


طلیعه سخن
فرا رســیدن ماه محرم و ایام ســوگواری و 
عزاداری ساالر شــهیدان و سرور آزادگان 
جهــان حضرت ابا عبداهلل الحســین)علیه 
الســام( و یــاران با وفایش بیــش از هر 
چیز، تلنگری است برای تأمل و تعّمق  در  
ســاختار معرفتی و فقهی نهضت حسینی؛  
چرا که فقاهت، شــالودۀ اصلی امامت ائمۀ 
معصومیــن )علیهم الســام( را در بر می 

گیرد.

از این رهگذر فریضۀ امر به معروف و نهی از 
منکر مهمترین عنصر در  فقاهت حسینی 
اســت؛ )أُِریُد أَْن آُمَر بِالَْمْعُروِف َو أَنَْهی َعِن 
الُْمْنَکر؛ می خواهم »امر به  معروف « و »نهی 
از منکر« کنم(؛ فریضه ای به شــدت صلح 
محور که  جنگ طلبی و خشــونت را  نفی 
می کنــد و اینچنیــن کام نورانی پیامبر 
اکــرم صلّی اهلّل علیه و آله کــه فرمود:»اِنَّ 
لَِقْتِل الُْحَسْیِن علیه الّسام َحراَرًۀ فی ُقُلوِب 
الُْمؤمنیَن ال تَْبُرُد اَبَداً؛ برای شهادت حسین 
علیه الســام ، حرارت و گرمایی در دلهای 
مؤمنان اســت که هرگز ســرد و خاموش 
نمی شــود«  بر مبنای فقاهت حسینی به 
شــدت معنا می یابد، لذا شــاهدیم مردم 
در سراســر جهان به  امام حســین)علیه 
السام( عشق می ورزند و به بازتولید قیام 
آن حضــرت در برهه های مختلف تاریخی  

اهتمام می ورزند.

نمونۀ عینــی این  مســألۀ را می توان در 
تطورات ایران پس از اسام مشاهده نمود، 
چرا که  علیرغم فتح ایران توسط حاکمان 
اسام خافتی ، لیکن مردم ایران فقه  صلح 
محور اهل بیت علیهم السام  را برگزیدند 
که بر مدار  امر بــه معروف و نهی از منکر 

استوار است.

 و از آنجا که تراژدی به تولید معنا و فرهنگ 
می انجامد، لذا  شالوده های فرهنگ ایران 
پس از اســام، با تراژدی امام حسین علیه 
السام شکل گرفته است که نهضت فقهی 
سربداران و انقاب فقهی اسامی ایران به 

نوبۀ خود موید این مدعاست.

ســبقۀ تاریخی فقه الحسین )علیه السام( 
را می توان  در ســیرۀ نبوی جستجو نمود، 
چرا که رسول گرامی اسام نیز با پرهیز از 
جنگ طلبی،  از هر راهی برای ایجاد صلح 
و سازش بهره می گرفت که صلح حدیبیه 
و فرمان عفو و بخشش مردم مّکه که در آن 
زمان  کانون تمام دشمنان اسام بود بیانگر 

رویکرد صلح طلبانۀ آن حضرت است.

هم چنین آن حضــرت هیچ گاه به اختیار 
به جنــگ روی نمی آورد و جنگ های آن 
حضرت نیز با رویکرد تدافعی و پیشگیرانه، 
در راستای ممانعت از تجاوزها و فشارهای 
ناجوانمردانه مشــرکان به جــان و اموال 

مسلمانان  صورت می گرفت.

در حکمت علوی و سیرۀ امام مجتبی )علیه 
الســام( نیز به مانند ســیرۀ نبوی و دیگر 
ائمۀ معصومین )علیه السام(، جنگ طلبی 

و ستیزه جویی به شدت بی معناست.

در تبیین این مســأله می توان به ماجرای 
حکمیت اشاره کرد که  به علت تقابل فقه 
جهاد محور خوارج، با فقه صلح محور امام 
علی )علیه السام( ، در نهایت به تکفیر آن 
حضرت  منتهی گردید و این پدیدۀ شــوم، 
مقدمه ای شد برای لعن امام در نظام اموی 
و اینچنین با فقه جهاد محور نظام خافتی 
، خوارج و اندیشۀ تکفیر شکل گرفت و بنی 
امیه از طریق ایجاد دارالکفر در داراالسام، 
لعن اهل بیت)علیهم السام( را رقم زد که 
خوی جنگ طلبی نظام خافتی، به قتل و 

کشتار فجیع کربا انجامید.

همۀ این مســائل از تالی فاسدهای متعدد، 
فقه جنگ طلبانۀ نظــام خافتی حکایت 
دارد همانگونه که  در دوران حکومت عمر، 
کاخ ســازی و دنیا پرســتی و فساد رواج 
یافت و شــخصیت هایی هم چون سعد بن 
ابی وقاص از ســابقین در اسام در مکه و از 
اصحاب نامدار پیامبر اسام )صلی اهلل علیه 
وآله(، به فساد و  کاخ سازی روی آورد، در 
عصر کنونی نیز داعش با الهام از فقه جهاد 
محور نظام خافتی، با نکاح جهاد و مسائل 
مختلف جنسی و مالی در نهایت به فساد و 

فروپاشی منتهی گردید.

بر خاف سیســتم خافتی با رویکرد فقه 

جهــادی )تقلیــل گرایی جهــادی و دفع 
حدأکثری(  که دارالکفر را در داراالســام 
نهادینه می ســازد، لیکــن در مکتب اهل 
بیت )علیهم الســام(  به ویژه در فقاهت 
حسینی  با رویکرد فقه الدفاع و فقه امر به 
معروف و نهی از منکر، داراالسام همیشه 
داراالســام باقی می مانــد و عام گرایی و 
جذب حدأکثری بر مدار فقه امر به معروف 

و نهی از منکر محقق می شود.

لذا شــاهدیم آن حضرت به هیچ عنوان در 
مدینه نجنگید و در مکه نیز به مباحثات و 
احیای  امر به معروف و نهی از منکر اهتمام 
ورزیــد و از آنجا که احتمــال ترور امام در 
مکه وجود داشــت آن حضرت برای خنثی 
کردن توطئه ترور و نیز حفظ حرمت حرم 
خدا و برای اینکه خونــش در مّکه ریخته 
نشود، حج را به عمره تبدیل کرد و از مّکه 
خارج شــد و با احتجاج به نامه های مردم 
کوفه و با همراهی خانــواده امام از مکه تا 
کربا، اوج صلح طلبی آن حضرت به منصۀ 

ظهور رسید.

مواجهه امام با حر نیز به شــدت صلح آمیز 
بود و آن حضــرت تصریح کرد که چنانچه 
کوفیان از خواســت خود پشیمان شده اند، 

باز می گردد.

در روز عاشــورا نیــز امام حســین)علیه 
الســام( با اتخاذ رویکرد دفاعی حتی در 
نحوۀ آرایش خیمه ها که حالت نعل اسبی 
داشت و حفر خندق در پشت این خیمه ها، 
و نیز هشــدار آن حضرت به یارانش مبنی 
بر اینکه  شروع کننده جنگ نخواهد بود، و 
نیز نصیحت و موعظه مکرر سپاه دشمن از 
صبح تا عصر عاشورا، همه و همه از فقاهت 
بــی بدیل آن حضرت بر مــدار فقه امر به 

معروف و نهی از منکر حکایت دارد.

همۀ این مسائل بیانگر ظرفیت عظیم فقه 
الحســین و حکمت و عقانیت شیعی  در 
تولید معنا و مفهوم جهانشــمول در  ظلم 
ســتیزی،صلح طلبی، خانــواده محوری و 
معنویت گرایی اســت که نمود واقعی آن 
را مــی توان در راهپیمایــی عظیم اربعین 
حســینی و عشق آحاد مردم جهان به امام 

حسین )علیه السام(  مشاهده نمود.
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دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در این دیدار توصیــه های مهمی خطاب 
به مسؤوالن ارشــد سیستان و بلوچستان 
ارائه و بــا تاکید بر حساســیت و اهمیت 
فوق العاده اســتان، بر لزوم توجه دقیق به 
اقتضائات برنامه ریزی در این عرصه تاکید 

کردند.

معظم له اشتغال را یکی از مشکات مهم 
اســتان سیستان و بلوچســتان دانسته و 
خطاب به مســؤوالن این استان فرمودند: 
باید بــرای حــل مشــکات اقتصادی و 

معیشــتی مــردم این خطه تمــام توان و 
ظرفیت ها را بکار گیرید.

ایشان با اشــاره به جایگاه متفاوت و مهم 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، نیاز به 
همدلی و همکاری بیشــتر بین مسؤوالن 

و مقامات استان را متذکر شدند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
وحدت شــیعه و ســنی و دیگــر مذاهب 
را عامل مهمی در خنثی ســازی نقشــه 
های شوم دشــمنان دانسته و فرمودند: با 

همدلی، وحدت و شــناخت مقاصد شــوم 
دشــمنان و نیــز ارتباط چهــره به چهره 

بسیاری از مشکات حل شدنی است.

ایشــان همچنین خواستار تقویت مدارس 
علمیه اســتان به منظــور ارتقای مباحث 

دینی و فرهنگی شدند.

در ابتــدای این دیدار نماینــده ولی فقیه 
و استاندار سیســتان و بلوچستان گزارش 
کاملــی دربــاره آخرین وضعیت اســتان 

خدمت معظم له ارائه کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار حجت االسام والمسلمین قمی 
رییس سازمان تبلیغات اسامی، با اشاره به 
گزارش ارائه شده از سوی وی، خاطرنشان 
کردند: شکی نیســت که ما اصولی داریم 
که بــه هیچ وجه نمی توانیــم آنها را رها 
کنیم؛ از جمله آن مســألۀ عزاداری محرم 

و صفر است.

ایشــان با تاکید بر لزوم تدبیر مناسب در 
این خصوص، اظهار داشتند: اگر این امور 
را رها کنیم اســباب دردســر اســت، اگر 
بخواهیم عمل کنیم باید به شــکلی باشد 
که هم پروتکل های بهداشتی رعایت شود 
و هم از جنبه های معنوی و مذهبی غافل 
نشویم؛ همان گونه که در مورد نماز جمعه 

هم این دستور داده شده است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
تصریح کردند: اگر ضابطــه و معیاری در 
این خصوص نداشــته باشــیم، مشکاتی 
پیــش خواهد آمــد، بنابرایــن قطعا باید 
متولیان امــر در این خصوص توجه کافی 
و الزم را داشــته باشند تا هم دغدغه های 

مذهبــی و دینی مردم مــورد توجه قرار 
گیــرد و هم پروتــکل های بهداشــتی و 

سامت آنان حفظ شود.

معظم له با تاکید بر این که به هیچ قیمت 
نمی توان جلوی برگزاری مراســم عاشورا 
را گرفــت، افزودند: در زمــان رضاخان با 
عاشــورا چه کردند؟ اما همــه دیدند که 

کاری از پیش نبردند.

ایشــان در ادامه به مشــکات موجود در 
کشــور از جمله مباحث اقتصادی اشاره و 
تصریح کردند: ما همان گونه که مشکات 
فرهنگــی را بیان می کنیم به مشــکات 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم هــم می 
پردازیــم؛ در این خصوص بیانیه ای صادر 
کردیم تا مردم بدانند مراجع هم نسبت به 
گرانی هــا انتقاد می کنند و تذکرات الزم 

را می دهند.

معظــم لــه ورود روحانیــت به مســائل 
اجتماعــی از جمله کمک آنان به مدافعان 
ســامت را ســتوده و تاکیــد کردند: در 
شرایط حســاس و خطیری که بسیاری از 

بیماران و مبتایان کرونایی فراری بودند، 
ورود روحانیــت و طاب بــه این عرصه و 
کمک بــه بیماران و حتی غســل و کفن 
و دفــن مرحومان تاثیر بســیار زیادی در 
جامعه گذاشــت و این خود از بهترین نوع 

تبلیغات تاثیرگذار است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
بــر لزوم بهره گیری بهتر و بیشــتر از این 
ظرفیت تاکید کرده و اظهار داشــتند: این 
نوع فعالیت هــا و کمک های روحانیت از 
طرفی تبلیغ اســت و از جهتی دیگر نشان 
مــی دهد که روحانیت و حوزه ها در کنار 

مردم و همدردشان هستند.

ایشــان درباره نــذورات نیز خاطرنشــان 
کردند: نذوراتی که مقید به شروط و قیود 
خاصی اســت مثا در شب عاشــورا و یا 
فان غذا و فان حسینیه است، تغییر این 
نوع نذورات مشــکل است و باید به شکلی 
مناسب و با رعایت جهات بهداشتی انجام 
پذیرد، اما نذوراتی که مقید نیست را می 

توان تغییر داد.

ه العظمی مكارم شيرازی )دامت برکاته( 
ّ
توصيه های مهم حضرت آيت الل

خطاب به مسؤوالن ارشد سيستان و بلوچستان 

حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازی در ديدار رييس سازمان تبليغات اسالمی

لزوم برگزاری عزاداری محرم با رعايت پروتكل های بهداشتی
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1یادداشت

چکیده :

گرچــه عصر زندگــی امــام هادی)علیه 
الســام( عصر اختناق و اســتبداد بود و 
امــام بــرای فعالیت علمــی فرهنگی در 
و  نداشت  آزادی عمل  ســطح گســترده 
از ایــن نظر فضــای جامعه بــا عصر امام 
باقر)علیه الســام( و به ویــژه عصر امام 
صادق)علیه السام( تفاوت فراوان داشت، 
اما آن حضرت در همان شرائط نامساعد، 
عاوه بر فعالیت هــای فرهنگی از طریق 
مناظرات، مکاتبات، پاســخگویی به سؤال 
ها و شــبهات، و تبیین بینش درست در 
برابــر مکاتب کامی منحــرف، راویان و 
محدثان و بزرگانی از شیعه را تربیت کرد 
و علوم و معارف اسامی را به آنان آموزش 
داد و آنان این میــراث بزرگ فرهنگی را 
به نســل های بعدی منتقل کردند. شیخ 
طوســی، تعداد شــاگردان آن حضرت و 
کســانی را که از ایشــان در زمینه  های 
مختلف علوم اســامی، حدیث نقل کرده 

اند، 185 نفر می داند.

مقدمه:

15 ذی الحجۀ، ســالروز والدت امام علی 
النقی)علیــه الســام(، دهمیــن امام ما 
شیعیان اســت. فضای پرخفقان و فشاری 
که حکومت وقت عباســی در ایام امامت 
آن پیشوای بزرگ تشــیع بر آن حضرت 
و کلیت جامعه شــیعی تحمیل کرده بود، 
تا حدود زیادی مانع تشعشــع نور امامت 
و تأللؤ پرتوهای هدایت جناب شــان شد. 
با این حال تاش های علمی و مجاهدت 
های فرهنگی حضرت هادی)علیه السام( 
حتی در آن شرایط خاص و غیرعادی نیز 
ادامه داشت و منشأ برکات فراوانی گردید 
که در این نوشــته کوتاه، مروری اجمالی 

بر آن می کنیم.

ویژگی های شخصی امام هادی)علیه 
السالم(

امام  فرزنــد  النقــی«  »علــی  حضــرت 
جواد)علیهمــا الســام( و کنیزی بود که 
گروهــی از مورخیــن نامش را »ســمانه 
مغربیــه« ( و گروهی دیگر »سوســن« ( 
دانسته اند. »هادی« و »نقی« از شناخته 
شــده ترین و مشــهورترین القاب ایشان 
است. ( گفته شــده از این روی ایشان را 
»هادی« لقب داده اند که در زمانه خود، 
به ســوی  بهترین هدایــت کننده مردم 
خیر بــوده اند. ( اقامت جبری ایشــان و 
فرزندشــان یعنی امام یازدهم شیعیان از 
ســوی حکومت در منطقه ای ســامراء به 
نام »عســکر« ( موجب ملقب شــدن این 
دو امام همام به »عســکریین« نیز شــده 
اســت. ( کنیه امام هادی)علیه الســام( 
»ابوالحســن« بــوده اســت و در منابــع 
الثالث«  با »ابوالحسن  همیشه از ایشــان 
نام برده شــده ( تا از ابوالحسن اول یعنی 
امــام کاظم)علیه الســام( و ابوالحســن 
دوم یعنی امام رضا)علیه الســام( متمایز 

گردد. (

امامت امام هادی)علیه السالم(

امام هادی)علیه السام( در سال 220 هـ 
ق و بعداز شهادت پدرشان امام جواد)علیه 
الســام( هنگامی که سنی حدود شش یا 
هشت سال داشتند، به امامت رسیدند. از 
آنجایی که شــیعیان، مسائل و شبهات و 
تردیدهای مربوط بــه چگونگی به امامت 
رسیدن شخصی در کودکی و قبل از بلوغ 
را درباره امام جواد)علیه الســام( تجربه 
کــرده بودند، دربــاره امــام هادی)علیه 
الســام( تردید و حــرف و حدیثی پدید 
نیامــد. از ایــن رو همــه پیــروان امام 
جواد)علیه السام( به جز چند نفر معدود، 

امامت حضرت علی النقی)علیه السام( را 
معصومین  تصریحات  و  روایات  پذیرفتند. 
به امامت امام هادی)علیه السام( فراوان 
اند و برای مثــال توســط راویانی مانند 
اســماعیل بن مهران، ابوجعفر اشــعری و 

خیرانی نقل شده اند. 

امام  از  نقل شده  احادیث  کیف  و  کم 
هادی)علیه السالم( در یک نگاه

منابــع حدیثــی معروف شــیعه همچون 
کتب اربعه و بحار االنوار و تحف و العقول 
و مصبــاح المجتهد و تفســیر عیاشــی 
و... حــاوی احادیــث نقل شــده از امام 
هادی)علیه الســام( هســتند. در کتاب 
مســند االمام الهادی که روایات و بیانات 
آن حضرت جمع آوری شده، حدود 350 
روایت گردآوری شده است. این تعداد کم 
بیانات نقل شده از ایشــان در مقایسه با 
دیگر ائمه اهل بیت)علیهم الســام( می 
تواند بــه خاطر اقامت اجبــاری و تحت 
النظر آن حضرت در سامرا، مرکز حکومت 
عباسیان باشــد که فرصت تربیت شاگرد 
و انتشــار آموزه های اسامی را از ایشان 
ســلب نمود. مهم تریــن موضوعات طرح 
شــده در روایات امام هادی)علیه السام( 
عبارت اند از: طهارت، نماز، روزه، خمس، 
زکات، ازدواج، آداب و توحیــد و تنزیــه 
الهی. با این حال بیشترین حجم احادیث 
نقل شــده در باب احتجاجات حضرت، به 
مسأله »جبر و اختیار« اختصاص دارد. که 
در ادامه درباره زمینه ها و دالیل تاریخی 

آن توضیحاتی را ارائه می کنیم.

مروری اجمالی بر فعالیت هاي علمي 
فرهنگي امام هادی)علیه السالم(

گرچــه عصر زندگــی امــام هادی)علیه 
الســام( عصر اختناق و اســتبداد بود و 
امــام بــرای فعالیت علمــی فرهنگی در 

آزادی عمل نداشت و  ســطح گســترده 
از ایــن نظر فضــای جامعه بــا عصر امام 
باقر)علیه الســام( و به ویــژه عصر امام 
صادق)علیه السام( تفاوت فراوان داشت، 
اما آن حضرت در همان شرائط نامساعد، 
عاوه بر فعالیت هــای فرهنگی از طریق 
مناظرات، مکاتبات، پاســخگویی به سؤال 
ها و شــبهات، و تبیین بینش درست در 
برابــر مکاتب کامی منحــرف، راویان و 
محدثان و بزرگانی از شیعه را تربیت کرد 
و علوم و معارف اسامی را به آنان آموزش 
داد و آنان این میــراث بزرگ فرهنگی را 
به نســل های بعدی منتقل کردند. شیخ 
طوســی، تعداد شــاگردان آن حضرت و 
کســانی را که از ایشــان در زمینه  های 
مختلف علوم اســامی، حدیث نقل کرده 

اند، 185 نفر می داند. 

و  فرهنگی  بازخوانی حیــات علمی، 
اجتماعی امام هادی)علیه السالم(

تاش برای پیراستگی مذهب از انحرافات 
تشبیه و تجسیم

اختاف آراء در میان گروه  های شــیعه، 
کار هدایــت آنها را بــرای امامان)علیهم 
الّســام( دشوار می  ســاخت. پراکندگی 
شــیعه در باد مختلف و این که گاه  و بی 
گاه تحت تأثیر پــاره  ای از آرای دیگران 
قرار می  گرفتند، مزید بر علت شــده بود. 
در این گیر و دار، گروه  های غیر شــیعی 
و متعّصبان ضد شــیعه نیــز بر دامنه این 
اختافات افزوده و آن را بســیار عمیق  تر 
نشــان می  دادند. در این فضــا ائمه اهل 
بیت)علیهم السام( گاهی در برابر پرسش  
هایــی قرار مــی  گرفتند که سرچشــمه 
برخــی از آنها، همیــن اختافات داخلی 
میان دانشــوران شــیعی بود. یکی از این 
مســائل کامی، بحث تشبیه و تنزیه بود. 
ائمه شیعه از همان آغاز بر حقانیت نظریه 
تنزیه تأکید می  کردند با این حال، تهمت 
تشــبیه از تهمت  های رایجی اســت که 

همواره شیعیان با آن مواجه می شدند.

یک مثــال مهــم در این زمینــه، اقوال 
منسوب به »هشــام بن حکم« و »هشام 

بن ســالم«، به عنوان شاگردان ائمه اهل 
به مکتب  السام( و منسوبان  بیت)علیهم 
اهل بیت)علیهم الســام( است. اتهام این 
دو نفــر به باور به »تشــبیه« را می توان 
از جنبه های گوناگونی بررســی کرد و در 
این بیــن اختاف نظرهــای فراوانی بین 
دانشــمندان وجود دارد. امــا باید گفت 
تنها به کار بردن نابجای لفظ »جســم« و 
اطاق آن بر خدا از سوی آنها، منشأ ایراد 
تهمت تشبیه و تجســیم بر شیعه شد، تا 
آن حد که »هشــام بن حکم«، به عنوان 
یک رافضی معتقد به تشبیه معرفی شده 
اســت. ائمه طاهرین)علیهم الســام( که 
متوجه سوء استفاده مخالفان از این رأی 
هشــام بودند با نظریه ابراز شده از طرف 
او به مخالفت برخاســتند؛ هر چند که در 
فرصت  هــای مناســب، او را از اعتقاد به 

تجسیم و تشبیه ُمَبّری کردند.

ابراز نظر امام هادی)علیه الســام( راجع 
به هشــام بن حکم را نیــز باید در همین 
بافتار معنایــی دید. از قول »صقر بن ابی 
دلف« نقل شده که گفت: »از امام )علیهم 
الســام( درباره توحید پرسیدم و عرض 
کــردم: من بــر عقیده هشــام بن حکم 
هســتم؛ امام )علیهم الســام( برآشــفت 
و فرمود: شــما را با قول هشــام چه  کار؟ 
از ما نیستند کســانی که گمان می  برند 
خدای عّز و جّل جســم است و ما در دنیا 
و آخرت از آنها بیزاریم. ای پسر ابی دلف! 
جســم، خود مخلوق است و پدید آورنده 
آن خداست و اوســت که بدان جسمیت 

بخشیده است«. 

نیز در روایت دیگری آمده است: »محمد 
بــن فرج مــي  گویــد: نامه  ای بــه امام 
هادی)علیه السام( نوشته و درباره گفتار 
هشام بن حکم درباره جسم و سخن هشام 
بن ســالم درباره صــورت از آن حضرت 
سؤال کردم؛ در پاسخ نوشتند: سرگردانی 
سرگشــتگان را کنار بگذار و از شیطان به 
خــدا پناه بر. آنچه را که هشــام بن حکم 
و هشام بن سالم گفته  اند از ما نیست«. 

در جــای دیگر نیــز می بینیــم که امام 

هادی)علیه السام( در پاسخ نامه ابراهیم 
بــن محمد همدانی مبنی بر ســرگردانی 
شــیعیان در مساله تجســیم می فرماید: 
»منــزه اســت خدایی که نــه حّدی می  
پذیــرد و نه وصف او ممکن اســت. او بی  

همتا و شنوا و بیناست«. 

به هر حال هر چه بــود، امام هادی)علیه 
السام( نهایت تاش علمی و فرهنگی خود 
را برای جلوگیری از ورود این انحرافات و 
منع اتهام شــیعه به آنها مبذول داشتند و 
احادیثی در زمینه عدم امکان رؤیت خدا، 
حتی در روز قیامت  بیان فرموده و باوری 
همچون امکان فرو آمدن خدا به آســمان 

دنیا را نیز به شدت انکار کردند. 

مسأله  و  الســالم(  هادی)علیه  امام 
جبر و اختیار

در عصر امام هادی )علیه السام( مکاتب 
عقیدتــی متعددی همچــون »معتزله« و 
»اشــاعره« رواج یافتــه و آراء و نظریات 
کامی فراوانی در جامعه اســامی پدید 
آمده بود و بازار مباحثــی همچون جبر، 
تفویض و... بســیار داغ بود. از این رو گاه 
امام در برابر ســؤال هایی قرار می گرفت 
که پیــدا بود از این گونــه آرء و نظریات 
سرچشمه گرفته است. نفوذ آرا و نظریات 
باطل از این راه در محافل شیعه، ضرورت 
هدایت و رهبــری فکری شــیعیان را از 

سوی امام شدت می بخشید.

