
    به یاد او که از جان گذر کرد تا به وصال جانان برسد...

انقالب ها در طول تاریخ حکایت از گرایش انسان به تغییر و نو شدن دارد ...

روح آدمی در کشتی نه چندان آرام زمان، سکون و رکود را بر نمی تابد. پیش می رود تا به مقصد فطری اش که همان 

معبود الیزال است برسد، هر چند گاهی راه را  بی رهنما، بیراهه می رود.

سال ها پیش مردم ایران با الهام از سرشت الهی، تغییر و تحولی بنیادی را در  همه ابعاد اقتصادی فرهنگی اجتماعی 

برای داشـتن جامعه ای سـالم به رنگ خدا اراده کردند و به راهبری و هدایت بزرگمردی، انقالبی تاریخ سـاز را رقم 

زدند.

و ایـن روزهـا مـردی از جنس نور، پرچم عزت و سـربلندی شـجاعت و مردانگی را با خون خود بـر این مرز و بوم 

برافراشـت تا یادمان بماند تغییر و تحول در  بسـتر  آرام زندگی رخ نمی دهد. گاهی برای تغییر باید از عافیت امروز 

گذشت و گاهی فراتر رفت و از خود گذشت.

گاهی باید از جان برای شمع آرمان هایمان، سرپناه کنیم...

سـخن سردبیر
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نویسنده: معصومه نیکوخصال

تحلیل دیدگاه عالمه شمس الدین پیرامون

 حدود مشارکت سیاسی زنان

چکیده

مسـأله ی نظام حکومت پس از عصر ظهور امام معصوم)ع(، اهمیت بس واالیی دارد. به همین سـبب، باید بر 

مبنای دالیل روشـنی که در دسـت اسـت، تبیین گردد؛ به گونـه ای که هیچیک از زوایـای آن دچار غموض و ابهام 

نباشد. ازجمله مباحثی که در این زمینه مطرح است، لزوم مرد بودن حاکم است. علی رغم آنکه برای اثبات این 

امر، فقها به آیات و روایات و اجماع استناد کرده اند، اما عالمه شمس الدین، شرط ذکوریت را برای حاکم جامعه 

قبول ندارند و معتقد به جواز زن بودن حاکم اسالمی هستند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل 

عوامل معرفتی و غیر معرفتی مؤثر بر دیدگاه ایشان در خصوص حدود مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده  است.

کلیدواژه ها: مشارکت سیاسی زنان، عالمه شمس الدین، ذکوریت حاکم

مقدمه
تشـریع و قانون گذاری، زمانی درسـت و به حق اسـت و انسان را به سعادت می رساند که همانگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد. 

هرچه آگاهی قانون گذار نسبت به قوانین تکوینی بیشتر باشد، قوانینی که وضع می کند، انسان را بیشتر به سعادت می رساند. مطمئنا قوانینی 

که از طرف خالق انسـان و جهان وضع می شـود، بیشـترین مطابقت را با طبع و تکوین دارد. فقهای اسـالم، وظیفه ی کشـف این قوانین را 

عهده دار هستند. از این رو بررسی فتاوایی که از طرف آنها صادر می شود، اهمیت می یابد.

درطول تاریخ، تفاوت های تکوینی و فطری میان زن و مرد، دسـتمایه ی سـوء اسـتفاده ی بسیاری از سـودجویان واقع شده است و تنها راه 

نجات زنان از سـوء اسـتفاده در هر عصری، چنگ زدن به قوانین صادره از طرف خداوند اسـت. از این رو، بررسـی فتاوای شاذ و نادری که 

صادر می شود، از این جهت اهمیت می یابد که ممکن است مطابق امر الهی نبوده و زمینه ی سوء استفاده از زنان را فراهم سازد و یا مطابق 

امر الهی بوده و مانع سوء استفاده های احتمالی می شود. از جمله فتاوای نادری که در قرن حاضر صادر شده، فتوا به عدم اشتراط  ذکوریت 

در ریاسـت دولت اسـت که از طرف عالمه محمدمهدی شـمس الدین صادر شده است. ایشان در یک مجموعه ی چهار جلدی، برخی از 

مسایل مهم اجتماعی و سیاسی زنان را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و با روش استداللی و قلمی روان، مسائل را بررسی کرده است. 

در این مقاله، از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل دیدگاه ایشان در کتاب »حدود مشارکت سیاسی زنان در اسالم« پرداخته می شود و این 

کار از خالل بررسی عوامل معرفتی و غیر معرفتی مؤثر بر دیدگاه ایشان و تحلیل آن انجام می پذیرد. به نظر می رسد ایشان باوجود بهره مندی 

از بنیه ی علمی قوی و انجام تالشی ستودنی، به علت تأثیر پذیری از اوضاع سیاسی زمانه و اشتباه در تحلیل اصل اولی عدم والیت، دچار 

اشتباه شده اند.

تبیین موضوع پژوهش
شـرط ذکوریت در حاکم، از جمله مسـائلی اسـت که از طرف کسـانی همچون عالمه در نهج الحق، شهید ثانی در لمعه و محمد حسن 

نجفی در جواهر  الکالم، برآن، ادعای اجماع شده است و به قرینه ی وجود تالزم میان شرط ذکوریت در قضاوت و ریاست دولت، به روایات 

نیز اسـتناد شـده اسـت. با این وجود، در عصر حاضر کسانی مدعی عدم اشتراظ ذکوریت شده اند که از جمله ی آن ها، عالمه محمدمهدی  

شـمس الدین اسـت. ایشـان با وجود آنکه مقید به اسـتفاده از روش های فقهی و اصولی در اسـتنباط 

احکام بوده  اند و در اصل اولِی عدم والیت، با دیگر فقها هم عقیده بوده اند، اما در مورد شرط ذکوریت، 

به نتیجه ای متفاوت از آنچه بر آن ادعای اجماع شـده اسـت، رسـیده اند که جا دارد با تحلیل عوامل 

معرفتی و غیر معرفتی موثر بر این دیدگاه، علت تفاوت دیدگاه ایشان با بسیاری از فقها پی برد.

1. عوامل غیرمعرفتی
منظور از عوامل غیرمعرفتی؛ اموری غیر از اسـتدالل اسـت که فرد را به سـوی قبول یا رد یک نظر 

سـوق می دهـد. عوامل غیرمعرفتی )اعم از اوضـاع بیرونی و احوال درونی( مؤثر بر اقسـام مختلف 

شـناخت، گستره ی وسیعی را شامل می شوند )منصوری و محمدزاده، 1391، 6(، از جمله: خانواده، 

تحصیالت، اوضاع سیاسی زمان و ... 

1-1. خانواده

عالمه شـمس الدین، روز نیمه ی شـعبان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی)علیه السالم( در 

خانـواده ای لبنانی االصل چشـم به جهان گشـود. پدرش به میمنت این تقـارن، نامش را محمد 

مهدی می نامد. وی در دامان مادری پرهیزگار و با عطوفت و در پرتو محبت های پدری پارسا و 

مقاله
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2-1. انسان شناسی

در دیدگاه عالمه شمس الدین، انسان یک نوع از 

انواع جانداران اسـت که تمام افراد آن، در انسانیت 

که نوع بودن نوع، بدان بستگی دارد، برابرند؛ یعنی 

مـردم از حیث انسـان بـودن، با یکدیگـر اختالفی 

ندارند، بنابراین زن با مرد و مرد با زن از این لحاظ 

یکسـانند. به اعتقاد ایشـان، با توجه به آیات قرآن، 

زن و مرد هیچ تفاوتی ندارند و اصل آفرینش انسان 

یکسـان است. یک نوع بودن انسان، اقتضا دارد که تمام افراد بشر، 

خـواه زن و خـواه مـرد از یک وظیفـه  ی عمومی و نقـش و هدف و 

سرنوشـت واحد برخوردار باشند. هدف محوری در آفرینش تمام 

افراد بشـر نسـبت به زن ومرد، یکسـان اسـت. همچنین مأموریت 

آبادانی و سـازندگی زمین و اسـتخراج مواهب و بهره مندی از آنها 

برای زن و مرد برابر است)شمس الدین، 1382، 3(.

از نظر ایشان، میان تفاوت صنفی و تنوع وظیفه  ی خاص، رابطه  ی 

مستقیم وجود دارد. انسان با وجود آنکه یک وظیفه  ی عام و یکسانی 

دارد، موجودی است که از دو صنف مرد و زن تشکیل شده است، 

پس انسان، نه فقط زن است و نه فقط مرد، بلکه مجموع آنهاست. 

اختالف صنفی افراد انسان، موجب می  شود تا شیوه و روش هریک 

از اصنـاف در ایفای نقش خـود و انجام وظیفه  ی خویش با صنف 

دیگـر متفـاوت باشـد، که ایـن حالـت را »تنوع خـاص« می  نامند 

)شـمس  الدین، همـان، 14(. »تنـوع خـاص« به هچیـک از زن و مرد 

نسبت به دیگری ارزش بیشتری نمی دهد.

از نظـر ایشـان، هماننـدی جایـگاه زن در نظـام ارزشـی و نظـام 

حقوقـی و تکمیلی اسـالم، با جایگاه مرد نشـان مـی دهد، تفاوت 

ایـن دو موجـود از لحـاظ توانایی ها وشایسـتگی  ها، تفـاوت ذاتی 

نیست، )شمس  الدین، همان، 21( بلکه این تفاوت ها، ناشی از شرایط 

تربیتی و اجتماعی اسـت که به پیدایش فرهنگی خاص نسـبت به 

زن انجامیده است. فرهنگی که از رشد و شکوفا ساختن توانایی ها 

و شایسـتگی  های زن جلوگیری کرد، باعث شـد تا زن در بعضی از 

زمینه ها، کم  صالحیت تر از مرد و در بعضی دیگر، فاقد صالحیت 

شـمرده شـود. اما حقیقت این اسـت چنین زنی، نتیجه  ی شرایطی 

است که او را نسبت به مرد، یک موجود 

غیر عادی ساخته است.

2-2. ارزش شناسی

ازنظر عالمه شـمس الشـمس  الدین، 

اجتماع و خانواده هر دو اهمیت دارند و 

نباید توجه به یکی، ما را از دیگری غافل 

سازد، زیرا توجه تربیت زن به پرورش او 

در بعد خانواده، محدود می  شود و تعلیم 

وتربیـت - اگـر در کار باشـد- صرفا به این بعـد، اختصاص دارد. 

پدیـده  ی عقب  ماندگـی زن مسـلمان، معلول همین اوضاع اسـت 

)شمس الدین، 1382، 44(.

از نظر ایشان، کار زن با حقوق زناشویی، تعارضی پیدا نمی  کند و 

مرد، حق ندارد همسرش را در  صورتی که با حقوق همسری منافاتی 

نداشته باشد، از کار کردن باز دارد.

ایشـان در ضمـن پذیرفتن تفاوت هـای تکوینی میـان زن و مرد، 

برخی از تفاوت ها را ناشی از شرایط تربیتی و اجتماعی می  دانند و 

در مورد شایستگی زنان برای حکومت  داری می  گویند: زن همانند 

مرد می  تواند جامعه را به سـوی خیر و سـعادت و یا شر و شقاوت، 

رهنمون سـازد، لذا ضعف و ترس و کوتاهـی فکر در زن، نتیجه  ی 

نـوع تربیـت و فرهنگ حاکم بر برخی جوامع اسـت و از سرشـت 

و طبیعـت زن سرچشـمه نمی  گیرد، بلکه قرآن کریـم تصریح دارد 

کـه وضعیت بلقیس، قبل از ایمان به دعوت سـلیمان)علیه السـالم( 

نتیجه  ی جو فرهنگی خاص آن جامعه بود و از نقصان ذاتی او ناشی 

نمی  شد.

ایشـان سرچشمه  ی عقب  ماندگی زن مسـلمان را آداب و رسومی 

می  دانند که به جامعه  ی اسالمی رخنه کرده  اند و الگوی آرمانی یک 

زن مسلمان را نمونه  هایی از زنان می  دانند که در تورات و انجیل به 

آنها اشـاره شده  اسـت و برخی افراد که در مورد زنان نمونه  ای که در 

قرآن معرفی شده  اند، قائل به اصطفا هستند، به این معنا که حالت 

اسـتثنایی در میان زنان به شمار می  آید، اما عالمه شمس  الدین این 

نظـر را قبـول ندارند و با اسـتناد به تفاسـیر و سـیاق آیـات، آن را رد 

می کنند.

عالم، دوران کودکی خود را سپری 

کـرد و به دلیل مراقبت های تربیتی 

خانـواده و ویژگـی هـای رفتـاری 

والدیـن که در عرصه زندگی پایبند 

بودنـد، جوانه هـای  ارزش هـا  بـه 

ایشـان  روان  و  روح  در  فضیلـت 

ریشه دوانید و او را مشتاق معرفت 

ایشـان،  پـدر  نمـود.  حکمـت  و 

حجت االسـالم و المسلمین شیخ 

عبدالکریـم شـمس الدین، از طریـق 

شمس الدین عاملی، فرزند شهید اول، نسبش به این دانشمند جلیل 

القدر می رسد.

رشد یافتن در چنین خانواده ی مؤمن و عالمی، موجب شد اعتقاد 

به حقانیت اسالم چنان در وجودش ریشه بدواند که در سخت ترین 

شـرایط سیاسـی و اجتماعی دسـت از آموزه های اسالم نکشیده و 

بـرای درمان مشـکالت »بازگشـت به اندیشـه ی پویای اسـالم« را 

تجویـز کنـد و از روش هـای اجتهادی دسـت بر نداشـته و اگر در 

جایی، قصد نقد نظر پیشینیان را دارد، از خداوند طلب شناخت راه 

حق را داشته باشد. چنانکه در کتاب »محدوده ی مشارکت سیاسی 

زنان«)شـمس الدیـن، 8831، 55 ( قبـل از نقد دالیلـی که فقیهان در 

زمینـه  ی لـزوم مرد بودن رئیس ارایه کرده انـد، به خداوند بزرگ پناه 

برده و از او در امان بودن از اشتباه و شناخت راه حق را بخواهد.

1-2.تحصیالت، اساتید و دوستان

او از دوازده سالگی، در نجف اشرف تحصیالت حوزوی خود را 

شروع کرد و پس از تکمیل دوران سطح، به خارج فقه و اصول روی 

آورد و  از محضر اسـاتید بزرگواری همچون: آیت الله سید محسن 

حکیـم طباطبایی بهره برد )مجلـه حوزه، ص2(. این اسـتاد بزرگوار، 

درس خویـش را بر پایه ی پرهیز از بحث های بی ثمر و آشـنایی با 

مشکالت روز مسلمانان بنا نهاد و همین ویژگی خوب، موجب شد 

طالب و پژوهشگرانی چون عالمه شمس الدین، امام موسی صدر 

و آیت  اللـه سـید محمدباقر صدر محضـرش را محترم بشـمارند. 

آشـنایی با این اسـاتید و دوستانی همچون شهید صدر که به همراه 

خانواده، با بهره  مندی از دانش و فقاهت، به جهاد 

و اسـتقامت علیه استعمارگران و رژیم بعث عراق 

می پرداختند و مشـاهده  ی زنانی صاحب نظر در 

مسایل مختلف، از   جمله مسایل سیاسی همچون 

بنت الهدی صدر، شاید بی  تاثیر در نوشتن کتاب 

حدود مشارکت سیاسی زنان نبوده است.

1-3. اوضاع سیاسی زمانه

در دیـدگاه آیـت اللـه حکیـم، سیاسـت، نه  تنها 

نکوهیده نبود، بلکه عین دیانت و وظیفه  ی همه  ی 

مومنان شناخته می شد. در این عرصه نیز شمس الدین به یاری استاد 

شـتافت و در مبارزات اسـالمی به رهبری ایشـان در عراق، حضور 

فعال داشـت. ایشـان پس از پایان تحصیالت در نجف اشـرف، به 

لبنان سـفر کردند و در فعالیت های سیاسـی از جمله عضویت در 

شـورای عالی شـیعیان لبنان حضور یافتند. ایشان بعد سیاسی را به 

نفع بعدمعرفتی، تا اندازه  ای کنار می زد. اهداء کتاب »نظام الحکم 

و االداره فی االسـالم« به خالفای راشدین، سر و صدایی در برخی 

حوزه های علمی برانگیخت )مجله پایگاه حوزه، ش8(.

از  جملـه اصول ثابتی که ایشـان در خصوص لبنان مطرح کردند، 

دعوت به مقاومت ملی و فراگیر بود. ایشـان معتقد بودند: شـیعیان 

بایـد در میـان اقـوام دیگر آمیخته شـوند، زیرا پرهیز و گوشـه گیری 

شـیعیان از جوامـع و اقـوام دیگر، از چالش هایی می شـود که آنان 

را وادار به بازآفرینی اندیشـه و هماهنگ  سـازی با مقتضیات زمانه 

می کنـد. بهره منـدی از روحیه ی شـجاعت و جسـارت، به ایشـان 

قـدرت اظهارنظـر بر خـالف نظریـات رایـج در جامعـه از جمله 

مشارکت سیاسی زنان را می داد.  

2. عوامل معرفتی
منظور از عوامل معرفتی، اموری استداللی است که فرد را به سوی 

قبـول یـا رد یک نظر سـوق می دهد. عوامل معرفتی مؤثر بر اقسـام 

مختلف شـناخت، گسـتره ی وسیعی را شامل می شـوند )منصوری 

و محمـدزاده، 1931، 6(، از جملـه: انسان شناسـی، ارزش شناسـی و 

مبانی روش شناسی است که در ادامه مورد تحلیل واقع می گردد.

سرچشـمه  ی  ایشـان 
را  مسـلمان  زن  عقب  ماندگـی 
آداب و رسـومی می  داننـد کـه به 
جامعه  ی اسـالمی رخنـه کرده  اند 
و الگوی آرمانی یک زن مسلمان 
را نمونه  هایی از زنـان می  دانند که 
در تـورات و انجیل به آنها اشـاره 

شده  است. 

بـه اعتقادعالمـه شـمس الدیـن، 

گوشـه گیری شـیعیان از جوامـع و اقـوام 

کـه  می شـود  چالش هایـی  از  دیگـر، 

و  اندیشـه  ینـی  بازآفر بـه  وادار  را  آنـان 

زمانـه  مقتضیـات  بـا  هماهنگ  سـازی 

می کند. بهره مندی از روحیه ی شجاعت 

و جسـارت، به ایشان قدرت اظهارنظر بر 

یات رایج در جامعه از جمله  خـالف نظر

مشارکت سیاسی زنان را می داد.  
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آگاهی  بخشی و کشاندن آنان به عرصه  ی حاکمیت سیاسی هیچ 

اقدامی نکرده  اند؟ )جهت مشـاهده  ی مسـتندات این ادعا ر.ک: بستان، 

،1391، 188( از این  رو والیت عامه  ی زنان بر حسب قواعد اولیه  ی 

شـرعی، قابل تصحیح نیسـت و بر فرض تردید در این حکم، بر 

ناپسندی و کراهت آن از نظر اسالم شکی نیست.

نتیجه
بررسـی عوامـل معرفتـی و غیرمعرفتـی مؤثر بر دیـدگاه عالمه 

شـمس  الدین پیرامـون مشـارکت سیاسـی زنان نشـان مـی دهد: 

مؤثرتریـن عوامـل بـر دیـدگاه ایشـان در عرصـه  ی سیاسـت و 

برخورداری آنان از قوه  ی تحلیل مسـایل سیاسی، خوشه چینی از 

خرمن معرفت اسـاتیدی ژرفنگر و شجاع همچون آیت  الله سید 

محسـن حکیـم طباطبایی و برخـورداری از برخـی ویژگی های 

شخصیتی مانند شجاعت در ابراز عقیده می  باشد. از میان عوامل 

معرفتی، مؤثرترین آنها اسـتناد ناصحیح به قواعد اولیه  ی شـرعی 

جهت اثبات عدم اشتراط ذکوریت در حاکم است.

2-3. مبانی روش شناسی

عالمـه شـمس  الدین، قائـل به اصـالح دین جهت مشـکالت 

نوپدید هسـتند. البته اصالح نه به  معنای تغییر دیدگاه نسـبت به 

احـکام دین، یا تغییر روش اسـتنباط احکام، بلکه به  معنای تکیه 

نکـردن بر فتاوای فقهای قدیم و بازنگری روش اسـتنباط احکام 

توسط آنها است. ایشان در مورد اجماع، معتقدند برای دریافت 

حقیقت در دعاوی اجماع مذکور، باید دوباره رسیدگی و بررسی 

شـوند )شـمس  الدین، 20،1388( و »عرف مرجـع« را تنها، عرف 

رایج در زمان تشـریع نمی  دانند، بلکه عرف حاضر و جدید را با 

رعایت مبنای تشریع که حکم شرعی بدان مستند است را مرجع 

می  داننـد )شـمس  الدین، 35،1382(. همچنیـن در مـورد اصول و 

قواعـد اصولـی در عین حال کـه از آنها بهره می  برد، بشـدت در 

برخـی توجیهات اصولی مانند:)شـمس  الدین، 34،1382( »جعل 

تنزیلـی« و »متمـم جعـل« و »مصلحـت سـلوکی« کـه بـرای 

حجیت ظن ارایه شده  اسـت، خرده گرفته و می  فرمایند: »بجای 

آنکـه اسـالم از روش مورد قبول خود، به دسـت مردم برسـد، با 

غیب  گویی  هایی که دانشـمندان اصولـی از روی ناچاری اختراع 

کرده  اند، به دسـت مردم رسید؛ آنچنان که بدون این اختراعات، 

احکام شریعت حجیت نمی  یابد.«

ایشـان در مورد مشـارکت سیاسـی زنان نیز از روش اجتهادی 

کمـک گرفته  اند و جهت رد لـزوم ذکوریت حاکم، ابتدا به انتقاد 

از داللـت آیات)سـوره بقره،228 ؛ سـوره نسـاء، 34، زخـرف، 18( بر 

عدم صالحیت زنان برای زمامداری می پردازند. در این مسـیر، 

ابتدا قّوام بودن مردان نسبت به زنان را به مفهومی غیر از دخالت 

و حاکمیـت یعنـی: »اداکننده  ی حقوقی که زنـان بر گردن مردان 

دارند« تفسـیر می  کنند و اسـتناد به آیات، جهـت ثبوت برتری و 

تسـلط مرد بر زن در تمام زمینه ها را مسـتلزم »تخصیص اکثر« 

می  دانند. زیرا روشـن است که از لحاظ شرعی، مردان در بیرون 

از دایره  ی زناشـویی، تنها در دو مورد بر زنان سـطیره دارند، یکی 

والیت و حاکمیت و دیگری قضاوت که پذیرفتن عدم صالحیت 

مطلـق در ایـن دو مورد نیز جای حـرف دارد. از طرف دیگر برتر 

شـمردن مرد بر زن در تمام زمینه  ها را با دریافت فطری و حقایق 

آفرینش که در کتاب خدا و سـنت پیامبر اکرم)صلی الله علیه وآله( 

وجـود دارد، مخالـف می  داننـد. از نظـر ایشـان، امـکان وجود 

اجماع در این مورد وجود ندارد، چراکه فقیهان پیشـین، پیرامون 

این موضوع، بحثی نکرده  اند و سـخنی که بتـوان آن را برگرفته از 

آرای معصومین)علیه السـالم( شـمرد، از ایشان در دست نیست. 

