


طلیعه سخن
در سال های اخیر واژۀ سبک زندگی اسالمی 
به دفعات در تریبون های مختلف نظام تکرار 
شده است، مسأله ای راهبردی که تا سازو کار 
واقعــی آن در زندگی مردم تحقق نیابد این 
ادعا که خانواده های ایرانی دارای سبک کاماًل 
ایرانی و اســالمی و برگرفته از فرهنگ ناب 

شیعی هستند ، دور از دهن خواهد بود.

اهمیت این مســأله از آن جهت اســت که 
متأسفانه شاهدیم در برخی از آثار و پژوهش 
های دینی، اهل بیت علیه السالم، به شدت 
دســت نیافتنی جلوه داده می شوند و بیش 
ازآنکه روی زندگی زمینی امامان معصومین 
)علیهم الســالم( متمرکز شوند روی مقام و 
جایگاه آسمانی آنها متمرکز شده اند، لذا ائمه 
علیهم السالم صرفاً انسان هایی معرفی می 
شــوند که دارای مقامات بسیارعالی هستند؛ 
در حالی کــه نگاه تک بعدی به زندگی ائمۀ 
علیهم السالم، منجر به عدم امکان الگو برداری 
کامل از اهل بیت علیهم الســالم می شود و 
دیگر کسی رغبت نمی کند راه و روش چگونه 
زیستن را در دنیا از این انسان های کامل فرا 

گیرد.

حال آنکه آن انسان های کامل، قابلیت الگو 
شدن را در بهترین حالت ممکن دارا هستند 
و در باالترین درجه، سرشار اززندگی زمینی 
و بشری اند و مانند همۀ انسان ها ازدواج می 
کنند و مانند همۀ انســان ها برای استحکام 
بنیان خانواده تالش می کنند و به دنبال رزق 
و روزی و کسب می روند و به تربیت فرزند و 
همسرداری و عشق و عاطفه ورزی به خانواده 
و خویشان اهتمام می ورزند و برای مدیریت 

خانه کوشش می کنند.

در این بین، والدت حضرت زینب کبری)سالم 
اهلل علیها( ، تلنگری است برای تبیین سبک 
زندگــی آن حضرت، چرا کــه تا معارف ناب 
اســالمی به ویژه آموزه های زینبی و سیرۀ 
عملی آن حضرت در زندگی ، بازتولید نشود 
نمی توان صرفاً با شعار، ادعای تحقق سبک 

زندگی اسالمی را در جامعه مطرح کرد.

ســبک زندگی اســالمی، به قاعده و معیار 

و ضابطه ای اطالق می شــود که رفتار اهل 
بیــت علیهم الســالم، در آن ظرف وجودی، 
ترسیم می گردد. لذا سبک زندگی حضرت 
زینب سالم اهلل علیها، در واقع همان زندگی 
روزمره آن حضرت اســت که دارای ویژگی و 
خصوصیاتی است که الگو برداری از آن برای 
آحاد جامعه به ویژه بانوان به صورت فرازمانی 

و فرامکانی، امکان پذیر است.

اهمیت این مســأله از ان جهت اســت که 
حضرت زینب سالم اهلل علیها، بیشترین بهره 
را از نور امامت برد و توانست خود را به عالی 
ترین درجه های کمال و صفات پســندیده 
برساند و شایستگی هدایت در حساس ترین 

مرحله زمانی را به دست آورد. 

صبر و شــکیبایی یکی از مهم ترین مراتب 
کمال آن حضرت اســت و الگو قراردادن آن 
حضــرت را از برترین عوامل تربیت صحیح و 
خودسازی قرار داده است و مفهوم زندگی پویا 

و حقیقی را به زنان امروز می آموزد.

از جمله در تاریخ می خوانیم روزی مهمانی 
برای امیــر المومنین حضــرت علی )علیه 
السالم( وارد شد، آن حضرت از فاطمه )سالم 
اهلل علیها( سؤال کرد: آیا طعامی برای پذیرایی 
مهمان داری؟ عرض کــرد فقط قرص نانی 
موجود است که سهم دخترم زینب می باشد.

 زینب )ســالم اهلل علیها( بیدار بود و چون به 
رختخواب رفته بود که استراحت کند، عرض 
کرد: ای مادر نان مــرا برای مهمان ببر، من 

صبر می کنم. 

آری کودکی که در آن زمان چهار یا پنج سال 
بیشتر نداشت، آن گونه دارای جود و کرم بود، 
در واقعۀ عاشورا نیز چهره سترگ و تابناکی 
بود که هســتی خود را در راه خدابذل و ایثار 
کــرد، فرزندان عزیز خــود را در راه خداوند 
تقدیم نمود و در نهایت جود و کرم، پیام آور 
بزرگ ترین شهدای عرصه تاریخ بشریت شد.

هم چنین آئین همسرداری در زندگی حضرت 
زینب ســالم اهلل علیها، بیانگر شخصیت بی 
بدیل آن بانوی معظمه اســت، مدیریت آن 
حضرت در خانه عبداهلل بن جعفر و رسیدگي 
کامل به خواسته هاي همسر، ستودنی است؛ 
منش و بزرگواري رفتار حضرت زینب)سالم 

اهلل علیهــا( در قبال شــوهر در خانه عبداهلل 
بن جعفر، اینگونه اعجاب نویســندگان عرب 
حتي برادران اهل ســنت را برانگیخته است: 
»تزوحّب الســّیدۀ زنیب مــن ابن عمها هذا 
فکانت مع زوجها اکمل سیدۀ ضمتها اهناًدار؛ 
بانوي بزرگ زینب)سالم اهلل علیها( با عموزاده 
خود عبداهلل وصلت کرد او نسبت به شوهرش 
کامل ترین بانوئي بودکه شکوهمندترین خانه 

ها او را در برداشت«.

حضرت زینب)سالم اهلل علیها( در تربیت فرزند 
نیز، هم چون مادرش زهرا)ســالم اهلل علیها(، 
فرزندان نمونه  ای تربیت نمود و دو پســرش 
محمد و عون آن  چنان دارای روحیه ی عالی 
شهادت طلبی بودند که همراه و هم داستان با 

کاروان عاشورائیان شدند.

در مجموع حضرت زینب)ســالم اهلل علیها( 
شخصیتی است که صبر، علم و تقوا، عبودیت 
و بندگی، مردم داری وهمسرداری، حجاب و 
عفاف و فرزند داری او و به طور کلی همه ابعاد 
زندگی نمونه ایشان درسی برای همه جوامع 
بشری است، که تشریح همۀ ابعاد آن در این 

مقال نمی گنجند.

حال می توان نادرســتی، ارایۀ تصویر دست 
نیافتنی و صرفاً ماورائی و آســمانی و قدسی 
را دریافت، حال آنکه حضورموثر و به هنگام 
حضرت زینب در اجتماع )رســالت حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها( بعد از عاشور(، تربیت 
فرزند، موفقیت کامل آن حضرت در همسر 
داری، محبت و عالقه حضرت زینب )ســالم 
اهلل علیها( به امام حســین )علیه الســالم( 
بــه نحوی که همواره می خواســت در کنار 
برادرش حسین )علیه الســالم( باشد، سیر 
و ســلوک کامل معنوی، صبر و اســتواری، 
شجاعت و جرأت، قوت قلب، فصاحت زبان، 
زهد و ورع، عفاف و شــهامت، همه و همه از 
آموزه های زینبی است و نشان دهندۀ این امر 
است که سیرۀ آن حضرت، الگویی کامل و بی 
نظیر برای همۀ بانوان به شمار می آید آموزه 
هایی که با تعمیق هر چه بیشتر در این گزاره 
ها، می توان بســیاری از چالش های موجود 
جامعه بانوان را درمان کرد و حتی این سیره 
را به نظریه در سبک زندگی اسالمی تبدیل 

نمود.
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مراسم جشن میالد امام حسن عسکری علیه السالمسازمان امور مساجد

آیت اهلل ری شهری دام ظلهرییس شورای حوزه های علمیه تهران رییس دانشگاه آزاد اسالمی

دیدارها

سردار مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرجلسه درس خارج فقه

آیت اهلل سعیدی دام ظله

خانواده عالمه جعفر مرتضی از لبنان

اعضای دفتر آیت اهلل محمد یعقوبی دام ظله

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم

مجمع فعاالن نقد وهابیت

حجت اإلسالم والمسلمین نجم الهدی مسئول دفتر معظم له در یزد

خانواده مرحوم آیت اهلل میر محمدی )رحمه اهلل(

حجت اإلسالم والمسلمین نواب

بنیاد غدیرتولیت آستان قدس رضوی حجت اإلسالم والمسلمین احمد مروی
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گزیده سخنان

حل مشکالت کشور در گرو پیوند حوزه و دانشگاه است  �

دانشجویان را باید چنان عالقه مند به این آب و خاک و نظام کنیم که هیچ گاه نخواهند کشور را ترک کنند؛ 
مایه تاســف است که ما نخبه ها را پرورش دهیم و خارجی ها بهره آن را ببرند 

نقش مذهب در مبارزه با مواد مخدر/ بیکاری سبب افزایش آمار اعتیاد می شود  �

باید صدا و ســیما و رســانه ها مردم را به مســائل مذهبی عالقه مند کنند؛ وقتی مردم عالقه مند به مسائل 
مذهبی شــوند سبب دوری از منکرات و مواد مخدر می شود 

حل ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی در گرو تعامل دستگاه ها و پرهیز از اقدامات جزیره ای است  �

عنصر مذهب باید به عنوان عامل بازدارنده در همه شهرها و استان های کشور روز به روز حفظ و تقویت شود 
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پیام ها و بیانیه ها

بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(

در ارتباط با مبارزه با فساد 

پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت 

حاج سید حسین طاهری )رحمة الله علیه(

پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت 

آیت الله حاج سید ابوالفضل میرمحمدی )رحمة الله علیه(

پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت 

همشیره محترم رئیس جمهور

پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت 

همشیره محترمه دکتر علی اکبر والیتی 

شک نیســت که امروزه یکی از مشکالت 
مهم کشــور فســاد در دستگاه هاســت و 
مبارزه با آن از اهم مسائل است. اخیراً در 
گفتگوهای رئیس محترم جمهور و رئیس 
محترم قوه قضائیه برخوردهایی دیده می 
شــود که ممکن است اصل مبارزه با فساد 

را به حاشیه براند.

همــه ما قبــول داریــم مبارزه با فســاد 
مخصوصاً در دستگاه های حکومتی به ویژه 
فســادهای کالن یک اصل مهم برای حل 
مشکالت اقتصادی است. حاال ممکن است 

در اطراف آن برخی حواشی پیدا شود که 
مطلوب نباشــد. نباید بزرگ نمایی کرد و 

اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داد.

امیرمؤمنــان علی)علیه الســالم( خالفت 
خــود را با مبارزه با فســاد در بیت المال 
مســلمین و دســتگاه های حکومتی آغاز 
کــرد و در آن کالم مشــهورش کــه در 
خطبــه ی 15 نهــج البالغه آمده اســت، 
فرمــود: تمام اموالی که بــه ناحق از بیت 
المال در زمان عثمان برداشته شده است 
بازمی گردانم هرچند مهریه  المال  بیت  به 

َج  ِ لَْو َوَجْدتُُه َقْد تُُزِوّ زنان شــده باشد )َو اهلَلّ
بِِه الِنَّســاُء َو ُملَِک بِِه اإْلَِماُء لََرَدْدتُُه َفإَِنّ فِي 
الَْعْدِل َســَعًۀ(. ولی در کنار این، مســأله 
عقیل پیــش آمد که حاشــیه ای در این 
مسأله ساخت؛ در عین حال جریان عقیل 
مانع از مبارزۀ شــدید با فساد در حکومت 

امیرمؤمنان علی)علیه السالم( نشد.

گونه  اخیــر هیچ  برخوردهای  امیــدوارم 
تأثیری در اصل مبارزه ی با فســاد نسبت 

به هر کس و هر مقام نداشته باشد.
خبــر ضایعه اســفناک رحلت عالــم فرزانه آیت اهلل حاج ســید 

ابوالفضل میرمحمدی)قدس سره( مایه ی تأسف فراوان گردید.

این عالم فرزانه در نهادهای مختلف حوزوی و غیر حوزوی حضور 
تأثیرگذاری داشت.

تدریــس پربار در حوزه ی علمیه و همکاری مســتمر با جامعه ی 
مدرســین و فعالیت قابل مالحظه در مجلــس خبرگان رهبری، 

بخشی از خدمات ایشان بود.

اینجانب رحلت ایشــان را به حوزه علمیه قــم و به ویژه جامعه 
مدرسین و بیت محترمشان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن 
مرحــوم و صبر و اجر فراوان برای بازماندگان را از خداوند متعال 

خواستارم.

رحلت جناب حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سید حسین 
طاهــری )رحمۀ اهلل علیه( که از مســئولین صدیــق دفتر ما در 
تهران بود موجب تأســف گردید. اینجانب ایــن ضایعه مؤلمه را 

به بیت شــریف و همکاران گرامی ایشان تسلیت عرض می کنم.

خداونــد روح او را بــا اجــداد طاهرینش محشــور گرداند و به 
بازماندگان صبر و اجر جمیل عنایت فرماید.

فقدان اســفناک همشــیره محترمه را به جنابعالی و تمام فامیل محترم 
تســلیت عرض می کنم. خداونــد روح او را غریق رحمت واســعه خود 

گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

جناب آقای دکتر والیتی فقدان اســفناک همشیره گرامی را به جنابعالی 
و تمام فامیل محترم تســلیت عرض می کنم. خداوند روح او را با ارواح 
اولیاء اهلل محشــور گرداند و به همه بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت 

فرماید.
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به منظور سهولت دسترســی عالقمندان به آثار ارزشمند مرجع 
عالیقدر جهان تشــیع، حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
مدظله العالی، مرکز فناوری اطالعات اقدام به راه اندازی فروشگاه 

اینترنتی کتاب نمود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی در بیانات 
خود می فرمایند:

"  کتاب ، همیشــه درطول تاریخ آثار فوق العاده ای، در انتقال 
علوم از نسلی به نسل دیگر و تکامل فرهنگ های بشری داشته، 
به نحــوی که باید از کتــاب به عنوان حلقه اتصال نســل های 
گذشــته، حال و آینده یاد کــرد. هر ملتي که داراي شــاخص 
مطالعه باال باشــد از تمدن غني تر و پیشرفت بیشتري برخوردار 
خواهد بود. لذا ســرمایه گذاري بیشتر و فرهنگ سازي رسانه ها 

در زمینه مطالعه کتاب اجتناب ناپذیر است. "

تارنمای فروشگاه اینترنتی کتب انتشارات امام علی علیه السالم، 
به منظور ســهولت دسترسی عالقمندان به آثار فاخر و ارزشمند 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی و فروش فیزیکی 
کتــب با توجه به تأکید معظم له بر اثر گذاری کتاب نســبت به 

محتوای دیجیتال، ایجاد شده است.

این فروشــگاه با همت مرکز فناوری اطالعــات دفتر معظم له و 

پشتیبانی معاونت اداری و مالی پایگاه اطالع رسانی دفتر ایشان 
و ارائــه خدمات فروش و توزیع، درصدد ارائه خدمات به مقلدان 

و عالقمندان آثار ایشان می باشد.

از مزایای این فروشــگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارائه تمامی آثار مکتوب معظم له در فروشگاه

1. ارائه مشخصات کتاب به منظور سهولت در انتخاب

2. امکان خرید و پرداخت آنالین کتب درخواستی

3. امکان ایجاد حســاب کاربری به منظور نگهداری سوابق خرید

4. بسته بندی و توزیع سریع کتب خریداری شده

5. ارائه تخفیفات مناســب برای خرید های سازمانی و گروهی

6. ارائه تخفیفات فصلی

7. پیشنهاد کتب مرتبط با کتابهای مد نظر کاربر

8. ارائه لینک کتب موجود در فروشگاه در کتابخانه مکارم اآلثار 
makarem.ir و وب سایت

imamalipub.ir :آدرس سایت

راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب 
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فرآیند تربیت دینی کودک1یادداشت
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی( 

یکی از مباحث مهــم، مخصوصا در عصر و 
زمان ما، بحث کودکان اســت. مولّفه ای که 
نقش بسزایی در ساختار شخصیتی آنان در 
آینده دارد، و عامل رشد، تعالی و تکامل آنان 

به شمار می آید.

اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود 
که بدانیم دنیای مدرن، فکر و اندیشــه بشر 
را جهــت می دهد، و فرهنگ اجتماعیش را 
دگرگون می ســازد، و در نهایت انسان را به 
یک موجود کژاندیــش و هنجارکش مبدل 
می ســازد. در این راستا، اولین برنامه برای 
کودکان و نوجوانان طراحی شده است، چرا 
که آنــان آماده جامعه پذیری و ایفای نقش 
هــای مهم اجتماعی هســتند. و در نتیجه 
طراحان به این وسیله، کشور ها را زیر سلطه 
خــود در می آورند، و یــا را از موجودیت و 
هویت اصلی خودشان ساقط می سازند. که 
عادی سازی سند ننگین و استعماری 2030 
و اجرای مرموزانه این ســند در مدارس، به 

تنهایی مویّد این مدعاست.

متاسفانه برخی گوششان به تذکرات بدهکار 
نیست. حال آنکه برخی از افراد نفوذی بدون 
توجــه به وزیر آموزش و پــرورش به دنبال 
اجرای این سند هستند. و صد البته، رویکرد 
نادرســت دولت فعلی، که نسبت به تربیت 
های دینی دلســوز نیست و حتی در برخی 
موارد بی تفاوت اســت؛ مزید بر علت شده و 
آسیب های اعتقادی، و آسیب های اخالقی 
در حــوزه تربیت دینی که ناشــی از عوامل 
تشــویق کننده به مفاســد اخالقی، اباحی 
گری، تفســیر نادرست از مســأله آزادی و 
عدم اطالع رسانی صحیح و بموقع، و محروم 
ماندن قشر کودک و نوجوان از آموزش های 

مستمر و گسترده دینی است،.

 بدین جهت بحث پیرامون این مســأله از 
اهمیت خاصی برخوردار است، و لذا شایسته 
اســت بحث مســتوفی و کاملی در جهات 

مختلف آن داشته باشیم.

تربیت کودک قبل از تولد

اگر چه اخالق و صفات روحی انسان اعم از 
خوب و بد، از درون او بر می خیزد و با اراده 
او شــکل می گیرد ولی نمی توان انکار کرد 
که زمینه های متعّددی برای شــکل گیری 
اخالق خوب و بد وجود دارد که یکی از آنها 
تربیت خانوادگی است؛ و این مسأله قطع نظر 
از تحلیل های علمی و منطقی، شواهد عینی 

و تجربی فراوان دارد که قابل انکار نیست.

اگر مفهــوم تربیت را اعــم از »تکوینی« و 
»تشریعی« در نظر بگیریم، نخستین مدرسه 
رحــم مادر و صلب پدر اســت که آثار خود 
را بطــور غیر مســتقیم در وجود فرزند می 
گذارد، و زمینه ها را برای فضیلت و رذیلت 
آماده می ســازد. امام علی)علیه السالم( در 
این زمینه در روایتی فرمود: »ُحْسُن ااْلْخالِق 
بُْرهاُن َکَرِم ااْلْعراِق؛ اخالق پاک و نیک، دلیل 
وراثت های پسندیده انسان )از پدر و مادر( 

است«.

لذا اســالم برای تربیت فرزنــدان، در ابعاد 
مختلــف آن، دســتوراتی دارد که در هیچ 
مکتب تربیتی دیده نمی شود؛ مثال، در مورد 
زمان شروع تربیت، مکتب های دیگر معموالً 
آغاز آن را سن پنج سالگی می دانند و از این 
زمان شروع به تربیت کودک می کنند، ولی 
اسالم از ابتدای تولد نوزاد، بلکه قبل از تولد 
و زمانی که در شــکم مادر، در عالم جنین 
به ســر می برد، حتی قبــل از انعقاد نطفه، 
دستورات ظریفی برای سعادت فرزند آینده 
بــه پدر و مادر می دهد! و اگر تعجب نکنید 
حتی قبل از ازدواج دو جــوان، معیارهایی 
برای انتخاب یک پدر یا مادر خوب ارائه می 
دهد، تا اولین گام های تربیتی فرزند آینده 

صحیح برداشته شود!

