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ایــن روزهــا ســخن در مــورد ســند 2030 زیــاد 

المللــی در زمینــه  بیــن  اســت. ســند 2030 ســندی 

آمــوزش و پــرورش اســت کــه در ســال 2015 در 

دفتــر یونســکو ســازمان ملــل، بــه تصویــب 130 کشــور 

ــت.  ــیده اس ــا رس ــف دنی مختل

کلیــت ســند 2030 حــاوی مــواردی بســیار خــوب 

و محتــوا و عناوینــی زیبــا اســت کــه بشــریت بــه دنبــال 

ــری  ــد را پیگی ــن مقاص ــران ای ــز در ای ــا نی ــت؛ م آن اس

ــا... ــم ام ــه آنهــا را آرزو می دانی ــم و رســیدن ب مــی کنی

المللــی اســت. طبــق  بیــن  ســند 2030 ســندی 

اصــل 125 قانــون اساســی، اســناد بیــن المللــی بایــد بــه 

تصویــب مجلــس برســد؛ در مــورد برجــام هــم شــاهد 

ــم. ــوده ای ــه ب ــن قضی ای

ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور در 

جلســه 88 خــود تصویــب کــرد کــه اجــرای ســند 2030 

ــی  ــب شــورای عال ــه اطــاع و تصوی ــل اینکــه ب ــه دلی ب

ــف شــود. ــد متوق انقــاب فرهنگــی نرســیده اســت بای

ســند 2030 بــا اســناد باالدســتی نظــام شــامل، ســند 

چشــم انــداز بیســت ســاله، نقشــه  جامــع علمــی کشــور 

و حتــی اصــول 77 و 153 قانــون اساســی مغایــرت دارد.

وجــود  بــا  ایــران  در  چــرا  اینجاســت،  ســوال 

ــم  ــه مفاهی ــا توجــه ب ــن کــه ب ســند بومــی تحــول بنیادی

و  روایــات  و  آیــات  از  برگرفتــه  و  ایرانی-اســامی 

ــی 15  ــری، ط ــام )ره( و رهب ــمندان و ام ــخنان اندیش س

جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی حاصــل شــده 

ــا  اســت، بایــد ســند 2030 کــه در مــواردی در تضــاد ب

ــود؟                                                                                       ــی ش ــتند اجرای ــم هس ه

یعنــی   ،without voting بــه صــورت  ایــن ســند 

بــدون رأی و نظــر مخالــف بــه تصویــب رســیده اســت، 

ــی  ــت ایران ــوی هیئ ــی از س ــر مخالفت ــه اگ ــی ک در حال

ــا »اجمــاع  ــه ب ــن برنام ــود، ای ــه ب حاضــر صــورت گرفت

ــرا  ــه اج ــی ب ــی الزام ــد. یعن ــب می ش ــی« تصوی عموم

ــت. ــران نداش ــط ای توس

بگیریــد  نظــر  در  بایــد  کــه  مهــم  نکتــه  یــک 

شــناخت ماهیــت اســناد باالدســتی اســت؛ در هیــچ یــک 

ــته و  ــق آن نوش ــا طب ــه ه ــه برنام ــتی ک ــناد باالدس از اس

ــن  ــود ای ــاره ای نمی ش ــات اش ــه جزئی ــود ب ــرا می ش اج

اســناد ممکــن اســت اســناد ملــی یــا بیــن المللــی باشــد 

و ایــن مــوارد بــه صــورت پیوســت هــا و ضمائــم یــا بــه 

ــود. ــا می ش ــابه معن ــناد مش ــه اس ــوع ب ــیله رج وس

ــچ جــای ســند  ــد در هی ــه ان ــان گفت برخــی ناآگاه

2030 نامــی از همجنــس گرایــی بــرده نشــده در حالــی 

ــی در  ــوان کل ــک عن ــورت ی ــه ص ــوارد ب ــن م ــه ای ک

متــن آورده می شــود و بــرای فهــم اینکــه مــراد از ایــن 

اســناد کلــی چیســت بایــد اســناد مشــابه و همطــراز آن 

را مشــاهده کــرد.
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بار خدايا
اي آنکه گناهکاران از مهرباني او ياري مي جويند!

و اي آنکه درماندگان به ياد احسان و خوبي و نيکوکاري او فرياد و زاري مي کنند!
اي آنکه خطاکاران به خاطر ترس از او با صداي بلند گريه مي کنند!

اي مايه ي آرامش هر بي کس و دل گرفته و غمزده و از همه بريده و از وطن دورافتاده!
اي سبب دل گشايي هر اندوهگين دل شکسته!

اي پناه هر خوار شمرده شده بي کس و تنها!
اي مددکار و بازوي هر نيازمند رانده شده!

توئي آن کسي که دانش و مهربانيش همه چيز را فراگرفته است،
توئي آن کسي که گذشت و آمرزشش از عذاب و کيفرش برتر و فزونتر است.

توئي آن که مهرباني او پيشاپيش غضبش در حرکت است.
توئي آن که بخشش او از محروم کردن و راندنش بيشتر است.

توئي آن که همه آفريده شدگان در فراخي نعمت او در آسايش و خوشي به سر مي برند.
و من،

اي خداي من!
آن بنده تو هستم که او را به دعا کردن امر فرمودي.
خدايا به فرمان تو هستم و در اجراي امرت آماده ام!

اي خدا!
اين منم که در پيش تو به زمين افتاده ام.

منم آن کسي که بار لغزشها و خطاها بر پشت او سنگيني مي کند.
منم آن کسي که گناهان، عمر و دوران زندگيش را سپري کرده و به پايان برده است.

منم آن کسي که با جهل و نادانيش تو را نافرماني کرده!
اي خداي من!

آيا تو به هر کسي که تو را بخواند رحم کننده هستي تا دعاي بيشتر کنم؟
يا تو هر کسي را که پيش تو گريه کند آمرزنده هستي تا گريه زيادي را سر دهم؟

آيا تو کسي را که از فقر و نداري و بي نوايي اش به تو شکايت کند بي نياز کننده هستي؟
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خداي من!
کسي را که جز تو بخشش کننده اي پيدا نمي کند نا اميدش نکن!

و کسي را که به غير از تو بي نياز نمي شود خوارش مگردان.
خداي من!

بر محمد و آل محمد درود فرست و از من روي برنگردان در حالي که من به
تو روي آورده ام.

و نااميدم نکن در حاليکه به سوي تو آمده ام.
و مرا بدون روا کردن حاجت و دادن خواسته ام بر مگردان در حالي که در

پيشگاهت ايستاده ام.
اي مهربان ترين مهربانان

بر من رحم کن.
چرا که تويي آن که خودت را با گذشت و آمرزش نام بردي؛

پس از من درگذر،
چرا که تو بر هر چيز توانايي.

منبع : برگرفته از دعاي 16 صحيفه سجاديه
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بعــدا از نمــاز در فضــای دلنشــین حــرم تســبیح بــه دســت مــی 
گیــرم و در حالــی کــه ذکــر مــی گویــم بــه فضــای زیبــای حــرم نــگاه 

مــی کنــم.
مــی گوید:مــن امــا مــی خواهــم نمــاز امــام زمــان بخوام.امــروز 

جمعــه اســت و اینجــا هــم حــرم...
تلنگــری دلــم را مــی لزراند.چــرا مــن یــادم نبــود اینجا نمــاز امام 

زمــان بخوانم؟؟ 
گاهــی نکتــه هــای عرفانــی خاصــی را در کالم دیگران کشــف می 
کنم.اگــر چــه بــا ظاهــری کامــال عــادی کــه دارنــد هرگــز فکــر نمــی کنــم 
عرفانشــان تــا ایــن حــد بــه بلــوغ رســیده باشــد. اعتــراف مــی کنــم با 
خــرواری از ادعــا گاهــی بایــد در کالس اخــالق و عرفــان آدم هــای 

عادی بنشــینم.
چــادر گل گلــی حــرم را دوبــاره ســر مــی کشــم و قامتــم را بــرای 
ــوالی غریبمــان  ــرج م ــل در ف ــت تعجی ــه نی ــدن دو رکعــت ب خوان

صــاف مــی کنــم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین

الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین

ایاک نعبد و ایاک نستین،ایاک نعبد و ایاک نستعین،....
و چــون ســرعت مــن در همــه کارهایــم کــم اســت بــه کنــدی 
پیــش مــی روم .مــن هنــوز بــه نیمه نماز نرســیده ام کــه او نمازش 

تمــام می شــود...
نمــازم کــه تمــام مــی شــود غــم هــای روی دلــم همــه آب 

مــی شــوند و از گوشــه چشــمم ســرازیر مــی شــوند...
دلــم مــی خواهــد هــر چه زودتــر از راه برســد و به نابســامانیهای 

دنیا را ســامان ببخشــد...
موبایلم که زنگ می خورد می فهمم که موقع رفتن است
دل می کنم از حرمی که عجیب به آن دعوت شده بودم...

در راه مــی گویــد: »مــن هــر جمعــه بــه نیت آمدنــش نماز می 
خوانــم« و مــن بــرای غربتش اشــک مــی ریزم..

از جــاده هــای سرســبز  عبــور مــی کنیم.چنــد جا توقــف می کنیم.
در بیــن راه هــم بــا وســایلی کــه دوســتم بــا خــودش آورده نان ســنتی 
مــی پزیــم و بچــه هــا از دیــدن فیلــم زنــده پخــت نــان ســنتی بــه وجد 
می آیند.به خانه که می رســیم همگی خســته هستیم.ســردرد شــدیدی 
دارم.فقــط بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه نمــاز را بخوانــم و بخوابــم شــاید 
از ســردرد راحــت شــوم.با خــودم مــی گویــم بــا ابــن ســردرد و حالی که 

مــن دارم بعیــد نیســت نمــاز صبحم قضا شــود.
فراموش می کنم ساعتم را برای نماز صبح تنظیم کنم.

صبــح زمانــی چشــمم را بــاز مــی کنــم که ثانیه هــای ابتدایــی ورود 
بــه وقــت نمــاز صبــح اســت بــدون اینکــه کســی مــرا بیــدار کرده باشــد 

یــا صــدای اذانــی بــه گوش برســد.
از حال خوبی که دارم تعجب می کنم...

می فهمم که موال دیروز در حرم به نمازم عنایت کرده ...
حســرت مــی خــورم کــه چقــدر راحــت می شــد بــه مــوال نزدیک 

شــد و مــن چه ســخت می پنداشــتم...
یک جمعه،یک حرم،یک نماز خالصانه برای ظهورش...

اینهــا کافــی اســت تــا بــه مالئــک ســفارش شــود کــه بیشــتر 
ــو را داشــته باشــند... هــوای ت

یک جمعه یک حرم
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شبـــــی آهستـــــه در کنــــــجی نشسـتم 

چــو مرواریــد اشــک از دیــده ام ریخــت

درون خلوتـــــــــم جشنـــــــی بــه پا شــد

بــه مهمانــــــــــــی دل آمـــــــــد نــگارم

ــردم ــذر ک ــب ن ــکی شـــ در آن تاریـــــــ

ــر ــکبار دیگ ــر یـــــ ــوردم اگ ــم خ قســـــــ

ــم ــد ز راهـــ ــار آی ــش کن ــر بخشـــــــ دگ

بــدو گفــــــــتم کــه رحمــــی بر دلــــم کن

بگفتــــــــا مــن خـــــطاهایــــــــت بدیدم 

گردانــد روی  و  کــرد  خنــده  و  بگفــت 

دلــم دیوانــه شــد وقتــی کــه او رفــت

گلویــم بغــض کــرد و دیــده پــر اشــک

دیگــر بــار  تــا  دیدنــش  بــرای 

زقیـــــــد و بنـــــــد ایــن عالــم گســــستم

چــو سیـــــلی شــد نومـــیدی شکســــتـــم

کــه ساقــــــــی داد ســـاغر را بــه دستـــــم

چراغان شــــــد دل مهـــــدی پرستــــم

دخـــیلــــی بر ســر ذلــفـــــش ببستــــــم

ز نادانــی دل پاکــــــش شکـــستــــــم

بــرد جــان از وجــود و جــــسم و هـــــــستم

ــم ــرده مستــــ ــت ک ــگارا روی ماهــــــ ن

ولــی بر هر گنـــاهــــــت دیده بستــــــــم

جــــدا گردیــــد دســتش از دو دستــــم

شکستــــم یــارم  دل  دل  ای  بمیــــر 

ــم ــد بستـــ ــم عهــ ــا خدایــ ــان دم ب هم

پرستــــم تــر  عاشقــــانه  را  خــــدا 
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اعتراف نامه به محضر موال

در ایــن اعتــراف نامــه ســعی داریــم کــه بزرگتریــن 

ــه آن  مصیبــت تاریــخ و فاجعــه ای کــه جامعــه جهانــی ب

دچــار اســت را یــادآوری کــرده و بــه غفلــت هــا و ظلــم 

هــای خودمــان در حــق خــود و امــام زمــان مــان پرداخته و 

مصیبــت مظلومیــت و غربــت بزرگتریــن و بــا ارزش ترین 

انســان روی کــره زمیــن کــه در بیــن مــا،در اوج تنهایــی و 

اضطــرار زندگــی مــی کنــد را کمــی یــادآوری کنیــم تــا 

بلکــه تذکــری باشــد بــرای بازگشــت بــه ســوی امــام عزیز 

و دســت کشــیدن از غفلــت هــا و عــادات ناپســندمان.

ــا،  ــتن م ــت نداش ــه لیاق ــم از اینک ــراف میکنی 1(اعت

دلیــل محرومیــت مــا از دیــدار و فیــض حضــورت گشــته 

ــدا  ــود خ ــاک ب ــان پ ــرف وجودم ــر ظ ــرا اگ ــت. زی اس

ــی  ــر ظرف ــی گویند:اگ ــی کرد.م ــازل م ــا ن ــر م ــو را ب ت

کثیــف باشــد شــیر فــروش از ریختــن شــیر در آن ظــرف 

کثیــف امتنــاع مــی کنــد چــون مــی دانــد شــیر در ظــرف 

ــه( از  ــف فاســد مــی شــود حــال خــدا کــه )نعوذبلل کثی

شــیر فــروش کمتــر  و امــام زمــان )عــج( هــم کــه از شــیر 

کمتــر نیســت چگونــه بــا ایــن همــه فســاد درونــی مــا او 

را بــه مــا عطــا کنــد؟!