همچنین اثبات شرط مذکور برای حاکم/ رییس دولت، از طریق 

ایجاد مالزمه میان شـرایط قاضی و شرایط حاکم/رییس دولت، 

نا  ممکن است؛ زیرا در مورد ذکوریت قاضی نیز نمی  توان دعوی 

اجماع تعبدی نمود، زیرا چنین عنوان و بحثی در کتب گذشتگان 

که متصل به عصر امامان)علیه السالم( است، نبوده  اند و همین امر 

دلیل آن است که چنین مسئله  ای را از امامان معصوم)علیه السالم( 

ذکـر نکرده  انـد، بلکـه از موضوعات جدید فرعی اسـت که پس 

از امامان از سـوی فقیهان، ابراز شـده اسـت. بر  فرض ثبوت این 

شـرط برای قاضی، نمی  تـوان نتیجه گرفت کـه رییس دولت نیز 

باید چنین خصوصیتی داشـته باشد، چراکه هیچ مالزمه  ای بین 

منصب قضاوت و منصب حاکمیت/رییس دولت نیست.

عالمـه پـس از رد اسـتناد بـه کتـاب و سـنت و اجماع، سـراغ 

اصـل اولـی حاکمیـت مـی  رود کـه طبـق آن انسـان، حاکـم بر 

خویشـتن اسـت مگر حاکمیت پیامبر)صلی الله علیه  وآله( و ائمه 

معصومین)علیه السالم( در زمان حیات که از حاکمیت بر خویشتن 

سـزاوارتر است. ایشـان این اصل را در عصر غیبت به دلیل عدم 

اعمـال والیت مطلق می  دانند و چون در مورد والیت انسـان در 

انتخاب رییس حکومت، تشـریع مشـخص نرسیده است، بنابر 

»اصـل برائـت« و »اصل عـدم«، حکم به جـواز حاکمیت زنان 

می  دهـد، چراکه هم بر لزوم مرد بودن و هم مانعیت »زن بودن« 

در حاکمیت، شک بدوی وجود دارد که بر اساس آن در قسمت 

اول بـا اجـرای »اصل برائت« و در قسـمت دوم با اجرای »اصل 

عدم«، لزوم ذکوریت حاکم رد می  شود.

امـا آنچه در این اسـتدالل مورد تغافل قـرار گرفته، توجه به این 

مطلب اسـت کـه اگر در تصدی والیت، هیـچ تفاوتی بین زن و 

مرد در دیدگاه اسـالم وجود ندارد، چرا زنان مسـلمان در اسـالم 

هیچ کوششـی برای تصدی مناصب سیاسی صورت نداده  اند و 

اگـر این امـر به دلیل ناآگاهی آنان نسـبت به حقـوق خود بوده، 

چـرا پیامبـر گرامـی و امامـان معصـوم )علیـه السـالم( در جهت 
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مرجع شناخت: علمی که به شناخت کتاب های مرجع پرداخته و راه مراجعه و شیوه استفاده از آن ها را می آموزد.

یف مرجع: مرجع، منبع مورد اعتمادی است که حاوی مطالب اصیل و اساسی بوده و به ترتیب و نظم خاصی )غالبا به صورت  تعر

الفبایی( تدوین شـده اسـت و اطالعات فوری، دقیق و کلی در زمینه های مختلف علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی، ... را سـریع و 

آسان در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد.

انواع کتاب های مرجع: شامل کتاب های عمومی و تخصصی می شوند که هریک از آن ها شامل فرهنگ ها، دائره المعارف ها، 

زندگی نامه ها، کتابشناسی ها، اطلس ها و مرجع فوری تقسیم می شوند. 

ضرورت: شـناخت و یافتن منابع معتبر و اصیل، از مهم ترین مراحل تحقیق اسـت و نقشـی بسـیار مهم و اساسـی در رسـیدن به 

یافته های واقعی و معتبر دارد. در غیر این صورت، ره آوردهای پژوهش قابل اعتماد و در خور انتشار نیست. بهره از مرجع ها با تعریفی 

که گذشت، راه به سوی بوستان های دانش و نور می گشاید و به ارمغان های استوار علمی می انجامد. 

توضیح: در این رهگذر بر آن شدیم تا با نیم نگاهی به اندکی از کتاب های مرجع، دریچه ای به شناخت آن بگشاییم.

شناخت 25مرجع در یک نگاه
تنظیم: لیال صابری
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مقاله 

چکیده:

رقابت های ورزشی، یکی از عرصه هایی است که ناهنجاری های اخالقی در آن وجود دارد. یکی از این ناهنجاری ها، تبعیض 

جنسیتی است که به معنای برخورد متفاوت و نابرابر با زن و مرد، به دلیل ویژگی های خاص هر یک از آن هاست. برخی، جلوگیری 

از رقابت و مبارزه زنان با مردان در مسابقات ورزشی را نوعی تبعیض به شمار می آورند. با توجه به این که مسابقات ورزشی، منافع 

مادی و معنوی بسیاری به همراه دارد، اما منافع مادی آن، بیشتر مورد توجه ورزشکاران قرار می گیرد. براساس تبعیض جنسیتی، این 

منافع بیشـتر نصیب ورزشـکاران مرد می شود. تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی، موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان، 

اسـتدالل های متفاوتی برای اخالقی بودن آن اقامه کرده اند که برخی از آن ها براسـاس ویژگی های فیزیکی )عدالت در رقابت، 

عدم قطعیت نتیجه، ورزش زنان ارزش منحصر به فرد( و برخی بر اساس ویژگی های روان شناختی )زنان متقاعد شده، تجاوز یا 

خشونت مردان( زنان اقامه شده است. در این مقاله، استدالل عدالت در رقابت بررسی می شود.

کلید واژه: تبعیض جنسیتی، رقابت، نابرابری، عدالت، ارزش منحصر به فرد

مقدمه:

امـروزه توسـعه ی فناوری هـا و تکنولوژی های مختلـف و کاربرد 

آنها در زندگی، گرچه آسـودگی و راحتی را برای افراد در پی داشـته، 

اما به دلیل کم تحرکی، مشـکالت جسـمی ای بـرای آنها به وجود 

آورده اسـت، از این رو برخی بر آنند این معضل را با ورزش جبران 

کنند. ورزش دارای فواید جسـمی متعددی از جمله رفع خستگی، 

اسـتخوان سـازی، پرورش عضـالت و مفاصل سـالم ورشـکاران 

(pandey, A.K. and sandhya; 2015, p.1) .است

همچنیـن خطر ابتال به چاقی، دیابت، سـرطان، 

بیماری هـای قلبـی عروقـی، پوکـی اسـتخوان و 

خطرهـای ناشـی از عمل های جراحـی را کاهش 

داده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

( pandey.A.K.and sandhya; 2015. p.1)

باالبـردن اعتمـاد به نفـس و تمرکز بـاال، افزایش 

نشـاط و شـادابی، آماده شـدن بـرای رویارویی با 

مشکالت سخت و طاقت فرسا و فواید اجتماعی 

ماننـد مسـئولیت پذیـری، هدایـت بهتـر خـود و 

جامعـه، افزایـش خوش بینـی را می تـوان برخی از 

فواید روحی آن برشمرد. )مصطفی سواری، 1392، 2(

انگیـزه هـای افـراد بـرای روی آوردن بـه فعالیـت های ورزشـی، 

مختلـف اسـت. برخـی ورزش را صرفا راهی برای حفظ سـالمت 

جسمی و روحی می دانند و برخی عالوه بر فواید جسمی و روحی 

آن، خواهـان بهـره مندی از فواید مادی و اقتصادی آن نظیر دریافت 

جوایز مالی، تصدی شـغل و حرفه، کسب شهرت و محبوبیت نزد 

افراد جامعه هستند، لذا به ورزش حرفه ای و رقابتی روی می آورند. 

ورزش هـای رقابتی، بر پایه ی رقابت بین دو حریف یا دو تیم، دائر 

بوده و با مجموعه ای از قوانین مکتوب اداره می شود. برنده شدن و 

غلبه بر حریف، از جمله مهم ترین اهداف ورزشـکاران این عرصه 

به شمار می آید (Moller, Verner, 2010, p.15) به همین دلیل برخی برای 

رسـیدن به آن فوایـد، مرتکب اعمال غیر اخالقی مانند خشـونت، 

تبانی، دوپینگ، تبعیض و ... می شـوند و با ارتکاب این اعمال در 

محیـط رقابتی که بازتاب وسـیعی دارد، چالش هـای متعددی را به 

وجود می آورند.

تبعیـض)1(، یکـی از اعمـال غیراخالقـی در عرصـه ی رقابت های 

ورزشـی اسـت که موجب اعطای امتیـازات ویژه به گـروه خاصی از 

ورزشـکاران می شـود. پیشـینه ی تبعیض بـه دوران یونان باسـتان که 

ورزش کامـال مردانه بوده، برمی گـردد. با این که هم اکنون در همه ی 

عرصه هـای زندگـی تبعیض علیه زنان غیـر قابل پذیرش اسـت، اما 

در رقابت ورزشـی، اخالقی محسوب می شـود. تبعیض در اشکال 

مختلف نژادی، ملیتی، دینی، فرهنگی، جنسـیتی و ... بروز و ظهور 

می یابد. رقابت های ورزشی، از مهمترین عرصه هایی به شمار می آید 

که تبعیض جنسـیتی)2( در آن به چشم می خورد 

و بـه معنـای انحصار یـا اختصـاص رقابت های 

ورزشی به جنس خاصی است، به گونه ای که اجازه 

ی شرکت در رقابت مختلط به اعضای جنس مقابل 

داده نشود.(tamburrini & Tannsj, 2000, p.101) به عبارتی 

بهتر، به عدم جواز رقابت زنان با مردان می گویند.

برخـی بر ایـن باورند که تبعیض جنسـیتی در 

ورزش، بـه دلیـل باورهای موجـود در اجتماع و 

رفتارهـای جنسـیتی که زنـان را به عنـوان جنس 

»متفـاوت« طبقه بندی می کننـد، قابل پذیرش 

شـده است. از این رو بسـیاری با اعتقاد به ضعف 

طبیعی جسم زنان نسبت به مردان، از نظر سرعت، قدرت و.. بیان 

می کنند که داشتن برخی ویژگی ها برای ورزشکار، الزم و ضروری 

است که این ویژگی ها در زنان و مردان یکسان نیست.

 (Manohar Deshpande, Vishwas, 2016, p.101) (Matthws, 2013, p.7)

بـه همین دلیـل زنان در دنیای رقابت های ورزشـی مختلط، دیده 

نشده یا کمتر دیده شده اند.

برای مثال کریسـتیانو رونالدو دوس سانتوس، فوتبالیست مشهور 

پرتغالی که موفق به کسـب 5 توپ طـالی بهترین بازیکن جهان و 

دریافت 4 کفش طالی اروپا برای به ثمر رسـاندن بیشـترین گل در 

یک فصل شـد، یکی از بهترین بازیکنان فوتبال در جهان شـناخته 

می شود. وی با به ثمر رساندن پنجاه گل ملی، به عنوان بهترین گلزن 

(http://www.varzesh11.com, 97) .تاریخ پرتغال معرفی شده است

این در حالی است که مری ابیگیل )ابی( وامباک، کاپیتان تیم ملی 

فوتبال زنان آمریکا، با 184گل ملی به عنوان بهترین گلزن جهان در 

نیره یوسفیان پور 1
علیرضا آل بویه2

فاطمه جمشیدی3 

1. کارشناسی ارشد رشته اخالق و تربیت اسالمی، مرکز تربیت مدرس صدیقه کربی)س(

2. دکرتی فلسفه اخالق، مدیر گروه رشته اخالق و تربیت اسالمی

3. کارشناسی ارشد فلسفه، حوزه علمیه معصومیه)س( 

باال بردن اعتماد به نفس 

و تمرکـز بـاال، افزایـش نشـاط 

و شـادابی، آمـاده شـدن بـرای 

رویارویی با مشـکالت سخت 

و طاقت فرسا و فواید اجتماعی 

مانند مسئولیت پذیری، هدایت 

بهتـر خـود و جامعـه، افزایـش 

خوش بینی را می توان برخی از 

فواید روحی ورزش برشمرد. 

بررسی و نقد استدالل های فیزیکی - اخالقی

 موافقان تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی
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 (https//fa.m.wikipedia.org/97/1/8).بخش زنان و مردان می باشد

با این حال به سبب وجود تبعیض جنسیتی در رقابت های مردان 

و زنان، به هیچ یک از جوایز اختصاص داده شـده به بخش مردان، 

دست نیافته است. حال آن که اگر رقابت تیم مردان با زنان صورت 

می گرفت، شاید تعدادی از آن جوایز نصیب بازیکنان زن می شد.

تبعیض جنسـیتی در شـئون مختلف زندگی ما، بـا انتقاد مواجهه 

بوده اسـت و برخی از جمله فمنیست ها در بسیاری از عرصه های 

شغلی، مشارکت اجتماعی و ... به دفاع از حقوق زنان پرداخته اند. 

آن هـا بـه دنبال تحقق تسـاوی و برابری بـی قید و شـرط زن و مرد، 

تغییـرات چشـم گیری در تفکـر تبعیض آمیز نسـبت بـه زن ایجاد 

کرده اند، اما تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی، حتی از سوی 

فمنیست های افراطی، کمتر مورد اعتراض واقع شده است. حال این 

سـؤال مطرح می شـود که اگر تبعیض جنسیتی در اکثر عرصه های 

زندگی ما غیر اخالقی و نادرست است، چرا در رقابت های ورزشی 

 (tamburrini & Tinnsjd, 2000, p.101)اخالقی و درست دانسته شده است؟

از سـال 1970 تا کنون میزان مشـارکت زنان در میادین ورزشی به 

طور چشـمگیری افزایش یافته اسـت. سـازمان المپیک از آن سـال 

)1970( بـا عنوان »آگاهی رو به رشـد زنان در سراسـر جهان« یاد 

می کند که باعث توسعه ی قوانین فرصت های برابر در ورزش شد.  

(MATTHEWS, 2013, p.11)

فیلسـوفان اخـالق، اسـتدالل های متعـددی بـرای اخالقی بودن 

تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی با توجه به تفاوت فیزیکی 

زنـان و مـردان اقامه کـرده اند. در این خصـوص برخی معتقدند به 

هیـچ عنـوان رقابت زنان با مردان اخالقی نیسـت، اما برخی بر این 

باورنـد که بـا در نظر گرفتن میزان تأثیر جنسـیت در رقابت، رقابت 

میان زنان و مردان اخالقی یا غیر اخالقی به شـمار می آید، و برخی 

نیز در نقطه ی مقابل این دو دیدگاه، رقابت میان زنان و مردان را به طور 

کلی درسـت و اخالقی مـی دانند. (Pfister, 2011, P.141) اسـتدالل های 

»عدالت در رقابت«، »عدم قطعیت نتیجه« و »ارزش منحصر به فرد 

داشـتِن ورزش زنان« با توجه به ویژگی های فیزیکی زنان، بر درستی 

و اخالقی بودن تبعیض جنسـیتی در رقابت های ورزشـی اقامه شده 

اسـت. استقامت، قدرت، سرعت و انعطاف پذیری از جمله ویژگی 

هـای فیزیکی ورزشـکاران اسـت (tamburrini & tannsjd, 2000, p.43) و به 

اذعـان اغلب پزشـکان و دانشـمندان، این خصوصیـات در زنان با 

مـردان بسـیار متفاوت اسـت. ویژگی های فیزیکی ایـن دو جنس، 

اغلـب موجـب عملکرد متفـاوت آنان می شـود. از ایـن رو برخی 

برای اخالقی بودن رقابت جداگانه براساس تفاوت های فیزیکی زن 

و مـرد، اسـتدالل های متعددی را اقامه کرده انـد که در این مقاله به 

بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

دالیل موافقان تبعیض جنسیتی

به اعتقاد بسـیاری از دانشـمندان، فیلسـوفان و حتی ورزشـکاران 

ورزش هـای حرفـه ای و غیـر حرفـه ای، رقابت زنان و مـردان باید 

کامـال جدا از یکدیگر صورت گیرد، زیرا به عدالت نزدیک تر بوده 

و نتیجـه ی رقابـت، کمتـر قابل پیش بینـی خواهد بـود. برخی نیز 

معتقدنـد ورزش زنان، نشـان دهنده ی ارزش هـای منحصر به فرد 

رقابت آنان اسـت، اما برخی از فیلسـوفان اخالق از جمله تنسـجو 

و بورک، تبعیض جنسـیتی در رقابت های ورزشـی را غیراخالقی و 

ناعادالنه می خوانند، زیرا منافعی مانند شهرت، ثروت و محبوبیت 

را در گـروه مـردان منحصر مـی کنند. موافقان تبعیض جنسـیتی با 

مقایسـه ی کالس وزن ورزش بوکس و تبعیض جنسـیتی، در صدد 

اثبـات عادالنه و اخالقی بودن تبعیض جنسـیتی بـر آمده اند که در 

ذیل به شرح دالیل موافقان تبعیض جنسیتی با توجه به تفاوت های 

فیزیکی زنان و مردان پرداخته خواهد شد.

استدالل عدالت در  رقابت

کالس وزن به معنای دسـته بندی ورزشـکاران بر اساس سن، قد، 

وزن، جنس و برخی مؤلفه های مؤثر دیگر خواهد بود که با توجه به 

معیارهای متناسب با آن ورزش صورت می گیرد. کالس های وزن 

بـرای ورزش هایی مانند بوکس، کشـتی، تکواندو و سـایر هنرهای 

رزمی تعریف شـده اسـت. برای مثال، کالس وزن مردان در رقابت 

هـای غیرحرفـه ای بوکس، به یـازده و رقابت های حرفـه ای آن، به 

.( , worldboxing.blogfa.com، 1397) .پانزده گروه وزنی تقسیم می شود

 إمرسـون فرانشـینی و همکارانش (Emerson Franchini and et al) بیان 

مـی کننـد کـه ورزشـکاران در گـروه های وزنـی مختلـف از تراکم 

اسـتخوانی متفاوتی با یکدیگـر برخوردارند، به همین دلیل در وزن 

 .(franchini and et al,2014, p1) های مختلف دسته بندی می شوند

کالس های وزن در قسـمت مردان، زنـان و نوجوانان برای اجرای 

رقابتی عادالنه برنامه ریزی متفاوتی دارد، بنابراین قانون کالس وزن 

در ورزش های مختلف برنامه ریزی شده تا در بخش زنان و مردان 

شاهد رقابت های عادالنه ای باشیم. 

تفـاوت های فیزیولوژیکی زن و مـرد، تأثیرات متفاوتی بر توانایی 

هر یک از این دو جنس می گذارد. برای مثال هر کدام از این تفاوت 

ها بر قدرت و اسـتقامت، انعطاف پذیری، سرعت، توانایی، روابط 

گروهـی و ایثارگرانـه، اسـتعداد و ... هر دو جنس تاثیر گذار اسـت 

)محمدی, 1392, ص. 73-76(. از این رو برای ایجاد رقابتی عادالنه 

در اغلـب ورزش هـا، ورزشـکاران با توجـه به برخـی ویژگی ها از 

جمله قد، وزن، سـن و جنسـیت دسـته بندی می شـوند تا احتمال 

بی عدالتی در رقابت ها به حداقل ممکن برسـد. برخی با تاکید بر 

تفاوت های فیزیکی و جسمانی میان زنان و مردان، معتقدند زنان از 

قدرت بدنی کمتری نسـبت به مردان برخوردارند و قرار گرفتن زنان 

در رقابت با مردان را امری غیر معقول و غیر اخالقی می دانند، لذا 

بر تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی تاکید دارند.

آنه سـچان (Anne Schann) معتقد است با وجود تفاوت های فیزیکی 

و جسـمانی میان زنان و مردان، نمی توان رقابتی ایجاد کرد که آنان با 

توجه به ویژگی های مشترک خود، به طور عادالنه با هم رقابت کنند، 

زیرا هر یک دارای ویژگی هایی هستند که برای درخشیدن در برخی از 

ورزش ها مفیدند. برای مثال ویژگی زنان برای ژیمناسـتیک و ویژگی 

مردان برای فوتبال مناسـب اسـت. قدرت بدنـی در برخی ورزش ها 

نقش مهمی ایفا می کند و در برخی دیگر تکنیک، انعطاف، تمرکز و 

... مهم به شمار می آید. او همچنین می گوید در هر مسأله ای ممکن 

است موارد استثنائی وجود داشته باشد، اما می دانیم که غالب مردان 

 (Gaille Schann, 2014, pp. 20-21)..به طور طبیعی از زنان قوی ترند

بـا توجه بـه تحقیقات و آزمایشـات مختلـف انجام شـده، جوانا 

هارپر (Joanna Harper) بیان می کند که انسان ها، حداقل دارای شش 

نشانه ی متمایز از نظر فیزیکی جنسیتی هستند.

1-انـدام های تناسـلی داخلـی2 - انـدام های تناسـلی خارجی 

3-کروموزوم 4- سـطح هورمون ها 5- ویژگی های ثانویه جنسیه 

6- هویت جنسـیت (Harper, 2018,p. 142) از این رو، وقتی کودکان و 

نوجوانان بالغ می شوند، باید براساس جنسیت تقسیم بندی شوند، 

زیـرا قلمـرو آن ها از یکدیگر متمایز شـده اسـت. بنابرایـن به دلیل 

معیارهـا و اهداف مختلـف زنان و مردان، منصفانـه ترین راه، جدا 

کردن تفریح ها و رقابت های ورزشـی آنان خواهد بود. در واقع آن 

چیزی که در ورزش توجه به آن مطلوب است، حفظ استقالل افراد 

 (Harper, 2018, p.140).است

او بیـان می کند که بازیکنان چپ دسـت بیس بال را تصور کنید. 

آنها نسـبت بـه بازیکنان راسـت دسـت ایـن ورزش، دارای ویژگی 

های ممتازی هسـتند، اما با وجود ایـن ویژگی های متمایز، این دو 

گـروه مـی توانند به یک میزان چه بیشـتر یا کمتر در میدان مسـابقه 

بـا یکدیگـر به رقابت بپردازنـد. برخالف رقابت هـای بوکس که بر 

اساس کالس های مختلف، اجازه ی رقابت بوکسور سنگین وزن با 

سـبک وزن داده نمی شود، زیرا بوکسورهای سنگین وزن، توانایی و 

قدرت بیشتری برای نگهداری امتیازات کسب شده دارند و عالوه بر 

آن توانمندی بیشـتری برای انجام دادن رقابت های حرفه ای دارند. 

 . (Harper, 2018, pp.142-143) 

 (Baron Pierre de بنیـان گذار المپیک مدرن، بارون پی یر دی کوبرتیـن

 (Coubertinمعتقد است زنان به دلیل آناتومی و ساختار فیزیکی خاص، 

بدنشان تحمل شوک های سخت را ندارد و نمی توانند در برابر ضربات 

 (Manohar Deshpande , Vishwas; 2016,p.1) ).مردان مقاومت کنند
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اییـان والرد (lan Wellard) نیـز برخـی ورزش هـا از جمله بوکس را 

نشان دهنده ی مدل مردانه ی ورزش های قهرمانی می داند که هر 

شخصی با هر ویژگی ای تاب مقاومت در رقابت های آن را ندارد. 

( Wellard, 2007, pp23-24)

 عالوه بر آن سـیگموند لوالنـد(Sigmund Loland)  برای تبیین عدالت 

در ورزش ایـن فرض را مطرح می کند: همانگونه که ما برای تقسـیم 

عادالنه پول، میان گروهی از افراد با شرایط گوناگون از جمله جایگاه 

اجتماعی، نیازها، استعدادهای بالقوه و بالفعل افراد و ... همه ی آنها را 

باید در نظر بگیریم، به جای آنکه پول را کامال مساوی بین آنها توزیع 

کنیـم. در رقابت های ورزشـی نیز بایـد با مد نظر قـرار دادن اهداف 

 (Sigmund, 2002, p10) خاص، شاهد رقابتی عادالنه و اخالقی باشیم

با اشـاره به تفاوت های فیزیولوژیکی میـان زنان و مردان، لوالند؛ 

رقابـت زنـان با مـردان را عادالنه نمـی دانـد. او ورزش هایی مانند 

فوتبال، دوی صد متر سـرعت، بوکس و بسـکتبال را نام می برد که 

اندازه ی بدن، یعنی وزن و قد در آنها تأثیر قابل توجه و عمیقی دارد.

