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4 سال اول / شماره سوم  /

مدارا و ُحسن معارشت با مردم محبوب ترین و ارزشمندترین عمل نزد خدا پس از واجبات الهی است .

این عمل نه تنها سبب نشاط  و شادابی در زندگی فردی و اجتامعی، و موجب آبادانی دیار و فزونی نعمت 

پروردگار است، بلکه باعث تألیف قلوب و زمینه ساز محبت و مهربانی نسبت به یکدیگر بوده و اجر و پاداش 

اخروی نیز در روز قیامت برای مردم چنین جامعه ای فراهم خواهد بود .

خداوند مهربان در خطاب به پیامرب گرامی اسالم )ص( می فرماید :

واْ ِمْن َحوْلَِك( 1  َن اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت َفظًّا َغلِيَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ )َفِبَم َرْحَمٍة مِّ
» به سبب لطف و رحمت خدا بود که با آنان نرم خویی و مهربانی کردی 

و اگر درشت خوی و سخت دل بودی، قطعاً از گِرد تو پراکنده شده بودند.«

رفتار خدا پسندانه که همه ی ابعاد فضایل نفسانی را در مواجهه با مردم بیان می کند در سه محدوده ی  

کلی خوش رویی ، خوش گویی و خوش رفتاری در کالم امام صادق)ع( مشخص شده است. امام)ع( می فرماید:

»تُلیُن جانَِبک، َو تُطیُب کاَلَمک، َو تَلْقٰی أخاک ِبِبْشٍ َحَسن« 2

از امام صادق )ع( سؤال شد که میزان و محدوده ُحسن ُخلق چیست؟ فرمود: 

خوش رو کنی صورتت را ، و لطیف کنی کالمت را ، و خوش رفتاری کنی با مردم.

1. آل عمران، آیه 159
2. من الیحرضه الفقیه، ج4، 

ص 412، ح136



/  مرداد و شهریور 94 5



6 سال اول / شماره سوم  /

فضیلت رفق و نرمى )1(
اخبار درباره فضيلت رفق و مدارا بي شمار است، و ما در اينجا به قسمتی از 
آنها اشاره می كنيم، پيغمبر اكرم صلّی اهلل عليه و آله و سلّم فرمود: »لو كان 
الّرفق خلقا يرى، ما كان فيما خلق اهلل شي ء أحسن منه؛)2( اگر رفق مخلوقی 

می بود كه ديده می شد، در ميان مخلوقات خدا از او نيكوتر نبود«.
و فرمودند: »ان الرفق لم يوضع علی شیء اال زانه، وال ينزع من شیء اال 

شأنه؛ )3(
و نيز فرمودند: »لكل شیء قفل، و قفل االيمان الرفق؛ )4(

و نيز فرمود: »اّن اهلل رفيق يحّب الّرفق، و يعطی علی الّرفق ما ال يعطی 
علی العنف ؛)5( خدا مهربان و صاحب رفق است و كسی را كه چنين باشد 
دوست دارد و پاداشی كه بر رفق و نرمی می دهد بر عنف و درشتی نمی دهد.«

و فرمود: »ما اصطحب اثنان إاّل كان أعظمهما أجرا و أحّبهما إلی اهلل تعالی 
ارفقهما بصاحبه؛)6( هيچ دو نفرى با هم مصاحبت و همدمی نداشته اند مگر 
اينكه مدارا كننده تر آن دو پاداشش نزد خداى تعالی بزرگتر و محبوبّيتش 

بيشتر است.«
و فرمود: »الّرفق يمْن و الخرق شؤم؛)7( رفق و ماليمت ميمنت دارد و 

خشونت و درشتی شوم است.«
و فرمود: »من كان رفيقا في امره نال ما يريده من الّناس؛)8( هر كه در كار 

خود رفق داشته باشد به آنچه از مردم بخواهد می رسد.«
و فرمود: »إذا احب اهلل أهل بيت أدخل عليهم الّرفق،)9( خدا اگر خانواده اى را 

دوست بدارد رفق و نرمی به آنان می دهد.«
و فرمود: »من أعطی حظه من الرفق أعطی حظه من خير الدنيا واآلخره 
و من حرم حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا و اآلخره؛)10( هر كه را رفق و 
نرمی دادند خير دنيا و آخرت را به او دادند و هر كه را از رفق محروم ساختند 

او را از خير دنيا و آخرت محروم كردند.« 
و فرمود:»اذا احب اهلل عبداً أعطاه الرفق و من يحرم الرفق يحرم الخير كله؛ 
)11(خداوند اگر بنده اى را دوست دارد رفق و مدارا به او می دهد، و كسی كه از 

رفق محروم باشد از همه خيرات محروم است.« 
و فرمود: »أتدرون من يحرم علی النار؟ كل حين لين سهل قريب؛)12( 
می دانيد چه كسی بر آتش دوزخ حرام است؟ هر نرم خوى آسانگير ]به دلها[ 