بدین جهت، ســفارش شده که همسرانتان 
را از خانــواده ای صالح و شایســته و پاک 
انتخاب کنید تا فرزندانی صالح و پاک برای 
شما بیاورند. و در دوران حاملگی مراقب نوع 

غذایی که تناول می کنند باشید، از غذاهای 
حرام و حتی مشکوک و شبهه ناک بپرهیزید 

که آثار نامطلوبی بر جنین می گذارد.

ســپس تربیت فرزند صالح و رساندن او به 
ســعادت و کمال مطلوب، از بدو تولد آغاز 
می شود؛ آداب والدت نوزاد، همچون اذان و 
اقامه گفتن در گوش او، نام نیک بر او نهادن 
و تالش برای رسیدگی و مراقبت از کودک، 
تا فراهم ساختن فراگیری صحیح و آموزش 
های الزم و مفید و رشد و شکوفایی خصلت 
های پاک انسانی در او، که هر کدام در جای 
خود زیبا و جذاب است، هر یک شاهدی بر 

مدعای ماست.

فرزندان و حق تربیت

آثار قطعی تربیت کــودک، در دامان پدر و 
مــادر محقق می گردد و کودکان در ســال 
هایی که سخت شکل پذیرند، زیر نظر آنها 
هستند. در واقع نخستین مدرسه هر انسانی 
دامان مادر و آغوش پدر اوست، و در همین 
جا است که نخستین درس های فضیلت یا 

رذیلت را می آموزد.

تربیــت والدین، ایمان و عقیــده کودک را 
دگرگون می ســازد و در اخالق او اثر گذار 
است؛ همین امر سبب شده است که مسأله 
تربیــت فرزندان به عنوان یکی از اساســی 
ترین حقوق آنها بر پدر و مادر شمرده شود؛ 
در حدیث نبوی)صلــی اهلل علیه و آله( می 
خوانیم: »َحقُّ الَْولَِد َعلَی الْوالِِد اْن یُْحِســَن 
اْســَمُه َو یُحِسَن اَدبَُه؛ حّق فرزند بر پدر این 
است که نام نیکی بر او بگذارد و او را بخوبی 

تربیت کند«.

در حدیــث دیگری از همــان حضرت می 
خوانیم: »ما نََحــَل والٌِد َولََدُه اْفَضَل ِمْن اَدٍب 
َحَســٍن؛ بهترین بخششی یا میراثی که پدر 
برای فرزنــدش می گذارد، همــان ادب و 

تربیت نیک است«.

امام ســّجاد علّی بن الحسین)علیه السالم( 

در همین زمینه تعبیر رسائی فرموده است 
ِّْیَتُه بِِه  ــا َول می فرماید: »َوانََّک َمُســُؤوٌل َعمَّ
َوَجلَّ  اللَِۀ َعلی َربِّه َعزَّ ِمْن ُحْسِن ااْلَدِب َو الدَّ
َو الَْمُعونَۀ لَُه َعلــی طاَعِتِه؛ تو در برابر آنچه 
والیتش برعهده تو گذارده شــده است )از 
خانواده و فرزندان( مســؤول هستی نسبت 
به تربیــت نیکوی آنها و هدایت به ســوی 

پروردگار و اعانت او بر اطاعتش«.

انتخاب نام نیکو، حقی برای فرزندان

اسم بر اثر تکرار اثر تلقینی خاصی بر کودک 
می گذارد. دختری که نامش »زهرا« است، 
و روزانه این نام بارها به گوش او می خورد، 
و دیگــران او را با این نام صــدا می کنند، 
پیوند خاصی بین خود و صاحب اصلی این 
نام احســاس می کند، و خود را در سایه او 
می بیند، همانگونه که اگر برای دختری نام 
زشت و زننده ای انتخاب شود، و همواره آن 
نام در گوش او طنین انداز گردد، بدون شک 
بی تأثیر نخواهــد بود. بدین جهت، انتخاب 
نام خوب و مناسب، یکی از حقوقی است که 
فرزند بر گردن والدین خود دارد. و بر پدران 
و مادران اســت که در انتخاب نام شایسته 
بــرای فرزندان دلبند خــود، نهایت دقت را 

داشته باشند.

خانواده، اولین مدرسه تربیت کودک

اولین مدرســه برای تعلیم و تربیت کودک، 
محیط خانواده اســت، و بســیاری از زمینه 
های اخالقی در آنجا رشــد و نمو می کند؛ 
محیط سالم یا ناســالم خانواده تأثیر بسیار 
عمیقی در پرورش فضائل اخالقی، یا رشــد 
رذائل دارد؛ و در واقع سنگ زیربنای اخالق 

انسان در آنجا نهاده می شود.

اهمیت این موضوع، زمانی آشکار می شود 
که توجه داشته باشیم اوالً کودک، بسیار اثر 
پذیر اســت، و ثانیاً آثاری که در آن ســن و 
ســال در روح او نفوذ می کند، ماندنی و پا 

برجا است!

در نتیجه کودک بسیاری از سجایای اخالقی 
را از پــدر و مادر و برادران بزرگ و خواهران 
خویش می گیرد؛ شجاعت، سخاوت، صداقت 
و امانت، و مانند آنها، اموری هســتند که به 
راحتی کودکان از بزرگتر های خانواده کسب 

می کننــد؛ و رذائلی مانند دروغ و خیانت و 
بی عفتــی و ناپاکی و مانند آن را نیز از آنها 

کسب می نمایند.

این حدیث را غالباً شنیده ایم که امیرمؤمنان 
َغِر  علی علیه الســالم فرمود: »الِعلُْم في الِصّ
کالَنّْقِش في الَحَجِر؛ تعلیم در کودکی همانند 
نقشی است که روی سنگ کنده می شود« 

)که سالیان دراز باقی و برقرار می ماند(.

این روایت نشان می دهد روح و ذهن انسان 
در کودکی بســیار تأثیرپذیر است؛ چرا که 
علم در »ِصَغر« همچــون نقش بر »َحَجر« 
است و بســیار پررنگ و پردوام خواهد بود. 
ازاین رو اگر پــدر و مادر در تعلیم و تربیت 
فرزند کوتاهی کنند خســارت عظیمی، هم 
دامان پدر و مادر را می گیرد و هم فرزند را.

مهر مادری، مبنای تربیت کودک

برای ســاختن فرد یــا جامعه آراســته به 
زیورهای اخالقی باید به مسأله تربیت هائی 
که از نونهــاالن در دامن مادر و آغوش مادر 
می بینند توّجه داشت و اهّمّیت این دوران 
در ساختار شــخصّیت انســان ها را هرگز 

فراموش نکرد.

در این میان، تربیت کودک از ابتدایی ترین 
دوران زندگی، یعنی تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ 
و رشد، بر عهده مادر است. و این مادر است 

که باعث تربیت فرزندان مي شود.

وقتی مادران برای آرام کردن کودکان خود 
آنها را به آغوش می کشند بی آنکه خودشان 
بدانند چه می کنند؟ ســر کودک را مجاور 
قلب خویش قرار می دهند، و او از شــنیدن 
صدای ضربان قلب مادر آرام می گیرد! زیرا 
این صدائی است آشنا که از دوران جنینی با 
آن خود گرفته و عادت کرده است. به همین 
دلیل کار او در این زمینه صرفاً با یک الهام 
فطری انجام می گیرد و به نوبۀ خود زمینه 

ساز هدایت فطری و غریزی است.

و یا حتی به نظر می رســد که شــیر مادر 
تنها جســم کودک را تغذیه نمی کند؛ بلکه 
عواطف و روح او را نیز ســیراب می کند، به 
همین دلیل کسانی که از شیر مادر محروم 
می شــوند دارای اشــکاالت و کمبود های 

عاطفی نیز احیاناً خواهند بود.

آری مهر و عاطفه مادری، عشــق پاک و به 
دور از هر نوع آالیــش، و عالی ترین مظهر 
جانبازی و فداکاری است، که در آن حساب 
و کتابی مطرح نیســت و ، هیچ نوع ســود 
ماّدی را در نظر نمی گیرد، بلکه انگیزه های 
کار در درون او نهفته و در اعماق قلب او النه 
گزیده و بدون تشویق و تقدیر، بدون تظاهر 
و ریا، بدون انتظار نفع و سود از فردی، آن را 

انجام می دهد.

و ایــن امر، تعبیر عینی عشــق پدر و مادر 
به فرزند اســت که اگر نبود هرگز این همه 
مشکالت را برای پرورش و تربیت او تحمل 
نمی کردند. لذا مادر، خویشــتن را به دست 
فراموشی می سپارد و کسی که خویشتن را 
فراموش کند، منافع خویش را نیز فراموش 
خواهد کرد؛ در این جاست که غیر از اظهار 

محبت ، چیزی را نمی بیند.

گفتــار و رفتار والدیــن، مالک عمل 
فرزندان

نخســتین گام تربیت فرزندان، باید از خود 
پدران و مادران آغاز شود، والدین باید خود 
را اصالح کنند چرا که فرزند به آنها چشــم 
دوخته و تمام حرکات آنها در حافظه فرزند 
نقش می بندد و در سنین بزرگی آن حرکات 

را تکرار می کند.

پدر و مــادر باید در محیط خانه به یکدیگر 
احترام بگذارند و محبت کنند و صمیمیت 
و صداقت داشته باشند؛ وقتی والدین چنین 
صفاتی داشته باشند، فرزندان یاد می گیرند.

بنده بارها مشاهده کردم در بعضی خانواده 
ها که پدر و مادر نماز اول وقت می خوانند، 
کودکان سه چهارساله نیز رو به قبله یا پشت 

به قبله سجده می کنند.

اگر پدر و مادری بــه فرزند خود به صورت 
زبانی بخواهند ادب بیاموزند ولی خودشان 
دروغ بگوینــد و با الفاظ زشــت یکدیگر را 
خطاب کنند، این تربیت به هیچ وجه موثر 

واقع نمی شود.

لذا انتظار نداشته باشید اگر والدین مؤدبانه با 
هم صحبت نکنند فرزند مؤدب تربیت شود، 
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هم چنیــن فرزند و کودکی کــه در کانون 
خانواده ای که همه اش دعوا اســت، تربیت 
شود مشخص می شود که چه سرنوشتی در 

انتظار او است.

نقش ممارست در تثبیت تربیت دینی

با تمرین و ممارســت و تربیــت ، می توان 
تغییرات و تعدیل هایی در ایمان و عواطف و 
افکار و خواسته های افراد مختلف ایجاد کرد، 
در این بین، فضائــل اخالقی و دینی مانند 
ســایر فضایل، با تعلیم و تربیت و اندیشه و 

تفکر و تمرین و ممارست حاصل می شود.

البته هر قدر تمرین و ممارست بیشتری در 
این زمینه شــود، توفیق زیادتری در فضایل 
اخالقــی حاصل می گردد؛ زیرا تکرار اعمال 
نیک، هر چند از راه تحمیل بر نفس خویش 
باشــد، به تدریج به صورت عادت و سپس 
مبدل بــه حالت، و ســرانجام به یک ملکه 

اخالقی مبدل خواهد گردید.

هــم چنین تربیت و تمریــن خود کنترلی 
را تقویــت کرده و انســان را به مقام نفس 
مطمئنه )روح آرام شده( رهنمون می سازد 
و اینچنین فرد، احساس امنیت و آرامش می 

کنند.

در این میان، نقش تربیتی پدر و مادر و معلم 
و استاد، بسیار مؤثر است. اگر آنها کودکان را 
از آغاز عمر به از قبیل »جود« و »سخاوت« 
عادت دهنــد، اینگونه ملــکات اخالقی، به 
آسانی در وجود آنها ریشــه می دواند و در 

بزرگی جزء زندگی آنان می شود.

به عنوان نمونه در حاالت »صاحب بن عباد« 
آمده اســت که در کودکی هنگامی که می 
خواســت برای فراگرفتــن درس دینی به 
مسجد برود، همیشــه مادرش یک دینار و 
یک درهم به او مــی داد و می گفت: »این 
را به اولین فقیری بده که در مسیر راه خود 
می بینی«. کم کم این خصلت در وجودش 
ریشه دار شد تا این که در بزرگی چنان بذل 
و بخششی می کرد که همه به او آفرین می 
گفتند. اگر کســی بعــد از ظهر ماه مبارک 
رمضان به خانه اش می آمد، سخاوتش مانع 
از آن می شد که کسی بدون خوردن افطار 
از خانه او بیرون رود. هــر روز حداقل هزار 

نفر بر سر سفره او افطار می کردند و بذل و 
بخشــش او در ماه رمضان به اندازه تمام ماه 

های سال بود.

حق انتخاب کودک

سختگیری، کمال طلبی، دقت و وسواس بی 
حد و حصر و کم طاقتی والدین در برابر بی 
نظمی کودکان، منشــأ بروز مشکالت روانی 

است.

معموالً انتظارات و توقع آنها از کودکانشــان 
غیر معقول و بدون در نظر گرفتن استطاعت 
جسمی و روانی آنهاست. عقاید و سلیقه خود 
را به کودک تحمیل می کنند و بدین ترتیب 

حق انتخاب را از کودک می گیرند.

اما با توجه به این نکته که پیشگیری بهتر از 
درمان اســت، باید حداکثر سعی خود را در 
این کار انجام دهیم که زمینه ابتال به بیماری 
را در محیط خانواده به کمترین حد برسانیم. 
در رفتار و گفتار خود با فرزندان کمال توجه 
و دقت را داشــته باشیم و همواره به آزادی 

سلیقه و استقالل فکر آنها احترام بگذاریم.

فرزند ســاالری آفت شیوه ی تربیتی 
مدرن

از جمله اصول اساسی و اصول مهم تربیتی 
این اســت که کــه اگر بچــه را در کودکی 
جسورش کنی و بیش از اندازه به وی دامنه 
بدهی سبب می شــود در بزرگی نسبت به 
پدر و مادرش نافرمان شود، دیگر سخنی از 

پدر را نمی پذیرد و این نکته مهمی است.

بی شــک پدر و مادر عالقــه به فرزند دارند 
و اما این عالقه باید عالقه حقیقی باشــد نه 
عالقــه کاذب. یک محبت واقعی داریم یک 
محبت دروغین محبت دروغین این است که 
اجازه دهیم بچه هرکاری بکند گاهی حرف 
های زشــت می زند پدر و مادر می گویند 
بلبل زبانی می کند، دیدم پدر و مادری را که 
هر کار خالفی بچه شان انجام می دهد آن 
را توجیه می کنند این محبت را ما اسمش 
را می گذاریم محبــت دروغین، اما محبت 
راســتین محبتی است که خیر و صالح این 
فرزند را برای امــروز و آینده در نظر بگیرد 
گاهی ممکن اســت فرزند از یک مســاله 

تربیتی ناراحت شــود اما مثل داروی تلخی 
اســت که طبیب می دهد و باعث بهبودی 
و نجــات از بیماری می شــود بنابراین باید 
محبت ها محبت راســتین باشد نه محبت 

دروغین و کاذب.

اگر کودک جرأت پیدا کند اگر جسور شود 
پایــه تربیتی کــودک در بزرگی خراب می 
شود، نافرمان می شود و بی احترامی به پدر 
و مادر را می بینیم یعنی به دست خودم این 
ســرمایه مهم الهی را تباه کردم؛ این مساله 
یعنی تفاوت این دو محبت مســاله مهمی 
اســت که باید در امور تربیتی فرزند رعایت 

شود.

جایگاه محبت در تربیت دینی

در محیط خانواده نمی توان تنها با مقیاس 
خشک قانون و مقررات بی روح گام برداشت، 
بلکــه باید با عواطف در مســیر اصالح گام 
برداشت. چرا که کودکان و فرزندان کوچک 

در سایه »رحمت« پرورش می یابند.

از سوی دیگر کوچک تر ها چون نورسند و 
در آغاز زندگی، باید مورد محبت قرار گیرند 
و با دلســوزی کامل پایه های سعادتشان به 
دست بزرگ تر ها گذارده شود، و این است 

راه و رسم یک جامعه انسانی و مترقی.

لذا امام علی)علیه السالم( در کالمی ارزشمند 
می فرماید: »َو لَْیْرأَْف َکِبیُرُکْم بَِصِغیِرُکْم؛ و 
بزرگ ساالنتان نیز باید نسبت به کودکانتان 
مهربان باشند«، ضعف های آن ها را جبران 
کنند و تجربیات خــود را به آن ها منتقل 
سازند و از خطا های آنان تا آن جا که ممکن 
است چشم پوشی نمایند و به آنان در همه 

چیز کمک کنند.

آری ادب کردن به معنای خشــونت نیست، 
بلکــه تربیت باید آمیخته با محبت باشــد، 
بسیار هستند پدران و مادرانی که با خشونت 
فرزندانشان را تربیت می کنند و این نتیجه 
منفی و عکس می دهد از اصول تربیتی نباید 
جدا شــد اما با محبت، توام با محبت اگر با 
محبت باشد مطمئن باشید که موثر واقع می 
 » شــود اینکه که در کلمات لقمان » یَا بَُنَيّ
تکرار می شــود خوِد این تعبیر »فرزندم« 
معنایش اظهار محبت است، عزیزم، فرزندم، 

اینها همه نشــانه های محبت است تربیت 
باید با محبت توام باشد بارها سوال می کنند 
آیا تنبیه کردن کودکان برای مسائل تربیتی 
خوب است یا بد؟ ما می گوییم حتی االمکان 
تنبیه نباشد بلکه یک موارد خاص استثنایی 

باشد ولی اساس باید اساس محبت باشد.

چنانچه والدین اینگونه باشند محیط خانواده 
، محیطی مملو از محبت و آرامش و همکاری 
خواهد بود، هــم چنین رعایت این اصل در 
خانه، نســل های جدید و قدیم را چنان به 
هم پیوند می زند که می توانند صف واحدی 
همچون بنیان مرصوص تشــکیل دهند. در 
غیر این صورت، میان نســل های جدید و 

قدیم، فضای را تاریک خواهد کرد.

نقش پررنگ »رســانه ملی« در رشد و 
ارتقای دینی کودک

در عصــر و زمان ما، رســانه های دیداری و 
شــنیداری و مکتوب از جملــه روزنامه ها، 
ســایت ها، ماهواره ها، رادیــو و تلوزیون و 
پیامک ها و سایر وسایل ارتباط جمعی نیز 
نقش مهمــی در تربیت و یــا انحراف افراد 

دارند.

در بخشی از فضای مجازی، بدترین و زشت 
ترین مطالب و عکس ها و فیلم ها منتشر می 
شود، و البته دسترسی آزاد و راحت کودکان 

به این منبع فساد نگران کننده است.

حال افرادی که در مسئولیت های سطح باال 
قرار دارند باید به فکر اصالح این فضا باشند، 
به کــودکان و نوجوانان این مرز و بوم رحم 

کنید.

از جمله رســانه ملی که باید برای کودکان 
برنامه داشــته باشد؛ چرا که کودکان برنامه 
می خواهند، بنابراین باید بنشــینند و گروه 

سنی کودکان را در نظر بگیرند.

برنامه های کودک، باید به طور غیرمستقیم 
یا مســتقیم، هدفدار و دارای پیام و آموزنده 

باشد تا ارتقاء یابد.

سخن آخر: )فرزندان را از کودکی باید با 
اسالم و انقالب آشنا کرد(

ضرورت آشنا کردن فرزندان با معارف دینی 
و انقالبی از کودکی غیر قابل انکار است، لذا 
والدین، فرزندان خود را همراه خود به مسجد 
ببرند؛ بعضی ها می گویند بچه ها را به مسجد 
نیاورید چراکه شلوغ می کنند؛ ابداً این منطق 
درســت نیســت؛ کودکان را از همان دوران 
کودکی به مسجد و برنامه های قرآنی و مفید 

ببرید.

در راهپیمایی ها مشــاهده مــی کنم، پدر 
و مــادری، فرزند خــود را آورده اند و پرچم 
کوچکی هم دســت او داده اند؛ این کودک 
از همین سن پایین، درس انقالب را یاد می 

گیرد و در ذهنش نقش می بندد.

