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طلیعه سخن
زینــب؛ بانوى حیا و عفــت، مرزبان پاكى و 
پاكدامنى، دختر حضرت على علیه الســام 
و حضرت زهرا علیها الســام در روز پنجم 
جمادى االولى، سال پنجم یا ششم هجرت 
در مدینه منــوره، دیده به جهان گشــود . 
هرچند مادر بزرگوارش را در پنج ســالگى از 
دست داد، ولى ره توشه هایى گرانبها از حیا 
و پاكى در همین مدت كوتاه از مكتب مادر 

فرا گرفت . 

آن حضرت در دوران زندگى بابركت خویش، 
مشكات و رنجهاى فراوانى متحمل شد، كه 
بى شك مهم ترین و تلخ ترین آن، واقعه كربا 
و داســتان اســارت بود ؛ اما آنچه نگاشتن و 
اندیشــیدن در مورد این بانوى بزرگ اسام 
را بیش از پیش ضرورى مى كند ســرآمدى 
آن حضرت در همۀ ابعاد وجودى یك انسان 

كامل است.

به عنوان نمونه یك ســال پس از اســتقرار 
حضرت على علیه الســام در كوفه، زنان و 
دختران مشتاق دانش از جلسه تفسیر قرآن 
كه توسط زینب كبرى سام اهلل علیها بر پا 
شد بهره مى گرفتند و آن حضرت پرسش ها 

و شبهات آنان را به خوبى پاسخ مى داد. 

هــم چنیــن از ســخنان آن حضرت علیها 
الســام در كربا، كوفه و شــام، خطبه ها و 
سخنرانى هایى كه در فرصت هاى مختلف در 
برابر ســتمكاران و طاغیان آن زمان و مردم 
دیگر بیان فرمود، به خوبى معلوم مى شود كه 
مراتب علم و دانش و كمال آن بانوى بزرگوار 
از راه تحصیل و تعلیم و اكتسابى نبوده است.

عبادت آن بانوى مكّرمه علیها السام نیز تنها 
به معناى خــاص »عبادت« نبود، بلكه تمام 
حركات و سكنات، خروش و فریادها، سفرها 
و اســارت ها، بیدارگرى ها و مبارزات و حتى 
نفس هــاى او از آنجا كه بــه خاطر خداوند 
بود، همه از مراتبى عمیق و واال از اخاص و 

عبادت خداوند متعال برخوردار بود.

زینب كبرى  علیها الســام بانویى سرشار از 
بینش و بصیرت بود كه با سیره و سخن خود 
»فرهنگ برهنگــى« و »برهنگى فرهنگى« 

دیروز و امروز را به خوبى به چالش كشــید؛ 
الگویى ماندگار از شخصیت عظیم خویش در 

عفت ورزى به یادگار گذاشت.

وى در پاســدارى از عفت و عصمت، سرآمد 
زنان و دختــران روزگار بود و با الهام از پیام 
آسمانى قرآن و بر مبناى آموزه هاى مادرش، 
فاطمه زهراعلیها الســام، حجاب و عفت را 
مانند گوهرى ارزشمند براى یك زن مسلمان 
مى دانست و بر این باور بود كه زن هنگامى 
به خداى خود نزدیك تر اســت كه خود را از 

معرض نگاه مردان بیگانه حفظ نماید.

لذا آن بانوى بزرگوار براى پاسدارى از مرزهاى 
حیا و عفاف بر سر یزید لعنه اهلل علیه فریاد زد 
كه: »آیا این از عدالت است كه زنان و كنیزان 
خویش را پشت پرده نشانى و دختران رسول 
خداصلــى اهلل علیه وآله را به صورت اســیر 
به این سو و آن ســو بكشانى؟ نقاب آنان را 
دریدى و صورت هاى آنان را آشكار ساختى«. 

آرى عمــق كمال و معرفت دینى حضرت را 
مى توان در پاسخ به طعنۀ این زیاد لعنه اهلل 
علیه جستجو نمود، آنجا كه فرمود:»إنّى ما 

َرأَیُْت إالّ َجمیا ؛من جز زیبایى ندیدم«.

این پاسخ را مى توان به عنوان باالترین مراتب 
زیبایى شناســى در توحید، عرفان، قرب به 
خداى متعال و رسم بندگى و عبودیت، و نیز 

كمال ادب عاشق نسبت به معشوق دانست.

البته ذكــر فضایل زینب كبرى ســام اهلل 
علیها، خود سندى بر مظلومیت آن حضرت 
نزد شیعیان است ؛ تأمل در سیاست گذارى 
فرهنگى با چاشنى نقدى درون گفتمانى به 
مدعیان پرطمطراق فرهنگى جامعه نشان مى 
دهد در نشر فضائل و عظمت حضرت زینب 
سام اهلل علیها به شدت غافانه عمل كرده و 
حتى در پاره اى از موارد در راستاى تخریب 

فرهنگ زینبى حركت كرده ایم.

تأســف آورتر آن اســت كه در جوامع غربى 
براى یك بانوى پرستار در جنگ جهانى دوم، 
صدها عنوان كتاب، مقاله، فیلم و مستند به 
جامعۀ هدف ارائه مى گردد و شــخصیت و 
كردار و رفتار یك بانوى پرستار در یك جنگ 
مورد توجه آحاد مــردم آن جوامع قرار مى 
گیرد ؛ لیكن در نظام اســامى باز شناسى 

شخصیت بزرگ بانوى واقعۀ كربا به قهقرا 
رفته و ســلبریتى ها بر مســند الگوپذیرى 

جامعه تكیه مى زنند

این چالش در حالى است كه حضور حضرت 
زینــب ســام اهلل علیها در واقعــۀ كربا و 
سخنرانى هاى سیاسى آن حضرت در كوفه 
و شام در حقیقت چارچوب سیاسى اسام و 
شــیعه را بنیان نهاده است و برخاف برخى 
مذاهب اسامى كه زنان را در پستوى خانه 
محبوس كرده اند و فعالیت هاى اجتماعى را 
به هیچ عنوان بــراى آنان بر نمى تابند، این 
رویكرد حضرت زینب سام اهلل علیها تبلور 
كامــل حضور اجتماعى زن مســلمان را به 

ارمغان آورده است.

و به راســتى آن حضرت به خوبى بر تمایز 
جنســیتى در امور اجتماعى و مشــاركت 
سیاســى مهر بطان زد و برابرى همگان در 
حق تعیین سرنوشت را به منصۀ ظهور رساند.

 البته تحقــق این مهــم در چارچوب نهاد 
خانواده امكان پذیر اســت؛ لذا حضرت زهرا 
ســام اهلل علیها در كنار حضرت على علیه 
الســام و حضرت زینب سام اهلل علیها در 
كنار برادر بزرگوارشان حضرت امام حسین 
علیه السام به فعالیت هاى اجتماعى اقدام 
نمودند، كه مشاركت سیاسى زنان در پیروزى 
انقاب اسامى ایران و حضور بانوان در دفاع 
مقدس و دیگر وقایع اجتماعى نظام اسامى 
توأم با پایبندى به خانواده بدیل آن به شمار 

مى آید.

حال این رســالت سیاســتگذاران فرهنگى 
جامعه است كه در راســتاى بازتولید سیرۀ 
اهل بیت علیه الســام، بیش از پیش نقش 
آفرینى اجتماعى زنان مسلمان در چارچوب 
قوام خانواده را در قالب محصوالت چند رسانه 
اى به جامعۀ اسامى ارائه نمایند تا از پدیدۀ 
شوم سلبریتى زدگى و حضور افراطى زنان در 
جامعه منهاى پایبندى به خانواده جلوگیرى 
گردد و اینچنین بانوان جامعه با الگوپذیرى 
از حضرت زینب سام اهلل علیها، در راستاى 
بازگشــت به هویت زنانه خویش، رو به جلو 

حركت نمایند.
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مراسم جشن میاد پیامبر اكرم صلى اهلل علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السام ربیع األول و مراسم  عمامه گذارى

علماى اهل تسنن كردستان

دیدارها

درس خارج فقه معظم له سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفانهیئت مدیره مجمع طاب استان فارس

جمعى از حقوقدانان بسیجى

جمعیت مبارزه با دخانیاترئیس كمیته امداد امام خمینى )ره(

همام حمودى رئیس مجلس اعاى عراقسرلشكر سید یحیى رحیم صفوى
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تبلیغ به مسجد منحصر نشود / نهج البالغه جزو دروس رسمی حوزه قرار گیرد �

تبلیغ دین اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد، وقتى به زندگى حضرت رسول)صلى اهلل علیه 
و آله( و امیرمؤمنان)علیه الســام( و دیگر ائمه)علیهم الســام( نگاه مى كنیم مى بینیم كه این 

بزرگواران براى انجام رســالت تبلیغى خود مقید به زمان و مكان نبودند

راه وحدت تکیه بر مشترکات و پرهیز از توهین به مقدسات مذاهب اسالمی است �

مســلمانان باید دست به دست هم داده و در مقابل دشمنان كینه توز بایستند، ما در قرآن كریم 
آیات بسیارى درباره وحدت داریم، همچنین در روایات دینى ما نیز تاكیدات ویژه اى درباره لزوم 

وحدت و همگرایى امت اسام وجود دارد

سزاوار است مجلس از استیضاح های پی درپی که موجب تضعیف است صرف نظر کند �

اخیــرا در جرایــد خواندیم كه هنوز حدود چهار هزار نفر به خاطر مهریه در زندان ها هســتند و 
ماهیانه دولت باید هفتصد میلیون تومان خرج این افراد كند؛ سخن ما این است كه اكثریت قریب 

به اتفاق شــان بیگناه هستند و نباید این همه بیگناه در زندان باشند

اطاله دادرسی در محاکم قضایی مردم را گله مند کرده است �

روند طوالنى رســیدگى به پرونده ها به قدرى زیاد است كه بعضا مردم از مراجعه به دستگاه قضا 
به منظور احقاق حقوق شــان صرف نظر مى كنند و این مساله به هیچ وجه زیبنده نیست

انتقاد معظم له از بی انصافی برخی تجار و کسبه در شرایط سخت اقتصادی �

جامعــه اى ترقى مى كند كه افراد همه به فكر هم باشــند، اگر هر كس در این وانفســا بخواهد 
كیســه خود را پر كند كما این كه بســیارى تنها به فكر زراندوزى و پر كردن جیب خود هستند، 

این چنین جامعه اى عقب مى ماند

دولت برای بازار نابسامان کاغذ و کتاب فکری بکند �

متاسفانه بخشى از افراد جامعه چندین ساعت در فضاهاى مجازى و شبكه هاى مجازى وقت خود 
را تلف مى كنند؛ آن هم فضا و شــبكه هایى كه سراسر اخبار و مطالب دروغ منتشر مى كنند
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اخیــرا برخى از نا آگاهــان یا مغرضان در 
فضاى مجازى فتوایى از آیت اهلل العظمى 
مكارم شــیرازى درباره ترمیم بكارت نقل 
كــرده بودند كه توأم بــا تحریف و خاف 

گوئى بود.

اخیــرا برخى از نا آگاهــان یا مغرضان در 
فضاى مجازى فتوایى از آیت اهلل العظمى 

مكارم شــیرازى درباره ترمیم بكارت نقل 
كــرده بودند كه توأم بــا تحریف و خاف 

گوئى بود.

ایشــان در توضیح مطلب فرمودند؛ اصل 
مطلــب چنین بوده كه از ما ســوال كرده 

بودند:

اگــر دخترى به هر دلیل بكارت خود را از 

دست داده باشد و آگاه شدن اقوام جان او 
را به خطر اندازد و ممكن باشد كه منتهى 
به خون ریزى شــود، آیا اجازه ترمیم به او 

مى دهید؟

مــا در جواب گفته ایم: اگــر كار به اینجا 
برســد از باب ضرورت و براى حفظ جان 

مسلمان ترمیم جایز است.

پیام ها و بیانات

با  اســامى  برگــزارى همایــش وحدت 
محوریت قــدس كه یكــى از برنامه هاى 
بسیار ارزنده و پرارزش است. به همه شما 
عرض  تبریك  دســت اندركاران  و  عزیزان 
مى كنم و امیــدوارم از آن به نفع وحدت 
مسلمین اســتفاده شــود. در آیات قرآن 
مجید و روایات اسامى مسأله وحدت در 
رأس مسائل اســامى قرار گرفته و تنازع 
مســاوى با َفَشــل و از میــان رفتن روح 

جامعه دانسته شده است.

َ َو َرُســولَُه َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا  »أَِطیُعوا اهلَلّ
َ َمَع  َو تَْذَهــَب ِریُحُكــْم َو اْصِبــُروا إَِنّ اهلَلّ
ابِِریَن«؛ دلیل آن روشــن اســت مگر  الَصّ
انسان چقدر نیرو دارد؟ این نیروها اگر در 
منازعات داخلى صرف شــود چیزى براى 
مبارزه با دشمن باقى نمى ماند و آنجاست 
كه دشــمن مى تواند با حمات و ضربات 

خود پیروز شود.

مســلمانان  تمامى  بــه  قــرآن همچنین 
مأموریت مى دهد كــه اگر نزاعى دو گروه 
از برادران مســلمان به هر دلیلى رخ داد 
هر چه زودتــر آن را پایان دهند و تبدیل 
به دوســتى و محبت كنند: »َوإِْن َطائَِفَتاِن 
ِمــَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا بَْیَنُهَما َفإِْن 
بََغــْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخــَرى َفَقاتُِلوا الَِّتى 

َفإِْن َفاَءْت   ِ تَْبِغى َحَتّى تَِفىَء إِلَى أَْمــِر اهلَلّ
 َ َفَأْصلُِحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َو أَْقِســُطوا إَِنّ اهلَلّ
یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن«؛ و اگر دو طایفه از اهل 
ایمان با هم به قتال و دشــمنى برخیزند 
البته شــما مؤمنان بین آنهــا صلح برقرار 
دارید و اگــر یك قوم بر دیگرى ظلم كرد 
با آن طایفــه ظالم قتال كنید تا به فرمان 
خدا بــاز آید، پس هر گاه بــه حكم حق 
برگشــت با حفظ عدالت میان آنها را صلح 
دهید و همیشــه )با هر دوست و دشمنى( 
عدالــت كنید كه خدا بســیار اهل عدل و 

داد را دوست مى دارد.«

عجیب تــر اینكه تفرقه میان مســلمین را 
ُقوا  از آثار شــرک مى شمرد: »ِمَن الَِّذیَن َفَرّ
ِدیَنُهْم َوَكانُوا ِشــَیًعا ُكُلّ ِحْزٍب بَِما لََدیِْهْم 
َفِرُحوَن«؛ از آنان كــه دین )فطرت( خود 
را متفــرق و پراكنــده ســاختند و فرقه 
فرقه شــدند و هر گروهى بــه آنچه دارند 
)از اوهام باطل و عقیده و خیاالت فاســد 
خود( دلشادند«. در اخبار اسامى پاداش 
كســانى كه براى رفع اختاف بكوشــند 
مانند مجاهد فى ســبیل اهلل اســت. با این 
فرهنگ فوق العاده درخشــان سزاوار است 
در میان مســلمین اختافى باشد؟ اینكه 
گروهى نادان و بى خبــر برخیزند و آتش 

جنــگ فرقــه اى بــه راه بیندازند و خون 
مســلمانها را بر زمیــن بریزند و خانه ها و 
مســاجد را ویران كنند آیــا این انحراف 
بزرگ به هیچ وجــه از ناحیه عالمان آگاه 
و مســلمانان بیدار پذیرفته شده است. در 
اینجــا الزم مى دانم كه چنــد نكته حائز 

اهمیت اشاره كنم.

۱. تشــكیل همایش وحدت بســیار خوب 
است. ولى تا ریشــه هاى اختاف سوزانده 
نشــود، شــعار وحدت به جایى نمى رسد. 
را كنار  پیروان مذاهــب اختافات  هرگاه 
بگذارند مى توانند برادروار دست به دست 

هم دهند و در مقابل دشمنان بایستند.

۲. دشمنان ما دائماً از هر ابزارى مخصوصاً 
ناجوانمردانه  دروغ هاى رسوا و تهمت هاى 
اســتفاده مى كنند؛ ما هرگــز نباید اخبار 
مربوط به خود را از رســانه هاى دشــمن 
بگیریــم، بلكه بایــد آن را از منابع موثق 
دریافت كنیم كه در این صورت بسیارى از 
بدبینى ها از بین خواهد رفت. الزم است از 
نگیریم و جلسات مشترک  یكدیگر فاصله 
میان علما و دانشــمندان مذاهب در طول 
سال تشكیل شود. دیدار حضورى بسیارى 

از مشكات را برطرف مى كند.

تا ریشه های اختالف سوزانده نشود شعار وحدت به جایی نمی رسد
پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله به سی و دومین کنفرانس وحدت اسالمی

توضیح الزم
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 گسترش روز افزون رسانه هاى اجتماعى، 
علیرغــم مزایاى نســبى در انتقال دانش 
و معلومات عمومى، ســبب ایجاد بســتر 
شــبهه افكنى و وارونه جلوه دادن حق و 
باطل شده اســت. با توجه به اینكه اسام 
و مذهب شــیعه به عنــوان پرچمدار حق 
طلبــى و حركت در مســیر اعتاى كلمۀ 
اهلل هــى العلیا در این كــره خاكى روز به 
روز شناخته تر مى شود، لذا بدیهى است 
كه دشمنان و معارضان از تمامى ظرفیت 
هاى خود استفاده نمایند تا مانع از انتشار 
حقایق ایــن دین مبیــن و مذهب معین 

شوند.

بــا توجه بــه این هجمــه هــا، معاونت 
پاســخگویى به شــبهات اعتقــادى دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمى مكارم شــیرازى 
مدظله العالى با هدف پاسخگویى مستدل 
به این شبهات و ترویج معارف حقه اسامى 
و مكتب شــیعه اثنى عشرى، با بكارگیرى 
پژوهشگران مؤمن، متعهد و متخصص امر 
به تحقیق و پژوهش در این حوزه پرداخته 
و با پاســخگویى به بیش از 6500 عنوان 
ســؤال در ۱۲0 موضوع مختلف اعتقادى 
گامى مؤثــر در ترویج معــارف حقه اهل 
بیت علیهم السام برداشته است. با توجه 
به ضرورت اســتفاده و بكارگیرى ابزارهاى 
مناســب ارائه این مطالب وزین، ســایت 
تخصصى با ماهیت پژوهشــى و دانشنامه 
اى با عنوان آئیــن رحمت با ویژگى هاى 
زیر تولید شــد تا بتواند در ارائه و انتشار 

این مطالب مؤثر واقع شود: 

ویژگى هاى این وب سایت عبارتند از:

۱. طراحــى پژوهشــى با هدف ســهولت 
دسترســى كاربران به مطالب و موضوعات 

روز

۲. بكارگیرى اســتانداردهاى به روز ui و   
ux در طراحى سایت

3. طراحى سایت بر پایه ماهیت محتوایى 
و دانشنامه اى )ویكى پدیا(

4. اســتفاده از به روزترین استانداردهاى 
كد نویسى وب و طراحى دیتابیس

5. اســتفاده از تكنولوژى هاى به روز در 
تسریع انجام عملیات هاى جستجوى چند 

گانه و فیلترینگ موضوعات و مطالب

6. ارائه ابزارهاى مناســب مطالعه فراخور 
نیاز و سلیقه كاربر

هم چنین به منظور ســهولت دسترســى 
كاربــران و مخاطبان ســایت و همچنین 
افزایــش آگاهــى آنهــا در موضوعات مد 
نظرشــان، امكانات مناسبى در طراحى و 
تولید این وب ســایت مد نظر بوده كه به 

شرح زیر مى باشد:

ارائه شده در این وب سایت  امکانات 
تخصصی عبارتند از:

۱. ارائــه بیش از 6500 عنوان پرســش و 
پاســخ در ۱۲0 موضــوع مختلف معارف 

اسامى و اعتقادات شیعى

۲. ارائــه بیــش از یكصــد عنــوان مقاله 
تخصصى با موضوعات مختلف پاسخگویى 

به مسائل اعتقادى

3. ارائه موضوعات، كلید واژگان و مداخل 
در ذیــل هر مطلــب به منظور ســهولت 

دسترسى به موضوعات مد نظر مخاطب

4. جستجوى پیشرفته و سریع در مطالب، 
موضوعات، مداخل، كلید واژگان

5. ارائه موضوعــات در صفحه جداگانه و 
خاص با طراحى منحصر به فرد به منظور 
نیــل مخاطب به موضوعــات احتمالى مد 

نظر وى

6. ارائه امــكان جســتجو در موضوعات، 
مداخل و كلید واژگان در تمامى صفحات 

سایت

7. ارائــه مطالب ویژه مناســبتى، مطالب 
چالشــى و پربازدیــد و كلیــد واژگان و 
مداخلى كه بیشترین استفاده را در مطالب 

داشته اند، در تمامى صفحات سایت

8. ارائــه امكانــات تغییــر نمایش صفحه 
مطالعــه مطلــب از قبیل: رنــگ زمینه، 
رنگ فونت، اندازه و نــوع فونت مطالعه و 
حالت مطالعه روز و شب به منظور كاهش 

خستگى ناشى از مطالعه

فن آوری

معرفی سایت آئین رحمت
 )معارف اسالمی و پاسخ به شبهات اعتقادی(
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1یادداشت

نگاهاسالمبهبردهداری
ازمنظرمعظمله

برده دارى از جمله مســائلى است كه هیچ 
وجدان سالمى آن را نمى پذیرد؛ زیرا هیچ 
انســانى حق ندارد مالك انســان دیگرى 
گــردد و او را برده خــود كند؛ هرچند در 
عصــر و زمان معاصر این پدیدۀ شــوم به 

شكل هاى مختلف تداوم یافته است.

اما به راستى موضع اسام در مورد برده دارى 
چیست؟ آیا دینى كه بشارت دهنده آزادى 
است، در مســیر آزادى بردگان برنامه اى 

داشته است؟

این پرســش ها وقتى معنادار مى شود كه 
برخى مكاتب مادى كه عادت دارند از دور 
قضاوت كنند، در این مسئله ناجوانمردانه 
به اســام حمله مى  كنند و به عنوان یك 
حربه بّرنده تبلیغاتى، براى مشوش كردن 
اذهان جوامع بشرى علیه اسام از آن بهره 

مى جویند.

