در آســتانه حلول ســال جدیــد و تبلور
نوروز ملی و تقارن آن با میالدباســعادت
حضرت فاطمــۀ زهرا(ســام اهلل علیها)،
به نوبه خود انســانها را به فکر و اندیشــه
وا می گردنــد که از عظمــت این بانوی
بزرگ جهان هستی بدانند ،و گذران عمر
خود را با طرح معــارف اهل بیت(علیهم
السالم) و بهرهگیری از آموزههای ناب آن
انسانهای کامل ،به رشد و کمال مطلوب
جامعه اسالمی منتهی نمایند.

حال با این تفاسیر باید گفت تحویل ساعت
جان مهمتر از تحویل سال زمین است از
این رو همزمان با پیوند سال جدید با ایام
میالد پرخیر و برکت حضرت زهرا(ســام
اهلل علیها) شایســته اســت همــگان در
لحظۀ ســاعت تحویــل ســال زمین ،به

آمــوزه هــای راهبــردی که بــر مبنای
بازتولیــد آثار و تألیفات معظم له در قالب
تولیــدات فکــری و نظری بــه مخاطبان
ارائه می گردد،که تالش های بی شــایبۀ
دســت اندرکاران ماهنامه بلیغ در شماره
جدید بر بازشناســی آموزه های فاطمی و
بســط و گسترش سیرۀ عملی آن حضرت
منحصر شده اســت ،از این رو امید است
آثار و برکات تحقق ایــن مهم در جامعۀ
اسالمی موجبات رشد و تعالی روز افزون
مخاطبان ماهنامه و تسریع مطالبۀ تمدن
سازی نوین اسالمی را فراهم سازد.
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لیکــن طرح ســخنان اهــل بیت(علیهم
الســام) به ویژه آموزه های ناب حضرت
صدیقۀ کبری(ســام اهلل علیهــا) در ایام
نوروز و خرید لباس تقوا و خانه تکانی از
دل و جان و غبارزدایی از قلب با استفاده
از معارف ارزشــمند فاطمی ،عید نوروز را
به شــروعی برای حصول رشد و سعادت
مبــدل خواهد نمود و بهــار طبیعت را با
بهار رویش و بینش فاطمی عجین خواهد
ساخت.

حال با این اوصاف بهتر می توان به عمق
دغدغــه مندی و ســعی و تالش مدیران
و سیاســت گذاران پایگاه اطالع رســانی
دفتر حضــرت آیت اهلل العظمــی مکارم
شــیرازی(مدظله) در ترویج آموزه های
شــیعی به ویژه تسهیل انتقال آموزه های
بی بدیــل فاطمی با بهره گیــری از آراء
و اندیشــه های مرجع عالــی قدر جهان
تشــیع حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم
شیرازی(مدظله) رهنمون گردید.
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بنابراین در بهار فاطمی می توان با اهتمام
به رشــد و کمال یکدیگر برمحبت گرایی
تأکید ورزید زیرا بین نیکی و ســرخوش
بودن تمایزاتی بنیادین وجود دارد؛ بدین
نحوکــه برخی رفت و آمدهای خانوادگی
تنها با هدف رســیدن به خوشی صرف در
راســتای وقت گذرانی ســپری می گردد

هم چنیــن نباید فراموش نمــود برخی
آموزههــا در نــوروز هم چــون افراط در
خریــد و هجوم مردم بــه مراکز تجاری و
خرید اجناس و کاالهــای غیر ضروری و
لوکس ،مصرفگراییُ ،مدگرایی،چشــم و
هم چشمی ،که بعضاً منبعث از آموزههای
غربی به ویژه آموزه کریسمس در جوامع
غربی اســت نمیتواند موجبات رشــد و
تعالی انســان ها را فراهم سازد بلکه تنها
به ظاهر موجبات خوشی و وقت گذرانی و
خودنمایی را مهیا خواهد ساخت.
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از این رو می توان نوروز فاطمی را بســیار
متمایز از ســایر اوقات گذراند و با طرح و
انتقال معارف فاطمی و نیز تقویت صلهرحم
مؤثر و مطلوب ،در راستای حصول به نیکی
و دســتگیری از نیازمندان اقدام نمود .زیرا
صلهرحم مطلــوب و مورد تأکید اهل بیت
(علیهم الســام) به ویــژه حضرت صدیقۀ
کبری(ســام اهلل علیهــا) آن چنان که در
خطبه فدکیه نیز مشــاهده می شــود بر
ضرورت تحقق صلۀ رحم و واهتمام به این
مقولۀ مهم در قالب رفتارهای بســیار نیک
و به عنوان یک معروف معرفی شــده است
که توجه به مفهوم اصلی صله یعنی اتصال
میان آنها مورد توجه اســت ،تا رحمها به
یکدیگر متصل گردند و قرب و نزدیکی به
وجود آید.

لذا محوریــت این خــوش گذرانیها در
دیدوبازدیدها که بعضاً با اهمال کاریهایی
و روا شمردن برخی حرامها است صیانت
از برخی حریمها میان محرم و نامحرم را
به بهانه بهره گیری از شــادی و نشاط با
چالش های متعدد مواجه می سازد.

تحویل ســاعت جان خود اهتمام ورزند و
با حسابرســی از خود موجبات هدایت و
سعادت و دوری از غفلت از یاد و نام خدا
را برای خود رقم بزنند ،که بهترین معیار
برای تحویل جان ،کالم منبعث از پیامبر
اکرم(صلی اهلل علیه و آله) است که فرمود:
ــم یَ َّتع ِْظ ب ِ َت َغ ُّی ِر ال ُّدن َْیا
« أَ ْغ َف ُل ال َّن ِ
اس َم ْن ل َ ْ
ال إِلَى َحال؛ غافل ترین مردم آن
ِــن َح ٍ
م ْ
کسی اســت که از این همه تغیر و تحول
دنیا و دگرگون گشتنش از حالی به حالی،
عبرت نگیرد و اندرزی نشنود».

پیام تســلیت ّ
معظم له به مناســبت
درگذشت مرحوم فرج اهلل سلحشور

1394/12/11

پيام تسليت ّ
معظم له به مناسبت فقدان
اسفناك مرحوم آيت اهلل واعظ طبسى

حضور در انتخابات

از خداوند می خواهم به مسئولین توفیق
دهد تا نســبت به گذشته بهتر وارد عمل
شــده و در رفع مشــکالت مــردم تالش
نمایند
1394/12/07

حضور مردم در انتخابات

مــردم با حضــور گســترده و آگاهانه در
انتخابات رشــد عقالنــی و تعهد خود به

انتخابــات بحمداهلل با اســتقبال پرشــور
مردم و نظم و آرامــش كامل پايان يافت
و ملت ما از اين آزمون تاريخى ســربلند
درآمد ولــى براى حفظ اين نعمت رعايت
امورى الزم است
1394/12/12

مدعیان دروغی اسالم

از عجایبــی که اخیرا ً از ســوی جمعی از
سران عرب دیده شد این بود که نشستند
و تصویــب کردند که حــزب اهلل لبنان را
جزء گروه های تروریســتی بدانند همان
حزب اللهی کــه بزرگترین افتخار اعراب
است
1394/12/19

سخنرانی روز شــهادت حضرت زهراء
سالم اهلل علیها:

خارجی ها نمی توانند مشکالت اقتصادی
ما را حل کنند؛ نگاه مســؤوالن به درون
باشد .ازدواج باید آســان و طالق سخت

از فرزانگان و گذشــتگان ،آداب و رســوم
خوبی برای ما مانده که باید از آنها پیروی
کرد ،اما آداب خرافی همچون چهارشنبه
سوری هســت که توسط افراد نادان وارد
زندگی مردم شده است و همه باید از آن
اجتناب کنند.
1394/12/25

رونمایــی از پایــگاه تخصصی نقد
وهابیت
آنچــه وظیفه علمای دیــن و حوزه های
علمیه اســت ،مبارزه فکــری و فرهنگی
اســت و ما باید اثبات کنیــم اینها عوامل
بیگانه و افکارشان ضد اسالم است.

1394/12/25

توصیه های نوروزی ّ
معظم له به مردم
چشــم و هم چشــمی ها ،به رخ کشیدن
تشریفات ،مســابقه در تجمالت و تخریب
محیط زیســت کارهایی است که از نظر
اسالم ممنوع است و باید از آن خود داری
کرد

1394/12/26
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1394/12/15

اكنون نوبت تالش براى ّ
حل مشــكالت
است

چهارشنبه سوری از خرافات است
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ايــن عالم ربانــى عالوه بر نقش بســيار
مؤثــرى كــه در به ثمر رســيدن انقالب
اسالمى داشت در آســتان قدس رضوى
تحول بى ســابقه اى ايجاد كرد و چندين
برابر آنچه بود بر آن آستان مقدس افزود
تا زائران آن آستانه مقدسه در رفاه كامل
باشند

1394/12/08

1394/12/24
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آن فقید ســعید آثــار گرانبهایی در فیلم
هایی که زیر نظر او در موضوعات اسالمی
منعکس شــد به یادگار گذاشت .به یقین
این آثار در تاریخ اســام و شیعه ماندگار
خواهد بود

اســام را نشــان دادند .دشــمنان سعی
زیادی داشــتند تا در کشــور مــا ایجاد
اختــاف و مشــکل کننــد و حوادثی را
بوجــود بیاورند اما ملت ایــن اجازه را به
آنان نداد

شــود ،اما اکنون ازدواج مشــکل و طالق
آسان شده است؛ این بر عکس آن چیزی
است که اسالم می گوید

شیخ احمد الزین

حجت االسالم والمسلمین شهیدی ،رئیس بنیاد شهید

معاون فرهنگی حزب اهلل

حجت اإلسالم والمسلمین ذوالنور و آقای امیرآبادی

سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان های نظامی

رییس پلیس راهور ناجا
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روسای قبایل عراق در دیدار با ّ
معظم له

معاون دینی رئیس جمهور سودان
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کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و هفتم

موضــوع :قاعده ی اقدام بحث در قاعده ی اقدام اســت .خوب

بود قبل از شــروع بحث قاعده ی فقهیه را تعریف می کردیم از
این رو اکنون به سراغ تعریف آن می رویم .گاه سخن از مسائل

اصولی اســت و گاه سخن از قواعد فقهی و گاه مسائل فقهی و
در واقع ،قواعد فقهی برزخ بین آن دو است.

1394/12/08

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و هشتم

موضوع :قاعده ی اقدام بحث در قاعده ی اقدام اســت .مرحوم

عبد الفتاح مراغــی از علماء قرن ســیزدهم (متوفای )1250
کتابی به نام العناوین داررد که حاوی بسیاری از عناوین فقهیه
است .کتاب او عالوه بر عناوین فقهیه حاوی بسیاری از مسائل

فقهیه نیز می باشد و این عالمت آن است که معیار تفکیک در
آن زمان خیلی مشــخص نبوده است از جمله :مسأله ی والیت

حاکم شرعی را در آن ذکر کرده است.

1394/12/09

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و نهم

موضوع :فســخ مضاربه و دیونی که باقی مانده اســت بحث در
مســأله ی ســی و یکم از مضاربه می باشد .امام قدس سره در

موضــوع :فســخ در مضاربه و قاعده ی اقدام بحث در مســأله

النــاس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفســخ أو

ی ســی ام از مســائل مربوط به مضاربه اســت که مربوط به

االنفساخ أم ال؟ األشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ الى غير

احکامــی بر آن بار اســت .البته فرقی ندارد کــه ما مضاربه را

طلب المالك منه.

فســخ کردن مضاربه است .یعنی اگر مضاربه را فسخ کنند چه

خواستند بتوانند آن را فسخ کنند یا اینکه عقد الزم باشد ولی
طرفین توافق بر فســخ کرده باشند یا شــرط ضمن العقد در
مورد حق فسخ کرده باشند.

1394/12/10

کتاب المضاربه  -جلسه نود ام

موضوع :ایصال مال به دســت مالک بعد از فسخ مضاربه بحث

1394/12/01

این مســأله یک اصل و دو فرع دارد :مسألة ( 32اصل مسأله):

موضوع :دلیل بر قاعده ی اقدام و ارتباط آن با ال ضرر ســخن

التخلية بين المالك و ماله( ،بعد از فســخ یا حصول انفساخ بر

به ضــرر و زیان خود اقدام کند دیگران در قبال آن مســئول

بلکه مثال می تواند بگوید که ســرمایه ی او در فالن جا وجود

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و ششم

در قاعده ی اقدام اســت و در عنوان بحث گفتیم که اگر کسی

نیســتند .در جلســه ی گذشــته ده مورد از این موارد را ذکر

کردیم.

1394/12/02

ال يجب على العامل بعد حصول الفســخ أو االنفســاخ أزيد من
عامل الزم نیســت که ســرمایه ی مالک را به دست او برساند

دارد و مالک خودش برود و بردارد .عامل همین مقدار که مانع

را برطرف کند و اجازه دهد مالک به مالش برسد کافی است(.
1394/12/11
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در مســأله ی ســی و دوم از مســائل مربوط به مضاربه است.
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عقد جایــز بدانیم که در نتیجه طرفیــن ،هر یک هر وقت که

العامل ،لكــن ال ينبغي ترك االحتياط خصوصا مع فســخه و
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کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و پنجم

این مســأله می فرماید :مسألة  31لو كان في المال ديون على

کتاب المضاربه  -جلسه نود و یکم

این بحث را مطرح کردیم که آیا جعاله عقد جایز است یا الزم.

موضوع :بحث اخالقی :رســول خدا (صلــی اهلل علیه وآله) در

حدیثی نه آفت برای نعمت بر می شمارد که در جلسه ی قبل
برخی از آنها را توضیح دادیم ایشــان در ادامه می فرمایند :آفه

مشــهور و معروف این است که آن را عقدی جایز می دانند در

نتیجه عامل و جاعل هر زمان که خواستند می توانند از جعاله
دست بکشند و آن را فسخ نمایند.

الجمال الخيالء و آفة الحديث الكذب و آفه العلم ال ّنســيان.

1394/12/12

کتاب المضاربه  -جلسه نود و دوم

1394/12/17

کتاب المضاربه  -جلسه نود و پنجم

موضوع :هزینه ها عامل در مضاربه ی فاسده بحث ما در بخش

موضوع :مضاربه ی فاســده بحث در مســأله ی سی و سوم از

مســائل مربوط به مضاربه است که در آن از مضاربه ی فاسده

ســخن به میان آمده است :مسألة  33لو كانت المضاربة فاسدة

كان الربح بتمامه للمالــك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا

سوم از مســأله ی سی و سوم می باشــد .بخش اول در مورد

سود در مضاربه ی فاسده بود و بخش دوم در مورد اجرة المثل
عامل در مضاربه ی فاسده بود و بخش سوم در مورد ضمان در
مضاربه ی فاسده است.

بالمضاربــة ،و إال تتوقف على إجازته ،و بعد اإلجازة يكون الربح

له ســواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ،و للعامل
أجرة مثل عمله لو كان جاهال بالفســاد سواء كان المالك عالما

به أو جاهال بل لو كان عالما بالفســاد فاستحقاقه ألجرة المثل
أيضــا ال يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان ســهمه على
فرض الصحة مســاويا ألجره المثل أو أزيد ،و أما مع عدم الربح

أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد ال يبعد عدم استحقاقه

علــى األول ،و عدم اســتحقاق الزيادة عن مقدار ســهمه على

الثانــي ،و مع جهله به فاألحوط التصالح ،بل ال يترك االحتياط
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بــه مطلقا ،و علــى كل حال ال يضمن العامــل التلف و النقص
الواردين على المال ،نعم يضمن على األقوى ما أنفقه في السفر

على نفسه و إن كان جاهال بالفساد.

1394/12/15

کتاب المضاربه  -جلسه نود و سوم

موضوع :جعاله بحث در مســأله ی سی و سوم از مسائل مربوط
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به مضاربه اســت که مربوط به جایی اســت که مضاربه فاسد

باشد .بعضی مانند مرحوم صاحب عروه قائل هستند که شرایط
جعاله آســان تر از مضاربه اســت بدین معنا که ممکن اســت
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چیزی از منظر مضاربه فاســد باشد ولی از لحاظ جعاله صحیح
باشــد .بنا بر این بحث در این است که آیا می توان مضاربه ی
فاسده را تبدیل به جعاله کرد و آن را تصحیح نمود و در نتیجه

سود را طبق قرارداد تقسیم کرد؟

1394/12/16

کتاب المضاربه  -جلسه نود و چهارم

موضوع :جعاله بحث در مســأله ی سی و سوم مضاربه است و

به مناسبت ،بحث جعاله را مطرح کرده ایم .در نکته ی چهارم

1394/12/18

کتاب المضاربه  -جلسه نود و ششم

موضوع :بحث اخالقی :رســول خدا (صلــی اهلل علیه و آله) در

حدیثــی نه آفت بــرای نعمت های الهی بیان کرده اســت که
اکنون به بیان ســه آفت اخیــر می پردازیــم ... :و آفة الحلم

الدين الهوى .باید توجه داشت
السرف و آفة ّ
السفه و آفة الجود ّ
ّ

کــه تمام نعمت ها و مواهب الهی دارای آفت هایی اســت که
انسان باید مراقب آن آفت ها باشد .علم ،ایمان ،قدرت ،ثروت،

زیبایــی ،قهرمانی و همه ی نعمت ها دارای آفت اســت .بنا بر
این باید همواره مراقب این آفت ها بود و نگذاشــت که نعمت

تبدیل به نقمت شــود .این آفت ممکن است در یک لحظه رخ

دهد.

1394/12/19

کتاب المضاربه  -جلسه نود و هفتم

موضوع :مضاربه ی فضولی بحث در مســأله ی ســی و چهارم
از مســائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه اگر کسی بدون

اجــازه ی صاحب مــال ،با مال او مضاربه کنــد مثال مال او را
غصب کن و با دیگری قرارداد ببندد که با آن مضاربه کند .این

خود صوری دارد.

1394/12/24

رونمایی از نسخه های جدید
نرم افزارهای اندروید

اضافه نمودن تيزر پايگاه

اصالح عنوان اشتراک گذاري
امکان ايجاد فهرســت شخصي از مســائل (تعريف
موضوع و قرار دادن مطالب در آن موضوع)

امکان اشــتراک گذاري آيــات ،ترجمه،
تفسير به طور جداگانه در تفسير نمونه
امــکان رنگــي نمودن متــن ترجمه در
تنظيمات
هرگونــه انتقاد یا پیشــنهاد را از طریق
بخش تماس با ما ،یــا از طریق رایانامه

امکان اشتراک گذاري در نتايج جستجوي پيشرفته
تغيير رنگ متن سؤال و جواب در نمايش مسأله
اصالح برخي مطالب چپ چين در ليست
اصالح نمايش پاورقي

it@makarem.ir

با ما در میان بگذارید.
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عــدم نمايش تبليغات در صورتــي که در نرم افزار
ديگر آن تبليغ نمايش داده شده باشد.

امکان درج يادداشــت بــراي هر آيه در
ليست منتخب
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تغييرات نسخه ها عبارت است از:

امکان ايجاد فهرســت شــخصي از آيات
(تعريف موضوع و قرار دادن آيات در آن
موضوع)
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پس از تالش متخصصان برنامه نويســي نرم افزاري
اندرويد نســخه جديد نرم افزار هاي تفسير نمونه،
مفاتيح نوين ،پیام امام ،رســاله توضيح المســائل،
مناســک حج ،اســتخاره تک زبانه و چنــد زبانه،
استفئاتات ،مســائل مبتالبه و پيک احکام رونمايي
شد.

نمايش اعداد با فونت فارسي در فهرست،
ليست برگزيده و نتيجه جستجو

شاخصه های
راهبردی نوروز ملی
در بهارفاطمی از
منظرمعظم له

مطالعــه و تفكــر در چگونگى نظم جهان
طبيعت با درك و فهم هر گوشهاى از جهان
خلقــت ،ادراكات و حواس محــدود ما را با
نظم عالم و اسرار خلقت ،آگاه خواهد نمود .
ت
دليل آن هم روشن است ،ما در دل طبيع 
بزرگ شدهايم و با آن خو گرفتهايم ،و هرچه
ديدهايم و شــنيدهايم هميــن پديدههاى
ت نيز ما را در
طبيعــى بوده ،و همين طبيع 
اصل شناسائى خداوند يارى كرده است.

