طلیعه سخن
تراژدی کرونا ،در روز های اخیر به بیماری
همه گیــر جهانی تبدیل شــده ،و هزاران
تن از مردم جهان به این ویروس کشــنده
مبتال شده و بســیاری نیز جان خود را از
دست داده اند ،در این میان مردم ایران نیز
از گزنــد این مهمان ناخوانده در امان نبوده
و متأســفانه شماری ازهموطنان نیز به این
ویروس مبتال شــده و متأسفانه برخی نیز
جان خود را از دست داده اند.
با این اوصاف لزوم عزم و ارادۀ ملی مسئوالن
برای مقابله با ایــن ویروس خطرناک انکار
ناپذیر اســت؛ لیکن در عمل شاهدیم پس
از سپری شدن چند هفته ،آلودگی از چند
شهر ایران به سراسر کشور گسترش یافته
و آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در ایران،
چند برابــر افزایش یافته و التهاب و نگرانی
های مردم شدت یافته است.
اما به راستی علت شیوع و گسترش بیماری
کرونا در جامعــه و افزایش التهاب مردم از
این ویروس کشنده چیست؟

در ادامه سکوت و محافظه کاری مسئوالن
از یک سو و شایعه افکنی در فضای مجازی
آتش این بحران را بیش از پیش شــعله ور
ســاخت ،این در حالی بود که مسئوالن به
جای روشنگری از چگونگی شیوع بیماری
در قم و تبیین اقدامــات پیش رو و اتخاذ
اقدامات شــبه قرنطینه ای در شهر مبدأ و
ایجاد آرامش روانی در جامعه  ،صرفاً مردم
را به عدم توجه به شــایعات دربارۀ ویروس
کرونا دعوت کردند.
از سوی دیگر رسانۀ ملی نیز به جای آگاهی
بخشی و بیان واقعیات بحران کرونا در ایران
و تقویت حس مشــارکت جمعی مردم در
مقابله با ویروس کرونــا  ،صرفاً به انعکاس
نیمۀ پر شــدۀ لیوان و بازنشــر مطالبات و
انتظارات آمرانۀ دولت از مردم بســنده کرد
و با انکار ابعاد واقعی بحران کرونا در کشور
به زعم خود تالش نمود تا وحشــت فراگیر

با این اوصاف باید اعتراف کرد دست دست
کردن دولت  ،مواجهۀ منفعالنه مســئوالن
 ،عدم ریســک پذیری دولــت در مواجهه
با بحــران کرونا و غفلت از اقدامات شــبه
قرنطینه ای در روز های آغازین شیوع این
بیماری ،به نوبۀ خود گسترش ویروس کرونا
را به سراســر کشــور رقم زد ،و از آنجا که
مدیریت رسانه ای اپیدمی ویروس کرونا از
رسانۀ ملی به فضای مجازی انتقال یافت لذا
نگرانی و اضطراب حاصل از احساس ناامنی
از ویروس کرونا ،از اصل بیماری کرونا پیشی
گرفته است.
حال برای برون رفت از این بحران ،شــفاف
ســازی دولت و تقویت جلب اعتماد مردم
انکار ناپذیر اســت که در این صورت امنیت
روانــی مردم نیز محقق خواهد شــد  ،هم
چنین لزوم اقدامات میدانی و فعالیت های
ملموس و بازدارنــدۀ دولت به ویژه حضور
موثر رئیس محترم جمهور در قالب ریاست
ستاد مقابله با کرونا ضروری است.
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متأسفانه این چالش در دیگر بالیای طبیعی
و حتی بحــران های اجتماعــی هم چون
ضعف رسانه ای مسئوالن در مدیریت بحران
ناشــی از افزایش قیمت بنزین و حتی عدم

لیکن در ادامه این همه خبری شوک آور
مسئوالن ،به هیچ خبری و عدم اظهار نظر
مســئوالن در رابطه با ابعاد مختلف شیوع
کرونا تبدیل شــد و اینجا بود که با سکوت
و ســخنان چندپهلوی مســئوالن در برابر
شایعات ،قدرت مانور رســانه ای دولت ،به
پائین ترین حد ممکن رسید.

از سوی دیگر اصل « خودبیانی مردم» یکی
از شاخصه های پویایی جامعه به شمار می
آید ،حال وقتی مدیریت رســانه ای کشور،
با انفعال ،ســکوت و محافظه کاری و شیوع
پارادوکسهای همراه شود  ،اصل خودبیانی
مردم به قهقــرا خواهد رفت  ،لذا در بحران
کرونا نیز چــاره ای باقی نمانــد که مردم
مشکالت و مطالبات خود را در شبکه های
اجتماعی انعــکاس دهند ،و اینگونه بود که
ساختار رفتاری مردم در مواجهه با ویروس
کرونا با دوگانۀ کرونا هراسی یا بی اعتنایی
کامل به کرونا در پستوهای فضای مجازی!
شکل گرفت.
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گفتنی است گروه های امدادی بین المللی
تنها چند ســاعت پس از وقوع زمین لرزه
بــم در ســال  ،1382در فــرودگاه کرمان
حاضر شدند،حال آنکه دولت وقت ایران در
نحوۀ مدیریت بحران تا ساعت ها سردرگم
و منفعــل بــود ،در صورتــی که بــه بیان
کارشناســان ،دولت در همان ساعات اولیه
وقوع زمین لرزه ،می توانست با آموزش آوار
برداری به مردم ،از تلفات بســیار سنگین
چندده هزار نفری جلوگیری نماید.

بی تردید ریشــۀ این آسیب ها را می توان
در محافظه کاری مســئوالن ،مانور صفر یا
صــدی  ،و هیچ خبری و همه خبری دولت
جستجو نمود ،فراموش نکنیم در روز های
اول شــیوع کرونــا در ایــران همه خبری
مســئوالن به شــدت گل کرد و به دفعات
مســئوالن امر با مواجهــه ای منفعالنه در
برابر شــیوع این بیماری در یک شــهر ،به
نحوی جامعه را وحشت زده کردند ،انتظار
این بود که مســئوالن با روشنگری کامل و
آگاهی بخشی ،از تشدید ابعاد روانی حاصل
از شــیوع کرونا جلوگیری کرده و ظرفیت
های مردمی و اقدامات قرنطینه ای را مورد
توجه قرار دهند تا آلودگی در کمترین ابعاد
ممکن مهار گردد.

اما فضای مجازی که پیش از این مرجعیت
رسانه ای خود را بر رسانه ملی غالب نموده
بود ،این بار نیز مشــکالت عدیدۀ بیماران
کرونایی و بیمارســتان های درگیر کرونا
در آن انعــکاس پیدا کــرد  ،از این رهگذر،
فضا برای سوداگری شایعهسازان در فضای
مجازی فراهم گردید.
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در پاسخ باید به فقدان دانش مدیریت بحران
مرگی
در کشــور اشــاره کرد ،در واقع روز ّ
مســئوالن و عدم بهره گیری از خالقیت و
نوآوری در مواجهه بــا بحران ها ،انفعال و
خودباختگی مسئوالن را به رویه ای عادی
تبدیل کرده که نمونۀ این انفعال را می توان
در وقایعی هم چون زلزلۀ بم مشاهده کرد.

اطالع رسانی به هنگام از سقوط هواپیمای
مسافربری بوئینگ  ،۷۳۷و انفعال رسانه ای
دولت در برخورد با شایعه سازان در خصوص
ویروس کرونا ،به شدت خودنمایی می کند.

ناشی از شیوع این ویروس به ویژه در میان
کادر درمانی بیمارستانها را کم اهمیت جلوه
دهد.

دیدارها
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انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری

گزیده سخنان

قدردانی آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی از حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن
ملت شریف ایران برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود
دعوت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی از آحاد مردم برای حضور گسترده در انتخابات
دشــمنان به حضور و اســتقبال کمرنگ مردم از انتخابات دوم اســفندماه امید بسته اند ،بنابراین
باید با حضور گســترده و آگاهانه در پای صندوق های رای دشمن را ناکام و مایوس کنیم؛ اما اگر
اســتقبال کم باشد آنها برای فشار و تحریم بیشتر امیدوار می شوند

امروز روز خوش و سرنوشت سازی برای ملت ایران است
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در هنگام رأی گیری انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری
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پیام ها و بیانیه ها
ّ ّ
پیام تسلیت حضرت آیت الله مکارم شیرازی(مدظله) به

حضرت آیت الله شبیری زنجانی

(دامت برکاته)

مصیبت وارده را به جنابعالی و تمام خاندان محترم تسلیت عرض می کنم .خداوند
روح آن مرحومه را با جدهاش فاطمه زهرا(سالم اهلل علیها) محشور گرداند و به تمام
بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون بیماری اخیر

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت رحلت

مرحوم آقای مهندس ارجمند ترقی

خیر و نیکوکار معــروف ،آقای مهندس ارجمند در نقاط مختلف تأســیس کرد و خانــواده های نیازمندی را زیر
خبر درگذشــت ّ
ترقی موجب نهایت تاسف گردید.
پوشــش کمک های خود داشــت .فقدان او را به تمام دوستان و
ایــن مرد با ایمان در طول عمر با برکت خود زمین های با قیمت خویشاوندان به خصوص بیت شریفش تسلیت عرض نموده ،برای
مناســب در اختیار نیازمندان گذارد؛ مساجد باشکوه و درمانگاه ایشان علو درجات از خداوند متعال خواستارم.
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در اینجا ذکر اموری الزم است:
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تکذیبیه

خبر اســف انگیز رحلت نویسندۀ توانا و دانشمند ارجمند ،حجت زیادی از او در دسترس عموم قرار گرفت .وقف کتابخانۀ شخصی
االسالم والمسلمین آقای حاج سیدهادی خسروشاهی (رحمة اهلل علیه) او برای اســتفاده همگان به خصوص طالب و فضال در پردیسان
مایۀ نهایت تأسف گردید.
قم ،یکی دیگر از خدمات آن فقید سعید بود.

اخیرا نامه ها و فتاوایی در فضای مجازی به نام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی و با مهر ایشان،
جعل و منتشــر می شود .اینگونه شایعات کار بدخواهان و عناصر مزدور خارجی است.

این نویسندۀ توانا و مدافع عالم اسالم و تشیع در طول عمر خود خداونــد روح او را بــا ارواح اجــدادش محشــور گردانــد و به
به وســیلۀ آثار قلمی اش خدمات فراوانی انجام داد و کتاب های بازماندگانش صبر و اجر فراوان عنایت کند.

به اطالع عموم مردم عزیز می رســاند که فتاوا ،و دیدگاه های معظم له تنها از طریق ســایت معظم له
اعالم می گردد.
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حجت االسالم والمسلمین حاج سیدهادی خسروشاهی

(ره)

دوم :شناسایی بیماران و مداوای به موقع،
کنترل شــیوع و راهکارهای مناســب در
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ّ ّ
پیام تسلیت حضرت آیت الله مکارم شیرازی(مدظله) به مناسبت رحلت

نخســت این کــه حفظ نفــس از دیدگاه
اســام واجب اســت و همگان موظف اند
ضمن رعایت اصول ســامت و بهداشــت
از وجود خویش مراقبــت کنند ،ازاین رو
اگر متولیان و کادر پزشــکی کشــور که
اهل خبره هســتند اموری را دراین جهت
الزم بدانند باید به آنان اعتماد نموده ،آن
دستورات را رعایت کرد.
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بالها و حوادث دردناک طبیعی اســباب و
عواملی است برای بیداری و آگاهی انسان
ها .بالی اخیر ،بیماری واگیرداری اســت
که جامعه ما را به خود مشغول و کام ملت
عزیز ایران را تلخ ســاخته است .اینجانب
ضمن طلب عافیت و شفای بیماران و نیز
تســلیت به خانواده های مصیبت دیده و
داغــدار ،صبر و اجر بازمانــدگان و غفران
الهی درگذشتگان را از درگاه خداوند منان
خواســتارم .ان شاءاهلل به حول و قوۀ الهی
و با همکاری و بســیج عموم مردم آگاه و
فهیم ،جامعۀ پزشکی ،مراکز دولتی و دیگر
نهادها شاهد غلبه بر این ویروس باشیم.

ریشــه کن کردن این ویــروس ،اهتمام و نگرانی های مردم ،آرامش بازار را مدیریت
تــاش مضاعف وزارت بهداشــت ،جامعۀ نمایند.
پزشــکی و نهادهای مرتبط را می طلبد .چهارم :الزم است موازین شرعی در انجام
اینجانــب از تالش دلســوزانۀ پزشــکان ،غســل ،کفن ،نمــاز و دفــن مرحومین تا
پرســتاران و مجموعۀ خدمــات درمانی و آنجا که امــکان دارد ،صورت گیرد و تنها
تمامــی آنان که شــبانه روز فداکاری می در مــواردی که ضــرورت اقتضا می کند،
کنند و برای نجات بیمــاران از هیچگونه تغییراتی پیدا کند.
خدمتــی مضایقه ندارند ،تشــکر نموده و
پنجم :خیرین مجاز هســتند از یک سوم
همواره به آنان دعا می کنم .ان شاءاهلل در
ســهم مبارک امــام(ع) بــرای کمک به
کار خود موفق باشند.
نجات بیماران و خانواده های کســانی که
ســوم :بر آحاد مردم ایران الزم است که عزیزانشــان را در اثر این بیماری از دست
دست به دست هم داده ازهرگونه کوششی داده اند ،استفاده کنند.
در این راه کوتاهی نکنند ،زیرا رهایی از این
در پایان ،توجه به ایــن نکته نیز ضروری
بیماری بدون همکاری و مسئولیت پذیری
اســت که در کنار تدابیر مــادی ،باید از
تمامی افراد جامعه امکانپذیر نخواهد بود.
پشــتوانه های معنوی نیز بهــره برد و با
آن گونه که اطالع یافتیم گروهی از طالب
دعاها ،زیارت ها و توســل به ذیل عنایت
جوان و بســیجیان در بیمارســتان های
ائمۀ معصومین(ع) ضمن تقویت روحیه و
مربوط به ایــن بیماری حضور یافته و زیر
پرهیز از تخریب افکار و ترویج اخبار نگران
نظر پزشــکان و کادر درمانی همکاری می
کننده که باعث خوشــحالی بدخواهان و
کنند ،این کار به راستی مایۀ تقدیر فراوان
دشمنان می گردد ،پایان سریع این بالی
است .از طرف دیگر به گوش می رسد که
فراگیر را از خداوند کریم و مهربان استدعا
متأسفانه کسانی با احتکار و گران فروشی
نموده و با توکل و امید به رحمت واســعۀ
اقالم مورد نیاز ،ســبب نگرانی مردم شده
الهی بر این بیماری پیروز و آن را ریشــه
اند که بر مســئولین الزم است با قاطعیت
کن کنیم ،إنشاءاهلل.
و جدیت با آنان برخــورد نموده و با رفع

فن آوری

نرم افزار اندروید
انتشارات امام علی بن ابی طالب

علیه السالم

عرضه مســتقیم کتب و محتوای تولیدی انتشارات امام علی بن ابیطالب (علیه السالم)
بر بســتر اندروید برای کم کردن قیمت تمام شده کاال و ارائه تخفیف های مناسبتی در
راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی.
امکانات:
 امکان خرید کتابهای عرضه شــده در دسته بندی های مختلف موتور جستجوی قدرتمند برای یافتن کتاب مورد نظر امکان ایجاد پروفایل برای ثبت و پیگیری خرید نمایش کتابهای دارای تخفیف و کتابهایی که بصورت مناســبتی عرضه میشوند. ارائه سبد خرید برای سفارش کتاب بصورت تعداد -اتصال امن به درگاه پرداخت بانک
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یادداشت

1

راهكارهای تربيت دينی دانش آموزان در مدرسه
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

وجود عوامل تشــويق كننده به مفاســد
اخالقى ،و اباحىگرى؛ از ويژگي هاى عصر
ماست.تفسير نادرست از مسأله آزادى ،و
توجه به اين نكته كه هميشه آزادي
عدم ّ
هــا در چهارچوبه ارزش هاســت و عدم
ّ
اطالعرســانى صحيح و بموقع ،و محروم

مستمر
ماندن قشر نوجوان از آموزش هاى
ّ
و گســترده دينى و از همه مهم تر ،دست
مخرب دشمنان که
هاى مرموز سياســت ّ
بــراى دور كردن نوجوانان از حوزه تربيت
اليت
و اعتقادات دينى ،از طرق مختلف ف ّع ّ
مىكننــد ،این برهه از زمــان را ،به زمان
بسیار حساسی تبدیل کرده است که افراد
نفوذی می توانند یــک مجموعه را دچار
مشکل کنند.
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همــه انبيــاء الهى يك هــدف را تعقيب
مىكردند و آن سعادت انسانها از طريق
تعليــم و تربيت صحيح دينــى و تقويت

البته رسانۀ ملی و ساير رسانه ها ،و حتی
جامعه اســامى نیز در تربيــت فرزندان
كشــور اســامى تالش می کنند ،لیکن
آمــوزش و پــرورش ،مهم تریــن متولی
تربیــت و تقویت باورهــای دینی دانش
آموزان اســت ،چرا که این نهــاد از بدو
سنین نوجوانی با انسان ارتباط تنگاتنگی
دارد ،و مــی تواند افــراد را در یک قالبی
مناسب و مفید ،تربیت و وارد جامعه کند.
در واقع اگر مراکز آموزشی به وظایف خود
به خوبی عمل کنند زمینه های ســعادت
جوانان فراهم می شــود ،لیکن متأسفانه
پرورش و تربیت در نظام آموزشــی کشور
کمرنگ اســت ،و نظام آموزشی ما رنگ و
بوی غربی دارد.