برده کیست؟

»برده« یا »بنده« انســانى است كه تمام 
اختیاراتش به دست دیگرى سپرده شده و 
مانند سایر اجناس و كاالها خرید و فروش 
مى  شــود و مالك، مجاز اســت به دلخواه 
خــود هرگونه تصرفى در آن بكند. البته با 
تمــام اختافات و تصّوراتى كه در موضوع 
برده دارى در طول تاریخ روى داده، همواره 
یــك اصل تمام آنها را به هم مربوط كرده 
است و آن »اســتثمار بشر به وسیله بشر« 

بوده، و روح بردگى نیز همین است.

لذا اكنــون نیز موضوع برده دارى مصادیق 
زیادى در جوامع بشــرى دارد؛ هرچند كه 
این نام را براى آن به كار نمى برند و روشن 
است كه این گونه بحث ها بر محور معنا و 
حقیقت بردگى دور مى  زند و به كار بردن یا 
نبردن لفظ مخصوصى، كوچك ترین اثرى 

در اصل موضوع ندارد.

تاریخ برده داری

آغاز دوران بــرده دارى بــه قدمت تاریخ 
جوامع بشرى اســت؛ لذا هر چه به عقب 
بازگردیــم، تا دوردســت تریــن زمان ها، 
بردگــى را بــه شــكل هاى مختلفــى در 
اجتماعات انسانى مى  بینیم؛ چرا كه منشأ 
اصلى برده دارى، وجود فرد قوى و ضعیف 
در اجتماع انســانى توأم با روح طغیان و 

استثمار است.

بــرده دارى،  البته چون خاســتگاه اصلى 
شكســت در جنگ ها و اسارت بوده است، 
لذا عــّده اى از محققین، تاریخ برده دارى 
را تاریخ بروز جنگ در میان قبایل انســان 
مى  داننــد. حال آن كه خاســتگاه تاریخى 
سیطرۀ فرد قوى بر فرد ضعیف حتى قبل 
از بروز جنگ هاى قبیله اى در میان افراد 
یك قبیله نیز وجود داشته است؛ به ویژه كه 
مى  بینیم یكى از ریشه هاى مهم برده دارى 
این بود كه بدهكاران تهى دســت وقتى در 
فشــار طلبكاران واقع مى  شدند، خود را به 
آنهــا مى  فروختند. این قانون مخصوصاً در 
روم رایج بود؛ لــذا اطاق تاریخ برده دارى 
به تاریخ پیدایش جنگ در اجتماع بشــر، 

دور از ذهن است.

فروپاشی نظام برده داری

برده دارى تا حدود نیمه قرن ۱9 میادى 
به قــوت خود باقى بود، ولــى از آن پس 
نهضت دامنــه دارى براى الغــاى آن در 
سراســر جهان آغاز گردیــد؛ نهضتى كه 
نتیجه طرز رفتار فوق العاده خشــن و ضّد 
انسانى برده داران با بردگان بود كه از یك 
ســو آتش انقاب را در میان بردگان، و از 
ســوى دیگر در عواطف برانگیخته شــده 
جوامع به ســود بردگان شعله ور ساخت و 
این گونه تحت فشار بردگان و اندیشمندان، 

نظام برده دارى را برچید.

تحقــق این مهم ابتدا از اروپا آغاز شــد و 
در ســال ۱840 میادى اّولیــن گام در 
انگلســتان برداشته شــد و پس از مّدت 
كوتاهى ، برده فروشى حتى در مستعمرات 
هم ملغى گردید.۲5 ســال بعد در ســال 
۱865 میــادى در آمریكا هم بردگى الغا 
شد. این امر پس از آن بود كه جنگ هاى 
خونین میان آمریكاى شمالى و جنوبى بر 
سر این موضوع درگرفت. جنوبى ها كه به 
سبب شــدت احتیاج به بردگان در مزارع، 
طرفدار ادامه این وضع بودند، با شمالى ها 
كه خود را تا حدود زیادى از آن مستغنى 
مى  دیدند، درافتادند. سرانجام پس از چهار 
ســال این جنگ ها كه به نام »جنگ هاى 
انفصال « نامیده شــد، به نفع شــمالى ها 
پایان پذیرفت و بردگى در سراســر آمریكا 
برافتاد، و ســرانجام در اواخر قرن نوزدهم 
همه دولت ها متفقــاً برده دارى را ممنوع 

كردند.

بنابراین، لغــو بــرده دارى افتخارى براى 
آنها شــمرده نمى شــود؛ چــون مجبور 
به لغو آن شــدند. عاوه بــر این به نوعى 
دیگر بــرده دارى را احیا كرده اند.پیدایش 
وســایل ماشــینى و نزدیكى اجتماعات و 
كشف نیروهاى جدیدى كه جاى برده ها 
را تــا حدود زیادى پر مى  كــرد، در الغاى 
برده دارى تأثیر عمیقى داشــت. هم چنین 
شــكل دیگرى از برده دارى كه مرموزتر و 
وســیع تر از نظام بــرده دارى جاى آن را 
گرفــت، تحت عنوان »جهانى شــدن« به 

وجود آمد.

اسالم و برده داری

در وهلۀ نخســت باید دانســت كه قرن ها 
پیش از اسام، نظام بردگى در دنیا وجود 
داشــت؛ لذا اســام نه تنها هرگز آغازگر 
نبوده، بلكه در حالى ظهور كرد كه مسئله 
برده دارى سراسر جهان را گرفته، و با تار و 

پود جوامع بشرى آمیخته بود و حتى بعد 
از اسام نیز در تمام جوامع ادامه یافت.

در زمان ظهور اســام برده ها در ســخت 
ترین شرایط زندگى مى  كردند. در محیطى 
كه زنان آزاد حق حیات نداشــته باشند و 
زنده به خاک سپرده شوند، پیداست كه با 
برده ها كه اصواًل جزء بشــر شمرده نمى 

شدند، چگونه معامله مى  شد.

لكن اسام بر مبناى اصالت آزادى عقیده، 
آزادى انســان و امنیت نظام برده دارى را 
نپذیرفت؛ بلكه برنامه هاى وسیعى را براى 
مبارزه با برده دارى ترتیب داد تا به آزادى 

بشر منتهى شود. 

مقابلــه با نظام برده داری به شــیوه 
تدریجی در اسالم

آنچه غالبا مورد توجه قرار نمى گیرد، این 
اســت كه اگر نظام غلطى در بافت جامعه 
اى وارد شود، ریشه كن كردن آن احتیاج 
به زمان دارد و هر حركت حساب نشده اى 
نتیجه معكوس خواهد داشــت؛ درســت 
مانند انسانى كه به یك بیمارى خطرناک 
مبتا شــده و بیمارى اش كاما پیشرفت 
كرده اســت، یا شــخص معتادى كه ده ها 
سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته باشد. 
در این گونــه موارد حتما بایــد از »برنامه 

هاى زمان بندى شده« بهره برد.

برنامه دقیق اســام درباره بردگان ، ایجاد 
یك طرح آزادى تدریجى بود؛ یعنى برنامه 
اى تنظیــم كند كه بــردگان تدریجاً آزاد 
شــوند و در اجتماع جذب گردند و براى 
این دوران انتقال بــردگان به یك جامعه 
بزرگ انســانى نیز طرحى ارائــه نمود تا 
طبق آن ، مفهوم بردگى شكل سابق خود 

را از دست بدهد.

مســئله برنامه تدریجى اسام براى آزادى 
بردگان در اســام، امرى اســت بســیار 
دامنه دار كه نشــان مى  دهد اسام اصل را 
بر آزادى انسان ها گذاشته؛ حتى در جامعه 
اى كه تــار و پودش با بــرده دارى پیوند 
داشــت. ولى براى رســیدن به این هدف، 
برنامــه مفصل و درازمدتى چیده بود؛ زیرا 
اگر اسام طبق یك فرمان عمومى دستور 

مى  داد كه همه بردگان آزاد شوند، چه بسا 
بیشــتر آنها تلف مى  شدند؛ زیرا گاه نیمى 
از جامعه را بردگان تشكیل مى  دادند. آنها 
نه كسب و كار مستقلى داشتند، و نه خانه 
و وســیله اى براى ادامه زندگى. لذا اعام 
آزادى فورى همه آنها تنش هاى بسیارى 
ایجــاد مى  كرد و حتى ســبب بیچارگى و 

نابودى بسیارى از بردگان مى  شد.

از آن جا كه شــارع مقّدس اســام حكیم 
است، برنامه اى پیاده كرد تا برده دارى به 
تدریج تمام شود؛ به این ترتیب كه ازیك 
ســو دریچه ورودى را بســت تا برده هاى 
جدیدى پیدا نشود و از سوى دیگر دریچه 
خروجــى را باز كرد و بــه این طریق یك 

برنامه آزادى تدریجى را پیاده كرد.

این جاســت كه باید تدریجا براى نابودى 
نظام برده دارى اقــدام كرد؛ به گونه اى كه 
در عیــن حالى كه بــردگان جذب جامعه 
مى گردند، نه جان خودشان به خطر بیفتد، 
و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند، و در 
نهایت دســت هاى مرّوجان برده دارى نیز 
قطع شود. به راستى كه اسام این برنامه 

حساب شده را اجرا كرد.

راستای  در  اســالم  اصالحی  برنامه 
مبارزه با برده داری

اسام دست به اصاحات وسیعى در مورد 
بــرده ها زدكه در دنیــاى آن روز طرفدار 
نداشــت. این اصاحات دامنه دار، جزئى از 
اصاحــات عمیق و كلى اســام در عموم 

شئون زندگى انسان ها بود.

اّولین كارى كه اســام براى سر و سامان 
دادن بــه وضع بــرده ها انجــام داد، این 
بود كه آنهــا را در زمره اجتماع بشــرى 
درآورد. به این ترتیب كــه دامنه تكالیف 
و دستورات دینى را به گونه اى توسعه داد 
كه آنها را هم به طور مساوى شامل شود و 
همه امتیازاتى را كه در میان بشر بود )به 
جز تقوا و فضایل انسانى( ملغى كرد و حّق 
طرح دعوا در محاكم را مانند ســایر افراد 

به آنها داد.

هم چنین دســتورات بسیارى براى رفق و 
مدارا با بردگان صادر كــرد، تا آن جا كه 

آنها را در زندگى آقا، شریك و سهیم نمود.

پیغمبر اســام )صلــى اهلل علیــه وآله( 
مى  فرمود: »كسى كه برادرش زیردست او 
باشد، از آنچه مى  خورد، به او بخوراند، و از 
آنچه مى  پوشــد، به او بپوشاند، و زیادتر از 

توانایى به او تكلیف نكند«.

حضرت على )علیه  الســام( به غام خود 
»قنبــر« مى  فرمود: »مــن از خداى خود 
شــرم دارم كه لباســى بهتر از تو بپوشم؛ 
زیرا رسول خدا مى  فرمود: از آنچه خودتان 
مى  پوشید، بر آنها بپوشانید و از آنچه خود 

مى  خورید، به آنها بخورانید«.

امام صادق )علیه  السام( فرمود: »هنگامى 
كه پــدرم بــه غامى دســتورى مى  داد، 
ماحظــه او را مى  كرد. اگر كار ســنگینى 
بود، بسم اهللَّ مى  گفت و خودش وارد عمل 

مى  شد و به او كمك مى  كرد«.

اســام از برخى عوامل ایجــاد برده دارى 
نیز جلوگیرى كــرد؛ از جمله این كه برده 
گرفتن بدهكاران یا ســارقان را در مقابل 
بدهكارى یا سرقت ممنوع كرد و همچنین 
از فروختن افراد آزاد به وســیله غاصبان و 
فروختن فرزندان از سوى پدران و مادران 

فقیر به شدت نهى فرمود.

اسالم و آزادی بردگان

آزادى بــردگان یكــى از اهداف مهم دین 
نجات بخش اسام بود و این كار به تدریج 
و با گذشــت زمان محّقق شد.نظر اسام 
این اســت كه بردگان تدریجاً آزاد شــوند 
تا مســئله اى به نام بردگى وجود نداشته 
باشــد. بر آزادى بردگان تأكید و سفارش 
نمــوده و براى آن ثواب و اجرهاى فراوانى 
بیان كرد. پیغمبر اســام )صلى اهلل علیه 
وآله( مى  فرمود: »كسى كه بنده مسلمانى 
را آزاد كنــد، خداوند به جاى هر عضو او، 
عضــوى از بدنش را از آتــش دوزخ آزاد 

مى  كند«.

لذا اسام برنامه آزادى بردگان را با ترغیب 
و تشویق مردم به آزادى بردگان از طریق 
پیشــوایان دین در قول و عمل، طّراحى و 
اجرا كرد؛ براى مثال: در روایتى از حضرت 
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رســول )صلى اهلل علیه و آله( آمده است: 
»َشرُّ النَّاِس َمْن باَع النَّاس ؛ بدترین مردم 
كســانى هســتند كه بــردگان را خرید و 

فروش مى  كنند«.

بزرگان دین نیز در عمل مشــّوق مردم در 
آزادى بــردگان بودند. یكــى از افتخارات 
حضرت على )علیه  الســام( این است كه 
هزار برده را بــا پولى كه از زحمت بازوى 
خویش به دســت آورده بــود، آزاد نمود. 
امام حســن مجتبى )علیه السام( به بهانه 
شاخه  گلى كه یكى از كنیزانش به او هدیه 

مى  كرد، كنیز خود را آزاد مى  كند.

یكى از مصارف هشت گانه زكات در اسام، 
خریدن بردگان و آزاد كردن آنهاست و به 
ایــن ترتیب یك بودجه ثابت براى این امر 
در بیت المــال در نظر گرفته شــده كه تا 

آزادى كامل بردگان ادامه خواهد داشت.

مســلمان  بســیارى،  موارد  در  هم چنین 
مكلّف اســت بنده هایــى را آزاد كند؛ از 
جمله در »نذر« و »كّفاره روزه « و »كّفاره 
قتل «.مثا اگر شــخصى عمداً روزه خود 
را باطــل كند، عاوه بر قضا باید كّفاره اى 
نیز بپردازد. یكى از چیزهایى كه به عنوان 
كّفاره مطرح شده، آزادى یك برده در راه 
خداوند اســت یا در مورد تخلّف از قسم، 
عهد و نذر نیز آزادى برده، یكى از كّفارات 

معین شده است.

لذا اســام براى كفارات، آزادى برده را به 
عنوان كفاره بیان فرموده و كســى كه در 
تاریخ تتبع كند، بر او پوشــیده نمى ماند 
كــه پیامبــر )صلى اهلل علیه وآلــه( از هر 
فرصتى براى نابودى بــرده دارى و آزادى 
انسان ها بهره مى برد كه او براى همین امر 

مبعوث شده بود.

براى تكمیل این برنامــه نیز، مقّرراتى در 
اســام وضع شــد كه اگر كسى راضى به 
آزاد كــردن بــى قید و شــرط بنده خود 
نشــود، بتواند طبق آن با شرایط مناسبى 
او را آزاد كنــد؛ بدیــن گونه كــه بردگان 
طبق قراردادى كه با مالك خود مى  بندند، 

بتوانند از دسترنج خود آزاد شوند.

این مقّررات همه حاكى از عاقه شــدید 

قانون گذار و شارع مقّدس اسام به آزادى 
برده هاســت. بدین ترتیب با برنامه دقیق 
تحّقق  بــردگان  تدریجى  آزادى  اســام، 
یافت؛ یعنى صدها سال پیش از آن كه دنیا 
اعامیه آزادى بردگان را صادر كند، اسام 
برنامــه آزادى تدریجى آنهــا را طّراحى و 

عملى ساخت.

سخن آخر: اسالم و نفی برده داری در 
سایۀ کرامت انسانی

در پایــان بایــد گفــت: »آزادى تدریجى 
بردگان« نیازمند دوران انتقالى اســت كه 
باید بردگان از وضع ســابق به یك جامعه 
آزاد انســانى گام بگذارند؛ ولى اسام این 
دوران را نیــز از نظــر دور نداشــته و در 
راستاى كاســتن از دردهاى بردگان و باال 
بردن شــخصیت آنها و تأمیــن رفاه آنان 
عمل كرده اســت. به طورى كه مى  بینیم 
بــرده دارى در این دوران، مفهوم ســابق 
خود را كه چیزى معادل یك حیوان بینوا 
بود، از دســت داده و به صورت یك كارگر 
یا كارمند محتــرم و حّتى گاهى معاون و 

همكار صاحب خود درآمد.

برانداخت  را  و اسام بدین  گونه برده دارى 
و از كشتن، شــكنجه، آزار و اذیت آنها را 
نهى كرد و براى آنها شــخصیّتى همانند 
سایر انســان ها قائل شــد. حضرت على 
)علیه  الســام( هنگام خریــد لباس براى 
خود و قنبر، دو دست لباس تهیه مى  كند 
و به قنبــر مى  گوید: »اّول شــما انتخاب 
كــن؛ لباس دیگر را من مى  پوشــم« و به 
او پیشــنهاد مى  دهد لباس بهتر رابردارد! 
این دیگر بردگى نیست؛ بلكه آقایى است. 
اســام اعام كرد بــردگان مى  توانند امام 

جماعت، قاضى و فرمانده لشكر شوند.

یــا در حــاالت على بــن موســى الرضا 
)علیه  السام( مى  خوانیم: هنگامى كه سفره 
غذا گسترده مى  شــد، تا همه كاركنان یا 
غامان كنار سفره نمى نشستند، شروع به 

غذا خوردن نمى كرد.

در حــاالت پیامبر )صلــى اهلل علیه و آله( 
آمده اســت كه غام آزادشده اى همچون 
بــال، اذان گو یا به یك معنا ســخنگوى 

ایشان بود.

لذا مفهــوم بردگى حتى در دوران انتقالى 
نیز بر مبناى كرامت انســانى بنا شــد؛ به 
گونــه اى كه وضع آنها بــه مراتب بهتر از 
وضع بســیارى از كارگران در دنیاى امروز 
و در كشــورهاى پیشرفته صنعتى گردید. 
این گونه طرح انســانى اســام در مبارزه 
با بــرده دارى، دورنماى اهتمام اســام به 
كرامت انســانى را بیش از پیش آشــكار 

نمود.
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مؤلفههایهمبستگیبامردمفلسطین
ازمنظرمعظمله

در عصــرى زندگــى مى  كنیم كــه رژیم 
صهیونیســتى بــا كمك آمریكا پیوســته 
مردم مظلوم فلســطین را به خاک  وخون 
مى  كشــد؛ رژیمى نامشروع كه غاصبانه بر 
فلسطین مسلط شده و به دور از انسانیت، 
هر روز جنایت تازه اى در فلسطین اشغالى 
مى  آفرینــد؛ جنایاتى كه قلــم از بیان آن 
شرم دارد و انسان طاقت دیدن و شنیدن 

آن را ندارد!

در ایــن بین، ضرورت همبســتگى مردم 
جهان با مردم مظلوم فلسطین انكارناپذیر 
است و به مثابه سرمایه اى انساني است كه 
آحاد مردم بــه یكدیگر دارند؛ زیرا جوامع 
بشرى نمى توانند بدون حفظ اصول اتحاد 
و همبســتگى به زندگى خود ادامه دهند، 
نه »زندگى« آبرومندى خواهند داشــت و 

نه »مرگ باشرافتى«

لذا هر مؤلفه اى كه این اعتماد و همبستگى 
را تقویت كند، مایه ســعادت و پیشــرفت 
جهان خواهد شد و هر مسئله اي كه به آن 
لطمه وارد كند، عامل شكســت و بدبختى 

است.

اسرائیل؛ مهد تروریسم دولتی جهان

در دنیاى امروز »مبارزه با تروریســم« به 
صورت بســیار گســترده دنبال مى  شود؛ 
كلمــه حّقى كه غالبا بر زبــان زمامداران 
ظالم و ســتمگر عصر ما جارى مى  شــود، 
ولــى از آن اراده باطل مى  كنند و هر كدام 
مهــارت بیشــترى در تحریــف حقایق و 
توجیهات شــیطنت آمیز داشته باشند، در 
رسیدن به مقاصد نامشروعشان موّفق ترند 
و این جاست كه باید به مردم آگاهى الزم 
را داد و ســطح فرهنگ عمومى را باال برد 
تا حاكمان ظالم و گروه هاى تبهكار نتوانند 
سخن حق بگویند و از آن اراده باطل كنند 

و پایه هاى حكومت هــاى خودكامه را از 
این طریق محكم سازند.

ضرورت این مهم آن گاه اشــكارتر مى شود 
كه بدانیم متأّسفانه تبلیغات سوء آمریكایى 
ها، و به ویژه صهیونیســت ها، نام اســام 
را در اذهان بســیارى از مــردم جهان ، با 
خشونت توأم كرده و بهانه و دستاویزى به 
دست مخالفان اسام داده تا در بسیارى از 
كشورها، مسلمانان را »جماعتى آدمكش« 
معّرفى كنند؛ در حالى كه اسام پیام آور 

صلح، عدالت و محّبت است.

متأســفانه این حربه در طول تاریخ مورد 
استفاده جّباران و ظالمان بوده و در عصر 
ما نیز در مقیاس وســیعى بــه كار گرفته 
مى  شــود. اكنون آزادي خواهان گوشــه و 
كنار جهان را به اتّهام تروریســم نشــانه 
مى  روند، تا شــاید جلوى نشــر آزادى را 
ســد كنند. اسرائیل غاصب كه بزرگ ترین 
دولتى جهان شناخته مى شود،  تروریست 
در نظر زورمداران دنیا تروریســت نیست، 
اّما مردم مظلوم و بى دفاع فلســطین كه 
براى دفاع از كشــور و حیثیت خود تاش 

مى  كنند، تروریست نامیده مى  شوند!

از سوى دیگر آمریكا و اسرائیل جنایتكار، 
با سوار شدن بر این موج، در سراسر جهان 
به تاخت  وتاز مشــغولند و هیچ اعتنایى به 
مصّوبات و قطعنامه هاى شــوراى امنّیت 
و ســازمان ملل هم نمــى كنند و صریحاً 
مى  گویند:هر كارى كه منافع ما را تضمین 
كند، انجام مى  دهیم؛ هرچند سازمان ملل 
مخالفت كند! منافع ما مشــّخص مى  كند 
كه چــه گروه هایى در جهان تروریســت 
شــمرده مى  شــوند، و چــه گروه هایى از 
فهرســت تروریسم خارج هســتند! منافع 
ما مشــّخص مى  كند كه چه كشــورهایى 
محور شــرارت هســتند و چه كشورهایى 

نیستند! حال آن كه خود بزرگ ترین مروج 
تروریسم و خشــونت، و محور شرارت در 

جهان به شمار مى آیند.

