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فهرست:

• ــاً در 	 ــه اساس ــتند ک ــم هس ــا ه ــی دخترخانم ه ــده ام، بعض ــه ش متوج
فضــای کنونــی دانشــگاه، وارد نشــدن بــه یــک فضــای دوســتانه بــا یــک 
آقــا را بــرای یــک دختــر دانشــجوی فرهیختــه و متمــدن، خــرق عــادت 

می پندارنــد...
• ارتبــاط دختــر و پســر، از آن جــا کــه یــک پدیــده ی اجتماعــی و فرهنگــی 	

ــات  ــا و اتفاق ــایر پدیده ه ــا س ــش ب ــداوم در برهم کن ــور م ــه ط ــت؛ ب اس
ــاور عمــوم  ــگ و سیاســت گذاری ها و ب ــه اســت؛ از اقتصــاد و فرهن جامع

ــز هســت... ــذار نی ــا تاثیرگ ــر همــه ی این ه ــرد و ب ــر می پذی تأثی
• ــه 	 ــش از ازدواج، ب ــتی های پی ــت دوس ــه مزی ــراد در توجی ــیاری از اف بس

ایجــاد شــناخت بیشــتر و دقیق تــر بــرای داشــتن ازدواج مناســب اشــاره 
می کننــد...

• فضــای مجــازی کشــش آن را دارد کــه کل روز مــا را درگیــر کنــد و در 	
پایــان روز مــا را بــا انــواع اختــاالت فیزیکــی و روانــی مواجــه کنــد...

• ــت 	 ــا انگش ــش را ب ــم، عکس ــت می گیری ــق را در دس ــا عش ــن روزه ای
ــی احساســمان را منتقــل  ــا الیــک کردن ــاً ب اشــاره ورق می زنیــم و نهایت
ــی  ــود، دایرکت ــگ بش ــش تن ــان برای ــی دلم ــم خیل ــر ه ــم. اگ می کنی

ــوکال... ــی ویدئ ــی و حت ــام صوت ــت و پی هس
• فمینیســت های جدیــد معتقدنــد بایــد دیــواری نفوذناپذیــر بیــن جهــان 	

زنانــه و مردانــه ایجــاد نمــود...

در ایــن شــماره از نشــریه ی ریحانــه، همان طــور کــه احتمــاالً از تیتــر 
و زیرتیتــر جلــد پیداســت، بــه موضوعاتــی چــون »انتظــارات دختــران 
ــتی  روی  ــوع دوس ــن ن ــب ای ــا و معای ــف«، »مزای ــس مخال ــا جن ــتی ب از دوس
ــن  ــد ای ــکل جدی ــرات ش ــران«، »اث ــاص روی دخت ــور خ ــه ط ــس و ب دو جن
ــه  ــکاک در نظری ــاط و انف ــفه ی اخت ــازی« و »فلس ــای مج ــتی در فض دوس
ادامــه،  در  می پردازیــم.  اســام«  مکتــب  و  مــدرن  پســت  فمینیســم 
می خوانیــد: را  شــماره  ایــن  یادداشــت های  از  تفکربرانگیــزی  جمــات 

می
کر

را 
زه

ک
انی

مک
سی 

ند
مه

سی 
شنا

کار
 ۹۸

دی 
رو

و

سرمقاله

 تالش برای غریطبییعغریطبییع نبودن 

تقوای چشم مجنون
 یم شود یک شبه پیمود ره صدساله را

حیات طّیبه

3
4دل در یپ دیدار رخ جانانجانان است... 

6مقتویل به نام عشق

7قضیه، جدی تر از یک حکم فقیه یا اخالیق است
  وواختالط   

8انفکاک 
9مجاز یب پایان...

10

13
11



 تالش برای 
 غریطبییعغریطبییع

 نبودن
ت ما از روابطمان

 انتظارا
ت؟

یع اس
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فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق 
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ــن  ــه بی ــت روزی را ک ــرم هس خاط
از دختــران ورودی  مــن و یکــی 
ــاز  ــی ب ــاب صحبت ــگاهی، ب هم دانش
ــگار. در  ــود ان ــه ب ــش گرفت ــد. دل ش
ــن دلتنگــی اش را گذاشــتم  ابتــدا ای
ــنگینی  ــتگی هایش از س ــای خس پ
برایــم  و  دانشــگاه  درس  هــای 
ــه  ــی ک ــا کم ــود. ام ــی می نم طبیع
ــیدیم  ــم، رس ــت کردی ــتر صحب بیش
ــم  ــا تنهایی های ــه ایــن ســوال او: ب ب
می توانــم  کار  چــه  دانشــگاه  در 
ــه یــک  بکنــم؟ احســاس می کنــم ب
تــا در دوران  دارم  نیــاز  دوســت 
دانشــجویی از تنهایــی دربیایــم. بعد 
ــدم  ــه ش ــتر، متوج ــت بیش از صحب
دنبــال آدرس دانشــجوی پســری 
ــه  ــتی. البت ــن دوس ــرای ای ــت، ب اس
ــه هــر پســری! پســری کــه قابــل  ن
اعتمــاد باشــد و ســرش کاله نگذارد!
نمی دانســتم  کــردم.  ســکوت 
چگونــه بایــد پاســخ دهــم. حقیقــت 
را بخواهــم بگویــم، هنــوز هــم 
ــائلی  ــن مس ــا این چنی ــم ب نمی دان
در دانشــگاه، چگونــه بایــد برخــورد 

کــرد تا بــه بهتریــن راه  حل رســید.
امــا چیزهایــی هســت کــه بــه 
کــه  دخترانــی  دربــاره  تجربــه 
ــران  ــا پس ــتی ب ــط دوس وارد رواب

می شــوند، متوجــه شــده ام. 
ــی  ــده ام، بعض ــه ش ــال متوج مث
ــجویی  ــا در دوران دانش دخترخانم ه
ــک  ــا ی ــتی ب ــه دوس ــک رابط ــه ی ب
ــا بتواننــد  آقاپســر تــن می دهنــد ت
در نهایــت بعــد از رســیدن بــه 
ــتر،  ــادی بیش ــی و اقتص ــد عقل رش
ــگی  ــریک همیش ــوان ش او را به عن

در  کننــد.  انتخــاب  زندگی شــان 
ــدود  ــتی را از مع ــاز دوس ــل، آغ عم
ــن  ــرای ای ــد ب ــیرهایی می بینن مس
ــر  ــل را بهت ــرد مقاب ــد ف ــه بتوانن ک
بشناســند و بعــدا خودشــان بتواننــد 
ــان  ــی مشترکش ــاز زندگ ــرای آغ ب
بــه  صرفــا  و  بگیرنــد  تصمیــم 
نظــرات خانــواده بــرای انتخــاب 

ــد.  ــا نکنن ــی، اکتف ــریک زندگ ش
بعضــی  شــده ام،  متوجــه  یــا 
ــا  ــتی ب ــی دوس ــا در پ دخترخانم ه
ــک  ــال ی ــه دنب ــر، ب ــا پس ــک آق ی
ــا از  ــتند. ام ــی هس ــرپناه عاطف س
ــئولیت های  ــل مس ــه دلی ــی ب طرف
دنبــال  بــه  ازدواج  کــه  زیــادی 
همچنیــن  و  مــی آورد  خــود 
ــه  ــی ای ک ــاداری  دائم ــرورت وف ض
ــی آورد،  ــود م ــال خ ــه دنب ازدواج ب
یــک  وارد  می دهنــد،  ترجیــح 
رابطــه دائمــی نشــوند و تــالش 
ــی،  ــازند موقت ــتری بس ــد بس کنن

ــا. ــن نیازه ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
همچنیــن متوجــه شــده ام، بعضــی 
دخترخانم هــا هــم هســتند کــه 
اساســا در فضــای کنونــی دانشــگاه، 
فضــای  یــک  بــه  نشــدن  وارد 
ــرای  ــا را ب ــک آق ــا ی ــتانه ب دوس
یــک دختــر دانشــجوی فرهیختــه و 
متمــدن، خــرق عــادت می پندارنــد. 
ــه  ــت ک ــیری اس ــن مس ــد ای و الب
مثــل  برونــد  بایــد  متمدنیــن 
ــد.  ــه می رون ــیرهایی ک ــه مس بقی
ــده اش  ــد فای ــر االن ندانن ــی اگ حت
ــد  ــی نخواه ــای نگران ــت، ج چیس
ــود  ــده ای در آن نب ــر فای ــود. اگ ب
ــگاهی  ــن دانش ــه متمدنی ــه بقی ک

ــد! ــیر را برنمی گزیدن ــن مس ای

بعضــی از ایــن دســته از بعضی هــا، 
ــر  ــری، دخت ــورت افراطی ت ــه ص ب
دانشــجویی را کــه وارد یــک رابطــه 
ــود  ــا نمی ش ــک آق ــا ی ــتی ب دوس
نامتمدنیــن شــمرده  را در زمــره 
و جــوری بــه آن هــا می نگرنــد، 

ــم! ــان عال ــه الابالی ــان ب ــه ابالی ک
ــته از  ــن دس ــر از ای ــی دیگ و بعض
ــرار  ــل ق ــه دلی ــرم ب ــا، الج بعضی ه
ــن فرهنــگ محیطــی،  گرفتــن در ای
ــاس  ــی احس ــیر را طبیع ــن مس ای
ــد  ــالش می کنن ــس ت ــد. پ می کنن

ــن. ــند. همی ــی نباش ــا غیرطبیع ت
ــه  ــده ام، ک ــه ش ــن متوج همچنی
مطمئنــا دســته های دیگــری از ایــن 
ــا  ــا آن ه ــه ب ــتند، ک ــا هس بعضی ه
ــته هایی  ــته ام و دس ــوردی نداش برخ
ــل  ــرازی کام ــدند، اف ــر ش ــه ذک ک
ــن،  ــده ی م ــه عقی ــا، ب ــت. ام نیس
چیــزی کــه بیــن اغلــب ایــن 
ــدن  ــت، ندی ــترک اس ــته ها مش دس
ــم  ــر بخواه ــا اگ ــت. ی ــر کار اس آخ
ــق  ــم، دقی ــرف بزن ــر ح محتاطانه ت

کار! آخــر  ندیــدن  واضــح  و 
انتظــارات  آخــر،  در  آیــا 
از  افــراد  ایــن  از  کــدام  هــر 

می شــود؟ بــرآورده  دوســتی، 
ــد  ــار می کش ــه انتظ ــته ای ک دس
ــک  ــه ی ــتی، ب ــن دوس ــای ای انته
و  شــود  ختــم  پایــدار  رابطــه 
آشــنایی  بــرای  باشــد  بابــی 
ــود  ــار خ ــه انتظ ــر ب ــی، اگ مقدمات
چــه  نرســند،  رابطــه  ایــن  از 
داشــت؟  خواهنــد  سرنوشــتی 
ــی،  ــدید روح ــای ش ــه دیدن ه لطم
کمتریــن نتیجــه طبیعــی آن اســت.