(Sigmund, 2002, pp 54-56) ادغام رقابت ها در همه ی زمینه ها، با روح 

ورزش کـه همان جوانمردی و عدالت اسـت، تناقـض دارد و ادغام 

رقابت میان زنان و مردان در مواردی بسـیاری به بی عدالتی خواهد 

انجامید. لوالند بیان می کند همانگونه که تنسـجو اشـاره می کند، 

طبقـه بندی ورزش ها براسـاس جنسـیت افـراد، بر تفـاوت آماری 

عملکـرد مردهـا و زن هـا مبتنی اسـت و در موارد محـدودی نیز به 

بی عدالتی در مورد فرد یا افرادی منجر می شود، اما اگر طبقه بندی 

جنسـیتی در ورزش رها شود، بی عدالتی بیشتری را شاهد خواهیم 

بود.(Sigmund, 2002, p.58))لوالند،1388،ص 94-95( برای مثال تفاوت 

زیـاد بین عملکرد زنان و مردان در دوی صدمتر، که سـرعت در آن 

بسـیار مهم اسـت و نتایج آن، به شـدت به قدرت زیاد و باالی افراد 

وابسته است.

برخـی افـراد با رقابت های عمومی و همگانی کـه افراد زیادی آن 

را تماشـا مـی کننـد، مخالفند. خـوزه کالیگال، رئیـس بین المللی 

مدارس عالی تربیت بدنی بانوان از آن جمله است. او معتقد است 

رقابت های زنان و مردان در سطوح عالی ورزش نادرست است. او 

همچنیـن رقابت زنان و مردان را در بخش هایی که نتایج آن بسـیار 

دقیـق مـد نظر قرار مـی گیرد یا رقابـت هایی که قدرت، سـرعت و 

استقامت ورزشـکاران، بیانگر و نشان دهنده ی توانایی و کارآیی آنان 

محسـوب می گردد، غیر اخالقی می داند و بزرگ ترین دلیل زیسـتن 

افراد را وجود همین تفاوت ها به شمار می آورد)صبوری.1389. ص. 62(.

ویژگی هایی مانند سن و جنس افراد، موجب برنامه ریزی متفاوتی 

بـرای رقابت های ورزشـی می شـود تا بـا تعریف کالس هـای وزن 

مختلف، براساس تفاوت های افراد در همه ی سطوح، شاهد رقابتی 

عادالنه باشیم. همچنین جواز تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی 

بـه دلیل تفاوت های فیزیکی طبیعی زنان و مـردان، موجب برگزاری 

رقابتـی عادالنه در ورزش خواهد شـد (Harper, 2018,p.140 ) تا همه ی 

افـراد بتوانند براسـاس ویژگی ها و توانایی های جنسـیتی به مزایای 

  .(Gazelle Schann, 2014, pp. 20-21)رقابت های ورزشی دست پیدا کنند

بنابراین تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی، به معنای نادیده 

گرفتن یا پایمال کردن حقوق زنان نیست، بلکه براساس تفاوت های 

فیزیکی غالب زنان و مردان و با هدف برگزاری رقابتی عادالنه اجرا 

می شود.

یر منطقی استدالل به شرح ذیل است: تقر

 الـف( زنـان و مردان به لحاظ شـرایط فیزیکی و جسـمانی با هم 

متفاوتنـد و مـردان به لحاظ ویژگـی های فیزیولوژیکـی، از قدرت 

بدنی بیشتری نسبت به زنان برخوردارند.

ب( برابـری فیزیکـی و جسـمانی رقبا در میدان رقابت و یکسـان 

بـودن قدرت بدنـی آنان در رقابت های ورزشـی، یکی از مهمترین 

مصادیق عدالت در ورزش است. 

ج( ماهیـت برخـی از ورزش هـا از جملـه بوکس، کشـتی و وزنه 

برداری، مردانه هستند و زنان تاب مقاومت در آن را ندارند.

د( تبعیض جنسیتی در رقابت های ورزشی، به دلیل تفاوت شرایط 

فیزیکی و جسمانی زن و مرد، عادالنه و اخالقی است.

1. واگـذاری موقعیـت کاری و اجتماعـی بـرای برخی افراد، اعطـای مزایا و 

فوایـد بـه گروهی خاص، تخصیص حضور در برخـی عرصه های اجتماعی، 

به گونه ای که فقط یک جنس از آن بهره مند شـود و جنس دیگر محروم گردد 

)باغسـتاتی اعظم, 1393, ص. 41(. بر طبق دیدگاه تنسـجو، تبعیض دو نوع 

منحصر اسـت. او تبعیض را یا حقیقی یا اخالقی می داند و برای این منظور، 

بیان می کند وقتی که ورزشـکار زنی، شایسـتگی الزم را برای رقابت با مردان 

داشته باشد و بتواند ورزشکاران مرد را شکست دهد و خود او تمایل داشته باشد 

که در میدان رقابت با ورزشـکار مرد معینی رو به رو شـود، تنها به این دلیل که 

زنان به طور کلی به خوبی مردان رقابت نمی کنند و بر این اساس توسط برخی 

افـراد یا نهادهـا ممانعت به عمل آید، این را تبعیض حقیقـی گویند. او در این 

رابطه معتقد است این نوع تبعیض، شامل تبعیض اخالقی نیز می شود، زیرا از 

 (104 .tamburrini & Tannsjd , 2000 , p).لحاظ اخالقی سزاوار سرزنش است

2. تبعیض در لغت به معنای جدا کردن برخی از برخی دیگر )عمید, 1389, 

ص. 373( و میـان دو یا چند نفر مسـاوی، یکی یا بعضـی را بر دیگری امتیاز 

دادن اسـت )معین, 1388, ص. 759(. در اصطالح به معنای برخورد نابرابر 

با دو شخص در موقعیت و شرایط یکسان است. پیشینه ی قومی و نژادی، ملیت، 

مذهب، رنگ پوست، جنس و ... را برخی از عوامل تبعیض می توان برشمرد  

(Heinrichs , 2016 , p . 97 ) ( helsinki)

همچنین باورهایی چون ضعف جسمانی، محرومیت در دسترسی به منابع و 

امکانات، نابرابری و قدرت و توان جسمانی موجب می شود برخی خواسته یا 

 (Heinrichs , 2016 , p . 97 ) ناخواسته دچار تبعیض شوند

به طور کلی عمل و رفتاری تبعیض آمیز به شـمار می آید که در شـرایط تقریبا 

 ( Simon , p.1 ). یکسان به دالیل غیر اخالقی به برخی نفع و به دیگران ضرر برساند

برای مثال تصور کنید A سفیدپوست و B سیاه پوست، جهت استخدام به اداره 

ای مراجعه کنند و آنها دارای سـطح یکسانی با یکدیگر باشند، همچنین شرایط 

الزم برای استخدام را هر دو دارا می باشند. فرد مصاحبه گیرنده، به اعتقاد این که 

سفید پوست ها بر سیاه پوست ها برتری دارند، A را ترجیح می دهد و از او برای 

کار دعوت به عمل آورد. این رفتار او موجب محرومیت B، از رسیدن به حقوق و 

مزایایی همانند دیگر افراد، می شود زیرا رنگ پوستش با سایر افراد متفاوت است 

(Heinrichs b. , 2012 , p . 99 ) ( Heinrichs , 2016 , p.99)

(un conscious- و ناآگاهانـه (consciously)  برخـی تبعیض را به دو نـوع آگاهانه

(ly تقسـیم می کنـد. تبعیض آگاهانه به این معنا اسـت که فـرد در تمام مدت 
انجام فعل نسبت به غیر اخالقی بودن و تبعیض آمیز بودن فعلش آگاهی کامل 

 . ( Simon , p.1 )داشـته باشـد و آن فعل را بر اسـاس اعتقاد اتش مرتکب شـود

تصـور کنید زنی با فیزیک نسـبتا مناسـب و بـا عالقه و توانایـی انجام کارهای 

ساختمانی، به پیمانکار یک ساختمان مراجعه می کند. او با وجود نیاز به کارگر 

او را نمی پذیرد، زیرا بر این باور اسـت که غالب زنان ضعف جسـمانی دارند و 

قادر به انجام کارهای سـنگین نیسـتند.( Heinrichs, 2016 , p.99 )  این تبعیض 

را آگاهانه می نامند، زیرا فرد با اعتقاد و باور، برخی مسائل را انجام می دهد.

تبعیض نا آگاهانه، به هر عمل تبعیض آمیزی که فرد انجام می دهد و از عواقب، 

نادرسـتی و عوامل پشـت پردهی آن اطالعی نداشـته باشد، گفته می شود و تنها 

ملزم به اجرای آن قوانین است. تصور کنید زنی برای انجام کار سخت ساختمانی 

به پیمانکاری مراجعه کند. پیمانکار بر اسـاس دستورالعملی که برای او تعریف 

شده، از استخدام او امتناع می کند، اما به هیچ عنوان به ناتوانی و ضعف جسمانی 

زن اعتقادی ندارد یا الاقل در این مورد دخیل نیست. او تنها به دستوراتی که به او 

داده شـده عمـل نمـوده اسـت،( Simon , p.1 ) (Heinrichs b , 2012 , p . 101)  این 

تبعیـض که فرد در انجام آن بر اسـاس علم و آگاهـی کاری را انجام نمی دهد 

نـا آگاهانـه می گوییـم. عالوه بر این برخـی تبعیض را به لحـاظ جلب یا دفع 

منفعت، به مثبت و منفی تقسیم بندی کرده اند.

تبعیض مثبت به این معنا است که شخصی با عمل خود منفعتی را به دیگری 

اختصـاص دهـد. برای مثال شـخصی کـه بـرای تکمیـل کادر اداره ی خود از 

بهترین دوسـتان خود اسـتفاده کند و تخصص، مهارت و سایر مالک هایی که 

برای آن مناصب الزم است را مد نظر قرار ندهد به نوعی تبعیض آمیز رفتار کرده 

  (Simon, p.1 ) .و منفعتی را برای گروهی خاص اختصاص داده است

تبعیض منفی به این معنا می باشد که منفعتی از شخص یا اشخاصی سلب 

شـود و در معرض آسـیب قـرار گیرند. مثال قبل را مد نظر قـرار دهید فردی که 

دوستان خود را بدون هیچ تخصصی به کار می گیرد، در واقع حق سایر افرادی 

کـه در آن زمینـه ها تخصص و مهـارت کافی را دارند، سـلب نموده و تبعیض 

منفی در حق آنها روا داشـته اسـت ( Simon , p.1 ) جنسـیت در لغت به معنای 

حالـت یا ماهیت جنـس )عمید, 1389 ص. 472( که همـان مرد و زن بودن 

افراد است می باشد )معین, 1388, ص. 903(. بر اساس این تعریف می توان 

گفت تبعیض جنسیتی که یکی از انواع تبعیض است به معنای برخورد متفاوت 

و نابرابـر بـا زن و مـرد در مـوارد مختلـف از قبیل تبعیض در تعییـن مقررات و 

قوانین، تبعیض در رقابت های ورزشی، تبعیض در ایجاد و واگذاری امکانات 

آموزشـی، تبعیـض در فراهم سـازی و در اختیار قـرار دادن تجهیزات ضروری 

و مناسـب، کارکنان آموزش، مربیان، زمین های بازی، اسـتخدام برای ورزش 

است.
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اشاره:

اعتمــاد  بـه  نفـس، بـه عنـوان یک موهبـت از ناحیه ی خداوند، 

به معنای ایمان و اتکا به توانایی ها  و اسـتعدادهای  واقـعی خویش 

بر مبنای تقــوی و تـوکل بـر خداست که در راستای عزت نفس  و 

محصول  کرامت  نفس می باشـد. با اعتماد به نفس،انسـان از سد 

موانـع گذشـته و بـا طی کردن پله هـای موفقیت،  به  هدف غــایی 

خـود نـزدیک مــی شـود.

از آنجایی کـه اعتمـاد بـه نفـس یکـی از نیازهـای مهـم هـر فرد 

اسـت، افـراد می بایسـت در زندگی خود از اعتمـاد به نفس باالیی 

برخوردار باشـند تا بتوانند احسـاس مفیدبودن و خوشبختی کنند. 

بـا توجه به ایـن موضوع که یکـی از مهمترین آسـیب های روحی 

روانی انسـان، احسـاس پوچی اسـت که وی، همواره به دنبال فرار 

از این احسـاس اسـت؛ منفعل بودن، هدفدار نبودن، عدم پشتکار 

و اراده، احسـاس شکسـت، نداشـتن اسـتقامت در کارهـا، منفی 

نگری، مسـئولیت ناپذیری، تحمل نداشتن در رویارویی با موانع و 

شکسـت ها، بی توجهی به نقاط قوت و حـاالت و روحیاتی از این 

دست، همگی منجر به این امر روانی شده است تا انسان نتواند به 

خود متکی باشد.

ده توصیه جهت  افزایش  اعتمادبه نفس
1. بـرای شـروع کار،در نظـر بگیریـد چـه دالیــلی بــاعث احسـاس خودکم بینی و حقارت شـما  مــی شود . وقــتی علت ها را پیــدا 

کردید،مـهمترین  قدم  را در  بهبود اعتماد به  نفس  خود  برداشته اید.

2.  نقاط ضـعف خـود  را تقویت کنید.اصلی ترین مسأله برای شما، جمع آوری شجاعت الزم برای مقابله با نقاط ضـعفتان اسـت ،چون  

در آن صورت است که حتی یک  بـهبود  کوچک  را  نیز  دستاوردی واقـعی تـلقی  خواهید  کرد.

3.  سعی کنید اسـتعدادها و تـوانایی های خود را هرچه بیشتر افزایش داده و تقویت کنید. به  این ترتیب، جبرانی برای  نقطه  ضعف  خـود 

خـلق کرده اید ودر نتیجه این نقطه  ضـعف  دیـگر  نـمی تواند  در  نظر  شما آنـچنان اهـمیتی داشته باشد.

4.  از دستاوردهای خود در یـک زمـینه مشخص، خوشحال و راضی باشید و به دور از هر نوع شک و شبهه به آنها افتخار کنید. بـرآورد 

شــخصی  خودتان از دستاوردهایتان، برای آگاهی و برداشت شــما از ارزش خــودتان، خیلی بـیشتر از نـظر و عـقیده دیگران، اهمیت 

دارد.

5. خـود را از نــیاز بـه اظهار عقیده دیگران خالص کنید. هرگز برخالف برداشـت ها و عقاید خودتـان  عمل  نکنید. فقط در آن صورت 

اسـت که واقعا خود را آزاد و مطمئن به خود احـساس خـواهید کرد.

6.  اگــر بــه طور مثال از شغل خــودتان نــاراضی هستید ولی امکانی برای بهبود وضع شخصی تان  مشاهده  نمی کنید، استعدادهای 

خودتـان را در یـک کار جنبی و تفریحی به کار گیرید و تــقویت کنیـد، به این ترتیب، نارضایتی خود را جبران کـرده و از اینکه روزبه روز 

اعـتمادتان  را نـسبت  بـه خـودتان از دسـت بـدهید ، خالص  شده اید.

7. اگر از شما خواسته شده که کار مشکلی را انجام دهید، سعی کنید با خوش بینی آن کار را شروع نمایید. اگر وحشت و هراس به  خود  

راه دهید، درآینده از  اطمینان  کمتری نـسبت به توانایی های خودتان برخوردار خواهید بود؛ و در نتیجه در کارهای آسان تر نیز با شکست 

روبه رو خواهید شد.

8. از جاه طلبی بیش از حد پرهیز کنید، زیرا به شما و آینده تان  آسیب  خواهد رساند.هرچه در زندگی، جاه طلب تر بـاشید، رسـیدن به 

حد انتظار و آنچه که از خودتان توقع دارید،برایتان مشکل تر خواهد بود.

9.  خیلی خود را با دیگران مقایسه نکنید. خیلی کارها وجود دارد  که  دیگران می توانند بهتر  از شما انجام دهند.اگر دائمـا خـودتان را با 

دیگران مقایسه کنید، این خطر را پذیرفته اید که  از دستاوردهای خودتان احساس نارضایتی و نومیدی کنید و این مسأله برای قبول کردن  و 

رضایت  به  کفایت و ارزش خودتان مـضراست.

10.  عـباراتی از این قبیل که »هرچه دیـگران مـی توانند خوب انجام دهند، من   هم  باید بتوانم!« را هرگز شعار خودتان قرار ندهید. توجه 

داشته باشید که همه نمی توانند  در  یک  زمینه خاص به یک اندازه بـدرخشند.

برگرفته از:

1. مروتی،سهراب،بهروز، فریبا،1395، معناشناسی واژه اعتمادبه نفس درقرآن  و حدیث

2.  لواسانی،سیدمحمدرضا،آذربایجانی،مسعود،1391، الگوی اعتماد به نفس در اخالق اسالمی

راهکارهایی جهت افزایش اعتماد به نفس
زهره عزیزی
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اشاره:

پیشــرفت های علمــی و تجــارب گوناگــون نســل هــا کــه ســینه به ســینه منتقــل شــده، حاکــی از آن اســت که بســیاری از 

بــی نشــاطی هــا، بــی حوصلگــی هــا و حتــی عصبانیــت هــا، بــه دلیــل فقــدان آگاهی و فهــم مــا از مــزاج خویش اســت. 

دنیــای متنــوع و رنگارنــگ بــا گوناگونــی مــواد غذایــی، بــه انســان طالب ســرعت و شــتاب، فرصــت بررســی نمی دهد تا 

دربــاره ســازگاری غــذا بــا مــزاج خــود فکــر کنــد. هرآنچــه مــی بایــد و خوشــش مــی آیــد و دلپذیــرش اســت، می خــورد؛ 

بی آنکــه توجهــی بــه ســازگاری آن بــا مــزاج خــود داشــته باشــد. درحالیکــه بــرای حفــظ ســالمتی جســمی و تعــادل روانی 

و همچنیــن بعــد معنــوی، اولیــن قــدم، شــناخت مــزاج غذاهــا و بررســی انطباق و یــا عدم انطبــاق آن بــا مزاج خود اســت. 

زیــرا رهــاورد ایــن ســازگاری، ســالمت و آرامــش اســت و زندگــی انســان مقــرون بــا رضایــت و بهشــتی گونــه خواهــد بود. 

بــرای آگاهــی از روش تغذیــه و آشــنایی بــا دیــدگاه طــب ســنتی در ایــران بــاره، گفتگویــی بــا خانــم خدایــی، متخصــص 

در زمینــه طــب ســنتی انجــام دادیــم کــه در ادامــه تقدیمتــان می شــود:

بایــد آمــوزه هــای بهداشــتی در دیــن، احیــا 
و مــورد توجــه قــرار گیــرد

خانــم خدایــی بــا بیــان اینکــه دیــن، نــگاه جامعــی در زندگــی 

ــن گام را  ــن و مهمتری ــالم، اولی ــن اس ــت: دی ــان دارد، گف انس

آمــوزش و کســب مهــارت هایــی مــی دانــد کــه مانــع از افتــادن 

انســان در وادی درد و دردمنــدی مــی شــود. پیشــگیری، از جمله 

ــا  ــد ب ــت. بای ــده اس ــت ش ــه از آن غفل ــت ک ــی اس موضوعات

افزایــش آگاهــی و آمــوزش بــه مــردم، بــه حفــظ ســالمتی آن هــا 

ــورد  ــا و م ــن، احی ــتی در دی ــای بهداش ــوزه ه ــرد و آم ــک ک کم

توجــه قــرار گیــرد.

هــم اکنــون خیریــن بیشــترین هزینــه را در درمان بیمــاری های 

صعــب العــالج مــی کننــد کــه متاســفانه چنــدان هــم بــه نتیجه 

نمــی رســند. عقــل و دیــن حکــم مــی کنــد کــه حداقل بخشــی 

از ایــن هزینــه هــا، در امــور پیشــگیرانه در جامعــه هزینه شــود. 

تاسیس بنیاد سالمت با کمک خیرین
پیشــنهاد مــا بــه خیریــن ایــن اســت کــه بنیــادی بــه نــام بنیــاد 

ســالمت ایجــاد کنند که در راســتای بهداشــت در دیــن، فعالیت 

کنــد. زیــرا درصــد باالیــی از ابتــال بــه بیمــاری هــا، بــه ســبک 

زندگــی افــراد بازمــی گــردد. عمــل بــه دســتورات دیــن، ماننــد 

ــد  ــل و بع ــک قب ــوردن نم ــذا، خ ــل از غ ــت ها قب ــتن دس شس

ــن  ــود، گفت ــی ش ــده م ــی از مع ــم زادی ــب س ــه موج ــذا ک از غ

ــان ذکــر الحمدللــه را گفتــن،  بســم الله قبــل از شــروع و در پای

ــوب  ــن،  خ ــک گرفت ــه کوچ ــفره، لقم ــر س ــتن ب ــه نشس چگون

ــدن؛  ــیر ش ــل از س ــوردن و قب ــذا خ ــت غ ــا دس ــدن، ب جوی

دســت از غــذا خــوردن کشــیدن و... همــه اینهــا آدابــی اســت 

کــه اســالم تاکیــد دارد و مــا بــا رعایــت آن مــی توانیــم گامــی 

در جهــت ســالمتی برداریــم. بــه عنــوان مثــال وقتــی در آغــاز 

خــوردن غــذا، نــام خــدا را بــر زبــان مــی آوریــم، یعنــی بــا اذن 

ــا یــاد و نــام او، تمــام خطراتــی کــه در ایــن غــذا  پــروردگار و ب

ــت  ــان بهداش ــن هم ــم؛ ای ــی کنی ــود دور م ــود دارد را از خ وج

معنــوی دیــن اســت. 

همچنیــن در آمــوزه هــای دینــی، توصیــه شــده کــه بــا طمانینه 

و بــا آرامــش غــذا بخوریــد؛ ولــی برخــی، در حیــن راه رفتــن و 

حــرف زدن، و بــه صــورت ایســتاده غــذا مــی خوردنــد کــه ایــن 

امــر، باعــث التهــاب معــده و روده مــی شــود. 

دیــن توصیــه هــای زیــادی بــر حفظ ســالمت 
دارد جسمانی 

هرچنــد بیشــترین توجــه در دیــن، بــر معنویــت و هدایــت و 

انظــار انســان هــا بــوده اســت، ولــی انبیــاء الهــی، توصیــه هــای 

زیــادی درمــورد ســالمت جســمانی انســان هــا، داشــته انــد. 

شاه کلیدهایی برای بیمارنشدن
بــرای جلوگیــری از بیمــاری، رعایــت ســه نکتــه بــه عنوان شــاه 

کلیــد، مــی توانــد بســیار کمــک کننده باشــد:

1- هرگز همراه با غذا، آب و مایعات نخورند. 

2. هرگــز بــا غــذا لبنیــات نخورنــد. خــوردن برنــج و مــرغ و ... 

اصالح زماج نیازمند اصالح سبک زندگی است

 در گفتگو با خانم خدایی، متخصص طب سنتی عنوان شد:

گفتگو
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همــراه بــا ماســت، یعنــی خاموش کــردن تنــور گداختــه ای که 

خداونــد بــرای هضــم غــذا درون بــدن قــرار داده کــه ایــن تداخــل 

ــادی  ــی زی ــدن دارد و بیماری های ــرای ب ــدی ب ــر ج ــی، خط غذای

ــد مــی کند. تولی

  3. هرگــز بــا غــذا میوه جــات نخورید. خــوردن میــوه بالفاصله 

بعــد از غــذا، خطــر بزرگــی اســت که بایــد به مــردم آگاهــی داد.

