و یك انتظار تربیتی از آن داشته باشیم. حتی آیات کیهان شناسی، 

طبیعت و ....، در این صورت باید به همه آیات با نگاه تربیتی نگاه 

کرد. یعنی با این پیش فرض، همه آیات- مستقیم یا غیر مستقیم- 

هدف تربیتی دارند. فرق تفسـیر تربیتی با سـایر تفاسـیر در همین 

اسـت. در سـایر تفاسـیر حاکمیت کلی، تربیت نیسـت، بلکه به 

صورت بخشی است. ممکن است به تعدادی آیات در زمینه های 

مختلف اشاره کنیم، ولی دیگر نمی توان به تمام آیات جهت تربیتی 

داد. به هر حال با این معنا که قرآن کتاب تربیت و انسـان سـازی 

اسـت، همه آیات را می توان با رویکرد تربیتی تفسـیر کرد. شـاید 
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بتـوان معنای دیگری هم گفت که شـاید با دیگران هم 

تداخل داشته باشد و آن این است که ما نمی توانیم تمام 

آیات را با رویکرد تربیتی تفسـیر کنیم، بلکه جهت گیری 

کلی را تربیتی قرار می دهیم و همین مقدار کافی است. 

تفسـیرهای تخصصی که بـه قلمروهای ویـژه ای از مضامین 

و مفاهیم قرآنی می پردازند، متنوع اند. ولی تفسـیر تربیتی  جایگاه 

ویژه ای بین تفاسیر تخصصی دارد. چون در تفسیرهای اقتصادی، 

سیاسـی، اجتماعی و ... می توان به یك قلمـرو ویژه پرداخت و با 

یك زاویه ویژه به حوزه مفاهیم قرآن توجه کرد، اما در تفسیر تربیتی  

ضمـن پرداخت به یك قلمرو ویژه، باید دانسـت که همین قلمرو 

 در متن اهداف قرآن اسـت. شـالوده ی قرآن می خواهد 
ً

ویژه کاما

انسان ها و جوامع را تغییر دهد و این موجب می شود تفسیر تربیتی  

و تفسـیر با نگاه تربیتی در میان تفاسیر تخصصی جایگاه ویژه ای 

داشـته باشـد و این بـه دلیل اتصال ایـن موضوع با اهـداف اولیه و 

اساسی قرآن است. 

نتیجه گیری
تربیت یعنی رشد دادن و پرورش دادن و این مبنی بر قبول کردن 

یک سلسله استعدادها و ویژگی ها در انسان است. اگر استعدادی 

در یک شـئ نباشد بدیهی اسـت که آن چیزی که نیست و وجود 

ندارد. نمی شود آن را پرورش داد. ولی با پذیرش فطرت، تربیت و 

تکامل انسان، معنی پیدا می کند. و این همه آیه که دستور به ایمان 

و عمل صالح، هدایت، آزادی و اختیار انسان داده اند، نشان از 

تربیـت پذیـری انسـان دارند. هر چنـد واژه »تربیت« به شـکل 

حاضر در قرآن به کار نرفته اسـت، ولی مشتقات آن با شکل های 

دیگر از دو ریشه »ربب« و »ربو« در آیات متعدد استفاده شده که 

به نوعی تربیت به معنای اصطاحی- پرورش جسـمی یا روحی 

و معنوی- را می رساند.

قرآن نه تنها به موضوعات تربیتی اهتمام دارد که مهم ترین هدف 

این کتاب تربیت اسـت و برای تحقق آن موضوعات تربیتی را در 

روش حکیمانه ای مربوط با این هدف، نازل فرموده است.
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درکنار صفات تواضع، خوش خلقی، ایثار و فداکاری و ... ، خانم 
داودی بـرای همه ما الگـوی بانویی خانه دار مرتـب متعهد به وظایف 

مادری و همسری بود  و دو فرزند بسیار خوب تربیت کردند 

والیتمـداری و بصیرت سیاسـی و زمان شناسـی 
عمیق ایشان، همواره زبان زد بود 

 تمام تالش و کوشـش ایشـان این بود که خواهران طلبه به 
گونه ای پرورش یابند که بتوانند به نحو شایسته پاسخ گوی نیازهای 

فرهنگی، دینی، اخالقی و معنوی جامعه در سراسر کشور باشند

حجت االسالم والمسلمین هاشم پور، همسر گرامی مرحومه خانم داودی:

سرکار خانم دکتر عالسوند، دوست و همکار قدیمی:

سرکار خانم صدر شیرازی، همکار مرحومه خانم داودی:
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یت حوزه های علمیه  یده داودی، معاون آموزش مرکز مدیر اشـاره: خبر دردناک بود و شـوک آور. خبر عروج خانم فر

ین روز از سـال 1398، بانویی که فقط چند سـاعت تا بازنشسـتگی اش فاصله داشـت و در کسـوت  خواهران در آخر

خدمت، میهمان عرشیان شد. شاید بتوان "شهیده خدمت"ش نامید.آن چنان دلسوز و فداکار بود که شاید نخواست تا 

کسی در تشیع پیکرش به سختی بیفتد و در ظاهر افراد کمی حضور یافتند، ولی شاید از چشم ملکوتیان می شد حضور 

افواج مالئک و اولیای الهی را در تشییع و تدفینش شاهد بود.

یغاکه بسیاری  یبا از الگوی عملی زن مسلمان انقالبی، به ویژه برای حوزویان بود. در سلوک و سیره اش، تصویری ز

یای معرفت و اخالص برگیرند. این توفیق را نداشتند تا با ایشان دمی همراه شوند تا جرعه ای از این در

در این شماره به پیشنهاد معاون فرهنگی مرکز تربیت مدرس، خانم عزیزی، برآن شدیم  تا در راستای ادای دین به بانویی 

ین لحظات زندگیش را برای خدمت به حوزه های علمیه خواهران سپری کرد، گامی برداشته و در  ین و کارآمدتر که بهتر

یم.  گزارشی اختصاصی، نام و  یاد این بانوی فرهیخته را گرامی دار

یرمجموعه معاونت سرکار خانم  مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری )س( به عنوان یکی از نهادهای حوزوی ز

یادی با ایشان داشت، گفتگویی با همسر ایشان، حجت االسالم والمسلمین هاشم پور و نیز  داودی که تعامل سازمانی ز

دوست قدیمی شان، سرکار خانم دکتر عالسوند و نیز همکار آن مرحومه در معاونت آموزش، سرکار خانم صدرشیرازی 

یچه ای به روی خوانندگان و عالقمندان گشوده شود برای الگوگیری از صفات آن بانوی فرهیخته،  انجام داده است تا در

که در ادامه می آید:

همسر و همراه خوب در زندگی، یکی از بهترین موهبت های الهی است که در مسیر زندگی، خداوند به انسان بخشیده و عشق او، 

هدیه ای است که هر روز، انسان در زالل جاری آن نفسی تازه می کند. اما مباد آن روزی که این همراه، به تنهایی بار سفر بندد و به 

دیار باقی پر کشد.... تمام دنیا به  یک باره از عشق تهی می شود و حسرتی بر جا .... 

زمانی که برای قرار مصاحبه تماس می گیرم، هنوز هم بغضی در صدایشـان اسـت که از آن سـوی امواج می توان حسـش کرد. به 

عنوان همسـر مرحوم خانم داودی 27 سـال همراه و یاورش بوده اسـت. اکنون تحملش سـخت است که از نبودش و جای خالیش 

برایمان بگوید... هر آن بغضی فروخورده، طنین صدایش را عوض می کند ولی با تغییر نگاه به اطراف، صبر را پیشه خود می کند.

حجت االسام والمسلمین هاشم پور، مدیر محترم گروه علوم تربیتی 

در جامعة المصطفی)ص( و مدیر گروه علمی - تربیتی تعلیم و تربیت 

اسامی جامعة الزهراء علیها السام که خود از چهره های اندیشمند 

و فرزانه حوزه هسـتند و دارای سـابقه قریب بیسـت سال فعالیت های 

آموزشـی و تربیتـی در حوزه های علمیه خواهـران در قالب تدریس و 

برگزاری کارگاه های آموزشـی برای اسـاتید خواهر در سراسـر کشـور 

هسـتند و در ایـن مدت همراه و هم گام با همسرشـان بـوده اند، منت 

نهاده و در کمال متانت و شکیبایی درخواست این گفتگو را می پذیرند 

و با طمأنینه پاسخ پرسش هایمان را می دهند.

 از قصه آشـنایی شـان با مرحوم خانم داودی می پرسـم، می گوید: 

ایشان از سال 1359 که حوزه علمیه مسجدسلیمان در قالب دو مدرسه 

علمیه المهدی )عج( برادران و الزهراء )س( خواهران آغاز شـد، جزِو 

اولین ورودی های مدرسه علمیه الزهراء این شهر بودند. 

حدود پنج سـال بعد از آغاز تحصیل، مسـئوالن وقت حوزه، ایشان 

را در عین اشتغال به تحصیل و تدریس با توجه به شایستگی هایش به 

عنوان مدیر مدرسه علمیه الزهراء )س( انتخاب کردند.

سال 1373 شروع زندگی مشترک ما بود که قریب ده سال از مدیریت 

ایشان گذشته بود. با توجه بازگشت بنده از قم به مسجدسلیمان جهت 

انجـام امـور فرهنگـی و بـه طور عمـده تدریس در حوزه تا سـه سـال 

بعد، ایشـان در حوزه مسجدسـلیمان، هم مدیر بودنـد و هم تدریس 

داشتند. این سه سال که به نوعی برای بنده هجرت به حساب می آید، 

بابرکت تریـن و از مهـم تریـن برهه های زندگی ما بود، بـه گونه ای که 

تجارب ارزنده و زمینه مناسبی را برای حیات علمی و معنوی و خدمت 

در سال ها بعد برایمان هموار ساخت. 

در سـال 76 به منظور ادامه تحصیل، به قم مهاجرت کردیم. همان 

سـال، در ماه های اول حضورمان در قم مسـئولین محترم وقت مرکز 

مدیریـت حـوزه های علمیه خواهـران که زمان چندانی از تأسیسـش 

نگذشـته بود، از ایشـان دعوت به همکاری کردند و ایشـان هم که به 

خدمت طاب و حوزه های علمیه بسیار عاقه مند بودند و این دعوت 

همکاری را که به گونه ای ادامه فعالیت بدون وقفه ایشان در شهرستان 

محسـوب می شد، پذیرفتند و این سال شروع خدمت ایشان در مرکز 

مدیریـت حوزه هـای علمیه خواهران بود و این توفیـق تا زمان وفاتش 

بـدون انقطاع اسـتمرار یافت بـه گونه ای که قریب چهـار دهه از عمر 

بابرکتشـان را به تحصیل و تربیت و تهذیـب طاب حوزه های علمیه 

خواهران اشتغال داشتند. خداوند را از این حیث بسیار سپاسگزارم که 

بنـده را مورد عنایت خاص خودشـان قرار داد تا قریب سـه دهه توفیق 

زندگی مشترک با این شخصیت خدوم و چهره اخاقی و معنوی داشته 

باشم. در هر صورت بنده احساس می کنم بیش از این، توفیق همراهی 

ایشـان را نداشـتم و همان گونه که خود در آخرین دل نوشـته هایش از 

خدا این گونه خواسته است »خدایا دوست دارم پرواز کنم، قفلها را باز 

کن « گو  این که  از آسمان آمده بود و بیش از این تحمل ماندن در زمین 

را نداشتند و آسمانی شدند. 

 بانویی از تبار مهربانی 
مرحوم مغفور رسکار خانم  فریده داودی، معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تهیه و تنظیم

مریم کالیی

 9
9 

ار
به

 / 
 5

ره 
ام

 ش
ه /

ش
دی

 ان
ق

آفا
ی 

نگ
ره

ی ف
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

99
ر 

ها
/ ب

 5
ره 

ام
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

1617



جذاب و آسان کنند.

ویژگی دیگرشـان، داشتن 

روحیـه جهـادی و فداکاری بـود. در 

فضـای خانواده، اگر بنده و فرزندانمان، رشـد 

و ترقـی در زمینـه تحصیل و تدریـس و یا فضای کاری 

 هـم بارها اذعان 
ً
داشـتیم، بی شـک آن ها را همـان گونه که قبا

داشـته ام، مرهون فدارکاری و از خودگذشـتگی ایشان می دانم. ایشان 

علی رغم داشتن استعداد تحصیلی باال و برخورداری از فرصت های  

مناسـب برای کسـب مـدارج علمی باالتر، با دلسـوزی  و فـداکاری، 

بسیار عاقه مند بودند تا زمینه الزم را برای تحصیل و تهذیب و تربیت 

طاب فراهم سازد و خارج از وقت اداری مرسوم، برای تهیه برنامه ها 

و مشـاوره برای حل مشـکات طاب و مسـائلی که در حوزه ها بود، 

وقت می گذاشتند. چرا که عما موفقیت خود را در سایه زمینه سازی 

برای حل مشکات و پیشرفت و موفقیت دیگران می دانستند. به گونه 

ای که به یاد دارم دوره آموزشـی سطح چهار را که به پایان رساندند، به 

ایشان گفتم که چرا ادامه نمی دهید، حرفشان این بود که اگر من 

در ایـن فرصت بخواهم روی رسـاله ام تمرکز و کار کنم، 

کار طلبه ها می ماند. یعنی از خودگذشتگی و 

ایثار ایشان بسیار بود و اولویت را در این می 

دانسـتند که در خدمت طـاب و حوزه های 

علمیه باشند.

والمسـلمین  االسـام  حجـت 

بـارز دیگـر  هاشـم پور، ویژگـی 

مرحومـه خانـم داودی را چـه در 

زندگـی خانوادگـی و چـه در سـطح 

اجتماعـی و کاری، قلیـل المؤونة و کثیر 

المعونـة بودن یعنی کم هزینـه و زیاد کمک 

کار و پرثمـر بـودن عنـوان مـی کند کـه این 

خـود بر اسـاس آمـوزه های اهل بیت علیهم السـام یکـی از صفات 

مهم مؤمنین )بحاراالنوار: ج 67، ص311( و از شـاخصه های مدیران 

جهادی و انقابی است. در همین خصوص نسبت به بیت المال بسیار 

حساس بودند. زمانی که وسایل شخصی شان را از محل کار به منزل 

آوردیم، ماحظه کردیم که بسیاری از وسایلشان را که مربوط به کارشان 

بود، خودشان تهیه کرده بودند، در حالی که می توانست از بودجه مرکز 

تأمین کند، اما خودشان با هرینه شخصی تهیه کرده بودند. همچنین در 

بسـیاری از مواقع 

در رفـت و آمدشـان به 

محـل کار کـه برخـی روزها هم 

صبح و هم بعد از ظهر رفت و آمد داشتند، 

از وسـیله نقلیه مرکز اسـتفاده نمـی کردند. خاصه 

آنکه در استفاده از بیت المال خیلی اهل احتیاط بودند و سعی 

می کردند تا می شود از بیت المال برایشان هزینه نشود. 

دیگر خصوصیت مشهود ایشان، ساده زیستی و کم توقعی و رعایت 

زّی طلبگی در ابعاد مختلف بود. در عین حفظ تمام شئونات یک زن 

مؤمن و برخورداری از وقار و سـنگینی و عفاف، بسـیار با سـلیقه و در 

ظاهر و پوشش خیلی مرتب بودند. آنجایی که مربوط به خودشان بود، 

واقعا زاهدانه زندگی می کردند و به زخارف و زرق و برق دنیا بی توجه 

بودنـد. در حالیکه امروز یکی از مشـکات زندگی ها حتی خواص، 

باالبودن توقعات و کم رنگ شـدن سـاده زیستی است که سبب ایجاد 

مشکات متعدد و فروپاشی خانواده ها است، ایشان توقع و مطالبه ای 

در رابطه با خودشان نداشتند و همیشه به حداقل اکتفا می کردند.

ویژگی دیگر ایشان که خیلی مشهود بود، این بود که به 

هر نحوی اگر می توانست از کسی دستگیری 

کند و حل مشکل نماید، با تمام مشغله ای که 

داشـت در قالـب های مختلـف مانند کمک 

مالـی، ضمانـت وام و وقـت گـذاری در 

مشـورت دادن بـه دیگـران و در حل 

مشکات دیگران اهتمام داشت و 

فردی خدوم بودند. از باب نمونه در 

یکـی از پیام هایی که ایشـان به یکی از 

همکارانشان داده بود، نشان می دهد که چه 

انـدازه برای خدمت برانگیخته و باور داشـت. 

عیـن کام ایشـان ذیـل حدیثی کـه مربوط به 

برآوردن حوائج مردم است )بحارالنوار، ج 74، ص 318(، این است: 

»این حدیث یکی از احادیثی اسـت که خیلی با آن ارتباط برقرار کرده 

ام. همیشـه به همکارانم گفته ام و آن را در مواقع بسـیاری لمس کرده 

ام و سـختی های چندسـاله را تحمل کرده ام و می دانم برکات زیادی 

برایم داشـته است. خداوند انشـالله ما را در معرض برآوردن حاجات 

بندگانش قرار دهد« و در این باب مصادیق متعددی داریم که بیان گر 

این اسـت که برای خدمت به دیگران عاقمند بودند و این را سرلوحه 

ایشان با 

داشتن  وجود 

استعداد تحصیلی باال و 

برخورداری از فرصت های مناسب برای 

کسب مدارج علمی باالتر، با دلسوزی  

و فداکاری، بسیار عالقه مند بودند تا زمینه الزم 

را برای تحصیل و تهذیب و تربیت طالب فراهم سازند 

و خارج از وقت اداری مرسوم، برای تهیه برنامه ها 

و مشـاوره برای حل مشـکالت طالب 

و مسـائلی کـه در حـوزه ها بـود، وقت 

می گذاشتند.

ادامـه  در 

بـه سـابقه فعالیـت 

داودی  خانـم  مرحـوم  کاری 

اشاره می کند و یادآور می شود: از همان 

ابتدای حضورشـان در مرکـز مدیریت حوزه های 

علمیـه خواهران، به عنـوان یکی از مدیـران کل در معاونت 

آموزش مشـغول به کار شـدند و به مرور زمـان ادارات متنوعی که در 

معاونت ایجاد می شـد، مسـئولیتش را به ایشـان می سپردند و عما 

مدیریت چند اداره کل را تجربه نمودند. چند سال بعد پس از کسب 

ایـن تجارب به عنوان جانشـین معاونت آموزش برگزیده شـدند و به 

ثرگذار بودند و در دو 
َ
اذعان مسـئولین این مرکز در این جایگاه بسـیار ا

سال اخیر هم به عنوان معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهـران ایفای نقش نمودند. همکاری با بقیه مراکز مانند عضویت 

در هیات امنای جامعه الزهرا )س( و تدریس در جامعه الزهرا )س( و 

مدارس علمیه خواهران همچون معصومیه و بنت الهدی هم از دیگر 

فعالیت های ایشان در طول سالیان حضورش در قم بود.

در تمام عمر، هّم و غم شان پیشبرد مقاصد حوزه های خواهران بود، 

چه در کسـوت مدیریتی و چه در کسوت استادی. به اذعان مسئوالن 

حضور ایشان در مرکز منشأ آثار و برکات زیادی شد و با توجه به نوپا 

بودن و اولین تجربه مدیریتی حوزه های علمیه خواهران، ایشان نقش 

کلیدی در ریل گذاری ساختاری و مدیریتی مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران داشتند که امیدوارم این خدمات مقبول درگاه الهی قرار 

گیرد و به عنوان حسنه جاریه برای ایشان محسوب گردد.

وی بـا اشـاره به ویژگی هـای اخاقی مرحومه خانـم داودی گرامی 

می گویـد:  ایـن که  بخواهیم چند ویژگی  بارز شـخصیتی ایشـان را 

انتخاب کرده و فقط در مورد آنها صحبت کنم، کار مشکلی است، چرا 

که ایشان به نوعی از جامعیت شخصیتی برخوردار بوده و دارای ویژگی 

های اخاقی و معنوی بسیاری بودند که این ویژگی ها در یک منظومه 

منطقی و مرتبط به هم قابل بحث و بررسی است. در عین حال در این 

مجال به اهم خصوصیات اخاقی و سیره رفتاری ایشان می پردازم.

یکی از برجسـته ترین ویژگی های ایشـان در تصمیم گیری ها اهل 

تفکر، تدبر و تعقل بود. تعقلی که در روایات به عنوان باارزش ترین شیئ 

معرفی شده است که خداوند بین بندگانش تقسیم کرده است )اصول 

کافی، ج1، ص 12(. نه تنها در فضای کاری و مدیریتی، بلکه در طول 

زندگی مشترک هم خصیصه خردمندی وی بسیار مشهود بود. استفاده 

عاقله  قوه  از 

در ایـن ایشـان در 

محیط کاری به حدی بود که 

افرادی که مدتی با ایشان کار می کردند 

به این خصوصیات ایشـان اذعان داشتند. به گونه 

ای که جناب حجت االسام و المسلمین بهجت پور مدیر 

محتـرم مرکز مدیریـت حوزه های علمیه خواهران از ایشـان به عنوان 

عقیله این مرکز یاد کرده اند و به نظر می رسد یکی از مهم ترین ویژگی 

های ایشان که زمینه ساز توفیقات زیاد برایشان بود همین خصوصیت 

عاقانه برخورد کردن با امور و افراد در سـطح زندگی و محیط کاری 

بوده است.

یکـی دیگـر از خصوصیـات بـارز ایشـان، اهتمـام زیاد نسـبت به 

موضوعـات اخاقـی و تربیتی فرزندانمان به خصـوص تربیت دینی 

آنان بود. یکی از مهم ترین دستورات الهی که خداوند متعال در قرآن 

مجید به صراحت از آن یاد کرده و اهمیت آن را بیان فرموده، موضوع 

مسـئولیت والدین و اهتمام نسـبت به تربیت دینی فرزندان است و از 

نظر کارشناسـان تربیتی هر اندازه مسـائل دینی و تربیتی برای والدین 

مهـم و ضـروری جلـوه نماید عاوه بـر این که در خصـوص تربیت 

فرزندان خود موفق تر خواهند بود، فرزندان نیز به اهمیت و ضرورت 

آن مسـائل بیشـتر واقف می شوند. نکته بسـیار مهم در این خصوص 

این است که عدم اهتمام و شانه خالی کردن والدین نسبت به تربیت 

دینـی و اخاقی فرزنـدان و واگذاری آن به دیگـر نهادهای اجتماعی 

مانند مدرسه، اشتباه بزرگی است که آثار نامطلوب در سراسر زندگی 

فرزندان به دنبال خواهد داشت. 

ایشان برای تربیت فرزندانمان در ابعاد مختلف برنامه ریزی و وقت 

گـذاری خاص داشـته و صبر و حوصله مثال زدنـی در این خصوص 

داشتند و فقط به نیازهای جسمانی و زیستی آنان رسیدگی نمی کردند. 