ــا  ــوت ه ــم و طاغ ــاب کردی ــی انق ــه وقت 2(از اینک

ــال آمــاده ســازی و برپایــی  ــه دنب را در هــم شکســتیم، ب

حکومــت تــو بودیــم ولــی آرام آرام شــیطان و نفــس و 

دنیــا دســت بــه یکــی کردنــد و مــا را فریفتنــد و تــو را از 

یادمــان بردنــد.

3(از اینکــه فکــر کردیــم اگــر یــک پرچــم یــا 

ــا  مهدی)عــج( در هــر نیمــه شــعبان،بر ســر در مســجد ی

ــودن! ــو ب ــاد ت ــه ی ــی ب ــم یعن ــان بزنی ــه م خان

ــا  ــر م ــن هن ــدت بزرگتری ــگام تول 4(از اینکــه در هن

ایــن بــود کــه یــک جعبــه شــیرینی خریدیــم و در میــان 

شــیعیانت پخــش کردیــم و آن وقــت نشســتیم و بــه 

ــی! ــر واقع ــی منتظ ــنت توی ــم احس ــان گفتی خودم

اینکــه  نــه  و کردارمــان  گفتــار  بــا  اینکــه  5(از 

ــی  ــم حت ــو جــذب کنی ــه ســمت ت نتوانســتیم کســی را ب

بعضــی اوقــات بــا بعضــی از حــرف هــای نســنجیده 

ــران  ــدی دیگ ــث ناامی ــم و باع ــو دور کردی ــا را از ت آنه

شــدیم.چقدر شــوخی زشــتی بــود کــه هنــگام معانقــه بــا 

دوســتان گردنشــان را بوســه مــی زدیــم و در همــان حــال 

ــج(  ــان )ع ــام زم ــیر ام ــای شمش ــذار ج ــم؛ بگ ــی گفتی م

ــه  ــن حــرف هایمــان آب ب ــا ای را ببوســیم و ناخواســته ب
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آســیاب دشــمن ریختیــم و تــو را فــردی خشــن معرفــی 

ــی  ــم نم ــم رح ــود ه ــن خ ــه محبی ــی ب ــه حت ــم ک کردی

کنــی! واقعــاً چــه شــوخی زشــت و بــی ادبانــه ای بــود!

ــادرت نشســتیم و  6(از اینکــه در مجلــس عــزای م

ــا گناهانمــان در واقــع  واقعــاً هــم گریــه کردیــم ولــی ب

همــان کاری را کردیــم کــه دیگــران در کوچــه مدینــه 

بــا مــادر مظلومــه ات کردنــد کار را بــه جایــی رســاندیم 

کــه دیگــر طاقــت نیــاوردی و بــه خــواب یکــی از علمــا 

آمــدی و وقتــی او حضرتــت را بــا بدنــی پــر از زخــم و 

خــون آلــود دیــد و ازعلــت ســؤال کرد،فرمودی:بــرو از 

شــیعیان مــا بپــرس. آنهــا بــا هــر گناهشــان تیــری بــه بــدن 

مــا پرتــاب مــی کننــد و ایــن زخــم هــا کــه مــی بینــی اثر 

همــان گناهــان اســت.

ــزار افســوس وآه  ــا ه ــان و ب ــو در بیاب 7(از اینکــه ت

ــه  ــه ذره ای ب ــی آنک ــا ب ــتی و م ــا هس ــات م ــی نج در پ

ــی  ــواب م ــه خ ــش ب ــایش و آرام ــیم در آس ــو بیندیش ت

رویــم و بیــدار مــی شــویم و اصــًا انــگار نــه انــگار کــه 

ــود داری! ــو وج ت

8(از اینکــه کمکــت نکردیــم کــه هیچ،بلکــه باالتر 

بــا گناهانمــان نمــک بــه زخــم بیــش از هــزار و یکصــد 

و شــصت ســاله ات ریختــه ایــم.

ــا اعمــال و رفتارمــان  ــم ب 9(از اینکــه عــادت کردی

تــو را نــزد مائــک شــرمنده کنیــم آن زمــان کــه نامــه 

ــاز مــی کنی،مــی خوانــی و مائــک هــم  عمــل مــا را ب

ــه نظــاره مــی نشــینند. ــه را ب ایــن صحن

ــودی و هســتی  ــا ب ــدر واقعــی م ــو پ 10(از اینکــه ت

ــم  ــان ه ــادی خودم ــدر م ــدازه پ ــه ان ــو را ب ــا ت ــی م ول

حســاب نکردیــم و هرگــز ذره ای از آن محبتــی کــه بــه 

ــه تــو نداشــتیم. پــدر خــود داشــتیم ب

11(از اینکــه خــدا تــو را بــرای نجــات ما فرســتاده بود 

ولــی مــا ناخواســته کاری کردیــم کــه مثــل جــدت علــی 

)ع( نــه 25 ســال بلکــه بیــش از 1160 ســال خــار در چشــم 

و اســتخوان در گلــو باقــی بمانــی تــا شــاید مــا برگردیــم.

12(از اینکــه امــر بــه معــروف و نهی از منکــر را ترک 

ــا خــون شــهدایمان  ــو را  کــه ب ــور ت ــه ظه ــم و زمین گفتی

آمــاده شــده بود-بــا ایــن کارمــان بــه بــاد دادیــم.

13(از اینکــه در روایتیکــه همــه مــا حفــظ بودیــم و 

هســتیم آمــده بود:اگــر وجــود مبــارک تــو نبــود زمیــن 

ــه  ــی چ ــد ول ــی بلعی ــود را م ــش ب ــر روی ــه ب ــام آنچ تم

کنیــم کــه نــان تــو خوردیــم و بندگــی شــیطان کردیــم.

واقعاًچقــدر نمک نشناســیم!

14(از اینکــه بــا فــان دوســتمان-که اغلــب اوقــات هم 

دردی از آدم دوا نمــی کند-ســاعت هــا و روزهــا و هفتــه ها 

نشســتیم و حــرف زدیــم و گفتیــم و خندیدیــم ولــی هنــوز 

بلــد نیســتیم بــرای 10 دقیقــه بنشــینیم و با تــو حــرف بزنیم.

15(از اینکــه در مجلــس شــادیمان جایــی بــرای تــو 
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وجــود نداشــت چــرا کــه آنقــدر متعفــن و بــد بــود کــه 

مائکــه و مؤمنیــن را ســخت آزار مــی داد تــا چــه برســد 

بــه تــو کــه فرزنــد فاطمــه ای!

16(از اینکــه از کنارمــان بارهــا  و بارهــا گذشــتی و 

بــر مــا ســام کــردی و مــا چــون تــو را ناشــناس یافتیــم 

جــواب ســامت را ندادیــم و یــا شــاید بــه خاطــر گنــاه 

ــو را ندیدیــم و  ــان کــور و کــر شــدیم کــه اصــًا ت چن

ــه  ــر چ ــه ه ــاال ک ــن ح ــل همی ــنیدیم مث ــت را نش صدای

تــاش مــی کنیــم صدای»هــل مــن ناصــر ینصرنــی« ات 

را نمــی شــنویم.

17(از اینکــه تــو همیشــه دســتت بــرای بیــرون 

ــان دراز  ــه طرفم ــاد ب ــاه و فس ــاب گن ــاندن از منج کش

بــود ولــی بــی ادبانــه حاضــر نشــدیم دســتت را بگیریــم 

ــم. ــدا کنی ــا نجــات پی ت

18(از اینکــه تــو پیوســته بــه فکــر مــا بودیولــی مــا 

در همــان حــال بــا قهقهــه شــیطانی مثــل یــک اســب رام 

افســارمان را دســت شــیطان دادیــم و در پــی اش مســتانه 

دویدیــم تــا از او عقــب نمانیــم.

ــداری  ــو در غــم هــای مــا ســهمی ن 19(از اینکــه ت

ــم مثل؛کار،تجــار ــا را مــی خوری ــی چیزه ــا غــم خیل م

ت،آینده،فامیــل،ازدواج و...و بــرای برطــرف شــدن 

همــه ایــن غــم هــا هــم تــاش مــی کنیــم ولــی در بیــن 

غــم هــای مــا از غــم تنهایی،غریبی،مظلومیت،اضطــرار 

ــه ای تــو ســهمی وجــود  و مشــکات و گریــه هــا و نال

ــدارد. ن

ــم  ــی خــوب بلدی 20(از اینکــه حــرف زدن را خیل

ــه  ــه عرص ــی ب ــی وقت ــو ول ــی گویی ــم م ــعر ه ــی ش حت

عمــل  کــه میرســیم همــه بــه یکدیگــر نــگاه مــی کنیم و 

ــا دیگــری کاری کنــد! هــر کــس منتظــر اســت ت

ــاه  ــف او را در چ ــرادران یوس ــر ب ــه اگ 21(از اینک

انداختنــد مــا هــم تــو را در چــاه غیبــت اســیر کردیــم.

22(از اینکــه تــو جایگاهــی در برنامــه ریــزی هــای 

زندگــی فــردی و اجتماعــی و سیاســی مــا نــداری.

23(از ایــن کــه شــیطان و نفــس از کمبــود معرفــت 

ــد و  ــو ســوء اســتفاده کردن ــه ت ــا نســبت ب و شــناخت م

ــه  ــد گفتنــد کــه مــا از نزدیــک شــدن ب ــو ب آنقــدر از ت

تــو مــی ترســیم.

24(از ایــن کــه شــیطان چنــان امــر را بــر مــا مشــتبه 

کــرد کــه بــه جــای تــرس از خــود مــا را بــه تــرس از تــو 

و مــدارا و دوســتی بــا خــودش کشــانده اســت بطــوری 

ــش  ــت های ــر او و خیان ــب ب ــاد و نهی ــه جــای فری کــه ب

بــر ســر خداونــد فریــاد مــی کشــیم کــه چــرا تعجیــل در 

ظهــور نمــی کنــد و بــر ســر تــو فریــاد مــی کشــیم کــه 

چــرا ظهــور نمــی نمایــی!

25(از اینکــه همچــون دشــمنانت ظهــورت را بعیــد 

ــرای همیشــه و هــر  ــد ب ــم و حــال آنکــه بای و دور دیدی

لحظــه آمــاده مــی بودیــم.

26(از اینکــه وظیفــه مــا آمــدن بــه اســتقبال تو بــود ولی 
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از ســر ضعــف و... منتظــر شــدیم تــا تــو به طــرف مــا بیایی.

ــود را  ــال خ ــی و م ــر و جوان ــا عم ــه م 27(از اینک

بــی برکــت و نامبــارک کردیــم چــرا کــه چیــزی از آن 

ــود  ــات خ ــه نج ــو ک ــدس ت ــداف مق ــو و اه ــرای ت را ب

ــم. ــداده ای ماســت اختصــاص ن

28(از اینکــه نــه صبــح هــای جمعــه در میــان ندبــه 

کننــدگان گریــه فــراق مــی کنیــم  و نــه غــروب جمعــه 

کــه دلهــا از نیامدنــت غمگیــن اســت نالــه فراقــی داریم.

29(از اینکــه نبــودن تــو را بــه عنــوان یــک فاجعــه 

هنــوز درک نکــرده ایــم.

افســردگی،  همــه  ایــن  باعــث  اینکــه  از   )30

ــان  ــامانی خودم ــزاران نابس ــراب و ه ــردرگمی، اضط س

هســتیم کــه بــا فاصلــه گرفتــن از تــو بر خــود روا داشــتیم.

31(از اینکــه در ببعــد اقتصــادی بــرای خواهــش هــا 

ــه  و اهــداف خــود هــر چــه خواســتیم و توانســتیم هزین

ــت درازی  ــال نیزدس ــت الم ــه بی ــا ب ــه بس ــم و چ کردی

کردیــم ولــی بــرای اهــداف تــو و رفــع موانــع ظهــورت 

و تبلیــغ و شناســاندن تــو بــه مــردم جهــان ســهمی را در 

امــوال خــود مــد نظــر نگرفتیــم.

32(از اینکــه بعضــی از مــا حتــی حــق واجــب الهــی 

تــو را کــه در اموالمــان و بــه عنــوان خمس وجود داشــت 

ــا مــال حــرام وغصبــی و بــدون  از تــو دریــغ کردیــم و ب

اجــازه  از تــو آن را بــرای خــود و خانــواده مــان صــرف 

کردیــم و بــه تــو و نیــز ســادات فقیــر ظلــم کردیــم.

33(در اینکــه مــا در عبادتمــان نیــز از تو جــدا بودیم 

اگــر عــزاداری کردیــم منتقــم اصلــی خــون حســین )ع( 

و ســایر اهــل بیــت یعنــی تــو را فرامــوش کردیــم.

34(از اینکــه در بعــد جهانــی نیــز بــر خــاف 

ــاد  ــرای ایج ــادی را ب ــای زی ــه ه ــه هزین ــمنانت ک دش

ــد  ــو اختصــاص داده ان تنفــر و تــرس مــردم جهــان از ت

ــه  مــا امکانــات ایــن کشــور را کــه کشــور توســت  و ب

برکــت وجــود تو ایــن امکانــات نصیــب ما شــده،آنطور 

ــز  ــت و نی ــس و محب ــاد ان ــرای ایج ــود ب ــته ب ــه شایس ک

ــم. ــرف نکردی ــو ص ــه ت ــبت ب ــی نس ــناخت جهان ش

35(از اینکــه هنــر مــا هنــر دیــدن هنــر تو را نداشــت 

ــه مظاهــر محــدود آن  ــه زیبایــی پرداختیــم ب امــا اگــر ب

بســنده کردیــم. افســوس کــه بســیاری از هنرمنــدان مــا 

هنــر اظهــار زیبایــی را ندارنــد و هنــر آنهــا اظهــار زشــتی 

وفســادآفرین بــود.