نزديك.«
و امام كاظم عليه الّسالم فرمود: »الّرفق نصف العيش«)13( »نرمی و مدارا 
نصف زندگی است«. و نيز به كسی كه بين او و مردى از آن قوم سخن 
درگرفته بود )با يكی از مخالفان نزاع می كرد( فرمود: »ارفق بهم، فإّن كفر 
أحدكم في غضبه، و ال خير فيمن كان كفره فی غضبه«)14(. »با آنها نرمی 
كن، زيرا كفر هر يك از شما در خشم اوست، و خيرى نيست در كسی كه 

كفرش در خشمش باشد.«
به تجربه رسيده است كه انجام امور و نيل به مقاصد بستگی به مدارا و 
نرم خوئی با مردم دارد. هر پادشاهی كه به لشكر و رعّيت خود مهربان و 
نرم است امر مملكتش منتظم و سلطنتش بادوام است، و اگر درشت خوى 

و سخت گير باشد
امرش مختل می گردد و مردم از دور او پراكنده می شوند و سلطنتش به 
اندك مّدتی بر باد می رود. و همچنين ديگر طبقات مردم از علما و امرا و 

صاحبان مناصب و معامالت و صنايع و پيشه ها.

مدارا
»مدارا« از حيث معنی نزديك به رفق است، زيرا مدارا نرمی و ماليمت و 
حسن معاشرت با مردم و تحّمل ناگوارى و آزار آنهاست. گاهی بين رفق و 
مدارا می توان تفاوتی قائل شد به اين اعتبار كه در مدارا تحّمل آزار مردم هست 
و در رفق نيست. درباره ستايش و فوائد دنيوى و اخروى مدارا اخبار بسيارى 
رسيده است مانند قول پيغمبر صلّی اهلّل عليه و آله و سلّم: »المداراة نصف 

اإليمان«)15( »مدارا يك نيمه ايمان است.«
و نيز قول آن حضرت صلّی اهلّل عليه و آله و سلّم: »ثالث من لم يكّن فيه 
لم يتّم عمله، ورع يحجزه عن معاصی اهلّل، و خلق يدارى به الّناس، و حلم يرّد 
به جهل الجاهل؛)16( سه چيز است كه در هر كه نيست كارش انجام نگيرد: 
تقوائی كه وى را از گناه باز دارد و اخالقی كه با مردم بسازد و مدارا كند و 

حلمی كه با آن سبكی نادان سبك سر را دفع كند.«
و نيز گفتار آن حضرت صلّی اهلّل عليه و آله و سلّم: امرنی ربّی بمداراة الّناس 
كما امرنی بأداء الفرائض؛)17( پروردگارم مرا به مدارا و سازش با مردم امر فرمود 

چنانكه به انجام واجبات امر فرمود.«
و قول امام باقر عليه الّسالم: »فی التوراة مكتوب: فيما ناجی اهلل عزوجل به 
موسی بن عمران)ع( : يا موسی! اكتم مكتوم سرى فی سريرتك و أظهر فی 
عالنيتك المداراة عنی لعدوى و عدوك من خلقی... الی آخر الحديث؛)18( در 
تورات نوشته است ـ در آنچه خداى عّزوجّل به موسی فرمود اين بود ـ كه: 
اى موسی! راز پنهان مرا در باطن خويش پوشيده دار، و در ظاهر خود مدارا با 

دشمنان من و دشمنان خود را آشكار كن ... .« 
و قول امام صادق عليه الّسالم: »جاء جبرئيل الی النبی)ص( فقال: يا محمد! 
ربك يقرئك السالم، و يقول دار خلقی؛)19( جبرئيل نزد پيغمبر صلّی اهلّل عليه و 
آله آمد و گفت: اى محّمد! پروردگارت سالم می رساند و می فرمايد: با مخلوقم 

مدارا كن.« 
و نيز قول آن حضرت عليه الّسالم: »ان قوماً من الناس قلت مداراتهم 
فی الناس فنفوا من قريش، و أيم اهلل ما كان باحسابهم بأس، وإن قوماً من 
غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع... ثم قال: من كف يده 
عن الناس، فانما يكف عنهم يداً واحدة و يكفون عنه ايدى كثيرة؛)20( گروهی 
از قريش با مردم كم سازگارى كردند و از قريش رانده شدند. به خدا قسم 
در حسب هاى آنها )از نظر خانوادگی( عيبی نبود، و گروهی از غير قريش با 
مردم مدارا و خوش رفتارى نمودند و به دودمان عالی و بلند پيوستند ... سپس 
فرمود: هر كه دست خود را از مردم نگه دارد يك دست از آنان نگه داشته و 

دست هاى بسيار از او باز داشته می شود.« 

پانوشت ها: 
1. ترجمه جامع السعادات، جلد1، صفحات 371 و 372وn 373 2. كافی، ج2، ص120، 
ح13.  3. كافی، ج2، ص119، حn    .6  4. كافی، ج2، ص118، حn      .1  5. كافی، 
ج2، ص119، حn   .5  6. كافی، ج2، ص120، حn    .15 7. كافی، ج2، ص119، ح4.
8. كافی، ج2، ص120، حn    .16 9. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج6، ص339.

10. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج6، صn .339 11. شرح نهج البالغه ابن ابی 
الحديد، ج6، ص340.   12. نهج الفصاحه، صn   .441 13. كافی، ج2، ص120، ح11.

14. كافی، ج2، ص119، حn   .10  15. كافی، ج2، ص117، ح5.
16. كافی، ج2، ص116، حn   .1  17. كافی، ج2، ص117، ح4.

18. كافی، ج2، ص117، حn    .3 19. كافی، ج2، ص116، ح2.
20. كافی، ج2، ص117، ح6.
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)عضو هیأت علمى دانشگاه مفید(



8 سال اول / شماره سوم  /

اسالم  جهان  اینکه  به  توجه  با    
با وضعیت مناسبى مواجه نیست و در  در حال حاضر 
اسم دین  به  متاسفانه  از کشورهای اسالمى  بسیاری 
خشونت ، جنگ و خونریزی به جان مسلمانان افتاده 
است به نظر مى رسد مطرح کردن مباحثى از دین که در 
مقابل جریانات فوق قرارگیرد بسیار مهم است. به همین 
دلیل در این شماره نشریه مناسب دیدیم به مساله مدارا 
و رابطه آن با حوزه سیاست بپردازیم. به عنوان اّولین 
سؤال بفرمایید در حوزه  سیاست، مدارا چگونه تعریف 
و تبیین مى شود و چه رابطه ای میان دو واژه ی مدارا و 

سیاست وجود دارد؟ 
همچنان كه به درستی اشاره   n
در  خشونت  كنونی  شرايط  در  كرديد، 
جهان اسالم چهره  مقّدسی پيدا كرده و 
در پوشش دين توجيه می شود، از اين رو 
بحث از مدارا  اهميت يافته است. البّته 
بر خالف ظاهر آن به نظر می رسد، بايد 
در  و  ديگر  جاى  در  را  خشونت  ريشه  
عوامل ديگرى غير از دين جستجو كنيم. 
و  اجتماعی  زمينه هاى  و  عوامل  يعنی 
سياسی نقش بيشترى در خشونتسازى 
دارند، ولی اين خشونت پوشش و رنگ 
دينی پيدا می كند. به هر حال در ارتباط 
كلی  به طور  مداراى سياسی،  تعريف  با 
حوزه   در  كه  هنگامی  گفت،  میتوان 
و  می شود  مطرح  مدارا  بحث  سياست 
سخن از مداراى سياسی به ميان میآيد، 
بيشتر به معناى تحّمل مخالفان و رقباى 
سياسی و پذيرش موجوديت و شناسايی 
آنها است. همچنان كه خشونت  حقوق 
حذف  و  سركوب  معناى  به  سياسی 
مخالفان است. در مورد نسبت سياست و 
مدارا نيز میتوان به طور كلی ادعا كرد كه 
سياست دموكراتيك با مدارا همراه است 
و سياست اقتدارگرايانه با آن ناسازگارى 
دارد. با وجود اين  نسبت سياست و مدارا، 
بستگی  نيز  سياست  از  برداشت  نوع  به 

دارد. 
نوعی  مثابه   به  را  سياست  اگر   
اجتماعی  زندگی  در  انسان  كه  فّعاليت، 
انجام می دهد، در نظر بگيريم، در تعريف 
اين فّعاليت، دست كم چهار برداشت  وجود 
دارد : 1. سياست هر نوع فّعاليتی است كه 

به حكومت و حكمرانی مربوط میشود. بر پايه اين تعريف كه اخّص تعاريف 
است، سياست به معناى آيين شهريارى و كشوردارى است. 2. سياست هر 
نوع فّعاليتی است كه به حوزه  عمومی مربوط میشود؛ يعنی اگر ما عرصه  
اجتماع را به دو بخش تقسيم كنيم؛ يكی حوزه  عمومی و ديگرى حوزه  
خصوصی؛ حوزه  عمومی امورى مانند نظم، رفاه، بهداشت عمومی، تربيت و 
امنّيت است كه همگان نسبت به آن دغدغه و يا عالقه دارند. از اين ديدگاه 
هر نوع فّعاليتی كه به نوعی مربوط به حوزه  عمومی باشد، يك فّعاليت 
سياسی محسوب می شود. 3. سياست، هر نوع فّعاليت در راستاى توافق يا 
سازش در امورى  است كه در جامعه بر سر آن اختالف و كشمكش  وجود 
دارد. از اين ديدگاه سياست عبارت از ايجاد سازش و توافق بين نيروهاى 
درگير در جامعه است. 4. در نهايت سياست در گستردهترين معنا، عبارت از 