به مثابۀ  با مردم فلسطین  همبستگی 
فطرت

ترک ظلم و فســاد و اداى حقوق مردم و 
رعایت عدالت در فطرت انســان ها از روز 
نخست بوده اســت؛ لذا هركس با فطرت 
خــود درک مى  كند كــه در مقابل تهاجم 
دشــمن باید از خود دفــاع كند و این امر 
با فطرت اجتماعى بودن انســان هماهنگ 
اســت؛ چرا كه »ُحسن عدل و قبح ظلم « 
از فطریات اســت. عشق به عدالت، جهانى 
است؛ زیرا همه مردم دنیا با تمام اختاف 
هایى كه دارند، بدون اســتثنا، به صلح و 
عدالــت عشــق مى  ورزند. ما همــه فریاد 
مى  زنیــم و در این راه تــاش مى  كنیم و 
صلح و عدالت جهانى را با تمام وجود خود 

مى  طلبیم.

این جاســت كه مى  گوییم فطــرت و نهاد 
عدالــت طلب آدمى به او نهیب مى  زند كه 
بایــد براى تحقق عدالــت در اقصى نقاط 
جهان، به ویژه فلسطین تاش كرد و بساط 

ظلم و ستم و خودكامگى را برچید.

این مسئله مهم، انتظار عمومى همه ادیان 
و مذاهب بزرگ جهانى اســت. تقریباً در 
همه ادیــان فصلى جالــب در این زمینه 
به چشم مى  خورد و مســئله ظلم ستیزى 
و حمایــت از مظلومــان عالم، براى مرهم 
نهادن بر زخم هاى جانكاه بشــریّت، تنها 
در میان مسلمانان نیســت؛ بلكه اسناد و 
مــدارک موجود نشــان مى  دهد، این یك 
اعتقاد عمومى و قدیمى است كه در میان 
همه اقــوام و مذاهب شــرق و غرب بوده 

است.

لــذا هیــچ یــك از ادیــان توحیــدى و 
غیرتوحیدى نمى پســندند كه گروهى بر 
گــروه دیگر ظلم كنند و ما فقط نظاره گر 
باشیم؛ بلكه به ما دستور مى  دهد به یارى 

مظلوم بشتابیم.

بــر همیــن اســاس، معتقدیم كــه تمام 
كشــورهاى جهان، به هر شــكل ممكن، 
باید به فلسطین مظلوم كمك كنند و شّر 
اســرائیل غاصب و ظالم كــه هر روز ظلم 
و جنایــت تازه اى مى  آفرینــد و عرصه را 
بر مســلمانان مظلوم آن دیار تنگ كرده، 
برطــرف كننــد؛ وگرنه بدون شــك در 
پیشگاه خداوند مســئولّیتى بس سنگین 

خواهند داشت.

واقعیت این اســت كه امروز انزواى امریكا 
و اســرائیل، بیش از هــر زمان دیگرى در 
جهان قابل مشــاهده بــوده و مى توان این 
انزوا را حتى در شوراى امنیت نیز آشكارا 
دیــد؛ چرا كه همبســتگى فراگیر با ملت 
فلســطین اجازه نمى دهد ظلم اســرائیل 
بــه فلســطینیان خاموش شــده و عامل 

روشنگرى در دنیا مى شود.

آرى، اتحــاد فطرى مــردم در حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین، عامل بازگشت آن 
ســرزمین مقدس به صاحبان حقیقى اش 
خواهد شد كه البته تحقق عینى این مهم 
در میان توده هاى مردم جهان قابل تقدیر 

است.

جهان شمولی  و  همبســتگی  حقوق 
آرمان فلسطین

اجتماع از نظر جامعه شناســى و حقوقى 
و مفاهیم انســانى، تنها به معناى اجتماع 
مكانى و زمانى افراد گرد هم نیست؛ بلكه 
روح اجتمــاع همان پیوندهــاى فكرى و 
اخاقــى و معنوى اســت كه سرچشــمه 
تعاون و همكارى و همگرایى و همبستگى 
در مســیر مواهب مشترک و براى رسیدن 

به مواهب حیات مى  باشد.

لذا مردمى كه بخل سراســر وجودشان را 
فراگرفته و همه چیز را براى لّذت شخصى 
خــود مى  طلبند، به شــدت در برابر ظلم 
آســیب پذیرند چرا كه هــر فردى در آن 

جامعه تنهاست و ایســتادن افراد تنها در 
مقابل مشــكات، بسیار دشــوار است؛ در 
حالى كه اگر روح همبســتگى و سخاوت 
و فتــّوت در میــان آنها حاكم باشــد، هر 
فردى به زمین اُفتــد، دیگران به یارى او 
مى  شتابند و در چنین جامعه اى هیچ كس 
خــود را تنها نمى بینــد و در برابر هجوم 

مشكات زانو نمى زند.

در اجتماع انســانى نیز اگــر فقط به گرد 
آمدن افــراد در كنار هم، بدون هیچ گونه 
تفاهــم و تعــاون و همبســتگى و روابط 
اخاقــى و معنــوى، قناعت شــود، هیچ 
یك از منافع اجتماعي به دســت نخواهد 
آمد؛ یعنــى اصواًل اجتماعى وجود نخواهد 
داشت.به این ترتیب مســلّم است اگر دو 
نفر با اهتمام به حقــوق یكدیگر گرد هم 
آیند، اجتماعى تشــكیل مي دهند و اگر 
میلیون هــا نفر بــدون رعایــت وحدت و 
انســجام گرد هم جمع شــوند، اجتماعى 

وجود نخواهد داشت!

حــال وقتى شــاهدیم اســرائیل با چراغ 
فلسطین  مظلوم  آمریكا، مســلمانان  سبز 
را به خاک وخون مى كشــد؛ و تأسف آورتر 
این كه برخى دولت هاى غربى نیز از طریق 
حمایت همه جانبه از جنایت هاى اسرائیل 
در مســیر جاهل نگه داشتن مردم جهان 
تاش مى  كنند، راهى جز این نمى ماند كه 
مقیاس هاى كوچك سیاســى و اقتصادى 
و فرهنگى و نظامى در جوامع بشــرى، به 
مقیاس هــاى بزرگ تر و گســترده ترى كه 
قادر بــه مقاومت در برابر فشــار ظالمان 
باشــد، تبدیل گردد و این گونه آحاد مردم 
با همبستگى هر چه بیشتر با ملت مظلوم 
فلسطین، به وحدتي فراگیر دست یابند و 
سرانجام همه در مقابله با ظلم و خشونت 

و كشتار به پا خیزند.

آرى، نخســتین گام را بایــد از این جــا 
برداشــت. به همین دلیل بایــد به جاى 
ناسیونالیســت  هــاى قومي و نــژادي كه 
ملّیت و وطن دوســت را تنها در مرزهاى 
یك كشــور كوچك یا یك نژاد جست وجو 
مى  كنند، ناسیونالیســم جهانى جانشــین 

گردد و مردم جهان سراسر جهان را وطن 
خــود بداننــد و این گونــه از آرمان مردم 
فلسطین دفاع كنند و از هیچ نوع كوشش 

و فداكارى مضایقه ننمایند.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

بى تردیــد حقوقى كه جوامع بشــرى به 
رعایــت آن موظفند، بســیار گســترده و 
گوناگون اســت؛ زیرا انســان بــه عنوان 
عضــوي از هر اجتماع، تــا آن جا اهمّیت 
دارد كه چیزى با خــون و جان او برابرى 

نمى كند.

لذا با توّجه به همبســتگى افراد و اعضاى 
جامعه انسانى، فقدان یك فرد، روى همه 
اجتماع اثر مى  گذارد و فرد به این صورت، 
عین اجتماع مى  شود؛ همان گونه كه قرآن 
مجید مى  فرمایــد: »َمْن َقَتَل نَْفَســاً بَِغْیِر 
نَْفٍس أَْو َفَساٍد فِى اأْلَْرِض َفَكَأنَّما َقَتَل الناََّس 
ََّمــا أَْحَیا النَّاَس  ِجِمیعــاً َو َمْن احَیاَها َفَكَأن
َجِمیعــاً؛ هركس انســانى را بدون ارتكاب 
قتل یا فتنه و فســادى در روى زمین، به 
قتل برساند، چنان اســت كه گویى همه 
مردم را كشته و هركس انسانى را از مرگ 
رهایى بخشــد، چنان است كه گویى همه 

مردم را زنده كرده است«.

بنابرایــن اصــل مهــم اســامى، همــۀ 
آزادى خواهــان جهان از هر نــژاد و قبیله 
و زبان، با یكدیگر احســاس عمیق برادرى 
مى  كننــد؛ هرچند یكى در شــرق جهان 

زندگى كند و دیگرى در غرب.

با پشتیبانى  حال وقتى مى بینیم اسرائیل 
آمریك ، دســتان پلیــدش به خون مردم 
فلسطین آلوده است و این رژیم جنایتكار 
مســلمانان فلســطین را از وطنشان آواره 
كرده،  محكومیت ایــن رژیم كودک كش 
و حمایــت از مــردم مظلوم فلســطین از 
سوى آزادى خواهان جهان، عاقه و پیوند 
و همبســتگى میان ملت هــا را در جهان 
تقویت مى كند و صحنه اى است از تحقق 
عینى ایــن قانون مهم اســامى؛ چرا كه 
مردم جهان در حكم یــك خانواده اند،كه 
نه تنها در لفظ و در شعار، بلكه در عمل و 
تعهدهاى متقابل نیز همه خواهر و برادرند.
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چنین اســت كه پیامبر اســام )صلّى اهلل 
علیه و آله( فرمود: »افراد باایمان همچون 
اعضاى یك پیكرنــد؛ هنگامى كه عضوى 
از آن بــه درد آمد، تمام اعضا به خاطر آن 
نامى »سعدى  ناراحت مى  شوند«. سخنور 
شــیرازى« در شــعر معروفــش از همین 

حدیث نبوى الهام گرفته است:

بنى آدم اعضاى یكدیگرند

كه در آفرینش ز یك گوهرند

چه عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

آرى، در همبســتگى با مردم فلســطین 
و دیگــر مظلومــان جهان، مســئله نژاد، 
رنگ پوســت و منطقه جغرافیایى مطرح 
نبــوده و همه جوامع انســانى بر اســاس 
یــك همبســتگى معنوى)خدامحورى( و 
مظلوم(  از  )حمایت  مشــترک  ایدئولوژى 
مى  تواننــد جبهه واحدى بــراي مبارزه با 
رژیم صهیونیستى در سراسر كره زمین به 

وجود آورند.

زبان  فلســطین؛  مردم  از  حمایــت 
بین المللی در عدالت خواهی

مهــم تریــن جامعــه انســانى را عدالت 
اجتماعى تشــكیل مى  دهد؛همان گونه كه 
عالم بزرگ آفرینش با عدالت برپاســت و 
جامعه بشرى نیز بدون آن پابرجا نخواهد 
مانــد. این امر مهم، یكــى از جامع ترین 
برنامه هاى اجتماعى بشــر اســت كه هر 
گاه جامه عمل به خود بپوشــد، امنیت و 

آرامش بر او حكمفرما مى  شود. 

از سوى دیگر باید دانست كه اجراى عدالت 
و ظلم ستیزى مى  تواند راه گشاى تمام اّمت 
ها گردد. لذا گسترۀ تحقق عدالت نیز همه 
انسان ها را شامل مى  شــود؛ یعنى اصول 
عدالت را باید در مورد همه افراد بشر اجرا 
كرد و دوســت و دشمن و خویش و بیگانه 
در این امر یكسانند؛ زیرا بدون اقامه قسط 
و عدالت اجتماعى هرگز جامعه بشرى به 
اهــداف نهایى خود یعنــى تكامل معنوى 

نخواهد رسید.

در این میان همبســتگى بــا ملت مظلوم 

فلســطین در واقع یادآورى مسائل فطرى 
اســت، تا فطرت فراموش شــده هر انسان 
را بیدار نمــوده و عدالت خواهى را كه در 
اعماق جان انســان شــناخته شده است، 
دوباره براى بشر بشناساند و از این رهگذر، 
جوامع بشرى روح عدالت خواهى و تقوا را 
كه در درون جان انســان است، به خاطر 

بیاورند.

هم چنین باید دانست جمعّیتى كه در یك 
صف قرار مى  گیرنــد و در یك جبهه قرار 
دارند، ناگزیرند زبان واحدى داشته باشند 
كه به وسیله آن تفاهم كنند؛ یعنى عاوه 
بر زبان مادرى و محلّى، یك زبان عمومى و 
جهانى هم داشته باشند و وحدت جمعّیت 

بدون این قسمت كامل نیست.

امروز عّده اى از متفّكران معتقدند تا دنیا 
به صورت یك كشور درنیاید، مردم جهان 
روى سعادت را نخواهند دید و براى این كه 
این امر جامه عمل به خود بپوشــد، نقشه 
هایى طرح كرده اند؛ لكن ما معتقدیم كه 
برخــى وقایع جهان شــمول، هم چون روز 
جهانى حمایت از مردم مظلوم فلســطین 
به نوبۀ خود موجد یك زبان بین المللى و 
جهانى است و تمام مردم جهان مى  توانند 
آن را همچــون یــك زبان بیــن المللى 
بشناسند و از آن براي تفاهم و همبستگى 
در ظلم ســتیزى و اجراى عدالت استفاده 

كنند.

برپایــی جنبــش بین المللی تحریم 
کاالهای اسرائیلی

مصارفى كه سبب تقویت دشمن مى  شود، 
طبق آمــوزه هاى دینى و انســانى مجاز 
نیســت. بنابراین آزادى خواهان جهان در 
قالب ایجــاد جنبش هاى تحریم كاال، باید 
از اســتفاده از فرآورده هــا و تولیداتى كه 
سبب رونق چرخه هاى اقتصادى دشمنان 
و ایجاد بستر مناسب براي سلطه اقتصادى 
و فرهنگى آنان مى  گردد، خودداري كنند.

لذا در این عصر مصرف اجناسى كه سبب 
تقویت اســرائیل و شــركت هاى وابسته 
به محافل صهیونیســتي مى  شــود، مجاز 
نیست؛ چرا كه تقویت آنان، تضعیف جبهه 

عدالت خواهان جهان و ترویج ظلم و ستم 
در جهان است.

حتى اگر روشن شود كه كاالهاى اسرائیلى 
را به نام كشــورهاى دیگــر، مثل تركّیه و 
قبرس به كشورهاى اسامى وارد مى  كنند 
تا خریداران متوّجه نشــوند كه این كاالها 
اســرائیلى اســت، در این فرض نیز خرید 
ایــن كاالها جایز نیســت و مســلمانان و 
غیرمســلمانان باید از هر كارى كه باعث 
تقویت دشمنان اخاق و انسانیت مى  شود، 

بپرهیزند.

ســخن آخر: ضرورت برپایی نشست 
رهبران ادیان در محکومیت شناسایی 
پایتخت  عنــوان  به  بیت المقــدس 

اسرائیل

مى دانیم صهیونیســت  ه شــمار اندكى 
از یهودیــان جهان را تشــكیل مى دهند؛ 
ولــى این عــده اندک به ســرزمین هایى 
كه ادعا مى  كردند، قانع نیســتند و نقشه 
توســعه طلبــى از نیــل تا فــرات را در 
اندیشــه مى  پرورانند. آنهــا بیت المقدس  
و مســجداالقصى محــل معــراج پیامبر 
)صلى اهلل علیه وآلــه(، الخلیل محل تولد 
حضرت ابراهیم )علیه الســام(، بیت اللحم 
محل تولد حضرت عیســى )علیه  السام(، 
غّزه محل دفن هاشــم بن عبدمناف، یكى 
از اجــداد پیامبر )صلــى اهلل علیه وآله( و 
بســیارى از اماكن مقدس را اشغال كردند 
و اخیــراً اعام كرده اند كه بیت المقدس را 

پایتخت اسرائیل قرار خواهند داد.

بیت المقدسى كه كانون انبیا و اولیاي الهى 
است و هیچ منطقه اى از جهان مثل شام 
و فلسطین پیامبرپرور نبود؛ بیت المقدسى 
كه ارض مقدســه و مباركه بود و به تعبیر 
الَِّتى  َسَۀ  الُْمَقدَّ ااْلْرَض  قرآن كریم »اْدُخُلوا 
َكَتَب اهلُل لَُكْم؛ داخل شوید زمین مقدسى 
را كه براى شــما خداوند مقّرر فرمود« و 
»إِلَى الَْمْســِجِد ااْلْقَصا الَِّذي بَاَرْكَنا َحْولَُه؛ 
مسجد االقصایى كه پیرامون و اطرافش را 

مبارک و پرنعمت ساختیم«.

بیت المقدســى كه به گواهى تاریخ، مهد 
پیامبــران الهى و ســرزمین ظهور ادیان 

بزرگ، و در طــول تاریــخ، قرن ها مركز 
توحید و خداپرســتى و نشر تعلیمات انبیا 
بوده و به همین سبب »سرزمین مقدس« 

نام گرفته است.

اكنــون با توّجــه به وضعّیت مســلمانان 
فلســطین ، وظیفه پیروان ادیان توحیدى 
در محكومیت شناســایى قدس به عنوان 
پایتخت اســرائیل امرى آشكار است؛ زیرا 
مسئله فلســطین یك مسئله كامًا جّدى، 
و انتفاضه در شــكل اخیر آن، از هر زمان 
پرشــورتر اســت و شــرایط بین المللى و 
كشورهاى اســامى نیز با گذشته تفاوت 

بسیار دارند.

 به همین دلیل بایــد اقدامات جّدى ترى 
به ویــژه از ســوى جناب پــاپ و رهبران 
دیگر ادیــان توحیدى در محكومیت اقدام 
شــنیع رژیم صهیونیســتى صورت گیرد. 
از آن  جاكــه اقدامات پراكنــده مخصوصاً 
در زمان مــا، نتیجه بخش نیســت، باید 
یك برنامــه ریزى حساب شــده با حضور 
نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف جهان 
انجام گیرد و به دنبــال آن، حمایت هاى 
گوناگون از فلســطینى هایى كه همه روزه 
آماج حمات دشــمنان بى رحم و وحشى 
قرار دارند، صورت پذیرد. تشــكیل چنین 
جلســه اى را براى برنامه ریزى، واجب و 

الزم مى  دانیم.

این نشســت مى  تواند در قالب یك كنگره 
بین المللــى موجــب همبســتگى پیروان 
ادیان توحیدى با مردم فلســطین شــده 
و قشــرهاى مختلف جوامع بشــرى را در 
مقابلــه با سیاســت هاى ظالمانۀ آمریكا و 
اســراییل، فشــرده تر و مّتحدتر ساخته و 
مبادالت فكرى و انســانى را در میان آنان 

تسریع كند.
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نقداعالمیهجهانیحقوقبشر
ازمنظرمعظمله

در دنیاى امــروز واژه هایى مانند حقوق 
بشــر به صورت بسیار وســیع و گسترده 
دنبــال مــى شــود، در این بیــن قدرت 
هاى اســتكبارى چنان بــا آب و تاب از 
آن صحبت مى كننــد كه حتى بعضى از 
هوشــمندان به راســتى باور كرده اند كه 
دنیــاى امروز راه انبیــا را مى پوید! غافل 
از این كه اینها همه پوششــى است براى 

مظالم سردمداران سیاست دنیا.

براى این كه تصور نشــود این ســخن از 
یــك مطالعه بــد بینانه سرچشــمه مى 
گیرد كافى اســت كه نگاهى بیفكنیم به 
از اعامیــه جهانى حقوق بشــر ، تا أهم 
دو گانگــى و چند گانگى بخشــى از این 
اعامیه، در پیاده كــردن اصول به ظاهر 

انسانى را بیش از پیش دریابیم.

جهانی  اعالمّیه  تدوین  تاریخی  سیر 
حقوق بشر

جنگ جهانى اّول و دوم كه بى شباهت به 
حالت جنون ادوارى در عالم بشریّت نبود، 
در برابر اثرات مرگبارش، آثار بیدار كننده 

اى از خود به یادگار گذاشت.

بــه دنبال جنــگ جهانــى اّول، »جامعه 
ملل« تشــكیل شــد؛ اما چیزى نگذشت 
كه با غّرش توپ هاى جنگ جهانى دوم، 

بقایاى آن در هم فرو ریخت.

ولى همان تجربه كوتاه مّدت ســبب شد 
كه پس از پایان جنگ جهانى دوم، اساس 
نســبتاً محكم تر براى یك مركز و مرجع 
جهانى، به نام »سازمان ملل مّتحد« چیده 
شــود، و منشور جالبى به عنوان »اعامّیه 

حقوق بشر« تنظیم گردد.

ضرورت نقد اعالمیۀ حقوق بشر

بى شــك وضعیت بغرنج حقوق بشــر در 
جهان ما را به این امر رهنمون مى ســازد 

كه اعامیه جهانى حقوق بشــر، به عنوان 
یكى از مهم ترین منشورات سازمان ملل 
به جــاى احیاى حقوق مــردم، در عمل 
نتیجه معكــوس داده و به صورت ابزارى 
در دست مستكبران براى كوبیدن دیگران 

تبدیل شده است.

اعامیه حقوق بشــر كه بوســیله جمعى 
از متفّكــران غیر مذهبى تنظیم شــده، 
علیرغم برخى مفاد به ظاهر بشردوســتانه 

از نقایص بنیادین برخودار است. 

شــاید براى بسیارى آســان نباشد كه به 
ارزیابى صحیح، و تجزیــه و تحلیل آزاد، 
و واقــع بینانه اى، نســبت بــه مفاد این 
اعامیه دســت یابند. لیكن انبوه ابهامات 
موجود در اعامیه جهانى حقوق بشــر از 
قبیل تلقى خاس اعامیه از خدا ، مذهب 
و انسان و نیز ابهام در مفهوم مسأله مهم 
آزادى و از همه مهم تر ســایۀ ســنگین 
مبانى اومانیســتى غرب و... ، همه و همه، 
لــزوم نقد و بررســى آن را بیش از پیش 

آشكار مى كند.

