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4 سال دوم / شماره دهم    /

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــه پیشــنهاد بعضــی از آقایــان از حــوزه علمیــه قــم تصمیــم 
گرفتــم چنــد جملــه ولــو کوتــاه دربــاره زندگــی عالــم بزرگــوار، 
فقیــه ژرف اندیــش، مرحــوم آیــت اهلل العظمــی حــاج ســید 
ــم،  ــان نمای ــه( بی ــی )رحمــة اهلل علی ــم موســوی اردبیل عبدالکری
ــه  ــش خاص ــی از حقوق ــودم ادای بعض ــه خ ــبت ب ــه نس ــا آنک ت
بــر حقیــر باشــد و ان شــاءاهلل بــرای همــگان درســی از زندگــی 
کــردن و ادای وظیفــه اســامی باشــد. این جانــب گرچــه بنایــی 
ــه  ــا نســبت ب ــدارم، ام ــراد نداشــته و ن ــان خاطــرات از اف ــر بی ب
معظم لــه بــه خاطــر الطافــی از ایشــان کــه شــامل حقیــر شــده 
چنــد جملــه ای ولــو کوتــاه و مختصــر کــه »مــا ال یــدرک کلــه 
ــم و  ــی کن ــو م ــارش را بازگ ــر ب ــی پ ــه«، از زندگ ــرک کل ال یت
ــب بســنده  ــاد اســت، لکــن این جان ــاد زندگــی اش گرچــه زی ابع
می کنــم بــه بُعــد سیاســی اش و مقدمتــًا عــرض مــی کنــم کــه 
ــا  ــح و درســتش، همان ــای صحی ــه معن سیاســت مــورد بحــث ب
تدبیــر امــور جامعــه بــرای رســیدن جامعــه بــه ســعادت و حیــات 
ــا در حــد اعایــش  ــه ایــن معن طیبــه مــی باشــد، و سیاســت ب
ــت و در  ــن( اس ــم اجمعی ــوات اهلل علیه ــن )صل ــرای معصومی ب

ــام(  ــم الس ــه )علیه ــه ائم ــاب ب ــره خط ــه کبی ــارت جامع زی
ــاد و  ــت مندان عب ــما سیاس ــاد«، ش ــة العب ــم » و ساس می خوانی
تدبیرکننــدگان امــور جامعــه بــرای رســیدن انســان ها و بنــدگان 
بــه ســعادت دنیــا و آخــرت بــوده و هســتید و سیاســتی کــه گفته 
شــده »دیانــت مــا، عیــن سیاســت ماســت«، بــه همین معناســت 
ــح شــده  ــرآن تصری ــادت اســت، در ق ــه عب ــاز ک ــورد نم و در م
ــا  ــری از بدی ه ــتگی جلوگی ــت و شایس ــاز قابلی ــه نم ــه اینک ب
ــور  ــای ام ــی از تدبیره ــم یک ــری از ظل ــم را دارد و جلوگی و ظل
ــی  ــت وقت ــن اس ــن دی ــه رک ــاز ک ــن، نم ــت. بنابرای ــه اس جامع
چنیــن باشــد، بقیــه احــکام اســام از عبــادات و عقــود و ایقاعات 
کــه حقــوق مهــم مدنــی هســتند و احــکام یعنــی امــور جزایــی 
و غیــر آنهــا همــه و همــه سیاســت و تدبیــر امــور جامعــه اســت 
و همــه سیاســتمداران اســامی موظــف بــه تدبیــر امــور جامعــه 
ــته  ــدای ناخواس ــر خ ــند و اگ ــی می باش ــن اله ــاس قوانی ــر اس ب
ــم  ــه ســعادت، ظل ــه در رســیدن ب ــور جامع ــر ام ــه جــای تدبی ب
و زر و زور و دروغ و حیلــه و تملــق جایگزیــن آن گــردد، آن 
سیاســت نــه تنهــا اســامی، بلکــه سیاســت انســانی هــم نبــوده 
و نخواهــد بــود و هــر نظامــی کــه بــا سیاســت بــه معنــای ذکــر 
شــده حاصــل شــود، آن نظــام، نظــام اســامی اســت و در حفــظ 
آن بایــد کوشــید؛ وگرنــه نظــام طاغوتــی و ظالمانــه و مســتبدانه 
خواهــد بــود. حضــرت آیــت اهلل العظمــی حــاج ســید عبدالکریــم 
ــام  ــی )قــدس ســره( همچــون سیدنااالســتاذ ام موســوی اردبیل
ــارف  ــه مع ــر پای ــتمداری اش ب ــه( سیاس ــام اهلل علی ــت )س ام
ــن  ــدی عالی تری ــان تص ــه در زم ــاهد آنک ــود، و ش ــامی ب اس
مقــام قضایــی اش همــراه بــا شــهید مظلوم دکتــر بهشــتی)رحمة 
ــور  ــی کش ــوان عال ــت دی ــتانی کل و ریاس ــه( در دادس اهلل علی
ــو  ــا اخــاق نیک ــه محضــرش ب ــدگان ب ــه کنن ــه مراجع ــا هم ب
ــودم،  ــش ب ــه در خدمت ــی ک ــده در مدت ــرد و بن ــورد می ک برخ
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ــی  ــونت زبان ــدی و خش ــا تن ــی ب ــا کس ــنیدم ب ــدم و نش ندی
برخــورد نمایــد، زیــرا اســوه خــود را نبــی مکــّرم )صلــی اهلل علیه 
و آلــه( قــرار داده بــود کــه قــرآن در وصــف بزرگتریــن و بهتریــن 
ــا  ــش را ب ــی مکــّرم اســام، اخــاق خوب ــی نب سیاســتمدار یعن
عظمــت یــاد می کنــد: )و انــک لعلــی خلــق عظیــم(، و در همــه 
حــال و شــرایط بــا منطــق و اســتدالل شــرعی و قانونــی پاســخ 
همــه را مــی داد و تفاوتــی بیــن افــراد و تبعیــض در حقــوق آنهــا 
نــزد ایشــان وجــود نداشــت و از مســیر عدالــت، مســیر دیگــری 
ــه دارای  ــود ک ــدود سیاســتمدارانی ب ــت. ایشــان از مع را نمی رف
ــاد دارم  ــه ی ــن خــود ب ــود. م ــب ب ــت قل ــه انعطــاف و رأف روحی
کــه در پیــام هشــت مــاده ای امــام امــت )ســام اهلل علیــه( کــه 
در رابطــه بــا قضــات و برخــی دیگــر از افــراد بــود، یــک نفــر از 
دادســتان های انقــاب در یکــی از اســتان ها توســط کمیســیون 
ــه ایشــان عــرض کــردم  ــده ب ــود. بن از ســمتش عــزل شــده ب
مــن ایــن آقــا را می شناســم، انســان شایســته ای اســت، اجــازه 
می فرماییــد بنــده او را دومرتبــه بــه ســمتش برگردانــم، فرمــود 
ــات  ــب قض ــزل و نص ــئول ع ــده مس ــون بن ــدارد. چ ــی ن مانع
دادســراها و دادگاه هــا بــودم، بافاصلــه نامــه نصــب آن قاضــی 
ــه محــل کار  ــردا ب ــما از ف ــم ش ــه او گفت ــی ب ــتم و تلفن را نوش
خــود رفتــه و انجــام وظیفــه نماییــد کــه او هــم عمــل کــرد، و 
فــردای آن روز کــه معظــم لــه در جلســه شــورای عالــی قضایــی 
تشــریف آوردنــد فرمودنــد: »آقــای صانعــی کار آن آقــا بــه کجــا 
کشــید، عــرض کــردم طبــق دســتور و اجــازه شــما، مــن او را 
نصــب کــردم و اآلن هــم بــر ســر کار اســت، ایشــان فرمودنــد: 
ــد از  ــی بع ــته، ول ــته اســت، کاری اســت گذش ــه گذش ــاال ک ح
آنکــه مــن بــه شــما گفتــم مجازیــد ایــن کار را بکنیــد بعضــی 
ــرض  ــن ع ــت، م ــتی نیس ــن آدم درس ــد ای ــد و گفتن ــا آمدن ه
کــردم آنــان خناثــان بودنــد، فرمــود: کار اآلن گذشــته اســت و 

تمــام شــده، بگوییــد بــه کار خــودش ادامــه دهــد«.
نکتــه دیگــر اینکــه ایشــان نســبت بــه برخــورد اســامی بــا 
زندانیــان، هــر کــه بــود و از هــر گــروه کــه باشــد بســیار عنایــت 
ــکام  ــون و اح ــوب قان ــا در چارچ ــا آنه ــورد ب ــه برخ ــتند ک داش
اســام باشــد، باالخــره ایشــان ســالها بــا امثــال شــهید بهشــتی 
ــتند.  ــی داش ــی و انقاب ــی و فرهنگ ــکاری علم ــری هم و مطه
ــی از  ــی، یک ــوی اردبیل ــای موس ــبی آق ــت ش ــادم هس ــی ی حت
ــرد و  ــار ک ــود را احض ــذار ب ــن اثرگ ــدان اوی ــه در زن ــی ک آقایان
بــه او گفــت: »ایــن چــه کارهایــی اســت کــه تــو مــی کنــی؟! 
یــک راننــده تریلــی را گذاشــته ای بازپــرس! آخــر راننــده تریلــی 
ــه آن  ــاب ب ــی خط ــای اردبیل ــد؟! آق ــی دان ــه م ــی چ از بازپرس
ــر  ــت و غی ــای ناشایس ــاره برخورده ــی را درب ــخص مطالب ش
ــا  ــن آنه ــان از گفت ــه زب ــد ک ــان کردن ــان بی ــا زندانی ــانی ب انس
ــا ناراحتــی بــه ایشــان گفتنــد، ایــن چــه  قاصــر اســت و بعــد ب

کارهایــی اســت کــه انجــام مــی دهــی؟!« 
ــی؛  ــور اجرای ــت و ام ــد سیاس ــاه در بُع ــی کوت ــن خاطرات ای
امــا در بُعــد کارهــای فرهنگــی نیــز ایشــان بــا شــناخت عمیــق 
از نیازهــای جامعــه و اعتقــاد بــه کارهــای زیربنایــی و مانــدگار، 
ــی و  ــات آموزش ــی و مؤسس ــز فرهنگ ــیس مراک ــه تأس ــدام ب اق
ــی هســتند کــه  ــد کــه ثمــره آن، فرهیختگان دانشــگاهی نمودن
ــه  ــی ادام ــری و اجرای ــم گی ــی و تصمی ــز علم ــروز در مراک ام
دهنــده خــط آن فقیــد ســعید در شناســاندن اســام رحمانــی و 
ــه نیازهــای نســل پرسشــگر امــروز مــی باشــند.  پاســخگویی ب
ــا را  ــد م ــاءاهلل خداون ــعیداً«. ان ش ــات س ــعیداً و م ــاش س »ع
ــم خلیــق کــه دارای روحــی لطیــف و  قــدردان زحمــات آن عال

ــود، قــرار دهــد.  ــا ظلــم و ســتم ب ناســازگار ب
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محمدجواد نجفی
)عضو هیئت علمی دانشگاه قم(
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گفتمان چیره بر مکتب های جهانی انسان در روزگار کنونی، حقوق 
انسان در زمینه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی است. ادعای جهان 
شمولی این حقوق، پرسشی فرا می نماید که رهیافت دین به حقوق انسان 
هم با چنین گفتمانی هم نواست؟ کسانی بر آنند  که در زبان دین جز تکلیف، 
ره آوردی برای انسان نیست، پس هرگونه سخن از حقوق انسان از زبان 

شریعت بی معناست.
در این نوشتار کوشش می شود پرتوی از آیات قرآن بر حقوق خدا داد 
انسان افکنده شود، حقوقی که سرشته آفرینش انسان و برگرفته از وحی 
االهی به منزله سرچشمه قانون و ارزش های انسانی در دیانت اسام است. 
البته با نگرش به باید ها و نباید های دینی هم راهی به سوی حقوق انسان 

گشوده می شود.

معناشناسی واژه حق
حق از واژگان انتزاعي است؛ هر وجدان متعارفي حق را مي فهمد و 
از غیر آن باز شناسد. اگرچه در مقام شناسایي مصداق ممکن است چالش 
برانگیز باشد ولي هر فطرت و سرشت انساني، گواه خواستنی بودن آنست؛ 
ترازویی در نهاد انسان به ودیعت نهاده شده که کارکرد آن شناسایی حق 

است و با نگرخواهی از جان می تواند در مقام کشف حق بر آید.
یکی از پر بسامدترین واژگان در زندگی انسان ها، حق است. چنان که 
معروف است امام علی)ع( گفته اند: الحق اوسع االشیا فی التواصف و اضیقها 
فی التناصف: حق گسترده ترین چیز در مقام واگویی و توصیف است و 

تنگ ترین آن ها هنگام عمل و به کار بستن! )1( 
حق، مفهومی کلیدی در فرهنگ اسامی و در بردارنده طیفی گسترده 
از معنا  است که در بخشی از کاربردها، بر ثابت و یقینی بودن هستی ها، و 

در بخشی دیگر از کاربردها، بر بایسته های کنشی داللت دارد.

معانی لغوی حق
حق در لغت. ماده فعلی »ح ق ق« در زبان های سامی، به معنای 
بریدن است که سپس از آن معنای حکم کردن، و در مرحله پسین، معنای 
فعلی تثبیت کردن و تثبیت شدن، و معانی اسمی عدالت راستی و نظم از آن 
ساخته شده اند. )2(  و در عربی معناهای دیگر مانند شایستگی و بهره هم به 

آن ها افزوده شده است. )3( 
 راغب می نویسد: اصل  َحقّ  مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی 
است، مانند مطابقت پایه درب در حالی که در پاشنه خود با استواری و 

درستی می چرخد و می گردد. )4( 
مصطفوی حق را استواری و درستی و در برابر باطل می داند و نیز قرار 
گرفتن چیزي در موضع خودش ]که آن موضع براي وي در نظر گرفته 

شده[.  )5( 
البته این که اصل حق را به معنای مطابقت، یا به احکام و صحت 
میان  یافتن وجه مشترکی  پایه  بر  و  ندارد  تاریخی  بازگردانده اند، وجهه 

کاربردهای عربی است. 
حق در ادب پارسي به معني درست، ثابت، سزا و سزاوار و عدل آمده 

است. )6( 

در  حق  اصطالحی  معنای  
دانش فقه

در  »حق«  گفت:  مي توان 
معني  به  اغلب  فقهي  اصطاحات 
»سلطنت« آمده است. این معني از 
آیة شریفة )َمْن ُقتَِل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلْنا 

لَِولِیِِّه ُسلْطاناً(؛ )7(  هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وي سلطنت و 
قدرتي داده ایم. نیز استفاده مي شود؛ زیرا مراد از سلطنت در این آیة شریفه، 
سلطنت و امتیازي است که ولي دم، در قصاص از قاتل و یا گرفتن دیه از 
او مي تواند اعمال نماید. همچنین است وقتي گفته مي شود فرد »حق خیار« 
دارد. مقصود سلطنتي است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا مي کند. نیز 
در »حق شفعه«، »حق ارث«، »حق نفقه« و مانند آن، مراد سلطنتي است 
که صاحب حق به سبب شراکت یا وراثت، یا زوجیت و امثال آن به دست 
مي آورد. بنابراین، مي توان گفت: وقتي فقهاء در ابواب مختلف فقهي از 

»حق« سخن مي گویند، حق به معناي »سلطنت« است.

حق در اصطالح دانش حقوق
در تعریف »حق« در اصطاح  دانش حقوق  هم، نگرش یگانه ای 

وجود ندارد چنان که از  دیدگاه های صاحب نظران آشکاراست:
 حق عبارت است از اقتداري که قانون به افراد مي دهد تا عملي را 
انجام دهند. آزادي، عمل، رکن اساسي حق در این تعریف مي باشد؛ یعني 

آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند.)8(  
برخي نیز حق را در اصطاح حقوقي چنین تعریف کردهاند:

حق، امري است اعتباري که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصي، 
قدرت قانوني پیدا مي کند که نوعي تصرف خارجي در شيء یا شخص دیگر 
انجام دهد و الزمة آن، امتیازي براي ذي حّق بر دیگران و اختصاص متعلَّق 
حق به وي مي باشد که نوعي اضافه است. چنان که، الزمة دیگر آن، تحقق 
اضافة دیگري میان »من له الحّق« و »من علیه الحّق« خواهد بود که بر 
ف است جانب »من له الحق« را در مورد  اساس آن، »من علیه الحق« موظَّ

حّق وي رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداري کند.)9( 
از مجموع تعاریفي که دربارة اصطاح »حق« در دو زمینه فقه و حقوق 
گفته شده، به دست مي آید کاربرد حق در این دو دارای جنبه های مشترکی 

است از جمله:
1. حق آن است که به دارنده حق )من له الحق(، نوعي اقتدار و آزادي 

عمل مي بخشد.
2.حق، امتیاز و نفع متعلِّق به شخص است که موجب مي شود وي 
توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده، دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

3. حق، مفهومی اعتباري است که ما به ازاء خارجي ندارد. هرچند منشأ 
انتزاع عیني و واقعي دارد، و براي کسي علیه دیگري وضع مي شود. اما وضع 

و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعي است.
4. اصطاح حق، بیشتر ناظر به حق هاي اعتباري و جعل شده است. از 
حق هاي تکویني، که بر اعتبار و وضع  استوارنیست، سخن به میان نمي آید.

از سوی دیگر، حقوق)جمع حق( بر معاني مختلفي اطاق مي شود که 
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هرچند بي پیوند با یکدیگر نیستند اما وجوه تمایز 
مشترک  را  کلمه  این  که  مي شود  موجب  آن ها 
متبادر  خاصي  معنایي  بار  حقوق  بدانیم؛  لفظي 
به ذهن مي سازد و عموماً در حوزه هاي متنوعي 
دیگر  چون  نیز  حقوق  البته  مي کند؛  پیدا  کاربرد 
مضامین و مفاهیم انتزاعي در علوم اجتماعي فاقد 
تعریف مطلق و واحد و جامع و مانعي است؛ تکثر 
فلسفي  خاستگاه هاي مکاتب فکري و نظري و 
گسترش  و  پیچیدگي  و  سو  یک  از  اجتماعي  و 
را  دشواري  این  سو،  دیگر  از  حقوقي  پیوندهاي 
فراروي ما نهاده است)10(  و در زبان فارسی واژه ی 
»حقوق« به معانی گوناگون به کار می رود که از 

جمله مهمترین آنهاست: 
1 -  مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این 

جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند:
میان  که  اجتماعی  است  موجودی  انسان 
همگنان خود به سر می برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع 
کوچک پدر و مادر زاده می شود و در سایه مراقبت و تربیت این 
گروه نیازهای مادی و معنوی خویش را تامین می کند. ولی، پس از 
دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی می کند و با همکاری آنان به 

خواستهای خود می رسد. 
هم  با  فطرت  به حکم  آدمیان  خواسته های  دیگر،  از سوی 
شباهت زیادی دارد. کم وبیش همه یک چیز را طالبند. پس، نزاع بر 

سر جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای 
اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید 
قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند، 
حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را »حقوق« 

می نامیم. 
روابط مردم و حفظ نظم در  تنظیم  برای    - 2 
اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران 
امتیاز  این  می بخشد.  او  به  خواصی  توان  و  می شناسد 
و توانایی را »حق« می نامند که جمع آن حقوق است و 
»حقوق فردی« نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، 
حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که 
گاه با عنوان »حقوق بشر« مورد حمایت قرار می گیرد. ولی، 
واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار 
می رود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است: مانند 

حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق اسام.
در این نوشتار، حقوق به معنای امتیاز ها و توانایی هایی 
است که در قرآن کریم از سوی خداوند به انسان داده شده 
است.گرچه این عنوان پهنه گسترده ای از آن خود کرده است 

انسان اندیشمند از 
آغاز خودشناسی 
دریافت که بقای 

اجتماع او با آشوب و 
زورگویی امکان ندارد 
و ناچار باید قواعدی 
بر روابط اشخاص، 
از جهتی که عضو 

جامعه اند، حکومت کند 
و ما امروز مجموع 

این قواعد را »حقوق« 
می نامیم. 
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و شمارش آن و حتی گنجاندن آن در یک سامانه کار دشواری است و دست 
کم نیاز به چندین مقاله برای روشنگری دارد اما در اینجا تنها به نمونه هایی 

برای آشنایی با رهیافت کتاب خدا به حقوق خداداد انسان بسنده می شود.
برخی از پژوهشگران بر آنند که مقاصد و اهداف شریعت بر حقوق 

انسان بنیان شده است.
و  اهداف  از  ای  برچیده  گزیده های  و  گذرا  نگاه های  این ها  سپس 
مقاصید شریعت اسامی و پیوند آن با حقوق انسان است که این دستاوردها 

را در پی دارد:
1-  مقاصد شریعت، خاستگاه حقیقی و بنیان حقوق انسان است. 

2-  شریعت پاک از پایه برای انسان و تحقق هدف های او امده و این 
با جلب منفعت برای  او  و دفع زیان از او و تامین راه های رساننده به آن  
هدف و همچنین  تضمین مراقبت بر آن و عنایت به پاس داشت حقوق 

او، انجام می پذیرد. 
3-  تحقق راستین حقوق انسان در تحقق عملی دین حق نهفته است 
و این به بازگشت جدی به باورمندی به عقیده درست  و دین داری کامل 
و فراگیر نیازمند است، بی آن که در ادعا و شعار و دادوستد با حقوق انسان 
برای اهداف  سیاسی، اقتصادی، فکری، تربیتی، فرهنگی و منافع ذاتی 

استعماری  بسنده کند. 
4-  مصالح انسانی دارای مراتب و درجاتی است و مهمترین آن مصالح 
ضروری شامل پاسداشت دین، نگهداشت جان  و مال و سپس مصالحی 
که این اهداف را می پاید و آن گاه مصالح مکمل مقاصد که آن ها را در نیکو 

ترین حالت ایمن می سازد.
5-  شناخت مقاصد شریعت اهمیت باالیی در روشن کردن قلمرو کلی 
شریعت، شناساندن اهداف بلندش و کمک به بررسی تطبیقی و برتری  آن 

و معرفی هدف دعوت و شعله ور کردن اجتهاد و استنباط  دارد. 
6-   در شرع احکام بسیاری برای روشن کردن احکام دین، نگه داری 
آن و جلوگیری از بازی کردن با آن رسیده و حق دین داری را به شایستگی 
ادا کرده و پیوند آن با اندیشه و خرد و آزادی عقیده و احترام به پرستشگاه ها 
و رواداری با نامسلمانان و اجبار نکردن در دین و برابری در دادو ستد مالی 
میان مسلمان و دیگران  با قانون گزاری کیفر برای مرتد چون با دین بازی 
می کند و با نظم عمومی ناسازگار است و عقیده را بیهوده می انگارد و این 

حکم خود پشتیبانی از خود دین است.
7-   قاعده اسام پدید آوردن جان با برترین شیوه ها، حرص در پایش 
آن و بازدارندگی از خود کشی  و ستم به آن است  و قصاص را بر تجاوز 
عمدی واجب کرده و حق زندگی را برای هر انسانی حتی جنین وضع کرده 
و نشدنی ها را هنگام ضرورت  وبرای حفظ جان روا کرده و نابود سازی 

انسان را باهر وسیله ویرانگر حرام کرده است. 
8-  خدا انسان را گرامی داشت و با خرد برتری بخشید از این رو 
پاسداشت و استوار سازی اور ادر تندرستی کامل بایسته دانست و و هرچه را 
بر ان اثر نهاده یا نابودش سازد حرام دانست زآن پس به او حق  آزادی رای 
وبیان در اندیشیدن بخشید بل که اندیشه ورزی را بر او واجب کرد و به او 

حق  آزادی رای و بیان در چارچوب قانون داد. 

9-  پاسداشت نسل و آبرو و نسب 
شریعت  و  است  انسان  ویژگی های  از 
نگاهداشت آن را بایسته دانسته تا بشر در 
تابناک ترین چهره اش با برترین ارزشها و 
اخاق و بازداشتن از در هم آمیختن انساب 

و فرزندی تداوم یابد. 
10- دارایی دوست جان است و اسام احکام را برای ایجاد ودستیابی 
به آن، سرمایه گزاری و گردش آن دردادو ستدهای گوناگون، تشریع کرد 
و  حق تملک و تصرف در مال  را پذیرفته در آن حقوقی برای ادای وصف 
اجتماعی در ان واجب کرد برای تحقق همتایی و موماسمات تا دارایی 
باشد.  او  نیازها ی  برآوردن  انسان و بسندگی و  تامین رفاه  ابزار  و ثروت 
لمال شقیق الروح، وشرع اإلسام األحکام إلیجاده وتحصیله، واستثماره، 
وتداوله في المعامات المتنوعة، وأقر حق التملک، والتصرف بالمال، وأوجب 
فیه الحقوق ألداء الصفة االجتماعية فیه، لتحقیق التکافل والمواساة، لیکون 

الملک والمال وسيلة لتأمین رفاهية اإلنسان وکفایته وتلبية حاجاته.
و از این همه، پیوند ریشه دار میان مقاصد شریعت و حقوق انسان که 
از پیوند میان افراد برای برپایی داد و نیکوکاری و برابری و رعایت شوون 

فردی و اجتماعی انسان. 
)أَ َیْحَسُب اإْلِنْساُن أَْن ُیْتَرَک ُسدًی( ومیوه کار و کیفر کوشس خود را 
نمی چیند و اگر انسان از چیزی بازخواست نشود پس حق و عدل و آزادی 
و شرایع و نظام ها برای چیست؟ مسوولیت است که قانون را پدید می آورد 
و همه حد و مرزها ی آسمانی و وضعی برای حرص بر حقوق انسان و 

پاسداشت آن و انسان بی مسولیت تشریع شده است.)11( 

حقوق خداداد انسان
در آموزه های دینی، انسان بنده خدا و آزاد از بند بردگی دیگران شناخته 
شده است. امام التکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا  )بنده دیگری مباش  
که خدایت آزاد آفریده است( پرستش در برابر آزادی است.  در ادبیات دینی 
عبودیت جز عبادت است.  عبادت به معنای پرستش و بندگی است و این 
عین آزادی و رهایی و بالندگی است؛  بندگی خدا بستر بالندگی انسان در 

بی کرانه هستی است و عبودبت و بردگی در برابر این دو است. 
   عبادِت خداوند به معنای عبودیت و تقید نیست، بلکه عبادت خداوند 
دقیقاً برابر است با آزادی. عبادت خداوند یعنی   آزادی مطلق. و هر اندازه 
عبادت فزونی یابد و در راه عبادت بیشتر گام نهی، آزاد تر خواهی شد... 
عبادت چیست؟ هر عملی که برای تقرب به خداوند صورت می گیرد، یا هر 
عملی که مرا به خداوند نزدیک می سازد. به دیگر سخن، عبادت یعنی هر 
عملی که مرا به صفتی از صفات خداوند متصف می کند. بنابراین، اگر چنین 
چیزی روی دهد، عبادت خواهد بود و اگر چنین نشود، عبادت نخواهد بود. 
پس اساس عبادِت خداوند، یعنی گام نهادن در مسیر علم و آزادی و عزت؛ 
گام نهادن در راه کسب دیگر صفات حسنه الهی که ما آن را انسانیت و 

تعالی و تکامل می نامیم.)12( 
بنا بر این عبادت که هدف آفرینش است پایه و خاستگاه آزادی انسان 
به شمار می آید: و ماخلقت الجن و االنس االلیعبدون؛ )من جن و انسان را 
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جز برای پرستش نیافریدم.( بدین 
ترتیب آزادی معنوی و اجتماعی 
انسان از نخستین اهداف هستی 
است که خداوند پیامبران را برای 
است.  داشته  گسیل  آن  تحقق 
االغال  و  اصرهم  عنهم  لیضع 

التی کانت علیهم. 
خدا  بندگی  کریم  قرآن  در 
آزاد  بلکه  نیست  بردگی  تنها  نه 
سازی بندگان از بردگی یکدیگر 
، پرستش خداست آن هم عبادتی 
که بدون آن گذار از گردنه ممکن 
ما  و  العقبه   فااقتحم  نیست: 
ادریک ماالعقبه فک رقبه )انسان 
و  است  نکرده  گذر  گردنه  از 
چیست گردنه؟ آزاد سازی انسان.

قرآن  آیات  بررسی  پرتو  در 
کریم آشکار می شود که: بندگان 
خدا، به آزادی و اختیار انسان در 
پهنه گسترده گیتی به گونه هایی 
روشن، رهنمون شده اند. در کتاب 
خدا می توان شماری آیات یافت  
که به  حق خداداد آزادی انسان 
در زمینه های گوناگون اشاره دارد.

تفسیر راهنما نزدیک به دویست نمونه از حقوق انسان در پرتو آیات 
قرآن پرداخته است بی آنکه به دسته بندی ویژه ای دست یازیده باشد. )13( 

و تفسیر الکاشف برآن است که :  به هرحال، تمام معجزات پیامبر صلّی 
اهلل علیه و اله بزرگ و مهم است؛ ولی به نظر من مهم ترین آنها دو چیز 
است:1. شریعت قرآن که حقوق  انسان  و روابط مردم را با یکدیگر براساس 

عدالت و تعاون تنظیم کرده است. )14(  

1. آیات حقوق انسان 

1.1. آیات حق زندگی
انسان آفریده خدا و روح او خاستگاه خدایی دارد. هیچ کس را نسزد که 
روح را از تن جداسازد یا زندگی وشادابی آن را در آسیب افکند؛ این نخستین 
و بنیادی ترین حق انسانی بلکه حق هر پدیده زنده ای است که پرتو حق 
بدان زندگی بخشیده است. قرآن کریم به چنین واقعیت سترگی با استواری، 

اشارت کرده است.
در سال نخست بعثت، در دوسوره بروج و تکویر به دو گروه اشاره 
می شود که یکی به بهانه ایمان کشته شده و حق زندگی از آنان دریغ شده 
و گروه دیگر دخترانی زنده به گور که به گناه دختر بودن کشته شده اند. 
پرداختن به دو رخداد تاریخی که در هردو حق حیات انسانی به چالش 
کشیده شده است نمادی از عنایت کتاب خدا به حق خداداد زندگی انسان 

است.
)َمْن َقَتَل نَْفساً بَِغْیِر نَْفٍس أَْو َفساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَکأَنَّما َقَتَل النَّاَس َجِمیعًا 

َو َمْن أَْحیاها َفَکأَنَّما أَْحَیا النَّاَس َجِمیعاً(؛ )15( 
)و َکَتْبنا َعلَْیِهْم ِفیها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس(؛ )16( 

حّق حیات، نخستین حّق انسان است و آن مبدأ سایر حقوق است و 
تنها با وجود آن می توان از حقوق دیگر سخن گفت و در صورت فقدان آن 
بقّیه حقوق نیز منتفی است. باید توّجه داشت که اگرچه حّق حیات در ظاهر 
به عنوان حّق انسان قلمداد می شود، اّما در حقیقت یکی از الطاف خداوند 
بلکه نخستین آن در مورد بشر است و شخص انسان در آن نقشی ندارد، به 

هر صورت، هر نوع تعّدی در حّق حیات، جرم است.)17(  
 همچنین، جزای یکسان برای کشتن هر فرد و پاداش مساوی برای 

احیای وی، حاکی از برابری  تمامی انسانها در حق حیات است . )18( 

1.2. آیات حق برخورداری انسان از مواهب طبیعت
در مواردی چند، قرآن سخن از رام بودن همه چیز در طبیعت در برابر 

انسان می گوید از جمله : 
ماواِت َو ما ِفي اأْلَْرِض َجِمیعاً ِمْنُه إِنَّ ِفي ذلَِک  َر لَُکْم ما ِفي السَّ )َو َسخَّ

ُروَن(؛ )19(  آَلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ
و آنچه را در آسمان ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام 

کرد؛ بی گمان در این نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند.
شهید مرتضی مطهری، در مورد این گونه آیات می فرمایند::

»در قرآن از مسّخر کردن ماه، خورشید، شب، روز، دریا، نهرها، کوه ها، 
باد و هر چه در آسمان و زمین است، یاد شده است. بدیهی است که در همه 
این موارد، مقصود این است که این امور طوری آفریده شده اند که رام انسان 

و مورد استفاده و بهره برداری انسان هستند.)20( 

1.3. حق برخورداری از امـنیت  
در قرآن کریم پیرو وعده تخلف ناپذیر خدا به مومنان درستکار، به 
آنان  نگرانی های  پی  از  امنیت  برپایی  را  آرمانی  جامعه   خافت،وصف 
می داند: )َوَعَد اهلُل الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الّصالِحاِت لََیْسَتْخلَِفنَُّهْم ِفی 
َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذی اْرتَضی   اأْلَْرِض َکَما اْسَتْخلََف الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمکِّ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً َیْعُبُدونَنِی ال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیئا(ً؛ )21(   لَُهْم َو لَُیَبدِّ
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند وعده می دهد که آنها را قطعاً حکمران روی زمین خواهد کرد همان 
گونه که به پیشینیان آنها خافت روی زمین را بخشید و دینی را که برای 
آنان پسندیده پابرجا خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آسایش مبّدل 

می کند آن چنان که تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من قرار ندهند.
بدین گونه امنیت نخستین حق انسان باورمند در جامعه انسانی شمرده 

می شود.
هنگامی که حضرت ابراهیم)ع( زن و تنها فرزندش را به فرمان خدا در 
بیابان های خشک و سوزانی که بعدها شهر مکه در آن بنا شد، می گذارد و 
بر می گردد، پیش  از هر چیز مکه را امن می خواهد و نخستین درخواست او 
از خدا این است که آن سرزمین را برخوردار از امنیت سازد؛ )و اذقال ابراهیم 

رب اجعل هذا البلد آمنا( )22( 

یکی از پر بسامدترین 
واژگان در زندگی 

انسان ها، حق است. 
چنان که معروف است 
امام علی)ع( گفته اند: 

الحق اوسع االشیا فی 
التواصف و اضیقها 
فی التناصف: حق 
گسترده ترین چیز 
در مقام واگویی و 
توصیف است و 

تنگ ترین آن ها هنگام 
عمل و به کار بستن!

10 سال دوم / شماره دهم/



/  مهر و آبان  1195

نکته زیبا و باریک، تفاوت نیایش حضرت ابراهیم)ع( در این آیه شریفه 
با عبارتی است که در آیه 126 سوره بقره از قول وی نقل شده است. با 
اینکه هر دو آیه یک خواسته را یادآوری می کنند، در سوره ابراهیم به گونه 
معرفه )هذا الَبلَد( و در سوره بقره به صورت نکره به این سرزمین اشاره شده 
است )بَلَداً آِمناً(. طباطبایی با توضیحاتی تأکید می کنند که این دو آیه، حاکی 
از دو دعا ست نه یکی. اولی مربوط به سفرهای بعدی حضرت ابراهیم)ع( 
به آن سرزمین و پس از احداث شهر مکه بود و دومی در سفر نخستی که 
زن و فرزندش را در آن بیابان خشک و بی آب و علف نهاد. نتیجه اینکه 
امنیت خواسته همیشگی حضرت بوده است؛ هم قبل و هم بعد از بنا شدن 
شهر. خداوند نیز خواسته او را اجابت کرد و آنجا را چون خانه امنی برای او 
قرار داد )و اذ َجعلَنا البیَت مثابًه للناِس و أمناً()23(  این ویژگی چنان ارزشمند و 
عزیز است که موجب مّنت پروردگار بر آدمیان بوده و او را شایسته سپاس 

و بندگی می کند.

2. آیات حق برابری انسانی 
انسانی انسان ها بنده خدای اند و در این زمینه با هم برابرند و هیچیک 
را بر دیگیری برتری نیست و هر گونه برتری جویی بنیانی سست و پوشالی 

دارد و جامعه انسانی باید آیینه یکسانی و یک رنگی باشد.
)ُقْل یا أَْهَل الِْکتاِب تَعالَْوا إِلی  َكِلَمٍة َسواٍء بَْیَننا َو بَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد إاِلَّ اهللَ َو 
ال نُْشِرَک بِِه َشْیئاً َو ال َیتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن اهللِ َفإِْن تََولَّْوا َفُقولُوا 

اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلِم(؛ 
بگو ای اهل کتاب بیائید به سوی کلمه ای که تمسک به آن بر ما و 
شما الزم است و آن این است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک 
او نگیریم و یکدیگر را به جای خدای خود به ربوبیت نگیریم اگر نپذیرفتند 

بگوئید شاهد باشید که ما مسلمانیم.)24( 
          اینکه افراد انسان جمع شده در یک مجتمع ابعاضی شبیه به 
هم از یک حقیقتند، حقیقتی متشابه، پس نباید بعضی از این مجتمع اراده 
و خواست خود را بر بعضی دیگر تحمیل کنند، مگر آنکه خودش هم از 
دیگران آن مقدار اراده و خواست را تحمل کند، و این همان تعاون در به 
دست آوری مزایای حیات است و اما اینکه همه افراد اجتماع برای یک فرد 
و یا یک فرد برای فردی دیگر خاضع شود، بطوری که آن فرد از بعضیت 
اجتماع خارج گردد وتافته ای جدا بافته شود و او را از سطح تساوی باالتر 
برده، مسلط و مستکبر بر دیگران سازند و او بر آنان تحکم کند و خواست 
خود را بر سایرین تحمیل نماید، در حقیقت این مجتمع او را رب خود گرفته، 
و خواست خود را تابع خواست او کرده و او را حاکم مطلق العنان بر خود 
نموده و امر و نهی او را اطاعت و در نتیجه فطرت خود را باطل و اساس 

انسانیت را منهدم ساخته است.)25( 
پس یک انسان فطری به خودش اجازه چنین خضوعی را در برابر 
غیر نمی دهد، هم چنان که یک انسان مسلمان نیز چنین اجازه ای به خود 
نمی دهد، برای اینکه آن کسی که خود را تسلیم امر خدا می داند، ربوبیت 
را خاص معبودش می داند و ربی دیگر سراغ ندارد و تمکین او در برابر مثل 
خود و اینکه اجازه دهد کسی مثل او در او تصرف کند، بدون اینکه وی در 
او نظیر آن تصرف را کرده باشد، خود پرستیدن معبودی غیر خدا و اتخاذ 

ربی غیر خدا است.
برابری همگانی   بدین ترتیب حق 

مرزهای  درنوردیدن  با  قانون،  برابر  در 
خویشاوندی، نژاد، دین وجایگاه اجتماعی پایه 

ای استوار در زندگی اجتماعی از نگاه اسام است 
چنان که در شماری آیات قرآن کریم بدان اشارت 

رفته است:
اِمیَن بِالِْقْسِط ُشَهَداَء   )َیا أَیَُّها الَِّذیَن آََمُنوا ُکونُوا َقوَّ

هللِ َولَْو َعلَی أَنُْفِسُکْم أَِو الَْوالَِدْیِن َواأْلَْقَربِیَن 
بِِهَما  أَْولَی  َفاهلُل  َفِقیًرا  أَْو  َغنِیًّا  َیُکْن  إِْن 
تَلُْووا  َوإِْن  تَْعِدلُوا  أَْن  الَْهَوی  تَتَّبُِعوا  َفَا 

تَْعَمُلوَن  َکاَن بَِما  ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اهللَ  أَْو 
َخبِیًرا(؛ )26( 

برپاداری عدل و گواهی به حق 
در برابر قانون، با زیان باری آن برای 

خود انسان، پدر و مادر و خویشاوندان،آینه 
ایمان و پایبندی به آئین پاکی است.

هللِ  اِمیَن  َقوَّ ُکونُوا  آََمُنوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  )َیا 
ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َواَل َیْجِرَمنَُّکْم َشَنآَُن َقْوٍم َعلَی 
أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوی َواتَُّقوا اهللَ إِنَّ 

اهللَ َخبِیٌر بَِما تَْعَمُلوَن(؛ )27( 
آیه  همسان  ای  مایه  درون  با  آیه  این 
پیشین انسان باورمند را از اثرپذیری در برابر 
بدی دیگران باز می دارد، در پیامی جاودان و 
درخشان دادورزی را نزدیکترین راه به پارسایی 

دانسته آن را ازهمگان می خواهد.
اأْلَْرِض  ِفي  َخِليَفًة  َجَعلَْناَک  إِنَّا  َداُووُد  )َیا 

الَْهَوی  تَتَّبِِع  َواَل  بِالَْحقِّ  النَّاِس  بَْیَن  َفاْحُکْم 
َعْن  َیِضلُّوَن  الَِّذیَن  إِنَّ  اهللِ  َسبِیِل  َعْن  َفُیِضلََّک 

َسبِیِل اهللِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد بَِما نَُسوا َیْوَم الِْحَساِب(؛ 
 )28(

در این آیه داود پیامبر با دریافت جایگاه بلند و 
دست نیافتنی خافت، در قالب منشوری استوار، فرمان 

می یابد در میان مردم به حق دادرسی کند کند و از 
پیروی خواهش نفس بپرهیزد.

3.آیات آزادی انسان
3. دسته سوم آیاتی که بر نفی اکراه در پذیرش 
دین و آزادی انسان در اسام آوردن داللت می کند، 
مانند: )ال اکراه فی الدین قد تبیین الّرشد من الغی(

)29(  )در پذیرش دین اکراهی نیست( )زیرا( راه درست 

از راه منحرف آشکار شده است( و)انا هدینا السبیل اما 
شاکراً و اما کفورا()30(  ) ما راه را به او نشان دادیم، خواه 
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شاکر باشد )و پذیرا گردد یا کفران کند( و )قل الحق من ربّکم فمن شاء فلیومن 
و من شاء فلیفکر... ()31(  بگو این حق است از سوی پروردگارتان، هرکس 
می خواهد ایمان آورد )و این حقیقت را پذیرا شود( و هرکس می خواهد کافر 
گردد( و )لعلّک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیهم من السماء 
آیه فظلّت اعناقهم لها خاضعین()32(  گویی می خواهی جان خود را از شدت 
اندوه از دست دِهی، به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند. اگر ما اراده کنیم، از 
آسمان بر آنها آیه ای نازل می کنیم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد(. 
)و لکم دینکم فی دین()33(  )آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم(.
از میان این دسته از آیات روشنگری پیرامون دو آِیه بسنده می نماید : 

َیْکُفْر  َفَمْن  الَْغيِّ  ِمَن  ْشُد  الرُّ تََبیََّن  َقْد  یِن  الدِّ ِفي  إِْکراَه  )ال    .1.1
اُغوِت َو ُیْؤِمْن بِاهللِ َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقی  ال انِْفصاَم لَها َو اهلُل  بِالطَّ

َسِمیٌع َعلِیٌم(؛ )34(  
در )کار( دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است 
پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بی گمان به دستاویز 
استوارتر چنگ زده است که هرگز گسستن ندارد و خداوند شنوای داناست.

حقوق   أول  هي  االعتقاد  حرية  إن  است:  آورده  ظال  فی  تفسر 
»اإلنسان « التي یثبت له بها وصف »إنسان«. فالذي یسلب إنسانا حرية 
االعتقاد، إنما یسلبه إنسانیته ابتداء. . و مع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقیدة، 
و األمن من األذی و الفتنة. . و إال فهي حرية باالسم ال مدلول لها في واقع 
الحیاة. آزادی عقیده نخستین حق انسان است که با آن وصف انسانی پا 
می گیرد پس کسی که آزادی عقیده را از دیگر باز می ستاید، نخست انسان 
بودنش را از او می گیرد و با آزادی عقیده آزادی دعوت به عقیده و ایمنی در 
برابر آزارو شکنجه از او رخت بر می بندد و گرنه  تنها نام زندگی در واقعیت 
زندگی معنایی ندارد. )1/291( التفسیر الجامع االثری همین عبارت را آورده 
و چندجمله بر آن افزوده است :  إّن حّرية االعتقاد هي أّول حقوق  اإلنسان  
الّتي یثبت له بها وصف »إنسان«. فالّذي یسلب إنسانا حّرّیته في االعتقاد، 

إنّما یسلبه إنسانّیته الّتي فطره اهلل علیها)35( 
با شگفتی باید گفت :  شماری از مفسران آیه یاد شده را با آیات جهاد 
منسوخ دانسته اند اما مفسر پرتوی از قرآن در نگرشی جامع به نفی این 

دیدگاه پرداخته، می نویسد:
اشاره به دین اسام یا هر دین حق و مشترک است. چون این آیه به 
ظاهر با آیات جهاد ناسازگار است، بعضی آن را منسوخ، و بعضی- الدین- را 
ناظر به عقائد که اصول دین است دانسته اند. با آنکه این آیه پس از آیات 
جهاد است و معلوم نیست که پیش از آن آیات نازل شده باشد. و نیز چون 

عقاید قلبی اکراه پذیر نیست مورد نفی اکراه هم نمی باشد. 
نویسنده، سپس برای استوار سازی دیدگاه خود با نشان دادن شش 
گواه از خرد و دیانت و تاریخ چنین آورده است :  ظاهر فی الدین، بجای 
»علی الدین« متن دین و مجموع اصول عقاید و احکام است که اکراه 
در آن، یکسر نفی شده و آیات و احکام جهاد منصرف از آنست. هدفهای 
صریح آیات جهاد نیز از میان برداشتن اکراه بر عقاید مخالف و فتنه و ظلم، 
و اقامه حق و عدل است، نه اکراه بر پذیرش عقیده و مسئولیتهای فردی: )َو 
یُن هللِ (- تاریخ نیز گواه است که در  قاتُِلوُهْم َحتَّی ال تَُکوَن ِفْتَنٌة َو َیُکوَن الدِّ

آغاز دعوت اسام در مکه، اکراه بر دین از جانب مشرکین بود. و در مدتی 
که دین و اجتماع مسلمانان پایه می گرفت، پیوسته در معرض تعرض و 
فتنه مشرکین بودند. پس از آن، فتوحات اسامی تا آنجا که خالص انگیزه 
اسامی داشت برای دفع فتنه و رفع اکراه حکام و طبقات ستمگر بود تا راه 
رشد و دریچه تنفس آزاد بر روی محرومین و محکومین باز شود. حد جهاد 
همین است و سپس- چنان که صریح احکام فقهی است- پیروان ادیان 
در حفظ عقیده و معابد و انجام عبادات خود آزادند و باید تعهدات خود را در 
حفظ و اجراء حقوق عمومی اسامی و پرداخت مالیات و خودداری از دسیسه 
و سازش با دشمنان، انجام دهند و نیز مظاهر و اوهام رسمی شرک نباید در 
میان باشد. این حقوق و حدود، در آغاز پیشرفت مسلمانان رعایت میشد و 
اگر پس از آن و در برخی سرزمینها، حکام مستبد و بصورت مسلمان، از آن 
خارج شدند، نباید روش آنها را مستند باحکام و متون اسامی دانست. چون 
اصول و اهداف و احکام اسام برای رشد یافتگان از هر جهت تبیین شده 
و در همین آیه کامل و جامع نمودار گشته، دیگر جایی برای اکراه نیست )36( 
آیه  ادعای نسخ  به  این فراتر نهاده بی توجه  از  را  پا  مفسری دیگر 

می نویسد:
نمودن اکراه در دین قاعده مهمی  از قواعد اسام و پایه استواری از 
پایه های سیاست آن است  که بر اساس آن اجازه نمی دهد کسی را به زور 
وادار به پذیرش اسام کنند چنان که روا نمی دارد کسی  از خویشاوندان 
خود را وادار به بیرون شدن از دین کنند.ما هنگامی می توانیم این اصل را 
بر پا داریم که چندان نیرومند باشیم که با آن  ازدین و جان خود حمایت 
کرده، کسی را که آهنگ فتنه انگیزی در دین داشته، بر ما ستم روا میدارد، 
از کار خویش بازداریم و از دیگر سو چون فرمان یافته ایم با حکمت و پند 
نیکو به راه خدا فراخوانیم اورا از تعرض دیگران ایمن داریم و با پسندیده 
ترین شیوه  که روشن کردن راه راست از گمراهی باشد با مخالفان خود 
گفتگو کنیم  پس بدین ترتیب جاد در گوهر دین و هدف آن نیست بلکه امر 
سیاسی بایسته آن است و به سخن عوام که گمان می برند دین با شمشیر 
برپاست و جهاد خواسته ذاتی آن است اعتنایی نیست )محمد عبده، تفسیر 

المنار، ذیل آیه شریفه(
نمونه ای دیگر از آیاتی که هر گونه تحمیل و زور برای پذیرش ایمان 
از سوی انسان ها حتی از سوی فرستادگان خدا نفی می کند ، جایی است 
که پیامبر از سر دلسوزی ، دغدغه ایمان مردم را نشان می دهد، خدا در 

برابر، چنین می فرماید:
)َولَْو َشاَء َربَُّک آَلََمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُکلُُّهْم َجِمیًعا أََفأَنَْت ُتْکِرُه النَّاَس 

َحتَّی َیُکونُوا ُمْؤِمنِیَن()37(   
ابن عاشور در تفسیر آیه می نویسد :  این کنایه از ستایش پیامبر است 

و از آزمندی سخت او بر هدایت است که به اکراه نام گذاری شده است.
عبده : ورد بمعنی هذه اآلية قوله - تعالی - :  )ولو شاء ربک آلمن من 

في األرض کلهم جمیعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین()38(  
این دو آیه را شمار بسیاری از آیاتی یاری می کند که گویای آن است 
که دین هدایت اختیاری  مردم است و پیامبر ستمگر و چیرگی خواه بر 
انگیخته نشده اند بلکه نوید بخش و هشدارده گسیل شده اند این آیه در 
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جنگ بنی نضیر نازل شد هنگامی که شماری از یاران پیامبر خواهان وادار 
کردن فرزندان یهودی آنان ) بنی نضیر(  به پذیرش اسام و جدایی از بنی 
نضیر و همراهی نکردن با بنی نضیر در رفتن به خارج از مدینه شدند. پس 
خداوند روشن کرد که وادارسازی ممنوع و اصل در دعوت دین روشن گری 
است تا رشد از گمراهی آشکار شود و از آن  پس مردم آزادند در پذیرش 
و رها کردن  دین.  جنگ را برای تامین دعوت و بازداشتن شر کافران از 
مومنان است تا انسان های ناتوان پیش از آن که ایمان در دلش جای گیرد، 
دچار لغزش نشوند و نیرومندان با شکنجه آنان را از دین نرانند چنان که 
در مکه  آشکاراچنین می کردند و بدین ترتیب فرموده است: )قاتلوهم حتی 

التکون فتنه ویکون الدین کله هلل( )39( 
یعنی تا ایمان در دل مومن از تکانه دشمنان مردم آزار  ایمن باشد 
و دین او بی لغرش و تنش، ناب برای خدا باشد.  پس دین برای خدا ناب 
نمی شود جز آن که شکنجه ها از او بازداشته شود و چندان نیرو مند باشد که 

کسی به خاندان او جرات گستاخی نکند.) محمد عبده، ذیل آیه(
کشاف :  )ال إکراه في الدین( یعنی :  خدا کار ایمان را بر اجبار و فشار 
استوار نکرده بلکه بر پذیرش و گزینش روان ساخته است چنان که در آیه 
99 سوره یونس می فرماید: )ولو شاء ربک آلمن من في األرض کلهم جمیعا 
أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین( أي: لو شاء لقسرهم علی اإلیمان 
ولکنه لم یفعل، وبني األمر علی االختیار. یعنی اگر خدا خواهان اجبار آنان به 

ایمان بود. اما خدا چنین نکرده است و کار را بر اختیار و آزادی بنیاد کرده.
و ذیل آیه :   )قد تبین الرشد من الغي( می فرماید  :  با نشانه های روشن، 
ایمان را از کفر جدا ساخت  )فمن یکفر بالطاغوت( یعنی :   پس هر کس 
کفر به شیطان و بت ها  و ایمان به خدا را برگزید )فقد استمسک بالعروة 
الوثقی( :   به پیمان ریشه دار و استواری که از گسستن ایمن است، دست 
یازید. و گفته شده این گزاره به معنی نهی و بازدارندگی است یعنی در دین 
اجبار نورزید و گروهی بر آنند که این در باره اهل کتاب است که خویشتن 

را با پرداخت جزیه نگاه داشتند.)40( 
کوتاه سخن این که، دیدگاه مفسران در تفسیر این آیات بر اصالت 

آزادی انسان در پذیرش دعوت پیامبران استوارگواه است. 

4. فراگیری حقوق انسان؛  ناهمکیشان
در نگرش دینی، حقوق انسان، استثنا بردار نیست.همه بندگان خدا 
در برابر قانون حق یکسان اند و هیچ نیروی بازدارنده ای  در کار نیست تا 
گروهی از انسان ها را به بهانه ای از گستره برخورداری از حقوقی که خدا در 

شریعت نهاده است، جداسازد.
یگانگی انسان ها فارغ از هرگونه رنگ، نژاد، دین و مذهب، در برابر 

حقوق خداد اصلی است که با قران می تواند سازگار باشد. 
یگانگی انسان ها در تمام گیتی در برخورداری از حقوق  انسان  با صرف 
نظر از زبان، رنگ، ملّّیت و دین آنان مورد حمایت و تشویق اسام* است؛ 
زیرا اتّحاد در این مرتبه که ضعیف ترین انواع یگانگی است، خود آثار مثبتی 
در روابط میان انسان ها و احترام متقابل بر جای می گذارد و می تواند مانع 
برتری جویی برخی بر برخی دیگر و نژادپرستی باشد. محور این نوع اتّحاد 
انسانّیت انسان ها است، بر این اساس، قرآن انسان ها را آفریده شده از یک 

نَْفٍس  ِمْن  َخلََقُکْم  )الَِّذي  گوهر: 
مادر  و  پدر  یک  از  و  واِحَدةٍ()41(  

می داند: )إِنَّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی ( 
)حجرات/ 49، 13(، و رنگ و زبان 

آن ها را نه مایه امتیاز و برتری 
جویی، بلکه از نشانه های قدرت 
 .. آیاتِهِ .  ِمْن  )َو  الهی می شمرد: 

اْختِاُف أَلِْسَنتُِکْم َو أَلْوانُِکْم()42( 

4.1 . رفتار با اهل کتاب
رعایت  آشکار  نمونه های  از 
و  پسندیده  رفتار  انسان،  حقوق 
همراه با نیکخواهی با ناهمکیشانی 
در  آرام  زندگی  خواهان  که  است 

فضای جامعه اسامی اند : 
)ال َیْنهاُکُم اهلُل َعِن الَِّذیَن لَْم 
یِن َو لَْم ُیْخِرُجوُکْم  ُیقاتُِلوُکْم ِفي الدِّ
ُتْقِسُطوا  َو  تََبرُّوُهْم  أَْن  ِدیاِرُکْم  ِمْن 
الُْمْقِسِطیَن(  :   ُیِحبُّ  اهللَ  إِنَّ  إِلَْیِهْم 
خدا  نکردند  که چنین  آنهایی  اما  و 
رفتار  و  آنان  به  احسان  از  را  شما 
عادالنه با ایشان نهی نکرده زیرا خدا 

عدالت کاران را دوست می دارد.
کسانی از مفسران چنین آیه ای 
را که دستور همزیستی مسالمت آمیز با 

اهل کتاب داده، با آیه نبرد همه جانبه با 
مشرکان، منسوخ می دانند و گروهی دیگر 

آن را به دور از نسخ می دانند و رفتار نرم 
خویانه را پایه ای استوار و پیوسته در روابط 

اجتماعی با اهل کتاب دانسته اند.
عامه طباطبایی در پاسخ به طبرسی که 

به نسخ  آیه یاد شده با آیه )َفاْقُتُلوا الُْمْشِرِکیَن 
َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم( باور دارد، می نویسد:

این نظریه درست نیست، برای اینکه آیه مورد 
بحث با اینکه مطلق است، شامل غیر اهل ذمه و اهل 

معاهده نمی شود، و کفاری که با اسام سر جنگ دارند 
مشمول این آیه نیستند، تا آیه  5سوره توبه ناسخ آن باشد، 

چون آیه مذکور تنها به کفار حربی و مشرکین نظر دارد، با 
این حال چطور می تواند ناسخ آیه مورد بحث باشد، با اینکه 

هیچ مزاحمتی بین آن دو نیست )43( 
عّامه شعرانی در تفسیر آیه )َفاْقُتُلوا الُْمْشِرِکیَن َحْیُث 

َوَجْدُتُموُهم()44( می نویسد: آن چه در کتاب آمده، 
اصل حکم اسام است در عهد رسول و امام  
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بر حّق، ولی در زمان غیبت امام علیه الّسام در مذهب 
ما که ابتدای قتال از جانب مسلمانان جایز نیست، بلکه 
هرگاه کّفار آغاز قتال کنند، بر مسلمانان دفاع واجب 
است. پس تا آنها آغاز جنگ نکرده اند، در حکم معاهد 
باشند؛ اگر رعّیت سلطان مسلمان باشند، ذّمی هستند 
یا نظیر آن و اگر رعّیت سلطان غیرمسلمان باشند، در 
حکم معاهدند، خصوصا در عهد ما که پیمان مشترک 
میان کلّیه دولت ها با اختاف ادیان بسته شده است)45( 

4.2.  برخورد با  مشرکان
بسیج  گرماگرم  در  و  جهاد  آیات  میان  در  قرآن 
از قلمرو اسام، دریچه ای برای تابش پرتو  به دفاع 
هدایت به مشرکان می گشاید :  )َو إِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِکیَن 
اْسَتجاَرَک َفأَِجْرُه َحتَّی َیْسَمَع َکاَم اهللِ. .. ( در تفسیر 
المیزان چنین آمده است :  این آیه متعرض حکم پناه 
و  می کنند،  خواهی  پناه  که  است  مشرکین  به  دادن 
می فرماید پناهشان بدهید تا کام خدا را بشنوند، و این 
سخن هر چند در خال آیات برائت و سلب امنیت از 
مشرکین جمله ای معترضه و یا شبیه به معترضه است، 
لیکن گفتنش واجب بود، چون در حقیقت دفع دخل و 
جواب از توهمی بود که حتما می شد. آری، اساس این 
دعوت حقه و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش و لوازم 
این وعد و وعید یعنی عهد و پیمان بستنش و یا پیمان 
شکستنش و نیز احکام و دستورات جنگیش همه و همه 
هدایت مردم است و مقصود از همه آنها این است که مردم را از راه ضالت 
از بدبختی و نکبت شرک بسوی  به سوی رشد و هدایت برگردانیده و 

سعادت توحید بکشاند.
و الزمه این منظور این است که کمال اهتمام را در رسیدن به آن هدف 
مبذول داشته و برای هدایت یک گمراه و احیای یک حق هر چند هم ناچیز 
باشد از هر راهی که امید می رود به هدف برسد استفاده شود، و به همین 
جهت است که خدای تعالی با اینکه از مشرکین غیر معاهد بیزاری جسته و 
خون و مال و عرض آنان را هدر کرده بود از آنجایی که منظورش این بود 
که حقی احیاء و باطلی ابطال شود لذا وقتی احتمال می دهد همین مشرکین 
براه راست بیایند همین امید و احتمال تا آنجا که مبدل به یاس و نومیدی از 

هدایتشان نشود از هر قصد سویی جلوگیری می کند.
پس وقتی مشرکی پناه می خواهد تا از نزدیک دعوت دینی را بررسی 
نموده و اگر آن را حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروی کند واجب 
است او را پناه دهند تا کام خدا را بشنود، و در نتیجه پرده جهل از روی 
دلش کنار رفته و حجت خدا برایش تمام شود، و اگر با نزدیک شدن و 
شنیدن باز هم گمراهی و استکبار خود را ادامه داد و اصرار ورزید البته جزو 
همان کسانی خواهد شد که در پناه نیامده و امان نیافته اند، و خاصه امانی 
که به آنها داده شده بود باطل گشته و باید به هر وسیله که ممکن باشد 
زمین را از لوث وجودش پاک کرد. این آن معنایی است که آیه شریفه : َو 

إِْن )أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِکیَن اْسَتجاَرَک َفأَِجْرُه. ..(، به کمک آیات قبل و بعدش 
آن را افاده می کند.

بنا بر این، معنای آیه چنین می شود: اگر بعضی از این مشرکین که 
خونشان را هدر کردیم از تو خواستند تا ایشان را در پناه خود امان دهی تا 
بتوانند نزدت حاضر شده و در امر دعوتت با تو گفتگو کنند ایشان را پناه ده 
تا کام خدا را که متضمن دعوت تو است بشنوند و پرده جهلشان پاره شود 
و این معنا را به ایشان اباغ کن تا از ناحیه تو ایمنی کاملی یافته و با خاطر 
آسوده نزدت حاضر شوند، و این دستور از این جهت از ناحیه خدای متعال 
تشریع شد که مشرکین مردمی جاهل بودند و از مردم جاهل هیچ بعید 

نیست که بعد از پی بردن به حق آن را بپذیرند.
و این دستور العملها از ناحیه قرآن و دین قویم اسام نهایت درجه 
رعایت اصول فضیلت و حفظ مراسم کرامت و گسترش رحمت و شرافت 

انسانیت است.
پس، از آنچه گذشت معلوم شد: اوال آیه شریفه آن حکم عمومی را که 
در آیه قبلیش در جمله )َفاْقُتُلوا الُْمْشِرِکیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم( بود تخصیص 
می زند.و ثانیا کلمه حتی در جمله )َحتَّی َیْسَمَع َکاَم اهللِ( حکم تخصیص را 
که مساله پناه دادن به پناه خواهان است مقید به سر رسید معینی می کند و 
می فهماند که حکم امان دادن برای شنیدن کام خدا و بررسی مواد رسالت 
است، و قهرا مدت امان گرفتن مقید به مقدار بررسی مزبور است و رسول 
خدا)ص( تا آن مقدار از زمان می تواند به امان خود وفاداری کند که مشرکین 
برای شنیدن کام خدا و بررسی ادله نبوت او به آن مقدار مهلت محتاج 
باشند، و اما بعد از آنکه کام خدا را شنیدند، و تا آنجا که ضالت از هدایت 

برایشان متمایز شود
بررسی نمودند دیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا کند، بلکه قهرا 
و خود بخود مساله امان باطل گشته و شخص امان یافته تنها این مقدار 
فرصت دارد که به جایگاه و مامن خود که از آنجا به نزد پیغمبر آمده بود 
برگردد، و مسلمین در این فرصت متعرض او نشوند، تا بتواند از مرگ و 

زندگی یکی را به اراده خود اختیار کند.
و ثالثا به دست آمد که مقصود از کام خدا مطلق آیات قرآنی است، 
البته آن آیاتی که مربوط به اصول معارف الهی و معالم دینی و یا رد شبهاتی 
است که ممکن است به دلها راه پیدا کند. این چند نکته مطالبی است که آیه 

شریفه به کمک قرینه مقام و سیاقی که دارد آنها را افاده می کند.
و از همین جا معلوم می شود اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: مقصود 
از کام خدا آیات مربوط به توحید است و یا گفته اند: مقصود از آن سوره 
برائت و یا خصوص آیات اول آن است که در موسم حج به گوششان خورده 

صحیح نیست چون دلیلی بر این اختصاص نداریم)46(  
و رابعا اینکه منظور از شنیدن کام خدا واقف شدن بر اصول دین و 
معالم آن است نه صرف شنیدن، گو اینکه صرف شنیدن هم در جایی که 
شنونده عرب باشد بی دخالت نیست، و لیکن قرآن کریم تنها مال عرب 
نیست و در آنجا که شنونده اش غیر عرب باشد قطعا و بطوری که از سیاق 
استفاده می شود مقصود از شنیدن همان به دست آوردن اصول دین و معالم 

آن خواهد بود.
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عبادِت خداوند به معنای 
عبودیت و تقید نیست، 
بلکه عبادت خداوند دقیقاً 
برابر است با آزادی. عبادت 
خداوند یعنی   آزادی مطلق. 
و هر اندازه عبادت فزونی 
یابد و در راه عبادت بیشتر 
گام نهی، آزاد تر خواهی 
شد... عبادت چیست؟ هر 
عملی که برای تقرب به 
خداوند صورت می گیرد، یا 
هر عملی که مرا به خداوند 
نزدیک می سازد. به دیگر 
سخن، عبادت یعنی هر 
عملی که مرا به صفتی 
از صفات خداوند متصف 
می کند. بنابراین، اگر چنین 
چیزی روی دهد، عبادت 
خواهد بود و اگر چنین 
نشود، عبادت نخواهد بود.
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حکم وجوب امان دادن برای استماع کالم خدا، قابل نسخ نیست 
و خامسا معلوم شد این آیه از آیات محکمه است و نسخ نشده و بلکه 
قابل نسخ نیست، زیرا این معنا از ضروریات مذاق دین و ظواهر کتاب و 
سنت است که خداوند قبل از اینکه حجت بر کسی تمام شود او را عقاب 
نمی کند، و مؤاخذه و عتاب همیشه بعد از تمام شدن بیان است، و از مسلمات 
مذاق دین است که جاهل را با اینکه در مقام تحقیق و فهمیدن حق و 
حقیقت برآمده دست خالی برنمی گرداند و تا غافل است او را مورد مؤاخذه 
قرار نمی دهد. بنا بر این، بر اسام و مسلمانان است که به هر کس از ایشان 
که امان بخواهد تا معارف دین را شنیده و از اصول دعوت دینی سر درآورد 
امان دهند تا اگر حقیقت بر وی روشن شد پیرو دین شود، و ما دام که اسام، 
اسام است این اصل قابل بطان و تغییر نیست و آیه محکمی است که تا 

قیامت قابل نسخ نمی باشد.
پس اینکه بعضی ها گفته اند: آیه ) َو إِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِکیَن اْسَتجاَرَک 
َکما  َکافَّةً  الُْمْشِرِکیَن  قاتُِلوا  آیه )َو  اهللِ(به وسیله  َکاَم  َیْسَمَع  َحتَّی  َفأَِجْرُه 

ُیقاتُِلونَُکْم َکافَّةً( نسخ شده است صحیح نیست .)47( 
و سادسا به دست آمد که این آیه پناه دادن به پناه خواهان را وقتی 
واجب کرده که مقصود از پناهنده شدن، مسلمان شدن و یا چیزی باشد که 
نفعش عاید اسام گردد، و اما اگر چنین غرضی در کار نباشد آیه شریفه به 
هیچ وجه داللت ندارد که به چنین کسی باید پناه داد، و این شخص مشمول 

آیات سابق است که دستور تشدید را داده است.
و سابعا اینکه جمله )ُثمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه( با اینکه جمله)َفأَِجْرُه َحتَّی َیْسَمَع( 
بدون آن مقصود را می رساند برای این آورده شد که بر کمال عنایت بر 
باز شدن راه هدایت به روی مردم داللت کند، و بفهماند که اسام تا چه 
اندازه خواسته است حریت مردم را در زندگی و کارهای حیاتی آنان حفظ 
کند. آری، اسام از بکار بردن کلماتی نظیر: »باید چنین شود، و خدا چنین 
خواسته« اغماض کرده تا مردم اگر هاک می شوند و اگر به راه زندگی 
می افتند در هر دو حال اختیارشان بعد از فهمیدن و تمام شدن حجت باشد، 

و دیگر بعد از آمدن انبیاء بشر بر خدا حجتی نداشته باشد.
پذیرش دین حق باید با اختیار باشد و در اصول اعتقادی باید علم 

یقینی حاصل شود
و ثامنا اینکه- بطوری که دیگران هم گفته اند- آیه شریفه داللت دارد 
بر اینکه اعتقاد به اصل دین باید به حد علم یقینی برسد و اگر به این حد 
نرسد یعنی اعتقادی آمیخته با شک و ریب باشد کافی نیست، هر چند به حد 
ظن راجح رسیده باشد، به شهادت اینکه خدای تعالی در چند جای قرآن از 
پیروی ظن مذمت نموده به پیروی علم سفارش کرده، و از آن جمله فرموده 
نَّ  است: )َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم( و نیز فرموده: )إِْن َیتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّ
نَّ ال ُیْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشْیئاً( و نیز فرموده: )ما لَُهْم بِذلَِک ِمْن ِعلٍْم  َو إِنَّ الظَّ
إِْن ُهْم إاِلَّ َیْخُرُصوَن( و اگر در اصول اعتقادی دین مظنه و تقلید کافی بود 
دیگر جا نداشت در آیه مورد بحث دستور دهد پناه خواهان را پناه دهند تا 
اصول دین و معارف آن را به عقل خود درک کنند، زیرا برای مسلمان شدن 
ایشان راه دیگری که عبارتست از تقلید وجود داشت، پس معلوم می شود 
تقلیدکافی نیست و کسی که می خواهد مسلمان شود باید در حق و باطل 

بودن دین بحث و دقت به عمل آورد.
آیه  بگوئیم  نمی خواهیم  البته 
مورد بحث عموم مردم را مکلف کرده 
که تنها از راه استدالل به اصول دین 

اعتقاد پیدا کنند، بلکه، می خواهیم بگوئیم آیه شریفه داللت دارد بر اینکه 
باید اعتقاد علمی و یقینی باشد چه از راه استداللهای علمی و چه از هر راه 
دیگری که و لو اتفاقا و احیانا مفید علم باشد، پس کسی به ما اشکال نکند 
به اینکه استدالل بر اصول معارف دین جز از راه عقل ممکن نیست )و چرا 
آیه شریفه برای تحصیل آن راه شنیدن آیات قرآن را پیشنهاد کرده؟( آری 
صحیح بودن راه استدالل امری است و جایز بودن اعتماد بر علم از هر راهی 

که به دست آید امر دیگری است.

4.3. رویارویی با کافران در عین امید بازگشت دوستی
در قران کریم به نکته باریکی پرداخته می شود که نباید در پی ویران 
سازی همه پل های پیوند میان مومنان ودیگران، حتی کافران،بود بلکه در 

هر اوضاع و احوالی باید بازگشت رشته های دوستی را  نظر داشت. 
ةً َو اهلُل َقِدیٌر  )َعَسی اهلُل أَْن َیْجَعَل بَْیَنُکْم َو بَْیَن الَِّذیَن عاَدْیُتْم ِمْنُهْم َمَودَّ
َو اهلُل َغُفوٌر َرِحیٌم(  ضمیر در )منهم( به کفاری برمی گردد که مسلمانان 
موظف شده اند با آنان دشمن باشند، و ایشان کفار مکه بودند. و مراد از اینکه 
می فرماید:»امید است خداوند بین شما مؤمنین و آنهایی که شما دشمنشان 
داشتید مودت قرار دهد« این است که خدای تعالی آن کفار را موفق به 
اسام کند، هم چنان که در جریان فتح مکه موفقشان کرد، پس منظور آیه 

این نیست که خواسته باشد حکم دشمنی و تبری را نسخ کند.
و معنای آیه این است که: از درگاه خدای تعالی این امید هست که بین 
شما مؤمنین و کفاری که دشمنشان داشتید -یعنی کفار مکه- مودت ایجاد 
کند، به این طریق که آنان را موفق به اسام بفرماید، و معلوم است که وقتی 
مسلمان شدند آن دشمنی مبدل به مودت خواهد شد، و خدای تعالی قدیر 
بر این کار هست. و نیز آمرزگار گناهان بندگان خویش، و رحیم به ایشان 
است. و در صورتی که از گناهان خود توبه کنند، و به اسام در آیند خدای 
تعالی از گذشته هایشان می گذرد، پس بر مؤمنین است که از خدا این امید را 
داشته باشند، و بخواهند تا به قدرت و مغفرت و رحمت خود این دشمنی را 

مبدل به دوستی و برادری کند399/19(

4.4.  نفی ناسزا به بت ها
برای پاک سازی ذهن و زبان و روان مومنان، خدای مهربان فرمان 
می دهد که مومنان از ناسزا گویی به بت ها بپرهیزند باشد که زمینه ساز 
بدگویی نا بخردانه آنان به خدای یکتا نگردند این گونه پایش زبان دیگران 

را از کینه توزی و پافشاری بر راه نادرست خود باز می دارد.
 )َو ال تَُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفَیُسبُّوا اهللَ َعْدواً بَِغْیِر ِعلٍْم(  
معنای »سب« )دشنام( معروف و واضح است، راغب در مفردات خود در باره 
کلمه »عدو« می گوید: »عدو« به معنای تجاوز و ضد التیام است که اگر 
نسبت به قلب ماحظه شود عداوت و دشمنی را معنا می دهد، و اگر نسبت 
به راه رفتن ماحظه شود معنای دویدن را، و نسبت به اخال در عدالت 
در معامله معنای عدوان و ظلم را می دهد، و به این معنا در آیه  )َفَیُسبُّوا اهلَل 
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َعْدواً بَِغْیِر ِعلٍْم( آمده، و اگر نسبت به اجزای زمین و محل نشستن 
ماحظه شود معنای ناهمواری را می دهد.

این آیه یکی از ادب های دینی را خاطرنشان می سازد که با 
رعایت آن، احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده و دستخوش 
اهانت و ناسزا و یا سخریه نمی شود، چون این معنا غریزه انسانی 
است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانی که به حریم 
مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را 
به فحش و ناسزای به مقدسات آنان وادار سازد، و چون ممکن بود 
مسلمین به منظور دفاع از حریم پروردگار بت های مشرکین را هدف 
دشنام خود قرار داده در نتیجه عصبیت جاهلیت، مشرکین را نیز 
وادار سازد که حریم مقدس خدای متعال را مورد هتک قرار دهند لذا 
به آنان دستور می دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویند، چون 
اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس 
ربوبی توهین کنند در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و 

جسارت به مقام کبریایی خداوند شده اند.
ةٍ َعَملَُهْم(  آن  از عموم تعلیلی که جمله  )َکذلَِک َزیَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ
را افاده می کند نهی از هر کام زشتی نسبت به مقدسات دینی 
ٍة َعَملَُهْم ُثمَّ إِلی  َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُیَنبُِّئُهْم  استفاده می شود. )َکذلَِک َزیَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ
بِما کانُوا َیْعَمُلوَن( »زینت«، هر چیز زیبا و دوست داشتنی است که ضمیمه 
چیز دیگری می شود و به آن زیبایی می بخشد و آن را مرغوب و محبوب 
قرار می دهد و طالب زینت به طمع رسیدن به آن حرکت می کند و در نتیجه 
از فواید آن چیز هم منتفع می شود، مانند لباس زیبا که انسان آن را به جهت 

زیبایش می پوشد و ضمنا بدنش نیز از سرما و گرما محفوظ می ماند.)48( 

 4.5 . رعایت حق در نبردباکافرحربی
ُیِحُبّ  اهلَلَّ ال  إَِنّ  تَْعَتُدوا  ُیَقاتُِلونَُکْم َوال  الَِّذیَن  اهلَلِّ  )َوَقاتُِلوا ِفي َسبِیِل 

الُْمْعَتِدیَن( )49(  
و در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند کارزار بکنید اما تعدی 

روا مدارید که خدا متجاوزان را دوست 
در این آیات قتال را مقید به قتال کرده، و فرموده: )َو قاتُِلوا ِفي َسبِیِل 
ُیقاتُِلونَُکمْ (، در راه خدا قتال کنید با کسانی که با شما قتال  الَِّذیَن  اهللِ، 
می کنند؛ و معلوم است که معنای این کام اشتراط قتال به قتال نیست، و 
نمی خواهد بفرماید اگر قتال کردند شما هم قتال کنید، چون در آیه کلمه 
)ان- اگر( به کار نرفته، از سوی دیگر قید نامبرده احترازی هم نمی تواند 
باشد، تا معنا این شود که تنها با مردان قتال کنید نه با زنان و کودکان لشکر 
دشمن، )که بعضی اینطور معنا کرده اند( برای اینکه قتال با زنان و اطفال 
که قدرت بر قتال ندارند عملی بی معنا است، و معنا ندارد بفرماید با آنان 
مقاتله )جنگ طرفینی( مکن، بلکه اگر منظور این بود باید بفرماید: زنان و 

کودکان را مکشید.
و وصفی  برای حال  فعل )ُیقاتُِلونَُکْم(  که  است  این  آیه  بلکه ظاهر 
باشد)50(  برای اشاره و معرفی دشمن و مراد از جمله  )الَِّذیَن ُیقاتُِلونَُکْم( 
الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین باشد، یعنی کسانی که حالشان حال 
قتال با مؤمنین است، و کسانی که در مکه چنین حالی را داشته اند همان 

مشرکین مکه بودند.
پس سیاق این آیات سیاق آیه:)أُِذَن لِلَِّذیَن ُیقاتَُلوَن بِأَنَُّهْم ُظلُِموا َو إِنَّ 
، إاِلَّ أَْن َیُقولُوا  اهللَ َعلی  نَْصِرِهْم لََقِدیٌر، الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم بَِغْیِر َحقٍّ
َُّنا اهلُل()51(  است که اذن در آن اذنی است ابتدایی، در قتال با مشرکینی که  َرب

مقاتله می کنند نه اینکه معنایش شرط باشد.

4.6 . مرزهای نبرد
عاوه بر اینکه آیات پنجگانه همه متعرض بیان یک حکم است، با 
حدود و اطرافش و لوازمش به این بیان که جمله  )َو قاتُِلوا ِفي َسبِیِل اهلل( 
اصل حکم را بیان می کند و جمله:)ال تعتدوا( حکم نامبرده را از نظر انتظام 
تحدید می کند، و جمله)و اقتلوهم(، از جهت تشدید آن را تحدید می نماید و 
جمله: )َو ال ُتقاتُِلوُهْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحرامِ (. ..، آن را از جهت مکان و جمله: 
)َو قاتُِلوُهْم َحتَّی ال تَُکوَن ِفْتَنٌة(. .. از جهت زمان و مدت تحدید می نماید، و 
ْهُر الَْحرامُ (... بیان می کند که این حکم جنبه قصاص در جنگ و  جمله )الشَّ
آدم کشی و خاصه معامله به مثل دارد، نه جنگ ابتدایی و تهاجمی و جمله) 
و انفقوا. ..( مقدمات مالی این قتال را فراهم می کند، تا مردم برای مجهز 
شدن انفاق کنند پس به نظر نزدیک چنین می رسد که نزول هر پنج آیه 
در باره یک امر بوده باشد، نه اینکه اول آیه ای نازل، و سپس آیه بعدی آن 
را نسخ کرده باشد، آن طور که بعضی احتمالش را داده اند، و نه اینکه در 
شؤونی مختلف نازل شده باشد، که بعضی دیگر احتمالش را داده اند، بلکه 
به یک غرض نازل شد، و آن تشریع قتال با مشرکین مکه است که، سر 

جنگ با مؤمنین داشتند.
 )َو قاتُِلوا ِفي َسبِیِل اهللِ الَِّذیَن ُیقاتُِلونَُکمْ (. .. قتال به معنای آن است 
که شخصی قصد کشتن کسی را کند، که او قصد کشتن وی را دارد، و در 
راه خدا بودن این عمل به این است که غرض تصمیم گیرنده اقامه دین و 
اعای کلمه توحید باشد، که چنین قتالی عبادت است که باید با نیت انجام 
شود، و آن نیت عبارت است از رضای خدا و تقرب به او، نه استیا بر اموال 

مردم و ناموس آنان.
پس قتال در اسام جنبه دفاع دارد، اسام می خواهد به وسیله قتال 
با کفار از حق قانونی انسان ها دفاع کند، حقی که فطرت سلیم هر انسانی 
به بیانی که خواهد آمد آن را برای انسانیت قائل است، آری از آنجایی که 
قتال در اسام دفاع است، و دفاع بالذات محدود به زمانی است که حوزه 
اسام مورد هجوم کفار قرار گیرد، به خاف جنگ که معنای واقعیش 
تجاوز و خروج از حد و مرز است، لذا قرآن کریم دنبال فرمان قتال فرمود: 
)َو ال تَْعَتُدوا إِنَّ اهللَ ال ُیِحبُّ الُْمْعَتِدینَ (، تجاوز مکنید که خدا تجاوزکاران را 

دوست نمی دارد.
)َو ال تَْعَتُدوا إِنَّ اهللَ( . .. کلمه )تعتدوا( از مصدر )اعتدا( است و اعتدا به 
معنای بیرون شدن از حد است، مثا وقتی گفته می شود:- فان عدا و یا 
فان اعتدی- معنایش این است که فانی از حد خود تجاوز کرد و نهی 
از اعتدا نهیی است مطلق، در نتیجه مراد از آن مطلق هر عملی است که 
عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پیشنهاد مصالحه بر سر 
حق، و نیز قتال ابتدایی، و قتل زنان و کودکان، و قتال قبل از اعان جنگ 
با دشمن، و امثال اینها، که سنت نبویه آن را بیان کرده است. )ترجمه تفسیر 
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در نگرش دینی، 
حقوق انسان، استثنا 
بردار نیست.همه 
بندگان خدا در برابر 
قانون حق یکسان اند 
و هیچ نیروی 
بازدارنده ای  در کار 
نیست تا گروهی 
از انسان ها را به 
بهانه ای از گستره 
برخورداری از حقوقی 
که خدا در شریعت 
نهاده است، جداسازد.
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المیزان، ج 2، ص:89-87(
ةً َو اهلُل َقِدیٌر  )َعَسی اهلُل أَْن َیْجَعَل بَْیَنُکْم َو بَْیَن الَِّذیَن عاَدْیُتْم ِمْنُهْم َمَودَّ
َو اهلُل َغُفوٌر َرِحیٌم( ضمیر در) منهم( به کفاری برمی گردد که مسلمانان 
موظف شده اند با آنان دشمن باشند، و ایشان کفار مکه بودند. و مراد از اینکه 
می فرماید: امید است خداوند بین شما مؤمنین و آنهایی که شما دشمنشان 
داشتید مودت قرار دهد. این است که خدای تعالی آن کفار را موفق به اسام 
کند، هم چنان که در جریان فتح مکه موفقشان کرد، پس منظور آیه این 

نیست که خواسته باشد حکم دشمنی و تبری را نسخ کند.
و معنای آیه این است که: از درگاه خدای تعالی این امید هست که بین 
شما مؤمنین و کفاری که دشمنشان داشتید-یعنی کفار مکه- مودت ایجاد 
کند، به این طریق که آنان را موفق به اسام بفرماید، و معلوم است که وقتی 
مسلمان شدند آن دشمنی مبدل به مودت خواهد شد، و خدای تعالی قدیر 
بر این کار هست. و نیز آمرزگار گناهان بندگان خویش، و رحیم به ایشان 
است. و در صورتی که از گناهان خود توبه کنند، و به اسام در آیند خدای 
تعالی از گذشته هایشان می گذرد، پس بر مؤمنین است که از خدا این امید را 
داشته باشند، و بخواهند تا به قدرت و مغفرت و رحمت خود این دشمنی را 

مبدل به دوستی و برادری کند.
سرانجام این که حقوق انسان در شریعت، کتاب، سنت، دیدگاه فقیهان 
رشته ای گسترده است اما آن چه در این نوشتار بدان پرداخته شد، تنها 
پرتوی آز شماری آیات پیرامون نخستین و بنیادی ترین حقوق انسان بود 
که برپایه پاره ای از دیدگاه های دانشوران معاصر مقصد اصلی شریعت است، 

بدین ترتیب دامنه بحث بسی گسترده تر از این است.
بنابراین باید گفت این نوشتار پایان نیافته امید آن که در آینده ادامه 

یابد.
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1. شریف رضی، نهج الباغه، خطبه ی216. 