بی شــک دادن امکانــات و هزینه کردن
پول نمی تواند مانع از خروج آنان شــود
بلکه ایجاد انگیزه و باورهای دینی عاملی
مهم بــرای جلوگیری از خــروج نخبگان
کشور است.
تقویت ارزش هــا و باورهای دینی
دانش آموزان
در شــرایطی زندگی می کنیم که فســاد
از در و دیــوار می بــارد ،بنابراین وظیفه
معلمــان و مربیــان و مجموعه آموزش و
پرورش سنگین تر شــده زیرا باید دانش
آموزان را از مظاهر فساد و تاثیرات آنها ،از
طریق تقویــت باورهای ایمانی و اعتقادی
دانش آموزان  ،دور نگه دارند.
در این میــان بايد ســيره پيامبر گرامى
اســام صلــى اهلل عليــه و آلــه را پياده
كنيم و مــدارس ابتدايــى و راهنمايى و
دبيرســتان ها و دانشــگاه ها را مجه ّز به
مســائل اعتقادى كنيم ،و پايههاى اصول

به عنــوان مثال در تربيــت دینی دانش
آمــوزان دورۀ ابتدايــى ،بايــد ايمان به
خداوند را در روح طفل رســوخ داد و به
او آموخت كه نسبت به هم نوعان خود بر
طبق دستورات مذهبى رفتار نمايد؛ و نيز
درباره مواد درسى در مدارس ابتدايى نیز
بایــد تعليمات مذهبى و روح دينى ،را در
بین آنان نفوذ داد که مســلماً اين موضوع
در وضع اخالقى آنها بى اثر نيست.
بی شــک اگــر دانش آموز ما بــه مبدأ و
معاد و نب ّوت و امامت ايمان داشته باشد،
هرگز معتاد نخواهد شــد .شما نمىتوانيد
در ميــان قاچاقچيان ،قاتالن ،ســارقان،
مفســدان ،آلودگان به مســائل جنســى
و مانند آن انســانى را بيابيد كه مســائل
اعتقادى را باور كرده باشد و به آن ايمان
كامل داشــته باشــد .بلكه عمــوم چنين
افرادى در مســائل ريشــهاى و اعتقادى
مشكل دارند.
و این مســأله نشــان مــی دهدتعليمات
دينى باید به عنوان يكى از مواد اساســى
برنامه هاى اساســى برنامههاى ابتدايى و
راهنمایی و متوسطه به شمار آید و عموم
افراد بدون استثناء آن را فرا گيرند ،البته
طرز آموزش تعليمات دينى باید به روش
صحيحى انجام مىگيــرد .لیکن ادعا این

گسترش برنامه های دینی در مدارس
برنامــه های دینــی و معارفی در آموزش
و پرورش و مدارس باید گســترش یابد و
در راســتای تعلیم و تربیت تالش کرد و
برنامه ریزی دقیقی در این عرصه داشت.
هنــر اين اســت كه براى تحقــق اهداف
تربیتــی ،از خــود قرآن كــه اصيلترين
و معتبرترين ســند دينى ماســت كمك
بگيريم .چــرا که تعلیمات قرآنی و دینی
ضامن ســعادت دنیا و آخرت انســان ها
هستند.
بایــد به قــرآن به عنوان کتــاب پرورش
دهنده و تربیتــی نگاه کنیم؛ برای از بین
بــردن زنگار قلــب چیزی بهتــر از قرآن
نیست ،قرآن آفت زدایی می کند و تربیت
و پرورش می دهــد .نگاه تربیتی به قرآن
مــی توانــد جامعه ما را عــوض کند ،لذا
امیدواریم وزیر آموزش و پرورش ،موضوع
اســتخدام معلمان قرآن را مورد پیگیری
قرار دهد .
هــم چنین ما مــی توانیــم از نماز برای
تربیت دینی دانش آموزان کمک بگیریم،
اگر بتوانیم نماز را در بین نســل نوجوانان
جــا بیندازیم ،آن ها از گناه و فســاد در
امان خواهند ماند و مــا باید برای تبیین
ارزش و اهمیــت نمــاز در مدارس تالش
کنیم.
و یا اینکه ســعی شود فلســفه انقالب و
عاشــورا برای دانش آموزان تبیین شود.
تا دانش آموزان آن حضــرت را الگو قرار

جذاب سازی برنامه های دینی
اين يك واقعيت است كه روح و جسم هر
دو بر اثر كارهاى مختلف خسته مىشوند.
حال براى اينكه اين جوشــش در زمان
خســتگى و ناتوانى شــتاب گيرد بايد از
وســايل تفريح اســتفاده كرد .تفريحات
مادى و انــواع ورزش ها ،جســم را نيرو
مىبخشــد و تفريحــات معنــوى ،لطيفه
ها ،مزاح ها ،شــعر هاى زيبا ،داستان ها
نشــاط آور و لطائف الحكم خستگى روح
را مىزدايد و به انســان بــراى عبادت و
اطاعــت پــروردگار و مديريــت كارهاى
زندگى و تحقيق و كشــف مطالب علمى
نيرو مىدهد.
درخصــوص برنامه های دینی در مدارس
نیز بایــد به گونه ای عمل شــود که که
دانــش آموزان با رغبت و اشــتیاق کامل
پذیرای آن باشــند و در ایــن زمینه نیز
مشــوق هایی را برای آنان در نظر بگیرند.
و یا اینکه مسائل دینی را باید برای دانش
آموزان آسان تر کرد.
هــم چنین بــرای جذاب ســازی کالس
های دینی دانش آمــوزان باید اردوهای
ســیاحتی و زیارتی  ،در کنار آن گنجانده
شــود و در دل آنها ،مباحــث فرهنگی را
گسترش داد.
بی شــک فعالیت های غیر کالسی مانند
حضور دانــش آمــوزان در همایش ها و
اردوهــا می تواند در تاثیر بیشــتر تربیت
موثر باشد.
در مجموع ما معتقدیم باید ســلیقه ها را
با برنامه ریــزی ،هدایت و راهنمایی کرد.
همواره هدایت نباید ،مستقیم باشد و چه
بســا تاثیر برنامه های غیرمستقیم ،بیشتر
باشد.
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اهمیت و ضــرورت تربیت دینی در
نظام آموزشی کشور

حــال بــرای تربیت یک نســل برومند و
آبرومند که باعث پیشرفت و امنیت کشور
شود ،کانون هایی با فعال شوند که اولین
آن ،خانــواده اســت ،در وهلــۀ بعد نظام
آموزشــی جامعه ،دومین کانون در تربیت
نســل برومند به شمار می آید ،این کانون
مســئولیت فــوق العاده ســنگینی برای
تربیت چنین نسلی دارد.

از جمله این مشــکالت فرار مغزها است،
مغز فرزندان مملکت را مملو از فرمول ها
و مســائل علمی می کنیم ولیکن از نظر
تربیــت اخالقی ،آن را در نمــره انضباط
خالصــه مــی کنیم و در عمــل توجه به
تربیت اخالقی بســیار کمرنگ است ،این
نقیصه نشــان مــی دهد نظام آموزشــی
کشــور تنها منحصر در آمــوزش بوده و
اهتمام الزم به پرورش و تربیت ندارد.

حال اگــر بتوانیم در کنــار علم آموزی،
دانش آموزان خود را با ایمان و تقوا تربیت
کنیم دشــمن هیچ کاری از پیش نخواهد
برد.چرا که ایمان و تقوا ســبب می شود
که نوعــی خودکنترلــی در جامعه و فرد
ایجاد شــود و در این صورت دیگر نیازی
به بازرسی ها و امثال آن نیز نخواهد بود.
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البته مدیــران آموزش و پــرورش نباید
مانند برخی افراد ،با دیدن هجوم رســانه
هــای غربی حالــت یــاس و ناامیدی و
انفعالی پیــدا کنند ،بلکه باید برای دانش
آموزان که ســرمایه های جامعه و امانتی
در دســت معلمان هســتند ،برنامه ریزی
کنند تا طرح ها و برنامه ها به لحاظ کمی
و کیفی دانش آموزان را به عناصری مفید
و ارزشمند برای آینده کشور تبدیل کند.

لذا هدف از تمام برنامه هاى دينى ،تعليم
و تربيت و تكامل انســان اســت ،و تح ّقق
بخشــيدن به برنامههاى دينى ،از طريق
تربيــت و پرورش نفوس بــه طور عملى،
ســبب تح ّقق يافتــن اهــداف پيامبران
مىشــود ،البته تحقق این مهم ،برنامهاى
بسيار سخت و ســنگين و نياز به ويژگي
هاى فراوان از نظر علم و تقوا و شــجاعت
و مديريت دارد .لیکن اگر تعلیم و تربیت
ما اســامی باشد ،بســیاری از اختالفات
فرهنگی و اجتماعی کشور حل می شود.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که
بدانیم پيامبر اســام صلى اهلل عليه و آله
در م ّكه حكومت اســامى تشــكيل نداد،
بلكه در طول سيزده سال در مورد مسائل
اعتقــادى كاركرد و پايه هــاى اعتقادى
مســلمانان را تقويت نمــود ،و در مدينه
به سراغ تشكيل حكومت و اجراى برنامه
هاى عملى رفت .لــذا ما هم به پيروى از
پيامبر اســام صلى اهلل عليه و آله بايد در
مراكز آموزشى به ویژه مدارس به صورت
صحيح ،مستدل و منطقى به سراغ تعليم
و اصالح عقايد دينى دانشآموزان برويم و
برنامههاى اعتقادى آنان را تكميل كنيم.
سپس به سراغ برنامه هاى عملى برويم.
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لذا در شرایط امروزی که متأسفانه دولت
فعلی نســبت به تربیت های دینی دلسوز
نیســت و حتی در برخی موارد بی تفاوت
است ،شــاهدیم دشــمنان و معاندان به
دنبال نفوذ به آمــوزش و پرورش و نظام
های تعلیم و تربیت هستند.

اصول اخالقى در جوامع بشرى بوده است.

اینگونه است که آسيب هايى براى جوانان
و نوجوانان در حــوزه تربيت دينى ایجاد
شده است ،از جمله آسيب هاى اعتقادى
و آســيب هاى اخالقى كــه اگر روى آن
جدى انجام نگيرد ،در آينده شــاهد
كار ّ
مهم دينى و اجتماعى و سياسى
مشكالت ّ
خواهيم بود.

اعتقاداتشــان را تقويت نماييم ،سپس به
مسائل عملى آنها بپردازيم.

است که در سال هايى كه اطفال آمادگى
كامــل بــراى پذيرفتن حقايــق دارند به
مقدار قابل توجهى باید تعليمات دينى را
به آنها آموزش داد.

دهنــد ،و زمينه تطبيق اعمــال و كردار
ســنخيت خود را با
خويش و همرنگى و
ّ
ســيره عملى آن حضرت فراهمسازند .تا
ما تربیت شــده فرهنگ حسینی باشیم،
دشــمن مایوس شــده و کاری نمی تواند
بکند.

دقت در انتخاب معلمان؛ ســرمایه گذاری
در تربیت جامعه
مســأله تعليم و تربيت بــدون يك کادر
وسيع آموزشى كه جهت اصلى آن انسان
ســازى و تهذيب اخالق و تزكيه نفوس و
پيشرفت علم و فرهنگ است ،امکان پذیر
نیست.
حــال اگر آموزش و پــرورش کار خود را
فقط تعلیم دادن بداند و به مســاله تربیت
کاری نداشته باشد ،جامعه دچار مشکالتی
خواهد شــد .به راســتی اگر برنامه هاى
مدارس و ابتكار عمل در مسائل تربيتى و
فرهنگى ،در دست نيروهاى مؤمن و پاك
و آگاه نباشــد ،چگونه مى تــوان اهداف
تربيتى انسانى انبياء را پياده كرد و گامى
در طريق تهذيب نفوس برداشت!

بلیــغ  /فروردین ماه 1399

لــذا معلمان یکی از حســاسترین برنام ه
هــای کشــور را برعهده دارنــد؛ در واقع
جایــگاه معلمــان و نقش موثــر آنان در
هدایت و رســتگاری دانــش آموزان غیر
قابل انکار است ،آنها با تربیت اندیشمندان
و فرزانگان در عرصه های مختلف علمی،
حوزه وســیع تاثیرگــذاری در جامعه را
دارند و کارشــان به عنوان رکن اساســی
هدایت جامعه بشری موثر است.

WWW.MAKAREM.IR
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بنده در خانواده مذهبی متولد شــدم که
پدرم روحانی نبود ،لیکن اســتاد شیمی
بنده که به تازگی از دنیا رفتند؛ ایشان در
زمان رضاخان بسیار خوب درس می داد
و احــکام و دین را نیز به ما یاد می داد و
این مسائل در بنده اثراتی گذاشت که به
سمت دین جذب شــوم و عالقه به علوم
دینی را معلم شــیمی در بنده ایجاد کرد،
لذا معلمان توانایی ســاختن مراجع تقلید
را نیز دارند.
نبایــد فرامــوش کرد دشــمنان اغلب به
آموزش و پرورش چشــم دوختــه اند تا
بتواننــد اهداف خود را محقــق کنند لذا
مراقبــت از دانش آموزان بســیار اهمیت
دارد و مراقبت در گــرو دقت در انتخاب
معلمان اســت .اگر چه متأسفانه مشاهده
شده گاه در برخی گزینش ها در آموزش

و پرورش دقــت الزم صــورت نگرفته و
افــرادی وارد این وزارتخانه شــده اند که
صالحیت الزم را نداشته اند.
سخن آخر( :حوزه علمیه بر محتوای
کتب درســی دانش آموزان نظارت
داشته باشد)
در خاتمــه باید تأکید کرد در حوزه تولید
کتاب باید با ســختگیری ،شاهد تولیداتی
مبتنی بر تعلیم و تربیت اســامی باشیم؛
از جمله در محتوای آموزشــی که باید در
تألیف آن دقت شود ،از این رو باید ،افرادی
در حوزههای علمیه مشخص شوند که بر
محتوای کتابهای درســی دانشآموزان
توجه ویژه ای داشــته باشند چون کتب
درســی در شکلگیری شــخصیت دانش
آموزان مؤثر اســت ،و اگر کتاب ،مطلوب
نباشــد اهداف تعلیم و تربیت محقق نمی
شود.

یادداشت

2

ابعاد حمایت از حقوق مصرف کننده در سیرۀ اهل بیت

(علیهم السالم)

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اقتصاد در دنياى امروز مطلقاً از مســائل
اخالقى ،بيگانه است وتنها بر محور درآمد
بيشتر از طريق زحمت كمتر دور مىزند،
ا ّما در اســام مســائل اخالقى با مسائل
اقتصادى مانند تــار و پود به هم آميخته
است و فعاليت هاى اقتصادى كه به زيان
جامعه يا گروهى از مردم تمام مىشود ،از
نظر اسالم ممنوع است.

بلیــغ  /فروردین ماه 1399
WWW.MAKAREM.IR

وای بر کمفروشان

16

ِين
در قرآن مجید می خوانیمَ « :ويْ ٌل لِلْ ُم َط ِّفف َ
ونَ ،و
اس يَ ْس َ
ِين إ ِ َذا ا ْكتالُوا َعلَى ال َّن ِ
ــت ْو ُف َ
الَّذ َ
ون ،أَ ال يَ ُظ ُّن
إِذا كالُو ُه ْم أَ ْو َو َزن ُو ُه ْم يُ ْخسِ ُر َ
أُولئ َ
يم؛ واى بر
ِك أَن َّ ُه ْم َم ْب ُعوثُ َ
ون ل َِي ْو ٍم َعظِ ٍ
كمفروشــان! آنها كه به هنگام خريد ،حق

تاسف آور این است كه گاه مىبينيم غير
مسلمانان در رعايت اين اصل از بعضى از
مســلمانان وظيفهناشناس ،پيشقدم ترند،
و ســعى مىكنند اجناسشان را درست با
همان وزن و پيمانهاى كه روى آن نوشته
اند بى كم و كاســت به بازارهاى جهانی
بفرســتند و اعتماد ديگــران را از اين راه
جلب كنند.

در این روایت توصیه شــده در معامالت
كوچك كه طبعاً افــراد نيازمند و فقير به
ســراغ آن مىآيند؛ از آنها هيچ ســودى
نگيرنــد و به اصطالح بــه صورت «رأس
المال» بفروشند.

البتــه اصالح این مســأله ،چــون موالى
متقيان على (عليه السالم) را مىطلبد كه
هر روز صبح در بــازار كوفه در حالى كه
تازيانه در دست داشت مىگشت ،و كيلها هم چنین كسانى كه قدرت بيشترى براى
وترازوها را كنترل مىكرد و بازاريان را به خريد دارند؛ نســبت به آنها سود عادالنه
دقت در پيمانه و ترازو فرمان مىداد ...« :اى به اندازه نياز روزانه بر اصل ســرمايه
َو ُه َو يَ ُط ُ
وقَ ،ف َي ْأ ُم ُر ُه ْم ب ِ َو َفا ِء اَل ْ َك ْي ِل اضافه شود.
ِالس ِ
وف ب ُّ
ان ».
َو اَلْمِي َز ِ
و در نهایــت گروهى كه به عنوان تجارت،

آرى ،اســام ســفارش مىكند كه سود
بايــد عادالنه باشــد.حتی در مواردی که
فروشندگان ،كااليى را براى فروش (مثال)
به قيمت صــد تومان خريــده اند ،كه با
بیست درصد سود ،آن را  120تومان می
فروشــند ،لیکن پس از مدتى همان كاال
را بايد  150تومــان بخرند ،در اين گونه
موارد بهتر اين اســت كه اجناســى را كه
ارزان خريــدهاند ،با ســود عادالنه ارزان
بفروشند و اجناسى كه گران مىخرند ،با
سود عادالنه گران بفروشند.
حمايــت از مضطــر در معامــات
اضطراري
مضطر كسى اســت كه به علت ضرورت،
اقدام به فروش ضروریات اموالش مىكند؛
بــه عبارت دیگركســى كه بــه اصطالح،
كارد به اســتخوانش رسيده و اموال خود
را به قيمت نازل مىفروشــد ،مثل اينكه
فرزندى دارد كه به بيمارى سختى مبتال
شــده و يا در تجارت ورشكست گرديده
و بــراى حفــظ آبروى خود ناچار اســت
خانهاش را بفروشــد و به طلبكاران دهد.
اينگونه معامالت قطعاً باطل نيست ،ولى
از آنجا كه مسلمانان بايد در مشكالت به
يارى هم برخيزند چنين معامالتى مكروه

برخورد با غش و تقلب در کاالها
«غــش» در لغت به معناى ناخالصى و در
ّ
اصطالح روايات و فقها به معناى آميختن
جنس مورد معامله با امورى اســت كه بر
مشترى پنهان است؛ مانند آميختن آب با
شير ،يا آميختن جنس نامرغوب با جنس
مرغــوب و عرضه آن بــه قيمت مرغوب
(مثــل مخلوط كردن روغــن نامرغوب با
روغن مرغوب) .گذاشــتن بعضى از اشياء
(مانند ابريشــم) در مكان سرد و مرطوب
كه سبب سنگينتر شدن آن مىشود.
غش در معامله ،حرام اســت ،و
تقلّــب و ّ
روشن است كه علت ممنوع بودن اين نوع
معامالت ،مراعات حقــوق مصرف کننده
است؛ چرا که غش ،كم گذاردن ظالمانه از
حقوق مردم است و تضييع حقوق ديگران
را در پی دارد.
بهقدرى به اين موضوع اهميت داده شده
كه مطابق برخى از روايات كســى كه در
معامله با مســلمانان مرتكب غش و تقلّب
شود ،مسلمان نيست.
از بعضى روايات اســامى دیگر اســتفاده
مىشــود كه پيامبر صلــی اهلل علیه و آله
شــخصاً در مســائل مربوط به احتكار و
غش در معامله و مانند آن نظارت
تقلّب و ّ

حضــرت علــی علیه الســام نیــز براى
فروشــندگان خــاص ،دســتور ويژه اى
مىداد؛ ً
مثل مطابق روايتى وارد بازار می
ــر
شــد و به قصابان می فرمود« :يَا َم ْعشَ َ
س
اَل ّلَ َّحام َ
ِيــن َم ْن نَفَخَ ِم ْن ُك ْم فِي اَل ّلَ ْح ِم َفلَ ْي َ
قصابان! هر كس از شــما كه در
ِم َّنــا؛ اى ّ
گوشــت بدمد (تا فربه جلــوه كند) از ما
نيست».
در عصر و زمان ما نیز كار بســيار زشتى
در سرتاسر كشــور رواج پيدا كرده ،و آن
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كم فروشــى يكى از بزرگتريــن گناهان
شمرده شده و كم فروشان كه حق مردم را
به طــرز ناجوانمردانهاى پايمال مىكنند.
به عذاب شديد الهى تهديد شده اند.