Jr Korpa عکس از
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ــه  ــتی، ب ــه دوس ــن رابط ــه در ای ــته ای ک ــا دس ی
ــا از  ــتند، آی ــی هس ــت عاطف ــگاه موق ــال پناه دنب
ســنگ ســاخته شــده اند کــه بتواننــد بعــد از 
مدتــی وابســتگی، همــه چیــز را دربــاره ایــن رابطــه 
ــا  ــار ب ــن انتظ ــا ای ــد؟ آی ــوش کنن ــتانه فرام دوس

حقیقــت و طبیعــت عاطفــی انســان ســازگار اســت؟
ــیر  ــه مس ــگاه ب ــدون ن ــه ب ــته ای ک ــرای دس و ب
و مقصــد، خودشــان را بــه رودخانــه ی عــادت 
می ســپارند، کــه دیگــران مســیرش را هدایــت 
طبیعــی  می ســازند،  را  مقصــدش  و  می کننــد 
نیســت بــه مقصــدی برســند کــه کامــال بــا 

تصوراتــی کــه داشــته اند، ناهمخــوان باشــد؟
ــت  ــوال دوس ــه س ــخ ب ــن پاس ــاید مقدماتی تری ش
ــر کار  ــل از ه ــد: قب ــن باش ــت ای ورودی ام، می توانس
ــم چقــدر  ــم و ببینی ــا بیشــتر فکــر کنی دیگــری، بی
ــه  ــتی ای ک ــط دوس ــا و رواب ــا از گروه ه ــارات م انتظ
ــه  ــر چ ــت. ه ــی اس ــم، واقع ــا می گذاری ــا پ ــه آن ه ب
پیامدهــای رفتارهایمــان را بتوانیــم بهتــر پیش بینــی 
منطقی تــر  تصمیم گیری مــان  کنیــم،  درک  و 
ــت،  ــر اس ــه منطقی ت ــی ک ــد. و تصمیم ــد ش خواه

»من اآلن 20 سالمه؛ هم  سن و سال های من تا اآلن با 
10 نفر حداقل دوست بودند ولی من تاحاال حتی با یه 

پسر حرف هم نزدم. اوسکولم دیگه!!«
»ما قصدمون فقط ازدواجه؛ فقط می خوایم یه مدت 

بدون این که خونواده ها بفهمن باهم باشیم مطمئن بشیم 
بعد میاد خواستگاری م، مطمئنم! قول داده بهم« 

»رابطه ما با بقیه فرق می کنه؛ اون خیلی چشم و دل 
سیره و قلب پاکی داره؛ اصا منظور بدی از دوستی 

باهام نداره«
»ما باهم هم دانشگاهی هستیم؛ خیلی طبیعیه که باهم 
دوست باشیم؛ دوستی  ما یه دوستی کاما معمولیه، 

صرفا گاهی باهم می ریم بیرون و از این کارهای معمول 
دیگه!« 

»انقدر بدم میاد از این ازدواج های سنتی و فامیلی!! 
یعنی چی آخه بقیه بخوان به یکی دختر معرفی کنن؟ 
پسر خودش باید جربزه داشته باشه یارشو پیدا کنه! 

بعدشم یه مدت باهم باشن، هم رو بشناسن ببینن اصا 
به درد هم می خورن یا نه؟ این خشکه مقدس بازی ها 

چیه آخه یه عده درمیارن؟!« 
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هرکــدام از شــما کــه هــم  اکنــون درحــال مطالعــه 
ایــن متــن هســتید، احتمــاال حداقــل یــک بــار ایــن 
ــنیده  ــا را ش ــابه آن ه ــای مش ــا نمونه ه ــات ی جم
ــید!  ــرده باش ــه کار ب ــت ب ــن اس ــی ممک ــا حت و ی
ــی  ــداف مختلف ــا اه ــف ب ــس مخال ــا جن دوســتی ب
ــج و ســرانجام های  ــا نتای ــرد و طبع صــورت می پذی
ــه گاه  ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب متفاوت
شــیرین و مثبــت و گاه منفــی  اســت. بــا ایــن 
حســاب، ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 
کــه »دوســتی بــا جنــس مخالــف؛ بلــه یا خیــر؟!« 

ــاط  ــم. ارتب ــروع کنی ــای آن ش ــد از مزای بگذاری
ــه  ــی ک ــرای دختران ــژه ب ــف به وی ــس مخال ــا جن ب
ــا پســران  ــواده خــود ب ــف در خان ــل مختل ــه دالی ب
زیــادی مواجــه نبــوده و تجربــه ارتبــاط و شــناخت 
ــورت  ــن ص ــه همی ــد )و ب ــا را ندارن ــی از آن ه کاف
فرصــت  ویژگــی(  ایــن  دارای  پســران  بــرای 
ــف خــود  ــا بتواننــد جنــس مخال مناســبی ا ســت ت
را بشناســند، نســبت بــه ســایق و عایــق ایشــان، 
ویژگی هــا، نقــاط ضعــف و قــوت و ... آگاهــی 
پیــدا کننــد و نیــز بــه رشــد اجتماعــی آنــان 
دوســتی ها  ایــن  هم چنیــن  می کنــد.  کمــک 
ــا هــدف ازدواج صــورت می گیــرد و نهایتــا  بعضــا ب
ــت  ــه موفقی ــه البت ــود ک ــه ازدواج می ش ــر ب منج
ــل  ــا قاب ــل ازدواج ه ــن قبی ــت ای ــدم موفقی ــا ع ی
ــت  ــا، مصاحب ــه این ه ــارغ از هم ــت. ف ــی اس بررس
به صــورت  مخالــف  جنــس  بــا  هم نشــینی  و 
فطــری و طبیعــی بــرای افــراد جــذاب و خوشــایند 
اســت و از آن لــذت می برنــد. امــا بــه راســتی 
ــدگار  ــی و مان ــزان حقیق ــا چــه می ــن خوشــی ت ای
ــت؟  ــذر اس ــالی و زودگ ــزان پوش ــه می ــا چ و ت
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می گیرنــد  تصمیــم  دونفــر  کــه  هنگامــی 
ــداف  ــا اه ــد، غالب ــروع کنن ــتی ای را ش ــه دوس رابط
درونــی متفاوتــی دارنــد کــه گاه حتــی ممکــن 
ــداف  ــق از اه ــور دقی ــه ط ــم ب ــان ه ــت خودش اس
ــاوت  ــی متف درونی شــان آگاه نباشــند. اهــداف درون
مشــخصا باعــث می شــود انتظــارات افــراد از یکدیگــر 
و از رابطــه ای کــه در آن قــرار دارنــد، متفــاوت 
باشــد امــا چیــزی کــه اکثــرا مشــترک اســت، 
ــن  ــر، طرفی ــدای ام ــل در ابت ــه حداق ــن اســت ک ای
ــد. ایــن تمایــل  ــه حفــظ ایــن رابطــه دارن تمایــل ب
در بســیاری از افــراد موجــب می شــود کــه شــخص 
شــخصیت، رفتــار، گفتــار و افــکاری را از خــود بــروز 
ــت و  ــی او نیس ــود واقع ــت خ ــه در حقیق ــد ک بده
ــاش  ــه ت ــه البت ــی ک ــت. ویرایش ــده اوس ویرایش ش
می شــود موردقبــول و رضایــت طــرف مقابــل باشــد. 
بــا ایــن اوصــاف، اشــخاص حتــی اگــر اهــداف درونی 
متفاوتــی داشــته باشــند، غالبــا بــرای حفــظ چهــره 
ســاختگی خــود تــا مدت هــا آن را بــروز نمی دهنــد و 
نهایتــا یــا ســعی می کننــد بــه صــورت غیرمســتقیم 
ــه اهــداف و  ــل، ب ــا سوءاســتفاده از شــخص مقاب و ب
انتظــارات خــود دســت یابنــد و یــا زمانــی آن هــا را 
مطــرح می کننــد کــه احتمــاال دیگــر دیــر اســت و 
شــخص مقابــل از لحــاظ عاطفــی و ... وابســته شــده 
و حاضــر اســت بــرای حفــظ ایــن ارتبــاط، هــرکاری 
را انجــام دهــد. مــواردی هــم وجــود دارد کــه عــدم 
ــه اتمــام  ــا منجــر ب ــن اهــداف نهایت ــه ای رســیدن ب
رابطــه مخصوصــا از ســوی یکــی از طرفیــن و 
ــت.  ــده اس ــا ش ــدی در آن ه ــیب های ج ــروز آس ب
و  فطــری  گرایــش  به خاطــر  دیگــر  ســوی  از 
ــر نیــز عنــوان شــد، ارتبــاط  طبیعــی ای کــه پیش ت
مــداوم بــا جنــس مخالــف بــرای مــدت زمــان 
طوالنــی می توانــد موجــب وابســتگی، عاقــه و 
ــی از  ــا یک ــن ی ــق در طرفی ــی عش ــت و حت محب
آن هــا شــود کــه ایــن حــس وابســتگی اگــر دوطرفــه 
باشــد، اوضــاع بــه نســبت بهتــر اســت امــا اگــر صرفا 
از ســوی یکــی از طرفیــن باشــد، پیامدهــای بســیار 
منفــی و مشــکات زیــادی را ایجــاد خواهــد نمــود. 

ــت دوســتی های  ــه مزی ــراد در توجی بســیاری از اف
پیــش از ازدواج، بــه ایجــاد شــناخت بیشــتر و 
دقیق تــر بــرای داشــتن ازدواج مناســب اشــاره 
ــتباه  ــر اش ــه در ظاه ــه اگرچ ــن نکت ــد. ای می کنن
نیســت امــا بنظــر می رســد ظرایفــی در ایــن 
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــه نشده اس ــر گرفت ــان درنظ می
دونفــر تصمیــم بــه برقــراری ارتبــاط دوســتانه 
کــه  نــدارد  وجــود  ضمانتــی  اوال  می گیرنــد، 

ــأله  ــن مس ــد. ای ــردو، ازدواج باش ــی ه ــدف درون ه
همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، غالبــا در 
ابتــدای رابطــه هــم خــود را نشــان نمی دهــد 
ــیب  ــز آس ــر و نی ــاد دردس ــث ایج ــج باع ــا بتدری ام
ــوی  ــود. از س ــن می ش ــی از طرفی ــرای یک ــدی ب ج
ــن  ــا از ای ــر دوی آن ه ــد ه ــر قص ــی اگ ــر حت دیگ
دوســتی ازدواج باشــد، عــدم نمایــش چهــره حقیقی 
ــع از ایجــاد شــناخت درســت از یکدیگــر  آن هــا مان
می شــود. ایــن موضــوع پــس از ازدواج بــروز و ظهــور 
بیشــتری می یابــد؛ گویــی فــرد بــا شــخص دیگــری 
مواجــه می شــود کــه اصــا او را نمی  شناســد! 

ــف  ــس مخال ــا جن ــتی ب ــه وارد دوس ــخصی ک ش
باشــد،  ازدواج  بــا هــدف  اگــر  می شــود حتــی 
احتمــاال حداقــل دو یــا ســه مــورد مختلــف را 
ــد؛  ــود را بیاب ــب خ ــرد مناس ــا ف ــد ت ــه می کن تجرب
ایــن مســأله اوال باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد میــان 
همســران پــس از ازدواج می شــود، ثانیــا باعــث 
ــال مقایســه همســر  ــا در ح می شــود شــخص دائم
خــود بــا ســایر افــرادی باشــد کــه تجربــه دوســتی 
بــا آن هــا را داشــته و از آن  جایــی کــه افــراد هریــک 
نقطــه ضعف هایــی دارنــد و هیچ کــس بی نقــص 
ــث  ــیاری باع ــوارد بس ــه در م ــن مقایس ــت، ای نیس
ناامیــدی و دلســردی شــخص نســبت بــه همســرش 
هم چنیــن  مختلــف  مــوارد  تجربــه  می گــردد. 
ــر  ــاره زنده ت ــراد را در این ب ــی اف ــوع طلب ــه تن روحی
ــد و  ــردی بی قی ــه ف ــد و او را ب ــکوفاتر می کن و ش
ــل  ــرش تبدی ــه همس ــبت ب ــز نس ــد و تعهدگری بن
عوامــل کاهــش  از مهم تریــن  یکــی  می نمایــد. 