از این رو پیشــوای دهم طی ســخنان و 
مکاتبــات خود، بي پایگــی مکاتب و آراء 
و نظریــات باطل هم چــون جبرگرائی را 
با استداللهای روشــن و قاطع اثبات می 
نمود و مکتب اصیل اســام را پیراسته از 
هر گونه تحریــف و تفکر باطل، به جامعه 
عرضه می کرد. درباره مسأله جبر و اختیار 
امــام هادی)علیه  از  نیز رســاله مفّصلی 

الّسام( در دست است.

در این رســاله، بر اســاس آیــات قرآن، 
در شــرح و حّل حدیــث »اَل َجْبــَر َو اَل 
تَْفِویَض بَــْل اَْمُر بَْیــَن اْلَْمَریِْن« - که از 
الســام( روایت شده -  امام صادق)علیه 
کوشــش به عمل آمــده و مبانی کامی 

بازخوانی حيات علمی، فرهنگی و اجتماعی امام هادی)عليه السالم(
تهيه و تحقيق: معاونت پژوهش پايگاه اينترنتی حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازی
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شــیعه، در مســأله جبر و تفویض، بیان 
شده اســت. امام هادی)علیه السام( در 
بخشــی از این رســاله، درباره این مسأله 
چنیــن فرموده  اند: »ما می  گوییم: خدای 
عــّز و جل آفریده  هــای خود را به قدرت 
بی  پایان آفرید و بــه آنها توانایی عبادت 
و بندگی داد. پس آنــان را بدان چه می 
خواســت امر و از آنچه می  خواست نهی 
فرمــود و از آنــان، پیــروی از اوامرش را 
پذیرفــت و به همین از آنان راضی شــد 
و آنهــا را از نافرمانی خود بازداشــت و بر 
مبنای آن، نافرمانان را مورد بازخواســت 
قــرار داد. در امر و نهی، حــق انتخاب و 
اختیار با خداست. به آنچه می  خواهد امر 
و از آنچه اکراه دارد، نهی کرده و بر اساس 
آن مؤاخذه می  فرمایــد، به خاطر آن که 
به بندگان خــود توانایی پیروی از اوامر و 
پرهیز از گناهان را عطا فرموده است؛ زیرا 
او عدالــت و انصاف و حکمــت بالغه  اش 

آشکار و غیر قابل انکار است«. 

بر  الســالم(  هادی)علیه  امام  تاکید 
اصالت قرآن

در زمان امام هادی)علیه السام( جماعت 
ُغات همــان طور کــه در ادامه توضیج 
خواهیم داد - دست به انحرافات متعددي 
انحرافات، مشــکل تحریف  از  زدند. یکی 
قرآن بود که موجب شــد در قرن ســوم 
بــه تحریف قرآن  اعتقاد  اتّهــام  هجری، 
به شــیعه بر ســر زبان ها بیافتد. در برابر 
این اتّهام، ائمه شــیعه همــواره اصالت را 
بــه قرآن داده و هر روایــت مخالف با آن 
را باطل اعام داشته  اند. امام هادی)علیه 
السام( نیز ضمن رساله مفصلی که »ابن 
شــعبه حّرانی« از آن حضرت نقل کرده، 
به شــدت بر اصالت قــرآن تکیه فرمود و 
آن را در مقام سنجش روایات و تشخیص 
صحیح از ناصحیح به عنوان معیاری دقیق 
اعام نمود. افزون بر این، به طور رســمی 
قــرآن را به عنــوان تنها متنــی که همه 
گروه های اسامی بدان استناد می  کنند، 

مطرح کرد.

در همین باره در حدیثی مفصل از ایشان 

می بینیم کــه در مرحلــه اول، اخبار را 
به دو دســته تقســیم می  نماید: نخست 
روایاتی که حق اســت و باید مبنای عمل 
قرار گیرد و دســته دوم اخباری که باطل 
اســت و باید از عمل بدان اجتناب شود. 
ســپس امام اجماع قاطبــه اّمت را بر این 
نکته متذکر شــد که »قرآن حق اســت 
و هیــچ فرقــه  ای در آن تردیدی ندارد« 
و آنــگاه فرمــود: »در صورتی که قرآن بر 
صّحت روایتی صّحه گذاشت، اما گروهی از 
اّمت آن را نپذیرفت، بایست بر صّحت آن 
اعتراف کرد؛ زیرا که در اصل، بر حقانیت 
قرآن اتفاق نظر دارند«. ســپس به عنوان 
نمونــه، حدیث ثقلین را بــا توجه به آیه 
والیت بر اســاس شأن نزولی که برای این 
آیه در روایات اهل ســّنت نقل شده ذکر 
می  کند. پس از آن درباره توضیح حدیث 
»اَل َجْبَر َو اَل تَْفِویَض بَْل اَْمٌر بَْیَن اْلَْمَریِْن« 
باز به ســراغ قرآن می  آید و با ارائه آیات 
متعدد، تأیید آن را از صّحت حدیث ابراز 
می  دارد. امام در طول استدالل خود، ده 
ها آیه از قــرآن، که از جهتی بر جبر و از 
جهت دیگر به تفویض اشــاره دارد، ارائه 
می  دهد و در پایان از ســخنان محکم و 
متین امیر مؤمنان)علیه الســام( در این 

باره به عنوان شاهد استفاده می  کند. 

مساله  و  الســالم(  هادی)علیه  امام 
حدوث و قدم قرآن

از مهمترین بحــث  هایی که در آغاز قرن 
ســوم، دنیای تســّنن را به خود مشغول 
داشته، جدال بر ســر مسأله »حدوث« و 
»قدم« قرآن بود که خود موجب پیدایش 
فرقه  ها و گروه  هایی در میان آنها شــد. 
اولین کسی که این مسأله را مطرح کرد، 
»احمد بن ابی ُدؤاد« بود. پس آن مأمون 
و بــه دنبال وی معتصم آن را دنبال کرده 
و سخت کوشیدند تا علما و محدثان را بر 
قبول مسأله خلق قرآن وادارند. این فشار 
بر علما در تاریخ به عنوان »محنه القرآن« 
شــهرت یافته که کسانی چون »احمد بن 
حنبل« ســخت در آن درگیر بودند. وی 
در رأس اهل حدیث اعتقاد به قدیم بودن 
قرآن داشت و در این باره تحت فشارها و 

اهانت های حکومت عباسی قرار گرفت و 
حتی به دســتور آنها، ضربه  های شاق را 
هم تحمل کرد. با گذشت دوران مأمون و 
معتصم، متوکل جانب ابن حنبل را گرفت 
و ایــن بار اعتقاد به قدیــم بودن قرآن بر 
دیگران تحمیل شــد. افزون بر آن، دولت 
متوکل، به ترویج مذهــب اهل حدیث با 
تعریفی که ابن حنبل برایش درست کرده 
بــود، پرداخت و مذاهب دیگر را به عنوان 

»بدعت« انکار کرد.

مسأله خلق یا قدیم بودن قرآن چندان در 
میان شــیعیان انعکاسی نداشت. دلیل آن 
نیز این بود که طرح اصل مســأله، امری 
نابخردانه و بــی  معنا بود. در روایات اهل 
بیت و ســخنان اصحاب ائمه هدی)علیهم 
الّســام( بحثــی در این زمینــه به میان 
نیامده و شیعیان درباره آن سکوت اختیار 
کرده  اند. نامــه  ای از امــام هادی)علیه 
الّسام( در دست است که طی آن به یکی 
از شیعیان خود دســتور می  دهد در این 
زمینه اظهار نظر نکرده و جانب هیچ یک 

از دو نظر؛ حدوث یا قدم قرآن را نگیرد.

آن حضــرت در نامه خود چنین نوشــته  
انــد: »خداوند ما و تو را از ابتای در فتنه 
بــر حذر دارد! اگر خــود را از آن دو نگاه 
داری، نعمتی را بزرگ داشته  ای وگرنه به 
هاکت خواهی افتاد. به عقیده ما جدال و 
گفتگو درباره قرآن بدعت است و در گناه 
و مسئولیت آثار زشت ناشی از آن، سؤال  
کننــده و جواب دهنده هر دو شــریکند؛ 
زیرا ســؤال  کننده بی  جهت درباره آنچه 
که بر عهده  اش نیست، می  پرسد و جواب 
دهنده را بدون هیچ دلیلی درباره چیزی 
که به پاســخش مکلف نیست به زحمت 
می  اندازد. آفریننده  ای جز خدا نیســت 
و غیر او، همه آفریدگان او هستند؛ قرآن 
کام خدا اســت؛ از پیش خود اســمی بر 
آن نپذیر که در این صورت از ســتمگران 
خواهی بود. خداوند ما و شما را از افرادی 
که ایمان به غیــب آورده و از خدا و روز 
جزا می  ترســند قرار بدهد«. این موضع  
گیری، سبب شد تا شــیعیان گرفتار این 

بحث بی  حاصل نشوند.

تبیین معارف دینی و شرایط اجتماعی 
در قالب ادعیه و زیارات

شــرایطی  در  الســام(  هادی)علیه  امام 
بسیار ســخت و پر فشار، در حالتی شبیه 
به حصــر و حبس، تحت نظــر حاکمان 
جور عباســی وقت بودنــد و همین باعث 
می شــد که در پــاره ای از مقاطع، قالب 
هایی همچــون زیــارات و ادعیه را برای 
بیان آموزه های شــیعی و تبیین شرایط 
اجتماعی و سیاسی خاص و حساس زمانه 
شان برگزینند و با تعلیم آنها به شاگردان 

شان، به نشرشان بپردازند.

معرفی زیارت جامعه کبیره

یکــی از مهم ترین این زیــارات، »زیارت 
جامعه کبیره« اســت. متنی که توصیفی 
عمیق از ســویه هــای گوناگون امامت به 
عنوان مؤلفه اســتمرار دهنده دین اسام 
در مکتب تشــیع اســت. مقام هایی که 
برای ائمه اهل بیت)علیهم السام( در این 
الســام(  امام هادی)علیه  از زبان  زیارت 
ترســیم شده، بســیار ویژه و واالست. در 
این زیارت، ائمه اهل بیت)علیهم السام( 
بــه عنوان تنهــا خلفای راســتین پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( معرفی شــده و 
به برخی ویژگی ها و فضائل آنها همچون 
عصمــت، خلقت، رجعت، تســلیم و تولی 
و تبری در قبال آنها، اشــاره شــده است. 
عاوه بر آن اســوگی آن حضرات مقدس 
و ارتباط شــان با پیامبر اکرم و مقام های 
واالی علمی و اخاقی شــان بیان شده و 
بــر ارتباط فضائل آنها با قرآن و ســنت و 
نیز عاقه وثیــق اصولی همچون امامت و 

توحید با یکدیگر اشاره شده است.

برخی از کارکردهای ادعیه بیان شده 
در کالم امام هادی)علیه السالم(

دعاهای بیان شده از زبان امام هادی)علیه 
السام( به جز راز و نیاز با خدا، به صورت  
های مختلف، به پاره  ای از مسائل سیاسی 
- اجتماعی نیز اشاراتی دارد؛ اشاراتی که 
در حیات سیاسی شیعه بسیار مؤثر بوده و 
به طور منظم، مفاهیم خاصی را به جامعه 
تشــیع القا می  کرده است. به چند نمونه 

از مسائل مطروحه در این دعاها اشاره می  
کنیم:

ایجــاد پیونــد میان مــردم و اهل 
صلوات   بر  افزون  السالم(:  بیت)علیهم 
های مکــرر بر محمــد آل محمد)علیهم 
الّسام( - که در این دعاها و تقریبا تمامی 
ادعیــه ائمه اهــل بیت)علیهم الســام( 
وجود دارد - نســبت بــه ارتباط محکم و 
ناگسستنی میان اّمت و آل محمد)علیهم 

السام( تأکید خاّصی شده است. 

تأکیــد بــر مقــام واال و رهبــری اهــل 
بیت)علیهــم الســام( : در زیاراتی که از 
امام هادی)علیه الســام( روایت شــده، 
بــه طور مکرر بر این معنا تأکید شــده و 
به  الّسام(  بیت رســول خدا)علیهم  اهل 
معنای خــاص آن، با تعبیرهایی همچون: 
اَن الِْعلِْم، َقاَدَۀ اْلَُمِم،  ْحَمــِۀ، ُخزَّ »َمْعِدَن الرَّ
الُْهَدی،  ِۀ  أَئِمَّ ْحَمِن،  الرَّ أَُمَناَء  الِْعَباِد،  َساَسَۀ 
َعلَی أَْهِل   ِ َوَرثَــِۀ اْلَنِْبَیــاِء، َو ُحَجــِج اهللَّ
نَْیــا َو اْلِخــَرِۀ َو اْلُولَی« وصف شــده   الدُّ
انــد. همچنین در همیــن زیارت، خطاب 
بــه ائمــه هدی)علیهــم الســام( آمده: 
اِشُدونَ  الَْمْهِدیُّونَ   ُۀ الرَّ َُّکمُ  اْلَئِمَّ »أَْشــَهُد أَن
الُْمتَُّقونَ   بُونَ   الُْمَقرَّ ُمونَ   الُْمَکرَّ الَْمْعُصوُمونَ  
ِ ...«؛  اِدُقوَن الُْمْصَطَفــْوَن الُْمِطیُعوَن هلِلَّ الصَّ
)گواهی می  دهم که شــما امامان مرشد، 
هادی، معصــوم، بزرگوار، مقرب نزد خدا، 
پرهیــزگار، راســتگو، برگزیــده و مطیع 
فقرات، عاوه  این  ادامه  خداوند هستید(. 
بر آن که خصایص ائمــه طاهرین)علیهم 
السام( را بیان کرده، شیعیان را با تعریف 
دقیق امــام و خصوصیاتی کــه باید دارا 

باشد آشنا می  سازد.

تأکیــد بر مکتب اهــل بیت)علیهم 
در  السام(  هادی)علیه  امام  الســالم( : 
بخشــی دیگر از ادعیه ای که به شیعیان 
خود آموختــه، این موضوع مهم را به آنها 
یادآور می شــود که همــواره ائمه)علیهم 
الّسام( را در جایگاهی خاص و واال بدانند 
و مثا در شهادت نسبت به آنها بگویند: »َو 
ِ  َحقَ  ِجهاِده  َحتَّی  أَْعلَْنُتمْ   َجاَهْدتُــمْ  فِي  اهللَّ
َدْعَوتَــهُ  َو بَیَّْنُتمْ  َفَرائَِضهُ  َو أََقْمُتمْ  ُحُدوَدهُ  َو 

َتُه...  َو  نََشْرتُْم َشــَرائَِع أَْحَکاِمِه َو َسَنْنُتْم ُسنَّ
ِ لََدیُْکْم  َفْصُل الِْخَطــاِب ِعْنَدُکْم َو آیَاُت اهللَّ
َو َعَزائُِمُه فِیُکمْ  َو نُــوُرُه َو بُْرَهانُُه ِعْنَدُکْم َو 
أَْمُرُه إِلَْیُکْم«؛ )]شهادت می دهم[ که شما 
آن گونه که ســزاوار بود جهاد کردید، تا 
آنجا که دعوت خداوند را آشــکار نمودید، 
احکام الهی را روشن ساخته، حدود الهی 
را اقامــه کردید، شــریعت الهی را نشــر 
دادید و ســنت  های خداوندی را استوار 
نمودید ... فصل الخطاب و آیات الهی نزد 
شماست، اســتوانه  های خداوند در میان 
شماســت، چنان که نور و برهان خداوند 
هم نزد شماســت و امر خداوند به شــما 

واگذار شده(.

بدیــن ترتیب از دید امام)علیه الســام(، 
معارف حقه الهــی را تنها در مکتب اهل 
بیت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( می  توان 
یاد گرفت. در این صورت تنها کســانی بر 
حّقند که پیروی از مکتب و تعلیمات این 
خاندان پاک کرده باشند وگرنه مارق و از 
جاّده حق کنار افتاده  اند: »َفالّراِغُب َعْنُکْم 

ِزُم لَُکْم اَلِحٌق«.  َماِرٌق َو الاَّ

مبارزه با ظلم و ســتم : از آشکارترین 
مفاهیم مقبول شیعه، مبارزه با ستم است. 
این مطلب به روشــنی در دعاهای رسیده 
از امام هادی)علیه الســام( به چشم می  
خورد. دعایی ماننــد »دعاء المظلوم علی 
الظالم« به طور مســتقل، دعایی اســت 
که از خداوند بر ضد ســتم ســتمکاران و 
جباران استمداد شــده است. این درست 
اســت که در دعای مذکور، از میان بردن 
ستم به خدا واگذار شــده، ولی در واقع، 
می  تواند هدف از آن، آگاه کردن مردم از 
وجود ستم و وجوه مختلف آن در جامعه 
باشــد که این خود قدم اساســی برای از 
میان بردن آن اســت. ایــن دعا به دنبال 
ســتم و اهانتی که از طرف متوکل نسبت 
به امام)علیه الســام( روا داشــته شد، از 
ســوی آن حضرت انشا شــد که آشکارا 

جنبه سیاسی دارد. . 
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مواجهه امام هادی)علیه الســالم( با 
غالت

از جمله گروه هــای باطل و منحرفی که 
در دوران امامت امام هادی)علیه السام( 
فعال بودند، گروه غات را باید نام برد که 
افکار و عقاید پوچ و منحط و بی اساســی 
داشتند و خود را شیعه وانمود می کردند. 
آنان درباره امــام ُغلّو نموده برای او مقام 
الوهّیت قائل می شــدند و گاهی نیز خود 
را منصوب از طرف امام قلمداد می کردند 
و بدین وســیله موجبات بدنامی شیعیان 
را در میــان فرقه  های دیگــر فراهم می 
کردند. شــاید بتوان گفــت علت پیدایش 
اعتقاد آنان به الوهیت امام، و سایر عقاید 

پوچ و بی اساس، امور زیر بوده است:

الف( کرامــت ها، آگاهی غیبــی و دیگر 
امور خارق العاده  ای که از امام مشــاهده 
می شــد و این گروه که قادر به توجیه و 
تحلیل صحیح و پخته این گونه مســائل 
نبودند، آنها را دســتاویز خرافات و بدعت 
هــا و حرکت های ضد اســامی قرار می 

دادند.

ب( این گروه منحرف می خواستند قیود 
و حدود و ضوابط اسامی را زیر پا گذاشته 
طبق مي لهــا و هوس های خــود رفتار 
کنند، از این رو تمام محرمات اسامی را 

حال می شمردند.

ج ( چشــم طمع به امــوال مردم دوخته 
بودنــد و می خواســتند وجوهــی را که 
شــیعیان به ائمه می پرداختند به چنگ 

آورند. 

احمد بن محمد بن عیســی نقل کرده که 
طی نامه  ای از امام هادی)علیه الســام( 
ســؤال شــد: احادیثی را به شما و پدران 
تان نسبت می  دهند که دل ها از شنیدن 
آن مشــمئز اســت و بدان دلیل که این 
احادیــث از پدران بزرگوار شــما نقل می  
شود، جرأت رّد آن را به خود نمی  دهیم؛ 
آنگاه ادامه می  دهد: »علی بن حســکه« 
و »قاســم یقطینی« که خود را از موالی 
و منسوبان شــما معرفی کرده و نقل می  
ــاَۀ تَْنَهی َعِن  کنند کــه در آیه »إِنَّ الصَّ

الَْفْحشــاِء َو الُْمْنَکِر« فحشا و منکر اشاره 
به شخصی اســت که اهل رکوع و سجود 
نبوده اســت. همین  طور منظور از زکات، 
مردی مشخص اســت نه پرداخت مبلغی 
درهم و دینار، و اموری از فرائض و ســنن 
و معاصــی را بر همین منــوال تأویل می  
کنند. اگر مصلحت مــی  دانید این امر را 
برای ما روشــن فرمایید و بــه پیروانتان 
مّنــت گذاشــته، آنهــا را از منجاب این 
چنین تأویات انحراف  آمیز نجات دهید. 
آن حضرت در جواب نوشتند: »لَْیَس َهَذا 
ِمْن ِدیِنَنا َفاْعَتِزلُْه« ؛ )این گونه تأویات از 

دین ما نیست از آن بپرهیزید(.

مانند همین نامه از »ابراهیم بن شــیبه« 
و »ســهل بن زیاد« نیز روایت شده است، 
بــه طوری که جواب امام در پاســخ یکی 
از آنها بســیار مفصل بوده و در آن عاوه 
بــر رد »علی بن حســکه« و انکار والیت 
و وابســتگی او به خاندان رسالت، سخنان 
وی را باطل شــمرده و شیعیان خود را به 
اجتناب از آنها امر فرموده اســت. حتی از 
آنها خواسته به هر کدام از این دو نفر که 
دسترســی پیدا کردید، بی  درنگ به قتل 
شان اقدام کنند. در روایت دیگری »علی 
بن حسکه« و »قاســم یقطینی« از سوی 

امام مورد لعن و نفرین قرار گرفته  اند. 

از دیگــر غاتی کــه مورد لعــن و تنفر 
امام هادی)علیه الّســام( قرار گرفته  اند، 
»محمد بن نصیــر نمیری« و »فارس بن 
حاتــم قزوینی« و »حســن بن محمد بن 
بابــای قمی« بودند. امــام ضمن نامه  ای 
که در آن از »حســن بن محمد بن بابای 
قمی« بیزاری جســته  انــد، فرمودند: »او 
گمان برده که من او را به نبّوت برانگیخته  
ام و او باب من اســت!«. سپس خطاب به 
شــیعیان می  فرماید: »اگر توانستید او را 

بکشید«. 

شــیعیان مکرر درباره فارس بن حاتم از 
امام هادی)علیه الّســام( پرســش  هایی 
کرده و امام در جواب تمامی این پرسش  
هــا، از وی بیــزاری می  جســتند. حتی 
دســتور داد »فارس بن حاتم« را تکذیب 

و هتــک نمایند و نهایتا نیز دســتور قتل 
ابن حاتم را صــادر نمود و برای قاتل وی 
سعادت اخروی و بهشت را تضمین کرد. 

به هر روی تکذیب  هــا و طردهای مکرر 
ائمه)علیهم الّســام( از غالیان سبب شد 
کــه آنها رو به زوال گــذارده و مهمترین 
ساح شان که انتساب و تمسک واهی به 
ائمه طاهرین)علیهم الّسام( بود از دست 

بدهند.

نگاه  در  الســالم(  هادی)علیه  امام 
علما، محدثین و مورخین اهل سنت

تاش هــای فرهنگی و درخشــش های 
علمی امام هادی)علیه الســام( در کنار 
شــخصیت بزرگ و واالی ایشــان و دیگر 
جنبه های معنوی شان، به قدری در تاریخ 
پیشوایان دینی، برجسته و پراهمیت است 
که حتی علمای بزرگ و شــناخته شــده 
اهل سنت نیز به رغم تفاوت های مذهبی 
نتوانسته اند از آن چشم پوشی کنند و به 
عظمتش گواهی ندهنــد. برای مثال می 
بینیــم که رجال و محــدث معروف قرن 
هشــتم، شــمس الدین محّمد بن احمد 
بن عثمان ذهبــی، از تعبیر »امامی فقیه 
و متعبــد« برای بیان اوصــاف امام)علیه 
الســام( اســتفاده می نماید  و در جایی 
دیگر با وصف »شــرافت و جالت« ایشان 
را می ستاید. نیز عبداهلل بن اسعد یافعی، 
مورخ قرن هشــتم، همان تعبیر ذهبی را 

در توصیف امام به کار می برد. 

عاوه بر این ها، ابن کثیر دمشقی، مورخ 
و محدث قرن هشــتم نیز به »عبادت« و 
»زهد« امام شــهادت داده اســت  و ابن 
صبــاغ مالکی فقیه و محدث قرن نهم نیز 
به روشنی درباره شــان تصریح کرده اند 
که: »هیچ کریمه ای ذکر نمی شــود جز 
آن که فضیلت آن برای او اســت، و هیچ 
عمل ستوده ای وارد نمی گردد جز آن که 
تفّضل و کمال و تمام آن برای او است«. 

دیگر چهره شناخته شــده اهل سنت به 
فضل و کمال امام علی النقی گواهی داده 
اســت، ابن هیثمی، فقیه قرن دهم است 
که آن حضرت را »وارث علم و سخاوت« 

پدران شــان دانسته اســت  و احمد بن 
یوســف قرمانی، مورخ قــرن یازدهم نیز 
مناقــب و اوصاف آن حضــرت را نفیس 
و شــریف معرفی کرده اســت. در کتاب 
شــذرات الذهب ابن عمــاد حلی، مورخ 
و فقیــه قرن یازدهم نیــز آن حضرت به 
»فقاهت« و »تعبد« ســتوده شــده است  
و عبداهلل شــبراوی فقیه قــرن دوازدهم 
نیز آن حضرت را صاحب کرامات بســیار 

دانسته است. 