به تناسب اینکه هم اکنون که این مصاحبه انجام می شود در ماه مبارک 

رمضان قرار داریم و این اولین سـالی اسـت که جای خالی ایشـان را 

با تمام وجود احسـاس می کنیم و فقدان ایشـان بسیار بر ما سنگینی 

می کند. ذکر این نکته را الزم می دانم که ایشان ضمن این که خود اهل 

معنویت و توکل و توسـل بودند، با وقت گذاری و سـلیقه خاصی که 

داشتند، سعی می کردند شرایط بهتری را برای روزه و عبادت فرزندان 

فراهم کنند. مثا غذاهای مورد عاقه شـان را درسـت کنند و همواره 

عنایـت به این نکته داشـتند که عمل به تکالیف دینـی را برای بچه ها 
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کار خودش قرار داده بود. 

ویژگی بسیار برجسته دیگرشان، صبور بودن و داشتن سعه صدر بود 

که باعث موفقیت ایشان شده بود، به ویژه نسبت به بحث مدیریت که 

ابزار اصلی آن سعه صدر است و اگر کسی سعه صدر نداشته باشد، در 

مقام عمل در امر مدیریت و تعامل با دیگران به مشکل برمی خورد. 

همسـر مرحومه خانم داودی ضمن اشـاره به فروتنـی و تواضعی که 

در این بانوی گرامی بود، اظهار می دارد: به اذعان بسـتگان، آشـنایان و 

همکاران، خصیصه بارزشان این بود که وقار، متانت در گفتار و کردار و 

برخورداری از یک ابهت و صابت خاص، مانع از خاکساری و تواضع 

وی نمی شـد و ایشـان به اعتبار جایگاه و مسـئولیتی های عمده ای که 

داشـت، هیـچ گاه در مقـام بیان وکردار، تکبر به خرج نمـی داد و اصل 

مسـئولیت را امانت الهی و مسـئولیت های بزرگ تر را فقط زمینه برای 

خدمت بیشتر می دانست. 

این سـخنان را که می شنوم، حدیثی از رسـول گرامی اسام)ص( به 

خاطـرم می آید که می فرمایند:  باالتریـن مردم از جهت مقام بندگی، 

کسانی هستند که با وجود رفعت شأن و مقام، فروتن و متواضع باشند 

َع َعـْن رفَعٍه.« )بحاراالنوار، جلد 77، 
َ

 من تواض
ً
ـل الّناِس عبدا

َ
)»ِاّن أفض

صفحه 179( و در می یابم که چه زیبا خانم داودی مصداق این حدیث 

بودند و در عین داشـتن جایگاه مدیریتی و سطوح باالی کاری، با همه 

همکاران و بستگان و دوستان با خضوع رفتار می کردند. 

در ادامه گفتگو، از آقای هاشـم پور مـی خواهم در مورد نظر مرحوم 

خانم داودی در مورد رابطه علم و عمل برایمان بگوید. وی در این باره 

تصریـح می کند: بر اسـاس آموزه های دینی و معـارف ناب اهل بیت 

علیهم السـام، زمانی با علم سـنخیت پیدا می کنیم کـه آن علم را به 

منصـه ظهـور در آوریم و اهل عمل باشـیم. در همین رابطه اخیرا یکی 

از مسـئوالن محترم از بنده سؤال نمودند که مرحومه خانم داودی اهل 

قلم هم بودند؟ عرض کردم که ایشـان بیشـتر اهل عمـل بودند تا اهل 

قلم. البته نه به این معنا که قلم زدن کار خوبی نباشد، بلکه منظور این 

است که اهل عمل بودن مهم تر است و در واقع علم و قلمی که خالی 

از عمل باشد، ارزش چندانی ندارد. خاصه آن که ایشان بیش از آن که 

به انباشت علم راغب باشند، عاقه مند بودند همان مقدار علمی را فرا 

گرفته اند، به منصه ظهور و بروز برسانند و برای عمل کردن به دانسته ها، 

ارزش زیادی قایل بودند به طوری که در پاسخ به یکی از خواهران طلبه 

که مرحومه به حل مشکل وی اقدام کرده بود و آن خواهر گرامی عنوان 

کرده بودند که قصد جبران دارند، مرقوم کرده بود: »انشاء الله در ثواب 

تحصیل علم با عمل شما شریک باشم« که این نشان می دهد ایشان 

برای عمل کردن به معلومات خیلی ارزش قایل بود و سعی شان این بود 

که زمینه ای فراهم کند که طاب عاوه بر تحصیل علم، اهل عمل هم 

باشند و در حقیقت همه ویژگی های اخاقی ایشان نمود عمل ایشان 

 آن ویژگی ها در ایشان 
ً
هستند و اگر تنها دانش زیاد می داشتند، قاعدتا

دیده نمی شد. 

وی در مورد راهبردهای سـرکار خانـم داودی در مدیریت تعارضات 

اشـتغال کاری و امـور خانواده مـی گوید: موفقیت مدیـران در فضای 

کاری اگر به بهای نقصان و کم گذاشتن در فضای زندگی خانوادگی و 

رسیدگی به امور خانه باشد، ارزش چندانی ندارد. 

حجت االسام والمسلمین هاشم پور، در ادامه یادآور می شود: ذکر 

این نکته الزم است که موفقیت خانم داودی در فضای کاری و مدیریتی 

به بهای کم گذاری در حق و حقوق اعضای خانواده اش نبوده است و 

این مطلب را بنده و فرزندانم در موقعیت های مختلف عنوان کرده ایم 

که موفقیت های اجتماعی و کاری ایشان، به بهای کم گذاردن در فضای 

زندگی و حقوق اعضای خانواده نبوده است. ایشان با برخورداری عالی 

از مهارت های همسـرداری و فرزندپروری و ذوق و سـلیقه فوق العاده 

در امر خانه داری و حتی برخی از مهارت های خاص مانند خیاطی و 

آشپزی و ... همواره سعی داشتند اشتغاالت کاری مانع انجام وظایف 

 امور خانه را انجام 
ً
اساسی خانه داری و تربیت فرزندان نشود و شخصا

مـی دادنـد. از باب نمونه از همان ابتـدای زندگی حتی تا این اواخر که 

هـای  مشـغله 

کاری اش زیادتر شده 

بود، لباس های اصلی خود و 

لباس های فرزندان را به ویژه  در زمان 

خردسالی، خودشان می دوختند. 

وی می افزاید: فدارکاری و گذشت از حق خود، یکی 

از چیزهایی بود که باعث می شـد بتوانـد بین وظایف کاری و زندگیش 

تدبیـر کند و زمـان خودش را بین وظایف خانه و کارهای کان بیرون از 

خانه و اشـتغاالت اجتماعی تقسیم کند. در استراحت و در تفریحاتش 

و امـوری کـه وقت زیـادی از بانوان صـرف آن می شـود، وقت کمتری 

می گذاشتند.

برخورداری از مهارت های زندگی و خانه داری ایشـان زبانزد همگان 

بود. تدبیر ایشـان و هنر تقسـیم زمان برای انجام کارها، مثال زدنی بود و 

باعث می شـد کمبودی حس نشـود. هر فردی که در فضای زندگی ما 

ورود پیدا می کرد، متعجب می شد که ایشان با این همه مشغله کاری، 

چگونه زندگی شـان اینطور مرتب و منظم بود و چیزی کم نداشت. اگر 

کسـی نمی دانست که ایشان شاغل است، تصور می کرد که صرفا یک 

خانم خانه دار اسـت. در حقیقت ایشـان در جمع نمودن میان وظایف 

همسـری و مـادری و وظایـف کاری و اجتماعـی موفـق بـوده و در این 

خصوص جنبه الگویی دارد.

خاصه آنکه چنانچه فرد بتواند بین وظایف و مسـئولیت های زندگی 

و بیـرون از خانـه، تدبیر و تقسـیم کار کند و هیچ کـدام را فدای دیگری 

نکند، نه تنها مشکلی ایجاد نمی شود، بلکه زندگی قرین با کسب علم 

و خدمت به جامعه، شیرین تر خواهد بود و احساس ارزشمندی در هر 

دو فضـای خرد زندگـی و کان اجتماعی را برای اعضای خانواده ایجاد 

می کند.

از دیگـر نکتـه هـای مهمـی که همسـر خانـم داودی راجع به ایشـان 

می گوید، این اسـت که یکی از مشـکاتی که در زندگـی برخی بانوان 

می بینیم این اسـت که آنان بیشـتر با بسـتگان خود ارتباط دارند، ولی با 

بسـتگان همسـر چندان ارتباطی ندارند. اما خانـم داودی، همان تعلق 

عاطفی که نسـبت به بسـتگان خود داشتند، با بستگان بنده هم داشتند. 

رفت و آمدها، مهمانی ها، رسیدگی ها و توجهات حتی گاهی بیشتر از 

خانواده خودش بود. گاهی که مهمان می آمد، به اقتضای شرایط، سرکار 

نمی رفتند. یعنی طوری نبود که کار و اشـتغالش باعث شـود در فضای 

زندگی مشکلی ایجاد شود.

در  وی 

ضمـن  ادامـه 

اشـاره بـه خیرخواهـی 

مرحـوم خانـم داودی تصریـح 

می کند: یکـی از مهم تریـن ویژگی های 

ایشـان ایـن بـود کـه در فضـای کاریشـان خیلی 

خیرخـواه دیگران بوده و در فضـای کاری برای همکاران به 

شکل های مختلف دلسوزی و دستگیری داشتند.

 از دیگر ویژگی های ایشـان، نیرو پروری بوده اسـت. ایشـان به گونه 

ای با نیروهای تحت امرش ارتباط داشت که آنان بتوانند در آینده بدون 

حضور ایشان، خود از پس کارها برآیند. چیزی که در کارهای اجرایی 

به ویژه در فضاهای کاری خواهران، خیلی به آن نیازمندیم، مدیران قابل 

اسـت.  اینکه  مدیری بتواند نیرو پروری کند و نیروهایی پرورش دهد 

که پس از مدتی با انتقال تجربه جای او را بگیرند و به مرور زمان بتوانند 

همـان نقش را به خوبـی ایفا کنند، از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. 

ایشـان در این زمینه موفق بوده اسـت، به گونه ای که افـراد زیادی که با 

ایشان همکار بوده اند، علم مدیریت خود را مرهون وی می دانند. 

وی در خصـوص دغدغـه این بانوی فرهیخته در طول حیات کاری و 

اجتماعـی در خصوص جامعه حوزوی بانوان می گوید: تمام تاش و 

کوشـش ایشـان این بود که خواهران طلبه به گونـه ای پرورش یابند که 

بتوانند به نحو شایسته پاسخ گوی نیازهای فرهنگی و دینی و اخاقی و 

معنوی جامعه در سراسر کشور باشند.

ایشان گرچه در مسند معاونت آموزش بودند و به طور طبیعی کسانی 

که در بحث های آموزشی کار می کنند، با طرح و برنامه سر وکار دارند 

و شاید به لحاظ مسئولیتی که دارند، به طور معمول با بحث های تربیتی 

و اخاقی و پرورشی ارتباط کمتری دارند و یا مسئولیت مستقیم ندارند، 

اما جالب است بدانید در دست نوشته های موجود ایشان برای جلساتی 

که با مسئوالن آموزشی داشته اند، ماحظه  کردم که در طرح بحثشان، 

از آیات و روایات مرتبط با مسایل اخاقی و معنوی به جا بهره می بردند. 

برایم جالب بود کسی که در حوزه کاری، بیشتر درگیر طرح های آموزشی 

و برنامه ریزی درسـی و ... اسـت و شاید کمتر بتواند به این چیزها فکر 

کند. اما منش ایشـان، اخاقی و معنوی بود و از لحاظ کاری نسـبت به 

مباحث تربیتی و اخاقی طاب، دل مشغولی و دغدغه زیادی داشتند.

نکته دیگری که مایلم به آن اشاره کنم این است که اشتغاالت در فضای 

زندگی و کار، باعث نمی شـد از مسـایل اجتماعی و سیاسـی کشـور و 
ر،
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نبود. کسـانی بودند با این که فقط یک بار با ایشـان برخورد داشـتند، با 

همان یک بار ماقات، از گیرایی و طبع بلندشان می گفتند و اینکه ایشان 

با کمال صبر و بردباری به حرفشان گوش دادند و خاطره خیلی خوبی از 

خودشان برجا گذاشتند. شاید خیلی ها اینگونه باشند که قطعا یکی از 

آنها خانم داودی بود، ولی به نظر من این نوع آدم ها زیاد نیستند.

عضو شـورای سیاسـت گذاری حوزه های علمیه خواهران با اشـاره به 

دوسـتی دیرینه شان با خانم داودی یادآور می شود: بیان این ویژگی ها،  

مبتنی بر شـناخت در طول36 سـال زمان است که شش سـال آن را در 

خوابگاه با هم بودیم و در این مدت ایشـان مدیر ما بودند. من از ایشـان 

یک فریاد سـراغ ندارم. از سـوی دیگر، مدیریت تذکر محور نداشـتند. 

آدم هایی که مدیریتشـان تذکر محور نیسـت، خیلـی از بار مدیریت را 

خودشان به دوش می کشند، زیرا اگر کاری انجام نشود، خودشان انجام 

میدهند. لذا ایشان کمرشان زیربار مسئولیت بود که شاید از این جهت 

خیلی به لحاظ جسمی آسیب دیدند. در عین حال همکاران ایشان، با 

طیب خاطر و عاقه مندی با او همراه و هم تاش بودند.

شـیوه مدیریـت وی منسـجم و منظـم بـود. حـوزه علمیـه الزهـرای 

مسجدسلیمان، جزو اولین حوزه هایی بود که در سال 1359با پیروزی 

انقاب اسامی تاسیس شد. ایشان دختر نوجوانی بودند که وارد حوزه 

شدند و اول جوانی شان بود که مسئولیت مدیریت حوزه را قبول کردند. 

در اوایـل و تقریبـا تا دو دهه بعد از پیروزی انقاب اسـامی، بسـیاری 

از حوزه های علمیه به دلیل اسـتیحاش از پذیرش سـاختارهای مدرن، 

ساختارهای تشکیاتی و منظم را نداشتند. ولی ایشان بر اساس توانایی 

هـای خودش، تشـکیات اداری منظمی در حوزه الزهرا)س( درسـت 

کرده بود که حتی بعد از این چهل سال اگر کسی به حوزه مسجدسلیمان 

باز گردد و درخواسـت لیست نمراتش را بدهد، نمراتش موجود است. 

با  اینکه  نه کامپیوتری موجود بود و نه سیستم ماشینی دیگری. این نشان 

می دهد ایشان در مدیریت چقدر توانمند بودند، هم از نظر ویژگی ها و 

قابلیت های مدیریت و هم از نظر بعد روحی و روانی. 

وی خاطرنشـان می کند: قصد اغراق در مورد ایشـان را ندارم. شـاید 

برخی بگویند کاش خانم داودی فان جا، فان کار را می کردند، ولی 

باید این را در نظر داشت که ایشان فردی بسیار جوان و بدون تحصیات 

در حوزه مدیریت بودند و این قضاوت باید با توجه به امکانات و ظرفیت 

های محدود حوزه الزهرا)س( که نوپا بود، صورت گیرد. 

 در مورد این که توانایی مدیریت ایشـان بیشتر جنبه اکتسابی داشته یا 

ذاتی، خانم عاسـوند می گوید: می توان گفت خیلی از خصلت های 

ما ذاتی است. ولی مهم این است که انسان این ذاتیات را رشد دهد. اگر 

چه خانم داودی در حوزه مسجدسلیمان تقریبا 16 سال سابقه مدیریت 

داشـت ولی قطعـا او در حوزه مدیریت رشـد زیادی در سـال های بعد 

کرد. وقتی در یک تراز گسترده تری مدیریت می کنید و با افراد مختلفی 

که شـرایط و موقعیت شما در سـطح کشوری اقتضا می کند، همکاری 

می کنیـد، حتما پیشـرفت می کنید. همواره کسـی که مسـتعد اسـت، 

پیشـرفت می کند ولی اگر این اسـتعداد در او نباشد، پیشرفتی صورت 

نمی گیرد و همیشه افق هایش محدود می ماند.

عضـو شـورای سیاسـت گذاری حـوزه های علمیـه خواهران یـادآور 

می شـود: بنده آدم های موفق در حوزه خواهران زیاد دیده ام، ولی نظیر 

خانم داودی کم یاب هسـتند. خانم داودی مدیری بسـیار صمیمی بود 

و اهـل اظهار فضل و ارجاع به اسـتنادات دانشـی خود نبـود. به همین 

دلیل، دیگران با این گونه افراد راحت ترند. مدل مدیریتی شان بر مبنای 

صمیمیت و رفاقت، و نیز پرکاری خودشان و کم توقعی از دیگران بود. 

وی خاطرنشـان می کند: ایشـان مدیری بسـیار متواضع بودند. نمونه 

های زیادی از این خصیصه اخاقی ایشـان سـراغ دارم. مشورت هایی 

کـه گاهـی با من می کردنـد، تعجب می کردم که این موضـوع را از من 

می پرسند، این تواضع ایشان را می رساند.

عضو هیات علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به آخرین 

خاطره خود از خانم داودی می گوید: به ایشان گفتم با توجه به نزدیک 

شدن به ایام بازنشستگی تان، در شورا پیشنهاد دادم که شما عضو شورای 

سیاسـت گذاری حوزه های علمیه خواهران شـوید و همه هم استقبال 

مرحومه خانم داوودی در مراسم المپیاد علمی حوزه مرحله کشوری، اردیبهشت 97، مشهدمقدس

آرمـان هـا و ارزش 

هـای انقاب و منویات 

غافـل  رهبـری  معظـم  مقـام 

باشـند. بلکه توجه وافری بـه این امور 

داشتند. این نوع توجه به بحث های سیاسی و 

اجتماعی، به طور معمول در خانم ها، قدری کم رنگ 

تر است، ولی ایشان به این مسائل توجه خاص داشتند و به  روز 

بودند. ایشـان دائما در حال کسب بصیرت سیاسی - اجتماعی بودند تا 

بتوانند بصیرت بخشی کنند. یعنی مباحث مربوط به انقاب و ارزش ها و 

منویات رهبری و مباحث سیاسی و اجتماعی را دنبال می کردند تا بصیرت 

خود را افزایش داده و در تعاملی که با دیگران دارند، بتوانند به نحو احسن 

و در سطح یک مسئول برخوردار از شاخصه های تراز انقاب اسامی، به 

دیگران بصیرت بخشی داشته باشند. 

وی در انتها یادآوری می کند: الزم می دانم به این مطلب اشاره کنم که 

بزرگواری و اثرگذاری ایشـان به حدی بود که نقش زیادی در خوش بینی 

بنده به جنس زن داشـت و در نتیجه دیدگاه بسـیار مثبتی در من نسبت به 

نوع خانم ها ایجاد کرده بود که یک زن تا چه حد می تواند دارای ظرفیت 

و خوبی باشد و این به نوبه خود نقش مهمی در تعامل بنده با آنان داشته 

است.  

در حدیثی از نبی مکرم اسام )ص( است که » المومن مراة المومن « 

 دوستان 
ً
مومن، آینه مومن است. دو دوست نیز همچون آینه اند. معموال

هر فردی، محک خوبی برای شـناخت شـخصیت او هسـتند. لذا برای 

شناخت ویژگی های اخاقی و شخصیتی مرحوم خانم داودی، با دوست 

و همکار و یار گرمابه و گلستانشـان، سـرکار خانم دکتر فریبا عاسـوند، 

عضوشـورای سیاسـت گذاری حوزه های علمیه خواهران و عضو هیات 

علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت و گویی انجام می دهیم که در 

ادامه می آید:

در ابتـدای گفـت و گو، 

وی از دوسـتی اش بـا مرحوم 

خانـم داودی مـی گویـد: بـا خانـم 

داودی 36 سـال دوسـت خیلـی نزدیـک 

بودیم. سال 62 که وارد حوزه علمیه مسجدسلیمان 

شدم، خانم داودی مدیر حوزه ما بودند و در سال چهارم 

مشغول تحصیل. شاید بتوانم بگویم اولین شخصیتی که من در 

حوزه، جذب سلوکشـان شـدم، ایشـان بودند. او همواره درست و خوب 

رفتار می کرد، متعادل، میانه، خوشرو و نرم خو بود. این خلق تا آخر با وی 

همراه بود البته به شکلی عمیق تر. 

خانم عاسـوند با اشـاره به ویژگی های اخاقی مرحـوم خانم داودی، 

اظهار می دارد: ایشان مجموعه ای از توانایی های شخصیتی داشتند که 

انگار ذاتی اش بودند. مثا طبیعت ایشـان، طبیعت مدیر بود و خصلت 

هـای مدیریـت، همواره در وی وجود داشـت. در عین حال که با هوش و 

فراست بود، بسیار صبور نیز بود با شرح صدری مثال زدنی. اهل خشم و 

تند خویی نبود. ترجیح می داد حرفی نزند تا این که حرفی ناپخته بزند. 

خیلی از این ویژگی ها به شـخصیت ایشـان مربوط می شد. این ویژگی 

های مثبت، در تمام این سـال ها پیشـرفت کرد و عمق یافت و مسـتند به 

دین و دینداری شد. 

تاش ایشان برای ارتقای این ذاتیات و ویژگی های اخاقی، باعث شد 

تا بتواند الگویی برای بانوان طلبه محسـوب شـود. برای کسانی که خانم 

داودی را از نزدیک نمی شناختند از نظر علمی پرآوازه نبود و تنها کسانی 

که با وی در مباحثات علمی حشر و نشر داشتند و شاگردانش در کاس 

های درس، توانسـتند بعد علمی ایشـان و عمق آن را دریابند. اشـتغال به 

مدیریت که در آن خیلی ایثارگرانه فعالیت می کرد، فرصت پیشرفت های 

بیشتر را نداد ولی به معنای واقعی کلمه، در علوم حوزوی فردی موفق بود. 

اصوال اهل اظهار فضل نبود، درس هایش را خیلی خوب و عمیق خوانده 

بود. تمام کسانی که شاگردش بودند، خیلی از نظر علمی از محضرشان 

استفاده کردند.