نــرخ ازدواج هــم همیــن مــوارد اخیــر اســت.
به نظــر  ابعــاد مختلــف موضــوع،  بررســی  بــا 
زیان هــای  و  آســیب ها  مجمــوع  در  می رســد 
ــی  ــت آن اســت. حت ــاط مثب ــش از نق ــر بی ــن ام ای
ــا هــدف ازدواج باشــد،  ــراد آشــنایی ب اگــر قصــد اف
ــا  ــل خانواده ه ــا نظــارت کام ــاط ب ــر اســت ارتب بهت
ــوع  ــن موض ــرای ای ــان ب ــه ایش ــترهایی ک و در بس
و  چارچــوب دار  کامــا  و  می کننــد  تعییــن 
ــد 3  ــدود )در ح ــان مح ــدت زم ــد و در م قاعده من
ــرد  ــه کارشناســان( صــورت پذی ــه گفت ــاه ب ــا 6 م ت
ــاط،  ــن ارتب ــول ای ــوند در ط ــد ش ــن متعه و طرفی
ــره  ــش چه ــت نمای ــود را در جه ــاش خ ــام ت تم
ــه  ــن نکت ــه ای ــد. توجــه ب واقعــی خــود انجــام دهن
ــای  ــه نیازه ــخ ب ــه پاس ــه اگرچ ــت ک ــروری اس ض
مختلــف انســان امــری مهــم اســت امــا ارائــه 
پاســخ های ســطحی و نامناســب بعضــا آســیب های 

می کنــد. ایجــاد  را  جدی تــری  مراتــب  بــه 
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بخوانیــد  را  متــن  ایــن  اینکــه  از  قبــل 
ــد و وارد  ــاز کنی ــتاگرامتان را ب ــه ی اینس صفح
ــد  ــا چن ــا ب ــوید. حتم ــا بش ــش دایرکت ه بخ
نفــر از دوســتانتان گفتگــو کرده ایــد و احتمــاال 
ــر از شــما  ــراد، جنســیتی غی ــن اف تعــدای از ای
دارنــد. چقــدر از ایــن افــراد را در دنیــای واقعــی 
می شناســید؟ ســطح ارتباطتــان بــا آن هــا چقدر 
اســت؟ حــول چــه موضوعاتــی بــا آن هــا صحبت 
می کنیــد؟ معمــوال چــه زمانــی سراغشــان 
ــا  ــد ی ــا داری ــا آن ه ــی کاری ب ــد؟ وقت می روی
رفته اســت؟!  ســر  حوصله تــان  کــه  زمانــی 
ــره  ــان گ ــه پاسخش ــت ک ــواالتی اس ــا س این ه

ســختی بــه آینــده ی زندگیتــان می زنــد!

جمله حیرانند و سرگرداِن عشق
قدیم هــا کــه گوشــی هوشــمند و فضــای 
یــا طــی  فوقــش  نبــود؛ جوانــان  مجــازی 
ــدند  ــی ش ــق م ــزوه ای عاش ــادف ج ــک تص ی
ــوب  ــذوب محب ــان مج ــان چشمش ــا در خیاب ی
می شــد و هرطــور شــده ارتبــاط اولیــه را برقــرار 
می کردنــد. شــده بــا انداختــن شــماره تلفنشــان 
درون کیــف ســوژه ی مــورد نظــر تــا بلکــه 
زنــگ بزنــد و بعــدا بــا خانــواده خدمــت برســند! 
قدیم تــرش هــم کــه اصــا ایــن حرف هــا نبــود! 
کاســه ی آشــی بــود و دخترکــی کــه کلی پشــت 
ــا  ــی اش ســرخ و ســفید می شــد ت چــادر گل گل

پســر همســایه بــرود و ظــرف خالــی را بیــاورد.
ــود کــه هــر  قدیم هــا عشــق چیــز مقدســی ب
جایــی نمی شــد پیدایــش کــرد. حــاال امــا 
ــف  ــی تعری ــت، حت ــر کرده اس ــز تغیی ــه چی هم
و کیفیــت حضــور عشــق! ایــن روزهــا عشــق را 
ــت  ــا انگش ــش را ب ــم، عکس ــت می گیری در دس
اشــاره ورق می زنیــم و نهایتــا بــا الیــک کردنــی 
احساســمان را منتقــل می کنیــم. اگــر هــم 
خیلــی دلمــان برایــش تنــگ بشــود، دایرکتــی 
هســت و پیــام صوتــی و حتــی ویدئوکال! شــاید 
ــاید  ــه ش ــت؟ بل ــکالش کجاس ــه اش ــید ک بپرس
بــرای مــن و شــمایی کــه یکــی دوتایــی رمــان 

عاشــقانه خوانده ایــم و بــا ایــن گوهر نــاب بیگانه 
نیســتیم، اتفاقــا ایــن ارتباطــات مجــازی خیلــی 
هــم خــوب باشــد. امــا بــه نوجوانــان اواخــر دهه 
هشــتاد فکــر کرده ایــد؟ آن هــا کــه دارنــد عشــق 
ــد،  ــا نمونه هــای تقلبــی اش اشــتباه می گیرن را ب
همانــان کــه ایــن روزهــا حتــی کاس ادبیــات 

مجازی ســت... هــم  خوانی شــان  حافــظ  و 
باور مکن که صورت او عقل می برد

ــار  ــن ب ــتاگرام. ای ــراغ اینس ــد س ــاره بروی دوب
ــاال  ــد. احتم ــاز کنی ــت وجو را ب ــه ی جس صفح
پیشــنهاد  برایتــان  متنوعــی  کلیپ هــای 
شده اســت کــه برخــی خنــده دار و ســرگرم 
ــل  ــار اه ــخنان گهرب ــم س ــی ه ــد برخ کننده ان
هنــر و رســانه! میــان دســته ی اول کمــی 
ــی را  ــران نوجوان ــران و پس ــد، دخت ــه بگردی ک
می یابیــد کــه هیــچ کاری نمی کننــد! بلــه 
هیــچ کاری! دخترانــی را می گویــم کــه بــا 
کلــی آرایــش یــک آهنــگ یــا دیالــوگ جالــب 
ــد  ــه دارن ــا پســرانی ک ــد ی را دابســمش کرده ان
چهــره ی مغــرور و بــدن ورزشکاری شــان را 
 )likee(ــی ــر الیک ــد. اگ ــش می گذران ــه نمای ب
داشته باشــید  هــم  را  دیگــر  برنامه هــای  و 
ــازی  ــای مج ــه ج ــمان هم ــد آس ــد دی خواهی
همیــن رنــگ اســت! آنچــه محوریــت دارد 
ــی اش. آن  ــت و زیبای ــدن اس ــت؛ ب ــم اس و مه
هــم نــه هــر زیبایــی! بلکــه آن چیــزی کــه در 
شــبکه ی اجتماعــی موردنظــر خریــدار دارد! 
ــن  ــت ای ــر وق ــن ه ــی م ــم ول ــما را نمی دان ش
بجــای حضــور  کــه  می بینــم  را  نوجوانــان 
اســتوری  کلیــپ  دارنــد  مجــازی  در کاس 
ــن همــه  ــرزد! از ای ــم می ل ــن و بدن ــد، ت می کنن
دیکتاتــوری کــه ســهم روح و روان و جسمشــان 

می شــود، خســته و برآشــفته نمی شــوند؟!
ــا  ــان تنه ــن نوجوان ــاید ای ــن ش ــن بی در ای
کســانی باشــند کــه هیــچ تقصیــری هــم 
ــد  ــادر کارمن ــدر و م ــاال پ ــا احتم ــد. آن ه ندارن
و ســر شــلوغی داشــته اند کــه راحت تریــن 
ــورات خودشــان،  ــه ام ــرای رســیدگی ب کار را ب
ــد  ــی دیده ان ــا گوش ــه ب ــردن بچ ــرگرم ک در س
ــه فرزندشــان  ــد ک ــچ کار ندارن و حــاال هــم هی
ســر کاس اســت یــا در صفحــات فضــای 
مجــازی ولگــردی می کنــد. فکــر می کنیــد 
مشــغول  خیابــان  در  نوجــوان  ایــن  اگــر 
بــاز  مــادرش  و  پــدر  بــود،  وقــت  گــذران 
بودنــد؟ مــن کــه  اینقــدر بی تفــاوت  هــم 
کــه  اینجاســت  مشــکل  می دانــم!  بعیــد 

ــد!  ــاور نکرده ان ــازی را ب ــای مج ــن فض والدی
طریق عشق سستی بر نتابد

بگذاریــد برگردیــم ســراغ مفهــوم عشــق، 
ایــن گوهــر کم یــاب دنیــای مــدرن. فکــر 
کــه  هشــتادی  دهــه  نوجــوان  می کنیــد 

ده  می گذرانــد،  اینســتاگرام  در  را  روزگارش 
ســال دیگــر چــه تعریفــی از عشــق دارد؟ 
اصــا بــرای وجــود عشــق اعتبــاری قائــل 
در  عمدتــا  نوجوانــان  ایــن  بــود؟!  خواهــد 
فضــای مجــازی رفتارهایــی هنجارشــکنانه و 
بی حیاگونــه می بیننــد کــه اگــر بــه آن هــا 
دل بدهنــد، دیگــر بــا حقیقــت مفاهیــم ارتبــاط 
ــی  ــف جعل ــا تعری نخواهنــد گرفــت چــرا کــه ب
ــه  ــا ب ــوس شــده اند. آن ه ــا مان و نادرســت آن ه
مــرور بــرای چارچــوب داشــتن در ارتبــاط 
ــد  ــل نخواهن ــانیتی قائ ــف ش ــس مخال ــا جن ب
بــود، دیگــر از انجــام هــر حرکتــی جلــوی 
ــا  ــا نخواهنــد داشــت و خیلــی زود ب ــواده اب خان
بلــوغ جنســی مواجــه خواهنــد شــد. چــرا کــه 
ســاعات زیــادی از شــبانه روز را پــای تماشــای 
چالش هــای هنجارشــکن و الیوهــای شــاخ های 
اینســتاگرام گذرانده انــد، همان هــا کــه جــز 

نمایــش دادن بــدن هیــج هنــری ندارنــد!
طبیعــی اســت اگــر خودشــان هــم بــه ارتبــاط 
ــا جنســیت دیگــر  ــدون حــد و مــرز ب گیــری ب
روی بیاورنــد. اگــر خیلــی خوش شــانس باشــند 
اطاعــات  دزدان  و  پدوفیلی هــا  قربانــی  و 
خصوصــی نشــوند؛ قطعــا آنچنــان گرفتــار ایــن 
ــی  ــه راه ــد ک ــد ش ــان خواهن ــرداب بی پای گ