از سوی دیگر پدران و مادرانی که در صدد 
تربیت فرزندانشــان برنمی آیند؛ آنها را با 
مسایل دینی آشنا نمی سازند؛ فرزندان را 

به اماکن مذهبی مانند 
و  مســاجد 

حسینّیه 
ها 

عادت 
نمی 

دهند 
شاید 

فرزندی 
تحویل  معتاد 

جامعــه دهنــد 
که باعــث نابودی 
خود و خانواده اش 
گردد! به راستی چه 

اّولّیه  جرقه  کســی 
این آتش را روشــن 
است؟! چه  ساخته 
کسی مواد سوخت 
این آتش سوزی را 
فراهم نموده است!؟ 

هیچ کس، جز پدر 
و مادر!

لذا فرزندان را باید از سن کودکی تربیت کرد، 
واگر در دوران کودکی، توجه الزم نباشد، در 

دوران باالتــر نمی توان کاری 
کرد.
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2یادداشت

خاستگاه فرهنگیـ  عقیدتی »بسیج مردمی« و دفاع همگانی در اسالم
بســیج به شکل امروزی که از آن به عنوان 
»بسیج مســتضعفین« و »حشد الشعبی« 
یــاد می شــود، در حقیقت بــروز وظیفه 
اســالمی - ملی همگانی یــک ملت برای 
دفاع از کیان دینی و ملی خود اســت و از 
ضرورت دفاع سرچشمه می گیرد که اسالم 
تاکید بســیار زیادی به آن دارد. بسیج در 
نظر کارشناســان جهانی مولــودی جدید 
اســت که نمي توانند آن را بشناســند، اما 
خاســتگاه فکری و فرهنگی آن آیات قرآن 
و ســیره پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و اهل 

بیت)علیهم السالم( می باشد.

در صدر اســالم کــه پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( سپاه منظم و حرفه ای نداشت، دفاع 
یک وظیفه همگانی بــود و مردم در زمان 
جنگ برای دفاع از کیان اســالمی بســیج 
می شــدند. پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( در 
زمــان جنگ مردم را جمع می کرد و برای 
مقابله با دشمن همه آنها را بسیج می نمود 
و با صاحب نظران برای مقابله با دشــمن 
مشورت می کرد. نمونه بارز آن را در جریان 
جنــگ أحزاب می توان مشــاهده کرد که 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بعد از مشورت 
با اصحابش، وقتی بنا شــد بــرای مقابله با 
دشــمن خندقی حفر شود، همه مسلمانان 
را بســیج کرده و هــر ده نفر را مأمور حفر 
40 ذراع )حــدود 20 متر( از خندق کرده 
بود؛ و خود نیز شــخصاً با آنها همکاری می 
کرد. همه مســلمانان وظایفــی که به آنها 
سپرده شــده بود را به درستی انجام دادند 
و در نهایت با اینکه تعداد دشــمنان اسالم 
بسیار بیشتر از مسلمانان بود، اما مسلمانان 
در این جنگ پیروز شــدند و این نشان می 
دهد در هر کاری که همه مردم برای انجام 
آن بسیج شوند و با اخالص و همدلی تالش 

کنند قطعا به نتیجه می رسد.

در راستای دفاع همه جانبه از کیان اسالمی، 
در آیات قرآن بر ضرورت بســیج و آمادگی 

مســلمانان برای جهاد تاکید بسیاری شده 
اســت. در حقیقت دفاع از اســالم و حفظ 
اســتقالل آن و حفاظت از مرزهای آن در 
مقابل دشــمنان یک اصــل ثابت در قرآن 
اســت. خداوند در آیه 60 سوره انفال می 
ٍۀ«  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ فرماید: »َو أَِعدُّ
؛ )و در برابر دشمنان هر قدر توانایی دارید 
از نیرو و قدرت آماده سازید(. بسیج نیز بر 
اســاس همین اصل قرآنی شکل گرفته و 
اســالم این اصل را تبییــن کرده و صورت 
ها و اشکال مختلف عمل به آن را بر اساس 
مقتضیات زمان قرار داده است. کلمه »قوۀ« 
در این آیه یک کلمه کوچک اما پر معنایی 
است که نه تنها وسائل جنگی و سالح های 
مدرن هر عصــری را در بر می گیرد، بلکه 
تمام نیروها و قدرت هایی را که به نوعی از 
انواع در پیروزی بر دشــمن اثر دارد شامل 

می  شود، اعم از نیروهای مادی و معنوی.

اصوال جهاد در اســالم بــرای چند هدف 
مشخص تشریع شده است که در دو مورد از 
آنها »ضرورت حضور و سازماندهی همگانی 
در جهاد«، مفهوم بسیج مردمی را آشکار و 

نمایان می کند؛ این موارد عبارتند از:

الف( جهاد ابتدایــی آزادی بخش: خداوند 
دســتورها و برنامه هایی برای ســعادت و 
آزادی و تکامل و خوشــبختی و آســایش 
انسانها طرح کرده است، و پیامبران خود را 
موظف ساخته که این دستورها را به مردم 
ابالغ کنند، حال اگر فرد یا جمعیتی بر سر 
راه دعــوت انبیاء موانعی ایجاد نمایند، آنها 
حق دارند نخست از طریق مسالمت آمیز و 
اگر ممکن نشــد با توسل به زور این موانع 
را از ســر راه دعوت خــود بردارند و آزادی 
تبلیغ را برای خود کســب کنند. همچنین 
اگر کسانی مؤمنان را تحت فشار قرار دهند 
که به آیین ســابق باز گردند برای رفع این 

فشار جهاد ابتدایی جایز خواهد بود.

ب( جهــاد دفاعی : آیا صحیح اســت وقتی 
کسی به انســان حمله می کند، او از خود 
دفاع ننماید؟ یا ملتی متجاوز و ســلطه گر 
هجوم بر ملت دیگر ببرند و آنها دست روی 
دست گذارده نابودی کشور و ملت خویش را 
تماشا کنند؟ در اینجا تمام قوانین آسمانی 
و بشــری به شــخص یا جمعیتی که مورد 
هجوم واقع شده حق می  دهد برای دفاع از 
خویشتن به پا خیزد و آنچه در قدرت دارد 
به کار برد، و از هر گونه اقدام منطقی برای 
حفظ موجودیت خویش فروگذار نکند. این 

نوع جهاد را »جهاد دفاعی« می نامند.

ج( جهاد برای حمایت از مظلومان : شــاخه 
دیگــری از جهاد که در آیــات دیگر قرآن 
به آن اشــاره شــده، جهاد برای حمایت از 
مظلومان اســت، در آیه 75 سوره نساء می 
خوانیــم: »َو ما لَُکْم ال تُقاتُِلوَن فِي َســِبیِل 
ْضَعِفیَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو  ِ َو الُْمْســتَ اهللَّ
َّنا أَْخِرْجنا ِمْن هِذِه  َِّذیَن یَُقولُوَن َرب الِْولْداِن ال
الِِم أَْهُلهــا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْک  الَْقْریَِۀ الظَّ
ا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْک نَِصیراً« ؛ )چرا در  َولِیًّ
راه خــدا و در راه مردان و زنان و کودکانی 
که تضعیف شده  اند پیکار نمی کنید، همان 
افراد که می گویند: خدایا! ما را از این شهر 
که اهلش ســتمگرند بیرون ببر، و برای ما 
از ســوی خود، ولیی قرار ده، و برای ما از 
سوی خود یار و یاوری معین فرما(. قرآن از 
مســلمانان می خواهد که هم در راه خدا و 
هم مستضعفان مظلوم، جهاد کنند، و اصوال 
ایــن دو از هم جدا نیســتند و با توجه به 
اینکه در آیه فوق قید و شرطی نیست، این 
مظلومان و مستضعفان در هر نقطه جهان 
باشــند، باید از آنها دفاع کرده و نزدیک و 
دور، داخل و خارج کشور تفاوت نمی  کند. 
این دستور یکی از ارزشمندترین دستورات 
اسالمی است که از حقانیت این آیین خبر 

می  دهد.

د( جهاد برای محو شــرک و بت پرســتی : 

شرک و بت پرستی نه دین است و نه آیین 
و نه محترم شمرده می  شود، بلکه یک نوع 
خرافه و انحــراف و حماقت و در واقع یک 
نوع بیماری فکری و اخالقی است که باید 
به هر قیمت که ممکن شــود آن را ریشه 

 کن ساخت.

در بین این اهدافی که بیان شد »جهاد برای 
دفاع« و »جهاد برای حمایت از مظلومان« 
در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم 
دشمنان به کشورهای اسالمی و مرزهای آن 
واجب اســت، و منحصر به کشوری نیست 
که انسان در آن زندگی می  کند، بلکه همه 
مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به 
کشورهای اســالمی یا مقّدسات مسلمانان 
مدافع یکدیگر باشــند، خواه از طریق بذل 
مال باشد یا جان یا هر وسیله دیگر. در این 
امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی 
برای نظــم و هماهنگی برنامه  های دفاعی 
باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان 
آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شــرع 
تعییــن کنند؛ زیــرا بدون شــک جهاد و 
آمادگی در برابر دشمن، بدون سازماندهی 
و تهیه ســاز و برگ مناســب و اسلحه روز 
امکان پذیر نیست و قطعا تک تک مردم به 
تنهایی نمــی توانند این کار را انجام دهند 
و حکومت اسالمی نیز بدون حمایت مردم 
کاری از پیش نمی برد، در نتیجه الزم است 
حکومت با نظر حاکم شــرع برای این کار 
برنامه ریزی کنــد و مردم را برای دفاع در 

برابر تهاجمات دشمن آموزش دهد.

تشکیل بســیج یکی از بهترین راه ها برای 
دفاع از میهن و سرزمین های اسالمی بود 
که توسط امام خمینی)قدس سره( صورت 
گرفت؛ ایشــان به خاطر تاکیدهای فراوانی 
که اســالم بر ضرورت آمادگــی برای دفاع 
از کیان اســالمی دارد بســیج را تشکیل 
داد و بارها در ســخنان خود بر الهی بودن 
و اســالمی بــودن آن و اهمیت و نقش آن 
برای پیروزی و پیشرفت تاکید داشتند. به 
عنوان مثال در یکی از سخنانشان فرمودند: 
»بســیج شــجره طیبه و درخت تناور و پر 
ثمري است که شــکوفه هاي آن بوي بهار 

وصل و طراوت یقین و حدیث عشــق مي 
دهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان 
و شهیدان گمنامي اســت که پیروانش بر 
گلدســته هاي رفیــع آن، اذان شــهادت 
و رشادت ســر داده اند. بســیج میقات پا 
برهنگان معراج اندیشه پاک اسالمي است 
که تربیــت یافتگان آن، نام و نشــاني در 
گمنامي و بي نشــاني گرفته اند«.در جای 
دیگر نیز تاکید داشــتند که ســنگ بناي 
بسیج بر حکم فقهي و جهادي استوار است؛ 
جهادي که مبتني بر روحیه دفاعي باشد و 
نه تهاجمي یا جهان گشایي...، هر گاه قوه 
ایمان در ملتي زنده شود، همگان را به قیام 
اهلل فرا مي خواند و مي تواند سرتاســر یک 
کشــور را بسیج نماید، معیار حرکت بسیج 
هم همین اسالم و درک مفاهیم عالیه آن 

است.

در پایان الزم به ذکر است که بسیج مردمی 
و دفاع همگانی اختصــاص به امور نظامی 
ندارد و همانطور که دشــمنان اسالم برای 
ضربه زدن به دین فقــط به جنگ نظامی 
اکتفــا نمی کننــد و در امــور فرهنگی و 
اقتصادی و... نیز ســعی می کنند به اسالم 
ضربــه بزنند، توده های مــردم و نیروهای 
مخلص و با ایمان نیز الزم اســت در همه 
زمینه ها کار جهادی انجام دهند و نقشه 

های دشــمن را نقش 
کنند؛  آب  بر 

چنانکه 

امیرمؤمنان)علیه 
در  الســالم( 
عهدنامــه مالک 

نقش  بر  اشتر 
تــوده مردم 

همــه  در 
امور 

تأکید 
کند  می  

مــی  و 
ََّما  »إِن  فرماید: 

یــِن َو  الدِّ ِعَمــاُد 

لِْلَْعَداِء  ُۀ  الُْعدَّ َو  الُْمْســلِِمیَن  ِجَماُع 
ُۀ ِمَن اْلُمَّۀ« ؛ )به یقین ستون  الَْعامَّ
دین، و سبب اجتماع مسلمانان 
و ذخیره دفاع از دشمنان، تنها 
»تــوده مردم« هســتند(. به 
توده  که  یقین همان گونــه 
مردم در عرصــه جهاد بر 
ضّد دشمن نقش اساسی 
فرهنگی  امور  در  دارند، 
و  ســازندگی  جهاد  و 
اقتصــادی  توســعه 
نیــز نقــش آنــان 

انکارناپذیر است.
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رسالت اجتماعی و انسانی جامعه اسالمی
 درحمایت از ناتوانان جسمی

1پرونده ویژه

ناتوانــان و معلولیــن روانی و جســمی 
از وضعیــت بســیار ویــژه ای در جامعه 
برخوردارنــد. آنهــا اگرچــه به واســطه 
نارســایی هایی که در جسم یا روان شان 
وجود دارد، دچــار محدودیت هایی غیر 
قابل اجتناب اند اما این گونه هم نیســت 
که هیچ ظرفیتی برای برای رشد و تکامل 
نداشته باشند. به همین دلیل سایر اقشار 
اجتماعــی که از این مشــکالت رنج نمی 
آنها  از  برای دســتگیری  برند، وظایفــی 
دارند. دین مبین اســالم نیــز به عنوان 
کامل تریــن دین و ارائــه دهنده مفصل 
ترین برنامه زندگی انسان ها، آموزه های 
بســیار واضح و راهگشــایی در قبال این 

قشر از اجتماع دارد.

در مواجهــه با معلوالن و ناتوانان، شــاید 
مهم تر از هر آموزه اي، نگاهی اســت که 
بایــد در رابطه با آنها اصالح شــود. یکی 
از مهــم ترین اموری که هنــگام مواجهه 
بــا این گروه هاي اجتماعــی باید در نظر 
داشــت، تحقیر نکردن آنها است. در آیه 
11 ســوره حجرات مي خوانیــم: »یا أَیَُّها 
ْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسی   الَّذیَن آَمُنوا ال یَْســخَ
أَْن یَُکونُوا َخْیراً ِمْنُهْم َو ال نِســاٌء ِمْن نِساٍء 
َعسی  أَْن یَُکنَّ َخْیراً ِمْنُهن « ؛ )ای کسانی 
که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان 
شــما گروه دیگر را مســخره کنند، شاید 
آنها از اینها بهتر باشــند؛ و نه زنانی زنان 
دیگر را، شــاید آنان بهتر از اینان باشند(. 
حکــم این آیه عام اســت و شــامل همه 
ناتوانان جسمي  از جمله  اقشار اجتماعي، 
مي شود. امام صادق)علیه السالم( نیز در 
باره بایستگي هاي مواجهه با گرفتاران از 
قــول پیامبر اســالم)صلي اهلل علیه وآله( 
ِ:  اَل تُِدیُموا  مــي فرماید: »َقاَل َرُســوُل اهلَلّ
َظَر إِلَی أَْهِل الَْبــاَلِء َو الَْمْجُذوِمیَن َفإِنَُّه  الَنّ
یَْحُزنُُهــْم« ؛ )پیامبــر اکرم فرمــود: نگاه 
پیوســته به گرفتــاران و جذامیان مکنید 

که مایه اندوه آنها است(.

رســول اکرم)صلــي اهلل علیــه وآله( در 
حدیثــي در توضیح نابینایــی واقعی می 
فرماید: »لَیــَس العَمي َمــن یَعِمي أنَها 
العَمي َمن تَعِمي بَِصَیرۀ« ؛ )نابینا کســي 
نیست که چشــمش بینایي نداشته باشد 
بلکه کور واقعي کسي است که بصیرت و 
بینش باطني خود را از دست داده باشد(. 
حضرت علي)علیه الســالم( نیز در بیاني 
شــبیه به این سخن رسول خدا)صلي اهلل 
علیه وآله( مي فرماید: »لَیَست الُرؤیَۀ َمَع 
الُعُیون َو إنَما الُرؤیَۀ الَحِقیِقیۀ َمَع الُعُقول« 
؛ )دیدن حقیقي دیدن با چشــم ظاهري 
نیســت همانا دیدن حقیقي دیدن با عقل 

هاست(.

این سخنان نشان از محترم بودن ناتوانان 
جســمي و روانــي در نگاه دیــن مبین 
اســالم دارد و به همین خاطر مي بینیم 
که حضــرات معصومین)علیهم الســالم( 
همیشــه با تعابیري بســیار لطف آمیز و 
احترام برانگیز راجع به آنها صحبت کرده 
اند. در حدیثي از پیامبر اســالم)صلي اهلل 
َعفاَء  علیه وآله( مي خوانیــم: »اَبْغونی الضُّ
َّما تُْرَزقــوَن َو تُْنَصــروَن بُِضَعفائُِکْم« ؛  َفاِن
)ناتوانان را برای من بیابید زیرا شــما به 
برکت ناتوانان خود روزی داده و یاری می 

شوید(.

الســالم(  معصومین)علیهــم  حضــرات 
همــواره حکومت اســالمي و آحاد مردم 
را در قبــال »ناتوانان و ضعیفان« جامعه، 
مســئول معرفي مي کردنــد و مردم راه 
انگیختند،  انها برمي  از  براي دســتگیري 
کــه همه این بیانــات، موضوع خدمت به 
»ناتوانــان و معلولین جســمي« را نیز در 
بر مي گیــرد. براي مثال مــي بینیم که 
حضرت علي)علیه الســالم( در نامه خود 
بــه مالک اشــتر و در بخشــي از آن که 

وظیفه حاکم حکومت اسالمي را در قبال 
نیازمندان و ناتوانان روشــن مي کند، مي 
فرماید: »بخشی از بیت المال و بخشی از 
غله های زمین های غنیمتی اسالم را در 
هر شهری به این طبقه اختصاص ده. زیرا 
تفاوتي بین خودي و غیر خودي نیست و 
دورترین مســلمانان همانند نزدیک ترین 
آنان سهمی مساوی از بیت المال دریافت 
مي کنند. مبادا سرمســتی حکومت تو را 
از رســیدگی به آنان باز دارد بلکه همواره 
در فکر مشکالت آنان باش و به آنان اخم 
مکن. به ویژه کسانی که از چشم ها دورند 
و در منظر و مرئي نیستند اولویت داشته 
و بیشتر سزاوار رسیدگي مي باشند چون 
دیگران آنــان را کوچک می شــمارند و 
کمتر به تو دست رســی دارند. برای این 
گروه افرادي مطمئــن خداترس و فروتن 
را انتخــاب کن تا درباره آنــان تحقیق و 
مسائل را به تو گزارش کنند. نیز پیوسته 
از آنــان دل جویي کن چون مســئولیتي 
ســنگین بــر دوش زمــام داران اســت. 
پس بخشــي از وقت خود را به کســاني 
اختصاص ده که به تو نیاز دارند و شخصا 
به امور آنان رســیدگي کن و در مجلس 
عمومي با آنان بنشین. سربازان و یاران و 
نگهبانان خود را از ســر راه شان دور کن 
تا بدون اضطراب با تو ســخن بگویند. من 
از رســول خدا)صلي اهلل علیه وآله( بارها 
شــنیدم که مي فرمــود: ملتي که حقوق 
ناتوانــان را از زورمندان بدون ترس و لرز 
نتواند بازســتاند رستگار نخواهد شد. پس 
درشتی و ســخنان ناهموار آنان را تحمل 

کن«.