هر سنخ فّعاليتی است كه به گونهاى با قدرت مربوط باشد. 
بر اساس هر يك از اين  تعريفها يا برداشتها، نسبت سياست با 
مدارا متفاوت خواهد شد. رابطه سياست با مدارا بر اساس تعريف اول و 
دوم خنثی است، يعنی میتواند همراه با آن يا ضّد آن باشد. تعريف سوم 
كه سياست را از مقوله  سازش و توافق می داند ـ كه بيشتر تعريف ليبرالی 
از سياست است ـ با مدارا پيوندى نزديك دارد؛ يعنی بدون پذيرش مدارا، 
ورود به عرصه  سياست امكان پذير نيست و در عرصه  ماقبل سياست قرار 
داريد. در برداشتهاى پسامدرن از سياست، كه آن را از مقوله رهايی بخشی 
قلمداد میكنند، نيز جايگاه مدارا تقويت میشود. ولی برخی از تعاريف، كه در 
برداشت چهارم قرار میگيرند و سياست را از مقوله  قدرت می دانند، اين گونه 
نيستند. به عنوان نمونه؛ راديكال ترين تعريف در اين حوزه، تعريفی است 
كه كارل اشميت می دهد و امر سياسی را از مقوله  »ما در برابر ديگرى« 
می داند. از نظر وى، هنگامی كه به مرزبندى خودى در برابر غير خودى 
عرصه   در  شما  مثال  عنوان  به  می كند.  پيدا  تحّقق  سياست  می رسيم، 
جامعه فّعاليت هاى گوناگونی مانند: فّعاليت اقتصادى، فرهنگی، مذهبی و 
اجتماعی داريد. تا زمانی كه اين فّعاليت ها به مرحله  مرزبندى خودى در برابر 
غيرخودى، دوست در برابر دشمن و به طور گسترده تر ما در برابر ديگرى 
نرسيده، غير سياسیاند، ولی وقتی به مرز بندى می رسند، سياسی می شوند. 
در اين نگرش خودى و غير خودى، دوستی و دشمنی جزء مؤلّفه هاى اصلی  
سياست را تشكيل میدهند، از اين رو سياست به طور طبيعی با خشونت 
همراه است و مدارا تقريباً در آن كمتر معنی پيدا می كند. بنابراين نسبت ميان 

سياست و مدارا، به نوع نگرش به سياست بستگی دارد. 
از ديدگاه دينی نيز سياست به گونهاى تعريف شده، كه در آن حقوق 
مخالف به رسميت شناخته میشود، از اين رو  مدارا يكی از مولفههاى آن 
است. به عنوان نمونه؛ در برخی روايات، از امام حسن)ع( ـ در پاسخ به 
پرسش از معناى سياست ـ چنين نقل  شده است : »سياست آن است كه 
حقوق خدا و حقوق زندگان و حقوق مردگان را رعايت كنی. اما حق خدا آن 
است كه آنچه او خواسته را انجام دهی و از آنچه كه بازداشته خوددارى كنی، 
اما حقوق زندگان  اينكه، وظايف خود در برابر برادرانت را به انجام برسانی و 
در خدمت به امت، تعلل و تاخير نورزى و چنان چه ولی امر با امت خالصانه 
رفتار میكند، تو نيز با اخالص از او پيروى كنی و هرگاه از راه درست دور 
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شد، بر او فرياد كشی. اما حقوق مردگان اين است كه خوبیهاى آنان را ياد 
كنی و از بدىهاى آنان درگذرى.« )سيد مصطفی موسوى، الروايع المختاره 
من خطب االمام الحسن)ع(،، تهران: دارالمعلم، 1395 ه. ق، ص 118(  
اين نوع نگاه به سياست كه در آن بر رعايت حقوق تاكيد میشود و حق 
انتقاد از حكومت به رسميت شناخته میشود، با مدارا پيوند میيابد ولی اگر 

ما سياست را به شكل خشن تعريف كنيم، رابطه  آن با مدارا كم می شود. 
    با توّجه به تعریف سوم از مدارا که بحث 
توافق و سازش را مطرح مى کند و مدارا بیشتر در آن نمود 
پیدا مى کند؛ به نظر شما ویژگى ها و کارکردهای مدارا در حوزه  