ــد. ــی نیابن ــرای رهای ب
نشــانه های چیزهایــی کــه اشــاره کــردم، 
اینســتاگرام  در  الاقــل  هــم  حــاال  همیــن 
ــای  ــت کلیپ ه ــت. کافیس ــاهده اس ــل مش قاب
بشــدت جنســی نوجوانــان دبیرســتانی بــا 
ــه  ــد ک ــس مخالفشــان را ببینی ــتان جن دوس
برایــش کپشــن زده انــد: »یــک روز خــوب 
ــان  ــق؟! هم ــدام عش ــا ک ــقم!« ام ــار عش کن
ــان  ــب و روزش ــان ش ــی مهم ــد صباح ــه چن ک
و  جذابتــر  یکــی  چشمشــان  تــا  و  اســت 
ــد؟! همــان  ــش می کنن ــت رهای ــرش را گرف بهت
عشــقی کــه برایشــان فرقــی نــدارد اگــر طــرف 
ــا چنــد نفــر دیگــر هــم درمیانــش  مقابلشــان ب
ــدن  ــی ش ــن خال ــد ای ــر می کنی ــذارد؟! فک بگ
ــی  ــه تبعات ــق چ ــوم عش ــا از مفه ــی آن ه زندگ
دارد؟! بگذاریــد کمــی راهنمایی تــان کنــم، 

باخودتــان! بقیــه اش  بــه  کــردن  فکــر 
معنــی عشــق کــه گــم بشــود، دگرگــون 
کــه بشــود، دیگــر تــاش بــرای رســیدن 
ــل  ــر و تحم ــت! صب ــد داش ــا نخواه ــم معن ه
و  تعهــد  داشــت!  نخواهــد  معنــی  هــم 
زندگــی  از  اول  پایبنــدی هــم کــه همــان 
ــه  ــش را ب ــه جای ــق ک ــدد! عش ــت برمی بن رخ
ــه  ــاور ب ــان و ب ــد، ایم ــی بده ــای جعل گونه ه
ــر  ــد! اگ ــد ش ــاک خواه ــب پ ــم از قل ــدا ه خ
شــک داریــد بــه نوشــته های پــر از حــس 
ــت  ــر شکس ــد از ه ــه بع ــی ک ــی و بی هدف پوچ

ــد! ــی بیندازی ــود، نگاه ــت می ش ــقی پس عش

نگایه به چگونیگ تغیری مفهوم »عشق« در نگاه نسل جدید



ــای کلیشــه ای؟!  ــن حرف ه ــاره ای چــرا دوب
ــید  ــه دیده باش ــریه را ک ــر نش ــاالً تیت احتم
و شــانس آورده باشــیم و بــه ایــن جــای 
ســمت  ذهن تــان  رسیده باشــید،  نشــریه 
ایــن ســوال رفتــه کــه »چــرا ایــن موضــوع؟ 

ــت؟«  ــس نیس ب
ــه  ــه قضی ــت ک ــن اس ــرا ای ــت ماج حقیق
ــی  ــا اخاق ــی ی ــک حکــم فقه ــر از ی بغرنج ت
اســت. ارتبــاط دختــر و پســر، از آن جــا 
ــی  ــی و فرهنگ ــده ی اجتماع ــک پدی ــه ی ک
ــا  ــش ب ــداوم در برهم کن ــور م ــه ط ــت؛ ب اس
ــت؛  ــه اس ــات جامع ــا و اتفاق ــایر پدیده ه س
از اقتصــاد و فرهنــگ و سیاســت گذاری ها 
بــر  و  تأثیــر میپذیــرد  بــاور عمــوم  و 
همــهی این هــا تاثیرگــذار نیــز هســت. 
بــا موثرتریــن و مهم تریــن نهــاد جامعــه 
یعنــی خانــواده، تأثیــر و تأثــر دارد و مخلــص 
ــای  ــوع و دیدگاه ه ــن موض ــه ای کام این ک
ــتند.  ــم هس ــیار مه ــیار بس ــش، بس پیرامون
ــی،  ــه مســئله ای این چنین پرواضــح اســت ک
نیــاز بــه موشــکافی و ریزبینــی در پرداخــت 
غیرحرفــه ای،  پرداخت هــای  نــه  دارد؛ 
از  این هــا!  از  اســت  پــر  کــه گوش مــان 
تک بعــدی  و  فمینیســت ها حرف هــای 
ــده ای  ــتم پیچی ــه سیس ــان ب ــگاه کردن ش ن
ــر  ــی دیگ ــا بعض ــد ت ــان بگیری ــام انس ــه ن ب
ــا بــه  رســمیت نشــناختن موضوعاتــی  کــه ب
ــری  ــت کم ت ــا موضوعی ــاید قبل تره ــه ش ک
داشــته اند، کار را دشــوار کرده انــد و خاصــه 

ــد. ــه ای نبوده ان ــف، حرف ــر طی ــر دو س ه
نــگاه  یــک  این جــا صرفــا  مــا  حــرف 
اســت بــه آن چــه کــه غربی هــا در ایــن 
البــد می پرســید  زده انــد.  رقــم  مســئله 
ربطــش بــه مــا چیســت؟ جــواب یــک 

ــازی.    ــت: جهانی س ــه اس کلم
پیرو هستیم یا پیش رو؟! هیچ فکر 

کرده اید؟
ــا  ــه »م ــود ک ــان ب ــا از آن زم ــت م شکس
ــه ی  ــک جمل ــا، ی ــرای بعضی ه ــم« ب می  توانی
ــت،  ــن ذهنی ــد. ای ــوس ش ــوری و ناملم دک

ــش  ــد روز پی ــروز و چن ــه ی ام ــکل گرفت ش
دارد.  صدســاله  چنــد  قدمتــی  و  نیســت 
دقیقــا از همان جــا کــه همــه ی تکنســین ها 
ــا، -در  ــی م ــی ادوات نظام ــا و حت و پزش ه
»فرنــگ«  از  حالــت-  خوش بینانه تریــن 
می آمــد. شکســت مــا در برابــر غــرب و 
ــازِی  ــی س ــد جهان ــن رون ــا، از همی فرنگی ه
هــر  کــه  آن جــا  شــد.  شــروع  منفعــل 
لحظــه، هویت مــان، بــی ســپر و ســاح، 
قــرار  جهانی ســازی  ایــن  تأثیــر  تحــت 
گرفــت. هــر چیــِز وارداتــی را مناســب تر 
و باکاستــر دانســتیم و از لبــاس مــارک 

ــش رو! ــه پی ــدیم ن ــرو ش ــگ، پی ــا فرهن ت
از  مــا  غــرض  کــه  خاصــه  بگذریــم. 
پرداختــن بــه آن چــه غربی هــا در ایــن 
زمینــه رقــم زده انــد روشــن شــد: مــا 
جهانی شــدن  و  جهانی ســازی  رونــد  در 
قــرار داریــم و بــه دالیــل عمــده ای کــه 
ــه  ــد، ب ــم دارن ــی ه ــبقه ی تاریخ ــاً س اتفاق
ــرب  ــگ غ ــر فرهن ــرط، تحــت تأثی ــور مف ط
هســتیم. پــس بــرای شــناخت فرهنــگ 
مطالعــه ی  کــه  بســا  چــه  خودمــان، 

آن چــه در غــرب رخ داده، موثــر باشــد.
اول بگویید فلسفه تان چیست؟

احتمــاال تــا بــه حــال ایــن جملــه را 
شــنیده اید: »اختــاف مــا در مبانــی اســت!« 
ــما در  ــه ش ــت. این ک ــرف ماس ــن، کل ح ای
ــا  ــید ی ــد برس ــه مشــهد می خواهی ــت ب نهای
بــه شــیراز، معیــن می کنــد کــه از کــدام راه 
برویــد. پــس »هــدف« مهم اســت، نــوع نگاه 
ــوع برخــورد  ــه جــاده مهــم اســت، ن شــما ب
شــما بــا حــوادث احتمالی و شــب و روز جاده 
مهــم اســت. پــس »ســبک و مــدل زندگــی« 
ــی و  ــرف منطق ــزاران ح ــت. و ه ــم اس مه
احتمــاال کلیشــه ای دیگــر کــه شــنیده اید... 
ــاوت  ــرب، متف ــا غ ــا ب ــی م ــوع جهان بین ن

ــن واقعیــت نیســت. ــزی از ای اســت و گری
همیــن  اتفاقــا  می گوینــد  روانشناســان 
ــه  ــت ک ــی ماس ــوع جهان بین ــا و ن بینش ه
ــد  ــا پدی ــام »گرایــش« را در م ــه ن چیــزی ب

هســتند  گرایش هــا  همیــن  و  مــی آورد 
ــوند.  ــار« می ش ــد »رفت ــه تولی ــر ب ــه منج ک
ــده از  ــه برآم ــاری ک ــش و رفت ــاالً گرای احتم
نــوع بینــش و جهان بینــی غربــی اســت، 
ــل حــدس  زدن باشــد. امانیســم)انســان قاب
لــذت،اصالــتتجربــه، محــوری(،اصالــت
ســرمایه داری و هــزار و یــک »ایســِم« دیگــر! 
ــوان فهمیــد  ــا یــک دقــت ســاده می ت کــه ب
بــر  غربــی،  زیرنظام هــای  و  سیســتم ها 
مبنــای کــدام یــک از ایــن بینش هــا چیــده 
ــه  ــد چ ــدام، بای ــر ک ــده و انســان ها در ه ش
رفتــاری »تولیــد« کننــد تــا در آن سیســتم، 
ــن  ــن، ای ــد. بنابرای ــه حســاب بیاین ــق ب موف
ایســم ها، گرچــه کمــی حوصله ســربر بــه نظر 
می آینــد امــا حقیقتــاً مهــم و موثــر هســتند.

ایسم ها چه ربطی دارند؟!
االن جــواب ایــن ســوال واضــح اســت! 
ایســم ها چــه ربطــی بــه روابــط دختر و پســر 
ــِق  ــد؟! اصالــت لــذت، قوانینــش را مطاب دارن
متعــال«  خداونــد  رضایــت  و  »خواســت 
خنــده دار  می گوییــد  حتمــاً  می چینــد؟ 
اســت! امانیســم )اصالــت انســان(، گرایش هــا 
و رفتارهــا را بــر اســاس »معادبــاوری و اعتقاد 

ــه!  ــاً ن ــد؟ قطع ــد می کن ــه غیــب« بازتولی ب
قضیــه روشــن اســت. »مشــهد رفتــن« 
شــیراز  و  می طلبــد  را  الــف  جــاده ی 
ــت  ــن اس ــر را! و همی ــاده ی دیگ ــن، ج رفت
کــه »اختــاف مــا، در مبناســت« و اگــر 
ــه  ــد ک ــدی باش ــاید امی ــویم، ش ــرا ش مبناگ
و  جهانی شــدن  رونــد  هوشــمندی،  بــا 
ــه، چــک  جهانی ســازی را طــی کنیــم؛ وگرن
ــد  ــا نیســت و بعی ــی دســت م ســفید امضای
نیســت کــه رضایــت خــدا و دنیــا و آخــرت 
خاصــه  بدهیــم.  دســت  از  جمیعــا  را، 

کــه بایــد چشــم هایمان را بــاز کنیــم.