نیز درباره یاري  السالم(  امام صادق)علیه 
شهروندان »نیازمند و مبتالي« جامعه مي 
فرماید: »َمْن کاَن فِی حاَجِه أَِخْیه الُْمْسلِم 
ُ فِــی َحاَجِتــِه« ؛ )هــر کس نیاز  َکاَن اهللَّ
برادر مســلمان خود را رفع کند خداوند 

نیز نیازهایش را برطــرف مي نماید(. نیز 
آن حضرت در بیان مشــابهي مي فرماید: 
»کلُّ معــروٍف صدقٌه، والــّدالُّ َعلَي الَخیِر 
کفاعلِــِه، َواهلُل یُِحبُّ اِغاثــَه الهفاِن« ؛ )هر 
کار پســندیده اي صدقه است. کسي که 
بر کار خیر داللت کند مانند کســي است 
که آن کار را انجام داده اســت و خداوند 
به فریاد غمدیدگان رسیدن را دوست مي 

دارد(.

در کنار ایــن توصیه هاي عمومي، بیانات 
صریحــي نیز از ســوي معصومین)علیهم 
السالم( بر رســیدگي به امور »معلولین و 
ناتوانان جسمي« صادرشده است. چنانکه 
رســول اکرم)صلي اهلل علیه وآله( درباره 
کمک به نابینایان فرمــوده اند: »َمْن َقاَد 
ُ لَه  َما تََقدَم  أَْعَمی أَْربَِعیَن ُخْطــَوًۀ َغَفَر اهللَّ
ِمن َذنِبه« ؛ )راهنمایي نابینا تاچهل قدم، 
موجب آمــرزش گناهان او مي شــود( و 
نیــز در بیاني دیگر درباره همین نابینایان 
فرمود: »َمْن َقاَد َضِریراً أَْربَِعیَن ُخْطَوه َعلَی 
أَْرٍض َسْهلَه- اَل یَِفي بَِقْدِر إِبَْره ِمْن َجِمیِعِه 
ِطــاَلُع اْلَْرِض َذَهباً َفــإِْن َکاَن فِیَما َقاَدُه 
َزُه َعْنَها َوَجــَد َذلَِک فِي ِمیَزاِن  َمْهلََکه َجَوّ
نَْیا ِمائَه  َحَســَناتِِه یَْوَم الِْقَیاَمه أَْوَسَع ِمَن الُدّ
َئاتِِه ُکلَِّها َو َمَحَقَها َو  ه َو َرَجَح بَِســِیّ أَلِْف َمَرّ
أَنَْزلَُه فِي أَْعلَی الِْجَناِن َو ُغَرفَِها« ؛ )کســی 
کـه شخصی نابینا را را چهل گام در زمین 
هموار راه ببــرد هرگز نمی توان به اندازه 
یک ســوزن از کار او را به طالهای جهان 
ارزیابی کــرد. و اگر نابینایــی را از خطر 
افتادن در چاهی نجــات دهد روز قیامت 
پاداش این عمل باالتر از صدهزار بار انفاق 
جهان است و این حسنات بر همه گناهان 
او برتــری دارد و آن را محــو و نابود می 

کند و او را به فردوس اعلی می برد(.

همچنین از آن حضرت روایت شــده که 
دربــاره معلوالن و رســیدگي به امور آنها 
فرموده: »َمْن أََعــاَن َضِعیفاً فِي بََدنِِه َعلَی 
ُ َعلَی أَْمــِرِه َو نََصَب لَُه فِي  أَْمــِرِه أََعانَُه اهلَلّ
الِْقَیاَمــه َماَلئَِکه یُِعیُنونَُه َعلَــی َقْطِع تِلَْک 
اِر  اْلَْهــَواِل َو ُعُبوِر تِلَْک الَْخَنــاِدِق ِمَن الَنّ
َحَتّی اَل یُِصیَبُه ِمْن ُدَخانَِها َو َعلَی ُسُموِمَها 
َراِط إِلَی الَْجَنّه َسالِماً آِمناً  َو َعلَی ُعُبوِر الِصّ

َو َمْن أََعــاَن َضِعیفاً فِي َفْهِمــِه َو َمْعِرَفِتِه 
ِب  ُطاَلّ یِن  الِدّ َعلَی َخْصــِم  َتــُه  ُحَجّ َنُه  َفلََقّ
ُ ِعْنَد َسَکَراِت الَْمْوِت َعلَی  الَْباِطِل أََعانَُه اهلَلّ
ُ َوْحَدُه اَل َشِریَک  َشــَهاَده أَْن اَل إِلََه إاَِلّ اهلَلّ
داً َعْبُدُه َو َرُســولُُه َو اإْلِْقَراِر  لَــُه َو أََنّ ُمَحَمّ
بَِما یََتِّصُل بِِهَمــا َو ااِلْعِتَقاِد لَُه َحَتّی یَُکوَن 
ِ َعَزّ  نَْیا َو ُرُجوُعــُه إِلَی اهلَلّ ُخُروُجــُه ِمَن الُدّ
َو َجــَلّ َعلَی أَْفَضِل أَْعَمالِــِه َو أََجِلّ أَْحَوالِِه 
ــُر  َفُیْحَیــا ِعْنَد َذلَِک بَِرْوٍح َو َریَْحاٍن َو یَُبَشّ
بِــَأَنّ َربَُّه َعْنُه َراٍض َو َعلَْیــِه َغْیُر َغْضَباَن َو 
َمْن أََعاَن َمْشــُغواًل بَِمَصالِِح ُدنَْیاُه أَْو ِدیِنِه 
 ُ ــَر َعلَْیِه أََعانَُه اهلَلّ َعلَی أَْمِرِه َحَتّی اَل یََتَعَسّ
تََزاُحَم اْلَْشَغاِل َو انِْتَشاَر اْلَْحَواِل یَْوَم قَِیاِمِه 
َزُه ِمَن اْلَْشَراِر  اِر َفَمَیّ بَْیَن یََدِي الَْملِِک الَْجَبّ
َو َجَعلَــُه ِمَن اْلَْخَیاِر« ؛ )هر که معلولی را 
در کارهایش کمک کند خدا در کارش به 
او کمک دهد و در قیامت فرشته هایی روا 
دارد کــه او را در گذر از هراس ها کمک 
دهند و از خندق های آتش بگذرانند و از 
صراط او را سالم به بهشت رسانند. و کسی 
که ناتوان در فهم و معرفت را کمک دهد 
و در برابــر خصم باطل به او دلیلی آموزد 
خدایش در ســکرات مرگ بر شهادت به 
یگانگی خدا و اینکه محمد)صلی اهلل علیه 
وآله( بنده و رســول او است کمک دهد و 
بر اقرار بدان چه بدین دو مربوط اســت و 
بر اعتقاد او تا اینکه از دنیا برون شود و به 
خدای عزوجل برگردد با بهترین کردار و 
خوش ترین حال و در آن به روح و ریحان 
خوشــامدش گویند و مــژده اش دهند با 
اینکه پروردگارش از او خشــنود اســت و 

خشمی بر او ندارد(.

امام حسین)علیه السالم( ضمن سخنراني 
اي کــه در صحراي عرفات ایــراد کردند 
و در آن مســئولیت هــا و وظایــف آحاد 
اجتماعي را یادآور شدند، در بخشي از این 
مختلف،  اقشار  راهنمایي  سخنراني ضمن 
وظایف جامعــه و مدیران درباره معلولین 
را هم گــوش زد نمودند و فرمودند: »ای 
مردم مشاهده مي شــود که بدون بیم و 
نگراني پیمان  خود را با خداوند شکســته 
اید در حالي کــه از نقض تعهدات پدران 
خود هراسناک هستید. اما پیمان خودتان 

با رســول خــدا و التزام بــه فرامین آن 
حضــرت را عمــال معتبر نمي شــمارید. 
بــه همین دلیل نابینایان و ناشــنوایان و 
معلولین در شهرها پشتیبان و یاور ندارند 
و به امور آن ها رســیدگي نمي شود. اي 
مردم به اندازه شرایط و موقعیت خودتان، 
براي معلولین احساس مسئولیت نکرده و 

تالش نمي کنید«.

این ســخنان بیــان گر عنایــت و توجه 
حضرت به رســیدگي و اهتمــام به امور 
معلولین مي باشــد؛ ایشان در اوج فعالیت 
هاي مبــارزه جویانه و اصالح طلبانه علیه 
جور و ســتم یزیــد از توجه به مســائل 
دیني معلولین غافل نشــده و عموم مردم 
و نخبــگان را به امــور معلولین توجه مي 
دادنــد. نیز بي توجهي بــه معلولین را در 
ردیف عهدشــکني با خدا و رسولش مي 
داند. بنابراین بر اســاس این فرمایشــات 
اهتمــام و توجــه به معلولیــن از وظایف 

همگاني است.

فعالیت هاي پیامبــر خدا)صلی اهلل علیه 
وآلــه( و ائمه معصومین)علیهم الســالم( 
منحصر در این گفتارهاي شــفاهی نیست 
و آن حضــرات بــا اعمال شــان بهترین 
سرمشــق مــا بــرای خدمت بــه چنین 
مردمانی هســتند. مثال از قول امام صادق 
السالم(  امام سجاد)علیهما  بیان سیره  در 
می خوانیم که آن حضرت به چند جزامی 
گذر کــرد و بر آنها ســالم داد و آنها در 
خوراک بودند و گذشــت و سپس فرمود 
خدا سبک ترها را دوست ندارد و نزد آنها 
برگشــت و فرمود: من روزه دارم شما به 
منزل مــن آیید. آنها به منزل آن حضرت 
رفتنــد و به آنها خوراک داد و ســپس به 
آنهــا بخشــش داد. همه ایــن گفتارها و 
رفتارها باید الگوی یک جامعه اسالمی در 
برخورد با ناتوانــان و معلوالن و تکریم و 

خدمت رسانی به آنها باشد.
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2پرونده ویژه
فرآیند تصویب قانون اساسی

به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، نظام 
اسالمی، مسال گوناگونی  نوپای جمهوری 
را در مســیر حرکتــش تجربــه کرد که 
تشــکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و 
تدوین قانون اساسی جدید از جمله آن به 

شمار می آید.

 مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از 
فقها و علما و اســالم  شناسان مورد اعتماد 
مردم و انقالب، روشنفکران تحصیل کرده 
در رشته  های مختلف، در راستای بررسی 
نهایی قانون اساســی، برای تصویب توسط 
مــردم ، در روز 28 مــرداد 1358 با 75 

نماینده تشکیل شد.

در ایــن میــان آیــۀ اهلل  العظمــی  مکارم  
شــیرازی، با کسب84 درصد آرا، به عنوان 
منتخب مردم اســتان فــارس به مجلس 
اساســی  جمهوری   قانون   خبرگان تدوین  
اسالمی  ایران راه یافت و در قالب عضویت 
در کمیســیون زبان و مذهب، عضویت در 
کمیسیون تنظیم آئین نامه داخلی و عضو 
اصلی شــورای هماهنگی،در تدوین  قانون  
بسزایی   نقش   اســالمی   اساسی  جمهوری  

داشت  .

»آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی« در این 
روایت، با اشــاره به ترکیب اعضای مجلس 
خبرگان قانون اساسی و نحوه مدیریت آن، 
فضای حاکم بر این مجلس، چگونگی طرح 
و تصویب اصــل 110)وظایف و اختیارات 
رهبر(، چگونگی رسمیت بخشی به مذهب 
شیعه در قانون اساســی، ارزیابی وضعیت 
خصوصی ســازی در اصل 44 ... و فرآیند 
کلی و راهبردی تصویب قانون اساســی را 

مورد توجه قرار داده است.

ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی

اولیــن نکته مهم در مورد مجلس خبرگان 
قانون اساســی ترکیب این مجلس است؛ 

شایسته ترین، باســوادترین و آماده ترین 
علما، شــخصیت ها و افراد انقالبی آن روز 
در آنجــا جمع بودند، یعنــی واقعاً ترکیب 
بسیار ترکیب شایســته ای بود. ما هر چه 
نگاه مــی کردیم افراد باشــخصیت، علما، 
دانشــمندان و افراد انقالبــی و اهل علم و 
استاد جمع بودند. این ترکیب ترکیبی بود 
که منحصر به همان مجلس بود که بعد از 
آن در آن سطح، هیچ مجلسی تشکیل نشد 
و مایه امیدواری بود که چنین مجلســی، 
قانون اساســی خوبی بنویسد و تجربه هم 

نشان داد که قانون خوبی نوشته شد.

شیوه مدیریت شهید بهشتي)رحمة اهلل عليه(

مدیریــت این مجلــس بســیار عالی بود 
مدیریــت مجلس خبرگان قانون اساســی 
عمدتاً با مرحوم آیت اهلل شهید بهشتی بود. 
من با مرحوم بهشتی از بیست سال قبل از 
انقالب هم مدرسه بودیم؛ هر دو در مدرسه 
حجتیه بودیم امام موسی صدر هم می آمد 
و هم بحث بودیم هر سه نفر با هم بودیم، 
شهید بهشتی بیســت سال قبل از انقالب 
درباره تاریخ مشروطیت مطالعه می کرد و 
قانون اساسی کشورهای مختلف را مطالعه 
کرده بــود. تجربه خوبی در این مســائل 
داشــت احاطه خوب، حوصله، مدیریت و 
اجتهــاد خیلی خوبی داشــت. اداره خوب 
شــورای انقالب و مجلــس خبرگان قانون 
اساســی مرهون همیــن مدیریت مرحوم 

بهشتی بود.

فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی

روشــی که بر مجلس خبرگان حاکم بود، 
روش سخت گیرانه ای بود. یعنی به آسانی 
از یک قانون عبور نمی کردند. می دانستند 
که این قانون، قانون اساسی است نه قانون 
های معمولی که امروز بنویسند بعد ببینند 
مشــکالتی دارد بعد از سه ماه و شش ماه 
عوض کنند. می دانســتند قانون اساســی 

ماندگار است.

 من یادم اســت آن زمان در مورد برخی 
مــواد که بحث شــد آراء به اجماع و حتی 
دو ســوم هم نمی رسید. عده ای گفتند با 
اکثریت آراء تصویب شود. مرحوم بهشتی 
گفت : ما باید هر کاری بکنیم تا مصوبه ها 
با دو سوم آراء باشد. اینقدر بحث و بررسی 
و کم و زیاد و تعدیل می شــد تا دو سوم 
آراء کســب می شــد. یعنی سخت گیرانه 
عمل می شد تا پایه ها محکم بشود. شهید 
بهشتی)رحمة اهلل عليه( می گفت، قانون اساسی 
اکثریت آراء فایده ندارد قوانین با دوســوم 

آراء باید تصویب شود.

لذا روش، روش سخت گیرانه ای بود گاهی 
روزها و ساعت ها طی می شد ماده قانونی 
مورد بحث قــرار می گرفت تا تصویب می 
شــد. بخاطر همین سخت گیری ها مدت 
تصویب قانون اساســی که یک ماه تعیین 
شده بود به دو ماه تبدیل شد. آنچه جوانان 
امروز باید بدانند این اســت که چقدر آن 
زمان برای این قانون زحمت کشــیده شد 
نمایندگان می خواستند تا آنجایی که می 

توانند کاری خوب و عالی باشد.

حال و هوای حاکم بر مجلس خبرگان 
قانون اساسی

نکتــه مهمی که دربــاره مجلس خبرگان 
قانون اساســی وجود دارد حــال و هوای 
خاص حاکم بر آن بود. تازه انقالب شــده 
بود. محیط، محیط انقالبی بود. افکار مردم، 
انقالبی بود. ارزش های انقالبی مثل عدالت، 
آزادی، عزت، ســالمت انســانی، حمایت 
از مظلومــان دنیا و حمایت از قشــرهای 
مستضعف خیلی پر رنگ بود. این ارزش ها 
در متن قانون اساســی پیاده شد. آن وقت 
حــال و هوا و فضا چیز دیگری بود. فضایی 
بود که برای نوشــتن قانون اساسی خیلی 
مفید و با ارزش بود. ارزش های آن زمان، 

در تصویب قانون اساسی نقش داشت.

رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در 
قانون اساسی

من )در مجلس خبرگان( جزو گروه مذهب 
و زبان بــودم و طبعاً در گــروه ما یکی از 
برادران اهل ســنت، مولوی عبدالعزیز که 
مرد فاضل و مالیی بود و زیاد می توانستیم 
با او تفاهم کنیم و یکی از موبدان زرتشتی 
و یکی از ســران مسیحیت و یکی از سران 
یهود بود و از این نظر وضع کمیســیون و 
گروه ما با همه گروه ها تفاوت داشت، ما در 
برابر مذاهب مختلف می بایست بنشینیم 
و مســائل مربوط به مذهــب و جایگاه آن 
را در قانون اساســی تصویب کنیم و آماده 
کنیــم برای طرح در مجلــس عمومی، ما 
زحمت زیادی کشــیدیم تا توانســتیم از 
طریــق منطقی مــواد مربوط بــه مذهب 
رســمی را در قانون اساســی جای بدهیم 
که مذهب رســمی، مذهب شــیعه اثنی 
عشریه اســت و در عین حال اقلیت های 
مذهبی در جمهوری اســالمی محترمند و 
حقوق شهروندان ایرانی را دارند و مشکلی 
از نظــر زندگی در درون جامعه اســالمی 
ندارد. عجب این که در آن ایام فرقه ضاله 
بهائیت به جنب و جوش شــدیدی افتاده 
بودند، اینها بــا یک برنامه مفصل و ادعای 
زیاد و ارقــام دروغین درباره جمعیت خود 
در کشور و این که عده ما از سایر اقلیت ها 
بیشتر است و تماس های مکرر با خارج و 
داخل، اصرار داشــتند که باید ما را هم در 
اقلیت های رســمی جای دهند. من کامال 
با تاریخ این جمعیت آشنا بودم و از همان 
موقع که شــاید طلبه پانزده و یا شــانزده 
ساله بودم در شیراز، گاهی به جلسات آنها 
می رفتم و با آنها مناظره می کردم... و در 
جلسات عقاید و مباحث خودمان در قم هم 
بررســی زیادی درباره آنها کرده بودیم که 
اینها دقیقاً رابطه با استعمار دارند. در دامن 
روس ها متولد شدند و در آغوش انگلیس 
ها پرورش یافتند و در خدمت آمریکایی ها 
قــرار گرفتند و اآلن هم در حال حاضر چه 
دفاع سختی از سوی کنگره آمریکا از آنها 
می شــود و نشــان می دهد که تا چه حد 

مورد عالقه و حمایت آنها هستند، من این 
را کامال می دانستم، دوستان عزیز دیگری 
هم که از روحانیون در آن گروه بودند آنها 
هم بحمداهلل روشــن بودند و لذا سخت در 
مقابل این درخواســت، مقاومت کردیم و 
اصرار آنها سبب شد که ماده قانون اساسی 
را در مورد مذهب رســمی طوری ببندیم 
که به اصطالح ما طلبه هــا »نفی ماعدا« 
کند، یعنی غیــر از کلیمی ها، و نصاری و 
زرتشت که سه اقلیت سنتی مورد حمایت 
قانون از قدیم بودنــد و در کتب فقهی ما 
هم به عنوان اهل کتاب شــناخته شده اند 
و نــزد فقها به عنوان، اهل ذمه محســوب 
می شوند، دیگری را شامل نشود. ما چنان 
قانون اساسی را نوشتیم که دقیقاً مذاهب 

ساختگی استعمار را نفی کند.

به هرحال همه زحمت زیادی کشیدند ما 
هم زحمت زیادی کشــیدیم که توانستیم 
مســاله مذهب را بصــورت پخته، عاقالنه، 
خوب و با در نظر گرفتن حقوق همه افراد 
به تصویب برســانیم. در صحن مجلس هم 
من از این اصل دفاع کردم و با اســتدالل 
های مختلف و با حوصله فراوان نمایندگان 
را قانع کردیم که این ماده را تصویب کنند.