وی در ادامـه تصریـح می کند: در کنار ایـن توانایی های علمی، خانم 

داودی، فرد بسیار متخلقی بود، یکی از ویژگی هایی که همه در مورد آن 

اتفاق نظر دارند، صبر و حالت پذیرایی ایشان از همه اطرافیانش بود. در 

مقابل مسلمین و مومنین دافعه نداشت. شاید برای اکثر ما پیش آمده باشد 

که ناخواسته افرادی را رنجانده باشیم، ولی خانم داودی واقعا دافعه نداشت 

و شخصیتی گیرا و دلنشین داشت. شوخ طبع بود و اهل تملق و چاپلوسی 
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کردنـد، اما ایشـان در کمـال فروتنی گفتنـد که من 

در حد شـورای سیاسـت گـذاری نیسـتم که از 

این سـخن ایشـان مـن نیز شـرمگین شـدم 

زیـرا در حالـی که نه تنهـا در آن حـد بودند بلکه 

می دانم حتی از من شایسـته تر بودند و به این شایسـتگی 

ایشـان واقعا اعتقاد داشتم. گاهی تواضع در حد یک تظاهر 

است، ولی ایشان واقعا این اعتقاد را داشت. این تواضع روی 

محبوبیـت اجتماعی اثر زیادی دارد. برآیند همه این خصلت ها، این 

اسـت که خانم داودی واقعا خوش خلق بودند. دسته ای از ثواب ها و 

درجات فقط برای خوش خلقی اند. مثا خداوند افرادی را که خوش 

خلقند، جداگانه در بهشت به آنها درجه می دهد. یا کسانی که خوش 

خلق نیستند، خداوند حتی از عباداتشان هم مسرور نمی شود. معنای 

خـوش خلقـی یعنی این که مومن "هش و بش" اسـت. وقتی نگاهش 

می کنی، مراوده اش دل چسـب است. وجودی یک رنگ و رو راست 

دارد. شوخی می کند و گوشی شنوا دارد و سنگ صبور است. طعنه زن 

و غیبت کن نیست. گاهی این صفات را جدا جدا در یک فرد می بینی 

و گاهی برآیند آنها در یک فرد جمع اسـت. خوش خلقی برآیند همه 

این هاست. خانم داودی خوش خلق بودند و این باعث شده بودکه به 

شـدت در جمع ها محبوب باشـد. مانند یک طفل که مادرش را ببیند 

با وارد شـدن ایشان به جمع مان، خوشحال می شدیم و چیزی که مرا 

بسیار ناراحت می کند  این که  دیگر هیچ گاه این خوشحالی را تجربه 

نمی کنم و جای او کنارم همیشه خالی است. من واقعا غبطه می خورم 

به چنین شخصیتی و این حسی که به همه می داد. برای همین است که 

همه ما حس می کنیم جایش همیشه خالی است.

من در جایی یک جمله نوشـته بودم که "چرا  این قدر جای تو خالی 

است، مگر تو جای چند نفر یک جا خوب بودی!" و به این جمله اعتقاد 

دارم که با رفتن ایشـان، گویی تعداد زیادی را از دسـت داده ای، چون 

یـک نفـر گاهی جای خیلی از آدم ها خوب اسـت و یک جا می تواند 

این ظرفیت را پر کند.

در میانـه گفت و گو، بغضش اجـازه ادامه را 

نمی دهد و چشمانش بارانی می شود و اشک 

هایی که بی صدا روانه می شوند، نشان از اندوهی 

عمیق در فراق عزیز دل می دهد...

 پس از لحظه ای ادامه می دهد: وقتی همه ی افراد در مورد شما 

نظر یکسانی دارند، به این معناست که ذره ای نفاق در شما نیست. در 

مورد خانم داودی، نظر من به عنوان دوست صمیمی، با فرد دیگری که 

به تازگی با ایشـان همکار شـده بود و فردی فقط یک بار ایشـان را دیده 

بود، همه یک نظر داشـتیم و این نشـان می دهدکه این فرد نفاق ندارد. 

خانم داودی به عنوان یک انسـان در تمام 55 سـال عمر از خود، یک 

رو نشان داد.

وی می افزاید: خصلت اخاقی دیگر ایشان که مهم است به آن اشاره 

کنم، بی آن که اهل نمایش باشد، بسیار فداکار و ایثارگر بود. نمونه های 

خیلی زیادی در این زمینه از ایشـان سـراغ دارم. از نمونه هایی که االن 

متوجه شـدیم این که مخفیانه بـرای خانواده هایی در شـهرهای دیگر 

هرماه کمک هایی ارسـال می کرد گرفته، تا خدمات ریز و درشتی که 

برای همه انجام می داد. خودم هم در این باره یک خاطره شخصی دارم 

که چندسـال پیش عمل جراحی داشـتم. آن زمان تنها کسی که اصا 

توقع نداشـتم بیاید و پیش من بماند، خانم داودی بود. چون سرشـان 

شـلوغ بود و تا پنج عصر در مرکز بودند. به یک باره دیدم که ایشـان از 

سرکار آمدند و شب اول که سخت ترین شب برای بیمار جراحی شده 

اسـت را در بیمارسـتان پیش من ماندند. من آن قدر شـرمنده آن شب 

شدم که همیشه دنبال فرصتی بودم تا بتوانم برایشان جبران کنم و فردای 

آن روز هم از همان بیمارسـتان بی سـر و صدا به سـرکار رفتند و هیچ 

کس هم متوجه نشـد. شاید اگر ایشان فوت نمی کرد و پیش نمی آمد 

این خاطره را بگویم، هیچ کس خبردار نمی شد. ایشان خیلی فدارکار 

بودند. از سـوی دیگر او شـخصیت ذلیلی نداشت و کاما مقتدر بود 

در عین حال  افراد دوست داشتند که کنارش باشند و با ایشان صحبت 

کنند و بارش را بردارند. 

استاد سرکار خانم فریبا عاسوند

خانم 

ند  سـو عا

بـه دیگـر خصیصه 

داودی  خانـم  اخاقـی 

اشـاره می کند و می افزاید: ظرفیت 

اخاقی خانم داودی به حدی وسـیع بود که 

به نظرم ذره ای حسـد و تنگ نظری نداشت. قلب او 

گنجایش پذیرش پیشرفت همه اطرافیانش را داشت و با وجود 

همه توانمندی ها و اسـتعدادهای وافرش، همیشـه با عاقه و فروتنی 

از دیگر دوسـتانش تمجید می کرد. همچنین ایشـان هیچ گاه مدیون 

ما نشد. شاید خیلی از ماها مدیونش ماندیم، ولی او مدیون ما نشد. 

به هر حال فکر می کنم این ها در روزگار ما خیلی مهم اسـت. برای 

خودم خیلی درس اسـت. ایشـان هر روز تا ساعت پنج عصر سرکار 

بودند ولی اضافه کاری نمی گرفتند. تمام مدت اشـتغالش از ماشین 

مرکز استفاده نکرد، حتی زمانی که معاون شد. 

وی، یکـی دیگـر از ویژگی های ایشـان را روحیه تدین و ایمانشـان 

معرفی می کند و می گوید: خانم داودی روحیه ای عارفانه و معنوی 

داشتند و اهل نمایش نبودند. همواره در هر مجلسی کنار ایشان نشسته 

بودم و صدای گریه و توسل ایشان را می شنیدم اما آن قدر این رابطه را 

خصوصی نگه میداشت و مخلص بود که کمتر کسی از عمق ایمان 

ایشـان مطلع می شـد، به مجالس اهل بیت )ع( خیلی توجه داشت. 

اگر چه این ایمان در رفتار اخاقی و تقوای او خواه ناخواه مشهود بود.

خانم عاسوند یادآور می شود: درکنار تمام این ها به شهدا و انقاب 

و امـام و مقـام معظم رهبری توجه ویژه داشـت. این سـطح از والیت 

مداری برایم خیلی ارزش داشـت. شـاید کسـی به این ویژگی ایشـان 

اشـاره نکند، ولی واقعا نسـبت به انقاب و ارزش های آن معتقد بود، 

ولی نمایش نداشت. 

درکنار تمام این ها خانم داودی برای همه ما الگوی یک بانوی خانه 

دار مرتب متعهد به وظایف مادری و همسـری بـود و در خانه داری و 

نظم و نظافت تمام عیار بودند و دو فرزند بسـیار خوب تربیت کردند. 

مادری کردن خیلی سخت است، بویژه برای نسل جدید و این که بتوانی 

در این اوضاع دو فرزند خوب تربیت کنید، کار بسیار مشکلی است. 

ایشان سفره دار بود و بسیار سخاوتمند، حتی این را خانواده همسرشان 

هم می گفتند که سفره دار بود و خیلی خوب پذیرایی می کرد. 

شاید راز  این که  ایشان به عنوان یک بانوی شاغل، وظایف مادری و 

همسری 

خود را به نحو 

احسـن انجام میداد و 

حتی امـور خانه را هـم به نحو 

عالـی اداره مـی کـرد، این بود کـه فردی 

بسیار مستعد و باهوش بود. افراد باهوش و مستعد 

به اندازه دیگران برای یک کار وقت نمی گذارند؛ مثا برای 

درس خواندن و یا کارهای دیگر کمتر وقت می گذارند و همان نتیجه 

را می گیرند. در یک زمان واحد حجم کار بیشتری را انجام می دهند. 

شـنیدن این همه خوبی از یک فرد، بسـیار جالب و دلنشـین اسـت 

اینکـه بانویی در همین دوره، با تمام مشـغله هـا  این قدر خوب بودند 

و از الگویشان حضرت زهرا )س( به خوبی سرمشق گرفته اند، حس 

خوبـی برایـم تداعی می کند که هنوز هم می توان خوب و عالی بود و 

زهراگونه زیسـت. با همین تفکر، از خانم عاسـوند می پرسم که چرا 

فردی مانند خانم داودی این گونه گمنام بودند و چندان به عنوان الگو 

در سطح وسیع معرفی نشدند؟ 

وی در این باره تصریح می کند: نکته ای که در این باره وجود دارد این 

است که وقتی از فرد خوبی تمجید می شود، خود فرد احساس خوبی 

نـدارد و اگر کسـانی دیگر ایـن کار را بخواهند انجام دهند، احسـاس 

می شـود کـه دارنـد تملق می کننـد. من فکـر می کنـم از یک جهت 

طبیعی است که در زمان حیات افراد، خیلی نمی توان از آنها تعریف 

و تمجیدکرد. همچنین اگر کسی از خودش بگوید، به نظر خودستایی 

کرده است. جالب است افرادی که این خطر را کرده اند و پذیرفته اند که 

برای الگوسازی از خود بگویند، در حوزه مغضوب شده اند، به ویژه در 

بین خانم ها. این عوامل باعث خودسانسوری افراد می شود. ولی با این 

حال موافقم که باید افرادی چون خانم داودی بیشتر معرفی می شدند.

شـاید یکی از راه هایش این باشـد که این افراد صالح و شایسـته، در 

جمع طاب حاضر شوند و برای آنها صحبت کنند و طاب سواالتشان 

را شخصا از این افراد بپرسند. کاری که در سال های دور و دهه شصت 

در حوزه مسجدسلیمان انجام می شد و همواره افراد بنام یا بی نام ولی 

موفق دعوت می شدند تا از تجربیات خود برای طاب جوان بگویند.   9
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حوزه ها نیاز دارند 

تا شخصیت ها آن جا 

بروند. نیاز به یک برنامه ریزی 

است تا این برنامه ها بیشتر و بهتر در 

حوزه ها برگزار شوند. 

افراد شاغل، شاید بیشترین وقت خود را با همکارانشان سرمی کنند. 

همـکار مـی توانـد محرم راز باشـد و گاهی سـنگ صبور. اوسـت که 

می تواند در تاطم سـختی های کار، آرامت کند و کشتی مسئولیت را 

به ساحل آرامش و موفقیت رهمنون شود. مرحوم خانم داودی گرامی، 

همکاران بسـیار ارجمندی در مرکز مدیریت داشتند که برای شناخت 

روحیاتشان در فضای کاری، به سراغ سرکار خانم آزاده صدرشیرازی، 

مدیرکل تحصیات تکمیلی حوزه های علمیه خواهران رفتیم که با روی 

باز و محبت این درخواست را پذیرفتند.

در ابتدا از تحصیاتشـان و سـابقه کاریشـان می پرسـم، می گوید: 

بنده تحصیاتم را در جامعه الزهرا )س( به پایان رساندم و همزمان با 

تحصیل در یکی از بخش های اداری جامعه الزهرا )س( نیز مشغول به 

خدمت بودم. خردادماه سال 84 از طرف مرکز مدیریت حوزه خواهران 

دعوت به کار شدم. من که آشنایی چندانی با فضا و فعالیت های مرکز 

مدیریت نداشـتم، با استخاره و توکل بر ذات احدیت پذیرفتم. در بدو 

ورود بـه معاونـت آموزش، تواضع و فروتنی و تعامل سرشـار از لطف 

مدیران آموزش، از جمله سرکار خانم داودی به شدت مرا مجذوب این 

جمع یک دل و صمیمی کرد. 12 بهمن سال 88 اولین روز دهه مبارکه 

فجر سـرکار خانم داودی به دنبال تغییراتی که در بدنه معاونت شـکل 

گرفت، به سمت مدیریت تحصیات تکمیلی وقت منصوب شدند و 

از همان روز در هر پستی که خدمت کردم، توفیق یار بود که در رکاب 

آن بانوی فاضله باشم و از محضرشان کسب فیض کنم.

در این مدت پیشنهادات متعددی از جانب دوستانی در بخش های 

مختلف مرکز یا جامعه الزهرا )س( که به بنده لطف داشـتند، دریافت 

می شد اما با قوت و بی تامل، همه پیشنهادات را فارغ از  هر عنوانی رد 

می کردم. حتی  یک بار مرحومه با مزاح فرمودند: "بیعتم را از گردنتان 

برمی دارم تا با فراغ بال تصمیم مناسب را بگیرید" لیکن خدا را شاکرم 

که تا آخرین لحظه در خدمت ایشان بودم.

وی می افزاید: ایشـان شخصیتی جامع االطراف و بی بدیل داشتند. 

مدیرمحترم مرکز از ایشان به عنوان "عقیله حوزه های علمیه خواهران" یاد 

کردنـد. از ابتـدای 

خدمت بـه عنوان مدیر 

مدرسـه علمیه مسجدسلیمان 

تاپایـان خدمـت در کسـوت معاونـت 

آمـوزش حوزه های علمیه، مدیری مدبر، فهیم، 

استوار، معتمد و محبوب قلوب بودند.

تبلور حیا و عفت در کام و نگاه و رفتارشـان، در عین فعالیت های 

گسترده اجتماعی، مصونیت و عدم محدودیت زنان محجبه در جامعه 

اسـامی را نمایانگر می سـازد. دوراندیشـی، پرهیـز از هرگونه رفتار و 

تصمیم مقطعی و احساسـی و تحلیل عواقب تصمیمـات و اقدامات 

در دسـت انجام، سـبب می شـد هرگز از راهی که در پیش می گرفتند 

پشیمان نباشند. والیتمداری و بصیرت سیاسی و زمان شناسی عمیق 

ایشان همواره زبان زد بود. 

به عنوان مثال در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، زمانی که  سردار 

بزرگوار حفظه الله، سردار حاجی زاده در مقابل دوربین حاضر شدند و 

علیرغم ابعاد پنهان ماجرا، تمام تقصیر را به گردن گرفتند تا اختافات 

احتمالی در نطفه خفه شود، در آن شرائط حساس که هرکس به نحوی 

مشـغول تحلیـل ماوقع بـود، سـرکارخانم داودی این دلنوشـته را برای 

دوستان ارسال کردند که آرامشی بر همه مستولی و حجت تمام شد:

))سردار حاجی زاده اعام کرد ما مقصر بوده ایم .....

بله سردار عزیز شما مقصر بوده اید.

 می دانید چرا؟

چون عمری اسـت نگذاشـته اید مانند مردم عراق و سـوریه و ....از 

ترس حمله داعش بر خود بلرزیم چون عمری است شما در مرزهای 

مـا قربانـی می دهید تا ما با خیال راحت به زندگـی و غور در دنیایمان 

بپردازیم .

بله تقصیر شماست که ما را چنین مطالبه گر بار آوردید. انگار وظیفه 

شما جان باختن و وظیفه ما حفظ جان است!

 بله تقصیر شماست..... حاال هم که باز برای حفظ جان ما در شرایط 

اضطراری خطا کردید باز تقصیر شماست.

 اصا تقصیر شماست که راست گفتید.... 

شـما هـم باید یـاد بگیرید مغلطـه کنید و هـزاران ترفند بـرای اثبات 

حقانیت خود بکار ببرید پس بپذیرید که تقصیر شماست.

 ، ق نفـا ا

سـخاوتمندی، 

خوشرویی و مردم داری 

ایشـان سـبب شـده تا ابد یاد 

و خاطـره شـان در قلوب شـاگردان و 

همکاران و دوسـتان ساری و جاری باشـد. العلماء باقون ما بقی 

الدهر.

جوانان و بانوان حوزوی همواره به الگوهایی در دسـترس و ملموس 

نیازدارند تا با تمسـک به آنها از مسـیر قرب الهی گمراه نشـوند. پس 

وظیفه ماست که این اسوه های راستین را بشناسیم و بشناسانیم.

خانم صدر شـیرازی با اشـاره به یکی از خاطراتـش با مرحوم خانم  

داودی یادآور می شـود: تک تک لحظاتی که در رکاب ایشان خدمت 

می کردم، خاطره بود و درسنامه زندگی. فایل پیوست مستندی است 

که گوشـه کوچکی از وسـعت نظر و مناعت طبع و اخاص آن بانوی 

فرهیخته آسمانی را به تصویر می کشد. ماجرا از این قرار است: 

» به دسـتور مسـئولین محترم وقـت مرکز، مرخصـی تحصیلی که 

همکاران در راستای تحصیل یا تدریس از آن بهره می گرفتند و به امور 

علمی می پرداختند، حذف می شـود. سـرکار خانم داودی بر اساس 

تعهد و دینی که سـال ها در کسـوت استادی مدارس علمیه خواهران 

داشـتند، بـه تدریس خود ادامه می دهند، بـر این مبنا که از مرخصی 

کاری استفاده نمایند.

از دیگر سـو، این اسـتاد معزز در تمام ایام هفته به شـهادت تمامی 

همکاران ایشـان و مسـتندات موجود در بخش منابع انسانی مرکز، تا 

بعد از ظهر و حتی غروب به رتق و فتق امور اداری و آموزشـی، بدون 

دریافت حتی یک ریال اضافه کاری مشغول بودند.

معاونت محترم آموزش وقت جناب حاج آقاحسینی، طی نامه ای 

این مطلب را به مدیر سـابق مرکز اعام می نماید و از ایشـان تقاضا 

مـی کنند که بـه عنوان حداقل کار ممکنی که می شـود انجام داد، به 

عنوان جبران بخش اندکی از اضافه کاری های بعدازظهر، مرخصی 

تحصیلی به ایشان تعلق بگیرد و در لیست حقوق ایشان کسرکار زده 

نشود. پس از موافقت قطعی و بی تردید مدیر محترم مرکز، زمانی که 

خانم داودی از رونوشت این نامه مطلع می شوند، بسیار متآثر شده و 

شرح پیوست را به معاون آموزش فرستادند که : » بنده راضی به انجام 

امور بر خاف روال 

معمول اداری نیسـتم. 

کسـرکار چند روز دنیا چه 

ارزشـی دارد، دعـا کنیـد در 

پرونده الهی کسرکار نخوریم ....« 

اللهم احشرها فی زمره عبادک المخلصین.

وی خاطره دیگری به یاد می آورد و می گوید: سـال 97 بازدیدی از 

یکی از مدیریت های استانی داشتیم، راننده ما در این ماموریت، آقای 

شجاعی نیروی قدیمی و رسمی مرکز بودند که درحال حاضر بازنشسته 

شـدند. بین راه به ما گفتند: خانم داودی چقدر انسـان واال و شـریفی 

هسـتند. من مثل ایشـان را هیچ وقت ندیدم. خدا حفظشان کند. بعد 

برایمان تعریف کرد که اوایل معاونت ایشان بود که به ایشان گفتیم برای 

رفت و آمد به اداره، از ماشـین در اختیار مرکز اسـتفاده کنید، ولی قبول 

نکردند و  گفتند من همان طور که پیش از این رفت و آمد میکردم االن 

هم همان طور می آیم، مگر وضعیت تفاوتی کرده؟ 

آقای شـجاعی گفـت: چند روز بعـد نزدیک غروب بـود البی مرکز 

ایستاده بودم و قرار بود اعضای جلسه را بعد از نماز مغرب به استراحتگاه 

ببرم. خانم داودی را دیدم که داشـتند از مرکز خارج می شـدند. سام 

کردم و گفتم حاج خانم صبر کنید شما را برسانم و برگردم، من تا یک 

ساعت دیگر کاری ندارم. قبول نکردند و گفتند ممنون الزم نیست. به 

ایشـان عرض کردم: ماشین و راننده در اختیار مرکز هست چرا شما با 

تاکسـی بروید؟ صبرکنید االن ماشین را می آورم. با سرعت ماشین را 

روشـن کردم ولی با  این که  ماشـین را دیدند، قبل از رسـیدن من سوار 

اولین تاکسـی شدند و رفتند. از آن زمان به بعد همیشه نزدیک غروب 

می دیدم که به تنهایی از مرکز خارج می شوند.»و البته تنها آسمانی ها 

اینگونه اند."

خانم صدرشـیرازی در ادامه خاطرنشـان می کند: از آیت الله فاضل 

لنکرانی"قدس سـره" سـخنی نقل شده که به شـدت مورد توجه سرکار 

خانم داودی واقع شده بود: "من پنجاه سال است دارم اسام می خوانم 

بگذاریـد خاصـه اش را بگویـم: واجبـات را انجـام بـده، بـه جـای 

مسـتحبات به کار مـردم برس و کار مـردم را راه بیانداز، اگر کسـی در 

قیامت از تو  سوال کرد بگو فاضل گفته بود."

بارها این مطلب را برای ما نقل می کردند ودر عمل هم با قوت پایبند 
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بودند که به هیچ بهانه ای در خدمت به سـربازان آقا امام زمان 

)عج( قصوری صورت نگیرد. اربعین سـال گذشـته برای تشرف 

خودم و همکارانم به سـفر کربا از ایشـان رخصت گرفتم، فرمودند: 

بـرای زیـارت امـام حسـین )ع( بـه هیچ کس نـه نگفتم، ولـی مراقب 

باشید کارها زمین نماند! عرض کردم خودتان تصمیم به سفر ندارید؟ 

فرمودند: "امسـال نه، نیت کرده ام سال آینده که بازنشسته شدم، در هر 

حالی باشم پیاده به کربا بروم، البته به شرط حیات...." یک لحظه به 

حال ایشـان غبطه خوردم. یقین داشـتم ارتباط روحی لطیف ایشـان با 

اهلبیت )ع( از ما که به ظاهر زائر بودیم قوی تر و نزدیک تر است.

دغدغه مندی ایشـان برای خدمت خالصانه به حوزه تا حدی بود که 

دوبار در بیمارسـتان بسـتری و تحت عمل جراحی قـرار گرفته بودند. 