2. گزنیوس، 405، لساو، 240. 
3. دائره المعارف بزرگ اسامی، زیر نظر محمد کاظم بجنوردی، مدخل حق.

4. راغب اصفهانی، مفردات، 1412، ج1، ص 125.
5. حسن مصطفوی، التحقیق في کلمات القرآن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 ش، ج2، 

ص 262.
6. علی اکبر دهخدا، لغت نامه ی دهخدا، 1377، ذیل واژه ی حق.

7. سوره اسراء،33.
8. سیدحسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص125.

9. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسامي، ص52.
10. ح قربان نیا، ناصر - عدالت حقوقي- ص 41.
11. مغنیه، محمد جواد، التفسیر المبین، ص780. 

12. امام موسی صدر، ادیان در خدمت انسان، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ویراست 
دوم، 1392تهران.

13. ر.ک. هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج10. ص 666، 700. 

14. مغنیه، محمدجواد، ترجمه تفسیر کاشف، 8 ج، بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسامی 
حوزه علمیه قم( - ایران - قم، چاپ: 1، 1378 ه.ش.( البته مورد دوم مباهله است که از این بحث 

بیرون است.
15. سوره مائده / 32. 
16. سوره مائده / 45. 

17.  حقوق االنسان فی االسام، زحیلی، ص141؛ به نقل از فرهنگ قرآن، ج 10، ص680.
18. تفسیر راهنما، ج 4  /  259.

19. سوره جاثیه، 13. 
20. مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسامی، صدرا، تهران، 1373، ج 

2، ص 57.
21. سوره بقره، 55. 

22. سوره ابراهیم، 35. 
23. سوره بقره، 125. 

24. سوره آل عمران، 64. 
25. ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص395. 

26. سوره نساء، 135. 
27. سوره مائده، 8. 
28. سوره صاد،26. 

29. سوره بقره، 256. 
30. سوره انسان، 3. 

31. سوره کهف، 29. 
32. سوره شعرا، 3و4. 
33. سوره کافرون، 6. 
34. سوره بقره، 256. 

35. معرفت، محمدهادی، التفسیر األثري الجامع، 6جلد، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید -  ایران- 
قم، چاپ: 1، 1387 ه.ش. 

36. پرتوی از قرآن، ج2، 206. 
37. سوره یونس، 99. 

38. همان. 
39. سوره بقره، 193. 

40. زمخشری، الکشاف، ذیل آیه شریفه.
41. سوره نساء، 1. 

42. سوره روم، 22؛ دایرة المعارف قرآن کریم، ج 2، ص80. 
43. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، 20جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر 

انتشارات اسامی- ایران- قم، چاپ: 5، 1374 ه.ش. ج 19، ص406. 
44. سوره ممتحنه، 8. 

45. پژوهش های قرآنی عامه شعرانی، ج 2، ص596. 
46. تفسیر المنار، ج10، ص 178. 

47. تفسیر المنار، ج10، ص178؛  تفسیر کشاف، ج 2، ص 249. 
48. المیزان، ج7، 434. 

49. سوره البقرة، 190. 
50. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 88. 

51. اذن داده شد به کسانی که مورد جنگ واقع می شوند چون به آنان ظلم شده و همانا خداوند به 
یاری آنان قادر است. کسانی که از شهرهای خود خارج شده اند به ناحق چون گفته اند پروردگار ما اهلل 

است. سوره حج، 40.
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در مورد اقلیتها دینِی غیرمحارب، خداوند در سوره ممتحنه آیه 8 دو توصیه به مؤمنان نموده است یکی نیکی به آنان و دیگری 
یِن َو لَْم ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیارُِکْم أَْن  رعایت قسط و عدل نسبت به ایشان و آیه چنین است: »ال َیْنهاُکمُ  اهللُ َعِن الَّذیَن لَْم ُیقاتُِلوُکْم ِفي الدِّ
تََبرُّوُهْم َو ُتْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنَّ اهللَ ُیِحبُّ الُْمْقِسطیَن«)1(  خداوند اجازه داده است نسبت به غیر مسلمانانی که محارب نیستند، قسط و عدل 

رعایت شود و در ادامه می فرماید چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.
در قسمت پیشین در باره نیکی به آنان از روایات و سیره معصومین مطالبی بیان گردید. در این بخش، در باره عدالت و به برخی از 

حقوقی که باید در مورد آنان مراعات شود، به بحث می پردازیم.
بطور کلی بر عدالت و قسط و نفی ظلم در آیات بسیاری تأکید شده است از جمله: 

ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان؛ )2(  خداوند به عدل و احسان امر می کند.
والیجرمنکم شنئان قوم علی االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی؛ )3(  و دشمنی با قومی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت 

پیشه کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است. 
وما ربک بظام للعبید؛ )4(  و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

سید ابوالفضل موسویان
)عضو هیئت علمی دانشگاه مفید(
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ُقْل أََمَر َربِّي  بِالِْقْسِط؛ )5(  بگو پروردگارم به 
قسط و عدل فرمان داده است.

و  همواره    )6( بِالِْقْسِط؛  اِمینَ   َقوَّ ُکونُوا 
همیشه به عدل قیام کنید.

با  و    )7( بِالِْقْسِط؛  لِلَْیتامی   تَُقوُموا  أَْن  َو 
یتیمان به عدالت رفتار کنید.

عاوه بر این روایات بسیاری در باره عدالت و آثار آن در کتب شیعی ذکر 
شده که به چند روایت اشاره می کنیم:

»العدل حیات االحکام« امام علی)ع(؛ 
»لو عدل فی الناس الستغنوا« امام موسی کاظم)ع(؛ 

»ما عمرت البلدان بمثل العدل« امام علی)ع(؛ 
»ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم« امام صادق)ع(؛ 

طبق این روایات حیات احکام به عدالت است و اگر اجرا شود مردم 
در معیشت و زندگی بی نیاز می شوند و چیزی در آباد کردن شهرها به مانند 

عدالت نیست. 
و باالخره منجی نهایی؛ حضرت مهدی)عج( نیز برای گسترش و اجرای 

عدالت می آیند »یمألاهلل به األرض قسطا و عداًل کما ملئت ظلما و جورا«

تعریف عدل و قسط
از نظر لغوی قسط و عدل به یک معنی آمده البته با ظرافتهایی که در 
هر کدام وجود دارد. لذا در روایات امیرالمؤمنین)ع( عدل گاهی مرادف انصاف 
آمده: العدل االنصاف؛ )8(  و گاهی به نهادن هر چیزی در جای خود: العدل 
یضع االمور مواضعها؛  اما اینها معنای لغوی عدالت نیست بلکه تعریف به 

مصادیق آن است.
شهید مطهری در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را بیان می کند:

1 -  موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک 
مجموعه؛ واژة اقتصاد نیز در فرهنگ اسامی به معنای رعایت حد وسط و 
اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسامی بر مبنای رعایت اعتدال است.

2 - تساوی و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که 
استعدادها و استحقاق های مساوی دارند، مانند: عدل قاضی.

3 - رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت 
آنها مانند: عدالت اجتماعی.

از عدل عمدتًا  معنی  این  استحقاق ها:  رعایت   - 4
مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیات باری تعالی است.

به هر حال فهم عدالت معما نیست و گرنه دستور به 
اجرای آن نادرست بود.

عدالت در مورد اقلیتهای دینی
اجرای عدالت که در آخر آیه 8 سوره ممتحنه به آن 
تأکید گردیده، این است که اقلیتهای دینی نیز از حقوق خود 
برخوردار شوند و ظلمی نسبت به آنان صورت نگیرد. زیرا هر 
انسانی که در سرزمینی به دنیا می آید با شرایطی که در دولتها 
قرار داده شده، دارای حقوقی)10(  است. یکی از آن حقوق حق 
شهروندی است. ما در اینجا به برخی از حقوق شهروندی که 

امروزه مطرح است با توجه به متون دینی می پردازیم:

حق شهروندی
شهروند در فرهنگ لغت این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که »وند« 
موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه 
»شهربند« بوده است، به معناي کسي که به شهري بند 

است.
در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به »وند« شده است. »ي« موجود در 
شهروندي یعني هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است 
که شهروند کسي است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق 

متعلق به آن برخوردار می شود.
در یکي از فرهنگ هاي علوم سیاسي، شهروند چنین تعریف شده است:

»کسي که از حقوق مدني یا امتیازات مندرج در قانون اساسي یک 
کشور برخوردار است. واژه »سیتي زن«، که ریشه ي رومی دارد، در فارسي به 
شهروند، تبعه، همشهري، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع، 

اطاق شده است.«

انواع حقوق شهروندي 
برخی به طور خاصه حقوق شهروندي را این گونه تقسیم کرده اند:

الف ـ حقوق مدني 
این حقوق شامل موارد متعددي است، مثل حق آزادي، مصونیت از 
تعرض، آزادي بیان، مذهب، برابري در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس 
جنس، نژاد، منشأ ملي یا زباني حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانوني 

دولت مثل حبس )غیرقانوني( یا کار اجباري.

ب ـ حقوق سیاسي
حقوقي است که براي مشارکت فعاالنه در فرایند هاي آزاد حکومت 

ضروري است و موارد زیر را در بر می گیرد.
حق رأي و امکان تصدي مسؤولیت در سطح حکومت، آزادي گردهمایي و 

خداوند سرنوشت 
انسانها را به خود 

آنان سپرده است. و 
فرقی بین مسلمان و 
غیر مسلمان نیست. 
لذا می فرماید: »ان اهلل 
الیغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم« 

تحقیقاً خداوند 
سرنوشت هیچ قومی 

را تغییر نمی دهد 
مگر آن که خود آنان 
وضع را  تغییر دهند.
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تشکیل انجمن، آزادي دسترسي به اطاعات و امکان فعالیت هاي سیاسي.

ج ـ حقوق اقتصادي ـ اجتماعي
حقوق اقتصاديـ  اجتماعي، که از آن به »عضویت کامل در عرصه ي 

اجتماعي جامعه« نیز تعبیر شده است، موارد زیر را در بر می گیرد:
حق مالکیت، حق کارکردن، برابري در فرصت هاي شغلي، حق بهره 
مندي از خدمات اجتماعي ـ بهداشتي، بهره مندي از تأمین اجتماعي و 
استاندارد زندگي متناسب براي شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاري، 

پیري و از کار افتادگي.

د ـ حقوق فرهنگي 
حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابي به فرهنگ و زبان 
اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه هاي زندگي متفاوت، حق داشتن ارتباطات 
فرهنگي و بین المللي، احترام به تفاوت هاي قومی و فرهنگي و برابري در 

آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگي است.)11( 

هـ ـ حقوق قضایي 
بهره مندي از اصل برائت، حق دفاع، دادرسي عادالنه، حق اعتراض به 
تصمیمات قضایي، رسیدگي علني و بدون تبعیض، حق دسترسي به ادله ي 
قضایي، اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشي از 
اشتباهات قضایي، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایي شهروندي 

محسوب می گردد.

رعایت حقوق شهروندی اقلیتها در متون دینی
در اسام حقوق شهروندی اقلیتها به رسمیت شناخته شده است. به برخی 

از آنها در شماره پیشین اشاره شد. در اینجا به برخی دیگر اشاره می کنیم:
1.  به رسمیت شناختن وطن و سرزمین مادری

خداوند مسلمانان را یک امت دانسته است. می فرماید: »ان هذه امتکم 
امه واحده«؛ )12(  

»امت« از ریشه »ام« که در مورد اشخاص یا گروهی از پرندگان در 
قرآن به کار رفته است، به گروهی اطاق می شود که برنامه آنها یکی و 
هدف و مقصد آنها نیز یکی باشد . از این رو بر اساس آموزه های دینی، انبیاء 
و پیروان آنان و مسلمانان از هر تیره و قبیله ای باشند، یک پیوندی میان 
آنان به نام امت برقرار می شود و مرزبندی های جغرافیایی نمی تواند، اینان 

را از هم جدا سازد. 

برخی از محققان با استفاده از واژه »امت« برای متدینان این گونه استفاده 
کرده اند که تابعیت در اندیشه اسامی بر اساس خون و یا زبان و یا خاک و 
سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری 
و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسامی می باشد.)13(  
و در ادامه چنین برداشت شده است: شاید همین نکته اساسی موجب آن شده 
که قرآن به جای ملت کلمه »امت« را بکار برده و جامعه متشکل و در عین 

حال مختلف از نظر نژادی را امت واحد خوانده است.)14( 
بر اساس این نظریه غیر مسلمانان باید تابعیت قراردادی با عنوان ذمه 
داشته باشند. و می گوید: در جامعه اسامی، افراد غیر مسلمان نیز می توانندـ  
با شرایط خاصی ـ شرکت نموده و به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق 
گشته و طی یک معاهده دو جانبه با مسلمانان متحد و تشکیل یک ملت 

واحدی بدهند.)15( 
اما گویا توجه نشده است که:

اواًل همین تعبیر »امت« برای پیوند جغرافیایی نیز به کار رفته است و 
پیامبر گرامی)ص( مرزبندی جغرافیایی را در مدینه نیز به رسمیت شناختند و 
در پیمانی که با مشرکان و اهل کتاب در مدینه می بندند، ضمن به رسمیت 
شناختن استقال قبیله ای آنان، پیوندی میان آنان استوار می فرمایند و طبق 
این قرارداد داخل در مفهوم »امت« می شمارند. از این رو که اینان نیز دارای 

یک هدف )امنیت داخلی و حراست از تهاجمات بیگانه( می باشند.
در عهدنامه ای که پیامبر گرامی اسام در ابتدای ورود به یثرب با ساکنان 
آنجا بستند، همه مردم اعم از مسلمان، یهودی، مشرک را یک امت دانستند. 

این عهدنامه به صورت یک متن مکتوب در آمده و همه مسلمانان و 
یهودیانی که در آن عهدنامه، از ایشان نام برده شده محتوای آن را پذیرفته اند. 
بخشهایی از آن مربوط به مسایل داخلی مسلمانان، قسمتی مربوط به برخورد 
دوجانبه یهودیان و مسلمانان و یکی دو نکته نیز در باره مشرکان مدینه است. 
در آغاز آمده است که: این کتاب محمد)ص( است در میان مؤمنان و مسلمانان 
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از قریش و مردم یثرب و هر کسی که از آنها پیروی کرده و به آنان ملحق شد 
و به همراهشان جهاد کرد، آنها »امه واحده« هستند.)16( 

و به این صورت پیامبر)ص( پیوندی واحد بین مردم آن سرزمین با عنوان 

»انهم امه واحده علی رباعتهم« که هر قبیله بر »رباع«)17(  خود خواهد بود، 
برقرار کردند.

تنها در قسمت دوم بند 20 پیمان بدلیل این که مشرکان قریش در حال 
جنگ با مسلمانان بودند )دارالحرب( به نکته ای بسیار مهم اشاره می کنند که: 
هیچ مشرکی نباید مال و جان کسی از قریش را حمایت کند و پناه دهد و از 

دستیابی مؤمنی بر او حایل شود.)18(  
در بندهای 24 تا 35 »عهدنامه پیامبر« ضمن تصریح به نام قبیله های یهود، 

استقال داخلی یکایک آنان را همانند یهود بنی عوف تضمین کرده است.)19( 
به هرحال مفهوم »امت« در پیمان مدینه بی آنکه منحصر به مسلمانان 

باشد، یهود و مشرکان را نیز در بر می گیرد.)20( 
طبق این عهدنامه، مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند یک 
امت شمرده می شوند و تقسیم بندی درجه یک و دو بین آنان وجود ندارد. چه 

مسلمان باشند و چه غیر مسلمان. 
اما از آنجا که دارای دین و رسوم مختلف هستند و مقررات خاصی از 
نظر مذهبی دارند، در امور اختصاصی خودشان طبق مقرراتشان با آنان رفتار 

می شود اما در مسایل کلی جامعه تابع مقررات کلی جامعه می باشند.
با استفاده از نصوص فوق عبدالرازق سنهوری می گوید: من تعبیر امت را 
فقط به مسلمین اطاق نمی کنم بلکه این تعبیر را مربوط به مجتمعی می دانم 
که در یک سرزمین زندگی می کنند و از یک مدنیت تبعیت می کنند و همه 

طوایف با یکدیگر زندگی مشترک دارند.)21(  
ثانیاً، پیمان ذمه و تابعیت در جامعه آن روز معنی می دهد که نظام قبیله 
ای حاکم بوده است و قبایل از یکدیگر متمایز بوده و هر قبیله بطور مجزا در 
یک جا زندگی می کردند لذا تابعیت دو قبیله با یکدیگر مفهوم داشته است نه در 
نظام شهری امروز که مرزبندی قومی وجود ندارد و همه مردم در یک منطقه 

جغرافیایی با یکدیگر زندگی می کنند و خود را یک ملت می دانند. 

2- حق تعیین سرنوشت
خداوند سرنوشت انسانها را به خود آنان سپرده است. و فرقی بین مسلمان 
و غیر مسلمان نیست. لذا می فرماید: »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم«)22(   تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر 

نمی دهد مگر آن که خود آنان وضع را تغییر دهند.
و اگر جامعه ای دچار مشکات و مصایب می شود نتیجه 
عمل خود آنهاست »ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی 
الناس«)23( به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار 

می شد. 
همچنین می فرماید: »و ضرب اهلل مثًا قریه کانت آمنه 
مطمئنه...«)24(  خدا قریه ای را مثل می زند که امن و آرام بود، 
روزِی مردمش به فراوانی از هر جای می رسید، اما کفران نعمت 
خداوند کردند و خداوند به کیفر اعمالشان به گرسنگی و وحشت 
مبتایشان ساخت. در برخی از تفاسیر از امام معصوم نقل شده 
که آیه شریفه مربوط به قومی است که در سرزمینی سبز و خرم 
و دارای نهر پر آب می زیستند اما قدر نعمت های الهی را ندانسته 
و با خمیری که باید نان می پختند، خود را پاک و تطهیر کرده و 
می گفتند: خمیر برای این منظور نو تر است و بدن ما را اذیت 
نمی کند. کفران نعمت الهی و استخفاف آن موجب شد که نهرشان خشک 
و دچار قحطی شدید شدند، به گونه ای که مجبور شدند همان خمیرهای 
خشکیده را جمع کرده و بخورند و حتی بر سر آن ها با یکدیگر دعوا کنند.)25(  

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، که برگرفته از تعالیم 
الهی است، بر اراده مردم چنین تأکید شده: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان 
از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاکم ساخته 

است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.«
بنابر این سرنوشت هر کسی را خداوند به خود او سپرده است. در این 

جهت نیز مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی کند.

3 - حق آزادی عقیده
در قرآن کریم انسان آزاد آفریده شده است و حق انتخاب دین با خود 

اوست. آیات متعددی از این واقعیت حکایت دارد از جمله:
»انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً« ما راه را به انسان نشان دادیم، 

خواه شکرگزار باشد و خواه ناسپاس.
»قل الحق من ربکم، فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر« بگو این 
سخن حق از جانب پروردگارشما است. هر که خواهد ایمان آورد و هر که 

خواهد کفر ورزد.
َو لَْو شاَء َربَُّک آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُکلُُّهْم َجمیعاً أَ َفأَنَْت ُتْکِرهُ  النَّاَس  َحتَّی 
َیُکونُوا ُمْؤِمنیَن «؛ )26(   اگر خدایت بخواهد همه کسانی که در زمین اند ایمان 
می آورند)ولی خداوند چنین نخواسته است( آیا تو می خواهی که مردم رامجبور 

سازی تا ایمان آورند.
هر فرد و گروهی حق دارد با اختیار خود هر عقیده ای را برگزیند بدون آن 
که جبر و اکراهی در کار باشد. البته بدیهی است که باید نظام حاکم را در نظر 

گیرند و آنچه را مورد پذیرش اکثریت مردم است، احترام نمایند. 
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نمونه هایی در سیره پیامبر)ص(
پیامبر)ص( حتی پس از به قدرت رسیدن، آزادی عقیده 
و حق انتخاب را برای غیر مسلمانان در روش عملی خویش 
نشان داد و اولین کاری که پس از تاسیس حکومت اسامی 
بدان پرداخت قرار صلح و سازش با اهل کتاب و عدم اجبار آنان 

به پذیرش اسام بود.)27( 
در یک گفت و گو که یهود با پیامبر)ص( داشتند این حقیقت 
به وضوح تجلی کرد- پس از آن که پیامبر آنان را به اسام 
دعوت نمود، در پاسخ به پیامبر گفتند: )ای محمد... ما از دین 
خودمان دست برنمی داریم، چرا که ما بر هدایت و حق هستم و 

هرگز به تو ایمان نمی آوریم و از تو پیروی نمی کنیم.)28(  
و باز در یک گفت و گوی دیگر در جواب پیامبر)ص( گفتند: 
ای محمد ما از مرام پدرانمان پیروی می کنیم چراکه آنان آگاه تر 

و بهتر از ما بوده اند.)29( 
و نیز حضرت رسول)ص( در نامه ای به اسقف های نجران 
و کاهنان و راهبان و همه پیروان آنان نوشت که: اینان می توانند 
در جوار و پناه خدا و رسول زندگی کنند، هیچ اسقفی از مقام خود 
و هیچ راهبی از شأن خود و هیچ کاهنی از شغل خود برکنار 

نخواهد شد.)30( 
و در موردی دیگر به آنان عهد و پیمان خدا را مبنی بر این که هیچ یک 

از آنان از دینشان باز گرفته نشوند، داد.)31( 
اسامی  عقیده  پذیرش  و  عقیده خود  ترک  بر  را  پیامبر هیچ کس 
مجبورنساخت.؛ کنیز حضرت به نام )ریحانه( مدت ها بر دین یهودیت خود ماند 

تا آن زمان که به دل خواه خود مسلمان شد.)32( 
از همین رو فقها در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران؛ در اصل 
سیزدهم، حق آزادی عقیده و انجام مراسم دینی را برای ادیان مختلف که در سایه 
جمهوری اسامی زندگی می کنند به رسمیت شناخته اند. و در اصل بیست و سوم 
هم در مورد همه افراد کشور آمده است: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس 

را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.«

4 - حق اظهار نظر و آزادی بیان 
غیر مسلمانان حق دارند در همه زمینه های مختلف عقیدتی، فکری 
وقانون گذاری و سیاسی اظهارنظر کنند و از آزادی بیان برخوردارباشند. آنان 
می توانند به دور از هرگونه فشار و ترس بحث و گفت و گو داشته باشند و 
اسام این حق را در حکومت خود در راستای مبانی و اهدافش در استفاده از 

عقل و اندیشه با استدالل و نیروی دلیل و برهان تثبیت کرده است. 
اسام هرگز از این که انسان رأیش را آزادانه بدون تقلید و تبعیت بسازد، 

جلوگیری نکرده است. 
قرآن به رسول خدا دستور داده است تا با حکمت، موعظه حسنه و جدال 
احسن، انسان ها را به اسام دعوت کند: به سوی راه پروردگارت با حکمت و 

پند نیکو بخوان و بهترین شیوه گفت و گو با آنان را برگزین.)33( 
طبیعت بحث و جدل نیکو آن است که انسان در گفته و عقیده خود 
آزاد باشد و قرآن صریحا می گوید که میدان برای بحث و اظهارنظر باز است.

افزون بر این، وقتی که رسول اکرم)ص( می فرماید: »الحکمة ضالة 

المؤمن یطلبها اینما وجدها فهو احق بها؛ علم و دانش، حقیقت گمشده مؤمن 
است. آن را هر جا و نزد هر کس پیدا کند می گیرد و خودش را از او سزاوارتر 
می داند.«)34(  یا امام علی)ع( می فرماید: »خذ الحکمة و لو من اهل النفاق؛ خذ 
الحکمة و لو من مشرک؛ علم و دانش را دست هر کسی دیدید ولو دست 
منافق یا مشرک دیدید بگیرید.«)35(  به این معنی است که دیگران باید اجازه 
سخن گفتن داشته باشند تا بتوان از سخنان حکمت آمیز آنان نیز استفاده کرد. 

نمونه هایی در سیره معصومان
یکی از نمونه های اجرای این حق در سال های نخست اسام این بود که 
غیرمسلمان ها اعم از اهل کتاب و کفار با رسول خدا بحث و جدل می کردند با 
این که رسول خدا باالترین قدرت در دولت اسامی بود و پیامبر به آنان آزادی 
کامل می داد تا نظریات خود را بازگوکنند. در یک مورد که برخی از بزرگان یهود 
را به اسام دعوت می کرد در پاسخ پیامبر گفتند: )ای محمد چیزی نیاورده ای که 
ما آن را بشناسیم و معجزه ای برایت نیامده تا ما به جهت آن از تو پیروی کنیم.)36( 
و در یک مورد دیگر چنین گفتند: ای محمد آیا می خواهی ما تو را 

بپرستیم آن گونه که نصاری عیسی را می پرسیدند.)37( 
و پیامبر)ص( با سازش و آرامش پاسخ می داد که: به خدا پناه می برم که 

جز خدا را بپرستم و یا دستور به پرستش جز خدا بدهم.
در نشستی که با بزرگان یهود و نصاری داشت آنان پیامبر خدا را به پیروی 
از مرام خویش می خواندند: ای محمد هدایت همان است که ما بر آنیم تو هم 
از ما پیروی کن تا هدایت گردید.)38(   بزرگان نصاری نیز همین گفته را بازگو 
کردند. در این جا بود که این آیه از سوی خداوند نازل گشت: گویند یا یهودی 
و یا نصرانی باشید تا هدایت شوید، ای پیامبر بگو بر مرام ابراهیم هستم او حق 

گرا بود و از مشرکان نبود.)39( 
وقتی که مشرکان )بنی تمیم( آمدند و از بیرون اتاق های پیامبر صدا 
می زدند: ای محمد بیرون بیا. حضرت بیرون آمد، گفتند: )ای محمد آماده ایم 
تا فخر خویش بازگوییم اجازه ده شاعر و خطیب ما سخن گوید(، پیامبر اجازه 
داد، سپس شاعر و سخن گوی آنان هرکدام به پا خاستند و افتخارات آن گروه 

را بیان داشتند. و پیامبر)ص( همچنان به سخنان آنان گوش می داد. 
از همین موارد گفته یک یهودی به امام علی)ع( است که:  شما از دفن 
پیامبرتان فارغ نشده بودید که اختاف کردید. امیرمومنان)ع( هم در جوابش 
فرمود: ما در آن چه از او رسیده بود اختاف کردیم ولی در خود پیامبر اختاف 

نداشتیم.)40( 
البته این حق، قیودی دارد که تنها مخصوص غیر مسلمانان نیست، بلکه 
مسلمان هم باید به حقوق دیگران توجه کند و از اتهام زدن به دیگران و آسیب 
رسانی و خاف گویی برحذر باشد. آزادی اندیشه وبیان مقید به قیود اخاقی 
و عرفی است، در نتیجه غیر مسلمان هم نمی تواند به مبانی اعتقادی اسام و 

مقدسات این دین جسارت کند. 
از جمله این قیود عبارت است از: 

1. به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند؛ 
2. پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از او عیب جویی نکنند؛ 

3. از دین اسام بدگویی نکنند؛ )41( 
اسام نیز، مسلمانان را به پای بندی به همین قیود ملتزم ساخته است، 
مسلمانان نیز نباید به مقدسات دیگران اهانت کنند و تنهاباید به هنگام بحث 

در اصل 56 قانون 
اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، که 
برگرفته از تعالیم 
الهی است، بر اراده 
مردم چنین تأکید شده: 
»حاکمیت مطلق بر جهان 
و انسان از آن خداست 
و هم او، انسان را بر 
سرنوشت اجتماعي 
خویش حاکم ساخته 
است. هیچ کس نمی تواند 
این حق الهی را از انسان 
سلب کند.«
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گفت و گو به اظهارنظر بر مبنای دلیل و برهان و با هدف دست یابی به حقیقت 
و با توجه به اصول مورد قبول دربحث و گفت و گو اکتفا کنند. 

5 .  به رسمیت شناختن مقررات دینی آنان برای خودشان
یکی از نکات قابل تأمل این است که با این که معتقدیم دستورات الهی بر 
اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل شده است و مخالف آن نادرست است در عین 
حال نسبت به متدینان به ادیان دیگر طبق مقررات خود آنها با ایشان رفتار می شود 

مثا ابوالحسن حذاء می گوید من در نزد امام صادق)ع( بودم، شخصی از 
من پرسید: با بدهی ات چه کردی؟ گفتم: او فرزند زناکار است. در این هنگام 
امام نگاه غضبناک و تندی به من کردند. گفتم: فدای شما گردم. من به یک 
مجوسی بدهکارم و مادرش، خواهر اوست که پدرش با او ازدواج کرده است. 

حضرت فرمودند: آیا این در شریعت آنان ازدواج نیست؟)42( 
سپس امام فرمودند: براستی که پیامبر)ص( نهی فرمودند مردم را که با 
گفتارشان متعرض کنیزان شوند و آنان را به زنا نسبت دهند و فرمودند: برای 
هر قومی نکاحی است.)43(  همچنین در روایتی از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده 
است که ارث مجوس را بر اساس شریعت خودشان تقسیم می کردند. به مردی 
که با مادر یا خواهر یا دخترش ازدواج کرده و از دنیا رفته بود به همسرش دو 
سهم اختصاص می دادند؛ سهمی برای این که همسرش بوده و سهمی برای 

این که مادر یا خواهر یا دخترش می باشد.)44( 
بعضی از موارد در این زمینه در قسمت پیشین آورده شد که بر اساس آن 

فقها قاعده الزام را تأسیس کرده اند.

6.  عدالت قضایی
- احترام اسام برای افرادی که در ذّمه اسام هستند تا حدی است که 
به آنان اجازه می دهد که با امام و پیشوای مسلمانان به مخاصمه برخیزند و او 
را به پای میز محاکمه بکشانند و برای موضوع مورد ادعای او بینه مطالبه کنند، 
چنانچه این قضیه در مورد زرة امیر المؤمنین)ع( و مخاصمه او در عصر خافت 

وی با یک مرد یهودی اتفاق افتاد و قضیه به نزد شریح قاضی کشیده شد. 

7.  حفظ امنیت آنان
حفظ امنیت غیر مسلمانان، مانند مسلمانان باید مورد توجه حاکمان باشد 
لذا در آنجا به یکی از غیرمسلمانان در حکومت امیرالمؤمنین تجاوز می شود، 
آنحضرت چنین می فرمایند: شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان، و کسانی 
که در پناه اسامند در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و 
دست و پای زنان به در می کرده است، در حالی که آن ستمدیدگان برابر آن 

متجاوزان، جز زاری و رحمت خواستن ساحی  نداشته اند. سپس غارتگران، 
پشتواره ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته ای بر جای نهاده و نه خسته، به 
شهر خود بازگشته اند. اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد، 

چه جای مامت است، که در دیده من شایسته چنین کرامت است .)45( 

8.  عدم ظلم و تعدی به آنان
حقوق  به  تعدی  و  ظلم  صراحت  به  اکرم)ص(  پیامبر  دستورات  در 
غیرمسلمانان ممنوع اعام شده و طرف حساب کسی که به آنان ظلم کند، 

خود پیامبر)ص( خواهند بود.
در سنن ابی داود، از پیامبر خدا)ص( آمده است:

آگاه باشید کسی که بر معاهدی که در پناه اسام است ستم روا دارد یا 
از او کم بگذارد، یا کاری را از او بخواهد که توان انجام آن را ندارد، یا بدون 
رضایت او چیزی را از او بگیرد، من در روز قیامت بازخواست کننده و مدعی 

او خواهم بود
و در فتوح البلدان باذری از آن حضرت)ص( آمده است:

کسی که به معاهدی ستم روا دارد و چیزی را از او بخواهد که توان انجام 
آن را ندارد، من طرف حساب و مدعی او خواهم بود.)46( 

امام هفتم به نقل از پدرانش فرمود: یک یهودی چند اشرفی از رسول 
خدا)ص( می خواست و از او مطالبه کرد. فرمود: چیزی ندارم بتو بدهم. گفت: 
ای محمد از تو جدا نشوم تا بپردازی . فرمود: در این صورت با تو می نشینم. با او 
نشست تا در آنجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و بامداد را خواند، اصحاب 
او یهودی را تهدید  کردند و نهیب زدند، رسول خدا بآنها نگاهی کرد و فرمود: با 
او چه کار دارید؟ گفتند: یا رسول اهلل یک یهودی تو را باز داشت کرده. فرمود: 

خدا مرا نفرستاده که به کافر هم پیمانی یا دیگری ستم کنم .)47( 
و در نامه 51 نهج الباغه به مأموران دریافت خراج می فرماید: دست به 

مال کسی مبرید، نماز گزار باشد یا پیمان مسلمانان را عهده دار.
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زهرا افروغ 
)دانش آموخته جامعه الزهراء(
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و  قــرآن  در  زن  حقــوق  و  شــخصیت  مــورد  در 
روایــات ســخنان زیــادي آمــده اســت کــه ظاهــر و فهــم 
ابتدایــی از بعــض آنهــا بــر نکوهــش جنــس زن و نقصــان 
ــه ایــن آیــات و  ــا توجــه ب حقــوق آنــان داللــت دارد و ب
روایــات، افــرادي دیــد اســام نســبت بــه زنــان را منفــي 

شــمرده اند.
بــراي ایــن کــه در درک صحیــح نــگاه اســام بــه 
ــی و داوري نادرســت  ــار بدفهم ــوق زن دچ ــگاه و حق جای
نشــویم، بایــد ابتــدا بــا اســتناد بــه آیــات محکــم و ادلــه 
صریــح، نظــر کلــی اســام در مــورد زن را بدانیــم و بعــد 
ــه اصــل و  ــي ک ــوب کل ــر و چارچ ــه آن نظ ــه ب ــا توج ب
اســاس کار مي شــود، آیــات و روایــات دیگــر را بررســي 

و معنــا کنیــم. 
ــی،  ــح و قطع ــات صری ــات و روای ــه آی ــتناد ب ــا اس ب
مبانــی اســام در بــاب شــخصیت و حقــوق زن عبارتنــد 

از :  
1. متــن اصلــي اســام یعنــي قــرآن، زن را آفریــده 
شــده از همــان خمیــر مایــه اي می دانــد کــه خمیــر مایــه 

آفرینــش مــرد بــوده اســت: 
ُهــَو الَّــذي َخلََقُکــْم ِمــْن نَْفــٍس واِحــَدةٍ َو َجَعــَل ِمْنهــا 

)1 ( َجها ْو َز
او خدایــی اســت کــه )همــه( شــما را از یــک فــرد 

ــرار داد. ــس او ق ــز از جن ــد و همســرش را نی آفری
بنــا بــر صراحــت ایــن آیــه زن و مــرد از حیــث ذات 
یکســان و هــم مرتبــه می باشــند و مــرد بــر زن برتــری 

ذاتــی نــدارد.
ــم  ــان اع ــه انس ــرد بلک ــه م ــرآن ن ــب ق 2. مخاط
ــي آدم و  ــاس، بن ــرآن ن ــت.)مخاطب ق ــرد اس از زن و م
انســان اســت؛ عــاوه ایــن کــه ضمیــر مذکــر و مشــتقات 
مذکــر مثــل اســم فاعــل و مفعــول و. .. کــه مخاطــب در 
بســیاری از آیــات و روایــات می باشــند، در عربــی هــر گاه 
بــه صــورت مطلــق و بــدون قرینــه اســتعمال گردنــد، بــر 
نــوع انســان اعــم از مذکــر و مؤنــث داللــت دارنــد و اگــر 
متکلــم از آنهــا اراده جنــس مذکــر را داشــته باشــد، بایــد 
قرینــه بیــاورد؛ بــه عنــوان مثــال مخاطــب »المســلمون 
عنــد شــروطهم« همــه مســلمانها هســتند ولــی در 
جملــه »المســلمون و المســلمات« منظــور فقــط مــردان 
مســلمان اســت و ذکــر المســلمات قرینــه می شــود کــه 
منظــور از المســلمون همــه مســلمانها اعــم از زن و مــرد 

نیســت.(
ــه زن،  ــت و ن ــر اس ــرد برت ــه م ــرآن ن ــر ق 3. از نظ
ــت  ــه حقیق ــزد خدا)ک ــرب ن ــری و تق ــاک برت ــه م بلک

ــد  ــان مقرب ترن ــا تقوای ــت و ب ــوا اس ــت( تق ــري اس برت
ــرد: ــا م ــند ی ــواه زن باش خ

اِنَّــا َخلَْقناُکــْم ِمــْن َذَکــٍر َو ُأنْثــی... إِنَّ أَْکَرَمُکــْم ِعْنــَد 
اهللِ أَْتقاُکــمْ )2( 

ای مــردم! مــا شــما را از یــک مــرد و زن آفریدیــم. 
ــا تقواتریــن شماســت ــد ب ــزد خداون ..گرامی تریــن شــما ن

ــل زن را  ــه عم ــتگان ک ــم گذش ــر خــاف توه 4. ب
ــر  ــتند)3(، از نظ ــدا نمی دانس ــول درگاه خ ــمند و مقب ارزش
اســام هیــچ تفاوتــی بیــن زن و مــرد نیســت و مــاک 
قبولــی اعمــال، صالــح بــودن آنهــا و ایمــان عمــل کننــده 

اســت: 
ــی   ــٍر أَْو ُأنْث ــْن َذَک ــاِت ِم الِح ــَن الصَّ ــْل ِم ــْن َیْعَم َو َم
ــوَن  ــَة َو ال ُیْظلَُم ــوَن الَْجنَّ ــَک َیْدُخُل ــٌن َفُأولئِ ــَو ُمْؤِم َو ُه

ــراً)4(  نَقی
ــام  ــح را انج ــال صال ــزی از اعم ــه چی ــی ک و کس
ــان  ــه ایم ــی ک ــا زن، در حال ــد ی ــرد باش ــواه م ــد، خ ده
داشــته باشــد، چنــان کســانی داخــل بهشــت می شــوند و 

ــا نخواهــد شــد. ــه آنه ــن ســتمی ب کمتری
ــٍر أَْو  ــْن َذَک ــْم ِم ــٍل ِمْنُک ــَل عاِم ــُع َعَم ــي ال ُأضی أَنِّ

ــی )5( ُأنْث
مــن عمــل هیــچ عمل کننــده ای از شــما را، زن 

ــرد. ــم ک ــع نخواه ــرد، ضای ــا م ــد ی باش
ــه زن و  ــانی متوج ــه یکس ــي ب 5.مســوولیت اجتماع

مــرد اســت : 
بَْعــٍض  أَْولِیــاُء  بَْعُضُهــْم  الُْمْؤِمنــاُت  َو  الُْمْؤِمُنــوَن 

الُْمْنَکــر)6( َیْنَهــْوَن َعــِن  َو  بِالَْمْعــُروِف  َیْأُمــُروَن 
مــردان و زنــان باایمــان، ولــّی )و یــار و یــاور( 
ــد. ــر می کنن ــی از منک ــروف، و نه ــه مع ــر ب ــد ام یکدیگرن

إِنَّ الُْمْســلِمیَن َو الُْمْســلِماِت َو الُْمْؤِمنیــَن َو الُْمْؤِمنــاِت 
َو  اِدقــاِت  الصَّ َو  اِدقیــَن  الصَّ َو  الْقانِتــاِت  َو  الْقانِتیــَن  َو 
الْخاِشــعاِت َو  الْخاِشــعیَن َو  ابِــراِت َو  ابِریــَن َو الصَّ الصَّ
ــاِت َو  ائِم ــَن َو الصَّ ائِمی ــاِت َو الصَّ ق ــَن َو الُْمَتَصدِّ قی الُْمَتَصدِّ
اِکریــَن اهلَل َکثیــراً  الْحاِفظیــَن ُفُروَجُهــْم َو الْحاِفظــاِت َو الذَّ

ــا)7( ــراً َعظیم ــَرةً َو أَْج ــْم َمْغِف ــدَّ اهلُل لَُه ــراِت أََع اِک َو الذَّ
بــه یقیــن، مــردان مســلمان و زنــان مســلمان، 
ــع  ــردان مطی ــان، م ــا ایم ــان ب ــان و زن ــا ایم ــردان ب م
فرمــان خــدا و زنــان مطیــع فرمــان خــدا، مــردان 
ــکیبا و  ــر و ش ــردان صاب ــتگو، م ــان راس ــتگو و زن راس
ــا  ــان ب ــوع و زن ــا خش ــردان ب ــکیبا، م ــر و ش ــان صاب زن
ــده،  ــاق کنن ــان انف ــده و زن ــاق کنن ــردان انف ــوع، م خش
مــردان روزه دار و زنــان روزه دار، مــردان پاکدامــن و زنــان 
پاکدامــن و مردانــی کــه بســیار بــه یــاد خــدا هســتند و 

براي این که در درک 
صحیح نگاه اسالم به 

جایگاه و حقوق زن 
دچار بدفهمی و داوري 
نادرست نشویم، باید 

ابتدا با استناد به آیات 
محکم و ادله صریح، 

نظر کلی اسالم در مورد 
زن را بدانیم و بعد 

با توجه به آن نظر و 
چارچوب کلي که اصل 
و اساس کار مي شود، 

آیات و روایات دیگر را 
بررسي و معنا کنیم.
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ــد  ــد، خداون ــدا می کنن ــاد خ ــیار ی ــه بس ــی ک زنان
ــی  ــاداش عظیم ــرت و پ ــان مغف ــه آن ــرای هم ب

ــت. ــاخته اس ــم س فراه
6. چــون زن و مــرد دو جنــس هســتند و 
ــد، از  ــا  دارن ــتعداد و توانایي ه ــي در اس تفاوت های
حیــث حقــوق و تکالیــف هــم تفاوت هایــي دارنــد 
و گرچــه در حقــوق و تکالیــف متفاوتنــد امــا ایــن 
ــا ویژگی هــا و اســتعدادهای هــر کــدام  تفاوتهــا ب
تناســب دارد و عدالــت کامــا لحــاظ شــده اســت. 
ــر  ــی ب ــر مبتن ــف اگ ــوق و تکالی ــاوت حق تف
تفاوت هــای طبیعــی و خلقتــی و بــا رعایــت آنهــا 
و متناســب بــا آنهــا باشــد، نــه تنهــا ظلــم نیســت 
ــوق و  ــاوی حق ــت. تس ــت اس ــن عدال ــه عی بلک
تکالیــف در شــرایطی کــه از حیــث خلقــت و 
ویژگی هــای خلقتــی بــا هــم تفــاوت دارنــد، 

ــی اســت.  ــم و بیعدالت ــن ظل عی
ــت اقتضــا می کنــد کــه بیــن حقــوق  7.عدال
ــر هــر  و تکالیــف تناســب برقــرار باشــد و در براب
ــی  ــی، حق ــر تکلیف ــی و در ازای ه ــی، تکلیف حق
ــر  ــی ب ــف خاص ــرد تکلی ــا م ــر زن ی ــد. اگ باش
عهــده می گیــرد در قبــال آن از حــق خاصــی هــم 
بهرمنــد گــردد. اگــر حقــوق را بــه مــردان بدهیــم 
ــال  ــا در قب ــم ی ــار کنی ــان ب ــر زن ــف را ب و تکالی
ــی  ــم، حقوق ــار می کنی ــان ب ــر زن ــه ب ــی ک تکلیف
ــی  ــم و بیعدالت ــن ظل ــم، ای ــرار ندهی ــان ق برایش
اســت امــا بهرمنــدی حقوقــی بیشــتر بــرای 
ــده دارد،  ــر عه ــتری ب ــف بیش ــه تکلی ــی ک کس

ــدل اســت.  ــن ع ــم نیســت و عی ظل
ــور و  ــخ مقه ــفانه زن در طــول تاری 8.. متاس
تحــت ســتم بــوده و نتوانســته در جامعــه حتــي در 
زمانــي کــه حکومــت بــه نــام اســامی بوده )جــز 
دوره محــدود رســول خــدا و امــام علــي صلــوات 
اهلل علیهمــا(، بــه درســتي رشــد کنــد  و بســیاري 
ــن صــادر  ــه از معصومی ــي ک ــتور العمل های از دس
واقعیت هــاي موجــود  بــه  توجــه  بــا  شــده، 

اجتماعــي بــوده اســت.
واقعــی  نــگاه  از  یافتــن  آگاهــی  بــرای 
ــد  ــس زن بای ــه جن ــع ب ــان راج ــران و امام پیامب
را  دخترانشــان  و  بــا همســران  آنــان  رفتــار 
مــاک قــرار داد. آنــان زنــان و دختــران خــود را 
تربیــت کــرده و ماننــد مــردان و پسرانشــان رشــد 
داده بودنــد و ســیره عملــي آنــان بــا همســران و 

دختــران و زنــان مؤمــن و تربیــت شــده، نشــان از 
ــان دارد.  ــه زن ــبت ب ــان نس ــي آن ــدگاه واقع دی

ــده  ــت ش ــان تربی ــا زن ــورد ب ــان در برخ آن
ــرد  ــان زن و م ــگاه آن ــه از ن ــد ک ــان مي دادن نش
ــا  ــرت ب ــر در معاش ــدارد و اگ ــي ن ــن تفاوت مؤم
ــان  ــه زن ــان هشــدارهایي داده شــده، نســبت ب زن

ــت.   ــده اس ــت نش تربی
ــور  ــه زی ــي ب ــه طــور طبیع 9. معمــوال زن ب
ــاد  ــت زی ــش و...اهمی ــي و آرای ــاس و زیبای و لب
ــر  ــه اگ ــت ک ــي اس ــاق ذات ــن اخ ــد و ای می ده
ــح داده شــود، در جهــت اســتحکام  جهــت صحی
ــي در  ــت ول ــي اس ــي و اجتماع ــي خانوادگ زندگ
ــم  ــدل حاک ــق و ع ــت ح ــه حکوم ــي ک جوامع
نیســت، ایــن اخــاق زنــان بــه صــورت افراطــي 
ــق  ــن خل ــه طــوري کــه ای رشــد داده می شــود ب
کــه می توانســت عاملــي بــراي حفــظ اســتحکام 
خانــواده و قــوام اجتمــاع باشــد، بــه عاملــي بــراي 
ــي و در  ــي خانوادگ ــوام زندگ ــتن ق ــم گسس از ه
ــردد.  ــدل مي گ ــي ب ــم اجتماع ــن نظ ــم ریخت ه
ــه  ــات ب ــات، آی ــات و روای ــن آی ــابه ای مش
ظاهــر نکوهش گــری از قــرآن اســت کــه در 
ــند  ــادی او می باش ــت م ــان و خلق ــاره ذات انس ب

ــا: مث
ُخلَِق اإْلِنْساُن َضعیفا)8(

انسان، ضعیف آفریده شده .

ار)9(  إِنَّ اإْلِنْساَن لََظُلوٌم َکفَّ
 انسان، ستمگر و ناسپاس است .

ــرِّ ُدعــاَءُه بِالَْخْیــِر َو کاَن  َو َیــْدُع اإْلِنْســاُن بِالشَّ
ــاُن َعُجوال)10(  اإْلِنْس

انســان )بــر اثــر شــتابزدگی(، بدیهــا را طلــب 
می کنــد آن گونــه کــه نیکیهــا را می طلبــد و 

انســان، همیشــه عجــول بــوده اســت!

ــان  ــادی و ذات انس ــت م ــوق طبیع ــات ف آی
را تبییــن می کنــد و در مقــام ارزش گــذاری 
ــادی  ــت م ــن طبیع ــی نیســت. ای ــا منف ــت ی مثب
ــلط  ــت و تس ــت تربی ــر در تح ــت و اگ الزم اس
روح نورانــی واقــع گــردد، شــکوفا می شــود و 
ــی یافتــن تبدیــل می گــردد  ــرای تعال ــی ب ــه بال ب
ولــی اگــر تربیــت نشــود و بــر روح نورانــی تســلط 
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ــردد.  ــان می گ ــقوط انس ــث س ــود، باع داده ش
ــه هــم  ــان و مــردان نســبت ب 10. از طــرف دیگــر زن
ــروف و نهــي  ــه مع ــر ب ــد یکدیگــر را ام ــد و بای تعهــد دارن
ــواده  ــت خان ــون مســوولیت مدیری ــی چ ــد ول ــر کنن از منک
بــه مــرد ســپرده شــده، بدیــن جهــت مســوولیت او بیشــتر 
ــامت  ــه س ــبت ب ــود، نس ــظ خ ــر حف ــاوه ب ــت و او ع اس
فکــري و اعتقــادي خانــواده اش هــم مســولیت خــاص دارد 
ــه  ــت ک ــولیتي اس ــن مس ــاب ای ــتور ها از ب ــي از دس و بعض
دارد و ایــن توهیــن بــه زن و فرزنــدان نیســت بلکــه متعهــد 

کــردن مــرد نســبت بــه آنــان اســت. 
11. اگــر حدیثــي مخالــف نــص قــرآن و مبانــی یقینــی 
ــر و  ــخن پیامب ــت و س ــي اس ــا آن جعل ــد، قطع ــوق باش ف
امامــان نیســت و نبایــد بــدان توجــه کــرد ولــي بــه آســاني 
نمي تــوان گفــت ایــن حدیــث مخالــف نــص صریــح قــرآن 
اســت زیــرا چــه بســا مــا معنــاي صحیــح حدیــث را متوجــه 
نشــده باشــیم و اگــر بــه معنــاي صحیــح توجــه پیــدا کنیــم، 

ــدارد.  ــا قــرآن منافــات ن می بینیــم کــه ب
بــا توجــه بــه ایــن کــه فهــم درســت احادیــث مهــارت 
فــوق العــاده می خواهــد، عالمــان در مقــام بررســي حدیــث 
و اســتنباط حکــم بســیار ســختگیرند و بــه آســاني بــه یــک 
حدیــث اعتمــاد نمي کننــد و معنــاي ابتدایــي و ظاهــري را 

ســریع قبــول و بــه اســتناد آن حکــم صــادر نمي نماینــد. 
در مقــام نقــل حدیــث هــم نبایــد هــر چــه را عنــوان 
ــم  ــدون بررســي ســندي و متنــي نقــل کنی حدیــث دارد، ب
و از طــرف دیگــر نبایــد هــر حدیثــي را کــه مخالــف قــرآن 
پنداشــتیم، فــوري از کتــب حدیــث حــذف کنیــم زیــرا چــه 
ــم و  ــث را متوجــه نشــده ای ــح حدی ــاي صحی ــا معن بســا م
آینــدگان معنــاي صحیــح حدیــث را متوجــه شــوند و ببیننــد 
کــه بیــن آن حدیــث و قــرآن، منافاتــي نیســت بلکــه بایــد 
ــه و هــر  ــي در نظــر گرفت ــث یــک حداقل ــراي نقــل حدی ب
ــي  ــم و بررس ــل کنی ــل را دارد، نق ــه آن حداق ــي ک حدیث
بیشــتر را بــه فتــوا دهنــدگان و اســتنباط کننــدگان و اهــل 

روایــت و درایــت بســپاریم.
اگــر گذشــتگان می خواســتند بــا میــراث حدیثــي 
ــح و  ــه صحی ــي را ک ــر حدیث ــد و ه ــار کنن ــه رفت ــن گون ای
همراســتا بــا قــرآن ندانســته بلکــه آن را منافــي بــا قــرآن 
ــا  ــي م ــراث حدیث ــروز می ــد، ام ــذف کنن ــتند، ح می پنداش

بســیار ناچیــز می شــد. 
بــراي بررســي یــک حدیــث از لحــاظ متــن و محتــوا 
ــرآن را  ــد اصــول و چارچوب هــاي اســام و ق ــدا بای ــا ابت م
ــر اصــول و  ــت ب ــا دق ــث را ب ــم و آن حدی ــه دســت آوری ب
چارچوب هــا عرضــه کنیــم  و در مجموعــه احادیــث ببینیــم 

ــا بــه معنــاي آن راه یابیــم و عــاوه بــر آن، صحیــح یــا  ت
جعلــي بودنــش را متوجــه شــویم.

دیگــر ایــن کــه اگــر حدیثــی از حداقــل اعتبــار ســندی 
ــتا و  ــی همراس ــم معنای ــعی کنی ــد س ــت، بای ــوردار اس برخ
ــدا  ــش پی ــن برای ــی دی ــرآن و اصــول و مبان ــا ق ــم ب متائ
ــه ای کــه هــم حدیــث را رد نکــرده و هــم  ــه گون کنیــم ب

معنایــی منافــی بــا مبانــی برایــش نپذیرفتــه باشــیم و در 
نهایــت اگــر نتوانســتیم، حدیــث را وانهیــم و علمــش را 

بــه خــدا، رســول و امامــان واگذاریــم. 
ــات  ــن مقدمــات؛  بســیاري از روای ــه ای ــا توجــه ب ب
ــت دارد،  ــس زن دالل ــش جن ــر نکوه ــر ب ــه ظاه ــه ب ک
بیــان حقیقــت وجــودي زن اســت و در مقــام ارزش 
ــت  ــر آن حقیق ــت. اگ ــي نیس ــا منف ــت ی ــذاري مثب گ
ــرد، زن را اوج  ــرار گی ــح ق ــتاي صحی ــودي در راس وج
می دهــد و شایســته ســتایش می گردانــد و اگــر در 
راســتاي غلــط قــرار گیــرد، زن را تنــزل می دهــد و 

می گردانــد. پســت 
ــگاه اول  ــه در ن ــر چ ــات گ ــن روای ــیاري از ای بس
ــح و  ــه صحی ــي توجی ــتند، ول ــده زن هس ــر کنن تحقی

ــد. ــول دارن معق
بسیاري از روایات جعلي هستند و...

ــا  ــش ب ــش از پی ــرم بی ــان محت ــت محقق ــد اس امی
ــات و  ــی آی ــه بررس ــده ب ــه ش ــات گفت ــه مقدم ــه ب توج
روایاتــی کــه بــه ظاهــر نکوهش گــر و شــمارنده حقــوق 
کمتــر بــرای زنــان هســتند، پرداختــه و نظــر صحیــح و 
ــوان و  ــل ج ــار نس ــن و در اختی ــام را تبیی ــی اس مترق

ــد.   ــرار دهن ــده ق آین

پانوشت ها:
1. اعراف)7(آیه189. 

2. حجرات)49(آیه13. 
ــارات  ــم، انتش ــی، ق ــوی همدان ــه موس ــزان، ترجم ــی، المی 3. طباطبای

ص140.  ج4،  1374ش،  اســامی، 
4. نساء)4(آیه124. 

5. آل عمران)3(آیه195. 
6. توبه)9(آیه71. 

7. احزاب)33( آیه35. 
8. نساء)4( آیه28. 

9. ابراهیم)14( آیه34. 
10. اسراء)17( آیه11. 

 برای آگاهی یافتن از نگاه 
واقعی پیامبران و امامان 

راجع به جنس زن باید 
رفتار آنان با همسران و 
دخترانشان را مالک قرار 
داد. آنان زنان و دختران 

خود را تربیت کرده و 
مانند مردان و پسرانشان 
رشد داده بودند و سیره 

عملي آنان با همسران 
و دختران و زنان مؤمن 
و تربیت شده، نشان از 

دیدگاه واقعي آنان نسبت 
به زنان دارد. 

/  مهر و آبان 2795
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در آغاز
در بخــش نخســت ایــن مقالــه )شــماره پیــش(، ابتــدا مــروری اجمالــی بــر زمانــه دشــوار و 
دوران ناهمــوار امامــت حضــرت سجاد)علیه الســام( داشــتیم کــه زمینــه صــدور رســاله حقــوق؛ 

عصــر واژگونــی ارزش هــا و زیــر پــا نهــادن حقــوق انســان ها بــود.
ــی از  ــی و بخش ــوای کل ــه، محت ــع آن پرداخت ــند و مناب ــاله و س ــی رس ــه معرف ــپس ب س
ــن  ــوق آغازی ــژه حق ــده به وی ــاد ش ــوق ی ــی از حق ــون بخش ــم و چ ــل کردی ــه آن را نق مقدم

ــم. ــرح کردی ــف را مط ــق و تکلی ــه ی ح ــااًل مازم ــز دارد، اجم ــی نی ــه تکلیف ــاله، جنب رس
در اینجــا ادامــه ســخن را بــه انــواع حــق و معانــی گوناگــون حقــوق پرداختــه و فهرســتی از 
حقــوق مطــرح شــده در رســاله را آوردیــم و از میــان آنهــا بــه دو محــور اساســی حقــوق مربــوط 
ــه( پرداخته ایــم و  ــه عنــوان نمون ــواده )ب ــه حکومتگــران و حکومــت شــوندگان و حقــوق خان ب
در پایــان همــه انــواع حقــوق انســانی را بــر کرامــت ذاتــی بشــر مبتنــی کــرده و دســته ای از 
آیــات و دســته هایی از روایــات مربــوط بــه ایــن مبنــای اساســی حقوقــی و انســان شــناختی را 

بــه اختصــار معرفــی کــرده و مــورد بحــث قــرار داده ایــم.

معانی حق و اصطالح آن
ــه و. .. ( و  ــاق و فق ــی )کام، اخ ــوم دین ــن و عل ــات معصومی ــرآن و روای ــات ق در آی
ــه پنــج معنــی و اصطــاح مختلــف حقیقــی و اعتبــاری  نیــز برخــی علــوم انســانی، حــــق ب

ــت: ــه اس ــه کار رفت ــراردادی( ب )ق
اول: حــق در لغــت بــه معنــای موجــود، ثابــت و صــادق، نقیــض باطــل کــه در اصطــاح 

ــر دارد. ــا را در ب ــز همیــن معن ــي، فلســفی و کامی نی قرآن

آدمی به صورت 
فطری و طبیعی دارای 
کرامت و حرمت است 

و به همین دلیل باید از 
احترام برخوردار بوده، 

از تحقیر و ذلت و از 
دیدن و شنیدن سخنان 
ناصواب و رفتار ناباب 

به دور باشد.
حسین علیزاده
)محقق و نویسنده(
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ــرادف  ــه م ــق اهلل ک ــی ح ــدا یعن ــا خ ــبت ب ــق در نس دوم: ح
حکــم اهلل بــه معنــای تکلیــف الهــی و وظیفــه اخاقــی انســان اعــم 
از الزامــی و غیرالزامــی اســت و در اصطــاح روایــي بــه ایــن معنــا 

اســت.
ســوم: حــق اهلل و حق النــاس، در اصطــاح حقــوق جزایــی 

ــات. ــدود و دی ــهادات و ح ــا، ش ــی قض ــواب فقه ــام در اب اس
ــی در  ــاص فقه ــاح خ ــم، اصط ــر حک ــق در براب ــارم: ح چه
ــال و  ــقاط، انتق ــت اس ــی قابلی ــا 3 ویژگ ــت ب ــات اس ــواب معام اب

ــث. توری
پنجــم: حــق در مقابــل تکلیــف کــه برابــر بــا اصطــاح رایــج 
ــوونات  ــت ش ــی رعای ــت و یعن ــوق بشراس ــانی و حق ــوم انس در عل
ــا جــرم  ــا گذاشــتن آنه ــر پ ــه زی ــه اي ک ــه گون انســانیت انســان ب
ــی  ــک زندگ ــل شــرایط ی ــا حداق ــت آنه محســوب می شــود و رعای

ــت. ــی اس ــالم اجتماع س
بــه ایــن ترتیــب، رســاله حقــوق در بردارنــده اهــم حقــوق الهــی 
ــف،  ــوق و وظای ــه همــه حق ــی اســت ن ــف اخاق و انســانی و وظای
ــًا  ــه لزوم ــده و ن ــان ش ــب آن بی ــم جوان ــز اه ــق نی ــر ح و در ه
ــاز و  ــش کارس ــه نق ــن ب ــه. همچنی ــق و وظیف ــر ح ــاد ه ــه ابع هم
ــم  ــي، تعلی ــه دین ــی در جامع ــط اخاق ــده معیارهــا و ضواب تعیین کنن
ــن و  ــد در تکوی ــجاد)ع( می توان ــام س ــوق ام ــاله حق ــج رس و تروی
ــی  ــه مذهب ــی جامع ــدان اخاق ــی و وج ــگ حقوق ــت فرهن تقوی

ــد. ــته باش ســهمی بســزا داش

انواع حق در رساله حقوق
امــام ســجاد)ع( در رســاله حقــوق، 51 حــق الهــی و انســانی را 

ــمارد: ــر می ش ــته ب در 9 دس
ــدن، ســوم:  ــد، دوم: حــق نفــس و اعضــای ب اول: حــق خداون
ــور،  ــادی، چهارم:حــق مســئوالن و عهــده داران ام ــال عب حــق افع
ــاوندان،  ــوق خویش ــم: حق ــتان، شش ــا و زیر دس ــق رعای ــم: ح پنج
ــی،  ــوق مال ــی، هشــتم: حق ــاف اجتماع ــی اصن ــوق برخ ــم: حق هفت

ــلمانان. ــر مس ــوق غی ــم: حق نه
در اینجــا مــراد از حــق، احــکام و وظایفــی اســت کــه از ســوی 
ــرار داده شــده  ــر انســان ق ــف ب ــاف مختل ــه اصن ــد نســبت ب خداون
اســت. ایــن حقــوق منحصــر بــه وظایــف الزامــی مؤمــن نیســت و 
ــوق  ــن حق ــاوه ای ــه ع ــز می شــود. ب ــکام اســتحبابی نی ــامل اح ش
منحصــر بــه احکامــی نیســت کــه نقــض آنهــا معصیت)مســتوجب 
ــازات  ــرای مج ــب اج ــا موج ــود ی ــوب ش ــروی( محس ــازات اخ مج
دنیوی)حــد و تعزیــر شــرعی( شــود، بلکــه رســاله حقــوق در بردارنده 
ــی از  ــز هســت. در فرازهای ــواع وظایــف اخاقــی یــک مؤمــن نی ان
ــواردی  ــه م ــز ب ــلطان نی ــم و س ــوق حاک ــاره حق ــاله در ب ــن رس ای
اشــاره شــده و در فــرازی دیگــر بــه اخــاق و حقــوق خانــواده نیــز 
پرداختــه شــده امــام پیــش از پرداختــن تفصیلــی تــر بــه آن هــا بــه 
ــر  ــوان دو مــورد از مهمتریــن نهادهــای اجتماعــی، نخســت بهت عن
اســت همچنانکــه در بخــش اول مقالــه، قســمتی از مقدمــه رســاله 
ــدا، بخــش دیگــری از مقدمــه رســاله  ــز ابت ــم، در اینجــا نی را آوردی

آدمی به صورت 
فطری و طبیعی دارای 
کرامت و حرمت است 

و به همین دلیل باید از 
احترام برخوردار بوده، 

از تحقیر و ذلت و از 
دیدن و شنیدن سخنان 
ناصواب و رفتار ناباب 

به دور باشد.
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حقــوق کــه شــامل فهرســت اجمالــی انــواع حقــوق کــه در آن مطــرح 
شــده اســت را بیاوریــم تــا دورنمــای کاملتــری از آن ارائــه گــردد:

فهرست حق داران
ــان حــق  ــوق دیگــر صاحب ــوق الهــی(، حق ــس از اینهــا )حق »پ
ــوق  ــر، حق ــب ت ــه واج ــد و از هم ــی دارن ــو حقوق ــر ت ــه ب ــت ک اس

پیشــوایان و  فرادســتان توســت، ســپس حقــوق فرودســتان و پــس از 
آن حقــوق خویشــاوندانت. اینهــا حقوقــی اســت کــه از هریــک از آنها 
ــر ســه بخــش  ــران ب ــوق دیگــری منشــعب می شــود: حــق رهب حق
ــه نیــرو و  اســت کــه واجــب تریــن آنهــا، حــق کســی اســت کــه ب
قــدرت تــو را رهبــری می کنــد. پــس از آن حــق کســی اســت کــه 
پیشــوای علمــی توســت و ســپس حــق کســی اســت کــه امــور مالــی 
تــو را اداره می کنــد. هــر پیشــوا و رهبــری، امــام بــه شــمار مــی رود. 
حــق زیردســتان تــو نیــز ســه گونــه اســت: از همــه واجــب تــر حــق 
ــق کســانی  ــی داری. ســپس ح ــا چیرگ ــر آنه ــه ب ــانی اســت ک کس
ــم  ــرا جاهــل، زیردســت عال ــد؛ زی ــو دانــش می آموزن اســت کــه از ت
اســت و پــس از آن حــق کســانی چــون زنــان و خادمــان اســت کــه 
زیــر نظــر تــو هســتند. حقــوق خویشــاوندان بســیار و چونــان سلســله 
نســب پیوســته اســت و هرکــه نزدیــک تــر باشــد حقــش بیــش تــر 
اســت و مقــدم بــر همــه حــق مــادر اســت. بعــد بــه ترتیــب، پــدر و 
فرزنــد و ســپس بــرادر و دیگــر خویشــان نیــز هریــک کــه نزدیــک 
تــر اســت حقــوق بیــش تــری دارد. ســپس بــه ترتیــب، حــق آن کــه 
ــو  ــه ت ــه ب ــرده ای، آن ک ــو آزادش ک ــه ت ــو اســت، آن ک ــوالی ت م
احســان کــرده اســت، مــؤذن نمــاز، پیشــنماز، هــم نشــین، همســایه، 
رفیــق، مــال، بدهــکار، طلبــکار، معاشــر، کســی کــه بــر تــو ادعایــی 
ــو مشــورت  ــا ت ــر او ادعایــی داری، کســی کــه ب ــو ب دارد، آن کــه ت
ــو  ــه از ت ــی ک ــی، کس ــورت می کن ــا او مش ــو ب ــه ت ــد، آن ک می کن
ــر، کوچــک  ــزرگ ت ــی، ب ــه او اندرزگوی ــو ب ــه ت ــد، آن ک ــدرز جوی ان
تــر، کســی کــه درخواســتی از تــو دارد، آن کــه تــو از او درخواســتی 
داری، آن کــه بــا حــرف یــا عمــل بــه تــو بــد کــرده و یــا بــا گفتــار 

ــوم  ــرده اســت، عم ــودآگاه خشــنودت ک ــا ناخ ــه ی ــردار آگاهان ــا ک ی
هــم کیشــان، اهــل کتــاب و ســرانجام، حقوقــی کــه الزمــه پیامــد 
ــی  ــال کس ــه ح ــا ب ــت. خوش ــون اس ــبت های گوناگ ــا و مناس حالته
ــاده اســت  ــش نه ــر گردن ــه ب ــی ک ــد او را در ادای حقوق ــه خداون ک

یــاری کنــد و بــه او پیــروزی و پایــداری بخشــد. «
و از آنجــا کــه نهــاد حکومــت و نهــاد خانــواده از 
مهمتریــن و اثرگذارتریــن اجــزاء هــر جامعــه متمدنــی 
هســتند، در اینجــا بــرای رعایــت اختصــار و نمونــه ای 
از چنــد حــق یــاد شــده در رســاله، تــا حــدی بــه ایــن 

دو می پردازیــم:

حقوق متقابل حاکمان و مردم
ــه  ــواری ک ــه در آن دوران دش ــت ک ــی اس طبیع
ــا  ــوق و ارزش ه ــه حق ــی ک ــد، در دوران ــف ش توصی
امــام  نادیــده گرفتــه شــده و رعایــت نمی شــد، 
ســجاد)ع( در تعالیــم و ارشــادات خــود، مــردم و 
حاکمــان سیاســي معاصــر خــود را دور از مســیر اصلــي 
آرمان هــاي اســامی مي دید. از اینــرو آن حضــرت 
و دور نمــاي یــک تعامــل حقیقــي بــراي تحقــق 
اندیشــه ها و آرمان هــاي الهــي را جریانــي دوســویه از ســوي مــردم 
و حاکمــان سیاســي قلمــداد مي کــرد و  بــر انجــام حقــوق و تکالیــف 
متقابــل ایــن دو قشــر مهــم اجتماعــي، تأکیــد مي ورزیــد. امام)علیــه 
الســام( حاکمــان را در یــک نگــرش اجتماعــي و الهــي بــه رعایــت 
حقــوق مــردم و مــردم را بــر رعایــت حــق حاکمــان در نظــام سیاســي 

ــود: ــویق مي فرم ــه تش ــامي، اینگون ــاي اس ــر آرمان ه ــي ب متک
ــو  ــر ت ــی ب ــلطه سیاس ــدرت و س ــه ق ــی ک ــق کس ــا ح »ام
ــان  ــرش عصی ــی و در براب ــردارش باش ــه فرمانب ــت ک ــن اس دارد، ای
ــرا کــه در  ــه خشــم آورد، زی نکنــی، مگــر در آنچــه کــه خــدای را ب
ــا  ــرد. و ام ــت ک ــی اطاع ــد از مخلوق ــز نبای ــد هرگ ــی خداون نافرمان
حــق زیردســتانی کــه تحــت حاکمیــت تــو هســتند، ایــن اســت کــه 
ــو زیردســت شــده  ــدی ت ــا به خاطــر ضعفشــان و نیرومن ــی؛ آنه بدان
ــه عمــل  ــاره آنهــا دادگران ــو واجــب اســت کــه درب ــر ت ــد. پــس ب ان
کنــی و برایشــان چــون پــدری دلســوز باشــی و خطاهایی کــه از روی 
ــال  ــر اعم ــا ببخشــایی و در کیف ــر آنه ــد، ب جهــل مرتکــب شــده ان
بدشــان شــتاب نکــرده و خــدا را بــه پــاس توانایــی ای کــه درامــور 

ــو داده، سپاســگزار باشــی. « ــه ت ــان ب آن
ــًا و  ــرت کَم ــوق آن حض ــراز ف ــم در ف ــکارا می بینی ــه آش چنانک
کیفــًا پــاس حقــوق زیردســتان را بیــش از زبردســتان داشــته اســت. 

لطفــًا دوبــاره فــراز بــاال را بخوانیــد!

نهاد خانواده و حقوق آن
ــد مــورد از حقــوق را در رســاله،  امــام ســجاد)علیه الســام( چن
ــت.  ــط داده اس ــادر و...( رب ــدر، م ــواده )پ ــه خان ــم ب ــه آوردی چنانک
می دانیــم کــه خانــواده یکــی از مهــم تریــن و اصیــل تریــن 

آدمی در اسالم گاه حتی پیش از 
رسیدن به سن عقل و تکلیف و 
حتی پیش از تولد ! ) به شرط 
آنکه زنده متولد شود( دارای 

حقوق و امتیازاتی است ) مانند 
تعلق ارث، وصیت و. .. ( و اساساً 

تکلیف و مسئولیتی نیز که متوجه 
او می شود به خاطر داشتن همان 

حقوق و مزایا! است.
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ــه  ــه شــمار می آیــد کــه در پــی پاســخ گویــی ب نهادهــای جامعــه ب
یکــی از نیازهــای مــادی اساســی کــه همــان نیــاز جنســی و تــداوم 
نســل ها اســت، می باشــد. خانــواده قدرتمندتریــن کانــون اثرگــذاری 
ــرای ســامان دهــی اجتمــاع و عامــل تشــکل  ــن مرکــز ب و مؤثرتری
ــا و  ــر، تهدیده ــای اخی ــت. در دهه ه ــه اس ــه جامع ــی ب ــام ده و نظ
ــواری  ــای ناگ ــش کشــیده و پیامده ــه چال ــواده را ب آســیب هایی خان
ــا انــکار تفاوت هــای  ــد. نادیــده گرفتــن ی ــار آورده ان ــه ب بــرای آن ب
ــتی،  ــی فمینیس ــای افراط ــاس گرایش ه ــر اس ــرد ب ــی زن و م طبیع
ــن  ــاط بی ــای ارتب ــع محدودیت ه ــی، رف ــط آزاد جنس ــترش رواب گس
زنــان و مــردان در محیط هــای عمومــی و افزایــش فرزنــدان 
نامشــروع، و خشــونت های خانوادگــی، از بارزتریــن تهدیدهــا و 
آســیب هایی هســتند کــه جوامــع امــروزی را تهدیــد می کننــد. 
ــتوانه  ــه از پش ــتند ک ــی هس ــول گرایش های ــیب ها محص ــن آس ای
ــترش  ــال گس ــد و در ح ــی برخوردارن ــر علم ــه ظاه ــای ب نظریه ه
در همــه جوامــع انــد. امــا خانــواده آرمانــی در اندیشــه امــام ســجاد 
ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــی دارد و ب ــه ویژگی های ــام، چ ــه الس علی
ــه  ــن گون ــؤال و ای ــه س ــخ ب ــا پاس ــود دارد؟ب ــی وج ــه راهکارهای چ
ــوب از  ــواده مطل ــق خان ــای تحق ــا و راهکاره ــش ها، ویژگی ه پرس

ــام ســجاد)ع( روشــن خواهــد شــد. ــدگاه ام دی
ــال  ــعادت و کم ــام، س ــه الس ــجاد علی ــام س ــدگاه ام »از دی
ــوری،  ــد مح ــد و توحی ــور می یاب ــرب او تبل ــی و ق ــان در بندگ انس
ــده  ــوب و نهادهــای تشــکیل دهن مهــم تریــن ویژگــی جامعــه مطل
ــت  ــگاه و قداس ــام، دارای جای ــر اس ــواده از منظ ــت.نهاد خان آن اس
ویــژه ای اســت کــه قابــل مقایســه بــا هیــچ نهــاد دیگــری نیســت. 

ــواده بخشــیده اســت، ارزش  ــه خان ــه اســام ب حکمــت قداســتی ک
گــذاری معنــوی بــر پیونــد خانوادگــی، زمینــه ســازی بــرای تقویــت 
ایــن رابطــه، و پیشــگیری از فروپاشــی آن اســت.«)1(  قداســت 
ــی از  ــتفاده جنس ــر سوءاس ــی در براب ــد محکم ــواده، س ازدواج و خان
ــع  ــع مان ــروش کاال، و در واق ــزار ف ــا اب ــک کاال ی ــوان ی ــه عن زن ب
بردگــی مــدرن زن اســت. خطــری کــه امــروز نســل بشــر را تهدیــد 

ــت.)2(  ــواده اس ــون خان ــی از کان ــدس زدای ــد، تق می کن
ــه در  ــواده ک ــاد خان ــا در نه ــه ای از نقش ه ــن مجموع پذیرفت
برهــه ای خــاص، ســیری نســبتا پایــدار از روابــط متقابــل اجتماعــی 
را بــه وجــود می آورنــد، ســاختار خانــواده را شــکل می دهــد. برخــی 
از ویژگی هــای ســاختاری نهــاد خانــواده و مبنــای حقــوق و تکالیــف 
ــوق  ــاله حق ــژه رس ــه الســام و بوی ــام ســجاد علی آن در اندیشــه ام

چنیــن اســت:

ویژگی های نهاد خانواده
1. مــردان سرپرســت خانــواده انــد: در اندیشــه امــام ســجاد)ع(، 
ــه شــوهر اعطــا شــده اســت: »و اگرچــه حــق  ــواده ب ــت خان مدیری
ــو در  ــری از ت ــان پذی ــر و فرم ــخت ت ــده او )زن( س ــر عه ــو ب ت
ــه  ــی ک ــا جای ــماری ـ ت ــند می ش ــی داری و ناپس ــت م ــه دوس آنچ
ــرد در  ــتی م ــه، سرپرس ــت.« البت ــر اس ــر او الزم ت ــد ـ ب ــاه نباش گن
خانــواده، بــه معنــای مطلــق بــودن فرمانروایــی او در محیــط خانــواده 
نیســت کــه بــه دلخــواه فرمــان دهــد و زن هماننــد بــرده ای مطیــع 
و تســلیم او باشــد. روشــن اســت کــه چنیــن مــواردی مبتنــی بــر آیــه 

ــز هســت. ــی النســاء. ..« )3(  نی کریمــه » الرجــال قوامــون عل

بدینگونه حق کرامت انسانی یکی 
از حقوق اساسی و زیربنایی 

برای دیگر حقوق موضوعه بشری 
است. توضیح مطلب اینکه در 

آموزه های دینی و اسالمی تنها 
انسان است که سروری موجودات 

زمین و آسمان برای او مطرح 
است، و در قرآن تصریح شده 
که روح خدا در او دمیده شده 
و او شایسته تکریم و تعظیم 

و حتی سجده فرشتگان و مقام 
خلیفه اللهی قرار گرفته است.
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ــواده،  ــاد خان ــم بنی ــرای تحکی ــه ب ــه ک ــان گون ــن، هم بنابرای
وجــود یــک سرپرســت، ضــروری اســت و بــدون آن، خانــواده 
بــه سســتی و تزلــزل می گرایــد، خودســری ها، خودکامگی هــا، 
ــواده  ــاد خان ــز بنی ــی جــا نی خودمحوری هــا و اعمــال زور و قــدرت ب
ــق  ــق تلفی ــرد. اســام کوشــیده اســت از طری ــد ک ــزل خواه را متزل
ــی ای  ــوی و اخاق ــای معن ــا ویژگی ه ــی ب ــری و قانون ــدرت ظاه ق
همچــون فروتنــی، مهــرورزی و گذشــت، رابطــه زن و شــوهر را تــا 
جایــی کــه امــکان دارد، تلطیــف کنــد و از تبدیــل شــدن آن بــه یــک 
ــام در راســتای محدودســازی  ــری نماید.ام ــه جلوگی رابطــه زورمداران
قــدرت مــردان، توســل بــه شــیوه های تربیتــی و اخاقــی را اولویــت 
ــت زن از شــوهر  ــه اطاع ــه ب ــد از توصی ــرار داده اســت و بع ــود ق خ
ــد و  ــان می فرمای ــا زن را حــق وی بی ــی ب خــود، مهــرورزی و همدل
از ایــن طریــق بــه تلفیــق قــدرت و حقــوق و قانــون بــا آموزه هــای 
ــرد  ــرای م ــدرت ب ــی ق ــیب های احتمال ــردازد و از آس ــی می پ اخاق
ــوب از مدیریــت در  ــه الگویــی مطل ــد و بدیــن گون جلوگیــری می کن

ــد. ــیم می نماین ــدس ترس ــاد مق ــن نه ای
2. تأثیــر آگاهی هــا در پذیــرش مســئولیت ها: از دیگــر زمینه هــا 
ــا و  ــه آگاهی ه ــواده، ارائ ــت خان ــر وضعی ــر ب ــیار مؤث ــل بس و عوام
ــت  ــراز موقعی ــت اح ــران جه ــران و پس ــه دخت ــای الزم ب آموزش ه
ــه  ــبت ب ــادری نس ــدر و م ــت پ ــد، موقعی ــه بع ــری، و در مرحل همس
ــت.  ــن موقعیت هاس ــا ای ــب ب ــای متناس ــای نقش ه ــدان، و ایف فرزن
تردیــدی نیســت کــه موفقیــت روابــط خانوادگــی، تــا میــزان 
ــاره ای آگاهی هــا  ــه برخــورداری هریــک از همســران از پ ــی ب باالی
ــدر و  ــا پ ــوهری ی ــای زن و ش ــا نقش ه ــط ب ــای مرتب و مهارت ه

ــتگی دارد. ــادری بس م
ــوازم مهــم  ــا جهــات گوناگــون زناشــویی، یکــی از ل آشــنایی ب
ــم  ــه ازدواج تصمی ــه ب ــردی ک ــن رابطــه اســت. زن و م ــه ای ورود ب
ــد کــه زناشــویی از ســویی نویدبخــش اســت و از  ــد بدانن ــد، بای دارن
ــد. ــاد می کن ــدی را ایج ــف جدی ــئولیت ها و وظای ــر، مس ــوی دیگ س

ــال  ــه دنب ــواده را ب ــح خان ــر مصال ــن بهت ــت عواطــف، تأمی تقوی
دارد؛ زیــرا وقتــی انســان کســی را دوســت مــی دارد، تــاش می کنــد 
تــا مصالــح او تأمیــن شــود و در هرجــا کــه عواطــف متقابــل وجــود 
دارد، همــه افــراد ســعی در پیشــرفت یکدیگــر دارنــد. آنچــه انســان را 
از  ایــن همدلــی و همیــاری بازمــی دارد، خودخواهــی و خودمحــوری 
افــراد اســت کــه بــه اســاس خانــواده لطمــه می زنــد و بنیــاد آن را 

سســت و متزلــزل می ســازد.)4(  زن و مــرد بــا توجــه بــه 
ــردن  ــرآورده ک ــق ب ــد، از طری ــش دارن ــه در آفرین ــی ک تفاوت های
ــرار گرفتــن،  ــار هــم ق ــی یکدیگــر و در کن نیازهــای غریــزی و روان

ــد. ــش می کنن ــذت و  آرام ــاس ل ــوده و احس ــم ب ــل ه مکم
امــام ســجاد علیــه الســام در رســاله حقــوق، بــر نقــش عاطفــی 
زن در قبــال شــوهر اشــاره می کنــد: »و امــا حــق همســرت ـ کــه بــا 
پیونــد زناشــویی زیردســت تــو شــده ـ ایــن اســت کــه بدانــی خــدای 

عزوجــل او را مایــه آرامــش و راحتــی تــو ســاخته اســت.« 
ــرد و زن  ــات، م ــی روای ــوره روم و برخ ــریفه س ــه ش ــر آی ــا ب بن
بــدون یکدیگــر آرامــش الزم را ندارنــد و هــر یــک نیازمنــد همــدم 
ــرد  ــش وجــودی م و انیســی همچــون طــرف دیگــری اســت. گرای
نیــز بــه زن مشــهود اســت و گویــی بــدون آن گــم کــرده ای دارد و 
ــا وی انــس گرفتــه و آرام می شــود.در ایــن ســخن امــام  در اصــل ب
ســجاد علیــه الســام نیــز بــه نقــش آرامــش بخــش زن در خانــواده 
اشــاره شــده و بــر توجــه بــه ایــن ویژگــی در هنــگام انتخــاب همســر 
تأکیــد شــده اســت. حضــور و آرامــش زن در خانــه موجــب آرامــش 
ــواده در  ــای خان ــه اعض ــوه محرک ــود و ق ــواده می ش ــایش خان و آس
ــراز محبــت میــان آنهاســت. داشــتن روحیــه ای شــاداب و ســرزنده و اب

ــه صــورت  ــه همســر و مــدارا :  آدمــی ب ــرام ب 3- ضــرورت احت
فطــری و طبیعــی دارای کرامــت و حرمــت اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــدن و  ــت و از دی ــر و ذل ــوده، از تحقی ــوردار ب ــرام برخ ــد از احت بای
شــنیدن ســخنان ناصــواب و رفتــار نابــاب بــه دور باشــد. امــام ســجاد 
علیــه الســام احتــرام بــه زن در محیــط خانــواده را یکــی از حقــوق 
ــط  ــم رواب ــی در تحکی ــش مهم ــت آن نق ــه رعای ــته اند ک زن دانس
بیــن همســران دارد.آن حضــرت می فرمایــد: »و امــا حــق زن و 
ــه وی  ــی و نســبت ب ــش کن ــرام و احترام ــه اک همســر آن اســت ک

مــدارا کنــی.« 
و بدینگونــه و بــر همیــن مبناســت کــه در خانــواده بــه معنــای 
ــدان  ــر و فرزن ــدر، همس ــادر، پ ــوق م ــا و حق ــر آن، حرمت ه کاملت
ــرد. ــرار می گی ــد ق ــادآوری و تأکی ــم و ی ــورد تعلی ــده، م ــناخته ش ش

در ایــن راســتا در رســاله حقــوق نخســت بــه تفصیــل بــر حــق 
مــادر کــه آدمــی را حمــل کــرده و از شــیره جانــش تغذیــه کــرده و. .. 
مرارتهــای بســیار دیگــر او ســخن رفتــه و ســپس حــق پــدر، فرزنــد و 
بــرادر )و خواهــد( مــورد تبییــن و تأکیــد قــرار دارد کــه عاقه منــدان 
را بــه دلیــل رعایــت اختصــار بــه اصــل آن رســاله شــریف و گرانقــدر 
ــاد  ــه ی ــه مقال ــوان ب ــل بیشــتر می ت ــرای تفصی ــم و ب ارجــاع می دهی
ــه  ــجاد)ع( « در مجل ــام س ــه ام ــی در اندیش ــواده آرمان ــده »خان ش

معرفــت شــماره 181 بــه قلــم ســعید مقــدم مراجعــه کــرد.