تمجید امام خمینی)رحمة اهلل عليه( از معظم له

موقعی کــه مذهب شــیعه را که مذهب 
اکثریّت مردم کشــور ماســت در مجلس 
خبــرگان مطــرح کــردم و از آن دفــاع 
نمودم برادری از اهل ســّنت )آقای مولوی 
عبدالعزیز( بر خالف انتظاری که از ایشان 
داشــتیم بعد از دفاع من وقــت گرفت و 
مخالفت کــرد. من با یک بیــان منطقی 
به جواب ایشــان پرداختم و روشن کردم 
که در یک مملکــت، باالخره باید قوانین، 
ازیک مذهب پیروی کند و دو مذهب و سه 
مذهب نمی شــود در احکام عمومی حاکم 
باشد، البّته بقّیه مذاهب باید محترم باشند 
و از تمام حقوق شهروندان بهره مندگردند 
ولی تعّدد قوانین حاکم بر کشــور ممکن 
نیست، افراد در مسائل داخلی زندگی خود 
آزادنــد )مانند ازدواج و طالق که مســائل 
شخصّیه و احوال شخصّیه نامیده می شود( 

ولی در مســائل عاّمه، باید پیرو یک قانون 
باشــند، بعد که امام را زیارت کردم ایشان 
فرمودنــد: »من از تلویزیون دفاع شــما را 
دیدم وشــنیدم و خیلی خوشم آمد، خوب 
و منطقی دفاع کردید و حّق مســأله را ادا 
نمودید. لذا ایشان پسندیده بودند و اظهار 

محبت هم کردند«.

روایت معظم له از تصویب اصل والیت 
فقیه در قانون اساسی

به  اسالمی  انقالب  خواســتیم  )نمی 
سرنوشت مشروطه دچار شود(

گفتنی اســت عوامل لیبرالــی در مجلس 
خبرگان نفوذ کرده بودند و البته در اقلیت 
بودند. این مسأله منحصر به بنی صدر هم 
نبود. اینها دست و پا می زدند که مواد قانون 
اساسی را به سمت لیبرالیسم بکشند. ما و 
دوســتان که اکثریت بودیم می خواستیم 
قانون را به سمت اسالم و انقالب نه شرقی 
و نه غربی بکشــیم. خیلی فعالیت کردیم 
وقتی مــاده والیت فقیه بــا آن اختیارات 
تصویب شد، بنی صدر عصبانی شد و بلند 
شد و گفت؛ پس برای رییس جمهور چی 
باقی ماند؟ چرا اختیارات رییس جمهور را 
به ولی فقیه دادید؟ رییس جمهور موقعیت 
باالیی در قانون دارد. بنی صدر می خواست 
همه اختیارات را بردارند به رییس جمهور 
بدهند. بنی صــدر پیش بینی می کرد که 
رییس جمهور شــود و همه اختیارات را به 

دست می گیرد.

لذا یکی از عواملی که باعث شد به تصویب 
اصــل 110 روی بیاوریــم جلوگیــری از 
نفوذ افکار لیبرالی بــود. چون حتی پیش 
نویس قانون اساســی هم که نوشته شده 
بود برخــی از آن افکار در آن بود. شــاید 
هم بدون ســوء نیت بود چون هنوز فضا، 
فضای شاهنشاهی بود. درست است که در 
شورای انقالب تصویب شده بود ولی چون 
دستگاه طاغوتی تازه عوض شده بود، فضا 
هنوز بکلی تغییر نکرده بود. یک مقدار هم 
مالحظه خارجی ها بود فکر می کردند که 
حاال اگر این اصل بیاید آنها چه می گویند 
داخلی ها چه می گویند. مطرح می شد که 
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غربی ها نمی پسندند و غیره.

البته حضرت امام نمي خواســتند بگویند 
ایــن کار را بــه نفع خــودش مي کند. در 
اندیشه امام این مســاله پررنگ بود. بحث 
هاي والیت فقیــه در نجف با پیش نویس 

قانون اساسي مخالف بود.

امام بخاطــر علو طبعي که داشــت نمي 
خواســت خودش ایــن کار را انجام دهد 
منتهي کســاني که در مجلــس خبرگان 
بودند مي دانســتند که اگر کسي این کار 
را انجام ندهد فردا مشــکل ســاز خواهد 
بود. شبیه دوران مشروطه مي شد. تجربه 
مشــروطه سبب شد که این اصل به قانون 
اساســي اضافه شد االن هم اگر این مساله 
نبود حال و هواي دیگري در کشور حاکم 

داشت.

تحلیلــی بر تصویب اصــول13 گانۀ 
اقتصادی قانون اساسی

من به حکم اینکه در تمام مراحل تصویب 
اصول ایــن قانون حاضر بــودم و در تمام 
مذاکــرات خصوصــی و عمومی شــرکت 
داشتم و تمام بحث ها را با دقت دنبال می 
کردم، و به تمام این اصول سیزده گانه رأی 

موافق داده ام.

لذا با اطمینان می گویم که اصول ســیزده 
گانه اقتصــادی و امور مالی این قانون دور 
از هر گونه تعصب و مبالغه، از مترقی ترین 
اصول قانون اساســی جمهوری اســالمی 
اســت و دقیقاً منطبق بر موازین اسالم و 
مدارک فقهی و فتــاوای مراجع مخصوصاً 
فتاوای)امام( و ضامن همه قشرها مخصوصاً 

مستضعفان است.

تفسیر اصل 44 قانون اساسی

ظرافتی کــه در اصل 44 بکار رفته و قیود 
و شرایطی که در اصول دیگر برای مالکیت 
شــخصی و خصوصی ذکر شده به ما نشان 
می دهد که با این قیود ممکن نیســت در 

آینده سرمایه داری زنده شود.

اشــتباه بــزرگ طرفداران حــذف بخش 
خصوصی این است که آنها میان مالکیت و 
مدیریت سرمایه نتوانسته اند فرقی بگذارند. 

آنچه جامعه را به سوی یک جامعه طبقاتی 
پیش می برد مدیریت ســرمایه اســت نه 

اصل مالکیت مشروط و مشروع.

بی شــک اگر اصــول مصــوب اقتصادی 
ایــن قانون به طور دقیق پیاده شــود این 
وابســتگی به طور قاطــع از میان می رود 
و کشــور ما به سوی یک اقتصادخودکفا و 

مستقل سوق داده خواهد شد.

سخن آخر: )مسئوالن به قانون اساسی 
پایبند باشند(

در خاتمه باید نســبت به قانون شــکنی 
هشــدار داد و گفت، وقتی کــه خبرگان 
مــردم با آرای مــردم انتخاب شــده اند، 
از  دانشگاهی،  واســاتید  متعدد  مجتهدان 
جهات حقوقی، شرعی، مسائل روز، نیازها 
و ضــرورت هــا را در نظــر گرفتند و یک 
قانون اساســی نوشته اند. باید به آن عمل 
کرد. قانون هم فقط قانون اساسی نیست. 
قانون اساسی که سهل است، حتی رعایت 
مقــررات راهنمایی و رانندگی هم ضرورت 

دارد. قانون اساسی که جای خود دارد.

متاسفانه قانون گریزی در خیلی ها هست، 
هر جایی که برخالف میلشان است قانون 
را دور می زنند و این، مشکالت زیادی در 

جامعه ایجاد می کند.

حال آنکه اگر در یک کشور رییس جمهوری 
باشد و بگوید قانونی را که مجلس تصویب 
کرده، من اجرا نمی کنم. این معنی اش این 
اســت که مجلس جایگاهی ندارد، دستگاه 
قضایی بگوید قانونــی که مجلس تصویب 
کرده، قابل اجرا نیست، این هم یعنی اینکه 
قانون جایگاهی ندارد. یا دســتگاه قضایی 
چیزی را قبول کند ادارات بگویند ما نمی 
توانیم پشت این قضایا بایستیم، این چیزی 

جز آنارشیسم و هرج و مرج نخواهد بود.

منابع:
1. پــس از پیــروزی )مجموعــه مقاالت، یادداشــت 
هــا، مصاحبه هــا و اطالعیــه های )اســفند7531 تا 

شهریور9531(.
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مقاله

ابوطالب حامی رسالت و مؤمن قریش
تهیه و تحقیق: معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چکیده: 

ابوطالب از جمله کســانی بود که با هزینه 
کرد همه ســرمایه های مــادی و معنوی 
خویش، تأثیر بسیار مهّمی در حفظ اسالم 
از خطرات جامعه عرب جاهلی داشــت. او 
عمــوی پیامبر و یکی از صاحبــان نفوذ و 
بزرگان مکه بود. حمایت های او از پیامبر از 
زمان کودکی و به عهده گرفتن سرپرستی 
آن حضرت شروع شــد. با شروع بعثت نیز 
او یکی از اولیــن حامیان نهضت نبوی بود. 
ابوطالــب لحظه ای از حمایت کامل خود از 
پیامبر- حتی به قیمت رویارویی مستقیم با 
اشراف قریش - دست نکشید و این حمایت 

را تا آخرین روزهای حیاتش نیز ادامه داد.

نهضت پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 
علیه باورهای شــرک آلــود و خرافی عرب 
جاهلی، مبارزه ای همه جانبه بود. اّما حفظ 
وضع ناگوار دوران جاهلّیت عربی، تضمین 
کننده منافع مادی و غیرمادی بســیاری از 
قدرتمندان جامعه عقــب افتاده آن روزگار 
بود. رسالت روشــنگرانه پیامبر، آن منافع 
را به خطر می انداخــت. بنابراین صاحبان 
قدرت با همه تــوان خود در صدد مقابله با 
رسول خدا برآمدند. در مقابل، کسانی بودند 
که همه سرمایه و نفوذ معنوی شان را در راه 
حمایت از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
و اهــداف متعالی توحیدی او هزینه کردند. 
یکی از مهم ترین این اشــخاص، ابوطالب 

عموی پیامبر بود.

ابوطالب کیست؟

ابوطالب، بیش از هشت دهه پیش از هجرت 
و 35 ســال قبل از عام  الفیل زاده شد.)1( 
پــدر او عبدالمطلب و مادرش فاطمه دختر 
عمرو بن عائذ مخزومی اســت.)2( ابوطالب 
و عبــداهلل، پدر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(، 

برادران پدری و مادری بودند.)3(

نام او عبدمنــاف بــود و »ابوطالب« کنیه 
اش بود اما با همین کنیه مشــهور شد.)4( 
گزارش هــای تاریخی ای وجــود دارد که 
نام او را »عمران« معرفــی کرده اما از این 
گزارش ها از سوی مورخین ضعیف ارزیابی 

شده است.)5(

ابوطالب بــازرگان بود و عطر و گندم خرید 
و فــروش می کــرد.)6( او یکی از صاحبان 
نفــوذ و بزرگان قریش و مکــه بود. ابن ابی 
الحدید درباره ابوطالب می نویسد: »ابوطالب 
و پدرش »عبدالمطلــب« بزرگ »قریش« 
و امیر و ســرور »مکه« بودنــد و مردم آن 
ســامان و مهاجرین و مســافرین این شهر 
تاریخــی و زائران بیت خــدا را پذیرایی و 
رهبری می کردند«.)7( حضرت علی)علیه 
الســالم( درباره ابوطالب می  فرماید: »پدرم 
در عین ناداری، ســروری کرد و پیش از او 
هیچ فقیری سروری نیافت«.)8( درباره جود 
و ســخاوت او گفته شده که روزهایی که او 
اطعام می داد دیگر کســی از قریش اطعام 

نمی کرد.)9(

ابوطالب، وقار و حکمت حکما و هیبت ملوک 
را داشت و به گفته اکثم  بن صیفی، حکیم 
عرب، حکمت، ریاســت و حلم در ابوطالب 
گرد آمده بــود.)10( به دلیل درایت و نفوذ 
کالمش در میان قریش، تیره های مختلف 
هنگام ستیز او را داور قرار می دادند. از وی 
به عنوان بانی سّنت سوگند در شهادت برای 
اولیای دم )قسامه( یاد کرده اند.)11( سنتی 

که در اسالم نیز ادامه یافت.)12(

حمایت های همه جانبه ابوطالب در همه 
مراحل حیاتش از پیامبر اکرم)صلی اهلل 

علیه و آله(

حمایت ابوطالب از پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( چیزی نیست که بعد از بعثت آن 
حضرت آغاز شده باشد. ابوطالب، از آغازین 

سال های حیات پیامبر اسالم، سرپرست و 
حامی او بود و تــا آخرین روزهای حیاتش 
نیز، به رغم تمام مشکالت و فشارها، دست 

از این حمایت نکشید.

عبداهلل، پدر رســول خدا، پیش از تولد آن 
حضرت درگذشته بود. محمد هنوز کودکی 
شــش هفت ســاله بیش نبود که مادرش 
را نیز از دســت داد. در هشــت سالگی نیز 
عبدالمطلب که سرپرســتی اش را به عهده 
داشــت، وفات یافت. عبدالمطلب در هنگام 
وفات کفالت و نگهــداری پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( را به ابوطالب ســفارش و توصیه 

کرد.)13(

ابوطالب بــه پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( 
بیشــتر از فرزندان خود محبت می کرد. از 
رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( روایت شده 
اســت که پس از وفات »فاطمه بنت اسد« 
همسر ابوطالب فرمود: »امروز، مادرم وفات 
کــرد«. و او را در پیراهن خویش کفن کرد 
و در قبرش فرود آمــد و در لحد او خوابید 
و چون از ایشان پرسیدند چرا برای فاطمه 
بنت اســد چنین بی تاب شده ای؟ فرمود: 
»او به راستی مادرم بود زیرا، کودکان خود 
را گرســنه می گذاشت و مرا سیر می کرد. 
آنان را گردآلود می گذاشــت و مرا تمیز و 
آراســته می نمود، و راستی که مادرم بود«.

)14(

ابوطالب حتی قبل از بعثت پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه وآله( به خوبی می دانست که فرزند 
برادرش به مقام نبوت خواهد رســید، زیرا 
مورخان نوشته اند در سفری که ابو طالب با 
کاروان قریش به شام رفت، برادرزاده دوازده 
ســاله خود محمد را نیز بــا خویش همراه 
برد. در این سفر عالوه بر کرامات گوناگونی 
کــه از او دید همین که کاروان با راهبی به 
نام »بحیرا« که ســالیان درازی در صومعه 

مشغول عبادت بود و آگاهی از کتب عهدین 
داشت و کاروان های تجارتی در مسیر خود 
به زیارت او می رفتنــد برخورد کردند، در 
بین کاروانیان، محمد)صلی اهلل علیه و آله( 
که آن روز دوازده ســال بیش نداشت نظر 
راهب را به خود جلب کرد. »بحیرا« پس از 
اندکی خیره شــدن و نگاه های عمیق و پر 
معنی، به کاروانیان گفت این کودک به کدام 
یک از شما تعلق دارد؟ جمعیت به ابوطالب 
اشــاره کردند. او اظهار داشت برادرزاده من 
است. بحیرا گفت این طفل آینده درخشانی 
دارد. ایــن همان پیامبری اســت که کتاب 
های آسمانی از رسالت و نبوتش خبر داده 
اند و من تمام خصوصیات او را در آن کتب 

خوانده  ام!)15(

»ابوطالب« پیش از این برخورد نیز از قرائن 
دیگر به نبوت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله( و معنویت او پــی برده بود. در یکی از 
سالها آســمان مکه برکتش را از اهلش باز 
داشت و خشکســالی سختی به مردم روی 
آورد. ابوطالب دســتور داد تا برادرزاده اش 
محّمد را که کودکی شــیرخوار بود حاضر 
ساختند. پس از آنکه کودک را در حالی که 
در قنداقه ای پیچیده شــده بود به او دادند 
در برابر کعبه ایستاد و با تضرع خاصی سه 
مرتبه طفل شیرخوار را به طرف باال انداخت 
و هر مرتبه می گفت: پروردگارا! به حق این 
کودک، باران پر برکتی بر ما نازل فرما. چیزی 
نگذشــت که توده  ای ابر از کنار افق پدیدار 
گشت و آســمان مکه را فرا گرفت، سیالب 
آن چنان جاری شــد که بیم آن می رفت 
مسجد الحرام ویران شود. همین جریان که 
داللت بر آگاهی ابوطالب از رسالت و نبوت 
بــرادرزاده اش از آغاز کودکــی دارد ایمان 
وی را به پیامبر مي رســاند. ابوطالب بعدها 
اشعاری سرود که مضمون آنها چنین است: 
»او روشن چهره ای است که ابرها به خاطر 
او می بارند، او پناهگاه یتیمان و حافظ بیوه 
زنان اســت* هالک شوندگان از بنی هاشم 
به او پناه می برند و بوســیله او از نعمتها و 
احسانها بهره می گیرند* او میزان عدالتی 
اســت که یک جو تخلــف نمی کند و وزن 
کننده درستکاری اســت که توزین او بیم 

اشتباه ندارد«.)16(

ابوطالــب هنگام بعثت پیامبراســالم)صلی 
اهلل علیه وآله( و شــروع دعوت به اسالم نیز 
یکی از اولین حامیــان آن حضرت بود. بر 
پایه گزارش های تاریخی، هنگامی که او از 
اســالم آوردن فرزندش علی مطلع شد، نه 
تنها او را از دین جدید بازنداشت، بلکه به او 
گفت: »از دین پسر عمویت رویگردان نباش؛ 
او تو را جز به خیــر نمی خواند«.)17( نیز 
نقل شده که وقتی ابوطالب پیامبر)صلی اهلل 
علیــه و آله( وعلی را درحال نماز دید وعلی 
در طرف راســت آن حضرت بود، به جعفر، 
دیگر فرزندش گفت: »در کنار پسر عمویت 
قرار گیر و در جانــب چپ او نماز بخوان«.

)18(

ابوطالب نه تنها خود برای محافظت و کمک 
بــه پیامبر، از هیچ تکاپویــی فروگذار نمی 
کرد بلکه دیگــران را نیز به این کار دعوت 
می کرد. او به برادر خود حمزه هنگامی که 
اسالم آورد گفت: »ای ابویعلی بر دین احمد 
صبر کن و دینت را آشــکار ساز، خداوند به 
صبــر موّفقت کند و کســی را که از جانب 
پروردگارش حّق و حقیقت را آورده با عزمی 
راســتین حفظ کن، ای حمزه، کافر نباش! 
همانا مرا خوشحال کردی که گفتی ایمان 
آورده ای، پس در راه خدا یاری رساننده به 
رسول خدا باش. ایمان خود را برای قریش 
آشکار ســاز و بگو که احمد ساحر نیست«.

)19(

حمایــت های بی دریغ ابوطالب از رســول 
اکرم)صلی اهلل علیه وآله( در برابر فشارها و 
تهدیدهای قریش، مطلبی است که از تتبع 
کتاب های تاریخی برای هر پژوهشــگر بی 
طرفی ظاهر می شــود. وی با آنکه در زمان 
بعثت رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 75 
سال داشت، با وی در انجام رسالتش همراه 
شــد و در دیدارها و گفتگوهایش با سران 
قریش، رســما حمایت خویش را از او اعالم 

کرد.)20(

از آنجا که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
یکــی از اعضای تیره بنی هاشــم از قبیله 
قریش بــود، اشــراف و قدرتمندان قریش 

ابتدا کوشــیدند بدون رویارویی مســتقیم 
با مجموعه بنی هاشــم، با حمایت عناصر 
مخالف با رســالت جدید، در صدد تضعیف 
جایگاه ابوطالب برآیند. بدین سبب در یوم 
االنذار که دعوت شدگان بیشتر از بنی هاشم 
بودند، برخی از اعضای برجســته هاشمی 
مانند ابولهب - دیگر عموی پیامبر- وی را 
شــماتت کردند. آنگاه که در همین جلسه 
رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( علی)علی 
السالم( را برادر، وصی و خلیفه خود خواند، 
گروهی با تمسخر به ابوطالب گفتند: »به تو 
فرمان داد که از فرزندت اطاعت کنی«!)21( 
در این جلســه زمانی کــه ابولهب در حین 
صحبت های رســول خدا)صلی اهلل علیه و 
آله( اعتراض کرد، ابوطالب در دفاع از پیامبر 

برآمد.)22(

با آشــکار تر شــدن دعــوت محمد)صلی 
اهلل علیه وآله(، ســختگیری ها بر ابوطالب 
گسترش یافت. بنابر منابع تاریخی، بزرگان 
قریش سه بار نزد او آمدند و از وی خواستند 
تا مانع دعوت برادرزاده اش شــود. در دیدار 
نخســت، ابوطالب با موضع نگرفتن در برابر 
بزرگان قریش، کوشــید تــا ضمن گفتاری 
مســالمت جویانه، آنها را مجــاب کند. در 
دیــدار دوم، قریش خواهان تســلیم کردن 
محمد)صلــی اهلل علیه و آله( بودند و او که 
بیشــتر زیر فشــار قرار گرفته بود، کوشید 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( را از خطرهای 
دعوتش آگاه کند. اما در نهایت مشــرکین 
با اعتراض و تهدیدهای بســیار زیاد نزد او 
آمدند. در اینجا بود که ابوطالب با تمام قوا 
از رســول خدا حمایت کــرد و به او گفت: 
»برو در مأموریتت ثابت قدم باش ای فرزند 
برادرم و هر آنچه می خواهی را بر زبان بران 
که به خدا ســوگند من تو را در برابر هیچ 

چیز به کسی تسلیم نمی کنم«.)23(

پس از این حمایت هــای ابوطالب بود که 
سران اشــراف و مشــرکین قریش در پی 
بســتن پیمانی بــر آمدند تا بــا محاصره 
اقتصادی مســلمانان و قطع همه روابط با 
آنها، اتحادشــان را در هم بشــکنند. از این 
رو، از ابتدای ســال هفتم بعثت، مسلمانان 
به اجبار در منطقه ای که بعدها »شعب ابی 

13
98

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل

13
98

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
2425

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



طالب« خوانده شــد در تحریم اقتصادی و 
اجتماعی مســکن گزیدند.)24( ابوطالب از 
کسانی بود که در شعب دارایی خود را انفاق 
کردند.)25( در شعب ابی طالب، ابو طالب از 
همه کارهای خود دست کشید و فداکاری 
را به جایی رســانید که اضافه بر ســاختن 
برج های مخصوصی بخاطــر جلوگیری از 
حمله قریش، هر شــب پیامبر را از خوابگاه 
خود بلند می کــرد و جایگاه دیگری برای 
استراحت او تهیه می نمود و فرزند دلبندش 
علی)علیه السالم( را به جای او می خوابانید.

