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آرامش، عامل نیازمندی زن و مرد به همدیگر
هــدف اســالم در دفــاع از حقــوق زنــان  ایــن اســت کــه زن تحــت ســتم نباشــد و مــرد 
خــود را حاکــم بــر زن ندانــد. در خانــواده، حــدود و حقوقــی هســت. مــرد حقوقــی 
دارد، زن هــم حقوقــی دارد و ایــن حقــوق به شــّدت عادالنــه و متــوازن ترتیــب داده 
ــام اســالم اســت و غلــط اســت، آنهــا را نمی گوییــم و از آنهــا  ــه ن شــده اســت. آنچــه ب
دفــاع نمی کنیــم. آنچــه متعّلــق بــه اســالم اســت، بّینــات اســالم و مســّلمات اســالم 
اســت. اینهــا چیزهایــی اســت کــه میــان حقــوق زن و مــرد در داخــل خانــواده تــوازن 

قائــل اســت.
شــما بینیــد ایــن آیــه ی شــریفه در مــورد زن و مــرد - عمدتــًا در داخــل خانــواده - 
چــه می فرمایــد. »و مــن آیاتــه ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجــا«. یعنــی از جملــه  
نشــانه های قــدرت الهــی یکــی ایــن اســت کــه بــرای شــما انســان هــا،از نــوع خودتــان 
ــما  ــرای ش ــان را و ب ــردان، زن ــما م ــرای ش ــرار داد؛ ب ــرانی ق ــان همس ــس خودت و از جن
زنــان، مــردان را. از خودتــان هســتند؛ »مــن انفســکم«، جنــس جداگانه ای نیســتند، 
ــد.  ــک ذاتن ــر و ی ــک جوه ــد، ی ــک حقیقتن ــه ی ــتند؛ هم ــه نیس ــه ی جداگان در دو رتب
البتــه در بعضــی از خصوصیــات، بــا هــم تفاوتهایــی دارنــد؛ چــون وظایفشــان دو 
تاســت. بعــد می فرمایــد: »لتســکنوا الیهــا«. یعنــی زوجّیــت و دو جنســی در طبیعــت 
ــا  ــش، ت ــکون و آرام ــت از س ــارت اس ــدف، عب ــت. آن ه ــی اس ــدف بزرگ ــرای ه ــر، ب بش
ــواده - مــرد در کنــار زن، زن در  ــان در درون خان شــما در کنــار جنــس مخالــف خودت
کنــار مــرد - آرامــش پیــدا کنیــد. بــرای مــرد هــم آمــدن بــه داخــل خانــه، یافتــن محیط 
امــن خانــه، زن مهربــان و دوســتدار و امیــن در کنــار او، وســیله ی آرامــش اســت؛ برای 
زن هــم داشــتن مــرد و تکیه گاهــی کــه بــه او عشــق بــورزد و بــرای او ماننــد حصــن 
مســتحکمی باشــد - چــون مــرد جســمًا قویتــر از زن اســت - یــک خوشــبختی اســت؛ 
مایــه ی آرامــش و ســعادت اســت. خانــواده ایــن را بــرای هــر دو تأمیــن می کنــد. مــرد 
ــرای  ــواده احتیــاج دارد؛ زن هــم ب ــه زن در محیــط خان ــردن آرامــش، ب ــرای پیــدا ک ب
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یافتــن آرامــش، بــه مــرد در محیــط خانــواده نیازمنــد اســت - »لتســکنوا الیهــا« - هــر 
دو بــرای ســکون و آرامــش، بــه هــم احتیــاج دارنــد.

مهمتریــن چیــزی کــه بشــر بــه آن احتیــاج دارد، آرامــش اســت. ســعادت انســان در 
ایــن اســت کــه از تالطــم و اضطــراب روحــی در امــان و آرامــش روحــی داشــته باشــد. 
ایــن را خانــواده بــه انســان می دهــد؛ هــم بــه زن و هــم بــه مــرد. جملــه ی بعــدی 
بســیار جالــب و زیباســت. می فرمایــد: »و جعــل بینکــم مــوّدة و رحمــة«)۱(. رابطــه ی 
رابطــه ی  دوســتی،  رابطــه ی  رحمــت،  و  مــوّدت  اســت:  ایــن  مــرد  و  زن  درســت 
ــا یکدیگــر  ــد و هــم ب ــه هــم عشــق بورزن ــد و ب ــی؛ هــم یکدیگــر را دوســت بدارن مهربان
مهربــان باشــند. عشــق ورزیــدن همــراه بــا خشــونت مــورد قبــول نیســت؛ مهربانــی 

بــدون محّبــت هــم مــورد قبــول نیســت.
و  زن  بــرای  کــه  اســت  طبیعتــی  خانــواده،  محیــط  در  مــرد  و  زن  الهــِی  طبیعــت 
ــق و  ــه ی عش ــه، رابط ــه آن رابط ــی آورد ک ــود م ــه وج ــن ب ــه ای فیمابی ــرد رابط ــرای م ب
مهربانــی اســت: »مــوّدة و رحمــة«. اگــر ایــن رابطــه تغییــر پیــدا کــرد، اگــر مــرد در خانــه 
احســاس مالکیــت کــرد، اگــر بــه چشــم اســتخدام و اســتثمار بــه زن نــگاه کــرد، ایــن 
ظلــم اســت، کــه متأســفانه خیلــی از مــردان ایــن ظلــم را می کننــد. در محیــط بیــرون 
ــرای درس  ــا امنیتــی ب ــوأم ب ــر زن محیــط امــن و ت ــواده نیــز همین طــور اســت. اگ خان
خوانــدن، بــرای کار کــردن، بــرای احیانــًا کســب درآمــد و بــرای اســتراحت نداشــته 
ــد   باشــد، ایــن ظلــم و ســتمکاری اســت. هــر کــس کــه موجــب ایــن ظلــم شــود، بای

قانون و جامعه ی اسالمی با او مقابله کند

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان ۱۳۷۶/07/03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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کنــار آنــان آرامــش یابیــد، و در میانتــان مــوّدت و  و از نشــانه های او اینكــه همســرانی از جنــس خودتــان بــرای شــما آفریــد تــا در 
کــه تفّكــر می کننــد! گروهــی  رحمــت قــرار داد؛ در ایــن نشــانه هایی اســت بــرای 

دا
ت

ا�ج�

کــتــاب

ݤݤݤݤݤݤݤ
ن

�
ــ �ی

ار
ـــ

ت �



مشاره 47  |  سال پنجم
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

1011

ݤݤݤݤݤݤݤ
ن

ـــار�یــ�
ت
�

وقایع ماه مجادی الثاین

کشــیدند و بــا ایــن کــه می دانســتند آن حضــرت پشــت در اســت، بــا لگــد و فشــار در را 
بــاز کردنــد و میــخ در، ســینه آن مخــدره را آزرد کــه در ایــن بیــن جگــر گوشــه اش حضرت 

محســن؟ع؟ بــه شــهادت رســید.
آن گاه حضــرت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را بــا ســر و پــای برهنــه و دســت بســته بــه طرف 
مســجد بردنــد تــا از او بیعــت بگیرنــد. حضــرت فاطمــه؟س؟ پیــش آمدنــد تــا از بــردن 
آن حضــرت جلوگیــری نماینــد کــه مهاجمــان بــا تازیانــه و غــالف شمشــیر آن بانــوی 

بزرگــوار را از امیرمؤمنــان؟ع؟ جــدا نمودنــد. )3(
پــس از وقایــع دردناکــی کــه بعــد از رحلــت پیامبــر اســالم؟ص؟ بــه وقــوع، پیوســت 
بــه  محــزون  و  شکســته  دلــی  و  مجــروح  بدنــی  بــا  طاهــره؟س؟  صدیقــه  حضــرت 
کنــار قبــر شــهدای احــد می رفتنــد و بــرای مظلومیــت و غربــت جانشــین بــه حــق 
ــه آهســته  ــا ایــن ک پیامبــر؟ص؟ و شــوهر گرامــی اش حضــرت علــی؟ع؟ می گریســتند، ت
آهســته درد و جراحــات آن حضــرت بیــش تــر شــد. از آن بــه بعــد نزدیــک مدینــه زیــر 
درختــی می نشســتند و گریــه و نالــه می کردنــد کــه منافقــان آن درخــت را هــم بریدنــد. 
»بیــت  بــه  مشــهور  کــه  ســاختند  ســایبان  جــا  آن  در  امیرمؤمنــان؟ع؟  آن  از  بعــد 
االحــزان« شــد.)4( روز بــه روز بــر شــدت بیمــاری آن بانــو افــزوده می شــد. ســینه و 
پهلــوی شکســته و مجــروح، شــهادت جگــر گوشــه اش محســن و باالتــر از ایــن هــا 
ــه آن حضــرت در بســتر  ــه جایــی رســانید ک غــم مظلومیــت امیرمؤمنــان؟ع؟، کار را ب
بیمــاری افتادنــد و باالخــره نــود و پنــج روز بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی اســالم؟ص؟ در 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــتند، ب ــر نداش ــش ت ــال بی ــده س ــه هج ــی ک حال
خاک سپاری شبانه

 روز شــهادت حضــرت فاطمــه؟س؟، مدینــه مثــل روز رحلــت پیامبــر خــدا؟ص؟ شــده 
بــود. چشــم کوچــک و بــزرگ از زن و مــرد یــک پارچــه گریــه و اشــک بــود؛ لیکــن بــدن 
مطهــر آن حضــرت را بنــا بــر وصیتشــان شــبانه غســل دادنــد و شــبانه بــه دور از چشــم 
همگان تشــییع نمودند و به خاک ســپردند. در مراســم تشییع آن مخدره از اصحاب 

دوم جمادی الثانی
 مرگ هارون الرشید

 در دوم جمادی الثانــی ســال 193 هـــ.ق هــارون الرشــید، در روســتای ســناباد تــوس 
در 44 ســالگی بــه جهنــم واصــل شــد. مــدت خالفــت او 23 ســال طــول کشــید کــه در 
ایــن مــدت اختنــاق و اســتبداد و خودکامگی وی سراســر ممالک اســالمی را فراگرفته 
بــود و تعــداد بســیاری از علویــان در مــدت حکومــت وی بــه شــهادت رســیدند. )1( 
از بــزرگ تریــن جنایــت هــای هــارون، زندانــی کــردن هفتمیــن حجــت خــدا، حضــرت 
امــام کاظــم؟ع؟ بــود کــه ســال هــای متمــادی آن حضــرت را در زندان هــای تاریــک 

بغــداد حبــس نمــود و باالخــره آن حضــرت را مســموم کــرد و بــه شــهادت رســانید.

سوم جمادی الثانی
 شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا؟س؟

بنــا بــر روایــات مشــهور در ســوم جمادی الثانــی ســال 11 هـــ.ق یعنــی 95 روز بعــد از 
رحلــت جــان گــداز پیامبــر گرامــی اســالم؟ص؟، شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا؟س؟ واقع 
شــد. )2( بعــد از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ ســه بــار بــه خانــه دختــر گرامــی آن حضــرت، 
هجــوم آوردنــد و در هــر بــار بــه طریقــی نســبت بــه ســاحت مقــدس اهل بیــت؟مهع؟ 
جســارت نمودنــد. در یکــی از دفعــات در خانــه حضــرت فاطمــه؟س؟ را بــه آتــش 
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ــه مــردم در  ــد ک ــای فرزندانــش آن چنــان جــان ســوز مرثیــه می خوان می رفــت و در رث
اطــراف او جمــع می شــدند و تحــت تأثیــر جمــالت او قــرار می گرفتند. نقل شــده اســت 
کــه مــروان بــن حکــم بــا آن همــه قســاوت قلــب، هنگامــی کــه اشــعار و مرثیه هــای او را 
می شــنید، می ایســتاد و گریــه می کــرد. گریــه و زاری آن حضــرت مــداوم بــود تــا بــدرود 

حیــات گفــت و بــه ســرای آخــرت پیوســت. )8(

بیستم جمادی الثانی
 والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا؟س؟

در بیســتم جمادی الثانــی ســال پنجــم بعثــت، حضــرت حــورای انســیه، فاطمــه 
زهــرا؟س؟، مــادر دوازده اختــر تابنــاک امامــت و والیــت در مکــه مکرمــه چشــم بــه 

جهــان گشــود و هســتی را بــه نــور جمالــش منــور ســاخت. )9(
چنیــن نقــل شــده اســت کــه در شــب معــراج خداونــد ســیبی بــه پیامبــر گرامــی اش 
هدیــه داد کــه از بــو و رنــگ آن مالیکــه تعجــب کردنــد. خداونــد امــر فرمودنــد تــا 
پیامبــر؟ص؟ آن را میــل کننــد. هنگامــی کــه آن حضــرت ســیب را شــکافت، نــوری از آن 
درخشــید. جبرئیــل گفــت: »بخــور یــا رســول اهلل، کــه ایــن نــور فاطمــه، دختــری اســت 

ــو خــارج می شــود«. )10( ــه از صلــب ت ک
جبرئیــل در دهــم شــعبان ســال چهــارم بعثــت بــه پیامبــر؟ص؟ ابــالغ کــرد کــه تــا چهــل 
روز - بــه عنــوان مقدمــه حمــل حضــرت زهــرا؟س؟ - از خدیجــه کبــری؟س؟ کنارگیــری 
کنــد. از ایــن رو آن حضــرت تــا چهــل روز روزهــا را روزه می گرفتنــد و هــر شــب هنــگام 
افطــار بــه خانــه فاطمــه بنــت اســد؟س؟ می رفتنــد و بــا غذاهــای بهشــتی افطــار 
می نمودنــد تــا ایــن کــه در شــب چهلــم دســتور رســید کــه بــه خانــه خدیجــه؟س؟ 
بــرو کــه خداونــد بــه ذات خــود ســوگند خــورده کــه امشــب از صلــب تــو ذریــه پــاک 

ــه خدیجــه؟س؟ رفــت. )11( ــه خان بیافرینــد، پــس آن حضــرت از جــا برخاســت و ب

جــز ســلمان، ابــوذر و مقــداد و عمــار کســی حضــور نداشــت. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ در 
ــردای آن روز  ــد. ف ــداری آب ریختن ــا مق ــر آن ه ــاختند و ب ــر س ــورت قب ــل ص ــع چه بقی
منافقــان قصــد نبــش قبرهــا را نمودنــد تــا قاتــالن آن حضــرت بــر پیکــر مطهــر دختــر 

پیامبــر؟ص؟ نمــاز بخواننــد! ولــی حضــرت علــی؟ع؟ بــه آن هــا اجــازه ندادنــد. )5(

دهم جمادی الثانی
 درگذشت مستنصر باهلل عبایس

 در روز دهــم جمادی الثانــی ســال 640 هـــ.ق مســتنصر بــاهلل ســی و ششــمین خلیفــه 
پــدران  بــر خــالف شــیوه  بــه خالفــت رســید  کــه  عباســی، درگذشــت. وی هنگامــی 
خویــش بنــای عــدل و داد نهــاد و بــه اهــل علــم بســیار احتــرام می گذاشــت و نیــز در 
بنــای مســاجد و تعمیــر پــل هــا و راه هــا نقــش داشــت. او در شــهر بغــداد در طــرف 
شــرقی رود دجلــه، مدرســه بــی نظیــری بنــا کــرد و چهــار مــدرس بــرای آن تعییــن نمــود 
تــا بــه چهــار مذهــب درس گوینــد. هــم چنیــن لشــکر عظیمــی در حــدود صد هزار ســواره 

ــود ســازد. )6( ــرد آورد کــه توانســت آن هــا را ناب ــار گ ــا تات ــرای جنــگ ب ب

سیزدهم جمادی الثانی
 وفات حضرت ام البننی؟س؟

در ســیزدهم جمادی الثانــی ســال 64 هـــ.ق حضــرت ام البنیــن؟س؟ همســر گرامــی 
امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ و مــادر بزرگــوار حضــرت قمر بنی هاشــم؟ع؟ رحلت فرمودنــد.)7(

علــی؟ع؟ پــس از شــهادت حضــرت زهــرا؟س؟ بــه ســفارش بــرادر خویــش عقیــل کــه بــه 
خانــدان هــا و انســاب عــرب بــه خوبــی آشــنا بــود، بــا فاطمــه کالبیــه ازدواج کردنــد و 
از ایــن بانــوی بزرگــوار چهــار فرزنــد بــه نام هــای عبــاس، جعفــر، عبــداهلل و عثمــان بــه 

دنیــا آمدنــد کــه جملگــی در واقعــه عاشــورا بــه شــهادت رســیدند.
حضــرت ام البنیــن؟س؟ پــس از اطــالع از حادثــه عاشــورا همــه روز بــه قبرســتان بقیــع 
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پدیــد آمــد کــه مالیکــه تــا آن روز چنــان نــوری را ندیــده بودنــد؛ لــذا نــام آن حضــرت را 
»زهــرا« گذاشــتند. )13(

بیست و یکم جمادی الثانی
 وفات حضرت ام کلثوم؟س؟

روز بیســت و یکــم جمادی الثانــی ســال 61 هـــ.ق، یعنــی چهــار مــاه پــس از بازگشــت 
کاروان حســینی از کربــال بــه مدینــه، حضــرت ام کلثــوم دختــر گرامــی امیرمؤمنــان 

علــی؟ع؟ رحلــت فرمودنــد.
صاحــب ریاحیــن الشــریعه می نویســد: »امیرمؤمنــان؟ع؟ آن مخــدره را بــه عــون بــن 

جعفــر طیــار تزویــج نمــود«.
حضــرت ام کلثــوم؟س؟ در واقعــه جــان ســوز کربــال حضــور داشــتند و در روز عاشــورا در 
کنــار خواهرشــان، حضــرت زینــب کبــری؟س؟ و دیگــر بانــوان بــه محافظــت از کــودکان 
و بازمانــدگان کاروان حســینی پرداختنــد. خطبــه ایشــان در کوفــه و مجلــس ابن زیاد 
و اشــعار آنحضــرت در قادســیه و قنســرین و مرثیــه هــای آن مخــدره در روز اربعیــن و 

بازگشــت بــه مدینــه، همگــی بــر عظمــت و شــجاعت آن مخــدره داللــت دارد.
ــی سراســر غــم  ــا دل ــه مدینــه ب ــوار ســرانجام بعــد از چهــار مــاه از ورود ب ــوی بزرگ آن بان
و انــدوه در مصایــب کربــال بــه ویــژه شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل 

الحســین؟ع؟ رحلــت فرمودنــد و در مدینــه بــه خــاک ســپرده شــدند. )14(

بیست و دوم جمادی الثانی
 مرگ ابوبکر بن ایب قحافه

در روز بیســت و دوم جمادی الثانــی ســال 13 هـــ.ق ابوبکــر بــن ابــی قحافــه در 67 
ســالگی مــرد )15(. او نخســتین کســی بــود کــه بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی اســالم؟ص؟ 
بــه انتخــاب اعضــای ســقیفه ننگیــن بنــی ســاعده بــه خالفــت رســید. ایــن انتخــاب 

دوران حمل
 حضــرت فاطمــه؟س؟ در دوران حمــل از داخــل شــکم بــا مــادر خویــش صحبــت 
می فرمودنــد و او را دل داری می دادنــد و بــه صبــر و پایــداری دعــوت می فرمودنــد. 
رســول خــدا؟ص؟ بــه خدیجــه فرمودنــد: »جبرئیــل بــه مــن بشــارت داد کــه ایــن مولــود 
دختــر و وجــودی پــاک و بــا برکــت اســت. خداونــد متعــال نســل مــرا از او قــرار می دهــد 
و از نســل او امامانــی در امــت قــرار خواهــد داد کــه بعــد از پایــان یافتــن وحــی او، 

جانشــینانش در روی زمیــن باشــند«. )12( 
در تاریــخ چنیــن آمــده اســت: هنگامــی کــه آثــار وضــع حمــل در خدیجــه ظاهــر شــد، 
ســراغ زنــان قریــش فرســتاد، ولــی کســی بــرای کمــک او نیامــد؛ چــرا کــه آن هــا بــه 
ازدواج خدیجــه بــا پیامبــر؟ص؟ راضــی نبودنــد. خدیجــه از ایــن برخــورد آن هــا غــم 
نــاک شــد کــه در همیــن حــال چهــار زن بلنــد بــاال و سراســر نــور بــر او وارد شــدند و 
گفتنــد: »ای خدیجــه! غمگیــن مبــاش کــه مــا فرســتادگان پــروردگارت هســتیم؛ مــا 
خواهــران توایــم. مــن ســاره هســتم و ایــن آســیه دختــر مزاحــم و هــم نشــین تــو در 
بهشــت و ایــن مریــم دختــر عمــران و ایــن صفــورا دختــر شــعیب اســت؛  خداونــد مــا را 

بــه نــزد تــو فرســتاده تــا تــو را یــاری نماییــم«.
فاطمه؟س؟ به دنیا آمد!

حضــرت خدیجــه کبــری؟س؟ فاطمــه زهــرا؟س؟ را پــاک و پاکیــزه بــر زمیــن نهــاد؛ در این 
هنــگام نــوری از وجــودش درخشــید کــه تمــام خانــه هــای مکــه را روشــن کــرد و ایــن 
ــد،  ــده بودن ــه؟س؟ آم ــاری خدیج ــه ی ــه ب ــان ک ــید. آن زن ــرب درخش ــرق و غ ــور در ش ن
مولــود را بــا آب کوثــر شســت و شــو دادنــد و در پارچــه ســفیدی کــه بــوی مشــک و 
عنبــر از آن ســاطع بــود پیچیدنــد. هنگامــی کــه فاطمــه لــب بــه ســخن گشــود، 
چنیــن فرمــود: »اشــهد ان ال الــه اال اهلل و ان ابــی رســول اهلل ســید االنبیــاء و ان بعلــی 
ســید االوصیــاء و ان ولــدی ســید األســباط«. آن گاه بــه یکایــک آن زنــان بهشــتی بــا 
اسمشــان ســالم کــرد. آنــان بــر چهــره او تبســم کردنــد و در آســمان نــوری درخشــان 
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ــش  ــتباهات و جنایت های ــر اش ــرگ، ب ــگام م ــر هن ــه ابوبک ــت ک ــده اس ــل ش ــن نق چنی
تأســف می خــورد کــه از آن جملــه بارهــا می گفــت: »ای کاش خانــه فاطمــه را تفتیــش 

نکــرده بــودم«. )19(

بیست و هفتم جمادی الثانی
1- شهادت عیل بن حممد باقر ؟ع؟

روز بیســت و هفتــم جمادی الثانــی ســال 116 هـــ.ق، ابوالحســن علــی بــن محمــد 
الباقــر ؟ع؟ در اردهــال کاشــان بــه شــهادت رســید. )20( چنیــن نقــل شــده اســت کــه 
ــی کاشــان نامــه ای  عــده ای از دوســتان و شــیعیان اهل بیــت علیهم الســالم از اهال
خدمــت امــام باقــر؟ع؟ نوشــتند کــه چــون مــا از شــما دور هســتیم یکــی از آقــازادگان 
خــود را بــرای راهنمایــی و تربیــت و تعلیــم احــکام بــه دیار ما بفرســتید. امــام باقر؟ع؟ 
فرزنــد بزرگــوار خویــش، جنــاب علــی بــن محمــد ؟ع؟ را بــه جانــب آن هــا فرســتادند.
کــه  شــد  ایشــان  از  نظیــری  بــی  اســتقبال  کاشــان  بــه  حضــرت  آن  ورود  هنــگام 
پــاک  از آن ســالله  بــرای اســتقبال  از مــردم  نوشــته اند در حــدود شــش هــزار نفــر 
خانــدان پیامبــر؟ص؟ جمــع شــده بودنــد. آن جنــاب در مســجد کاشــان مشــغول بــه 
هدایــت مــردم شــدند و شــیعیان از شــهرهای اطــراف نیــز بــرای دیــدارش بــه آن جــا 
می آمدنــد و کرامــات زیــادی از ایشــان مشــاهده می نمودنــد. آن بزرگــوار نامــه هایــی 
بــرای پــدر بزرگوارشــان بــه مدینــه نوشــتند و از حــاالت خــود و شــیعیان بــرای آن 

حضــرت گــزارش دادنــد.
باالخــره دو ســال پــس از شــهادت امــام باقــر؟ع؟، جنــاب علــی بــن محمــد بــه همــراه 
مــورد حملــه مأمــوران  و منســوبان آن حضــرت  و موالیــان  از دوســتان  عــده ای 

ــیدند. )21( ــهادت رس ــه ش ــی ب ــه همگ ــد ک ــرار گرفتن ــی ق حکومت
هــم اکنــون بــارگاه باشــکوه جنــاب علــی بــن محمــد در اردهــال کاشــان محــل زیــارت 

عاشــقان و ارادتمنــدان خانــدان رســالت و والیــت می باشــد.

بــه گونــه ای بــی حســاب بــود کــه عمــر بــا آن کــه خــود عنصــر اصلــی جریــان ســقیفه 
ــون  ــت، همچ ــورت و دق ــر، مش ــدون تدبی ــری ب ــر ام ــا ابوبک ــت ب ــت: »بیع ــود می گف ب
زمــان جاهلیــت بــود کــه خداونــد مســلمانان را از شــر آن حفــظ کــرد! هــر کــس چنیــن 

ــرد او را بکشــید!« )16( کاری را تکــرار ک
مــدت خالفــت غصبــی ابوبکــر دو ســال و چهــار مــاه بــه طــور انجامیــد کــه در ایــن 
مــدت جنایــت هــای بزرگــی مرتکــب شــد کــه قلــم از ذکــر آن قاصــر اســت کــه از آن 

جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
1. غصب خالفت

2. اذیت و آزار پاره تن پیامبر خدا؟ص؟ حضرت فاطمه زهرا؟س؟
3. غصب فدک

4. ســاختن حدیــث جعلــی »انــا معاشــر االنبیــاء ال نــورث مــا ترکنــا صدقــه« و نســبت 
دادن آن بــه پیامبــر؟ص؟

5. تخلف از لشکر اسامه و ناراحت کردن نبی گرامی اسالم؟ص؟
6. آتش زدن احادیث پیامبر؟ص؟

7. دستور هجوم به خانه حضرت زهرا؟س؟ در جریان سقیفه؛
8. سکوت در برابر جنایت فجیع خالد بن ولید و... )17(

ــاره  ــا درب ــرد ت ــه ابوبکــر قبــل از مــردن، عثمــان را طلــب ک چنیــن نقــل شــده اســت ک
خالفــت وصیــت نامــه ای بنویســد تــا پــس از او خالفــت از آن عمــر بــن خّطــاب باشــد! 
ابوبکــر کلمــه ای گفــت و بــی هــوش شــد؛ بقیــه را عثمــان از پیــش خــودش نوشــت کــه 
امــر خالفــت پــس از ابوبکــر بــا عمــر بــن خطــاب اســت. هنگامــی کــه ابوبکــر بــه هــوش 

آمــد، عثمــان را دعــا کــرد کــه آن چــه او می خواســته نوشــته اســت. )18(
بایــد پرســید: چــرا آن هنــگام کــه پیامبــر خــدا؟ص؟ در روزهــای آخــر عمرشــان کاغــذ و 
قلــم خواســتند تــا بــار دیگــر وصــی بعد از خــود را معرفــی نمایند، برخی نســبت هذیان 

بــه آن حضــرت دادنــد و بــا ایجــاد ســر و صــدا مانــع از ایــن کار شــدند؟!
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2- وفات حضرت سید حممد فرزند امام هادی؟ع؟
در بیســت و نهــم جمادی الثانــی ســال 252 هـــ.ق حضــرت ســید محمــد فرزنــد 
برومنــد امــام هــادی؟ع؟ در ســامرا وفــات نمــود. )25( جاللــت قــدر و منزلــت ســید 
محمــد بــه حــدی بــود کــه عــده ای از شــیعیان گمــان می کردنــد کــه بعــد از امــام 
پــدر  زمــان  در  ایشــان  رحلــت  بــا  ولــی  بــود؛  امــام خواهــد  بزرگــوار  آن  هــادی؟ع؟ 
بزرگوارشــان بــر همــه معلــوم شــد کــه امــام حســن عســکری؟ع؟ امــام پــس از ایشــان 
اســت. امــام عســکری؟ع؟ عالقــه بســیاری بــه بــرادرش جنــاب ســید محمــد داشــت 

ــد. ــر ش ــیار متأث ــات او بس ــه در وف ک
بعــد از آن کــه تشــییع نمایانــی از پیکــر جنــاب ســید محمــد بــه عمل آمــد، آن حضرت 
را در آبــادی »بلــد« در شــش فرســخی ســامرا بــه خــاک ســپردند کــه هــم اکنــون حــرم 
ــه  ایشــان در آن جــا معــروف و دارای گنبــد و صحــن و غرفــه هــای متعــدد اســت و ن
بــه زیــارت آن بزرگــوار مشــرف  تنهــا دوســتان اهل بیــت عصمــت و طهــارت ؟مهع؟ 
می شــوند و کرامــات زیــادی از آن حضــرت مشــاهده می نماینــد، بلکــه نــزد اهــل 
تســنن نیــز بســیار مــورد احتــرام اســت و پیوســته بــرای حاجــات خویــش، نســبت بــه 

ــه ایشــان نمــی خورنــد. )26( ــز قســم دروغ ب ــذر می کننــد و هرگ آن جنــاب ن

2- شهادت امام هادی؟ع؟
ــی ســال 254 هـــ.ق امــام هــادی؟ع؟  ــر روایتــی در بیســت و هفتــم جمادی الثان بناب
در 42 ســالگی بــه دســتور معتــز عباســی مســموم شــدند و بــه شــهادت رســیدند و در 

خانــه خویــش در ســامرا بــه خــاک ســپرده شــدند. )22(

بیست و نهم جمادی الثانی
1- هالکت ولید بن یزید

 روز بیســت و نهــم جمادی الثانــی ســال 126 هـــ.ق ولیــد بــن یزیــد - یکــی دیگــر از 
خلفــای بنــی عبــاس - در جریــان جنگــی کــه بیــن لشــکریان او و ســپاهیان یزیــد بــن 

ولیــد صــورت گرفــت بــه صــورت ناگــواری بــه هالکــت رســید. )23(
نیــز نقــل شــده اســت کــه ولیــد مــردی ملحــد و معــروف بــه فســق و فجــور بود کــه حتی 
بــه ظواهــر اســالم هــم مقیــد نبــود و پیوســته بــه شــراب خــوردن اشــتغال داشــت. در 
کتــاب هــای تاریــخ چنیــن آمــده اســت کــه دســتور مــی داد حوضــی را مملــو از شــراب 
کننــد تــا هنگامــی کــه وجــد و ســرور بــر او غالــب می شــد، خــودش را در آن حــوض 
می افکنــد و تــا حــد امــکان شــراب می خــورد. در کتــاب هــای اهــل تســنن چنیــن 
نقــل شــده اســت کــه یــک شــب مــؤذن اذان صبــح گفــت؛ ولیــد برخاســت و شــراب 
خــورد و بــا جاریــه ای کــه هــم مســت بــود نزدیکــی کــرد و قســم یــاد نمــود کــه بایــد آن 
ــه  ــاند و آن جاری ــه وی پوش ــودش را ب ــاس خ ــد؛ پــس لب ــاز بخوان ــا مــردم نم ــه ب جاری
ــا  ــت ب ــام جماع ــوان ام ــه عن ــتاد و او ب ــجد فرس ــه مس ــود ب ــم ب ــب ه ــه جن ــت را ک مس
مــردم نمــاز خوانــد!! شــدت فســق و فجــور او بــه حــدی رســید کــه بــا محــارم خــود نیــز 

نــکاح می کــرد و از ایــن کار هیــچ ابایــی نداشــت! )24(
آری! بایــد گفــت کــه جنایــت اهــل ســقیفه کار اســالم را بــه ایــن جــا رســاند کــه چنیــن 
افــراد فاســق و فاجــری بــر مســند خالفــت مســلمانان تکیــه زدنــد کــه ســر تــا پــا فســاد و 

ظلــم بودنــد و خــود آمــوزگار شــیطان بــه شــمار می رفتنــد.
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می شــوند. در ایــن میــان، آن دســته از وقایــع و حوادثــی کــه ریشــه در اخــالص و 
توحیــد دارنــد، باقــی مانــده و موجــی برخاســته از ناپیداکرانــه ی موجودیــت آن هــا، 
در بســتر تاریــخ، ســاری و جــاری می شــود؛ چنــان کــه جهــاد عاشــوراییان، همــه 

ــید. ــم درخش ــه عوال ــت و در هم ــا را دربرگرف ــن ه ــه زمی ــا و هم روزه
جلوه هــای رفتــاری فاطمــه ؟س؟ در محیــط خانــه و خانــواده نیــز جهــادی دیگــر بــود 
کــه لوحــی از اندیشــه و حســن ســلوک را در برابــر همــه قــرون و اعصــار گشــود. وقتــی 
چنیــن زنــی پــا بــه خانــه بخــت می گــذارد و بــر عــرش همســری و مــادری می نشــیند، 
لحظــه لحظــه ی حیاتــش، تاریــخ و جغرافیــای آرمانــی تریــن خانــواده را رقــم می زنــد 

و ســرای او در سرســرای تاریــخ، اســوه می شــود.
از  فاطمــه ؟س؟  اســت.  فاطمــه ؟س؟  حیــات  جاودانگــی  ســّر  مهمتریــن  اخــالص، 
ــن  ــق تری ــرت ؟س؟ موف ــود. حض ــد، اراده نفرم ــز خداون ــش، ج ــات خوی ــات و مم حی
بانــوی هســتی در کامروایــی از زندگــی، عشــق همســر و فرزنــد بــود و از آن جــا کــه 
حیــات خانوادگــی خــود را نیــز بــرای خداونــد می خواســت، چنیــن دعــا می فرمــود:
ً لــی، اللهــم انــی 

 لــی و توفنــی اذا کانــت خیــرا
ً
»... احینــی مــا عملــت الحیــاة خیــرا

»خداونــدا،  ص225(،  ج91،  1404ق:  )مجلســی،  االخــالص...«  کلمــة  اســألک 
مادامی کــه می دانــی در زندگــی مــن خیــری اســت، مــرا زنــده بــدار و آن زمــان کــه 
مــرگ بــرای مــن بهتــر اســت، مــرا بمیــران. خــدای مــن، مــن از تــو کلمــه ی اخــالص را 

دارم.« مســئلت 
معمــواًل زنانــی کــه از کانــون خانــواده ارضــا شــده و کامرواینــد، چنــان بــه زندگــی دل 
می بندنــد و از آن خرســندند کــه آن را بــا چیــز دیگــری معاملــه نمی کننــد؛ ولــی فاطمه 
؟س؟، حیــات خــود را بــا خداونــد معاملــه کــرد. وی در همــه ی اعمــال و رفتــارش جــز 
محبــت و رضایــت دوســت، چیــزی در نظــر نداشــت و تحقــق ایــن معنــا را از درگاه 
دوســت تقاضــا نمــوده و می فرمــود: »اللهــم انــی اســئلک بماتحــب و ترضــی.« )شــیخ 
االســالمی، 1377: ص227( فاطمــه ؟س؟ عشــق و محبــت بــه همســر و فرزندانــش را 

چکیده
بــه  الگوبــرداری از ســیره ی حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟، بهتریــن طریــق معرفــت 
خطــوط اساســی خانــواده ی آرمانــی اســت. مکتــب فاطمــی؟س؟ بــه لحــاظ تعالــی 
برقــراری اتحــاد عقــل عملــی بــا عقــل نظــری، ایــن قابلیــت را دارد کــه با مراجعــه به آن 
بتــوان بــه معــارف جزئــی در پرتــو معــارف کلــی دســت یافــت و در همــه ی امــور زندگــی 
از آن بهــره جســت. نوشــتار حاضــر، در راســتای شــناخت مهمتریــن عوامــل تحکیــم 
خانــواده، ابتــدا مقدمــات و مبانــی آن را در ســنت و نگــرش حضــرت زهــرا؟س؟ بــه 
بحــث می گــذارد و بــه مباحثــی همچــون بینــش توحیــدی فاطمــه ؟س؟ نســبت بــه 
ــر صــواب بــودن مقدمــات ازدواج و اعتمــاد و اطمینــان بــه دوام ازدواج  ــواده، ب خان
ــاری و  ــای رفت ــوه ه ــواده در جل ــم خان ــل تحکی ــان عوام ــرانجام در بی ــردازد و س می پ
گفتــاری حضــرت زهــرا؟س؟، مســائلی از قبیــل تدبیــر در حســن ســلوک بــا همســر، 
حمایــت و دفــاع از همســر، حفــظ مراتــب حجــاب، تقســیم کار در خانــواده و... را 

ــرار می دهــد. مــورد بحــث ق

مقدمه
تاریــخ، موطــن حادثــه هــا و زمــان، بســتر ظهــور و بــروز پدیده هاســت؛ پدیــده هایــی 
کــه دم بــه دم بــه ســان قطــره یــا موجــی بــه ســواحل تاریــخ برخــورد کــرده و محــو 

آرمان پذیری خانوادٔه مکتب فاطمی؟س؟

مهدیه سادات مستقیمی
دانش آموخته دکترای عرفان، عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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پیشــنهاد پیامبــر؟ص؟ مبنــی بــر جایگزیــن نمــودن اذکار و تســبیحات بــه جــای خــادم 
مواجــه می شــود، چنیــن می فرمایــد: »رضیــت عــن اهلل و رســوله، رضیــت عــن اهلل و 
رســوله، رضیــت عــن اهلل و رســوله.« )شــیخ بهایــی، 1411ق: ص49( ایشــان ســه بــار 
می فرمایــد: »مــن بــه آن چــه کــه خــدا و رســول؟ص؟ راضــی انــد، رضایــت می دهــم.«

فاطمــه؟س؟ محبــت فرزنــدان و پــاره هــای قلــب خــود را نیــز بــا خداونــد معاملــه 
می کــرد. چنــان کــه وقتــی پیامبــر؟ص؟ ایشــان را از ماجرای شــهادت امام حســین؟ع؟ 
و واقعــه ی خونبــار کربــال آگاه فرمــود، فاطمــه ؟س؟ کلمــه اســترجاع را بــر زبــان جــاری 
کــرد و گریســت و آن گاه فرمــود: »یــا ابــة! ســّلمت و رضیــت و توّکلــت علــی اهلل« )کوفــی، 
1410ق: ص55(، »پــدرم، مــن تســلیم شــدم و رضایــت دادم و بــه خداونــد تــوکل 

می کنــم.«
ــدا  ــت خ ــا رضای ــش را ب ــه ی محبت ــودش و هم ــه ی وج ــه هم ــی ک ــت کس ــلم اس مس
معاملــه می کنــد، بــه آن جــا می رســد کــه خداونــد رضایــت او را مــالک رضایــت خــود و 

غضــب وی را معیــار غضــب خــود قــرار می دهــد.
بینــش فاطمــی در انتزاعــی تریــن الیــه هــای فلســفی و معرفتــی، بــا مســائل عینــی و 
واقعیــت هــای ملمــوس در ارتبــاط اســت. ابعــاد نظــری شــخصیت جامــع حضــرت 
پیونــدی  ایشــان،  همســرداری  و  خانوادگــی  مســائل  ی  عرصــه  بــا  فاطمــه؟س؟ 
ناگسســتنی و معنــی دار دارد. حضــرت فاطمــه؟س؟ الگــوی جامــع شــخصیت زن 
ــه همــه ی مناســبت هــای اســتغراق در بحــر توحیــد و  مســلمان اســوه ای اســت ک
ــم کثــرت جمــع کــرده اســت. وجــود  ــه عال ــا تمامی شــئونات مربــوط ب وحدانیــت را ب
بــی کرانــه ی حضــرت فاطمــه زهــرا ؟س؟، مجموعــه ای صالــح و کامــل از تجســم همــه 

خوبــی هــا و زیبایــی هــا اســت.
یکپارچگــی و وحــدت شــخصیت در وجودهــای مبــارک و متعالــی، در چنــان اوجــی 
اســت کــه همــه ی حــرکات و ســکنات در پرتــو آن، یــک معنــای خــاص پیــدا می کنــد 
و آن معنــی چیــزی جــز عبودیــت و عشــق ورزی بــه حقیقــت الحقایــق نیســت. 

نیــز، در ظــّل محبــت خداونــد طلــب می کــرد؛ چنــان کــه در مقــام نیایــش بــا خداونــد 
کــه منتهــای آرزویــش بــود، ایــن ســان مناجــات می کــرد: »اللهــم اجعلنــا ممــن کانــه 
یــراک الــی یــوم القیامــة الــذی فیــه یلقــاک و التمتنــا اال علــی رضــاک. اللهــم واجعلنــا 
ممــن اخلــص لــک بعلمــه و احبــک فی جمیــع خلقــه...« )مجلســی، 1404ق: ج87، 
ص338(، »خدایــا! مــرا قــرار بــده از کســانی کــه تــو را تــا روز قیامــت )کــه در آن روز 
همــه مشــاهده ات می کننــد( در نظــر دارنــد و مــا را بــه جــز بــر حــال رضایــت خــودت 
نمیــران. خــدای مــن، مــا را از کســانی قــرار بــده کــه عمــل خودشــان را بــرای تــو خالــص 

می نماینــد و تــو را در همــه ی خالیــق دوســت دارنــد.«
فــراز شــریف »واحبــک فــی جمیــع خلقــه«، بــا تحلیــل عرفانی، حائــز نکات بســیار بلند 
توحیــدی اســت و نشــان دهنــده ی ایــن معناســت کــه ایــن بانــوی موحــد و مخلــص، 
خداونــد را در مظاهــر خلقــی می دیــده و محبــت او بــه مظاهــر خلــق نیــز بــه واســطه 
حــب ذاتــی بــه ذات ظاهــر بــوده اســت، نــه بــه مظهــر؛ یعنــی حــد واســط محبــت 
فاطمــه؟س؟ بــه همســر و فرزندانــش نیــز، چیــزی جــز محبــت خداونــد نبــوده اســت.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

ــی؟ع؟،  ــه همســرش، عل ــبت ب ــه نس ــادی ک ــیار زی ــه ی بس حضــرت؟س؟ در اوج عالق
داشــت، در فرازهایــی از ســخنان و مناجاتــش پــرده از الیــه هــای درونــی قلــب خــود 
ــا رب لیســت مــن احــد غیــرک تثلــج بهــا صــدری و تســّر  ــد: »ی برمــی دارد و می فرمای
بهــا نفســی و تقربهــا عینــی«، »خداونــدا، هیــچ احــدی بــه جــز تــو ســینه ام را خنــک 
ــرا  ــم م ــو چش ــز ت ــس ج ــچ ک ــد و هی ــادمان نمی نمای ــرور و ش ــم را مس ــد و نفس نمی کن

روشــنی نمی دهــد.« )قیومــی، 1374: ص48(
حضــرت فاطمــه؟س؟ در زندگــی خانوادگــی، هــر وقــت تقاضایــی داشــت، آن را بــا 
رضایــت خــدا می ســنجید و رضایــت خــدا را بــر رضایــت خویــش مقــدم می دانســت. 
بــا  وقتــی  خــادم،  تقاضــای  مثــل  مشــروع،  حاجــت  یــک  در  نمونــه،  عنــوان  بــه 
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مبانی و مقدمات تحکیم خانواده در نگرش و سنت حضرت زهرا؟س؟
الف. بینش توحیدی فاطمه؟س؟ نسبت به خانواده

ــرد. ایــن  ــه ســر می ب حضــرت فاطمــه ؟س؟ در واالتریــن درجــات بینــش توحیــدی ب
بانــوی »غیــب و شــهود« و ایــن ملکــه ی »بــود و نمــود«، هــر حســن مرتبتــی را در 
ســلوک خانوادگــی، مرهــون بینــش توحیــدی می دانســت. زیــرا چنــان کــه اشــاره 
شــد، معرفــت کلــی و معرفــت جزئــی در گســتره ی شــناخت فاطمی هیــچ گسســتی 
ــدگاه  ــاج شــهزادگی در ســاحت دی ــه ت ــدارد. وجــود نازنیــن فاطمــه؟س؟ از آن جــا ک ن
توحیــدی بــر ســر داشــت، بــه الهــام ربــوی، بــر تمــام رمــز و رازهــای کدبانوگــری و تدبیــر 
منــزل احاطــه یافــت و خــود در ایــن رابطــه می فرمایــد: »الحمــدهلل الــذی لــم یجعلنــی 
متحیــرة فــی امــر مــن امــوری«، »حمــد خدایــی را کــه مــرا در هیــچ یــک از اموراتــم 

متحیــر و ســرگردان نگذاشــت.« )قیومــی، 1374: ص122(
در مقــام صدیقیــن، موحــد همــه حقایــق را در پرتــو حــق مطلــق مالحظــه می کنــد و 
جــز یــار در دیــار هســتی، دّیــاری نمی بینــد. صــدق، عامــل انکشــاف بعضــی از حقایــق 
و کشــف مغّیبــات بــرای صدیقیــن اســت؛ چنــان کــه حضــرت یوســف؟ع؟ در پرتــو 
مقــام صدیقّیــت خویــش، صــور مثالــی حقایــق جزئــی را در رویاهــا و منامــات دریافــت 
می فرمــود و البتــه غیــر از تعبیــر خــواب، بــر علــوم دیگــری نظیــر علــم مملکــت داری 
ــت  ــن اس ــت ای ــام صّدیقّی ــی مق ــرات وضع ــت. از اث ــراف داش ــز اش ــن نی ــظ خزای و حف
کــه صّدیــق در مقــام امــور جزئــی و شــئون عالــم کثــرت نیــز، از آگاهــی هــای ژرف و 

حکمت هــای شــگرفی برخــوردار می شــود.
حضــرت فاطمــه؟س؟ دارای باالتریــن مرتبــه ی صّدیقّیــت اســت. از ایــن رو، وجــود 
مبــارک ایشــان بــه »صدیقــه کبــری« لقــب یافــت. امــام صــادق؟ع؟ در ایــن بــاره 
می فرمایــد: »هــی صدیقةالکبــری و علــی معرفتهــا دارت القــرون االولــی«، »حضــرت 
فاطمــه؟س؟ صدیقــه کبــری اســت و عصرهــا و نســل هــای پیشــین بــر محــور شــناخت 
ایــن  اقتضــای  برحســب  ص65(  ج1،  )مهاجــر، 1413ق:  می گــردد.«  او  معرفــت  و 

معنــای احتــرام بــه همســر و رحمــت بــر فرزنــد، در وجــود حضــرت فاطمــه؟س؟، 
ــر جلــوه هــای او نــدارد. بنابرایــن، نظــام  معنایــی جــز احتــرام بــه خالــق و رحمــت ب
رفتــاری فاطمــی در شــئونات خانوادگــی، متشــکل، منســجم و یکپارچــه اســت. 
بخــش توحیــدی ایــن نظــام، مجموعــه ای دقیــق اســت کــه در آرمانــی ترین اشــکال، 
ســازمان یافتــه اســت و بیــن اجــزای ایــن رفتــار، هیــچ نــوع خلــل، تضــاد و تضاربــی 
وجــود نــدارد و بــه همیــن جهــت، ســازمان نظــام منــد ســیره ی فاطمــی در شــئونات 
را  از آن قوانیــن عمومــی و خصوصــی  بتــوان  کــه  را دارد  قابلیــت  ایــن  خانوادگــی، 
انتــزاع نمــود. روابــط کوچــک و بــزرگ داخلــی یــا خارجــی ایــن ســازمان رفتــاری، اهلل 
محــوری اســت و خداونــد در همــه ی شــبکه هــای ارتباطــی، جلــوه هــای فعــل و 
قــول و تقریــر فاطمی حضــور دارد. در کانــون خانــه و خانــواده وی، خــدا مــوج می زنــد 
و پــروردگار عامــل مهــم بســتگی همــه ی اجــزای اندیشــه فاطمی اســت. عاملــی کــه 
ســبب جامعیــت عمــل و نظــر در وجــود حضــرت فاطمــه؟س؟ می شــود، فقــط و فقــط 

خداونــد اســت.
اغلــب شــخصیت هــا تنهــا در معــدودی از ســویه هــا و زمینــه هــای وجــودی خــود 
ــه دارای اعتــدال و جامعیــت نیســتند، نمی تواننــد  ــه بلــوغ می رســند و از آن جــا ک ب
از معــارف نظــری خــود در رابطــه بــا کــم و کیــف انجــام اعمــال مــدد گیرنــد. بنابرایــن، 
چــون حیطــه ی عقــل نظــری و عقــل عملــی ایشــان از هــم جــدا اســت، نمی تواننــد 
معرفــت کلــی را بــا معــارف جزئــی درآمیزنــد و هرچنــد کــه در وادی اندیشــه پیشــتازند، 
لیکــن در عرصــه و میــدان عمــل توانمنــد نیســتند؛ امــا در شــخصیت هــای متعالــی، 
از آن جــا کــه بــه اتحــاد عقــل عملــی و عقــل نظــری رســیده انــد، معــارف جزئــی در پرتــو 

معــارف کلــی روشــن می شــود.
ــی؟س؟  ــیره ی فاطم ــزع از س ــن منت ــان قوانی ــا بی ــا ب ــت ت ــدد اس ــر درص ــتار حاض نوش
کــه ســبب تحکیــم خانــواده می شــود، نمــادی بــرای تشــکیل خطــوط اساســی یــک 

خانــواده آرمانــی ترســیم کنــد.
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االســالمی، 1377: ص273( و روزی که علی؟ع؟ از وی پرســید: چرا از رنج گرســنگی 
و بــی طعــام مانــدن خانــه، وی را باخبــر نکــرده اســت؛ آن بانــو در پاســخ نفرمــود کــه 
علــی جــان مــن از تــو شــرم می کنــم؛ بلکــه فرمــود: »یــا ابالحســن! انــی الســتحیی مــن 
الهــی ان اکلــف نفســک مــاال تقــدر علیــه«، »ای ابالحســن! مــن از خــدای خــود شــرم 

می کنــم کــه بــه تــو تکلیفــی کنــم کــه تــو قــادر بــر انجــام آن نیســتی.«

ب. بر صواب بودن مقدمات ازدواج
یکــی از علــل مؤثــر در تحکیــم خانــواده، خالــی بــودن پیشــینه ی ازدواج و مقدمــات 
آن از خلــل و فســاد اســت. هرچــه نــور خــدا، نــور محبــت و صداقــت در ایــن پیشــینه 
شــعله ورتــر باشــد، امیــد ایــن کــه ایــن نــور در سراســر زندگــی مشــترک زوجیــن تجلــی 
کنــد، بیشــتر اســت. چنــان چــه یکــی از عوامل مهــم تزلزل خانــواده ها، مــورد مطالعه 
قــرار گیــرد، روشــن می شــود کــه در بســیاری از ازدواج هــای ناموفــق، مقدمــات غلــط 
و نابجایــی وجــود داشــته کــه بــذر ســیاهی هــا و کــدورت هــا را حتــی قبــل از ازدواج در 
ــر زندگــی حضــرت فاطمــه؟س؟ نشــان  ــی ب زمیــن آن افشــانده اســت. مــروری اجمال
می دهــد کــه ممّهــدات ازدواج ایشــان در کمــال تعالــی و نورانیــت بــوده انــد. در ذیــل 

بــه نمونــه ای از آن هــا اشــاره می شــود:
1. رضایت زوجین نسبت به اصل ازدواج

ــر در اندیشــه ی یکــی از زوجیــن، ناخشــنودی و نارضایتــی از اصــل ازدواج وجــود  اگ
داشــته باشــد، ایــن عامــل، تأثیــرات منفــی بســیاری در زندگــی مشــترک باقــی خواهد 
گذاشــت. هــم چنیــن اگــر ایــن خشــنودی و رضایــت، رضایتــی الهــی نباشــد، بــاز هــم 
ایــن ازدواج، ریشــه ی مســتحکمی نخواهد داشــت. بنابرایــن، اگــر دختــری بــا اجبــار 
خانــواده ازدواج کنــد و خــود تمایلــی بــه آن نداشــته باشــد یــا بــه واســطه عالقه و میل 
ــن و  ــاظ دی ــه لح ــه ب ــی ک ــود، در حال ــر وی ش ــردی، همس ــال م ــاه و جم ــال، ج ــه م ب
خلــق از او رضایتــی نــدارد، ایــن ازدواج، ازدواج ممدوحــی نمی توانــد باشــد و ســبزی 

مقــام، ایشــان در زمینــه ی حکمــت عملــی، بیشــترین اشــراف را بــه رمــوز تدبیــر 
منــزل، همســرداری و تربیــت فرزنــد داشــتند و ســیره ی خانوادگــی ایشــان نیــز، 

ــوده اســت. ــی تریــن آییــن هــا و روش هــا ب آرمان
یکــی از بنیانــی تریــن و ریشــه دارتریــن مبانــی تحکیــم خانــواده ایــن اســت کــه بینــش 
ازدواج،  ی  پیشــینه  باشــد.  توحیــدی  بینشــی  خانــواده،  بــه  نســبت  مــرد  و  زن 
خواســتگاری، مــالک هــای همســرگزینی، مهــر، جهــاز و...، همــه و همــه در زندگــی 
فاطمــه؟س؟ توحیــدی اســت و نــور الهــی سراســر عناصــر و شــاخصه هــای زندگــی 
تاریــخ همــه  را در سرســرای  پیــام  ایــن  و  را می پوشــاند  خانوادگــی حضــرت؟س؟ 
همســران، طنیــن انــداز می نمایــد کــه رکیــن تریــن و اســتوارترین عمــاد در اســتحکام 

زندگــی خانوادگــی را می بایســت در عرصــه ی بینــش توحیــدی جســتجو کــرد.
فاطمــه؟س؟ جــز خــدا را نمی دیــد و در همــه لحظــات حیــات پاکــش، جــز خــدا و 
رضایــت وی را طلــب نمی کــرد. شــئونات زندگــی او نیــز در ســایه ســار خدادوســتی 
و خداپرســتی، بالنــده می شــد. خــود دربــاره ی احــوال توحیــدی و عرفانــی اش 
می فرمایــد: »شــغلنی عــن مســئلته لــّذة خدمتــه، الحاجــة لــی غیرالنظــر الــی وجهــه 
الکریــم« )دشــتی، 1375: ص99(، »لذتــی کــه از خدمــت حضــرت حــق می بــرم، مــرا 
از هــر خواهشــی بــاز داشــته اســت و حاجتــی جــز ایــن نــدارم کــه پیوســته ناظــر جمــال 

ــد باشــم.« ــا و واالی خداون زیب
ــی فاطمــه؟س؟ را  ــه هــای دل الهوت ــی تریــن الی ــد، نهان ایــن چنیــن محبــت خداون
ــرای وی تفســیر  ــو محبــت خــدا ب ــد در پرت ــود و حــب همســر و فرزن سرشــار نمــوده ب
می شــد؛ چنــان کــه اصــل انتخــاب علــی؟ع؟ بــه همســری نیــز، جــز داعیــه ی اخــالص 
نبــود. از ایــن رو، هنگامی کــه بــه واســطه ی انتخــاب علــی؟ع؟، در معــرض طعــن 
زنــان قریــش قــرار گرفــت، عــرض حالــی بــه خدمــت حضــرت رســول؟ص؟ بــرد و آن گاه 
ــوله«،  ــی اهلل و رس ــا رض ــت بم ــود: »رضی ــد زد و فرم ــرد؛ لبخن ــد ک ــمان بلن ــه آس ــر ب س
)شــیخ  انــد.«  راضــی  آن  بــه  خــدا؟ص؟  رســول  و  خــدا  چــه  آن  بــه  شــدم  »راضــی 
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ــت. ــد داش ــر خواه ــودآگاه( تأثی ــا ناخ ــودآگاه ی ــا )خ ــترک آن ه ــی مش زندگ
زندگــی حضــرت فاطمــه ؟س؟ از ایــن ضمانــت محکــم برخــوردار بــود و رضایــت و 
ــیده  ــس پوش ــچ ک ــر هی ــی؟ع؟ ب ــا عل ــه ؟س؟ ب ــر؟ص؟ از ازدواج فاطم ــنودی پیامب خش
نبــود. پیامبــر؟ص؟ در همــه مراحــل زندگــی ایــن زوج، بــه عنــوان یــک عقــل مجــرب، از 
تــداوم ایــن ازدواج حمایــت می فرمودنــد و در رفــع مشــکالت ایشــان می کوشــیدند.