کرامت ذاتی انسان
ــاف  ــخاص و اصن ــوق اش ــون حق ــوارد گوناگ ــون در م ــا کن ت
انســانها، چنانکــه دیدیــم بــه کرامــت و حرمــت ذاتــی انســان ارجــاع 
ــن حــق و اصــل محــوری، نقشــی  ــه ای ــد و از آنجــا ک ــد ش و تأکی
بنیادیــن در تبییــن و تثبیــت دیگــر حقــوق دارد بــه طــور ویــژه و در 

ــم: ــدان می پردازی ــال ب ــن مق ــاه ای ــال کوت ــد مج ح
بــه دلیــل خلیفــه بــودن انســان ) یــا حضــرت آدم ابوالبشــر)ع( ( 
از ســوی خداونــد)5( و بویــژه آیــه شــریفه لقــد کرمنــا بنــی آدم... کــه 
تــاج شــرافت و عزتــی بــر تــارک انســان اســت و بدلیــل آیــات دیگــر 
و برخــی روایــات معتبــر، انســان اشــرف مخلوقــات و نخبــه کائنــات 
اســت. شــرافت ذاتــی و بلکــه اشــرفیت انســان نســبت بــه موجــودات 
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خاکــی، مســتوجب دارا بــودن امتیــازات و حقوقــی اســت. آدمــی در 
اســام گاه حتــی پیــش از رســیدن بــه ســن عقــل و تکلیــف و حتــی 
پیــش از تولــد ! ) بــه شــرط آنکــه زنــده متولــد شــود( دارای حقــوق و 
امتیازاتــی اســت ) ماننــد تعلــق ارث، وصیــت و. .. ( و اساســًا تکلیــف 
و مســئولیتی نیــز کــه متوجــه او می شــود بــه خاطــر داشــتن همــان 

حقــوق و مزایــا! اســت.
ــا -  ــر تنه ــک نف ــط ب ــی فق ــه حت ــن ک ــال ای ــوان مث ــه عن ب
برخــاف اکثریــت و بلکــه همــه انســانهای جهــان- می توانــد 
عقایــد، گفتــار و رفتــار دیگــری داشــته باشــد تــا جایــی کــه منجــر 
ــه حقــوق و آزادی دیگــران  ــه فســاد، تصــرف، غصــب و تعــدی ب ب
نباشــد، الزمــه حیثیــت انســانی و آزادی و آزادگــی ناشــی از عقــل و 

ــت. ــی اس اختیارآدم
ــی و  ــوق اساس ــی از حق ــانی یک ــت انس ــق کرام ــه ح بدینگون
ــح  ــت. توضی ــری اس ــه بش ــوق موضوع ــر حق ــرای دیگ ــی ب زیربنای
مطلــب اینکــه در آموزه هــای دینــی و اســامی تنهــا انســان اســت 
کــه ســروری موجــودات زمیــن و آســمان بــرای او مطــرح اســت، و 
ــده )6(  و او  ــده ش ــدا در او دمی ــه روح خ ــده ک ــح ش ــرآن تصری در ق
ــام  ــتگان )7(  و مق ــجده فرش ــی س ــم و حت ــم و تعظی ــته تکری شایس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق خلیفه الله
در قــرآن کریــم آمــده اســت: » لقــد کرمنــا بنــی آدم و حملنــا 
فــی البــر و البحــر. .. )8( همانــا مــا فرزنــدان آدم را کرامــت بخشــیدیم 
و آنــان را بــر دریــا و خشــکی مســلط نمودیــم و از چیزهــای پــاک 
روزی دادیــم و بــر بســیاری از مخلوقــات خویــش برتریشــان دادیــم.«

ــز  ــد نی ــال تأکی ــا کم ــریفه ب ــه ش ــن آی ــم ای ــه می بینی و چنانک
ــه  ــد آی ــه چن ــاد شــده ب ــات شــریفه ی ــر آی ــراه اســت. عــاوه ب هم
دیگــر هــم می تــوان اســتناد کــرد کــه بــه برخــی از آنهــا بــه اجمــال 
ــه فطــرت اســت: فطــرت  ــه موســوم ب اشــاره می کنیــم. نخســت آی
اهلل الّتــی فطــر النــاس علیهــا....  )9(  و روشــن اســت کــه ایــن فطــرت 
الهــی کــه دیــن بــر مبنــای آن اســت، مهمتریــن وجــه تمایــز انســان 

از حیوانــات و دلیــل اشــرفیت و شــرافت ذاتــی اوســت.
آیــه دیگــر آیــه موســوم بــه امانــت اســت: إنّــا عرضنــا االمانــة 
ــا  ــا و حمله ــن ان یحملنه ــال فابی ــموات و االرض و الجب ــی الس عل

ــان....  )10( االنس
و پیداســت کــه وقتــی در آســمان بــار امانــت نتوانســت کشــید 
ولــی انســان آن را بــر عهــده گرفــت، جایــگاه انســان ویــژه و ممتــاز 
ــی  ــل امانت ــود، حام ــی ب ــه اله ــل روح و نفخ ــه حام ــت و همانک اس
ســترگ نیــز هســت و بنابرایــن نمی توانــد موجــودی محّقــر و 

نامکــّرم باشــد.
ــک  ــا روز اَلَســت اســت: و إذ أخــذ ربّ ــاق ی ــه میث ــه ســوم آی آی
ــی انفســهم  ــهدهم عل ــم و اش ــم ذریته ــن ظهوره ــی آدم م ــن بن م

ــی شــهدنا....  )11( ــوا بل ــم قال ألســت بربک
ــد و  ــرف عه ــی ط ــه آدم ــت ک ــانگر آن اس ــز نش ــه نی ــن آی ای
ــا چنــان تکالیــف  میثــاق دیریــن الهــی اســت و چنیــن موجــودی ب
مهــم و ســنگین نمی توانــد، دارای حقــوق خــاص و صاحــب کرامــت 

ــرم نباشــد. و جایگاهــی محت

حقوق بشر زیربنا و اساس طرح 
حقوق شهروندی است، به این 

معنا که حقوق شهروندی هرچند 
ناشی از توافق بین دولت ها و 
شهروندان هر کشوری است، 
ولی در هر حال نباید ناقض و 
مخالف حقوق بشر و کرامت 

ذاتی انسان ها باشد
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أحسن الخالقین و أحسن المخلوقین
ــُن  ــاَرَک اهلُل أحَس ــت: »... َفَتب ــده اس ــم آم ــرآن کری ــاز در ق و ب

ــن«)12( الخالِِقی
ــّون و  ــل تک ــه مراح ــاره ب ــس از اش ــریفه پ ــه ش ــن آی » در ای
رشــد جنیــن و دمیــده شــدن روح در آن، خداونــد از خــود به-عنــوان 
ــام  ــه ن ــودی ب ــن موج ــق چنی ــرده و خل ــام ب ــن« ن »احســن الخالقی
ــت  ــت صف ــی اس ــت. بدیه ــه اس ــک گفت ــود تبری ــه خ ــان را ب انس
ــن  ــت »احس ــا صف ــب ب ــد متناس ــرای خداون ــن الخالقین« ب »احس
المخلوقیــن« بــرای انســان خواهــد بــود، و نیــز تبریــک خداونــد جــز 

ــود.« )13( ــد ب ــازگار نخواه ــان س ــی انس ــت ذات ــا کرام ب
جابربــن عبــداهلل انصــاری نقــل می کنــد: »جنــازه یــک یهــودی 
را از کنــار مــا عبــور می دادنــد، مــا جلــوس کردیــم امــا پیامبــر)ص( 
بــه احتــرام جنــازه قیــام کردنــد. بــه پیامبــر)ص( عــرض کردیــم آن 
ــه  ــی ک ــد: هنگام ــود؛ حضــرت فرمودن ــک یهــودی ب ــازه از آن ی جن
جنــازه ای را مشــاهده کردیــد قیــام نماییــد.« )14(  وقتــی آن حضــرت 
بــا اعتــراض روبــرو شــدند فرمودنــد: »آیــا او یــک انســان نیســت؟!«

ــه  ــود ب ــروف خ ــه مع ــام( در نام ــه الس ــرت امیر)علی و حض
مالک اشــتر )15(  در مــورد حقــوق مــردم و برخــورد بــا آنــان فرمــوده-

انــد: »... فانّهــم صنفــان: امــا اخ لــک فــی الدیــن او نظیــر لــک فــی 
الخلــق...«؛  »همانــا مــردم دو صنــف می باشــند: یــا بــرادران دینــی 
و یــا همنوعــان تــو می باشــند.« بــر ایــن اســاس آن حضــرت اخــوت 
در دیــن یعنــی عقیــده را در عــرض و مســاوی بــا انســانیت و همنــوع 
بــودن دانســته و هیــچ ترجیحــی از نظــر حقــوق بــرای صــرف عقیــده 

ــده اند. ــل نش قائ

انواع روایات بیانگر حقوق انسان
ــات حرمــت و  ــرای اثب ــوان ب ــر آنچــه ذکــر شــد می ت عــاوه ب
کرامــت ذاتــی انســان- بــدون ماحظــه عقیــده و فکــر او- بــه چنــد 

دســته از روایــات تمســک نمــود:
1- روایاتــی کــه بــه طــور مطلــق داللــت می کننــد بــر توصیــه 
بــه حســن البِشــر- برخــورد خــوب- و حســن خلــق بــا تمــام مــردم 
ــی  ــم(؛ بدیه ــع العال ــلمان )لجمی ــلمان و غیرمس ــم از مس ــا، اع دنی
ــردم  ــام م ــا تم ــق ب ــر و حســن خل ــه ُحســن بِش ــی ک اســت هنگام
ــز  ــان نی ــی هتــک حرمــت آن ــه طریــق اول ــوب شــارع باشــد، ب مطل
ــر  ــراً ب ــود، و قه ــد ب ــارع خواه ــه ش ــوب عن ــوم و مرغ ــًا مذم مطلق
کرامــت ذاتــی هــر انســانی از جهــت انســانیت داللــت خواهــد کــرد. 
ــاب  ــن الخلق« و ب ــاب »حس ــات ن ــه روای ــتر ب ــل بیش ــرای تفصی ب

ــود. )16( ــه ش ــی مراجع ــاب کاف ــر« کت »حسن البِش
ــدون  ــد ب ــردم می کن ــا م ــدارا ب ــر م ــت ب ــه دالل ــی ک 2- روایات
ــته  ــلمان داش ــلمان و غیرمس ــن مس ــاوت بی ــر تف ــی ب ــه داللت اینک
ــان  ــردم نصــف ایم ــا م ــدارا ب ــات م ــن روای ــند. در بعضــی از ای باش
ــه  ــد ب ــده: »خداون ــا آم ــی از آنه ــت، و در بعض ــده اس ــمرده ش ش
حضــرت موســی)علیه الســام( خطــاب کــرد و گفــت: ســّر خــود را در 

دل مخفــی نمــا و در ظاهــر حتــی بــا دشــمن مــن و دشــمن خــودت 
ــن. ..« )17( ــدارا ک م

ــک  ــح هت ــر قب ــت ب ــی دالل ــق اول ــه طری ــز ب ــات نی ــن روای ای
ــت  ــراً کرام ــد، و قه ــق می کن ــمنان ح ــی دش ــردم و حت ــت م حرم
ــات همیــن  ــه روای ــد. ب ــه دســت می آی ــی هــر انســانی از آنهــا ب ذات

ــود. )18( ــه ش ــی مراجع ــاب کاف ــاب در کت ب
3- روایاتــی کــه بــه طــور مطلــق داللــت می کنــد بــر محبــت 
نمــودن و دوســتی بــا مــردم. این گونــه روایــات هــم از پیامبر)صلــی 
ــام(  ــه الس ــه معصومین)علی ــم از ائم ــلم( و ه ــه و س ــه و آل اهلل علی
نقــل شــده اســت. پــس نمی تــوان گفــت مقصــود از »نــاس« فقــط 
ــه و  ــی اهلل علی ــان پیامبر)صل ــرا در زم ــند، زی ــنت می باش ــل س اه
آلــه و ســلم( اهــل ســنت بــه معنــای کنونــی مطــرح نبــوده اســت. 
داللــت این گونــه روایــات بــر کرامــت ذاتــی مــردم از جهــت 
انســانیت آنــان واضــح اســت. بــه روایــات ایــن بــاب در کتــاب کافــی 

مراجعــه شــود. )19(
4- روایاتــی کــه داللــت می کنــد بــر مطلوبیــت و مــدح ســام 
کــردن بــر یهــود و نصــارا و دعــا بــه آنــان؛ از جملــه: در روایتــی از 
امــام رضا)علیــه الســام( نقــل شــده اســت کــه از امــام صادق)علیــه 
ــم؟  ــا کنی ــی دع ــه یهــودی و نصران ــه ب الســام( ســؤال شــد چگون
فرمودنــد: »بگوییــد خــدا بــرای تــو مبــارک نمایــد دنیــا را.« در ایــن 

زمینــه نیــز بــه کافــی، کتــاب العشــره مراجعــه شــود. 
و آنــگاه چنیــن موجــودی اســت کــه بــا چنیــن لیاقــت و 
اســتعدادی طبعــًا  دارای کرامــت ذاتــی و شــرافت فطــری و حقوقــی 

ــود. ــد ب ــلّم خواه مس
از اینــرو همــه آدمیــان صرف نظــر از دیــن و مذهــب و اعتقــادات 
و اعمــال و رفتــار، دارای کرامــت ذاتــی هســتند؛ هرچنــد انســان باتقوا 
در نــزد خداونــد دارای فضیلــت و کرامتــی بیشــتر اســت. و در حقیقــت 
هــر انســانی دارای کرامــت ذاتــی اســت؛ امــا انســان باتقــوا عــاوه 
بــر کرامــت ذاتــی دارای کرامــت ارزشــی کــه بــا اکتســاب بــه دســت 

ــد: ــز می باش ــد نی می آی

نزد  شما  »باارزش ترین  أتقیُکم«)20(  ِعنَداهللِ  أکَرَمُکم  »إّن 
خداوند باتقواترین شما هستند.« ولی این کرامت ارزشی هیچ تأثیری در 
حقوق اجتماعی ندارد، و در حقوق اجتماعی همه انسان ها- صرف نظر از 

درجه ایمان و تقوای آنها- از این گونه حقوق بهره مند هستند.

کرامت ذاتی، منشأ حقوق طبیعی
بدیهــی اســت کــه کرامــت ذاتــی انســان کــه از قــرآن و روایــات 
ــت  ــرای حقیق ــی ب ــوق ذات ــدون حق ــد ب ــود، نمی توان ــتفاده می ش اس
ــت  ــرا کرام ــود؛ زی ــور ش ــده او- تص ــه عقی ــدون ماحظ ــان- ب انس
نوعــی ارزش دادن و ترجیــح انســان از جهــت انســانیت اســت و ایــن 
اصــل مســتلزم آن اســت کــه انســان دارای حقــوق فطــری، طبیعــی 
ــان و  ــه و بی ــق آزادی اندیش ــات، ح ــق حی ــل: ح ــی از قبی و اجتماع

نظایــر آن باشــد.
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ــاص  ــده خ ــتن عقی ــرف داش ــوان ص ــاس نمی ت ــن اس برهمی
ــوق  ــای حق ــی در اعط ــر امتیازده ــل ب ــد- دلی ــق باش ــه ح را- گرچ

ــت. ــهروندی دانس ــی و ش اجتماع
ــرای انســان ها باشــد،  » از طرفــی اگــر عقیــده منشــأ حقــوق ب
بایــد برحســب شــدت و ضعــف عقایــد حّقــه افراد،حقــوق آنــان نیــز 
ــن  ــه یقی ــه ب ــردد؛ در صورتی ک ــوی گ ــف و ق ــاد و ضعی ــم و زی ک
چنیــن نیســت و شــدت و ضعــف عقایــد حّقــه انســان ها تنهــا منشــأ 
کرامــت معنــوی و ارزشــمند بــودن آنــان نــزد خداونــد خواهــد بــود.

از طــرف دیگــر بایــد گفــت: همیــن کرامــت ذاتی انســانی اســت 
کــه بنابــر مکتب هــای مختلــف حقوقــی- اعــم از مکتب هــای 
ــراد  ــرای اف ــون ب ــوق گوناگ ــش ح ــه پیدای ــی- زمین ــی و غیراله اله
ــی  ــق جهان بین ــی مطاب ــر مکتب ــر ه ــود. منتهی االم ــان ها می ش انس
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــرد و او را م ــان می نگ ــه انس ــود ب ــاص خ خ

ــد. ــرار می ده ــص ق ــا ناق ــل ی کام

حقوق انسان، زیربنای حقوق شهروندی
همچنیــن ایــن کرامــت ذاتــی کــه امــری اســت تکوینــی، می تواند 
منشــأ تشــریع احــکام عملــی در اســام باشــد، بــه ایــن معنا کــه کرامت 
ــه  ــرار گرفت ــی انســان در تشــریع احــکام کامــًا مــورد ماحظــه ق ذات
باشــد. در غیــر ایــن صــورت میــان تکویــن و تشــریع ناســازگاری دیــده 
خواهــد شــد؛ در حالــی کــه در جــای خــود ثابــت شــده اســت کــه نبایــد 
ــن رو  ــد. از ای ــته باش ــود داش ــازگاری وج ــن ناس ــریع و تکوی ــن تش بی
ــی بشــر  ــد در راســتای کرامــت ذات ــی بای ــن دین ــوان گفــت قوانی می ت
باشــد. و اگــر فرضــاً در مــوردی تعارضــی بــدوی دیــده شــود بایــد بــه 
نحــوی تفســیر شــود کــه تعــارض بــدوی رفــع گــردد. الزم به یــادآوری 
ــوق  ــم از حق ــده اع ــاره ش ــا اش ــه آنه ــن ب ــه در مت ــی ک ــت، حقوق اس
بیشــتر بــه معنــای عــام آن و حقــوق شــهروندی می باشــد. رابطــه بیــن 
حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی بیــن صاحب نظــران مــورد بحــث و 
اختاف نظــر اســت کــه آیــا رابطــه عــام و خــاص مطلــق اســت یــا عــام 
ــد رابطــه بیــن آنهــا تبایــن  ــا تبایــن؟ نمی توان و خــاص مــن وجــه و ی
باشــد، زیــرا بعضــی از حقــوق شــهروندی منــدرج اســت در حقــوق بشــر 
و برعکــس. حقــوق بشــر حقوقــی اســت کــه در حقیقــت ذاتی انســان از 
آن جهــت کــه انســان اســت می باشــد، ولــی حقــوق شــهروندی حقوقی 
اســت کــه پــس از رشــد جامعــه انســانی و بــه وجــود آمــدن دولــت و 
شــهروند و یــا توافــق آنهــا مطــرح شــده اســت، از ایــن رو ممکــن اســت 
ــد.  ــاوت باش ــف، متف ــق مختل ــردم مناط ــا و م ــوق در دولت ه ــن حق ای
ــی در  ــر تکالیف ــوق بش ــاف حق ــهروندی برخ ــوق ش ــن در حق هم چنی
قبــال آن حقــوق مطــرح می باشــد. امــا در عیــن حــال می تــوان گفــت 
حقــوق بشــر زیربنــا و اســاس طــرح حقــوق شــهروندی اســت، بــه ایــن 
معنــا کــه حقــوق شــهروندی هرچنــد ناشــی از توافــق بیــن دولت هــا 

و شــهروندان هــر کشــوری اســت، ولــی در هــر حــال نبایــد ناقــض و 
ــد.« )21( ــی انســان ها باش ــت ذات ــوق بشــر و کرام ــف حق مخال

پانوشت ها:
1.  مقدم، سعید، خانواده آرمانی در اندیشه امام سجاد)ع(، مجله معرفت، شماره 181. 

2.   محمدی ری شهری، 1389، ص 11ـ12. 
3.  سوره نساء، 33. 

4.  مصباح، 1380، ج3، ص73 و 74. 
5.  سوره بقره، 30. 

6.  سوره حجر، 29 و ص720. 
7.  سوره بقره، 34. 

8.  سوره اسراء، 70. 
9.  سوره روم، 30. 

10.  سوره احزاب، 72. 
11.  سوره اعراف، 172. 

12.  سوره مؤمن، 14. 
13.  رساله حقوق، آیت اهلل حسینعلی منتظری، ص34. 

14.  صحیح بخاری، کتاب 23، فی الجنائز، باب 50، جلد 1، ص 228. 
 15. نامه 53 نهج الباغه. 

16.  کافی، کتاب االیمان و الکفر، ج2، ص99 تا 104.
17.  همان، باب المداره، ج2، ص 116 تا118.

18.  همان، کتاب العشره، ج2، ص642 و643. 
ــرایی، ص 35  ــارات س ــری، انتش ــینعلی منتظ ــت اهلل حس ــوق، آی ــاله حق ــه از رس  19. برگرفت

ــا 38.  ت
20.  سوره حجرات، 13.

21.  همان، ص 42. 
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حسن ملک زاده 
)محقق و نویسنده(



/  مهر و آبان  3795

فصل دوم: 
حقوق پنجگانه اقلیت ها در قانون اساسي 

جمهوري اسالمی ایران

1. حّق حیات
حیـات یک جمع ماننـد گروهي اقلیـت، در موجودیت 
افـراد آن اسـت.  حـق حیـات اقلیت هـا مسـتلزم منـع از 
نسـل کشـي آنهاسـت. »لمکین« در تعریف نسـل کشـي 
می گوید! نسـل کشـي عبارت اسـت از طراحـي هماهنگ 
اقدامـات مختلـف بـا هـدف نابـودي بنیان هـاي اساسـي 
گروه هـاي ملـي و در نهایـت، نابـود سـازي خـود گـروه.  
هدف این طرح ممکن اسـت فروپاشـي نهادهاي سیاسـي 
- اجتماعـي، حیـات فرهنگـي و زبانـي یا احساسـات ملي، 
مذهبـي و یـا اقتصـادي گروه هاي ملي و در نهایت، سـلب 
امنیـت، آزادي، سـامت و حتـي زندگـي افـراد متعلـق به 

ایـن گروه ها باشـد. 
مادة 2 کنواسـیون منع از نسـل کشـي ژنوسـاید نسل 

کشـي را شـامل اقدامات زیـر مي داند:
1. کشتار اعضاي گروه،

2. وارد آوردن صدمـات شـدید جسـمی و روانـي بـه 
اعضـاي گـروه،

از  ایـراد ضربـات و صدمـات عمـدي بـه گـروه   .3
نابـودي، طریـق تغییـر در شـرایط زندگـي بـا هـدف 

از طریـق  بـه گـروه  اجبـاري  اقدامـات  4. تحمیـل 
کنتـرل زاد و  ولـد،

5. انتقال اجباري کودکان از گروه به سایر گروه ها. 
در تمایـز هدف نابـودي گروه، مشـخص کنندة تفاوت 

نسـل کشـي با قتل است.
هم  چنین تنها اقداماتي نسـل کشـي نامیده می شـود 
کـه بـا هدف نابـودي بخشـي از گـروه یـا کل آن صورت 
مي گیـرد، امـا اقداماتـي کـه بـا هـدف منـع حفـظ گـروه 
یـا جلوگیـري از توسـعه ملـي، قومـي، نـژادي یـا مذهبي 
گـروه صورت مي گیرد، نسـل کشـي محسـوب نمی شـود. 
همـان طـوري کـه در کنواسـیون ژنوسـاید درج شـده، 
حیـات مفهومی مضیـق اسـت کـه لزومـاً داللـت بـر حّق 

یـک گـروه بـراي توسـعه و پیشـرفت دارد. 
بنـا بـر نظـر و ینسـبین حق حیـات یکـي از دو حقي 
اسـت که اقلیت هـا در حقوق بین الملـل از آن برخوردارند.  
در قانـون اساسـي جمهـوري اسـامی در اصـول متعددي 

این حق به رسـمیت شـناخته شـده اسـت:
1. بنابـر اصـل چهـارم ایـن قانـون کـه بـر حاکمیت 
اسـام بـر کلیـة قوانیـن تأکیـد دارد، از آن رو کـه اسـام 

ایـن حـق را نسـبت بـه اقلیت هـاي دینـي بـه رسـمیت 
هیـچ  بـدون  مذهبـي  اقلیت هـاي  کـه  اسـت،  شـناخته 

ایـن حق انـد. شـرایطي مشـمول 
2. در اصـل چهاردهـم، همـه افـراد غیـر مسـلمان 

شـده اند. دانسـته  انسـاني  حـّق  از  برخـوردار 
و از جمله اهّم این حقوق، حّق حیات است.

3. بنـا بـر اصـل بیسـت و دوم در فصل حقـوق ملت، 
همـة آحـاد ملـت ایـران، بـه جـز در مـواردي کـه قانـون 
تجویـز نمـوده، از حق مصونیـت در حیثیت، جـان، حقوق، 

مسـکن و شـغل برخوردارند.
از ایـن رو می شـود نتیجـه گرفـت قانـون اساسـي 
جمهـوري اسـامی از صراحـت کافـي دربـارة شناسـایي 
حـّق حیـات براي کلیـة اقلیت هـاي دینـي و مذهبي حتي 
اقلیت هایـي کـه در اصـول دوازده و سـیزده نامـی از آنـان 
بـرده نشـده، برخـوردار اسـت. هـر چنـد کـه اسـام بـه 
صـورت ابتدایـي ایـن حـق را دربارة غیـر مسـلمانان الزم 

الرعایـه نشـناخته اسـت، ولـي از طرفي، در 
برخـورداري آنـان از ایـن حـق بـه صـورت 
ثانـوي منعـي را هـم ایجـاد نکـرده اسـت. 
صـدور  چهاردهـم،  اصـل  مفـاد  واقـع،  در 
امان نامـه عمومی براي کلیة غیرمسـلماناني 
اسـت کـه در توطئـه علیه اسـام و یا نظام 

ندارند. شـرکت 

1. حّق حفظ هویت
همـان  واقـع  در  هویـت  حفـظ  حـق 
برخـورداري اقلیت هـا از حـق حیات فرهنگي 

. ست ا
نقـش حیـات فرهنگـي در تـداوم حیاتـي اقلیت هـا 
بسـیار بیشـتر از نقشـي اسـت کـه حیـات فیزیکـي افـراد 
اقلیـت در ایـن حیـات دارد. چـه بسـا ممکـن اسـت افـراد 
اقلیـت موجـود باشـند، ولـي اقلیـت بـه معنـاي واقعـي 
موجودیـت خـود را بـه خاطـر زوال حیـات فرهنگـي اش 
از دسـت داده باشـد.  اعطـاي حـّق دفـاع از هویـت بـه 
اقلیت هـا، یعنـي حق حفـظ خصوصیات منحصـر به فردي 
کـه باعـث تمایـز اقلیتها از سـایر اعضـاي خانواده بشـري 
می شـود، از وظایـف مهم حقوق بشـر اسـت. هـر چند که 
مـادة اقلیت هـا از بیانیـة جهانـي حقـوق بشـر حذف شـده 
اسـت، امـا پـاره اي از حقـوق و آزادي هـاي اساسـي کـه 
در رابطـه بـا حـّق هویـت اقلیت هـا می باشـد، در آن بیان 
شـده اسـت، از جملـه: حـّق آزادي فکر، وجـدان و مذهب 
)مـادة18(، حـّق آزادي عقیـده و بیـان )مـادة 19(، حـق 
برگـزاري اجتماعـات صلح آمیـز )مادة 20(، حـّق تحصیل 
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)مـادة26( و حـق شـرکت در حیـات فرهنگي جامعـه )مادة 
27(  مـادة 27 میثـاق 27 میثـاق حقـوق سیاسـي و مذهبي 
سـازمان ملـل نیـز توجهي خـاص و موّکـد بر ایـن جنبه از 
حقـوق اقلیت هـا داشـته اسـت: »نباید حـّق برخـورداري از 
فرهنـگ، اعتقـاد و عمـل به مذهب یـا کاربرد زبـان مادري 

)از اقلیت هـا( سـلب شـود«. 
براسـاس تفاسـیري کـه از ایـن مـاده شـده، کشـورها 
فقـط آزادي هـاي مـادة 27 را بـه اقلیت هـا اعطـا مي کنند و 
تعهـدي بـراي انجـام اقدامات مثبـت در راسـتاي حمایت از 
فرهنـگ اقلیت هـا ندارنـد. در مبـارزه میـان فرهنـگ اقلیت 
و اکثریـت، کشـورها الزامی بـراي کمـک بـه طـرف ضعیف 
ایـن مبـارزه نابرابـر ندارند.  بـه عبارتي تنهـا وظیفة جدیدي 
کـه بـر عهـده کشـورهاي عضـو کنوانسـیون رفـع تبعیض 
اقلیت هـا«  »تحمـل  شـده،  گذاشـته   27 مـادة  براسـاس 
تمامی اَشـکال  امحـاي  اعامیـة   6 مـادة  در  می باشـد. 
نابردبـاري و تبعیـض مذهبـي، آزادي هـاي مذهبـي را کـه در راسـتاي 

حفـظ هویـت اقلیت هانـد، چنیـن برشـمرده اسـت:
الـف - عبـادت یـا اجتمـاع در ارتبـاط با دیـن یا عقیده و تأسـیس 

و نگهـداري مکان هایـي بـراي ایـن هدف،
ب - تأسـیس و نگهـداري مؤسسـات بشردوسـتانه و اعانه دهنـده 

، مقتضي
ج - سـاختن، به دسـت آوردن و اسـتفاده از مقدار الزم و متناسـب 

مـواد و لـوازم مربوط بـه مراسـم و آیین هاي مذهبي یـا عقیدتي،
د - نوشتن، نشر و پخش نشریات متناسب در این امور،

ذ - تعلیم دین یا عقیده در مکانهایي مناسب براي این اهداف،
و - درخواسـت و دریافـت کمک هـاي مالـي داوطلبانـه و سـایر 

مشـارکت ها توسـط افـراد و مؤسسـات،
ز - تربیـت، نصـب، انتخـاب یـا تعییـن جانشـین رهبـران دیني با 

توجـه بـه شـرایط و معیارهـاي آن دین یـا عقیده.
ج - مراعـات اّیـام اسـتراحت، بزرگداشـت اعیاد و مراسـم بر طبق 

دیـن یـا عقیدة هـر مرد.
ط - برقـراري و حفـظ ارتبـاط بـا افـراد یـا جوامع در امـور مربوط 
بـه دیـن یـا عقیـده در سـطح داخلـي و بیـن الملـل.  عـاوه بـر ایـن 
آزداي هـا، آزادي در آمـوزش دیـن و مذهـب اقلیت ها هم از لـوازم حّق 
حفـظ هویـت آنان اسـت. »حـق برخـورداري از فرهنگ« کـه در مادة 
27 میثـاق حقـوق مدنـي و سیاسـي آمده، ناظـر به چنین آزادي اسـت؛ 
چنـان کـه در مـادة 13 پیمان حقـوق اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگي 
هم بدان تصریح شـده اسـت: کشـورهاي عضو بایسـتي حق والدین را 
بـراي آمـوزش مذهبي و اخاقي فرزندانشـان طبق اعتقادات خودشـان 
محتـرم بشـمارند.  در مـادة 15 اعامیـة نابردباري هـم چنین صراحتي 

وجـود داشـته و در 5 بنـد بـه تفصیل به آن پرداخته شـده اسـت.  
در قانون اساسـي جمهـوري اسـامی ایران در چندین اصل حقوق 

و آزادي هـاي ناشـي از حق حفـظ هویت اقلیت ها دینـي و مذهبي ذکر 
است: شده 

1. اصل دوازدهم 
در ایـن اصـل از آزادي انجـام مراسـم مذهبي اقلیت هـاي مذهبي 
کـه در ایـن اصـل از آنهـا نـام بـرده شـد، بـر طبـق فقـه خودشـان، و 
رسـمیت تعلیـم و تربیـت دینـي آنـان سـخن به میـان آمده اسـت. اما 
اقلیت هـاي مذهبـي کـه در ایـن اصـل نامـی از آنها بـرده نشـده، فاقد 

ایـن آزادي و رسـمیت اند.

2. اصل سیزدهم
اصـل سـیزدهم هـم از آزادي اقلیت هـاي دینـي کـه در این اصل 
بـه آنهـا تصریح شـده اسـت، البتـه در حـدود قانـون، گفته اسـت؛ هم 
چنیـن از آزادي عمـل ایـن اقلیت هـا در تعلیمـات دینـي بـر طبق آیین 

خودشان.

3. اصل بیست و هفتم
در اصـل مزبـور، بـه آزادي تشـکیل اجتماعـات و راهپیمایي هـاي 
غیرمسـلحانه بـه شـرط عـدم اخـال در مبانـي اسـام تصریـح شـده 

ست. ا
بـه هـر حال نکاتـي پیرامون بازتـاب حق حفظ هویـت اقلیت هاي 

دینـي و مذهبي در این قانـون وجود دارد:
1. تحدیـد اقلیت هـاي مذهبـي و دینـي در ادیـان و مذاهبـي کـه 
در قانـون اساسـي از آنهـا نـام بـرده شـد، یکـي از کاسـتي هایي اسـت 
کـه در قانـون مزبـور وجـود دارد. گرچـه ایـن محدودیـت نسـبت بـه 
ادیـان و مذاهـب سـاختگي شـاید منطقـي بـه نظر رسـد، ولـي اِعمال 
آن بـه نسـبت بـه آن اقلیت هـاي کـه از سـابقه ممتـد حضـور در ایران 
برخوردارنـد، توجیـه الزم را نـدارد. هـر چنـد اگـر تصریـح موجـود هم 
نبـود، حاکمیـت اصـل چهارم در شـمول ایـن حـق محدودیت هایي را، 

بـه وجود مـی آورد.
2. قانـون اساسـي بـدون نظرداشـت بـه اصـل چهـارم آن، دربارة 
رویکـرد مثبت نسـبت به حّق حفـظ هویت اقلیت هاي دینـي و مذهبي 
سـاکت بـه نظـر می آیـد و بـا نظرداشـت به اصـل مزبـور، بـا توجه به 
مجمـوع برداشـت هاي کـه در ابواب مختلـف فقهي وجـود دارد، دولت 
نمي توانـد دربـارة حـّق حفـظ هویـت اقلیت هـاي دیني نقـش حمایتي 
بیابـد. هـر چنـد کـه براسـاس فقـه مصلحـت، کـه گرایشـي نوبنیادي 
در فقـه شـیعه اسـت، احتمـال آن وجـود دارد کـه در ایـن برداشـت ها 
تغییراتـي بـه وجـود آید؛ چـرا که اِعمـال ایـن محدودیت هـا، از توانایي 
دولـت ایـران در حمایت از اقلیت مذهبي شـیعه در سـایر نقـاط جهان، 

اعـم از اسـامی و غیر اسـامي، خواهد کاسـت.
تأسـیس  در  دینـي  اقلیت هـاي  آزادي  بـه  قانـون،  ایـن  در   .3
معابـد جدیـد اشـاره نشـده اسـت. در حالـي که براسـاس اصـل چهارم 
و حاکمیتـش بـر سـایر اصـول و قوانیـن، اقلیت هایـي دینـي در ایـن 
زمینـه بـا محدودیت مواجه خواهند شـد.   البته، ممکن اسـت براسـاس 

قانون اساسي 
جمهوري اسالمی از 
صراحت کافي دربارة 
شناسایي حّق حیات 
براي کلیة اقلیت هاي 
دیني و مذهبي حتي 
اقلیت هایي که در 
اصول دوازده و 
سیزده نامی از آنان 
برده نشده،
 برخوردار است.
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برداشـت هاي نـو و مصلحت گـرا ایـن محدودیـت از بیـن 
برود.

4. در اصـل هفدهـم، از روز جمعـه به عنـوان تعطیل 
رسـمی هفتگي یـاد شـده  اسـت. اگـر ایـن عبـادت، بـه 
معناي عدم رسـمیت تعطیـات هفتگـي اقلیت هاي دیني 
باشـد، آنهـا بـا محدودیت هایـي در حّق حفـظ هویت روبه 
رو خواهنـد شـد. بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن تعطیـات در 
انجـام عبادت هـا اجتماعـي، ایـن محدودیـت مانـع حفـظ 
هویـت دینـي اقلیت هـا خواهـد شـد. و اگـر هـم عبـارت 
از ایـن جهـت سـاکت باشـد، امـکان رعایـت تعطیـات 

اقلیت هـا در قوانیـن عـادي فراهـم خواهـد آمـد.

4. حّق عدم تبعیض
لفـظ تبعیـض تعریـف نشـده اسـت، امـا از منشـور و 
اعامیـة جهانـي حقـوق بشـر می تـوان نتیجـه گرفت که 
تبعیـض عبارت اسـت از رفتـاري که ناقض اصل تسـاوي 
ماهیـت مشـخص  باشـد.   انسـاني  و کرامـت  انسـان ها 
اصـل عـدم تبعیـض برخـاف حقـوق بشـر و آزادي هاي 
اساسـي اي کـه کلـي و تـا مشـخص اسـت، آن را از زمره 
اصـول مهـم و توانمند حقـوق و روابط بین الملـل قرار داده 
اسـت. طبـق بند اول مـادة پیمان حقوق سیاسـي و مدني، 
کشـورهاي عضـو متعهـد مي شـوند کـه حقوق کسـاني را 
کـه در قلمـرو آنهـا زندگـي مي کننـد و در صاحیت حوزة 
قضایـي آنهـا قـرار دارند، بـدون هیچ گونه تمایـزي از نظر 
نـژاد، رنـگ، جنسـیت، زبـان، مذهـب، عقیـدة سیاسـي، 
اصالـت ملي یـا اجتماعي، مالکیـت، وضعیت تولـد و غیره 

بشـمرند. محترم 
طبـق میثـاق حقوق فرهنگـي، اجتماعـي و اقتصادي  
هـم کشـورها موظفند کـه بدون قایل شـدن بـه تبعیض، 

حقـوق بشـر را براي اتبـاع خود تضمیـن کنند.  
بـه طـور کلـي در دیـد گروهـي از کارشناسـان، اصل 
عـدم تبعیـض، بخشـي از اعامیـة جهانـي حقوق بشـر و 
از اجـزاي حقـوق بین الملـل عرفـي اسـت و در دیـد گروه 
دیگـر از آنـان، اصـل عـدم تبعیـض، از اصـول و قواعـد 

می باشـد.   بین الملـل  حقـوق  الزم الرعايـة 
در قانـون اساسـي جمهـوري اسـامي، اصـل عـدم 
تبعیـض، بـه طـور اجمالـي پذیرفتـه شـده اسـت. در ایـن 
قانـون، بـه صراحـت تبعیض بر اسـاس رنگ، نـژاد و زبان 
مـردود شـناخته شـده اسـت. اما دربـارة تبعیض بر اسـاس 
دیـن، سـاکت اسـت. هر چنـد که با به رسـمیت شـناختن 
احـوال شـخصي اقلیت هـاي دینـي در اصـل سـیزدهم، 
تبعیضي را که در فقه شـیعه نسـبت به حـق ارث اقلیتهاي 
دینـي وجـود دارد، برطرف نموده اسـت، مگـر آن که گفته 

شـود این رسـمیت با اصـل چهـارم قانون اساسـي تحدید 
شـده اسـت، از ایـن رو در زمانـي کـه هـر یـک از پیروان 
اقلیت هـاي دینـي داراي وارث مسـلمان باشـد، براسـاس 
قانـون ارِث مسـلمانان کـه مشـتمل بـر تبعیض براسـاس 
دیـن اسـت، رفتـار خواهد شـد؛ هـم چنین بنا بـر صراحت 
اصـل نـود و یک، حقوقدانان غیرمسـلمان، از حّق شـرکت 

در شـوراي نگهبـان محروم شـده اند.
برخـاف اقلیت هـاي دینـي، اقلیت هـاي مذهبـي از 
برابـري کامـل برخوردارنـد، بـه جـز  در یک مـورد که بنا 
بـر اصل یکصـد و پانزدهـم، منصب ریاسـت جمهوري به 

مسـلمانان شـیعه مذهـب اختصاص یافته اسـت.

5. حّق تبلیغ
مسـأله تبلیغـات مذهبي باید از دو جنبـه مورد مطالعه 

شود: واقع 
نخسـت آن کـه از نظـر ادیـان، یکـي از ابعـاد مهـم 

آزادِي ابـراز دیـن و عقیـده و نیز بـه عنوان 
یکـي از مصادیق آزادِي اطاعات به شـمار 
مـی رود که در اسـناد حقوق بشـر و اعامیة 
امحـاي نابردبـاري مذهبي مـورد تأکید قرار 
گرفته اسـت. دیگـر آن که مقـررات مربوط 
و  اطاعـات  آزداي  محدودیت هـاي  بـه 
تبلیغـات بین المللـي مورد توجه قـرار گیرند. 
حـّق تبلیـغ یا عنـواِن حـّق ابـراز دین 
و عقیـده در دو سـند حقـوق بشـري چنیـن 

اسـت: آمده 

1. اعالمیة جهاني حقوق بشر
در مـادة هیجـده ایـن اعامیـه، آزادي اظهـار عقیده 
و ایمـان از حقوقـي دانسـته شـده که حـّق آزادي داشـتن 
عقیـده و مذهـب در بردارنده آن اسـت؛ همچنیـن در مادة 
نـوزدة آن هـم از اشـتمال حـّق آزادي عقیـده و بیـان بـر 
آزادي کسـِب اطـاع و افـکار و در اخـذ و انتشـار آن بـه 
تمـام وسـایل ممکـن و بـدون ماحظات مرزي سـخن به 

میـان آمده اسـت. 
و  نابردبـاري  تمامی اشـکال  امحـاي  اعامیـة   .2
تبعیـض مذهبـي مصـوب مجمـع عمومی سـازمان ملل در 

1981 سـال 
در بنـد سـه مادة یـک ایـن اعامیه و هـم چنین بند 
چهـار مادة شـش آن به شـکل محـدود از آزادي ابرار دین 

و عقیـده سـخن به میان آمده اسـت.  
حّق تبلیغ صورت هاي گوناگوني دارد:

1. در جهـت شناسـاندن دیـن و مذهـب مـورد نظـر 
پیـروان، به 
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2. در جهـت دفـاع از حقانیـت خـود در برابـر انتقـاد 
دیگـران،

3. در جهت توسعه پیرامون خود،
دو صورت نخسـت، الزمة شناسـایي حـّق حفظ هویت 
اقلیت هاسـت. ولـي صـورت سـوم، از حقـوق اقلیت هـا در 
رویکـرد حداکثري اسـت. بنابرایـن رویکرد، هـر اقلیتي باید 
ایـن حـق را داشـته باشـد که بـه اکثریت تبدیل شـود. ولي 
بـه هـر حال، این صـورت به خاطـر مصالح و مفاسـدي که 

در ایـن بین اسـت، مانند:
أ . تعـارض بـا آزادي افـراد در داشـتن دیـن و عقیـده و 
حفـظ آن: البتـه ایـن تعـارض در زمانـي خواهـد کـه حجم 
تبلیـغ بـه گونه اي باشـد کـه به اجبـار واکراه نزدیک شـود،

ب . مقاومت افراد و گروههاي مذهبي،
ت . تأثیر بر همزیستي میان پیروان،

ث . بـه خطـر افتـادن وحـدت ملي کشـور هـر گاه که 
دیـن از عناصـر سـازنده ملت باشـد.  

از همیـن رو حـّق تبلیـغ هـم در اعامیة جهاني و هـم در اعامیة 
امحـاي اشـکال نابردبـاري بـا محدودیت هایي همراه شـده اسـت. این 
محدودیت هـاي مجـاز، در بنـد 2 مـادة 29 اعامیة جهاني حقوق بشـر 
بـراي حقـوق و آزداي  هـاي اساسـي تصریح شـده اسـت: هـر کس در 
اجـراي حقـوق و اسـتفاده از آزادي هـاي خـود تابـع محدودیت هایـي 
هسـت کـه به وسـیلة قانون و صرفـاً بـراي شناسـایي و رعایت حقوق 
و آزادي هـاي دیگـران و بـراي مقتضیـات اخاقي، نظـم عمومی و رفاه 

همگانـي در یـک جامعـة دمکراتیک وضع شـده اسـت. 
در اعامیـة نابردبـاري مذهبي کـه عبارت به کار گرفتـه در آن در 
ایـن زمینـه، هماننـد میثاق سیاسـي مدني اسـت، روش دیگـري براي 
وضـع محدودیت هـا برگزیـده شـده و بـه جاي وضـع یک کلـي دربارة 
محدودیت هـا، شـیوة وضـع محدودیت هـاي خـاص را بـه کار گرفتـه 

اسـت؛ چنانکـه در بند سـة مـادة یک آماده اسـت:
4. آزادي ابـراز دیـن یـا عقیـده را نمي تـوان تابـع محدودیت هایي 
قـرار داد، جـز آنچـه بـه موجـب قانـون پیـش بیني شـده باشـد و تنها 
بـراي تأمیـن آرامـش، نظـم، بهداشـت عمومی یـا اخـاق حسـنه یـا 

حقـوق و آزادي هـاي اساسـي دیگـران ضرورت داشـته باشـد. 
هـم چنین سیاسـت همزیسـتي بـه عنوان یکـي از اهـداف اصلي 
اعامیـة جهانـي حقـوق بشـر ایجـاب می کنـد حـّق تبلیغ، بـه صورت 
برابـر در نظـر گرفتـه شـود؛ هـم چنیـن بهتـر اسـت کاربـرد آن جنبـه 
اثباتـي داشـته و بـه جـاي آن  کـه در تخریـب و نفي دیـن و مذهب به 
کار گرفتـه شـود، در تبلیـغ خـود و اثبـات بهتـر و به عبارتي بـا رویکرد 
مثبـت انجـام گیـرد. در صورت لزوِم نقـد عقیده و مذهـب دیگري، این 

نقـد بایـد از فریـب و تحریف عـاري گردد.
بـه هـر حـال در قانـون اساسـي ایران صورت نخسـت حـّق تبلیغ 
بـراي همـة اقلیت هـاي دینـي و مذهبي کـه در ایـن قانـون از آنها یاد 

شـده اسـت، به عنوان تعلیم و تربیت دیني به رسـمیت شـناخته شـده، 
ولـي دیگـر اقلیت هـاي دینـي و مذهبـي ایـران که ایـن قانـون از آنها 

نامی نبـرده، از داشـتن چنیـن حقـي محروم اند.
در ایـن قانـون، بـه صـورت دوم حـّق تبلیـغ، دربـارة هیچیـک از 
اقلیت هـا دینـي و مذهبـي تصریـح نشـده اسـت، امـا مي تـوان  آن 
را از عبـارت: »داشـتن احتـرام کامـل« کـه تنهـا در اصـل مربـوط بـه 
اقلیت هـاي مذهبـي آمده اسـت، اسـتفاده کـرد. البته، شـاید بتـوان آن 
را از اصـل چهاردهـم ایـن قانـون که از رویکرد احسـاني دولـت درباره 

کلیـه غیـر مسـلمانان سـخن گفتـه، اسـتنباط نمود.
امـا صورت سـوم حـّق تبلیغ، بـا مانعي جـدي در این قانـون روبه 
روسـت. براسـاس اصـل چهـار آن کـه بـر حاکمیـت اسـام بـر کلیـة 
قوانیـن جمهـوري اسـامی تصریح دارد، ایـن صـورت تحقـق نایافتني 
بـه نظـر مي رسـد؛ چرا کـه برداشـت رایج از اسـام، تغییر دیـن را جرم 
تلقـي نمـوده و بـراي آن کیفر سـختي در نظـر گرفته اسـت. از این رو 
نمي تـوان ایـن صـورت از حـق تبلیـغ را از اصـل بیسـت و چهـارم که 

دربـاره حـّق آزادي بیان اسـت، اسـتنباط نمود.
البتـه، امـروزه در قوانیـن جزایـي کشـورهاي اسـامي، بـه جـز 
سـودان و موریتاني، در هیچ کشـور اسـامی دیگري از ارتداد به عنوان 
جـرم یـاد نمي شـود؛ چنـان کـه بعـد از تصریح بند یـک مـادة هیجدة 
اعامیـة جهانـي کـه بـه این موضـوع پرداختـه و حـّق آزادِي داشـتن 
عقیـده و دیـن را مسـتلزم داشـتن حـّق تغییـر دیـن می دانـد: »هر فرد 
حـّق آزادي فکـر و وجـدان و دیـن را دارد«، ایـن حـق، شـامل آزادي 

داشـتن دیـن یـا عقیـده و نیـز آزادي تغییـر دین خواهـد بود.
ناگفتـه نمانـد آنچـه گفتـه شـد، مربـوط بـه تغییـر دیـن بـود، اما 
نسـبت بـه تغییـر مذهـب چنین مشـکلي در بین نیسـت. از ایـن رو در 
برخـورداري اقلیت هـاي مذهبـي از صورت سـوم حـّق تبلیـغ، مانعي از 
نظـر فقـه شـیعه وجود نـدارد. مگـر آن که این صـورت از حـّق تبلیغ با 

محدودیت هـاي قانونـي روبه رو شـود.

1. حّق تعیین سرنوشت
حقـوق  و  مدنـي   - سیاسـي  حقـوق  پیمـان  دو  هـر  اول  مـادة 
فرهنگـي، اجتماعـي و اقتصـادي بـا ایـن عبارت آغاز شـده اسـت که: 
»کلیـة افـراد حق تعیین سرنوشـت دارند« - این حق جهانـي بوده و از 
عمومیـت برخـوردار اسـت. به طوري که مـادة یک تنها بـه قلمروهاي 
اسـتعماري محـدود نمی شـود و شـامل کلیـه افـراد اسـت. حـق تعیین 
سرنوشـت بایـد مطابـق با سـایر حقـوق بین الملل باشـد، بـه خصوص 

کشـورها بایـد از امـور داخلي سـایر کشـورها اجتنـاب کنند. 
بـا توجـه بـه ایـن که حـّق تعیین سرنوشـت بـا نسـبت جمعیت و 

کشـور ارتبـاط دارد، سـه فـرض دربـارة آن مي توان داشـت:
1. در کل کشـور نسـبت اقلیـت بـه اکثریـت، اقلیت اسـت. در این 
فـرض، اقلیـت بـا قلتي کـه دارد، بر فـرض داشـتن چنین حقـي، تأثیر 
چندانـي بر سرنوشـت عمومی کشـور نخواهد داشـت. البتـه، در مواردي 

کـه اکثریـت در آن وفـاق دارند.

در
 قانون اساسي
 جمهوري اسالمی ایران 
در چندین اصل
 حقوق و آزادي هاي 
ناشي از
 حق حفظ هویت 
اقلیت ها دیني
 و مذهبي
 ذکر شده است.
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2. در بخشـي از کشـور اقلیت در آن بخش باز اقلیت 
اسـت. در ایـن فرض هم زمینـة چنداني بـراي اعمال حّق 

تعیین سرنوشـت براي آنان وجـود ندارد.
3. در بخشـي از کشـور کـه اقلیـت در آن از اکثریـت 
برخـوردار اسـت. اگـر فـرض کنیم کـه در نظـام حاکم بر 
کشـور، بخش هاي آن نیز از حّق تعیین سرنوشـت نسـبت 
بـه امور داخلـي برخوردار گشـته اند، در چنیـن فرضي حّق 
تعییـن سرنوشـت اقلیت هـا مي توانـد مؤثر واقع شـود و در 

بهبـود امور بـه نفـع اقلیت ها کمـک کند.
جمهـوري  اساسـي  قانـون  از  متعـددي  اصـول  در 
اسـامی ایران از حـّق تعییـن سرنوشـت اقلیت ها یاد شـده 

: ست ا

 أ. حّق تعیین سرنوشت عمومی کشور
بنابـر عمومیـت اصـل پنجـاه و ششـم و اصـل پنجاه 
و نهـم، اقلیت هـا از حـّق تعییـن سرنوشـت عمومی کشـور 
برخوردارنـد و نیـز بنابر اصل شـصت و چهـارم، اقلیت هاي 
بـه  مذهبـي  اقلیت هـاي  و  محـدود،  طـور  بـه  دینـي 
طـور نامحـدود، از حـق نمایندگـي در مجلـس شـوراي 
چهـارم،  و  اصـل شـصت  در  شـده اند.  اسـامی برخوردار 
زرتشـتیان و کلیمیـان هـر کدام یک نماینده، و مسـیحیان 
آشـوري و کلدانـي مجموعـاً یـک نماینـده، و مسـیحیان 
ارمنـي جنـوب و شـمال هر کدام یـک نماینـده را انتخاب 
خواهنـد کـرد. ایـن در حالي اسـت که اقلیت هـاي مذهبي 
از چنیـن محدودیتـي برخـوردار نیسـتند و بسـته بـه تغییر 
برخـوردار  نماینـده  افزایـش  از حـّق  جمعیـت مي تواننـد 
شـوند؛ هـم چنـان کـه آنهـا در انتخـاب شـدن از سـوي 
مسـلمانان شـیعة مذهـب هـم داراي محرومیـت نیسـتند.

 ب. حق تعیین سرنوشت داخلي
بـا توجـه به فصل هفتم، شـوراها نقـش مؤثر و تعیین 
کننده اي در تعیین سرنوشـت داخلي کشـور دارند. هر چند 
کـه بنـا بـر اصل یکصـدم، هیچ یـک از اقلیت ها نـه دیني 
و نـه مذهبـي از مشـارکت در آن منـع نشـده اند ولـي بـا 
تصریحـي کـه در اصـل دوازدهـم در این باره وجـود دارد، 
می شـود محرومیـت اقلیت هـاي دینـي را از داشـتن چنین 
حقـي اسـتنباط نمـود. در ایـن اصـل آمـده کـه: »در هـر 
منطقـه اي کـه پیـروان هر یـک از ایـن مذاهـب اکثریت 
داشـته باشـند، مقررات محلي در مـورد اختیارات شـوراها، 
بـر طبـق آن مذهـب خواهد بـود، بـا حفظ حقـوق پیروان 

سـایر مذاهب«
البتـه شـاید بشـود گفـت کـه ایـن اصـل، ناظـر بـه 
واقعیـت فعلـي جمعیتـي اقلیت هـا بـوده اسـت. بر اسـاس 
ایـن واقعیـت، اقلیت هـاي مذهبـي در برخـي از مناطـق 

کشـور داراي اکثریـت هسـتند، ولـي اقلیت هـاي دیني به 
لحـاظ پراکندگـي جمعیـِت کـم خـود، در هیـچ منطقه اي 
داراي اکثریـت نیسـتند. بـا چنیـن تفسـیري آنهـا خواهند 
توانسـت بـا اسـتفاده از حـق تغییـر اقامتـگاه کـه در اصل 
سـي و سـه آمـده، در بخش هایـي از کشـور تجمـع نموده 
اگـر فـرض شـود کـه  البتـه،  اکثریـت گردنـد.  داراي  و 
اصـل دوازده تنهـا در بیـان شـمول حـق مزبـور نسـبت 
بـه اقلیت هـاي مذهبـي اسـت، اقلیت هـاي دینـي از حـق 
تعییـن سرنوشـت داخلـي محـروم خواهند بود و لـو آن که 

در منطقـه اي از مناطـق داراي اکثریـت شـوند.

فهرست تفصیلي منابع
1. حقـوق اساسـي و نهادهـاي سیاسـي، جلـد اول، کلیـات و مبانـي، دکتـر 

قاضـي. ابوالفضـل 
2. حقـوق اقلیت هـا براسـاس قانـون قرارداد ذمه، عباسـعلي عمیـد زبحاني، دفتر 

فرهنگ اسـامي، 1362.
آزیتـا  پاتریـک ترمـزي، مترجمـان  اقلیت هـا،  بین الملـل و حقـوق  3. حقـوق 

شمشـادي - علـي اکبـر آقایـي، پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي، 1379.
تدویـن  اسـامی ایران،  جمهـوري  اساسـي  قانـون   .4
.1379 هفتـم،  چـاپ  دوران،  نشـر  منصـور،  جهانگیـر 

5. نابردبـاري مذهبـي، محمـد حسـین مظفـري، مؤسسـه 
فرهنگـي اندیشـه معاصـر، 1376.

6. مجلـس و پژوهـش، ش 26، مقاله هم سـنجي دو قانون 
اساسـي بـا یـک اعامیـة جهاني، جـواد زرین دسـت، مرکز 
پژوهش هـاي مجلـس شـوراي اسـامي، بهمـن و اسـفند 

.1377

پانوشت ها: 
1.  حقوق بین الملل و حقوق اقلیتها، ص27. 

  2. همان، 28. 
  3. همان، ص30. 
  4. همان، ص32. 
5 .  همان، ص13. 
 6.  همان، ص50. 
7 .  همان، ص50. 
8 .  همان، ص51. 
9 .  همان، ص59. 

10 .  نابردباری مذهبی، ص192 و 191. 
11 .  حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ص62. 

12 .  نابردباری مذهبی، ص 19 و 191. 
13 .  حقوق اقلیت ها، ص165. 

 14.  حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ص87. 
15 .  همان، ص92. 

16 .  همان، ص99 و 100. 
17 .  نابردباری مذهبی، ص65. 

 18.  نشـریه مجلـس و پژوهـش، ش26، مقاله هم سـنجی دو قانون اساسـی با 
یک اعامیه جهانـی، ص151 و 152. 

19 .  نابردباری مذهبی، ص 189 و 191. 
20 .  همان، ص66 )برداشت آزاد(. 

21.  همان، ص111. 
22 .  همان، ص112 و 189. 

23 .  همان، ص72. 
 24.  حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ص 68 و 69. 

   



42 سال دوم / شماره دهم    /

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
انسان مدنی بالطبع است و به زندگی اجتماعی تمایل دارد. اگر به هر 
دلیل، تنها و دور از جتماع بیفتد، دیری نخواهد پایید که فشارهای روحی و 
روانی، وی را، یا به دامان اجتماع باز می گرداند و یا راهی ورطه جنونش می کند.

بنابراین تأمین برخی از نیازها و خواسته های انسان و در نهایت رشد و 
شکوفایی بعضی از استعدادهای بالقوه آدمی، متوقف بر روابط وحقوق اجتماعی 

خواهد بود.
ازطرف دیگر، تشکیل اجتماع، به معنای برقراری رابطه متقابل بین افراد 
آن جامعه است؛ زیرا هویت واقعی یک اجتماع، چیزی جز همان مناسبت ها و 
روابط وحقوق بین افراد تشکیل دهنده آن نیست؛ به گونه ای که اگر میان افراد 
یک گروه، هیچگونه رابطه ای برقرار نباشد در واقع، آن گروه هیچ اجتماعی 
را تشکیل نداده اند. و با توجه به اینکه، چگونگی و تنظیم این روابط وحقوق 
در بازدهی و تأمین نیازهای آن جامعه نقش غیرقابل انکاری دارند، به گونه 
ای که گاه رابطه خاصی دراجتماع، موجب شکوفایی استعدادهایی می گردد، 
درحالی که ممکن است رابطه دیگر، مانع به ثمررسیدن این استعدادها گردد.

بنابراین تشخیص وتنظیم این مناسبت ها برای انسان هدفمند، امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

با توجه با آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که قدم اول در بر پایی 
اجتماع هدفمند، تدوین قوانینی است که حدود و چگونگی این روابط وحقوق 

را تعیین و تبیین کند.
شکی نیست که دین تنها مرجع مطمئن و ممکن، در تدوین و تبیین این 
مناسبت ها است. از آنجا که انسان از زمان انعقاد نطفه خواسته یا ناخواسته، در 
ارتباط با افراد، و محیط قرار می گیرد، لذا باید دین از همان ابتداِی انعقاد نطفه 
انسان، و بعد از تولد و برقراری ارتباط های اختیاری با دیگران وسپس بلوغ وتا 

نهایت، پایان عمرش قوانینی را برای تنظیم این روابط و حقوق  بیان کند.
حال با عنایت به مطالب فوق، در خواهیم یافت که نخستین اجتماعی 
که هرکس برای اولین بار آن را تجربه می کند خانواده است، زیرا نطفه انسان 
در بستر همین اجتماع خانواده منعقد می گردد، سپس رشد می کند، و فرزند در 
بدو تولد به اولین اجتماع یعنی دامان پر مهرمادر و پدر قدم می گذارد؛ و تا زمان 
بلوغ و کمی بعد از آن نیز در همین اجتماع رشد و نمو می کند و سپس خود با 

ازدواج، تشکیل دهنده اجتماعی دیگر خواهد بود. و این تقدیری است الهی، که 
هیچ کسی را از آن گریزی نیست. 

پس انسان برای تکامل خود و جامعه برای ترّقیش، نیاز مبرم به روابط و 
حقوق انسانی در خانواده و جامعه دارد تا بتواند با اندیشه ی درست، راه سعادت 
را پیدا کند.  در مکتب انسان ساز اسام، همه ی حقوق و روابط انسان نسبت 
به خود و خدای خود و دیگران به صورت اصولی و اساسی بیان شده است.  
نمونه بارز این حقوق و روابط درقرآن مجید و سیره پیامبرأکرم)صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم(و ائّمه أطهار)سام اهلل علیهم أجمعین( که توّجه ی و عمل به 
آن ها، انسان ها و جوامع انسانی را به سعادت و خوشبختی می رساند. یکی از 
نعمت های وحقوق بزرگ خداوند متعال برای انسان، سخن گفتن است که به 
وسیله ی این نعمت، ارتباط های اجتماعی با خانواده و جامعه و جهان برقرار 
می شود. قرآن کریم و سیره پیامبرأکرم)صلی اهلل علیه واله وسلّم( و ائّمه ی 
اطهار)علیهم الّسام(  که بیانگر راه و روش زندگی دنیایی و آخرتی انسان را 
توضیح می دهند، درباره ی یکی این حقق مهّم انسان نسبت به خود و دیگران 
شیوه و روش سخن گفتن را بیان می کنندکه به بخش مختصری از آن،  در 
ذیل پرداخته می شود.}}...ُقولُوالِلّناِس ُحسًنا...{{سوره ی بقره آیه183: ... با 
مردم سخن خوب بگویید.... )1( 1. خداوند وپیامبرانش راست گفتارترین اند 
}}َوَمن أَصَدُق ِمَن اهلِل ِقیًا{{سوره ی نساءآیه ی 122: و از خداوند راستگوتر 
کیست؟)2( و در آیه ی 87 ازسوره ی نساء می فرماید }}وَمن أَصَدُق ِمَن اهللِ 
َحدیًثا{{: و از خداوند راست گفتارترکیست؟)3( و در آیه ی 6 از سوره ی مّدثّر 
چنین می فرماید}}إِنَّ ناِشَئِه اللَّیِل ِهَی أََشدُّ َوَطأً َوأَقَوُم ِقیًا{{: بی گمان 
عبادت شب درخیزش، دلنشین تر)سخت تر( و در گفتار استوارتر است.)4( این 
آیه ی شریفه راجع به اخاص عمل درشب زنده داری است و اینکه بهترین 
موقع برای گفتار درست وصادقانه،  همان شب هنگام است که بیشتر چشم ها 
و گوش ها خوابیده اند. عّامه طباطبائی)رحمه اهلل علیه( می فرماید حادثه ی 
شب )أقوم قیا( است، این است که نماز شب استوارترین و صائب ترین سخن 
است، برای اینکه در نماز شب حضور قلب بیشتر و سر وصدا خوابیده تر است.)5(

از  است  داده  پیامبران  به  را  صادقین  نسبت   زیادی  آیات  در   .1
راستگویی  است که  روزی  این  ِصدُقُهم{{:  الّصاِدقیَن  َینَفُع  جمله:}}َیوَم 
راستگویان به آنان سود خواهد رساند. قال الّنبّی)صلی اهلل علیه وآله وسلّم(: 

رضا شیرانی
) مدّرس دانشگاه

 فرهنگیان استان اصفهان(
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ترین  راست  من؛  نزد  سخنان  ترین  محبوب  أَصَدُقُه.  إِلیَّ  الحدیِث  أََحبُّ 
آن هاست.)6( قال الّنبّی)صلی اهلل علیه وآله وسلّم(: أَربٌَع إِذا ُکن ِفیَک َفا َعلَیَک 
ُه  نیا: ِصدُق الَحدیِث، و ِحفُظ اأَلمانِه، و ُحسُن الُخلِق، و ِعفَّ مافاتََک ِمَن الدُّ
َمطَعٍم. چهار چیز است که اگر آن را داری برآنچه نداری غمی نیست: راستی 
درگفتار، امانتداری، منش نیکو، و بهداشت و پاک منشی در خوراک و درآمد.)7(                                                                                                                                              
دَق َو إِن َرأَیُتم أَنَّ ِفیِه الَهلََکَه  قال الّنبّی)صلی اهلل علیه وآله وسلّم(: تََحرُّوا الصِّ
َفإِنَّ ِفیِه النَّجاَه. به راستی و راستگویی آراسته گردید وگرچه، چنین پندارید که 

گاه در آن زیان و نابودی است، که نجات و رستگاری در راستی است.)8(
افراد  از ذکر ویژگی های  بعد  الباغه  الّسام( در نهج  امام علّی)علیه 
خردمند )اهل بیت علیهم الّسام( چنین می فرماید:... إِن نََطُقوا َصَدُقوا... اگر 
به زبان به سخن گشایند، راست گویند....)9( و در نامه ی بسیار ارزشمند53 
به مالک اشتر)رحمه اهلل علیه( چنین می نگارند )یامالک( أَلِصق بِأَهِل الَوَرِع 
دِق...: )ای مالک( به پرهیزکاران و راستگویان بپیوند.... و در قسمتی دیگر  َوالصِّ
دِق والَوفاءَِعلیِهم...)10(  از این نامه چنین می گویند: َوابَعِث الُعُیوَن ِمن أَهِل الصِّ
در بین کارگزارانت جاسوسانی از مردم راستگو و وفادار به خود برآنان بگمار.....

با توّجه به آیات و احادیث مذکور، یکی از راه های مهّم ارتباط مردم با 
یکدیگر، کام است که اگر انسان ها ی معتقد به خداوند متعال در گفتارشان 
صداقت داشته باشند و به دنبال توجیه سخنان راست برای دروغ گفتن نباشند، 
این ویژگیِّ مهّم، درجامعه نهادینه می شود و جامعه روی سعادت و خیر بر 
آن حاکم خواهد شد.  2. گفتار اهل بهشت در آیه 26 از سوره ی مبارکه ی 
واقعه و در آیات مشابه، یکی از ویژگی های اهل بهشت را بیان می کند که 
درآنجا سخنان بیهوده و سخنانی که منجر به گناه شود، نمی شنوند و فقط 
یک سخن، بهشتیان از همدیگر می شنوند و آن این است }}الَیسَمُعوَن 
ِفیها لَغًوا والتَأثِیًما إاّلِقیًا َساًما َساًما{{در آن سخن یاوه و گناه آلودی 
نمی شنوند)هیچ سخنی نشنوند(  جزگفته ی: درود،  درود)11(. یعنی شما اگر 
تمایل قلبی دارید که وارد آن جایگاه متعالی شوید، همین شیوه را در زندگی 
خود رفتار کنید. 3. برخورد کامی با دشمنان خداوند  درآیه ی 44 از سوره طه 
ُرأَوَیخشی{{: و با او با نرمی  چنین بیان می شود}}َفُقواللَُه َقواًل لَیًِّنا لََعلَُّه َیَتَذکَّ
سخن گوییدکه او پندگیرد یا بهراسد.)12(. یعنی حّتی اگرمی خواهید با دشمن 
ترین افراد با ربوبّیت خداوند، دراین موردهم سخن شوید، گفتارتان با نرمی 
باشد تا اگر او اهل عقل و اندیشه است، ، حرف شما را در آغاز گوش کند و 
سپس اگر دلش نرم است،  بیدارشود و آن را بپذیرد درآیه 63 از سوره ی نساء 
حّتی راجع به منافقین می گوید:}}...َوُقل لَُهم ِفی أَنُفِسِهم َقواًلبَلِیًغا{{:...وبه 
آنان سخنی رسا که در دلشان جایگیر شود، بگوی.)13(. یعنی با آن ها جدلی 
راه گشا نماتا اگر شعور و درک دارند از نفاق که بدترین درد یک جامعه است 
دست بکشند و صادقانه در گفتار وکردار رفتارکنند.4.گفتار نیک با نیازمندان  
جامعه ای که به دنبال سعادت و درستکاری است باید افراد ثروتمند به افراد 
ضعیف جامعه، صادقانه و خالصانه کمک کنند تا تعادل اجتماعی جامعه حفظ 
شود، حال اگرفرض برین بناشدکه، افراد متمّول به افراد فقیرکمک کنند و 
مرتّب به آن ها طعنه وتمسخر بزنند، قرآن کریم در این آیه}}یاأَیَُّهاالَّذیَن آَمُنوا 
الُتبِطُلواَصدقاتُِکم بِالَمنِّ َواأَلذی...{{ای مؤمنان! صدقه های خود را با مّنت 
نهادن و آرزدن تباه نسازید، ...{{)14(. چرا که این صدقه به درد جامعه نمی خورد 
و تعادل آن را برهم می زند و این کمک را رها کنید و در مقابلش اگر تمایل به 
کمک ندارید با این سخن با آن ها برخوردکنید}}...َقوٌل َمعُروٌف َوَمغِفَرٌه َخیٌرِمن 
َصَدَقٍه َیتَبُعَهاأأَلذی واهلل َغنیٌّ َحلِیٌم{{:گفتار ی شایسته وگذشت بهتراست از 

صدقه ای که از پی آزاری باشد وخداوندبی نیازی بردباراست{{.)15(یعنی با 
سخنی نیکو و یا آمرزش خواستن برای نیازمندان، با آن ها برخوردکنید تا خود 

این دو امرموجب بهبود روابط وحقوق انسانی و ایجاد تعادل در جامعه گردد.
5. سخن نیک با پدر و مادر در مورد پدر و مادر مواردی در قرآن کریم 
راجع به احسان به آن دو بیان شده است ازجمله درآیه 23 از سوره اسراء چنین 
می فرماید }}َفاتَُقل لَُهما أُفٍّ َوالتَنَهرُهما َوُقل لَُهما َقواًل َکریًما{{)16(: در آغاز 
بدترین کلمه که درعربی)أّف( یعنی وای است، به آن ها برزبان جاری نکن 
تاپیوندتان و پیوند آن ها با جامعه قطع نشود و بعد می فرماید: اگر درخواست و 
نیازی دارند، آن ها را ازخود با سخنان تند وخشن دور نکن و در آخر می فرماید: 
با آنان که اصل وجودت از آن هاست با گفتاری بزرگ منشانه برخوردکن تا این 
رفتار و شیوه ی شما برای دیگران الگویی باشد تا بنوانید دوام وبقای جامعه ی 

خود را تضمین کنید.
در خاتمه حّق زبان از رساله ی حقوق امام سّجاد)علیه الّسام(که شرحی 
بر موارد فوق است ذکر می شود. 1. وأّما َحقُّ اللّساِن َفإِکراُمُه َعِن الَخنی: و اّما 

حق زبان این است که آن را گرامی تر از آن بداری که دشنام دهی.
2. و تَعویُدُه َعلَی الخیِر: وبه گفتار نیک عادتش بدهی

3. و َحمُلُه َعلَی اأَلدِب: و برادب وادارش سازی.
نیا: و آن را درکام  یِن والدُّ 4. و إِجماُمُه إاِّل لَِموِضِع الحاَجِه والَمنَفَعِه لِلدِّ

نگهداری مگر در جایی که نیاز باشد، یا برای دین ودنیا سودمند افتد.
ِّتِی الُیؤَمُن َضَرَرها َمَع ِقلَِّه  نَِعِه الَقلیلِه الفائِدِه ال 5.  وإِعفاُءُه َعِن الُفُضوِل الشَّ
عائَِدتِها: و آن را از زیاده گویی مبتذل وکم فایده، که با وجود سود اندکش، از 

زیانش در امان نیستیم، بازداری.
لیِل َعلیِه: زبان گواه عقل و دلیل بر آن است. 6.  وُیَعدُّ شاهَدالعقِل والدَّ

7.  وتََزیُُّن العاقِل بِعقلِِه وُحسن ُِسیَرتِِه ِفی لِسانِِه.والقّوَه إاِّل بِاهللِ الَعلِیِّ 
الَعظیِم: و ]نشانه ی[ آراستگی عاقل همان رفتار نیک او درحقِّ زبانش]خوب به 
کاربردن زبان[ است. و هیچ نیرویی جز به وسیله ی خداوند واال و بزرگ نیست.   

پانوشت ها: 
1. سوره ی بقره آیه ی 183

2. سوره نساء آیه ی 122
3. سوره نساء آیه ی 87

4. سوره ی مّدثّرآیه 6
5. المیزان جلد39ص237

6. نهج الفصاحه حدیث شماره ی81
7. نهج الفصاحه حدیث شماره ی251

8. نهج الفصاحه حدیث شماره ی1127
9. نهج الباغه خطبه ی 153
10. نهج الباغه نامه ی 53
11. سوره ی واقعه آیه ی 26

12. سوره طه آیه 44
13. سوره ی نساء آیه ی 66
14. سوره ی بقره آیه 264
15. سوره بقره آیه ی 263

16. سوره ی إسراء آیه ی 23
17. رساله ی حقوق امام سّجادحق انسان برخود
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سند و منابع نقل رساله
»رساله حقوق« عنوان حدیثی طوالنی از امام سجاد)ع( است. این سخن طوالنی 
امام سجاد علیهم السام را ابن شعبه حّرانی )381 ق( در کتاب »تحف العقول«، محمد 
بن علی بن بابویه قمی معروف به صدوق )382ق(  در کتابهایش »من ال یحضره 
الفقیه« ، »الخصال«  و »المجلس« یا »االمالي«  و ابو نصر حسن بن فضل بن حسن 
طبرسي )فرزند صاحب مجمع البیان، قرن 6( در کتاب »مکارم االخاق«  آورده اند. 
مؤلف »تحف العقول« این رساله را مانند سایر روایات کتاب، بدون سند آورده، 
اما مرحوم صدوق آن را با سند متصل روایت کرده است. صدوق در خصال سند خود 

را چنین نویسد:
علی بن احمدبن موسی از محمدبن ابی عبداهلل کوفی از جعفربن مالک فزاری از 
خیران بن داهر از احمدبن علي بن سلیمان جبلی از پدرش از محمدبن علی از محمدبن 

فضیل از ابوحمزه ثمالی از امام سجاد.
در من الیحضر سند حدیث مرسل و به شرح زیر است:

اسماعیل بن فضل از ثابت بن دینار از سیدالعابدین علي بن الحسین بن علي بن 
ابي طالب علیهم السام.

نجاشی رجالی معروف در معرفی ثابت بن ابی صفیه]ابوحمزه ثمالی[ می نویسد: 
ازکتابهای اوست رساله حقوق امام سجاد که خبر داد به ما آن را احمد بن علی از حسن 
بن حمزه از علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن فضیل از ابی حمزه از امام سجاد)ع(  

البته نجاشی متن حدیث را ذکر نکرده است.
محدث نوری هم این حدیث را در مستدرک الوسائل ج11، ص154-169 به 

نقل از تحف العقول ذکر کرده و در آخر آورده است:
سید بن طاووس در فاح السائل گوید: در کتاب رسائل با سند خودمان روایت 
کردیم از محمد بن یعقوب کلینی که با سندش از امام سجاد نقل می کند که:  - حق 
نماز این است که. .. -، بعد همین حدیث تحف را از حق نماز تا آخر آورده است و از 
نقل سید معلوم می شود این حدیث که به »حدیث حقوق« معروف بوده، به گونه نقل 
شده در تحف العقول در رساله های کلینی هم روایت شده و برای کسی که با روایات و 
نقل آنها توسط راویان انس دارد، ظاهر می شود که روایت نقل شده از صدوق در فقیه 
که با روایت نقل شده در تحف از حیث تفصیل و واژگان اختافاتی دارند، یکی است 
و بعید است که امام یک بار این حقوق را به نحو مختصر برای بعضی اصحابش نقل 
کرده و بار دیگر به نحو مفصل برای بعضی دیگر بیان فرموده باشد]و این اختصار از 
مرحوم صدوق و اختاف واژگانی از ناسخان است[. سخن نجاشی هم یکی بودن هر 
دو روایت را تایید می کند زیرا وی در ترجمه ابوحمزه ثمالی می نویسد: ایشان روایتی از 
امام سجاد در باب حقوق دارد که احمد بن علی از حسن بن حمزه از علی بن ابراهیم از 
پدرش از محمد بن فضیل از ابی حمزه از امام سجاد  ما را به آن خبر داد. این سند برتر 
و صحیح تر از سند صدوق در خصال به فضیل است و این اختاف بسیاری که بین 
نقل تحف و فقیه است اگر در واقع روایت بود، حتما نجاشی بدان تصریح می نمود زیرا 
در موارد مشابه روش نجاشی اشاره به وجود اختاف نقل است. ]معلوم می شود این 
اختاف روایت نیست بلکه ناشی از روش صدوق در مختصر کردن روایات می باشد[. 
موارد دیگری هم در فقیه هست که نشان می دهد صدوق خبر طوالنی را مختصر 
و کوتاه نقل کرده و قسمتی از خبر را نقل ننموده است مثا در کتاب توحید روایتی 
طوالنی  نقل می کند مبنی بر این که زندیقی آیات متناقض را جمع کرده و به محضر 
امام علی رسیده و مطرح نموده است و همین روایت را صاحب احتجاج هم نقل کرده 
و نقل ایشان خیلی طوالنی تر می باشد و معلوم می شود صدوق فرازهایی از آن را نقل 

احمد حیدری
)پژوهشگر حوزه(
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نکرده است و روایت را مختصر کرده است. 

مقایسه روایت تحف و فقیه
در تحف العقول و خصال ابتدا در مقدمه ای، حقوق به اجمال ذکر شده 
و بعد به تفصیل شمارش شده اند ولی در فقیه رساله با عبارت: »و حق اهلل 
االکبر علیک...« آغاز مي شود و مقدمه  تحف و خصال را ندارد. در امالی هم 
از حق نفس شروع می گردد. در عبارات تحف هم نسبت به بقیه مصادر بسط 
بیشتری دیده مي شود اما این روایت در فقیه و خصال و امالی مختصرتر است.

شماره حق ها در تحف العقول  در هر دو مورد اجمال و تفصیل پنجاه حق 
است. اما در خصال و فقیه شماره حق ها پنجاه  و یک حق است و حقی بنام 
حق حج بین نماز و روزه دیده مي شود. البته در مقدمه خصال هم که حقوق به 
اجمال شمرده شده، از حق حج نامی نیست و نویسنده این روایت را در )ابواب 
خمسین و مافوقه( آورده و قبل از نقل روایت، عنوان زده: ) الحقوق الخمسون 
التي کتب بها علي بن الحسین سید العابدین)ع( إلی بعض أصحابه ( ولی در 
تفصیل روایت با توجه به ذکر حق حج، شماره حقوق به پنجاه و یک می رسد.  
در آخر روایت تحف بر پنجاه بودن عدد حقوق شمارش شده، تصریح 

گردیده است.