همچنیــن خیرالدین زرکلــی مورخ قرن 
چهاردهــم نیز، از آن حضرت به »تقوا« و 
»صالح بودن« نام می برد  و عارف احمد 
عبدالغنی نویســنده معاصر نیز مرتبه امام 
را در غایــت فضل و نهایــت فضیلت می 

داند. 
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2یادداشت

چکیده :

در منابــع تاریخــی، ثبت شــده که امام 
موســی کاظم)علیه الســام( در یکی از 
دور روز 20 ذی الحجۀ ســال 127هـ ق 
( یا 7 صفر سال 128هـ ق ( هنگامی که 
پدرشان امام صادق)علیه السام( در حال 
بازگشت از سفر حج بودن، در منطقه ای 
به نام »ابواء« چشم به جهان گشود. ( نام 

مادر ایشان »حمیده« بود. (

آن حضــرت القــاب مختلفی داشــتند؛ 
مشهورترین آن ها »کاظم« بوده که گفته 
شده به خاطر کنترل خشم شان در مقابل 
ســوء رفتار دیگران، به آن شناخته شده 
انــد. ( با این حال، بــه علت عبادت های 
بسیاری که داشتند، ایشان را »عبد صالح« 
نیز لقب داده اند. ( مشهورترین کنیه های 
ایشــان نیز ابوالحســن و ابو ابراهیم بوده 
است. ( نقش انگشــتر مبارکشان عبارت 

»الملک هلل وحده« بوده است. (

گــزارش ها در بــاره تعــداد فرزندان آن 
حضرت متفاوت اســت. شیخ مفید آنها را 
37 فرزند)18 پســر و 1۹ دختر( دانسته 
اســت. امام رضا)علیه الســام(، إبراهیم، 
شاهچراغ، حمزه، إسحاق از شناخته شده 
الســام(  امام کاظم)علیه  ترین پســران 
و فاطمــه معصومــه و حکیمــه از جمله 

دختران ایشان اند. (

امام  اخالقــی  و  عبــادی  ســیره 
السالم( کاظم)علیه 

گفتیم که یکی از القاب امام کاظم )علیه 
الســام( به خاطر عبادت فــراوان، »عبد 
صالح« بوده است. بر اساس گزارش های 
تاریخی، ایشــان به اندازه ای اهل عبادت 
بودند که هنگام دوره های مختلف زندانی 
شــدن در زندان های بنی عباس، خدا را 
برای اینکه فرصتی بــرای عبادت یافتند، 
شکر می کردند و با این عبادت زندانبانان 

شان را تحت تاثیر قرار می دادند  طوری 
که بســیاری از زندانبانان ایشــان تحت 
تأثیــر قرار گرفتــه و از نگهداری امام در 
آن شرایط ســخت خودداری می  کردند. 
خطیب بغدادی به سندش از عّمار بن ابان 
نقل می کند که ]امام[ موســی بن جعفر 
نزد »ســندی« محبوس شد. خواهرش از 
او خواست تا زندان بان آن حضرت باشد. 
زیرا او زنی متدین بود. ســندی اجازه داد 
آن زن متولــی خدمت به حضرت شــود. 
او وضعیت حضــرت را چنین تعریف می 
کند: »هنگامی که حضرت نماز عشــاء را 
بــه جای می آورد حمد و ثنای خدا کرده 
و دعــا می نمود و ایــن چنین بود تا این 
که شب پایان می پذیرفت و از آن هنگام 
در نماز بود تا صبح شده و بعد کمی ذکر 
می گفت تا خورشــید طلوع کند. آن گاه 
تا باال آمدن خورشــید و روز، می نشست 
و آمادگــی پیدا می کــرد و مقداری غذا 
می خــورد، و تا قبل از زوال اســتراحت 
می نمود. ســپس وضو گرفتــه و تا وقت 
عصــر نماز به جای مــی آورد. آن گاه به 
طرف قبله می نشست و تا غروب نماز می 

خواند و این کار همیشه او بود«. 

شــیخ مفید می نویســد که آن حضرت 
بــه قدرتی از تــرس خدا می گریســته 
که محاســنش کاما خیس می شــدند و 
نُْب ِمْن َعْبِدَک  الَذّ دعاهایی نظیر »َعُظــَم 
َفلَْیْحُســِن الَْعْفُو ِمْن ِعْنِدَک« و »اللَُّهَمّ إِنِّي 
اَحَۀ ِعْنَد الَْمــْوِت َو الَْعْفَو ِعْنَد  أَْســَألَُک الَرّ
الِْحَســاِب« را در ســجده می خواندند و 

تکرار می کردند. 

منابع اهل ســنت و شــیعه گزارش های 
متعددی درباره بردباری  و سخاوت  امام 
کاظم)علیه الســام( بیان کرده اند. شیخ 
مفید می نویســد که آن حضرت شب ها 
بــرای فقیران مدینه آذوقه می برد  و ابن 
عنبــه نیز در بیانی مشــابه نقل می کند 

که آن حضرت شب ها از خانه بیرون می 
رفت و کیسه هایی از درهم همراه داشت 
و به هر کس می رســید یا به کسانی که 
به احسان او چشم داشتند، می  بخشید تا 
بدانجا که کیسه  های پول او ضرب المثل 
شــده بــود. همچنین در منابــع تاریخی 
نقل شــده که آن حضرت حتــی به آزار 
رســانندگان شان نیز بخشــش نموده و 
برای کسانی که درصدد آزارشان بوده اند، 

هدیه می فرستادند. 

پیــش از این درباره چرایی ملقب شــدن 
آن حضرت به »کاظــم« توضیحاتی داده 
شــد. در اینجا نیز می گوییــم که منابع 
تاریخــی مــوارد متعددی از فــرو بردن 
خشــم آن حضرت در برابر دشــمنان و 
کسانی که به ایشان بدی می کردند، ذکر 
کــرده اند. برای مثال مــردی از نوادگان 
عمر بن خطــاب در حضور امــام کاظم، 
به امــام علی)علیه الســام( توهین کرد. 
همراهان امام خواستند به او حمله کنند، 
اما امام مانع شــد و ســپس به مزرعه آن 
مرد رفت. مرد با دیــدن امام کاظم)علیه 
السام( شروع به فریاد کرد که محصولش 
را لگدمــال نکند. امام به او نزدیک شــد 
و با خوشــرویی پرسید چقدر برای کاشت 
مزرعــه هزینــه کــرده ای؟ مــرد گفت: 
100دینــار! امام پرســید: امید داری چه 
اندازه از آن برداشت کنی؟ مرد پاسخ داد 
غیب نمی دانم. امام دوباره پرســید: امید 
داری چه اندازه از آن برداشت کنی؟ مرد 
پاسخ داد: 200 دینار! امام 300 دینار به 
او داد و گفت: این 300 دینار برای توست 
و محصولت هم برایت باقی اســت. سپس 
به سوی مسجد رفت. آن مرد زودتر خود 
را به مســجد رساند و با دیدن امام کاظم 
برخاســت و این آیه را بلنــد خواند: »اهلَلّ 
أَْعلَــُم َحْیُث یَْجَعُل رِ َســالََتُه« ؛ )خدا بهتر 

می داند رسالتش را کجا قرار دهد(. 

در  الســام(  امام)علیه  تربیتی  رفتارهای 
هدایت و پــرورش دیگران منحصر به این 
نمونه نیســت و سراســر زندگی پربرکت 
شــان، مملو از چنین مثال هایی بود. در 
منابع تاریخی و حدیثی ذکر شــده که به 
واســطه امام کاظم)علیه السام( بود که 
بُشــر حافی توبه نمود. زیــرا امام از کنار 
خانــه اش در بغداد عبور می کرد، صدای 
آالت لهــو و رقــص از آن خانه به گوش 
می رســید. کنیزی که به دســتش خاک 
روبــه منزل بود خارج شــد و آن را کنار 
درب خانه ریخت. حضرت به او فرمود: ای 
کنیز! صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ 
او عــرض کرد: بلکه آزاد اســت. حضرت 
فرمود: راســت گفتی، اگــر او عبد بود از 
موالی خود می ترسید. کنیز کمی دیر به 
داخل خانه بازگشت، بشر از او سؤال کرد 
که چه چیز باعث شد که دیر برگشتی؟ او 
گفــت: مردی به من چنین و چنان گفت. 
بشــر پابرهنه از منزل بیــرون آمد تا این 
که موالی ما امام کاظم)علیه الســام( را 
ماقــات نمود و از ایــن بابت عذرخواهی 
کرده و گریست و از کردار خود حیا کرده 

و به دست حضرت توبه نمود. 

موســی  امام  امامت  هــای  چالش 
السالم( کاظم)علیه 

به  الســام(  ائمــه شــیعه)علیهم  تاریخ 
خصــوص در عصر عباســیان گواهی می 
دهد که پس از به شــهادت رســیدن هر 
امامی، نخستین اختافی که معموال میان 
شــیعیان پدید می  آمد، اختاف ناشی از 
تعیین امام بعدی بود. گاهی بنا به دالیل 
سیاســی، از جمله به دلیل وحشــتی که 
از حاکمّیت عباســیان وجود داشت، امام 
برای بسیاری از شــیعیان خود ناشناخته 
می  مانــد؛ زیرا امکان داشــت که اگر به 
صــورت صریح، امامت امامــی معین می  
شد، از ناحیه خلفا تحت فشار قرار گیرد.

در زمان امام صادق)علیه الســام( شّدت 
اختنــاق خلیفــه عباســی وقــت یعنی 
»منصــور« علیه علویان، ســبب شــد تا 
سردرگمی خاصی میان برخی از شیعیان، 

نسبت به رهبری آینده، به وجود آید. این 
سردرگمی دلیل دیگری نیز برای مضاعف 
شــدن داشــت و آن هم دعوت و جذب 
شدن شــیعیان امام صادق)علیه السام( 
از طــرف بعضی از فرزندان شــان بود که 
به ناحق داعیه امامت داشــتند. مشــکل 
دیگر، پراکندگی شیعیان بود. شیعیان آن 
زمان در شــهرهای دور و نزدیک زندگی 
می  کردند و کســب اطمینان درباره امام 

واقعی برای آنان کار دشواری بود.

در این وضعیت حساس، امام صادق)علیه 
الّسام( برای این که جانشینش مشّخص 
نشــود، افزون بر دو فرزند خود یعنی امام 
کاظم)علیه الّسام( و »عبداهلل«، »منصور« 
عباســی را نیز وصّی خود قــرار داد. این 
بــه آن خاطر بود که بعداز شــهادت امام 
صادق)علیه السام( منصور، از »محمد بن 
فرماندار وقت مدینه خواسته  ســلیمان« 
بود، جانشــین و وصــی آن حضرت را به 
قتل برســاند  و امام)علیه السام( با این 
تدبیر، توطئه منصور را خنثی و جان امام 

کاظم)علیه السام( را حفظ نمود.

نکته دیگری که در زمان امام صادق)علیه 
فرزند  مســأله  داشــت،  وجود  الّســام( 
ارشدشــان یعنی »اســماعیل« بــود. از 
آنجا که او فرزند ارشــد امام صادق)علیه 
السام( بود، بسیاری از شیعیان گمان می  
کردنــد که رهبری آینده شــیعه از آِن او 
خواهد بود. امــا وی در حیات پدر وفات 
کرد! حتی بــه طوری که در روایت آمده، 
امام صادق)علیه السام( اصرار داشتند تا 
شیعیان با دیدن جنازه او به مرگش یقین 

کنند.

البتــه امــام صادق)علیه الّســام( برای 
هدایت جامعه شــیعه بعــد از خود، حتی 
پیش از مرگ اســماعیل، امام کاظم)علیه 
الّســام( را به برخــی از خواص اصحاب، 
به عنوان جانشــین خود معرفی کرد. این 

روایات از طرق مختلف نقل شده است.

در روایتــی از »فیض بــن مختار« آمده 
اســت که روزی نــزد امــام صادق)علیه 
الّســام( بــوده و آن حضــرت در ضمن 

برخــوردی که پیش آمد بــه وی تصریح 
کرد که »اســماعیل« جانشین او نیست. 
فیــض می  گوید: »عرض کردم ما شــکی 
نداشــتیم که مردم ]شــیعه[ پس از شما 
به سراغ او خواهند رفت«. آنگاه در ادامه 
روایــت آمده اســت که امــام، فرزندش 
»موسی« را به عنوان جانشین خود به وی 
معرفی کــرد. همچنین در روایت دیگری 
آمده: »ولید بن صبیح به امام صادق)علیه 
الســام( عرض کــرد: عبدالجلیل به من 
گفته که شــما اســماعیل را وصّی خود 
قرار داده ایــد. امام این مطلــب را انکار 
کرده و امام کاظم)علیه الســام( را به او 
معّرفــی فرمود«. از لحاظ عاطفی نیز امام 
فرزندش  به  السام( ســخت  صادق)علیه 
موســی عاقه مند بود. لذا هنگامی که از 
محبت شــان راجع به این فرزند از ایشان 
ســؤال شــد فرمود: »َوَدْدُت أَْن لَْیَس لِی 
َولٌَد َغْیُرُه َکْی اَلیُْشــِرْکُه فِــی ُحبِّی اََحٌد« 
؛ )دوســت داشــتم جز موســی فرزندی 
نداشــتم تا هیچ شــریکی در دوستی من 

نسبت به او وجود نداشت(.

همان طور که اشاره شد، به خاطر شایعاتی 
وجود  »اســماعیل«  جانشینی  درباره  که 
داشــت، امام صادق)علیه الّسام( پس از 
این فرزندشــان درگذشت، اصرار  آن که 
داشــت که شیعیان مرگ او را با اطمینان 
خاطــر بپذیرند؛ زیرا تصّور زنده بودن وی 
- با توّجه به سوابق اعتقاد به مهدویت که 
در میان برخی از ُغات شیعه ترویج شده 
بود - خطــر پیدایش فرقــه جدید را در 
میان شــیعه به دنبال داشت و اصرار امام 
صادق)علیه السام( بر مرگ اسماعیل نیز 

برای جلوگیری از همین انحراف بود.

در روایتی از »زراره« نقل شده که در خانه 
امام صادق)علیه الّسام( بودم که حضرت 
به من دستور داد تا »داود بن کثیر رّقی«، 
»حمران«، »ابــو بصیــر« و »مفّضل بن 
عمر« را پیش آن حضرت حاضر کنم. پس 
از آن که نامبردگان حاضر شــدند، پشت 
ســر آنان افراد دیگری هم به تدریج وارد 
شــدند. بعد از آن که تعــداد حاضران به 
سی نفر رسید امام فرمود: »یَا َداُوُد اِْکِشْف 

والدت حضرت امام موسی کاظم)عليه السالم(

13
99

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب

13
99

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
1213

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R



لِی َعْن َوْجِه اِْسَماِعیل«؛ )ای داود روانداز 
را از روی اسماعیل بردار(. او روانداز را از 
روی اســماعیل کنار زد. امام پرسید: »یَا 
َداُوُد أَ َحیٌّ ُهــَو اَْو َمیٌِّت«؛ )ای داود آیا او 
زنده اســت یا مرده؟(، داود گفت: او مرده 
است. سپس حاضران به دستور امام، یکی 
پس از دیگری جســد او را دیده و اعتراف 
به مرگ وی نمودند. امام بار دیگر این کار 
را تکرار فرموده تا این که او را به قبرستان 
آوردند و موقعی که می  خواستند او را در 
لحد بگذارند، امام افراد را واداشــت تا به 
مرگ او شهادت دهند؛ آنگاه به موسی بن 
جعفر)علیهما الســام( به عنوان امام پس 

از خود تأکید فرمود. 

شــیخ »مفید« نیز می  نویسد: »َو ُرِوَی اَنَّ 
اَبَا َعْبِداهللِ َجَزَع َعلَْیِه َجَزعاً َشِدیداً َو َحَزَن 
َم َسِریُرُه بَِغْیِر ِحَذاٍء  َعلَْیِه ُحْزناً َعِظیماً َو تََقدَّ
َو اَل ِرَداٍء َو اََمَر بَِوْضِع َســِریِرِه َعلَی ااْلَْرِض 
َقْبَل َدْفِنِه ِمَراراً َکِثیَرًۀ َو َکاَن یَْکِشــُف َعْن 
َوْجِهِه َو یَْنُظُر اِلَْیِه یُِریُد بَِذلَِک تَْحِقیَق اَْمِر 
َوَفاتِِه ِعْنــَد الّظانّیَن ِخَاَفَتُه لَُه ِمْن بَْعِدِه َو 
ــْبَهِۀ َعْنُهْم فِی َحَیاتِِه« ؛ )روایت  اَِزالََۀ الشُّ
شــده که امــام صادق)علیه الّســام( در 
مرگ اسماعیل، به شدت گریست و اندوه 
عظیمی او را فــرا گرفت و بدون کفش و 
رداء جلو تابــوت او راه افتاد و چندین بار 
دستور داد تابوت را بر زمین بگذارند و هر 
مرتبه صورت او را می  گشود و به آن نگاه 
مــی  کرد؛ منظورش از این کار آن بود که 
حتمّیت درگذشــِت او را برای کسانی که 
اسماعیل را جانشین پدرش می  دانستند 
ثابت کرده و در عین حال، در حیات خود 

این شبهه را از میان بردارد(.

بــا وجــود تمامــی ایــن اقدامــات امام 
صادق)علیه الســام(، عده  ای پس از آن 
حضرت با داعیه مهدویت »اسماعیل« و یا 
بهانه  های دیگر، فرقه  ای بنام »خطابیه«، 
»باطنّیه« یا »اســماعیلّیه« در شــیعه به 
وجود آوردند. درباره »اســماعیل«، نکته 
مهم این اســت که احتماال مطرح شــدن 
او به عنوان رهبر و امام شــیعیان پس از 
پدر، جنبه سیاسی داشته و بزرگتر بودن 
او نیز در این امر مؤثر بوده است؛ به ویژه 

که امــام صادق)علیه الســام( تا آخرین 
روزهای زندگی خویــش از تعیین صریح 

جانشین خودداری می  کرد.

از روایاتی که سردرگمی برخی از شیعیان 
را در این باره نشــان می  دهــد، روایتی 
است از »هشــام بن سالم« که می  گوید: 
»همــراه مؤمن الطاق در مدینه بودیم که 
دیدیم شــماری بر در خانــه عبداهلل بن 
جعفر بــن محّمد معروف به عبداهلل افطح 
گرد آمده  اند. ما مسائلی از عبداهلل درباره 
زکات پرســیدیم؛ ولی او جواب صحیحی 
بــه ما نداد. آنــگاه بیــرون آمدیم و نمی  
دانســتیم از فرقه  های مرجئــه، قدریه، 
زیدیــه، معتزله، خوارج کدام یک را قبول 
کنیم. در این حال شــخصی را دیدیم که 
او را نمی  شناختیم. فکر کردیم جاسوسی 
از جاسوســان منصور است که در مدینه 
به منظور شناســایی شــیعیان جعفر بن 
محّمد)علیهما الســام( در میان آنها نفوذ 
کرده بودند، ولی بــر خاف این احتمال، 
او مــا را به خانه ابوالحســن موســی بن 
جعفر)علیهما الســام( برد. هنوز در آنجا 
بودیم کــه فضیل و ابوبصیر وارد شــده، 
پرسش  هایی نمودند و بر امامت وی یقین 
حاصل کردند. آنگاه مردم از هر سو دسته 
دســته می  آمدند، جز گروه عّمار ساباطی 
و نیز شمار بســیار اندکی که عبداهلل بن 

جعفر را قبول داشتند«. 

آنچه در روایت بــاال جلب توجه می کند 
این اســت که شــیعیان کســانی نبودند 
که بدون تحقیق، هر کســی را که داعیه 
وصایت و امامت داشــت، بپذیرند؛ بلکه با 
طرح ســؤاالت خاصی، دانش او را ارزیابی 
می  کردند و فقــط وقتی وصایتش را می 
پذیرفتند که در امامت وی از ناحیه علمی 
به یقین می  رسیدند. »نوبختی« در »فرق 
الشیعۀ« آورده است که شیعیان »عبداهلل 
بن جعفر« را به وســیله طــرح بعضی از 
مسائل حال و حرام درباره نماز و زکات و 
جز آن آزموده و دانشی پیش وی نیافتند 

و از او روی برتافتند. 

به هر حــال از میــان شــیعیان افرادی 

چون »هشــام بن سالم«، »عبداهلل بن ابی 
یعفــور«، »عمر بن یزید بّیاع الســابری«، 
»محّمد بن نعمان«، »مؤمن طاق«، »عبید 
بــن زراره«، »جمیل بن دّراج«، »ابان بن 
تغلب« و »هشام بن حکم« که از بزرگان 
آنان و اهل علم و نظر و از فقهای شــیعه 
به حســاب می  آمدند، امامت موســی بن 
الّســام( را پذیرفتند. تنها  جعفر)علیهما 
کســانی که به امامت وی نگرویدند تنها 
»عبداهلل بــن بکیر بن اعیــن« و دیگری 

»عّمار بن موسی ساباطی« بود. 

هــر چه بود، امــام کاظم)علیه الّســام( 
پس از شــهادت پدر بزرگوارش در ســال 
148 هـ ق، رهبری شــیعیان را بر عهده 
گرفت و عمر شــریف خود را در »مدینه« 
و »بغــداد« گذراند. در میان شــخصّیت  
های علوی موجــود در عصر آن حضرت، 
کسی را توان برابری با وی نبوده و از نظر 
علم و تقوا و زهد و عبادت سرآمد روزگار 

خویش به شمار می  آمد.

فعالیت هــای علمی امام کاظم)علیه 
السالم( در مقابل اهل حدیث

بررســی اوضــاع و احــوال زمــان امام 
کاظم)علیه الســام( نشــان می  دهد که 
هرگونــه اقدام حادی کــه حکومت وقت 
عباســی از آغاز روی آن حساسیت نشان 
بدهــد، در نگاه آن حضــرت صاح نبوده 
اســت. از این رو امام)علیه السام( دنباله 
برنامــه علمی پدر را گرفــت و حوزه  ای 
بــرای دانش ور ی - البته  نه به وســعت 
دانشگاه جعفری - تشکیل داد و به تربیت 
شــاگردان بزرگ و رجــال علم و فضیلت 
پرداخت. ســید بن طاووس می  نویســد: 
گروه زیــادی از یاران و شــیعیان خاص 
امام کاظم)علیه الســام( و رجال خاندان 
هاشــمی در محضــر آن حضرت گرد می  
آمدنــد و ســخنان گهربار و پاســخ های 
آن حضرت به پرســش هــای حاضران را 
یادداشــت  می  نمودند و هر حکمی که در 
مورد پیش  آمــدی صادر می  نمود، ضبط 

می  کردند. 

یکی از مهــم ترین فعالیــت های علمی 

امــام کاظم)علیه الســام(، مقابله با اهل 
حدیــث بود. جماعتــی که بعــد از آزاد 
شــدن نقل احادیث نبــوی، متأثر از موج 
جعــل احادیــث، پدید آمــده بودند و با 
بازتفســیر ظاهرگرانه و انحرافی از آموزه 
های قرآنی و اســامی، معضات معرفت 
شناســانه فراوانی پدید آورده بودند. مرور 
مثال هایی از شــیوه مواجهــه امام)علیه 
السام( با آنها نشان می دهد که حضرت 
چگونه تمامی تاش شان را برای زدودن 
اثر فعالیت هــای انحرافی اهل حدیث از 

جامعه آن روز به کار گرفتند.

1. یکی از روایاتی کــه اهل حدیث بدان 
تمســک نموده و فراوان نقل می  کردند، 
حدیــث »نزول خداوند به آســمان دنیا« 
بود: »َعْن اَبِی ُهَریَْرَۀ، اَنَّ َرُســوَل اهللِ)صلّی 
َُّنا تََباَرَک  اهلّل علیه و آلــه( َقاَل: یَْنــِزُل َرب
نَْیا ِحیَن  ــَماِء الدُّ َوتََعالَــی ُکلَّ لَْیلٍَۀ إِلَی السَّ
یَْبَقی ثُُلُث اللَّْیِل الِخُر یَُقوُل: َمْن یَْدُعونِي، 
َفَأْســَتِجیَب لَُه َمْن یَْســَألُِني َفُأْعِطَیُه، َمْن 
یَْســَتْغِفُرنِي َفَأْغِفَر لَــُه« ؛ )ابو هریره می  
گوید: رسول خدا فرمود: خداوند هر شب 
در ثلث باقی  مانده از شب به آسمان دنیا 
فرود می  آید و ندا می  دهد: کیســت مرا 
بخوانــد تا اجابتش کنم؟ کیســت از من 
چیزی بخواهــد تا به او بدهم؟ کیســت 

استغفار کند تا من او را بیامرزم!؟(.