3. عدم توجه به ارزش های باطل و دروغین در مراسم ازدواج
از دیگــر عوامــل مؤثــر در اســتحکام خانــواده، عــدم توجــه بــه ارزش هــای باطــل و 
دروغیــن در مقدمــات ازدواج، نظیــر تعییــن مهریــه، تهیــه جهــاز، برگــزاری مراســم 
ازدواج و... اســت. بررســی هــای بــه عمــل آمــده نشــان می دهــد کــه گاه کــدورت هــا 
و مشــکالت خانوادگــی در همــان ســپیده دم زندگــی مشــترک بــه واســطه ی ایــن 

ــد. ــه وجــود می آی ــه ارزش هــای واقعــی در طــی آن هــا ب برنامــه هــا و عــدم توجــه ب
علــی؟ع؟ در صــداق ازدواجــش، همــه ی داراییــش را بــه فاطمــه ؟س؟ داد؛ زیــرا همــه 
دارایــی وی، تنهــا یــک زره بــود و مــا بــه ازای آن تبدیــل بــه وســایل ضــروری زندگــی 
آن دو شــد. جهــاز فاطمــه ؟س؟ هفــده قلــم )چــادر، مقنعــه، پیراهــن، حصیــر، پــرده، 
لحــاف، متــکا، لیــوان گلیــن آب خــوری، کــوزه، کاســه گلــی، آفتابــه گلــی، آســیاب 
دســتی، مشــک، تشــت، حوله، پوســت گوســفند و...( بیش نبود. در تمامی مراســم 
ازدواج فاطمــه ؟س؟، مستحســنات و مســتحبات الهــی، نورافشــانی می نمودنــد. در 
ــا یکدیگــر دعــوت شــده بودنــد. تهلیــالت و تکبیــرات  مراســم ولیمــه، فقــرا و اغنیــا ب
ــود و در  ــه جــای غنــا و لهــو و لهــب، زینــت بخــش مجلــس عروســی فاطمــه ؟س؟ ب ب
ــه  ــی ب ــد. وقت ــده می ش ــوص دی ــب خل ــاز و...، مرات ــر و جه ــر مه ــد، نظی ــات عق مالزم
ــو بافضیلــت تریــن و شــجاع تریــن مــرد عــرب هســتی و  ــه ت ــد ک علــی؟ع؟ طعنــه زدن
ــا خانــه ی تــو را سرشــار از  می توانســتی دختــر ثروتمنــدی را بــه عقــد خــود درآوری ت
جهــاز نفیــس کنــد، آن حضــرت؟ع؟ فرمــود: »انــا قــوم نرضــی بمــا قــدراهلل و النریــد ااّل 
رضــی اهلل و فخرنــا باالعمــال، ال باالمــوال« )بحرانــی، بــی تــا: ج11، ص363(، »همانــا 

صلــح و مــودت در آن دیــری نخواهــد پاییــد. حضــرت فاطمــه ؟س؟ رضایــت خــود را 
از ازدواج بــا علــی؟ع؟ ایــن گونــه اعــالم می فرمایــد: »رضیــت بمــا رضــی اهلل و رســوله« 
ــد،  ــه خــدا و رســول خــدا؟ص؟ راضــی ان ــه آن چــه ک )دشــتی، 1375: ص29(، »مــن ب

راضــی و خشــنودم.«
کاوش در پهنــا و ژرفــای ایــن عبــارت شــریف، تبییــن کننــده ی ایــن حقیقــت اســت 
کــه رضایتــی کــه مقدمــه ی ازدواج اســت، در صورتــی ســبب تحکیــم خانــواده خواهــد 
بــود کــه رضایتــی الهــی و خداپســندانه باشــد. مفهــوم عکــس ایــن قضیــه شــرطی نیــز 
ــا قرایــن روایــی مــورد تأکیــد و تصریــح قــرار گرفتــه اســت. بــه تعبیــر  حجیــت دارد و ب
دیگــر، مفهــوم عکــس ایــن قضیــه بــا منطــوق کتــاب و ســنت، تنصیــص شــده اســت. 
وارد  ایــن مضمــون، در جوامــع حدیثــی  بــر  زیــادی مشــتمل  روایــات  کــه  چنــان 
گردیــده کــه اگــر کســی بــه داعیــه ی جمــال و مــال بــا کســی ازدواج کنــد، مــال و جمــال 
از او زایــل می شــود. وقتــی عواملــی گــذرا و بــی پایــه، ریشــه ی یــک پیونــد قــرار گیرنــد، 
آن پیونــد، بــا اولیــن بــاد خزانــی افســرده خواهــد شــد؛ ولــی اگــر کســی تنهــا بــرای خــدا 
و رضایــت او قــدم بــه ســاحت زندگــی مشــترک بگــذارد، ایــن نیــت الهــی در تحکیــم 

بنیــان خانوادگــی وی مؤثــر خواهــد افتــاد.
2. رضایت خانواده از ازدواج

یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در تحکیــم خانــواده ایــن اســت کــه هــر دو خانــواده بــه 
ازدواج فرزندانشــان راضــی باشــند. هرچــه ایــن رضایــت بــه لحــاظ کمــی و کیفــی 
عمیــق تــر باشــد، ایــن ازدواج از ضمانــت و کفالــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود. 
از همــان نخســتین طلیعــه ی ازدواج نمــودار  آثــار ســوء ازدواج هــای تحمیلــی، 
می شــوند. ایــن تحمیــل هــا گاه مســتقیم و گاه غیرمســتقیم انــد. چنــان کــه گاهــی 
خانــواده هــا بــه ظاهــر فرزندانشــان را از ازدواج منــع نمی کننــد، ولــی آثــار نارضایتــی 
خــود را در گوشــه و کنــار ممّهــدات ازدواج یــا پــس از آن نشــان می دهنــد و ایــن چنیــن 
زوجیــن بــه بــی رغبتــی خانــواده هــای خــود پــی می برنــد و ایــن معنــا در روحیــه 
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قال: من عندنا الحم و الخبز و علیک التمر و الســمن،... ثم قال لی رســول اهلل؟ص؟: 
ان  فاســتحییت  بالصحابــة،  مشــحن  هــو  و  المســجد  فاتیــت  احببــت،  مــن  ادع 
اشــخص قومــًا و ادع قومــًا، ثــم صعــدت علــی ربــوة هنــاک و نادیــت: اجیبــوا الی ولیمة 
فاطمــه ؟س؟، فاقبــل النــاس ارســااًل، فاســتحییت مــن کثــرة النــاس و قلــة الطعــام، 
فعلــم رســول اهلل ممــا تداخلنــی، فقــال یــا علــی! انــی ســادعواهلل بالبرکــة« )مجلســی، 
1404ق: ج3، ص94(، »علــی؟ع؟ می فرمایــد کــه رســول خــدا؟ص؟ بــه مــن فرمــود: 
ای علــی! بــرای اهــل خــود طعــام بافضیلتــی تــدارک ببیــن و آن گاه فرمــود: گوشــت و 
نــان از ســوی مــا و خرمــا و روغــن از ســوی تــو تهیــه شــود؛ ســپس فرمــود: »ای علــی، 
بــرو و هــر کــه را خواســتی، دعــوت کــن.« مــن بــه مســجد آمــدم؛ در حالــی کــه مملــو از 
صحابــه بــود و شــرم کــردم از ایــن کــه گروهــی را دعــوت کــرده و جمعــی را واگــذارم؛ از 
ایــن رو نــدا دادم: مــردم! بــه ولیمــه ی فاطمــه ؟س؟ بشــتابید و مــردم پذیرفتنــد؛ من 
از کثــرت مــردم و کمبــود طعــام شــرم کــردم و پیامبــر؟ص؟ از آن چــه بــر مــن رفتــه بــود، 
باخبــر شــد؛ فلــذا فرمــود: علــی، مــن بــرای ولیمــه ی تــو بــه برکــت یافتــن دعــا می کنم« 
و ایــن چنیــن، نشــانه هــای برکــت، رحمــت و ایمــان از مراســم ازدواج الهــی علــی؟ع؟ 

و فاطمــه؟س؟ هویــدا بــود.
فاطمــه ؟س؟ در شــب ازدواجــش بــه جــای اندیشــه در ارزش هــای بــی ارزش، بــه 
کــه علــی؟ع؟ متوجــه اشــک هــای  آنجــا  تــا  حقایــق عالــم هســتی می اندیشــید؛ 

پرفــروغ و پــاک او شــده و حــال وی را جویــا گشــت. فاطمــه؟س؟ فرمــود:
قبــری فشــبهت  فــی  نزولــی  و  امــری عنــد ذهــاب عمــری  و  فــی حالــی  »تفکــرت 
دخولــی فــی فراشــی بمنزلــی کدخولــی الــی لحــدی و قبــری، فانشــدک اهلل ان قمــت 
الــی الصــالة، فنعبــداهلل تعالــی فــی هــذه اللیلــة...« )شــافعی، بــی تــا: ص295(، »در 
پیرامــون حــال و رفتــارم فکــر کــردم و بــه یــاد پایــان عمــر و منزلــگاه دیگــری بــه نــام قبــر 
افتــادم کــه امــروز از خانــه پــدر بــه خانــه شــما منتقــل شــدم و روزی دیگــر از ایــن جــا بــه 
طــرف قبــر و قیامــت خواهــم رفــت. در ایــن آغازیــن لحظــه هــای زندگــی، تــو را بــه خدا 

مــا گروهــی هســتیم کــه بــه مقــررات الهــی رضایــت داده ایــم و جــز رضایــت خــدا چیزی 
نمی خواهیــم و افتخــار مــا نیــز بــه اعمــال نیکــو اســت؛ نــه بــه مــال و ثــروت« و وقتــی به 
فاطمــه؟س؟ طعنــه زدنــد کــه تــو همســر مــرد فقیــری شــده ای کــه هیــچ مالــی نــدارد، 
آن وجــود نازنیــن فرمــود: »رضیــت بــه فــوق الّرضــا«، »مــن بــه علــی؟ع؟ راضــی هســتم 
و رضایــت مــن از او فــوق درجــات رضایت اســت.« )مجلســی، 1404ق: ج43، ص97(
هنگامی کــه پیامبــر؟ص؟ بــه فاطمــه ؟س؟ فرمــود: »مــن تــو را بــه مهــر چهارصــد درهــم 
بــه همســری علــی درآوردم«، ایشــان در پاســخ فرمــود: »رضیــت علیــًا و الارضــی 
بصــداق اربعمائــة درهــم«، »مــن بــه علــی؟ع؟ راضــی هســتم؛ ولــی بــه چهارصــد 
درهــم مهریــه راضــی نیســتم.« ســپس رســول خــدا؟ص؟ از وی ســؤال می کنــد: »پــس 
تــو چــه مهریــه ای را طلــب داری؟« آن حضــرت؟س؟ می فرمایــد: »مــن دل نگــران 
امــت تــوام؛ چــه آن کــه فکــر شــما نیــز مشــغول امــت اســت« و آن گاه خداونــد شــفاعت 
امــت محمــد ؟ص؟ را بــه عنــوان صــداق عقــد فاطمــه ؟س؟ بــه وی تقدیــم می فرمایــد. 

)شــیخ االســالمی، 1377: ص284(
چنــان کــه مشــهود اســت، تمامــی ارزش هــا از نخســتین طلیعــه ی وصلــت علــی؟ع؟ 
و فاطمــه ؟س؟، ارزش هایــی الهــی و راســتین بــوده اســت؛ در صورتــی کــه ایــن ارزش 
هــا در کانــون خانــواده ی شــیعیان ارج نهــاده شــود، بــی شــک دیگــر شــاهد زندگــی 

هــای از هــم پاشــیده و نابســامان نخواهیــم بــود.
4. الهی بودن مراسم ازدواج

ــود. ولیمــه ی  در تمــام مراحــل و مــوارد، مراســم ازدواج حضــرت زهــرا؟س؟، الهــی ب
ــا آن فقیــران مدینــه را اطعــام نمودنــد. فاطمــه؟س؟  ازدواج، مبــارک بــود؛ چــرا کــه ب
بــا فریــاد تکبیــر بــه خانــه ی امیرمؤمنــان؟ع؟ مشــرف شــد و در میانــه ی راه پیراهــن 
عروســی خویــش را مســکین بخشــید. )مظاهــری، 1372: صــص 67-66( در روایــت 

وارد شــده اســت:
»قــال علــی؟ع؟، قــال لــی رســول اهلل؟ص؟، یــا علــی اصنــع الهلــک طعامــًا فاضــال، ثــم 
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ســفره خــدا می نشــینم و راضــی می شــوم بــر آن چــه کــه او بخواهــد؛ قــدرت و قوتــی 
نیســت مگــر از جانــب خــدا؛ پــس بــه او تــوکل می کنــم و یــاری می طلبــم.« ســپس مــرا 
در کنــار فاطمــه نشــانید و گفــت: »خداونــدا ! اینــان محبــوب تریــن مــردم در نــزد مــن 
می باشــند؛ آنــان را دوســت بــدار و خیــر و برکــت بــه فرزنــدان آن هــا عطــا کــن و آنــان را 
از هــر آســیبی حافــظ بــاش، مــن آن هــا و فرزندانشــان را از شــّر شــیطان فریبــکار بــه تــو 

می ســپارم.« )شــیخ طوســی، 1372: ج1، ص38(
هــر صدقــه ی جزئــی، بعضــی از آفــات و ســیئات پیرامــون ازدواج را دور می کنــد. 
ــی تریــن نمــاد ایــن صدقــه، بخشــش پیراهــن عروســی حضــرت زهــرا؟س؟ در  متعال

ــت: ــده اس ــت آم ــه در روای ــان ک ــود. چن ــان ب ــط ایش ــرت، توس ــاف آن حض ــب زف ش
»ان النبــی؟ص؟ صنــع لهــا قمیصــًا جدیــدًا لیلــة عرســها و زفافهــا و کان لهــا قمیــص 
مرقــوع و اذًا بســائل علــی البــاب، یقــول: اطلــب من بیــت النبوة قمیصًا خلقــا.ً فارادت 
ان تدفــع الیــه القمیــص المرقــوع، فتذکــرت قولــه تعالــی )لــن تنالــوا البــّر حتــی تنفقــوا 
ممــا تحبــون(]1[ فدفعــت لــه الجدیــد.« )شــیخ االســالمی، 1377: ص282(، »رســول 
خــدا؟ص؟ بــرای عروســی حضــرت فاطمــه ؟س؟ پیراهــن تــازه ای تهیــه کــرد و جامــه ی 
کهنــه و وصلــه داری نیــز نــزد فاطمــه ؟س؟ بــود، در ایــن هنــگام ســائلی در زد و گفــت: 
از خانــه ی رســول خــدا؟ص؟ جامــه ای کهنــه می خواهــم. فاطمــه ؟س؟ خواســت کــه 
ــاد آورد کــه خداونــد فرمــوده اســت:  ــه ی ــاگاه ب جامــه ی وصلــه دار را بــه وی بدهــد، ن
»هرگــز بــه فضیلــت نمی رســید، مگــر انفــاق کنیــد از آن چــه دوســت داریــد.« چنیــن 

بــود کــه آن حضــرت؟س؟ جامــه ی نــو و جدیــد خــود را بــه فقیــر بخشــید.«
6. اعتماد و اطمینان به دوام ازدواج

از دیگــر عواملــی کــه می توانــد ســبب تحکیــم خانــواده شــود، ایــن اســت کــه زوجیــن 
بــا یقیــن قــدم در عرصــه ی ازدواج بگذارنــد و بداننــد کــه وصلــت آن هــا دائمی اســت 
و اطمینــان داشــته باشــند کــه هرگــز از هــم جــدا نخواهنــد شــد. تشــویش و بیــم 
جدایــی، گرمــی و زاللــی اطمینــان را از دل و جــان می زدایــد و تزلــزل اعتمــاد، ســبب 

ســوگند می دهــم کــه بیــا تــا بــه نمــاز بایســتیم و بــا هــم ایــن شــب را عبــادت کنیــم.«
5. دعا و صدقه در ازدواج

دعــا و صدقــه از عوامــل بســیار مهمی هســتند کــه می تواننــد یــک ازدواج را بیمــه 
نماینــد. دعــا و صدقــه در روایــات و احادیــث، بــه منزلــه ی ســپری معّرفــی شــده انــد 
ــم محقــق نمی شــود، مگــر  کــه بالهــا را دفــع می نماینــد. هیــچ ازدواجــی در ایــن عال
ایــن کــه در معــرض بعضــی بلیــات جزئــی یــا کلــی در اصــل یــا فروعاتــش قــرار می گیــرد. 
اســتفاده از فرمــول هــای غیبــی کــه در بــاب آثــار دعــا و صدقــه وارد شــده اســت، 
ــه  ــد حــاّلل برخــی از مشــکالت اصلــی و فرعــی بنــای ازدواج باشــد. چنــان ک می توان
امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »مــا مــن قبــض و ال بســط ااّل و هلل فیــه مشــیة و قضــاء و 
ابتــالء...« )کلینــی، 1362: ج1، ص152(، »هیــچ گشــایش و تنگــی ای وجــود نــدارد، 

مگــر ایــن کــه بــرای خداونــد در آن اراده، قضــا، امتحــان و بلیــه ای وجــود دارد.«
االبتــه مــراد از بــال همیشــه آفــت نیســت؛ بلکــه حتــی اگــر در ازدواج رونــق و گشایشــی 
ــان  ــار و امتح ــی اختب ــالء« نوع ــال دانســت. »ب ــی ب ــوان آن را نوع ــم می ت ــاز ه ــد، ب باش
اســت و در نیــک و بــد اســتعمال می شــود. جوهــری در صحــاح می گویــد: »البــالء 
االختبــار یکــون بالخیــر و الشــر. یقــال: أبــاله اهلل بــالء حســنًا و ابتلیــه معروفــًا.« )رک. 

امــام خمینــی، 1371: ص236(
اســت.  هویــدا  صدقــه  و  دعــا  شــریف  اثــرات  فاطمــه؟س؟،  حضــرت  ازدواج  در 
هنگامی کــه جهازیــه حضــرت ؟س؟ را نــزد پیامبــر اکــرم؟ص؟ آوردنــد، اشــک شــوق از 
دیــدگان مبــارک ایشــان جــاری شــد و دســت بــه دعــا برداشــتند: »خدایــا مبــارک 
کــن ایــن جهازیــه را کــه اغلــب آن از گل اســت« و هنگامی کــه حضــرت رســول؟ص؟، 
جــواب مثبــت فاطمــه؟س؟ را بــرای وصلــت ایشــان بــه دســت آوردنــد، در طلیعــه ی 
ــد: »رســول خــدا؟ص؟ وقتــی  بشــارت ایــن وصلــت تکبیــر گفتنــد. علــی؟ع؟ می فرمای
دختــرش را بــه ازدواج مــن درآورد، نــزد مــن آمــد و فرمــود: بــا نــام خــدا برخیــز و ایــن 
ذکــر را بخــوان: »علــی برکــة اهلل، ماشــاءاهلل، و القــوة اال بــاهلل، توکلــت علــی اهلل...«، »بر 
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از اولیــن و اساســی تریــن گام هــای مســیر خوشــبختی خانــواده اســت.
علــی؟ع؟  زندگــی  ی  طلیعــه  در  پیامبــر؟ص؟  کــه  اســت  ایــن  مدعــی  ایــن  شــاهد 
بــا یکدیگــر جویــا  بــه همســری  آنــان را نســبت  و فاطمــه؟س؟، نخســت، دیــدگاه 
ــواب  ــی؟« ج ــه یافت ــرت را چگون ــد: »همس ــی؟ع؟ می پرس ــه از عل ــود، آن گاه ک می ش
از  کــه  زمانــی  راه اطاعــت خــدا اســت« و  یــاور خوبــی در  او  قــدر  می شــنود: »چــه 
فاطمــه؟س؟ ســؤال می کنــد کــه »تــو همســرت را چگونــه یافتــی؟« آن بانــو در پاســخ 

اســت.« شــوهر  بهتریــن  »علــی؟ع؟  می گویــد: 
آن چــه کــه از تأمــل و ژرف نگــری در ایــن اقــوال شــریف بــه دســت می آیــد، ایــن اســت 
کــه خوشــبخت تریــن و پــاک تریــن زوج هــای عالــم، همدیگــر را تنهــا الیــق همســری 
ــد.  ــرای هــم می دیدن خویــش نمی دانســتند، بلکــه یکدیگــر را الیــق تریــن همســر ب
حضــرت فاطمــه؟س؟ در جــواب پــدر نفرمــود: »بعــل خیــر«، »او شــوهر خوبــی اســت«؛ 

بلکــه فرمــود: »او بهتریــن شــوهر اســت.«
وجــود چنیــن دیدگاهــی میــان همســران نــه تنهــا مایــه ی خوشــبختی، جبــران 
فقــدان هــا و مالیمــت مشــکالت اســت، بلکــه موجــب پوشــاندن نقایــص هــر یــک از 
زوجیــن در نظــر دیگــری اســت و اگــر ایــن نــگاه متعالــی و زیبــا متقابــل باشــد، لطــف 

ایــن زندگــی بــه ســرحد اعــالی کمــال و بالندگــی خواهــد رســید.

عوامل تحکیم خانواده در جلوه های رفتاری و سیره حضرت زهرا؟س؟
الف. حسن سلوک با مهسر

یکــی از عوامــل بســیار مهــم و اساســی در زمینــه ی تحکیــم خانــواده، تدبیــر در 
حســن ســلوک بــا همســر اســت. ایــن مفهــوم از مفاهیــم پیچیــده ای اســت کــه 
چندیــن مفهــوم دیگــر در تشــّکل ســاختار آن نقــش آفرینــی می کننــد. نوعــی فراســت 
و کاردانــی در تدبیــر منــزل و رفتــار بــا همســر، می توانــد از تعییــن کننــده تریــن عوامــل 
موفقیــت در آییــن همســرداری بــه حســاب آیــد. در ایــن جــا نمونــه ای از ظرایــف و 

ظهــور اولیــن رخنــه هــا در دیــواره ی مســتحکم نهــاد خانــواده می شــود.
همــان طــور کــه بیــان گردیــد، حضــرت فاطمــه ؟س؟ در اولیــن شــبی کــه بــه همســری 
علــی؟ع؟ درآمدنــد، تعبیــری را بیــان داشــتند کــه حکایــت از یقیــن ایشــان می کنــد 
ــا مــرگ جــدا نخواهنــد شــد و جــز مــرگ نمی توانــد در  کــه از خانــه ی علــی؟ع؟ جــز ب
اجتمــاع و الفــت ایــن دو خلیــل، خللــی وارد آورد: »ای علــی... مــن امــروز از خانــه پدر 
بــه خانــه شــما منتقــل شــدم و روزی هــم از ایــن خانــه بــه قبــر و لحــد، پــای خواهــم 

گذاشــت.« )دشــتی، 1375: ص35(
7. همسر را بهترین همسر دانستن

یکــی از اصلــی تریــن محورهــا در تحکیــم خانــواده ایــن اســت کــه زن و شــوهر دیــدگاه 
ــر و متعالــی  ــاره ی یکدیگــر داشــته باشــند؛ هرچــه ایــن دیــدگاه مثبــت ت مثبتــی درب
تــر باشــد، بــه همــان میــزان هــر دو از خوشــبختی بیشــتری در زندگــی زناشــویی 
برخــوردار خواهنــد بــود. اصلــی تریــن عاملــی کــه رایحــه ی رضایتمنــدی و خرســندی 
را در فضــای زندگــی مشــترک می پراکنــد، ســبزی و خرمی اســت کــه شاخســار بینــش 
همســران نســبت بــه هــم را بــارور می کنــد و زمانــی مــوّدت میــان زوجیــن تهدیــد 
ــدوش  ــا یکدیگــر مخ ــه همســری ب ــبت ب ــا نس ــه پنداشــت و نظــرگاه آن ه ــود ک می ش
شــود و نخســتین صاعقــه ای کــه دیــواره ی اعتمــاد و محبــت بیــن همســران را 
را الیــق  کــه همســرش وی  بپنــدارد  از زوجیــن  کــه یکــی  ایــن اســت  می شــکافد، 
همســری خــود نمی بینــد و یکــی از دو همســر یــا هــر دو، در ایــن اندیشــه باشــند 
کــه بهتریــن همســر را بــرای خــود برنگزیــده انــد. ایــن پنداشــت در ذهــن هــر یــک از 
زوجیــن خلجــان کنــد، موجــب تلــخ کامــی و ناخرســندی در طرفیــن و البتــه تلــخ تــر 
و ســنگین تــر بــرای زوجــی خواهــد بــود کــه مــورد خســران قــرار گرفتــه و می دانــد کــه 

همســرش او را الیــق نمی شــمارد.
بــا الگوبــرداری از زندگــی مشــترک و شــکوهمند فاطمــه؟س؟، می تــوان ایــن معیــار 
وزیــن را در تحکیــم خانــواده عرضــه نمــود کــه »همســر را بهتریــن همســر دانســتن«، 
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بــه ظرایــف روحیــات همســر  از توجــه حضــرت زهــرا ؟س؟  کــه  نمونــه ی دیگــری 
بزرگوارشــان حکایت دارد، ماجرای واپســین لحظات حیات نورانی آن حضرت؟س؟ 
اســت. فاطمــه؟س؟ شــدت دلبســتگی همســرش، علــی؟ع؟، را بــه خــود می دانســت 
و بــر ایــن مطلــب آگاه بــود کــه وی بــا وجــودی کــه قلبــی پهناورتــر از وســعت تمــام 
هســتی و اســتقامتی عظیــم تــر از اســتقامت کــوه دارد ولکــن از دســت دادن فاطمــه 
ــات  ــین لحظ ــت، در واپس ــن جه ــد. از ای ــم بپاش ــود او را از ه ــت وج ــن اس ؟س؟ ممک
زندگــی، بــا درک ظرایــف روحــی همســر، او را بــه نــزد خــود خوانــد و بــا زبــان دلــداری و 
دل آرامــی، آرام آرام لحظــات مــرگ خــود را بــرای وی توصیــف کــرد تــا پذیــرش مــرگ 
خــود را بــرای او آســان نمایــد. یکــی از ظرایــف مواجــه نمــودن افــراد بــا مــرگ عزیــزان 
ایــن اســت کــه ایــن خبــر آرام آرام و مرحلــه بــه مرحلــه بــه ایشــان برســد و فاطمــه ؟س؟ 

بــا درک لطایــف روح علــی؟ع؟، خــود ایــن مهــم را برعهــده گرفــت.
در روایــت آمــده اســت کــه فاطمــه ؟س؟ قبــل از شــهادت، رؤیــای صادقــه مبّشــره 
ای دیــد و بــرای آرام نمــودن علــی ؟ع؟، او را بــه بالیــن طلبیــد و رؤیــای خــود را بــا 
ــه  او درمیــان گذاشــت و بدیــن وســیله او را از جهــت روحــی آمــاده نمــود: »شــبی ک
خداونــد اراده ی قبــض روح فاطمــه؟س؟ و اکــرام روح او را داشــت، فرارســید؛ حضرت 
فاطمــه ؟س؟ همســرش را بــه بالیــن طلبیــد و فرمــود: پســرعموی مــن، ســالم بــر 
ــر مــن ســالم می کنــد  ــه ســوی مــن آمــده و ب ــه ب ــا ایــن جبرئیــل اســت ک شــما، همان
و می گویــد: ای محبوبــه ی حبیــب خــدا و میــوه ی دل او، امــروز تــو در محــل اعلــی 
و جنــت المــأوی بــه او ملحــق می شــوی و آن گاه فرمــود: جبرئیــل از نــزد مــن رفــت. 
)پــس از مکــث و تأمــل( حضــرت فاطمــه ؟س؟ دوبــاره فرمــود: بــر شــما ســالم بــاد و آن 
گاه خطــاب بــه همســرش گفــت: ای پســرعموی مــن، ایــن میکائیــل بــود کــه هماننــد 
دوســتش جبرائیــل بــه مــن ســالم کــرد. )بعــد از مکــث و تأمــل دیگــری( دوبــاره 
فاطمــه؟س؟ جــواب ســالمی را داده و چشــم هایــش را کامــاًل بــاز کــرد و بــه همســرش 
گفــت: ای پســرعموی مــن، بــه خــدا قســم، بــه حقیقــت ایــن عزرائیــل اســت کــه 

لطایــف جلــوه هــای رفتــاری و گفتــاری فاطمــه ؟س؟ در برخــورد با همســر بزرگوارشــان 
ــن  ــات ای ــب و جزئی ــل جوان ــا در تحلی ــود ت ــان می ش ــن ؟ع؟ بی ــرت امیرالمؤمنی حض
رفتــار، گامی بــه ســوی درک کاربــردی مفهــوم »فراســت و تدبیــر در حســن ســلوک بــا 

همســر«، برداشــته شــود.
1. توجه به ظرایف روحیات همسر

یکــی از عوامــل اســتحکام بخــش پیوندهــای مــوّدت میــان زن و شــوهر ایــن اســت 
کــه طرفیــن بتواننــد حــاالت و روحیــات یکدیگــر را درک کننــد. شــاید هیــچ عاملــی بــه 
انــدازه ی درک متقابــل روحیــات در زندگــی خانوادگــی، نمی توانــد آرامــش بخــش 
و ســازنده باشــد. مهمتریــن عامــل و ســبب محبــت نیــز معرفــت اســت )رک. فیــض 
کاشــانی، بــی تــا: ج 8-7، ص201( و درک روحیــه و شــناخت ابعــاد وجــودی همســر، 

از تجّلیــات معرفــت بــه اوســت.
بــود. در  او مشــرف  بــر روحیــات  و  را خــوب می شــناخت  علــی؟ع؟  فاطمــه؟س؟، 
از جلــوه هــای رفتــاری وی  کــه دیگــران علــی؟ع؟ را درک نمی کردنــد و  شــرایطی 
را می شــناخت و  او  کــه  بــود  گرامــی وی  ایــن همســر  برداشــت می نمودنــد،  ســوء 
بــرای دیگــران رفــع ابهــام می کــرد. چنــان کــه در روایتــی وارد شــده اســت کــه یکــی از 
اصحــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ وی را در تاریکــی هــای نخلســتان تعقیــب کــرد و شــاهد 
ــان  ــان، ناگه ــن می ــود. در ای ــود ب ــا معب ــول او ب ــاز محیرالعق ــی و راز و نی ــاالت عرفان ح
مشــاهده کــرد کــه حضــرت؟ع؟ هماننــد چــوب خشــکی در زمیــن عبادتــگاه خــود فــرو 
افتــاد؛ پــس از تأمــل بیشــتر بــه ایــن گمــان یــا یقیــن رســید کــه علــی؟ع؟ از دنیــا رفتــه 
ــد؛ آن  ــه فاطمــه ؟س؟ بازگوی ــا ایــن خبــر را ب ــه درب منــزل او آمــد ت اســت؛ هراســان ب
ــا معرفــت و درکــی کــه از روحیــات علــی؟ع؟ داشــت، دریافــت  بانــوی جلیــل القــدر ب
کــه علــی؟ع؟ در حالــت خــوف الهــی بــدان صــورت درآمــده اســت؛ فلــذا فرمــود: »... 
الغیشــة التــی تأخــذه مــن خشــیة اهلل...« )ابــن شهرآشــوب، 1379: ص124(، »ایــن 

ــر وی عــارض شــده اســت.« حالتــی اســت کــه بــه واســطه ی خشــیت الهــی ب
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تاریــخ زندگــی معصومانــه اش آمــده اســت:
»در یکــی از روزهــا، صبحگاهــان امــام علــی؟ع؟ فرمــود: فاطمــه جــان آیــا غذایــی 
ــه  ــی ک ــه خدای ــوگند ب ــه، س ــود: ن ــو؟س؟ فرم ــم؟ آن بان ــرون آی ــنگی بی ــا از گرس داری ت
پــدرم را بــه نبــوت و شــما را بــه امامــت برگزیــد، دو روز اســت کــه در منــزل غــذای کافــی 
نداریــم؛ امــام علــی؟ع؟ بــا تأســف فرمــود: فاطمــه جــان چــرا بــه مــن اطــالع نــدادی تــا 
بــه دنبــال غــذا بــروم؟ فاطمــه ؟س؟ فرمــود: »یــا ابالحســن اّنــی الســتحیی مــن الهــی 
ان اکّلــف نفســک مــا ال تقــدر علیه« )اربلــی، 1381: ج2، ص26(، »ای ابالحســن، من 
از پــروردگار خــود حیــا می کنــم کــه چیــزی را کــه تــو بــر آن تــوان و قــدرت نــداری از تــو 

درخواســت کنــم.«
هرچنــد کــه شــأن صــدور ایــن روایــت دربــاره مســائل اقتصــادی اســت، ولــی تعمیمــی 
 کــه در ایــن عبــارت شــریف وجــود دارد، نشــان دهنــده ایــن معنــی اســت کــه در ســایر 

امــور و شــئون نیــز، رعایــت ایــن مطلــب امــری مطلــوب و پســندیده اســت.
3. استقبال از پیشنهاد همسر

یکــی از عواملــی کــه ســبب می شــود روحیــه تــوادد و نشــاط در زندگــی خانوادگــی 
ریشــه دار شــود و اعضــای خانــواده در زیــر آســمان صلــح و صفــا، بــه یکدیگــر حــّس 
نزدیکــی بیشــتری پیــدا کننــد، ایــن اســت کــه از پیشــنهادهای یکدیگــر اســتقبال 
نماینــد. فاطمــه ؟س؟ در ایــن امــر پیشــتاز بودنــد. در روایتــی آمــده اســت: روزی 
تنگدســتی و مشــکالت بســیار بــر علــی ابــن ابــی طالــب؟ع؟، فشــار آورد تــا آن جــا کــه 
از فاطمــه؟س؟ خواســت تــا نــزد پیامبــر؟ص؟ بــرود و از او چیــزی بخواهــد. فاطمــه؟س؟ 
خــوب می دانســت کــه علــی؟ع؟ تــا چــه حــد کتــوم اســت و تــا چــه انــدازه بــه او، 
حســن، حســین، زینــب و کلثــوم، شــفقت دارد؛ لــذا بــه محــض آن کــه امــام علــی؟ع؟ 
در قالــب ایــن کالم محجوبانــه )اگــر بــه خانــه پــدرت رفتــی، چیــزی از او بخــواه(، 
خواســته خــود را بــا فاطمــه؟س؟ در میــان می گــذارد، فاطمــه؟س؟ درنــگ نمی کنــد و 
در ســاعتی غیــر متــداول بــرای تســریع در اجابــت خواســته همســر، بــه ســوی منــزل 

بال هایــش را در مشــرق و مغــرب گشــوده اســت و پــدرم او را بــرای مــن چنیــن وصــف 
فرمــوده اســت...« )ســپهر، 1382: ص183(

البتــه اخبــار دیگــری نیــز، در بــاب لحظــات آخــر حیــات فاطمــه؟س؟ وارد شــده اســت 
ولکــن آن چــه از ایــن خبــر در راســتای مــراد منظــور نظــر برداشــت می شــود، ایــن 
اســت کــه فاطمــه ؟س؟ بــا ایــن لطایــف و ظرایــف ســعی داشــتند، خبــر مــرگ خــود را 
بــا زیباتریــن و مالیــم تریــن صــورت ممکــن، بــه علــی؟ع؟ برســانند تــا وی در معــرض 

شــنیدن خبــر ســهمگین شــهادت ایشــان، ازپــای درنیایــد.
2. پرهیز از تقاضای نامقدور

در زندگــی مشــترک، توجــه بــه ظرایــف روان شــناختی کــه مربــوط بــه روحیــه ی مردانه 
یــا زنانــه اســت، در رأس مهمتریــن عوامــل مؤثــر در اســتحکام خانــواده قــرار دارد. 
علــی؟ع؟ هرچنــد یــک انســان کامل و »کون جامع« بود، لکــن در قالب آیتی مذکر، در 
ایــن عالــم ظهــور کــرد و در یکــی از شــئون امکانــی خــود، حائــز مقــام ریاســت اقتصــادی 
خانــواده گردیــد. وجــود فاطمــه ؟س؟ نیــز هــر چنــد حاصــل همه عظمت هــای الهوتی 
بــود، لکــن در قالــب آیتــی مؤنــث و تحــت تکفــل اقتصــادی علــی؟ع؟ بــه ســر می بــرد و 
یکــی از جهــات کمالیــه ی زندگــی مشــترک ایــن دو وجــود مقــدس، ایــن بــود کــه بــه 

ویژگــی هــای زنانــه یــا مردانــه یکدیگــر توجــه و دقــت می فرمودنــد.
ــر انجــام آن نیســت، همیشــه و همــه جــا  ــادر ب ــه ق تقاضــا نمــودن امــری از فــردی ک
ســبب آســیب هــر روحیــه ای نمی شــود؛ ولــی بــه جهــت شــرایط خاصــی کــه در زندگــی 
مشــترک و روحیــه ی زن و شــوهر وجــود دارد، معمــواًل اگــر ایــن تقاضــا از ســوی زنی در 
برابــر همســرش مطــرح شــود و شــوهر قــادر بــر پاســخ نباشــد، نــوع خاصــی از احســاس 

سرشکســتگی را در خــود خواهــد یافــت و ایــن واقعیــت روح او را خواهــد آزرد.
آن چــه از ســطور نورانــی زندگــی خانوادگــی فاطمــه؟س؟ بــه دســت مــا رســیده اســت، 
نشــان دهنــده ی ایــن حقیقــت اســت کــه فاطمــه ؟س؟ بــه ایــن معنــی توجــه وافــر 
داشــته و ایــن نکتــه ی ظریــف را همــواره رعایــت می فرمــوده اســت؛ چنــان کــه در 
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دنیــا رفتــم و بــا متــاع آخــرت بازگشــتم و ایــن گونــه بــا اشــراف بــر ظرایــف روحــی 
علــی؟ع؟، خــود را دســت خالــی نشــان نمی دهــد و بــه گونــه ای حکیمانــه و مدبرانــه 
می خواهــد کــه علــی؟ع؟ از عــرض حاجــت در برابــر رســول خــدا؟ص؟، شــرمنده نشــود. 

ــالمی، 1377: ص216( ــیخ االس )رک. ش
4. سازگاری با همسر

یکــی دیگــر از عواملــی کــه ســبب تحکیــم خانــواده می شــود، ایــن اســت کــه زوجیــن 
بــا یکدیگــر توافــق و ســازش اخالقــی داشــته باشــند. مســلم اســت کــه وقتــی زن و 
شــوهر در کنــار یکدیگــر قــرار می گیرنــد و در جمیــع شــئون زندگــی، در وطــن و ســفر و 
در حــال بیــداری و در بســتر بــا یکدیگــر شــریک می شــوند، گاه اختــالف ســلیقه هایــی 
پیــدا می کننــد. بــرای آن کــه ایــن اختــالف هــا، اســاس زندگــی مشــترک را خدشــه دار 
نســازد و قلــب همســران را از هــم نرنجانــد، بایــد بــه فرآینــدی جهــت ســازش و توافــق 
توســل کــرد. در طــی ایــن فرآینــد، هــر یــک از زن و شــوهر از بعضــی امیــال، خواســت ها 
و ســلیقه هایشــان بــرای احتــرام بــه نظــر همســر خــود، چشــم پوشــی می کننــد. البتــه 
ایــن امــر، دربــاره ی وجــود دو معصــوم؟س؟ بــا عامــه ی مــردم متفــاوت اســت. بــا 
ایــن وصــف، علــی؟ع؟ در ایــن زمینــه دربــاره ی همســرش فاطمــه؟س؟ می فرمایــد: 
ــوم و  ــی الغم ــی عن ــا فتنجل ــر الیه ــت انظ ــد کن  و لق

ً
ــرا ــی ام ــت ل ــی و العص »والاغضبتن

ــه  ــی الیهــا« )اخطــب خــوارزم، 1374: ص256(، »فاطمــه؟س؟ مــرا ب االحــزان بنظرت
خشــم نیــاورد و مخالفتــی بــا امــر مــن نکــرد و هــر وقــت نگاهــش می کــردم، تمــام غــم 

هایــم زایــل می شــد.«
5. با احترام خطاب کردن همسر

یکــی از رمــوز موفقیــت در زندگــی مشــترک ایــن اســت کــه در پــاره ای از مســائل جزئی، 
فراســت و دقــت نظــر اعمــال شــود. چنــان کــه صــدا کــردن همســر، یــک امــر بســیار 
روزمــره در زندگــی خانوادگــی اســت؛ در صورتــی کــه ایــن خطــاب، احتــرام آمیــز باشــد، 

پژواکــی از محبــت و صمیمیــت را درپــی خواهــد داشــت.

پــدر می شــتابد و هنگامی کــه پیامبــر؟ص؟ دربــاره ی خواســته اش ســؤال می کنــد، 
فاطمــه؟س؟ بســیار حکیمانــه و مدبرانــه ابــراز حاجــت می نمایــد؛ وی بــه حاجــت 
خــود و بــه گفتــه علــی؟ع؟ تصریــح نمی نمایــد و مشــکل خــود را ایــن گونــه بــا پــدر در 
میــان می گــذارد: »غــذای فرشــتگان، تهلیــل، تســبیح و تحمیــد اســت؛ پــس طعــام 

ــد؟« ــد باش ــا چــه می توان م
در ایــن ســخن حضــرت ؟س؟، اشــارتی بــه مقــام فرشــتگان نیــز وجــود دارد کــه اینــان 
بــه طــور دایــم در حــال اطاعــت محــض انــد و مالئــک، عقــول مجــردی هســتند کــه 
بــه هیــچ یــک از اطعمــه و اشــربه ی عوالــم پاییــن تــر، نیــازی ندارنــد و ارزاق ایشــان 
معنــوی و از جنــس ذکــر، حمــد و ســتایش پــروردگار اســت. حضــرت فاطمــه ؟س؟ از 
آن جــا کــه بــا فرشــتگان محشــور بــوده و بــا ایشــان مــراوده داشــتند، بــا اذکار ایشــان 
آشــنا بودنــد؛ از ایــن رو بــه بعضــی از اذکار آنــان نیــز اشــاره می نماینــد. در زمانــه و 
عصــری کــه فرهنــگ اولیــه ی عــرب، صراحــت و بــی پردگــی در گفتــار بــود و در برهنگی 
ســخن افــراط می نمودنــد، ایــن نمونــه عــرض حاجــت کــردن، کمــال فراســت و ادب 

فاطمــی را می رســاند.
بــرای او  بــا ظرافتــی خــاص در ازای درخواســت متیــن فاطمــه؟س؟،  پیامبــر؟ص؟ 
از تعلیــم ذکــر خاصــی از ســوی جبرئیــل؟س؟ خبــر دادنــد کــه بــا رفــع ایــن مشــکل 
مناســبت دارد. حکمــت و معرفــت فاطمــه ؟س؟ وی را وامــی دارد کــه از پــدر تمنــای 
آن اذکار را نمایــد. فاطمــه ؟س؟ خــوب می دانســت کــه اذکار و اســمای الهیــه، کارکنان 
مطلــق دار وجودنــد و هــر یــک از آن هــا مقتضیاتــی دارنــد. حضــرت فاطمــه؟س؟ ایــن 
عبــارت شــریف را در ایــن رابطــه از پیامبــر؟ص؟ فــرا می گیرنــد: »یــا اول االولیــن، یــا 

ــا ارحــم الراحمیــن.« ــا راحــم المســاکین و ی آخراآلخریــن، ی
تدبیــر و فراســت فاطمــه ؟س؟ در همســرداری، آن گاه نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد 
کــه ایشــان پــس از فراگرفتــن ایــن رمــز و راز، بــا مســّرت از خانــه ی پــدر بــه خانه خویش 
برمی گــردد و بــرای علــی؟ع؟ ایــن گونــه حکایــت ماجــرا را بــاز می گویــد کــه مــن بــرای 
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پیامبــر ؟ص؟ می شــود و هنگامی کــه می خواهــد خبــر رحلــت خــود را بــه علــی ؟ع؟ 
بدهــد، ایشــان را بــا خطــاب »یــا ابــن عــم« فرامی خوانــد تــا متذکــر نســبت خــود و علــی 

؟ع؟ شــود. )همــان، ج43، ص191(
6. تواضع در برابر همسر

»معاشــرت معــروف« در روابــط میــان زن و مــرد، یکــی دیگــر از پایــه هــای تحکیــم و 
دوام خانــواده بــه حســاب می آیــد. در حســن معاشــرت زن بــا شــوهر، عامــل تواضــع، 
بیشــتری  لــذت  شــوهرش  عطوفــت  از  زن  اســت.  اساســی  و  چشــمگیر  عنصــری 
می بــرد و مــرد از محبــت احتــرام آمیــز زن، بیشــتر محظــوظ می شــود. لیکــن تواضــع 
متناســب، از مــواردی اســت کــه می توانــد مــرد را در زندگــی خانوادگــی، سرشــار از 
رضایــت خاطــر و خشــنودی نمایــد و بــه همــه ی هســتی او مراتــب لــذت همنشــینی 
و انــس بــا همســرش را بچشــاند؛ زیــرا مفهــوم »قوامیــت تکوینــی شــوهر بــر زن« 
ایجــاب می کنــد کــه رفتــار زن بــا شــوهر خاضعانــه تــر و رفتــار مــرد بــا زن دلســوزانه تــر 
باشــد. »همــه ی افــراد بشــر دربــاره ی تعییــن مرزهــای زیبایــی بــا یکدیگــر هــم رأی 
نیســتند.« )رک. نیوتــن، 1377( ولــی تواضــع مناســب از مفاهیمی اســت کــه در اکثــر 
دوره هــای تاریخــی و در بیــن اکثــر اقــوام، ملــل و نژادهــا، مــورد تکریــم و احتــرام قــرار 
گرفتــه اســت. امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »ثالثــة یوجبــن المحبــة: حســن الخلــق، 
حســن الرفــق، و التواضــع« )مجلســی، 1404ق: ج2، ص205(، »ســه چیــز محبــت را 

ــر جــای می گــذارد: خــوش اخالقــی، خــوب مــدارا کــردن و تواضــع.« ب
حضــرت فاطمــه؟س؟ بــا وجــودی کــه کفــو و همتــای علــی؟ع؟ و دختــر ســرور کائنــات 
اســت، در مقابــل همســرش، تواضعــی ســتودنی دارد. بــه عنــوان نمونــه، وقتــی 
در برابــر شــفاعت علــی؟ع؟ از خلیفــه کــه بــرای عیــادت او اذن می خواســتند، قــرار 
می گیــرد، بــا ایــن عبــارت متواضعانــه پاســخ می فرمایــد: »یــا علــی، البیــت بیتــک و انــا 
امتــک«، »علــی جــان، خانــه خانــه ی توســت و مــن کنیــز تــوام.« )بابــازاده، 1376: 

ص255(

ــق  ــو و سرمش ــز، الگ ــه نی ــن نکت ــت ای ــه؟س؟ در رعای ــی؟ع؟ و فاطم ــارک عل ــود مب وج
بــوده انــد. آن بانــوی بزرگــوار، نــام همســر خــود را بــا احتــرام یــاد می کــرد. گاهــی وی را 
بــا کنیــه »ابالحســن« می خوانــد و گاهــی بــا یــاد قرابــت نســبی )یــا ابــن عــم( وی را نــدا 
مــی داد و گاه بــا لقــب شــریف »یــا امیرالمؤمنیــن« او را فــرا می خوانــد و در گاه مؤانســت 
و بعضــی از مــوارد دیگــر نیــز از ســر حکمــت، وی را بــا نــام مبارکــش می خوانــد و گاه نیــز 

بــا ســایر القــاب شــریفه از او یــاد می نمــود.
نــام بــردن مناســب و زیبــا خطــاب کــردن افــراد، از شــاه کلیدهــای ارتبــاط مثبــت 
برقــرار کــردن اســت. در فرآینــد خطــاب محترمانــه، انــرژی هــای مثبتــی از وجــود فــرد 
احتــرام کننــده بــه جانــب فــردی کــه مــورد احتــرام قــرار می گیــرد، متصاعــد می شــود و 
طلیعــه ی ارتبــاط را مصّفــا و مبــارک می گردانــد و زمینــه ی واکنــش مثبــت مخاطــب 
را نیــز فراهــم مــی آورد. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن بــاره می فرمایــد: »اجملــوا 
فــی الخطــاب، تســمعوا جمیــل الجــواب«، »خطــاب هایتــان را زیبــا کنیــد تــا پاســخ 

زیبــا بشــنوید.« )غــرر الحکــم، 1377: ص435(
هرچنــد کــه در میــان انبــوه ارتباطــات وســیع و گســترده ی زن و شــوهر، خطــاب 
نمــودن همســر از ســاده تریــن جلــوه هــای رفتــاری و بســیط تریــن فرمــول هــای 
ارتباطــی اســت ولکــن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. نحــوه، نــوع و لحــن 
خطــاب و آمیــزه هــای احساســی انعــکاس یافتــه در خطــاب و بکارگیــری اســماء 
ــای  ــش ه ــی در واکن ــر عمیق ــراد، تأثی ــراردادن اف ــب ق ــرای مخاط ــب ب ــاب مناس و الق
عاطفــی افــراد بــر جــای می گــذارد و زن و شــوهر نیــز جهــت تحصیــل خرســندی و 
رضایتمنــدی خاطــر از یکدیگــر، بیــش از هــر چیــز بــه کنــش هــا و واکنش هــای عاطفی 
مثبــت و مناســب نیازمندنــد؛ لــذا بایــد بــه همیــن مســائل بــه ظاهــر ســاده، ولــی 
مهــم نیــز توجــه نماینــد. بــه عنــوان نمونــه، فاطمــه؟س؟ هنــگام شــکایت مــرگ پــدر و 
مشــکالت سیاســی همســرش را ایــن گونــه خطــاب می فرمایــد: »یــا ابــن ابــی طالــب« 
)مجلســی، 1404ق، ج8، ص125( و بــا ایــن خطــاب، متذکــر نســبت علــی؟ع؟ بــا 
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بانــو در همــه خیــرات و صالحــات، پیشــتازترین فــرد امــت محســوب می شــد، در 
امــر دفــاع از والیــت نیــز، واالتریــن جــان فشــانی هــا را بــه ســاحت کبریایــی خداونــد 
تقدیــم کــرد. یکــی از نمونــه هــای منقلــب کننــده دفــاع فاطمــه ؟س؟ از همســرش، در 
جریانــی اســت کــه علــی؟ع؟ را بــا اکــراه و اجبــار بــرای اخــذ بیعــت بــه مســجد مدینــه 
می بردنــد. در روایــت اســت کــه بانــوی دو عالــم؟س؟، بــرای دفــاع از همســر بــه درب 
مســجد آمــد و جلــوه هــای بــه یــاد ماندنــی ای از ایثــار و فــداکاری از خویــش در تاریــخ 
ــل  ــی؟ع؟ نق ــاوری عل ــریف از وی در ی ــراز ش ــن ف ــه، ای ــرای نمون ــت. ب ــای گذاش ــر ج ب
می شــود: »فــواهلل یــا ســلمان الاخلــی عــن بــاب المســجد حتــی اری ابــن عمی ســالمًا 
از درب  »بــه خــدا ســوگند ای ســلمان،  بعینــی« )شــیخ مفیــد، 1374: ص181(، 
مســجد مدینــه پــا بیــرون نمی گــذارم تــا آن کــه پســرعموی خــود را بــا چشــمان خــودم 

