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سخن.آغازین

قرن هــا از مبــارزه ابراهیــم بــا نمرودیــان، موســی بــا فرعونیــان و محّمــد 
مصطفــی بــا کفــار و مشــرکان عصــر خویــش می گــذرد و ایــن 
ــن  ــه آخری ــا روزی ک ــت ت ــد داش ــته و خواه ــه داش ــان ادام ــتان همچن داس
ذخیــره الهــی از پــس پــرده غیبــت بیــرون آیــد و نبــردی نهایــی واقــع گــردد 
کــه بــه تعبیــر امــام فقیــد امـّـت، خداونــد بــر مــا منـّـت نهــد و ظهــورش را در 

ایــن عصــر قــرار دهــد.
پیــروزی انقــاب اســامی ســرآغاز فصلــی جدیــد از توســعه توحیــد و 
ــان  ــه ای دیگــر از همیــن رویارویــی تاریخــی دو جری ــز صحن عدالــت و نی
ایمــان و کفــر بــود کــه بــا تکیــه بــر فرهنــگ اســام نــاب محمــدی فرهنگ 
ــه  ــان ب ــطح جه ــب را در س ــازش کار و منفعت طل ــر و س ــام ذلت پذی اس
ــدی  ــاب محم ــام ن ــگ اس ــی فرهن ــر اساس ــت. عنص ــتاده اس ــیه فرس حاش
ــق  ــژه و عمی ــه وی ــازد توج ــز می س ــی متمای ــام آمریکای ــه آن را از اس ک
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ــار و شــهادت طلبی اســت کــه ریشــه در ســیره  ــه فرهنــگ جهــاد، ایث آن ب
ــرت  ــام حض ــورا و قی ــه عاش ــی دارد و اوج آن در واقع ــاء اله ــاء و اولی انبی

ــه اســت. ــی یافت سیدالشــهداء تجل
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب جایــگاه ویــژه فرهنــگ جهــاد، ایثــار و 
ــتمرار  ــت اس ــی، در جه ــات فرهنگ ــایر موضوع ــان س ــهادت طلبی در می ش
حرکــت الهــی ملــت ایــران و نهضــت جهانــی اســام و مســتضعفان جهــان، 
مشــخص می شــود. اکنــون دوران پرافتخــار و سراســر حماســه دفــاع مقدس 
جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــک گنــج بــزرگ تاریخــی و سراســر 
ــه  ــا دقــت در آن ب ــا ب ــار نســل های بعــدی اســت ت درس و عبــرت در اختی
ــای  ــه در آن، فض ــم نهفت ــرژی عظی ــد و از ان ــج بپردازن ــن گن ــتخراج ای اس
حرکــت خویــش بــه ســوی عصــر ظهــور را گرمــا و روشــنی بخشــند. آری 
ــت  ــتمرار حرک ــای اس ــن جلوه ه ــی از زیباتری ــور یک ــان ن ــای راهی اردوه
ــی خویــش اســت کــه  ــد جهان ــه ســوی آرمان هــای بلن انقــاب اســامی ب
امــروزه بــه مــدد شــهدای واالمقــام دفــاع مقــدس، بــه یــک ســنّت فرهنگــی 
تبدیــل شــده اســت. بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه ایــن حرکــت عظیــم 
ملــی از اصلی تریــن فعالیت هــای فرهنگــی امــروز کشــور و زمینه ســاز 
پیونــد نســل های پــس از انقــاب و دفــاع مقــدس بــا آرمان هــا، اهــداف و 

ــت. ــای نســل های اول و دوم انقــاب اس مجاهدت ه
بازدیــد از مناطــق عملیاتــی و زیــارت مقتــل شــهیدان و االمقــام فرصتــی 
اســت مناســب بــرای اکتشــاف گنج هــای تمــام ناشــدنی کــه رهبــر 
ــر  ــه ه ــت ک ــه ای اس ــز زمین ــته اند و نی ــد داش ــر آن تأکی ــا ب ــأن م عظیم الش
ــم.  ــم گردی ــز متنع ــهیدان عزی ــدس ش ــاحت ق ــب و س ــتر از مکت ــه بیش چ
بی شــک عرصــه و موقعیــت امــروز مــا، همــان نویــدی اســت کــه ســردار 
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شــهید حســن باقــری در ســال های نخســتین جنــگ پیش بینــی آن را 
ــش و دود و  ــان آت ــت: »در می ــرد گف ــاکش نب ــه در کش ــا ک ــت؛ آنج داش
ــد  ــل بازدی ــرزمین ها مح ــن س ــویم و روزگاری ای ــروز می ش ــا پی خمپاره ه
انســان هایی خواهــد شــد کــه بــرای زیــارت آن دســت و ســر می شــکنند«. 
ــان  ــام راهی ــهادت در ای ــار و ش ــگ ایث ــتاقان فرهن ــم مش ــل عظی ــروز خی ام
ــدان درس  ــوه های جاوی ــه و از آن اس ــه ای برگرفت ــا توش ــد ت ــور می آین ن
ــان  ــر همــه متولّی ــن ب ــد؛ بنابرای ــن را بیاموزن ــه رفت ــه زیســتن و چگون چگون
ــرض  ــامی ف ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــوزان نظ ــور و دلس ــی کش فرهنگ
اســت تــا ایــن فرصــت الهــی را کــه به طــور حتــم بــه برکــت خــون مطهــر 
شــهدا در اختیــار مــا قــرار گرفتــه اســت مغتنــم شــمارند و بــه شــکرانه ایــن 
برنامه ریزی هــای دقیــق و تاش هــای خســتگی ناپذیر  بــا  الهــی  عطیــه 
زمینــه بهره بــرداری هرچــه بیشــتر زائــران مشــاهد شــریف شــهدا را از ایــن 

ــد. نعمــت الهــی فراهــم نماین
مؤسســه فرهنگــی روایــت ســیره شــهدا، به عنــوان مجموعــه ای حــوزوی 
و متشــکل از برخــی روحانیــون و فضــای رزمنــده، ایثارگــر و جانبــاز و نیــز 
ــالت  ــه رس ــه، ک ــای علمی ــوان حوزه ه ــون ج ــاب و روحانی ــی از ط جمع
ــهادت در  ــار و ش ــاد، ایث ــگ جه ــج فرهن ــغ و تروی ــش را تبلی ــی خوی اصل
بســتر نورانــی روایــت ســیره شــهدا و دفــاع مقــدس می دانــد، پژوهــش در 
ــاع مقــدس  ــارف دف ــاد و شــهادت و مع ــگ جه ــه فرهن ــوط ب مباحــث مرب
بــه  دســتیابی  به منظــور  برنامه هــا  راهبردی تریــن  از  را  شــهدا  ســیره  و 
اهــداف خویــش قــرار داده اســت. معاونــت پژوهــش و مطالعــات راهبــردی 
ــی و  ــالت های علم ــا و رس ــرای مأموریت ه ــتای اج ــه، در راس ــن مؤسس ای
ــه  ــدام ب ــته، اق ــای ســال های گذش ــه فعالیت ه ــش و در ادام پژوهشــی خوی
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ــورت  ــه به ص ــت، ک ــوده اس ــاب راوی« نم ــی »کت ــته موضوع ــی بس طراح
ــد  ــه تولی ــت ب ــار دس ــن ب ــرای اولی ــور ب ــب مح ــور و مخاط ــوع مح موض
محصولــی کامــًا تخصصــی و کاربــردی در امــر روایت گــری زده اســت 
تــا به منظــور ترویــج فرهنــگ و معــارف نــاب جهــاد و شــهادت در اختیــار 

راویــان روحانــی و دیگــر راویــان ایــن فرهنــگ قــرار بگیــرد.
مجموعــه حاضــر کوشــیده اســت تــا بــرای اولیــن بــار بــا نــگاه خــاص 
روایت گــری و بــا مراعــات ضرورت هــای تخصصــی و حرفــه ای ایــن 
امــر بــه زوایــای مختلــف روایت گــری بــا نگاهــی جامــع و موضــوع محــور 
بنگــرد و اثــری ابتــکاری و ویــژه را در ایــن عرصــه خلــق نمایــد. بنابرایــن 
ــه ای  ــی و کتابخان ــش میدان ــک پژوه ــول ی ــه، محص ــن مجموع ــه ای گرچ
اســت و مطالــب آن از میــان مصاحبه هــا و مشــورت های متعــدد بــا راویــان 
باتجربــه و موفــق گــردآوری شــده اســت؛ لکــن بــه جهــت ســاختار بدیــع 
ــود.  ــد ب ــص نخواه ــکال و نق ــی از اش ــم خال ــور حت ــکاری آن، به ط و ابت
ــا  ــه شــدن ب ــری از پیشــنهادات و درآمیخت ــا بهره گی ــم کــه ب ــد آن داری امی
ــی  ــال های آت ــای آن در س ــر غن ــرم، ب ــان محت ــک راوی ــات تک ت تجربی

افــزوده گــردد.
ایــن معاونــت بــر خــود الزم می دانــد تــا از زحمــات مجموعــه عزیزانــی 
کــه در شــکل گیری ایــن مجموعــه ارزشــمند تــاش وافــر داشــته اند، 
امتنــان نمایــد. از ایــن رو از حمایت هــا و رهنمودهــای عالمانــه اســتاد 
فرزانــه حجــت االسام والمســلمین محمدمهــدی مانــدگاری و از تــاش و 
راهنمایــی راویــان و محققــان ارجمنــد حجــج اســام: حســین جوشــقانیان، 
جــواد شــفیعیان، محمــد مهــدی دیانــی و ســایر همــکاران پژوهشــی آقایــان 
کمیــل نــادم، مختــار رضاییــان، محســن حمــزه لویــی و مهــدی حســن زاده،  
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ــدر حجــج اســام محمــد  ــن از اســاتید گرانق ــی می گــردد. همچنی قدردان
صادقــی، علــی دانــش، محمــود شــهرجردی، رضــا آبیــار، کاظــم ســلیمانی، 
مهــدی فاطمــی منــش، اصغــر قرایتــی و مســلم شــفیعی کــه نظــارت علمــی 
و ارزیابــی مجلــدات ایــن مجموعــه را بــه عهــده داشــتند تشــکر می گــردد. 
ــام  ــه اس ــزاران ب ــه خدمت گ ــرای هم ــد ب ــر خداون ــان از محض در پای
و انقــاب اســامی به ویــژه راویــان و مبلغــان فرهنــگ ایثــار، جهــاد و 

شــهادت آرزوی توفیــق می نماییــم.

نسأل اهلل منازل الشهداء    
معاون پژوهش و مطالعات راهبردی    

محمدباقر نادم    





مقدمه.مؤلف

گذشــته از معنــای لغــوی "روایــت"، آنچــه از معنــای اصطاحــی 
واژه "روایت گــری" موردنظــر اســت، بیــان خاطــرات و حقایــق دوران 
هشت ســاله دفــاع مقــدس، همــراه بــا تحلیــل دینــی و بــا هــدف تبلیــغ دیــن 

ــت. ــهادت اس ــاد و ش ــگ جه ــج فرهن ــام و تروی اس
ــدس،  ــاع مق ــارف دف ــع و مع ــن وقای ــاط بی ــاد ارتب ــری و ایج روایت گ
بــرای مخاطــب دانشــجوی دختــر از زوایــای متعــددی دارای اهمیــت و 
البتــه ضــرورت اســت. از ســویی حضــور دختــران جــوان در جامعــه و 
حساســیت ها و آســیب های نهفتــه در آن و از ســوی دیگــر آینــده نزدیــک 
ــل  ــت نس ــرداری و تربی ــه همس ــواده و وظیف ــون خان ــب در کان ــن مخاط ای
ــا را بیشــتر مــورد تأکیــد قــرار  ــا و توان ــه فرهنگــی غنــی، پوی ــاز ب جدیــد، نی
ــه دفــاع مقــدس و آموزه هــای آن می تــوان  ــاز را در گنجین می دهــد. ایــن نی
بــرآورده نمــود. به ویــژه  اینکــه بیــن شــخصیت های دفــاع مقــدس و دختــران 
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جــوان  همســویی و مشــترکات زیــادی وجــود دارد و الگوهــای مختلفــی از 
بیــن مــادران و همســران شــهدا بــه چشــم می خــورد؛ هرچنــد حضــور فعــال 

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــارزه را نمی ت ــن مب ــوان در مت ــران ج دخت
یکــی از نمونه هــای حرکــت بــه ســمت ایجــاد و پــرورش نگاه هــای 
تخصصــی بــه مقولــه روایت گــری، انتخــاب رویکــردی بــا توجــه بــه 
ســن و جنســیت مخاطــب اســت. البتــه هرچنــد ایــن حرکــت هنــوز در 
ــر  ــا واضــح اســت کــه تمرکــز ب ــرد، ام ــه ســر می       ب ــش ب ــه خوی مراحــل اولی
روایت گــری به صــورت تخصصــی بــرای دختــران جــوان و دانشــجو، خــود 
نیازمنــد تحقیقــات کامــل و صــرف زمانــی گســترده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ضــرورت، مجموعــه حاضــر بــا هــدف افزایش ســطح توانایــی راویــان گرامی 
در رویارویــی بــا مخاطبــان دانشــجوی دختــر، تدویــن شــده اســت کــه البتــه 
هــدف اصلــی آن، ایجــاد دیدگاهــی نــو در جامعــه راویــان، نســبت بــه مقولــه 
مخاطب شناســی بــوده اســت. انگیــزه نگارنــده بــرآن اســت کــه راوی بتوانــد 
ــای  ــوا و روش ه ــنی، محت ــروه س ــر گ ــب و در ه ــس از مخاط ــر جن ــرای ه ب

ــد. ــرار ده ــود ق ــری خ ــتمایه روایت گ ــی را دس ــف و مخصوص مختل
در پایــان بــر خــود الزم می دانــم از تــاش و همفکــری مشــفقانه 
ــات  ــرم پژوهــش و مطالع ــاون محت ــدان به خصــوص مع کارشناســان و منتق
راهبــردی مؤسســه روایــت ســیره شــهدا، حجت االســام والمســلمین 
محمدباقــر نــادم و راوی گرامــی حجت الســام والمســلمین علی اکبــر 
ــه  ــر چ ــترش ه ــتای گس ــت در راس ــد اس ــم. امی ــی نمای ــنده قدردان درخش
بیشــتر فرهنــگ جهــاد و شــهادت بتــوان قدمــی هرچنــد مختصــر همچــون 

ــت. ــاب برداش ــن کت ــت ای بضاع
احمدرضا ابراهیمی



ویژگی.های.دختران.جوان

ــان  ــوص زن ــلمان به خص ــان مس ــما زن ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــه فعالیت هــای علمــی  ــی کــه ب ــران دانشــجو، خانم های جــوان، دخت
ــا  ــامی را ب ــن روش اس ــد، ای ــتغال داری ــی اش ــی و سیاس و اجتماع
جدایــت و اهتمــام کامــل دنبــال کنیــد. تربیــت اســامی و انقابــی 
ــت.1              ــامی اس ــوری اس ــات جمه ــار و مباه ــه افتخ ــلمان، مای زن مس

شــناخت روحیــات و ویژگی هــای دختــران جــوان، بــرای راویــان مــردی 
کــه خــود تجربــه زندگــی دخترانــه و زنانــه را نــدارد، شــاید دشــوار باشــد. 
مثــًا در بررســی روحیــات جوانــان پســر، عــاوه بــر علــوم وحیانــی همچــون 
کام خــدا و روایــات معصومیــن و علــوم تجربی بشــری همچــون مباحث 
روان شناســی، می توانیــم از تجربیــات شــخصی و حتــی روابــط گســترده ای 

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار جمعی از زنان، 1371/9/25.
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کــه بــا جوانــان و یــا دوســتان خــود داریــم، بهره گیــری کنیــم؛ امــا پیرامــون 
شــناخت روحیــات دختــران جــوان، فقــدان تجربــه زیســتی و فقــدان روابــط 
ــناخت را  ــزان ش ــلماً می ــنی، مس ــن دوره س ــس و در ای ــن جن ــا ای ــترده ب گس
ــوار  ــیر هم ــی مس ــرای ط ــه راه را ب ــا آنچ ــد؛ ام ــوارتر می نمای ــر و دش کمت
می کنــد، وجــود اشــتراکات فــراوان بیــن دو جنــس و یــا تفاوت هایــی کــه 
درک و تحلیــل آنهــا در بســیاری از مقاطــع روشــن و مشــخص اســت. صرفــاً 
بخــش باقیمانــده، تفاوت هــای ظریــف و یــا حتــی ناپیداســت کــه دراین بــاره 

نیازمنــد تخصــص کافــی و مجالــی مســتقل هســتیم.

الف:.اشتراکات.جنس.زن.و.مرد

قبــل از پرداختــن بــه ویژگی هــای دوره جوانــی در دختــران، الزم اســت 
ــائل  ــن مس ــرد و زن در مهم تری ــس م ــه جن ــم ک ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ب
ــتراکات  ــه اش ــبت ب ــراف نس ــترک اند. اش ــروی مش ــوی و اخ ــی دنی زندگ
بیــن ایــن دو جنــس، هــم در امــر تبلیــغ مؤثــر اســت و هــم در رویارویــی 
بــا بســیاری از شــبهات و ســؤاالت، پاســخ گویی را ســهل و ســریع تر 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــرد و زن ب ــن م ــتراکات بی ــن اش ــد. مهمتری می نمای

1. اشتراک.در.ماهیت.انسانی.
در ماهیــت و سرشــت وجــودی، تفاوتــی بیــن زن و مــرد وجــود نــدارد 
ــرآن  ــه ق ــتند. چنانچ ــوردار هس ــترکی برخ ــانی مش ــر انس ــر دو از گوه و ه

ــد: ــم می فرمای کری
ــا  ــَق ِمْنَه ــَدة َو َخلَ ــن نَّْفــس َواِح ــم ِم ــِذی َخلََقکُ ــُم الَّ ــواْ َربَّکُ ــاُس اتَُّق ــا النَّ ــا اَیَُّه »یَ

ــاء؛ ــراً و َنَِس ــاال کَِثی ــَا ِرَج ــثَّ ِمْنُه ــا َو بَ َزْوَجَه

ــس  ــک نف ــا را از ی ــه ش ــى ک ــد، آن خدای ــروا کنی ــان پ ــردم، از پروردگارت اى م
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بیافریــد و از جنــس او جفــت او را آفریــد؛ و از آن دو تــن مــردان و زنــان بســیارى را 
ــده کــرد«.1 منتــر و پراکن

ــه  ــد ن ــتراک دارن ــش اش ــی آفرین ــدف غای ــرد در ه ــن زن و م  همچنی
آنکــه یــک جنــس، محــور اصلــی هســتی باشــد و جنــس دیگــر فرعــی و 

ــه وجــود دیگــری نیســت. ــی؛ و هیچکــدام مقدم ــا طفیل ی

2. اشتراک.در.تکلیف.
هــر دو جنــس در برابــر خداونــد مأمــور بــه انجــام برخــی تکالیــف و یــا 
دوری از منهیــات هســتند. خداونــد نخســتین خطــاب خــود بــه نــوع انســان 

را متوجــه هــر دو جنــس مــرد و زن نمــوده و می فرمایــد:
ــَة َوکُالَ ِمْنَهــا َرَغــداً َحْیــُث ِشــْئُتَا َوالَ  ــا آَدُم اْســکُْن أَنــَت َوَزْوُجــَک الَْجنَّ ــا یَ »َوُقلَْن

ــَجرََة َفَتکُونـَـا ِمــَن الْظَّالِِمیــَن؛ تَْقَربَــا َهـــِذِه الشَّ

و گفتیــم: اى آدم، تــو و همــرت در ایــن بــاغ ســاکن شــوید و از آن بــه فــراواىن 

ــه از  ــوید ک ــک نش ــت نزدی ــن درخ ــه ای ــد و ب ــد بخوری ــه خواهی ــاى آن ک از هرج
ــود«.2 ــد ب ســتمکاران خواهی

مطابــق ایــن آیــه و آیــات متعــدد دیگــر قــرآن کریــم، جنــس زن نیــز در 
تکلیــف بــا جنــس مرد مشــترک اســت.

3. اشتراک.در.وسوسه.و.ابتال.به.گناه.
ــت  ــی اس ــد، بدیه ــرد و زن برابرن ــف، م ــل تکلی ــه در اص ــور ک همان ط
ــن و زن  ــز بی ــاه نی ــه گن ــا ب کــه می بایســت در اصــل وسوســه و امــکان ابت
مــرد اشــتراک باشــد. هرچنــد نــوع، میــزان و زمینــه وسوســه متفاوت اســت، 
امــا آنچــه می تــوان به عنــوان یــک مســئله مشــترک موردتوجــه قــرار 

1. نساء، 1.
2. بقره، 35.
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گیــرد، امــکان ابتــا بــه گنــاه در هــر دو جنــس اســت. شــاهد بــر ایــن مدعــا 
آیــات متفاوتــی از قــرآن اســت کــه به عنــوان نمونــه، وسوســه آدم و حــوا 

در برابــر فریــب شــیطان اســت:
ــاَل  ــَا ِمــن َســْوَءاتِِهَا َوَق ــا ُووِرَی َعْنُه ــَا َم ــِدَی لَُه ــْیطَاُن لُِیْب ــَا الشَّ »َفَوْســَوَس لَُه

ــَجرَِة إِالَّ أَن تَکُونـَـا َملَکَْیــِن أَْو تَکُونـَـا ِمــَن الَْخالِِدیــَن؛ َمــا نََهاکـُـَا َربُّکـُـَا َعــْن َهـــِذِه الشَّ

پــس شــیطان آن دو را وسوســه کــرد تــا آنچــه را از عورت هایشــان بــر آنهــا 

پوشــیده بــود آشــکار ســازد و گفــت: پروردگارتــان شــا را از ایــن درخــت منــع نکــرد 
ــان گردیــد«.1 ــا از زمــره جاودان ــا فرشــته شــوید ی ــادا دو ت مگــر آنکــه مب

ــرار  ــیطان ق ــه ش ــورد وسوس ــز م ــوا نی ــریفه، ح ــه ش ــن آی ــح ای به تصری
ــه  ــر ب ــد و منج ــع ش ــر واق ــه مؤث ــن وسوس ــر، ای ــه زی ــق آی ــه و مطاب گرفت

ــد: ــت گردی ــروج از بهش خ
ــْم  ــواْ بَْعُضکُ ــا اْهِبطُ ــِه َوُقلَْن ــا ِفی ــاَّ کَانَ ــَا ِم ــا َفأَْخرََجُه ــْیطَاُن َعْنَه ــَا الشَّ »َفأََزلَُّه

ــٍن؛ ــاٌع إَِل ِحی ــَتَقرٌّ َوَمَت ــی األَْرِض ُمْس ــْم ِف ــُدوٌّ َولَکُ ــٍض َع لَِبْع

پــس شــیطان آن دو را از )جهــت( آن درخــت لغزانیــد و آنهــا را از آنچــه در آن 

ــت( آن  ــیطان آن دو را از )جه ــس ش ــرد. پ ــرون ک ــت( بی ــت و نعم ــد )از کرام بودن

درخــت لغزانیــد و آنهــا را از آنچــه در آن بودنــد بیــرون کــرد و مــا گفتیــم: فــرود آییــد 

درحالىکــه بــراى همیشــه دشــمن یکدیگریــد و بــراى شــا در روى زمیــن قــرارگاه و 
برخورداریــى )معیــن( تــا زمــاىن محــدود خواهــد بــود«.2

طبــق همیــن آیــه شــریفه، هــر دو جنــس مــرد و زن در عقوبــت انجــام 
منهیــات نیــز مشــترک هســتند. چنانچــه منجــر بــه خــروج هــر دو از 

ــد. ــت گردی بهش

1. اعراف، 20.
2. بقره، 36
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4. اشتراک.در.ایمان.و.کفر.و.لوازم.آن.ها.
امــکان گرایــش به ســمت ایمــان وکفــر، هــم در جنــس مــرد اســت و 
هــم جنــس زن. چنانچــه در جبهــه حــق وباطــل هــم گروه هــای مختلــف 
زنــان را می بینیــم و هــم مــردان را. خداونــد متعــال در ســوره مبارکــه  
احــزاب، در مســائل مهــم ایمانــی، زنــان را در کنــار مــردان، ذکــر نمــوده 

می فرمایــد: و 
»إِنَّ الُْمْســلِمیَن َو الُْمْســلِاِت َو الُْمْؤِمنیــَن َو الُْمْؤِمنــاِت َو الْقانِتیــَن َو الْقانِتــاِت 

اِبــراِت َو الْخاِشــعیَن َو الْخاِشــعاِت  اِبریــَن َو الصَّ اِدقــاِت َو الصَّ اِدقیــَن َو الصَّ َو الصَّ

اِئــاِت َو الْحاِفظیــَن ُفُروَجُهــْم َو  اِئیــَن َو الصَّ قــاِت َو الصَّ قیــَن َو الُْمَتَصدِّ َو الُْمَتَصدِّ

اِکــراِت أََعــدَّ اللَّــُه لَُهــْم َمْغِفــرًَة َو أَْجــراً َعظیاً؛ اِکریــَن اللَّــَه کَثیــراً َو الذَّ الْحاِفظــاِت َو الذَّ

 به یقیــن، مــردان مســلان و زنــان مســلان، مــردان بــا ایــان و زنــان بــا ایــان، 

ــان  ــتگو و زن ــردان راس ــدا، م ــان خ ــع فرم ــان مطی ــدا و زن ــان خ ــع فرم ــردان مطی م

راســتگو، مــردان صابــر و شــکیبا و زنــان صابــر و شــکیبا، مــردان بــا خشــوع و زنــان بــا 

خشــوع، مــردان انفاق کننــده و زنــان انفاق کننــده، مــردان روزه دار و زنــان روزه دار، 

مــردان پاکدامــن و زنــان پاکدامــن و مــرداىن کــه بســیار بــه یــاد خــدا هســتند و زنــاىن 

کــه بســیار یــاد خــدا مى کننــد، خداونــد بــراى همــه آنــان مغفــرت و پــاداش عظیمــى 
فراهم ســاخته اســت«.1

مطابق این آیه، زنان و مردان در مسائل ایمانی زیر مشترک اند:
تساوی در گرایش به سمت دین برتر و اسام؛ .
تساوی در ایجاد ملکه ایمان؛ .
تســاوی در ایجــاد ملــکات اخاقــی همچــون صــدق، صبــر، خشــوع  .

و انفــاق؛

1. احزاب، 35.
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تســاوی در انجــام واجبــات همچــون روزه و تــرک محرمــات همچون  .
ــاد جنسی؛ دوری از فس

تساوی در حضور قلب و یاد خدا؛ .

اشتراک در امر محاسبه، اعطای پاداش و مغفرت الهی. .

5. اشتراک.در.قصاص.و.مجازات.
همان طــور کــه مجــازات اخــروی دربــاره زنــان و مــردان وجــود دارد، 
اصــل عقوبت هــای دنیــوی نیــز، گذشــته از اختافــات کمــی و کیفــی آن، 
دربــاره جنــس زن و مــرد یکســان اســت. به عنــوان نمونــه، بــه آیــات زیــر 

ــود: ــاره می ش اش
ْنُهَا ِمائََة َجلَْدٍة؛ »الزَّانَِیُة َوالزَّانِی َفاْجلُِدوا کُلَّ َواِحٍد مِّ
به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید«.1

ــُه  ــِه َواللّ ــَن اللّ ــکَاالً مِّ ــا کََســَبا نَ ــارَِقُة َفاْقطَُعــواْ أَیِْدیَُهــَا َجــزَاء ِبَ ــاِرُق َوالسَّ »َوالسَّ

َعِزیــٌز َحِکیــٌم؛

ــد به جهــت  ــه کرده ان ــد به ســزاى کارى ک ــرد دزد و زن دزد، دستشــان را بربی و م

ــب و داراى  ــدر غال ــن شــده اســت و خــدا مقت ــد معی ــب خداون ــه از جان ــرى ک کیف
حکمــت اســت«.2

6. اشتراک.در.اصل.حضور.در.عرصه.های.سیاسی.و.اجتماعی.
زنــان نیــز دوشــادوش مــردان، مکلــف بــه اعطــای نقــش در زمینه هــای 
سیاســی و اجتماعــی هســتند. مگــر در مــواردی کــه مربــوط بــه تفاوت هــای 
جســمی و روانــی آنــان می گــردد. بنابرایــن، زن در پذیــرش اســام، 
هجــرت، بیعــت، شــرکت در انتخابــات و اظهارنظــر در مســائل و مشــکات 

1. نور، 2
2. مائده، 38
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اجتماعــی و نظایــر آن اســتقال کامــل دارد1. در قــرآن کریــم می خوانیــم:
؛ »یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِذا جاءَکُُم الُْمْؤِمناُت ُمهاِجرات َفاْمَتِحُنوُهنَّ

اى کســاىن کــه ایــان آورده ایــد، هنگامــى کــه زنــان مؤمــن به عنــوان هجــرت نــزد 
شــا آینــد، آنهــا را آزمایــش کنیــد«.2

»یــا أَیَُّهــا النَِّبــیُّ إِذا جــاءََک الُْمْؤِمنــاُت یُباِیْعَنــَک َعــى أَْن ال یُْشِکْــَن ِباللـّـِه َشــْیئاً َو 

ال یَْسِْقــَن َو ال یَزْنِیــَن َو ال یَْقُتلـْـَن أَْوالَدُهــنَّ َو ال یَأْتِیــَن ِبُبْهتــان یَْفَتِیَنــُه بَْیــَن أَیِْدیِهــنَّ 

؛ َو أَْرُجلِِهــنَّ َو ال یَْعِصیَنــَک ِفــی َمْعــُروف َفباِیْعُهــنَّ

 اى پیامــرب، هنگامــى کــه زنــان مؤمــن نــزد تــو آینــد تــا بــا تــو بیعــت کننــد کــه 

ــود را  ــدان خ ــد و فرزن ــا نکنن ــد و دزدى و زن ــرار ندهن ــداى ق ــک خ ــزى را رشی چی

نکشــند، تهمــت و افرتایــی پیــش دســت و پــای خــود نیاورنــد و در هیــچ کار خــوىب 
نافرمــاىن تــو را نکننــد، بــا ایشــان بیعــت کــن«.3

7. اشتراک.در.ملکیت.
زنــان نیــز همچــون مــردان، دارای حــق مالکیــت هســتند. چنانچــه قــرآن 

کریــم حــق زنــان را در ارث محتــرم شــمرده و مــی فرمایــد:
...َولِکُلٍّ َجَعلَْنــا  ــاَّ اکَْتَســْنَ ــاَّ اکَْتَســُبواْ َولِلنَِّســاء نَِصیــٌب مِّ و ...لِّلرَِّجــاِل نَِصیــٌب مِّ

ــَداِن َواألَْقَربُــوَن؛ ــَی ِمــاَّ تَــرََک الَْوالِ َمَوالِ

مــردان را از آنچــه به دســت آورده انــد بهــره اى هســت و زنــان را از آنچه به دســت 

ــدران و  ــه پ ــان( در آنچ ــردان و زن ــدام )از م ــراى هرک ــت؛ و ب ــره اى اس ــد به آورده ان
مــادران و نزدیــکان وا مى گذارنــد )= ترکــه( بســتگاىن قــرار دادیــم.4

1. مصبــاح یــزدی، محمدتقــی، نگاهــی گــذرا بــه حقــوق بشــر از دیــدگاه اســام، قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمینــی، 1388، ص 186.

2. ممتحنه، 10.
3. همان، 12.

4. نساء، 32 و 33.
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ب:.تفاوت.های.جنس.زن.و.مرد

ــز  ــی نی ــرد، تفاوت های ــن زن و م ــود بی ــتراکات موج ــه اش ــار هم در کن
ــرد اســت.  ــع تفاوت هــای روحــی و جســمانی زن و م وجــود دارد کــه تاب
ــان، ایشــان را در بســیاری از مســائل  ــان و ســاختار جســمانی آن ــه زن روحی
ــد  ــاره بای ــد. دراین ب ــی می کن ــی و کیف ــای کم ــار تفاوت ه ــترک، دچ مش
ــتگی دارد.  ــا بس ــه تفاوت ه ــل ب ــی و تکام ــاً زیبای ــه اساس ــود ک ــن نم تبیی
شــکوفه، گل و شــاخه را در نظــر بگیریــد. شــاخه، جســمی نســبتاً خشــن و 
ســتبر دارد، ولــی گل و شــکوفه، از ظرافــت و نرمــش ویــژه ای برخــوردار 
ــتحکام و  ــم گیر و اس ــی گل، چش ــی و خودنمای ــی، خودآرای ــت. زیبای اس
ــد، گل  ــن نباش ــاخه چنی ــر ش ــت. اگ ــکار اس ــاخه غیرقابل ان ــدی ش توانمن
پشــتوانه محکــم و جایــگاه مســتحکمی بــرای خودنمایــی نخواهــد داشــت 
و اگــر گل چنــان نمیبــود، شــاخه قــادر بــه ابــراز وجــود و امیــد بــه آینــده 
ــات درخــت و شــاخه  ــوه و ثمــر نداشــت. گل نشــانگر زندگــی و حی و می

ــده ی گل1. ــتیبان و نگه دارن ــت پش ــاخه و درخ ــت و ش اس
ــه  ــت ک ــی زن اس ــمی و روح ــاختار جس ــاوت در س ــن تف ــع همی ــه تب ب
آنــان را در مســائل متعــدد، در درجــه ای متفــاوت از مــردان قــرار می دهــد. 
به عنــوان مثــال در مهم تریــن بخــش تفــاوت، زنــان عواطــف و احساســات 
بیشــتری در مقایســه بــا مــردان دارنــد و ثانیــاً ازآنجاکــه نقــش مدیریــت در 
خانــواده، نیازمنــد اِعمــال و نگــرش منطقــی و خردمندانــه نســبت بــه قضایــا 
در زندگــی اســت، نهــادن امــر مدیریــت، بــر عهــده مــرد، نشــانه رجحــان 
نــوع مــردان در برخــورداری از ایــن نگــرش اســت و درنتیجــه می تــوان بــه 

1. دوست محمدی، هادی، شخصیت زن از دیدگاه قرآن.
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 نوعــی تفــاوت ادراکــی بیــن زن و مــرد قائــل شــد.1 وقتــی ایــن دو جنــس 
ــر را  ــر یکدیگ ــاد ضعیف ت ــدام ابع ــند، هرک ــت می رس ــه زوجی ــاوت، ب متف

ــرای ایفــای نقــش، کارآمــد می شــوند. تکمیــل نمــوده و ب
به هرحــال تقریبــاً همــه راویــان عزیــز نســبت بــه ایــن تفاوت هــا اشــراف 

داشــته و بیــان آنهــا تکــرار مکررات اســت.

ج:.ویژگی.های.دختران.در.سن.جوانی

:قال الصادق
»اَلَحیاُء َعَشَُة أَجزاٍء َفِتسَعٌة ِف النِّساِء َو واِحٌد ِف الرِّجاِل؛

حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردان«.2

1..خصوصیات.اخالقی.رفتاری

1-1..حیا

مطابــق روایتــی کــه در طلیعــه بحــث ذکــر شــد، حیــای زنــان بــه مراتــب 
ــان  ــا ایش ــان ب ــه راوی ــر در مواجه ــن ام ــه ای ــت. توج ــردان اس ــتر از م بیش

ــد: ــادآور می کن ــی را ی نکات
ــران  . بخشــی از ســؤاالتی کــه پســران جــوان می پرســند، توســط دخت

ــود. ــرح نمی ش مط
ــویی،  . ــائل زناش ــد مس ــیت زا مانن ــای حساس ــرح بحث ه ــر راوی در ط ب

ــاط فــرض اســت. ــای مخاطــب و احتی ــان و... رعایــت حی ــژه زن احــکام وی
اگــر در دوره تبلیغــی خــود، بــا مخاطــب دختــری مواجــه شــدید کــه  .

1. احمدی، محمدرضا، تفاوت زن و مرد از منظر روانشناسی و متون دینی، معرفت، دی 1384، شماره 97.
2. ابن بابویه، محمد ابن علی، من الیحضره الفقیه، بیروت، داراالضواء، 1405، ج3، ص468.
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ــی  ــاری مناف ــا رفت ــا، مســائلی را مطــرح کــرده و ی ــت حی ــدون رعای ب
حیــای دخترانــه انجــام داد، در واکنش هــا و پاســخگویی خــود، 

ــید. ــب باش مراق

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

رعایــت حیــای مخاطــب قابــل جمــع بــا مســئله آمــوزش اســت. 
دراین بــاره الزم نیســت مســائل موردنیــاز مخاطــب را مســتقیماً بــه او تعلیــم 

دهیــد. پیشــنهاد می کنیــم:
بــه مخاطــب یــاد بدهیــد در مــورد ســؤاالت شــرعی و یــا مشــاوره ای که . 1

ُحجــب و حیــا مانــع مطــرح کــردن آن می شــود، به صــورت مکاتبــه ای 
و صرفــاً در فضــای روایت گــری اقــدام بــه طــرح ســؤال کننــد.

ــاوی . 2 ــه ح ــد ک ــاب مفی ــد کت ــی چن ــا حت ــوان و ی ــای کتابخ نرم افزاره
ــید؛ ــته باش ــراه داش ــت را به هم ــب شماس ــائل مخاط ــکام و مس ــی از اح برخ

ــائل را . 3 ــن مس ــرح ای ــود در ط ــر خ ــیوه مدنظ ــا ش ــث و ی ــر مباح اگ
نیافتیــد، می توانیــد در فرصت هــای مطالعاتــی خــود،  در کتابــی 

ــد. ــیم کنی ــه تقس ــرای مطالع ــته و ب ــی را نوش جزوات
مراکــز . 4 تلفــن  شــماره  مذهبــی،  کانال هــای  ســایت ها،  از  لیســتی 

پاســخگویی و... را به همــراه داشــته و ســعی کنیــد بــه دســت همــه 
مخاطبیــن برســانید.

2-1..گفت.وگو

دختــران معمــوالً رابطــه کامــی بــا هــم برقــرار کرده، بیشــتر اهــل حرف 
ــن گاهــی در اجــرای روایت گــری  ــف کــردن هســتند؛ بنابرای زدن و تعری

بــرای ایجــاد ســکوت بــا مشــکل مواجــه می شــوید.
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نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

ــرای  ــرای اج ــا را ب ــی فض ــای مختلف ــا روش ه ــوان ب ــاره می ت در این ب
روایت گــری مهیــا کــرد. به عنــوان مثــال:

روایت گــری خــود را بــا قطعــه ای شــعر، داســتان، خاطــره، مداحــی و  .
یــا ســام بــر یکــی از ائمــه بــا صــوت و... آغــاز کنیــد.

ــلط  . ــرده و تس ــاال ب ــود را ب ــدای خ ــن ص ــخن، تُ ــدای س ــان ابت در هم
صوتــی خــود را ایجــاد کنیــد. بدیهــی اســت پــس از مقداری پیشــروی 
ــد؛ ــن بیاوری ــود را پایی ــدای خ ــن ص ــم ت ــد کم ک ــخن، می توانی در س

از تجهیزات صوتی استفاده کنید. .

گاهــی برخــی از زائــران غــرق در مباحــث شــما شــده و برخــی دیگــر  .
بــا هــم گفت وگــو می کننــد. اصــًا الزم نیســت تذکــر مســتقیم 
تــن  خــود،  روایت گــری  بخــش  در جذاب تریــن  بریــد.  بــه کار 
صــدا را بــه حــدی پاییــن بیاوریــد کــه کســی صــدای شــما را نشــنود. 
ــه  ــوش ب ــورت خودج ــما، به ص ــث ش ــنوندگان بح ــه ش ــت ک اینجاس

ــد. ــا می کنن ــا را مهی ــر داده و فض ــران تذک دیگ
آغــاز  . از  قبــل  اســت.  کارآمــد  بســیار  مســتقیم  تذکــر  گاهــی 

کنیــد. توصیــه  ســکوت  رعایــت  بــه  روایت گــری 
بــا طــرح یــک ســؤال و معمــا، مخاطــب را نســبت بــه شــنیدن مباحــث 

خــود ترغیــب کنیــد.
ــه حــدی شــلوغ اســت کــه روش هــای فــوق را ناکارآمــد  اگــر فضــا ب
می کنــد، بــا صــدای بلنــد از همــه بخواهیــد ســوره ای کوتــاه از قــرآن و یــا 

ــد. ــی کنن دعــای ســامتی امــام زمــان را هم خوان
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3-1..روابط.عمیق

بازی هــا و روابــط اجتماعــی دختــران جــوان، معمــوالً کیفــی و عمیــق 
اســت. برخــاف پســران کــه بــدون وابســتگی، ارتبــاط برقــرار می کننــد و 

روابطــی بیشــتر کّمــی دارنــد.1

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

ــا  ــا داشــته و ی ــه مقــدار مطلوبــی ُحســن جمــال و بیــان زیب اگــر راوی ب
جــوان باشــد، احتمــال ایجــاد ایــن وابســتگی از ســوی دختــران وجــود دارد. 