نقل این حدیــث و روایات دیگری از این 
دست سبب ســؤال مکرر شیعیان از ائمه 
دربــاره آن احادیــث بود. دربــاره همین 
حدیــث نزول خــدا از امــام کاظم)علیه 
الّســام( و نیز حضرت رضا)علیه الّسام( 
سؤال شده اســت. برای مثال می خوانیم 
که یعقوب بــن جعفر الجعفری می  گوید: 
نزد امام کاظم)علیه الســام( از کســانی 
ســخن به میان آمد که گمان می  کردند، 
خداوند به آسمان دنیا فرود می  آید. امام 
فرمــود: »خداوند فرود نمــی  آید، نیازی 
نــدارد تا فــرود آید. در نــگاه او دوری و 
نزدیکی برابر اســت، نه نزدیکی به نزد او 
دور اســت و نه دوری به نزد او نزدیک. او 
نیــاز به هیچ چیز نــدارد، بلکه همه به او 
نیازمندند. او صاحب انعام و فضل اســت، 

جز او خدایی نیســت، خدای قدرتمند و 
حکیم. اما درباره ســخن آنان که خداوند 
را چنیــن توصیف کرده  انــد که: خداوند 
فرود می  آید! این را کســی می  گوید که 
خدا را بــه نقص و زیــادت مّتصف کرده 
اســت. هر متحرکی نیاز بــه ُمحّرک دارد 
تــا او را به حرکت در آورده و یا به کمک 
آن بــه حرکت درآید، پس کســی که به 
خدا ]چنین[ گمان  هایی ببرد، هاک می  
شــود. در توصیف خدا، از صفاتی که خدا 
را بــه نقص و زیــادت، تحریک و تحّرک، 
انتقال و فرود آمدن، برخاستن و نشستن 
محدود ســازد، بپرهیزید. خداوند باالتر و 
برتــر از وصف این  گونــه وصف  کنندگان 
و توهــم ایــن گمان  کنندگان اســت. بر 
خداوند قدرتمند بخشنده که تو را هنگام 
ایســتادن و در میان سجده کنندگان می  
بینند، توّکل کــن«. در این روایت، نزول 
خداوند به آســمان دنیا مــورد انکار قرار 
گرفتــه و با تعبیرات دقیــق، مذهب اهل 
بیت)علیهم الســام( در باب نفی تشبیه 

بیان شده است.

2. نمونه دیگری که اهل حدیث به ظاهر 
آن تمّســک می  کردند، آیه 5 ســوره طه 
ْحمُن َعلَی الَْعْرِش اْسَتوی« بود.  یعنی »الرَّ
آنــان به دلیل بی  توّجهی به ســایر آیات 
و نیز عــدم بکارگیری اســتدالل و تعّقل 
-کــه خود میراث ضدیّت آنــان با معتزله 
در طول سال  های متمادی بود- به نوعی 
ظاهربینِی شــدید گرفتار شده بودند و از 
آنجا که شماری حدیث در باب تشبیه در 
اختیار داشتند، طبیعی بود که این قبیل 
آیات را مطابــق آن احادیث تعبیر کنند. 
اگر به ذیل آیه مذکور در تفســیر برهان 
نگاه کنیم، روایــات فراوانی می  بینیم که 
در تفســیر آیه وارد شــده که بیشتر در 
پاسخ به پرســش اصحاب و یا اهل جدل 
می  باشد. جهت  گیری این احادیث، همان 
»اثبات با تشبیه« بوده و مفاهیم موجود 
در آیه، کنایه از علم و قدرت گرفته شده 

است.

درباره این آیه از امام کاظم)علیه الّسام( 
نیز پرســش شــده و آن حضــرت چنین 

بدان پاســخ داده  اند: »َفَقاَل: اِْسَتْولَی َعلَی 
« ؛ )اســتیاء و تولی دارد  َمــا َدقَّ َو َجلَّ
بر هر چه هســت از کوچک و بزرگ( آیه 
مذکــور کنایه از احاطــه خداوند بر تمام 
امور کوچک و بزرگ اســت. آشکار است 
که این تعبیر در آیات محکمی آمده است 
کــه محدودیت خداوند را انکار می  کند و 
اگر بنا باشد که به ظاهر آیه تمّسک شود، 
محدودیت خدا پذیرفته شده خواهد بود.

3. اهل حدیث در مســأله جبر و اختیار، 
جبری مسلک بوده و این اندیشه، افراطی 
در برابر تفریط »معتزله« بود. روشن است 
که اعتقاد به جبر می  توانســت پایه  های 
قدرت خلفا را تقویت کرده و اشــتباهات 
آنها را توجیه کند. هم  چنانکه می  توانست 
مردم را از اعتراض نسبت به آنها بازدارد. 
در نقلی آمده است که »حسن بصری« را 
تهدید کردند که اگر دست از عقیده خود 
به اختیــار بر ندارد، حکومــت را خبردار 
کنند. اهل حدیث برای اثبات عقیده خود 
بــه برخی از آیات و روایات تمســک می  
کردند. در برابر، »اهل عدل« نیز به آیات 
دیگر و نیز روایاتی تمسک می  کردند. در 
اینجا نیز فهم درســت آیات و بازگرداندن 

متشابهات به محکمات مهم بود.

ِعیُد  از جمله روایات این باب، حدیث »السَّ
ِقيُ  َمنْ  َشِقيَ   َمْن َســِعَد فِي بَْطِن أُمِِّه َو الشَّ
فِي  بَْطنِ  أُمِّه« ؛ )ســعادتمند کسی است 
که در شــکم مادرش ســعادتمند شد و 
شــقاوتمند کسی که در شــکم مادرش 
شقاوتمند شــد(. این حدیث می  توانست 
به گونه  ای معنا شــود که مذهب جبر را 
به طور کامل مورد تأیید قرار دهد، از این 
رو مشکاتی را در ذهن یاران ائمه)علیهم 
الســام( به وجود آورده و آنــان درباره 
معنای درســت حدیث سؤال می  کردند. 
در این باره، از امام کاظم)علیه الّســام( 
سؤال شده است. ایشــان در پاسخ گفت: 
»انســان شقی کسی اســت که، وقتی در 
شکم مادر اســت، خداوند می  داند که او 
کردار اشــقیا را دارد و سعید کسی است 
که وقتی در شکم مادر است، خداوند می  
داند او کردار ســعادتمندان و نیک بختان 
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را دارد«. 

همچنیــن در بحث هــای مربوط به جبر 
و اختیــار ســؤالی از امام)علیه الســام( 
دربــاره »عامل معصیــت« هنگام ارتکاب 
آن توســط بنده، شــد. آن حضرت پاسخ 
روشــنی ارائه داده، فرمودند: »اَلتَْخُلو ِمْن 
ِ  َعزَّ َو َجلَ  َو  ا أَنْ  تَُکونَ  ِمــنَ  اهللَّ ثََاثَــٍۀ: إِمَّ
َب  لَْیَســْت  ِمْنهُ  َفَایَْنَبِغــي لِلَْکِریِم أَْن یَُعذِّ
ا أَْن تَُکوَن ِمَن  َعْبَدُه بَِما لَْم یَْکَتِســْبُه َو إِمَّ
ِ َعزَّ َو َجــلَّ َو ِمَن الَْعْبِد َو لَْیَس َکَذلَِک،  اهللَّ
ــِریَک  ــِریِک أَْن یَْظلَِم الشَّ َفَایَْنَبِغــي لِلشَّ
ا أَْن تَُکــوَن ِمَن الَْعْبِد َو ِهَي  ِعیَف َو إِمَّ الضَّ
ُ َفِبَذنِْبِه َو إِْن َعَفی َعْنُه  ِمْنــُه َفإِْن َعاَقَبُه اهللَّ
َفِبَکَرِمِه َو ُجوِدِه« ؛ )]عمل بنده[ از ســه 
حالت خارج نیســت: یــا آن که از خدای 
عــّز و جّل صادر شــده و ربطــی به بنده 
ندارد، ]در این صورت[ ســزاوار نیست که 
خداوند کریــم، بنده  اش را به آنچه انجام 
نداده، عذاب دهد و یا آن که ]عمل بنده[ 
مشــترکاً از خداوند و بنده صادر گشــته، 
در این صورت ســزاوار نیست که شریک 
قوی ]خدا[ به شریک ضعیف ]بنده[ ظلم 
کنــد و یا آن که عمــل بنده از خود بنده 
صادر شده و از اوست، در این صورت اگر 
خداونــد او را عذاب دهد، به دلیل گناهی 
است که از وی سر زده است و اگر خداوند 
از گناه بنده چشم  پوشــی کند، ناشی از 

کرم و بخشش خداوند است(.

4. در طول تاریخ اســام، از بعد از جنگ 
جمل و صفین مشکلی در تعریف »ایمان« 
به وجود آمد. مؤمن کیســت؟ کســی که 
تنها به زبان اعتراف به شــهادتین کند یا 
کســی که عمل به احکام هم داشته باشد 
و یا تعریفی دیگر. مســلمانان در این باره 
سه دسته شدند: گروهی گفتند: کسی که 
گناه کبیره کند از دین خارج می  شــود و 
اینها »خوارج« بودند. گروهی  کافر است. 
گفتند: کسی که گناه کبیره مرتکب شود، 
فاســق غیر مؤمن و غیر مســلمان است. 
اینهــا »معتزله« بودنــد. گروهی گفتند: 
شــهادتین به زبان کافی است و هر کس 
آن را بگوید، حتی اگر مرتکب کبائر شود 
مسلمان است، اینها »مرجئه« بودند. این 

نگرش، در ضمن درستی، به شکل افراط 
خود، بدانجا منتهی شد که عمل از اساس 
نقشــی در ایمان ندارد. کــم کم بهانه به 
دســت مخالفان داد تا ایــن عقیده را از 
اصل محکوم بدانند. در حقیقت، هر کس 
که شــهادتین را بگوید مسلمان است؛ اما 
مؤمن آن اســت که عمل به احکام شرع 

کند و قلبش هم مطمئن به ایمان باشد.

در برابر رواج اندیشه افراطی مرجئی  گری 
که »عمل« را تضعیــف می  نمود، امامان 
تأکید بر مفهوم عالی ایمان داشــتند. این 
مفهوم از ســه جزء ترکیب می  شد؛ ایمان 
عبارت اســت از معرفت قلبی، اقرار زبانی 
و عمــل خارجی. در اصل این حدیثی بود 
از رسول  الّســام(  امیر مؤمنان)علیه  که 
خدا)صلّــی اهلّل علیه و آله( نقل کرده بود؛ 
»اَْلِیَماُن َمْعِرَفٌۀ بِالَْقلِْب َو اِْقَراٌر بِاللَِّســاِن َو 
َعَمٌل بِاْلَْرَکاِن« ؛ )ایمان، شــناخت قلبی، 

اقرار به زبان و عمل به ارکان است(.

امام کاظم)علیه الّســام( نیز چون دیگر 
امامان)علیهــم الّســام( در برابــر ایــن 
اعتقاد که نقــش »عمل« را کم رنگ می 
دید، روشــنگری فرمود. زمانی که از آن 
حضرت در این باره ســؤال شــد، فرمود: 
»إِنَّ لِْاِیَماِن َحــااَلٌت َو َدَرَجاٌت َو َطَبَقاٌت 
َو َمَناِزٌل، َفِمْنُه التَّاُم الُْمْنَتَهی تََماُمُه َو ِمْنُه 
ائُِد الّراِجُح  النَّاقُِص الُْمْنَتَهی نَْقُصُه َو ِمْنُه الزَّ
ِزیاَدتُــُه« ؛ )ایمان درجات و مراتبی دارد. 
مرتبه  ای که در کمال، تمام است؛ مرحله  
ای که کامــًا ناقص اســت و مرحله  ای 

میانه که مي  توان بر آن افزود(.

این تاش  ها از ســوی آن حضرت و دیگر 
امامان شیعه و اصحاب آنان، با وجود همه 
محدودیت  ها، ســبب شــد تا عقاید اهل 
بیت)علیهم الّسام(، بنیاد فکری شیعه را 
تشــکیل داده و اسام درست و به دور از 
تحریف، از طریق اهل بیت)علیهم السام( 

باقی بماند. 

13
99

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب

13
99

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
1617

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R



روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی؛)4 مرداد(
تهيه و تحقيق: معاونت پژوهش پايگاه اينترنتی حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازی

1پرونده ویژه

حق از دیدگاه هر گروه به گونه ای تعبیر 
می شــود، به عنوان مثال مــا در مورد 
حقوق بشــر یک دیــدگاه داریم و جهان 
غرب دیــدگاه دیگر؛ آنها بشــر را برای 
زندگی چند روزه مــی دانند و به دنبال 
این دیدگاه قوانین حقوق بشــر را وضع 
مــی کنند و به همین جهت حّتی ارتباط 
نامشــروع، هم جنس بــازی و ازدواج با 
محارم را قانونــی می دانند. ( آنها اصرار 
دارند که آن تعریف خود از حقوق بشر را 
برما تحمیل کنند، اگر آزادی بیان اســت 
پس ما هم آزادیم که حرف خود را بزنیم 
و چیزی نباید بر ما تحمیل شــود، اصا 
سئوال این است که چرا آنها باید تعریف 
خــود را برما تحمیل کننــد و ما نتوانیم 
این کار را انجام دهیم؟ حال آنکه بدیهی 
اســت نمی توانیم در زمینه مفهوم حقوق 

بشر با غربی ها به توافق برسیم. (

از طرفی بــا یک نــگاه اجمالی به وضع 
دنیــای امروز مــی  بینیــم طوفان  های 
ســهمگینی وزیدن گرفته، پرده  ها کنار 
رفته، ســخنان دل  فریبی مانند اعامّیه 
حقوق بشــر، دمکراسی و ســازمان های 
بیــن المللــی به کلّــی رنــگ باخته و 
زورمندان جهان نقشــه  هــای خطرناکی 
برای سلطه بر کشــورهای دیگر کشیده 
 اند، و با صراحت مکنــون درون خود را 
بیان می  کنند! و چه خوب شــد که همه 
چیز را گفتنــد و به اصطاح آب پاک بر 

دست همه خوش باورها ریختند. (

زمینه هــای تاریخی صــدور مفاد 
اعالمیه جهانی حقوق بشر

در آغازین دهه های قرن بیستم میادی، 
قساوت ها و جنایاتی که در غرب به طور 
عام و توســط   دیکتاتور جنایتکار نازی به 

طور خاص در اروپا صورت گرفت، زمینه 
را برای درک جدیدی از رابطه بین فرد و 
دولت و جامعه بین المللی فراهم ساخت. 
این ادعــای مطلق که بر اســاس قانون، 
افراد تحــت صاحیت انحصــاری دولت 
متبوع شــان قرار دارنــد، هرگز پذیرفته 
نیســت. در طول ســال های وحشتناک 
جنگ جهانی دوم)از ســال 1۹3۹تا سال 
1۹45م( این تجربه به اثبات رســید که 
دســتگاه دولت بدون توجــه به کارکرد 
اساســی و اصلی خود در مقــام حفظ   و 
دفــاع از کرامت انســانی همــه اعضای 
جامعــه تحت اختیار خود، ممکن اســت 
ابزارهای کشــتار جمعی بــه کار ببرد و 
مسبب خطرات جبران ناپذیری گردد. (

همین زمینه ســبب شــد کــه در زمان 
کوتاهــی بعــداز اتمام جنــگ یعنی در 
ســال 1۹48م دولت های عضو ســازمان 
ملل متحــد که در آن زمان، ســازمانی 
جدیدالتأســیس و نوپا بود کمیســیونی 
را بــه نــام »کمیســیون حقوق بشــر« 
موظف ســازند پیش نویســی در زمینه 
حقوق بشــر تدوین کند. کمیســیون در 
ســومین جلســه خود اعامیه را تصویب 
کرد. مصوبه کمیســیون از طریق شورای 
مجمع  به  ســازمان،  اقتصادی- اجتماعی 
عمومی ارجاع و در دهم دسامبر 1۹48، 
بــا 48 رأی مثبت، بدون رأی منفی و 8 
به تصویــب مجمع عمومی  رأی ممتنع، 
سازمان ملل متحد رسید. برای نخستین 
بار در تاریخ بشر، ســندی پدید آمد که 
حقوقــی را برای انســان از آن جهت که 
انسان اســت، فارغ از نژاد، رنگ، جنس، 
زبان و... اعام و به رســمیت شــناخت. 
بدیــن ترتیب، فصل جدیــدی در تاریخ 

حقوق بشر رقم خورد. (

در واقع ایــن بدین منظور تدوین شــد 
که از تکــرار فجایع وحشــتناکی که در 
تدوین  داد، جلوگیــری کند.  غرب روی 
کننــدگان اعامیه در فرازهایی از مقدمه 
آن، مهــم ترین انگیزه ها و دالیل رعایت 
حقوق بشــر را بیان کرده اند: »از آن جا 
که بی توجهی و بــی احترامی به حقوق 
بشر، منجر به اعمال وحشیانه ای شد که 
باعث هتک حرمت وجدان بشری گردید 
و ظهور دنیایی که در آن، افراد بشــر در 
بیــان و عقیــده، آزاد و از تــرس و فقر، 
فارغ باشند، به عنوان باالترین آمال بشر 
اعام شده است. از آنجا که اساساً حقوق 
انســانی را باید با اجــرای قانون حمایت 
کرد تا بشــر به عنــوان آخرین عاج به 
قیــام بر ضد ظلم و فشــار مجبور نگردد 
و از آنجا که دول عضو، متعهد شــده اند 
که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق 
بشــر و آزادی های اساسی را با همکاری 
ســازمان ملل متحد تأمیــن کند مجمع 
را آرمان  اعامیه جهانــی  ایــن  عمومی 
مشــترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، 

اعام می کند«.

رویکرد اعالمیه جهانی حقوق بشر

اعامیه جهانی حقوق بشــر مشــتمل بر 
30 ماده، نخســتین فهرست حقوق بشر 
و آزادی های اساســی اســت. مفاد آن 
را به این صورت می توان دســته بندی 
کرد: مواد 1و 2 نشــانگر اصول موضوعه 
اعامیــه و توســعه دادن آن بــه تمامی 
کشــورها، بدون توجه به نظــام حقوقی 
آنهاســت. مــواد 3 تــا 21 بیانگر حقوق 
مدنی و سیاسی اســت که بعدها تفصیل 
آن در میثــاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاســی مطرح شد. مواد 22 تا 27 ناظر 

به حقوقی است که در میثاق  بین المللی 
حقــوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
تبییــن گردید و مــاده های 28 و 2۹ و 
30 نیــز بیانگر نظامی اســت که به نظر 
بانیان اعامیه، در آن تحقق حقوق بشــر 

باشد. پذیرمی  امکان 

اعامیه جهانی حقوق بشر، رویکرد مادی 
و اومانیستی دارد. در این رویکرد، انسان 
اصالت دارد و کانــون اصلی همه حقوق 
و آزادی ها به شــمار می رود. مهم ترین 
پیامدهــای رویکرد مادی و اومانیســتی 

از: عبارتند 

الــف( غفلــت از مبدأ جهان هســتی: از 
نظــر اعامیه، انســان آزاد »آفریده نمی 
شود« بلکه آزاد »به دنیا می آید«. بانیان 
اعامیــه این دقت را بــه کار برده اند تا 
هیچ اشــاره ای به آفرینــش و آفریدگار 
انسان نداشته باشــند. مشروح مذاکرات 
بیانگــر این حقیقت اســت کــه با اصرار 
برخــی از کشــورهای اروپایی، از آوردن 
نام خدا و اســتناد حقوق بشــر به خالق 
انسان خودداری شــده است. با توجه به 
مــواد 2۹،21،18 و رویکــرد کلی حاکم 
بر اعامیه روشــن می شود که اعتقاد به 
مبدأ، هیــچ جایگاهی در تبیین و تدوین 
حقوق و آزادی هــای مندرج در اعامیه 
ندارد. این نگرش، بازتاب مستقیم اندیشه 
گرای  تجربه  فیلسوف  »خویشتن مالکی« 
انگلســی و پدر لیبرالیســم یعنی »جان 
»آزادی  گفــت:  مــی  اســت که  الک« 
طبیعی بشــر عبارت است از اینکه از هر 
گونه قــدرت مافوق زمینی رها باشــد و 
اقتدار قانونی بشــر دیگری  اراده یا  تابع 
نباشد؛ بلکه فقط   از قانون طبیعت پیروی 
نــگاه زندگی هرکس  این  کند«. طبــق 
دارایی خود اوســت و به خداوند، جامعه 
یا دولــت تعلق ندارد و مــی تواند با آن 
هر طور مایل باشــد، رفتار کند. به تأثیر 
از افکار جان الک، ســازمان ملل متحد 
در ارائه اعامیه جهانی حقوق بشــر، به 
خداونــد و اینکــه همه حقوق ناشــی از 
پروردگار متعال و خالق و مالک هســتی 

است، هیچ اشــاره ای نکرد. این رهیافت 
ضد بنیادگرایانه به ســوی فرضیه »نفی 

خدا« پیش رفت.

ب( غفلت از فرجام باوری: غایت اندیشی 
و باور به اینکه جهــان آفرینش از جمله 
انســانها، منزلــگاه و مقصــودی دارند و 
رفتار انســان باید بر مبنای آن اهداف و 
مدرنیته  دوران  در  تنظیم شــود،  غایات 
رخت بربست و به جای آن امیال، غرایز، 
هوا و هوس بشــری جانشین شد. بدون 
شــک این طرز تفکر پیامــدی جز پوچ  
انگاری و بــی  هویتی نــدارد. رویکردی 
که در آن، اخاق، خودســازی و رسالت 
انســانی هیــچ جایگاهی ندارد. هســته 
متافزیکی و هستی شناسی لیبرالیسم به 
منزله جهان بینی شایع غربی، فردگرایی 
است. تعهدات شــناخته شده لیبرالی به 
آزادی، تساهل، تســامح و حقوق فردی 
از همین مبنا سرچشــمه مــی گیرند. بر 
این اســاس، فرد باید خــود، ارزش های 
خویــش را برگزیند و خــود، اخاقیات 
خاص خویش را بیفکند و کسی نباید در 

رفتارهای فردی او مداخله کند.

ج( لــذت گرایی: الزمــه غفلت از مبدأ و 
معاد، لذت گرایی و خوش باشــی است؛ 
چون انسان رها شده از اندیشه تعالی، در 
صدد تأمین حداکثری لذت های مادی و 

دنیوی است. (

صدور  و  جهانی  اعالمیه  های  چالش 
اعالمیه حقوق بشر اسالمی

عــاوه بــر رویکردهای خــاص اعامیه 
جهانی حقوق بشر که نوع خاصی از جهان 
بینــی را القا و تحمیل می کند، آنچه در 
مقدمــه اعامیه جهانی حقوق بشــر به 
عنوان فلســفه آن بیان شده، برای اجبار 
همه ملت ها به رعایت حقوق مندرج در 
اعامیه کافی نیست. زیرا استدالل مزبور 
ناظر به وضعیتی اســت که اختصاص به 
جوامــع غربــی دارد و در جوامــع دیگر 
متداول نبوده است. ملتی که خود دارای 
نظام حقوقی خاصی باشــد که بر اساس 

آن، همواره بــه دور از عصیان و طغیان، 
صلح و امنیت و آزادی و برابری را تأمین 
نمــوده و تجربه تلخ غرب را نداشــته و 
حقــوق بشــر را تحقیر نکــرده و اعمال 
وحشیانه ای نسبت به بشر مرتکب نشده 
اســت، چنین ملّتی نیازی به این اعامیه 
ندارد. به بیان دیگر، این نسخه از حقوق 
بشــر، درمان نارســایی های اجتماعی و 
بیــن المللی ملت هایی بود که تاریخ آنها 
آکنده از اعمال وحشــیانه و بی احترامی 
به حقوق بشــر و در نتیجه عصیان های 

مردمی است.

در واقع ســیر تحول حقوق بشر غربی و 
نگارش اعامیه مذکور نشان می دهد که: 
اوال تدوین اعامیه، جنبه انفعالی داشت. 
ثانیا همین وضعیت انفعال، موجب افراط   
و تفریط   در تدوین اعامیه جهانی حقوق 
بشــر شــده اســت. ثالثا تدوین اعامیه 
حقوق بشــر برای جوامع غربی آن دوران 
انسانی، حقوق  انســان، کرامت  که برای 
و آزادی هــای عمومــی چندان ارزش و 
اهمیتــی -  حتی به لحاظــ   نظری -  قائل 
نبودند، ممکن اســت گامی ارزشمند در 
راســتای احیای انســانیت و حقوق بشر 
به شــمار بــرود، اما برای جهان اســام 
که چهــارده قرن پیــش از غرب حقوق 
بشــر و کرامت انســانی را مطرح و از آن 
حمایت نموده اســت، پیشرفتی به شمار 
نمی رفت. بنابرایــن، اعامیه هرگز نمی 
توانســت و نمی تواند راهکاری مناسب و 
ســازنده برای همه جهانیان باشد. یعنی 
باالترین  عنوان  )به  اعامیه  بودن  جهانی 
آمال بشر( به لحاظ   منطقی قابل پذیرش 

و دفاع نیست.

همــه این چالش ها در کنار اموری دیگر 
سبب شــد که کشورهای اسامی به فکر 
تدویــن اعامیه ای مبتنی بر پیش فرض 
های فلســفی و جهان بینانه الهی خود از 
حقوق بشر بیافتند و با توجه به اقتضائات 
فرهنگی، عقیدتــی، نظام عرفی و هنجار 

های جامعه خود طرحی نو درافکنند.
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انگیزه های تدوین کنندگان اعالمیه 
حقوق بشر اسالمی

بر  اعامیه حقوق بشر اســامی مشتمل 
25 ماده، در ســال 13۶۹شمسی )برابر 
با1۹۹0م( توسط   کشورهای عضو سازمان 
کنفرانــس اســامی به تصویب رســید. 
مواد 1و2 اعامیه مزبــور ناظر به زمینه 
های فلســفی حقوق منــدرج در اعامیه 
اســت. مواد 3 تا 23 بیانگر حقوق مدنی، 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
اســت و مواد 24 و 25 مــاک اعتبار و 
تفســیر حقوق و آزادی های اساسی بشر 
را بیــان می کند. ایــن دو ماده در واقع 
بیانگر نظامی است که در آن حقوق بشر 

امکان اجرا می یابد. 