لیکن در اسالم ،اعياد بهدنبال اطاعت اوامر
مهم الهــى قرار دارد ،هم چــون عيد فطر
کــه می توان آن را جشــن اطاعت فرمان
حق نامید ،و یا عيد قربان که آن عید هم
اسالمی و در راستای اطاعت است ،که باید
آنها را عیــد واقعی نامید ،اگرچه هر روزى
كه انسان در آن گناه نكند و از صبحگاهان
تا آخر شب از معصيت پروردگار بپرهيزد آن
روز ،روز عيد او محســوب مىشود و به اين
بيان ،ما مىتوانيم تمام ايام سال را ايام عيد
خود قرار دهيم.
البته در اســام اعيادی ديگر ازجمله عيد
غديــر كه همــان عيد واليــت و منصوب
شدن اميرمؤمنان عليه السالم به خالفت و
جانشــينى پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله

ديد و بازديد و صله رحم و مالقات دوستان
و رفع كدورت ها و بيرون ريختن غم و اندوه
هــا از دل و آماده شــدن براى فعاليتهاى
مختلف ثمربخش در سال نو ،و مانند اينها؛
اين امور و مانند آن جنبههاى مثبت مراسم
نوروزى اســت ،از این رو .عيد نوروز ،عيدي
ملي است نه اسالمي ،لیکن یقیناً ميتوانيم
عيدي داشــته باشــيم که مطلوب اسالم و
مــورد رضايت امام زمان(عجــل اهلل تعالی
فرجه الشریف) باشد.
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جالب اينكه در مورد لباسهاى بهشتى تنها
سخن از رنگ سبز است ،شايد به اين دليل
كه از شادترين و زيباترين رنگهايى است
ت و آفرينش پيدا مىشود،
كه در عالم طبيع 
گياهان عموماً ســبزند و درياها و آبهاى
متراكــم گاه نيلگــون و گاه ســبز به نظر
مىرسد ،به همين دليل روح انسان آشنايى
زيادى با اين رنگ دارد و رنگ ســبز روح را

حقيقت اين است كه همه مردم جهان براى
خود روزهاى شادى خاصى دارند كه آن را
عيد مىنامند .اين روزها به مانند عيد نوروز
است كه تحول جالبى در جهان طبيعت رخ
مىدهد؛ گياهان مىخندند ،درختان شكوفه
مىكنند و حيــات و زندگــى در طبيعت
تجديد مىشود.

نكته قابل توجه اين كه مراســمى در نوروز
ميان مردم معمول اســت و به شكل سنت
ملى در ميان ايرانيان و كشــورهاى ديگرى
درآمده كه قســمت قابل مالحظهاى از آن،
در شــمار امورى است كه اسالم بر آن( ،به
صورت كلى) تأكيد نهاده است .مانند :نظافت،
خانهتكانى ،كمك به ارحام و بستگان و افراد
نيازمند و آبرومند براى تهيه لباس و وسايل
اوليه زندگى كه در سالهاى اخير در كشور
ما ايران به صورت سنت «هفته نيكوكارى»
درآمده است و بسيار پرثمر و مفيد است.
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بدون شک زيبائى و طراوت جالب درختان و
گياهان و گلها بر كسى پوشيده نيست كه با
زيبائى خيره كننده خود روح انسان را نوازش
مىدهند؛ قلب را آرام و در برابر فشــارهاى
شــديد زندگى به انسان تسكين مىدهند،
و به همين دليل هميشــه بيمارستانها را
با انبوهى از گياهان و درختان ،براى بهبود
حال بيماران ،تزيين مىكنند؛ و هميشــه
انسانها براى رفع خستگى و تجديد نيرو به
ت در ميان درختان و باغها و
آغــوش طبيع 
گندم زارها پناه مىبردهاند.

تأملی در چیستی ماهیت عید نوروز

با این اوصــاف باید گفت عيــد نوروز يك
عيد طبيعى در جهان آفرينش است؛ فصل
زمستان پايان مىگيرد ،بهار همراه با حيات
ت به فرمان خدا شــروع مىشــود،
طبيعــ 
شــكوفهها و برگ ها و گل ها بر شاخســار
درختان آشكار مىگردد و نشاط و جنبش
و حركت در تمام عالم حيات آغاز مىشود،
همگام و همراه شــدن با ايــن پديده عالم
آفرينش ،همگامى با سنتهاى الهى است.
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لذا چه خوب اســت به اطراف دور و نزديك
خودمان نگاهى تــازه بياندازيم .با ديدى نو
ت زمين بنگريم.
به جريان حيــات و طبيع 
فرض كنيم ما مانند ساكنان كرهاى غير از
زمين هستيم كه به هيچ وجه چنين تنوعى
در آنجا نديدهايم ،و اكنون براى نخستينبار
روى زمين مــي گرديم و زيبايىهاى آن را
در مىيابيم .مسلم است كه احساس ما در
اين ســفر جز حيرت و اعجاب عميق ،چيز
ديگرى نخواهد بود.

نوازش مىدهد ،بعضى از دانشــمندان رنگ
سبز را مسكن و آرام بخش مىدانند .که اوج
آن زیبایی را می تــوان در روزهای آغازین
ماه فروردین مشــاهده نمود کــه ابرهاى
ضخيمى صفحه آسمان نيلگون را پوشانده
و رگبار متناوبى بر كــوه و صحرا مىريزد،
زمينهاى تشــنه آبيارى شــده و گلها و
ن نوخاســته ،طراوت و زيبايى خاصى
گياها 
به خود مىگيرند ،نســيم روح افزايى كه با
رطوبت ماليمــى آميخته ،عطر گلها را به
هر سو پراكنده مىكند و به جهان طبيعت،
شكوه و زيبايى غير قابل توصيفى مىبخشد،
ت فعل خداست.
زیرا طبيع 

اســت وجود دارد که عيداهلل االكبر ناميده
شده است.

تبیین لغوی واژۀ«عید»
عید در لغت ،به معنای بازگشت است .ازاین
رو ،به روزهایی که مشکالت از قوم و گروهی
برطــرف می گــردد و در حقیقت ،آن قوم
شــکوه و افتخارها و پیروزی های نخستین
خود را باز می یابند ،عید گفته می شود.
در فرهنگ اســامی نیز از آنجا که آلودگی
ها برخالف فطرت انسان هاست ،آن گاه که
این آلودگی ها از میان می رود و انســان بر
آن غلبه می کند ،عید گفته می شــود .در
آیه ای که به آن اشــاره شد نیز از آنجا که
نزول مائده ،روز بازگشت به پیروزی و پاکی
و ایمان به خدا بوده ،حضرت مســیح(علیه
السالم) آن را عید نامیده است.
در روایتــی از حضرت علی (علیه الســام)
آمده است« :هر روزی که در آن گناه نکنی،
عید اســت ».این روایت به همین مضمون
از عید اشــاره دارد و با آن منطبق اســت؛
زیرا روز ترک گنــاه ،روز پیروزی و پاکی و
بازگشت به فطرت نخستین است.
لزوم بهره گیــری از آموزه های مثبت
عید نوروز

در نگرش اســام ،وجود معنويت در جامعه
از شاخصهاى مهم توسعه است .جامعهاى
كه از جهات مادى رشد يابد ولى از معنويت
تهى باشد ،جامعهاى توسعه نايافته و عقب
مانده است.
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عناصر معنوى در جامعه ،همان گســترش
عبوديت خدا ،حركت به سمت رشد و تعالى
از جمله مصادیق این مهم به شمار می رود.
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لذا توجهی که مردم در لحظه تحویل سال
پیدا می کنند و به مراکز مذهبی و مساجد
می روند و دست به دعا و نیایش برمی-دارند
از جملــه ضرورت های بهره گیری از جنبه
های مثبت عید نوروز است ،اینها همه مورد
تایید و سفارش دین مبین اسالم است.
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عید نوروز فرصــت کلیدی درارتقای
شاخصه های اخالقی
گفتنی است طبق روايتى كه در كتب معتبر
شيعه و اهل ســنت آمده ،پيامبر صلى اهلل
عليه و آله فرمودند«:انما بعثت التمم مكارم
ق ؛ من مبعوث شــدم (و از ســوى
االخال 
خداوند بــه پيامبرى برگزيده شــدم) كه
فضايل اخالقى را تكميل كنم».
طبــق اين حديث پر معنــا ،هدف از بعثت
پيامبر اســام صلى اهلل عليه و آله تكميل

محبت گرایــی؛ مهمترین ضرورت در
عید نوروز
نباید فرامــوش نمود شــيعيان على(علیه
الســام) بايد هم در بعد ايمــان و هم در
بعد عمل صالح ،همچون چراغى پرفروغ در
جامعه خود نور افشانى كنند .تا ديگران در
ســايه نور ايمان آنها هدايت شوند و اين
ت آنها در قلب ديگران
امر باعث نفوذ محب 
شود و در نتيجه موجب زينت و خرسندى
ائمه بزرگوار شوند.
از این رو شــاد کردن دل ها و دستگیری
از مســتمندان و یاری نیازمندان را از دیگر
الزامات عید نوروز اســت و یقیناً شاد کردن
مؤمنان عبادتی بزرگ اســت که جوشش
محبت و به جای آوردن صله رحم و تبدیل
شدن کینه و قهرها از دیگر آثار مثبت عید
نوروز به شمار می آید.
گناه زدایی اصل راهبردی در ایام نوروز
در تبیین این امر مهم باید در وهلۀ نخست
این پرســش را مطرح نمود که به راســتی
كدام جامع ه است كه آلوده به گناه ،خيانت،

اجتناب از تجمل گرایی
بی تردید مشــکالت جامعه ناشی از تجمل
گرایی و چشــم و هم چشمی های بیهوده
اســت ،امروزه اتومبیل هایی با قیمت های
میلیاردی و خانه های چند میلیاردی وجود
دارد ،لیکن در مقابل دختران زیادی سال ها
عقد کرده می مانند تا جهیزیه تهیه کنند..؛
در حالی که اگر ازدواجها مانند ازدواج علی و
فاطمه علیهماالسالم باشد ،چنین مشکالتی
درجامعه به وجود نخواهد آمد.
بدین ترتیب در عید نوروز مردم مسلمان ما
مراقب باشند این ایام به مسابقه تجمالت و
تشــریفات تبدیل نشود چرا که اگر زندگی
گرفتار تجمالت شد سنگین می شود.
زیرا شــرع مقدس اسالم با اسراف ،تبذیر و
تجمل گرایی موافق نیست ،و مردم باید این
امور را رها کنند و بدانند که زندگی هرچه
ساده تر باشد صفا و صمیمیت در آن بیشتر
است.
خرافــه زدایی ضرورت تحقق جامعۀ
عقالنی
باید اذعان نمــود روی آوردن به خرافات از
مهم ترین اشــتباهات راهبردی است زیرا
هرگــز نباید بر منطق بت پرســتانه عرب
جاهلیت حرکت کرد و اگر اینگونه با وقایع
پیرامونــی مقابله کنیم یقیناً بســیاری از

تأکید اسالم بر مقولۀ تفریح سالم
با تأمل در روایات بهخوبى می توان دریافت
كه اسال م هيچگونه مخالفتى با لذات حالل
نــدارد بلكه بر آن تأكيد نموده اســت ،زيرا
ح ســالم و لذات حالل ،روح را آرامش
تفري 
بخشيده و جسم را سالم مىكند و انسان در
پرتو آن مىتواند به بخشهاى مهم زندگى،
بهتر برسد.
هم چنین باید در نظر داشــت انسان مانند
ماشين آهنى نيست كه هر چه بخواهند از
ح و روانى دارد كه
او كار بكشــند ،بلكــه رو 
همچون جســمش خسته مىشود ،چنانكه
جسم به استراحت و خواب نياز دارد ،روح و
روان نيز به سرگرمى و تفريح سالم نياز دارد.
تجربــه نشــان داده كه اگر انســان به كار
يكنواخــت ادامه دهد بــازده كارش بر اثر
كمبود نشــاط تدريجا پاييــن مىآيد ،اما
پس از چند ساعت تفريح و سرگرمى سالم
چنان نشــاط كار در او ايجاد مىشــود كه
كميت و كيفيت كار هر دو فزونى مىيابند
و به همين دليل ســاعاتى كه صرف تفريح
مىشود كمك به ساعات كار است.
ولى مهم آن اســت كه خــط فاصل لذات
حالل و حرام روشــن گردد و اين آموزه ها

سخن آخر
در خاتمه باید گفت ایام عید امسال با با یاد
و نام حضرت فاطمه زهرا(ســام اهلل علیها)
آمیخته است؛ لذا در کنار اموری مانند دید
و بازید و صله ارحام ،کمک به نیازمندان و
امثال آن شایســته است در بعد آشنایی با
تاریخ اجمالی و اوصاف برجسته ی ،برترین
بانــوی جهــان فاطمه ی زهرا (ســام اهلل
علیها) ودر بعد دیگر توجه به مسائل مربوط
به حجاب و عفاف که هر دو از نظر اســام
مهم است.اهتمام ورزند .
امید است به برکت میالد باسعادت حضرت
فاطمه زهرا(ســام اهلل علیها) مشــکالت
اقتصــادی و اخالقــی و فرهنگــی جامعه
اســامی مرتفع گردد .و ان شااهلل در سال
جدید ،بســتر ازدواج جوانان فراهم باشد و
مشکالت مسکن و اشــتغال آن ها برطرف
شود.
امیدواریم در سایه لطف و عنایت آن بانوی
بزرگوار همه ما بتوانیم خادمان خوبی برای
اســام و مکتب اهل بیت(علیهم الســام)
باشیم و عظمت نظام و کشور را حفظ کنیم.
هم چنین شایسته است مردم مسلمان  ،و
متدین ایــران به این نکات که مورد عنایت
اســام و امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف) اســت بیش از پیش توجه کنند.
کــه اگر ما به این موضوعات توجه داشــته
باشــیم موجبات رضایت و خرسندی امام
عصــر (عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف) را
فراهم کرده ایم اما اگر عکس آن باشد قضیه
متفاوت خواهد بود.
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به عنوان نمونه در تاريخ زندگانى امام حسن
مجتبى (عليه السالم) مىخوانيم ،هنگامى
كــه :به نماز برمىخواســت ،بهترين لباس
هاى خود را مىپوشــيد ،سؤل كردند ،چرا
بهترين لباس خود را مىپوشيد؟ فرمود« :ان
اهلل جميل يحب الجمال ،فاجتمل لربى و هو
يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد؛خداوند

معنویت گرایی ضرورت کلیدی در ایام
نوروز

لذا با صراحت بايد گفت :هيچ مساله اخالقى
نيســت مگر اينكه اثر مفيد و سازندهاى در
زندگى مادى مــردم دارد ،و هيچ اعتقاد و
ايمان صحيحى پيدا نمىشود مگر اينكه در
ساختن يك جامعهاى آباد و آزاد و مستقل
و نيرومند سهم به سزايى دارد.

بنابراین ارتکاب به گناه نباید تبدیل به عرف
جامعه شــود بلکه باید گنــاه زدایی مورد
توجه قرار گیردکه در نهایت موجب حیات
جامعه میشــود با این تفاسیر آلودگی به
انــواع گناهان به نام عید از دیگر مســائلی
اســت که باید مراقب آن بــود ،عیدی که
می تواند عامل نشاط شود را نباید با برخی
مسائل تبدیل به صورتی نامناسب کرد.
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زیرا در اسالم استفاده كردن از زيبائي هاى
طبيعت ،لباس هاى زيبا و متناسب ،به كار
بردن انواع عطرها و امثال آن ،نه تنها مجاز
شــمرده شده ،بلكه به آن توصيه و سفارش
نيز شــده اســت ،و روايات زيادى در اين
زمينه از پيشــوايان مذهبى در كتب معتبر
نقل شده است.

لذا این پيروى عاقالنه اســت که مثل آبا و
اجــداد و نياكان ما ايرانيــان و به طور كلى
فــارس زبانها ،در ايام عيــد نوروز به خانه
تكانى درون و بــرون  ،صله رحم و اهتمام
به شادىهاى مشروع صورت گیرد یقیناً اين
آداب ،آداب خوبى است .و بر همين اساس
مــا در اين آداب خــوب و معقول از نياكان
خود پيروى مىكنيم.لیکن آداب و ســنت
گذشتگان به صرف اين كه متعلق به نياكان
بوده ،الزم االجرا نيست ،بلكه تنها آن دسته
از آداب و رســومى صحيح اســت كه مورد
تأييد عقل و دين باشد.

در سوی دیگر مسائل اخالقى و انسانی در
ت
ارتباط مستقیم با جهان آفرينش و طبيع 
قرار دارد ؛ مســأله شكرگزارى (شكر منعم)
و خضوع در مقابل خداوند و رضا و تســليم
در برابر فرمان او و تواضع و فروتنى ،ايثار و
فداكارى ،محبت و حســن خلق ،همدردى
و همدلــى و مانند آن و پاكســازى قلب از
هرگونه ناپاكى و آلودگى ،و مدارا با خويشتن
در برابر تحميل و فشــار بر خود و امثال آن
و نیز عدم اسراف و تبذير و تخريب مواهب
الهى و مانند آن از جمله رویکرهای تقویت
آموزه های اخالقی در جامعه است.

لذا پيــروى احمقانه یعنی تبعیت از برخى
از آداب و رســوم نيــاكان کــه نماد ضالل
مبين و گمراهى آشكار است؛ مانند مراسم
چهارشنبه سورى كه غير از بدبختى سودى
ندارد .چه بســيار جوانانى كه در پى همين
تقليد غير معقول چشمان خود را از دست
دادند! چه تعداد عزيزانى كه شركتشان در
اين مراســم خرافى جز ســوختن چهره و
بدنما شــدن صورت ،ثمرهاى نداشته است؛
ت مىكشــند با
به گونهاى كه اكنون خجال 
آن چهره در انظار عموم حاضر شــوند! چه
افرادى كــه در پى انفجارهاى بىهدف و از
روى هــوا و هوس ،دســت و پاى خود را از
دســت دادهاند! چه خانههايى كه در آتش
سوخت! چه بيماران قلبى كه بر اثر صداى
انفجارهــاى مهيب ناگهانــى راهى جهان
آخرت شدند! آرى اين نوع پيروى از نياكان،
پيروى احمقانه اســت و انسان عاقل به آن
تن نمىدهد.

بنابراین تجدید قــوا از دیگر ضرورت های
عید نوروز است و اسالم نسبت به انجام این
امور و تفریح کردن تاکیدات و توصیه هایی
دارد که نباید نســبت به این امور مثبت بی
توجهی کرد .از این رو برخالف تفکر برخی
روشــنفکران غرب زده ،اسالم با سرگرمی
ســالم مخالف نیست و کســی نگفته است
سرگرمی سالم و استراحت حرام است؛ بلکه
اســتراحت و سرگرمی برای تامین معاش و
عبادت به انسان نشاط می دهد.
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بدیهــی اســت گل عید را بایــد چید و از
خارهــای آن پرهیز کرد ،لــذا بایدبه نکات
مثبت عید نوروز همچون خانه تکانی ظاهر
و باطن و رعایت بهداشت یکی از آثار خوب
عید نوروز اســت ،در کنار رعایت نظافت و
بهداشــت ظاهری ،زدودن رذائل اخالقی و
خانه تکانــی درون نیز باید مورد توجه قرار
گیرد و اسالم موافق این مساله است.

زيبــا اســت و زيبائى را دوســت دارد و به
همين جهت من لباس زيبا براى راز و نياز
با پروردگارم مىپوشم ،و هم او دستور داده
اســت كه زينت خود را به هنگام رفتن به
مسجد برگيريد».

فضايل اخالقى در جامعه اســامى اســت.
ق اسالمى تا اين درجه از
براســتى اگر اخال 
اهميت است ،بايد براى پياده كردن آن در
وجود خويش و جامع ه تالشى مضاعف انجام
داد.

نفاق ،دزدى ،ظلم ،تنبلى و مانند آنها بشود
و اين جامعه آباد و پر بركت باشد .به راستی
كدام جامعه است كه روح تعاون و همكارى
را از دســت دهد و جنگ و نزاع و خونريزى
را جانشين آن ســازد و زمين هاى خرم و
سرســبز و وضع اقتصادى مرفهى داشــته
باشد .هم چنین به راستی كدام جامعه است
كه مردمش آلوده انواع هوس ها باشــند ،و
در عين حــال نيرومند و پا بر جا در مقابل
دشمنان ايستادگى كنند.

مشکالت حل می شود.

بهانهاى براى هوسرانان و عياشان نگردد.