)26(

پس از اینکه پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( از 
طریق وحی الهی از معدوم شــدن عهدنامه 
محاصره اقتصادی مطلع شد، ابوطالب این 
خبر را به مشــرکان قریش رســاند و وعده 
داد که اگر محمد راســت نگفته باشد، او را 
بــه قریش تحویل دهد. قریش پذیرفت و با 
مشــاهده صحت این خبر غیبی، عهدنامه 
نقض شد و بنی هاشم و مسلمانان در سال 
دهم بعثت از محاصــره بیرون رفتند.)27( 
اعتماد به نفس ابوطالب در بیان این سخن 
میان مشرکان قریش، نشان دهنده اعتقاد 
راســخ وی به گفته هــای پیامبر)صلی اهلل 

علیه و آله( است.

حضــور ابوطالب جلوی آســیب رســانی 
مشــرکان به پیامبر را می گرفت؛ از این رو 
او در هشتادمین ســال زندگی خود، همه 
بنی هاشــم و بنی مّطلــب را دعوت کرد تا 
به حمایت از رســول خدا برخیزند که جز 
ابولهب، همگی پذیرفتند. ابوطالب چون یک 
پارچگی بنی هاشــم را در حمایت از رسول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله( دید، فضیلت های 
پیامبر را برای آنان باز گفت و جایگاهش را 
نشــان داد تا بر استواری رأی شان بیافزاید.
)28( ابوطالب حتی وقتی در بســتر مرگ 
بود، به بنی عبدالمّطلــب وصیت کرد که: 
»شــما هرگز بهتــر از آن چه از محمد می 
شــنوید و او بدان امر می کند، نمی یابید؛ 
پس از او پیروی و او را یاری کنید تا رشــد 
یابیــد«.)29( نیز در همین حالت از او نقل 
شده که خطاب به بنی هاشم فرمود: »شما 
را درباره محمد سفارش به نیکی می کنم... 

ای گروه قریش... برای او یاور و برای حزب 
او حامی باشــید، به خدا قسم کسی راه او 
را نمی رود مگر اینکه هدایت می شــود و 
کســی که هدایت او را بپذیرد، خوشبخت 
می شــود،  و اگر ازعمر من باقی مانده بود و 
در اجل من تاخیر می افتاد سختی او را به 
جان می خریدم و در مقابل بالها از او دفاع 

می کردم«.)30(

بنابر نقل ابن شهرآشوب، ابوطالب در بخشی 
از وصیت نامه اش به صورت شعر این گونه 
به یاری پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( وصیت 
کرد که: »چهار نفر را به یاری پیامبر خوبی، 
سفارش می کنم: فرزندم علی و بزرگ قوم 

عّباس و حمزه و جعفر را.)31(

جــای خالــی حمایــت هــای ابوطالب از 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( پس از مرگ 
او مشخص شــد. پس از وفات او جسارتها 
به حدی رســید که مشرکین قریش، خاک 
بر ســر مبارک رسول خدا)صلی اهلل علیه و 
آله( می ریختند و شــکمبه های حیوان را 
بر سر و شــانه اش می انداختند و در حال 
نماز و عبادت، به اذیــت و آزار او و یارانش 
می پرداختند تا جایی که رسول خدا فرمود: 
»کفار قریش نتوانســتند بــا وجود عمویم 
ابوطالب کارهای ناشایســت نسبت به من 

انجام دهند، تا این که او وفات کرد«.)32(

جایگاه ابوطالب نزد پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه و آله(

به خاطر حمایت هایی که ابوطالب از پیامبر 
داشــت، نبی مکرم اســالم)صلی اهلل علیه 
وآله( بســیار به او عالقه داشت و همیشه او 
را گرامی می داشت. بعد از رهایی از شعب 
ابی طالب و پس از وفات ابوطالب آن چنان 
فضای آن جامعه بــر پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( تنگ شــد که رسول خدا سال وفات 
»ابوطالب« را - که در همان ســال حضرت 
خدیجه همسر پیامبر نیز وفات یافته بودند 
- »عام الحزن« یعنی سال غم ها و اندوه ها 
نامید.)33( در همان وقت بود که »جبرئیل« 
بر پیامبر نازل شــد و خطاب کرد: »دیگر از 
مّکه خارج شــو؛ زیرا یاور و کمک تو از دنیا 

رفته است!« )34(

جمالت برجــای مانده از پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیــه وآلــه( که هنگام دیــدن جنازه 
ابوطالــب بر زبان راند، تصویــر کاملی را از 
جایــگاه ابوطالب نزد آن حضرت ترســیم 
می کنــد. آن حضرت فرمود: »عمو! کودک  
بودم مرا پروراندی. یتیم بودم مرا سرپرستی 
کردی و در بزرگی مرا یاری نمودی. خداوند 

به جهت من تو را سزای نیکو دهد«.)35(

پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( روز وفات 
ابوطالب، در حالی که به شدت محزون بود 
و می گریست، به امیرمؤمنان دستور غسل 
و کفــن او را داد و بــرای وی طلب رحمت 
کــرد.)36( و هنگامی که به محل دفن وی 
رسید، فرمود: آن گونه برای تو طلب آمرزش 
و شــفاعت می کنم که جــن و انس دچار 

شگفتی شوند.)37(

بیانات نبوی درباره عظمت ابوطالب و جایگاه 
رفیع او فراوان هستند؛ در روایتی آمده که 
رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( به جابربن 
عبداهلل انصــاری فرمود: »در ســفر معراج 
چهار نور را دیدم. از جانب خدا خطاب شد: 
این عبدالمطلب، این عمویت ابوطالب، این 
پــدرت عبداهلل و این مادرت آمنه اســت«.

)38(

محمد بن ســعد و دیگر بزرگان اهل سنت 
درباره محبت رســول خدا )صلی اهلل علیه 
واله( به جناب ابوطالب می نویسند: »پیامبر 
بــه عقیل بن ابی طالب گفــت: من تو را از 
دوجهت دوســت دارم، اّوال به خاطر اینکه 
با مــن خویشــاوندی داری، ثانیا به خاطر 
آنکه می دانم عمویم ابوطالب تو را دوســت 

داشت«.)39(

ایمان ابوطالب

متأســفانه گروهی از دانشمندان مسلمان 
با اســتدالل هایی سســت، زندگی سراسر 
فــداکاری و حمایت آمیز ابوطالب از پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیــه وآله( را نادیده گرفته 
و این مرد بزرگ را به کفر و شــرک متهم 

کرده اند.

در طول تاریخ، پاسخ های فراوانی از سوی 
علمای شیعه و بعضا ُســّنی به این تهمت 

ســخیف داده شده، تا آنجا که بعضی از این 
پاسخ ها به صورت تألیفات مستقلی منتشر 
شده اند؛ برخی از این تألیفات عبارت اند از:

1. »أســنی المطالب فی نجاۀ أبی طالب«، 
تألیف احمد زینی دحالن، مفتی شــافعی 

مکه مکرمه

2. »ایمان ابی طالب«، تألیف شیخ مفید

3. »الحجۀ علــی الذاهب الــی تکفیر ابی 
طالب«، تألیف سید فخار بن معد

4. »منیــۀ الطالب فی إیمــان ابی طالب«، 
تألیف سید حسین طباطبایی یزدی حائری

5. »بغیــۀ الطالب فی ایمــان ابی طالب«، 
تألیف سید محّمد عباس تستری هندی

6. »مقصد الطالب فی إیمان آباء النبی و عّمه 
أبی طالب«، تألیف میرزا حسین گرگانی

7. »منــی الطالب في ایمــان ابی  طالب«، 
تألیف محمد بن احمد بن حســین خزاعی 

نیشابوري

8. »القول الواجب فــی ایمان أبی طالب«، 
تألیف شیخ محمدعلی فصیح هندی

9. »منیــۀ الراغب فی ایمــان ابی طالب«، 
تألیف محمدرضا طبسی نجفی

10. »مواهب الواهب فی فضائل أبی طالب«، 
تألیف شیخ جعفر نقدی

11. »ابوطالب مؤمــن قریش«، عبداهلل بن 
علی الخنیزی و... .

شواهد ایمان ابوطالب

ابن ابــی الحدید معتزلی می نویســد: »با 
ســندهای فراوان که برخــی ازعّباس بن 
عبدالمّطلب و برخی از ابوبکر بن ابی قحافه 
است، روایت شده که ابوطالب وفات نکرد تا 
اینکه شــهادتین را گفت و این خبر مشهور 
است که ابوطالب هنگام وفات، سخن آهسته 
ای گفــت، وبرادرش عّباس به آن گوش فرا 

داد«.)40(

از جمله مســائلی که ایمان جناب ابوطالب 
را ثابت می کند شــعرها و کلماتی است که 
ایشان در عرصه  های مختلف سروده است. 
او در شــعری پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( را 

این گونه توصیف می کند که: »ما محّمد را 
یافتیم پیامبری مانند موسی که به پیامبری 
او در اول همه کتاب ها به نام او تصریح شده 

است«.)41(

همچنین ایشان در سروده ای دیگر و خطاب 
به پادشاه حبشه که به مسلمانان در مقابل 
ستم مشــرکین پناه داده بود، پیامبر اسالم 
را ایــن گونه معرفی کرده اســت که: »باید 
بدانــد که بهترین مردم محمد اســت و او 
وزیر موسی و حضرت مسیح است. برای ما 
هدایتی آورد مثل هدایتی که آن دو آورده 
اند پس هر کدام از آنها به امر و فرمان خدا 
هدایت می کند و حفظ می شود* بندگان 
خدا عالقه ویژه ای به وی دارند و نسبت به 
کسی که خدا او را به محبت خود اختصاص 
داده است این عالقه بی مورد نیست«.)42(

از دیگر قرائن قابل اقامه بر ایمان ابوطالب، 
موضوع حمایت های او از پیامبر و ایثارگری 
هایش در این راه اســت کــه پیش از این 
مورد اشاره قرار گرفت. ابوطالب معموال این 
حمایت ها را در قالب شعر نیز بیان می کرد؛ 

برخی از مضامین این اشعار از این قرارند:

»ای شاهد خدا! تو گواهی ده که من بر دین 
پیامبرم احمد)صلی اهلل علیه وآله( هستم«.

)43(

»همانا خداونــد پیامبرش محّمد را گرامی 
داشت، پس گرامی ترین خلق خدا در میان 
مردم و بهتریِن بنی هاشــم، احمد است. او 
کســی اســت که بعد از نبود پیامبری، از 

جانب خدا فرستاده شد«.)44(

»فرســتاده پــروردگار را یــاری کــردم با 
شمشــیری چــون صاعقه از رســول خدا 
پشــتیبانی می کنم همانند پشتیبانی که 

برایش دل می سوزاند«.)45(

او در قصیــده بســیار معروفی کــه به نام 
»قصیده المیه« شــناخته می شود، خود را 
ایــن گونه معرفی می کنــد که: »هیچ گاه 
گوش به ســخن مالمتگران فــرا نداده ام و 
ذره ای به کفــر و عصیانگری متمایل نمی 

باشم«.)46(

نیز در شعر دیگری خطاب به پیامبر)صلی 

اهلل علیه و آله( مــی فرماید: »ای برادرزاده 
تا ابوطالــب در میان خاک نخوابیده و لحد 
را بستر نساخته هرگز دشمنان به تو دست 
نخواهند یافت* بنابراین از هیچ چیز مترس 
و مأموریت خود را ابالغ کن بشــارت ده و 
چشــم ها را روشن ساز* مرا به مکتب خود 
دعوت کردی و خــوب می دانم که هدفت 
تنها پنــد دادن و بیدار ســاختن من بوده 
است، تو در دعوت خود امین و درستکاری* 
مــن هم این را دریافتم کــه مکتب و دین 
محّمد بهترین دین و مکتب ها است«.)47(

ابن ابی الحدید از اشــعار مشــهور ابوطالب 
خطاب به پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( این 
شعر را نیز نقل کرده است :»تو پیامبر خدا 
محّمد هســتی و تو بزرگــوار، نورانی، آقا و 
مهتر، برای مهتران و کریمانی هســتی که 
پاکند و از نسل پاکانند. خوب اصل و نََسبی 
است نََســب تو که به عمرو )هاشِم( بسیار 

بخشنده و بی نظیر باز می گردد«.)48(

ابــن ابی الحدید پــس از ذکر اشــعار باال 
وبخشی دیگر از اشعار ابوطالب می نویسد: 
»اگر چه تک تک این اشعار، متواتر نیست 
اّما مجموع اشعار داللت بر یک امر مشترک 
می کند و آن تصدیق محّمد)صلی اهلل علیه 
وآله( است، و در نتیجه مجموع اشعار متواتر 

می شود«.)49(

از دیگر قرائن دال بر ایمان ابوطالب، شواهد 
موجــود در خطبــه ازدواج پیامبر)صلــی 
اهلل علیــه وآله( با خضرت خدیجه)ســالم 
اهلل علیهــا( اســت. خطبه عقــد حضرت 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( بــرای حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه و آله( توســط جناب 
ابوطالب خوانده شــده اســت. او در ابتدای 
خطبه خدا را با اوصافی که موّحدین خطاب 
می کنند خطاب کرده و خود را منتســب 
به ابراهیم و اسماعیل)علیهم السالم( کرده 
است.)50( ضمن اینکه آیا مخالفین ایمان 
ابوطالب می توانند بپذیرند که یک مشرک 
خطبه عقد رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 
وحضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( راخوانده 

باشد؟!

قرینه دیگر در این میــان، ارتباط و اظهار 
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عالقه هایی اســت که از سوی پیامبر)صلی 
اهلل علیــه وآلــه( بــه ابوطالب ابراز شــده 
است. ســالها قبل از مرگ ابوطالب، پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه و آله( مأمور شد هیچ 
گونه رابطه دوستانه با مشرکان نداشته باشد، 
بــا این حال این همه اظهار عالقه و مهر به 
ابوطالب نشان می دهد که پیامبر)صلی اهلل 
علیــه و آله( او را معتقــد به مکتب توحید 
می دانسته است، و گرنه چگونه ممکن بود 
دیگران را از دوستی با مشرکان نهی کند و 
خود با ابوطالب تا سر حد عشق، مهرورزی 

کند؟!)51(

به هر حال ایمان ابوطالب، مسأله ای نیست 
که با انکار منکرین، قابل خدشــه باشد. به 
همین خاطر اســت که مــی بینیم روایات 
فراوانی از ائمه معصومین)علیهم الســالم( 
در این باره روایت شده است. برای مثال از 
امیر المؤمنین علی)علیه السالم( نقل شده 
اســت که فرمود: »به خدا ســوگند پدرم و 
جّدم عبدالمّطلب و هاشم و عبد مناف هرگز 
بُتی نپرســتیدند«. پرسیده شد: چه چیزی 
می پرستیدند؟ فرمود: »به طرف کعبه نماز 
می خواندند و بر دین ابراهیم بودند و به آن 

متمّسک بودند«.)52(

همچنین امام ســجاد)علیه السالم( فرموده 
اســت: »تعّجب می کنــم، خداوند تعالی 
پیامبرش را نهی کرد از اینکه زن مسلمانی 
را در عقد ازدواج مــرد کافر باقی گذارد، و 
فاطمه بنت اســد از زنانی بود که به اسالم 
ســبقت گرفت و تا زمان وفــات ابوطالب 
همسر او بود«.)53( از امام باقر)علیه السالم( 
نیز نقل شده اســت که فرمود: »اگر ایمان 
ابوطالب در یک کّفه ترازو و ایمان این مردم 
در کّفه دیگر قرار گیرد، ایمان او سنگین تر 

است«.)54(

از امام صادق)علیه السالم( نیز روایت شده 
که فرمود: »همانا اصحاب کهف ایمان خود 
را مخفی کردند و اظهار کفر کردند پس خدا 
به آنها دو پــاداش داد، و همانا ابوطالب نیز 
ایمان خود را مخفی و اظهار شرک کرد پس 
خداوند به او دو پاداش داد ]پاداش ایمان و 

پاداش کتمان و تقّیه[«.)55(

همچنین از آن حضرت در حدیثی دیگر و 
در واکنش به کســانی که ابوطالب را اهل 
ایمان نمی دانســتند نقل شده که فرمود: 
»دشــمنان خدا دروغ می گوینــد، همانا 
ابوطالب از همنشینان پیامبران و صّدیقان 
و شــهدا و صالحــان اســت و اینها خوب 

همنشینانی هستند«.)56(

از آن حضــرت حتی نقل شــد که فرمود: 
»سوگند به خدا که امیرالمؤمنین در هنگام 
حیات شان دستور می داد که از طرف پدر 
پیامبــر و مادرشــان و ابوطالب، حج به جا 
آورده شود و وصیت کرد که پس از مرگش 

نیز این حج به جا آورده شود«.)57(

از امام کاظم)علیه السالم( حدیثی نقل شده 
که مــی تواند برای ابوطالب، حالتی شــبه 
وصایت ثابت کند. از درســت بن ابومنصور 
نقل شده که وی از امام کاظم)علیه السالم( 
پرســید: آیا ابوطالــب، حّجت بر رســول 
خدا)صلی اهلل علیه و آله( بود؟ فرمود: »نه، 
لکن وصّیت هایــی را به امانت در نزد خود 
داشــت که به آن حضــرت داد«. راوی می 
پرســد: آیا آن وصّیت ها را داد برای اینکه 
ابوطالــب حّجت بر آن حضــرت بود؟ امام 
فرمود: »اگر ابوطالب حّجت بود آن وصّیت 
ها را به آن حضرت نمی داد«. راوی دوباره 
می پرسد: پس حال ابوطالب از جهت ایمان 
و کفرچگونه بود؟ امام فرمود: »او به پیامبر 
و آنچه آورده بــود اقرار کرد و وصّیت ها را 
به آن حضرت داد و همان روز وفات نمود«.

)58(

اســتدالل مخالفین ایمان ابوطالب به 
آیات قرآن!

یکــی از بهانــه هایی که متهــم کنندگان 
ابوطالب به شرک، بسیار به آن دست یازیده 
اند، اســتدالل به برخی از آیات قرآن است؛ 
نوع استدالل به آیات و پاسخ آن را در ادامه 

از نظر می گذرانیم.