در روایتــی از امام صادق (عليه الســام)
که فرمــود :خداونــد « َويْــل» را درباره
هيچكس در قــرآن قرار نداده ،مگر اينكه
او را كافر نام نهاده ،اســتفاده مىشود كه
كمفروشى بوى كفر مىدهد ،و اگر دقيق
شــويم مىتوان فهميد كه فرد كمفروش،
به ر ّزاقيت خداوند كافر است.

جالب توجه اينكه در اســام توصيه شده
فروشــندگان تنها به مقدار نياز خود براى
زندگــى ،در كاالها ســود در نظر بگيرند.
حتى در روايات متعدد ســود بيشــتر به
عنوان ربا شمرده شده است ،چنانكه در
حديثى از امام صادق عليه الســام آمده
ــتري
اســت« :على
أن يَشْ
ِ
المؤمن ِرباّ ،إل ْ
َ
وت
ــح علَي ِه ُق َ
بأ ْكث ََر مِن مائــ ِة د ِْر َه ٍم فارب َ ْ
يَوم َ
فارب َ ُحوا علَي ِهم
ِك ،أو يَشْ ــ َت ِريَ ُه للتِّجار ِة ْ
وار ُفقوا ب ِهم؛ ســود گرفتن مؤمن از مؤمن
ْ
رباســت ،مگر اين كه جنسى را به بيشتر
از صد درهم بخرد در اين صورت به اندازه
خوراك روزانــه ات روى قيمت آن بكش.
يا اين كه براى تجارت كردن بخرد كه در
اين صورت نيز از آنان ســود بگيريد ولى
مدارا كنيد».

بی شــک معامله با چنين كســى مكروه
اســت و بايد بهجاى خريدن اموال آنها
به قيمت كم ،به آن ها كمك كرد.

هــم چنین امــام باقر عليه الســام نقل
مىكند كه پيامبــر اكرم صلى اهلل عليه و
آله در بازار مدينــه عبور مىكرد ،طعامى
را ديد .به صاحب آن گفت :طعامت چقدر
خوب و تميــز اســت! آنگاه از قيمتش
پرســيد؟ در همين حــال ،خداوند به آن
حضرت وحى كرد كه دســتش را در آن
طعام فرو بــرد (و آن را زير و رو نمايد)،
رســول خدا صلى اهلل عليــه و آله چنين
كرد و از ميــان آن ،جنسهاى نامرغوب
را بيرون آورد (روشــن شد كه فروشنده
تقلّب كرده است) ،آنگاه فرمود« :ما َ
أراك
ِمين؛ تو
ّإل وقد َج َم َ
ِلمسل َ
عت خِ يان َ ًة وغِشّ ا ل ُ
خيانت و تقلّب با مسلمانان را با هم جمع
كردى» .چنين معامله هايى حرام است و
بركت را از بين مىبــرد و پول حاصل از
آن نيز حرام و نامشــروع است و هر گونه
تهيه آب براى وضو و
تصرف در آن ،ح ّتى ّ
ّ
غســل و خريدن لباس براى نماز و طواف
و فراهــم آوردنموا ّد غذايــى براى روزه
گرفتن و مانند آن جايز نيست.
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در ایــن میان ،حمایــت از حقوق مصرف
کنندگان یکی از مباحث مهمی است که
در سیرۀ اهل بیت(علیهم السالم) به شیوه
های مختلف مورد توجه قرار گرفته است
که در این نگاشــته مورد تحلیل و بررسی
قرار می گیرد.

اگرچه كم فروشــى مسئله كيل و وزن را
تداعى مىكند اما همۀ كم فروشــانی كه
در هر زمينهاى حــق خود را از مردم به
طور كامل مىگيرند و گاه بيشــتر از حق
خود؛ امــا در پرداختن حق مردم كوتاهى
مىكننــد و بخل مىورزند را شــامل می
شود.

توأم بودن مســائل اخالقى با مسأله سود
در معامله ،در اســام ً
كامل مشهود است؛
به تعبیــر اميرمؤمنان على عليه الســام
ســود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به
توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد
و نه بــراى مصرفكنندگان؛ يعنى رعايت
عدالت در اين زمينه بشود.

سیرۀ عملی امام صادق عليه السالم مویّد
این مدعاســت؛ آن حضرت  1000دينار،
به غالمش داد که بــا آن معامله اى كند
تا ســود آن را صرف مخــارج و هزينهها
كند ،پس از آنکه غالم ،دو كيســه 1000
دينارى تقديم امام نمــود ،و عرض كرد:
هزار دينار اصل ســرمايه ،و هــزار دينار
تعجب و
ديگر ســود آن اســت .امام بــا ّ
عصبانيت فرمود :از مردم صد درصد سود
ّ
گرفتهاى! سپس اصل سرمايه را برداشت،
و ســود را بازگردانــد ،ســپس فرمودند:
ب الحالل؛
السيوفِ ا ْه َو ُن م ِْن َطلَ ِ
«مِجال َ َد ُة ُّ
فرود شمشيرها بر كالبد و بدن در مبارزه،
آسان تر از طلب حالل است».

اخوت اســامى حکم می کند ،به چنين
افــرادى وام دهند يا كمك بالعوض كنند
تا آن ها مجبور نشــوند ضروريات زندگى
خود را بفروشــند .به همين دليل معامله
با مضطر ،مكروه شــمرده شــده اســت،
بــه نحوی که امــام صادق عليه الســام
ايــن جمله را در ذیل یــک روایت آورده
ين أُولَئ َ
ِك
ون اَل ْ ُمضْ َط ِّر َ
اســت« :أَ ْق َوا ٌم يُ َباي ِ ُع َ
اس؛ كسانى كه با مضطرين
ــر ُار اَل َّن ِ
ُه ْم شِ َ
معامله مىكننــد (و رحم ندارند) بدترين
مردماند».

از جمله اینکه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه
و آله از كنار مردى مىگذشــت كه طعام
خــوب و بد را با هــم آميخته بود ،پيامبر
صلــى اهلل عليه و آله فرمود« :چرا اين كار
را كردى؟ عرض كرد« :هدفم اين بود همه
به فروش بــرود» ،پيامبر صلى اهلل عليه و
آله فرمودَ « :م ِّي ْز ُك ِّل واحِ ٍد ِم ْن ُهما َعليحِ ّدة،
ِش!؛ هر كدام را جدا كن
س فى دينِنا غ ّ
ل َ ْي َ
(و قيمت جداگانهاى براى هر يك بگذار)
در دين و آيين ما تقلّب نيست»!
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اليــتهــاى اقتصادى بــر مبنای آيه
ف ّع ّ
ون؛ نه ستم
ون َو الت ُْظلَ ُم َ
شــريفه «الت َْظل ُِم َ
مىكنيد و نه بر شما ستم وارد مىشود»،
باید به گونه اى تنظيم شود كه هيچ يك
از فروشــنده و خريدار مورد ســتم قرار
نگيرند .لذا احتكار و انبار كردن مواد مورد
نياز مردم براى درآمد بيشتر ،تحريم و در
مورد ســود كاال توصيه شده است كه به
حداقل آن كه زندگى فروشــنده را تأمين
مىكند قناعت شود هم چنین ايجاد بازار
سياه در اسالم منع شده است.

خــود را بطور كامل مىگيرند ،و به هنگام
فروش از كيــل و وزن كم مىگذارند ،آيا
آنها گمان نمىكننــد كه در روز عظيمى
برانگيخته خواهند شــد ،روز رستاخيز در
دادگاه عدل خدا».

تأکید بر سود متعارف در راستای مشتری
مداری

جنســى را از ديگرى خريدارى مىكنند؛
در مورد آنها نيز به ســود عادالنه آميخته
با ارفاق توصيه شده است.

اســت به ويژه اينكه در بسيارى از موارد
متاع خود را به زير قيمت مىفروشند.

مىكرد.

اين است كه در رديف ا ّول و قسمت باالى
جعبه هاى ميوه ،ميوه هاى مرغوب ،و در
رديــفهــاى زيرين كه ديده نمىشــود
ميوه هاى نامرغوب چيده مىشــود و ّ
كل
جعبه به عنوان ميوه مرغوب و درجه يك
فروخته مىشــود .اين كار نوعى بخس و
كم فروشى و غش در معامله محسوب می
شود.
و یــا نورپردازى هاى گســترده ای که بر
روى اجناس كــه جلوه هــاى كاذبى به
آنها مىدهد نيز ،از اقســام غش محسوب
مىشود.
مقابله با بازار سیاه
يكى ديگر از اســباب شيوع فقر در جامعه
بشــرى اجحافهايى اســت كه از سوى
توليدكنندگان و فروشندگان و واسطه ها
نســبت به مصرف كنندگان مىشود؛ آنها
با انواع حيله ها و ايجاد بازار سياه ،درآمد
كم قشــرهاى نيازمند را از طريق قيمت
هــاى غيرعادالنه تملك مىكنند و آنها را
به خاك سياه فقر مىنشانند.
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بازار سياه كه در اصطالح فقهى «احتكار»
نام دارد ،از امورى اســت كه در اسالم به
شــدت از آن نهى شده است .چرا که نرخ
ها به صورت ساختگى باال مىرود و سبب
فشار بر طبقه ضعيف جامعه مىگردد.
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اميرمؤمنان على عليه السالم در عهدنامه
معروف مالك اشــتر در يكى از دستورات
خود به مالــك مىفرمايــدَ «:فا ْم َن ْع م َِن
اال ِْحتِــ َکا ِرَ ،فــإِ َّن َر ُس َ
ــول اهللِ ـ صلى اهلل
ــن ال ْ َب ْي ُع ب َ ْيعاً
عليــه وآله ـ َم َن َع ِم ْن ُهَ .ول ْ َي ُک ِ
ين َع ْدل َوأَ ْس َعار ،الَ ت ُْجحِ ُف
ــمحاً ب َِم َوا ِز ِ
َس ْ
ب ِال ْ َف ِري َق ْي ِن م َِن ال ْ َبائ ِِع َوال ْ ُم ْب َتاع؛ (به موجب
اين فرمان) از احتكار جلوگيرى كن ،زيرا
رســول خدا از آن جلوگيــرى كرد و بايد
داد و ســتد با ســهولت و با موازين عدل
و انصاف و نرخ هايــى كه به هر دو گروه
فروشنده و خريدار اجحاف وارد نمىكند،
باشد».
در روايــت ديگــرى از همــان حضــرت
مىخوانيم كه رســول خدا صلى اهلل عليه
و آله روزى از كنــار گروهى از محتكران

گذشــت و از احتــكار آنها با خبر شــد،
دســتور داد اموال آنها را به بازار بياورند
و در معــرض ديــد مردم قــرار بدهند تا
نيازمنــدان به قيمت عادالنــه خريدارى
كنند.
و یا اینکه عدهاى خدمت امام صادق عليه
السالم رسيدند ،عرض كردند :يابن رسول
اهلل! به منظور تجارت و فروش كاالهايمان
كاروانى تشكيل داده و به همراه دوستان
تاجر به سمت كشور مصر حركت كرديم.
در اثنای سفر متوجه شديم كه بازار آنجا
ســخت نيازمند كاالهاى ماســت .بدين
جهت تمــام تجــار كاروان تفاهم كردند
كه كاالها را به قيمــت باال فروخته ،و به
كمتر از فالن مقدار ســود رضايت ندهيم،
و به همين شــكل عمل كرديم و ســود
سرشارى نصيب ما شد .كار ما چه حكمى
دارد؟حضرت فرمــود :مرتكب كار حرامى
شده ايد.
مبارزه با پدیده واسطه گری
اســام به پدیده واســطه گری که توليد
كننده را از مصرف كننده جدا می ســازد
و گروهى بــدون كارى مثبت و به صرف
واســطهگرى ســود می برند ،روى خوش
نشان نداده است .اين همان چيزى است
كه در فقه به عنوان «بيع الحاضر للبادى»
مطرح است.
منظــور از ایــن عنــوان ،یعنــی افــراد
شهرنشــين ،اجناســى را از روســتاييان
بخرنــد و به ديگــران بفروشــند؛ كه در
نتيجه با واســطهگرى ،اجناس گرانتر به
دست مشتريان مىرسد .همان چيزى كه
امــروز جامعه ما و بســيارى از جوامع به
آن گرفتارند كه ســرمايهداران با پول نقد
به ســراغ توليدكنندگان عمدتاً روستايى
مىرونــد و فرآورده هاى آنهــا را به ثمن
بخس مىخرنــد ،گاه نگهدارى مىكنند و
در انتظار گران شــدن هستند (كه مسئله
احتكار نيز بر عمل واســطهگرى ناســالم
اضافه مىشــود) و گاه بالفاصله آن را به
بازارهاى شــهر منتقل ســاخته و با سود
بسيار آن را مىفروشند.

در روايتى از رســول خدا صلى اهلل عليه و
ِيع َحاضِ ٌر
آله آمده است كه فرمود« :الَ يَب ُ
ِين يَ ْر ُز ِق ا َ َّ ُ
لل ب َ ْعضَ ُه ْم م ِْن
ل َِبا ٍد َذ ُروا اَل ْ ُم ْسلِم َ
ض؛ شهرى اجناس روستايى را نفروشد؛
ب َ ْع ٍ
خداوند بعضى از مســلمانان را به وسيله
بعضى ديگر روزى مىدهد».
«تل ّقى ركبان» از دیگر مســائلی اســت
كه گروهى ســودجو كه از قيمت اجناس
در يك شــهر با خبرند در بيرون شهر به
اســتقبال كاروان هاى تجارتــى بروند و
جنــسها را از آنها به قيمت ارزان بخرند
و به انحصــار خود درآورند و با قيمت باال
در شهر بفروشند.
اين عمل از يك سو به صاحبان كاال ضرر
مىزند كه از قيمت اجناس در آن شــهر
باخبر نيســتند ،از ســوى ديگر اين كار
سبب انحصارى شــدن و ايجاد بازار سياه
براى مصرف كنندگان مىشود.
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله در این
ِيع ب َ ْعضُ ُك ْم علَى
زمینه می فرمایــد« :ال يَب ُ
ــضَ ،
السِ ــلَ َع ح َّتى يُ ْه َب َط
ب َ ْي ِع ب َ ْع ٍ
ول تَلَ َّق ْوا ّ
ــوق؛ برخى از شما در معامله
الس ِ
ب َها إلى ُّ
ديگرى وارد نشــود و به ســراغ متاع (در
خارج شهر) نرويد ،تا وارد بازار شود».
اگر واســطه متعدد شــود و هــر گروهى
بخواهنــد بدون انجــام كارى مثبت بهره
بگيرنــد و بر بهــاى اجنــاس بيفزايند،
انحراف محســوب مىشــود ،حال آنکه با
ّ
الاقل كم شدن واسطهها،
حذف واسطه يا
هم توليد كننده روســتايى سود بيشترى
مىبرد و هم اجناس ،با قيمت مناسبترى
به دست مصرف كنندگان مىرسد.
ســخن آخر( :رعایت حقوق مصرف
کننــدگان در فضای رقابت ســالم،
امکان پذیر خواهد بود)
در خاتمــه باید تأکید کرد نظام اقتصادى
اســام در راســتای نهى از انحصارگرايى
در بــازار به رقابت ســالم در بازار توصيه
مىكند.
اینگونه است که حضرت علی علیه السالم
در دوران حكومت خود براى برقرارى اين

رقابت سالم و جلوگيرى از برترىجويىها
و اختصاصطلبى ها براى تك تك شــغل
مختص به آن را قرار داد؛ بازارى
ها ،بازار
ّ
براى قصابان و بازارى براى خرمافروشــان
و نيز براى هــر كدام از ماهىفروشــان،
بزازان ،صرافان ،خياطان ،روغنفروشــان،
نانوايان و. ...
البته تح ّقــق چنين بازارى شــرايطى را
مىطلبــد از جمله اینکــه اطالعات براى
خريداران و فروشــندگان ،كامل و شفاف
باشــد و تحرك خريــداران در بازار ،آزاد
باشد.
هــم چنین صداقت در معامالت و قرارداد
هــا و پرهيــز از دروغگويــى و نيرنگ و
تدليــس و پرهيز از اضرار و فعاليتهايى
كه ســبب زيان به ديگــران مىگردد از
دیگر شروط در این مسأله است.
بــی تردید عمل به اينگونه از شــروط از
بهوجود آمــدن انحصارات بزرگ و تمركز
ثروت در دست گروهى محدود پيشگيرى
مىكنــد و انگيزه تالش و نــوآورى را در
ســطوح پايين جامعه فزونى مىبخشد .و
در ســايه اين رقابت ،قيمت ها بر ميزان
عدل و انصاف استوار خواهد شد.
منابع:
 .1دائرة المعارف فقه مقارن ،ج2
 .2پيام امام امير المومنين عليه السالم

پرونده ویژه

1

بهداشت فردی و اجتماعی در آموزه های اسالمی
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

انســان برای حفظ ســامت جسم خود
ناچار است مراقبت هاى مختلف بهداشتى
داشــته باشد ،پيش از خوردن هر نوع غذا
و زندگــى در هر محيط بايــد در امورى
كه ممكن است سرچشــمه بيماري هاى
گوناگون گردد دقت كند.
گاهى انسان مجبور است براى پيشگيرى
از بيماري ها تزريق واكســن كند .گاهى
بايــد رژيم هاى خاصى از نظر غذا و غيره
را بپذيــرد و گاه و بــىگاه خــود را براى
معاينات دقيق طبى در اختيار پزشــكان
حــاذق بگذارد و پس از ابتالى به بيمارى
و درمــان آن تا مدتى بايــد براى جبران
نقاهت و رفع آثار سوء آن ،به تقويت بنيه
خويش بپردازد.