تبعات و پیامدهای
والیت ستیزی در
آموزه های فاطمی از
منظر معظم له

باید اذعان نمود مقام ايمان و رضا و تسليم
در حضرت فاطمه زهرا(ســام اهلل علیها)
ايجــاب مى كند كه تمامى آالم و دردها و
غم هاى جانسوز خود را به دست فراموشى
بسپارد و تنها از رضاى خدا ،از پيامبر (صلى
اهلل عليه وآله) ،از ولى او ،و از آينده اسالم و
مسلمين سخن بگويد[ ،]1لذا آن حضرت
در خطبه اى جانســوز در برابر زنان مدينه
[ ]2سخنان خود را فقط بر محور خالفت
و امامت استوار نمود ،با آن كه بانوى اسالم
مظالم زيادى بر او رفته بود و مناســب بود
دادخواهى كند ]3[،ولى نه دادخواهى كرد
و نه لب به شكايت گشود ،هر چه گفت از
على (عليه الســام) گفت ،از خالفت و از
مصالح مسلمين گفت]4[.

گفتنی اســت عــده اى معتقدنــد منظور
از واليت  ،محبت و دوســتى و عشــق به

بنابراین در يك سوى مفهوم واليت  ،ولى
و امام و رهبر اســت كه بــه هدايت خلق،
تقویت هوشــیاری امت در مقابل خطرات
و توطئه ها واحقاق مطالبۀ ستمديدگان...
مى پردازد و در ســوى ديگر مردم هستند
كه بايد سعى كنند گفتار و كردار و عقايد
و افكارشــان منطبق بر نظريات و انديشه
هاى آن بزرگواران باشد ]16[،لذاقطعاً مراد
از والیت سرپرستی و امامت است نه مساله
دوستی]17[.
سکوت خواص بی بصیرت؛ لکۀ ننگ
غصب خالفت
حضرت زهرا (ســام اهلل علیها) در خطبۀ
آتشین خود در برابر زنان مدینه در فرازی
فرمودند؛چقدر زشــت است شكسته شدن
شمشيرها (و ســكوت در برابر غاصبان) و
بازى كردن بعد از جد (و به شوخى گرفتن
سرنوشــت اسالم و مسلمين) و كوبيدن بر
ســنگ (و كار بى حاصل كردن) و شكافته
شدن نيزه ها (و تســليم در برابر دشمن)
و فســاد عقيده ،و گمراهى افكار ،و لغزش
اراده ها]18[.

او به همه آنها هشدار مى دهد كه داغ ننگ
غصب خالفت بر پيشــانى آنهایی مى ماند
كه سكوت كردند ]22[.
تکذیب والیــت علوی؛ انقطاع حیات
معنوی
حضرت صدیقۀ کبری (ســام اهلل علیها)
می فرماید؛ (آرى) بخدا ســوگند (اگر امر
خالفــت با علی (ع) بود) هــر گاه مردم از
جاده حق منحرف مى شدند آنها را با نرمى
و ماليمت به سوى منزل مقصود سير مى
داد..و در ايــن جا دنيا پرســت از زاهد ،و
راســتگو از دروغگو ،براى همه آنها روشن
مى شد]23[.
(و همان گونه كه خداوند فرموده)« :و اگر
اهل شــهرها و آبادى ها ايمان مى آوردند
و تقوا پيشــه مى كردند بركات آســمان و
زمين را بر آنها مى گشوديم ،ولى (آنها حق
را) تكذيــب كردند و ما هم آنان را به كيفر
اعمالشان مجازات كرديم»]24[.
در واقع بانوى اسالم (سالم اهلل علیها) اين
حقيقــت را به آنها يــادآورى مى كند كه
ارزش هــا در محيط اســام بعد از پيامبر
اكرم (صلى اهلل عليه وآله) دگرگون شــده،
و اين گروه از مهاجــران و انصار به خاطر
انحراف مزاج روحشــان از ســامت الزم،
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چیستی مفهوم والیت

بنابرايــن ،واليــت تنها عشــق و عالقه و
محبت و توســل نيســت ،بلكه به معناى
پذيــرش برنامه هاى حكومت اســامى از
ســوى امامان معصوم يا پيامبــران الهى
عليهم السالم است]15[.

هم چنین آنها را به ایــن دلیل که مبانى
اسالم را به شوخى گرفته ،و بازيچه هوس
هاى خود قرار داده انــد و از اين كه اراده
هاى آهنيــن آنها به سســتى گراييده ،و
قدرت بر تصميم گيرى را در برابر جريانات
انحرافى از دســت داده اند سخت نكوهش
مى كند]21[.
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از عجايب و شــگفتى هاى اين خطبه آن
اســت كه بانوى اسالم (ســام اهلل علیها)
بعــد از پيامبر (صلى اهلل عليه وآله) و قبل
از شــهادت مورد ســتم هاى زيادى واقع
شــد ،با اين حال حتى يــك كلمه از حال
خودش سخن نگفت ،و محور تمام سخنان
او مســأله غصب خالفت و مظلوميت على
(عليه السالم) و خطرات آينده اين انحراف
بزرگ براى امت اسالمى بود]7[.

يعنى يك مسلمان عالوه بر نماز و زكات و
حج و روزه ،بايد حكومت اسالمى را پذيرا
باشــد .حكومت پيامبر صلى اهلل عليه و آله
و ائمه عليهم الســام و جانشــينان آن را
بپذيرد ]12[.لذا حضرت زهرا(ســام اهلل
علیها) می فرماید؛ «فجعل  ..طاعتنا نظاما
للملة ،و امامتنا امانــا من الفرقة ،و الجهاد
عزا لالســام؛[« ]13اطاعــت» ما را باعث
نظام ملت اســام ،و «امامــت» ما را امان
از تفرقــه و پراكندگى و«جهاد» را موجب
عزت اسالم »[.]14

او مجاهــدت هاى بــى نظير آنهــا را در
عصر پيامبــر (صلى اهلل عليــه وآله) را به
شمشيرهاى شكسته  ،نيزه هاى شكسته،
تشبيه مى كند كه قدرت و كارآيى خود را
در برابر دشمن از دست داده است]20[.
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آری ايــن خطبه كــه از دل پر درد دختر
گرامى پيامبر اســام (صلى اهلل عليه وآله)
برخاســته كوبنــده تر ،دردنــاك تر  ،غم
انگيزتر و در حقيقت رنجنامه اوســت]5[.
رنجى جانكاه كه تا اعماق استخوانش نفوذ
كــرده و تمام وجودش را در شــعله هاى
سوزان خود فرو برده است ،به همين دليل
كالمــش در اين خطبه رنگ آتش به خود
گرفته چرا كه از قلب آتشــين برخاســته،
و خون رنگ شــده چــرا كــه از دليل او
سرچشمه گرفته است]6[.

اهل بيت عليهم الســام و توســل به آن
بزرگواران اســت؛[ ]8این افراد با وجودی
که اهل سوادند ،ولی احکام و فقه اسالمی
را با بی دقتی تحلیل می کنند ]9[.و کاری
به محتوای آن ها ندارند .باید به این افراد
آموزش دهیم[ ]10در حالى كه منظور از
واليت در اينجا تشــكيل حكومت اســت.
[]11

آری آن حضرت ضمن اظهار تنفر و انزجار
شــديد از گروهى از مردان فرصت طلب و
نان به نرخ روز خــور ،از مهاجرين و انصار
بخاطــر سكوتشــان ،نه فقط ســكوت كه
هماهنگى شان با جريانات انحرافى بعد از
پيامبر (صلى اهلل عليه وآله) به آنها هشدار
مى دهد كه مواظب اين آزمون بزرگ الهى
باشند]19[.

شهد شــيرين ارزش هاى واقعى اسالم در
ذائقه جانشــان همچــون حنظل تلخ و بد
طعم شده است]25[،

قرآن مجيد در برابر مشــركان و كفار كه
آلــوده اين كار زشــت و نامعقول بودند بر
همين مطلب تكيه كرده ،مى فرمايد:

اگر زمام اختياراتشان در كف با كفايت على
(عليه الســام) بود آنها را بر مركب راهوار
حق مى نشــاند ،و با نرمــى و ماليمت و
محبت و مدارا بسوى سرچشمه آب حيات
رهنمون مى گشت ،و سپس آنان را از آن
چشمه جوشان و زالل و گوارا سيراب مى
نمود ،و حيات جاويدان مى بخشيد]26[.

« (أفمن يهدى إلــى الحق أحق أن يتبع
أمن ال يهــدى إال أن يهدى فما لكم كيف
تحكمون)؛[ ]32آيا كســى كه هدايت به
حق مى كند براى رهبرى شايسته تر است
يا آن كس كه خود هدايت نمى شود ،مگر
ايــن كه هدايتش كنند؟ شــما را چه مى
شود چگونه داورى مى كنيد»]33[.

اسارت امت اسالمی در بند حكومت
هاى خودكامه

از این رو بانوى رشــيد اسالم دختر گرامى
پيامبر (صلى اهلل عليه وآلــه) در اين فراز
از خطبه غرا و جانسوزش روى اين مسأله
تكيه كرده مى گويد«:اى گروه مهاجران و
انصار! چرا كســى را كه پيشگام در اسالم
بود ،و قبل از تمام مردان دســت بيعت به
پيامبر (صلى اهلل عليه وآله) داد ،رها كرده،
به دنبال كســانى مى رويــد كه هرگز اين
افتخار بزرگ نصيبشــان نشده (بلكه مدت
ها بعد از طلوع آفتاب جهانتاب اســام نيز
در برابر بت سجده مى كردند)»؟[]34

بانوى اسالم (سالم اهلل علیها) در خطبه اى
جانسوز در برابر زنان مدينه به آنها هشدار
مــى دهد كه گمــان نكنند اين سســتى
و كوتاهى ،و ترك حمايــت از اليق ترين
فرد امــت براى خالفت ،ارزان تمام خواهد
شد .بلکه بايد در انتظار پيامدهاى دردناك
آن باشــند و نتيجه تلخ آن را بچشند ،آنها
تصور نكنند كــه از چنگال عذاب الهى در
همين دنيا نيز مى تواننــد فرار كنند ،نه،
هرگز]27[.
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آيا كسى را شنيده ايد كه به هنگام درمان
بيمارى ،يك طبيب عادى و كم تجربه را به
طبيبى بزرگ و پرســابقه و با تجربه مقدم
بشــمرد؟ (بى آن كه امتياز ديگرى در كار
باشــد) ]30[،لیکن مشكل اين جاست که
در جامعه نه فقط پاى ارزش هاى كاذب به
ميان مى آيد ،بلكه ضد ارزش ها جانشين
ارزش ها مى شود]31[.

بانوى اسالم (سالم اهلل علیها) در چهارمين
فــراز از خطبه اش بر همين معنا تكيه مى
كند و به آنها گوشــزد مى فرمايد كم كم
نوبت به ستمگران تاريخ و فرزندان و نواده
هاى «ابوســفيان» و «حجاج ها» و «ابن

آرى ،حــوادث آينده به خوبــى در آيينه
تابناك قلب بانوى اسالم (سالم اهلل علیها)
منعكس بود ،و همان گونه كه به روشــنى
در اين خطبه خبر داد ،بزودى سلطه گران
متجــاوز و بى رحم با شمشــيرهاى آخته
و بران بر مردم هجــوم آوردند و حكومت
هــاى خودكامه اســتبدادگر جان و مال و
ناموس و دينشــان را بر بــاد دادند]42[.
هرج و مرج سايه شوم و سنگين خود را بر
جامعه اسالمى افكند و مسلمانان تلخى آن
همه سستى و تقصير در حمايت از حق را
چشيدند]43[.
سخن آخر
در خاتمــه باید گفت ايــن خطبه ناظر به
مســأله واليت على (عليه الســام) است
و درسى اســت براى همه مسلمان ها در
تمام قرون و اعصار ،كه در مســائل مربوط
به حكومت اسالمى سســتى و بى تفاوتى
نشــان ندهند و از در سازشــكارى با افراد
نااهل در نيايند ]44[،که اگر چنين كنند
بايد در انتظار نتيجه شوم اعمالشان باشند،
و بدانند كه عواقب دردناك حكومت هاى
ناصالــح و خودكامه و طاغوت ها را با تمام
وجود خود لمس مى كنند]45[.
حال با این تفاسیر شدت هجمه به امامت
کام ً
ال پیداســت[ ]46برخــی می خواهند
ریشه مباحث امامت و والیت را بزنند[]47
زیرا اگر والیت نباشــد نبــوت متزلزل می
شود[ ]48و از آنجا که معیار فضیلت افراد
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بی شــک هيــچ كس جــز افــرادى كه
«مســتقالت عقليه» را منكرند نمى توانند
ترجيح «مرجوح» بــر «راجح» را بپذيرد.
[]29

آن حضرت در فرازی فرمودند؛«طرفداران
باطل گرفتار خســران مى شوند؛سرانجام،
دنباله روان (چشــم و گوش بســته و بى
خبر)با تمام وجودشــان آثار شــوم آن را
لمس مــى كنند»( ]37[.برويــد) و آمادۀ
فتنه های پراضطرابى باشــید که در انتظار
شماســت؛بی شــک ســلطه تجاوزگرانى
ستمگر و خونخوار ،و هرج و مرجى فراگير،
و حكومتى مســتبد از ناحيه ظالمان ،شما
را فرا خواهد گرفت]38[.

وضــع زندان هاى امويان و شــكنجه هاى
عجيبى كه نسبت به زندانيان خود روا مى
داشــتند كه نه تنها تاريخ اسالم كه تاريخ
بشــريت را لكه دار و سياه كرده است گواه
زنده گفتار بانوى اســام (سالم اهلل علیها)
است]41[.

امیدوارم در سایه والیت امیرمومنان(علیه
الســام) همه ما بتوانیم به وظایف شرعی
و دینی خود عمل کنیم و ان شــاءاهلل در
پیشــگاه پروردگار روســفید باشیم []52
و در پرتــو والیت آن حضــرت بتوانیم با
شر آنها را
دشمنان اســام مبارزه کنیم و ّ
از سرزمین های اسالمی دفع کنیم]53[.

[ ]13زهرا (ع) برترين بانوى جهان ؛ ص.165

[ ]37همان ؛ ص.235
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«ترجيح مرجوح بر راجح!»،در ســایۀ نفی
عقالنیت وآموزه های قرآنی

ســیطرۀ حکومت های اســتبدادی
برامت اسالمی

آرى امروز كــه ما به گذشــته تاريخ مى
نگريم واقعيت ســخنان پر محتواى بانوى
بزرگ اسالم (سالم اهلل علیها) را روشن تر
از هميشــه مى يابيم كــه انحراف خالفت
از محور اصلى چــه عواقب دردناكى براى
مسلمين به بار آورد؟ و چگونه جان و مال
و نواميــس آنهــا ،و از آن افزون تر قوانين
و احكام و مقدسات اســام بازيچه دست
بازماندگان احزاب جاهلى شد![]40

[ ]12همان؛ ص .87

[ ]36زهرا (ع) برترين بانوى جهان ؛ ص.233
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آرى ،ســرانجام آنچــه را كاشــته اند درو
خواهند كــرد ،و در چنگال حكومت هاى
خودكامــه و بى رحم و ســتمگر و جبار و
فاســد و مفسد همچون حكومت هاى بنى
اميه و بنــى عباس گرفتار خواهند شــد،
روزى كه راه فرارى در پيش و پس نداشته
باشــند و عذاب آخــرت آنها نيــز ناگفته
پيداست]28[.

شــما با اين كار خود قانون مسلم «ترجيح
راجح بر مرجوح» را شكستيد ،و حكم قرآن
را در ايــن باره (كه در آيــه فوق منعكس
است) به دست فراموشــى سپرديد]35[.
بانوى اسالم (سالم اهلل علیها) از اين مطلب
ســخت تعجب مى كند ،و دنيا را «جهان
عجايب» مى شمرد ]36[.

اشعث ها» و بدتر از آنها مى رسد]39[.

نیز در عصر حاضر بر محور داشــتن مقام
والیــت به معنی حقیقی نــه صرف ادعا و
ذکر الفاظ است[ ]49لذا می توان به جرأت
مدعــی گردید نه تنها پیــروی از والیت و
مکتــب اهل بیت (علیهم الســام) افتخار
بزرگ شــیعیان اســت ]50[.بلکه والیت
حلقه اتصال همه مسلمانان است]51[ .

[ ]11اهداف قيام حسينى ؛ ص.86

است كه فرد پائين تر را بر فرد برتر ترجيح داد!.

تأملی بر راهبرد سه
گانه حضور حماسی
م ّلت در انتخابات از
منظر معظم له
حضور حماســی ملت در انتخابات؛
بستر ساز رفع مشکالت نظام اسالمی
گفتنی اســت صبح امروز وقتی به جهت
زیارت حرم حضرت معصومه (ســام اهلل
علیها) مشــرف شدم در مورد سه مطلب
بــه صورت ویژه دعا کردم؛[ ]1اول اینکه
خداوند به همه کســانی که در انتخابات
شرکت می کنند توفیق بدهد و مشکالت
آنها را حل کند]2[.زیرا مشــكالت مردم
گاهى فردى اســت و گاهى اجتماعى كه
بايد به مــردم نزديك شــد و براى رفع
مشكالت آنها كوشيد]3[ .

دومین دعایم این اســت کــه انتخابات
باعث خوشــحالی مردم ایران و دوستان
مــردم ایران شــده و یاس و نــا امیدی
دشمنان را به وجود بیاورد]9[.
بی شک مردم ایران اســامی بار دیگر
با چنین حضور پرشــور خود درانتخابات
بینــی دشــمنان را به خــاک مالیدند و
نقشــه های آنان را نقش برآب کردند.
[]10
گرچــه دشــمنان بــه ایجــاد اختالف،
نابســامانی و کم کردن حضور مردم در
انتخابات مجلس شــورای اســامی امید
بسته اند ،لیکن حضور پرشور و تاریخی
مردم در پای صندوق های رای بار دیگر
دشــمنان را ناکام ساخت و امید آنها را
به یأس تبدیل نمود]11[.

امیدواریــم چنیــن انتخابات پرشــور و
حماســی که توأم با آرامش در کشــور
برگزار گردید ،دشــمنان اسالم و انقالب
را هرچه بیشــتر نســبت به توطئه های
شــومی که بــرای ضربه زدن بــه نظام

مسئوليت و رسالت اصلى منتخبان ملت
تعبيــر بــه «قــوه مقننه» يــا «مجلس
قانونگذارى» بعضاً ايــن معنى را تداعى
مى كند كــه نمايندگان مــردم در اين
مجلس ،وضع قانون يعنى تشريع حالل و
حرام مى كند .در حالى كه چنين نيست
بلکــه كار اصلــى نماينــدگان در چنين
مجلســى تطبيق احكام كليه بر مصاديق
و كارشناســى موضوعى است يعنى بايد
از طريق شــورا ،موضوعات پيچيده مورد
نياز را براى تطبيق احكام اسالمى بر آنها
پيدا كنند]16[.
بــه عنــوان نمونــه منتخبــان ملت در
مجلــس در مــورد مصرف بيــت المال
و اينكــه چگونــه بودجه تنظيم شــود
تا عادالنه باشــد ،و مصــداق عدل و داد
گردد؛ مجلس به شــور مىپردازد و آنچه
را مصداق اصلــح مىبينند بر مىگزينند.
[]17
لذا رســالت نمایندگان با مسأله انتخابات
مردمــى و تكيه بر آراء و خواســتههاى
مردم استوار اســت]18[،از این رو دادن
وعــده -های دروغین گناه کبیره و حرام
اســت ]19[،و یــا اینکه بعضاً شــاهدیم
هر کس برای خود ســفره ای پهن کند؛
این رویکرد یعنی چــه؟![ ]20بلکه باید
دانســت هرکجا از اصول اسالمی فاصله
گرفته ایم دچار مشــکل شــده و ضربه
خورده ایم در صورتــی که اگر عاقالنه و
هوشیارانه و خدا پسندانه بخواهیم عمل
کنیــم باید دور هم جمع شــویم ،متحد
شــویم زیــرا چنانچه در مســیر حرکت

WWW.MAKAREM.IR

بنابرایــن باید گفــت علی رغــم اینکه
مشــکالتی از جملــه تــورم و رکود که
مشــکالتی برای مردم ایجاد کرده وجود
دارد و بایــد حل شــود ،لیکن مردم آن
جایی که باید حضور داشته باشند حضور
دارند[ ]12هرچه حضــور مردم نیز در
انتخابــات افزایــش یابــد در عرصه بین
المللی ،ایران اســامی ســرافراز و قوی
عمل خواهد کرد]13[ .