ــد: ــتا راوی می توان ــن راس در ای
در ابتــدای مواجهــه بــا کاروان و یــا جمــع دختــران، نســبت بــه همســر  .

و فرزنــد دار بــودن خــود اشــاره ای داشــته باشــد؛
از دوختن نگاه، به نگاه مخاطب پرهیز کند؛ .
به محــض مشــاهده رفتــار مشــکوک، کامــًا عــادی برخــورد کــرده و  .

وانمــود نکنــد کــه قصــد مخاطــب را فهمیــده اســت؛
ممکــن اســت فــردی بــا ســؤاالت مکــرر خــود، قصــد نزدیــک شــدن  .

بــه شــما را داشــته باشــد. در مــورد افــرادی کــه تمایــل بــه زیــاد ســؤال 
کــردن دارنــد، محتــاط باشــید؛

بــا توجــه بــه اینکــه تأکیــد بســیاری بــر حفــظ آراســتگی ظاهــر داریــم،  .
از افــراط کــردن در ایــن مســئله خــودداری کنــد؛

ــص و  ــا تلخی ــماره 49. )ب ــن 1386، ش ــاس، فروردی ــمیم ی ــان، ش ــناخت جوان ــر ش ــدی ب ــرا، درآم ــی، زه 1. بهارلوی
ــرف(. تص
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4-1..تمایل.به.حضور.فعال.در.اجتماع

به تبــع دنیــای جدیــد و گســترش فرهنــگ بیگانــه و مســئله ورود 
ــده  ــران دی ــن دخت ــای پســرانه در بی ــه، گاهــی ویژگی ه ــه جامع ــران ب دخت
می شــود کــه افــزون بــر فضــای تحصیلــی، حتــی رشــته علمــی آنــان را نیــز 
ــه  ــی کــه در رشــته های مردان ــر قــرار می دهــد؛ بنابرایــن دختران تحــت تأثی
تحصیل کــرده و یــا در خانــواده، پــس از چنــد فرزنــد پســر متولــد شــده یــا 
در بیــن بــرادران خــود، تک فرزنــد دختــر بوده انــد، تمایــات بیشــتری بــه 

انجــام رفتارهــای پســرانه دارنــد.

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

برخــی از مخاطبیــن شــما باتوجــه بــه همیــن مســئله، رفتارهایــی پســرانه 
ــًا: ــد؛ مث ــروز می دهن از خــود ب

ــم  ــش چش ــزار و... پی ــادواره، گل ــوس، ی ــط اتوب ــت در وس ــن اس ممک
ــد؛ ــبرداری کنن ــا عکس ــرداری ی ــه، فیلمب هم

ــه  ــک، تخم ــون پف ــی همچ ــوردن خوراکی های ــغول خ ــام مش درمألع
ــند؛ و... باش

شوخی های پسرانه یا فیزیکی با هم دارند؛ .

از تکه کام های رایج بین پسران استفاده کنند؛ .
به خاطر داشته باشید که:

ــون  . ــی )همچ ــل مثبت ــچ عکس العم ــا، هی ــن صحنه ه ــا ای ــه ب در مواجه
لبخنــد( نشــان ندهیــد؛

در مباحــث خــود غیرمســتقیم بــه ایــن آســیب ها اشــاره کــرده و  .
ــد؛ ــی کنی ــب را نه مخاط
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گاهــی می تــوان مســئله را ریشــه یابی کــرده و اعمــاق ذهــن مخاطــب  .
ــان،  ــور زن ــیب های حض ــه آس ــود ب ــث خ ــذا در مباح ــد. ل را بخوانی
ریشــه های جنبــش فمینیســم، تربیــت فرزنــد، اهمیــت کانــون خانــواده 

و... را مطــرح کنیــد.

5-1..تفکر.به.مسئله.ازدواج

برخــاف پســران دانشــجو کــه نوعــاً در ایــن ســن، در دوران مجــردی 
ــام ازدواج  ــه ن ــزرگ ب ــا مســئله ای ب ــران دانشــجو، ب ــد، دخت ــه ســر می برن ب
ــران  ــی از دخت ــر طیف ــاوه ب ــما، ع ــن ش ــن مخاطبی ــوند. در بی ــرو می ش روب
مجــرد، ممکــن اســت بخشــی در شــرف ازدواج، برخــی در دوران نامــزدی 

و یــا حتــی متأهــل باشــند.1

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

ــای آن  . ــب و راهکاره ــن مخاط ــا ای ــه ب ــیب های مواجه ــون آس پیرام
ــی مطــرح شــد؛ نکات

باتوجــه بــه عــدم امــکان تفکیــک مخاطــب، مباحــث بایــد به گونــه ای  .
مطــرح شــود کــه صرفــاً مخاطــب خاصــی را موردتوجــه قــرار ندهــد؛

یکــی از موضوعــات قابــل بیــان بــرای مخاطــب "ماک هــای انتخــاب  .
ــر" است. همس

نمونه
برخی از ویژگی های همسر شایسته )روش: فرمولی(2

در روایات، پنج ماک برای همسر شایسته ارائه شده است:

1. همان.
2. توضیح درباره »روش فرمولی«، در بخش روش های روایت گری توضیح داده خواهد شد.
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1. ایمــان بــرای هدایــت 2. عقــل بــرای ســعادت 3. اخــاق بــرای 
حــاوت 4. اصالــت بــرای شــرافت 5. عفــت بــرای حفــظ امانــت

ــا همســری . 1 ــه ازدواج ب ــرای هدایــت فــرد، او را امــر ب قــرآن کریــم ب
مؤمــن کــرده اســت:

ــو  ــشک ول ــن م ــر م ــن خی ــد مؤم ــوا و لعب ــی یومن ــن حت ــوا املشکی »ال تنکح

ــردان مــرک  ــه م ــه؛ ب ــی الجن ــو ال ــه یدع ــار واللّ ــی الن ــک یدعــون ال اعجبکــم اولئ

زن ندهیــد تــا ایــان بیاورنــد و حتــاً بــرده اى باایــان از مــردى آزاد و مــرک بهــرت 

اســت هــر چنــد )مــال و جــاه( او شــا را خــوش آیــد. آنهــا )مــرد و زن مــرک در 

طــول مــدت زوجیــت در کفــر و فســق همــر خــود، اثــر مى گذارنــد و در نتیجــه( 

بــه ســوى آتــش مى خواننــد و خداونــد بــه توفیــق خــود به ســوى بهشــت و آمــرزش 
ــوند«.1 ــر ش ــاید متذک ــد، ش ــان مى کن ــردم بی ــراى م ــود را ب ــات خ ــد و آی مى خوان

ــا فــرد . 2 ــرای ســعادت فــرد و فرزندانــش، از ازدواج ب امــام علــی ب
ــد: ــی می فرماین ــق نه احم

»ایاکــم و تزویــج الحمقــاء فــان صحبتهــا بــالء و ولدهــا ضیــاع. بــا انســان احمــق 

و نافهــم ازدواج نکنیــد؛ زیــرا معــارشت بــا او بالیــی اســت عظیــم و فرزندانــش نیــز 
ضایــع خواهند شــد«.2

ــته . 3 ــو داش ــاق نیک ــه اخ ــد ک ــری بیابی ــی، همس ــیرینی زندگ ــرای ش ب
باشــد:

ــام رضــا نوشــتم، یکــی از  ــه ام ــد: ب حســین بشــار واســطی می گوی
خویشــاوندان از دختــرم خواســتگاری کــرده اســت؛ امــا بــد اخــاق اســت 

امــام فرمــود: اگــر بــد اخــاق اســت دختــر بــه او نــده.3

1. بقره، 221.
2. طوسی، محمد ابن حسن، تهذیب االحکام، تهران، دارالکتب االسامیه،1413 ق، ج7، ص406.

3. مستدرک الوسائل، ج14، ص2-1.
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توجــه بــه اصالــت خانوادگــی همســر در ایجــاد نســلی بــا شــرافت . 4
مؤثــر اســت.

قــرآن کریــم می فرمایــد: »و البلــد الطیــب یخــرج نباتــه بــاذن ربــه والــذی 
خبــث الیخــرج إال نکــدا؛ رسزمیــن پاکیــزه )و شــیرین( گیاهــش بــه فرمــان پــروردگار 

ــارزش از  ــز و بی ــاه ناچی ــد، امــا رسزمین هــای بدطینــت )و شــوره زار( جــز گی می روی
آن منی رویــد«.1

پیامبراســام فرمودنــد: »وانظــر فــی ای نصــاب تضــع ولــدک فــان العــرق 
دســاس؛ بنگــر کــه فرزنــد خــود را در چــه مکانــی قــرار می دهــی زیــرا رگ و ریشــه 

در فرزنــد اثــر می گــذارد«.2

ــت . 5 ــظ امان ــخص و حف ــودن ش ــن ب ــث امی ــی، باع ــت و پاکدامن عف
اســت. ازدواج 

از رســول خــدا نقــل اســت کــه: خداونــد متعــال مــی فرمایــد: وقتــی 
اراده کنــم کــه خیــر دنیــا و آخــرت را بــرای یــک مســلمان جمــع کنــم، قلبی 
خاشــع و زبانــی ذاکــر و تنــی صابــر بــر بــا بــه او عطــا می کنــم و همســری 
بــه او می دهــم کــه از نــگاه کــردن بــه وی شــادمان شــود و آن زن در غیــاب 

شــوهر از نفــس خــود و مــال ]دارایــی[ شــوهرش نگهــداری کنــد.3

6-1..تصمیم.گیری

ــاب،  ــد حج ــی مانن ــائل دین ــه مس ــدی ب ــن در پایبن ــن س ــران در ای دخت
ــد،  ــده باش ــت نش ــا تقوی ــی آن ه ــی دین ــر مبان ــد. اگ ــری می کنن تصمیم گی
بــا ورود بــه اجتمــاع حجــاب را مــورد اهمــال قــرار می دهنــد و اگــر 

1. اعراف، 58.
ــز العمــال فــی ســنن االقــوال و االفعــال، بیــروت، دارالکتــاب العلمــی، 1383، ج  2. . هنــدی، عاءالدیــن علــی، کن

15، ص 855، ش 4340.
3. حر عاملی، محمد ابن علی ابن حسن ابن محمد، وسائل الشیعه، قم، ذوی القربی، 1387. ج14، ص23.
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ــاره  ــود درب ــخ های خ ــال پاس ــند، به دنب ــته باش ــی داش ــای مذهب پایبندی ه
ــتند. ــر هس ــائل دیگ ــاب و مس ــی حج چرای

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

اگــر مخاطــب بــه مســئله حجــاب آگاه بــوده و مراعــات کــرده اســت،  .
بــه تعمیــق باورهــا بپردازیــد؛

اگــر مخاطــب بــدون حجــاب صحیــح اســامی اســت، ایجــاد انگیــزه  .
کنیــد؛

اگر مخاطب باحجاب بوده اما اهمال می کند، او را حساس کنید. .
بنابرایــن بــا توجــه بــه تنــوع مخاطــب، یــک یــا چنــد مســئله زیــر بایــد 

در مباحــث گنجانــده شــود:
ایجاد باور .
ایجاد انگیزه .
تعمیق باور .
ایجاد حساسیت .

نمونه.برای.ایجاد.باور.)روش.مقدمه.چینی(

تمایــل و تقیــد بــه حجــاب، ازنظــر چنــد منبــع قانون گــذاری، یــک امــر 
ــت: هنجاری اس

ــرای مصونیــت، مقــداری محدودیــت  . ــد، ب عقــل: عقــل حکــم می کن
را بپذیــری. هیچکــس دیوارهــای قلعــه و خانــه، شیشــه های اتومبیــل، 
ــرما و... را  ــت از س ــرای مصونی ــرم ب ــاس گ ــیدن لب ــازه، پوش ــل مغ قف

محدودیــت نمی دانــد.
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ــا پوشــیدگی مناســب و از برهنگــی منزجــر  . فطــرت: فطــرت انســان ب
ــی پیرامــون قصــه حضــرت یوســف رســیده کــه در  اســت. روایت
آن، وقتــی خواســت از یوســف کام بگیــرد، حرکتــی فطــری کــرد و 
آن زن بــا پارچــه ای روی بــت خــود را پوشــاند. یوســف از او پرســید: 

ــم.1 ــا می کن ــت حی ــن کار را کــردی؟ گفــت: از ب چــرا ای
ــا  . ــا أَیَُّه ــری بدیهــی اســت: »یَ ــت حجــاب، ام ــه رعای ــن ب ــر دی ــن: ام دی

2.» ــنَّ ــن َجاَلِبیِبِه ــنَّ ِم ــنَ َعلَْیِه ــنَ یُْدنِی ــاء الُْمْؤِمِنی ــکَ َونَِس ــکَ َوبََناتِ َْزَواِج ــل ألِّ ــیُّ ُق النَِّب

تاریــخ و اقــوام: قــدر مســلم ایــن اســت کــه حجــاب قبــل از اســام در  .
میــان بعــض ملت هــا حتــی در میــان مــردم ایــران باســتان نیــز وجــود 
لبــاس  اشــکانیان،  از دوران  باقی مانــده  اســت.3 نقش هــای  داشــته 
ــان اشــکانی در آن دوره، پیراهنــی بلنــد اســت کــه تــا روی زمیــن  زن

ــوده اســت.4 ــه راســت ب ــن و آســتین دار و یق ــز پرچی می رســیده و نی
همچنین بی حجابی در چهار زمینه، منفور و ناپسند بوده است:

عقــل: عقــل، فــردی را کــه به خاطــر آزادی، بــه دیگــران لطمــه  .
یکــی  دارد:  فایــده  دو  بی حجابــی  می کنــد.  را محکــوم  می زنــد 
امــا مضــرات آن  زیبایــی؛  احســاس  دیگــری  و  آزادی  احســاس 
چندیــن مــورد اســت: ســرپیچی از حکــم اســام، زدن لطمــه روحــی 

1. طباطبایی، ســید محمدحســین، تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم، دارالعلم، 1374، ج 11، 
ص، 176.

2.احزاب، 59.
3. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، صدرا، 1379، ص 21.

ــر، صــص83 - 90.  ــگ و هن ــران، وزارت فرهن ــان، ته ــن زم ــی از کهن تری ــان ایران ــا، پوشــاک زن ــور، لی 4. ضیاءپ
راویــان گرامــی بــرای مطالعــه تفصیلــی مســئله حجــاب در اقــوام مختلــف و تاریــخ جهــان، عــاوه بــر منبــع یادشــده، 

بــه کتــب زیــر نیــز مراجعــه فرماینــد:
پوشش زن ایرانی از ایران باستان تا قاجاریه، منیژه شیرخانی، تهران، بهار علم.

ویــل دورانــت، تاریــخ تمــدن، ترجمــه احمــد آرام، ع، پاشــانی، امیرحســین آریانپــور، تهــران، علمــی فرهنگــی، ج1، 
صص434-433.
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بــه جوانــان پســر مجــرد، بــه گنــاه افتــادن دیگــران، از بیــن رفتــن نــگاه 
ــدی کــه حــق  ــه فرزن ــرد بی حجــاب، الگودهــی ب ــه ف ســالم نســبت ب
ــردان و  ــواده م ــاد خان ــردن بنی ــت ک ــرود، سس ــح را ب دارد راه صحی

ــدا و... ــاس دوری از خ ــل، احس ــان متأه زن
ــدن  . ــه ش ــس از برهن ــوا، پ ــد آدم و ح ــم می گوی ــرآن کری ــرت: ق فط

به خاطــر خــوردن از میــوه ممنوعــه، خــود را پوشــاندند: و طفقــا 
یخصفــان علیهمــا مــن ورق الجنــة.1 ایــن یعنــی از بی حجابــی، فطرتــاً 

ــد. ــر بودن متنف
ــی نهــی  . ــا عفــت عموم ــی ب ــر عمــل مناف ــن اســام، از ه ــن: در دی دی

ــِة اأْلُوَل.2 ــَرَُّج الَْجاِهلِیَّ ــَن تَ ــت: َواَل تََرَّْج ــده اس ش
ــه دور  . ــادری ک ــر چ ــد: ه ــون3 می نویس ــس فان ــوام: فرانت ــخ و اق تاری

ــوع  ــتعمارگران ممن ــر اس ــه ب ــدی را ک ــق جدی ــود، اف ــه می ش انداخت
بــود، در برابــر او می گشــاید و بــدن زن الجزایــری را کــه عریــان شــده 
اســت، بــه او نشــان می دهــد و پــس از دیــدن هــر چهــره بی حجابــی، 
ــار کــه  ــر می گــردد. هــر ب امیدهــای حمله ورشــدن اشــغالگران ده براب
یــک زن کشــف حجــاب می کنــد، درواقــع وجــود جامعــه الجزایــری 
را بــر سیســتم دفاعــی سســت بنیاد، بــاز و متاشــی شــده، بــه اشــغالگران 

اعــام مــی دارد.4
وقتــی چیــزی در چهــار بســتر مهــم وجــودش پســندیده و نبــودش 

ــی: ــت، یعن ــند اس ناپس

1. اعراف، 22.
2. احزاب، 33.

3. نویســنده، روانپزشــک و انقابــی فرانســوی زبان کــه به عنــوان یکــی از بزرگتریــن چهره هــای انقابــی و 
ــت. ــوده اس ــر ب ــی مؤث ــای آزادی خواه ــر جنبش ه ــال ب ــل س ــا چه ــار او ت ــه آث ــتم ک ــرن بیس ــتعماری ق ضداس

4. فرانتس فانون، انقاب الجزایر، ترجمه دکتر تابنده، تهران، فرهنگ اسامی، 1361، ص210.
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هنوز هم بودنش خوب و نبودنش بد است. .

ســرپیچی از ایــن قاعــده خــاف فطــرت، عقــل، دســتور خــدا )دیــن(  .
و عــرف )تاریــخ و اقــوام( اســت.

منبــع  . چهــار  ایــن  بــا  نداشــتن  مطابقــت  به خاطــر  بی حجابــی 
اســت. کرامــت  و  زیبایــی  برخــاف  قانون گــذار، 

ــه،  . ــار زمین ــن چه ــا ای ــت ب ــرای مخالف ــاب ب ــرد بی حج ــل ف ــر دلی اگ
ــس: ــد؛ پ ــی و آزادی باش ــمت فردگرای ــه س ــش ب گرای

چــرا در مســائل دیگــر ایــن انتخــاب نیســت؛ ماننــد خــوردن، خوابیدن،  .
عمــل جنســی، پیشــرفت و... کــه همــه این هــا در چهــار زمینــه یادشــده 

وجود داشــته اســت.
آیــا منبــع قانون گــذاری دیگــری می شناســید کــه از قلــم افتــاده و 

حجــاب در آنجــا ناپســند و بی حجابــی پســندیده باشــد؟
ــک  ــود ی ــار، خ ــن هنج ــا ای ــف ب ــه مخال ــم ک ــاس نمی کنی ــا احس آی

ناهنجــاری احساســی و هیجانــی اســت؟

2..توانمندی.ها.و.استعدادها

»مــا معتقدیــم کــه زنــان در همــه جامعــه بشــری، قادرنــد و بایــد 
ــابقه  ــاش و مس ــود، ت ــهم خ ــد س ــه در ح ــد ک ــدا کنن ــت پی فرص
خویــش را در پیشــرفت های علمــی، اجتماعــی و ســازندگی و 
ــرد و  ــان م ــت می ــد. ازاین جه ــده بگیرن ــان به عه ــن جه ــی ای اداره

ــت«.1  ــی نیس زن تفاوت

1. بیانات امام خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار جمعی از بانوان پزشک سراسر کشور، 1368/10/13.
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هرچنــد ممکــن اســت در نــگاه اول، جنــس مؤنــث را به خاطــر شــرایط 
جســمانی و روحــی و البتــه تکالیــف شــرعی، دچــار محدودیت هایــی 
ــا حقیقــت آن اســت کــه در نگاهــی وســیع تر  ــم؛ ام در ایفــای نقــش بدانی
می تــوان زنــان را دارای مســئولیت ها و اســتعدادهایی دانســت کــه بــه 
ــا و  ــن زمینه ه ــتن ای ــد. دانس ــاس تر باش ــر و حس ــردان، مهم ت ــب از م مرات
اســتعدادهای نهفتــه در جنــس زن، هــم راوی را نســبت بــه اتخــاذ رویکــرد 
در تبلیــغ یــاری می رســاند و هــم خــود مخاطــب دانشــجوی دختــر را 
نســبتبه وظیفــه حســاس و خطیــر خــود، آگاه می کنــد. در ذیــل بــه برخــی 
از مهم تریــن زمینه هــای ایفــای نقــش و اســتعدادهای موجــود در ایــن ســن 

ــم: ــاره می کنی ــس، اش و جن

الف:.حضور.فعال.اجتماعی

ــته و  ــاع را داش ــال در اجتم ــور فع ــی حض ــن توانای ــن س ــران در ای دخت
ــیب های آن  ــه آس ــا ب ــت از ابت ــت و مراقب ــه رعای ــه ب ــئله، باتوج ــن مس ای
ــه ای  ــام خامن ــه ام ــد. چنانچ ــد باش ــودمند و مفی ــه س ــرای جامع ــد ب می توان

می فرماینــد:
ــوی  ــان ت ــد زن ــارزه نقــش داشــتند. اگــر نبودن ــان هــم در دوران مب »زن
ایــن اجتماعــات، باشــک ایــن اجتماعــات عظیــم و ایــن تظاهــرات عظیــم، 
آن اثــر را نمی بخشــید.1 وقتی کــه صحبــت از نیــروی انســانی اســت، بایــد 
توجــه کنیــم کــه نصــف جمعیــت کشــور و نیمــی از نیــروی انســانی، بانــوان 
کشــورند. اگــر بینــش غلطــی در مــورد زن وجــود داشــته باشــد، بازســازی 

بــه معنــای حقیقــی و در ســطح وســیع آن شــدنی نیســت«.2
ــته و  ــی داش ــرات خوب ــد ثم ــی می توان ــور اجتماع ــن حض ــی ای و گاه

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده.
2. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در بین بانوان کشور، 1379.
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ــی  ــه ای در جای ــام خامن ــند. ام ــر باش ــئله کارآمدت ــن مس ــان در ای ــی زن حت
دیگــر می فرماینــد:

»اغلــب اوقــات مــادران شــهید را شــجاع تر و مقاوم تــر از پــدران 
اینهاینــد.  مــا  مردآفریــن روزگار. زن هــای  مگــو،  یافتــم. زن  شــهید 
امتحــان خوبــی دادنــد«.1 »در بعضــی جاهــا مثــل مشــهد مــا، اصــًا شــروع 
ــی،  ــِی مردم ــت عموم ــن حرک ــی اولی ــد. یعن ــان ش ــرات، از زن ــن تظاه ای

ــود«.2 ــه ب ــت زنان ــک حرک ی

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

ــذ  . ــل، اخ ــه تحصی ــاح، ادام ــه س ــردن ب ــت ب ــه دس ــم ک ــه دهی توج
هیچ کــدام  و...  اجتماعــی  و  سیاســی  عرصه هــای  در  مســئولیت 
ــرای  ــوارد را ب ــن م ــوده و آنچــه ای ــی نب ــان دارای ارزش ذات ــرای زن ب
ــخیص  ــی و تش ــد، وظیفه شناس ــار می بخش ــرده و اعتب ــاز ک ــان مج زن

ــت؛ ــی اس ــت تاریخ ــئولیت و موقعی مس
آسیب های حضور اجتماعی زنان را تذکر دهیم؛ .
در کنــار وظیفــه اجتماعــی، بــه نقــش حســاس تر او در خانــواده  .

ــم؛ ــه دهی توج
مراقب افراط وتفریط ها باشیم؛ .

نمونه.روایت.گری.)روش.تبیین.و.توضیح(

امیر مؤمنان علی می فرماید:
»خیار خصال النساء رشار خصال الرّجال الزّهو و الجن و البخل؛

1. بیانــات امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( در دیــدار جمعــی از مداحــان سراســر کشــور، در ســالروز والدت حضــرت 
فاطمــه زهــرا 3 91/02/3.

2. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده.
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بهرتین خصلت های زنان، بدترین خصلت های مردان است. تکرب، ترس و بخل«.1

ــان برخــی  ــرد، اســام می ــاد زن و م ــه در نه ــل تفاوت هــای نهفت ــه دلی ب
ــن  ــت در ای ــت.2 دق ــده اس ــل ش ــاوت قائ ــردان تف ــان و م ــای زن فضیلت ه
ــود در  ــش خ ــای نق ــه ایف ــبت ب ــان را نس ــد زن ــی می توان ــه زیبای ــت ب روای
ــران  ــور دخت ــا حض ــی ب ــا منافات ــث نه تنه ــن حدی ــد. ای ــاری کن ــه ی جامع
جــوان در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی را نــدارد، بلکــه اتفاقــاً 
ــران،  ــر در دخت ــرس و تکب ــت. ت ــه اس ــت زن در جامع ــر موفقی ــی ب تضمین
ــردان در  ــا م ــه ب ــی و مواجه ــای اجتماع ــان را در فعالیت ه ــد ایش می توان
شــرایط موفقیــت بهتــری قــرار دهــد. تــرس و تکبــر باعــث دوری از اعتمــاد 
بی جــا شــده و آنــان را بــرای ایفــای نقــش یــاری کنــد. بخــل نیــز از ســوی 
ــی خــود و همســران ایشــان اســت.  ــات مال ــر حفــظ حی ــی ب دیگــر تضمین
به طورکلــی می تــوان گفــت ایــن مــوارد، هماننــد حرزهایــی بــرای مصــون 

ــن: ــات اســت. بنابرای ــدن از بســیاری انحراف مان
اسام مخالف حضور فعال سیاسی و اجتماعی زنان نیست؛ .
ازنظــر شــرع مقــدس، ورود زنــان بــه جامعــه بــا حفــظ شــرایطی  .

بامانــع اســت؛
بهتریــن زنــان عصــر پیامبــر یعنــی حضــرت خدیجــه کبــری و  .

فاطمــه زهــرا، در عیــن حفــظ حیــا و عفــت، برتریــن و بزرگ تریــن 
ــد؛ ــا نموده ان ــش را ایف مســئولیت های اجتماعــی خوی

در دوران دفــاع مقــدس بــه نمونه هــای بســیاری از زنــان مجاهــد  .
برمی خوریــم کــه در عیــن پایبنــدی بــه مســائل دینــی، مســئولیت های 
ــن  ــق ای ــون مصادی ــد. پیرام ــش نموده ان ــای نق ــته و ایف ــری داش خطی

1. دشتی، پیشین، حکمت 234.
2. حسین زاده، علی، توجه به تفاوت های زن و مرد، ص135.
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ــه شــده اســت؛ ــب ارائ ــد، در بخشــی مفصــل، مطال بن
مباحــث مفصلــی دربــاره تشــخیص اهــم و مهــم در رابطــه بــا ایفــای نقش 
ــاه و  ــان در موقعیت هــای مختلــف وجــود دارد؛ کــه فرصــت کوت ــرای زن ب

مجــال بــرای پرداختــن بــه ایــن مســئله مربــوط بــه حیطــه ای دیگــر اســت.

ب:.ایفای.نقش.در.خانواده

ــه  ــوز ب ــن، هن ــن س ــت در ای ــن اس ــه ممک ــوان ک ــران ج ــاف پس برخ
شــرایط تشــکیل و مدیریــت خانــواده نرســیده باشــند، دختــران جــوان عمدتــاً 
به حســب خاصیت هــای ذاتــی خــود، در ایــن دوران آمــاده ایفــای نقــش در 
کســوت همســری مناســب و ســازگار و مــادری مهربــان و فــداکار هســتند.

نکات.روایت.گری.با.توجه.به.این.ویژگی

ــم کــه رعایــت ماک هــای همســر  پیرامــون اصــل ازدواج تذکــر دهی
ــر  ــا همس ــت، ازدواج ب ــدم اس ــر ازدواج مق ــردن ب ــه ک ــر عجل ــب، ب مناس
مناســب بــر ادامــه تحصیــل مقــدم اســت و نبایــد در انتخــاب همســر 

وسواســیت و ســهل انگاری بــه خــرج داد؛
بــرای الگوســازی می تــوان جایــگاه مــادران در دوران قبــل دفــاع 
ــه جهــت حمایــت  مقــدس در جهــت تربیــت رزمنــده، در دوران جنــگ ب
از فرزنــدان و دوران پــس از جنــگ به خاطــر صبــر در برابــر شــهادت و یــا 

ــادآور شــد؛ ــازی ایشــان را ی جانب
هرچنــد ممکــن اســت مخاطبیــن شــما در یادواره هــا و اردوهــای 
فعــًا  به دالیــل مختلــف  باشــند کــه  نــور، دختــران جوانــی  راهیــان 
بــه تشــکیل خانــواده فکــر نمی کننــد، امــا مقتضــای ایــن دوره ســنی، 
اندیشــیدن بــه مســائل پیرامونــی ازدواج اســت. راویــان عزیــز می تواننــد در 
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امــر روایت گــری، بــه مســائل زیــر بپردازنــد:

نمونه.روایت.گری.)روش.تبیین.و.توضیح(

امــام علــی در نهج الباغــه، می فرمایــد: »جهــاد املــرأه، حســن التبعــل؛ 
جهــاد زن، نیکــو شــوهرداری کــردن اســت«.1

واژه "قتــال" بــه معنــای مقابلــه نظامــی و درگیــری بــا دشــمن اســت ولــی 
"جهــاد" به معنــای هرگونــه کوشــش در راه خــدا، غلبــه بــر موانــع اجــرای 
ــدان  ــیر و می ــت و شمش ــاد اس ــعبه ای از جه ــال ش ــذا قت ــت. ل ــا اس نیکی ه
جنــگ، معیــار جهــاد نیســت.2 معیــار جهــاد همــان چیــزی اســت کــه امــروز 
در زبــان فارســی مــا در کلمــه ی مبــارزه وجــود دارد. فانــی آدم مبــارزی 
ــر  ــنده ی غی ــارز، نویس ــنده ی مب ــت. نویس ــارزی نیس ــی آدم مب ــت. فان اس

مبــارز. عالــم مبــارز، عالــم غیــر مبــارز... جهــاد یعنــی مبــارزه.3
مطابــق روایــت فــوق، وظیفــه همســرداری کــه طبیعتــاً در زنــان گرایش به 
ســمت فرزنــدداری نیکــو را ایجــاد می نمایــد، به عنــوان نوعــی جهــاد تلقــی 
ــد: جهــاد داخــل خانه هــا  ــاره می فرماین ــه ای دراین ب ــام خامن شــده اســت. ام
هــم ممکــن اســت و همه جــا انســان می توانــد بــا دشــمن خــدا جهــاد کنــد؛ 

اگــر اراده داشــته باشــد و اگــر بدانــد بایــد چــه کار کنــد.4
بنابراین:

زن در خانه هم می تواند مجاهد باشد؛ .

هر جا میدان عمل برای خداست، همانجا میدان مبارزه است؛ .

ــرا  . ــت؛ زی ــردان اس ــر از م ــروز خطیرت ــب ام ــه مرات ــان ب ــئولیت زن مس
1. دشتی، پیشین، 136.

2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب االسامیه، 1380، چاپ 41، جلد 14، ص181.
3. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در شروع درس خارج فقه، 73/6/20.

4. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در تاریخ 75/3/16.
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ــت؛ ــد اس ــان مجاه ــده زن ــر عه ــد، ب ــا و متعه ــلی توان ــت نس تربی
ــه  . ــم ک ــی را دیده ای ــزرگ مردان ــاب، ب ــام و انق ــخ اس ــر در تاری اگ

ــم  ــوش نکنی ــد، فرام ــداکاری کرده ان ــود ف ــور خ ــن و کش در راه دی
کــه ایــن جانبــازی را مدیــون مادرانــی هســتند کــه آنهــا را این چنیــن 

ــد؛ ــت کرده ان تربی
اگــر دختــران نمی تواننــد مبــارزه کــرده و بــه شــهادت برســند، 
ــن  ــا ای ــرده و ب ــت ک ــهادت طلب تربی ــارز و ش ــان های مب ــد انس می توانن

ــد؛ ــهادت را درک کنن ــر ش ــز اج ــود نی ــدت، خ مجاه



مخاطــب.شناســی

امیرالمؤمنیــن دربــاره ویژگــی حضــرت رســول خــدا می فرمایند: 
ــِة َو  ــِه َمَواِضــَع الَْغْفلَ ــٌع ِبَدَوائِ ــُه - ُمَتَتبِّ ــَم َمرَاِهَم ــْد أَْحکَ ــِه َق اٌر ِبِطبِّ ــا طَِبیــٌب َدوَّ »َو ِمْنَه

َمَواِطــَن الَْحْیــرَِة؛ او )پیامــرب( پزشــکى اســت کــه بــا طــب خویــش پیوســته در گــردش 

اســت، داروهــا و مرهم هــاى خــود را به خوبــی آمــاده ســاخته... او بــا داروهــاى 
ــد«.1 ــان مى کن ــت زده و رسگشــته را رســیدگى و درم ــاران غفل ــش، بی خوی

طبیــب، بــرای درمــان بیمــاری، بایــد ابتــدا آن را تشــخیص دهــد. لــذا بــه 
عائمــی در بیمــار توجــه می کنــد. رنــگ صــورت، لــرزش دســتان، حرکــت 
ــزاج و... .  ــع و م ــخیص طب ــذا، تش ــؤال از آب و غ ــع درد، س ــم، مواض چش
ــه  ــات را الزم دارد ک ــن مقدم ــز همی ــی نی ــی و عقیدت ــاری روح ــان بیم درم
ــم. ضــرورت شــناخت مخاطــب و  ــر می کنی ــه مخاطب شناســی تعبی از آن ب
ــرای  ــی و دســتورالعمل هایی ب ــر ابتکارعمــل و شــاخصه های کل ــر آن ب تأثی

1. دشتی، پیشین، خطبه 108.
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کســب اطاعــات دربــاره دانشــجویان دختــر کــه به طــور مصداقــی مخاطــب 
مــا قــرار گرفتــه، در ایــن بخــش بررســی می گــردد.

معنای.مخاطب.شناسی

مخاطب شناسی یعنی:
قبل از نسخه پیچی، بیماری را تشخیص دهیم؛ .
ــرای عملیــات فرهنگــی، منطقــه را شناســایی  . ــه تأســی از شــهیدان، ب ب

کنیــم؛
به جــای اینکــه در وســط بحــث، ناگهــان بــا ســؤال یــا اتفاقــی غیرمنتظــره 

مواجهــه شــویم، آن را پیش بینــی کــرده باشــیم؛
ــا مخاطب شناســی کاری کنیــم کــه وقتــی از پله هــای  خاصــه اینکــه ب
ــارج  ــان خ ــزار و یادم ــگاه و گل ــا از دِر دانش ــم و ی ــن می آیی ــوس پایی اتوب
و  بوده ایــم  اثرگــذار  کرده ایــم،  درمــان  کنیــم،  احســاس  می شــویم، 

ــار مســئولیتمان کاســته شــده اســت. ــداری از ســنگینی ب مق

حیطه.های.دریافت.اطالعات

ــناخت  ــت. اول ش ــه الزم اس ــب در دو حیط ــه مخاط ــبت ب ــناخت نس ش
مربــوط بــه عوامــل و زمینه هایــی کــه از خــارج، بــر دختــران جــوان مؤثــر 
ــی خــود  ــات و خصوصیت هــای درون اســت و حیطــه دوم شــناخت روحی
مخاطبیــن اســت؛ بنابرایــن در رابطــه بــا شــناخت عوامــل مؤثــر بــر دختــران، 

ــر پیشــنهاد می شــود: ــوارد زی شــناخت م
شناخت وضعیت فرهنگی، مذهبی و حتی مالی خانواده مخاطبین؛ .
شناخت وضعیت فرهنگی حاکم بر دانشگاه یا محیط زندگی؛ .
اســتعدادهای موجــود در دانشــگاه همچــون حضــور دختــران یــا  .
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بســتگان شــهدا و جانبــازان، مــزار شــهید گمنــام و...؛
زادگاه  . و  دانشــگاه  محــل  شــهر  بــر  حاکــم  خرده فرهنگ هــای 

دانشــجویان؛
تفکرات مؤثرترین اساتید و شخصیت های دانشگاه بر دانشجویان؛ .
میزان فعالیت بسیج دانشجویی، دفتر فرهنگ، نهاد رهبری و...؛ .

ــی  ــاری و اخاق ــات رفت ــات و خصوصی ــا شــناخت روحی و در رابطــه ب
خــود مخاطبیــن:

وضعیت روابط اجتماعی و پوشش دختران .
مســائل  مهم تریــن  بــه  نســبت  دانشــگاه  دختــران  نگــرش  شــیوه 

دینــی؛ و  فرهنگــی 
شــبهات و دغدغه هــای فکــری مخاطبــان، دســتورالعمل ها و اقدامــات  .

دانشــگاه در پاســخگویی بــه ایــن نیازها؛
جشــنواره  . علمــی،  المپیادهــای  در  برگزیــده  و  نخبــه  دانشــجویان 

و... خوارزمــی 

روش.های.کسب.اطالعات.درباره.دانشجویان.دختر

مباحثــی  دانش آمــوز"  مخاطــب  ویــژه  "راوی  کتــاب  در  هرچنــد 
امــا ویژگی هــا و  بیــان شــد،  اطاعــات  پیرامــون روش هــای کســب 
ــران جــوان، برخــی از  ــرای دخت ــغ ب حساســیت های موجــود در بحــث تبلی
روش هــای پیشــنهادی آن کتــاب را ناکارآمــد می کنــد. بــا توجــه بــه آنچــه 
در کتــاب دانش آمــوزی موردتوجــه قــرار گرفتــه، نــکات تکمیلــی زیــر را 
در خاطــر داشــته باشــید کــه بــا توجــه بــه بســترهای متفــاوت روایت گــری، 
روش هــای کســب اطاعــت نیــز متفــاوت اســت. مثــًا اگــر بــرای اردوهای 
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ــراه  ــود هم ــن خ ــا مخاطبی ــد روز ب ــی چن ــورت کاروان ــور به ص ــان ن راهی
ــر  ــد؛ و اگ ــی داری ــرای مخاطب شناس ــتری ب ــت بیش ــلماً فرص ــتید، مس هس
راوِی مدعــو بــرای یــک ســخنرانی یــادواره ای هســتید، بدیهــی اســت کــه 
ــه همــه ایــن  ــا توجــه ب فرصــت مخاطب شناســی بســیار محدودتــر اســت. ب
ــرای  ــب ترین ها را ب ــا و مناس ــر، بهترین ه ــای زی ــن روش ه ــا، از بی تفاوت ه

ــد: شــناخت مخاطــب گزینــش نمایی
در همــان برخوردهــای اول، می توانیــد بــا توجــه بــه وضعیــت ظاهــری  .

ــه در  ــی از آنچ ــش مهم ــما، بخ ــا ش ــان ب ــه ایش ــاط اولی ــاد ارتب و ایج
ــد؛ ــت آوری ــه دس ــد را ب ــی الزم داری مخاطب شناس

در ایــن رابطــه، ســعی کنیــد یکــی از اســاتید را به عنــوان رابــط  .
انتخــاب نمــوده و برخــی اطاعــات را از او دریافــت کنیــد؛

ــه  . ــوان ب ــوع ســؤاالت می ت ــا برگــزاری برنامــه پرســش و پاســخ، از ن ب
ــت؛ ــت یاف ــب دس ــای مخاط ــیاری از ویژگی ه بس

بــا نگاهــی دقیــق بــه فضــای دانشــگاه، ســالن یــادواره و نحــوه تبلیغــات  .
ــوان اطاعاتــی را به دســت آورد؛ فرهنگــی آن می ت

از طریــق معاونــت اعــزام مؤسســه روایــت ســیره شــهدا، لیســت راویانــی 
کــه قبــل از شــما بــا ایــن دانشــگاه بــه هرنحــو برنامــه داشــته اند را اســتخراج 

نمــوده و از تجربیــات ایشــان بهره گیــری نماییــد؛

یک.آسیب.شایع

ــب  ــه مخاط ــوید ک ــه ش ــی، متوج ــس از مخاطب شناس ــت پ ــن اس ممک
ــخنرانی و  ــال در روش س ــت. به هرح ــر اس ــوع و متکث ــدت متن ــما به ش ش
روایت گــری کــه "متکلــم وحــده" هســتید، زائــران متنوعــی شــنونده 
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ســخنان شــما خواهنــد بــود. بــرای اســتفاده حداکثــری پیشــنهاد می کنیــم:
دست روی نقاط مشترک بگذارید؛ .
ــرای برخــی دیگــر  . ــرای برخــی تعلیــم و ب ــد ب بعضــی مباحــث می توان

تذکــر محســوب شــود. لــذا بــه هــر دو مخاطــب توجــه داشــته باشــید؛
ــب  . ــته مخاط ــد دس ــر چن ــوان ه ــی می ت ــا به خوب ــات و گره ه ــا جم ب

را جــذب ســخن کــرد.