بهداشت فردي و عمومی در فرهنگ
اسالمي در یک نگاه
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انســان مجموعهاى است از جسم و جان
و روح و تن و طبعاً دســتورات آسمانى ما
جامــع ميان ماده و معنــا و براى تكميل
هر دو جنبه اســت .از جمله دســتورات
خداوند براى تربيت جسم و پرورش اندام
ما و مزاياى بهداشــتى و در جســتجوى
فوايد طبى و بهداشــتى می باشــد .چرا
که طب جســمانى ،رابطه نزديكى با طب
روحانى دارد؛ به بيان ديگر مسائل مربوط
به سالمت جسم رابطه نزديكى با سالمت
روح دارد ازاينرو سالمت جسم نيز مورد
توجه اسالم بوده است.
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اين دين پاك و مبرى از هرگونه تحريف و
پيرايه ،دستوراتى در زمينه نظافت فردى
دارد ،و نیز به نظافت اجتماعى ســفارش
مىكنــد .عمل كردن به اين دســتورات،

از ســوی دیگر امروزه كتاب هايى به نام
طب النبى (صلــى اهلل عليه و آله) و طب
االئمة (علیهم السالم) و طب الرضا (عليه
السالم) در اختيار داريم كه در آنها سخن

هم چنین بســيارى از دستورهايى كه در
زمينه نوشــيدنى هــا و غذاهاى حالل و
حرام وارد شــده مربوط به تأثيرات خوب
و بد آنهاست؛ تحريم شراب و مواد مخدر،
تحريم گوشــت حيوانات درنده ،خوردن
خون و گوشــت مــردار و ماهيانى كه در
آب مــردهاند و امثال اينها همگى ارتباط
نزديكى با زيان هاى بهداشتى آنها دارد.
توصيه به خوردن ميوهها و ســبزىها و
دانه هاى غذايى ارتباط آشــكارى با فوائد
بهداشــتى آنها دارد .روايــات طبى نقل
شــده از پيغمبر اكرم و ائمه هدى (عليهم
السالم) نيز با صراحت اين مسائل را بازگو
مىكند.
نگاهى گذرا به عنوان بهداشــت در فقه
اســامی نیــز ،جامعيت و شــمول آن را
نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع به اثبات
مىرساند؛ شاهد اين سخن در حوزۀ فرد،

پیشگیری مقدم بر درمان است
طــب امــروز در حقيقــت بــه دو بخش
تقســيم مىگــردد« :طــب درمانــى» و
«طب بهداشــت» .منظور از طب درمانى
روشن اســت؛ اما منظور از طب بهداشت،
پيشگيرى از بوجود آمدن بيماري ها و از
بيــن بردن عوامل آن اســت و از آنجا كه
جلوگيرى از پيدايــش بيمارى به مراتب
آســان تر از درمان آن اســت ،بهداشت
اهميــت فوقالعــادهاى در حيات افراد و
سرنوشــت اجتماعــات دارد و لذا بودجه
هاى ســنگينى صــرف آن مىشــود .و
ســازمان و تشــكيالتى براى بهداشــت،
درمان ،و توليد دارو ،همراه با بيمارستان
هاى مجهز احداث می شود.
اين نكته نيز بســيار قابل دقت اســت كه

در این میان نقش ســازمان های درمانی
براى رســيدن به اين منظور انکار ناپذیر
است ،این سازمان ها می توانند از طريق
تعليم پيگير و آموزش مســتمر ،به افراد
نيرو و توان دهند كه در برابر عوامل فساد
«مصونيت» پيدا كننــد و به هنگام بروز
ِطر مِن
امام كاظم عليه السالم فرمود« :الع ُ
يك بيمارى به «واكسيناســيون» عمومى
ِين؛ استفاده از عطر ،از شيوه
رسل َ
الم َ
ُس َن ِن ُ
افــراد بپردازنــد و محيط بــدن را براى هاى رسوالن خداست».
پرورش ميكروب هاى بيمارىزا نامســاعد
ان
و نيز امام صادق عليه السالم فرمودَ « :ك َ
مىكنند.
ــول ا َ َّلل ِ َصلَّى ا َ َّ ُ
َر ُس ُ
لل َعلَ ْي ِه َو آل ِ ِه يُ ْن ِفقُ َعلَى
بهداشت فردی در آینۀ روایات
ا َ ِّ
يب أَ ْكث ََر ما يُ ْن ِفقُ َعلَى ا َ َّ
لط َعا ِم؛ رســول
لط ِ
نمىتــوان انــكار كــرد كه بســيارى از خــدا صلى اهلل عليــه و آله آنچــه را كه
حــوادث دردناك زندگى انســان از خود براى مصرف عطــر و بوهاى خوش ،خرج
او سرچشــمه مىگيرد ،مث ً
ال بســيارى از مىكرد ،بيشــتر از آن بود كــه براى غذا
بيمارى ها به خاطــر بىاعتنائى به اصول مصرف مىنمود».
بهداشــت و حفظ الصحــة ،و يا افراط در رســول خدا صلى اهلل عليه و آله فرموده
غذا و پرخورى ،يا عدم دقت در نظافت يا است« :با هر چيزى كه توان داريد نظافت
عدم تحرك و گوشهگيرى ،يا عدم پرهيز كنيد ،چرا كه خداوند متعال ،اسالم را بر
از مناطق آلوده ،يا اشخاص آلوده ،حاصل اساس نظافت بنا كرده است ،و جز انسان
مىشــود ،و اگر انسان اصول و قوانينى را پاكيزه و پاك وارد بهشت نگردد».
كه خدا در عالــم آفرينش و تكوين مقرر
داشته رعايت كند ،گرفتار آنها نمىشود .مطابق روايات فراوان ،پرداختن به نظافت
در جمعــه بســيار خوب اســت از جمله
لذا در روايات اســامى و گفتــار امامان شستن سر با خطمى سبب رهايى از جذام
معصوم عليهم الســام از هــر عاملى كه و بــرص و جنون مىشــود ،و در روايات
موجب ناپاكــى و كثيفى مىشــود نهى متعددى از امام صادق عليه الســام آمده
شــده ،و به هر امرى كــه باعث پاكيزگى اســت كه گرفتن ناخن و شــارب در روز
و بهداشــت فردی  مىگردد تأكيد شده جمعه ،سبب فزونى روزى مىشود.
اســت .به عنــوان نمونه امــام باقر عليه
السالم مىفرمايد« :ناخن ها به اين خاطر رابطه وضو و غســل با بهداشــت
گرفته مىشــوند كه آنها محــل خوابگاه جسماني چيست؟
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نظافت و پاكيزگى در اين دين مقدس ،آن
قدر ارزشــمند و مهم است كه در برخى
روايات ،به عنوان بخشــى از ايمان از آن
ياد شده است؛ يعنى مسلمانى كه طهارت
و نجاســت و نظافت را رعايــت نمىكند
ايمانش كامل نيست.

در این بین از اســتحباب پوشيدن لباس
نظيــف و گرفتــن ناخــن و زدودن تــار
عنكبوت و نخوردن آب از كوزه شكسته و
پرهيز از آبى كه خودش يا ديگرى در آن
غسل كرده اســت گرفته ،تا حتی نماز ها
و نيايــشها و راز و نياز با خدا می تواند،
عالوه بر آثار اخالقى و معنوى و روحانى،
به خاطر اثرات مفيد «روان تنى» و وسيله
اى براى تســكين آالم روحى و درد ها و
اضطراب ها مورد توجه قرار گیرد.

ايــن در حالى اســت كه قــرآن مجيد با
اس؛ در
صراحت مىگويد« :فِي ِه شِ ــ َفا ٌء ل ِل َّن ِ
آن ،شفا برای مردم اســت»؛ و همچنين
تعبيرات ديگرى كه پرده از روى مســائل
بهداشــتى و درمانى بر مىدارد؛ از جمله
دستور معروف پيامبر صلى اهلل عليه و آله
بر اينكه تا گرسنه نشده ايد غذا نخوريد
و تا كامال ســير نشــده ايد دست از غذا
بكشــيد كه در واقع ناظر به آيه شــريفه
« ُك ُلوا َواشْ َربُوا َو َل ت ُْس ِر ُفوا» است.

از مجموع آموزه های اســامی كه شرح
همه آنها بــه طول مىانجامــد به خوبى
اســتفاده مىشــود كه چگونه اسالم يك
نهضــت علمــى نيرومند را پايــه گذارى
كرد؟ و به همين دليل با گذشــت دو سه
قرن اين نهال برومند رشــد و نمو كرد و
شــاخ و برگ آن سراســر جهان اسالم را
زير پوشش خود قرار داد ،و چنان به ثمر
نشســت كه در مدت كوتاهى كتاب هاى
فراوان در رشــتههــاى مختلف علمى به
ویژه در طب بهداشــت ،تأليف و تصنيف
شد؛ كه بخشى از آن به صورت ترجمه ،و
بخش ديگــرى به صورت تحقيقات جديد
دانشمندان اسالم ،در رشته هاى مختلف
علمى انتشار يافت.

از آنجا كه شارب و ســبيل بلند كمينگاه
ميكــروب خواهد شــد ،و عملى بر خالف
بهداشــت و نظافــت اســت ،پيامبر اكرم
صلى اهلل عليه و آله براى فهماندن مطلب
به مــردم عصــرش ،به جــاى ميكروب،
از شــيطان نام برده ،چراكه شــيطان در
اصل به معناى هر موجود موذى اســت؛
لن اَحدکم شارب َ ُه،
و چنين فرمود« :ال یُ َط ّ ِو َّ
فان ّ ِ
مخبأیس َتت ُِر بِهِ؛ قطعا
الش َ
َّ
یطان ی ّتخذ ُه َ
هيچ يك از شما سبيل خود را بلند نكند،
زيرا اگر بلند كند ،شيطان آن را كمينگاه
خود قرار مىدهد».
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در این میان ،اسالم دين پاك و پاكيزهاى
است ،و پاكيزگى را دوست دارد ،و به آن
سفارش مىنمايد ،و بر اساس آن احكام و
قوانينش را تنظيم مىكند.

آنچه كه در اين نگاشــته مطرح مىشود،
بخشــى از مسائلى است كه اين دين پاك
آسمانى ،در اين زمينه مطرح كرده است.
اميد اســت كه بدان توجه ،و سپس عمل
كنيم.

روى اين اصل ،جلوگيرى از بروز اين گونه
حوادث با تدبير هاى پيشــگيرانه ،بسيار
اميد بخشتر اســت تا پرداختن به اصالح
بعد از بروز فساد.

رســول خدا (صلى اهلل عليه و آله) دندان
چند نفر از مســلمانان را زرد ديد ،به آنها
فرمود« :چرا دندان هاى شما زرد و كثيف
است؟ چرا مسواك نمىزنيد؟»
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همۀ این مســائل نشــان می دهد انسان
ســالم و نيرومند ،سالمت خود را مرهون
ده ها سال زندگى صحيح با رعايت اصول
بهداشــتى است؛ در نتیجه همگان باید به
سراغ بهداشــت و درمان برويم تا سالمت
ما تأمين شود.

مخصوصــاً در عصــر و زمان مــا ،الزم و
ضرورى است.

از يك رشته دســتورات طبى و بهداشتى
نقــل شــده از معصومين عليهم الســام
است ،گاه نيز اشــاراتى از قرآن مجيد در
آنها ديده مىشود؛ مث ً
ال امروز دانشمندان
غذاشناسى آثار فوق العاده اى براى عسل
قائلنــد و هرچه زمان مىگــذرد خواص
بيشــترى براى آن در بهداشــت و درمان
بيمارى ها كشف مىكنند.

وجود كتاب طهارت و نجاست در فقه است
براى حفظ مسائل بهداشتى ،و كتابهاى
اطعمه و اشــربه براى رهايى از غذاهايى
كه يا ضرر جســمى دارد يا ضرر معنوى
و اخالقى ،و در حــوزه جامعه نيز تحريم
بعضى از تصرف هــاى زيانبار در طبيعت
كه محيط زيست را ويران مىكند به طور
كلى تحريم اضرار بــه نفس و آنچه براى
سالمت جسم و جان انسان ها خطرآفرين
است (و ممكن است خود انسان خطر آنها
را هنوز درنيافته باشد).

معمــوالً طب پيشــگيرى (بهداشــت) از
طب درمانى مؤثرتر ،كــم هزينه تر ،و به
طــور كلى مفيد تر اســت ،و ضايعات آن
به مراتب ،كمتر مىباشــد .لذا كسانى كه
براى هزينه بهداشت خويش سخت گيرند
باید بدانند این مسأله خود ،سبب مىشود
كــه دو يا چند برابــر آن را صرف درمان
بيمارى ها كنند!

شيطان است».

بدون شــك «وضو» داراى فايده روشــن
بهداشتی اســت؛ از نظر بهداشتى شستن
صورت و دســت ها ،آن هم پنج يا الاقل
سه بار در شبانه روز ،اثر قابل مالحظهاى
در نظافت بدن دارد ،مســح كردن بر سر
و پشــت پاها ،كه شرط آن رسيدن آب به
موها ،يا پوســت بدن است ،سبب مىشود
كه اين اعضــا را نيز پاكيزه بداريم ،ضمن
ايــن كه تماس آب با پوســت بــدن ،اثر
خاصى در تعادل اعصاب «ســمپاتيك» و
«پاراسمپاتيك» دارد.
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جامعه توســعه يافته ،افزون بر داشــتن
بهداشــت و نظافت مطلــوب ،نيازمند به
دارو و درمان كافى و اســتاندارد است كه
بتوان بيماران را به آســانى و با پزشكان
حاذق و بيمارســتانهــاى مجهز درمان
كرد.
در كلمات بــزرگان دين ،وجــود طبيب

اين بخــش از تاريخ پيامبر صلى اهلل عليه
و آله نشــان مىدهد كــه در مدينه و يا
اطــراف آن اطبايى بودند كه براى درمان
مجروحان از آنها استفاده مىشد؛ عالوه بر
آن مىرساند كه رسول خدا صلى اهلل عليه
و آلــه دارو و درمان بيمار را به قضا و قدر
الهــى و مانند آن واگذار نمىكرد ،بلكه از
مسير طبيعى خود اســتفاده مىكرد ،كه
در واقع نشــانگر اهميــت آن حضرت به
طــب و طبيب در آن جامعه اســت و در
واقــع قضا و قدر اين اســت كه مردم در

خود درمانی ممنوع!
اســام دســتور داده عــاوه بــر رعایت
بهداشت ،اگر بيمار شديد به سراغ پزشك
و دارو برويــد ،حتــى اگر طبيــب كافر
باشــد ،چنانكه به هنگام ضربت خوردن
على(عليه السالم) طبيب نصرانى براى آن
حضرت آوردند.
بهداشت اجتماعی در اسالم
ترديدى نيست كه از شاخصههاى توسعه
يافتگى ،داشــتن محيط پاكيزه ،شــهر و
خيابان و كوچه تميز و هواى پاك و غذا و
آب سالم و بهداشتى است ،زيرا توسعه به
مفهوم عام ،شــامل گستردگى زندگى در
تمام جنبههاى مثبت مىشــود که یقیناً
بهداشت و نظافت از اركان آن است.
لذا جامعهاى مورد ســتايش اسالم است
كه از ســطح مطلوب نظافت و بهداشــت
برخوردار باشــد؛ خوراك و آب آشاميدنى
سالم و وسايل شستشو و حمام در آن در
حد اســتاندارد وجود داشته ،از پلشتىها
دور باشد و مردم آن قذر و آلوده نباشند.
پيامبر اكرم صلــى اهلل عليه و آله فرمود:
ورةُ؛ آدم كثيف و ژوليده
«ب ِ ْئ َ
س ال ْ َع ْب ُد ال ْ َقا ُذ َ
بد آدمى است».

 .1دائرة المعارف فقه مقارن
 .2گفتار معصومين(ع)

در دســتورات دين ،از آلــوده كردن آب
پرهيز داده شــده و پيامبر صلى اهلل عليه
و آله حتى بول كردن در كنار رودخانه را
ناپسند شمرده است.
هواى سالم و ناآلوده از امورى است كه در
بهداشت محيط و ســكونت مطلوب مؤثر
است .در رهنمود هاى بزرگان دين داشتن
هواى پاك و سالم از شرايط محل سكونت
َطيب
دلپذير شــمرده شــده اســت« :الت ُ
الســكنى إ ّال بِثَالثٍ  :ال َهوا ِء َّ
ب...؛ محل
الط ّ ِي ِ
ُ
ســکنونت پاک نمی شود مگر با سه چیز:
هوای پاک و.» ...
سخن آخر( :معاشرت ها و حضور در
مراکز عمومی صحیح نیست)

هم چنیــن باید بر اعصاب خود مســلط
باشیم و از ترس و استرس پرهیز نماییم.

در خاتمه و با توجه به شرایط پیش آمده
و پیدا شــدن عالئمی از ابتالی تعدادی از
مردم به ویرویس کرونا ،لزوم رعایت نکات
بهداشتی ضروری است.

خوب است در تمام خانه ها زیارت عاشورا
و حدیث کسا خوانده شود ،زیرا این دو به
همه روحیه می دهــد و آثار گران بهایی
دارد.
باید دانســت از جمله مســائلی که بر هر
انسانی واجب است ،حفظ جان و سالمت
است و اگر انســان در این زمینه کوتاهی
کند ،در پیشــگاه خداوند مسئولیت دارد،
لــذا در این مقطع زمانی معاشــرتها و
حضور در مراکز عمومی صحیح نیست.
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اهمیت و جایگاه پزشکی در اسالم

در عصر رســول خدا صلى اهلل عليه و آله
گاه بــراى كســانى كه جراحت ســختى
داشــتند ،پيامبر دســتور مىداد براى او
طبيب حاضر ســازند .از جمله نقل شده
است كه شخصى در زمان پيامبر صلى اهلل
عليه و آله مجروح شــد؛ رسول خدا صلى
ِيب؛
اهلل عليه و آله فرمــود« :ا ْد ُعوا ل َ ُه َطب َ
براى او طبيب حاضر ســازند» .برخى ها
گفتند :آيــا او نياز به طبيــب دارد و آيا
طبيــب مىتواند براى او كارى كندَ « :هل
يُغني َعن ُه َّ
بيب؟» ،رسول خدا صلى اهلل
الط ُ
عليــه و آله فرمــود« :إ ِ َّن َّ
اللَ عز وجل ل َ ْم
يُ ْن ِز ْل َدا ًء إ ِ َّل أَن ْ َز َل ل َ ُه شِ َفا ًء؛ خداوند متعال
براى هر دردى درمانى فرستاده است (كه
بايد سراغ آن رفت و از آن بهره گرفت)».

دســتورات طبى كه از ناحيه پيامبر اكرم
صلى اهلل عليــه و آله و ائمــه معصومين
عليهــم الســام به مردم ارائه مىشــد و
توجهى كه به ســامتى مــردم در بيانات
آنها آمده نيز ،همگى حاكى از برجستگى
اين حقيقت در مسير رشد و توسعه جامعه
اســت .البته در آن زمان كه مسائل طبى
و اجتماعى ،گســترش امروز را نداشت در
آن شكل محدود عمل مىشد.

قــرآن كريــم از نعمتهــاى خداوند را
فروفرســتادن آب تميــز و پــاك كننده
َ
الس َما ِء َما ًء َط ُهوراً؛ و
مىداندَ « :وأن َزل ْ َنا م َِن َّ
از آسمان آبی طاهر و مط ّهر نازل کردیم».

منابع:
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در نتیجه ،از آنجا كه نمازگزار در برخى از
مواقع همه بدن را بايد به عنوان «غسل»
بشــويد و معموالً در شــبانه روز چند بار
وضو بگيرد و پيش از غســل و وضو تمام
بدن را از هر نــوع كثافت و آلودگى پاك
سازد؛ ناچار يك فرد تميز و نظيف خواهد
بود .از اين نظر نماز به بهداشت و موضوع
نظافــت كه يك امر حياتى اســت كمك
مىكند.

وجود طبيب ماهر در كنار فقيه پرهيزكار
و فرمانرواى نيكوكار و مورد قبول جامعه،
نشان از اهميت وجود پزشكان متخصص
و متعهد در جامعه است.