ــم الشــأن،  ــزرگ و عظی ــر ب ــز،ای رهب ــام عزی ای ام

ــه  ــراف نام ــت اعت ــن اس ــان ای ــوز و مهرب ــدر دلس ای پ

مــا دربــاره بــی وفایــی هــا، نامهربانــی هــا و جفاهایمــان 

ــی عاطفگــی  ــن همــه ب ــا ای ــم ب ــه تو.نمــی دانی نســبت ب

همــه  کــه  هایمــان  نافرمانــی  و  ها،آزارها،گناهــان 

چــون ســیلی هایــی بــه صــورت مبــارک توســتچه مــی 

ــن! ــوالی م ــه ای م ــن هم ــا ای ــی ب کنی؟!ول

هــر چنــد غــرق بحــر گناهــم ز صــد جهــت                                        

گــر تــو شــفاعتم کنــی ز اهــل رحمتــم
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1- تحلیل های سند 2030

در دو هفتــه گذشــته ســند ملــی آمــوزش 2030 ایران 

رونمایــی و موجــب نگرانــی جامعــه علمــی - آموزشــی 

ــن  ــه ای ــن اســت چــرا ســند ب کشــور شــد. اوالً ســؤال ای

مهمــی بــدون هیچ گونــه اطاع رســانی قبلــی و حتــی 

ــت گذار و  ــر، سیاس ــای تصمیم گی ــور نهاده ــدون حض ب

ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش ــذار از جمل قانون گ

و چهره هــای علمــی کشــور و خبرنــگاران رونمایــی 

شــد و جزئیــات آن منتشــر نشــده اســت؟ثانیاً وزیــر علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری گفتــه کمیســیون علمــی، فرهنگی و 

تربیتــی ســازمان ملــل )یونســکو( در ایــران در چارچــوب 

عمــل جهانــی آمــوزش 2030 و مطابــق بــا آخریــن 

مصوبــات و دســتورات بین المللــی اقــدام بــه تدویــن ســند 

ــؤال  ــت. س ــرده اس ــران ک ــی 2030 ای ــوزش مل ــی آم مل

اول: چــرا چنیــن ســندی در ســکوت کامــل و بــدون 

نظرخواهــی از کارشناســان تدویــن شــده و در معرض نقد 

و بررســی عالمانــه جامعــه علمــی - آموزشــی کشــور قرار 

ــد در  ــن ســندی بای ــا چنی ــه اســت؟ ســؤال دوم: آی نگرفت

مراجــع قانونــی صاحــب صاحیــت کشــور مثــل شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی و براســاس معیارهــای تربیتــی و 

ســبک زندگــی ایرانــی- اســامی تدویــن و بــه تصویــب 

برســد یــا از ســوی یونســکو و بــا همــکاری بانــک جهانی 

و براســاس معیارهــای لیبرالــی و ســرمایه داری دیکتــه 

شــود؟ ســؤال ســوم: وجاهــت قانونــی و صاحیــت علمی 

- آموزشــی کمیســیون یونســکو چیســت که تدوین ســند 

ملــی آموزشــی کشــور به دســت آن ســپرده شــده اســت؟ 

ــه اهــداف آمــوزش ســند 2030 در  ــوم گفت ــاً وزیرعل ثالث

ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، نقشــه جامــع 

علــم و فنــاوری کشــور و برنامــه  توســعه ششــم گنجانــده 

ــه  ــند ب ــن س ــه ای ــل از اینک ــرا قب ــؤال: چ ــت. س ــده اس ش

تصویــب مراجــع قانونــی از جملــه شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی و مجلــس شــورای اســامی برســد، دولــت آن 

را بــه اجــرا گذاشــته؟ آیــا نماینــدگان مجلــس کــه اکنــون 

ــه  ــتند، ب ــم هس ــه شش ــب برنام ــی و تصوی ــغول بررس مش

ایــن امــر واقفنــد؟ رابعــاً از ســال 94 دولــت تعهــد کــرده 

ســند 2030 یونســکو و شــاخص های 18گانــه آن را 

اجــرا و مطالبــات آموزشــی ســازمان ملــل را وارد کتــب 

ــه  ــوم گفت ــر عل ــد. وزی ــور کن ــی کش ــی و آموزش درس

ایــران موظــف اســت گــزارش پیشــرفت کار را ســاالنه بــه 

مراجــع بین المللــی ارائــه دهــد. ســؤال: چــرا دولــت بــدون 

مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و تائیــد شــورای محترم 

نگهبــان، در پاریــس مقــر یونســکو متعهــد بــه اجــرای آن 

ــت و  ــد و بیس ــل یکص ــاس اص ــر براس ــت؟ مگ ــده اس ش

پنجــم قانــون اساســی هرگونــه ایجــاد تعهــد بــرای کشــور 

در مجامــع بین المللــی نیــاز بــه تصویــب مجلــس شــورای 

ــن تعهــد موجــب ســلطه  ــا اگــر ای ــدارد؟ و آی اســامی ن

ــد؟  ــوع نمی باش ــل 153 ممن ــاس اص ــود براس ــه ش بیگان
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ــور  ــر کش ــی ب ــلطه فرهنگ ــب س ــند 2030 موج ــا س آی

ــی ســبیل در  ــی نف ــی و فقه ــده حقوق ــا قاع نمی شــود و ب

تضــاد نیســت؟ خامســاً ایــن ســند و توافــق بــا یونســکو که 

قــرار اســت مبنــای تعلیــم و تربیــت تمــام دوران تحصیــل 

دانش آمــوزان و دانشــجویان کشــور قــرار گیــرد، کجــای 

نقشــه جامــع علمــی کشــور قــرار دارد؟ قطعــاً چنیــن 

ــه  ــدی متوج ــیب ج ــوذی دارد و آس ــداف نف ــندی اه س

ــوم  ــر عل ــد. سادســاً وزی ــم و تربیــت می کن نظــام تعلی

تصریــح کــرده تهیــه ســند ملــی آمــوزش 2030 

یــک حرکــت هوشــمندانه اســت. بــا توجــه بــه ســؤاالت 

بی پاســخ فــوق، راز محرمانــه تدویــن و تصویــب و اجــرا 

ــی  ــند و رونمای ــن س ــی ای ــد بین الملل ــردن و دادن تعه ک

ــن  ــرده ای ــت پ ــرادی پش ــان و اف ــه جری ــت و چ آن چیس

ــد؟  ــرار دارن حرکــت هوشــمندانه! ق

2- ســازمان ملــل ابــزاری بــرای پیشــبرد اهــداف 

ــراِل  ــر لیب ــکو تفک ــای یونس ــی و مبن ــلطه جهان ــام س نظ

ــت.  ــاد اس ــامی در تض ــر اس ــا تفک ــد و ب ــرب می باش غ

همچنیــن بــا اســتناد بــه ســند منتشــر شــده از ســوی 

پنتاگــون، یونســکو طبــق دکتریــن امنیــت ملــی آمریــکا 

ــایر  ــکا در س ــت های آمری ــرای سیاس ــای اج ــزو بازوه ج

ــی  ــی رود و دســتورالعمل های اصل ــه شــمار م کشــورها ب

خــود را از ایــن مرکــز دریافــت می کنــد، کــه تازه تریــن 

رئیس  جمهــور  اوبامــا  توســط  ســال2011  آن  مــورد 

ــا حضــور و ســخنرانی  ــاغ و در ســال 2015 ب ــکا اب آمری

میشــل اوبامــا همســر رئیس جمهــور آمریــکا در کنفرانس 

عنــوان  تحــت  آمــوزش«  در  »نــوآوري  بین المللــي 

پایتخــت  دوحــه  در  توســعه«  بــراي  »ســرمایه گذاري 

ــان  ــند 2030 در هم ــاس آن س ــانی و براس ــر به روز رس قط

ــا  ــس ب ــکو در پاری ــر یونس ــان 94 - در مق ــال - 13 آب س

حضــور وزرای آمــوزش و پــرورش کشــورهای عضــو از 

جملــه ایــران تصویب شــد. اوباما خــرداد 93 در دانشــکده 

ــود  ــرده ب ــد ک ــورک تاکی ــت نیوی ــت پوین ــی وس نظام

»نهادهــای بین المللــی از ســازمان ملــل گرفتــه تــا صنــدوق 

بین المللــی پــول و بانــک جهانــی را آمریــکا شــکل داده و 

ایــن نهادهــا تقویت کننــده نیــرو و تــوان آمریــکا و بخشــی 

از رهبــری آمریــکا هســتند.«  نکتــه جالــب اینجاســت کــه 

ــا کمــک  ــکا ب ــی آمری ــن امنیــت مل سیاســت های دکتری

اجــرا  کشــور  در  دولتــی  بودجه هــای  و  دســتگاه ها 

می شــود!

3- براســاس چــه معیــار عقلــی و منطقــی چنیــن 

اعتمــادی از ســوی مســئوالن کشــور بــه یــک نهــاد 

ــد  بین المللــی شــده کــه ســوابق آن مشــخص اســت؟ بای

گفــت ایــن اعتمــاد از جنــس همــان اعتمــادی اســت کــه 

استراتژیســت های جریــان لیبــرال، مذاکــرات هســته ای را 

طراحــی و بــه دســتگاه دیپلماســی کشــور تحمیــل کردند 

کــه اکنــون وزیــر امــور خارجــه مجبــور بــه اعتــراف بــه 

ــودن آن شــد. اشــتباه ب

4- متاســفانه علی رغــم ادعــای دفــاع از حقــوق 
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محرمانه ســازی  آن،  ســند  از  رونمایــی  و  شــهروندی 

بســیاری از مســایل بــرای مــردم و دور زدن نهادهــای 

قانونــی کشــور و دادن تعهــدات بین المللــی مغایــر بــا 

ــی اســت کــه  ــن و ارزش هــای کشــور جــزو اتفاقات قوانی

ــم، در حالی کــه  طــی ســال های گذشــته شــاهد آن بودی

دانســتن حــق مــردم اســت. حــق جامعــه اســت بدانــد ســند 

ــا موجــب  ــرای کشــور اســت ی 2030 متضمــن منافعــی ب

ــور  ــده کش ــل آین ــراف نس ــلی و انح ــن نس ــات بی تعارض

می شــود و هویــت ایرانــی - اســامی را هــدف قــرار داده 

اســت؟ قطعــاً ایــن اقدامــات ناشــی از حساســیت و نگرانی 

ــه علمــی- آموزشــی  ــژه جامع ــه وی ــه ب ــش جامع از واکن

ــت پرده آن  ــان پش ــل جری ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــور ب کش

ــود. ــزار ش ــکوت برگ ــائل در س ــاش دارد مس ت

ــد  ــی مانن ــارت خوب ــر عب ــند 2030 در ظاه 5- در س

آمــوزش و توســعه پایــدار بــه کار بــرده شــده، امــا آنچــه 

کــه از نتیجــه عملــی آن بــه دســت می آیــد تغییــر باورهای 

ــا سیاســت های  مــردم و هماهنــگ کــردن نســل آینــده ب

ــی  ــم جهان ــوان نظ ــت عن ــرمایه داری تح ــلطه س ــام س نظ

اســت. همان گونــه کــه در دیگــر اســناد بین المللــی ســخن 

از صلــح جهانــی گفتــه شــده امــا نتیجــه آن اســناد، جنگ 

و خونریــزی و خشــونت در اقصــی نقــاط جهــان اســت.

از  اســتقاده  ســند  ایــن  توجیهــی  دالیــل  از   -6

توانمندی هــای بین المللــی بیــان شــده، در حالــی کــه 

ــن اســت کــه در پــس قــول و قرارهــای  حقیقــت امــر ای

داده شــده، بایــد داده های اطاعاتی آموزشــی و پرورشــی 

ــه  ــان ک ــم، چن ــا بگذاری ــار خارجی ه ــور را در اختی کش

وزیــر علــوم تصریــح کــرده ســاالنه بایــد ایــن اطاعــات 

ارســال شــود و نگرانــی ایــن اســت کــه ایــن اطاعــات در 

اختیــار نهادهــای جاسوســی دنیــا و به ویــژه ســیا و موســاد 

ــًا رخ داده اســت. ــه کــه قب ــرد!، آن گون ــرار گی ق

ــودن تســاوی جنســیتی و  ــه محــور ب ــا توجــه ب  7- ب

ــند 2030،  ــی در س ــی غرب ــبک زندگ ــر و س ــوق بش حق

نگرانــی مهم تــر ایــن اســت کــه دادن این گونــه تعهــدات 

بین المللــی بــدون تصویــب در مراکــز تصمیم گیــری 

فشــارهای  زمینه ســاز  خــود  کشــور،  قانونگــذاری  و 

ــه  بین المللــی و تصویــب قطعنامه هــای ســازمان ملــل علی

ملــت ایــران بــه بهانه هــای حقــوق بشــری خواهــد شــد و 

ــدام  ــروش اق ــده ای وطن ف ــدات ع ــن تعه ــای همی ــر مبن ب

ــد و  ــکا می کنن ــور آمری ــه رئیس جمه ــه ب ــتن نام ــه نوش ب

از او می خواهنــد تحریم هــا را علیــه ملــت ایــران تشــدید 

کننــد، هماننــد آنچــه کــه طراحــان و حامیــان و ســران فتنه 

88 در آن ســال در نامــه بــه اوبامــا و در چنــد هفتــه اخیــر با 

نامــه نوشــتن بــه ترامــپ انجــام دادنــد. 