البتــه غرب گرایــان براى توجیــه افكار 
نادرســت و ناپخته خود، و بــراى اثبات 
كارآمدى این اعامیه بــه زندگى كنونى 
غرب اســتناد مى كنند و ایــن را نمونه 
اى از بیــان زندگى انســانى غربي ها، و 
كارنامــه طایى تمّدن غــرب معرفى مى 
كنند، و این چنیــن وانمود مى كنند كه 
براى حمایت از انســان ها كوشــش هاى 
دامنــه دارى بــه عمــل آورده و مقّررات 
وسیع و پر ارزشى در قالب اعامیه حقوق 

بشر وضع كرده اند.

امــا هر قدر هم خوش بــاور و ظاهر بین 
باشــیم نمى توانیم روح اومانیســم، خود 
خواهى، خــوى تجاوزكارى، اســتثمار و 
استعمار بى رحمانه غرب را در پشت این 

ماسك فریبنده، و این تظاهرات ریاكارانه 
انكار كنیم؟

و این موضوع خود یكى از خطرات تمّدن 
غربى است كه بدترین اعمال ضد انسانى 
را در لفافه هــاى فریبنده و گمراه كننده 
اى هم چون اعامیه حقوق بشر مى پیچد 
و در نتیجه افراد ســاده لوح را زود تحت 

تأثیر خود قرار مى دهد.

البته ممكن اســت این مطالب به سادگى 
مورد پذیرش قرار نگیرد، از آن جهت كه 
تاكنون به ذكر »ادعا« اكتفا شده است.از 
این رو بررســى این اعامیه نشان خواهد 
داد كه آیا آنچه امروز در این زمینه وجود 
دارد به راســتى شایسته آن است كه نام 

حقوق بشر بر آن گذارده شود؟

انكار مبدأ هستى با طعم اگزیستانسیالیسم

طبق مادۀ اول اعامیۀ جهاني حقوق بشر 
همۀ انســان ها آزاد به دنیا مي آیند، اما 
در برابر این پرســش كه آیا خالقي دارد 
و در قبــال آن خود وظایفــي دارد یا نه 
ســاكت اســت. با توجه به مواد دیگر این 
اعامیه روشن مي شود كه اعتقاد به خدا 
كم ترین تأثیري در آزادي ها و گستره یا 

ضیق این حقوق ندارد.

بى شــك وقتى در مــورد خداوند تردید 
باشــد و یا خدا اهمیتى در زندگى بشــر 
نداشته باشــد، دیگر فرصتى براى زندگى 
پس از مرگ و یا توقف در جایگاه محاسبه 

در مقابل خداوند باقى نمى ماند. 

در ایــن فضا كه بــراى زندگــى، هدفى 
نهایى وجود نباشــد، دیگــر مجالى براى 
ارزش هاى واالیى كه انسان به سبب آنها 
زندگى مى كند، نیســت. در این صورت 
همه چیز مباح و مجاز شمرده مى شود و 
همان طور كه »ژان پل سارتر« مى گوید: 

»آزادى انسانى، یگانه بنیاد ارزش ها مى 
گردد و هیچ نیــازى به توجیهات دیگرى 
براى ارزش هایى كه انسان بر مى گزیند، 

نیست«.،

بــه تعبیر شــهید صدر »انســان اروپایى 
پیوســته نگاهش به زمین )لّذات مادى( 
است، نه به آســمان )فرمان هاى الهى و 

ارزش هاى معنوى(«.،

بــه همین دلیل مى بینــم پوچ گرایى در 
قالــب نفــى خدامحــورى در غایتمندى 
زندگى از مهم ترین مســائلى اســت كه 
انســان عصر فضا به شدت از آن رنج مى 
برد. تب داغ مكتب هاى فلســفى نوظهور 
همچون »اگزیستانسیالیســم « شاهد این 

احساس دردناک است.

اندیشــمندانى كــه با بینــش صحیح از 
كشورهاى صنعتى دیدن كرده اند اعتراف 
دارند كه مردم آن ســامان علیرغم تحقق 
توسعه و پیشرفت در زندگى مادى، از پوچ 
بــودن زندگى ناله مــى كنند و خود رادر 
یك حال بى هدفى و بى وزنى احســاس 

مى كنند.

و شاید رمز بســیارى از تنوع طلبى هاى 
غرب و سرگرمى هاى عجیب و غریب آنها 
فرار از فكر كــردن درباره همین پوچى و 

بى هدفى است.

مكتــب  فلســفى  تعابیــر  در  لــذا 
خوانیم:  مــى  چنین  اگزیستانسیالیســم 
»میان موجودات تنها انســان اســت كه 
مفهوم وجود را درک مى كند و از هستى 
خویشتن آگاه مى باشــد، همان طور كه 
هســتى براى انسان یك امر بدیهى است، 
نیستى نیز همراه با تصور هستى در ذهن 
انسان وجود دارد، ما در عین اینكه وجود 
خود یا چیز دیگر را حس مى كنیم، عدم 
خود یا عدم آن چیز نیز در نظر ما روشن 

است«.

روى این زمینه، انســان نه تنها از وجود 
خویشتن آگاه اســت، عدم خود را نیز به 
طور واضح حس مــى كند، و »اضطراب« 
و »نگرانى « انســان نتیجه همین آگاهى 
از وجود و عدم اســت به قول »ساتر« بى 

معنى بــودن وجود )و پوچى آن( از اینجا 
روشن مى شود: ما براى چه به وجود آمده 
ایم و دلیل بودن ما چیست؟ پاسخى براى 

اینها در دست نداریم.

لذا اندیشۀ حقوق بشــر بر مبناى اصالت 
وجود بــر مبناى فردیت و خــود مالكى 
اســت و به خاطر اعتقاد به آزادى انسانى، 
هر امــرى را كه ممكن اســت محذورى 
در برابر انتخاب و آزادى او باشــد، حذف 
مى كند؛ چرا كه انسان موضوع حقوق بشر 

است.

این چالــش هاى معرفتى و فلســفى در 
حالى اســت كه خــدا مالك تمــام عالم 
هســتى اســت، و آموزه هاى دینى، هم 
ــماَواِت َوَما فِى  ِ َما فِى السَّ چون آیــۀ »هللَّ
اأْلَْرِض؛ آنچه در آســمان ها و زمین است 
از آن خداست« مالكّیت حقیقى همه اشیا 
اعم از نفوس و اموال را به گونه حقیقى از 
آِن خدا مى داند و مالكّیت انسان ها را به 
یــك معنا عاریتى و مجازى و غیر حقیقى 

مى شمرد.

هم چنین دلیل عقل نیز بر مبناى انحصار 
واجب الوجود در ذات پاک خداوند و نیاز 
همــه موجودات به آن ذات مقّدس بر این 

مسأله صحه مى گذارد.

از سوى دیگر باید دانســت فعل خداوند 
حكیــم بى هدف نیســت، و انســان كه 
جزئى از مجموعه عالم هســتى است، از 
نظر آفرینش با هدفــدار بودن كل جهان 
هماهنگ اســت، از پســت ترین مراحل، 
شــروع به حركــت كرده و به ســوى بى 
نهایت كه وجــود بى پایان حق و قرب به 

خدا است، پیش مى رود.

بدین ترتیــب ایمان مذهبــى مى گوید: 
نظام جهان هســتى از علــم و دانش بى 
پایانى سرچشــمه گرفته، و بســان كتاب 
بســیار عظیمى اســت كه با دانشــى بى 
بنابراین هر  پایان نگاشــته شده اســت، 
صفحــه بلكه هر خط و كلمــه این كتاب 
بزرگ آفرینش محتوى حقیقت برجســته 
اى اســت، و در خــورد هرگونه مطالعه و 

دقت.

بــه عكس اگر مــا جهان را صرفــاً مولود 
عوامــل فاقد عقل و دانــش یعنى عوامل 
طبیعــى بدانیم و معتقد بــه مبدأ علم و 
دانش در جهان هستى نباشیم، چه دلیلى 
دارد كه براى كشــف اســرار آن تاش و 

كوشش كنیم.

سیطرۀ آزادی لیبرالی

بشــر امروز گرفتار ســراب هاى مختلفى 
اســت؛ یكى از چیزهایى كه انسان امروز 
تشــنه آن اســت و مانند آب به سراغ آن 
مى رود و هنگامى كه به آن مى رسد آن 
را ســرابى بیش نمى یابد، مسأله »آزادى 

در جهان غرب « است.

واقعیت جوامع غربى نشان مى دهد سراب 
زیبایى به نــام آزادى در آن موج مى زند 
و انســان را به سوى خود مى كشاند؛ ولى 
هنگامــى كه به درون جوامــع غربى مى 
نگریم، اثرى از آزادى حقیقى نمى یابیم ، 
زیرا غربي ها ، آزادى بى قید و شرط را بر 
مى تابند كه در آن حق و باطل، درســت 

و ناردست به هیچ عنوان مطرح نیست.

 ایــن بحــران معرفتــى، از بنــد ۱ و ۲، 
ماده۲9 اعامیه حقوق بشــر نشــأت مى 
گیرد كه تنها عامــل محدودیت حقوق و 
آزادى هــاى فردى را ، مزاحمت با حقوق 
افــراد در جامعه دموكراتیك مى داند چه 
این كه بر مبناى »خــود مالكى« زندگى 
هر فرد، دارایى اوســت و مى تواند با آن 
هر طور بخواهــد رفتار كند و به خداوند، 

جامعه یا دولت تعلق ندارد.،

و اینچنین دنیاى غرب با گستردگى بحث 
آزادى در این اعامیه، از فلسفه و حكمت 
آزادى غافل شده است، و »آزادى « را در 
حیطه فردى و اجتماعى به معناى آزادى 
مطلق در تمتع از لذت مادى تفسیر كرده 
مشروط بر این كه مزاحم دیگران نباشد!

لــذا متفكــران غربــى قائلند هــر آنچه 
در جامعــه مــى گذرد و هــر آنچه مردم 
مى خواهنــد باید منعكس شــود، مردم 
خودشــان خوب و بــد را از هم جدا مى 
كنند، بنابراین مســأله ارشاد و رهبرى و 
جلوگیرى از ناهنجــارى هاى اخاقى در 
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چنین جوامعى بى معناســت؛زیرا همین 
اندازه كه مردم مى خواهند دلیل بر مجاز 
بودن آنهاســت، هرچند به ضرر خود آن 
شــخص تمام گردد و بر سعادت او لطمه 

جبران ناپذیر وارد سازد.

ماده ۲9 اعامیه حقوق بشــر در حقیقت 
این معنا را به ذهن متبادر مى ســازد كه 
اگــر مزاحم دیگرى نباشــى در انجام هر 
كارى آزاد هســتى، مثل آزادى جنســى، 
فحشــا، اقتصاد آزاد، اباحه گــرى و... به 
طورى كه بعضى از دولت هاى غربى یكى 
از منابع مهّم درآمدشان، مالیاتى است كه 

از مراكز فحشا مى گیرند.

آزادى در دنیاى امروز چنان توســعه پیدا 
كرده و كار را به جائى رســانده كه به قلم 
نویســنده هم حق داده اند در راســتاى 
وقاحت ها و زشــتي ها هر چه مى خواهد 
بنویسد و به مقدســات میلیون ها نفر از 
مردم جهان توهین كند، و حتى مبارزه بر 
ضد آن را مبارزه با آزادى تفّكر و اندیشــه 
و قلم مــى پندارند؛ چرا كه روح حاكم بر 
اعامیه حقوق بشــر و پیام اصلى سازمان 

حقوق بشر، آزادى مطلق انسان است

متأسفانه تنظیم كنندگان اعامیه جهانى 
حقوق بشــر در اقدامى متناقض در ظاهراً 
به زندگى اجتماعى قائلند ولى مسئولّیت 
ها را فردى ترســیم مى كنند حال آنكه 
تعهد بــه الزامات زندگى اجتماعى، منوط 
به پذیرش مســئولّیتهاى اجتماعى است 
كــه تحقق این مهم، نیازمنــد آزاد بودن 
بــراى پیمــودن مســیر تكامــل، اخاق 
مــدارى، پیشــگیرى از ســقوط معرفتى 
انسان و به فعلیت رســیدن استعدادها و 

شكوفائى خاقیت ها است.

غربى  سیاســتگذاران  رویكرد  شــك  بى 
پایمال كردن نیروهائى است كه مى تواند 
در پشت سّد اراده جمع شده و آینده ساز 
فرد و جامعه اســت؛ زیرا آزادى نباید به 
بهاى ســقوط و آلودگــى اجتماع محقق 
گردد، از آن جهت كه انســان از یك سو 
داراى مسؤولیت هاى اجتماعى است و از 
ســوى دیگر براى نیل به تكامل به آزادى 

دســت مى یابد؛ لذا ناگزیر است تا مفهوم 
آزادى را در چهارچــوب منطقى خود به 

كار گیرد .

غفلت از توزان میان حق و تکلیف

تأكیدبــر حقوق و غفلت از بیان تكالیف از 
جمله نقایصى است كه در اعامیه جهانى 
حقوق بشر به شدت خود نمایى مى كند.،

 لــذا این اعامیه بر خــاف قواعد عقلى، 
انســان را محق و تكلیف را محدود كرده 
اســت. چرا كه محــور نظامنامۀ حقوقى 
اعامیه جهانى حقوق بشــر، انسان است 
نه خداوند،هم چنیــن هدف از وضع آن، 
حمایت از حقوق فردى اســت نه اجراى 

اراده پروردگار.

این رویكرد نادرســت در حالى است كه 
طبیعت زندگى بشــر با تمــام امتیازاتش 
میــدان برخوردها و تزاحم ها اســت، لذا 
حتى اگر فرض كنیم جامعه اى پیدا شود 
كه نمونه تاّم مدینه فاضله باشــد، و همه 
از نظر ایمــان و تقوى و اخاق و فرهنگ 
انســانى در باالترین ســطح قرار داشــته 
باشــند باز اختاف تشخیص و برداشت و 
ســوء تفاهم ها و عدم آگاهى به جزئّیات 
حقــوق اجتماعــى و قوانیــن موضوعه ، 
ممكن است سبب بروز كشمكش ها براى 

تشخیص حقوق حّقه افراد گردد.

با همۀ این تفاسیر شاهدیم سایۀ سنگین 
اومانیســم و فــرد گرایــى در نظام هاى 
حقوقــى غیر دینى، قوانین بشــرى را به 
سوى اســتقرا و تكیه بر محسوسات سوق 

داده است.

 بر اســاس همین دیدگاه، در علم اخاق 
و حقوق، اصول عقلِى مجرد انكار شــده و 
مفاهیم نیكى و بدى و تكلیف با معیارهاى 
تجربى و خارجى مورد ارزیابى قرار گرفته 
است. كه در نهایت به نفى تكلیف مدارى 

منتهى شده است.،

به عنوان نمونه از دیدگاه اگوســت كنت 
وجــدان عمومــى ، مبناى اصلــى قواعد 
حقوق اســت و نباید آن را موهوم و خارج 
از طبیعت دانست. زیرا با تجزیه و تحلیل 

وقایــع اجتماعى مى تــوان اصولى را كه 
روح و مبناى حقوق اســت بدست آورد و 
همین اصول را به دلیل عمومى بودنشان 

باید الزام آور شمرد«.،

وجود این نوع نگاه انسان محور در اعامیه 
جهانى حقوق بشر در حالى است كه برابر 
آموزه هاى دینى، انســان در عین آزادى 
و اختیــار، رها و بى مســئولیت نیســت، 
بلكه اختیار فرد همراه با مسئولیت هایى 
است؛ از جمله مسئولیت در برابر جامعه، 
به عبارت دیگر اگر چه انســان ها از نگاه 
فــردى، آزاد و مختارنــد ولى این آزادى، 
با تكلیف و مســئولیت اجتماعى نسبت به 

ارزش هاى الهى، همراه است.

بنابراین قانون گذار واقعى خدااســت كه 
انسان را آفریده و از تمام اسرار وجود او با 
خبر اســت، و اسرار همه موجودات را مى 
داند و از حوادث آینده و گذشته و روابط 

آنها با حوادث امروز به خوبى آگاه است.

هیچ گونه خطا و اشــتباه در ذات پاک او 
راه ندارد و از كسى نمى ترسد، كمبودى 
ندارد كه بخواهــد آن را از طریق قوانین 
موضوعه بر طرف سازد، بلكه در تشریعات 
خود تنها نفع انســان هــا را ملحوظ مى 
دارد، لــذا پذیرفتن امــر و نهى دیگران و 
به رسمیت شناختن قانونى، غیر قانون او 

شرک و نوعى گمراهى است.

اینچنین اســت كــه در اســام، مصادر 
تشــریع منبــع واقعى حقــوق و تكالیف 
انســان شــمرده مى شــود، یعنى همان 
كتاب، ســّنت ، اجماع و عقل كه در واقع 
نشــان دهنده اراده الهى به عنوان اصلى 
تریــن منبع وضع قانــون و الزام حقوق و 

تكالیف مى باشد.

ســخن آخر:) اعالمیه جهانی حقوق 
بشر یک معاهده استعماری است(

نگاهى اجمالى به وضع دنیاى امروز نشان 
مى دهد طوفان هاى ســهمگینى وزیدن 
گرفتــه، پرده ها كنار رفته، ســخنان دل 
فریبى مانند اعامّیه حقوق بشــر به كلّى 

رنگ باخته است.

البتــه افراد خوش بــاور چنین تصّور مى 
كنند كه دیگر دوران اســتعمار گذشته، و 
امروز روزى نیســت كه بتوان ملّت هایى 
را در زنجیر اسارت و استعمار نگهداشت. 

اما وجود معاهده هاى اومانیستى هم چون 
اعامیه حقوق بشــر، نشان دهندۀ »درک 
روح زمان« و »تطبیق بر مقتضیات زمانى 
و مكانى« توسط قدرت هاى غربى و تغییر 

استعماراست. قیافه 

حــال آنكه جنایــات، وحشــیگري ها، و 
اعمال ضد انسانى از نظر نوع همان است 
كه در ســابق بود و از نظر كمیت به طور 
وحشــتناكى توســعه یافته، تنها قیافه و 
صورت ظاهرى آن بعضــاً در قالب برخى 
معاهــدات بین المللى تغییــر پیدا كرده 

است.

در واقع این نوع استعمار به تعبیر جامعه 
است  مستقیم«  غیر  »اســتعمار  شناسان 
كــه براى منافع نامشــروع قــدرت هاى 
اســتكبارى بسیار مناسب تر و ایده آل تر 

است.
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معرفتشناسیمرددرخانواده
ازمنظرمعظمله

مردانگــى، هویتــى منبعــث از تمایات 
فطــرى/ طلــب و نیــاز، تجلــى طبیعت 
مردانــه/ نقش راهبردى مرد در تشــكیل 
خانــواده/ مرد و مدیریــت خانواده/غیرت 
خانواده/  بنیــان  تحكیم  ضامــن  مردانه، 
افــول مردانگى، عامل بــى پناهى زنان و 

فروپاشى خانواده

هدف از خلقت  انسان  در این جهان، آماده 
كردن او براى یك زندگى ابدى و جاودانى 
اســت كه خود، هدف و مطلــوب نهایى 
اســت؛ لذا نظام احســن آفرینش به طور 
عام، ســرآغازى براى بیان خلقت  انســان  
و ارتقاى مراحــل تكامل  او به طور خاص 
اســت كه بدون آزادى عمــل براى مرد و 
امكان  پذیر نیســتو هر یك مى  توانند  زن 
بــا اجراى برنامه هایى، بــه تكامل معنوى 
و ماّدى برســند و به حیاتــى پاكیزه كه 

سراسر آرامش است، گام نهند.

لكن مســئله مهم این است كه زن و مرد 
در نظام خلقت ، عضو یك پیكرند و تكامل،  
تنها در ســاحت خانواده ممكن است؛ چه 
تكامل معنوى باشد و چه مادى؛ زیرا این 
نظام  خانواده است كه  بر مبناى همگرایى 
میــان زن و مــرد به شــناخت اجتماعى 

مى  انجامد. 

با این اوصاف، معرفت  شناســى مرد، بدون 
معرفت شناســى زن ممكن نیست؛ چراكه 
زن  و مرد در پیشــگاه خــدا و در وصول 
بــه مقامات مادى و معنوى در شــرایطى 
یكســان  قــرار دارنــد و هرگــز اختاف 
جنســّیت و تفاوت ســاختمان جسمانى 
و برخــى تفاوت هــا در مســئولّیت هاى 
اجتماعى، دلیــل تفاوت و تغایر میان این 

دو، از نظر ایجاد تكامل انسانى نیست. 

از  منبعــث  هویتــی  مردانگــی، 
گرایش های فطری

بدیهى است كه عادالنه ترین قانون درباره 
هر موجودى، قانونى اســت كه با سازمان 
وجودى و فطرت آن تناسب داشته باشد. 
بنابراین، قانــون عادالنه اى كه مى  خواهد 
معرفت  شناســى سیاســى، اجتماعــى و 
خانوادگــى مرد را مشــّخص كند، باید بر 
استوار  اســاس خواســته هاى فطرى آن 
باشد و به نداى آن پاســخ گوید. در غیر 
این صورت اگر قانونــى بخواهد این همه 
اختافات وجودى و خواســته هاى فطرى 
میــان زن و مرد و هویــت فطرى آنان را 
نادیده گرفته و مــرد را در آنچه كه تنها 
موافق با فطرت زن است، مشاركت دهد، 
در ایــن صورت نســبت به هــر دو ظلم 
كرده اســت؛ زیرا مرد را از مســیر كمال 
خود منحرف نموده و زن را هم از حقوق 

مشروع طبیعى خود محروم كرده است.

بــراى نمونه: در ســاختمان بــدن مرد و 
زن از نظر مقاومت، قــواى بدنى، ظرافت 
و ... اختــاف بســیارى هســت و قواى 
فكرى و عقانى مرد با زن متفاوت است؛ 
لذا  وظایف ســنگین تر اجتماعى كه نیاز 
بیشــترى به اندیشــه و مقاومت و تحمل 
شداید دارد، بر عهده مردان نهاده مى  شود؛ 
همان  گونه كه هویت مردانه از نظر حاالت 
روحى نیز با هویــت زنانه اختاف دارد و 
در هویت زنانه، احساسات و عواطف بیش 

از هر چیز حكومت مى  كند.