در هر دو مرحله پزشـک یک ماه اسـتراحت تجویز کرده بود. دسـتور 

مرخصی اسـتعاجی یک ماهـه را به کارگزینی ارسـال کردند و مرقوم 

فرمودند یک هفته استراحت کافی است .

حتما برای خوانندگان نشریه جالب است بدانند آخرین بخشنامه ای 

که با امضای حاج خانم ارسال شد کدام نامه بود و آخرین دغدغه ایشان 

در مرکز چه بود.

 در ایـن باره می گوید: از اولیـن روزهایی که ویروس منحوس کرونا 

در کشور عزیزمان شناسایی شد و آموزشگاه ها را به تعطیلی کشانید، 

علیرغم پوشیده بودن حجم گسترده این بحران بر همگان، ایشان بسیار 

نگران اسـتمرار وضعیت آموزش حوزه های خواهران بودند. بعضی از 

همکاران می گفتند نگران نباشید، تا یک یا دو هفته بعد اوضاع عادی 

می شود و  با کاس های جبرانی نهایتا عقب ماندگی دروس جبران می 

شود. اما تاکید داشتند ما در برابر لحظه به لحظه وقت طاب مسئولیم 

و نمی توانیم دست روی دست بگذاریم. فعالیت های آموزشی تحت 

هیچ شـرایطی نباید تعطیل شـود و فقط نحوه آموزش باید تغییر کند. 

پیگیری ایشـان جهت برقـراری آموزش های مجازی در اسـرع وقت، 

منجر به ارسـال بخشنامه ای به مدارس علمیه شد که اساتید و طاب 

را با جدیت ملزم به بازگشـت به تحصیل با استفاده 

از آمـوزش های الکترونیک می نمود. در عین حال تاکید 

داشتند اساتید در انتخاب شیوه و سیر آموزشی در شرایط فعلی مختار 

باشند و این آخرین بخشنامه ای بود که با امضای ایشان اباغ گردید تا 

همیشه خاطرمان باشد طلبه در هر شرایطی از وقت و فرصت خود برای 

تحصیل علم و دانش بهره بگیرد.

فرمی تنظیم شـده بود جهت اخذ گزارش کار روزانه همکاران، استاد 

سـفرکرده ام، سـربرگ فرم، حدیثی از امام حسـین )ع( نوشته بودند که 

هر روز همکارانشـان زمان تکمیل گزارش روزانه با دیدن و خواندن آن 

حدیـث خسـتگی و آزردگی از کارهای فشـرده را از یاد مـی بردند و با 

قدرت و توان مضاعف به تمشیت امور آموزشی طاب می پرداختند. 

حدیث این بود: " امام حسین )ع( فرمودند: ان حوائج الناس الیکم من 

نعم الله علیکم فا تملوا النعم فتتحول الی غیرکم. نیاز مردم به شما از 

نعمتهای خداوند بر شماست، از نعمت ها خسته نشوید که به دیگران 

واگذار می شـود." توصیه می کردند "طبیب دوار بطبه" باشید. طلبه در 

راه تحصیل علم و دانش و معرفت و انتقال معارف حقه اهلبیت )ع( به 

سایرین، ممکن است با کم لطفی ها و قضاوت های ناصواب  مواجه 

شـود، اما اگر نیاز مردم به علم و معرفـت خود را نعمت خداوند بداند 

هرگز خسته و ملول نمی شود. 

در پایان به خداوند کریم عرض می دارم: خدایا این عزیزتر از جانمان 

را آن گونه که خود سزاوار میزبانی هستی بپذیر و از شفاعت ایشان ما را 

بی نصیب مگذار. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

 

همواره طمانینه و آرامشی ملکـوتـی داشـت و زمانیکه خبر عروجش 

منتشر شد، بغضها تـرکیــد و سرتاسر حوزه های خواهران یــک پارچه 

عزادار شـدند و برای شـادی روحش، هزاران ختم قرآن و زیارت عاشـورا 

تاوت شد.

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

تصویر آخرین پروفایل مرحوم خانم داودی

بانوجان ....خبرت هست؟!...

خبرت هست هک دلتنگ حضورت شده ام

بی رقارعدم شمع وجودت شده ام

********
خبرت هست دلم مست حضورت شده بود

گاهت شده بود دل من شیفته ی مهر ن
********

خبرت هست هک دلتنگ حضورت شده ام

بی رقارعدم شمع وجودت شده ام

********
خبرت هست همچو باران بهارم بودی

    چو رپستوی مهارج نگرانت بودم
********

خبرت هست هک دلتنگ حضورت شده ام

بی رقارعدم شمع وجودت شده ام

********
خبرت نیست.....دلتنگ حضورت شده ام...

بی رقارم....بی رقارعدم شمع وجودت شده ام

مراسم معارفه خانم داودی به عنوان معاون آموزش، عکس از خربگزاری حوزه نیوز

  شعر از زهره عزیزی
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اشاره:

ینـب طالبـی، مدیرمحتـرم مرکـز تربیـت مدرس  سـرکارخانم ز

حضرت صدیقه کبری)س( از طلبه های اوایل انقالب اسـالمی 

هسـتند، از همـان ابتدای طلبگی بـه امر مقدس تبلیـغ پرداخته و 

به اقتضای شـرایط، هم در مدارس و هم در دانشـگاه حضور می 

یـس را از همـان دهـه هفتاد شـروع کردنـد. در زمینه  یافتنـد. تدر

پژوهـش نیز جـزو اولین گروه های پژوهشـی جامعـه الزهرا)س( 

بودنـد و حـدود چهـار سـال در رشـته جامعـه شناسـی و فقـه و 

اصول، تحقیق و پژوهش هایی انجام دادند. ایشـان که هم اکنون 

بـا کولـه باری از تجربه در کسـوت مدیر، مبلغ و مدرس مشـغول 

خدمت رسانی در حوزه های خواهران هستند، میهمان این شماره 

یه آفاق اندیشه اند: نشر

گــفـت و گـو

و  خوانندگان  اجمالی  آشنایی  هدف  با  1.لطفا 

مخاطبان نشریه با سوابق علمی- تحصیلی و خانوادگی 

حضرتعالی، کمی درباره خودتان صحبت بفرمایید؟

از طلبه های دهه شصت هستم که در مکتب علی علیه السام، 

قبـل از تجمیـع مکاتب و شـروع جامعـه الزهـرا)س(، تحصیل 

را آغـاز کـردم و از همان سـال های اول به امر تبلیـغ و فعالیتهای 

اجرایی مشغول شدم. دهه هفتاد سطح دو و سه را به اتمام رساندم 

و در سال هشتاد و نه، سطح چهار را شروع کردم. نظام تحصیلی، 

نظام قدیم بود و ما درس را به قصد یاد گرفتن به ترتیب دروس 

اصلی می خواندیم. مثا چهار سال اول بیشترین ساعت های 

آموزشی مربوط به دروس ادبیات عرب اعم از کتاب های قدیم 

و جدیـد بود. سـپس فقـه و اصول و هر کتاب فقهـی و اصولی 

بـه تفصیل تـا اخر کتـاب خوانـده می شـد. مثا همـه ابواب 

شـرح لمعه، اصول مظفر، رسـائل، مکاسـب و کفایـه، آن چه 

موضوعیت داشت، فهم و علم هر درس بود. سنوات مهم نبود. 

لذا سال های طوالنی ما با عشق و عاقه به کاس می رفتیم و 

لذت علم آموزی، هر روز در ما بیشتر می شد.

در زمینه فعالیت های اجرایی و پذیرفتن پیشـنهادات اجرایی، 

مهم احسـاس نیاز به کار بود. هیچ وقت کار را به عنوان شـغل 

نمی دیدیم، لذا هرجا نیاز بود می رفتیم و سعی مان بر این بود 

که دلبسته پست و سمت نباشیم .

در سـال هشـتاد و یک  وارد مرکز مدیریت شدم. پنج سال در 

سـمت مدیر تبلیغ و پنج سال در سمت مدیر اساتید و در حال 

گفتگو با استاد سرکار خانم زینب طالبی

  تحلیل فقهی پیرامون حکم نوشیدن ادرار شتر

 گوشـت، شـیر و ادرار شتر بر اساس بسـیاری از عقاید و باورهای سـنتی و حتی داده های 

پزشـکی جدید، از محصوالت و مواد غذایی پر خاصیت هسـتند .در بحران کرونا جنجال هایی در فضای 

مجازی، درباره فواید نوشیدن ادرار شتر با نوعی انتساب  به آموزه های دینی  ایجاد شد. برآن شدیم تا حکم این 

مساله را از منظر فقهی بررسی کنیم.

بنابـر نظـر همه مراجع عظام، خوردن چیزهایی که طبیعت انسـان از آن متنفر اسـت، مانند بـول حیوانات حالل 

گوشت، حتی اگر حالل هم باشد، جایز نیست و قائل به حرمت آن می باشند. در این میان برخی، بول شتر را  به استناد روایت،که شفا 

در آن قرار داده شده، استثنا نمودند.

عن ابی الحسن موسی علیه السالم: ابوال االبل خیٌر من البانها و یجعل الله الشفاء فی البانها.

       بول شتر از شیر او بهتر است، چرا که خداوند شفا را در آن قرار داده است. )وسایل الشیعه، الباب 95، حدیث 3 من ابواب االطعمه ال....(

 بنابر نظر مراجع عظام تقلید نسبت به بول شتر، آنچه متفق است این است که به دلیل خباثت عرفی، جایز نیست و حرام است. اما برخی از 

فقها، خوردن آن را فقط در صورتی که به قصد عاج و درمان از آن استفاده شود، جایز دانسته اند. برای نمونه به برخی فتاوای فقهای معاصر در 

ذیل اشاره می گردد:

آیت الله سیستانی:

آشامیدن بول حیوانات حرام گوشت و همچنین بول حیوانات حال گوشت، حتی شتر، بنابر احتیاط الزم حرام است. ولی خوردن بول شتر و 

گاو و گوسفند اگر برای معالجه باشد، اشکال ندارد.  

آیت الله صافی:

خوردن بول شتر حال است ولی از بول سایر حیوانات حال گوشت و چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است، بنابر احتیاط اجتناب شود. 

آیت الله مکارم شیرازی:

خوردن اشیاء خبیث و پلید مانند فضله حیوانات و آب بینی و امثال آن، که طبع انسان از آن تنفر دارد حرام است، هرچند پاک باشد.

آیت الله گلپایگانی:

خوردن خبائث یعنی چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است، حرام می باشد.

نتیجه: بول شتر از انجا که  طبع انسان از آن متنفر است. فقط برای استشفاء و به قدر ضرورت جایز است و درغیر این 

صورت جایز نیسـت و نکته قابل تامل اینکه با توجه به بیماری های دامی و توصیه های بهداشـت جهانی در این خصوص، 

باید جانب احتیاط را لحاظ نمود و خردمندانه عمل کرد  و درغیر اینصورت، جایز نیست.

تنظیم

استاد طاهره بقال صفا

احکام 

دغدهغ بانوان حوزوی، خدمت خالصاهن هب زانن جامعه، هب عنوان  

محور اصلی و بنیادی رد خانواده و جامعه است

مدیرمرکز تربیت مدرس حرضت صدیقه کربی)س(:

تهیه و تنظیم

مریم کالیی

رسکارخانم طالبی، مدیرمرکز تربیت مدرس صدیقه کربی(س)

عکس از م.ک
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حاضر قریب به پنج سـال اسـت که در سـمت مدیر مرکز تربیت 

مدرس انجام وظیفه می نمایم.

مرکز  با  حضرتعالی  آشنایی  و  همکاری  سابقه   .2

تربیت مدرس، از چه زمانی و چگونه اتفاق افتاد؟

زمان آشـنایی بنده با تربیت مدرس از بدو ورود به آموزش مرکز 

بود که تربیت مدرس بلند مدت به جهت تامین مدرسان خواهر، 

برای مناطق محروم طراحی شد. یکی از انگیزه های مهم بنده برای 

پذیرش مسئولیت تربیت مدرس، ورود به صف و ارتباط مستقیم 

با طلبه ها بود و اینکه کارکرد خود را در ستاد ارزیابی کنم 

که چقدر برای صف، کارایی داشته است.

3. در ابتدای شروع به کار در این 

هایی  آرمان  و  باورها  چه  مرکز، 

داشتید؟

اهدافی که برای تربیت مدرس 

دیـده شـده بود، بسـیار مناسـب 

بـا توجـه  بـود. گرچـه  و مطلـوب 

بـه محدویت هـا، تامیـن اهـداف کار 

دشواری است. به ویژه وقتی هدف از جنس 

تربیت و الگوسـازی باشد، اما ایمان به کار 

در مجریـان و انگیـزه طاب برای رسـیدن به 

هدف، تاش را آسـان می کند. شـاید تعداد خروجی کم طاب 

بـا هزینه تقریبا زیاد به جهت اسـکان آنها این شـائبه را ایجاد می 

کرد که به این شکل عمل کردن به صرفه نیست، اما این نگاه کیفی 

نیسـت گاهـی تربیت یک انسـان می تواند تحـول در یک جامعه 

ایجاد کند، لذا محاسـبات کّمی خیلی نمی تواند ماک باشـد و 

البته باید این توازن لحاظ می شد و آنچه تجربه سلف حوزه نشان 

داده این است که در دراز مدت با طلبه بودن، زمینه تربیتی طلبگی 

را فراهم می کند نه آموزش چند روزه و کوتاه مدت. چراکه آموزش 

نظری و محفوظات به تنهایی فقط بعد علمی را می سازد در حالی 

که بعد عملی در حوزه اصل است و بعد عملی و خودسازی باید 

به تدریج و در فضای تربیتی حاصل شود.

4. در حال حاضر تربیت مدرس را با ایده آل و وضع 

یابی می کنید؟ مطلوب چگونه ارز

در حال حاضر مسـئوالن تصمیم سـاز در مرکز در اندیشه  تغییر 

رویکرد تربیت مدرس هسـتند که امیدواریم در هر صورت زمینه 

خدمت به طاب و حوزه های خواهران فراهم شود.

5. نقش بانوان حوزوی را در عرصه های اجتماعی و 

یابی می کنید؟ علمی جامعه دینی چگونه ارز

نقـش بانوان حـوزوی منوط به ورود موثـر حوزویان به بدنه 

جامعه است و دغدغه بانوان حوزوی، خدمت خالصانه 

بـه زنـان جامعه بـه عنـوان  محـور اصلی و 

بنیادی در خانواده و جامعه است. تحقق این 

دغدغه به درست عمل کردن بانوان حوزوی 

و حضـور عینی گفته ها و نصایح دیکته 

شده برای جامعه می باشد. با توجه 

به مسـئولیت و رسـالت حوزه در 

جامعـه، نقـش بانـوان حـوزوی 

خطیر و موثر خواهد بود.

ین تجربیات خود  6. یکی از مهمتر

اجرایی  مدیر  و  مدرس  عنوان  به  را 

یس و یا کار اجرایی در مدارس و حوزه  در زمینه تدر

یه آفاق اندیشه در میان  های علمیه، با خوانندگان نشر

بگذارید؟

تجربه بیست ساله بنده در فعالیتهای اجرایی نشان داده است که 

عاقـه و هدفمنـدی در امور اجرایی به ویژه در نوع کار ما، بسـیار 

حائز اهمیت اسـت. نگاه به کار اجرایی نگاه شـغلی نباشد. نگاه 

کار غیـر علمـی نباشـد که بعضی تصـور می کننـد تدریس، کار 

علمـی اسـت، اما مدیریـت، کار علمی نیسـت؛ زیرا بـا توجه به 

سابقه تدریس، تبلیغ و تحقیق که داشتم این سخن را می گویم که 

مدیریت اجرایی مفید و موثر، کار آسانی نیست.

7. میزان تزاحم تحصیل و اشتغال بانوان با وظایف 

خانوادگی آنها را چگونه می بینید؟

در تزاحم بین امور، باید به مرجحات و اولویت ها رجوع کرد و 

شـناخت اولویت بسیار مهم است. در جامعه دینی اولویت اول، 

با توجه به آموزه های اخاقی، رسیدن زن به آرامش بعنوان محور 

خانواده و سپس تامین آرامش اعضای خانواده مد نظر است و این 

امر مهم در کنار تحصیل و اشتغال قابل جمع است. گرچه انرژی 

مضاعف از بانوی خانواده می گیرد و لذا باید مطابق با توانمندی 

بانـوان لحاظ شـود. اگـر تحصیل و اشـتغال وکمک بـه تامین 

اولویـت اول خانم ها باشـد قطعا تعریف عرضی نیسـت 

بلکـه مکمل و موید وظیفه اولیـه خانم خواهد بود. 

اما اگر بنا بر ظرفیت خانم و در توان او نباشد 

نقـش مکملی ندارد بلکه مخل خواهد بود. 

لذا در جمع بین وظایف، باید به اولویت 

و توانمندی ها رجوع شود. لذا بانوان 

متعهد دینی باید دائما از خداوند 

متعال، توان و توفیق انجام وظیفه 

را مسئلت نمایند.

ین  8. از منظر شما، یکی از مهمتر

و  آموزشی  حیطه  در  ها  آسیب 

فرهنگی در حوزه علمیه خواهران که 

نیاز به بازنگری و نواندیشی دارد، چیست؟

آموزش ما در حوزه باید معیار ساز باشد. یکی از آسیب های ما 

در نظـام طراحی حوزه ی خواهران این اسـت که آموزش ما تامین 

کننـده اهـداف ما نیسـت و گاهی نوع آمـوزش، مغایر بـا اهداف 

عملی اسـت. اینکه دانایی که آموزش باشـد تبدیـل به توانایی که 

مهارت باشـد نمی شـود، این یعنی آموزش ما کار ساز نیست. ما 

برای رسیدن به اهداف عالیه نیاز به مهارت داریم. مهارت ساخته 

شدن و سازندگی و این با نمره گرفتن محقق نمی شود.

9.از حال و هوای دوران قرنطینه که با شیوع بیماری 

چطور  را  ایام  این  که  بفرمایید  آمده،  بوجود  کرونا 

پیام هایی می تواند برای  گذراندید و این تجربه چه 

همه ما داشته باشد؟

امـروز مـا به ناچار تجربه های جدیدی کسـب کردیم که گاهی 

الطـاف خفیه محسـوب می شـود. پدیـده کرونا در عیـن تهدید، 

فرصت بسـیار خوبی برای بازنگری بـر روش ها و عادات معمول 

خواهـد بـود. آنچـه مهم اسـت اینکـه چقـدر از ایـن تهدیدها و 

محدودیتها را بتوانیم تبدیل به فرصت کنیم. 

فرصت با خود بودن و با خود اندیشـیدن، فرصت در کنار 

خانـواده بودن و درسـت عمـل کـردن، فرصت دانش 

آموختـن بـا اتکا به خـود، فرصـت رعایت 

اصولـی کـه نوعـا چـون تهدیدی نداشـت 

مغفول بود، فرصت قدردانی از اجتماعات 

مذهبی که با نگاه سـطحی سـپری می 

شد، فرصت تامل در کنار هم بودن 

ها و قدر ندانستن این لحظات و 

بسیاری از این قبیل.

در بعد علمی به نظر می رسد با تغییر 

روش آموزشـی )از حضـوری بـه مجازی( 

نقـش تحصیل طاب پررنـگ تر و در فهم 

مطالب خودکفا خواهند شد و فرصت های 

رفت و آمد تبدیل به زمان تفکر و درک مطلب در آموزه های علمی 

شـده اسـت که در نتیجه آموزش با محوریت طلبه رقم می خورد 

نه محوریت استاد با نمره. نقش استاد جهت دهی علمی است و 

دانش آموخته بیشترین نقش را که فهم علمی و در نتیجه تولید علم 

است خواهد داشت.

و سخن پایانی حضرتعالی چیست؟

در پایان، موفقیت های علمی و رسیدن به اهداف عالی حوزه را 

برای همه دست اندرکاران، به ویژه طاب آرزومندم.

یه قرار دادید. با سپاس از فرصتی که در اختیار نشر

نقـش 
منوط  حوزوی  بانوان 

به ورود موثر حوزویان به بدنه جامعه 
اسـت و دغدغـه بانـوان حـوزوی، 

خدمت خالصانه به زنان جامعه به عنوان  
محور اصلی و بنیادی در خانواده و جامعه است. 
تحقق این دغدغه به درست عمل کردن بانوان 

حوزوی و حضور عینی گفته ها و نصایح 
دیکته شده برای جامعه می باشد

ر  د
تزاحـم بین 

امـور، باید به مرجحات 
و اولویت ها رجوع کرد. در جامعه دینی 
اولویـت اول، بـا توجه به آمـوزه های 

اخالقـی، رسـیدن زن به آرامـش بعنوان 
محـور خانواده و سـپس تامیـن آرامش اعضای 

خانواده مد نظر است و این امر مهم در کنار تحصیل و 
اشتغال قابل جمع است. گرچه انرژی مضاعف 

از بانـوی خانـواده مـی گیرد، لـذا باید 
مطابق با توانمندی بانوان لحاظ شود. 
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 اخالق سعادت محور 

در سایه کووید 19
نویسنده

زهره عزیزی

این روزها که مردم ما در یکی از تلخترین شرایط قرار دارند و عزیزترین گوهر هستی خود و عزیزانشان در معرض تهدید و آسیب جدی 

قرار گرفته، داشتم درباره طرح های پژوهشی کرونا مطالعه می کردم که به این تیتر برخورد کردم :

»طرح های پژوهشی کرونا بدون کدهای اخالق پزشکی قابلیت اجرا ندارد«

که علیرضا پارساپور، فلوشیپ اخاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با ایکنا1 گفته بود: هیچ پروژه و طرحی بدون داشتن 

کدهای اخاقی نمی تواند اجرا شود. ایشان گفته بود طرح ها به کمیته اخاق پزشکی آمده و به صورت فوق العاده به لحاظ مترولوژیک و  

اخاقی مورد ارزیابی قرار می گیرند و چنانچه در این دو جنبه مشکلی نداشته باشند، مصوب شده و می توانند اجرا شوند ...

برایم جالب بود کاربرد اخالق در بروز بحران بیماری کویید19، بیماری در حال شیوع ...

بـه ذهنـم جمله مبارک مقام معظم رهبری آمد که فرمودند: »عملکرد ملت و مسـئوالن ایـران را در زمینه مبارزه با کرونا در ابعاد مختلف 

اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی »حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز« بود و مردم عزیز ایران با رفتار 
 خوش درخشیدند و فرهنگ اسامی- ایرانی را جلوه گر ساختند«2

ً
متین و صبورانه خود انصافا

کرونا ابعاد گوناگونی داشت و بسیاری از افراد از زاویه نگاه خودشان با آن برخورد کردند، برخی با نگاهی طنز آن را هجو کردند و برخی 

هـم کلیـپ سـاختند. عده ای از اخاق گفتند و نوشـتند؛  بعضی ها بیکار شـدند؛ برخی قلم به دسـت گرفتند؛ بعضـی پا به عرصه عمل 

گذاشـتند؛ گروهی ویژه هم جان برکف، نوبت عاشـقی را در لباس سـفید به خود اختصاص دادند. عده ای تبلیغ دین کردند و گروهی هم 

ماتم زده در گوشه ای در سوگ عزیزانشان .....