ســالم ببینــم.«
»مــا  می فرمایــد:  علــی؟ع؟  از  هایــش  حمایــت  فرازهــای  از  یکــی  در  فاطمــه؟س؟ 
ــوا عــن زمــام نبــذه رســول اهلل؟ص؟  ــو تکاف ــی الحســن؟... واهلل ل ــذی نقمــوا مــن اب ال
ً ســجحًا و الیکلــم خشاشــه... و لــم یکــن یتحــّل مــن 

الیــه العتلقــه و لســار بهــم ســیرا
ــل غیــر رّی الناهــل...« )طبرســی، 1380:  ــا بنائ ــل و الیحظــی مــن الدنی الغنــی بطائ
ج1، ص147(، »چــرا بــه شــوهرم، امیرالمؤمنیــن؟ع؟، توجهــی نکردیــد؟... اگر مردان 
شــما بــه او جفــا نمی کردنــد و اجــازه می دادنــد او بــر کرســی بــر حــق خــود بنشــیند، او 
بــه ســوی شــما حرکــت می نمــود و بــا آرامــش تمــام، مرکب خالفــت را ســالم به مقصد 
نهایــی می رســانید و هیــچ رنــج و زحمتــی هــم متوجــه کســی نمی شــد... و خــود نیــز 

از آن ســوء اســتفاده نمی کــرد و جــز انــدازه ی نیــاز از آن بهــره منــد نمی شــد...«
کّل  الســعید،  تبلیــغ والیــت علــی؟ع؟ می فرمــود: »اّن  همچنیــن فاطمــه؟س؟ در 
الســعید، حــق الســعید، مــن احــب علیــًا فــی حیاتــه و بعــد مماتــه...« )زیدبــن علــی، 
تــا: ص458(، »ســعادت و رســتگاری، همــه ســعادت هــا و رســتگاری هــا و  بــی 
حقانیــت رســتگاری هــا از آن کســی اســت کــه علــی؟ع؟ را در دوران زندگــی و پــس از 

7. ابراز و اظهار محبت به همسر
یکــی دیگــر از نــکات بســیار قابــل توجــه در روابــط میــان زن و شــوهر، اظهــار محبــت بــه 
همســر اســت. در بنیــان خانــواده هایــی کــه بــا وجــود عامــل محبــت از فرآینــد اظهــار 
ــه  ــی ب ــا و خلل های ــه ه ــدک خدش ــدک ان ــود، ان ــتفاده نمی ش ــی اس ــه خوب ــت، ب محب
وجــود می آیــد. دانســتن محبــت دو همســر بــه یکدیگــر کافــی نیســت؛ شــنیدن کلمــات 
محبــت آمیــز از لــوازم یــک زندگــی موفــق زناشــویی اســت. ایــن نیــاز متقابل زن و شــوهر 

بــه اظهــار محبــت در مقابــل یکدیگــر، بایــد بــه بهتریــن نحــو پاســخ گویــی شــود.
پیامبــر؟ص؟ دربــاره ی ابــراز محبــت مــرد نســبت بــه زن می فرماید: »قــول الرجل للمرأة 
انــی احبــک، الیذهــب مــن قلبهــا ابــدًا« )حرعاملــی، 1367: ج20، ص23(؛ »هیچــگاه 

ایــن کالم شــوهر کــه می گویــد: »دوســتت دارم«، از دل زن خــارج نمی شــود.«
زن نیــز بــه طــور متقابــل بایــد بــه همســر خویــش اظهــار محبــت نمایــد. در زندگــی 
حضــرت فاطمــه؟س؟، عبــارات محبــت آمیــز و احتــرام آمیــز به علی؟ع؟ بســیار اســت؛ از 
جملــه ایشــان در عبارتــی خطــاب بــه همسرشــان در مقــام اظهــار محبــت می فرمایــد: 
ــی، 1374: ج1،  ــری مازندران ــاء« )حائ ــک الوق ــی لنفس ــداء و نفس ــک الف ــی لروح »روح

ص196(، »روح مــن فــدای روح تــو بــاد و جــان مــن ســپر بــالی جــان تــو باشــد.«
8. حمایت و دفاع از همسر

یکــی از مهمتریــن شــاخصه هایــی کــه می توانــد در ژرفابخشــی محبــت و در نتیجــه 
در اســتحکام خانــواده مؤثــر باشــد، حمایــت و دفــاع از همســر اســت. مســلم اســت 
کــه در هــر زندگــی خانوادگــی، زن و شــوهر غیــر از نقــش همســری، در ســایر روابــط 
اجتماعــی یــا سیاســی و...، نقــش هــای دیگــری نیــز بــر عهــده دارنــد و هیــچ قلعــه و 
ــختی ها،  ــان در س ــک انس ــع ی ــد مداف ــواده نمی توان ــه خان ــر از قلع ــتحکم ت دژی مس
آســیب هــای اجتماعــی و... باشــد. حمایــت هــر یــک از زوجیــن از دیگــری و تجلیــل و 

قدردانــی از تــالش هــا و زحمــات وی، از جملــه ی ایــن امــور اســت.
حضــرت فاطمــه؟س؟ هــم مأمــوم علــی؟ع؟ بــود و هــم همســر وی و از آن جــا کــه ایــن 
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بشاشــیت وجــه نیــز، نوعــی زینــت چهــره اســت. در روایــت، یکــی از خصوصیــات زنــان 
بــا فضیلــت، درخشــندگی چهــره معرفــی شــده اســت: »افضــل النســاء امتــی اصبحــن 

وجهــًا...« )کلینــی، 1362: ج5، ص324(
شــادمانی باطنــی و رضایــت خاطــر نیــز، نوعــی صباحــت و درخشــش در چهــره ایجــاد 
می نمایــد و وجــه را زیباتــر و مزّیــن تــر می نمایــد. نــور ایمــان، چهــره را هرچنــد نازیبــا 
امــام حســن عســگری؟ع؟  و دوســت داشــتنی می کنــد.  زینــت می دهــد  باشــد، 
دربــاره »حســن«، ســخن بلنــدی دارد. ایشــان حســن را بــه دو قســم ظاهــر و باطــن 
تقســیم کــرده و می فرماینــد: »حســن الصــورة، جمــال ظاهــر و حســن العقــل، جمــال 
باطــن« )مجلســی، 1404ق: ج1، ص32(، »زیبایــی چهــره، جمــال ظاهــری اســت و 

جمــال و نیکویــی خــرد و اندیشــه، ســرمایه ی آراســتگی باطــن اســت.«
خداونــد انســان را بــه حــب جمــال مفطــور نمــوده اســت؛ فلــذا گرایــش بــه زیبایــی و 
جمــال، از گرایشــات و تمایــالت فطــری و مستحســن انســانی اســت و زیباپســندی از 
خواســته هــای طبیعــی بــوده و بــا سرشــت انســان ممــزوج اســت. از ایــن رو، در همــه 
جوامــع و تمــدن هــا و بیــن همــه فرهنــگ هــا، جلــوه هــای زیبادوســتی و جمــال 
لبــاس و چهــره ســبب می شــود،  آراســتگی  زینــت و  پرســتی مشــاهده می شــود. 
زیبایــی هــای طبیعــی رونــق گرفتــه و بــا جلــوه ی بیشــتری بدرخشــند. ایــن امــر در 

روابــط بیــن زن و شــوهر، بیشــتر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
در ســیره امامــان معصــوم؟ع؟، مشــاهده می شــود کــه ایشــان بــرای نمــاز، زیــارت 
بــرای همســران  از مجالــس ماننــد مجلــس درس و  مؤمنیــن، حضــور در بعضــی 
خویــش، متناســب بــا زمــان و مــکان و شــرایط، بــه آراســتگی ظاهــر و زینــت جمــال 
خــود توجــه می نمودنــد. امــام حســن مجتبــی؟ع؟ در ایــن رابطــه می فرمایــد: »ان 
ــد کل  ــم عن ــذوا زینتک ــول: خ ــو یق ــی و ه ــل لرب ــال، فأتجم ــب الجم ــل و یح اهلل جمی
مســجد...« )کلینــی، 1362: ج6، ص438(، »همانــا خداونــد زیباســت و زیبایــی را 
دوســت دارد و مــن بدیــن جهــت بــرای پــروردگارم خــود را آراســته می کنــم و خداونــد 

شــهادتش دوســت داشــته باشــد.«
در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه حضــرت علــی؟ع؟، حضــرت فاطمــه؟س؟ دختــر 
رســول خــدا؟ص؟ را شــبانه بــر مرکبــی می نشــاند و در مجالــس انصــار می گردانیــد تــا از 
آن هــا تقاضــای یــاری نمایــد. »فکانــوا یقولــون: یــا بنــت رســول اهلل؟ص؟، قــد مضــت 
بیعتنــا لهــذا الرجــل... فقالــت فاطمــه؟س؟: ماصنــع ابوالحســن اال مــاکان ینبغــی لــه، 
و لقــد صنعــوا مــا اهلل حســیبهم و طالبهــم« )امینــی، 1379: ج5، ص372(، »انصــار 
ــا ایــن  ــه حضــرت فاطمــه؟س؟ می گفتنــد: ای دختــر رســول خــدا؟ص؟، بیعــت مــا ب ب
مــرد گذشــته اســت. حضــرت فاطمــه ؟س؟ می فرمــود: ابوالحســن کاری را انجــام 
می دهــد کــه ســزاوار اوســت و مــردم نیــز عملــی را انجــام دادنــد کــه خداونــد از آن هــا 

ــد.« حســاب می کشــد و از آن هــا )حــق ابوالحســن( را مطالبــه می نمای
9. زینت ظاهر و باطن برای همسر

یکــی از اصــول حاکــم بــر خانــواده ی آرمانــی، آراســتگی ظاهــر و باطــن همســران 
بــرای یکدیگــر اســت. علــی ؟ع؟ می فرمایــد: »جمــال الباطــن، حســن الســریرة« )غــرر 
الحکــم، 1377: ص41(، »زیبایــی باطــن، در حســن نیــت و زیبایــی درون اســت.« 
ــه  دل و جــان فاطمــه ؟س؟، در کمــال حســن نیــت، خلــوص و صمیمیــت نســبت ب
همســر بزرگــوارش بــود و حســن ســریره ی او جمیــل تریــن زیبایــی هــای باطنــی را در 

برابــر چشــمان مبــارک علــی؟ع؟ بــه تماشــا می گذاشــت.
بایــد توجــه داشــت، چنــان کــه فــردی از نعمــت جمال ظاهــر برخــوردار نباشــد، اواًل با 
هنرمنــدی و ظرافــت خاصــی می توانــد بــه آراســتگی و حســن خویــش بیفزایــد؛ ثانیــًا 
ــد،  ــی می کن ــود طراح ــی خ ــار عقل ــای رفت ــری ه ــوه گ ــه در جل ــی ک ــف و طرایف ــا ظرای ب
می توانــد بــه حســن ســلوک و جمــال باطــن دســت یابــد. بــه عنــوان مثــال، لبخنــد 
المــودة«  حبالــة  »التبّســم،  می فرمایــد:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  اســت؛  چهــره  زینــت 
)نهــج البالغــه، کلمــات قصــار(، »تبســم ریســمان دوســتی اســت.« نــگاه مهربــان، 
زینــت چهــره اســت و می توانــد بــر جمــال ظاهــر و باطــن بیفزایــد. گشــادگی چهــره و 
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ب. صبر و بردباری
صبــر ملکــه ای قلبــی اســت کــه ســبب می شــود فــرد بــر تحمــل مکروهات و ســختی ها 
توانــا شــود. هرچــه صــدر، از وســعت بیشــتر و ایمــان از تعالــی واالتــری برخــوردار 
باشــد، صبــر و بردبــاری نیــز فزونــی خواهــد یافــت. برگزیــدگان خــدا و خاّصــان درگاه 
او، در طــّی چنــد روزی کــه در دنیــا میهمــان ضیافــت ابتالئــات خداوندنــد، بــه انــواع 
ســختی هــا و انحــای محنــت هــا و بلّیــات آزمایــش می شــوند و ایــن گوهــر صبــر و 

بردبــاری ایشــان اســت کــه آن هــا را در معبــر عبــور از ســختی هــا یــاری می کنــد.
وجــود نازنیــن حضــرت فاطمــه؟س؟ نیــز، از آن جــا کــه اخّص عارفیــن و موحدین بود، 
از ابتــدای دوره ی کودکــی تــا شــهادت، همــواره در معــرض انــواع نامالیمــات و رنج هــا 
ــاری ویــژه ای وجــود داشــت.  قــرار داشــت. در زندگــی فاطمــه؟س؟ نیــز، صبــر و بردب
یکــی از عناصــر اصلــی موفقیــت در حیــات خانوادگــی، اســتفاده از کیمیــای صبــر 
اســت. در هــر خانــواده ای کــه عنصــر صبــر آســیب ببینــد، بنــای محبــت و اســتحکام 
نیــز آفــت خواهــد پذیرفــت. نظــر بــه زندگــی حضــرت فاطمــه ؟س؟، می توانــد راهکارها 
و الگوهایــی عملــی بــرای بردبــاری در برابــر مشــکالت در محیــط خانــه و خانــواده را 
فــرا راه همــه ی خانــواده هــا بگشــاید. فاطمــه؟س؟ در ســنین پاییــن بــا علــی؟ع؟ 
ــا وجــود فقــر و  پیمــان ازدواج بســت و از میــان خواســتگاران متعــدد، علــی؟ع؟ را ب
تهــی دســتی ایشــان برگزیــد. رئــوس مــوارد صبر و شــکیبایی حضرت فاطمــه؟س؟، در 
حســن همســرداری و همراهــی بــا علــی؟ع؟ را می تــوان در پنــج محــور زیــر برشــمرد:

1. صبر و تحمل در برابر فقر علی؟ع؟.
2. تحمل سرزنش ها.

3. تحمل سختی های کار منزل و خدمت خانه.
4. شــکیبایی و تحمــل مشــکالت فــراوان در زمــان غیبــت هــای طوالنــی حضــرت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ )در طــول جنــگ هــای صــدر اســالم(
5. شراکت در غم علی؟ع؟ و تحمل رنج های او و مشارکت در صبوری وی.

در ایــن رابطــه می فرمایــد کــه بــرای رفتــن بــه هــر مســجدی زینــت کنیــد.«
حضــرت فاطمــه ؟س؟ بــه عنــوان زینــت و اســتحباب، انگشــتری بــه دســت می کردنــد 
و از قــول رســول خــدا؟ص؟ انگشــتر را تبلیــغ می فرمودنــد: »قالــت فاطمــه؟س؟، قــال 
رســول اهلل؟ص؟: مــن تختــم بالعقیــق لــم یــزل یــری خیــری« )حرعاملــی، 1367: ج3، 

ص40(، »هرکــس انگشــتری عقیــق بــه دســت کنــد، همــواره خیــر می بینــد.«
ســنت خداونــد جمیــل ایــن اســت کــه در دایــره ی خلقــت، نقــش و نــگار هســتی را بــا 
زیبایــی هــا زینــت می نمایــد؛ چنــان کــه می فرمایــد: »ولقــد جعلنــا فــی الســماء بروجــًا 
و زّیناهــا للناظریــن« )حجــر، 16(، »و بــه یقیــن مــا در آســمان بــرج هایــی قــرار دادیــم و 

آن را برای تماشــاگران آراســتیم.«
قراینــی در زندگــی حضــرت فاطمــه ؟س؟ وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ایــن بانــوی 
بهشــتی، ســعی می نمودنــد در محیــط خانــه و خانــواده، عطرآگیــن و آراســته باشــند 
و موهبــت زیبایــی و جمــال بــی مثالــی را کــه خداونــد بــه ایشــان ارزانــی داشــته بــود، 
بــا زینــت و تجمــل، جــال و شــکوهی دیگــر بخشــیده و آن را بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
عرضــه نماینــد. در ایــن جهــت، حضــرت زهــرا ؟س؟ همیشــه در نــزد خــود عطــر نگــه 
می داشــتند. ام الســلمه می گویــد: »از ریحانــه ی پیامبــر؟ص؟ عطــر خواســتم و گفتــم: 
ســرورم! آیــا عطــر و بــوی خوشــی نــزد خویــش داریــد: ایشــان فرمــود: آری و بــی درنــگ 
ــوی خوشــی از آن  ــر کــف دســتم ریخــت. ب ــی از آن را ب شیشــه ی عطــری آورد و اندک
برخاســت کــه هرگــز بــه مشــامم نرســیده بــود.« )مجلســی، 1404ق: ج43، ص95( 
حضــرت فاطمــه؟س؟ حتــی در واپســین لحظــات زندگیــش بــه اســماء فرمــود: »هاتــی 
طیبــی الــذی اتطیــب بــه« )اربلــی، 1381: ج2، ص62(، »عطــر مــرا کــه همیشــه خــود 

را بــا آن عطرآگیــن می نمــودم، بیــاور...«
امیرمؤمنــان؟ع؟ در اشــاره بــه آراســتگی ظاهــر و باطــن فاطمــه ؟س؟ می فرمــود: »و 
لقــد کنــت انظــر الیهــا، فتنکشــف عنــی الهمــم و االحــزان« )مجلســی، 1404ق: ج43، 
ص134(، »هــرگاه بــه او می نگریســتم، همــه ناراحتــی هــا و غــم هایم برطرف می شــد.«
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نعمت هایــش.« )رک. ابــن شهرآشــوب، 1379: ج3، ص343(

ج. تشویق مهسر به اتیان خیرات
یکــی دیگــر از مــواردی کــه می توانــد ســبب تحکیــم بنیــاد ازدواج شــود، ایــن اســت کــه 
زن و شــوهر در راه اتیــان خیــرات، یــار و مشــوق هــم باشــند. بــه تعبیــر دیگــر، آن دو 
هــم چــون مســافرانی کــه در راه خیــر بــا یکدیگــر همســفر شــده انــد، همــواره یکدیگــر 
را بــه خوبــی هــا و کمــاالت تشــویق نماینــد؛ ایــن امــر اگــر بــا شــرایط و ضوابــط انجــام 

پذیــرد، مؤثرتریــن تشــویق محســوب می شــود.
از مــواردی کــه تجلــی عبودیــت و تدبیــر منــزل فاطمــه؟س؟ را نشــان می دهــد، ایــن 
اســت کــه ایشــان همســر خــود را در انجــام امــور خیــر تشــویق می فرمودنــد. ایــن 

تشــویق هــا بــه صــورت هــای مختلــف و انحــای گوناگــون انجــام می پذیرفــت.
ایــن بانــوی بــا عظمــت، همســر زندگــی اش را کــه پیشــتازترین مــرد میــدان خیــرات 
و حســنات بــود، بــه خوبــی درک می نمــود و هرچنــد کــه علــی؟ع؟ احتیاجــی بــه 
تشــویق در انجــام خیــرات نداشــت، لیکــن کلمــات دلنشــین فاطمــه؟س؟، وی را 
فاطمــه؟س؟  حضــرت  دلگرمی می بخشــید.  خیــرات،  انــواع  بــر  اســتقامت  راه  در 
بــا علــی؟ع؟ بــه گونــه ای احتــرام آمیــز ســخن می گفــت و او را بــه اطاعــت و اظهــار 
فضایــل فرامی خوانــد؛ تــا آن جــا کــه علــی؟ع؟ دربــاره ی او می فرمــود: »نعــم العــون 
علــی طاعــةاهلل...« )مجلســی، 1404ق: ج43، ص133(، »فاطمــه؟س؟ بهتریــن یــاور 
بــرای اطاعــت پــروردگار اســت« و نیــز فاطمــه؟س؟ بــه علــی؟ع؟ می فرمــود: »انــی 
زوجتــک اقــدم امتــی ســلمًا و اکثرهــم علمــًا و اعظمهــم حلمــًا...« )کراجکــی، 1410ق: 
ــو پیشــتازترین فــرد امــت مــن در  ــه ت ــی ک ــردم، در حال ــو ازدواج ک ــا ت ص121(، »مــن ب

ــاری و حلــم نیــز واالتریــن فــرد امتــی« ــودی و در بردب ــم تریــن آن هــا ب اســالم و عال
ــان  ــی؟ع؟، ایش ــدار و دل آرام عل ــین از دل ــات دلنش ــه کلم ــن گون ــه ای ــت ک ــلم اس مس
ــا  ــا انــدازه ای ب ــا چــه انــدازه بــه بردبــاری، صبــر و... فرامی خوانــد. فاطمــه؟س؟ ت را ت

برابــر مشــکالت، نمونــه هــا و شــواهد  دربــاره صبــر و شــکیبایی حضــرت؟س؟ در 
ــی در دســت اســت. آن حضــرت؟س؟ مشــکالت اقتصــادی را تحمــل  تاریخــی فراوان
می نمــود و نــزد کســی افشــا نمی کــرد؛ گاه رســول خــدا؟ص؟ مصّرانــه از ایشــان احــوال 
پرســی می نمــود، آن گاه ایشــان بــه گوشــه ای از آالمــش اشــاره می فرمــود. روایــت 
اســت، روزی در پاســخ پــدر فرمــود: »اصبحنــا و لیــس فــی بیتنــا شــئ یذوقــه ذائقــی 
و انــا لنحمــدهلل تعالــی« )مجلســی، 1404ق: ج35، ص252(، »پــدر جــان، صبــح 
کردیــم، در حالــی کــه در خانــه ی مــا چیــزی نیســت تــا بــا آن رفــع گرســنگی بنماییــم و 

ــزرگ را سپاســگزاریم.« مــا در هــر حــال خــدای ب
آن حضــرت؟س؟ دربــاره ی اثاثیــه و لــوازم منــزل خــود و علــی؟ع؟، بــا پــدرش این گونــه 
دردودل می نمــود: »انــی و ابــن عمی مــا لنــا فــراش اال جلــد و کبــش ننــام علیــه بالیــل 
و یعلــف علیــه ناصحنــا بالنهــار«، »مــن و پســر عمویــم هیــچ فرشــی نداریــم؛ مگــر یــک 
پوســت گوســفند کــه شــب هــا بــر روی آن می خوابیــم و روزهــا بــر روی آن شــتر خــود 
را علــف می دهیــم.« رســول گرامــی؟ص؟ نیــز پاســخ فرمودنــد: »اصبــری... « )همــان، 

ج14، ص197(، »صبــر و تحمــل داشــته بــاش.«
فاطمــه؟س؟ بــه جهــت انتخــاب زندگــی فقیرانــه ی علی؟ع؟، مــورد ســرزنش فــراوان قرار 
می گرفــت؛ ولــی در برابــر ایــن ســرزنش هــا صبــر می فرمــود. در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ 
از جابربــن عبــداهلل انصــاری نقــل شــده اســت کــه روزی رســول خــدا؟ص؟، بــه خانــه 
دختــرش، فاطمــه؟س؟، وارد شــد و او را در حالتــی دیــد کــه در نتیجــه چشــمان مبارکــش 
پــر از اشــک گردیــد؛ زیــرا لبــاس آن حضــرت؟س؟ بســیار نامناســب بــود. زهــرا؟س؟ در آن 
حــال از یــک طــرف مشــغول آرد کــردن جــو و تهیــه نــان بــود و از طــرف دیگــر بــه فرزنــدش 
شــیر مــی داد. پیامبــر؟ص؟ پــس از مشــاهده آن حالــت، بــه ایشــان فرمــود: دختــر عزیــزم، 
ایــن گونــه تلخــی هــا را در دنیــا بــرای رســیدن بــه پاداش هــا و شــیرینی هــای اخــروی 
پذیــرا بــاش و صبــر و بردبــاری را از دســت نــده و آن بانــوی بزرگــوار در پاســخ پــدر فرمــود: 
یــا رســول اهلل! خــدا را حمــد می کنــم در برابــر نعمــت هایــش و شــکر می کنــم در برابــر 
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شــیخ االســالمی، 1377(
عقیــده ی حضــرت فاطمــه؟س؟ در بــاب حجــاب و تحفــظ از بیگانــه، دارای شــرافت 
و عظمتــی وصــف ناشــدنی و مرتبتــی متعالــی اســت. حضــرت موســی بــن جعفــر؟س؟ 
از پــدران خویــش و ایشــان از حضــرت علــی؟ع؟ چنیــن نقــل کــرده انــد: »مــردی 
نابینــا از حضــرت فاطمــه؟س؟ اجــازه خواســت کــه بــه خانــه ی او وارد شــود، حضــرت 
فاطمــه؟س؟ خــود را پوشــانید. رســول خــدا؟ص؟ پرســید: چــرا از او حجــاب کــردی؟ 
وی فرمــود: اگــر او مــرا نمی بینــد، مــن او را می بینــم و عــالوه بــر ایــن، ایــن مــرد نابینــا 

ــد.« )مجلســی،1404ق: ج43، ص91( ــو را نیــز استشــمام می نمای ب

هـ. تقسمی کار در خانواده
ــه ی  ــب و منصفان ــیم مناس ــق، تقس ــواده ی موف ــروری خان ــول الزم و ض ــی از اص یک
مســئولیت هــا در خانــه و خانــواده اســت. پیونــد مــوّدت و محّبتــی کــه بیــن زن و مــرد 
در خانــواده بــه وجــود می آیــد، در صورتــی مســتدام و مســتحکم باقــی می مانــد کــه 
ــوه  ــل و وج ــوهر، عل ــان زن و ش ــودت می ــه و م ــد. عالق ــه ی آن دوام یاب ــت محدث عل
ــه هــر دو انســانند و ایــن عالقمنــدی  ــی دارد. یکــی از علــل آن، ایــن اســت ک متفاوت
همنــوع بــه همنــوع، یکــی از وجــوه عالقــه ی میــان همســران اســت. بعــد دیگــر 
عالقمنــدی، در صورتــی محقــق می شــود کــه زن و مــرد، هــر دو دارای روحیــه دیانــت 
و ایمــان باشــند؛ در ایــن صــورت، روحیــه ی اخــوت دینــی نیــز وجــه دیگــر عالقمندی 
زن و شــوهر بــه یکدیگــر را تشــکیل می دهــد. هرچــه مشــابهت و تفاهــم روحــی افــراد 
بیشــتر باشــد، جاذبــه ی تکوینــی حــب تشــابه، مزیــد ایــن عطوفــت و مــودت خواهــد 
ــدام از  ــه هــر ک ــود. از دیگــر ابعــاد محبــت و مــودت میــان زن و شــوهر ایــن اســت ک ب
آن هــا، پــدر یــا مــادر فرزنــدان یکدیگرنــد و وجــود فرزنــد و علقــه ای کــه هــر یــک نســبت 
بــه وی دارنــد، می توانــد عامــل دیگــری در اســتحکام بنیــان خانــواده باشــد. امــر 
مهــم دیگــری کــه ســبب می شــود بنیــان خانــواده تحکیــم شــود و عالقمنــدی زن و 

علــی؟ع؟ در خیــرات و حســنات هماهنــگ بــود کــه علــی؟ع؟ وی را رکــن خــود خوانــد 
و بعــد از وفــات وی فرمــود: »وقتــی رســول اهلل؟ص؟ از دنیــا رفــت، مــن یــک رکــن خــود 
را از دســت دادم و هنگامی کــه فاطمــه؟س؟ بــه شــهادت رســید، دومیــن رکــن خــود را 

نیــز از دســت دادم.« )مجلســی، 1404ق: ج43، ص173(

د.حفظ مراتب حجاب
رواج عفــت عمومــی، رعایــت حجــاب و حفــظ حریــم الزم در روابــط زن و مــرد، از دیگــر 
عواملــی اســت کــه نقــش بــه ســزایی را در حفــظ بنیــان خانــواده از تزلــزل و در نهایــت 
فروپاشــیدگی، ایفــا می کنــد. چنــان چــه در جامعــه ای، روابــط و مرزهــای توصیــه 
شــده در اســالم خلــط شــوند، حــق و باطــل درهــم می آمیــزد و در نهایــت بنیــاد 

خانــواده هــا مــورد تهدیــد و خطــر قــرار می گیــرد.
حفــظ  و  عفــاف  و  حجــاب  ی  مســأله  اهمیــت  عمــق  بــه  فاطمــه؟س؟  حضــرت 
حریــم در روابــط بــا نامحــرم آگاه بودنــد؛ تــا آن جــا کــه یکــی از مهمتریــن پیــام هــای 
فاطمی »حفــظ حجــاب، بهتریــن زینــت زن« اســت: »از حضــرت علــی؟ع؟ روایــت 
شــده اســت: روزی خدمــت حضــرت رســول؟ص؟ نشســته بودیــم؛ ایشــان فرمــود: 
بهتریــن زینــت بــرای زنــان چیســت؟ هیــچ کــدام از اهــل مجلــس پاســخ ندادنــد و از 
هــم متفــرق شــدند. مــن بــه نــزد فاطمــه آمــدم و جریــان ســؤال پیامبــر؟ص؟ را بــرای 
او نقــل کــردم و در ضمــن گفتــم: هیــچ کــدام از مــا بــه رســول اهلل؟ص؟ پاســخ نگفــت. 
حضــرت فاطمــه ؟س؟ فرمــود: مــن جــواب ایــن ســؤال را می دانــم. بهتریــن زینــت 
ــان نیــز هیــچ مــردی را  ــان را نبینــد و آن ــه هیــچ مــردی آن ــان ایــن اســت ک ــرای زن از ب
نبیننــد. مــن بــه نــزد رســول خــدا؟ص؟ برگشــتم و گفتــم: ای رســول خــدا؟ص؟، بهتریــن 
زینــت زن ایــن اســت کــه هیــچ مــردی او را نبینــد و او هــم هیــچ مــردی را نبینــد. 
حضــرت ؟ص؟ فرمــود: ایــن جــواب را از کجــا آوردی؟ گفتــم: ایــن جــواب فاطمــه ؟س؟ 
اســت. حضــرت؟ص؟ فرمــود: فاطمــه بــه راســتی پــاره ای از وجــود مــن اســت.« )رک. 
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ــه  ــد ک ــه تقســیم کردن ــا حضــرت علــی؟ع؟، ایــن گون فاطمــه؟ع؟، کارهــای منــزل را ب
ــه بــه عهــده فاطمــه ؟س؟  خمیرکــردن آرد، نــان پختــن، تمیزکــردن و جــاروزدن خان
باشــد و کارهــای بیــرون منــزل از قبیــل جمــع آوری هیــزم و تهیــه ی مــواد اولیــه 
غذایــی را علــی؟ع؟ انجــام دهــد.« )دشــتی، 1375: ص168( امــام صــادق؟ع؟ نیــز 
در ایــن بــاره فرموده انــد: »تقســیم کار بــا رهنمــود رســول خــدا؟ص؟ انجــام گرفــت؛ 
وقتــی آن حضــرت؟ص؟ بیــان داشــت کــه کارهــای داخــل منــزل را فاطمــه ؟س؟ و 
کارهــای بیــرون منــزل را علــی؟ع؟ انجــام دهــد، فاطمــه ؟س؟ بــا خوشــحالی ایــن گونه 
فرمــود: »فالیعلــم مــا داخلنــی مــن الّســرور، بإکفائــی رســول اهلل؟ص؟ تحمــل رقــاب 
الرجــال« )نــوری طبرســی، 1401ق: ج13، ص48(، »جــز خــدا کســی نمی دانــد کــه از 
ایــن تقســیم کار تــا چــه انــدازه خوشــحال شــدم؛ زیــرا رســول خــدا؟ص؟ مــرا از انجــام 

ــت.« ــت، بازداش ــردان اس ــه م ــوط ب ــه مرب ــی ک کارهای
ظرایــف بیانــات معصومانــه ی فاطمــه؟س؟ در همــه ی زمینــه هــا، می توانــد ابوابــی از 
معرفــت را بــرای صاحبــان دقــت و تأمــل بازنمایــد. ابــراز خشــنودی و مســرت دخــت 
گرامی پیامبــر؟ص؟ از ایــن تقســیم کار و ظرایــف بیانــات ایشــان در ایــن بــاره نشــان 
دهنــده ایــن اســت کــه در ایــن نــوع تقســیم کار، بــه زن تحّیــت و مرهمتی شــده اســت. 
ــه بیــان دیگــر، ســپردن مســئولیت و شــغل خانــه داری بــه زن و رفــع تکلیــف امــور  ب

ــرای وی محســوب می شــود. خــارج از خانــه از عهــده وی، نوعــی تکریــم و ارزش ب
اگــر بنــا باشــد، بــا الگوپذیــری از حضــرت فاطمــه ؟س؟ در بــاب تحکیــم خانــواده، 
گام هایــی برداشــته شــود، یکــی از مهمتریــن گام هــا بــا احتــرام نگریســتن بــه شــغل 
ــه زن را در پــی  ــد اســت کــه نوعــی ســرافرازی و مرحمــت ب ــه داری و تربیــت فرزن خان

خواهــد داشــت.
ــه همــکاری مــرد در انجــام کارهــای منــزل  ــد ک ــه برخــی می پندارن مطلــب دیگــر آن ک
رجحانــی نــدارد و بــه ایــن بهانــه، از یــاری دادن همســر در کارهــای منــزل، تعّلــل و 
مســامحه می ورزنــد؛ در حالــی کــه روایــات فراوانــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 

مــرد بــه یکدیگــر فزونــی یابــد، همــکاری متقابــل آن هــا بــرای گردانــدن امــر معــاش و 
فروعــات آن اســت. ایــن عامــل هــم چنــان کــه می توانــد یــک عامــل مثبــت قلمــداد 

شــود، گاه نیــز می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل مخــرب عمــل کنــد.
کــه  می نمایــد  محــرز  خانــواده،  شناســی  آســیب  ی  زمینــه  در  بررســی  و  مطالعــه 
اگــر تقســیم کار عادالنــه و منصفانــه ای در محیــط خانــه و خانــواده برقــرار نشــود، 
خانــواده از مــرز تعــادل خــارج می شــود و خــروج از ثغــور اعتــدال، گامی بــه ســوی 

ویرانــی و تزلــزل خانــواده اســت.
یکــی از معیارهــای تقســیم کار عادالنــه ایــن اســت کــه شــئونات و ویژگــی هــای مســّلم 
ــرار گیــرد. مســلم  جســمی و روحــی زن و مــرد در ایــن امــر، مــورد توجــه و مالحظــه ق
اســت کــه توجــه بــه لطافــت و ظرافــت روحیــه ی زن و شــرافت امــر ورع و تحفــظ وی 
از اجنبــی و حفــظ مراتــب بــاالی حجــاب و عفــاف، مقتضــی اســت کــه وی بیشــتر 
پذیــرای امــور داخلــی محیــط خانــه و خانــواده باشــد و امــور مربــوط بــه خــارج از 

محیــط خانــه، بــه مــرد واگــذار شــود.
البتــه بایــد در نظــر داشــت، ایــن تقســیم کار، تقســیم اولیــه ای بــرای احــراز امــر معاش 
اســت و همــکاری مــرد در داخــل خانــه می توانــد تحــت عناویــن مثبــت دیگــری مورد 
تأکیــد واقــع شــود و هــم چنیــن کار زن در خــارج از خانــه نیــز، تحــت شــرایطی خــاص و 

بــا رعایــت ضوابطــی ویــژه، می توانــد مــورد مقبولیــت قــرار گیــرد.
تقســیم عادالنــه کار در محیــط خانــواده، خــود نمونــه ای از رعایــت عدالــت اجتماعی 
در نهــاد کوچکــی از اجتمــاع اســت. یکــی از عوامــل شــادابی و تکامــل خانــواده ایــن 
اســت کــه تعییــن مســئولیت هــا، ســبب تقســیم و تخفیــف ســنگینی بــار تکالیــف 
شــود و ایــن همــکاری متقابــل، موجبــات تحکیــم پیونــد مــودت بیــن زن و شــوهر 

ــم آورد. را فراه
ی  خانــه  در  کار  تقســیم  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  ؟س؟  فاطمــه  زندگــی  بــه  نظــر 
ایشــان بــه نحــو احســن انجــام گرفتــه بــود. امــام باقــر؟ع؟ فرمــوده انــد: »حضــرت 
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بــا پذیــرش موانــع موجــود و قّلــت روایــات مربــوط، بــر آن بــوده اســت تــا حــّد مقــدور، 
ــی را  ــوب و آرمان ــواده ی مطل ــول خان ــه اص ــت ب ــای معرف ــی و راهگش ــوط اساس خط

بــرای صاحبــان تأمــل، ترســیم نمایــد.

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــرگاه برایشــان مقــدور بــود، فاطمــه ؟س؟ را در انجــام کارهــای 
امیرالمؤمنیــن  »کان  می فرماینــد:  صــادق؟ع؟  امــام  می رســاندند.  یــاری  خانــه 
یختطــب و یســتقی و یکنــس و کانــت فاطمــة تطحــن و تعجــن و تخبــز« )حرعاملــی، 
1367: ج12، ص24؛ ج14، ص164(، »جــدم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ )در انجــام کارهــای 
خانــه( هیــزم جمــع می کــرد، آب می کشــید و مــی آورد و خانــه را جــارو مــی زد و حضــرت 
زهــرا؟س؟ نیــز جوهــا را آرد می کــرد و ســپس خمیــر می نمــود و آن گاه نــان می پخــت.«
کلمــه ی »یکنــس« در ایــن عبــارت نشــان می دهــد کــه حضــرت امیــر؟ع؟ عــالوه 
ــه ؟س؟  ــرت فاطم ــا حض ــز ب ــه نی ــل خان ــای داخ ــزل، در کاره ــرون از من ــای بی ــر کاره ب
همیــاری می فرمودنــد. در حدیثــی دیگــر وارد شــده اســت: »روزی رســول خــدا؟ص؟ 
وارد خانــه دختــرش فاطمــه ؟س؟ شــد و مشــاهده کــرد کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در کنــار 
ــت  ــالم و تحی ــس از س ــان پ ــد، ایش ــک می کن ــان کم ــردن ن ــا او در آرد ک ــته و ب او نشس
فرمودنــد: کــدام یــک خســته تریــد تــا مــن جــای او نشســته و بــه آرد کــردن بپــردازم؟ 
علــی؟ع؟ فرمــود: یــا رســول اهلل، دختــرت فاطمــه...« )مجلســی، 1404ق: ج42، 
ص50( در خانــه ی حضــرت فاطمــه ؟س؟ عــالوه بــر آن کــه امــور مربــوط بــه خانــواده، 
بیــن اعضــای خانــه تقســیم شــده بــود، کارهــای منــزل نیــز بیــن حضــرت فاطمــه ؟س؟ 

و خادمــه ی آن حضــرت تقســیم شــده بــود.
تأملــی ژرف بــر آن چــه در ایــن نوشــتار از ســیره و ســنت دخــت گرامی پیامبــر ؟ص؟، 
ــه  ــته و ب ــواده ای شایس ــی از خان ــوه های ــد، جل ــان ش ــرا ؟س؟ بی ــه زه ــرت فاطم حض
ــر  ــد و باالخــره نوشــتار حاضــر ب ــدگان صاحبــان بینــش می نمای ــر دی ــی را ب حــق آرمان
ایــن مّدعاســت کــه عالــی تریــن طریــق وصول به کمال اندیشــیدن، زیســتن و ســلوک 
آســمانی، تأســی بــه ایــن افعــال، اقــوال و تقریــرات اســت و البتــه مــراد مذکــور زمانــی 
بــه نحــو احســن و اکمــل محقــق خواهــد شــد کــه زمینــه ی معرفــت کامــل بــه آداب 
و ســنن »مکتــب فاطمــی ؟س؟« فراهــم آیــد و آن چــه در ایــن طریــق، مشــکل و مانــع 
می نمایــد، عــدم جامعیــت تقریــرات، روایــات و اطالعــات الزم اســت. نوشــتار مذکــور، 
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مقدمه
ــاه، ولــی فضایــل او بســیار عمیــق  از آنجــا کــه طــول عمــر گل یــاس پیامبــر بســیار کوت
ــای وجــودی آن حضــرت پــی  ــه ژرف اســت، هنــوز جــز معصومــان کســی نتوانســته ب

ببــرد و فضایــل او را بشناســد.
زهــرای مرضیــه؟س؟ فرزنــد پــدری اســت کــه نظــام هســتی بــه خاطــرش پدیــد آمــد »لو 
الک لمــا َخَلْقــُت األفــالک«]1[ و مــادرش اولیــن زن اســت کــه شــهد اســالم را چشــید و 
در میــان نامــردان بــا مــال و جــان خــود از اســالم و آورنــده آن دفــاع کــرد. نطفــه پــاک 
ایــن بانــو، پــس از چهــل روز عبــادت شــبانه روزی و بهــره منــدی پــدر بزرگــوارش از 
فیوضــات غیبــی و تنــاول میــوه هــای بهشــتی منعقــد گشــت. نــور پــاک آن حضــرت 
قبــل از خلقــت آســمان و زمیــن خلــق شــده بــود: »ُخِلــَق نــور فاطمــه َقْبــَل أن یْخُلــَق 

االرَض و الســماء«.]2[
فاطمــه؟س؟ در دورانــی قــدم بــه عرصــه ایــن جهــان نهــاد کــه پــدرش بــه رســالت 
مبعــوث گشــته بــود. او از مــادری گــران قــدر شــیری آمیختــه بــا ارزش هــا و فضیلــت هــا 
نوشــید و در خانــه ای کــه محــل نــزول قــرآن بود، مراحل رشــد و کمــال را پیمود. معلم 
و مربــی او پیامبــر گرامــی اســالم بــود کــه در معــارف الهــی و آشــنایی بــا اصــول تربیتــی 
پیشــوای همــه انســان هاســت و در عمــل، الگــوی همــه جهانیــان بــه شــمار مــی آیــد؛ 
چنــان کــه قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »لقــد کان لکــم فــی رســول اهلل أســوة حســنة«.]3[
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ــی  ــِم ِف ــواُب الِعْل ْب
َ
ــْم أ ــِه َو ُه ــه َو ُحَجَجــًا علــی َخْلِق بنائ

َ
ــُه َو أ ْوَجَت ــَل َعِلیــًا َو َزْ »ِإّنَ اهلل َجَع

تــی َمــِن اْهَتــدی ِبِهــْم ُهــِدی ِإلــی ِصــراٍط ُمْســَتِقیم؛]5[ یعنــی خداونــد متعــال علــی  ّمَ
ُ
أ

و همســر و فرزندانــش را حجــت مــردم قــرار داده و آنــان درهــای علــم و آگاهــی در میــان 
امــت مــن هســتند. هــر کــس بــه آنــان تمســک جویــد، بــه راه راســت هدایــت یابــد«.

ایــن حدیــث، فاطمــه؟س؟ را ماننــد علــی؟ع؟ و ســایر معصومــان، دروازه علــم و 
وســیله هدایــت مــردم شناســانده اســت. امــا بــا تأثر و تاســف، از آن اقیانوس گســترده 
دانــش و بینــش، بــه دلیــل شــرایط ناهنجــار و ظالمانــه حاکــم و تحــوالت نامطلــوب 
پــس از رحلــت پیامبــر؟ص؟، اســتفاده نشــد و بشــر از دریــای علمــش محــروم مانــد. اگــر 
جامعــه زمینــه الزم را در اختیــارش قــرار مــی داد، جهــان از دانــش، فرهنــگ و بینــش 
او لبریــز مــی شــد و ایــن بــی عنایتــی در حــق فاطمــه؟س؟ پــس از رحلــت پیامبــر؟ص؟ 
ظلمــی عظیــم بــر بشــریت بــود کــه جامعــه را از حکمــت و دانش،عــدل و رفــاه تشــنه 
گذاشــت و بــه جــای توجــه بــه کمــال و آســایش، جنــگ و درگیــری را بــه ارمغــان آورد، 
چنــان کــه ســلمان پــس از غصــب حــق علــی؟ع؟ مــی فرمایــد: مــردم بــا چنیــن کاری 
درهــای رحمــت و حکمــت را بــروی خــود بســتند و خــود را از کمــال و آســایش محــروم 

ســاختند.]6[
ــر  حافــظ محمــد بــن موســی شــیرازی از ابــن عبــاس نقــل مــی کنــد مــراد از اهــل ذک
ْکــِر ِاْن ُکْنُتــْم ال َتْعَلمــُون]7[«؛ »از اهــل ذکــر بپرســید، اگــر  لوا َاْهــَل الّذِ

َ
در آیــه »فاَســأ

نمی دانیــد«، حضــرت محمــد علــی و فاطمــه و حســن و حســین: اســت. اینــان اهــل 
ــر و عقــل و بیــان هســتند«.]8[ ذک

یکــی وجــه نــام گــذاری فاطمــه بــه ایــن اســم، آن اســت کــه خداونــد از علــم خــود 
ــدان  ــه؟س؟ را ب ــز فاطم ــد.]9[ نی ــاز ش ــی نی ــتادی ب ــر اس ــه از ه ــاند ک ــه او نوش ــدر ب آنق
ســبب بتــول نامیدنــد کــه از حیــث فضــل و دیــن و حســب، ســرآمد تمامــی زنــان بــود:

»سمیت فاطمة؟س؟ البتول النقطاعها عن نساء زمانها فضاًل و دینًا و حسبًا«.]10[

فاطمــه؟س؟ در کنــار پــدر و مــادر ایثارگــرش شایســته تریــن درس هــای توحیدگرایــی و 
برتریــن دانــش هــای ایمــان و یقیــن را فراگرفــت و از هــر فرصتــی بــرای آشــنایی و انــس 
بــا عالــم غیــب و معــارف قرآنــی اســتفاده کــرد. بیــن او و پــدر چنــان انس و الفتــی بود که 
پیامبــر؟ص؟ وقتــی بــه ســفر مــی رفــت، فاطمــه؟س؟ آخریــن کســی بود کــه از پیامبــر جدا 
ــا او دیــدار  می شــد و وقتــی از ســفر بازمــی گشــت، فاطمــه اولیــن کســی بــود کــه پــدر ب

می کــرد. او نــور چشــم و میــوه دل پــدر و عزیزتریــن فــرد در نــزد پیامبــر؟ص؟ بــود.]4[

گستره علم فاطمه؟س؟
ــد و از دانشــگاه  فاطمــه زهــرا؟س؟ در آموزشــگاه شــخصیت ســاز رســالت درس خوان
وحــی و نبــوت فــارغ التحصیــل شــد. پیامبــر؟ص؟ بــا تمــام تــوان در تأدیــب و تعلیــم او 
کوشــید و شــهد شــناخت معــارف قرآنــی را بــه کامــش ریخــت و احــکام دیــن را یکایــک 
ــه او آموخــت؛ چنــان کــه تاریــخ بشــریت چنــان بانویــی را از نظــر فرهنــگ و ادب و  ب

دانــش و بینــش بــه خــود ندیــده و نخواهــد دیــد.
فاطمــه؟س؟ تمــام ارزش هــا و دانــش هــا را از پــدر گرانمایــه اش شــنید و بســیاری از 
مقــررات، احــکام، دعاهــا و حکمــت هــا را فراگرفــت. خطبــه آتشــین او در آن شــرایط 
ســخت و شــکننده، نشــان دهنــده دریــای بــی کــران علــم اوســت. او در سراســر عمــر 
پــر برکتــش تنهــا دو ســاعت فرصــت یافــت تــا بــاران معرفــت و دانــش خــود را بــر مزرعــه 
ببارانــد. او پــس از حمــد و ســپاس الهــی و شــهادت بــه واجــب دیــن، از مبــدأ تــا معاد، 
و تصریــح بــه تمــام واجبــات و مســتحبات بــه معرفــی خــود پرداخــت و از حــق غصــب 
شــده شــوهرش دفــاع کــرد و خلیفــه مســلمین را از تحریــف و تفســیر نادرســت آیــات 
قــرآن دربــاره پیامبــر و نســبت دروغ بــه آن حضــرت برحــذر ســاخت و پــس از آن ســه 
بــار بــا اســتناد بــه قــرآن و حدیــث، حقانیــت خــود را ثابــت و انحــراف اصحــاب ســقیفه 

را در تفســیر آیــات الهــی گوشــزد کــرد.
پیامبر درباره توانایی علمی فاطمه؟س؟ می فرماید:
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عمل به قرآن
بــزرگ تریــن خدمــت بــه قــرآن، عمــل بــه فرامیــن و احــکام نورانــی آن اســت و فاطمــه 
زهــرا؟س؟ نمونــه ای کامــل در ایــن زمینــه بــود. او مهــم تریــن شــرط احیــای قــرآن و 
باقــی مانــدن احــکام آن را، اســتمرار نبــوت و والیــت مــی دانســت و بــرای حفــظ آن 

دو از هیــچ کوشــش و تالشــی دریــغ نمــی ورزیــد.
زمانــی کــه طفــل ســه ســاله بــود و دشــمن بــه اذیــت و آزار پیامبــر؟ص؟ مــی پرداخــت، 
پشــتیبان پیامبــر در خانــه بــود و بــا دســتان کوچــک خــود خــار و خاشــاکی را کــه 
مشــرکان از روی طعــن و آزار بــر ســر و روی پیامبــر؟ص؟ مــی پاشــیدند، کنــار مــی زد و او 
را نــوازش مــی کــرد و دلگرمــی مــی داد. بــه حــدی ایــن دلگرمــی در روحیــه پیامبــر؟ص؟ 
تأثیــر مــی گذاشــت کــه پیامبــر او را در بغــل مــی گرفــت و بــه او مــی فرمــود: »ام ابیهــا؛ 

یعنــی ای مــادر پــدرش«.
در دوران ســخت مکــه و بــه هنــگام ســتیزه و جنــگ مدینــه،او همیشــه آرامــش 
ــرد و چهــره  ــا دســتان خــود زخــم هــای پیامبــر را مــداوا مــی ک ــود، ب بخــش پیامبــر ب
مبارکــش را کــه آغشــته بــه خــون بــود، مــی شســت. در عصــر فقــر و تنگدســتی جنــگ 
احــزاب بــه ویــژه هنــگام کنــدن خنــدق، لقمــه نانــی کــه بــرای فرزنــدان دلبنــدش 
تــدارک دیــده بــود، بــه پیامبــر؟ص؟ تقدیــم مــی کــرد و پیامبــر آن لقمــه را پــس از ســه 
روز گرســنگی تنــاول فرمــود. مهــرورزی فاطمــه؟س؟ بــه پــدر بزرگــوارش فراتــر از رابطــه 
فرزنــد و پــدر بــود؛ او بــه پیامبــر؟ص؟ بــه عنــوان مــراد و پیشــوا مــی نگریســت و بــرای 
حفــظ ایــن نگــرش، بســیار تــالش مــی کــرد؛ زیــرا پیامبــر؟ص؟ آورنــد؛ قــرآن و مجــری آن 

در جامعــه، و راه ســعادت، اطاعــت از پیامبــر ذوب شــدن در او بــود.
در دفــاع از والیــت نیــز فاطمــه؟س؟ تــالش جانانــه ای کــرد. او خــوب مــی دانســت 
کــه انحــراف از مســیر والیــت بــرای امــت مصیبــت هایــی بــه بــار خواهــد آورد و نهــال 
ــا والیــت ثمــر نخواهــد داد. زمیــن شــور و  ــه دســت پیامبــر؟ص؟ جــز ب کاشــته شــده ب
لم یزرعــی کــه بــا کوشــش هــا و تــالش هــای طاقــت فرســای پیامبــر بــه زمینــی سرســبز 

مصحف فاطمه؟س؟
در قســمتی از وصیــت نامــه امــام خمینــی آمــده اســت: »مــا مفتخریــم کــه صحیفــه 
فاطمیــه کــه کتــاب الهــام شــده از جانــب خداونــد متعــال بــه زهــرای مرضیــه اســت، 

از ماســت«.
ارتبــاط قلبــی و عرفانــی حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ بــا خداونــد در حیات پدر و حشــر و 
نشــر بــا فرشــته وحــی، جبرئیــل امیــن، موجــب شــد تــا پــس از رحلــت پیامبــر بــا توجــه 
بــه مقــام و عظمــت فاطمــه؟س؟ در نــزد حــق تعالــی، ایــن ارتبــاط اســتمرار یابــد و بنــا 
بــه نقــل حضــرت امــام صــادق؟ع؟، فاطمــه ؟س؟ بعــد از رحلــت پیامبــر؟ص؟ بیــش از 
؟ع؟5 روز زنــده نمانــد و غــم جــان ســوز داغ پــدر قلــب او را لبریــز کــرده بــود. از ایــن رو، 
جبرئیــل پــی در پــی بــه حضــورش مــی آمــد و او را در عــزای پــدر ســالمت بــاد مــی 
گفــت و گاه از حوادثــی کــه بعــد از رحلــت او بــر ذریــه اش وارد مــی شــود، خبــر مــی 
داد و امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز آنچــه جبرئیــل امــال مــی کــرد، همــه را مــی نوشــت کــه ایــن 

ســخنان مصحــف فاطمــه؟س؟ نامیــده شــد.]11[
نــزول جبرئیــل بــر فاطمــه؟س؟ نشــان از عظمــت و وســعت روحــی و علــّو معنــوی او 

دارد. امــام خمینــی بــا اشــاره بــه ایــن امــر مــی فرمایــد:
»مســئله آمــدن جبرئیــل بــرای کســی یــک مســئله ســاده نیســت. خیــال نشــود کــه 
جبرئیــل بــرای هــر کســی مــی آیــد و امــکان دارد، بیایــد، ایــن یــک تناســب الزم اســت 
ــه روح اعظــم  ــد و مقــام جبرئیــل ک ــه جبرئیــل مــی خواهــد بیای بیــن روح آن کســی ک
اســت.... و ایــن از فضایلــی اســت کــه از مختصــات حضــرت صدیقــه؟س؟ اســت«.]12[

چنیــن کســی کــه فرشــته وحــی بــر او نــازل مــی شــد، در صــورت فراهــم آمــدن شــرایط 
اجتماعــی بــرای اســتمرار ســیره نبــوی، مــی توانســت جامعــه ای نمونــه و آشــنا بــه 
احــکام نورانــی قــرآن پــرورش دهــد کــه نتیجــه آن ســعادت و رفــاه، امــت محمــد؟ص؟ 

بــود و زمینــه اقتــدار حاکمــان ســتمگر امــوی و عباســی فراهــم نمــی آمــد.
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َظــُر فــی َوْجــه َرُســوِل اهلِل َو  ــَب ِإَلــی ِمــْن ُدْنیاُکــْم ثــالُث: تــالوة ِکتــاُب اهلِل َو الّنَ »َحّبَ
اإلنفــاُق فــی ســبیل اهلل؛ از دنیــای شــما ســه چیــز محبــوب مــن اســت: تــالوت قــرآن، 

نــگاه بــه چهــره رســول خــدا؟ص؟ و انفــاق در راه خــدا«]13[
آن حضــرت بــا بیــان فضایــل تــالوت قــرآن، مــردم را بــه قرائــت کتــاب خــدا دعــوت مــی 
کــرد و مــی فرمــود: تــالوت کننــده ســوره هــای حدیــد، واقعــه و الرحمــن، در آســمان 
و زمیــن اهــل بهشــت خوانــده مــی شــود.]14[ او حتــی در آخریــن لحظــات عمــر پــر 

برکــت خــود بــه علــی؟ع؟ وصیــت کــرد:
ــاَعٌة  هــا َس

َ
عــاِء َفإّن

ُ
ــرآِن َو الّد ــالوِة الُق ــن َت ــر ِم ْکَث

َ
ــَة َوْجهــی َفأ ــَد َرأســی ِقَباَل ــْس ِعْن ْجِل

َ
»َو أ

ــه  ــر بالیــم رو ب ــِس األحیــاِء؛ آن گاه کــه وفــات کــردم.... ب ن
ُ
ــی أ یْحتــاُج ْاَلمیــُت فیهــا إل

روی مــن بنشــین و فــراوان قــرآن تــالوت کــن؛ زیــرا در چنیــن لحظاتــی مــرده بــه انــس 
گرفتــن بــا زنــدگان بســی محتــاج اســت«.]15[

ــه  ــات فاطمــه زهــرا؟س؟ ب ــی و شــرعی مــردم از دیگــر خدم ــؤاالت قرآن ــه س پرســش ب
قــرآن اســت. از بعضــی روایــات اســتفاده مــی شــود کــه زهــرا؟س؟ از طــرف پــدرش 
مرجــع پاســخ گویــی بــه پرســش هــا و امــور مربــوط بــه مســائل زنــان بــود.]16[ حتــی 
اگــر ســؤالی را ده بــار از او مــی پرســیدند، او بــا بشاشــت و بــدون ابــراز ناراحتــی، بــه آنهــا 

پاســخ مــی داد.
بــه قــرآن عینیــت مــی  بــود. در واقــع زندگــی او  ســیره فاطمــه؟س؟، قــرآن محــور 
بخشــید. خداشناســی، عبــادت، صداقــت، انفــاق، ســاده زیســتی، و... بیــان احکام 
ــی  ــات قرآن ــر خدم ــان از دیگ ــرای زن ــژه ب ــه وی ــس ب ــی در مجال ــوم قرآن ــر عل ــرآن و نش ق
ایــن بانــوی بــزرگ دیــن اســت.]17[ یــک نمونــه از شــاگردان تربیــت شــده او، »فّضــه« 
اســت. ایــن زن بــزرگ کــه خــادم حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ بــود، تــا بیســت ســال پس 

از درگذشــت فاطمــه؟س؟ بــه قــرآن ســخن مــی گفــت.]18[
فاطمــه زهــرا؟س؟ بانویــی اســت کــه در شــأن او ده هــا آیــه و ســوره نــازل شــده کــه اکثــر 

و خــرم تبدیــل شــده بــود، باغبانــی شایســته الزم داشــت و ایــن جــز بــا والیــت میســر 
بــرای حفــظ و اســتمرار آن بســیار کوشــید و حتــی جــان  لــذا فاطمــه؟س؟  نبــود. 
عزیــزش را در ایــن راه فــدا کــرد. گریــه هــا و نالــه هــای فاطمــه، مناظــره هــا و قهــر 
هــای او بــا حاکمیــت، همــه ســالح هــای برنــده ای بــود کــه فاطمــه؟س؟ در دفــاع از 
والیــت بــه کار بــرد. آخریــن دفــاع او، وصیــت بــه غســل و کفــن و دفــن شــبانه بــود تــا 
در طــول تاریــخ ســندی بــرای دفــاع از والیــت باقــی بمانــد. زهــرا؟س؟ والیــت را تنهــا 
راه حاکمیــت قــرآن مــی دانســت؛ چــون قــرآن بــدون عتــرت بــه تفســیر رأی و تأویــل 

منجــر مــی شــود.
پــس از رحلــت پیامبــر؟ص؟ جریــان ســقیفه بــا تظاهــر بــه پاســداری از قــرآن و بــا شــعار 
»حســبنا کتــاب اهلل؛ کتــاب خــدا مــا را بــس اســت«، بــه اغفــال مــردم و منــزوی کــردن 
حامــالن دیــن و پاســداران واقعــی قــرآن پرداختنــد و در نتیجــه بــازار تفســیر بــه رأی، 
اظهــار نظــر شــخصی و تغییــر احــکام الهــی بــا تفســیر هــای دروغیــن رونــق گرفــت. در 
ــه  ــدرش ب ــد دســتاوردهای پ ــه وقتــی دی ــود ک ــادگار پیامبــر؟ص؟ ب ــه، تنهــا ی ایــن میان
فراموشــی ســپرده مــی شــود و بــه یغمــا مــی رود، بــا اســتدالل هــای محکــم و قرآنــی، 
ــا بیــان جدایــی ناپذیــر بــودن قــرآن و  ــرد و ب مدعیــان دروغیــن تفســیر قــرآن رســوا ک
عتــرت و بــه بازگویــی خطــرات جدایــی آن دو، بــه دفــاع از والیــت و عتــرت پرداخــت. 
آن حضــرت بدیــن طریــق مــی خواســت از شــکاف بــه وجــود آمــده کــه تمــدن و 
ســعادت امــت اســالمی را بــه مخاطــره انداختــه بــود، جلوگیــری نمایــد؛ ولــی یــاران 
انــدک، فریبــکاری دشــمنان و بــی توجهــی امــت بــه خواســته هــای او، باعــث شــد تــا 
کار او راه بــه جایــی نبــرد. بــا وجــود ایــن، او بــه تنهایــی راه خــود را ادامــه داد تــا نــزد 

خــدا و رســولش مســئول نباشــد.