8- خصوصی ســازی مــدارس را نیــز بایــد در جهــت 

اجــرای همیــن ســند2030 ارزیابــی کــرد. رئیس  جمهــور 

ســال 94 در آییــن نکوداشــت مقــام معلــم تاکیــد می کنــد 

ــه گام از  ــج و گام ب ــه تدری ــد ب ــرورش بای ــوزش  و پ »آم

حالــت دولتــی بــودن خــارج شــود«. در حالــی کــه 
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ــار از دولت هــا  خصوصی ســازی آموزشــی و ســلب اختی

و حاکمیــت کشــورها کــه توســط میلتــون فریدمــن 

اقتصــاددان آمریکایــی پیشــنهاد شــده، مهم تریــن ویژگــی 

ــه شــده از ســوی یونســکو و  ســند آموزشــی2030 دیکت

ــت  ــی اس ــرمایه داری جهان ــام س ــداف نظ ــتای اه در راس

منابــع  و  جریان هــا  نفــوذ  آن  دســتاورد  مهم تریــن  و 

ــی  روشــنفکری و ســکوالر در فضــای آموزشــی و تربیت

کشــور بــر مبنــای آموزه هــای غربــی اســت. ایــن هــدف 

ــوان  ــا عن ــکو ب ــای یونس ــای راهنم ــکارا در کتابچه ه آش

ــه  ــورد. ب ــم می خ ــه چش ــی« ب ــی جهان ــوزش همگان »آم

ــت  ــین های دول ــی تئوریس ــه برخ ــت ک ــل اس ــن دلی همی

یازدهــم علنــا اعــام می کننــد »دوره آمــوزش  و پــرورش 

ــان رســیده اســت.«! ــه پای ایدئولوژیــک ب

ــرای فراهــم کــردن  ــن تفکــر ب ــان پشــت ای 9- جری

ــتی در  ــدا نشس ــی« ابت ــوذ آموزش ــند نف ــن »س ــرای ای اج

تیــر93 بــا حضــور مشــهورترین چهره هــای اقتصــاد 

ــریف  ــگاه ش ــی در دانش ــی و خارج ــرمایه داری داخل س

ــس توســعه  ــوان »کنفران ــش را تحــت عن ــن همای و دومی

عدالــت آموزشــی« بــا حضــور برخــی مســئوالن اجرایــی 

ــرد. ــزار ک ــور برگ کش

10- نکتــه فاجعه بــار اینجاســت کــه تاکنــون اعضای 

ــت  ــدگان مل ــی و نماین ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

در مجلــس شــورای اســامی واکنشــی بــه تدویــن و 

ــد  ــان نداده ان ــود نش ــند 2030 از خ ــی س ــرای غیرقانون اج

و بی توجهــی بــه ایــن ســند مهــم آموزشــی کشــور زمانــی 

قابــل درک می شــود کــه رئیــس  فرهنگســتان علــوم 

پزشــکی 8 آذر 94 در مصاحبــه ای در خصــوص ســند 

ــی در عرصــه ســامت«  بین المللی»آمایــش آمــوزش عال

در بــاره  گفت وگــو  و  مکاتبــه  »در  می کنــد  تاکیــد 

فاجعه برانگیــز بــودن آن، بــا شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی، معــاون آموزشــی وزارتخانــه مربوطه و رؤســای 

کمیســیون های فرهنگــی و آمــوزش عالــی مجلــس، همــه 

ــود و تصویــب شــد!!!« ــد مــا نفهمیدیــم چــی ب گفتن

طرح هــای  دارد  اصــرار  دولــت  درحالــی   -11

ــه جــای طــرح  ــون یونســکو را ب ــی و خــاف قان غیربوم

ــرح  ــک ط ــه ی ــرورش ک ــوزش  و پ ــن آم ــول بنیادی تح

بومــی و مصــوب اســت، بــه اجــرا گــذارد تــا زمینــه هضــم 

هویــت ملــی -  اســامی و نســل آینــده کشــور در پــروژه 

ــر معظــم انقــاب  ــی شــدن فراهــم شــود، کــه رهب جهان

تاکیــد دارنــد »مــا بــرای تربیــت نســل آینــده بــا حریفــی 

بــه نــام »نظــام ســلطه بین المللــی« مواجــه هســتیم کــه برای 

ــران برنامــه دارد.  ــژه ملــت ای ــه وی نســل جــوان ملت هــا ب

نوســازی نظــام آموزشــی به شــیوه تقلیــدی و رونویســی از 

دســت غربی هــا کاری غلــط اســت. آمــوزش و پــرورش 

در قانــون اساســی، مســئله ای »حاکمیتــی« اســت و دولــت 

ــت 95(.  ــد«. )12 اردیبهش ــی کن ــد نقش آفرین بای

 دکتر محمدحسین محترم

سنــد 2030 یونسکــو چیزی نیست 

که جمهوری اسالمی تسلیم آن شود
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ــد نمــاز خوانــدن ،تنهــا  برخــي از کارشناســان عتقدن

غــذاي روح انســان نیســت بلکــه جســم انســان هــا را نیــز 

ــکالت  ــا مش ــارزه ب ــا را در مب ــد و آن ه ــي کن ــت م تقوی

ــد. ــي ده ــاري م ــره ی روزم

ــد ،  ــي مان ــت م ــاز ثاب ــت نم ــا در حال ــم ه ــي چش وقت

ــه  ــده و در نتیج ــود آرام ش ــه خ ــود ب ــم خ ــر ه ــان فک جری

تمرکــز فکــر افزایــش مــي یابد.ثابــت مانــدن چشــم باعــث 

بهبــود ضعــف و نواقصــي ماننــد نزدیــک بینــي مــي شــود 

ــت باعــث افزایــش مقاومــت  ــي ایــن حال ــه لحــاظ روان و ب

ــا آرام را از  ــکار ن ــي و اف ــي خواب ــده و ب ــرد ش ــي ف عصب

ــد. انســان دور مــي کن

ایســتادن د رحالــت نمــاز باعــث تقویــت حالــت 

تعادلــي بــدن شــده و قســمت مرکــزي مخچــه را کــه محــل 

کنتــرل اعمــال و حــرکات ارادي اســت ، تقویــت مــي کنــد 

ــن  ــرف کمتری ــا ص ــرد ب ــود ف ــي ش ــث م ــل باع ــن عم وای

نیــرو و انــرژي بــه انجــام صحیــح حــرکات بعــدي بپــردازد.

نمــاز قســمت فوقانــي بدن را پــرورش داده و ســتون 

ــتقیم  ــت مس ــرده و آن را در حال ــت ک ــا را تقوی ــره ه مه

نــگاه مــي دارد.تقویــت ماهیچــه هــاي شــکم ، حفــظ ســالمت 

ــه و  ــع یبوســت مزمن،ســوء هاضم ــوارش و رف دســتگاه گ

بــي اشــتهایي از دیگــر خــواص نمــاز خوانــدن و رکــوع در 

نمــاز اســت .

ــه  ــوع ماهیچ ــت رک ــد در حال ــي گوین ــان م کارشناس

هــاي اطــراف ســتون مهــره هــا منبســط مــي شــود کــه در 

ــت. ــر اس ــمپاتیک مؤث ــردن س ــادل ک متع

مــدت زمــان خوانــدن ذکــر رکــوع نیــز باعــث تقویــت 

ــاو ران هــا مــي شــود  عضــالت صــورت و گــردن ،ســاق پ

ــاي  ــمت ه ــون در قس ــان خ ــه جری ــب ب ــن ترتی ــه ای وب

ــدن ســرعت مــي بخشــد. ــف ب مختل

ــه از  ــردن زمین ــم ک ــدن ،فراه ــم ب ــم متابولیس تنظی

بیــن رفتــن اکثــر بیمــاري هــا از بــدن ،کمــک بــه افزایــش 

حالــت اســتواري و اســتحکام مغــز و بهبــود ناراحتــي هــاي 

تناســلي از دیگــر خــواص رکــوع در نمــاز اســت.

ــت  ــدن را تقوی ــاي ب ــره ه ــتون مه ــز س ــجده نی س

کــرده و درد هــاي ســیاتیک را آرام مــي کند.ســجده 

عــالوه بــر از بیــن بــردن یبوســت و ســوء هاضمــه ، پــرده 

ــدن  ــد ب ــواد زای ــع م ــه دف ــرده و ب ــت ک ــم را تقوی دیافراگ

بــه دلیــل فشــرده شــدن منطقــه شــکمي کمــک مــي کنــد.

ــون د  ــان خ ــش جری ــث افزای ــن باع ــجده همچنی س

رســر شــده کــه ایــن امــر بــا تغذیــه ایــن غــدد باعــث حفــظ 

شــادابي، زیبایــي و طــراوت پوســت مــي شــود.

ــا از  ــره ه ــدن مه ــاز ش ــطه ب ــه واس ــجده ب ــت س حال

یکدیگــر باعــث کشــیده شــدن اعصابــي کــه قســمت هــاي 

ــه مغــز وصــل مــي کنــد شــده و ایــن  مختلــف بــدن را ب

اعصــاب را در یــک حالــت تعادلــي قــرار مــي دهــد کــه این 

ــز اهمیــت اســت. ــرا ي ســالمت انســان بســیار حائ هــم ب

ــرد شــده و  ســجده باعــث آســودگي وآرامــش در ف

عصبانیــت را تســکین مــي دهــد.

ــا و ران  ــالت پاه ــت عض ــیدن و تقوی ــتحکام بخش اس

هــا، کمــک بــه نفــخ معــده و روده، بهبــود فتــق، از خــواص 

نشســتن بعــد از نمــاز اســت.

روشــن اســت کــه نمــاز فلســفه خــاص خــود را دارد کــه 

ــه حــق اســت و آن  ــه قــرب ب ــا معــراج مؤمــن و مای همان

را بایــد فقــط بــراي خداونــد تعالــي خوانــد و نــه بــه انگیــزه 

فوایــد و آثــاري از ایــن دســت.

نماز چه اثـری بر جسم می گذارد ؟

گردآورنده :معصومه یاراحمدی 

منابع:مجله راه موفقیت133

سایت سالمت . 
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اعتکــاف

برنامــه اعتــکاف همچــون ســالهای قبــل بــا حضــور 

ــدی  ــور ج ــه ط ــتان ب ــطح شهرس ــه در س ــاب مبلغ ط

انجــام پذیرفــت. امســال نیــز در 22 و 23 و 24 فروردیــن 

ــر از  ــتان 30 نف ــات شهرس ــازمان تبلیغ ــکاری س ــا هم ب

طــاب مبلغــه ایــن مدرســه بــه مســاجد جامــع شهرســتان 

جهــت امــور تصحیــح قرائــت نمــاز، احــکام و اجــرای 

برنامــه هــای فرهنگــی اعــزام گردیدنــد کــه بحمــدهلل بــا 

تــاش ایــن مبلغیــن گرامــی از ســالهای قبــل، بــا کیفیتی 

بهتــر انجــام گرفــت.

بــا ســام و درود دوبــاره خدمــت طــاب 

کوشــا و توانمنــد

در ایــن فصــل از گاهنامــه، یکبــار دیگــر مهمتریــن 

ــه  ــه علمی ــی مدرس ــری و اجتماع ــی ،هن ــار فرهنگ اخب

ــر درآورده  ــته تحری ــه رش ــا را ب ــام اهلل علیه ــه س محدث

ایــم امیــد اســت کــه نوشــته حقیــر مــا حــق طــاب ایــن 

ــه جــا بیــاورد مدرســه را ب

پذيــرش حــوزه هــای علميــه خواهــران 

مدرســه علميــه محدثــه ســام اهلل عليهــا

جهــت ســال تحصیلــی 97-96 مدرســه علمیــه محدثه)س( 

ــاه 95  ــن م ــش را در بهم ــت خوی ــل فعالی ــالهای قب ــون س همچ

ــا مقطــع تحصیلــی  ــه در ســطح 2 حــوزه ب جهــت پذیــرش طلب

دیپلــم و ســیکل آغــاز نمــود.

ــه )س(  ــه محدث ــرم مدرســه علمی ــه مدیریــت محت ــه گفت ب

ایــن مدرســه ابتــدا بــا پخــش بنــر و تراکــت در ســطح شهرســتان 

بروجــرد و بخــش اشــترینان کار خویــش را بــا یــاری آقــا امــام 

زمان)عــج( آغــاز نمــوده اســت. مدرســه محدثــه از حــدود 20 

ــع  ــه در مقط ــیکل و 15 مدرس ــی س ــع تحصیل ــه در مقط مدرس

ــم( دعــوت نمــوده اســت. تحصیلــی دوره دوم )دیپل

مــدارس دعــوت شــده بــا مدرســه علمیــه و کیفیــت 

تدریــس و همچنیــن نــوع تحصیل در حوزه علمیه آشــنا شــدند. 

در مراســماتی کــه جهــت دعــوت ایــن عزیــزان تــدارک گرفتــه 

شــد ایــن عزیــزان بــا برنامــه هــای متنوعــی کــه توســط مدرســه 

ــا محیــط حــوزه آشــنا گردیدنــد  علمیــه آمــاده گردیــده بــود ب

ــن آمــوزش ســطح 2 و ســطح 3 مدرســه  ــا تــاش معاونی کــه ب

بحمــدهلل پذیــرش در ایــن مدرســه بــه نحــو عالــی و همچنیــن بــا 

ــه پایــان رســید. آمــاری بســیار خــوب در 30 فروردیــن 95 ب
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ايــام فاطميــه

ــورت  ــه ص ــال 95 ب ــه در س ــماتی ک ــی از مراس یک

عمومــی در ســطح شهرســتان بروجــرد بــا حضــور عمــوم 

مــردم صــورت گرفــت مراســم  شــهادت حضــرت فاطمه 

زهــرا ســام اهلل علیهــا بــود.

فرزانــه  و  مــردم شــریف  از عمــوم  بــا دعــوت 

شهرســتان بروجــرد و ســخنرانی زیبــا و پــر فیــض اســتاد 

محتــرم اخــاق مدرســه علمیــه حاجیــه خانــم عباســی در 

ــا و  ــام اهلل علیه ــرا س ــرت زه ــات حض ــه خصوصی زمین

مداحــی پــر شــور مــداح معــروف و نامــی شــهر حــاج آقا 

مجیــد یاراحمــدی ایــن مراســم را بــه شــور معنــوی خــود 

ــدر  ــاب گرانق ــوگواری ط ــی و س ــا مداح ــانده و ب رس

ایــن مدرســه بروجــود نازنیــن آقــا صاحــب الزمــان )عــج( 

تســلیت و تعزیــت عــرض نمودنــد ایــن مراســم در بیــت 

ــد. ــزار گردی ــردی)ره( برگ ــی بروج ــت اهلل نجف آی

همچنیــن بــه گفتــه معاونــت فرهنگــی مدرســه  بجــز 

ــغ و مداحــی  ــن جهــت تبلی ــن مراســم عمومــی، مبلغی ای

مراســمات ســطح شــهر اعزام گردیدنــد. در مجمــوع این 

ــه عاشــقان حضــرت  ــا تــاش و همــت خالصان مراســم ب

زهــرا ســام اهلل )طــاب حــوزه علمیــه محدثــه)س(( بــه 

نحــو احســن انجــام پذیرفــت.