خاصه عینک ها متفاوت بود؛ هرچند چشم، همان چشم بود ....

در این میان آنچه ذهنم را درگیر کرد، این بود که انسـان اگر معتقد و مومن باشـد و اخاقیاتش وصل به یک اعتقاد راسـتین، چون خدای 

رحمان و رحیم باشـد، خدایی که همیشـه »ناظر« اسـت تحت هر شرایطی همان انسانی خواهد بود که شرایط را فرصت و آزمایشی برای 

تقرب ببیند و بشود انسانی فداکار و فراتر از شرایط عادی. 

در ذهن با خود زمزمه می کنم : اخالق.... آن هم اخالق سعادت محور...

امروز شاید بتوان مدعی بود که اگر ایران ما در مقابله با ویروس کوید 19موفق بوده »به دلیل وجود فرهنگ اخاق دینی، این نقش برجسته 

و برتر را داشته است«. به امید روزی که بتوان از واژه »یقینا به جای شاید« بهره برد که اگر ادعایی هست، ریشه محکم آن در اخاق سعادت 

محور است. همان اخاقی که در همه عرصه ها می تواند حرف اول را بزند و باعث آبادانی دنیا و آخرت تحت هر شرایطی باشد.

  1 خربگزاری ایکنا 99/2/1

  2 خربگزاری صدا و سیام 99/2/24

آشنایی با نویسنده:
سید محمدحسین طباطبایی در سال 1281 شمسی در شهر 

تبریز به دنیا آمد. در 9سالگی به مکتب رفت و به مدت هشت 

سال علوم مختلف اسـامی را از مقدمات تا سطح در زادگاه 

خـود آموخت. سـپس راهی نجف شـد و دوره های مختلف 

علوم اسـامی را نزد برجسـته ترین اسـاتید آن دوران گذراند. 

مهمترین آثار او در زمینه تفسیر قرآن و فلسفه اسامی است. 

از مهمترین آثار فلسفی عامه، می توان کتاب نهایه الحکمه 

و تفسیر المیزان را نام برد. جامعیت علمی عامه و جمع میان 

علـم و عمـل بود. وی نه تنها در دانـش و حکمت فرزانه بود، 

بلکـه در فضایل اخاقی نیز سـرآمد بود. از این رو ایشـان به 

عنوان یک حکیم قدیس بهترین الگوی دانش پژوهان می تواند 

باشد.

معرفی کتاب نهایة الحکمه

نویسنده

هاجرساالروندیان

  معرفی کتاب نهایه:
کتابه »نهایه الحکمه« معروفترین اثر فلسـفی عامه است. 

ایـن کتاب، عصـاره فشـرده یـک دوره کامل حکمت اسـفار 

ماصدرا است که به زبان عربی به رشته تحریر درآمده است. 

عامه در این کتاب، کلیدی ترین مبادی فلسفه ماصدرا را با 

اسلوب عقلی محض بیان کرده است. این کتاب بیشتر به نقد 

نظرات فلسـفی متکلمان پرداخته اسـت. در واقع ایشان نقاد 

اندیشـه هسـتند و پس از نقد آن ها، بر نظرات فلسـفی خود 

برهان های متقن و استواری اقامه فرموده است. 

او از نخسـتین فیلسـوفان اسامی اسـت که با فلسفه غرب 

رویـارو شـده و بـه نقـد آن پرداختـه اسـت. در واقـع عامه، 

اثر گرانسگ عالمه طباطبایی)ره( 

معرفی
 کتاب

 یادداشت
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چکیده:
نفس و بدن همواره از موضوعاتی بوده اسـت که مورد بحث در ادیان مختلف قرار گرفته اسـت. چرا که نوع نگاه و نظر به آن سـبب 

تفاوت در آثار این مهم می شـود. گروهی نفس و بدن را دو چیز متمایز از یکدیگر می دانند و نفس را جوهری مجرد و بدن را مادی 

می پندارند. 

عده ای نیز به دوگانه بودن نفس و بدن قائلند، اما هر دوی آنها را مادی می دانند و افرادی همچون سید مرتضی قائل به تک ساحتی 

بودن انسان هستند. به عبارت دیگر نفس و بدن را دو چیز مجردی از یکدیگر نمی داند و بر نظر خود دالیلی را اقامه می کند. 

ین دلیلی که سید مرتضی بر دیدگاه خود اقامه می کند، کیفیت و چگونگی آثاری است که از یک موجود زنده ظاهر می شود  مهمتر

که این آثار را در سه گروه جای می دهد، ادراک عقلی و حسی، لذت و درد، اعمال و افعال و از آنجا که ادراک به وسیله ی اعضای 

بدن صورت می گیرد، بنابراین آن را مادی می داند و لذت و درد را نیز به ادراک نسبت می دهد. و چون معتقد است اعمال و افعال 

هم در اطراف همین بدن مادی ظهور می یابد، آن را مادی می داند.

   بنابراین تمام آثار را مادی و در نتیجه منشاء آن ها نیز مادی می انگارد. یکی دیگر از استدالل های او این است که حیات در همین 

جسم مادی جاری است و امکان اینکه در بعضی از اعضای بدن به طور تک تک حیات جداگانه ای باشد، یا اینکه در خارج از این 

بدن مشاهده حیاتی باشد را مردود می داند. بنابراین ثبوت ادراک با اجزای بدن در همین مجموعه و نه در بعض آن و یا امری در خارج 

از آن، نشـان از آن دارد که همه آن اجزاء با هم )مجموعه مشـاهده پذیر( حی فعال )انسـان( اسـت. بنابه نظراتی که سـید مرتضی در 

خصوص نفس دارد، دیدگاه او از تفاوت هایی نسبت به سایر دیدگاه ها در خصوص معاد برخوردار است که از آن جمله نظر متفاوت 

او به اعراف، تجسم اعمال است.

واژه گان کلیدی: تک انگاری، نفس، بدن، روح، دوگانه انگاری

دیدگاه تک انگارانه ســید مرتضی در مسأله نفس و بدن

مقدمه
یکی از مباحثی که همواره مورد اختاف میان انسان ها است، 

مسأله چند ساحتی بودن انسان هاست که آثار دنیوی و اخروی 

مخصوص به خود را داراست.

با توجه به اینکه کمال و سعادت بشر در گرو شناخت خود 

و رشـد ابعـاد وجودی اوسـت، ایـن بحث از اهمیت بسـزایی 

برخوردار است.

اگـر بخواهیـم نظریـات گوناگـون در این خصـوص را به طور 

 می توان گفت با سه دیدگاه مواجه 
ً
اجمال از نظر بگذرانیم، تقریبا

خواهیم شد: 

نویسنده

فریبا حیدری

فیلسوف واقع گراست. از نظر او اصل واقعیت، انکارناپذیر 

اسـت و انکار واقعیت خود مستلزم اقرار به واقیعت است. 

از این رو باید گفت که از ویژگی های تفکر فلسفی عامه، 

حفظ خلوص تفکر فلسفی می باشد.

او بـه هنگام تفکر فلسـفی، جـز به برهـان عقلی محض 

نمی اندیشـد. در واقع او فیلسوفی اصیل است که تقلید در 

مکتـب فلسـفی او جایی نـدارد. کتاب 

نهایه، عاوه بر اینکه یک کتاب نقادانه 

اسـت، توجه عامه  بر نحوه چینش 

مراحـل و فصل بندی، بسـیار 

قابل توجه است. 

ایشـان به گونه نظام مندی، مسـائل 

هر فصل را مقدمه مسـائل فصل بعد 

تشـخیص داده اسـت و همین ویژگی باعث شـده این 

کتاب در شمار متون درسی حوزه و دانشگاه مطرح شود.

 

ساختار کتاب نهایه:
مراحل دوازده گانه کتاب نهایه به ترتیب عبارتند از:

1. فی احکام الوجود الکلیه

2. فی الوجود المستقل و الرابط

3. فی انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی

4. فی مواد القضایا

5. فی الماهیه و احکامها

6. فی مقوالت عشر

7. فی الواحد و الکثیر

8. فی العله و المعلول

9. فی القوه و الفعل

10. فی السبق و الحوق

11. فی العقل و العاقل و المعقول

12. واجب الوجود
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دو سـاحتی  را  انسـان  دیـدگاه نخسـت 

می دانـد، بـه گونـه ای کـه دارای یک نفس 

مجـرد اسـت و یک بدن مـادی که بر طبق 

ایـن نظر معاد انسـان هم جسـمانی و هم 

روحانـی خواهد بود. دیدگاه دوم انسـان را 

منحصر در یک بعد می داند و همه چیز را 

به جسم انسانی نسبت می دهد که بنابراین 

نظـر، معاد هم فقط در قسـم جسـمانی و 

مادی معنا می پذیرد.

دیـدگاه سـوم انسـان را ترکیبـی از جسـم 

مـادی )بدن( و یک جسـم لطیف )نفس( 

می داند. این تفکر هر چند همچون دیدگاه 

نخسـت بـه دو گونـه انگاری )دوسـاحتی 

بـودن( انسـان قائل اسـت، اما هـر دو بعد 

انسـان را جسـم مـی دانـد کـه در مرتبه با 

یکدیگر متفاوت هستند.

و هر کدام از این سـه گـروه بنا به دالیلی 

این آراء را اتخاذ کرده اند. دسـته اول بیشتر 

فاسـفه هسـتند که سـرآمد آن هـا جناب 

ماصـدرا اسـت کـه بـا نظریـه ی حرکت 

جوهری بـه نحو کاملی معاد جسـمانی و 

روحانی را به اثبات می رساند.

دسـته دوم بنا به آنچه قـرآن در خصوص 

معاد ذکر کرده اسـت و همچنین برخی از 

روایات که داللت بر جسـمانی بودن معاد 

دارند، فقط معاد جسمانی را می پذیرند که 

یکـی از قائلین به این نظریه سـید مرتضی 

است

و دسته آخر بر این باورند که دالیل قائلین 

بـه مجرد بـودن نفس، بـا آیات قـرآن قابل 

توجیـه و تطبیق نیسـت. از ایـن رو معاد را 

فقط در مرحله جسمانی آن قبول دارند. از 

جمله ایـن افراد آقای محمد رضا حکیمی 

است.

با توجه به اینکه مسـائل فاسـفه نفس و 

شناخت آن بسیار اهمیت دارد و از مسائل 

به روز جامعه علمی به شـمار می رود و از 

دیگر سو دو دیدگاه اومانیستی و دوئالیستی 

در فلسفه نفس موجب لوازم و نتایج کاما 

متفاوت از هم می شـود، بر آن شدیم تا از 

دیدگاه اومانیسـتی، نظر یکـی از قائلین به 

تک انگاری انسـان )سید مرتضی( را مورد 

بررسی قرار دهیم.

سـید مرتضی کـه از متکلمان بنام شـیعه 

اسـت، بـر خـاف رأی و نظر اسـتاد خود 

شـیخ مفیـد، نفـس انسـان را خاصـه در 

همان جسم و بدن انسان می داند و بر این 

اساس معتقد به معاد جسمانی است. 

روش کار محقق در این پژوهش اسنادی 

و با استفاده از کتب کتابخانه، سایت های 

معتبر و نرم افزارهای مربوطه است. 

  

 گفتار اول: مفهوم شناسی
1-1 نفس در لغت:

در کام عرب جاری می شود بر دو نحو: 

یکی قوا تو که می گویی خارج شد نفسش 

یعنی روحش و یکی معنی نفس فی جمله 

اسـت.  شـیء  حقیقـت  آن  و  چیـزی  در 

)واسطی، تاج العروس، 1414، 14(.

1-2 نفس در اصطالح:
نفـس کمال بدن اسـت و وجـودش بر او 

موقـوف است.)سـید محمـد خالـد غفـاری، 

فرهنگ اصطاحات شیخ اشراق، 1380، 346(.

 مسـتقل و در فعل 
ً
جوهری اسـت که ذاتا

نیـاز بـه مـاده دارد و متعلـق بـه اجسـاد و 

اجسـام اسـت. به عبـارت دیگـر جوهری 

اسـت مسـتقل، قائم به ذات خود که تعلق 

و تدبیـری بـه ابـدان دارد. )فرهنـگ معـارف 

اسامی، سید جعفر سجادی، 1373، 21-22(.

خون، تن، جسد، کالبد، شخص انسان، 

حقیقت هر شیء. )فرهنگ علم کام، 1370، 

.)219-218

1-3 روح در لغت:
آنچه حیات بـدن به آن اسـت. )احمدابن 

خلیل، العین، 1383، 359(.

1-4 روح در اصطالح: 
هوای در رفت و آمد در ال به الی اعضای 

بدن انسـان و منافذ آنهاسـت نزد پزشـکان 

قدیم.

جسـم بخـاری لطیـف کـه دل از آن بـه 

وجـود مـی آیـد و توسـط رگ ها بـه اجزاء 

بدن منتقل می شود. روح مبداء زندگی در 

بدن است. )احمد خاتمی، فرهنگ علم کام، 

.)125-124 ،1370

ایـن کلمه در عرف به معنای روان و روح 

در مقابل جسـم می باشد. جوهری است 

مجرد )فرهنگ معارف اسـامی،1373، 921-

.) 922

1-5 بدن در لغت:
بـدن که جمع آن ابدان اسـت بـه معنای 

جسـد انسـان است به غیر از سـر و گردن. 

)احمد بن خلیل فراهیدی، 1383، 52(؛ )محمد 

بن مکرم ابن منظور، 1376، 47(.

1-6 بدن در اصطالح:
جوهر اسطقیسی مرکب از عناصر متنازع 

متسـارع، به سوی انفکاک بالطبع است. و 

آنچـه آن را مجبور بر انتزاج و حصول فراج 

کرده است، قوه ای است خارج از آن و غیر 

از آن. )سید جعفر سجادی، فرهنگ اصطاحات 

فلسفی ماصدرا، 1379، 122(.

1-7 یگانه انگاری: 
 یگانه انگاری یا گوهر انگاری یا مونیسم 

یک دیدگاه فلسفی است که می گوید همه 

چیـز موجـود در جهان هسـتی سـر انجام 

از یک جوهره سرشـته شـده اسـت و همه 

پدیـده هـا تنهـا نمودهایـی از یـک جوهر 

واحد هستند. یکی از بزرگترین اشاعه گران 

یگانـه انـگاری بـاروخ اسـپینوزای هلندی 

بود. الزم به توضیح اسـت که »مونیسم« با 

»مونادیسم« الیبنیتز تفاوت دارد.

یگانـه انـگاری را مـی تـوان بـر دو قسـم 

دانست: ماده گرایی و ایده آلیسم.

 اسپینوزا بر این باور بودکه  تنها یک جوهر 

وجـود دارد و آن هم »خدا« اسـت. جهان 

 با هم 
ً
روانـی و مـادی از منظر او بـه جوهرا

تفـاوت ندارنـد بلکه آن هـا وجوه مختلف 

جوهر یگانه، یعنی خدا هسـتند. از دیدگاه 

اسـپینوزا، دیگر تعاملی بین ذهن و جسـم 

وجـود نـدارد، چـون حالت های مـادی و 

روانـی وجـوه مختلـف یک رویـداد یگانه 

 .(mind: abrief introduction, Johnr Searle .هسـتند

oxford university press. 2004, p.33)

1-8 دوگانه انگاری:
کلمه دوگانه انگاری یا دوئالیسم یا ثنویت 

کارکردهای گوناگونی دارد. این اصطاح را 

گاه در آموزه های ادیان به کار می برند. اما 

در اصطاح فاسـفه معنـای خاصی دارد. 

در غـرب دو تلقـی از دوگانگـی در جوهر 

دوگانـه در صفات. بنا بـر نظر دوگانگی در 

 
َ
ویژگـی دو نـوع خصلـت و صفـت کاما

متمایـز در عالـم وجـود دارد. روایت های 

مشـهور این رویکرد عبارت اند از اصالت 

تعامل، توازی¬گری و شبه پدیدار انگاری. 

)احمد شـه گلی، بررسی و تحلیل مسأله وحدت 

انـگاری و دوگانـه انـگاری نفس و بـدن از دیدگاه 

ماصدرا، 1390، 4-3(. 

1-9 انواع ارواح و نفوس:
در آثار افاطون نفس عقانی، نفس اراده 

کننده و نفس شـهوانی برای انسـان در نظر 

گرفته شـده و حتی در برخـی آثار او مکان 

های این سـه در بدن مشخص شده است. 

ارسـطو و فیلسـوفان اسـامی به سه نفس 

نباتی، حیوانـی و عقانی معتقدند. برخی 

فیلسـوفان اسـامی و نیـز دکارت به نفس 

عقانی و روح حیوانی و بخاری معتقدند. 

)رضا برنجکار، نفس در قرآن و روایات(. 

از امـام سـجاد )ع(، نقل شـده اسـت که 

فرمودنـد: وقتـی جنین بـه چهـار ماهگی 

رسـید و دارای اسـتخوان و گوشـت شـد، 

خداونـد روح عقـل را در آن مـی دمد و در 

این زمان، دیه جنین کامل می شـود. راوی 

از امام می پرسد آیا زمانی که نطفه به علقه 

و علقه به مضغه تبدیل می شد، بدون روح 

جنیـن ایـن تحـوالت را پیدا می کـرد؟ آن 

حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: جنین پیش 

از چهـار ماهگـی با روح دیگـری که روح 

حیـات نیسـت و از زمان قدیـم و طوالنی 

در اصـاب رجـال و ارحـام نسـاء بـود، 

تحوالت را پیدا می کند. )کلینی، کافی، ج7، 

ص347(. از این حدیث، تمایز روح عقل یا 

روح حیات بـا روح قدیم که می توان آن را 

روح حیوانی دانست، قابل برداشت است. 

بی گمـان موجود زنده و متغییر دارای روح 

است و در حدیث مورد اشاره تصریح شده 

کـه علت دیه ناقـص جنین پیـش از چهار 

ماهگی وجود روح در آن است و البته، دیه 

وقتی کامل می شـود کـه روح عقل یا روح 

حیات جنین دمیده شود.

بر اسـاس این احادیث، انسـان ها دارای 

دو روح هسـتند؛ روحی که با نطفه و علقه 

و مضغـه در ُصلـب مرد و رحـم زن همراه 

است و با آن جنین رشد می کند. این روح، 

روح حیوانـی اسـت و روح دیگـری که در 

چهارماهگـی بـر جنین دمیده می شـود و 

وقتی جنین دارای این روح شد، واژه انسان 

بـر او اطـاق مـی شـود و دیـه ی او کامل 

می شـود. ایـن روح، روح »عقـل« نامیده 

می شود.

در برخـی احادیـث از پنـج روح نام برده 

شـده اسـت؛ روح القـدس، روح االیمان، 

روح القوه، روح الشهوه و روح المدرج.

روح القدس مختص پیامبران و معصومان 

است و با آن نبوت و رسالت و امامت را بر 

عهده می گیرند.

روح االیمـان مخصوص ایمان آورندگان 

است و به تعبیر قرآن، صنع خدا، تأیید خدا 

از مومنان و آرامشـی اسـت که بـر مومنان 

نازل می شود.

به نظر می رسـید این سه روح اخیر قوای 

روح الحیـوان هسـتند کـه با جنیـن همراه 

است و روح الحیوان که این سه روح یا سه 

قـوه را دارد. در چهار ماهگی کمال دیگری 

بـه نام »روح العقل« می آید و به مرحله ی 

انسان کامل می رسد. )رضا برنجکار، همان(.
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1-10 انواع بدن: 
بدن در اصطاح فلسفه بر دو قسم است؛ 

بدن عنصری و بدن مثالی.

 بـدن عنصـری کـه همـان بدن مـادی و 

خاکی اسـت. مادی محض است و دارای 

شـاخصه های وضع، حجم، جرم، اندازه، 

مقدار و شکل است. »همو جوهری است 

که می توان به آن اشـاره حسی کرد و دارای 

طـول، عرض و عمق اسـت. بـدن مثالی، 

بدنی است که در عالم مثال با روح مقارنت 

می یابد«. این عالم به اسامی دیگری نظیر 

قه، 
ّ
عالم اشـباح، مجـّرده، عالم صـور معل

قـه، عالم خیـال منفصل و 
َّ
ـل معل

ُ
عالـم ُمث

ه نیز مشهور است«.بدن مثالی که 
ّ
عالم أظل

در عالم مثال موجود اسـت، از جنس ماده 

نیسـت و جرم و حجـم و وزن ندارد، اما از 

برخی لـوازم و خصوصیات اشـیای مادی 

همچون شـکل و اندازه برخوردار است. به 

بیـان دیگر، بدن مثالی منزه از ماده اسـت، 

نـه منـزه از مقارنت ماده کـه همان کمیات 

هندسی هسـتند. برای مثال، می توانیم در 

وضعیت صـورت هایی که هنـگام خواب 

مشـاهده می کنیم، تأمل ورزیم. بی تردید 

ایـن صورت هـای مادی نیسـتند و مکانی 

را اشـغال نمی کنند و جـرم و وزن ندارند. 

بـا ایـن حـال، دارای شـکل و انـدازه اند و 

اشکالی همانند اشکال اشیای مادی دارند 

)حسین الهی نژاد، رجعت و کیفیت بازگشت روح 

به بدن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی(.

گفتار دوم: نفس از دیدگاه سید 
مرتضی

نفـس در لغـت بـه معناهـای متفاوتی به 

کار برده شـده اسـت. گاهی نفـس را برای 

انسـان و غیر او از حیـوان در نظر گرفته اند 

که به هنگام رفتنـش زنده بودن از او خارج 

مـی شـود و قـول خداونـد که مـی فرماید 

)کل نفـس ذائقـه المـوت( ناظـر به همین 

معناست.

نفس ذات شی ای است که خبر داده می 

شـود از آن نفس به معنای اراده است بنا به 

قول کسـانی کـه می گویند نفـس فان در 

چیزی یعنی اراده او.

نفـس گاهـی بـه معنـای عیـن، گاهی به 

معنای غیب و گاهی به معنای عقوبت نیز 

به کار رفته اسـت. بنا به قولی که می گوید 

بـر حـذر مـی دارم تـو را از نفسـم یعنی از 

عقوبـت و بعضی از مفسـرین حمل کرده 

انـد به قول خداوند که می فرماید )وحذرکم 

اللـه نفسـه( )الشـریف المرتضـی، أمالـی سـید 

مرتضی، 1403، ص6(.