اگــر ایــن ســه کلیــد را بتوانیــم بــه عنــوان اقــدام پیشــگیرانه، در 

قالب هــای آموزشــی در جامعــه فرهنــگ ســازی کنیــم، خدمــت 

بســیار بزرگــی در حــوزه ســالمت انجــام داده ایــم.

ــه مــا کــد  ــُروَدُة. حضــرت ب ُب
ْ
ل
َ
 َداٍء ا

ِّ
ل

ُ
ــد: ک پیامبــر)ص( فرمودن

دادنــد کــه همــه بیمــاری هــا از ســردی اســت. در دنیــا، بیشــتر 

تولیــدات کشــاورزی به ســمت و ســوی تولید ســردیجات اســت. 

مصــرف مــوادی ماننــد پرتقــال تامســون، کیــوی، هندوانــه، خیار 

و گوجــه، جــای مصــرف حبوبــات را در ســفره هــا گرفتــه اســت.

ــه  ــت، در حالیک ــه اس ــش یافت ــیار کاه ــات بس ــرف حبوب مص

بهتریــن تغذیــه و ســازگارترین مــاده غذایــی اســت کــه با سیســتم 

گــوارش مــا ســازگاری دارد. قــوت غالــب مــردم، مــرغ و برنــج، 

ــر و گوجــه شــده کــه همگــی، ســردی  ــان و پنی ــه، ن ســاالد الوی

هســتند و تولیــد بیمــاری می کننــد. اتفاقــات خطرناکــی در حوزه 

ــا،  ــای م ــمن دان ــد دش ــی ده ــان م ــه نش ــاورزی رخ داده ک کش

طراحــی و دوســت نــادان مــا غفلــت کــرده اســت. امــروز درصد 

ــای  ــات و غذاه ــاری از حبوب ــی، ع ــای ایران ــفره ه ــی از س باالی

ــا  ــه اشــکال گوناگــون در آورده و ب بومــی شــده اســت. مــرغ را ب

اســامی زیبــا و ظاهــری جــذاب مــی فروشــند، ولــی ســردی مرغ 

همچنــان پابرجاســت. 

پیشگیری بهتر از درمان
متاســفانه عــده ای فقــط بــه درمــان مــی پردازنــد، در حالیکــه 

ــگیرانه  ــات پیش ــاک، اقدام ــای خطرن ــاری ه ــر بیم ــد در براب بای

ــوان  ــی ت ــت. م ــی از راهکارهاس ــی، یک ــام داد. دادن آگاه انج

واحــد تغذیــه را جــزو واحــد هــای درســی گنجانــد کــه اینــکار 

ــرد.  ــورت گی ــی، ص ــبک زندگ ــالح س ــتای اص ــد در راس ــی توان م

ســبک ســفره مــا، ســفره دینــی و ملــی نیســت. نحــوه نشســتن 

ــه  ــا ب ــی. در اروپ ــه مل ــت ن ــی اس ــه دین ــا، ن ــوردن م و غذاخ

تازگــی ایــن را دریافتــه انــد کــه درحیــن راه رفتــن، خــوردن غــذا، 

چــه مضراتــی دارد، ایســتاده غذاخــوردن ماننــد بهائــم، خطــرات 

ــال دارد. ــه دنب ــادی ب زی

توجــه بــه ســته ضروریــه در زندگــی، گامــی در 
جهــت ســالمتی

در اســالم، آداب ســته ضروریــه بیــان شــده اســت کــه زیربنــای 

ــی  ــبک زندگ ــه، س ــته ضروری ــت. س ــات اس ــات و روای آن، آی

ــوردن،  ــه خ ــه چگون ــا از جمل ــه ه ــه عرص ــالمی را در هم اس

ــد.  ــی کن ــان م ــتحمام و... را بی ــردن، اس ــدن، ورزش ک خوابی

اصــالح مــزاج نیازمنــد اصــالح ســبک زندگی 
است

بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه و اشــکاالتی کــه در ایــن بــاره وجــود 

دارد، مــزاج افــراد، بــه هــم خــورده و هرکــس عالئــم چهارمــزاج 

ــع و  ــن وض ــود ای ــرای بهب ــذا ب ــد. ل ــی کن ــاهده م ــود مش را درخ

اصــالح مــزاج، مجبوریــم اصــالح ســبک زندگــی داشــته باشــیم 

و ســته ضروریــه را انجــام دهیــم. 

مــا بایــد مهــارت هــای ســالم زیســتن را یــاد بگیریــم. در دیــن 

مــا ســفارش شــده کــه لقمــه غــذا را کوچــک برداریــد و خــوب 

بجویــد، قبــل از ســیر شــدن، دســت از غذا خــوردن بکشــید و... 

بــا رعایــت ایــن نــکات، بســیاری از مشــکالت کبــدی حــل مــی 

شــود.

ــرای شــناخت مــزاج خــود، در گام اول ضــروری اســت کــه   ب

حداقــل یکســال روی عــادات اشــتباه خــود، کارکنیــم و اصــالح 

ــام  ــات انج ــه اصالح ــی ک ــیم. زمان ــته باش ــی داش ــبک زندگ س

شــد، مــی تــوان در دوره هــای مــزاج شناســی شــرکت کــرد و بــا 

مــزاج خــود آشــنا شــد. بــه ایــن دلیــل کــه االن مــزاج هــا، شــدیدا 

بــه هــم ریختــه اســت، دقیقــا نمی تــوان مــزاج افــراد را تشــخیص 

داد.

همــکاری همــگان بــرای آمــوزش مهارتهــای  
دینــی جهــت پیشــگیری از بیمــاری

مــن از حــوزه هــای علمیــه، اســاتید و همــه دســت انــدکاران 

حــوزه ســالمت درخواســت دارم که همگی یکصــدا و هماهنگ، 

بــه صــورت شــبانه روزی تــالش کنیــم تــا مهارت هــای دینــی در 

زمینــه پیشــگیری از بیمــاری هــا را بــه مــردم آمــوزش دهیــم. بــه 

عنــوان مثــال، در اســالم توصیــه شــده کــه شــروع و پایــان غــذا با 

نمــک باشــد؛ زیــرا ایــن کار موجــب جلوگیــری از عفونــت معده 

ــفره  ــک را از س ــود نم ــی ش ــغ م ــه االن تبلی ــود؛ در حالیک می ش

هــا حــذف کننــد! خــوردن نمــک 

بــه مقــدار بســیار کــم در آغــاز و 

ــی  ــم زدای ــث س ــذا، باع ــان غ پای

ــز  ــده و نی ــه مع ــازی دهان و پاکس

حــل مشــکالت روحــی و روانــی 

ــذا هرچــه در  ــراد مــی شــود. ل اف

ــه  ــگیری، کار و هزین ــث پیش بح

شــود، بازهــم جــا دارد.

راه اندازی کلبه های سالمت در دل طبیعت

درخــارج از کشــور بنــگاه هایــی بــه نــام بنــگاه هــای ســالمت 

ــتاها  ــی و روس ــق طبیع ــه مناط ــراد را ب ــه اف ــده ک ــیس ش تاس

می برنــد. زندگــی ســاده و بــی آالیــش روســتایی و تنفــس عمیــق 

در هــوای آزاد، بــه ســالمت روحــی و روانــی افــراد کمــک زیــادی 

مــی کنــد.

ــای  ــه ه ــور، کلب ــتاهای کش ــی روس ــوان در برخ ــی ت ــذا م ل

ســالمت را در مناطــق ســالم و پــاک راه انــدازی کــرد. پیشــنهادم 

بــه طــالب جویــای کار ایــن اســت در مناطقــی کــه هســتند و 

در دل طبیعت،کلبــه ای ِگلــی درســت کننــد و در صــدد ترویــج 

ــب، آداب و ادب  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــن برآین ــالمت دی ــگ س فرهن

نشســتن ســر ســفره دینــی را آمــوزش دهنــد.

مزاج های چهارگانه
در عالــم هســتی، هــر چیــزی مزاجــی دارد. مثــل زنبــور عســل 

کــه مزاجــی گــرم دارد و ماهــی، مزاجی ســرد. این موجــودات، 

پیچیدگــی خاصــی ندارنــد. ولــی انســان بــا داشــتن چهار مــزاج، 

ــوردار  ــداران برخ ــایر جان ــه س ــبت ب ــتری نس ــی بیش از پیچیدگ

ــوی(،  ــرم و تر)دم ــزاج گ ــد از: م ــزاج عبارتن ــار م ــت. چه اس

ــک  ــرد و خش ــک)صفراوی( س ــرم و خش ــی( گ ــرد و تر)بلغم س

ــوداوی(.  )س

ــد  ــزاج متول ــک م ــا ی ــانی، ب هرانس

ــال، در  ــت نرم ــود و در حال ــی ش م

گــروه هــای ســنی مختلــف، مــزاج 

هــا تغییــر مــی کنــد. بعضــی چیزهــا 

را زمــان بــه مــا تحمیــل مــی کنــد و 

ــکان  ــر از م ــز متاث ــوارد نی ــی م برخ

ــه  ــان ب ــی انس ــتند. وقت ــن هس و س

ســمت کهنســالی مــی رود، طبعــش 

بــه ســمت ســردی می گرایــد، یعنــی 

ــر مــی شــود. مــا  ــرژی، کــم و کمت ان

ــا یــک مــزاج جبلــی و ذاتــی متولــد مــی شــویم کــه یکــی از  ب

چهارنــوع مــزاج اســت. بــه مــرور زمــان ایــن طبــع ذاتــی مــا، در 

اثــر نــوع تغذیــه و آداب زندگــی مــان، بــه هــم مــی خــورد. در اثــر 

تغذیــه و رفتــار، ایــن مــزاج ذاتــی ممکــن اســت بــه رونــد طبیعی 

خــود ادامــه دهــد یــا منحــرف شــود. اینکــه همــه برنــج و مــرغ 

ــتایی  ــراد از روس ــه اف ــه هم ــت. اینک ــت نیس ــد، درس می خورن

ــه هــم داشــته  ــه شــبیه ب ــا مناطــق گرمســیر و سردســیر ، تغذی ت

باشــند، درســت نیســت و ایــن ظلــم بــه مــزاج اســت و باعــث 

مــی شــود طبــع بــدن، بــه هــم بخــورد. در طــب ســنتی تاکیــد 

ــون کلــی  ــه عیــن. ایــن قان ــر ب ــه ضــد، تدبی شــده کــه درمــان ب

اســت و نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت. بایــد افــراد بداننــد چــه 

چیــزی باعــث شــده مزاجشــان بــه هــم بریــزد، آنــگاه بــه درمــان 

ــد. بپردازن

ایــن نــکات باهــدف حفــظ ســالمتی و نیــز پیشــگیری بیــان 

شــد و امیدواریــم در ایــن راه همــه دســت انــدرکاران ســالمت، 

موفــق باشــند.
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چکیده :

معرفه به معنای شناختن است و اسم معرفه، اسمی است که بر مفهوم مشخص و معین داللت دارد. علمای علم نحو در بیان تعداد 

اسم های معرفه اختالف نظر دارند، اما در مجموع در هفت گروه ضمایر، معرفه به اضافه، اسم های علم، اسم های موصول، اسم های 

اشاره، ذو الالم و معرفه به منادای نکره مقصوده، جای می گیرند. رتبه ی اسم های معرفه با توجه به منشا تعریف، متفاوت هستند که 

بین علمای نحو نیز در این باره اختالف نظراتی وجود دارد. طبق مشهورترین قول، بعد از لفظ جالله و ضمیری که مرجع آن لفظ جالله 

است، به ترتیب؛ ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، علم، ضمیر غایب خالی از ابهام ) ضمیری که مرجع آن یک اسم معرفه یا نکره باشد 

)دو اسم یا بیشتر بدون قرینه بر آن مقدم نشده باشد((، اسم اشاره، منادای نکره مقصوده و سرانجام اسم موصول و معرفه به الف والالم 

)هردو باهم در یک رتبه ( قرار دارند. 

   واژگان کلیدی: معارف، رتبه ی معرف، ضمیر، اضافه، علم، ذوالالم، موصول، اشاره، معرفه به منادای نکره مقصوده 

مقدمه
یکـی از مباحثـی کـه غالبا دانـش پژوهـان علوم دینـی در هنگام 

مطالعه متون عربی با آن مواجه می شـوند و ممکن اسـت سواالت 

بسـیاری را در ذهن آنان ایجادکند، تشـخیص اسـم های معرفه از 

نکره، نوع  و رتبه ی آن هاست و طبق تعاریفی که در واقع مضمون 

همه آن ها یک چیز اسـت، معرفه اسـمی اسـت که غالبا به کمک 

قرائنـی، داللـت بـر فرد معین و مشـخص اعم از شـخص، شـیء 

جانـدار، بی جان، ذات و معنا می کنـد؛ اما اگر بخواهیم با نگاهی 

دقیق تر به این مساله بنگریم و ترجمه و فهمی دقیق از متون عربی 

باألخص آیات قرآن و روایات داشـته باشـیم، ضـروری به نظر می 

رسد که عالوه بر شناخت انواع معارف با رتبه و درجه ی تعریف آن 

ها نیز آشنا باشیم که بررسی این مساله برای نخستین بار، به زمانی 

برمی گردد که علم صرف و نحو به عنوان یک علم مستقل، به رشته 

تدویـن در آمـد )پیـش از قرن پنجم هجری(، از ایـن رو محقق در 

این پژوهش با احساس نیاز نسبت به شناخت بیشتر این مساله، در 

صـدد بیان اجمال اقسـام معارف و بیان رتبـه ی آن ها از نظر درجه 

تعریف بر می آید. امید است که مورد توجه و دقت شما خوانندگان 

عزیز قرار بگیرد. 

     تعریف معرفه
    معرفه، به معنای شـناختن اسـت و اسـم معرفه، اسـمی اسـت 

کـه بر مفهوم مشـخص و معین داللت دارد. کلمـه معرفه در اصل 

اسـم مصـدر از "معرفته" بوده که بعد از نقل اسـم بـرای معرفه قرار 

گرفته است و تاء در آن، برای تأنیث نیست، بلکه جزء اصلی کلمه 

می باشد.)1(

    اقسام معارف
    پس از اینکه با تعریف معرفه آشنا شدیم، پیش از اینکه به بیان 

ترتیب اسم های معرفه از نظر رتبه معارف بپردازیم، ضروری است 

که از قبل با اقسام معارف آشنا شویم.

    علمای علم صرف، از نظر تعداد معارف اختالف نظر دارند که 

عده ای، تعداد آن ها را منحصر در شش مورد و عده ای دیگر آن ها 

را هفت قسم می دانند.

   1. ضمایر:

   ضمایر، از جمله اسم های معرفه هستند که به سه دسته غایب، 

مخاطـب و متکلم تقسـیم می شـوند که هریک در مجمـوع به دو 

دسـته ی بارز و مستتر تقسـیم می شـوند. البته ناگفته نماند که این 

ضمایـر از جهاتی دیگـر، به متصل و منفصل یـا ضمایر مرفوعی، 

منصوبی و مجروری تقسیم می شوند.)2(

     2. معرفه به اضافه:

    این نوع از اسـم ها، دومین گروه از معارف هسـتند که در آن در 

واقع یک اسم نکره، با اضافه شدن به یک اسم معرفه، از نکره بودن 

خارج شده و در ردیف معارف جای می گیرد.

    3. علم:

   علم، اسـمی اسـت که برای چیز یا شـخص معینی وضع شـده 

است؛ به طوری که غیر خودش را در بر نمی گیرد )بر جنس داللت 

نمی کند(.)3(

این نوع از معرفه نیز انواع مختلفی دارد، از جمله علم منقلبه، علم 

مرتجل، علم منقول، اسم، لقب، کنیه و... .)4(

    4. ذوالالم :

   معرفه به الف و الم، کلمه ای است که در ابتدا نکره بوده و سپس 

به سبب داخل شدن "ال" بر آن معرفه شده است. 

    "ال" نیـز دو نـوع اسـت: یـا عهدیه اسـت و یا جنسـیه؛ که الف 

و الم عهد، خود نیز به سـه دسـته ذهنی، حضوری و ذکری تقسـیم 

می شود؛ و الف الم جنس نیز یا برای استغراق به کار می رود یا برای 

اشاره به نفس حقیقت یک چیز.)5( 

ناگفتـه نمانـد که طبق برخـی از اقوال، اسـم معرفه بـه الف والم 

جنس، از نظر لفظ، با آن معامله معرفه می شـود، اما از نظر معنا، 

لطمه ای به نکره بودن آن وارد نمی شود.)6(

    الزم به ذکر است که "ال" از منظری دیگر به سه دسته الف و الم 

تعریف، الف والم موصوله و الف والم زائده تقسیم می شود.)7(    

5. موصول: 

   اسـم موصول، چیزی اسـت که به واسـطه جمله ای که بعد از 

آن ذکـر می شـود )صله(، بر چیز مشـخصی داللت مـی کند.)8(     

بررســی انــواع معــارف و رتبــه ی آ ن هــا 
از نظــر درجــه ی تعریــف

   میترا یاری

مقاله
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موصوالت دو قسم هستند: 

1. موصـوالت اسـمی 2. موصوالت حرفی و آن چـه را که تحت 

عنوان اسـم های معرفه قرار می گیرد، موصوالت اسـمی هسـتند و 

خـود موصوالت اسـمی نیز در دو دسـته موصوالت عـام و خاص 

جای می گیرند. 

    البتـه ناگفتـه نمانـد کـه برخـی از علمـای علم نحـو )همچون 

اخفـش( موصـوالت را در زمره ی معرفه به الف الم قرار می دهند، 

بـا این تفصیل کـه موصوالتی که لفظا، الـف و الم ندارند، در معنا 

طوری هستند که همراه با الف و الم هستند.)9( 

      6. اسم اشاره:

     ششـمین گـروه از اسـم هـای معرفـه که طبق بعضـی از اقوال، 

آخرین دسـته از آن نیز اسـت، اسـم های اشـاره هسـتند که به دلیل 

مشـخص بـودن مشـارالیه )به نحو اجمـال(، در زمره ی اسـم های 

معرفه جای می گیرند. 

    7. معرفه به ندا:

    این نوع از معرفه که بسـیاری از علمای نحو در قرار دادن آن به 

عنوان یک قسـم مسـتقل از معارف، اختالف نظـر دارند، "نکره ای 

است که به وسیله ی ندا قصد تعیین آن را دارند".)10(

مثل: "یا رجل" و "یا تلمیذ" زمانی که رجل یا تلمیذ معینی را قصد 

کنند. 

    علـت اینکـه برخی از علمای نحو، این نوع از معرفه را به عنوان 

قسم مستقلی محسوب می کنند، این است که برخی آن را داخل در 

معرفه به الف و الم می دانند؛ بنابر اینکه الف و الم در آن مقدر است 

و طبق نظر عده ای دیگر، این نوع از معرفه به منزله ی کاف خطاب 

است و به همین دلیل در ردیف ضمایر قرار می گیرد و بر اساس قول 

دیگر، به منزله ی اسم اشاره می باشد. )11(

     رتبه ی معارف:       
    پس از اینکه دانش پژوه با اسم های معرفه آشنا می شود، سوالی 

که ممکن است ذهن او را با خود درگیر کند، این است که "آیا همه 

معارف از نظر درجه و رتبه ی تعریف در یک مرتبه قرار می گیرند یا 

اینکـه برخـی از این معارف از نظر رتبه در مرتبه ای باالتر از بقیه ی 

معارف قرار دارند؟"

    در ایـن بـاره نظرات متفاوتی وجـود دارد که در این میان، غالب 

نحویون برای معارف، قائل به وجود مرتبه و درجه ی تعریف هستند 

و برخی نیز، قائل به این هستند که هیچ تفاوتی بین اسم های معرفه 

از نظـر رتبه وجود نـدارد. در ذیل به بیان برخی از این نظرات دالیل 

ترجیح برخی بر دیگری می پردازیم.

    برخـی از علمـای نحـو، اسـبابی را برای درجـه ی معارف ذکر 

می کنند؛ بنابراین هر اسـم معرفه؛ یا قلبی اسـت یا عینی. اگر یک 

اسـم، هر دو حالت را داشـته باشـد )هم عینی، هم قلبـی(، از نظر 

رتبه، برتر از سایر معارف است؛ بنابراین از بین مجموع معارفی که 

ذکر آن ها گذشـت، اسـم های اشاره، تنها معارفی هستند که هر دو 

حالـت را بـا هم دارند و در رتبه ی اول تعریف قرار می گیرند )طبق 

نظـر کوفیون(، اما طبق نظـر برخی دیگر از علمای نحو، اگر معرفه 

ای برای چیز معینی وضع شود و غیر خودش را در بر نگیرد، از نظر 

رتبـه، در مرتبـه ای باالتـر از بقیه معارف قرار می گیرد و چون اسـم 

علـم، تنها اسـمی اسـت که این ویژگـی را دارد، لذا برتـر از بقیه ی 

معارف می باشد )نظر بصریون()12(.

   شخص دیگری نیز قائل به این است که معارف، همه از نظر رتبه 

برابر هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.)13( اما مشهورترین 

قول این اسـت کـه بعد از لفظ جالله و ضمیری کـه مرجع آن لفظ 

جالله است، به ترتیب ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، علم، ضمیر 

غایب خالی از ابهام )ضمیری که مرجع آن یک اسم معرفه یا نکره 

باشـد )دو اسم یا بیشـتر بدون قرینه بر آن مقدم نشده باشد((، اسم 

اشـاره، منادای نکره مقصوده و سـرانجام اسـم موصـول و معرفه به 

الـف والالم )هـردو باهم در یک رتبـه( قرار دارند که در میان اسـم 

های علم، اسـامی مکان ها به دلیل قلت اشـتراک، در مرتبه ی قبل 

از اسماء الناس و اسماء اجناس قرار دارند. در میان اسم های اشاره 

نیـز آن چـه را که از نظر مکانی نزدیک تر باشـد، معرفه تر از سـایر 

اسم های اشاره است )در ابتدا اسم اشاره نزدیک، سپس اسم اشاره 

متوسـط و سپس اسـم اشـاره بعید(. قوی ترین نوع الف و الالم نیز 

الف و المی است که برای عهد به کار می رود که عهد حضوری در 

مرتبه ی قبل از ذکری و ذهنی قرار دارد.

    اسم معرفه به اضافه هم، با توجه به اینکه مضاف الیه از چه نوع 

معرفـه ای باشـد، در درجه همان مضاف الیه قـرار می گیرد، به جز 

مضـاف بـه ضمیر، کـه از نظر رتبه ی تعریف، در ردیف اسـم های 

علم قرار می گیرد.)14(

   برخـی نیز ضمایـر را از هم تفکیک نکرده، بلکه آن ها را به طور 

کلی در مرتبه اول قرار می دهند و پس از آن علم، اسم های موصول، 

اسـم های اشـاره و محلی به الف و الالم به ترتیب در مراتب بعدی 

قرار دارند.)15(

   الزم بـه ذکر اسـت کـه در این باره، اقوال دیگـری با تفاوت های 

اندک نسـبت به سـایر اقوال وجـود دارد که علت ایـن اختالفات را 

شـاید در نوع تفسـیر هر یک از نحویون از منشـأ معرفه بودن آن ها 

دانست که به نظر می رسد نظر مشهور، صحیح ترین قول باشد.