نمونه.روایت.گری.برای.حل.این.آسیب

ــی از  ــه یک ــده ایم ک ــه ش ــی متوج ــس از مخاطب شناس ــم پ ــرض کنی ف
مشــکات مخاطــب، اعتیــاد بــه اینترنــت و تلفــن همــراه اســت؛ و مخاطــب 

شــما چنــد دســته اســت: 
استفاده کم و مشروع. 1
استفاده زیاد و مشروع. 2
استفاده کم و نامشروع. 3
استفاده زیاد و نامشروع.. 4

موضوع:.پیاده.روی.اربعین.)روش.سوژه.سخن.-.تمثیلی(

ــن  ــام اربعی ــات در ای ــات عالی ــه عتب ــفر ب ــق س ــاال توفی ــا ح ــم ت نمی دان
ــا  ــا ت ــن کرب ــاده روی بی ــیر پی ــوالً مس ــا معم ــه. ایرانی ه ــا ن ــته اید ی را داش
نجــف را ســه روزه طــی می کننــد. در مســیر همــه چیــز بــرای یــک زائــر و 
ادامــه راه مهیاســت. محــل اســتراحت و اســتحمام، غــذا، آب، میــوه و... اگر 
هدفــت رســیدن بــه کربــا باشــد، مقیــد هســتی کــه هــر روز یــک ســوم از 
راه را بــروی. به خاطــر همیــن اصــل بــرای تــو، رفتــن مهم تریــن کار اســت 

نــه ایســتادن و خــوردن و خوابیــدن.
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نعمت هایــی کــه خداونــد بــه مــا در ایــن دنیــا داده حکــم همــان 
موکب هــای مســیر نجــف تــا کرباســت. وقتــی هنــگام ناهــار، همــه 
موکب هــا در حــال پخــش غــذا هســتند، بــه ایــن معنــا نیســت کــه تــو هــم 

ــوری. ــا را بخ ــه غذاه ــد هم بای
از ایــن بخــش کــه مســتقیماً وارد مصــداق موردنظــر می شــویم، تنــوع 

ــم: ــر می گیری ــب را در نظ مخاط

1..مخاطبی.که.کم.و.مشروع.استفاده.می.کند.)تعمیق(

خــوش بــه حــال کســانی کــه اگــر خــدا امکاناتــی داده، می داننــد چــه 
ــد  ــتراحت کنن ــی اس ــد. ک ــتفاده کنن ــه اس ــرده و چگون ــتفاده ک ــان اس زم
ــه  ــرای ادام ــم ب ــم ه ــتفاده ک ــان اس ــی هم ــد. حت ــه دهن ــی راه را ادام و ک
ــدازه ای  ــه ان ــرف. ب ــالم و کم مص ــین های س ــل ماش ــت. مث ــان اس مسیرش
کــه راه می رونــد، بنزیــن می ســوزانند. ممکــن اســت بهتریــن گوشــی 
تلفــن همــراه هــم داشــته باشــند، امــا هدفشــان ارتبــاط بهتــر، کســب دانــش 
ــاده روی  ــل کســی کــه در مســیر پی ــق اســت. مث ــه خــدا و خل و خدمــت ب
احســاس می کنــد بــرای ناهــار، به جــای فافــل، کبــاب بخــورد. او نیتــش 
ــیر اســت.  ــر مس ــه بهت ــرای ادام ــدن ب ــت ب ــت او تقوی ــر نیســت. نی ــزه بهت م
ــتفاده از  ــت و اس ــار خوردن ــرای ناه ــدا ب ــی، خ ــن کار را می کن ــی ای وقت
ــا  ــت از کار ب ــون هدف ــید. چ ــواب می نویس ــت ث ــم برای ــراه ه ــن هم تلف
ــوده اســت.  اینترنــت کار جهــادی، علم آمــوزی و حــل مشــکل دیگــران ب
ــرای  ــد. ب ــه خــدا بهــره بردن ــرای رســیدن ب ــا ب ــات دنی ــا از امکان شــهدای م
ــراز  ــرای اب ــتری ب ــگ را بس ــه جن ــت. بلک ــت نداش ــگ موضوعی ــان جن آن
ــذا  ــتند. ل ــهادت می دانس ــام ش ــه مق ــیدن ب ــداری و رس ــات والیت م و اثب
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شــهیدی کــه از جــان می گــذرد، اول تعلــق خــود را از دنیــا بریــده و 
ــرد. ــره بب ــاز به ــدازه نی ــی به ان ــب دنیای ــه از مواه ــد ک می دان

2..مخاطبی.که.زیاد.و.مشروع.بهره.می.برد.)تذکر(

بارهــا دیده ایــم در وســط مســیر، خصوصــاً در اولیــن ســفر پیــاده روی، 
ــیدن  ــش رس ــد هدف ــد. هرچن ــره می برن ــات راه به ــه امکان ــا از هم بعضی ه
ــورد  ــد و می خ ــدر می خواب ــا آن ق ــت، ام ــداهلل اس ــا اباعب ــرم آق ــه ح ب
ــن  ــا ای ــه مقصــد برســاند. او ب ــد خــود را ب کــه اگــر بخواهــد هــم نمی توان
ــید.  ــد رس ــد نخواه ــه مقص ــه روزه ب ــتراحت، س ــی و اس ــی غذای بی برنامگ
ــون  ــا چ ــهدای م ــد. ش ــراط می کنن ــم اف ــروع ه ــتفاده مش ــا در اس بعضی ه
هدفشــان خــدا بــود، دانســتند کــه نبایــد در امکانــات دنیــوی غــرق شــوند. 
می دانســتند کــه اگــر می خواهنــد پــرواز کننــد، بــال را بایــد ســبک کــرده 
و انــدرون را از طعــام خالــی دارنــد.1 اگــر تلفــن همــراه داریــم و اســتفاده  
ــد اســت  ــدازه باشــد. ب ــن کار در حــد و ان ــد ای ــم، بای مشــروع هــم می کنی
کــه مثــًا فــرد در گروه هــای متعــدد ولــو مذهبــی و آموزنــده عضــو شــده، 
امــا همــه کار و زندگــی خــود را در قــاب گوشــی همــراه خاصــه کــرده 

اســت. ایــن اعتیــاد صدمــات غیرقابــل جبرانــی بــه شــخص خواهــد زد.

3..مخاطبی.که.استفاده.زیاد.و.نامشروع.دارد.)تهدید(

مــا در مســیر کربــا چنیــن آدمــی را ندیدیــم؛ امــا فــرض کنیــد فــردی 
ــه  ــاهده این هم ــا مش ــد. ب ــورد و بخواب ــط بخ ــیر فق ــط مس ــد و در وس بیای
ــدن و خــوردن و  ــا قصــد چری ــا ب ــه هــدف، تنه ــدون توجــه ب ــات، ب امکان
ــد  ــن آدم چن ــد. ای ــته باش ــم نداش ــارت ه ــد زی ــد. قص ــدم بزن ــدن ق خوابی

1. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی.
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ــورد و  ــر می خ ــم زائدت ــتر. ه ــم بیش ــه ه ــد. از هم ــوش می گذران روز خ
ــا  ــه کرب ــران ب ــه زائ ــی هم ــا وقت ــود؛ ام ــته نمی ش ــاده روی خس ــم از پی ه
رســیده اند و موکب هــا جمــع شــده اند، بــا کــدام توشــه می خواهــد 
ادامــه مســیر دهــد و خــود را به جایــی برســاند. خــدا نیــاورد آن روزی کــه 
ــاد شــود کــه  ــزی معت ــچ، در چی ــاد تلفــن همــراه کــه شــده هی ــی معت جوان
او را هرلحظــه از امــام حســین دور می کنــد. بایــد بــه ایــن آدم هشــدار 
دهیــم کــه وقتــش کــه می گــذرد هیــچ، بهــره ای کــه نــدارد هیــچ، فقــط بــار 
ــد. مثــل کســی کــه برخــاف همــه کســانی کــه در جــاده  ســنگین می کن
ــف  ــت تل ــیند و وق ــاده می نش ــط ج ــد، در وس ــد می رون ــمت مقص ــه س ب
ــد.  ــت می کن ــاده حرک ــس ج ــداً برعک ــرده عم ــازی ک ــا لجب ــد و ی می کن
ــا  ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــر موبایل ــان کارب ــت کار هم ــرد، حکای ــن ف کار ای
او را بــه کمــال نمی کشــاند، بلکــه هرلحظــه در حــال اغــوا، شکســت 
ــات  ــه آی ــداق ادام ــهدا مص ــس..." ش ــی ُخ ــت. "إنَّ االنســاَن لَف ــران اس و خس
ســوره "والعــر" بودنــد. آنهــا حتــی از حــال خــود هــم گذشــتند. زندگــی، 
همســر، تحصیــل، شــغل، فرزنــد و... مثــل کشــتی توفــان زده ای کــه نه تنهــا 
بــار اضافــی نــدارد کــه گاه بایــد بارهــای معمولــی را هــم بــه دریــا بریــزد 
تــا غــرق نشــود. وقتــی همه چیــز بــرای اغــوا و گمراهــی مهیاســت، بایــد تــا 

می توانــی ســبک بار و ســبک بال باشــی.

4..مخاطبی.که.استفاده.کم.اما.نامشروع.دارد.)تنظیم(

در مســیر پیــاده روی، گاهــی افــراد نیازمنــدی را می بینــی کــه برخــاف 
ــته  ــتند، نشس ــا هس ــمت کرب ــت به س ــال حرک ــه در ح ــی ک ــه آدم های هم
ــد  ــاً نیازمن ــوده و واقع ــدی نب ــم متک ــرض کنی ــر ف ــد. اگ ــی می کنن و گدای
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ــا  ــه ســمت آق ــاز ب ــرو دســت نی ــده خــدا! ب ــد: بن ــد بگوی باشــند، یکــی بای
امــام حســین بــردار کــه فرمودنــد: زیــر گنبــدش دعــا مســتجاب اســت. 
اگــر مقصــدت را تنظیــم کــردی، امکانــات هــم برایــت فراهــم اســت. هــم 
ــایل  ــی از وس ــورد. گاه ــه می خ ــرای چ ــد ب ــم نمی دان ــورد و ه ــم می خ ک
ارتباطــی، کــم اســتفاده می کنیــم امــا همــان اســتفاده کــم هــم غیر هدفمنــد 
ــدا  ــای خ ــا قطب نم ــود را ب ــای خ ــه کاره ــد هم ــت. بای ــروع اس ــا نامش و ی
ــام  ــن مق ــه ای ــور را. شــهدایی کــه ب ــن ام ــی کوچک تری ــم. حت ــم کنی تنظی
ــور  ــن ام ــی در کوچکتری ــا حت ــد. آنه ــتاد بودن ــن کار اس ــیدند، در ای رس
ــه  ــگ جبه ــه فرهن ــی ب ــد. نگاه ــوش نمی کردن ــی را فرام ــه ی اله ــم جنب ه
لبــاس  ســربندها،  عملیات هــا،  رمــز  شــوخی ها،  شــعارها،  بیاندازیــد. 
ــم در  ــی ه ــش مهم ــاید نق ــه ش ــائلی ک ــه مس ــمات و هم ــته ها، مراس نوش

ــی دارد. ــوی الهــی و اخاق ــگ و ب ــات نداشــته باشــد، رن عملی

دغدغه.های.فکری.و.شبهات.ذهنی.دانشجویان.دختر

»تعلیــم دیــن هــم ابعــادی دارد؛ یکــی از ابعــاد، رشــد دادن فکــر و عقــل 
ــبهات  ــت. ش ــبهات اس ــع ش ــاد، رف ــر از آن ابع ــی دیگ ــت... یک ــردم اس م
همیشــه بــوده، امــا نــوع شــبهات متفــاوت بــوده اســت. در دوره هــای 
ــئولیت های  ــی از مس ــد؛ یک ــه کنی ــا را ماحظ ــزرگ م ــای ب ــف، علم مختل
خودشــان را ایــن می دانســتند کــه بــا شــبهات مقابلــه کننــد«.1 »طــرح 
ــد  ــاز کن ــغ ب ــن و تبلی ــرای تبیی ــدی ب ــاب جدی ــد ب ــبهات می توان ــی ش برخ

ــت«.2    ــروری اس ــبهات ض ــه ش ــخگویی ب ــه پاس ــن آنک ضم

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 1383/04/15.
2. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار دست اندرکاران مراسم حج، 1388/9/30.
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بــه  دختــران،  ســن،  ایــن  در  می شــود  باعــث  متعــددی  عوامــل 
دغدغه هــای فکــری، ســؤاالت و حتــی شــبهاتی دچــار شــوند. شــخصیت 
دختــران هرچنــد در دوران نوجوانــی بــرای یافتــن خــود تاش هایــی کــرده 
ــه  ــر می شــود. دغدغــه نســبت ب ــن ســن ســؤاالت جدی ت ــا در ای اســت؛ ام
ــی و  ــش های اساس ــرح پرس ــی و ط ــت دین ــترک، هوی ــی مش ــده زندگ آین
فلســفه برخــی از رفتارهــا، اقتضــای دختــران در ایــن ســن اســت. نیازهــای 
و  ایجــاد دغدغه هــا  منابــع  روانــی، عمده تریــن  و  هویتــی  اجتماعــی، 

ــت. ــوان اس ــران ج ــبهات دخت ش

نکات

بــه مهم تریــن دغدغه هــای فکــری دانشــجویان  از پرداختــن  قبــل 
ــت: ــر اس ــه تذک ــی الزم ب ــر، نکات دخت

مســائل موردنظــر مخاطــب، گاهــی بــه ایجــاد ســؤال و گاهــی  .
ــبهه و  ــؤال و ش ــاوت س ــاره تف ــد. درب ــبهه می انجام ــاد ش ــه ایج ــز ب نی
ــاب راوی  ــی در »کت ــه هرکــدام مباحــث مفصل تکنیک هــای پاســخ ب
ویــژه دانشــجویان پســر« مطــرح شــده اســت کــه در رابطــه بــا دختــران 

ــز صــادق اســت. جــوان نی
بدیهــی اســت کــه مخاطبیــن شــما در امــر روایت گــری، یک دســت  .

و یک نواخــت نیســتند. مثــًا ممکــن اســت:
برخــی از نظــر اخاقــی و مراعــات مســائل دینــی، در درجــه ضعیفی - 

بــوده و حتــی حاضــر بــه شــنیدن مباحث شــما نباشــند؛
ــنه -  ــدیداً تش ــود، ش ــامی خ ــر غیراس ــاف ظاه ــر برخ ــی دیگ بعض

ــند؛ ــی باش ــث معرفت ــهیدان و مباح ــارف ش مع
برخــی دیگــر روحیــات و خانــواده ای مذهبــی داشــته و در بســیاری - 
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از مســائل دینــی خــود عالــم و عامــل باشــند؛
و یــا حتــی مخاطبینــی کــه برخــاف ظواهــر اســامی و روحیــات - 

دینــی خــود، ذهنــی پــر از شــبهه و تردیــد دارنــد؛
ــی  ــوق و گاه ترکیب ــن شــما یکــی از دســته های ف به هرحــال گاه مخاطبی
از مــوارد یــاد شــده اند. مثــًا در یادواره هــا، احتمــال تنــوع مخاطــب بیشــتر و 
در کاروان هــای راهیــان نــور، مخاطــب دســته اول، بــه مراتــب کمتــر اســت.

سؤاالت.رایج

همــه آنچــه در ایــن بخــش به عنــوان مهم تریــن شــبهات مــورد اشــاره قــرار 
می گیــرد، به معنــای عمومیــت آن بــرای همــه دختــران نیســت. بدیهــی اســت 
ــی  ــه مخاطب شناس ــر ب ــا را ناگزی ــه م ــت ک ــه اس ــدد رتب ــاوت و تع ــن تف همی

می کنــد.
بیشــترین ســؤاالتی کــه دختــران جــوان در ذهــن خــود داشــته و دنبــال  .

فرصتــی بــرای طــرح آن هســتند مــوارد زیــر باشــد:
روش های ارتباط با خدا و طرح نیاز به خالق چیست؟. 1
چگونــه می تــوان بــه مقــام شــهدا رســید و بــه ســاحت قدســی ایشــان . 2

ادای دیــن کــرد؟
آیا اساساً بین شخصیت زن و مرد در اسام تفاوت است؟. 3
چرا احکام الهی درباره زنان سخت تر است؟. 4
مصادیــق و عرصه هــای نقش آفرینــی زنــان در اجتمــاع از نظــر . 5

ــت؟ ــام چیس اس
شخصیت زن در اسام به چه میزان قابل توجه است؟. 6
رابطه آزادی های فردی و حیات فرهنگی در اجتماع چگونه است؟. 7
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چــرا حجــاب دختــران این قــدر مــورد ســفارش و تأکیــد قــرار . 8
گیــرد؟ می 

چــرا این قــدر بــه چــادر اهمیــت داده می شــود و آیــا نمی تــوان . 9
ــرد؟ ــظ ک ــت را حف ــاب و عف ــادر حج ــدون چ ب

ــه . 10 ــت چ ــن و اینترن ــد تلف ــط در ح ــف، فق ــس مخال ــا جن ــه ب رابط
دارد؟ حکمــی 

ماک های انتخاب همسر شایسته چیست؟. 11
چــه روش هایــی بــرای مبــارزه بــا وابســتگی های دوره جوانــی . 12

دارد؟ وجــود 
نقش زنان در دفاع مقدس چگونه بوده است؟1. 13

اهمیــت ســؤاالت یادشــده بــا توجــه بــه فضــای روایت گــری متفــاوت 
اســت. برخــی ســؤاالت بیشــتر در فضــای راهیــان نــور مــورد پرســش قــرار 
ــت.  ــده اس ــیده ش ــگاه پرس ــای دانش ــر در محیط ه ــی دیگ ــه و برخ گرفت
به هرحــال صرف نظــر از تنــوع بســترهای بیــان ســؤال، بــر راوی دانشــجویی 

ــی آن، ضــروری اســت. ــر ســؤاالت و پاســخ های تفصیل آگاهــی ب
مســلماً راوی نمی توانــد در یــک جلســه و یــا دوره، بــه همــه دغدغه های 
ــه  ذهنــی مخاطبیــن بپــردازد. لــذا ســعی کنیــد در برنامه ریزی هــای خــود ب

مهم تریــن نیازمندی هــای مخاطــب توجــه کنیــد.

ــط  ــدس، توس ــاع مق ــبهات دف ــه ش ــخ ب ــامانه پاس ــه در س ــت ک ــی اس ــن نمونه های ــده، مهم تری ــؤاالت ذکرش 1. س
»معاونــت پژوهــش و مطالعــات راهبــردی«، بــا همــکاری معاونــت اعــزام مؤسســه روایــت ســیره شــهدا، در طــی ایــام 
ــه ســؤاالت  ــاب از نظــرات کارشناســان »مرکــز ملــی پاســخگویی ب ــور گــردآوری شــده اســت. در ایــن ب راهیــان ن

دینــی« نیــز بهــره گرفتــه شــده اســت.



بایسته.های.الزم.در.مواجهه.با.دختران.جوان

مواجهــه بــا دختــران جــوان دانشــجو، از جهــات مختلفــی بــرای راویــان 
خصوصــاً راویــان مــرد، مســتلزم بایســته ها و ضرورت هایــی اســت. در یــک 

دســته بندی می توانیــم مقدماتــی را بــرای ایــن مواجهــه، الزم برشــماریم:

الف:.لوازم.و.مقدمات.معنوی.و.شخصیتی

آدم هــا به انــدازه ی روح تقــوا و تهذیــب وسیع شــان، در امــر تبلیــغ 
ــد  ــتری تولی ــاران بیش ــر و ب ــد، اب ــیع تر باش ــا وس ــدر دری ــد. هرچق موفق ان
ــوده،  ــق ب ــام موف ــغ اس ــدا در تبلی ــر خ ــم پیامب ــر می بینی ــد. اگ می کن
عــاوه بــر ظرفیــت مخاطــب، خــود حضــرت نیــز در جوانــی، محمدامیــن 
و در سراســر زندگــی اســوه حســنه اســت. امــام راحــل عظیم الشــأن، وقتــی 
موفــق بــه برانــدازی حکومــت 2500 ســاله شاهنشــاهی می شــود کــه 
ســال ها خودســازی کــرده و نفــس مســیحایی اش تــا جایــی پیــش مــی رود 
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ــات  ــان را حی ــان جه ــه آزادی خواه ــه هم ــران، بلک ــت ای ــا مل ــه نه تنه ک
ــن جــوان و  ــغ اثربخــش خصوصــاً در جمــع مخاطبی ــرای تبلی می بخشــد. ب

ــت: ــور اس ــر قابل تص ــی زی ــته های اخاق ــر، بایس دخت
روحیه معنوی قوی و ارتباط گسترده با خدای متعال؛ .
تقویت حیا و تمرین چشم پوشی؛ .
ایجاد نشاط و سرزندگی در عین رعایت مقتضیات؛ .
ایجــاد روحیــه ای قــوی بــرای مواجهــه بــا شــبهات و مباحــث طوالنــی  .

ــدت؛ ــای طوالنی م ــار در برنامه ه ــوه رفت و نح
ایجــاد روحیــه تحمــل و خویشــتن داری در برابــر شــوخی ها و یــا 

مخاطــب. اخاقــی  ناهنجاری هــای 

ب:.لوازم.و.پیش.داشت.های.علمی.و.معرفتی

ــن، راوی  ــود مخاطبی ــای خ ــه اقتض ــه و البت ــای جلس ــا فض ــب ب متناس
ــیاری از  ــت. بس ــددی اس ــای متع ــترده در بخش ه ــه ای گس ــد مطالع نیازمن
مــوارد الزم بــرای مخاطــب دانشــجو به طــور عــام )پســر و دختــر( در 
ــور  ــا به ط ــت، ام ــده اس ــرح ش ــر" مط ــجویان پس ــژه دانش ــاب "راوی وی کت
ــد از: ــت، عبارت ان ــاز اس ــدان نی ــوان ب ــران ج ــاره دخت ــه درب ــاص آنچ خ

آشــنایی نســبی بــر تاریــخ، جغرافیــا، آمــار، شــخصیت ها و زندگینامــه   .
ــران، انقــاب  ــان شــاخص صــدر اســام، تاریــخ جهــان، تاریــخ ای زن

اســامی و دفــاع مقــدس؛
ــی فرهنــگ جهــاد و شــهادت و نقــش زن در  . ــر مبان آشــنایی کافــی ب

ایــن مقولــه؛
توانایــی بــر حــل مســائل اعتقــادی و اخاقــی مخاطــب دختــر، همچون  .
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مباحثــی پیرامــون نــگاه اســام بــه زن، وظایــف زن، رابطــه بــا نامحــرم، 
مســئله ازدواج و انتخاب همســر، حجــاب و...؛

آگاهــی بــر مســائل فقهــی و فروعــات احــکام و توانایــی بــر حل وفصل  .
ــوغ،  ــه بل ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــب. ازجمل ــؤاالت مخاط ــکات و س مش

ازدواج، مســائل زنــان و...؛
دانــش و البتــه بصیــرت سیاســی شــامل موضوعــات کان عالــم  .

کشــور،  سیاســی  دســتگاه های  والیت فقیــه،  همچــون  سیاســت 
ــون  ــرد همچ ــات خ ــی و موضوع ــون اساس ــزاب، قان ــات و اح جریان

مســئله هســته ای، انتخابــات و...؛
ــان  همچــون مســئله فمینیســم،  . ــاد اجتماعــی زن ــر ابع آشــنایی نســبی ب

ــان و...؛ ــگاه زن در جه ــت و جای ــه وضعی تاریخچ
توانایــی بــر شــناخت روحیــات دوره جوانــی، مخاطب شناســی و ارائــه  .

مشاوره؛
ایجــاد توانایــی در بیــان مباحــث موردنیــاز زنــان و دختــران بــه  .

متناســب. و  متنــوع  زاویــه دیدهــای  و  روش هــای جدیــد 





اجرای.روایت.گری.برای.دانشجویان.دختر

1..تجربیات.روایت.گری

الف:.روایت.گری.در.اتوبوس

ــوس  ــت اتوب ــیر حرک ــری، در مس ــای روایت گ ــیاری از موقعیت ه بس
بــوده و توقــف نداریــد. بــا تســلط کامــل بــر منطقــه، ســعی کنیــد مخاطــب 

را نســبت بــه وقایــع مســیر آشــنایی دهیــد.
بایــد مراقــب حــرکات تنــد و توقف هــای ناگهانــی باشــد.  راوی 
ــود را در  ــت خ ــک دس ــوالً راوی ی ــری، معم ــوع روایت گ ــن ن ــذا در ای ل
ــه تکیه گاهــی می گیــرد؛ بنابرایــن  اختیــار نداشــته و بــرای حفــظ تعــادل، ب
ــون )در  ــن میکروف ــوه گرفت ــتادن، نح ــل ایس ــه، مح ــن نکت ــی ای ــا پیش بین ب
صــورت اســتفاده(، نحــوه در دســت گرفتــن کاغــذ یادداشــت و... را 
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پیش بینــی کنیــد.
محــل اســتقرار خــود را ترجیحــاً در ابتــدای اتوبــوس قــرار دهیــد و اگــر 
ــاط  ــا حفــظ شــئونات و احتی ــه انتهــا نمی رســد، ب ــد صــدای شــما ب می دانی

الزم بــه وســط اتوبــوس برویــد.
ســعی کنیــد در طــی همراهــی بــا دانشــجویان دختــر، تحــت هیچ عنــوان 
ــد  ــاً مخاطــب شــما نیازمن ــد. اگــر حقیقت ــن ندهی ــادل شــماره تلفــن ت ــه تب ب
مشــاوره تلفنــی اســت، شــماره مراکــز مشــاوره پاســخ بــه ســؤاالت شــرعی 

ــید. ــته باش ــراه داش و... را به هم
اجــرای برنامه هــا را مطابــق میــزان مســافت و زمــان حضــور در اتوبــوس 
تنظیــم کنیــد. چــرا کــه اگــر وســط اجــرای روایت گــری، بــه مقصد رســیدید، 
ایــن مســئله دربــاره  نــدارد.  نتیجه گیــری وجــود  امــکان جمع بنــدی و 
دانشــجویان دختــر این گونــه اســت؛ و اال دربــاره پســران می توانیــد در محــل 

ــد.  ــه دهی ــا مکان هــای دیگــر، مباحــث خــود را ادام اســتراحت، مســیر و ی
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مسافت.های."حدودی
یادمان.فتح.المبین.دوکوهه.تا...

تا...

یادمان.چزابه.تا...یادمان.شرهانی.تا...1

تهران: بین 9 تا 13 
ساعت

اندیمشک: 15 دقیقه
دزفول: 45 دقیقه
سّد کرخه: یک 

ساعت
امامزاده عباس: یک 

ساعت و نیم
یادمان شرهانی: دو 

ساعت و نیم
شوش: یک ساعت 
و ربع تا یک ساعت 

و نیم
یادمان فتح المبین: 
یک ساعت و نیم

سایت 4 و 5: یک 
ساعت و نیم تا دو 

ساعت
اهواز: دو ساعت 

و نیم
خرمشهر: چهار 

ساعت و نیم تا پنج 
ساعت

شوش: 20 دقیقه
دزفول: یک ساعت 

و ربع
اندیمشک: یک 

ساعت و ربع
دوکوهه: یک ساعت 

و نیم
سایت 4 و 5: 40دقیقه 

تا یک ساعت
یادمان فکه: دو ساعت 

و نیم
یادمان چزابه: دو 

ساعت و نیم تا سه 
ساعت

اهواز: دو ساعت

امامزاده عباس: یک 
ساعت و ربع تا یک 

ساعت و نیم
اندیمشک: سه ساعت 

و ربع تا سه ساعت 
و نیم

دوکوهه: دو ساعت 
و نیم

یادمان فّکه سه و نیم تا 
چهار ساعت

یادمان فّکه: یک 
ساعت

بیمارستان امام 
حسن: نیم 

ساعت
پادگان میشداغ: نیم 
ساعت تا 45 دقیقه
بستان: 45 دقیقه

یادمان دهاویه: 
یک ساعت و نیم

سوسنگرد: یک و 
نیم تا دو ساعت

شهر هویزه: دو تا 
دو و نیم ساعت
یادمان شهدای 

هویزه: سه ساعت و 
نیم تا چهار ساعت

اهواز: سه ساعت و 
نیم تا چهار ساعت

یادمان.فّکه.تا....

یادمان چزابه: یک 
ساعت

بیمارستان امام 
حسن: یک ساعت 

و نیم
پادگان میشداغ: یک 

و نیم تا دو ساعت
بستان: یک ساعت 

و نیم
یادمان دهاویه: دو 

ساعت
سوسنگرد: دو ساعت 

و نیم
شهر هویزه: سه ساعت

یادمان هویزه: سه 
ساعت و نیم

اهواز )حمیدیه- محور 
سوسنگرد(: سه و نیم 

تا چهار ساعت
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یادمان.رمضان.یادمان.طالئیه.تا...
)پاسگاه.زید(.تا...

یادمان.دهالویه.
)محل.شهادت.شهید.

چمران(.تا...

یادمان.هویزه.تا...

پاسگاه زید: یک 
ساعت و نیم

خرمشهر: دو ساعت 
و نیم

پادگان حمید: یک 
ساعت و نیم

یادمان هویزه: سه 
ساعت

بیمارستان امام 
حسن: دو 

ساعت

یادمان طائیه: 1: 30 
ساعت

خرمشهر: 1: 15 ساعت
یادمان شلمچه: 1: 30 

ساعت
بیمارستان امام حسین7: 

یک ساعت
پادگان حمید: 45 دقیقه

اهواز: یک تا یک و نیم 
ساعت

شهر آبادان: یک تا یک 
و نیم ساعت

 :بیمارستان امام علی
دو تا دو و نیم ساعت
خرمشهر: نیم ساعت

پاسگاه زید )شهدای 
رمضان(: یک ساعت 

و نیم
یادمان طائیه: سه 

ساعت
بیمارستان امام 

حسین: یک تا یک 
ساعت و نیم

پادگان حمید: یک 
ساعت و نیم

اهواز: دو تا دو ساعت 
و نیم

شهر آبادان: یک ساعت
بیمارستان امام علی: 

یک ساعت و نیم
اروند کنار )یادمان 
والفجر 8(: دو ساعت

اهواز: یک و نیم تا دو 
ساعت

سوسنگرد: 20 دقیقه
بستان: نیم ساعت

شهر هویزه: 45 دقیقه
یادمان هویزه: 45 

دقیقه
بیمارستان امام 

حسن: 45 دقیقه
پادگان میشداغ: یک 
تا یک و نیم ساعت

یادمان چزابه: یک تا 
یک و نیم ساعت

یادمان فّکه: دو تا دو 
و نیم ساعت

اهواز: یک ساعت
شهر هویزه: نیم 

ساعت
پادگان حمید: 45 

دقیقه
یادمان طائیه: سه 

ساعت
سوسنگرد: یک 

ساعت
یادمان دهاویه: 
یک ساعت و نیم

بستان: یک و نیم تا 
دو ساعت

بیمارستان امام 
حسن: دو 

ساعت
پادگان میشداغ: دو 
تا دو و نیم ساعت 

ساعت
یادمان چزابه: دو 

ساعت
یادمان فکه: سه 

ساعت و نیم
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یادمان.فّکه.تا....یادمان.والفجر.8.تا....

شهر آبادان: 45 دقیقه
بیمارستان امام علی: یک تا یک و نیم 

ساعت
خرمشهر: یک تا یک و نیم ساعت

یادمان شلمچه: یک و نیم تا دو ساعت
بیمارستان امام حسین: دو تا دو نیم ساعت

شهر اهواز: دو ساعت

یادمان چزابه: یک ساعت
بیمارستان امام حسن: یک ساعت و نیم

پادگان میشداغ: یک و نیم تا دو ساعت
بستان: یک ساعت و نیم

یادمان دهاویه: دو ساعت
سوسنگرد: دو ساعت و نیم

شهر هویزه: سه ساعت
یادمان هویزه: سه ساعت و نیم

اهواز )حمیدیه - محور سوسنگرد(: سه و 
نیم تا چهار ساعت

ب:.روایت.گری.در.گلزار

ــان از  . ــا ایش ــه ب ــل از مواجه ــد قب ــب می توان ــما از مخاط ــناخت ش ش
طریــق نهــاد دعوت کننــده باشــد؛

ــود دارد،  . ــوار وج ــم و ناهم ــنگ قبرهای نامنظ ــه س ــی ک در گلزارهای
ــه قبرهــا باشــید؛ ــای خــود ب مراقــب گیرکــردن پ

تذکــر دهیــد کــه افــراد پــای روی آیــات قــرآن و نــام شــهدایی کــه  .
ــه اســماء ائمــه اســت، نگذارنــد؛ متبــرک ب

بــرای روایت گــری دربــاره همــه شــهدا و دور خــود نپیچیــدن در  .
ــه   ــزار، نقش ــه گل ــن ب ــل از رفت ــا، قب ــردن قبره ــم نک ــه گ ــزار و البت گل

ــد؛ ــگ کنی ــر هماهن ــا مدی ــته و ب ــود را داش ــت خ حرک
ــا  . ــد. ت ــخص کنی ــهید را مش ــر ش ــرای ه ــری ب ــان روایت گ ــدت زم م

ــید؛ ــته باش ــری داش ــان بهت ــت زم مدیری
همیشــه قبــل از رســیدن بــه مــزار شــهید موردنظــر، مقــداری ســرعت  .

ــرای روایت گــری را پیــدا کنیــد.  را بیشــتر کــرده تــا جــای مناســب ب
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ــا انتهــای جمعیــت نباشــید. ســعی شــود در طــول برنامــه در وســط ی

ج:.روایت.گری.در.یادمان

ــکان  . ــیقی، ام ــی و موس ــش مداح ــت پخ ــه عل ــا ب ــی یادمان ه در برخ
رســیدن صــدا بــه مخاطــب ضعیــف اســت. دراین بــاره تدابیــر خــود را 

از قبــل اندیشــیده باشــید؛
اصــرار نکنیــد کــه مخاطــب کفــش از پــا درآورده و یــا روی خــاک  .

بنشــیند؛
ــی نباشــد  . ــه حــدی طوالن ــد، روایت گــری ب ــدا نمی کنی اگــر ســایه پی

کــه منجــر بــه اذیــت شــدن افــراد شــود؛
در یادمان هــا، بــه مخاطــب فرصتــی بــرای راز و نیــاز و خلــوت کــردن  .

بــا شــهدا بدهیــد؛
ــور  . ــوت به منظ ــان پیشکس ــایر راوی ــا از س ــد در یادمان ه ــر می توانی اگ

ــد؛ ــری نمایی ــوا و روش بهره گی ــوع در محت تن
اگــر بــا چنــد اتوبــوس بــه محــل یادمــان رســیده اید و مخاطبیــن شــما  .

ــد محــل اســتقرار ایشــان  ــد، ســعی کنی مرکــب از پســران و دختران ان
را بــه نحــوی، تفکیــک کنیــد.

د:.و.به.طورکلی

ــد و  . ــت دهی ــران جــوان اهمی ــش و هــوش دخت ــه ســطح دان همیشــه ب
طــوری ســخن نگوییــد کــه مخاطــب احســاس کنــد حــرف آخــر شــما 

را می دانــد؛
ــه  . ــی ک ــتند، برنامه های ــر هس ــما دخت ــان ش ــه مخاطب ــه اینک ــه ب ــا توج ب

نیازمنــد فعالیــت ســنگین فیزیکــی مخاطــب اســت )ماننــد پیــاده روی 
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ــود؛ ــذف ش ــی ح ــاد و...( به طورکل زی
ــر  . ــی را مدنظ ــن و ارزش ــداف معی ــی، اه ــای فرهنگ ــه برنامه ه در هم

داشــته باشــید؛
به میزان تراکم برنامه های فرهنگی توجه کنید؛ .
ــن مســئله را  . ــد و ای ــن کنی ــان مشــخصی را تعیی ــه، زم ــر برنام ــرای ه ب

ــد؛ ــت نمایی مدیری
گاهــی مخاطــب ادعــا می کنــد خــواب شــهیدی را دیــده و یــا  .

حاجتــی را گرفتــه اســت، نــه ادعــای او را تکذیــب کنیــد و نــه تأییــد؛ 
ــب  ــزی بخواهــد، مراق ــر آن چی ــرار اســت از شــما در براب ــا اگــر ق ام

باشــید؛ خــود  عکس العمل هــای 
زائــران معمــوالً در طــی ســفر اقــدام بــه عکس بــرداری و یا فیلم بــرداری  .

ــاره: ــد. دراین ب می کنن
عکس تکی یا چند نفره نگیرید؛- 
در عکس های گروهی سایر مسئولین مرد را هم فرا بخوانید؛- 
در پاســخگویی بــه بعضــی مســائل یــا موضوعاتــی کــه ثبــت شــدن - 

ــد؛ ــران ممانعــت کنی ــرداری توســط زائ آن آسیب زاســت، از فیلم ب
یــا روایت گــری، -  اگــر مخاطبیــن شــما در هنــگام مشــاوره و 

از  اســتفاده  و  جمله بندی هــا  مراقــب  می کننــد،  فیلم بــرداری 
اصطاحــات باشــید. گاهــی بــا بــرش یــک قطعــه فیلــم و یــا تدویــن 

ــت. ــده اس ــراد ش ــتفاده هایی از اف ــم سوءاس ــار ه ــم کن ــد فیل چن

2..کلیاتی.برای.جذاب.سازی.روایت

ــادی مدنظــر  ــای جذاب ســازی زی ــرای اجــرای روایت گــری روش ه ب
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اســت کــه هرکــدام در مبحثــی مفصــل قابــل توضیــح اســت. برخــی از ایــن 
ــد از: ــا عبارت ان روش ه

روایت گری مستقیم و بیان خاطرات، نکات معرفتی و...؛ .

استفاده از روش پرده خوانی از راه نصب نقشه، نمودار، عکس و...؛ .

برنامــه   . بــا  روایت گــری  اجــرای  و  ویدئو پرژکتــور  از  اســتفاده 
پاورپوینــت؛

تختــه و ماژیــک بــرای اســتفاده بهینــه از وقــت و ارائــه مطالــب  .
ــده؛ ــته بندی ش دس

از مهم تریــن ســؤاالت مخاطــب کــه می توانــد  . بــا یکــی  آغــاز 
شــود؛ داده  جــواب  و  مطرح شــده  ســؤالی  به صــورت 

از یکــی از شــهیدان  . بــا تعریــف خاطــره ای  آغــاز روایت گــری 
دانشــجو یــا شــهدای زن؛

ــا یــک شــعر زیبــا در بــاب شــهیدان و یــا ســایر موضوعــات  . شــروع ب
مرتبــط.