مریم محمدی
ورودی ۹۸ کارشناسی مهندسی و علم مواد

 قضیه، جدی تر از
 یک حکم فقیه
برریس تأثری فرهنگ غرب بر فرهنگ مایا اخالیق است
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فمینیســم جریــان واحــدی نیســت، بلکــه 
بــه نســبت خاســتگاه های فلســفی متفاوت، 
بــه شــاخه های مختلفــی تقســیم می شــود. 
ــر اســاس  ــدرن ب فمینیســت های پســت م
ــت  ــه هوی ــه ب ــرد فلســفی خاصــی ک رویک
ــس،  ــن دو جن ــرای ای ــد، ب ــرد دارن زن و م
ذهــن، زبــان، دانــش، جهــان و جهان بینــی 
متفاوتــی قائل انــد. بــر همیــن اســاس 
معتقدنــد تفکیــک محیط هــای زنانــه و 
مردانــه ســبب پیشــرفت زنــان خواهد شــد. 
ــاره ی  ــام درب ــی اس ــه ی اخاق ــی نظری ول
عــدم اختــاط محیط هــای مردانــه و زنانــه 
متفــاوت  و خاســتگاه های  مبانــی  دارای 
ــی دینــی اســامی، امنیــت  اســت. در مبان
ــان در  ــردان و زن ــارکت م ــاف و مش و عف
عیــن رعایــت حریــم محیط هــا، دارای 

اســت. خاصــی  فلســفی  بنیادهــای 
نظریه ی فمینیست های پست مدرن

ــد  ــد بای ــد معتقدن ــت های جدی فمینیس
ــه و  ــان زنان ــن جه ــر بی ــواری نفوذناپذی دی
ــد  ــان می پندارن ــود. ایش ــاد نم ــه ایج مردان
کنــد  رشــد  مجموعــه ای  در  زن  اگــر 
ــام  ــی و تم ــی و اجرای ــت علم ــه مدیری ک
فکــر  مجــرای  از  مجموعــه  آن  عناصــر 
موفق تــر  باشــد،  شــده  تنظیــم  زنانــه 
مــردان  بــا  رقابــت  در  و  بــود  خواهــد 
پیــروزی بیشــتری بــه دســت خواهــد 
ــکاک  ــی انف ــه، یعن ــن نظری ــر ای آورد. ظاه
ــدی  ــا ح ــه، ت ــه از مردان ــای زنان محیط ه
ــط  ــوص رواب ــن در خص ــه ی دی ــه نظری ب
ــی  ــت، ول ــبیه اس ــرد ش ــی زن و م اجتماع
دیدگاه هــا، جهان بینــی، اهــداف، قالــب 
هــا و شــکل های اجرایــی ایــن نظریــه، 
بــا نظریــات و آرای دینــی تفــاوت بســیاری 

ــه ی  ــدرن در ارائ دارد. فمینیســت های فرام
ــرعی و  ــکام ش ــز اح ــنهاد، هرگ ــن پیش ای
ظرایــف اخاقــی برخوردهــا و روابــط زن و 
ــد،  ــرار نمی دهن ــه ق ــورد ماحظ ــرد را م م
بلکــه بــر ویژگی هــای خــاص دنیــای زنــان 
ــد؛  ــد می نماین ــزی تأکی ــد مبالغه آمی در ح
ــر  ــه ب ــن نظری ــدان ای ــه معتق ــا ک ــا آنج ت
ــه  ــارزات زنان ــی مب ــه حت ــد ک ــن باورن ای
ــرد  ــام گی ــه انج ــون زنان ــد در کان ــز بای نی
ــل،  ــر عم ــی ب ــم و اراده ای مبتن ــا تصمی ت

تفکــر و جهــان زنانــه را نظــام دهــد.
خاستگاه فلسفی نظریه ی 

فمینیست های پست مدرن
ــار  ــت رفت ــه اصال ــه ب ــت هایی ک فمینیس
ــز  ــفی نی ــر فلس ــوزه ی فک ــد، در ح معتقدن
بــه نوعــی اصالــت تجربــه و اصالــت حــس 
ــان،  ــرگاه ایش ــد و از نظ ــاد دارن ــز اعتق نی
قوی تریــن  و  اصلی تریــن  تجربیــات، 
شــاخصه های  کــه  اســت  عاملــی 
از  می دهــد؛  ســامان  را  جهان بینی هــا 
ــر روان شناســی  ــه ب ــا تکی ــن رو ایشــان ب ای
ویژگی هــای  حفــظ  بــر  رفتارگرایانــه، 
ــه  ــد ک ــد و معتقدن ــد می کنن زنانگــی تأکی
باورهــای جهان شــمول »فمینیســت های 
رادیــکال« نــه تنهــا غیــر قابــل دسترســی 
اشــکال  می توانــد  بلکــه  اســت، 
جدیــدی از سیســتم را نیــز بیافرینــد. 

ــار  ــه طــور کلــی نوعــی تفکــر مــادی ت ب
و پــود اصلــی نظریــات فمینیســت های 
پســت مدرن را تشــکیل می دهــد؛ زیــرا 
کســانی کــه در عالــم هســتی جایــی 
اصالتــی  و  نمی بینــد  مجــردات  بــرای 
بــرای روح قائــل نیســتند و در حــوزه ی 
شــناخت، بــه تجربیــات و محسوســات 
بــرای ذهــن  اصالــت می دهنــد قطعــاً 
متفاوتــی  قالب هــای  مــرد  و ذهــن  زن 
انگیزه هــا  چراکــه  می شــوند؛  قائــل  را 
و عوامــل مختلــف روانــی، اجتماعــی و 
ایــن  بــه  بــرای شــکل دادن  اقتصــادی 

ــت. ــاوت اس ــرد متف ــا در زن و م قالب ه
نظریه ی مکتب اسالم

اســام ضمــن محترم شــمردن حقــوق 
ــاص  ــوق خ ــی حق ــی و حت ــانی، طبیع انس
بــه  بــه ویژگی هــای جنســی،  مربــوط 

عناصــر اخاقــی، امنیــت فکــری، روح، 
زن  و  مــرد  مشــارکت  و  تقــوا  عفــاف، 
در میــدان مســابقه ی معنویــات توجــه 
کامــل نمــوده اســت. اولویــت تفکیــک 
ــرایط  ــه در ش ــه از مردان ــای زنان محیط ه
ــه کاهــش اختــاط زن  خــاص و توصیــه ب
و مــرد در اماکــن عمومــی )در صورتــی 
کــه امــر اهمــی ضایــع نشــود(، از مســائلی 
ــارف اســام و ســیره ی  اســت کــه روح مع
عملــی )پیامبــر ص( آن را تأکیــد و تقریــر 
تقابــل  نمی خواهــد  اســام  می نمایــد. 
جنــس زن بــا جنــس مــرد را بــزرگ 
جلــوه دهــد تــا آنجــا کــه ایــن دو جنــس، 
ــد،  ــرار گیرن ــم ق ــاروی ه ــل و روی در مقاب
ــه حقایقــی  بلکــه هــدف اســام، احتــرام ب
ــل زن  ــات تکام ــه موجب ــی اســت ک تکوین
البتــه روح  و مــرد را فراهــم مــی آورد؛ 
پوشــش، حجــاب، کنتــرل رفتــار و رعایــت 
وقــار و متانــت، تنهــا بــه پوشــش ظاهــری 
خاصــه نمــی شــود، بلکــه حتــی در نــوع 
ــا  ــری، حی ــای ظاه ــرت و برخورده معاش
اقتضــا می کنــد تــا حــد امــکان و مطلــوب 
ایــن انفــکاک مراعــات گردد. برخــی از آیات 
ــد  ــت می کنن ــن موضــوع دالل ــر ای ــرآن ب ق
ــب ســتر و  ــدازه مــرد و زن جان کــه هــر ان
پوشــش و تــرک برخوردهــای غیرضــروری 
رعایــت  را  اجتماعــی  محیط هــای  در 
کننــد، بــه تقــوا و پاکــی نزدیک تــر اســت. 
ــی  ــوع حضــور اجتماع ــر ن ــرای ه اســام ب
ــردان،  ــا م ــرت او ب ــاط و معاش زن و اخت
بایدهــا و نبایدهــای اخاقــی را توصیــه 
ــی  ــور اجتماع ــاره ی حض ــد. درب ــی نمای م
ــد از  ــده اســت: بای ــان ش ــد بی ــن قی زن ای
ــه و فســاد  ــه فتن ــر ب ــه منج ــر آنچــه ک ه
ــور  ــل حض ــود. اص ــاب نم ــود، اجتن می ش
تــا  مثبــت  مــوارد  در  زن  اجتماعــی 
ــه در  ــت ک ــام اس ــد اس ــورد تأکی ــا م آنج
ــر )ص(  ــده؛ پیامب ــوی وارد ش ــیره ی نب س
ــه صحنــه ی  ــا خــود ب ــان را ب جمعــی از زن
نبــرد و جنــگ بــا دشــمن مــی بــرد. 
ــی  ــلمه و جمع ــه ام س ــان ب ــازه ی ایش )اج

ــرای شــرکت درجنــگ خیبــر( ــان ب از زن
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»دم بــه دقیقــه گوشــی را چــک می کــرد. تمرکــز نداشــت، نمی فهمیــد در اطرافــش چــه 
می گــذرد. هیجــان زده بــود و همــه ی حواســش بــه آن یــک چــت معطــوف بــود. وســطش 
تمرینــی هــم می نوشــت، یــا از رو می نوشــت. تمریــن را ســر موعــد )ددالیــن( بارگــذاری  
کــرد و برگشــت بــه چــت؛ یــا خــدا! ایــن دیگــر چــه بــود؟ جمله هــا خیلــی عجیــب بودنــد؛ 
در تمــام ایــن مــدت مثــل آن حرف هــا را، آن هــم از آن فــرد، ندیــده بــود. ذهنــش آشــفته 

شــده بــود، چنــد بــار در جــواب چیــزی نوشــت و پــاک کــرد، اســترس گرفتــه بــود...«

ادامه ی داستان را حدس بزنید.
فکــر می کنــم کمتــر کســی باشــد کــه چنیــن موقعیتــی یــا مشــابه آن را تجربــه نکــرده 
باشــد، حتــی شــاید دیگــر برایمــان تعجــب آور هــم نباشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش 
مهمــی از زندگــی مــا ایــن روزهــا در بســتر شــبکه های اجتماعــی )تلگــرام، اینســتاگرام و ...( 
در جریــان اســت؛ بخشــی انکارناپذیــر کــه بــا شــروع همه گیــری کرونــا از همیشــه پررنگ تر 
ــو و  ــر از م ــی باریک ت ــی گاه ــی زندگ ــش واقع ــش و بخ ــن بخ ــان ای ــرز می ــت. م شده اس
گاهــی ناپدیــد می شــود؛ می بینیــم کــه اتفاقــات دنیــای مجــازی بــه شــکلی کامــًا واقعــی 
بــر تمــام جنبه هــای زندگــی مــا اثــر می گــذارد و تجربــه ی زیســته ی مــا را شــکل می دهــد. 

ــرار می دهــد؟  ــا ق ــا را در تنگن ــن فضــا دشــوار می شــود و م ــا چــرا گاهــی کنتــرل ای ام
آلیس در سرزمین عجایب

قصه هــای پرطرفــدار تخیلــی از دیربــاز و فیلم هــا و کارتون هــای فانتــزی در قــرن 
ــد  ــراری بوده ان ــای واقعــی خــود ف ــن اســت کــه انســان ها همــواره از دنی حاضــر، گــواه ای
ــای فضــای  ــی از جذابیت ه ــادی اســت. یک ــن ظــرف م ــزی از ای ــال راه گری ــم و خی و وه
مجــازی هــم نامحــدود و فانتــزی بودنــش اســت؛ بــه نوعــی کــه قــوه ی خیــال و وهــم مــا 
ــت هم ردیــف  ــه اینترن ــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه از اعتیــاد ب آن را می پســندد. ب
اعتیادهــای خطرنــاک دیگــر نــام می بریــم؛ فضــای مجــازی کشــش آن را دارد کــه کل روز 

مــا را درگیــر کنــد و در پایــان هــم مــا را بــا انواع اختــاالت فیزیکــی و روانی مواجــه کند. 