  
نتیجه گیری و پیشنهاد

   از مجموع مباحث ارائه شده در این پژوهش، این نتیجه حاصل 

می شـود که دانش پژوهـان علوم و ادبیات عرب، در حین بررسـی 

کلمات و تجزیه و ترکیب آن ها، باید نگاهی دقیق و علمی نسبت به 

این مساله داشته باشند، چرا که ممکن است یک کلمه در یک نگاه 

اجمالی، شـکل و ظاهری فریبنده داشـته باشد و این امر سبب دور 

شدن دانش پژوه از نقش و ساختار صحیح کلمه و حتی ترجمه ای 

ناصحیح شود و با توجه به اینکه مبحث معرفه و نکره به عنوان یکی 

از جزیـی تریـن مباحث ادبیات عـرب، نیاز به دقـت و ژرف کاوی 

عمیق دارد، لذا پیشنهاد می شود که دانش پژوه برای بررسی دقیق در 

آیات و روایات، باید در همه مباحث دقت و جدیت بیشتری داشته 

باشد؛ چرا که یک اشتباه ساده می تواند منجر به ایجاد شبهات و کج 

فهمی های بسـیار در حوزه ادبیات عرب و حتی مباحث تفسیری و 

کالمی بشود.
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  اشاره: 

خانم نرگس اعتمادی، از اســاتید متعهد و مجرب مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( هستند که از سال 96 در این 

یس دارند. ایشان، فارغ التحصیل ســطح چهار، در رشته فقه و اصول جامعة الزهراء)س( بوده و از سال 92  مرکز تدر

یس دروس مربوط به رشته فقه واصول در سطح 2و3 هستند. از دیگر فعالیت های این استاد گرانمایه،  مشــغول به تدر

عضویت در انجمن علمی اصول، استاد راهنما در مقاالت و پایان نامه سطح 2و3 و فعالیت در عرصه ی تبلیغ است. 

همسر ایشان نیز روحانی و مدرس حوزه هستند. با این استاد گرامی گفتگویی انجام دادیم که در ادامه تقدیمتان می شود.

1. اسـتاد گرامـی، در آغـاز گفتگو، از چگونگی شـروع همکاری تان با مرکـز تربیت مدرس حضرت 
صدیقه کبری)س( برای خوانندگان عزیز  بفرمایید؟

همکاری در این مرکز، با دعوت به تدریس در سـال 96 آغاز شـد. با توجه به اینکه رویکرد این مرکز، در راسـتای تربیت مدرس اسـت و 

طالب عزیز از شهرستان های مختلف حضور دارند، می توان از وضعیت حوزه و نیازهای علمی و فرهنگی آن در مناطق مختلف آگاه شد 

و متناسب با این نیازها و ظرفیت طالب، برای تدریس و بیان مطالب علمی، برنامه ریزی کرد. عالوه بر آنکه می توان از فرصت های کوتاه 

برای بیان تجربیات و قرائت احادیث کاربردی در زمینه ی مشکالت فردی و اجتماعی و اخالقی،  استفاده کرد. 

2. ارزیابی حضرتعالی در مورد روند تحصیل و 
تربیت استاد در حوزه ها چگونه است؟

 بحمداللـه زمینـه هـای خوبی بـرای بهره مندی علمـی طالب و 

آمادگـی تدریس ایجاد شـده اسـت؛ اما با تـالش مضاعف طالب 

و برنامـه ریـزی بـرای پیشـرفت هرچه بیشـتر علمی در ایـن مرکز، 

انشاءالله شاهد پرورش اساتید با بنیه ی علمی قوی خواهیم بود که 

باعث رونق علمی در حوزه های شهرستان ها خواهند بود.

3. بـه نظر شـما، طـالب چگونه مـی توانند 
بهتریـن بهره را در فرصتی که در حوزه ها حضور 

دارند، داشته باشند؟

با توجه به اینکه علم بدون تزکیه، جهل محض است، لذا با عنایت 

ویژه به امر تزکیه طالب توسط اساتید برجسته در کنار تعلیم، سبب 

رشـد همه جانبـه در عرصه های مختلف زندگی خواهد شـد؛ اگر 

طلبـه به معرفتی دسـت پیدا کند که بتوانـد در عرصه های مختلف 

زندگـی، اولویت ها را تشـخیص دهد و به وظیفـه خود عمل کند، 

در زندگی علمی، دینی، فردی و اجتماعی خود موفق خواهد شد.

4. با توجه به اینکه حضرتعالی هم طلبه بودید 
و هم در جایگاه استاد تجربه دارید، به نظر شما آیا 
می توان علوم حـوزوی را به صورت کاربردی در 

زندگی روزمره به کار برد؟

بلـه؛ با توجه به هدف مقدس علوم حوزوی، می توان از این علوم 

در زمینه های مختلف زندگی استفاده کرد و چه بسا درسی به ظاهر، 

در زندگی روزمره، کاربردی نداشته باشد، اما استاد، با هنر و ظرافت 

خاص در ضمن بیان مطالب علمی، آن را بر یکی از مسائل روز مره 

تطبیق کند. به عنوان نمونه، در بیان مفهوم »تجری« در علم اصول، 

می توان از تضییع حق عبودیت خداوند صحبت کرد و به دنبال آن 

از تضییع حقوق دیگران به بهانه تحصیل علم صحبت کرد و یا اینکه 

در خالل بیان مباحث علمی، یکی از شـبهات علمی را مطرح کرد 

که پاسخ آن، در درسی است که طالب فرا می گیرند؛ و نمونه هایی 

از این دست که فراوانند.

5. از نظر شما به عنوان یک استاد، در برنامه ریزی 
های آموزشـی و حوزه اخالقی-تربیتی، شایسته 

است چه مواردی لحاظ شود؟

اگر در برنامه ریزی های آموزشی، برای هر درسی در زمینه تعیین 

سـر فصـل و محـدوده و کتاب درسـی، از نظرات اسـاتید با تجربه 

اسـتفاده شود، بهتر است. در حوزه اخالق هم اگر به شکل منظم و 

با برنامه ریزی، از اسـاتید برجسته ی اخالق استفاده شود و سلسله 

مباحث اخالقی، طبق نیازهای جامعه مطرح شود، در جهت رشد 

معنوی طالب بسیار مؤثرخواهد بود.

6. آسـیب هایی کـه در حال حاضـر دامنگیر 
طـالب و اسـتادان حوزه اسـت؛ به نظر شـما چه 

مواردی هستند؟  

در طالب می توان به این موارد به عنوان آسـیب اشاره کرد: انگیزه 

ضعیـف در امـر تحصیل و کسـالت علمـی، عدم رعایـت ضوابط 

اخالقـی و دینـی در محیـط علمی، عـدم اهتمام کافـی در مباحثه 

دروس؛ ضعیف بودن پشتکار و انگیزه و نشاط علمی.

در اساتید می توان به مواردی چون  کم رنگ شدن دلسوزی علمی 

در رابطـه با طالب؛ کم شـدن صبر و سـعه صـدر در امر تدریس و 

برخـورد با طالب، کـم کاری در ایجاد فضای صمیمی و با نشـاط 

همراه با رعایت حرمت محفل علمی اشاره  کرد.

7. به نظر حضرتعالی، بایـد رویکرد حوزه ها، 
روشـهای نوین آموزشـی باشـد یا به همان شیوه 

سنتی، پای بند باشند؟

قطعـا اسـتفاده از روش هـای نویـن در دروس حـوزوی، موجب 

پیشـرفت می شـود، به شـرطی که روش سـنتی حوزه کـه بر محور 

مطالعه و مباحثه اسـت، اجرا شود. شـیوه های نوین در کنار روش 

سـنتی، موجب تسـریع در بدسـت آوردن مطالب علمی شـود و از 

سـوی دیگر می توان بـا روش های نوین، دسـتاوردهای علمی را با 

دیگران به اشتراک گذاشت و از نظرات آنان آگاه شد.

زتکیه و تقویت فضائل اخالقی د رکنار تقویت بنیه علمی

 رمز موفقیت         مدرسان
در گفتگو با استاد گرامی سرکار خانم اعتمادی  

 9
8  

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
  4

3و
ره 

ام
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

 9
8 

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
  4

 و
3 

ره
ام

 ش
ه /

ش
دی

 ان
ق

آفا
ی 

نگ
ره

ی ف
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

3031



8. از نظر شما ویژگی های استاد نمونه چیست؟

مـؤدب بـه آداب و متخلق به اخالق اسـالمی، مراعات شـئونات 

طلبگی، تسلط علمی، سعه صدر، تواضع، روابط اجتماعی قوی با 

طالب، دلسور در امر تربیت و تعلیم طالب.

9. آیا کتبی که در حال حاضر در حوزه تدریس 
می شـوند و شـیوه های کنونی تدریس درحوزه، 
پاسـخگوی نیازهای جامعه هست یا باید تغییری 

در این باره صورت گیرد؟ 

کتب خوب است؛ اما از آنجایی که معموال تدریس کل کتاب در 

فاصله زمانی محدود، امکان پذیر نیست، لذا خوب است سرفصل 

هایی انتخاب شود که متناسب با مسائل روز و نیازهای فعلی جامعه 

باشـد و در کنار آن از مطالب جدید علمی و کاربردی به تناسـب، 

برای تکمیل مباحث علمی اسـتفاده شـود و اگر قرار بر تغییر کتب 

است، باید غنای علمی کتب، متقدم و جهات مثبت آنها حفظ شود 

و از طرفی نواقص و اشکالت آنها برطرف شود که البته این کار، با 

به کارگیری اهل فن، میسر خواهد شد.

10.گاها مشـاهده می شـود برخی طالب، با 
انگیزه باال وارد حوزه می شـوند، ولی اندکی بعد 
این شـور و انگیزه را ازدست می دهند، علت این 

امر چیست؟

عدم تبیین شـیوه صحیح تحصیل دروس حـوزوی، برخورد های 

نامناسب، عدم تبیین صحیح اهداف طلبگی و عدم راهکار مناسب 

برای حل مشـکالت در طول تحصیل، از جمله مواردی هستند که 

موجب کم شدن انگیزه ها می شود.

11. حضـور روحانیـون را در مراکـز علمـی 
چگونه ارزیابی می کنید؟

بحمدلله حضور طالب در عرصه های علمی خصوصا پژوهشی، 

خوب اسـت اما کافی نیست. اگر با برنامه ریزی علمی و پژوهشی 

مناسـب، طالب مستعد انتخاب شـوند و با پشتوانه قوی علمی در 

این مراکز مشغول فعالیت شوند، مطلوب تر خواهد بود.

12. بـه نظـر حضرتعالـی چگونه مـی توان 
اخالقیات را در جامعه کنونی گسترش داد؟

 شـیوه ی صحیح انتقال اخالقیات، خصوصـا در جامعه امروزی، 

عمل کردن به اخالق اسالمی، خصوصا توسط اساتید و طالب است 

که می توانند درسطح گسترده با عمل خود، مبلغ اخالق دینی باشند.

13. بـا توجه به مطرح شـدن موضوع سـبک 
زندگی اسـالمی در جامعه، نقـش بانوان مبلغ در 

ترویج سبک زندگی اسالمی چگونه است؟

 با توجه به تجربه تبلیغی که دارم؛ عمل و اخالق و کیفیت پوشش 

یک مبلغ، بیشـترین تأثیر را در ترویج آموزه های دینی دارد. زمانی 

کـه مردم به این باور برسـند که خود مبلغ، اهـل عمل به آموزه های 

اسـالمی اسـت، او را باور خواهند کرد و سپس تا حد زیادی تحت 

تأثیر کالم او واقع می شوند.

14. چه توصیه ای برای دانش آموختگان این 
مرکز که به عنوان مدرس در حوزه های خواهران 

مشغول تدریس هستند، دارید؟ 

توصیـه بنده حقیر این اسـت که طالب عزیـز عالوه بر تقویت بنیه 

علمـی، در تزکیـه نفـس طوری تـالش کنند کـه ان شـاءالله الگوی 

شاگردان خود باشند و مهمترین اموری که در اخالق مدرسی وجود 

دارد، تواضع و صبر و سعه صدر در برخورد با طالب است. امر تزکیه 

و تقویت فضائل اخالقی، به اندازه ای مؤثر است که حتی اگر استادی 

از نظر علمی، بسیار غنی باشد اما به جهت  رعایت اخالق مدرسی، 

ضعیـف باشـد، موفقیـت چندانـی را در حیات علمی خود کسـب 

نخواهد کرد.

15. در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

در پایـان از اهتمـام این مرکز علمی و مسـئولین گرامی در جهت 

رشد معنوی و علمی طالب سپاسگزارم.

باسپاس فراوان از فرصتی که برای نشریه اختصاص دادید.

کتابخانه تخصصی ادبیات، دارای دو مکان زیرزمین و طبقه همکف 

بوده که از هشت صبح تا ساعت  بیست پذیرای خواهران و برادران است. 

در طبقه باال کنار درب ورودی، راهروی کوچکی وجود دارد که در سمت 

راسـت این راهرو، اتاقی بـه نام کتابخانه مجازی ادبیات وجـود دارد و در 

سـمت چپ این راهرو، اتاق مسئول کتابخانه )کتابدار( است؛ در سمت 

چپ اتاق مسـئول، یک مخزن کوچک وجـود دارد که دربردارنده عناوین 

محـدودی همچون: )الف(: پایـان نامه های عربی )ردیـف010و 020و 

30-9( در سـه بخش شـعر و نثر و لغت، )ب(: داستان های کوتاه ایرانی 

)ردیـف713-2(، داسـتان های کوتـاه خارجی )ردیـف714-2(، )ج(: 

رمان ایرانی )ردیف711-2( و رمان خارجی )ردیف712-2( است. روبه 

روی این راهرو، سالن مطالعه مخصوص برادران قرار دارد 

 در پشت سالن مطالعه برادران، راهروی باریک دیگری وجود دارد که در 

انتهای این راهرو، سالن مطالعه خواهران قرار دارد که این سالن نیز همانند 

سالن مطالعه برادران دارای میز و صندلی هایی است.  

پله هایـی که در مسـیر رفتن به زیرزمین قـرار دارند، هم اکنـون در حال 

تعمیر هسـتند. جلوی درب ورودی زیرزمین، اتـاق کوچکی قرار دارد که 

مسئوالن مخزن پایین، در آن مکان هستند. بر روی دیوار این اتاق، دو تابلو 

نصب شده است که دربردارنده موضوعات و عناوین کلی کتب موجود در 

کتابخانه هستند. در پشِت این اتاق مسئوالن، مخزن کوچکی قرار دارد که 

فقط محل نگهداری اکثر مطبوعات و مجله ها و نشریات است.

 روبه روی این مخزن کوچک، مخزن اصلی و بزرگ کتابخانه قرار دارد که 

به مراجعه کنندگان اجازه ورود به این مخزن داده نمی شود تا نظم و ترتیب 

کتاب ها حفظ شـود. در این مخزن ، قفسـه های بزرگی از جهت طولی و 

عرضی قرار دارد؛ طول این قفسه ها تا انتهای سالن امتداد پیدا کرده است و 

عرض هر کدام نیز دارای 8 طبقه است. به همین دلیل، کتابخانه به صورت 

راهروهای باریکی درآمده است که عرض این راهرو ها به اندازه قرار گرفتن 

تنها یک نفر در بین قفسه ها است. در وسط سالن نیز از جهت عرضی بین 

قفسه ها فاصله ی نیم متری برای سهولت جابه جایی از راهرویی به راهروی 

دیگرقرار داده شده است.

در این بازدید اطالعاتی نیز با توجه به گزارش مسئوالن کتابخانه بدست 

آمده، که به شرح زیر است: 

کتابخانه تخصصی ادبیات در سـال 1376 زیر نظر آیت الله سیسـتانی 

تأسیس شد. مسئولیت اداره آن را آقای محمد علی مهدوی به عهده دارد. 

کتابخانه در سـال 1391 با 24000 کتاب به مسـئوالن جدید سـپرده شد 

و هـم اکنـون دارای بیش از نودهزار کتاب اسـت. کتاب ها در موضوعات 

مختلف براساس شیوه سلیقه ای مسئوالن کتابخانه، به صورت دو عدد کفی 

)براسـاس تقسـیم بندی موضوعات خاص( و عدد ردیفی شماره گذاری 

)کد گذاری( شده اند نه بر اساس رده کنگره ای مرسوم غالب کتابخانه ها؛ 

زیرا  تقسیم بندی به روش رده کنگره، متحمل هزینه های زیادی است. 

به دلیل محدودیت در خرید کتاب های عربی به خصوص در سال های 

اخیر و وضعیت اقتصادی جامعه، بیشـتر کتاب ها، فارسـی هسـتند. تنها 

دو قفسـه آخر سمت راسـت تا انتهای آن  قفسه ها، دربردارنده کتب عربی 

هستند.

 در ایـن کتابخانـه عمـده کتاب هایی که مورد اسـتفاده مراجعه کنندگان 

قرار می گیرد، فرهنگ های فارسی و عربی و متون کهن است که در ردیف 

810-2 قرار دارند. 

موضوعـات و عناویـن کلی فارسـی موجـود در کتابخانه براسـاس کد 

گذاری کفی در حال حاضر عبارتند از:

1- فنون ادبی 2- نثر 3- نظم 4- زبان شناسـی 6- هنر 8- کلیات 9- 

فهرست ها 10- نشریات ادواری.

و اما موضوعات و عناوین کلی عربی موجود در کتابخانه نیز براساس کد 

گذاری کفی عبارتند از:

1- االدب العـام 2- النثـر 3- الشـعر 4- اللغه 6- الفـن 8- المعارف 

العامه 9- الرساالت الجامعیه

گزارشی اجاملی از بازدید از

 کتابخانه تخصصی ادبیات

تهیه و تنظیم: مرضیه هیبتی
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کتاب شناسی اجمالی

 ِهشـام، ابومحمد جمال الدین عبدالله بن یوسـف انصاری ، أوضح المسـالك إلی ألفیة ابن مالك، تحقیق و 
ِ
ِاْبن

تصحیح محمد محی الدین عبد الحمید، چاپ اول، بیروت، المکتبة العصریة، 1094 صفحه.

درباره نویسنده

ابن هشــام، نحوی عصر ممالیك مصر اســت. نخستین و عمده ترین منبعی که شــرح حال او را آورده، ابن حجر 

عسقالنی است که حدود یك سده پس از وی می زیسته است و منابع کهن پس از او، چیزی بر اطالعات اندك وی 

نیفزوده اند. سلســله نسب ابن هشام به قبیله خزرج، از انصار پیامبر)ص(، می رسد و نسبت انصاری وی از همین 

جاســت. وی در قاهره زاده شد و همان جا پرورش یافت. در آن روزگار، الملك الناصر محمد بن قالوون بر مصر 

حکم می راند و با پایان یافتن آشــوب ها و کشمکش ها و اخراج صلیبیان، مصر امنیت خود را باز یافته و به یکی از 

بزرگ ترین پایگاه های علم و ادب آن روز تبدیل شــده بود. ابن هشــام در چنین شرایطی در قاهره به تحصیل علم 

پرداخت. ابتدا قرائات قرآن، مقدمات صرف و نحو، حدیث و لغت را فراگرفت و ســپس نزد اســتادان بنامی چون 

ل، شــمس الدین محمد بن سراج، تاج الدین تبریزی و تاج الدین فاکهانی به تکمیل این علوم  عبداللطیف بن مرحَّ

پرداخت. همچنین از فراگیری شعر و ادب نیز غفلت نورزید و دیوان ُزهیر بن ابی ُسلمی را نزد ابوحیان غرناطی که 

تقی الدین سبکی خواند.از 679 ق در مصر اقامت داشت، فراگرفت. علم حدیث را از بدرالدین ابن جماعه آموخت و فقه شافعی را نیز نزد 

معرفـی کـتــا ب

 اوضح المسالک الی الفیه ابن مالک

 ابن هشــام از میان همه اســتادانش به إبن مرّحل عالقه ای خاص 

داشت و بیشترین دست مایه علمی خود در نحو را از او برگرفت. وی 

به زودی در نحو شهرتی عظیم به دست آورد و سرآمد همگنان شد و 

حتی بر استادانش برتری یافت و آثارش در فراسوی مرزهای مصر و 

شام به دست دانش پژوهان و اندیشمندان افتاد.

 همه شــهرت خود را الاقل در شرق جهان اسالم، مدیون 
ً
وی تقریبا

کتاب مغنی خویش است که مورد تمجید و ستایش بسیار اهل علم، 

به ویژه ابن خلدون قرار گرفته است. 

وی در کتاب اوضح المسالک به شــرح و توضیح الفیه ابن مالک 

پرداخته است؛ چرا که الفیه را به دلیل مختصر گویی بیش از حد برای 

فراگیران دشوار می داند. شرح های بسیاری بر این کتاب نوشته شده 

است که برخی از آن ها، عبارتند از:

    التصریح بمضمون التوضیح، از خالد بن عبدالله جرجاوی ازهری، 

تهذیب اوضح المســالك از محمد سلیم علی و احمد مصطفی 

مراغی و منار السالك از عبدالمتعال صعیدی .

از جمله آثار دیگر او در علم نحو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 االعــراب فی)عن( قواعد االعــراب، االلغاز )اثری اســت درباره 

مشکالت نحوی(، مغني اللبیب عن کتب األعاریب ، شذور الذهب 

فی معرفه کالم العرب، شــرح جمل زجاجی، شرح قصیده بانت 

سعاد )شرحی است بر قصیده معروف کعب ابن زهیر در مدح پیامبر 

اکرم (،  قطر الندی و بل الصدی.

ساختار کتاب:

کتاب اوضح المسالک با مقدمه ای از تصحیح کننده کتاب، درباره 

زندگی نامه ابن هشام و خطبه ای از نویسنده درباره محتوای کتاب آغاز 

شده است. 

این کتاب مطالب نحوی و صرفی را در  73 باب  بیان کرده است که 

مجموع مطالب در چهار جلد تدوین گردیده اند. در انتهای هر جلد 

نیز فهرست مطالب درج شده است. کتاب هایی که به شرح و توضیح 

اوضح المسالک پرداخته اند نیز در انتهای کتاب معرفی گردیده اند.

گزارش محتوا

ابن هشام در خطبه کتاب دلیل نگارش اوضح المسالک را مختصر 

بودن کتاب الفیه و دشواری فهم برای دانش پژوهان بیان نموده است. 

از همین رو  نویســنده برای توضیح اشــعار و مطالب از مثال های 

متعددی استفاده نموده است. 

ســرفصل های این کتاب به ترتیب اشعار الفیه ابن مالک است اما 

در ابتدای توضیح مطالب، اشعار مربوط به آن ذکر نشده اند. تقریبا 

سه جلد اول شامل مباحث نحوی است و در فصل چهارم مطالب 

صرفی و متفرقه بیان شده اند. 

برای توضیح مطالب مثال هایی از آیات کریمه و اشعار و مثال های 

مشهور کتب نحوی بیان شده است و در پاورقی نیز، برای فهم بهتر 

دانش پژوهان لغات مشکل، ترکیب و شاهد مثال شعر توسط محقق 

توضیح داده است.

وضعیت کتاب

این کتاب بارها به چاپ رســیده اســت، از جمله مهم ترین آن ها 

می توان به این موارد اشــاره کرد: کلکته )1832 و 1837م(، قاهره 

)1304، 1312 و 1316ق(، بیروت )1399ق / 1979م( و نیز قاهره 

)1967م( به کوشش و شرح محمد محیی الدین عبدالحمید با نام 

ة السالك الی تحقیق اوضح المسالك« .
ّ

»عد

شرح های بسیاری بر این کتاب نوشته شده است که برخی از آن ها، 

عبارتند از:

1. التصریح بمضمون التوضیح، از خالد بن عبدالله جرجاوی ازهری 

که در بوالق )1294ق( و قاهره )1305ق( به چاپ رسیده است.

2. تهذیب اوضح المسالك از محمد سلیم علی و احمد مصطفی 

مراغی که در قاهره )1329ق( منتشر شده است.

3. منار السالك از عبدالمتعال صعیدی که در قاهره )1964م( چاپ 

شده است.

4. دو حاشیه نیز به نام های حاشیة علی التصریح بمضمون التوضیح 

از یاســین بن زین  الدین علیمی و حاشیة علی اوضح المسالك از 

محمد بن طیب بن عبدالمجید، بر آن نوشته شده که کتاب نخست 

در قاهره )1325ق( و تهران )1286ق( و دومی در فاس )1315ق( 

به چاپ رسیده است.