توصیه به قرائت قرآن
یکی دیگر از خدمت های فاطمه زهرا؟س؟ به قرآن، توصیه به قرآن است:
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محدثــان فریقیــن آنهــا را در کتــب روایــی خــود آورده انــد و شــأن و عظمــت او بــر هیــچ 
مســلمان منصفی پوشــیده نیســت.

ــا  ــر شــده و ی ــات ذک ــم، در کتــب تاریخــی و روای ــرآن کری ــه ق ــو ب ــده آن بان خدمــات ارزن
ــه  ــا و مرثی ــخنرانی ه ــات، س ــود تألیف ــا وج ــت. ب ــه اس ــان رفت ــف از می ــل مختل ــه عل ب
ســرایی های بســیار، هنــوز تصویــری درســت از زندگانــی ان حضــرت در اذهــان وجــود 
نــدارد و متأســفانه اکثــر مضامیــن بــه لحظــه بســیار کوتاهــی از زندگــی اش ختــم مــی 
شــود کــه آن هــم بــرای طلــب اشــک از شــنونده و بــرآورده شــدن حاجــات و رفــع 
بلیــات اســت! بنــا بــه روایــت امــام صــادق؟ع؟، هــر کســی بــه حقیقــت وجــود فاطمــه 
زهــرا؟س؟ معرفــت یابــد، بــی گمــان شــب قــدر را درک خواهــد کــرد. بــا ایــن همــه، 
متأســفانه اطــالع مــا از او بــه گریــه هــای ممتــد و طوالنــی او پــس از مــرگ پــدر، مــکان 
قبــر او و غصــب فــدک محــدود مــی شــود و هنــوز نتوانســته ایــم از فلســفه مبــارزات، 
شــناخت  او  اجتماعــی  و  سیاســی  حیــات  و  فرزنــدداری  داری،  خانــه  خدمــات، 
عمیــق داشــته باشــیم؛ امــا مــی تــوان گفــت کــه او بــا تــالش هــا و موضــع گیــری هــای 
ــروی از  ــعادت، پی ــه س ــه قّل ــیدن ب ــه راه رس ــد ک ــریت بگوی ــه بش ــت ب ــود می خواس خ

قــرآن و عتــرت اســت.

ــو را نمــی  گــر علــی نبــود، ت کــردم و ا کــران هســتی را خلــق نمــی  ــو نبــودی،  گــر ت ]1[. خداونــد بــه پیامبــرش فرمــود: ای احمــد! ا
گــر بــه خاطــر عظمــت فاطمــه نبــود، شــما دو نفــر را نمــی آفریــدم. مســتدرک ســفینة البحــار، مــاده خلــق و قطــم؛ ملتقــی  آفریــدم و ا

البحریــن، ص14.
]2[. حدیث از پیامبر؟ص؟ است که فرمود: نور فاطمه؟س؟ قبل از آفرینش زمین و آسمان آفریده شد. بحاراالنوار،ج42، ص22.

]3[. احزاب /33.
ــی؛ بــار خدایــا! ایــن دختــرم فاطمــه 

َ
]4[. پیامبــر در بــارگاه الهــی در مــورد دختــرش مــی فرمــود: »اللهــم هــذا ابَنتــی َو َاحــّبُ الَخلــق إّل

اســت و محبــوب تریــن خلــق در نــزد مــن«. بحاراالنــوار،ج43، ص96.
کبر بابازاده، انصاریان، قم،1374ش، ص140. ]5[. عوامل، ج11، ص78؛ تحلیل سیره فاطمه الزهرا، علی ا

]6[. االحتجــاج، طبرســی، ج1، ص152؛ نفــس الرحمــن، ص276؛ بحاراالنــوار، ج29، ص81؛ ســلمان فارســی اســتاندار مدائــن، 
احمــد صادقــی اردســتانی، دفتــر تبلیغــات اســالمی قــم،1376، ص139.

]7[. نحل/43؛ انبیا /7.
کبر نهاوندی، میقات تهران، 1367، ص113. ]8[. مجموعه مقاالت الزهرا، سید عبدالرزاق حسینی، علی ا

]9[. بحاراالنوار، ج43، ص12.
]10[. همان، ص15.

کافی، ج1، ص241. ]11[. همان، ص195؛ 
]12[. صحیفه نور، ج19، ص278ـ279.

]13[. نهــج الحیــاه، محمــد دشــتی، مؤسســه تحقیقــات امیرالمؤمنیــن، قــم، 1373، ص271، وقایــع االیــام، خیابانــی، ج 
ص295. صیــام، 

کنزاالعمال، ج1، ص582.  .]14[
]15[. بحاراالنوار، ج79، ص27؛ مسند فاطمه، مهدی جعفری، مرکز تحقیقاتی جلیل، تهران، 1373، ص440.

]16[. یسألونک عن الزهراء، جاسم االدیب، لجنة اصحاب الكساء، ص56.
ــی، دلیــل  کرمــی فریدون ــی  ــوار، ج43، ص54؛ وســائل، ج14، ص43؛ ســیما و ســیره ریحــان1728؛ پیامبــر9، عل ]17[. بحاراالن

ــم، 1382، ص334. ــا، ق م
]18[. بحاراالنوار، ج43، بیت االحزان، ص46؛ اعالم النساء المؤمنات، ص376؛ ریاحین الشریعه، ج2، ص317.

..……………………………………………
کوثر  پاییز 1386، شماره 71 مجله  فرهنگ 
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ابوالقاســم! از مــا بگــذر، خداونــد از تــو بگــذرد«. ســپس شــرایط پیامبــر را پذیرفتنــد و 
بــه نجــران بــاز گشــتند.

رســول خــدا؟ص؟ اعــالم داشــت: اگــر آنــان بــرای مباهلــه پیــش مــی آمدنــد مســیحیان 
ــَک فیــِه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجــآَءَک ِمــَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا  نابــود مــی شــدند)1(. »َفَمــْن َحآّجَ

َنــْدُع َاْبَنآَءَنــا َوَاْبَنآَءُکــْم َوِنَســآَءَنا َوِنَســآَءُکْم َوَاْنُفَســَنا َوَاْنُفَســُکْم...)2(«
پــس هــر کــس کــه بــا تــو دربــاره عیســی بعــد از آنکــه بــا تعالیــم وحــی بــر احــوال او 
ــرد] بگــو پیــش  ــو را نپذی ــه برخیــزد ]و ســخنان و ادعــای ت ــه مجادل آگاهــی یافتــی، ب
آییــد تــا مــا بــا فرزندانمــان و شــما بــا فرزندانتــان، زنانمــان و زنانتــان و نفســهایمان بــا 
نفس هایتــان در پیشــگاه خداونــد دعــا و نفریــن نمــوده تــا لعنــت و عــذاب خــدا را بــر 

ــان و حــق گریــزان قــرار دهیــم. دروغگوی
دانشــمندان اهــل ســنت در مصــادر متعــدد روایــی و تفســیری اذعــان کــرده انــد 
»انفســنا«  حســین؟مهع؟،  و  حســن  ]پیامبــر[(  مــا  )فرزنــدان  »ابنائنــا«  از  مــراد  کــه 
زهــرا؟س؟  فاطمــه  مــا(  )زنــان  »نســائنا«  و  علــی؟ع؟  ]پیامبــر[(  مــا  )نفس هــای 
برهانهــای منطقــی و قیاســهای عقلــی پیامبــر  آنکــه  از  بعــد  آیــه  ایــن  اســت)3(. 
خــدا؟ص؟ بــرای گــروه مســیحیان نجــران ســودی نبخشــید و همچنــان بــه مکابــره و 
انــکار خــود ادامــه دادنــد نــازل شــد، و بــه پیامبــر فرمــان داد بــه برهــان مشــاهده کــه 
باالتریــن براهیــن اســت رو آورد. برهــان مشــاهده در حقیقــت اســتمداد از قــدرت 
مطلــق و الیــزال الهــی بــرای ذلیــل ومنکــوب کــردن طــرف باطــل بــا نــزول عــذاب بــر 
آنــان و اعــزاز و ســرافرازی طــرف حــق بــه طــور عینــی و قابــل مشــاهده اســت. ارزش 
ایــن برهــان هرگــز قابــل مقایســه بــا برهانهــای نظــری نیســت؛ چــرا کــه برهــان مباهلــه 
حــس، عقــل و دل هــر ســه را بــا هــم بــه کار مــی گیــرد و توســط هــر ســه منبــع، ادراک 
جــان آدمــی تصدیــق مــی شــود. برهــان مباهلــه قبــل از اثبــات ادعــای حــق و ابطــال 
پنــدار باطــل، جاللــت، عظمــت، رفعــت، روحانیــت و کمــال تقــرب طــرف حــق را کــه 
پیــروز میــدان مباهله انــد ثابــت مــی کنــد. برهــان مشــاهده مباهلــه در حقیقــت خــدا 

مقّدمه
بــی تردیــد یکــی از آیاتــی کــه در شــأن اهــل بیــت؟مهع؟ نــازل شــده، آیــه مباهلــه اســت. 
آیــه شــریفه در جریــان یکــی از وقایــع مهــم تاریــخ اســالم کــه بــه مباهلــه معــروف اســت 
نــازل شــده اســت. گروهــی از نصــاری از نجــران بــرای مناظــره دربــاره اســالم و ادعــای 
پیامبــر اســالم ؟ص؟ نــزد ایشــان آمدنــد. ســرانجام کار بــرای اثبــات حقانیــت یکــی از دو 
طــرف بــه آنجــا انجامیــد کــه هــر دو گــروه در برابــر خداونــد دعــا کننــد تــا لعنــت و عــذاب 
خــدا بــر دروغگویــان و منحرفــان از حــق نــازل شــود. وقــت خاصــی معیــن شــد. در روز 
موعــود مــردم جمــع شــدند، در حالــی کــه هنــوز بــر مســیحیان نجــران معلــوم نبــود که 

پیامبــر ؟ص؟ چــه کســانی را بــرای مراســم دعــا و مباهلــه حاضــر مــی کنــد.
رســول خــدا ؟ص؟ پیــش آمــد در حالــی کــه علی، حســن، حســین و فاطمــه زهــرا؟مهع؟ را با 
خــود مــی آورد. بدیــن ســان پیامبــر صحنــه پــر شــکوهی آفریــده بود. مســیحیان نجران 
چــون حالــت پیامبــر و اهــل بیتــش؟مهع؟ را دیدنــد لــرزه بــر اندامشــان افتــاد و بــه رایزنــی 
بــا پیشــوای خــود، اســقف ابــا حارثــه پرداختنــد. بــزرگ آنــان گفــت: »مــن چهره هایــی را 
مشــاهده مــی کنــم کــه اگــر لــب بــه دعــا و نفریــن بگشــایند و بخواهنــد کوهــی را از زمیــن 
برکننــد آن کــوه را متالشــی کــرده، برمــی دارنــد. ســوگند بــه مســیح کــه اگــر آنــان لــب بــه 

نفریــن مــا بگشــایند بــرای مــا خانــواده و مــال و منالــی باقــی نخواهــد مانــد«.
پــس آنــان را از مباهلــه بــاز داشــت. لــذا نــزد پیامبــر ؟ص؟ شــتافتند و گفتنــد: »ای 

فاطمه؟س؟ جتیل متام زنان مقدس قرآین 

حممدجواد سلمانپور 
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جمــع نســاء )زنــان( یــاد شــده، روایــات متعــددی وجــود دارد و مفســران ســخنان 
ــر ؟ص؟  ــان پیامب ــا زب ــه ب ــه ک ــد از فاطم ــگفت خداون ــر ش ــن تعبی ــد. ای ــه ان ــی گفت فراوان
»زنــان مــا« صــورت گرفتــه حــاوی یــک پیــام بــزرگ دربــاره شــأن آن بانــو بــرای بشــر و 
تمــام خدابــاوران اســت. آن پیــام ایــن اســت کــه فاطمــه زهــرا ؟س؟ ســمبل و مظهــر 
ویژگیهــای تمــام زنــان مقــدس از گذشــته و هــم عصــر او و آینده اســت. فاطمه ؟س؟ اگر 
چــه یــک زن اســت، امــا در واقــع، دارنــده ویژگی هــای تمــام زنــان نیــک عالــم اســت. 

سّر کاربرد واژه مجع درباره فرد در قرآن
ــا شــخصیت  ــاد مــی کنــد و عمــل ی ــا واژه جمــع ی 1. خداونــد گاهــی از یــک شــخص ب
آن فــرد را بــه تعــداد زیــادی نســبت مــی دهــد، چنــان کــه گاه عملــی را کــه گروهــی 
در گذشــته انجــام داده انــد و قرنهــا از آن گذشــته اســت بــه گروهــی در زمــان حاضــر 
نســبت مــی دهــد؛ مثــاًل در آیــه 181 ســوره آل عمــران یــک نفــر یهــودی بــه نــام 
ِفْنحــاص از روی توهیــن گفــت: خــدا فقیــر اســت، امــا آیــه ایــن گفتــار یــا اعتقــاد را بــه 
ــآُء«. ْغِنَی َ

ــوآ ِاّنَ اهلَل َفقیــٌر َوَنْحــُن ا ذیــَن َقاُل
َ
جمــع نســبت مــی دهــد و مــی فرمایــد: »اّل

ایــن ســبک بیــان ایــن پیــام را مــی دهــد کــه آن فــرد در واقــع زبــان تمــام کســانی اســت 
کــه در گذشــته، حــال و آینــده ایــن ســخن را بــر زبــان جــاری کــرده و بــر ایــن باورنــد، یــا 
بــا ایــن ســخن راضــی و موافــق بــوده، آن را تأییــد مــی کننــد. آن فــرد اگــر چــه یــک نفــر 

اســت، امــا مظهــر و ترجمــان تمــام کوتــاه اندیشــان خدانشــناس مــی باشــد.
ْنِبَیــآَء ِبَغْیــِر َحــٍقّ َوَنُقــوُل ُذوُقــوا َعــَذاَب 

َ
در ادامــه همیــن آیــه آمــده اســت: »َوَقْتَلُهــُم ااْل

اْلَحِریــِق«)5(.
فــرد گوینــده در زمــان پیامبــر گرامــی اســالم ؟ص؟ زندگــی مــی کــرده، امــا قتــل پیامبــران 
گذشــته را بــا صیغــه جمــع بــه آنــان نســبت مــی دهــد، در حالــی کــه در زمــان انبیــای 
پیشــین هرگــز حضــور نداشــتند، و ایــن نیســت مگــر اینکــه قــرآن مــی خواهــد بگویــد 
چنیــن کســانی دارای شــخصیت همــان قاتــالن مســتقیم انبیــاء و مظهــر ویژگی هــای 

را در طــرف حــق و شــیطان را در طــرف باطــل متجلــی مــی ســازد و اثبــات مــی کنــد 
ایــن تجلــی خــاص زمــان مباهلــه نیســت، بلکــه امــری دائــم و ابــدی اســت.

ــر از اقنــاع اهــل نجــران و اثبــات  ــر و وســیع ت بنابرایــن پیــام آیــه مباهلــه چیــزی باالت
ــیر  ــام، مس ــن پی ــر ای ــالوه ب ــه ع ــود. آی ــرم ؟ص؟ ب ــول اک ــری رس ــوی پیامب ــت دع حقانی
اســتمرار پیامبــری رســول خــدا ؟ص؟ را اعــالم و ترســیم مــی نمایــد. در واقــع اگــر هیــچ 
آیــه دیگــری بــرای نشــان دادن عظمــت و رفعــت مــکان اهــل بیــت ]علــی، فاطمــه و 
حســنین؟مهع؟[ و مســیر و طریــق اســتمرار دیــن خــدا و رســالت پیامبــر ؟ص؟ جز همین 

آیــه نبــود بــرای اهــل بصیــرت کفایــت مــی کــرد.
تعبیــر »نســائنا« از حضــرت فاطمــه و »انفســنا« از علی؟ع؟ در حالــی که یک زن و یک 
مــرد بیشــتر نبودنــد و تعبیــر »ابنائنــا« از حســن و حســین؟مهع؟ در حالــی کــه دو فرزنــد 
بیشــتر نبودنــد فقــط ناشــی از رعایــت اصــول و مبانــی زیبایــی لفظــی نیســت. چنــان 
کــه از جنبــه هــای عاطفــی و خانوادگــی سرچشــمه نمــی گیــرد، چــرا کــه پیامبــر ؟ص؟ در 
امــر رســالت هرگــز گرفتــار عواطــف خانوادگــی نبــود، لــذا بعــد از بعثــت نــزد پیامبــر ؟ص؟ 
غریبــه هایــی چــون ســلمان خویشــاوند و نزدیکانــی چــون ابولهــب غریبــه شــدند. 
ــود و هــم  ــه امــر پــروردگار ب ــه عنــوان طــرِف پیامبــر در مباهلــه ب ــان ب هــم انتخــاب آن
تعابیــر یــاد شــده دربــاره آنــان از ســوی خداونــد متعــال بــود؛ زیــرا ایــن تعابیــر در وحــی 

الهــی قــرآن قــرار دارد و پیامبــر ؟ص؟ نیــز اعــالم داشــت:
ــر از علــی، فاطمــه، حســن و حســین  ــی گرامــی ت ــد در روی زمیــن بندگان ــر خداون »اگ
ــه  ــه مباهل ــه صحن ــان ب ــا آن ــه ب ــر آین ــم، ه ــه کن ــان مباهل ــا آن ــن ب ــه م ــت ک ــراغ داش س

می آمــدم، امــا خداونــد مــرا امــر کــرده کــه همــراه اینــان مباهلــه نمایــم«)4(.

تعبیر نسائنا از فاطمه؟س؟
در آیــه مــورد بحــث، خداونــد از فاطمــه زهــرا ؟س؟ بــه عنــوان »نســائنا« )زنــان مــا( یــاد 
ــا صیغــه  ــه یــک زن بیشــتر نبــود ب ــاره علــت اینکــه از فاطمــه ؟س؟ ک ــرده اســت. درب ک
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بــه کار مــی بــرد، مــی خواهــد ایــن پیــام را بدهــد کــه آن حضــرت مظهــر و اســوه تمــام 
زنــان حنیــف، پــاک و منســوب بــه پیامبــر اســالم؟ص؟ مــی باشــد و گویــا تمــام زنــان 
مقــدس قبــل و بعــد از حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ یــک روح بــوده و کمــال و تمــام تجلی 
و ظهــور آن در فاطمــه زهــرا اســت. امــا آن زنــان چــه کســانی هســتند؟ بــی تردیــد 
زنانــی کــه قــرآن بــه خاطــر تقــدس و ویژگــی الهــی از آنــان یــاد مــی کنــد، همــه از تبــار 
پاکی هــا، حنیــف، و از منســوبان حقیقــی گوهــر انســانیت رســول خــدا ؟ص؟ هســتند.

زنان مقدس قرآنی
قرآن بجز فاطمه زهرا ؟س؟ به صراحت یا به کنایه، از دوازده زن پاک نام می برد:

4.هاجــر  ابراهیــم)10(،  همســر  3.ســارا  فرعــون)9(،  همســر  2.آســیه  1.حــوا)8(، 
همســر ابراهیــم)11(، 5.یوکابــد مــادر موســی)12(، 6.صفــورا همســر موســی و دختــر 
شــعیب)13(، 7.الیزابــت یــا یصابــات همســر زکریــا)14(، 8.حّنــه همســر عمــران)15(، 
.)19( )18(12.خدیجــه؟س؟  11.مریــم؟س؟  10.بلقیــس)17(،  ایــوب)16(،  9.همســر 

قــرآن بــرای هــر یــک از ایــن زنــان صفــت یــا صفــات بــارزی را بــه عنــوان شــاخصه ذکــر 
مــی نمایــد کــه بــه ترتیــب یــاد شــده بــه آن صفــات اشــاره مــی شــود:

1. حوا مهسر حضرت آدم از تائبات بود
َنــا َظَلْمَنــآ َاْنُفَســَنا َوِاْن َلــْم َتْغِفــْر َلَنــا...«... پــروردگارا! مــا به خود ســتم کردیم و  »َقــااَل َرّبَ

اگــر تــو مــا را نبخشــایی و بــر مــا ترحــم ننمایی هر آینــه از زیانــکاران خواهیم بــود)20(.

2. آسیه مهسر فرعون از مؤمنات و مشتاقان خدا بود
ِعْنــَدَک  لــی  اْبــِن  َرِبّ  َقاَلــْت  ِاْذ  ِفْرَعــْوَن  اَمُنوااْمــَرَاَت  ذیــَن 

َ
ِلّل َمَثــاًل  اهلُل  َضــَرَب  »َو 

َبْیًتــا...«)21( خداونــد بــرای کســانی کــه ایمــان آورده انــد )آســیه( زن فرعــون را مثــال 
مــی زنــد... آن گاه کــه ]در مقابــل تهدیــدات فرعــون[ گفــت: پــروردگارا خانــه ای در نزد 

همــان انســان های گذشــته در ایــن زمــان هســتند و بــه فعــل آنــان راضــی انــد.
 ُنْؤِمــَن ِلَرُســوٍل 

َ
ــآ َااّل ــوآ ِاّنَ اهلَل َعِهــَد ِاَلْیَن ذیــَن َقاُل

َ
قــرآن در جــای دیگــر مــی فرمایــد: »اّل

ــذی 
َ
َنــاِت َوِباّل ــْم ُرُســٌل ِمــْن َقْبلــی ِباْلَبِیّ ــاُر ُقــْل َقــْد َجآَءُک ــاٍن َتْاُکُلــُه الّنَ َحّتــی َیْاِتَیَنــا ِبُقْرَب

ــْم َصاِدقیــَن«)6(. ــْم ِاْن ُکْنُت ــَم َقَتْلُتُموُه ــْم َفِل ُقْلُت
آیــه مــی فرمایــد: ایــن معجــزه ای کــه شــما بــرای ایمــان آوردن درخواســت مــی کنیــد، 
ــر شــما راســت مــی گوییــد چــرا آن پیامبــران را  پیامبــران گذشــته آورده انــد. پــس اگ
کشــتید؟ ایــن ســخن در حالــی اســت کــه هرگــز دســت ایــن انســانها آلــوده بــه خــون آن 
پیامبــران نبــوده اســت، امــا قــرآن مــی فرمایــد: »َفِلــَم َقَتْلُتُموُهْم«؛ یعنی عمل کشــتن 
گذشــته را بــه آنــان کــه در چندیــن قــرن بعــد زندگــی مــی کننــد نســبت مــی دهــد. ایــن 
نســبت در صورتــی صحیــح اســت کــه بپذیریــم شــخصیت و روح انســانهای قبلــی در 
اینهــا متجلــی شــده و گویــا دقیقــا همــان انســانهای پیشــین هســتند کــه مرتکب قتل 
شــده انــد و بــه فعــل آنــان راضــی هســتند. در آیــه 91 ســوره بقــره نیــز همیــن ســبک بــه 

کار رفتــه اســت: »ُقــْل َفِلــَم َتْقُتُلــوَن َاْنِبَیــآَء اهلِل ِمــْن َقْبــُل ِاْن ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن«.
ــا  اساســا رضایــت باطنــی بــه فعــل دیگــری حاکــی از مشــابهت و مســانخت روحــی ب

ــا زمــان و مــکان متفــاوت اســت. ــا یــک روح در دو قالــب ب دیگــری اســت، و گوی
ایــن ســبک بیانــی در قــرآن دربــاره انســان های صالــح و نیکــوکار هــم آمــده اســت؛ مثــاًل 
ِ َحنیًفا«)7(.

ًة َقاِنًتــا هلِلَّ از ابراهیــم ؟ع؟ تعبیــر بــه ملــت شــده اســت: »ِاّنَ ِاْبراهیــَم َکاَن ُاّمَ
ــه ابراهیــم ؟ع؟ مظهــر و  ــود ک ــه ظاهــرا ایــن خواهــد ب ــه تحلیــل ســابق، پیــام آی ــا ب بن
تجّلیــگاه ویژگیهــای تمــام انســان هایی اســت که قبــل و بعد از آن حضــرت، بر اطاعت 
و عبــادت خداونــد پایــدار و ثابــت قــدم بــوده یــا هســتند، گویــا روح تمــام انســان های 

توحیــدی یکــی اســت و باالتریــن مرتبــه آن در ابراهیــم ؟ع؟ متجلــی شــده اســت.

سّر کاربرد واژه مجع درباره فاطمه ؟س؟
آنچــه گذشــت، روشــن مــی ســازد اگــر قــرآن تعبیــر »زنــان مــا« را دربــاره فاطمــه زهرا؟س؟ 
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7. الیزابت مهسر زکریا از صاحلات و خاشعات بود
ُهــْم َکاُنــوا ُیَســاِرُعوَن ِفــی 

َ
»َفاْســَتَجْبَنا َلــُه َو َوَهْبَنــا َلــُه َیْحیــی َو َاْصَلْحَنــا َلــُه َزْوَجــُه ِاّن

ــا را  ــا َخاِشــعیَن«)27(... و مــا همســر زکری ــوا َلَن ــا َو َکاُن ــا َو َرَهًب ــا َرَغًب ــَراِت َو َیْدُعوَنَن اْلَخْی
برایــش صالــح گردانیدیــم، آنهــا در کارهــای خیــر ســبقت مــی گرفتنــد و مــا را بــا حالــت 

بیــم و امیــد دعــا مــی کردنــد و همــواره در برابــر مــا خاضــع و خاشــع بودنــد.

8. حنه مهسر عمران از متصدقات و صادقات و خملصات بود
ــْل  َفَتَقّبَ ًرا  ُمَحــّرَ َبْطنــی  فــی  َمــا  َلــَک  َنــَذْرُت  ِاّنــی  َرِبّ  ِعْمــَراَن  اْمــَرَاُت  َقاَلــِت  »ِاْذ 
یــآ...«)28( حنــه همســر عمــران، مــادر مریــم ؟س؟ بــا اخــالص نــذر نمــود فرزنــدی  ِمِنّ
را کــه در شــکم دارد خدمتگــزار بیــت المقــدس قــرار دهــد و بــه آنجــا هدیــه کنــد؛ پــس 

چــون فرزنــدش متولــد شــد صــدق خــود را بــا وفــای بــه نــذرش بــه اوج رســاند.

9. مهسر ایوب منونه صبر و ایثارگری و خدمتگزاری پیامبر بود
ــه بزرگــی از  ــُه...«)30(. همســر ایــوب نمون ْهَل

َ
ــا أ ــُه...«)29( »... َو َوَهْبَن ْهَل

َ
ــاُه ا »َو اَتْیَن

ایثــار و فــداکاری بــود، از همیــن رو لیاقــت یافــت کــه خداونــد در قــرآن از او بــه کنایــه 
بــه نیکــی یــاد کنــد؛ زیــرا در هنــگام گرفتــاری حضــرت ایــوب و بیمــاری و تعفــن بــدن 
ــی کــه ایــوب بــه  او همــه حتــی فرزنــدان از او دوری گزیدنــد و ترکــش کردنــد و در حال
فقــر و فاقــه دچــار بــود و بــه دلیــل بیمــاری جســمانی حتــی کســی بــرای صدقــه دادن 
ــا گدایــی  ــد و حتــی ب ــار او مان ــار نمــوده، در کن ــزد او نمــی آمــد، فقــط همســرش ایث ن
ــان و غــذا تهیــه مــی نمــود و دســت از آن  ــه مــدت طوالتــی ن ــرای حضــرت ایــوب ب ب
حضــرت برنمــی داشــت. افــزون بــر اینهــا حاضــر شــد بــرای نشکســتن ســوگند حضرت 
ــا  ــِدَک ِضْغًث ایــوب بعــد از بهبــود و تمکــن او، ضربــه ضغــث را تحمــل کنــد: »َوُخــْذ ِبَی
ــا َوَجْدَنــاُه َصاِبــًرا«)31( و هرگــز زبــان بــه اعتــراض نگشــود کــه 

َ
َفاْضــِرْب ِبــِه َو اَل َتْحَنــْث ِاّن

ای ایــوب! بعــد از آن همــه صبــوری و خدمتــی کــه بــه پــای تــو ریختــم آیــا بایــد نســبت 

ــا نمــا.... ــرای مــن بن خــودت )بهشــت(، ب

3. سارا مهسر ابراهمی از قامئات و خدمتگزاران پیامبر بود
»َو اْمَرَاُتُه َقاِئَمة...«؛ و همسر او به خدمتگزاری به پا بود...)22(. 

4. هاجر مهسر ابراهمی از ساحئات بود
ســائحات کــه در قــرآن بــه عنــوان یکــی از صفــات کمالــی بــرای زنــان ذکــر شــده)23( 
بــه معنــای زنــان مهاجــر اســت. عالمــه طباطبایــی مــی گویــد ســائحات کســانی 
هســتند کــه بــا گام هــای خــود از مســجدی بــه مســجد دیگــر و از معبــدی بــه معبــد 
دیگــر هجــرت نمــوده، بــا بدنهــای خــود در پــی اطاعــت و انجــام دســتورات پــروردگار 
مــی رونــد)24(. هاجــر نمونــه ســائحات بــود؛ زیــرا بــه امــر خداونــد همــراه ابراهیــم از 
اورشــلیم بــه مکــه هجــرت کــرد و رنــج دوری از وطــن، خانــه و شــوهر خــود را تحمــل 

نمــود و در جســت وجــوی آب بارهــا میــان دو کــوه صفــا و مــروه را پیمــود.

5. یوکابد مادر مویس از مسلمات و توکل کنندگان بر خدا بود:
اُبــوِت َفاْقِذفیــِه ِفــی اْلَیــِمّ َفْلُیْلِقــِه  ــَک َمــا ُیوَحیــآ * َاِن اْقِذفیــِه ِفــی الّتَ »ِاْذ َاْوَحْیَنــآ ِاَلیــآ ُاِمّ
...«)25(. مــادر حضــرت موســی نمونــه زنــان مســلمان بــود. او بــه امــر پــروردگار  اْلَیــّمُ

و بــا تــوکل بــر او عزیزتریــن نعمــت پــروردگار، فرزنــدش را بــه دریــا انداخــت.

6. صفورا دختر شعیب، مهسر مویس منونه حیا و حسن انتخاب بود
َمــِن  َخْیــَر  ِاّنَ  اْســَتْءِجْرُه  َاَبــِت  َیــآ  اْســِتْحَیآٍء...  َعَلــی  َتْمشــی  ِاْحدیُهَمــا  »َفَجآَءْتــُه 
ــه  ــی ب ــوت از موس ــگام دع ــعیب در هن ــر ش ــُن«)26(. دخت می

َ
ــِوّیُ ااْل ــَتْءَجْرَت اْلَق اْس

ســوی پــدرش نهایــت حیــا، و آزرم را رعایــت نمــود و بــه رغــم تهیدســتی موســی مــالک 
ــا بــودن مــی دانــد. گزینــش را امیــن و توان
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دانســته انــد؛ زیــرا کلمــه عائــل را بــه معنــای فقیــر گرفتــه و گفتــه انــد پیامبــر اکــرم؟ص؟ 
بعــد از آنکــه مالــی نداشــت خداونــد او را بــه وســیله حضــرت خدیجه؟س؟ کــه اموالش 
ــر ایــن، روایاتــی  را پــس از ازدواج بــه پیامبــر بخشــید، ثروتمنــد نمــود)37(. افــزون ب

نقــل شــده کــه ایــن نظــر را تأییــد مــی کنــد)38(.

تجلی کمال یازده زن الهی قرآنی در فاطمه؟س؟
قــرآن از فاطمــه زهــرا؟س؟ نیــز در مــوارد متعــددی بــه کنایــه یــاد کــرده، وی را نمونــه 
وفا کننــدگان بــه عهــد، صائمــات، متصّدقات، صابــرات و ذاکــرات)39( معرفی می کند. 
بــا عنایــت بــه آیــات قرآنــی کــه در شــأن آن بانــو نــازل شــده و روایــات بســیاری کــه دربــاره 
آن حضــرت رســیده اســت، فاطمــه؟س؟ نمونــه برجســته صفاتــی چون تائبــه، مؤمنه، 
صالحــه، خاشــعه، قائمــه، ســائحه، مســلمه، متصدقــه، صادقــه، مخلصــه، صابــره، 
عقــل، درایــت، حــزم، حیــاء، ایثــار، احســان، رحمــت، حســن انتخــاب، مشــتاق خــدا 
و خــادم پیامبــر مــی باشــد)40(. ایــن صفــات، همــان ویژگی هایــی اســت کــه قــرآن 
بــرای زنــان پــاک و مقــدس اثبــات نمــود و ایــن هماننــدی در صفــات بــه معنــای تجلــی 

خوبــی آن زنــان در فاطمــه زهــرا؟س؟ بــه نحــو اتــم و اکمــل اســت.

تجلی کامل تر تقدس مریم ؟س؟ در فاطمه ؟س؟
مریــم، مــادر حضــرت عیســی زن پاکــی اســت کــه قــرآن بیشــتر ازســایر زنــان بــه نیکــی 
از او یــاد نمــوده اســت. خداونــد 34 بــار بــه صراحــت نــام وی را در قــرآن آورده و 
ویژگی هــای متعالــی آن بانــو را مســتقیم یــا غیــر مســتقیم یــادآور شــده اســت؛ ماننــد، 
رویــش نیکــو )و انبتهــا نباتــا حســنا(، صاحــب محــراب )کلمــا دخــل علیهــا الزکریــا 
المحــراب(، قلــب پــر از ایمــان و دارای کمــال علــم )صدقــت بکلمــات ربهــا و کتبــه(، 
ــاک و  ــم إن اهلل اصطف ــا مری ــة ی ــت المالئک ــدا )و اذ قال ــده خ ــر و برگزی ــت، تطهی عصم
طهــرک(، پاکدامنــی و عفــت، مــادر فرزنــدی پــاک )مریــم ابنــة عمــران التــی احصنــت 

بــه مــن گمــان بــد ببــری و عجوالنــه ســوگند یــاد کنــی و هــم اکنــون نیــز بــرای شکســتن 
قســم تــو، مــن بایــد ضغــث را تحمــل کنــم؟!)32(

10. بلقیس منونه عقل، درایت و آینده نگری و حق گرایی بود
»ِاّنــی َوَجــْدُت اْمــَرَاًة َتْمِلُکُهــْم َو ُاوِتَیــْت ِمــْن ُکِلّ َشــْی ٍء... َقاَلــْت َرِبّ ِاّنــی َظَلْمــُت 
ایــن  داللــت  و  ســیاق  اْلَعاَلمیــَن«)33(.  َرِبّ  هلِلِّ  ُســَلْیَماَن  َمــَع  َوَاْســَلْمُت  َنْفســی 
آیــات بــه طــور ضمنــی روشــن مــی کنــد کــه بلقیــس زنــی هوشــمند، بــا درایــت، 
عاقبــت اندیــش، اهــل مشــورت، و دارای روح حــق گرایــی بــوده اســت؛ زیــرا پــس 
از مشــاهده دالیــل درســتی نبــوت حضــرت ســلیمان بالفاصلــه بــه خداونــد ایمــان 
آورده، مســلمان مــی شــود و از کفــر خــود نــادم شــده، آن را ظلــم بــه خویــش )ظلمــُت 
نفســی( معرفــی مــی کنــد. هــوش و درایــت او از آنجــا آشــکار مــی شــود کــه وقتــی نامــه 
ســلیمان بــه دســتش مــی رســد بــا تعمــق در آن، از نامــه بــه وصــف کریــم یــاد کــرده، 
بالفاصلــه اظهــار نظــر نمــی کنــد، بلکــه نخبــگان کشــوری و لشــکری را گــرد آورده، بــا 
آنــان بــه مشــورت مــی نشــیند. نخبــگان لشــکری راه مقابلــه بــا قــدرت را پیشــنهاد 
مــی کننــد، امــا بــا ایــن حــال تصمیــم گیــری نهایــی را برعهــده خــود بلقیــس مــی 
گذارنــد کــه خــود نشــان از مقبولیــت حــزم و عقــل او در میــان نخبــگان دارد. بلقیــس 
بــر اســاس شــناخت و درایــت خــود تصمیــم بــه تحقیــق، تأمــل و مذاکــره مــی گیــرد و 
چــون حــق برایــش آشــکار مــی گــردد بالفاصلــه تســلیم حــق مــی شــود)34(. افــزون بــر 
ــْن ُکّلِ َشــْی ٍء« بــر اســاس  ــْت ِم ایــن، عالمــه طباطبایــی معتقــد اســت عبــارت »ُاوِتَی
قرائــن در آیــه شــریفه بیــان مــی دارد کــه از جملــه چیزهایــی کــه بــه بلقیس داده شــده 

ــود)35(. ــود دوراندیشــی، عقــل، درایــت، حــزم، عــزم و ســطوت ب ب

11. خدجیه منونه ایثار و احسان بود
بــه حضــرت خدیجــه؟س؟  اشــاره  را  آیــه  َعاِئــاًل...«)36(. مفســران  َوَجــَدَک  َو   ...«



ت
ا�

ل
ا
ت
م�

ت
ا�

ل
ا
ت
م� سال پنجم  |  مشاره 47

مجادی الثاین 1443 هجری مقری
مشاره 47  |  سال پنجم
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

8081

خــود وفــا کــرده، ســه روز را روزه گرفتنــد و افطــاری خــود را بــه مســکین، یتیــم و اســیر 
دادنــد و خــود بــا آب افطــار کردنــد.

2. فاطمه؛ منونه کامل متصدقات، خملصات و مشتاقان به خدا
َمــا ُنْطِعُمُکــْم ِلَوْجــِه اهلِل 

َ
ــِه ِمْســکیًنا َو َیتیًمــا َو َاســیًرا * ِاّن َعــاَم َعلــی ُحِبّ »َو ُیْطِعُمــوَن الّطَ

اَل ُنریــُد ِمْنُکــْم َجــَزآًء َو اَل ُشــُکوًرا«)50(.

3. فاطمه؛ منونه کامل صابرات:
ًة َو َحریًرا«)51(. »َو َجزیُهْم ِبَما َصَبُروا َجّنَ

4. فاطمه، منونه کامل ذاکرات، قانتات و خاشعات:
َنا َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطریًرا«)52(. ا َنَخاُف ِمْن َرِبّ

َ
»ِاّن

گزیده سخن
آنچــه گذشــت، بــه خوبــی علــت و راز اینکــه قــرآن در آیــه مباهلــه از فاطمــه زهــرا؟س؟ 
بــه »نســائنا« تعبیــر نمــوده و در حالــی کــه یــک زن بیشــتر بود ایشــان را زنان منســوب 
بــه پیامبــر مــی نامــد نشــان مــی دهــد. علــت و راز ایــن تعبیــر، آن اســت کــه حضــرت 
فاطمــه مظهــر تجلــی خوبیهــا و شــخصیت الهــی زنــاِن قرآنــی چــون حــوا، آســیه، 
یوکابــد، ســارا، هاجــر، رحمــت، حنــه، الیزابــت، مریــم، بلقیــس، صفــورا، و خدیجــه 
بــود و تقــدس همــه آنهــا در ایشــان جمــع بــود. ایــن زنــان گویــا دارای روحــی واحدنــد 
کــه در فاطمــه پیامبــر ؟ص؟ متجلــی شــده اســت، لــذا تمام آنها منســوب بــه پیامبرند؛ 
زیــرا فاطمــه؟س؟ منســوب بــه اوســت. از همیــن رو قــرآن از زبان پیامبــر از فاطمه؟س؟ 

بــه »زنــان مــا« تعبیــر نمــود.

فرجهــا فنفخنــا فیــه مــن روحنــا(، واســطه الحــاق نســل بــه انبیــاء، برگزیدگــی و برتــری 
ثــه 

َ
بــر زنــان )إن اهلل اصطفــاک و طهــرک و اصطفــاک علــی نســاء العالمیــن(، محّد

بــودن و نــزول مالئکــه بــر او )اذ قالــت المالئکــة یــا مریــم إن اهلل یبشــرک بغــالم...( و 
کرامــت و دریافــت غــذای بهشــتی، مشــتاق بهشــت و اشــتیاق بهشــت بــه او. قــرآن 
َقــْت 

َ
بــه صراحــت او را صدیقــه )و امــه صدیقــة( و از قائنــات معرفــی مــی کنــد: »َو َصّد

َهــا َو ُکُتِبــِه َو َکاَنــْت ِمــَن اْلَقاِنتیــَن«)41(.... و مریم کلمــات پروردگار خویش  ِبَکِلَمــاِت َرِبّ
و کتــب آســمانی او را بــا کمــال ایمــان تصدیــق کــرد و او از قانتیــن بــود.

قانــت از مــاده قنــوت بــه معنــای مداومــت بــر طاعــت همراه بــا خضــوع اســت)42( و از نظر 
مرحــوم طبرســی بــه معنــای نمــاز، طاعــت، طــول رکــوع، قیام، دعا و ســکوت اســت.

در کلمــات پیامبــر ؟ص؟ و ائمــه اطهــار ؟مهع؟ نیــز صفــات دیگــری دربــاره حضــرت مریــم 
ذکــر شــده اســت؛ ماننــد نیــل بــه آخریــن درجــه کمــال، پاکــی از خــون زنانــه و...)43( 
در مقالــه »جایــگاه فاطمــه ؟س؟ و مریــم در آیــات و روایــات« بــه تفصیــل چهــل ویژگــی 
بــرای آن بانــو ذکــر شــده اســت)44(؛ لــذا در اینجــا از تفصیــل بیشــتر خــودداری مــی 
ــم ؟س؟ نشــان  ــده در آنجــا ضمــن مقایســه میــان آن حضــرت ؟س؟ و مری شــود. نگارن
داد کــه چهــل ویژگــی حضــرت مریــم در وجــود مقــدس حضــرت زهــرا ؟س؟ بــه طریــق 
اولــی ظهــور داشــت و آن بانــو نمایاننــده و تجلــی گــر حضــرت مریــم ؟س؟ در زمــان خــود 
بــود)45(. بــا ایــن حــال، در اینجــا اشــاره بــه برخــی آیــات که بــه کنایــه از آن حضرت ؟س؟ 
یــاد مــی کنــد و صفــات بــارزی از ایشــان را بیــان مــی نمایــد خالــی از لطــف نمــی باشــد:

1. فاطمه؟س؟ ؛ منونه کامل صامئات و صادقات
ُه ُمْسَتطیًرا«)46(. ْذِر َو َیَخاُفوَن َیْوًما َکاَن َشّرُ »... ُیوُفوَن ِبالّنَ

اهــل  مفســران  بیشــتر  و  شــیعه)48(  مفســران  تمــام  و   )47( اطهــار؟مهع؟  ائمــه 
کــه علــی؟ع؟ و  نــذری مــی داننــد  را در مــورد  آیــات ســوره دهــر  ایــن  ســنت)49( 
فاطمــه؟س؟ بــرای شــفای حســن و حســین؟مهع؟ کردنــد، و پــس از بهبــود آنــان بــه نــذر 
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کاشانی، محسن. تفسیر الصافی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، پنج جلدی. 29 فیض 

30 قرطبی، محّمد بن احمد. تفسیر الجامع الحكام القرآن، قاهره، دارالكتاب العربی، 1387ق.
31 قزوینی، محّمد کاظم. فاطمه از والدت تا شهادت )فاطمة الزهرا من المهد الی اللحد(، ترجمه حسین فریدونی، آفاق، 1404ق.

32 قنــدوزی حنفــی، ســلیمان بــن ابراهیــم. ینابیــع المــوده، تحقیــق علــی جمــال اشــرف الحســینی، تهــران، داراالســوة للطباعــة 
و النشــر، 1416ق.

33 مجلسی، محّمد باقر. بحاراألنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
34 محّمد فؤاد، عبدالباقی. المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكریم، قاهره، مطبعة دارالكتب المصریه، 1364ق.

35 محالتی، ذبیح اهلل. ریاحین الشریعه، تهران، دارالكتب االسالمیه، بی تا.
36 مسلم، ابی الحسین بن مسلم قشیری. صحیح، بیروت، دارالفكر.

37 مكارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسالمیه، 1374ش.
38 میالنی، )الحسینی(، فاضل. فاطمة الزهراء ام ابیها، بیروت، دارالتعارف، 1398ق.

39 نراقی، مال مهدی. شهاب ثاقب، بی جا، بی نا، 1380.
40  نقی پور، ولی اهلل. بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن به روش قرآن به قرآن، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380ش.

………………………………………………
منبع: فصلنامه مشكوة، شماره 83 
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کــه وقتــی خداونــد حضــرت ایــوب را شــفا داد و امــوال،  32 ابــی الفــداء در تاریــخ قصــص االنبیــاء و قمــی در تفســیر خــود آورده انــد 
گریســت و بــه ســجده  گهانــی بــه او بازگردانــد، همســرش از راه رســید و چــون صحنــه را چنــان دیــد  بــاغ و مزرعــه را بــه صــورت نا
گیســوان بریــده همســرش افتــاد. ایــوب قبــل از اینكــه علــت  افتــاد و خــدا را شــكر نمــود. چشــمان ایــوب در حیــن ســجده وی بــه 
کــه صــد تازیانــه بــه او بزنــد، امــا چــون علــت  کــرد  گمــان بــد بــرد و ســوگند یــاد  گیســوان رحمــت را از وی جویــا شــود  بریــده شــدن 
گدایــی مــی رفــت تــا صدقــه ای بگیــرد و بــرای ایــوب  کــه همســرش نــزد مــردم بــرای  کــه ماجــرا چنیــن بــوده  را پرســید، فهمیــد 
گفتنــد، مــا بــه تــو طعــام مــی  گیســوان زیبایــی داشــت بــه او  کنــد. روزی چیــزی بــه وی صدقــه ندادنــد و چــون  طعامــی تهیــه 
گیســوانت را بــه مــا بفروشــی. رحمــت از روی اضطــرار و ناچــاری و بــه منظــور اینكــه همســرش ایــوب  کــه تــو  دهیــم بــه شــرطی 
کــرده بــود  گیســوان خــود را فروخــت. ایــوب چــون بــه اشــتباه خــود پــی بــرد غمگیــن شــد، از یــک طــرف ســوگند یــاد  گرســنه نمانــد 
کــرد، بــرای اینكــه حنــث قســم نكــرده باشــی و از  گمــان نادرســت دچــار شــده بــود. پــس خداونــد بــه وی وحــی  و از طــرف دیگــر بــه 
ســوگند خــود رهایــی یابــی 100 شــالق را روی هــم بگــذار )ضغــث( و یكبــار بــر همســرت )رحمــت( بــزن. بنگریــد بــه: تفســیر قمــی، 

ج 2، ص 241-239؛ قصــص االنبیــاء، ج 1، ص 374.
33 نمل / 23-43.