متکلمان اشـعری و معتزلی روح یا نفس 

 در بـدن، قابل کون و 
ّ

را جسـم لطیـف حل

فسـاد و تابع مزاج می داننـد و از متکلمان 

اولیه شـیعه نیز برخی مانند سـید مرتضی، 

بسـان معتزلـه روح یا نفـس را در انسـان، 

هوا یا جسـم لطیفی می داند که زنده بودن 

انسـان به سـبب همـان اسـت. در واقع او 

انسـان را همیـن مجموعه مشـاهده و زنده 

و پویایـی می داند که ادراک و احسـاس با 

اجـزای همیـن مجموعه زنده امـکان پذیر 

است.

از سوی دیگر، فیلسـوفان اسامی به تبع 

ارسـطو، نفـس انسـان را جوهـری مجـرد 

دانسـته و در تعریف نفس گفته اند: »نفس 

کمـال اول برای جسـم طبیعی آلی اسـت 

کـه افعال حیاتـی را به کمـک آالت انجام 

می دهد« )ر.ک: علیرضا اسـعدی، اندیشه نامه 

کامی سید مرتضی، ص168(.

سـید مرتضی ذات انسـان را تک ساحتی 

می داند. برخاف فاسفه اسامی که قائل 

به دو ساحتی بودن آن هستند.

بـه ایـن بیان کـه فاسـفه نفس انسـان را 

جوهری بسـیط مـی دانند و افعـال را به او 

نسـبت می دهند اما نظر سید مرتضی این 

است که فاعل تمیز دهنده زنده ناطق همان 

شـخصی اسـت که مشـاهده می شـود نه 

جزئـی در آن یا جوهر بسـیطش که متعلق 

به آن اسـت و اینکـه نفس را قیـام کننده به 

خـود می دانند و آن را غیر از جسـد تصور 

مـی کننـد و آن را سـبب در تصـرف بـدن 

می شـمارند، باطل مـی پندارد. )الشـریف 

المرتضی علم الهدی، الذخیـره فی علم الکام، 

1431، ص32(.

1-2 ادله دیدگاه سید مرتضی:
وی پـس از بیـان دیـدگاه خـود و ارائـه 

گزارشی از دیدگاه های پر شمار متکلمان و 

فاسـفه در این باب به بیان ادله¬ی خود و 

نقد دیدگاه های مزبور می پردازد.

در مجمـوع می توان دو دسـته اسـتدالل 

را بـرای اثبـات دیدگاه وی در میـان آثارش 

یافت؛ اسـتدالل مسـتقیم و اسـتدالل غیر 

مسـتقیم کـه بـه نقـد سـایر دیـدگاه ها می 

پـردازد. ما در اینجا به اجمال به اسـتدالل 

مستقیم می پردازیم.

1-1-2 دلیل اول:
سـید مرتضـی، در مهـم تریـن دلیلی که 

بـر مدعـای خود اقامـه کرده، بـه کیفیت و 

چگونگـی آثـاری کـه از یک موجـود زنده 

ظاهر می شود، استناد کرده است و مطرح 

مـی کند کـه این آثار اموری هسـتند که در 

بدن ظاهر می شـوند و لذا مادی اند و باید 

به اموری مادی مستند باشند که چیزی جز 

همین مجموعه نمی تواند باشـد. می توان 

این استدالل را بدین صورت تقریر کرد؛

1. احـکام آثار یک موجـود حّی، یکی از 

ایـن سـه امر اسـت؛ الـف. ادراک عقلی و 

حسی؛ ب. لذت و درد؛ ج. اعمال و افعال.

2. منشاء و مستند این امور یا همین بدن 

و مجموعه مشـاهد است و یا چیزی است 

که با این بدن ارتباطی معقول و تصورپذیر 

دارد.

3. کلیـه آثار موجود زنده به نحوی مادی 

اند زیرا ؛ ادراک با اعضای این بدن صورت 

مـی گیـرد و این یعنی ادراک مادی اسـت. 

دلیل وی برای مادی بودن ادراک این است 

که ادراک به وسـیله تک تـک اعضا و اندام 

هـای همین بدن صورت می پذیرد و بدون 

داشـتن عضو و اندام از ادراک امور محروم 

هسـتیم. بنابرایـن ادراک یـا بایـد به همین 

مجموعه )بدن( مستند گردد و یا به چیزی 

که با این مجموعه وابستگی معقول و قابل 

تصوری داشـته باشـد. در هر حـال ادراک 

باید مادی باشـد تا بتواند بـه این مجموعه 

یـا امری که به این مجموعه وابسـته اسـت 

مسـتند شـود؛ احسـاس درد و لـذت تابع 

ادراک اسـت و درد و لـذت در انـدام هـا 

حاصـل می شـوند. بنابراین ایـن ها مادی 

انـد؛ اعمـال و افعـال مبتدا هـم در اطراف 

همین بدن مادی ظهور می یابند.

4. ایـن آثـار مـادی بایدمتعلق و مسـتند 

باشند.

5. امر دیگـری ورای بدن و این مجموعه 

مشاهده پذیر که با این ادراک رابطه معقول 

و قابـل تصـوری داشـته و بتوانـد منشـاء و 

مستند این آثار باشد، وجود ندارد.

6. بنابرایـن منشـاء همه ی ایـن ها همین 

بدن و مجموعه مشاهده پذیر است.

2-1-2 دلیل دوم:
سـید مرتضـی در دلیـل دیگـری معتقـد 

است که موجود زنده به سبب آنچه در این 

مجموعه حلـول می کند، احسـاس درد و 

لـذت می کنـد و درد و لذت تنها در جایی 

اسـت که حیات باشـد. بنابراین با اجزایی 

هماننـد مو و ناخن که حیـات ندارد، نمی 

توان لذت و درد را احسـاس کرد. وی پس 

از مسلم گرفتن این مطلب که ادراک وابسته 

به حلول حیات است، چند فرض را مطرح 

می سازد و سر انجام با رد همه فرض های 

رقیـب، مدعـای خـود را که »حـی فعال« 

همین مجموعه است، نتیجه می گیرد.

این استدالل را می توان با مقدماتی بدین 

شرح تبیین کرد:

1. ادراک در انـدام هـای بـدن )مجموعه 

مشاهده پذیر( صورت می گیرد.

2. ادراک در صورتـی در انـدام ها تحقق 

مـی یابـد کـه در آن اندام ها حیـات حلول 

کرده باشد. در غیر این صورت در آن اندام 

هیـچ ادراکـی صـورت نمـی گیـرد، مانند 

ناخن و مو.

3. حلول حیـات، به چند صورت تصور 

پذیر اسـت؛ الف( حلـول حیاتی جداگانه 

و مسـتقل در تـک تک اعضـا؛ ب( حلول 

حیـات در موجودی خارج از این بدن؛ ج( 

حلول حیات در برخی از اعضای بدن؛ د( 

حلول یک حیات که در کل اعضا ساری و 

جاری است.

4. حلـول حیاتـی جداگانـه در تـک تک 

اعضا، محال است، زیرا:

اگـر بخواهیم هر اندامـی را که حیات در 

آن حلول کرده اسـت، زنده بدانیم، موجب 

مـی شـود که ایـن مجموعـه از زنـده های 

بسیاری تشکیل شده باشد.

الزمـه اینکه ایـن مجموعه از زنـده های 

بسـیاری تشـکیل شده باشـد این است که 

انسان دیگر نتواند با یک اراده در اندام خود 

تصرف کند و بدین ترتیب این مجموعه به 

منزله حقیقتی واحد نخواهد بود.

در صورتی که انسـان یک حقیقت واحد 

نباشـد، ایـن احتمال که میـان این اعضای 

زنـده اختـاف در اراده واقـع شـود وجـود 

دارد، کـه نتیجه آن تمانع این ارده هاسـت، 

یعنـی اراده یکـی از انـدام هـا موجـب باز 

داشـتن تحقق اراده اندامـی دیگر می گردد 

که در نهایت موجب عدم تحقق فعل از فرد 

انسان خواهد شد.

مـا بالبداهـه خـاف این امـر را درک می 

کنیم.

بنابرایـن محـال اسـت که ما حکـم زنده 

بودن را تک تک اعضا نسبت دهیم. 

5. حلـول حیات در موجـودی خارج از 

این بدن و مجموعه مشاهده پذیر نیز محال 

اسـت زیـرا امـور متعـددی خـارج از این 

مجموعه قرار دارند.

هیچ یک از این امور دارای ویژگی خاصی 

نیسـت که موجب برتری آن بـر دیگر امور 
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خارج از این مجموعه اختصاص دهیم.

6. حلول حیات در برخی از اعضای بدن 

نیز محال است زیرا؛

انـدام هـای پـر شـماری در بـدن و ایـن 

مجموعه مشاهده پذیر وجود دارد 

هیـچ یک از این اندام هـا برتری ویژه ای 

نسـبت به دیگـری برای اختصـاص حلول 

حیات ندارد؛پس اختصاص حلول حیات 

به برخی از اندام ها نا ممکن است.

بنابراین از وجود حیات در برخی از اندام 

هـا نمی تـوان حکم زنده بـودن دیگر اندام 

هـا را نتیجـه گرفت. بنابریـن حیاتی واحد 

در کل اعضـا و انـدام این بـدن و مجموعه 

مشـاهده پذیر ساری و جاری است، نه در 

برخی از اجزاء و اعضای آن یا امری خارج 

از آن.

بنابرایـن ثبـوت ادراک با اجـزای بدن در 

همین مجموعه و نه در بعض آن و یا امری 

در خارج از آن، نشان از آن دارد که همه آن 

اجـزا با هم )مجموعه مشـاهده پذیر( حی 

فعال )انسان( است.

3-1-2 دلیل سوم:

در ایـن دلیـل، سـید مرتضـی همچـون 

دلیـل اول، از وجـود آثـار و صفاتـی که در 

این مجموعه آشـکار می¬شـوند، به دنبال 

متعلـق و مسـتند این امـور می گـردد و بر 

اسـاس معقولیـت و امکان تعلـق این امور 

به همین مجموعـه، و محذورات عدول از 

ایـن مجموعه به امـر نامعلومـی ورای آن، 

اسـتدالل خود را شـکل می دهد. می توان 

این دلیل را بدین صورت تقریر کرد:

آثـار و صفاتی در این مجموعه مشـاهده 

می شود:

برای مستند این آثار دو فرض وجود دارد؛ 

الـف( متعلـق آن، همین مجموعه باشـد. 

ب( متعلـق آن، امـری نا معلـوم ورای این 

مجموعه باشد. 

فرض نخسـت، فرضی معقـول، معلوم و 

تصورپذیر و در نتیجه ممکن است. 

فـرض دوم، فرضـی نـا معلـوم و تصـور 

ناپذیر است که به اشکاالتی می انجامد از 

جمله این اشـکاالت می تـوان بدین موارد 

اشاره کرد:

الف( این امر منجر به جهات می گردد.

ب( این امر مسـتلزم این اسـت که آثار و 

صفاتی کـه دارای معنایی معقول، نامعلوم 

و تصورپذیرنـد. متعلق به امری غیر معلوم 

و نا مشـخص گردنـد. نظیر آنکـه بگوییم 

این سـیاهی ]جوهر[ نیسـت که با آمدنش 

رنـگ سـفید ]کاغذ[ را می بـرد، بلکه چیز 

بـرده اسـت. )حسـن  دیگـری سـفیدی را 

یوسـفیان،مرتضی، خوش محبـت، 1391، 32-

.)34

2-2 اعراف چه مکانی است؟
در برخـی روایات به کلماتی برخورد می 

کنیـم مانند: مقـام محمود و لواء وسـیله و 

اعـراف که خصوص معنـای هر کدام فقط 

باید به کمک آیات و روایات روشن گردد.

اما مراد از اعراف که در آیه آمده است» و 

 بسیماهم«، 
ً
علی االعراف رجال یفرقون کا

)در جایـگاه اعراف مردانی هسـتند که هر 

کس را به چهره و سیمایش می شناسند(.

شـیخ صدوق در مجموعـه عقاید خاصه 

گفته است که اعراف حد فاصل بین بهشت 

و دوزخ اسـت و آن جایـگاه مخصوصـی 

اسـت بـرای نبـی اکـرم )ص( و ائمـه )ع( 

موقعیکـه افـراد از آن حد فاضـل و گذرگاه 

مـی گذرند همه را می شناسـند. بهشـتیان 

را هدایـت می کننـد و دوزخیان را به زندان 

می فرستند. اما بقیه مردم یعنی افراد ضعیف 

العقـل امیـدوار و در انتظـار فرمـان الهـی 

هسـتند. یا آن ها را عذاب می کنند یا مورد 

عفـو قرار مـی گیرند. )اعتقـادات صدوق( 

بطـور خاصـه از احادیـث بسـیار کـه در 

این خصوص رسـیده، به دست می آید که 

اعراف نام مکانی است که در فوق آن انبیاء 

و اوصیاء آنان جای گرفته اند، و در آن مکان 

بیـن جمعیت های محشـر تفرقـه حاصل 

می گردد یعنی انبیاء و اوصیاء از نیکوکارانی 

که شـفاعت کرده اند، آنها را با تشـریفات 

خاصی به سوی بهشت هدایت می کنند و 

در مسـیر آن ها دوزخیان محکوم ایستاده و 

با چشم طمع نظاره می کنند. سوره اعراف 

ٌم 
َ

ن َسـا
َ
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َ
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ُ
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َ
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با صدای رسـا به بهشـتیان سـام می کنند 

لکن با اینکه آرزومند هستند داخل بهشت 

نخواهنـد شد.)الشـریف المرتضـی، معـاد و 

عدل، ص167(.

اعـراف در اصطاح به مکان بلندی میان 

بهشـت و دوزخ گفته می شـود که ساکنان 

آن می توانند از فراز آن بهشتیان و دوزخیان 

را ببیننـد. این تعبیر در آیاتی از قرآن ریشـه 

دارد، ماننـد » َو َبْینَهَمـا ِحَجـاٌب  َو َعلـَی 

  ِبِسـیَمئُهم «: و 
َّ

ا
ُ
وَن ک

ُ
 َیْعِرف

ٌ
ْعَراِف ِرَجال

َ ْ
ال

میان آن ها حائلی اسـت و بـر روی اعراف 

مردانی هسـتند کـه هر کـدام از آن ها را از 

چهره هایشـان می شناسـند. )اعراف/46( و 

م  ونَهُ
ُ
 َیْعِرف

ً
ْعَراِف ِرَجاال

َ ْ
صْحاُب ال

َ
»َو َناَدی أ

ِبِسیَمئُهْم « )اعراف/48(: و اصحاب اعراف 

مردانی را که از چهره هایشان می شناسند، 

صـدا مـی زننـد. بسـیاری از مفسـران، بـا 

بررسـی این آیـات و روایاتی که در تفسـیر 

آن ها وارد شـده اند، معتقدند که در بلندی 

میـان بهشـت و دوزخ، دو گـروه سـکونت 

دارنـد: افـراد بلنـد مرتبـه ای کـه دوزخیان 

را سـرزنش  مـی کنند و بـه واماندگان برای 

رسـیدن بـه بهشـت یاری مـی رسـانند، و 

افـرادی که بـه دلیل قصورشـان نه سـزاوار 

دوزخند و نه شایسـته بهشت. )این دسته با 

شفاعت دسته اول وارد بهشت می شوند و 

یا به اهل بهشـت خدمت می کنند( )ر.ک: 

ناصـر مکارم شـیرازی و همکاران، تفسـیر نمونه، 

ج6، ص187(. مقصود از افراد قاصر کسانی 

هسـتند که پیش از رسیدن به سـن بلوغ از 

دنیا رفته اند یا کسانی که از دریافت و عمل 

بـه دین حق قاصر بوده انـد، بدون اینکه به 

عمد کوتاهی کرده باشند.

از  انـگاران وضعیـت دسـته دوم  مـادی 

اصحاب اعراف را اعتباری یا قراردادی می 

دانند. یعنی معتقدند که خداوند به اقتضای 

عدالتش چنین افرادی را نه شایسته بهشت 

می داند، زیرا ورود آنها به بهشـت، ظلم به 

کسانی است که با سعی و عمل نیک خود 

وارد بهشـت شده اند، و نه سـزاوار دوزخ، 

زیرا بـه عمد مرتکب گناهی نشـده اند. از 

ایـن رو، این افراد در جایی میان بهشـت و 

دوزخ می مانند. امـا دوگانه انگارانی که به 

تجـرد نفس قائلند، بـه قراردادگرایی درباره 

ی پـاداش و کیفر قائل نیسـتند، بلکه آن را 

نتیجه ذاتی نفس مجرد می دانند که در اثر 

ملکات نیک و بد تغییر یافته است.)جمعی 

از پژوهشگران، نفس و بدن در متون دینی،1392، 

صص89-88( .

3-2 معنای تجسم اعمال:
موضوع تجسـم از موضوعاتی اسـت که 

آن را فقط با تعبد باید پذیرفت. زیرا اعمال 

و کردار بشـری، از نیک و بد جرم و جسـم 

ندارد.

 می دانیم هـر موجودی در 
ً
لیکـن تحقیقا

این جهان از اعمال بشـری یک نوع عکس 

العمـل دارد و بـه صـورت هـای مختلـف 

جلوه می کند.

مـا بـرای عکـس العمـل هـای زشـت و 

زیبای این جهان مثال های متعددی داریم 

 
ً
کـه روزمره بـا آنها برخورد مـی کنیم. مثا

شخصی را در جامعه محبوب اجتماع می 

بینیم. موقعیکه از علل اصلی آن جسـتجو 

نمودیم خوب می یابیم او مردی است خیر 

خـواه و در پنهـان و آشـکار به زیر دسـتان 

کمک می کند. بنابراین به طور مسـلم می 

تـوان گفـت: همانطور که بهشـت و دوزخ 

نتیجـه اعمـال و رفتـار آدمیـان اسـت، هم 

چنان ممکن اسـت به اذن پروردگار اعمال 

نیکـوکاران صورت زیبایـی از قالب مثالی 

بـه خـود گیرد، تـا در روز تنهایـی و انفراد، 

با روح انسـان با ایمان مأنوس باشـد و او را 

 
ً
به سـعادت همیشگی نوید دهد. و متقابا

بـرای کفار هم صـورت عملی آنان به قیافه 

خشن و هولناکی جلوه کند که روح انسان 

پلیـد از مشـاهده آن می ترسـد. )الشـریف 

المرتضی، معاد و عدل، ص102(.

بر اسـاس آموزه تجسـم اعمـال، ملکات 

نیک و بد انسـان در روز قیامت به صورت 

هـای خاصی متجسـم مـی شـوند. بر این 

اسـاس، هر انسـانی متناسب با سـیره ها و 

خصلت هایی که در رفتارش غالب است، 

محشور می شود و کسانی که رفتارهایشان 

حیوانی است، به صورت حیوان برانگیخته 

می شوند و کسانی که رفتارهایشان انسانی 

اسـت، در روز قیامـت بـه صورت انسـان 

ظاهر می شوند. بسـیاری از مادی انگاران 

مسـلمان آموزه تجسم اعمال را نمی پذیرند 

و آیات و روایات مربوط به تجسـم اعمال را 

 اشاره به پاداش و کیفر اعمال در آخرت 
ً
صرفا

 به 
ً
قلمـداد می کنند، نه اینکـه اعمالی واقعا

صورت های خاصی تحقق پیدا کنند. شیخ 

مفید و مجلسـی از مخالفان آموزه تجسـم 

اعمال هسـتند. در حکمت صدرایی، آموزه 

تجسـم اعمال بر اسـاس اصولـی همچون 

تشـکیک در وجـود، جسـمانیت حدوث و 

روحانیـت بقای نفس و حرکت جوهری آن 

تبیین شده است. بر اساس این تلقی، نفس 

انسـان بـا ملکه هایی که در اثـر تکرار عمل 

پدیـد مـی آیند، متعهـد می شـوند و همین 

ملکـه ها در روز قیامت پدیدار می شـوند و 

صورت ظاهری انسان را در آخرت تشکیل 

می دهند )همان، ص93-92(.

4-2 عذاب قبر:
گروهـی از مردم عذاب قبـر را محال می 

دانند و عده ای قائل به جواز آن هستند ولی 

آن را قبیح  می دانند.

 قـول صحیـح جـواز و غیر محـال بودن 

آن اسـت و هیچ دلیلی بـرای قبح آن وجود 

ندارد. 

دلیل بـر صحت عـذاب قبر و 
رفه استحاله آن:

از آنجایـی که بـه میت در حـال حیاتش 
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وعده داده شـده اسـت، عقـاب او صحیح 

اسـت. عقـاب او قبل از مـرگ هم صحیح 

اسـت و شاید کسی که عذاب قبر را محال 

مـی داند گمان می کند کـه او در حالی که 

مرده است چگونه عقاب می شود.

اما تنگ بودن قبر برای عقاب:
ممکن اسـت گسـترش یابد تـا مجازات 

شـود. عـاوه بـر اینکـه مائکه کـه متولی 

عقـاب هسـتند، بـه جهـت قابلیـت نفوذ 

پذیری، احتیاج به وسـعت مـکان ندارند. 

بنابراین دلیلی برای اسـتحاله نیست. وقتی 

امکان عقاب است، جایز است که بعضی 

از عقاب ها در دنیا انجام شود مثل حدود. 

بنابرایـن نمی توان گفت چون عقاب عبث 

و بیهوده اسـت قبیح است، چرا که ممکن 

اسـت بـرای مائکـه ای که متولـی عقاب 

هستند و یا برای مکلفین، مصلحتی در کار 

باشد. بنابراین قبح عقاب نزدیک به محال 

است.

پس اگر گفته شود هیچ راهی نیست، مرده 

را بیرون می کشـیم ولی آن را همان طوری 

کـه هسـت پیـدا می کنیـم.در جـواب می 

گوییم: عذاب قبر وقت مخصوصی ندارد. 

بنابرین محال نیست که وضعیت میت در 

شب قدر همان وضعیت او در حال عذاب 

نباشـد و یکـی از حـاالت برحالـت دیگر 

مقدم یا موخر شود.

راه اثبـات عذاب قبر بعـد از بیان جواز و 

صحـت آن، اجماع اسـت. به خاطر اینکه 

امت درآن اختافی ندارند. ضراربن عمرو 

تنهـا کسـی اسـت که بـا این امـر مخالف 

اسـت و موافقـان بـا نظـر او نادرنـد. )علم 

الهـدی، الشـریف المرتضـی ، الذخیـره فی علم 

الکام ، 1431، 528(.

بنابرایـن سـید مرتضی بر این باور اسـت 

که انسـان پس از مرگ عواقـب اعمالش را 

با همین بدن مادی و جسمانی درک می کند. 