سیاست چیست؟ 
n كاركردهاى مدارا در حوزه سياست را به دو دسته میتوان تقسيم 
كرد؛ نخست آن چه به خود حكومت مربوط می شود، و دوم آنچه به 
به چهار كاركرد  اول  رابطه  حكومت و مردم مربوط است. در قسمت 
میتوان اشاره كرد: 1. افزايش مشروعيت: هر اندازه نظام سياسی دايره 
خودىها را گسترش دهد و منتقدان و مخالفان را نيز در آن وارد كند، 
سياسی  مداراى  مشاركت:  افزايش   .2 می شود.  تقويت  آن  مشروعيت 
هزينه فعاليت سياسی را كاهش و انگيزه مشاركت را افزايش میدهد. 
3. گسترش رقابت: هنگامی كه نظام سياسی حّق مخالف را به رسميت 
بشناسد، رقابت در درون اين نظام سياسی افزايش پيدا می كند و همانند 
بازار كه در آن كاالهاى مختلفی عرضه می شود، در نظام سياسی مبتنی 
آنها  بين  از  مردم  و  می كند  ارائه  را  خود  برنامه  گروهی  هر  مدارا،  بر 
دست به انتخاب میزنند. يكی از ويژگیهاى نظامهاى سياسی كه به نام 
»چندساالرانه« يا »پوليارشی« شناخته میشوند، مداراى زيادى نسبت به 
مخالفين است، از اين رو در آنها حكومت به راحتی در عرصه  عمومی 
و  است  زياد  خيلی  هم  رقابت  نظامها  اين  در  قرار میگيرد.  نقد  مورد 
يكی از ويژگی هاى پوليارشی ها يا نظام هاى چندساالر رقابت باال است. 
بازى، يكی  پارتی  به ويژه رشوه و  افزايش شّفافيت: فساد سياسی،   .4
از مشكالت و آسيبهاى جدى است،كه نظام هاى سياسی همواره در 
عمل با آن مواجه بودهاند. بيشتر اوقات فساد سياسی از راههاى پنهان 
رخ میدهد، از اين رو شفافسازى مناسبات سياسی، در آشكار ساختن 
از آن موثر است. وقتی نظام سياسی نسبت به گروه هاى  و جلوگيرى 
مخالف، آزادى عمل را بپذيرد و روادارى پيشه كند، طبيعتاً شّفافيت آن 
باال می رود. اينها كاركردهايی است كه مدارا در ارتباط با خود حكومت 

دارد. 
مدارا  كاركردهاى  مردم،  و  حكومت  رابطه   يعنی  دوم؛  قسمت  در 
همان مواردى است كه حضرت امير در نامه به مالك اشتر، توصيه و 
سفارش كردهاند؛ مانند اينكه نظام در حوزه  خصوصی افراد تجّسس نكند، 
برخورد كند. تحقق و  نرمی  با  آنها  با  و  آنها گذشت كند  اشتباهات  از 
عملی شدن اين توصيهها، نتيجه  نظامی است كه مدارا را پذيرفته است؛ 
يعنی حريم خصوصی افراد حفظ می شود، حكومت در صدد عيب جويی 
و اشكال تراشی نيست، اسرار افراد را برمال و فاش نمی كند و در واقع از 

اشتباهات آنها عبور می كند و در نتيجه با آنها با نرمی برخورد می كند. 

    و این به نفع خود حکومت نیز هست.
n   بیترديد چنين است؛ زيرا هنگامی كه در حوزه  سياست مدارا 
پذيرفته بشود، طبيعتاً آستانه  تحّمل مردم هم در قبال حكومت باال می رود، 
به اين معنا كه از روش هاى خشن در تحّقق خواسته ها و آرمان هاى خود 
را می پذيرند، در معرض  بنابراين نظام هايی كه مدارا  استفاده نمی كنند. 

انقالب نيستند، بر خالف نظام هايی كه مدارا را نمی پذيرند. 

مى تواند  چه  جامعه  در  مدارا  مصادیق    
باشد؟ اگر حاکمى بخواهد در جامعه رواداری کند، باید در چه 
زمینه هایى فعالیت کند و چه نوع عملکردی داشته باشد تا شما 
بگویید این حکومت، حکومت مدارایى است و رواداری پیشه 

کرده است؟
 n  بخشی از پاسخ در سوال قبلی بيان شد. نخستين نشانه حكومتی 
كه مدارا را پذيرفته اين است، كه از يك نوع نگاه انحصارگرايانه و مطلق 
در ارتباط با حكومت دست برداشته، يعنی اگر حكومت نگاه انحصارگرايانه 
و مطلق داشته باشد، قاعدتاً اين نظام نمی تواند مدارا را بپذيرد. اگر اين گونه 
باشد، قاعدتاً بايد رسانه هاى آزاد را بپذيرد، يعنی آزادى رسانه ها يكی از 

روشن ترين شاخص هاى اين است كه مدارا را پذيرفته است. 
   آزادی بیان به نحو عام که تبلور آن در 

آزادی رسانه است. 
n  بله! و خود آزادى انديشه واقعاً يكی از مشّخصات است. يعنی اگر 
فردى بگويد من به دنبال اين هستم كه از راه انديشيدن به حقيقت دست 
پيدا بكنم، او نمی تواند در برابر عقايد ديگران سعه  صدر و تحّمل نداشته 
باشد، چون پيش فرض انديشه  جّدى و صادقانه پذيرش احتمال خطا و 
اشتباه در انديشه خود است و در نتيجه سعه  صدر نسبت به انديشه ديگران 

را در پی دارد. 
    و اینگونه مدارا به معنای پذیرش مطلق 

اندیشه مقابل که نیست؟ 
n  خير، ولی به اين معنا است كه ممكن است من خطا بكنم و او 

درست فكر بكند. 
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    گرچه متدیّن به یک دین دیگر باشد؟ 
n   بله ! به اين معنا كه ممكن است از يك دين برداشت هاى مختلفی امكان پذير باشد. 