منابع :

1. دائرةالمعارف بزرگ اســالمی) چاپ دوم(، بجنوردی، ســید کاظم و 

همکاران) 1377(، تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ج 5، ص 

114 تا 118، نوشته عنایت الله فاتحی نژاد.

2. مقدمه و فهرست مطالب کتاب.

3. نرم افزار قواعد ادبیات عربی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

نور.

گردآورنده: سیده سبیکه حسینی امام
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بــرای اســتفاده از تفالــه انگــور، یــک روز قبــل آن را بــا آب ســرد شســته تــا گــرد و 

غبــار آن از بیــن بــرود و ســپس در ظــرف مناســبی در آب جــوش مــی خیســانند 

تــا لعــاب پــس داده و طعــم الزم را بــه آش پــس دهــد. میــزان آب بایــد بــه حدی 

باشــد کــه روی تمــام تفالــه هــا را بگیــرد. ســپس تفالــه انگــور را از صافــی رد 

کــرده و آب آن را داخــل قابلمــه ای کــه بــرای پختــن آش در نظــر داریــم، مــی 

یم.  ریز

نخــود و لوبیــا را کــه از قبــل خیــس کــرده ایــم، داخــل آب انگــور ریختــه و روی 

اجــاق گاز مــی گذاریــم. وقتــی تقریبــا پختــه شــدند، چغنــدر را کــه بــه صــورت 

نگینــی خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم.

 ســیب خشــک و زردآلــوی خشــک را نیــز از قبــل خیــس کــرده و داخــل قابلمــه 

مــی ریزیــم. )اگــر زیــاد نــرم هســتند، مــی توانیــم کمــی دیرتــر بــه غــذا اضافــه 

. ) کنیم

اکنــون پیــاز را ســرخ کــرده و بــه همــراه نمــک و فلفــل و زردچوبــه و کمــی آرد 

تفــت مــی دهیــم و داخــل آش میریزیــم. در ایــن هنــگام، شــیره انگــور را نیــز 

اضافــه مــی کنیــم.

 در نهایــت کــه مــواد پختــه شــدند، رشــته آشــی را اضافــه کــرده و مــی گذاریــم 

تــا آش خــوب جــا بیفتــد.                                   نــوش جــان

آش ترش 
آش محلی شهرستان بیجار

بانوکده

مواد الزم برای 8 نفر:
طرز تهیه آش ترش:

بــا ســرد شــدن هــوا، خــوردن آش در کنــار کانــون گــرم خانــواده، حــس و حــال خوبــی بــه افــراد مــی دهــد. اکثــر ایــن 

آش هــای محلــی، نوعــی داروی طبیعــی محســوب مــی شــود، چــرا کــه حــاوی اکثــر ویتامیــن هــا و امــالح معدنــی 
هســتند کــه بــرای انــواع ســرماخوردگی و بیمــاری هــا مفیدند. 

در ایــن شــماره، طــرز تهیــه آش تــرش رو خدمــت خواننــدگان عزیــز داریــم کــه خانم ربابــه رضــازاده، از طــالب مرکز 

تربیــت مــدرس، دســتور پختــش رو دادنــد. در گذشــته نــه چنــدان دور، آش تــرش در بعضــی از مراســم هــای مهــم و 

مهمانــی هــای خانوادگــی بــرای پذیرایــی از مهمانــان، تهیــه و پخت می شــد.

نکتــه: بعــد از اتمــام فصــل انگــور و دوشــاپ پــزان، تفالــه هــای انگــور لــه شــده کــه بــرای دوشــاب، آبگیــری شــده 

را در جــای تمیــز و جلــو آفتــاب پهــن مــی کننــد تــا خشــک شــود و از آن بــرای پخــت آش تــرش و برخــی از عذاهــا، 
اســتفاده مــی کنند. 

تفاله انگور: به میزان یک قابلمه متوسط

نخود و لوبیا: هرکدام یک پیمانه

چغندر: دوعدد متوسط

سیب خشک شده: یک پیمانه

زردآلوی خشک شده: یک پیمانه

شیره انگور: یک پیمانه

رشته آشی: به میزان الزم

پیاز: 2عدد

فلفل و نمک و زردچوبه: به میزان الزم

آرد: یک قاشق غذاخوری
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ارزشیابی، فرآیندی است که باید در حین تدریس انجام شود و هدف 
از آن، این اسـت که فرآگیر، مفهوم و انواع ارزشـیابی و نقش آن را در 
فرآینـد تدریس، تحلیل کنـد و بتواند آزمون های علمی و اسـتاندارد 
طراحی کند. تدریس نوعی تعامل و رفتار متقابل بین شاگرد و معلم با 

طراحی منظم وهدف دار، جهت ایجاد تغییر در رفتار شاگرد است.

سطوح یادگیری: 
1. شناختی: دانش، درک، کاربرد، تحلیل، ترکیب، ارزشیابی )پایین 

ترین سطح(

2. عاطفـی: توجه، پاسـخ، ارزش گـذاری، سـازماندهی، تبلور در 
شخصیت

3. حرکتی: مشاهده، تقلید، تمرین، تطابق، تسلط

در این کارگاه بامفهوم سنجش )به دست آوردن اندازه  ها و اطالعات 
مربـوط به یک رفتار(، آزمون )ابـزار اندازه گیری که با آن فعالیت های 
آموزشـی و میزان پیشرفت سنجیده می شـود(، ارزشیابی )تشخیص 
تغییرات ایجاد شده در فراگیر و مقایسه با اهداِف درس( آشنا شدیم.  
و اینکـه در کالس بـه نظـرات دانش آموزان دقت کنیـم و ضمن رفتار 

مهربانانه از قضاوت هایمان کم کنیم.

انواع آزمون به لحاظ هدف:
1. مالکی: جهت مشخص شدن آمادگی فرد به پایه باالتر

2. هنجـاری: برگزاری آزمـون رقابتی جهت انتخاب تعداد خاصی 
مانند کنکور

مزایای سؤاالت بسته پاسخ:
1. پاسخ دهی در زمان کمتری اتفاق می افتد.

2. سلیقه و برداشت های شخصی در تصحیح نقش ندارد.

3. نیازی به پردازش توسط مخاطب ندارد.

4. تصحیـح راحت اسـت و اینکه اهداف آموزشـی بیشـتری قابل 
سنجش است. 

آنچه آموختم....                                

اهداف ارزشیابی: 
1. ارائه اطالعاتی از پیشرفت یا پسرفت فراگیرو ارائه الگوی صحیح

2. شاخت توانایی های فراگیر

3. شناسایی اهداف آموزشی و اصالح نواقص و نارسایی ها

عناصر اصلی ارزشیابی:
1. بازنگری و تأمل در اهداف درسی

2. درجه بنـدی اهـداف و تعیین شـیوه، انطباق نوع سـوال با سـطح 
یادگیری

انواع ارزشیابی به لحاظ زمان اجرا:
1. تشـخیصی: سـوابق فراگیران نسـبت به مطالعه کتاب هایشـان را 
بدانیـم، مثل تدریس علوم بالغی که بایـد بدانیم چه کتاب هایی در 

زمینه بالغت خوانده اند.

2. تکوینی: سـطح فراگیران را به عنوان مثال در تدریس درس نحو 
بدانیم.

3. تراکمی: آزمون انتهایی ترم.« 

 انواع ارزشیابی به لحاظ نوع اجرا:
کتبی، شفاهی، عملی

در این کارگاه آموختیم که بانوی درونمان فعال باشد و همیشه آراسته 
و با نشـاط باشـیم. هـدف ما، پیام اصلی اسـت که بـه فراگیر منتقل 
می شود)هدف اصلی( یا در راستای پیام اصلی و ریز شده ی آن است 

)هدف فرعی( که معلم نباید از هیچکدام غافل بماند.

انواع آزمون با توجه به تهیه کننده: 
1. معلم ساخته: باهدف تعیین نیل به اهداف آموزشی

2. میزان شده یا کالن: باهدف ارزشیابی دوره ی تحصیلی

انواع سؤال:
1. بسـته پاسـخ )عینـی(  » صحیـح و غلـط، جـور کردنـی، چنـد 

گزینه ای)باال ترین سطح مورد سنجش( «

2. باز پاسـخ )غیر عینی( »کوتاه پاسـخ، تشریحی)گسترده پاسخ و 
محدود پاسخ( « 

»ترتیب سـؤاالت بر اساس سطوح  یادگیری است؛ یعنی از آسان به 
سخت...«

یک نمونه از سؤاالت کوتاه پاسخ جای خالی است و از قوانینش این 
است که جای خالی در قسمت آخر قرار گیرد. 

هرجای خالی یک جمله بدون ابهام باشد.

سؤاالت تشریحی:
 1. گسترده پاسخ که چهارچوب دارد )آزمون¬های باز، کتاب بسته(

 2. محدود پاسخ که چهارچوب ندارد.

مزایای سؤاالت تشریحی:
 1. اهداف آموزشـی در سـطوح باالتری قابل سـنجش هستند. 2. 
طرح سـؤاالت تاحدی آسـان اسـت و فرصـت پـردازش را به فراگیر 
می دهند. 3. بسـتری برای سـازماندهی اطالعات است و حدس و 

گمان درآن نقش ندارد.

4. مهارت یادگیری تقویت می شـود و توانایی پاسـخ¬دهی فراگیر 
سنجیده می شود.

معایب سؤاالت تشریحی:
 زمان بر

ِ
1. تصحیح

2. تعداد اهداف آموزشی محدودی قابل سنجش است.

3. سلیقه تأثیر دارد.

قواعد طرح سؤاالت تشریحی:
1. سـؤال واضح باشد و هدف های آموزشی باالتری را مورد بررسی 

قرار دهد.

 مبتنی بر استدالل و تحلیل باشد و سؤال انتخابی در میان 
ً
2. حتما

سؤاالت ندهیم.

3. معیار در اینگونه سؤاالت روشن باشد و از قواعد تصحیح آن این 
است که سؤال به سؤال تصحیح شود.

4. علت کم شدم نمره فراگیر را در انتهای برگه امتحانش بنویسیم.

5. زمان پاسخگویی مشخص شود البته بهتر است سؤال به سؤال، 
زمان را مشخص کنیم.

6. آزمون کتاب باز هم در مقاطع باالتر خوب است. 

معایب سؤاالت بسته پاسخ:
1. سطوح پایین یادگیری قابل سنجش است.

2. تأثیر حدس و گمان

3. تقلب راحتتر اتفاق می افتد و طراحی سؤاالت زمان بر است.

4. هدف آموزشی در یک مقیاس کوچک مورد سنجش قرار می گیرد. 

قواعد تهیه سؤال¬های عینی:
1. آوردن موضوع¬های مهم و در ارتباط با هدف های آموزشی

2. طرح سؤاالتی که درک و فهم را می سنجد

3. طرح سؤاالتی که درست یا غلط بودنشان قابل دفاع است.

4. عدم استفاده از جمله های پیچیده و چند قسمتی

5. در هر سؤال بیشتر از یک موضوع قرار ندهید.

6. در صـورت امکان از زبان کمی و دقیق اسـتفاده کنیـد نه از زبان 
کیفی و غیر دقیق.

7. پرهیز از طرح سؤاالت منفی و کلمات اشاره کننده و راهنما

8.. سعی کنید تعداد سؤاالت غلط بیشتر از صحیح باشد.

 هم  اندازه باشد. 
ً
9. طرح سؤاالت غلط و صحیح تقریبا

مزایای سؤاالت کوتاه پاسخ:
1. طرح آن آسان است و تصحیحش زمان بر نیست و سطوح باالتری 

را نسبت به بسته پاسخ ها قابل سنجش قرار می دهد.

2. فراگیر را خسته نمی کند

3. میزان حدس و گمان و تقلب خیلی کمتر است.

خالصه ای از درس سنجش و ارزشیابی، با تدریس استاد خانم رنجبر
تدوین: طاهره قاضی خانی
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  گــفـت و گـو
ک

گفتگو با خانم زهرا پرنا

اشاره:

خانم زهرا پرناک، از طالب ســطح 4 مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در رشته تفسیر تطبیقی است که 

ســال 1389 پس از اتمام سطح دو حوزه، با این مرکز آشنا شــد و برای تحصیل در سطح سه، به قم آمد و در 

مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( تحصیالت  خود را ادامه داد. وی هم اکنون در مدرسه علمیه حضرت 

زهرا )س( شهرستان دورود لرستان، مشغول به تدریس دروس مرتبط با رشته تحصیلی خود است. 

گفتگویی با این طلبه موفق انجام دادیم که در ادامه تقدیمتان می شود:

 نهادینه شدن ـسبک زندگی اسالمی، 

نیازمند تقویت فهم دینی است

1. بـا توجه به تجربـه حضرتعالی در تحصیل 
در مرکـزی بـا رویکرد تربیت مدرسـی و نیز تجربه 
تدریس که در این سالها کسب کردید، روند تحصیل 
و تربیت اسـتاد را در ایـن حوزه ها چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 

بــه حول و قوه الهی روند رو به رشــدی در ایــن زمینه در پیش 

اســت، زیرا از جهت تحصیل، اســاتید حوزه در راستای ارتقاء 

سطح علمی خود در تالشند و از نظر تربیت و اخالق نیز، سعی 

بر این است با رعایت شئونات اخالقی، الگوی خوب و مؤثری 

برای طالب باشند. 

بانـوان  نظرشـما  بـه   .2
حـوزوی چگونـه مـی توانند 
بین ابعاد علمی و مسـائل روز 
مـره زندگـی مدیریـت کنند که 
هیـچ یک از آنهـا مغفول واقع 
نشـود و در هـردو زمینه موفق 

باشند؟

خانواده اولین نهاد اجتماعی اســت که 

جامعه بزرگ بشری از آن ساخته شده و 

مایه تکامل روحی و اخالقی انســان اســت. از این رو، بهترین 

راهکار در جهت توانمندی بانوان حوزوی در امر همسر داری و 

تربیت فرزند، مراجعه به آیات الهی ســت که دستوراتی مبنی بر 

اصول همسرداری و تربیت فرزند را دارد. همچنین سبک و سیره 

اهل بیت)ع( که در این امور الگوی بی نظیری هستند. با وجود 

راهکارهای بیان شده در قرآن و سیره معصومین)ع( جایی برای 

راهکارهای دیگر باقی نمی ماند؛ زیرا می توان ادعا کرد که تمام 

راهکارهایی که در مباحث تربیت دینی و خانوادگی بیان شــده، 

همگی از همین آیات و ســیره و ســبک اهل بیت)ع( وام گرفته 

اند. لذا با مراجعه به دستور العمل های قرآن و مراجعه به کالم 

و ســیره معصومین)ع( است که می توان در عرصه حفظ کانون 

گرم خانواده و همســرداری و تربیت فرزند موفق شــد و نکات 

کاربردی و ظریف موجود در آنها را در متن زندگی پیاده کرد.

به نظر مي رسد اگر این آیات و روایات، 

جمع آوری و در قالب واحد درســی به 

طالب ارائه و تدریس شــود؛ همچنین 

برگــزاری چندین کارگاه درطول ســال، 

توسط اساتید برجسته در حوزه خانواده، 

در جهــت کمک به بهبود ســطح کیفی 

زندگــی، بســیار موثر و کمــک کننده 

خواهد بود. 

همچنین آموزش شــیوه هــای صحیح 

زندگی و همســرداری، خــال مهمی در 

سرفصل های آموزشی حوزه های علمیه 

است که اگر در این زمینه، آموزش های اسالمی به طور مستمر 

و مداوم صورت پذیرد، تاثیر بســیار بــزرگ و مهمی بر جامعه 

خواهد گذاشت.

3. به نظر شـما آیا می توان علـوم حوزوی را 
به صورتی کاربردی در زندگی روز مره عادی پیاده 

کرد؟ 

بله. نهادینه شدن سبک زندگی اســالمی، نیازمند تقویت فهم 

دینی اســت و فهم دینی را می توان از علوم حوزوی کسب کرد. 

زیرا این علوم برگرفته از قرآن و سخنان گوهربار معصومین )ع( 

گاهی و محکم شدن اعتقادات  است و می تواند موجب افزایش آ

می توان ادعـا کرد که تمـام راهکارهایی 
که در مباحـث تربیت دینـی و خانوادگی 
بیان شـده، همگی از همین آیات و سیره 
و سـبک اهل بیت)ع( وام گرفتـه اند. لذا 
با مراجعه به دسـتور العمل هـای قرآن و 
مراجعه به کالم و سیره معصومین)ع( است 
که می تـوان در عرصه حفـظ کانون گرم 
خانواده و همسرداری و تربیت فرزند موفق 

شد.

 9
8  

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
  4

3و
ره 

ام
 ش

ه /
ش

دی
 ان

ق
آفا

ی 
نگ

ره
ی ف

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

 9
8 

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
  4

 و
3 

ره
ام

 ش
ه /

ش
دی

 ان
ق

آفا
ی 

نگ
ره

ی ف
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

4041



و همچنین، یافتن راهی درست برای داشتن یک زندگی با سبک 

اسالمی باشد. 

حوزه های علمیه به عنوان ســتون مســائل دینی، باید مســائل 

صحیح را از آیات و روایات استخراج و تبیین نموده و در اختیار 

مردم قرار دهد تــا بتوانند آنها را در زندگــی روز مره خود پیاده 

کنند. لذا یکی از وظایف حوزه در قبال جامعه، آشــنا نمودن با 

سبک زندگی اسالمی است و از سویی دیگر، علوم حوزوی در 

فرهنگ ســازی جامعه، نقش انکارناپذیری دارد که با فراگیری 

ایــن علوم، می تــوان زمینه را برای اجرای احکام اســالمی در 

جامعه فراهم کرد.  

4. چـه توصیـه ای برای 
دانش آموختگان مرکز تربیت 
مدرس صدیقه کبری)س( که 
به عنـوان مـدرس در حوزه 
مشـغول  خواهـران  هـای 

تدریس هستند، دارید؟ 

به عنوان خواهــر کوچک همه  بنده 

مدرسین عزیز در حوزه های علمیه، 

نکاتی را که از اساتید معظم و معزز 

آموختم، بیان می کنم؛ اینکه اساتید برای خدا تدرس کنند تا در 

جامعه مؤثر باشــند و به تهذیب اخالق و معنویات توجه ویژه 

داشته باشــند. صرفا توجه شــان به تدریس نباشد، زیرا همواره 

توصیه بــزرگان دین این بوده که علم بــه تنهایی، خود حجاب 

اســت. وظیفه ســنگینی از جهت تربیت طالب بر عهده همه 

ماســت که در قبال آنها مسئولیم و باید توجه داشته باشیم که هر 

یک از ما در هر زمینه ای، به عنوان الگو برای طالب هســتیم و 

با تجربه چند ساله باید بگویم که طالب، اثر پذیری فوق العاده 

ای از اساتید خود در همه ی زمینه ها دارند

  5. چه انتظاری از مسئولین برنامه ریزی در مرکز 

آیا اگر در  مدیریت حوزه های خواهــران دارید؟ 
برنامه ریزی ســر فصل های دروس، جنسیت را 

لحاظ کنند، شایسته است ؟ 
با توجه به وضعیت نامناســب تربیتی و فرهنگی جامعه امروز و 

تالش های شبانه روزی دشــمن، می طلبد که مسئولین برنامه 

ریزی در تدوین کتب و حتی تعیین رشته های تحصیلی، به نیاز 

واقعی طالب خواهر توجه ویژه داشته باشند. حتی اگر در برنامه 

ریزی سر فصل های دروس، جنسیت را لحاظ کنند، امری بسیار 

شایسته اســت، زیرا نیازهای خواهران نسبت به برادران متفاوت 

اســت و تأثیر ویژه ای که خواهران طلبه در جامعه دارند، نباید 

نادیده گرفــت. لذا فراگیری دروس کاربردی، بخصوص دروس 

مرتبــط با مباحث تربیتی و خانواده که امروز تالش دشــمن در 

جهت تخریب همین امور اســت، بســیار 

حائز اهمیت است. 

6. به نظر شما چه آسیب هایی 
در حال حاضـر دامنگیر طالب و 

استادان است؟ 

به نظر می رســد مهمترین آســیبی که در 

حال حاضر متوجه طالب و اساتید است، 

گرایــش صرف به ســوی تحصیــل و علم 

آموزی اســت، عمل به آموزه های الهی و 

تهذیــب اخالق، قدری کمرنگ شــده و مالک اصلی در حوزه 

ها، فقط معدل باالست. طبق توصیه های بزرگان دینی ما، علم 

اگر انسان را به خدا نرساند، علم نیست. اگر طلبه و استاد پس از 

چندین ســال تالش در حوزه های علمیه، زی طلبگی را رعایت 

نکند و زندگی فــردی و اجتماعی او رنگ و بوی خدایی ندهد، 

بهره ی کافی را در حوزه نبرده اســت. پس طلبه باید خود عامل 

باشد تا بر دیگران تأثیرگذار باشد.

7. مهمتریـن نقـدی کـه به طـالب از جهت 
تحصیل و عمل وارد است، به نظر شما چیست؟ 

برخــی از طالب در حوزه، فقط به دنبال تحصیل علم هســتند 

و بــه تهذیب نفس، رعایت اخالق و شــئونات طلبگی اهمیت 

 اگر طلبه و اسـتاد پس از چندین سـال 
زی  علمیـه،  هـای  حـوزه  در  تـالش 
طلبگی را رعایت نکند و زندگی فردی و 
اجتماعی او رنگ و بوی خدایی ندهد، 
بهـره ی کافی را در حوزه نبرده اسـت. 
پـس طلبه بایـد خود عامل باشـد تا بر 

دیگران تأثیرگذار باشد.

نمی دهند که البته، وظیفه اساتید است که آنها را در این مسیری 

که برای تحصیل انتخــاب کرده اند، راهنمایی کنند و بدانند که 

 مکانی برای تحصیل نیســت، بلکه تحصیل باید با 
ً
حوزه، صرفا

عمل همراه باشــد. انشــاءالله خدای متعال به همه ی ما توفیق 

کسب علمی که در راستای تهذیب نفس باشد، عنایت فرماید. 

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

نقــش تأثیرگذاری حوزه هــای علمیه در کاهش آســیب های 

اجتماعی در مقایســه با سایر مراکز و سازمانها، بسیار باالست. 

زیــرا حوزه های علمیه، بــه عنوان بازویی توانمند در راســتای 

اجرایی نمودن آمــوزه های اخالقی و دینی در ســطح جامعه، 

می توانند نقش آفرینــی کنند و خواهران طلبه به عنوان مبلغ، با 

حضور مؤثر خود در جامعه، می توانند افرادی  را که متأســفانه 

طعمه برنامه های مخرب دشــمن شــده اند، هدایت کرده و در 

پیشــگیری، کاهش و کنترل آســیب های اجتماعی و گسترش 

دینداری در ســطح جامعــه، بویژه در اســتحکام بنیان مقدس 

خانواده، نقش تأثیرگذاری داشته باشند. لذا با سرمایه گذاری و 

برنامه ریزی دقیق در عرصه دینی و فرهنگی، ضرورت دارد که از 

همه ظرفیت های موجود در جهت تبلیغ و گسترش معارف الهی 

بهــره گرفت. به تعبیر مرجع عالیقدر آیــت الله العظمی صافی 

گلپایگانی)زید عزه( کــه فرمودند: حوزه های علمیه خواهران، 

مانند شــعبه های امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بوده و 

موجب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه هستند. 

9. به نظـر حضرتعالی، کاربـرد متدها و روش 
های نوین آموزشی در فرایند تدریس چه ضرورت 

واهمیتی دارد؟ 

آموزش، یکی از مســائل بســیار مهم در نظــام تعلیم و تربیت 

است. از سویی دیگر، روش های تدریس در پیشرفت تحصیلی 

فراگیران و چــه در ایجاد انگیــزه و رضایت خاطــر،  پرورش 

شخصیت و رشد آنان مؤثر خواهد بود. 