ــا  ــاج آق ــلمين ح ــام والمس ــت االس حج

ــم ــب ق ــغ و تهذي ــت تبلي ــعيدی از معاون س

مدیریــت محتــرم و مؤســس محتــرم مدرســه علمیــه 

والمســلمین  االســام  حجــت  از   95/12/19 مــورخ 

ســعیدی از معاونــت تبلیــغ و تهذیــب حــوزه کــه از 

ــدارس  ــزرگ م ــان ب ــغ و مدرس ــوزه تبلی ــان ح سرشناس

ــل  ــه عم ــوت ب ــی گردند،دع ــوب م ــم محس ــه ق علمی

آوردنــد تــا طــاب گرانقــدر از وجــود سرشــار از علــم 

ایشــان در زمینــه طلبگــی و تبلیــغ آشــنا گردیــده و ایــن 

اســاتید گرانقــدر را ســرلوحه امــر مقــدس تبلیــغ خویش 

ــد. ــرار دهن ق

حــاج آقــا ســعیدی بعــد از تقدیــر از مدرســه علمیــه 

محدثــه ســام اهلل کــه ایــن فرصــت را در اختیــار ایشــان 

قــرار دادنــد ابتــدا ســرآغاز ســخن خویــش را بــا آداب 

طلبگــی آغــاز نمودنــد. ایشــان بهتریــن ادب در طلبگــی 

را اخــاص معرفــی کــرده و خاطــر نشــان کردنــد کــه 

رمــز موفقیــت یــک طلبــه در نیــت خالصانــه و عاقــه او 

ــادت  ــت را در عب ــز موفقی ــد و رم ــی باش ــی م ــه طلبگ ب

ــد  ــان فرمودن ــتند. ایش ــی دانس ــودن نم ــد ب ــل و عاب کام

عالــم از عابــد برتــر اســت و نیزتبییــن فرمودنــد کــه چــرا 

عالــم از عابــد برتــر مــی باشــد. درپایــان ایشــان از طاب 

ــود را  ــوزی خ ــم آم ــات عل ــن لحظ ــدر ای ــتند ق خواس

ــش  ــرم خوی ــاتید محت ــتفاده الزم را از اس ــته و اس دانس

ببرنــد و ســعی کننــد علــم آمــوزی را بیــش از عبــادت 

اهمیــت دهنــد زیــرا اگــر علــم انســان بــه حــد خویــش 

ــا  ــت. ت ــد داش ــی نخواه ــرای او معنای ــادت ب ــد عب نرس
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ــون  ــال و جهــان پیرام ــورد خــدای متع شــناختمان در م

بــاال نــرود نمــی دانیــم چــه کســی را و چگونــه عبــادت 

کنیــم . عبــادت همــراه علــم برتــر و شــیرین تــر اســت و 

مــورد قبــول تــر.

ــه  ــک طلب ــه ی ــی ک ــی از آداب ــان فرمودند:یک ایش

بایــد ســرلوحه کار خویــش قــرار دهــد تــا در تبلیغــات 

ــود  ــم خ ــر عل ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــذار باش ــم اثرگ ه

بیفزایــد و عــاوه بــر دروس حــوزوی بــه مطالعــه و 

ــردازد. ــق بپ تحقی

اردوی تفريحی،فرهنگی،پژوهشی

در تاریــخ 96/01/30 بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی و 

فرهنگــی مدرســه علمیــه محدثــه حــدود 50 نفــر از طــاب 

ــی و  ــی تفریح ــه اردوی ــرم مدرس ــاتید محت ــن اس و همچنی

ــتان  ــواده شهرس ــاغ خان ــکان ب ــی در م ــی و پژوهش فرهنگ

بروجــرد برگــزار گردید. در ایــن اردوی یــک روزه معاونت 

ــا  ــرم مدرســه نشســت پژوهشــی ب پژوهشــی و اســاتید محت

موضــوع ســواد رســانه ای تشــکیل دادنــد کــه ایــن نشســت 

بــا اســتقبال طــاب و اســاتید مواجــه گردیــد.

ــف و  ــن نشســت طــاب و اســاتید نظــرات مخال در ای

موافــق خــود را با ســواد رســانه ای بیــان کردند.اکثــر موافقین 

بــر ایــن نظــر بودنــد کــه بایــد ســواد رســانه ای باالیــی داشــته 

ــرم  ــگ ن ــمن در جن ــای دش ــزار ه ــی از اب ــرا یک ــند زی باش

اســتفاده از فضــای مجــازی اســت. اما عــده ای معتقدنــد باید 

اولویتهــا در نظــر گرفتــه شــود و کســی کــه مــی خواهــد در 

ایــن فضــا وارد شــود بایــد متخصــص باشــد و طبــق شــرایط 

وارد گــردد تــا بتوانــد شــبهات را بــه خوبــی پاســخ دهــد.

نوروز 96

ــا  ــان ب ــاله همزم ــر س ــی کــه ه ــه های یکــی از  برنام

شــروع ســال نــو طــاب مدرســه علمیــه محدثهســام اهلل 

در آن شــرکت مــی کننــد دیــدار بــا موســس محتــرم و 

ــلمین  ــام والمس ــت االس ــاب حج ــه جن ــوار مدس بزرگ

ــد عــزه( مــی باشــد. ــا ســعید بروجردی)زی حــاج آق

ــورخ  ــام اهلل م ــه س ــه محدث ــه علمی ــاب مدرس ط

ــه دیــدار مؤســس محتــرم مدرســه رهســپار  96/01/04 ب

گردیدنــد و ضمــن تبریــک و تهنیــت خدمــت مؤســس 

مدرســه علمیــه، دیــداری در ســال جدیــد بــا ایــن 

بزرگــوار نــو کردنــد و از نصایــح و ســخنان پــر بار ایشــان 

ــرده و توتیــای چشــم خویــش قــرار  اســتفاده کافــی را ب

ــد. دادن
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برگزاري جشن بزرگ نيمه شعبان
 روز جمعــه مــورخ 96/02/22 مصــادف بــا عیــد نیمــه شــعبان مدرســه علمیــه محدثــه )ســام اهلل علیهــا( بروجــرد 

جشــن باشــکوهی در بیــت معظــم آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ علــی محمــد نجفــی بروجــردی)ره( برگــزار نمــود.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور طــاب ،اســاتید حــوزه و عمــوم بانــوان شهرســتان بروجــرد برگــزار شــد ابتــدا ســرکار 

ــه  ــه علمی ــاب مدرس ــرود ط ــروه س ــه گ ــد. در ادام ــاوت کردن ــد ت ــد از کام اهلل مجی ــی چن ــی آیات ــم رحیم خان

محدثه)ســام اهلل( بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد. همچنیــن مســابقه مولــودی خوانــی بیــن 5 نفر از شــرکت کننــدگان در 

مراســم برگــزار شــد و هدایایــی بــه ایشــان اعطــا گردیــد.

 

ــام  ــه ام ــی راجــع ب ــا( مطالب ــه )ســام اهلل علیه ــه محدث ــم عباســی از اســاتید مدرســه علمی ــه ســرکار خان در ادام

عصر)عــج اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( و همچنیــن مــادر گرامــی ایشــان حضــرت نرجــس خاتــون و چگونگــی تولــد 

آن امــام همــام بیــان فرمودنــد و ســپس بــه مولــودی خوانــی پرداختنــد.
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خبرنگــار گاهنـامه ظهور 
مدرسه علميه محدثه سام اهلل 

عليها معصومه ياراحمدی
خدمــت  تحیــت  و  درود  بــا 
مدرســه  محتــرم  مدیریــت  شــما 
ــه  ــام اهلل  حاجی ــه س ــه محدث علمی
آرزوی  و  رازجــو  شــهین  خانــم 
توفیقــات و طــول عمــر بــرای شــما 

بزرگــوار.
مــورد  در  ســوال  چندیــن 
دغدغــه هــر ســاله پذیــرش طــاب 
در ســطح 2 و 3 مــدارس علمیــه 
خواهــران بــه خصــوص مدرســه 
علمیــه محدثــه ســام اهلل داشــتیم که 
ــن مدرســه همچــون  ــد اســت ای امی
ــی  ــای بزرگ ــل موفقیته ــالهای قب س

بــه دســت آورده باشــند
بفرمائیــد  رازجــو  خانــم 
ــت و نحــوه عملکــرد مدرســه  کیفی
جهــت جــذب و پذیــرش دانشــجو 
چگونــه اســت بــه خصــوص در 
ســال 96-95 ایــن امر چگونــه انجام 
پذیرفت،همچنیــن راجع بــه پذیرش 
ســال 97-96 توضیحاتــی بفرمائیــد.

ــات  ــه و عنای ــا توج ــداهلل ب بحم
آقــا صاحــب الزمــان )عجــل اهلل 

تعالــی فرجــه الشــریف( در ســال 
ــا  ــل ب ــد ســالهای قب ــز مانن جــاری نی
اســتقبال خانمهــای جــوان ، متدیــن 
ــرد  ــتان بروج ــتعداد شهرس ــا اس و ب
ــتان  ــطح اس ــم و در س ــه بودی مواج
بیشــترین ثبــت نــام از متقاضیــان 
مدرســه  بــه   ، حــوزه  بــه  ورود 
محدثــه بروجــرد اختصــاص یافــت.

ــع  ــه در دو مقط ــه محدث مدرس
ثبــت نــام داشــت. مقطــع ســطح 
3)فــوق  ســطح  و  2)لیســانس( 
اســت  ذکــر  بــه  لیســانس(.الزم 
مقطــع ســطح 2 شــامل دو دوره) 
دارنــدگان  بــرای  ســاله   5 دوره 
مــدرک دیپلــم بــه بــاال و دوره 7 
مــدرک  دارنــدگان  بــرای  ســاله 

ســیکل( مــی باشــد.
از   3 ســطح  مقطــع   در 
ــت  ــطح 2 ثب ــدرک س ــدگان م دارن
نــام بــه عمــل آمــد البتــه بــرای 
اولیــن بــار مرکــز محتــرم مدیریــت 
ــدگان  قــم اعــام نمــود کــه از دارن
مــدرک کارشناســی که مدرکشــان 
همســو بــا دروس حــوزوی مــی 
باشــد نیــز ثبــت نــام بعمــل مــی آید.

مدرســه  پذیــرش  تقاضــای 

ــال 97- ــت س ــرد جه ــه بروج علمی
یــک  دو،  ســطح  مقطــع  در   96
دیپلــم  ورودی  نفــره    30 کاس 
ورودی  نفــره   30 کاس  یــک  و 
ســه  ســطح  مقطــع  در  و  ســیکل 
ــت  ــوده اس ــره ب ــک کاس 15 نف ی
ــه اســتقبال زیــادی  ــا توجــه ب ولــی ب
کــه شــده اســت احتمــال دارد اگــر 
انشــاء اهلل امکانــات فراهــم شــود 
ــرم  ــس محت ــازه موس ــا اج ــم ب بتوانی
حجــت  آقــای  جنــاب  مدرســه 
آقــا  حــاج  والمســلمین  االســام 
ســعید بروجردی)زیــد عــزه( تعــداد 

کاســها را افزایــش دهیــم.
در پذیــرش وجــذب طــاب 
را  نقــش  بیشــترین  کســانی  چــه 
دارنــد، شــما بــا توجــه بــه مدیریــت 
ــانی را در  ــه کس ــه چ ــه علمی مدرس
جــذب و پذیــرش طــاب مؤثــر 

ــد؟ ــی دانی م
 20 از  بیــش  طــی  بنــده  اوالً 
مدرســه  خدمــت  در  کــه  ســال 
ــام  ــا تم ــتم، ب ــاب هس ــه و ط علمی
وجــود حــس کــرده ام کــه همیشــه 
ــام  ــا ام ــات آق ــی و عنای ــاف اله الط
زمان)عــج( اولیــن مؤلفــه در جــذب 



23

ــه حــوزه علمیــه مــی باشــد. افــراد ب
دعــای  و  خالصانــه  نیــات  ثانیــاً 
مؤســس محتــرم مدرســه جنــاب 
حجــت االســام و المســلمین حــاج 
ــد عــزه( ــا ســعید بروجــردی )زی آق

ــر اســت.ثالثاً تمــام  در ایــن امــر مؤث
،اســاتید و طــاب  عزیــزان کادر 
بــه  افــراد  نیــز در جــذب  عزیــز 

ــد. ــوده ان ــر ب ــوزه مؤث ح
ــر  ــید اگ ــته نباش ــرض خس باع
صحبتــی داریــد بــرای افــرادی کــه 
ثبــت نــام کــرده انــد و کســانی کــه 
ســالهای آینــده توفیــق طلبگــی مــی 

یابنــد بفرمائیــد.
ــج(  ــام زمان)ع ــا ام ــی آق طلبگ
افتخــاری بــزرگ اســت کــه شــامل 
هــر کســی نمــی شــود. کســی کــه 
طلبــه مــی شــود پــا جــای پــای 
انبیــاء و اولیــای الهی)علیهــم الصاة 

والســام( مــی گــذارد و وظیفــه ای 
مهــم را بــر دوش مــی گیــرد. در 
ایــن راه یــک طلبــه بــا آموختــن 
ــا  ــتن آنه ــه کار بس ــی و ب ــوم دین عل
ابتــدا بایــد بــه خودســازی و تزکیــه 
ــه انتشــار  ــردازد و ســپس ب نفــس بپ
مســائل و احــکام دینــی در بیــن 

ــارد. ــت گم ــه هم ــراد جامع اف
مســتحضرید  کــه  همانگونــه 
و  هجمــه  مــورد  مــا  جامعــه 
شــده  واقــع  فرهنگــی  شــبیخون 
اســت و دشــمنان اســام و مســلمین 
را  خــود  تــوان  و  قــدرت  تمــام 
انــد  بــه کار گرفتــه  راه  ایــن  در 
تضعیــف  را  مســلمانان  کــه 
ــن  ــتاورد ای ــفانه دس ــد و متاس نماین
فســاد،انحرافات  ترویــج  تهاجــم 
جنســی،اعتیاد،طاق، ایجــاد تردیــد 
ســبک  ترویــج  و  اعتقــادات  در 

زندگــی بیگانــه مــی باشــد . طــاب 
ــای  ــیب ه ــن آس ــش ای ــرای کاه ب
بســیار  تربیتــی  نقــش  اجتماعــی 
بایــد تــاش  مهمــی دارنــد لــذا 
ــا و  ــج ارزش ه ــا تروی ــا ب ــد ت نماین
رفتارهای اســامی همچــون قرآن و 
عتــرت و نمــاز و عفــاف و پوشــش 
اســامی ؛ بــا گســترش ایــن آســیبها 