تا سحر چه زاید باز
ــوده  ــا ب ــه بســیاری از م ــه شــهامت دهنده ب ــن جمل »اینجــا دیگــر مدرســه نیســت.« ای
ــی های  ــا همکاس ــتیم ب ــگاه می خواس ــای اول دانش ــا و ماه ه ــه در روزه ــی ک ــت وقت اس
ســطوح  در  ارتبــاط  ایــن  توجیه کننــده ی  و  بگیریــم  ارتبــاط  غیرهم جنس مــان 
ــط  ــان رواب ــر خودم ــه نظ ــه ب ــیم ک ــردی باش ــر ف ــه خصــوص اگ ــوده اســت. ب ــف ب مختل
ــود  ــروع می ش ــی ش ــتان از جای ــم داس ــچ و خ ــا پی ــد. ام ــوده باش ــوب ب ــان خ عمومی م

ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــط خصوص ــه رواب ــی ب ــط عموم ــنده ای، رواب ــول نویس ــه ق ــه ب ک

 پاسخ با شما 
ارتبــاط مجــازی هــم اگــر بعــد از یــک دوره ی پــر شــور و شــوق بــه پایــان برســد؛ بــدون 
ســرانجامی مانــدگار و دلخــواه مــا، قطعــا اثــر خــودش را بــر وجــود افــراد حــک می کنــد. 
هــر چــه در مــدت زمــان ارتبــاط زمــان و احساســات بیشــتری از فــرد درگیــر شــده باشــد، 
ایــن اثــر ماندگارتــر و تلخ تــر اســت. حتمــاً ایــن را در اطــراف خــود دیده ایــد کــه در پــی 
یــک اتفــاق ناگــوار، ایــن تاروپــود وجــودی زنــان اســت کــه عمیق تــر درگیــر می شــود. بــه 
ــان خیلــی اوقــات  ــرای زن طــور کلــی مــردان به راحتــی می تواننــد فرامــوش کننــد، امــا ب
اینطــور نیســت و زمــان  زیــادی می بــرد. بــرای مثــال می بینیــم بعــد از تمــام شــدن یــک 
ــرد  ــا ف ــی ب ــد و حت ــور می کن ــئله عب ــن مس ــاه از ای ــی دو م ــد از یک ــر بع ــه، آن پس رابط
جدیــد ارتبــاط می گیــرد امــا آن دختــر تــا یکــی دو ســال درگیــر اســت و ســامت روانــی 
ــا ایــن چنیــن  و حتــی جســمی اش تحت تأثیــر قــرار می گیــرد. ســوال ایــن اســت کــه آی
ــد؟ پاســخ  ــای آن را دی ــک راه اتنه ــدای ی ــوان از ابت ــا می ت ــاب دارد؟ آی مســائلی راه اجتن

بــا شــما. 

اجتماعــی  حضــور  اســام  نظــر  از 
آموزشــی  محیط هــای  در  زنــان 
ــم  ــب عل ــور کس ــه منظ ــز ب ــط نی مختل
ــی در  ــت و حت ــردود نیس ــت م و معرف
پســندیده  بســیار  مــوارد،  از  بعضــی 
ــورد  ــم م ــه دائ ــن آنچ ــت، لک ــم هس ه
تأکیــد اســام می باشــد، ایــن اســت 
کــه در حضــور اجتماعــی زن حتــی 
حرمت شــکنی  درس،   کاس  در 
ــاف  ــم شــخصیت زن و عف نشــود و حری
نبینــد.  لطمــه ای  کوچکتریــن  او 

دیــن اســام بــه عقانیــت و تشــخیص 
و تشــخیص اهــم و مهــم بســیار اهمیــت 
می دهــد. قاعــده ی اهــم و مهــم، بــه 
ارشــادی  توصیه هــای  و  مســتحبات 
دیــن اســام حاکمیــت دارد؛ یعنــی 
اگــر در جایــی طــرح مســئله ی انفــکاک 
بجــای  از مردانــه  زنانــه  محیط هــای 
خــود  فســاد،  و  فتنــه  از  جلوگیــری 
ــود،  ــری ش ــاد دیگ ــه و فس ــبب فتن س
ــا امــر مهم تــری فــوت گــردد، بایــد از  ی

ــود. ــراز نم ــن مســتحبی احت ــام ای انج
خاستگاه فلسفی نظریه ی مکتب 

اسالم
هستی شناســانه ی  جهان بینــی  در 
اســام، زن در آفرینــش و خلقــت از 
همــان گوهــری آفریــده شــده اســت کــه 
مــرد آفریــده شــده و هــر دو جنــس در 
ــد و  ــر یکســان و یگانه ان ــت و جوه ماهی
فرقــی در ماهیــت و حقیقــت میــان زن 
و مــرد نیســت. اســام وقتــی مســئله ی 
زن و مــرد را مطــرح می کنــد، می گویــد: 
»ایــن دو را از چهــره ی ذکوریت و انوثیت 
ــانیت  ــره ی انس ــه از چه ــید، بلک نشناس
بشناســید. حقیقــت انســان را روح او 
تشــکیل می دهــد نــه بــدن او. انســانیت 
تأمیــن می کنــد،  او  را جــان  انســان 

او.« جــان  و  جســم  مجمــوع  نــه 
تفاوت جهان بینی ها

 فمینیســت هــای فرامدرن بیــن جهان 
ــی  ــزی حقیق ــرد تمای ــان م ــا جه زن ب
می بیننــد، در حالــی کــه از نظــرگاه 
ــی  ــرد یک ــان زن و م ــدر جه ــام آنق اس
ــن دو  ــا ای اســت کــه بحــث از اینکــه آی
ــی  ــز، بحث ــا متمای ــاوی اند ی ــف، مس صن
بی معناســت، زیــرا »حقیقــت هــر کســی 
او تشــکیل می دهــد و جســم  را روح 
ــزار هــم  ــزاری بیــش نیســت و ایــن اب اب
گاهــی مذکــر اســت و گاهــی مؤنــث.« 

*چکیده ای ازشماره ی دهم 
مقاله ی علمی ترویجی بانوان شیعه تحت 
نظر مؤسسه ی شیعه شناسی، نوشته ی 
صدیقه صالحی، دکترای فلسفه، محقق 

9و پژوهشگر.
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ــی نگذشته اســت، شــاید حــدود ۴0 ســال  ــان خیل از آن زم
ــه در  پیــش، در همیــن کــره ی خاکــی و در همیــن کشــور ن
یــک کهکشــان دیگــر، جوانانــی در همیــن ســن و ســال های 
ــان  ــد. آن ــد کــه مراقــب نگاهشــان و دل هاشــان بودن مــا بودن
انســان های فضایــی و عجیــب و غریــب نبودنــد؛ آن هــا فقــط با 
تــوکل بــر خــدا در مقابــل هوس هــای نفســانی و شــیطان، بــا 
اراده ی قــوی و درســت عمــل می کردنــد  و خــود را در معــرض 
ــگاه ســاده ی  ــک ن ــب ی ــی مراق ــد. حت ــرار نمی دادن ناپاکــی ق
خــود بودنــد کــه در باتــاق ارتبــاط بــا نامحــرم نیفتنــد. ایــن 
افــراد از همیــن ســرزمین و هم عصــر مــا هســتند و چــه خــوب 
ــبک  ــق و س ــته و موف ــای شایس ــن الگوه ــاره ی ای ــت درب اس
ــای  ــا در دنی ــات م ــه راه نج ــم  ک ــتر بدانی ــان بیش زندگی ش
فعلــی درک کــردن و ادامــه دادن راه آن هاســت و مــا چقــدر 
ــفانه  ــم و متأس ــاد می کنی ــم ی ــیم، ک ــم می شناس ــهدا را ک ش
ــب  ــد اســت مطال ــم. امی ــا فراموششــان کرده ای در روزمرگی ه
ــی  ــاره ی زندگ ــتر درب ــه  ی بیش ــمت مطالع ــه س ــا را ب ــر م زی
ــد  ــوق ده ــان س ــی و شناخت ش ــی و دین ــان مل ــن قهرمان ای
ــده ی راهشــان باشــیم ؛  ــه دهن ــرو و ادام ــاری خــدا پی ــا ی و ب

ــا ایــن ســتاره ها می تــوان پیــدا کــرد.... چــرا کــه راه را ب
در اینجــا بخشــی از خاطــرات همســر شــهید حــاج محمــد 
دربــاره ی  را  بدیهیــان  ژیــا  ابراهیــم همــت، ســرکار خانــم 
ابراهیــم  محمــد  حــاج  شــهید  چشــمان  تقــوای  و  حیــا 
نحــوه ی  از  مقدمــه ای  بــه  ابتــدا  در  می خوانیــد.  همــت 

شده اســت. اشــاره  مشترکشــان  زندگــی  و  ازدواج  آشــنایی، 
تقوای چشمان چشم مجنون

ــا  ــم ب ــن رخ داد، ازدواج ــی م ــه در زندگ ــه ای ک ــن واقع مهم تری
همــت در ســال 1360 بــود. در ســال 13۵۹، همــراه عــده ای دیگــر 
از خواهــران کــه همگــی دانشــجو بودیــم، بــه صــورت داوطلــب بــه 
ــه در  ــری ک ــران دیگ ــراه خواه ــا، هم ــدیم. در آنج ــزام ش ــاوه اع پ
کانــون فرهنگــی ســپاه و جهــاد مســتقر بودنــد، بــه کار معلمــی و 
امــداد رســانی در روســتاهای اطــراف پــاوه پرداختیــم. اولیــن بــار او 
را در کردســتان دیــدم؛ در کانــون مشــترک فرهنگــی جهاد و ســپاه 
در پــاوه. همــان روز اول، جلســه ای تشــکیل شــد کــه مــن هــم در 
آن شــرکت داشــتم. در ایــن جلســه بــود کــه بــرای اولیــن بــار بــا 
نــام و چهــره ی ابراهیــم آشــنا شــدم. البتــه در آن زمــان بــه »بــرادر 

همــت« معــروف بــود. حاجــی هــم آن زمــان در ســپاه پــاوه بود. 
اتفاقــات، چنــد  یــک ســری  از  پــس  و  اول  دیــدار  از  پــس 
نهایــت  در  کــرد.  خواســتگاری  مســتقیم  و  واســطه  بــا  بــار 
ــه  ــا ب ــود، ی ــصت ب ــال ش ــاه س ــت و دوم دی م ــا روز بیس ــد م عق

)ص(.  پیغمبــر  تولــد  روز  االول،  ربیــع  هفدهــم  عبارتــی 
در آن دو ســال و دو ماهــی کــه بــا هــم زندگــی کردیــم، مــن روز 
ــم را آدم ]جــدی ای[  ــم بیشــتر می شــد. چــون ابراهی ــه روز تعجب ب
می دانســتم. امــا در همــان مــدت کوتــاه و بــدون اینکــه پیــش هــم 
باشــیم بــه مــن ثابــت شــد کــه ابراهیــم چقــدر بــا آن بــرادر همتــی 
ــا  ــی ب ــی حت ــرق دارد؛ یعن ــیدم ف ــناختم و ازش می ترس ــه می ش ک
ــا  ــًا محبت ه ــرق دارد. اص ــناختم ف ــه می ش ــی ک ــه ی آدم های هم
ــام  ــای اس ــد از معجزه ه ــه ی عق ــاید خطب ــود. ش ــرده ب ــرق ک ف