 انتقال مطالب درســی به 
ً
وظیفه مدرس در فرایند تدریس، صرفا

فراگیران نیســت، بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب را فراهم 

نماید. لذا برای رســیدن بــه اهداف مورد نظر، مجهز شــدن 

مدرســین به متدها و روش های نوین آموزشی، امری ضروری 

است. زیرا شــیوه های تدریس خوب، می تواند تضمین کننده 

یادگیری باشــد و انتخاب روش تدریــس، یکی از مراحل مهم 

طراحی آموزشی است. روش های تدریس تا آنجا اهمیت دارد 

که گروهی از علمای تربیتی، تســلط بــه روش های تدریس را 

حتی مهمتر از دانش و اطالعات علمی مدرس دانسته اند. 

پس مدرس موفق، کســی است که با توجه به اهداف آموزشی، 

موضــوع درس، امکانات موجــود و در نظر گرفتــن فراگیران، 

مناســب ترین و به روزترین روش آموزشــی را جهت تدریس 

انتخــاب کند، زیرا اگر محتوای آموزشــی بــا بهترین روش ها 

تدریس نشود، کارآمد نخواهد بود. 

10. وسخن پایانی شما؟ 

از خدای بزرگ نهایت سپاسگزاری را دارم که توفیق قدم گذاشتن 

در این مسیر را به بنده عنایت فرمود، ان شاءالله که بتوانم همیشه 

مأنوس و عامل به قرآن و پیرو واقعی دستورات نورانی معصومین 

)ع( در جهت رضایت حق تعالی باشــم. از شما هم که چنین 

فرصتی را در اختیار بنده قرار دادید کمال تشکر را دارم.

 

ما نیز از صبر و حوصله حضرتعالی در پاسخگویی به سواالت 

بی نهایت سپاسگزاریم.
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داستان

قسمت دوم:
مخلفات تهیه بژی یا همان بیژی، آرد، شکر، شیر و مقدار کمی رازیانه است. اینها را خالو فریدون 

گفت؛ ولی در جایی که آردش، خمیر خشک شده نان سمون و شیرش، شیر خشک نیدو و رازیانه هم 

هیچ باشد؛ چطور این بیژی را باید از آب در آورد!! 

بهترین افراد، خود خالوها بودند یا افرادی که زیردست خالوها قناد شده بودند و گرنه، شدنی نبود. خود بنده یک بار بدلیل 

ناشی گری پنج تا بیژی را خراب کردم که در آن صحرای برهوت خسارتی بود.

بعد از اینکه محتوای خمیر بیژی آماده می شد، مشغول سرخ کردن می شدند. در بشقاب های کوچك و روی چراغ عالء 

الدین برای این همه آدم. 

سه چهار روز به عید مانده، هر آسایشگاهی می رفتی، مشغول بیژی سرخ کردن بودند. بوی بیژی، آب از لب و لوچه 

سرازیر می کرد و قارقور معده ها، سخت شروع می شد، اما باید صبر می کردیم تا عید برسد. 

کم بود، اگر می خواستند آن موقع بدهند، برای عید نمی ماند. 

در کنار همه اینها، گروه های فرهنگی دست بکار بودند برای تهیه برنامه های شاد که 

معموال ممنوع هم بود!

اینجور کارها معموال شب در آسایشگاه ها که در بسته بود، انجام می شد.

باالیی  ارزش  آنجا  در  که  بود  ساز  دست  های  پستال  کارت  طراحی  کارها،  این  از  یکی 

داشت. 

امکان طراحی کارت پستال به تعداد بچه ها نبود و فقط به افرادی که خیلی صمیمی بودند، داده 

می شد و فرقی نداشت که شمالی باشد یا جنوبی، شرقی یا غربی، فارس باشد یا 

ترک، و عجم باشد یا عرب ... .

ادامه دارد...

از خاطرات آزاده سرافراز، 
حاج حسن نوری

احکام

منظور از غیبت چیست؟

امام خمینی )رحمه اهلل علیه(
اگر به قصد تنقیص و عیب جویی، کالمی پشت سر مؤمن 

بگوید که مطابق واقع هم باشد، غیبت است.
استفتائات، ج2، ص619، س13

آیت اهلل بهجت )رحمه اهلل علیه(
هــر عیب مخفی مؤمن که گفتــن آن عیب، او را ناراحت 

کند، از موارد غیبت است.
استفتائات، ج4، ص560، س6467 

آیت اهلل خامنه ای )دام ظله العالی(
غیبت آن اســت که پشت سر مســلمان، عیب مستور او 

)امری که مستور عرفی است( گفته شود، مشروط به اینکه 

به قصد تنقیص باشــد، یا در نزد عرف تنقیص به حساب 

آید و در موارد تظلم، با رعایت شرایط آن جایز است.

 

آیت اهلل سیستانی )دام ظله العالی(
غیبت آن است که انسان مومنی را به داشتن عیبی در غیاب 

او یاد کند، اعم از آن که قصد عیب جوئی باشد یا نه و اعم 

از آن که چنان عیبی در اندام، نســب، خلقت، عملکرد، 

ســخن، دین، دنیا و یا دیگر امور باشد، به هر حال چیزی 

اســت که از مردم پوشیده است چنان که فرق ندارد یاد آن 

عیب و نقص از راه گفتار باشد یا عمل مشعر بر وجود آن.

منهاج الصالحین، ج1،ص17، م29

فقه برای غرب نشینان، ص220، م315

آیت اهلل شبیری )دام ظله العالی(
آشکار کردن خصوصیات منفی یک شخص نزد دیگری 

در حالی که او را بشناسد غیبت است.

جزوه اخالقی، ص36

با استفاده از استفتاء موجود در اداره پاسخ به سؤاالت جامعه الزهرا)س(

آیت اهلل صافی )دام ظله العالی(
غیبت آن اســت که چیزی را در حق کســی بگوید که آن 

شخص، متصف به آن است و اگر بشنود، بدش می آید.
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آیت اهلل مکارم شیرازی )دام ظله العالی(
غیبت آن است که عیب پنهانی کسی را پشت سر او 

بگویند.

استفتائات، ج1، ص159، س554 

سوال:

الــف( آيــا صحبــت كــردن دربــاره خصوصيــت منفــی يــک 

شــخص نــزد ديگــری، در صورتــی كــه شــنونده او را نديــده 

اســت، غيبــت محســوب می شــود؟ 

ب( منظــور از شــناخنت چيســت؟ ايــن »كــه اگــر شــنونده 

ــدن  ــود« دي ــوب منی ش ــت محس ــد، غيب ــخص را نشناس ش

ــا خــر؟  چهــره ی اوســت ي

آیت اهلل بهجت )رحمه اهلل علیه(
الف وب( شناخت معنای عرفی دارد.

 آیت اهلل خامنه ای )دام ظله العالی(
الف( اگر نمی شناسد، غیبت محسوب نمی شود.

 

ب( موکول به نظر عرف است.

 

امام خمینی )رحمه اهلل علیه(
الف( اگر نمی شناسد غیبت محسوب نمی شود.

ب( دیدن شرط نیست شناخت او به هر عنوان باشد و 

عیب پنهان او باشد غیبت است.

استفتائات، ج2، ص618 و 619، با استفاده از س9 و 10

آیت اهلل سیستانی )دام ظله العالی(
الف( اگر نشناسد غیبت نیست.

ب( یعنی تعیین شخص و شناخت او به هر عنوان.

آیت اهلل صافی )دام ظله العالی(
الف( بلي غیبت و حرام است؛ ولي براي شنونده اگر او را 

نمي شناسد گناهی نیست.

ب( شناختن به این است که شنونده بفهمد که عیب زید 

بن عمرو را می گوید به طوري که اگر او را ببیند، بشناسد 

و بعید نیست اگر عیب کسی را که عنوان معروفی دارد 

 وزیر یا رئیس است؛ ولی اگر شخص او را ببیند 
ً
مثال

نشناسد نیز غیبت باشد.

 آیت اهلل فاضل لنکرانی )رحمه اهلل علیه(
الف وب( اگر تطبیق نکند، مانعی ندارد ولی اگر تطبیق 

نماید غیبت محسوب می شود، و لو او را ندیده باشد.
.

آیت اهلل مکارم شیرازی )دام ظله العالی(
الف وب( منظور از شناختن تنها دیدن چهره نیست بلکه 

گاهي از وضع اوست. آ
.

آیت اهلل نوری همدانی )دام ظله العالی(
الف( اگر او را بشناسد، غیبت به حساب می آید.

ب( دیدن چهره یکی از مصادیق شناخت است، از 

راه های دیگری نیز مانند اوصاف طرف از مسئولّیت او 

نیز راه شناخت حاصل می شود.

سوال: 

صحبــت منــودن و نظــر دادن در مــورد مســئولني نظــام جمهوري اســالمي 

ــوده، مســائل و  ــه ب ــن كــه در صحن ــوان اي ــه عن ــا نادرســت، ب درســت ي

جريانــات مملكتــي را بدانيــم مثــالً فــالن وزيــر كارهــاي اشــتباهي انجــام 

ــردم را  ــس اداره م ــود، رئي ــايئ من ــس كارخط ــل مجل ــالن وكي ــد ف مي ده

بدبــني و نــارايض مي كنــد؛ گفــنت ايــن گونــه مطالــب در مجالــس خصويص 

در صــوريت كــه شــخص مــورد نظــر نباشــد جايــز اســت يــا خــر؟ 

آیت اهلل بهجت )رحمه اهلل علیه(
تهمت جایز نیست و ذکر واقعیات دخیل در مسئولیتی 

که در صدد آن است مانع ندارد و غیر این موارد را نباید 

افشا کرد. این مسأله در مورد کسی است که می خواهد 

به عنوان مسئول انتخاب شود ولی سؤال برای شخصی 

است که بالفعل مسئول است.
استفتائات، ج4، ص560، با استفاده از م6468 

آیت اهلل خامنه ای )دام ظله العالی(
 تذکر و نصیحت برادرانه و امر بمعروف و نهي 

ّ
در حد

از منکر برخورد نمایند.

حکم همان است که در باال ذکر شد،البته تذکر به خود 

شخص یا انتقاد سالم سازنده اشکال ندارد.

آیت اهلل مکارم شیرازی )دام ظله العالی(
بررسی مسائل اجتماعی و انتقادهای سازنده و مثبت 

غیبت محسوب نمی شود.
استفتائات، ج1، ص154، با استفاده از م557 
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اخبار معاونت آموزش

اخبار معاونت پژوهشاخبار مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( در پاییز 98

همزمان با هفته پژوهش، نشست معرفی 25 کتاب مرجع برگزارشد
همزمان با هفته پژوهش، نشست معرفی25 کتاب مرجع در کافه کتاب اندیشه مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه 

کبری)س( برگزار شد.

در این نشست؛ خانم صابری، معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(، به معرفی و توضیح هریک از 

کتب مرجع پرداخت و ویژگی های هریک از آنان را به طور مختصر بیان کرد.

در پایان نشست، خانم صابری به پرسش های دانش پژوهان پاسخ داد.

حذف نسخه چاپی پایان نامه های سطح 3 و 4
براساس تصمیم معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران مبنی بر حذف نسخه  چاپی پژوهش های پایانی 

سطح 3و4، کلیه طالب مقاطع مذکور، از ارائه نسخه چاپی معاف خواهند بود؛ بنابراین از تاریخ ابالغ این بخشنامه، طالب 

موظف هستند، فایل اثر خود را با اعمال » Watermarkمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران« به صورت فایل پی دی اف، در سامانه بارگذاری نمایند.

کارگاه آشنایی با رده بندی کنگره کتابخانه و آشنایی با سامانه کتابداری حوزه های علمیه خواهران برگزارشد
همزمان با هفته پژوهش، کارگاه آشنایی با رده بندی کنگره کتابخانه و آشنایی با سامانه کتابداری حوزه های علمیه خواهران به همت معاونت پژوهش مرکزتربیت مدرس 

حضرت صدیقه کبری)س( برگزار شد.

به مناسبت هفته پژوهش، برنامه های متنوعی در مرکز تربیت مدرس برگزار شد که یکی از این برنامه ها، برگزاری کارگاه آشنایی با رده بندی کنگره کتابخانه و آشنایی با 

سامانه کتابداری حوزه های علمیه خواهران با تدریس خانم کالیی  و با حضور دانش پژوهان رشته تربیت دینی کودک و نوجوان بود.

خانم کالیی، کتابدار این مرکز، در این کارگاه مباحث مربوط به آشنایی با موضوعات طبقه بندی کتاب ها در کتابخانه و آموزش نحوه جستجو در سامانه کتابداری را 

برای دانش پژوهان بیان کرد.

کارگاه"مهـارت افزایی اطـالع یابی از پایگاه هـای اطالعاتی"ویژه گرایش 
ادبیات عرب برگزارشد

کارگاه"مهارت افزایی اطالع یابی از پایگاه های اطالعاتی" به همت معاونت پژوهش ویژه گرایش ادبیات عرب در نیمه اول مهرماه در مرکز تربیت مدرس حضرت 

صدیقه کبری)س( برگزارشد.

در کارگاه "مهارت افزایی اطالع یابی از پایگاه های اطالعاتی" که توسط خانم میرزایی کارشناس پژوهش برگزار شد، مباحث شناخت پایگاه های اطالعاتی، جستجوی 

هدفمند برای مقاالت علمی و پایان نامه ها، آشنایی با سایت های پژوهشی و پایگاه مرکز اطالعات علمی کشور تدریس شد.

در ادامه نیز مباحث مربوط به آشنایی با امکانات و اهداف سامانه فرخوان های پژوهشی و مراحل کار با آن، آشنایی با سایت های سیویلیکا و ایرانداگ ارائه شد.

خاطرنشان می شود این دوره از کارگاه های کاربردی، براساس نیاز سنجی صورت گرفته، توسط معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس برای طالب این مرکز برگزار شد.

 فراخوان پذیرش مقاله علمی پژوهشی برای نشریه قرآنی میثاق
دو فصل نامه »پژوهش های قرآنی میثاق« پس از سه شماره انتشار موفق، پذیرای مقاالت علمی و پژوهشی در موضوعات قرآنی و مباحث میان رشته 

ای تفسیر و علوم قرآن است.

 پژوهشگران می توانند مقاالت خود را به moc.liamg@q.p.qasim ارسال نمایند.

ذکر مشخصات کامل نویسندگان، درجه علمی و شماره تماس، همزمان با ارسال مقاله ضروری است.

 شایان ذکر است زمان بررسی مقاالت و اعالم نتیجه کمتر از یک ماه خواهد بود.

 همزمان با ایام اهلل دهه فجر، مراسـم افتتاحیه سـال تحصیلـی برای ورودی های طالب 
سطح 4 در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( برگزار شد

در این مراسـم که روز چهارشـنبه در سـالن اجتماعات مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(برگزار شد، مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه 

کبری)س( در سخنانی، ضمن اشاره به وظایف طالب در جامعه کنونی، راهکارهایی برای بهره وری بیشتر از فرصت های پیش رو بیان داشت.

خانم طالبی با اشـاره به ایام الله دهه فجر، مسـئولیت حوزویان را آشـنا کردن مردم با آرمان های انقالب و امام دانسـت و یادآور شـد: یکی از دالیل 

رویگردانی برخی از مردم از انقالب، به عملکرد ما متدینین بازمی گردد. عملکرد برخی از متدینین باعث شده تا برخی از دین، روی گردان شوند.

وی افزود: در اویل انقالب، 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 سـعی کنیم تا مبانی انقالب را احیا کنیم و شـما طالب سـطح 4 می توانید احیاگر باشـید. شما که درد دین و انقالب 

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 تالش بیشتر نیاز دارد و هم درک بهتر الزمه آن است نه صرفا حفظ کردن مطالب.

در ادامـه خانـم عزیزی، معاون فرهنگـی مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( ضمن عرض خیرمقدم به طـالب جدیدالورود، برخی از 

برنامه های فرهنگی مرکز و قوانین خوابگاه را برای طالب بازگو کرد و به سواالت آنان پاسخ داد.
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 دفاعیه پایان  نامه خانم الهام توسلی با عنوان »اندیشه های اخالقی ابوعلی مسکویه رازی« برگزار شد
 به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری )س(دفاعیه پایان  نامه خانم الهام توسلی با عنوان »اندیشه های اخالقی ابوعلی مسکویه رازی« در رشته 

فلسفه اسالمی با راهنمایی حجت االسالم و المسلمین علیرضا آل بویه و داوری حجت االسالم و المسلمین مسعود محفوظی روز سی ام دی ماه با حضور معاون و 

کارشناس پژوهش، برگزار شد.

 الزم به ذکر است که این پایان نامه، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع، جهت جلسه دفاع معرفی و در این 

جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بازدید جمعی از طالب مرکز تربیت مدرس از کتابخانه تخصصی ادبیات عرب
به گزارش واحد اطالع رسانی، جمعی از طالب مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( از کتابخانه تخصصی ادبیات عرب بازدید کردند.

در این بازدید، مسئول کتابخانه تخصصی ادبیات عرب، توضیحاتی راجع به تعداد منابع کتابخانه و موضوعات کتاب های موجود دادند و در ادامه طالب با حضور در 

مخزن کتابخانه، از نزدیک کتاب ها را دیدند. 

این بازدید به همت معاونت پژوهش برای همه طالب بویژه رشته ادبیات عرب برگزار شد.

 فعالیت خود 
ً
یادآوری می شود در سال1376 کتابخانه تخصصی ادبیات، وابسته به دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی رسما

را آغاز کرد و اکنون با مسئولیت حجت االسالم محمدعلی مهدوی راد اداره می شود.

 برگزاری جلسه دفاعیه دو پایان نامه در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(
به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در روز 5دی دو پایان نامه سطح 3 دفاع شد.

پایان  نامه خانم ربابه یوسفی با عنوان »تأثیر معانی و متعلقات حرف جر باء در تفسیر آیات جزء اول قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان و التحریر و التنویر« در رشته ادبیات 

عرب با راهنمایی حجت االسالم والمسلمین محمد عظیمی و داوری حجت االسالم والمسلمین حسین شیرافکن با رتبه عالی دفاع شد.

پایان  نامه دوم متعلق به خانم فریده اردشیری زاده با عنوان »تأثیر قواعد نحوی در تفسیر آیات مربوط به نبوت خاصه« در رشته ادبیات عرب بود که راهنمایی آن را حجت 

االسالم والمسلمین محمد عظیمی و داوری حجت االسالم والمسلمین عبدالمطلب فریدی فر با حضور معاون پژوهش، کارشناس پژوهش و جمعی از طالب برگزار شد.

 کارگاه"طراحی بروشور" ویژه دانش پژوهان گرایش ادبیات عرب 69 برگزارشد
کارگاه«طراحی بروشور« به همت معاونت پژوهش، ویژه دانش پژوهان گرایش ادبیات عرب 69 در روزهای 4 و 11 آذرماه 

89 در محل سایت مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( برگزارشد.

در این کارگاه که توسـط خانم میرزایی، کارشـناس پژوهش برگزار شـد، مباحث ضرورت استفاده از 

بروشور، آشنایی با روش های تهیه بروشور و... تدریس شد. هر کدام از دانش پژوهان یک بروشور از 

متن کتاب فن ترجمه آماده کردند که در هفته پژوهش از آنها استفاده می شود.

برگـزاری برنامـه متنوع همزمان با هفته کتـاب د رمرکز تربیت 
مدرس صدیقه کبری)س(

همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاهی از کتب نو رسیده و دستاوردهای 

پژوهشی طالب مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( در محل کتابخانه این مرکز برپا شد.

همچنیـن در هـرروز از ایـن هفتـه، هدیـه ای بـه 

بازدیدکنندگان از نمایشـگاه اهدا شـد و متناسـب با 

هفته کتاب، فضاسازی در محوطه این مرکز صورت پذیرفت.

 برگزاری کارگاه طراحی پوستر ویژه دانش پژوهان ادبیات عرب69
کارگاه«طراحی پوستر« از سوی معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(، ویژه دانش پژوهان گرایش 

ادبیات عرب 69 طی دو روز در آبانماه 89 در محل سایت برگزارشد.

در این کارگاه  خانم کالیی، راهبر سایت، نحوه طراحی پوستر در محیط ورد و پاورپوینت را به شرکت کنندگان آموزش داد در انتهای دوره، همه شرکت 

کنندگان، یک پوستر با محتوای معرفی یک کتاب، ارائه دادند که این پوستر ها چاپ شده و در هفته پژوهش در قالب نمایشگاهی در معرض دید قرار 

گرفت.

برگزاری صد و نوزدهمین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها
صد و نوزدهمین جلسه کمیسیون پایان نامه ها، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری )س( روز پنجشنبه 14 آذر ماه برگزار شد.

در این جلسه، که با حضور معاون پژوهش و دانش پژوهان کمیسیون ادبیات عرب، و همچنین اساتید محترم کمیسیون 

برگزار شد، دو طرح تفصیلی و هشت موضوع و تعیین سه استاد داور و پرونده دو استاد پیشنهادی در گرایش ادبیات عرب، 

مورد بررسی قرار گرفت
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است که چگونه زیستن و روش زندگی را بیان می کند. 

اشکالی که بر این تعریف وارد می شود، این است که از 

ابتدا فرض براین است که انسان وجود دارد و در وحله 

بعدی، به او چگونه زیستن را یاد می دهد؛ در حالیکه 

بدون اخالق، انسان وجود ندارد.

وی افزود: بوسـیله اخالق، باطن انسـان سـاخته می 

شود. انسان در ظاهر، یک نوع بوده و دارای افراد است 

و در باطـن، جنس بوده و دارای نوع اسـت. لذا اخالق 

علمی است که چگونه انسان بودن را می آموزد.

قوای وجودی انسان از نظر عالمان 
اخالق

اسـتاد برجسـته اخالق، به قوای وجودی انسان اشاره 

و تصریـح کـرد: در کتابهـای معراج السـعاده و جامع 

السعادات، روح انسـان را دارای 4 قوه دانسته اند، ولی 

در کتاب اخالق ناصری، 3 قوه برای روح تعریف شده 

است. ولی به طور کلی، روح انسان دارای سه قوه است: 

قوه ناطقه که به درک و فهم و شناخت مربوط می شود و 

آن را نفس مطمئنه گویند، قوه غضبیه که همان قوه دفع و 

خشم است و نفس لوامه نام دارد و سوم، قوه شهویه که 

مربوط به تمایالت و خواسته ها و آرزوهاست و نامش 

نفس اماره است.این سه قوه هرکدامشان افراط، تفریط 

و حد وسط دارند.

وی اظهار داشت: افراط در قوه ناطقه، موجب وسواس 

می شـود، در این حالت شخص، در تمام امور، حتی 

یقینیـات و امور ضروری نیز تردید می کند و در شـک 

خود باقی می ماند. تفریط در آن نیز، نشان از حماقت  

دارد و حد متوسط آن را حکمت گویند. مراتب افراط و 

تفرط و حدمتعادل نفس لوامه را به ترتیب؛ پرخاشگری، 

ترسو بودن و شجاعت گویند. برای قوه شهویه نیزاین سه 

مرتبه شامل افراط که شرور نامند، تفریط را پخمه بودن 

و حد متعادل آن را عفت نامند.

حجت االسـالم والمسـلمین عابدی در ادامه افزود: 

حکمت، شجاعت و عفت جزو صفات عالی هستند 

که همه این ها با هم، عدالت را موجب می شوند. لذا 

این چهار صفت را فضائل اخالقی نامند. رذائل اخالقی 

هم 6 مورد هستند که شامل حماقت، وسوسه،  ترس، 

پرخاشگری، پخمه بودن و شرور بودن را می باشند.