در جامعــه مقابلــه کننــد .
طلبگــی  کام  ی  خاصــه  و 
عشــق اســت ، عشــق بــه خــوب 
زیســتن ، عشــق بــه پــاک بــودن 
،عشــق بــه خداونــد متعــال و اولیــاء 
ــه  ــق ب ــام( عش ــم الس ــی )علیه اله
ــق و  ــن عش ــا ای ــدا ، و ت ــدگان خ بن
عاقــه در قلــب و وجــود کســی 
ــه ی  ــد طلب جــاری نشــود نمــی توان
ــد. ــش باش ــام زمان ــرای ام ــی ب خوب
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رؤيت هال در باد شرقی
س. اگــر در شــهری شــرقی مــاه دیــده شــود بــرای همــه ی شــهرهای غربــی هــم اول مــاه ثابت میشــود؟ و یــا این 
بــه فاصلــه ی دو شــهر بســتگی نــدارد؟ واگــر مثــا کســی در ژاپــن کــه جــزو شــرقی تریــن کشــور هــا اســت مــاه را 

ببینــد بــرای کل دنیــا اول مــاه ثابــت میشــود؟
س. اتحــاد افــق در رؤیــت هــال شــرط اســت. و مقصــود از اتحــاد افــق، شــهرها و یــا کشــورهایی اســت کــه از 

جهــت احتمــال رؤیــت هــال و عــدم احتمــال رؤیــت یکســان باشــند وتشــخیص آن بــا مکلــف اســت.
راههای ثبوت اول ماه

س. آیــا کســی کــه مرجــع تقلیــد دیگــری دارد در ثبــوت اول مــاه مــی توانــد بــه مقــام معظــم رهبــری رجــوع 
کنــد؟ راههــای ثبــوت اول مــاه چیســت ؟

ج. اصــل ثبــوت رؤیــت هــال مــاه، تقلیــدی نیســت، بلکــه اگــر شــخص از گفتــه و اعــام نظــر یک مرجــع تقلید، 
اطمینــان بــه رؤیــت مــاه پیــدا کنــد، بایــد ترتیــب اثــر دهــد؛ در هــر صــورت اول مــاه بــه پنــج چیــز ثابت می شــود:

اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند.
دوم: عــده ای کــه از گفتــه آنــان اطمینــان پیــدا مــی شــود بگوینــد مــاه را دیــده ایــم و همچنین اســت هــر چیزی 

کــه بــه واســطه آن اطمینــان پیدا شــود.
سوم: دو مرد عادل بگویند که ماه را دیده ایم،

چهارم: سی روز از اول ماه بگذرد.
پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

ماک رؤيت هال
س. رؤیــت مــاه نــو بــا ابــزار چــه حکمــی دارد آیــا رویــت تصویــر هــال مــاه بــا اســتفاده از دوربیــن مخصــوص 

و انعــکاس نــور و بازخوانــی اطاعــات ضبــط شــده توســط رایانــه، بــرای اثبــات اول مــاه کفایــت مــی کنــد ؟
ج. رؤیــت بــا وســیله، فرقــی بــا رؤیــت بــه طریــق عــادی نــدارد و معتبــر اســت. مــاک آن اســت کــه عنــوان 
رؤیــت محفــوظ باشــد. پــس رؤیــت بــا چشــم و بــا عینــک و بــا تلســکوپ محکــوم بــه حکــم واحدنــد. امــا در مورد 

انعــکاس بــه رایانــه کــه درآن صــدق عنــوان رؤیــت معلــوم نیســت محــل اشــکال اســت.
روزه نگرفتن بخاطر امتحان

ــورد روزه  ــت، در م ــاز اس ــت س ــه سرنوش ــور ک ــوص کنک ــی الخص ــات عل ــل امتحان ــه فص ــه ب ــا توج س. ب

استفتائات جدیدرهبري 
درزمينه ماه مبارک رمضان 
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ــت؟ ــش چیس حکم
ج. صــرف داشــتن امتحــان مجــوز تــرک روزه نیســت و در صورتــی کــه روزه نگیریــد معصیــت کرده ایــد و 
بایــد قضــای روزه هــا را و نیــز کفــاره آن را انجــام دهیــد؛ البتــه مــی توانیــد بعــد از اذان صبــح تــا قبــل از اذان ظهــر 

بــا رفتــن بــه مســافت شــرعی روزه خــود را در ســفر افطــار کنیــد و بعــداً فقــط قضــا نماییــد.
روزه زن شيرده

س. همســرم فرزندمــان کــه 40 روزه مــی باشــد را شــیر میدهــد، نســبت بــه روزه در مــاه مبــارک رمضــان چــه 
وظیفــه ای دارد ؟

ج. اگــر بــه دلیــل کــم یــا خشــک شــدن شــیر بــر اثــر روزه، خــوف ضــرر بــر طفــل داشــته باشــد، روزه را افطار 
کنــد وبــرای هــر روز بایــد یــک مــّد طعــام )تقریبــاً 750 گــرم گنــدم یــا نــان یــا جــو یــا برنــج یــا آرد( به فقیــر بدهد 
و قضــای روزه را هــم بعــداً بجــا آورد؛ و اگــر قضــای روزه را بــدون عــذر تــا مــاه رمضــان بعــد انجــام ندهــد، کفاره 

تأخیــر )یــک مــّد طعــام بــرای هــر روزه( واجــب می شــود
و در صورتــی کــه عــذر او در افطــار روزه خــوف ضــرر بــرای خــودش بــوده، حکــم ســایر موارد خــوف ضرر 
را دارد و در صــورت اســتمرار ایــن خــوف تــا مــاه رمضــان ســال بعــد، قضــا از او ســاقط اســت و فقــط فدیــه )یــک 

مــد طعــام( بــر وی واجب اســت.
فرو بردن اخاط سر و سينه در حال روزه

س. فرو دادن خلط که از راه بینی وارد حلق می شود روزه را باطل می کند؟
ج. فــرو بــردن اخــاط ســر و ســینه، تــا بــه فضــای دهــان نرســیده، اشــکال نــدارد، ولــی اگــر داخــل فضــای 

دهــان شــودو عمــدا فــرو بــرد، بــه احتیــاط واجــب روزه باطــل مــی شــود.
مسواک و مضمضه کردن در حال روزه

س. آیــا مســواک زدن یــا مضمضــه کــردن روزه را باطــل میکنــد، اگــر هنــگام وضــو یــا غیــر آن بــدون اختیــار 
آب فــرو رود چــه حکمــی دارد ؟

ــر  ــا خمی ــن آب دهــان کــه آغشــته ب ــرو رفت ــد از ف ــی بای ــدارد ول ج. مســواک زدن در حــال روزه اشــکال ن
دنــدان و آب اســت جلوگیــری شــود؛ بلــه اگــر روزه دار در هنــگام وضــو بــرای نمــاز واجــب قــدری آب در دهــان 
بگردانــد و مضمضــه کنــد و آب بی اختیــار فــرو داده شــد، روزه اش صحیــح اســت و قضــا بــر او واجــب نیســت. 

ولــی در غیــر وضــوی نمــاز واجــب، احتیــاط واجــب آن اســت کــه قضــا نمایــد.
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استفاده روزه دار از قطره چشم
س. آیا قطره چشم روزه را باطل میکند؟

ج. ریختن دوا در چشم برای روزه دار اشکال ندارد. چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد، کراهت دارد.
فرو بردن بزاق در حال روزه

س. کســی کــه روزه اســت و بــوی غــذا را استشــمام کنــد و بزاقــش ترشــح شــود اگــر ایــن بــزاق را قــورت بدهــد 
روزه اش باطل میشــود؟

ج. در فرض سوال باطل نمی شود.
روزه گرفتن در اماکن چهارگانه تخيير

ــجدالحرام و  ــون مس ــت همچ ــر اس ّ ــاز مخی ــدن نم ــته خوان ــل و شکس ــن کام ــزار بی ــه نمازگ ــی ک س. در اماکن
مســجدالنبی)صل اهلل علیــه و آلــه( وحائــر حســینی)علیه الســام ( و مســجد کوفــه، اگــر  کســی کمتــر از ده روز بماند، 

آیــا بــدون قصــد ده روز جایــز اســت روزه بگیــرد؟
ج. حکــم تخییــر در اماکــن چهارگانــه اختصــاص بــه نمــاز دارد؛ و روزه ی مســافری کــه قصــد اقامــت ده روز 

نکــرده، صحیــح نیســت.
نذر روزه در سفر در ماه رمضان

س. کسی که در ماه رمضان در سفر است، آیا می  تواند نذر کند روزه بگیرد؟
ج. خیر، جایز نیست.

رسيدن به محل اقامت؛ بعد از اذان ظهر
س. اگــر بــه جایــی ســفر کنــم کــه قصــد دارم ده روز در آن جــا بمانــم ولــی بعــد از اذان ظهــر بــه آن جــا برســم 

آیــا روزه آن روز صحیــح اســت؟
ج. روزه آن روز صحیح نیست و باید قبل از اذان ظهر در محل اقامت ده روز باشید.

استفراغ عمدی در حال روزه
س. استفراغ عمدی موجب بطان روزه است و آیا کفاره هم دارد ؟

ج. استفراغ عمدی موجب بطان روزه است ولی کفاره ندارد.
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ــا و  ــه انتظــار آمــدن باب کــودک کــه بــودم روزهــا را ب
شــب هــا را بــا شــوق دیــدن او بــه صبــح مــی رســاندم.بابا در 
شــهر دیگــری کار مــی کــرد و مــا بــه دالیلی نمی توانســتیم 
رحــل اقامــت در آن شــهر بیفکنیم.اگر چــه االن که فکرش 
را مــی کنــم هیچوقــت زندگــی مشــترک بــه ایــن شــکل را 
بــه رســمیت نمــی شناســم.مگر اینکــه شــرایط خاصی پیش 
بیایــد و مجبور شــوم چنــد ماه از همســرم دور باشــم.با تجربه 
ای کــه از ایــن نــوع زندگــی دارم فکــر مــی کنــم همــه زن 
و شــوهرهایی کــه جــدا از هــم زندگــی مــی کننــد بســیار 
شــکننده و آســیب پذیــر و حتــی بینــار میشــوند چه رســد به 
گلهای نوشــکفته زندگیشــان که با نوازش و محبت و بوســه 
پــدر و مــادر ســیراب مــی کشــند و قــد مــی کشــند.ثمره این 
جداییهــا مــرگ زودرس پــدر و پیــری زودرس مــادرم بــود.

همــه امید من در روزهــای دوری از بابــا،آرام گرفتوقت 
هایــی کــه در خانــه بــود آنقدر به ســر و کلــه اش مــی پریدم 
ــول  ــن گوگ ــت .م ــی رف ــر م ــه اش س ــی حوصل ــه گاه ک
بابــا بــودم.در ادبیــات بابــا ایــن کلمــه یعنــی دختــر نازنــازی و 
دوســت داشــتنی بابا.مــا چهار پســر و دو ئختر بودیــم اما نگاه 
و محبتــی کــه پــدر بــه مــن داشــت بــا بقیــه فــرق می کــرد و 
البتــه خواهــر و بــرادران مکــرم هــم بنــده را بــه عنــوان عضــو 

ســوگلی خانــه تحمل مــی کردنــد!!
عشــقی کــه بــه او داشــتم تبدیــل بــه تعصــب شــده بود.

در هــر مهمانــی و مجلســی داییهــا و عموهــا برای اینکه ســر 
بــه ســرم بگذارنــد حــرف بابــا را مــی انداختنــد و مــن با همه 
بچــه و کوچکــی ام ســینه ســپزر مــی کــردم و شــدیدا با همه 

ــا  ــداری مــی کردم.باب ــم طرف دعــوا مــی کــردم و از باباجون
چشــمانش ســبز بــود و متفــاوت از افــراد خانــواده بــود.االن 
وقتــی بــه خواهــر زاده هــا و بــرادرزاده هایــم نــگاه مــی کنــم 
ــری از  ــم شــاید اث ــال مــی کن گــردش چشمهایشــان را دنب

رنــگ چشــمش در آنهــا بیابــم.
االن دلــم برایــش بــه انــدازه تمــام دنیا تنگ شــده آنقدر 
کــه وقتــی عمویــم را مــی بینــم بــه خاطــر شــباهتی کــه کــه 
بــه بابــا دارد آرامــش پیــذا مــی کنم.هیــچ کــس نمــی توانــد 
درک کنــد چقــدر دلــم لــک زده تــا فقــط یــک بــار دیگــر 
او را ببینمخــودم را برایــش لــوس کنــم از ایــن و آن بــراش 
شــکایت کنــم و او هــم بــا نــگاه خســته و مهربانــش بــه مــن 
بوید:گوگــول بابــا ناراحــت نباش.خــودم بــه انــدازه یک دنیا 

دوســتت دارم.
پانــزده ســال اســت کــه پــدر در آغــوش خــاک آرام 
گرفتــه و مــن هــر وقــت بــه یــاد خســتگی هایــش مــی افتــم 

قلبــم از شــدت دلتنگــی مــی خواهــد از تپــش بایســتد...
ــه. ــن ســخن نگفت ــا م ــدر ب ــزده ســال اســت کــه پ پان

ــه مــن اخــم نکــرده.... ــم نکــرده و ب نصیحت
ــاورم نشــده دســتهای  پانــزده ســال اســت کــه هنــوز ب
مهربانــش را از دســت داده ام....پانــزده ســال اســت کــه هنــوز 
واژه ای بــه قدرتمنــدی و غــرور و صابــت پــدر نیافتــه ام تــا 

بتوانــد قــدر و انــدازه اش را توصیــف کنــد...
ســالهای دلتنگــی بــرای پــدر مــی گــذرد و تنهــا چیزی 
کــه بــرای جبران عشــق پــدر از دســتم بــر میآید هدیــه هایی 

ســت کــه بــر بــال مایــک برایــش می فرســتم.
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شــهدا چفیه داشتند... من چادر دارم...
من چادر می پوشــم، چادر مثل چفیه محافظ من اســت...اما چادر از چفیه بهتر اســت...