دعای سوم این اســت که از خداوند در
خواست کرده ام به مسئولین توفیق دهد
تا نســبت به گذشته بهتر وارد عمل شده
و در رفع مشــکالت مردم تالش نمایند.
[]15
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هم چنین باید اذعــان نمود در مجالس
قانــون گذارى اســامى ،هــدف تأمين
نيازهــا براى حل مشــكالت و پيشــبرد
جامعه اسالمى در تمام زمينههاى مثبت
در چارچوبه تعليمات اســام اســت ،در
حالى كه در مجالس قانون گذارى غربى
و الئيــك ،هــدف دنبالــه روى از برخی
خواســتههاى زیاده خواهانــۀ جمعی از
مردم است .خواه اين خواستهها انحرافى
باشــد و موجــب انحطاط جامعــه ،و يا
مثبت و سازنده باشــد و به همين دليل
در اينگونه مجالس شاهد و ناظر تصويب
قوانين زشــت و احمقانه اى مانند مجاز
بودن هــم جنس گرايــى و مانند آن از
مصوبات رسوا و ننگين هستيم!]6[.

حماسه هفتم اســفند؛ مایۀ اقتدار
ملی و انفعال قدرت های استکباری

حضور تاریخی ملت و رسالت خطیر
مسئوالن
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در تبیین ایــن مدعا باید گفت در حال
حاضر مساله تورم و بیکاری غوغا می کند
و مسئوالن باید رفع تمام مشکالت مردم
را در نظر بگیرند ]4[،زیرا خودپوشــاندن
از مــردم و جواب ســؤال مردم را ندادن
از رذایل اخالقی اســت کــه در زندگی
شــخصی و جمعی ،سیاســی ،اقتصادی
جاری می شود]5[ .

در حالــى كــه قانون گذارى اســامى،
اصل اساســى خواســت خداوند و اصول
شناخته شده اســام و توجه به خواسته
هــاى مثبت مــردم در اين چــار چوب
است؛ نه هر خواست و ميل انحرافى]7[.
امیدواریم بــا ورود افراد اصلح به مجلس
مشــکالت مردم رفع شــده ،نقاط ضعف
برطرف شــود و نقاط قوت تقویت گردد.
[]8

مقدس جمهوری اســامی طراحی کرده
اند ،مأیوس و دلسرد نماید]14[ .

کنیــم خداوند متعال نیز ما را یاری خواهد کرد]21[.

[ ]16پيام قرآن ؛ ج 10؛ ص.98

با این تفاســیر باید دانســت مشــکل بیکاری ،تورم و رکود در
بســیاری از مسائل مردم را تحت فشــار قرار داده است و نباید
ســاده از کنار آن گذشت ،لذا همه مسؤوالن را به خدمت بیش
از پیش و توجه به رفع مشــکالت مردم از جمله حل مشــکل
بیــکاری و رفع بحران رکود و تورم توصیه می کنم]22[.

[ ]17پيام قرآن ،ج ،10ص.99 :

سخن آخر
در خاتمه خداوند را شــاکر هســتم که این توفیــق را ارزانی
داشت در این انتخابات نیز شرکت کنم ،زیرا این حضور نعمتی
از نعمتهای الهی اســت ]23[.لــذا همگان بياييــد به خداوند
نزديكتر شــويم و از خطاهــا و گناهانمان توبــه كنيم و از او
توفيق بيشتر و ســعادت بهتر را بخواهيم و براى رفع مشكالت
خودمان و مردم كشــورمان و ديگر كشــورهاى مســلمان دعا
كنيم كه خداوند دعاها را اجابت مى كند]24[.
منابع و مآخذ:
[ ]1بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی(مد ظله العالی)؛ مدرسه امام
سجاد علیه السالم؛ 1394/12/7
[ ]2همان.
[ ]3مشكات هدايت ؛ ص.145
[ ]4بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛ .08/03/1392
[ ]5بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
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اعظم قم؛ .24/02/1388
[ ]6پيام قرآن ؛ ج 10؛ ص.99
[ ]7همان.
[ ]8بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی،درس خارج فقه؛ مسجد اعظم
قم؛.25/02/1392
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[ ]9بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی(مد ظله العالی)؛ مدرسه امام
سجاد علیه السالم؛.07/12/1394
[ ]10بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛ .08/11/1390
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[ ]11بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛ .03/12/1390
[ ]12همان.
[ ]13بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛ .16/03/1388
[ ]14بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی ،در دیدار اســتاندار قم و
اعضای ستاد انتخابات استان؛ .09/12/1390
[ ]15بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی(مد ظله العالی)؛ مدرســه
امام سجاد علیه السالم؛.07/12/1394

[ ]18پيام قرآن ؛ ج 10؛ ص.123
[ ]19بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛.25/02/1392
[ ]20بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ درس خارج فقه ؛ مســجد
اعظم قم؛.04/11/1391
[ ]21همان.
[ ]22بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،درس خارج فقه؛ مســجد
اعظم قم؛.17/12/1390
[ ]23بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی(مد ظله العالی)؛ مدرســه
امام سجاد علیه السالم؛.07/12/1394
[ ]24داســتان ياران :مجموعه بحث هاى تفسيرى حضرت آيت اهلل العظمى مكارم
شيرازى (مدظله) ؛ ص.276

شاخصه های صیانت
از محیط زیست از
منظر معظم له
بی تردید خداوند بزرگ براى اســتفاده
انســان ها ،طبيعت زيبا و تمام حيوانات
و ميوه ها و ســبزيجات را در اختيار آنها
قرار داده اســت ،تــا از آن براى خوردن
و آشــاميدن و پوشــاك و مسكن و ساير
نيازهــاى خود بهــره گيرنــد ]1[،لیکن
مواهب الهــی در کره خاکــی نامحدود
نیســت و به فرمــوده قــرآن مجید «و
ان من شــی االعندنا خزائنــه و ما ننزله
االبقــدر معلــوم؛ خزائن همــه چیز نزد
ماســت ،ولی جز به مقــدار معینی آن را
نازل نمی کنیــم» .بنابرین هرگونه زیاده
روی و تخریب در این مواهب الهی سبب
محرومیــت گروهــی از مــردم جهان یا
محرومیت خود ما می شود]2[.

از پيغمبــر اكرم صلــی اهلل علیه و آله و
ســلم چنين نقل شــده كه فرمود« :يك
فرد گنهكار ،در ميان مردم همانند كسى
است كه با جمعى ســوار كشتى شود ،و
به هنگامى كه در وســط دريا قرار گيرد
تبرى برداشته و به سوراخ كردن موضعى
كه در آن نشســته اســت بپردازد ،و هر
گاه به او اعتراض كنند ،در جواب بگويد
من در ســهم خود تصــرف مىكنم! ،اگر
ديگــران او را از اين عمــل خطرناك باز
ندارند ،طولى نمى كشــد كه آب دريا به
داخل كشتى نفوذ كرده و يكباره همگى
در دريا غرق مى شوند»]9[.
از این رو اســام به هيــچ وجه به ضرر
ديگران رضايت نمى دهد ،حديث مشهور
«ال ضرر» كه در كتب اهل سنت و شيعه
از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم
وارد شده است[ ،]10وجود هر نوع توليد
زيان آور را ممنوع مىكند ،خصوصا آنجا
كه توليد فــرآوردهاى به زيانهاى عظيم
اجتماعى منجر شود و يا حقوق گسترده
ديگران را پايمال كنــد؛ مانند توليداتى
كه بــه تخريب محيط زيســت ،به خطر
افتادن زندگى آبزيان و حيوانات ،نابودى
جنــگلها و آلودگى درياهــا ،و يا توليد

باید اذعان نمود اســام نسبت به محیط
زیســت نــگاه ویــژه ای دارد و روایات
فراوانی در این زمینه وارد شــده است و
این نگاه اهمیت و نقش محیط زیست را
نشان می دهد]13[.
بديــن جهت حضرت على عليه الســام
در بخشــی از عهدنامــه مالــك اشــتر
خطاب بــه آن فرمانده شــجاع خويش
مىفرمايد« ]14[:وال تقطعوا شجرا اال ان
تضطــروا اليها ؛ و درختان را جز در حال
ناچارى قطع نكنيد»]15[.
پيامبــر رحمه للعالميــن (صلی اهلل علیه
و آله و ســلم) نیز به ســربازان خويش
دســتور مى دهد كه هيچ درختى را در
هنــگام جنگ و نبرد قطــع نكنند ،و به
محيط زيســت احترام بگذارند؛ مگر اين
كه درخت يــا درختانى مانع پيشــروى
سربازان اسالم و لشــكريان قرآن باشد،
كــه در ايــن صــورت قطــع آن از باب
ضرورت -و البته به مقدارى كه ضرورت
اقتضا مى كند -مانعى ندارد]16[.
هم چنین مــی توان به اعمــال عبادی
حــج و عمره اشــاره نمود كــه یکی از
ابعــاد تحريم صيد در حــال احرام نيز
به همين منظور اســت ،زیــرا با توجه به
ايــن همه رفت و آمدى كه هر ســال در
اين سرزمين هاى مقدس مى شود ،نسل
بســيارى از حيوانات در آن منطقه كه به
حكم خشــكى و كمآبــى ،حيواناتش نيز
كم اســت ،برچيده خواهد شد ،مخصوصاً
بــا توجه به اين كه در غيــر حال احرام
نيز صيد حرام اســت ]17[،همچنين از
حرمت كندن درختان و گياهان ،روشــن
مى شــود كه اين دستور ارتباط نزديكى
با مسأله حفظ محيط زيست و نگهدارى
گياهــان و حيوانــات آن منطقه از فنا و
نابودى دارد]18[.
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بنابرايــن ،پيشبينى مى توان كرد كه در
آيندهاى نــه چندان دور «فاجعه بزرگ»

بدیهــی اســت با توجــه بــه پيوندهاى
اجتماعــى و اينكــه هيــچ كار بدى در
اجتماع انســانى در نقطه خاصى محدود
نمىشود ،بلكه هر چه باشد همانند آتشى
ممكن اســت به نقاط ديگر سرايت كند،
لــذا در اجتماع چيزى بــه عنوان«ضرر
فــردى» وجود ندارد ،و هــر زيان فردى
امكان اين را دارد كه به صورت يك زيان
اجتماعى درآيد ،و به همين دليل منطق
و عقل به افراد اجتماع اجازه مى دهد كه
در پاك نگه داشــتن محيط زيست خود
از هــر گونه تالش و كوششــى فروگذار
نكنند]8[.

صیانت از محیط زیست در اسالم
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زیرا دنیای امروز ارزش خاصی برای حفظ
محيط زيســت و حمايت از حيوانات[]4
قایل نیســت و این نوع برخورد نسبت به
محیط زیســت که از گذشــته در تاریخ
وجود داشــته هم چنان ادامه دارد]5[:.
متاســفانه در جامعــه امــروز برخی به
صــورت بــی رحمانه و بــدون توجه به
منافع ملی ،جنــگل ها و مراتع را از بین
می برند و هوا را آلوده می کنند و هرگز
به فکر خود و آیندگان نیستند]6[ .

ضرورت صیانت از محیط زیست
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متأسفانه در يك نظر ابتدائى قرائن گواهى
مى دهد كه دنيا به سوى «فاجعه» پيش
مى رود؛ فاجعــه اى كه زاييده «فراورده
هاى نامطلوب و پيشبينى نشده زندگى
ماشينى» و مانند آن است .فاجعه اى كه
مقايســه وضع موجود با گذشته نزديك،
چهره آن را مشــخص مى سازد؛ و عامل
مؤثرى براى نمــو جوانه هاى بدبينى در
اعماق فكر خوشبين ترين افراد محسوب
مى گردد]3[.

روى دهد و احتماال بشــريت با غير قابل
زيســت شــدن محيط زيســت ،از ميان
برود!]7[.

ســاح هاى كشــتار جمعى منجر گردد.
[ ]11که ضرورت تحقق این مهم منبعث
از احكام فقهى چیســتی رابطه انسان با
طبيعت و محيط زيست است]12[.

گفتنی اســت صنايع كنونى با تمام فوايد
و بركاتى كه براى نوع بشــر دارد ،محيط
زيست را به شــدت آلوده و تخريب مى
كند و به دنبال تخريب محيط زيســت،
انــواع جان داران در خطــر نابودى قرار
مى گيرند لذا دنيــاى كنونى به اين فكر
افتاده است كه براى حفظ محيط زيست
و نسل حيوانات به پا خيزد و پيش از آن
كــه فاجعه اى در كره خاكى ما رخ دهد،
چارهاى بينديشــد ]19[.ولى پيشــوايان
اسالم از هزار سال پيش و بيشتر بر اين
موضوع تأكيد كرده اند كه يك نمونه آن
ســخنان صريح موال أمير المؤمنين عليه
السالم اســت كه با صراحت مى فرمايد:
«برابر ســرزمينها و حيوانات مسئوليد».
[]20
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بایــد اذعان نمــود فرهنگ ســازی در
حفاظت از محیط زیســت و ضرورت باال
بردن ســطح آگاهی های مردم نسبت به
محیط زیســت امری حیاتی اســت ،لذا
قبل از مجازات افراد متخلف باید به فکر
تحول فرهنگی در محیط زیســت بود تا
همه مردم بدون نظارت دیگران از محیط
زیســت به خوبی حفاظت کنند ]33[.بی

هم چنین باید رســانه های گروهی در
بخش محیط زیســت فراوان کار کنند و
اال در آینــده مشــکالت فراوانی خواهیم
داشــت و خدای نکــرده افــراد فراوانی
مبتال به بیماری های پوســتی ،تنفســی
و قلبی خواهیم داشت ]38[ .باید کاری
کنیم که ایــن امر تبدیل به یک فرهنگ
عمومی شود و مســلمانان جهان در این
مساله پیشرو باشند]39[.
اجتنــاب از «مصــرف گرایــی»؛
مهمترین اصــل در صیانت از محیط
زیست
بدیهی اســت ترغيب بــه مصرف گرايى
جنــون آميــز در بخــش انــرژى ،آب،
اســتفاده از ذخائر ارضى و منابع طبيعى
از يك سو و تالش براى افزايش قيمتها
به انگيزه سودجويى از سوى ديگر ،سبب
شده اســت كه در كشــورهاى پيشرفته
و ثروتمند به مصــرف بيش از نياز روى
آورند ]40[.روشــن اســت كه تاوان اين
نــوع مصرفگرايــى لجام گســيخته و
افراطى در جهان پيشــرفته و صنعتى در
قالب آثار ســوء مصرفگرايى اشرافى ،به
دامان طبيعت نيز ســرايت كرده اســت،
منابع تجديد ناپذير به سرعت رو به زوال
رفته ،محيط زيست موجودات خشكى و

لذا نبایــد فراموش کنیــم آن چه امروز
دراختیار ما در این محیط زیســت قرار
دارد ،صرفاً متعلق به نســل امروز نیست،
بلکــه بــه یقین نســل های آینــده نیز
درآن ســهم دارند و تخریب آنها ســبب
محرومیــت فرزندان و نســل های آینده
می شــود و این نهایت خودخواهی است
که ما همــه آنها را فراموش کرده و فقط
به فکر خویش باشــیم .لذا دانشــمندان
دلســوز پیوســته هشــدار می دهند که
در اســتفاده از این مواهب بســیار دقیق
باشید و از هرگونه اســراف و خرابکاری
بپرهیزید]42[.
«تبییــن فقهی» محیط زیســت؛
رسالت فقهای اسالمی
الزم به ذکر اســت در فقه اسالمى بايدها
و نبايدهــاى فراوانى در زمينه مســائل
مربــوط به زندگى طبيعى انســان وجود
دارد ،كه او را از امــور زيانبار و خطرات
حفظ مى كند .شــاهد اين سخن وجود
آمــوزه های فقهــی در تحريم بعضى از
تصرف هاى زيان بار در طبيعت است كه
محيط زيست را ويران مى كند و به طور
كلى تحريم اضــرار به نفس و آنچه براى
سالمت جسم و جان انسانها خطرآفرين
اســت (و ممكن اســت خود انسان خطر
آنها را هنوز درنيافته باشد)]43[.
بــه بيــان ديگــر؛ از آنجــا كه اســام
پاســخگوى همه احتياجات انسان است،
شكل پاســخگويى به نيازهاى انسان در
زمــان هاى مختلف فرق مىكند كه اين
با دخالت زمــان و مكان در اجتهاد قابل
تحقق است که امروزه به عنوان «مسائل
مستحدثه» مطرح است .لذا اصل ضرورت
صیانت از محيط زيست از جمله مسائلى

بنابرایــن فقه اســامی نه تنها نســبت
به مســائل مربوط به محیط زیســت بی
تفاوت نیســت ،بلکه دستورهای مؤکدی
در زمینــه حفظ و نگهداری و گســترش
و آفــت زدایــی آنها صادر کرده اســت.
لــذا پیوند ناگسســتنی مباحــث فقهی
با مســائل محیط زیســت را باید طلیعه
مبارک در حفظ و حراست و پاسداری از
منابع محیط زیســت دانست  ،آن هم در
حالی که در پرتو حکومت اسالمی فقه و
فقاهت عزیز است و نفوذ زیادی در افکار
عمومی دارد]46[.
سخن آخر
در خاتمــه باید گفت اســام به محیط
زیســت به عنوان برنامه ای مقدس نگاه
مــی کند ،از این رو دولت و همه نهادها
و ســازمان های مرتبط با مسألۀ محیط
زیســت باید ســازمان محیط زیست را
در انجــام فعالیــت هایش یــاری کنند
و هرگــز نباید خود را از این مســئولیت
جــدا بداننــد .اینجانــب هــر زمانی که
خبر تخریب مراتع ،جنــگل ها و محیط
زیســت به من می رســد از این وضعیت
رنج می برم]47[.در حالی که باید آینده
را دریابیم و درختکاری فراوانی داشــته
باشیم]48[.
متاســفانه مشاهده می شــود که برخی
بدون توجه به منافع ملی ،آلودگی های
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در تبیین این مســأله باید گفت در قرآن
مجيــد مىخوانيم« « :هو أنشــأكم من

اين آيه شــريفه نشان مى دهد كه اسالم
در هزار و چهار صد ســال پيش اهميت
خاصــى براى حفظ محيط زيســت قائل
بوده اســت ،بدين جهت ضربه به محيط
زيســت را در رديف «افساد فى االرض»
شــمرده اســت و آن را از نشــانه ها و
عالمت هاى نفاق و دشــمنى با اســام
بيان نموده اســت .در ســاير آيات قرآن
و روايات اسالمى ،نمونه هاى فراوانى در
مورد محيط زيست يافت مى شود]30[.

«فرهنگ سازی»؛ شاخصۀ بنیادین
در صیانت از محیط زیست

مردم نیز باید آگاه باشند که آب ،زمین
و هوا محدود اســت و هر کسی حق دارد
مقداری از آن اســتفاده کند .هر نســلی
بــه مقدار خــودش حفظ کنــد و همان
گونه که نسل های گذشته برای ما سهم
گذاشــتند ما هم برای آیندگان بگذاریم.
[ ]35لــذا حتی یک قطــره آب هم مهم
است .بی دلیل نباید مصرف شود .هوا را
نباید آلوده کرد]36[ .باید به طور جدی
فرهنگ ســازی کرد و مردم را نسبت به
محدود بودن اینها و نیاز امروز و آیندگان
به آن آگاه کرد []37

لذا تبیین فقهی محیط زیســت از جمله
ابعــاد گســترده فرهنگ و دانــش بلند
اســامی است که نســبت و رابطه فقه و
محیط زیســت را تبیین مــی کند زیرا
در دنیایــی که شــرم آورتریــن تخریب
محیط زیست از سوی کشورهای صنعتی
صورت می گیرد دستورات فقهی اسالمی
درخشندگی خاصی دراین عرصه داشته
و عامل مهمی برای معرفی مکتب اسالم
خواهد بود]45[.
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پیامدهای نابودی محیط زیســت در
آموزه های قرآنی

هــم چنین خداوند متعــال دليل نفاق و
دشمنى یکی از منافقان به نام «اخنس»
را چنيــن بيــان مىكنــد؛[« ]27و إذا
تولى ســعى فــي األرض ليفســد فيها و
يهلك الحــرث و النســل و اهلل ال يحب
الفســاد» نشــانه نفاق و دورويى اخنس
و ســاير منافقين اين اســت كه هنگامى
كــه روى برمىگردانند و از نزد تو خارج
مى شوند ،در راه فساد در زمين كوشش
مىكنند و زراعتها و چهارپايان را نابود
مى ســازند؛ با اين كه مى دانند خداوند
فساد را دوست ندارد ]28[.یعنی ،چنين
افرادى وقتى به حكومت و قدرت دســت
يابند ،مفســد فى االرض مى شوند و در
همه جا تخم فســاد مىپاشند؛ زراعتها
را ويــران نموده و چهارپايان را نابود مى
نماينــد« .اخنس» منافق وارد منطقه اى
از مناطق مســلمانان شد ،در آنجا شروع
به إفســاد و خرابكارى كرد؛ زراعت هاى
مســلمانان آن منطقــه را از بيــن برد و
حيواناتشان را نابود ساخت]29[.