34 بنگرید به: ابی الفداء، قصص االنبیاء، ج 2، ص 273؛ سید نعمت اهلل جزائری، قصص االنبیاء، ص 534.
37 المیزان، ج 30، ص 311. 36 ضحی / 8.  35 المیزان، ج 15، ص 355.  

38 بحاراالنوار، ج 43، ص 49؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 473.
39 سوره دهر و نساء / 41 و بنگرید به: البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 327.

کلمــه الغــراء؛ توفیــق ابــو علــم، فاطمــه زهــرا؛ شوشــتری، احقــاق الحــق؛ شــهیدی، زندگانــی  40 بنگریــد بــه: ســید شــرف الدیــن، 
فاطمــه زهــرا؛ عالمــه قزوینــی، فاطمــه از والدت تــا شــهادت؛ ابراهیــم امینــی، فاطمــه زهــرا؛ رســولی محالتــی، فاطمــه زهــرا؛ فاضــل 
میالنــی، فاطمــة الزهــراء ُام ابیهــا؛ بحاراألنــوار، ج 43؛ خوارزمــی، مناقــب؛ دیلمــی، ارشــاد القلــوب؛ شــبلنجی، نوراالبصــار؛ محــب 
طبــری، ذخایــر العقبــی؛ ریاحیــن الشــریعه؛ ینابیــع المــوده؛ مجلــه مشــكوة، »جایــگاه حضــرت فاطمــه ؟س؟ و مریــم ؟س؟ در آیــات 

و روایــات«، شــماره 81، زمســتان 82.
42 مفردات راغب، ص 428. 41 تحریم / 12.   

43 توفیــق ابــو علــم، فاطمــه زهــرا؛ خوارزمــی، مناقــب؛ شوشــتری، احقــاق الحــق؛ دیلمــی، ارشــاد القلــوب؛ شــبلنجی، نوراالبصــار؛ 
شــهیدی، زندگانــی فاطمــه زهــرا ؟س؟ ؛ محــب طبــری، ذخایــر العقبــی؛ عالمــه قزوینــی، فاطمــة مــن المهــد الــی اللحــد؛ مجلســی، 

بحاراألنــوار، جلــد 43؛ ریاحیــن، الشــریعه و ینابیــع المــوده.
44و45 بنگرید به: سلمانپور، »جایگاه حضرت فاطمه ؟س؟ و مریم ؟س؟ در آیات و روایات«، مشكوة، شماره 81، زمستان 82.

47 بنگرید به: البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 412. 46 انسان / 7.   
48 بنگرید به: المیزان، ج 20، ص 132؛ تفسیر نمونه، ج25، ص 348؛ دکتر نقی پور، اهل بیت در قرآن.

49 بنگریــد بــه: تفســیر قرطبــی، ج 10، ص 690؛ ســیوطی، الــدّر المنثــور، ج 8، ص 365؛ حســكانی، شــواهد التنزیــل، ص 393؛ 
آلوســی، روح المعانــی، ج 29، ص 158؛ تفســیر فخــر رازی، ج 30، ص 240؛ واحــدی، اســباب النــزول، ص 296؛ ســلیمان 
حنفــی، ینابیــع المــوده، ج 1، ص 279؛ طبــری، الریــاض النضــره، ج 2، ص 180 و 208؛ مقریــزی، امتــاع االســماع، ص 502.

52 انسان / 10. 51 انسان / 12.   50 انسان / 9-8.  

القــرآن، ج 1، ص 16؛ تفســیر صافــی، ج1، ص 318؛ علــی امــام  1 بنگریــد بــه: نوراالبصــار، ص 223؛ البرهــان فــی تفســیر 
.23 ص   ،1 ج  المتقیــن، 

2 آل عمران / 61.
3 بنگریــد بــه: فخــر رازی، تفســیر الكبیــر معــروف بــه مفاتیــح الغیــب، ج 8، ص 85. جالــب اینكــه فخــر رازی بعــد از ذکــر حدیثــی 
گویــد: ایــن روایــت ]کــه آیــه دربــاره اهــل البیــت، علــی و فاطمــه و حســنین ؟مهع؟ اســت ]مــورد اتفــاق اهــل تفســیر و  از عایشــه مــی 
کشــاف، ج 1،  حدیــث اســت. همچنیــن بیضــاوی در تفســیر انــوار التنزیــل و اســرار التأویــل، ج 2، ص 47؛ زمخشــری در تفســیر 
ص 368؛ حقــی در روح البیــان، ج 2، ص 44؛ ســیوطی در تفســیر جاللیــن؛ نهاونــدی در تفســیر نفحــات الرحمــن؛ واحــدی در 
اســباب النــزول؛ ابــن حجــر در الصواعــق المحرقــه؛ دالئــل النبــوه، ج 2، ص 124؛ ترمــذی در صحیــح، ج 5، ص 225؛ بیهقــی در 
ســنن، ج 7، ص 63؛ مســلم در صحیــح، ج 4، ص 1871؛ احمــد حنبــل در مســند، ج 1، ص 185؛ بغــوی در مصابیــح الســنه، ج 
کــه آیــه در شــأن  کــرده و اعتــراف نمــوده انــد  4، ص 183 و ذهبــی در ســیر اعــالم النبــالء، ج 3، ص 286، همگــی روایــت را نقــل 

علــی، فاطمــه و حســنین ؟مهع؟ اســت.
7 نحل / 120. 6 آل عمران / 183.  5 آل عمران / 181.  4 المباهله، ص 66. 

9 تحریم / 11 و قصص / 9. 8 بقره / 35 و 36، اعراف / 19-25 و طه / 117 و 123-121. 
12 طه / 38 و 40 و قصص / 7 و 13-10. 11 ابراهیم / 40-35.  10 هود / 71 و ذاریات / 29. 

14 انبیاء / 90، آل عمران / 40 و مریم / 5 و 8. 13 قصص / 27-23. 
17 نمل / 44-24. 16 انبیاء / 84.   15 آل عمران / 35 و مریم / 28.  

18 آل عمران / 33-37 و 42-47، نساء / 156، مریم / 16-34، انبیاء / 91 و تحریم / 12.
19 ضحی / 8.

کــه فریــب شــیطان را خــورد، امــا بــه زودی متوجــه شــد و بــه ســرعت بــا همســرش نــادم  20 اعــراف / 23، حــوا اولیــن زنــی بــود 
گرفــت. بنگریــد بــه: البرهــان فــی تفســیر  کــه حــوا بــه توبــه پرداخــت مــروه نــام  کردنــد. محلــی  شــدند و صادقانــه و خاشــعانه توبــه 

القــرآن، ج 1، ص 86.
21 تحریم / 11.

کلمــه قائمــه در ایــن آیــه چنــد احتمــال داده شــده اســت؛ از جملــه خدمتگــزاری. بــر ایــن اســاس معنــی آیــه  22 هــود / 71. بــرای 
گوســفند بریــان  کــه فرســتادگان مــا بــرای بشــارت نــزد ابراهیــم آمدنــد... چــون دیــد دســت آنــان بــه  چنیــن مــی شــود؛ »هنگامــی 
کــه قســمتی از آنهــا ترجمــه شــد  کــه همســر او در حــال خدمتگــزاری بــود خندیــد...«. ســیاق ســه آیــه  دراز نمــی شــود... در حالــی 
گوشــت بریــان شــده و ســخن از حاضــر بــودن  کنــد، چــون ســخن از مهمــان نــوازی از ضیــوف بــا  همیــن احتمــال را تقویــت مــی 
کــه »وامرأتــه  همســر ابراهیــم اســت )تفســیر المیــزان، ج 10، ص 323(. افــزون بــر اینكــه در برخــی روایــات و تفاســیر تصریــح شــده 
گواهــی مــی دهــد ســاره همــواره در خدمتگــزاری  گذشــته از ایــن قرائــن، نقلهــای تاریخــی  ســاره قائمــة تخدمهــم« )الــدّر المنثــور(. 

حضــرت ابراهیــم بــا اشــتیاق حاضــر بــود. بنگریــد بــه: قصــص انبیــاء در المیــزان.
25 طه / 39-38. 24 تفسیر المیزان، ج 9، ص 396.  23 تحریم / 5.  

28 آل عمران / 35. 27 انبیاء / 90.    26 قصص / 26-25. 
31 صآ / 44. 30 صآ / 43. بنگرید به: قصص انبیاء در المیزان، ص 167.   29 انبیاء / 84. 
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ــه  ــه اقتــدا زن ب ــز اتفــاق مــی افتد.چــرا ک ایــن افزایــش بهــره وری در بعــد عاطفــی نی
شــوهرش نوعــی ُمهــر تاییــد بــه شــاکله ی شــخصیتی او مــی باشــد. ایــن عمــل حــاوی 
یــک پیــام از طــرف خانــم بــه آقــا اســت کــه مــی گویــد مــن آنقــدر تــو را بــاور دارم آنقــدر 
تــو را دوســت دارم و بــه تــو تکیــه دارم کــه همــراه تــو در محضــر خــدا حاضــر مــی شــوم.

یکــی از نیازهــای روانشناســی افــراد نیــاز بــه تحســین و تکریــم اســت در همیــن راســتا 
اقتــدا زن بــه شــوهرش نوعــی تکریــم و گرامــی داشــت شــخصیت او بــه حســاب می آید 
بــا ایــن پیــام کــه مــن آنقــدر تــو را قبــول دارم کــه بــا نردبــان وجــود تــو کار آســمانی ام را 

بــه ســمت خــدا مــی فرســتم.
ــزاری باشــد بــرای مثــال اگــر زوجــی  البتــه ایــن عمــل نبایــد بــه صــورت نمایشــی و اب
بــرای نشــان دادن ســطح عالــی روابــط شــان بــه دیگــران نمــاز جماعــت دو نفــره برپــا 
کننــد نمازشــان صحیــح نیســت چــرا کــه خلــوص نیــت نداشــتند. بــه بیــان دیگــر زن 
ــه همســرش  ــاز جماعــت ب ــاداش نم ــدی پ ــدا و بهــره من ــه خ ــه نیــت تقــرب ب ــد ب بای

اقتــدا کنــد نــه بــه نیــت تکریــم شــخصیت او یــا بهبــود روابــط شــان!

نماز جماعت در خانه چه تاثیری بر  گرایش فرزندان به اقامه نماز دارد؟
خــدا بــه پــدر و سرپرســت خانــواده ایــن اختیــار را داده کــه در رابطــه بــا اقامــه نمــاز بــه 
اعضــای خانــواده خــود فرمــان بدهنــد البتــه منظــور از ایــن ســخن یــک فرمــان مالیــم 
و مــداوم اســت بــرای مثــال پــدر بــه فرزنــدش مــی گویــد: عزیــز دلــم نمــازت فرامــوش 
نشــود! امــا ایــن مســئله شــاید خوشــایند بعضــی از اعضــای خانــواده نباشــد و آن 
ــه صــورت  ــد. در نتیجــه برپایــی نمــاز جماعــت ب ــه حســاب بیاورن را مداخلــه گــری ب
خانوادگــی و در فضــای خانــه چــون بــه شــکل فراخــوان جمعــی اســت از ایجــاد 

همچیــن ذهنیتــی جلوگیــری مــی کنــد .
اقامــه نمــاز جماعــت در خانــه مــی توانــد نوعــی تمریــن همگانــی بــرای افــرادی باشــد 
کــه در برپایــی نمــاز ســهل انگارنــد و یــا نوعــی آمــوزش بــرای کســانی کــه شــکل صحیــح 

یکــی از رفتارهایــی کــه امــروزه بســیار در فضــای مجــازی بــه چشــم مــی خــورد انتشــار 
ــت.  ــتاگرام اس ــوهر  در اینس ــه ش ــردن زن ب ــدا ک ــره و اقت ــاز جماعــت دو نف ــر نم تصاوی
زوج هــای مذهبــی مــی گوینــد هــدف از انتشــار ایــن تصاویــر ترویــج یــک ســنت خــوب 
در زندگــی مشــترک اســت امــا ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه آیــا اقتــدای زن بــه 
ــا اینکــه مــی توانــد تاثیرمثبتــی در روابــط  شــوهرش از نظــر شــرعی درســت اســت و ی

زوجیــن داشــته باشــد؟

آیا می توان به همسر یا پدر خانواده اقتدا کرد؟
شــرایط نمــاز جماعــت و امــام جماعــت در رســاله هــای عملیــه بیــان شــده، بجــا 
آوردن نمــاز جماعــت در منــزل و اقتــدا کــردن بــه شــوهر نیــز اگــر مطابــق بــا آن شــرایط 
باشــد صحیــح اســت ومی توانــد  آثــار و پــاداش بــه جــا آوردن نمــاز جماعــت را نیــز 
نصیــب امــام جماعــت و مامــوم نمایــد. همچنیــن رهبــر معظــم انقــالب در پاســخ بــه 
ــا وجــود شــرایط امــام جماعــت، اشــکال نــدارد بلکــه  ایــن پرســش مــی فرماینــد: »ب

مســتحب اســت؛ البتــه بــا دسترســی بــه روحانــی بــه غیــر روحانــی اقتــدا نشــود.«

اقامه نماز جماعت دونفره چه تاثیری بر روابط زوجین دارد؟
اقامــه نمــاز جماعــت در خانــه در واقــع افزایــش بهــره روی در معنویات اســت از طرفی 

مناز مجاعت خانوادگی
ین پایبندی کودکان به مناز متر

 عیل اکبر مرتضوی کیاسری
رئیس اجنمن مراکز مشاوره و روانشنایس ایران
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اگــر امــام جماعــت بــه واســطه عــذری بــا تیمــم یــا بــا وضــوی جبیــره ای نمــاز بخوانــد 
مــی  شــود بــه او اقتــدا کــرد ولــی اگــر بــه واســطه عــذری بــا لبــاس نجــس نمــاز می  خوانــد 

بنابــر احتیــاط واجــب نبایــد بــه او اقتــدا کــرد.
ــول و غائــط خــودداری کنــد  ــد از بیــرون آمــدن ب ــه نمــی  توان ــر امــام مرضــی دارد ک اگ

ــه او اقتــدا کــرد. ــر احتیــاط واجــب نمــی  شــود ب بناب
بنابــر احتیــاط واجــب هــم بــه کســی کــه مــرض خــوره یــا پیســی دارد، نبایــد امــام 

جماعــت  شــود.

نمــاز را نمــی دانند.همچنیــن نمــاز جماعــت بســیار فضلیــت دارد و اجــرا آن در نظــام 
خانــواده بــه دلیــل نمــود نقــش هــای تربیتــی نمــاز بســیار کار شایســته ای اســت.

بهتریــن روش آموزش،آمــوزش غیــر مســتقیم اســت.در مســئله تربیــت کــودکان و 
ــواده مــی توانــد نوعــی  ــه نمــاز، اجــرای نمــاز جماعــت در نظــام خان پایبنــدی آنهــا ب
آمــوزش غیــر مســتقیم باشــد.درواقع یــک  رفتــار الگویــی بــرای فرزنــدان مــان بــه 
نمایــش گذاشــته مــی شــود. پــدر واعضــای خانــواده هنگامــی کــه بــه اقامــه نمــاز مــی 
ایســتند در کــودک یــک انگیــزه و برانگیختــی بــرای تقلیــد آن رفتــار ایجــاد مــی شــود. 
در اســالم عــالوه بــر اینکــه مســئله امــر بــه نمــاز وجــود دارد بحــث تمریــن کــودکان بــه 
نمــاز نیــز مطــرح اســت. همانطــور کــه پیامبــر اســالم؟ص؟ مــی فرماینــد ُمــُروا ِصبیاَنُکــم 
ــزاری نمــاز جماعــت در بســتر  ــه نمــاز تمریــن دهیــد  برگ ــدان خــود را ب ــالِة  فرزن ِبالّصَ

خانــواده مــی توانــد تمریــن بســیار خوبــی بــرای کــودکان در مســئله نمــاز باشــد.

شرایط امام جماعت چیست؟
امــام جماعــت بایــد بالــغ و عاقــل و شــیعه دوازده امامــی و عــادل و حــالل زاده باشــد 
و نمــاز را بــه طــور صحیــح بخوانــد، و نیــز اگــر مامــوم مــرد اســت امــام او هــم بایــد مــرد 
ــه بچــه ممیــز دیگــر  ــد را مــی فهمــد ب باشــد و اقتــدا کــردن بچــه ممیــز کــه خــوب و ب

جایــز نیســت و احتیــاط واجــب آن اســت کــه امــام زن نیــز مــرد باشــد.
کســی کــه ایســتاده نمــاز مــی  خوانــد نمــی  توانــد بــه کســی که نشســته یــا خوابیــده نماز 
می خوانــد اقتــدا کنــد و کســی کــه نشســته نمــاز مــی  خوانــد نمــی  توانــد بــه کســی کــه 

خوابیــده نمــاز مــی  خوانــد، اقتــدا نمایــد.
کســی کــه نشســته نمــاز مــی  خوانــد مــی توانــد بــه کســی کــه نشســته نمــاز مــی خوانــد 
اقتــدا کنــد و همچنیــن کســی کــه خوابیــده اســت می توانــد بــه کســی کــه نشســته نمــاز 
می خوانــد اقتــدا کنــد ولــی کســی کــه نشســته نمــاز مــی  خوانــد نمــی  توانــد بــه کســی 

کــه خوابیــده نمــاز مــی  خوانــد، اقتــدا نمایــد.
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جســمی اســتفاده می کند.همچنیــن علــم مــدرن نتوانســته انســان را آرام کنــد و 
ــا مخــدر روانــه کــرده و مــردم آرامــش گذشــته خــود را  بــه ســمت دارو هــای مســکن ی
از دســت داده انــد و در پــی راه حلــی افتادنــد تــا بــه معنویــت پنــاه ببرنــد. بعضــی 
از مکتب هایــی کــه دیــن را کنــار می گذاشــته بودنــد از بیــن رفتنــد و مــردم متوجــه 
شــدند کــه ایــن گــروه مبانــی منطقــی درســتی ندارنــد مثــل مارکــس و هابــز و فرویــد و 

بعضــی از نظام هــا ماننــد کمونیســت محــدود شــدند.
ــه معنویــت اگاهــی داشــتند در  ــه از عالقــه مــردم ب دنیــای کنجــکاو و هشــیار غــرب ک
صــدد جهــت دهــی افــکار مــردم در آمدنــد اقدام به ســاخت معنویت براســاس مبانی 
فکــری خودشــان کردنــد زیــرا معنویــت راســتین را مخالــف اهــداف و برنامه هــای 

خــود می دیدنــد و منافــع خــود را در خطــر، تصمیــم بــه کنتــرل آن گرفتنــد.
معنویــت و عرفانــی را کــه از مبانــی فکــری غــرب شــکل گرفتــه بــود ترویــج و حمایــت 

کردنــد و حتــی ایــن معنویــت از کشــور هنــد بــود.

نقشه برای نسل های آینده
غربی هــا بــر روی کــودکان برنامــه ریــزی کردنــد تــا ذهــن کــودکان جهــان را بــا معنویــت 
مــورد نظــر خــود آشــنا کننــد، توســط کارتون هــا، فیلم هــا و حتــی بازی هــای رایانــه ای 
افــکار خــود را روانــه بــازار کردنــد. فیلم هــای عرفانــی درســت کردنــد تــا معنویــت و 
عرفــان خــود را بــه جهــان القــا کننــد. اکثــر ایــن عرفان هــا و فرقه هــای ســاخته بشــری 

کــه حقیقــی نیســتند توســط حکومت هــای قدرتمنــدان حمایــت می شــوند.

شاخص های عرفان کاذب
ــا  ــه ب ــا خدایــی را معرفــی می کننــد ک هــدف نهایــی ایــن عرفــان هــا خــدا نیســت  و ی

عقــل همخوانــی نــدارد، گروهــی از آنهــا هــم خــدا را نفــی مــی کننــد.
عرفــان اشــو کــه تعــداد زیــادی کتــاب از آن چــاپ شــده اســت و نفــوذ زیــادی در 

فرقــه هــا و عرفــان هــای جدیــد بــا ایــن ادعــا کــه آنهــا  راه اصلــی را شــناخته انــد و 
ــرای  می تواننــد مــردم را هدایــت کننــد تشــکیل مــی شــود. روســای ایــن فرقــه هــا ب
آمــوزش اقــدام بــه دریافــت پــول می کننــد تــا جایــی کــه بعضــی از ایــن افــراد بعــد 
ــن  ــی از ای ــد. بعض ــت داده ان ــود را از دس ــرمایه خ ــام س ــه تم ــه فرق ــل ب ــاد کام از اعتم
فرقه هــا بــه جــز پــول، اعتقــاد مــردم را هــم نشــانه گرفتــه انــد و بــه مخالفــت بــا احــکام 
می پردازنــد. ایــن فرقه هــا درچنــد ســال اخیــر بــا قــدرت در شــبکه های مجــازی 
ــا رشــد قــارچ گونــه خــود اقــدام بــه عضــو گیــری می کننــد. حضــور پیــدا کــرده انــد و ب

ایــن گــروه هــا و عرفــان هــای کاذب بــا هــدف تخریــب اصــول راســتین اعتقادی شــکل 
گرفتــه انــد. جملــه شــاخص ایــن عرفــان هــا، ایجــاد آداب و رســومی جدیــدی کــه 
مخالــف احــکام اســالمی و عقلــی اســت. بســیاری از ایــن مکاتــب بــر این ســخن اتفاق 
نظــر دارنــد کــه بایــد بــا علمــای دیــن قطــع رابطــه کننــد. این مکاتــب با اســتدالل های 

عقلــی مخالفــت می کننــد و عقــل و احساســات را حاکــم برهمــه چیــز می داننــد.

علت پیدایش عرفان های جدید
در ایــن دوره عرفــان و معنویــات نادرســت شــیوع پیــدا کــرده اســت می توانیــم بــه 
چنــد مــورد اشــاره کنیم،انســان عصــر جدیــد از مدرنیتــه و عقالنیــت ابــزاری ســرخوده 
ــرآورده شــدن نیازهــای جنســی و  ــرای ب شــده اســت، یعنــی اینکــه از عقــل  فقــط  ب

فرقه هایی که
گرفته اند کودکان را نشانه   افکار و آینده 

 امحدی کاشاین
استاد دانشگاه
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همــه مــا دوســت داریــم زمــان بیشــتری را بــه کتــاب خوانــدن اختصــاص دهیــم ولــی 
همیشــه فرامــوش مــی کنیــم یــا درگیــر کارهــای دیگــر مــی شــویم. در واقــع ایــن میــل 
درونــی بیشــتر کتــاب خوانــدن همیشــه بــا مــا هســت و گاهــی علــت اینکــه ســراغ 
کتــاب نمــی رویــم همیــن اســت کــه بــا لــذت حقیقــی کتــاب خوانــدن آشــنا نشــدیم 
ــا همــه ایــن احــوال حتــی حــاال کــه مــا  و هیچوقــت هــم بــدان عــادت نکــرده ایــم. ب
فرصــت و زمــان کتابخوانــی کمتــر داریــم بــاز هــم دوســت داریــم، بچه هایــی کتابخوان  
تربیــت کنیــم تــا بــرای خــود و جامعــه مفیــد باشــند امــا خیلــی از مــا نمــی دانیــم بایــد 
چــه کنیــم و اولیــن قــدم ایــن اســت کــه خودمــان کتابخــوان باشــیم و کتــاب را بچــه ها 
دســت خودمــان ببیننــد. بچــه هایــی کــه بیــش از کتــاب دســت والدینشــان تبلــت و 

موبایــل مــی بیننــد، چطــور مــی تواننــد کتابخــوان شــوند؟
پــدر و مادرهــا یــک ســؤال مشــترک از خودشــان می پرســند؛ فرزنــدم چــه موقــع 
کتــاب خوانــدن را شــروع خواهــد کــرد، لحظــه  جادویــی وقــوع چنیــن امــری، وقتــی 
کودکتــان بــه واژه هــا عالقــه نشــان می دهــد و واژه هــای داخــل کتــاب یــا دنیــای 
بیــرون را می خوانــد، ممکــن اســت در ســنین مختلفــی پیــش بیایــد؛ حتــی ســن 
تمایــل نشــان دادن بــه کتــاب ممکــن اســت در دو فرزنــد یــک خانــواده نیــز متفــاوت 
باشــد؛ بــرای بعضــی از بچه هــا در چهــار ســالگی و برخــی دیگــر در شــش یــا هفــت 

ســالگی.

راه های اجیاد اشتیاق
کتاب خواین در چبه ها 

شــبکه های مجــازی دارنــد بیــان می کننــد کــه بــرای رســیدن بــه حقیقــت بایــد از راه 
ــود. ــاد آن  ب ــه ی ــد ب ــواره بای ــد و هم ــی وارد ش ــرو جنس نی

عرفــان اکنــکار، هــدف خــود را تقویــت نیرو هــای مثبــت مــی دانــد و بــه وجــود دو 
نیــروی مثبــت و منفــی اعتقــاد دارنــد کــه مــی تــوان گفــت  بــه  دو خــدا معتقد هســتند 
ــا تصویــر درســتی از خــدا  ــد و ی ــه خــدا اعتقــاد ندارن کــه باطــل اســت. ایــن گروه هــا  ب
ندارنــد. بســیاری از ایــن عرفان هــا هــدف خــود را شــادمانی و بــا آرامــش زندگــی کــردن 
بشــر می داننــد مثــل مکاتــب  داالیــی المــا، ســای بابــا و فالــون دافــا کــه ادعــا مــی کنند 
بــا روش هایــی کــه آموختــه انــد و بــا اســتفاده  از دســتور العمــل هــا می خواهنــد تا بشــر 
را شــاد نگــه دارنــد کــه اســالم هــم بــه دنبــال شــادمانی اســت و بدنبــال تفریح هایــی 
کــه  بــدون انجــام گنــاه انجــام شــود و شــادی را یــک ابــزار می دانــد کــه انســان رنــگ 
ــد. ــتی می دان ــا سرچشــمه هس ــد ب ــوع  را پیون ــرد و حقیقــت ایــن موض خدایــی بگی
معمــوال  ایــن  فرقــه  و عرفــان هــا  شــریعت گریــز هســتند و مبهــم صحبــت می کننــد کــه 

باعقــل انســان تعــارض دارد.
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بــرای بچــه هــا از کتــاب هــا شــعر بخوانیــد و عکــس هــای کتــاب را بــه او نشــان دهیــد. 
قطعــا در ســنین یــک ســال بــه بــاال بــدان توجــه خوبــی خواهــد کــرد.

 سه تا شش سالگی
بعــد از ســه ســالگی زمانــی را بــرای فرزنــدان بــرای کتــاب خوانــدن اختصــاص دهیــد. 
ــه یــک کار روتیــن کنیــد مثــال هــر شــب برایــش از یکــی از  ایــن کتابخوانــی را تبدیــل ب
ــت  ــه دوس ــی را هرچ ــان کتابخوان ــن زم ــم ای ــال اس ــد. مث ــا بخواب ــد ت ــا بخوانی ــه ه قص
داریــد بگذاریــد مثــال »ســاعت قصــه خوانــی« یــا »قصــه بــا مامــان« یــا »قصــه بــا بابــا«.
در آن زمــان داســتان را بــرای کــودک بخوانیــد و فرزندتــان را هــم مشــارکت دهیــد 
مثــال از او بخواهیــد تــا بــا عکــس کتــاب هــا برایتــان قصــه بگویــد و قطعــا بچــه هــا هــم 

مشــارکت خواهنــد کــرد.

سنین دبستان
بچــه هــا در ایــن ســن مــی تواننــد بخواننــد و کتــاب هایشــان را هم خودشــان انتخاب 
ــد کتــاب یــک فعالیــت لــذت بخــش اســت. ســعی کنیــد حداقــل ماهــی  کننــد. خری

یــک یــا دو کتــاب در برنامــه خریدتــان قــرار بدهیــد.
بــا فرزندتــان بــه شــهر کتــاب یــا کتــاب فروشــی برویــد، از نمایشــگاه هــای کتــاب 
اســتقبال کنیــد و او را بــرای گشــت زنــی حتــی اگــر شــده بــا خریــد یــک کتــاب هــم 
ببریــد. اجــازه دهیــد کمــی مســتقل  دورتــر از شــما ولــی تحــت نظارتتــان کتــاب هــای 

قفســه گــروه ســنی الــف و ب را ببینــد و خــودش انتخــاب کنــد.
ایــن روتیــن خریــد کتــاب در مــاه باعــث مــی شــود بچــه هــا احســاس خوشــایند 

انتخــاب مســتقل را بــا خریــد کتــاب پیونــد بزننــد.

در کتــاب »چگونــه یــک فرزنــد کتابخــوان تربیــت کنیــم« نوشــته  پامــال پــل و ماریــا 
روســو آمــده اســت کــه: اگــر می خواهیــد کودکانــی اهــل کتــاب تربیــت کنیــد، بایــد 
خودتــان هــم اهــل کتــاب باشــید. کتابخانه هــا معمــواًل میزبانــی نویســنده های بومی 
یــا مهمــان را بــه عهــده می گیرنــد. چقــدر خــوب اســت کــه کودکانتــان بــا افــراد واقعــی 
در آن ســوی کتاب هــا آشــنا شــوند. اگــر فرزنــد شــما به صــورت آنالیــن فعــال اســت و بــه 
ایــن کار عالقــه دارد، چــه راهــی بهتــر از پیونــد زندگــی اینترنتــی بــا زندگــی ادبی اســت؟
بچــه هایــی کــه در خردســالی کتــاب خوانــدن را بــه شــکل تفریــح مــی بیننــد، معمــوال 
در ســنین کودکــی هــم عالقــه شــان بــه کتــاب خوانــدن بیشــتر مــی شــود و در نوجوانی 
و بــا پیــدا کــردن موضوعــات مــورد عالقــه شــان، کتــاب خوانــدن برایشــان تبدیــل 
بــه یــک عــادت مــی شــود. بچــه هایــی کــه کتــاب مــی خواننــد، تصمیمــات بهتــری 

می گیرنــد و تفریحــات ســالم تــری دارنــد.
بنابرایــن اگــر شــما هــم تمایــل داریــد کــه فرزنــدی کتــاب خــوان داشــته باشــید، بــا این 

روش هــا مــی توانیــد فرزنــدی کتابخــوان تربیــت کنید:

تولد تا ۳ سالگی
از ابتــدای کودکــی در اتــاق فرزندتــان کتــاب قــرار بدهیــد، یکــی از قفســه هــای کمــدش 
را پــر از کتــاب کنیــد. از کتــاب هــای پارچــه ای، کتــاب هــای عکــس دارد، کتــاب هــای 
شــعر و کتــاب هــای حمــام بــرای بچــه هــا در اتاقشــان و در حمــام قــرار بدهیــد تــا 

فرزندتــان بــه دیــدن کتــاب بــه عنــوان یکــی از وســایلش توجــه کنــد.
شــاید والدیــن بگوینــد وقتــی بچــه توجــه نمــی کنــد و متوجــه مفاهیــم نمــی شــود، 
ــتباهی  ــر اش ــن تفک ــد. ای ــاره کن ــال پ ــا مث ــم ت ــش بگذاری ــم و برای ــاب بخری ــد کت ــرا بای چ
اســت همیــن کــه بچــه شــما شــعر و کتــاب خوانــدن شــما را مــی بینــد، حتــی اگــر بــه 
ظاهــر توجــه نکنــد و یــا اینکــه در وســایلش کتــاب وجــود دارد، بــه وجــود آن بــه عنوان 

یــک امــر عــادی عــادت مــی کنــد و بــه مــرور بــا آن ارتبــاط برقــرار مــی کنــد.
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به درستی بچه ها را تشویق شان کنید
ــزه  ــان جای ــتان برایش ــام تابس ــال در ای ــد مث ــویق کنی ــی تش ــرای کتابخوان ــا را ب ــه ه بچ
بگذاریــد کــه اگــر ایــن میــزان کتــاب را خوانــده باشــند، شــما هم وســیله مورد نیازشــان 
را انتهــای تابســتان مــی خریــد، ایــن مــی توانــد مشــوق خوبــی بــرای کتابخوانــی آنهــا 

باشــد. البتــه نبایــد اینطــور باشــد کــه بچــه هــا بــاج بگیــر تربیــت شــوند.
در بخشــی از کتــاب »چگونــه یــک فرزنــد کتابخــوان تربیــت کنیــم« مــی خوانیــم: 
»وقتــی در حــال بلنــد خوانــدن کتــاب هســتید، ببینیــد کــه آیــا کــودک کتابخــوان 
تــازه کار شــما می خواهــد بــه صفحــات کتــاب نــگاه بینــدازد یــا نــه. در ابتــدا می توانیــد 
فقــط بــه واژه هایــی اشــاره کنیــد کــه می دانیــد فرزندتــان بلــد اســت و قبــاًل خــودش 
آن هــا را خوانــده. وقتــی درنهایــت متوجــه شــدید کــه فرزندتــان می توانــد یــک جملــۀ  

ســاده را بــدون هیــچ مشــکلی بخوانــد، آرام آرام ســراغ مراحــل دیگــر برویــد.
بــرای  کــه  از کتاب هایــی  را یکی درمیــان بخوانیــد. بســیاری  می توانیــد صفحــات 
خواننــدگان تــازه کار هســتند، ویژگی هــای جــذاب مشــابه یــا متفــاوت دارنــد. مثــاًل کار 
خالقانــۀ  مــو ویلمــز بــه نــام ســری کتاب هــای فیــل و خــوک۸۷ بســیار ســرگرم کننده 
اســت: هــر دوی شــما می توانیــد »نقــش« یکــی از ایــن دو دوســت را بــازی کنیــد. 
ــز اهمیــت اســت؛ یعنــی به جــای اینکــه بگوییــد  سیاســت داشــتن شــما بســیار حائ
»بــذار ببینــم ایــن تیکــه رو چــی می گــی«، بگوییــد »خیلــی دوســت دارم ایــن بخــِش 
داســتان رو از زبونــت بشــنوم« یــا »االن نوبــت باباییــه کــه بــه حرفــات گــوش بــده«.

وقتــی او بــا صــدای بلنــد شــروع بــه خوانــدن کتــاب می کنــد، در کمــال احتــرام بــه 
خواندنــش گــوش دهیــد، وســط حرفــش نپریــد و اگــر هــم جملــه  یــا واژه ای را غلــط 
می خوانــد، صبــر کنیــد خواندنــش تمــام شــود تــا مــوارد را بــه او گوشــزد کنیــد. دبیــران 
روش مونته ســوری می گوینــد: »بــه او یــاد بــده، نــه اینکــه غلــط جملــه اش را بگیــری.« 
شــاید بــا خودتــان بگوییــد غلط گرفتن هــای جزئــی بــه جایــی برنمی خورنــد، اما ایــن کار 
شــما عاقبتــی جــز کاهــش اعتماد به نفــس و از بیــن بــردن انگیــزۀ  کــودک در پــی نــدارد.

سنین نوجوانی
بچــه هــا در ایــن ســن موضوعــات مختلــف مــورد عالقــه شــان را بــرای انتخــاب کتــاب 
شــناخته انــد. اگــر فرزندتــان نوجــوان اســت و در کودکــی کتابــی نخوانــده، مــی توانیــد 
ــه او کتــاب هایــی در حــوزه موضوعــات مــورد  ــه عالیــق مختلفــش دقــت کنیــد و ب ب

عالقــه اش هدیــه بدهیــد تــا اولیــن تجربــه اش لــذت بخــش باشــد.
اگــر هــم فرزندتــان از کودکــی بــا کتــاب آشــنا اســت، محیــط امنــی مثل شــهر کتــاب را در 
محــل زندگــی تــان بشناســید. بودجــه ای را تعییــن کنیــد و اجــازه دهیــد فرزندتان در 
آن محیــط کامــال دور از شــما، تصمیــم بگیــرد و کتــاب هــای مــورد عالقــه اش را بخــرد.

کتابخوانی را با سرگرمی همراه کنید
بــا  مختلــف  هــای  شــخصیت  جــای  خوانیــد  مــی  کتــاب  فرزندتــان  بــرای  وقتــی 
صداهــای مختلــف حــرف بزنیــد. از فرزندتــان بخواهیــد ادامــه قصــه را خــودش 
بســازد یــا حــدس بزنــد. گاهــی اوقــات ماجراهــای کتــاب را وارد بــازی هایتــان کنیــد.

خالصه کتاب خواندن را با خالقیت تبدیل به یک فرایند لذت بخش کنید.

خودتان الگو باشید
ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت وســعی کنیــد کتــاب خوانــدن را وارد روتیــن زندگــی تــان 
کنیــد. معمــوال بچــه هــا دوســت دارنــد رفتارهــای والدینشــان را تقلیــد کننــد. چه بهتر 
کــه ایــن تقلیــد در رفتــار بســیار مفیــدی مثــل کتــاب خوانــدن باشــد. ایــران کمتریــن 
میــزان ســرانه مطالعــه را در بیــن کشــورهای مختلــف دارد و بــه جــرأت مــی تــوان گفــت 
کــه تأثیــر کــم خوانــی در جــای جــای زندگــی مــا واضــح و روشــن اســت پــس نخســت 
بایــد از خــود و فرزندانمــان شــروع کنیــم. قــدم اول ایــن اســت کــه شــما خودتــان در 
ــکان را  ــن ام ــد، ای ــش را نداری ــم فرصت ــر ه ــید و اگ ــته باش ــت داش ــاب در دس ــه کت خان

بــرای بچــه هــا بــا یــک کتابخانــه کوچــک و زمانــی بــرای کتابخوانــی فراهــم کنیــد.



مشاره 47  |  سال پنجم
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

100101

امعه �ج

۱۵ الــی ۱۶ ســالگی بایــد کامــل شــود. ایــن رشــد بــه انگیــزه، هــدف، نــوع حــل مســاله 
و نــوع تصمیمــم گیــری افــراد در زندگــی بــاز می گــردد. افــرادی کــه بــه رشــد شــناختی 
کاملــی نرســیده باشــند در روابــط بزرگســالی خــود و بــه ویــژه در رابطــه بــا همســر دچــار 
ــوان  ــویی ت ــات زناش ــروز اختالف ــگام ب ــه هن ــراد ب ــن اف ــع ای ــوند. در واق ــکل می ش مش
حــل مســاله را ندارنــد و از ایــن رو بــا کوچکتریــن مســاله شــروع بــه فــرار از مشــکل 

کــرده، مســئولیت اشــتباه خــود را نمی پذیرنــد و قهــر می کننــد.

کدام اختالالت شخصیتی به قهرهای زناشویی دامن می زند؟
عــدم پذیــرش مســئولیت اشــتباهات، فــرار از موقعیــت و پیــش قــدم نشــدن بــرای 
آشــتی در افــراد دارای برخــی از اختــالالت شــخصیتی نظیــر شــخصیت های نمایشــی 
یــا )Histrionical(، شــخصیت های خودشــیفته یــا )Narcissistic(، شــخصیت های 
بــی ثبــات و دمدمــی مــزاج یــا )borderline( و شــخصیت های ضــد اجتماعــی یــا 

)Antisocial( بیشــتر دیــده می شــود.
شــخصیت هــای نمایشــی اغلــب قهــر می کننــد، دوســت دارنــد مرکــز توجــه باشــند و 
از اینکــه دیگــران »نــاز« آنهــا را بکشــند لــذت می برنــد و تصــور می کننــد ایــن دیگــران 
هســتند کــه همــواره بایــد از آنهــا عذرخواهــی کننــد. از ســوی دیگــر شــخصیت های 
خودشــیفته نیــز هرگــز نمــی پذیرنــد اشــتباهی کرده انــد و از ایــن رو عذرخواهــی 
همــواره  نیــز  مــزاج  دمدمــی  و  ثبــات  بــی  شــخصیت های  همچنیــن  نمی کننــد. 
ــد.  ــات ندارن ــود ثب ــار خ ــه در رفت ــوند چراک ــی ش ــوا م ــات و دع ــروز اختالف ــه ب ــر ب منج
شــخصیت های ضــد اجتماعــی نیــز عاطفــه ندارنــد، همــواره ســعی می کننــد بــا 
چــرب زبانــی دیگــران را گــول زده و بــه آنهــا آســیب بزننــد. از ایــن رو ایــن شــخصیت ها 
چــون هیچــگاه مســئولیت اشــتباه خــود را نمی پذیرنــد بــرای آشــتی نیــز پیــش قــدم 

نمی شــوند.

در فرهنــگ مــا بــه اشــتباه جــا افتــاده کــه زن »نــاز« و مــرد »نیــاز« اســت، بــه ایــن معنــا 
کــه زن بایــد بــه هنــگام بــروز اختالفــات و دعــوای زناشــویی نــاز کــرده و مــرد نــاز زن را 
بکشــد و ایــن در حالــی اســت کــه از دیــد روانشــناختی ایــن امــر اشــتباه محــض اســت، 
چراکــه فــارغ از زن یــا مــرد بــودن فــردی کــه در زندگــی مشــترک مرتکــب اشــتباه شــده 

اســت بایــد اشــتباه خــود را پذیرفتــه و بــرای آشــتی پیــش قــدم شــود.
هــر فــردی کــه در زندگــی مشــترک اشــتباه کــرده، فــارغ از اینکــه زن یــا مــرد اســت بایــد 
آشــتی را شــروع کنــد. تصــور اینکــه مــرد بایــد بــرای آشــتی پیــش قــدم شــود و زن نــاز و 
مــرد نیــاز اســت، در واقــع نوعــی بــاج خواهــی و اشــتباهی در زندگــی زناشــویی اســت.
بعضــا بــه هنــگام پیــش آمــدن اختالفــات و قهرهــای زن و شــوهری دو طــرف تصــور 
اصــل »منــت کشــی«  قــدم می شــود در  پیــش  آشــتی  بــرای  کــه  فــردی  می کننــد 
می کنــد، حــال آنکــه »منــت کشــی« اصــال واژه قشــنگ و درســتی نیســت. خیلــی 

کلمــه کودکانــه ای اســت و حتمــا بایــد از دایــره لغــات زوجیــن برداشــته شــود.

چرا برخی همسران دائما قهر می کنند؟
افــرادی کــه بــه پختگــی کامــل و بالــغ شــدن نرســیده اند و در »رشــد شــناختی« دچــار 
مشــکل هســتند بــه دفعــات زیــاد و بــه صــورت غیــر طبیعــی و بــدون داشــتن دالیــل 
منطقــی بــا همســر خــود قهــر می کننــد. رشــد شــناختی افــراد از زمــان کودکــی آغــاز و تــا 

ن »ناز« است و مرد »نیاز«؟ ز

مژگان امحدپور
استاد دانشگاه
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کســی عمیقــا بــه اشــتباه خــود فکــر کنــد، نســبت بــه رفتــار خــود پشــیمان شــود، بــه 
طــرف مقابــل ایــن اطمینــان را بدهــد کــه هرگــز رفتــار خــود را تکــرار نکنــد و بــرای 
ترمیــم رابطــه آمــاده اســت و در صــدد جبــران اشــتباه خــود برآیــد، می تــوان گفــت بــه 
پذیــرش مســئولیت رســیده اســت. کســی کــه بــه پذیــرش مســئولیت نرســیده باشــد 
انعطــاف پذیــری کمــی دارد و در زندگــی مشــترک حــرف حــرف خــودش اســت. در 
ــراد  ــب اف ــت. اغل ــه نیس ــک جمل ــا ی ــه و ی ــک کلم ــان ی ــط بی ــیمانی فق ــراز پش ــع اب واق
ســعی دارنــد اشــتباهات خــود در زندگــی مشــترک را توجیــه کننــد درحالــی کــه همیــن 

ــع آشــتی می شــود. ــردن مان توجیــه ک
زوجیــن پــس از پــی بــردن بــه اشــتباهات خــود بایــد ســخنان همســر خــود را نیــز 
بشــنوند، او را آرام کــرده و بــه او اجــازه دهنــد از نــگاه خــود اشــتباه رخ داده را تعریــف 

کنــد تــا فرآینــد عذرخواهــی بــه صــورت کامــل طــی شــود.

تاثیر تیپ های شخصیتی متفاوت در زندگی زناشویی
تیــپ ســلطه جــو یــا قــدرت طلــب، تیــپ گیرنــده و ســلطه جــو، تیــپ کنــاره گیــر و 
ــخصیتی در روان  ــپ ش ــار تی ــوان چه ــه عن ــی ب ــودمند اجتماع ــپ س ــز و تی ــردم گری م
شناســی هســتند. تیــپ شــخصیتی قــدرت طلــب همــواره احســاس برتــری کــرده و 
ــد  ــه او صدمــه بزن ــد ب ــاد کســی نمی توان تصــور می کنــد در صــورت داشــتن قــدرت زی
و از ایــن رو بــرای آشــتی کــردن پیــش قــدم نمی شــود. تیــپ شــخصیتی گیرنــده و 
ســلطه پذیــر نیــز بــه شــکل افراطــی دنبــال جلــب محبــت از دیگــران اســت و اعتقــاد 
دارد اگــر دیگــران مــرا دوســت داشــته باشــند صدمــه ای بــه مــن نمی زننــد، از ایــن رو 
ایــن افــراد محبــت را گدایــی کــرده، امیــال شــخصی خــود را ســرکوب می کننــد و اگــر از 
آنهــا ســوء اســتفاده هــم شــود از خــود دفاعــی نمی کننــد و در ازدواج نیــز ناموفق انــد.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، افــراد دارای تیــپ شــخصیتی کنــاره گیــر و مــردم گریــز نیــز 
ــرار از مشــکالت و اجتنــاب از آنهــا، نیازهــای عاطفــی خــود را ســرکوب می کننــد  ــا ف ب
چراکــه اعتقــاد دارنــد اگــر نیــازی بــه کســی نداشــته باشــند کســی بــه آنهــا صدمــه 
نمی زنــد و از ایــن رو از تعهداتــی مثــل ازدواج بــه طــور کامــل دوری کــرده و شکســت 

نمی پذیرنــد. را 
افــراد دارای تیــپ شــخصیتی ســودمند اجتماعــی، بــا تقویــت عالقــه اجتماعــی خود، 
ــخصی  ــی و ش ــداف اجتماع ــه اه ــا ب ــد ت ــران دارن ــا دیگ ــکاری ب ــش هم ــعی در افزای س
خــود برســند و در عیــن حــال از کمــک کــردن بــه دیگــران لــذت بــرده و از کمــک 

ــد. خواســتن نیــز ابایــی ندارن
زوجیــن اغلــب بــه هنــگام بــروز اختالفــات زناشــویی ســعی در تغییــر رفتار همســر خود 
دارنــد حــال آنکــه مــا بــه هیــچ عنــوان حــق نداریــم همســر خــود را بــرای رفتــار کــردن 

طبــق میــل و خواســته خــود تغییــر دهیــم.
ــی اســت امــا  ــه خوب ــه »مــن معــذرت می خواهــم« جمل ــد دقــت کننــد ک زوجیــن بای
ــر  ــت. اگ ــی اس ــوع در عذرخواه ــن موض ــم تری ــئولیت مه ــرش مس ــت. پذی ــی نیس کاف
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همچنیــن رســول اکــرم ؟ص؟ درحدیــث دیگــری اینطــور می گویند:»َمــن کاَن ُیؤمــُن 
بــاهللِ  و الَیــوِم اآلِخــِر فــال ُیــْؤذی جــاَرُه.« هــر کــه بــه خــدا و روز واپســین ایمــان داشــته 

ــد همســایه خــود را آزار دهــد. )الکافــی: ج ۲،ص۶۶۷،ح۶( باشــد نبای
ــن از  ــرد: م ــرض ک ــد و ع ــدا آم ــر خ ــت پیامب ــار خدم ــردی از انص ــه م ــده ک ــات آم در روای
فــالن طایفــه خانــه ای خریــده ام و نزدیکتریــن همســایه ام کســی اســت کــه امیدی به 
خیــر او نــدارم و از شــّرش در امــان نیســتم. پــس، پیامبــر خــدا ؟ص؟ بــه علــی و ســلمان 
و ابــوذرـ  و یکــی دیگــر کــه فرامــوش کــرده ام و فکــر مــی کنــم مقــداد باشــد دســتور داد بــا 
صدایــی بلنــد در مســجد اعــالم کننــد: هــر آن کــه همســایه اش از شــّر او ایمــن نباشــد، 
ایمــان نــدارد و آنــان ســه بــار ایــن پیــام را اعــالم کردنــد. )وســائل الشــیعة: ۱/۴۸۷/۸(
پیامبراکــرم؟ص؟ بــه حضــرت فاطمــه؟س؟ بســته ای داده کــه در آن چنیــن فرمــوده 
بودنــد: ای دختــرم، آن چــه را در ایــن نوشــته اســت بیامــوز، هــر کــس بــه خــدا و روز 
معــاد ایمــان دارد بــه همســایه خــود ضــرر نمی رســاند، هــر کــس بــه خــدا و روز قیامــت 
ایمــان دارد میهمــان را احتــرام می کنــد، هــر کــس بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد 

بایــد ســخن خیــر بگویــد یــا ســکوت کنــد.
امــام  و  حســن؟ع؟  امــام  فرزندانــش  بــه  خــود  وصیــت  در  نیــز  علــی؟ع؟  امــام 
حســین؟ع؟ فرمــوده: بــر شــما بــاد کــه دربــاره همســایگان فرامــوش نکنیــد، زیــرا 
ــان  ــا گم ــه م ــان ک ــود، آن چن ــفارش می فرم ــان س ــاره آن ــواره درب ــدا؟ص؟ هم ــول خ رس

می بــرد. ارث  همســایه  از  همســایه  کــه  می بردیــم 

همسایه نیکو ِبه از خانه ی خوب!
ائمــه؟مهع؟ در احادیــث متعــددی ســفارش کردنــد کــه در خریــد یــک خانه همســایه ها 
و رفتــار آنهــا بســیار مهم تــر از موقعیــت مکانــی و ســایر ویژگــی هــای خانــه اســت 
ببیــن  خانــه  خریــدن  از  پیــش  می فرماینــد:  علــی؟ع؟  حضــرت  کــه  همانطــور 

کیســتند. همســایه ها 

فطــرت مــا انســان هــا براســاس زندگــی جمعــی و اجتماعــی اســت و هــر چقــدر هــم کــه 
ــا دنیــای اطــراف قطــع کنیــم چــون ایــن عمــل خــالف  تــالش کنیــم ارتبــاط مــان را ب
فطــرت مــان اســت امــکان پذیــر نیســت. در زندگــی اجتماعــی همســایه یکــی از عناصر 
ــواده همســایه  ــه مــا پــس از خان ــه نزدیــک تریــن فــرد ب ــد چــرا ک ــه شــمار می آی مهــم ب
اســت امــا در زندگــی هــای امــروزی همســایه جایــگاه خــود را از دســت داده و صفــا 
و صمیمیتــی کــه در گذشــته بیــن همســایه ها بــوده از بیــن رفتــه و لــج و لجبــازی 
جایگزینــش شــده. در دیــن اســالم بــه قــدری بــه همســایه داری و رفتــار نیکــو بــا 
همســایگان ســفارش شــده اســت کــه حضــرت محمــد؟ص؟ آن را یکــی از شــاخصه های 
دیــن داری دانســته اند. ائمــه؟مهع؟ نیــز در رابطــه بــا ایــن موضــوع و فضلیــت و اهمیــت 

همســایه داری احادیــث زیــادی دارنــد کــه در ادامــه خواهیــم خوانــد.