ــی آورد. ــا م ــه دل ه ــت ب ــی جــاری می شــود محب ــه وقت اســت ک

ابراهیمــی کــه بــا چشــم بســته راه می رفــت و مــا 
ــه  ــم کارش ب ــرف می زدی ــمش ح ــوای چش ــا از تق دختره
جایــی کشــید کــه از زنــش شــنید »تــو از طریــق همیــن 

می شــوی.« شــهید  چشــم هایت 
گفت: »چرا؟«

ــال داده  ــم کم ــم ها ه ــن چش ــه ای ــدا ب ــون خ ــم: »چ گفت
هــم جمــال.«

ــر  ــن خاط ــه ای ــت. ب ــی داش ــم های زیبای ــم چش ابراهی
ــود و  ــرده ب ــگاه نک ــم ن ــرم ه ــک نامح ــه ی ــی ب ــه حت ک
ــرد.  ــه می ک ــیار گری ــب بس ــای ش ــور در نیمه ه همین ط
ــود  ــن ب ــر همی ــه خاط ــاید ب ــت. ش ــم می دانس ــودش ه خ
کــه هیچ وقــت نمی گذاشــت آرام بمانــد؛ یــا ســرخ از 
ــا  ــتگی روزه ــرخ از خس ــا س ــود ی ــه ب ــا و توب ــک دع اش

ــدن. ــدن و نخوابی جنگی
می گفتــم: »مــن یقیــن دارم ایــن چشــم ها تحفــه ای 

ــی داد.« ــدا خواه ــه درگاه خ ــو ب ــه ت ــت ک س
ــان  ــدند، سرش ــهید ش ــه ش ــی ک ــد. وقت ــم ش ــن ه همی
از قســمت زیــر چشــم جــدا شــد. خــدا چشــم های 
می خواســت.                                                         خــودش  بــرای  را  همــت  حــاج 
ــر  ــای جزای ــع جاده ه ــل تقاط ــفند 1362 در مح ــروب 1۷ اس ] غ
مجنــون شــمالی و جنوبــی ســر از بدنشــان جــدا شــد و بــه درجــه ی 

رفیــع شــهادت نائــل شــدند.[
ــن  ــد از م ــا می آمدن ــر کوچولوه ــن دخت ــی از همی خیل
ــه  ــد ک ــه کار می کن ــت چ ــرادر هم ــن ب ــیدند: »ای می پرس

نمی خــورد زمیــن؟«
ــی از  ــاید یک ــم؛ ش ــت ازش بپرس ــادم رف ــم ی ــرش ه آخ
ــه  ــد. ب ــن باش ــم همی ــا ازش بپرس ــه آن دنی ــؤال هایی ک س
ــق  ــه آدم ح ــت ک ــاارزش اس ــی ب ــن خیل ــودم ای ــر خ نظ
ــدا.  ــه درگاه خ ــد ب ــوری ادا کن ــش را این ط ــوی از بدن عض
ــه  ــرد؛ ب ــاز ک ــا ب ــی چیزه ــه خیل ــرا ب ــم های م ــاوه چش پ
ــوص  ــه خص ــم، ب ــف ابراهی ــای مختل ــه چهره ه ــوص ب خص
ــانش  ــن نش ــه م ــاید ب ــط ش ــه فق ــی ک ــه محبت های ب

ــی داد... م

 تقوای چشم مجنون
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ــن  ــیطان، ای ــد: »ش ــی می فرمودن بزرگ
ــزء  ــان ها، ج ــم خورده ی انس ــمن قس دش
ــات  ــزار و امکان ــا اب ــت و ب به روزترین هاس
هــر عصــری، شــرایط گنــاه، فریــب و 
ــر  ــان های آن عص ــرای انس ــان را ب امتح

فراهــم می کنــد.«
امــا گناهــی وجــود دارد کــه بــدون 
ــرفت های  ــات و پیش ــن امکان درنظرگرفت
بشــری، همــواره مــورد ابتاتریــن گناهان 
ــا وجــود آن،  ــوده و ب در همــه ی اعصــار ب
انســان ها  از فریــب  شــیطان هیــچ گاه 
ناامیــد نشــده اســت و معصیتــی کــه 
ارتــکاب آن، چــه انســان های بزرگــی 
از  را  عابــد«  »برصیصاهــای  همچــون 
حضیــض  بــه  خداونــد  بندگــی  اوج 
ــل،  ــته و در مقاب ــیطان واداش ــی ش بردگ
از  بیرون آمــدن  ســربلند  و  خــودداری 
آن، نقطــه ی عطفــی بــرای عــروج خیلــی 
ــه  ــوری ک ــت؛ به ط ــوده اس ــزرگان ب از ب
ــان،  ــن امتح ــاداش ای ــزه و پ ــی جای گوی
امتحــان  آن  و  اســت  بــزرگ  بســیار 
چیــزی نیســت جــز امتحــان »نــگاه 
پاکدامنــی«.  و  نامحــرم  بــه  نکــردن 

در ایــن نوشــتار بــه برخــی از ایــن 
ــزرگان اشــاره می کنیــم کــه هــر کــدام  ب
ــه  ــا ب ــرض ابت ــه شــکلی خــاص در مع ب
ــب  ــا طل ــد و ب ــرار گرفتن ــاه ق ــن گن ای
ــه  ــت رد ب ــد و زدن دس ــاری از خداون ی
امتحــان،  ایــن  از  شــیطان،  ســینه ی 
ــا  ــک بن ــر ی ــد و ه ــرون آمدن ــربلند بی س
ــی  ــگاه بزرگ ــه جای ــود ب ــرایط خ ــر ش ب
رســیدند کــه هــر انســانی را بــه تأمــل وا 
ــاه  ــن گن ــی از ای ــه چشم پوش ــی دارد ک م
ــمند  ــد ارزش ــزد خداون ــدازه ن ــه ان ــا چ ت
اســت و دارای آثــار بــرکات و پاداش هــای 
عزیــزی  از  پاداشــی  اســت؛  عظیمــی 

تــا شــهادت در راه خداونــد. مصــر 
یوسف علیه السالم از غالمی زلیخا تا 

عزیزی مصر
ــه  ــا ب ــی زلیخ ــای دلدادگ ــت زیب روای
ــه در  ــام ک ــه الس ــف علی ــرت یوس حض

ــا از  ــن قصه ه ــوان زیباتری ــه عن ــرآن ب ق
ــت؛  ــه آشناس ــرای هم ــده، ب ــاد ش آن ی
پیامبــری کــه بــا درخواســت گنــاه از 
جانــب زلیخــا مواجــه شــد، امــا به خاطــر 
زلیخــا  خواســته ی  تســلیم  خداونــد 
نشــد و رفتــن بــه زنــدان و گذرانــدن 
را  زنــدان  در  جوانــی اش  ســال های 
بــه آلوده شــدن بــه گنــاه ترجیــح داد 
و از امتحانــی بــزرگ ســربلند بیــرون 
ــاداش آن رســیدن  ــه پ ــی ک ــد. امتحان آم
بــه عزیــزی مصــر و عطاشــدن علــم 
ــود.  ــد ب ــط خداون ــواب توس ــر خ تعبی
شیخ رجبعلی خیاط و بازشدن چشم 

برزخی 
در  خیــاط  رجبعلــی  شــیخ  مرحــوم 
دیــداری کــه بــا حضــرت آیــت اهلل ســید 
محمدهــادی میانــی داشــت، تحــول 
ــوده  ــو نم ــن بازگ ــود را چنی ــوی خ معن
اســت: »در ایــام )حــدود 23 ســالگی( 
بســتگان  از  زیبــا  و  رعنــا  دختــری 
و ســرانجام در  دلباختــه ی مــن شــد 
ــت،  ــه دام انداخ ــرا ب ــوت م ــه ای خل خان
خــدا  »رجبعلــی!  گفتــم:  خــود  بــا 
ــد،  ــان کن ــی امتح ــو را خیل ــد ت می توان
ــن و  ــان ک ــدا را امتح ــو خ ــار ت ــا یکب بی
ــه  ــش ب ــاده و لذت بخ ــرام آم ــن ح از ای
ــپس  ــن.« س ــر ک ــدا صرف نظ ــر خ خاط
بــه خداونــد عرضــه داشــتم: »خدایــا! 
مــن ایــن گنــاه را بــرای تــو تــرک 
می کنــم. تــو هــم مــرا بــرای خــود 
ــون  ــه همچ ــگاه دلیران ــن.« آن ــت ک تربی
ــر  ــه الســام در براب حضــرت یوســف علی
ــدن  ــد و از آلوده ش ــت می کن ــاه مقاوم گن
ــه  ــه گنــاه اجتنــاب مــی ورزد و ب دامــن ب
ســرعت از دام خطــر می گریــزد. ایــن 
ــب  ــاه، موج ــز از گن ــس و پرهی ــف نف ک
ــده ی  ــردد، دی ــی او می گ ــرت و بینای بصی
ــه  ــه را ک ــود و آنچ ــاز می ش ــی او ب برزخ
نمی شــنیدند،  و  نمی دیدنــد  دیگــران 
به طــوری  می شــنود؛  و  می بینــد 
بیــرون  خانــه ی خــود  از  کــه چــون 
می آیــد، بعضــی از افــراد را به صــورت 

برخــی  و  می بینــد  خــود  واقعــی 
می شــود.« کشــف  او  بــرای  اســرار 

ــه  ــت ک ــده اس ــل ش ــیخ نق ــاب ش از جن
ــوی و از  ــارراه مول ــود: »روزی از چه فرم
ــارراه  ــه چه ــیروس ب ــان س ــیر خیاب مس
فقــط  برگشــتم،  و  رفتــم  گلوبنــدک 
ــن  ــروح ای ــدم!« مش ــره آدم دی ــک چه ی
ــی  ــر کس ــرای کمت ــیخ ب ــتان را ش داس
بیــان کــرده اســت. گاهــی بــه مناســبتی 
می فرمــود:  و  می کــرد  اشــاره  بــدان 
»مــن اســتاد نداشــتم، ولــی گفتــم خدایــا 
ایــن را بــرای رضایــت خــودت تــرک 
می کنــم و از آن چشــم می پوشــم. تــو 
ــن.«  ــت ک ــودت درس ــرای خ ــرا ب ــم م ه

شهید احمدعلی نیری و شنیدن 
تسبیح آسمانیان و زمینیان

ــود  ــی ب ــری جوان ــی نی ــهید احمدعل ش
کــه بــه گفتــه ی بزرگانــی همچون اســتاد 
ــته  ــناس، توانس ــت اهلل حق ش ــاق، آی اخ
بــود در ســن جوانــی بــه مقامــات بلنــدی 
ــری  ــهید نی ــاره ی ش ــان درب ــد. ایش برس
بگردیــد،  تهــران  ایــن  »در  فرمودنــد: 
ببینیــد کســی ماننــد ایــن احمدآقــا پیــدا 
ــاب  ــی از کت ــه!« در بخش ــا ن ــود ی می ش
»عارفانــه« کــه دربردارنــده ی زندگینامــه 
ــی  ــهید »احمدعل ــارف ش ــرات ع و خاط
نیــری« اســت، نوشــته شــده اســت: 