در تبییــن «الــزام اجتماعى» می توان
گفت كه وضع زندگى اجتماعى انســانها
به چنان مرحله اى برســد كه احســاس
نياز بــه مطلبى كنــد و آن را به عنوان
يــك «ضــرورت» و در قالــب «قانون»
بپذيرد ]31[.لذا مشاهده می شود داد و
فريادها در زمينه آلودگى محيط زيســت
به جايى نمى رســد ،و كســى گوشــش
بدهكار اين نيست كه مقررات مربوط به
پاكســازى محيط را بپذيرد؛ اما هنگامى
كه كه يك «نيــاز واقعى» و ضرورت آن
و ظهور نتايــج نامطلوب وضــع موجود
جامعــه و عــدم امكان ادامه آن مســیر
نادرست آشکار گردد الزام اجتماعی قابل
تصور خواهد بــود ،به عنوان نمونه مردم
ببينند شــهرى همانند تهــران آنچنان
گرفتار آلودگى هوا شــده كه بيماريهاى
پى درپــى مردمش را تهديــد مى كند؛
تنفس كردن مشكل شــده؛ چشمها مى
ســوزد؛  ...آثار بيماريهاى پوســتى و كم
كم بيمارى دســتگاه تنفــس و ناراحتى
قلب و كبد و مســموميت آشكار گشته،
اينجاســت كه به عنوان يك ضرورت تن
به مقررات شاق و كمرشكنى مى دهد ،و
از امورى ماننــد از كار انداختن كارخانه
هايى كه با قيمت گزاف ســاخته شــده،
كنار گذاشتن هزاران وسيله نقليه دودزا،
و خوددارى كردن از بســيارى از فعاليت
هاى پرسود اقتصادى كه موجب آلودگى
هوا مى گردد ،استقبال مى كند]32[.
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درباره حفاظت از محيط زيســت مولفه
هــای فراوانى ديده مىشــود؛ از جمله
اين كه دســتور داده شــده است« :كنار
نهرهــا ،زيــر درختان ميــوهدار و مقابل
درهاى خانه ها و محــل نزول كاروانها
و اطــراف مســاجد را آلــوده نســازيد؛
» ]21[.در دســتورات جنگى اسالم نيز
نقل شــده؛ «درختان سرزمين دشمن را
قطع نكنيد؛ نســوزانيد و با جريان سيل
آســاى آب ،آنها را از ميــان نبريد .آب
آشاميدنى دشمن را آلوده نسازيد»]22[.
و در یک جمله«محيط زيســت را آلوده
نكنيــد» ]23[،لیکن آمریــکا كه صداى
دفاع از حقوق حيوانات و محيط زيســت
آنهــا گوش فلك را كر كــرده ،در جنگ
ويتنــام هنگامى كه ســربازان ويتنامى
به جنگلها پناه مــى بردند ،جنگل را با
ســربازان درون آن به آتش مىكشيدند.
اما اســام اجازه ايــن كار را نمى دهد و
مى گويد« :شــما با ســربازان و دشمن
نبرد مى كنيد ،محيط زيست كه گناهى
ندارد»]24[.

األرض و اســتعمركم فيها فاستغفروه ثم
توبوا إليه»؛ اوســت كه شــما را از زمين
آفريد و آبادى آن را به شــما واگذاشت؛
پــس از او آمــرزش بطلبيد ســپس به
ســوى او باز گرديد (و به عمران و آبادى
زمين بپردازيــد)»[ ]25تعبير به عمران
و آبادســازى به وسيله حضرت آدم(علیه
السالم) و نسل او نشان مى دهد كه بايد
هدف همه انســانها عمران و آبادى زمين
باشــد ،نه تخريب آن به وســيله نابودی
محيط زيست!]26[.

«الزام اجتماعی»؛ شــاخصه ارتقای
صیانت از محیط زیست

شک مســائل مربوط به محیط زیست را
باید از دبســتان و پیش دبستانی شروع
کرد و در کتاب های درسی آنها گنجاند.
[]34

دريايى آلوده گشــته ،نســل بسيارى از
آنها در معرض نابودى قرار گرفته اســت،
آلودگى هاى حاصــل از مصرف بى رويه
انرژى (بنزين و غيره) ،دود كارخانه هاى
صنعتــى به گرمتر شــدن دمــاى زمين
انجاميده است ،و به طور كلى كره زمين
با خطرات جدى مواجه شده است]41[.

اســت که با مؤثر دانستن دو عنصر زمان
و مكان در اجتهاد مىتوان پاسخ درست
شــرعى اين مســائل را از نصوص دينى
استنباط كرد]44[.

زیستی را در شهرها ایجاد می کنند و این
نوع برخورد ،همگان را نگران کرده است.
[ ]49لذا این خودخواهی اســت که همه
منافــع عصر حاضر را از آن خود بدانیم و
آیندگان را از منافــع ملی محروم کنیم.
[ ]50در حالــی که هرگز نباید در حفظ
منافــع ملی ،منافع بلنــد مدت را فدای
منافع کوتاه مدت کــرد ،زیرا تنها توجه
به منافع کوتاه مدت ضررهای فراوانی به
آیندگان وارد می کند]51[.
منابع و مآخذ:
[ ]1رساله احكام جوانان (پسران) ؛ ص.151
[ ]2پیــام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
به نخســتین همایش فقه و محیط زیســت؛«پژوهه ؛
فروردین و اردیبهشت 1385؛ شماره 17؛ گزارشهای
توصیفی از همایش های علمی».
[ ]3حكومت جهانى مهدى (عج) ؛ ص.14
[ ]4پيــام امام اميــر المومنين عليه الســام ؛ ج 6؛
ص.11
[ ]5بیانات حضرت آیت ّ
الل العظمی مکارم شــیرازی
در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست «افق
حوزه؛  16بهمن 1387؛ شماره 218؛ اخبار حوزه».
[ ]6همان.
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[ ]7حكومت جهانى مهدى (عج) ؛ ص.16
[ ]8تفسير نمونه ؛ ج 3؛ ص.37
[ ]9تفسير نمونه ،ج ،3ص.38 :
[ ]10ر .ك :كافى ،ج  ،5ص 280؛ مســند احمد ،ج
 ،1ص .313
[ ]11دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2؛ ص.334
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[ ]12دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1؛ ص.452
[ ]13بیانات حضرت آیت ّ
الل العظمی مکارم شیرازی
در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست «افق
حوزه؛  16بهمن 1387؛ شماره 218؛ اخبار حوزه».
[ ]14آيين رحمت ؛ ص.35
[ ]15آيين رحمت ؛ ص.36
[ ]16همان.
[ ]17برگزيده تفسير نمونه ؛ ج 1؛ ص.559
[ ]18تفسير نمونه ،ج ،5ص.88 :
[ ]19پيــام امام امير المومنين عليه الســام ؛ ج 6؛
ص.437
[ ]20پيام امام امير المومنين عليه الســام ،ج ،6ص:
.438
[ ]21به كتاب« وسايل الشيعه» ،احكام الخلوة ،باب

 15مراجعه كنيد.

توصیفی از همایش های علمی».

[ ]22وسايل الشــيعه ،كتاب الجهاد ،باب  16و 15

[ ]47بیانات حضرت آیت ّ
الل العظمی مکارم شیرازی

از باب جهاد العدو.

در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست «افق

[ ]23وسايل الشيعه ،ج  ،11ابواب جهاد العدو ،باب

حوزه؛  16بهمن 1387؛ شماره 218؛ اخبار حوزه».

 ،15ح  2و .3

[ ]48بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

[ ]24داســتان ياران :مجموعه بحث هاى تفســيرى

در دیــدار رییس ســازمان محیط زیســت اســتان

حضــرت آيت اهلل العظمى مكارم شــيرازى (مدظله)،

قم؛.1390/11/1

ص.289 :

[ ]49بیانات حضرت آیت ّ
الل العظمی مکارم شیرازی

[ ]25سوره هود ،آيه .61

در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست «افق

[ ]26پيــام امام امير المومنين عليه الســام ؛ ج 4؛

حوزه؛  16بهمن 1387؛ شماره 218؛ اخبار حوزه».

ص.167

[ ]50همان.

[ ]27آيات واليت در قرآن ،ص.280 :

[ ]51همان.

[ ]28همان.
[ ]29تفسير نمونه ،جلد  ،2صفحه .44
[ ]30آيات واليت در قرآن ؛ ص.280
[ ]31حكومت جهانى مهدى (عج) ؛ ص.33
[ ]32حكومت جهانى مهدى (عج) ،ص .35
[ ]33بیانات حضرت آیت ّ
الل العظمی مکارم شیرازی
در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست «افق
حوزه؛  16بهمن 1387؛ شماره 218؛ اخبار حوزه».
[ ]34بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
در دیــدار رییس ســازمان محیط زیســت اســتان
قم؛.1390/11/1
[ ]35همان.
[ ]36همان.
[ ]37همان.
[ ]38همان.
[ ]39بیانــات حضــرت آیــت اهلل العظمــی مکارم
شــیرازی؛«پگاه حوزه؛ 26فروردین 1385؛ شــماره
180؛ فقه زیست و سیاست انرژی».
[ ]40امپرياليسم و عقبماندگى ،ص .52
[ ]41دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2؛ ص.401
[ ]42پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
به نخســتین همایش فقه و محیط زیست؛«پژوهه -
فروردین و اردیبهشت 1385؛ شماره 17؛ گزارشهای
توصیفی از همایش های علمی».
[ ]43دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1؛ ص.68
[ ]44دائرة المعارف فقه مقارن ،ج ،1ص.290 :
[ ]45بیانــات حضــرت آیــت اهلل العظمــی مکارم
شــیرازی؛«پگاه حوزه؛ 26فروردین 1385؛ شــماره
180؛ فقه زیست و سیاست انرژی».
[ ]46پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
به نخســتین همایش فقه و محیط زیست؛«پژوهه -
فروردین و اردیبهشت 1385؛ شماره 17؛ گزارشهای

حجاب اجباري !

اين ســوال که شــما با حجاب اجباري
موافقيــد يــا مخالف؟ ســؤال صحيحي
نيست؛ اگر محدوده ســوال روشن شود
که حجاب اجبــاري يعني چه؟ و منظور
اجبار در کجا اســت؟ نادرست بودن اين
سوال خود را نشان مي دهد.

مثال عرفــي آن که مورد قبــول و فهم
همگان باشــد را در قوانيــن راهنمائي و
رانندگــي مي توان مشــاهده کرد؛ مثال
در ايــران قانون اينگونه وضع شــده که
اتومبيل ها از ســمت راست حرکت مي
کنند؛ به هــر دليلي  -خواه درســت يا
غلــط  -قانونگذار اين سيســتم را وضع
کرده و به مرحله اجرا گذاشــته اســت
و پليــس راهنمائــي و رانندگــي ضامن
اجــراي آن بوده و بــا متخلفين برخورد
مــي کند .اکنــون تصور کنيــد گروهي
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طرح پرسش نادرست

و يک وقــت حجاب بعنــوان يک قانون
اجتماعــي در نظــر گرفتــه مي شــود؛
يعني اينکــه جداي از بحث انديشــه و
ايمــان ،وارد جامعــه اي مي شــويم که
تحــت قوانين خاصي اداره مي شــود و
فرض ما بر اين اســت که رعايت حجاب
بعنوان يکــي از قوانين اجتماعي در اين
جامعه تعريف شــده و به تصويب رسيده
اســت؛ در اينجا نيز سوال از اينکه آيا با
حجاب اجباري موافقيد يا مخالف ســوال
بي جائي اســت؛ زيرا اجبــار در اينجا به

قوانين ،هنجارهايي هســتند که توســط
حکومــت هــا بــه عنــوان اصولــي که
شــهروندان مي بايســت از آنهــا پيروي
کننــد تعريــف و ارائه مي شــود .و هر
شــيوه رفتاري که قانــون را نقض کند
جرم محســوب مي شود و حکومت عليه
کســاني که از قوانين پيروي نمي کنند
از ضمانت هاي اجرايي رســمي استفاده
مي کند.
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چکیده :بی شک شرط اول ايمان ،تسليم
بودن در برابر حکم خدا و پيامبر اوست.
در قرآن حکم وجــوب حجاب والزام آن
براي زن مســلمان به وضوح بیان شــده
وعالوه برآن باید توجه داشــت که در هر
جامعه سالم و متمدني مجموعه قوانيني
حاکم مي شــود که به تناســب باور ها
و عقائــد افراد يــا نخبــگان آن جامعه،
خاســتگاه وضع آن قوانين متفاوت است
وحجاب بعنوان يــک قانون در حکومت
اســامي تصويب و ابالغ شده است وبی
حجابــی بــرای زنان ومردان مشــکالت
زیادی در جامعه بوجود می آورد.

يک وقــت حجاب بــه عنــوان يک امر
عقالئــي يا يک امر ايماني و ديني مطرح
اســت؛ يعنــي من مي خواهــم به طرف
مقابلم مســئله حجاب را يــا بعنوان يک
فکر و انديشــه جديد و برتر معرفي کنم
که او هــم آنرا بپذيرد ،يا به عنوان امري
ايماني و الهي ابالغ کنم که به آن ايمان
بياورد؛ بديهي اســت که ابــزار اجبار در
اين دو محدوده اساســا بي معنا اســت؛
نه اجبار در انديشــه و فکــر؛ و نه اجبار
در ايمان و بــاور ،هيچکدام معنا ندارد و
امکان پذير نيســت تا بگوئيم شما با آن
مخالفيد يا موافق؟!

معنــاي پايبندي و اصرار بر اجراي قانون
اســت و مخالفت با اجراي قانون ،نظري
نيســت که در ميان افراد عاقل و فهميده
طرفدار داشته باشد.
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مبناي وضع قوانين
در هر جامعه ســالم و متمدني مجموعه
قوانيني حاکم مي شود که به تناسب باور
هــا و عقائد افراد يــا نخبگان آن جامعه،

طرح پرسش درست
ســؤال درست اينســت که بپرسيم آيا با
اصــل حجاب موافقيد يا نه؟ اصل حجاب
خوب اســت يا بد است؟ قانوني بودن آن
وجه عقلي يا سند شرعي دارد يا نه؟
در اين مرحله ممکن است کسي در مباني
اين حکم اشکال داشته باشد که مثال به
فالن دليل قانون رعايت حجاب در بستر
عمومــي جامعه از نظر عقلي با انديشــه
سالم مطابق نيســت ،و يا از نظر ايماني
دليلي بر مشروعيت آن نداريم ،در اينجا
اجبار و الزام معنا ندارد و هر کســي بايد
بتوانــد نظرات خود را بــا قانونگذار (قوه
مقننــه) در ميان بگــذارد و او را متقاعد

اگر حجاب بر اســاس مباني و خاستگاه
قوانين حکومت موجود ،خوب بود و قانون
شد و به تصويب رسيد ،ديگر جائي براي
بحث نمي ماند که الزام به آن خوب است
يا نه؟ اگر قانون است الزام و اجبار همراه
آنست خواه بپسندم يا نپسندم .حال که
معلوم شد پرسش درست چيست ،در پي
يافتن پاســخ صحيحي بــراي آن بر مي
آييم .آيا در حکومت اســامي (حکومتي
که مبناي قوانين آن از انديشــه و ايمان
اسالمي نشــأت گرفته است) قانون گذار
بايد حجاب را بعنوان قانون وضع کند يا
نه ؟ براي پاسخ به اين سوال از دو جهت
«انديشــه» و «ايمان» به مسئله نگاه مي
کنيــم تا بتوانيــم از نظــر عقالني براي
عاقالن و انديشــمندان ،و از نظر ايماني
براي اهل ايمان ،توجيه ضرورت تصويب
اين قانون را تبيين کنيم)1(.
 -1توجيه ايماني ضرورت حجاب
شک نيســت که در هر ديني شرط اول
ايمان ،تســليم بودن در برابر حکم خدا و
پيامبر اوســت و اهل ايمان خود را ملزم
مي دانند که هر آنچــه از ناحيه خداوند
بواسطه پيامبرش بر آنها نازل شده را به
گوش جان بپذيرند و ســر در گرو فرمان

آيه اول«« :وقــل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظــن فروجهن وال يبدين
زينتهــن إال مــا ظهــر منهــا وليضربن
بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن
إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو
أبنائهن أو أبنــاء بعولتهن أو إخوانهن أو
بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو مــا ملکــت أيمانهــن أو التابعين غير
أولي االربة من الرجــال أو الطفل الذين
لم يظهروا على عورات النساء وال يضربن
بأرجلهــن ليعلم ما يخفيــن من زينتهن
وتوبــوا إلــى اهلل جميعا أيهــا المؤمنون
لعلکم تفلحون» ()3(،)2
(و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را
[از نــگاه هوس آلود] فرو گيرند ،و دامان
خويــش را [از بى عفتــى] حفظ کنند و
زينــت خود را ـ جز آن مقدار از آنان که
نمايان است ـ آشکار ننمايند ،و [اطراف]
روســرى هاى خــود را بر ســينه خود
افکنند [تا گردن و ســينه با آن پوشانده
شود] ،وزينت خود را آشکار نسازند مگر
براى شوهرانشان ،يا پدرانشان ،يا پدران
شوهرانشــان ،يا پسرانشــان ،يا پســران
همسرانشــان ،يا برادرانشــان ،يا پسران

آيه دوم« :يــا ايها النبــي قل الزواجک
وبناتک ونســاء المؤمنيــن يدنين عليهن
من جالبيبهــن ذلک أدنى أن يعرفن فال
يؤذين وکان اهلل غفورا رحيما» ()5( ،)4
(اى پيامبــر! به همســران و دخترانت و
زنان مؤمنان بگو« :جلبابها» [= روســرى
هاى بلند] خود را بر خويش فرو افکنند،
اين کار براى اين که شــناخته شــوند و
مورد آزار قرار نگيرند بهتر اســت؛ [و اگر
تا کنون خطا و کوتاهى از آنها ســر زده
توبــه کنند] خداوند همــواره آمرزنده و
مهربان است).
در اين دو آيه مجموعا پنج نوع دســتور
درباره حجاب و چگونگي رعايت آن بيان
شده :
دســتور اول« :ال يبديــن زينتهن اال ما
ظهر منها» زينت خود را ـ جز آن مقدار
از آنان که نمايان است ـ آشکار ننمايند
دســتور دوم « :وليضربن بخمرهن على
جيوبهن» (اطراف) روسرى هاى خود را
بر سينه خود افکنند (تا گردن و سينه با
آن پوشانده شود)
دســتور ســوم « :وال يبدين زينتهن إال
لبعولتهــن أو » ...وزينت خود را آشــکار
نسازند مگر براى شوهرانشان ،يا...
دســتور چهارم « :وال يضربــن بأرجلهن
ليعلم مــا يخفين من زينتهــن» پاهاى
ِ
زينت پنهانيشان
خود را به زمين نزنند تا
دانســته شــود(و صداى خلخال که برپا
دارند به گوش رسد)

 -2توجيه عقالئي ضرورت حجاب
چرا حجاب ضرورت دارد ؟
نخستين وظيفه آداب و تقاليد اجتماعي
که ســازنده قوانين اخالقــي هر اجتماع
است ،آن است که روابط ميان دو جنس
مــرد و زن را بر پايه هاي متين اســتوار
ســازد .چه اين روابط پيوسته منشأ نزاع
و تجــاوز و انحطاط به شــمار مي رود.
اساســي ترين عمل تنظيــم اين روابط
همان ازدواج است.
الندر مي گويــد« :در قبيلــه ياريبا امر
زن گرفتن از طــرف بوميان با بي عالقه
گي تلقي مي شــود ،چنانکــه که گوئي
اين کار با چيدن يک خوشــه گندم نزد
آنان برابر اســت ،چه عشق و محبت در
ميان آنــان وجود خارجي نــدارد .چون
ارتباطات جنســي پيش از ازدواج ممنوع
نيســت ،به ايــن جهت ،مــرد هرگز در
مقابل خــود منعي نمي بيند و عشــقي
نمــي تواند ايجــاد و رفته رفتــه تقويت
شود و به شــکل ميل شديد براي دست
يافتن بــه زن معين جلوه کند .به همين
دليل يعني بــه علت آنکه جوان هر وقت
بخواهد بال فاصله مي تواند دفع شــهوت
کند ،ديگــر علتي نمي مانــد که جوان
بنشــيند و در ســر ضمير خود ،نســبت
به احساســي از وي که تحريک شــده و
نتوانســته است فرو بنشــاند ،بينديشد و
محبوبــه طرف ميل خود را بزرگ و عالي
تصور کند ،و از آن ميان عشــق رمانتيک
پيدا شــود .در اين جوامع ،زن و مرد در
هنگام ازدواج نســبت به هم سرد هستند
و توجهــي به حال يکديگــر ندارند ميان
زن و شــوهر هيچ گونه آثار محبت ديده
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بله مــي توانم براي مخالفت با اين قانون
با قانون گذار تماس بگيرم و داليل خود
مبنــي بر غلــط بودن حرکت از ســمت
راســت را ارائه کنــم و مبانــي عقلي و
منطقي قانون او را زير سوال ببرم و او را
متقاعد کنم کــه قانونش نقص دارد .اگر
قانــون تغيير کرد آنوقت مــن مي توانم
به هدف خود برســم؛ تــازه در اينجا نيز
الزام و اجبــار بر اجراي اين قانون جديد
حکم فرما اســت و اين بار خودم طرفدار
و مدافع اين اجبار هستم!.