آیه 26 ســوره انعام: خداوند در این آیه می 
فرماید: »َوُهــْم یَْنَهْوَن َعْنُه َویَْنأَْوَن َعْنُه َوإِْن 
یُْهلُِکوَن إاِلَّ أَنُفَســُهْم َوَمایَْشــُعُروَن«؛ )آنها 
دیگران را از آن بازمی دارند؛ و خود نیز از آن 
دوری می کنند؛ آنها جز خود را هالک نمی 

کنند، ولی نمی فهمند(. طبری و دیگران از 
طریق سفیان ثوری از حبیب بن أبی ثابت 
از کسی که او از ابن عّباس شنیده نقل کرده 
اند که ابن عّباس گفته است: این آیه درباره 
ابوطالب نازل شــده که دیگران را از اذیت 
کردن رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( نهی 
می کرد ولی خود از ورود به اســالم دوری 

می جست.)59(

نزول این آیــه درباره ابوطالب از چند 
جهت صحیح نیست:

اوال این حدیث، مرســل است و راوی بین 
حبیب و ابن عّباس مشّخص نیست و افراد 
غیر ثقه بی شــماری از ابــن عّباس روایت 
کرده اند و شــاید این شخص مجهول نیز 

یکی از آنها باشد.

ثانیا این حدیث را تنها حبیب بن ابی ثابت 
نقل کرده اســت، و اگر فــرض کنیم او فی 
نفسه ثقه است، ولی نمی توانیم در روایات 
وی موافق او باشیم، زیرا از سوی بسیاری از 
رجالیون مورد طعن قرار گرفته و به ویژگی 
هایی مانند کذب و تدلیس متهم شده است.

)60(

ثالثا روایات مســتند دیگری از ابن عّباس 
نقل شده که با این روایت مخالف است. در 
روایتی که طبری و ابن منذر و ابن ابی حاتم 
و ابن مردویــه از طریق علی بن ابی طلحه 
و عوفــی از ابن عّباس نقــل کرده اند آمده 
است: آیه، درباره مشرکان است که مردم را 
از ایمان آوردن به محّمد نهی می کردند و 
خــود از او دوری می گزیدند)61( و در این 

روایات هیچ نامی از ابوطالب نیست.

رابعا سیاق آیه کریمه این است: »َوِمْنُهم مَّن 
یَْســَتِمُع إِلَْیَک َوَجَعلَْنا َعلَی ُقُلوبِِهْم أَِکنًَّۀ أَن 
یَْفَقُهوُه َوفِي آَذانِِهْم َوْقًرا َوإِن یََرْوا ُکلَّ آیٍَۀ الَّ 
یُْؤِمُنوا بَِها َحتَّی إَِذا َجاُءوَک یَُجاِدلُونََک یَُقوُل 
َِّذیَن َکَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ أََســاِطیُر اْلَوَّلِیَن *  ال
َوُهْم یَْنَهْوَن َعْنُه َویَْنــأَْوَن َعْنُه َوإِن یُْهلُِکوَن 
ْم َوَما یَْشُعُروَن«)62(؛ )پاره ای از  إاِلَّ أَنُفَســهُ
آنها به ]ســخنان[ تو، گوش فرا می دهند؛ 
ولــی بر دلهای آنان پرده هــا افکنده ایم تا 
آن را نفهمنــد؛ و در گوش آنها، ســنگینی 
قرار داده ایــم. و ]آنها بقدری لجوجند که[ 

اگر تمام نشــانه های حّق را ببینند، ایمان 
نمی آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می 
آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می 
گویند: اینها فقط افســانه های پیشینیان 
اســت! * آنها دیگران را از آن بازمی دارند؛ 
و خود نیــز از آن دوری می کنند؛ آنها جز 
خود را هالک نمی کنند، ولی نمی فهمند(. 
روشن است که سیاق آیات صراحت دارد در 
اینکه منظور از آیات، کّفاری هستند که نزد 
پیامبر آمدند و با او مجادله کردند، و به قرآن 
نســبت دادند که افسانه های اقوام گذشته 
است، و همین افراد که دیگران را از پیروی 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و قرآن نهی می 
کردنــد، از او دوری گزیدند. با این توضیح 
باید بپرســیم این توصیفات چه ارتباطی با 
»ابوطالب« دارد کــه در طول حیاتش این 

کارها را نکرد؟!)63(

آیه 113 ســوره توبه: ســعید بن مسیب از 
پدرش نقل کرده که ابوطالب در حال احتضار 
درخواست پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( برای 
گفتن »ال اله اال اهلل« را نپذیرفت و بر آیین 
پدر و اجدادش درگذشت و پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( فرمود: »به خدا سوگند برای تو 
طلب آمرزش می  کنم تا نهی شوم«، آنگاه 
آیه 113 ســوره توبه نازل شد که: »ما کاَن 
لِلنَِّبيِّ َو الَّذیَن آَمُنوا أَْن یَْسَتْغِفُروا لِلُْمْشِرکیَن 
َو لَْو کانُوا أُولي  ُقْربی «؛ )بر پیامبر و کســانی 
که ایمان آورده اند، ســزاوار نیســت برای 
مشرکان استغفار کنند هر چند از خویشان 

آنان باشند(.)64(

اســتدالل به این آیه نیز بــرای اثبات بی 
ایمانی ابوطالب درست نیست؛ چرا که سعید 
بن مســیب، ناقل این ماجرا را از دشمنان 
امیرمؤمنان علی)علیه الســالم( است.)65( 
همین دشمنی به عنوان انگیزه این شخص 
برای جعل خبــر به هدف طعــن زدن به 

حضرت علی)علیه السالم( کافی است.

همچنین شأن نزول ادعا شده در این روایت 
جعلی، در تضاد با مضمون روایت صحیحی 
است که بسیاری از اهل سّنت در کتاب های 
شان آورده اند؛ در این روایت به سند صحیح 
از علی)علیه السالم( نقل شده که: »شنیدم 

مردی برای پدر و مادر مشــرکش استغفار 
می کرد. جریان را به عرض پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( رســاندم و این آیه نازل شــد«.

)66(

همچنین تعــدادی از علمای اهل ســّنت 
تصریح کرده انــد که این آیه در جنگ بدر 
در سال دوم هجری نازل شده است. قرطبی 
می نویســد: »ابن مســعود گفته: این آیه 
درباره أبی عبیده جراح نازل شد که پدر او 
عبد اهلل بن الجراح در روز احد و برخی گفته  

اند که در روز بدر کشته شده است«.)67(

به تصریح و روایت ابن مسعود این آیه درباره 
پدر ابوعبیده جّراح که در حال شرک و در 
جنگ با مسلمین کشته شده، نازل شده و 

شأن نزول آن ارتباطی با ابوطالب ندارد.

اســتدالل مخالفین ایمان ابوطالب به 
احادیث!

منکرین ایمان ابوطالب، عالوه بر آیات فوق، 
به احادیثی چند نیز تمسک جسته اند. برای 
مثال به حدیثی به نام »َضحضاح« تمسک 
کرده اند؛ بدین مضمون که شــخصی نزد 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( از ابوطالب 
یاد کرد و پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: 
»امید اســت که شفاعت من در روز قیامت 
برای او سودمند باشد. او )ابوطالب( در میان 
آبی جوشــیده از آتش قرار می گیرد که تا 

مغز او را می جوشاند«.)68(

در پاســخ به این حدیث بایــد گفت، اوال: 
این حدیث و دیگــر احادیثی که به عذاب 
ابوطالب در قیامت اشــاره دارنــد و به نام 
احادیث »ضخضاخ« در منابع حدیثی اهل 
سنت شــناخته می شوند را شخصی به نام 
مغیرۀ بن ابی شــعبه نقل کرده که عالمان 
شیعه از جمله عالمه مجلسی کینه و عداوت 
او را نســبت به بنی هاشــم و علی بن ابی 
طالب)علیه السالم( شرح داده  اند.)69( ثانیاً: 
بنا بر فرض این که ابوطالب کافر بوده، امید 
به شفاعت او - همان طور که در این حدیث 
از ســوی پیامبر ادعا شده - بی معنا است 

زیرا شفاعت شامل کافر نمی شود.)70(

غیر از این حدیث، بیانات دیگری با مضامینی 
مشابه آنچه در حدیث فوق آمده، در برخی 

از مصادر اهل سنت وارد آمده)71( که هیچ 
کدام شــان قابل پذیرش نیستند. چرا که - 
عالوه بر آنچه درباره حدیث فوق گفتیم در 
برخی از آنهــا راوی ای به نام »عبدالملک 
بن عمیرلخمی کوفی« وجــود دارد که به 
خاطر ســّن زیاد، حافظه اش ضعیف بود و 
درباره اش گفته شده که: »حافظ نبود و قّوه 

حفظش تغییر کرده بود«.)72(

جمع بندی:

قرائن ایمان و مناقشات دقیق در ادعای بی 
ایمانــی ابوطالب و دالیل فراوان دیگری که 
در این مختصر، مجال بحث درباره آنها پیش 
نیامد، شکی را در این باقی نمی گذارند که 
ابوطالب شــخصیتی مؤمــن و موّحد بوده 
اســت. اما باز هم جای این تعجب و حیرت 
عمیق وجــود دارد که چــرا »ابوطالب« از 
طرف جمعــی این چنین مورد بی مهری و 
اتهام قرار گرفته است؟! چگونه ممکن است 
کسی که با تمام وجود از پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه و آله( دفاع می کرد و بارها خود و 
فرزند خویش را در مواقع خطر همچون سپر 
در برابر وجود پیامبر اســالم قرار داد، مورد 

چنین اتهامی واقع شود؟!

محّققاِن باریک بین، چنین حدس زده اند 
که مــوج مخالفت بر ضد ابوطالب یک موج 
سیاسی است که از مخالفت »شجره خبیثه 
بنی امیه« با موقعیــت حضرت علی)علیه 
السالم( سرچشمه گرفته است؛ زیرا این تنها 
ابوطالب نیست که به خاطر نزدیکي اش با 
حضرت علي)علیه السالم( این چنین مورد 
تهاجم قرار گرفته؛ بلکه می بینیم هر کس 
در تاریخ اســالم به نحوی از انحاء، ارتباط 
الســالم(  علي)علیه  امیرمؤمنان  با  نزدیک 
داشــته، از این حمالت ناجوانمردانه برکنار 
نمانده اســت. در حقیقت ابوطالب گناهی 
نداشــت جز اینکه پدر حضرت علی)علیه 

السالم( پیشوای بزرگ اسالم بود!)73(

این در حالی اســت که هر کس تعصب را 
کنار گذاشــته و بی طرفانه ســطور طالئی 
تاریــخ را درباره ابوطالــب مطالعه کند، با 
ابن ابی الحدید شــارح نهج البالغه هم صدا 
شده و می گوید: »هر گاه ابوطالب و فرزند 
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برومندش نبود هرگز دین و مکتب اســالم 
بــه جای نمي ماند و قد راســت نمی کرد. 
ابوطالب در مکه به یاری پیامبر اکرم شتافت 
و حضــرت علی در یثــرب ]مدینه[ در راه 
حمایت از اسالم در گرداب مرگ فرو رفت«.

)74(
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»تعزیر و گستره آن«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

ضرورت پژوهش در تعزیر، وقتی دو چندان 
می شود که بدانیم در دنیای امروز، علیرغم 
پیشــرفت های متعدد علمی، ظهور و بروز 
جرائم جدید در ساحت جوامع انسانی انکار 
ناپذیر و هر روز رو به افزایش است، به نحوی 
که بســیاری از بزهکاری های نوظهور را می 

توان تحت عنوان جرائم تعزیری قرار داد.
هم چنین علیرغــم آنکه فقها از دوران های 
گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی، 
تحقیق و کاوش نمــوده و با نظریات دقیق 
خود درخت فقه و اجتهاد را تنومند و پر ثمر 
ساخته اند لیکن متأسفانه در مورد تعزیرات با 

همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
وقوع این نقیصه از آن جهت است که حکومت 
در اختیار حکام ستمگر بوده و فقهای شیعه 
در امور حکومتی دخالت نداشتند، لذا طرح 
مسائل تعزیرات و تحقیق و بیان جزئیات آن، 
امری بی فایده شمرده شده، در نتیجه به بیان 
کلیاتی از حدود در آثار فقهی بســنده شده 
است؛ چرا که تحقق عینی مسائل تعزیرات 
در قلمرو اختیارات حاکم اســت و عماًل به 
بسط ید امام و تشکیل نظام سیاسی براساس 

امامت بستگی دارد.
در این میان، از جمله پژوهش ها و تألیفات 

تعزیرات  11. تأدیب کودکان و نوجوانان  12. 
پاسخ به پرسش ها. 

گزارش محتوایی اثر
معنای تعزیر

مولّف در فراز ابتدایی اثر، معنای تعزیر را بر 
مبنای دیدگاه  هــای لغویون از جمله راغب 
اصفهانــی، ابــن منظور اندلســی، ابن اثیر، 
ابوعبدالرحمن الخلیل، ابن حّماد الجوهری، 
ابن فارس، عالمه فیروزآبادی، عالمه طریحی 
و عالمه مصطفوی مورد بررســی قرار داده، 
سپس معنای تعزیر را از منظر قرآنی، تحلیل 

کرده است.
مولّف در در تبیین مفهوم تعزیر اینگونه می 
نویسد: منظور از تعزیر در این مباحث، معانی 
منفی آن است، به عبارت دیگر، کلمه مذکور 
در نزد فقها در معانی منفی آن، یعنی منع، 
تأدیب، ضرب، لوم و سرزنش، که جامع آنها 
منع است. به کار می رود، در واقع هر کاری که 
مجرم را از جرم بازدارد تعزیر نامیده می شود.

مفهوم تعزیر از دیدگاه فقهای شیعه
نویسنده، از دیدگاه فقهای بزرگ شیعه مانند 
شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، محقق 
حلّی، فاضل اصفهانی، صاحب جواهر، صاحب 
ریاض، شــهید ثانی، ابن قدامه و جزیری به 
مفهوم لغــوی و اصطالحی تعزیر پرداخته و 
تفاوت های تعزیر را با حدود اسالمی بررسی 
نموده و به این نتیجه رهنمون شده که تعزیر 
در »لغت« و »شریعت اسالم« اعّم از تنبیه و 
مجازات بدنی است، و شامل هر گونه گفتار یا 
کرداری است که مجرم را از جرمش بازدارد.

گسترۀ تعزیر
مولّف در ادامه درصدد برآمده است تا به دو 
پرسش» قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم 
می  تواند برای هر گناهی از تعزیر اســتفاده 

کند؟« پاسخ دهد.
لذا حدود و قلمرو بزهکاری های مشــمول 
تعزیر را بررســی کرده، و دالیل لزوم تعزیر، 

بــر مبنای عموم ادله امر به معروف و نهی از 
منکر و روایات عام و استقراء نصوص خاصه، 

تبیین کرده است.
نویســنده هم چنین دالیل صاحب جواهر 
مبنی بر انحصار تعزیر بــه گناهان کبیره و 
نیز ادله فقهی ابن زهره و پیروانش بر گستره 
دامنه تعزیر را بررســی کرده و در نهایت از 
قرآن مجید و روایات و اجماع فقهای اسالم، 
و ضرورت اجرای حدود و تعزیرات در صورت 
ترک واجبات و انجام محّرمات را نتیجه گرفته 
و می  نویســد؛ تعزیر بــرای هر نوع گناهی 
واجب است، چه گناه کبیره و چه صغیره، چه 
حکم اّولی باشــد، و چه حکم ثانوی؛ و حّتی 

حکم حکومتی.
دالیل عدم انحصار تعزیر در تازیانه 

آراء و نظرات لغویون و برخی از فقها، بر این 
مسأله استوار است که تعزیر اگرچه در لغت 
به معنای تادیب است ولی در شرع به معنای 

»ضرب تازیانه« است.
در این بین، مولّف با اســتفاده از ادله شرعی 
و روایات و قرائــن دیگر، دالیل عدم انحصار 
تعزیر در تازیانه و ضرب را مورد نظر قرار داده 
و با استفاده از قراین هفت گانه ، تعزیر را به هر 
گونه مجازاتی اعّم از بدنی و غیر آن تفســیر 

کرده است.
کلمات اهل لغت ، کلمات فقهای شیعه و اهل 
ســّنت ،روایاتی که از تعزیر تعبیر به عقوبت 
کرده اســت ، روایاتی کــه از تعزیر تعبیر به 
تأدیب کرده است ، روایاتی که تعزیرات غیر 
بدنی را مطرح کرده است، تمّسک به قیاس 
منصوص العلّۀ و عناوین ثانویّه،  قرائن هفتگانه 
ای است که نویسنده با آن قرائن، اثبات می 
کند تعزیر فقط منحصــر به ضرب و تازیانه 
نیســت، بلکه هر آن چیزی کــه به نحوی 
عقوبــت عمل را در بر گیرد، در قلمرو تعزیر 
قابل تعریف اســت، لذا موارد غیرضرب که 
به نحوی عقوبت عمل حساب می شوند نیز 

مشمول تعزیر می باشد.
مقدار تعزیر

در ادامه نویســنده مقدار تعزیــر را با بهره 
گیری از سخنان فقها و نظرات دهگانۀ آنان و 
استنادات روایی ، ارائه کرده و معنای تخییر 
حاکم شرع و محدوده آن را مورد واکاوی قرار 

داده است.

طرق اثبات تعزیر
در شریعت اسالمی درباره کّمّیت اقرار مثِبت 
جرایم، دیدگاه  های مختلفی ابراز شده است. 
برخی، اصل را بــر کفایت یک بار اقرار برای 
اثبات جرم قرار داده و اســتثنائاتی را بر آن 
برشمرده اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً 
در گرو تکرار اقرار دانســته و اصل را بر تکرار 

اقرار نهاده  اند.
مولّــف نیز با طرح و بررســی نظرات فقهی 
صاحب جواهر، ابن ادریس و شــهید ثانی به 
عنــوان موافقان تکرار اقرار در اثبات تعزیر از 
یک سو، و طرح آرای فقهی آیت اهلل خویی و 
صاحب ریاض به عنوان موافقان کفایت یک 
بار اقرار برای اثبات تعزیــر، بر لزوم تکرار و 
تعدد اقرار ،برای اثبات تعزیر تأکید می ورزد.

محدوده عفو حاکم شرع درتعزیرات
هم چنین در این اثــر، محدودۀ عفو حاکم 
شرع در حدود و تعزیرات، با استناد به دالیل 

فقها مورد بررسی قرار گرفته است.
هــم چنین مولّف به اقــوال و دالیل قائلین 
بــه تفصیل و عدم تفصیل میان حقوق اهلل و 
حقوق النــاس پرداخته و در نهایت محدودۀ 
عفو را برای حاکم شــرع در حق اهلل و حق 
الناس اثبات کرده و می  نویسد؛ در تعزیرات، 
حاکم شــرع مطلقا حّق عفو و بخشش دارد، 
البّته مشروط به این که مصلحت چنین اقتضا 

کند.
منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامّیه

در ادامه نویسنذه به بررسی و تحلیل مجازات 
اعدام تعزیری از منظر فقه شــیعه و تحلیل 
موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن 

پرداخته است. 
معظم له به این پرســش کــه »آیا آخرین 
مرحله تعزیر اعدام اســت؟«، به دلیل تقابل 
مجازات اعدام تعزیری با مانع شرعی، و نقض 
غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات، 
به عدم جواز در صورت تکرار جرائم تعزیری 
حکم نموده، مگر در مواردی که روایت خاص 
معتبری وجود داشــته باشد، که باید مطابق 

آن عمل کرد.
فلسفۀ تعزیر

احکام تابــع مصالح و مفاســد یعنی دارای 
فلســفه و حکمت اند. احکام، مخصوصاً در 

بخش جزائیات و بویژه حدود و تعزیرات نیز، 
دارای فلســفه و حکمت بوده و برای ما قابل 
درک و فهم است؛ لذا مولّف بیش از هر چیز 
با کمک تحلیل عقلی، بخشی از این فلسفه و 

حکمت ها را بیان کرده است . 
مولف در بخشی از کتاب، در موضوع اجرا و 
یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام 
معصوم )علیه السالم( به فلسفۀ تعزیر در عصر 
غیبت اشاره کرده و می  نویسد: فلسفه حدود 
و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی 
است، و از این مطلب، بطالن عقیده کسانی 
که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت 
امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف باید 
تعطیل شود، روشن می گردد. چرا که الزمه 
این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون 

در جامعه اسالمی است .
بررسی فقهی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر 

و تادیب کودک 
در ادامه مولّف مشروعّیت و چگونگی تأدیب 
کــودکان و نوجوانــان را تحــت محورهای 
چهارگانه، »مشــروعّیت تأدیــب کودکان و 
نوجوانان، مقــدار و چگونگی تأدیب، تعیین 
کیستی مجری تأدیب کودکان و نوجوانان و 
لزوم حمایت از حقوق کودکان تحت تأدیب«، 

مورد بحث و بررسی قرار داده است.
پاسخ به پرسش ها

فراز پایانی کتاب، به مسائلی از قبیل، مالک 
اصلی تعزیرات در حکومت اســالمی، جرائم 
و بزهکاری هــای دارای تعزیر، مقدار تعزیر، 
عوامل تخفیف یا تشدید مجازات ها، مجری 
تعزیــر، تأدیب، فلســفه مجــازات ، تداخل 
مجازات های تعزیری و جریان قاعده درء در 
تعزیرات  پرداخته و در قالب پرسش و پاسخ 

به مخاطبان ارائه شده است.
الزم بــه ذکر اســت این کتــاب نفیس که 
دارای کتابنامــه  ای به صــورت زیرنویس و 
فهرســتی تفصیلی در ابتدای کتاب است، 
توسط ابوالقاســم علیان نژادی تدوین شده 
و برای نخســتین بار توسط مدرسه علمیه 
امام علی بن ابی طالب)علیه السالم(، در سال 
1383ش، در یــک جلد، در 179صفحه، به 
زیور طبع آراسته شده و تا کنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است.