منظور از حق
واژه »حق«در معانی مختلفی استعمال شده که عبارتند از:

1ـ حق به معنای واقعیت عینی و خارجی در مقابل باطل یعنی چیزی که 
واقعیت عینی خارجی ندارد مطابق این معنا، حق بر دو گونه است : 

الف ـ حق مطلق یعنی واقعیت عینی خارجی ثابت، تغییرناپذیر، غنّی، 
متکی به ذات و مستقل. مطابق این معنا، حق منحصر در خدای تعالی است و 
فقط حق تعالی واقعیت عینی، ثابت، تغییرناپذیر، غنّی، متکی به ذات و مستقل 
«  این بدان سبب است که خدا  است. قرآن می فرماید:»ذلَِک بَاَنَّ اهلل َ ُهَو الَْحقُّ

خود حق است«. 
در آیه فوق ضمیر فصل همراه با معرفه بودن خبر به الم تعریف، مبّین 

لسان حصر در آیه است. 
بـ  حق مقّید یعنی واقعیت عینی خارجی که واقعیت، عینیت و ثبوت 
خارجی خود را از حق تعالی می گیرد و جلوه حق است مثل حق بودن بهشت 

و جهنم. 
2ـ حق در برابر تکلیف که در بحث حقوق مطرح می شود یعنی چیزی که 
به شخص تعلق دارد و او مالک آن است و اجازه تصرف و بذل و بخشش آن 
را دارد و قابل اسقاط هم هست و می تواند آن را از خود سلب کند یا به دیگری 
بدهد.در برابر حق به این معنا، تکلیف وجود دارد که وظیفه ای است بر عهده 
فرد در برابر خدا، خودش یا دیگران، حق در اینجا »له« و تکلیف »علیه« است.

3ـ گاهی حق به عنوان وصف فعل به کار می رود و حکایت از هدفمندی 
آن فعل و همراستایی آن با هدف کلی خلقت و رسیدن به حق مطلق دارد. 
«  »آسمان ها و زمین را به  مواِت َوااْلَْرَض بِالَْحقِّ خداوند می فرماید:»َخلََق السَّ

حق آفرید«.
کار غیر هدفمند یا مغایر با هدف کلی خلقت، در مقابل کار حق، باطل 

و عبث است. 
4ـ گاهی حق وصف کام است. اگر واقعیت با خبر و کام منطبق باشد، 

«؛  »به خدا کامی نسبت  آن را حق می گویند: »تَُقولُوَن َعلَی اهلل ِ َغْیَر الَْحقَّ
می دهید که واقع به آن مطابق نیست«.

کام را از آن جهت که واقع مطابق با آن است، »حق« و از آن جهت که 
مطابق با واقع است، »صدق و راست« گویند که در مقابل آن »کذب و دروغ« 
قرار دارد. در نامگذاری اول، نگاه ابتدایی به واقعیت است و در نامگذاری دوم 

نگاه ابتدایی به گزارش و کام می باشد. 
5 - حق وصف دین هم واقع می شود و دین حق یعنی دینی که 
گذاره های آن مطابق با واقع بوده و دستورالعمل های آن انسان را به غایت 

و حق مطلق می رساند.
در این رساله منظور از حق، در حقیقت معنای دوم است اما 
نه نسبت به مخاطب؛ بلکه بر عهده مخاطب به سود دیگران. 
حقوق شمرده شده در این رساله حقوقی است که بر عهده مکلف 
است و مکلف موظف به رعایت و ادای آنها است. به عبارت دیگر 
این رساله در مقام شمارش حقوقی است که بر عهده انسان 

می باشد نه حقوقی که به او تعلق می گیرد. 
اصوال بسیاری از حقوق از نگاه دیگر تکلیف اند مثًا بیعت 
کردن با معصوم یا فقیه شایسته برای تصدی حکومت و رهبری، 
گرچه از نگاهی حق انسان هاست و آنها حق دارند با چنین 
شخصیتی بیعت کنند و می توانند بیعت هم نکنند و یا با دیگری 
که شایسته نیست، بیعت کنند گرچه در قیامت معاقب خواهند 
بود، ولی به مقتضای ایمانی که آورده اند، موظفند که بیعت کنند 
ولذا در غالب بیانات دین بعد از این که مطلبی به صورت تکلیف 
بیان شد، بافاصله بعد از آن قید »ان کنتم مؤمنین« و مشابه آن 
آمده است تا بدین صورت اعام کند که شما اختیار دارید این 
کار را انجام دهید و هیچ زور و تحمیلی در کار نیست ولی اگر 
ایمان دارید و می خواهید رضای خدا و سعادت آخرت را کسب 
کنید، موظفید این کار را انجام دهید و چنان چه در صدد جلب 

رضای خدا و سعادت آخرت نیستید، انجام ندهید.
شاید از این جهت لسان دین بیشتر تکلیفی است که در 
صدد تربیت انسان ها و توجه دادن آنها به صراط بندگی است. 
تأکید بیش از حد بر حقوق انسان ها، آنها را به احساس استغنا و 
توانگری می رساند و این احساس استکبار می آورد که با هدف 

تربیتی قرآن و اسام منافات دارد.
این حقوق منحصر به وظایف الزامی نسبت به دیگران 
نیست و شامل وظایف استحبابی نیز می شود. به عاوه این 
حقوق منحصر به احکامی نیست که عدم رعایت آنها گناه 
محسوب شود یا موجب اجرای مجازات دنیوی )حد و تعزیر 
شرعی( گردد، بلکه در بردارنده وظایف اخاقی یک انسان موحد 

هم هست.

محتوای کلی رساله 
امام سجاد علیهم السام در این رساله به بیان دسته بندی شده انواع 
حقوقی که مراعات آن بر انسان الزم است، می پردازند که می توان این 
حقوق را در سه دسته ی کلی: حقوق خداوند، حقوق خود شخص و حقوق 

لحن رساله حقوق با 
لحن بیانیه هم متفاوت 

می باشد. اعالمیه های 
حقوق بشر و دیگر متون 

حقوقی لحن خشک آمرانه 
و تحکمی داشته و به اقناع 
اهمیت نمی دهند ولی لحن 

این رساله از ادبیات خشک 
رایج حقوقی و لحن آمرانه 

و تحکم آمیز دور بوده و 
بیشتر رویکردی اقناعی 
دارد و به همین دلیل این 
رساله پیش از آن که یک 

متن فقهی، حقوقی به شمار 
رود، منشوری اخالقی، 

تربیتی است که می خواهد 
آسیب ها و کاستی های 

روابط اجتماعی را درمان 
و فضایی اخالقی، انسانی 
بر فرد و جامعه حاکم کند.
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دیگران بررسی کرد:

1. حق اهلل
دسته ی اول حقوق، حقوق خداوند بر انسان است که انسان را احاطه کرده 

و در تمام لحظات و حاالت مراعات آن ها بر انسان الزم است.

اصل و منشأ حقوق
به بیان امام سجاد حقوق خداوند ریشه و منشأ تمام حقوق دیگری است 

که بر انسان واجب می گردد:
َو أَْکَبُر ُحُقوِق اهللِ َعلَْیَک َما أَْوَجَبُه لَِنْفِسِه تََباَرَک َو تََعالَی ِمن َحقِِّه ]اهلل[ 
ا َحقُّ اهللِ اأْلَْکَبُر َفإِنََّک تَْعُبُدُه اَل ُتْشِرُک  الَِّذي ُهَو أَْصُل الُْحُقوِق َو ِمْنُه تََفرَّع . .. َفأَمَّ
نَْیا َو  بِِه َشْیئاً َفإَِذا َفَعلَْت َذلَِک بِإِْخَاٍص َجَعَل لََک َعلَی نَْفِسِه أَْن َیْکِفَیَک أَْمَر الدُّ

اآْلِخَرةِ َو َیْحَفَظ لََک َما ُتِحبُّ ِمْنَها
بزرگترین حق از حقوق خداوند که اصل و منشأ حقوق دیگر می باشد، 
این است که او را به یگانگی بپرستی و از شریک قرار دادن غیر با او در مقام 
اولوهیت و ربوبیت خودداری ورزی و اگر خدا را خالصانه به یکتایی بپرستی، بر 
خود واجب ساخته امر دنیا و آخرتت را کفایت کند و آنچه از این دو نشأه دوست 

می داری، برایت محفوظ گرداند. 
این نکته را می توان یکی از فرق های بنیادی حقوق اسامی و حقوق 
مدرن برشمرد. بنا بر این بیان، حقوق اسامی مبتنی بر اصالت حق و مالکیت 
الهی بر عالم و توحید ربوبی است و حقوق مدرن مبتنی بر انسان محوری 

)اومانیسم( و نفی حق تشریع درعرصه های اجتماعی بشر می باشد.

2. حق خود انسان )جوارح و اعمال(
نفس و اعضای انسان بر خود او حق دارند و فرد باید آن ها را رعایت کند. 
از آن جا که مالک حقیقی همه چیز حتی همه انسان ها خداست، انسان نسبت 
به بدن و نفس خود نیز به عنوان امانتی الهی، وظایفی دارد که حق نفس و 
اعضای بدن مانند زبان، گوش، چشم، پا و دست از آن جمله اند. حق این اعضا 
بر انسان این است که آن ها را در راه طاعت و حال به کار گیرد و از به کار 

گیری آن ها در راه معصیت بپرهیزد.
در مکتب حقوقی امام سجاد علیهم السام عبادات مانند نماز، روزه، 
صدقه و حتی قربانی حج نسبت به انسان ذی حق هستند و فرد حق آن ها را 

نیز بایست ادا کند.
حق نفس، جوارح و اعمال روی هم رفته 12 حق است که در این رساله 

شمارش شده اند.

3. حقوق اجتماعی
دسته ی سوم حقوقی هستند که در ارتباط فرد با سایر افراد جامعه به 
وجود می آیند و می توان آن ها را حقوق اجتماعی نامید. این موارد عبارتند از: 1. 
حق فرمانروا 2. حق آموزگار 3. حق مالک 4. حّق رعیت 5. حّق دانش آموز 
6. حّق همسر 7. حّق برده و غام 8. حّق مادر 9. حّق پدر 10. حّق فرزند 11. 
حّق برادر 12. حّق موال بر بنده آزادشده او 13. حّق بنده آزادشده بر موال 14. 
حّق احسان کننده 15.  حّق مؤّذن 16. حّق امام جماعت 17. حق هم نشین 
18. حق همسایه 19. حق دوست 20.  حق شریک 21. حق ثروت 22. حق 
بستانکار 23. حق معاشر 24. حق کسی که بر تو ادعایی دارد 25. حق کسی 
که علیه او ادعا داری 26. حق مشورت خواه 27. حق مشاور 28. حق نصیحت 
خواه 29. حق نصیحت کننده 30. حق بزرگ ساالن 31. حق خردسال 32. 
حق سائل )درخواست کمک کننده( 33. حق مسوول 34. حق شخص شادمان 

کننده 35. حق بدی کننده 36. حق هم کیش 37. حق اهل ذّمه.
حقوق اجتماعی که در این رساله شمارش شده امروز تحت عنوان حقوق 
بشر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این که امام سجاد در 14 قرن پیش که 
مساله حقوق بشر در هیچ جای دنیا شناخته شده نبود، به این تفصیل حقوق 
بشر را برشمرده، واقعا افتخارآمیز می باشد و نشانه ای از نشانه های حقانیت 

اسام و ارزش و اهمیت حقوق بشر در این دین است. 

مقایسه رساله حقوق با اعالمیه حقوق بشر
اعامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میادی در پاریس امضا 
شد و با قبول بسیاری از کشورها جزء حقوق بین الملل نیز قرار گرفت، در سایه 
قتل، کشتار و تهدیدات جانی جنگ های جهانی اول و دوم تنظیم شده است و 
محتوا و روح کلی آن ناظر به احترام به حقوق اولیه ی انسان ها و برابری همه ی 
افراد بشر جهت دسترسی به حداقل های زندگی و حیات فردی و اجتماعی 
است. این اعامیه در فضای نفی استبداد که در دوران جنگ جهانی بر اروپا 
و بسیاری از کشورها حاکم بود، نگاشته شده و ناظر به حقوق ابتدایی مردم در 

بهره مندی از یک زندگی حداقلی و برابر است.
با تأمل در مفاد اعامیه حقوق بشر می توان دریافت انگیزه اصلی تدوین 
کنندگان آن تأمین زیرساخت های معنوی جهت زندگی مسالمت آمیز بشر در 
جوامع و حفظ حداقل های الزم بوده است و هر چند در مواردی با احکام اسام 
تفاوت دارد اما در مجموع باید آن را گامی مثبت جهت پیشرفت جوامع دانست 
که دین اسام بسیاری از مواد این اعامیه را در البای احکام خود به صورتی 

مفصل تر و جامع تر بیان کرده است. 
در مقایسه ی محتوایی این اعامیه با رساله حقوق امام سجاد و سایر مفاد 
حقوقی اسام، باید این مطلب را افزود که اعامیه ی جهانی حقوق بشر با 
دیدی سکوالر و مادیگرایانه به بررسی حقوق پرداخته است در حالی که رساله 
حقوق امام سجاد علیهم السام با نگاهی معنوی، متعالی و جامع، حق خداوند، 

نفس و افراد جامعه را مورد بررسی قرار داده است.

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر با 
دیدی سکوالر و مادیگرایانه به 
بررسی حقوق پرداخته است 
در حالی که رساله حقوق امام 
سجاد علیهم السالم با نگاهی 
معنوی، متعالی و جامع، حق 
خداوند، نفس و افراد جامعه را 
مورد بررسی قرار داده است.
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پیوستگی حقوق و اخالق
اعامیه  حقوق بشر رویکرد حق گرایانه صرف دارد و تنها به بیان حق 
اکتفا کرده و از مطرح کردن مخاطبین این حقوق خودداری یا غفلت کرده 
است در حالی که رسالة الحقوق امام سجاد علیهم السام به بیان صاحبان حق 

و هم مخاطبین آن پرداخته است.
لحن رساله حقوق با لحن بیانیه هم متفاوت می باشد. اعامیه های حقوق 
بشر و دیگر متون حقوقی لحن خشک آمرانه و تحکمی داشته و به اقناع 
اهمیت نمی دهند ولی لحن این رساله از ادبیات خشک رایج حقوقی و لحن 
آمرانه و تحکم آمیز دور بوده و بیشتر رویکردی اقناعی دارد و به همین دلیل 
این رساله پیش از آن که یک متن فقهی، حقوقی به شمار رود، منشوری 
اخاقی، تربیتی است که می خواهد آسیب ها و کاستی های روابط اجتماعی را 

درمان و فضایی اخاقی، انسانی بر فرد و جامعه حاکم کند.
بحث حقوق و اخاق در کنار هم قرار می گیرند؛ اخاق در نظام حقوق 
اسام بر خاف نظام های حقوقی دیگر از حقوق جدا نیست زیرا جدا شدن 
این دو، هم حقوق را خشک و بی روح می کند و هم اخاق را منزوی می سازد.

فضای صدور رساله
از عاشورای سال 61  امام سجاد)ع( -  دوران  ویژگی های  از  یکی 
تا95 )ه.ق( - یکه تازی و استیای تام و تمام بنی امیه بر جهان اسام است. 
این سلطه چنان جبارانه ومستبدانه بود که درواقعه َحّره، وقتی مسلم بن عقبه، 
فرمانده لشکر یزید، مدینه را تصرف وغارت کرد، مردم مدینه را واداشت به 
عنوان بنده یزید با او بیعت کنند و یزید حق تصرف در جان، مال و ناموس آنان 
داشته باشد و هر کس از این گونه بیعت کردن سرباز زد، کشته شد.  یعقوبی، 
مورخ معروف در جلد دوم تاریخ خود، این رویداد را چنین گزارش می کند: 
سپس مردم را گرفت که بیعت کنند بر آن که بندگان یزید بن معاویه باشند. 
مردی از قریش را می آوردند و به او گفته می شد: بیعت کن، نشان آن که بنده 
خالص یزیدی. می گفت: نه. پس او را گردن می زدند. ابن ابی الحدید هم در 
توصیف این ایام دهشتناک می نویسد: همان گونه که گله های شتر و اسبان 
را داغ می نهادند و عامت گذاری می کردند تا اشتباه نشود که این حیوان در 
مالکیت فان شخص است، بنی امیه نیز به گردن های مردم داغ می گذاشتند 

که اینها بندگان معاویه، یزید و بنی مروان هستند. 

شرح ها و ترجمه ها
به دلیل جایگاه خاص و محتوای جامع این رساله، ترجمه ها و شرح های 

متعددی بر آن نوشته و منتشر شده است از جمله:
1. رساله حقوق، سید سبط  الحسن لکهنوی با تعلیقات. -. 

2. رساله حقوق، تدوین عبدالهادی مختار، ناشر عبداالمیر سبیتی، کاظمین، -.
3. رساله حقوق، توفیق الفکیکی، -،-،-.
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حیم « ْحمِن الرَّ »بِْسِم اهللِ الرَّ
 از طــرف نشــریه ی صفیــر حیــات در محضــر شــما هســتیم. ایــن 
ــث روز را در  ــاءاهلل مباح ــد إن ش ــعی می کن ــردازد و س ــث روز می پ ــه مباح ــریه ب نش
ــالع جامعــه ی  ــه اّط ــف را ب ــد و دیدگاه هــای مختل ــوری و نظــری مطــرح کن ــب تئ قال

علمــی برســاند.
ــه در  ــام ک ــن قی ــه ای ــی ب ــرش فقه ــین و نگ ــام حس ــام ام ــا قی ــاط ب در ارتب
ــما  ــت ش ــراوان دارد در خدم ــت ف ــان اهّمیّ ــه و مکلّف ــرای جامع ــل ب ــه ی عم صحن
ــه ایــن موضــوع پرداختــه  و تحقیــق و کتابــی  هســتیم. از آن جایــی کــه شــما قبــالً ب
بــه عنــوان »عاشــورا در فقــه« منتشــر کردیــد، بــه عنــوان اّولیــن موضــوع خواســتیم 
ــق  ــه تحقی ــاز ب ــن موضــوع احســاس نی ــه در ای ــه ای  ک ــاب و زمین ــن کت ســابقه ی ای

ــد. ــح بدهی ــا توضی ــرای م ــد، ب کردی
حیــِم َو بـِـِه نَســَتعیَن إنَّــُه َخیــُر نِاِصــٍر َو ُمعیــٍن َو َصلَّــی اهلُل َعلَــی  ْحمــِن الرَّ  »بِْســِم اهللِ الرَّ

اِهِریــَن«.  ــٍد َو آلـِـِه الطَّ َســیِِّدنَا َو ُمَحمَّ
ــری  ــا دبی ــی و فرهنــگ عاشــورا« در ســال 74 ب ــام خمین ــن کنگــره ی »ام ــا اّولی ــان ب همزم
ــه  جمهــوری اســامی  ــد خاتمــی، روزنام ــای ســّید محّم ــاب آق حّجــت االســام و المســلمین جن
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ویــژه نامــه ای منتشــر کــرد و اینجانــب بــه نظــرم رســید کــه موضــوع 
حرکــت امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( را از نــگاه فقهــا بررســی 
کنــم کــه آیــا فقهــای مــا بــه حرکــت امــام حســین بــه عنــوان یــک 
ــل  ــوع تحلی ــد ن ــر پرداخته ان ــه و اگ ــا ن ــد ی ــی پرداخته ان ــل فقه دلی

فقهــی آن هــا چگونــه اســت؟ 
ــوده، در  ــل ب ــک فع ــه ی ــار این ک ــه اعتب ــین ب ــام حس ــت ام حرک
ــل  ــع قاب ــخن جم س
فقهــا  از  توجهــی 
بازتــاب یافتــه و برای 
مــا طلبه هــا مهــم 
اســت کــه ببینیــم 
نــوع  چــه  فقهــا 
نگاهــی بــه قضیــه ی 
ــی  ــرت أب ــام حض قی
الحســین  عبــداهلل 

ند.  داشــته ا
ــه  ــود ک ــن ب ای
ایــن موضــوع محــّل 
بررســی قــرار گرفــت 
یــک  قالــب  در  و 
مقالــه  مبســوط و بعــد هــم در قالــب کتابچــه ای تحــت عنوان »عاشــورا 

ــد.  ــر ش ــه« منتش در فق
ــی)دام  ــت اهلل صانع ــرت آی ــم حض ــتاد معّظ ــان اس ــان زم در هم
ظلـّـه(  مقالــه را ماحظــه فرمــود و بــا توّجــه بــه صبغــه فقهی ایشــان، 

ــا اقبــال و اســتقبال و بزرگــواری ایشــان هــم مواجــه شــد. ب
بــا توّجــه بــه تــازه بــودن ایــن نگــرش، طبیعــی بــود کــه مقالــه 
در آن کنگــره و در افــکار عمومــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. بعــد 
ــه ی  ــژه نامــه  امــام حســین)ع( در مجل ــا یــک بازنگــری در وی هــم ب

حکومــت اســامی منتشــر شــد.
نقطــه ی محــوری کار عــاوه بــر گــزارش ســیاق مباحــث فقهــی 
در منابــع و متــون گذشــته، نــوع تحلیــل و نگاهــی بــود کــه از حضرت 
ــان  ــه ایش ــم این ک ــه رغ ــد؛ ب ــه ش ــه ارائ ــن مقال ــی در ای ــام خمین ام
کتــاب اســتداللی فقهــی در موضــوع جهــاد ندارنــد ولــی از مجمــوع 
ســخنان و نوشــته های ایشــان، تــاش شــد نــوع نــگاه ایشــان نشــان 

داده شــود کــه تحلیلــی کامــًا متفــاوت از ســایر فقهــا بــود.
ــال و  ــه کرب ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
ــدا  ــان ابت ــع فقهــی از هم ــک منب ــوان ی ــه عن عاشــورا ب
کــم و بیــش مــورد توّجــه فقهــا بــوده اســت. خواســتیم 
ببینیــم اّولیــن فقیهــی کــه کربــال را از ایــن زاویــه نــگاه 
کــرده و بــه کربــال اســتناد نمــوده و آن را بــه عنــوان یــک 
الگــو و اســوه  عملــی در فقــه ارائــه داده، کــدام بزرگــوار 

اســت؟
 مناســب اســت کــه مــن بــه یــک مقدمــه ای اشــاره کنــم 

ــک  ــت؟ ی ــا چیس ــور م ــی منظ ــگاه فقه ــم از ن ــی می گویی ــه وقت ک
ــیعه  ــه سیاســی ش ــورا در فق ــاب عاش ــزارش بازت ــا گ ــان بحــث م زم
اســت و یــک زمــان در پــی جــواب ایــن ســؤال کــه آیــا حرکــت امــام 
حســین)علیه الّصــاه و الّســام( امــری قاعده منــد اســت؟ می توانیــم 

ــا باشــد؟  ــد الگــوی م ــم؟ می توان ــی کنی ــه آن تأّس ب
پرســش دوم در دایــره ی کار فقــه اســت و فقهــا بایــد تحلیــل خود 
را از حرکــت امــام حســین ارائــه بدهنــد کــه نهضــت امــام حســین اّواًل 
بــر پایــه ی یــک قاعــده و یــک منطــق کلــی پدیــد آمــده اســت یــا بــه 
اعتبــار جایــگاه امــام؟ آیــا حضــرت چــون واســطه تشــریع هســتند، در 

مقــام پدیــدار ســاختن یــک قاعــده ی کلــی بــوده اســت؟
نکتــه ی دوم ایــن کــه منطــق و قاعــده امــام بــرای مــا هــم قابــل 

فهم و اســتخراج هســت؟ 
ــد،  ــن دو ســؤال جــواب مثبــت دهن ــه ای ــد ب اگــر فقیهــان نتوانن
طبعــاً حرکــت امــام حســین قابــل تأّســی نبــوده و ابتــر خواهــد مانــد 
ــه ی  ــا »قضی ــه« ی ــی واقع ــة ف ــوان »قضي ــه اصطــاح تحــت عن و ب

ــود. ــل اســتناد فقهــی نخواهــد ب ــه«، قاب مجمل
از طــرف دیگــر وقتــی می گوییــم آیــا بــه حرکــت امــام 
ــزای  ــا اج ــور م ــده، منظ ــتناد ش ــام( اس ــاة و الّس ــین)علیه الّص حس
حرکــت و جزئیــات واقعــه نیســت بلکــه منظــور مــا توجــه بــه کلیــت 
حرکــت اســت کــه از عــدم بیعــت بــا یزیــد شــروع شــده و در میانــه  راه 
پاســخ مثبــت بــه دعــوت مــردم کوفــه داده و مرحلــه ی ســوم هــم تــا 

ســر حــد شــهادت مقاومــت کــرده اســت. 
آن گونــه کــه بنــده دنبــال کــردم، مدخــل ورود فقهــا بــه این بحث 
کتــاب الجهــاد اســت. آن جــا ســؤالی مطرح اســت کــه در چه شــرایطی 
آتــش بــس و تــرک جنــگ بــا دشــمن جایــز اســت؟ اّول مســلمان ها 
ــتند،  ــمن داش ــم دش ــک ده ــل ی ــی حداق ــر نیروی ــد اگ ــف بودن موّظ
ــَن«  اّمــا  ــوا ِمائََتْی بایســتند: »إِْن َیُکــْن ِمْنُکــْم ِعْشــُروَن صابِــُروَن َیْغلُِب
ــَف اهلُل َعْنُکــم «  بــر مســلمان ها تخفیــف  پــس از مّدتــی قــرآن »َخفَّ
داد و نســبت را بــه یــک دوم پاییــن آورد؛ یعنــی اگــر تعــداد مســلمان ها 
حداقــل نصــف جمعیــت دشــمن باشــد، بایــد بایســتند ولــی اگــر کمتــر 

باشــد، دیگــر وجــوب ایســتادن نــدارد. 
ــا  ــت ی ــز اس ــتادن جای ــدارد، ایس ــتادن ن ــوب ایس ــه وج ــاال ک ح

ــت؟  ــرام اس ــًا ح اص
فقهــای مــا در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــا دو دســته دلیــل مواجــه 
ــه کــه دعــوت بــه صلــح می کنــد مثــل آیــه  شــدند: یــک دســته ادل
ــلِْم َفاْجَنــْح لَهــا«، و مثــل ســیره رســواهلل در صلــح  »َو إِْن َجَنُحــوا لِلسَّ
حدیبیــه و حّتــی صلــح بــا نصــارای نجــران کــه پیامبــر در ایــن مــوارد 
کوتــاه آمدنــد، وارد بــه مذاکــره شــدند، صلــح کردنــد. ایــن دســت ادلـّـه 
بــه ایــن معنــا اســت کــه شــما می توانیــد صلــح کنیــد و بــه جنــگ 

ادامــه ندهیــد. 
ــا  ــگ ب ــه  جن ــه ادام ــما را ب ــه ش ــت ک ــه ای اس ــته  دوم ادلّ دس
ــلِْم  ــی السَّ ــوا إِلَ ــوا َو تَْدُع ــا تَِهُن ــًا: »َف ــد مث ــوت می کن ــمن دع دش
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حضرت امام خمینی )رحمة اهلل علیه( 
نه فقط در مسیر نهضت و انقالب 
خودشان از حرکت امام حسین 
استفاده کردند و آن را به عنوان 
الگوی عملی معّرفی کردند، بلکه با 
استفاده از آثاری که بر جای گذاشتند  
به خوبی می شود فهمید که حرکت 
امام حسین)علیه الّصالة و الّسالم( را 
قاعده مند و قابل تأّسی می دانستند.
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ــْوَن َو اهلُل َمَعُکــْم«  سســت نشــوید، دعــوت بــه صلــح و  َو أَنُْتــُم اأْلَْعلَ
آشــتی نکنیــد در حالــی کــه شــما دســت برتــر داریــد و خــدا هــم بــا 
شــما اســت. یــا »َفــإَِذا انَْســلََخ اأْلَْشــُهُر الُْحــُرُم َفاْقُتُلــوا الُْمْشــِرکیَن َحْیُث 
َوَجْدُتُموُهــْم«  مفــاد ایــن آیــات ایــن اســت کــه مــاه حــرام کــه پایــان 
ــد و  ــا کارزار کنی ــا آن ه ــد ب ــه مشــرکین را یافتی ــر کجــا ک ــت، ه یاف

بکشــید.
قیــام ســّید الّشــهداء)علیه الّصــاة و الّســام( بــه مثابــه یکــی از 
ــه دو نمی ســازد.  ــا مــاک یــک ب ــا آن کــه ب ــه جــواز جنــگ اســت ب ادل
فقهایــی کــه خواســتند بــه دســته ی اّول و بــه مــاک یــک بــه 
دو عمــل کننــد بــا ایــن پرســش مواجــه شــدند کــه پــس قیــام امــام 
حســین چــه؟! و آنــان کــه خواســتند حرکــت امــام حســین را مــاک 
ــه دو  ــا ایــن ســؤال مواجــه شــدند کــه مــاک یــک ب قــرار دهنــد ب
ــوا  ــه  شــریفه: »ال ُتلُْق ــی آی ــا حّت ــح ی ــه صل ــده ب ــه  دعــوت کنن ــا آی ی

ــود؟  ــه می ش ــِة«  چگون ْهُلَک ــی التَّ ــْم إِلَ بَِأْیدیُک
ــّید  ــاب س ــده، جن ــی وارد ش ــگاه فقه ــه از ن ــی ک ــن فقیه اّولی
مرتضــی اســت، ایشــان مثــل شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی]که نــگاه 
ــین)علیه  ــام حس ــت ام ــه حرک ــت ک ــد اس ــته اند[ معتق ــی داش کام
ــا ســرانجام پیش بینــی شــده و  حتمــی شــهادت  الّصــاة و الّســام( ب
نبــوده بلکــه بــر ایــن اســاس بــوده اســت کــه احتمــاال پیــروز می شــود 
ــا توجــه بــه رفتــار دشــمن  کــه بــه دیــن پشــت کرده انــد، اگــر  یــا ب
قیــام نکنــد و تســلیم شــود، بــا دســت خــود ذلّــت و ننــگ را خریــده 
ــا توجــه  ــا کشــته خواهــد شــد؛ پــس ب اســت و در نهایــت هــم قطع
بــه دو احتمــال قیــام را برگزیــد: »َکاَن بَیــَن إحــَدی الُحســَنَییِن، الفــوز 
ــاب  ــن ب ــة« و از ای ــِة الَکريَم ــَهاَدةِ َو الِميَت ــه االســامیه أِو الشَّ بالحکوم
الگویــی بــرای جامعــه  شــد. خاصــه ایــن کــه یقیــن بــه شــهادت در 

ــت. ــته می گش ــاً کش ــد حتم ــلیم می ش ــر تس ــود و اگ ــان نب می
را  نــگاه  ایــن  دیگــر  فقهــای    

پذیرفتنــد یــا آن را نقــد و تعدیــل کردنــد؟
ــد شــدند کــه حضــرت ســرانجام   فقهــای بعــدی نوعــا معتق
ایــن حرکــت را کــه چیــزی جــز شــهادت می دانســت. جنــاب شــیخ 
ــه و  ــه فقی ــان- ک ــع البی ــیر مجم ــب تفس ــی -صاح ــام طبرس االس
صاحــب کتــاب »المؤتلــف« اســت، در تفســیر خــود ذیــل آیــه  شــریفه  
ْهُلَکــِة«  می فرماینــد: از ایــن آیــه اســتفاده  »َو ال ُتلُْقــوا بَِأْیدیُکــْم إِلـَـی التَّ
ــته باشــد،  ــی داش ــی در پ ــه خطــر جان ــی ک ــر اقدام ــه ه می شــود ک
حــرام اســت، در صــورت احتمــال خطــر تــرک امــر بــه معــروف و نهی 
ــا دشــمن  ــح ب ــال خطــر صل ــز اســت، در صــورت احتم از منکــر جای
هــم جایــز اســت مثــل صلــح حدیبّیــه، پذیــرش حکمیــت در صّفیــن 
و صلــح امــام حســن)علیه الّصــاة و الّســام(؛ بعــد بــه عنــوان شــبهه 
ــد  ــی بپرس ــر کس ــه اگ ــد ک ــرح می کنن ــؤال را مط ــن س ــکال ای و اش
ــی  ــر جان ــه خط ــام( را ک ــاة و الّس ــین)علیه الّص ــام حس ــت ام حرک

داشــت، چگونــه بایــد تحلیــل کــرد؟ 
ایشان در جواب دو احتمال مطرح می کنند:

ــه  ــام او را ب ــورت قی ــرد در ص ــان می ک ــام گم ــه ام اّول این ک
ــت.  ــد کش ــر دارد، نخواهن ــا پیامب ــه ب ــبتی ک ــت و نس ــت قراب جه

دوم این کــه گمــان داشــت اگــر تســلیم شــود ابــن زیــاد او را بــه 
وضــع فجیعــی خواهــد کشــت، لــذا مقاومــت را ترجیــح داد. 

ــان  ــرت گم ــه حض ــن ک ــال ای ــم احتم ــاره بکن ــا اش همین ج
ــاوه  ــت، ع ــهادت نداش ــه ش ــن ب ــا یقی ــت ی ــدن داش ــده مان ــه زن ب
ــف اســت  ــم مخال ــات ه ــا روای ــا شــواهد تاریخــی، ب ــت ب ــر مخالف ب
ــود  ــرانجام خ ــان س ــه ایش ــده ک ــد ش ــدی تأکی ــات چن ــر ا در روای زی
ــه  ــام باقر)علی ــند از ام ــح الّس ــی صحی ــه روایت ــت، از جمل را می دانس
الّصــاة و الّســام( کــه حضــرت از این کــه برخــی شــیعیان بــه علــم 
امــام توّجــه ندارنــد، انتقــاد می کنــد. در آن جلســه حمــران بــن اعیــن 
شــیبانی بــرادر زراره وقتــی علــم امــام را شــنید، پرســید پــس قضیــه  
ــین)علیهم  ــام حس ــن و ام ــام حس ــب و ام ــن ابی طال ــی ب ــام عل قی
ــد و  ــام کردن ــد و قی ــروج کردن ــا خ ــود؟ این ه ــه می ش ــام( چ الّس

ــدند؟  ــل و کشــت و کشــتار ش ــار قت دچ
ــد  ــران فرمودن ــه حم ــاب ب ــام( خط ــاة و الّس ــه الّص امام)علی
ــاُه  ــْم َو َقَض ــَک َعلَْیِه ِ َر َذل ــدَّ ــْد َکاَن َق ــی َق ــاَرَک َو تََعالَ ــه »إِنَّ اهلَل تََب ک
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــار« خ ــبِیِل ااِلْختَِی ــی َس ــُه َعلَ ــاُه َو َحَتَم َو أَْمَض
ــود، حتمــی  ــرده ب ــّدر ک ــواران مق ــن بزرگ ــر ای ــن سرنوشــتی را ب چنی
ِم  کــرده بــود منتهــا بــا اختیــار خودشــان. بعــد حضــرت فرمــود: »َفبَِتَقــدُّ
ِعلـْـٍم إِلَْیِهــْم ِمــْن َرُســوِل اهللِ َقــاَم َعلـِـيٌّ َو الَْحَســُن َو الُْحَســْیُن َو بِِعلـْـٍم 

ــا«.  ــَت ِمنَّ ــْن َصَم ــَت َم َصَم
ــی  ــم و آگاه ــک عل ــه ی ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه روش ــن ب ای
پیشــینی از ناحیــه ی پیامبــر اکرم)صلّــی اهلل علیــه و آلــه و ســلّم( بــه 
امیــر المؤمنیــن و امــام حســن و امــام حســین رســیده بــود کــه شــما 
چنیــن سرنوشــتی خواهیــد داشــت، ائّمــه ی دیگــر هــم کــه ســکوت 

ــی اســت. ــم قبل ــن عل ــد براســاس همی  کردن
ــه برخــاف  ــات دیگــری نشــان می دهــد ک ــت و روای ــن روای ای
ــد؛  آنچــه کــه مثــل جنــاب ســّید مرتضــی و جنــاب طبرســی فرمودن

ــد. حضــرت از ســرانجام حرکــت خودشــان آگاه بودن
 در مقابــل ســیّد مرتضــی و طبرســی 
و فقهایــی کــه قائلنــد امــام حســین یقیــن بــه شــهادت 
ــی  َ ــْم إِل ــوا بِأَیْدیُک ــه  »َو ال ُتلُْق ــداق آی ــتند و مص نداش
التَّْهلَُکــِة«  نشــدند؛ بســیاری از فقهــا معتقدنــد کــه امــام 
ــن  ــوده اســت. ای ــه ســرانجام ب ــم ب ــدا عال از همــان ابت
ــی  َ ــْم إِل ــوا بِأَیْدیُک ــبهه »َو ال ُتلُْق ــل ش ــرای ح ــروه ب گ

ــد؟ ــی را رفتن ــه راه ــِة« چ التَّْهلَُک
 یکــی از آن فقهــا، جنــاب عامــه حلّــی اســت. ایشــان در 
ــته  ــن آن دس ــع بی ــب، مقتضــای جم ــی المطل ــا و منته ــرة الفقه تذک
ــه  از ادلّــه کــه دعــوت بــه صلــح می کنــد و آن دســته کــه دعــوت ب
جنــگ می کنــد، را ماننــد ســایر مــوارد تعــارض ادلــه، تخییــر می دانــد، 
ــه دو  ــک ب ــل ی ــمن حداق ــا دش ــاس ب ــلمان ها در قی ــر مس ــی اگ یعن
ــح  ــرده اســت و حــّق صل ــزام ک ــه  شــریفه ایســتادگی را ال باشــند، آی
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ندارنــد، ولــی اگــر کمتــر از ایــن بــود، ایشــان قائــل بــه تخییــر شــده 
ــو بــه  اســت. یعنــی مســلمان ها می تواننــد جنــگ را ادامــه بدهنــد ول
کشــته شــدن آن هــا بینجامــد و می تواننــد صلــح کننــد و میگویــد: »و 
َکذلـِـَک َفَعــَل ِســیُِّدنَا الُحِســین)علیه الّســام(« یعنــی اگــر مســلمان ها 
در شــرایطی قــرار گرفتنــد کــه نیــروی آن هــا کمتــر از مــاک وجــوب 
اســت، اگــر خواســتند مثــل امــام حســن)علیه الّصــاة و الّســام( صلح 
ــن  ــد از ای ــه می دهن ــگ را ادام ــین جن ــام حس ــل ام ــا مث ــد ی می کنن
حیــث کــه شــهادت و کشــته شــدن در راه خــدا را ترجیــح می دهنــد 
ــه   ــراغ قبیل ــود س ــتاده ب ــر فرس ــه پیامب ــری ک ــه آن ده نف چنانچــه ک
ــه   ــتادند و هم ــر ایس ــر صــد نف ــان- در براب ــک نفرش ــز ی ــع- ج رجی
کشــته شــدند و پیامبــر هــم رفتــار آن هــا را تخطئــه نکــرد کــه نبایــد 

ــد. ــه مهلکــه می انداختن ــود را ب خ
در میــان فقهــا مــن هیــچ کســی دیگــری ندیــدم کــه تصریــح به 
گفتــه عامــه حلــی بکنــد، تنهــا شــهید ثانــی وقتــی ایــن گفتــه را نقل 
ــًا  ــه تلویح ــد ک ــی می کن ــدار همراه ــن مق ــد، ای ــد، رد نمی کن می کن

نظــر ایشــان را می پذیــرد.
ــه  ــق کرکــی[ توجی ــی، صاحــب جامــع المقاصد]محّق ــق ثان محّق
ســومی را متعّیــن می دانــد کــه امــام مخیــر بــود بیــن قتــل ذلیانــه 
یــا قتــل شــرافتمندانه و قتــل شــرافتمندانه و شــهادت را ترجیــح داد.

دیــدگاه »ترجیــح قتــل شــرافتمندانه« در دو مرحلــه شــکل گرفته 
ــت  ــه حرک ــی؛ ک ــّید مرتض ــاب س ــخن جن ــه اّول رد س ــت. مرحل اس
ــر  ــی و غی ــر قطع ــا ســرانجامی غی ــام( را ب ــه الّصــاة و الّس امام)علی

ــت.  ــی می دانس یقین
مرحله ی دوم رد نظر عّامه حلّی که قائل به تخییر بود.

ــد  ــلمان ها می بینن ــر مس ــد: اگ ــد بگوی ــی می خواه ــق کرک محق
ــه دو- و  ــک ب ــبت ی ــی نس ــد -یعن ــی ندارن ــدازه ی کاف ــرو به ان نی
ــد،  ــه می اندازن ــه مهلک ــود را ب ــد خ ــود دارن ــت خ ــا دس ــت ب بی جه
ــز بلکــه واجــب اســت؛ آن وقــت کســی  ــه تنهــا صلــح جای این جــا ن
اگــر بــه حرکــت امام حســین اســتدالل بکنــد، در جــواب انتخــاب قتل 

ــرده اســت.  شــرافتمندانه را مطــرح ک
ببینیــد جنــاب طبرســی گفتنــد حرکــت امــام حســین بــا آیــه ی 
»ال ُتلُْقــوا« تنافــی نــدارد، چــون علــم یقینــی بــه ســرانجام شــهادت 

نداشــتند. 
ــه  ــل ب ــق قائ ــورت مطل ــه ص ــورد ب ــن م ــی در ای ــه ی حلّ عّام

ــد.  ــگ ش ــح و جن ــن صل ــر بی تخیی
محّقــق کرکــی در رد نظــر عّامــه ی حلـّـی می فرمایــد: در شــرایط 
ــح واجــب اســت.  ــح، صل ــودن صل ــه شکســت و مصلحــت ب یقیــن ب
بعــد در جــواب ایــن کــه چــرا امــام حســین کــه یقیــن بــه شکســت 
داشــت، صلــح نکــرد؟ می گویــد از کجــا می گوییــد کــه مصلحــت در 
صلــح بــوده اســت؟ شــاید امــام حســین می دانســت کــه اگــر بــا یزیــد 
صلــح بکنــد، یزیــد کســی نیســت کــه ملتــزم بــه صلــح خــود باشــد یا 
این کــه مذهــب تشــّیع خیلــی ضعیــف خواهــد شــد بــه گونــه ای کــه 

ــع أن  ــا کّل مــردم مشــتّبه می شــد: »ال یمتن ــر بســیاری از مــردم ی ب
یــری إمــام الحــق وجــوب جهــاده و إن علــم أنــه یستشــهد«  از نظــر 
شــرعی و موازیــن فقهــی چــه اشــکال دارد کــه امــام حــق وظیفــه ی 
خــود بدانــد کــه در برابــر چنیــن شــخصی و در چنیــن صورتی بایســتد، 

ــه شــهادت می رســد؟  ــه ب ــد ک ــو می دان ول
شــما وقتــی می گوییــد: واجــب تخییــری اســت؛ یعنــی دو طــرف 
ــا  ــرایطی از کج ــن ش ــد: در چنی ــان می فرمای ــت دارد، ایش آن مصلح

ــوده اســت؟  ــح دارای مصلحــت ب ــد کــه صل می گویی
ایشــان می فرمایــد: وقتــی کســی مثــل امــام حســین در شــرایطی 
ــه کشــته شــدن  ــو یقیــن ب ــرد ول ــرار می گی ــد ق ــا یزی ــه ب مثــل مقابل
خــود هــم داشــته باشــد، چــه اشــکال دارد کــه بــا علــم بــه شــهادت 

ایســتادگی وجــوب داشــته باشــد؟ 
 ایشــان در رد واجــب تخییــری عّامــه  حلّــی یــک وجــه دیگــر 
ــام(  ــاة و الّس ــین)علیه الّص ــام حس ــه ام ــد ک ــر می کن ــم ذک را ه
وقتــی تــن بــه کشــته شــدن داد کــه راهــی غیــر از آن نداشــت. از ســر 
ناچــاری بــود. به تعبیــر ســّید مرتضــی »َکاَن بَیَن أحــدَی الَحَســنِیین«؛ 
ــن اســت کــه  ــق کرکــی ای ــا محّق ــه ی ســّید مرتضــی ب ــاوت گفت تف
ســّید مرتضــی مطــرح می کنــد کــه امــام حســین دیــد اگــر بایســتد 
ــد:   ــی می فرمای ــق کرک ــی محق ــروز؛ ول ــا پی ــود ی ــته می ش ــا کش ی
ــه بمیــرد  حضــرت دیــد کــه اگــر خــود را تســلیم بکنــد، بایــد ذلیان

ــح داد.  ــن قتــل شــرافتمندانه را ترجی بنابرای
الگــوی کلـّـی ایــن اســت کــه اگــر مســلمان ها در شــرایط عــادی 
بودنــد بایــد بایســتند و در شــرایط غیــر عــادی نبایــد بایســتند اّمــا اگــر 
یــک شــرایط ویــژه ای مثــل شــرایط امــام حســین پیــش آمــده اســت 
ــه  ــو ب ــتادن ول ــا ایس ــه بس ــا چ ــت، در این ج ــر اس ــن در خط ــه دی ک

قیمــت کشــته شــدن واجــب باشــد.
ــر از ایــن را  جنــاب صاحــب ریاض)ســّید علــی طباطبایــی( باالت
ــی را نقــد  فرمــوده اســت. ایشــان وقتــی خواســته ســخن عّامــه حلّ
کنــد، تصریــح کــرده اقــدام امــام حســین براســاس حکــم تخییــری 
ــح هــم مصلحــت  ــم صل ــا نمی دانی ــرای این کــه م درســت نیســت، ب
داشــته اســت. شــاید مصلحــت تنهــا در جهــاد بــوده اســت، ولــو منجــر 
بــه شــهادت ایشــان بشــود. ایشــان از نظــر تاریخــی یــک چیــزی را در 
فقــه آوردنــد، می گوینــد کــه: پــس از صلــح امــام حســن)علیه الّصــاة 
و الّســام( صلــح دوبــاره ی امــام حســین مایــه ی اضمحــال مذهــب 

می شــد.
 و نکتــه ی نهایــی ایشــان ایــن اســت کــه احیــای دیــن و حفــظ 
ــان در  ــظ ج ــت حف ــه مصلح ــت ک ــت اس ــن مصلح ــب باالتری مذه
برابــر آن قــرار نمی گیــرد. لــذا ســّید الّشــهداء کاری را کــرد کــه بایــد 

می کــرد. 
پــس تحلیــل چهــارم را از جنــاب صاحــب ریــاض داریــم تحــت 
ــل چهــارم  ــن تحلی ــن و حفــظ مذهــب. ای ــاع از اصــل دی ــوان دف عن
ــر مــرگ افتخــار  ــی اســت کــه تخیی ــر خــاف نظــر عّامــه ی حلّ ب
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ــق کرکــی اســت کــه می فرمــود  ــر خــاف نظــر محّق ــود و ب ــز ب آمی
وقتــی امــام حســین)علیه الّصــاة والّســام( مقاومــت کــرد کــه دیگــر 
ــه، از اّول  ــد: ن ــان می فرمای ــت. ایش ــن نداش ــر از ای ــه غی ــاره ای ب چ
ــذا قبــل از این کــه  ــد ل ــرای خــود می دی اصــًا چنیــن وظیفــه ای را ب
حّتــی حرکــت بکنــد، بخواهــد بــه شــرایط مثــًا میــدان جنــگ هــم 
ــن در  ــد دی ــح بکن ــد بســازد و صل ــا یزی ــر ب ــد اگ ــام می دی برســد، ام
خطــر اســت، از اّول بــدون این کــه مجبــور بــه تــن دادن بــه کشــته 

شــدن باشــد، ایــن راه را انتخــاب کــرد.
ــانی  ــا کس ــای م ــن فقه ــا در بی  آی
بودنــد کــه حرکــت امــام حســین را یــک حرکــت فــردی 
ــری  ــل الگوگی ــه قاب ــد ک ــّور کنن ــاّص تص ــف خ و تکلی
ــا کــه امــام حســین یــک تکلیــف  ــه ایــن معن نباشــد؛ ب
ــت  ــم حرک ــا نمی توانی ــته و م ــی داش ــژه و اختصاص وی

ــم؟ ــرار بدهی ــو ق ــم و الگ ــین را درک بکنی ــام حس ام
 مرحــوم شــهید اســتاد مطّهــری، در بحــث تحریفــات 
عاشــورا ایــن بحــث را مطــرح می کننــد کــه تحریفــات دو نــوع اســت؛ 
تحریــف لفظــی داریــم و تحریــف معنــوی؛ تحریــف معنــوی آن اســت 
کــه بگوییــم هــدف امام)علیــه الّصــاة و الّســام( از کشــته شــدن این 
بــوده اســت کــه مثــًا ضامــن گناهــان اّمــت جــّد خــود باشــند. اگــر ما 
آمدیــم حرکــت امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( را یــک حرکــت 
ــم  ــل فه ــا قاب ــرای م ــق آن ب ــه منط ــتیم ک ــود دانس ــوص خ مخص
نیســت و ســهم مــا از حرکــت امــام حســین)علیه الّصــاة والّســام( 
ــت ســوگواری  ــه فضیل ــه و رســیدن ب ــس او، گری ــای مجال ــط احی فق

شــد، ایــن هــم از مصادیــق واضــح تحریــف اســت.
ظاهــرا فقیــه واال مقــام جنــاب صاحــب جواهــر بــه رغــم مراتــب 
علمــی و فقهــی بســیار واالیــی کــه دارنــد، در بحــث عاشــورا تکلیــف 

خــاص و غیبــی را مطــرح کــرده اســت.  
ــه را در اجتهــاد فقهــی  جنــاب صاحــب جواهــر روش تظاهــر ادل
ــر مّدعــای خــود شــاهد و  ــد. تــاش می کننــد هــر چــه را کــه ب دارن

ــد.  ــر  کنن ــان ذک ــد، در استدالل هایش ــل می بینن ــد و دلی مؤّی
جنــاب صاحــب جواهــر بــر خــاف عامــه حلــی کــه در شــرایط 
ــه  ــته ادل ــن دو دس ــع بی ــاران مقتضــای جم ــده و ی ــودن ع ــی ب ناکاف
ــح  ــه را وجــوب صل ــان ادلّ ــر می دانســت، مقتضــای جمــع می را تخیی
می دانــد از ایــن رو اگــر کســی از جنــاب ایشــان ســؤال کنــد کــه پــس 
چــرا امــام حســین در ایــن صــورت ایســتادگی کــرد؟ ایشــان در جــواب 
ــه در  ــدی نیســت ک ــل و تردی ــته دلی ــا هســتیم و دو دس ــد م می گوی
جمــع بیــن ایــن دو دســته بایــد آن دســته از عمومــات و اطاقــات و 
ادلـّـه ای را اخــذ کــرد کــه صلــح در چنیــن شــرایطی را واجــب می دانــد 
زیــرا آیــه ی شــریفه فرمــود: وقتــی تــوان شــما از یــک بــه دو کمتــر 
بــود دیگــر تکلیفــی نــداری.  ایــن را کــه بگذاریــم کنــار آیــه»َو ال ُتلُْقوا 
ْهُلَکــِة«  نتیجــه می شــود: نــه این کــه فقــط تکلیــف  بَِأْیدیُکــْم إِلَــی التَّ
ــس  ــد. پ ــه بیندازی ــود را در مهلک ــه خ ــرام اســت ک ــه ح ــد، بلک نداری
مقتضــای جمــع میــان ادلـّـه بــدون تردیــد وجــوب صلــح اســت. بعــد 

ایــن ســؤال مطــرح می شــودکه حرکــت امــام حســین)علیه الّصــاة و 
الّســام( را چــه کار بکنیــم؟ ایشــان می فرمایــد در مــورد حرکــت امــام 
حســین)علیه الّصــاة و الّســام( اّواًل راز قیــام را مــا نمی دانیــم زیــرا در 
شــرایطی مثــل شــرایط امــام حســین قواعــد فقهــی می گویــد: وجــوب 
ــه مــن  ــم »أن ــا نمی دانی ــد؟ م ــام کردن ــح؛ پــس چــرا حضــرت قی صل
األســرار الربانیــه و العلــم المخــزون« ایــن از اســرار و علــم مخــزون 

خدایــی اســت. 
دوم ایــن کــه امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( تکلیــف ویــژه  
دارد، ســراغ تکلیــف خــود رفتــه اســت و آن را انجــام داده اســت»علی 
ــه و هــو  ــی إجابت ــادر إل ــه و ب ــدم علی ــد ق ــف خــاص ق ــه تکلی ــه ل أن
معصــوم مــن الخطــأ« ایــن تکلیــف خاصــی بــرای امام)علیــه الّصــاة 
ــرض  ــا دارد؛ »ال یعت ــت از خط ــم عصم ــام ه ــوده و ام ــام( ب و الّس
ــار  ــار و گفت ــه رفت ــراض ب ــّق اعت ــی ح ــه« کس ــه و ال قول ــی فعل عل
آن بزرگــوار را نــدارد؛ بنابرایــن »فــا یقــاس علیــه مــن کان تکلیفــه 
ظاهــر األدلــه« دیگــران کــه تکلیــف آن هــا ظواهــر ســایر ادلـّـه اســت 
و اخــذ بــه عمــوم ادلـّـه، اطــاق ادلـّـه و وظیفــه ی فقهــی آن هــا اقتضــا 
می کنــد کــه بیــن ادلـّـه را بــا مرّجحــات ظّنّیــه یــک دســته را ترجیــح 
ــا  ــا هن ــه »کونه ــدی نیســت ک ــا تردی ــح هــم در این ج ــد، ترجی بدهن
ــا  ــح بشــویم، م ــه وجــوب صل ــل ب ــد قائ ــی القــول بالوجــوب« بای عل
بایــد بــه ایــن ادلـّـه نــگاه بکنیــم، کاری بــه رفتــار امام حســین نداشــته 
ــهادت  ــزل ش ــر من ــا س ــتادند ت ــرا حضــرت ایس ــه چ ــن ک ــیم. ای باش
ــانی  ــر از کس ــب جواه ــون صاح ــتند -چ ــه می دانس ــم این ک ــه رغ ب
هســتند کــه معتقــد هســتند امام)علیــه الّصــاة و الّســام( ســرانجام 
ــر  ــک س ــم، ی ــه آن را نمی دانی ــا وج ــت- اّواًل م ــت را می دانس حرک
و ســّری امام)علیــه الّصــاة و الّســام( بــا خــدا داشــته اســت؛ عــاوه 
بــر این کــه حضــرت یــک تکلیــف ویــژه ای دارد، ائّمــه ی معصومیــن 
را نبایــد بــا دیگــران قیــاس کــرد یــا قیــام ســّید الّشــهداء را نبایــد بــا 

غیــر آن قیــاس کــرد. 
ایــن دو تــا نکتــه ی جدیــدی اســت کــه در تحلیــل فقهــی جنــاب 

صاحــب جواهــر اضافــه شــده اســت.
البّتــه ایشــان براســاس همــان روش کلّــی کــه دارد، بی اعتنایــی 
کامــل بــه نکته هایــی کــه در مثــل ســخن محّقــق کرکــی یــا صاحــب 
ریــاض آمــد، نکــرده و گفتــه شــاید قیــام بــه خاطــر ایــن بــوده اســت 
کــه چــاره ای غیــر از آن نداشــته اســت. عــاوه ایــن کــه در قیــام امــام 
حفــظ دیــن جــّد بزرگوارشــان و روشــن شــدن کفــر طــرف مقابــل»و 
بیــان کفرهــم لــدی المخالــف و المؤالــف« هــم بــود، جنبــه ی 
افشــاگری هــم داشــت. ایــن هــم نکتــه ی جدیــدی اســت کــه  ایســتاد 
و ایســتادگی  کــرد و عمــًا نشــان مــی داد کــه دشــمن مقابلش-یعنــی 
ــر  ــد نیســت، این هــا کاف ــه هیــچ چیــزی پایبن ــه- ب ــد و بنــی امّی یزی
هســتند. موافــق و مخالــف  فهمیدنــد کــه ماهیــت این هــا چیســت. 

نکتــه ی دیگــری کــه اضافــه می کنــد ایــن کــه آیــه ی شــریفه 
ْهُلَکــِة«  افــاده ی  وقتــی می فرمایــد: »ال ُتلُْقــوا بَِأْیدیُکــْم إِلَــی التَّ
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ــن ظاهــر  ــم از ای ــی می توانی ــا وقت حرمــت اســت. م
آیــه دســت بکشــیم کــه یقیــن داشــته باشــیم هیــچ 

مصلحتــی در صلــح نباشــد. 
بنابرایــن تــا آن جایــی کــه بنــده دیــدم ممکــن 
ــط  ــند، فق ــوده باش ــم فرم ــی ه ــاال دیگران ــت ح اس
جنــاب صاحــب جواهــر اســت کــه قیــام حضــرت را از 
ــد و فرمایــش  ــف خــاص می دان اســرار الهــی و تکلی
ایشــان -بــه رغــم عظمتــی کــه ایــن فقیــه دارنــد- 

ــل قبــول نیســت. قاب
امــام  حضــرت   
ــی  ــه( در انقالب ــی علی ــوان اهلل تعال )رض
ــدا  ــان ابت ــد، از هم ــروع کردن ــه ش ک
ــام  ــالب ام ــه انق ــادی ب ــگاه زی ــی ن خیل
حســین داشــتند و انقــالب امــام حســین 
را الگــوی خــود معّرفــی می کردنــد. 
ــال  ــه  کرب ــه قضی ــام ب ــی ام ــگاه فقه ن
چگونــه بــوده اســت و ویژگی هــای 
ــن  ــده  ای ــای عم ــگاه و تفاوت  ه ــن ن ای
ــرای  ــران را ب ــای دیگ ــا نگاه ه ــگاه ب ن

ــد. ــان بفرمایی ــا بی م
 حضــرت امــام خمینــی )رحمــة اهلل علیه( نه 
فقــط در مســیر نهضت و انقــاب خودشــان از حرکت 
ــوان  ــه عن ــد و آن را ب ــتفاده کردن ــین اس ــام حس ام
الگــوی عملــی معّرفــی کردنــد، بلکــه بــا اســتفاده از 
آثــاری کــه بــر جــای گذاشــتند- ولو کتــاب جهــاد در 
فقــه اســتداللی ندارنــد- بــه خوبــی می شــود فهمیــد 
ــام(  ــام حســین)علیه الّصــاة و الّس ــه حرکــت ام ک
ــت  ــتند. حرک ــی می دانس ــل تأّس ــد و قاب را قاعده من
ــتند  ــی می دانس ــان هدف ــرای هم ــین را ب ــام حس ام
کــه پذیــرش آن بــرای خیلی هــا دشــوار اســت یــا بــه 
صراحــت نفــی کردنــد و آن حرکــت بــرای تشــکیل 
حکومــت اســامی بــوده اســت. آن نقطــه ی محــوری 
ــت  ــه حرک ــه( ب ــة اهلل علی ــی )رحم ــام خمین ــگاه ام ن
امــام حســین ایــن اســت کــه هــدف حضرت تشــکیل 
حکومــت اســامی بــوده اســت. حــاال مــن جمــات 

ــم.  را هــم اگــر خواســتید اشــاره می کن
ــندگان  ــی نویس ــه برخ ــت ک ــه ای اس ــن نکت ای
ــرق  ــی ف ــد ول ــرح کردن ــته مط ــم در گذش ــر ه دیگ
اساســی امــام خمینــی )رحمــة اهلل علیــه( بــا دیگــران 
ایــن اســت کــه آنهــا نتوانســتند بیــن ایــن هــدف و 
ــهادت  ــرانجام ش ــه س ــرت آگاه ب ــه حض ــن این ک بی
بودنــد، جمــع بکننــد و پذیــرش حرکــت بــرای 
تشــکیل حکومــت بــا علــم بــه کشــته شــدن بــرای 

آن ها مشکل بوده است.
بــه نظــر مــا هنــر امــام خمینی)رحمــة اهلل 
ــه  ــی ک ــن حال ــه در عی ــا اســت ک ــن ج ــه( همی علی
ــام( را  ــاة و الّس ــین)علیه الّص ــام حس ــت ام حرک
ــال  ــن ح ــد، در عی ــت می دان ــکیل حکوم ــرای تش ب
ــرانجام  ــه س ــام( را آگاه ب ــاة و الّس ــه الّص امام)علی
شــهادت می شــمارند و بیــن ایــن دو تــا تنافــی 
ندیدنــد. ایشــان از یــک طــرف بــر ایــن باورنــد کــه 
ــت  ــت و مدیرّی ــراز حاکمّی ــامی در ت ــت اس حکوم
امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( آن  قــدر ارزش 
ــام حســین)علیه الّصــاة و  ــل ام ــه کســی مث دارد ک
ــد  ــو می دان ــد ول ــت بکن ــیر آن حرک ــام( در مس الّس

ــد.  ــدا بکن ــت پی ــه آن دس ــد ب ــًا نمی توان عم
عــاوه بــر ایــن  ایشــان یــک منطــق کلـّـی هــم 
ــد؛ در نجــف  ــه خــود دارن ــت فقی در بحث هــای والی
اشــاره کردنــد یــک نهضــت، یــک حرکتی که شــروع 
ــه  می شــود، لزومــا نبایــد توســط شــروع کننــدگان ب
ــد کــه حــاال مــا  نتیجــه برســد. ایشــان مثــال می زن
ــد  ــال، ص ــم، 50 س ــروع می کنی ــی را ش ــک حرکت ی
ســال دیگــر ممکــن اســت دیگــران بیاینــد آن را بــه 
نتیجــه برســانند. بنابرایــن از نظــر امــام بــا توجــه بــه 
اهّمّیــت و جایــگاه حکومــت اســامی و این کــه بایــد 
کســی در تــراز امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( 
در رأس آن قــرار بیــرد، اگــر حرکتــی بــرای تشــکیل 
ــران  ــد دیگ ــا بع ــو قرن ه ــود ول ــروع ش ــت ش حکوم
ــدازه دارد  ــانند، آن ان ــه برس ــه نتیج ــد و آن را ب بیاین
کــه امــام حســین بــه رغــم علــم بــه شــهادت بــرای 

آن حرکــت کنــد. 
ــل را  ــن عقی ــلم ب ــد: »او مس ــان می فرمای ایش
ــا  ــت. ت ــه بیع ــد ب ــوت بکن ــردم را دع ــا م ــتاد ت فرس
ــت  ــن حکوم ــد و ای ــت اســامی تشــکیل ده حکوم

ــرد«.  ــن بب ــد را از بی فاس
امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( در نامه ای 
ــه  ــردم کوف ــه م ــل ب ــن عقی ــلم ب ــط مس ــه توّس ک
ــما  ــد ش ــکار می فرمای ــی و آش ــی علن ــت خیل نوش
ــه  ــد، مــن هــم ب ــر می خواهی ــد، رهب ــام می خواهی ام

ــم.  ــت می کن ــما حرک ــوی ش س
کوفیــان هــم کــه از امام)علیــه الّصاة و الّســام( 
دعــوت کردنــد، گفتنــد مــا امــام نداریــم، »إِنَّــُه لَْیــَس 
ــاٌم«  مــا رهبــر نداریــم، مــا حّتــی در نمــاز  ــا إَِم َعلَْیَن
ــه  ــم کوف ــا حاک ــر ی ــًا آن امی ــه و جماعــت مث جمع
ــر  ــم و منتظ ــاره نمی روی ــویم، دار االم حاضــر نمی ش

عزاداریها و مجالس ما باید 
در راستای اهداف امام )ع( 
باشد، اگر ما در عزاداری 

خود طوری رفتار کردیم که 
چهره ی زیبای دین را در 
چشم دیگران زشت جلوه 

دادیم، یا عزاداری های ما در 
خدمت ظلم قرار گرفت، این 
عزاداری دیگر احیای امر 

ائّمه )علیهم الّسالم( نیست.
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آمدن شما هستیم. 
حضــرت امــام در جــای دیگــر می فرماینــد کــه: »ســّید الّشــهداء 
ــودش را و  ــان خ ــودش را، ج ــت خ ــام حیثی ــه( تم ــام اهلل علی )س
ــه می دانســت  ــی ک ــز را داد در صورت بّچه هــای خــودش را، همــه چی
قضیــه این طــور می شــود؛ کســی کــه فرمایشــات ایشــان را از وقتــی 
کــه از مدینــه بیــرون آمدنــد و بــه مّکــه آمدنــد و از مّکــه آمدنــد بیرون، 

ــان  ــه ایش ــد ک ــه را، می بین ــنود هم ــان را می ش ــای ایش حرف ه
ــه  ــود ک ــور نب ــد. این ط ــه دارد می کن ــه چ ــوده اســت ک ــه ب متوّج
آمــده اســت ببینــد کــه چــه می شــود، بلکــه آمــده بــود حکومــت 
هــم می خواســت بگیــرد. اصــًا بــرای ایــن معنــا آمــده بــود و 
ایــن یــک فخــری اســت و آن کســانی کــه خیــال می کننــد 

ــر  ــت، خی ــده اس ــت نیام ــرای حکوم ــهداء ب ــّید الّش ــرت س ــه حض ک
ــد حکومــت دســت  ــرای این کــه بای ــد ب ــرای حکومــت آمدن این هــا ب
مثــل ســّید الّشــهداء باشــد. مثــل کســانی کــه شــیعه ی ســّید الّشــهداء 

هســتند باشــد«.  
ــام  ــت ام ــل حرک ــی در تحلی ــام خمین ــخنان ام ــه ی س مجموع
حســین بــه نظــر حقیــر چهــار تــا اصــل را بــه دســت می دهــد. یکــی 
ــوده  ــت ب ــکیل حکوم ــرای تش ــین ب ــام حس ــت ام ــه حرک ــن ک همی

اســت. 
نکتــه ی دوم ایــن کــه ایشــان معتقــد هســتند حضــرت ســرانجاِم 

حرکــت را می دانســتند، شــواهد هــم بــر ایــن فــراوان اســت.
ســوم ایــن کــه مصالــح عالّیــه همــواره تقــّدم دارد ولــو جــان امــام 
حســین، فرزنــدان امــام حســین خیلــی عزیــز اســت و مصلحــت واال و 
باالیــی اســت اّمــا وقتــی ایــن در برابــر مصلحــت باالتــری کــه حفــظ 

دیــن باشــد قــرار گرفــت، آن مصالــح مقــّدم اســت.
ــرای  ــاء ب ــام انبی ــت: »تم ــن اس ــان ای ــات ایش ــی از فرمایش یک
اصــاح جامعــه آمدنــد، تمــام و همــه ی آن هــا ایــن مســئله را داشــتند 
ــزرگ باشــد،  ــه ب ــر چ ــرد ه ــه بشــود. ف ــدای جامع ــد ف ــرد بای ــه ف ک

باالتریــن فــرد کــه ارزش او بیشــتر از هــر چیــز در دنیــا اســت، وقتــی 
کــه بامصالــح جامعــه معارضــه کــرد، ایــن فــرد بایــد فــدا بشــود. ســّید 
الّشــهداء روی همیــن میــزان آمــد و رفــت خــودش و انصــار و اصحــاب 

خــود را فــدا کــرد کــه فــرد بایــد فــدای جامعــه بشــود«.
ایشان در تحریر دارند: 

ــو کان فــي ســکوت علمــاء الدیــن و رؤســاء المذهــب أعلــی  »ل

ــا و  ــر المنکــر معروف ــم خــوف ان یصی اهلل کلمته
ــروف منکــرا یجــب علیهــم إظهــار علمهــم  المع
ــر  ــدم تأثی ــوا ع ــو علم ــکوت و ل ــوز الس و ال یج
إنکارهــم فــي تــرک الفاعــل و ال یاحــظ الضرر و 
الحــرج « اگــر در ســکوت علمــای دین و رؤســای 
مذهــب خــوف ایــن باشــد کــه منکــر معــروف بشــود، معــروف منکــر 
ــد.  ــار بکنن ــد اظه ــریعت می دانن ــن و ش ــه از دی ــد آن را ک ــود بای بش
ــو  ــًا ول ــا حــاال چــه ثمــری دارد مث ــا خطــر دارد ی ــرای م ــد ب نگوین
بداننــد فایــده ای بــه حــال معصیــت کار جائــر و ظالــم نــدارد و او دســت 
ــاز همــخ بایــد بگوینــد و در این جــا دیگــر کســی نبایــد  نمی کشــد، ب

ماحظــه ی ضــرر را بکنــد.
ــد  ــح کردن ــان تصری ــه ایش ــت ک ــن اس ــم ای ــارم ه ــل چه اص
عاشــورا الگویــی بــرای همــه اســت. یعنــی آن را قاعده منــد می داننــد. 
امــام خطــاب بــه روحانیــون می فرماینــد: »بــرای مــردم روشــن 
بکننــد و بفهماننــد بــه همــه کــه مســئله ی مجاهــده ی در راه اســام 
آن اســت کــه او کــرد. می دانــد کــه بــا یــک عــّده ی قلیــل کمتــر از 
ــک همچــون ظالمــی دارای همــه  ــا ی ــه ب ــر نمی شــود مقابل صــد نف

چیــز کــرد« 
ــه آن اســت کــه  ــد کــه مگــر ن ــا در جــای دیگــر ایشــان دارن ی
ــه  ــه البّت ــا -ک ــورا و کل ارض کرب ــوم عاش ــده  کل ی ــتور آموزن دس
این جــا یــک مســامحه ای اســت ایــن روایــت و چیــزی نیســت- بایــد 
سرمشــق اّمــت اســامی باشــد؟ قیــام همگانــی در هــر روز و در هــر 
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ســرزمین.  
بــاز ایشــان می فرمایــد: عاشــورا قیــام عدالت خواهــان بــا عــددی 
ــزرگ در مقابــل ســتمگران کاخ نشــین و  قلیــل و ایمانــی و عشــقی ب
ــه  ــن برنام ــه ای ــت ک ــن اس ــتور ای ــود و دس ــر ب ــتکبران غارتگ مس

ــد«. ــرزمین باش ــر س ــر روز و در ه ــی در ه ــرلوحه ی زندگ س

 اگــر نکتــه ای باقــی مانــده کــه مــا 
از آن غافــل بوده ایــم و بــرای تکمیــل بحــث الزم اســت، 

. یید ما بفر
ــای  ــه از تحلیل ه ــور ک ــر همان ط ــد اگ ــر می رس ــه نظ  ب
ــوع آن  ــد و از مجم ــم برمی آی ــری ه ــت اهلل مطّه ــهید آی ــتاد ش اس
ــّید  ــرت س ــام حض ــت، قی ــده اس ــا آم ــخ کرب ــه در تاری ــزی ک چی
ــی  ــد وجه ــام چن ــک قی ــد ی ــام( را بای ــاة و الّس ــهداء)علیه الّص الّش
ــت  ــه حرک ــود ک ــر می ش ــه گاه تعبی ــور ک ــی همین ط ــمرد. یعن ش
امام)علیــه الّصــاة و الّســام( یــک مکتــب بــود؛ مجموعــه ای اســت 
کــه آغــاز و انجــام و اهــداف آن مشــّخص و اجزایــی را در خــود نهفتــه 
اســت و ایــن هدف هایــی کــه مثــًا تشــکیل حکومــت، حفــظ دیــن، 
ــا  ــه ب ــت ک ــوری نیس ــا ام ــر، این ه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
همدیگــر تعــارض و تخالفــی داشــته باشــد. یــک حرکــت چنــد وجهــی 
اســت کــه بــه فــرض، امــام می دانســتند بــه هــدف تشــکیل حکومــت 
ــه  ــت ک ــّدی اس ــود در ح ــای خ ــل در ج ــایر عوام ــا س ــند اّم نمی رس
ــه  ــه الّصــاة و الّســام( را توجی ــد حرکــت امام)علی ــی بتوان ــه تنهای ب
بکنــد. یعنــی فــرض بکنیــد اگــر در شــرایطی قــرار گرفتیــم که کســی 
خــود را بــه عنــوان خلیفــه و نماینــده ی اســام، خلیفــه ی رســول اهلل 
ــه او  ــی نســبت ب ــن تلّق ــر هــم چنی ــه ی بی خب جــا زده اســت و جامع
دارد و نتیجــه ی رفتــار و گفتــار او هــم چیــزی جــز تحریــف در دیــن و 
بدعت هــای بــزرگ در دیــن نخواهــد بــود؛ و بــرای افشــای او راهــی 
جــز دادن خــون نیســت، ایــن الزم می شــود. یــا معــروف و منکــر بــه 
حــدی از اهمیــت اســت کــه ماحظــه ی حــرج و ضــرر را نبایــد کــرد.

بــه نظــر می رســد حرکــت امــام حســین)علیه الّصــاة و الّســام( 
ــر  ــه ه ــت ک ــرار داده اس ــود ق ــل را در خ ــن عوام ــه ای از ای مجموع
یــک از ایــن عوامــل بــه تنهایــی می توانــد حرکــت حضــرت را توجیــه 

فقهــی و شــرعی بکنــد.
 یــک نکتــه ی پایانــی اگــر اجــازه بدهیــد عــرض بکنــم. عزاداریها 
ــا در  ــام)ع( باشــد، اگــر م ــد در راســتای اهــداف ام ــا بای ــس م و مجال
عــزاداری خــود طــوری رفتــار کردیــم کــه چهــره ی زیبــای دیــن را در 
چشــم دیگــران زشــت جلــوه دادیــم، یــا عزاداری هــای مــا در خدمــت 
ــم  ــر ائّمه)علیه ــای ام ــر احی ــزاداری دیگ ــن ع ــت، ای ــرار گرف ــم ق ظل

الّســام( نیســت.
ــگ  ــدان جن ــی در می ــام( حّت ــاة و الّس ــام حســین)علیه الّص ام
هــم درصــدد هدایــت اســت، درصــدد جــذب افــراد اســت تــا می شــود 
ــه  ــی مواج ــم وقت ــمن ه ــا دش ــود. ب ــت بش ــتر هدای ــر بیش ــک نف ی
ــا عمــر  ــد، ســپاهیان حــر را آب می دهــد، ب ــی می کن می شــود مهربان
ــرف  ــه ح ــد ک ــه می دان ــن ک ــا ای ــد ب ــو می کن ــره و گفتگ ــعد مذاک س
دشــمن چیســت، اّمــا بایــد حــرف خــود را هــم بیــان بکنــد تــا بلکــه 
ایــن فضــا را فضــای آرامــی بکنــد، فضــای مســاعدی بکنــد، شــاید در 
دل دشــمن تأثیــر بگــذارد؛ شــاید ایــن باعــث بشــود کــه ضــرر مقابلــه 
ــار بهتــری داشــته باشــند.  ــا بازماندگانــش رفت ــر بشــود الاقــل ب کمت
الاقــل بــه دیگــران نشــان داده بشــود مــا رفتیــم گفتگــو هــم کردیــم، 
ــمن  ــه دش ــتیم ک ــو می دانس ــم ول ــنهاد کردی ــم پیش ــی را ه چیزهای
ــام  ــر ام ــد؛ اگ ــاور نمی کردن ــن را ب ــا خیلی هــا ای ــت اّم نخواهــد پذیرف
حســین)علیه الّصــاة و الّســام( بــا همیــن هــدف کــه نشــان بدهــد 
ببینیــد مــن حداقــل همراهــی را کــردم بــه اصطــاح کوتــاه آمــدم، راه  
ــه  ــا این ک ــم نمی شــد پیشــنهاد دادم ب ــگ خت ــه جن ــه ب ــی ک حل های
ــرد  ــه نمی پذی ــت ک ــه ای اس ــه گون ــمن ب ــت دش ــتم ماهی می دانس
ــد؛  ــنوند و ببینن ــران بش ــث، دیگ ــخص ثال ــه ش ــرای این ک ــا ب منته
ایــن چــه اشــکالی دارد؟ چنیــن مذاکــره ای حّتــی اگــر هیــچ فایــده ای 

نداشــته باشــد جــز همیــن، ایــن یــک امــر عقایــی اســت. 

پانوشت ها: 
1. سوره ی انفال، آیه 25.

2. همان، آیه 66.

3. همان، آیه 61.
4. سوره ی محّمد، آیه 35.

5. سوره ی توبه، آیه 5.
6. سوره ی بقره، آیه 195.
7. سوره ی بقره، آیه 195.
8. سوره ی بقره، آیه 195.

9. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص 467.
10. سوره ی بقره، آیه 195.
11. سوره ی بقره، آیه 195.

12. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج  1، ص 172.
13. تحریر الوسیله، ج 1، ص 473.

امام حسین)علیه الّصالة و الّسالم( حّتی در 
میدان جنگ هم درصدد هدایت است، درصدد 
جذب افراد است تا می شود یک نفر بیشتر 
هدایت بشود. با دشمن هم وقتی مواجه می شود 
مهربانی می کند، سپاهیان حر را آب می دهد، 
با عمر سعد مذاکره و گفتگو می کند با این که 
می داند که حرف دشمن چیست، اّما باید حرف 
خود را هم بیان بکند تا بلکه این فضا را فضای 
آرامی بکند.
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عبداهلل امینی پور
)نویسنده و محقق(
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/  مهر و آبان  5795

کـه  اسـت  موضوعـی  حسـینی  قیـام  انگیزه هـای  و  اهـداف 
تحلیل گـران، تفسـیر و بیـان گوناگونی دربـاره آن ارائـه داده اند. برخی 
کـه بیشـتر از سـوی حاکمـان جـور و مستشـرقان بیـان شـده اسـت، 
نادرسـت و بـا مبانـی اعتقـادی امام حسـین)ع( سـازگار نمی باشـد و 
دسـته ای دیگـر درسـت و بـا عقایـد شـیعه سـازگار اسـت امـا میـزان 
درسـتی و انطبـاق آن بـا انگیـزه امام حسـین)ع(، بسـته بـه تحقیـق و 

اسـت.  علمی  ارزیابـی 
نویسـنده در ایـن مقالـه بـر اسـاس دسـته بنـدی فـوق، قیـام با 
انگیـزه »اختـاف قبیلـه و عشـیره « و »شـخصی « را نقـد و بررسـی 
کـرده آنهـا را به عنـوان تحلیل های نادرسـت، مـردود می شـمارد. وی 
در بخـش دیگـر، قیام بـا انگیزه »غیبـی « و »سیاسـی « را قابل قبول 
دانسـته، معتقـد اسـت نمی تـوان آنهـا را بـه عنـوان تنهـا انگیـزه قیام 

حسـینی مـورد پذیرش قـرار داد. 
نویسـنده در نهایـت قیـام بـه انگیـزه »رسـالت دینـی « را جامـع 
اهـداف و انگیزه هـای قیـام امام حسـین)ع( دانسـته و آن را بر اسـاس 

شـواهد تاریخـی تحلیـل و بررسـی کرده اسـت.
نهضـت امـام حسـین)ع( مکتبی اسـت کـه دارای ابعـاد و جوانب 
گوناگـون و در بردارنده تمامی معانی دالوری، فداکاری و ارزشهاسـت. 
بـا مطالعـه و بررسـی ایـن نهضت می تـوان در حد توان بـه آموزه های 
واالی انسـانی و آسـمانی دسـت یافـت. در ایـن بـاره صاحـب نظران، 
تفسـیر و بیـان گوناگونـی دارنـد کـه امـری شـگفت نیسـت، زیـرا از 
شـخصیت های برجسـته و واال و اقدامـات آنـان، تعبیـر و تفسـیرهای 
مختلـف می شـود، چنـان کـه در بـاره بزرگمـردان تاریـخ اسـام و 
کارهـای سـترگی کـه انجـام داده انـد، نقطه نظرهـای مختلفـی وجود 
دارد. از شـمار شـخصیت های مانـای جهان اسـام، امام حسـین)ع( و 
نهضـت وی اسـت کـه انگیزه و اهـداف قیام ایشـان، چنـد گونه بیان 

شـده است. 
یکـی از مطالـب مهـم قیـام حسـینی، شـناخت انگیـزه و عوامـل 
اسـت. هـر پژوهشـگر مسـائل اجتماعـی و تاریخـی از خـود می پرسـد: 
هـدف امـام از جنبـش و حرکت خود چه بـود؟ کدام دگرگونـی اجتماعی 
مـورد هـدف بـود؟ و بـه اصطـاح فاسـفه، علـل غایـی کـه امـام را 

واداشـت دسـت به چنیـن انقـاب بـزرگ و مانایـی بزنـد، چـه بود؟
انقـاب حسـینی، دارای برخـی ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد 
اسـت کـه ماننـد آن را در تاریـخ انقاب هـا و جنبش هـای اجتماعـی 
سـراغ نداریـم، حتی پیامبـران و اوصیا اقدامی مشـابه امام حسـین)ع( 
ننموده انـد، چنـان کـه بـه ظاهـر عملیاتی انتحـاری و شـهادت طلبانه 
اسـت! امـام از آن رو کـه معصوم، عقـل کل و دارای باالترین بینش و 

خـرد اسـت، چگونـه به چنیـن عملیاتی دسـت زد؟ !

تحلیل های نادرست
اغلـب دو گونـه تفسـیر در مورد انقاب حسـینی مطرح می شـود: 
نخسـت، آنچـه مستشـرقان و برخـی مسـلمانان گفته انـد، چنـان کـه 
برخـی حاکمـان معاصر امـام بدیـن رای معتقدند، اما تحلیل و تفسـیر 

باطلـی اسـت، از آن رو که بـا اعتقاد و هدف امام حسـین)ع( همخوان 
 . نیست

ایـن گونـه تفسـیرها برخاسـته از غرض و مرض اسـت و توسـط 
حاکمـان بـرای مردم فریبـی و انحـراف اذهـان طـرح شـد تا سـلطه و 
حکومـت آنـان ادامـه یابـد و تاثیـر قیـام حسـینی از محـدوده مـورد 
نظـر و خواسـت حاکمان فراتـر نـرود. ایـن تفسـیرها از زمـان حاکمان 
امـوی آغـاز شـده، در ادامه، در سـخنان و نگاشـته های برخی مورخان 
دیـده می شـود، نیـز مستشـرقانی که بـا مکتب امـام و اهل بیت آشـنا 

نیسـتند و معنـای حقیقـی امامـت را درک نکرده انـد. 

1. انگیزه اختالف قبیله و عشیره 
در برخـی کتابهـای تاریـخ و گفته هـای شرق شناسـان بدین نکته 
بـر می خوریـم کـه انقـاب حسـینی، اوج مبـارزه میـان بنی هاشـم 
و بنی امیـه و ادامـه اختاف هاشـم و امیـه بـود. هـر یـک از ایـن دو 
تیـره می کوشـید بیشـترین بهـره از وجاهـت و زعامت مکـه و حجاز و 
بیـت اهلل الحـرام، و دیگـر امتیـازات را از آن خود کند. پـس از پیدایش 
اسـام سـلطه، زعامت و نفوذ اجتماعی به بنی هاشـم منتقل شـد - از 
آن رو کـه رسـول اهلل از ایـن تیره بـود - و بنی امیه شکسـت خوردند و 
در حاشـیه قـرار گرفتنـد ولی همواره تاش داشـتند امتیازات از دسـت 
رفتـه را، بازگرداننـد- از ایـن رو منافقانـه و بـا کراهت و ناخوشـایندی 
ایمـان و اسـام آورده، مترصـد فرصتـی بودنـد کـه بر تخـت و عرش 
چنـگ زننـد. چنیـن فرصتی در زمان معاویه به دسـت آمـد و وی نفوذ 

و چیرگـی امویـان بـر جامعـه عربی را بنیـان نهاد. 
کسـانی کـه معتقدنـد قیام حسـینی بـه سـبب اختـاف قبیله ای 
اسـت، درگیری های امام علی)ع( و امام حسـن)ع( با معاویه و درگیری 
امـام حسـین)ع( با معاویه و یزیـد را ادامه همان درگیری های هاشـمی 
- امـوی می داننـد و بـه شـعرها و قصایـدی از جمله اشـعار »اخطل « 
و نیـز اشـعار یزیـد مانند »لعبت هاشـم بالملـک...«.  اسـتناد می کنند. 