از اطباى معروف عصر رســول خدا صلى
اهلل عليــه و آلــه حارث بن كلده اســت.
در تاريخ آمده اســت ،روزى رســول خدا
صلــى اهلل عليه و آله به عيادت ســعد بن
ابىوقاص رفت؛ و چون بيمارى او مشكل
قلبــى بود به او فرمود ،ســراغ حارث بن
كلده برود تا وى را درمان نمايد.
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هم چنین وجوب غســل جنابت يك الزام
اســامى براى پاك نگه داشــتن بدن و
رعايت بهداشــت ،در طول زندگى است؛
زيرا بســيارند كســانى كه از نظافت خود
غافل مىشوند ولى اين حكم اسالمى آن
ها را وادار مىكند كه در فواصل مختلفى
خود را شستشو دهند و بدن را پاك نگاه
دارنــد ،اين موضــوع اختصاصى به مردم
اعصار گذشــته ندارد ،در عصر و زمان ما
نيز بسيارند كسانى كه به علل مختلفى از
نظافت و بهداشــت تن غافلند( .البته اين
حكم بصورت يك قانــون كلى و عمومى
است حتى كســى را كه تازه بدن خود را
شسته شامل مىشود).

حاذق براى هر جامعهاى ضرورى دانسته
شده است؛ امام صادق عليه السالم فرمود:
«ال يَســ َتغني ُ
أهل ُك ِّل بَلَ ٍد َعن ثَالثَ ٍة يَف َز ُع
إلَي ِهــم فِي أمــ ِر ُدنيا ُهــم وآخِ َرت ِ ِهمَ ،فإِن
َعدِموا ذل َِك كانوا َه َمجاًَ :فقي ٍه عال ٍِم َو ِر ٍع  ،و
بيب بَصي ٍر ث ِ َقةٍ؛ مردم
أمي ٍر َخ ِّي ٍر ُمطا ٍع  ،و َط ٍ
هر شــهرى نيازمند به سه گروهند كه در
امر دنيا و آخرتشــان به آنها مراجعه كنند
كه اگر آنها نباشــند ،اوضاع آنان نابسامان
اســت :فقيه آگاه و پرهيزكار ،فرمانرواى
نيكوكار و مورد پذيــرش و طبيب آگاه و
مطمئن».

اينگونه امور به دنبال عالم اسباب بروند.

گاه پيامبــر صلى اهلل عليــه و آله افرادى
را مىديــد كه رعايت نظافــت نمىكنند،
آنها را نكوهش مىكرد که آیا این شخص
چیزی برای پــاک کردن لباســش پیدا
بي ص ّلَى َّ ُ
َّ
وســل َم
الل علي ِه
نکرده؟!َّ :
«أن ال َّن َّ
رأى ً
وج َد
رجل وسِ ــخ ٌة ثيابُه ،فقال  :أ َو ما َ
هذا شي ًئا يُن ّ ِقي ب ِ ِه ثياب َ ُه؟».

بی تردیــد اگر مردم بــه وظایف خود از
نظر بهداشــتی بهدرستی عمل نمایند ،ان
شــااهلل مشــکلی نخواهد بود و ما هم دعا
میکنیم و امیدواریم موثر واقع شود.

پرونده ویژه

2

چالش های زنان در جهان معاصر
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

زنان در طول تاريخ سرگذشــت دردناكى
داشــتند ،و از آنجا كه از نظر جســمانى
نســبت به جنس خشــن مــردان كمى
ضعيفتر بودند ،به همين دليل زورگويان
و ظالمان در طول تاريخ ســعى داشــتند
شخصيت انسانى او را لگدمال كنند ،و چه
جناياتى كه در اين راه نكردند.
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در دنيــاى امروز شــعار هــاى زيادى در
مورد مساوات زن و مرد طنين انداز است
و كنوانســيون هاى جهانى نيز آن را روز
بــه روز داغ تــر مىكند كــه مطلقاً هيچ
تفاوتى بين اين دو جنس نيست ،بنابراين
هر دو مىتوانند بــدون هيچ گونه تفاوت
مسئوليتهاى اجتماعى و مديريتها در

جالــب اينكــه در ســال  1995ميالدى
وقتــی دهها هزار تن از اعضاى ســازمان
هــاى دولتى و غير دولتــى در پكن گرد
هــم آمدند تا ســندى را كه بر اســاس
كنوانســيون محو كليه اشكال تبعيض بر
ضد زنان ً
قبل تنظيم شده بود امضا كنند.
خانم شارون هير نماينده پارلمان كانادا و
رييس هيأت كانادايى به نشانۀ اعتراض به
شعار برابری جنســیتی مرد و زن ،جلسه

در ايــن زمينه نشــريه آمريكايى «ريدرز
دايجســت» ،درباره دختــران جوان كه
عموماً در مدارس مختلط درس خوانده و
ناخواسته مادر شده اند و در كنار فرزندان
خود زندگى دشــوارى را سپرى مىكنند،
مىنويسد« :هر ســاله صد ها هزار دختر
نوجــوان آمريكايى در ســنين 19 -15
سالگى در دوره دبيرســتان فرزندان غير
قانونــى خود را به دنيــا مىآورند كه اين
آمار در دهه هــاى اخير در حال افزايش
اســت .اين دختران كه با رؤياهايى مانند

پیامــد های منفی اشــتغال زنان بر
خانواده
شــعارآزادى مطلق انسان و تساوى زن و
مرد به نحــو مطلق و لغــو محدوديّت بر
جنسيت با هدف تحقق آزادى هاى
اساس
ّ
زنان در زمينه هاى سياســى ،اقتصادى،
اجتماعى ،فرهنگــى ،مدنى به نوعی آغاز
دوران جاهلیت مدرن در قرن  20و 21را
رقم زده است.
در تشریح این مدعا باید گفت ورود عملى
زنان به عرصــه اقتصاد براى تحكيم تف ّكر
«تشــابه زن و مرد» ،تواناتر شــدن زنان
فعاليتهاى اجتماعى و اشــتغال را
براى
ّ
فراهم کرد.
از ســوی دیگــر تســهيالتى نظير مهد
كودكها و پيشــرفتهاى پزشكى جهت
كنتــرل باردارى ،قانونى و رايگان شــدن
سقط جنين و ...مطرح شد که این مسأله
ســبب خارج شدن كارهاى خانه از «زنانه
مسئوليت خانهدارى»
بودن» و «تقســيم
ّ
بيــن زنان و مردان و تبديل ُمدل خانواده
از س ّنتى به روابط آزاد شد و سبب شد كه
به تعبير يكى از نويســندگان غربى (خانم
تونى گرنت)« ،زنان در شــرايط جديد به
جاى پيوند با مردى به نام شوهر ،با شغل

در واقع اصرار زن غربى بر امر اشــتغال و
ورود در اجتماع بر اســاس تساوى زن و
مرد ،نقش مادرى و همسرى را در جهان
معاصر حذف نمود و به جاى نقش آفرینی
زنــان در امور خانــواده ،حضور اجتماعى
آنان تقویت شــد تا از ایــن رهگذر نقش
ســ ّنتى زن (نقش مادرى) در خانواده به
بهای مشــاركت اجتماعى زن در بازار كار
به شــدت كم رنگ گردد .و در نتیجه آثار
مخرب روانى و اختالالت عاطفى شديدى
ّ
بــر كودكان به ارمغان آورد كه ناشــی از
محروميت از مادر بود.
ّ
و اینچنیــن تضــا ّد ميــان دو جنــس،
بىتوجهــى به نهاد خانــواده و دگرگونى
مناســبات خانوادگى ،افزايش طالق ،تك
زيستى ،كاهش شديد عواطف خانوادگى،
مشكالت روحى و روانى در ميان فرزندان
و در نتيجــه بزهــكارى و خشــونت در
كودكان و نوجوانان ،از جمله نتایج ســوء
این اقدامات است.

غرب و خشونت عليه زنان
عصر حاضر ،عصر اصل قرار دادن مبارزه با
مردساالرى و تأكيد بر استقالل زنان است
که ً
عمل به گسترش تضا ّد ميان دو جنس
و باال رفتن خشــونت و آزار جنسى و آمار
طالق انجاميده اســت؛ «باربــارا روبرت»
در مقالهاى با نــام «هيچ جا محيط امنى
نيســت» از كتــاب «جنگ عليــه زنان»
مىنويســد« :طبق برآورد جامعهشناسان
متجاوز از  1 /8ميليون شــوهر آمريكايى
بــه طور وحشــتناك ،زنان خــود را آزار
مىدهند».
هم چنین در جهــان معاصر ،نگاه ابزاری
به بانوان در جوامع غربی ،بر خالف شعار
دفاع ازحقوق زنان ،اســتفاده تبلیغاتی و
نامشروع از زنان را تشدید نموده است.
«آنتونى گيدنز» مىگويد« :در انگلســتان
از هــر ده زن ،هفــت زن در دوره زندگى
شــغلى خود به مــدت طوالنى بــه آزار
جنسى دچار مىشوند».
در واقــع آزارهای جنســی  ،بــه یکی از
بالهــای اروپــا و آمریکا تبدیل شــده و
بســیاری از زنان و دختران در این جوامع
مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

بر اســاس گزارشــى در آمريكا از هر دو
ازدواج يكى بــه طــاق مىانجامد و در
روســيه از هر ســه ازدواج يكى ســر از قاچاق جنسی زنان
طــاق در مــىآورد و نيز يــك چهارم دنيــاى امــروز مبتــا به انــواع آلودگى
كودكان برخى از كشــورهاى صنعتى در هــاى اجتماعــى و اخالقى اســت ،آنها
خانوادههاى تك والدينى بزرگ مىشوند براى رســيدن به منافع ما ّدى خود هيچ
ممنوعيتى قائل نيســتند ،و
و در اياالت م ّتحــده آمريكا  25فرزندان محدوديّت و
ّ
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برابری جنسیتی ،ظلم دوران معاصر
در حق زنان

الكســيس كارل ،فيزيولوژيــك و جــراح
زيستشناس معروف فرانسوى ،می گوید،
زن و مرد به حكــم قانون خلقت متفاوت
آفريده شــده اند و اين اختالف و تفاوت
هــا وظايف و حقــوق آن هــا را متفاوت
مىكنــد ...لذا ما مجبوريــم آن ها را آن
طور كه هســت بپذيريــم (نه آن طور كه
مىخواهيم).

به عنوان نمونه يكى از پيامد هاى مص ّوبه
تساوى زن و مرد  ،آموزش هاى مختلط
توجه به ويژگىهاى زيســتى و
و عــدم ّ
روانى متفاوتى اســت كــه در دو جنس
زن و مرد وجــود دارد غافــل از اين كه
اختــاط هــاى اجبارى بيــن دختران و
متوسطه،
پسران جوان به ويژه در مدارس
ّ
آنها را به ازدواج هاى زودرس مىكشاند.
و در نتيجه مادر شــدن زودرس و فقر و
خودفروشى اجتناب ناپذیر خواهد بود.

لذا بايد تفاوت طبيعــى اين دو جنس را
پذيرفت و با شــعار هاى دروغين ،خود را
در بيراهه گرفتار نسازيم.

با این تفاســیر بانوان نبایــد برای درآمد
بیشــتر خانه و خانواده را رها کنند ،زیرا
خانواده واحد کوچکی از اجتماع اســت و
بانوی خانه دار ،به عنوان شخصیتی بسیار
واالیی عهده دار تربیت فرزندان اســت و
اگر فرزندان از عواطف پدر و مادر بی بهره
باشند نه تنها آنان ،بلکه کل جامعه خراب
می شود؛ معروف است زنان با یک دست
گاهواره را تکان داده و با دست دیگر دنیا
را تکان می دهند.
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امروزه اين مطلب به قدرى آشــكار است
كه به هيچ وجه قابل پرده پوشــى نيست،
و تمام شــعار هاى زيباى آزادى را در زير
پوشــش خود محو و نابود مىسازد و در
جاى جاى تاريخ معاصر شواهد انكارناپذير
آن به چشــم مىخورد .که در ادامه مورد
تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

جعل این قانون ،بر خالف امر فطرى است؛
چرا که روح و جسم زنان با مردان متفاوت
اســت؛ و البته اين تفاوت براى ادامه نظام
جامعه انسانى ضرورى است ،از این رو هر
كدام براى مسئوليتى آفريده شدهاند .اگر
چه هر دو انسانند و هر دو صاحب حقوق
فردى و اجتماعى؛ اما اينكه بگوييم هر دو
يك جــور فكر مىكنند و قابليت براى هر
كارى را دارند اشتباه بزرگى است .چرا که
عدالت به معناى مساوات و برابرى نيست؛
بلكه عدالت آن چیزی استكه با ساختمان
روح و جسم زنان سازگار است.

مدعيان «تساوى زن و
مهمى كه ّ
مســأله ّ
مرد در همه چيز!» از آن غفلت كرده اند
توجه
(يا خــود را به غفلت زدهاند) ،عدم ّ
به اين نكته اســت كه حقوق يك انسان و
تكاليف خواســته شده از او ،بايد متناسب
با وضع روحى و جســمى ،و قدرت و توان
او باشــد ،در غير اين صورت مصداق ظلم
خواهد بود!

و یا كاپالن که معتقد اســت كه «مادران
 19 -15ســاله آمريكايــى كــه در كنار
فرزندان نامشــروع خود زندگى مىكنند
دچار فقر شــديد اقتصادى هســتند و به
فســاد و خودفروشــى گرايــش مىيابند
زيرا به طــور معمول اين گونــه مادران،
تحصيالت و تخصــص الزم براى ورود به
مشاغل درآمدزا را ندارند».

توجــه به تفاوتهاى
از ایــن رهگذر عدم ّ
طبيعى و فطرى زن ،و در نتيجه همسان
مســئوليتها و اشــتغاالت زن و
شــدن
ّ
مرد و هم شكل شــدن بهرهها ،پاداشها
و كيفرهاى آن دو و متشــابه شدنشــان
در كارهاى ســخت و ســنگين ،بر خالف
ویژگی هــای ذاتی زنان صــورت گرفت
که عواطــف رقيق ترى دارند ،و به همين
دليل تمــام امــورى كه عواطــف رقيق
ترى مىطلبــد زنان در آن امور پيشــى
مىگيرند .لذا شایســته بود شــغل هایی
نظیر پزشــک بانوان ،پرستار بانوان ،معلم
مدارس دختران و کارهایی از این دســت
به بانوان سپرده می شد.
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بــه خصوص در تاريخ معاصــر و آنچه با
چشم خود در زندگى كوتاهمان ديدهايم؛
گواه اين معناســت که حتــى در عصر ما
كه شــعار آزادى انســان تمام فضاى دنيا
را پر كرده ،بيش از همه چیز شــخصيت
زن پايمال شــده ،و باز همان اسارت ها و
بار هاى ســنگين عصر جاهلى در اشكال
نوينى بر زنان تحميل مىشود و با وسايل
نيرومند تبليغاتى ،و با نشر انواع مفاسد و
آلودگىهاى اخالقى سعى در اسير كردن
و به زنجير كشــيدن آنان در مسير منافع
خويــش دارند .تا آنجا كــه حتى قوانين
طبيعى را در ايــن زمينه ناديده گرفته و
زن را همچون كااليى مبادله مىکنند.

تمام ســطوح را بر عهده بگيرند .از جملۀ
این اسناد می توان به هدف چهار و پنجم
سند اســتعماری  2030اشــاره کرد که
تضمین آموزش با کیفیت ،برابر و فراگیر،
ترویج فرصت هــای یادگیری مادام العمر
برای همه ،دستیابی به تساوی جنسیتی و
توانمندسازی زنان و دختران ،مورد توجه
قرار گرفته است.

را ترک کرد و گفت« :تســاوى مورد نظر
ســند پكن براى زنان تســاوى به ارمغان
نخواهــد آورد .من با اولين پرواز به وطنم
باز مىگردم و ســعى مىكنم تفاوت بين
زن و مرد (و مسئوليتهاى آنان) را حفظ
كنم همان گونه كه اين تفاوت در خلقت
وجود دارد ،چون اين تفاوتهاست كه ما
را حفظ خواهد كرد».

ازدواج با دوســتان پســر خــود و اتمام
تحصيالت و شروع يك زندگى ايدهآل ،به
اين گونه ارتباطات روى آوردهاند بســيار
زود ،پرده هاى ســراب گونه اين اوهام از
واقعيت زندگى،
پيش رويشان كنار رفته و
ّ
چهره خود را مىنماياند».

خود پيوند بخورند».

زيــر  15ســال ،داراى خانوادههاى تك
والدينى هستند.

پايبن ِد هيچ خط قرمزى نمىباشند .ح ّتى
اگر آن كار ايجاد مراكز فســاد ،و كارهاى
منافى ع ّفت ،و قاچاق انســان و بردهدارى
نوين باشد.
بر اساس گزارش هاى بينالمللى ،تجارت
انســان به عنــوان يكى از ســودآورترين
تجارت ها ،ساالنه حدود  35ميليارد دالر
سود عايد تبهكاران سازمان يافته مىكند.
به عنوان نمونه ســاالنه شــاهدیم صد ها
هــزار دختر و زن از اروپاى شــرقى براى
بردگى جنســى به غرب قاچاق شده اند؛
ّ
دلالن بين المللى ،دختران خردســال را
از كشور هاى شرقى به ارزانترين قيمت
مىخرند اين خردســاالن معامله شــده،
متعدد از جمله
مورد سوء اســتفاده هاى
ّ
آزار جنسى قرار مىگيرند.
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از ایــن رهگــذر درآمد هاى سرشــار و
غيراخالقى ،از تجارت بردگى جنســى از
قاچاق زنان و دختران بهدست مىآيد .به
نحوی که قاچاق زنــان و دختران را باید
بردگــى معاصر و يا شــكل مدرن بردگى
ناميد .تعداد اين بردگان در قرن بيســت
و يكــم ،ده ها میلیون نفــر از زنان را در
بر می گیرد که ســهم عمــدهاى در اين
تجارت سياه دارند.
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كارشناســان شــوراى اروپا در گزارشــى
آمارى درباره تجارت زنان اروپاى شرقى،
بــه عنــوان بردگان هزاره ســوم نشــان
مىدهنــد كه ميزان درآمد ناشــى از اين
تجارت (نامشروع) ،ساليانه تا  13ميليارد
دالر است».
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بر اســاس گزارش مركز تحقيقاتى «ريپ
ايز» همه ساله چهار ميليون زن به عنوان
كاالى اين تجارت مورد ســوء اســتفاده
خريداران و فروشــندگان قرار مىگيرند و
در اين ميان ،درآمدى معادل  52ميليارد
دالر در ســال عايد صاحبان اين تجارت

مىشود.
و یا این گزارش که«ساالنه به طور معمول
حدود دو ميليون دختر  5تا  15ســال در
بازارهاى جهانى قاچاق انســان ،معامله و
مجبور به فساد و فحشا مىشوند».
هم چنین طى سالهاى  1990تا 1997
بيش از  200هزار زن بنگالدشــى مورد
دادوســتد قرار گرفته و بين  5تا  7هزار
زن و دختر نپالى به صورت غير قانونى به
هند قاچاق شده اند.

طرح روابط آزاد جنسى ،به دفع نياز هاى
جنســى دختران و پسران از راه نامشروع
دامن زدهانــد و آن را مصداقى از آزادى
انســانى مىدانند و نامشروع نمىشمرند؛
غافل از اينكه اين برنامه و پيامد شوم آن
يعنى پايين آمدن سن آغاز روابط جنسى
امنيت جنسى ح ّتى
از راه نامشروع ،عدم ّ
بــراى فرزندان در داخل خانواده را در پى
دارد به گونهاى كــه طبق آمارهاى ارائه
شده در آمريكا در سال  1985حدود صد
هزار مورد تجاوز به كودكان توسط محارم
گزارش شده است.