بر اساس آنچه که در مقدمه اعامیه آمده 
اســت، مهم ترین انگیزه تدوین اعامیه 
حقوق بشر اســامی، تحقق ارزش های 
پاسداری  است.  اسامی  جاودان  شریعت 
از دین، جان، خرد، ناموس، مال، نســل 
و دیگــر امتیازاتی چون جامعیت و میانه 
روی در کلیه مواضع و احکام از مواردی 
اســت کــه به آن تصریح شــده اســت. 
شــریعتی که معنویات و مادیات را با هم 
در آمیخــت و عقل و قلــب را هماهنگ 
ســاخت، میان حقوق و وظایف موازنه به 
وجود آورد، بیــن حرمت فرد و مصلحت 
عمومی ســازگاری برقرار کرد، معیارهای 
قســط   را میان طرف هــای مرتبط   برقرار 
کــرد تا این کــه نه طغیانی باشــد و نه 
زیانی. حقوق بشــر در اســام با عقیده 
صحیح )ایمان به خدا و شــریعت منزله( 
بشر  نوع  دارد. وحدت  ارتباط   مستحکمی 
نیز بر همین عقیده و ایمان مبتنی است. 
رنگ، جنس، ملیت و... وســیله شناسایی 
و همــکاری بین انسان هاســت نه معیار 

برتری و افتخار.

بشــر  حقوق  اعامیه  تدویــن  هرچنــد 
اســامی با تأخیر همراه بود، اما سبقت 
زمانی اســام در این زمینــه بر اهل فن 
پوشیده نیســت. حقوق بشری که امروز 

همــه را به حمایــت و احتــرام آن فرا 
می خوانیم، اســام از چهارده قرن پیش 
آن را اعام و تقدیس کرده است. در تأیید 
این مدعا کافی اســت به قــرآن مراجعه 
شــود. خطابات این کتاب آسمانی اغلب 
متوجه مردم است. مهم تر آن که انگیزه 
اسام در حمایت از انسان و حقوق بشر، 
کاما ابتکاری اســت و چنین نیست که 
اســام پس از تحقق جنایات آشکار علیه 
بشــریت و نقض فاحش حقوق بشــر، به 

راهکارهای حمایت از آن رسیده باشد.

بخش آغازین اعامیه حقوق بشر اسامی 
و پاراگراف های بعدی آن، شالوده نظری 
اعامیــه را به صورت زیر ترســیم کرده 
ـا َخلَْقٰناُكــمْ  ِمنْ  ذََكٍر  اســت: »ٰيا أَيَُّها النّٰاسُ  إِنٰـّ
َو أُْنثــٰى  َو َجعَْلٰناُكــمْ  ُشــعُوباً َو قَٰبائِــلَ  ِلتَٰعاَرفُوا 

ـهِ  أَتْٰقاُكــمْ « ؛ )ای مردم!  إِنَّ  أَْكَرَمُكــمْ  ِعْنــَد اللٰـّ

ما شــما را از یک مــرد و زن آفریدیم و 
ملــت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر 
را بشناســید. بی تردید گرامی ترین شما 

پرهیزکارترین شماست(. نزد خدا 

دولت هــای عضــو ســازمان کنفرانس 
اسامی با در نظر گرفتن نگاه و عقایدی 
چون ایمان بــه اهلل، پروردگار جهانیان و 
آفریــدگار کائنات و بخشــنده نعمت ها، 
خداوندی که انســان را بــه بهترین وجه 
آفریــده و بــه او حیثیــت داده و وی را 
اســت،  برگزیده  زمین  در  خلیفه خــود 
خداوندی که آبادانی و اصاح زمین را بر 
عهده بشــر گذارده و امانت تکالیف الهی 
را بــر گردن او نهاده و آنچه در آســمان 
ها و زمین اســت، همگی را تحت تصرف 
وی قرار داده اســت و با تصدیق رسالت 
محمد)صلّــی اهلل علیه و آله( که خداوند 
ایشــان را بــه هدایت و آیین راســتین 
او را رحمتی برای جهانیان  فرســتاده و 
و آزادگری برای بردگان و شکننده برای 
طاغوت ها و مســتکبران قرار داده است، 
پیامبری که برابری را میان همه بشریت 
اعام نموده و هیچ اولویتی برای کســی 
بر دیگری جز در تقوا قائل نشده و فاصله 
ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمی 

که خداوند آنــان را ازروح واحد آفریده 
است، بر پذیرش مفاد این اعامیه صحه 

اند. گذاشته 

اعامیه مــی گوید که بشــریت به رغم 
رســیدن به باالترین درجات علم، در هر 
زمان نیازمند تکیــه گاهی ایمانی، برای 
دفــاع از تمدن خــود و عامــل حمایت 
کننــده از حقوق خویش می باشــد. آیه 
شــریفه ذکر شده در مقدمه بیانیه، نقطه 
عطــف اعامیه و حامل پیــام ویژه برای 
بشــریت گم گشــته معاصر است. همین 
طور ایمان به خدا، خلقت خدایی انسان، 
خافــت الهی بشــر در زمین، رســالت 
انسان در آبادســازی زمین، حامل امانت 
راهنماشناسی  و  راه  انســان،  بودن  الهی 
از مواردی اســت که به صراحت به آنها 

تأکید شده است. 

حقوق بشر و کرامت انسانی

از مهــم تریــن موضوعاتی کــه پیوندی 
ناگسســتنی با »حقوق بشر« و تعریف و 
نوع نگاه ما به آن دارد، بحث از »کرامت 
پیامدهای  که  موضوعی  اســت.  انسانی« 
حقوقــی و فلســفی و اخاقــی فراوانی 
دارد و پایه و اســاس بســیاری از حقوق 
و امتیــازات و تکالیف انســانی قرار می 
گیرد و به همین دلیل توسعه و پیشرفت 
در هــر جامعــه ای، ارتباطی وثیق با آن 
دارد. امــکان ندارد بدون بحث از جوانب 
مختلف کرامی انســانی و ترسیم حدود و 
ثغور آن، ارزش های اصیلی چون عدالت 
و آزادی و برابــری و صلح، معنای دقیق 
و مشــخصی یابند و آرمان تشکیل امت 

باشد. واحد جهانی، قابل تحقق 

معنــای کرامت در لغــت: »کرامت« در 
لغــت معانــی مختلفــي دارد. از میــان 
مهم تریــن آنها می تــوان به »ارزش«، 
»بزرگواری«،  »حیثیــت«،  »حرمــت«، 
»انســانیت«،  »شــرافت«،  »عــزت«، 
»درجه«،  »موقعیت«،  »مقام«،  »شأن«، 
»منزلــت«،  »جایــگاه«،  »رتبــه«، 
 »نزاهــت از فرومایگــی« و پاک بودن از

 آلودگی ها«، »احســان و بخشــش« و 
»جوانمردی و سخاوت« اشاره کرد. 

انــواع کرامت: دقــت در معنــای لغوی 
کرامت انســانی نشــان می دهد که این 
واژه بیانگر دو نوع اوصاف در انسان است. 
برخی از این ویژگی ها بیان کننده درجه 
و رتبه و موقعیت اجتماعی یا سیاســی یا 
دینی فرد می باشــند که به عنوان ارزش 
هایی قابل اکتساب، افزایش یا کاهش در 
آنها متصور اســت. اما برخی دیگر مانند 
»انسانیت« ذاتی انسان اند و نه می توان 
آنها را در شــخص خاصــی وضع کرد و 
نه می توان از شــخصی دیگر سلب شان 
نمود. اینجاســت که دو نــوع »کرامت« 
برای آدمی قابل تصور می گردد و آموزه 

های اسام نیز آنها را متمایز می داند.

کرامــت ذاتی: این نــوع از کرامت ذاتی 
انسان و برآمده از حیثیت طبیعی انسان 
البته مادامی  ها به عنوان انسان اســت؛ 
که بــا اختیار خــود مرتکــب خیانت یا 
جنایتی علیه خویشــتن یا دیگران نشود 
و این حیثیت را از خود ســلب نکند. به 
عبارت دیگــر کرامت ذاتی بــه آن نوع 
شــرافت و حیثیتی گفته مي شــود که 
تمام انســان ها به جهت استقال ذاتی، 
توانایــي اخاقی و وجهــه و نفخه الهی 
که دارند، به طور فطری و یک ســان از 
آن برخوردار هســتند. دالیل وجود این 
کرامت نزد انسان از دیدگاه اسام بسیار 
فــراوان اند که به عنــوان مثال می توان 

این موارد را برشمرد:

اول: آیه 70 سوره اسراء که در آن تصریح 
ْمنا بَِني آَدَم...«؛ )به  می شــود: »َو لََقْد َکرَّ
یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم(. این 
آیه با صراحت بیان می کند که خداوند، 
فرزندان آدم، یعنی  انسان بماهو انسان را 

کرامت داده است.

دوم: در حدیثــی از حضــرت علي)علیه 
الســام( خطــاب بــه مالک اشــتر می 
خوانیم: »در عمــق دل خویش مردم را 
 دوســت داشــته باش. براي مردم چون 

درنــده ای مبــاش که خــوردن آنان را 
غنیمت شمارد؛ چون آنها دو صنف اند: یا 
برادر دینی تواند یا اگر مسلمان نیستند، 
در خلقت مانند تو یک انســان هستند«. 
آنچه از این حدیث به دست مي آید این 
است که انســان بما هو انسان، حرمت و 
کرامت دارد و از نظــر حقوق اجتماعی، 
مســلمانان با غیر آنهــا فرقی ندارند و از 
حقوقــی یکســان بهره می برنــد. ایمان 
اگرچه مؤلفــه ای دخیل در کمال یافتن 
انســان و نزدیکی اش به خداست، اما در 
زندگی اجتماعی به عنوان یک شــهروند 

عادی، همه حقوقی مساوی دارند.

به داللــت این بیانات قرآنــی و حدیثی 
ْمَنا بَِني  و مخصوصا آیــه »آیۀ َولََقــْد َکرَّ
آَدَم...«، تا وقتی که عنوان »انســان« یا 
»بنی آدم« بر کســی قابل صدق باشــد، 
کرامت و احترام او باید ذاتی تلقی شود.

حقوق ذاتی، پیامد کرامت ذاتی

به تبــع ثبوت این کرامــت ذاتی، برخی 
از حقوق نیز به عنــوان حقوق ذاتی این 
انســان برای وی ثابت می شــود. چراکه 
بــه خاطر جنبه  قائل شــدن  »کرامت« 
انســانی هر انســان - انسان از آن رو که 
انســان است و بدون نگاه به عقیده، نژاد، 
جنسیت و مذهب او - مستلزم این است 
کــه این انســان به خاطــر همین جنبه 
انســانی از برخی حقوق فطری و طبیعی 
اندیشه،  آزادی  همچون حق حیات، حق 
حق بیان نظرات و... نیز برخوردار باشــد 
و نمی توان صرف اعتقاد به اندیشــه ای 
خاص یا انتســاب به قوم و نژادی خاص 
و ماننــد آن را مــاک اعطای آن حقوق 

دانست.

کرامت اکتســابی: این نــوع از کرامت از 
از به کار انداختن اســتعدادها و نیروهاي 
مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مســیر 
رشــد و کمال و خیرات ناشی می شود و 
چون اختیاری است ارزش نهایی و غایی 
انســان به آن منوط است. به تعبیر دیگر 
هرچند همگان از لحاظ حیثیت انسانی و 

کرامت ذاتی شأنی برابر دارند، اما انسان 
ها قادرند با به کار انداختن استعدادهای 
خود به مراتب مختلفی از کمال دســت 
یابنــد و مراتب عالی یا دانی آن را درک 
نماینــد. از این روســت کــه رفتارهای 
مختلف انســانی، منزلت های متفاوتی را 
موجب می شــود و افراد نســبت به هم 

یابند.  برتری می 

مهــم ترین مــاک این نــوع از کرامت 
بنابــر آموزه های دینی، بــرای مثال آیه 
13 ســوره حجرات یعنی: »یَا أَیَُّها النَّاُس 
ـا َخلَْقَناُکم مِّن َذَکٍر َوأُنَثــی َوَجَعلَْناُکْم  َـّ إِن
ُشــُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد 
ِ أَتَْقاُکْم«؛ )ای مردم! ما شما را از یک  اهللَّ
مــرد و زن آفریدیم و ملت هــا و قبیله 
ها قــرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید. 
بــی تردیــد گرامی ترین شــما نزد خدا 
دانا  خدا  یقیناً  پرهیزکارترین شماســت. 

و آگاه است( »تقوا« است.

بنابر مفاد این آیه اوال نژاد، زبان، جنسیت 
و حّریت)آزاد بودن( و رّقیت)برده بودن(، 
هیچ تأثیری در با کرامت انســاني ندارد. 
ثانیا کرامت ارزشــی تنها کرامت انسانی 
معرفی نمی گردد زیرا از آن استفاده می 
شــود که همه انسان ها دارای کرامت اند 
و فقط تقوا به عنوان ماک مراتب کمال 
و فضیلــت در کرامت معرفی می شــود. 
ثالثا این کرامت اکتســابی به وسیله تقوا، 
تأثیــری در حقوق اجتماعی ندارد و تنها 
در میزان »تقــرب« به خداوند تأثیرگذار 

است.

دیدگاه  از  انسان  ذاتی  کرامت  مبانی 
اسالم

کرامــت ذاتــی انســان در آمــوزه های 
اسام، امری اصیل اســت، نه اعتباری و 
قراردادی. اصالت ایــن کرامت مبتنی بر 
سلســله ای از مفاهیم دینی و بنیادهای 
اخاقی اخاقی است که مهم ترین شان 

عبارت اند از:

1. اختیــار و آزادی اراده: ایــن مؤلفه به 
این معناســت کــه انســان غایت جهان 
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هستی است و این اوســت که با انتخاب 
های آزادانه اش بــه وجود خود معنا می 
دهــد. در واقع انســان بــا توانایی مهار 
اعمــال و رفتار خود حتی مــی تواند از 
انجام کارهایی که به آنها تمایل دارد نیز 
اجتناب بــورزد و این نکتــه ای مهم در 
وجود آدمی اســت. پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیــه وآله( فرمودند: »هیچ چیز نزد خدا 
گرامی تر از انســان ها نیســت. پرسیده 
شــد: حتی فرشــتگان؟ حضــرت فرمود 
»آری، چون فرشــتگان به سان خورشید 
و ماه مجبورند ولی انســان مختار آفریده 

شده است«. 

2. قدرت تعقل و تفکر: امکان تفکر، تعقل 
و تأمل مســتقل در پدیده های جهان و 
تشــخیص امور اخاقــی و غیراخاقی یا 
درســت و نادرســت، امکانی ذاتی برای 
همه انسان ها اســت. با به کارگیری این 

ظرفیت فطری اســت که آدمی می تواند 
اندیشه عمیق  تصمیم های مســتظهر به 
اتخاذ کند و به زندگی اش شــکل و معنا 
دهد و با وضع قوانیــن به حفظ و ترویج 
احترام متقابل مردم یاری رســاند. از این 
رو در تفسیر آیه 70 ســوره اسراء یعنی 
ْمَنا بَِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم فِي الَْبرِّ  »َولََقــْد َکرَّ
لَْناُهْم  یَِّباِت َوَفضَّ َوالَْبْحــِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّ
ْن َخلَْقَنا تَْفِضیًا«؛ )به یقین  َعلَی َکِثیٍر مِّمَّ
فرزنــدان آدم را کرامت دادیم، و آنان را 
در خشــکی و دریا ]بر مرکــب هایی که 
کردیم،  سوار  گذاشــتیم[  اختیارشان  در 
و به آنــان از نعمت هــای پاکیزه روزی 
بخشــیدیم، وآنان را بر بسیاری از آفریده 
های خود برتــری کامل دادیــم(، گفته 
شده که مراد از آیه این است که خداوند 
متعــال فرزنــدان آدم را به واســطۀ قوه 
تعقــل و تفکر، نطق و قدرت تمیز حق از 
باطل و صورت زیبا و تدبیر دنیا و آخرت 

کرامت و برتری بخشیده است. 

با نگاهــی به روایات مــی بینیم که امام 
علی)علیه السام( نیز در این باره تصریح 
می کنــد که: »اَْلِنَْســاُن بَِعْقلِــِه« یعنی 
انسانیت انســان به وصف برخوداری اش 
از عقــل احاله داده شــده و بــر همین 
اساس در نگاه فیلسوفان مسلمان نیز این 
خردمندی و اندیشمندی انسان است که 
او را از ســایر موجودات تمایز می بخشد 
و بــه تعبیــر ماصدرا او را »طــراز عالم 

خلقت« می گرداند. 

3. برخــورداری آدمــی از روح و نفخــه 
الهی: از دیگر مؤلفــه های کرامت بخش 
به انسان، همین است که خداوند او را به 
صورت خویش آفریده اســت و در واقع، 
ذات انســان به عنوان آیینه اسمای الهی، 
به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر معنوی 
خود با کائنات و هســتی پیوستگی دارد. 

بدین ترتیــب، او عالی ترین صورت براي 
هویت حق اســت. پیوســتگی روح خدا 
با انســان که از آیه 72 ســوره ص یعنی 
»َونََفْخُت فِیــِه ِمن رُّوِحي«؛ )از روح خود 
در او بدمیدم(، قابل استنباط است، یکی 
از مهــم ترین مبانی هســتی شــناختی 
کرامت ذاتی و حقوق انســان در منظومه 

آموزه های اسامی است.

4. بهــره مندی از فطرت الهــی: در آیه 
30 سوره روم می خوانیم: »َفَأقِْم َوْجَهَک 
َِّتی َفَطَر النَّاَس  ِ ال یــِن َحِنیفاً فِْطَرَت اهللَّ لِلدِّ
یُن  َذلَِک الدِّ  ِ َعلَْیَهــا اَل تَْبِدیَل لَِخلْــِق اهللَّ
الَْقیُِّم«؛ )پس ]بــا توجه به بی پایه بودن 
شرک[ حق گرایانه و بدون انحراف با همه 
وجودت به ســوی این دیــن ]توحیدی[ 
روی آور، ]پای بند و اســتوار بر[ سرشت 
خــدا که مردم را بر آن سرشــته اســت 
باش برای آفرینش خــدا هیچگونه تغییر 

و تبدیلی نیســت؛ این است دین درست 
و اســتوار(. فطرت مشترک خداگرایی که 
طبق این آیه کریمه در وجود همه ابنای 
آدم به ودیعه نهاده شــده و طینت شان 
را با کمــال خواهی و کمال طلبی عجین 
نموده، آنها را صاحب کرامتی ذاتی کرده 

است.

5. انســان خلیفۀ اهلل اســت: ایــن مقام 
کــه به مفاد آیه 30 ســوره بقــره یعنی 
»َوإِْذ َقــاَل َربَُّک لِلَْمَائَِکــِۀ إِنِّي َجاِعٌل فِي 
اْلَْرِض َخلِیَفــًۀ«؛ )و ]به یاد آر[ وقتی که 
پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در 
برای  گماشــت(،  خواهم  خلیفه ای  زمین 
نوع آدمیان از ســوی خداوند ثابت شده 
است، چیزی نیســت که با فساد یا خون 
ریزی برخــی از افراد آن، نفی گردد. این 
امور عارضی خللی به این مقام رفیع الهی 
وارد نمی کنند. خداوند انسان را به دلیل 

براي  اســتعداد ذاتی و فطری،  داشــتن 
درک حقایق و اسرار هستی، خلیفه خود 
قرار داده اســت. به عبــارت دیگر، تعلیم 
تکوینی اســرار و حقایق هستي به انسان 
در ابتدای آفرینش، موجب شــده اســت 
انســان براي احراز این مقام، شایسته تر 

باشد.  از فرشتگان 

جمــع بنــدی تمامــی این بحــث ها و 
توضیحات این اســت کــه الزمه پذیرش 
اصــل کرامت ذاتی بــرای آدمی، قول به 
برخورداری اش از یک سری حقوق است 
که در اعامیه حقوق بشــر اسامی نیز به 
آنها تصریح شده است. اصلی ترین و پایه 
ای تریــن آنها عبارت انــد از: حق حیات 
و امنیــت در زندگــی شــخصی، آزادی 
اجتماعــی و برخــورداری از امتیــازات 

اجتماعی به طور عادالنه.
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مقاله

فرزند آوری در ميزان عقالنيت اجتماعی و اخالق 
نويسنده: علی غبيشاوی

چکیده: 

»فرزندآوری« به عنوان عامل بقای نســل 
بشــر و مؤلفه قدرت اجتماعی و در مقابل 
به عنــوان عامل تهدیــد امنیت غذایی و 
رفاه، موضوع اختاف های نظری در میان 
مکاتب مختلف علوم اجتماعی قرار گرفته 
است. عده ای نیز به بهانه »اخاق« آن را 
زیر سوال برده و می گویند جهان ما مملوء 
از رنج های فراوان است، برای تجربه لذت 
فرزند داشــتن، آوردن او بــه این محیط 
امری غیرمنصفانه اســت در حالی  ناامن 
که مکتــب تربیتی کاملی نیز برای تربیت 
فرزند وجود نــدارد. همچنین فرزندآوری 
موجب تعــارض های اخاقــی در انجام 
تعهدات به خود و فرزندانمان می شــود. 
از طرفــی گرایش به تک فرزندی به بهانه 
مشکات اقتصادی به عنوان یک الگو مورد 
توجه تعــداد زیادی از زوج ها قرار گرفته 
اســت. عواملی همچون تغییر   موقعیـــت  
زنـان و افـــزایش سن ازدواج، دگرگونی 
ارزش ها ، تغییر  نگرش  نســـبت به نقش 
خودخواهانه  تمایات  خـــانوادگی،  های 
برای رفاه و فراغت، فردگرایی، نفوذ سبک 
زندگی مدرن و جست وجوی خوشبختی 
و لذت بیشــتر از زندگی در خانواده های 
کم جمعیت نیــز به فراگیــری این الگو 
دامن زده اســت. مقاله حاضر این دیدگاه 
و ســبک زندگی را مورد بررسی و تحلیل 

قرار می دهد. 

اخاقی بودن یا نبودن فرزندآوری؟

فرزندآوری مستلزم فقر و عدم رفاه؟

تبعــات گریز از مســئولیت فرزندآوری و 
فرزندپذیری

گریز از مســئولیت فرزنــدآوری و مبانی 
وارداتی و غیراصیل آن

ترک فرزندآوری امــری مخالف فطرت و 

غریزه

در  اختالفی  موضوعی  »فرزندآوری« 
دوران معاصر

»فرزنــدآوری« مّدتهاســت کــه موضوع 
بحثهای نظــری اختافی در میان مکاتب 
مختلف علوم اجتماعی قرار گرفته اســت. 
البّته گرایشــات سیاســی و عمل گرایی 
سیاســّیون نیز در این پدیــد آمدن این 
بحث بی اثر نبوده است؛ چرا که بسیاری 
از دولتهــا راحتی خویش را در مدیریت و 
مواجهه با مشــکات، اموری سلبی مانند 
کنترل جمعّیت مــی دانند. در این میان 
نوچه ها و دلبســتگان رســانه ای احزاب 
حاضر در قدرت نیز فّعالّیت شــدیدی در 

ترویج این نظریات راحت و سلبی دارند.

به هر حال هنگامی که ســخن از موضوع 
»فرزنــدآوری« بــه میان مــی آید، یک 
رویکرد این اســت که موافقان و مخالفان 
به  را  ایده خــود  مســأله »فرزندآوری«، 
محــک براهیــن عقلی و اســتدالل های 
اجتماعی و محک های اخاقی بگذارند تا 
ببینند که بر اساس این ماک ها، باز هم 

می توانند نظر خود را ثابت کنند یا نه.

بر همین اساس نظر مخالفان »فرزندآوری« 
تقریر و سپس ذیل هر نظر، استدالل های 

مخالف آن را بیان می نماییم.

اخالقی بودن یا نبودن فرزندآوری؟

ممکن اســت عده ای، اخاق را بهانه ای 
برای فرزندگریــزی خود عنوان کنند و با 
این اســتدالل که فرزنــد آوری در زمانه 
ما امــری »غیراخاقی« اســت، نخواهند 

فرزندی داشته باشند.

آنها در مقام استدالل ممکن است بگویند 
که:

اوال: جهان ما مملــوء از باها و رنج ها و 

دردهای فراوان است و اینکه ما بخواهیم 
برای تجربه لذت فرزند داشــتن، کودکی 
را وارد چنین محیط ناامنی بکنیم، امری 

است. غیرمنصفانه 

ثانیا: بــه فرض اینکه بتوانیــم بر دغدغه 
پیشــین غلبه کنیم و فرزنــدی را به دنیا 
بیاوریــم، نمی دانیم که باید او را بر طبق 
کدام مکتب روان شناســی یــا تربیتی یا 
ارزشــی بزرگ کنیم و همین سردرگمی 

اجحاف در حق فرزند است.

ثالثــا: از آنجایی که تعهد به انجام وظایف 
مان بــه عنوان والدین تعارض با تعهدمان 
بــه خودمان برای پیشــرفت و رشــد و 
رســیدن به امور دل خــواه مان می یابد، 
بنابراین فرزنــدآوری موجب تعارض ها و 
تناقض های اخاقی می شــود که بیرون 
آمدن از آن حتی اگر غیرممکن نباشد اما 

بسیار سخت و پیچیده است.