آنان چفیه می بســتند تا بســیجی وار بجنگند... من چادر می پوشــم تا زهرایی  زندگی کنم...
ــی  ــن  چــادر م ــوده ی شــیمیایی نشــود... م ــس هایشــان آل ــا نََف ــد ت ــی کردن ــس م ــه را خی ــان چفی آن

ــم... ــوده دور بمان ــای آل ــس ه ــا از نَف پوشــم ت
آنــان موقــع نمــاز شــب بــا چفیــه صــورت خــود را مــی پوشــاندند تــا شناســایی نشــوند...  مــن چــادر 

مــی پوشــم تــا از نــگاه هــای حــرام پوشــیده باشــم...
آنــان چفیــه را ســجاده مــی کردنــد و بــه خــدا مــی رســیدند... مــن بــا چــادرم نمــاز مــی  خوانــم تــا 

بــه خــدا برســم...
آنــان بــا چفیــه زخــم هایشــان را مــی بســتند... مــن وقتــی چــادری مــی بینــم یــاد زخــم  پهلــوی مــادرم مــی 

افتــم...
ــا چــادر  صورتــم را  ــا چفیــه گریــه هــای خــود را مــی پوشــاندند... مــن در مجلــس روضــه ب ــان ب آن

مــی پوشــانم و اشــک هایــم را بــه چــادرم هدیــه مــی دهــم...
آنــان بــا چفیه زندگی می کردند... من بدون چادرم نمــی توانم زندگی کنم...

ــد... مــن چــادر ســیاهم را  ــت داده ان ــادرم امان ــياهی چ ــه س ــان را ب ــون ش ــرخی خ ــان س آن
ــان باشــم... ــرای آن ــی ب ــدار خوب ــا امانت ــی پوشــم ت محکــم م
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اشــار
هــر جامعــه برای شــکل گیــری و رشــد اجتماعــی خود، 
نیازمنــد بهره منــدی از الگوهــای مختلف رفتاری در ســطوح 
مختلــف اســت؛ در ایــران نیز مدتی اســت بــا ادبیات ویــژه ای 
بــه ایــن موضــوع توجــه مــی شــود. »طبیعی اســت بــه اقتضای 
اســامی بــودن جامعــه، بــر ســبک زندگــی اســامی- ایرانــی 
ــای  ــرای نهاده ــاس، ب ــن اس ــر ای ــود و ب ــژه ای ش ــد وی تأکی
اثرگــذار فرهنگــی، هــم چــون خانــواده و رســانه، توجــه بــه 
آمــوزه هــای اســامی و الهــام گرفتــن از الگوهــای معرفــی 
ــی از  ــه نوع ــکل دادن ب ــرای ش ــا، ب ــوزه ه ــن آم ــده در ای ش
ســبک زندگــِی متناســب بــا شــاخص هــای فرهنگــی خاص 

جامعــه ی ایرانی،مهــم خواهــد بــود« )خواجــه پــور، 1262(.
همــان گونــه کــه ســاختارهای بیرونی و موقعیــت های 
فرهنگــی، اجتماعــی و عــادت واره هــای شــکل گرفتــه در 
ذهــن انســان هــا، حاصــل میــدان اجتماعــی و فرهنگــی یــا 
ــاب  ــث انتخ ــل باع ــن عوام ــت؛ ای ــی اوس ــت بیرون موقعی
ــن  ــاس ای ــر اس ــت و ب ــده اس ــاص ش ــبکی خ ــرایط س ش
ســبک و الگــوی خــاص، زندگــی فــردی و اجتماعــی فرد 
را پیــش مــی بــرد؛ همــان طــور کــه زن و مــادر بــه عنــوان 
مهــم تریــن عنصــر تربیتــی در خانــواده، نقــش ســازنده ای 
ــه  ــده دارد. ب ــر عه ــدان را ب ــی فرزن ــری تربیت ــکل گی در ش
همیــن دلیــل نقــش زن بــه عنــوان دومیــن عرصــه ی رشــد 
و تأثیرگــذار در تربیــت انســان، بســیار قابــل تأمل و بررســی 

اســت.
ــه  ــه ب ــعی دارد ک ــه س ــن مقال ــتا، ای ــن راس در ای

ــد: ــخ ده ــر پاس ــای زی ــؤال ه س
- زیربناهــا و عوامــل ســازنده و درون مایــه هــای 

اســامی ســبک زندگــی کدامنــد؟
- تــا چــه حــد زن به عنــوان عامــل تأثیرگــذار محیطی 
در کانــون خانــواده در پیــش بــرد ســبک تربیتــی اســامی 

ــر می باشــد؟ مؤث
ســخن در ســبک زندگــی اســامی در عرصــه ی 
ــم در  ــیار مه ــث بس ــی، از مباح ــردی و اجتماع ــات ف حی
جوامــع انســانی بــوده و ارکان اصلــی شــکل دهــِی هویــت 
اجتماعــی یــک جامعــه را که مشــتمل بــر باورهــا، ارزش ها 
و ســبک زندگــی مــی باشــد. هویــت واقعــی یــک جامعــه 
را، نمــود ظاهــری و ســبک زندگــی مردمــان آن جامعــه، 
ــی و  ــان بین ــی ثمــره ی جه ــه زمان ــد. جامع ــی ده نشــان م
ایدئولــوژی خــود را مــی بینــد که ســبک زندگی متناســب 

بــا باورهــا و ارزش هــای حاکــم بــر آن جامعــه باشــد.
بــا ایــن حــال، جامعــه ی کنونــی نتوانســته اســت بیــن 
باورهــای بنیادیــن و ارزش هــای اصیــل اســامی از یــک 
طــرف و ســبک زندگــی خــود در حــوزه هــای مختلــف، 
ارتبــاط معنــاداری بــه وجــود آورد. در حــال حاضــر، 
ســبک زندگی در کشــورهای اســامی مختلــط از آداب و 
رســوم اســامی و غربــی اســت کــه ناشــی از عدم شــناخت 
ــت  ــد. غفل ــی باش ــامی م ــی اس ــبک زندگ ــح از س صحی
ــب  ــد عواق ــی توان ــه ی ســبک زندگــی اســامی م از ارائ
شــومی را بــرای جوامــع اســامی در پــی داشــته باشــد کــه 
جبــران ناپذیــر خواهــد بــود. حفظ ســبک زندگی اســامی 
و پــای بنــدی بــه آن یکــی از مهــم تریــن عوامــل در حفــظ 
فرهنــگ و ارزش هــای اقتصــادی قلمــداد مــی شــود؛ 
لــذا در طــول تاریــخ یکــی از شــیوه هــای اســتعمارگری، 
تهاجــم بــه نگــرش و ســبک زندگــی در جوامــع اســامی 
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اســت تــا از ایــن طریــق زمینه بــرای تســلط فرهنگــی، اقتصای 
ــر  ــل از تغیی ــردد. قب ــم گ ــدف فراه ــه ی ه ــی جامع و سیاس
ســبک زندگــی، نگــرش و دیــدگاه افــراد نســبت بــه مســائل 
ــا تغییــر  اجتماعــی و فرهنگــی دگرگــون مــی شــود و ب
رفتــار و جهــان بینــی فــرد زمینــه بــرای انحــراف هــای 
ــن مســائل در  ــز فراهــم مــی گــردد. مهــم تری دیگــر نی
ســبک زندگــی شــامل نــوع زندگــی، فعالیــت های معیشــتی، 
فرهنــگ خانــواده مــداری، تشــکیل خانــواده و ازدواج، 
ــی،  ــروی از آداب و رســوم محل ــراد، پی شــیوه ی ظاهــری اف
ــه دیگــران، نــوع شهرســازی، شــیوه ی تفریــح هــا  احتــرام ب
و در نهایــت نــوع کاالهــای مصرفــی مــی شــود. مهــم تریــن 
بخــش ســبک زندگــی، نــوع نگــرش، احســاس هــا، رفتارها، 
باورهــا و ارزش هــای فــردی و اعتقــادی را شــامل مــی گردد. 
از آن جایــی کــه جامعــه ی مــا بــر نظــام دینــی و ارزشــی تکیه 
دارد مــی بایــد ســلوک زندگــی اجتماعــی و فــردی بیانگــر 
ــم اســام در  ــا و تعالی ــوزه ه ــی باشــد. آم ــن اصــول و مبان ای
بــاب شــیوه و ســلوک زندگــی مســلمانان، احــکام و قواعــد 
کاملــی دارد کــه رعایــت ایــن اصــول و قوانیــن الزم و 

ضــروری اســت )خواجــه پــور،1264(.
سبک زندگی دینی، و اسامی- ایرانی

ــث  ــرح بح ــدف از ط ــی، ه ــامی- ایران ــدگاه اس در دی
ســبک زندگــی، بســیار فراتــر از برخــی اهــداف مثبــت 
غربــی اســت. طــرح بحــث ســبک زندگــی، نشــأت گرفتــه 
از یــک دغدغــه ی فرهنگــی و دینــی و بــا هــدف بررســی نقاط 
ــر حســب شــاخص هــای  ــوت ســبک زندگــی ب ضعــف و ق
ــای آن از  ــع آســیب ه ــا و رف ــدام در جهــت ارتق ــی و اق دین
ایــن منظــر اســت چنــان کــه مقــام معظــم رهبــری - مدظللــه- 

مــی فرماینــد: »تمــدن نویــن اســامی، بــدون ســبک 
ــت  ــا اگــر از منظــر معنوی ــرد... م زندگــی شــکل نمــی گی
نــگاه کنیــم -کــه هــدف رســتگاری اســت- بایــد بــه ســبک 
زندگــی اهمیــت دهیــم. اگــر بــه معنویــت و رســتگاری 
معنــوی، اعتقــادی هــم نداشــته باشــیم بــرای زندگــی راحت، 
زندگــی برخــوردار از امنیــت روانــی و اخاقــی، بازپرداختــن 
بــه ســبک زندگــی مهــم اســت... بایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم 
ــه  ــم و ب ــن کنی ــم، تدوی ــن کنی کــه فرهنــگ زندگــی را تبیی
ــن  ــه ای ــا ب ــوب اســام تحقــق ببخشــیم... اگــر م شــکل مطل
معقــوالت بــه طــور جــدی بپردازیــم، پیــش رفــت اســامی 
ــدا نخواهــد کــرد و تمــدن نویــن اســامی شــکل  تحقــق پی
نخواهــد گرفــت، هــر چــه مــا در صنعــت پیــش رویــم، هــر 
چــه اختــراع هــا و اکتشــاف هــا زیــاد شــود، اگــر ایــن بخــش 
را مــا درســت نکنیــم، پیــش رفــت اســامی را معنــای حقیقی 

ــی زاده، 48(. ــم« )ول کلمــه نکــرده ای
درون مایه های اسامی برای سبک زندگی

ــی  ــه م ــود ک ــی ش ــی زاده م ــی از فرهنگ ــبک زندگ س
بایســت در پرتــو ســه نظــام درهــم تنیــده ی بینــش، گرایــش 
و کنــِش برخاســته از همــان فرهنــگ رشــد کنــد. در مقابــل، 
ســبک زندگــی در توســعه و نفــوذ فرهنــگ در بخــش هــای 
گوناگــون جامعــه اثرگــذار خواهــد بــود؛ امــا روشــن اســت 
کــه فرهنــگ نیــز متأثــر از عوامــل متعــددی اســت کــه دین و 

آمــوزه هــای وحیانــی مهــم تریــن عامــل آن اســت.
گوناگــون  وجــوه  بخواهیــم  اگــر  ترتیــب،  بدیــن 
ــت هنجــاری  ــه و بررســی و وضعی ســبک زندگــی را مطالع
و شایســتگی آن را از آمــوزه هــای اســامی اســتنتاج کنیــم 
بایــد بــه بررســی ابعاد متعــدد و متنوع ســبک زندگی، در ســه 
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دســته ی کلــی بینــش، گرایــش وکنــش بپردازیــم. بــر ایــن 
اســاس، بینــش، مجموعــه ای نظــام منــد از باورهاســت کــه 
هویــت انســان براســاس آن تعریــف و ترســیم مــی شــود و 
نمودهــای عینــی و رفتــاری ســبک زندگی انســان مســلمان 
و جامعــه ی اســامی بــا تکیــه بــر همیــن هویــت ظهــور و 
بــروز مــی یابــد. گرایــش نیــز عبــارت اســت از ارزش هــا 
و هنجارهایــی کــه ســلیقه و توانایــی ترجیــح گــروه هــای 
ــه  ــش ب ــد و در کن ــی کن ــی م ــت ده ــی را جه اجتماع
ــامی  ــای اس ــوزه ه ــه از آم ــاری برگرفت ــای رفت ــیوه ه ش
اشــاره دارد. مجموعــه ی ایــن مــوارد در بخــش های ســه گانه 
مــی توانــد نمایــی کلــی از ســبک زندگــی اســامی ارائــه 

ــادی، صدیقــی ارفعــی، 420(. دهــد )نجــف آب
نقش زيستی زنان

ــازی  ــگ س ــرای فرهن ــواده ب ــه در خان ــی ک امکانات
ــط عاطفــی و اجتماعــِی اعضــای  ــد رواب وجــود دارد، مانن
ــود  ــا را در خ ــکل ه ــیاری از مش ــی بس ــه راحت ــواده، ب خان
هضــم مــی کنــد و شــرایط را بــرای رشــد فراهــم مــی کنــد 
کــه بــه نوعــی پیــش زمینــه ای اســت تــا ســبک 
ــه خصــوص  ــی و ب ــط بیرون ــراد را در محی خــاِص اف

جامعــه فراهــم ســازد.
در ســبک زندگــی، اســام وجــود برخــی پیــش 
زمینــه هــای فطــری را بــرای تمایز جنســیتی نقش هــا بدون 
پذیــرش خصلــت جبرگرایانــه، بــرای هــر یــک از والدیــن 
تأییــد کــرده اســت؛ اما در عیــن حال موانــع بیرونــی قادرند 
تأثیــر آن هــا را متوقــف یــا زایــل ســازند، ماننــد تفــاوت در 
قــدرت جســمی و نیــز اقتضاهــای نقــش هــای مــادری کــه 
ایــن خــود نمایــان گــر نقــش مراقبــت گرایانــه ی مــادران 

مــی باشــد. بنابرایــن یــک زن از حیــث تأثیــر محیطــی نقش 
تعییــن کننــده ای دارد )ســترگ، 1162(.