اكنون فكر كنيــم هنگامى كه پو لهاى
ِ
كثيف حاصــل از طرق غيــر اخالقى ،از
هم چنین حضور ابزارى زن و كاال شدن
گروه هاى مافيايى فراتر رود و دولتهاى
در ســينماها و كلوپ هاى شبانه و رونق
رسمى جهان را آلوده كند چه سرنوشتى
يافتن تجارت ســكس ،به عنوان پيچيده
خواهند داشت و در آينده به كدام سمت
ترين و مدرنترين نوع بردگى براى زنان،
و ســو خواهند رفت و به چه درجهاى از
از دیگر پیامد های آزادی جنسی است.
انحطاط خواهد رسيد؟
امــروزه برخى از كشــور هــاى صنعتى
آزادی جنسی؛ تجربه مردود غرب
از جملــه آلمان به عنــوان مركز واردات
عصر کنونی را باید عصر برهنگى و آزادى و فــروش دختران كم ســن و ســال كه
جنسى نام نهاد .در واقع آزادى در دنياى بيشتر آنان دختران آسيايىاند به حساب
امروز چنان توسعه پيدا كرده كه برهنگى مىآينــد و برخى از كشــورهاى در حال
مهمى از اقتصاد خود را بر
زنان ،ايجاد بدترين مراكز فســاد و روابط توســعه ،بخش ّ
نامشــروع ،تجاوزها ،تعدي ها و اهانت ها تجارت بين المللى سكس استوار كردهاند
به شخصیت زنان را در بر گرفته است.
به گونهاى كه ساالنه ميليون ها جهانگرد
آزادی جنسی به عنوان یکی از مهم ترین همجنس گرا و دگر جنس خواه ،از كشور
چالش ها و انحرافات جهان امروز ،ســبب هــاى مختلــف جهان را بــه خود جذب
شده دختران و پســران به دنبال ازدواج مىكنند و آمارهاى رســمى از وجود يك
نرفته و در نتيجه ســن ازدواج افزايش و ميليون زن روسپى و آمارهاى غير رسمى
در مقابل سن آغاز روابط جنسى به شدت از چند برابر اين ميزان در يكى از كشــور
هاى شرق آسيا حكايت مىكند.
پايين آيد.
به بيان ديگر جوامــع غربی كه به پايين
بودن ســن ازدواج در كشورهاى اسالمى
معترضنــد ،خود با

از ســوی دیگر آمار سقط جنين باال رفته
است زيرا از يك طرف؛ ارتباط آزاد جنسى
ســبب شــده كه زنان به راحتــى روابط
نامشــروع برقرار كرده و هيچ محدوديّتى
را در روابط جنســى احساس نكنند و به
راحتى فرزندان خود را سقط كنند.

این مســأله از سوی ســازمان های بین
المللی دنبال شــد که حقّ دســتيابى به
آن دســته از سرويسهایی كه مربوط به
تنظيم خانواده اســت را بــرای همۀ زنان
فراهم کرد كه شامل روش هاى جلوگيرى
از باردارى ،داروهاى القاى جنين مىشود،
حتــی مجامع بین المللی ً
مثل در ســال
 1999به دولت شــيلى گزارش داده كه
دغدغه آنها ،به خصــوص درباره قوانينى
اســت كه سقط جنين اختيارى را ممنوع
و مشــمول مجازات كردهاند و يا در سال
 1998به كرواســى تذ ّكر داده كه چرا در
بعضى از بيمارســتانها ،بيماران ســقط
جنيــن را نمىپذيرند و از اين مســأله به
عنــوان خالف حق زنان ياد مىشــود كه
براى ســقط جنين دكتر ،بيمارســتان و
امكانات كافى در اختيار نداشــته باشند و
در سال  1999به كلمبيا گزارش داده كه
سقط جنين را قانونى اعالم كنيد در غير
اين صورت ما ّده  12كنوانســيون را نقض
مىكنيد.
ســخن آخر( :غربیها به نام آزادی،
زنان را قربانی هوســرانی خود کرده
اند)
جوامع غربی در دنیای امروز میگویند ما
به زن شــخصیت دادیم ،ولی در عمل زن
را وسیلهای برای هوس رانی و تبلیغ کاال
قرار دادند .خبرنگار فرانســوی از من در
مورد شــخصیت زن ســوال کرد و معلوم
شد که آنها برای زن ارزش قائل نیستند
و حتــی معلوم شــد  ۳۳درصــد مردان
اروپایی زنان خود را کتک میزنند.
واقعيت هاى مربوط زنان
بنابراين بايد
ّ
را دور از شــعارهاى تــو خالى مطرح
کنیــم و بر اســاس آن برنامه ريزى
كنيم و آنان را در جايگاه شايســته
اجتماعى خــود قرار دهيم بى آنكه
كمترين ظلم و ســتم يا تحقير در

حق زنان روا داريم.
منابع:
 .1دائرة المعارف فقه مقارن ،ج 1و 2
 .2پيام امام امير المومنين عليه السالم

مقاله

نقدی بر کنوانسیون «منع تبعیض علیه زنان»
تهیه و تحقیق :معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
چکیده :
در سال  1975م ،اولین کنفرانس جهانی
زنان -که در مکزیکوســیتی تشکیل شد-
از ســازمان ملل خواســت تا کشورها را
متعهد به پذیرش و اجرای «کنوانســیون
رفع تبعیض علیه زنان» بنماید .در ســال
 1979م ،کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض
علیه زنان توسط مجمع عمومی اعالم شد
و از سوم سپتامبر  1981م ،به اجرا درآمد.
آنچه پیش رو دارید اقتباس از ســخنرانی
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
در نقد «کنوانســیون منــع تبعیض علیه
زنان» اســت که در درس خــارج فقه در
تاریخ  1381 /2 /7ایراد گردیده است. ...
اشاره:

***
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چند نکته درباره این معاهده
آنچه میتوان به صورت اجمال درباره این
کنوانسیون بیان کرد از قرار زیر است:
 .1غربیهــا برای فریــب و نیرنگ مردم
جهان ،شعارهایی میدهند ولی عمل آنها
مخالف شعارشان است .مث ً
ال چنانکه آنها
مدعیاند و در این معاهده نیز بر آن اسرار
دارند ،بایــد تبعیض بین زنان و مردان از

الف) غربیها فقط شــعار میدهند و عم ً
ال
نمیخواهند تبعیض را بردارند.
ب) شــعارهای غربیها قابل عمل نیست؛
زیرا واقعاً تفاوتهایی بین زن و مرد وجود
دارد و هیچ یــک از زن یا مرد نمیتوانند
کار دیگری را انجــام دهند ،بلکه هر یک
از آنــان باید بــه اقتضای اســتعدادهای
ویــژهای که خداوند در اختیارشــان قرار
داده اســت اعمال خاصی را انجام داده و
مسؤولیتهایی را بپذیرند.
 .2از تمام این فشــارها میتوان خطی را
به روشــنی دید و آن اینکــه میخواهند
ما را به ســوی حکومتهــای غیرمذهبی
و ســکوالر پیش ببرند .یکی از چیزهایی
که میتوانــد پایههای حکومت مذهبی را
ضعیف کند همین معاهده اســت؛ زیرا در
مــوارد مختلفی با مســائل مذهبی تضاد
پیدا میکند و اجرای این معاهده موجب
کنــار رفتن مذهب از صحنه سیاســت و
اجتمــاع و منحصر شــدن آن در زندگی
شخصی افراد است .واقعاً باید ساده لوح و
ساده اندیش باشیم که خیال کنیم اینها
از زنان حمایت میکننــد و تبعیضها را
برمیدارند.
 .3با دو مقدمه زیــر میتوان غیرمنطقی
بودن چنین پیمانهایی را اثبات کرد:
مقدمــه اول :خداوند دو جنس زن و مرد
را متفاوت آفریده و تفاوتهای آنان سبب

با ضمیمه کردن این دو مقدمه باید گفت:
اگــر بخواهیم بــه خود و دیگــران دروغ
نگوییــم باید بین فطــرت و قانون و بین
شــریعت و تکوین هماهنگی ایجاد کنیم
تا قوانین با واقعیت تطبیق داشته باشد.
 .4آیــا برای دفــاع از حقوق زنــان باید
«تناســب محــور» باشــیم یا «تســاوی
محور»؟ آیــا منطق «عدالــت محوری»
صحیح اســت یــا «مســاوات محوری»؟
مدعیــان محــو تبعیض میگوینــد :باید
«تســاوی» را میعار قرار داد نه «تناسب»
را ،خواه با ســاختمان زن و مرد بســازد
یا نسازد ،کارآیی داشــته باشد یا نداشته
باشــد ،آنها از نظر جســمی و روحی با
هم تفاوت داشته باشند یا نداشته باشند.
آیــا واقعا عقل و منطــق این را میپذیرد
یا میگوید باید دنبــال عدالت رفت؟ آیا
عقل میگوید باید یک غذا درســت کرد
و به کودک شــیرخوار و بزرگســال مانند
هــم غذا داد ،یا باید متناســب با هر یک
از آنــان غذای جداگانه درســت کرد؟ آیا

 .6غربیهــا میخواهند فرهنگ خود را بر
ما تحمیل کنند .آنان برای رسیدن به این
مقصود از راههای مختلف وارد شــدهاند.
گاهی مســأله موسیقی را مطرح میکنند
و اخیــرا دیده میشــود کــه میخواهند
در مدارس کالس موســیقی برای بچهها
باز کنند .گاهی مســأله حجاب را مطرح
میکنند و اینک میخواهند آزادی جنسی
را در کشور ما شایع کنند .چه دلیلی دارد
که ما زیر بار تحمیلهای غربیها برویم؟
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قرار اســت این معاهده در مجلس شورای
اســامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
از این رو افرادی که نســبت به مســائل
اســامی احســاس خطر می کننــد ،با
تنظیم اســتفتائی ،نظر مراجــع تقلید را
خواســتار شــدهاند که قبول این معاهده
ولو با قید عدم مخالفت با مسائل اسالمی
چه حکمی دارد؟ این در حالی اســت که
جمعی معتقدند این قید و شــرط مشکلی
را حــل نمیکند؛ زیرا در یکی از مواد این
معاهده آمده است که "کلیه شروطی که
با روح این معاهده سازگار نباشد ،کان لم
یکن خواهد بود" .بر این اساس در صورت
امضاء معاهده ،طرفــداران اصلی و بانیان
این میثــاق بین المللی ،امضاء ما را قبول
کرده ولی شروط ما را قبول نخواهند کرد

الزم به ذکر اســت که دولــت آمریکا نیز
این معاهده را نپذیرفته اســت ،ولی عدم
پذیرش او از این باب است که شرایط خود
را باالتر از این معاهــده میداند و حاضر
نیست خود را به این معاهده محدود کند.
آمریکاییها در اینجــا نیز مانند خدعهها
و نیرنگهایی که در مســائل سیاسی و ...
دارند وارد عمل شده و خود را برتر از آن
میدانند که چنین معاهدهای را بپذیرند.

این از دو حالت خارج نیست:

مقدمه دوم :آیا با وجود تفاوت در کارآیی
و خلقت ،میتوان با جعل قانون و معاهده
برخالف این ســاختمان فکری و طبیعی
قیام کرد و از واقعیتهای خارجی اعراض
نمود؟ به تعبیر دیگر آیا تشــریع می تواند
تکوین را دگرگون سازد؟ ما معتقدیم که
همیشه قوانین اسالم مکمل تکوین است
و هر دو را فعل خداوند میدانیم.
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اخیرا ً مراکز بین المللی ایران را تحت فشار
گذاشــتهاند که «کنوانسیون منع تبعیض
علیه زنان» را بپذیرد .این کنوانسیون یک
معاهدهی بین المللی است و مدعی است
که کلیه شکلهای تبعیض علیه زنان باید
محو شــود .کشــورهای مختلف جهان به
این معاهده بینالمللی ملحق شدهاند و در
میان کشــورهای اسالمی فقط  12کشور
هنوز ملحق نشــدهاند .البته کشــورهای
اســامی که این معاهده را پذیرفتهاند ،به
آن قید زدهاند ،بدین صورت که معاهده را
میپذیریم مگر در جاهایی که با شــریعت
اسالم مخالفت دارد.

نکته حساستری نیز در اینجا وجود دارد
و آن اینکــه در صــورت امضاء معاهده نه
تنها دولتها موظفنــد آن را عمل کنند،
بلکــه تمام مؤسســات و مراکز خصوصی
نیــز موظفنــد آن را بــه کار گیرند و در
این صــورت امثال حوزههــای علمیه نیز
بعد از امضاء دولــت ،باید مفاد معاهده را
اجرا کنند .طبیعی اســت که اگر کشوری
معاهــده را امضــاء کرد ولی بــدان عمل
نکرد ،او را از راههای مختلفی تحت فشار
قرار میدهنــد و او را محکوم میکنند و
در مســائل اقتصادی محدود و مشــروط
میکنند و ...

 .5اگــر این معاهده ولو به شــرط تحفظ
بر مســائل اســامی تصویب شود ،عالوه
بــر اینکه خارجــی ها ما را تحت فشــار
میگذارند ،در داخل نیز برخی میگویند
ما به این پیمان ملحق شــدهایم و مجلس
ما تصویب کرده اســت ،پس از این به بعد
باید بین زن و مرد تساوی باشد .در آزادی
حجاب نباید بین مرد و زن فرقی باشــد،
حق طالق باید مســاوی باشد و  ...اینها
خواهند گفت کنوانسیون همه تبعیضها
را منع کرده اســت و در رســانهها چنان
مانــور خواهنــد داد که هرچه از شــرط
مطابقت با اســام داد بزنیم ،صدایمان به
جایی نرسد.
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در سال  1975م ،اولین کنفرانس جهانی
زنان -که در مکزیکوســیتی تشکیل شد-
از ســازمان ملل خواســت تا کشورها را
متعهد به پذیرش و اجرای «کنوانســیون
رفــع تبعیض علیــه زنــان» بنماید .در
سال  1979م ،کنوانســیون رفع هرگونه
تبعیض علیه زنان توســط مجمع عمومی
اعالم شــد و از سوم سپتامبر  1981م ،به
کلیه
اجرا درآمد .کلیات کنوانسیون محو ّ
اشــکال تبعیض علیه زنان در  21آذرماه
 18( 1358دسامبر  )1979طی قطعنامه
 34/180تصویب شد و برای امضا و الحاق
کشــورها در اختیار نمایندگان آنان قرار
گرفت و از تاریخ  12شهریور ( 1360سوم
دسامبر  )1981برای دولتهایی که به آن
پیوستهاند ،الزم االجرا شــد .کنوانسیون
مذکور مشتمل بر یک مقدمه 30 ،ماده و
در  6بخش تنظیم شده است .در بخش اول
تا چهارم وظایف دولت ها در قبال مسأله
برابری زن و مرد مطرح شــده و در بخش
پنجم و ششم به چگونگی الحاق دولتها

بــه آن و پیگیری و نظارت بــر معاهده
میپردازد .آنچه پیش رو دارید اقتباس از
سخنرانی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم
شیرازی در نقد «کنوانسیون منع تبعیض
علیه زنان» اســت که در درس خارج فقه
در تاریخ  1381 /2 /7ایراد گردیده است.

و مدعی خواهند شد که شما در ارث ،دیه،
طالق ،شــهادت و  ...بر علیه زنان تبعیض
روا میداریــد و چون شــرط "موافقت با
اسالم" با روح معاهده سازگار نیست ،آن
را کأن لم یکن تل ّقی خواهند کرد.

بین برود ،درحالی که عملکرد آنان خالف
این است .چنانچه ادعای غربیها در مورد
حقوق زنــان در غرب عملی شــده بود،
اینک بایــد نیمی از پســتهای کلیدی،
سیاســی و اقتصــادی در اختیار مردان و
نیمی دیگر در اختیار زنان باشــد .نیمی
از شــخصیتهای سیاســی ،نمایندگان
مجلــس ،کاندیداهای ریاســت جمهوری
و ،...مردان و نیمی دیگر زنان باشــند در
حالی که در هیچ یک از کشورهای آمریکا،
انگلستان ،فرانسه و دیگر کشورهای غربی
چنین نیســت و عمده پست های کلیدی
در اختیار مردان است.

تفاوت در کارآیی آنها شده است .هر دو
جنس مقدس و محترمند اما در خلقت و
کارآیی آنان تفاوت وجــود دارد .این امر
قابل انکار نیست؛ زیرا عم ً
ال مردها کارهای
خشــن و ســنگین را بر عهده گرفتهاند.
حضــور زنــان و مــردان در میدانهای
جنــگ ،فرماندهــی رتبههــای مختلف
لشکرها ،کارهای سخت سیاسی ،کارهای
سنگین اجتماعی مانند خلبانی هواپیما و
رانندگی اتوبوس و قطار و ســاخت و ساز
ساختمان ها ،برابر نیست .پس باید قبول
کرد که کارآیی زن و مرد متفاوت است و
ساختمان وجود آنها تفاوت دارد.

در جامعــه از همه افراد به طور مســاوی
مالیــات میگیریــم یا متناســب با وضع
درآمد آنان؟ تساوی یک شــعار فریبنده
و کاذب بــرای جمع کــردن رأی و جلب
توجه دیگران اســت ،اما مصلحت جامعه
و دفــاع از حقوق زنــان اقتضای عدالت و
تناســب دارد نه مساوات؛ چون مرد و زن
از نظر جسمی و روحی با یکدیگر مساوی
نیستند.

معرفی کتاب

انگیزۀ تألیف اثر

سیریدرکتاب

«اخالقاسالمیدرنهجالبالغه(خطبهمتقین)»
اثرارزشمندحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازی
کتاب ارزشمند نهج البالغه که دربردارنده
خطبــه ،نامــه و حکمت هــای امام علی
علیه اســام اســت بعد از قرآن کریم از
ارزشــمندترین متون دینی به شمار می
آید کــه موضوعات مختلفــی را در قالب
بهترین الفــاظ و به صورتــی هنرمندانه
بیان کرده است.
در ایــن میان اخالق اســامی موضوعی
اســت که در نهج البالغه ،به ویژه خطبه
 ،193که از خطبه های مشهور امام علی
(ع) می باشد بسیار به آن پرداخته شده؛
لذا نخبگان ،پژوهشــگران و عالمان دینی
سعی در بررســی ابعاد اخالقی آن خطبۀ
شــریف و تبیین اوصــاف پرهیزکاران و
رفتارهای فــردی و اجتماعــی و عبادی
متقین نموده اند.
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نویســنده در این زمینه می گوید :در اين

حجــه االســام خادمی گردآورنــدۀ اثر،
در بیــان انگیزۀ تنظیــم و تدوین کتاب
می نویسد :حســن انتخاب استاد عزيز و
بزرگوارم و محقق عظيمالشأن حضرت آية
اهلل مكارم شــيرازى (دام ظله الوارف) كه
خطبه متقین را بــراى درس نهجالبالغه
برگزيده بودند انگيزه اين كار مهم شــد؛
دامــن همت به كمــر زده و روزهاى ماه
مبارك رمضان در جلسه درس ايشان در
مدرسه امام اميرالمؤمنين (عليه السالم)،
كه جمع كثيرى از طالب و فضالى حوزه
علميه شركت داشتند ،و حقا حوزه درس
با بركتى بود ،شــركت كــردم؛ و مطالب
ايشــان را كــه آميخته با نــكات بديع و
تحليل هاى تــازه فراوانى بود ،جمعآورى
نمودم.
اهمیت خطبۀ متقین از دیدگاه مولّف
نویســنده در بخشــی از مقدمــه خود
دربــاره اهمیــت این خطبه شــریف می
نویسد« :خطبه همام» جامعترين خطب
نهجالبالغه در زمينه اخالق و تقوى است،
و دقت در آن مىتواند بزرگترين مددكار
ما در «سير و سلوك الى اهلل» و «تهذيب
نفس» باشد.