حــال آیا با جعل قوانیــن برآمده از عقل 
خودبنیاد بشرى، مانند تساوى جنسیتى، 
مى  توان برخاف این امر فطرى قیام كرد؟ 
حــال آن كه خلقت متفاوت اســت و باید 
بین قوانین بشرى و عایق و گرایش هاى 
فطرى و طبیعت مردانه و زنانه هماهنگى 
ایجــاد كنیم و به جاى تســاوى  محورى، 
»تناســب   محورى« را مّد نظر قرار دهیم؛ 
همان  گونــه كــه منطــق و عقانیت نیز 

عدالت  محــورى را بــر مســاوات  محورى 
ترجیح مى  دهد.

طلب و نیاز؛ تجّلی طبیعت مردانه

خداونــد مــرد را مظهر طلب و عشــق و 
تقاضا آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن 
و معشــوق بودن؛ امرى مهم كه مطابق با 
فطرت و  ســاختمان طبیعى جسم و روح 
انسان است. حدیث معروف رسول اكرم كه 
نْیا ثَاٌث: الّنساُء    فرمود: »ُحّبَب  إلَىَ  ِمَن الدُّ
اِۀ؛ سه  ُۀ َعْیني فِي الصَّ َوالّطیُب َوُجِعلَْت ُقرَّ
چیز از دنیاى شما محبوب من است: بوى 
خوش و زنان و نور چشــمانم نماز است.« 

شاهد گویاى این حقیقت است.

همچنین روایاتى هست كه دوست  داشتن 
زنــان را نشــانه ایمان یا از اخــاق انبیا 
مى  شــمرد. در حدیثــى از رســول خدا 
الَْعْبــُد إیماناً  اْزداَد  مى  خوانیــم: »ُكلَّمــا 
إْزداَد ُحّباً لِلّنســاِء؛ هر قــدر بندگان خدا 
بر ایمانشــان افزوده شود، محبت زنان در 

قلوب آنها فزونى مى  یابد«.

صــادق  امــام  از  دیگــرى  حدیــث  در 
)علیه  الســام( آمده اســت: »ِمْن أْخاِق 
اأْلنِْبیــاِء ُحــبُّ الّنســاِء؛ یكــى از اخاق 
برجسته پیامبران، محبت به زنان است«.

در بسیارى از جوامع اسامى و غیراسامى، 
خواستگارى از ســوى خانواده داماد آغاز 
مى  شود؛ چرا كه منطبق بر طبیعت طلب و 
نیاز در هویت مردانه است. از سوى دیگر، 
مروجان رهبانّیت با تحریم و ترک ازدواج ، 
توّجه به جنس زن را یك عمل شــیطانى 
مى  دانستند؛ لذا گاه در ِدیرها و صومعه ها 
در میان زنان و مردان تارک دنیا، فجایعى 
به وقوع مى  پیوســت كه نتیجه انحراف از 
فطرت انســانى بود، تا آن  جــا كه  یكى از 
پاپ  ها به نام  »پاپ اینوســان سّوم« یكى 

از ِدیرها را »فاحشه   خانه«! توصیف كرد.

یكــى از جامعه شناســان غربــى بــه نام 
»ساموئل كینگ« مى  گوید: »مطالعاتى كه 
در مورد افراد تارک دنیا و صومعه نشــین 
شده، نشــان مى  دهد كه انزوا اثر بدى بر 
روح آنها نهاده و در آنان تولید افسردگى، 
یأس و وهــم نموده و اغلب تولید اختال 

روانى مى  كند«.

هم  چنین رهبانیت  و تحریم ازدواج، مغایر 
با طبیعت مردان و زنان اســت و بر روح 
و فكــر آنها اثرات منفى گذارده و ســبب  
اختاالت روانــى، از جمله هم  جنس  بازى 

مى  شود و به نابودى خانواده مى  انجامد.

این پدیدۀ شــوم »انــزواى اجتماعى« و 
ســر باز زدن از وظایف انسان در اجتماع، 
برخــاف قانــون آفرینــش، و انحراف از 
اصول فطرى انسانى است و هرگز در هیچ 

مذهبى مجاز نبوده است.

لذا رهبانّیت به شّدت از ناحیه اسام نفى 
شــده و حدیث معــروف »اَل ُرْهَبانِیََّۀ فِى 
اإلْسَامِ « از پیامبر گرامى اسام )صلى اهلل 
علیه وآله( مؤید این مدعاســت. لذا اسام 
خط بطانى بر این  امور كشــیده و مردان 
و زنــان را به زندگــى اجتماعى در قالب 

ازدواج به  موقع توصیه نموده است.

تشــکیل  در  مرد  راهبــردی  نقش 
خانواده

اجتماعى  نیازهاى  نیازهاى بشر،  از جمله 
اســت؛ یعنى نیازهایى كه ضرورت ارتباط 
با دیگران و زندگى در كنار آنها این نیازها 
را به وجود آورده است؛ چه این ضرورت، 
ریشه در روان و سرشت آدمى و نیازهاى 
روحى داشته باشد و چه ریشه در نیازهاى 

زیستى و طبیعى او.

پاســخ  گویى به این قســم نیازهــا میان 
زن و مــرد و به طور كلــى تنظیم روابط 
اجتماعى انســان ها، ســبب ایجــاد نظام  
خانواده  مى  شــود. تحقق این مسئله كه با 
نقش  آفرینــى خاص مرد صورت مى  گیرد، 
با هدف كلى دین كه هدایت و تكامل بشر 
اســت، منطبق مى باشــد؛ چرا كه روشن 
است اگر هماهنگ نشــود، سبب انحراف 

و سقوط بشر از مسیر هدایت مى گردد.

در تبییــن این امر بایــد گفت: آن بخش 
از مســائل اخاقــى و شــئون اجتماعى 
همچــون ازدواج كــه از اصــول فطرى و 
غرایز ثابت انســانى مایــه مى  گیرد، طبعاً 
در همه جوامع و اجتماعات یكسان است؛ 
چرا كه هر انســانى با قطع نظر از شرایط 
مختلف زمانى و مكانى، غرایز و روحیات و 
خواست هایى درونى دارد كه معّرف وجود 
او بــوده و این غرایز بــه اصطاح فطرى، 
جزء حقیقت وجود اوســت و با گذشــت 
زمان هرگز تغییــر نمى پذیرد. لذا زنان و 
مردان در زندگى خود به تشكیل  خانواده  
نیــاز دارند و بدون ایــن اجتماع كوچك، 
زندگــى طبیعى بــراى آنــان امكان پذیر 

نیست. 

هم چنین زندگى انسان برخاف جانداران 
دیگرى كه زندگى گروهى دارند، براساس 
قانون تكامل بنا نهاده شــده است؛ عاقه 
و عشــق مرد به زن، یــك عاقه فطرى و 
طبیعى اســت و در سایۀ ازدواج و تشكیل 
خانواده به تكامل مى  رســد. مى  دانیم  كه 
جامعــه بــزرگ بشــرى، از   خانواده هاى 
كوچك تشــكیل مى  شــود كه هر یك به 
منزله آجرى در این ساختمان عظیم است 
و اســتحكام این ساختمان عظیم بستگى 

به استحكام این واحدهاى كوچك دارد.

مســئله تشــكیل خانواده براساس الگوها 
و معیارها و ارزش  هاى صحیح ، از یكســو 
رابطه مستقیم و نزدیكى با حّل مشكات 
خانوادگى و نابساماني هاى شخصى مردم، 
و از ســوى دیگــر پیوند روشــنى با حّل 

مشكات اجتماعى دارد.

در این میان نقش مردان در تشكیل نهاد 
خانواده، نقشــى محورى اســت و هویت 
مردانه در اظهار عشق و نیاز نقش اساسى 
در شكل  گیرى این واحد اجتماعى كوچك 
ایفــا مى  كند؛ لذا واژه »نــكاح« در لغت، 
بــه معناى آمیزش جنســى در چارچوب 
خانواده آمده اســت؛ آمیزشى كه از عقد 
منبعــث شــده و از انس ذهــن و علقه و 

پیوند حاصل شده است.

البتــه نبایــد فراموش كرد كــه هدف از 

ازدواج،  تنها اشــباع غریزه جنسى نیست؛ 
بلكه اشتراک در تشــكیل زندگى و انس 
روحى و آرامــش فكرى و تربیت فرزندان 
و همكارى در همه شــئون حیات، از آثار 
ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد 
به یكدیگر و تحریم زنــا هیچ یك از اینها 

امكان پذیر نیست.

از ســوى دیگر باید دانست سركوب یك 
غریــزه نیرومند و اشــباع نشــدن آن از 
راه هاى صحیح، اغلب همراه با واكنش هاى 
شدید و آزاردهنده روحى و جسمى است. 
ازاین رو بســیارى از جوانانى كه در ســّن 
ازدواج  اقدام به این كار نمى كنند، گرفتار 
ناراحتى هاى روانى و اضطراب و كج خلقى 
و پراكندگى فكــر و بى اعتنایى به زندگى 
و نومیدى و بدبینى و مانند آن مى  شوند. 
البّته پس از ازدواج همه این آثار برطرف 
شــده و جاى خــود را بــه آرامش كامل 
قــرآن مجید  كه  مى  ســپارد. همان گونه 
نیــز به این حقیقت علمى اشــاره كرده و 
مى  فرمایــد:» »َوِمْن َءایَاتِــِه أَْن َخلََق لَُكْم 
إِلَْیَها؛  از  لَِتْســُكُنوا  أَْزَواًجا  أَنُْفِســُكْم  ِمْن 
نشــانه هاى خدا این است كه همسرانى از 
جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار 

آنان آرامش یابید«.

 در حقیقت، تشــكیل زندگى زناشــویى، 
مرد را از ایــن وضعیت   كه تنهــا متعلّق 
به خودش باشــد و هــر تصمیمى دلش 
خواســت، درباره خود و آینده اش بگیرد، 
بیرون مى  برد و بر اثر احساس مسئولّیت در 
برابر جامعه كوچكى كه نامش »خانواده« 
است، از هرگونه تصمیم خطرناک و غلط 
بازمــى  دارد، كه این مســئولیت  پذیرى از 
سوى مرد، سامت جنسى خانواده را نیز 

تأمین خواهد كرد.

مرد و مدیریت خانواده

بــا توجه به اختاف دامنــه  دارى كه بین 
نیروهــاى جســمى و روحــى زن و مرد 
وجــود دارد، مدیریت  خانــواده  بر عهده 
مــرد و معاونــت آن بر عهــده زن نهاده 
شده اســت. این اشاره اى است به این كه 
حكمت و تدبیــر الهى، ایجاب مى  كند كه 
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هركــس در جامعه به وظایفى بپردازد كه 
قانون آفرینش بــراى او تعیین كرده و با 
ساختمان جسم و جان او هماهنگ است.

اُمونَ   به تعبیر قــرآن كریم: »الرِّجــاُل َقوَّ
النِّســاِء؛ مردان سرپرست و نگهبان  َعلَى 
زنانند«كه مقصود از این تعبیر، استبداد و 
اجحاف و تعدى نیست؛ بلكه منظور رهبرى 
واحد و منظم، با توجه به مســئولیت ها و 
سرپرستى  این  اســت.  الزم  مشورت   هاى 
به ســبب برتري   هایى اســت كه خداوند 
در نظام اجتماعى براى بعضى نســبت به 
بعضى دیگر قرار داده و نیز این سرپرستى 
به سبب تعهداتى است كه مردان در مورد 
پرداخت   هاى مالى در برابر زنان و خانواده 
بر عهده دارند؛ زیرا تمام مســئولّیت  هاى 
مالى بر عهده زوج اســت كه باید زحمت 
بكشــد و رزق و روزى به دست آورد. پس 
بر عهده مرد  اقتصادى  وقتى مســئولّیت 
اســت، تصمیم  گیرى هم بر عهده اوست. 
پس »قّوامون« در آیه به معناى یك قدم 
جلوتر از زنان بودن است و نشان مى  دهد 
كه مرد تكیه  گاه زن است، نه این  كه مالك 
و صاحب اختیار باشــد، تا این گونه بتواند 

از حریم خانواده خود دفاع كند.

از ســوى دیگــر، زنان جنبه احســاس و 
عواطف بیشــترى دارند؛ چون زن پایگاه 
وجود و پیدایش انســان اســت و رشــد 
نونهــاالن در دامــن او انجــام مى  پذیرد. 
همان طور كه جســما متناســب با حمل 
و پرورش و تربیت نســل  هاى بعد آفریده 
شــده، از نظر روحى هم سهم بیشترى از 
عواطف و احساســات دارد. درحالى  كه در 
مردان، ِخَرد بر عواطف ترجیح دارد و البته 
هنگامى كه این دو، بــا این دو ویژگى با 
هم بیامیزند، نظام خانواده تأمین مى  شود.

لذا این كــه بعضى از روشــنفكران اصرار 
دارند كــه این دو جنس را مســاوى در 
همه چیز قلمداد كنند، اصرارى است كه 
هرگز با واقعیت   ها نمى ســازد و مطالعات 
مختلف علمــى آن را انكار مى  كند؛ حتى 
در جوامعى كه شعار مساوات و برابرى در 
تمام جهات، همه  جا را پر كرده، عما غیر 

این دیده مى  شــود. مثا مدیریت سیاسى 
و نظامى تمام جوامع بشرى، جز در موارد 
اســتثنایى همه در دســت مردان است؛ 
حتــى در جوامع غربى كه شــعار اصلى، 
شعار مساوات اســت، این معنا به روشنى 

دیده مى  شود.

با وجــود ایــن اختافات دامنــه دار، آیا 
مى  توان گفــت زن و مرد بایــد در تمام 
شــئون همراه یكدیگر گام برداشته و در 
تمام كارها صد در صد مســاوى باشند؟! 
مگر نه این اســت كه باید طرفدار عدالت 
در اجتمــاع بود؟ آیا عدالــت غیر از این 
است كه هر كس به وظیفه خود پرداخته 
و از مواهــب و مزایاى وجــودى خویش 

بهره مند گردد؟

این جاست كه اســام در عین طرفدارى 
از عدالــت، مرد را در برخــى از كارهاى 
اجتماعى كه به خشونت یا دقت بیشترى 
نیاز دارد، مانند: سرپرســتى كانون خانه 
و ... مقدم داشــته و مقــام معاونت را به 
زن واگــذار كرده اســت. اگرچه زنان نیز 
مى تواننــد وظایفــى بر عهــده گیرند كه 

اهمیت آن مورد تردید نیست.

غیرت مردانــه؛ ضامن تحکیم بنیان 
خانواده

متأســفانه در دنیــاى امــروز ارزش هاى 
اخاقى كمرنگ شده و انحرافات اخاقى، 
خانواده هایــى را فرا گرفته اســت. به ویژه 
در غــرب كه ارتبــاط زنان و مــردان با 
افراد بیگانه عیب شــمرده نمى شود، این 
واژه به  تدریج به فراموشــى ســپرده شده 
و گاه در نظــر بعضى، ضدارزش و ناشــى 
از تعصب كور قلمداد مى  شــود و این یك 
فاجعــه عظیــم اســت. درحالى  كه بدون 
غیــرت، حمایت و دفاع قوى از ارزش ها و 

افتخارات  امكان پذیر نیست.

 »غیــرت « بــه معناى انزجــار طبیعى و 
فطــرى مرد از تصور شــركت دیگران در 
امورى اســت كــه مورد عاقه اوســت و 
به تعبیــر دیگر، غیرت  بــه معناى حفظ 
ارزش هــاى مربوط به خود و جلوگیرى از 
تجاوز دیگران به حریم اوست كه غالباً در 

عرف ما در امور ناموسى به كار مى  رود. لذا 
غیرت یك فضیلت مهم اخاقى است و به 
معناى دفاع شــدید از ناموس است. این 
واژه در مــواردى به كار مى  رود كه چیزى 
حق اختصاصى شــخص یا گروهى است و 
دیگران مى  خواهند حریم آن را بشكنند و 

صاحب آن به دفاع شدید برمى  خیزد.

چه فضیلتى باالتر از این كه انســان اجازه 
ندهــد بیگانه اى به حریم ناموس او هجوم 
برد؛ بلكه در مقابل او بایستد و تا سر حد 
جان دفاع كند. ازاین  رو غیرت هماهنگ با 
منطق عقل اســت؛ زیرا انسان غیور یعنى 
كســى كه نســبت به تجاوز به ناموسش 
حساســیت فوق العــاده دارد و نوامیــس 
دیگران را نیز به همان چشــم مى نگرد و 
هرگز راضى  نمى شــود بــه نوامیس مردم 
تجاوز كنــد. به همین دلیــل، غیرت ، او 
را از آلوده شــدن به اعمــال منافى عفت 
بازمى دارد. حتى حاضر نیســت به همسر 
یــا خواهر و مادر دیگرى نــگاه كند؛ زیرا 
نســبت به نگاه آلودۀ دیگران به همسر و 
خواهر و مادرش احســاس تنفر مى  كند. 
بنابراین هر اندازه غیرت انســان بیشــتر 
باشــد، عفت او هم بیشــتر خواهد بود و 
جامعه نیز از آسیب  هاى اجتماعى به دور 
خواهد ماند. این  گونه است كه در حدیثى 
از امیر مؤمنان )علیه  الســام( مى  خوانیم: 
؛ شــخص باغیرت  هرگز  »َما َزنَى َغُیوٌر َقطُّ
زنا نمى كنــد«. زیرا هرچه عّفت بیشــتر 
شــود، حیا هم بیشتر مى  شــود و درجه 
غیرت  هركس به اندازه درجه عّفت اوست 
و میــزان عّفــت هر كس به قــدر غیرت  

اوست.

 بدیــن ترتیــب غیــرت مردانه ســبب 
مى  شــود كه حریم ارزش هاى واالى یك 
خانواده نشــكند و پاک و محفوظ بماند. 
غیرت ســبب امنیت جنسى خانواده و از 
میان رفتن مظاهر فســاد و فحشاســت؛ 
درحالى  كه بى غیرتى، هم امنیت جنســى 
نهــاد خانواده را در هم مى  شــكند، و هم 
ارزش ها را به بــاد مى  دهد و هم خانواده 
و ســپس جامعه را به فســاد و آلودگى ها 

مى كشاند.

عامل  مردانگی،  افول  آخر:  ســخن 
بی  پناهی زنان و فروپاشی خانواده

در پایان باید گفــت: ارتباط مطلوب میان 
مردان و زنان بر محــور قابلیت و فاعلیت 
اســتوار است. در حقیقت زن و مرد مكمل 
یكدیگرند؛ چنان  كه قرآن كریم مى فرماید: 
»َو ِمنْ  آیاتِــهِ  أَنْ  َخلَقَ  لَُكمْ  ِمنْ  أَنُْفِســُكمْ  
ًۀ َو  أَْزواجاً لَِتْسُكُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُكْم َمَودَّ
َرْحَمًۀ؛ از نشانه هاى )عظمت( خداوند این 
است كه همسرانى از جنس خودتان براى 
شــما آفرید تا در كنار آنها آرامش یابید و 
در میان شــما محبت و رحمت قرار داد«. 
و بــه تعبیر دیگر: جنس مــرد و زنف هر 
كدام مكمل وجود دیگرى و برطرف كننده 

كمبودهاى طرف مقابل مى  باشد.

ایــن كام نورانى امام على)علیه  الســام( 
الَْمْرأَِۀ ُحْســنُ   َوِجَهاُد  كه مى فرمایند: »... 
التََّبعُِّل؛ و جهاد زن، شــوهردارى شایسته 

اوست«، موید این حقیقت است.

لذا اصل قرار دادن مبارزه با هویت مردانه، با 
شعار موهوم استقال زنان، نه  تنها به تنظیم 
خانواده منتهى نخواهد شــد؛ بلكه عمًا به 
گســترش تضاّد میان دو جنس انجامیده 
و بى توجهــى به نهاد خانــواده، دگرگونى 
مناســبات خانوادگــى و افزایــش طاق، 
شدید  كاهش  تك  زیســتى،  همسرآزارى، 
آســیب  هاى  افزایش  و  خانوادگى  عواطف 
اجتماعى خواهد انجامید. هم  چنین كاهش 
ازدواج، رواج همجنس گرایى و گســترش 
لذت  طلبــى جنســى فردى را بــه همراه 

خواهد داشت.

بنابراین، افول هویت مردانه و تضعیف نقش 
مرد در خانواده، بیش از پیش به گسترش 
آسیب  هاى اجتماعى و بى  پناهى روزافزون 
زنــان دامن خواهد زد. مســئله مهّمى كه 
مّدعیان »تساوى  زن  و مرد در همه چیز!« 
با نظریۀ فمینیســم، از آن غفلت كرده اند، 
بى توجهى به این نكته است كه حقوق یك 
انسان و تكالیف خواســته شده از او، باید 
متناسب با وضع روحى و جسمى و قدرت 
و توان او باشد. در غیر این صورت مصداق 

ظلم خواهد بود.
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جایگاهاستادوراهنمادرسیروسلوک
برگرفته از عرفان اسالمی ج 1، تحت اشراف آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

چکیده: از جمله مســائلى كه براى 
پویندگان راه سیر و سلوک الى  اهلل 
مطرح اســت این اســت كه آیا در 
این مسیر نیازى به استاد و راهنما 
دارند یا نه؟ صوفیان كه خود را در 
این مســیر مى پندارند بر آن تأكید 
دارنــد و افرادى را بــه نام قطب و 
شــیخ طریقت و پیر و مرشد، براى 
راهنمایــى یا به تعبیر خودشــان، 
دســتگیرى، براى طى این مســیر، 
الزم مى دانند و پیروان خود را ملزم 
به این كار مى  دانند و در واقع تمام 
موجودیت آنها در گــرو همین امر 
اســت وگرنه رابطه پیــروان با آنها 
قطع خواهد شــد. آنهــا مى گویند: 
انبیاى  این موضــوع در تعلیمــات 
پیشــین و در روایــات معصومین و 
سیره و ســخن اصحاب آنها موجود 
اســت. در حالى كه كه هیچ دلیلى 
بر لزوم این كار نیست و ادعاى آنها 
از آیات و روایات اثبات نمى شــود. 
ســیره اصحاب ائمه و علماى بزرگ 
شــیعه در طى قرون و اعصار نیز بر 
ایــن نبوده كه افــراد را به انتخاب 
براى پیمودن مسیر سیر  اســتادى 
و ســلوک الى اهلل توصیه كنند؛ بلكه 
همه را موظف مى  ســاختند كه از 
برنامــه  هاى قرآنــى و كلمات ائمه 
اهــل بیت)علیهــم الســام( بهره 
گیرنــد و ایــن راه را با تــوكل بر 
خداوند متعــال بپیمایند. این مقاله 
پاســخى است به ســوال مطروحه 

فوق و نقدى بر ادعاى صوفیان.