می توانـد  تحلیلـی  چنیـن  بسـا  چـه  جامعه شناسـی  نظـر  از 
درست باشـد، زیـرا بـه رغم پیدایش اسـام، هنـوز نظام قبیلـه ای - نه 
امـت - حاکـم بـود و شـیوخ عـرب و قبایـل، طبقـه حاکـم بـر جامعه 
عربـی بودند. بـه رغم آن که دین اسـام، بر ارزشـهای عقیدتی تاکید 
داشـت و مؤمنـان را برادر و همـگان را امت واحد می خوانـد، اما نظام، 
یـا بهتـر اسـت بگوییم سـلطه قبیلـه و عشـیره حاکـم بـود. سـنت ها، 
باورهـا و طبـع و مـزاج قبیلـه، اقدامـات و فعالیت هـای اجتماعـی و 
سیاسـی را جهت می داد و حکام و شـیوخ، به هر سـمت و سـویی که 
می خواسـتند، جامعـه را می کشـاندند، مثـا معاویـه به عشـایر مضر و 
یمـن گرایش داشـت و می کوشـید بـرای تثبیت حکومت و رسـیدن به 
اهـداف و اغـراض خـود، از ایـن قبایـل اسـتفاده کنـد، از ایـن رو عطا 
و بخشـش وی متفـاوت بـود و برخـی عشـیره ها را بـه خـود نزدیـک 

می کـرد و بعضـی را می رانـد. 

نقد تحلیل 
ایـن تفسـیر قبیلـه ای را نمی تـوان پذیرفـت، زیـرا منکـر وجـود 
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عنصـر ایمـان و بـاور مذهبـی در قیـام حسـینی بـوده، اقدامـات 
نبـوی و علـوی را برخاسـته از گرایش هـای قومـی می دانـد. 
برآینـد ایـن نظریه، عـدم ایمان بـه نبوت پیامبـر و والیت 
امامـان اسـت. تحلیـل عشـیره ای بـا عقیده اسـامی 
ناهمخـوان و بـا حقانیـت اهـل بیـت ناهمگـون 
اسـت. اگـر واقعیت هـای تاریخـی را بررسـی 
کنیـم، می فهمیـم ایـن نظـر مؤید و پشـتیبانی 

ندارد. 
پژوهشـگری کـه غیـر جانبدارانـه بـه تاریـخ 
اسـامی بنگـرد، درمی یابـد انگیـزه قیـام حسـینی، 
احساسـات قبیلـه ای بـه جا مانـده از جاهلیت نبـود، زیرا 
پیامبر نخسـتین کسـی اسـت کـه بـا قبیله گرایـی مبارزه 
نمـود و خـود در عمـل، هـر پیونـد قبیلـه ای را بریـد و معیار 
و ارزش را تقـوا و پارسـایی قـرار داد. سـلمان فارسـی را محمـدی 
خوانـد و صهیـب رومـی را از خود دانسـت اما عموی خـود ابولهب 
یافـت می شـود  ایـن  از  آیـا دلیلـی روشـن تر  را کافـر شـمرد! 
کـه کـردار و اندیشـه رسـول خـدا، وابسـته بـه گرایش هـای 
عشـیره ای نبـود؟ ! افـزون بر کردار شـخصی پیامبـر، وحی 
الهـی و ارزشـهای دینـی، چنین اعتقـادی را بـر نمی تابد. 
اگـر امـام حسـین)ع( در صـدد قیـام قبیلـه ای بود 
می بایسـت در میـان عشـیره و منطقـه خـود یعنـی 
حجـاز برخیـزد، نـه آن کـه بـا گروهـی انـدک، در 
غربـت و دور از وطن بخروشـد. کوفـه و بصره زادگاه 
عشـیره ای امـام نبـود و امـام احساسـات و عواطـف 
عشـیره و قبیلـه خـود را بـر نیانگیخـت و از آن یـاری 

 . فت نگر
نـه آغـاز حرکـت از زادگاه امـام بـود و نـه قیـام کننـدگان و 
انقابیـون، حجـازی و هاشـمی بودند. بیشـتر یـاران امام از بنی هاشـم 
نبودنـد، چنـان کـه دعـوت کنندگان و کسـانی کـه نامه نوشـتند و در 
آغـاز بـا فرسـتاده امـام پیمـان بستند، هاشـمی نبودند. عقیـده و غیرت 
دینـی دوسـتداران امام، اینـان را وا داشـت امام را به کوفه فـرا خوانند 

و دسـت یاری بـه سـوی امـام دراز کننـد. 
پـس انگیـزه، عقیـده و ایدئولوژی بود، نـه قبیله و عشـیره! چنان 
کـه در سـخنان امـام در طـول قیـام، بـه مطلبـی در بـاره اختافـات 
اصـاح  بـرای  دارد  تصریـح  امـام  بلکـه  نمی خوریـم،  بـر  قومـی 

امت شـوریده اسـت، نـه بـه سـبب اختافـات عشـیره و اقـارب. 

خاستگاه تحلیل 
چرا چنین تحلیل نادرستی شنیده می شود؟ 

از جملـه پیامدهـای نهضـت امام  حسـین)ع(، به مخاطـره افتادن 
پایـه و اسـاس حکومـت ناحـق وقـت و سـلطه و حکومت سـتمگرانه 
دیگـر سـاطین بـود. ایـن رژیم هـا می دیدنـد امـام، ضمیـر و وجدان 
بیـدار امـت و خروشـنده علیـه کیـان قدرتمندان فاسـد و ظالم اسـت. 

از ایـن رو می بایسـت تحلیـل و تفسـیری ناصـواب از نهضـت عرضـه 
می کردنـد تـا بـدان توجیـه، هـدف اصلـی قیـام را بپوشـانند، تـا امت 
نگویـد: امـام حسـین)ع( بدان سـبب قیام کرد کـه اینان را شایسـته و 
سـزاوار خافـت و حکومت نمی دانسـت. بـرای تحریف قیام حسـینی، 
چنیـن تحلیـل نادرسـتی ارائـه دادنـد و آن را اختـاف پسـر عموهـا 

)هاشـمی و امـوی( بـر سـر آب و خـاک و امتیـازات معرفـی کردند. 

2. انگیزه شخصی 
دومیـن تحلیـل و ارزیابی نادرسـت از قیام امام، وجـود انگیزه های 
شـخصی اسـت. امـام جوانمـرد بـود و دالوری و شـجاعت پـدر را بـه 
ارث بـرده بود و نمی توانسـت بپذیرد ظلم و سـتمی در جهـان رخ دهد. 
امـام روحیـه انقابـی داشـت، و بـه سـبب وجـود همیـن ویژگی های 

شـخصی و شـخصیتی، دسـت به قیـام بر ضـد یزید زد. 
ایـن نگـرش می کوشـد بگویـد: چنـان کـه امـام علـی)ع( بـرای 
مصلحت اندیشـی  و  نکـرد  سـازش  معاویـه  بـا  هـم  لحظـه  یـک 
ننمـود، حسـین)ع( هـم ماننـد پـدر، تـن بـه تغافـل و نادیـده گرفتـن 

نـداد.  یزیـد  ناجوانمردی هـای 
طلحـه و زبیـر بـه امـام علـی)ع( - پـس از آن کـه بـه خافـت 
رسـید - پیشـنهاد کردنـد: معاویـه را همچنـان حاکم بر شـامات بدارد 
و وقتـی وی خافـت امـام را پذیرفت و بیعت نمود، آنـگاه وی را عزل 
کنـد. اینـان می گفتنـد: مصلحت نیسـت در آغـاز خافت امـام، تمامی 
والیـان عثمـان بـر کنـار شـوند و ابقـای موقـت آنـان ضرری نـدارد و 
بهتـر از نصـب حاکمـان جدیـد اسـت. بگذاریم وضـع چنان کـه بوده، 
باشـد و از اینـان بیعت بسـتانیم تا نتوانند بیعت شـکنی کنند یـا پیراهن 
عثمـان را بـر افرازنـد و بدین بهانـه مردم را فریب دهنـد و گمراه کنند 
و بـا امـام - چنـان کـه در صفیـن دیدیـم - بجنگند. اما امـام علی)ع( 
نپذیرفـت مصلحت اندیشـی کنـد و حتـی یـک لحظه سـازش نماید و 
از آغـاز، کار انقابـی کـرد و تمامـی فاسـدان و گمراهـان را کنـار زد. 
امـام حسـین)ع( روحیـه انقابـی پدر را بـه ارث برده بـود، از این روی 
نیـز تن به سـازش و تسـلیم نـداد، اما امام حسـن)ع( تن بـه صلح داد، 

چـون روحیه پدر را نداشـت! 

نقد تحلیل 
نگـرش مزبـور - چـون دیـدگاه پیشـین - قابل پذیـرش نیسـت، 
زیـرا منافـی اعتقـاد ماسـت. شـیعه معتقـد اسـت امامـان در فعالیـت 

اجتماعـی خـود فرقـی ندارنـد و عملکردشـان یکـی اسـت: 
»الحسـن و الحسـین سـبطان من هـذه االمـة امامـان ان قاما او 

 )2( قعدا.« 
امامـان بـا هـم تفـاوت جسـمی دارنـد، امـا در جنبـه رهبـری و 

اجتماعـی تفاوتـی میانشـان نیسـت و همگـی نـور واحدنـد. 
افـزون بـر ایـن، اگر بـه تاریـخ مراجعه کنیـم، شـواهدی خواهیم 
یافـت کـه برداشـت »انگیـزه شـخصی « را رد می کنـد. می دانیـم امام 
حسـین)ع( بـا امـام حسـن)ع(، به مـدت ده سـال در زمـان معاویه بود 
و اقدامـی ننمـود، بـا ایـن کـه کسـانی وی را بـه شـورش و انقـاب 
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دعـوت کردنـد و بدیـن منظـور نامه هایـی از عـراق دریافـت داشـت 
و کسـانی ماننـد سـلیمان بـن صـرد خزاعـی، از آن سـامان نـزد وی 
آمدنـد و درخواسـت کردنـد رهبـری شورشـیان را بر عهده گیـرد، اما 
امـام)ع( نپذیرفـت و راه و روش بـرادر را پیمـود. چنـان کـه پـس از 
صلـح بـرادرش، انقابیونـی کـه از قیـام امام حسـن)ع( نومیـد بودند 
و نمی دانسـتند صلـح ایشـان کـم اهمیت تـر از قیام حسـینی نخواهد 
بـود، از امـام حسـین)ع( خواسـتند دسـت به قیـام زند و به عـراق آید، 
امـا امـام اینـان را از خـود راند و بـر کار بـرادر صحه گذاشـت، و این 
نشـان می دهـد مـورد مشـورت بـرادر بزرگتر بـود و تشـخیص هر دو 

در آن زمـان، صلـح و کوتـاه آمـدن بود. 
پـس گرچـه انگیزه و روحیه ظلم سـتیزی در قیـام مؤثر بود ولی 
ایـن انگیـزه و روحیـه مختـص امام حسـین)ع( نبود و امام حسـن)ع( 
نیـز در ایـن زمینـه ماننـد برادر ظلم سـتیز بـود ولی به لحاظ شـرایط 
محیـط بـود بـا وجـود روحیه ظلم سـتیزی بـه خاطـر مصالـح مهم تر 

بـا معاویه مصالحـه کند. 

تحلیل های قابل قبول 
در برابـر دو نظـر گذشـته، نظریـات قابـل پذیرشـی هسـت کـه 
بـا عقیـده مـا برخـوردی نداشـته، چنـدان مـورد تردید نیسـت. گرچه 
میـزان درسـتی یـا برتـری نسـبی نظریاتـی کـه از این پـس خواهیم 
گفـت، بسـته بـه تحقیـق و ارزیابـی اسـت، زیـرا ممکـن اسـت برای 
نهضتـی اسـامی، نظریـه و نگرشـی درست باشـد، امـا قیام حسـینی 
در پـی ایـن هـدف نبـود: یـا ایـن هـدف علـت اصلی قیـام نبوده اسـت. 
نظریـات قابـل قبـول سـه گونـه اسـت کـه در آثـار شـیعی بـاز 
گـو شـده و برخـی مشـهورتر اسـت، امـا هـر سـه نظریـه با اندیشـه 
مذهبـی همخـوان اسـت: نظریـه غیبـی، نظریـه سیاسـی و نظریـه 

رسـالت دینـی. 

1. انگیزه غیبی 
ایـن نظریـه می کوشـد ثابـت کنـد انگیـزه قیـام الهـی امـام، بر 
اسـاس اوامـر عالـم غیـب بـوده اسـت. امـام از آن رو کـه معصـوم و 
مرتبـط بـا عالـم غیـب بـود، توسـط خـدای سـبحان مکلـف بـه این 
قیـام شـد. بنابرایـن، نهضت حسـینی، تکلیفـی خاص بـرای معصومی 
خـاص بـود کـه با مـاورا مرتبط بـود و در این تکلیف احدی با ایشـان 

شـریک، نبـود از ایـن رو وظیفه ای شـاق و بـزرگ بود. 
بنـا بـر ایـن نگـرش، انگیـزه نهضـت، امتثـال امـر عالـم غیـب 
اسـت، نـه انگیـزه سیاسـی، اجتماعی یـا دینی چنـان که بایـد گفت: 

تکلیـف الهـی خاصـی بـرای امـام، در آن برهـه زمانی اسـت. 
طرفـداران ایـن نظریـه معتقدنـد تکلیفی که بـر دوش امـام بود و 
آن را به انجام رسـاند، آثار و دسـتاوردهای بسـیاری در تاریخ اسـامی 
دارد، امـا ایـن آثـار، انگیزه قیام نبوده، و شـاید مورد نظر امـام نیز نبوده 

اسـت، بلکه امـام به انجـام تکلیف غیبـی خاص خود می اندیشـید. 
مسـتندات و شـواهد ایـن نگـرش، برخـی نصـوص موجـود از 
امـام اسـت کـه در ظاهـر مشـعر ایـن معناسـت. ماننـد گزارشـی که 

می گویـد: وقتـی حاکـم امـوی مدینـه از امـام خواسـت با یزیـد بیعت 
کنـد امـام یـک یـا دو شـب مهلت خواسـت، آن گاه بـه زیـارت مرقـد 
پیامبـر رفـت و در آن جـا خواب او را در ربود. در رؤیا رسـول خدا)ص( 
را دیـد; امـام از وی خواسـت او را نـزد خـود ببـرد، اما پیامبـر فرمود: 
»خـدا خواسـته اسـت تو را کشـته راه خـود ببیند و چنیـن تقدیر 

کـرده که در سـرزمین کربا کشـته شـوی.« )3( 
در گـزارش دیگـری گفـت و گـوی محمـد بـن حنفیه بـا امام را 

شـاهدیم که سـید بـن طـاووس آن را چنیـن بازگـو می کند: 
»در شـبی کـه امـام می خواسـت به کوفـه رود، محمد بـن حنفیه 
بـه او عـرض کـرد: بـرادر! مکـر و فریـب کوفیـان را می شناسـی و 
می دانـی بـا پـدر و بـرادرت چـه کردنـد. می ترسـم همـان گونـه بـا 
تـو برخـورد کننـد! اگـر صـاح می دانـی بمـان کـه محترم تریـن و 
عزیزتریـن کـس در حـرم خواهـی بـود. امام فرمـود: خـوف آن دارم 
کـه در حـرم، یزیـد مـرا بکشـد و مـن نخسـتین کسـی باشـم کـه 
حرمت بیـت اهلل الحـرام را پایمـال کنـم. ابـن حنفیه گفـت: اگر چنین 
دغدغـه ای داری، بـه یمـن یـا نواحـی دیگر بـرو. امام فرمـود: در این 

بـاره خواهم اندیشـید. سـپیده دم امام عـزم رفتن کرد. 
خبـر بـه ابـن حنفیه رسـید و در پس امام افتـاد و زمام 
ناقـه ای را کـه امـام سـوار بـود گرفـت و گفـت: مگـر 
وعـده نـدادی در آنچـه توصیـه کردم بیندیشـی؟ پس 
چـرا بـا تعجیل، آهنـگ کـوچ داری؟ ! فرمـود: پس از 
آن کـه از تـو جدا شـدم، رسـول خـدا را در رؤیـا دیدم 
کـه فرمـود: بیرون شـو کـه خدا خواسـته تو را کشـته 

در راه خـود بینـد! ابـن حنفیـه گفت: انـا هلل و انا الیه راجعـون! اما چرا 
اهـل بیتـت را در ایـن حـال همراهـت می بـری؟ ! امـام فرمـود: نیـز 

پیامبـر فرمـود: خدا خواسـته اسیرشـان بینـد« ! )4( 
ایـن گـزارش بـر آن داللت دارد که قیام حسـینی، مشـیت غیبی 

و الهـی بـود و امام ناگزیـر از پذیرش ایـن تکلیف بود. 
از دیگـر شـواهد، نامـه امـام بـه محمـد بـن حنفیـه اسـت. ابـن 

بابویـه در کامـل الزیـارات، متـن نامـه را چنیـن می نویسـد: 
»...هـر کـه بـه مـن بپیونـدد، شـهید می شـود و هـر کـه به من 

نپیونـدد، بـه فتـح و رسـتگاری کامل نمی رسـد.« )5( 
تمامـی اینهـا نمایانگـر آن اسـت کـه هـدف امـام، شـهادت و 
اسـارت بـود، زیـرا خـدا و رسـول بـه او چنیـن فرمودنـد، چنـان کـه 
مسـتندات و شـواهد دیگـری بـر انگیزه غیبـی و تکلیف شـاق و ویژه 

امـام معصوم هسـت. 
منطـق امـام بـا محمـد حنفیـه و نزدیکانـش انگیـزه قیـام را از 
طـرح و برنامه ریـزی بـرای اقدامـی دینـی یـا اجتماعی و یا سیاسـی 
دور می کنـد، و گرنـه چـرا امـام نفرمـود: من نقشـه ریختـه ام و هدف 
معینـی از ایـن عملیـات دارم و بـا وجـود شـرایط، بـه آن خواهم رسـید؟! 

نقد نگرش 
ایـن نگـرش کـه برخـی سـخنوران و نویسـندگان آن را مطـرح 

نهضت امام 
حسین)ع( مکتبی 

است که دارای 
ابعاد و جوانب 
گوناگون و در 

بردارنده تمامی 
معانی دالوری، 

فداکاری و 
ارزشهاست. با 

مطالعه و بررسی 
این نهضت می توان 

در حد توان به 
آموزه های واالی 

انسانی و آسمانی 
دست یافت.
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کرده اند، ظاهرا درست و تمام نیست، به چند دلیل: 
الف. کردار اوصیا به مقتضای حال بشر است؛ 

اگـر ایـن گونـه باشـد، قیـام حسـینی، منافـی طبـع 
بیـرون  آدمـی  عهـده  از  و  اسـت  طبیعت بشـری  و 
اسـت کـه دسـت به چنیـن جنبشـی زنـد. گرچه 
شـیعه معتقـد اسـت پیامبـران و امامـان ثقل 
روی  بـر  غیـب  عالـم  گرانقـدر  امانت هـای 
زمیننـد- رشـته پیونـد عالم عرش به فرشـند- 
یکـی از دو ثقـل اکبرنـد و واسـطه میـان خـدا و 
بندگاننـد- امـا در همـان حـال بشـرند و در اعمـال 
خویـش، بـه ویـژه فعالیت هـای اجتماعـی، خاسـتگاه 

دارند.  بشـری 
سـزاوار نیسـت پیامبـران و امامـان را موجوداتـی چـون 
فرشـتگان و از عالـم غیب دانسـت کـه طبیعت و احـکام ویژه ای 
دارنـد، بلکـه اینـان نیز بشـر و مانند سـایر انسـانها بـوده، عمل و 
اقداماتشـان - بـه ویـژه فعالیت های اجتماعی شـان - بشـری 

اسـت و انگیزه انسـانی دارد: 
»قل انما انا بشر مثلکم...« )6( 

پیامبـران،  و  امامـان  فعالیت هـای  و  اعمـال  اگـر 
بشـری و از روی طبـع آدمـی نبـود، نمی توانسـتند 
کـردن  دگرگـون  زیـرا  کننـد،  دگرگـون  را  بشـر 
آدمـی، جـز بـا راه و روش انسـان خاکـی ممکـن 
نیسـت، گر چه منبع و مصادر آن، غیبی و از سـوی 
خـدا باشـد، امـا راه و مسـیر دگرگونـی، بـه مقتضای 

حـال بشـر اسـت، از ایـن رو آیـه تاکیـد دارد: 
»و لـو جعلنـاه ملـکا لجعلنـاه رجـا و للبسـنا علیهـم مـا 

یلبسـون.«)7( 
جـز بشـر نمی توانـد الگـوی تربیـت ربانـی و الهـی باشـد، حتی 
اگـر موجـودی غیبـی و فرشـته ای بخواهـد بـر زمیـن فـرود آیـد و 
راهنمـای بشـر گردد، می بایـد در راه و روش خاکی بگنجـد، تا بتواند 

در مـردم تاثیـر نهـاده، بشـر را اصـاح کند. 
اگـر بپذیریـم امام حسـین)ع( از آن رو که معصوم بـوده، تکلیف 
خاصـی داشـته و انگیـزه قیـام وی، قابـل فهـم و درک عقـل بشـر 
نیسـت، بـا نظریـه طبیعی و بشـری بودن اعمـال و رفتـار پیامبران و 
امامـان همخوانـی ندارد. گذشـته از ایـن امام در قیام، به خود بسـنده 

نکـرده، هـر کـه را آمادگی داشـت، فراخواند: 
»هر که به من نپیوندد، به رستگاری کامل نمی رسد.« 

امـام بـا سـخن خـود در پـی تحریـک مـردم و همت گماشـتن 
بـرای انجـام امـری فقـط غیبی نبـود، زیرا اگـر چنین بـود، تنها خود 
ی توانسـت بدان اقـدام ورزد امـا اگـر بـه دنبـال آن بود که هـر مقدار 
می توانـد - حتـی چنـد نفـر - بسـیج کند، معلـوم می شـود انگیزه ای 
جـز امـر غیبـی در کار بـود. امـام می خواسـت مـردم بـا او همراهـی 

کننـد و چنیـن شـد و 72 نفـر همـره او شـدند کـه همگی بشـر و غیر 
معصـوم بودنـد. اینـان آدمیـان خاکـی بودنـد کـه از منطـق و جنبـش 
و موضع گیـری امـام تاثیـر پذیرفتنـد. اگـر انگیـزه امـام غیبـی و غیـر 
قابـل فهـم بـرای انسـان عـادی بـود، چگونـه امام توانسـت اینـان را 

نماید؟  تحریـک 
انگیـزه غیبـی، قابـل فهـم بـرای مـردم نبـوده، چون بـه حکمت 
نامعقولـش می خواننـد و آن را عملیـات  و علـت آن پـی نمی برنـد، 
انتحـاری و افکنـدن خـود به هاکـت می داننـد، از ایـن رو نمی توانند 
بـا آن همراهـی کننـد و در ایـن راه جانفشـانی نماینـد. کمتـر کسـی 
پیـدا می شـود بـه خاطـر امـری نامفهـوم کـه حکمـت و فلسـفه آن را 
نمی دانـد، از جـان و مـال خـود در گـذرد، بلکـه بـدان ایمـان حقیقـی 
نخواهـد داشـت و دل و دینـش بـا آن نخواهـد بـود، امـا یـاران امـام 
جـان  از  اندیشـه،  و  تصـور  فـوق  رفتـه،  ایشـان  همـراه  داوطلبانـه 
گذشـتگی کردنـد! اگـر بپنداریـم قیـام، انگیـزه و علل غیبی داشـت و 
جـز معصـوم آن را نمی دانسـت، چگونه یـاران امام به آن تـن داده، به 

چنیـن سـطحی از فـداکاری رسـیدند؟ ! 

ب. امام قیام خود را وظیفه همگانی می دانست
نگـرش غیبـی بـا سـخنان امـام متضاد اسـت. بـه گفـت و گوها، 
خطبه هـا و فرمایش هایـی از امـام، در عاشـورا و پیـش از آن، در مکـه 
و جاهـای دیگـر بـر می خوریـم کـه تصریـح دارد جنبـش حسـینی، 
انگیزه هـای عقانـی و قابـل فهم بشـری داشـته، جامعـه می تواند آن 
را درک کـرده و بپذیـرد، چنـان کـه ایـن انگیزه هـا را می تـوان برابـر 

مردمـان مطـرح کـرد، کـه امـام ایـن کار را نمود. 
امـام سـخنان بسـیار دارد کـه در آن انگیزه هـای نهضت و سـبب 
قیـام خـود را بیـان کـرده، می کوشـد انگیزه هـای قابل فهمـی را ارائه 

دهـد )که خواهـد آمد(.  
در نامه هایـی کـه امـام بـرای کوفیـان نوشـت، بـه روشـنی از 

برپایـی عـدل و داد سـخن گفتـه اسـت: 
»پیشـوای عـادل، کسـی نیسـت جـز آن کـه سـنت را برپـا دارد. 
امامـت و خافت حـق ما بـود که دیگـران گرفتند و ما سـکوت کردیم 

مبـادا امـت دچار تفرقـه گـردد، اما ما بـه خافت سـزاواریم.« 
می کنـد  بازگـو  قیـام  بـرای  دیگـری  انگیـزه  فرمایـش  ایـن 
کـه: والیـت و امامـت و خافـت می بایسـت در دسـت صاحبـان و 
شایسـتگان شـرعی آن باشـد کـه امامـان معصوم اند، نه امثـال یزید و 
پیشـینیان وی! سـخن امـام روشـن و قابل طـرح برای همگان اسـت 
و مـردم می تواننـد پـی بـه ماهیـت قیـام ببرند، و ایـن دلیلـی دیگر بر 

ضـد نگـرش غیبی اسـت. 

ج. قیام عاشورا قابل پیروی است 
اگـر نگـرش غیبـی را بپذیریـم، دیگـر قیـام حسـینی نمی توانـد 
تاثیرگـذار و سـازنده برای بشـریت و انسانیت باشـد، زیـرا آن چه غیبی 
و ویـژه امامـت امـام اسـت، نمی توانـد آموزنـده بـرای مـردم و نسـلها 
باشـد و حتـی در ضمیـر و وجـدان معاصـران امام تاثیر بنهد، چه رسـد 
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به آن که اثر آن تا به حال باقی بماند! 
اگـر مـردم، فهـم عقانـی و بشـری از قضیـه ای نداشـته 
باشـند )چـه رسـد بـه آن کـه بگوییم حکمـی خاص بـوده( خود 
را مـورد خطـاب و مشـمول آن ندانسـته، از خـود می پرسـند: چه 
دلیلـی دارد بـا آن همصـدا و همنـوا شـوند یا چگونـه آن جریان 
می توانـد بـر مردمان عـادی تاثیر بنهـد و ایشـان را برانگیزاند؟ ! 

تاثیـر گـذاری منـوط بـر حفـظ جنبه بشـری قضیه اسـت. 
آری، انسـان متاثـر می شـود و بـر امام حسـین)ع( می گرید، 
امـا از قیـام او درس و عبـرت نمی گیـرد و آن را الگـوی رفتاری 
بـه شـمار نمـی آورد و نمی فهمد خـود نیز دارای مسـئولیت دینی 
- اجتماعـی اسـت، زیرا می پنـدارد آنچه امام انجـام داد، جریانی 
خـاص و موضوعـی ویژه بود، چنـان که پیامبر احـکام و تکالیف 
ویـژه ای داشـت، کـه حکمـی خـاص اسـت و احـدی نمی توانـد 
طبـق آن عمـل کنـد، حـال آن کـه نهضت حسـینی از بزرگترین 
عوامـل تاثیرگـذار و سـازنده بر جوامع اسـامی، و نسـلی پس از 
نسـل دیگـر بـوده، هنوز اثـر خود را نهاده، الگو و سـازنده اسـت، 
بـه خصوص در جنبه سیاسـی، کـه هرگونه سـلطه ظالمانه را رد 
کـرده، ذلـت و خـواری را بر نمی تابـد. همان خـواری و ذلتی که 

حاکمـان سـتمگر برای مـردم و جامعه می خواسـتند.
اگـر قیـام حسـینی، تکلیفـی غیبـی و خـاص ایشـان بـود، 
تاسـی  بـدان  پذیرفتـه،  تاثیـر  آن  از  نداشـتند  دلیلـی  دیگـران 
کننـد، امـا آنـان چـون خـود را مکلـف می دانسـتند احـکام الهی 
و شـریعت اسـامی را اجـرا کننـد، از نهضـت عاشـورا پیـروی 
کردنـد و خـود را سـزاوارتر از هـر کس بـرای از جان گذشـتگی 

و فـداکاری دانسـتند. 
وقتـی انسـانی چنـان بـا عظمـت، در راه اجـرای احـکام 
الهـی و زدودن خطـر انحـراف و گمراهـی امـت، جـان و مـال، 
خانـدان و عیـال خـود را فدا کند، چـرا دیگران، به کمتـر از این، 
فـداکاری و ایثـار ننماینـد؟ ! از ایـن رو جنبـش حسـینی، الگـو و 
سرمشـق دیگـران بـوده، همـه نهضتهـای رهایی بخـش، از این 
قیـام درس گرفتـه و هیـچ کدام انگیـزه آن را غیبـی و ویژه امام 

نمی دانسـتند. 

نقد روایات نگرش غیبی 
سـند  لحـاظ  از  نگـرش،  ایـن  استشـهاد  مـورد  روایـات 
مخـدوش اسـت. روایت سـید بن طـاووس در لهـوف، در مصـادر 
نخسـتین و پیـش از سـید یافت نمی شـود. لهـوف در پایان قرن 
هفتـم نوشـته شـده، در سـند روایـت، شـخصی اسـت کـه حتی 
نـزد سـنیان متهـم اسـت و اشـکال هایی بـر رجال روایـت دیگر 
هـم وارد اسـت. حتی اگر این روایات، مشـکلی در سـند نداشـته 
باشـد، مؤیـد نظریـه غیبـی نیسـت، زیـرا نهایـت آن اسـت کـه 
بگوییـم امـام می دانسـت پایان نهضـت، شـهادت وی و یارانش 
اسـت و )بـر حسـب روایـت کامل الزیـارات( می خواسـت به مردم 

بفهماند شـهید خواهد شـد و اینـان نیز اگـر می خواهند همراهی 
کننـد، بداننـد بـه شـهادت خواهند رسـید، اما اعام ایـن مطلب، 
بـا اعتقـاد به نگـرش غیبی متفاوت اسـت. چه بسـا کسـی بداند 
پایـان قیامش کشـته شـدن اسـت، اما انگیـزه اش اهدافی باشـد 
کـه توسـط هـر مسـلمانی قابـل اجراسـت، گرچه دسـت یابی به 
آن، بسـته به شـهادت باشـد، که مفهومی عقانـی و قابل درک 
اسـت. بسـیارند کسـانی کـه دسـت به انقـاب و قیـام می زنند با 

ایـن کـه می داننـد سرانجامشـان مرگ و شـهادت اسـت. 
ادعـا  آنچـه  بـر  روایـات مـورد اسـتدالل نگـرش غیبـی، 
می شـود، داللـت نـدارد زیـرا، انگیـزه قیـام بـرای همـگان قابل 
درک و فهـم اسـت کـه عبـارت اسـت از: حفـظ اسـام از هـر 
خطـر تهدیـد کننـده، و ایـن نیـز منـوط بـه اقدامـی دشـوار و 
سـنگین بـوده، جـز آنـان کـه قلبشـان ماالمـال از ایمان اسـت، 
قـادر بـه انجـام آن نیسـتند زیـرا اقدامـات مشـکلی از جملـه از 

جـان گذشـتگی و ایثـار دار و نـدار را می طلبـد. 
روایـات مزبـور داللـت دارد امـام می دانسـت یا آمـاده بـود 
فرجامـش شـهادت باشـد، چنان کـه به همگان - حتـی آنان که 
بـه او نپیوسـتند - می فرمـود: پایان این راه، شـهادت اسـت. اگر 
می توانیـد و آمادگـی شـهادت در راه خـدا را داریـد، بسـم اهلل، و 
گرنـه، دشـمنان فقـط مـرا می خواهند. ایـن مطلب را حتی شـب 
دهـم محـرم بـه یارانـش فرمـود و دسـتور داد چـراغ را خاموش 
کننـد تـا هـر کـه می خواهـد، بـرود، امـا این بـدان معنا نیسـت 
کـه امـام حق انتخـاب راه و مقصد نداشـت و سرنوشـتی ویژه و 
محتـوم و جبـری داشـت. امـام آگاهانـه و بـه انتخـاب خویش و 
بـه سـبب اهـداف دینی که داشـت، دسـت به قیام زد و شـهادت 

پذیرفت.  را 

معنای صحیح تفسیر غیبی 
قیـام حسـینی، بسـیار عظیـم بود، گرچـه انگیـزه و علل آن 
قابـل فهـم بـود و همـگان می دانسـتند این قیـام در پـی تربیت 
دینـی و رشـد بینش بشـر برای رسـیدن بـه مرحله ای اسـت که 
بتوانـد بـار سـنگین مسـئولیت را بـر عهده گیـرد و چـون امام و 
یارانـش، از جـان گذشـتگی کنـد. پس مسـئله، قابل فهـم برای 
بشـر و در ارتبـاط بـا تکلیـف حفـظ اسـام و دفـع خطرهایـی 
بـود کـه دیـن را تهدیـد می کـرد. در ایـن صـورت نمی تـوان به 
بهانـه آیـه »و ال تلقـوا بایدیکـم الـی التهلکـة « بـر امـام ایـراد 
گرفـت، زیـرا ایـن اصول در برابـر اموری اهم )حفـظ دین( رنگ 

می بـازد. 
حفـظ دین وظیفـه ای همگانی بـوده، مختص امـام معصوم 
نیسـت و هر که قدرت و امکانات بیشـتری داشـته باشـد، بیشـتر 
تکلیـف دارد کـه دیـن را پـاس بـدارد حتـی اگـر خـون خـود و 
یارانـش در ایـن راه ریخته شـده، موقعیت اجتماعـی اش در خطر 
قـرار گیـرد. یـاران پیامبـر و ائمـه در ایـن راه، خـون خـود را در 

امام برای بیان و 
حل مشکل حقیقی 

مردم راه حل تغییر 
حکومت را پیشنهاد 

می کرد و بیان 
می نمود قیامی که 
بدان دست خواهد 

زد، در پی سرنگون 
کردن حکومت 

جائر است، اما به 
خاطر پیاده کردن 

احکامی که روح 
اسالم به شمار 

می آید و جز قیام 
و برپایی حکومت، 

راهی نیست که 
بتوان رسالت را به 

سرانجام رساند.
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جنگ هـا و غـزوات از کـف داده، در مقـام تثبیت و تاسـیس دین و 
رسـالت، جـان فشـانی کردنـد، چنان که امـام حسـین)ع( برای 
ابقـای آن و دفـع تهدیدهـا و خطرهـا کوشـیده، امـت را از 
گفته انـد:  رو  ایـن  از  بازداشـت.  کجـروی  و  گمراهـی 
اسـام را محمـد)ص( بـه وجـود آورد و حسـین)ع( 
مانـدگار کرد. کاری چنین سـترگ و بـاز دارنده 
از کـژروی، جـز از امـام بـر نمی آمـد. از این رو 
در عالـم غیـب مقـدر بود امـام بدان دسـت یازد و 
ایـن چنین شـد که ایـن قیام، بـر تمامـی اقدامات 
اصاحگرایانـه پیامبـران و صالحـان، برتـری یافـت، 
چـون باالتریـن میـزان از خـود گذشـتگی و ایثـار را بـه 
نمایـش گذاشـت و مـورد عنایت خاص در عالـم غیب بود. 
نقـش غیـب در قیام حسـینی بدین حد که بر شـمردیم، 
محـذوری نداشـته، انگیزه هـا و علـل آن را از دایره بشـری بیرون 

نبـرده، قابـل فهـم بوده، از نظر بشـر معقـول به شـمار می آید. 
در ایـن بـاره و بـه عنـوان نمونـه زنـده، وضع کنونـی برخی 
کشـورها را می تـوان مثـال زد کـه ظلـم و سـتم چنـان فراگیر 
شـده کـه امـکان هـر گونـه قیـام و اعتـراض گسـترده یـا 
حتـی محـدود را گرفتـه اسـت و هیـچ کـس نمی توانـد در 
برابـر ایـن وضـع، شـوریده و خیـزش کنـد مگـر آن که 
تربیت شـده یـا الهـام گرفته از مکتب حسـینی باشـد. 
بنابراین، مقصود، انسـان های اسـتثنایی هسـتند 
کـه از عالـم غیـب بدانـان الهـام شـود دسـت به قیام 
زننـد. امـام حسـین)ع( در راه کربـاگاه دچـار حالتـی 
گـروه  ایـن  منـادی می گویـد:  شگفت شـده، می شـنید 

می رونـد و مـرگ پشت سـر آن هاسـت! )8( 
ارتبـاط امـام بـا عالـم غیـب، ثابـت می کنـد او انسـانی کامـل 
و معصـوم بـود و مـورد عنایت خـاص عالـم غیـب و مـاورا بـود، حتـی 
پیـش از قیـام، چنـان که در نصوص دینی اسـت: حضـرت آدم و دیگر 
پیامبـران، بـر حسـین)ع( گریسـته اند، نیـز فرشـتگان آسـمانی گریـه 
کرده انـد. ایـن احادیـث می فهمانـد قیـام حسـینی، بیشـتر از آن کـه 
ریشـه و اثـر در حیـات بشـری داشـته باشـد، در آسـمان و ملکوت جا 
دارد. فـداکاری و از جـان گذشـتگی او در راه خدا، ارزشـمندترین عمل 
انسـانی، در پیشـگاه خـدا بـه شـمار می آیـد کـه هیـچ پیامبـر و وصی 
بـدان توفیـق نیافتـه اسـت و لـذا در عالـم غیـب مـورد عنایت خـاص 

قـرار گرفته اسـت. 

2. تفسیر سیاسی 
دومیـن نظریـه و تحلیـل قابـل پذیـرش، انگیزه هـای سیاسـی 
اسـت. بنابرآن قیام حسـینی، اقدامی بشـری اسـت و اهدافی اجتماعی 
- سیاسـی دارد، کـه عبارت اسـت از: دسـت یابی به خافـت و بر پایی 

حکومـت الهی و اسـامی. 
هـدف امـام، زعامـت و رهبـری الهـی و برگردانـدن حقـی کـه 

غصـب شـده بـود می باشـد. 
بـه  دسـت یابی  بـرای  امـام  می گوینـد:  نگـرش  ایـن  مدافعـان 
و  اندیشـوران  بـود، چنـان کـه  برنامه ریـزی کـرده  هـدف خویـش، 
خردمنـدان بـرای هـر اقـدام و فعالیت اجتماعی نقشـه می کشـند. امام 
در پـی حکومت بـود و مقدماتـی کـه تـدارک دیـده بـود، او را بدیـن 
هـدف می رسـاند. از ایـن رو انقـاب حسـینی بـر ضـد سـتم و طغیان 
و باطـل و بـه منظـور سـرنگون کـردن حکومت بـود. امـام از آغـاز و 
بـه هنـگام خـروج از مدینـه به سـمت مکـه و عـراق، در این اندیشـه 
بـود و بـا حسـاب عـادی می دانسـت بر حکومـت دسـت خواهد یافـت، 
چنـان کـه پیامبـر)ص( می دانسـت در جنـگ احـد - بـا نقشـه ای که 
کشـیده وتدارکاتـی کـه آمـاده کـرده پیـروز خواهد شـد، اما به سـبب 
پیشـامد سـوء، مسلمانان شکسـت خوردند. امام حسـین)ع( هنگامی که 
بـه سـوی عراق بـه راه افتـاد، ماننـد پیامبـر)ص( بود که بـرای جنگ 
احـد می رفت یاچـون امـام علـی)ع( بـود کـه برای جنـگ بـا امویان و 
معاویـه بـه صفیـن می رفت. همـان انگیـزه و هدفی که امـام علی)ع( 

داشـت، امـام حسـین)ع( را وادشـت به عـراق بـرود. 
از زمـان امـام حسـن)ع( و پـس از آن، شـیعیانی در عـراق بودنـد 
کـه امـام را دوسـت می داشـتند و تربیت شـدگان مکتب امـام علی)ع( 
بودنـد. اینـان امـام را بـه انقـاب و سـرنگون کـردن رژیـم حاکم فرا 
می خواندنـد و آمـاده بودنـد در رکاب امـام بجنگنـد. از ایـن رو امـام 
انگیـزه ای معقول داشـت و چـون جد و پدر بـرای برانـدازی نظام کفر 
و دسـت یابی بـه حکومـت، به راه افتاد، اما مشـیت الهی و پیشـامدها و 
دگرگونی هایـی کـه رخ داد، امـام را از رسـیدن به اهدافش باز داشـت، 
چنـان کـه امـام علـی)ع( بر اهدافـش در جنـگ صفین دسـت نیافت، 
بلکـه نتیجـه جنـگ برخاف اندیشـه و نقشـه امـام بود و بـه پیروزی 

معاویـه، و پیدایـش خـوارج و پـس از آن، جنگ نهـروان انجامید. 

نقد نگرش سیاسی 
ایـن نظریـه آن گونـه کـه مطـرح شـد، درسـت نبـوده و نیازمنـد 

تصحیـح و پـاک سـازی اسـت. 
معتقـدان ایـن نظریـه نمی گوینـد کـه امـام، سـلطه طلب و در پی 
حکومـت و امـارت بـود، زیرا چنیـن ادعایی خـاف منطق امـام بوده، 
متناسـب مقـام و شـان واالی ایشـان نیسـت، بلکـه مقصودشـان این 
اسـت کـه امـام در صـدد تصـدی حکومت بـود تـا احـکام خـدا را اجرا 
کنـد، زیـرا اجـرای احـکام الهـی جـز بـا تصـدی خافـت و حکومـت 
ممکـن نبـود. از ایـن رو هدف سیاسـی امام، انگیزه ای شـرعی داشـت 
و براسـاس تکلیـف دینـی بـود. او می خواسـت به مسـئولیت رهبـری 
خـود عمـل کنـد، چنان کـه پیامبـر، حکومـت مدینـه و مکـه را برای 
اقامـه حکومـت اسـامی می خواسـت نـه این کـه می خواست سـلطان 

و حاکم باشـد. 
امـام می خواسـت حکم خـدا را برپـا کند کـه مسـتلزم آن بود ولی 
امـر مـردم باشـد، چنان که ولـی امر تشـریع و قانونگذاری بـود. چنین 
ولـی تشـریعی می بایسـت والـی بـوده، زمـام امـور را بـه دسـت گیرد 
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و مبسـوط الید)صاحـب اختیـار( باشـد تـا بتواند کارهـای الزم را 
بـه فعلیـت رسـانده، بـه مسـئولیت رهبری عمـل کنـد. بنابراین 
بـه انگیـزه انجـام تکلیف شـرعی و بـر دوش گرفتن مسـئولیت 

امامـت، در پـی حکومت بود. 
آغـاز  از  امـام  می افزاینـد:  سیاسـی  نگـرش  بـه  معتقـدان 
حرکـت، وصـول بـه ایـن هـدف )بـه دسـت گیری حکومـت و 
برگردانـدن آن به صاحبان شـرعی اش( را دنبـال می کرد و مانند 
هـر انسـانی بـرای دسـت یابی بر هـدف خود نقشـه کشـیده بود 
امـا در راه وقتـی بـه عراق رسـید و در نتیجه برخـی اتفاقات، امر 
بـر عکـس شـد و امـام فهمیـد بـه هدفـش نمی رسـد و کوفیان 
تغییـر عقیـده داده انـد، سرنوشـت امـام بـدان وضـع فاجعه آمیـز 

دچـار شـد کـه شـاهد بودیـم. امـام علـی)ع( می فرماید: 
»عرفت اهلل سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود.« )9( 

چـون امـام نقشـه کشـید، مسـتلزم آن نیسـت کـه حتما به 
هـدف برسـد، چنـان که امام بـرای نابـودی تخت و تـاج معاویه 
و شکسـت وی در صفیـن نقشـه کشـید، امـا نتیجـه بـه نفـع 
معاویـه بـود، زیـرا بـازی قـرآن بر سـر نیـزه کـردن را اجـرا کرد. 
امامـان در فعالیـت اجتماعـی خـود، بشـر بودنـد )مگـر در 
برخـی حـاالت کـه مرتبـط بـه عالـم غیـب می شـدند( از ایـن 
رو گاه در رسـیدن بـه هـدف خـود، موفـق و گاه ناموفـق بودند. 
شکسـت ایشـان بدان معنا نیسـت که فکر و اندیشـه ای در سـر 
نداشـتند و برنامـه ریـزی نکـرده، شـرایط و مقدمـات را فراهـم 
نیـاورده بودنـد، بلکـه پیشـامدهای سـوء آنـان را از وصـول بـه 

هـدف و نتیجـه بـاز می داشـت. 

امتیاز نگرش سیاسی بر غیبی 
الف. تفسـیر سیاسـی، نهضت را مسـئله ای اجتماعی و قابل 
فهـم بـرای عمـوم قـرار می دهد، نـه قضیـه ای غیبـی و مبهم و 

خـاص معصوم. 
ب. ثابـت می کنـد نهضـت، مذهبـی و دینی بود و به سـبب 
مسـئولیت اسـامی و تکلیف سیاسـی )کـه متوجه هر مسـلمان 
اسـت( انجام شـد، و هدفی مشـخص داشـت که به دسـت گیری 
حکومت باشـد، چنـان کـه معلـوم می گـردد تصـدی حکومـت از 
احـکام اصولـی اسـت. دیـن فقـط مجموعـه تکالیـف و احـکام 
فـردی مثـل نمـاز و روزه نیسـت، بلکـه مسـئولیت ها و تکالیـف 
دیگـری هـم دارد، از جملـه مسـئولیت های سیاسـی. بنابـر ایـن 
مسـلمان چنـان کـه روزه می گیـرد و نمـاز می گـزارد، مکلـف 

اسـت در تحقـق حاکمیـت الهـی هم بکوشـد. 
امـام در پـی انجام ایـن تکلیف بـود. امام می توانسـت مانند 
بقیـه فقـط به انجـام تکالیف شـرعی فردی بسـنده کنـد و زنده 
بمانـد و جنبه هـای سیاسـی و اجتماعـی را وا نهـد، امـا از آن رو 
کـه فعالیت اجتماعی سیاسـی از واجبات مهم و اساسـی شـرعی 
اسـت، جـان و مـال و اهـل و عیالـش را در این راه فداکـرد. کار 

امـام در مقابل سـعی سـاطین بود که می کوشـیدند مـردم را از 
فعالیت سیاسـی بـاز دارنـد و بباوراننـد کـه دیـن از سیاسـت جدا 
اسـت. ایـن شـگرد از زمـان امویان بـه کار گرفته شـد، نه آن که 
چیـز تـازه ای باشـد. حاکمـان جـور می خواسـتند حکومـت ملک 
طلـق خودشـان باشـد و هیـچ مزاحمـی نداشـته باشـند کـه بـه 
انگیـزه دینـی و انجام تکلیف شـرعی، اینـان را زیر نظـر گرفته، 

تیـغ نقد و انتقـاد را برگردنشـان نهد. 

دلیل های نگرش سیاسی 
1. فرسـتادن مسـلم بـه کوفـه. اگر امـام در پی شـهادت بود 
و می دانسـت فرجامـش مـرگ اسـت، چـرا مسـلم را بـه کوفـه 
فرسـتاد؟ ! امـام می خواسـت پـی بـه وضـع و حـال مـردم ببرد. 

مسـلم گـزارش داد: 
»وارد بر لشکری آماده خواهی شد.« )10( 

فرسـتادن مسـلم بـدان معناسـت کـه امـام گمـان بسـیار 
داشـت دعـوت کوفیان، واقعی و جدی باشـد و زمینـه نبرد برای 

نابـودی نظـام حاکـم فراهم باشـد. 
2. سـخنان امـام کـه می نمایانـد هدف 

داشت.  سیاسـی 
طبری می گوید که امام فرمود: 

پیامبـر،  اوصیـای  و  بیـت  »اهـل 
سـزاوارترین مـردم بـرای جانشـینی پیامبـر 
ورزیـده،  حسـادت  مردمـان  امـا  بودنـد، 
حقشـان را غصـب کردنـد و مـا بـه خاطـر 

جلوگیـری از تفرقـه، دم فـرو بسـتیم امـا می دانسـتیم خـود بـه 
خافت سـزاواریم...من فرسـتاده خـود را بـا ایـن نامـه به سـوی 
نبـی  سـنت  و  خـدا  کتـاب  بـه  و  می فرسـتم  ]کوفیـان[  شـما 
می خوانـم. سـنت مـرده و بدعـت زنـده شـده اسـت. فرمانـم را 
بشـنوید و بـه گفتـه ام عمـل کنیـد تـا بـه راه درسـت هدایتتـان 

 )11( کنـم.« 
ایـن نوشـته می فهمانـد امام در پی رسـیدن بـه حکومت بود 
و می خواسـت رژیـم ظالم را سـرنگون کند و حق از دسـت رفته 
را بازسـتاند، زیـرا پیـاده کردن احـکام الهی و شـریعت، راهی جز 

به دسـت گرفتن حکومت نداشـت. 
3. در نامه ای دیگر نوشت: 

»مسـلم در نامـه اش بـه مـن خبـر داده کـه شـما ]کوفیان[ 
بـر رای و نظرتـان اسـتوارید و بـرای یـاری مـا گـرد آمده ایـد، 
تاحقمـان را بسـتانیم...«.  )12( »بـه زودی رو بـه سـوی شـما 
خواهـم نهـاد. بـه جانم سـوگند که پیشـوا کسـی نیسـت جز آن 
کسـی کـه بـه قرآن عمل کنـد و عـدل را به پـا دارد و دین حق 

را بپذیـرد و اصـاح ورزی کنـد.« )13( 
مقصـود امام آن اسـت که پیشـوای کنونی )یزید( شـخصی 
صالـح و برپادارنـده عدالـت نیسـت و من که چنیـن هدفی دارم، 



64 سال دوم / شماره دهم    /

سـزاوار حکومـت و رهبـری ام تـا قـرآن و سـنت را بـه پـادارم و 
عدالـت را برقـرار کنـم. 

4. در خطبـه روز عاشـورا کوفیـان پیمـان شـکن را 
سـرزنش نمـود و فرمـود: 

»از مـا یـاری خواسـتید و ما به شـتاب آمدیم 
اما بر ما شمشـیر کشـیدید و آتشـی را که برای 
دشـمنان مـا افروختـه بودیـد بر سـر مـا ریختید 
و همـراه دشـمنان شـدید. دیگـر امیـدی به شـما 

نیست «.  
مدینـه  از  وی  هجـرت  می رسـاند  امـام  سـخن 
بـا هـدف برپایـی حکومـت عـدل، بـه درخواسـت مـردم 
بـود. تمامـی شـواهد بـر شـمرده، نگـرش سیاسـی را تایید 
می کنـد. عامـه مجلسـی در جلـد 45 بحـار بـه نقـل از تنزیه 
االنبیـای سـید مرتضـی، مطالبـی را نقـل می کند که بـر این نگرش 

تاکیـد دارد: 
»عـذر امـام برای خـروج از مکه با اهل و عیـال و حرکت به 
طـرف کوفـه چـه بـود- در حالی کـه دشـمنان بر آن جـا چیره 
بودنـد و امیـر مبسـوط الیـد یزیـد در آن جـا بـود عـاوه که 
امـام برخـورد خائنانـه کوفیـان با پـدر و بـرادرش را دیده 
بـود، نیـز کسـانی امـام را از رفتـن بـاز می داشـتند و 
امـام از کشـته شـدن مسـلم خبـر دار شـد، اما بـاز با 
گروهـی انـدک در مقابـل لشـکری عظیم، دسـت به 
قیـام زد و بیعـت و امـان را نپذیرفـت... عـذر امام آن 
بـود که گمان بسـیار داشـت به حـق خود خواهد رسـید 
و تکلیـف شـرعی وی بـود چنیـن قیام سـخت و سـفتی 
کنـد. امام به سـبب پیمـان و عهد کوفیـان عازم آن دیار شـد... 
امـا گمـان نمی بـرد کوفیـان عهد شـکنند و دسـت از یـاری اهل حق 

بکشـند و آن امـور بـاور نکردنـی پیش آیـد...« )14(

نقد نگرش سیاسی
بـه رغـم امتیـازات ایـن نگرش و شـواهدی که در دسـت اسـت، 

نمی تـوان بدیـن نگـرش معتقـد بـود، بـه دلیل: 
1. برخـی از شـواهد ذکـر شـده، می توانـد مطابـق نظریـه سـوم 
)نگـرش رسـالت دینـی( هـم تفسـیر شـود. مدلـول این نصـوص این 
اسـت کـه امـام پیوسـته می فرمود: حـق باید به دسـت اهلـش برگردد 
و حاکمیـت و خافـت از آن شایسـتگان اسـت و حاکمـان کنونـی، 
ظالمانی انـد کـه کتـاب خـدا و عدالـت را بـه پـا نمی دارنـد و می بایـد 
سـرنگون شـوند- اما سـخن امام بـدان معنا نیسـت که انگیـزه واقعی 
ایشـان منحصـرا آن بـود کـه بر حکومـت دسـت یابد و نمی دانسـت یا 
گمـان نمی بـرد شـهید خواهد شـد- بلکه امام می خواسـت امـت را در 
طـول تاریـخ، در مسـیر صحیح قـرار دهـد و به حرکت خویـش معنای 
معقولـی بدهـد و محتـوا و انگیـزه اسـامی اش را در قالـب انگیـزه 

سیاسـی بیـان کند. 

مشـکل جامعـه آن روز جنبـه سیاسـی و اجتماعـی داشـت، نـه 
این کـه مـردم در اجـرای احکام شـرعی فردی مشـکل داشـته باشـند، 
زیـرا روزه و نمـاز و حـج و...بـه جـا می آورنـد و معاویـه بـر فـراز منبر 
مسـجد کوفـه گفـت: ای مـردم! بـرای روزه و نمـاز و حـج و...با شـما 
نجنگیـدم. )15( بلکـه حکومـت و رهبـری منحـرف، مشـکل مـردم بود 
کـه در درازمـدت بـه مسـخ رسـالت و دیـن، حتـی در احـکام فـردی، 
بـرده، می دانسـت تمامـی  ایـن مشـکل  بـه  امـام پـی  می انجامیـد. 
شـریعت را دسـتخوش تحریـف و بدعت خواهـد کـرد، از ایـن رو برای 
آن کـه از ایـن وضـع جلوگیـری کند و راه اصاح را نشـان دهـد، دم از 

حکومـت و زعامـت زد.
امـام بـرای بیـان و حـل مشـکل حقیقـی مـردم راه حـل تغییـر 
بـدان  کـه  قیامـی  بیـان می نمـود  و  پیشـنهاد می کـرد  را  حکومـت 
دسـت خواهد زد، در پـی سـرنگون کـردن حکومـت جائـر اسـت، امـا 
بـه خاطـر پیـاده کـردن احکامـی کـه روح اسـام بـه شـمار می آید و 
جـز قیـام و برپایـی حکومـت، راهـی نیسـت کـه بتـوان رسـالت را به 

سـرانجام رسـاند. 
بنابرایـن، مطـرح کـردن حاکمیـت و این کـه حاکـم می بایـد بـه 
کتـاب خـدا عمـل کنـد و عدالـت را بـه پـا دارد، راه و عنوانـی بـرای 
انقـاب دینـی اسـت )گرچـه بدانـد بـه حکومـت نمی رسـد و شـهید 
می شـود(.  امام می خواسـت امت آگاه شـود که ریشـه خطر کجاسـت 
و اگـر وضـع کنونـی ادامـه یابـد، کار بـه کجـا خواهـد کشـید. وظیفه 
امـام آگاه کـردن مـردم و مطـرح کردن حـق خافت بـرای معصومان 
بـود هـر چنـد در راه انجـام ایـن وظیفـه بـه شـهادت برسـد. بنابراین 
سـخنان امـام نمی فهمانـد وی فقـط برای رسـیدن به حکومت نقشـه 

می کشـید و هدفـی دیگـر نداشـت.
2. نگـرش سیاسـی بـا سـخنانی دیگـر امـام همخوانـی نـدارد 
)ماننـد: شـاء اهلل ان یـراک قتیـا و..(. گرچه معتقدان نگرش سیاسـی 
کوشـیده اند در سـند ایـن روایـات تردید ایجاد کننـد، اما بایـد گفت باز 
شـواهد دیگـری بـر شـهادت هسـت، چنـان کـه هـر ناظـر آگاهـی، 

فرجـام وضـع موجـود را چنـان می دیـد.
اگـر امـام فقـط بـه حکومـت می اندیشـید و گمـان یـا علـم بـه 
پیـروزی داشـت، نقش زنـان و کودکانی کـه همراه برد چـه بود؟ بلکه 
چنـان کـه در آخریـن و سـومین نگـرش خواهیم گفت به همـراه بردن 
اهـل و عیـال بـرای آن بـود که امـام احتمال مـی داد یا علم داشـت به 
شـهادت می رسـد )و بـه حکومـت نمی رسـد و اصـا در پـی حکومت 
نبـود( و می خواسـت افـکار عمومـی را تحـت تاثیـر قرار دهـد و اعتبار 
حاکمـان را سـاقط کنـد، تـا مظلومیت امام آشـکار شـده، همـگان پی 

بـه ماهیـت پلیـد و غیر انسـانی دشـمن ببرند.
چنـان کـه باید گفت اگـر هدف امام)ع( فقط سیاسـی بـود، وقتی 
دانسـت مسـلم کشـته شـده و همگی دسـت از حمایت وی برداشته اند 
می بایسـت از راه برگـردد، امـا به حرکت خـود ادامه داد، چنـان که اگر 
از آغـاز می دانسـت قیـام وی نتیجه بخـش نبـوده، وی را بـه حکومت 



/  مهر و آبان  6595

نمی رسـاند، دسـت از قیـام می شسـت، بـه ویـژه کسـانی ماننـد 
فـرزدق بـه امام اطـاع دادند که مردم در دل ایشـان را دوسـت 
دارنـد، امـا در عمـل بر ضـد وی انـد، و امام گفتـه وی را تکذیب 

نکرد. 
چـون امـام بـاز نگشـت، معلـوم می شـود هدفـی بزرگتر از 
دسـت یابی بـر تخـت و عـرش داشـت. وی فقـط بـه آن مقطـع 
زمانـی نمی اندیشـید بلکـه می خواسـت کاری کند کـه در تمامی 
زمانهـا و تاریـخ امت ماندگار باشـد )کل یوم عاشـورا و کل ارض 

کربا(. 
در برخـی فرمایش هـا، امـام علت خروجش را، قصد کشـتن 
وی توسـط امویـان می دانـد و می فرمایـد حتـی اگـر بـر پـرده 
کعبـه آویـزان شـود، او را خواهنـد کشـت- )16( یعنی امـام برای 
حفـظ جـان خویـش و حمایـت از اهـل بیتـش، مدینـه را تـرک 
می کنـد. پـس ابتـداء در صدد دسـت یابی بـر حکومت نیسـت و 
علت خـروج را چنیـن نمی گویـد، بلکـه فشـار بـه خـود را جهـت 

بازگـو می کند.  بیعـت  
اگـر چنان باشـد که معتقـدان به نگرش سیاسـی می گویند، 
امـام می بایسـت قیـام می کـرد، چـه امویـان می خواسـتند او را 
بکشـند یـا نمی خواسـتند- یعنـی امـام دو گزینـه بیش نداشـت: 
بـه دعـوت نامه هـای کوفیـان لبیـک نمی گفـت و امـت را بـه 
حـال خـود می گذاشـت و بـه هنـد یـا یمن و یـا هر جـای دیگر 
می رفـت )کـه بـر خـاف شـرع و مسئولیت شـرعی و ترجیـح 
سـامت فـرد بـر سـامت جمع بـود( یـا به شـهادت می رسـید 
و از ایـن راه هـدف تاریخـی اش را محقـق می سـاخت، چنان که 
شـواهدی دیگـر - جـز آنچـه بـر شـمردیم - هسـت کـه امـام 
شـهادت را نصب العیـن خود قـرار داده، تمام هدفش - یا دسـت 
کـم یکـی از دو هدفـش - شـهادت بـود )اگـر تقدیـر الهـی بـر 

پیـروز نشـدن وی بود(.  

3. تفسیر رسالت دینی 
نظریه دوم، رسـالتی سیاسـی را برای امام بر شـمرد- یعنی 
برپایـی حکومـت الهـی، امـا گفتیم ایـن نگرش - بـه رغم نقاط 
مثبتـی کـه دارد - تمـام واقعیـت نهضت حسـینی نیسـت، بلکـه 
تفسـیری جزئـی و مرحلـه ای اسـت کـه انگیـزه قیـام را محدود 
می کنـد، گرچـه انگیـزه ای شـرعی و درسـت اسـت و می تـوان 
بـرای آن جانفشـانی کـرد، اما معتقدیـم امام هدفی برتـر و فراتر 

داشـت کـه پـس از ذکـر مقدماتی، بـدان اشـاره می کنیم. 

الف. تبدیل مفاهیم ذهنی به ایمان قلبی 
اندیشـه ها و ارزشـهای دینـی و انسـانی اگـر فقـط مفهوم و 
نظریـه و در چارچـوب ذهـن و عقـل و ادراک باشـد، نمی توانـد 
حرکـت آفریـن باشـد. بنابراین می بایسـت از عالـم ادراک ذهنی 
بـه قلـب و عاطفـه و وجـدان آیـد، زیرا قلب اسـت کـه حرکت زا 
اسـت، نـه عقـل مجـرد. آن چـه روان شناسـان »حـب ذات « و 

خویشـتن دوسـتی می نامند و محرک اساسـی هر چیزی اسـت، 
شـوق و دوسـتی و عاطفـه اسـت، نه فقط اندیشـه. 

هـر چقـدر هم کـه فکر و اندیشـه، درسـت و سـالم و قوی 
جامعـه شـود  دگرگونـی  باعـث  و  تاثیرگـذار  نمی توانـد  باشـد، 
مگـر آن کـه بتواند در سـرای وجـدان فردی جـا کنـد. از این رو 
پیامبـران توانسـتند تاریـخ بشـریت را تغییـر دهنـد، اما فاسـفه 
نتوانسـتند، زیـرا فقط اندیشـه و اسـتدالل و اصطـاح دارند، که 
گرچـه گاه کمتـر از سـخنان پیامبـر نیسـت، امـا چـون فقـط با 
عقـل سـخن می گوینـد و نمی تواننـد از عالـم عقـل بـه عالـم 
قلـب آینـد، نمی تواننـد احساسـات و وجـدان و فطـرت آدمیـان 

را برانگیزنـد. 

ب. الگوهای تربیتی محسوس 
آدمـی از آن رو کـه حسـی اسـت، بیشـتر از محسـوس اثـر 
می پذیـرد )تـا معقـول( و از الگویـی محسـوس کـه برابـر خـود 
دارد، بیشـتر درس می گیـرد تـا مفهومـی عقلی. اگـر می خواهید 
مفهومـی مثـل امانـت داری، برابـری یـا فـداکاری را بـه کسـی 
بیاموزیـد، گاه مفهـوم آن را توضیـح می دهیـد و می گوییـد جـزء 
صفـات پسـندیده اسـت، یا ضـد آن چـه پیامدهای سـوئی دارد، 
و گاه بـرای وی انسـانی را نمونـه می آوریـد کـه ایـن صفـات 
پسـندیده را داشـته اسـت و ثمـرات آن را - هـم خـود و هـم 
دیگـران - دیده انـد. در ایـن صـورت، تاثیر بیشـتری بر شـنونده 
گذاشـته، در تربیـت وی موفق تریـد، زیـرا برابـر خویـش الگویی 
انسـانی می یابـد )شـنیدن کـی بود ماننـد دیدن( ایـن حالت بدان 
سـبب اسـت که آدمی، گرایش حسـی دارد. از ایـن رو امامان بر 

تربیـت عملـی و عینـی تاکیـد دارند: 
»کونوا للناس دعاة بغیر السنتکم.« )17( 

اگـر پیامبـران و امامـان بـه میـزان بسـیاری در دعوت خود 
موفـق بوده انـد، از آن رو اسـت کـه نمونـه عینـی انسـانهای 

بوده انـد.  شایسـته 

پ. بیماری خمود و فسردگی 
پیشـتر گفتیـم اگـر دیـن بخواهـد دگرگونـی اجتماعـی بـه 
وجـود آورد، مطابـق طبـع و راه بشـر و ابـزار انسـانی اسـت نـه 

غیبی:  راه هـای 
للبسـنا علیهـم مـا  »ولـو جعلنـاه ملـکا لجعلنـاه رجـا و 

 )18( یلبسـون.« 
و  دوسـت داران  دل  در  آغـاز،  در  انقابـی  هـر  طـرف  از 
هـواداران خـود جـا و جاذبـه دارد و ایـن شـوق و اشـتیاق آنـان 
را بـه جانبـازی بـرای تحقـق آرمان هـای انقـاب فـرا می خواند 
امـا بـا پیـروز شـدن انقـاب نقـاط ضعف روحـی بشـری ظهور 

می شـود.  ایسـتایی  و  باعث خمـود  و  می کنـد 
علـت وجـود نقـاط ضعـف، ترکیـب سـاختاری آدمـی، از 
نفـس  اسـت، چنـان کـه وی  گرایش هـای فرشـی و عرشـی 

امام برای نمایاندن 
شدت و حدت رذالت 

و پستی حاکمان، 
و برای آگاهی و 

ارتقای بینش مردم، 
نیز زدودن غبار از 

چهره دین، حتی طفل 
شیرخوارش را با 

خود به میدان جنگ 
برد، چنان که به 

هنگام نبرد، عمامه 
رسول خدا را بر سر 

نهاد و به شکل و 
شمایل ایشان بود، 
تا عینا نشان دهد 

پیرو خط
 رسول خداست. 
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مطمئنـه و امـاره را بـا هـم دارد کـه گاه گرایش هـای فرشـی 
بـر وی چیـره شـده، فتـرت و رخوت بـر وی دسـت می دهد، 
در نتیجـه اراده وی ضعیـف شـده، از پس حل مشـکات 
بـر نمی آیـد، چنـان کـه ممکـن اسـت دل و دینـش 
بـر بـاد رود. گاهـی این رخوت هـا در افراد اسـت 
ولـی گاهـی این رخـوت امت را فـرا می گیرد. 
نگـرش شـهید صـدر از مجمـوع آنچـه 
گذشـت، می تـوان بـه نگـرش سـومی در بـاره 
اهـداف و انگیزه هـای قیـام حسـینی دسـت یافت 
که شـهید سـید محمـد باقر صـدر بدان معتقـد بود. 

اسـت:  گفته  وی 
»امـام حسـین بـا خطـر خمـود و ایسـتایی جامعـه 
اسـامی رو در رو شـده بـود که خاسـتگاه آن سـقیفه بود، 
و بـرای رفـع چنیـن رخوتی، اقدامی سـترگ و مانـدگار الزم بود 

کـه امام بـدان دسـت زد.« )19( 
معلـوم می گـردد  بررسـی شـود،  پیامدهـای سـقیفه  اگـر 
عامـل بروز هـوا و هوس های بسـیاری چون آن سـلطه طلبی 
و حـب ریاسـت و امـارت بـود. مسـلمانان گرچـه پیشـتر 
همـراه پیامبـر در جنـگ و جهـاد شـرکت می کردنـد و 
رسـالت اسـامی را بنیـان نهادنـد، امـا پـس از وفات 
ایشـان، شـور و اشـتیاق خـود را کـم کـم از دسـت 
دادنـد و تبدیـل بـه کسـانی شـدند کـه بـه دنبـال 
مـال و منـال، قـدرت و حکومت بودنـد، در نتیجـه 
ایـن  دینـی منحـرف شـدند.  اسـامی -  از مسـیر 
انحـراف، تـا رهبـری اسـامی کشـانده شـده، حـق 
اهـل بیـت غصـب گردیـد. امـا مـردم می پنداشـتند وضـع 
موجـود اسـامی اسـت، چـون در دسـتگاه رهبـری و حکومـت، 
برخـی صحابـه بودنـد که از رسـول خـدا)ص( نقـل روایـت و حدیث 
می کردنـد، مـردم می گفتنـد مـا از طریـق اینـان بـه گفتـه و کـرده 
رسـول خـدا دسـت می یابیـم، پس آنچـه می کننـد، برابر بـا فرمایش 
و خواسـته پیامبـر اسـت. از ایـن رو فعـل اینـان مانند قولشـان معتبر 

و قابـل پذیـرش اسـت. 
پـس از ایـن در مبـادی امامـت و والیـت و سـاختار حکومـت 
اسـامی، انحـراف پیـش آمـده، بـه طـور مثـال، اعمـال عثمـان که 
بـه روشـنی ضـد اسـامی بود، بـه عنـوان اجتهـاد خلیفه )کـه گاهی 
هـم خطـا می کنـد( امـا معذوراسـت، تلقی شـد! گرچـه امـام علی)ع( 
انحـراف  از  را  تـا آن جـا کـه تـوان دارد رسـالت اسـامی  کوشـید 
بـاز دارد و بیمـاری عمومـی را درمـان کنـد. امـام ارزشـهای واالی 
اسـامی را همچـون عدالت بـار دیگر یادآور شـد و در عمـل چنان بر 
اجـرای آن اصـرار کـرد که برخی پنداشـتند امـام تنـد روی می نماید 
و مصلحت اندیشـی نمی کنـد! امـام بـا ایـن کار می خواسـت چهـره 
مخـدوش شـده دیـن را بپیرایـد و اسـام واقعـی رابنمایانـد. امـام 

حسـین)ع( نیـز بـا حاکمـی رو در رو بـود کـه ظاهـری دینی داشـت و 
اسـتفاده ابـزاری از دیـن کـرده، مـردم را فریـب داده، احکام اسـامی 

را تحریـف می نمـود. 
نـزد مـردم هـم امـام)ع( و هـم معاویـه، صحابـی پیامبـر بودند و 
نمی دانسـتند گفتـه و کرده کدام درسـت و اسـامی اسـت امـا معاویه 
بـا حیلـه و فریـب توانسـته بـود چنین جلـوه دهد کـه اختـاف وی با 
امـام، درگیـری و اختـاف قرائـت و نظـر دو صحابـی یـا درگیری دو 
قبیلـه اسـت کـه تفاوتـی نـدارد کـدام حکومت کننـد. از ایـن رو حتی 
برخـی کسـان کـه همـراه امام بـا معاویـه می جنگیدنـد، می پنداشـتند 
و  معاویـه می جنگـد!  بـا  بـر حکومـت،  بـه خاطـر دسـت یابی  امـام 
جنبه هـای حقیقـی نبـرد بـرای عمـوم مـردم روشـن نبـود، چنـان که 
خیلی هـا نفهمیدنـد امـام حسـن)ع( بـا صلحـش در پی رسـوا و افشـا 
کـردن ماهیـت پنهـان معاویـه بـود. پـس از اقدامـات امام علـی)ع( و 
امـام حسـن)ع( بـود کـه چالـش حاکمـان و حکومت ها با دین آشـکار 

شـد، چنـان کـه معاویـه خودگفت: 
»مـا حاربتکـم لتصومـوا او تصلـوا انمـا حاربتکم التامـر علیکم و 

کل شـرط شـرطته للحسـن تحـت قدمی هذیـن.« )20( 
آنچـه معاویـه پس از صلح انجام داد و شـیعیان علی)ع( را کشـت 
و خونهـا ریخـت و جنگهـا کـرد و فتنه هـا نمـود، چهـره پوشـیده وی 

نمایاند.  را 
تـا اینجـا مـردم دیگـر حاکمان ناحـق خود را شـناخته، حـق را از 

باطـل تشـخیص می دادنـد، امـا مسـاله ای دیگـر رخ نمود. 
پـس از آن کـه ماهیـت معاویـه معلـوم گشـت، کوشـید شـگرد و 
ترفنـدی دیگـر بـه کار گیرد که به فسـاد کشـاندن وجدان و سـرکوب 
اراده مـردم بـا تطمیـع یاتهدید بود- یعنـی پس از آن کـه تزویر به کار 
نیامـد، متوسـل به زر و زور شـد. مثـا »زیاد« که از یـاران امام علی و 
والـی فـارس بود، در دامن دشـمن افتـاد نه بدان خاطر کـه معتقدات و 
باورهـای مذهبـی اش را از دسـت داد، بلکـه هدایا و وعده هـای معاویه 
او را فریفـت. وی هنگامـی کـه توسـط امام، والی شـد، شـخص عادل 
و درسـتکاری بـود، امـا بعـدا عواطـف و خواهش هـای نفسـانی اش، بر 
فکـر و منطـق و خـردش چیـره شـد و بـا این که حـق را می شـناخت، 

امـا از آن سـر برتافت. 
حکومت خـود،  بیست سـال  در  معاویـه  می دهـد  نشـان  تاریـخ 
بیشـتر افـراد امـت را چنیـن فاسـد کـرد و بـه فکـر زرانـدوزی و جـاه 
و مقام پرسـتی انداخت بـه طـوری کـه جـز عده ای شـیعه خالـص بقیه 

شـدند.  گرفتار 
امـام حسـین)ع( در برابـر امتـی بـی اراده قـرار گرفتـه بـود کـه با 
این کـه حـق را تشـخیص مـی داد، امـا در پـی مصلحـت اندیشـی و 
مقـام و عطـا بـود، چنـان کـه عمربـن سـعد در عاشـورا بـه امـام کـه 
از سـبب جنـگ بـا ایشـان پرسـید گفـت: به خاطـر ملـک ری و باغ و 
بوسـتان های آن جا بـا تـو می جنگـم! عمر سـعد می دانست حسـین)ع(، 
زاده پیامبر)ص( و سـزاوار و شایسـته خافت اسـت، امـا خواهش های 
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نفسـانی اش وی را از همراهـی بـا امـام باز می داشـت. دیگـر قاتان و 
کسـانی کـه بـه جنـگ با امـام آمده بودنـد، نیـز چنین وضعی داشـتند 
)قلوبهـم معـک و سـیوفهم علیـک(.  ایـن حـال و روز، یعنـی آن کـه 
وجدانها توسـط دسـتگاه حاکمه، فاسـد شده، بدین وسـیله توانسته بود 
بـر گـرده مـردم سـوار شـود و ایمـان و اراده شـان را بربایـد. در چنین 
وضـع و حالـی نمی شـد بـه کام و نظریـه بسـنده کرد و رفـع خطر و 
بیمـاری فـرا گیـر امـت، جز بـا اسـوه و مقتدایی عینـی، ممکـن نبود. 
امت بـه چنـان ایسـتایی و عقـب گـردی گرفتـار آمـده بـود کـه هیـچ 
فاجعـه و سـقوطی بـدان پایه نمی رسـید. انحطـاط و رذالـت اخاقی و 
سیاسـی بـه وجـود آمـده، عملیـات نجات بخشـی را نیـاز داشـت، تا از 
گسـترش بیمـاری جلوگیری کـرده، آن را درمان کند و اثر شـفا بخش 

آن تـا دراز مـدت و نسـلهای آینـده باقـی بماند. 
شـایان ذکر اسـت کـه خلیفـه و اطرافیانش سـعی در جـذب امام 
نیـز داشـتند زیـرا از قریـش و بنی هاشـم به شـمار می آمد، شـخصیتی 
بـا نفـوذ و وجیـه الملـة بـود لـذا عطاهـای فراوانـی را بـه سـوی امام 
ارسـال می کردنـد، امـا امـام دسـت از تمامـی ایـن امتیـازات مـادی و 
اجتماعـی شسـت و نبـرد خونینـی را آغـاز کـرد، به خاطـر آن که دیگر 
مردمـان برخـوردار و بهره منـد، وقتـی می دیدنـد امـام به خاطـر آنان، 
از هر چه داشـته، چشـم پوشـیده و در راه مبارزه با سـتم، از خون خود 
و اهـل و عیالـش گذشـته، دچـار شـگفتی می شـدند و جـذب منش و 
کنـش امـام می گردیدنـد و از خـود تعجـب می کردنـد کـه چگونه تن 

بـه ذلـت و پسـتی داده اند؟ ! 
اینـان امام حسـین)ع( را بـه عنـوان انسـانی اسـتثنایی و الگـو، در 
برابـر یزیـد سـتمگر و فاسـد قـرار می دادند، و حتـی اگـر کم ترین حد 
مراتـب انسـانی را دارا بودنـد، پـی به حـق و ناحق می بردنـد و از راه و 

روش امـام پیـروی می کردند. 
امـام بـرای نمایانـدن شـدت و حدت رذالـت و پسـتی حاکمان، و 
بـرای آگاهـی و ارتقـای بینش مـردم، نیـز زدودن غبار از چهـره دین، 
حتـی طفـل شـیرخوارش را با خـود به میـدان جنگ برد، چنـان که به 
هنـگام نبـرد، عمامـه رسـول خدا را بر سـر نهاد و به شـکل و شـمایل 

ایشـان بـود، تـا عینا نشـان دهد پیرو خط رسـول خداسـت. 
و  و شکسـت  بـر حکومـت  پـی دسـت یابی  در  امـام  بنابرایـن، 
سـرنگونی یزیـد نبـود )کـه بگوییـم بعدا بـرا ثر پیشـامدهای سـوء، به 
هدفـش نرسـید( بلکـه امام وضع اسـف بار موجـود را در نظر داشـت و 
بـرای درمـان آن، قیامـی خونیـن نمـود، تا وجدانهـای خفتـه و تن به 
خفـت داده را بیـدار کنـد و بـر جمـود و خمـود امـت فائق آیـد. از این 
رو می بینیـم آنـان کـه به هنـگام قیام امام، خـود را پنهـان کردند و از 
کوفـه رفتنـد، حتی کسـانی کـه با امـام جنگیدند، پس از عاشـورا، آگاه 
و متنبـه شـده، دسـت به قیـام توابیـن زدنـد و دیگـر ترسـی از قـدرت 

حاکمـه نداشـته، در پـی عطـا و بخشـش نبودند. 
اثـر انقـاب کبیـر امـام حسـین)ع(، محـدود بـدان زمـان نشـد، 
زیـرا امـام از آن رو کـه رسـالتی جاویـد داشـت، نظـر بـه آینده داشـت 

و می خواسـت راه او باقـی و مانـا باشـد و همگـی در هـر زمـان که به 
چنیـن وضعـی گرفتـار آمدنـد، از وی پیروی و تاسـی کننـد، چنان که 
شـاخص اصلـی انتفاضـه و جهـاد کنونی امـت، قیام و نهضت حسـینی 
اسـت، نیـز انقاب اسـامی و دفاع مقدس، از قیام حسـینی سرمشـق 

گرفت. 

نتیجه 
بـا توجـه بـه مقدمات سـه گانـه ای کـه گفتیـم )الـف و ب و پ( 
می تـوان بـه نگـرش سـومی دربـاره اهـداف و انگیـزه قیـام حسـینی 
دنیاطلبـی،  حالـت  بـردن  بیـن  از  حسـین)ع(  امـام  انگیـزه  رسـید: 
ظلم پذیـری، فسـاد، رخـوت و سـکوت حاکـم بـر جامعـه اسـامی آن 
روز و آینـده بـود تـا همیشـه بـه امـام تاسـی کننـد و در قبـال ظلم و 
سـتم و فسـاد حساسـیت نشـان دهنـد و برای مبـارزه با آنـان و از بین 
بـردن آن اقـدام نماینـد. حتـی اگـر بـه قیمـت جانشـان تمام بشـود. 

پا نوشت ها: 
1( کفايـة االثـر فـی النـص علـی االئمـة، خـرازی قمـی، ص 117، چ 

بیـداری قـم، 1401. 
2(  امالی صدوق، ص 217، چ مؤسسة البعثة، 1417. 

3(  اللهـوف فـی قتلـی الطفـوف، علـی بن موسـی بـن طاووس الحسـینی، 
ص 40، چ مهـر 1417ه.  

4(  کامل الزیارات، ص 157، چ مؤسسه نشر الفقاهة، 1417ه.
5(  سوره کهف، آیه 110. 

6( سوره انعام، آیه 9. 
7(  ارشاد مفید، ج 2، ص 82، چ دارالمفید. 

8( مستدرک الوسائل، ج 1، ص 116.
9( نهج الباغه صبحی صالح، ص 511، حکمت 250. 

10(  مقتل ابی مخنف، ص 118، چ کتابخانه آية اهلل مرعشی نجفی، 1398ه.  
11( تاریخ االمم و الملوک، ابن جریر طبری، ج 4، ص 266، چ مؤسسة االعملی. 

12( همان، ص 297. 
13(  ارشاد مفید، ج 2، ص 39. 

14(  تنزیه االنبیاء، سید مرتضی، ص 227 - 231، چ داراالضواء، 1409. 
15( الغدیر، ج 1، ص 326. 
16(  ارشاد، ج 2، ص 76. 

17(  مستدرک الوسائل، محقق نوری، ج 1، ص 116، چ آل البیت.
18(   انعام، 9. 

19( نقل به مضمون از آن شهید در جلسه سخنرانی. 
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رحمت پوریزدی
 پژوهشگر و کارشناس

 علوم تربیتی موسسه امام خمینی)ره( 

1.  بنده گنهکارم و در برابر گناه صبر ندارم. لطف کنید مرا اندرزی بدهید؟
 پنج کار را انجام بده وسپس، هرگناهی که خواستی، انجام بده.