نقد:

یکی از مهم ترین پاســخ هایی که به این 
استدالل می توان داد این است که مدعی 
وقتی مــی گوید که »فرزنــدآوری امری 
خاف اخاق است« دقیقا منظورش کدام 
اخاق است؟ اخاق دینی؟ اخاق وظیفه 
گرایــی؟ اخــاق نتیجه گرایــی؟ اخاق 
قاعده محور یا عمل محور؟ اخاق فضیلت 
اخاق  قراردادگرایــی؟  اخــاق  گرایی؟ 
ابرازگرایی یــا دیگر تئوری های اخاقی؟ 

دقیقا کدام نظام اخاقی مدنظر است؟

از این عدم تعیــن نظری که بگذریم باید 
برانگیز  تعارض  بالقوه  امری  اینکه  بگوییم 
باشد نمی تواند دلیلی برای فرونهادن آن 
باشــد. موارد زیادی در حیات هر انسانی 
وجود دارد که وارد شــدن به آن تعارض 
برانگیز است اما ادله کافی برای ترک آن 
فعل وجود ندارد. برای مثال می توان این 

ســوال را به »اصل زندگــی« بازگرداند و 
مدعی شــد چون زندگــی اصالتاً تعارض 
ایجاد می کند باید آن را فرونهاد و احیانا 
خودکشــی کرد! آیا مدعــی غیر اخاقی 
بودن فرزندآوری حاضر است لوازم نظرش 

را بپذیرد؟

بله هیچ کس نمی تواند منکر این باشــد 
کــه عالم پیرامون ما آکنــده از بلیه های 
طبیعی و انســانی اســت. این رنج ها آن 
قدر زیادند که تبدیل به بخشی از زندگی 
روزمره آدمی شــده اند اما در مقابل، در 
اینکه لذت و سرخوشــی هایی هم در این 
عالم یافت می شــود شکی نیست. سؤال 
اینجاســت که کدام یک بر دیگری برتری 
و فراوانی دارد؟ مدعیان غیراخاقی بودن 
فرزندآوری می تواننــد به نحو عینی و با 
اعداد و ارقــام ثابت کنند کــه رنج ها و 
دردهای گرفتاری در حیات انسانی بیشتر 
از لذات و کامیابی های آن است؟ آیا آنها 
قادرند کوشــش و تاش نوع بشر را برای 
طوالنــی کردن حیاتــش را با وجود همه 
رنج های دنیای پیرامون منکر شــوند؟ آیا 
همین که یک زن و مرد با فرزنددار شدن، 
انسان دیگری را به حیات دعوت می کنند 
به این معنا نیســت که در نظر آنها حجم 
خوشــی ها و تجارب لذت برانگیز در عالم 
پیرامون شــان باالتر از میزان درد و رنج 
اســت؟ آیا نمی توان گفت که فردی که 
دیگران را به این جهــان دعوت می کند 
بنا به لطف و نیت خدمت کردن به دعوت 
شــدگان چنین می کند؟ مســلما چنین 

است.

عــاوه بــر آن، اینکــه کســی بخواهد 
غیراخاقی بودن فرزندآوری را با تمسک 
بــه باتکلیفــی در انتخاب تئــوری برتر 
تربیتی و اخاقی اثبات کند نیز پذیرفتنی 
نیســت؛ چرا که چنین امــری به معنای 
نســبیت گرایی و درســت پنداشتن همه 
تئوری های موجود برای عمل خواهد بود. 
امری که در هیچ پارادایم علمی ای تلقی 
به قبول نمی گــردد. برای مثال اینکه ما 
تئوری های گوناگون فیزیکی یا هندســی 
داشته باشیم دلیل می شود که ما فیزیک 

را رهــا کنیم و قاعده منــدی آن و عمل 
بر اســاس آن را امری محــال بدانیم؟! به 
همین ســبب می گوییم که تعدد تئوری 
های روانشــناختی و تربیتی برای تربیت 
فرزنــدان دلیل متقنی را بــرای این ادعا 
فراهم نمی کند کــه فرزندآوری از لحاظ 

اخاقی غیر موجه باشد.

این اســتدالل نیز که فرزندآوری موجب 
تعارض والدیــن و فرزنــدان در برآورده 
کردن خواسته های شــان می گردد نیز 
ناتمام اســت. عاوه بر آن چه چند سطر 
پیش درباره غیرقابل تــرک بودن پدیده 
های انســانی صرفا بــه خاطر پدید آمدن 
یک تعارض گفتیم، مــی گوییم که اتفاقا 
بســیاری از تعارضات سبب رشد و تعالی 
آدمــی می گردد و تئــوری های دینی و 
عرفانــی و اخاقی آکنــده از مثال های 
مؤید این معناســت که گذشتن از خود و 
ایثار به نفع دیگری، نقطه عزیمت رشــد 
ابعاد مختلف اخاقی و انسانی هر شخص 

است.

فرزندآوری مستلزم فقر و عدم رفاه؟

ناتوانی اقتصادی در اداره زندگی فرزندان، 
همیشه یکی از مهم ترین دالیل مخالفین 
فرزنــدآوری و موافقیــن کنترل جمعیت 
بوده است. زمینه های تاریخی ظهور این 
اندیشه به زمان  توماس  رابرت  مـــالتوس، 
انگلیســی قرن  اقتصــاددان  کشــیش و 
هیجدهم میــادی برمی گــردد. او  در 
کتاب »تحقیقــی درباره جمعیت« تبیین 
نظریه خود  را با این ســؤال آغاز می کند 
که چه عواملی مـوجب پیـشرفت و تـرقی 
یک جامعه انسانی  است و چگونه و به چه 
ترتیــب می توان این  علــل  را پیش بینی  

کرد؟

مالتــوس  در  فصل اول این کـــتاب ، در 
پاسـخ گویی به سؤال یادشده می نویسد: 
»تمایل دایم موجــودات زنده  به  افزایش  
نوعِ  خــود ، بدون توجه بــه  مقدار  غذایی 
اسـت کـــه در دسـترس آنها قرار دارد«. 
یعنــی گرایش مــردم به داشــتن  فرزند ، 
ناگزیر  موجب مـــحدودیت مـواد غذایی، 

کاهش دسترســی به  منابع  طبیعی  و در  
نهایت  کاهش  ســطح رفاه قابل دسترس 
برای مردم است. بـــدین روی، کـــنترل 
جمعیت موجب می شــود تعداد مصرف 
کنندگان از حد مشــخصی تجاوز نکند و 
منابع غذایی جـهان نـــیز به اندازه افراد 

وجود  داشته باشد.

بـنابراین، در نـگاه مـالتوس علت اساسی 
تیره بختی و ســیاه روزی ملّتها، »افزایش 
او  اســـت.  و »فرزندآوری«  جـــمعیت« 
اعتقاد داشت اگر رشد  جمعیت  را کنترل 
نکنیم، نســبت ســرعت رشــد جمعیت 
بـــا نـــسبت توان تولید نیازمندی های 
نـخواهد  خوانی  هـم  جـمعیت،  اقتصادی 
داشت. سرعت افـــزایش جـمعیت بر پایه 
تصاعد هـــندسی  خـــواهد  بود و سرعت 
تأمین نیازمنــدی های  اقتصادی  جمعیت 
در حالتی خــوش بینانه بــر پایه تصاعد 
حسابی خواهد بـــود زیـرا طبیعت دچار 
خّست است و هرچه بـــیشتر از زمـــین 
های حاصل خیز اسـتفاده شـود، بـازدهی 
آن میل بــه کاهش دارد و نـــیز مجبور  
می شــویم  پس از اســتفاده از زمین های 
مرغوب، به ســمت زمین هــای کم بازده 

برویم.

وی پس از این اســتدالل و صورت بندی 
راه حــل های مختلف، تنهــا  راهی را که 
بــرای جلوگیری از ازدیـــاد جـــمعیت، 
تـــوجیه و توصیه می کند : جهاد  نفسانی 
ترک آمـیزش جـنسی اسـت. مالتوس از 
ایــن عمل به عنــوان »ممانعت اخاقی« 
تعبیر می کنــد. البته ناگفتــه نماند که 
مالتوس به ایــن توصیه خود پایبند نماند 
بلکه  مجبور  شــد در ســن 3۹ سالگی به 
ازدواج تن دهد و ثمره ایـــن ازدواج، سه 

پسر و یک  دختر بود.)1(

نقد:

اندیشــه مالتوســی و بــه طــور کلــی 
محدودسازی فرزندآوری به خاطر دغدغه 
های اقتصادی امــا به دالیل فراوانی قابل 

نقد است.

ایستادن در کنار سرمایه داران علیه فقرا:
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گرچــه برخی بر این باورنــد که مالتوس 
نظریه خود را بـــا هدف فراهم ســاختن 
سعادت بیشتر برای بیشتر انسان ها ارائه 
داده، لیکن آنچه در نوشــته های او آمده 
اســت، انگیــزه وی را جانبدارانه و بر ضّد 
انسان های فقیر و بر سـود مـالکان زمین 

و سرمایه داران نشان می دهد.

مالتــوس می گویــد: رشــد جمعیت در 
همه کشــورها  در مقایســه با رشد غات 
کشاورزی در دســترس، از رشد بیشتری 
برخوردار است. بنابراین، رقابت ســـختی 
بـین مردم در دستیابی به منابع مـحدود 
وجـــود دارد. در نتیجــه، چــرا باید به  
جمعیتِ  اضافی فقیران، اجازه داد تا مواد 
غذایــی را که افراد طبقه مالک می توانند 
از آن منتفــع شــده و از زندگــی بهتری 

برخوردار شوند، ببلعند؟

او در جــای دیگری از هــم وطنانش می 
کــه: جنگ، قحطی، گرســنگی،  خواهد 
طاعون، قتــل عام و مانند آن را به عنوان 
وســایل منصفانه الهی برای کنترل رشد 
لجام گســیخته جمعیــت و تنبیهی  برای  
فقــرا ، بــه خاطر خــودداری نکــردن از  
تولیدمثل  تلقی  کنند. بـــا ایـــن دید، او 
با هر نــوع اصاحات اجتماعــی همانند 
»قانون حمایت از فقیران« در انگلســتان 

مخالفت می کرد.)2(

ارتباط  میان  کمبود مواد غذایی  نبود  
با افزایش جمعیت:

فرضیه مالتوس مـــی گفت کـه طـبیعت 
در تأمین  مایحتاج  انســان ، خسیس است 
و افزایــش جمعیت می توانــد خطراتی 

همچون قحطی در پی داشته  باشد .

اقتصاددانــان دیگری  و  دانشــمندان  اما 
هنــدی  شــهیر  اقتصــاددان  همچــون 
آمارتیاسن، با بـــررسی    نـــمونه هایی از 
قحطی، نشــان دادند که مثا در قحطی 
هــای هندوســتان، از جملــه قحطــی  
بنگادش ، با  کمبود و نبود مواد غـــذایی 
انبارها و مغازه  مـــواجه نـــبودیم، بلکه 
هــا از مواد غذایی  انباشــته  و پُر  بود و در 
عین حال، مردم از گرســنگی می مردند. 

آمارتیاسن این ســـؤال را مطرح می کند  
که  چرا  در جوامع پیشرفته ای که مدیریت 
توزیع صحیحی حاکم است قـــحطی در 
کار نیست؟ وی معتقد  است  کـه قـحطی 
ربطــی بــه خّســت طبیعــت و افزایش 
جمعیت ندارد بلکه به نهادها و ســازمان 
های  مؤثر  در  امر توزیع مربوط اســت. بر 
اساس تحقیقات وی، قحطی بنگادش از 
طوفان شروع شد . طوفان  وضعیت ساحل 
را به هــم ریخت و وضـــع ماهی گیران 
را خــراب کرد. در نتیجــه ، ماهی گیران  
شــغل  و درآمد خود را از دســت دادند و 
همین مســئله اثرات روانی خود را ایجاد 
کرد. افزون  بــر  آن، نبود مدیریت صحیح 
دولت مردان محلی و سیاســت های غلط 
آنها، ممنوعیت تبادل غات  بـین  اسـتان 
هــا  و دیگر بی کفایتی هــا و توطئه های 
کشورهای خارجی مـوجب شـد بنگادش 

به قحطی بی سابقه ای دچار گردد.

عاوه بــر این اقتصــاددان هندی، وقتی 
دیگر دانشــمندان، فرضیــه مالتوس را با 
واقعیــت های اقتصــادی جوامع صنعتی  
تطبیق  دادند، معلوم شــد که این فرضیه 
درســت  نیســت . شــارل  ژید و شـــارل 
ریـــست فرانســوی، کتابی درباره تاریخ  
عقاید  اقتصاد نوشته اند و این نکته را ذکر 
کرده اند که در نیمــۀ دوم قرن نوزدهم، 
ثــروت آمریــکا بیش از چهار  برابر  شــد. 
در همین مقطع، رشــد  جمعیــت  نیز به  
همین  میزان  بوده اســت. در انگلستان و 
اسـکاتلند هـم  در  هـمان زمان، جمعیت 
از ده و نیم میلیون بـــه چـهل مـیلیون 
رسید، درحالی که  ثروت  بیش از این رشد 

کرده بود .)3(

تأثیر فناوری و صنعت  به  بی توجهی  
در تـولید و بهره وری:

همــه صاحب نظرانی که درباره  نـــظریه 
مـالتوس  بحث کـرده اند، در ایـن نـقد با 
هم مشترکند که مالتوس تـأثیر فـناوری 
و صنعت را در تولیــد و بهره وری   لحاظ  
نکرده اســت. طبیعی اســت کــه وقتی 
فناوری و عـــلم در خـدمت طبیعت قرار 

گیرد  و بهره وری  افزایش  یـــابد، در این 
صورت، بازدهی طـبیعت بـه مراتب قابل 

افزایش خواهد بـود.)4(

نـبود ارتباط  میان افزایش جمعیت با 
کاهش امکانات:

تصور اینکه با افزایش جمعیت، امـــکانات 
کـــاهش  می یابد و نســل های آینده با  
مـشکات  فـــراوانی مـــواجه می شوند 
نادرســت اســـت. زیـــرا نیروی انسانی 
بـــالقوه را فعلیت می  امـکانات  توانمند، 
بخشــد. در روزگار معاصــر، منابع جدید 
انرژی مانند ســوخت های هیدروکربنی، 
نفت و مشتقات آن، انرژی خـــورشیدی، 
بـادی، گرمای زمین ، هسته ای و راه های 
استفاده از آنـها تـــوسط نیروی انـسانی 

کشـف شـده است.

بنابراین اینکه گـفته شود: »هر فرد اضافه، 
مساوی است با یک عامل مصرف اضافه!«، 
از دقت عـلمی بـــرخوردار نـیست؛ زیـرا 
اضافه شــدن یک فرد فقط اضافه شــدن 
یک عامل مصرف اضافه نیســت، بلکه به 
ازای هر یک دهان اضافه، دو دست و یک 
فکــر هم به عنوان نیــروی کار اضافه می 

شود.

در نتیجــه در پدید آمدن نارســایی های 
اقتصــادی و نابرخورداری ها، اشــکال به 
ســاختارها و تنظیمــات اجتماعی برمی 
بـــه  جـــای کـنترل  گردد. بدین روی ، 
جمعیــت، باید الگــوی تولیــد، توزیع و 
مصرف اصـاح شـود. برای مثال باید این 
موضوع را مدنظر قرار داد که بســیاری از 
مخالفان فرزندآوری، توان تأمین نیازهای 
اساســی فرزنــدان خود یعنــی خوراک، 
پوشــاک، مسکن و تحصیل را دارند اما به 
خاطر نگرانی از امــکان عدم تأمین لوازم 
دیگــر الگوهــای تربیتی زمانــه خود که 
معموال بســیار هزینه برند، دست به این 

کار نمی زنند.)5(

به هر حال نباید به بهانه ترس از مشکات 
فرزنددوســتی  فطری  غریزه  از  اقتصادی 
گریخت و ریشــه مشــکات  جوامع  را به 
فزونــی جمعیت نســبت داد؛ زیرا فزونی 

کمــی و کیفــی جمعیت، نه تنهــا مانع 
رشد و پیشــرفت نیســت، بلکه با تدبیر 
حکیمانه و مدیریت صـــحیح، بـه عنوان 
بازوی محکم، کمک  زیادی  بـــه  تـوسعه 
و آبادانی کشــور نیز خواهــد کرد همان 
گونه کــه پرجمعیت ترین کشــور جهان 
یعنی  چین  بــا بیش از یک و نیم میلیارد 
جمعیت با مدیریــت دقیق، باالترین نرخ 
رشــد اقتصادی را در  جهان  از  آن خـــود 

کرده است.

فرزندآوری  از مسئولیت  گریز  تبعات 
و فرزندپذیری

تبعات گریز از فرزندآوری را نباید فقط در 
یک بازه زمانی یــا جغرافیایی محدود که 
منجر به یک زوج اســت، تحلیل کرد و از 
پیامدهای کان آن برای اجتماع در طول 
زمان غفلت نمود. گریز از فرزندآوری و یا 
حتی گرایش به تک فرزندی اگر به عنوان 
یک الگوی زیستی کلی، مورد توجه تعداد 
زیــادی از زوج های جامعه قرار گیرد، در 
دراز مدت موجب کاهش جمعیت کشــور 
و بــه تبع آن کاهش اقتــدار آن ملت می 

گردد.

زیرا قــدرت یک ملّت در درجــه اّول به 
نفــرات آن بســتگی دارد. ملل کوچک و 
کــم جمعّیت غالباً ضعیــف و ناتوانند. در 
میدان سبقت گرفتن نظام های سیاسی و 
گرایشات دینی و مذهبی از همدیگر، این 
فراوانی جمعیت اســت که نظام و گرایش 
مورد نظر خود را به کرسی خواهد نشاند. 
از این جهت باید به این امر اهتمام ورزید 
و از آن غفلت نکرد. درست است که کثرت 
جمعّیت یک کشــور ممکن است در پاره 
ای از مواقع مشــکاتی از نظر تامین غذا 
و مسکن به وجود آورد ولی در عین حال 
یکی از علل قــدرت و عظمت آن خواهد 
بود. لذا می بینیم کشورهای نیرومند دنیا 

همه کشورهای پرجمعّیت اند.)۶(

به تعبیر عامه طباطبایی برای نوع انسان 
کثرت افراد نعمت بسیار بزرگی است زیرا 
هر چه بــر عدد افــراد اجتماعش افزوده 
شــود نیروی اجتماعی اش بیشتر و فکر 

و اراده و عمــل آن قوی تــر می گردد و 
به دقایق بیشــتر و باریک تری از حقایق 
پی بــرده در حل مشــکات و تســخیر 
قــوای طبیعت راه حل های دقیق تری را 
پیــدا می کند. بنابراین در مســاله ازدیاد 
نســل، اینکه عدد افراد بشر به تدریج رو 
به فزونی می گذارد خــود یکی از نعمت 
های الهی و از پایه ها و ارکان تکامل بشر 
اســت. آری هیچ وقت یک ملت چندهزار 
نفری نیروی جنگی و استقال سیاسی و 
اقتصادی و قدرت علمی و ارادی و عملی 

ملت چندین میلیونی را ندارد.)7(

از لحاظ جمعیت شناسی هم بدیهی است 
که ساختار سّنی جامعه با توجه به کاهش 
موالید رو به ســالمندی می گذارد و این 
موضــوع در حال حاضر و لو با ســرعتی 
انــدک در جامعه ما در حــال روی دادن 
اســت.  در این روند بــه تدریج بار تکفل 
افزایش می یابد و با کاهش جمعیت فعال 
و مولد، فرایند توسعه اجتماعی اقتصادی، 
دچار تأثیرات منفی می گردد و با کاهش 
توان تجدید نســل و کاهش جمعیت کار، 
باید منتظر سیل عظیم نیروی کار مهاجر 

از کشورهای دیگر باشیم.

از طرف دیگر با ســالمند شــدن جامعه، 
نیروهای جــوان برای دفــاع از امنیت و 
اقتدار کشــور نیز کاهش مــی یابند و در 
کنار همه تبعات اقتصادی ناشی از تبدیل 
شــدن بیشتر جمعیت کشــور به مصرف 
تبعات  بایــد منتظــر  کننــدگان صرف، 
امنیتی و اجتماعی این پدیده نیز باشیم.

گریز از مسئولیت فرزندآوری و مبانی 
وارداتی و غیراصیل آن

مطالعــات و پژوهــش هــای جمعیــت 
شناســانه نشــان داده اســت که کاهش 
ایرانــی در دو  فرزنــدآوری در جامعــه 
دهه اخیر نســبت مســتقیمی با عواملی 
زنـان  تغییر   موقعیـت  و جایگـاه  همچون 
و موزانه قدرت آنها بـــا مـردان، افـزایش 
ســن ازدواج، دگرگونــی ارزش ها ، تغییر  
نگرش  نســـبت به نقش های خـانوادگی، 
تمایل خودخواهانه بــرای رفاه و فراغت، 

فردگرایی، نفوذ ســبک زندگی مدرن در 
الیه های مختلف زندگی فردی خانوادگی 
و اجتماعــی ایرانیــان و جســت وجوی 
خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی 

در خانواده های کم جمعیت دارد.)8(

این  نتایج  انتقادی بــه  در نگاهــی 
مطالعات می توان گفت:

1. حاکم شــدن چنین نگاهــی بر آحاد 
جامعــه ایرانــی که در آن منافــع و رفاه 
شــخصی، تمام مناســبات و فرآیندهای 
اجتماعی را تعیین مــی کند، چیزی جز 
پدید آمدن »هویــت فردگرایی افراطی« 
نیســت. در این نوع از جهــان بینی فرد 
خــود را در مرکز جهان مــی بیند و فقط 
به برآورده شــدن اهداِف فردی، لذت ها و 
منافع شــخصی اش می پردازد و نسبت 
به مسائل پیرامونی خود بی تفاوت است. 
بدیهی است در این نوع نگاه زندگِی فرد از 
آِن خوِد اوســت نه برای خدمت به جامعه 
و یا برای خشنودِی خداوند. بنابراین فرد، 
آن گونــه که می خواهد و می پســندد، 
رفتار می کند و حقوق دیگران را بی معنا 

و فاقد ارزش تلقی می نماید.

در این  نـــگاه ، عقــل تنها  ابــزاری برای 
برآورده شدِن خواسته های نفسانی است 
و اخاق و آرمان های اجتماعی باید خود 
را با خواســته های افــراد همراه کند . در 
نگرش فردگــرا، فرد می توانــد با زندگِی 
خود هر طور که  دوست  دارد  رفتار کـــند 
و هـــیچ نهاد و قدرتی غیــر از خود فرد، 
حق قانون گذاری و تعیین ارزش اخاقی 
برای او ندارد .   خدا  و باورهای مذهبی نیز 
از این قاعده مســتثنا نبوده و این انسان 
اســت که تصمیم  می گیرد  چه  ارزش ها 
و هنجارهایــی را به عـــنوان ارزش های 
اخاقِی خــود برگزیند و بــه آنها پایبند 

باشد.)۹(

2. کســی که چنین نگاهــی به زندگی و 
جهــان دارد، حتی اگر در شناســنامه و 
بر زبان ادعای مســلمانی کند اما نگاهی 
نســبی به اخاق خواهد داشــت و عما 
اخاق دینی را نفی مــی کند. زیرا برای 
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انســان فردگرا، لذت و رنــج فردی مبدأ 
خیر و شــر اخاقی است و امیال شخصی 
بـر ارزیابی اخاقی سیطره می یابد. ازاین 
رو دیـــگر هیچ فردی ملــزم به پیروی از 
الزامات اخاقی و دینی نبوده و می تواند 
آنچه را خود  بر  اســاس سلیقه شخصی و 
هواهای نفسانِی خود آن را خوب تلقی می 
کند بـه عـــنوان مـعیار اخاقی بپذیرد و 
از آن پیروی کنــد. چیرگی این گفتمان 
در بخش هایی از جامعــه، موجب ظهور 
افرادی شده اسـت کـه هـمه چیز را برای 
راحتی خود می خواهند و برای آســایش  

و منفعت  دیگران، ارزشـی قایل نیستند.

در نتیجه، از آنجا که ســود و منفعت این 
گونــه افراد از همه چیز مهم تر اســت و 
نیز محبت به دیگران و از خودگذشــتگی 
را تـــجربه نـــکرده اند تـــوجه شان به 
ارزش هــای اخاقــی و اجتماعی  کم  می 
شود و بدیهی اســت که چنین مردمانی 
توانند مســئولیت فرزنــدآوری و  نمــی 
فرزندپذیری را قبول کنند زیرا پدر و مادر 
بودن، مســئولیت آور و محدودیت زاست. 
شخصی که به فرزندآوری و تربیت فرزند 
اقدام می کند در واقع بـخشی از شـادی 
ها و لــذت های خود  را  فــدای  فرزندان 
خــود می کنــد. این در حالی اســت که  
فردگرایان  افرادی منفعت جو و راحـــت 
طلب هـستند و در نـتیجه از آنچه مزاحم 
آزادی، لذت و منافع فردی آنها باشد تنفر 

دارند.)10(

3. هویــت طلبــی فردگرایانه بــا فرار از 
مســئولیت فرزنــدآوری و فرزند پذیری، 
کارآمدی نیروی انســانی نسل های آینده 
جامعه را برای توسعه آن و سازندگی کشور 
تهدید می کند. هر انــدازه که مواجهه با 
شدائد و ســختی ها در رشد انسان مؤثر 
اســت به همان اندازه عافیت طلبی و فرار 
از مشــکات و شدائد در ســقوط او مؤثر 
است. انسانی که همواره در خوشی و لذت 
و تنعم و رفاه به سر برده و برای روزهای 
سختی تمرین ندیده باشد، در عرصه با و 
خطر با اندک فشار و تهدید عقب نشینی 

کرده و به راحتی شکست خواهد خورد.