3..روش.های.بیان.روایت.گری

برخی از مهم ترین روش های بیان روایت گری به شرح زیر است:

روش.اول:.فرمول.سازی

بــرای تبییــن مقــام شــهادت و ارزش جهــاد و کارکردهــای آن، می تــوان 
بــه ســاخت فرمول هــا و قواعــدی روی آورد کــه هــم ســخن را زیبــا 
ــرای  ــی ب ــاخت فرمول های ــده. س ــته بندی ش ــر و دس ــم مختص ــد و ه می کن
ــدرت  ــه ق ــواره ب ــهادت، هم ــاد و ش ــگ جه ــال فرهن ــری و انتق روایت گ
ــی  ــث مفصل ــازی، مبح ــرای روش فرمول س ــاز دارد. ب ــکار نی ــل و ابت تخی
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در کتــاب »راوی ویــژه دانشــجوی پســر«، اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن 
ــم: ــاره می کنی ــبک اش ــن س ــی از ای ــه نمونه های ــاً ب ــاب صرف کت

نمونه.ها
ویژگی.زنان.اسوه

پیامبر خدا فرمودند:
ــان، چهــار تــن را برگزیــد: مریــم، آســیه،  ــد بــزرگ از میــان زن خداون
خدیجــه و فاطمــه1. مریــم نمــاد عفــت در راه خــدا، آســیه نمــاد ایمــان 
بــه خــدا، خدیجــه نمــاد حمایــت از دیــن خــدا، فاطمــه نمــاد دفــاع از ولــی 

خــدا، هســتند.
ــت،  ــت، والی ــت زن وجــود دارد: نجاب ــرای هدای ــار مســئله ب ــس چه پ

ــت. ــان بی نهای ــدت، ایم مجاه

ویژگی.زنان.مجاهد

تربیت خانواده ای مجاهد و مؤمن= توجه به امر هدایت؛ .

تشویق شوهر و فرزند بر مجاهدت = انگیزه بخشی و حمایت؛ .

ــر و  . ــح= صب ــگ و صل ــاس؛ در دوران جن ــر احس ــل ب ــه دادن عق غلب
ــتقامت؛ اس

حضور در جبهه به جای ماندن در خانه= تشخیص اولویت؛ .

انجام دادن هر کاری که در توانشان بوده= جهاد در حد بضاعت؛ .

1. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شفیعی، قم، دارالحدیث، 1379، حدیث 1098.
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دختران.امروز.در.انتظار.ایفای.نقش

خداوند در سوره مبارکه احزاب می فرماید:
»و مــن املؤمنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه علیــه و مــن هــم مــن ینتظــر 

و مــا بدلــو تبدیــال1«.

دو گروه از مؤمنین:
کسانی که در راه خدا قدم برداشته و به شهادت رسیدند؛ .
کسانی که ادامه دهنده راه شهدایند و منتظر شهادت؛ .

ویژگی هر گروه:
گروه اول: وفای به عهدی که با خدا بستند )صدقوا ما عاهدوا الله( = اثبات صداقت؛
گروه دوم: مسیر خود را عوض نمی کنند )و ما بدلوا تبدیال( = ثبات و استقامت؛

وظیفه هر گروه در هر دوره:
ــتند  ــد بس ــدا عه ــا خ ــت(، در آن راه ب ــناختند )معرف ــهیدان: راه را ش ش
)پذیــرش امانــت(، جــان خــود را فــدای آرمــان خــود کردنــد )شــهادت(.

ــا خــدا و  ــد راه خــود را بشناســند )علــم و بصیــرت(، ب ــدگان: بای بازمان
ــازی در راه دیــن و  ــا والیــت(، آمــاده جانب ــد )بیعــت ب ــی او عهــد ببندن ول

انقــاب باشــند. )حرکــت و مجاهــدت(

روش.دوم:.تشبیه.و.مقایسه

در روش تشــبیه و مقایســه، تــاش می کنیــم بیــن دو مفهــوم و یــا 
مصــداق وجــوه تشــابه را یافتــه و مقایســه کنیــم. دراین بــاره فقــط بایــد بــه 

ــت: ــه داش ــی توج نکات
الــف: شــباهت و وجــه مقایســه بایــد روشــن و مســلم باشــد، نه اینکــه راوی 

1. احزاب، 23.
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خــود را بــه آب وآتــش زده و بــه هــر قیمتــی دنبــال ایجاد مشــابهت باشــد.
ب: ســعی کنیــد از مقایســه های تکــراری پرهیــز کنیــد. مگــر اینکــه از 

زاویــه ای جدیــد بــه آن بنگریــد.
ــن  ــد کــه شــما در عی ــه مخاطــب بفهمانی ــل مباحــث خــود، ب ج: در ذی

ــتید. ــه هس ــن مقایس ــاد ای ــال ایج ــا، در ح ــه تفاوت ه ــبت ب ــی نس آگاه
ــرف از  ــک ط ــده و ی ــز ش ــذاری نی ــه ها، ارزش گ ــوالً در مقایس د: معم

ــم. ــات می کنی ــری داده و اثب ــری برت ــر دیگ ــه را ب ــابهت و مقایس مش
ه: بین مسائل مختلفی می توان مقایسه کرد. مثًا مقایسه بین:

زنان صدر اسام و زنان انقاب؛ .

زنان انقاب و زنان امروز؛ .

دختران جنگ ایران با دختران جنگ دشمن؛ .

نقش زنان در دفاع از اسام و نقش زنان در حمایت از داعش؛ .

مقایسه میزان امکانات و تسلیحات ایران و عراق؛ .

مقایسه روحیات حاکم بر رزمندگان ایرانی و سربازان عراقی؛ .

نگاه دو طرف به شهادت و اصل مبارزه؛ .

مقایسه بین جنگ های صدر اسام و دفاع مقدس؛ .

توجه به شباهت های موجود در جنگ های بین حق و باطل؛ .

نقش زنان در اجتماع دوران انقاب و اجتماع امروز. .

مقایســه انقاب هــای فاقــد ولی فقیــه )منطقــه خاورمیانــه( و انقاب هــای  .
دارای ولی فقیــه؛ و...؛
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نمونه

ــه جهــت تبییــن روش "مقایســه وتشــبیه"  ــه چنــد نمون در ایــن بخــش ب
می پردازیــم:

الف:.مقایسه.دوران.صدر.اسالم.و.دوران.انقالب.اسالمی

برخــی از مشــابهت ها و وجــوه مقایســه دوران صــدر اســام و انقــاب 
اســامی کــه به طــور خــاص در رابطــه بــا زنــان و دختــران صــدق می کنــد، 

بــه شــرح زیــر اســت:
حرکــت پیامبــر اســام در ابتــدا، از ســوی چنــد زن موردحمایــت  .

ــمیه  ــر و س ــر پیامب ــه همس ــون خدیج ــی هم چ ــت. زنان ــرار گرف ق
ــت  ــاب از حمای ــدر انق ــز در ص ــی نی ــام خمین ــر. ام ــر یاس همس

ــان جامعــه برخــوردار شــد.  زن
حرکــت پیامبــر اکــرم در اولیــن اقدامــات خــود، حیــات فــردی و  .

اجتماعــی زن را بــه دنبــال داشــت. بــرای نمونــه:
اعــراب را به خاطــر زنده به گــور کــردن دختــران شــماتت کــرد و  .

ــد؛ ــازل ش ــی ن ــاره آیات دراین ب
خداوند تنها فرزند او از خدیجه را، فاطمه زهرا قرار داد؛ .
پیوند بین نبوت و امامت در اسام، زنی به نام فاطمه است؛ .
پیامبــر  . چنانچــه  کــرد.  ســفارش  دانــش  و  علــم  بــه  را  زنــان 

مســلمة«؛1 و  مســلم  کل  علــی  فریضــة  »طلب العلــم  اکرمفرمودنــد: 
برای زنان حقوقی در برابر فرزندداری و... معین نمود؛ .
مرد را به درآمدزایی و تأمین مخارج زن موظف کرد. .

1. مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، قم، دار احیاء التراث العربی، 1403، ج1. ص 172.
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انقــاب اســامی نیــز بــا حرکــت اولیــه خــود، مقــام حقیقــی زن را بــه 
ــه: ــد. ازجمل او بازگردان

نگاه کاالیی غرب به زن را نفی کرد؛ .

با تعمیم و ترویج مسئله حجاب، به زن شخصیت و آبرو داد؛ .

از همــان ابتــدا زنــان را حامــی خــود نمــوده و نیمــی از بــار مســئولیت  .
انقــاب را بــر دوش زنــان گذاشــت؛

حــق رأی، حــق اشــتغال، حــق تحصیــل و ســایر حقــوق خانوادگــی و  .
اجتماعــی زن را رعایــت کــرده و آن هــا را در مــواردی گســترش داد. 

)ماننــد گســترش میــزان دانشــجویان دختــر پــس از انقــاب(.
حرکــت پیامبــر اســام، در دوران جاهلیــت اولیــه عــرب بــود کــه 
 ــام ــت ام ــد. حرک ــمار می آم ــواده به ش ــگ خان ــه نن ــر، مای زن و دخت
ــزاری  ــه اب ــان را ب ــاه، زن ــم ش ــوت و رژی ــه طاغ ــت ک ــی اس ــز در دوران نی
بــرای برطــرف کــردن غریــزه مــردان تبدیــل کــرده بــود. )به عنــوان نمونــه 
ــن  ــرآن از ای ــه ق ــی(؛ ک ــم فارس ــاً فیل ــاب: اصطاح ــل از انق ــای قب فیلم ه

ــد:  ــاد می کن ــت ی ــه جاهلی ــئله، ب مس
»َوَقْرَن ِفی بُُیوتِکُنَّ َواَل تََرَّْجَن تََرَُّج الَْجاِهلِیَِّة اأْلُوَل«.1

ــی  ــای فراوان ــر، تاش ه ــت پیامب ــیدن نهض ــر رس ــرای به ثم ــان ب زن
ــه: ــد. ازجمل نمودن

صرف سرمایه خدیجه در راه گسترش اسام؛ .

کمــک او بــه مســلمانان در "شــعب ابی طالــب" به وســیله ی زنــان  .
ــه؛ ــرت خدیج ــخص حض ــلمان و ش مس

تحمل محرومیت ها و فقر در ابتدای نهضت اسام؛ .

1. احزاب، 33.
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ــهادت در  . ــر و ش ــوت پیامب ــدای دع ــرکین در ابت ــکنجه مش ــل ش تحم
ــر؛ ــر یاس ــمیه همس ــون س ــن راه هم چ ای

مــداوای  . به جهــت  جنگ هــا  در   پیامبــر رکاب  در  حضــور 
مجروحیــن و حتــی دســت بــردن بــه ســاح. همچــون حضــرت فاطمــه 

ــیبه؛ ــرا و نس زه
دفــاع از حریــم نبــوت و والیــت و روایت گــری حادثــه عاشــورا  .

همچــون مجاهدت هــای حضــرت فاطمــه زهــرا و زینــب کبــری؛
همیــن مســئله نیــز در نمونه هــای گســترده تر دربــاره انقــاب اســامی  .

صــادق اســت:
ــم  . ــد رژی ــی اســارت در بن تحمــل شــکنجه های دوران ســاواک و حت

صــدام؛
حضور فعال در راهپیمایی ها و اجتماعات و انتخابات و...؛ .
حمایت زنان از جبهه های جنگ با ارسال غذا، پرستاری و...؛ .
تحمل دوری همسر و فرزندان در جنگ هشت ساله؛ .
تحمــل محرومیت هــا و فقــر و تحریم هــای ناشــی از کینه تــوزی  .

ــت؛ ــده اس ــل ش ــت تحمی ــر مل ــمن ب ــوی دش ــه از س ــاب ک ــمنان انق دش
تحمل بار تربیت فرزندان شهدا؛ .
نگارش خاطرات و حوادث انقاب و روایت روزهای حماسه. .

ب:.وجوه.برتری.دختران.امروز.نسبت.به.دختران.صدر.اسالم

ــا جــرأت مدعــی هســتم کــه  ــد: مــن ب حضــرت امــام خمینــی فرمودن
ــاز در  ــت حج ــر از مل ــر، بهت ــر حاض ــی آن در عص ــوده میلیون ــران و ت ــت ای مل
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عهــد رســول اهلل و کوفــه و عــراق در عهــد امیرالمومنیــن و حســین بــن 
علــی می باشــند.1

ــت  . ــن خصوصی ــا ای ــد؛ ب ــور می کن ــی همچــون اســام، ظه ــی دین وقت
کــه حقــوق زن را محتــرم می شــمرد، بدیهــی اســت دختــران و زنــان 
نســبت بــه آن گرایــش بیشــتری داشــته باشــند؛ امــا انقــاب اســامی از 
نــگاه برخــی ممکــن اســت بــا وضــع قانــون حجــاب، محدودیت هایــی 
ــعور  ــان و ش ــا ایم ــاب ب ــران انق ــا دخت ــد؛ ام ــراه آورده باش ــه هم را ب
دینــی خــود نه تنهــا ایــن مســئله را محدودیــت ندانســته، بلکــه نشــانگر 
ــان ارزش  ــه آن ــی کــه ب ــد. حجاب ــات اجتماعــی خــود تلقــی کردن حی
داد و ازایــن پــس حضــور آنــان در جامعــه را بــه حرکتــی برخاســته از 

حــس مســئولیت و حــل مشــکات اجتماعــی تبدیــل نمــود.
ــگ  . ــا جن ــواره ب ــی، هم ــرب جاهل ــاً دوران ع ــام و اساس ــدر اس ص

و خونریــزی همــراه بــوده اســت. زنــان و دختــران بــا توجــه بــه 
ــگ و  ــا جن ــته و ب ــر داش ــه ای جهادی ت ــینی، روحی ــی بادیه نش زندگ
ــا در دوران امــروزی کــه  ــد؛ ام ــار می آمدن ــر کن کشته شــدن، راحت ت
زندگــی راحت تــر و امنیــت بیشــتر اســت، گذشــتن از جــان و تحمــل 

ــت. ــخت تر اس ــب س ــه مرات ــدر ب ــد و پ ــوهر و فرزن دوری ش
در طــول تاریــخ، هجمــه فرهنگی ســاماندهی شــده، نســبت بــه دختران  .

جــوان به انــدازه امــروز شــدید و پرحجــم نبــوده اســت. تبلیغــات 
دشــمن بــر تــرک حجــاب، آرایــش، روابــط آزاد و... ارمغــان دنیــای 
مــدرن امــروزی اســت کــه مســلماً مقاومــت دختــران مؤمــن و انقابــی 

ارزش بیشــتری را بــه ایــن قشــر بخشــیده اســت.

.1392/10/9 ،www.jamaran.ir،1. پایگاه اطاع رسانی جماران
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امــروزه دختــران وارد فضــای علمــی  شــده و ثمــرات و بــرکات بیشــتر 
ــا در  ــران صــدر اســام، تنه ــا دخت ــد، ام ــرای اســام دارن و گســترده تری ب

ــد. ــا می نمودن ــواده نقــش ایف حــوزه خان
ــر آن روز  ــه اگ ــرد ک ــادآوری ک ــائل ی ــن مس ــار ای ــد در کن ــه بای البت
ــل  ــگ تحصی ــات و فرهن ــد، امکان ــم نپرداخته ان ــل عل ــه تحصی ــران ب دخت
وجــود نداشــت، بنابرایــن امــروز کــه ایــن امــکان فراهــم اســت، دختــران 

ــد. ــده دارن ــر عه ــه بیشــتری ب وظیف

ج:.مقایسه.نقش.آفرینی.دختران.و.زنان.در.دفاع.مقدس.و.امروز

حضرت امام خمینی در وصیت نامه خود می نویسند:
مفتخریــم کــه بانــوان و زنــان پیر و جــوان و خــرد و کان در صحنه های 
فرهنگــی و اقتصــادی و نظامــی حاضــر و هــم دوش مــردان یــا بهتــر از آنــان 

درراه تعالــی اســام و مقاصــد قــرآن کریــم فعالیــت دارند.
ــردان  ــر عهــده م ــه ای اســت کــه ب ــگاه اول، وظیف ــد جنــگ در ن هرچن
قــرار داده  شــده اســت، امــا همــواره جنگیــدن و دفــاع از دیــن و ســرزمین، 
ملزوماتــی دارد کــه مجــال را بــرای ورود زنــان بــه ایــن عرصــه بــاز 
ــا در  ــان نه تنه ــور زن ــدس، حض ــاع مق ــاله دف ــد. در دوران هشت س می کن
ــز نقشــی  ــارزه نی ــده کــه گاهــی در ســنگر مســتقیم مب ســنگر تربیــت رزمن
مؤثــر داشــته اســت. روزگاری جنــگ هســت و روزگاری نیســت. مبــارزه 
شــاید امــا روحیــه جهــادی تعطیل پذیــر نیســت. لــذا زنــان مجاهــد بســیاری 
داریــم کــه همــواره در پهنــای تاریــخ، ایفــای نقــش کردنــد. بــه همان گونــه 
کــه زنــان و دختــران نســل قبــل، در ســنگر دفــاع از کیــان و غیــرت کشــور، 
مردانــه ایســتادند و مبــارزه کردنــد، نســل امــروز نیــز نمی توانــد از مســئولیت 
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بــزرگ ادامــه راه ایشــان، شــانه خالــی کنــد. در دوران به ظاهــر صلــح کــه 
ــادی اســت  ــه فکــری و اعتق ــه فکــر حمل ــدان مســلح، ب ــن دن ــا ب دشــمن ت
ــده اســت،  ــت آم ــا مل ــرم ب ــگ ن ــه جن ــوژی ب ــم و تکنول ــتوانه عل ــه پش و ب
ــگ  ــوان جن ــران ج ــه ای "افس ــام خامن ــر ام ــه تعبی ــه ب ــجو ک ــران دانش دخت
نــرم" هســتند، وظیفــه ای خطیــر دارنــد. در مقــام مقایســه می تــوان بیــن دو 
ــترکی  ــاد مش ــته اند، ابع ــح زیس ــگ وصل ــه در دوره جن ــان ک ــروه از زن گ

بــرای نقش آفرینــی یافــت. به عنوان مثــال:

1..تربیت.فرزندان

زنــان دوران جنــگ، بــرای تربیــت ســرباز همــت گماشــتند و زنــان امروز 
ــان آگاه و مجاهــد  بــرای تربیــت ســرباز. ســربازان آن روز دســت پرورده زن
بوده انــد و ســربازان امــروز تربیت شــده مــادران بــا بصیــرت. آن ســربازان در 

جنــگ ســخت و ایــن ســربازان بــرای مقابلــه در میــدان جنــگ نــرم.

2..همسران.فداکار

ــی شــد  ــاور مردان ــار و ی ــروز ی ــداکار دی ــوان همچــون همســران ف می ت
ــا آســیب های اجتماعــی،  ــه ب ــرای مقابل ــروز ب ــد؛ و ام ــه جنگیدن کــه مردان
ــی  ــد به خوب ــران می توانن ــرت، همس ــی و بصی ــاد آگاه ــاه، ایج ــرک گن ت

ایفــای نقــش کننــد.

3..حضور.حماسی

بــه اقتضــای ضــرورت، برخــی از دختــران در صحنه هــای نبــرد مســلحانه 
شــرکت کــرده و یــا برخــی بــه مــداوای مجروحــان می شــتافتند. امــروز نیــز 
ــی اســت کــه وظیفــه خــود را تشــخیص داده و در  ــد دختران جامعــه نیازمن
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ســنگر خانــواده بــه فرماندهــی مهم تریــن کانــون جامعــه همــت کننــد.

4..قناعت.و.رضایت

از مهم تریــن  ازدواج هــای کم هزینــه،  بــه  ساده زیســتی و رضایــت 
ــد  ــود؛ و امــروز همیــن نقــش می توان ــان مجاهــد دیــروز ب شــاخصه های زن
ــود را از  ــات خ ــران توقع ــم دخت ــرض کنی ــردد. ف ــا گ ــران ایف ــط دخت توس
ــع  ــه تب ــد، ب ــم کنن ــروز ک ــان دی ــد زن ــگام ازدواج همانن ــا هن ــران و ی همس
ــاد،  ــون فس ــکات همچ ــیاری از مش ــدن ازدواج، بس ــهولت و فراگیرش س

ــد. ــد ش ــل خواه ــریع تر ح ــه س ــاق و... در جامع ــاد، ط ــرقت، اعتی س

روش.سوم:.روایت.خاطره.محور

ــهدا  ــیره ش ــی از س ــان خاطرات ــه بی ــوان ب ــور می ت در روش خاطره مح
اشــاره نمــوده و نتایــج معرفتــی آن را بــا ســایر مــوارد ســخن تبییــن نمــود. 
ــر  ــجوی دخت ــب دانش ــا مخاط ــب ب ــرات متناس ــی از خاط ــه برخ ــل ب در ذی

ــردد: ــاره می گ ــب اش ــن قال ــتفاده در ای ــرای اس ب

1..عشق.به.همسر

همــه دورتــادور ســفره نشســته بودیــم. پــدر و مــادر مهــدی، خواهــر و 
ــرادرش. مــن رفتــم تــوی آشــپزخانه چیــزی بیــاورم. وقتــی آمــدم دیــدم  ب
ــش  ــه غذای ــت ب ــدی دس ــی مه ــد. ول ــان را خورده ان ــف غذایش ــه نص هم

نــزده تــا مــن بیایــم.1

1. جبل عاملی، احمد، یادگاران، ج10 )کتاب شهید زین الدین(، تهران، روایت فتح، 1381، ص16.
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نتیجه.اخالقی

خانواده هــای آســمانی، گاهــی روزهــای زندگــی مشترکشــان کــم، امــا 
ــد. بســیاری از  ــخ می مان ــد در تاری ــا اب ــی و گرمــی خانه شــان ت آوازه زیبای
شــهدایی کــه تــا پــای جــان بــرای دیــن و میهــن، ایســتادگی کردنــد، مجــرد 
ــن در  ــهید زین الدی ــون ش ــی همچ ــد. برخ ــز نبودن ــکار و خانمان گری و بی
ــن و کشــور ایســتاده و  ــت دی ــای حیثی ــه همســر، پ ــرام ب ــه و احت اوج عاق
ــا خــون  ــا زبــان، بلکــه ب ناموس پرســتی و خانواده دوســتی خــود را نه تنهــا ب

اثبــات کردنــد.

2..هدیه.ویژه

مصطفــی وارد شــد و یــک کادو آورد. رفتــم، بــاز کــردم، دیــدم یــک 
ــود. متــن زیبایــی هــم کنــارش  شــمع اســت. کادوی عقــد، شــمع آورده ب
بــود. ســریع کادو را بــردم قایــم کــردم. همــه گفتنــد: چــی هســت؟ گفتــم: 
ــه اســت،  نمی توانــم نشــان دهــم. اگــر می فهمیدنــد می گفتنــد دامــاد دیوان
ــاد  ــت: دام ــرم گف ــود. خواه ــادی نب ــمع آورده. ع ــروس کادو، ش ــرای ع ب
کجاســت؟ بیــاد. بایــد انگشــتر بدهــد به عــروس. آرام بــه او گفتــم آن کادو 
انگشــتر نیســت. خواهــرم عصبانــی شــد و گفــت: می خواهیــد امشــب مامــان 
بــرود بیمارســتان؟ دامــاد می آیــد و بــرای عقــد انگشــتر نمــی آورد؟ آخــر 
ایــن چــه عقــدی اســت؟ آبــروی مــا جلــوی همــه رفــت. گفتــم: خــوب چــه 
ــد  ــر کم ــم س ــم رفتی ــا ه ــره ب ــود. باالخ ــد بش ــه می خواه ــم؟ هرچ کار کن

مــادرم و حلقــه ازدواج او را دســتم گذاشــتم و آمــدم بیــرون.1

1. جعفریان، حبیبه، نیمه پنهان ماه، ج7 )چمران به روایت همسر(، تهران، روایت فتح، 1383، ص 25.
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نتیجه.اخالقی

همیشــه دنبــال بهترین هــا باشــید؛ امــا مــاک برتربــودن چیســت؟ توصیه 
می کنــم همیــن کتــاب "نیمــه پنهــان مــاه" را بخوانیــد تــا فکــر نکنیــد غــاده 
همســر چمــران، از خانوادهــای فقیــر و مســتضعف بــوده اســت؛ امــا عشــق 
واقعــی را بایــد اینجــا جســت وجــو کــرد. آن قــدر نــگاه چمــران بــه زندگــی 
خــاص اســت کــه حتــی بــرای مهم تریــن هدیــه زندگــی خــود، یــک شــمع 
ــمع،  ــی ش ــو نقاش ــوه آن، در تابل ــه جل ــعمی ک ــی آورد. ش ــادگار م ــه ی را ب

غــاده را صــد دل شــیفته لطافــت روح چمــران کــرده بــود.

3..عقد.ساده.)شهید.مهدی.زین.الدین(

ــن و  ــن. همی ــرای م ــود ب ــی ب ــه نهصدتومان ــک حلق ــان ی ــد عقدم خری
بــس. بعــد از عقــد رفتیــم حــرم. بعــدش گلــزار شــهدا. شــب هــم شــام خانــه 

مــا. صبــح زود مهــدی برگشــت جبهــه.1

نتیجه.اخالقی

آدم هــای بــزرگ در هیــچ شــرایطی تکلیــف اصلــی را فرامــوش 
نمی کننــد. حتــی ازدواج کــه بــرای برخــی مهم تریــن اتفــاق زندگــی 
اســت، بــرای بعضــی آدم هــا، نمی توانــد مانــع از حضــور حماســی و ایفــای 

ــد. ــش باش نق

4..محبتی.که.عیب.ها.را.می.پوشاند

دو مــاه از ازدواجشــان می گذشــت کــه دوســتش مســئله را پیش کشــید. 

1. جبل عاملی، پیشین، یادگاران، ج10 )شهید زین الدین(، تهران، روایت فتح، 1383، چ دوم، ص15.
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ــو از  ــرای مــن روشــن نشــد. ت ــز ب ــو باالخــره یــک چی غــاده! در ازدواج ت
ــاه  ــن کوت ــت. ای ــد اس ــن بلن ــی. ای ــراد می گرفت ــی ای ــتگارهایت خیل خواس
ــن اســت کــه می خواســتی کســی باشــد کــه سروشــکلش  ــل ای اســت. مث
ــر را کــه ســرش مــو  ــم چطــور دکت نقــص نداشــته باشــد. حــاال مــن تعجب
نــدارد، قبــول کــردی؟ غــاده یــادش بــود کــه چطــور بــا تعجب دوســتش را 
نــگاه کــرد. حتــی دلخــور شــد و بحــث کــرد کــه مصطفــی کچــل نیســت، 
ــا  ــه ت ــده ک ــه ش ــاده دیوان ــرد غ ــر می ک ــتش فک ــی. دوس ــتباه می کن ــو اش ت
ــرد و  ــاز ک ــه در را ب ــید خان ــه رس ــده. آن روز همین ک ــن را نفهمی ــاال ای ح
چشــمش افتــاد بــه مصطفــی. شــروع کــرد بــه خندیــدن. مصطفــی پرســید: 
ــته  ــک نشس ــه اش ــده ب ــم هایش از خن ــه چش ــاده ک ــدی؟ و غ ــرا می خن چ
بــود، گفــت: مصطفــی! تــو کچلــی؟ مــن نمی دانســتم. آن وقــت مصطفــی 
ــرای امــام موســی صــدر هــم  ــه را ب ــه خندیــدن و قضی هــم شــروع کــرد ب
تعریــف کــرد. از آن بــه بعــد آقــای صــدر همیشــه بــه مصطفــی می گفــت 

شــما چــه کار کردیــد کــه غــاده شــما را ندیــد؟1

نتیجه.اخالقی

ــه در بنــد قیافــه و مــال و  این طــور کــه معلــوم اســت، همســر چمــران ن
جمــال، بلکــه شــیفته کمــال همســرش بــوده اســت. حقــاً کــه خــدا خــوب 
دروتختــه را بــرای هــم جــور کــرده بــود. او هــم می دانســت کــه مــال دنیــا 
ــر  ــدر زر زرگ ــت. ق ــودن اس ــی ب ــد مصطف ــه می مان ــت و آنچ ــی نیس ماندن

شناســد قــدر گوهــر گوهــری.

1. جعفریان، پیشین، 1383، ص 24.
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5..عشق.به.همسر.در.کوران.مبارزه

آخریــن نامــه مصطفــی را بــاز کــرد و شــروع بــه خوانــدن کــرد: مــن در 
ایــران هســتم ولــی قلبــم بــا تــو در جنــوب اســت، در مؤسســه، در صــور. مــن 
ــر  ــا تــو مــی دوم زی ــم، می ســوزم و ب ــاد می زن ــا تــو احســاس می کنــم، فری ب
ــی روم،  ــرگ م ــو به ســوی م ــا ت ــم ب ــن احســاس می کن ــش. م ــاران و آت بمب
ــا کرامــت. مــن احســاس می کنــم  به ســوی شــهادت؛ به ســوی لقــای خــدا ب
ــل  ــو هســتم حتــی هنــگام شــهادت. حتــی روز آخــر در مقاب ــا ت هرلحظــه ب
خــدا. وقتــی مصیبــت روی وجــود شــما ســیطره می کنــد، دســتتان را روی 
دســتم بگیریــد و احســاس کنیــد کــه وجودتــان در وجــودم ذوب می شــود. 
عشــق را در وجودتــان بپذیریــد. دســت عشــق را بگیریــد. عشــق کــه مصیبت 

را بــه لــذت تبدیــل می کنــد، مــرگ را بــه بقــا و تــرس را بــه شــجاعت.1

نتیجه.اخالقی

همیــن خاطــرات و نوشته هاســت کــه وقتــی می خوانیــم می فهمیــم 
ــه  ــم. اینکــه آدمــی این گون ــز نمی دانی ــزرگ هیچ چی ــا از آدم هــای ب کــه م

هنرمندانــه، عرفــان و حماســه و عشــق را بــا هــم جمــع کــرده اســت.

6..فرزندم.فدای.امام

امام خامنه ای  )مدظله العالی( در خاطره ای می فرمایند:
در شــهری  ســخنرانی  داشــتم. بعــد از پایــان  ســخنرانی، همین کــه  

1. همان، ص 40.
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خواســتم  ســوار ماشــین  شــوم، دیــدم  خانمــی  پشــت  ســر پاســدارها خطــاب  
بــه  مــن  حــرف  می زنــد. گفتــم : راه  را بــاز کنیــد تــا ببینــم  ایــن  خانم  چــه  کار 
دارد. خانــم  آمــد و گفــت: از قــول  مــن  بــه  امــام بگوییــد بچــه ام  اســیر 
  دشــمن  بــود و اخیــراً مطلــع  شــدم  کــه  او را شــهید کرده انــد. بــه  امــام
بگوییــد فــدای  ســرتان ، شــما زنــده  باشــید. مــن  حاضــرم  بچه هــای  دیگــرم 

نیــز در راه  شــما شــهید شــوند.1

نتیجه.اخالقی
وقتــی مــادر می شــوید می فهمیــد یــک لحظــه بیمــاری فرزنــد، چگونــه 
خــواب از چشــمان مــادر می گیــرد. ایــن مادرهــای شــهید، مــادر بوده انــد. 
بــا همــان احساســات پــاک؛ امــا وقتــی پــای وظیفــه میــان می آیــد، احســاس 

مادرانــه، سراســر تبدیــل بــه شــعور و حماســه می شــود.

7..وقت.امام.را.نمی.گیرم

هیــچ مراســم خاصــی نداشــتیم. بــرای عقــد کــه می رفتیــم یــک جفــت 
ــرادر  ــم ب ــه خان ــرم ک ــکی س ــه مش ــود و مقنع ــم ب ــدی پای ــی بن ــش مل کف
حاجــی آن را برداشــت و جایــش یــک روســری کــرم داد. گفــت: شــگون 
نــدارد! حاجــی هــم بــا لبــاس ســپاه آمــد. البتــه لبــاس ســپاه بــرادرش، چــون 
ــود و  ــد ب ــد او کمــی بلن ــه ق ــد ب ــود. هرچن ــاس خودشــان نب ــه کهنگــی لب ب
حاجــی پاچه هــای شــلوار را بــرای آن کــه انــدازه شــود، گتــر کــرده بــود. 
ــه.  ــرای جبه ــد، فکــر می کــرد اعــزام اســت ب اگــر کســی ایشــان را می دی
ــم  ــرای عقــد بروی ــم: مــن فقــط یــک درخواســت دارم؛ ب ــه حاجــی گفت ب

تبلیغــات   ســازمان   تهــران،  خامنه ای )مدظله العالــی(«، ج1،  امــام  رهنمودهــای   »مجموعــه  والیــت  1. حدیــث  
ص26. اســامی،1376 
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ــا یکــی دو روز بعــد  ــد، ام ــی نزدن پیــش امــام. ایشــان آن لحظــه حرف
ــد و گفتنــد شــما هــر تقاضایــی داریــد انجــام می دهــم، ولــی از مــن  آمدن
نخواهیــد لحظــه ای از عمــر مــردی را کــه بایــد صــرف این همــه مســلمان 
ــم  ــل صــراط نمی توان ــم. ســر پ ــد خــودم اختصــاص بده ــرای عق شــود، ب

ایــن قصــور را جــواب بدهــم.1

نتیجه.اخالقی

خــوب بــودن آدم هــا دو جــور اســت. آدم هایــی کــه مثــل همــه 
اخاقــی  دقت هــای  ســر  از  خوبی شــان  کــه  آدم هایــی  و  خوب انــد؛ 
ــه او  ــی ک ــی، می فهم ــای زندگ ــه بازی ه ــط هم ــت. در وس ــی اس این چنین

پیچــش مــو را می دیــده و تــو مــو را.

8..سختی.خدمت.در.جنگ.)شهیده.مریم.فرهانیان(

ــه  ــه رزمنــدگان اســام ب مریــم و دوســتانش اگرچــه به قصــد خدمــت ب
ــه استقبالشــان نیامــد. حتــی  ــد، امــا هرگــز کســی ب بیمارســتان شــتافته بودن
ــد  ــروه جدی ــن گ ــد ای ــر می کردن ــه فک ــتان ک ــمی بیمارس ــتارهای رس پرس
آمده انــد تــا پســت سازمانی شــان را بگیرنــد، روی خوشــی بــه آنهــا 
ــا  ــه آن ه ــه کســی ب ــی ســخت می نمــود. ن ــدای کار خیل ــد. ابت نشــان ندادن
کار مــی داد و نــه جایــی بــرای اســتراحت بــود. مانــده بودنــد کــه از کجــا 
ــا جــا  ــود ت ــد، امــا آنچــه آن هــا را مصمــم کــرده ب بایــد کار را شــروع کن
ــد:  ــی می گوی ــه جوش ــود. فاطم ــام ب ــت در راه اس ــه خدم ــق ب ــد، عش نزنن
همــان روزهــای اول اتاقــی تقریبــاً بیســت متــری بــه مــا دادنــد کــه حــدود 

1. جعفریان، حبیبه، نیمه پنهان ماه، ج2 )همت به روایت همسر(، تهران، روایت فتح، 1380، ص21.
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ــود  بیســت نفــر در آن اســتراحت می کردیــم. اتــاق چیــزی شــبیه انبــاری ب
کــه خواهــران بــا مشــقت زیــاد آن را تمیــز کــرده، قابــل اســکان نمودنــد. 
بــه هــر نفرمــان یــک پتــوی ارتشــی دادنــد کــه روی موزاییک هــای کــف 
اتــاق بیاندازیــم. ایــن پتــو هــم حکــم زیراندازمــان بــود و هــم رواندازمــان. 
ــا  ــا مدت ه ــم. ت ــم و بخوابی ــان بپیچانی ــم آن را دور خودم ــور بودی ــا مجب م
غذایمــان یــک لیــوان ســوپ و به انــدازه یک کف دســت نــان تیــری بــود. 
ــف  ــر نص ــر نف ــه ه ــه ب ــد ک ــای می آوردن ــس چ ــک فاک ــا ی بعدازظهره
لیــوان چــای بــا حبــه قنــد می رســید. بعــد بایــد منتظــر شــام می ماندیــم کــه 

ــه.1 ــا ن ــید ی ــا می رس آی

نتیجه.اخالقی

ــگ را  ــس جن ــود. هیچ ک ــگ می ش ــگ، تن ــرای جن ــان ب ــی دلم گاه
ــا  ــد، تنه ــدن می تپ ــرای جنگی ــان ب ــه دلش ــی ک ــدارد و آدم های ــت ن دوس
ــوری و  ــری کاریکات ــه تصوی ــکنند ک ــا می ش ــت وپ ــاتی دس ــرای احساس ب
نوســتالژیک در ذهــن آنهــا پدیــد آورده اســت. ایــن خاطــره یــک بــرگ از 
هــزاران صفحــه ســختی های جنــگ اســت. آیــا حاضریــم در ایــن شــرایط 
ــن  ــه ای ــان ب ــام زم ــاری ام ــم ی ــر بدانی ــم؟ اگ ــی کنی ــه زندگ ــک هفت ی
ــدازه مســتلزم گرســنگی و ســختی اســت، هنــوز حاضریــم دعــای فــرج  ان
بخوانیــم؟ ســرباز بــودن آمادگــی بــرای ســر باختــن می خواهــد نــه حــرف 

زدن؛ کــه حافــظ فرمــود:
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

1. سالمی نژاد، عبدالرضا، دختری کنار شط، تهران، فاتحان، چاپ چهارم، 1391، ص103
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9..بیت.المال

شــاید تنهــا بــاری کــه ســرم داد زد، بــه خاطــر بیت المــال بــود. 
ــم و ســبزیجات  ــول، کاهــو و گل کل ــار جــاده اهــواز- دزف کشــاورزها کن
می گذاشــتند، می فروختنــد. مهــدی مــدام رفت وآمــد داشــت. گفــت: 
اگــر ســبزی چیــزی الزم دارم بنویســم، ازآنجــا بخــرد. خــودکارش گوشــه 
اتــاق بــود. برداشــتم کــه بنویســم، یک دفعــه داد زد: اون خــودکار رو 
ــال  ــن. اون م ــتفاده ک ــون اس ــودکار خودم ــت: از خ ــرجاش. گف ــذار س ب
ــن  ــده! م ــی ش ــردم چ ــر ک ــیدم. فک ــخصی. ترس ــتفاده ش ــه اس ــه ن بیت المال
ــو  ــم: ت ــن. گفت ــم؛ همی ــبزی را بنویس ــا س ــد ت ــم چن ــتم اس ــط می خواس فق
ــم،  ــان بگوی ــان و بهم ــدم از ف ــا آم ــری. ت ــخت می گی ــی س ــه خیل دیگ
گفــت: بــه کســی کار نداشــته بــاش. مــا بایــد ببینیــم حضــرت علــی و 

امــام چه طــور زندگــی می کننــد.1

نتیجه.اخالقی

بــرای آمادگــی بــه مقــام شــهادت، بایــد مراقــب همــه رفتارهــای 
ریزودرشــت باشــی. اگــر شــهادت، انتخــاب برتریــن آدم هاســت، پــس باید 
 بــرای برتــر بــودن تــاش کــرد. شــهدا بــه ســبک و مــرام امیرالمؤمنیــن
زیســتند و بــه ســبک او پــرواز کردنــد. ایــن داســتان مــا را یــاد داســتان شــمع 

می انــدازد. بیت المــال 

روش.چهارم:.روایت.سوژه.محور

اســتفاده از ســوژه های ســخن، بــرای ایجــاد جذابیــت و تنــوع در 

1. برادران، مریم، نیمه پنهان ماه )مهدی باکری به روایت همسر شهید(، تهران، روایت فتح، 1383، ص34.
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روایت گــری اســت. جذابیتــی کــه بــه دنبــال خــود، تأثیرگــذاری بیشــتری 
ــان  ــران جــوان کــه اســتفاده از بی ــا دخت ــژه در رابطــه ب را همــراه دارد. به وی
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــا، از اهمی ــرای آن ه ــی در کام ب ــری و زیبای هن
اســت. پیرامــون چیســتی و روش هــای ســاخت ســوژه های ســخن، مباحــث 
مفصلــی در کتــاب »راوی ویــژه مخاطــب دانش آمــوز« ذکــر شــده اســت. 
ــجوی  ــب دانش ــرای مخاط ــد ب ــاوت می توان ــدک تف ــا ان ــه ب ــی ک روش های
ــر  ــا مخاطــب دختــر، بایــد عــاوه ب ــر نیــز کارآمــد باشــد. در رابطــه ب دخت
ــر  ــکات زی ــه ن آنچــه در مباحــث ســوژه یابی مفصــًا ذکــر شــده اســت، ب

دقــت داشــته باشــیم:
گاهــی مخاطــب مــا نســبت بــه برخــی توصیه هــا و نصایــح مقــاوم و یــا  .

حتــی حســاس شــده اســت. اســتفاده خاقانــه از ســوژه های ســخن در 
ایــن مــوارد کارایــی ویــژه ای خواهــد داشــت.