نخست، آن که روزِی خدا را نخور وهرگناهی خواستی، انجام بده.
 دوم، از والیت خدا بیرون برو وهر گناهی خواستی، انجام بده.

سوم، جایی که خدا تو رانبیند، پیدا کن وهرگناهی خواستی، انجام بده.
چهارم، چون فرشته مرگ آمد تا قبِض روحت کند، او را از خود دور کن وهر گناهی خواستی، انجام بده.

 پنجم، چون فرشته جهنم تو را به دوزخ وارد کرد، به آن، وارد مشو و هر گناهی خواستی انجام بده.1

2.  استدراج یعنی چه؟
 استدراج خدای سبحان برای بنده اش، یعنی سرازیر کردن نعمت بر او و سلب ) توفیِق( سپاس گزاری از وی.) انسان غرق در نعمت های 

فراوان می شود و شکر گذاری را فراموش می کند(.2
 یکی از دعاهای بنده آن است که :  خدایا! مرا با احسان، به تدریج، گرفتار )بد فرجامی( مساز و با با، تأدیبم مکن.» اللهم ال تستدرجنی 

باالحسان، وال تؤدبنی بالباء«.3

3. اجازه بدهید معمایی از شما بپرسم، هفت چیز که خدا آفرید، اما دررحم نبود.؟
امام حسین)ع( درپاسخ  تبسمی کردند.
ببخشید چه چیز باعث تبسم شما شد؟

از این تبسم زدم که چیزی را پرسیدی که همچون خاشاکی بر دریای بی انتهای علم است. اما آن هفت چیزی که در رحم آفریده 
نشده اند،

 نخستین آدم)ع(بود،سپس حوا و کاغ}هابیل{ و قوچ ابراهیم)ع( و شترقوم صالح و عصای موسی)ع( وپرنده ای که عیسی بن مریم)ع( 
آن را خلق کرد.4

4. معمای دوم: پنج پیامبر را نام ببریدکه عرب زبان بودند؟
آن پنج پیامبر عرب زبان که درود خداوند بر همه آنان باد عبارتند از :  حضرت هود، صالح، شعیب،اسماعیل، و محمد)ص(.5

5. روی انگشترنقره با نگین عقیقی که به دست دارید چه چیز حک کرده اید؟
در خواب  مسیح عیسی بن مریم)ع(را دیدم. از او پرسیدم یا روح اهلل! چه چیز بر این انگشتر حک کنم؟

گفت: برآن حک کن: » ال اله اال اهلل الملک الحق المبین«.6
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6. بدهی ام زیاد است. دعایی برای ادای پرداخت بدهی ام 
بفرمایید؟

 پدرم علی بن ابی طالب)ع( ا ز بدهی که داشت به پیامبر 
اکرم)ص( خبر داد. پیامبرخدا)ص(فرمودند: » ای علی بگو:  » 

اللهم أغنِنی بِحالک عن َحراِمک، و بِفضلک َعّمن ِسواک«7
 } خدایا ! مرا به حالت از حرامت، وبه بخشش خودت، 

از غیِر خودت، بی نیاز کن{.

7. آیا هنگام ورود و خروج به مسجد دعای خاصی 
دارد؟

بله، پیامبر خدا)ص( زمانی که وارد مسجد می شدند این 
دعا را می خواندند» اللهم افَتح لی اَبواب رحمتِک« و زمانی که 

خارج می شدند می خواندند» اللهم افَتح لی ِرزقک«.8
وبدان که هر کس به خاطر خدای متعال به مسجدی وارد 

شود،میهمان خداست تازمانی که ازآن خارج شود.9

8. اینکه می گویند بردبار)حلیم( باشید یعنی چه؟
 شکی نیست که بردباری زیور و زینت است.10 

بردباری یعنی: فرو بردن خشم  )خشم خود را کنترل 
کردن ( و مالک نفس خویش بودن است.11

9. معنای بی نیازی در اسالم به چه معناست؟
 بی نیازی  یعنی :  کمِی آرزوها و رضایت به آنچه که تو 

را کفایت کند.12
 و کمتر دست نیاز بُردن به سوی مردم در دنیا، بی نیازِی 

نقد است. و
و  زندگی  در  خواری  مردم،مایه  از  فراوان  نیازخواهِی   

کاهش وقار است 
ودرحقیقت فقِر نقد است. 13

» اللهم اجعل غنای فی نفسی، ویقین فی قلبی...«. 14

کار می توانم  برای طوالنی شدن عمرم چه   .10
انجام دهم؟

اگر دوست دارید عمرتان طوالنی شود و مالتان فراوان 
شود صله رحم به جا آورید  و با خویشاوندان رابطه داشته 

باشید.15  
پیامبر خدا)ص( فرمودند: انسانی  که سه سال از عمرش 
باقی مانده است،خدا آن را تا سی وسه  سال امتداد می بخشد 
و انسانی که از خویشاوندش  قطع رابطه می کند، درحالی که ا 
زعمرش سی و سه سال باقی مانده است، خدای متعال، آن را 

تا سه سال، کوتاه می کند.16 

شما  کند  خواهی   عذر  شما  از  کسی  اگر   .11

می پذیرید؟
اگر مردی دراین گوش راستم دشنمامم دهد ودر گوش 

دیگرم از من عذر بخواهد، از او می پذیرم؛ زیرا امیرالمومنان 
جدم  است  شنیده  که  گفت  برایم  طالب)ع(  ابی  بن  علی 
پیامراکرم)ص(می فرمایند: » به حوض کوثر در نمی آید آن 

که عذر را نپذیرد؛ خواه عذرآورنده محق باشد یا مقصر«.17

12.  تسلیت و تبریک گفتن به چه دعایی باشد؟
پیامبراکرم)ص( هنگام تسلیت این دعا را می کردند» 
پادشتان دهد ورحمتتان  اهلل ورحمکم« } خداوند  آجرکم 

کند!{
و در هنگام تبریک می فرمودند: » بارک اهلل لکم وبارک 
علیکم« } خداوند، برایتان مبارک گرداند و مبارکتان باد!{18

خوبان  اهالی  برای  شما  نصیحت  آخرین   .13

چیست؟
بدانیدکه 

آدمی است وهمان روزش! هر کس صبح به سامت 
برخیزد و بدنش بیمار نباشد وخوراِک روزش را داشته باشد، 

گویی دنیا برایش فراهم است.19

پانوشت ها:
1.  بحاراالنوار، ج78، ص126.

2. تحف العقول، ص246.
3. کشف الغمه، ص242.
4. تحف العقول، ص242.
5. علل الشرایع، ص593.

6. الغیبه، شیخ طوسی، ح252.
7. االمالی، شیخ طوسی، ص431.

8. همان، ص596.
9. بغیه الطلب فی تاریخ حلب، ج6، ح2585.

10. کشف الغمه، ج2، ص242.
11. مشکاه االنوار، ح 1224.

12. معانی الخبار، ح62.
13. تحف العقول، ص279.

14. البلداالمین، ص253.
15. عیون االخبارالرضا)ع(، ج2، ص157.

16. تفسیر العیاشی، ج2، ص75.
17. دررالسمطین، ص209.
18. مسکن الفوئد، ص108.

19. من ال یحضره الفقیه، ج4، ح5916.

خدایا ! 
مرا به حاللت از 

حرامت، وبه بخشش 
خودت، از غیِر 

خودت، بی نیاز کن
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دکتر علی شریعتی
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اکنــون شــهیدان مرده انــد و مــا مرده هــا زنــده هســتیم. 
شــهیدان سخنشــان را گفتنــد و مــا کرهــا مخاطبشــان هســتیم. آنهــا 
کــه گســتاخي آن  را داشــتند کــه ـ وقتــي نمي توانســتند زنــده بماننــد 
ـ مــرگ را انتخــاب کننــد، رفتنــد و مــا بي شــرمان ماندیــم. صدهــا 
ســال اســت کــه مانده ایــم و جــا دارد کــه دنیــا بــر مــا بخنــدد کــه 
مــا ـ مظاهــر ذلــت و زبونــي ـ بــر حســین)ع( و زینــب)س( ـ مظاهــر 
حیــات و عــزت ـ مي گرییــم، و ایــن یــک ســتم دیگــر تاریــخ اســت 

کــه مــا زبونــان، عــزادار و ســوگوار آن عزیــزان باشــیم. 

خدایا! این چه حکمت است؟  
ــان  ــره جانوریم ــي روزم ــاب زندگ ــدي و منج ــه در پلی ــا ک م
غرقیــم، بایــد ســوگوار و عــزادار مــردان و زنــان و کودکانــي باشــیم 
کــه در کربــا بــراي همیشــه، شهادتشــان و حضورشــان را در تاریــخ 

ــانده اند.   ــت رس ــه ثب ــگاه آزادي ب ــدا و در پیش ــگاه خ و در پیش

ــدان  ــر خان ــت ب ــي اس ــه مظلومیت ــاز چ ــن ب ــا ای خدای
ــین؟  حس

ــوش  ــد و خام ــان برده ان ــه پای ــان را ب ــهیدان کارش ــون ش اکن
رفته انــد، همه شــان، هــر کدامشــان، نقــش خویــش را خــوب بــازي 
ــي  ــه و درس ــوان نمون ــي و به عن ــه نمایندگ ــدام ب ــر ک ــد. ه کرده ان
بــه همــه کــودکان و بــه همــه پیــران و بــه همــه زنــان، و بــه همــه 
بــزرگان و بــه همــه کوچــکان! مردنــي بــه ایــن زیبایــي و بــا اینهمــه 
ــم و  ــان مي گیری ــا شــب شــام غریب ــد و م ــات را انتخــاب کرده ان حی

ــم.  ــام مي کنی ــش را اع پایان
و  حســین)ع(  بــر  گریســتن  جامــه  در  چگونــه  مي بینیــد 
ــه  ــتانیم؟ او ک ــد همدســت و همداس ــا یزی ــه حســین)ع(، ب عشــق ب

مي خواســت ایــن داســتان بــه پایــان برســد. 
ایــن شــهیدان دو کار کردنــد، همــه برادرانــه در برابــر شــهادت 
ــران و  ــه پی ــودکان و هم ــان، ک ــردان، زن ــه م ــه هم ــا ب ــتادند ت ایس
جوانــان همیشــه تاریــخ بیاموزنــد کــه بایــد چگونــه زندگــي کننــد ـ 

ــد.  ــر نمي توانن ــد ـ اگ ــه بمیرن ــد ـ و چگون ــر مي توانن اگ
و کار دیگــري نیــز کردنــد: شــهادت دادنــد بــا خــون خویــش ـ 
نــه بــا کلمــه ـ در محکمــه تاریــخ انســان، هــر کــدام بــه نمایندگــي 
صنــف خودشــان شــهادت دادنــد کــه در نظــام واحــد حاکــم بــر تاریخ 
بشــري ـ نظامی کــه سیاســت را و اقتصــاد را و مذهــب را و هنــر را، 
و فلســفه و اندیشــه را و احســاس را و اخــاق را و بشــریت را همــه 
ــد  ــي مطامــع خــود کن ــا انســان ها را قربان ــد ت ــزار دســت مي کن را اب
ــت  ــور و جنای ــم و ج ــت ظل ــراي حکوم ــي ب ــز پایگاه ــه چی و از هم
بســازد ـ شــهادت دادنــد بــه ســود همــه مظلومــان تاریــخ، شــهادت 
دادنــد بــه نفــع محکومــان ایــن جــاد حاکــم بــر تاریــخ کــه چگونــه 
ــورده  ــخ مي خ ــول تاری ــان را در ط ــز جوان ــاد ضحــاک، مغ ــن ج ای
ــه  ــخ چگون ــر تاری ــم ب ــام حاک ــه در نظ ــد ک ــهادت دادن ــت. و ش اس
ــراها  ــه حرمس ــد و ملعب ــاب مي کردن ــد انتخ ــارت را بای ــا اس ــان ی زن
ــیران  ــه دار اس ــد قافل ــد بای ــد مي ماندن ــر آزاد بای ــا اگ ــد ی مي بودن

ــم  ــه در نظــام ظل ــد ک ــده شــهیدان! و شــهادت دادن باشــند و بازمان
ــز  ــخ نی ــودکان شــیرخوار تاری ــر ک ــر ب ــت، جــاد جائ و جــور و جنای
ــه  ــاني ک ــود کس ــه  س ــد ب ــهادت دادن ــرده اســت!  و ش ــم نمي ک رح
هرگــز شــهادتي بــه سودشــان نبــوده اســت و خامــوش و بــي دفــاع 

مي مردنــد. 
یکــي از بهتریــن و حیات بخش تریــن ســرمایه هایي کــه در 
تاریــخ تشــیع وجــود دارد، شــهادت اســت. مــا از وقتــي کــه، به گفتــه 
ــره داري  ــه مقب ــم، و ب ــوش کرده ای ــهادت را فرام ــنت ش ــال »س ج
ــم« و  ــردن نهاده ای ــار گ ــیاه را ناچ ــرگ س ــم، م ــهیدان پرداخته ای ش
ــه  ــودن و از هنگامی ک ــي)ع( ب ــیعه عل ــاي ش ــه ج ــه ب از هنگامی ک
به جــاي شــیعه حســین)ع( بــودن و شــیعه زینــب)س( بــودن، یعنــي 

ــزادار  ــا« ع ــردان م ــان و م ــودن«، »زن ــهیدان ب ــرو ش »پی
شــهیدان شــده اند و بــس، در عــزاي همیشــگي مانده ایــم!  
چــه هوشــیارانه دگرگــون کرده انــد پیــام حســین)ع( را 
و یــاران بــزرگ و عزیــز و جاویــدش را، پیامی کــه خطــاب 

بــه همــه انسانهاســت. 
ــن  ــس از ای ــد ـ پ ــاد مي زن ــین)ع( فری ــه حس ــن ک ای
ــمن  ــز دش ــد و ج ــون مي بین ــش را در خ ــه عزیزان ــه هم ک
کینــه تــوز و غارتگــر در برابــرش نمي بینــد ـ فریــاد 
ــد  ــاري کن ــرا ی ــه م ــت ک ــي هس ــا کس ــه »آی ــد ک مي زن
ــر  ــي؟« مگ ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــد؟« »ه ــام کش و انتق
نمی دانــد کــه کســي نیســت کــه او را یــاري کنــد و انتقــام 
گیــرد؟ ایــن ســؤال،  ســؤال از تاریــخ فــرداي بشــري اســت 
ــن  ــه ماســت و ای ــده اســت و از هم ــن پرســش از آین و ای
ســؤال انتظــار حســین)ع( را از عاشــقانش بیــان مي کنــد و 
دعــوت شــهادت او را بــه همــه کســاني کــه بــراي شــهیدان 

ــد.   ــام مي نمای ــد اع ــت قایلن ــت و عظم حرم
ــن  ــاري از او را، ای ــن انتظــار ی ــن دعــوت را، ای ــا ای ام
ــر  ــد« و در ه ــیعه مي خواه ــه »ش ــین)ع( را ـ ک ــام حس پی
ــوش  ــا خام ــد؛ م ــیعه مي طلب ــلي، ش ــر نس ــري و ه عص
ــه  ــم ک ــردم گفتی ــه م ــه ب ــوان ک ــن عن ــه ای ــم ب کردی

حســین)ع( اشــک مي خواهــد. ضجــه مي خواهــد و دگــر هیــچ، پیــام 
دیگــري نــدارد. مــرده اســت و عــزادار مي خواهــد، نــه شــاهد شــهید 

ــرو«.  ــت و »پی ــه وق ــا و هم ــه ج ــر در هم حاض
ــاب  ــرخ را انتخ ــرگ س ــه م ــاني ک ــر، کس ــي حاض ــهید یعن ش
ــه  ــد، ن ــاهد و ناظرن ــر و ش ــي و حاض ــهیدند؛ ح ــان ش ــد، این مي کنن
تنهــا در پیشــگاه خــدا کــه در پیشــگاه خلــق نیــز و در هــر عصــري 
ــي  ــر ذلت ــه ه ــن ب ــه ت ــا ک ــي. و آنه ــان و زمین ــر زم ــي و ه و قرن
ــد. ــد تاریخن ــوش و پلی ــاي خام ــد، مرده ه ــده بمانن ــا زن ــد ت مي دهن

ــگاه  ــه قتل ــین)ع( ب ــا حس ــخاوتمندانه ب ــه س ــاني ک ــا کس آی
ــي  ــد، در حال ــاب کرده ان ــش را انتخ ــرگ خوی ــد و م ــش آمده ان خوی
ــا  ــود، و صده ــان ب ــراي ماندنش ــه ب ــزگاه آبرومندان ــا گری ــه صده ک

یکي از بهترین و 
حیات بخش ترین 
سرمایه هایي که 
در تاریخ تشیع

 وجود دارد، 
شهادت است. 

ما از وقتي که، 
به گفته جالل 

»سنت شهادت را 
فراموش کرده ایم، 

و به مقبره داري 
شهیدان 

پرداخته ایم، مرگ 
سیاه را ناچار 

گردن نهاده ایم«.
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توجیــه شــرعي و دینــي بــراي زنــده ماندنشــان بــود، اینهــا زنــده هســتند؟ یــا آنهــا 
کــه بــراي ماندشــان تــن بــه ذلــت و پســتي رهــا کــردن حســین)ع( و تحمــل کردن 

ــد؟  ــوز زنده ان ــدام هن ــد؟ ک ــد دادن یزی
ــد«، و اي  ــاف مي کن ــاد مع ــتن از جه ــد: »نتوانس ــه مي پنداری ــاني ک اي کس
کســاني کــه مي گوییــد: »پیــروزي بــر خصــم هنگامی تحقــق دارد کــه بــر خصــم 
غلبــه شــود«، نــه! شــهید انســاني اســت کــه در عصــر نتوانســتن و غلبــه نیافتــن، 
ــد،  ــمنش را نمي کش ــر دش ــود و اگ ــروز مي ش ــمن پی ــر دش ــش ب ــرگ خوی ــا م ب

ــد.   ــوا مي کن رس
ــدام،  ــه رگهــاي خشــک ان ــب ب ــخ اســت، هم چنان کــه قل ــب تاری و شــهید قل
خــون، حیــات و زندگــي مي دهــد. جامعــه اي کــه رو بــه مــردن مــي رود، جامعــه اي 
ــد و جامعــه اي کــه  ــه خویــش از دســت داده ان کــه فرزندانــش ایمــان خویــش را ب
بــه مــرگ تدریجــي گرفتــار اســت، جامعــه اي کــه تســلیم را تمکیــن کــرده اســت، 
جامعــه اي کــه احســاس مســؤولیت را از یــاد بــرده اســت، و جامعــه اي کــه اعتقــاد 
ــش  ــات و جنب ــه از حی ــي ک ــت، و تاریخ ــه اس ــود باخت ــودن را در خ ــان ب ــه انس ب
و حرکــت و زایــش بازمانــده اســت، شــهید همچــون قلبــي، بــه اندام هــاي 
ــن  ــاند و بزرگ تری ــش را مي رس ــون خوی ــه، خ ــن جامع ــق ای ــرده بي رم ــک م خش
معجــزه شــهادتش ایــن اســت کــه بــه یــک نســل،  ایمــان جدیــد بــه خویشــتن را 

مي بخشــد. 
حســین)ع( یــک درس بزرگ تــر ازشــهادتش بــه مــا داده اســت و آن نیمه تمــام 
ــت  ــر امام ــه اگ ــوزد ک ــا بیام ــن اســت ت ــه ســوي شــهادت رفت گذاشــتن حــج و ب
نباشــد، اگــر رهبــري نباشــد، اگــر هــدف نباشــد، اگــر حســین)ع( نباشــد و اگــر یزیــد 

باشــد، چرخیــدن بــر گــرد خانــه خــدا، بــا خانــه بــت، مســاوي اســت. 
ــه حــق و باطــل  ــي از صحن ــا شــهید شــاهد نیســتي، وقت ــه ب وقتــي در صحن
ــي، وقتــي کــه شــاهد عصــر خــودت و شــهید حــق و باطــل  زمــان خویــش غایب
جامعــه ات نیســتي، هرکجــا کــه مي خواهــي باشــد، چــه بــه نمــاز ایســتاده باشــي، 

چــه بــه شــراب نشســته باشــي، هــر دو یکــي اســت. 
ــهادت  ــرکت و ش ــتند و از حضــور و ش ــا گذاش ــه حســین)ع( را تنه ــي ک آنهای

ــد:  ــا هــم برابرن غایــب شــدند، همــه ب
چــه آنهایــي کــه حســین)ع( را تنهــا گذاشــتند تــا ابــزار دســت یزیــد باشــند و 

مــزدور او، 
ــا  چــه آنهایــي کــه در هــواي بهشــت، بــه کنــج خلــوت عبــادت خزیدنــد و ب
ــار  فراغــت و امنیــت، حســین)ع( را تنهــا گذاشــتند و از درد ســر حــق و باطــل کن
ــد،  ــدا پرداختن ــادت خ ــه عب ــا ب ــه خانه ه ــا و زاوی ــه محراب ه ــیدند و در گوش کش

و چه آنهایي که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند؛ 
ــري  ــي و عص ــر قرن ــور دارد ـ و در ه ــین)ع( حض ــه حس ــا ک ــرا در آن ج زی
حســین)ع( حضــور دارد ـ هرکــس کــه در صحنــه او نیســت، هرکجــا کــه هســت، 

ــد، یکــي اســت.  ــي و زاه ــر، جان ــن و کاف یکــي اســت، مؤم
ایــن اســت معنــای ایــن اصــل تشــیع کــه قبــول هــر عملــي یعنــي ارزش هــر 
عملــي بــه امامــت و بــه رهبــري و بــه والیــت بســتگي دارد! اگــر او نباشــد، همــه 

ــت.  ــه هس ــم ک ــت و مي بینی ــز بي معناس چی
هــر انقابــي دو چهــره دارد؛ خــون و پیــام! رســالت نخســتین را حســین)ع( و 

یارانــش گزاردنــد، رســالت خــون را؛ 
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ــاز  ــر آغ ــروز عص ــه از ام ــت ک ــام اس ــالت پی ــالت دوم، رس رس
ــر دوش هــاي ظریــف یــک زن، »زینــب«  مي شــود. ایــن رســالت ب
)س(! ـ زنــي کــه مردانگــي در رکاب او جوانمــردي آموختــه اســت! 
ــرادرش.   ــالت ب ــنگین تر از رس ــوارتر و س ــب )س( دش ــالت زین ـ و رس
آنهایــي کــه گســتاخي آن را دارنــد کــه مــرگ خویــش را انتخاب 
کننــد، تنهــا بــه یــک انتخــاب بــزرگ دســت زده انــد، امــا کار آنهــا 
ــده مي ماننــد، دشــوار اســت و ســنگین. و زینــب  کــه از آن پــس زن
ــا  ــمن، ت ــاي دش ــي اش، وصف ه ــیران در پ ــده اســت، کاروان اس مان
افــق، در پیــش راهــش، و رســالت رســاندن پیــام بــرادر بــر دوشــش، 
وارد شــهر مي شــود، از صحنــه برمي گــردد، آن باغهــاي ســرخ 
شــهادت را پشــت ســر گذاشــته و از پیراهنــش بــوي گلهــاي ســرخ 
بــه مشــام مي رســد، وارد شــهر جنایــت، پایتخــت قــدرت، پایتخــت 
ــر ســر  ــروز، ســراپا افتخــار، ب ســتم و جــادي شــده اســت، آرام، پی
ــردگان  ــزدور، و جــادان و ب ــردگان م ــر ســر ب ــدرت و قســاوت، ب ق

ــد:   ــاد مي زن ــتبداد فری ــتعمار و اس اس
»ســپاس خداونــد را کــه ایــن همــه کرامــت و ایــن همــه عــزت 

بــه خانــدان مــا عطــا کــرد: افتخــار نبــوت، افتخــار شــهادت...« 
اگــر یــک خــون پیــام نداشــته باشــد، در تاریــخ گنــگ مي مانــد 
ــذارد،  ــل ها نگ ــه نس ــه هم ــش را ب ــام خوی ــون پی ــک خ ــر ی و اگ
ــوس  ــان محب ــک زم ــر و ی ــک عص ــار ی ــهید را در حص ــاد، ش ج
ــد،  ــاز نگوی ــخ ب ــه تاری ــا را ب ــام کرب ــب پی ــر زین ــت. اگ ــرده اس ک
کربــا در تاریــخ مي مانــد، و کســاني کــه بــه ایــن پیــام نیازمندنــد، 

از آن محــروم مي ماننــد.
رســالت زینــب ســنگین و دشــوار اســت. رســالت زینــب رســاندن 
ــر مــرگ  ــه همــه کســاني کــه ب ــه همــه انســان ها، ب پیامی اســت ب
ــتانه حســین  ــه در آس ــاني ک ــه کس ــه هم ــد و ب حســین)ع( مي گرین
ــاني  ــه کس ــه هم ــد، و ب ــرود آورده ان ــان ف ــوع و ایم ــه خض ــر ب س

کــه پیــام حســین)ع( را کــه »زندگــي هیــچ نیســت جــز 
عقیــده و جهــاد« معترفنــد؛ پیــام زینــب بــه آنهاســت کــه: 
ــد و  ــدان پیون ــن خان ــا ای ــه ب ــه! اي هرک »اي هم
پیمانــداري، و اي هرکــس کــه بــه پیــام محمــد مؤمنــي، 
خــود بیندیــش، انتخــاب کــن! در هــر عصــري و در هــر 
نســلي و در هــر ســرزمیني کــه آمــده اي، پیــام شــهیدان 

ــد:  ــه گفته ان ــنو ک ــنو، بش ــا را بش کرب
کــه  کننــد  زندگــي  خــوب  مي تواننــد  کســاني 

بمیرنــد.  خــوب  مي تواننــد 
ــاني  ــه کس ــما، اي هم ــه ش ــان ب ــا پیامش ــدان م خان
ــوب  ــر خ ــت: »هن ــن اس ــد، ای ــا مي آیی ــس از م ــه پ ک
ــي  ــه زندگ ــرد ک ــان مي می ــرا هرکــس آن چن ــردن«، زی م
مي کنــد. و پیــام اوســت بــه همــه بشــریت کــه اگــر دیــن 
داریــد، »دیــن« و اگــر نداریــد »حریــت« ـ آزادگــي بشــر 
ـ مســؤولیتي بــر دوش شــما نهــاده اســت کــه بــه عنــوان 
یــک انســان دینــدار، یــا انســان آزاده، شــاهد زمــان خــود 
و شــهید حــق و باطلــي کــه در عصــر خــود درگیــر اســت، 
ــد و  ــد، زنده ان ــد، آگاهن ــا ناظرن ــهیدان م ــه ش ــید ک باش
ــواه  ــد و گ ــد و الگوین ــه عمل ان ــد و نمون ــه حاضرن همیش

ــان اند.«  ــت انس ــت و سرنوش ــل و سرگذش ــق و باط ح
آن چــه مي خواســتم بگویــم حدیــث مفصلــي اســت بــه عنــوان 

رســالت زینــب کــه: 
»آنهــا کــه رفتنــد، کاري حســیني کردنــد، و آنهــا کــه ماندنــد، 

ــد«!  ــه یزیدي ان ــد، وگرن ــي کنن ــد کاري زینب بای

این که حسین)ع( فریاد 
مي زند ـ پس از این 

که همه عزیزانش را 
در خون مي بیند و 

جز دشمن کینه توز 
و غارتگر در برابرش 

نمي بیندـ  فریاد مي زند 
که »آیا کسي هست 
که مرا یاري کند و 
انتقام کشد؟« »هل 

من ناصر ینصرني؟« 
مگر نمی داند که کسي 
نیست که او را یاري 

کند و انتقام گیرد؟ این 
سؤال،  سؤال از تاریخ 

فرداي بشري است.
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ایران  مورد مسئله هسته اي  در  قم  در  تقلید  مراجع  و  دیني  عالمان  و  روحانیون  معموالً  
صحبتي نمي کنند، به نظر جنابعالي دلیل آن چیست؟

یک جهت آن این است که معموالً  اطاعات دقیق و کافي در خصوص مسئله هسته اي بیان نشده است 
و آقایان وقتي از جوانب این قضیه اطاعي ندارند، موضعي اتخاذ نمي کنند،  جهت دیگر آن هم این است که 
تاش در جهت دستیابي به دانش و فنآوري هسته اي توسط دولتها و موافقت رهبري آغاز شده است و امروز هر 
گونه تصمیم گیري نهایي در مورد آن نیز از ناحیه ایشان است، بنابراین موضع گیري عالمان دیني در این مورد 
خصوصیتي ندارد. اما آنچه که قبًا بنده در خصوص این مسئله بیان نموده ام این است که دستیابي به دانش و 
فنآوري هسته اي در جهت مقاصد صلح آمیز جزو پیشرفتهاي علمی و صنعتي در جهان امروز به حساب مي آید و 
هر کشوري که توانایي و توانمندي آن را داشته باشد در این زمینه تاش می کند زیرا مورد تأیید دولتها و جامعه 
بشري است و معمواًل این فعالیتها تحت نظارت سازمان آژانس بین المللي انرژي اتمی انجام مي شود و از سوي 
دیگر هر گونه تاش در جهت استفاده در مصارف نظامی و ساخت،  تولید، نگهداري و کاربرد ساح هسته اي 
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توسط هر کشوري از دیدگاه اسام، قدغن و حرام است.
و  براي ساخت  دلیلي  هر  به  مي تواند  ایران  دولت  آیا 

تولید سالح اتمی اقدام کند؟
خیر، به طور کلي هیچ کشوري در جهان حق تولید،  ساخت، نگهداري 
و کاربرد این ساح را ندارد، بنده بر مبناي دیدگاه اسام مي گویم که حتي 
اگر کشوري با ساح اتمی به کشور دیگري حمله کند، آن کشور حتي در 
مقام دفاع نیز نمي تواند مقابله به مثل کند و دالیل آن را در جای دیگر 
توضیح داده ایم و بایستي تمام کشورهاي دنیا با تهیه یک معاهده بین المللي 
بتدریج براي امحاي کلیه ساح هاي اتمی در سطح دنیا اقدام کنند و در آینده 

شاهد جهاني عاري از ساح اتمی باشیم.
سؤال: به نظر جنابعالي آیا اولویت دادن به امور اقتصادي 

و پیشرفت آن در کشور بر مسئله هسته اي ارجحیت ندارد؟
به هر حال مسئوالن و کارشناسان و متخصصان عقیده دارند که 
سوختهاي فسیلي عاوه بر آلودگي محیط زیست منابع آنها محدود است و 
بایستي براي تأمین برق و سایر مصارف غیر نظامی از انرژي هسته اي نیز 
بهره مند شد. منتها کار مهمی که باید انجام شود این است که هم فعالیت 
فرهنگي انجام شود و فرهنگ سازي کنند و هم در سطح دنیا به جلب 

اعتماد و اطمینان افکار عمومی ملتها در جهت متقاعد کردن آنها که فعالیت 
ما در بخش دانش و فنآوري هسته اي در جهت مقاصد صلح آمیز است.

دلیل کارشناسان اقتصادي در این زمینه چیست با توجه به اینکه ایران 
از نفت برخوردار است و مي تواند براي کسب درآمد بیشتر صادر کند؟

همان طور که عرض کردم منابع نفت و سوختها فسیلي تمام شدني 
هستند و آلودگي محیط زیست را نیز به همراه دارند، ولي ما نیز مي توانیم 
به نحوي اعتماد و اطمینان دولتهاي غربي را به دست آوریم همان طور 
که برخی کشورها توانستند اعتماد به فعالیت در جهت مقاصد صلح آمیز را 

بدست آورند.
توجیهات  و  دالیل  اندازه  چه  تا  جنابعالي  نظر  به 
کارشناسان و مسئوالن ایران قابل قبول است که موضوع 

هسته اي را دنبال کنند؟
تولید برق  اقتصادي  از نظر  کارشناسان و متخصصان عقیده دارند 
اتمی براي کشور به صرفه مي باشد و دانش و فنآوري هسته اي را در جهت 
مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار مي دهند و به نظر آنان همین قدر کفایت 

مي کند که در این زمینه فعالیت کنند.
در حال حاضر بحث تحریم اقتصادي ایران مطرح شده 

است. در این صورت چه اقدامی به عمل خواهد آمد؟
این موضوع به تصمیم دولت بستگي دارد و باید ببینیم کارشناسان و 

بازرسان سازمان آژانس بین المللي انرژي اتمی چه نظري مي دهند.
جنابعالي به عنوان یک عالم دیني و مرجع تقلید آیا در 

این مورد دولت را راهنمایي مي کنید؟
فوق العاده اي  اهمیت  از  دولت  براي  هسته اي  موضوع  چون  خیر، 
برخوردار است و اخذ هرگونه تصمیم درباره آن با مشورت مجلس و دولت و 
رأي و تصمیم رهبري عملي خواهد شد. بنده صرفاً نظر و دیدگاه کلي راجع 

به این موضوع را از منظر دین بیان نمودم.
به نظر جنابعالي دستیابي به انرژي اتمی تا این حد براي 

ایران مهم است؟
به هر حال هر کشوري که از نظر پیشرفت علمی و تکنولوژي بتواند در 
زمینه دانش و فنآوري هسته اي فعالیت کند، این امکانات را مي تواند فراهم 
کند، منتها باید اوالً  در جهت مقاصد صلح آمیز فعالیت کند و تحت هیچ 
شرایطي در جهت مقاصد نظامی مورد استفاده قرار ندهد، ثانیًا  بتواند اعتماد 
و اطمینان سایر کشورهاي جهان را در این زمینه بدست آورد، و یک نکته 
مهم این است که مسئوالن باید به گونه اي تاش کنند و از حقوق مردم 

دفاع کنند که به مردم ضرر و زیاني وارد نشود.
با این دیدگاه که جنابعالي مطرح کردید اگر ایران را 
تحریم کنند، مردم نیز ضرر و زیان مي بینند، آیا به مسئوالن 

در این زمینه تذکر نمي دهید؟
در پاسخ به سؤال قبلي نیز اشاره نمودم گفتن عالمان دیني موضع 
دولت را تغییر نمي دهد،  تصمیم در این زمینه با قوه مقننه و مجریه و رأي 
نهایي رهبري است. تنها سفارش ما به دولتمردان آن است که تا حدي 
اصرار و پافشاري کنند و از حقوق مردم دفاع کنند که به مردم ضرر و زیاني 
وارد نشود. در واقع باید دانش و فنآوري هسته اي در خدمت اقتصاد و جامعه 
و مردم قرار گیرد نه اینکه امکانات کشور و مردم در خدمت انرژي اتمی قرار 
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گیرند و در نهایت صدمه و آسیب به آنان وارد شود. 
جنابعالي به عنوان عالم دیني و مرجع تقلید که به آینده 
وضعیتي  چه  در  آینده  سال  یک  در  را  کشور  دارید،  توجه 

مي بینید؟
اگر تصمیم به تحریم هاي شدیدتر بگیرند قطعًا  موقعیت اقتصادي ایران 
ضعیف تر خواهد شد و پیامد آن براي اقتصاد جامعه و وضعیت معیشتي مردم 
بدتر خواهد شد،  و چنانچه در امر مذاکره و گفتگو به توافق منطقي و عقاني 
دست پیدا کنند، تحریم ها کاهش خواهد یافت و در وضعیت اقتصادي کشور 
گشایش خواهد شد و امید مي رود وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند، 
و اگر به صورت نامعلوم و باتکلیف باقي بماند،  این وضعیت نیز به ضرر 

کشور خواهد بود. 
به نظر جنابعالي آیا مي خواهند در مورد این مسئله از 

این وضعیت بیرون بروند؟
با توجه به فعالیت و تاش کارشناسان و دانشمندان 
ایران و هزینه بسیار هنگفت براي دستیابي به دانش و فنآوري 
هسته اي ما عاقه مند هستیم با اتخاذ سیاست روشن و شفاف 
همانند زمان جناب آقاي هاشمی و آقاي خاتمی با کارشناسان و 
بازرسان سازمان آژانس بین المللي انرژي اتمی همکاري کنیم 
و بتوانیم اعتماد و اطمینان کشورهاي جهان را مبني بر فعالیت 
در جهت مقاصد صلح آمیز را بدست آوریم و بدون آنکه به 
کشور،  اقتصاد،  صنعت و معیشت مردم آسیب و زیاني برسد به 

اهداف علمی و اقتصادي در این بُعد دست یابیم.
ایران  بوش  آقاي  آمریکا  جمهور  رئیس 
را محور شرارت معرفي مي کند. در این مورد 

نظرتان چیست؟
در  داري  سرمایه  نظام  نماینده  آمریکا  جمهور  رئیس 
جهان است و قدرتمندان سیاسي معموالً  به منافع خودشان 
فکر مي کنند و منافع ملي سایر کشورها را لحاظ نمي کنند. 
این درست نیست یک ملت مسلمان که ریشه در طول تاریخ 
دارد و هویت و فرهنگ مليـ  اسامی دارد را به شرارت متهم 
کرد. ایشان باید با مذاکره و گفتگو مسائل فیمابین را حل و 
فصل کنند و زماني که در سطح بین المللي یک گفتگویي انجام مي شود 
باالخره دو طرف سعي مي کنند قانوناً از حقوق ملي خودشان دفاع کنند و به 

یک توافق منطقي دست یابند.
خوبي  اقتصاددان هاي  روحانیون  جنابعالي  نظر  به 

هستند؟
اقتصاد یک رشته علمی است که باید در دانشگاه آن را فرا بگیرند، 
بنابراین کسي که در این زمینه مطالعه نکرده باشد نمي تواند در زمینه مسائل 

اقتصادي، نظري ارائه بدهد.
با توجه به اینکه حوزه علمیه قم اخیراً در انتخاب طلبه 
و ارائه دروس سازماندهي مي کنند و تعداد آنان بیشتر شده 
است،  آیا در زمینه اقتصادي هم تغییراتي ایجاد شده است؟

حوزه هاي علمیه در گذشته با هدف تعلیم علوم دیني و تبلیغ تعالیم 
واالیي  به هدف  معتقد  و  ایمان  با  افراد  گذاري شدند چون  پایه  اسام 

وارد حوزه هاي علمیه مي شدند هر نوع کمبود و ضعف معیشتي را تحمل 
مي کردند،  لذا هم خوب کسب علم مي کردند و خوب تبلیغ مي کردند ولي 
رفته رفته حوزه تا حدودي به دولت وابستگي پیدا کرد و بودجه هایي براي 
رشد حوزه در نظر گرفته شد، افرادي که امروز جذب حوزه مي شوند با تعلق 
برخي امکانات دولتي از موقعیت رفاهي خوبي بهره مند شدند،  لذا امروز 
طاب در مقایسه با گذشته سختي زیادي تحمل نمي کنند و شاید از همین 
روست که نمي توانند مانند گذشته در جامعه مؤثر واقع شوند و فرهنگ 

سازي کنند.
آیا میزان عاقه به حوزه هاي علمیه و علوم دیني افزایش یافته است؟

عاقه به حوزه هاي علمیه به عنوان یک مسیر و راهکار براي یافتن 
یک شغل افزایش یافته ولي براي رضاي پروردگار و یادگیري علوم حوزوي 

به منظور تبلیغ دین و تعالیم اسام به مردم کاهش یافته است.
یک  شکل  به  امروز  علمیه  حوزه  که  مي رسد  نظر  به 
دارد.  زیادي  درآمد  و  مي کند  عمل  بزرگ  تجاري  شرکت 

بودجه این مراکز چگونه تأمین مي شود؟
مقدار زیادي از بودجه آن توسط دولت و ردیف بودجه عمومی کشور 
که در مجلس تصویب مي شود و به طور سرانه به حوزه پرداخت مي شود و 
مقداري هم از بودجه هاي مردمی و از طریق وجوهات شرعیه )خمس( اداره 
مي شود. البته امثال ما که در حوزه فعالیت مي کنیم به دولت وابسته نیستیم 
و مستقل هستیم و از بودجه دولت استفاده نمي کنیم، چون در کار سیاست و 
حکومت نیستیم. الزم به یادآوري است که حوزه هاي علمیه در زمان حیات 
امام)س( به هیچ وجه به دولت وابسته نبود و از بودجه عمومی کشور استفاده 
نمي کرد،  بعد از رحلت امام تصمیم گرفته شد تا حوزه هر چه بیشتر به دولت 
وابسته شود و همین عامل سبب شده تا از میزان عاقه و اعتماد مردم به 

حوزه و روحانیت کم شود.
حاضر  جنابعالي  درس  جلسات  در  طلبه  تعداد  چه 

مي شوند؟
در جلسه درس حدود سیصد نفر شرکت مي کنند ولي تقریباً به همه 
کساني که در حوزه درس مي خوانند شهریه مي دهیم که حدود سي هزار 

نفر هستند.
زمینه  در  آیا  مي دهید.  ارائه  طالب  به  کمک هایي  چه 

درمان نیز کمک مي کنید؟
ما در حد توانایي خودمان و آنچه که مربوط به مردم است و به صورت 
وجوهات پرداخت شده به طاب شهریه مي دهیم،  البته مقدار آن کم است، 
در مورد هزینه هاي درمان هم توانایي زیادي نداریم ولي در برخي موارد در 

ماه هزینه درمان دو یا سه نفر را تقبل مي کنیم.
علت پرداخت شهریه به طالب چیست؟

طاب علوم دیني در حوزه ها به فراگیري علوم دیني مي پردازند تا در 
آینده تعالیم اسام و فرهنگ تشیع را در جامعه ترویج کنند، حوزه هاي علمیه 
مانند دانشگاه هاي دولتي نیستند که با بودجه دولت اداره شوند، بلکه این 
مردم هستند که با پرداخت وجوهات شرعیه )خمس( به عالمان دینی موجب 
تقویت حوزه هاي علمیه مي شوند و طاب با دریافت همین شهریه مي توانند 

زندگي ساده خود را اداره کنند و ادامه تحصیل بدهند. 
در طول تاریخ شهر قم و حوزه علمیه به گونه اي بوده که 

باید
 دانش و فنآوري 
هسته اي در خدمت 
اقتصاد و جامعه
 و مردم قرار گیرد
 نه اینکه
 امکانات کشور و مردم 
در خدمت
 انرژي اتمي
 قرار گیرند و
 در نهایت صدمه
 و آسیب به آنان 
وارد شود. 
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بر روي تعالیم اسالم فعالیت علمی و فرهنگي مي کردند. آیا 
مراکز دیگري نیز وجود دارد که این گونه باشند؟

حوزه علمیه نجف که قدمت طوالني دارد نیز در زمینه علوم اسامی و 
گسترش فرهنگ تشیع تاش و فعالیت مي کند. بناي حوزه هاي علمیه این 
گونه است که عالمان دیني و اساتید آنچه را از تعالیم اسام فرا گرفته اند 
براي طاب تدریس مي کنند و آنان نیز به مردم انتقال مي دهند و احکام 

الهي را به آنان یاد مي دهند.
معموالً  طالب از چه کشورهایي هستند؟

طاب که در حوزه درس ما شرکت میکنند معموالً  ایراني هستند، 
طاب غیر ایراني هم از کشورهایي مانند پاکستان، افغانستان،  هند، عراق و 

چند کشور دیگر نیز در درس شرکت مي کنند.
علت راه اندازي وب سایت و پایگاه اطالع رساني در 

اینترنت توسط شما چه بود؟
امروز از طریق اینترنت افراد مي توانند سؤاالت خود را مطرح کنند،  
پایگاه اطاع  این  مطالب علمي، دروس،  کتب و سایر اطاعات که در 
رساني قرار دارد را مي توانند دریافت کنند و این یکي از راههاي انتشار تعالیم 

اسامی و فرهنگ تشیع است.
آیا بین حوزه علمیه قم و نجف از نظر اقتصادي رقابت 

وجود دارد؟
خیر، حوزه علمیه قم و نجف به عنوان دو مرکز علمی هستند و یکسان 
مي باشند و همواره تبادل علمي، استاد و طلبه بین آنها انجام مي شده است.

آیا این یک سیاست کلي است که طالب خارجي براي 
تحصیل به ایران بیایند؟

آري، قبل از انقاب نیز از کشورهاي زیادي براي فراگیري تعالیم 
اسامی افراد جذب حوزه علمیه مي شدند.

این افراد که از کشورهاي مختلف جذب حوزه مي شوند،  
آیا خودشان اطالع دارند یا حوزه از آنها مي خواهد به ایران 

بیایند؟
شوراي مدیریت حوزه علمیه قم از طریق اینترنت به معرفي حوزه و 
دروسي که تدریس مي شود مي پردازند، همچنین مبلغیني که به کشورهاي 
مختلف سفر مي کنند به معرفي حوزه علمیه مي پردازند و کساني که مشتاق 
به فراگیري این علوم هستند را به سفر به ایران تشویق مي کنند تا در حوزه 
این علوم را فرا بگیرند و قطعًا  در بازگشت به کشور خودشان تعالیم اسام 
را به مردمشان مي آموزند. در حال حاضر که موضوع دستآوردهاي معنوي 
زندگي بشر و تمدن مطرح است و انسانها معموالً  به داد و ستد فرهنگي 
مي پردازند، لذا طبیعي است که مراکز علمی در سطح جهان به جذب دانشجو 

اقدام کنند و به تبادل علمی کمک کنند.
بعد از اینترنت فکر مي کنید مرحله بعدي چه خواهد بود؟

به پیشرفتهاي علمی در زمینه علوم ارتباطات بستگي دارد، در حال 
حاضر بهترین و سریعترین وسیله ارتباطي در سطح دنیاست. 

جنابعالي براي پاسخگویي به سؤاالت مردم از طریق 
اینترنت چقدر وقت مي گذارید؟

افرادي که در قسمت پاسخ به سؤاالت فعالیت مي کنند بر مبناي فقهی 
این جانب سؤاالت فقهي را جواب مي دهند و چنانچه سؤالي باشد که نیاز 

به توضیح بیشتر داشته باشد بنده پاسخ کاملتر و مستدل را آماده مي کنم 
و آنها پاسخ را براي افراد ارسال مي کنند. در مجموع بنده براي تدریس و 
مباحثات علمی و نیز پاسخ به برخي از سؤاالت افراد حدود دوازده ساعت 

مطالعه مي کنم.
)مصاحبه خبرگزاري آمریکا با

 حضرت آیت اهلل العظمی صانعي(  
غربي  موسیقي  فیلم  از  استفاده  آیا  جنابعالي  نظر  به 

توسط جوانان امکان پذیر است؟
به نظر بنده حرمت موسیقي و غنا حرمت محتوایي است، یعني هر 
صوت و غنا و موسیقي که در آن ترویج بي بندوباري و بي عفتي باشد و یا 
در خدمت عیاشي و هوسراني یا ترویج باطل و تخدیر آگاهي و به انحراف 
فکري کشاندن انسانها باشد و یا چهره ناخوشایند و خشن از اسام عرضه 

از آن  استفاده  باشد،  این موارد  از  اگر غیر  و  کند، حرام است؛ 
اشکالي ندارد. 

و رهبر مذهبي که  به عنوان یک عالم دیني  جنابعالي 
امروز  پیامی براي نسل جوان  به نسل قبل تعلق دارید، چه 

دارید؟
انقاب اسامی افزایش میزان  از دستآوردهاي مهم  یکي 
آگاهي و شناخت مردم ایران نسبت به حقوق اساسي خودشان 
و آزادي هاي قانوني بود و امام)س( از آغاز نهضت در پانزدهم 
خرداد مصمم به افزایش بینش و آگاهي مردم بود. نسل جوان 
ما باید بیاموزد که چگونه از توانمندي ها و توانایي و ظرفیتهاي 
خودش استفاده کند تا بتواند با ارتقاء سطح علمی و دانش خود 
نقش مهمی در جامعه ایفا کند. البته نسل جوان امروز به طور 
آگاهانه نسبت به مسائل اعتقادي، دیني و مذهبي تاش مي کند 
و  است  دیني  مسائل  به  نسبت  بینش  به کسب  عاقه مند  و 
عالمان دیني نیز سعي مي کنند به سؤاالت، تردیدها و ابهام آنان 
پاسخ های مستدل و منطقي ارائه دهند، نسل جوان ما آموخته 
است که چگونه در جامعه امروز با هم تفاهم و همزیستي مسالمت 
آمیز داشته باشند، وحدت، همدلي و وفاق ملی مي تواند همگرایي 
و همبستگي جهاني بوجود آورد و با مردم جهان تعامل و دادوستد 
فرهنگي و تمدني داشته باشیم و امیدواریم روزي فرا برسد که 
تمام مردم جهان در صلح، امنیت و آرامش در کنار یکدیگر زندگي 

مسالمت آمیز داشته باشند.
)مصاحبه خبرنگار تلویزیون فونیکس ژاپن
 با حضرت آیت اهلل العظمی صانعي(

حوزه هاي علمیه در 
زمان حیات امام)س( به 

هیچ وجه به
 دولت وابسته نبود و 

از بودجه عمومی کشور 
استفاده نمي کرد،  بعد 
از رحلت امام تصمیم 

گرفته شد تا حوزه هر 
چه بیشتر به دولت 

وابسته شود و همین 
عامل سبب شده تا از 
میزان عالقه و اعتماد 

مردم به حوزه و 
روحانیت
 کم شود.
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مقدمه:
نذری به لحاظ دیرینه شناسی  دارای پیشینه زیادی در زندگی انسان است. همواره انسان 
در طول تاریخ برای رسیدن به خواسته هایش از این ابزار سود جسته و با نذورات سعی  در کسب 

رضایت معبود خویش  در جهت تأمین نیازهایش  دارد.
نذورات سنتی است که مورد اهتمام تمامی انبیاء الهی و امت های گذشته بوده و در اسام  نیز 

مورد تایید قرار گرفته است.
و  می کند  نقل  را  )س(  مریم  حضرت  مادر  یعنی  عمران،  همسر  نذر  داستان  کریم  قرآن 
می فرماید: و به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: »خداوندا آنچه در رحم دارم برای تو 

نذر کردم که آزاد و در خدمت خانه تو باشد. از من بپذیر که تو شنوا و دانایی« )آل عمران، 35.(
و در سوره مریم پس از نقل داستان تولد حضرت عیسی)ع( خدای متعال به حضرت مریم)س( 

می فرماید:
هرگاه کسی از انسان ها را دیدی )با اشاره( بگو: »من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده 

ام؛ بنابراین با کسی سخن نمی گویم« ) مریم، 29.(
بنابراین نه تنها نذر با توحید، رضا، تسلیم و ادب در مقابل خدای عالم منافاتی ندارد، بلکه پیمان 

و وفاداری  به حق تعالی، توحید و عبودیت  و باعث  تقرب به خالق هستی است. 
نذر ممکن است فلسفه های گوناگونی داشته باشد، ولی مهم ترین آن، رسیدن به مطلوب و 

برآورده شدن حاجت است.
وفای به نذر واجب است. در فقه اسامی نیز کتابی تحت همین عنوان  وجود دارد. که به 

رضا احمدی
)پژوهشگر دینی(
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نذری امری  برون 
دین است که مختص 

به دین  نمی باشد 
و در مصادیق  

گوناگونی ظهور پیدا 
می کند. این عمل از 
آزاد کردن برده، تا 
سالم کردن به زیر 

دستان می تواند 
موضوع نذر باشد.

مسایل نذر و فروعات فقهی آن پرداخته است.

نذری : 
نذر از سنت های بسیار پسندیده و انسان مدار انه ای 
می باشد که از گذشته به مارسیده است، این سنت انسانی 
و الهی در اعیاد، روز تولد ائمه و  در  سوگواری ها به اجرا 
انسانی، امدادی  در می آید.  این سنت، دارای جهت گیری 
و  خداجویانه است تا به وسیله آن کمکی به همنوعان  و 
پر نمودن خأل ای از جامعه  صورت می گردد.  این عمل به 
شکل های مختلف  ظهور و بروز می یابد؛  کتاب نذر درفقه 

ضوابط و احکام آن را بیان  کرده  است.
دین   به  مختص  که  است  دین  برون  امری   نذری 
نمی باشد و در مصادیق  گوناگونی ظهور پیدا می کند. این 
عمل از آزاد کردن برده، تا سام کردن به زیر دستان می تواند 
موضوع نذر باشد.  نذر با رنگ دینی انسانی  حس خاصی در 
نذرکننده ایجاد می کند. در اسام قصد قربت شرط است که 

این عمل برای نزدیکی به خدا انجام می پذیرد.
غذا،  توزیع  نذرهای حجمی چون  دسته اند،  دو  نذرها 
شربت و شیرینی یا دیگر مایحتاج جامعه را شامل می شود.  
نوع دیگر نذورات غیر حجمی مثل، نذر در ساخت بیمارستان، 
مدرسه، مسجد و حسنیه، خرید آب سردکن و........ هریک از 

آنها دارای اثر دنیوی و اخروی است.
حجمی  نذرهای  است،  نوشته  این  بحث  مورد  آنچه 
می باشد.  در گذشته شهرها  چون روستایی بزرگ بودند، 
نوع  توزیع هر  بودند.  از نظر جمعیت، وسعت محدود   که 
برای ساکنان  روز  مشکلی  از شبانه  در هر ساعت  نذری 

بوجود نمی آورد.

نذری در شهرها ی عصرما
خیابانها  زیاد،  وسعت  جمعیت،  دارای  امروز  شهرها  
و  سنگین  ترافیک  پرحجم،  نقلیه  وسایل  باریک،  معابر  و 
خسته کننده و.... هستند. پس  هر اقدامی  در شهرها، باید 
براساس شرایط حاکم بر آن انجام شود. در غیر این صورت  
برای شهروند و هم نوعان مشکل آفرین می شود.  هدف 
از نذر جلب رضایت خداوند و کمک به همنوع است. اگر 
خود  به ضد  و  نقض غرض  نشود،  عمل  شرایط  براساس 
تبدیل می گردد و بلکه موجب اذیت، آزار، راه بندان، ترافیک، 
ایجاد اضطراب در سرنشینان خودروها، ضایع کننده  وقت 
مردم، اتاف بنزین و سرمایه ملی و...... به ارمغان می آورد 
که  تضییع حقوق مردم می باشد. تضیییع  حقوق دیگران  
امری،  نذر  در حالیکه اصل   است.  و حرام  امری  مذموم 
مستحب است و  اگر در مقام عمل مرتکب حرامی شویم  

نقض غرض می گردد..  
گاهی در اثر توزیع نذری در معابر موجب  ترافیک و 

راه بندان، نارضایتی . .. می گردد، که امری ناپسند و تضییع 
حقوق آنها، می باشد.

رفتاری  از شهرها شاهد  بعضی  در  اخیر  دهه های  در 
هستیم  که موجبات مشکات زیادی برای شهروند شده 
است و نقض غرض  از نذورات  را  در پی دارد و این مسئله 
به صورت یک آسیب رفتاری در آمده که جامعه از آن رنج 

می برد.

نذورات و مشکالت پیشرو
معابر  و  خیابان ها  شهر،  در سطح  حجمی  نذری های 
عمومی برای همنوعان مشکل بوجود می آورد، در حالیکه 
ما رضایت آنها را جلب نکردیم. این مشکل  از دو جنبه قابل 

بررسی می باشد.

الف- ضعف مدیریت
کسانی که مسئول توزیع شربت، شرینی یا آش و... در 
پیاده رو و سطح خیابان هستند، محل مناسبی را انتخاب 
نکرده اند تا این امر پسندیده، درست اجرا شود. گذشت از 
اینکه کمکی بر هم نوعان نشده بلکه برای آنها، مشکات 
آفرین گردیده است. ضروری است توزیع نذورات به مساجد 
نمی کند،  ایجاد  ن  دیگرا  برای  مزاحمتی  که  محل های  و 

هدایت گردد.

ب-  تبلیغاتی شدن 
  نذری عملی، برای رضای خداست. در سالهای اخیر 
بر  معابر شهرها  و  خیابان  در  خراش  و صدا گوش  سر  با 
پا می شود. بیشتر بر تبلیغاتی شدن استوار است. در  وسط 
خیابان بساط پهن نموده و به پخش شیرکاکائو، شربت و. 
...مبادرت می کنند و ترافیک و راه بندان چند کیلومتر بوجود 
می آورند در کنار این عمل با استفاده از بلندگو های بزرگ 

و صدای بلند موجب آزار صوتی عابران را فراهم می آورند.

ج- استفاده کنندگان
مسئله بعدی که موضوع را  بغرنج تر می کند، کسانی 
هستند که می خواهد نذری دریافت کنند، آنها  بدون توجه 
با پارک  به قوانین شهرنشینی عمل می کنند. برای نمونه 
دوبله وسیله نقلیه خود در وسط خیابان، یا توقف برای گرفتن 
شربت موجب راه بندان، ترافیک و مزاحمت برای دیگران 
می شوند. آنها  بعد از گرفتن و خوردن، آش یا شربت، لیوان، 

کاسه آن را از ماشین به سطح خیابان پرت می کند. 

پیامدها:

1-  پذیرش تضییع حقوق مردم
توزیع نذورات در خیابان ها و پیاده روها بدون توجه به 
ایجاد مزاحمتی که از این ناحیه برای مردم ایجاد می شود، 
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این امر  را  اثبات می کند که آنها حقی برای دیگران قایل نیستند، فقط 
می خواهد نیات خود را به هر قیمت پیش ببرند. این روحیه دارای پیشینه  
تاریخی درازی است، » الناس علی دین ملوکهم« معموال حاکمان مستبد 
حقوق مردم خود را تضییع می کنند و به رای، نظر آنها توجه نداشتند، این 
روحیه از  حاکمان مستبد به توده های مردم هم سرایت کرده و اجتماعی 

شده است.

 آلودگی محیط زیست
در مراسم مختلف، اعّم از اعیاد )مانند نیمه شعبان و..(، یا ایام محرم، 
مردم نذورات خود را مانند:شربت و شیرینی گرفته تا شله زرد و آش و حلوا 
و... در ظروف یک بارمصرف توزیع می کنند. ولی متأسفانه علیرغم عقاید 
پاکی که در ورای این عمل وجود دارد، شاهد آنیم که مصرف کنندگان 
بعد از استفاده، ظروف آن را درسطح معابر عمومی،خیابان ها و جوی های 
اتمام مراسم،شاهد صحنه های  از  آب رها می کنند؛ به طوری که پس 
اقدام محیط  این  آوری در سطح شهر هستیم.  بسیار زشت و خجالت 

زیست را آلوده و  چهره شهر را  زشت و  وکثیف می کند.
در بعضی از اعیاد ما از میدان مفید قم  تا جمکران شاهد لیوانهای 

یکبار مصرف شربت  در کنار جاده هستیم. 

2-  ضربه به چهره ملی و مذهبی ایران
پس از  پایان توزیع نذرات در هر منطقه، چهره آزار دهنده ای بوجود 
می آید. از محل توزیع تا جای که چشم می بیند، ظروف یکبار مصرف 
ریخته است.  این رفتار از سوی مصرف کنندگان آسیب جدی بر حیثت 
ملی و مذهبی ایرانیان است. اگر یک بیگانه این صحنه را ببیند، موجب 
شرمندگی یک ملت است که ادعای مذهب حقه را دارد به اولیه ترین 

شرط زیست مدنی که رعایت بهداشت و نظم است، پایبند نیست. 
در شب عاشوری امسال )1395( مسابقه فوتبال بین ایران و کره 
مفصلی  عزاداری  مسابقه  از شروع  قبل  تماشاچیان  برگزار شد.  جنوبی 
انجام دادند، پس از پایان بازی و شکست کره جنوبی، تماشاچیان کره ای 
سایت   ( کردند.  مبادرت  ورزشگاه  اشغال های  و  زباله ها  آوری  جمع  به 

فرارو(
از سویی این رفتارها  ظلم بزرگی بر  چهره نورانی دین مبین اسام 
است، که پیام آن»  النظافت من االیمان «می باشد.  پس قبل از اینکه 
به فکر خوردن مردم باشیم، باید فکری به حال  تربیت و اخاق  اجتماعی 

آنها نمود.  سنای غزنوی در دیوان اشعارش آورده است:
 مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
 ازین آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی

مسلمانی کنون اسمیست بر عرفی و عاداتی 
 دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی

3-  به خطر افتادن بهداشت عمومی
معابر،  و  چمن  روی  نمودن  رها   ماشین،  از  ظروف،  کردن  پرت 
بی احترامی به سایر شهروندان و نیز به خطر اندختن بهداشت عمومی 

است.

4-  درد سر برای شهرداری
پس از  تمام شدن مراسم و خلوتی شهر، کار رفتگران زحمتکش 
آغاز می شود، همه مردم  در روز جشن و شادی، درکنار خانوده هایشان 
از شهروندان  اما  این بندگان خدا بخاطر بی مسئولیتی بعضی  هستند، 
کارشان دو برابر روزهای دیگر می شود، آنها باید تا صبح لیوان، کاسه 
و غاف و. ...جمع آوری کنند. این کار گذشته از ایجاد اذیت و آزار  بر 
شهروندان، کار روفتگران  شهر داری را  اضافه نموده و موجب اتاف 

هزینه عمومی ا ست.

چه باید کرد؟
معابر  و  خیابانها  در  دادن  نذری  بودند،  گذشته  چون  شهرها  اگر 
عمومی برای کسی مشکل ایجاد نمی کرد. ترافیک سنگین موجب سلب 
پرواز،  از  افتادن  اتاف وقت و سوخت، عقب  آسایش، حرص خوردن، 
اتوبوس و قطار، تاخیر در  رسیدن بیماران اورژنسی به بیمارستان و..... 
می شود، چه کسی ضامن  این حجم از خسارت به مردم است؟ در حالیکه 
خسارت دیدگان رضایت ندارند. این مسئله در اثر بی توجهی به یک آسیب 
اجتماعی تبدیل شده است، جامعه ناگزیر است هزینه های آن را تا اصاح 
تدریجی پرداخت نماید. به نظر می رسد راه اصاح این آسیب آموزش 

عمومی، برخوردهای توجیحی باشد.

الف- آموزش عمومی:

1- نهادینه سازی حقوق شهروندی:
آموزش باید از کودکی و از کودکستان  آغاز نمود.  مفاهیم چون 
حقوق انسان ها و...  آموزش داده شود که  همه شهر وندان دارای حقوق 
هستند و هیچ کسی نمی تواند  آن را  نقض کند.، همه باید حقوق یکدیگر 
را  مراعات نمایند.  اگر از کودکی آموزش آغاز شود، شهروندان آینده 

مردمی قانون مند خواهند بود.

2-  تخلف امری قبیح شمرده شود
همه انسانها دارای حق هستند.  در کنار این گزاره، این نکته هم 
را  باید آموخت که تضییع حقوق دیگران خط قرمز است، هرکس آن 

توزیع نذورات در خیابان ها و پیاده روها بدون توجه 
به ایجاد مزاحمتی که از این ناحیه برای مردم ایجاد 
می شود، این امر  را  اثبات می کند که آنها حقی برای 
دیگران قایل نیستند، فقط می خواهد نیات خود را به 

هر قیمت پیش ببرند. 
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رعایت نکند، گناه بزرگی مرتکب شده است. در این صورت تک تک 
شهروندان، نگهبان حقوق جامعه خواهند بود و انسان ها با پلیس درون 
به حمایت از  قانون برمی خیزند. آنگاه تخلف و تضییع حق الناس، در 
اذهان عمومی قبیح باشد. جامعه با هیچ توجیحی  نقض حقوق حتی یک 

نفر را نمی پذیرد.

3-  اصالح باورها
پیدا می کند. عده ای  تجلی  و مستحب  واجب  در   اعمال وجودی 
برای کسب ثواب بیشتر به هر روایت منقول متمسک می شوند. عمل 
به فعل مستحبی حس خاصی در عمل کننده بوجود می آورد. این حس 
موجب شده است که عده ای تصور کنند که به هرقیمتی باید فان عمل 
حتی در کف خیابان باید انجام داد، اگر چه برای دیگران مشکلی بوجود 
بیاورد، چون مربوط به شعائر مذهبی است، پس مشکلی ندارد و از سویی 
کسی جرئت مخالفت را ندارد چون می ترسد که او را به مخالفت با امام 

حسین)ع(  و... متهم سازند.
ایجاد مزاحمت برای دیگران به اسم شعائر دینی بسیار خطرناک 
است و موجب دینگریزی می شود.  درحالی که این عمل مسلمانان است 
و ربطی به اسام ندارد. بعضی در جامعه توان درک این مطلب را ندارند 

و آن را به حساب دین می گذارند.
باید این باور اصاح شود که حتی با شعائر دینی هم نمی توان برای 
دیگران  مزاحمتی  و مشکلی بوجود آورد، زیرا تضییع حق الناس، و حرام 

می باشد.

ب- برخوردهای توجیحی:
پلیس و دستگاه مسئول و نیز، نهادهای تاثیر گذار نباید در مقابل 
آثار این آسیب، ساکت باشند و از ترس متهم شدن به جلوگیر از توزیع 
نذورات، از وظیفه خود شانه خالی کنند که آثار و تبعات بیشتری بر جامعه 

تحمیل خواهد شد. 
نیات و احساسات پاکی که در پس توزیع نذری در معابر عمومی 
وجود دارد، گاهی موجب می شود که جوانان  اینگونه فکر کنند که در راه  
امام حسین)ع( این کار را انجام می دهند، در مقابل آن  فداکاری بزرگ 
چیزی نیست. حال هم ترافیکی در اثر ازدحام  بوجود آید و لیوان، ظروفی 

در سطح خیابانی ریخته شود، چه می شود؟
نهادها مسئول باید با برخورد توجیهی این جوان پاک را  قانع کنند، 
که هرکاری که موجب ایذاء دیگران شود، حرام و توجیه بردار نیست. اگر 
این توجیه ها صورت گیرد، تاثیرات الزم را  دارد. اما ترس از متهم شدن 
به جلوگیری از  نذری و عزاداری، مانع رویاروی با مسایلی شده است.  

مردم و مسئولین در رابطه با موضوعاتی  که رنگ و بوی دینی دارند، 
مسامحه و تعلل می کنند، تا متهم به  مخالفت با امام حسین)ع( و. ... 
نشودند. زیرا عده ای برای توجیه رفتار خود به این حربه های رو می آورند. 
بدین خاطر بسیار وحشت دارند. مسامحه و بی توجهی در این رابطه به 
معنای پذیرش این آسیب است که، موجب می شود، آسیب های بزرگتری 

بر جامعه تحمیل شود.
محترم  مراجع   منتشر  شده  فتوای  از  می توان  توجیح  مرحله  در 
نهادهای مسئول  یا  بسیار کار ساز می باشد   نمود که   استفاده  تقلید  
استفتائات تخصصی از مراجع عظام نموده تا در پیش برد، حل مسئله 
کمک  حالشان باشد. دسته ای از فتاوای منتشره شده در باره موضوع به 

شرح ذیل می باشد.
متن استفتا: توزیع شربت و شیرینی و در شب های عید در برخی 
چه  می شود،  ترافیک سنگین  و  راه بندان  باعث  که  اصلی،  خیابان های 

حکمی دارد؟
پاسخ آیت اهلل العظمی صانعی:  اگر چه ایجاد مزاحمت برای افراد 
صحیح نمی باشد اما شایسته است که متصدیان اینگونه امور به نحوی 
برنامه ریزی نمایند که هم رعایت شعائر دینی و مذهبی شده باشد و هم 

حقوق مردم در عدم مزاحمت رعایت گردد.

پاسخ آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  :
به گونه ای تنظیم شود که هم شربت و شیرینی داده شود و هم 

اسباب زحمت و ناراحتی مؤمنین نشوید.
پاسخ آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

اگر این کار چنانچه بر خاف قوانین و مقررات و نارضایتی مردم 
باشد، جایز نیست.

پاسخ آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی:
مطلب یاد شده از شعائر دین و الزم است، بله سعی شود تا حّد امکان 

باعث این گونه امور نشود.

آموزش باید از کودکی و از کودکستان  آغاز نمود.  
مفاهیم چون حقوق انسان ها و...  آموزش داده شود 
که  همه شهر وندان دارای حقوق هستند و هیچ کسی 
نمی تواند  آن را  نقض کند.، همه باید حقوق یکدیگر 
را  مراعات نمایند.  اگر از کودکی آموزش آغاز شود، 
شهروندان آینده مردمی قانون مند خواهند بود.



چند مسأله دربارۀ اجرای حدود اسالمی ....
)قرار ما بر این شد که قسمتی از آخر هر جلسه را اختصاص بدهیم به بحث و گفتگو دربارة مسائل قانونی مملکت که به عنوان مسائل اسامی مطرح 

می شوند، مثل بحث دربارة حدود، دیات، و تعزیراتی که امروز در مملکت و دادگستری اجراء می شود .
در این جلسه چند مورد از مسائل »حدود« را که در قانون فعلی کشورمان ، بر اساس قوانین اسامی تصویب شده و عاوه بر اسامی بودن، جنبة 

قانونی هم پیدا کرده است ، بیان می کنیم: نخست این که: ... 
از جمله مواردی که بعد از سه مرتبه جاری شدن حد شخص متهم محکوم به اعدام می شود، مربوط به مسائل تهمت افتراء است ، همان طور که می 

دانید  تهمت و افتراء هشتاد تازیانه »حد« دارد .
وقتی که تهمت جنبة ناموسی ، و از بین بردن آبروی دیگران را داشته باشد، جنبة »اَدعای شرف « پیدا می کند، مثا یک مرد به زنی تهمت می زند 
و او را به اعمال منافی عفت متهم می سازد ، یا بر عکس شخص مفتری ، به مردی اتهام عمل منافی عفت می زند، در این مورد ، وقتی در دادگاه ثابت 
شود که مرد یا زن مورد اتهام بی گناه است ، آن وقت به شخص تهمت زنده هشتاد ضربه تازیانه می زنند . ولی اگر کسی سه مرتبه به خاطر تهمت زدن 

تازیانه خورد، بار چهارم او را اعدام می کنند.
البته فرقی نمی کند که افتراء زننده در کجا و چه وقتی تهمت زده باشد: امکان دارد یک نفر در مطبوعات و رسانه های گروهی به کسی یا عده یی 
تهمت بزند، یا شاید یک نفر توی مسجد یا محله به کسی تهمت بزند، در هر حال شخصی که به افراد بی گناه تهمت می زند، باید تازیانه بخورد ، این 

قانونی است که هم قرآن گفته است، هم در روایات آمده، و هم در قانون فعلی مملکت تثبیت شده است. 
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دربارۀ تصادفات وتخلَفات رانندگی 
مسأله دیگر که باز به عنوان قانون مطرح است ، درباره تصادفات 
وسوانح رانندگی است ، وقتی موتور سواری به یک عابر می زند و به او 
صدمه می رساند، وقتی راننده ای با اتومبیل به شخصی می زند، یا یا ماشین 
و موتور برخورد می کند، و باعث می شود کسی بمیرد، یا این که از لحاظ 
جانی صدمه ببیند ، باید در درجه اول از کارشناس خواست تا مشخص کند 
که آیا راننده مقصر است یا نه ؟ آیا از مقررات و نظام حکومتی تخلف کرده 

یا نه؟ مثا کسی که می خواهد، پشت ماشین بنشیند ، در درجة اول باید 
گواهی نامه داشته باشد، خوب کسی که بدون داشتن گواهی نامه پشت 
ماشین بنشیند و یا کسی تصادف کند ، پیداست که مقصر است ، چون در 

درجة اول او تخلف کرده و بدون گواهی نامه، رانندگی کرده است . 
با این که کسی با داشتن گواهی نامه، با سرعت زیادتر از حد قانونی 
رانندگی کرده، یا بی احتیاطی کرده ، با انحراف به چپ یا راست داشته، یا 
در جایی که نباید ترمز می کرده، بدون دلیل ترمز کرده و باعث بر خورد 
با دیگران و ایجادصدمه و خسارت شده، و یا به هر دلیل دیگری تصادف 
کرده، و به کسی صدمه رسانده و کارشناسان راهنمایی و رانندگی هم، او را 
مقصر دانسته اند، وقتی او از نظر مقررات حکومتی متخلف شناخته شود، در 
آن صورت ضامن دیه  و بدهکار دیه است ، مثا اگر دست انسانی را از بین 
برده باید نصف خونبهای انسان را بدهد، اگر باعث شده یک چشم کسی 
کور شود ، باز هم باید نصف خونبهای یک انسان را بدهد، اگر جراحات 
دیگری وارد کرده باشد ، با نظر حاکم شرع باید دیه الزم را بپردازد ، چون 
می دانید که اگر صدمه و لطمه طوری است که دیه اش معین نشده ، آن 

دیه را حاکم شرع معین می کند .
در قوانین قبلی این گونه موارد ، ضرر و زیان نام داشت که توسط دادگاه 
و کارشناس معین می شد، اما امروز به آن دیه می گویند و در قانون دیات 
هم که از مجلس گذشته است ، معین شده که صدمه رساندن به اعضای 

مختلف بدن مردم چقدر دیه دارد .

اگر شخص صدمه دیده نتوانست به هر علتی ، در داد سرا این مطلب 
را عنوان کند که مثا پایش شکسته و تقاضای دیه دارد ، می تواند به دادگاه 

مراجعه کند و پیش حاکم شرع برود و موضوع را به حاکم شرع بگوید. 
مثا کسی در یک سانحه رانندگی ، که در آن راننده بوده است دستش 
می شکند، و بنا به علل و مسائلی ، در داد  سرا حرفی در این باره نمی زند 
، ولی بعدا می آید  و در دادگاه  جریان را به حاکم شرع می گوید و طلب 
دیه می کند، آن گاه ، حاکم شرع موظف است رسیدگی کند و ببیند که چه 
مقدار دیه به او می رسد و از شخص متخلف دیه را به نفع متقاضی مطالبه 
کند، ) این قسمت از صحبتهایم درباره ضرر و زیان و دیه بود، اما از لحاظ 

تخلف ، شخص متخلف باید تعزیر شود.(

جمهوری اسالمی ، یعنی جمهوری نظم و مقررات و قوانین 
در قوانین قبلی، یکسری مجازاتها وجود داشت که اگر شخصی در 
رانندگی تخلف می کرد به بعضی از آن مجازاتها محکوم می شد، چنانچه 
کسی در اثر سرعت زیاد شخصی را می کشت، او را به 6 ماه یا یکسال 
زندان می بردند ، با این که اگر از چراغ قرمز می گذشت به مقداری جریمه 
مالی محکوم می شد ، باید بدانیم که هنوز هم در قوانین حکومتی مملکت 
ما چنین مجازاتهائی وجود دارد ، بلی، این گونه مجازات ها  و زندان ها و 
جریمه ها ، سرجای خود باقی است ، باید بدانیم که در جمهوری اسامی 
، عاوه بر دیه ، مجازاتهای قانونی نیز وجود دارد که متخلف محکوم به آن 
می شود ، این طور نیست که بگوئیم چون در کشور ما حکومت جمهوری 
اسامی برقرار است ، می توانیم از چراغ قرمز بگذریم یا با سرعت غیر مجاز 
حرکت کنیم، خیر، جمهوری اسامی یعنی نظم ، جمهوری اسامی یعنی 

حکومت مقررات و قوانین . 
امروز وقتی که افسر راهنمایی و رانندگی گواهی نامه یک شخص 
متخلف را سوراخ می کند، وقتی او را به پرداخت مقداری وجه نقدی جریمه 
می کند ، در اینجا کار خدایی انجام می دهد ، و با این عمل در حقیقت یک 

نوع عبادت می کند . 
در گذشته افسران راهنمایی و رانندگی ، رانندگان متخلف را جریمه 
می کردند ، بعضی ها را به زندان می انداختند ، اما این عمل آنها عبادت 
نبود، فقط مسأله این بود که باید مقررات راهنمایی و رانندگی حفظ می شد . 
اما امروز مسأله فرق می کند ، افسری که امروز برای حفظ قوانین 
جمهوری و نظام اسامی جریمه می کند، در حقیقت عبادت می کند، وقتی 
راننده متخلف را به زندان می اندازند ، تا دیگر رانندگان با سرعت غیر مجاز 
حرکت نکنند، و با احتیاط رانندگی کنند، این عمل آنها یک نوع عبادت و 
نیایش نزد پروردگار است ، زیرا با این کار ، از تکرار آن تخلف ها و تکرار 
آن لطمه ها و صدمه های جانی و خسارت های مالی که در واقع از مال 
ملت مسلمان و بیت المال حرام شده است، جلوگیری می کند و به خلق 

خدا خدمت می کند .
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته .
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اگر شخص صدمه دیده نتوانست 
به هر علتی ، در داد سرا این 
مطلب را عنوان کند که مثال پایش 
شکسته و تقاضای دیه دارد ، می 
تواند به دادگاه مراجعه کند و پیش 
حاکم شرع برود و موضوع را به 
حاکم شرع بگوید. 



]ظلم ما بر امام حسین علیه السالم[

آیا حسین علیه السام یک شخصیت حماسی هست یا نه؟ آیا ما باید با وجود 
حسین و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم یا یک احساس تراژدی، 

مصیبت، رثا و نفله شدن؟
حسین یک شخصیت حماسی است اما حماسه انساني، حماسه بشري، نه حماسه 

قومی و نژادی. حسین سرود بی نظیر انسانیت است. 
حادثه عاشورا و تاریخچه کربا دو صفحه دارد: یک صفحه سفید و نورانی، و یک 

صفحه تاریک، سیاه و ظلمانی که هر دو صفحه اش یا بی نظیر است و یا کم نظیر.
اما صفحه سیاه و تاریکش از آن نظر سیاه و تاریک است که در آن فقط جنایت بی 
نظیر و یا کم نظیر می بینیم. یک وقت حساب کردم و ظاهراً در حدود بیست و یک 
نوع پستی و لئامت در این جنایت دیدم، این صفحه را که نگاه می کنیم، در آن کشتن 
بیگناه می بینیم، کشتن جوان می بینیم، کشتن شیرخوار می بینیم، اسب بر بدن مرده 
تاختن می بینیم، آب ندادن به یک انسان می بینیم، زن و بچه را شّاق زدن می بینیم، 
اسیر را بر شتر بی جهاز سوار کردن می بینیم. از این نظر قهرمان حادثه یزیدبن معاویه 
است، عبیداهلل بن زیاد است، عمر سعد است، شمربن ذی الجوشن است، خولی است 
و یک عده دیگر. لذا وقتی که صفحه سیاه این تاریخ را مطالعه می کنیم، فقط جنایت 

و رثاء بشریت را می بینیم. پس باید مرثیه بگوییم:
زان تشنگان هنوز به عّیوق می رسد

فریاد العطش ز بیابان کربا
اما کربا یک صفحه دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه، حسین است و در 
آن صفحه، جنایت نیست، تراژدی نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است، 
تجلی حقیقت و انسانیت است، تجلی حق پرستی است. آن صفحه را که نگاه کنیم، 

می گوییم بشریت حق دارد به خودش ببالد. 
چرا باید حادثه کربا را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه کنیم و چرا باید 
همیشه جنایتهای کربا گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن علی از آن جنبه ای که 
مورد جنایت جانیان است مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین 
بن علی می دهیم و می نویسیم، از صفحه  تاریک عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه 
نورانی این داستان را کمتر مطالعه می کنیم، درحالی که جنبه حماسی این داستان 
صدبرابر بر جنبه جنایی آن می چربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن خیلی می چربد. 
پس باید اعتراف کنیم که یکی از جنایت کنندگان بر حسین بن علی ما هستیم که 

از این تاریخچه فقط  صفحه سیاهش را می خوانیم و صفحه نورانیش را نمی خوانیم. 
حسین یک مکتب است و بعد از مرگش زنده تر می شود. دستگاه بنی امیه خیال 
کرد که حسین را کشت و تمام شد، ولی بعد فهمید که مرده حسین از زنده حسین 
مزاحمتر است، تربت حسین کعبه صاحبدالن است. زینب هم به یزید همین را گفت، 

گفت :  
»ِکْد َکْیَدَک َو اْسَع َسْعَیَک، ناِصْب َجْهَدَک، َفَواهللِ ال تَْمحو ِذْکَرنَا َوال ُتمیُت َوْحَینا« 
 اشتباه کردی، هر نقشه ای که داری به کار ببر ولی مطمئن باش تو نمی توانی برادر 

مرا بکشی و بمیرانی؛ برادر من زندگی اش طور دیگر است، او نمرد بلکه زنده تر شد.
مرثیه گوها ابتدا مثل مرثیه گوهای حاال نبودند. ُکَمیت مرثیه گو بود، ِدعبل ُخزائی 
مرثیه گو بود؛ همان دعبل خزائی که گفت: پنجاه سال است که من دار خودم را به دوش 
کشیده ام. او طوری مرثیه می گفت که تخت خلفای اموی و عباسی را متزلزل می کرد. 
او که محتشم نبود. شعرای ما چرخ و فلک را مسؤول شهادت حسین دانسته اند. کمیت 
که این جور نبوده؛ یک قصیده که می گفت دنیا را متزلزل می کرد، ولی با تاریخچه 

حسین، با نام حسین، با مرثیه حسین.
دیدند عجب! قبر حسین هم مصیبتی برای ما شده است. تصمیم گرفتند که قبرش 
را از بین ببرند. قبرش را خراب کردند، تمام آثار آن را محو کردند، پستی و بلندیهای 
زمین را یکسان کردند، به محل قبر آب انداختند به طوری که احدی در آن سرزمین 
نفهمد که قبر حسین در کدام نقطه بوده است. اما مگر شد؟ حتی روی آوردن مردم 

به آن بیشتر هم شد.