چرا که بنا به آنچه پیش از این اشاره کردیم، او 

ادراک را امری مادی می داند. و لذت و درد 

را که ابزارهای فهم عقوبت به شمار می روند 

به همان ادراک مادی استناد می دهد.

سوم: گفتار 
نتیجه گیری: و  بندی  جمع   

نگاه متکلمان و فیلسوفان به انسان به لحاظ 

چند ساحتی بودن او در عصرهای گوناگون 

 برای هر نظری 
ً
متفاوت بوده اسـت و قاعدتا

ادله ای ارائه شده و به مرور زمان برخی از آراء 

پس از نقد و بررسـی تکامل یافته است. هر 

چند در خصوص این موضوع همچنان عده 

ای به خاطر توجیه آیات معاد در قرآن قائل به 

جسم بودن نفس و در نتیجه جسمانی بودن 

معاد هستند، اما امروزه بسیاری از متکلمان 

و فیلسوفان نظریه پرداز، با توجه به نظریه ی 

حرکت جوهری جناب ماصدرا، نه تنها بر 

وضوح دو سـاحتی بودن انسان بلکه مجرد 

بـودن نفـس تأکید دارنـد و آیات معـاد را به 

راحتـی با جسـمانی و روحانی بـودن معاد 

تطبیق و تبیین می نمایند.
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غذای محلی سیستان

کشک زرد

بانوکده

شیوه پخت

طرز تهیه کشک زرد

معصومه جهان تیغ

ــی کشــور عزیزمــان را معرفــی  ــه یکــی از غذاهــای محل در هــر شــامره از نرشی

مــی کنیــم. در ایــن شــامره، خانــم معصومــه جهــان تیــغ از طــالب گرایــش ادبیــات 

عــرب، یکــی از غذاهــای محلــی اســتان سیســتان و بلوچســتان را معرفی کــرده اند. 

کشــک زرد در ایــام تابســتان خصوصــا مــاه هــای تیــر و مــرداد درســت مــی شــود. 

بومیــان سیســتان و بلوچســتان کشــک زرد را در زمســتان بــه عنــوان صبحانــه میل 

می کننــد. در ادامــه بــا ایــن غــذای لذیــذ آشــنا مــی شــویم.

مرحله اول: آماده سازی کشک زرد:
مواد مورد نیاز: گندم آسـیاب شده، شـیر)دوغ یاماست(، 

زردچوبـه، پودرفلفل سـیاه یا فلفل قرمز، تخم گشـنیز، زیره، 

شوتِک آسیاب شده)نوعی گیاه محلی( و نمک.

طرز تهیه: ابتدا گندم آسـیاب شـده را داخل ظرفی ریخته و 

سپس دوغ یا ماست را به مقداری که گندم آسیاب شده داریم، 

مخلوط می کنیم و سـپس با زردچوبه، فلفل)سـیاه یاقرمز( و 

تخم گشنیز، زیره و شوتِک آسیاب شده و نمک هم می زنیم تا 

به صورت خمیر درآید.

خمیر درسـت شـده را به مدت پانزده روز داخل یک ظرف 

تمیز نگه می داریم. بعد از این مدت، خمیر را از داخل ظرف 

بیـرون آورده و روی پارچـه ای پهـن می کنیم تا کمی سـفت 

شـوند. سپس خمیر کشـک را الک می کنیم تا به حالت پودر 

مانندی در آید. در این مرحله دو روز زمان می دهیم تا کشک 

کاما خشک شود. 

اکنون کشک آماده پختن  است.

ابتـدا مقـداری روغـن را داخـل قابلمـه داغ می 

کنیم و بعد به میزان دلخواه کشک به آن اضافه می 

کنیم، تف می دهیم تا رنگ کشک تقریبا قهوه ای 

شـود. در این مرحله )بسـته به تعداد نفرات( چند 

لیوان آب به آن اضافه می کنیم و شروع به هم زدن 

می کنیم تا کشـک غلیظ شود . حال غذای کشک 

زرد شما آماده میل کردن است

zendegionline.ir

www.irna.ir

 9
9 

ار
به

 / 
 5

ره 
ام

 ش
ه /

ش
دی

 ان
ق

آفا
ی 

نگ
ره

ی ف
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

99
ر 

ها
/ ب

 5
ره 

ام
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

4445



گفت و گو با دانش آموخته موفق

 اشاره: 

مریم اسـفندی دانش آموخته سـطح سه گرایش کام و از طاب ورودی سال  1393 است. او 

تحصیات خود را در مقطع سـطح دو در شـهر بندرعباس به پایان رسـاند و برای ادامه تحصیل 

عازم قم شد. مریم اسفندی هم اکنون در مقطع سطح دو، مدرس ادبیات عرب )صرف و نحو و 

تجزیه و ترکیب(، منطق، اصول و کام است . وی هم چنین در دبیرستان غیرانتفاعی به تدریس 

و فعالیت تبلیغی اشتغال دارد. 

با این طلبه موفق گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

مدرس  تربیت  مرکز  با  تان  آشنایی  نحوه  از   .1

حضرت صدیقه کبری)س( بفرمایید که باعث شد 

برای تحصیل به این مرکز بیایید؟ 

بنـده از طریـق یکـی از اسـاتیدم در مقطع سـطح دو با مرکز 

تربیت مدرس صدیقه کبری)س( آشنا شدم و با تشویق ایشان 

برای ادامه تحصیل وارد این مرکز شدم. 

های  حوزه  در  تان  یس  تدر تجربه  به  توجه  با   .2

علمیه خواهران، روند تحصیل و تربیت استاد را در 

یابی می کنید؟  این حوزه ها چگونه ارز

اگر بخواهیم به نقش استاد در زمینه تعلیم و تربیت در حوزه 

هـا بپردازیـم آنچه این حقیر با تجربه چندین سـاله تدریس به 

دست آورده ام این است که استاد نقش محوری و هدایت گری 

واالیی در رشد اخاقی و علمی طلبه دارد. لذا قبل از هر چیز 

الزم است که خود استاد در زمینه علمی و تربیتی به رشد قابل 

قبولی رسیده باشد تا بتواند نقش موثر خود را به درستی ایفا کند 

و دستگیری صحیحی در این زمینه داشته باشد

توانمند شدن  برای  راهکاری  3. حضرتعالی چه 

بانوان حوزوی در زمینه همسرداری و تربیت فرزند 

پیشنهاد می کنید؟ 

بـه نظر بنده در زمینه همسـرداری و تربیت فرزند، طلبه باید 

اولویت اول خود را خانواده قرار داده، در این زمینه کوشا باشد. 

به تناسب زمان، گاهی حتی ممکن است الزم شود که مدتی از 

تحصیل دست بکشد تا به وظیفه ی اصلی خود که همسری و 

مادری هست، برسد. تا آن جایی تحصیل را توصیه می کنم که  

گرد لطمه به زندگیشان ننشیند و البته این نکته بسیار قابل توجه 

اسـت که با برنامه ریزی مناسـب مـی توان به امـورات مختلف 

رسـیدگی کرد و در کنـار خانواده به تحصیـل پرداخت. بنابراین 

آنچه در این زمینه برای طاب بسیار حائز اهمیت است، داشتن 

برنامه و نظم اسـت، به گونه ای که بتوان جمع بین این امور را با 

اولویت خانواده فراهم کرد.

به  را  حوزوی  علوم  توان  می  آیا  شما  نظر  به   .4

اگر  کرد؟  پیاده  روزمره  زندگی  در  کاربردی  صورتی 

این  در  نه  اگر  و  چگونه  است،  مثبت  شما  جواب 

ید؟  زمینه پیشنهادی دار

علـوم حـوزوی از آن جهت که برآمده از متن دین هسـتند، در 

حقیقـت همان زندگی ای هسـتند کـه یک شـخص مومن باید 

در مسـیرش حرکت کند. علمی که آمیخته با خدا و قرآن و اهل 

بیت)ع( و روایات و سنت است، همان زندگی راستینی است که 

به کار بستنش ضرورت دارد.

مدرس  تربیت  مرکز  دانش آموختگان  برای   .5

صدیقه کبری)س( که به عنوان مدرس در حوزه های 

چه  هستند،  یس  تدر مشغول  خواهران  مختلف 

ید؟  توصیه ای دار

بنده به عنوان یک عضو کوچک از این مجموعه، پیشـنهادم به 

عزیـزان این اسـت: زمانی کـه بر دو بال تعلیـم و تهذیب مجهز 

باشیم، موفقیت در فاصله نه چندان دوری منتظر ماست. بنابراین 

پیوسته این دو عنصر را در خاطر داشته باشیم و در جهت اعتای  

آنها تاش کنیم.

یت حوزه  یزی در مرکز مدیر 6. از مسئولین برنامه ر

ید؟ آیا شایسته است  های خواهران چه انتظاری دار

یزی سرفصل های دروس، جنسیت را  که در برنامه ر

لحاظ کنند؟ 

دروس بایـد کاربردی تر شـوند و زمینه آمـوزش های گارگاهی 

ایجاد شـود و سـرفصل هایی کاربردی در دروس تعریف شـود. 

جنسـیت در دروس و برنامه های تحصیلی حال حاضر حوزه به 

شکل صحیحی لحاظ شده است.

7. به نظر شما در حال حاضر چه آسیب هایی دامن 

گیر طالب و استادان است؟ 

عدم مشارکت فعال و نقش کم رنگ طاب و اساتید در محافل 

اجتماعی موثر همچون دانشـگاه ها و مدارس و .... یک آسـیب 

مهم به شمار می آید.

ین نقدی که در عرصه علم  8. از دیدگاه شما مهم تر

و عمل به طالب وارد است، چیست؟ 

اگر بخواهیم تذکری را ابتدا به خودمان و سپس به طاب عزیز 

داشته باشیم، باید بگویم که الزم است تناسب و تطابقی بین علم 

و عمل برقرار باشد، به گونه ای که ثمره این عمل به علم، اعتماد 

عمومی جامعه به حوزه باشد.

9. به نظر شما آیا حوزه های علمیه می توانند در 

کاهش آسیب های اجتماعی اثر گذار باشند؟

 بلـه صـد در صد مـی توانند در کاهش آسـیب های اجتماعی 

موثر باشند، البته به شرطی که افراد کارآمد و خبره پرورش دهند 

و به جامعه تزریق کنند.

نوین  روشهای  و  متدها  کاربرد  شما  نظر  به   .1۰

اهمیتی  و  یس چه ضرورت  تدر فرایند  در  آموزشی 

دارد؟ 

 بـه طبع اسـتفاده از روش هـای نوین آموزشـی در صورتی که 

بجا استفاده شوند ابزاری مفید جهت تفهیم و ماندگاری مطلب 

و حتی انتقال آسـان تر آن خواهد شد و هم اینکه حوصله و ذوق 

مخاطـب را نسـبت به امر آمـوزش بیش تر خواهد کـرد. به نظر 

بنـده حرکت همـراه با زمان خـودش نوعی موفقیت اسـت. چرا 

که اگر همراه زمانه و پیشـرفت هایش باشـی و استفاده درست از 

تکنولوژی در جهت رسیدن به هدفت داشته باشی، گام بلندی را 

در کسب موفقیت برداشته ای.

ثمره عمل به علم، اعتماد عمومی جامعه به حوزه خواهد بود

در گفتگو با طلبه دانش آموخته، خانم اسفندی مطرح شد:
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خود  شیرین  خاطرات  از   .11

هم در ایامی که در تربیت مدرس 

این  یا  و  بودید  تحصیل  مشغول 

ایامی که مشغول تدریس هستید، 

برای خوانندگان ما می فرمایید؟

 شـاید خاطره جذابی که لب خوانندگان 

را به خنده باز کند، در خاطرم نباشد. ولی 

آنچه از شیرینی تربیت مدرس در کامم تا 

ابـد باقی خواهد ماند، این بود که با وجود 

اساتید خبره، بستری قوی برای رشد علمی 

فراهـم بود.،به گونه ای که یاد مسـئوالن و 

اسـاتید به تنهایی شیرینی علم را بر مذاقم 

یادآور می شود.

12. از حال و هوای دوران قرنطینه 

بوجود  کرونا  بیماری  شیوع  با  که 

آمده، بفرمایید که این ایام را چطور 

گذراندید و این تجربه چه پیام هایی 

می تواند برای همه ما داشته باشد؟

 در ایـام قرنطینـه با اعام دولـت و وزیر 

بهداشـت مـا هـم چـون دیگـران، شـعار 

در خانـه بمانیـم را رعایـت مـی کنیم. در 

ایـن مـدت تقریبا  دو سـوم از وقتم صرف 

برگـزاری کاس هـای آنایـن مـی شـود 

و باقـی سـاعات را در کنـار خانـواده مـی 

گذرانم.

تجربـه ای که این بیماری برای شـخص 

بنده داشـت ایـن بود که یه وقتـی فکر می 

کـردم دوران بیمـاری های ایـن چنینی که 

تلفات زیادی بدهد تمام شـده، ولی گویا 

دسـت علم هـم از حل این مشـکل فعا 

کوتـاه اسـت  و جـز توسـل و تمسـک بـه 

اسـتمداد الهی راهی نیسـت. بایـد به این 

بـاور جهانی برسـیم کـه اول و انتهای هر 

چیـزی خداسـت و از خـود خداوند برای 

نجات استمداد بطلبیم.

13. در این دوران قرنطینه، تدریس 

هم داشتید؟ تجربه آموزش از راه 

خالی  جای  آیا  بود؟  چگونه  دور 

در  کشور  آموزشی  سیستم  در  آن 

سطوح عالی حس می شود؟

بلـه از ابتـدای دوران قرنطینـه تدریـس 

مجازی را در پیام رسان های داخلی شروع 

کـرده ایم. کاری که واقعا سـخت بود و به 

نظـر بنده کیفیت خیلی باالیـی هم ندارد. 

هر چند تمام تاش و سـعی خود را به کار 

بسـتیم که تا با هر روش ممکن اثر گذاری 

و کیفیت را به حداکثر میزان برسانیم.

14. چگونه می توان حوزه ای ایده 

آل داشت که در عصر حاضر بتواند 

پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد؟

هـای  نـگاه  در  آل شـاید  ایـده   حـوزه 

مختلف، جهات مختلفی داشته باشد ولی 

در نظـر حقیر حوزه ای ایده آل هسـت که 

در جهـت تعلیم و تهذیب طابش کوشـا 

باشـد و در ایـن زمینـه خـوراک فکـری و 

روحـی مناسـبی در بسـتر آموزشـی برای 

طابش فراهم نماید.

بـا سـپاس از فرصتی که بـرای مخاطبان 

نشریه آفاق اندیشه اختصاص دادید.

قسمت سوم:
گروه هایی که برای عید نوروز برنامه های فرهنگی و شاد آماده می کردند، خیلی باید مراقب می بودند که لو نرود. گروه سرود 

ین می کردند و یك نگهبان هم می گذاشتند که اگر سرباز عراقی نزدیك شد، خبرشان کند. معموال در حمام تمر

نگهبان ایرانی با نزدیك شدن سرباز عراقی باید می گفت: سیم خاردار و گروه سرود با شنیدن این اسم رمز یا به آرامی بیرون می 

یر دوش می رفتند و در را می بستند و سرباز می آمد و می رفت.  آمدند و یا ز

یك بار رمضان پورعباسی و احمد شاهپوری و مجید هرندی از هولشان سه نفری داخل یکی از دوش ها رفته و در را بسته بودند. 

آنها برای عادی سازی مجبور شدند خود را از دیوار آویزان کنند و دوش را باز کنند. خلف، سرباز عراقی آمد و دقایقی ایستاد 

یب سرباز، صابون به  و شك کرد و به در آنجا خیره شد. من مشغول شستن دست و صورت بودم و احمد کاظمی هم برای فر

دست ایستاده بود و مثال منتظر بود یکی از دوش ها خالی شود. 

احمد کاظمی وقتی دید سرباز عراقی شك کرده، به او گفت سیدی صابون ماکو1. خلف عصبانی شد و یکی در گوشش نواخت 

که غشمر2 هذا شینو بیدك؟ هذا مو صابون؟3 این را گفت و رفت بیرون. 

بچه ها راه های پیچاندن عراقی ها را خوب بلد بودند اما بعضی ها استادتر بودند و دقیقا آدرس کوچه دقوزآباد می دادند یعنی 

همان نخود سیاه خودمان. گاهی وقتی سرباز بعثی می گفت کالوچی، با خودم می گفتم این یکی را راست گفت. 

ین ادامه پیدا کرد. خالصه بچه ها آب را بستند و بیرون آمدند در حالیکه  شلوارهایشان خیس شده بود، ولی تمر

سید محمود هاشمی با وسایل پیش پا افتاده کارهای دستی درست می کرد. یکسال برای عید نوروز ساعت دیواری درست کرده 

یبا و قشنگ. سال بعدی کشتی درست کرد با تمام بادبان هایش. آن هم از اشیاء ساده و بی ارزش.  بود چقدر ز

آن طرف مسئولین آسایشگاه ها به پیشنهاد مرحوم ابوترابی، پیش فرمانده اردوگاه می رفتند تا برای دید و بازدید عید از او اجازه 

بگیرند...

ادامه دارد ..

)برگرفته از کتاب سه هزار روز در اسارت: اردوگاه های االنبار، موصل1(   

1 صابون نیست!

2 غشمر کسی که مزاح می کند و کسی را دست می اندازد

3 این چیه دستت؟ این صابون نیست؟

از خاطرات آزاده سرافراز،

 حاج حسن نوری

داستان

 تاکید امام خمینی)ره( 
بر شناخت ابعاد مختلف 

واقعه15خرداد:
امـام خمینی سـالها بعد یعنـی بعد از 

پیـروزی انقاب اسـامی  در سـالگرد 

فاجعـه خونیـن 15 خـرداد گفته اسـت: 

"پانـزده خـرداد چـرا بـه وجـود آمـد؟ و 

مبـدأ وجـود آن چه بـود؟ و دنباله آن در 

سابق چه بود؟ و الن چیست؟ و بعدها 

چـه خواهـد بـود؟ 15 خـرداد را کی به 

وجـود آورد؟ و دنبالـه آن را کـی تعقیب 

کـرد؟ و الن کی همـان دنباله را تعقیب 

می کنـد؟ و پس از این امید به کیسـت؟ 

15 خـرداد برای چه مقصـدی بود؟ و تا 

کنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها 

بـرای چـه مقصـدی خواهـد بـود؟ 15 

خرداد را بشناسـید؛ و مقصد 15 خرداد 

را بشناسـید؛ و کسـانی کـه 15 خرداد را 

به وجود آوردند بشناسـید؛ و کسانی که 

15 خـرداد را دنبـال کردند بشناسـید؛ و 

کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها 

هست بشناسید؛ و مخالفین 15 خرداد، 

و مقصد 15 خرداد را بشناسید." 

)صحیفه امام، ج 8، ص 53( 

امـام خـمـینـی )قدس سره(:

15خرداد 1342 
سرآغازشکوفایی 
اسالم و استقالل و 

آزادی ملت بود

www.isaar.ir
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اخبار معاونت فرهنگی

بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران استان قم
 از مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(

حجت االسام والمسلمین تهرانی، روز یکشنبه 14اردیبهشت، از مرکز تربیت مدرس  صدیقه کبری)س( بازدید کرد.

در این بازدید، ابتدا در جلسه ای که با حضور مدیر و معاونان این مرکز برگزار شد، خانم طالبی، مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(، ضمن معرفی کلی 

این مرکز، درباره وضعیت پذیرش طاب برای سال تحصیلی1400- 1399کلیاتی بیان کرد.

وی یادآور شد: امیدواریم بزودی و پس از بهبود شرایط و رفع شدن بیماری کرونا، بتوانیم در خدمت طاب گرامی باشیم.

در ادامه، خانم حسینی، معاون آموزش، گزارشی از روند پیشرفت آموزش مجازی در شرایط پیش آمده توضیحاتی داد و یادآور شد: با توجه به ارائه دروس به 

صورت مجازی به طاب، این معاونت تاش می کند تا بر نحوه ارائه دروس توسط اساتید و حضور طاب در کاس های مجازی، کنترل و نظارت داشته باشد 

و این روند به صورت هماهنگ برگزار شود.

 خانم صابری، معاون پژوهش نیز ضمن پاسـخگویی به سـواالت مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران اسـتان قم در خصوص روند تدوین پایان نامه های 

طاب، از نحوه برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه ها و کمیسیون های طرح ها در این مرکز توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه حجت االسام والمسلمین تهرانی از ساختمان خوابگاه و کاس های این مرکز آموزشی بازدید به عمل آورد.

خاطرنشان می شود مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( زیرنظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، از سال 1387 فعالیت آموزشی و پژوهشی 

خود را با هدف تربیت اساتید متبحر متناسب با نیاز استان های فاقد مدرسه سطح 3 آغاز کرد.

اخبار معاونت ها

فراخوان مسابقه ادبی هنری ایام قرنطینه

معاونت فرهنگی مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( مسابقه ادبی-

هنری ایام قرنطینه  را ویژه طاب برگزار کرد.

در این مسابقه به دو ایده، خاطره و عکس برتر از ایام قرنطینه، جوایزی اهدا شد.

آییـن دانش آموختگی طالب سـطح چهار مرکـز تربیت مدرس باحضـور مدیر حوزه های 

علمیه خواهران استان قم برگزارشد

مراسم دانش آموختگی اولین دوره طاب سطح چهار مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( با حضور مدیر حوزه های علمیه 

خواهران استان قم، روز چهارشنبه 30بهمن در مرکز تربیت مدرس برگزار شد.

 در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی برگزار شد، حجت االسام والمسلمین تهرانی درسخنانی، به سنت های الهی در 

جامعه ایمانی اشاره کرد و گفت: خداوند متعال سنت های زیادی در این عالم دارد. از مهمترین سنت هایی که بین مومنین و اهل حق محقق می شود و خداوند از طریق آن، 

مومنین را تدبیر می کند و به سعادت می رساند، موارد متعددی است که به چهار مورد آن آشاره می کنیم.

 وی اولین سنت الهی را، سنت تثبیت ایمان مومنین دانست و یادآور شد: اولین سنت الهی، سنت تثبیت ایمان در دل مومنین است. بنابراین صرف ایمان آوردن، کافی نیست، 

بلکه ایمان باید ماندگار و تثبیت شود. خداوند برای اهل ایمان واقعی، کاری می کند که ایمان در وجود آنها تثبیت شود. در دعاهایی که وارد شده بویژه در آخرالزمان، تاکید شده 

که نسبت به حفظ ایمان، بسیار دعا کنید.