ــتفاده از  . ــد اس ــر، نیازمن ــب دخت ــا مخاط ــب ب ــخن متناس ــوژه های س س
ــت. ــری اس ــح مفصل ت ــل و توضی ــتر و تحلی ــانه بیش ــا شناس ــوه زیب وج

ــه همه چیــز دقــت کنــد،  ــا چشــمی بینــا و گوشــی شــنوا، ب اگــر راوی ب
ــد. ــرار ده ــش ق ــد ســوژه های مناســبی را دســتمایه ســخن خوی می توان

ــن ســوژه ها، توســط خــود  ــرورش ای ــد می بایســت، ســاخت و پ هرچن
ــم: ــه مــواردی اشــاره می کنی ــه ب ــوان نمون ــا به عن ــرد، ام راوی صــورت پذی

1..دفن.شهدا

ــورهای  ــی از کش ــه خیل ــد ک ــت کرده ای ــئله دق ــن مس ــه ای ــال ب تابه ح
دنیــا کــه درگیــر جنــگ بوده انــد هــم ممکــن اســت ســرباز گمنــام داشــته 
ــوروی در  ــته اند. ش ــی نداش ــد مذهب ــا عقای ــادی از آن ه ــداد زی ــند؟ تع باش
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ــن  ــس و لنی ــرات مارک ــا تفک ــه ب ــت ک ــوری اس ــی دوم، کش ــگ جهان جن
ــا مفهومــی مثــل  ــراث دار آن اســتالین اســت. آن هــا ب ــا شــده و حــاال می بن
ــد؛  ــی دارن ــرق مل ــط ع ــد و فق ــی ندارن ــیم، ارتباط ــا می شناس ــه م ــهید ک ش
امــا ســربازان گمنامشــان کجــا دفــن شــده اند؟ ضلــع غربــی کاخ کرملیــن 
ــرام  ــک گارد احت ــال 1977 ی ــت. از س ــیه اس ــام روس ــربازان گمن ــای س ج
ــا  ــال ب ــد. هرس ــکیل ش ــوروی تش ــت ش ــت دول ــه دس ــره ب ــن مقب ــرای ای ب
تشــریفات خاصــی ســربازان، بــه قبــر لنیــن و ســربازان گمنــام ادای احتــرام 
ــان  ــد. تابه حــال اســم خیاب ــز چنیــن شــرایطی دارن ــد. فرانســوی ها نی می کنن
ــی از  ــه یک ــه ب ــر ک ــدود دو کیلومت ــی ح ــنیده اید. خیابان ــانزلیزه« را ش »ش
ــان  ــن خیاب ــا مشــهور اســت. شــانزلیزه، اصلی تری ــن خیابان هــای دنی زیباتری
پاریــس، محــل رژه نیروهــای ارتــش در روز ملــی فرانســه و نزدیــک کاخ 
الیــزه اســت. یــک ســمت ایــن خیابــان بــه میــدان »اتــوال« می رســد. میدانــی 
ــام  ــن ســربازان گمن ــون ســرباز فرانســوی و محــل دف کــه ســمبل یک میلی
فرانســه اســت. آمریــکا نیــز بــرای دفــن برخــی از ســربازان جنگــی خــود، 
دانشــگاه هایش را انتخــاب کــرده اســت. دانشــگاه کارولینــا، ابرلیــن و 
تورنتــو در کانــادا محــل دفــن ســربازان جنگــی اســت کــه بناهــای یادبــود 

ــکوهی دارد.1 باش
ــم  ــم، می بینی ــن کشــورها مقایســه کنی ــا ای ــان را ب ــم خودم اگــر بخواهی
کــه هنــوز بــرای ادای احتــرام و جبــران حــق شــهدای گمنامــی کــه هــم از 
جــان خــود گذشــتند و هــم از نــام خــود، راه زیــادی داریــم. به ویــژه  اینکــه 
ــن  ــی از همی ــه خیل ــی ک ــم. مفهوم ــاور داری ــهادت ب ــل ش ــی مث ــه مفهوم ب

ــد. ــا آن بیگانه ان ــورها ب کش

1. مشرق نیوز، www.mashreghnews.ir، کد خبر 373831.
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2..جنازه.های.تکه.تکه

دانشــجویان رشــته پزشــکی پــس از مدتــی بایــد بــا فضــای شــغلی خــود 
آشــنا بشــوند. تشــریح مرده، مشــاهده اجســاد، حضــور در اتاق عمــل و... همه 
اقداماتــی اســت تــا بتواننــد دانشــجویان را از نظــر روحــی بــرای رویارویــی بــا 
ایــن صحنه هــا آمــاده کننــد؛ امــا آیــا غیــر از تجربــه، عنصــر دیگــری وجــود 
دارد کــه دانشــجو بتوانــد ایــن صحنه هــا را بــرای بــار اول ببینــد و خــم بــه ابرو 
نیــاورد؟ یکــی دیگــر از آموزه هــای دفــاع مقــدس، اثبــات قــدرت ایمــان و 
ــه  ــدون هیــچ تجرب ــود. قدرتــی کــه حتــی دختــر هفده ســاله را ب شــجاعت ب

پیشــینی، در برابــر اجســاد تکه تکــه آدم هــا مقــاوم می کنــد.
خانــم میمنــت کریمــی دوســت و همــراه شــهیده مریــم فرهانیــان 
می گویــد: طبــق قــراری کــه بــا مریــم و چنــد نفــر دیگــر از بچه هــا گذاشــته 
ــه یــک بیمارســتان سرکشــی می کردیــم...  ــار ب بودیــم، هرچنــد روز یک ب
اواســط مهرمــاه بــود کــه بــرای سرکشــی بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی در 
کارون رفتــه بودیــم. ســاعتی قبــل قســمتی از شــهر را بمبــاران کــرده بودنــد. 
دقایقــی نگذشــته بــود کــه خودرویــی حامــل جنــازه وارد بیمارســتان شــد. 
از قــرار معلــوم پانــزده نفــر از اعضــای یــک خانــواده از محلــه ذوالقفــاری 
بودنــد. مــن و بچه هــای امدادگــر بــه ســمت ماشــین دویدیــم؛ امــا متأســفانه 
بــا صحنــه دل خراشــی مواجــه شــدیم. تمــام پانزده نفــر را تکه تکــه از زیــر 
آوار بیــرون کشــیده بودنــد و همگــی در دم، شــهید شــده بودنــد. تکه هایــی 
ــل  ــر قاب ــه دیگ ــی ک ــده و چهره های ــود ش ــه و کب ــای ل ــت وپا، بدن ه از دس
شناســایی نبودنــد. ولــی از تعــداد ســرها فهمیدیــم کــه چهــارده ســر در بیــن 
شــهدا وجــود دارد. ولــی تکه هــای بــدن دختــر دو یــا سه ســاله بــدون ســر 
بــود. هــر چــه دنبــال ســر گمشــده آن دختــر گشــتیم، آن را پیــدا نکردیــم. 
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ــه ویران شــده هــم رفتیــم، امــا اثــری از ســر کــودک نبــود.  ــه محل حتــی ب
فــردا صبــح چنــد نفــر از مــردم همــان محلــه بــه بیمارســتان مراجعــه کردنــد. 
بــه ســر و سینه شــان می زدنــد. در  همــه آن هــا اشــک می ریختنــد و 
دســت یکــی از آن آقایــان پارچــه ای بقچــه ماننــد بــود. آن را روی زمیــن 
گذاشــت و همان طــور کــه گریــه می کــرد، نشســت و پارچــه را بــاز کــرد. 
ــگاه  ــه آن ســر ن ــود. همــه مــا بهــت زده ب ــده ای ب ــع و تکان دهن ــه فجی صحن

ــودم.1 ــم. مــن بغــض کــرده ب می کردی

3..رابطه.عاشقانه

فکــر نکنیــد آدم هایــی که همــه زندگی شــان را وقف اســام کردنــد، از دنیا 
ــا عاشــق های  ــد. تفــاوت ایــن آدم هــا ب و عشــق های نهفتــه در آن بی خبــر بودن
ــرای هــدف اصلی شــان می خواســتند.  ــود کــه عشــق را ب مدعــی امــروز ایــن ب

محبــت را خدایــی تفســیر می کردنــد. غــاده همســر چمــران می گویــد:
وارد اتــاق شــدم. دیــدم مصطفــی روی تخــت دراز کشــیده. فکــر کردم 
ــیت  ــا حساس ــی چیزه ــی روی بعض ــیدم. مصطف ــت او را بوس ــواب اس خ
ــش،  ــوی پای ــذارم جل ــش را بگ ــدم دمپایی های ــه آم ــک روز ک ــت. ی داش
خیلــی ناراحــت شــد، دویــد، دوزانــو شــد و دســت هایم را بوســید. آن شــب 
خیلــی تعجــب کــردم کــه وقتــی حتــی پایــش را بوســیدم، تــکان نخــورد. 
احســاس کــردم بیــدار اســت، امــا چیــزی نمی گویــد؛ چشــم هایش را بســته 
ــما  ــم ش ــن می خواه ــی م ــوم؛ ول ــهید می ش ــردا ش ــن ف ــت: م ــود... و گف ب
ــردا از  ــن ف ــوم... م ــهید نمی ش ــد ش ــت ندهی ــر رضای ــد. اگ ــت بدهی رضای
اینجــا مــی روم و می خواهــم بــا رضایــت کامــل شــما باشــد. آخــر رضایتــم 

1. سالمی نژاد، پیشین، ص106.
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را گرفــت... دویــدم و کلــت کوچکــم را برداشــتم آمــدم پاییــن. نیتــم ایــن 
بــود مصطفــی را بزنــم، بزنــم بــه پایــش تــا نــرود... مصطفــی در اتــاق نبــود.1

4..عبادت.در.اوج.خستگی

ــم  ــد می کنی ــا او عه ــم و ب ــزی را می خواهی ــدا چی ــا از خ ــی وقت ه خیل
کــه اگــر حاجتمــان بــرآورده شــد، کاری را انجــام دهیــم. مثــًا نــذر 
می کنیــم، زیارت نامــه یــا قــرآن می خوانیــم، عمــل خیــری را انجــام 
ــان اســوه  ــی کــه در ایمــان و عرف ــی از آدم های ــا خیل ــا ب ــرق م ــم. ف می دهی
شــدند، ایــن اســت کــه مــا بــا خــدا بــر ســر چیزهایــی کــه نداریــم و نیــاز 
داریــم معاملــه می کنیــم. آن هــا پیــش از اینکــه از خــدا چیــزی بخواهنــد، 
بــه ایــن می اندیشــند کــه چگونــه از شــرمندگی نعمت هــای خــدا دربیاینــد. 
ــد،  ــر می کنن ــادت فک ــه عب ــم ب ــاش ه ــتگی و کار و ت ــا در اوج خس آن ه
چــون خــود را بدهــکار خــدا می داننــد نــه طلبــکار. همســر شــهید چمــران 
ــش  ــت. صورت ــجده می رف ــه س ــاز ب ــر نم ــد از ه ــی بع ــد: مصطف می گوی
ــن  ــید ای ــول می کش ــدر ط ــرد. چق ــه می ک ــد و گری ــاک می مالی ــه خ را ب
ــرای نمــاز شــب  بیــدار می شــد،  ســجده ها. نیمه هــای شــب کــه مصطفــی ب
ــد  ــه او اصــرار می کــردم کــه کمــی اســتراحت کن طاقــت نمــی آوردم و ب
وگرنــه بیمــار می شــود؛ امــا او می گفــت: تاجــر اگــر از ســرمایه اش خــرج 
کنــد، باالخــره ورشکســت می شــود، بایــد ســود دربیــاورد تــا زندگــی اش 
بگــذرد. مــا اگــر قــرار باشــد نمــاز شــب نخوانیــم، ورشکســت می شــویم.2

1. جعفریان، پیشین، 1383، ص43.
2. همان.



کتاب راوی ویژه مخاطب دانشجوی دختر88

5..نشانه.و.هویت

قــرآن کریــم می فرمایــد: ظاهــر انســان های مؤمــن نشــانگر ایمــان 
ــم  ــی ُوُجوِهِه ــیَاُهْم ِف ــم: »ِس ــح می خوانی ــه 29 ســوره فت آن هــا اســت. در آی
ــجده،  ــت س ــن عام ــان های مؤم ــخصه انس ــی مش ــُجوِد«؛ یعن ــِر السُّ ــْن أَثَ مِّ

روی پیشانی شــان اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه بســیاری از انســان ها در 
زندگــی خــود بــا چیزهایــی انــس می گیرنــد کــه حتــی ممکــن اســت پــس 
ــهدای  ــدن ش ــزان، ب ــوند. عزی ــناخته ش ــز ش ــان چی ــم به هم ــان  ه از مرگش
هویــزه زیــر تانک هــای دشــمن، چنــان صدمــه ای دیــد که شناســایی اجســاد 
ــا  ــرادران تفحــص، شــهیدان جنــگ را ب به راحتــی ممکــن نبــود. معمــوالً ب
ــان  ــدی هم ــهید علم اله ــاک ش ــا پ ــد؛ ام ــایی کردن ــان شناس پاک هایش
 ــام ــی کــه ام ــود. قرآن ــه ب ــس گرفت ــا آن ان ــود کــه ســال ها ب ــی ب قرآن
ــه  ــی ک ــدی زمان ــد. علم اله ــرده بودن ــا ک ــرای او امض ــه ای ب ــام خامن و ام
ــد  ــهید ش ــی ش ــت. وقت ــس داش ــه ان ــرآن و نهج الباغ ــا ق ــم ب ــود ه ــده ب زن
ــا  ــرار اســت کــه م ــم ق ــرض کنی ــد ف ــرآن شناســایی شــد. بیایی ــا همــان ق ب
ــا  ــروز م ــت ام ــد. هوی ــایی کنن ــت، شناس ــان اس ــه همراهم ــیائی ک را از اش
محتویــات گوشــی موبایلــی اســت کــه حــاال دیگــر همــراه همــه ماســت.

6..تعداد.ما.بیشتر.است

ــت  ــد، دق ــر داده ان ــی کــه از جنگ هــای پیامب ــه آمارهای ــا حــاال ب ت
ــر  ــا 950 نفــر مــرد جنگــی ســوار ب کرده ایــد؟ مشــرکین در جنــگ بــدر، ب
صــد اســب و هفت صــد شــتر، بــا ســپاه اســام مقابلــه کردنــد، درحالی کــه 
ــان در  ــکر یهودی ــود.1 لش ــن ب ــول 313 ت ــرت رس ــاران حض ــداد ی تع

1. قمی، شیخ عباس، منتهی اآلمال، قم، هجرت، 1382، ج1، ص114.
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جنــگ خیبــر بیــش از 20 هــزار نفــر بــوده1 و ایــن در حالــی اســت کــه ســپاه 
ــدق  ــگ خن ــد.2 در جن ــر بودن ــر 1600 نف ــگ خیب ــر اکــرم در جن پیامب
تعــداد دشــمن 14 هــزار نفــر بــود. درحالی کــه نفــرات ســپاه اســام از ســه 

ــر تجــاوز نمی کــرد.3 ــزار نف ه
ــتر  ــگ بیش ــروزی در جن ــرای پی ــر ب ــپاه کف ــخ س ــول تاری ــه در ط همیش
دســت وپا زده اســت. در همیــن جنــگ هشت ســاله، آمارهــا را باهــم مقایســه 
ــه  ــد درحالی ک ــم می ش ــور فراه ــی کش ــراق از س ــلیحات ع ــًا تس ــد. مث کنی
حتــی بــه مــا ســیم خاردار هــم نمی فروختنــد. صــدام از ســاح های شــیمیایی 

اســتفاده می کــرد، امــا مــا موشــک معمولــی هــم نداشــتیم.
ــود؟ نتیجــه   ــر چــه ب ــه ایمــان و کف ــل جبه ــت تقاب ــا ســرانجام و عاقب ام
ــم  ــم بگویی ــود؟ می خواهی ــه ب ــزه چ ــان و 22 روزه غ ــگ 33 روزه لبن جن
ــن اســت کــه اگــر  ــرآن ای ــارزه و جهــاد می شــود، منطــق ق ــای مب ــی پ وقت
ایمــان و صبــر داشــته باشــی، پیــروزی بــا توســت. نفــرات تــو بیشــتر اســت. 

ــد. ــاد نشــان می ده ــزرگ و زی ــو را در چشــم دشــمن ب خــدا ت
»و إذ یُریکُُموُهــم إذ إلَتَقیُتــم فــی أعُیِنِهــم َقلیــالً َو یَُقلِّلُکُــم ِفــی أعُیِنِهــم لَِیقِضــَی 

اللــُه أمــراً کاَن َمفعــوالً َو إلَــی اللــِه تُرَجــُع االُمــوُر؛

ــد  ــه رو شــدید، خداون ــا دشــمن روب ــگام را کــه وقتــی ب ــد آن هن ــاد آوری ــه ی و ب

دشــمن را در چشــم شــا کــم منــودار کــرد )تــا قــوی دل شــوید( و شــا نیــز در چشــم 

دشــمن کــم منــودار شــدید تــا خداونــد آن را در قضــای حتمــی خــود مقــدر منــوده و 
اجــرا منایــد و به ســوی اوســت بازگشــت امــور«.4

1. سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسام، تهران، فرهنگ اسامی، 1371، ص389.
2. همان، ص391.
3. همان، ص329.

4. انفال،44.



کتاب راوی ویژه مخاطب دانشجوی دختر90

جهــاد امــروز بــرای یــک دختــر جــوان، حفــظ ســرخی خــون شــهید بــا 
ســیاهی چــادر اســت. دانشــجوی عزیــز، اگــر بــا حجــاب کامــل در مکانــی 
ــا بی حجاب هــا  ــه ب حاضــر شــدی کــه احســاس کــردی ممکــن اســت غلب

باشــد، خداونــد وعــده داده کــه اثــر کار تــو را بیشــتر خواهــد کــرد.

7..یک.زندگی.امن.و.آرام

چــه بســیارند دخترهــای دم بختــی کــه وضعیــت زندگــی خــود بعــد از 
ازدواج را تصــور می کننــد. اینکــه در خانــه خــود، در محیطــی امــن و بــدون 
دغدغــه زندگــی کننــد. اینکــه مشــکل دوری و مالــی و هیــچ اضطــراب و 
دلواپســی نداشــته باشــند. ایــن روزهــا احتمــاالً آغــاز ســال های خوشــبختی 
یــک دختــر اســت. ایــن هــدف و آرزو، بســیار خــوب اســت و پســندیده؛ و 
وقتــی بهتــر اســت کــه زمینه ســاز ایجــاد خانــواده ای ســالم و فرزندانــی بــا 

تربیــت صحیــح باشــد؛ امــا...
امــا اگــر روزی مشــکات ســراغتان آمــد، بــرای ایجــاد اراده و تصمیــم 
مبــارزه بــا مشــکات می توانیــد از خیلــی دخترهــای نوعروســی یــاد بگیریــد 
ــیطره   ــم در دوران س ــی، آنه ــخصیت انقاب ــک ش ــا ی ــا ب ــه ازدواج آنه ک
ــیلپور  ــری س ــت. کب ــان می گرف ــواب را از چشمانش ــاواک، خ ــنگین س س
ــو ازدواج  ــهید اندرزگ ــا ش ــی ب ــت. وقت ــن نوعروس هاس ــی از همی ــام یک ن
می کنــد، تــازه دوران خانــه به دوشــی آغــاز می شــود. از اینجــا را بــه زبــان 

ــم: ــت می کنی ــودش روای خ
اولیــن بــار یک ســال پــس از ازدواجمــان بــود کــه شــهید اندرزگــو بــه 
ــران  ــذر ته ــان در چی ــم. آن زم ــا بروی ــد از اینج ــد بای ــده و گفتن ــه آم خان
ــه  ــد اولــم ســه مــاه داشــت. او را برداشــتم و ب ســاکن بودیــم. مهــدی فرزن
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ــدون اینکــه وســایل زندگــی همراهمــان باشــد،  قــم رفتیــم. دو مــاه اول، ب
در منــزل طلبــه ای از دوســتان همســرم مهمــان شــدیم. دو مــاه بعــد بــه خانــه 
ســرزدیم و وســایل را جمــع کــره و دوبــاره بــه قــم برگشــتیم. چنــدی بعــد 
ــده را  ــاث باقیمان ــرده و اث ــه ک ــذر حمل ــه چی ــه خان ــاواک ب ــن س مأموری
غــارت کــرده و رفتنــد. بعــد از آن متوجــه شــدیم کــه در قــم نیــز ردمــان 
ــهد  ــد مش ــد بع ــم. مقص ــر می رفتی ــای دیگ ــد به ج ــن بای ــد؛ بنابرای را یافته ان
بــود؛ امــا بــه دلیــل ردیابــی ســاواک نتوانســتیم مــدت زیــادی را در جــوار 
حضــرت رضــا بمانیــم. از مشــهد بــه زابــل رفتیــم تــا از مــرز افغانســتان 
بتوانیــم از مــرز خــارج شــویم. آن زمــان 17 ســال بیشــتر نداشــتم بــا بچــه ای 
ــاح  ــرم ص ــدا همس ــکم. ابت ــه در ش ــی چندماه ــل و جنین ــک در بغ کوچ
ــل  ــی در زاب ــردم بوم ــن م ــرد. بی ــرز بب ــرف م ــود به ط ــا خ ــرا ب ــت م ندانس
ســاکن شــدم و همســرم رفــت. بعــد از چنــد هفتــه، ســید بــه دنبالــم آمــد و 
مــرا ســوار اســب کردنــد تــا به طــرف افغانســتان برویــم. در افغانســتان هــم 
بعدازاینکــه در یکــی از روســتاهای مــرزی در طویلــه ای ســاکن شــدیم، بــاز 
ــا نفــس گــرم ســید و دعاهــای او  ــد؛ ام هــم می خواســتند ســروقتمان بیاین

بــار دیگــر خطــر را رفــع کــرد.1

روش.پنجم:.آماری

ــت  ــم به دس ــی را درراه عل ــب عال ــگاه ها مرات ــه در دانش ــی ک خانم های
ــه   ــون رتب ــته های گوناگ ــری در رش ــای سراس ــا در کنکوره ــد و ی آورده ان
اول و دوم شــده اند، وقتــی در جامعــه مــا نمــود پیــدا می کننــد، جمهــوری 
اســامی ســربلند می شــود و افتخــار می کنــد. ایــن، افتخــاری اســت بــرای 
ــه مشــغول ســازندگی  ــن دوران، این گون ــی اســام کــه در ای احــکام نوران

1. ابتهاج شیرازی، فریبا، از حماسه برترید، تهران، آرمان براثا، 1391، صص19 - 21.
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ــی کــه از همه طــرف امــواج تبلیغــات غلــط انحرافــی در  اســت و در جهان
جریــان اســت، زن مســلمان، بــا ایــن شــجاعت و اســتقال رأی، خــودش را 

ــرکاِت اســام اســت.1 ــا از ب ــد نشــان دهــد. این ه می توان
ــوان پاســخ داد.  ــر می ت ــه بســیاری از شــبهات بهت ــام، ب ــا آمارهــا و ارق ب
آمــار در بســیاری از مواقــع می توانــد دغدغه هــا و ســؤاالت مخاطــب 
دختــر، همچــون میــزان اهمیــت نقــش زن در جامعــه، تاریــخ و... را 

ــاند. ــخ برس ــه پاس ــر ب راحت ت

الف:.نکات

ــر را انتخــاب  . ــع معتب ــاً مناب ــام، حتم ــار و ارق ــت آم در انتخــاب و دریاف
کنیــد.

ــم پســران نیســت،  . ــا رق ــام قابل مقایســه ب ــار و ارق ــواردی کــه آم در م
ــژه ای دارد.  ــت وی ــی، اهمی ــات تکمیل ــه توضیح ــل و ارائ روش تحلی
بــرای مثــال هرچنــد بیشــتر شــهیدان جنــگ را مــردان تشــکیل 
ــا،  ــی آماره ــریع برخ ــتخراج س ــا اس ــد ب ــا راوی می توان ــد، ام داده ان
ــوان پشــتوانه ایــن  ــران و همســران شــهید را به عن تعــداد مــادران، دخت

ــد. ــبه کنن ــدس محاس ــاد مق جه
ــا  . ــر و ی ــجویان دخت ــی از دانش ــار دقیق ــه آم ــوارد ک ــیاری از م در بس

ــًا  ــد. مث ــد آمارســازی کن ــدارد، راوی می توان ــه وجــود ن ــان جامع زن
ــر  ــد را تقســیم ب ــاری کــه از کل در دســت داری ــا یــک شــگرد، آم ب
ــی  ــًا وقت ــد. مث ــه دی ــان ارائ ــار زن ــوان آم ــی را به عن ــرده و نیم دو ک
می خواهیــم بگوییــم آمــار کل دانشــجویان چهــار میلیــون و چهارصــد 

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار جمعی از زنان، 1371/9/25.



93

ــًا  ــا مث ــد. ی ــر دخترن ــون نف ــدود دو میلی ــلماً ح ــت، مس ــر اس ــزار نف ه
ــر  ــون نف ــران 20 میلی ــی ای اگــر در ســال 1358، از جمعیــت 35 میلیون
رأی داده انــد، یعنــی تقریبــاً همــه مــردم واجــد شــرایط پــای صنــدوق 
ــام دســتور تشــکیل  ــی کــه حضــرت ام ــا جای حاضــر شــده اند. ت

ارتــش بیســت میلیونی داده و می فرمایــد:
ــک  ــه ی ــود ک ــور بش ــد این ط ــا بای ــد همه ج ــان بدهی ــا را یادش جوان ه
مملکتــی بعــد از چنــد ســالی کــه بیســت میلیــون جــوان دارد، بیســت میلیون 
تفنــگ دار داشــته باشــد و بیســت میلیــون ارتــش داشــته باشــد و یــک چنیــن 

مملکتــی آســیب پذیر نیســت.
ــه  ــت. چراک ــوده اس ــر ب ــی زن مدنظ ــون ارتش ــلماً ده میلی ــن، مس بنابرای

ــد. ــران زن بوده ان ــت ای ــی از جمعی نیم
برخی از مهم ترین آمارهایی که موردنیاز راوی است عبارت اند از: .

ب:.آمارهای.مربوط.به.زنان.در.دفاع.مقدس

شهیدان.زن

آمار زنان شهید دفاع مقدس حدود هفت هزار نفر است؛1 .

در بیــن اســتان های کشــور، مرزنشــینان کرمانشــاه، بــا 998 زن شــهید،  .
رتبــه دوم شــهیدان زن را دارنــد؛2

ــرد  . ــرگان ک ــروه پیش م ــو گ ــر عض ــیزده نف ــهیدان زن، س ــن ش از بی
بوده انــد؛3 مســلمان 

ــار و  ــس ســازمان نشــر آث ــم مجتهــدزاده، رئی ــل از مری ــه نق ــاع مقــدس،www.defapress.ir، ب 1. خبرگــزاری دف
ــر: 2350712. ــه خب ــدس، 92/10/28. شناس ــاع مق ــان در دف ــارکت زن ــای مش ارزش ه

2. همان.
3. . خبرگــزاری تســنیم،www.tasnimnews.com بــه نقــل از مدیــرکل امــور بانــوان اســتاندار کردســتان، شناســه 
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جانبازان.زن

حــدود شــش هــزار نفــر، تعــداد زنانی اســت کــه از راه هــای گوناگون  .
ماننــد مبــارزه مســتقیم، بمبــاران و... مصدوم شــده اند؛1

تعــداد دقیــق جانبــازان زن، پنــج هــزار و 735 نفــر اســت کــه از ایــن  .
ــد؛2                     تعــداد ســه هــزار و 75 نفــر بــاالی 25 درصــد جانبــازی دارن

اســتان کرمانشــاه، بــا شــانزده هــزار و 696 جانبــاز زن، رتبــه اول را در  .
ــن اســتان های کشــور دارد؛3 بی

همسران.شهدا

کل آمار همسران شهید، 64 هزار و 699 نفر است؛4 .

همســران شــهدا درمجمــوع 144 هــزار و 525 فرزند شــهید را سرپرســتی  .
ــد؛5 کرده ان

دختران.شهدا

69 هــزار و 146 نفــر دختــر شــهید داریــم کــه از ایــن آمــار 37 هــزار  .
ــر  ــزار و 27 دخت ــرد و 32 ه ــدر، مج ــهادت پ ــان ش ــر، زم و 119 دخت

ــد؛6     ــل بوده ان متأه

خبر: 1343.
.2014/04/10 ،shohadayezan.ir ،1. پایگاه اینترنتی زنان شهیده

2. . همان.
ــان در  ــار و ارزش هــای مشــارکت زن ــم مجتهــدزاده، رئیــس ســازمان نشــر آث ــه نقــل از مری 3. خبرگــزاری مهــر، ب

ــر: 2350712. ــه خب ــدس، www.mehrnews.com، شناس ــاع مق دف
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــان بنی ــت و درم ــاون بهداش ــور، مع ــا عباس پ ــل از عبدالرض ــه نق ــدس، ب ــاع مق ــزاری دف 4. خبرگ

ایثارگــران، 29 /7/ 1392.
5. همان.

ــور  ــهید و ام ــاد ش ــان بنی ــت و درم ــاون بهداش ــور مع ــا عباس پ ــل از عبدالرض ــه نق ــدس، ب ــاع مق ــزاری دف 6. خبرگ
ــر 1392. ــران، 29 مه ایثارگ



95

مادران.شهید

بــا توجــه بــه آمــار 200000 هزارنفــری شــهدای دفــاع مقــدس، پــس  .
حــدوداً 200 هــزار مــادر شــهید داشــته ایم. البتــه امــروز از ایــن آمــار، 

حــدود120 هــزار مــادر شــهید در قیــد حیات انــد؛1

ج:.آمارهای.مربوط.به.دانشجویان.دختر.کشور

ــی در  . ــای علم ــک گروه ه ــه تفکی ــور ب ــجویان کش ــداد کل دانش تع
ســال 1367 و 2:1391

1391-13671392-1368جنسگروه تحصیلی

جمع
1788872299858مرد

718222136022زن

پزشکی
3765970954مرد

27857148376زن

علوم انسانی
41377804119مرد

262051124533زن

علوم پایه
2383490983مرد

12871204245زن

فنی مهندسی
594291131621مرد

2689373415زن

1. همان.
.www.amar.org.ir ،2. درگاه ملی آمار
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کشاورزی و 
دامپزشکی

12870114693مرد

288137311زن

هنر
371887488مرد

1912148142زن

د:.نمونه.روایت.گری

ــرای آغــاز یــک  ــد ب ــر را می توانی ــاری زی هــر یــک از تحلیل هــای آم
ــد: ــه کار بری ــا موضوعــات یادشــده ب روایت گــری ب

بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت کشــور نســبت بــه ســال 1367 کمتــر از دو  .
برابــر شــده، امــا تعــداد دانشــجویان رشــد دوازده برابــری داشــته اســت.1 
ــه  ــه ب ــش توج ــردم، افزای ــی م ــد فرهنگ ــان دهنده ی رش ــار نش ــن آم ای

تحصیــل دختــران و به تبــع آن تولیــد علــم بــا شــتابی بیشــتر اســت.
در ســال 1367، نســبت آمــاری دانشــجویان پســر بــه دختــر، هفتــاد بــه  .

ــه رقمــی حــدود پنجــاه  ــم در ســال 1392 ب ــن رق ــا ای ســی اســت؛ ام
ــر  ــه ام ــی ب ــه کاف ــانگر توج ــود نش ــن خ ــت. ای ــیده اس ــاه رس ــه پنج ب

ــران اســت. ــل دخت تحصی
ــران 43  . در رشــته پزشــکی در ســال 1367، پســران 57 درصــد و دخت

ــا  ــد، ام ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــگاه را ب ــی های دانش ــد کرس درص
ــد  ــت. 68 درص ــده اس ــس ش ــًا برعک ــال 1392 کام ــم در س ــن رق ای

ــد. ــکیل داده ان ــران تش ــکی را دخت ــجویان پزش دانش
در علــوم انســانی کــه نشــانگر رشــد فرهنگــی و علمــی جامعــه و البتــه  .

ــران  ــرای دخت ــرای پســران و 39 درصــد ب دانشجوســت، 61 درصــد ب

1. خبرگزاری ایرنا، به نقل از فرجی دانا، وزیر سابق علوم، کد خبر: 81041858،. 1392/11/23
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ــران،  ــمت دخت ــه س ــال 1392 ب ــرازو، در س ــه ت ــن کف ــت. ای ــوده اس ب
بیشــتر متمایــل شــده اســت. به طوری کــه 60 درصــد دانشــجویان 

ــر و 40 درصــد دانشــجویان پســر هســتند. دخت
ــهید،  . ــزار ش ــش از 200 ه ــر و بی ــجوی دخت ــون دانش ــش از دو میلی بی

ــاد  ــد، ی ــده کن ــهید را زن ــک ش ــاد ی ــد ی ــجو بخواه ــر ده دانش ــر ه اگ
ــرد. ــد ک ــر خواه ــان را پ ــران و جه ــر ای ــهدایمان، سرتاس ــه ش هم

ــد و از او  . ــر ســری بزنن ــادر شــهید، ده دانشــجوی دخت ــر م ــه ه اگــر ب
ــادآوری  ــهید، ی ــادران ش ــه م ــب هم ــد، به این ترتی ــی کنن احوال پرس

ــد شــد. خواهن
ــد، 200  . ــته باش ــر داش ــک خواه ــط ی ــور متوس ــهید به ط ــر ش ــر ه اگ

ــت. ــوده اس ــرادر ب ــم به راه ب ــر چش ــزار دخت ه
148 هــزار دانشــجوی دختــر در رشــته هنــر داریــم. اگــر هرکــدام دو  .

اثــر هنــری دربــاره یــک شــهید بســازند، همــه شــهیدان مــا را معرفــی 
خواهنــد کــرد.

ــر  . ــانی اگ ــوم انس ــر عل ــجوی دخت ــد دانش ــون و ص ــش از یک میلی بی
هرکــدام تنهــا یــک مقالــه دربــاره فرهنــگ جهاد و شــهادت بنویســند، 
ــد. ــه جهــان علمــی هــم صــادر کرده ان فرهنــگ جهــاد و شــهادت را ب

پــس از ارائــه آمــار و تحلیــل آن، روایت گــری را بــا آیــات و روایــات 
و ســایر مــواد ســخن ادامــه دهیــد.

روش.ششم:.روایت.تطبیقی

ــه دختــران  ــه الگــو ب ــرای ارائ آنچــه پیــش از معرفــی ســبک تطبیقــی ب
ــر دوره ای  ــه در ه ــت ک ــن اس ــود، ای ــر داده ش ــت تذک ــوان، الزم اس ج
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معنــای جهــاد و موفقیــت و از ســوی دیگــر مصادیــق شــیطان و دشــمن فرق 
می کنــد؛ بنابرایــن آنچــه باعــث می شــود یــک زن در تاریــخ اســوه شــود، 
نیــروی ایمــان، تــاش و اســتقامت اوســت؛ و ایــن مســئله در هــر دوره ای 

بــروز و ظهــور ویــژه ای داشــته اســت. 
امام خامنه ای دراین باره می فرمایند:

خواهــران مــن! دختــران مــن! بانــوان کشــورهای اســامی! بدانیــد؛ در هــر 
زمانــی، در هــر محیــط کوچکــی، در هــر خانــواده ای کــه زنــی بــا ایــن تربیت 
توانســت رشــد بکنــد، همــان عظمــت را پیــدا کــرد، مخصــوص صدر اســام 
ــن  ــم ای ــر ه ــت کف ــی در دوران حاکمی ــاق، حت ــی در دوران اختن ــود؛ حت نب
ممکــن اســت. اگــر خانــواده ای توانســتند دختــر خودشــان را درســت تربیــت 
کننــد، ایــن دختــر یــک انســان بــزرگ شــد. مــا در ایــران  هــم داشــتیم، در 

زمــان خودمــان  هــم داشــتیم، در خــارج از ایــران  هــم داشــتیم.1
ــم. معمــوالً ایــن  ــه ایجــاد تطبیــق می کنی در ایــن ســبک، بیــن دو حادث
ــای  ــت ارزش ه ــرار اس ــوده و ق ــی ب ــی متفاوت ــطوح ارزش ــوادث، در س ح
ــوان  ــه دیگــر کشــف و منتقــل شــود. به عن ــه کمــک حادث ــه، ب یــک حادث
ــا مــادری کــه  مثــال تطبیــق حادثــه شــهادت آرایش گــر همســر فرعــون، ب
ــام  ــود، تم ــث می ش ــت داده، باع ــود را از دس ــز خ ــد عزی ــگ چن در جن
ارزش هایــی کــه بــرای داســتان اول در روایــات خوانده ایــم، بــرای داســتان 
دوم نیــز تداعــی شــود. بــرای اجــرای ایــن روش، داســتانی را ذکــر نمــوده 
و پــس از کشــف وجــوه مشــابهت، بــا داســتان دوم تطبیــق دهیــد. به خاطــر 
داشــته باشــید کــه الزم نیســت بــرای همــه نــکات و شــاخصه های زن 
ــه  ــدد یافت ــتان های متع ــد، داس ــان می کنی ــتان اول بی ــه در داس ــدی ک مجاه

1. زن از دیدگاه مقام معظم رهبری، صص 88 - 93.
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و یــا دنبــال داســتانی باشــید کــه در همــه وجــوه قابــل تطبیــق باشــد. بلکــه 
اگــر حتــی یــک شــباهت و مطابقــت نیــز وجــود دارد، بــا بیــان و پــرورش 
کافــی، قابــل اســتفاده و البتــه زیبــا و ثمربخــش اســت. اگــر بــه نمونه هــای 
زیــر دقــت کنیــد، بــه ســهولت می توانیــد روایت هــای تطبیقــی بســیاری را 

تولیــد کنیــد.

نمونه.های.تطبیق.داده.شده

الف:.قمر،.مادر.وهب.و.مادر.چهار.شهید

ــور  ــود حض ــر خ ــادر و همس ــراه م ــه هم ــا ب ــی در کرب ــب نصران وه
یافــت. پــس از یــک دور مبــارزه، بــه ســمت مــادرش بازگشــت و گفــت: 
ــوم  ــنود نمی ش ــو خش ــن از ت ــت: م ــادر گف ــدی؟ م ــی ش ــن راض ــا از م آی
ــب را  ــر وه ــمن س ــوی. دش ــته ش ــین کش ــش روی حس ــه پی ــر آنک مگ
بریــد و نــزد مــادرش انداخــت. مــادر، خــون از چهــره فرزنــد پــاک کــرد و 
خــدا را ســتایش نمــود و ســر را به ســوی ســپاه یزیــد انداخــت. نقــل اســت 
کــه مــادر وهــب پــس ازآن بــا عمــود خیمــه، یــک و بــه قولــی دو تــن را بــه 
ــام از معرکــه خــارج شــد. در آخرســر  ــان ام هاکــت رســاند و به فرم

ــه شــهادت رســاند.1 ــادر وهــب را ب ــان او، م غــام شــمر به فرم
ــدان  ــه فرزن ــدازد ک ــی می ان ــاد مادران ــه ی ــا را ب ــب م ــادر وه ــتان م داس
خــود را از زیــر قــرآن رد کــرده و بــه میــدان جنــگ فرســتادند. مادرانــی کــه 
ــرای  ــه ب ــراز پیشــمانی نکــرده و قهرمانان ــدان خــود اب هیــچ گاه از اعــزام فرزن
دفــاع از والیــت ایســتادند. بــرای مــا دل باخته هــای تعلقــات دنیایــی، ســخت 
ــوز خــود را  ــا هن ــد خــود را داده ام ــار فرزن ــادری کــه چه ــدن م اســت فهمی

1. خوارزمی، مقتل الحسین خوارزمی، ج2، ص16.
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ــا،  ــس و محمــد جوادنی ــی، یون ــادر شــهیدان احمــد، عل ــد. م بدهــکار می دان
آن قــدر ایمــان باالیــی دارد کــه وقتــی بــا او مصاحبــه می کننــد و می گوینــد 
متــن مصاحبــه را می خواهیــم در روز وفــات ام البنیــن منتشــر کنیــم، می گویــد: 

مــن کجــا و ام البنیــن کجــا. پســران مــن فــدای پســران ام البنیــن.1

ب:.هانیه.همسر.وهب.و.فهیمه.بابائیان.پور

ــده روز  ــا هف ــت و تنه ــال داش ــت وپنج س ــورا بیس ــب در روز عاش وه
از دامــادی خــود را ســپری کــرده بــود. پس ازآنکــه وهــب از میــدان 
بازگشــت، مــادر او را بــه جنــگ دوبــاره تشــویق نمــود؛ امــا هانیــه همســر 
ــود گفــت:  ــده ب ــار نیام ــی از شــوهر کن ــا مســئله جدای ــوز ب وهــب کــه هن
ــه درد  ــم را ب ــن و دل ــا مک ــت مبت ــه فراق ــرا ب ــوگند م ــدا س ــه خ ــو را ب ت
ــه  ــدم! از تقاضــای همســرت روی گــردان و ب ــادرش گفــت: فرزن ــاور. م نی
ــفاعت  ــا از ش ــگ ت ــرت بجن ــر پیامب ــد دخت ــرو و در رکاب فرزن ــدان ب می
ــا  ــت ت ــدان بازگش ــه می ــب ب ــوی. وه ــد ش ــت بهره من ــدش در روز قیام ج
ــه دســت  اینکــه دســتانش قطــع شــد. در ایــن هنــگام همســرش عمــودی ب
گرفــت و به ســوی او آمــد و گفــت: پــدر و مــادرم بــه فدایــت. درراه 
ــارزه کــن! وهــب می خواســت او  ــاکاِن حــرم رســول خــدا مب ــاری پ ی
را بــه خیمــه برگردانــد ولــی همســرش گفــت: هرگــز مراجعــت نمی کنــم 
ــْن  ــم ِم ــود: ُجزیُْت ــین فرم ــوم.امام حس ــته ش ــت کش ــه همراه ــر این ک مگ
ــه. از اهل بیــت مــن جــزای خیــر  اهل بیــت خیــراً إْرجعــی إلــی النســاء یرحمــک اللّ

ــب  ــر وه ــرد. همس ــا برگ ــد به ســوی زن ه ــو را رحمــت کن ــاد. خــدا ت ــره شــا ب به

ــه فیــض شــهادت نائــل  ــا ب ــد ت مراجعــت کــرد؛ ولــی وهــب در میــدان مان

1. پایگاه اطاع رسانی محافل مذهبی، aghigh.ir، مصاحبه با مادر شهیدان جوادنیا، کد خبر 25826.
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گشــت. برخــی گفته انــد: همســر وهــب همــراه شــوهرش بــه حضــور امــام 
حســین رســید و در محضــر آن حضــرت دو تقاضــا کــرد. اول اینکــه 
ــه  ــرود؛ و دوم اینک ــت ن ــه بهش ــدون او ب ــر، ب ــه گاه محش ــب در عرص وه
ــران و  ــزد دخت چــون غریــب و تنهــا اســت، به عنــوان کنیــز و خدمتــکار، ن

ــد.1 ــام حســین بمان ــران ام خواه
چند نکته در این داستان قابل توجه است:

وهب تنها 17 روز از دامادی خود را سپری کرده بود؛ .