تحریف هدف امام حسین علیه السالم 
نمی دانم کدام جنایتکاری هدف حسین بن علی را تحریف کرد و همان چرندی را 
که مسیحیها در مورد مسیح گفتند، درباره حسین گفت که حسین کشته شد برای آنکه 

بار گناه اّمت را به دوش بگیرد!
با قبول این تحریف، چاره ای نبود جز اینکه فقط صفحه سیاه و تاریک این حادثه را 

بخوانیم تا مردم بگریند و مورد شفاعت قرار گیرند. 
من نمی گویم آن صفحه تاریک را نباید دید بلکه باید آن را دید و خواند، اما این 
مرثیه همیشه باید مخلوط با حماسه باشد. اینکه گفته اند رثای حسین بن علی باید 
همیشه زنده بماند، حقیقتی است و از خود پیغمبر گرفته اند و ائمه اطهار نیز به آن 

توصیه کرده اند.
این رثاء و مصیبت نباید فراموش بشود و باید اشک مردم را همیشه بگیرید، اما در 

رثای یک قهرمان.
اول باید قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد در رثای قهرمان بگریید، 

وگرنه رثای یک آدم نفله شده بیچاره بی دست و پای مظلوم که دیگر گریه ندارد.
در رثای قهرمان بگریید برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا کنید، برای اینکه پرتوی 
از روح قهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازه ای نسبت به حق و حقیقت 
غیرت پیدا کنید، شما هم عدالتخواه بشوید، شما هم با ظلم و ظالم نبرد کنید، شما هم 
آزادیخواه باشید، برای  آزادی احترام قائل باشید، شما هم سرتان بشود که عزت نفس 

یعنی چه، شرف و انسانیت یعنی چه، کرامت یعنی چه. 
خیال می کنیم حسین بن علی در آن دنیا منتظر است که مردم برایش دلسوزی 
کنند یا- العیاذباهلل- حضرت زهرا علیه السام بعد از هزار و سیصد سال، آنهم در جوار 
رحمت الهی منتظر است که چهار تا آدم فکسنی برای او گریه کنند تا تسلّی خاطر 

مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 17، ص: 27-33پیدا کند!
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شرحی بر دعای مکارم االخالق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  17 (

»... َو اْسَتْفِرْغ أَّیاِمي ِفیَما َخلَْقَتنِي لَُه؛ بارخدایا !... و 
روزهای مرا همه، به انجام کاری که مرا برای آن 

آفریده ای)عبودّیت(، مصروف دار.«
هر جا که باشیم، و در هر شرایطی که زندگی 
کنیم، ناگزیر این پرسش اساسی، که از روزگاران 
کهن تا روزی که انسانیت وجود دارد، برای اندیشه 
مندان؛ بلکه همه انسان ها مطرح بوده و خواهد 

بود: »ما ِکه هستیم؟«، »از کجا آمده ایم؟« و »در این دنیا به چه کاری 
مشغولیم؟« و »سرانجام به کجا می رویم؟«، »عیان نشد که چرا آمدم، کجا 
بودم / دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم« )حافظ(. و »اساساً برای چه 
هدفی آفریده شده ام؟«. این ها، پرسش هایی است که مقتضای ساختمان 
طبیعی انسان و خواهانی های فطری اوست. بدین معنا که سرشت بشر - در 
ورای تغییرات اتفاقی دوران های تاریخی و ُمدهای روز - همیشه سرشت 
بشری است؛ همان سرشتی که خداوند آدمیان را بر آن آفریده است و می دانیم 
که هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند، راه ندارد: »ِفْطَرَت اهلَلِّ الَّتِی َفَطَر الَنّاَس 
«.)1( بنابراین، مادام که انسان هستیم، این پرسش ها،  َعلَْیَها اَل تَْبِدیَل لَِخلِْق اهلَلِّ
به ویژه پرسش اخیر )برای چه آفریده شده ایم؟(، که این مقال در صدد پاسخ 
به آن است، برای ما آدمیان، مطرح است، و نیرومندانه ذهن و دل ما را، به 
خودش مشغول کرده و پاسخ مطلوب، می طلبد. البته، بسیاری از انسان ها 
هستند که یا صرفاً این پرسش ها را به کناری می نهند و بی آن که دغدغه ای 
داشته باشند، زندگی می کنند، یا این که به پاسخ های پذیرفته ای که دیگران 

از اهل خانواده یا اجتماع شان، عرضه کرده اند، دل خوش می دارند.
پیش از ورود به اصل پاسخ الزم است، از باب مقدمه، به نکته هایی چند، 

اشاره شود:
نکته نخست این که، خدای تعالی، حکیم است و حکمت، اقتضایش این است 
که از فاعل حکیم، کار عبث و بیهوده و بدون هدف، صادر نشود. در آیاتی از 
قرآن کریم و روایات رسیده از پیامبر گرامی)ص( و امامان اهل بیت)ع( این 
حقیقت متعالی، به طور صریح مورد توجه قرار گرفته است. در تبیین هدفمندی 
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْیَنُهَما اَلِعبِیَن؛ َما َخلَْقَناُهَما  آفرینش فرمود: »َوَما َخلَْقَنا السَّ
إاِلَّ بِالَْحقِّ َولَِکنَّ أَْکَثَرُهْم اَل َیْعلَُموَن؛ )2( و ما آسمان ها و زمین و آن چه را میان 
آن هاست، به بازیچه نیافریده ایم. ما آن دو را جز به حق )برای هدفی( نیافریده 
ایم ولی بیش تر آنان نمی داند«. و در تبیین آفرینش انسان که در میان این 
منظومه کیهانی عظیم، بر روی کره زمین زندگی می کند، فرمود: »أََفَحِسْبُتْم 
أَنََّما َخلَْقَناُکْم َعَبًثا َوأَنَُّکْم إِلَْیَنا اَل ُتْرَجُعوَن؛ )3( آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده 
آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟«. علی)ع( فرمود: »َواْعلَُموا 
، أَنَُّه لَْم َیْخُلْقُکْم َعَبثاً، َو لَْم ُیْرِسلُْکْم َهَمًا؛ )4( و بدانید ای بندگان خدا،  ِعَباَد اهلَلِّ

که خداوند شما را پوچ نیافریده، به بیهوده رهایتان نکرده است«.
دوم این که، در تبیین حکمت الهی باید گفت: طبیعت و مصنوعات خداوند، 
از جمله انسان عاوه بر این که دارای مقصد است، حکمت خداوندی نیز 
اقتضای آن دارد که آن ها را به مقصد و غایت شان برساند و این همان نکته 
بسیار مهمی است که حضرت موسی)ع( در پاسخ به پرسش فرعون فرمود: 
َُّنا الَِّذي أَْعَطی ُکلَّ َشْيءٍ َخلَْقُه ُثمَّ َهَدی؛ )5( پرودگار ما، کسی است که  »َرب
آفرینش هر چیز را به ]فراخور[ او، ارزانی داشته، سپس راهنمایی کرده است«.

سوم این که، استغنای خداوند )غنای ذاتی و بی نیازی مطلق او( از آفریده ها، از 
جمله انسان، از مباحث مهمی است که در جای جای قرآن کریم، موج می زند؛ 

محمدتقی خلجی
)پژوهشگر  دینی(
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و البته در آیاتی ویژه به طور صریح بدان پرداخته شده است: »َیا أَیَُّها النَّاُس أَنُْتُم 
الُْفَقَراُء إِلَی اهللِ َواهللُ ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِمیُد؛ )6( ای مردم! شما نیازمندان درگاه خداوند 

هستید و تنها خداوند است که بی نیاز ستوده است«.
حاصل این نکته ها این است که خداوند جهان، و در این میان، انسان را به 
بازی نیافریده؛ چرا که بازیگر نیست و عبث و بیهودگی و بی هدفی و باطل 
را به حوزه کارش راه نیست، و این تنها ماده گرایان و نیست انگارانند که 
می پندراند، پدیده های هستی، کاروانی سرگردان و هرزه پویند: »َذلَِک َظنُّ 
الَِّذیَن َکَفُروا َفَوْیٌل لِلَِّذیَن َکَفُروا ِمَن النَّارِ؛ )7( این پندار کافران است، پس وای از 

آتش ]دوزخ[ بر کافران«.
و اما هدف از آفرینش انسان از نگاه ادیان الهی و جامع ترین آن ها، اسام، 
»عبادت و عبودّیت« است: »َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن؛ )8( و پریان 

و آدمیان را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند«.
عبودیت انسان، در برابر خداوند و تحقق آن در وجود آدمی و آگاهی از آن، 
سنگ نخست بنای حیات انسانی او در این جهان است. و این همان هدف 
برتری است که خداوند، در آفرینش حکیمانه خود، برای انسان و پری، منظور 
کرده است، تا در سرای پسین، از »جوار قرب ازلی« در بوستان ها و در کنار 
جویبارها، در جایگاهی راستین نزد فرمانفرمایی توانمند، برخوردارشان سازد: 

»ِفي َجنَّاٍت َونََهٍر. ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِیٍک ُمْقَتِدرٍ«)9(.
بر این اساس، آدمیان که به این جهان آمده اند، تا بندگی کنند؛ بنده ای 
پرستنده در برابر پروردگاری سزاوار پرستش. و همین رابطه گوهری است که 
به حیات آدمی معنا می بخشد و او را در مسند خلیفة اللهی )جانشینی خداوند( 
در زمین، می نشاند تا زمین خدا را پردازش کند؛ چرا که فرمود: »ُهَو أَنَْشأَُکْم 
ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها؛ )10( او شما را از زمین پدیدار کرد و شما را در آن، 
به آبادانی گمارد«. حاصل آن که ما آدمیان را به هدف بندگی آفرید و درک و 
تحقق این بندگی است که ما را بر همه آفریده هایش، برتری داده و کرامت و 
بزرگواری بخشیده است. برای همین، منزلت ما آدمیان، در این جهان، بندگی 
است و سپس، و فراتر رفتن از این منزلت، پانهادن در مرز خدایی است و این 
زشت ترین نوع شرک ورزی و در حقیقت انکار بندگی انسان است در برابر 

خداوند:
هست الوهیت ردای ذوالجالل
هر که در پوشد برو گردد وبال

تاج از آن اوست آن ما کمر
 وای او کز حد خود دارد گذر )11(

آری، تاج سلطنت، تنها و تنها، از آِن خداوند است و کمر خدمت بندگی بستن 
نیز، شایسته ماست. مقام و منزلت خداوندی جامه ای است که فقط بر خداوند 
صاحب جال و شکوه می زیبد، و هر کس این جامه را درپوشد، دچار با و 

عذاب گردد:
در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند 

 اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 

 کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری
خواسته سوم امام سجاد)ع(، در این فراز از نیایش، آگاهی از هدف آفرینش انسان 
و تحقق آن در برابر پروردگار متعال است؛ یعنی درک حقیقت »عبودّیت« و 
عبادت؛ عبودّیتی که همواره اولیای الهی بدان نازیده اند: »َواْسَتْفِرْغ أَّیاِمي ِفیَما 
َخلَْقَتنِي لَُه؛ بارخدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست..... و روزهای مرا همه، 

در آن چه مرا برای آن آفریده ای، بگمار«؛ چرا که از دیدگاه امام)ع( فلسفه 
وجودی بشر این است که خدا را بپرستد و از این رهگذر به عبودّیت کامل برسد 

که البته به این معنا نیز هست که بدانید کمال انسانیت چیست.
امام سجاد)ع( که خود »لطیف ترین روح پرستنده«)12( و زیور پرستندگان است 
)زین العابدین(، با این تعبیر بسیار نغز و در عین حال پرمغز، به ما آدمیان 
می آموزد که در ژرف ترین معنای پرستش غور کنیم تا این حقیقت وجودمان 
در مقام بنده کامل خداوند و هم چنین در مقام مخلوقاتی که خداوند آن ها را 
هم صحبت موثق خویش آفریده است، جامه تحقق بپوشد؛ چرا که انسان آینه 
ای است که همه اسماء و صفات خداوند در آن جلوه گر است. نکته این که در 
پاره ای تفسیرها: »لَِیْعُبُدوِن« )تا مرا بپرستند(، »لَِیْعِرُفون« )تا مرا بشناسند( معنا 
شده است، آن هم شناختی )معرفتی( که فقط از طریق تحقق بندگی کامل 
آدمی امکان پذیر است. و البته آن تحقق به لحاظ ریشه لغوی فقط به این معنا 
نیست که از خداوند در مقام پروردگار خویش اطاعت کنیم، بلکه همچنین به 
این معنا است که بدانیم همه چیز در نهایت، متعلق به خداوند است و ما در 
حّد ذات خود، جز موجودی »فقیر« نیستیم، و این باالترین معنای بندگی و 
خشوع کردن بر آستان حّق است که در حقیقت درک »نیستی« ما آدمیان در 
برابر خداوند است و فقط با گذشتن از این دروازه نیستی است که می توانیم به 
اصل خویش برسیم و حجاب وجود جدا افتاده از حق را کنار بزنیم، تا در جرگه 
بندگان او درآییم. بنابراین، پرستش)عبادت( خداوند که هدف آفرینش انسان 
است صرف فعالیتی از فعالیت های بشر، یعنی انجام مراسم و مناسک خاص 
دینی نیست؛ بلکه این فعالیت معّرف عبودیت و در نهایت معّرف انسانیت است 
و از همین روست که پرستش خداوند از روی معرفت، تحقق غایت خلقت و 

برترین شکل عبادت و بندگی است.
نکته مهم تر این که قلمرو عبادت در اسام، تنها در حوزه نیایش ها و شعائری 
مانند نماز و روزه و حج و... نیست؛ بلکه همه اندیشه ها و رفتارها و خلق و 
خوی آدمی را شامل است. بدین معنا که شعائر الهی، و نیایش های مرسوم در 
شریعت اسام، آبادانی زمین، جهاد در راه خداوند، صبر بر شدائد و خرسندی از 
تقدیر خداوند، کار و تاش برای تأمین معیشت و فراهم آوردن رزق و کمک 
به نیازمندان، اندیشه و عمل و علم آموزی، همه و همه، قلمرو عبادت و عرصه 
»عبودّیت« انسان است. از همین روست، که یک مسلمان مؤمن می تواند همه 
کوشش های فکری و علمی خود را، به اعتبار این که همه مکان ها، عرصه 
حضور فراگیر خداوند و همه ساحت ها، ساحت الهی است، عبادت بداند و در 

همه جا و در همه حال، در حال پرستش خدا باشد.

پا نوشت ها:
1. روم، آیه 30.

2. دخان، آیه 39 - 38.
3. مؤمنون، آیه 115.

4. معادیخواه، عبدالمجید، خورشید بی غروب، نهج الباغه، خطبه 186.
5. طه، آیه 50.

6. فاطر، آیه 15.
7. ص، آیه 27.

8. ذاریات، آیه 56.
9. قمر، 55 - 54.
10. هود، آیه 61.

11. مولوی، مثنوی، بیت 534 - 532
12. این تعبیر درباره امام سجاد)ع( از مرحوم دکتر علی شریعتی، در کتاب نیایش اوست.
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چند واکنش به برخی عزاداری و مداحی های مشهور

هشدار روزنامه »جمهوری اسالمی« درباره 
»جمهوری مداحان«

قلم  به  روزنامه  این  سرمقاله  در 
مهاجری  مسیح  والمسلمین  حجت االسام 
عاشورای  و  تاسوعا  تعطیات  است:   آمده 
هفته  آخر  تعطیات  با  که  امسال  حسینی 
در  حضور  برای  خوبی  فرصت  شد،  همراه 
آوردن  دست  به  و  محرم  عزاداری  محافل 
جامعه  در  موجود  واقعیت های  از  برآوردی 
امروز در این زمینه فراهم ساخت. این مقاله، 
خاصه ای از این برآورد است که می تواند گزارشی واقع بینانه از آنچه جامعه 
اسامی و انقابی ما را تهدید می کند باشد. اگر گوش شنوایی باشد قاعدتا 

باید برای مقابله با این تهدید چاره ای بیندیشد.
1- اکثر مساجد، همچنان به روش های سنتی عبادات و عزاداری ها 
پای بند هستند. نماز اول وقت در شب های تاسوعا، عاشورا و شب شام غریبان 
برپا می شود، مردم، مساجد را پر می کنند، یک روحانی بعد از نماز به منبر 
می رود، بعد از موعظه و تشریح درس های واقعه عاشورا روضه ای می خواند 
و در پایان، نوحه خوانی و سینه زنی برگزار می شود و نذری داده می شود. این 
روش، فضای مسجد و عزاداری حسینی را ماالمال از صفا می کند، قلب ها را 
در یک سفر معنوی به کربا می برد و مردم را با اهداف قیام امام حسین)ع( 

آشنا می کند اما افسوس که جمعیت مساجد بعد از نماز به حداقل می رسد.
2- در خیابان ها، خیمه هایی با پارچه هایی سیاه و کتیبه هایی حاوی 
شعارهای واقعه عاشورا برپا شده اند که چند جوان مخلص در آنها به دادن 
چای یا شربت به مردم مشغولند و بلندگوها نیز شعاری از مداحان را درباره 
کربا پخش می کنند. بعضی خودروها ترمز می کنند و سرنشینان آنها چای 
یا شربت می گیرند و می خورند و همین توقف کوتاه، ترافیک سنگینی ایجاد 
می کند و بقیه خودروها با بوق زدن های ممتد، اعام می کنند که از این 
وضعیت ناراحتند و می خواهند هرچه زودتر عبور کنند تا به کارشان برسند 
یا مریضشان را به بیمارستان برسانند. صحنه خوشایندی نیست و اخاص 

جوان های گرداننده خیمه ها را به نتیجه مطلوب نمی رساند.
3- در خانه، به تلویزیون که نگاه می کنی، مداحان خاص را با مضامینی 
که یا تکراری هستند و یا سطحی و خارج از چارچوب های هدفمند قیام 
عاشورا، درحال نوحه خوانی نشان می دهد با عده ای از مردم که پیداست با 
اخاص به محفل آنها آمده اند ولی در پایان نه چیزی گیر آنها می آید و نه 
بینندگان تلویزیون. سرگرمی خوبی است و البته برای بسیاری از بینندگان 
در موارد زیادی این سوال پیش می آید که بعضی از مستمعین این مداحان 
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چرا با شنیدن کلمات و عبارات معمولی و خالی از محتوای معنوی یا حماسی 
به هوا می پرند و دست ها و سرهایشان را به عامت شوریدگی به همدیگر 
مشغول می کنند! تلویزیون البته گاهی نوحه های سنتی با محتوا و تک و توک 
سخنرانی های قابل استفاده هم دارد اما در مقایسه با ظرفیت رسانه ملی و 

نیازی که جامعه دارد، بسیار اندک است.
4- در جای جای شهر، هیات های عزاداری، حسینیه ها و تکیه هایی 
هم در همین شب ها فعالند که بیشتر آنها از دو نقص عمده رنج می برند؛ 
یکی کمبود مداحان سنتی و دیگری کمبود خطیب یا واعظ باسواد و صاحب 
حرف های نو. کثرت این عزاخانه ها موجب می شود مساجد بعد از نماز مغرب و 
عشاء به تدریج خلوت شوند چون عزاداران وقتی به این  همه هیات و حسینیه 
و تکیه تقسیم می شوند، سهمی برای مساجد باقی نمی ماند. نذری های 
مفصل هم در جذب افراد به این عزاخانه ها سهم قابل ماحظه ای دارند ولی 

افسوس که اکثر این محافل نیز چیزی برای عرضه کردن به مردم ندارند.
5- پدیده جدید و ناخوشایندی که در حال شکل گرفتن است، این 
است که در محافل عزاداری خیابانی و خانه ای و تکیه ای، واعظ و خطیب 
در حال حذف شدن است و همه چیز به مداحان ختم می شود. مداحان البته 
اگر حد خود را رعایت کنند و به پیروی از مداحان سنتی اشعار پرمغز بخوانند 
و از روضه مقاتل تجاوز نکنند و به خواب و خیال و دروغ و تهمت متوسل 
نشوند و هوس سخنرانی هم نکنند، خوب است ولی متاسفانه بسیاری از آنها 
حد خود را نمی شناسند و مرتکب این  همه می شوند و شعور را فدای شوری 
می کنند که فقط در همان محفل عزا با مخاطبان آنها همراه است و از آنجا 
که خارج می شوند با آنها خداحافظی می کند. حذف واعظ و خطیب، شاید به 
خاطر کمبود آنان باشد ولی به نظر می رسد محافل عزاداری به شدت به 
سوی سطحی شدن و فاصله گرفتن از محتوا در حرکتند. نسل جدید مداحان 
نیز به این پدیده به شدت دامن می زنند و با ورود به عالم وعظ و خطابه، 
در عین حال که از محتوای دین بی خبرند، تاش می کنند جای واعظان و 
خطبا را بگیرند. آنها دخالت در سیاست و تعیین تکلیف برای مسئولین نظام و 
دولت را نیز به وظایف خود اضافه کرده اند و به این ترتیب، نظریه »جمهوری 

مداحان« را که قبا یک فرضیه بود، به تحقق نزدیک کرده اند.
اما  باشند  با سیاست همراه  باید  دو  منبر هر  6- هم مداحی و هم 
هیچکدام حق ندارند به سیاست بازی آلوده شوند. اینکه گفته می شود مجالس 
دینی نباید سکوالر باشند مطلب کامًا درستی است ولی باید معنای آن را 
فهمید. قیام امام حسین)ع(، قطعا سیاسی بود. به همین دلیل اگر فلسفه 
این قیام در اشعار مداحان و سخنان واعظان و خطیبان بیاید، مداحی و 
منبر هر دو سیاسی می شوند و دیگر سکوالر نخواهند بود ولی اگر مداح 
و منبری، به جای تشریح فلسفه قیام امام حسین)ع( به تعریف از چشم و 
ابروی حضرت عباس بپردازند و قداست عاشورا و کربا را به مقاصد جناحی 
آلوده کنند، اولی عین سکوالریسم و دومی ورود به بازی های سیاسی است و 
هیچکدام سیاست نیست. متاسفانه امروز، این هر دو خطر در کمین محافل 

عزاداری های ما هستند.
7- برای تلویزیون اکنون رقیبی جدی ظهور کرده که فضای مجازی 
است. تلویزیون باید در دهه عاشورا بلندگوی حماسه حسینی باشد و فریاد 
»لبیک یا حسین« را با مضامین عالی حماسه حسینی که امروز قابل انطباق 

بر اتفاقات سوریه، عراق، یمن، بحرین و فلسطین است، به گوش جهانیان 
برساند. اگر تلویزیون از محاصره چند مداح خاص که برای تزریق مضامین 
تکراری خود فقط قالب عوض می کنند، خارج شود می تواند در عرصه بسیار 
گسترده مضمون پردازی های زیبا و پرمعنای امروز جامعه انقابی ما فتح 
الفتوح کند و بر تمام رقبای خود که در حال تسخیر کامل فضای تبلیغات 
هستند فائق آید. متاسفانه تلویزیون از رقبای خود بسیار عقب افتاده و با روشی 
که در پیش گرفته هر روز بیشتر عقب می افتد. امروز،فضای مجازی رقیبی 
سرسخت برای رسانه ملی است. در فضای مجازی، هم دشمن وجود دارد 
و هم دوست. دشمنان می خواهند عزاداری حسینی و اصوال نام امام حسین 
و عاشورا و کربا نباشد و دوستان در صدد هستند با زبان حماسی محتوای 
نهضت عاشورا و حماسه حسینی را به میدان مقابله با دشمنان کینه توز دین 
بیاورند. در این کارزار جدی، رسانه ملی و فضای مجازی باید مکمل همدیگر 
باشند. تلویزیون باید از پیله ای که دور خود تنیده خارج شود و از دوستان 
حاضر در فضای مجازی کمک بگیرد تا هم به رسالت خود عمل کند و هم 
جاذبه خود را افزایش دهد و از عقب گرد نجات پیدا کند. به این مضمون که 
یک مداح جوان با تکان دادن خود و به تکان در آوردن مستمعین می خواند و 

نام آن را مداحی برای امام حسین گذاشته توجه کنید:
من با تو هماهنگم

 بی عشق تو من لنگم
اجتماع عظیم سینه زنان  را کنار مضمونی که در  این مضمون  حاال 
حسینی در بعضی از شهرهای قدیمی و دینی خوانده شد و در فضای مجازی 
دست به دست گشت و ظرف همان روزهای اول چند میلیون نفر آن را دیدند 
و شنیدند مقایسه کنید؛ مضمونی که برادرکشی های مسلمانان در جهان اسام 
و میدان دار شدن مفتی های وابسته به دربارها را زیر سوال می برد و عوامل 
انحراف قاتان شهدای کربا را افشا می کند. از این مقایسه قطعا به این نتیجه 
خواهید رسید که چه بخواهیم و چه نخواهیم عزاداری هم درحال دو قطبی 
شدن است؛ پدیده ای که در حال تبدیل شدن به یک تهدید است و باید هرچه 

زودتر چاره ای برای مقابله با این تهدید اندیشید.
8- عزاداری حسینی همواره وسیله ای برای اتحاد و همبستگی بوده و 
اکنون که دست های خیانتکار فراوانی برای ایجاد تفرقه وجود دارد، به این 
عامل وحدت بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم. بزرگان ما اجازه ندهند 
سطحی شدن عزاداری ها و انحرافاتی که هر روز بیشتر می شود، به دوقطبی 
شدن عزاداری حسینی دامن بزند. قطعا راه مقابله با این پدیده، برخورد حذفی 
با فضای مجازی نیست، بلکه باید از این امکان بسیار کارآمد برای رشد 
انحرافات و  و تعالی کمی و کیفی عزاداری ها استفاده کرد و راه را برای 
سطحی نگری ها بست. این، کاری قابل انجام است، همانگونه که در مورد 
قمه زنی انجام شد. از نظام جمهوری اسامی این انتظار وجود دارد که برای 
اراده ای جدی نشان  از خرافات و سطحی نگری،  پاالیش محافل مذهبی 
دهد و از حداکثر ظرفیت خود برای به ظهور رساندن محتوای واقعی حماسه 
حسینی و آشنا ساختن نسل های آینده - نه تنها در ایران بلکه در سطح 

جهانی - با اهداف واالی نهضت عاشورا استفاده کند.«

)آفتاب(
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لشکر امام حسین)ع( همیشه خیرخواهانه
 و بخوبی حرف می زدند،

 آنها فحش می دادند و اینها دعا می کردند. 

عابدی  احمد  شفقنا،استاد  گزارش  به 
عنوان  با  بدعتها  با  مبارزه  چهارم  دربخش 

درسهای عاشورا آورده است:
اگر قیام امام حسین)ع( نبود و فداکاری ها 
و خونهایی که برای تنومند شدن درخت اسام 
نبود، خدا می داند که بنی امیه با این دین چه 
می کردند. بنی امیه فقط با اسام مخالف نبودند 
بلکه با ارزشهای اخاقی و کماالت روحی مخالف بودند یعنی اگر قیام امام 
حسین)ع( نبود، دیگر احترام به پدر و مادر، درس خواندن، راستی و درستی، 

عدالت و قسط اینها نیز از بین می رفت.
این جمله یکی از جمات مبارک زیارت عاشورا است که اگر کسی 
بخواهد زیارت عاشورا را کامل بخواند، بایستی صد بار این قسمت را تکرار 
نماید، ولی یکبار خواندن نیز فی نفسه ارزش و ثواب دارد. کسی که این 
جمات را می خواند، می خواهد خودش را در افق فکری امام حسین علیه 
السام قرار دهد، کسی که این زیارتها را می خواند، کسی که عزاداری 
می کند، کسی که در ایام محرم سیاه می پوشد، می خواهد یک ارتباط و پیوند 
روحی بین خودش و امام حسین علیه السام و خاندان پیامبر صلی اهلل علیه 

و آله ایجاد نماید.
زهد، یکی از ارزشهای دین ماست. زهد یعنی انسان از خیلی خوبی ها 
که می تواند استفاده کند دست بکشد، یعنی ممکن است کسی پول حال 
داشته باشد و غذایی را بتواند از راه حال تهیه کند و بخورد، اما وقتی 
یک عده گرسنه در جامعه وجود دارد دین می گوید شما این کار را نکنید، 
امیرالمومنین علیه السام وقتی که می خواست غذایی را بخرد و به منزل 
ببرد، غذا را زیر لباس می گرفت، برای اینکه یک عده گرسنه هستند و شاید 

نتوانند آن غذا را تهیه کنند و چشمشان به غذا می افتد.
دین می گوید غذایی را که فقرایی که نمی توانند بخورند، دیده اند و آه 
کشیده اند، اگر شما بخورید، اثر بد روی شما می گذارد پس معنای زهد این 
است که انسانی که می تواند، مرفه زندگی کند، به فقرا نشان دهد که من هم 
مثل شما زندگی می کنم. این اثر روانی برای فقرا دارد، که اگر من فان چیز 
را نمی توانم بخورم، فان کس هم نمی خورد، اگر من فان لباس را ندارم، 
فان کس هم نمی پوشد، یعنی هماهنگی روحی بین انسان و دیگران، این 

معنای زهد است.
همین معنا در بحث عزاداری هم وجود دارد، یعنی کسی که سیاه 
می پوشد می خواهد بگوید من هم عزادارم، من هم مصیبت زده هستم، 
مشکلی که برای خاندان امام حسین علیه السام توسط بنی امیه پیش 
آمد، مشکل من است و برای من نیز ایجاد شده است، من هم عزیز خودم 
را از دست داده ام، یعنی هم افق فکری شدن با اهل بیت علیهم السام و 
انسان خودش را از نظر روحی، معنوی شبیه خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله قرار دهد. یکی از مسائلی که در عزاداری بسیار بسیار مهم است، دفاع 

از محرومین است.

خاندان بنی امیه بسیار به اهل بیت علیهم السام ظلم کردند، بنی 
امیه مجرم و ظالم و ستمگرند اما فقط در همان مقدار که ظلم کرده اند، 
در جنگ صفین امیرالمومنین علیه السام دید لشکر معاویه دارند به لشکر 
امیرالمونین فحش می دهند و لشکر امیرالمومنین هم دارند فحش می دهند، 
امیرالمومنین علیه السام به لشکریانش فرمود: اگر آنها پا را از حق فراتر 
گذاشته اند و دارند ظلم می کنند و ناسزا می گویند شما این کار را نکنید، به 
عبارت دیگر مقابله به مثل در همه جا نیست و فقط جاهای خاصی وجود 
دارد اگر کسی فحش داد و اگر کسی غیبت کرد، اگر کسی دروغ گفت، ما 
حق نداریم بگوییم چون او دروغ گفته من هم به او دروغ می گویم ما حق 
نداریم بگوییم، و مقابله به مثل کنیم، و بگوییم اگر او آبروی من را برد من 
هم آبروی او را می برم، این کارها جایز نیست و حرام است، و مقابله به 
مثل جاهای خاصی دارد، اگر لشکر بنی امیه بی ادبند و توهین می کنند و 
جسارت می کنند و پا را از حق فراتر می گذارند و زبانشان زبان بی ادبانه است، 
لشکر امام حسین علیه السام همیشه خیرخواهانه و بخوبی حرف می زدند، 
آنها فحش می دادند و اینها دعا می کردند و همیشه دم از خوبی و سعادت 
می زدند، یکی از مسائلی که در عزاداری وجود دارد این است که ما از خاندان 
امام حسین علیه السام این را یاد بگیریم، که متهم یک حقوقی دارد و یک 
مجرم در عین اینکه مجرم است یک حقوقی دارد، یک انسان خاف کار 
درست است که خاف کرده است، اما بمقدار خافش مجرم است و در 

جاهایی دیگر انسان است و انسان احترام دارد.
ما باید از عاشورا این را فرا بگیریم که مجرم شاید جرمی مرتکب شده 
و باید هم مجازات بشود، اما در جاهای دیگر یک انسان است و احترام و 
آبرویش و جایگاهش محفوظ است، هیچ وقت حق نداریم به کسی توهین 
کنیم حتی اگر مجرم باشد، مجرم را قاضی می تواند مجازات بکند، نه ما، 
مجرم خاف کرده است، اما خافش در جهت جرمش است و در جاهای 
دیگر این شخص خافکار نیست. امیرالمومین علیه السام فرمود: بین عمل 
یک انسان و خود یک انسان تفاوت بگذارید، ممکن است عمل،عمل زشت 

باشد اما خود او انسان است و احترام دارد.
بنی امیه این مسائل را نمی دانستند بلکه پایمال می کردند شخصیت 
افراد را، اینکه می بینیم، بنی امیه شخصیت افراد را پایمال می کردند، اینکه 
می بینیم بدن سیدالشهدا علیه السام را زیر سم اسب له می کنند، معنایش 
این است که به هیچ ارزش و قانونی پایبند نبودند، اما سید الشهدا علیه 
السام و امیرالمومنین اینگونه اند که مثًا اینگونه فرمود، اگر من با این 
ضربت ابن ملجم از دنیا رفتم شما فقط یک ضربه به او بزنید چون او یک 
شمشیر به من زد نه دوتا یعنی کسی را که می خواهید بکشید حق ندارید دو 

شمشیر به او بزنید.
این ویژگی ها فقط در خاندان اهل بیت علیهم السام یافت می شود که 
اهل بیت علیهم السام برای انسان احترام قائلند، ممکن است در جنگ یک 
کسی را بخواهید بکشید، می توانید آن را بکشید اما نمی توانید شخصیتش 
را از بین ببرید و نباید به او توهین کرد و فحش داد ولو اینکه می توانید او 
را بکشید. پس عزاداری به معنای هم افق فکری شدن با اهل بیت علیهم 
السام است یعنی اهل بیت علیهم السام چگونه بودند، یعنی اهل بیت 
علیهم السام راهبان شب و شیران روز بودند، در شب اهل راز و نیاز و 
استغفار و نماز و عبادت بودند و در روز نیز مرد جنگ، شجاعت، فداکاری 
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و ایثار و شهامتند.و این معنای هم افق فکری بودن با اهل بیت علیهم 
السام است.

)شفقنا(
انتقاد شدید غرضی از مداح مشهور:

 سند بیاورید که امام حسین فحاشی کرده است.

دهه اول محرم به پایان رسید؛ این بار 
هم مانند سال های گذشته برخی مجالس 
و عزاداری  ساالر شهیدان محمل  روضه  
ارائه دیدگاه های جناحی و سیاسی شد. این 
دیگر برای مردم ایران عادی شده است. 
برخی وعاظ و اهالی حوزه، تأکید دارند که 
دیگر مداحان به تذکرات وقعی نمی نهند و 
امپراتوری مداحان قوی تر از آن است که به 

نصیحت ها گوش فرادهند.
به گزارش آفتاب نیوز؛ اما مشکل از آنجا سر باز می کند که این ارائه 
ایده ها و اظهارات سیاسی و جناحی در محافل سوگواری، با الفاظ درشت و 
گاها رکیک و زشت بیان شود و بدتر آنکه، برای این ناسزاگویی ها توجیهات 
شرعی و مصادیقی از زندگی ائمه اطهار بتراشند؛ کاری که امسال یکی از 

مداحان سرشناس و معروف به ناسزاگویی انجام داد.
حاج منصور ارضی که از سرشناس ترین و پرنفوذترین مداحان است، 
امسال با قرار گرفتن در مقابل دوربین تلویزیون، در پاسخ به این سؤال که 
»چرا فحش می دهی؟«،  گفت: »امام حسین )ع( هم فحش می داد«. این 
سخنان همه بینندگان را دچار حیرت کرد و در شوک فرو برد. واکنش ها به 
اظهارات عجیب منصور ارضی بسیار گسترده بود؛ از علمای حوزه تا برخی 
شخصیت های سیاسی و دولتی. در همین باره سیدمحمد غرضی، وزیر پست 
و تلگراف دولت های میرحسین موسوی و آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در 
این باره به خبرگزاری آنا گفت: افرادی که از حدود الهی عدول می کنند طول 
عمرشان کم خواهد شد. حتی ممکن است چنین اظهارنظرهایی جوانان را از 

دین زده یا دور کند. در ادامه بخشی از این گفت وگو را می خوانید:
* اخیراً حاج منصور ارضی یکی از مداحان اهل بیت گفته است »امام 
او هم در روضه ها و  حسین)ع( فحش می داده است« و به همین دلیل 

مراسم های مذهبی فحش می دهد؛ شما در این باره چه نظری دارید؟
- من درباره اسامی و اشخاص )منصور ارضی( نظری را بیان نمی کنم، 
اما باید بگویم که در تاریخ اسام رفتار پیامبر اعظم و ائمه اطهار بر همگان 
مبرهن و مشخص است. اینکه برخی می گویند ساالر شهیدان فحاشی 

می کرده است با اسناد اسامی تطبیق ندارد.
به عقیده من، این قبیل سخنان، موازین »خود شخص ساز« است که 
نمی تواند جزو سنت عمومی نیز قرار گیرد. در قرآن، نهج الباغه، صحیفه 
سجادیه و... به هیچ وجه توهینی را مشاهده نمی کنید. بنابراین سخنان و 
اظهارات این چنینی که برخی افراد بیان می کنند قطعاً نتیجه ای جز افزایش 

کینه و دشمنی نخواهد داشت.
* چرا برخی مداحان از منبر و روضه های مذهبی مانند محرم درباره 
اقتصاد، سیاست و... تحلیل  و نظرات شخصی خودشان را بیان می کنند و به 

نوعی از روضه ها و عزاداری ها در جهت مقاصد و اهداف خودشان استفاده 
ابزاری می کنند؟

- قصد از اعمال به ثواب یا ِعقاب منتج می شود، لذا نیت در اعمال 
بسیار مهم است. سال 57 انقاب اسامی رخ داد و چند ماه بعد از آن بیش 
از 98 درصد مردم به انقاب رأی مثبت دادند. بنابراین چنین اقداماتی درست 
و صحیح نیست. جمع کثیر کشور متحد و یکپارچه اند، اما گروه های سیاسی 
اختاف انداز هستند. در این باره عاقه ای به نام بردن اسامی اشخاص و 
گروه ها ندارم ولی ماحظه می فرمایید که بعد از گذشت سال ها از انقاب 
اسامی هنوز مردم ایران با یکدیگر اتحاد دارند، اما اخیراً برخی افراد )مداحان( 
گروه  یا گروه سیاسی را برای خودشان ترتیب داده اند و با کارها، اقدامات و 
سخنان خود سعی بر اختاف اندازی در میان مردم دارند که به عقیده من 
هر کسی که بخواهد از گروه ها و جریان ها اختافی ایجاد کند قطعاً خیری 

از سیاست نخواهند دید.
* آیا شما هم بر این باورید که امام حسین)ع( فحاشی می کرده اند؟

- استغفراهلل! من از افرادی که چنین سخنانی را بیان می کنند می پرسم 
که امام حسین کجا فحاشی کرده است؟ سندش را ارائه دهند. ساالر شهیدان 
در بدترین و تندترین شرایط، افراد را نصحیت می کردند نه اینکه به کسی 
ناسزا بگوید! اکنون شماها در این باره خیلی نگران نباشید چرا که من نیز 
نگران نیستم! من از خداوند 75 سال سن گرفته ام و خیلی مسائل را به چشم 
دیده ام و معتقد هستم افرادی که از حدود الهی عدول می کنند طول عمرشان 
کم خواهد شد. حتی ممکن است چنین اظهارنظرهایی جوانان را از دین زده 

یا دور کند.
برای  را  بامنازعی  قدرت  مداحان  از  تعدادی  که  معتقدند  برخی   *

خودشان به وجود  آورده اند؟
- منظورتان را از قدرت بامنازع متوجه نمی  شوم.

نماینده مجلس شورای  * به طور مثال در حال حاضر قدرت یک 
اسامی بیشتر است یا یک مداح مشهور؟

- همانطور که گفتم اعمال افراد به نیتشان بستگی و تعلق دارد. اگر نیت 
الهی و خیر مردم نباشد یا ابزارش گردن کلفت تر باشد مطمئناً آتش درونی 
قوی تر و سنگین تر خواهد شد. به عبارتی وقتی نیت درست نباشد دیگر 
تفاوتی میان مداح، نماینده مجلس، آیت اهلل و... ندارد چراکه آتش درونی 

روز به روز بیشتر می شود.
* قدری بیشتر توضیح می دهید؟

- من ظهور و افول گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی و قدرتمند را 
دیدم. کسانی که نیتشان درست باشد طبیعتاً ماندگاری و دوام آن ها بیشتر 
خواهد بود. حرف های مداحان یا ابزارهای گردن کلفت مانند رانت  روزی از 
بین می روند و یک کلمه نیز باقی نمی ماند. حزب توده در یک مقطع زمانی 
در این کشور بسیار پرقدرت بود، وقتی که استالین در سال 1332 از دنیا رفت 
چند 10 هزار نفر از مردم تهران پیراهن سفید پوشیدند و به مدت سه روز 
اطراف سفارت شوروی طواف می کردند من این ها را با چشمان خودم دیده ام 
پس نگویید مداحان یا فان اشخاص از قدرت بامنازع برخوردارند اگر نیت و 
اعمال درست نباشد هیچ چیزی ماندگار نخواهد بود. اکنون هیچ آثاری از آن 
احزاب و اشخاصی که در گذشته ادعای قدرت و برتری داشتند وجود ندارد.

* متاسفانه امروز برخی از مداحان حتی خودشان را متر و اندازه برای 
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دینداری معرفی می کنند.
- پس با این حساب من هم اسم خودمان را »رستم« می گذارم! مگر 
هر کسی ادعای مذهبی بودن دارد حتماً آدم دینداری است؟ اولین شخصی 
که مراسم روضه خوانی برپا کرده است امام رضا)ع( بوده است. ایشان به 
شخصی می  فرمایند: دو یا چند نفر بشوید مسائل ما را بگوید و گریه کنید. 
استاد پیری داشتیم که حقوق تدریس می کرد یادم هست سر کاس گفت: 
یکی از لُردهای انگلیسی فوت می کند و بعضی افراد لُرد تابوت را می گرفتند 
و برخی دیگر لباس سفید بر تن داشتند که عده ای از لباس آن ها از اشک 

خیس بود زیرا پول گرفته بودند و گریه می  کردند!
)آفتاب(

واکنش شدید یک عالم دینی به توهین  های 
مداح مشهور در صداوسیما

توهین آمیز  با  دانشگاه  و  استاد حوزه  یک 
شب  که  مشهور  مداح  یک  اظهارات  دانستن 
گذشته از سیمای جمهوری اسامی ایران پخش 
شد، واکنش نشان داد و گفت: شب گذشته یک 
مداح با توهین و جسارت به ساحت اهل بیت 
عصمت و طهارات)ع( گفت »امام حسین)ع( هم 

فحش می داد«.
به گزارش آفتاب  نیوز، آیت اهلل سیدعباس حسینی قائم مقامی در شب 
هشتم عزاداری سید و ساالر شهیدان به تبیین معارف آن حضرت تحت 
عنوان »از اسام نبوی تا اسام اموی، ماک ها و معیارها« پرداخت و نسبت 
به اظهارات یک مداح که آن را توهین آمیز توصیف کرد، واکنش شدیدی 
نشان داد. رئیس هیأت مؤسس اتحادیه اروپایی علمای شیعه گفت: شب 
گذشته قطعه فیلمی از سیمای جمهوری اسامی ایران پخش شد که باید 
به آن گریست. حالم از دیدن این فیلم بد شد. در این فیلم ساحت اهل بیت 
توسط یک مداح که بیش از 40 سال است می شناسمش مورد جسارت قرار 
گرفت. این بنده خدا فردی متدین و سرشناس و خالص است و خیلی از 
حرف هایی که به وی نسبت می دهند به او نمی چسبد اما به مفهوم واقعی 

کلمه، بی سواد است.
رئیس انستیتو اروپایی الهیات صلح ادامه داد: در این فیلم مصاحبه گر به 
وی می گوید گاهی شما در جلسات خود انتقاد می کنید، که وی پاسخ می دهد 
بله، بعد از او می پرسد شما در جلسات خود فحش هم می دهید؟ این مداح 

بی سواد جواب می دهد بله خود امام حسین)ع( هم فحش می داد.
بنیانگذار مجلس اعای شیعیان آلمان گفت: باید همه انا هلل و انا الیه 
راجعون بگویند. این سخن در ایام ماتم و سوگواری اباعبداهلل بیان شد آیا 
مراجع و مدعیان دینداری این فیلم را ندیدند؟ چرا هیچ واکنشی از خود نشان 
ندادند؟ آیا حاج اکبر ناظم و حاج مرشد و آقای شجاعی اینگونه بودند؟ به کجا 

می رویم؟ چرا از هیچ جا صدایی بلند نشد؟
قائم مقامی ادامه داد: آیا اباعبداهلل ناسزا می گفت و فحش می داد و ُحر 
فرمانده لشکر یزید ناسزا نمی گفت؟ این تناقض چطور قابل توجیه است؟ حر 
چون در برابر امام ادب کرد اهل نجات شد و ارتقاء پیدا کرد؛ آن وقت امام 
حسین)ع( ناسزا می گفت؟ تصور این حرف هم سخت و شرم آور است. اگر 

بنده و امثال بنده نسبت به این توهین واکنش نشان ندهیم و اعتراض نکنیم، 
لباسمان را باید آتش زد و امام زمان)عج( این کار را می کنند و با هیچ فردی 

مدعی هم شوخی ندارند.
رئیس انستیتو الهیات صلح آلمان ضمن ابراز تأسف از چنین اظهاراتی 
گفت: وقتی یک عمر معیارها شناخته نشود اینچنین به ساحت معصوم)ع( 

جسارت می شود.
وی با طرح این پرسش که جوانانی که سخن این مداح را می شنوند 
چه احساسی پیدا می کنند؟ گفت: معتقدم اینها دو دسته می شوند؛ یک دسته 
جوانانی که در حالی که عمل دینی دارند، مسخ شده اند و گروه دوم می گویند 
ما اصا دین نمی خواهیم. به واهلل به تاهلل به امام زمان)ع( به جده اطهرم 
سوگند بنده خودم به چشمم چنین جوانانی را می بینم در حالی به خود خدا 
قسم این جوانان از دین فراری نیستند بلکه به به دلیل توهمی که امثال بنده 

در ذهنشان می سازیم، از دین گریزان شده اند.
جوان  به  اخیرا  داد:  ادامه  اسامی هامبورگ  مرکز  سابق  رئیس 
تحصیلکرده ای گفتم نور ایمان در نهان جان تو نهفته است. اگر من هم جای 
تو بودم شاید هزار بار بیشتر از فراری می شدم اما فرق من با تو این است که 

من چند نفر آدم دیده ام.
آیت اهلل حسینی قائم مقامی در حالی که از شدت ناراحتی می گریست، 
تو  دین  به  چیزی  مقامی  قائم  حسینی  سیدعباس  من  اگر  خدایا  گفت: 

نمی افزایم، در این شب عزیز یک لحظه به من فرصت نده.
مجلس  سابق  رئیس  یاد  گرامیداشت  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
خبرگان رهبری، اظهار کرد: خدا آقای مهدوی کنی را رحمت کند. ایشان 
شاگرد مرحوم برهان بود. مرحوم برهان وقتی فردی به لباس روحانیت ملبس 
می شد می گفت خدا از شر این لباس حفظت کند. بلکه به تن کردن این 
لباس مسئولیت سنگینی دارد. باید دائم االضطرار بود همان طور که حضرات 
معصومین این گونه بودند. باید از خدا خواست تدبیر امر ما را خودش انجام 
دهد و ما را به حال خود رها نکند. ما به خیر و شر خود آگاه نیستیم. باید 
مضطرانه به امام حسین)ع( متوسل شویم. این شب ها متمم شب های قدر 

است. کاستی هایمان را باید با شب قدر حسین)ع( جبران کنیم.
)آفتاب(

عاشورا و الهیات رنج

رضا بهشتی معز - مراد از الهیات رنج در این رویداد قدسی )رویدادی 
که دست کم یکی از عناصر آن را بتوان به مفاهیم قدسی رسانید، نسبت داد 
یا با عنصری قدسی شرح کرد( پژوهش در همین رنجی است که آدمیان 
برای نزدیکی به حسین)ع( و یاران او می برند و در ان رنج حسین را شریک 
می سازند. به این معنا که حسین)ع( تا چه میزان و چگونه در رنج ما شریک 
است و ما چگونه و تا چه میزان در رنج قدسی او شریکیم و تاش ما برای 
بازافرینی رنج حسین تا چه میزان و چگونه ما را به ملکوت خدای حسین 



92 سال دوم / شماره دهم    /

نزدیک می کند؟

مقدمه 
این بحث که مقدمه ای است تطبیقی بر 
الهیات رنج و ادعای کمال ندارد، مدخلی است 
بر رنج پژوهی در حادثه عاشورا که می تواند 

گفتارهای هم پوشانه متعددی را سبب شود.
الهیات رنج در برابر یا به عبارتی دقیق تر 

زمینه الهیات امید است  و نسبت دیالکتیکی این دو مفهوم قابل تامل است 
که در برابر ما و در این مقام پرسش هایی مهم و چند می گشاید از این 
دست که آیا رنج مقدمه امید است ؟ آیا عنصر رنج در مقوله ای الهیاتی چون 
مصلوب شدن عیسا یا شهادت حسین)ع( تعالی بخش و استعایی است ؟ 
رنج و امید اصوال مقوله ای کامی-الهیاتی است ؟ حقوقی-فقهی است ؟  
پاتولوژیک و در حوزه احساسات و عوارض وجودی انسان است ؟ یا آنکه 

پدیده پیچیده و مرکبی است که از سویه های مختلفی میشود آن را دید !
الهیات رنج یا الهیات امید به عنوان مقوله ای از الهیات مضاف یعنی 
کاوشی خداشناسانه در دو پدیدار بشری است. در هریک از این پدیده ها تا 
چه اندازه می توان ردپای خدا و تاثیر او بر کنش های بشری و بازگشت این 
کنش ها بسوی او را دید و کاوید. الهیات مضاف که امروزه در شاخه های 
علوم انسانی دیده می شود اغلب ریشه در مسیحیت پروتستان دارد و تاشی 
است که در این حوزه از معارف بشری شده تا اومانیزاسیون آثار الهی را 
سنجه کرده، اندازه بگیرد و در چندوچون آن غور کند و این الزاما به معنای 
الهی شدن هر پدیده نیست که بیشتر انسانی شدن آثار و احوال الهی یا 

قدسی است.
تفاوت دونوع الهیات اسامی و مسیحی یکی از شاخص ترین وجوه 
این بحث است که باید در آن دقت کرد، بدین معنا که در کام یهودی/

مسیحی خدای اومانیزه یا انسانی شده مرزهای مشترک و هم پوشانه ای با 
احساس انسانی دارد، گاه آلوده به دو عنصر گیتیانه زمان و مکان می شود و 
می توان با او در احساس انسانی مشارکت کرد اما در کام اسامی خداوند 
از هرگونه قید زمان و مکان مبراست و دامن او از احساس انسانی پیراسته 
است، خدایی که منزه است و نمی توان او را بسان منطق مسیحی تا افعال 

آدمی و رویدادهای ناشی از این افعال و رنج و امید او فرونشانید.
ناگفته پیداست که کاوش های الهیات مضاف در حوزه مفاهیم اسامی 
بسیار دشوارتر از حوزه مفاهیم مسیحی است و تعریف و تشریک افعال و 
احساس انسانی با خداوند، یک میدان تازه و پژوهشی  گستاخانه تر و دشوارتر 
است. در این میدان تازه با همه نوآوری هایی که می توان در مقام تطبیق 
و مقایسه صورت داد به محدودیت های گفتمانی و واژگانی دو قلمرو دینی 
متمایز هم باید بدقت توجه داشت و از آمیختن دومعنای متفاوت با یک 

روش شناسی واحد پرهیز کرد. 
یکی از اثار و برکات نظری تحوالت سیاسی چهاردهه اخیر ما ورود به 
همین حوزه های پژوهشی تازه یاب و معماری گزاره های مربوط به آن است. 
شما در متون کاسیک و مرجِع رویدادهای قدسی شیعه از جمله عاشورا، 
نمی توانید متونی بیابید که از منظر تطبیقی و با نگاهی به الهیات مقارنه 

گزاره هایی انسانی/الهی بدست داده باشد. نگاه تازه رهاورد تامات الهیاتی 
چند دهه گذشته اجتماع مسلمین است و البته نباید نقش نواندیشان مسلمان 

خاصه متفکران عرب سکوالر را دراین میدان ناچیز شمارد.

الهیات رنج در رویداد عاشورا
مسئله رنج در تامات فلسفی ذیل مفهوم شر تعریف می شود و شر بی 
مداقه در مفهوم رنج درک نمی شود: اولین مشکل رنج در تعریف حکمی، 
غایت رنج است، غایتی که نمی تواند نظامی از گزاره ها بیافریند تا درون آن 
نظام هرچیزی صورت معقول بیابد و همین غایت است که الهیات رنج را 
می آفریند. رنج وقتی برآمد و در احساس انسانی ظهور کرد فراگیر است و 
جایی برای کنش عقانی باقی نمی گذارد و این همان سویه انسانِی الهیات 
رنج و مراد بحث ما در موضوع عاشوراست. این امر میان حکما اتفاقی است 
که اندیشه در خدمت عمل است و نه برعکس و مطلوب آنست که عمل 
هم متفاوت از انچه در اندیشه است نباشد. خشونت اگر رانه رنج است از 
ان روست که رفتاری به اندیشه و گفتار بدل نشده تا بتوان آثار شر عملی را 

در زندگی کاست.
با این مقدمه مفهومی از رنج به الهیات عاشورا باز می گردیم. آنچه رنج 
حسینی و یاران او را آفرید در همین نکته است که تاش امام برای گفتگو 
نتیجه نداد و انتخاب خشونت به عنوان تنها گزینه ممکن از سوی دشمن 
راه اندوهی بی پایان در همه عصرها را گشود. رنج یزید از سیادت حسین و 
نگرانی او از تهدید خافت راه کنش عقانی را بست و اقدام خشونت بار او 
به تحمیل رنجی بر خاندان نبوت انجامید. دوستان حسین)ع( و خاندان او 
هم  بنابر روایات وارده برای درک این رنج و نزدیکی با آن، عزم احساسی 
زیسته می کنند و بنابراین اغلب گمان رفته که برای تجسم کامل آن شر 
و درک کامل آن رنج باید هرچه بیشتر از گفتار و فاهمه فاصله گرفت و به 
کنشی روی آورد که هرچه عنصر رنج را در بازآفرینی آن حادثه بیشتر و زنده 
کند، ما را به اندوِه زیسته صاحب آن حادثه که رنگ قدسی دارد نزدیک تر 

کرده است !       
مراد از الهیات رنج در این رویداد قدسی )رویدادی که دست کم یکی از 
عناصر آن را بتوان به مفاهیم قدسی رسانید، نسبت داد یا با عنصری قدسی 
به  نزدیکی  برای  آدمیان  شرح کرد( پژوهش در همین رنجی است که 
حسین)ع( و یاران او می برند و در ان رنج حسین را شریک می سازند. به این 
معنا که حسین)ع( تا چه میزان و چگونه در رنج ما شریک است و ما چگونه 
و تا چه میزان در رنج  قدسی او شریکیم و تاش ما برای بازافرینی رنج 
حسین تا چه میزان و چگونه ما را به ملکوت خدای حسین نزدیک می کند ؟

ما چرا باید مویه کنیم ؟ چرا باید رنج حسینی را باز آفرینی کرد ؟ آیا برای 
فهم هر رنج تاریخی و تقرب قدسی، باید رنج کشید؟ اگر فرایند بازآفرینی 
رنج قدسی بدست انسانها به  امید و نجات نیانجامد و پیامی برای حیات 

نداشته باشد، چه ضرورتی دارد ؟  
آیا کشیدن رنج انسانی برای تشریک در رنجی قدسی اصالت ذاتی دارد 
یا شانی آلی برای رسیدن به امری تاریخی و وجودی ؟ امری تاریخی که 
ناشی از مظلومیت اقلیت شیعه در بستری زمانمند است که خلوص عناصر 

آن دگرگون شده است.
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مدارک و اسناد ما توصیه می کنند که در عزای امام حسین و یاران او 
هرچه بیشتر مویه کنید و با بازافرینی رنج او در این مصیبت شرکت کنید 
ولی فضا و ذهنیت شکل گیری این روایات عصر بنی امیه و بنی عباس است، 
در زمانی که شیعه در اقلیت و منزوی است، امام عصر مردمان بسط ید ندارد، 

حکومت در اعمال خشونت علیه شیعیان حد نمی شناسد و. ..
بازآفرینی رنج و تشدید آن برای پرورش روح انتقام در زمان خلفای 
بنی امیه و بنی عباس ضروری بوده و در این رنج امیدی نهفته است. احادیث 
ُپر بسامدی در گریستن، رنجیدن و رنجاندن در عزای حسین وجود دارد 
که جای شک و تردیدی برای ثواب و تقرب این عمل باقی نمی گذارد. 
البکاء  یا »ثواب  البکاء علی الحسین«،  با عنوان »فضیله  اثاری که  انبوه 
علی المصیبه« در میراث شیعی ما موجود است و رساله های فراوانی را با 
عناوین مشابه بخود اختصاص داده از این دست است. انبوه روایاتی که  در 
جلد 44 از مجموعه دایره المعارفی  »بحاراالنوار« به عنوان میراثی شیعی و 
مرجع آمده، نیز تواتر و اجماع در اجتهاد فقیهانی که آسیب دیدن در عزای 
حسینی را به احترام و عشق آن حضرت  مجاز و مثاب می دانند، آیا حکمت 

و غایتی جز امید، نجات و شفاعت دارد؟
باری از این روی به نظر می رسد که ریختن اشک و بازآفرینی رنج 
و حتی تاسیس نهاد آیینی آن وقتی مفید و ایجابی است که غایات رنج 
حسینی را در حیات انسانی زنده کند و با تقریب و مشابهت شرایط ما با آن 
رنج زیسته، ما را به مرزهای امید و نجات برساند. اما اگر همین فرایند روحی 
به  بازسازی نهاد آیینی و استحکام پایه های صنفی آن برای تکرار بی روح 
و مسابقه احساس منجر شود چطور؟ آیا هدف آن احادیث متواتر اجرای 
مسابقه اشک برای ایجاد یک نهاد آیینی با کارکردی اقتصادی و ارضا و 
تخلیه احساسات بوده است؟ آیا کارکرد صنفی این آییِن نهادین در خدمت 
تولید و افزایش رنج بی هدف است یا بازآفرینی فضا و برانگیختن احساس 
برای نزدیکی و همدلی  با رسالت حسین)ع( و تامل در شرایط کنونی و 

تاش برای دگرگونی؟
از  رهایی  نادانی،  از  رهایی  است،  رهایی  برای  ما   و اشک  رنج  آیا 
تقلید، رهایی از خفت و صغارت، رهایی از تکرار، رهایی از ظلم، رهایی 
از رذیلت های اخاقی و همه آنچه که برای حسین عاشورا آفرید یا آنکه 
مقصود نفس اشک ریختن و مویه کردن بی هیچ عبرت کاربردی و ثمره 

کارکردی است ؟
آیا حسین نیازمند گریستن و اشک و رنج ماست یا هزینه سنگین آن روز 
سرمایه ای در خدمت دگرگونی و رهایی است؟ با منطق مولوی در مثنوی  
که »روح سلطانی ز زندانی بجست« گریه بر حسین باید خرمی دل و زایایی 
و شکوفایی پدید آورد، باید راه نشان دهد، طراوت خیزد، نشاط انگیزد و. 
.. این گریه بر مصایب حسین باید گریه شوِق رسیدن به چیزی باشد که 
حسین در پی آن بود و برای آن رنج کشید. گریه امید باشد نه عادتی مکرر 
و بی هدف برای تخلیه احساس یا ایجاد و تصلب یک آیین بی روح که گاه 
به مرزهای کارناوال شورانگیز و هیجانی بدعت آلود نزدیک می شود، چنانکه 

برخی ادعا کرده اند.
رنج در برابر فضیلت کان و کاردینال دیگری بنام امید است، امید 

یکی از فضایل سه گانه الهیات مسیحی و در کنار ایمان و عشق است و 
در کام الهی ما مسلمانان نیز روی گرداندن از امید، معادل کفر. وقتی رنج 
راهی به امید می گشاید ما قالب می شکنیم و در آرزوی رسیدن به مطلوب 
شکوفا می شویم اما وقتی در رنجی از سر عادتی کهنه  تکرار می شویم قالبی 
را سخت می کنیم و آن را به معبد بی روح آیینی بدل می کنیم. اولی ما را به 
خروج از وضعیت  موجود می راند و دومی به بقای در وضعیت موجود، حفظ 
و تقویت آن نهاد آیینی و انباشت و تکرار رنج ما را به لذت عاطفی و تخلیه 

روانی واداشته و می راند.
امید به قول فیلسوف وجودی عارف »گابریل مارسل« راهی برای 
خروج از تنگناست و بازآفرینی رنج حسین اگر امید برای خروج از تنگناهای 
زندگی و رسیدن به مطلوب آرمانی او نداشته باشد، چه خاصیتی دارد؟ در 
این امید نشانی از کشش و اراده است و در رنج بی امید و مکرر و عادت 
کهنه، اراده ای نیست تا دنیای بهتری را نشان دهد، زندانی شدن در حصار 
احساسات و هیجانات عاطفی است. رنجی که ما با بازآفرینی رنج حسین 
و یاران او می بریم باید ما را به دنیای شادتر و بازتری راهبری کند، باید 
دریچه های وجودی بیشتری برابر ما بگشاید، باید از مرگ و تکرار مرگ 
جسمانی فاصله بگیرد و آثار بقا و حیات جاوید روحانی را بما نشان دهد. امید 
به داشتن آینده ای سرشار از ایمان، خالی از ظلم و بر پایه فضیلت هایی که 
حسین برای احیای آنها جنگید و خون داد، پیام الهیات رنج عاشوراست.  در 
حقیقت الهیات رنج مدخلی برای الهیات امید و الهیات نجات شیعی است 
همان که در فرهنگ ما به پدیده  »شفاعت« منتهی می شود. »شفاعت« 
بهره بانک رنج نیست تا به هر روی و تنها با تکرار آیین و ترتیِب صورِت 
ظاهر به سوگوار تعلق بگیرد، شفاعت سودی است که سوگوار از ِکشته امروز 
خود و بازآفرینی رنجی برای تغییر می برد. »شفاعت« فرداِی تکرارِ بی روح 
نیست، پاداِش تغییِر امروز است. شفاعت رانت هلهله های احساس نیست، 
مزد تاش و آگاهی است، مزد جرات امروز برای ایجاد تغییر فرداست، 
شفاعت افروختن چراغ امید و راهنمای نجات است و مسلم مزد سوگوار 

سوداگر کاسب نیست.
رنجی که حسین)ع( را به اسطوره زاری و خواری بدل می کند و بر سر 
کشته او به التذاذ نفس می رسد نمی تواند به آفرینش امید و آرزوی رستگاری 
الهیات رنج حسینی به پرورش حیات روحانی و  و جاودانگی بدل شود. 
رسیدن به رستگاری و هشیاری ترجمه می شود و پیام او در سیاهی ها و 
انبوه ضجه های آیینی بی هدف و هیجان و انباشتن شکم در سفره های 
ریایی خاصه و گم نمی شود. گوهر رخداد حسینی و رنج زیسته او واژه 
»اصاح« )انی خرجت لطلب االصاح(  است و اصاح مقوله ای حیاتی 
است و نسبتی با مرِگ خوار و بی هدف ندارد مگر انکه جان نیز بکار اصاح 
بیاید، خرابه ای آباد کند، فضیلتی زنده کند، سامان ناعادالنه ای سرنگون سازد 
و دنیای بهتری برای ما و نوع انسان پدید آورد. آن تاش و تصویر رنج و 
بازافرینی مویه های رقت انگیز با هدف  اصاح است که رحمت الهی دارد 
وگرنه زاری و مویه بی اصاح که فقط در نمایش آیینی مکرر خاصه شود، 
از رحمت الهی دور است و نسبتی با الهیات رنج حسین ندارد، امید و شفاعت 

نخواهد افرید و راهی به دهی نخواهد برد.
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روایت رنج آلود عاشورا برای رنج، یعنی تفسیر همه عناصر این رویداد به 
اصالت رنج و غلبه جنبه تراژیک آن بر امید و سازندگی، این روایت از گوهر 
رویداد حسینی که اصاح، زندگی و روشنایی است دور است. الهیات رنج در 
حقیقت پژوهش در بازافرینی این تراژدی با رنگ و صبغه الهیاتی است یعنی 
کاوشی در تقدس بخشی صرف و غلبه روایات تراژیک از این رخداد چنانکه 

در برخی از روایات ما امده و مطمح نظر برخی مومنان است.  
کاوش در الهیات رنج حسینی به دو بخش عمده رنج حسین و رنج 
مومنان و سوگواران امام قابل تفکیک است. در بخش اول و با نیم نگاهی 
تطبیقی  از جمله گزاره های زیر را می توان برای رنج امام و یاران او شناسایی 

کرد:
* این رنج  برای پالودن مومنان از گناه و آلودگی رخ داده است )چنانکه 

در مسیحیت برای رنج عیسا آمده است(
* عنصر »رنج« ضرورِی خلق چهره ای قدیس و نمادین از امام برای 

بشریت بوده است و »رنج اعا« نقطه پیروزی یک قدیس است.
* رنج که به دست متشرعان و با نام شرع رخ داده برای دین پیرایی 

است.
* رنج زیسته عاشورا یک امر ارادی بوده است

* این رنج  یک انتخاب ناگزیر بود و. ..
که  را  آن  کاوش  نمی شویم،  باال  گزاره های  وارد  مقام  این  در  ما 
مقوله ای اغلب کامی/الهیاتی است به فرصتی دیگر وا می گذاریم و تحلیل 
واقعه عاشورا را با تقسیم به سه مرحله پیشا تکوین، مرحله رخ داد، ومرحله 
پساتکوین به مرحله اخیر یعنی تامل در مرحله پساتکوین واقعه تراژیک 

عاشورا و کنش و احساس مومنان بر سر آن در اینجا خاصه می کنیم.
سوگواری  تاریخ  کرونولوژی  و  روزنگاری  به  تقسیم  این  در  نیز 
نمی پردازیم که کاری اغلب تاریخی است و ما را به دو برش اصلی پیش 
از صفویه و پساصفویه در تحلیل تاریخی الهیات رنج و کیفیت و کمیت 
و  روزشمارانه سوگواری رهنمون می سازد، گرچه در جای خود ضروری 

مددرسان پژوهش ماست.  
آنچه از رنج جاویدان حسین و یاران او در بیش از ده مقتل معروف 
و نشریافته آمده در دسترس است و از همه اختافاتی که بر سر اسناد و 
راست آزمایی آنها صورت گرفته و بزرگانی چون امین عاملی، مغنیه، موسی 
صدر، مطهری، صالحی نجف آبادی و. .. اشارات مفید کرده اند، ما به همان 
قدر متیقنی نظر داریم که رخدادی فجیع را در برابر دیده می گذارد و ظلمی 
که بدست پیروان همان دین  بر خاندان رسول می رود. سخن ما در چندوچون 
غایت شناختی و آسیب شناسی رنج وجودی مومنان و دوستداران امام حسین 
است، همان سنتی که بنابر اسناد هرساله باید با شور بیشتری دنبال شود و 
بنابر عرف موجود و ظواهر عاداِت معروف هرچه احساسی تر شود تا بر پایه 
الهیات رنج، میزان خلوص و تقرب ما را بیشتر برساند. من در اینجا رنج را 
در مقام مسئله  و احساسی وجودی و بیشتر از نگاه هستی شناسانه بررسی 
می کنم و در این مقام از تامات عارف و متاله نامدار مسیحی دانمارکی قرن 
نوزدهم کیرکه گور که خود پایه گذار فلسفه وجودی است استفاده می کنم 
تا بتوانم پرتوی تازه به رنج ما ادمیان در سوگ نامیرای حسین و یاران او 

بیفکنم. کیرکه گوری که با معرفی ابراهیم به عنوان شهسوار ایماِن کنش مند، 
او را فراتر از هر امر اخاقی و عقانی می بیند و برآنست که توجیه عقلی 
دین  بیهوده، باطل و ناشی از کاستی ایمان است و آن کس که ایمان دارد 

مستغنی از برهان است.
فیلسوف و عارف دانمارکی با تقسیم تامات امر دینی به »امر برون 
ذات« یا ابژکتیو  و »امر درون ذات« یا سوبژکتیو درپی آنست تا نشان دهد 
که در تامل برون ذات مومن این انتزاع )بخوانید خیال( است که پرورده شده 
و از مسئله وجود و عوارض آن غفلت می شود. از نگاه او آدمی که  نگاه 
سوبژکتیو دارد درپی معنای هستی و حیات است، انتزاعی فکر نمی کند 
بلکه امری انتزاعی را به نحوی انضمامی می شناسد، به انسان بماهوانسان 
امر وجودی  به  انتزاعی نسبت  انسان  او  می اندیشد.  و عوارض وجودی 
خیال پرداز و از خویشتن خویش در غفلت است. براین اساس خیال بافی 
ایمانی از مقتضیات عالم خارج و لوازم وجود خارجی قطع نظر می کند و 
بی آنکه خود را به مقام رویداد و تعلقات تاریخی آن نزدیک سازد بر اساس 
احساس آرمانی، واقعه را به نیاز وهمی و سطحی خود پیوند می زند و از آن 
نسخه ای تصویری/احساسی و نه وجودی می سازد. با این ذهنیت است که 
کیرکه گور ایمان را یک آموزه صرف نمی داند بلکه پیامی وجودی می داند  
که حتی فراتر از عقل سروکارش با اراده و اختیار مومن است و باید درونی 

شود تا دریافت گردد.
برپایه تامات باال و اکنون در مقام تحلیل و درک رنج واقعه عاشورا 
چند ویژگی برای انسان سوبژکتیو یا دارای تامل درون ذات می توان برشمرد:

الف - فکر می کند
ب - فکر انضمامی دارد
ج - موضع و نسبت دارد

د - اندیشه او پلمیک و جدلی است
ه - در پی کشف حقیقت است

الف:  سوگواری که اراده می کند تا رنج حسین را تجربه کند و خود 
را تا مقام درک واقعه برکشد اهل اندیشه و تامل است. آنچه در بازآفرینی 
آن رویداد به او وعده داده شده و روایات او را به همان سبب اهل نجات 
خوانده در تاملی است که او در آن رویداد می کند. بنابراین فرض، هستی 
رویداد و وجود خود او به عنوان سوگوار، دو پاره بی ارتباط نیست و با اندیشه 
او مقارن و همزاد است.  او باید ابتدا بتواند از رهگذر سوگ و رنج مربوط به 
آن در ساحات مختلف وجودی خود بیندیشد و سپس همین ساحت وجودی 
خویش را در رویداد تاریخی شناسایی کند. فاعل سوگوار در فکر برون ذات یا 
خیالی اهل تامل نیست، از رویداد تصویری شبح آلود و خیالی می سازد، چون 

نسبت خویشتن او با رویداد شناسایی نشده است.
ب:  در مرحله بعدی او امر ذهنی و تصویر خود از رنجی زیسته را درونی 
کرده و به عینیت می رساند. برای او تامل در انسانیت حسین و بازآفرینی 
رنج یاران او امری انتزاعی و مفهومی خیالی نیست، تامل در وجود انساِن 
فی نفسه و تجربه ای زیسته است. یعنی درونی سازی رنج همین انساِن عینی 
در همه ساحت های وجودی خویش و نه صورتی وهم آلود که برای انسان 
عزادار ملموس نیست و صرفا تکرار و ادای آیینی است. در فکر درون ذات 
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هم فاعل متفکر وجود دارد و هم متعلق خارجی فکر، یعنی در این مقام امر 
اندیشیده و رویداد زیسته یگانه می شود. برای انسانی که تامل درون ذات دارد 
مسئله شناسایی خویشتن است و او مجرای عینیت امر انسانی یا در اینجا 
سوگواری و رنج زیسته آن است. او واقعه عاشورا را در خویش می آفریند و با 
آن همذات پنداری می کند و برای درونی سازی آن دست به مشابهت  سازی 

با عناصر رویداد می زند.
ج: سوگوار درون ذات نسبت به رنج زیسته موضع و نسبت دارد یعنی 
نسبت  که  نیست  مقلد  روایت گری  ابژکتیو  یا  برون ذات  انسان  برعکس 
خویش را با رویداد نمی فهمد و تنها آن را بگونه احساسی و عادت آیینی 
تکرار می کند. سوگوار درون ذات می کوشد در ساحات بیرونی رنج زیسته 
عاشورا تامل کند و در نسبت خود با آن رویداد بیندیشد تا بتواند آن را درست 
در زمانه خود بازآفرینی کند. آنچه کیرکه گور »دردمندی نسبت به هستی« 
می داند فهم هستی و رویدادهای آن  است و نتیجه آن شورانگیزی است. 
شورِ حقیقی در سوِگ رنِج انسانی برگزیده چون حسین زمانی متولد می شود 
که فاعل این سوگ خود دردمند باشد و با جنس و گوهر رویداد پیوند بگیرد. 
دردمندی یعنی تقریر جایگاه سوگوار در متن رویداد و رنج زیسته آن و 

برقراری نسبت نزدیک به واقع میان او و عناصر واقعه.  
د: حال که انسان درون ذات برای فهم بهتر رویداد رنج آلود مورد بحث 
ما اندیشیده و خود را با نسبت های عینی رنج پیوند زده و در آن اندیشه عینی 
برای احساس خود و بازآفرینی رنج زیسته، تقریر جایگاه کرده است، باید 
شانی جدلی و پلمیک داشته باشد. او باید از چندوچون واقعه پرسش کند، 
عناصر رنج آلود را واکاوی کرده و در آنها پرسش بیافریند. از رویداد فاصله 
بگیرد و از فراز زمان و مکان به مراحل تکوین رنج بنگرد و مدام با هریک 
از این مراحل تعیین فاصله کند. او باید با متن رنج  واقعه)عاشورا( درگیر شود 
تا بتواند با همه احساس و شعور خود با آن پیوند برقرار کند. چالش یک ناظر 
با یک رویداد تاریخی ذهن کنشگر و پرسشگر می طلبد، باید بتواند از مقام 
ناظری ساکت و بی طرف خارج شود و با رویداد گفتگو کند و ارتباط دوسویه 
با عناصر اصلی رنج زیسته حسین و یاران او برقرار کند و عناصر شکل گیری 
رنج عاشورا را به حرف آورد. این درگیری برای دیدن تضادها و رسیدن به 
انتخاب است، تاشی است برای قرارگرفتن در آن تضادها و فهم کمیت و 
کیفیت آنها تا شور و شوقی در متن الهیات رنج برانگیزد و از شور بی شعور و 

احساسی آیین بی روح فاصله بگیرد.
درون ذات،  سوگوار  یک  احساس  و  اندیشه  از  آخرین  دقیقه  ه:  
حقیقت جویی است. او در تاش است تا حقیقت عینی و بیرونی رویداد 
زیسته رنج را در خویشتن درونی  کند و از ان تجربه ای شخصی تولید کند. 
برای این مقصود، سوگواری که الهیات رنج را زنده می کند نه تنها ساحات 
آفاقی ان رنج را طی می کند بلکه به ابعاد انفسی ان هم می پردازد تا بتواند 
جایگاه خود را در ان بازیابد و با ان ارتباط درونی برقرار کند، فاعل چالش گر 
ادراک باشد و بتواند چنان از ان دفاع کند تا حقیقت رنج تاریخی به حقیقتی 
زیسته و باطنی شخصی بدل شود. او با بازآفرینی آگاهانه رنج و باطنی 
کردن آن در مقام اراده و انتخاب است. در مرحله آخر از این مراتب، سوگوار 
درون ذات به حقیقت رنج حسین دست یافته است و چون در آن اندیشه 
کرده، پرسش انگیخته و تقریر مقام و تعیین موضع خویش کرده است با 

گوهر و حقیقت آن رنج نسبت پیدا می کند و در مقام اختیار و انتخاب همان 
سوگواری است که متون تاریخی الهیات رنج از او به عنوان سوگوار مصاب 
و مثاب یاد کرده است. تکلیف اخاقی ثمره این انتخاب و اراده است. پس از 
شناسایی ویژگی های یک سوگوارِ بایسته برای رسیدن به گوهر الهیات رنج 
که مصاب و مثاب و موعود است و الهیات شفاعت یا نجات بر اساس آن 
صورت می بندد )الهیات شفاعت یا نجات موضوع پژوهشی مشابه و تفصیلی 
است( سه ساحت تفسیری )برپایه دریافت عارف دانمارکی( می تواند رنج ما 
را گونه شناسی کند. ساحات احساسی، اخاقی و دینی سه ساحتی است که 
تیپولوژی رنج ما در سوگ حسین و رویداد یگانه او را  تعریف می کند و برای 
آنکه آدمی سوگوار پس از درک و رسیدن به گوهر و حقیقت رنج حسینی به 
مقام اراده و انتخاب آگاهانه برسد و تکلیف اخاقی دریافت کند باید منازل 
سه گانه احساس و اخاق و ایمان را مکمل )و نه قاطع( هم بداند تا سیری 
کمالی بیافریند. برای رسیدن به این مقصود هرسه سپهر باید در هستی 
شخص سوگوار درون ذات شود تا بتواند ما را از منزلی به منزل باالتر انتقال 

دهد و کمال اخاقی و رسالت معنوی در ما ایجاد کند.
در ساحت اولین  که ساحت احساس است، و اغلب رنج ما و بازآفرینی 
آن رنج زیسته تاریخی از رویداد حسینی در هنر تصویرسازی و شبیه آفرینی 
خاصه می شود، نباید به التذاذ جسمانی ختم شود. در این ساحت از رنج 
حسینی، هیجان بدون آگاهی و تخلیه احساس و خوش باشی امر باطلی ست 
و هنر آفرینش رنج موعود و الوهی حسین باید عزادار را به تامل درونی 

فراخوانده و ایجاد تکلیف کند.
 در ساحت دومین یا اخاقی، تکلیف دریافت  شده در ساحت اولین، 
چون با آگاهی و اختیار درونی می شود، انتخابی اخاقی است و انسان را 
برتر از یک سوژه مقلد و مکرر آیینی می نشاند. سوگوار با اراده و مکلف 
اخاقی ضمن انکه همگام با جمع در تاش برای بازآفرینی و پاسداشت 
آن رنج زیسته تاریخی است، اراده و فردیت خود را در این انتخاب بظهور 
می رساند، در غوغای غبارآلود آیین گم نمی شود و در مقام گیرنده پیام آن 
رنج الهی، چندان و چونان یگانه عمل می کند که گویی این وظیفه اخاقی 

در بازآفرینی آن رنج و درون سازی و حقیقت پویی آن تنها رسالت اوست.
در ساحت سوم یا سپهر ایمانی که سپهری فرازین و آخرین است، 
سوگوار این آیین پرشور باید رنج و محنت فراهم امده از رویداد عاشورا 
را چنان درونی سازد تا به مقام فنای در آن برسد. آگاهی او از رنج زیسته 
حسین و یاران او و اراده بر بازآفرینی آن یک آگاهی فراتر از عقل و استدالل 
است، چیزی هم پایه یقین که برتر از تردید و عادت ایستاده است و با شوری 
که می انگیزد برای او ایجاد اراده ای می کند که سعادت موعود در »الهیات 

شفاعت« یا »الهیات نجات« وارده در روایات بکاء، مندرج در آنست.

نتیجه:
آنچه در نگاه کلی و بر پایه نظرات و گزاره های باال برداشت می شود 
آن است که رنج الوهی و بازآفرینی آن در سوگ رویداد حسینِی مستند به 
روایات و مجامع حدیثی شیعه و سنی توسط شخص سوگوار، رنجی است 
که بتواند نزدیک ترین احساس را به اصل رویداد بیافریند و این اتفاق نخواهد 
افتاد مگر آنکه رویداد تاریخی عینی شده، آگاهانه باشد و با ساحات وجودی 
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انسان امروزین و سوگوار پیوند مفید باطنی برقرار کند و او را از دهلیز احساس 
و هیجان به پایگاه باطنی ایمان و آگاهی گذر دهد. به اعتقاد ما آنچه به عنوان 
ثواب و صواب در بازافرینی بکاء و رنج زیسته رویداد حسینی ترسیم می شود 
در حقیقت جاری شدن واقعه، زمینه ها و انگیزه های آن در متن زندگی روزانه 
است و این با عادتی مرسوم و آیینی از سر احساس و آلوده به خیال و وهم 

و مبتنی بر نیازهای حسی و جسمانی اتفاق نخواهد افتاد.
)متن سخنرانی در جمعیت رحمان / تاسوعای 1394/پاریس(
)دین آناین(

فوتبال، محرم و کارخانه قابل سازی

سید اکبر موسوی - در حالت عادی، میان برگزاری یک مسابقه فوتبال 
و سوگواری محرم هیچ رابطه ای نیست. در فوتبال امکاِن شادی هست؛ 
یک شادی موقت. نمایش این شادی -در مسابقاتی که قهرمان را مشخص 
نمی کند- چند دقیقه بیشتر نیست. ]نمایش شادی با اصل شادی متفاوت 

است[
برگزاری مسابقه فوتبال در زمان سوگواری محرم در نگاه عده ای از 
متدینان ناپذیرفتنی است. اینگونه استدالل می کنند که »جنس سوگواری 
از غم است و در فوتبال امکان نمایش شادی است و نمایش شادی، توهین 
به سوگواری است. سوگواری مقدس است و فوتبال امری زمینی؛ پس باید 

فوتبال را کنار نهاد.«
این استدالل را نمی توان به تمامه رد کرد و نمی توان به تمامه پذیرفت. 
در سرزمین ما سوگواری امری محترم است و به پاس آن، برخی فعالیت های 
روزمره را تعطیل می کنند. این مسئله را عرف تعیین می کند. عرف نمی پذیرد 
که در روز تاسوعا و عاشورا همه نانوایی ها و بقالی ها و مکانیکی ها تعطیل 
باشند. تعطیلی همه امور، معیشت مردم را سخت می کند. خود عرف حد 
نگه می دارد. بازار تعطیل است؛ اما جاهایی هست که کار مردم لنگ نشود. 
همان مردمی که ُمجریان سوگواری اند، خط کشی می کنند و میان جریان 
معیشت و پاس داشت سوگواری جمع می کنند و ضروری ها را از غیرضروری 
تشخیص می دهند. مثًا باشگاه کشتی  را در نظر بگیرید. یک باشگاه عادی 
اگر در تاسوعا و عاشورا باز باشد، از نگاه عرف تقبیح می شود؛ اما اگر تیم 
ملی کشتی برای مسابقات جهانی یا المپیک که یک ماه بعد برگزار می شود، 
تمرین می کنند و پس از تمرین در مراسمی شرکت می کنند ]یا نمی کنند[، 
عرف این تمرین را مقابل سوگواری نمی بیند؛ زیرا ضرورت آن را درک 
می کند. این ضرورت را اینگونه تعریف می کنند که اگر تعطیل شود، به 
زندگی ضربه می زند. در مسائل کمی پیچیده تر باز هم عرف، راه خود را پیدا 
می کند. تقارن ایام سوگواری محرم و نوروز را می توان مثال زد. مردم کوچه 
و بازار هم به دید و بازدیدهای نوروزی می رفتند و هم به مراسم سوگواری. 
هم قیمه هیئت را می خوردند و هم آجیل نوروز را. درست زمانی که عده ای 

از متدینین نگران این تقارن ناخواسته بودند، مردم راه خود را پیدا می کردند 
و بدون اینکه سوگواری نفی شود، نوروز را پاس می داشتند.