استاد  ســلوک،  و  ســیر  برای  آیا 
وراهنما الزم است؟

از جمله مســائلى كه براى پویندگان راه 
ســیر و ســلوک الى  اهلل مطرح است این 
است كه آیا در این مسیر نیازى به استاد 

و راهنما دارند یا نه؟

صوفیــان كــه خــود را در این مســیر 
مى پندارند بــر آن تأكید دارند و افرادى 
را بــه نام قطب و شــیخ طریقــت و پیر 
و مرشــد، بــراى راهنمایى یا بــه تعبیر 
خودشــان، دســتگیرى، بــراى طى این 
مســیر، الزم مى داننــد و پیروان خود را 
ملــزم به ایــن كار مى  داننــد و در واقع 
تمام موجودیت آنهــا در گرو همین امر 
اســت وگرنه رابطه پیروان بــا آنها قطع 

خواهد شد.

جمعى از عارفان اســامى نیز بر این امر 
تأكید دارند و این مسیر را مسیر پرخوف 
و خطــر مى دانند كه طى آن بى  همرهى 
خضر نمى شــود زیرا ظلمات است بترس 

از خطر گمراهى.

گروه ســومى نیز كه همان عارفان كاذب 
هســتند از ایــن موضوع حداكثر ســوء 
اســتفاده را كرده و مى كننــد و پیروان 
خــود را به پیــروى بى  قید و شــرط از 
خود دعوت كرده و از این طریق از آن ها 
ســوء اســتفاده هاى فراوانى حتى ســوء 

نیز مى  كنند. استفاده هاى جنسى 

به هر حال، قطع نظر از عقاید صوفیان و 
صرف نظر از رفتار زشــت و كثیف عارف 
 نمایان كاذب، مسأله را از دیدگاه جمعى 
از عرفــاى اســامى كه اســتاد را الزم 

دنبال مى  كنیم. مى شمرند 

آنهــا مى گوینــد: این موضــوع، هم در 
انبیاى پیشــین موجود است و  تعلیمات 
هم در روایات معصومین: و اصحاب آنها، 

از جمله:

و  خضــر  داســتان  در  مجیــد  قــرآن 
موسى)علیه السام( با صراحت مى گوید: 
موسى به  ســراغ خضر رفت تا از علوم او 
چیزهایى بیاموزد، امورى كه صبر كردن 
بر آن در ابتدا براى موســى مشــكل بود 
ولى ســرانجام باور كــرد و پذیرفت و با 
آگاهى هاى تازه اى از خضر جدا شــد، كه 
شرح آن در سوره كهف در آیات 8۲-60 

آمده است.

در داســتان موسى و شــعیب نیز كه در 
آیات ۲5-۲8 ســوره قصص آمده است، 
هنگامــى كه از مصر فرار كرد و به مدین 
رفت و در محضر پیغمبر عظیم  الشــأنى 
همچون شــعیب قرار گرفت، نشانه هایى 
از رهبرى اســتاد در سیر الى  اهلل وحتى 

رسیدن به مقام نبوت دیده مى  شود.

در سرگذشــت لقمــان و فرزندش چهره 
دیگرى از این مسأله دیده مى شود كه او 
به  عنوان یك اســتاد دست فرزند خود را 
مى گیرد و در مراحل ســیر الى اهلل پیش 
مى برد كه در قرآن مجید در سوره لقمان 

آیات ۱3-۱9 ذكر شده است.

آن ها به آیه 7 ســوره انبیاء نیز استدالل 
مى كنند، آن جا كه مى فرماید: »َفاْســَألُوا 
تَْعلَُموَن«؛ )از  ُكْنُتــْم الَ  ْكــِر إِْن  الذِّ أَْهَل 
صاحبــان علم و دانش ســؤال كنید اگر 

نمى دانید(.

در آیه ۱۱9 سوره توبه خطاب به مؤمنان 
َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ  مى فرمایــد: »یَا أَیَُّها ال
)اى كســانى كه  اِدقِیَن«؛  الصَّ َمَع  َوُكونُوا 
ایمان آورده اید! تقواى الهى پیشــه كنید 

باشید(. وبا صادقان 

مى گوینــد: بــودن با صادقان اشــاره به 
انتخاب اســتاد و راهنمــا و پیر طریقت 

است.

وبررسی نقد 

روشن اســت كه این آیات نه تنها داللتى 
بــر لــزوم اســتاد و راهنما بــراى همه 
پویندگان راه حق و سالكان الى اهلل ندارد 
بلكه مقاطع خاصى اســت كه به صورت 
قضیه جزئیه به آنها اشــاره شده است و 
مى دانیم كــه از قضایاى جزئیه نمى توان 
حكم كلى را اســتفاده كــرد مگر این كه 

قرائن روشنى در كار باشد.

اضافــه بــر ایــن، داســتان موســى و 
از  الســام( بخــش كوچكى  خضر)علیه 
تشكیل  را  الســام(  موسى)علیه  زندگى 
مى دهــد نــه این كــه آن پیغمبر بزرگ 
اســتادى برگزیده باشــد كه همواره زیر 
نظر او سیر و سلوک الى اهلل را انجام دهد.

و از این گذشــته، داســتان مزبور هرگز 
مربوط به مســائل اخاقى و آموزش هاى 
قرب الى اهلل نبود بلكــه دریچه اى بود به 
علوم تازه اى از اســرار جهان هســتى تا 
موســى)علیه الســام( بداند كه بسیارى 
از حوادث، ظاهرش زشــت وزننده است 
اما باطنى بســیار مطلوب و مرغوب دارد 
و در قضــاوت كــردن در این گونه امور 
عجلــه نكند و مهم این اســت كه بدانیم 
مأموریتى  السام(  موسى)علیه  مأموریت 
مأموریــت  و  بــوده  تشــریع  عالــم  در 
خضر)علیــه الســام( مأموریتى در عالم 
تكوین و بــه همین دلیل موســى)علیه 
خضر)علیه  موقعیت  نمى توانست  السام( 
الســام( را درک كند تا زمانى كه براى 

او توضیح داد.

و به هر حال، این امر ارتباطى با مســأله 
استاد راهنما در سیر و سلوک ندارد.)۱(

در داستان موسى و شعیب)علیه السام( 
نیز اثــرى از تعلیمات خاص شــعیب به 
موسى)علیه الســام( دیده نمى شود جز 
این كه موسى هشت ســال )یا ده سال( 
نزد شــعیب بود و براى او كار مى كرد و 
بدیهى اســت كه محضر چنین پیغمبرى 
پر فیــض و فائده بــود و در روح و فكر 
این  و  اثر گذاشت  الســام(  موسى)علیه 
بــه آن معنا نیســت كه اگر موســى نزد 

شــعیب)علیه الســام( نمى رفت به مقام 
نبوت نمى  رسید.

در داستان لقمان و فرزندش یك سلسله 
نصیحت مى بینیم كــه هر پدر باایمان و 
آگاهى ممكن است به فرزند خود بنماید. 
این چه ارتباطى به مسأله وجوب پیروى 

از پیر طریقت و شیخ راهنما دارد؟

ْكِر« آیه اى است كه  آیه »َفاْسَألُوا أَْهَل الذِّ
فقهاى اسام از آن براى وجوب تقلید در 
احكام دین اســتفاده كرده اند و ظاهرش 
نیز همین اســت كه هركس از مسأله اى 
آگاه نیســت باید از عالمى كه آن مسأله 
را مى داند پیروى كنــد. آیا پیروى همه 
مقلدان از مراجع تقلید به  معناى پیروى 
سالك از اســتاد و راهنماست؟ در حالى 
كه مى دانیم هیچ  یــك از عارفان به این 
مقدار قناعت نمى كنند و آن را با مقصود 

و منظور خود هماهنگ نمى  بینند.

به تعبیــر دیگر، در آیه ســخن از تعلیم 
به میان آمده، نه تربیــت، كه مورد نظر 

از عرفاست. جمعى 

آنها معتقدند كه ســالك الى  اهلل باید زیر 
نظر اســتاد دائماً تربیت شود و در جهات 
اخاقى و عملى پیشــرفت كند نه این كه 
آن اســتاد فقط آموزگار باشد و چیزى را 
بیاموزد زیرا مسأله تعلیم و تعلّم در امور 
شــرعى مربوط به مجتهد و مقلد است نه 

آنچه آنها مى  گویند.

آنها بــه روایات متعددى نیز اســتدالل 
ازجمله: كرده اند 

آنچــه امیرمؤمنــان على)علیه الســام( 
در خطبــه 76 نهج الباغــه بیان فرموده 
ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً َفَوَعى  اســت: »َرِحَم اهللَّ
َو ُدِعَى اِلَى َرَشــاٍد َفَدنَى و َأََخــَذ بُِحْجَزِۀ 
َهاٍد َفَنَجى«؛ )خدا رحمت كند كســى را 
كه چون ســخنان حكیمانه اى را بشنود 
خــوب فراگیــرد و هنگامى كــه او را به 
 سوى هدایت راهنمایى كنند ارشاد شود 
و دســت به دامن راهنما و رهبرى زند و 

در پرتو هدایتش نجات یابد(.

بى شــك این خطبه نورانى اســتفاده از 

راهنمایــى هادیان را بــراى نجات مفید 
از این ســخن كه براى  مى شــمرد ولى 
همه الزم است راهنماى خاصى در مسیر 
قرب الى اهلل داشــته باشند ساكت است. 
بــه تعبیر دیگر، یك قضیه جزئیه را بیان 
مى كند نه یك حكم كلى و فراگیر را. به 
السام( مى فرماید:  امام)علیه  بیان دیگر، 
چنین كسى مورد رحمت الهى است؛ اما 
از این مطلب كــه راه جلب رحمت الهى 

منحصر به این است ساكت مى  باشد.

در خطبــه ۱05 نهج الباغــه نیــز آمده 
ْصِبُحوا ِمْن ُشْعلَِۀ  است: »أَیَُّها النَّاُس اْســتَ
ِمْصَباٍح َواِعــٍظ ُمتَِّعظ«؛ )اى مردم! چراغ 
دل خویــش را از شــعله گفتــار واعظى 

باعمل روشن سازید(.

گرچه این جمله را دلیل بر لزوم انتخاب 
استاد در طریق سیر و سلوک دانسته اند 
اســت كــه موضــوع كام  اما روشــن 
امیرمؤمنان)علیه الســام( مســأله وعظ 
واعظان است منتها واعظى را ذكر مى كند 
كه خــود عامل بــه موعظه هاى خویش 
باشــد و این چیزى است كه همیشه در 
میان شــیعیان بلكه همه مسلمین وجود 
داشــته كه وعاظى بر منابر و غیر منابر، 
آنها را موعظــه مى كردند بى  آن كه لزوم 

انتخاب استاد خاص را توصیه كنند.

عامه مجلســى در بحاراالنوار در حدیثى 
از امام على بن الحســین)علیه الســام( 
نقل مى كنــد كه فرمود: »َهلََك َمْن لَْیَس 
دانشمند  یُْرِشُده«)۲(؛ )هركس  َحِكیٌم  لَُه 
و حكیمــى نــدارد كه او را ارشــاد كند 

هاک مى  شود(.

در این جا نیز ســخن از تعلیم و ارشاد و 
راهنمایى است نه از تربیت و پرورش.

كوتاه  سخن این كه از این روایات و مانند 
آن ها اســتفاده نمى شــود كه در مباحث 
اخاقى همیشــه اســتاد خصوصى الزم 
اســت به طورى كــه اگر نباشــد برنامه 
تربیت و پرورش اخاقــى و تقوا و ادامه 
سیر و ســلوک مختل گردد. چه بسیارند 
كســانى كه با اســتفاده از آیات قرآن و 
روایــات اســامى و كلمات بــزرگان در 
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التزام عملــى به آن ها  كتب اخاقــى و 
ایــن راه را پیموده و بــه مقامات واالیى 
رســیده اند، هرچند نمى  توان انكار كرد 
كه وجود اســتاد خصوصى و استفاده از 
انفاس قدسیه نیكان و پاكان مى تواند در 
مواردى راه را كوتاه  تر و مطمئن تر سازد.

اضافه بر این ها صوفیه مدعى آن هستند 
كه قطب و شــیخ طریقت باید به  صورت 
سلســله وار یكى پس از دیگرى جانشین 
او شود و همه ســر بر آستان او بگذارند 
و ســخنان او را بى  چون  و چرا بپذیرند، 
حتــى در تعــارض شــریعت و طریقت، 
طریقت را بر شــریعت مقدم بشــمرند و 
كام شــیخ و قطب و مرشــد را بر كام 
مرجع تقلید مقــدم دارند كه نمونه  هاى 
آن در كلمات صوفیان دیده مى شــود و 

قبًا به بعضى از آن اشاره كردیم.

سه نکته مهم

نخســت این كه وقتى در ســیره اصحاب 
ائمه: مى  نگریم، چه آن ها كه در خدمت 
آن حضرات بوده  اند وچه آن ها كه شاید 
ســالى یك  بار در ایام حــج خدمت آن 
نام  به  چیــزى  مى رســیدند،  بزرگواران 
استاد و شیخ طریقت و دلیل و راهنماى 
خــاص یا عام براى رهروان راه الهى نمى 
 بینیــم اگر چنین چیزى الزم بود البد به 
آن اشــاره مى كردند. سیره اصحاب ائمه: 
هیچ گاه بر لزوم انتخاب استاد خاص غیر 

از امامان معصوم نبوده است.

البته در قرآن مجید و روایات معصومین: 
اشارات فراوانى به رجوع جاهل به عالم و 
به تعبیر دیگــر، تقلید عامى از مجتهدان 
و علمــاى ربانى شــده اســت ولى این 
ارتباطــى به انتخاب اســتاد خاص و عام 
در مسیر سیر و ســلوک ندارد و مربوط 
به تشــخیص احكام شــرعیه و تقلید در 

آن است.

بنابراین به نظر مى  رســد كه فكر مزبور 
یك فكــر التقاطى و وارداتى اســت كه 
معموالً صوفیه بــر آن اصرار زیاد دارند. 
قابــل توجه ایــن كه بعضــى از معاریف 
سیر و ســلوک از معاصرین ما با صراحت 

مى گویند كه ما بدون اســتاد این راه را 
طى كرده ایم.

در این جا ممكن اســت بعضــى بگویند: 
وجود اســتاد گرچــه مفید اســت ولى 
ضــرورى نیســت بنابراین ممكن اســت 
بعضى از پویندگان این راه بدون اســتاد 
راه را طــى كنند و به ســرمنزل مقصود 
برســند و بعضى دیگر با كمك اســاتید؛ 
البته بــا پیروى از مجتهــدان در احكام 

شرعى.

به هر حال دلیل معتبرى در دست نیست 
كه براى رهروان راه سیروســلوک الى اهلل 
نیاز ضرورى به اســتاد یا شــیخ طریقت 
وجــود دارد، آن هم به  صورت سلســله 
مشایخ صوفیه كه قطعاً یك بدعت آشكار 
اســت، و وضع عمومى اصحــاب ائمه و 
بــزرگان علما در قرون مختلف اســامى 

این معناست. نیز مؤید 

دوم این كــه مــا معتقدیــم هدایت هاى 
امامــان معصــوم: حتى اگر پشــت پرده 
باشــند در تربیت نفوس مستعده  غیبت 
مؤثر و كارســاز اســت و ارتباط قلبى با 
آن بزرگواران ســبب پیشرفت در این راه 

مى  باشد.

به تعبیر دیگر، استاد واقعى آن ها هستند، 
چه براى كســانى كه در محضرشان مى 
 زیســتند و چه بــراى كســانى كه ازآنها 
دورند ولى رابطه معنــوى و قلبى با آنها 

دارند.

تعبیــر بســیار پرمعنایى كــه در حدیث 
ابوخالد كابلى در كتاب شــریف كافى از 
امام باقر)علیه الســام( نقل شــده مؤید 
َجْعَفٍر)علیه  أَبَا  َسَألُْت  این معناست: »َقاَل 
 ِ ِ َعزَّ َوَجلَّ َفآِمُنوا بِاهللَّ السام( َعْن َقْوِل اهللَّ
َوَرُســولِِه َو النُّوِر الَِّذى أَنَْزلْنــا َفَقاَل یَا أَبَا 
ٍد)صل  ُۀ ِمْن آِل ُمَحمَّ ِ االَْئِمَّ َخالٍِد النُّوُر وَ اهللَّ
 ِ اهلل علیه و آله( اِلَى یَْوِم الِْقَیاَمِۀ َو ُهْم َواهللَّ
ِ فِى  ِ نُوُر اهللَّ ِ الَِّذى أَنَْزَل َو ُهْم َواهللَّ نُــوُر اهللَّ
ِ یَــا أَبَا َخالٍِد  ــَماَواِت َوفِى االْْرِض َواهللَّ السَّ
لَُنوُر االَْماِم فِى ُقُلــوِب الُْمْؤِمِنیَن أَنَْوُر ِمَن 
ُروَن  ِ یَُنوِّ ْمِس الُْمِضیَئِۀ بِالنََّهاِر َوُهْم َواهللَّ الشَّ
َوَجلَّ  َعزَّ  ُ اهللَّ َویَْحُجــُب  الُْمْؤِمِنیَن  ُقُلــوَب 

ِ یَا  ْن یََشــاُء َفُتْظلَُم ُقُلوبُُهْم َواهللَّ نُوَرُهْم َعمَّ
َر  أَبَا َخالٍِد ال یُِحبَُّنا َعْبٌد َویََتَوالَّنَا َحتَّى یَُطهِّ
ُ َقلْــبَ َعْبٍد َحتَّى  ُر اهللَّ ُ َقلَْبــهُ َوال یَُطهِّ اهللَّ
یَُســلَِّم لََنا َویَُكوَن ِسلْماً لََنا َفاَِذا َكاَن ِسلْماً 
یِد الِْحَساِب َوآَمَنُه  ُ ِمْن َشــدِ لََنا َسلََّمُه اهللَّ
ِمْن َفَزِع یَْوِم الِْقَیاَمِۀ االْْكَبِر«)3(؛ )از امام 
السام( سؤال كردم كه تفسیر  باقر)علیه 
ِ َوَرُســولِِه َوالنُّوِر  آیه شــریفه »َفآِمُنوا بِاهللَّ
الَِّذى أَنَْزلْنا« چیســت؟ امــام فرمود: اى 
اباخالــد! به خدا ســوگند! منظور از این 
نور، نور امامــان آل محمد)صل اهلل علیه 
و آله( اســت تــا روز قیامت، آن ها و اهلل! 
همان نورى هســتند كه خدا نازل كرده، 
آنها به خدا ســوگند! نور خدا در آسمان 
و زمین اند به خدا ســوگند! اى ابا خالد! 
نور امام در قلوب مؤمنان درخشنده  تر از 
نور خورشــید نورافشان هنگام روز است 
آن ها به خدا ســوگند! دل  هاى مؤمنان 
را نورانى مى كننــد و خداوند نور آنها را 
از هركس بخواهد ]و شایســته نباشــد[ 
قطع مــى  كند و دل هــاى آن ها تاریك 
و ظلمانى مى شــود. به خدا سوگند! اى 
ابا خالــد! بنده اى از بنــدگان خدا ما را 
دوست نمى دارد و والیت ما را نمى پذیرد 
مگر ایــن كه خداوند قلــب او را پاک و 
پاكیــزه كــرده و خداوند قلب كســى را 
پــاک نمى كند مگــر زمانى كه تســلیم 
اوامــر ما باشــد و ما هم بــا او هماهنگ 
شویم. هنگامى كه او تسلیم اوامر ما شد 
خداوند او را از محاســبه شدیدسالم مى 
 دارد و در قیامت او را از وحشــت بزرگ 

آن روز رهایى مى  بخشد«.)3(

در ذیل آیه شــریفه ۱05 سوره توبه »َو 
ُ َعَملَُكْم و ُسولُُه َو  ُقِل اْعَمُلوا َفَســَیَرى اهللَّ
الُْمْؤِمُنون...« بیش از ده روایت در كتاب 
تفســیر برهان از ائمه هدى: نقل شــده 
اســت؛ خاصه همه آنها این مى  شــود 
كه اعمال پیروان ایــن مكتب همواره به 
نظر رســول خدا و ائمه هدى: مى  رســد 
)ممكن است این موضوع هر روز باشد یا 

هر هفته یا هر ماه(.)4(

به نظر مى  رســد عرضه اعمال مســأله 
ساده اى نیســت بلكه براى این است كه 

پیغمبــر و امامان معصوم: از حال پیروان 
خــود با خبر باشــند و عنایــات الزم را 

بنمایند. شایستگان  درباره 

سوم: مشــكل مهم این است كه استادان 
نیســتند و خطا و  خصوصــى معصــوم 
اشــتباه و حتــى گاهى گناه بــراى آنها 
امكان  پذیر است چنانچه شاگرد بخواهد 
در برابر رهنمود هاى آن ها تسلیم مطلق 
باشــد گرفتار خطا و اشــتباه مى شــود 
و ایــن در حالى اســت كه بســیارى از 
دارند شاگردان  انتظار  استادان خصوصى 
آنها در برابرشــان تســلیم مطلق باشند، 
در حالــى كه آنها بر تمام مســائل مورد 
نیاز شــاگردان احاطه ندارند و چه  بســا 
تشخیص سلیقه اى آن ها سبب گمراهى 

و انحراف شاگردان شود.

عجیــب این اســت كه در فــرق صوفیه 
مواردى مى  یابیم كه اســتاد به شــاگرد 
حتى اجازه خاف شرع را نیز مى  دهد و 
آن را توجیه مى  كنند كه براى رســیدن 
بــه مقصــود گاهى انجــام بعضى خاف 
ظواهر شرع مشــكلى ایجاد نمى كند كه 
نمونه  هاى آن در كلمات غزالى در احیاء 

گذشت. العلوم 

افــزون بر این  ها مســأله نیاز به اســتاد 
افراد  اســتفاده وسیع  راهنما سبب سوء 
فاســد و مفســد و گمراه و گمراه  كننده 
شــده اســت. آنها با اســتفاده از همین 
عنــوان عده  اى از افراد بــه  ویژه جوانان 
پاک  دل ناآگاه را اعم از زن و مرد، به دام 
خود مى  افكنند و از آن ها ســوء استفاده 
 هاى مختلف مى  كننــد كه اگر این راه، 
یعنى نیاز به اســتاد بســته شود و همه 
مأمور شوند از كتب اخاقى و عرفانى كه 
نوشته اند  دین  علماى  و  آگاه  دانشمندان 
و از قرآن و نهج الباغه و صحیفه سجادیه 
و روایات معصومین: سرچشمه مى  گیرد 
اســتفاده كنند راه سوء اســتفاده نیز به  

روى شیادان بسته خواهد شد.