بســیاری از غربیــان، اســام را متهــم کــرده انــد کــه زن 
را جنــس دوم و فروتــر از مــرد مــی دانــد، کــه در آفرینــش 
نقــش طفیلــی را بــر عهــده دارد. ایشــان در اثبــات 
مدعــی انــد کــه ادیــان الهــی آفرینــش نخســتین زن را پس 
از مــرد و از دنــده ی چــپ آدم مــی داننــد. پوشــیده نیســت 
کــه مطلــب فــوق دســت کــم نســبتی نــاروا بــه دیــن اســام 
اســت کــه از بــی توجهــی بــه معــارف اســامی پدیــد آمده 
ــن  ــد در تبیی ــی توان ــر م ــای زی ــه ه ــه نکت ــه ب ــت. توج اس

موضــوع و رفــع پــاره ای از ابهــام هــا مؤثــر باشــد:
 از دیــدگاه قــرآن، هــدف از خلقــت زن و مــرد، 
ــز  ــت و زن نی ــه درگاه اوس ــرب ب ــد و تق ــت خداون عبودی
ــق شــده  ــی خل ــن هدف ــه چنی ــرای رســیدن ب ــرد ب چــون م
اســت. اعتقــاد مــا بــه آفرینــش، بــه ایــن معناســت کــه هــر 
کــدام بــرای رســیدن بــه کمــال خــود خلــق شــده انــد نــه 
ــرای  ــزاری ب ــا اب ــد و زن تنه ــرد باش ــال م ــه، کم آن ک
ــل  ــع مکم ــد؛ در واق ــاب آی ــه حس ــرد ب ــی م ــال یاب کم

ــد. یکدیگرن
ــد و  ــه ی رش ــن عرص ــواده، دومی ــط خان زن در محی
بهــره وری زندگــی را طــی مــی کنــد و چنیــن نیســت کــه 
ــای  ــال دیگــری شــود. زن در همــه ی مزای او اســباب کم
زندگــی ســهیم اســت چــه بــه عنــوان همســر و چــه مــادر، 
طراحــی حقــوق زن در خانــواده نیــز بایــد بــر اســاس همین 
شــخصیت مســتقل و برابــر باشــد )محمــدی مزرعه شــاهی، 

نیســیانی، 1145(.
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مفهوم تربيت از ديدگاه امام علی)ع(
در نهــج الباغــه آمــده اســت: »تــو در نخســتین 
مرحلــه ی آفرینــش نــادان بــودی؛ پــس از گذشــتن مرحلــه 
ای، دانــا شــدی و چــه بســیار اســت مطالبــی کــه حکمــت 
ــران  ــه ات در آن حی ــی، اندیش ــی دان ــت آن را نم و مصلح
اســت و بینــش تــو در آن گــم و غافــل! و پــس از گذشــت 
ــدا  ــرت پی ــی و بصی ــا آگاه ــاره ی آن ه ــل، درب مراح

ــه، خ 31، ص 917(. ــج الباغ ــی« )نه ــی کن م
ــکل  ــی ش ــت یعن ــم و تربی ــه، تعلی ــن خطب ــاس ای براس
یافتــن انســان بــرای محیــط زندگــی و بهــره منــدی مســتمر 
ــده و  ــای زن ــل ه ــه در درون عق ــوغ ک ــای نب ــه ه از گنجین
بیــدار نهفتــه اســت. بدیــن ترتیــب، امــام علــی)ع( مقصــود 
ــت و آن را  ــاخته اس ــن س ــت روش ــت تربی ــود را از ماهی خ
در مفهــوم ایمــان بــه اصــل شــکل پذیــری انســان عاقــل از 
ــرای او از  ــی ب ــط تربیت ــاده ســاختن محی ــک طــرف و آم ی
طــرف دیگــر خاصــه مــی کنــد. از خــال تحلیــل هایــی 
ــی   ــام عل کــه علمــا و دانشــمندان از اندیشــه هــای ام
ــرت،  ــه آن حض ــود ک ــی ش ــوم م ــد، معل ــام داده ان انج
ــه  ــتقل آن را چگون ــی و مس ــتی ذات ــری و هس ــت بش طبیع
ــادی  ــه ی متض ــری مجموع ــت بش ــرد. طبیع ــی ک معرف
ــت  ــاری اس ــف رفت ــای مختل ــزه ه ــا و انگی ــرک ه از مح
ــاری  ــر آن، موضعــی اختی کــه انســان را وامــی دارد در براب
و ارادی بگیــرد و بکوشــد کــه ایــن طبیعــت را از ســطحی 
ــالت  ــود و رس ــدف دار ش ــا ه ــد ت ــرا کن ــاک و مب ــودن پ ب

ــب، 91-90(. ــاند )ادی ــام برس ــه انج ــود را ب خ
مــادر پــس از تولــد کــودک، نخســتین فــرد نزدیک به 
اوســت؛ بــر ایــن اســاس امــام خمینــی)ره( فرمودنــد: »اولیــن 

مدرســه ای کــه بچــه دارد، دامــن مــادر اســت. مــادر خوب، 
بچــه ی خــوب تربیــت مــی کنــد و خــدای نخواســته اگــر 
مــادر منحــرف باشــد، بچــه از همــان دامــن مــادر منحــرف 
بیــرون مــی آیــد.« زندگــی کــودک بــا ارتبــاط زیســتی میان 
او و مــادرش آغــاز مــی شــود و ایــن تأثیــر بــه ویــژه در دو 
ــاوه  ــن ع ــد. بنابرای ــی رس ــه اوج م ــیرخوارگی ب ــال ش س
ــر تأمیــن ســامت زیســتی او، در شــکل گیــری ســامت  ب
ــن رو در  ــد. از ای ــی باش ــر م ــز مؤث ــی او نی ــی و اخاق روان
ــر  ســیره ی تربیتــی معصومیــن  بــه خصــوص امــام علــی  ب
نقــش و اهمیــت شــیر مــادر و نیــز انتخــاب دایــه ی شایســته 

بســیار تأکیــد شــده اســت )ســترگ، 1163(.
متــون اصلــی اســام، بــه طــور مســتقیم بــه تبییــن نقــش 
ــر  ــی، ب ــرده ی دین ــل ک ــان تحصی ــوص زن ــه خص ــان ب زن
ارزش گــذاری ســبک زندگی اســامی در تربیــت فرزندان 
پرداختــه انــد. بــرای مثــال در بعضــی روایــت هــای اســامی 
تنهــا اشــاره شــده بــه برتــری علمــی بعضــی از زنــان نســبت 
بــه مــردان؛ حتــی دربــاره ی دوران ظهــور حضــرت مهــدی  
روایــت هایــی اســت کــه از منتهــای قــدرت علمــی، توانایی 
و غلبــه ی عقلــی زنــان ســخن گفتــه و بــه مبــرز بــودن زنــان 
در عرصــه ی فقاهــت و دیــن شناســی، شــهادت مــی دهــد 
تــا آن جــا کــه زنــان در خانــه هــا بــا کتــاب خــدا و ســنت 
ــح  ــان در مســیر صحی ــد. اگــر زن ــر قضــاوت مــی کنن پیامب
الهــی قــرار گیرنــد، بــا توانایــی بالقــوه ی خــود مــی تواننــد 
خانــواده و جامعــه را از انحــراف هــای اخاقــی و عقیدتــی 
نجــات دهنــد، همــان طــور کــه اگــر بانــوان نســبت بــه آن 
بــی تفــاوت باشــند، زمینــه ی بــروز بســیاری از آســیب هــای 
اجتماعــی را در جامعــه فراهــم مــی کننــد، لــذا تأثیرگــذارِی 
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مثبــت قشــر زنــان تحصیــل کــرده ی علــوم دینــی و نقــش 
ــر  ــش ت ــد بی ــی توان ــه م ــواده و ســپس جامع ــا در خان آن ه
باشــد. بــر ایــن اســاس، افزایــش آگاهــی زنــان از نقــش های 
ســازنده ی خــود و جهــت دهــی آن هــا بــه ســمت اســام 
مــداری، منجــر بــه پیــش گرفتن ســبک تربیتــی اســامی در 

آن هــا مــی گــردد )ســترگ، 1161- 1178(.
کام آخــر

ــی  ــبک زندگ ــت س ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ب
ــا  ــا و گفتاره اســامی شــامل گســتره ی وســیعی از رفتاره
مــی شــود کــه پیامبــر اســام  و پــس از ایشــان، اهــل بیــت  
در زندگــی خــود بــه کار مــی بــرده انــد؛ ولــی اکنــون بایــد 
تــاش کــرد تــا ایــن ســبک و شــیوه ی اســامی در زندگــی 
افــراد نهادینــه شــود؛ و ایــن ممکــن نخواهــد بــود مگــر بــا به 
کار بــردن ســیره ی عملــی ایشــان بــه عنــوان یــک الگــوی 
ــت  ــی بایس ــی. م ــی اجتماع ــف زندگ ــاد مختل ــر در ابع برت
بــرای نهادینــه کــردن ایــن ســبک در زندگــی، مؤلفــه هــای 
آن را شــناخت و راهکارهایــی نیــز در جهــت بــه کار بــردن 
ایــن ســبک اســامی در زندگــی ارائــه داد. داشــتن ســبک 
ــه  ی  ــک جامع ــه ی ــود ک ــی ش ــث م ــامی باع ــی اس زندگ
آرمانــی و مدینــه ی فاضلــه ای کــه در آن همــه ی افــراد 
ــران در  ــود و دیگ ــای خ ــته ه ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ب
تــاش انــد، ایجــاد شــود. در چنیــن جامعــه ای روحیــه ی 
ــکل  ــود و مش ــی ش ــت م ــهروندان تقوی ــن ش ــکاری بی هم
 هــای اقشــار مختلــف جامعــه خــود بــه خــود حــل خواهــد 
شــد )محمــدی مزرعــه شــاهی، موســوی، 1009(. بنابرایــن 
نقــش تربیتــی زن بــه عنــوان مــادر و عامــل مهــم رهبــری در 
تربیــت فرزنــدان بســیار مــورد اهمیــت اســت کــه در واقع از 

یادگیــری زبــان گرفتــه تــا تربیــت فرهنگــی و اجتماعــی او 
تأثیــر بســزایی دارد.
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چکيده
موضــوع ایــن تحقیــق اوصــاف و احــوال مــردم در 
آخرالزمــان قبــل از ظهــور موعود اســت. که بــه روش کتابخانه 
ــردازی  ــا روش توصیفــی داده پ ای اطاعــات جمــع آوری و ب
ــر  ــه ناظ ــق ک ــل تحقی ــؤال اص ــه س ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــارت اســت از: آگاهــی  ــق عب ــوان اســت، اهــداف تحقی به عن
از شــرایط کلــی مذهبی-اخاقــی مــردم آخرالزمــان و ویژگی 
هــای خــاص مــردان، زنــان و کــودکان و علمــای ایــن دوره از 
ــدگان  ــن دوره، نجات دهن ــت فتنه هــای ای ــخ اســت.تا عل تاری
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــا موردبررس ــه ه ــن فتن ــگان از ای و نجات یافت
شــناخت ایــن شــرایط مــی توانــد زمینه ســاز ســعادت و نجــات 
از فتنــه هــا شــود.با توجــه بــه روایــات و احادیثتکان دهنــده ای 
ــات  ــان وجــود دارد، گناهــان و محرم ــورد آخرالزم کــه در م
زیــادی در ایــن دوره زمانــی قبــل از ظهــور موعــود رشــد پیــدا 
مــی کنــد کــه عوامــل مختلفی باعــث ایجــاد شــرایط موردنظر 
مــی گــردد. در ایــن دوره خیلــی آســان حــرام، حــال و حال، 
ــادی  ــی، اقتص ــرایط اجتماع ــود و ش ــی ش ــمرده م ــرام ش ح
و... اســام بــه حــدی مــی رســد کــه گفتــه مــی شــود اســام 
غریــب اســت.از خصوصیــات مــردم و شــرایط ایجادشــده در 
آخرالزمــان مــی تــوان بــه کــم شــدن تعــداد مــردان نســبت بــه 
زنــان و مشــکات ناشــی از آن، حکومــت زنان بر مــردان، فتنه 
هــای علمــا ، دانشــمندان و فتنــه زنــان در جامعــه اشــاره نمــود، 
انســان هــای مؤمــن جایــگاه خــود را ازدســت داده و آدم هــای 
هــرزه، ســخن چیــن، دروغ گــو و... . جایگاه آن هــا را قبض می 
کننــد، تــن پــروری، دنیاپرســتی، دنیاطلبــی صفت بــارز علما و 
دانشــمندان مــی گــردد، بــرادر بــه بــرادر خــود رحم نمــی کند، 
بزرگ ترهــا بــه کوچک ترهــا شــفقت ندارنــد، خودخواهــی، 

تکبــر، فخرفروشــی رواج مــی یابــد، مــردان به زنان شــبیه شــده 
وزنــان بــه مــردان و بی عفتــی و بی حجابــی زنان گســترش یافته 
و تهاجــم و تجــاوز زیــاد می-گــردد، مســاجد جایــگاه معنوی 
ــرای زینــت اســتفاده مــی  خــود را ازدســت داده و قــرآن هــا ب
گردد.ثروت انــدوزی زیــاد مــی گردد و دادن خمــس و زکات، 
اســراف بــه نظــر مــی آیــد، حکومــت هــا بر مــردم ظلــم و جور 
ــه مــردم  روا مــی دارنــد و غــارت، گرســنگی و بیمــاری و... ب
روی آور مــی گردند.عــاوه بــر ایــن فتنــه هــای تهدیدکننــده، 
در آخرالزمــان ســرگرمی هــا و تفریحــات مخالــف دیــن مبین 
اســام رایج می شــود، ازجمله میگســاری، شــطرنج، قمــار و... 
درمجمــوع بســیاری از انســان هــا هــدف آفرینــش را گم کرده 
و زندگــی حیــوان صفتــی پیــدا مــی کننــد.در مقابــل شــرایط 
یادشــده در آخرالزمــان، جامعــه خالی از مؤمن نیســت و انســان 
هــای باایمــان در ایــن شــرایط ســخت، شــدیداً تحــت آزار و 
ــا یقیــن کــه شــگفت انگیزترین  ــد افــرادی ب اذیــت قــرار دارن
مــردم هســتند بــدون امــام و پیامبــر خــود ایمــان آورده و 
خداپرســت و مؤمــن باقــی مــی ماننــد و شــرایط ظهور آقــا امام 

زمان)عجــل اهلل تعالــی فرجــه شــریف( را فراهــم مــی کننــد.
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