  برداشت هایى از یک دین خاص را نمى گوییم، بلکه اعتقاد دینى به 
نحو کلّى، مد نظرمان هست. 

n  بله در واقع در سياست مبتنی بر مدارا پيروان اديان گوناگون از آزادى بيان برخوردارند. در 
واقع الزمه  مدارا سعه ى صدر و تحّمل نسبت به عقايد و انديشه هاى ديگرى است و انديشه  جّدى و 
صادقانه كه فرد واقعاً بخواهد از راه انديشيدن به حقيقت دست يابد، بدون سعه  صدر نسبت به ديگران 

امكان پذير نيست.
   بنابراین یکى از مشّخصه های جامعه مدارایى، بحث آزادی اندیشه 
است، و فرمودید یکى از مشّخصه ها مى تواند بحث آزادی بیان در یک جامعه باشد که 

نمونه  آن بحث آزادی رسانه است. نمونه های دیگری هم مطرح است؟
 n  يكی از نمونه هاى آن بحث آزادى احزاب است. احزاب به عنوان سازمان هايی كه قصد 
اداره قدرت را دارند، فّعاليت می كنند. يكی از نشانه هاى ديگر آن آزادى سازمان هاى مردم نهاد است. 
سازمان هاى مردم نهاد هم با فعاليت آزادانه خود، خيلی اوقات بارى كه بر دوش حكومت است را  كاهش 

میدهند.
  حضرتعالى در جایى استقالل نهاد قضاوت را از مشخصات جامعه 

دارای مدارا معرفى کردهاید، به چه بیان؟
n  استقالل نهاد قضاوت؛ به معناى جدايی نهاد قضاوت از قواى اجرايی و قانونگذارى و نيز 
بیطرفی آن نسبت به جناحها و جريانهاى  سياسی است.  به هر اندازه كه قّوه  قضائيه از منافع و مقاصد 
نيروهاى سياسی فاصله بگيرد و از آن تأثير نپذيرد به استقالل رسيده است. رابطه  سياست و قضاوت 
موضوعی است، كه در علم سياست مورد بحث قرار گرفته و دو فرض براى تاثيرپذيرى آن از سياست 
مطرح شده است. نخست اينكه قاضی تحت تأثير گرايش سياسی خود قضاوت كند، دوم اينكه به شكل 
نهادى، دستگاه قضاوت تحت تأثير سياست قضاوت كند. هر دو فرض با مدارا ناسازگار است. بنابراين 
يكی از نشانههاى مهم پذيرش مدارا در نظام سياسی، استقالل دستگاه قضاوت است. اگر نظام سياسی 
مدارا را بپذيرد، الزمه  آن اين است كه دستگاه قضاوت، مستقل از جريان ها و گرايش هاى سياسی درون 
جامعه، بر اساس قانون قضاوت كند. البّته به اين معنا نيست كه دستگاه قضاوت با جرم و مجرم برخورد 
نكند. يك سرى اعمال است كه از نظر قانون مجرمانه شناخته می شود و قاعدتاً دستگاه قضاوت كه بر 
اساس قانون عمل می كند، با آنها به عنوان جرم برخورد می كند. ولی مهم اين  است كه در تشخيص 
و مجازات اين جرم تحت تأثير گرايش هاى سياسی قاضی و تحت تأثير خواسته هاى سياسی جريان 

حاكم نباشد. 
   اصل مدارا در حوزه  سیاست را به عنوان یک بحث استراتژیکى قبول 
مى کنند یا به عنوان یک بحث تاکتیکى؟ یعنى آیا یک غرض ذاتى است یا یک غرض 

عرضى؟
n  بستگی به اين دارد كه شما به سياست چگونه نگاه كنيد، اگر شما به سياست در راستاى دفاع 
و پاسدارى از حقوق مردم نگاه كرديد، اين مدارا يكی از مؤلّفه هاى اصلی می شود، چون دفاع از حقوق 
بدون شناسايی حّق مخالف امكان پذير نيست. ولی اگر شما به سياست به عنوان يك نوع فّعاليت در 
راستاى تقويت و استمرار قدرت جريان حاكم نگاه كرديد، قاعدتاً مدارا يك تاكتيك حساب می شود. 