رسوخ فرهنگ عافیت طلبی و عدم پذیرش 
ســختی های فرزندآوری و فرزندپذیری، 
آینده کشــور را با نسلی محدود و عافیت 
طلب و پر توقع مواجه خواهد ســاخت که 
توانایی مواجهــه با کوچک ترین تهدید و 

تحریمی را نخواهد داشت.)11(

4. نگاه غیرمسئوالنه به فرزندآوری، اصوال 
نگاهی غیر اصیل و وارداتی و برســاخته 
رســانه هاست. این نگاه در سطح فرهنگ 
عمومی کشور ما بیشــتر از طریق رسانه 
های خارجی همچون شبکه های ماهواره 
ای و فضای مجازی انجام می شود. در این 
رسانه ها شــاهد نمادپردازی و شخصیت 
سازی بر حسب معیارهای مدرن هستیم.

برای مثال سریال های شبکه های ماهواره 
ای همــواره زن موفق را به صورتی زنی با 
تحصیات دانشــگاهی دارای شغل بیرون 
از خانه، مجرد و یا در صورت تاهل با یک 
و در نهایت دو فرزند نشــان می دهد که 
در اذهان عمومی به عنوان شــیوه صحیح 
و معیــار زندگی مطلوب قــرار گرفته می 

گیرد.

در واقع در این رســانه ها بیشــتر از آنکه 
زنان در حال ایفای نقش مادری و تربیت 
فرزند باشــند در نقش هــای اجتماعی و 
غیــر خانوادگی نمایش داده می شــوند. 
در حقیقت رســانه های نوین به صورتی 
هدفمنــد زنان شــاغل، مجــرد، تحصیل 
کرده، هنرمند ورزشــکار و... را به عنوان 
الگــوی زن موفق به جامعــه معرفی می 
کننــد و ناخودآگاه این پیام را به مخاطب 
خود منتقــل می کنند کــه ایفای نقش 
مادری امتیاز تلقی نمی شود و در نتیجه 
گرایش به فرزندآوری را کاهش می دهند.

)12(

5. ســویه دیگــر غیراصیــل بــودن نگاه 
فردگرایانه گریزان از پذیرش مســئولیت 
و  »خـــودکانونی  همــان  فرزنــدآوری، 
خـودخواهی« است که در فرهنگ دینی 
نقطه محوری  شکل گیری  رذایل اخاقی 
و پایه تمام زیــاده خواهی ها و گم راهی 

هاست.

از  خـــداوند متعــال در قــرآن کریــم 
»خودخواهــی« بــه »پیروی از  هـــوای  
نـــفس« تعبیر نموده و آن را ریشه همه 
بدی ها به شــمار آورده است. در آیه 23 
ســوره جاثیه می خوانیــم: »أَفَرأَیَْت َمِن 
ُ َعلی  ِعلٍْم َو  َلَُّه اهللَّ ـَــواهُ  وَ  أَضـ اتََّخَذ إِلَهُه ه
َلی    ـَــْمِعِه َو َقلِْبِه َو جـََعلَ  عـ ـَلی  س َخَتَم ع
  ِ ـَــَصِرِه ِغشــاَوًۀ َفَمْن یَْهدیِه ِمْن بَْعِد اللَّهـ ب
ُرون «؛ )پس آیا دیدی کسی را   ـَــا  تََذکَّ أَف
که  معبود خود را هوای نفسش قرار داده 
و خدا او را روی علم خـود  ]بـه  کفر باطن 
و خبث ســریره اش[ و آگاهی  وی ، بـــه 
حال  خود  رها  کرده و بـــر گـوش و قلب 
او مهر  ]شقاوت[ نهاده و بـــر دیده ]دل[ 
او پرده کشـــیده اســت؟! پس چه کسی 
است که  او  را بعد از خدا هدایت کند؟ آیا  

متذکر نمی شوید؟!(.

امیرمؤمنــان علی)علیــه الســام( نیــز 
نفس پرســتی را سرچشــمه هر گمراهی 
َـّـْفِس  دانســته و فرمودند: »إِنَّ  َطاَعۀَ  النـ
ـُــَتابََعَۀ الَْهــَوی  أُسُّ ُکلِّ  ِمْحَنۀٍ  وَ  َرأُْس   َو م
ُکلِ   َغَوایٍَۀ«)13(؛ )فـــرمان بری از نـفس 
و پیـــروی از هـوس های آن، شالوده هر 
رنـــج و ســـرچشمه هر گمراهی است(. 
ایشــان  همچنین  در  عبارتی دیگر، نظام و 
مــاک دین را مخالفت  بــا  هوای  نفس  و 
دوری  از  دنـــیاطلبی تـعریف مـی کند و 
یِن ُمَخالََفُۀ الَْهَوی  َو  می فرماید: »نَِظاُم الدِّ

ـَْیا«.)14( ن ـَِن الدُّ ُه ع التََّنزُّ

با این توضیحات روشن می شود که آنچه 
می تواند تهدیدی  جدی برای خانواده ها 
شــود، »هویت طلبی فردگرایانه افراطی« 
اســت که به تخریب همبستگی خانواده 
می انجامد. چون فردگرایی افراطی نوعی 
سرکشی فردی و اجـــتماعی را به همراه 
دارد که اصلی ترین نتایج آن، بی توجهی 
به  تشــکیل  خانواده و تربیــت فرزند، بی 
توجهــی به فرهنگ و اخاق عمومی و در 
نهایت شــکل گیری تعارضات بین نسلی 

است.

ترک فرزندآوری امری مخالف فطرت 
و غریزه

فرزندخواهــی امری فطری اســت و هر 
گونــه گریــز از آن، انکار خواســت های 
درونــی اصیل و غریزی آدمی اســت. اگر 
این میل، غریزی و فطری نبود، انسان ها 
این اندازه برای داشــتن آن خود را به آب 
و آتش نمی زدند و از هر وسیله ای برای 
برخورداری از آن نمی اندیشــیدند. فقط 
کافی اســت کمی بــه پیرامون مان دقت 
کنیم تــا ببینیم که زوج های نابارور، چه 
ســختی ها و هزینه هایــی را - راه هایی 
مانند عمل هــای جراحی پیچیده یا لقاح 
مصنوعی یا اســتفاده از رحــم اجاره و... 
- بــرای فرزندآوری متحمل می شــوند.
)15( نوع بشــر برای دستیابی به کدامین 
خواسته غیراصیل و غیرفطری خود حاضر 
است این اندازه از سختی و رنج را بر خود 

هموار کند؟

همین باور و میل غریزی است که موجب 
می شود حضور فرزندان در یک خانواده، 
انــرژی و رضایتی را بــه آن تزریق کنند 
که بــا هیچ پدیــده دیگر قابل مقایســه 
نیســت. تحقیقات میدانی ثابت کرده اند 
حتی زنانی کــه خواهان فرزندان کمتری 
برای خود هســتند نیز به مواهب داشتن 
فرزند واقف هســتند و بــه حضور آنان به 
دید مثبت می نگرند. آنها اذعان می کنند 
که علی رغم سختی ها فرزند ثمره زندگی 
اســت و بدون آن زندگی بی معناســت و 
داشــتن فرزند باعث تاش و معنابخشی 
به زندگــی و امید به زندگی برای والدین 

می شود.)1۶(

در تحقیقــی دیگــر وقتــی  از زوج های 
امریکایی درباره تمایل شان  به  فرزندآوری 
سؤال  شد ، در کنار سختی هایی که برای 
فرزندپــروری متحمل شــده اند، تصریح 
کرده اند که تبــادل محبت و صمیمیت، 
تجربه کـــردن تـــحرک و سـرگرمی ای   
که  کودکان بــه زندگی می دهند و تجربه  
فـــرصت های  تـــازه  رشــد و یادگیری، 
ارزش  زندگی شــان  را چند برابر کرده و 

فکر کردن به وجود  کسی که هنگام پیری 
شان، آنها را اداره کند، آنها را از احساس 
موفقیت  و خـــاقیت برخوردار می کند.

)17(

در این تحقیقات ثابت شــده که همسران 
برتــر با  تفاهم  و عاقه منــدی  متقابل به 
فرزندآوری، احساس اســتحکام و امنیت 
بیشــتری از ازدواج خود کسب می کنند 
و حتی بعــد از تولد فرزند، ناخشــنودی 
کمتری از زندگی شــان ابــراز می کنند. 
شاید به این علت  است  که بهتر می توانند 
نیازهای  هـمسر  و فـرزند  خـود را  برآورده  
سازند . این پژوهش ها در بخش های دیگر 
نشان می دهند که فـــرزندآوری مـوجب  
کـــاهش  تعارضات بین زن و شــوهر می 
شــود  که احتماال می تــوان آن را بدین 
گونه نیز تبیین کرد: درگیر  شــدن پدر با  
موقعیت  جدید)فرزند( مـــی تواند آگـاهی 
های  وی  را از چالــش های  مادر در کنار 
آمــدن با نوزاد باال ببرد، احســاس غریبه 
بودن  او  را به هنگامی کـــه نـوزاد توجه   
به  همســر وی  را  می طلبد ، کاهش دهد 
و اوقات بیشــتری  را برای بــا هم بودن، 
دراخـتیار زن و شـــوهر قرار دهد. ضمنا 
مشــارکت مردان عاوه بــر  تقویت  روابط 
تـــعارضات   باعث حل  شدن  زناشــویی، 

مـیان  زن  و شوهر نیز  می شود .)18(

همه ایــن دالیل و شــواهد نشــان می 
دهنــد که فرار از مســئولیت فرزندآوری 
و فرزندپذیــری، حتی بــدون ماک های 
دینی و بدون توجه بــه نگاه متون دینی 
مثل آیات قــرآن و روایات رهبران دینی 
نیز تا چه اندازه امر آســیب زا و خسران 

آوری است.
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سيری درکتابمعرفی کتاب

»القواعد الفقهيه«
اثر ارزشمند حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازی  )مدظله العالی(

در طول تاریخ، پیوسته افتخار شیعه امامیه 
این بوده اســت که اهل بیت وحی)علیهم 
الســام( و میرات دارای علــم پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه وآله( مصادر دانش و علوم آنان 
بوده اند؛ اما این تنها افتخار شــیعه نیست 
بلکه آنان بدیــن فضیلت نیز مفتخرند که 
ائمه بزرگوارشان علیهم السام باب اجتهاد 

را بر روی پیروان خویش گشوده اند.

در ایــن میان رشــتۀ فقــه از جمله علوم 
اسامی است که ســاحت زندگی انسان را 
از تولد تا مرگ در بر می گیرد، لذاضرورت 
پژوهــش در علوم مرتبط بــا فقه از جمله 
قواعد گوناگون فقهی که بسان شالوده  های 

دانش فقه هستند، انکار ناپذیر است.

در تبیین ضرورت این مســأله باید گفت 
شــناخت قواعد فقهی در توانمندی سازی 
پژوهشگران فقه و حقوق اسامی و ارتقای 
اســتنباط و درک مســائل فقهی نقش به 
سزایی ایفا می کند. هم چنین بهره گیری 
از قواعد فقهی به آموخته های فقه پژوهان 
نظم خاصی می بخشــد و در اســتدالل و 
تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی و تعمیق 

ابعاد تخصی فقه نیز موثر است.

قواعد فقهی، افق دیــد و نظر فقیه را می 
گشــاید؛ چرا که به کارگیری قواعد فقهی، 
کارســازتر از عمل به فروع جزئی است؛ در 
واقع اطاع و آگاهی بر قواعد، فقه پژوهان را 
قادر می سازد در سطح عالی به دانش فقه 
همت گمارند، ملکه اجتهاد فقهی را کسب 
کنند و از لحاظ علمی  توانمند گردند؛ زیرا 
قواعد به مثابه ضابطه، قانون و مقصد کلی 
مســائل فقهی اســت که مقدمات و ابزار 

مجتهد به شمار می آید. 

از سوی دیگر قواعد فقهی کلید حل مسائل 
مستحدثه اســت؛ لذا این قواعد کمک می 
کند تا زندگی در جامعه ایمانی، آســان تر 

و روابط اجتماعی ســامان بهتــری یابد و 
داوری نســبت به مسایل زندگی و انتخاب 
راه درســت برای بیش تر مردم امکان پذیر 

شود.

دانســتن ایــن قواعد بر تــوده های مردم 
مســلمان این امکان را فراهــم می آورد تا 
بتوانند نســبت به حقوق و تکالیف خود 
آگاهی یافته و راهکارهای مناســبی را در 

هنگام بروز مشکات ارایه دهند.

اینگونه است که روش مندی در حوزه فقه، 
به ویژه روش منطقی اســتدالل فقهی، از 
طریــق قواعد فقهی به همت بســیاری از 
فقهای قدیم و جدید ، رونق بســیار یافته 

است.

 بررســی پیشــرفت  های روند تألیفات و 
نگارش  های فقهی امامیه نشــان می دهد 
شــهید اول )محمــد بن مکــی عاملی( 
نخستین کسی اســت که مجموعه  ای از 
قواعد فقهی را در کتابی مستقل گرد آورده 

و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.

گروهــی از عالمان متأخر نیز در بررســی 
قواعد فقهی کتب مســتقلی را نگاشته  اند 
که در زمینه تشریع اسامی امامی، ارزشمند 
و گران  بهاست. از جمله فقهای معاصر که 
به تألیف در این زمینه دســت یازیده  اند، 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی است که 
کتاب گرانســنگ »القواعد الفقهیه« را در 

دوجلد به رشتۀ تحریر درآورده است. 

حال در این نگاشته درصددیم آن اثر فاخر 
را کــه حاصل اندیشــه و پژوهش فقهی و 
گزارش آرای فقهی آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی است مورد واکاوی قرار دهیم. 

انگیزه تالیف

کاربرد های فــرآوان قواعد فقهیه در فقه ، 
مولّف را بر آن داشــت تا مهم ترین قواعد 

فقهی و مباحث اســتداللی فقــه را مورد 
توجه قــرار دهد تا از این رهگــذر از اطالۀ 
مباحــث اصولی و فقهــی و پراکنده کاری 

اجتناب گردد. 

مولّــف می نویســد: امروزه مشــاهده می 
کنیم مســائل فراوانی که هیچ فایده قابل 
توجهی ندارند در اصول فقه رخ می نماید. 
حتی خود علم شریف فقه نیز از این نقص 
مخــرب در امان نمانده اســت. در نتیجه 
زمانی طوالنــی از بهتریــن روزگار جوانی 

طاب هدر می رود.

معظم لــه نقیصه پراکنــده کاری در این 
زمینــه را از دیگر عوامــل اهتمام خود به 
تألیف این اثر عنوان کرده و می نویسد: در 
میان تألیفاتی که در دست ما موجود است 
کتابی که حاوی قواعد فقهیه باشــد وجود 
ندارد که تمامــی قواعد با اهمیت را در بر 
گرفته و آن چنان که سزاوار این قواعد است 
پیرامون آن ها به بحث وبررســی پرداخته 
باشد. به همین جهت برای من شکی باقی 
نماند کــه پرداختن به ایــن مهم و جمع 
نمودن این قواعد در یک موسوعه مستقل 
و بحث شایسته پیرامون آن ها خدمتی به 
علم و اهل آن شمرده می شود. بنابراین به 

تألیف چنین موسوعه ای اقدام کردم. 

ساختار کتاب

گردآوری مهم ترین قواعد فقهی از بین دیگر 
آرای فقها و تألیفــات مهم فقهی با هدف 
اســتخراج قواعد فقهی مبتنی بر روایات و 
استدالل های عقلی به نحو سلیس و روان، 

شالودۀ اصلی کتاب را شامل می شود.

مؤلف در مقدمه، مباحث مقدماتی همچون: 
تعریف قاعده فقهی، تعیین موقعیت علم 
قواعد فقه بین دو علــم فقه و اصول فقه، 
تفــاوت قواعــد فقهی با قواعــد اصولی و 
مســائل فقهی، ضرورت و اهمیت آموختن 

علم قواعد فقه را مطرح کرده است.

هم چنین در این اثر 30 قاعده از مهم ترین 
قواعدی در بحث هــای فقهی به آنها نیاز 

می شود مورد بررسی قرار گرفته است.

مولّــف در جلد اول، ۹ قاعدۀ فقهی را مورد 

بحث و کنکاش قرار داده است:که عبارتند 
از: قاعده الضرر؛ قاعده صحت؛ قاعده الحرج؛ 
قاعده تجــاوز و فراغ؛ قاعده ید )داللت الید 
علی الملــک(؛ قاعده قرعــه؛ قاعده تقیه؛ 

قاعده ال تعاد و قاعده میسور.

در جلــد دوم نیــز مولّــف بــه تبیین و 
توضیح21 مورد از قواعــد فقهی پرداخته 
اســت که عناوین آنها چنین است: قاعده 
تسلط؛ قاعده حجّیت بینه؛ قاعده حجّیت 
خبــر واحد در موضوعــات؛ قاعده حجّیت 
قول ذی الید؛ قاعده حیازت؛ قاعده ســبق؛ 
قاعده الزام؛ قاعده جب؛ قاعده اتاف؛ قاعده 
ما یضمــن و ما ال یضمن؛ قاعده ید؛ قاعده 
عدم ضمان امین؛ قاعده قاعده غرور؛ قاعده 
خــراج بالضمان؛ قاعده لــزوم در معامات؛ 
قاعده بینه و یمین؛ قاعده تلف مبیع قبل 
قبضه؛ قاعده تبعیت عقود للقصود؛ قاعده 
تلــف فی زمن خیار؛ قاعــده االقرار و »من 

ملک«؛ قاعده طهارت.

هم چنین شــیوه کار مؤلف محترم بر این 
پایه اســت که مدارک و مستندات قاعده را 
به بحث می کشــد و در طی آن به شــرح 
روایات، ســنت، بنای عقا، اجماع علما و...

می پردازد.

نویسنده در راستای تألیف کتاب، منابع و 
مآخذ متعددی را در نوردیده اســت.که این 
مهم خوانندگان را به مطالعه و نگریســتن 

این کتاب فرا می  خواند.

گزارش محتوایی اثر

تعریف قاعده فقهی

تعاریف متعددي از قاعده فقهی توسط فقها 
مطرح شده اســت که در این میان مولّف 
قاعده فقهــی را اینگونه تعریف نموده اند : 
»القواعد الفقهیه هــی احکام عامه فقهیه 
تجري فی ابــواب مختلفــه؛ قواعد فقهی 
احکامی کلی هستند که در ابواب گوناگون 

فقه به کار می روند«.

جایگاه قواعد فقهیه در فقه و اصول

معظم لــه در فراز آغازین کتــاب، جایگاه 
قواعد فقهی، سپس قواعد مشترک فقهی 
و اصولی و اقسام قواعد فقهی را بیان کرده 

است.

مولف در بیان اهمیت قواعد فقهی ، دست 
یابی به احکام فراوان فقه و فروعات بسیاری 
از مباحث و ابواب را مبتنی بر فواعد فقهی 

دانسته است.

به اذعان نویســنده متأسفانه علی رغم این 
جایــگاه مهم، نــه در فقه و نــه در اصول 
چنان که شایسته و ســزاوار است مگر به 
اندازه بســیار اندک و ناکافی پیرامون این 
قواعد بحث و بررسی نشده و حق آن ها ادا 

نگردیده است.

قاعده ال ضرر

قاعدۀ الضرر نخســتین قاعدۀ فقهی است 
که معظم له بدان اشاره کرده و مستندات 

آن را مورد واکاوی قرار داده است،

در بیان نگارنده، قاعده »ال ضرر« مشهورترین 
قواعد فقهی است که در تمامی ابواب فقه 
از عبادات تا معامات، مورد اســتدالل قرار 
گرفته و در بســیاری از مســائل نیز تنها 

مدرک برای اثبات حکم است.

به واسطه همین اهمّیت و کارآیی، معظم 
له با اســتفاده از روایات مرتبــط با قاعدۀ 
الضرر، کارکرد های مهــم قاعدۀ الضرر در 
فقه به ویژه در فقه معامات را مورد تحلیل 

و بررسی قرار داد است.

مولّف در بخشــی از اثــر در اثبات کارکرد 
های بی بدیل قاعدۀ الضرر در فقه معامان 
چنین نگاشته است: از بهترین مؤیّدات بر 
این ســخن ما مبنی بر این که دلیل نفی 
ضرر، عبادات ضرریّه و نظایر آن از تکالیفی 
که در بعضی مصادیق خود ضرر به همراه 
دارد را شامل نمی شود، این است که قدمای 
اصحاب و بسیاری از متأخرین با وجود این 
که در فهم مفاهیم عرفی از کتاب و سّنت 
تبّحر داشتند، از قاعده ی نفی ضرر شمول 
آن برچنین احکامی را برداشت نکرده و در 
ابواب عبادات ضرری به آن استناد نکرده اند 
و تنها در ابواب معامات مانند خیار غبن 
و امثال آن که به اضــرار مردم به یکدیگر 
بازگشــت می کند به این قاعده اســتناد 

نموده اند.
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قاعده صحت

نگارنــده در ادامه، قاعدۀ فقهی صحت را با 
بهره گیری از ادله اربعه)کتاب، اخبار، اجماع 
و عقل( مورد بحث و بررســی قرار داده و به 

ابعاد و استثنا های این قاعده می پردازد.

صحت واقعی یا صحت در نزد فاعل، وجوب 
احراز صورت عمل، صحــت در هر موردی 
متناســب با همان مورد، لزوم احرازاین که 
فاعل درمــورد انجام کاری که اثر آن را می 
طلبد هســت، حکم عمل نایــب و اجیر 
هنگام شــک در صحت آن، قاعده از امارات 
است یا اصول عملیه؟، تقدم قاعده بر اصاله 
الفســاد و اصول موضوعیه، مســتثنیات 
قاعده، جریان قاعده در افعال خود مکلف، 
اصاله الصحه در اقوال و اعتقادات، عناوین 
تنبهیــات ده گانه ای اســت که مولّف به 

تفصیل بدان پرداخته است.

در اثبــات عقلی قاعده صحت می خوانیم: 
اگر بــر افعال صادره از غیــر بنابر صحت 
گذارده نشــود، هم امر معاد دچار اختال 
خواهد شــد و هــم امر معــاش. از طرفی 
اختــال در امور دنیا و آخرت افراد شــرعآ 
و عقًا واضح البطان اســت، پس مطلوب 

ثابت می گردد.

اگر بنا بر صحت گذاشــته نشــود اقتدای 
بــه هیچ امام جماعتی جایــز نخواهد بود 
مگر این که نســبت به صحــت نماز او از 
جهات مختلف: قرائــت؛ طهارت و... یقین 
حاصل کنیم، و نیز بر هیچ کدام از عقود و 
ایقاعاتی که دیگران انجام می دهند و مورد 
ابتای انسان اســت اعتمادی نخواهد بود. 
همچنین است امر در تطهیر لباس و ذبح 
قربانــی و موارد دیگری که قابل شــمارش 
نیســت و روشــن اســت چنین اعتقادی 
جامعــه را به اختــال در امر دنیا و آخرت 

خواهد کشاند.

قاعده الحرج

معظــم لــه در ادامه قاعده ال حــرج را به 
جهت نفی بســیاری از تکالیف مســتلزم 
عســر و حرج، و به دلیل مزایای دیگری که 
این قاعده دربردارد به ویژه وســعت دایره و 

شمول آن نسبت به بسیاری از ابواب فقه، 
از اهمیت فراوان در فقه بر شمرده و بحث 
پیرامــون آن و هم چنین مــدارک و فروع 
آن در جمیــع جوانــب و نواحی را ضروری 

دانسته است.

مولّف بحث پیرامون قاعده الحرج را در سه 
مقام)مدارک قاعده، مفاد و محتوای قاعده و 
نســبت آن با دیگر ادله، و تنبیهات( مطرح 

کرده است.

بــه اذعان نگارنده، عمده ادله در این بحث، 
کتاب وسنت است.

هم چنین مولّف در بخــش مفاد قاعده و 
وجه تقدم آن بر سایر عمومات ،عسروحرج 
را ازصفات افعال مکلفین دانســته است نه 

احکام متعلقه به آن ها.

کثرت تخصیصات قاعــده، اعتبار در حرج 
شــخصی یا حرج نوعی، تعارض ادله نفی 
حرج با ادله نفی ضرر، شمول قاعده نسبت 
به عدمیــات، نفی حرج رخصت اســت یا 
عزیمت، اختاف عســر و حــرج با اختاف 
عوارض و احوال، تنبیهات شــش گانه ای 
اســت که مولف برای تبیین قاعدۀ الحرج 

بدان پرداخته است. 

قاعده فراق و تجاوز

قاعده فراق و تجاوز از جمله مباحثی است 
که مولّف از آن جهــت که این قاعده برای 
بسیاری از فروع فقهیه به عنوان تنها مدرک 
به شــمار می رود اما با این حال حق آن از 
جهت بحث ادا نشده است؛ وجه این قاعده 
و مدارک آن و فروعی که بر آن متفرع است 
را بیان نموده تا روشــن سازد که این قاعده 
به باب معینی از ابواب فقه اختصاص ندارد.