داستان برگزاری مسابقه فوتبال در ایام سوگواری همین است. مردم 
میان برگزاری مسابقه ای که برنامه اش دست خود ماست و می توان چند 
روز این ور آن ورش کرد و مسابقه ای که برنامه اش دست ما نیست، تفاوت 
می گذارند. ضرورت عرفی برگزاری را هم درک می کنند.تاش برای تغییر 
زمان را می بینند و حتی درک می کنند چرا این تاش به سرانجام نمی رسد. 
پس اصل برگزاری یک مسابقه فوتبال را که هم مهم است و هم برنامه اش 
دست ما نیست، در ایام سوگواری درک می کنند. این مسابقه را می گذارند در 

دسته رفتارهایی ضروری که باید انجام شود. 
عرف مردم، همین مردمی که در دسته ها و هیئت ها شرکت می کنند، 
با مسابقه فوتبالی که زمان برگزاری اش دست ما نیست، کنار می آیند و 
برایشان توجیه پذیر است؛ چنان چه بازی های این چنینی پیش از این بوده و 
به سادگی ماجرا را حل کرده اند و بدون اینکه به احترام و قداست سوگواری 
ضربه بزند، برگزار شده است. می توان گفت این بازی هم مثل بازی های 
پیشین بی هیچ اتفاق خاصی برگزار می شود و تمام. چنان چه پس از تقارن 

نوروز و محرم، اتفاق خاصی نبود و به سادگی رد شد. 
حساسیت متدینین و علما برای پاسداشت سوگواری درست و ستودنی 
است؛ اما آنجا که عرف به سادگی میان این مسائل جمع می کند، نباید میان 
این دو امر،  تقابل ایجاد کرد. این تقابل اگر به نفی بیانجامد، این نفی یکسویه 
نخواهد بود و در نتیجه، شاید فوتبال تعطیل شود؛ اما به سوگواری هم ضربه 
خواهد خورد. آنجا که ضرورت های عرفی پیش می آید، راه نفی نیست. 
سوگواری اگر بخواهد به تعطیلی همه امور بیانجامد، مردم کوچه بازار معترض 
خواهند شد و این به سود سوگواری نیست. می توان برخی از خیابان های 
شهر را برای دسته های عزاداری بست؛ اما نمی توان اتوبان تهران-قم را 
بست. بستن اتوبان زندگی مردم را مختل می کند؛ اما بستن خیابان شهری 
جایگزین دارد. برگزاری یک مسابقه فوتبال داخلی که برنامه اش با فدراسیون 
فوتبال ایران است با برگزاری مسابقه فوتبال بین المللی که برنامه اش را فیفا، 
چند سال پیش چیده است، متفاوت است. خصوصًا  آنکه راه هایی ساده برای 

احترام به سوگواری هست. 
ایجاد این تقابل، باشک به سود مذهب نخواهد بود.

)دین اناین(

برخی ویژگی های علمی آیت اهلل العظمی بروجردی

 به روایت آیت اهلل امینی

آقای بروجردی در فقه و اصول بسیار عمیق و اهل نظر و مبنا بود 
و جمع کثیری از فضای حوزه از محضرش استفاده می کردند. درس او 
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ویژگی هایی داشت که به برخی از آن ها اشاره 
می شود: خوش بیان و درس او برای همگان قابل 
فهم بود. تکرار زیاد داشت؛ گاهی چندمرتبه و 
حتی چندروز یک مطلب را با عبارت های مختلف 

تکرار می کرد تا شاگردان آن را خوب بفهمند.
روشن  خوب  را  بحث  موضوِع  ابتدا  در 
مطرح  را  مسأله  احتماالت  آن گاه  می کرد؛ 
می ساخت؛ سپس مختار خودش را می گفت و 
به ادله اش اشاره می کرد. اگر دلیل اصولی داشت آن را توضیح می داد. اگر 
دلیل آن حدیث بود، متن حدیث را می خواند و به صورت کان یکون ترجمه 
می کرد. اگر در معنای حدیث، احتماالت مختلفی وجود داشت، آن ها را 
بیان می کرد و مختار خودش را توضیح و ترجیح می داد؛ ولی به نقل اقوال 
دیگران و نقد آن ها عنایت چندانی نداشت. احادیث را از روی وسائل الشیعه 
می خواند؛ ولی قبًا به مصادر آن در کتب اربعه و غیر آن ها مراجعه کرده بود. 
اگر اختاف نسخه یا سقطی وجود داشت، بدان اشاره می کرد. عقیده داشت 
صاحب وسائل در اثر کثرت مشاغل در نقل احادیث دقت های الزم را انجام 
نداده است. گاهی به سیر تاریخی مسائل مهم فقهی اشاره می کرد و اقوال 
فقهای سلف را از کتب مربوطه مانند مفتاح الکرامه نقل می کرد. به اقوال 
فقهای اهل سنت نیز عنایت داشت؛ آن ها را از منابع خودشان و گاهی از 
کتاب خاف شیخ طوسی یا تذکرة الفقهاء نقل می کرد. می فرمود: »ائمه ی 
اطهار)ع( و فقهای سلف ما به فقه اهل سنت نظر داشته اند و آشنایی با آن ها 
در استنباط احکام تأثیر دارد«. نسبت به فتاوای علمای قدیم مانند شیخ 
صدوق، شیخ مفید، سّار و ابن بّراج نظر خاصی داشت. شهرت یا اجماع بین 
قدما را معتبر می دانست و می فرمود: »مسائل کلی فقه اصول متلقاة از ائمه 
معصوم)ع( است و آن ها را باید در مرتبه احادیث مرسل به شمار آورد؛ « اما 
در فروعات فقهی که از زمان شیخ طوسی به بعد و از طریق استنباط و اجتهاد 
تدوین شده این عقیده را نداشت و شهرت یا اجماع فقها را معتبر نمی دانست. 
در استدالل به احادیث، اسناد آن ها را می خواند و شرح حال هریک از روات 
را بیان می کرد و به توثیقات با تضعیفات وارده اشاره می کرد. در علم رجال 
اهل نظر و اجتهاد بود. اگر در سند حدیث یک یا چند واسطه حذف شده بود 
تذکر می داد. گاهی یک حدیث با یک مضمون به وسیله ی یک راوی از یک 
امام نقل شده که صرفاً به جهت اختافات اندکی در متن و اختاف اسناد 
به صورت چندحدیث به شمار رفته؛ درصورتی که اگر پهلوی هم قرار گیرند 
معلوم می شد یک حدیث بیش نیستند. آقای بروجردی این قبیل احادیث 
را پهلوی هم قرار می داد و متذکر می شد که یک حدیث بیش نیستند. 
بدین وسیله برخی مشکات و تعارضات حل می شد. گاهی در معنای یک 
حدیث می فرمود راوی آن اهل فان شهر یا فان کشور بوده که مردمانش از 
فان بقیه اهل سنت تقلید می کردند که فتوایش این بوده؛ بنابراین با توجه به 
چنین ذهنیتی مسأله را از امام سؤال کرده و پاسخش را دریافت کرده است. 
آقای بروجردی عاوه بر نظرهای عمیق فقهی در علم رجال و درایه نیز 
تخصص داشت. در شناخِت احوال راویان احادیث از روش طبقه بندی روات 
استفاده می کرد. راویان احادیث را طبقه بندی کرده بود و بدین وسیله روشن 
می کرد که هر راوی در چه طبقه ای قرار گرفته و از چه کسانی می تواند 
حدیث نقل کند و چه کسانی می توانند از او حدیث نقل کنند. با این روش اگر 

در سنِد بعضی روایات یک یا چندواسطه حذف 
شده بود، به خوبی شناخته می شد و چه بسا از 
اعتبار حدیث کاسته می شد. وی در علم رجال 
کتاب سودمندی تألیف کرده بود که متأسفانه 
در اثر وسواسی گری های او، در زمان حیاتش به 
چاپ نرسید؛ ولی بعد از ارتحال ایشان با زحمات 
بعضی محققان تکمیل و به چاپ رسید و اکنون 
در دسترس عاقه مندان می باشد. از اساتید و شاگردان هریک از راویان و 
مقدار دقت او در ضبط احادیث و کیفیت متن حدیث، در جهت شناخت و 

وثاقت راوی و اعتبار حدیث بهره می گرفت.
با توسعه ی علم اصول و دقت در مسائل غیرضروری مخالف بود؛ 
فروع  فرض  و  دیگر  علوم  از  مباحثی  جذب  با  اصول  »علم  می فرمود: 
غیرالزم متورم شده و بسیاری از مباحث آن، برای استنباط احکام کاربرد 
عملی ندارد و جز تضییع عمر نتیجه ای نخواهد داشت«. می فرمود: »استاد 
ما آخوند خراسانی با تألیف کفایه خواست علم اصول را خاصه کند؛ ولی 

حاشیه نویسان به توسعه ی آن افزودند«.
)خاطرات آیت اهلل امینی(

خاطراتی از حضرت امام خمینی به زبان آیت اهلل کریمی

بردن  روز  »یک  فرمود:  صانعی  آقای 
اسم امام جرم بود، بودن قبض رسید امام در 
جیب کسی جرم بود، آشنایی و مراوده با امام 
جرم بود، فلذا همه فراری بودند. ولی االن از 
آنجایی که ادعای با امام بودن نان دارد، فلذا 

خیلی مدعی اند و می گویند ما با امام بودیم.«
که  بجاست  سؤال  اولین  عنوان  به   .
بپرسیم نحوه آشنایی شما با حضرت امام )ره( 

چگونه بوده است؟
راجع به سابقه آشنایی ام با امام )ره( باید عرض کنم من در سال 1333 
به حساب ارتباط با فدائیان اسام، تحت تعقیب ساواک واقع شدم. مصّدق 
را در لشکر دو زرهی محاکمه می کردند و فدائیان اسام را هم می خواستند 
بگیرند که بعدها گرفتند و متأسفانه دوستان ما را اعدام کردند. بگذارید از 
قبل تر شروع کنم. با فراست مرحوم پدرم از سال 1333 آمدم نجف؛ لذا از 
نزدیک در جریان حوادث ایران حضور نداشتم، اما خبر این جریانات به ما 
می رسید. من در نجف ساکن مدرسه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( بودم 
و متصدی مدرسه، مرحوم حجت االسام و المسلمین آقا شیخ نصر اهلل 
خلخالی بود. آقا شیخ نصراهلل خلخالی از یاران و هم بحث قدیم امام بود و 
عاوه بر هم بحثی، صداقت خاصی بین ایشان و امام بود که باعث شده بود 
از سال 1340 که مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( فوت کردند، ایشان 
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وکیل مطلق امام در عراق شود. در مدتی که نهضتی در ایران پیش آمده 
بود، من در معّیت آقا شیخ نصراهلل خلخالی، شروع کردم به تشکیل جلسات و 
اجتماعات و نوشتن اعامیه ها و تلگراف هایی درباره قضایای ایران و حمایت 
از امام. این برنامه ها به طور مرتب در این مدت ادامه داشت که بعضی از 

جلسات خیلی چشمگیر بود.
پیدا  . در جلساتی که تشکیل می دادید، چه شخصیت هایی حضور 
می کردند؟ اگر امکان دارد فضا و موقعیت جلسات را مقداری برایمان تشریح 

کنید.
در یک جلسه مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شاهرودی و سایر 
مراجع وقت نجف در مسجد هندی نجف جمع شدند و آقا سید جواد تبریزی 
منبر رفت و صحبت های خیلی داغی درباره قضایای ایران، مظلومیت مردم 
ایران و مظلومیت امام مطرح کرد. من در حالی که این قبیل کارها و جلسات 
را ادامه می دادیم، روزها طرف عصر، یک بحث کفایه در مدرسه مرحوم آقای 
بروجردی داشتم. یک روز رفتم مدرسه، هنوز بحث شروع نشده بود که دیدم 
آقا شیخ نصراهلل خلخالی در آن وقت روز و در هوای گرم، سراسیمه به مدرسه 
آمد. گفتم: »آقا شیخ خیر است! چه شده است؟« گفت: »خوب شد شما را 
دیدم. تلفنی به من زدند که آقای خمینی آمده کاظمین، ولی نمی دانم مرا سر 
کار گذاشته اند یا واقعیت دارد.« به او گفتم از اداره مخابرات نجف سؤال کند. 
تلفن آن وقت نجف از این تلفن های هندلی بود. گفتم: »بپرس این تلفنی 
که ساعت فان شده، از کجا بوده است.« گفت: »خوب گفتی! گفتند این 
تلفن از کاظمین، از مسافرخانه عبداالمیر جمالی بود.« با مسافرخانه تماس 
گرفت. مرحوم حاج آقا مصطفی که هنوز در دفتر مسافرخانه نشسته بود، 
گوشی را برداشت و آقا شیخ نصراهلل خلخالی با ایشان حال و احوال کرد و 
گفت: »شما واقعا به عراق آمده اید؟« گفت: »بله. ما حدود نیم ساعتی است 
که وارد کاظمین شده ایم. آقا وضو گرفته و به حرم مشرف شده اند.« صاحب 
مسافرخانه رفیق و آشنای مرحوم حاج آقا شیخ نصراهلل خلخالی بود. اتفاقا 
او هم حضور داشت. وقتی گوشی را به صاحب مسافرخانه دادند آقا شیخ 
نصر اهلل به او گفت: »می دانید چه شخصیتی به مسافرخانه شما آمده است؟ 
برای او مناسب نیست جایش در مسافرخانه باشد. یک منزل تهیه کنید آنجا 
تشریف ببرند آنجا. مقدمات کار را فراهم کنید، تا فردا صبح که ما می آییم.« 
ما با آقا شیخ نصراهلل در صدد این شدیم که حضور امام در کاظمین را به 
دیگران اطاع دهیم. ماشین هایی را در نظر گرفتیم برای طلبه هایی که 
می خواستند برای دیدار امام به کاظمین بروند. شب تا ساعت ده یازده شب 
مشغول تنظیم این گونه امور بودیم. پس از نماز صبح، من و آقا شیخ نصراهلل 
به طرف کاظمین حرکت کردیم. امام در منزل عبداالمیر تشریف داشتند. 
سر سفره صبحانه نشسته بودند که ما وارد شدیم و سام عرض کردیم و در 

کنارشان نشستیم. آشنایی نزدیک من با امام از اینجا شروع شد.
امام دو روز در کاظمین بودند. سپس سفر مختصری به سامرا داشتند و 
از سامرا به کربا رفتند. دو روز هم در کربا بودند و بعد عازم نجف شدند و 
در برگشت از کربا به نجف، عده ای را دعوت کردیم برای استقبال از امام. 
استقبال کننده ها تا »خان نص« که نصف راه میان کربا و نجف است آمدند 
و امام از آنجا راهی نجف شدند. شب در منزلی که در نجف تهیه کرده بودند، 
خدمتشان رسیدیم و از آن پس ما در منزل امام، حضور داشتیم و تقریبا جزء 

خصیصین افرادی بودیم که با امام تماس داشتند.
. هیئت استفتاء امام چگونه در نجف شکل گرفت؟

استفتائاتی که از امام می شد، کم نبود اما خیلی هم نبود. لذا جواب 
استفتائات را خودشان می نوشتند. به همین خاطر اجازات و استفتائات همه 
به قلم خودشان بود تا اینکه سال 90 ه.ق که آقای حکیم فوت کردند و 
مراجعات تقلیدی به امام اوج گرفت، ایشان دیگر نمی رسند استفتائات را 
جواب بدهند. نمی دانم به پیشنهاد حاج آقا مصطفی بود یا پیشنهاد خود 
امام که ما مأمور شدیم استفتائات امام را جواب بنویسیم. در طول مدتی که 
مشغول تحقیق و بررسی کتاب های امام بودیم، مرحوم آقای سید عباس 
خاتم یزدی همکار من بود. من و آقای خاتم هر دو در یک سال به نجف 
مشّرف شدیم؛ البته با دو سه ماه تفاوت. وقتی استفتائات به ما محول شد، 
من و آقای خاتم با هم مذاکره می کردیم و می نوشتیم و بنای ما این بود 
که سؤال و استفتاء را در یک برگه و جواب را در برگه ای دیگر می نوشتیم و 
به همدیگر سنجاق می کردیم. دو برگه سنجاق شده را می فرستادیم اندرون، 
خدمت امام. امام دقیقا سؤال و جواب را می دید. اگر جواب مطابق با سؤال 
بود، دست نمی زد و معنایش این بود که پذیرفته است. و اگر مطابق با سؤال 
نبود یا کم و زیاد داشت، حّک و اصاح می کرد و برمی گرداند به بیرونی. 
ما پاکنویس می کردیم و دوباره می فرستادیم اندرون و امام مهر می کرد و 
برمی گشت تا برای افراد ارسال گردد. در خال این مدت، چند ماهی آقا شیخ 
غامرضا رضوانی، شب ها می آمدند به اتاق استفتاء و در نوشتن جواب ها 
همکاری می کردند. آن موقع متصدی دفتر امام در نجف آقا سید عبدالعلی 
قرهی بود و بعد از رفتن ایشان به ایران، آقای رضوانی مسئول اداره دفتر 
شد. پس از مدتی به پیشنهاد مرحوم حاج احمد آقای خمینی، مرحوم آقای 
قدیری هم در نوشتن پاسخ استفتائات به جمع ما اضافه شد و چند مدتی با 
ما در نوشتن پاسخ ها همکاری کرد. بعدها آقای قدیری به ایران آمد و من و 
آقای خاتم ماندیم. تا آن روزهای آخر، کارمان در دفتر امام همین بود. امام 
)ره( دو سه روز پیش از مهاجرت به پاریس، نامه ای نوشته بودندکه به دست 
من رسید. پشت پاکت به این مضمون بود: »خدمت جناب آقاي فان باشد! 
بعد از مردنم باز کنند و مضمون داخل پاکت هرچه هست بر طبق آن عمل 
کنند«. بعدها معلوم شد که چهار پاکت بوده است؛ یکی به نام من، دیگری به 
نام آقای خاتم و دوتای دیگر هم به نام آقای شیخ موسی رضوانی و مرحوم 
آقای شیخ حبیب اهلل اراکی. ما چهار نفر جزء اوصیای امام بودیم و ایشان ما 

را وصی خودشان قرار داده بودند.
. چگونه شد که امام )ره( نجف را ترک کردند؟ شما پس از بازگشت به 

ایران تا پیروزی انقاب چه فعالیت هایی داشتید؟
شبی که صبحش امام از نجف به صفوان حرکت کرد، به ما گفته شد 
که امام با شما کار دارد. خدمتشان رسیدیم و فرمودند: »به من پیشنهاد 
کرده اند که یا در برابر حکومت شاه سکوت کنم و یا از عراق بیرون بروم 
و حق هیچ گونه حرکتي علیه شاه را ندارم، در حالي که من سکوت را 
براي خودم خاف شرع مي دانم! در نتیجه ناگزیرم از عراق بیرون بروم. آن 
پاکت هایي که خدمت آقایان دادم، وصیت نامه من درباره پول هایي است که 
در خانه من است. در آن نامه در زمینه کارهایي که باقیمانده و اینکه چه کار 
بکنند و چه کار نکنند، همه را مشروح نوشته ام و هر چهار نامه درباره همین 
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است. بعد از رفتنم پاکت را باز کنید و ببینید که باید چه کار کنید. بر طبق 
همان نوشته هایم عمل کنید«. صبح آن روز بعد از نماز صبح با چند ماشین 
به طرف مرز صفوان حرکت کردیم. حدود ساعت 10 بود که به بیابانی 
رسیدیم. امام تجدید وضو کرد و راه افتادیم و به بصره رسیدیم. از بصره هم 
به گمرک عراق حرکت کردیم. نماز ظهر و عصر را در ساختمان گمرک 
به امام اقتدا کردیم. سپس امام سوار شدند و از مرز صفوان به طرف کویت 
حرکت کردند. ما کمی صبر کردیم و برگشتیم. من، آقای خاتم، آقای برقعی 
و دیگران که به نجف برمی گشتیم، نیروهای امنیتی چند جا جلو ما را گرفتند. 
حس کردیم اوضاع عادی نیست ولی از مسائل بی اطاع بودیم تا اینکه به 
نجف رسیدیم و خبردار شدیم که اجازه نداده اند امام وارد کویت شوند. ایشان 
را در گمرک معطل کردند و ایشان شب را در هتلی در بصره به سر بردند. 
فردای آن شب امام دستور داد که ایشان را به بغداد ببرند. در بغداد دو شب 
در هتل بودند تا مقدمات سفرشان به پاریس فراهم شد و به طرف پاریس 
حرکت کردند. ما در نجف مانده بودیم و مدتی بعد دیدم خلق ماندن در نجف 
را در غیاب امام ندارم.  امام از پاریس به تهران برگشته بودند. من همان سال 
57 در سفری خدمت امام رسیدم و عرض کردم: »در این مدت که در نجف 
بودم، محض خاطر جناب عالی ماندم وگرنه آن قدر که من باید از محضر 
اساتید عراق استفاده کنم، شاید کرده ام و دیگر با حضور در نجف پیشرفت 
علمی ندارم. با مسافرت شما هم انگیزه ای برای ماندن ندارم و دلم در آنجا 
قرار نمی گیرد. اجازه بدهید به ایران برگردم و امری را که در آن پاکت نوشته 
بودید، واگذار کنیم به فان شخص«. امام تأملی کردند و تأیید نکردند. 
گفتند حاال شما بیایید تا ببینیم چه باید بکنیم. ایشان جانشینی تعیین نکردند. 
ما برگشتیم نجف. در خال این مدت هم من و آقای خاتم تحت تعقیب 
شدید نیروهای امنیتی عراق بودیم و تا آن شبی که من می خواستم از عراق 
خارج شوم، حسب آنچه دوستان گفته بودند، مأموران در به در به دنبال من 
می گشته اند. ولی بحمداهلل مقّدر این بود که دستگیر نشویم و از عراق خارج 
شویم. تقریبا اینکه یک ربع ساعت زودتر، از گمرک عراق در منظریه خارج 
شدیم، باعث نجات جان ما شد. نیروهای امنیتی فردایش به خانه ما ریخته 
بودند و درب را شکسته بودند و دیده بودند خانه خالی است و کسی نیست. 
همسایه ما شخصی به نام سید جابر بود. آنها سراغ او رفتند که سّید کجا 
رفته. او هم گفته بود اطاعی ندارد! کتک مفصلی به سید اوالد پیغمبر زدند 
ولی چیزی دستگیرشان نشد. پست به پست شروع به تماس گرفتن کردند. 
اگر از اول تماس می گرفتند که ما را دستگیر می کردند. وقتی دستورشان 
به گمرگ منظریه رسید، ما تقریبا یک ربع قبل، از گمرگ منظریه به طرف 
ایران خارج شده بودیم. روز بسیار تاریکی برای من بود. وقتی به ایران آمدم 
و خدمت امام رسیدم، ایشان امر فرمودند مثل نجف، در دفتر استفتائاتشان 
در قم شرکت کنم. پاسخ استفتائات در ایران را اکثرا زیر سؤاالت می نوشتیم. 
گاهی هم اگر به نظرمان می آمد که الزم است جور دیگر نوشته شود، آنها را 
جداگانه می نوشتیم و هفته ای یک روز پوشه استفتائات را می آوردم جماران 
خدمت امام. ایشان ماحظه می فرمود و هرچه را نیاز بود، حک و اصاح 

می کرد و هرچه را قبول داشت مهر می کرد و ما برمی گرداندیم به قم.
. نحوه شکل گیری دفتر استفتائات امام در قم و جماران را برایمان 
توضیح دهید. آیا با آن همه مشغله که حضرت امام در اواخر عمر شریفشان 

داشتند، آیا باز هم خودشان بر استفتائات نظارت می کردند؟
سالیانی روال کار این بود که همه استفتائات بااستثنا به مهر امام 
ممهور می شد تا این اواخر، ظاهرا یک دو سال قبل از فوتشان که ما یک 
روز در جماران خدمت امام رسیدیم و ایشان فرمودند: »من کارم زیاد است و 
نمی رسم استفتائات را دوباره ببینم؛ آقایانی که در نجف مشغول نوشتن بودند، 
سالیانی در جلسه استفتائات بودند و من از نظرات آنها اطاع دارم و مورد 
اعتماد من هستند. از این به بعد استفتائات را با مهر دفتر از همانجا بفرستید 
و اگر موردی پیش آمد که در صحت و سقمش شبهه داشتید، آن را جداگانه 

بنویسید و به من ارائه بدهید.«
از آن به بعد استفتائات با مهر دفتر، برای صاحبانشان فرستاد می شد، 
مگر استفتائاتی که جای تأمل بود. آنها را جدا می نوشتیم و من یکی از 
روزهای هفته آنها را به جماران می بردم. امام سؤال ها را می دیدند و درباره 
با ایشان بحث می کردیم. به نتیجه فتوای ایشان که  برخی از سؤاالت 

می رسیدیم، پاسخ را می نوشتیم و مهر می کردیم.
. اعضای گروه استفتاء در قم هم همان ترکیب دفتر نجف بود؟ 

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. وقتی به قم برگشتیم، اعضای استفتاء 
تغییر پیدا کرد. تقریبا ده پانزده روز قبل از آمدن من از نجف و شرکت 
در جلسه استفتاء، جلسه استفتاء برقرار بود. در آن جلسات آقای قدیری، 
آقای راستی کاشانی و آقای میرزا مسلم ملکوتی حاضر بودند. من هم با 
آمدنم حسب امر امام، در جلسه شرکت کردم که چهار نفر شدیم. بعد که 
آقای خاتم آمد، امام به بنده فرمود که آقای خاتم را هم به شرکت در 
جلسه دعوت کنم و مجموعا پنج نفر شدیم. ]...[ خدا رحمت کند بزرگانی 
مانند مرحوم شهید بهشتی، شهید دستغیب، شهید مدنی، شهید صدوقی، آقا 
مرتضی حائری، آقای هاشمی نژاد و افراد برجسته دیگری که خیلی در این 
راستا زحمت کشیدند. متأسفانه خیلی از افراد ممکن است مطالب گذشته 
یادشان نباشد یا اسامی افرادی که دلسوزانه در گذشته خدمت می کردند، در 
اذهانشان باقی نمانده باشد. یک روز به آقای صانعی گفتم این همه آقایان 
که امروز مدعی اند همراه و پیرو افکار امام بوده اند، من می دانم که اینها این 
طور نبودند. امام از اول تا آخر در نجف با همه افرادی که دورش بودیم، پنج 
شش نفر بیشتر نمی شدیم. حاال اینها از کجا پیدا شدند؟! آقای صانعی فرمود: 
»یک روز بردن اسم امام جرم بود، بودن قبض رسید امام در جیب کسی 
جرم بود، آشنایی و مراوده با امام جرم بود، فلذا همه فراری بودند. ولی االن 
از آنجایی که ادعای با امام بودن نان دارد، فلذا خیلی مدعی اند و می گویند 

ما با امام بودیم.«
. خیلی از بیانات جناب عالی استفاده بردیم. امیدواریم دوستداران انقاب، 
صحت و سقم وقایع را از منابع اصلی آن استفاده کنند. اگر نکته ای باقی 

مانده است، می شنویم.
بیان  آقایان در  از  نکته ای است که می خواهم عرض کنم. کثیری 
خاطراتشان چیزهایی را به مناسبت حاال، نه آن روز مطرح می کنند. آن روز 
صورتشان را برمی گرداندند تا با امام مواجه نشوند و حاال می گویند بله ما با 
امام بودیم و کجا بودیم و چه می کردیم و چه نمی کردیم. اینها اضافه شده 
و جعلی است. حّقش این بود افرادی را که بنا دارند با آنها مصاحبه کنند، 
همه را در یک جلسه در حضور همدیگر قرار می دادند تا مطالبی را که بعضی 
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فراموش کردند، دیگران که به یادشان هست، متذکر شوند. از طرف دیگر، 
آنهایی که دوست دارند چیزی را اضافه و جعل کنند، نتوانند جعل کنند. با این 
روش، مطالب مربوط به امام یک رو و یک سمت و یک سو می شود ودروغ و 
دغل در آنها کم می شود. اما این کار نشد. لذا مصاحبه این آقا با آن آقا درباره 
امام )ره( متفاوت است و خیلی جاها فرق دارد. انسان می ماند که کدامش 
درست است، کدامش نادرست! درست ها با نادرست ها قاطی شدند و مردم 
ما نمی توانند تشخیص بدهند. بنده که اینجا نشسته ام می دانم کدام درست 

است و کدام نادرست، اما همه که مثل بنده نیستند.

)نشریه حریم امام(

ستیز ما با علم

وباگ رسول جعفریان - شاید ما مردم 
هنرمندی باشیم که در مقایسه با برخی از ملل، 
در این هم تردید داریم، اما در باره علم باید 
عرض کنم که بیش از هر چیز دشمنی با آن 
داریم. در این باره حرف زیاد است اما عجالتا باید 
عرض کنم طی این قرونی که عقب ماندگی را 
تجربه کرده ایم، به طور مداوم جایگزین های 
دیگری برای علم داشته ایم و وضع را پیچیده 

تر کرده ایم. .. و خیلی حرفهای دیگر که ای کاش روی آن کار می شد. طی 
این ده سالی که کم و بیش در باره تاریخ مفهوم علم مطالعه می کنم، نه 
تاریخ علم، همه اش فکر می کردم رابطه ما با علم، به رغم همه آن شعارها، 
نوعی رابطه خنثی یا به تعبیری البشرط بوده است. یعنی کاری به کار علم 
نداشته ایم و بود و نبودش برای ما فرق نداشته است. به عبارت دیگر، علم 
را شرط زندگی خوب و رستگاری دنیوی نمی دانسته ایم و البته تاش در 

دفع آن هم نداشته ایم. 
اما اخیرا و به درستی، کمتر روزی است فکر نکنم که در اشتباه بوده ام. 
رابطه ما با علم، رابطه »بشرط ال« ست نه ال بشرط. ما دشمن علم هستیم. 
ما در حال ستیزه کردن با علم هستیم. ستیزه کردن با علم به این معنا نیست 
که پادگانی راه بیندازیم و با دانایی و علم بجنگیم یا علَم و کتلی باال ببریم 
که ما مثا علم نمی خواهیم، خیر، همین که بستر کار را جوری فراهم کنیم 
که همه از علم گریزان باشند، کافی است. طبعا هر کجا به حسب خود.  برای 
مثال، این چند روز فتوای یک مرجع در باره امکان رفع حجاب دختران در 
وقت تعارض با تحصیل در نقاطی که عدم حجاب را شرط حضور در دانشگاه 
می دانند، مساله ساز شد. خوب، این فتوا به نوعی در دفاع از علم بود، البته نه 
مستقیما، بلکه فقط برای این که اگر دختران درس نخوانند، یک جای دیگر 
کار دین ما لنگ خواهد شد، چون مجبوریم از مردان در اموری استفاده کنیم 

که در واقع در آن امور نیاز به متخصص زن داریم. با این حال باید خدا را 
شکر کنیم که اگر به الزمه هم شده، باز یک طرفداری از دانش اندوزی زنان 
در آن شرائط سخت شده است )بماند که بیست سال قبل این فتوا را علمای 
ظاهری و قشری اهل سنت در ترکیه دادند و زنان را به تحصیل کشاندند(. 
با این حال، نقدی بر آن فتوا دیدم که از نظر مفهوم علم و پرهیز دادن و 
دشمنی با آ» جالب بود. کسی از علما در نقد آن فتوا نوشته بود: »مگر درس 
خواندن دختران واجب است تا مزاحمت با این واجب بزرگ الهی کند- بلکه 
مستحب هم نیست مخصوصاً این دروس جدید؛ و مستحب درس دین و 
احکام قرآن است. بلکه اگر هم مستحب باشد از باب علم و صنعت با واجب 
بزرگ الهی تزاحم ندارد«. این عالم، لطف کرده بود و معنای علم را برای 
ما توضیح داده بود. چیزی که مطمئنا اساس نگرش ما نسبت به علم است، 
همان نگرشی که نتیجه اش این است که فقط علمای دین، عالم هستند، 
بقیه بود و نبودشان در علم در حد کفایت و ضروریات است و هیچ لزومی 
هم به بودنشان نیست. اما از برخی بله برخی از علمای دین بگذریم که در 
این صد سال، هر وقت، کشف علمی شد و دیدند با برخی از دانسته های آنها 
سازگار نیست با آن درافتادند و بعدا که مجبور به قبول آن شدند گفتند که 
ما هزار سال پیش همین را گفته بودیم. و نیز بماند که مردم را تشویق به 
علم اندوزی نکردند و در غالب نقاط با مدارس جدید از در دشمنی برآمدند. 
بله از آن بگذریم. در این طرف فکر می کردیم در دانشگاه که بنیادش را 
عصر تجدد گذاشته و کاری هم عجالتا به دین و دینداری نداشته، مفهوم 
علم جدی است. شاید هم روزگاری چنین بوده، اما االن با این تجربه ها، 
دریافتیم که نه دانشگاه و نه موسسات دولتی که به نوعی متولی در تولید 
علم هستند، کاری در خور در این زمینه انجام نمی دهند. قصد قضاوت در 
باره کلیت پدیده دانشگاه را ندارم اما هر روز که از برابر همین دانشگاه تهران 
رد می شوم و انبوه اطاعیه های آشکار را در باره پایان نامه و رساله نویسی و 
مقاله های کذایی می بینم، بیشتر خجالت می کشم. هزار و یک جای کار ایراد 

دارد که وضع به اینجا منتهی شده است، 
این که ما علم گرا نیستیم سر جای خود، حقیقتا علم ستیزیم و برای 
همین است که هر آدم اهلی را از محیط دانشگاهی در ایران دور می کنیم تا 
به جای دیگری پناه ببرد مگر این که چاره نداشته باشد. به همین وضعیت 
موجود هم کاری نداریم و برای مثال، روی خروجی های دانشگاه هیچ گونه 
نظارت و ارزیابی نداریم. اصا چه کسانی مدیر می شوند که بتوانند این پایان 
نامه ها را ارزیابی کنند؟ کدام بار دیده ایم مدیری یک بار در جلسه دفاعی 
شرکت کرده باشد؟ مدیران ما اصا و ابدا کاری به خروجی های علمی و 
تولیدات دانشگاهی و وضعیت علمی فارغ التحصیان ندارند. اصا شأن 
شان نظارت در این باره نیست، وظیفه شان مدیریت یعنی گرداندن دانشگاه 
با اقل درآمد و کمترین مساله است. زمانی بر کمیت دانشجویان افزودند و 
لطمه ای جبران ناپذیر به کیفیت هم زدند. وقتی انبوه فارغ التحصیان کم 
سواد اما زرنگ بودند که می توانستند مشاغل را اشغال کنند، اندک متخصص 
کم رو چه جایی برای ورود در عرصه های مورد نیاز علمی داشتند؟ اما بدتر از 
همه موسسات کتابخانه ای و پژوهشی ما هستند. سالهاست هیچ آدم قابل 
اعتنایی رغبت به اهدای کتابخانه اش به کتابخانه های دانشگاهی ندارد، مگر 
برخی از استادان که وابستگی محلی به موطن شان دارند. و سالهاست که 
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کتابخانه های بزرگ دانشگاهی ما از وجود کتابهای خارجی بی بهره هستند 
و جز در حد کتابهای نمایشگاهی که سالی یک بار است، بهره ای از علم 
جهانی ندارند. هیچ کس در این کشور، آموزش زبان انگلیسی را که می تواند 
زمینه رشد علمی ما باشد جدی نمی گیرد، امری سبب شده است دانشجویان 
ما در رشته های مختلف، بی بهره از تولیدات علمی بیرون از ایران و در نتیجه 

در رتبه بسیار پایین باشند. 
در محدوده استفاده از منابع داخلی هم، امکانات جدی برای داد و 
ستد میان کتابخانه ای نیست. هنوز کار دیجیتال منابع به جایی نرسیده و 
دانشجویان و استادان برای دسترسی آسان به منابع، دردسر دارند. هنوز در 
موزه ای مثل کاخ گلستان یک دانشجوی دکتری فقط حق دارد 35 عکس 
از منابع آنجا که دریای عکسها و اسناد و متون خطی نفیس است استفاده 
کند. هنوز هزاران نسخه خطی آنجا که در رژیم قبل به کوشش بدری 
آتابای فهرست شد و برخی دیگر در فهرست اسناد آنجا زحمت کشیدند، 
خارج از دسترس قرار دارد. خاطرم هست وقتی کتابخانه مجلس رفتم به 
من گفتند هر کسی حق دارد فقط ده برگ سند از اینجا بگیرد که با شنیدن 
این حرف چشمم از حدقه بیرون زد. تقریبا هر روزه دانشجویانی داریم که 
از رفتار مدیران کاخ گلستان گایه دارند، کسانی که تصور می کنند این 
آلبومها و نسخه ها، ارث پدری شان است. هنوز برای گرفتن تصویر یک 
نسخه خطی، دانشجو باید یک ماه پشت در کتابخانه صبر کند، در حالی که 
رایت یک سی دی از یک نسخه فقط یک دقیقه طول می کشد. در واقع، 
نه محققان دانشگاهی و نه پژوهشگران آزاد ما، دسترسی به این اسناد به 
شکل انبوه ندارند. اسناد وزارت خارجه با محدودیت فراوان در اختیار قرار 
می گیرد. نسخه ها و اسناد کاخ گلستان تقریبا در حد محال و با محدودیت 
بسیار زیاد قابل استحصال است. اسناد صد ساله قوه قضائیه تقریبا به طور 
کلی از دسترس خارج است. بخش اسناد کتابخانه ملی، هنوز در فهرست 
کردن میلیونها برگ سند، کار درخوری انجام نداده است. در شهرستانها، 
هزاران نسخه خطی ناشناخته هست که امکان دسترسی به آنها نیست و 
حتی بزرگترین مرکز نگه داری نسخ خطی در قم که از پول وقف و دولت 
استفاده می کند، هزاران محدودیت برای استفاده از نسخ خود گذاشته و عما 
بخش عمده منابع تاریخی و فرهنگی ما را معطل نگاه داشته است. فکر کنید 
اگر این سی چهل هزار نسخه خطی به راحتی در اختیار همه بود، چه تحول 
علمی پدید می آمد؟ میلیونها برگ سند در همانجا سالهاست خاک می خورد 
در حالی که هیچ مقامی بر آن نظارت ندارد. به نظر شما در این شرایط بهتر 
است بگوییم ما علم ستیز هستیم یا فقط بی تفاوت نسبت به وضع علم ایم؟ 
بنده در بخش مدیریتی هم می دانم که رشد و تعالی در پست های اداری 
نوعا یا جناحی و باند بازی و رفاقتی است یا با پیگیری های مارمولکانه برخی 
از اشخاص که تاش می کنند خود را در جایی جا بدهند. اینها وقتی به آن 
نقطه رسیدند، آن جا را ابزار و پله کانی نه برای رشد علم که سکوی ترقی 
خویش کنند و البته و عاقبت موفق هم می شوند. به نظرم هیچ اشکالی ندارد، 
شاید هه جا در دنیا چنین تاش می کنند و حاصل آن را بدست می آورند! 
اما الاقل وقتی مدیر شدند، نیم نگاهی به این جامعه از نظر علمی مرده 
بیفکنند، جامعه ای که نیاز به اندک نظارت و پیگیری آنان دارد. بنده تردید 
ندارم بخش عمده مشکات سیاسی و اقتصادی و عقب ماندگی ما، نداشتن 

علم است. اگر ما در این سی و اندی سال، بخش ناچیزی از هزینه های 
تندروی را خرج علم و آموزش کرده بودیم حاال در سطح جهانی موقعیت 
بهتری داشتیم. همین جا برای آرامش و رستگاری روح تمام کسانی که در 
این صد و پنجاه سال برای پیشرفت علم تاش کردند، از پیش از امیر کبیر 
و دارالفنون تاکنون، دعا می کنم. این کاری است که از دست من بر می آید 
و فکری است که من دارم. طبعا هر کسی در هر جای این کشور، به علم و 

امنیت و توسعه کشور خدمت می کند، خداوند او را پایدار بدارد. 

نفوذ فکری عالمه مجلسی در ایران

وباگ رسول جعفریان - این یادداشت بر اساس مقدمه کتابچه هداية 
العالمین از یکی عالمان خاندان مجلسی که در سال 1149 هجری نوشته 
شده، تهیه شده و سعی شده است تا نسبت به مکتب فکری عامه مجلسی 
در ایران، توضیحی ارائه شود. میرزا عزیزاهلل فرزند محمد تقی الماسی و او 
فرزند میرزا کاظم و باز او فرزند میرزا عزیزاهلل مجلسی )برادر عامه مجلسی 
و فرزند دیگر محمد تقی مجلسی( نویسنده کتابی با نام هداية العالمین است 
که چند سال پیش گزیده آن منتشر شد )قم، 1373(. پسری هم با نام میرزا 
حیدر دارد که کتابی با عنوان تذکرة االنساب در باره خاندان مجلسی دارد. 
بنده این روزها، نسخه خطی این اثر را دیدم و فکر کردم از اشاراتی که در 
مقدمه آن است، برای روشن کردن گوشه ای از تاریخ فرهنگی ایران در 
میان قرن دوازدهم استفاده کنم. این هداية العالمین کم نسخه است، چنان 
که در فهرست دنا تنها سه نسخه معرفی شده و به اشتباه به عزیزاهلل پسر 
محمد تقی مجلسی منسوب شده است. )در باره خانواده این عزیزاهلل و 

ارتباطش با اجدادش مجلسی ها بنگرید: مکارم االثار: 530/2ـ  531(. 
موضوع کتاب هداية العالمین، اصول دین است، اما اشاراتی که در 
ابتدای آن دارد، شاید به کار تاریخ اندیشه در ایران بیاید. تألیف کتاب در 
سال 1143 در بنگاله هند به اتمام رسیده و به شجاع الدین محمد خان اسد 
جنگ که در مقصود آباد از باد بنگاله حاکم بوده، اهدا شده است. بنابرین 
نویسنده در هند بوده و به همین دلیل در همان مقدمه کتابش، در باره دین 
هندوان توضیحی داده و به بت پرستی آنها اشاره کرده، و این که »پاره ای 
مانند هنود و امثال ایشان یکباره دست از پرستش موجد و خالق و منعم و 
رازق خود که اکثر مقرند که وجود و حیات و جمیع نعمتها و خیرات را از او 
دارند، برداشته، به عبادت جمادات چند که بیشتر را خود به سعی و مدد فکر 
و اندیشه و معاونت و آالت تبر و تیشه ساخته اند، پرداخته« اند. وی در باره 
اقدامات علمای اسام در نگارش آثاری در باره معتقدات یقینی اشاره کرده 
و این که »اکثر علما در رد اهل بطان و اثبات حقایق ایمان کتابها نوشته 
اند، خصوص افضل فضاء متقدمین و متأخرین و اعلم فقها و محدثین. ...« 
که این القاب و مانند آن شبیه »یگانه افاضل دوران، جامع فروع و اصول« 
پشت سر هم آمده و در نهایت، مقصودش جدش عامه مجلسی است: »... 
جدی المرحوم موالنا محمد باقر المجلسی... که مسلم است که از فضای 
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عالم و علمای متاخر و متقدم، مثل ایشان کم کسی سعی در ترویج و تجدید 
مذهب و دین و توضیح و تبیین طریق حق و یقین نموده، و حل و بیان 
و تحقیق مشکات و مشتبهات آنها بتأیید رب العالمین فرموده، بلکه اکثر 
کتب احادیث از چهار صد اصل مشهور و غیر آنها که در این اواخر به سبب 
رغبت طلبه بیشتر به علوم حکمی و اقوال فلسفی مندرس و متفرق بلکه 
از میان رفته بود، حسب المقدور از باد و امصار بعیده به سعی و تصدیعات 
بلیغه بدست آورده در بیست و پنج مجلد کتاب بحار االنوار جمع و توضیح 
کرده اند«. مقصود این که از نظر او که به هر حال نواده مرحوم مجلسی 
هم هست، و البته این نگرشی که عموم داشتند، تسلط فکر دینی در قرن 
دوازدهم، بویژه در میان عامه، از آن مرحوم مجلسی بود که صد البته در 
زمان خود، رنج بسیار برد تا دایرة المعارف بحار االنوار را گرد آورد. به نظر 
ماعزیزاهلل که این کتابش را در سال 1149 یعنی قریب 30 سال پس از 
وفات عامه مجلسی )م 1110( نوشته، اگر مجلسی این کار را نکرده بود 
»همگی تا بحال از میان رفته بود«، یعنی آن آثاری که او در کتابش فراهم 
آورد، همه از میان رفته بود. البته می دانیم آنها از بین نرفت و در طول این 
قرون پس از عامه، به برکت ابزارهای جدید و نگاه های تازه در امر کتاب 
و کتابداری، بسیاری از آنچه را که مرحوم مجلسی هم ندیده بود، یافت 
شد و اکنون در اختیار است. ماعزیزاهلل که تجربه پس از حمله افغانان و 
صدمه هایی را که به کتاب و مدرسه خورده دیده، می گوید که حتی همین 
االن هم که زمان اندکی از رحلت عامه مجلسی گذشته، بسیاری از کتابها 
در حال نابودی است: »در این مدت قلیلی که از رحلت آن مرحوم گذشته، 
نزدیک است که باز اکثر از میان برود، خصوص در این زمان که اصل 
طلب علم و تحصیل متروک است«. این می تواند اشاره به تسلط افغانان 
بر بخشی از ایران و نیز باال گرفتن آشوب های موجود در باد، و همچنین 
حمله عثمانی ها به ایران و ضد حمله های نادر و جز اینها باشد که بازار علم را 
کساد کرده بود. به نظر ماعزیز اهلل، کار مجلسی نه تنها در بخش عربی و 
گردآوری و تدوین بحار، بلکه با فارسی کردن آثار و گردآوری متون، در چنین 
شرایطی، نجات دهند متون شیعه بوده است: »اگر کتب آن مغفور نبود، کار 
بر اکثر مردم مشکل بود، چنان که بغیر از تصانیف عربیه اش از کتاب مرآت 
العقول و ماذ االخیار در شرح کتاب کلینی و تهذیب حدیث، و فواید طریفه 
در شرح صحیفه شریفه و امثال آنها که مرجع و محتاٌج الیه علمای عظام 
و فضای فخام است، کتب فارسیه اش از عین الحیاة و حیات القلوب و 
جاء العیون و حلیه المتقین و حق الیقین و زاد المعاد و تحفة الزائر و مقباس 
المصابیح و ربیع االسابیع و مشکوت االنوار و غیر اینها از رساله هایی که 
بخصوص نامی ندارد، و از مختصر و مبسوط زیاده بر آن است که محصور 
و مضبوط شود، بحمداهلل تعالی باعث معرفت و بینش اکثر خواص و عوام 
بلکه کافه انام است«. این سخن وی در باره این کتابها و رساله ها و این 
که میان مردم رواج داشته، درست و نشانگر هیمنه عامه مجلسی بر تفکر 
دینی و مذهبی ایران از زمان وفاتش تا روزگار این مولف یعنی نیمه قرن 
دوازدهم و صد البته تا دو قرن بعد از آن است. جالب است بدانیم که پس از 
ورود چاپ به ایران، به جز قرآن و اندک آثار، عمدتا آثار عامه مجلسی برای 
نخستین بار در دهه چهارم قرن سیزدهم یعنی حوالی سالهای 1235 منتشر 
شدند. وی به درستی می گوید که این آثار پس از نگارش همه جا منتشر 
شد به طوری که »در جمیع والیات عالم از باد موافق و مخالف، از عرب و 

عجم منتشر و متواتر است و در کم قریه و دهی است که اکثر آنها نباشد و 
نادر کسی است که آنها را ندیده بلکه ندارد.«. نویسنده هداية العالمین، یعنی 
ماعزیز اهلل بن محمد تقی الماسی، پس از این، از ضرورت تألیف خود ـ 
یعنی همین هدایه العالمینـ  و این که موضوع آن در اصول دین است یاد 
کرده و می افزاید که آن را برای شجاع الدین محمد خان حاکم مقصود آباد 
بنگاله هند نوشته است. این که چرا این ماعزیزاهلل هم به هند رفته، طبیعی 
است که با وضعی ایران پس از حمله افغانان داشته، ایران جای مانده نبوده 
است. خودش می گوید: »و چون توفیق تألیف این رساله و تحریر این مقاله 
در بنگاله، از برکت ظهور دین و ایمان و اختفای اهل عصبیت و طغیان در 
باد کفر و عدوان، به ُیمن دولت و اقتدار و حکومت و اختیار نواب مستطاب 
فلک جناب معلی القاب نامدار کامکار گردون وقار نصفت و معدلت شعار، 
صاحبه صوبه اقالیم عظمت و ابهت و اجال، فرمانفرمای ممالک شهامت و 
حشمت و اقبال، مشید ارکان دین و دولت، ممهد اساس ملت و ملت، اعنی 
نواب موتمن الملک شجاع الدوله اسد جنگ. .. شجاع الدین محمد خان. .. 
واقع گردید، و فی الواقع این نیز یکی از فیوضات آن معدن فیض است که 
به ظهور رسید، الزم دید که به اسم مبارک گرامی تزیین داده، تحفه عالی 
مجلس خلد آیین آن حامی ملت و دین و ماحی کفر و کین سازد. امید که 
به فیض نظر خورشید اثر قبول علم اعتبار و اشتهار برافرازد و چون امیدوار 
است که باعث هدایت اکر عالمیان بشود، آن را به هداية العالمین موسوم 
نمود«. البته این پیشگویی او که کتابش هدایت عالمیان باشد، درست از آب 
در نیامد، و به همین دلیل دو سه نسخه بیشتر از این اثر در دسترس نیست.

البته تسلط عامه مجلسی بر تفکر مذهبی ایران و تشیع پس از خود، 
به طول کامل ادامه نیافت، چرا که او در این زمینه تنها متفکر نبوده و رقبای 
فکری و مکتبی دیگری هم داشت. اوال علوم حکمی با برآمدن ماصدرا و 
جانشینان وی قدرتش را در ایران حفظ کرد و هیچ گاه از برنامه های درسی 
مدارس علمیه حذف نشد. تفکر و مکتب فیض کاشانی هم در بخش فقه 
)مفاتیح الشرایع( و نیز حدیث در کنار اندیشه عامه مجلسی، و البته متفاوت 
از وی، راه خود را تا پایان قرن دوازدهم هجری ادامه داد. این بود تا آن که 
وحید بهبهانی، علیه هر دو جریان به خصوص در بخش فقه به پا خاست و با 
انقاب فکری و معرفتی خود، بساط اخباری گری و حدیث گرایی را برچید. 
البته در بخش های دیگر هم چنین انقاب معرفتی الزم بود که ایجاد نشد و 
تسلط حدیث گرایی دست کم در حوزه عقاید شیعیـ  نه فلسفه صدراییـ  
ادامه یافت. نفوذ و هیمنه عامه مجلسی، در در بخش اخاقیات و عبادیات 
و دعائیات در میان عموم مردم و افراد متوسط، همچنان حفظ گردید تا این 
اواخر قاجار که به تدریج جایگزین های دیگری برای این قبیل کتابها، مانند 

زاد المعاد و حق الیقین و حیات القلوب و جز اینها تولید شد.

کدام اسالم؟

رضا بهشتی معز:  پرسش در باب چندوچون و ماهیت اسام یکی از 
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شایع ترین پرسش های این دو دهه اخیر است. نه تنها غیرمسلمانان که حتی 
مسلمانان فراوانی هم در برخورد با رفتارهای غیرعقانی و رادیکاِل اقلیتی از 
مسلمانان از خود می پرسند این چه اسامی است؟ ما چند نوع اسام داریم؟ 
کدام طایفه از مسلمین برحق است و کدام یک راست می گوید؟ کدام ادعا 
را باید باور کرد: اسام ایران، اسام عربستان، اسام عراق، اسام االزهر 

مصر یا. ..؟ و. ..
حقیقت آن است که شعب و فرق مسلمین آن قدر زیاد و متنوع و ادعاها 
حق بجانب است که کمتر کسی از بیرون می تواند در مقام انتخاب و به نحو 
پسینی به داوری و مقایسه ادعاها بنشیند. جالب آن است که هریک از این 
فرق و شعب هم مستند کافی برای انتساب به کتاب و سنت رسول دارد و همه 
اصحاب و مومنان طایفه هم خود را مسلِم اسام ناب می دانند و برای نجات 
دیگری دعا می کنند، اگر تشنه به خون هم نباشند. راه روشن البته از دیالوگ و 
مفاهمه بی غرض و مرض برپایه متون منبع و مرجع می گذرد که آن هم امروز 

در غوغای پول و رسانه گم شده است و پیچیدگی آن موضوع بحث ماست.
باری سردرگمی در ماهیت، حقیقت و صحت اسام که خود مانعی در 
اقبال به آن است و بازار قرائت های بافتنی یا مطرود را هم گرم کرده است 

پدیده شایع عصر ما و محصول کنش های غیر اصیل ا ست.
برجسته  استاد   RÉMI BRAGUE براگ«  »رمی  پرفسور 
فلسفه و ادیان قرون میانه در دانشگاه سوربن )که نزدیک به دودهه پیش 
من هم از شنوندگان او بوده ام(، به این پرسش ها با نظر عنایت نگریسته و 

مقالتی با عنوان »در حقیقت اسام« در شرح و پاسخ آن پرداخته است.
براگ در آغاز مقاله اشاره کرده که شرح ماهیت اسام در این روزگاِر 
صعب و پریشان، بوالعجب کاری است که او نمی تواند از پس معرفی نسخه 
راستین اسام برآید یا حتی داوری امین معرفی کند تا او از نسخه اسام 

اصل پرده بردارد اما در ایضاح مطلب به قدر طاقت می کوشد.
براگ فراتر از تعریف شایع اسام به معنای تسلیم، سه نوع تعریف متمایز 
از اسام ارایه می کند: اسام به مثابه دین، اسام به مثابه تمدن)تاریخی 
جغرافیایی( و سرانجام اسام به مثابه امت)ملت های مسلمانی که نماینده 

این گرایش خاصند(.
او پس از این تقسیم مدعی است که صرف توصیف دین به حقیقی و 
غیرحقیقی راهزن است و غیردقیق و نمی تواند راهگشا باشد، بنابراین او راه 
دیگری پیشنهاد می کند و آن تفکیک »حقیقت« به سه وصف »جامعیت«، 
»پیدایش« و »واقعیت« است که هریک از این سه خود به سه دسته تقسیم 

می شود و در مجموع ما نمایه  نه گانه ای خواهیم داشت.
در بخش بعدی این مقاله جالب، براگ از چگونه حقیقی تر شدن اسام 
می پرسد، پرسشی مهم و جدال خیز و سه راه پیشنهاد می کند: »افقی« برای 
جستجوی حقیقت در پیش تر یا گذشته، »عمودی« در فراتر یا عمیق تر، و 

سرانجام »واگذاری« حقیقت از جامعه به فرد.
برای  ما  آیا  است:  چنین  راه  سه  این  بر  نویسنده  استفهامی  شرح 
جستجوی حقیقت اسام با روش افقی باید به سرچشمه های آن بازگردیم، 
و با روش عمودی باید اسام را معنوی و عرفانی بخواهیم و سرانجام آیا در 
جستجوی حقیقت اسام از راه سوم، باید دین را خصوصی کرد و از قیود 

اجتماعی رهانید؟ هریک از این سه راه مشکات و مزایای خود را دارد.

)دین اناین(

آیا مسئله ما افراد هستند یا ساختارها؟

دکتر محمود سریع القلم: خاطرم 
هست سی و چهار سال پیش با استادم، 
جیمز روزنا، در پیاده رو، قدم می زدم که 
پیاده  در  سوار  دوچرخه  بحث،  درحین 
رو را با عامت دست، نگه داشت و به 
او گفت: طبق بند دو ماده 130 قانون 
شهرداری، شما نمی توانید در پیاده رو، 

دوچرخه سوار شوید. لطفاً در خیابان و در قسمت خط کشی شده دوچرخه 
سواری کنید.

چرا در کشور ما، اینقدر تجزیه و تحلیل مسایل، حول و حوش افراد 
است؟ چرا برای اینکه بهتر زندگی کنیم، جامعة سالمی داشته باشیم، اقتصاد 
با ثباتی داشته باشیم، با فساد مالی مبارزه کنیم، تصور می کنیم باید متکی به 
افراد باشیم؟ چرا ما در پی افراد هستیم تا مسایل ما را حل کنند؟ بحث داغ 
دهها رسانه در کشور اینست که رئیس جمهور فعلی، آیا یک دوره ای است 
یا دو دوره؟ یا اگر فان شخص از فان جریان و جناح کاندیدا شود، مسایل 
ما حل می شود؟ آیا مبارزه با قاچاق که گفته می شود حدود نصف درآمد نفت 
کشور است با تغییر رییس و اعضای شورای مبارزه با قاچاق حل می شود؟ آیا 
مشکات بانکی و محیط زیستی ما به عنوان مثال، به خاطر وجود مجریان 
آنهاست یا ساختارهایی است که این مجریان بر آنها مدیریت می کنند؟ آیا 
مسئله اصلی ما این نیست که اتفاقاً در مدیریت، افراد و مناسبات بین آنها 
حاکم است و نه قواعد، آیین نامه ها، اندیشه ها و ساختار ها؟ تصور کنید در جّو 
کره زمین چه اتفاقی می افتاد وقتی هزاران هواپیما صرفاً با رای و تشخیص 
خلبانها هدایت می شدند؟ این در حالی است که یک ساختار نرم افزاری 
هشدار دهنده وقتی هواپیمای دیگری در 5 کیلومتری هواپیما قرار می گیرد، 
خلبانها را متوجه موقعیت هواپیمای خود نسبت به هواپیماهای دیگر می کند.

مبارزه با فساد و صدها مشکل دیگر در کشور، اول، اندیشه های جهان 
شمول آزمون شدة منطقی می خواهد و سپس یک ساختار برای اجرا و 
مدیریت. در قانون اساسی سوئیس تصریح شده که خوشبختی عموم مردم 
سوئیس زمانی تحقق پیدا می کند که حکومت، رفاه اقشار ضعیف جامعه را 
تضمین کند. سپس در مجموعه قوانین و ساختار ها، این فکر جنبه عملیاتی 
و اجرایی پیدا می کند. بی دلیل نیست که در اروپا، ساعت پنج بعد از ظهر 
به بعد همه زندگی می کنند اما در کشور ما حتی تا 11 شب جلسات اجرایی 
تشکیل می شود. مدیریت در آلمان، منطقی فکر کردن و بعد ساختار سازی 
برای اجراست؛ مدیریت در کشور ما، مناسبات بین افراد است. در آلمان، 
اعتماد دو فرد اجرایی به یکدیگر ریشه در فکر و قاعده و قانون و ساختار دارد 
و نه در نسبت های خانوادگی یا اینکه دو نفر مثًا با هم به یک دبیرستان 
رفته باشند. حدود 107 سال پیش، مورگان شوستر برای تنظیم نظام مالی 
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و مالیاتی به ایران آمد ولی بعد از مدتی کوتاه، کشور را ترک کرد. یکی از 
دالیل ناکامی او این بود که مناسبات افراد، کلیدی تر از قاعده و قانون بود.

چه این رئیس جمهور بماند و چه شخص دیگری رئیس جمهور شود، 
در فقدان اندیشه های آزمون شدة حکمرانی و نبود ساختارهای اجرایی غیر 
فردی، بسیاری از مشکات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره ما 
حل نخواهند شد. در کشور ما، پیرامون حکمرانی مطلوب و اینکه کدام مبانی 
فکری باید حکمرانی مطلوب را شکل دهند، بنظر می رسد حتی تا 20 درصد 
هم اجماع نیست. این مبانی فکری و فلسفی همان قرارداد های اجتماعی 
حتی  درآورد.  تحریر  رشتة  به  سال 1762  در  روسو  ژاک  ژان  که  است 
امیرکبیر، 156 سال پیش برای حکمرانی مطلوب سراغ ساختار سازی رفت. 
تازه بعد از اینکه این مبانی فکری برای حکمرانی و مدیریت با بحث و جدل، 
همدلی و هم فکری، احترام و ادب، گوش کردن و شنیدن و اولویت دادن 
به مصالح کشور و آیندة آن تنظیم شد، بعد باید برای عملیاتی کردن آنها، 
ساختار بسازیم. بنا کردن این ساختارها بقدری کارهای سهمگینی هستند که 
با سخنرانی، بیانیه، سمینار و هشدار بدست نمی آیند. در اهمیت فکر و اندیشه 
منطقی برای حکمرانی می توانیم این مثال را مطرح کنیم: از سال 1848 و 
تنها با دو متمم، چارچوب فکری و حقوقی کشور سوئیس تابحال کار کرده 

و ثبات داشته است. دو متمم در سال های 1874 و 1999 اعمال شده اند.
مسایل ما ایرانیان با تغییر افراد هرچند به صورت خوش فکر و خوش 
بیان و خوش ظاهر و خوش ادا حل نمی شوند. دلیل دارد چرا ایرانی با استعداد 
در ساختار مایکروسافت قرار می گیرد، خوب عمل کرده و موفق می شود. 
اگر بیل گیتس را به این کشور بیاورند، موفق نمی شود چون باید از طریق 
افراد مسایل خود را حل کند و نه قواعد و ساختارها. بهترین و دقیق ترین 
و علمی ترین برنامه های اقتصادی، مالی، بانکی و سیاست خارجی وقتی 
تابع مناسبات فردی باشند، جواب نخواهند داد. در سال 1352، موجی از 
مهاجرت افراد متخصص و کارآفرین از ایران آغاز شد. دلیلی اصلی: شاه به 
این تصور رسیده بود که او تصمیم گیرندة تمام مسایل ریز و درشت کشور 
است حتی اینکه سفیر ایران در مکزیک چه کسی باید باشد. یک نظام 
تصمیم گیری مبتنی بر قرارداد اجتماعی و یک ساختار مبتنی بر قاعده و 
قانون و آئین نامه وجود نداشت تا همه را حول و حوش مصالح کان کشور 
جمع کند: کاری که اروپائیها از اواخر قرن هجدهم آغاز کردند و آسیایی ها 

از اواخر دهة 1960.
افراد مهم نیستند، فکر و اندیشه آنها مهم است. در هیچ جامعه ای، 
فکرها یکی نشده اند بلکه به هم نزدیک شده اند و این معنای دقیق قرارداد 
اجتماعی است. تقسیم بندی ها و چندگانگی های متضاد فکری، فلسفی 
عموماً ضد توسعه و پیشرفت هستند. چرا توماس هابز و ماکس وبر مهم 
هستند: چون گفتند بشر بتواند، سوء استفاده می کند باید ساختار ساخت تا 

نتواند سوء استفاده کند.
اگر سیاست مداران نصحیت کنند و دانشگاهیان هشدار دهند، اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد. دلیل اینکه هواپیما کار می کند چون یک سیستم و 
ساختار است. دلیل اینکه سنگاپور با پنج میلیون جمعیت، حدود هفتاد درصد 
تولید ناخالص داخلی ما را دارد به خاطر سیستم بودنش است و دلیل اینکه 
نروژ تنها 4 درصد از درآمد نفتی خود را در بودجه های جاری کشور مصرف 

می کند چون نظام تصمیم گیری معقول و ساختاری مبتنی بر قاعده و نه فرد 
و از همه مهم تر چون قرار داد اجتماعی دارد که همه را حول و حوش آن به 
اجماع و همکاری می رساند. قهرمان پروری و اسطوره سازی با مبانی فکری 
و فلسفی پیشرفت و توسعه مغایرت دارند. افکار گاندی مهم تر از فرد اوست. 
به اندیشه های افراد و ظرفیت ساختارسازی آنها توجه کنیم بهتر از اینست 

که به مناسبات فردی آنها دقت کنیم.
و نکتة آخر: تاریخ مطالعات توسعه گواه است که تا زمانی که اعتقادی 
عمیق و با ثبات میان نویسندگان، کارآفرینان، سیاستمداران و شهروندان 
نسبت به کشور وجود نداشته باشد، قرارداد اجتماعی حول و حوش مصالح 
کشور شکل نمی گیرد و بدون قرارداد اجتماعی، نمی توان به ساختار سازی و 

سیستم سازی مبادرت ورزید.
)وب سایت نویسنده(

سی ویژگی افراد موفق از دیدگاه دکتر سریع القلم

1-خیلی عاقمندند بدانند چند عدد شن در کرة زمین وجود دارد؛ 
2-هر آنچه را که می خوانند و می شنوند، زود باور نمی کنند؛ 

3-هر کار می کنند دراز مدت را در نظر می گیرند؛ 
4-کار خوب انجام دادن را بر پول درآوردن، اولویت می دهند؛ 

5-بر یک هدف مهم، تمرکز دارند؛ 
6-برای تحقق این هدف، روزی ده ساعت تاش می کنند؛ 

7-بسیار با حوصله هستند؛ 
8-خیلی احساس دارند ولی نه در واکنش ها و تصمیم گیری ها؛ 

9-نیازی به رانت ندارند چون از فکر خود بسیار استفاده می کنند؛ 
10-در مورد خودشان می توانند یک کتاب بنویسند؛ 

11-از زندگی شکایت نمی کنند؛ 
12-جوراب سفید با کت و شلوار نمی پوشند؛ 

13-به همه احترام می گذارند ولی برای هر فردی، وقت نمی گذارند؛ 
14-تسلطی وصف ناپذیر بر رفتار خود دارند؛ 

15-ذهن هرمی دارند: مسایل از با اهمیت ترین به کم اهمیت ترین 
طبقه بندی شده است؛ 

16-مدت ها طول می کشد تا واکنش نشان دهند: ممکن است به 
مسئله ای هیچ وقت واکنش نشان ندهند؛ 

17-برای کسب اعتبار، به پرکاری و راستگویی اتکاء دارند؛ 
18-تا بتوانند از سیاست و دولت فاصله می گیرند تا فکرشان آزاد باشد؛ 

19-عموماً با توانایی های افراد کار دارند؛ 
20-تعریفی مستحکم از توانایی ها و ضعف های خود دارند؛ 

21-برای فائق آمدن تدریجی بر ضعف های خود، برنامه دارند؛ 
22-به مخالفین خود بی اعتنا هستند ولی نوشته های منتقدین خود را 
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با دقت و چند بار می خوانند؛ 
23-برای کشف خود، بسیار وقت می گذارند؛ 

24-نیازی به تخریب دیگران ندارند چون کرة زمین را نقطه ای در 
کهکشان ها می دانند؛ 

دوبار  را  اشتباه  یک  می کنند:  رعایت  را  سی لی کان ولی  25-سنت 
مرتکب نمی شوند؛ 

26-همه جا و پیش همه افراد، یک شخصیت دارند؛ 
27-یک لیوان آب میوه را در چند نوبت می نوشند؛ 

28-از جوانی، پس انداز می کنند؛ 
29-پیراهنی را که امروز می خواهند بپوشند از سه روز قبل می دانند؛ 

30-شیفتة زندگی کردن و فرصت های بی شمار آن هستند.

)وب سایت نویسنده(

گزارشی از زندگی طالب
270 هزار طلبه در 480 حوزه علمیه تحصیل می کنند 

)Entekhab.ir( :  روزنامه شهروند در گزارشی، به مسائل زندگی 
طاب حوزه های علمیه پرداخته است.

در این گزارش آمده است: خیابان 15 خرداد شرقی و در دل بازار تهران، 
جایی که بازار مسگرها به پایان می رسد، ساختمانی مربعی شکل و سه طبقه 
وجود دارد که به تازگی بازسازی شده و نام »حوزه علمیه ایلچی کبیر« را بر 
سردر خود دارد. تمیزی، سکوت و نظم طبقه اول در طبقه دوم و سوم هم 
هست و راهروهای هر طبقه با موکتی زردرنگ پوشیده و کنار در هر اتاق 

شماره ای نوشته شده است.
از کنار اتاق ها که می گذری، صدای روضه خوانی، مداحی یا مباحثه 
در کمترین حد ممکن به گوش می رسد. درِ اتاق شماره 202 یا آن طور که 
یکی از ساکنان آن می گوید، حجره طلبه های کرج، باز است؛ طوری که تنها 
ساکن آن شروع به احوالپرسی و دعوت به نشستن می کند؛ اتاقی با ابعاد 2 
در 3 متر که وسایل ابتدایی یک زندگی خوابگاهی در آن به چشم می خورد: 
یک المپ 200 وسط آن و آویزان از سقف، دو پتو در کنار دو دیوار و پهن 
شده روی موکت کف اتاق که با یک چهارپایه چوبی که نقش میزتحریر 
را دارد از هم جدا شده اند و در کنار هر پتو 6-5 کتاب، عمامه سفیدی روی 
زمین و لباس های مخصوص روحانیت روی چوب لباسی ای که پشت در اتاق 
قرار دارد. تمام وسایل و ترکیب اتاق، ساده و ضروری به نظر می آیند که این 

سادگی با صدای یک مداحی آرام که زنگ موبایل است، تکمیل می شود.
»مهدی«، طلبه کرجی که به تازگی پایه 9 را در حوزه علمیه ایلچی کبیر 
یا شهید باهنر چند سال پیش، شروع کرده، قرار و مدارهای مداحی امشبش 
)شب اول محرم( را با مسئول  هیأتی که در آن طرف خط است، مشخص 

عذرخواهی  می کند، 
را  تلفن  دوباره  و  می کند 
می گیرد،  گوشش  کنار 
که  می پرسد  دوستش  از 
امشب ساعت 10  می تواند 
با موتورش بیاید که با هم 
درنهایت  و  بروند  به هیأت 
لیوان آب، همزمان  با یک 

که درباره انسان سازی این شب ها سخن می گوید، از میهمان ناخوانده اش 
پذیرایی می کند. »این شب ها فضای حوزه ساکت و خلوت است. بچه ها یا 
برای تبلیغ به شهرستان رفته اند یا این که درحال آماده سازی برای رفتن به 
هیأت و روضه و مداحی هستند وگرنه این حجره ها همیشه سوت و کور 
نیست. خیلی شب ها صدای مباحثه کل راهرو را پر می کند؛ از بحث  اعتقادی 

و مذهبی بگیر تا مسائل سیاسی.«
طلبه 27 ساله کرجی اینها را بعد از اشاره اش به شور  و   هیجان خوابگاه 
پاچنار تهران که ساکنان آن محصان  سال های گذشته اش در خیابان 
تازه وارد هستند، می گوید. »مهدی« که از همه مسائل زندگی راضی به 
نظر می آید با بیان این که »کم کم باید عازم هیأت شوم« درباره حقوق و 
وضع مالی خود می گوید: »ماهانه 70 هزار تومان از دفتر مقام معظم رهبری 
دریافت می کنیم که البته بیشتر از 50 هزار تومان برای بیمه هزینه می شود 
و حدود 18 هزار تومان حقوق می گیریم. از طرف دیگر مراجع هم به طور 
ماهانه یا هر چند ماه یک بار کمک هزینه ای به نام شهریه دریافت می کنیم 
که به لطف خدا بابرکت است و احتیاجات بچه ها را برآورده می کند. طلبه های 
هم سطح ما هم معموال روضه خوانی و نماز جماعت دارند که در بعضی موارد 

صاحبان مجالس، حق الزحمه ای را هدیه می کنند.«
قبا و عمامه است، جوان  پوشیدن  همزمان که طلبه جوان درحال 
دیگری در می زند تا از »مهدی« بپرسد که شام خورده و آیا نیاز به غذای 
نذری دارد و او هم از یک ماه شام نخوردن و در عوض تأکید روی صبحانه 

خوب، سخن می گوید.
»رضا«، متولد ایام،  سال دهم طلبگی و عکاس یک خبرگزاری قرآنی 
است که می خواهد بعد از محرم مراسم عروسی خود را بگیرد و همسرش 
را از ایام به تهران بیاورد. او یک زیرزمین 35 متری هم نزدیک حوزه پیدا 
کرده و »پول پیش« را هم خدا جور خواهد کرد. حاج خانم هم طلبه حوزه 

ایام است و او هم شهریه ای از حوزه می گیرد.« 
»رضا« و »مهدی« که فراموش نمی کنند پایان هر جمله یک »خدا 
را شکر« بگویند و انگار در 27 سالگی تکلیف خود را با همه مسائل روشن 
از عمر خود در حوزه را کم وبیش مشابه هم  کرده اند، سال های گذشته 
می دانند و »مهدی« آن سال ها را خاصه می کند: »صبح ها حدود ساعت 5 
یا شاید کمی دیرتر، بیدار می شدیم و پس از نماز و صبحانه، در کاس های 
حوزه شرکت می کردیم. ناهار و نماز و پس از آن هم کاس های مختلف تا 
شب. البته از  سال چهارم به بعد دیگر عصرها کاس نمی رفتیم. شب ها هم 
همیشه جلسات مباحثه داشتیم که برای همه طلبه ها مفید و ضروری است.« 
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»رضا« هم درباره موضوع مباحثات می گوید: »مباحثه به همه طلبه ها 
کمک می کند که چطور سخنرانی کنند و تاثیرگذار باشند. سال های اول 
مباحثه برای ما تمرین حرف زدن بود ولی کم کم بحث های جدی وارد 
..« مهدی حاال »لباده اش«  شد.  سال 88 بحث ها خیلی سیاسی بود،. 
انداخته و »نعلین  «های واکس زده  را روی شانه  پوشیده، »عبایش«  را 
و  برمی گردد یک کاه سفید می پوشد  در گذاشته،  کنار  را  مشکی اش 
روی آن عمامه خود را قرار می دهد و همچنان که روبه روی آینه کوچک 
اتاق ایستاده، آن را با دو دست خود تنظیم می کند: »لباس اصلی لباده یا 
قباست، بعضی اساتید به شوخی می گویند که فان گروه سیاسی قبا و 
بهمان گروه لباده می پوشند، اما به این شکل هم نیست، جوان ها بیشتر 
لباده را ترجیح می دهند.« طلبه جوان کرجی از هم دوره ای ایامی اش 
خداحافظی می کند و »التماس دعا« گویان به سمت پله ها و در خروجی 

گام برمی دارد.
حوزه  دِر  کنار  آمده،  پایین  کرکره ها  است،  ساکت  مسگرها  بازار 
دو نوجوان افغانی با سیگاری در یک دست و گونی  بزرگی روی شانه 
کنار سطل آشغال بزرگی ایستاده اند و با یک »سام حاج آقا« سکوت را 
می شکنند تا روحانی جوان از هم دوره ای سه سال اولش بگوید که  سال 
چهارم عطای طلبگی را به لقایش بخشید: »به نظر من مرد بود، خیلی 
مرد. این که بفهمی آدم این کار نبودی یا االن دیگر نیستی و سه سال از 
عمرت را رها کنی که دچار ریا نشوی، جوانمردی است. این دوست ما 
اگر می ماند کمکی به تبلیغ دین و اهل  بیت نمی کرد و ممکن بود تأثیر 

منفی هم بگذارد که به نظر من مردانه رفت.«
 لحظاتی بعد، »مهدی« آدرس دقیق حوزه مروی و چندین حوزه 
نزدیک دیگر را می گوید و در حالتی که به نظر کمی معذب می آید، لباس 
خود را با دو دست جمع می کند و پشت موتورسیکلت دوستش می نشیند 

تا به روضه شب اول محرمش برسد.

گسترش فضای مجازی در حوزه های علمیه

علمیه  حوزه  ساختمان 
مروی بافت سنتی تری نسبت 
دینی  مدارس  از  بسیاری  به 
فضای  توانسته  و  دارد  تهران 
غالب حوزه های قدیم را حفظ 
سخنانی  هم  طلبه ها  کند، 

مشابه یا نزدیک به »مهدی« و »رضا« دارند. آنها که پس از پایان دوره 
اجازه  با  تا  آماده اند  را جایگزین دبیرستان کرده اند،  راهنمایی خود، حوزه 
مسئوالن مستقیم خود و در حدود 20 سالگی لباس روحانیت بر تن و 
روزهای تازه ای را تجربه کنند. »در جلسات خانوادگی و فامیلی با من شوخی  
می کنند و از اصطاحاتی استفاده می کنند که حتما شنیده  اید ولی در مجموع 
احترام و عزت من بیشتر شده است. هنوز هم وقتی الهیجان می روم و 

همکاسی های دوره مدرسه را می بینم، این شوخی ها ادامه دارد.«
این جمات را »مصطفی« که امسال پایه پنجم دوران حوزوی خود 
را آغاز کرده درباره زندگی خود در یکی از روستاهای نزدیک الهیجان 
می گوید. او درباره سرگرمی های خود و دوستانش هم می گوید: »من گوشی 
ساده دارم االن. قبا گوشی هوشمند داشتم ولی دیدم جنبه آن را ندارم. 
چون از نماز صبح می ماندم، آن را کنار گذاشتم ولی متاسفانه استفاده از 
فضای مجازی بین دوستان خیلی زیاد است و می بینم که چه تاثیرات منفی 
گذاشته. تمرین سخنرانی و روضه هم همیشه داریم. این روزها هم داریم 

تمرین می کنیم که عمامه پیچیدن را یاد بگیریم.«

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
» صفیر حیات« رسالت خود مي داند که در هر شماره، موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني و اجتماعی  با 
مشارکت صاحب نظران و اندیشمندان به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. 

صاحبان نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائه شده، مقاالت خود را به آدرس: 
قم / خیابان شهداء / کوچه 37 / کوچه پنجم / پالک162  /    کدپستی: 47664 - 37137   دفتر نشریه صفیر حیات 

و یا به آدرس الکترونیکی  نشریه:  ) safir . hayat @ yahoo . com ( ارسال نمایند.

موضوع ويژه شماره بعد: 

همزيستی اديان و مذاهب
سامانه پیام کوتاه نشریه » صفیر حیات« آماده دریافت نظرات و 

پیشنهادات شما عالقه مندان و خوانندگان گرامی می باشد.

50001717333
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 شماره مستقیم مسئول دفتر :             66409278  ) 021 (

دفـاتر استان  اصفـهان

دفتر شماره )2( دفتر شماره )1(

خیابان دانشگاه  ، خیابان توحید  ، کوچه شماره 2 ، پاک 4   
کدپستی :     8173939481        

تلفن های تماس :    36271093 /   36281917   )031 (
شماره مستقیم مسئول دفتر :          34462806    ) 031 (

خیابان عبدالرزاق ، کوچه قصر ، پاک 126 
کدپستی :    8148686613

تلفن های تماس :             2  ـ  34497660   ) 031 (   
نمابر :                                 34493391   ) 031 (          

شماره مستقیم مسئول دفتر :      34492806    ) 031 (

دفتر استان خراسان رضوی )مشهـد مقّدس( 

چهارراه شهداء ، خیابان آیت اهلل بهجت ) آزادی ( ، کوچه بهجت  1 / 9  ) بینادل ( ، پاک 16   /  کدپستی  :    9143786496   
 تلفن های تماس :            32251152   /  32222277   /   32210002    /   3 - 32243142    /  32230323   /  32222577    )051(

نمابر:                                                   32230324    ) 051 (                   
شماره مستقیم مسئول دفتر :                      32232915     ) 051 (

دفتر استان مرکـزی ) اراک ( دفتر استان فارس )شيـراز(

خیابان ادب جو ، مقابل دبیرستان ریحانة النبی ) طالقانی سابق ( ، پاک 8877  
کدپستی :      3814698877              

تلفن های تماس :               32272200    /     32272300   /    33259777 ) 086 (  
نمابر :                             33259777  ) 086 (

 شماره مستقیم مسئول دفتر :                                                 33248080 ) 086 ( 

شاه چراغ )ع( ، بلوار شهید آیت اهلل دستغیب، روبروی پایانه اتوبوسرانی  
 کدپستي :       7139863985  

تلفن  های تماس :        32243334  / 32243498  ) 071 (  
                32222294  /    402 ـ 32230400   ) 071 ( 

نمابر :         32226700  ) 071 (    
شماره مستقیم مسئول دفتر :              32232400   ) 071 (

دفتر استان گلستان )گـرگان( دفتر استان آذربايجان شرقی )تبـريز(

خیابان شهید رجائی، گلشن 2 ، محله درب نو  ) کنار پرنده فروشی شیرنگی ( ، 
منزل حجت االسام قدس علوی

کدپستی : 4913616583 
تلفن های تماس :      32233270  /   32332270   ) 017 (

میدان دانش سرا ، خیابان دانش سرا  ، کوچه حاج عبدالعظیم، پاک 4 
 کدپستی  :       5136975499    

تلفن های تماس :                 35264626  /  35232023  )  041 (
نمابر :                                                    35252774    ) 041 ( 
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رسالت رسانه ها بارورِی فکر و فرهنگ در جامعه 
و افزایش سطح آگاهی عموم افراد، با تکیه بر 
صداقت  و  امانت  اصل  حفظ  و  دینی  باورهای 

است.
اهالی رسانه با درک درست این واقعیت، مسیر 
حرکت خود را از درون اجتماع بازیافته و بر تولید 
محتوای همگام و هماهنگ با نیازها بر زایش و 

پرورش بینش عمومی تأکید دارند.
با  حیات«  »صفیر  نشریه  جمله  از  و  مطبوعات 
دنبال کردن اصول و قواعد رسانه ای بر احیای 
فکر اصیل دینی با رویکرد واقع بینانه و به دور از 

هیاهوی غیرمسئوالنه، تأکید می ورزند.
باری بدین جهت »صفیر حیات« خود را در جمع 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  در  خود  اصحاب 
دستان  به  دستی  تا  نمود  عرضه  مطبوعات 
آینده ی خویش  بر  بفشرد  و  خود  دوستان 

گردد. امیدوارتر 
حضرت  دفتر  به  وابستگی  با  که  حیات  صفیر 
آیت اهلل العظمی صانعی مدظلّه، مردمی بودن خود 
نگاه خیرخواهانه  از  بزرگ می داند،  افتخاری  را 
در  هم گرایی  و  هم افزایی  از  و  می کند  استقبال 

حوزه اندیشه و محتوا شادمان می شود.  

  به آن امید
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