يعنی به عنوان يك راهكار مصلحت جويانه.
   شما به مقوله  مدارا به مثابه یک فضیلت اخالقى و قاعده نگاه مى کنید 
یا به عنوان یک روش و استثناء؟ اگر ما سیاست را به معنای هر سنخ فّعالیتى که مربوط به 
قدرت است معنا کردیمـ  همان فرض چهارمى که فرمودیدـ  و حاکمى بر اساس روش ها 
و فرآیندهای نامشروع به قدرت رسید، بعد به هر دلیلى مدارا را نصب العین خود قرار دارد، 
اینجا باز هم مى توانیم بگوییم این مدارا یک فضیلت است و به مثابه یک فضیلت اخالقى 
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است؟ یا یک تاکتیک نامطلوب و یک روش نادرست، و خود به 
نوعى ظلم محسوب مىشود؟ 

n  البّته اين مورد به نظر من صورتی است كه در عمل، امكان تحّقق 
آن كم است كه يك حاكمی بيايد از روش هاى قهرآميز و زورمدارانه به 
قدرت برسد، بعد در برابر مخالفان خود مدارا كند؛ وقتی پايه هاى خود را بر 

اساس خشونت بنا نهاده، اگر بخواهد مدارا كند بی معناست.
   اسمش را خشونت نگذاریم بلکه فرض 
کنیم حاکمیتش برآیند نظر مردم نباشد و اگر قرار است با رأی 
مردم سرکار بیاید، یک نظام فاسد سیاسى شکل گیرد که 
با خشونت عریان روی کار نیامده است، بلکه مهندسى شده 
بر کرسى قدرت تکیه زند. در این صورت، مى خواهد از این 
تاکتیک مدارا استفاده کند که مخالفان خود را نرم کند، دشمن 

خود را تبدیل به مخالف کند و مخالف را هضم کند. 
n  مثاًل فرض كنيد در عّمان می گفتند سلطان قابوس يك چنين 
برخوردى با مخالفان خود كرده و ماجراى قيام ظّفار را اين طور حل كرده 

است. 
  آیا شما به چنین مدارایى عمل غیراخالقى 

مى گویید؟ 
n  ويژگی اصلی عمل اخالقی اين است كه بايد بر اساس محاسبه  
سود و زيان نباشد، مثاًل اگر يك كاسبی به مشترى خود راست گفت، براى 
اينكه اين مشترى فرارى نشود، به راستگويی اين كاسب عمل اخالقی 
نمی گويند، چون در راستاى سود و زيان خودش بوده است. فعلی اخالقی 
می شود كه اين فعل صرفاً خيرخواهانه باشد و بر اساس سود و زيان و 
اين محاسبات نباشد. قاعدتاً با اين نگاه نمی شود بگوييم اين يك فضيلت 
اخالقی است، البته اصل مدارا هم يك فضيلت اخالقی است و هم يك 
ارزش مدنیـ  سياسی است. به لحاظ فردى اينكه شما تحّمل داشته باشيد، 
شكيبايی و بردبارى به خرج بدهيد و در برابر ديگرى زود عصبانی نشويد، 
اين يك نوع مدارا می شود. يا اينكه مثاًل سعی كنيد امور را از راه هايی كه 
به سازش و صلح منتهی می شود، منازعه را حل كنيد، كه در قرآن با تعبير 
اصالح ذات البين از آن ياد شده است، اين هم يك نوع مدارا است. يا رفتار 
محتاطانه در برابر يك دشمنی كه در قدرت است، اگر شما بخواهيد بی مهابا 
با او درگير شويد، هستی شما را در معرض خطر قرار می دهد. در تفسير 
ْهُلَكِة« روايتی آورده كه يكی از  الميزان ذيل آيه  »ال ُتلُْقوا بِأَْيديُكْم إِلَی التَّ
موارد القاء در هالكت را درگير شدن فرد با حاكم مستبد دانسته است، در 
شرايطی كه می داند اين حاكم او را از بين می برد. اين را هم میتوان نوعی 
مدارا دانست؛ رفتار احتياط آميز در برابر دشمن. به نظر می رسد خود تقيه  
مداراتی همين است، يعنی يك جريانی كه موجوديت خود را در معرض 
خطر می بيند، براى حفظ موجوديت خود از اظهار برخی اعتقادات يا ابراز 
برخی اعمال خود خوددارى می كند؛ اين خود يك راهبرد است. اينها در 
اما به مثابه  يك ارزش مدنی ـ  حوزه  فضائل اخالقی قابل طرح است. 
سياسی به معناى روادارى در برابر مخالف است و در جمله مشهور منسوب 
به ولتر اين چنين بيان شده است: » من اگرچه با تو مخالفم ولی حاضرم 
جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی«. بر اين اساس افراد با اينكه عقيده، 

ديدگاه و بينش ديگرى را قبول ندارند، فرصت ابراز آن عقيده و بينش را به 
مخالف خود میدهند. اين معناى مدارا به عنوان ارزشی مدنی ـ اجتماعی 