1. مدرک قاعده.2. قاعده مذکور، قاعده واحد 
است نه دو قاعده.3. آیا این قاعده از امارات 
است یا از اصول عملیه؟.4. اعتبار دخول در 
غیــر در این قاعده یا عدم دخول.5. مراد از 
غیر در کجاست؟.۶. محلی که تجاوز از آن 
معتبر است شــرعی یا عقلی یا عادی؟.7. 
عمومیت قاعده بــرای جمیع ابواب فقه و 
عدم اختصاص به ابواب خاص.8. عمومیت 
آن برای جزء جزء عبادات و غیر عبادات.۹. 

جریان آن هنگام شک در صحت عمل.10. 
جریــان آن در »شــرایط«.11. به چه دلیل 
قاعــده در اجزای طهارات ســه گانه جاری 
نمی گردد؟12. عدم جریــان قاعده هنگام 
غفلــت از کیفّیت عمــل.13. عدم جریان 
قاعده در شــبهات حکمّیه.14. اختصاص 
قاعده به شکی که بعد از عمل حاصل می 
گردد نه شــکی که قبل از عمل به وجود 
مــی آید. مقام های 14 گانه ای اســت که 
مولّف در طــول بحث با بهره گیری از ادله 

عقلی و نقلی بدان پرداخته است.

قاعده قرعه

قاعده قرعه از ســرفصل های دیگر کتاب 
اســت که مورد تحلیل و بررسی مولف قرار 

گرفته است.

نگارنده قاعده قرعه را از قواعدی بر شمرده 
که در بسیاری از ابواب فقه هنگام مشتبه 
شــدن حال موضوعات و عدم شناخت آن 
ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. و از آنجا 
که این قاعده، مثل بسیاری از قواعد فقهیه 
دیگر به رغم شدت ابتایی که فقیه به آن 
دارد در کلمات فقها مورد ویرایش و کاوش 
دقیق قرار نگرفته و آن طور که شایســته 
اســت نســبت به آن بحث وافی و دقیقی 
صورت نگرفته است؛ لذا نویسنده این قاعدۀ 
فقهــی و شــروط اجــرای آن را منبعث از 
کتاب، ســنت، اجماع و عقل مورد بررسی 

قرار داده است.

مدارک مشــروعیت قرعه، مفــاد قاعده و 
حدود آن،شــرایط جریان قاعده،آیا قرعه از 
امارات اســت یا از اصــول عملیه؟،آیا قرعه 
مختص به امام یا نائب امام علیه الســام 
اســت؟،کیفیت اجرای قرعه،آیا قرعه جایز 
اســت یا واجب؟،آیا اســتخاره از انواع قرعه 
است، مقام های هشت گانه ای است که در 
این اثر در موضوع قاعدۀ قرعه مورد بررسی 

قرار گرفته است.

قاعدۀ تقیه 

در ادامه تقیه و موارد حرمت و جواز آن در 
فقه مورد بررســی مولّف قرار گرفته است، 
اهمیت این مســأله در نــگاه مولّف از آن 
جهت اســت که برخی مخالفان تقیه این 

امر را تقبیح کرده اند که در نگاه نویسنده 
ریشه این تقبیح در نگاه مخالفان از معنا و 
موارد حرمت و جواز تقیه بوده و نیز غفلتی 
اســت که به حکم عقل و نقل، نسبت به 

تقیه داشته اند.

معظم لــه در این مبحث، عاوه بر این که 
از تقیه به عنــوان یک قاعده فقهیه بحث 
کرده اســت در طی بحث هــا، توضیحات 
کافی درمورد تقیه را بیان کرده است تا به 
تهمت های برخاسته از تعصب های قومی 
و مذهبی یا به واسطه مطالب فتنه انگیز و 
کذبی که دشمنان دین در شئون مسلمین 

وارد نموده اند پاسخ گوید.

در ادامه نگارنده طی مقاماتی به شــرایط 
اجرای قاعــدۀ فقهی تقیه پرداخته و حکم 
عبادات و اعمالی ماننــد نماز که در حال 
تقیه خوانده می شــود را مورد بررسی قرار 

داده است. 

قاعده ال تعاد و قاعده میسور

در فــراز پایانی جلد اول کتــاب، مولّف به 
قاعده ال تعاد و قاعده میســور و مدارک و 
مستندات مرتبط با این دو قاعده و شرایط 
اجرای این دو قاعدۀ فقهی در ابواب فقهی 

اشاره کرده است.

نویســنده قاعده ال تعاد را از یک ســو به 
دلیل این که مشــتمل بر حکم می باشد 
از مســائل اصولیه ممتاز بر شمرده است؛ 
و از ســوی دیگــر چون مختــص به باب 
خاص وموضوع معینی نیستند، این قاعده 
را نســبت به دیگر مســائل فقهیه ای که 
مختص به جایگاه های معین ومشــخصی 

هستند رحجان داده است. 

معظم لــه در پایان بخش قاعدۀ میســور 
تأکید کرده است: اگر ثابت شود که عملی 
دارای مــاکات مختلفی اســت، یا آن که 
عمــل کامل، دارای ماک کامل اســت اما 
ناقــص آن نیز از برخی مصالــح برخوردار 
می باشــد، در این صورت هنــگام تعذر و 
تعسیر انجام قســمتی از عمل، می توان 
به این قاعده تمسک کرد و در این صورت 
بر عموم قاعده تخصیصی نمی خورد و به 
واســطه عمل به آن، فقه جدیدی حاصل 

نمی شود و عمل بر طبق آن هرگز متوقف 
بر فهم اصحاب و عمل آنان در موارد خاص 

نخواهد بود.

»الناس مسلطون علی  قاعده تسلط؛ 
اموالهم«

از جمله قواعدی که بین فقها شهرت دارد 
قاعده تســلط مردم بر اموال خویش است. 
مشــهور پیوســته به این قاعده در ابواب 
گوناگون معامات بــه معنای خاص و عام 
اســتدالل نموده اند تا آن جا که می توان 
گفت این قاعده تنها مصدر برخی مسائل 

ابواب معامات است.

در فــراز آغازین جلد دوم اثر، مولف محتوا؛ 
مصادیق؛ فرعیات و مســتثنیات این قاعده 
را در طی چند مقــام متذکر می گردد. و 
موارد کاربرد ایــن قاعده و حدود اجرای آن 

در ابواب فقهی را بیان می کند.

قاعده حجّیت بینه

حجیــت بینه یکی دیگــر از قواعد فقهی 
اســت که معظم له با بیــان دالیل عقلی 
و نقلی، شــرایط اجرای این قاعده و موارد 
اجرای آن را در مسائل فقهی مورد بررسی 

قرار می دهد.

مولّف می نویسد: قاعده حجّیت بینه، تنها 
یک قاعده فقهی است که در تمامی ابواب 
از طهارت تا دیات جاری است. هدف از این 
بحث، اثبات قاعده کلیه ای اســت که بر 
حجّیت شهادت دو عادل در تمامی ابواب 
فقه چه در باب قضــا و چه در موضوعات 
دیگر اقامه شــده است. بنابراین در این جا 
آنچه در طریق اثبــات موضوعات قرار می 

گیرد بررسی می شود. 

قاعده حجّیت خبر واحد در موضوعات

 حجیت خبر واحــد در موضوعات فقهی 
از دیگر قواعد فقهی اســت که معظم له با 
طــرح دالیل مرتبط با آنهــا ماک و معیار 

حجیت خبر واحد را بیان می کند.

 مولّف در این زمینه می نویســد: حجّیت 
خبر واحد در موضوعات،حکمی فقهی است 
که حال موضوعات احکام از آن استفاده می 
گردد و از آنجا که مســأله ای کلی اســت 

داخل در ابواب قواعد فقهیه قرار می گیرد.

حجّیت قول ذی الید

 قاعده حجیت قول ذی الید یکی دیگر از 
قواعد فقهی اســت که نویسنده برای این 
عنوان، معنای وســیعی در نظر می گیرد 
و دایــره این قاعده را به مراتب وســیع تر 
از قاعــده ید می داند. در این راســتا ادله 
حجّیت قول ذی الیــد و اقوال فقها درباره 

آن تبیین شده است.

قاعده حیازت، قاعده سبق

در ادامه ادله قاعده حیازت و قاعده سبق و 
موارد اســتفاده از آن در فقه معامات مورد 
تحلیل و بررسی نویسنده قرار گرفته است.

معظم له در چرایی بحث از قاعده حیازت، 
عدم ارئۀ بحث مســتقل برای این قاعده را 

مورد تأکید قرار می دهد.

هم چنین مولّــف نظام معاش را دایر مدار 
قاعدۀ ســبق دانســته به نحوی که شارع 
مقدس نیز با شــرایطی آن را امضا فرموده 

است.

در ادامه تبییــن قواعد فقهی، قاعده الزام، 
قاعده جــب، قاعده اتاف، قاعده ما یضمن 
و ما ال یضمن، قاعده ید، قاعده عدم ضمان 
امین، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، 
قاعده بینه و یمین، قاعده تلف مبیع قبل 
از قبــض، قاعده تبعیت عقــود از قصود، 
قاعده تلــف در زمان خیار، قاعــده اقرار و 
قاعده طهارت و دالیل این قواعد با استقاده 
از احادیث و استنادات عقا و و نیز کارکرد 
های این قواعد در ابواب فقهی و نیز شرایط 
و موارد اجرایی آنهــا به نحو تفصیل مورد 

واکاوی قرار گرفته است. 

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس ، در سال 
1370 ش در دو جلــد، بــه زبــان عربی و 
در 1144صفحــه در قطع وزیری، از ســوی 
انتشــارات امام علی بــن ابیطالب )علیه 
السام(. منتشر شــده، و هم اکنون مرتباً 

تجدید چاپ می شود. 

ایــن اثر فاخر در ســال 13۹4ش با عنوان 
قواعد مهم فقهی به فارســی ترجمه شده 

است.
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معارف اسالمی

بیداری و آگاهی امت اسالمی در سایه قیام حسینی
پرسش:

قیام امام حسین)علیه السام( چه تأثیری 
بر بیــداری و آگاهی جامعه ی اســامی 

داشت؟ 

پاسخ اجمالی:

مســلمانان در دوران بنــی امّیه خصوصا 
در عصر حاکمّیت معاویه و یزید دشــمن 
شــناس نبودند و با بنی امّیــه که کینه 
دیرینــه ای از اســام داشــتند و در پی 
انتقام خون عزیزانشان در جنگ های بدر 
و احد و احزاب بودند بیعت می کردند، با 
این که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( درباره 
خافت آنها هشدار داده بودند. این جهل  
و نادانی در دوران یزید به اوج خود رسید 
و امام حســین)صلی اهلل علیه و آله( برای 
بیداری مردم راهی جز قیام نداشت تا این 
که خون پاک حضــرت و یارانش موجب 
بیداری مردم و منتهی به سقوط بنی امّیه 
و ریشه کن شدن این درخت ناپاک شد. 

پاسخ تفصیلی:

مســلمانان در دوران بنــی امّیه عموماً، و 
در عصر حاکمّیت معاویه و یزید خصوصاً، 
دشمن شــناس نبودند. آنها نمی دانستند 
که بنی امّیه جانشــینان بر حق رســول 
اهلل)صلــی اهلل علیه وآله( نیســتند و بنی 
امّیه دلســوز و حامی اســام نمی باشند 
و جهــل آنها به خاطــر تقصیر و کوتاهی 
شان بود و لذا جاهل مقّصر بودند. آیا آنها 
نمی دانستند بنی امّیه بازماندگان دوران 
جاهلّیتنــد و کینه دیرینه ای از اســام 
دارند و هنوز خاطره تلخ کشــته شــدن 
عزیزانشــان را در جنگ های بدر و احد و 
احزاب فراموش نکرده اند و درصدد انتقام 

آن خون ها هستند.

و از آنجــا که پیامبر گرامی اســام)صلی 
اهلل علیــه وآله( پیش بینــی این روزها را 
می کرد خافت را بر آل ابوســفیان حرام 

کرد.ایــن مطلــب در روایــات متعّدد، از 
السام(  امام حسین)علیه  گفتگوی  جمله 
و مروان بن حکم منعکس شــده اســت. 
شــبی که امام حســین)علیه السام( به 
داراالماره مدینه خوانده شد و خبر مرگ 
معاویه به آن حضرت اباغ گشت و از وی 
تقاضای بیعت برای یزید شــد و حضرت 
موافقت نکرد، فردای آن شــب مروان )1( 
امام)علیــه الســام( را در کوچه ماقات 
کــرد. خطاب بــه حضرت عــرض کرد: 
یا اباعبــداهلل! من خیرخواه تو هســتم و 
پیشنهادی برایت دارم که اگر بپذیری به 
السام(  امام)علیه  خیر و صاح شماست! 
فرمود: پیشــنهادت چیست؟ عرض کرد: 
همان گونه که دیشب در مجلس ولید بن 
عتبه گفتم، شــما با یزید بیعت کنید که 
ایــن کار به نفع دین و دنیای شماســت! 

امام)علیه السام( فرمود: 

ِ َوإِنّا إِلَْیِه راِجُعوَن َوَعلَی االِْْســاِم  »إِنّــا هلِلّ
ُۀ بِراع ِمْثَل یَزیَد  ــاُم إِْذ َقْد بُلَِیِت االُْمَّ اَلسَّ
ی َرُســوَل اهللِ)صلی  َو لََقــْد َســِمْعُت َجدِّ
َمٌۀ  اهلل علیه وآلــه( یَُقوُل: »اَلِْخاَفــُۀ ُمَحرَّ
َعلی آِل أَبِی ُســْفیاَن َفإِذا َرأَیُْتــْم ُمعاِویََۀ 
َعلی ِمْنَبری َفاَبِْقــُروا بَْطَنُه« َوَقْد َرآُه اَْهُل 
الَْمدیَنَۀ َعلَی الِْمْنَبــِر َفلَْم یَْبَقُروا َفابَْتاُهُم 
«؛ )مــا از آِن خداییم  اهلُل بَِیزیِد الْفاِســقِ
و به ســوی او باز می گردیــم. هر زمان 
مسلمانان به فرمانروایی همچون یزید بن 
معاویه گرفتار شــوند باید فاتحه اسام را 
خواند. بی شک از جّدم رسول خدا)صلی 
اهلل علیــه وآله( شــنیدم که مــی فرمود: 
»خافت بر خاندان ابوســفیان حرام است 
و اگر روزی معاویــه را بر باالی منبر من 
دیدید او را بکشــید« و مردم مدینه او را 
بر فراز منبر آن حضرت دیدند و نکشتند 
و در نتیجــه خداوند آنها را مبتا به یزید 
فاســق کرد(. )2( مروان با شــنیدن این 
بیان کوبنده و مســتدِل امام حسین)علیه 

السام( خاموش گشت و رفت. 

ابن ابی الحدید می نویسد: معاویه دوستی 
داشت که هر روز به ماقاتش می رفت و 
از رازداران معاویه و اصحاب ســّر او بود. 
او می گوید: »پس از شــهادت علی)علیه 

الســام( و امام مجتبی)علیه السام( که 
معاویه بر سرتاســر جهان اســام مسلّط 
شــده بود، به او گفتم: معاویه! تو به آنچه 
که خواســتی رســیدی و اکنون حاکم بر 
تمام باد اســام هســتی، به بنی هاشم 
کمتر ظلم و ســتم کن و دســتور بده که 
دیگر بر فراز منابر علی)علیه الســام( را 
ســّب و لعن نکنند. معاویه گفت: اشتباه 
می کنی! باید چنان کنم که مسلمانان بر 
فراز مأذنه ها نام پیامبر اســام)صلی اهلل 
علیه وآله( را بر زبان نیاورند. آری! زمانی 
آرام می گیرم که نــام محّمد را از باالی 
مأذنه ها به زیر بکشــم »دفناً دفناً«. )3( 
عناد و دشمنی بنی امّیه مخصوصاً یزید با 
اسام، عناد و کینه ای ریشه ای و اساسی 
و غیــر قابل جمع بود، ولی متأّســفانه در 
آن زمان گروه عظیمی از مســلمانان آنها 

را نمی شناختند. 

یزید که معــروف به شــرابخوارگی، آدم 
کشی، هوسبازی و فســق و فجور بود به 
مدینه حمله کرد و شمار زیادی از مردان 
و زنان آن شهر مقّدس را از دم تیغ گذراند، 
و سه روز آن شهر را بر سربازان خود مباح 
کــرد، تا هر کاری بخواهنــد انجام دهند! 
لشــکریان یزید به قتل و غارت پرداخته 
و کارهای دیگری که قلم از ذکر آن شرم 
دارد! )4( هنگامــی که عبداهلل بن زبیر به 
خانه خدا پناهنده شد، یزید نه به ابن زبیر 
رحم کرد و نه احترام کعبه را نگهداشت و 
نه حال ساکنان مّکه را مراعات نمود، لذا 
دســتور داد منجنیق ها را در اطراف مّکه 
نصب و خانه خدا را سنگباران کنند! )5( 
در حالی که طبق احکام اسامی هر کس 
به خانه خدا پناه ببرد در امان است؛ حّتی 
مجرمین. هر چنــد می توان آب و غذا را 
بر مجرمین بست تا بر اثر فشار گرسنگی 
و تشــنگی مجبور شوند از حرم امن الهی 
خارج گردند، و ســپس در صورت اثبات 
جرم آنها را دستگیر و مجازات کنند. )۶( 

امام حســین)علیه السام( برای بیداری و 
آگاهی مردم قیام کرد، اّما آن قدر خواب 
آنها عمیق و جهل وناآگاهیشان ریشه دار 
بود که جز خون قلب امام)علیه الســام( 

و یــاران وفــادارش این آفت مهــم را از 
مزرعه اسام دور نســاخت. مردم پس از 
شهادت حضرت ابی عبداهلل)علیه السام( 
و همراهانش، و اســارت خاندان عصمت و 
طهارت و بر سر نیزه رفتن سرهای مقّدس 
شهدای کربا، از خواب غفلت بیدار شدند 
و قیام ها یکی پس از دیگری شکل گرفت 
و بنی امّیه پس از واقعه کربا روی خوش 
ندیدنــد، تــا اینکه این خــون های پاک 
منتهی به ســقوط بنی امّیه و ریشــه کن 

شدن این درخت ناپاک شد. )7(؛ )8( 

پی نوشت:
)1(. مروان بن حکم که پسر عموی عثمان و داماد وی 
و مشاور عالی او بود، و به دست حضرت رسول)صلی اهلل 
علیه وآله( از مدینه تبعید شــد، خبائث و مذّمت هایی 
دارد که مرحوم عّامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر، 

ج 8، ص 0۶2 به بعد به آنها پرداخته است.
)2(. لهوف، ص 02؛ ومثیراالحزان، ص 01.

)3(. شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج 5، ص 031 ؛ 
و ترجمه و شرح نهج الباغه، ج 1،ص ۶73.

)4(. شــرح این جنایت بی ســابقه غمبــار را در کتاب 
عاشورا، ص 132 به بعد مطالعه فرمایید. 

)5(. شــرح این جنایت بی ســابقه غمبــار را در کتاب 
عاشورا، ص 132 به بعد مطالعه فرمایید. 

)۶(. جواهرالــکام، ج 02، ص ۶4-84 ؛ و ج 14، ص 
443 و 543. 

)7(. شــهادت امام حسین)علیه الســام( از همان روز 
عاشــورا اثر بیدارکننده خود را گذاشت، و فریاد انتقام 
از یکی از زنان سربازان دشمن که از قبیله بکر بن وائل 
بود ســر داده شــد. و با فریاد یالثارات رسول اهلل مردم 
را به گرفتن انتقام از قاتان امام حســین)علیه السام( 
تشــویق کرد و در پی آن قیام های متعّددی رخ داد تا 
باالخره حکومت بنی امّیه را سرنگون ساخت )سوگنامه 

آل محمد، ص 335. 
)8(. گرد آوري از کتاب: اهداف قیام حســینی ، آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شــیرازی ، امام علی بن ابی طالب 

علیه السام  ، قم  ، ۹831 ه. ش  ، ص 57. 
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احکام شرعی

وجوب یا استحباب شرکت در مراسم عزاداری 

حضور در مجالس عزای امام حســین)علیه الســام( در محّرم 
چه حکمی دارد؟ مستحب است یا واجب؟ 

حضور در این مجالس مســتحب است ولی اگر مردم به مقدار 
الزم حاضر نشوند حضور در این مجالس واجب کفایی است.

پرهیز از خرافات در عزاداری: 

در شرایطی که دشمنان اسام سعی در منزوی کردن مسلمانان 
دارند و با حیله هایی می خواهند اســام را خرافی و مسلمانان 
را بی منطق معرفی کنند، انجام برخی اعمال که در متن دین 
وجود نداشــته و در بعضی مناطق عّده ای در تظاهر به اسام 
و تعظیم شــعائر، مرتکب آن می شوند که احیاناً موجبات وهن 

شیعه و عزاداری را فراهم آورده است، چه حکمی دارد؟ 

الزم اســت در این شــرایط و اوضاع پیروان اهــل بیت)علیه 
الســام( و عاشقان مکتب حسینی از هرکاری که موجب وهن 
این مراســم می شود بپرهیزند و به جای آن به سراغ مراسمی 
بروند که عظمت اهداف حســینی را بیش از پیش آشــکار می 
ســازد و اگر جمعــی از بزرگان فقهای پیشــین )رحمهم اهلل( 
در عصــر و زمان خود بعضی از این کارهــا را به دالیلی اجازه 
فرموده اند، هر گاه در عصر و زمان ما بودند مسلّماً نظر دیگری 
داشــتند. خداوند همه ما را از پیروان مکتب آن بزرگوار و جان 

نثاران او قرار دهد.

موسیقی در مجالس اهل بیت علیهم السالم 

آیا استفاده از ابزار و آالت موسیقی در مجالس اهل بیت علیهم 
السام جایز است؟ 

موسیقي در مسجد و حســینیه به طور کلي جایز نیست و در 
غیر آن اســتفاده از طبل و سنج در صورتي که آهنگ مناسب 
مجالس لهو و فســاد نزنند، و به گونه اي نباشد که باعث ایذاء 
دیگران گردد جایز است ولي استفاده از سایر آالت موسیقي از 

جمله دف جایز نیست.

برهنه شدن در عزاداری 

برهنه شــدن در مجالس عزاداری برای سینه زنی چه حکمی 
دارد؟ 

برهنه شدن هنگام سینه زني اگر در مقابل نامحرم باشد، حرام 
اســت و در غیر این صورت نیز چون ســبب وهن اســت بنابر 
احتیاط باید ترک شــود ولي باز گذاشتن کمي از جلوي سینه 
براي سینه زدن یا کمي از پشت براي زنجیر زني مانعي ندارد.

قمه زنی 

قمه زدن و یا زنجیــر زدن با زنجیری که دارای چاقو و یا تیغ 
می باشد و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می 

شود، چه حکمی دارد؟ 

عزاداري خامس آل عبا )علیه السام( از مهمترین شعائر دیني، 

و رمز بقاء تشــیع است، و باید هر چه باشکوه تر برگزار گردد. 
شــکي نیست کساني که قمه میزنند بخاطر احساسات مذهبي 
و عشــق به امام حســین )علیه السام( اســت ولي باید توجه 
داشت این کار در حال حاضر خسارات بسیاري بر ما وارد کرده 
و دشــمنان بوسیله آن سعي دارند شــیعه را در جهان، منفور 
کننــد. بنابراین در این زمان الزم اســت از این کار خودداري 
نمایند. بطور کلي، آســیب رساندن به بدن و آنچه سبب وهن 
مذهب باشــد جایز نیســت، خواه از طریق قمه زني باشــد یا 
زنجیرهاي تیغ دار. بجاي این کار، خون خود را به مراکز اهداء 

خون دهند و ما براي همه آنها دعا مي کنیم.

معنای وهن مذهب 

منظــور از وهن مذهب که در عــزاداری و قمه زنی گفته می 
شود چیست؟ 

یعنــی اینکه به مذهب توهین شــود و آن را در نظرها کوچک 
کند.

سینه زنی و زنجیر زنی 

ســینه زنی و زنجیرزنی در مراســم عزاداری ســاالر شهیدان 
چگونه است؟ 

ســینه زنی و زنجیرزنی نیز از روش های عزاداری سّنتی است 
و اشکالی ندارد.

کبودی و سرخی بر اثر سینه و زنجیر زنی 

سینه و زنجیر زنی اگر موجب سرخی و کبودی بدن شود،اشکال 
دارد؟ 

اگر موجب جراحت نشود و کبودی معمولی که غالبا ایجاد می 
شود باشد مانعی ندارد.

هروله در عزاداری 

آیا باال و پایین پریدن در مراســم ســینه زنــی و هروله کردن 
اشکال دارد؟ 

عزاداری خامس آل عبا)علیه الســام( از افضل قربات اســت 
و چنیــن مجالســی باید مرکز نشــر و گســترش معارف اهل 

بیت)علیهم السام(باشد و از این گونه کارها پرهیز شود.

برگزاری مجالس عزاداری بدون وعظ و ارشاد خطبا

 آیا تشــکیل مجلس فقط به صورت مّداحی و بدون استفاده از 
وعظ و ارشاد خطبا جایز است؟

بایــد از ایــن کار جــداً پرهیز کــرد که اهداف مقــّدس امام 
حســین)علیه الســام( را به خطر می اندازد. به عاوه مردم، 
بســیاری از اصول و فروع و تعلیمات اسام و ارزش های واالی 
آن را در ایــن مجالس از خطبا فرا می گیرند و گاه در غیر این 

مجالس برای آنها ممکن نیست.
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