وی یادآور شـد: اصول کلی اخـالق10 مورد بوده که 

چهـار صفـت آن، خوب و شـش صفت، بد هسـتند. 

برخی حد وسـط را به اشتباه، میانه تعبیر می کنند، در 

حالیکه حد وسط، یعنی قوای انسان مطابق عقل و شرع 

عمل کند و هرآنچه که مخالف عقل وشـرع باشـد، از 

حد وسط خارج بوده و افراط و تفریط است. لذا تجاوز 

از عقل و شرع، همان افراط و تفریط است.

راه های کسـب علم و شرط عالم 
شدن

در چهارمین نشسـت درس اخالق، حجت االسالم 

والمسلمین احمد عابدی، راه های کسب علم و شرط 

عالم شدن را بیان کرد.

در این نشست، وی با اشاره به معنای حکمت گفت: 

منظور از حکمت این اسـت که اعمال انسـان مطابق 

عقل و شرع باشد.

وی به چگونگی عالم شدن اشاره کرد و افزود: بسیاری 

تصـور می کنند کالم اسـتاد، علم اسـت، در حالیکه 

کالم اسـتاد، شـی مادی اسـت ولی علم، غیرمادی و 

مجرد است، و شی مادی نمی تواند سبب و علت امری 

غیرمادی باشد. لذا کالم استاد علم نیست و سبب علم 

هم نمی شود.

اسـتاد برجسـته اخـالق تاکید کـرد: برای اثبـات این 

حکم، می توان گفت که گاهی شـاگرد، از استاد خود 

باسوادتر است و از استاد اشکال می گیرد و دیگر اینکه 

گاهی استاد، درسی را در کالس برای همه شاگردان می 

گوید درحالیکه اگر همه شاگردان، از استعداد یکسانی 

برخوردار باشند؛ ولی برخی از شاگردان بیشتر یاد می 

گیرند و برخی کمتر. لذا این مثال نشان می دهد که علم 

در کالم اسـتاد نیست، بلکه علم، از ناحیه مجردات و 

مالئکه است.

وی افزود: مطالعه و مباحثه و شرکت در کالس، زمینه 

ای برای کسـب علم هسـتند، ولی سبب علم نیستند. 

اینها مقدمه اند برای اینکه مالئکه، علم را به ذهن انسان 

بیاورنـد. هرکس ارتباطش با مالئکه بیشـتر باشـد، در 

زمان مطالعه فهم بیشتری خواهد داشت.

حجـت االسـالم و المسـلمین عابدی چهار فرشـته 

مقـرب و معـروف خداونـد را نـام برد و گفـت: چهار 

فرشته هستند که امور عالم برعهده آنهاست که عبارتند 

از جبرائیـل کـه واسـطه وحی الهـی و پیـام خداوند به 

پیامبران و اولیاء خداوند است. عزرائیل که عامل قبض 

ارواح انسـان ها و مرگ آنان اسـت. میکائیل که واسطه 

روزی رسـانی از مصـدر عالـم و خزائـن الهی به خلق 

خداوند اسـت و اسرافیل که مسـئول دمیدن در صور و 

اعالم قیامت و حرکت عمومی به سـوی قیامت کبری 

است. هرکس که می خواهد عالم شود، باید ارتباطاش 

با حضرت جبرائیل بیشتر شود.

وی اظهار داشـت: حتی در غرب هم، کسـانی عالم 

می شوند که اهل فسق و فجور و گناه نباشند. از بزرگان 

توصیه شده که شکم بارگی، با فهم و زیرکی قابل جمع 

نیست.

استاد اخالق با بیان اینکه علم از سوی عوالم باالست، 

تصریح کرد: اگر انسان با عالم باال، انس بیشتری داشته 

باشد، عالم تر می شود و هرچه با دنیا مانوس تر، فهم 

کمتری خواهد داشت. علم و حکمت، از ناحیه عالم 

ملکوت بر ذهن انسان نفوذ می کند.

حدیثـی از حضـرت امیرالمومنیـن)ع( اسـت کـه 

می فرمایند: هرکس گناهی مرتکب شود، برای همیشه 

یک عقلی را از دست می دهد که تا آخرعمر، آن عقل 

را بدست نمی آورد.

در حدیثـی نیـز پیامبر اکـرم)ص( فرمودنـد: مالئکه 

داخل خانه ای که در آن سگ باشد، نمی شوند. در این 

حدیث، خانه به معنای قلب انسان است و مالئکه نیز 

همـان علم و فضائل اخالقی اند. سـگ هم به معنای 

نجاست و آلودگی و گناه است. لذا دلی که آلوده باشد، 

عالم نمی شود.

طهارت دل، شرط عالم شدن است
وی در ادامه بیان داشـت: در کتاب جامع السـعادات 

آمـده که برخی انسـان ها معارف را مـی خوانند، ولی 

بـه باور و اطمینان قلبی نمی رسـند. لـذا هرکس دلش 

پاک باشد و معارف دینی را بخواند، باور پیدا می کند. 

طهارت دل، شرط عالم شدن است. از سوی دیگر، اگر 

عالمی، نیت پاک داشـته باشد، علمش برکت پیدا می 

کند. در حالیکه اگر کسـی برای به رخ کشـیدن و فخر 

فروشی، دنبال علم رود، علم او برکت نخواهد داشت 

و وبال او می شود.

اخبار معاونت فرهنگی

سلسـله جلسـات درس اخـالق با 

حضور حجت االسالم والمسلمین 

احمد عابدی در پاییز 1398 در مرکز 

تربیت مـدرس صدیقه کبـری)س( 

برگزارشد.

اولیـن نشسـت اخـالق، حجـت  در 

االسالم والمسلمین عابدی در سخنانی 

ضمن اشاره به شش علم اخالق، آداب، 

سیروسلوک، عرفان نظری، عرفان عملی 

و حکمـت عملـی، بـه بیـان تعاریف و 

تفاوت های آنان با اخالق پرداخت.

وی در تعریف اخالق گفت: اگر حالت 

و صفتی در انسـان ملکه شود، بگونه ای 

که انسـان به طور ناخودآگاه و بدون فکر 

قبلـی آن را انجـام دهد، اخـالق نامیده 

می شود.

تفاوت آداب با اخالق
وی بـا اشـاره بـه تفـاوت هـای "آداب" 

بـا "اخـالق" گفـت: معمـوال "آداب" و 

"اخالق" یکسان در نظر گرفته می شوند، 

در حالیکه "آداب" مربوط به جسم انسان 

اسـت و "اخالق" مربوط به روح. آداب، 

نسـبی است و با گذشـت زمان، ممکن 

اسـت تغییر کنـد، ولی اخـالق، مطلق 

اسـت و گـذر زمان بر آن تغییـری ایجاد 

نمی کند. مانند سرمه کشیدن مردان که 

در روایات بسیار سفارش شده؛ در حوزه 

آداب اسـت و با گذشـت زمان، از امری 

پسـندیده برای مـردان، به امـر نکوهیده 

تبدیل شـده اسـت. مسـائل در اخالق، 

مطلق هسـتند مانند خوب بـودن علم و 

بد بودن جهل؛ در همه اعصار این حکم 

صادق است.

ایـن اسـتاد برجسـته اخـالق، تفـاوت 

دیگر اخالق با آداب را، برهان پذیربودن 

اخـالق عنـوان کـرد و افـزود: اخـالق، 

استداللی هست و می توان برایش برهان 

و دلیل عقلی آورد، ولی آداب، تابع سلیقه 

و پسند مردم است.

معرفـی کتاب ها و روش 
های اخالقی

 در دومیـن جلسـه از درس اخـالق، 

حجت االسـالم والمسـلین عابدی، در 

سـخنانی، ضمن اشـاره به سـبک های 

اخالقی و معرفی کتـاب های اخالقی، 

گفـت: یکـی از روش هـای اخالقـی، 

مربوط به غزالی بـود. وی در اواخر عمر 

خود، شـیعه شـد. کتاب احیاء العلوم را 

زمانی که سنی بود، نوشته است ومطالب 

خـالف عقـل در این کتـاب، فـراوان به 

چشـم می خورد. فیض کاشانی، کتاب 

احیـاء العلـوم غزالی را تصحیـح کرد و 

بخشی از مطالب خالف عقل را حذف 

کرده و آیات و روایت زیادی را در آن درج 

کرد و نام کتـاب را المحجه البیضاء في 

تهذیـب االحیاء نام نهاد. کتاب کیمیای 

سـعادت هم کتابـی اخالقی اسـت که 

بهتر از کتاب احیاء العلوم است. کیمیای 

سـعادت، بـه دو زبـان فارسـی و عربـی 

منتشر شـده که فارسی آن، کتاب خیلی 

خوبی است.

وی در ادامـه افزود: یکی از عالمانی که 

از روش اخالقی غزالی و فیض کاشـانی 

تبعیـت مـی کرد؛ آیـت الله خوشـوقت 

نهایـت  ایـن روش،  در  بودنـد. 

اخـالق، عمـل بـه شـرعیات و 

تکالیف دینی اسـت. به عبارتی، 

بهترین اخالق، همان تعبد شرعی است 

و این سبک مربوط به غزالی است.

اسـتاد برجسـته اخـالق، روش دیگـر 

اخـالق را بر پایه تفکرات ابوعلی احمد 

بـن مسـک وی، کـه بـه ابـن مسـکویه 

معـروف اسـت، دانسـت و یادآور شـد: 

ابن مسـک وی، بزرگتریـن عالـم اخالق 

شیعه است. او 32 کتاب اخالقی نوشته 

اسـت کـه مهمترین و معروفتریـن آنها، 

تهذیـب االخـالق اسـت. پـس از وی، 

خواجه نصیرالدین طوسـی که دنباله رو 

ابـن مسـک وی اسـت، کتـاب اخالق 

ناصری را نوشـت و بعد ایشـان، مرحوم 

نراقی صاحب کتاب جامع السعادات و 

پسرش، مالاحمد نراقی نویسنده کتاب 

معراج السعاده نیز این رویه را ادامه دادند.

وی تصریـح کـرد: روش ابـن مسـک 

وی، ادامـه پیدا کـرد و در عصر اخیر نیز 

علمایی مانند امام خمینـی)ره(، عالمه 

حسن زاده آملی، عالمه طباطبایی، آیت 

الله جوادی آملی و.. از این روش پیروی 

کـرده و مـی کنند. ابـن مسـک وی، در 

روش اخالقی خود، پیرو ارسـطو بود. او 

اخالق را بخشـی از فلسـفه می دانست 

و برایـش اسـتدالل عقلـی مـی آورد. به 

اعتقاد وی، اگر انسان به آن کمال مدنظر 

برسد، عزیز می شود و اگر کمالش را از 

دست بدهد، بی ارزش می شود. پس از 

مسک وی، خواجه نصیرالدین طوسی، 

کتاب الطهاره االعراق را به فارسی ترجمه 

کـرده و دو بخش هم بـه آن اضافه کرد و 

نـام اخالق ناصری بـرآن نهاد. طبق این 

کتاب، اخالق سـه بخش دارد: تهذیب 

نفس، تدبیر منزل و سیاست مدن.

حجت االسالم والمسلمین عابدی در 

ادامه اظهار داشـت: متاسـفانه در بیشتر 

کتاب هـای اخالقـی، فقط بـر تهذیب 

نفـس تاکید مـی شـود، در حالیکـه در 

ایـن روش اخالقـی، تدبیر منـزل؛ یعنی 

چگونگی برخود با دیگـران و تعامالت 

اجتماعـی و رعایـت حقـوق دیگـران را 

هـم جزو اخالق مـی داند. همچنین در 

این روش، آداب کشورداری و حکومت 

داری، بخش دیگری از اخالق به شـمار 

می آید. کسـی که اخالق خوبی داشـته 

باشد، ولی کشـورداری نداند، او از یک 

سوم اخالق، بی بهره است.

وی روش دیگـر اخالق را روش مرحوم 

شیخ حسین بحرانی دانست و گفت: وی 

کتاب الطریق الی الله را نوشته که ترجمه 

فارسی آن، ره توشه  نام دارد. در این کتاب 

آمده که بهترین روش اخالق، این است 

که به موارد جزئی توجه شـود. کسی که 

به مسـائل جزئی توجه نکند، نمی تواند 

فردی اخالقی باشد. زیرا همین جزئیات 

باعث سعادت یا شقاوت افراد می شود.

در سـومین جلسـه حجـت االسـالم 

والمسـلمین عابـدی در تعریف اخالق 

گفـت: برخـی معتقدند اخـالق علمی 

برگزاری سلسله جلسات درس اخالق در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( 



همزمان با فرارسـیدن ایام فاطمیه و شـهادت حضرت زهرا)س(، مراسـم گرامیداشت شـهادت سردار سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همرزمان شهیدشان، با حضور طالب و کادر مرکز تربیت مدرس صدیقه 

کبری)س( به همت معاون فرهنگی این مرکز در نمازخانه برگزارشد.

در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین حسین شهامت، در سخنانی، رسیدن به مقام واالی معنوی را منوط به انجام 

عمل صالح دانست و یادآور شد: در امور معرفتی و سیر وسلوک معنوی، باید مقدماتی حاصل شود تا به آن مقامات باال 

دست یافت. زمینه رسیدن به آن مقامات، برای همه فراهم است. هرکس عمل صالح انجام دهد، به حیات طیبه می رسد 

و زندگی الهی پیدا می کند.

وی رسیدن به حیات طیبه را مشروط به طی مراحل و هجرت هایی دانست و گفت: هجرت چند مرحله دارد، اولین مورد آن، هجرت از شرک های خفی و جلی و اعتقادات 

نادرست است. دیگری هجرت از رذائل اخالقی به فضائل اخالقی است. سومین گام، هجرت جسمانی است؛ مانند اینکه برای تبلیغ دین خدا به شهر و دیاری دیگر هجرت 

کنند. چهارمین هجرت، هجرت رفتاری است؛ به معنای هجرت به سوی عبادات و ترک عادات بد و ایجاد عادات خوب در رفتار و عمل.

مدرس حوزه علمیه قم افزود: شهید سردار سلیمانی و همه مجاهدان راه خدا، این هجرت ها را داشتند تا به این مقام باال رسیدند به گونه ای که حتی عارف واالمقامی چون 

آیت الله جوادی آملی)حفظه الله( نیز به عظمت روح ایشان اشاره کردند. همه در عظمت سردار شهید سلیمانی مستغرقند، ما باید در محضر شهید سلیمانی زانو بزنیم و 

درس انسان بودن و خودسازی و مهاجر بودن را یاد بگیریم. ایشان باالترین و سخت ترین جهادها را در مقابل مستکبرین داشتند. سردار سلیمانی با شهادتش مردم را به ارزش 

های انقالب و اسالم بازگرداند.

در این مراسم خانم افضلی، ذاکر اهل بیت علیهم السالم با ذکر سوگواری شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا)س( و 

همچنین شهید سردار سلیمانی یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.

در ادامـه خانـم عزیـزی، معاون فرهنگی مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( در سـخنانی، اشـاراتی به زندگی و 

خصوصیات سردار بزرگ اسالم شهید سلیمانی داشت و از حضور ملیونی ملت ایران در تشیع این شهید واالمقام قدردانی کرد. 

برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
 در شب شهادت حضرت فاطمه)س(

نشسـت بصیرت افزایی و والیت فقیه، همزمان با هفته بسـیج، با حضور حجت السـالم والمسلمین محمدعلی سوادی، 

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به همت معاونت فرهنگی، در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س( برگزار شد. 

در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین سوادی، در سخنانی، به تعریف بصیرت اشاره کرد و گفت: مراد از بصیرت، این است 

که فرد چنان آگاهی به زمانه، زمینه زیست خود، رسالتش در جهان و اوضاع عالم داشته باشد که بتواند در هنگام تصمیم گیری، بهترین و درست ترین تصمیم و بهترین 

موضع گیری را داشته باشد.

وی گفت: عوامل متعددی در بصیرت دخیل هستند. بصیرت، صرفا به علم و دانش بستگی ندارد، چه بسا فردی عالمه باشد، ولی بصیر نباشد یا بالعکس؛ فردی مناسک 

دینی را متعبدانه انجام دهد، ولی فاقد بصیرت باشد. از طرفی شاید کسی سواد نداشته باشد و در عین حال، از بصیرت باالیی برخوردار باشد.

مسئول گروه مطالعات اسالمی موسسه حکمت، مراد از فقیه در والیت فقیه را کسی دانست که اشراف نسبتا کامل به کل ساحت های دین، بویژه ساخت های اجتماعی و 

سیاسی که معموال در حوزه ها مغفول است، داشته باشد.

وی افزود: ولی فقیه کسی است که در عین مجتهد بودن، در اوج عدالت بوده و توانایی فرماندهی کل قوا را هم داشته باشد. دین، در فقه خالصه نمی شود. دیِن جهانی، 

مدعی هدایت و مدیریت جهان است. در دین، چنین ظرفیتی وجود دارد که عالم را هدایت و مدیریت کند. ولکن عالمه طباطبایی)ره( در المیزان، ذیل آیه آخر سوره آل 

عمران، می گوید که علل عقب ماندگی کشورهای مسلمان، غفلت از ساحت های اجتماعی دین است. امام خمینی)ره( نیز می فرمودند که حتی کوچکترین عبادات در 

دین اسالم، سبقه سیاسی دارد. لذا ولی فقیه باید به اوضاع عالم و روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی و دیپلماسی و... اشراف داشته باشد.

در پایان حضار سواالت خود را مطرح کردند و حجت االسالم والمسلمین سوادی پاسخ آنها را دادند. در ادامه مراسم، طالب تئاتر طنزی با محتوای سیاسی اجرا کردند.

 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عنوان کرد: 

در جامعه اسالمی باید توحید در سراسر اجزای جامعه هویدا باشد

حضور پزشک در خوابگاه برای ارزیابی سالمت عموعی طالب
در راستای شعار معاونت فرهنگی مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( درباره رعایت بهداشت و سالمت جسمی و فردی، 

پزشک متخصص در این مرکز حضور یافت و طالب خوابگاه را از حیث سالمت عمومی بررسی کرد.

مراسم عزاداری رحلت جانسوز حضرت معصومه)س( برگزارشد
همزمان با سالروز رحلت جانگداز کریمه اهل بیت)ع( حضرت فاطمه معصومه)س( مراسم عزاداری به همت معاونت 

فرهنگی و همکاری کانون قرآن برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا سوره الرحمن به صورت همخوانی توسط طالب برای هدیه به روح متعالی حضرت  معصومه)س( 

قرائت شد و در ادامه، خانم هیبتی از طالب این مرکز، به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.

جمعی از طالب مرکز تربیت مدرس به زیارت گلزار شهدای قم رفتند
جمعی از طالب مرکز تربیت مدرس همزمان با هفته ی بصیرت، در گلزار شهدای قم حضور یافتند و 

با آرمان های این شهدای واالمقام تجدید میثاق کردند.

آنان ضمن زیارت قبور شهدا، زیارت امامزاده علی بن جعفر )ع( بر سر مزار سردار شهید مهدی زین 

الدین رفته و با نثار فاتحه و گل، یادش را گرامی داشتند. 

در ادامه راوی محترم، در سحنانی، با اشاره به سبک زندگی شهدا، نکاتی راجع به رشادت ها و ایثار آن 

دلیرمردان گفت.

وی با اشاره به سالم ماندن پیکر شهید محمدرضا شفیعی بعد از 61 سال، راز آن را از زبان مادر ایشان، دائم الوضو بودن، خواندن زیارت عاشورا هر روز 

بعد از نماز صبح و ترک نکردن غسل جمعه از سن 10 سالگی بیان کرد.

برگزاری مراسم ویژه یلدای مهدوی در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( در شب یلدا
همزمان با شب یلدا، طوالنی ترین شب سال، مراسم ویژه یلدای مهدوی در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( از سوی معاونت فرهنگی و با حضور 

جمعی از کارمندان و طالب مرکز برگزار شد.

در این مراسم، برنامه های شاد و متنوع از جمله هم خوانی قرآن کریم، حافظ خوانی، اجرای تئاتر، خاطره گویی، برپایی مسابقه و در انتها نیز زیارت آل یاسین قرائت شد.

یادواره شهدای مدافع حرم در شب شعر عاشورایی
همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، مراسم شب شعر عاشورایی، با هدف بزرگداشت نام و یاد شهدای مدافع حرم، به همت معاونت 

فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن مرور بر زندگانی شهید مدافع حرم، شهید ستار عباسی، وصیت نامه این شهید بزرگوار قرائت شد. همچنین در 

ادامه، کلیپی از عکس های این شهید گرامی و سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت دفاع از حرم پخش شد. در این مراسم، خانم 

ها طیبه نجفی، زینب عسگری و فریبا حیدری اشعاری با موضع شهدا خواندند و در ادامه خانم عزیزی، معاون فرهنگی مرکز تربیت 

مدرس صدیقه کبری)س(، سخنانی راجع به اهمیت حفظ حریم و احترام شهدا بیان کرد.

در پایان مراسم، از آلبوم تصاویر شهیدان فرزاد رحیمی هریسی و عیسی نعمتی و وسایل شخصی و دست نوشته هایی شهید عباسی، شهید رحیمی و شهید عبدیان رونمایی شد.



 جشن دانش آموختگی فارغ التحصیالن گرایش مدرسی ادبیات عرب ورودی سال 69 برگزارشد

جشن دانش آموختگی فارغ التحصیالن گرایش مدرسی ادبیات عرب ورودی سال 69 با حضور مدیر، کارمندان، فارغ التحصیالن و طالب مرکز تربیت 

مدرس، عرص روز سه شنبه اول بهمن در سالن هامیش مرکز تربیت مدرس حرضت صدیقه کربی)س( برگزار شد.

 در این مراسم، ابتدا مدیر مرکز تربیت مدرس صدیقه کربی)س( در سخنانی گفت: هرکس می تواند در حیطه فعالیتش، ارزیابی و سنجشی از خود 

داشته باشد که چقدر توانسته از این فرصتی که در اختیارش بوده، بهره بگیرد. می توان در نتیجه این سنجش، به خود منره داد تا این منره مالک عمل 

برای آینده باشد.

خانم طالبی بر داشنت شاخص هایی برای رسیدن به موفقیت تاکید کرد و افزود: اگر بتوانیم شاخص هایی برای خوب بودن و موفقیت تعیین کنیم، 

آنگاه مشخص می شود که کجای کار هستیم. تعیین شاخص در ابتدای امر، باعث می شود تا در انتها بتوانیم خود را ارزیابی کنیم که کجای شاخص 

هستیم.

وی ترصیح کرد: فلسفه افتتاحیه ها و اختتامیه ها این است ببینیم چه بودیم و به کجا رسیده ایم. ولی با اینحال هیچگاه برای رشوع دیر نیست و 

همیشه تالش کنید تا بهرتین ها محقق شود. این مراسم به ظاهر پایان است، ولی رشوعی برای کارهای دیگرتان است.

در ادامه به تعهد طالب در امر تدریس در شهرهای خود پرداخت که باید به مدت 3برابر سنوات خود، به امر تدریس بپردازند.

در این مراسم، خانم عزیزی، معاون فرهنگی این مرکز نیز در سخنانی راجع به برنامه های فرهنگی برای این گروه اشاراتی داشت.

در این مراسم، کلیپی با موضوع اخالقی و نیز کلیپی از حضور طالب در برنامه های مختلف در طول سالهای تحصیلشان در مرکز تربیت مدرس پخش 

شد.

خانم جباری، از طالب گرایش ادبیات، دلنوشته ای با حال و هوای مادر و ایام فاطمیه قرائت کردند.

در پایان از طالب فعال و منونه در زمینه های آموزش، فرهنگی و پژوهش تجلیل به عمل آمد و به همه دانش آموختگان هدایایی تقدیم شد.
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