داســتان  هاى زیادى از كسانى نقل شده 
كه بر اثر سوء اســتفاده از همین مسأله 
افرادى كه گرفتــار چنگال  و شــكایات 

آنها شده اند به  وســیله مقامات امنیتى و 
انتظامى و قضایى دســتگیر شــده اند كه 
به  راســتى وحشتناک اســت ونشان مى 
 دهد كه این مســأله استاد و شاگرد مى  
تواند چه عواقب دردناكى داشــته باشد و 
افرادى را براى همیشــه به مسائل دینى 

و اخاقى بدبین كند.

شــك نیست كه جمعى از بزرگان عرفاى 
راســتین به  خصوص جمعى از آن ها كه 
در عصر ما زیسته  اند در محضر اساتیدى 
زانو زده  اند و راه و رسم عرفان را از آنها 
آموخته اند اما این بدان معنا نیســت كه 
این راه را بدون اســتاد نمى  توان پیمود 
و نیز بدین معنا نیست كه هر استادى را 

مى  توان براى این راه انتخاب كرد.

بحث نتیجه 

از آنچه در این مقاله درباره انتخاب استاد 
در مسیر سیر و سلوک الى  هلل آوردیم به 
 خوبــى مى  توان نتیجــه گرفت كه هیچ 
دلیلى بر لزوم این كار نیســت بلكه سیره 
اصحاب ائمه: و علماى بزرگ شــیعه در 
طى قرون و اعصار بر این نبوده كه افراد 
را بــه انتخاب اســتادى بــراى پیمودن 
مسیر ســیر و سلوک الى اهلل توصیه كنند 
بلكــه همــه را موظف مى  ســاختند كه 
از برنامــه  هاى قرآنــى و كلمات ائمه: و 
به  ویــژه احادیث اخاقــى نهج الباغه و 
مفاهیــم عرفانى صحیفه ســجادیه بهره 
گیرنــد و این راه را با تــوكل بر خداوند 

بپیمایند. متعال 

و بــه فرض اگر كســانى بخواهند الگو و 
اســوه اى براى خود انتخــاب كنند باید 
حتماً از عالمانى باشــد كــه داراى مقام 
اجتهــاد و شــهرت بــه زهد و ســداد و 
مقبولیت عامه مؤمنین هســتند، و دست 
رد به ســینه مدعیان مجهول  الحال كه 

صفات مذكور را ندارند بزنند.

منبع: 
۱. بحار األنوار، مجلســى، محمد باقر بن محمد 
تقى ، محقــق/ مصحح: جمعــى از محققان ، دار 
إحیــاء التــراث العربى ، بیــروت ، ۱403 قمرى ، 

چاپ دوم.
۲. البرهــان فى تفســیر القرآن، بحرانى، ســید 

هاشــم، تحقیق: موسســۀ بعثت، بنیــاد بعثت، 
تهران، ۱347شمسى، چاپ اول.

3. تفســیر نمونه، مــكارم شــیرازى، ناصر، دار 
الكتب اإلســامیه، تهران، ۱374 شمسى، چاپ 

هفدهم.
4. الكافى، كلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، 
محقق/ مصحــح: غفارى، على اكبــر، آخوندى، 
تهــران،  ۱407  اإلســامیه،  الكتب  دار  محمد، 

قمرى، چاپ چهارم.

پی نوشت: 
۱. شــرح بیشــتر را دربــاره حقیقت داســتان 
موســى وخضر)علیه الســام( در تفســیر نمونه 
مكارم شــیرازى، ناصر، ذیل آیات مذكور مطالعه 

فرمایید. 
۲. بحاراالنوار، مجلســى، محمــد باقر بن محمد 
تقــى ، محقق/ مصحح: جمعى از محققان ، ج 75، 

ص ۱59. 
3. اصــول كافى، كلینى، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقق/ مصحــح: غفارى، علــى اكبر، 

آخوندى، محمد، ج ۱، ص ۱94. 
4. تفسیر برهان، بحرانى، ســید هاشم، تحقیق: 
موسســۀ بعثت، ج ۲، ص 838 ذیل آیه شریفه 

مذكور. 
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»ازدواج:الگوها،معیارهاوارزشها«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

ازدواج مهم ترین مبناى زندگى است كه از 
فطرت و ماهیت وجودى انســان سرچشمه 
مى گیرد؛ در این بین اهتمام جوامع بشرى 
به اصل ازدواج عامل پیدایى خانواده و پویایى 
اجتماعى اســت و تاخیــر آن ركود و افول 

اجتماعى را به همراه خواهد داشت.
آنچه در جامعه امروزى مشهود است تأخیر 
در امر ازدواج و شیوع بحران معنایى ازدواج 
است؛ چالشى برآمده از عدم بازتولید حكمت 
و عقانیت ازدواج كه آســیب هاى متعدد 
اجتماعى و نیز تضعیف نهاد مقدس خانواده 

را به همراه داشته است.
از ســوى دیگر موج سهمگین جنگ نرم و 
ســلبریتى زدگى، ظرفیت هــاى بى بدیل 
این ســنت حسنه را با آسیب ها و انحرافات 
مختلف مواجه كرده و دور نماى تشــكیل 

خانواده را به شدت تضعیف كرده است .
این بحــران معرفتى در جوامع بشــرى در 
حالى اســت كه ازدواج معجونى اســت از 
احساســات، نیازها، تكالیف و مسئولیت ها 
و از غریزه جنســى و نیاز به جنس مخالف 
گرفته تا باالترین آرمان هاى انســانى را در 

متن خود جاى داده است.
در این بین حصــول ازدواج موفق و تبیین 
مولفه هایى در ایــن زمینه، از قبیل ارتباط 

دختر و پســر، معیارهاى انتخاب همســر، 
دوران نامزدى، دوران عقد، جهیزیه، مهریه و 
مراسم عروسى در گرو بهره گیرى از الگوهاى 

كامل و صالح امكان پذیر است.
در این بین كتاب ارزشمند » ازدواج : الگوها، 
معیارها و ارزشها « از جمله آثار مهم حضرت 
آیــت اهلل العظمى مكارم شــیرازى مدظله 
العالى در حیطۀ مســائل اجتماعى است كه 
با اشــاره به انواع مشــكات و چالش ها در 
ازدواج؛ به شرح گوشه هایى جالب و ظریف 
و آموزنــده از ازدواج پر افتخــار على علیه 
السام و بانوى اسام فاطمه زهرا سام علیها 
پرداخته و از این رهگــذر، معیارها و ارزش 
هاى حقیقى ازدواج و راهكارهاى برون رفت 
از موانع و آســیب هاى ازدواج را مورد تأمل 

قرار داده است. 
ساختار کلی کتاب

كتاب گرانسنگ » ازدواج : الگوها، معیارها و 
ارزشــها « از یك مقدمه و 5 بخش تشكیل 
شــده اســت كه عبارتند از: ۱.خواستگارى 
عجیب۲. مهریه 3.جهیزیــه 4.خطبه عقد 

5.جشن عروسى.
گزارش محتوایی اثر ازدواج و خانواده

یكى از بناهاى پر اهمیت اجتماع، ازدواج و 
تشكیل خانواده است چرا كه انسان موجودى 
اجتماعى است و پیش از هر چیز به خانواده 

نیاز دارد. 
حال معظم له در ایــن اثر، با بهره گیرى از 
آیات و روایات و نیز ســیرۀ اهل بیت علیهم 
الســام، جایگاه و نقش ازدواج را در تقویت 
نظام خانواده ، به عنوان كوچك ترین واحد 
اجتماعى و اســاس و زیر ساخت واحدهاى 
بزرگ اجتماع بشرى، به خوبى ترسیم كرده 

است. 
در فــرازى از كتاب مى خوانیــم: از دالیل 
عظمــت تعلیمات اســام این اســت كه، 
ازدواج را با دّقت و موشــكافى عجیبى مورد 
بررســى قرار داده، و براى تشكیل خانواده 
ســالم و خالى از هرگونه كژى وناراستى، از 

هیچ برنامه مؤثّرى فروگذار نكرده است و از 
نخســتین گام براى تشكیل خانواده، هدف 
هاى اصلى این كار وارزش هاى واالى حاكم 
بــر آن را مورد توّجه قــرار داده، و در برابر 
»ضّد ارزش هایى« كه گاه از سوى وسواسان 
خّناس به عنوان »ارزش« در تشكیل خانواده 

قلمداد مى شود، هشدار داده است.
آسیب شناسی ازدواج

از جمله نكات مهم نگارش این اثر آن است 
كه مولّف با نگاهى آسیب شناسانه به پدیده 
هاى رفتارى در حوزه ازدواج پرداخته است.

پدیدۀ شوم تجرد جوانان ، نگاه یك بُعدى به 
انتخاب همسر، تقدم مسایل نژادى وقبیلگى 
بر فضایل اخاقى، وجود مهریه هاى سنگین، 
تجمل گرایى در جشــن عقد و عروســى ، 
چشم و هم چشمى در جهیزیّه، ترویج ارزش 
هاى غربى در مراسم خواستگارى و ازدواج، 
اختاط زن و مرد و اســراف در عروســى... 
از جمله آســیب هایى است كه مورد نقد و 

واكاوى مولّف قرار گرفته است.
در بخشــى از كتاب آمده است:» در جامعه 
شاهد آن هستیم كه چگونه رقابت ها وچشم 
هم چشمى ها، تجّمل پرستى ها و خرافات 
و موهومات در امر ازدواج نفوذ كرده است!...
در بسیارى از نقاط هنگام فرستادن جهیزیّه، 
طى یك نمایش مســخره و خنده دار قافله 
حامان جهیزیّه با یك دنیا ســروصدا به راه 
مى افتد...برخى هنگام شوهر دادن دختران 
خــود چنان بــراى مهریّه هــاى میلیونى 
پافشــارى مى كنند و چنان خونشــان به 
جوش مى آید و رگ هاى گردنشــان ستبر 
مى شــود كه گویى تمام موجودیّت آنها به 

خطر افتاده است! «
معیارهای انتخاب همسر

امــروزه آمار و ارقام نــزاع هاى خانوادگى و 
طاق تقریبا در اكثــر جوامع به حد نگران 
كننده اى رســیده اســت ولى یكى از مهم 
ترین علل آن نه وجود اشكال در افراد، بلكه 

در گزینش آن هاست. 

به عبارت دیگر، اكثر افراد با اندكى مطالعه و 
آگاهى، شرایط و توانایى تشكیل یك زندگى 
خوب و ســعادتمند زناشــویى را دارند ولى 
اشكال در این است كه همراه مناسب خود 
را بر اساس مبانى دینى و اخاقى به درستى 

انتخاب نكرده اند.
اینگونه اســت كه معظم لــه در این اثر، بر 
مبناى آموزه هاى اســامى، نگاه تك بعدى 
به انتخاب همسر را مورد نكوهش قرار داده 
و به زبانى ساده و عملى، روش ارزیابى خود 
و دیگرى و معیارهاى انتخاب همسر مناسب 
و شــرایط الزم براى تشــكیل یك زندگى 

مشترک خوب را شرح داده است.
در بخشى از كتاب چنین مى خوانیم: امروزه 
در انتخاب همسر مسأله از مال وجمال نیز 
فراتر رفته و به اموال پدر و بســتگان او مى 
اندیشــند. حال آنكه به هنگام خواستگارى 
باید به سراغ زنانى رفت كه بر مبناى ارزش 

هاى اسامى شایسته همسرى هستند .
ترویج ازدواج آسان در سایۀ سیره پژوهى 

بى شك مهم ترین نقطۀ ثقل كتاب را باید 
در رویكرد مولّف در ســیره پژوهى جستجو 
كرد؛ معظم له در مســیر تبیین سیرۀ اهل 
بیت علیهم الســام و شــرح دقیق ازدواج 
حضرت على علیه الســام و حضرت فاطمه 
ســام اهلل علیها توانسته اســت در تبیین 
چیستى ماهیت ازدواج اسامى موفق عمل 
نماید و از این رهگذر جوانان مشتاق تشكیل 
خانواده را به سوى بهترین و جامع ترین الگو 

هاى تربیتى و اخاقى رهنمون سازد.
بدیهى است توجه علمى و تخصصى به سیره 
رفتارى اهل بیت علیه السام در امر ازدواج 
به ویژه تبیین ابعاد دقیــق ازدواج حضرت 
على علیه الســام و حضرت فاطمه ســام 
اهلل علیها مى تواند فرهنگ زندگى و زیست 
انسانى دنیاى معاصر را در گروه معارف اهل 
بیت علیه السام، بیش از پیش فراهم سازد.

از سوى دیگر بهره گیرى هوشمندانه از سیرۀ 
زندگانى ائمۀ معصومین علیهم السام به نوبۀ 
خود ، ازدواج آسان را در جامعۀ اسامى بسط 

و گسترش خواهد داد. 
به عنوان نمونه در فرازى از كتاب آمده است: 
تمام مهریّه بانوى اسام، فاطمه زهرا علیها 
الســام و هزینه هاى جهیزیّه و عطریات او 
از پول زرهى تأمین شد كه على علیه السام 
براى جنگ خریده بود.. از روایتى اســتفاده 

مى شــود كه تنها یك سوم قیمت زره براى 
جهیزیّه مصرف شــد، و از آن بخوبى برمى 
آید كه تا چه حد وسایل زندگى جدید این 
دو زوج خوشبخت جهان بشریّت ساده وبى 

آالیش ودورازهرگونه تشریفات بوده است.
معظم له در بخش دیگر از كتاب مى نویسد: 
بیشــتر مردم این حقیقــت را فراموش مى 
كننــد كه صاح و مصلحت دو همســر آن 
اســت كه زندگى را از جاى ساده اى شروع 
كنند و اگر مى خواهند توسعه دهند، این كار 
را به تدریج انجام دهند؛ چرا كه كشیدن بار 
چنین زندگى آسان تر است، وروح محّبت و 
دوســتى و صفا و معنویّت در چنین زندگى 
ســاده اى موج مى زند، و ارزش هاى واالى 
اخاقى در زیر آوارهاى جهیزیّه سنگین دفن 

نمى شود.
حکمت مسائل ازدواج

بیان فلســفه و اسرار مسائل مختلف ازدواج 
از جمله رویكردهاى ارزشمند مولّف در این 
اثر به شــمار مى آید كه توانسته در راستاى 
تعمیــق معــارف دینى و ارتقــاى فرهنگ 

عمومى موثر باشد.
بــه عنــوان نمونه در بخشــى از كتاب مى 
خوانیم: مهریّه فلســفه هایى دارد، از جمله 
اینكه مهریّه یك نوع اكرام و احترام نسبت 
به مقام واالى زن است، و در واقع هدیه اى 
است از سوى شوهر كه دلیل محّبت، و نشانه 
جّدى بودن پیمان زناشویى است...مهریّه مى 
تواند تا حّدى خســارت اقتصادى زن را در 
صورت جدایى جبران كند، زیرا زنانى كه از 
شوهر خود طاق مى گیرند شانس كمترى 

براى ازدواج مجّدد دارند تا مردان آنها.
هم چنین نویسنده در بیان فلسفۀ جهیزیه 
مى نویسد: دو همسر كه مى خواهند زندگى 
مشــترک جدیدى را آغاز كنند باید حّداقّل 
وســایل زندگى داخلى را دارا باشــند؛ در 
مقابل، داماد هزینه هاى دیگر عروســى، و 
حّتى بخشــى از هزینه هاى جهیزیّه را )از 
طریــق پرداختن مهریّه نقــدى( پذیرا مى 
گردد، و با این همكارى و همیارى مشكات 

حل مى شود.
معظم له در ادامــه در بیان یكى از حكمت 
هاى مراسم عروســى اینچنین مى نویسد: 
این مراســم كه با حضور سرشناسان فامیل 
و دوســتان وآشــنایان انجام مى گیرد و به 
زندگى مشترک جدید زوجین رسمّیت مى 

بخشــد، و آنها را به قبول مسئولّیت در برابر 
آن وادار مى ســازد، چرا كــه اگر در خفا و 
بدون هیچگونه مراســمى انجام مى شــد، 
هر دو طرف ممكن بود به آســانى تعّهدات 
خود را زیرپا بگذارنــد، و با برخورد با اّولین 
مشكات در زندگى جدید، راه جدایى را در 

پیش گیرند!
از دغدغه ها تا انتظارات 

در خاتمه باید به دغدغه ها و انتظارات معظم 
له از جوانان، در ضرورت الگوپذیرى از سیرۀ 
زندگانى حضرت على علیه السام و حضرت 
زهرا ســام اهلل علیها اشــاره كرد؛ آنجا كه 
فرمود: جوانان باید حاكم بر سرنوشت خود 
شوند، و دســت هاى معمارانى را كه سنگ 
اّول زیربناى زندگى آنهــا را از اّول كج مى 
نهند، و بعد از آن تا گنبد دّوار كج مى رود، 
از این مسأله حیاتى كوتاه كنند، و در حرف 
و عمــل ثابت نمایند طرفــدار مهریّه هاى 
معقول، جهیزیّه هاى ساده، و مراسم ازدواج 
بى تكلّف و آمیخته بــا صمیمّیت و صفاى 

اسام هستند.
مولف در ادامه مى نویسد؛ پسران جوان باید 
ثابت كنند رهــروان مخلص راه امیرمؤمنان 
علّى مرتضى علیه السام مى باشند، دختران 
جوان نیــز باید ثابت كنند از زندگى زهراى 
مرضّیه علیها الســام بزرگترین شخصیت 
زن در جهان بشــریّت الگو مى گیرند، و به 
وسوســه هاى این و آن دل نســپرده، و به 
دشمنى هاى در لباس خیرخواهى، توّجهى 
نمى كنند؛ و من به تأثیر این ســخنان در 

جوانان بسیار امیدوارم.
مرجع عالیقدر جهان تشیع در ادامه نسبت 
به وظایف آحاد مردم در بهره گیرى از سیرۀ 
اهل بیت علیه الســام در مواجهه با چالش 
هاى ازدواج اینچنین فرمــود: هرگز انتظار 
نداریم مــردم عیناً چنین كننــد، ولى این 
انتظار هست كه از آن هزینه هاى كمرشكن 
و اسراف كارى هاى جنون آمیز و آلوده شدن 

به انواع گناهان و بى عّفتى ها بپرهیزند.
گفتنى است این اثر نفیس نخستین بار در 
سال ۱388، در یك جلد و در 85 صفحه در 
قطع رقعى توسط انتشارات امام على بن ابى 
طالب علیه الســام به رشتۀ تحریر در آمده 
كه تا كنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ 

شده است. 



13
97

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
3435

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل

مقام و منزلت حضرت زینب)سالم اهلل علیها( 

پرسش: حضــرت زینب)سام اهلل علیها( 
چه مقام و منزلتى در اسام دارد؟

یكى  زینب)س(  حضرت  اجمالی:  پاسخ 
از بافضیلــت تریــِن زنان جهــان، داراى 
جالت شــأن، منزلت واال، قّوت استدالل، 
برتــرى عقل، اســتوارى قلــب، فصاحت 
زبان و باغــت بیان، بانویى شــجاع و با 
شهامت، ســخنور و مفسر بود. حیات آن 
حضرت با صبر و شــكیبایى و مقاومت در 
برابر مصائب فــراوان همراه بود. منزلت و 
جایگاه ایشــان در خاندان پیامبر بســیار 
رفیع اســت. بعد از حادثه غم بار عاشورا 
سرپرستى كاروان اسرا را بر عهده گرفت. 
خطبه هاى با صابت و كوبنده در مجلس 
ابن زیاد و یزید، گویاى فصاحت و باغت 

و علم دانش آن بزرگوار است.