همسر وهب به راحتی نمی توانست دوری از شوهر را بپذیرد؛ .

ــب  . ــه وه ــاند ک ــی می رس ــت او را به جای ــام اهل بی ــه مق ــت ب معرف
ــد؛ ــاره تشــویق می کن ــارزه دوب ــرای مب را ب

ــود،  . ــود می ش ــر خ ــدن همس ــه جنگی ــی ب ــی راض ــب وقت ــر وه همس
خــودش بــه دســت او ســاح می دهــد؛

همسر وهب مورد دعای امام حسین قرار میگیرد؛ .

ــه  . ــوط ب او دو تقاضــا از امــام حســین کــرده اســت کــه یکــی مرب
ــه آخــرت اســت؛ ــا و دیگــری متعلــق ب دنی

می توانیــم بــرای هــر یــک از ایــن نــکات نهفتــه در داســتان، خاطراتــی 
را از مــادران و همســران شــهدا پیــدا کنیــم. مثــًا بــرای:

تشــویق بــه مبــارزه و جهــاد، مخاطــب را متوجــه داســتان خانــم فهیمــه  .
ــد. ــای فهیمــه2 کنی ــاب نامه ه ــور و کت بابائیان پ

درخواســت از امــام حســین بــرای شــفاعت در قیامــت را مقایســه  .
ــور و شــهید  ــه عقــد فهیمــه بابائیان پ ــن داســتانی کــه خطب ــا ای ــد ب کنی

.www.wikifeqh.ir ،1. ویکی فقه، دانشنامه حوزوی
ــوی  ــه از س ــادق زاده ک ــا ص ــهید غامرض ــر ش ــای همس ــت از نامه ه ــه ای اس ــه«، مجموع ــای فهیم ــاب »نامه ه 2. کت

ــت. ــر شده اس ــر منتش ــوره مه ــارات س انتش
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صــادق زاده را حضــرت امــام خمینــی خوانــد. نقــل اســت وقتــی 
امــام خمینــی از فهیمــه بــرای جــاری ســاختن صیغــه عقــد، 
وکالــت خواســت، فهیمــه بــا کامــی رســا بــه امــام عــرض کــرد: 
ــیدند:  ــب پرس ــا تعج ــان ب ــت. اطرافی ــروط اس ــن مش ــت م ــواب مثب ج
چــه شــرطی؟ فهیمــه بــه امــام گفــت: بــه شــرط دعــای شــما بــرای 
ــا و قبــول شــفاعت مــا در آخــرت.1 شــهادت هــر دوی مــا در ایــن دنی

اینکــه همســر وهــب مــورد دعــای خیــر امــام حســین قــرار  .
ــام از  ــرت ام ــی حض ــکر و قدردان ــه تش ــم ب ــرد، می توانی می گی

ــم. ــاره کنی ــهدا اش ــادران ش ــران و م همس

ج:.ام.عماره.و.بنت.الهدی.صدر

ــه ام عمــاره، جــزء  نســیبه دختــر کعــب بن عمــرو ابن عــوف، معــروف ب
نخســتین مســلمانان یثــرب اســت. در بیعــت عقبــه دوم کــه 73 نفــر از یثربیان 
بــرای گفت وگــو بــا رســول خــدا بــه مکــه آمــده بودنــد، فقــط دو زن 
حضــور داشــتند کــه یکــی از آنــان نســیبه بــود و بــا حضــرت بیعــت کــرد. 
وی در نبــرد اُحــد، بــه همــراه همســر و دو پســرش شــرکت کــرد. او کــه بــه 
قصــد پرســتاری و مــداوای مجروحــان و آب رســانی بــه آنــان آمــده بــود، 
ــد،  ــون در اح ــه: چ ــد ک ــل می کن ــود او نق ــعد از خ ــد. ابن س ــه جنگی مردان
مســلمانان گریختنــد نــزد، پیامبــر آمــدم و بــا شمشــیرزدن و تیرانــدازی، 
ــا مجــروح شــدم. از پیامبراکــرم نقــل اســت کــه:  ــاع کــردم ت از او دف
ــه راســت و چــپ ننگریســتم، جــز این کــه امّ عمــاره را دیــدم کــه از  مــن ب
ــا این کــه خــود، دوازده  ــی زد. ام ّعمــاره ب ــاع می کــرد و شمشــیر م ــن دف م

1. رک: نامه های فهیمه، سوره مهر.
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زخــم برداشــته بــود، فرزنــدش را بــه مبــارزه بــا دشــمن ترغیــب می کــرد؛ 
تــا آنجــا کــه پیامبــر توانایــی او را بــا: ای امّ عمــاره! چــه کســی به قــدر 
تــو تواناســت؟ ســتود. امّ عمــاره، در غــزوه بنی قریظــه نیــز حضــور داشــت 
و از غنائــم آن ســهم  بــرد و در ماجــرای حدیبیــه، یکــی از چهــار زن همــراه 
پیامبــر بــود. وی در بیعــت رضــوان و در عمــره قضــا نیــز در نبــرد خیبــر 
ــاد،  ــتی افت ــلمانان سس ــپاه مس ــه در س ــن ک ــزوه حنی ــت. در غ ــور داش حض
ــدا  ــه از خ ــرآورد ک ــاد ب ــان، فری ــره فراری ــر چه ــاک ب ــیدن خ ــن پاش ضم
ــر، در  ــس از پیامب ــن پ ــد؟ وی همچنی ــا می گریزی ــه کج ــول او ب و رس
نبــرد "یمامــه" شــرکت کــرد. در ایــن جنــگ فرزنــدش بــه دســت مســیلمه 
قطعه قطعــه و دســت امّ عمــاره نیــز قطــع شــد. امّ عمــاره از راویــان حدیــث 
پیامبــر و فــردی مــورد اعتمــاد و اهــل عبــادت و روزه بــود. امّ عمــاره در 

ســال چهــارده هجــری در زمــان خافــت عمــر درگذشــت.1

نکات.داستان:
.  نســیبه ابتــدا به منظــور معالجــه و مــداوای جانبــازان همــراه پیامبــر

ــرد؛ ــه ســاح می ب شــده و به خاطــر اضطــرار موقعیــت دســت ب
ــول  . ــتایش رس ــورد س ــه م ــد ک ــوب می جنگ ــه و خ ــدر خالصان آن ق

خــدا قــرار می گیــرد؛
جانباز جنگی می شود؛ .
فراریان را سرزنش می کند؛ .
او از راویان حدیث است؛ یعنی زن فاضله و عالمه ای بوده است. .

1. . همان، به نقل از السیرة النبویه، ج 2، ص 466.
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داستان.بنت.الهدی.صدر:

آمنه ســادات صــدر، معــروف بــه بنت الهــدی، فرزنــد ســید حیــدر 
و خواهــر شــهید محمدباقرصــدر؛ اســت. مــادرش نیــز فرزنــد شــیخ 
ــد.  ــه شــمار می آم ــه خــود ب ــزرگ زمان عبدالحسین آل یاســین از عالمــان ب

ــت داد.1 ــود را از دس ــدر خ ــه پ ــود ک ــش ماهه ب ــه ش آمن

ویژگی.های.شخصیتی.بنت.الهدی
ــات  . ــی از معلوم ــوم اســامی در ســطح باالی ــه عل بنت الهــدی در زمین

بــود. او یــازده ســاله بــود کــه بــا بــرادرش بــرای تحصیــل عــازم حــوزه  
علمیــه نجــف شــد؛

در نجــف اشــرف یــا حتــی تمــام کشــور عــراق، هیــچ زن نویســنده ای  .
ــاِن  ــت، همس ــا و اصال ــی در ژرف ــهیده، مقاالت ــوی ش ــن بان ــش از ای پی
ــواء"  ــه "األض ــاالت او در مجل ــود. مق ــته ب ــو ننوش ــن بان ــته های ای نوش

منتشــر می شــد؛
وی کتاب هــای زیــادی دربــاره مســائل معرفتــی و دینــی نوشــته اســت  .

کــه برخــی از آن هــا توســط دســتگاه حاکــم بر عــراق، هنــگام مصادره 
امــوال بیــت شــهید ســیدمحمدباقرصدر مصــادره شــد؛

ــان  . ــید و در بی ــی رس ــه درجات ــول ب ــه و اص ــه در فق ــر اینک ــزون ب اف
ــه  ــز، یکــی از شــخصیت های برجســته ب ــوان نی ــه بان احــکام شــرعی ب
ــان  ــی زن ــی دین ــز راهنمای ــج نی ــام ح ــی در ای ــد. او حت ــمار می آم ش

ــت؛ ــده داش ــر عه ــزار را ب حج گ
ــواره  . ــه هم ــادرش ک ــاری م ــی و بیم ــخت زندگ ــرایط س ــل ش به دلی

1. اباذری، عبدالرحیم، امام موسی صدر امید محرومان، سازمان تبلیغات اسامی، ص14.
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ــرادر در فعالیت هــای  ــود و به خاطــر همراهــی ب ــار او می ب ــد در کن بای
ــد؛ اجتماعــی و سیاســی، نتوانســت ازدواج کن

در فروردیــن ســال 59 رژیــم بعث عــراق، آیت اهلل ســیدمحمدباقرصدر  
بــه  و خواهــرش بنت الهــدی را دســتگیر کــرده و پــس از شــکنجه 

شــهادت رســاندند؛
بنت الهدی در یکی از خطبه های خود گفته بود:

بــه خــدا ســوگند! مــن در آرزوی شــهادت در راه خــدا زنــده ام. مــن تــا 
زمانــی کــه مطمئــن هســتم، کارم بــرای خداســت، بــه راه خــود ادامــه خواهم 
داد؛ چــه در ایــن راه بمیــرم و چــه زنــده بمانــم؛ امـّـا شــهادت آرزویــی اســت 

ــدام مــرا به ســوی خــود می کشــد. تــا خــدا چــه خواهــد.1 کــه مُ
در داستان نسیبه و بنت الهدی چند وجه مشابهت وجود دارد:

هــر دو صدمــه دیــده در راه دفــاع از اســام بوده انــد. نســیبه کــه یــک  .
ــه شــهادت  دســت خــود را داده و بنت الهــدی کــه شــکنجه شــده و ب

رســیده اســت؛
هــردو عالمــه بوده انــد. بنت الهــدی کــه در فقــه و اصــول متبحــر  .

ــت؛ ــث اس ــه راوی حدی ــیبه ک ــده و نس ش
کــه  . بنت الهــدی  کرده انــد.  مبــارزه  کامــل  بصیــرت  بــا  هــردو 

ســخنانش دربــاره آرزوی شــهادت گذشــت و نســیبه کــه فراریــان را 
ســرزنش کــرده و بــه صورتشــان خــاک می پاشــد؛

ــرده و  . ــارزه ک ــزرگ مب ــان ب ــت دو انس ــت و هدای ــردو تحــت والی ه
خودســرانه عمــل نکرده انــد. بنت الهــدی در خانــواده شــهیدصدر 
ــارزه کــرده اســت؛ ــم رســول خــدا مب ــر َعلَ ــوده و نســیبه کــه زی ب

1. مجله بانوان شیعه، شماره3.
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د:.سمیه.همسر.یاسر.و.بنت.الهدی.صدر
ــود، همســر و  . ــن شــهیده اســام ب ــر اینکــه خــود اولی ــزون ب ســمیه، اف

ــز هســت؛ مــادر شــهید نی
ــهادت  . ــه ش ــن ب ــار در صفی ــام و عم ــدای اس ــر، در ابت ــرش یاس همس

ــیدند؛ رس
ــر،  ــارک یاس ــای مب ــام، پیکر ه ــخت اس ــمن سرس ــن دش ــل ای ابوجه
عمــار و ســمیه را بــر روی زمیــن ملتهــب و داغ مکــه می کشــید و بــا 
ــای  ــت و پ ــه دس ــاد. او درحالی ک ــا می افت ــان آن ه ــه  ج ــد ب ــوب و لگ چ
آن پیشــگامان اســام را غــل و زنجیــر کــرده بــود، بــه آزار و اذیــت آن هــا 
ــاهده  ــوده و مش ــذر نم ــا گ ــر آن ه ــول خدا ب ــت. روزی رس می پرداخ
ــند.  ــر می کش ــار زج ــکنجه های کف ــر ش ــا در زی ــه آن ه ــر س ــه ه ــرد ک ک

ــود: ــا فرم ــه آن ه ــاب ب ــا خط همان ج
ــگاه شــما جنت الفــردوس  ــا جای ــد! همان ــر پیشــه کنی ای آل یاســر، صب

خواهــد بــود.
ــزه   ــت نی ــد، درنهای ــر می دی ــود را بی ثم ــکنجه های خ ــه ش ــل ک ابوجه
خویــش را آن چنــان بــر جســم پــاک و طاهــر ســمیه فــرود کــرد کــه ایــن 

ــن تســلیم کــرد.1 ــه جان آفری ــان جــان ب زن قهرم

نکات

ســمیه از پیش قدم هــای گرایــش بــه اســام و نخســتین مجاهــدان  .
ــت؛ ــوده اس ــرک ب ــا ش ــارزه ب مب

مادر و همسر شهید است؛ .

1. الجدع، احمد، اسوه های راستین برای زن مسلم، ترجمه عبدالصمد مرتضوی، ص 83، قم، احسان.
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ــدی  ــهیده بنت اله ــه ش ــوان ب ــده، می ت ــر ش ــت ذک ــاره دو خصوصی درب
صــدر اشــارهای داشــت کــه هم پرچــم دار مبــارزه بــود و هــم از خانوادهای 
ــه  ــکنجه ب ــر ش ــر اث ــد، ب ــان مجاه ــن زن ــر دوی ای ــرانجام ه ــهیدپرور. س ش

شــهادت رســیدند.

ه:.آرایشگر.مخصوص.دختر.فرعون.و.مادر.شهیدان.باکری

ــا  ــود را برم ــان خ ــون، ایم ــر فرع ــوص دخت ــگر مخص ــی آرایش وقت
ــون  ــزارش داد. فرع ــرا را گ ــت و ماج ــدر رف ــزد پ ــون ن ــر فرع ــرد، دخت ک
ــش را در آن  ــا او و فرزندان ــد ت ــش کردن ــر از آت ــوری را پ ــتور داد تن دس
ــا  ــت؛ ام ــور انداخ ــد اول و دوم زن را در تن ــون فرزن ــوزانند. فرع ــور بس تن
زن از ایمــان خــود دســت برنداشــت. نوبــت بــه کــودک شــیرخوارش، کــه 
آخریــن فرزنــدش بــود رســید. جــّادان او را از آغــوش مــادر کشــیدند تــا 
بــه درون تنــور بیفکننــد. مــادر بســیار مضطــرب شــد. کــودک بــه زبــان آمد 
و گفــت: مــادرم صبــر کــن تــو بــر حــق هســتی. آنــگاه او و کودکــش را 
در میــان تنــور انداختــه، ســوزاندند. آرایشــگر بــه فرعــون گفــت: مــن یــک 
تقاضــا دارم و آن اینکــه اســتخوان های مــن و فرزندانــم را در یک جــا 
جمــع کــرده و دفــن کنیــد. فرعــون گفــت: چــون بــر گــردن مــا حــق داری، 

ــن کار را انجــام می دهــم.1 ای
ــه  ــه چ ــود ب ــد خ ــه فرزن ــراغ س ــر در ف ــر صب ــن، به خاط ــن زن مؤم ای

ــید؟ ــی رس مقامات
خودش مقام شهادت را درک کرد؛ .
ــیار  . ــوی بس ــمان ب ــراج در آس ــب مع ــود: در ش ــرم فرم ــر اک پیامب

1. محمدی ری شهری، محمد، قصص قرآن، ص386.
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ــوش  ــوی خ ــن ب ــیدم: ای ــل پرس ــید، از جبرئی ــامم رس ــه مش ــی ب خوش
ــران  ــگر دخت ــوش آرایش ــوی خ ــن ب ــت: ای ــل گف ــت؟ جبرئی از چیس

ــید.1 ــهادت رس ــه ش ــه ب ــت ک ــون اس فرع
بنابــر کتــاب »خصائــص فاطمیــه« ایــن زن بزرگــوار، یکــی از ســیزده  .

ــه دنیــا رجعــت می کنــد؛ زنــی اســت کــه همــراه امــام زمــان ب
مــا در جنــگ مــادران شــهیدی را داریــم کــه صــدام فرزندانشــان را در 
آتــش جهالــت و کفــر خــود ســوزاند. اگرچــه زن آرایشــگر لحظــه مــرگ 
از فرعــون یــک تقاضــا کــرد و گفــت: اســتخوان های مــن و فرزندانــم را در 
یک جــا دفــن کنیــد؛ امــا مــادر شــهیدان باکــری ســه جــوان رعنــای خــود را 

هدیــه کــرد، امــا خبــری از حمیــد و مهــدی و علــی هــم بــه او نرســید.

و:.یتیم.نوازی.پیامبر.از.یتیمان.جعفر.و.امام.خمینی.از.فرزند.شهید:

اســماء بنت عمیــس، خواهــر میمونــه، همســر رســول خــدا اســت. او 
ــه دســتور  ــود و همــراه شــوهرش ب ــدا همســر جعفربن ابیطالــب ب در ابت

رســول خــدا بــه حبشــه مهاجــرت کــرد.
اســماء، همســر شــهید و مادر ســه شــهید اســت. همســرش جعفر در جنگ 
ــن  ــن و محمداب ــد در صفی ــتر، محم ــه تس ــون در واقع ــش ع ــه، و فرزندان موت

ابی بکــر در مصــر و در جنــگ بــا عمروعــاص بــه شــهادت رســیدند.
 ــه، رســول خــدا ــب در جنــگ موت پــس از شــهادت جعفربن ابیطال
بــه دیــدن اســماء رفتنــد. اســماء می گویــد: مــن بچه هــای خــود را شستشــو 
ــدا وارد  ــه رســول خ ــه یک مرتب ــودم ک ــبو کــرده ب ــودم و خوش داده ب
ــد؟ مــن آن هــا را حاضــر کــردم.  ــد: بچه هــای مــن کجاین شــدند و فرمودن

1. مجلسی، پیشین، ج13، ص163.
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ــه  ــد و ب ــا را بوییدن ــباندند و آن ه ــینه چس ــه س ــا را ب ــدا آن ه ــول خ رس
گریــه افتادنــد و دســت مبــارک خــود را بــر ســر آن هــا می کشــیدند. 
ــا رســول اهلل طــوری ســر بچه هــای  اســماء می گویــد: عــرض کــردم: ی
مــن دســت می کشــید کــه گویــا یتیــم شــده اند. رســول خــدا از 
عقــل و درایــت او تعجــب کردنــد و فرمودنــد: بلــه شــوهرت شــهید شــد. 
اســماء شــروع کــرد بــه گریــه کــردن. رســول خــدا فرمــود: ای اســماء 
ــال از  ــه جعفــر، دو ب ــه مــن خبــر داده اســت کــه ب ــد ب ــه نکــن. خداون گری
ــه  ــد و ب ــرواز می کن ــت پ ــون در بهش ــود و او اکن ــا فرم ــرخ عط ــوت س یاق
ــه  همــراه مائکــه هرکجــا کــه بخواهــد مــی رود. پــس رســول خــدا ب
ــه  ــدت س ــد و به م ــه کنن ــذا تهی ــماء غ ــرای اس ــد ب ــتور دادن ــه دس فاطم
روز از او پذیرایــی نماینــد و بــه او تســلیت دهنــد و ایــن عمــِل اطعــام افــراد 

ــع ســنت شــد.1 ــا ســه روز، از آن موق مصیبــت زده ت
اســماء می گویــد: روزی فاطمــه، در دوران بیمــاری اش بــه مــن 
فرمــود: مــن از ایــن نحــوی کــه جنــازه زن را بــدون حفــاظ می گذارنــد و 
ــد، خوشــم نمی آیــد و ایــن عمــل را قبیــح  روی آن را پارچــه ای می اندازن
ــد،  ــدن پیداســت و هــر کــس آن را ببین ــم. چــون حجــم ب و زشــت می دان
خصوصیــات بدنــی آن میــت دیــده می شــود. اســماء می گویــد: مــن 
عــرض کــردم ای دختــر رســول خــدا! وقتی کــه مــن در حبشــه بــودم، 
دیــدم آن هــا بــرای امــوات خــود تابــوت درســت می کننــد. مــن آن را بــه 
ــی درســت  ــا تابوت ــازه خرم ــا شــاخه های ت ــم و ب ــم. رفت شــما نشــان می ده
ــم. وقتی کــه فاطمــه آن را مشــاهده  کــردم و پارچــه ای روی آن انداخت
کردنــد، فرمودنــد: به بــه! چــه خــوب اســت و چــه زیباســت! هــر کــس را 

1. حیدری، احمد، بزرگ زنان صدر اسام، صص80 - 82، قم، زمزم هدایت، 1385.
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ــه  ــود ک ــده نمی ش ــت و فهمی ــوظ اس ــد، محف ــوت بگذارن ــن تاب ــل ای داخ
ــرای مــن بســاز و مــرا مســتور و پوشــیده  ــا زن. مثــل همیــن ب مــرد اســت ی

ــم بپوشــاند و دور ســازد.1 ــو را از آتــش جهن ــد ت بســاز، خداون
اسماء چند ویژگی دارد:

مادر سه شهید و همسر جعفرطیاِر شهید است؛ .

پیامبــر شــخصاً خبــر شــهادت همســر او را رســانده و دســتور  .
می دهــد فاطمــه زهــرا ســه روز از او دلجویــی و مراقبــت کنــد؛

ــماء را  . ــدان اس ــرم فرزن ــر اک ــر7، پیامب ــهادت جعف ــس از ش پ
ــد؛ ــرار می ده ــت ق ــورد محب ــرده و م ــوازش ک ن

ــان دهنده ی  . ــن نش ــت؛ و ای ــه زهراس ــرت فاطم ــراه حض ــم راز و هم ه
ــت ایشــان اســت؛ ــام و فضیل مق

اســماء، مســبب دو ســنت حســنه در اســام اســت. یکــی اطعــام فــرد 
ــدن  ــی کــه پوشــاننده حجــم ب ــا ســه روز و دیگــری تابوت مصیبــت زده ت

زنــان اســت.
:یتیم نوازی امام خمینی

ــتند.  ــات نداش ــه ماق ــم برنام ــام ه ــدان و ام ــود و یخبن ــتان ب زمس
ــاورد.  ــاران بی ــه جم ــادر او را ب ــا م ــد ت ــث ش ــد او باع ــای بیش ازح گریه ه
ــان  ــل کارم ــه مح ــم ب ــم و آوردی ــه را گرفتی ــا بچ ــت، م ــه راهی بی ــار س کن
کــه وقتــی کار تمــام شــد، ببریمــش خدمــت امــام هــوا خیلــی ســرد 
ــر  ــرد و زد زی ــی ک ــی و غریب ــاس تنهای ــه احس ــه، بچ ــن فاصل ــود و در ای ب
ــمان و آب  ــک چش ــرد. اش ــه می ک ــود و گری ــورده ب ــرما خ ــه. او س گری
 بینــی اش موجــب آلودگــی صورتــش شــد. صــدای گریــه او بــه امــام

1. مجلسی، پیشین، ج 44، ص 25



111

ــن صــدای کیســت؟ چــرا  ــد: ای ــد فرمودن ــا صــدای بلن ــام ب رســید. ام
گریــه می کنــد؟

ــه  ــد ک ــا آورده ان ــه اینج ــهیدی را ب ــد ش ــروز فرزن ــردم: ام ــرض ک ع
ــه  ــت، ب ــن کیس ــدر م ــد پ ــرد و می گوی ــدر را می گی ــه پ ــت بهان ــر وق ه
ــه و  ــه گرفت ــروز بهان ــت. ام ــی اس ــام خمین ــو ام ــدر ت ــد: پ او می گوین
ــم چــون حــال  ــا ه ــم. م ــدرم را ببین ــم پ ــن می خواه ــد کــه م ــه می کن گری
ــی کارهــا تمــام شــد، خدمــت شــما  ــم وقت ــم، گفتی شــما را مســاعد ندیدی
بیاوریمــش. امــام بــا صــدای بلنــد فریــاد زدنــد: او را همیــن اآلن 
 ــام ــل. ام ــم داخ ــم و او را آوردی ــریع رفتی ــم س ــا ه ــا. م ــد اینج بیاوری
ــدر  ــازوان و دستانشــان آن ق ــی ب ــی نداشــتند و حت ــان حــال خوب در آن زم
ــرا  ــد؛ بلکــه آن ــرآن را راحــت در دستانشــان بگیرن ــدرت نداشــت کــه ق ق
ــد،  ــه آم ــن بچ ــی ای ــا وقت ــد؛ ام ــتند و می خواندن ــان می گذاش روی زانویش
ــد  ــع کردن ــش جم ــش را در بازوان ــوان و قدرت ــام ت ــام تم ــی ام گوی
ــن  ــورت ای ــان را به ص ــباندند و صورتش ــان چس ــه سینه ش ــه را ب ــن بچ و ای
ــورت  ــرماخوردگی، ص ــت س ــه عل ــه ب ــه این ک ــا ب ــتند، بی اعتن ــه گذاش بچ
بچــه، آلــوده شــده بــود و محاســن امــام آغشــته بــه اشــک چشــمان و 
آب بینــی ایــن بچــه گردیــد. امــام آن روز آن قــدر صــورت ایــن بچــه 
ــوا  ــش نج ــدر در گوش ــد و آن ق ــوازش کردن ــدر او را ن ــیدند، آن ق را بوس
کردنــد تــا بچــه آرام شــد. وقتــی آرام شــد، امــام بــاز، گفتندوگفتنــد 
تــا بچــه خندیــد. وقتــی او خندیــد، چهــره امــام بــاز شــد. دســت بردنــد 
گردنبنــدی را کــه دو روز پیــش، یــک زن ایتالیایــی بــه ایشــان هدیــه داده 
بــود، بــه گــردن ایــن بچــه انداختنــد. ایــن زن مســیحی ایتالیایــی در نامــه ای 
همــراه بــا ایــن گردنبنــد نوشــته بــود: مــن عیســی مســیح را در وجــود شــما 
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متجلــی یافتــم، لــذا گران بها تریــن یــادگار عمــرم را کــه مربــوط بــه زمــان 
ــان از  ــیحایی خودت ــا در راه مس ــم ت ــما می کن ــم ش ــت، تقدی ــزدی ام اس نام
آن اســتفاده کنیــد. چــه اتفــاق جالبــی درســت دو روز قبــل ایــن نامــه و ایــن 
گردنبنــد بــه دســت امــام رســید و حــاال او گردنبنــد را بــه ایــن فرزنــد 
ــد از  ــه می خندی ــور ک ــه همین ط ــن بچ ــود. آن روز ای ــه داده ب ــهید هدی ش
ــود.  ــده ب ــم ش ــم متبس ــام ه ــت. ام ــرد و رف ــی ک ــام خداحافظ ام
ــی  ــدام اســتکبار جهان ــر ان ــرزه ب ــادش ل ــدم امامــی کــه فری آن روز مــن دی
ــر و ناراحــت شــد کــه  ــد شــهیدی متأث ــل فرزن ــه در مقاب ــد، چگون می افکن

ــد.1 ــادش مرتعــش گردی ــر و فری رنــگ چهــره اش متغی

نمونه.هایی.دیگر.از.زنان.مجاهد.صدر.اسالم

ــدس  ــاع مق ــام و دوران دف ــدر اس ــد ص ــان مجاه ــر از زن ــی دیگ برخ
کــه راوی می توانــد بــا اطــاع نســبت بــه آنهــا و نمونه هــای دیگــر، 

تطبیق هایــی را انجــام دهــد در ادامــه می آیــد:

الف:.ریطه.همسر.زید.شهید

ــد شــهید و  ــه، همســر زی ــن محمدحنفی ــر ابوهاشــم عبداهلل ب ریطــه، دخت
عــروس امــام ســجاد اســت؛ بنابرایــن ریطــه، همســر شــهید، مــادر شــهید 

و خــود نیــز شــهیده اســت؛
ــه  . ــرد و هنگامی ک ــرکت ک ــود ش ــدر خ ــام پ ــی، در قی ــدش یحی فرزن

زیــد بــه شــهادت رســید، امویــان بــر پیــروان زیــد و یارانــش ســخت 
ــی  ــاندند. وقت ــهادت رس ــه ش ــرده ب ــت ک ــی را بازداش ــد و یحی گرفتن
یحیــی بــه شــهادت رســید، ســرش را بــرای ولیدابن عبدالملــک 

1. راوی: حجت االسام والمسلمین رحیمیان.
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ــه  مدینــه ببرنــد و در دامــن  امــوی فرســتادند، دســتور داد کــه آن را ب
ــتند،  ــادر گذاش ــن م ــی را در دام ــر یحی ــی س ــد. وقت ــادرش بیاندازن م
ــه دل آه  ــبانید و از ت ــینه چس ــه س ــرد و ب ــه آن ک ــه ای ب ــگاه پرعاطف ن
ســوزناکی کشــید و گفــت: مدتــی طوالنــی او را از مــن دور کردیــد 
و حــاال کشــته او را بــه مــن هدیــه می کنیــد، درود خــدا در هــر صبــح 

ــاد. ــش ب ــر او و پدران و شــام ب
ــتور داد  ــه، دس ــی کوف ــر وال ــن عم ــف اب ــد، یوس ــهادت زی ــس از ش پ
ــد نقــش داشــتند، دســت گیر و مجــازات  ــام زی تمــام کســانی را کــه در قی
کننــد؛ بنابرایــن همســر زیــد را نیــز دســتگیر کردنــد و او را آن قــدر تازیانــه 
ــر  ــده شــد و اســتخوان هایش براث ــد کــه تمــام اعضایــش در هــم کوبی زدن
ضربه هــای کاری خــرد گردیــد و ســرانجام در زیــر ضربــات تازیانــه 
جــان داد. آنــگاه پیکــر او را در زبالــه دان خــارج از شــهر کوفــه انداختنــد 
ــوی  ــن بان ــر ای ــرد ب ــرأت نمی ک ــم ج ــی از بنی هاش ــی کس ــه حت آن چنان ک
ــدون غســل و کفــن  ــد و همان طــور ب ــرم، ســوگواری و عــزاداری کن محت

باقــی مانــد.1

ب:.همسر.هیثم.ابن.اسود

ــود؛  ــه ب ــن اســود از هــواداران عثمــان و جــزء لشــکریان معاوی ــم اب هیث
ــود کــه همــراه  ولــی همســر وی از پیــروان و دوســتداران امــام علــی ب
ــار جنگــی لشــکریان  ــو، اخب ــن بان ــود. ای ــده ب ــن آم ــه  صفی شــوهر خــود ب
را  اســب ها می آویخــت و آن هــا  بــه  گــردن  و  را می نوشــت  معاویــه 
ــه  ــی را ب ــار نظام ــیله، اخب ــد و بدین وس ــام می ران ــکریان ام ــوی لش به س

اطــاع آن حضــرت می رســانید.

1. حیدری، پیشین، ص 250.
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ج:.ام.الخیر

ام الخیــر، مشــوق رزمنــدگان صفیــن و از زنــان مســلمان و معتقــد بــود. 
او در صحنــه جنــگ صفیــن حضــور داشــت و بــا خطابــه ای شــورانگیز، بــه 
تشــویق رزمنــدگان پرداخــت. ایــن خطبــه  بــه حــدی مؤثــر بــود کــه خاطــره 
تلخــی از آن، در ذهــن دشــمن ثبــت شــد. ســال ها بعــد، معاویــه، ام الخیــر 
را احضــار و از او راجــع بــه صفیــن و خطاب هــای کــه ایــراد کــرده بــود، 

ســؤال کــرد، امــا ام الخیــر از پاســخ دادن ســرباز زد.

د:.بکاره.هاللیه

ــخن پردازی،  ــی، س ــجاعت، بی باک ــه در ش ــود ک ــی ب ــان بزرگ او از زن
ــن  ــگ صفی ــزرگ در جن ــن زن ب ــه شــهرت داشــت. ای ــر و خطاب شــعر، نث
 حاضــر شــد و بــا شــعرهای شــورانگیزش، لشــکریان را برانگیخــت تــا بــدون 
تــرس و واهمــه، در گرداب هــای جنــگ فرورونــد. روزی مــروان بــه 
ــه گفــت: او کیســت؟  ــن زن را نمی شناســی؟ معاوی ــا ای ــه گفــت: آی معاوی
مــروان پاســخ داد: ایــن همــان زنــی اســت کــه در صفیــن بــر ضــد مــا شــعر 
می ســرود. ســپس عمروبن عــاص گفــت: ایــن همــان اســت کــه در صفیــن 

چنیــن ســرود:
آیــا گمــان می کنــی کــه پســر هنــد خافــت را تصاحــب کنــد؟ هیهــات. 
ــن  ــال نحس تری ــر ب ــس ب ــه( پ ــت )ای معاوی ــیار دور اس ــته بس ــه خواس آنچ
پرنــده بازگــرد، ولــی پرنــده اقبــال و خوشــبختی بــا علــی همــراه اســت.

بــکاره رو بــه معاویــه گفــت: ســگان تــو بــر مــن پــارس می کننــد و مــرا 
ــا  ــع آن ه ــه دف ــت )ک ــاه اس ــن کوت ــای م ــه عص ــد درحالی ک ــه کرده ان احاط
کنــم( و تعجبــم بســیار و چشــمم کــم ســو. آری بــه خــدا قســم! مــن گوینــده 
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ایــن اشــعارم و آن را تکذیــب نمی کنــم. هــر کاری کــه می توانــی انجــام ده 
کــه بعــد از امیــر مؤمنــان علی بــن ابی طالــب زندگــی را ارزشــی نیســت.

ه:.هند.همسر.عمرو.ابن.جموح

او دختــر عمــرو بــن حــزام اســت کــه در جنــگ احــد شــرکت نمــود.
ــگ  ــادر شــهید اســت. هــر ســه شــهید را در جن ــر، همســر و م ــد خواه هن
ــودش  ــزان، خ ــهادت عزی ــس از ش ــد پ ــرد. هن ــم ک ــام تقدی ــه اس ــد ب اح
ــر روی شــتر انداخــت و به ســوی  جنازه هــا را از روی خــاک برداشــت و ب
 مدینــه رهســپار شــد. ایــن خبــر در مدینــه منتشــر شــده بــود کــه پیامبــر
ــت،  ــر درس ــن خب ــرای یافت ــان ب ــت. زن ــده اس ــته ش ــگ کش ــه جن در صحن
از حــال پیامبــر، رهســپار احــد بودنــد. او در نیمــه راه بــا همســران 
ــدا را  ــول خ ــال رس ــان از وی، ح ــرد. آن ــات ک ــول خدا ماق رس
ســؤال نمودنــد، ایــن زن درحالی کــه اجســاد شــوهر، بــرادر و فرزنــد 
ــن  ــه کوچک تری ــرد، مثل اینک ــه می       ب ــه مدین ــته و ب ــتری بس ــر ش ــود را ب خ
مصیبتــی متوجــه وی نگردیــده باشــد، بــا چهــره گشــاده ای بــه آنــان گفــت: 
خبــر خوشــی دارم و آن این کــه پیامبــر زنــده و ســالم اســت. در برابــر 
ایــن نعمــت بــزرگ تمــام مصائــب، کوچــک و ناچیــز اســت. خبــر دیگــر 
ــد،  این کــه خداونــد کافــران را درحالی کــه مملــو از خشــم و غضــب بودن
ــت:  ــت؟ گف ــا از کیس ــن جنازه ه ــه ای ــیدند ک ــپس از وی پرس ــد. س گردانی
مربــوط بــه مــن اســت. یکــی شــوهرم، دیگــری فرزنــدم، ســومی بــرادرم، 

ــپارم.1 ــاک بس ــه خ ــه ب ــرم در مدین می ب

1. حیدری، پیشین، ص 271.
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دعای مستجاب: .
هنــد، مهــار شــتر را در دســت داشــت و آن را به ســوی مدینــه می کشــید؛ 
ــان رســول خــدا گفــت:  ــی از زن ــت. زن ــا شــتر به زحمــت راه می رف ام
ــیار  ــتر بس ــن ش ــت: ای ــخ گف ــد در پاس ــت. هن ــنگین اس ــتر س ــار ش ــد ب الب
ــری  ــت دیگ ــاً عل ــردارد و حتم ــتر را ب ــار ش ــد ب ــت و می توان ــد اس نیرومن
ایــن  به ســوی احــد برمی گردانــم،  دارد؛ زیــرا هرموقــع روی شــتر را 
ــرم  ــه میب ــمت مدین ــه س ــرگاه آن را ب ــی ه ــی رود؛ ول ــانی م ــوان به آس حی
ــم  ــد تصمی ــد. هن ــو می زن ــن زان ــر زمی ــا ب ــود و ی ــیده می ش ــت کش به زحم
گرفــت کــه بــه احــد برگــردد و پیامبــر را از جریــان آگاه ســازد. او بــا 
 همــان شــتر و اجســاد بــه احــد آمــد و وضــع راه رفتــن شــتر را بــه پیامبــر
ــت،  ــدان رف ــوی می ــوهرت به س ــه ش ــود: هنگامی ک ــر فرم ــت. پیامب گف
از خــدا چــه خواســت؟ وی عــرض کــرد: شــوهرم رو بــه درگاه خــدا کــرد 
و گفــت: خداونــدا، مــرا بــه خانــه ام بازنگــردان. پیامبــر فرمــود: علــت 
ــد  ــده، خداون ــتجاب ش ــوهرت مس ــای ش ــد. دع ــن گردی ــاع روش ــن امتن ای
ــه  ــو الزم اســت ک ــر ت ــه برگــردد. ب ــازه به ســوی خان ــن جن ــد ای نمی خواه
ــدان کــه ایــن  ــه خــاک بســپاری و ب ــازه را در ایــن ســرزمین ب هــر ســه جن
ــد درحالی کــه  ــود. هن ــد ب ــزد یکدیگــر خواهن ســه نفــر در ســرای دیگــر ن
اشــک از گوشــه چشــمانش جــاری بــود از پیامبــر درخواســت کــرد، 
کــه از خداونــد بخواهــد کــه او نیــز در ســرای آخــرت نــزد آن هــا باشــد.1

و:.ام.ایمن

اُم ّ اَیَْمــن، پیــش از والدت  پیامبــر، کنیــز و خدمت گــزار خانــه  

1. مطهری، مرتضی، داستان راستان، تهران، صدرا، 1382، ص 267.
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بــود. ام ایمــن:  عبــداهلل، پــدر پیامبــر
به وســیله پیامبــر آزاد شــد؛ امــا او حتــی پــس از آزادی بــه خدمــت  .