ــه  ــی ک ــناس در مجلس ــت اهلل حق ش آی
بعــد از شــهادت احمدعلــی داشــتند، بیــن 
دو نمــاز سخنرانیشــان را بــه ایــن شــهید 
بزرگــوار اختصــاص داده و بــا آهــی از 
حســرت کــه در فــراق احمــد بــود، بیــان 
داشــتند: »ایــن شــهید را دیشــب در 
ــیدم:  ــد پرس ــدم. از احم ــا دی ــم روی عال
ــام  ــود: »تم ــن فرم ــه م ــر؟« ب ــه خب »چ
مطالبــی کــه از برزخ و شــب اول قبــر و ... 
می گوینــد، حــق اســت؛ امــا مــن را بــدون 
حســاب و کتــاب بردنــد.« رفقــا! آیــت اهلل 
بروجــردی حســاب و کتــاب داشــتند، امــا 
ــرده  ــه ک ــوان چ ــن ج ــم ای ــن نمی دان م
بــود و چــه کــرد کــه بــه اینجــا رســید.« 
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داستان تحول شهید نیری از زبان خودش 
بــه نقــل از دوســتان شــهید: »یــک روز بــا رفقــای محــل رفتــه بودیــم دماونــد. یکــی از بزرگترهــا 
ــود. کم کــم صــدای  ــاد ب ــرو، کتــری را آب کــن و بیــار.« منــم راه افتــادم. راه زی ــا ب گفــت: »احمدآق
ــه  ــه رودخان ــمم ب ــا چش ــدم. ت ــک ش ــه نزدی ــه رودخان ــا ب ــن بوته ه ــید. از بی ــوش رس ــه گ آب ب
ــدن.  ــه لرزی ــرد ب ــروع ک ــم ش ــتم، بدن ــا نشس ــن و همان ج ــم پایی ــرم را انداخت ــه س ــاد، یک دفع افت
ــاه  ــی گن ــتم به راحت ــدم. می توانس ــی ش ــت مخف ــت درخ ــا پش ــم. همان ج ــه کار کن ــتم چ نمی دانس
ــنا  ــغول ش ــوان مش ــر ج ــن دخت ــه، چندی ــار رودخان ــت و کن ــت آن درخ ــم. پش ــام ده ــی انج بزرگ
ــا! االن شــیطان به شــدت  ــن. خدای ــا! کمــک ک ــم: »خدای ــا خــدا را صــدا زدم و گفت ــد. همان ج بودن
ــن  ــا! م ــا خدای ــود. ام ــه نمی ش ــم متوج ــس ه ــم. هیچ ک ــگاه کن ــن ن ــه م ــد ک ــه می کن ــرا وسوس م
ــا  ــش بچه ه ــم پی ــردم و رفت ــه ک ــر آب تهی ــای دیگ ــذرم.« از ج ــاه می گ ــن گن ــو از ای ــر ت به خاط
ــود.  ــاری ب ــکم ج ــت و اش ــمم رف ــوی چش ــی دود ت ــدم. خیل ــش ش ــت کردن آت ــغول درس و مش
ــد او را  ــد، خداون ــه کن ــرای خــدا گری ــر کــس ب ــود: »ه ــه ب ــا حق شــناس گفت ــاد حــاج آق ــادم افت ی
ــم  ــم.« حال ــه می کن ــدا گری ــرای خ ــد ب ــه بع ــن ب ــم: »از ای ــت.« گفت ــد داش ــت خواه ــی دوس خیل
ــم  ــک می ریخت ــودم و اش ــون ب ــوز دگرگ ــه هن ــار رودخان ــخت کن ــان س ــود و از آن امتح ــب ب منقل
ــارات  ــن عب ــرار ای ــه محــض تک ــا اهلل...« ب ــا اهلل... ی ــم: »ی ــی باتوجــه گفت ــردم. خیل و مناجــات می ک
ــه ی  ــدا از هم ــردم، ص ــگاه ک ــم ن ــه اطراف ــد. ب ــنیده می ش ــرف ش ــه ط ــه از هم ــنیدم ک ــی ش صدای
القــدوس و  بیابــان و درخت هــا و کــوه می آمــد. همــه می گفتنــد: »ســبوح  ســنگ ریزه های 

ــد.«  ــاز ش ــن ب ــه روی م ــاال ب ــم ب ــی از عال ــم درهای ــع کم ک ــروح...« از آن موق ــه و ال رب المائک
ــاط،  ــی خی ــیخ رجبعل ــاد، ش ــیرین، میردام ــا ابن س ــه ت ــام گرفت ــه الس ــف علی ــرت یوس از حض
ــرایط  ــو، ش ــک نح ــه ی ــدام ب ــد، هرک ــناخته ماندن ــه ناش ــرادی ک ــیاری از اف ــری و بس ــی نی احمدعل
ــه  ــان را ب ــه ای خدایش ــی لحظ ــد و حت ــارزه کردن ــس مب ــا نف ــا ب ــد، ام ــم ش ــان فراه ــاه برایش گن
ــن ســوال در ذهــن شــما ایجــاد  ــه، ای ــن مقال ــدن ای ــا خوان ــد. شــاید ب ــی نفروختن هوس هــای دنیای
ــود و  ــان در آن آســان تر ب ــظ ایم ــه حف ــد ک ــان گذشــته بودن ــه زم ــق ب ــراد متعل ــن اف ــه ای شــود ک
ــه خلوت تریــن  ــزاری ماننــد گوشــی های همــراه، تبلــت و ... کــه گنــاه را ب ــا وجــود اب در عصــر مــا ب
ــه ی  ــر گفت ــه ب ــا تکی ــا ب ــد.  ام ــوار باش ــیار دش ــان بس ــل گناه ــن قبی ــانده، دوری از ای ــا رس مکان ه
ــه  ــرای کســانی ک ــد شــیطان و داشــتن اجــر شــهادت ب ــودن کی ــر ضعیف ب ــی ب ــن مبن ــزرگان دی ب
در آخر الزمــان خــود را از گنــاه حفــظ کردنــد و وجــود نمونه هایــی همچــون شــهید نیــری و 
ابراهیــم هــادی کــه جوانــان هم عصــر مــا بودنــد و در شــرایط فســاد دوران پهلــوی، جوانــی کردنــد 
ــد توانســتند  ــاری خداون ــا ی ــود و در آن شــرایط ب ــر ب ــاه بیشــتر و فراهم ت ــب شــرایط گن کــه به مرات
ــل  ــد، اه ــتن از خداون ــع و یاری خواس ــی قاط ــا تصمیم ــم ب ــز می توانی ــا نی ــد، م ــظ کنن ــود را حف خ
بیــت علیهــم الســام و شــهدا، از ایــن گنــاه اجتنــاب کنیــم و اطمینــان داشــته باشــیم کــه بســته 

ــد. ــم ش ــد خواهی ــیر بهره من ــن مس ــت ای ــار بابرک ــود، از آث ــاش خ ــوان و ت ــت و ت ــه ظرفی ب
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بتوانــم  کــه  بنویســم  چــه  کــردم  فکــر  خیلــی 
بی نهایــت  تجربه هــای  از  را  خوبــی  تصویــر 
کنــم. ترســیم  برایتــان  دانشــگاه  در  شــیرینم 
شــریف بــا تمــام فشــردگی زمان هایــش، تــا ســاعت 
پروژه هــای  بودن هایــش،  دانشــگاه  در  شــب   ۸
بچه هــای  آســانش،  و  ســخت  امتحان هــای  فشــرده اش، 
منصــف اش،  و  باصفــا  باهوشــش،  و   ســخت کوش 
شــبانه ی  جلســه های  فعالینــش،  زیبــای  دورهمی هــای 
مســجدش،  تشــکل هایش،  مســئولیت های  نشــریه هایش، 
آن،  در  کشــیدن هایم  نفــس  همــه ی  و  کتابخانــه اش 
ــم. ــت برای ــوده  اس ــد ب ــت خداون ــن نعم ــن و زیباتری بهتری

ــاً  ــه صرف ــی ن ــا حت ــی، ی ــگاه اجتماع ــت جای ــه جه ــه ب ن
ــه در آن  ــی ک ــت علم ــه جه ب
می یابــم.  یادگیــری  توفیــق 
خداونــد  کــه  چیزهایــی  آن 
ــال و  ــه س ــن س ــطه ی ای به واس
خــرده ای زندگــی در شــریف 
بــه مــن عطــا کــرده اســت، 
جنــس  از  چیــزی  از  خــارج 
ــت. ــال اس ــم و خی ــاده، توه م
مــن چیــزی از جنــس حیــات 
ــا  ــرده ام. ب ــه ک ــه را تجرب طیب
ــوده ام  ــین ب ــان هایی همنش انس
را  آشنایی شــان  توفیــق  و 
لــذت  وصــف  کــه  داشــته ام 
عظمــت  و  همنشینی شــان، 
ــد. ــان در کام نمی گنج روحش
نبایــد  را  چیزهــا  بعضــی 
گاهــی  اصــًا  گفــت، 
هــم  لطفــی  گفتنشــان 

ــا  ــت، ام ــی نیس ــم؛ گفتن ــم نمی گوی ــن ه ــس م ــدارد! پ ن
بچه هــای  از  خیلــی  ســخنان  در  می توانیــد  را  رّدش 
ــه را! ــات طیب ــه ی حی ــذت تجرب ــد؛ رّد ل ــدا کنی ــات پی هی

ــه  ــت ک ــت آن اس ــم حقیق ــم بگوی ــر بخواه ــی مختص کم
نقطــه ی عطــف تمــام فعالیت هــا و نفــس کشــیدن های 
مــن در دانشــگاه، مســجد بــود و هســت. هیــات روح و قلــب 
دانشــگاه اســت کــه روزِی حیــات طیبــه ی تمــاِم شــریف را 
ــد و مســجد  ــرا )س( تقســیم می کن ــه دســت حضــرت زه ب
تبلــور فیزیکــی ایــن قلــب اســت. عشــق چشــیدنی اســت و 
ــده  ــاس پنهان ش ــوان احس ــز نمی ت ــز. هرگ ــه نی ــات طیب حی
ــن  ــه در ای ــی ک ــات و روزی های ــق هی ــتی های عمی در دوس
ــود  ــیم می ش ــرا )س( تقس ــرت زه ــت حض ــه دس ــفره ب س
را تعریــف کــرد. پــس چیــزی 
نمی گویــم؛ تنهــا یــک جملــه، 
اگــر شــما قدمــی حرکــت کنیــد 
و خــوب درس بخوانیــد، خــود 
حضــرت زهــرا )س( دســتتتان 
ــات  ــه هی ــت و ب ــد گرف را خواه
بــه  اگــر  حتــی  آورد.  خواهــد 
ــال  ــای آن فع ــر در فعالیت ه ظاه
ــا  ــی روزی ه ــا از بعض ــید، ی نباش
محــروم شــوید، امــا بــه نظــر مــن 
تمــام بچه هــای شــریف، آن هایــی 
کــه قــدم اول را برداشــته اند، کــم 
ــا  ــن روزی ه ــمول ای ــش مش و بی
ــود نداننــد.   ــه خ ــتند، گرچ هس
موفــق  و  امیــدوار  و  شــاداب 
لحظــه ی  لحظــه  از  و  باشــید 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــن دوران ب ای
آمدیــد! خــوش  کنیــد، 

پریسا نقی زاده
ورودی ۹۶ کارشناسی مهندسی برق 
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عکس از زهرا کرمی
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