اگر بحث حجــاب را در اين مرحله نگاه
کنيم که بعنــوان يک قانون در حکومت
اسالمي تصويب و ابالغ شده است ،اجبار
در اجــراي آن امري معقــول بلکه الزم
است .اينجا بحث انديشه و ايمان نيست.
اين قانون  -خواه درســت باشد يا غلط -
در اين مرحله ،بايد اجرا شود.

پس در امر حجاب بايد توجه داشــت که
دو بحــث وجود دارد :يکــي اينکه اصل
حجاب خوب است يا نه؟ در اينجا اجبار
محلي ندارد .بايــد بحث کرد و به نتيجه
رسيد و تصويب کرد که باشد يا نباشد .و
ديگــر اينکه الزام به رعايت قانون حجاب
خوب اســت يا نه؟ در اينجا مفاهيم الزام
و اجبار مفاهيمي جدائي ناپذير از مفهوم
قانون هســتند و سوال از خوب و بد آن
سوال غلطي است.

اين دستورهاي پنجگانه که در قالب امر
و نهي مســتقيم از جانــب خداوند ابالغ
شــده براي توجيه ايماني لــزوم رعايت
حجاب بــراي اهل ايمان کافي اســت و
حجت را بر آنان تمام مي کند)6(.
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بياينــد و بگويند ما در انگلســتان ديده
ايم که اتومبيل ها از ســمت چپ حرکت
مي کنند ،خيلي هم خوب اســت ما مي
خواهيــم آزاد باشــيم و طبــق آن عمل
کنيــم چرا مــا را اجبار مــي کنيد؟ اگر
ما براي حــل اين مشــکل اجتماعي ،و
رعايت حقوق شــهروندي اين گروه ،اين
ســوال را مطرح کنيم کــه آيا با اجباري
بودن حرکت از ســمت راست موافقيد يا
مخالف؟ بعد هم به فرض نتيجه اين بشود
که بايد هرکس آزاد باشد هر که خواست
از راســت حرکت کند و هر که خواست
از چپ ! هرگز به نتيجه مطلوبي دســت
نميابيم و اساســا طرح اين سوال به اين
نحو غلط اســت .تا زمانــي که قانون اين
کشور حرکت از سمت راست است ،اجبار
در اجراي آن درســت است و موافقت يا
مخالفت گروه هــاي اجتماعي نمي تواند
در آن نقشــي داشته باشد .به هزار و يک
دليل هم که ثابت کنم حرکت از ســمت
چپ بهتر اســت و من آنــرا مي پذيرم و
مي پســندم ،اگر تخلف کنــم و بخواهم
به راي و نظر و پســند خودم عمل کنم
با من برخورد مي شــود و بعنوان مجرم
باز خواســت مي شوم جريمه مي شوم و
اگر تمرد کنــم محروميت هاي اجتماعي
متعددي گريبان گير من خواهد شد.

خاستگاه وضع آن قوانين متفاوت است؛
مثال در يک جامعه قوانين کشــور بر پايه
نظام و انديشــه ليبرالي بنا مي شــود و
در جامعــه ديگر بر پايه نظام و انديشــه
سوسياليســتي .خاستگاه اين نظام ها هر
چه باشد و بر هر انديشه اي استوار باشد
 خواه درســت يا غلط  -وقتي به مرحلهقوانيــن حکومتي آن جامعه رســيديم،
بحث الزام و اجبار در اجراي قانون ،امري
بديهي و معقول اســت چرا که نپذيرفتن
آن به معناي حذف ضمانت اجراي قانون
اســت و قانوني که ضمانت اجرا نداشته
باشــد نتيجتا با بي قانوني و هرج و مرج
تفاوتي ندارد .حال اگر خاســتگاه قوانين
جامعه اي ،نظام و انديشــه اسالمي باشد
و بر اين اســاس قوانين آن کشور تنظيم
و تصويب شــود ،از لحــاظ ضمانت اجرا،
و الــزام و اجبار در اجراي آن ،با ســاير
قوانين تفاوتي ندارد ،و ا ِعمال ابزار اجبار
در اجراي اين قوانين نيز امري بديهي و
معقول خواهد بود.

کند که اين قانــون را تغيير دهد .قانون
گذار بايد توجيه شــود که قانون رعايت
حجاب باشــد يا نباشد ؟ معقول است يا
نيست ؟ فايده دارد يا ندارد ؟ خوب است
يــا بد ؟؛ ولي تا زمانــي که قانون رعايت
حجاب وجود داشت ،الزام در اجراي آن
بايد وجود داشته باشد.

او داشته باشــند ،و معتقدند قوانيني که
از جانب خداي عالم قــادر حکيم ،براي
بشــري که مخلوق خود اوســت صادر و
ابالغ شــده نســبت به هر قانون ديگري
کامل تر و ســزاوارتر به پيروي است .در
اســام منبع اين احکام کتاب آســماني
قرآن اســت که ما را به تبعيت از ســنت
پيامبر(صلــی اهلل علیه وآله) امر مي کند
و در ســنت پيامبر(صلی اهلل علیه وآله)
نيز ســفارش به پيروي از ســيره امامان
معصــوم عليهم الســام بــه وضوح ديد
مي شــود .پس منبع احکام اسالم قرآن،
سنت پيامبر(صلی اهلل علیه وآله) و سيره
معصومين عليهم السالم است .با مراجعه
به قرآن حکم وجــوب حجاب والزام آن
براي زن مسلمان به وضوح قابل دريافت
است به نحوي که براي فهم آن نيازي به
مراجعه به ســنت  -که در فهم بسياري
از احکام به آن محتاجيم  -نيز نداريم.

برادرانشــان ،يا پســران خواهرانشان ،يا
زنــان هم کيششــان ،يا بردگانشــان [=
کنيزانشــان] ،يا مردان ســفيه وابســته
[به آنها] کــه تمايلى بــه زن ندارند ،يا
کودکانــى که از امور جنســى مربوط به
زنان آگاه نيســتند؛ و [بــه زنان با ايمان
بگو :هنــگام راه رفتن] پاهاى خود را به
ِ
زينت پنهانيشــان دانسته
زمين نزنند تا
شــود [و صداى خلخال که برپا دارند به
گوش رســد] .و اى مؤمنــان همگى به
سوى خدا بازگرديد ،تا رستگار شويد).

دســتور پنجــم « :يدنيــن عليهــن من
جالبيبهــن » جلبابها [= روســرى هاى
بلند ]خود را بر خويش فرو افکنند.

نمي شود»()7
«حجــاب ،براي دختر ،همچون وســيله
دفاعي اســت که به او اجــازه مي دهد
تا از ميان خواســتگاران خود شايســته
ترين آنان را برگزيند ،يا خواســتگار خود
را ناچار ســازد که پيش از دست يافتن
بر وي به تهذيب خــود بپردازد .موانعي
که حجاب و عفت زنان در برابر شــهوت
مردان ايجاد کرده ،خود عاملي است که
عاطفه عشــق شــاعرانه را پديد آورده و
ارزش زن را در چشم مرد باال برده است.
پيروي از سيستمي که به بکارت اهميت
مي دهد ،آن آســاني و راحتي را که در
اجراي آرزوهاي جنســي پيش از ازدواج
داشــته ،و همچنين مادر شدن پيش از
موقع را از ميان برده اســت .همين طرز
تصور در باره بکارت ،بدون شــک سبب
مي شود که فرد از لحاظ جسمي و عقلي
نيرومند تر شود و دوران جواني و تربيت
و کارآموزي ،طوالني تر گردد و در نتيجه
سطح تربيتي و فرهنگي بشر باالتر رود.
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خب ،حــاال فرض مي کنيم شــما خانم
محتــرم  10نفر؛  100نفــر ...را با چهره
خودت ،با اندام خودت ،با موهاي خودت
تحريک کردي ،يعني در وجودشان هوس
ايجاد کردي؛ تيپ زدي دلبري کردي! و

آزار جنســي از بارزترين مشکالت زنان
در اينگونه جوامع اســت؛ آزار جنسي در
محــل کار مي تواند بعنوان اســتفاده از
اقتدار شــغلي يا قدرت به منظور تحميل
خواســتهاي جنسي تعريف شود .اين کار
ممکن است شکلهاي خشن تري به خود
بگيــرد ،مانند هنگامي که به يک کارمند
زن گفته مي شــود که يا به يک برخورد
جنسي رضايت دهد يا اخراج شود.
اگــر چه مردان ممکن اســت شــکلهاي
ماليم تر آزار جنسي را بي زيان بپندارند،
زنان اغلب آنهــا را اهانت آميز تلقي مي
کننــد .از زنان انتظار مــي رود صحبت
هاي جنسي ،اشــارات يا نزديکي جوئي
هاي فيزيکي نا خواســته را تحمل کنند
و اهميت ندهند .بديهي است تمايز قائل
شــدن بين آزار جنســي و آنچه که مي

در چند ســال اخير جنبــش هاي زنان
بــر تغيير تفکر عمومــي و قانوني درباره
تجاوز جنســي پافشــاري کرده اند .آنها
تأکيد کرده اند که تجاوز جنســي نبايد

آنچــه در زير آمده فهرســتي اســت ار
بايدهــا و نبايدها که ســعي دارند خطر
تجــاوز جنســي را کاهش دهنــد .اين
فهرست توسط يکي از سازمان هاي زنان
در اياالت متحده امريکا منتشــر گرديده
اســت .اين فهرست مؤکدا اين نظر را که
تجاوز جنســي جنايتي است که بر رفتار
همه زنــان تاثير مي گــذارد  ،تاييد مي
کند.
 -1خانه خود را تا آنجا که ممکن اســت
ايمن کنيد.
 -2اگــر تنها زندگي مي کنيد ،چراغها را
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نفــي حجاب دامن زدن و توســعه دادن
قوه شــهوت اســت ،و تحريک و ارضاي
بي حد و مرز اين قــوه (و يا خفه کردن
آن در همه حال) آن را ياغي و ســرکش
مي کنــد و نتيجه آن مي شــود که قوه
عقل انســان را آلوده مي کند و شــخص
را از طي مســير کمــال باز مي دارد .آن
خانمي که خــود را آرايش مي کند و به
خيابان مي آيد و زيبائي هاي اندام خود
را بــه نمايش مي گذارد بايــد بداند که
چهــره او محرک شــهوت جنس مخالف
است؛ تحريک شــهوت ديگري تجاوز به
حق اوســت؛ کســي حق دارد ديگري را
تحريــک کند که بعــد بتواند به تحريک
او پاسخ دهد.

آنتونــي گيدنز ،جامعه شــناس معروف،
مشــکالتي را که براي زندگــي زنان در
جامعه باز غربي  -که بارزترين مشــخصه
آن از ديد ما عدم رعايت حجاب اســت-
بر مي شــمرد که ما در اينجا به برخي از
آنها اشاره مي کنيم.

ســوزان براون ميلر با تأکيــد بر ارتباط
نزديــک ميان تجاوز جنســي و تمايالت
عادي مردانه ،اســتدالل کرده اســت که
تجاوز جنســي جزئي از يک نظام تهديد
مردانه اســت که همه زنــان را در ترس
و وحشــت نگه مي دارد .زناني که مورد
تجاوز واقع نگرديده اند دچار اضطراباتي
مي شــوند که به اين ترتيــب برانگيخته
مي شــوند ،و الزم اســت در جنبه هاي
روزمره زندگي بيشــتر از مردان محتاط
باشند .

WWW.MAKAREM.IR

جوامع انســاني در طول تاريخ همه گونه
پوشــش و برهنگي و روابط جنسي را به
عنــوان قانون  -خود ســاخته يا عرفي -
جامعه تجربه کرده اند .به نظر مي رســد
ريشــه تجربه و پذيرش حجاب در مسير
پيشــرفت جوامع ابتدائي توجه به مفهوم
«عشق» باشد .به اين بيان که وقتي من

در ادامه اين مســير وقتي شــخص مي
ديــد که عشــق او قبــل از اينکــه با او
باشــد با ديگري بوده ،ترديد و دلزدگي
خاصي در او ايجاد مي شــد ،و اين رابطه
قبلي ،از شــدت و خلوص عشــق او کم
مي کرد .همين امر پيوند هاي عاشــقانه
جديــد را تحت تاثير قرار داد و افراد مي
ديدند عشــقي که بدون ســابقه رابطه با
ديگري اســت زيبا تر و روابط آن دوست
داشتني تر اســت ،پس اينگونه زنان که
عشــق خود را از اين خلــوص خالي مي
ديدند ســفير ترويج بکارت در ميان هم
جنس هاي خود شــدند که مبادا قبل از
اينکه کســي به شما عشــق بورزد تن به
رابطه با کســي دهيد چرا کــه اين کار،
شــما را در نظر عشــق تان حقير خواهد
کــرد؛ اين اتفاق مفهوم بــکارت را امري
ارزشــمند نشــان داد ،و زيبائي مفاهيم
عشــق و ازدواج بــه مفهوم بــکارت نيز
نفوذ کرد .در ادامه ايــن روند دختر که
مي خواســت باکره بماند تا به عشق ناب

نتيجه منطقي نفي حجاب

مشکالت زنان در جامعه بي حجاب

به نظر براون ميلر :از يک جهت همه زنان
قربانيان تجاوز جنســي اند - .در اينگونه
جوامع -زناني که هرگز مورد تجاوز قرار
نگرفته اند اغلب دچار اضطراباتي مشــابه
زنانــي که مورد تجــاوز واقع گرديده اند
مي شــوند .آنها ممکن اســت از اين که
شــب تنها بيرون بروند ،حتي در خيابان
هاي شلوغ بيمناک باشند ،و ممکن است
تقريبــا به همان انــدازه از تنها بودن در
يــک خانه يا آپارتمان وحشــت داشــته
باشند.
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سر و سامان بخشــيدن به روابط جنسي
هميشه مهمترين وظيفه اخالق به شمار
مي رفته اســت ،زيرا غريــزه توليد مثل
نه تنها در حيــن ازدواج بلکه قبل و بعد
از آن نيــز مشــکالتي فراهم مي آورد .و
در نتيجه شــدت و حــدت همين غريزه
و نا فرمان بودن آن نســبت به قانون ،و
انحرافاتــي که از جــاده طبيعي پيدا مي
کند ،بي نظمي و اغتشــاش در ســازمان
هــاي اجتماعي توليد مي شــود .حيات
جنســي حتي در ميان حيوانات نيز آزاد
و نا محدود نيســت و حيوان ماده جز در
موقع معين ،نــر را به خود نمي پذيرد».
()8

به کســي عالقه پيدا کردم و او را دوست
داشــتم ،اين حس در من تقويت شد که
او به من تعلق دارد و ديگري حق تصرف
در عشــق من را نــدارد؛ ديگري که مي
خواســت به عشق من چشم داشته باشد
مــورد نفرت من قرار مــي گرفت؛ از آن
طرف عشــق من نيز توقع داشت که من
از او حمايت کنم تا ديگران به او تعرضي
نکننــد ،و همه بداننــد و بفهمند که ما
دوتا فقط مال همديگريم؛ اين احســاس
منجر به برخوردهاي خشــني بين من و
مزاحمان مي شــد و اين روند باعث شد
ديگــران اين نوع رابطه که دو عاشــق با
هم دارند را به رسميت بشناسند و حدود
آنــرا رعايت کنند؛ و بدين وســيله بحث
ازدواج شــکل گرفته و رسميت پيدا کرد
و شــخص و جامعه از کمونيزم جنسي و
بــي قانوني روابط زن و مرد رها شــد؛ و
زيبائي مفهوم عشــق که همگان آنرا بين
دو عاشــق مشــاهده مي کردند ،مفهوم
ازدواج  -کــه محافظ حريم اين عشــق
بود  -را نيز زيبا و دوست داشتني کرد.

در حد کمال دســت پيــدا کند ،خود را
از تعــرض نگاه و رفتــار ديگران در امان
نمي ديد و روزگار ســختي را سپري مي
کرد تا بتواند خود را حفظ کند؛ پس راه
چاره را در اين ديد که خود را بپوشــاند،
زيبائــي هــاي اندام خــود را و دلفريبي
هاي کالم خود را در حجاب قرار دهد تا
دست تعرض غير به او نرسد .اينگونه شد
که مفهوم حجاب شکل گرفت ،و زيبائي
هاي مفاهيم عشــق ،ازدواج ،و بکارت را
کســب کرد ،و حجاب صدفي شــد براي
دســتيابي به گوهر هاي بکارت ،ازدواج،
و عشــق ناب .به اين صورت عشق پاک،
روابــط اجتماعي بين زن ومرد را ســر و
ســامان داده و بر اصولي استوار کرد که
هر عقل ســليمي بــه برتري آن بر روش
هــاي ديگر اذعان دارد .اين نوع عشــق
ورزي ثمره پيشــرفت مدنيت اســت که
در آن در مقابل خشــنود ساختن شهوت
انســاني ،به وسيله دستورات اخالقي سد
هائي کشيده شده.

ميل به خود را در آنها ايجاد کردي؛ (اين
حالت براي او طبيعي است ،او نمي تواند
منظره مهيج ببيند و تحريک نشــود؛ اما
تو مي تواني خود را بپوشــاني) دو حالت
بيشــتر ندارد ،يا اينکه بايد به همه پاسخ
دهي!! ،اينکه مي شــود روســپي گري؛
و گمــان نمي رود همــه اينهائي که بي
حجاب بيرون مي آيند ،اينگونه کســاني
باشند ( .به استثنائات کاري نداريم) اکثرا
انســانند ،با خانواده اند ،با نجابتند؛ بعضا
متدين اند ،اهل خــدا و نماز هم ممکن
است باشند .اگر نمي تواني و نبايد پاسخ
دهي؛ پس حق نداري تحريک کني ،و به
حريم شــخصي ديگران تجاوز کني .اين
حق مردان است؛ نمي شود به آنها گفت
چشــم بســته راه برويد اما به زنان مي
شود گفت زيبائي هاي خود را بپوشانيد؛
و زينت خود را ظاهر نکنيد.

توانــد نزديکي جوئي مشــروع از جانب
مردي نسبت به يک زن تلقي شود آسان
نيســت؛ اما بر پايه گزارش هاي شخصي،
بــرآورد گرديده که در انگلســتان از هر
ده زن هفت زن در دوره زندگي شــغلي
خود به مدتي طوالني دچار آزار جنســي
مي گردند .ارزيابي ميزان تجاوز جنســي
عمال با هر دقتي بسيار دشوار است .تنها
نســبت اندکي از تجاوزات جنسي عمال
به اطــاع پليس مي رســد و در آمارها
گــزارش مي شــود .رقم واقعــي ممکن
است تا پنج برابر آنچه آمار رسمي نشان
مي دهد باشــد .هر چند که برآوردها تا
اندازه زيادي فرق مي کند ،يک بررســي
درباره  1236زن در لندن آشکار ساخت
کــه از هر  6تن  1تن مــورد تجاوز قرار
گرفته بودنــد ،و از هر پنج تن بقيه ،يک
تن توانســته بود با مبارزه مانع اقدام به
تجاوز شــود ،و نيمي از تجاوزات جنسي
يــا در خانه خود زن يــا در خانه تجاوز
کننــده رخ داده بود .اکثر زناني که مورد
تجاوز قرار مي گيرند يا مي خواهند اين
واقعــه را از ذهن خود بيــرون کنند و يا
مايل به شــرکت در آنچه کــه مي تواند
يک فرايند اهانت آميز معاينه پزشــکي،
بازجوئــي پليس و رســيدگي در دادگاه
باشد نيســتند .فرايند قانوني اغلب مدت
زيادي طول مي کشــد ،ممکن است قبل
از ايــن کــه دادگاه رأي بدهد  18ماه از
وقوع حادثه گذشته باشــد .محاکمه نيز
مي تواند نگــران کننده باشــد ،جريان
دادگاه علني اســت و قرباني بايد با متهم
رو به رو شــود ،مردان معمــوال فقط بر
اساس شهادت قرباني محکوم نمي شوند
بنابرايــن بايد مــدارک محکوم کننده از
ديگران کســب شــود؛ مدارک مربوط به
اثبات دخول ،هويت تجاوز کننده ،و اين
واقعيت کــه عمل بدون رضايت رخ داده
است همه مي بايست فراهم گردد.