ــدا در  ــول خ ــات رس ــس از وف ــد و پ ــی مان ــر باق ــه پیامب خان
خدمــت دختــرش زهــرای مرضیــه بــود؛

.  از نخســتین مهاجــران اســام بــود. در همــان ســال های اول بــه پیامبر
ایمــان آورد و ابتــدا بــه حبشــه و ســپس بــه مدینــه هجــرت  کرد؛

ــر  . ــر حاض ــد و خیب ــزوه اح ــه در غ ــا، ازجمل ــدادی از جنگ ه در تع
ــت. از  ــده داش ــان را برعه ــداوای مجروح ــانی و م ــود و کار آب رس ب
 شــجاعت باالیــی برخــوردار بــوده و می گفــت: اگــر رســول خــدا
ــه در  ــودم ک ــی ب ــتین زن ــن نخس ــی داد، م ــرد م ــازه نب ــان، اج ــه زن ب

ــودم؛ ــکار می نم رکابــش پی
او در مســئله غصــب فــدک، شــهادت داد کــه پیامبــر فــدک را بــه  .

زهــرا بخشــیده اســت؛
در کتــاب "خصایــص فاطمیـّـه" نــام ام ایمــن در بیــن ســیزده زنی اســت  .

کــه در زمــان ظهــور امــام زمــان رجــوع می کننــد تــا در خدمــت 
آن حضــرت باشــند؛

ام ایمــن همســر و مــادر شــهید اســت. همســر زیدابن حارثــه کــه در موته  .
بــه شــهادت رســید و مــادر ایمــن کــه در حنین شــربت شــهادت نوشــید؛

فرزنــد اول او ایمــن، از اصحــاب رســول خــدا بــوده و جــزء  .
هشــت  نفــری بــود کــه در اُحــد صبــر و پایــداری نمــود و در حنیــن بــه 

شــهادت رســید؛
فرزنــد دوم او، اســامه اســت. جوان تریــن فرماندهــی پیامبــر کــه در  .

ســن هجده ســالگی، فرماندهــی لشــکر اســام بــرای مبــارزه بــا روم شــد؛
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در غــزوه احــد یکــی از کفــار بــه نــام "ِحبّان بــن َعِرقَــه"، تیــری  .
به ســوی اّم ایمــن انداخــت کــه بــه او اصابــت  کــرد. ِحبـّـان خوشــحال 
ــن  ــه  "ســعد ب ــری ب ــود، تی شــد. رســول خــدا کــه شــاهد واقعــه ب
ّــان انداخــت  ــر را به طــرف حب ــا تافــی کنــد. ســعد، تی وقّــاص" داد ت
و بــه وی اصابــت کــرد، پیامبــر لبخنــد زد و فرمــود: ســعد، انتقــام 
او را گرفتــی؛ خداونــد دعایــت را مســتجاب کنــد و تیرانــدازی ات را 

ــد.1 محکــم گردان

نکات:

او جزء یاران امام زمان است؛ .

ام ایمن مادر یک فرمانده و مادر یک شهید است؛ .

پیامبــر دســتور انتقــام گرفتــن از او را بــه ســعد داده و ســعد را بــه خاطــر  .
ایــن انتقــام دعــا کرده اســت؛

ام ایمــن زنــی اســت کــه بــه هــر نحــو ممکــن از حقیقــت دفــاع  .
می کنــد. بــا حضــور در جهــاد، آرزوی جنگیــدن، تربیــت فرزنــد 

ــدک؛ ــاره ف ــق درب ــه ح ــهادت ب ــی، ش ــق فرمانده ــهید و الی ش
افــزون بــر مــوارد یادشــده، زنــان بســیار زیــادی در صــدر اســام حضور 
ــروز  ــر ام ــان دخت ــرای مخاطب ــان ب ــک ایش ــی تک ت ــه زندگان ــته اند ک داش
ــیره   ــه س ــد ب ــی می توانن ــان گرام ــان، راوی ــن می ــت. از ای ــوز اس درس آم

عملــی مــادران، همســران و دختــران امامــان شــیعه رجــوع کننــد.

1. حیدری، پیشین، صص 91 - 97.
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الف:.شهیده.مریم.فرهانیان

ــر  ــد. وی خواه ــد ش ــادان متول ــال 1342 در آب ــان در س ــم فرهانی مری
شــهید علــی فرهانیــان اســت و بنابــر گواهــی دوســتان و اعضــای خانــواده، 
ارتبــاط عمیــق معنــوی و روحــی بــا ایــن شــهید بزرگــوار داشــته و بســیاری 
از معــارف انقــاب و اســام را از وی آموختــه اســت. آنچــه از خاطــرات 
و زندگینامــه شــهید در می یابیــم ایــن اســت کــه مریــم، تحــوالت معنــوی 

زندگــی خــود را مدیــون بــرادر شــهیدش علــی بــوده اســت.
نکات:

انقــاب آشــنا شــد و در مبــارزات  . بــا  از چهارده ســالگی  مریــم 
فعــال داشــت؛ ضدطاغــوت شــرکت 

پس از پیروزی انقاب به عضویت سپاه پاسداران در آمد؛ .

ــان را  . ــتاری از مجروح ــه پرس ــال وظیف ــه س ــگ، س ــاز جن ــس از آغ پ
ــار  ــت و یکب ــده داش ــادان برعه ــی آب ــام خمین ــتان ام در بیمارس

به شــدت مجــروح شــد؛
ــی  . ــددکار اجتماع ــوان م ــتان، به عن ــت در بیمارس ــی فعالی ــس از مدت پ

ــه مــددکاری و مواظبــت از مــادران  ــاد شــهید مشــغول شــد و ب در بنی
شــهیدان می پرداخــت؛

مهم تریــن ویژگــی رفتــاری شــهید، صبــر، نمــاز اول وقــت و توجــه بــه  .
حفــظ حریــم مــرد و زن بــوده اســت؛

ــر  . ــادان در اث ــهدای آب ــتان ش ــاه 1363 در گلس ــان در مردادم ــم فرهانی مری
ــکان  ــان م ــیده و در هم ــهادت رس ــه ش ــمن، ب ــاره دش ــت خمپ اصاب
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ــد1؛ دفن ش
ــده   . ــار شــط"، شــرح زندگــی و خاطــرات آموزن کتــاب "دختــری کن

ایــن بانــوی شــهید و اســوه اســت.

ب:.شهیده.نسرین.افضل

ــد. دوران  ــد ش ــارس متول ــتان ف ــال 1338 در اس ــل در س ــرین افض نس
ــورد  ــه م ــا ک ــا آنج ــود؛ ت ــی ب ــای انقاب ــا فعالیت ه ــان ب ــل او همزم تحصی
تعقیــب نیروهــای امنیتــی قــرار گرفــت. پایــان تحصیــات او در دبیرســتان، 
بــا پیــروزی انقــاب همزمــان بــود. او در کمیتــه امــداد، ســپاه پاســداران و 

ــت. ــمگیری داش ــای چش ــازندگی، فعالیت ه ــاد س ــی جه حت
نکات:

ــت در  . ــل اس ــد افض ــر احم ــهید مفقوداالث ــر ش ــرین، خواه ــهیده نس ش
ــه همــراه جمعــی  ــرادر شــهیدش و ب ــا مشــورت ب آغــاز ســال 1360 ب
ــدت  ــه مجاه ــاد ب ــه و در مهاب ــتان رفت ــه کردس ــد، ب ــران متعه از خواه

ــت. پرداخ
ــی  ــوان مرب ــاد به عن ــدارس مهاب ــادی در م ــای جه ــا فعالیت ه ــان ب همزم
خدمــت کــرد و حتــی بــه معلمان نهضــت ســوادآموزی نیــز آموزش مــی داد.

وی درحالی کــه از مجلــس دعــای توســل بــه خانــه بــاز می گشــت، در کمین 
نیروهــای دشــمن قــرار گرفــت و بــا اصابــت گلولــه بــه شــهادت رســید. او در 

بخشــی از وصیت نامــه ی خــود خطــاب بــه همســرش می نویســد:
ــت دارد،  ــو را دوس ــه ت ــی ک ــرین، کس ــن، نس ــه م ــدان ک ــرم! ب همس
ــود را در آن  ــدای خ ــون خ ــی دارم؛ چ ــت م ــیار دوس ــم بس ــهادت را ه ش

1. سالمی نژاد، پیشین، ص 27.
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ــه  زمــان پیــدا می کنــم. از تــو می خواهــم اگــر می خواهــی فــردی خداگون
باشــی و درس دهنــده، از امــروز و از ایــن ســاعت ســعی کنــی تمــاس خــود 

ــدی.1 ــی ج ــی باش ــور معلّم ــی و همین ط ــتر کن ــش بیش ــدای خوی را باخ

ج:.سیده.زهرا.حسینی

او جانبــاز حماســه   "دا" می شناســیم.  بــا کتــاب  را  زهــرا حســینی 
ــر شــهید اســت. او  ــک شــهید و دخت ــاز و ی ــک جانب ــر ی خرمشــهر، خواه
هفده ســاله بــود کــه نیروهــای بعثــی بــه خرمشــهر حملــه کردنــد و حضــور 

ــاخت. ــه س ــی نمون ــهر از او زن ــان خرمش ــن مدافع ــینی در بی ــرا حس زه
نکات:

وقتــی می دیــد جســد شــهدای خرمشــهر روی زمیــن مانــده، آســتین را  .
بــاال زده و بــه غســل و کفن ودفــن شــهدا همــت می گمــارد؛

ــه   . ــهدا، وظیف ــن ش ــار کفن ودف ــری، در کن ــن امدادگ ــس از یادگرفت پ
ــه مجروحــان خرمشــهر را هــم برعهــده گرفــت؛ رســیدگی ب

خــودش بــدن پــدر و بــرادر شــهیدش را کــه در خرمشــهر شــهید شــده  .
بودنــد، دفــن کــرد؛

ــه نخــاع مــورد  . ــاع از خرمشــهر، از ناحی زهــرا حســینی در حماســه دف
ــرار گرفــت و مجــروح شــد؛ اصابــت ترکــش ق

زهرا حسینی در خاطره ای از روزهای سخت خرمشهر می گوید: .
ــهادت  ــه ش ــی ب ــکل دلخراش ــه ش ــه ب ــدم ک ــی را دی ــر جوان ــر پس پیک
ــد  ــه برس ــم. چ ــگاه کن ــه او ن ــن ب ــتر از ای ــتم بیش ــود. نمی توانس ــیده ب رس
بخواهــم بــه او دســت بزنــم و یــا جابه جایــش کنــم. آخــر پایین تنهــاش از 

1. طالش پور، فریبا، دختری باروسری آبی )خاطرات نسرین افضل(، تهران، فاتحان، 1391، ص 5 تا 25.
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قســمت کمــر و لگــن براثــر مــوج انفجــار شــکافته و بــه هــم پیچیــده شــده 
بــود. طــوری کــه پاهایــش خــاف جهــت تنــه، رو بــه بــاال افتــاده بودنــد. 
یــک دســتش هــم از ناحیــه کتــف، کامــًا لــه شــده بــود. تقریبــاً تمــام بــدن 
ــدر و  ــع پ ــه وض ــر از هم ــود. دردناک ت ــده ب ــده ش ــه و لهی ــوان تکه تک ج
ــا  ــده ب ــرون آم ــان بی ــه محقرش ــه از خان ــود ک ــوان ب ــال خورده ج ــادر س م
گریــه و زاری او را صــدا می زدنــد: "عبدالرســول، عبدالرســول" وقتــی 
دیــدم پیــرزن خــودش را روی زمیــن انداخــت و کورمــال کورمــال روی 
خاک هــا دســت کشــید و جلــو آمــد تــا خــودش را بــه جنــازه برســاند، تــازه 
فهمیــدم چشــمانش نمی بینــد. بــه شــوهرش نــگاه کــردم او هــم نابینــا بــود. 
پیــرزن کــه دیگــر بــه پســرش رســیده بــود، روی جنــازه دســت می کشــید 
و می گفــت: "یومــا، یومــا؛ مــادر، مــادر". پیرمــرد هــم جلــوی درگاه خانــه 
ــی؛  ــول جاوبن ــول، عبدالرس ــت: "عبدالرس ــه می گف ــا گری ــود و ب ایســتاده ب
ــده  ــرش فهمی ــکوت پس ــرزن از س ــگار پی ــده." ان ــم رو ب ــول جواب عبدالرس

بــود، اتفاقــی افتــاده اســت.1

د:.فرنگیس.حیدرپور

ــی  ــت. وقت ــرب اس ــال 1341 در گیانغ ــد س ــور، متول ــس حیدرپ فرنگی
صــدام و حــزب بعــث بــه خــاک کرمانشــاه وارد شــدند، او هیجــده ســاله بــود.

یکــی از مهم تریــن حماســه های ایــن زن، داســتان بــه هاکــت رســاندن 
یــک عراقــی بــا تبــر اســت. وی دراین بــاره می گویــد:

مــن در آن ســال ها هجــده ســال بیشــتر نداشــتم. عراقی هــا بــه روســتای 
ــه  ــر و جــوان ب ــرد پی ــردم، زن و م ــادی از م ــد و تعــداد زی ــه کردن ــا حمل م

1. رک: سیده اعظم حسینی، دا )خاطرات سیده زهرا حسینی(، سوره مهر، 1390.
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ــد،  ــی ماندن ــردم هــم کــه باق ــا کشــته شــدند. عــده کمــی از م دســت آنه
شــبانه و پنهانــی بــه درهــای کــه در نزدیکــی روســتایمان بــود، پنــاه بردنــد. 
مــا هــم مثــل بقیــه، در دره پنهــان شــده بودیــم؛ امــا در آنجــا، آب و غــذا را 
ــدرم  ــد. پ ــنه بودن ــنه و تش ــردم گرس ــم و م ــدا می کردی ــدرت پی ــی به ن خیل
ــرای  ــد و ب ــی بیاب ــرود و آب و غذای ــتا ب ــه روس ــبانه ب ــت ش ــم گرف تصمی
ــه  ــر این ک ــی و فک ــرس تنهای ــن از ت ــا م ــاورد؛ ام ــان بی ــردم ده و خودم م
ــه  ــرم ک ــتم بپذی ــم، نمی توانس ــت بده ــواده از دس ــه خان ــل بقی ــم مث او را ه
تنهــا بــه روســتا برگــردد؛ بنابرایــن بــا اصــرار زیــاد از او خواســتم کــه مــرا 
نیــز، همــراه خــودش ببــرد. در ابتــدا بــا ایــن کار مخالــف بــود و در مقابلــم 
ــم تســلیم شــد و حاضــر  ــا دیــدن عجــز و گریه های ــا ب ایســتادگی کــرد؛ ام
شــد مــرا هــم بــا خــود ببــرد. نزدیکی  هــای غــروب بــا احتیــاط و مخفیانــه، 
ــه  ــود. هنگامی ک ــه ب ــک رودخان ــا ی ــتای م ــک روس ــم. نزدی ــه راه افتادی ب
بــه آنجــا رســیدیم، چنــد ســرباز عراقــی قبــل از مــا آمــده بودنــد کــه آب 
بردارنــد. متأســفانه نیروهــای عراقــی توانســتند پــدر و بــرادرم را بــه شــهادت 
برســانند و مــن تنهــا مانــدم. تنهــا ســاحی کــه مانــده بــود تبــر پــدرم بــود؛ 
ــم  ــه در قلب ــادی ک ــرس زی ــود ت ــدادم باوج ــت ن ــت را از دس ــن وق بنابرای
ــه مــن یــاری  ریشــه دوانیــده بــود، به ســمت آن هــا حملــه ور شــدم. خــدا ب
ــردم.  ــیر ک ــر را اس ــر دیگ ــار نف ــتم و چه ــا را کش ــی از آن ه ــاند و یک رس
ــان را  ــلحه ها و فشنگ هایش ــام اس ــتم و تم ــاب بس ــا طن ــا را ب ــم آنه محک
ــم و  ــدا کن ــودی را پی ــای خ ــتم نیروه ــاد توانس ــت زی ــا زحم ــتم. ب برداش

ــم.1 ــل بده ــا تحوی ــه آنه ــا ساح هایشــان ب اســیران را همــراه ب

1. خبرگزاری تابناک، www.tabnak.ir، مصاحبه با فرنگیس حیدرپور، کد خبر 116557.
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نکات:
پــدر، بــرادر، دایــی، عمــو، پســردایی، دختردایــی و دخترعمویــش در  .

جنــگ بــه شــهادت رســیده و دو بــرادرش نیــز بــه اســارت در آمدنــد؛
ــار  . ــود، در کن ــگ ب ــر جن ــرب درگی ــه گیانغ ــی ک ــام دوران او در تم

رزمنــدگان مبــارزه می کــرد؛
مجســمه ایــن زن گیانغربــی در »بوســتان شــیرین« شــهر کرمانشــاه 

شده اســت؛ نصــب 

ه:.شهیده.فوزیه.شیردل

ــد شــد. از کودکــی  ــه شــیردل، در ســال 1338 در کرمانشــاه متول فوزی
ــه  ــور ب ــتان مجب ــال اول دبیرس ــا در س ــود؛ ام ــک ش ــت پزش ــت داش دوس
ترک تحصیــل شــد. او بــه عضویــت هال احمــر در آمــد و به عنــوان 
بهیــار، در بیمارســتان کرمانشــاه بــه کار مشــغول شــد و پــس ازآن، ســه ســال 
ــد، او در  ــره ش ــاوه محاص ــه پ ــت. هنگامی ک ــاری پرداخ ــه بهی ــاوه ب در پ
ــه  ــه مــداوای مجروحــان می پرداخــت. ســرانجام فوزی ــد و ب بیمارســتان مان
در پــاوه بــه شــهادت رســید؛ امــا تلخ تــر از شــهادت او، ســانحه پیش آمــده 
ــد شــد.  ــن بلن ــرای حمــل مجروحــان از زمی ــود کــه ب ــری ب ــرای هلیکوپت ب

ــه و منفجــر شــد. ــدازی دشــمن قــرار گرفت ــر کــه مــورد تیران هلیکوپت

و:.شهیده.حجاب.مروه.شربینی

مــروه، در ســال 1977 در اســکندریه مصــر متولــد شــد. پــدر و مــادرش 
هــر دو شــیمیدان هســتند. خــودش فارغ التحصیــل دانشــگاه بــود و از 
ســوی دیگــر عضــو تیــم ملــی هندبــال مصــر. او در ســال 2003 بــرای ادامــه 

ــه آلمــان رفــت. تحصیــل شــوهرش در رشــته ژنتیــک ب
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"آلکــس دبلیــو" روزی مــروه را کــه بــا پســرش در پــارک بــازی 
می کــرد، مــورد اهانــت قــرار داد. او بــه مــروه، لقــب فاحشــه و تروریســت 
داد و به همیــن دلیــل مــروه از او بــه دادگاه شــکایت کــرد. دادگاه در 
رأی خــود آلکــس را مجــرم شــناخت و محکــوم بــه پرداخــت 750 یــورو 
کــرد. آلکــس کــه ایــن اتهــام را نپذیرفــت، درخواســت تجدیدنظــر کــرد. 
دادگاه دوم تشــکیل شــد و در کمــال نابــاوری، در جلســه محاکمــه، جلــوی 
ــرش  ــرد و او و همس ــه ک ــروه حمل ــه م ــی ب ــردی آلمان ــی، ف ــمان قاض چش
ــه  ــود، ب ــاردار ب ــه ماهه ب ــه س ــروه ک ــرد. م ــی  ک ــو زخم ــات چاق ــا ضرب را ب
شــهادت رســید. شــوهر مــروه در هنــگام حملــه بــه همســرش، بــرای دفــاع 
ــه او  ــس ب ــن لحظــه پلی ــرد ضــارب حرکــت کــرد کــه در ای ــه ســمت م ب
تیرانــدازی کــرد و بــا وضعیــت وخیمــی بــه بیمارســتان منتقــل شــد. مراســم 

ــد. ــل ش ــی تبدی ــی اعتراض ــه تظاهرات ــییع جنازه او ب تش

ز:.شهیده.محبوبه.دانش.آشتیانی

ــه دانــش در ســال 1340 در تهــران متولــد شــد. پــدرش روحانــی  محبوب
بــود و در حادثــه انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری اســامی به شــهادت رســید.

ــال  . ــانزده س ــه ش ــا آنک ــود و ب ــاز ب ــی ممت ــائل درس ــه در مس او همیش
ــرآن را  ــناخت، ق ــوب می ش ــامی را خ ــارف اس ــت، مع ــتر نداش بیش

ــود؛ ــنا ب ــم آش ــیر ه ــا تفاس ــد و ب ــوب می خوان ــیار خ بس
ــای  . ــود، لباس ه ــات ب ــی از مج ــه در بعض ــی ک ــک الگوهای ــه کم ب

بســیار خوبــی می دوخــت؛
در زمینه هــای هنــری هــم صاحب ســلیقه بــود. کارهــای دســتی و  .

ــی داد؛ ــام م ــوب انج ــی خ ــی را خیل نقاش
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مــادرش می گویــد: صبــح روز 17 شــهریور صــورت مــرا بوســید و بــا  .
لحنــی مهربــان و درعین حــال جــدی گفــت، مــادر! اگــر شــهید شــدم، 
غصــه نخوریــد. وقتــی داشــت از در خانــه بیــرون میرفــت، برگشــت و 
نگاهــم کــرد. در نگاهــش چیــزی بــود کــه تنــم را لرزانــد. انــگار بــا 

آن نــگاه بــا مــن وداع کــرد.1
ــود  ــه خ ــوم ب ــن مرزوب ــخ ای ــری را، تاری ــراوان دیگ ــخصیت های ف ش
ــه  ــد حماس ــان می توان ــای ایش ــتان مجاهدت ه ــه داس ــه ب ــه توج ــده؛ ک دی
ــهام  ــون س ــری همچ ــهدای دیگ ــد. ش ــی کن ــام را تداع ــدر اس ــان ص زن
ــی و...  ــه زمان ــد فاتحــی، فهیمــه ســیاری، طاهــره  هاشــمی، طیب ــام، ناهی خی

ــت. ــاب اس ــال کت ــارج از مج ــدام خ ــل هرک ــه تفصی ک

1. . ماهنامه ی شاهد یاران، شماره 27.



برنامه.های.قابل.اجرا

ــی  ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــته های اج ــاب بایس ــددی در ب ــث متع مباح
ــی کــه  ــر ذکــر نکات ــن بخــش عــاوه ب به کــرات ذکــر شــده اســت. در ای
به طــور خــاص، بــرای رویارویــی بــا دختــران جــوان، موردنیــاز اســت، بــه 

ــم. ــاره می کنی ــرا، اش ــی قابل اج ــای فرهنگ ــه از برنامه ه ــد نمون چن
نکات:

باتوجــه بــه روحیــات ایــن جنــس از مخاطــب، محتــوای همــه برنامه هــا  .
ــا انتخــاب شــود. چراکــه هــدف از  ــن اولویت ه ــا در نظرگرفت ــد ب بای
راهیــان نــور بــرای یــک راوی تعلیــم و تربیــت اســت. لــذا اصــل ســفر، 
یادمان هــا، خاطــرات و... بایــد بــه حل وفصــل معضــات اخاقــی 
ــا  ــه می بایســت در انتخــاب برنامه ه ــن نکت ــد؛ کــه ای مخاطــب بیانجام

موردتوجــه قــرار گیــرد.
اقتضــای روایت گــری بــرای مخاطبیــن دختــر دانشــجو، امــکان اجــرای  .
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ــد از  ــن حســاب می توانی ــا ای ــرد. ب ــن می       ب برخــی از فعالیت هــا را از بی
برنامه هــای جایگزیــن و البتــه کارآمــد بهره گیــری نماییــد. برخــی از 

ایــن مــوارد عبارت انــد از:

1..انس.با.کتاب

ــه  ــه ام و ب ــی( گفت ــاره ایــن مســئله مهــم )کتابخوان ازبس کــه درب
مــن هــم گفتــه شــده کــه چقــدر اثــر دارد، حقیقتــاً وقتــی می خواهــم 
بــار دیگــر ایــن مســئله را بیــان کنــم دچــار تردیــد می شــوم کــه ایــن 
ــم واقعــاً ایــن تکــرار،  ــار لغــو نباشــد. مــن نمی دان دیگــر جــزو گفت
اثــر کــرده، یــا نکــرده اســت... بیاییــد کاری کنیــد کــه مــردم 

ــوند.1 ــوان بش کتاب خ
یــک کار فرهنگــی مناســب، ترویــج کتابخوانی در این موقعیت هاســت. 
ــته و  ــراه داش ــه هم ــک ب ــع کوچ ــا قط ــی ب ــد کتاب های ــاره می توانی دراین ب
ــه امانــت بســپارید.  ــرای مطالعــه ب ــران ب ــه هریــک از زائ در ابتــدای ســفر ب

به خاطــر داشــته باشــید کــه:
جذاب تریــن  . و  بهتریــن  از  یکــی  برنامــه،  اجــرای  ابتــدای  در 

ــد  ــد. بپرســید چــه کســی عاقه من ــد بخوانی ــاب را بلن قســمت های کت
ــت؟ ــاب اس ــن کت ــه ای ــه مطالع ب

ــاع  . ــه دف ــوط ب ــاً مرب ــب، صرف ــوای کت ــا محت ــوع ی ــت موض الزم نیس
ــد؛ ــرات آن باش ــا خاط ــدس و ی مق

ــد  . ــد، می توانی ــراه نداری ــه هم ــاب ب ــراد، کت ــه اف ــدازه ی هم ــر به ان اگ
ــد؛ ــردی دیگــر بدهن ــه ف ــه، آن را ب ــس از مطالع ــد پ ــران بخواهی از زائ

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار با دست اندرکاران برگزاری هفته کتاب، 1375/7/3.
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ــرح  . ــؤال را مط ــا دو س ــک ی ــل، ی ــاب، از قب ــر کت ــرای ه ــد ب می توانی
ــس از انجــام  ــد پ نمــوده و در کاغــذی بنویســید. از مخاطــب بخواهی

ــد؛ ــل نمای ــاب را تکمی مطالعــه، برگــه داخــل کت
ــوده و در  . ــر نم ــا تقدی ــا چکیده ه ــخ ها و ی ــن پاس ــان، از بهتری در پای

ــد؛ ــم کنی ــه ای تقدی ــکان هدی صــورت ام
بــه مخاطــب بیاموزیــد کــه از کمتریــن و پرتی تریــن وقت هــای  .

زندگــی هــم می تــوان اســتفاده کــرد و کتــاب خوانــد؛
عادت همراه داشتن کتاب را به مخاطب خود گوشزد کنید؛ .
ــود  . ــه را خ ــوده و مطالع ــران ب ــی از زائ ــز جزئ ــما نی ــد، ش ــان باش یادت

به شــخصه آغــاز کنیــد؛

2..کرسی.آزاداندیشی

فکــر کنیــد. بگوییــد. بنویســید. در مجامــِع خودتــان منعکــس کنیــد. آن 
ــد  ــادش  ـ تأکی ــا کم وزی ــار  ـ  ب کرســی های آزاداندیشــی را کــه مــن 100 ب
کــرده ام، راه بیندازیــد و این هــا را هــی آنجــا بگوییــد. ایــن می شــود یــک 
فضــا. وقتــی یــک فضــای گفتمانــی به وجــود آمــد، همــه در آن فضــا فکــر 
می کننــد. همــه در آن فضــا جهت گیــری پیــدا می کننــد. همــه در آن 

ــد.1 ــا کار می کنن فض
بهتریــن  از  یکــی  آزاداندیشــی،  کرســی های  اجــرای  راســتای  در 
ــی از  ــون برخ ــی پیرام ــور، هم اندیش ــان ن ــرا در راهی ــای قابل اج فعالیت ه
موضوعــات متناســب بــا مخاطــب اســت. موضوعــی را مطــرح کــرده و از 
ــس  ــد پ ــند. می توانی ــاره آن بنویس ــود را درب ــرات خ ــد نظ ــران بخواهی زائ

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، 13 مهر 1390.
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ــرای  ــد، ب ــا صــدای بلن از مطالعــه نظرهــای مختلــف، بعضــی از مــوارد را ب
ــد. ــایرین بخوانی س

دراین باره، رعایت چند نکته ضروری است:
ــب  . ــه مخاط ــود ک ــرح ش ــه ای مط ــد به گون ــده، نبای ــوع مطرح ش موض

ــد. ســؤال به صــورت نظرخواهــی  ــه پاســخگویی بدان ــزم ب خــود را مل
و دعــوت بــه هم فکــری مطــرح می گــردد. می تــوان در ابتــدای 

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــارات زی ــؤال، از عب س
به نظر شما...- 
چه باید کرد که ...- 
چگونه می توان...- 
موضوعــات را متناســب بــا توانایــی و نیازهــای دختــران جــوان  .

مطــرح کنیــد؛
ــا  . ــد ت ــرح کنی ــؤال مط ــک س ــاً ی ــه، صرف ــرای برنام ــه اج ــر جلس در ه

ــت بمانــد؛ ــای گفتمــان یک دس فض
ــر  . ــد. اگ ــوت کنی ــورت دع ــری و مش ــه هم فک ــود را ب ــن خ مخاطبی

حتــی چنــد نفــر پیشــنهاد دادنــد کــه نظــرات خــود را بــا هــم در میــان 
ــد؛ ــد، موافقــت کنی ــه دهن گذاشــته و یــک پاســخ ارائ

ــراه  . ــه هم ــذ ب ــادی کاغ ــداد زی ــاً تع ــه، حتم ــن برنام ــرای ای ــرای اج ب
ــید؛ ــته باش داش

ــته و از  . ــگاه داش ــود ن ــش خ ــخ ها را پی ــه، پاس ــرای برنام ــس از اج پ
ــه آن هــا، درصــد موفقیــت خــود را در مخاطب شناســی  ــق مطالع طری

ــد؛ ــش دهی افزای
گاهــی می توانیــد جماتــی از امــام خامنــه ای و یــا وصیت نامــه  شــهدا  .



131

ــه،  ــاره جمل ــد درب ــن بخواهی ــرار داده و از مخاطبی ــه ق ــور برنام را مح
نظــرات خــود را ارائــه دهنــد. در ایــن برنامــه می توانیــد بــا محوریــت 
متــن خوانــده شــده، چنــد ســؤال از مخاطــب بپرســید و بحــث را آغــاز 
کنیــد. اگــر قصــد اجــرای چنیــن برنامــه ای داشــتید مــوارد پیشــنهادی 

ــر را به خاطــر داشــته باشــید: زی

تحصیالت.عالیه.برای.زنان

ــد  ــال می کنن ــا خی ــد. بعضی ه ــه کنن ــات عالی ــد تحصی ــان می توانن زن
ــران  ــت. دخت ــتباه و خطاس ــن اش ــد. ای ــل کنن ــد تحصی ــران نبای ــه دخت ک
بایــد در رشــته هایی کــه بــرای آن هــا مفیــد اســت و بــه آن عاقــه و 
شــوق دارنــد، تحصیــل کننــد. جامعــه بــه تحصیــات دختــران  هــم 
نیازمنــد اســت؛ همچنــان کــه بــه تحصیــات پســران نیازمنــد اســت.1

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

به نظر شما تحصیات، چقدر با افزایش فرهنگ ارتباط دارد؟ .

فکر می کنید ازدواج بهتر است یا تحصیات؟ .

ــته هایی  . ــه رش ــوب و چ ــته هایی خ ــه رش ــران در چ ــات دخت تحصی
مناســب نیســت؟

آیــا تحصیــل دختــران در رشــته های پســرانه مثــل معمــاری و مکانیــک  .
و یــا برعکــس بــرای پســران در رشــته های زنانــه ماننــد مامایــی خــوب 

ــا بد؟ اســت ی
ماک جنسیت است یا توانایی یادگیری و پیشرفت؟ .

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در اجتماع زنان خوزستان 20 اسفند 1375.
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مقایسه.نگاه.اسالم.و.غرب.به.زنان

ــه  ــی ک ــم؛ اروپای ــم بگوی ــن را ه ــن! ای ــان مؤم ــلمان و زن ــران مس دخت
ــه زن  ــش ب ــرن پی ــا نیم ق ــت ت ــا آزاد اس ــد زن در آنج ــا می کن ــروز ادع ام
اجــازه نمــی داد کــه در مــال شــخصی خــودش تصــرف کنــد؛ یعنــی مثــًا 
یــک زن اروپایــی یــا آمریکایــی تــا پنجاه-شــصت ســال قبــل از ایــن، اگــر 
ــه  میلیون هــا ثــروت داشــت، خــودش حــق نداشــت کــه از ایــن ثــروت، ب
میــل و اراده ی خــودش اســتفاده کنــد؛ بایــد در اختیــار شــوهر یــا پــدر و یــا 
بــرادرش می گذاشــت و آن هــا هــم بــه میــل خودشــان از ثــروت آن خانــم 
یــا بــرای او و یــا بــرای خودشــان اســتفاده می کردنــد. در اســام، این طــور 

نیســت. در اســام، زن مالــک ثــروت خــود اســت.1

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

بــه نظــر شــما برخــورد اروپاییــان بــا نقــش زن در جامعــه بهتــر اســت  .
یــا ایــران اســامی؟

چه عواملی باعث ایجاد نگاه ابزاری و جنسی به زنان می شود؟ .

زنان برای گریز از این نگاه چه راه هایی دارند؟ .

به نظرشما استقال مالی برای زنان خوب است؟ چرا؟ .

آیــا موافــق نــگاه ســنتی هســتید کــه زن در خانــه بمانــد و مــردان کار  .
کننــد و یــا اینکــه هــر دو، در همــه زمینه هــا مشــارکت کننــد؟

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در اجتماع زنان خوزستان 1375/12/20.
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ازدواج.آسان

مــن بــه همــه مــردم در سراســر کشــور توصیــه می کنــم کــه ازدواج هــا 
ــد. مهریه هــای گــران  ــا ازدواج را مشــکل می کنن ــد. بعضی ه را آســان کنن
و جهیزیه هــای ســنگین ازدواج را مشــکل می کنــد... خانــواده پســرها توقــع 
ــمی  ــم هم چش ــرای چش ــا ب ــواده دختره ــد. خان ــنگین بکنن ــای س جهیزیه ه
دیگــران جهیزیه هــا را و تشــریفات را و مجالــس عقــد و عروســی را 
ــا  ــن کاره ــر ای ــت؟ اث ــد چیس ــن را می دانی ــر ای ــرا؟ اث ــد. چ ــر بکنن رنگین ت
ــد.  ــا می مانن ــدون ازدواج در خانه ه ــرها ب ــا و پس ــه دختره ــت ک ــن اس ای

ــود.1 ــک ش ــه ازدواج نزدی ــد ب ــرأت نمی کن ــی ج کس

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

به نظرشما چرا ازدواج ها این قدر سخت شده است؟ .

مهریه سنگین چقدر می تواند بر دوام خانواده مؤثر باشد؟ .

شــما موافقیــد کــه دامــاد شــب عروســی 50 میلیــون خــرج کنــد امــا در  .
خانــه اســتیجاری زندگــی کند؟

برای راحت شدن امر ازدواج، چه راهکارهایی به ذهنتان می زند؟ .

ــدر  . ــوهر ق ــا زن و ش ــم ت ــخت تر کنی ــت ازدواج را س ــر نیس ــا بهت آی
ــد؟ ــتر بدانن ــود را بیش ــت خ وصل

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( پیش از خطبه عقد 1373/9/2.
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دانشگاه..اختصاصی.برای.دختران

ــن هســت کــه إن شــاءاهلّل دانشــگاهی  ــه و صحبــت ای شــنیدم کــه زمزم
ــت...  ــی اس ــیار خوب ــر بس ــن فک ــد... ای ــود بیای ــه وج ــان ب ــوص زن مخص
می بینیــم کــه اجمــاالً ایــن کار بــا آن هدف هــای کلــی و ارزشــی حرکــت 

ــی خــوب اســت.1 ــًا متناســب و خیل ــا کام ــه م زن در جامع

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

به نظرشما این کار، نگاه پسران و مردان را حساس تر نمی کند؟ .

ــا اینکــه در یــک دانشــگاه تفکیــک جنســیتی  . ایــن کار بهتــر اســت ی
انجــام بدهیــم؟

به نظرتــان تعامــل دختــران و پســران در دانشــگاه باعــث افزایــش علــم  .
ــا فســاد؟ می شــود ی

به نظر شما، آسیب ها و فواید اجرای این طرح چیست؟ .

1. بیانــات امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( در دیــدار بــا اعضــای شــورای فرهنگــی، اجتماعــی زنــان، جمعــی از زنــان 
.پزشــک متخصــص و مســئوالن اولیــن کنگــره حجــاب اســامی، بــه مناســبت میــاد حضــرت فاطمــه  زهــرا
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دو.عنصر.در.تربیت.دانشجو

ــت دانشــجو هســت کــه هیچ کــدام نبایســتی  ــی در تربی دو عنصــر اصل
مغفول عنــه بمانــد؛ اگــر مغفول عنــه مانــد، مــا ضــرر خواهیــم کــرد. 
ــی علمــی و جوشــیدن اســتعدادهای  ــق و کارای ــم و تحقی یکــی عنصــر عل
ــه و  ــت از روحی ــارت اس ــم عب ــی ه ــت؛ یک ــل چیزهاس ــن قبی ــی و ای علم
ــجو. در  ــی دانش ــوی و روح ــازی معن ــح و سالم س ــت صحی ــن و حرک تدیّ
دانشــگاه ها، ایــن دو عنصــر بایســتی بــدون تفکیــک از یکدیگــر، باقــدرت 

ــب بشــود.1 ــل کشــور تعقی ــت کام ــا ظرفی و ب

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

ــول  . ــی مغف ــرفت علم ــر از پیش ــد اگ ــا می فرماین ــرت آق ــه حض اینک
بمانیــم ضــرر می کنیــم، خــوب آیــا نمی توانیــم ایــن کار را بــه پســران 

واگــذار کنیــم تــا پیشــرفت معنــوی در دختــران ایجــاد شــود؟
آیــا علــم و معنویــت در جامعــه ای کــه هــم دختــران و هــم پســران در  .

یــک دانشــگاه درس می خواننــد ممکــن اســت؟
به نظرشما تخصص بهتر است یا تعهد؟ .
ــه  . ــدی ک ــا متعه ــت ی ــتر اس ــررش بیش ــد، ض ــص غیر متعه آدم متخص

ــدارد؟ ــص ن تخص

ــبت  ــه مناس ــی، ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــای ش ــا اعض ــدار ب ــی( در دی ــه ای )مدظله العال ــام خامن ــات ام 1. بیان
ــورا، 20/ 09/ 1370. ــن ش ــکیل ای ــالگرد تش ــن س هفتمی



کتاب راوی ویژه مخاطب دانشجوی دختر136

حجاب.و.حضور

حــاال یــک عــده ای خیــال می کننــد زن تــا وقتی کــه بی حجــاب 
ــای گوناگــوِن اجتماعــی  ــد در میدان ه نباشــد، بی اخــاق نباشــد، نمی توان
ــاط  ــی از نق ــا، در بعض ــود م ــاب خ ــن انق ــود. در همی ــی وارد ش و سیاس
کشــور، زن هــا زودتــر از مردهــا اجتمــاع راه انداختنــد، در خیابان هــا 
ــم.  ــی داری ــاع قطع ــا اط ــه م ــد؛ ک ــه کردن ــد و مقابل ــت راه انداختن حرک
ــروزی  ــد از پی ــون بع ــارزات گوناگ ــور، در مب ــاب همین ج در دوران انق

انقــاب همین جــور، در جنــگ تحمیلــی همین جــور.1

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

آیا حجاب و عفاف با حضور اجتماعی قابل جمع است؟ .

ــان وارد جامعــه شــده اند، اخــاق  . ــه اثبــات کــرده کــه وقتــی زن تجرب
از میــان رفتــه. هــم در غــرب و هــم در ایــران. پــس مشــکل کار 

ــت؟ کجاس
زنان در جامعه چه نقش هایی می توانند ایفا کنند؟ .
آیــا حضــور زنــان در جامعــه، بــا تربیــت فرزنــدی کــه صالــح و  .