حسن همسایه داری و سنجش ایمان
شــاید پــس از خوانــدن ایــن احادیــث بایــد تجدیــد نظــری در رابطــه بــا  رفتــار بــا 
ــه ائمــه یکــی از شــاخصه هــای ســنجش  همســایه های مــان داشــته باشــیم چــرا ک
ایمــان را رفتــار بــا همســایه دانســته انــد. پیامبــر خــدا ؟ص؟ مــی فرمایند:»أحِســْن 
ــا  ــن، ت ــایه داری ک ــو همس ــایه ات نیک ــا همس ــا« ب ــْن مؤمن ــاَوَرَک، َتُک ــن ج ــاَوَرة َم ُمج

مؤمــن باشــی. )األمالــی للصــدوق: ص۲۰۱(

غافل از حال مهسایه مباش
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غافل از حال همسایه مباش!
امــام صــادق؟ع؟ -بــه نقــل از پدرانــش- فرمــود: امــام علــی؟ع؟ از پیامبــر خــدا ؟ص؟ 
شــنید کــه بــه اصحابــش گفت:»مــا آَمــن بــاهللِ  و الَیــوِم اآلِخــِر َمــن بــاَت َشــْبعاَن و جــاُرُه 
جائــٌع، فُقْلنــا: َهَلْکنــا یــا رســوَل اهللِ  فقــاَل: ِمــن َفْضــِل َطعاِمُکــم و ِمــن َفْضــِل َتْمِرُکــم 
ــت  ــدا و روز قیام ــه خ .« ب ِبّ ــَرّ ــَب ال ــا َغض ــؤوَن به ــم، ُتْطف ــم و ِخَرِقُک ــم و َخَلِقُک و َوِرِقُک
ــد.  ــنه باش ــایه اش گرس ــد و همس ــیر بخواب ــب س ــه ش ــی ک ــت کس ــاورده اس ــان نی ایم
عــرض کردیــم: ای رســول خــدا! مــا ]کــه بــا ایــن ســخن[ نابــود شــدیم. پیامبــر فرمــود: 
شــما بــا خــوراک اضافــی و بــا مــازاد خرمــا و پولتــان و لباســهای کهنــه و فرســوده تــان، 

خشــم خــدا را فــرو نشــانید. )بحــار األنــوار: ۱۱/۱۹۱/۷۷(
پیامبــر خــدا ؟ص؟ در حدیــث دیگــری مــی فرمایند:»َمــن مَنــَع الماُعــوَن جــاَرُه َمَنعــُه 
 حاَلــُه.«

َ
اهللُ  َخْیــَرُه َیــوَم الِقیاَمــِة، و َوَکَلــُه إلــی َنْفِســِه، و َمــن َوَکَلــُه إلــی َنْفِســِه فمــا أْســَوأ

هــر کــس کاالیــی از همســایه خــود دریــغ دارد، خداونــد، در روز رســتاخیز، خیــر خــود 
را از او دریــغ دارد و او را بــه خــودش وا گــذارد و چــه بــد وضعــی دارد کســی کــه خداونــد 

او را بــه حــال خــودش وا گــذارد. )األمالــی للصــدوق: ۷۰۷/۵۱۵(

آداب همسایه داری در کالم امام سجاد
اکنــون کــه متوجــه فضیلــت و اهمیــت همســایه داری شــدیم شــاید ایــن ســوال پیش 
بیایــد شــاخصه هــای همســایه داری نیکــو چیســت و چطــور مــی توانیــم از ثــواب 
ایــن عمــل ســفارش شــده برخــورد دار شــویم و یــا بــه طــور ناخواســته مرتکــب رفتــاری 

نشــویم کــه قهــر و غضــب خــدا را در پــی داشــته باشــد.
ّمــا َحــّقُ 

َ
امــام ســجاد ؟ع؟ در حدیثــی ایــن موضــوع را شــرح دادنــد و می فرمایند:»أ

ِبــع َلــُه َعــوَرًة َفــِإن  جــاِرَک َفِحفُظــُه غاِئبــا َو ِإکراُمــُه شــاِهدا َوُنصَرُتــُه ِإذا کاَن َمظلومــا َوال َتّتَ
ــُه َیقَبــُل َنصیَحَتــَک َنَصحَتــُه فیما َبیَنَک 

َ
ّن

َ
َعِلمــَت َعَلیــِه ســوًء َســَترَتُه َعَلیــِه َوِإن َعِلمــَت أ

مُه ِعنــَد َشــدیَدٍة َوُتقیــُل َعثَرَتــُه َوَتغِفــُر َذنَبــُه َوُتعاِشــُرُه ُمعاَشــَرًة َکریَمــًة« َوَبیَنــُه َوال ُتَســّلِ

امیرالمومنیــن؟ع؟ در حدیــث دیگــی اینطــور روایــت می کنند:»جــاَء رُجــٌل إلی رســوِل 
اهللِ  ؟ص؟ فقــاَل: یــا رســوَل اهللِ ، إّنــی أَرْدُت ِشــراَء داٍر، أیــَن تأُمُرنــی أْشــَتری فــی ُجَهْیَنــَة 
أْم فــی ُمَزْیَنــَة أْم فــی َثقیــٍف أْم فــی ُقَریــٍش؟  فقــاَل َلــُه رســوُل اهللِ  ؟ص؟: الجــواُر ُثــَمّ 
ــَفُر.« مــردی خدمــت پیامبــر خــدا ؟ص؟ آمــد و عــرض کــرد: مــی  فیــُق ُثــَمّ الَسّ الــّداُر، و الَرّ
خواهــم خانــه ای بخــرم، دســتور می فرماییــد کجــا بخــرم؟ در میــان جهینــه یــا مزینــه 
یــا ثقیــف و یــا قریــش؟ پیامبــر خــدا ؟ص؟ بــه او فرمــود: اّول همســایه، ســپس خانــه، 

اّول همســفر، ســپس ســفر. )الجعفرّیــات: ۱۶۴(

همسایه داری نیکو و افزایش عمر
ــش  ــث افزای ــه باع ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــم یک ــه رح ــد صل ــو مانن ــایه داری نیک همس
یــاَر، و َیزیــُد  ــُر الّدِ عمــر می شــود. امــام صــادق؟ع؟ می فرمایند:»ُحســُن الِجــواِر ُیعّمِ

ــاد مــی کنــد. ــاد و عمرهــا را زی ــه هــا را آب فــی األْعمــاِر.« ُحســن همســایگی، خان
)الکافی: ج ۲،ص۶۶۷،ح۸.(

و اما حق همسایه…
َوِإِن  َغثَتــُه 

َ
أ اســَتغاَثَک  ِإِن  ـ:  الجــاِر  ُحقــوِق  می فرمایند:»فــی  اکــرم؟ص؟  رســول 

ــُه  صاَب
َ
یَتــُه َوِإن أ صاَبتــُه ُمصیَبــٌة َعّزَ

َ
قَرضَتــُه َوِإِن افَتَقــَر ُعــدَت َعَلیــِه َوِإن أ

َ
اســَتقَرَضَک أ

َبعــَت ِجناَزَتــُه َوال َتســَتِطل َعَلیــِه ِبالِبنــاِء 
َ
َتــُه َوِإن َمــِرَض ُعدَتــُه َوِإن مــاَت اّت َخیــٌر َهّنَ

َفَتحُجــَب َعنــُه الّریــَح ِإاّل ِبِإذِنــِه…« حــق همســایه بــر تــو ایــن اســت کــه اگــر از تــو کمــک 
خواســت کمکــش کنــی، اگــر از تــو قــرض خواســت بــه او قــرض دهــی، اگــر نیازمنــد شــد 
ــه او  ــر خیــری ب ــداری دهــی، اگ ــد او را دل ــر مصیبتــی دی نیــازش را برطــرف ســازی، اگ
رســید بــه وی تبریــک گویــی، اگــر بیمــار شــد بــه عیادتــش روی، وقتــی مــرد در تشــییع 
جنــازه اش شــرکت کنــی، خانــه ات را بلندتــر از خانــه او نســازی تــا جلــوی جریــان هــوا 

ــه خــودش اجــازه دهد….)مســّکن الفــؤاد، ص ۱۰۵( ــر او بگیــری مگــر آن ک را ب
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همنشــینی و همســایگی تأکیــد نشــده اســت. )األمالــی للصــدوق: ۵۸۶/۴۴۱(
پیامبــر خــدا ؟ص؟ نیــز مــی فرماید:»ُحرَمــُة الجــاِر علــی اإلنســاِن کُحرَمــِة ُاّمــِه.« احتــرام 

همســایه بــر انســان، هماننــد احتــرام مــادرش اســت.
)مکارم األخالق: ۸۳۴/۲۷۴/۱(

امــا حــق همســایه ات ایــن اســت کــه درغیــاب او آبرویــش راحفــظ کنــی و درحضــورش 
او را احتــرام نهــی. اگــر بــه او ظلمــی شــد یاریــش رســانی، دنبــال عیــب هایش نباشــی، 
ــا  ــرد او را در خف ــی پذی ــو را م ــت ت ــی نصیح ــر بدان ــانی، اگ ــدی بپوش ــدی از او دی ــر ب اگ
نصیحــت کنــی، در ســختی هــا رهایــش نکنــی، از لغزشــش درگــذری، گناهــش را 

ــا او بــه خوبــی و بزرگــواری معاشــرت کنی.)خصــال، ص ۵۶۹( ببخشــی و ب
امــام کاظــم ؟ع؟ بــه ایــن موضــوع از جهــت دیگــری نــگاه می کننــد و می فرماینــد: 

ــذی«  ــی ال بُرَعَل ــُن الِجواِرالّصَ ــن ُحس  الذیَولِک
ُ

ــّف ــواِر َک ــُن الِج ــَس ُحس »َلی
خــوش همســایگی تنهــا ایــن نیســت کــه آزار نرســانی، بلکــه خــوش همســایگی ایــن 

اســت کــه در برابــر آزار و اذیــت همســایه صبــر داشــته باشــی.

فضیلت های حسن همسایه داری
ّدوا 

َ
ُکــُم اهلل  َوَرســوُلُه َفأ ن ُیِحّبَ

َ
حَببُتــم أ

َ
رســول اکــرم؟ص؟ در ایــن بــاره می فرماینــد:»ِإن أ

حِســنوا ِجــواَر َمــن جاَوَرُکم«
َ
ثُتــم َوأ

َ
ِإَذا ائُتِمنُتــم َواصُدقــوا ِإذا َحّد

اگــر مــی خواهیــد کــه خــدا و پیغمبــر شــما را دوســت بدارنــد وقتــی امانتــی بــه شــما 
ســپردند رد کنیــد و چــون ســخن گوییــد راســت گوییــد و بــا همســایگان خــود بــه 

نیکــی رفتــار نماییــد. )نهــج الفصاحــه، ح ۵۵۴(
دانســته  رزق  افزایــش  موجــب  را  نیکــو  داری  همســایه  نیــز  ؟ع؟  صــادق  امــام 
زِق.« ُحســن همســایگی، روزی را زیــاد مــی کنــد.  است:»ُحســُن الِجــواِر َیزیــُد فــی الــِرّ

)۸/۶۶۷/۲ )الکافــی: 
ــُر  ُیعِمّ الِجــواِر  اینطــور مــی فرمایند:»ُحســُن  امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث دیگــری 
ــاد  ــا را زی ــاد و عمره ــا را آب ــه ه ــایگی، خان ــن همس ــاِر.« ُحس ــی األْعم ــُد ف ــاَر، و َیزی ی الِدّ

)۸۵ العقــول:  می کند.)تحــف 
امــام علــی؟ع؟ در رابطــه بــا اهمیــت و فضیلــت همســایه داری اینطور مــی گویند:» ما 
ــَدِت الُحرَمــُة بِمثــِل الُمصاَحَبــِة و الُمجــاَوَرِة.« بــر هیــچ حرمتــی همچــون حرمــت 

ّ
َتأَک
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ــه شــما  ــودن ایــن امــکان را ب ــا وضــو ب ــد. ب ــی برون ــه مهمان ــا وضــو ب درســت کننــد. ب
می دهــد کــه وقــت نمــاز راحت تــر باشــید و دیگــر نیــازی بــه پیــدا کــردن ســرویس 
بهداشــتی بــرای وضــو نداریــد. وضــو داشــتن رغبــت شــما را بــرای خوانــدن نمــاز اول 
وقــت هــم بیشــتر می کنــد. پــس همیشــه بــا خودتــان یــک قــرار داشــته باشــید کــه بعد 
از هربــار اســتفاده از ســرویس بهداشــتی وضــو بگیریــد و دائــم الوضــو باشــید. کاری کــه 
ســخت نیســت امــا لــذت و راحتــی بســیار زیــادی در طــول روز بــه شــما خواهــد داد.

بطری آب به همراه داشته باشید
بــا یــک لیــوان آب هــم می تــوان وضــو گرفــت. ایــن جملــه را بــه یــاد داشــته باشــید. 
همیشــه قــرار نیســت بــرای وضــو گرفتــن جلــوی شــیر آب برویــد و آب زیــادی مصــرف 
کنیــد. اتفاقــا توصیــه شده اســت کــه بــا کمتریــن میــزان ممکــن وضــو بگیریــد کــه 
ثوابــش هــم بیشــتر اســت. پــس خــوب اســت همیشــه یــک بطــری کوچــک آب 
آشــامیدنی همراهتــان باشــد کــه در صــورت نیــاز از آن بــرای وضــو گرفتن هم اســتفاده 
کنیــد و هــرگاه شــیر آبــی دیدیــد آن را پــر کنیــد. اینطــوری در وقــت نمــاز حتــی اگــر 
ســرویس بهداشــتی مناســب پیــدا نکردیــد، می توانیــد در گوشــه ای بــی ســرو صــدا 

وضــو بگیریــد و نمــاز اول وقــت را بــه جــا بیاوریــد.

دستمال مرطوب و پاک کننده به همراه داشته باشید
دســتمال  اســت.  بشــر  اختراعــات  بهتریــن  از  یکــی  بی شــک  مرطــوب  دســتمال 
ــاب  ــد آفت ــرم ض ــان ک ــر صورتش ــد اگ ــک می کن ــا کم ــه خانم ه ــوص ب ــه خص ــوب ب مرط
ــا  ــا احســاس می کننــد صورتشــان چنــدان تمیــز نیســت ب ــا مــواد آرایشــی دارنــد و ی ی

دســتمال مرطــوب بــه ســادگی تمیــز کننــد و بــرای وضــو گرفتــن آمــاده شــوند.

فوت و فن از دست ندادن
مناز اول وقت

بســیاری از مــا دوســت داریــم نمــاز اول وقــت بخوانیــم امــا بــه علــت شــرایط زندگــی 
و کاری کــه در ســاعات اذان داریــم فضیلــت نمــاز اول وقــت را از دســت می دهیــم.  
ــد از  ــه بیفت ــش فاصل ــت بودن ــه از اول وق ــت هرچ ــور اس ــاز ن ــد نم ــا می گفتن قدیمی ه
نــورش کــم می شــود و چــون امــام زمــان ؟جع؟ نمــاز را اول وقــت می خوانــد هرکــس 
کــه نمــازش را اول وقــت بخوانــد همــراه امــام زمانــش خوانده اســت و همیــن اول 
وقتــی نمــاز، نمــره قبولــی نمــاز را بیشــتر می کنــد. خوانــدن نمــاز اول وقــت را بســیاری 
از نمازگــزاران دوســت دارنــد امــا همیشــه ایــن گلــه را دارنــد کــه در شــرایطی قــرار دارنــد 
کــه خواندنــش برایشــان ممکــن نیســت و در فضــا و مــکان و حتــی شــرایط مناســبی 
حضــور ندارنــد تــا وضــو بگیرنــد و نمازشــان را اول وقــت بخواننــد. گلــه ای کــه بســیاری 
از خانم هــا باتوجــه بــه پوشــش و ســختی بیشــتر در وضــو گرفتــن بیشــتر از آقایــون 
دارنــد. در ایــن گــزارش ســعی کردیــم بــا چنــد راهــکار ســاده خوانــدن نمــاز اول وقــت 

در هــر جــا و مکانــی را بــرای کســانی کــه دغدغــه اش را دارنــد آســان تر کنیــم.

همیشه با وضو باشید
وضــو گرفتــن همیشــه فقــط بــرای نمــاز نیســت. بســیاری از افــراد معتقدنــد کــه بهتــر 
اســت همــه کارهایشــان را بــا وضــو انجــام دهنــد تــا خیــر و برکــت بیشــتری برایشــان 
داشــته باشــد. بــا وضــو از خانــه بیــرون برونــد در محــل کار حاضــر شــوند. بــا وضــو غــذا 
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نمازتــان را در آنجــام اقامــه کنیــد امــا اگــر در متــرو و یــا جایــی دور از مســجد هســتید 
ــا پارک هــا و معابــر شــهری محلــی بــرای اقامــه نمــاز  برخــی از ایســتگاههای متــرو و ی
دارنــد. می توانیــد آن هــا را شناســایی کنیــد و زمانیکــه در آن منطقــه در رفــت و آمــد 

ــان را بخوانیــد. ــا حضــور در آن مکان هــا نمازت ــد ب بودی

پیدا کردن قبله را یاد بگیرید
یکــی از چالش هــای نمازخوانــدن در مکان هــای مختلــف و تــازه پیــدا کــردن قبلــه 
اســت. بــرای یافتــن قبلــه می توانیــد از نرم افزارهــای قبلــه یــاب پیــدا کنیــد کــه ایــن روزها 
انــواع و اقســام آن در بازارهــای اپلیکیشــن های تلفــن همــراه موجــود اســت. همچنیــن 
می توانیــد جهــت شــمال شــهر را پیــدا کنیــد و بــا توجــه بــه جهت هــای اصلــی، جهــت 

جنــوب غربــی را کــه قبلــه اســت پیــدا کنیــد و بــه همــان ســمت نمــاز بخوانیــد.

نرم افزار پخش اذان بریزید
ممکــن اســت شــما در محلــی قــرار گرفتــه باشــید کــه در وقــت اذان صــدای هیــچ 
ــا تلویزیونــی وجــود نداشــته باشــد کــه از وقــت اذان باخبــر شــوید. پــس  مســجد و ی
بهتــر اســت در تلفــن همراهتــان نــرم افزار هــای اوقــات شــرعی را بریزیــد تــا شــما را از 

ــا خبــر کننــد کــه بــرای اقامــه نمــاز آمــاده شــوید. وقــت اذان ب

اول نماز  بعد غذا
برخــی از مــا هنــگام اذان می گوییــم االن گرســنه هســتیم و ضعــف داریــم بعــد از غــذا 
ــرای نمــاز ظهــر و عصــر بیشــتر پیــش می آیــد. آن  نمازمــان را بخوانیــم. اتفاقــی کــه ب
ــد  ــم بای ــاس می کنی ــم و احس ــنگینی می کنی ــاس س ــذا احس ــوردن غ ــد از خ وقــت بع
کمــی اســتراحت کنیــم و همینطــور نمــاز را بــه عقــب می اندازیــم. بهتریــن کار ایــن 

اســت کــه اول نمــاز بخوانیــم و بعــد غــذا بخوریــم.

در کیف تان مهر داشته باشید
مهــر نمــاز مهم تریــن وسیله ای ســت کــه نمــاز اول وقــت را برایتــان آســان می کنــد. 
پــس حداقــل یــک جانمــاز و یــا یــک مهــر کوچــک در لــوازم همراه تــان جــای بدهیــد تــا 

نمــاز اول وقت تــان از دســت نــرود.

یک متر و نیم سفره یکبار مصرف
برخــی گلــه دارنــد کــه در بســیاری از محیط هایــی کــه رفــت و آمــد دارنــد محلــی بــرای 
نمــاز خوانــدن و یــا نمــاز خانــه و یــا هرجایــی کــه یــک فــرش وجود داشــته باشــد وجود 
نــدارد و همیــن باعــث عقــب افتــادن نمازشــان می شــود. بــرای ایــن مشــکل چنــد 
راهــکار ســاده وجــود دارد. اگــر در محــل کار هســتید می توانیــد همیشــه یــک ســجاده 
داشــته باشــید کــه کار فــرش را برایتــان انجــام دهــد. اگــر در رفــت و آمــد هســتید یــک 
متــر و نیــم ســفره یکبــار مصــرف ســاده و کم جــا بــا خودتــان داشــته باشــید و در وقــت 

نمــاز آن را گوشــه ای پهــن کنیــد و نمازتــان را اقامــه کنیــد.

به خاطر چادر نداشتن نماز را به تاخیر نیندازید
بیشــتر خانم هــا دوســت دارنــد هنــگام خوانــدن نمــاز چــادر داشــته باشــند. امــا 
چــون برخــی از پوشــش چــادر اســتفاده نمی کننــد ممکــن اســت احســاس کننــد 
نمی تواننــد نمازشــان را اول وقــت بخواننــد. در صورتــی کــه چنیــن نیســت. پوشــش 
چــادر بــرای خوانــدن نمــاز الزامــی نیســت. اگــر در محیطــی هســتید کــه چــادر نمــاز در 
آن وجــود نــدارد هیــچ اشــکالی نــدارد. می توانیــد بــا همــان پوشــش مرتــب مانتــو و 

شــلوار کــه حجــاب نمــاز در آن کامــال رعایــت شــده باشــد نمازتــان را اقامــه کنیــد.

نماز خانه های محیط های عمومی و مساجد را شناسایی کنید
ــان هســتید بهتــر اســت نزدیکتریــن مســجد را پیــدا کنیــد و  ــر وقــت نمــاز در خیاب اگ
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افزایــش مــی دهــد همچنیــن همدلــی والدیــن تاثیرات مثبتی بر ســازگاری و ســالمت 
روان کــودکان دارد.

بــرای پایــداری خانــواده بایــد موانــع همدلــی را کاهــش داد، یکــی از موانــع همدلــی 
»پــرت کــردن حــواس« طــرف مقابــل و در واقع، مســدود و متوقف کـــردن احساســات 
او اســـت. جلوگیــری از بیــان احساســات توســط افــراد ســبب گام برداشــتن در مســیر 
ــی  ــان جمالت ــا بی ــوع ب ــردن موض ــوض ک ــعی در ع ــده و س ــتر ش ــی و دوری بیشـ جدای
مثــل »حـــاال بلنــد شــو، دســت و صورتــت را بشــوی، بعــد دربــاره اش باهـــم صحبـــت 

می کنیــم« نیــاز بـــه همدلــی طــرف مقابــل را ارضـــا نمی کنــد.
اگــر در وضعیتـــی کـــه فـــرد نیــاز بــه همدلــی دارد شــروع بــه ســـؤال، کنــکاش و بازجویــی 
کردن در مورد موضوع با بیان »کـــی رفتـــی آنجـــا؟«، »اصـــاًل چه شـــد کـــه تـــو تصمیـــم 
گرفتـــی ایـــن کار را بکنــی؟« نــه تنهــا  کمکــی نکــرده ایــم بلکــه ایــن روش مانــع همدلــی 

در خانــواده مــی شــود.
 همچنیــن »اصــالح« یــا »تفســیر کــردن« حرف هــا یــا واکنش هــای طــرف مقابــل، 
در مواقعــی کــه او بــه همدلــی نیــاز دارد باعــث احســاس شــرمندگی وی شــده، در 

صمیمیــت روابــط بیــن فــردی تاثیــر منفــی دارد.
همــدردی بــی چــون و چرا در اتفاقات و پیشــامدهای زندگی باعث افزایش احســاس 
عجــز و ناتوانــی افــراد مــی شــود. تفاوت هــای بیــن فردی ناشــی از تفاوت هــای ژنتیکی 
افــراد و تفــاوت در محیــط زندگـــی آنهــا بــوده و هــر فــرد ســاختار ژنتیکــی خــاص و هـــر 
خانـــواده شـــیوه و روش تربیتی مخصـــوص بـــه خود را دارد بنابراین با شــیوه صحیح 

پــرورش و تربیــت کــودکان مــی تــوان همدلــی کــردن را بــه آنــان آموخــت.
ــال  ــورت فع ــه ص ــوش دادن ب ــن گ ــی تمری ــارت همدل ــش مه ــرای افزای ــدم ب ــن ق اولی
اســت بنابرایــن بــرای ایــن کار بایــد بــه خوبــی و بــا تمــام توجــه بــه طـــرف مقابلتــان 

گــوش داده، پاســـخ های مناســبی بدهیــد.
اگــر در وضعیــت گــوش دادن بــه حــرف کســی نیســـتید، بهتــر اســت از او بخواهیــد کــه 

ــی  ــب منف ــای اغل ــترس و تنش ه ــزون اس ــش روز اف ــاهد افزای ــه ش ــروز ک ــای ام در دنی
و خانوادگــی  اجتماعــی  روانــی،  آن شــامل خشــونت های  از  ناشــی  پیامدهــای  و 
هســتیم، لــزوم بــه کارگیــری راهکارهــای مقابلــه ای بــا ایــن پیامدهــا بیــش از پیــش 

می شــود. احســاس 
چــرا کــه ایــن پیامدهــا نــه تنهــا بــر زندگــی اجتماعــی افــراد تاثیــر ســوء دارد بلکــه نتایــج 
کــه  پاشــیدگی خانــواده می شــود  از هــم  روابــط خانوادگــی موجــب  زیانبــار آن در 

افزایــش آمــار طــالق گــواه ایــن موضــوع اســت.
»همدلــی« یکــی از مولفه هــای شــخصیتی اســت کــه در روابــط بیــن فــردی بــه ویــژه 
در میــان زوجیــن بســیار مهــم اســت. همدلــی در واقــع پاســخی اســت کــه یــک نفــر از 
نظــر عاطفــی، شــناختی و اجرایــی بــه دیگــران می دهــد یعنــی فــرد ظرفیــت احســاس 
ــته  ــا را داش ــای آنه ــرایط و واکنش ه ــت از ش ــی درک درس ــران و توانای ــا دیگ ــابه ب مش

باشــد، همچنیــن بتوانــد بــه ایــن حــاالت و شــرایط پاســخ مناســب بدهــد.
»همدلــی« بــا »همــدردی« تفــاوت دارد، همــدردی بــا فــردی کــه بــرای حــل مشــکل 
ــردن در  ــی ک ــوان اســت یعنــی ماننــد او احســاس عجــز و ناتوان خــود مســتاصل و نات

حــل مشــکل کمکــی نمــی کنــد.
همدلــی بــا تاثیــر گذاشــتن بــر انگیزه هــای بیــن فــردی، ســبب هدایــت تعامــالت 
اجتماعــی و شــکل گیــری روابــط بیــن افــراد شــده و ســازگاری را در زندگــی زناشــویی 

یادگیری مهارت »مهدیل«
سبب پایداری خانواده ها می شود

مهتا سنگستاین
روان شناس و استاد دانشگاه
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در زمــان دیگــری باهــم صحبــت کنیــد در ایــن صــورت، ناراحتــی فــرد بســیار کمتــر از 
زمانــی خواهــد بــود کــه بــا شــما صحبــت کنــد، ولــی پاســخ نامناســب بگیــرد.

بهتــر اســت همدلــی خــود را بـــا نشــان دادن احساســات خــود بیــان کنیــد، بــا عنــوان 
بودنــت  یــا »از خوشــحال  اســت«  بــوده  برایــت ســخت  اینکــه »مطمئنــم خیلــی 

ــد. ــرده ای ــه شــما درکــش ک ــان احســاس مــی کنــد ک ــل ت خوشــحالم« طــرف مقاب
بیشــتر مواقــع افــرادی کــه بــا شــما درد دل مــی کننــد درســت یــا غلــط موضــوع را 
می داننــد و تنهــا دنبــال کســی بــرای تقســیم کــردن نگرانی هایشــان هســتند بنابرایــن 
ضمــن ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکل وی، از توصیه هـــای کلیشــه ای و مقصــر 

نشــان دادن او خــودداری کنیــد.
بــرای همدلــی کــردن بــا دیگــران الزم اســت کــه تعصــب را کنــار گذاشــته و حــرف هــای 
دیگــران را حتــی اگـــر مخالــف آن هســتید گــوش دهیــد همچنیــن توجــه داشــته 
باشــید کــه قــرار نیســت عقیــده طــرف مقابــل را بپذیریــد، بلکــه فقــط بایــد بــه آن 

احتــرام بگذاریــد.
بــرای اینکــه بتوانیــد مهــارت همدلــی خــود را بــاال ببریــد، بایــد در عکــس العمــل 
نشــان دادن تعــادل برقــرار کنیــد یعنــی نــه ایــن قــدر عکــس العمــل نشــان دهیــد کــه 
بــه مشــکل فــرد افــزوده شــود و نــه چنــان بــی اهمیــت باشــید کــه احســاس کنــد او را 

نمی کنیــد. درک 
بایــد نســبت بــه حساســیت ها، دیدگاه هــا و عقایــد طــرف مقابــل شــناخت داشــت 
و ســپس مســـائل را از دریچــه چشــم او دیــد در واقــع، بایــد چارچــوب ذهنــی خــود را 
بــه ذهــن فــرد دیگــر نزدیــک کــرد تــا زمینــه ســـخن گفتــن فراهــم و ارتبــاط برقــرار شـــود.
ــه  ــت کـ ــم اسـ ــی اجتماعــی مهـ ــک ویژگ ــراد در بیــان احساســات یـ ــزان مهــارت اف می
بـــه برقــراری ارتبــاط هرچـــه بهتــر بـــا دیگــران کمــک مــی کنــد مهــارت بیــان احســـاس 
بــه شــکل مناســب یکــی از اجــزای ســازنده هــوش هیجانــی اســـت کــه طـــی آن فــرد 

ــداری کنــد. ــل نامالیمــات پایـ ــزه خــود را حفــظ و در مقابـ می توانــد انگیـ

کــتــاب

ش
�

د�ی
�



مشاره 47  |  سال پنجم
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

118119

حد�ی�ث

ه  َرّبَ
َّ

َحٌد ِاال
َ
ال ال َیرجو ا

َ
ا

]اّول:[ امیــدی بــه غیــر خــدا نداشــته باشــد؛ پشــت ســر همــه ی عوامــل مــاّدی، 
اّمــا  اســت  فراهــم  هــم  مــاّدی  وســایل  همــه ی  گاهــی  ببینــد.  را  الهــی  اراده ی 
ــم  ــه در ایــن عاَل نتیجه بخــش نمیشــود. همــه ی ایــن سلســله ی علــل و معالیلــی ک
ــه اراده ی الهــی اســت. ایــن را  طبیعــت گذاشــته شــده اســت، قوامــش و تأثیــرش ب
آدم بفهمــد و امیــد او بــه خــدا باشــد؛ امیــد او بــه ایــن عوامــل ظاهــری، یعنــی بــه ایــن 
جســمهای بــی روح و ایــن کالبدهــای بی جــان نباشــد. همــه ی ایــن علــل و عوامــل، 
بــدون اراده  الهــی کالبــدی هســتند بی جــان؛ جــان آنهــا، روح آنهــا، حقیقــت آنهــا 
عبــارت اســت از اراده ی الهــی. پــس در همــه چیــز دنبــال امیــد بــه خــدا باشــید؛ ایــن، 

ــوارا میکنــد. کار انســان را خیلــی آســان و گ

نَبه
َ

 ذ
َّ

ّنَ ِاال
َ
َو ال َیخاف

ــروی  ــوی و اخ ــار دنی ــاه، آث ــن گن ــد. ای ــود نترس ــاِه خ ــز گن ــم ج ــز ه ــچ چی ]دّوم:[ از هی
دارد. َو مــا َاصاَبُکــم ِمــن ُمصیَبــٍة َفِب مــا َکَســَبت َایدیُکــم؛)۲( ایــن همــان گناهــان 
ــوء  ــا س ــان، ب ــر خودم ــوء تدبی ــا س ــه ب ــتیم ک ــا هس ــت؛ م ــا اس ــای م ــت، خطاه ــا اس م
عمــل خودمــان، بــا تنبلــی خودمــان، بــا دخالــت دادن هواهــای نْفســانی خودمــان، 
کارهــا را خــراب میکنیــم و میــوه ی تلــخ آن، کام مــا را تلــخ میکنــد. پــس آنچــه بایــد 
واقعــًا از آن بترســیم، خطــای خــود مــا، گنــاه خــود مــا، تخّلــف خــود مــا اســت. ایــن 
ــه انســان مراقــب باشــد کــه در همــه ی امــور زندگــی خطــا  دّومــی موجــب میشــود ک
نکنــد، مواظــب باشــد کــه درســت بیندیشــد، درســت فکــر کنــد، درســت عمــل کنــد و 
خواســت ها و هواهــا را در تصمیم گیری هــای گوناگــون در زندگــی خــودش اثــر ندهــد. 
ــر[ نــگاه کنیــد، خواهیــد دیــد همــه چیــز  همیــن جــور هــم هســت؛ در زندگی تــان ]اگ

همیــن جــور اســت.

ــُه قــاَل: ُخــذوا َعّنــی َکِلمــاٍت  َلــو َرِکبُتــُم الَمِطــّیَ 
َ
ــالم( َاّن َعــن َامیــِر الُمؤِمنیــن )َعَلیــِه الّسَ

 َذنَبــُه َو ال 
َّ

ــُه َو ال َیخاَفــّنَ ِاال  َرّبَ
َّ

َفَانَضیُتموهــا َلــم ُتصیبــوا ِمثَلُهــّنَ َاال ال َیرجــو َاَحــٌد ِاال
ــَم َو ال َیســَتحیی ِاذا ُســِئَل َعّمــا ال َیعَلــُم َان 

َ
َیســَتحِیی الَعاِلــُم ِاذا َلــم َیعَلــم َان َیَتَعّل

أِس ِمــَن الَجَســِد َو ال َخیــَر  بــَر ِمــَن االیمــاِن ِبَمنِزَلــِة الــّرَ َیقــوَل اهلُل َاعَلــُم َو اعَلمــوا َاّنَ الّصَ
ــه.)۱( ــٍد ال َرأَس َل ــی َجَس ف

علی ؟ع؟ فرمود این ۵ کلمه را از من فرا بگیرید
ُخذوا َعّنی َکِلماٍت  َلو َرِکبُتُم الَمِطّیَ َفَانَضیُتموها َلم ُتصیبوا ِمثَلُهّنَ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود کــه ایــن پنــج کلمــه را، ایــن پنــج مطلــب را، از مــن فــرا 
بگیریــد؛ پنــج کلمــه ای کــه هــر چــه ِســیر کنیــد در ایــن دنیــا، نخواهیــد توانســت بهتــر 
ــو َرِکبُتــُم  از ایــن کلمــات حکمت آمیــز را پیــدا کنیــد. تعبیــر حضــرت ایــن اســت کــه »َل
ــِب آن روِز دنیــا؛  ــان و مراک ــه« اســت؛ یعنــی چهارپای الَمطــی«؛ »مطــی« جمــع »مطّی
حــاال شــما بفرماییــد هواپیمــا و اتومبیــل. َفَانَضیُتموهــا؛ یعنی فرســوده کنیــد؛ ]یعنی 
اگــر[ آن قــدر ســواری بکشــید از ایــن شــتر یــا ایــن اســب کــه از پــا بیندازیــد او را؛ یعنــی 
ایــن قــدر پیــش برویــد؛ راه برویــد. خالصــه، کنایــه از ایــن معنــا اســت کــه هــر چــه 
بگردیــد، نخواهیــد توانســت مثــل ایــن کلمــات را در حکمــت پیــدا کنیــد. ایــن پنــج 

کلمــه ]بــرای هــر کــس[  ایــن اســت:

پنج کلمه از امیرمؤمنان عیل؟ع؟

مقام معظم رهبری
ابتدای جلسه درس خارج فقه ۱۳۸۳/۰۳/03
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ــه  ــا جهــل مخلــوط نکنیــد. االن خیلی هــا از ایــن کســانی ک ــم را ب ــم آن را؛ عل نمیدان
ـــ نــه فقــط عمامه ای هــا؛ عمامــه ای و  مّدعیــاِن علــم هســتند در عرصه هــای مختلــفـ 
ـــ اینها  غیــر عمامــه ای؛ دیگــر حــاال غیــر عمامه ای هــا شــلوغ تر کرده انــد تــا عمامه ای هــاـ 
وقتــی یــک چیــزی را نمیداننــد، ننگشــان میکنــد کــه بگوینــد نمیدانیــم، رشــته ی مــا 
نیســت، کار مــا نیســت، بلــد نیســتیم، تحقیــق نکرده ایــم، درســش را نخوانده ایــم؛ 
ننگشــان میکنــد کــه ایــن را بگوینــد؛ یــک چیــزی حتمــًا در جــواب افــاده میکننــد، 
افاضــه میکنــد، غلــط؛ یعنــی جهــل را میریزنــد در عرصــه و ســفره  علــم، مخلــوط 

میکننــد، علــم را خــراب میکننــد.

أِس ِمَن الَجَسِد ِة الّرَ بَر ِمَن االیماِن ِبَمنِزلَ ّنَ الّصَ موا اَ َو اعلَ
ه یَر فی َجَسٍد ال َرأَس لَ

َ
 َو ال خ

]پنجــم:[ همــه چیــِز ایمــان صبــر اســت. صبــر یعنــی تحّمــل کــردن، اســتقامت کــردن، 
پــای فشــردن در راه صحیــح؛ بــه ایــن میگوینــد صبــر، کــه پشــتوانه  همــه  حرکت هــا و 

تالش هــای انســان هــم صبــر اســت.

م
َّ
ن َیَتَعل

َ
م ا

َ
م َیعل

َ
َو ال َیسَتحِیی الَعاِلُم ِاذا ل

]ســّوم:[ شــخصی کــه عالــم اســت، خجالــت نکشــد از اینکــه بیامــوزد آن چیــزی را 
ــه قــول  ــود ب ــد. مرحــوم کیــوان ســمیعی -مــرد بافرهنــِگ فرهیختــه ای ب ــه نمیدان ک
امــروز؛ مرحــوم کیــوان ســمیعی چنــد ســال پیــش فــوت کــرد- میگفــت مرحــوم حــاج 
آقــا حســین قمــی در ســفری کــه از عتبــات آمــده بــود بــرای زیــارت و برمیگشــت، آمــد 
کرمانشــاه -مرحــوم آقــای حــاج آقــا حســین قمــی مرجــع تقلیــد بــود آن وقــت- یــک 
ــِی معــروف  مســئله ای در قبلــه محــّل اختــالف شــد بیــن علمــا، مرحــوم ســردار کابل
کــه اهــل نجــوم و ایــن چیزهــا بــود، آمــد نشســت بــرای حــاج آقــا حســین شــرح داد؛ 
میگویــد مــن در مجلــس بــودم، دیــدم حــاج آقــا حســین وقتــی فهمیــد کــه ایــن مــرِد 
ــه ی  ــی اش و رتب ــه ی علم ــم رتب ــّنًا، ه ــم س ــی، ه ــردار کابل ــه س ــا اینک ــت، ب واردی اس
حــوزوی اش خیلــی پایین تــر از مرحــوم حــاج آقــا حســین بــود -البّتــه او هــم عالــم 
بــود، فاضــل بــود- حــاج آقــا حســین مثــل یــک شــاگرد گفــت شــما فــردا هــم تشــریف 
ــرد  ــن ک ــه و تبیی ــاب قبل ــئله ای را در ب ــرح داد مس ــش ش ــد برای ــم آم ــردا ه ــد؛ ف بیاوری
ــد  ــه بروی ــد، از اینک ــی نمیدانی ــب را وقت ــن مطل ــا ای ــتید، اّم ــم هس ــما عال ــرای او. ش ب
یــاد بگیریــد شــرم نکنیــد. آنچــه حــاال انســان میخواهــد یــاد بگیــرد و بنــا دارد کــه 
ــن  ــا ای ــام و ب ــن مق ــا ای ــأن و ب ــن ش ــا ای ــرم ب ــاد بگی ــروم ی ــن ب ــد »م ــرد، نگویی ــاد بگی ی
شــهرت؟« ببینیــد ایــن دایــره ی علم آمــوزی و گســترش علــم تــا کجاهــا همیــن طــور 

ــان. ــِن انس ــاد گرفت ــت ی ــدنی نیس ــود! تمام ش ــترده میش گس

م علَ ن َیقولَ اهلُل اَ ُم اَ َو ال َیسَتحیی ِاذا ُسِئلَ َعّما ال َیعلَ
]چهــارم:[ یــک چیــزی هــم کــه از شــما پرســیدند، وقتــی نمیدانیــد، خجالــت نکشــید 
ایــن روایــت دارد »اهلُل  از اینکــه بگوییــد: مــن نمیدانــم، خــدا می دانــد. حــاال در 
عَلــُم«؛ در یــک روایــت دیگــر بــا یــک ســند دیگــری همیــن مطلــب نقــل شــده کــه دارد 

َ
ا

عَلــم«. آدم چیــزی را کــه نمیدانــد، خجالــت نکشــد از اینکــه بگویــد مــن 
َ
ن َیقــوَل ال ا

َ
»ا

گــر بــر چهارپایــان ســوار شــوید و در راه پیمایــی آنهــا  کــه ا گیریــد  کلماتــی از مــن فــرا  ۱( خصــال، ج ۱، ص ۳۱۵؛ »علــی ؟ع؟ فرمــود: 
گنــاِه  ــه پــروردگارش امیــد نبنــدد و بجــز از  کــس جــز ب کــه هیــچ  کلمــات را نخواهیــد یافــت. هــان  را از پــای درآوریــد، ماننــد آن 
کــه نمیدانــد، خجالــت  گرفتنــش خجالــت نكشــد و چــون چیــزی از او ســؤال شــد  خویــش نهراســد و چــون چیــزی ندانــد از فــرا 
کــه  کــه شــكیبایی بــرای پیكــره ی ایمــان همچــون ســر اســت بــرای بــدن، و بدنــی  نكشــد و بگویــد خــدا بهتــر میدانــد، و بدانیــد 

ســر نــدارد خیــری در او نیســت.«
۲( سوره ی شورٰی، بخشی از آیه ی ۳۰؛ »و هر ]گونه[ مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شما است...«

�ت ݣݣݣها وسش
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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اســت. مــن یــک وقتــی یــک روایتــی خوانــدم. یــادم هســت در گذشــته ها، کــه از حضــرت 
نــوح؟ع؟، ســوال کردنــد: )کــه دارد بــه ایــن کــه بیــش از هــزار ســال عمــر کــرد.( کــه خــب، 
ایــن مدتــی کــه بــودی چگونــه گذشــت. گفــت: مثــل ایــن بــود کــه از در یــک خانــه وارد 
ُه َو ِإْن َطاَلــْت 

ّ
شــدم از آن درش هــم بیــرون رفتــم. حــال هــزار ســالش ایــن بــوده! »اْلُمــَد

َقِصیــَرٌه« عمــرت هــر چقــدر هــم زیــاد باشــد، بــاز کوتــاه اســت. بعــد آخــرش می گویــی چــه 
کــم بــود. می گویــی، خوابــی بودیــم و از خــواب بیــدار شــدیم؛ تمــام شــد و رفــت.

ُمِقیِم ِعْبَرٌه«
ْ
َماِضی ِلل

ْ
»َو ال

آن گذرنــده بــرای کســی کــه اقامــت گزیــده اســت، انــدرز اســت. آن کــه رفــت، بــرای آن 
کــه هســت، آن انــدرز اســت. اگــر دقــت بکنیــم.

ٌه«
َ

َحِیّ ِعظ ُت ِللْ َمِیّ »َو الْ
مردگان برای زندگان پندند. من ترجمه می کنم، چاره ای هم ندارم.

»َو َلْیَس األمُس َعْوَدٌه«
این را بدانید. دیروز که گذشت دیگر برنمی گردد.  تمام شد.

ٍد َعَلی  ِثَقٍه«
َ

َت  ِمْن  غ
ْ
ن

َ
 أ

َ
»ال

 فــردا هــم اطمینــان نــدارم کــه مــن بتوانــم، فــردا را درک کنــم. چــه بســا فــردا صبــح 
ــرای همــه مــا اســت. چقــدر  گفتنــد: بلنــد بگــو »الاهلل اال اهلل« ایــن جــور نیســت؟! ب

قشــنگ ترســیم می کنــد علــی ؟ع؟.

ِحٌق«
َ

 ِلُکٍلّ ُمَفاِرق َو ِبِه ال
»َو ُکلٌّ

 ایــن را بــدان! همــه از همــه جــدا می شــوند. بابــا از بچــه، بچــه از بابــا، مــادر از بچــه، 

ــُت ِلْلَحــّيِ  ــَرٌة َو اْلَمّیِ ــْت َقِصیــَرٌة َو اْلَماِضــي ِلْلُمِقیــِم ِعْب ُة َو ِإْن َطاَل
َ

قــال علــی؟ع؟: اْلُمــّد
 ِلــُکّلٍ ُمَفــاِرق  َو 

ٌ
ْنــَت  ِمــْن  َغــٍد َعَلــی  ِثَقــٍة َو ُکّل

َ
 أ

َ
ْمــِس [ َعــْوَدٌة َو ال

َ
ِعَظــٌة َو َلْیــَس األمــس ]ِلْل

َتــی اهلَل ِبَقْلٍب َســِلیٍم  َو 
َ
 َمــْن أ

َّ
وا ِلَیــْوٍم  ال َیْنَفــُع  ِفیــِه  مــاٌل َو ال َبُنــوَن- ِإال

ُ
ِحــٌق َفاْســَتِعّد

َ
ِبــِه ال

 َصْبــَر َلُکــْم َعَلــی ِعَقاِبــه 
َ

 ِغَنــی َلُکــْم َعــْن َثَواِبــِه َو اْرِجُعــوا َعــْن َعَمــٍل ال
َ

اْصِبــُروا َعَلــی َعَمــٍل ال
عمــر هــر چقــدر طوالنــی باشــد بــاز هــم کوتــاه اســت، عمــری کــه بــرای انســان گذشــته 
اکنــون کــه در دنیــا اقامــت گریــده اســت، مایــل پند و اندرز اســت. وشــخص مــرده برای 
انســان زنــده موعظــه و پنــد اســت. و دیــروز دیگــر برنمــی گــردد و تــو نمــی توانــی بــه فردا 
اطمینــان داشــته باشــی. همــه از یکدیگــر جــدا شــده و بــه پــروردگار خــود ملحــق مــی 
شــوند؛ پــس آمــاده شــوید بــرای روزی کــه مــال و فرزنــدان در آن هنــگام ســود و نفعــی 
ــام  ــر انج ــس ب ــد. پ ــاده باش ــالم آم ــب و دل س ــا قل ــه ب ــی ک ــرای کس ــر ب ــد مگ نمی بخش
اعمــال صالــح کــه در روز قیامــت از پــاداش آن بــی نیــاز نیســتید، صبــر و تحّمــل داشــته 

باشــید و از اعمــال زشــتی کــه تحمــل کیفــر و عذابــش را نداریــد، برگردیــد.
روایــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، اســت. روایــت مفصلــی در بحــار اســت که من یک بخشــی از 

آن را خوانــدم. خطــاب می فرمایــد و ترســیم می کنــد علــی؟ع؟، زندگــی انســان را در دنیا:

ِصیَرٌه«
َ

ُه َو ِإْن َطاَلْت ق
ّ

»اْلُمَد
 عمــرت هــر چــی باشــد؛ هــر چقــدر هــم کــه بگویــی، طوالنــی باشــد، بــاز کوتــاه اســت، کــم 

عمر کوتاه انسان

آیت اهلل جمتیب هتراین
شرح حدییث از حباراالنوار جلد 75 صفحه 69
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تــو، فهمیــدی چــه می خواهــم بگویــم، آن هایــی کــه گذشــتند بــرای تــو کــه هســتی، 
می فهمــی انــدرز اســت. آن کــه ُمــرد بــرای تــوی کــه زنــده پنــد اســت. بــدان هــا! همــه 
را می گــذاری و مــی روی، جــدا می شــوی بــه خــدا می رســی؛ فکــر آن جــا را کــردی؟ آن 
جــا می دانــی چــه خبــر اســت آن روز؟! نــه پــول، نــه فرزنــد کــه ســرآمد آن چیزهایــی 
اســت کــه آدم عالقــه بهــش دارد؛ فایــده نــدارد. حواســت را جمــع کــن. ایــن اعمالــی 
کــه انجــام می دهــی، خیــال نکنــی کــه بــه درد تــو نمی خــورد؛ یــک روز می آیــد کــه تــو 
بــی نیــاز از ایــن هــا نیســتی. همیــن هاســت کــه بــه درد تــو خــورد. گنــاه نکنــی هــا! تــو 

تحمــل عــذاب نــداری. حواســت را جمــع کــن.

 ِلــُکٍلّ ُمَفــاِرق« بــدان! همــه از 
ّ

زن از شــوهر، شــوهر از زن، همیــن جــور بــرو جلــو. »َو ُکٌل
ِحٌق«همــه از هــم جــدا می شــویم 

َ
هــم جــدا می شــویم. امــا ایــن را هــم بــدان»َو ِبــِه ال

ــا چیــز  ــم. چــون ایــن جــا دو ت ــه فراموشــش کردی ــی را ک ــه کــی می رســیم مــا؟ آن امــا ب
ــا  ــت؛ آن ج ــت هس ــره قیام ــت. باالخ ــام دارد و آن خداس ــن، اهتم ــول م ــه ق دارد. ب

برگشــت نــدارد.

 َو ال َبُنوَن« 
ٌ

وا ِلَیْومٍ  ال َیْنَفُع  ِفیِه  مال
ّ

اْسَتِعُد
َ
»ف

ــد؛ هیــچ  ــه فرزن ــه مــال ســود بخــش اســت و ن ــه ن ــرای آن روزی ک پــس آمــاده بشــوید ب
ــدام. ک

ٍب َسِلیٍم«  َتی اهلَلَّ ِبَقلْ
َ
 َمْن أ

َّ
»ِإال

مگــر آن کســی کــه بــا دلــی بــا ســالمت خــدا را مالقــات کنــد. نــه شــرکی، نــه کفــری، نــه 
وابســتگی بــه چــی؟! بــه غیــر خــدا درش باشــد کــه دنیــا و مادّیــت اســت. و نــه ظلمتی 

از ایــن ظلمــات داشــته باشــد.

َواِبِه«
َ
 ِغَنی َلُکْم َعْن ث

َ
»َو اْصِبُروا َعَلی َعَمٍل ال

تحمــل کنیــد. تحمــل کنیــد نســبت بــه آن عملــی کــه بــی نیــاز از پاداشــش شــما  
نیســتید. طاعاتتــان را. شــد؟! از ایــن کــه عمــل بــه طاعــات کنیــد، خســته نشــو، 

ولــش نکــن، تحمــل کــن؛ تــو بــی نیــاز از پــاداش ایــن نیســتی.

 َصْبَر َلُکْم َعَلی ِعَقاِبه «
َ

»َو اْرِجُعوا َعْن َعَمٍل ال
برگردیــد از آن کارهایــی کــه تحمــل کیفــرش را نداریــد؛ ماهــا تحمــل  جهّنــم را نداریــم. 
روایــت زیــاد اســت مــن بیشــتر نمی خوانــم، خالصــش می گویــد: ایــن دنیــای تــو 
اســت هــر چقــدر هــم کــه باشــی، می گویــی کــم اســت. می فهمــی هیــچ چیــزی نبودی 



کــتــاب

ه
ش �

د�ی
ن ا�
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فطــرت الهــی متولــد می شــوند. انــا هدینــاه الســبیل امــا شــاکرا و امــا کفــورا.
کســی کــه کفــران نعمــت می کنــد، یکــی از آثــار آن غفلــت قلــب اســت و ایــن هــم نتیجــه 
عمــل اوســت کــه عــذاب هــم هســت؛ هــر کاری انســان انجــام دهــد، بالفاصلــه در 
ــار عمــل نیــک توجــه بــه خــدا و روشــنی چشــم و دل و  ــاری دارد، آث همیــن دنیــا، آث

قلــب باطنــی انســان و آثــار اعمــال بــد، کــر و کــوری باطــن انســان را بــه دنبــال دارد.
نبــی اعظــم معصــوم اســت و خطــا و گناهــی از او ســر نمی زنــد و اگــر خــدا بــه ایشــان 
فرمــود کــه بــا مؤمنــان صابرانــه رفتــار کــن و همــراه بــا کســانی کــه غافــل هســتند و 
ــه  ــر مــا ب ــوار بشــنود، یعنــی اگ ــه دی ــه در گفتــه ک از خــدا تبعیــت نمی کننــد، نبــاش، ب
پیامبــر؟ص؟ چنیــن توصیــه ای داریــم بــه طریــق اولــی بــه ســایر مســلمانان و کســانی 

کــه خــود را پیــرو پیامبــر؟ص؟ می داننــد نیــز ایــن ســفارش را می کنیــم.
ــا افــراد بــد همنشــین شــدید تاثیــری در شــما نخواهنــد گذاشــت و  ــر ب تصــور نکنیــد اگ
اگــر بــرای دنیاطلبــی و رســیدن بــه زینــت دنیــا دنبــال ایــن افــراد رفتیــد ســبک زندگــی 
و عقیــده و منــش شــما تغییــر نخواهــد کــرد. کســی نقــل می کــرد فــردی طلبــه بــود و در 
مدتــی کــه طلبــه بــود، دائمــا مشــغول ذکــر و عبــادت بــود و جواب مــا را نمــی داد ولی بعد 
از مدتــی کــه وارد کار دیگــری شــد و دلبســتگی بــه جنــس دیگــری پیــدا کــرد و در نتیجــه 

هــم رفتــار او و هــم گفتــار و هــم وضعیــت ظاهــری او بــه شــدت دچــار تحــول شــد.