به عنوان يک تخلف جنســي تلقي گردد،
بلکه مي بايســت به مثابه نوعي تبهکاري
خشن در نظر گرفته شود .تجاوز جنسي
تنها يک حمله فيزيکي نبوده بلکه حمله
و تجاوز به تماميت فرد و شــأن انســاني
اســت .و امروز تجاوز جنســي عموما به
عنوان نوعي خشــونت تبهکارانه شناخته
شده است.

روشــن بگذاريد تا تصور شود که بيش از
يک نفر در خانه زندگي مي کند.
 -3هنگامــي که به زنــگ در جواب مي
دهيــد وانمود کنيد که مــردي در خانه
است.
 -4نــام کوچــک خــود را روي درب و
دفترچه تلفن ننويسيد.
 -5اگــر در يــک آپارتمــان زندگي مي
کنيــد ،تنهــا وارد زيرزميــن متــروک،
پارکينگ ،يا اتاق رختشــوئي نشــويد يا
تنهــا در آنجا نمانيــد .وي در ادامه 13
مــورد از نکات ايمني براي در امان بودن
از تجاوز جنسي را ذکر کرده است.

بلیــغ  /فروردین ماه 1395
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گــروه کمي از افراد هســتند که از اراده
قوي و ايمــان قلبي محکمي برخوردارند
و تحت هر شــرايطي ملتــزم به قانون و
شــرع مي مانند و جو جوامــع پيرامون
تاثيري در آنــان نمي گذارد؛ و در طرف

آنچــه مســلم اســت همــه هنجارهاي
اجتماعــي با ضمانت هاي اجرائي  -خواه
رســمي يا غيــر رســمي( - )10همراه
هســتند که از آن هنجارها در مقابل کج
روي برخــي افراد يا گروه ها حمايت مي
کنند؛ اکنون که بر اســاس مباني قوانين
حکومت اسالمي ،حجاب قانون حکومت
اســامي اســت ،و بعنوان هنجاري برتر
شناخته مي شود  -گذشته از اينکه امروز
به عنوان ســمبل زن مســلمان در تمام
دنيا شــناخته شده اســت  -بر متفکران
و انديشــمندان علــوم اجتماعي (جامعه

کوچکتــر از عباء و بزرگتر از خمــار« .يدنين» يعني

روابط جنســي نامشــروع ،فرزندان نامشــروع ،انواع

کردن،دوري کــردن از فرد يا افراد خاص ،محروميت

پيش بکشند.

فســادهاي جنســي تاسف آور ،و  ...اشــاره کرد؛ که

هــاي اجتماعي خاص ،پرهيز از مورد تمســخر واقع

( )6براي توضيح بيشــتر پيرامــون مفاهيم اين آيات

سرچشــمه تمام اين فسادها همين مسئله بي حجابي

شــدن ،شرمنده شــدن ،و مورد پذيرش واقع نشدن،

مي توانيد به تفاســير آيات مزبــور و رواياتي که در

و کم رنگ شــدن حيا و عفاف در بيــن افراد جامعه

و . ...

ذيل آن وارد شــده مراجعه کنيد .الزم به ذکر است

اســت که با هزينه اندکي ميتوان راه آن را سد کرد.

کــه عالوه بر آيــات فوق ،که داللت صريــح بر لزوم

ســر چشمه شــايد گرفتن به بيل  /چو پر شد نشايد

حجاب دارد آيات ديگــري نيز وجود دارد که داللت

گرفتن به پيل!

التزامــي بر لزوم رعايت حجاب مــي کند ( مانند آيه

( .)10ضمانــت هاي اجرائي رســمي کــه به عهده

 60ســوره نور ،و آيه  53ســوره احــزاب ) که عالقه

حکومت است مانند آنچه در نظام کيفري جامعه ،که

مندان مي توانند به کتبي که مســتقال درباره حجاب

دادگاه ها و زندان ها نماينده آن هستند مشاهده مي

نوشته شده مراجعه کنند.

شود .و ضمانت هاي اجرايي غير رسمي که بيشتر به

( )7تاريــخ تمدن اســام ،جرجي زيــدان ،ترجمه و

عهده خود مردم و يا ســازمان هــاي دولتي فرهنگي

نگارش :علي جواهر كالم ،ج  ،1ص .47
( )8همان ،ص .56

و السالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته
حجت االسالم و المسلمین
سيد محمد جواد بني سعيد لنگرودی
پی نوشت:
( )1بديهي است که راه براي ارائه نظر مخالف در هر
دو بخش انديشــه و ايمان باز است و مي توانند نظر
خــود را ارائه و نظر موافق را نقد کنند.
( )2سوره نور ،آیه .31
( « )3ابــداء» به معناي اظهار اســت و مراد از زينت
زنــان  ،مواضع زينت اســت  .کلمــه «خمر»  ،جمع
خمار اســت  .و خمار آن جامه اي اســت که زن سر
خــود را با آن مي پيچد  ،و زايد آن را بر ســينه اش
مي انــدازد  .همان مقنعه  .کلمــه «جيوب»  ،جمع
جيب ؛ يعني ســينه ها  ،گريبــان ها « .بعوله» يعني
شــوهر ،و طوايف هفتگانه مذکور محرمهاي نسبي و
ســببي هستند  .کلمه «اربه» به معني حاجت است و
منظور حاجت شهوي اســت  .مراد از رجال تابعين ،
افراد سفيه و ابلهي هستند که تحت قيوميت ديگران
هستند و شهوت مردانگي ندارند.
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حاکميت هنجار برتر

ســوال اينجاســت کــه چرا بايــد وضع
موجــود را کســاني شــکل بدهند که از
گــروه دوم اند در حاليکــه ابزار قانون و
شــرع مدافع گروه اول اســت؟ چرا بايد
فرزند زن مسلمان در محيط مدرسه کم
کم از اينکه مادرش چادر به سر مي کند
خجالت بکشــد.؟! چــرا اکثريت معمولي
جامعــه به رنگ اقليت آلــوده در بيايند،
و کــم کم آلودگي گــروه هاي کج رو به
عنوان هنجار شناخته شود ؟! چرا اقليت
متخلف از قانون و شــرع هنجار ســازي
کنند؟!

نتيجــه اينکه اگر حجاب را به عنوان يک
امــر عقالني و يا ايمانــي در نظر بگيريم
اجبار پذير نيســت؛ و اگر به عنوان قانون
وضع شــود ،الزام و اجبــار آن از قانوني
بودن آن است و ضرورت آن جاي ترديد
ندارد.

اي است سرتاســري که تمامي بدن را مي پوشانده ؛

طالق ،کم رنگ شدن عشق رمانتيک و تعهد متقابل،

خدمات ،اعالم رضايت صريح يا ضمني ،يا ســرزنش
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ما گمان مي کنيم که آزموده را آزمودن
خطا است؛ با مطالعه راه رفته اين جوامع
و مشکالتي که هم اکنون با آن دست به
گريبان اند و بســيار بيــش از اين نکات
محدودي اســت که مــا در اينجا به آن
اشاره کرديم( ،)9اين فکر را در ما ايجاد
مي کند که ال اقل به عنوان الگوي جديد
رفتار اجتماعي به مسئله حجاب اهميت
دهيم و آن را در همه ابعاد آن به مرحله
اجرا در آوريم تــا ميوه هاي اين درخت
به بار بنشيند و محيط امني در سايه آن
براي جامعه ما ايجاد شود.

بــي ترديد در هــر جامعــه اي متوليان
تربيــت اجتماعــي و مســئولين اجراي
قانــون ،بايد اين بســتر را ايجــاد کنند
که جو عمومــي جامعه يــا همان وضع
موجود ،مشــوق و محرک افراد به سمت
همرنگي با گــروه اول و تبعيت از قانون
و هنجارهاي صحيح اجتماعي باشــد ،و
گروه دوم خود را در انزوا و مطرود حس
کند.

( )5کلمه «جالبيب» جمع جلباب اســت و آن جامه

خانــواده ،زندگي مشــترک بــدون ازدواج! ،افزايش

امتيــازات اجتماعي خاص ،ارائــه اولويت ها در ارائه
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آنچه در صــدر اين نــکات ايمني مورد
غفلت واقع شــده و به يقين مراعات آن
مي تواند ريشــه بســياري از اين مفاسد
و ناهنجــاري هاي اجتماعي را بســوزاند
و محيــط امنــي در اجتماع بــراي زنان
فراهم کند رعايت حجاب اســت ،که نه
تنها به آن توجه نمي شود بلکه حاکمان
و سياســتمداران موجود با سياست هاي
شيطاني خود به مبارزه با آن و حذف آن
از جامعه برخواسته اند!

مقابــل نيز گروه کمي هســتند که بناي
ال ابالي گــري دارند و خوي سرکشــي
و تمــرد از هنجارهاي قانون و شــرع در
نهادشــان نهفته است .بين اين دو طيف،
اکثريت مردم تابع وضع موجودند ! (همه
اينجورين ديگه ،ما هم  . ...اين مد شــده
ديگه ،ما هم  ...خب تو فروشــگاه ها اينا
رو ميفروشن ديگه ،ما هم  ...جو گير مي
شويم ما هم !) ...

شناســي ،روانشناســي ،و  ) ...الزم است
که بنشــينند و راهکارهاي ارائه ضمانت
هاي اجرائي مثبت (پاداش افراد هم نوا)
و منفي (تنبيــه افراد کج رو) کارآمد در
ايــن زمينه را بصورت عالمانه بررســي و
تدويــن کننــد ،و متوليــان فرهنگي و
قضائي جامعه خود را ملــزم به پيگيري
آن بدانند .ترويج ضمانــت هاي اجرائي
غير رســمي به عهــده مراکــز فرهنگي
جامعــه اعــم از تئاتر ،ســينما ،فرهنگ
ســراها ،مدارس ،دانشــگاه ها ،و رسانه
هاي ديداري و شــنيداري مختلف است؛
و ترويج ضمانت هاي اجرائي رســمي را
پليس امنيــت اخالقي مي تواند به عهده
بگيرد.

( )4سوره احزاب ،آیه .59

( )9از آن جملــه مي توان به تخريب شــديد بنيان

و خدماتــي اســت ،مانند تشــويق هــاي متعارف،

تأملی در کتاب
« زهرا (سالم اهلل علیها) برترین بانوی جهان»
(مدظله)
اثر گرانسنگ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
بی شــک ویژگی هــای برجســته و قابل
تحسین اثر فاخر حضرت آیت اهلل العظمی
مــکارم شــیرازی بــا عنــوان « حضرت
زهرا(سالم اهلل علیها) برترین بانوی جهان»
از ابعاد و زوایای مختلف قابل واکاوی است،
لیکن آنچه در نخســتین نگاه به مخاطب
منتقــل می گردد این اســت که می توان
گفت جامعیــت تاریخــی و تحلیلی و نیز
دغدغه منــدی مولّف گرانقدر این اثر برای
تبیین مقام و منزلت حضرت زهرا (ســام
اهلل علیها) بســیار ارزشمند و قابل تحسین
است.

گفتنی است اهتمام صاحب این اثر ارزشمند
بــر اجتنــاب از انقطاع نــگاری تاریخی و
تأکید معظم له بر لزوم به هم پیوســتگی
منطقــی وقایع مختلــف در عصر حضرت

بی تردید بخش های پایانی این اثر مهم در
تشریح و تفسیرحماسۀ با شکوه خطبه های
حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) ،افق های تازه
ای برای مخاطبان و خوانندگان این اثر می
گشاید.
از این رو کتاب « حضرت زهرا(ســام اهلل
علیها) برترین بانوی جهــان» را می توان
به عنوان یکی از مهــم ترین منابع فکری
و نظری محققین نهاد حوزه و دانشــگاه در
مقولۀ فاطمه شناسی مورد توجه قرار داد،
مســأله ای راهبردی و استراتژیک که می
تواند آیندۀ در خشــانی در تبیین سیرۀ بی
نظیر اهل بیت(علیهم السالم) ارائه نماید.
امید اســت همــه پژوهشــگران و حتی
نهادهــای مهم فرهنگی با بهــره گیری از
این اثر فاخر و ارزشــمند در راستای بسط
و گســترش و بازتولید معارف ناب شیعی
و تمدن سازی نوین شیعی بر مبنای سیرۀ
ناب اهل بیت(علیهم الســام) در دوسطح
فکری و نظــری و اجرایی اقدام نمایند ،که
در صورت تحقق این مهم می توان مدعی
ارتقای روز افزون ســبک زندگی اسالمی و
شیعی در جامعه گردید.
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هم چنین باید گفت ترســیم روان از ابعاد
و زوایای کلیدی شــخصیت و شأن و مقام
حضرت فاطمه(ســام اهلل علیهــا) با بهره
گیــری از احادیث و روایات معتبر و منابع
تاریخــی شــیعی و نیز اســتفاده از منابع
روایی اهل ســنت آنچنــان عطش مطالعه
و تعمق در این اثر را تشــدید نموده است
که تحقق این مهــم در نوع خود حاکی از
عمق اشتراکات عظیم مذهبی و دینی میان
مذاهب اســامی و تأکید فراگیر بر وحدت
امت اسالمی است.

لذا عناوینی همچون فاطمه (سالم اهلل علیها)
از والدت تا بعد از رحلت پيامبر (صلى اهلل
عليه وآله) و نیز تعمق زاید الوصف معظم له
در مقام شناســی و ذکر فضایل آن حضرت
با استفاده از منابع روایی شیعه و سنی این
اثر فاخر را به عنوان یکی از مهمترین منابع
پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران نهادحوزه
و دانشگاه قرار داده است.
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بدیهی اســت نگاه متعالی نویسندۀ این اثر
به مقولۀ هویت و ماهیت زنان در اســام و
نیز تبیین احترام و کرامت بانوان در اسالم
در عصر و زمانۀ ســیطرۀ بــی حد و حصر
بشــری،مبین عمق
فمینیســم در جوامع
ّ
استراتژیک گفتمان اسالم در دفاع از مقام
و منزلت زنان است که تأکید مولّف این اثر
بر این مســأله راهبردی به نوبۀ خود قابل
تقدیر است.

فاطمه(ســام اهلل علیها) ،از جمله شاخصه
های مثبت در این اثر فاخر اســت که این
ادعا با مرور اجمالی سرفصل های این اثر و
مطالعۀ تفصیلی این کتاب به وضوح قابل
مشاهده است.
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فقیه عالی قدر حضرت آیة اهلل العظمی مکارم شــیرازی (مدظله) از ســتارگان
پر فروغ آســمان فقــه و فقاهت در زمره این مردان بزرگ اســت که خدمت از
دیدگاهش نامتناهی اســت و عمر با برکت خود را در این راه مصروف داشــته و
حاصل آن کتابهای متعددی اســت که بیش از یکصد و پنجاه جلد از آثار معظم
له انتشــار یافته و بعضی از آنهــا تا چهل بار تجدید چاپ شــده و بخش قابل
مالحظه ای به چندین زبان زنده دنیا ترجمه و منتشــر گردیده است.
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امید است خداوند توفیق ادامه این راه و موفقیت و بیش از پیش به خدمتگزاران
این عرصه عنایت فرماید.
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انتشــارات مدرســه االمام علی بن ابی طالب (علیه الســام) افتخار دارد که با
همکاری تعدادی از ناشــران توانمند به عنوان ناشر آثار معظم له در این عرصه
خدمــت مــی کند که به برکت این آثار در ســال  84به عنوان ناشــر برگزیده
انتخاب شد.
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در طول تاریخ تشیع مردان بزرگی از شجره طیبه حوزه های علوم اسالمی برای
اعتالی کلمه حق و پاســداری از مرزهای عقیدتی و حراست از ارزشهای واالی
دینی و حمایت از موازین مســتحکم شــریعت محمدی با زبان قلم و تحقیق و
تالیف همت گماشــته و جامعه را از دام شیاطین کفر و الحاد نجات بخشیدند.

الفقهيه 104ـ انوار الفقاهه (كتاب ال ّتجارة ـ مكاســب محرمه) 105ـ انوار الفقاهه (كتاب البيع
عروة الوثقى  102و 103ـ القواعد
ّ
ـ واليــت فقيه و حكومت اســامى) 106ـ انوار الفقاهه (كتاب الخمس و االنفال) 107ـ انــوار الفقاهه (كتاب الحدود و ال ّتعزيرات)
 108و  109و 110ـ انوار االصول (مشــتمل بر تقريرات درس خارج اصول)  111و  112و 113ـ پيام امام(عليه الســام) (شرح
نهج البالغه) 114ـ ربا و بانكدارى اســامى (فارسى و عربى)
115ـ ُط ُرق فرار از ربا 116ـ مثالهاى زيباى قرآن (فارسى و عربى) 117ـ يادآورى هاى ماندگار 118ـ جامعه سالم در پرتو اخالق
مهم فقهى به زبان عربى) 120ـ حكم االضحيه
بحوث
119ـ
ٌ
فقهيه (مســائل ّ
ّ
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1ـ ترجمــه شــيوا و روان قرآن مجيــد 2ـ تا 28
تفســير نمونه (فارســى ،عربى ،اردو ،انگليســى و
تركــى) 29ـ تا  38تفســير موضوعــى پيام قرآن
(عربى و فارسى)

فروشــگاه مرکزی  :قم خیابان شهداء  -کوی آمار ( -)22پالک  15-تلفکس37732478 :
قم -مجتمع ناشــران -خیابان معلم -طبقه اول -پالک- 150تلفن37842550 :
قم -ابتدای خیابان شــهداء  -مطبوعاتی هدف -تلفن37743118 :
تهران  -خیابان  17شــهریور -ابتدای بزرگراه -شــهید محالتی -کتابسرای نسل جوان -تلفن33727665 :
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66487204
اراک -خیابان شــیخ فضل اهلل نوری -نبش کوچه ملت 2-تلفن32213135 :
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شــیراز -خیابان زند -دارالکتب شهید مطهری -تلفن32359023 :
اصفهان  -خیابان احمد آباد -خیابان توانا -کتابســرای نســل جوان -تلفن32281500 :
اهواز -خیابان حافظ -بین ســیروس و نادری -کتاب فروشی اسوه اهواز -تلفن32923315 :
بابل -خیابان آیت اهلل روحانی -کوچه هادی  -9مقابل امام زاده قاســم -تلفن32296017 20 :
دزفول -خیابان بهشــتی  -نبش خیابان شریعتی -کتابفروشی معراج -تلفن32261821 :
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تهران -خیابان انقالب -خیابان  12فروردین -کوی شهدای ژاندارمری -پالک  - 122نشر قلم و اندیشه-تلفن:
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39ـ  40ترجمه تفســير الميزان  41و  42و 43ـ
اخالق در قرآن 44ـ فيلســوف نماها 45ـ مديريت
و فرماندهى در اســام 46ـ زهــرا ،برترين بانوى
جهان47 .ـ زندگى در پرتو اخالق48 .ـ جلوه حق
49ـ عــود ارواح و ارتباط با ارواح 50ـ پرسشــها
و پاســخهاى مذهبى 51ـ خطــوط اصلى اقتصاد
اســامى 52ـ انگيزه گرايش به مذاهب 53ـ خدا
را چگونه بشناســيم؟ 54ـ آفريــدگار جهان 55ـ
مســؤوليتهاى بزرگتر 56ـ قرآن
رهبــران بزرگ و
ّ
و آخريــن پيامبر 57ـ معــاد و جهان پس از مرگ
58ـ عقيــده يك مســلمان 59ـ مهــدى انقالبى
بــزرگ 60ـ ارزشــهاى فراموش شــده 61ـ پايان
عمر ماركسيســم 62ـ آخرين فرضيه هاى تكامل
63ـ آيين مــا (ترجمه اصل الشّ ــيعه) 64ـ پنجاه