ارزشــمند در زمینۀ تبیین حــدود و قلمرو 
تعزیــر در فضــای پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی،کتابی اســت با عنــوان »تعزیر و 
گســتره آن«، از حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی که به نوبۀ خود، تحولی در 
بررسی فقهی حدود و قلمرو تعزیرات ایجاد 
کرده است؛ چرا که در آن به تجزیه و تحلیل 
فقهی احکام مربوط به تعزیرات پرداخته شده 
و کیفیت اجرای تعزیرات توســط حکومت 

اسالمی تبیین گردیده است.
انگیزۀ تألیف

»تعزیر و گستره آن«، حاصل تحقیق عمیق 
و گسترده معظم له، پیرامون یکی از اساسی 
ترین ســواالت در مورد تعزیرات اســالمی 
)مجازات های اســالمی(؛ یعنی محدوده و 
گســتره آن و جایگاه آن در مباحث قضایی 
است که در ســال تحصیلی 1374-1373 
هجری شمسی در مسجد اعظم قم در حضور 
هزاران نفر از فضال و دانشمندان حوزه علمیه 
مطرح گردید و ســپس به امر معظم له در 
سال 1382 در قالب کتاب » تعزیر و گستره 

آن« تنظیم گشت.
ساختار

کتاب از یک مقدمه و دوازده فصل تشــکیل 
یافته، و در آن با رویکرد استداللی به احادیث 
و اقوال استناد شده، و نحوه عملکرد دادگاه 
 ها و تعیین مصادیق روشن تعزیرات اسالمی 
در عصر حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
عناوین فصــول دوازده گانۀ کتاب »تعزیر و 

گسترۀآن« عبارتند از: 
1. تعزیــر در نگاه لغت شناســان  2. تعزیر از 
دیدگاه فقهای بزرگ 3. نقاط اختالف تعزیر 
با حدود اســالمی  4. دایره تعزیر، یا گناهانی 
که مشمول تعزیر است  5. تعزیر منحصر به 
ضرب نیست! 6. مقدار تعزیر و معنی تخییر 
حاکم شــرع  7. طرق اثبات موضوع تعزیر 8. 
محدوده عفو حاکم شــرع در تعزیرات  9. آیا 
آخرین مرحله تعزیر اعدام است؟ 10. فلسفه 
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معارف اسالمی

پرسش : 

ســیره معصومین)علیهم السالم( در شکر 
گزاری از خدمات مردم چگونه بوده است؟

پاسخ اجمالی:

دوران  در  الســالم(  معصومین)علیهــم 
زندگــی، کمتریــن خدمت مــردم را با 
برترین ســپاس عملی پاســخ مي دادند، 
مانند عمل امام حســین)علیه السالم( در 
آزاد کردن کنیزي که به ایشــان، شــاخه 
گلــی هدیه داد و یا محبت ها و ســپاس 
های فوق العــاده پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( به نسبت به »شیماء« خواهر رضاعی 
شــان، و »ثویبه« که مدت کوتاهی دایه 
ایشان بود. این موارد جلوه های اندکی از 
سپاس عملی در زندگی معصومین)علیهم 

السالم( است.

پاسخ تفصیلی:

در سیره پیشوایان بزرگ اسالم، کمترین 
خدمت بــا بزرگترین نعمت پاســخ داده 
می شود. همانند داســتان معروف هدیه 
شاخه گلی از ســوي یکی از کنیزان امام 
حسین)علیه الســالم( به آن حضرت، که 
امــام در پاســخ کنیز را آزاد ســاختند و 
هنگامی که از حضرتش توضیح خواستند 
کــه این خدمت بــزرگ چگونه در مقابل 
آن کار کوچک قــرار می گیرد، فرمودند: 
بَنا اهلّلُ«)1(؛ )این گونه خداوند ما  »کذا اََدّ

را ادب کرده است(.

و نیــز در داســتان معــروف دیگری می 
خوانیم که امام حسن)علیه السالم( و امام 
حسین)علیه السالم( و »عبداهلّل بن جعفر« 
در یکی از ســفرها از قافله عقب ماندند و 
در بیابان تشنه شدند، از دور خیمه چادر 
نشــینی نظر آنان را به خود جلب کرد به 
ســوي آن رفتند پیر زنــي تنها در خیمه 
بود آنان را ســیراب کرد و گوســفندی را 
که تمام دارایــي اش بود برای تغذیه آنها 

آماده ساخت؛ آنان به پیرزن فرمودند: اگر 
به »مدینه« آمدی به ســراغ ما بیا شاید 
بتوانیــم این همه محّبــت را تا اندازه ای 
جبــران کنیم. پس از مدتي خشکســالی 
شــدیدی در بیابان های اطراف »مدینه« 
اتفاق افتاد به گونه ای که چادرنشینان به 
شهرها هجوم آورده و از مردم درخواست 
کمک می کردند، روزی امام حســن)علیه 
الســالم( در کوچه هاي »مدینه« پیرزن 
را مشــاهده کردند که از مــردم تقاضای 
کمــک می کند. حضرت او را صدا زد و از 
او پرســید به خاطر داری که من و برادر 
و پســر عمویم در بیابــان نزد تو آمدیم و 
تو بهترین کمــک را به ما کردی؟ پیرزن 
نیکوکار چیزی به خاطر نداشت ولی امام 
فرمــود: اگر تــو به خاطر نــداری من به 
خاطر دارم. سپس پول زیاد و گوسفندان 
فراوانی به او بخشــید و او را نزد برادرش 
امام حســین)علیه السالم( فرستادند، آن 
حضــرت نیــز عطایای زیادی بــه پیرزن 
دادند، ســپس او را به سراغ »عبداهلّل بن 
جعفر« فرســتادند، او نیــز مال زیادی به 
آن پیرزن بخشید. در پایان حدیث آمده: 
»صاَرْت ِمْن اَْغَنی الّناِس«)2(؛ )او یکی از 

ثروتمندترین مردم شد(.

داستان »شیماء« دختر »حلیمه سعدیه« 
خواهر رضاعی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
و محّبت و خدمتــی که آن حضرت به او 
کرد به خاطــر خدمات مادرش در دوران 
شیردادن، در بســیاری از تواریخ آمده؛ و 
خالصه اش این اســت کــه بعد از جنگ 
از طائفه »بنی  زیــادی  »حنین« گــروه 
سعد« و قبیله »حلیمه سعدیه« به اسارت 
درآمدنــد، هنگامی کــه پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( شیماء را در میان اسیران دید 
به یاد محبت های او و مادرش در دوران 
شیرخوارگی خود، برخاست و عبای خود 
را بر زمین گسترانیده و »شیماء« را روی 
آن نشــاند و با مهربانی از او احوال پرسی 
کرده و فرمودند: تو همان هســتی که در 
روزگار شیرخوارگی به من محبت کردی 
)مادرت نیز محبت کرد( این در حالی بود 
که حدود شــصت ســال از آن تاریخ می 

گذشت، »شیماء« از پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( تقاضا کرد اسیران طایفه اش را آزاد 
ســازد. پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: 
من ســهم خودم را می بخشــم، هنگامی 
که مســلمانان از این ماجرا آگاه شــدند، 
آنان نیز بــه پیــروی از پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله(، ســهم خود را بخشیدند و در 
نتیجه همه اســیران آن طایفه آزاد شدند 
و به این ترتیب بــه خاطر خدمت دوران 
شــیرخوارگی، گروه زیادی آزادی خود را 

باز یافتند.)3(

نظیر این شــکرگزاری و قدردانی عملی، 
معصوم)علیــه  پیشــوایان  حــاالت  در 
زندگي  تاریــخ  اســت.  فراوان  الســالم( 
پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیــه وآله(، جلوه 
های دیگــري از سپاســگزاری پیامبر در 
برابــر خدمات بندگان خــدا وجود دارد، 
اهلل  رســول خدا)صلی  شــیرخوارگی  در 
علیه وآلــه( زنی به نــام »ثویبه«، پیش 
از آن کــه »حلیمه ســعدیه« افتخار دایه 
بــودن پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآله( را 
پیــدا کند، چند روزی از شــیر فرزندش 
بــه نام »مســروح«، پیامبر را شــیر داد. 
پیغمبراکرم)صلــی اهلل علیه وآله( پس از 
هجرت، و پس از آن که اموالی در اختیار 
آن حضرت قرار گرفت، هیچ گاه »ثویبه« 
را فراموش نمی کــرد، و همواره تا پایان 
زندگی آن زن لبــاس و هدایایی برای او 
می فرستاد. آن زن بعد از جنگ »خیبر« 

چشم از جهان پوشید.

شــگفت آور این که در بعضــی از تواریخ 
آمده اســت که »ثویبه« کنیز »ابولهب« 
بود و هنگامی که به ابولهب بشــارت تولد 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( را داد او 
را آزاد کرد )پیدا است ابولهب در آن زمان 
به خاطر خویشــاوندی با پیامبر]صلی اهلل 
علیه وآله[ از تولــد پیامبر]صلی اهلل علیه 
وآله[ خوشحال شد که از برادرش عبداهلّل 
فرزنــدی به وجــود آمــد(. هنگامی که 
ابولهب بعد از آن همه دشــمنی با پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآله( از دنیا رفت، 
برادرش عباس او را در خواب دید ســؤال 
کرد: حالت چگونه است؟ گفت: در آتشم، 

مردم خدمات  از  تشکر  در  السالم(  معصومين)علیهم  سيره 

ولی شبهای دوشنبه مجازات من تخفیف 
مــی یابد و از میــان انگشــتانم آب می 
نوشم، و این به خاطر آن است که پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( دوشنبه متولد 
شــد، و من هنگامی که بشارت تولد او را 
از »ثویبــه« کنیز خودم شــنیدم، و آگاه 
شــدم که چند روزی پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه وآله( را شیر داد او را آزاد کردم.

)5(،)4(

پی نوشت:
)1(. کشــف الغمۀ فــي معرفۀ الئمــۀ )ط- القدیمۀ(، 
اربلــی، علی بن عیســی ، محقــق / مصحح: رســولی 
محالتی، هاشم ، بنی هاشــمی ، تبریز، 1831 ق ، چاپ 
اول ، ج  2، ص 13؛ بحــار النوار، مجلســی، محمد باقر 
بــن محمد تقی ، محقق / مصحــح: جمعی از محققان ، 
دار إحیاء التــراث العربي ، بیروت ، 3041 ق ، چاپ دوم، 
ج  44، ص 591، بــاب )مکارم أخالقه و جمل أحواله و 
تاریخه و أحوال أصحابه(. مانند این جریان در مورد امام 
حســن)علیه السالم( نیز نقل شده است؛ مناقب آل أبي 
طالب)علیهم السالم(، ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد 
بن علی ، عالمه ، قم ، 9731 ق ، چاپ اول ، ج  4، ص 81؛ 
بحار النوار، همان، ج  18، ص 372، باب )ما یجوز فعله 

في الصالۀ و ما ال یجوز و ما یقطعها و ما ال یقطعها(.
)2(. کشف الغمۀ في معرفۀ الئمۀ )ط- القدیمۀ(، همان، 
ج  1، ص 955؛ نــور البصار فــي مناقب آل بیت النبي 
المختار)صلی اهلل علیه و آله و ســلم (، شبلنجی، مؤمن 
بن حســن ، رضی ، قــم ، بی تا، ص 642؛ بحــار النوار، 
همــان، ج  34، ص 843، باب )مــکارم أخالقه و عمله 

و علمه و فضله و شرفه و جاللته و نوادر احتجاجاته(.
)3(. إعالم الوری بأعالم الهدی )ط- القدیمۀ(، طبرسی، 
فضل بن حسن ، اسالمیه ، تهران ، 0931 ق ، چاپ سوم ، 
ص 021؛ تاریخ االســالم و وفیات المشاهیر و العالم، 
الذهبی، شــمس الدین محمد بن احمد، تحقیق: عبد 
السالم تدمری، عمر، دار الکتاب العربی، بیروت، 3141 
قمری / 3991 م، الطبعه الثانیۀ، ج  2، ص 016؛ دالئل 
النبــوۀ و معرفۀ أحوال صاحب الشــریعۀ، البیهقي، أبو 
بکر أحمد بن الحسین، المحقق: قلعجي، عبد المعطي، 
دار الکتب العلمیــۀ، دار الریان للتراث، بیروت، القاهرۀ، 

8041 ق / 8891 م، الطبعۀ الولی، ج  5، 991.
)4(. سبل الهدی و الرشاد في سیرۀ خیر العباد، الصالحي 
الشامي، محمد بن یوسف، تحقیق و تعلیق: عادل أحمد 
عبدالموجود، معوض، الشــیخ علــي محمد، دار الکتب 
العلمیۀ، بیروت، 4141 ق / 3991 م، الطبعۀ الولی، ج 
 1، ص 673، الباب الول )في مراضعه(؛ السیرۀ الحلبیۀ، 
حلبی شــافعی، ابوالفرج، دار الکتــب العلمیۀ، بیروت ، 
7241 ق،  چــاپ دوم، ج  1، ص 421، باب )ذکر رضاعه 
و ما اتصل به(؛ کحل البصر فی سیرۀ سید البشر، قمی،  
شــیخ عباس، موسســه البالغ ، بیروت ، 9241 ق،  چاپ 

اول، ص 54، )ذکر أرضاع الظئار لنبینا المختار(.
)5(. اخالق در قــرآن ، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و 
تنظیم: جمعی از فضالء، مدرســه االمــام علی بن ابی 
طالب)علیه الســالم(، قــم ، 7731 ش،  چاپ اول ، ج 3، 

ص 49.
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احکام شرعی

حکم ارشاد جاهل به حکم یا موضوع

پرسش: آیا ارشــاد جاهل در موارد جهل به حکم واجب و در 
موارد جهل به موضوع جایز یا مستحب است؟

پاســخ: در موارد جهل بــه حکم واجب اســت و در جهل به 
موضوع الزم نیست مگر اینکه موضوع خطرناکی باشد. 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر تک تک آحاد

پرسش: با وجود نهادی برای امر به معروف در نظام جمهوری 
اســالمی، آیا وظیفه امر به معروف و نهــی از منکر از دیگران 
ســلب می شود؟ و در صورت تداخل کار آنها با دیگران، تکلیف 

چیست؟

پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر یک حکم عام است و همه 
به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنین نهادی 
سلب مسؤولیت از دیگران نمی کند و موارد تداخل را با برنامه 

ریزی باید حل کرد. 

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

پرســش: آیا کســی که امر به معروف می کنــد باید دارای 
شرایطی باشد تا این کار بر او واجب گردد.

پاســخ: امر به معروف و نهی از منکر بــر تمام افراد عاقل و 
بالغ با شــرایط زیر واجب اســت: 1- کسی که می خواهد امر و 
نهی کند باید یقین داشــته باشد که طرف مقابل مشغول انجام 
حــرام یا ترک واجبی اســت. 2- احتمال دهد که امر و نهی او 
اثردارد، خواه اثر فوری داشــته باشــد یا غیر فــوری، کامل یا 
ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3- در 
امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این 
باشــد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی 
قابل توّجه نســبت به او یا بعضی از مؤمنین می رســاند واجب 
نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقّدس 
اسالم اهّمّیت زیادی به آن می دهد )مانند حفظ اسالم و قرآن 
و استقالل ممالک اسالمی، یا حفظ احکام ضروری اسالم(، باید 
اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشــد. 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برابر بدعت ها

پرســش: ایا در مقابل بدعت هــا نیز همه افــراد باید امر به 
معــروف و نهی از منکر کنند و یا این کار برای کســانی واجب 

می باشــد که عالم بر تمام مسائل دینی می باشند؟

پاســخ: هرگاه بدعتی در اسالم واقع شــود )مانند منکراتی 

که دولتهای ناصالح به نام اســالم انجــام می دهند( بر همه، 
مخصوصاً علمای دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار 
کنند و اگر ســکوت علمای دین موجب هتک مقام علم، یا سوء 
ظّن به علمای اسالم شــود، اظهار حق به هر نحوی که ممکن 

باشد واجب است، هرچند بدانند تاثیر نمی کند. 

نهی از منکر در وسایل عمومی

پرسش: گاهــی که در تاکسی یا اتوبوس سوار می شویم راننده 
نوار موســیقی زن روشــن می کند اگر انسان بداند با تذکر وی 
ممکن اســت نــوار را خاموش کند اما بعد از پیاده شــدن وی 

دوباره روشن می کند وظیفه اش چیست؟

پاسخ: بایــد تذکر دهد و به وظیفه نهی از منکر با زبان خوش 
توأم با ادب و منطق عمل کند. 

تعریف مفسده

پرسش: منظــور از مفسده در مقام ترک یا وجوب عمل به امر 
به معروف و نهی از منکر چیست؟

پاسخ: مفسده در لغت به چیزی گفته می شود که علت فساد 
و تباهی اســت و در اصطالح فقه، در حوزه احکام فردی به هر 
چیزی گفته می شــود که زمینه گناه را برای انسان فراهم می 

کند و در حوزه احکام اجتماعی چیزی اســت که موجب بروز 
ناهنجاری، درگیری و اختالف، سستی عقاید مردم و ضررهای 
مختلــف می گردد کــه در جای خود مورد اســتفاده قرار می 

گیرد. 

قلمرو حریم خصوصی

پرســش: نظر حضرت عالی در خصوص تعریف و قلمرو حریم 
خصوصی افراد چیست؟

پاسخ: منظــور از حریم خصوصی اموری است که جزء اسرار و 
مسائل شخصی محسوب می شود. 

عدم جواز تفّحص درباره دیگران

پرسش: چنانچه زن و مردی، که بین آنها علقه زوجّیت وجود 
نــدارد، در خیابان یا در هر محّل عمومــی دیگر در حال ترّدد 
باشند، اّما رفتار آنان کاماًل عادی بوده، و موجب اخالل در نظم 
عمومی، یا جریحه دار شدن احساسات دیگران نشوند، آیا افراد 
حقیقی، یا حقوقی مانند نیروی انتظامی، بسیج، امر به معروف 

و مانند آن، مجاز به تفّحص و بررســی رابطه آنان هستند؟

پاسخ: تفّحــص درباره دیگران جایز نیست؛ مگر این که مسأله 
به صورت گسترده درآید و سبب آلودگی اجتماع شود.
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