زینب)سام  حضرت  تفصیلی:  پاســخ 
اهلل علیهــا( در روز پنجــم جمادى االول 
سال ششــم هجرى در خانه پاک على و 
فاطمه)علیهم الســام( متولد شــد. البته 
این دیدگاه مشــهور شــیعه درباره تاریخ 
والدت آن حضــرت اســت و درباره روز و 
سال والدت ایشان نظرات تاریخى دیگرى 
نیز وجــود دارد.)۱( وقتى حضرت زینب 
بــه دنیا آمد و این خبر به گوش رســول 
گرامى اسام رسید، به منزل فاطمه)سام 
اهلل علیها( آمد و فرمود: »دخترم، نوزادت 
را نزد من بیاور«. وقتــى او را نزد پیامبر 
اكرم)صلى اهلل علیه و آله( آوردند، رسول 
خــدا او را به ســینه مبارک چســباند و 
صورت بــر صورت نوزاد نهــاد و باصداى 
بلند و به شــّدت گریســت، چنانكه اشك 
از گونه هاى مباركش ســرازیر شد. و در 
جواب حضرت زهرا كه علت گریه را جویا 
این  شــد، فرمودند: دخترم فاطمه جان، 
دختر به باهایى گرفتــار آمده و با انواع 
مصیبت ها و دشوارى هاى جانكاه مواجه 
خواهد شــد... و فرمود: هر كه بر مصیبت 
هاى این دختر بگرید مانند آن است كه بر 

دو برادرش؛ یعنى حسن و حسین)علیهم 
السام( گریســته باشد سپس رسول خدا 

نام نوزاد را زینب نامید.)۲(

القاب حضرت زینب)سالم اهلل علیها(

حضرت زینب)ســام اهلل علیهــا(، القاب 
زیادى دارند از جمله: )عقیله بنى هاشــم: 
بانــوى خردمند بنى هاشــم(.)3(؛ )َكعَبُه 
الّرزایا: قبله رنج ها(؛ )نائَِبُه الَزهراء)ســام 
اهلل علیهــا(: جانشــین و نماینده حضرت 
الســام(:  الُحَســین)علیهم  )نائَِبُه  زهرا(؛ 
جانشین و نماینده امام حسین( ؛ )َملیَكُه 
الُدنیــا(؛ )عالَِمــُه َغیَر ُمَعلَِّمــه: داناى بى 
َمه: فهمیده  ُمَفهِّ َغیــَر  )َفِهَمه  آمــوزگار(؛ 
بدون فهماننــده(؛ )َعدیلَــُه الخاِمس ِمن 
اَهِل الَكســاء: همتــاى پنجمیــن نفر از 
اهل كســاء(؛ )َكفیلَُه الَســّجاد: سرپرست 
امام سجاد)علیه الســام(؛ )ِسرُّ ابیها: راز 
یَقُه  پدرش امام على)علیه الســام(؛ )الِصدِّ
الُصغرى: صدیقه كوچك(؛ )عابِدُه آِل َعلى: 
پارســاى خاندان امام على)علیه السام( ؛ 
)َعظیَمُه  ؛  َكربَاء: قهرمــان كربا(  )بَِطلَُه 
امتحانش بزرگ بود(؛  بانویى كــه  بَلواها: 
الَزهراء:  )َســلیلُه  بانوى گریان(؛  )الباِكیه: 
خاصه حضرت زهــرا(؛ )امینه اهلّل: امانت  
دار الهــى(؛ )آیَُه ِمن آیاِت اهلّل: نشــانه اى 
از نشــانه  هاى خدا(؛ )َمظُلوَمــُه َوِحیَده: 
ســتمدیده تنها(؛ )صابَِرُه ُمحَتِسَبه: صبور 

براى خداوند(.)4(

او به دلیل اینكه مصایب فراوان دید، »اّم 
المصائب« نامیده شد؛ مصیبت درگذشت 
جّدش پیامبــر خدا)صلى اهلل علیه و آله(، 
مصیبت درگذشت مادرش زهرا)سام اهلل 
علیها( و رنج هاى او، محنت هاى پدرش 
امیر مومنان على)علیه السام( و مصیبت 
كشته شدن او، محنت و شهادت برادرش 
بزرگ  مصیبت  و  الســام(  حســن)علیه 
شــهادت برادرش حسین)علیه السام( را 
از ابتدا تا انتها، شــاهد بــود و از كربا به 

اسارت برده شد.)5(

فضایل و مناقب ایشان

آن حضرت در زمــره بافضیلت تریِن زنان 
جهان، داراى جالت شــان، منزلت واال، 

اســتوارى  برترى عقل،  اســتدالل،  قّوت 
قلب، فصاحت زبــان و باغت بیان بود و 
این، از سخنرانى در كوفه و شام كه گویى 
السام(  امیر مومنان)علیه  از زبان پدرش 
ایراد مى گردید دانســته مى شود، و نیز 
از احتجــاج بر یزید و ابن زیاد، آنگونه كه 
آنهــا را خاموش ســاخت، تا آن جا كه به 
بدگویى و ناســزا گفتن و مســخره كردن 
و دشــنام دادن كه ســاح افراد ناتوان از 
دلیل آوردن اســت پناه بردند و از زینب 
كبرى)سام اهلل علیها( شگفت نیست كه 
این گونه باشــد؛ چرا كه او شــاخه اى از 
شــاخه هاى درخت پاک ]رسالت[ است.

)6(

همچــون  شــخصیت  و  وقــار  در  او 
خدیجه)سام اهلل علیها( در حیاء و عّفت، 
مانند مــادرش فاطمه)ســام اهلل علیها( 
در شیوایى و رســایى بیان، چون پدرش 
على)علیه السام( در حلم و صبر انقابى 
همانند برادرش حســن)علیه الســام( و 
در شــجاعت و قّوت قلــب مانند برادرش 

حسین)علیه السام( بود.)7(

حضرت زینب)سام اهلل علیها( هم از نظر 
ســن و هم از نظر مقام و فضیلت، برتر از 
خواهــرش ام كلثوم و بلكه مى توان گفت 
پس از مادرش فاطمه و جّده اش خدیجه 
شــریف تریــن و بزرگترین زنان اســام 
بوده اســت. زندگانى پر ماجرا و سخنان 
پرمعنا و خطبه هاى بلیغ و رســاى او در 
طول مســافرت كربا، كوفه و شام و زهد 
و عبادت و ســایر خصال عالى او بهترین 

گواه این ُمّدعاست.)8(

او تربیت شده خاندان وحیبود. به كوچك 
و بــزرگ احترام مى گذاشــت و هیچ گاه 
چهره ترش نمى كرد. همیشــه در ســام 
كــردن ]بــه بانــوان و محرمــان[ پیش 
دســتى مى كرد و در مقابل مهمان از جا 
بر مى خاســت و مقــام او را ارج مى نهاد. 
با اینكه عبــداهلّل بن جعفــر از بزرگان و 
ثروتمنــدان مدینه بود و در خانه، كنیز و 
غام و... داشت؛ اّما زینب)سام اهلل علیها( 
در كارهــاى خانه آنــان را یارى مى داد و 

جویاى احوالشان مى شــد تا اگر مشكلى 
دارند، آن را برطرف سازد.)9(

روزى حضرت زینب)ســام اهلل علیها( در 
محضر دو برادرش حسن و حسین)علیهما 
السام( نشســته بود. آنها درباره بعضى از 
گفتار رســول خدا)صلى اهلل علیه و آله( با 
هم گفت وگــو مى كردند. در این هنگام، 
حضرت زینب)ســام اهلل علیها( به دنبال 
ســخنان برادرانش، نكات جالب و زیبایى 
را بیان فرمود. پس از تمام شــدن نكات و 
توضیحات حضرت زینب)سام اهلل علیها(، 
امام حســن)علیه الســام( به خواهرش 
ِه َو  َِّك َحّقــاً ِمْن َشــَجَرِه النُُّبوَّ فرمــود: »اِن
ِمْن َمْعَدِن الرِّســالَِه«؛ )به راســتى كه تو 
از درخت نبّوت و معدن رســالت هستى(. 
براى اثبــات نبوغ آن بزرگوار، شــاهدى 
گویاتــر از نقــل خطبه مشــهور حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیها( وجود ندارد.)۱0(؛ 
چرا كه ایشــان در آن زمان بیش از پنج 

سال نداشته است!)۱۱(

وارث  علیهــا(  اهلل  زینب)ســام  حضرت 
خاندانى بود كه سرســخت ترین دشمن 
آنان »یزید« درباره شان گفته است: »اِنَّ 
هُوالِء َوَرثُوا الِْعلْــَم َوالَْفصاَحَه َو َزقُّوا الِْعلَْم 
َزّقاً«؛ )اینان خاندانى هستند كه فصاحت 
و دانــش را از پیامبر)صلى اهلل علیه و آله( 
به ارث برده اند و آن را همراه شیرخوارگى 

از پستان مادر مى مكند(.)۱۲(

زینب كبرى)ســام اهلل علیهــا( همچون 
مادرش فاطمه)علیها الســام( نمازش را 
اّول وقــت به جا مــى آورد و در انجام آن 
بسیار دّقت داشــت. هنگام نماز، كارها را 
نمــاز مى پرداخت. حضرت  به  رها كرده، 
چنان غرق در نماز و عبادت مى شــد كه 
گویا در این دنیا نیست و محو معبود یكتا 
در  نمازهاى شب حضرت  مى گشت.)۱3( 
طول زندگى؛ به ویژه در دوران اســارت و 
در مسیر كوفه و شام معروف است، تا آنجا 
كه برادرش از او درخواست مى كند كه در 
نماز شــب برادرش را فراموش نكند. امام 
سجاد)علیه الســام( مى فرماید: »در آن 
شب دیدم عمه ام زینب)سام اهلل علیها(، 

نشسته مشــغول نماز و عبادت بود«. امام 
حسین)علیه السام( به قدرى به خلوص، 
بندگى زینب)ســام اهلل علیها(  و  عرفان 
اعتقاد داشــت كــه هنــگام خداحافظى 
آخر، از خواهرش درخواســت دعا كرد و 
به او فرمــود: »یا اْختاُه! ال تَْنَســْیِنى فِى 
نافِلَِه اللَّْیِل«؛ )خواهرم مرا در نماز شــب 

فراموش مكن(.)۱4(

در کنار مادر

در مدتــى كــه حضــرت زینــب تحت 
تربیت رســول خدا و امام على و حضرت 
زهرا)علیهم الســام( بود، توانست تجارب 
خوبى به دست بیاورد. و در كنار این فراز 
و نشیبها و خاطرات تلخ و شیرین زندگى، 
خود را براى ادامه حركت و تاش در راه 
خدا و اســتقبال از مشــكات و مصائب 
زندگى آماده كند. در تمام دوران حزن و 
اندوه مادر بعد از رحلت پیامبر، با مادر در 
كنار او بود و شاهد ظلم و جنایت غاصبان 
و دشــمنان در حق اهل بیت پیامبر بود. 
در داســتان فــدک و در دفــاع از حقوق 
اهلبیت با كنار مادرش بود، به طورى كه 
خــود یكى از راویان آن خطبه به شــمار 

مى  آید.)۱5(

ازدواج

حضرت زینب در ســال هفدهم هجرى و 
در سن ۱7 سالگى با عبداهلل جعفر ازدواج 
كــرد. عبداهلل پســر جعفر  طیار اســت. 
امیرالمومنین)علیه  بــرادر  جعفر  طیــار 
الســام( و از پیشگامان در راه اسام و از 
مجاهدان راه خدا بود. عبداهلل مورد وثوق 
امیرالمومنین)علیه الســام( بود و بعدها 
نیز در جنگهــا و برنامه هاى آن حضرت 
شــركت و حضورى چشــمگیر داشت تا 
جائــى كه در جنــگ صفیــن او یكى از 
فرماندهان ســپاه امام)علیه الســام( به 
حساب مى آمد. عبداهلل عاقه مند بود كه 
با حضرت زینب)ســام اهلل علیها( ازدواج 
كند؛ ولى حیا داشت كه او را مستقیما از 
امیرالمومنین)علیه الســام( خواستگارى 
كند. لذا قاصدى به حضور امام فرســتاد 
و خواســتگارى خــود را عرضه داشــت. 

امیرالمومنین)علیه السام( نیز او را براى 
این امر ســزاوار تر دید و بــا آن موافقت 
كــرد و مهریه زینب)ســام اهلل علیها( را 
به میزان مهریه ى مادرش قرار داد.)۱6( 
اما این ازدواج فرخنده، یك شــرط نیز به 
همراه داشت. شرط این ازدواج آن بود كه 
اگر امام حسین)علیه السام( به مسافرتى 
مى رود، زینب)سام اهلل علیها( نیز مجاز 
باشد كه او را همراهى كند و عبداهلل مانع 
این كار نشــود. این شــرط در خصوص 
ماقات این دو خواهر و برادر نیز به چشم 
مى خورد و البته كــه كمتر روزى اتفاق 
مــى افتاد كه ایــن دو یكدیگر را ماقات 

نكنند.)۱7(

تعلیم دین به بانوان کوفه

الســام(  امیرالمومنین)علیه  كــه  زمانى 
مركــز خافت خــود را از مدینه به كوفه 
منتقل كرد، حضرت زینب نیز با شوهرش 
عبداهللَّ بن جعفر بــه كوفه آمد و در آنجا 
ساكن شدند. در این مدت حضرت زینب 
نیز به ارشــاد و تعلیم زنان كوفه اشتغال 
داشت. در كوفه مجلس درسى براى زنها 
تشــكیل داد و براى آنها قرآن را تفســیر 
مى كرد.)۱8( آن حضــرت از محدثان و 
راویان حدیثمى باشــد. احادیث ایشان از 
مادر، پدر، برادران، اّم ســلمه، اّم هانى و 

دیگر زنان مى باشد.)۱9(

همراه با قیام بــرادر و مرِوج انقالب 
حسینی

حضرت زینب)ســام اهلل علیهــا( از آغاز 
قیام امام حســین)علیه الســام( با برادر 
خویــش همراهى كــرد و در تمام دوران 
قیام، همدل و رازدار او بود. شــب عاشورا 
و گفتگوهایــش بــا برادر، روز عاشــورا و 
استقبال هاى شــكوهمندش از شهیدان، 
شــب یازدهم محّرم و رثاى جانسوز او در 
كنــار قامت خونین بــرادر و خطاب او به 
پیامبــر خدا، اینها جلــو ه اى از صفحات 
زّرین و جاودانه زندگانى سرشار از جالت، 

شكیبایى و واالیى اوست.)۲0(

آن حضرت، استوار و شكوه مندانه پس از 
حادثه عاشورا، سرپرستى قافله اسیران را 

معارف اسالمی
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بر عهده گرفت. وقتى مردم كوفه فرزندان 
پیامبر را آن گونه دیدند، گریه و شــیون 
سر دادند، حضرت زینب)سام اهلل علیها( 
با صابت و محكم این گونه ســخن گفت: 
اى كوفیان! اى نیرنگ بازان و خیانتكاران 
و بى وفایان! اشــكتان خشــك و ناله تان 
آرام مباد! َمَثل شــما، َمَثل كسى است كه 
رشــته هاى خود را پس از تابیدن، از هم 
باز مى كند ... واى بر شــما! مى دانید چه 
جگرى از پیامبر)صلى اهلل علیه و آله( پاره 
پــاره كردید و چه پیمانى را شكســتید و 
كدامین پرده نشین او را بیرون كشیدید و 
چه حرمتى از او هتك كردید و چه خونى 
از او ریختید؟! آن حضرت زبان على)علیه 
السام( در كام داشت، مردمانى كه بارها، 
خطابه هاى موال را شــنیده بودند، كام 
و خطابــه على)علیه الســام( را به عیان 
دیدند، و كســى گفت: »به خدا سوگند، 
زِن باحیایى چنین ســخنور، ندیده بودم. 
گویى زبان على)علیه الســام( را بر كام 
دارد«. خطابه هاى حضرت زینب)ســام 
اهلل علیها( در اوج فصاحت و باغت و تاثیر 
گذارى بیان مى شــد، كه او خود، فرزانه 

اى موقعیت شناس بود.)۲۱(

دكتــر بنت الشــاطى در توصیف حضرت 
زینب)ســام اهلل علیها( این گونه ســخن 
مى گوید: »زینب)ســام اهلل علیها( آیینه 
تمام نماى یك خانم شــجاعى اســت كه 
در لحظات بســیار سخت و بحرانى، كارى 
كارســتان انجام داد. وى را شیرزن كربا 
نامیدند؛ چراكه وى اولین خانمى اســت 
كه در لحظات سخت با یتیمان و اسیران 
همدردى مى كرد، بر باالى سر محتضران 
حاضر شــد، براى انتقام خون شــهیدانى 
كه بدن هایشــان عریــان در كربا مانده 
بــود قیام كرد، و نگذاشــت خون هاى به 
ناحــق ریخته آنان به هــدر رود و پایمال 
شود. زینب كبرى)ســام اهلل علیها( على 
رغم عمر كوتاهش بعد از حادثه عاشــورا 
)یك ســال و نیم(؛ توانست حزن و اندوه 
آن حادثــه عظیم را در دل شــیعیان آن 
چنان شعله ور كند كه تا دنیا باقى است، 
این شعله خاموش نخواهد شد. آن بانوى 

بزرگ در این مدت كوتاه توانســت مسیر 
تاریخ را عوض كند، لذت پیروزى ظاهرى 
و موقتــى را بركام ابن زیــادو یزیدو بنى 
امیه، چنان تلخ كند كه منجر به فضاحت 

و رسوایى دولت اموى گردد)۲۲(

وفات

حضــرت زینب)ســام اهلل علیها( در ۱5 
رجب ســال 6۲ ه. ق در سن 57 سالگى 
- حدود یك ســال و نیم بعد از شــهادت 
امام حســین)علیه السام( - از دنیا رفت 
و در نزدیكى دمشق در روستاى »راویه« 
به خاک سپرده شد. اكنون این روستا، به 
»زینبیه« شــهرت دارد و به شهر متصل 
اســت.)۲3( البته اقوال دیگــرى نیز در 
این زمینه وجود دارد كه چندان مشــهور 
نیست. در تاریخ آن حضرت از علت وفات 
آن بزرگوار چیزى ذكر نشده است. )۲4(
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انتشــارات اسامى، قم ، ۱4۱3 ق، چاپ دوم ، ج 
3، ص 567؛ علل الشــرایع، شیخ صدوق، محمد 
بن على، داورى، قــم، ۱385ش، چاپ اول، ج۱، 

ص۲48.
)۱6(. 480یــا 500 درهم و هر درهم معادل یك 
مثقال شــرعي نقره است كه هر مثقال ۱8 نخود 

است.
)۱7(. ریاحین الشــریعه در ترجمه دانشــمندان 
بانــوان شــیعه، محاتــى، ذبیــح اهلل، دارالكتب 
اول، ج3،   االســامیه، تهران، ۱368ش، چــاپ 

ص4۱.
)۱8(. زینب عقیله بنى هاشــم ســام اهلل علیها، 

ص۲6.
)۱9(. فاطمه زهرا)علیها الســام( شــادمانى دل 
پیامبر، رحمانى همدانى، احمد؛ افتخارزاده ، سید 
حســن، انتشــارات بدر، تهران ، ۱38۱ش، چاپ 

چهارم، ص 865.
)۲0(. ریاحین الشریعه، ج3 ص4۱ ؛ زینب كبرى، 
از والدت تا شــهادت، قزوینى، سید محمد كاظم، 
مترجم: كاظم حاتمى طبــرى، پیام مقدس، قم، 

۱386، چاپ دوم،ص 94.
)۲۱(. دانش نامه امیرالمومنین )ع( بر پایه قرآن 

و حدیث و تاریخ، ج ۱، ۱67.
)۲۲(. الســیده الزینــب، عقیلــه بنــى هاشــم، 
عبدالرحمــن، عایشــه، مترجم: ســیدرضا صدر، 
بوستان كتاب، قم، ۱388ش، چاپ هشتم، ص 9.

)۲3(. با كاروان شام، همان، ص67.
)۲4(. زینب كبرى، همان، ص۲7.
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احکام شرعی

خواندن نماز فرادا در هنگام نماز جماعت

پرســش: خواندن نماز فرادا در مكانى كه نماز جماعت بر پا 
شده است چه حكمى دارد؟

پاسخ: در صورتــى كه هتك جماعت یا توهین به امام جماعت 
محسوب شــود، جایز نیست، و نماز اشــكال دارد. در غیر این 
صورت ) موارد خاص مانند مســافرین در مساجد بین راهى یا 
كســبه كه عجله دارند و در عرف هتك و توهین برداشت نمى 

شود ( اشكالى ندارد.

وظیفه کسي که به واسطه عذري از جماعت جدا مي شود

پرسش: وظیفه ماموم براى ادامه نماز در صورتى كه با عذر از 
جماعت جدا شده چیست؟

پاسخ: هــرگاه ماموم به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام 
از او جدا شــد و نّیت فرادى كرد الزم نیســت حمد و سوره را 
بخواند، ولى اگر پیش از تمام شــدن حمد و سوره نّیت فرادى 

كند باید آن مقدار را كه امام نخوانده بخواند.

جدا شدن از جماعت

پرسش: اگر از ابتدا نیت كند نماز را فرادى كند براى اینكه دو 
نمازش را یكى كند نمازش باطل است یا فرادى صحیح است؟

پاســخ: بدون عذر نمى توان از جماعت جدا شد و نّیت فرادى 
كرد، خواه از اّول تصمیم بر این كار داشــته باشــد، یا در اثناء 

نماز.

عذر های موجه برای جدا شدن از جماعت

پرسش: بــا چه عذرهایى مى توان از نماز جماعت جدا شد؟

پاسخ: مانند بیمارى یا كارى كه اگر به آن نرسد خسارت قابل 
ماحظه اى وارد مى شود.

گرفتن جا در صف جماعت برای دیگری

پرســش: آیا مى توان در صف جماعت براى دیگرى جا رزرو 
كرد؟ ) یعنى اینكه براى شــخصى مهر بگذاریم و نگذاریم كس 

دیگرى آنجا بنشیند.(

پاسخ: ایــن كار اشكالى ندارد ولى در صورتى كه نماز جماعت 
برپا شــود و آن شــخص قبل از ركوع ركعت اول نیاید حق او 

ساقط مى شود.

قرار گرفتن قسمتی از صف مردان پشت صف زنان 

پرســش: اگر در اثر شــلوغى، صف جماعت مردان بگونه اى 
طوالنى باشــد كه قسمتى از آن پشت سر صف زنان قرار گیرد 

نماز آنها چه حكمى دارد؟

پاســخ: در صورتى كه فاصله صف مردان از جلو با صف زنان 
كمتر از 5 متر باشــد نماز آنان باطل است مگر در جاهایى كه 
ازدحام زیاد اســت مانند حرم پیامبر صلــوات اهلل علیه و حرم 

امام رضا علیه الســام و مصاهاى نمازجمعه و مانند آن.

عقب ماندن از امام جماعت به مقدار یک رکن

پرسش: اگر ماموم یك ركن از امام عقب بیفتد حكم چیست؟

پاســخ: در صورتى كه یك ركن عقب بمانــد ادامه نماز را به 
صــورت فرادا مى خواند و بعد احتیاطا نماز را اعاده مى كند.

تکلیف نماز مأمومی که تبعیت از خطای امام کرده

پرســش: اگر در نماز جماعت امام اشــتباهى نماز را ســام 
بدهد و ماموم بداند كه امام اشــتباه كرده و آقایان هم به امام 
نفهمانند حكم ماموم زنى كه نماز را ادامه داده و درست سام 

داده چیست؟

پاســخ: نماز او صحیح است و باید ادامه دهد و در صورتى كه 
امــام جماعت و مامومین بافاصله متوجه شــوند و برخیزند و 

ادامه دهند نماز آنها نیز صحیح است.

عدم جواز تبعیت مأموم در صورت خطای امام

پرسش: اگر امام در جایى كه تشهد یا قنوت ندارد سهوا تشهد 
یا قنوت بخواند وظیفه ماموم چیست؟

پاســخ: اگر امام در ركعتى كه تشــهد ندارد اشــتباهاً تشهد 
بخواند، یــا در ركعتى كه قنوت ندارد اشــتباهاً قنوت بخواند، 
ماموم نباید تشــهد و قنوت را بخواند، ولــى نمى تواند پیش از 
امام برخیزد، یا پیش از امام به ركوع رود، بلكه باید مطلب را با 
عامت و اشــاره اى به او حالى كند، و اگر نشد صبر كند تا امام 

تشــهد و قنوت را تمام كند و بقّیه نماز را با او بخواند.