مراکز فروش:
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از ّ
معظم له حدود يكصد و بيست جلد كتاب منتشر
شده كه بعضى از آنها بيش از سى بار تجديد چاپ
گرديده است و بعضى به بيش از ده زبان زنده دنيا
ترجمه شده و در كشــورهاى مختلف انتشار يافته
است كه به اسامى آنها اشاره مى شود:

درس اصــول عقايد براى جوانان (فارســى ،عربى،
انگليســى ،چينى و فرانســه) 65ـ ســرگرميهاى
خطرناك 66ـ نماز مكتب عالى تربيت 67ـ معراج،
معماى هســتى
شــقّ القمر ،نماز در قطبين 68ـ ّ
69ـ فلســفه شــهادت 70ـ اســرار عقب ماندگى
شــرق 71ـ چهره اسالم در يك بررسى كوتاه 72ـ
در جستجوى خدا 73ـ مشــكالت جنسى جوانان
74ـ آنچه از اســام بايد بدانيم 75ـ بحثى درباره
ماترياليســم و كمونيسم 76ـ قرآن و حديث 77ـ
تقليد يا تحقيق 78ـ خمس پشتوانه استقالل بيت
المال 79ـ مســأله انتظار 80ـ تفسير به رأى 81ـ
تقيه ســپرى براى مبارزه عميقتر 82ـ اين مسائل
ّ
براى همه جوانان مطرح است 83ـ اسالم و آزادى
بردگان 84ـ يكصد و پنجاه درس زندگى(فارسى و
انگليسى) 85ـ شيوه همسردارى در خانواده نمونه
86ـ طرح حكومت اســامى 87ـ رســاله مقدمه
وحى يا88 ...ـ التقــاط و التقاطيها 89ـ مناظرات
تاريخى امام رضا(عليه الســام)  90و 91ـ اخالق
اســامى در نهــج البالغــه 92ـ رســاله توضيح
المسائل(فارســى ،عربى ،اردو ،تركى ،انگليســى،
چينى) 93ـ رســاله احكام نوجوانان 94ـ رســاله
احكام بانوان 95ـ مناســك حج (فارسى ـ عربى)
 96و 97ـ اســتفتائات جديد(فارسى و عربى) 98
و  99و 100ـ انــوار هدايــت 101ـ تعليقات على

اهم ّیت صله رحم و آثار آن

پرسش  :صله رحم در اسالم از چه اهمیتی
برخوردار است؟

پاســخ اجمالی :گرچه در آیــات و روایات،
مســأله«صله رحم» و برقرار ساختن رابطه
صحیح با خویشاوندان به عنوان یک وظیفه
الهى و انسانى مطرح شده که باید با انگیزه
هاى الهى به ســراغ آن رفت ،ولى بى شک
انجام ایــن وظیفه الهى و انســانى برکات
فراوانــى از نظر ظاهر نیز دربــردارد که در
فرازهائى از خطبــه  23نهج البالغه ،به آن
اشاره شده است .مثال می فرماید :انسان باید
هنگام نعمت و آرامش به آنها نیکى کند ،تا
در هنگام بروز مصیبت و ظهور بحران ها ،به
حمایت او برخیزند.

در حدیث دیگرى از امام باقر(علیه السالم)
مى خوانیم کــه فرمود« :صِ لَــ ُه االَْرحا ِم َو
موال»؛ صله رحم
سن الْجِ وا ِر ،زیا َد ًه فِی االَْ ِ
ُح ُ
و نیکى با همســایگان ،سرمایه ها را فزونى
مى بخشد )2(.
در روایــت دیگرى از همان امام همام(علیه
السالم) چنین آمده اســت« :صِ لَ ُه االَ ْرحا ِم
عمال و تُ ْنجِ ى االَ ُ
تُ َز َّکی االَْ ُ
موال و ت ُْر َف ُع ال ْ َبلْوى
ساب َو تُ ْنسى فِی االْ َج ِل»؛ صله
َو ت َُی َّس ُر الْحِ ُ
رحم ،اَعمال انسان را پربار مى کند و اَموال
او را نمو مى دهد و بالها را برطرف ساخته
و حساب قیامترا آسان مى کند و مرگ را به
تاخیر مى اندازد )3( .
در مقابــل قطع رحم و بریــدن پیوندهاى
خویشاوندى آثار دردناکى در زندگى انسان
در دنیا و مجازات ســختى در آخرتبراى او
دارد.

تعبیر فوق بســیار پرمعنا است و مفهومش
این اســت که این ســه گروه نه تنها وارد
بهشتنمى شوند ،بلکه هرگز نزدیک آن نیز
نخواهند شد.
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این ســخن را با حدیث دیگرى از رســول
خدا(صلى اهلل علیه وآله وســلم) پایان مى
دهیم ،در این حدیثآمده اســت« :ا َ ْخ َب َرنی
جب ُ
ُوج ُد م ِْن َمسیر ِه اَل ْ ِ
ف
رییل َّ
ریح ال ْ َج َّن َه ت َ
ان َ
ْ
الشَ
حِ
ــیخُ
و
م
ر
ِع
ط
القا
و
ها
د
ی
ما
عام
جِ
َ
َ ُ عاقٌّ َ
ْ
ُ َ
زان»؛ جبرئیــل ،به من خبــرداد که بوى
بهشــتاز هزار ســال راه به مشام مى رسد،
ولى ســه گروه آن را احســاس نمى کنند:
کسى که عاق [پدر و مادر] باشد و کسى که
رابطه خویش را با خویشاوندان قطع کند و
پیرمردى که زنا کند)4( .
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مهم این است که انسان ،بتواند این پیوند را
محکم کند و با کارهاى اشتباه موجب قطع
آن نشود .انسان باید هنگام نعمت و آرامش
به آنها نیکى کند ،تا در هنگام بروز مصیبت
و ظهوربحران ها و طوفــان ها ،به حمایت
او برخیزند .حقیقت این اســت که غلبه بر
بسیارى از مشــکالت زندگى کار یک فرد
نیســت و حمایت گروه یا گروه هایى را مى
طلبد .حال چه کسى بهتر از اقوام و بستگان
و خویشاوندان هســتند که هم یکدیگر را
به خوبى مى شناســند و هم پیون ِد خون و
عاطفه ،آنها را به هم مربوط ساخته است؟!
ا ّما افسوس که بسیارى از افراد همین که به
نوایى رسیدند ،همه این مسایل را فراموش
کرده و از آنان فاصله مى گیرند و این ذخایر
روز بیچارگى را از دست داده و سنگر خود را
در برابر حوادث سخت ،در هم مى شکنند.

در حدیثى از امام صادق(علیه الســام) مى
ران
الرحِ ِم َو ُح ْس ُن الْجِ وا ِر ،یُ َع ِّم ِ
خوانیم« :صِ لَ ُه َّ
زیدان فِــی االَْ ْعما ِر»؛ صله رحم و
ّ
ِ
یار َو یَ
الد َ
پیوند با خویشاوندان و نیکى با همسایگان،
خانه و شــهرها را آباد و عمرها را زیاد مى
کند)1( .
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پاســخ تفصیلی :گرچه در آیــات و روایات،
مســاله صله رحم و برقرار ســاختن رابطه
صحیح بــا خویشــاوندان به عنــوان یک
وظیفه الهى و انســانى مطرح شده که باید
با انگیزه هاى الهى به ســراغ آن رفت ،ولى
بى شــک انجام این وظیفه الهى و انسانى
بــرکات فراوانى از نظر ظاهــر نیز دربردارد
که در فرازهایى از خطبه 23نهج البالغه با
تعبیرات بسیار پرمعنا و زیبایى ،به آن اشاره
شده است.

تعبیرات لطیفى که در روایات آمده اســت
دقیقاً ناظر به همین معانى است.

ممکن است ســوال شود که منظور از صله
رحم چیســت؟ منظور این است که پیون ِد
محبت برقرار باشــد و در مشکالت به یارى
ّ
هم بشتابند و از حال هم غافل نشوند و در
شرایط مختلف به مقتضاى آن شرایط عمل
کنند .ح ّتى گاه مى شود با یک سالم و یک
تلفن بخشى از تکلیف صله رحم انجام مى
گیرد.
در حدیثى از امیرمؤمنان على(علیه السالم)
مى خوانیم که فرمود« :صِ ُلوا ارحا َم ُک ْم َو لَو
َّســلیم»؛صله رحم را به جا بیاورید ،هر
ب ِالت
ِ
چند با یک سالم کردن باشد)6( ،)5( .
صله رحم با گناه کاران

پرسش  :آیا صله رحم همواره واجب است؟
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اهمیت
پاسخ اجمالی :صله رحم در اسالم از ّ
باالیی برخوردار است ،ولى انجام هر فریضه
اى مشــروط به این است که مسائل مهمتر
از آن ،از بین نرود .بنابراین اگر معاشــرت با
مقررات
کسانى که در مســیر زندگى خود ّ
مذهبى را رعایت نمى کنند ،به جای این که
به اصالح آن ها منجر شود ،سبب شود که
روحیات فاسد و
انســان تحت تأثیر افکار و
ّ
زندگى آلوده آنان قرار گیرد ،در این صورت
چون ســعادت او در خطر است ،ناچار باید
مهم تر بطور
این فریضه را به خاطر یک امر ّ
مو ّقت ترک گوید.
پاسخ تفصیلی :پاســخ تفصیلی را با سؤالی
که بســیاری از مخاطبین می پرسند شرح
می دهیم:
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در میان بســتگان و خویشاوندان ما افرادى
هستند که در زندگى خود به موازین دینى
مقید نیســتند و غالباً
مقــررات مذهبى را
ّ
ّ
رعایت نمى کنند؛ رفت و آمد با آنان چگونه
است و آیا با این وضع باز ماموریم که وظیفه
خطیر «صلــه رحم» را دربــاره آنان انجام
دهیم؟
جواب:
مى دانیم کــه خانواده یک اجتماع کوچک
اســت؛ همان طور که استحکام و استوارى
پیوندهاى اجتماع بزرگ در پیشرفت انسان
در زمینه هاى ما ّدى و معنوى موثّر اســت،
همچنین اســتحکام پیوندهاى این اجتماع
کوچــک در این راه تاثیر بســزایى دارد؛ به
همین دلیل ،اسالمکه آیینى اجتماعى است

به موضوع «صله رحم»  -که همان تقویت
پیوندهــاى اجتماع خانوادگى و فامیلى مى
اهم ّیت زیادى داده و صله رحمرا از
باشد ّ -
محرمات و گناهان
واجبات و قطع رحم را از ّ
بزرگ شمرده است.
اهم ّیت این موضوع کافى است که قرآن
در ّ
مکرر به خصوص در این باره ســخن
مجید ّ
گفته و متذ ّکر شده است که روز رستاخیز از
انجام این فریضه (صله رحم) سوال خواهد
شــد و افراد درباره آن مسوول خواهند بود
آن جا که مى فرماید:

« َواتَّ ُقوا َّ
ون ب ِ ِه َواالَ ْر َحا َم ا َِّن َّ
اللَ
اللَ الَّذِى ت ََسایَ ُل َ
ــم َرقِیِباً»؛ (و از خدایى بپرهیزید
َک َ
ان َعلَ ْی ُک ْ
کــه [همگى بــه عظمــت او معترفید و]
هنگامى که چیزى از یکدیگر مى خواهید،
نام او را مى برید[ .و نیز] از [قطع رابطه با]
خویشاوندان خود پرهیز کنید! زیرا خداوند
مراقب شماست))7(.
مردى حضور رســول خدا(صلــی اهلل علیه
و آله) شــرفیاب گردید و گفت« :بستگانم
مرا ترک گفته و ارتباط خویشــاوندى را با
من قطع کرده انــد تکلیف من درباره آنان
چیســت؟ آیا من نیز آنــان را ترک گویم و
رابطه خود را با آنان بگسلم؟» پیامبر(صلى
اهلل علیه وآله) فرمــود« :اگر تو نیز این کار
را انجــام دهى خداوند همه شــما را ترک
مــى گوید و همه را از رحمت خود دور مى
سازد» ،ســپس پیامبر(صلى اهلل علیه وآله)
مهم زیر را تعلیم داد و
به وى سه دســتور ّ
فرمود:
«تَصِ ُل َم ْن َق َط َعک»؛ اگر کسى ارتباط خود
را با تو برید ،تو برخالف او رفتار کن و پیوند
خویشاوندى و دوستى را فراموش مکن!
«تُ ْعطِ ی َم َن َح ّرمک»؛ کســى کــه تو را از
نعمتى محروم ساخت ،تو به او نیکى کن و
او را محروم مساز!
« َوتَ ْع ُفو َع َّمن َظلَ َمک»؛ از کســى که بر تو
ستم کرده است در گذر!()8
همچنیــن پیامبر(صلى اهلل علیــه وآله) به
اهم ّیت این موضوع در یکى دیگر از سخنان
ّ
پر ارج خود تصریح فرمــوده ،آن جا که به
یاران خود مى گوید« :من شما و همه ا ّمت
خود را که تا روز رستاخیز پا به عرصه وجود
خواهند گذارد توصیه مى کنم از صله رحم

غفلت نورزند و اگر انجام این فریضه الهى در
گرو مسافرت به نقطه دورى باشد ،رنج سفر
را بر خود هموار ساخته و این دین اخالقى
و اجتماعى را ادا نمایند».
ولى جاى گفتگو نیست که انجام هر فریضه
اى مشروط به این است که مسایل مهمتر از
آن از بین نرود؛ موضوع صله رحم نیز از این
قانون مستثنا نیست.
هــرگاه ارتباط و رفت و آمد با کســانى که
مقررات مذهبى را
در مســیر زندگى خود ّ
رعایت نمى کنند ،ســبب شود که آنان در
وضع زندگى خــود تجدید نظر کنند و کم
کم بــه اصول و موازین پایبند شــوند و یا
الاقل این رفت و آمدها اثر سویى در روحیه
خود انسان و وضع خانواده او نگذارد ،در این
صورت رعایت پیوند خویشاوندى الزم است
و باید این فریضه الهى را انجام داد.
ولى اگر برعکس به جاى این که انســان در
روحیه آنان اثر بگذارد ،معاشرت با آنها سبب
ّ
روحیات
شود که انسان تحت تاثیر افکار و
ّ
فاسد و زندگى آلوده آنان قرار گیرد ،در این
صورت چون سعادت او در خطر است ناچار
مهم تر
باید این فریضه را به خاطر یک امر ّ
بطور مو ّقت ترک گوید)9(.
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عید نوروز
در آینه فقه
نظــر معظــم لــه در مــورد عیــد
نــوروز

پرسش  :نظر مبارک شما در مورد برپایی
مراسم عید نوروز چیســت ؟ و از دیدگاه
دینی چه جایگاهی دارد ؟

ولی باید از آمیخته شــدن این امور مثبت
بــا خرافات و گناهان خــودداری کرد؛ از
جمله شــب چهارشنبه ســوری است که
هیــچ مدرکی برای آن نیســت و تفاوتی
با ســایر چهارشــنبه ها ندارد و ضایعات
فراوانی هر سال

تایید سنت های حسنه نوروز

پرسش  :شنیده بودم که شما گفته اید نوروز
بی اساس و سطحی است و مسلمانان را از
آن بر حذر داشته اید .می خواستم بدانم که
آیا این مطلب صحت دارد و این که نظر شما
درباره ی نوروز چیست؟

پاســخ  :عید نوروز جنبه هــای مثبت و
منفــی متعددی دارد .جنبــه های مثبت
آن نظافــت ،صله رحم ،کمک به اقشــار
ضعیــف و کــم درآمد و مانند آن اســت
و جنبــه های منفی آن ،مراســم خرافی
چهارشنبه ســوری ،سیزده بدر ،تشریفات
کمرشــکن ،چشم و هم چشمی ،مسافرت
های گناه آلود ،شکستن مرز محرمیت ها
و امثال آن می باشــد .حال اگر به جنبه
های مثبت آن پرداخته شــود و از جنبه

پرسش  :نظر معظم له در مورد پهن کردن
سفره هفت سین به مناسبت نوروز چیست؟
بنده عالقه یا التزامــی به پهن کردن آن
ندارم ،اما همسرم اصرار دارد در خانه چنین
کند .آیا باید از این کار او جلوگیری کنم؟

پاسخ  :این مراســم جز ِء تشریفات نوروز
اســت؛ الب ّته مدرکى نــدارد و ضررى به
جایى نمىزند ،پس استفاده از آن اشکالى
ندارد.
خرافات بودن نحسی عدد سیزده

پرســش  :آیا آنچه در مورد نحس بودن
عدد سیزده و یا روز سیزدهم فروردین می
صحت دارد؟
گویند ّ

پاسخ  :نحسی عدد سیزده و روز سیزدهم
فروردیــن از خرافات اســت ،ولی گردش
در طبیعــت و دیدن آثــار عظمت خلقت
وتفریح سالم به دور از گناه مانعی ندارد.
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ثانیاً :به موازات این عید س ّنت های حسنه
و کارهــای پســندیده ای از جمله دعا و
توجه به خداوند در آغاز سال ،صله رحم،
ّ
کنار گذاشــتن کدورتها ،نظافت ،مسافرت
و تجدید قوا بــرای انجام کار بهتر ،کمک
به نیازمندان در هفته احسان و مانند آن
انجام می شــود که آثار مثبتی دارد و از
نظر اسالم مطلوب است.

توجه به نکات فــوق باید اعتدال را در
با ّ
مــورد این عید در نظــر گرفت؛ از طرفی
نبایــد آن را به طور کامــل نفی کرد زیرا
آثار مثبت فراوانی دارد و نه هر چیز را که
به نام عید نوروز انجام می شود پذیرفت.
« َو َکذال َ
ِــک َج َعلْنا ُک ْم ا ُ َّم ًه َو َســطاً ل ِ َت ُکون ُوا
اس» (البقره )143 /
شُ َهدا َء َعلَى ال ّن ِ

سفره هفت سین در نوروز
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پاسخ  :ا ّوالً :در برخی روایات نوروز را عید
مذهبی دانســته اند که حــوادث تاریخی
مطلــوب و یا پیروزی هایــی در آن واقع
توجه به این که اعتبار این
شــده؛ ولی با ّ
روایات ثابت نیســت نمی توان نوروز را به
عنوان عید مذهبی در نظر گرفت ا ّما عید
ملّی ایرانیان و بعضی کشــورهای اسالمی
دیگر اســت .مانند بسیاری از اعیاد که در
میان اقوام جهان مرســوم است و بدعت
هم محسوب نمی شود .و اساس این عید
مهمی در
ملّی آغاز بهار اســت که تح ّول ّ
عالــم طبیعت و موجــودات به وجود می
آید.

در آن ایجاد می شــود از جمله نقص در
بدن یا آســیب رسیدن به بیماران قلبی و
عصبی و زنان باردار .که نمی توان این ها
را نادیده گرفت و گفت این مراســم جزء
آداب نیاکان است ،چرا که مصداق سخن
مشــرکان در آیه شــریفه « َو َکذال َِک ما
ِک فِی َق ْریَ ٍه م ِْن نَذِی ٍر ا ِّل َ
ا َ ْر َسلْنا م ِْن َق ْبل َ
قال
ُم ْت َر ُفوها اِن ّا َو َج ْدنا آبا َءنا َعلى ا ُ َّم ٍه َو اِن ّا َعلى
ون (الزخرف » )23/خواهد
آثا ِره ِْم ُم ْق َت ُ
ــد َ
شد .و پریدن از روی آتش و تبادل سرخی
و زردی و امثــال آن قطعاً از خرافات می
باشد .همچنین روز سیزدهم فروردین که
می تواند آثــار مثبتی از جمله گردش در
طبیعت و دیدن آثار عظیم خلقت خداوند
و تفریح سالم داشــته باشد و نباید آن را
با خرافاتی از جمله نحس دانســتن آن و
پایمال کردن زراعت مردم به این بهانه و
ارتکاب گناهان آلوده کرد.

های منفی آن اجتناب شــود طبق روایت
حضرت علی علیه السالم که فرمودند ُک ُّل
یَ ْو ٍم َل یُ ْع َصى َّ ُ
الل ف ِ
ِیــه َف ُه َو یَ ْو ُم عِیدٍ ،عید
نوروز طبیعی ،عید تشــریعی هم می شود
و اگر خدای نکرده بر عکس شود از منظر
حضرت علی (علیه الســام) چنین روزی
عید نخواهد بود.