تاثیر همنشین بد در انسان
افــرادی کــه از خــدا تبعیــت نکننــد از هــوای نفــس و شــیطان تبعیــت می کننــد و اگــر 
کســی دنبــال اینهــا بــرود بــه سرنوشــت آنــان دچــار خواهــد شــد؛ در اینجــا مــالک، 
ثــروت، شــهرت و موقعیــت اجتماعــی و … نیســت بلکــه عبــادت و ذکــر و تســبیح 

خداونــد در صبحــگاه و شــامگاه مــالک اســت.
ــاَل  ــْم َق وَن ِفیِه

ُ
ــْم ُتَشــاّق ِذیــَن ُکْنُت

َ
ــَن ُشــَرَکاِئَي اّل ْی

َ
ــْم َوَیُقــوُل أ ــِة ُیْخِزیِه ــْوَم اْلِقَیاَم ــّمَ َی »ُث

ــوَء َعَلــی اْلَکاِفِریــَن« خداونــد در ســوره  وُتــوا اْلِعْلــَم ِإّنَ اْلِخــْزَي اْلَیــْوَم َوالّسُ
ُ
ِذیــَن أ

َ
اّل

 َتْعــُد 
َ

ُهــْم ِباْلَغــَداِة َواْلَعِشــّيِ ُیِریــُدوَن َوْجَهــُه َوال ِذیــَن َیْدُعــوَن َرّبَ
َ
»َواْصِبــْر َنْفَســَك َمــَع اّل

ــَع  َب
َ
ــا َواّت ــْن ِذْکِرَن ــُه َع ــا َقْلَب ْغَفْلَن

َ
ــْن أ  ُتِطــْع َم

َ
ــا َوال ْنَی

ُ
ــاِة الّد ــَة اْلَحَی ــُد ِزیَن ــْم ُتِری ــاَك َعْنُه َعْیَن

ــُرُه ُفُرًطــا« ْم
َ
ــَواُه َوَکاَن أ َه

 ایــن آیــه یــک امــر و دو نهــی خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ دارد؛ فرمــوده اســت کــه جانــت 
ــر قــرار ده بــرای مؤمنانــی کــه خالصانــه بندگــی خــدا کــرده و هــر صبــح و شــب  را صاب
ــاش و در  ــور ب ــراد صب ــا ایــن اف ــد. در مواجهــه ب ــرده و می خوانن ــادت ک ــد را عب خداون
ــدار و مراقــب  ــر ن ادامــه دو نهــی هــم دارد؛ اول اینکــه دســت از حمایــت ایــن افــراد ب

آنــان بــاش زیــرا اینهــا فقیــر هســتند و از دنیــا بهــره ندارنــد.
نهــی دیگــر ایــن اســت از کســانی کــه مــا قلــب و جــان او را از ذکــر خــود غافــل کرده ایــم، 
تبعیــت نکــن زیــرا ایــن افــراد از حــدود الهــی تعــدی کرده انــد. بــا مؤمنــان و اهــل ذکــر 
ــی نداشــته باشــند. در اینجــا تعبیــر جالبــی  ــو اینکــه چنــدان دارایــی و ثروت ــاش ول ب
وجــود دارد و فرمــوده از کســانی کــه قلــب آنهــا را غافــل کرده ایــم، تبعیــت نکــن. مــراد 
از قلــب، همیــن قلــب صنوبــری اســت و بــه تعبیــر هــادی ســبزواری، ذهــن و نفــس و 

قلــب و روح همــه یــک حقیقــت هســتند.
اینجــا تعبیــر دارد کــه اغفلنــا قلبــه، یعنــی مــا قلــب او را غافــل کردیــم، طبــق رای عالمه 
طباطبایــی، غفلــت قلــب نوعــی عــذاب از ناحیــه خداونــد اســت نــه اینکــه ایــن فــرد 
از ابتــدا فطــرت ناپاکــی داشــته اســت؛ بــه تعبیــر روایــات، همــه انســان  ها بــر مبنــای 

اختالس و دزدی
ک منی شود گرفنت و عزاداری پا وضه  با ر

آیت اهلل مهدی هادوی هتراین
تفسیر  آیه ۲۸ سوره مبارکه کهف
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نکتــه اول اینکــه فقهــای امامیــه نســبت بــه تمســک و اســتناد بــه قــرآن عنایــت 
فوق العــاده دارنــد و اگــر کارهایــی کــه در زمینــه اســتناد فقهــی بــه آیات االحــکام در 
طــول قرن هــای متمــادی تــا قــرن چهاردهــم انجــام شــده اســت را ببینیــم، امامیــه 
کارهــای مهمــی در ایــن عرصــه انجــام داده اســت بــه حــدی که آمارها نشــان می دهد 
کارهــای امامیــه در ایــن زمینــه نزدیــک هفتــاد درصــد از مجمــوع کتاب هایــی اســت 
کــه توســط مذاهــب خمســه اســالمی نوشــته شــده. بنابرایــن نبایــد بــا نــگاه منفــی بــه 
فقهــای امامیــه نــگاه کنیــم چراکــه آنهــا توجــه ویــژه ای بــه اســتنادات قرآنــی داشــتند. 
از جهــت کیفیــت اســتدالل هــم چــه کیفیــت اســتدالل، چــه تقریــب وجــوه اســتدالل 
و چــه احتماالتــی کــه در آیــه بررســی شــده اســت، عمــق اســتدالل در کارهــای فقهــای 

امامیــه خیلــی متفــاوت بــا کارهــای اهــل ســنت اســت.
در  اســالمی  علــوم  لــذا  اســت  بــاز  امامیــه  نــزد  اجتهــاد  بــاب  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
عرصه هــای مختلــف مثــل فقــه و اصــول و اخــالق و تفســیر و کالم روزبــه روز از جهــت 
عمــق توســعه پیــدا می کننــد. پــس برخــی وحشــت نکننــد کــه چطــور ادعــا می کنیــم 
ــه  ــی ب ــگاه علم ــا ن ــد ب ــت بای ــن جه ــت. از ای ــده اس ــت ش ــکام غفل ــی آیات االح از برخ
مســائل بنگریــم، نــه بــر اســاس انفعــاالت و احساســات. برخــی ادعــا می کننــد امامیــه 
بــه قــرآن اعتنــا نمی کننــد. ایــن حــرف علمــی نیســت و بایــد براســاس آمــار صحبــت 
کــرد. البتــه معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه از ظرفیــت قــرآن بــه صــورت کامــل و 

ن از شوهر اطاعت ز
 در قرآن نیامده است

مبارکــه نحــل آیــه ۲۷  بــه وضعیــت منکــران خــدا اشــاره کــرده و بیــان کــرده کــه در روز 
وُتــوا اْلِعْلــَم« آمــده کــه 

ُ
قیامــت آنــان را خــوار و ذلیــل خواهــد کــرد. در ایــن آیــه تعبیــر »أ

عــرض شــد منحصــر بــه ائمــه؟ع؟ نیســت، برخــالف آنچــه عالمــه طباطبایــی فرمــوده 
اســت. مــراد کســانی هســتند کــه علــم توحیــد را دارنــد.

ــَلَم  ــُوا الّسَ ْلَق
َ
ــِهْم َفأ ْنُفِس

َ
ــي أ ــُة َظاِلِم ــُم اْلَماَلِئَک اُه

َ
ــَن َتَتَوّف ِذی

َ
ــه ۲۸ ســوره نحــل »اّل در آی

ــا َنْعَمــُل ِمــْن ُســوٍء َبَلــی ِإّنَ اهلَل َعِلیــٌم ِبَمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن« وضعیــت آنــان در  َمــا ُکّنَ
هنــگام مــرگ و احتضــار را بیــان شــده و آمــده اســت. توفــی، ســتاندن کامــل روح از 
بــدن ســت؛ توفــای بــدن ایــن افــراد ظالــم توســط مالئکــه الهــی انجــام می شــود، 
ولــی آنقــدر توفــای آنهــا بــه بــدی و ســختی انجــام می شــود کــه می گوینــد مــا تســلیم 
هســتیم و هیــچ کار بــدی نمی کردیــم ولــی خداونــد می فرمایــد مــا از وضعیــت آنــان 

آگاه هســتیم.

اختالس و دزدی با روضه گرفتن و عزاداری پاک نمی شود
ــرای  برخــی کــه ایــن همــه دزدی و اختــالس می کننــد و بعــد ممکــن اســت روضــه ب
آنــان  از  امــام حســین ؟ع؟ هــم بگیرنــد تصــور می کننــد وقتــی مردنــد فرشــتگان 
اســتقبال می کننــد، در صورتــی کــه بعیــد نیســت از مصادیــق ایــن آیــه شــریفه باشــند، 
ترســیم ایــن صحنــه وقتــی اســت کــه فــرد هنــوز در کــش و قــوس انتقلــل از ایــن دنیــا 
ــا  ــراد اســت، در آنج ــلیم شــدن ایــن اف ــه معنــای تس ــَلَم ب ــُوا الّسَ ْلَق

َ
ــت. َفأ و مــرگ اس

خواهنــد فهمیــد کــه آنچــه انبیــاء و مبلغــان راســتین دیــن می گفتنــد و می گوینــد 
حقیقــت بــوده اســت ولــی تســلیم شــدن آنهــا دیگــر ســودی نــدارد.

بــه تعبیــر آیــات دیگــر قــرآن کریــم اینهــا بــه خیــال خــود کیــد و مکــر بــرای خــدا می آورنــد 
در صورتــی کــه نمی داننــد خــدا بــر همــه عالــم احاطــه دارد و آگاه اســت.

خالد غفوری احلسین
عضو هیئت علمی جمتمع شهیده بنت اهلدی
در نشست »واکاوی ظرفیت های فقهی مغفول آیات االحکام«
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نفقــه می گوینــد؟ بــر اســاس ایــن آیــه می توانیــم حــد و مــرز و ســطح و اقــالم نفقــه را 
تعییــن کنیــم. نفقــه تأمیــن نیــاز زن بــه حــد اکتفــا اســت. نیازهــا متفــاوت اســت یکــی 
از نیازهــا درس خوانــدن و آمــوزش اســت. ایــن آمــوزش هزینــه دارد، هزینــه آمــوزش 
بــر عهــده کیســت؟ برخــی از فقهــا کــه نســبت بــه تامیــن هزینه هــای آمــوزش زن 
تردیــد داشــتند. نســبت بــه تامیــن هزینــه درمانــی، برخــی فقهــا گفتنــد ایــن مخــارج 
ــروف را  ــل مع ــرآن اص ــت. ق ــروف اس ــالف مع ــن خ ــب ای ــت. خ ــوهر نیس ــده ش ــر عه ب
ــه در  ــی ک ــواده. آیات ــورد خان ــا در م ــت، مخصوص ــرده اس ــرح ک ــی مط ــکل عجیب ــه ش ب
ایــن زمینــه آمــده خیلــی فــراوان اســت. حتــی در مــوارد بحرانــی مثــل طــالق، قــرآن 
ِقیــَن«. بــاز بایــد توجــه  ــا َعَلــی اْلُمّتَ

ً
َقــاِت َمَتــاٌع ِباْلَمْعــُروِف َحّق

َ
می فرمایــد: »َو ِلْلُمَطّل

داشــت کــه اینهــا حکــم اخالقــی و غیــر الزامــی نیســت.

الگوی رابطه فرزندان و والدین در قرآن
مســئله حاکمیــت اصــل معــروف، در رفتــار و تعامــل میــان افــراد خانــواده حتــی 
ــث  ــط بح ــت فق ــه الزم نیس ــت. البت ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــن م ــدر و والدی ــن پ بی
را منحصــر بــه واژه معــروف کنیــم، ایــن اصــل در جــای جــای قــرآن مــوج می زنــد. 
ــذا تصوراتــی در ذهنمــان ایجــاد شــده  ــه ایــن آیــات توجــه نکردیــم ل متاســفانه مــا ب
اســت مبنــی بــر اینکــه اینهــا توصیــه اخالقــی اســت و الزامــی نیســت در حالــی کــه ایــن 

یــک اصــل رفتــاری الزامــی اســت.
َجــاِل َعَلْیِهــّنَ  ــِذي َعَلْیِهــّنَ ِباْلَمْعــُروِف َوِللّرِ

َ
ــُل اّل وقتــی آیــه قــرآن می گویــد: »َوَلُهــّنَ ِمْث

ارتبــاط جنســی میــان زن و مــرد زمــان  بــرای  اینکــه  َعِزیــٌز َحِکیــٌم«،  َواهلُل  َدَرَجــٌة 
طوالنــی در نظــر بگیریــم، خــالف معــروف اســت. براســاس ایــن آیــه تامیــن نیازهــای 

ــود. ــام ش ــروف انج ــاس مع ــد براس ــرد بای ــی زن و م جنس
مــا بــه جــای رفتــار بــه معــروف، بحــث اطاعــت زن از شــوهر را مطــرح کردیــم. کجــای 
قــرآن اطاعــت از شــوهر مطــرح شــده اســت؟ قــرآن تعامــل بــر اســاس معــروف را بیــان 

کافــی اســتفاده شــده اســت و برخــی موضوعــات نیــاز بــه بحــث بیشــتر دارد.

لزوم تاکید بر مرجعیت قرآن
ــرآن در  ــت ق ــرآن و مرجعی ــه ق ــتناد ب ــه اس ــم. کار اول اینک ــام دهی ــد دو کار انج ــا بای م
عرصــه معرفتــی مخصوصــا در اجتهــادات و اســتنباطات فقهــی بــه نحــو روشــمند 
تقنیــن شــود. وقتــی مرجعیــت قــرآن ثابــت شــود و بــر اســاس قواعــد مشــخص شــود 
تــا چــه حــد می توانیــم از قــرآن اســتفاده کنیــم، دیگــر قوانیــن و روش حاکــم می شــود، 
نــه ســلیقه و روش شــخص فقیــه. کار دوم اینکــه مــواردی را بــه صــورت عینــی و 
ــا نشــان دهیــم چگونــه می توانیــم از قــرآن اســتفاده کنیــم.  مصداقــی ارائــه دهیــم ت
یکــی از مــوارد بســیار مهــم، آیــات فراوانــی اســت کــه نســبت بــه تعامــل میــان افــراد 

خانــواده و معاشــرت بــه معــروف میــان آنهــا بیــان شــده اســت.
نســبت بــه ایــن اصــل تعاملــی میــان افــراد خانــواده تاکیــدی فوق العــاده در قــرآن 
می بینیــم. ایــن اصــل در آیــات مختلــف قــرآن آمــده اســت، مثــل تعییــن نفقــه زوجــه: 
َضاَعــَة َوَعَلــی  ْن ُیِتــّمَ الّرَ

َ
َراَد أ

َ
َدُهــّنَ َحْوَلْیــِن َکاِمَلْیــِن ِلَمــْن أ

َ
ْوال

َ
»َواْلَواِلــَداُت ُیْرِضْعــَن أ

اْلَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــّنَ َوِکْســَوُتُهّنَ ِباْلَمْعــُروِف«. اگــر نفقــه از ایــن اصــل یعنــی معــروف 
بــودن خــارج شــد، براســاس آموزه هــای قرآنــی عمــل نکردیــم. توجــه داشــته باشــید 
آیــه بیانگــر حکــم اخالقــی نیســت، بلکــه بیانگــر حکــم تکلیفــی اســت و مــا موظفیــم 
براســاس ایــن حکــم تکلیفــی عمــل کنیــم، پــس ایــن یــک توصیــه اخالقــی نیســت. 
ــَتْرِضُعوا  ْن َتْس

َ
ــْم أ َرْدُت

َ
ــد: »َوِإْن أ ــه می فرمای ــه آی مــورد بعــد مســئله شــیردهی اســت ک

ُقــوا اهلل«. ایــن تعبیــر 
َ
ْمُتْم َمــا آَتْیُتــْم ِباْلَمْعــُروِف َواّت

َ
َدُکــْم َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْیُکــْم ِإَذا َســّل

َ
ْوال

َ
أ

»واتقــوا اهلل« نشــان می دهــد ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت. اینجــا هــم حکــم 
الزامــی اســت و توصیــه اخالقــی مطــرح نیســت.

ــا شــوهر  ــا کجاســت و آی ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه حــدود معــروف ت
فقــط بایــد مســکن و خــوراک و پوشــاک زن را تامیــن کنــد؟ عرفــا بــه چــه چیــزی 
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موضــوع بحــث مــا چالش هــای فقهــی حقــوق شــهروندی اســت. طبعــًا در ایــن 
جلســه فقــط فرصــت داریــم کــه طــرح بحــث کنیــم و بــه چالش هایــی کــه از نقطه نظــر 
ــرای  ــه ب ــا زمین ــم ت ــاره کنی ــت اش ــرح اس ــهروندی مط ــوق ش ــا حق ــاط ب ــی در ارتب فقه

پژوهش هــای بنیادیــن فراهــم شــود.
حقــوق شــهروندی از مفاهیــم دولت هــای مــدرن اســت ولــی بــه یــک معنــا حقــوق 
شــهروندی در میــراث دینــی مــا ســابقه دارد کــه بــه آن اشــاره خواهــم کــرد. آنچــه 
ــاًل  ــت و متقاب ــت اس ــر حکوم ــردم در براب ــوق م ــخن از حق ــم، س ــالم داری ــخ اس در تاری
حقــوق حکومــت در برابــر مــردم. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در یکــی از سخنرانی هایشــان 
از حقــوق متقابــل مــردم و زمــام داران ســخن گفتنــد، آن هــم در زمانــه ای کــه در 
نظام هــای سیاســی ســخن از حــق مــردم مطــرح نبــود. ایــن جــزء افتخــارات مــا 
مســلمانان اســت کــه در زمانــه ای کــه در هیــچ یــک از جوامــع ســخنی از حقــوق مــردم 
در برابــر حکومــت مطــرح نبــود، پیشــوایان مــا از حقــوق مــردم در برابــر زمــام داران 
ســخن گفتنــد، آن هــم در زمانــی کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مســند قــدرت بودنــد. 
معمــواًل صاحبــان قــدرت وقتــی در موضــع قــدرت قــرار دارنــد کمتــر از حقــوق مــردم 
ــادآوری  ــردم ی ــه م ــی ب ــه راحت ــن؟ع؟ ب ــی امیرالمؤمنی ــد، ول ــان می آورن ــه زب ــخن ب س
می کنــد؛ همان طــور کــه حکومــت در برابــر شــما حقوقــی دارد، شــما هــم در برابــر 
حکومــت دارای حقوقــی هســتید و این طــور نیســت  کــه رابطــه میــان زمــام داران و 

تأثیر باور به
کرامت ذایت انسان در استنباط فقهی

کــرده اســت، نــه بــر اســاس اطاعــت. بحــث اطاعــت کــه در روایــات آمــده اســت در 
ــاس  ــه براس ــت، ن ــروف اس ــاس مع ــر اس ــار ب ــل، رفت ــا اص ــت، ام ــی اس ــدوده خاص مح
اطاعــت. تعبیــر اطاعــت از والدیــن هــم در قــرآن مطــرح نشــده اســت، بلکــه قــرآن 
ْنَیــا َمْعُروًفــا«. البتــه عــدم ایــذاء والدیــن در قــرآن 

ُ
می فرمایــد: »َوَصاِحْبُهَمــا ِفــي الّد

آمــده ولــی اطاعــت از والدیــن در قــرآن نیامــده اســت. پــس اصــل حاکــم بــر رفتــار 
ــت. ــه اطاع ــت، ن ــروف اس ــل مع ــان اص ــدان هم ــن و فرزن والدی

سیدجواد ورعی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
در نشست »چالش های فقهی حقوق شهروندی«
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ــه  ــد. اصطالحــًا ب و دولتــی در ســرزمینی زندگــی می کننــد و تابعیــت آن کشــور را دارن
چنیــن افــرای شــهروند گفتــه می شــود و دولــت در برابــر آنهــا مســئولیت دارد. هرچنــد 
حقــوق شــهروندی بــا حقــوق بشــر ارتبــاط دارد، ولــی حقــوق بشــر مفهومــی فراملــی 
اســت و همــه انســان ها را در هــر ســرزمینی تحــت پوشــش قــرار می دهــد، ولــی حقــوق 
شــهروندی معطــوف بــه حقوقــی اســت کــه شــهروندان یــک کشــور از آن برخــوردار 

هســتند و حکومــت در برابــر آنهــا مکلــف اســت و بایــد از آن حقــوق پاســداری کننــد.
ــه  ــد ک ــوق بشــر از مفاهیمی ان ــم حق ــهروندی و ه ــوق ش ــم حق ــه اینکــه ه ــا توجــه ب ب
ــار معنایــی جدیــدی  ــد و ب ــا دولت هــای مــدرن و جــزء مفاهیــم جدیدن در ارتبــاط ب
دارنــد، قاعدتــًا اگــر بخواهیــم از موضــع اســالمی و از موضــع فقــه دربــاره ایــن مفاهیــم، 
مطالعاتــی داشــته باشــیم و دیــدگاه فقــه را دربــاره ایــن مفاهیــم بیــان کنیــم، بــا 
ســؤاالت و ابهاماتــی روبــه رو هســتیم. یــک دســته از چالش هــای فقهــی بــه مبانــی 
کالمــی ای کــه یــک فقیــه قبــل از ورود بــه فقــه اتخــاذ می کنــد مربــوط اســت. هــر 
ــای  ــه در دانش ه ــی دارد ک ــود، پیش فرض های ــه می ش ــش فق ــه وارد دان ــری ک متفک
دیگــر دربــاره آنهــا بحــث شــده اســت. بــه عنــوان مثــال فقیــه مبانــی را در علــم کالم 
ــا اســتنباط احــکام شــرعی از روی  اتخــاذ می کنــد و بعــد وارد دانــش فقــه می شــود ت
منابــع معتبــر صــورت بگیــرد. بــه عنــوان نمونــه اینکــه آیــا انســان دارای کرامــت ذاتــی 

هســت یــا نــه، یکــی از ایــن پیش فرض هاســت.

باور به کرامت ذاتی انسان در استنباط فقهی
ظاهــر برخــی آیــات قــرآن ایــن اســت کــه بنــی آدم دارای کرامــت هســتند. اگــر انســان 
دارای کرامــت ذاتــی باشــد، قهــرًا ایــن کرامــت آثــاری را در پــی دارد. آیــا کرامــت موجــب 
می شــود کــه همــه انســان ها از حقوقــی مســاوی برخــوردار باشــند؟ فــرض کنیــد در 
جامعــه اســالمی بــا افــراد مختلفــی روبــه رو هســتیم کــه عقایــد مختلــف و اعتقــادات 
ــان دارای  ــم انس ــا گفتی ــر م ــتند. اگ ــی هس ــای مختلف ــد و دارای نژاده ــی دارن گوناگون

مــردم یک طرفــه باشــد؛ یعنــی زمــام داران دارای حــق باشــند و مــردم دارای تکلیــف.
اینکــه مــردم موظــف بــه اطاعــت اوامــر و نواهــی زمامــداران باشــند درســت نیســت، 
بلکــه مــردم همان طــور کــه وظیفــه دارنــد حکومــت را همراهــی کننــد، حقوقــی دارنــد 
و حــق و تکلیــف مــالزم بــا یکدیگرنــد و هــم حکومــت و هــم مــردم تکالیــف و حقوقــی 
دارنــد. بــا وجــود اینکــه ایــن مســئله از افتخــارات مــا مســلمانان اســت، ولــی در طــول 
ــگ  ــن فرهن ــج از ای ــه تدری ــتبدادی، ب ــای اس ــت حکومت ه ــل حاکمی ــه دلی ــخ ب تاری
فاصلــه گرفتیــم و گرفتــار زمامــداران مســتبدی شــدیم کــه حقــوق مــردم را زیــر پــا 
گذاشــتند تــا اینکــه موجــی در دنیــا بــه وجــود آمــد و ســخن از حقــوق شــهروندی 
مطــرح شــد. ســپس مــردم بیــدار شــدند و فهمیدنــد کــه در قبــال صاحبــان قــدرت 

ــر آنهــا تکالیفــی دارد. دارای حقوقــی هســتند و حکومــت در براب

دفاع عالمه نایینی از حقوق شهروندی
عالمــه نائینــی در کتابــی دربــاره دفــاع از مشــروطیت، ضمــن انتقــاد از کســانی کــه در 
برابــر دســتاوردهای مثبــت ملت هــای دیگــر موضــع منفــی اتخــاذ کــرده و معتقــد 
بودنــد کــه بحــث از حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی بــا مبانــی اســالمی ســازگار 
نیســت، گفتــه اســت کــه جوامــع پیشــرفته این مفاهیــم را از مــا مســلمان ها آموختند 
و امــروز دوبــاره در برابــر مســلمان ها بیــان می کننــد. ایشــان تأکیــد کردنــد کــه مــا بایــد 
بــه فرهنــگ اصیــل خودمــان برگردیــم و ایــن افتخــارات را زنــده کنیــم و مفتخــر شــویم 
کــه قبــل از ملت هــای دیگــر از ایــن مفاهیــم پیشــرفته ســخن گفتیــم و در میــراث مــا 
مســلمان ها موجــود اســت و حکومــت علــوی بــه عنــوان حکومتــی نمونــه در تاریــخ 

می درخشــد.
البتــه بایــد توجــه کــرد کــه ایــن مفاهیــم در طــول تاریــخ دچــار تحوالتــی شــده و ممکن 
اســت در فرهنــگ اســالمی ســخن از خالفــت و امــت مطــرح باشــد، امــا امــروزه وقتی از 
شــهروند در برابــر دولــت صحبــت می شــود، منظــور کســانی هســتند کــه ذیــل کشــوری 
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  شــما تأکیــد می کنیــد کــه رســاله های عملیــه کنونــی پاســخگوی نیازهــای شــرعی 
نــگاه شــما در بحــث تفقــه چــه  نــوع  مســلمین در کشــورهای غیراســامی نیســت. 

باشــد؟ پاســخگو  می توانــد  کــه  دارد  تفاوتــی 
تفقــه جامــع در دیــن و منابــع آن بــه ویــژه قــرآن بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه اســالم 
یــک دیــن جهانــی و جاودانــه اســت؛ یعنــی هــم فرامکانــی و هــم فرازمانــی اســت؛ 
فرامکانــی اســت یعنــی بــه مــکان و منطقــه خاصــی محــدود و محصــور نیســت و پهنــه 
دارای جهان شــمولی  یعنــی  فرازمانــی  اســت. همچنیــن  و جوامــع  دنیــا  آن همــه 
تاریخــی اســت و بلنــدای آن همــه تاریــخ را در بــر می گیــرد؛ دیــن اســالم بــا انســان بــه 
عنــوان اشــرف مخلوقــات و موجــودی دارای مســئولیت، فــارغ از رنگ و نژاد و انتســاب 

ــذا همــه مخاطــب ایــن دیــن هســتند. بــه ســرزمین های مختلــف، ســروکار دارد، ل
ــریت  ــام بش ــرای تم ــاس و ب ــة للن ــن، کاف ــن دی ــه ای ــد ک ــاره می کن ــددی اش ــات متع آی
ــاُس  َهــا الّنَ ّیُ

َ
اســت و آیــات فراوانــی بــا خطــاب »یــا ایهــا النــاس…« وجــود دارد؛ »ُقــْل َیــا أ

 ُهــَو ُیْحِیــي 
َّ

 ِإَلــَه ِإال
َ

ْرِض ال
َ ْ
ــَماَواِت َواأل ــِذي َلــُه ُمْلــُك الّسَ

َ
ــي َرُســوُل اهلِل ِإَلْیُکــْم َجِمیًعــا اّل ِإّنِ

ُکْم 
َ
ِبُعــوُه َلَعّل

َ
ــِذي ُیْؤِمــُن ِبــاهلِل َوَکِلَماِتــِه َواّت

َ
ــّيِ اّل ّمِ

ُ ْ
ِبــّيِ األ َوُیِمیــُت َفآِمُنــوا ِبــاهلِل َوَرُســوِلِه الّنَ

َتْهَتــُدوَن«؛ در اینجــا خطــاب فقــط بــه مؤمنــان و اهــل مکــه و مدینــه نیســت، بلکــه 
مخاطــب آن نــوع بشــر اســت. آیــات فراوانــی از ایــن دســت در قــرآن وجــود دارد. در 
 ِذْکــٌر 

َّ
ــْعَر َوَمــا َیْنَبِغــي َلــُه ِإْن ُهــَو ِإال ْمَنــاُه الّشِ

َ
آیــات ۶۹ و ۷۰ ســوره مبارکــه یــس »َوَمــا َعّل

رساله های عملیه
پاسخگوی نیازهای تازه مسلمانان نیستند

ــود، در  ــد ب ــی اســت، قهــرًا همــه انســان ها دارای حقــوق مســاوی خواه کرامــت ذات
حالــی کــه در فقــه تفاوت هایــی بیــن اصنــاف مختلــف مشــاهده می کنیــم، مثــاًل در 

فقــه مــا بیــن مســلمان و کافــر تفاوت هایــی هســت.
اگــر فقیــه بــه کرامــت ذاتــی انســان قائــل باشــد، می توانــد در اســتنباط او از منابــع 
تأثیرگــذار باشــد، ولــی اگــر کســی بــه لحــاظ مبنایــی معتقــد بــه کرامــت ذاتــی انســان 
نباشــد یــا اگــر معتقــد باشــد ولــی بــاورش ایــن باشــد کــه انســان بــا اعمــال و رفتــار 
خــودش ایــن کرامــت را از خــودش ســاقط می کنــد یــا اگــر کســی کرامــت را از آثــار ایمــان 
و اســالم بدانــد و معتقــد نباشــد هــر انســانی کــه صــورت انســانی دارد دارای کرامــت 
اســت، ایــن امــر تأثیــرش را در اســتنباط فقهــی فقیــه خواهــد گذاشــت. مثــاًل اگــر بــرای 
شــهروندان حــق حاکمیــت یــا حــق تعییــن سرنوشــت قائــل باشــیم، وقتــی یــک فقیــه 
بــا چنیــن مفاهیمــی روبــه رو می شــود و می خواهــد ببینیــد کــه همــه شــهروندان 
دارای حــق تعییــن سرنوشــت هســتند یــا حــق تعییــن سرنوشــت از آن کســانی اســت 
ــد در  ــذارد و می توان ــرش را می گ ــده تأثی ــخن گفته ش ــالم اند، س ــان و اس ــل ایم ــه اه ک

اســتنباط فقیــه تأثیرگــذار باشــد.

حممدحسنی ملک زاده
استاد سطح خارج حوزه علمیه 
نویسنده کتاب »فقه بنی امللیل؛ قواعد و احکام فقه
برای مسلمانان در کشورهای غیراسالمی«
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عربــی باشــد، عنــوان »الفقــه للمغترفیــن« اســت کــه مغتــرف هــم بــه معنــای غریــب و 
دور از وطــن و مهاجــر اســت.

  در کشورهای غیراسامی مسائل مبتابه چیست و آیا مخاطبان زیادی دارد؟
در حال حاضر ده ها میلیون مســلمان در شــرق و غرب دنیا و کشــورهای غیراسالمی 
بــه ســر می برنــد کــه خــود و اجدادشــان اهــل کشــورهای غیراســالمی هســتند و بایــد 
بــه ســؤاالت آنــان جــواب داده شــود. بــه همیــن دلیــل بنــده کتابــی بــا عنــوان »قواعــد 
و احــکام فقــه بین المللــی« بــرای مســلمین کشــورهای غیراســالمی تدویــن کــرده ام. 
برخــی مســائل در کشــور مــا موضوعیــت چندانــی نــدارد ولــی در برخــی کشــورها 
موضوعــی جــدی و مبتالبــه اســت؛ مثــاًل غســل، کفــن و دفــن مســلمین. همچنیــن 
شــهرهایی در جهــان بــرای مســلمین قبرســتان ندارنــد و امــوات را بایــد کجــا دفــن 
کننــد؟ یــا خانــم مســلمانی در شــهری از دنیــا رفتــه اســت کــه خانــم مســلمان دیگــری 
در دســترس نیســت کــه او را غســل بدهــد. آیــا کفــار و مســیحیان و… می تواننــد او 
ــا مــرد مســلمان می تواننــد او را غســل بدهــد؟ مســائل مربــوط  را غســل بدهنــد؟ آی
ــا، روزهــای  ــرا در مناطــق شــمالی اروپ ــز اهمیــت دارد، زی ــه ازدواج و روزه گرفتــن نی ب
مــاه رمضــان بالــغ بــر ۲۳ ســاعت اســت و فقــط یــک ســاعت فرصــت دارنــد کــه چیــزی 

بخورنــد. آیــا بــا ایــن شــرایط می تواننــد روزه بگیرنــد، در حالــی کــه بایــد کار کننــد.
ــس  ــد و رئی ــاش کن ــرار مع ــد ام ــد نمی توان ــر کار نکن ــد و اگ ــی کار می کن ــی در جای خانم
یــا کارفرمــای او مّصــر اســت کــه او حجــاب نداشــته باشــد. آیــا می توانــد از کاله گیــس 
اســتفاده کنــد؟ آیــا کاله گیــس مصــداق تبــرج و جلوه گــری نیســت؟ تبرجی کــه در قرآن 
نهــی شــده و حتــی شــاید نهــی تبــرج از بدحجابــی و بی حجابــی هــم بیشــتر باشــد، یــا 
فــرد مســلمانی کــه تابعیــت کشــوری غیرمســلمان را دارد در قبــال انتخابــات و شــرکت 
در آن چــه وظیفــه ای دارد؟ آیــا حــرام اســت کــه در انتخابــات یــک کشــور کافــر شــرکت 
کنــد یــا واجــب اســت، مخصوصــًا در انتخابــات اخیــر آمریــکا ســؤاالت فراوانــی از ســوی 

َوُقــْرآٌن ُمِبیــٌن؛ و ]مــا[ بــه او شــعر نیاموختیــم و در خــور وی نیســت ایــن ]ســخن[ جــز 
ــا َو َیِحــّقَ اْلَقــْوُل َعَلــی اْلَکاِفِریــَن«  انــدرز و قرآنــی روشــن نیســت« و »ِلُیْنــِذَر َمــْن َکاَن َحّیً
فرمــوده کــه قــرآن بــرای هــر کســی هشــداردهنده اســت کــه قلــب او حــی و زنــده باشــد.
اگــر از شــمول آیــه در مــورد ســایر موجــودات صرف نظــر کنیــم، شــمول آن نســبت بــه 
انســان ها قابــل تردیــد و محــل بحــث نیســت؛ بــرای شــناخت دیــن اســالم نیازمنــد 
تفقــه جامــع هســتیم و بــرای فقــه جامــع نیــاز بــه فقــه بــه معنی االعــم، یعنــی تفقــه 
در تمامــی جنبه هــای اعتقــادی و معــارف و احــکام و اخــالق و… داریــم؛ شــریعت 
اســالمی بــه ســاکنان جزیرة العــرب و مردمــان مناطــق اســالمی اختصــاص نــدارد؛ 
هــم در گذشــته کســانی از مناطــق دیگــر مســلمان شــدند و بــه اســالم پیوســتند و هــم 
امــروز در هیــچ قــاره ای نیســت کــه مســلمانی نباشــد؛ مســلمانانی کــه در بســیاری از 

احــکام بــا مســلمین غــرب و شــرق آســیا مشــترک هســتند.
ــه  ــلمین فاصل ــه مس ــم، ک ــی از عال ــر جای ــه در ه ــده ک ــبب ش ــی س ــن پراکندگ ــه ای البت
جغرافیایــی یــا فرهنگــی زیــادی از هــم دارنــد، احــکام شــرعی متفاوتــی هــم بــروز 
یابــد. االن تمرکــز جمعیتــی مســلمین در غــرب و شــرق آســیا و شــمال آفریقاســت و 
ــه ای اســت کــه رســاله های عملیــه کنونــی جــز  ــه گون اکثــر پرســش های فقهــی آنهــا ب
ــکای  ــترالیا، آمری ــن، اس ــلمانانی در ژاپ ــی مس ــتند، ول ــخگو هس ــوارد پاس ــی م در برخ
ــه در  ــا مســائلی ســروکار داشــته باشــد ک جنوبــی، جنــوب آفریقــا و… ممکــن اســت ب
رســاله عملیــه نیامــده باشــد. بنابرایــن مــا نیازمنــد فقهــی هســتیم کــه بــرای ایــن نــوع 

مســلمین اســت.
بــه نوشــتن کتبــی  اقــدام  از مراجــع تقلیــد قــم و نجــف  بــه همیــن دلیــل برخــی 
کرده انــد کــه ناظــر بــه نیــاز ایــن مســلمین باشــد، ولــی متأســفانه آنهــا هــم ناظــر بــه 
مســلمانانی نوشــته شــده کــه از کشــورهای اســالمی بــه ایــن مناطــق ســفر کرده انــد؛ 
یعنــی مهاجریــن و اســامی ایــن کتاب هــا هــم گویــای ایــن امــر اســت، مثــال اگــر بــه 
فارســی باشــد، عنــوان احــکام بــرای مســافران بــه کشــورهای خارجــی اســت و اگــر بــه 
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فقهــی مــا آمــده اســت، یعنــی مــردی کــه می خواهــد بــه حــج بــرود بایــد ختنــه کنــد 
ولــی فــرد تازه مســلمان مبتالبــه آن اســت و متأســفانه بــه این گونــه مباحــث پرداختــه 

ــًا مخاطبــان خــود را مســافران و مهاجــران می داننــد. نشــده اســت، چــون عمدت
در ســطح دیگــر کســانی بوده انــد کــه مرجــع تقلیــد نبودنــد ولــی براســاس آرای مراجــع 
کتبــی نوشــته اند کــه احیانــًا نویســندگان خــودش ذوقــی وجــود داشــته و احــکام 
بیشــتری نســبت بــه رســاله ها بیــان کرده انــد، ولــی کاری کــه مــا کرده ایــم نــگاه جامــع 
بــه ایــن نیازهاســت، چــون بنــده ســال ها در برخــی کشــورها زندگــی کــرده ام. نــام ایــن 
ــورهای  ــلمانان در کش ــرای مس ــه ب ــکام فق ــد و اح ــی؛ قواع ــه بین الملل ــم »فق ــر را ه اث
غیراســالمی« نهــاده ام. البتــه بناســت کــه متــن کتــاب بــرای روحانیونــی کــه در خــارج 

کشــور تبلیــغ می کننــد تدریــس شــود.
برخــی مســائل ماننــد دســت دادن بــه نامحــرم در میــان یهودیــان هــم حرمــت دارد، 
ــس  ــم پول ــیحیت ه ــد. در مس ــد دارن ــورد تقی ــن م ــه ای ــان ب ــی از آن ــش اندک ــه بخ گرچ
ــًا یکســری عقایــدی اســت کــه بــه عواطــف تبدیــل  ــذا عمدت شــریعت را از بیــن بــرد. ل
شــده و احــکام و قواعــدی وجــود نــدارد؛ گرچــه در متــون دینــی آنــان احــکام شــرعی 
ــه  ــلمانانی ک ــلمانان و مس ــن تازه مس ــود. بنابرای ــات نمی ش ــه االن مراع ــود دارد ک وج
در فرهنــگ غــرب و کشــورهای غیــر اســالمی زندگــی می کننــد چــون کمتــر در معــرض 
آمــوزش و فراگیــری مباحــث شــرعی بوده انــد، ســؤاالت متعــددی در ذهنشــان دارنــد.

  آیا فقه بین المللی امکان رویکرد تمدنی و حکومتی هم دارد؟
در آغــاز ســخن از تفقــه جامــع دیــن حــرف زدم. پنــج ســاحت فــردی، خانوادگــی، 
اجتماعــی، حکومتــی و تمدنــی بــرای انســان قائلیــم و در هــر ســطحی هــم مباحــث و 
زوایــای جزئی تــری مطــرح اســت؛ فقــه مــا عمدتــًا ناظــر بــه پاســخ دادن بــه موضوعات 
فــردی یــک مســلمان و نیازهــای اجتماعــی اوســت، ولــی مــا در ســطح حکومتــی و 
تمدنــی هــم فقــه داریــم کــه کتــاب مــن ایــن دو ســطح را کامــل پوشــش نمی دهــد؛ 

مســلمین ســاکن آمریــکا وجــود داشــت کــه تکلیــف مــا چیســت، زیــرا مــا نمی خواهیــم 
ترامــپ در انتخابــات رأی بیــاورد و می خواهیــم تغییــر کنــد. آیــا جایــز اســت کــه شــرکت 

کنیــم یــا واجــب اســت بــه رقیــب او رأی بدهیــم؟
گاهــی برخــی افــراد می پرســیدند کــه مــا در حضــور یــک فــرد غیرایرانــی ولــی بــه زبانــی 
کــه او نمی فهمــد از او بدگویــی می کنیــم؟ آیــا ایــن هــم حکــم غیبــت دارد، زیــرا غیبــت 
در غیــاب فــرد انجــام می شــود، ولــی ایــن کار در حضــور اوســت و نیــز ده هــا موضــوع 
دیگــر در بــاب طهــارت، ذبــح و غــذای حــالل، ازدواج و طــالق، نــوع تعامــل بــا قوانیــن 
اجتماعــی و سیاســی، عضویــت در احــزاب و… مبتالبــه مســلمین ایــن کشورهاســت 

و بایــد پاســخ فقهــی بدهیــم، آن هــم پاســخی روشــن نــه تــوأم بــا ابهــام و امــا و اگــر.

  شما در این اثر از چه روشی استفاده کرده اید؟
بــرای پاســخگوی بــه نیازهــا قواعــد فقهــی متعــددی تعریــف شــده اســت. قاعــده 
فقهــی، یــک عبــارت فقهــی گســترده اســت کــه بــا تطبیــق بــر مصادیــق خــود احــکام 
جزئــی را در اختیــار انســان قــرار می دهد. ویژگی اش این اســت که موضوع گســترده ای 
دارد و می توانیــم احــکام فراوانــی را ذیــل یــک قاعــده فقهــی قــرار دهیــم و مــا در زمینــه 

احــکام فقهــی مرتبــط بــا مســلمین کشــورهای غیراســالمی چنیــن کرده ایــم.

  قبل از کتاب شما، درباره این مسائل کاری انجام شده یا اثری منتشر شده بود؟
از کشــور فعالیت هایــی صــورت گرفتــه  بــه مســلمین خــارج  در دو ســطح نســبت 
اســت، یکــی ســطح مراجــع اســت کــه معمــواًل مطالــب آنها متناســب بــا نیاز مســافران 
و مهاجــران تدویــن شــده اســت؛ مثــاًل فــردی کــه االن مســلمان می شــود الزم اســت 
ــده  ــت ش ــب جناب ــدن مرتک ــلمان ش ــل از مس ــرا قب ــر؟ زی ــا خی ــد ی ــام بده ــل انج غس
یــا زنــی کــه وضــع حمــل داشــته احکامــی بــر او مترتــب شــده اســت و غســل های 
متعــددی در طــول عمــر برعهــده او بــوده اســت یــا دربــاره ختنــه در بــاب حــج در کتــب 
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ْزَواًجــا 
َ
ْعَنــا ِبــِه أ ّنَ َعْیَنْیــَك ِإَلــی َمــا َمّتَ

َ
 َتُمــّد

َ
خواجــه طوســی بــرای بحــث زهــد از آیــه »َوال

ْبَقــی« شــروع کــرده اســت. 
َ
ــَك َخْیــٌر َوأ ْنَیــا ِلَنْفِتَنُهــْم ِفیــِه َوِرْزُق َرّبِ

ُ
ِمْنُهــْم َزْهــَرَة اْلَحَیــاِة الّد

ــی چــون بحــث کامــل نشــد  ــردم ول هفتــه گذشــته مباحثــی در ایــن زمینــه عــرض ک
ــر واقعــا زهــد  ــاز هــم اندکــی پیرامــون آن صحبــت کنــم. گفتــه بــودم اگ در نظــر دارم ب
درســت معنــا نشــود ممکــن اســت نتیجــه آن نتیجــه معکــوس باشــد. زهــد هــم در 
ســیر و ســلوک آمــده اســت و هــم در اخــالق، امــا نهــادی اســت کــه اگــر درســت تفســیر 
نشــود، اثــر تربیتــی ســوء دارد. بــه دنبــال بحــث قبــل، در قــرآن مجید یک آیــه دیگری 
اســت کــه عرفــا بــه پیــروی از حضــرت امیرالمومنیــن؟ع؟ گفتنــد ایــن آیــه تفســیر زهــد 

اســت و اگــر کســی بخواهــد زهــد را معنــا کنــد بایــد ایــن آیــه را بفهمــد.

تفاوت زهد و رهبانیت
بیــان فرمودنــد:  ایــن مطلــب را در حکمــت ۴۳۱ نهج البالغــه  امیرالمومنیــن؟ع؟ 
ــُه َبیــَن َکِلَمَتیــِن ِمــَن الُقــرآن«، یعنــی زهــد مفهومــی میــان دو کلمــه قــرآن 

ُ
هــُد ُکّل »الّزُ

مجیــد اســت کــه ایــن دو کالم بیانگــر مفهــوم زهــد اســت. آن دو کالم ایــن اســت: 
 َتْفَرُحــوا ِبَمــا آَتاُکــْم«. معنــای ایــن جملــه ایــن اســت 

َ
َســْوا َعَلــی َمــا َفاَتُکــْم َوال

ْ
»ِلَکْیــاَل َتأ

کــه بــرای آنچــه از مادیــات دنیــا از شــما فــوت می شــود متاســف نشــوید و بــرای آنچــه 
خــدا بــه شــما می دهــد شــاد نشــوید. ایــن آیــه شــریفه پیــام بســیار مهمــی دارد. 

زهد اسالمی
وابط اجتماعی قرار دارد در بطن ر

گرچــه مباحــث مختصــری را بیــان کــرده ام، از جملــه قاعده »جب«؛ یعنی اگر انســانی 
قبــل از اســالم مرتکــب گناهانــی شــده، مثــاًل نمــاز نخوانــده اســت، وقتــی مســلمان 
شــود، بخشــیده خواهــد شــد و موظــف نیســت کــه قضــای نمازهــای گذشــته را بــه 
جــا آورد؛ گویــی االن متولــد شــده اســت. آیــا ایــن قاعــده در امــور حکومتــی هــم جاری 
اســت؟ مثــاًل فــردی مرتکــب گناهانــی ماننــد ضــرر جانــی، قتــل، زنــا و شــراب خواری 
شــده کــه حــد بــر او جــاری و نیــز اجــرای حــد برعهــده حکومــت اســت؛ در کــدام مــورد 

حــد جــاری و در کــدام مــورد قابــل اغمــاض اســت؟
در ایــن کتــاب تــا حــدودی بــه ایــن موضوعــات و برخــی مباحــث حکومتــی و سیاســی 
پرداختــه ام. اگــر بخواهیــم بــه شــکل کامــل فقــه تمدنــی باشــد، بایــد مبتنــی بــر 
حکومــت اســالمی و نظام هــای سیاســی و اقتصــادی و اخــالق اســالمی و… باشــد، 
ولــی چــون ایــن کشــورهای غیراســالمی هســتند طبیعتــًا نمی توانیــم بــه ایــن ســمت 

حرکــت کنیــم.

آیت اهلل سیدمصطیف حمقق داماد
عضو فرهنگستان علوم
در جلسه تفسیر قرآن در حمکت متعالیه
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آورده اســت. در اســالم مســئله جــدا بــودن ایــن جهــان و آن جهــان مطــرح نیســت. 
نــه خــود آن جهــان از ایــن جهــان بیگانــه اســت و نــه کار ایــن جهــان و آن جهــان، از 
هــم جــدا اســت. یــک روایتــی اســت کــه در متــون روایــی مــا آمــده اســت؛ ایــن جملــه 
از پیامبــر اکــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت و خیلــی معنــا می دهــد. همــه شــما ایــن جملــه 
ــاره آن فکــر نکردیــد. جملــه ایــن اســت: »الدنیــا  ــی شــاید درب را از حفــظ هســتید ول
مزرعــه االخــره«. ایــن جملــه آنقــدر اهمیــت دارد کــه مرحــوم شــهید ثانــی کــه از مفاخر 
اســالم اســت، رســاله ای در شــرح ایــن حدیــث نوشــته اســت. خوشــبختانه ایــن 
رســاله بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. معنــای حدیــث ایــن اســت کــه راه آخــرت از 
ــرای  ــا ب ــت، ثانی ــدا نیس ــا ج ــرت از دنی ــر، اوال آخ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــور می کن ــا عب دنی
رســیدن بــه آخــرت خــوب بایــد از دنیــای خــوب گذشــت. شــخصی آخرت خــوب دارد 

کــه دنیــای خــوب دارد ولــی دنیــا را نــه بــرای دنیــا ولــی بــرای آخــرت بخواهــد.

زندگی خوب از نظر قرآن
ــاُل  ــد: »اْلَم ــد در ســوره کهــف می فرمای دنیــای خــوب از نظــر قــرآن چیســت؟ خداون
َمــاًل«. 

َ
ــَك َثَواًبــا َوَخْیــٌر أ اِلَحــاُت َخْیــٌر ِعْنــَد َرّبِ ْنَیــا َواْلَباِقَیــاُت الّصَ

ُ
َواْلَبُنــوَن ِزیَنــُة اْلَحَیــاِة الّد

صــدر آیــه مقدمــه ذیــل آیــه اســت. می فرمایــد مــال و فرزنــد زیــور حیــات دنیــا اســت، 
یعنــی زندگــی انســانی را زیبــا و شــیرین می کنــد ولــی اعمــال شایســته ماندنــی در 
ــر اســت. شــاید ســوال کنیــد ربــط  ــاداش بهتــری دارد و امیدبخش ت ــزد پــروردگار، پ ن
جملــه دوم بــا جملــه اول چیســت؟ اعمــال شایســته ماندنــی چــه ربطــی بــه جملــه 
اول دارد؟ بــه نظــر می رســد ارتباطشــان ایــن اســت کــه مــال و فرزنــد بــرای بشــر 
ــود؛  ــدوار می ش ــد امی ــه فرزن ــود، ب ــدوار می ش ــال امی ــه م ــان ب ــد اســت. انس ــه امی مای
ــه نوعــی ایــن مطلــب  ــرای آدمــی ثمــره زندگــی اســت. قــرآن مجیــد ب ــد ب مــال و فرزن
نــزد خداونــد پرثمرتــر و  را تاییــد می کنــد ولــی می فرمایــد ماندنی هــای شایســته 
امیدبخش تــر اســت. ایــن جملــه یعنــی چــه؟ یعنــی مــال و فرزنــد می توانــد ماندنــی 

ــا اصــال  آن پیــام ایــن اســت کــه اگــر آدمــی مادیــات جهــان را کمــال مطلــوب ندانــد ی
مطلــوب ندانــد، نــه از آمدنــش شــادمان می شــود و نــه از رفتنــش تاســف می خــورد.
اینکــه در آغــاز درس گفتــم زهــد مفهومــی اســت کــه اگــر درســت معنــا نشــود خطرنــاک 
می شــود بــه خاطــر ایــن اســت کــه یــک نهــادی در مســیحیت بــه تعبیــر قــرآن ابــداع 
ــیحی آن  ــردم مس ــود م ــا خ ــود ام ــیح نب ــی مس ــمی و دین ــن رس ــزء آیی ــی ج ــد، یعن ش
بــود.  رهبانیــت  نهــاد  آن  عنــوان  کردنــد،  واجــب  بــر خودشــان  و  کردنــد  ابــداع  را 
رهبانیــت یعنــی تــرک دنیــا. اگــر زهــد درســت معنــا نشــود بــا رهبانیــت خلــط می شــود 
و افــراد همــان چیــزی کــه در مســیحیت بدعت گــذاری شــد و قــرآن در ســوره حدیــد 
َفَمــا  ِرْضــَواِن اهلِل  اْبِتَغــاَء   

َّ
ِإال َعَلْیِهــْم  َکَتْبَناَهــا  َمــا  اْبَتَدُعوَهــا  ــًة  می فرمایــد: »َوَرْهَباِنّیَ

ــد. ــا زهــد اشــتباه می گیرن ــا« را ب ــّقَ ِرَعاَیِتَه ــا َح َرَعْوَه
حــاال ببینیــم فــرق زهــد بــا آن چیســت. در رهبانیــت اینطــور اســت کــه نــگاه بــه 
دنیــا نــگاه بدبینانــه اســت در حالــی کــه در آموزه هــای اســالمی، نــگاه بــه دنیــا نــگاه 
خوشــبینانه اســت، نــه بدبینانــه. رهبانیــت بــه معنــی بریــدن از مــردم و رو آوردن بــه 
عبــادت اســت. بــه تعبیــر دیگــر، از نظــر رهبانیــت مســیحی، دنیــا و آخــرت از یکدیگــر 
جداســت. رهبانیــت در ارتدوکــس مســیحی دنیــا را از آخــرت جــدا می کــرد و دنیــا و 
آخــرت در نظــر آنهــا دو نــوع امــر بیگانــه از هــم بــود و هــر انســانی بایــد یکــی را انتخــاب 
می کــرد. اگــر بــه عبــادت و ریاضــت می پرداخــت، در جهــان آخــرت بــه کارش می آمــد 
و اگــر متوجــه زندگــی ایــن دنیــا بــود، ایــن دنیــا بــه کارش می آمــد. رهبانیــت بــر ضــد 
زندگــی و جامعه گرایــی بــود. رهبانیــت مســتلزم کناره گیــری از خلــق و بریــدن از مــردم 
ــف  ــاده و بی تکل ــی س ــاب زندگ ــتلزم انتخ ــه مس ــن اینک ــالمی در عی ــد اس ــا زه ــود ام ب
اســت ولــی در متــن زندگــی اســت، در بطــن روابــط اجتماعــی قــرار دارد، در عیــن 

جامعه گرایــی اســت.
از مســئولیت  و  برآیــد  اجتماعــی  عهــده مســئولیت  از  کــه  اســت  کســی  زاهــد  آدم 
اجتماعــی فــرار نکنــد. فلســفه زهــد در اســالم چیــزی نیســت کــه رهبانیت را بــه وجود 
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  بــه عنــوان مقدمــه الزم اســت اشــاره بفرماییــد تولیــد علــم بــه چــه معنــا اســت و چــه 
اهمیتــی دارد. بعــد هــم موضــع خودتــان در ایــن مســئله چیســت و آیــا وضعیــت تولیــد 

علــم در ایــران را مطلــوب می دانیــد یــا خیــر.
ــد منظــورم از  ــی اول بای ــم ول ــران را مطلــوب نمی دان مــن وضعیــت تولیــد علــم در ای
ــه  ــی ترجم ــه عرب ــره ب ــی و غی ــی یونان ــب علم ــم از کت ــی عل ــم. وقت ــم را بگوی ــد عل تولی
شــد، دانشــمندان مســلمان، علــوم مختلــف را از یونانیــان گرفتنــد ولــی نــوآوری 
داشــتند. ابن ســینا و ابوریحــان در حرف هــای یونانیــان متوقــف نشــدند و جلــو 
رفتنــد. بنابرایــن تولیــد علــم یعنــی اینکــه ســهمی در نــوآوری داشــته باشــیم، ولــی مــا 
ایــن ســهم را نداشــتیم. مــا علــم را از غــرب گرفتیــم، چینی هــا هــم از غــرب گرفتنــد، 
ژاپنی هــا هــم از غــرب گرفتنــد ولــی چینی هــا و ژاپنی هــا بــر آن افزودنــد؛ یعنــی کارهــای 

غربی هــا را فــوری تقلیــد کردنــد، بعــد هــم جلــو رفتنــد.
مــا از زمــان قاجاریــه بــه بعــد کــه علــوم جدیــد را از غــرب بــه ایــران منتقــل کردیــم 
چیــزی بــر آن نیفزودیــم و فقــط مشــق کردیــم. البتــه یــک فرقــی بیــن علــوم انســانی و 
علــوم طبیعــی وجــود دارد. در غــرب از دوران علــم جدیــد یعنــی از دوران نیوتــون بــه 
بعــد، در علــوم طبیعــی همــواره یــک نظریــه حاکــم بــوده اســت. یــک زمانــی نیوتــون 
ــی در علــوم انســانی این طــور نیســت.  ــوده اســت، ول ــی انیشــتین ب ــوده، یــک زمان ب
ــه، در  ــوده اســت، در روانشناســی چنــد نظری ــه مطــرح ب مثــال در اقتصــاد چنــد نظری

گرفتمی فقط زشیت های غرب را فرا 

ــن  ــم در ای ــه ه ــت ک ــی اس ــی آن ــد ماندن ــال و فرزن ــد. م ــدی باش ــد نمان ــد می توان باش
دنیــا بــه درد می خــورد و هــم در آن دنیــا بــه درد می خــورد. مــال نماندنــی مالــی 

اســت کــه موجــب فســاد و افســاد اســت.
را  مــال  منشــا  مــال  آن  دارنــده  کــه  اســت  مالــی  نماندنــی،  مــال  الهیاتــی  نظــر  از 
توانایی هــای خــودش بدانــد و بگویــد اینهــا را خــودم بــه دســت آوردم، مثــل امــوال 
قــارون. قــارون یکــی از عموزاده هــای حضــرت موســی بــود. مــردم بــه قــارون گفتنــد 
 

َ
سرمســتی نکــن، خــدا سرمســتی کنندگان را دوســت نــدارد: »ِإْذ َقــاَل َلــُه َقْوُمــُه ال
ــی  ــُه َعَل وِتیُت

ُ
ــا أ َم

َ
ــاَل ِإّن ــود: »ق ــارون ایــن ب ــّبُ اْلَفِرِحیــَن«. پاســخ ق  ُیِح

َ
ــَرْح ِإّنَ اهلَل ال َتْف

ــر او غضــب کــرد و او را مبتــال بــه فقــر و بدبختــی  ــٍم ِعْنــِدي«. در نهایــت خداونــد ب ِعْل
کــرد. ایــن مــال ماندنــی نیســت، نماندنــی اســت. مــال ماندنــی شایســته آن اموالــی 
اســت کــه می شــود بــا آن بــه خــدا قرض الحســنه داد. قرض الحســنه بــه خــدا چگونــه 
اســت؟ در راه خــدا انفــاق کــردن و بــدون تظاهــر بــه دیگــران کمــک کــردن. »َمــْن َذا 
ْجــٌر َکِریــٌم«. پــس مــال ماندنــی مالی 

َ
ــِذي ُیْقــِرُض اهلَل َقْرًضــا َحَســًنا َفُیَضاِعَفــُه َلــُه َوَلــُه أ

َ
اّل

اســت کــه انســان بــه خــدا قــرض می دهــد.