كتــاب حاضر ،از مقدمــه مولّف و مقدمۀ
گردآورنــده و متــن اصلى شــرح خطبه
متقين در قالب دو جلد تألیف شده است
که جلد اول اثر مشــتمل بر بيستوهفت
صفــت از صفات متقيــن ،و جلد دوم اثر
هشتادوسه صفت را در بر می گیرد.
نقــش اخالق در زندگى انســانها ،مقدمۀ
مولّف ،حقیقت تقوی ،آفرینش موجودات،
مســئله ارزاق و انواع روزىهــا و فضائل
پرهیــزکاران ،مهمترین عناوین فصل اول
را شکل می دهد.
حلم و بردباری ،قیافۀ پرهیزکاران ،خشوع
در عبادت ،آمیختن حلم با علم و گفتار با
کردار ،خونســردی در شداید و مشکالت،
عدم ضرر به همســایه...از جمله مهمترین
عناوینی است که در جلد دوم مورد اشاره
قرار گرفته است.
گزارش محتوایی اثر
متقین ،گل های سرسبد آفرینش
مولف غایت و هدف آفرينش را چنين بيان
كرده اســت :خداوند واجبالوجود است و
داراى كمال مطلق كــه هيچ نقصانى در
او تصور نمىشــود تــا بخواهد با خلقتش
جبــران نقصى كند و در حقيقت آفرينش
مخلوقات برای این بود كه جودى كند نه
سودى كند.

ون ب ِ ِه
ثير َ
معظم له در تفســیر فراز « َو يَ ْس َت ُ
َدوا َء دائ ِ ِه ْم؛ و پرهيزگاران درمان دردهاى
خود را از قرآن مىگيرنــد» ،اینگونه می
نویســد :همچنانكــه درد ُحــزن متقيان
بهواســطه تالوت قرآن تشــديد مىشود،
دواى آن هــم از قرآن به دســت مىآيد،
اگــر حزن آنها از عواقــب امور و جهل به
آن باشد ،با خواندن قرآن نور امید هر چه
بيشــتر در قلب آنها تجلّى كرده و هر چه
بيشتر تالش مىكنند ،و بهره برمىگيرند،
و اگــر حزن آنها بهواســطه دورى و عدم
وصال به محبوب باشــد ،قــرآن به عنوان
نامــهاى امیدبخش و نویــد دهنده در راه
رسيدن به این وصال است.
ا ِخالص در قرائت قرآن
مولــف در بیان دیگر ویژگی های متقین
می نویســد :از مسائل مهم كه بايد آن را
جزو اركان تأثير قرآن در قلوب دانســت،
اخالص در قرائت اســت ،اگر عملى بدون
آن صورت گيــرد ،بــىارزش و از درجه
اعتبار خالى اســت .اخالص روح عبادت،
ســرمايه تجــارت اخــروى و رأسالمال
تجارتهاى دنيوى است .اگر قرائت قرآن
برای اغراض غير الهــى مثل اينكه مردم
خوششان آيد ،يا به این وسيله د ّكانى باز
كــرده و قصد پول به جيب زدن داشــته
باشد ،ثواب ندارد بلكه عقاب دارد.
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اخالق اســامى در نهجالبالغــه (خطبه
متقين) ،شامل شــرح كامل خطبه 193
نهجالبالغــه (خطبــه متقين مشــهور به
همام) در دو جلد اســت .در این
خطبــه ّ
اثر ،تمامى  110صفتى كه امیرالمؤمنين
على(ع) برای اهل تقوا ذكر نموده ،شــرح
شده است.

در مقدمه کتاب اخالق اســامی در نهج
البالغه چنین آمده اســت :نمىدانم چرا
هنگامى كه ســخن از «اخالق» به ميان
مىآيد بســيارى از مردم ،حتى بعضى از
اهل فضل و دانش ،آن را يك امر مستحبى،
و در حاشــيه زندگى ،مىدانند ،در حالى
كه غالب مشــكالت فردى و اجتماعى كه
با آن دســت به گريبان هستيم ،دقيقا و
مسلما ناشى از ضعفهاى اخالقى ما است،
مشــكالت و گرفتاريهــا و بنبســتهاى
جهانى نيز درست از فقر اخالقى جامعهها
و مخصوصاً سران بســيارى از كشورهاى
جهان سرچشــمه مىگيرد ،و اين سخن
تحليلهاى روشــنى دارد كه شرح آن از
حوصله اين مقدمه كوتاه خارج است.آرى
اخالق ســرمايه اصلى اقوام و ملتها است.
اخالق كليد حل مشكالت مهم اجتماعى
اســت .اخالق خمير مايه تمدن و ستون
فقرات يك زندگى اجتماعى سالم است و
اخالق بهترين وسيله انسان در سير الهى
اســت ،به همين دليل تا مسائل اخالقى
در جوامع انســانى حل نشود هيچ مساله
اى حل نخواهد شــد .از موضوعات مطرح
شده در این کتاب به جایگاه تقوا در نهج
البالغه ،عظمت تقوا و پرهیزکاری در نهج
البالغه ،صبر و اســتقامت در نهج البالغه
اشاره کرد.

ساختار اصلی کتاب

قرآن درمانی ،ویژگی پرهیزکاران
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« اخالق اسالمى در نهج البالغه» در
یک نگاه

خطبه شريفه يكصد و ده صفت از صفات
برجســته پرهيــزگاران مطابــق نام على
(عليه الســام) به حروف ابجد اســت كه
تجسمى براى اين صفات بود ،صفاتى كه
هريك از ديگرى مهمتر و سازندهتر است،
و هر يك از اين صفات يكصد و دهگانه به
طور تفصيل در ايــن كتاب( 27صفت در
جلد اول ،و  83صفت در جلد دوم) ،مورد
بحث و بررسى قرار گرفته است.

ّ
معظم لــه در بیان انگیــزۀ تألیف آن اثر
فاخر می نویســد :توفيق الهى شامل حال
نگارنده شــده كه چند سال متوالى «ماه
مبــارك رمضان» درس اخالقى از ديدگاه
نهجالبالغه على (عليه السالم) يا به تعبير
ديگر درس نهجالبالغهاى در زمينه اخالق
و تقوى ،در حــوزه علميه قم براى طالب
و فضالى محترم داشــته باشــيم.گروهى
اصرار داشــتند كه جمعآورى شــود و به
صــورت كتابى درآيد تا فائده آن بيشــتر
گردد.

فياض است و منشأ تمام صفات حسنه،
او ّ
و اقيانــوس مواج كماالت موجود در عالم.
و اگر در مــا صفتــى از آن صفات يافت
مىشــود قطرهاى از آن اقيانوس بىكران
است و هستى مخلوقات از جمله افاضات
خداوندى است كه عين كمال است .او با
خلقت مخلوقات ،اولیــن مرحله كمال را
برای خاليق ايجاد فرموده تا سكوى پرش
مراحل ديگر تكامل قرار دهند و به نهایت
مرحله ممكن كه لقاء اوست برسند.
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در این میان کتاب «اخالق اســامی در
نهجالبالغه (خطبه متقین)» از جملۀ آثار
ارزشمندی است که در این زمینه ،توسط
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
برای عموم مردم و دوستداران نهجالبالغه
به رشــتۀ تحریر درآمده و در این راســتا
مولّف کوشیده است تا با تحقیق و تفحص
در نهج البالغه ،الگوی اخالق اســامی را
در اختیار مخاطبین قرار دهد.

(مدظلهالعالی)

کتــاب اخــاق اســامی در نهجالبالغه
(خطبه متقین)  ،متن تنظيم شــده درس
هاى آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در
چند ماه مبــارک رمضان در حوزه علمیه
قم است.

در ادامه مولّــف ،مطالعه دقیق این خطبه
نورانی را در زمینــه «صفات متقین» که
آینه تمام نمای اخالق اســامی اســت،
به همه مومنان و پوینــدگان راه تهذیب
نفس مخصوصا جوانان توصیه کرده و می
نویسد :يقين داشته باشيد هركس بتواند
اوصاف110گانۀ خطبۀ متقین را در خود
زنده كند و به آن متخلق گردد ،نور ايمان
و حقيقت بر قلب او تابنده خواهد شــد ،و
از اين سرچشمه نور و هدايت اميرمؤمنان
على (عليه الســام) روح و دل او روشن
خواهد گشت ،و شــخصيتى تازه همراه با
آرامش و روحانيتى بىنظير در وجود خود
احساس خواهد كرد.

«من نكردم خلق تا ســودى كنم
بلكه تا بر بندگان جودى كنم»

		

خودشناسی و خودآگاهی
مفسر عالیقدر قرآن کریم در شرح عبارت
ــاف ِم َّما يُ َق ُ
ــي أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َخ َ
ال ل َ ُه
«إ ِ َذا ُز ِّك َ
َف َي ُق ُ
ــول أَن َا ْعلَ ُم ب ِ َنفْسِ ــي م ِْن َغ ْي ِري َو َربِّي
ــم ب ِي ِمنِّي ب ِ َنفْسِ ــي اللَّ ُه َّم َل تُؤَاخِ ْذن ِي
أَ ْعلَ ُ
ون
اج َعلْنِــي أَ ْفضَ َل ِم َّما يَ ُظ ُّن َ
ب َِما يَ ُقول ُ َ
ون َو ْ
ــون؛ هرگاه یکى از
ِــر ل ِي َما َل يَ ْعلَ ُم َ
َو ا ْغف ْ
آنها (متقين) ســتوده شــود ،از آنچه بر
او گفتــه مىشــود به هــراس مىافتد و
مىگویــد :من از ديگران نســبت به خود
آگاهتــرم و پروردگارم به نفس من از خود
من آگاهتر اســت (مىگوید) خدايا! مرا به
آنچه مىگویند مگيــر و مؤاخذه مكن! و
مرا بهتــر از آنچه گمان مىكنند قرار ده،
و آنچــه را از اعمالــم نمىدانند بيامرز»،
چنين نگاشته است:

معظم له در ادامه ،نتایج و پیامدهای آفات
علم بی عمل را اینگونه بر می شــمارد :
 -1گمراهى از جاده مستقيم حق و دورى
از آن؛  -2عــدم قبــول عمل بدون علم و
معرفت؛  -3همراهى با فســاد؛  -4در جا
زدن در مسير تكامل.
پرهیز از آرزوهای دور و دراز
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َــرا ُه َق ِريبــاً أَ َم ُل ُه؛
معظم لــه جملــۀ « ت َ
آرزوهایــش را نزدیــک و غيــر طوالنى
مىبينــى» .را اینگونه شــرح می دهد :از
صفات ديگــرى كه مولى علــى(ع) برای
پرهيــزگاران مىشــمارند طوالنى نبودن
آمال و آرزوهاى آنها اســت .مولى امل و
آرزو و امیــد به آينــده را نفى نمىكنند،
بلكــه طول آن را ّ
مذمــت مىكنند .اصل
محرك وجود انســان
امیــد و آرزو موتور ّ
است؛ يعنى انســان زنده داراى امیدها و
آرزوها است .چرخ وجود انسان را امیدها
بــه حركت درمــىآورد .آرزوهــا ذاتاً بد
نيســت ،بلكه طول امــل و آرزوى دور و
دراز ناپسند اســت .پرداختن به آرزوهاى
دور و دراز قدرت تفكر صحيح را از انسان
مىگيــرد ،و انســان نمىفهمــد كه دنيا
زودگذر است ،نمىخواهد درگذشت زمان
تعمق كند ،زيرا گذشت زمان عبارت است
ّ
از بريدن تدريجى درخت عمر.
شیوۀ تألیف اثر
در این اثر مطالب خطبه متقين به شــيوه
شــرح ترتيبى(از آغاز تــا پایان خطبه به

وضعیت
کتاب
گفتنی اســت
گردآورندۀ اثر،
فهرست مطالب
و منابــع را به
صورت مســتند
در کتــاب ارائه
کرده و ارجاعات
به صورت پاورقی
ذکــر گردیــده و
نام و نشــان آیات
بیان شــده است
هم چنیــن منابع
با ذکر شماره جلد
و صفحه ارائه شده
منابعــش را با ذكر
شماره جلد و صفحه
يــادآور شــده و گاه
توضيحى افزوده است.
الزم بــه ذکــر اســت
اين كتــاب نفیس  ،در
ســال 1385ش ،در
دو جلــد مجموعــاً در
1216صفحــه ،در قطع
وزیری (گالینگور) ،توسط
انتشــارات نسل جوان ،به
زیور طبع آراســته شده و
تا کنــون نیز چندین مرتبه
تجدید چاپ شده است.
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لم
صاحب اثر در شــرح جملۀ « يَم ِز ُج الحِ َ
ِلم.و ال َق َ
ــول ب ِال َع َم ِل؛پرهيزگار و متقى،
ب ِالع ِ
بردبــارى و دانــش را به هــم آمیخته و
گفتار را با كردار هماهنگ ساخته است»،
چنين نوشــته اســت :پرهيــزكار اگر در
جائى بردبارى به خرج مىدهد ،و حوصله
مىكند ،از روى علــم و آگاهى به ثمرات
حلــم و پاداشهائى اســت كــه خداوند
برای فرد حليم قرار داده اســت ،به خاطر
فضيلت حلم اســت كه بردبارى مىكند...
و اگر پرهيــزگار دانشاندوزى مىكند ،يا
پشــتى حلم
تعليم مىدهــد ،با تكيه به
ِ

مولف در بیان آســیب هــای علم بدون
عمل اینچنین مــی گوید -1:نابودى علم
در اثر عمــل نكردن؛  -2عــدم تأثير در
نفوس مــردم؛  -3علم بدون عمل نه تنها
مفيد نيست ،بلكه دور كننده از خداوند و
رحمت او نيز هســت؛  -4موجب عقوبت
ســنگين است كه بدترين آن خارج شدن
حالوت ياد و ذكر خدا از قلب است.
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آميختن حلم با علم و گفتار با كردار

آفات علم بی عمل
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از فراز باال به دســت مىآيد كه -1 :مدح
مداحــان و ثناء ثناخوانان در متقين تأثير
نكــرده و عــوض نمىشــوند ،بلكه مدح
باعــث بيدارى آنها مىشــود كــه مبادا
از جــاده خارج شــوند -2 .متقيــن ن ّقاد
خویشتن هســتند ،وقتى مدح مىشنوند،
به انتقاد از خــود مىپردازند -3 .متقين
در مقام خودشناســى پيشرفته و خود را
شــناختهاند ،این خودشناســى و معرفت
نفس زيربناى دو خصلت قبل است ،وقتى
خود صفت وجودى خود را شــناختند ،از
مداحى ديگران خشنود نشده ،و به ن ّقادى
از خود مىپردازند.

چنين مىكنــد ،از طعنه جاهلين از كوره
بهدر نمــىرود و بر هدف و مســير خود
استقامت مىكند.

ترتیــب جمــات و فرازهــا) و بهصورت
جامع و اجتهادى توضيح داده شده است.
که مورد توجه جامعــه علمی و نخبگانی
و همچنین بخشهای فرهیخته
عمومــی جامعه
قــرار گرفتــه
است.

معارف اسالمی

فضیلت نبودن تولد حضرت علی (علیه السالم) در کعبه!
پرسش :

تولد حضرت علــی (ع) در کعبه فضیلت
نیست؛ زیرا کعبه در آن زمان بتخانه بود!
اگر این امر فضیلت مــی بود باید نصیب
پیامبر می گشت!
پاسخ اجمالی:
خداونــد اصالتا کعبه را مبــارک و مرکز
هدایــت قرار داده و اینکــه زمانی بتخانه
شــده باشــد ،ماهیت آن تغییر نمی یابد.
اگــر ماهیــت آن تغییر می کــرد ،هرگز
ســزاوار نبود که خداوند کعبه را از دست
لشــگر فیل نجات دهد ،یــا اینکه باوجود
بتها ،حدود شش ســال قبل از فتح مکه
آن را قبله مســلمین قــرار دهد! بنابراین
بــا توجه به اینکه خدا به مریم اجازه نداد
در مســجد االقصی وضع حمل کند ،تولد
علی(ع) در کعبه فضیلت خواهد بود.
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الف) بتخانه نامیدن کعبه سخنی بس
ناروا و به دالیل زیر مردود است:
 .1خداونــد اصالتا و از ابتــدا کعبه را به

 .3اگــر واقعا چنین نقصــی بر کعبه وارد
بــوده و آنجــا بتخانه بوده باشــد ،هرگز
ســزاوار نبود که خداوند کعبه را به عنوان
قبله مســلمین قرار دهد ،زیرا بدتر از آن
مشــکلی که درباره قبله اول مســلمین،
یعنی مسجداالقصی پیش آمد ،برای کعبه
نیز پیش می آمد؛ زیرا یهودیان مسلمانان
را ســرزنش می کردند ،و می گفتند شما
از ما تبعیت می کنید زیرا به ســمت قبله
ما عبادت می کنید.
الزم بــه یاد آوری اســت کــه« :حضرت

با توجه به داســتان فوق ،مشرکین حجاز
نیز می توانستند دهان به طعن و سرزنش
باز کنند ،و ادعا نمایند که شما مسلمانان
از ما تبعیت می کنید و به ســمت بتخانه
ما عبادت می کنید! چرا که از زمان تغییر
قبله در ســال اول یــا دوم هجری تا فتح
م ّکــه و پاک شــدن کعبــه از لوث وجود
بتها در سال هشــتم هجری ،مدت بیش
از شش ســال طول کشیده است .در این
مدت کعبه همچنان در اختیار مشــرکین
مکه و بتهای آنها بوده اســت ،و در عین
حال رســول خدا(صلی اهلل علیه وآله) به
همراه دیگر مســلمانان به سوی آن نماز
می گزاردند!
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یکی از شــبهاتی که توســط مخالفان و
دشمنان اهبیت(علیهم السالم) مطرح می
شــود تا شاید بتوانند از این طریق خدشه
ای بــر عظمــت و مقام شــامخ حضرت
امیرالمومنین امام علی(علیه السالم) وارد
سازند ،این است که« :چگونه ممکن است

پس از ذکر این مقدمه به خواست خداوند
در چند قســمت به این شبهه پاسخ می
دهیم:

 .2دلیــل دیگر بــر رد بتخانه بودن کعبه
این اســت که وقتی ابرهه با ســپاه فیل
خود می خواست کعبه ای را که مشرکین
بتهای خود را آنجــا نگهداری می کردند
خــراب کند ،خداوند بــا اعجاز خویش و
بوســیله پرندگان کوچکی بنام ابابیل آنها
را نابود ســاخت و از کعبه حفاظت نمود،
و یکی از ســوره های قرآن را به ذکر این
واقعه اختصاص داد .در حالی که اگر کعبه
بتخانه محســوب می شــد ،هرگز سزاوار
نبــود خداوند چنین اعجــاز بزرگی برای
حفظ یک بتخانه نشــان دهــد .در قرآن
کریم و در ســوره فیل چنین آمده است:
َ
َــر َک ْی َف َف َع َل َرب ُّ َ
ِیل*
صحابِ الْف ِ
ک ب َِأ ْ
«أل َ ْم ت َ
ِیل* َو أَ ْر َس َ
ــل
فى تَضْ ل ٍ
یج َع ْل َک ْی َد ُه ْم ِ
أَل َ ْم َ
یــرا أَبَاب َ
ار ٍة ِّمن
ِیل* ت َْرمِی ِهم بحِ َج َ
َعلَی ْه ْم َط ْ
فجلَ ُه ْم َک َع ْص ٍ
ول»)3(.
ف َّم ْأ ُک ِ
سِ ِّج ٍ
یل* َ
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پاسخ تفصیلی:

اصــل واقعــه از این قرار اســت که یزید
بــن قعنــب می گویــد« :مــن و عباس
بــن عبدالمطلــب و گروهــی از خاندان
عبدالعــزی در برابــر خانه خدا نشســته
بودیم که ناگهان دیدیم فاطمه بنت اسد،
مادر علی(علیه السالم) که به آن حضرت
حامله بــود و ن ُــه ماه از مــدت حملش
می گذشــت با حالتی خــاص که حاکی
از درد زایمــان بود وارد شــد و به درگاه
خداوند عرض کرد :پــروردگارا! من به تو
و پیامبــران و کتاب هایی کــه از جانب
تو فرستاده شــده اند ایمان دارم و سخن
جدم ابراهیم خلیل را تصدیق و باور دارم
که او این خانــه واال را بنا کرده و به حق
این فرزندی که در شــکم دارم ســوگند
می دهم که وضع حمل مرا آســان کنی.
یزید بن قعنب گفت :در این هنگام دیدم
دیوار پشت کعبه شــکافت و فاطمه وارد
کعبه شــد و از چشمان ما ناپدید گشت و
دیوار به هم چســبید .برخاستیم که قفل
در خانه کعبه را باز کنیم .قفل باز نشــد.
دانستیم که این رویداد به فرمان خدا رخ
داده اســت .پس از چهار روز که گذشت
فاطمه از خانه کعبه بیرون آمد و نوزادش
علی(ع) را روی دست داشت»)1(.
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ضمــن اینکــه رســول خــدا (ص) خود
باالصاله اشــرف مخلوقات و سید و افضل
و خاتم رســل می باشند که خدا و مالئکه
و تمــام مومنان عالــم از اول تا آخر بر او
درود مــی فرســتند« :إ ِ َّن َّ
اللَ َو َمالئ ِ َک َت ُه
ذین آ َم ُنوا
ون َعلَــى ال َّنب ِِّی یا أَی ُّ َهــا ال َّ َ
یُ َصلُّ َ
َصلُّوا َعلَ ْی ِه َو َســل ِّ ُموا ت َْسلیماً» .ا ّما با توجه
به شرایط زمانی و مکانی هر یک از اولیاء
خدا ،معجــزات ،فضائل و کرامات آنها نیز
متفاوت خواهد بــود ،و این امری بدیهی
است که هیچ انسان عاقلی در آن مناقشه
نمی کنــد و قرار نیســت همــه فضائل
مختص یک نفر باشد!

تولد یافتن شــخصی در مکــه ،فضیلت و
برتری به حســاب آید ،در حالی که زمان
تولد حضرت علی(ع) کعبــه بتخانه بوده
است و تولد در بتخانه فضیلت نیست بلکه
مــی تواند نقص هم باشــد ،و اگر والدت
در چنین جایی فضیلت بشــمار می آمد
می بایست این فضیلت قبال نصیب رسول
خدا(صلی اهلل علیه وآله) می گشــت و بنا
بر این دالیل نمی توان والدت در کعبه را
برای حضرت علی(ع) برتری و فضیلت به
حساب آورد»!

عنوان خانه خود و مرکز هدایت قرار داده
اســت« :إ ِ َّن أَ َّو َل ب َ ْی ٍ
اس لَلَّذی
ــع ل ِل َّن ِ
ت ُوضِ َ
ــدى لِلْعالَمین»( )2و
بــارکاً َو ُه
ً
ب َِب َّکــ َة ُم َ
اینکه در برهه ای از زمان مشرکین حجاز
آنجا را محــل نگهداری بتهای خود کرده
بودند چیزی از قداست کعبه نمی کاهد و
ماهیت آنــرا تغییر نمی دهد .ضمن اینکه
نگهداری بتها در کعبــه خطایی بوده که
مشــرکین مرتکب آن شــده بودند و باید
دانســت کــه هیچــگاه ارزش یک ظرف
بخاطر مظروفی که ناخواســته و به اجبار
درون آن گذاشــته شده کاســته نخواهد
شــد .لذا این امر هیچ نقصی به جایگاه و
منزلت واقعی کعبه وارد نمی سازد.

رســول(صلى َّ
الل علیه و آلــه) در مکه و
ســپس در مدینه تا هفت مــاه ،و بنا به
نقلــی تا نوزده ماه بعــد از هجرت نیز به
طرف بیت المقدس نماز می خواندند .در
این هنگام یهودیــان به آن جناب گفتند
تو از ما متابعت و پیــروى می کنی؛ زیرا
شــما به طرف بیت المقــدس که قبله ما
هســت ،نماز می خوانــى .پیغمبر از این
جهت اندوهگین شــد و دوست داشت که
خداوند قبله را بطــرف کعبه تغییر دهد.
حضرت در دل شــب از منزل بیرون می
شــد و به اطراف آســمان نگاه می کرد و
منتظــر فرمــان خداوند بــود .روزى که
فرمان تغییر قبله پیــش آمد ،پیغمبر در
مسجد بنى ســالم نماز می خواند .ایشان
دو رکعت به طرف بیت المقدس خواند ،و
دو رکعت بطرف کعبه اداء کرد .سپس این
آیه شــریفه بر حضرت نازل گردیدَ « :ق ْد
الســما ِء َفلَ ُن َول ِّ َی َّن َ
ن َرى تَ َقلُّ َب َو ْج ِه َ
ک
ک فِی َّ
ک شَ ْ
ق ِْبلَ ًة ت َْرضاها َف َو ِّل َو ْج َه َ
ــط َر ال ْ َم ْسجِ ِد
ــم َف َولُّوا ُو ُجو َه ُک ْم
ال ْ َحــرا ِم َو َح ْی ُث ما ُک ْن ُت ْ
شَ ْط َره»()4؛ (نگاههاى انتظارآمیز تو را به
سوى آســمان [براى تعیین قبله نهایى]
مى بینیم ،اکنون تو را به ســوى قبلهاى
که از آن خشــنود باشى ،باز مىگردانیم،
پس روى خود را به ســوى مسجد الحرام
کن و هر جا باشید ،روى خود را به سوى
آن بگردانیــد) )5(.بعدها آن مســجد به
«ذوقبلتین» مشهور گشت.

در اینجــا این ســوال بــزرگ مطرح می
شــود که بنا بر منطق غلط شبهه گران،
از هنــگام تغییر قبله تا فتح مکه ،به مدت
شــش ســالی که کعبه قبله مسلمین ،و
در عین حال در اختیار مشــرکین و بتها
بود ،نماز گزاردن بســوی آن چه حکم و
جایگاهی دارد؟!
ب) علمای بزرگ ســنّی و شیعه به
فضیلت بودن تولــد امام علی(علیه
السالم)در کعبه تاکید دارند:
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حافــظ کنجی از علمای اهل ســنت م 
ی
گوید( :امیر مؤمنان(علیه الســام) شــب
جمعه ســیزده رجب ،سال سی ام بعد از
واقعــه عام الفیل در داخــل خانه خدا به
دنیا آمد .کسی پیش از آن حضرت و بعد
از آن ،در داخل کعبه به دنیا نیامده است
و این ،از فضایــل اختصاصی آن حضرت
اســت که خداوند به جهت بزرگداشــت
مقامــش به او عنایت کرده اســت)؛ «ولد
امیرالمومنین علی بن أبی طالب بمکه فی
بیت اهلل الحرام لیله الجمعه لثلث عشــره
لیله خلت من رجب ســنه ثلثین من عام
الفیــل و لم یولد قبله و ال بعده مولود فی
بیت اهلل الحرام ســواه إکرامــا له بذلک و
إجالال لمحله فی التعظیم»)6(.
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شــیخ مفید در کتاب «اإلرشاد فی معرفه
حجج اهلل على العبــاد» راجع به فضیلت
منحصــر به فرد تولد حضــرت می گوید:
«غیر از امــام علی(علیه الســام) ،هیچ
مولــودی چه پیــش از او و چه پس از او
در خانه خدا (کعبه) زاییده نشــده است
و این به جهــت اکرام و تجلیل از عظمت
مقام آن حضــرت از جانب خداوند متعال
بوده است»)7(.
ج) تولد در کعبه امری بی سابقه بوده
و تکراری نبوده است:
با توجه بــه اینکه تولد در کعبه امری بی
سابقه بوده و تکراری نبوده است ،و حتی
خداوند به حضرت مریم(علیه الســام) با
آن همه جاللت اجازه نداده اســت که در
مســجد االقصی وضع حمل نماید و نهایتا
زیر یک نخل خرما حضرت عیســی(علیه

السالم) را به دنیا آوردَ « :ف َح َملَ ْت ُه َفان َت َب َذ ْت
ب ِ ِه َمکاَن ًــا َقصِ ًّیا* َف َأ َجا َء َهــا ال ْ َم َخ ُ
اض إ ِ َ
لى
ِت َق ْب َل َها َذا
نى م ُّ
جِ ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة َقال َ ْ
ــت یَال َ ْی َت ِ
نت ن َْس ًیا َّمنسِ ًّیا»( ،)8آیا تولد علی بن
َو ُک ُ
ابی طالب(علیه الســام) در کعبه فضیلت
نخواهد بود؟!
د) محل تولد و شکاف کعبه نشانه ای
الهی است:
نکته قابل تامل دیگر اینکه ،چطور یک اثر
پا در کنار خانه خدا احترام و ارزش خاص
دارد ،و خدا در قرآن به بزرگی و به عنوان
یکی از نشــانه های روشن خود در کعبه
ات َم َقا ُم
ات ب َ ِّی َن ٌ
از آن یاد می کند «فِی ِه آیَ ٌ
ِیم»( ،)9اما محل تولد یک ولی خدا
إِب ْ َراه َ
و محل شــکاف برداشــتن دیوار کعبه به
معجزه الهی ،نمی تواند یک امر ارزشمند
و یک نشانه الهی باشد؟!
هـ) تولد اولیاء الهی امری مهم و قابل
توجه است:
ّ
قطعا تولد اولیاء الهی امری مهم ،با عظمت
و مبارک اســت ،زیرا در قرآن به روز تولد
اولیاء الهی سالم داده شده استَ « ،و َسال ٌم
ــوت َو یَ ْو َم یُ ْب َع ُث
َعلَ ْیــ ِه یَ ْو َم ُول َِد َو یَ ْو َم یَ ُم ُ
َح ًّیا»()10؛ و در هنــگام تولد اکثر اولیاء
الهی اتفاقاتی منحصر بفرد رخ داده است
که نشانی از بزرگی و فضیلت ایشان است.
مثال هنــگام تولد رســول خدا(صلی اهلل
علیه وآلــه) اتفاقات عجیبــی رخ داد ،از
جملــه بتها به رو بر خــاک افتادند ،طاق
کسری شکست ،دریاچه ساوه خشک شد،
آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش
گشت ،یا حضرت عیسی(علیه السالم) در
همان نوزادی تکلم نمود ،یا حاملگی مادر
حضرت موسی(علیه السالم) و تولد ایشان
به امــر الهی و به طرز معجزه آســایی از
فرعونیــان مخفی ماند و بعــد از تولد نیز
به امر الهی به آب انداخته شــد ،و نهایتا
توسط خود فرعون و در کاخ او بزرگ شد.
حضرت علی(علیه الســام) نیز در هنگام
تولد ،دیــوار خانه خدا بــرای ورود مادر
بزرگوارشــان به درون کعبه ،شکافته شد
و در آنجا متولد گشــت و تا ســه روز به

امر الهی آنجــا بود .پس اگــر این اتفاق
فضیلت نباشد ،نباید هیچکدام از اتفاقات
و معجزاتــی که در هنــگام تولد هر یک
از اولیــاء الهی رخ داده اســت را فضیلت
بدانیم.

ثانیــا :با توجه به شــرایط زمانی و مکانی
هر یک از اولیــاء خدا ،معجزات ،فضائل و
کرامات آنها نیز متفاوت خواهد بود ،و این
امری بدیهی اســت که هیچ انسان عاقلی
در آن مناقشه نمی کند.

ی) معجزات و فضائل اولیاء الهی ،یکسان
و شبیه هم و یا مختص یک نفر نیستند:

پی نوشت:

اما اینکــه می گویند اگــر تولد در کعبه
فضیلتــی باشــد ،پس باید ایــن فضیلت
نصیب رســول خدا(صلــی اهلل علیه وآله)
می گشــت انسان را به خنده وا می دارد!
باید از کســی که این اســتدالل را کرده
پرســید مگر قرار اســت تمام معجزات و
فضائل ،یکســان و شــبیه هم باشند و یا
اینکه تنها به یک نفر اختصاص یابند!؟
اگر اینگونه باشد ،پس باید بگوییم ضربت
امیرمومنان(علیه السالم) در جنگ خندق
کــه برابر با عبــادت جن و انس اســت،
فضیلت به شــمار نمی آید؛ زیرا به رسول
خدا(صلی اهلل علیه وآله) اختصاص نیافته
اســت! یا باید بگوییم شکافته شدن دریا
بوسیله عصای موسی(علیه السالم) و عبور
او و بنی اســراییل از آن ،و ســپس غرق
شدن فرعونیان نیز فضیلتی بحساب نمی
آید؛ زیرا به رســول خــدا(ص) اختصاص
نیافته اســت! یا باید بگوییم ســرد شدن
آتش نمرودیان بر حضــرت ابراهیم(علیه
السالم) نیز فضیلت نیست؛ زیرا اختصاص
به پیامبر(ص) نیافته است! یا باید بگوییم
زنده کــردن مــردگان توســط حضرت
عیســی(علیه السالم) فضیلت نیست؛ زیرا
در ظاهــر اختصاص به پیامبــر ما نیافته
اســت! و صدها مورد دیگر که ذکر آن در
این مختصر نمی گنجد.
سخن آخر اینکه:
اوال :رسول خدا محمد مصطفی(صلی اهلل
علیه و آله) خود باالصاله اشرف مخلوقات
و سید و افضل و خاتم رسل می باشند که
خــدا و مالئکه و تمام مومنان عالم از اول
تا آخر بر او درود می فرســتند« ،إ ِ َّن َّ
اللَ َو
ذین
ون َعلَــى ال َّنب ِِّی یا أَی ُّ َها ال َّ َ
َمالئ ِ َک َت ُه یُ َصلُّ َ
آ َم ُنوا َصلُّوا َعلَ ْی ِه َو َسل ِّ ُموا ت َْسلیماً»)11(.
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احکام شرعی

خطای پزشک در صورت اشتباه آزمایشگاه
توجه به اينكه تشخيص بســيارى از بيماريها يا
پرســش :با ّ
اختالالت به وسيله آزمايش امكانپذير است ،و از طرفى امكان
اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها هميشه وجود دارد ،در
صورت اشــتباه آزمايشــگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك،
مسئول خسارات و عوارض احتمالى كيست؟
پاسخ :آزمايشگاه مسئول است.
ضامن بودن پزشک به خاطر کوتاهی
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پاســخ :طبيب به هر حال ضامن اســت ،چون كوتاهى كرده
است.
خسارات ناشی از به روز نبودن اطالعات پزشک
پرسش :در علم پزشــكى برخى از روشهاى درمانى با گذشت

پاسخ :اين مسأله دو حالت دارد :حالت ا ّول اين است كه عرف
مقصر
پزشكان ،پزشــك را در برابر فرا نگرفتن معلومات جديد ّ
مىشناســند ،در اين صورت ضامن است .حالت دوم آن است
كه فرا گرفتن آن مسائل را وظيفه طبيب نمىدانند ،بلكه جزء
تكامل علم محسوب مىشود ،در اين صورت مسئول نيست.
کتمانوخامتبیماریبهخاطرمصلحت
پرســش :گاه به خاطر مصالح بيمار يا اطرافيان وى مجبور به
كتمان حقيقت هستيم .اين كار چه حكمى دارد؟
پاسخ :در صورتــى كه مصلحت ايجاب كند اين كار الزم است.
مخفی کردن وضعیت جسمی بیمار توسط پزشک
پرســش :لطفاً بفرمایید در چه صورتی پزشــک اجازه دارد

پاســخ :در صورتیکه بیمار بر اثر اطالع از بیماری خود دچار
ناراحتی قابل مالحظه ای شــود یا درمان او به تاخیر افتد این
کار جایز است
تقاضاى بیمار برای مخفى ماندن برنامه هاى درمانى
پرسش :آيا بيمار مىتواند درخواست كند كه كلّيه برنامه هاى
درمانى او محرمانه انجام شود؟
پاسخ :در صورتــى كه افشا شدن آن لطمه اى به او بزند ،حقّ
دارد چنين درخواستى كند.
تجویز داروی مضر به اصرار بیمار
پرسش :اگر پزشــك بنا به اصرار بيمار ،دارويى تجويز نمايد،
مضــر را انجام دهد ،در صورت ايجاد
يا ســاير اقدامات درمانى
ّ
عارضه ،مسئول كيست؟
مسئوليتى
پاسخ :اگر پزشك اثر زيان بخش دارو را اعالم كند
ّ

لزوم ارجاع بیمار به پزشک حاذقتر
پرسش :در صورتى كه پزشك بيمارى را تشخيص ندهد ،آيا با
احتمال ضعيف مىتواند دارو تجويز كند؟ در حالى كه با ارجاع
به پزشــك حاذقتر احتمال درمان بيشتر است و از هدر رفتن
پول بيمار نيز جلوگيرى مىگردد؟
پاسخ :در صــورت عدم تشخيص ،الزم اســت او را به ديگرى
ارجاع دهد.
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پرسش :چنانچه پزشــک در تشخيص ســهل انــگارى نموده
باشد ،حكم چگونه است؟

زمان دچار تغييراتى شــده ،يا به كلّى ارزش خود را از دست
مىدهد .در صورتى كه پزشك به علّت عدم مطالعه ،از ّ
اطالعات
جديد ّ
مطلع نشود ،آيا مسئول است؟

وضعیت جســمی بیمار را پنهان کند و به او دروغ بگوید؟

در برابر عارضه ندارد و اگر اعالم نكند ،مســئول است .ولى در
مضر را به بيمار
هر صورت پزشك بايد مقاومت كرده ،و داروى ّ
معرفى نكند.
ّ
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