حجت االسام والمسلمین تهرانی، سنت دومی که خداوند برای اهل ایمان قرار داده را زیادی در هدایت دانست و گفت: اگر کسی مومن واقعی باشد، هدایت او به صورت 

مضاعف افزایش می یابد. آیه 17 سوره محمد نیز دقیقا به همین امر اشاره دارد. بنابراین امر هدایت، هیچگاه متوقف نمی شود. انسان تا در هر مرحله ای از ایمان باشد، باز هم 

می تواند از هدایت بیشتر برخوردار شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان قم تصریح کرد: سنت سوم، نصرت اهل ایمان است. نصرت اهل ایمان را خداوند حق مومنین بر خودش دانسته است؛ لذا اگر مومنین 

به وظیه خود درست عمل کنند، بدانند که خداوند آنها را یاری می رساند. جامعه دینی که براساس مبانی دینی زندگی کند، هرچه مومن تر باشد، باید به نصرت الهی مطمئن تر 

باشد. هرچه از ایمان فاصله بگیریم، ناآرامی و اضطراب و پریشانی در جامعه بیشتر می شود و هرچه ایمان قوی تر، آرامش بیشتری در پی دارد.

وی سنت چهارم الهی را سنت نجات عنوان کرد و افزود: خداوند متعال، مومنان را از سختی ها و ظلم نجات می دهد و ایجاد گشایش در امور آنها می کند و این وعده در قرآن 

آمده است. این چهار سنت، در یک سیری نشان می دهد که وقتی ایمان ایجاد شد، تقویت شده و هدایت بیشتر می شود، آنگاه سنت الهی بیشتر می شود. در آن صورت جامعه 

ایمانی نجات می یابد و به سعادت می رسد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان قم، در ادامه  به نقش تاثیر گذار زن مسلمان در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ الگوهای واالیی از زنان هستند مانند وجود 

نازنین حضرت زهرا)س(، حضرت خدیجه)س( و حضرت زینب)س(. حتی قبل از اسام نیز زنانی مانند حضرت مریم و آسیه بودند که ایمان خود را تحت هر شرایطی حفظ 

کردند. برای هر جامعه، به تناسب مخاطبش، می توان الگوی خاص آن را معرفی کرد. ویژگی ممتاز این بزرگواران، یکی شناخت درست حق بود. هنر انسان مومن این است که 

آنچنان با معرفت و عالم باشد که بتواند حق را خوب تشخیص دهد و اگر ایمان در دل فرد رسوخ کند، او از انحراف مصون خواهد بود. همواره انتخاب درست، در پرتو شناخت 

صحیح است.

حجت االسام والمسلمین تهرانی ویژگی دوم آن زنان مومنه را، در صحنه بودن عنوان کرد و گفت: آنان وقتی حق را شناختند، با تمام وجود به میدان آمدند که این هم از نشانه 

های اولیای الهی است. حضرت زهرا)س( وجود نازنینش را در دفاع از والیت، امامت، حریت، آزادی و انسانیت فدا کرد.

وی در تطبیق با دوره جدید گفت: قبل از اسام در ایران و هیچ جای دنیا زنان منزلتی نداشتند و بعد از اسام بود که به زنان اهمیت داده شد. حتی بعد از اسام نیز برخی، با 

حضور بانوان در صحنه اجتماع، به شدت مخالف بودند. یکی از ارزش های انقاب اسامی این بود که جایگاه بانوان را درست تبیین کرده است. حضرت امام خمینی)ره( زنان 

را پیشروان نهضت اسامی می دانست. بانوان، افسران جنگ نرم هستند. مقام معظم رهبری نیز به نقش استکبار ستیزی بانوان درموارد مختلف، اشاراتی داشته اند. زنان می توانند 

در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اثرگذار باشند. امام خمینی)ره( فرمودند: زن انسان ساز است. قرآن هم انسان ساز است. این برابری از بعد تربیتی 

است، قرآن، انسان را تربیت می کند و زن هم می تواند انسان را درست تربیت کند.

وی نقش اساسی بانوان در شکل گیری تمدن اسام را در سه عرصه عنوان کرد و افزود: نقش اساسی بانوان در شکل گیری تمدن اسامی که هدف کلیدی نظام اسامی است، 

در سه عرصه خانواده، جامعه و جهان است و در سه موضوع سیاسی-اجتماعی، علمی و فرهنگی. این سه موضوع در آن سه بستر می تواند اثر گذار باشد. این اثر گذاری در 

اینمجرا می تواند اتفاق بیقند: اول اینکه در جامعه، انگیزه سازی کنند. دوم اینکه بانوانی که الگو هستند، می توانند برای نسل آینده، انگیزه سازی کنند.

در این مراسم، خانم طالبی، مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در سخنانی بر نقش آفرینی و تاثیرگذاری بانوان در امر اصاح قوانین مربوط به بانوان تاکید کرد و گفت: 

بعد از انقاب اسامی، انقابی در حوزه تحصیات بویژه تحصیات دینی بانوان در کشور اتفاق افتاد، ولی خود بانوان چندان 

تغییری نکردند. ما باید تاش کنیم در بحث قوانین مربوط به حوزه زنان، اصاحاتی در جهت رسالت زنان مسلمان داشته باشیم و 

این امر به دوش شما خواهرانی است که تا سطح  چهارحوزه پیش رفته اید و با مبانی دینی تاحد زیادی آشنایی دارید.

 در پایان با اهدای تابلو فرش های مزین به آیه و ان یکاد، از دانش آموختگان سطح چهار تقدیر به عمل آمد.

تنظیم

مریم کالیی
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برگزاری آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت 22بهمن، روز پیروزی انقالب اسالمی

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی ایران و همزمان با چهلمین روز عروج آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسم بزرگداشتی به 

همت معاونت فرهنگی، روز دوشنبه در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( برگزار شد.

در این مراسم، حجت االسام و المسلیمن ایمانی مقدم به عنوان سخنران حضور داشت که، در سخنانی، به سیر تحول و تتور و تکامل انقاب اسامی، ضعف ها و 

قوت های نظام اسامی و جایگاه کنونی ایران اسامی در جهان اشاره کرد.

وی در این باره گفت: جان بولتن، مشاور سابق امنیت ترامپ می گفت که این نهضت، هرگز چهلمین سال را نخواهد دید، ولی زمان نشان داد که ما داخل چهل و دومین 

سال پیروزی انقاب شدیم و او است که از کاخ سفید اخراج شد. دنیا با پیروزی انقاب اسامی در یک شوک عجیبی فرو رفت. آن زمان بلوک شرق به سرپرستی 

شوروی و بلوک غرب به رهبری ایالت متحده آمریکا، در دنیا حکمرانی می کردند.

استاد حوزه ، یکی از اقدامات مهم امام خمینی)ره( در ایجاد وحدت بین شیعه و سنی، را اعام هفته وحدت در ماه ربیع االول در مابین روزهای تولد حضرت رسول 

اکرم)ص( دانست و یادآور شد: روز میاد مبارک پیامبر گرامی اسامی)ص( در بین علمای شیعه و اهل سنت تفاوت داشت. لذا اعام هفته وحدت مانند آبی بود بر 

آتش اختاف میان شیعه وسنی.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در آغازین روزهای پیروزی انقاب اسامی، طی 51 ماه، 31کوتا علیه نظام اسامی طراحی کرد که همه آنها نقش بر آب شدند. دشمن 

امروز در منطقه خاورمیانه، فتنه به پا می کند تا ایران اسامی را ناامن کند، در حالیکه ایران امنیت باالیی نسبت به همسایگان خود دارد.به موازات تجربه اندوزی در این 

14سال، دشمن هم تجربه بدست آورده و برای هر کاری که ما می کنیم، نقشه و توطئه ای جدید می چیند و این باعث می شود مسئولیت ما روز به روز سنگین تر شود. 

االن در زمان و عصری هستیم که دنیا به جمهوری اسامی چشم دوخته است که چه می کند و چه تصمیمی می گیرد و این رسالت ما را با مهمتر و سخت تر می کند.

در این مراسم، خانم تهمینه اسماعیل وند، با حضور در نمایشگاهی که در سالن اجتماعات توسط طاب با موضوع تاریخ انقاب اسامی ایران، برپا شده بود، به 

روایتگری تاریخ انقاب پرداخت.  

مـروری بر فعالیت هـای معاونـت فرهنگی مرکزتربیـت مدرس صدیقـه کبری)س( 

درایام ماه مبارک رمضان

معـاون فرهنگی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( با اشـاره به فعالیت های این معاونـت در ایام ماه مبارک 

رمضان گفت: یکی از  اقدامات انجام شده، ایجاد کانالی در پیام رسان ایتا بوده که در این کانال، مطالبی چون تفسیر قرآن متناسب با 

جزء های روزانه قرآن از استاد قرائتی، دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان و شرح و تفسیر آنها توسط استاد مجتهدی تهرانی، راهکارهای زندگی موفق در جزء های قرآن 

کریم، صوت های تندخوانی قرآن و ترجمه صوتی هر جزء به صورت روزانه در کانال قرار داده می شد. 

خانم زهره عزیزی از دیگر مطالب کانال را "ایسـتگاه دانایی"، شـامل نکات تفسـیری خاص و کاربردی از آیات قرآن کریم، صوت های درس اخاق با موضوع زی 

طلبگی که توسط مدیر مرکز تربیت مدرس، سرکار خانم طالبی بیان می شود، صوت های ویژه اخاق پژوهش توسط معاون پژوهش سرکار خانم صابری، حدیث روز، 

مطالبی متناسب با مناسبت های روز و... عنوان کرد.

وی هدف از ایجاد این کانال را که در شب نیمه شعبان راه اندازی شد، استفاده از فضای مجازی در راستای فعالیت های فرهنگی و ترویج معارف دین و اهل بیت)ع(، 

ارتباط با طاب در ایام قرنطینه که در مرکز حضور ندارند، و .... بیان کرد.

معاون فرهنگی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( از دیگر برنامه های این معاونت را راه اندازی گروه های مشاوره در پیام رسان ایتا برای طاب سطح سه و سطح 

چهار به صورت جداگانه عنوان کرد و افزود: دراین گروه ها، مشاور محترم مرکز، سرکار خانم شاه سیاه به بیان مطالب روانشناسی و موضوعات متناسب با نیاز های 

طاب می پردازد و معاون فرهنگی مرکز نیز در این زمینه پاسخگوی طاب است.

آیین افتتاحیه آغاز سال تحصیلی طالب سطح4 در مرکز تربیت مدرس برگزارشد

همزمان با ایام الله دهه فجر، مراسم افتتاحیه سال تحصیلی برای ورودی های طاب سطح 4 در مرکز تربیت مدرس 

صدیقه کبری)س( برگزار شد.

در این مراسم که روز چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(برگزار شد، مدیر 

مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در سخنانی، ضمن اشاره به وظایف طاب در جامعه کنونی، راهکارهایی برای 

بهره وری بیشتر از فرصت های پیش رو بیان داشت.

خانم زینب طالبی با اشاره به ایام الله دهه فجر، مسئولیت حوزویان را آشنا کردن مردم با آرمان های انقاب و امام دانست و یادآور شد: یکی از دالیل رویگردانی برخی 

از مردم از انقاب، به عملکرد ما متدینین بازمی گردد. عملکرد برخی از متدینین باعث شده تا برخی از دین، روی گردان شوند.

وی افزود: در اویل انقاب، افراد از گرفتن مسئولیت امتناع می کردند، چرا که خود را ملزم به پاسخگویی در برابر خدا میدیدند. ولی االن به گونه ای شده که به رقابت 

سخت برای گرفتن پست و مسئولیت می پردازند و چه بسا از اینکه به آن مسئولیت دست نیافتند، ناراحت می شوند.

خام طالبی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم تا مبانی انقاب را احیا کنیم و شما طاب سطح 4 می توانید احیاگر باشید. شما که درد دین و انقاب دارید. این دهه فجر 

انفجار نور بود، ولی آیا هم اکنون نوری از آن باقی مانده است؟ متاسفانه ارزش ها کم کم به حاشیه رفته است.

وی در بخش دیگر از سخنانش، راجع به مرکز تربیت مدرس و نوع تحصیل در مقطع سطح 4 عنوان کرد و گفت: در این مقطع، نوع درس خواندن با سطوح قبلی 

تفاوت دارد. هم به تاش بیشتر نیاز دارد و هم درک بهتر الزمه آن است نه صرفا حفظ کردن مطالب.

مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( بر قانونمندی تاکید کرد و اظهار داشت: قانونمداری در هر وضعیتی، امری برای سهولت کار است. اگر در جایی احساس 

صعوبت کردید، موارد را به ما انتقال دهید، تا جایی که امکان صاح باشد، قوانین را برای سهولت شما اصاح می کنیم.

در ادامه خانم عزیزی، معاون فرهنگی مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( ضمن عرض خیرمقدم به طاب جدیدالورود، برخی از برنامه های فرهنگی 

مرکز و قوانین خوابگاه را برای طاب بازگو کرد و به سواالت آنان 

پاسخ داد.

بزرگداشت سالروز میالد کریمه اهل بیت)ع( در مرکزتربیت مدرس صدیقه کبری)س(

همزمان با سالروز میاد حضرت معصومه)س( مراسم جشنی با حضور کارمندان مرکز تربیت مدرس حضرت معصومه)س( از سوی معاونت فرهنگی برگزار شد.

 در این مراسم مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در سخنانی ضمن تبریک ایام دهه کرامت و میاد بانو حضرت معصومه)س(، با اشاره به روایتی از سیدبن 

طاووس که نقل کرده »ذی القعده در وقت شدت و در سختی ها، محل اجابت دعا است«، تصریح کرد: از آنجا که ماه ذی القعده به ماه ذی الحجه ختم می شود و به 

عنوان مقدمه این ماه بزرگ محسوب می شود، ماه بسیار با عظمتی است. در این ماه بر چله گرفتن توصیه شده است. چله گرفتن یعنی عادت دادن رفتارها. توصیه ای 

که برای چله گرفتن شده، این است که بیشتر بر نفی ها اختصاص داده شود نه اثبات ها. یعنی ظرف وجودی انسان ابتدا بهتر است از صفات سلبیه پاک شود تا ظرفیت 

برای ایجاد صفات ثبوتیه فراهم گردد. به عنوان مثال چهل روز دروغ نگوییم، یا غیبت نکنیم.

خانم طالبی همچنین به خجسته میاد حضرت معصومه)س( اشاره کرد و گفت: آن حضرت)س(، در آن شرایط سخت و امکانات اندک، بار سفر را بست و راهی 

دیار طوس شد، این امر نشان از والیت پذیری آنحضرت بود که ایشان را از دیگر دختران امام موسی کاظم)ع( منحصر بفرد کرد.

وی افزود: والیت در یک کلمه خاصه می شود و آن عشق است که وجود انسان به آن سرشته است. والیت پذیری چیزی جز این نیست که انسان در این دنیای فانی 

چیزی را به عنوان معشوق داشته باشد که تمام وجودش در او متبلور شود که البته این معشوق باید ماندگار باشد که همان عشق به خدا و اولیای الهی است. این عشق 

و محبت و والیت پذیری حضرت معصومه)س( و حضرت زینب)س( بود که آنها را بزرگ کرد و آنان در این والیت پذیری پایدار 

بودند.

در این مراسم هریک از همکاران از حال دل خود با حضرت معصومه)س( گفتند و در پایان به دوتن از همکاران به مناسبت روز 

دختر هدایایی از سوی معاونت فرهنگی اهدا شد.
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اخبار معاونت پژوهش

صد و بیسـتمین و صدو بیسـت و یکمین کمیسیون بررسـی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها در مرکزتربیت مدرس صدیقه 

کبری)س( برگزارشد

به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(، صد و بیستمین جلسه کمیسیون پایان نامه ها و اولین کمیسیون بعد از شیوع بیماری کرونا با رعایت 

کلیه پروتکل های بهداشتی، با حضور معاون پژوهش و همچنین اساتید محترم کمیسیون، روز یک شنبه 11خرداد در این مرکز برگزار شد.

در این جلسه، دو طرح تفصیلی و پنج موضوع پیشنهادی برای پایان نامه در گرایش های فلسفه و کام اسامی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین صد و بیست ویکمین جلسه کمیسیون پایان نامه ها، نیز روز دوشنبه 91 خرداد در این مرکز برگزار 

شد. در این جلسه سه طرح تفصیلی و یک موضوع در گرایش مدرسی ادبیات عرب مورد بررسی قرار گرفت.

انجام فعالیت های پژوهشی از طریق فضای مجازی

براساس اعام معاونت پزوهش، به علت شیوع کرونا و عدم دسترسی حضوری به طلبه ها فعالیت های پژوهشی از طریق فضای مجازی صورت گرفت.

در این راسـتا آموزش کار با سـایت های پژوهشـی در قالب هفت فایل آموزشی در فروردین و اردیبهشت ماه برای سطح 3 و سطح 4 از طریق پیام رسان ایتا توسط 

خانم میرزایی کارشناس پژوهش برگزار شد. از جمله این آموزش ها "مفاهیم در انواع سایت ها، سایت مقاله دات نت، مرکز اطاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک 

اطاعات نشریات کشور، سایت سیویلیکا، ایرنداگ و نورمگز " بود.

خاطرنشان می شود این دوره از کارگاه های کاربردی، براساس نیاز سنجی صورت گرفته توسط معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس، برای طاب این مرکز برگزار شد.

ارائـه واحد آموزشـی "عدل و 

حکمت" برای گروه کالم سطح4، 

به صورت پژوهشی

معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( با اشاره به برگزاری 

واحد درسی عدل و حکمت به صورت پژوهشی گفت: پیرو گفت وگوهای معاونت 

های آموزش و پژوهش، واحد آموزشـی "عدل و حکمت" برای گروه کام سـطح 4 

ورودی بهمن 89 با همکاری دو معاونت در حال ارائه است. 

خانـم لیـا صابری تصریـح کـرد: درس عدل و حکمـت با تدریس جنـاب آقای 

سربخشی به صورت پژوهشی و با نگارش مقاله از جانب دانش پژوهان برنامه ریزی 

شده است و معاونت پژوهش نیز مقدمات الزم مانند معرفی کتابخانه های الکترونی 

و سایت های پژوهشی را برای دانش پژوهان فراهم می آورد. این مهم در پیام رسان 

ایتا با ایجاد گروه آموزشی اجرا شده و هم چنان ادامه دارد.

پایـان نامه با موضوع »راهکارهای مقابله با آسـیب 

هـای شـبکه هـای اجتماعـی بـر زن و خانـواده از منظر 

دین«دفاع شد

به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( دفاعیه 

پایان نامه خانم اطهر قاسـمی با عنوان »راهکارهای مقابله با آسـیب های 

شـبکه هـای اجتماعی بر زن و خانـواده از منظر دین« در رشـته مطالعات 

اسـامی با راهنمایی حجت االسـام و المسـلمین حسـین مهدی زاده و 

داوری حجت االسـام و المسلمین مهدی سجادی امین در 62خرداد با 

حضور معاون پژوهش، کارشناس پژوهش برگزار شد.

مروری برفعالیت های آموزشی در ترم تحصیلی جاری

معـاون آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبـری)س( در خصوص ادامه کار آموزش در 

ایام قرنطینه گفت: در گام نخست، راه های ارتباطی را شکل دادیم که سهل ترین راه برای ارتباط با نمایندگان کاس ها، ارتباط مجازی از طریق شبکه های 

مجازی داخلی بود. لذا گروه اساتید با حضور مدیریت و معاون و کارشناس آموزش به تفکیک برای گروه های سطح سه و سطح  چهار راه اندازی شد و نیز 

گروهی با حضور نمایندگان کاس ها برای سطح سه و سطح چهار با عضویت معاون و کارشناس آموزش ایجاد شد. 

خانم اعظم السادات حسینی هدف از راه اندازی این گروه ها را تبادل نظر با اساتید و استفاده از پیشنهادات آن ها در آغاز و ادامه برنامه های آموزش مجازی 

و همین طور جهت دهی برنامه های آموزشی در تدریس مجازی عنوان کرد.

وی هدف از تشکیل گروه با نمایندگان کاس ها، ایجاد راه ارتباطی با طاب و دریافت پیشنهادات و انتقادات آنان، رصد آموزش نسبت به کاس های 

غیرحضوری و احراز حضور طاب از طریق نمایندگان عنوان کرد و گفت: همچنین از دیگر اقدامات انجام شده، تنظیم جداول پیشرفت آموزش مجازی 

در راستای رصد آموزش و پیشرفت آن بوده است.

خانم حسینی در ادامه افزود: پی جویی ُبعد پژوهشی و تکالیف تحقیقاتی کاس ها بویژه در سطح چهار و معرفی منابع و سایت های مجازی با همکاری 

معاونت پژوهشی به طاب نیز از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این ترم تحصیلی بوده است.

وی افزود: با نزدیک شدن به ایام امتحانات، هماهنگی های الزم برای برگزاری امتحانات با توجه به بخشنامه های مالی از مرکز مدیریت و استان قم انجام 

شد که در این راستا تدابیر الزم جهت این اقدامات صورت پذیرفته و در راستای تامین امنیت و سامت حداکثری طاب تصمیماتی اتخاذ شد. با تنظیم 

اطاعات اخذشده از خود طاب بهترین گزینه در مورد مکان امتحانات انتخاب و به اطاع طلبه ها و مدرسه مقصد و مسئولین مربوطه رسید. طبق آخرین 

تصمیمات قرار بر این شد که طاب به ترتیب اولویت در مدارس هم مقطع خودشان و پس از آن در مقاطع پایین تر در نزدیکترین مکان محل اقامت خود 

امتحان دهند.

معاون آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( به تعدادکاس های برگزار شده به صورت غیرحضوری اشاره کرد و گفت: در این ترم، در 

سطح چهار ، شصت واحد درسی در قالب 27 کاس آموزشی و برای سطح سه، پنجاه واحد درسی در قالب 24 کاس درسی از اول اسفند تا پایان نیم 

سال تحصیلی برگزار شد. 

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کاس ها در ترم آینده براساس شرایط و بخش نامه ها تصمیم گیری خواهد شد. 

دعوت از طالب و دانش آموختگان گرایش مدرسی ادبیات عرب برای 

تدریس در شهرستان تفرش

براساس اعام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس، طاب و دانش آموختگان گرایش مدرسی ادبیات عرب که داوطلب 

تدریس در شهرستان تفرش از توابع استان مرکزی هستند، درخواست می شود در ساعات اداری با کارشناس آموزش این 

مرکز)داخلی4703( تماس بگیرند. 

اخبار معاونت آموزش
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عکاس خانه

بازدیــد مدیرحــوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان قــم از 

مرکــز تربیــت مــدرس صدیقــه کبــری)س(

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین جناب آقای 

هاشم پور در مرکز تربیت مدرس  

مراسم دانش آموختگی اولین دوره 
طالب سطح چهار مرکز تربیت 

مدرس صدیقه کبری)س( 

مراسم سالروز میالد 
کریمه اهل بیت )ع(و 

جشن روز دختر

عکس از م.ک
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