مهدی گلشین
فیزیک دان، پژوهشگر فلسفه علم، مترجم
و استاد بازنشسته دانشگاه صنعیت شریف
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ایــن اســت؛ در غــرب فیزیکدان هــا بــا فالســفه بــه هــم نزدیــک شــدند و فلســفه نــزد 
ســرآمدان علــم مطــرح شــده اســت ولــی دانشــکده های علــوم مــا بــا مباحــث فلســفی 

خصومــت می ورزنــد.
بنابرایــن مــا مســیر درســت را در تولیــد علــم طــی نکردیــم. مــا خیلــی اســتعداد 
داخــل  در  متاســفانه  ولــی  داریــم  غربی هــا  بــه  نســبت  کمبــودی  هیــچ  و  داریــم 
کشــور، داخلی هــا را تحویــل نمی گیرنــد و همــه نگاه هــا بــه غــرب اســت. مــا بــرای 
اندیشــمندان داخلــی شــانی قائــل نیســتیم. متاســفانه یــک معیــار غلطــی آوردنــد و 
در همــه حوزه هــا ســوار کردنــد و آن تعــداد مقالــه اســت. اگــر کســی اختــراع مهمــی کنــد 
ولــی مقالــه نداشــته باشــد ترفیــع نمی گیــرد. اگــر کســی کتــاب بی نظیــری بنویســد کــه 
در دنیــا اثرگــذار باشــد ولــی مقالــه نداشــته باشــد ترفیــع نمی گیــرد؛ یعنــی معیارهــا را 

بــر مــا تحمیــل کردنــد.

غرب، چشم مسئولین را کور کرده است
ظرفیــت کشــور مــا بیشــتر از اکثــر کشورهاســت؛ هــم از نظــر منابــع طبیعــی و هــم از 
نظــر هــوش افــراد. مــن خــودم ده ســال آمریــکا بــودم و اکثــر کشــورهای مهــم اروپایــی 
ــد.  ــوآوری بودن ــی آنهــا در مقــام ن ــد، ول ــم را آنهــا ندارن ــه مــا داری را دیــدم. ظرفیتــی ک
بنابرایــن نمــره مــا در تولیــد علــم نمــره قبولــی نیســت. خیلــی کار شــده اســت، ولــی 
نــه در حــد ظرفیتــی کــه داریــم. مــا از ظرفیــت فرهنگــی خودمــان اســتفاده نکردیــم و 
فرهنــگ اســالمی در کشــور مــا حاکــم نیســت. فرهنــگ اســالمی همان فرهنگی اســت 
کــه ابن ســینا و ابوریحــان بــه وجــود آورد. یکــی از فالســفه غــرب صراحتــا می گویــد 
علــت اینکــه مســلمان ها در علــوم پیشــرفت کردنــد نقــش محــوری قــرآن بــوده اســت. 
مثــال قــرآن توصیــه می کنــد ســفر کنیــد. دانشــمندان مــا در گذشــته ایــن کار را کردنــد 
ــرد، خــود شــهید ثانــی چقــدر ســفر  ابن ســینا از بخــارا آمــد، ابوریحــان چقــدر ســفر ک
کــرد. آن زمــان هــر جــا یــک عالــم درجــه یــک حضــور داشــت، نــزد او می رفتنــد ولــی 

ســایر رشــته ها هــم چنــد نظریــه. مــا در علــم طبیعــی و در علــوم انســانی چنــد نظریــه 
ــم. ــی کردی ــم و مشق نویس را گرفتی

ــرم  ــه نظ ــتند و ب ــد داش ــر آن تاکی ــم ب ــری ه ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک ــه هس ــک نکت ی
ــر آن اصــرار داشــتم و آن اینکــه  خیلــی مهــم اســت؛ خــود بنــده هــم از اول انقــالب ب
مــا بایــد دو کار بکنیــم: یــک اینکــه نیازهایمــان را بــا علــم روز رفــع کنیــم. اگــر علــم 
کمــک می کنــد وســایلی بســازیم کــه نیازهــای روزمره مــان را حــل کنیــم بایــد ایــن 
کار را بکنیــم. دوم اینکــه نــوآوری کنیــم و مرزهــای دانــش را جلــو ببریــم. یکــی از 
فیزیکدانانــی کــه در دانشــگاه برکلــی اســتاد بنــده بــود و جایــزه نوبــل بــرده اســت 
می گویــد مــا در ایــن چهــل ســاله کــه از جهــان اســالم مقالــه گرفتیــم، یــک مقالــه قابــل 
خوانــدن نیافتیــم. البتــه از مســلمانان مقیــم غــرب مقالــه گرفته ایــم. غــرض اینکــه مــا 

بــه مشق نویســی مشــغول بودیــم.

نه غربی هستیم، نه شرقی و نه اسالمی
یــک کاری کــه غربی هــا کردنــد و خیلــی موثــر بــوده و از آن غفلــت شــده اســت، نقــش 
نفوذی هاســت کــه نگذاشــتند در مســیری قــرار بگیریــم کــه بــه تولیــد علــم کمــک 
کنیــم و علــوم روز را در جهــت رفــع نیازهایمــان بــه کار ببریــم. علتــش یــک چیز اســت و 
آن اینکــه فرهنــگ اســالمی تبخیــر شــده اســت. اآلن نــه فرهنــگ غربــی حاکــم اســت، 
نــه شــرقی و نــه اســالمی. جلوه هــای مثبــت فرهنــگ غربــی بــه مــا منتقــل نشــده 

اســت، فقــط ادا و اطــوار و زشــتی هایش منتقــل شــده اســت.
در فرهنگ شــرقی، چین و ژاپن گلیم خودشــان را از آب بیرون کشــیدند و پیشــرفت 
ْرِض َفاْنُظــُروا 

َ ْ
کردنــد ولــی مــا آن کار را هــم نکردیــم. قــرآن می گویــد: »ِســیُروا ِفــي األ

 اْلَخْلــَق«. »انظــروا« یعنــی تجربــه کنیــد و کار نظــری کنیــد ولــی مــا هیــچ کــدام 
َ
َکْیــَف َبــَدأ

از ایــن کارهــا را نکردیــم و صرفــا از غــرب ترجمــه کردیــم. غــرب در جهــات مثبتی تحول 
داشــته اســت ولــی آن تحــوالت بــه مــا منتقــل نشــده اســت. مثــال یــک تحــول مهــم 
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کردنــد و در نظامیــه فقــط فقــه تدریــس می شــد. ایــن جریــان ادامــه پیــدا کــرد و فقــط 
ــه دوران  ــا ب ــی طبیعیــات منســوخ شــد ت ــرد ول ــران ادامــه پیــدا ک فلســفه الهــی در ای
صفویــه رســیدیم. دوران صفویــه مقــارن بــا شــروع علــم جدیــد بــا نیوتــون بــود. 
ــا  علــم جدیــد در غــرب راه افتــاد. در آن زمــان هــم مــا از علــم جدیــد غافــل بودیــم ت
بــه دوران قاجاریــه رســیدم. در آن دوره از روس هــا شکســت خوردیــم و فهمیدیــم 
بایــد یــک چیزهایــی یــاد بگیریــم لــذا تعــدادی از دانشــجویان را بــه خــارج کشــور 
فرســتادند. بعــد زمــان رضاشــاه دانشــگاه راه افتــاد و یــک عــده از فارغ التحصیــالن 
خــارج بــه ایــران آمدنــد و تدریــس کردنــد. آن زمــان تفکــر ایــن بــود کــه علــم آن طــرف 

را بــه ایــران منتقــل کنیــم و کمــاکان مــا ســازنده نبودیــم.
بنابرایــن از قــرن ششــم هجــری بــه بعــد علــم در جهــان اســالم راکــد شــد. دیگــر هــم 
بــه فکــر نبودنــد خودمــان در تولیــد علــم شــرکت کنیــم. ژاپنی هــا و چینی هــا علمشــان 
مــرده بــود ولــی از قــرن نوزدهــم بیــدار شــدند و گفتنــد مــا هــم بایــد تولیــد علــم کنیــم؛ 
ولــی متاســفانه آن فرهنــگ اســالمی کــه می گویــد بایــد بــه خودمــان متکــی باشــیم، 
خودبــاور باشــیم و نیازهایمــان را رفــع کنیــم و تولیــد علــم کنیــم در مــا خامــوش شــد.

پیشرفت در گرو عمل به فرامین قرآن است
ــر ایــن  ــذا بنایشــان را ب ــا اســلحه نمی تواننــد مــا را نابــود کننــد ل غربی هــا فهمیدنــد ب
ــگ  ــت فرهن ــاد مثب ــد ابع ــد و نگذارن ــل کنن ــا منتق ــه م ــی را ب ــی غرب ــتند فرهنگ گذاش
غــرب بــه مــا منتقــل شــود و بــا معیارهــای قالبــی جلــوی تولیــد علــم را گرفتنــد. 
متاســفانه نــه دانشــگا ها بیــدار شــدند و نــه مــدارس و نــه حوزه هــا. اگــر بخواهیــم 
پیشــرفت کنیــم بایــد بــه حــرف قــرآن عمــل کنیــم. بــه فرمــوده قــرآن نــه بایــد بترســیم 
و نــه انــدوه داشــته باشــیم، بلکــه دنبــال علــم برویــم. اگــر بــه خودمــان بــاور داشــته 
باشــیم می توانیــم هــر کاری بکنیــم. نکتــه ای کــه در میــان مــا خامــوش شــده اســت 

ــود. ــروع ش ــتان ش ــتان و دبیرس ــد از دبس ــاوری بای ــن خودب ــت. ای ــاوری اس خودب

اآلن تکیــه گاه و قبلــه گاه غــرب اســت و غــرب چشــم مســئولین مــا را کــور کــرده اســت 
و معتقدنــد فقــط غــرب می توانــد مــا را نجــات دهــد، در حالــی کــه غــرب هرگــز قــادر 
نخواهــد بــود یــک ژاپــن اســالمی ایجــاد کنــد. متاســفانه مــا بــه ســفارش اســالم عمــل 
 ُیْعَلــی 

َ
ْســاَلَم َیْعُلــو َوال ِ

ْ
نکردیــم، اگــر بــه ســفارش اســالم عمــل می کردیــم مصــداق »اإل

علیــه« بودیــم.

  ســوال دوم مــن دربــاره عوامــل عــدم تولیــد علــم اســت. شــما بــه چنــد عامــل اشــاره 
کردیــد کــه ناظــر بــه زمــان حاضــر اســت. مــا قبــا در ســنت اســامی تولیــد علــم داشــتیم. 
بــه عقیــده شــما از چــه زمانــی مســیر انحطــاط شــروع شــد و عوامــل تاریخــی آن چــه بود؟

مــن در کتــاب »از علــم ســکوالر تــا علــم دینــی« یــک فصل را به بررســی علل شــکوفایی 
علــم در تمــدن اســالمی اختصــاص دادم و عوامــل را گفتــم؛ از جملــه اینکــه آنهــا 
توجــه بــه قــرآن داشــتند و می گفتنــد بایــد علــم را از هــر جایــی گرفــت. آنجــا عوامــل 
را شــمردم ولــی اآلن هیــچ کــدام آنهــا نیســت. اآلن شــما فقــط بایــد ســر کالس درس 
ــد. مــن در یکــی از مــدارس تیزهوشــان تهــران  ــد و ســر کار بروی ــد و مــدرک بگیری بروی
بــرای ســخنرانی دعــوت داشــتم. آنجــا بــه معلم هــا گفتــم از شــاگردان بپرســید بــرای 
چــه درس می خوانیــد؟ ســر نهــار کــه مــن و دبیــران تنهــا بودیــم، بــه مــن گفتنــد اینهــا 
فقــط یــک ســوال از مــا دارنــد و آن اینکــه وارد کــدام دانشــگاه بشــویم کــه ســریع تر 
پذیــرش آمریــکا و اروپــا بگیریــم. پــس نگاه هــا بــه آن طــرف اســت. نــگاه ایــن نیســت 

کــه خودمــان هــم می توانیــم.
حــاال یــک توضیحــی بدهــم کــه از چــه زمانی اینطور شــد. تمدن اســالمی از نیمه دوم 
قــرن دوم هجــری شــروع شــد و ســیصد و پنجــاه ســال حاکــم مطلــق بــود، دویســت 
و پنجــاه ســال هــم بــا ســایر کشــورها شــریک بــود. بعــد از آن ســیصد و پنجــاه ســال، 
مکتــب اشــعری حاکــم شــد. پیــروان مکتــب اشــعری نظرشــان ایــن بــود همــه چیــز 
ــا علــوم دیگــر خداحافظــی  ــد، ب ــا فلســفه خداحافظــی کردن ــذا ب ــم؛ ل را از قــرآن بگیری
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مفینیسم 
آرامش زندگی ها را از بنی برده است

فکــر می کنــم بایــد در برخــی از دانشــگاه ها در مــورد ضــرورت تحــول فکــر کنیــم و 
گفتمــان درســت کنیــم و ایــن موضــوع را بیشــتر بــه بحــث بگذاریــم. هنــوز بســیاری از 
اســتادان دانشــکده های الهیــات پیونــد چندانــی بــا علــوم دیگــر ندارنــد و بــه همیــن 
ــاید  ــد و ش ــی درک نمی کنن ــه خوب ــم ب ــود را ه ــانی موج ــوم انس ــکالت عل ــل، مش دلی
برایشــان خیلــی ملمــوس نیســت و هنــوز تحــول در حوزه هــای علــوم انســانی مســئله 
آنهــا نیســت. البتــه کــه برخــی از اســتادان نیــز در ایــن جهــت ورود دارنــد و در جلســات 
شــرکت می کننــد و خدماتــی انجــام می دهنــد و در ایــن چنــد ســال نیــز زحمــات 
زیــادی کشــیده اند کــه بایــد از آنهــا قدردانــی شــود امــا اگــر بخواهیــم دانشــکده های 
الهیــات را در حــوزه تحــول علــوم انســانی بســنجیم، بایــد مســئله تحــول و ضــرورت 

تحــول بیشــتر برایشــان روشــن شــود.

رفاه بدون معنویت؛ رهاورد علوم انسانی موجود
ضــرورت تحــول را برخــی از ایــن حیــث می داننــد کــه علــوم انســانی فعلــی خاســتگاه 
نظــری غربــی دارد و از پایــگاه دینــی برخــوردار نیســت و بــا فرهنــگ و جامعــه اســالمی 
مــا و کشــورهای اســالمی دیگــر، هم ســاز و هم ســو نیســت و بــه عبارتــی علــوم انســانی 
فعلــی در ســعادت مند کــردن انســان توفیــق زیــادی نداشــته اســت. ایــن علــوم 
انســانی هرچنــد رشــد کــرده و رفــاه را آورده امــا بــا ارزش هــای معنــوی و فرهنگــی 

  یــک جریانــی در کشــور فعــال اســت و خــود شــما هــم در همیــن مســیر حرکــت می کنیــد 
و معتقدیــد بایــد تولیــد علــم بومــی داشــته باشــیم و دنبــال تولیــد علــم دینــی باشــیم. 
یــک انتقــادی کــه بــه ایــن اندیشــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه مــا هنــوز دانــش و 
مهــارت غــرب را کامــل فــرا نگرفتیــم و می خواهیــم تولیــد علــم بومــی داشــته باشــیم، در 
حالــی کــه بایــد ابتــدا آن را فرابگیریــم و بعــد بخواهیــم چیــزی بــه آن اضافــه کنیــم. پاســخ 

شــما بــه ایــن انتقــاد چیســت؟
ایــن حــرف کامــال مغرضانــه و جاهالنــه اســت. مــا علــم غربــی را تــا آخــرش می دانیــم 
ولــی دنبــال نــوآوری نبودیــم. ایــران هیــچ کمبــودی نــدارد و آخریــن کتاب هــا در 
کالس هــا تدریــس می شــود، ولــی گفتــه نمی شــود بایــد از ایــن مــرز تجــاوز کنیــم. بنــده 
در اکثــر دانشــگا های ایــران ســخنرانی داشــتم و کامــال بــا دانشــجویان ارتبــاط دارم. 

مــا همــه دانــش غــرب را می دانیــم ولــی دنبــال نــوآوری و تولیــد علــم نبودیــم.

سیدرضا مودب 
رئیس دانشکده اهلیات و معارف اسالمی دانشگاه قم

در نشست »نقش دانشکده های اهلیات و حوزه های علمیه در 
حتول علوم انساین«
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بیــش از صدهــزار مقالــه منتشــر کردنــد، چقــدر در تولیــد علــم مؤثــر بــوده و آنهایــی کــه 
مؤثــر بــوده چقــدر در تحــول علــوم انســانی نقــش داشــته اســت؟ اآلن بیــش از پانصــد 
مجلــه علمــی- پژوهشــی در زمینــه علــوم انســانی داریــم کــه هــر مجلــه در ســال حــدود 
ســی مقالــه منتشــر می کنــد و هــزار مقالــه در ســال داریــم، امــا چقــدر ایــن مقــاالت 
در تولیــد علــم مؤثــر هســتند؟ اصــاًل هــدف نویســندگان مقــاالت، تحــول نیســت و 
مقالــه ای کــه می آیــد را دو نفــر داوری می کننــد و ممکــن اســت نــوآوری هــم داشــته 
باشــد امــا واقعــًا سیاســت های کالن کشــور کــه ایــن همــه بــرای مقــاالت هزینــه می کنند 

و در یــک دهــه یکصدهــزار مقالــه چــاپ می کننــد، چقــدر بــه نتیجــه رســیده اســت؟
کیفیــت پژوهش هــا، متأســفانه آســیب جــدی دارد. بلــه، کمیــت خیلــی خــوب اســت 
و می گوییــم در خاورمیانــه در تولیــد علــم رتبــه اول هســتیم امــا چقــدر ایــن مقــاالت 
در حــوزه تحــول اهمیــت دارد؟ آیــا می توانیــم در ســال از ایــن مجالتــی کــه در حــوزه 
علــوم انســانی کار می کننــد دغدغه منــدی تحــول را ببینیــم کــه مدیــران آنهــا چنیــن 
دغدغــه ای داشــته باشــند؟ خیــر؛ چــون دغدغه هــا بیشــتر معطــوف بــه ارتقــاء اســت.

در اجرایی کردن هدایت های رهبری سستی کرده ایم
هدایت هــای مقــام معظــم رهبــری بســیار ســودمند بــوده اســت، امــا مــا قــدری 
بــرای اجــرای فرمایــش ایشــان تیــم نگذاشــتیم.  کوتاهــی کردیــم و نپرداختیــم و 
امــا مســئله اصلــی  عــده ای مشــغول هســتند،  یــک  کــه در کشــور  درســت اســت 
کشــور تحــول علــوم انســانی نیســت. مقــام معظــم رهبــری در چنــد جلســه تأکیــد 
کردنــد کــه بایــد مبانــی علــوم انســانی را از قــرآن بگیریــم امــا چقــدر مــا ایــن فرمایــش 
ــد و جلســه گذاشــتند کــه مبانــی  را عملــی کردیــم؟ چقــدر رؤســای دانشــگاه ها آمدن
ــم و تقســیم کار کنیــم و برنامه ریــزی کنیــم؟ اینطــور نبــوده و  ــوم انســانی را درآوری عل
هــر رئیــس دانشــگاه بــه اقتضــای شــرایط خــودش کارهایــی می کنــد امــا برنامه ریــزی 
دقیــق نداریــم. بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بســیار 

کــه امــام راحــل، انقــالب را بــر آن اســاس شــکل داد و موفقیت هــای نظــام نیــز بــر 
آن اســاس بــوده اســت، ســازگار نیســت. نظریاتــی کــه در حــوزه علــوم انســانی مطــرح 
اســت انســان را یــک موجــود مــادی می داننــد و نــه یــک بنــده و عبــد الهــی کــه بایــد 

در راســتای ســعادت الهــی حرکــت کنــد.
ــد و  ــه انســان ها را اهــل فکــر نمی دان ــر یــک تفکــری اســت ک ایــن نظریه هــا مبتنــی ب
یــک نــگاه خاصــی دارد؛ ماننــد نظریــه فمینیســم کــه در جامعــه فعلــی مــا متأســفانه 
آثــار زیــادی داشــته اســت و در مســائل زندگــی و شــغلی زنــان، اتفاقــات تلخــی را رقــم 
زده اســت. ایــن تفکــر، تفکــری نیســت کــه بــا ارزش هــای دینی هم ســاز باشــد و اســالم 
بــرای همــه انســان ها ارزش را بــه تقــوا می دهــد، امــا پایه هــای تفکــری فمینیســم 
تســاوی زن و مــرد را می خواهــد و آرامــش زندگی هــا را از بیــن بــرده اســت و آمــار طــالق 

را بــاال بــرده و ایــن تفکــری اســت کــه در علــوم انســانی اســالمی جایــی نــدارد.

آیا رؤسای دانشگاه ها دغدغه تحول در علوم انسانی دارند؟
بایــد ببینیــم کــه بــرای کدام یــک از اســتادان دانشــکده های الهیــات و گروه هــای 
علمــی، ضــرورت ایــن تحــول بــه خوبــی روشــن اســت؟ شــاید در مقــام ســخن مســئله 
ــخص  ــد، مش ــرورت رخ نمی ده ــن ض ــار ای ــی در کن ــار عمل ــی آث ــا وقت ــد ام ــن باش روش
می شــود ضرورتــش نــه تنهــا روشــن نیســت کــه مخالفانــی هــم دارد و بایــد ببینیــم کــه 
مســئله تحــول دغدغــه چــه کســانی اســت. امــروزه رؤســای دانشــگاه ها اصــاًل دغدغــه 
تحــول را دارنــد؟ آیــا دانشــکده های الهیــات چنیــن دغدغــه ای دارنــد؟ ظاهــرًا اینطــور 
نیســت و هریــک از مــا در گروه هــای درســی ای هســتیم و دنبــال ارتقــا می گردیــم و 

ایــن همــه مقالــه چــاپ می کنیــم امــا اینهــا چــه خروجــی دارد؟
از رئیــس مرکــز پایــگاه جهانــی اســالم یــک آمــاری دیــدم کــه خیلــی عجیــب بــود. ایشــان 
ــاوری  ــم و فن ــت های کالن عل ــی از ارکان سیاس ــانی یک ــوم انس ــول عل ــود: تح ــته ب نوش
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری اســت. امــا پژهشــگران علــوم انســانی کــه در دهــه گذشــته 
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در  هجــری  دوم  قــرون  در  نمی شــناخت،  را  کاغــذ  غربــی  اروپــای  کــه  زمانــی 
ســرزمین های اســالمی بهتریــن کاغــذ چــاپ می شــد کــه در دو قــرن بعــد بــه مناطــق 
دیگــری ماننــد اســپانیا و … راه یافــت؛ شــیمی از ابداعــات دانشــمندان مســلمان 
اســت و جابربــن حیــان آن را ایجــاد کــرد؛ در قلمــرو صنعــت هــم مســلمانان کارهایــی 
کردنــد کــه بعدهــا تکمیــل شــد؛ مثــال ســاعت های آبــی نــزد مســلمانان رواج داشــت، 
آســیاب بــادی قبــل از اروپــا در جوامــع اســالمی رایــج بــود، در قلمــرو ریاضیــات هــم 

ــد و علــم جبــر توســط خوارزمــی ایجــاد شــد. مســلمانان پیــش قــدم بودن
بــه عنــوان دو  ابــن ســینا  و  رازی  از محمــد  رنگــی  قلمــرو پزشــکی، دو تصویــر  در 
دانشــمند متقــدم مســلمان در یکــی از دانشــگاه های فرانســه نصــب شــده اســت. 
ــان التیــن ترجمــه شــده و  ــه زب الحــاوی بزرگتریــن دایــرة المعــارف طبــی اســت کــه ب
ــون  ــم قان ــینا ه ــن س ــود. ای ــکی ب ــوزه پزش ــاب در ح ــن کت ــرن معتبرتری ــن ق ــا چندی ت
را در طــب نوشــت کــه از کتــب مرجــع پزشــکی اســت. بــه هــر حــال مســلمانان تــا 
قرن هــا مرجعیــت علمــی داشــتند ولــی وقتــی اهتمــام بــه دیــن کــم شــد و حاکمــان 
کشــورهای اســالمی بــه جــای عمــل بــه دیــن بــه سیاســت های ظالمانــه و اســتثمار 

مــردم پرداختنــد، مســلمانان دچــار افــول شــدند.
البتــه بعــد از انقــالب توجــه بــه علــم در کشــور مــا بیشــتر شــد، گرچــه دشــمنان فشــار 
زیــادی آورده انــد تــا کشــور مــا نتوانــد اســتقالل علمــی داشــته باشــد. امــروز در شــورای 

ناسازگاری آموزه های مسیحیت با عقل

دقیــق اســت؛ چــون قــرآن کــه ســفره ای پــر از نعمت هــای الهــی اســت مــورد غفلــت مــا 
واقــع شــده و از آن غافــل هســتیم. بلــه، قرائــت می کنیــم و ترجمــه هــم می خوانیــم 
امــا کســانی ماننــد عالمــه طباطبایــی چــه تحولــی در حــوزه فهم قــرآن و علوم انســانی 

ایجــاد کــرد و مــا چــه کردیــم؟
البتــه کــه شــاگردان عالمــه طباطبایــی ماننــد آیــت اهلل جوادی آملــی و … قدم هــای 
بزرگــی برداشــتند و نمی خواهــم زحماتشــان را نادیــده بگیــرم اما مدیران دانشــگاه ها 
و … ضــرورت ایــن تحــول را درک نکرده انــد و دغدغــه ندارنــد؛ چــون مســئله آنهــا 
ــکل  ــوب ش ــان خ ــن گفتم ــه ای ــد ک ــن باش ــش ای ــاید دلیل ــت و ش ــدی نیس ــی ج خیل
نگرفتــه اســت. بایــد مبانــی را بحــث کنیــم و ببینیــم چیســتی ایــن تحــول در علــوم 
ــد  ــه چــه معنــا اســت و بای ــد ببینیــم علــوم انســانی اســالمی ب انســانی چیســت؟ بای
ببینیــم از آیــات قــرآن چطــور بایــد در روانشناســی و… اســتفاده شــود؟ آیــا ایــن کارهــا 
ــا در  ــت ام ــمند اس ــده ارزش ــیده ش ــه کش ــی ک ــن زحمات ــر. ای ــت؟ خی ــواب داده اس ج

ــر آن کار بــزرگ، بســیار انــدک اســت. براب
ــرای جمعــی  ــد ب البتــه کــه الزم نیســت همــه اســتادان را هــم درگیــر کنیــم، بلکــه بای
دغدغــه ایجــاد کنیــم و آنهــا را بــه ایــن امــر اختصــاص دهیــم و ذهــن آنهــا را بــه ایــن 
ــه  ــری چ ــم رهب ــام معظ ــب، مق ــه در مرات ــم ک ــد ببینی ــپس بای ــم. س ــوف کنی کار معط
می گوینــد. مقــام معظــم رهبــری می گوینــد علــوم انســانی فعلــی بایــد بــا مســائل 
کشــور درگیــر شــود. بلــه، جمعــی کــه بــه کشــورهای غربــی می رونــد و تحصیــل و رشــد 
می کننــد، طبیعــی اســت کــه از آن شــرایط تأثیــر می پذیرنــد؛ چــون ضــرورت کار بــرای 
آنهــا روشــن نیســت و بایــد مراتــب تحــول از غنی ســازی، بومی ســازی، روزآمــدی و 
بعــد اسالمی ســازی مــورد بحــث قــرار بگیــرد؛ مخصوصــًا بایــد بــه بیانیــه مقــام معظــم 
رهبــری در گام دوم بایــد توجــه شــود کــه مقــام معظــم رهبــری هــم در مــورد اهمیــت 
آن تأکیــد کردنــد و ایــن می توانــد یکــی از خاســتگاه های ایــن تحــول باشــد و بایــد 
بــه خوبــی ایــن بیانیــه تحلیــل شــود تــا تأثیــر خــود را در مراتــب تحــول داشــته باشــد.

حممد حممدرضایی 
استاد فلسفه دانشگاه هتران
در نشست »اهلیات و علوم جتریب«
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مابعدالطبیعــه پرداختنــد در حالــی کــه مــا بــا روش علمــی نمی توانیــم نســبت بــه 
ماوارءالطبیعــه اظهــار نظــر کنیــم، بــه خصــوص اینکــه علــم چیــز ثابتــی نیســت و 
دائمــا در حــال تغییــر و تحــول اســت؛ امــروز در حــوزه علــم، قائــل بــه انقالبــات علمــی 

ــه در شــود. ــا نســبیت از میــدان ب ــه نیوتــن ب هســتند و ممکــن اســت نظری
اینکــه در مــاورای ایــن عالــم خــدا هســت یــا نیســت، اساســا بــا قوانیــن فیزیــک 
اگــر دانشــمندان علــوم مختلــف جــای  و ریاضــی قابــل کشــف نیســت، بنابرایــن 
فیلســوف بنشــینند، نتایــج نادرســتی در پــی دارد؛ مثــال نظریــه دارویــن مطــرح کــرد 
کــه بشــر در اثــر تکامــل موجــودات ایجــاد شــده اســت و هیــچ خالقــی وجــود نــدارد؛ 
ایــن تفکــر مغالطــه می کنــد کــه خــارج از جریــان تکامــل، هیچ موجــود مــاوراء طبیعت 
و خــدا و طــرح و تدبیــری نیســت؛ اینجــا دانشــمند از حــوزه علــم خــارج شــده و دارد 
قضــاوت می کنــد، یــا مثــال نظریــه انفجــار بــزرگ را مطــرح می کننــد و از آن نتیجــه 
می گیرنــد کــه خدایــی وجــود نــدارد؛ ایــن مســئله هــم اذعــان بــه تجربه گرایــی و 
ماتریالیســت و پــا را فراتــر از علــم گذاشــتن، اســت زیــرا علــم حــق ورود بــه حیطــه 

بیــرون از تجربــه را نــدارد.
برخــی طبیعت گــرا و ماتریالیســت بــوده و معتقدنــد فقــط همیــن طبیعــت وجــود 
دارد؛ قــرآن نیــز اشــاره فرمــوده اســت کــه برخــی فقــط قائــل بــه همیــن حیــات دنیــا 
ْهــُر« یعنــی 

َ
 الّد

َّ
ْنَیــا َنُمــوُت َوَنْحَیــا َوَمــا ُیْهِلُکَنــا ِإال

ُ
 َحَیاُتَنــا الّد

َّ
هســتند »َوَقاُلــوا َمــا ِهــَي ِإال

زندگــی مــا خالصــه در همیــن حیــات دنیاســت.
در مــورد رابطــه علــم و دیــن اقســامی وجــود دارد؛ یــک دیــدگاه ایــن اســت کــه، علــم 
و دیــن دو شــیوه بیــان یــک واقعیــت هســتند، دیــن ممکــن اســت در مــورد حقایقــی 
ســخن بگویــد کــه علــم هــم اظهــار نظــر می کنــد ولــی هــر کــدام شــیوه خــاص خــود را 
دارنــد؛ گالیلــه بیــان کــرده کــه طبیعــت و متــن مقــدس، دو راه همتــرازی هســتند کــه 
انســان را بــه خداونــد رهنمــون می کننــد لــذا اختالفــی میــان اینهــا نیســت و خــدا هــم 

خالــق طبیعــت و هــم متــن مقــدس اســت.

امنیــت، حــق وتــو کــه قانــون جنــگل اســت، وجــود دارد و اســتعمارگران دنبــال منافع 
خــود هســتند و همیــن قدرت هــا مانــع پیشــرفت مــا هســتند، اجــازه فــروش نفــت و 

برگردانــدن ســرمایه بــه کشــور را نمی دهنــد و زورگویــی می کننــد.
ــا همــان توحیــد اســت و توحیــد در حقیقــت،  ــه معنــای خداشناســی و ی الهیــات ب
ســبک زندگــی موحدانــه اســت و متفکــران از دل توحیــد ســایر اعتقــادات را هــم 
بیــرون می آورنــد. خداونــد چــون حکیــم و عالــم اســت، پــس بایــد بهشــت و جهنمــی 
هــر جهــت،  بــه  یعنــی  بفرســتد،  مــا  بــرای  را  امامانــی  و  پیامبــران  و  باشــد  کار  در 

آموزه هــای اعتقــادی دیگــر هــم ریشــه در توحیــد دارد.

تفاوت تجربه و عقل
ــا دو جریــان عقــل گرایــی و تجربه گرایــی حاکــم شــد، دکارت  بعــد از رنســانس در اروپ
کــه پــدر فلســفه جدیــد اســت مــروج تفکــر عقل گرایــی بــود و معتقــد بــود کــه مــا از راه 
اســتدالل عقلــی می توانیــم حقایقــی را کشــف کنیــم ولــی تجربه گرایــان معتقدنــد کــه 
همــه معرفــت از تجربــه شــروع شــده و بــه آن ختــم می شــود و چیــزی بیــرون از ایــن 
را قبــول نداریــم و ســایر منابــع معرفــت را نفــی کردنــد. تجربــه خــوب اســت ولــی مــا 
نمی توانیــم علــم را منحصــر بــه تجربــه کنیــم، ضمــن اینکــه ایــن رویکــرد مشــکالتی 

بــرای بشــر ایجــاد کــرد.
برخــی متفکــران ایــن حــوزه بیــان کردنــد کــه آزمایــش و مشــاهده صرفــا تنهــا راه 
کســب معرفــت اســت و اگــر چیــزی در ایــن دو نگنجــد بایــد انــکار شــود. در حــوزه 
روان شناســی، جامعه شناســی و فیزیــک هــم ایــن نــوع تفکــر ســایه گســتراند و از دل 
آن علم گرایــی رشــد کــرد؛ علم گرایــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــا می توانیــم بــا ایــن 
ــرد از  ــی ایجــاد ک ــه ایــن رویکردهــا معضالت ــی ک روش مشــکالت را حــل کنیــم، در حال

ــار گذاشــته شــد. ــوم کن ــره عل ــوم دینــی از دای ــه اینکــه عل جمل
ــه تبییــن مبانــی  ــر اســاس روان شناســی و جامعه شناســی ب ــد و دورکیــم ب مثــال فروی
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ــذا فلســفه های اخــالق  همــه تصمیم گیری هــا ایــن مســئله را مدنظــر قــرار دهیــم. ل
ــد بیــان شــده اســت. برخــی می گوینــد هــر  ــرای تعییــن خــوب و ب ــا ب متعــدد در دنی
چیــزی ســود و لــذت مــادی دارد، خــوب و هــر چیــزی نــدارد، بــد اســت. اگــر رابطــه 
ــر  ــر همیــن اســاس، اگ ــد اســت. ب ــه ب ــر ن ــا فــالن کشــور ســود دارد، خــوب اســت و اگ ب
چیــزی منفعــت دارد حاضرنــد هــزاران انســان را از بیــن ببرنــد تــا منافــع آنــان تامیــن 
شــود ولــی آیــا فضیلت هــای اخالقــی و ایثار و از خودگذشــتگی با ســودگرایی ســازگاری 

ــا مــا فقــط لــذات مــادی و ســود دنیــوی داریــم؟ دارد؟ آی
دیــدگاه دیگــر قدرت طلبــی اســت، یعنــی هــر چیــزی کــه قــدرت مــادی مــرا افزایــش 
دهــد، خــوب و هــر چیــزی خــالف آن باشــد بــد اســت. االن شــورای امنیــت حــق وتــو 
را بــه رســمیت شــناخته اســت و هــر کســی کــه قــدرت و ســالح بیشــتری دارد، حرفــش 

حاکــم اســت ولــی آیــا بایــد معــارف دینــی و فضائــل اخالقــی را قربانــی قــدرت کنیــم؟
دیــدگاه دیگــر اینکــه علــم و دیــن دو حــوزه مختلــف هســتند و هــر دو بــرای بشــر الزم 
بــوده و تعارضــی هــم بــا هــم ندارنــد. البتــه در مســیحیت باورهایــی ماننــد الوهیــت 
عیســی و تثلیــث و گنــاه ذاتــی انســان وجــود دارد کــه بــا علــم و عقــل ناســازگار اســت 
ــا هــم ناســازگارند ولــی مــا ناســازگاری بیــن علــم  ــذا ترویــج کردنــد کــه علــم و دیــن ب ل
ــا آن محتــاط برخــورد  و دیــن در اســالم  نداریــم، اگــر نظریــه ای بــه اثبــات نرســیده ب
می کنیــم و اگــر چیــزی در دیــن باشــد کــه خــالف علــم و عقــل اســت، آن را تاویــل 
ــا دو  می کنیــم ماننــد یــداهلل. پــس بایــد بــه هــر دو تمســک کنیــم و ماننــد کبوتــری ب
بــال پــرواز کنیــم؛ همــه چیــز را نمی تــوان بــا نــگاه صــرف دنیــوی تفســیر و تبییــن کنیــم 

زیــرا خــدا و عالــم دیگــری هــم وجــود دارد.

در قــرآن بیــان شــده کــه خداونــد زمیــن را گهــواره قــرار داده و الزمــه گهــواره ایــن اســت 
کــه حرکــت آرامــی داشــته باشــد. قــرآن بــه شــیوه خــاص خــود در مــورد حرکــت زمیــن 

اشــاره کــرده اســت و بعدهــا دانشــمندان، حرمــت زمیــن را کشــف کرده انــد.
دیــدگاه دوم ایــن اســت کــه هــر قــدر علــم بیشــتر پیشــرفت کنــد، پــرده از رازهای طبیعت 
هــم بیشــتر برداشــته خواهــد شــد. خــدا فرمــوده کــه مــا همــه چیــز را زوج آفریدیــم و 

می بینیــم کــه زوجیــت گیاهــان در قــرن ۱۸ از ســوی دانشــمندان کشــف شــد.
ســومین دیــدگاه مکملیــت اســت یعنــی هــم دیــن و هــم علــم بــرای بشــر الزم اســت 
کــه  همانطــور  می دهنــد،  پاســخ  انســان  ســؤاالت  از  مجموعــه ای  بــه  کــدام  هــر  و 
نمی تــوان پاســخ همــه ســؤاالت را از دیــن بگیریــم، نمی توانیــم از علــم هــم بگیریــم؛ 
ــده اســت را  ــرای چــه خلــق ش ــود چیســت و ب ــت یــک موج ــدف و غای ــال اینکــه ه مث
نمی تــوان از علــم بــه دســت آورد. رابطــه غــذا و بــدن و بخش هــای مختلــف بــدن 
توســط پزشــکی کشــف می شــود ولــی پزشــکی نمی توانــد بگویــد کــه آیــا بعــد از مــردن، 
مــا زندگــی دیگــری داریــم یــا خیــر؟ هیــچ پزشــکی نمی توانــد بگویــد انســان بعــد از مرگ 
چــه وضعــی خواهــد یافــت. حتــی اگــر خــدا بــرای مــا غذاهــای حــالل و حــرام را اعــالم 
ــرای بــدن اظهارنظــر کنیــم. ــودن آن ب ــود، نمی توانســتیم در مــورد خــوب ب نکــرده ب

علم و ایمان مکمل هستند
برخــی فالســفه غربــی گفته انــد علــم و دیــن مکمــل  و الزم و ملــزوم هــم هســتند، 
اســتاد مطهــری هــم بیــان کــرده اســت کــه علــم و ایمــان متضــاد هــم نیســتند بلکــه 
مکمــل همدیگــر هســتند. از نظــر علــم، جهــان کهنــه کتابــی اســت کــه اول و آخــر آن 
مشــخص نیســت ولــی دیــن می توانــد اول و آخــر آن را روشــن کنــد، علــم، انقــالب 

ــت. ــالب درون اس ــان، انق ــرون و ایم ب
همــواره بایــد نگــران ایــن باشــیم کــه مــا چنــد دهــه ای بیشــتر در دنیــا نیســتیم و 
دنیــای دیگــری پیــش رو داریــم و هــر کار خیــر و بــد را خواهیــم دیــد، پــس بایــد در 
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ایشــان می گویــد محدثیــن در تفســیر بــا اســتفاده از روایــات بســنده کردنــد. روایــات 
ــه فقــط ســراغ  ــد. پاســخ مــا ایــن اســت مــا هــم محدثینــی ک را هــم از ســلف می گیرن
صحابــه و تابعیــن رفتنــد و روایــات را بــه معصــوم نرســاندند انــکار می کنیــم. مــا هــم 
می گوییــم کالم صحابــی بماهــو صحابــی حجــت نیســت. مــن می خواهــم بگویــم 
کاش ایشــان تفصیــل می دادنــد کــه مــا داریــم بــه پیــروان اهــل بیــت؟ع؟ اشــکال 
می گیریــم یــا روش ســنی ها را نقــد می کنیــم. اگــر منظورشــان روش سنی هاســت مــا 
هــم بــه آن انتقــاد داریــم ولــی در مکتــب اهــل بیــت؟ع؟ فقــط بــه صحابــه مراجعــه 
نمی شــود و اگــر اجمــاع را هــم حجــت می دانیــم بدیــن خاطــر اســت کــه کاشــف از 
ــه و  ــو صحاب ــن بماه ــه و تابعی ــوال صحاب ــه اق ــا ب ــکای م ــذا ات ــت. ل ــوم اس ــول معص ق

تابعیــن نیســت.

دو شرط استفاده از آیات محکمات برای تبیین متشابهات
بعــد ایشــان می فرمایــد: »و وقفــوا فیــا لــم یؤثــر فیــه شــئ ولــم یظهــر المعنــی ظهــورا 
ال یحتــاج إلــی البحــث« یعنــی محدثیــن در برخــورد بــا آیاتــی کــه ظهــوری ندارنــد 
توقــف کردنــد. خــب اگــر آیــه چنیــن ظهــوری نداشــته باشــد معنایــش ایــن اســت کــه 
آیــه متشــابه اســت. ممکــن اســت عالمــه بگویــد آیــه ظهــور نــدارد ولــی بــا ظهــور آیــه 
دیگــری آن را شــرح می دهیــم. اگــر واقعــا آیــه ای ظهــوری دارد کــه حجــت اســت و 
ــل  ــت را ح ــابه اس ــه متش ــری ک ــه دیگ ــک آی ــکل ی ــت او مش ــور حج ــا ظه ــم ب می توانی
کنیــم ایــرادی نــدارد و کســی انــکار نمی کنــد ولــی شــرطش ایــن اســت اوال ظهــوری کــه 
مــن از آیــه برداشــت کــردم مخالــف بــا اســتظهار معصــوم نباشــد، ثانیــا نــوع اهــل کالم 
ایــن ظهــور را بفهمنــد و ظهــور نوعــی باشــد؛ چراکــه قــرآن بــرای مــردم و بــه زبــان عامــه 

مــردم نــازل شــده اســت ولــی نیازمنــد شــرح اهــل بیــت؟ع؟ اســت.
پــس اگــر محدثــی در جایــی کــه آیــه ظهــور نداشــته اســت توقــف کــرد نــه تنهــا توقشــان 

وش قرآن بسندگی نقد ر
عالمه طباطبایی در املیزان

چنــد روش در تفســیر قــرآن داریــم؛ یکــی تفســیر بــه رأی کــه بســیار نکوهیــده اســت 
ــه ایــن  ــات مــردود اســت. روش دیگــر قرآن بســندگی اســت ب ــات و روای و از جانــب آی
معنــا کــه همــه علــوم را از قــرآن بفهمیــم. اکثــر علمــا قائــل بــه انــکار این روش هســتند. 
روش تفســیری دیگــر روش قرآن بســندگی در خــود قــرآن اســت یعنــی بــرای اینکــه 
ــه ایــن روش می گوینــد در  ــالن ب ــم. البتــه قائ ــه غیــر آن نداری ــاز ب ــرآن را بفهمیــم نی ق
فــروع احــکام یــا مســائل تاریخــی نیازمنــد بــه غیــر قــرآن هســتیم امــا بــرای فهــم قــرآن 

نیــاز بــه غیــر قــرآن و حتــی روایــات نداریــم.

روش عالمه طباطبایی در المیزان
ــد؟  ــل کردن ــد و عم ــل بودن ــیوه و روش قائ ــن ش ــه ای ــزان ب ــه در المی ــوم عالم ــا مرح آی
ادعــای مــا ایــن اســت؛ ایشــان بــه روش قرآن بســندگی در فهــم خــود قــرآن قائــل 
عبــارات  اآلن می خواهیــم  آوردیــم.  قبــل  را در جلســات  ایشــان  عبــارات  بودنــد. 
دیگــری از ایشــان را بخوانیــم و نقدهایــش را بیــان کنیــم. عبــارت ایشــان ایــن اســت: 
»فأمــا المحدثــون، فاقتصــروا علــی التفســیر بالروایــة عــن الســلف مــن الصحابــه و 
ــم  ــور و وقفــوا فیمــا ل التابعیــن فســاروا و جــدوا فــي الســیر حیــث مــا یســیر بهــم المأث
یؤثــر فیــه شــئ ولــم یظهــر المعنــی ظهــورا ال یحتــاج إلــی البحــث أخــذا بقولــه تعالــی: 

ــة«. ــا اآلی ــه کل مــن عنــد ربن ــا ب ــون آمن »والراســخون فــي العلــم یقول

سیدحمسن حسیین فقیه



سال پنجم  |  مشاره 47
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

مشاره 47  |  سال پنجم
مجادی الثاین 1443 هجری مقری

166167

ه د�ی�ش
ن
ا� ه د�ی�ش

ن
ا�

ــد  ــه بع ــت. نکت ــرده اس ــا ک ــم خط ــم می گویی ــا ه ــد م ــکار کن ــل را ان ــت عق ــی حجی کس
اینکــه آیــا معنــای حجیــت عقــل ایــن اســت بگوییــم همــه قــرآن قابــل فهــم اســت. 

پــس حــروف مقطعــه را چــکار می کنیــد؟

بــد نیســت بلکــه خیلــی هــم خــوب اســت. نظــر عالمــه ایــن اســت اگــر معنــای آیــه را 
نفهمیدیــد یــک آیــه دیگــر پیــدا کنیــد و مشــکل ایــن آیــه را بــا آن حــل کنیــد. ســوال 
ایــن اســت خــود آیــه ای کــه بــه عنــوان محکــم فــرض کردیــم محکــم اســت یــا نــه و آیــا 
مشــکل آیــه متشــابه را حــل می کنــد یــا خیــر. اگــر واقعــا محکــم و متشــابهی داشــتیم 
کــه آیــه محکــم، کامــال زمینه ســاز صراحــت در آیــه متشــابه شــد می پذیریــم ولــی واقعــا 
ــه  ــرد. از کجــا معلــوم آن چیــزی ک ــا محکمــات حــل ک می شــود همــه مشــتابهات را ب

محکــم می دانــم ایــن متشــابه را روشــن می کنــد.
ّمُ 

ُ
ْنــَزَل َعَلْیــَك اْلِکَتــاَب ِمْنــُه آَیــاٌت ُمْحَکَمــاٌت ُهــّنَ أ

َ
ــِذي أ

َ
آیــه قــرآن می فرمایــد: »ُهــَو اّل

ــُه  ــاَبَه ِمْن ــا َتَش ــوَن َم ِبُع ــٌغ َفَیّتَ ــْم َزْی ــي ُقُلوِبِه ــَن ِف ِذی
َ
ــا اّل ّمَ

َ
ــاِبَهاٌت َفأ ــُر ُمَتَش َخ

ُ
ــاِب َوأ اْلِکَت

اِســُخوَن ِفــي اْلِعْلــِم َیُقوُلــوَن   اهلُل َوالّرَ
َّ

ِویَلــُه ِإال
ْ
ِویِلــِه َوَمــا َیْعَلــُم َتأ

ْ
اْبِتَغــاَء اْلِفْتَنــِة َواْبِتَغــاَء َتأ

ْلَبــاِب«. قــرآن در برخــورد بــا آیــات 
َ ْ
وُلــو األ

ُ
 أ

َّ
ــُر ِإال

َ
ّک

َ
َنــا َوَمــا َیّذ  ِمــْن ِعْنــِد َرّبِ

ٌ
ــا ِبــِه ُکّل آَمّنَ

ــا احتیــاط حرکــت می کنــد. ممکــن اســت کســی بگویــد؛ اگــر کســی  متشــابه خیلــی ب
بــرای طلــب فتنــه از مشــتبهات پیــروی می کنــد مذمــوم اســت، مــا کــه دنبــال فتنــه 
ــا دنبــال تاویــل نیســتم، فقــط می خواهیــم اســتظهار کنیــم. اشــکال مــا  نیســتیم ی
ــه ایــن نحــو ســر از تاویــل و ابتغــای  ــه شــما چقــدر مطمئــن هســتید ب ایــن اســت ک

ــت. ــاط راه رف ــد بااحتی ــس از اول بای ــاورد، پ ــه درنی فتن
در ادامــه ایشــان فرمودنــد: »وقــد اخطــأوا فــي ذلــك فــان اهلل ســبحانه لــم یبطــل 
حجــة العقــل فــي کتابــه، وکیــف یعقــل ذلــك وحجیتــه انمــا تثبــت بــه«، یعنــی آقایــان 
محدثیــن در کارشــان خطــا کردنــد چــون خــدای متعــال حجیــت عقــل را در کتابــش 
ابطــال نکــرده اســت. چطــور قــرار اســت حجیــت عقــل ابطــال شــود در حالــی کــه 
حجیــت خــود کتــاب بــه وســیله عقــل اثبــات می شــود. مــن دو نکتــه راجــع بــه 
فرمایــش ایشــان عــرض می کنــم. نکتــه اول ایــن اســت؛ چــه کســی گفتــه کســانی 
کــه ســراغ روایــات می رونــد حجیــت عقــل را ابطــال کردنــد. اتفاقــا آیــا خــود عقــل 
نمی گویــد در فهــم قــرآن ســراغ کســانی بــرو کــه مصــون از خطــا هســتند. بلــه اگــر واقعــا 



کــــتاب مــــاه

است.  آرامش  دارد،  احتیاج  آن  به  بشر  که  چیزی  مهمترین 
در  وحی  ر اضطراب  و  تلاطم  از  که  است  این  در  انسان  سعادت 
وحی داشته باشد. این را تشکیل خانواده به انسان  امان و آرامش ر

می دهد؛ هم به زن و هم به مرد.

حــوزه نمایندگـــی ولی فقیـــه

   جـمعیـت هــالل احمـــر جمـهـوری اسالمــی ایران

ـاه
مـــــ

ب 
ــتا

کـــ