اســت؟ قابل جمــع  باشــد،  خدمت گــزار 

1. بیانــات امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( در دیــدار جمعــی از مداحــان سراســر کشــور در ســالروز والدت حضــرت 
.23/02/1391 ،3 فاطمــه زهــرا
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تنوع.اقشار.انقالبی

بعضــی از همین هایــی کــه در اســتقباِل امــروز بودنــد، خانم هایــی 
ــم بدحجــاب"؛  ــد "خان ــا می گوین ــه آن ه ــی ب ــد کــه در عــرف معمول بودن
اشــک هــم از چشــمش دارد می ریــزد. حــاال چــه کار کنیــم؟ ردش کنیــم؟ 
مصلحــت اســت؟ حــق اســت؟ نــه؛ دل، متعلـّـق بــه ایــن جبهــه اســت؛ جــان، 
دل باختــه بــه ایــن اهــداف و آرمــان اســت. او یــک نقصــی دارد. مگــر مــن 
نقــص نــدارم؟ نقــص او ظاهــر اســت، نقص هــای ایــن حقیــر باطــن اســت؛ 
نمی بیننــد. گفتــا شــیخا هــر آنچــه گویــی هســتم... آیــا تــو چنان کــه 

ــتی؟1 ــی هس می نمای

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

به نظرشــما آیــا ممکــن اســت کســی شــیفته آرمان هــای اســام و  .
ــد؟ ــاب باش ــا بی حج ــوده، ام ــاب ب انق

ــام باعــث رعایــت مســائل  . ــه انقــاب و ام ــن زن ب چــرا ارادت ای
دینــی نشــده اســت؟

آیا این سخن امام خامنه ای، با امربه معروف منافات ندارد؟ .

ــری  . ــب ظاه ــه عی ــرا ب ــس چ ــی دارد، پ ــود عیب ــی در خ ــر هرکس اگ
دیگــران گیــر می دهیــم؟

1. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار با روحانیون و طاب استان خراسان شمالی،91/7/22.
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.الگوپذیری.از.فاطمه

خواهرانــم! حجابتــان را محکــم و قدم هایتــان را اســتوار و فکرتــان 
ــورد حجــاب  ــت شــهدا، در م ــام و وصی ــد پی ــد و نگذاری را روشــن تر کنی
ــا حجابتــان لبیــک بگوییــد و از فاطمــه ایــن بانــوی  ــد. ب بی جــواب بمان

ــد.1 ــرت بگیری ــزرگ جهــان عب ب

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

آیا ممکن است انسان غیر معصوم از انسان معصوم الگو بپذیرد؟ .

ــر از مســئله حجــاب و عفــاف، در چــه  . حضــرت فاطمــه زهــرا غی
مســائلی الگوســت؟

ــش و در  . ــه 1400 ســال پی ــق ب ــه متعل ــن از انســانی ک ــو گرفت ــا الگ آی
ــت؟ ــر اس ــت، امکان پذی ــر اس ــژادی دیگ ــا و ن جغرافی

چرا ما در زندگی نیاز به الگو داریم؟ .

1. هرنجی، پیشین، )وصیتنامه معلم شهید علی لطیفی(، ص 70.
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خودشناسی.و.یاد.خدا

ــد  ــعی می کن ــت و س ــام از آن صحب ــه ام ــی را ک ــوای نفس ــن ه ای
آن را از وجــود مــا بزدایــد، شــما هــم ســعی کنیــد کــه در ایــن راه موفــق 
شــوید. ســعی کنیــد خــود را بشناســید کــه اگــر خــود را بشناســید خــدا را 
ــاد خــدا  ــه ی ــد و همــواره ب ــاد نبری شــناخته اید. در هیــچ کاری خــدا را از ی

باشــید و باهــم بــه مهربانــی رفتــار کنیــد.1

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

ــده  . ــر امــام خمینــی را خوان کدام یــک از شــما کتــاب جهــاد اکب
ــد؟ ــح دهی ــد توضی اســت؟ می توانی

ارتباط خودشناسی و خداشناسی چیست؟ .

به نظرشــما چــرا در احادیــث و روایــات، مبــارزه بــا نفــس از مبــارزه بــا  .
دشــمن مهم تــر بــوده و جهــاد اکبــر نامیــده شــده اســت؟

1. فرازی از وصیتنامه شهیده مریم فرهانیان.
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نیاز.به.استاد.اخالق

ــوع اســتاد وجــود دارد: یکــی اســتاد فیزیــک و  در هــر جامعــه ای دو ن
شــیمی و... و دیگــری اســتادی کــه دانــش او در رابطــه بــا خدا باشــد. اســتاد 
واقعــی و عالــم واقعــی هــم از نــوع دوم اســت؛ ولــی جامعــه ی مــا اســتاد از 
نــوع اول را زیادتــر داشــته اســت. اکنــون نیــز بدبختــی مــا به خاطــر همیــن 
کمبــود اســتاد نــوع دوم اســت. اگــر در ادارات فســاد اخاقــی اســت، اگــر 
ــت  ــان دس ــه انس ــا ک ــت، در هرکج ــاد اداری اس ــرورش فس در آموزش وپ
بگــذارد، فســاد اخاقــی وجــود دارد، به خاطــر کمبــود ایــن افــراد اســت.1

..سؤاالت.برای.هم.اندیشی

چه باید کرد که اساتید نوع اول، استاد نوع دوم هم باشند؟ .

به نظــر شــما بعــد از قریــب بــه چهــل ســال از پیــروزی انقــاب، چــرا  .
هنــوز از ایــن اســتادها کــم داریــم؟

فساد اداری ریشه در ضعف قوانین دارد یا ضعف اخاقی؟ .

1. فرازی از وصیتنامه شهیده فهیمه سیاری.
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3..برنامه.قرائت.قرآن

امام صادق فرمودند:
»مــن قــرا القــرآن و هــو شــاب مؤمــن اختلــط القــرآن بلحمــه و دمــه و جعلــه 

اللــه عزوجــل مــع الســفره الکــرام الــررة و کان قــرآن حجیــزا عنــه یــوم القیامــة؛

هرکــه در جوانــی قــرآن بخوانــد و بــا ایــان باشــد، قــرآن بــا گوشــت و خونــش 

ــا فرشــتگان پیغــام برنــده و نیــک رفتــارش، رفیــق  بیامیــزد و خــدای عزوجــل او را ب
کنــد و قــرآن بــرای او در روز قیامــت پــرده و مانعــی از آتــش باشــد«.1

ــوی  ــای معن ــاد فض ــه در ایج ــی ک ــار فرهنگ ــای پرب ــی از برنامه ه یک
ــب را  ــد مخاط ــت. راوی می توان ــرآن اس ــت ق ــه قرائ ــت، برنام ــر اس مؤث
دعــوت کنــد کــه در طــول ســفر حداقــل یــک جــزء قــرآن قرائــت کنــد. 

ــه: ــید ک ــته باش ــر داش به خاط
ــه و ترغیــب مخاطــب، پیرامــون . 1 ــرای توجی ــه، ب ــل از اجــرای برنام قب

ــد؛ ــه دهی ــی را ارائ ــرآن توضیحات ــت ق ــل قرائ فضائ
اگر کسی تمایل به قرائت نداشت، اصرار نکنید؛. 2
روی یــک بــرگ کاغــذ جدولــی کشــیده و جــای نــام افــراد و جزئــی . 3

کــه قــرار اســت مطالعــه کننــد را خالــی بگذاریــد. از مخاطبیــن 
بخواهیــد بــه اختیــار خــود، جزئــی را انتخــاب نمــوده در برگــه 

ــد؛ ــت نماین یادداش
بــرای ثبــت اســامی افــراد بــه میــان جمعیــت و یــا اتوبــوس نرویــد. از . 4

مخاطبیــن خــود بخواهیــد برگــه را دســت به دســت کــرده و اســامی 
خــود را بنویســند؛

ــدة  ــن ع ــة مأخــوذة م ــات نافع ــع تعلیق ــی )م ــوب ابن اســحاق، الکاف ــن یعق ــد اب ــر محم ــرازی، ابی جعف ــی، ال 1. کلین
شــروح(، تصحیــح، مقابلــه و تعلیــق علی اکبــر الغفــاری، تهــران، دارالکتــب االســامیه، 8 مجلــد،1350، ج2، کتــاب 

فضــل القــرآن، بــاب فضــل حامــل القــرآن، حدیــث8.
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ــزء . 5 ــک ج ــش از ی ــت بی ــه قرائ ــد ک ــح دهی ــام، توضی ــن ثبت ن در حی
هــم ممکــن اســت و چــه خــوب کــه همــه افــراد بــا هــم دو دور قــرآن 

را تــاوت کننــد؛
ــامتی . 6 ــرای س ــود را ب ــت خ ــواب قرائ ــه ث ــد ک ــوت کنی ــراد دع از اف

ــد؛ ــم کنن ــان تقدی ــام زم ام
معمــوالً در تلفــن همــراه افــراد، نرم افزارهــای قرآنــی یافــت می شــود. . 7

لــذا مشــکلی از بــاب تهیــه قــرآن وجــود نــدارد. بــه ایــن منظــور الزم 
ــورت  ــته و درص ــبی داش ــی مناس ــه قرآن ــز برنام ــود راوی نی ــت خ اس

نیــاز بــه ســایر مخاطبیــن منتقــل کنــد.

4..مسابقه.حفظ.آیات.و.احادیث.موضوعی

:قال رسول
»َعــَدُد َدَرجِ الَجنَّــِة َعــَدُد آِی القــرآِن. َفــإذا َدَخــَل صاِحــُب الُقــرآِن الَجنَّــَة قیــَل لـَـُه 

إْرَق و اْقــَرأ. لَــکُلِّ آیَــٍة َدَرَجــٌة َفــال تَکــوُن َفــْوَق حاِفــِظ الُقــرآِن َدَرَجــٌة؛

تعــداد درجــات بهشــت بــه تعــداد آیــات قــرآن اســت. هنگامــی کــه حافــظ قــرآن 

ــه  ــر آی ــوان. ه ــرآن بخ ــرو و ق ــاال ب ــود: ب ــه می ش ــه او گفت ــردد ب ــت می گ وارد بهش
رتبــه ای دارد. پــس باالتــر از مرتبــه حافــظ قــرآن، درجــه ای نیســت«.1

ــوی  ــرآن، ســفرهای معن ــات ق ــن فرصت هــای حفــظ آی یکــی از بهتری
ــت  ــیار اس ــرآن بس ــظ ق ــت حف ــون فضیل ــات پیرام ــت. روای ــی اس و زیارت
ــد.  ــی کن ــما انگیزه بخش ــن ش ــرای مخاطبی ــد ب ــث می توان ــن احادی و همی

ــه تذکــر اســت: ــکات مهمــی الزم ب ــاره مســابقه حفــظ، ن درب
قطــع  . امــکان  هرلحظــه  معمــوالً  برنامه هــا  این گونــه  اجــرای  در 

1. مجلسی، پیشین، ج89، ص22
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برنامــه و یــا اتمــام آن وجــود دارد. بهتریــن کار دراین بــاره، انتخــاب 
ــث  ــی از احادی ــا برخ ــی و ی ــظ ترتیب ــای حف ــی به ج ــات موضوع آی

ــردی اســت؛ کارب
لیســتی از آیــات و روایــات متناســب بــا دانشــجویان دختــر تهیــه نموده  .

و بــه همراه داشــته باشــید؛
مخاطــب را ذره ذره بــا برنامــه حفــظ آشــنا کنیــد. یــک آیــه یــا حدیث  .

را خوانــده، ترجمــه و تفســیر و تبییــن نمــوده و ســپس او را دعــوت بــه 
ــظ آن کنید. حف

نمونه.ها:

مفاهیــم برخــی آیــات یــا روایــات، بــرای حــل مشــکات و یــا ارتقــاء 
معنــوی مخاطبیــن دانشــجوی دختــر کارآمــدی مســتقیم دارد. از ایــن بیــن 

بــه مــوارد زیــر توجــه داشــته باشــید:

1..اهمیت.مقام.جهاد.و.شهادت

ــوَن  ــَة یَُقاتِلُ ــُم الَجنَّ ــأَنَّ لَُه ــم ِب ــُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن أَنُفَس ــَن الُْمْؤِمِنی ــَتَى ِم ــَه اْش »إِنَّ اللّ

ــا ِفــی التَّــْوَراِة َواإلِنِجیــِل َوالُْقــرْآِن  ِفــی َســِبیِل اللّــِه َفَیْقُتلـُـوَن َویُْقَتلـُـوَن َوْعــًدا َعلَْیــِه َحقًّ

واْ ِبَبْیِعکُــُم الَّــِذی بَایَْعُتــم ِبــِه َوَذلِــَک ُهــَو الَْفــْوُز  َوَمــْن أَْوَف ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللّــِه َفاْســَتْبِشُ

الَْعِظیــُم؛

خــدا از مؤمنــان جان هــا و مال هایشــان را خریــد تــا بهشــت از آنــان باشــد. در راه خدا 

جنــگ می کننــد چــه بکشــند چــه کشــته شــوند وعــده ای کــه خــدا در تــورات و انجیــل و 

قــرآن داده اســت بــه حــق، بــر عهــده اوســت و چــه کســی بهــرت از خــدا بــه عهــد خــود وفا 
خواهــد کــرد. بدیــن خریدوفــروش کــه کرده اید شــاد باشــید کــه کامیابــی بزرگ اســت«.1

1. توبه، 111.
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2..والیتمداری

»َوَمن یََتَولَّ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَِّذیَن آَمُنواْ َفإِنَّ ِحزَْب اللِّه ُهُم الَْغالُِبوَن؛

و کــى کــه خــدا و فرســتاده او و کســاىن را کــه ایــان آورده انــد بــه والیــت و 
ــد«.1 ــد حــزب خــدا پیروزن ــرد )از حــزب خداســت و( ىب تردی رسپرســتى بپذی

3..پرهیز.از.والیت.کفار

ــَن الَِّذیــَن  »یَــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــواْ الَ تَتَِّخــُذواْ الَِّذیــَن اتََّخــُذواْ ِدیَنکُــْم ُهــُزًوا َولَِعًبــا مِّ

ْؤِمِنیــَن. ــاَر أَْولَِیــاء َواتَُّقــواْ اللّــَه إِن کُنُتــم مُّ أُوتـُـواْ الِْکَتــاَب ِمــن َقْبلِکُــْم َوالْکُفَّ

اى کســاىن کــه ایــان آورده ایــد؛ کســاىن را کــه دیــن شــا را بــه ســخره و بــازى 

گرفته انــد، چــه از آنــان کــه پیــش از شــا کتــاب )آســاىن( بــه آنهــا داده شــده و چــه 

ــد اگــر شــا  ــروا کنی ــاوران خــود مگیریــد و از خــدا پ از کفــار )دیگــر( دوســتان و ی
مؤمنیــد«.2

4..آداب.امربه.معروف

»ادُْع إِِل َسِبیِل َربَِّک ِبالِْحکَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتی ِهَی أَْحَسُن؛

مــردم را بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه پــروردگارت بخــوان و بــا بهرتیــن شــیوه، 
بــا آنــان مجادلــه کــن«.3

5..بصیرت

ُقــْل هــِذِه َســبیلی  أَْدُعــوا إَِل اللَّــِه َعــى  بَصیــرٍَة أَنـَـا َو َمــِن اتََّبَعنــی  َو ُســْبحاَن اللَّــِه 

َو مــا أَنـَـا ِمــَن الُْمْشِکیــَن؛

ــن  ــه مــردم بگــو راه مــن چنی ــد: ای پیامــرب! ب ــه پیامــرب می فرمای ــد ب خداون

1. مائده، 56.

2. مائده، 57.
3. نحل، 125.
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ــم.1 ــه خــدا می خوان ــرت( ب ــر اســاس )بصی ــم را ب ــن خــودم و پیروان اســت و م

6..والیت.فقیه

:قال اإلمام المهدی
ــی  ــم حجت ــا فانه ــی رواة حدیثن ــا ال ــوا فیه ــه فارجع ــوادث الواقع ــا الح »و ام

ــم؛ ــه علیه ــه الل ــا حج ــم و ان علیک

و امــا در رخدادهایــی کــه پیــش می آیــد بــه راویــان حدیــث مــا مراجعــه کنیــد؛ 
زیــرا آنــان حجــت مــن بــر شــایند و مــن حجــت خــدا بــر آنــان هســتم«.2

7..علم.آموزی

امام صادق می فرمایند:
ا َعالِاً أَْو ُمَتَعلِّا؛ ابَّ ِمْنکُْم إِالَّ َغاِدیاً ِفی َحالَْیِن إِمَّ »لَْسُت أُِحبُّ أَْن أََرى الشَّ

هیچ وقــت دوســت نــدارم یکــی از جوانــان شــا ]شــیعه[ را ببینــم مگــر اینکــه در 
یکــی از دو حــال، شــب و روز خــود را ســپری کنــد؛ یــا دانــا باشــد یــا یادگیرنــده«.3

8..غنیمت.شمردن.فرصت

رسول خدا به امام علی فرمودند:
ِتــَک َقْبــَل ُســْقِمَک  »یــا َعــىُّ بــاِدر ِباَْربـَـعٍ َقْبــَل اَْربَــعٍ: َشــباِبَک َقْبــَل َهرَِمــَک َو ِصحَّ

َو ِغنــاَک َقْبــَل َفْقــرَِک، َو َحیاتِــَک َقْبــَل َمْوتـِـَک؛

اى عــى! چهارچیــز را پیــش از چهارچیــز دریــاب: جوانــی ات را پیــش از پیــرى؛ و 
ســالمتی ات را پیــش از بیــارى؛ و ثروتــت را پیــش از فقــر و زندگــی ات را پیــش از مــرگ«.4

1. یوسف، 128.
2. الحر العاملی، پیشین، ج18، ص 101.

3. طوســی، ابی جعفــر محمــد ابن حســن، االمالــی طوســی، ترجمــه صــادق حســن زاده، قــم، اندیشــه هــادی، 1388، 
ص 303.

4. ابن بابویه، پیشین، ج4، ص 357، ح5762.
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9..حجاب

»یــا أَیَُّهــا النَِّبــیُّ ُقــْل الْزواِجــَک َو بَناتِــَک َو نِســاِء الُْمْؤِمنیــَن یُْدنیــَن َعلَْیِهــنَّ ِمــْن 

َجالَِبیِبِهــنَّ ذلِــَک أَْدىن  أَْن یُْعرَْفــَن َفــال یُْؤَذیْــَن َو کاَن اللَّــُه َغُفــوراً َرحیــاً؛

اى پیامــرب! بــه همــران و دخرتانــت و زنــان مؤمنان بگــو: جلباب هــا ]رورسى هاى 

بلنــد[ خــود را بــر خویــش فروافکننــد، ایــن کار بــراى اینکــه شــناخته شــوند و مــورد 

آزار قــرار نگیرنــد بهــرت اســت )و اگــر تاکنــون خطــا و کوتاهــى از آنهــا رس زده توبــه 
کننــد( خداونــد همــواره آمرزنــده ی رحیم اســت«.1

10..مقام.زن.نزد.خداوند

:قال رسول اهلل
ــٍل  ــن َرُج ــا ِم ــوِر َوم کُ ــَى الذُّ ــُه َع ــاِث أَرأَُف ِمن ــَى الن ــال َع ــاَرَک َوتَع ــه تَب إنَّ اللّ

ــِة؛ ــوَم القیاَم ــال یَ ــه تَع ــُه اللّ ــٌة إِالّ َفرََّح ــُه َوبَیَنهــا ُحرَم ــَى امــَرأٍَة بَیَن ــًة َع یُدِخــُل َفرَح

خــداى بــزرگ، بــه زنــان مهربان تــر از مــردان اســت و هیــچ مــردى، زىن از محــارم 
خــود را خوشــحال منی کنــد، مگــر آنکــه خداونــد متعــال او را در قیامــت شــاد می کنــد.2

عــاوه بــر آیــات و روایــات، می توانیــد از متــون دیگــر همچــون 
وصیتنامــه شــهدا، ادعیــه و... بــرای حفــظ بهره گیــری کنیــد.

5..مسابقه.تنظیم.جمالت

در ایــن برنامــه، قــرار اســت مخاطــب، کلمــات به هــم ریختــه جملــه ای 
از وصیتنامــه شــهدا را تشــخیص داده و مرتــب کنــد. به خاطــر داشــته باشــید:

برای اجرای برنامه، نیاز به کاغذ و خودکار دارید؛ .

پس از هر بار اجرا، جمات را عوض کنید؛ .

1. احزاب، 59.
2. کلینی، پیشین، ج6، ص6، ح7.
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فــردی کــه بتوانــد در کم تریــن زمــان جملــه را تشــخیص دهــد،  .
ــت؛ ــابقه اس ــده مس برن

ــان  . ــرده و همزم ــت ک ــه درس ــم ریخت ــه به ه ــد وصیتنام ــد چن می توانی
بیــن چنــد گــروه ایجــاد رقابــت کنیــد؛

ــا مخاطــب دانشــجوی  . محتــوای جمــات می توانــد کامــًا متناســب ب
دختــر انتخــاب شــود؛

اگــر احســاس می کنیــد چیــدن و منظــم کــردن جمــات دشــوار  .
اســت، حتمــاً الزم نیســت کــه هــر کارت شــامل یــک کلمــه باشــد. 
ــد؛ ــرار دهی ــک کارت ق ــم در ی ــا ه ــه را ب ــد کلم ــد چن ــی می توانی گاه

ــه  . ــه ارائ ــد نمون ــه، چن ــن برنام ــرای ای ــان در اج ــهولت راوی ــرای س ب
می گــردد:

ــاد 5 در 5  ــه ابع ــذی ب ــر را در کاغ ــات زی ــه کلم ــدام از مجموع هرک
ســانتی متر نوشــته و از مخاطــب بخواهیــد جملــه را حــدس بزنــد.

1. بسته.اول:.
اســام، بایــد، بجنگیــم، برســانیم، بــه گــوش، پیــام، حســین، حســین وار، 

در را، راه، زینب گونــه، شــویم، شــهید، مــردم، مســتضعف، و، و یــا.
اصــل جملــه: بایــد حســین وار بجنگیــم و در راه اســام شــهید شــویم و 
یــا زینب گونــه پیــام حســین را بــه گــوش مــردم مســتضعف برســانیم.1

2. بسته.دوم:.
و  بمانــد، محکــم، کنیــد  را، روشــن تر،  اســتوار و  را،  نگذاریــد و 
مــورد،  فکرتــان،  شــهدا،  در  وصیــت،  را،  حجاب تــان  و  قدم هایتــان 

1. هرنجی، پیشین، )وصیتنامه دانشجوی شهید حسن صفرزاده(، ص71.
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پیــام. بی جــواب،  حجــاب، 
ــان  ــتوار و فکرت ــان را اس ــم و قدم هایت ــان را محک ــه: حجابت ــل جمل اص
ــورد حجــاب  ــت شــهدا، در م ــام و وصی ــد پی ــد و نگذاری را روشــن تر کنی

ــد.1 ــواب بمان بی ج

3. بسته.سوم:.
شــود، بهره گیــری، خویشــتن، می کنــد، مصــرف، کنــد کــه تــا انســان، 
ــال، در  ــه، کم ــام، ب ــاند، اس ــگ، رس ــر، فرهن ــد، ازنظ ــا تولی ــد، ب ــا تولی ت

ــرف. ــا و، مص ــد ت ــود را، می کن ــد، از، آن، می ش ــتعمار، تولی ــی، اس حال
ــود  ــرف ش ــا مص ــد ت ــه: فرهنــگ اســتعمار تولیــد می کن اصــل جمل
و مصــرف می کنــد تــا تولیــد کنــد، درحالی کــه ازنظــر اســام تولیــد 
ــاند. ــال رس ــه کم ــتن را ب ــری از آن خویش ــا بهره گی ــان ب ــا انس ــود ت می ش

جمات زیر را می توانید برای ساخت بسته های دیگر به کار برید:
ــند  . ــد بکوش ــتاد بای ــجو و اس ــای دانش ــگاه ها، خانم ه ــط دانش در محی

ــد.2 ــج کنن ــگ اســامی را تروی ــه و فرهن روحی
ــد دخترهایشــان  . ــم کــه اجــازه دهن ــه می کن ــا توصی ــه خانواده ه ــن ب م

ــد.3 درس بخوانن
عزیزان من! رابطه با خدا را جدی بگیرید.4 .

زینــب واقعــی، زن ایرانــی اســت کــه بتوانــد نیمــی از بــار ایــن انقــاب 
را بــه دوش کشــد.5

1. همان، ص70.
 2. بیانــات امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( در دیــدار گروهــی از زنــان، بــه مناســبت فرخنــده میــاد حضــرت زهــرا

روز زن، 25/ 09/ 1371.
3. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در جمع زنان شهر ارومیه،  1375/6/28.

4. بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( مورخ 1377/02/22.
ــیج،  ــران بس ــتاران و خواه ــامی پرس ــن اس ــای انجم ــا اعض ــدار ب ــی( در دی ــه ای )مدظله العال ــام خامن ــات ام 5. بیان
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اغلــب اوقــات مــادران شــهید را شــجاع تر و مقاوم تــر از پــدران 
ــم.1 ــهید یافت ش

از فاطمه این بانوی بزرگ جهان عبرت بگیرید.2
ــت  ــدارس رعای ــا و م ــاب در خیابان ه ــرده روزی حج ــر خدای ناک اگ

نشــود، ایــن امــر طلیعــه تســلط طاغــوت بــر مملکــت اســت.3

سایر.برنامه.های.قابل.اجرا

عــاوه بــر روایت گــری مســتقیم در برنامه هــای اردویــی، می تــوان 
ــارف  ــج مع ــه و تروی ــرای برنام ــرای اج ــی ب ــیار گوناگون ــای بس از روش ه
دینــی بهــره جســت. بــرای مطالعــه مشــروح برنامه هــای قابل اجــرا در اردو، 
بــه ســه کتــاب "مســابقات اردویــی"، "مدیریــت اردویــی" و "کتــاب راوی 

ــد. ــه نمایی ــوز"4 مراجع دانش آم

تـداوم.ارتبــاط

در  بیان شــده  آموزه هــای  تعمیــق  و  بیشــتر  تأثیرگــذاری  بــرای 
ــاص،  ــه ای خ ــز به گون ــما نی ــر ش ــجوی دخت ــان دانش ــری، مخاطب روایت گ
ــه  ــاع مقــدس هســتند. البت ــا فضــا و آموزه هــای دف ــاط ب ــداوم ارتب ــد ت نیازمن
ــیب ها و  ــه آس ــد ب ــر، بای ــجویان دخت ــا دانش ــاط راوی ب ــوع ارتب ــاره ن درب
ــدم  ــع، ع ــیاری مواق ــه در بس ــرد. چراک ــه ک ــدی توج ــیت ها به طورج حساس
توجــه بــه ممنوعیت هــا و حریم هــای فی مابیــن، بــه خطراتــی منجــر می شــود 

.1361/12/1
1. بیانــات امــام خامنــه ای )مدظله العالــی( در دیــدار جمعــی از مداحــان سراســر کشــور، در ســالروز والدت حضــرت 

.91/02/23 ، فاطمــه زهــرا
2. هرنجی، پیشین، )وصیتنامه معلم شهید علی لطیفی(، ص 70.

3. همان، ص 38.
4. مرکز پخش: قم، مرکز فرهنگی مطاف عشق، وابسته به مؤسسه روایت سیره شهدا.



ــد. ــی می مان ــه باق ــدون توجی ــاط، ب ــداوم ارتب ــت ت ــر، جه ــاذ تدابی ــه اتخ ک
ــر،  ــا دانشــجویان دخت ــاط ب ــداوم ارتب ــاره مســئله ت ــه، درب ــن مقدم ــا ای ب

ــرد: ــه ک ــر توج ــکات زی ــه ن ــت ب می بایس
ــر . 1 ــب تغیی ــن مخاط ــا ای ــی ب ــاط در رویاروی ــداوم ارتب ــای ت ــد معن بای

کنــد. تــداوم ارتبــاط بــا دانشــجویان دختــر بــه معنــای ایجــاد ارتبــاط 
دائمــی بیــن مخاطــب و مباحــث فرهنــگ جهــاد و شــهادت اســت نــه 

ــا دانشــجویان. دوام ارتباطــی راوی ب
دربــاره مخاطبــان دختــر، حضــور فیزیکــی و فــردی راوی، عرفــاً پــس . 2

ــان  از اتمــام برنامــه روایت گــری، چــه در ســطح کاروان و چــه یادم
ــدی  ــر و هنرمن ــن حســن تدبی ــدارد و ای ــی ن ــچ توجیه ــادواره، هی و ی
ــاد و شــهادت  ــای جه ــت کــه می توانــد آن هــا را در فض راوی اس

باقــی بگــذارد.
ایفــای نقــش مدیریــت در برنامه هــای تداومــی، دربــاره ایــن مخاطبــان 

بــا خــود دانشــجویان یــا متصدیــان دیگــر فرهنگــی اســت، نــه راوی.
بــرای تــداوم ارتبــاط مخاطــب دختــر، بــا فرهنــگ جهــاد و شــهادت و . 3

تعمیــق باورهــای آن، نــکات زیــر را به خاطــر بســپارید:
ــا بتواننــد  . ــه دهیــد ت ــرای فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه ارائ روش هایــی ب

ــد؛ ــرای مقاطــع دیگــر ســال اجــرا کنن ــی ب برنامه های
بــه  . شــهادت  و  جهــاد  دربــاره  قابل اجــرا  فعالیت هــای  از  لیســتی 

مخاطبــان و به طــور خــاص بــه مســئوالن ارائــه دهیــد؛
ــان  . ــود و مخاطب ــن خ ــازی بی ــه ای و مج ــتقیم، مکالم ــاط مس ــچ ارتب هی

ــا و  ــرای دیداره ــرده و ب ــرار نک ــی( برق ــه جمع ــخصی )ن ــورت ش به ص
ــد. ــه دهی ــده را ارائ ــزام کنن ــز اع ــن مرک ــد، آدرس و تلف ــای بع دعوت ه
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ــبهات  . ــؤاالت و ش ــه س ــخ ب ــرای پاس ــد ب ــر می توانن ــجویان دخت دانش
ــه بخــش پژوهشــی بســیاری از مؤسســات فرهنگــی مراجعــه  خــود، ب
ــا راوی  کننــد و یــا از طریــق دفتــر فرهنــگ دانشــگاه یــا دفتــر نهــاد ب

ــند. ــط باش ــی مرتب خاص
ســؤاالتی را کــه وقــت کافــی بــرای ارائــه پاســخ بــه آن را نداشــته اید،  .

در فرصــت مناســب پاســخ داده و بــه دانشــگاه بفرســتید.
هرگونــه دعــوت مجــدد را فقــط از طریــق درخواســت رســمی  .

بپذیریــد. مربــوط  مســئوالن  و  دانشــگاه 
ــود در  ــیت های موج ــت حساس ــه رعای ــت ک ــر اس ــه ذک ــان الزم ب در پای
ــن  ــام شــما داشــته و کوچک تری ــدگاری پی ــر بســزایی در مان این رابطــه، تأثی
ــی  ــد تمام ــه راوی شــود، می توان ــه ســوءظن نســبت ب مســئله ای کــه منجــر ب
تــاش شــما را بــه هــدر دهــد. در پایان حدیثــی معــروف را یادآور می شــویم:

ــی  ــه زن ــه ب ــد: در کوف ــام صــادق می گوی ــر، از شــاگردان ام ابابصی
قــرآن می آموختــم و روزی اتفــاق افتــاد کــه بــا او مــزاح کــردم. هنگامــی 
کــه در مدینــه بــه محضــر امــام باقــر وارد شــدم، مــرا ســرزنش کــرد و 
نـْـَب ِفــی الَْخــاَلِء لَــْم یْعَبــِأ اللَّــُه ِبــِه أَی َشــی ٍء ُقلـْـَت لِلَْمــْرأَِه  فرمــود: »َمــِن اْرتَکــَب الذَّ

َفَغطَّیــُت َوْجِهــی َحیــاًء َو تُْبــُت َفَقــاَل أَبُــو َجْعَفــٍر اَل تَُعــد؛

ــه  ــد. چ ــا منی کن ــه او اعتن ــدا ب ــود، خ ــاه ش ــب گن ــوت مرتک ــه در خل ــی ک کس

چیــزی بــه آن زن گفتــی؟ از خجالــت چهــره خــود را پوشــاندم و توبــه کــردم. حــرت 
فرمــود: دیگــر تکــرار مکــن«.1

1. مجلسی، پیشین، ج73، ص363.



کتاب راوی ویژه مخاطب دانشجوی دختر152

معرفی.کتاب.ویژه.روایت.گری.برای.دانشجویان.دختر

ــاع  ــوع دف ــا موض ــددی ب ــب متع ــجویان، کت ــوان و دانش ــران ج ــرای دخت ب
ــده و مجاهــد  ــان رزمن ــب آنهــا، خاطــرات زن مقــدس موجــود اســت کــه غال
اســت. آشــنایی و حتــی مطالعــه ایــن کتــب توســط راوی می توانــد، وی را در 
امــر روایت گــری بــرای ایــن جنــس از مخاطــب، کمک و یــاری نمایــد. راویان 
گرامــی می تواننــد از طریــق آشــنایی قبلــی بــا کتــب زیــر، در زمینه هــای 

ــًا: ــد. مث ــا و اثربخشــی بیشــتری دهن ــه روایت گــری خــود غن ــی ب متفاوت
ــاب نوشــته  . ــه مختصــری ازآنچــه در کت ــب و ارائ ــن کت ــی ای ــا معرف ب

ــد؛ ــب نماین ــه آن ترغی ــه ســمت مطالع شــده، مخاطــب را ب
بــا همــراه داشــتن برخــی از ایــن کتاب هــا، در طــی ســفر بــه برخــی از  .

مخاطبیــن امانــت داده و در پایــان ســفر تحویــل بگیرنــد؛
ــابقه   . ــفر مس ــی س ــده، در ط ــی ش ــوارد معرف ــی از م ــاب یک ــا انتخ ب

نمایــد؛ برگــزار  کتاب خوانــی 
ــه تناســب موضوعــی هــر یــک از ایــن کتاب هــا، راویــان  . ــا توجــه ب ب

می تواننــد بــرای تجلیــل از برگزیــدگان مســابقات و یــا اهــدای جوایــز 
بــه هردلیــل، از آنهــا نماینــد.

با این توضیحات، الزم است به دو دسته کتاب اشاره کنیم:
الــف: کتبــی کــه مطالعــه آنهــا بــرای خــود راوی توصیــه شــده و توانایــی 
افزایــش  بــرای دختــران جــوان  امــر روایت گــری  او را در  مهارتــی 

می دهــد. برخــی از مهم تریــن عناویــن ایــن دســته عبارت انــد از:
پرتــو خورشــید، ســخنان حضــرت امــام پیرامــون دفــاع مقــدس . 4

و نقــش زنــان ، تدویــن مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای نیــروی 
ــامی. ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــیج، س ــت بس مقاوم



153

مجموعــه کتــب »مؤلفه هــای جــوان عاشــورایی«، قــم، مرکــز فرهنگــی . 5
ــازان. آینده س

کتابشناســی زن و دفــاع مقــدس، زاغیــان، مریــم، تهــران، بنیــاد حفــظ . 6
آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس.

اثــرات جنگ هــای مســلحانه بــر روی زنــان، جعفــری کاردگــر، . 7
ــامی. ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــران، س ــعدی، ته س

نقــش زنــان در دفــاع، تهــران، مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای . 8
ــیج. بس

زن در آیینه جمال و جال، آیت اهلل جوادی آملی، قم، اسراء.. 9
همســران ســازگار، علــی حســین زاده، قــم، موسســه آموزشــی و . 10

.پژوهشــی امــام خمینــی
ــر ســبحانی، . 11 ــری، جعف ــر مظاه ــی اکب ــاب همســر، عل ــان و انتخ جوان

ــران. قــم، ای
ــار مقــام . 12 ــر نشــر آث ــری، تهــران، دفت ــدگاه مقــام معظــم رهب زن از دی

ــری )حفظــه اهلل(. معظــم رهب
مجموعــه کتــب پرســمان دانشــجویی، تهــران، نمایندگــی نهــاد . 13

دانشــگاه ها. در  رهبــری 
ــژه شــیرخانی، . 14 ــه، منی ــا قاجاری ــران باســتان ت ــی از ای پوشــش زن ایران

تهــران، بهــار علــم، چــاپ نقــش جهــان.
تاریــخ تمــدن، ویــل دورانــت، ترجمــه احمــد آرام و...، تهــران، . 15

علمــی فرهنگــی، ج1.
حیات زن در اندیشه اسامی، دکتر علی قائمی.. 16
حــدود پوشــش و نــگاه در اســام، محمدمهــدی شــمس الدین، . 17
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ــدی. ــدی، تهــران، اله ــن عاب ــه محس ترجم
ــا  ــرده و ی ــره ب ــتقیماً به ــب آن مس ــد از مطال ــه راوی می توان ــی ک ب: کتب
ــن  ــی از مهم تری ــد. برخ ــی نمای ــود معرف ــن خ ــه مخاطبی ــه، ب ــرای مطالع ب

ــد از: ــته عبارت ان ــن دس ــن ای عناوی
گلســتان . 1 ســبحانی(،  شمســی  )خاطــرات  جنــگ   تــا  چنــده ال  از 

مقاومــت . هنــر  و  ادبیــات  دفتــر  تهــران،  جعفریــان ، 
ــش . 2 ــی نق ــره بررس ــیرازی، کنگ ــاج ش ــا ابته ــد، فریب ــه برتری از حماس

زنــان در دفــاع و امنیــت و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، تهــران، 
نیــروی مقاومــت بســیج، بســیج خواهــران.

پوتین هــای مریــم  )خاطــرات مریــم امجــدی(، فریبــا طالش پــور، . 3
ــت. ــر مقاوم ــات و هن ــر ادبی ــران، دفت ته

ــدی(، . 4 ــه ناهی ــر آزاده فاطم ــرات خواه ــان  )خاط ــم آن ــم در چش چش
ــت . ــر مقاوم ــات و هن ــر ادبی ــران، دفت ــانکی، ته ــم ش مری

خبرنــگار جنگــی )خاطــرات مریــم کاظــم زاده (، رضــا رئیســی، . 5
ــو. ــاد بان ــران، ی ته

ــان(، داوود . 6 ــم فرهانی ــهید مری ــی ش ــاس زندگ ــر اس ــم  )ب ــتان مری داس
ــاهد. ــران، ش ــان ، ته امیری

دختــران اُ. پــی. دی )خاطــرات مینــا کمایــی(، لیــا محمــدی، تهــران، . 7
دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت .

ــدی، . 8 ــا محم ــی(، لی ــه میرزاعل ــرات معصوم ــا )خاط ــدار زخم ه دی
ــت. ــر مقاوم ــات و هن ــر ادبی ــران، دفت ته

روزگاران  )جلــد 11: کتــاب مــادران شــهدا(، زهــرا آشــیان ، تهــران، . 9
روایــت فتــح.
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روزگاران  )جلــد 13: کتــاب زنــان خرمشــهر(، بتــول کازرونیــان، . 10
ــح. ــت فت ــران روای ته

روزگاران  )جلــد 4: کتــاب پرســتاران (، جابــر تواضعــی، تهــران، . 11
ــح . ــت فت روای

زن در آیینه دفاع مقدس، تهران، سپاه پاسداران انقاب اسامی.. 12
زنــان نمونــه، علــی شــیرازی، حــوزه علمیــه قــم، قــم، دفتــر تبلیغــات . 13

اســامی.
کنــار رود خیــن  )یادداشــت های روزانــه یــک مــادر(، اشرف الســادات . 14

مســاوات ، تهــران، دفتــر ادبیات و هنــر مقاومت.
ــران، . 15 ــهدا(، ته ــران ش ــا همس ــه ب ــاه )مصاحب ــان م ــه پنه ــه نیم مجموع

ــح. ــت فت روای
من زنده ام )خاطرات بانوی آزاده معصومه آباد(، تهران، بروج.. 16
ــزم . 17 ــم، زم ــم(، ق ــوی شــهید اســتان ق ــی 160 بان چــادر خاکــی )معرف

ــت. هدای
اســیر شــماره 339 )خاطــرات بانــوی آزاده خدیجــه میرشــکار(، . 18

ــر. ــوره مه ــران، س ته
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