است؛ كه البّته  بر مبانی اخالقی خاّصی مبتنی است. 
برداشت  این طور  شما  صحبت های  از    
مىشود که در رابطه  متقابل بین حکومت و جامعه، حکومت 
مخصوص  فقط  کردن  مدارا  این  آیا  باشد،  مدارا  اهل  باید 
حکومت است یا جامعه هم باید در این امر سهیم باشد؟ یعنى 
جامعه  هم باید جامعه  مداراتى باشد و آیا در جامعه ای که مدارا 
حاکم نیست، حکومت مى تواند با مدارا عمل کند یا این که این 
یک رابطه  متقابل است و هر دو طرف باید مدارا را رعایت 

کنند؟ 
و  میرسد  نظر  به  مهمی  سؤال  اين    n
فرض هاى مختلفی دارد. به طور كلّی میتوان گفت: 
در رابطه  مردم و حكومت هم مدارا معنی دار است، 
به اين معنا كه مردم هم نبايد در پيگيرى خواسته ها 
و آرمان هاى خود در برخورد با حكومت، در وهله  
اّول دست به خشونت بزنند، بلكه بايد روش هاى 
اصالحی و اصالح طلبانه را در پيش بگيرند، تغيير 
اين  و  شود  پيگيرى  مسالمت آميز  راه هاى  از  بايد 
تغيير مسالمت آميز، در واقع به نوعی پذيرش مدارا 
در  منتها  است.  حكومت  برابر  در  مردم  سوى  از 
شرايطی كه حكومت راه هاى حضور و فّعاليت مردم 
را كاماًل بسته است و امكان فّعاليت به آنها نمی دهد، 
ديگر اين توصيه امكان عمل ندارد و اين ضّديت و 
مخالفت، راديكال  و در نهايت به انقالب منتهی 
می شود. در نظريه هاى سياسی نوعاً به انقالب به 
عنوان يك روش خوب براى تغيير نگاه نمی كنند؛ 
يعنی می گويند روشی براى توسعه است، ولی روش 
خوبی براى توسعه نيست؛ به دليل زيان هاى زيادى 
كه انقالب دارد، بنابراين انقالب آخرين گزينه است. 
اّما نكته اى كه در اين جا بايد يادآورى بكنيم، اين 

است كه در رابطه  حكومت و مردم اولويت در بحث مدارا با حكومت است، 
چون قدرت را در اختيار دارد. 

   در رابطه  متقابل میان مردم و حکومت، 
باال  دست  دارای  حکومت  و  ندارند  اختیار  در  قدرتى  مردم 
است، بنابراین اصالً قابل تصّور است که مدارا از سوی مردم 

صورت بگیرد؟ 
روش هاى  امكان  حد  تا  يعنی  شد؛  اشاره  كه  حّدى  همين  در    n
اصالحی و تدريجی را در تغييرات و پيگيرى خواسته ها در پيش بگيرند، به 

نظر می رسد در اين جا قابل تصّور است. 
بر گردن مردم دارد     حقوقى که حاکم 
است.  آمده  هم  دیگری  جاهای  و  اشتر  مالک  عهدنامه   در 
آیا انجام همین حقوق حاکم از طرف مردم، که یکى از آنها 

مدارابهمثابه
یکارزشمدنیـسیاسی
بهمعنایرواداریدربرابر
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فرمانبرداری از حاکم است، یک نوع رواداری نسبت به حکومت نیست؟ اگر قدرت 
را فقط صدارت و امکان امر و نهى در نظرات مى گیرید نظر مردم هم به نوعى قدرت 

محسوب نمىشوند؟ 
n  به نظر می رسد در طی زمان، تحّولی در ماهيت حكومت و دولت پديد آمده و نتيجه  
آن پيدايش »دولت مدرن« شده است، كه در آن ديگر اشخاص حكومت نمی كنند، بلكه نهادها 
حكومت می كنند. اشخاص هم اعتبار خود را از آن منصب و نهادى می گيرند كه در آن اعمال 
حكم و حكمرانی می كنند. يعنی ديگر شخص حاكم، رييس جمهور، يا وزير نيست كه اهّمّيت دارد، 
بلكه نهاد رياست جمهورى، نهاد وزارت يا نهاد رهبرى است كه اهّمّيت دارد. در دولت مدرن حدود 
اختيارات و وظايف اين  نهادها در قانون بيان و در ارتباط با اينكه اين اختيارات و وظايف خود را به 
درستی انجام می دهند، راهكارهاى نظارتی در قانون مشّخص شده است. در دولت مدرن، مدارا از 
سوى مردم يعنی پذيرش قانون و اختياراتی كه براى اين فرد به طور قانونی تعريف شده است. به 
عنوان مثال در آمريكا، يك رييس جمهور به اين تشخيص می  رسد كه بايد از طريق جنگ منافع 
اين دولت را دنبال كند، يك رييس جمهور هم به نتيجه می رسد كه از طريق ديپلماسی بايد منافع را 
پيگيرى كند. هر دو در چارچوب قانون اين كار را انجام می دهند و طبيعتاً در اصل اينكه اين رييس 
جمهور داراى يك چنين اختيارى است، نمی شود تشكيك كرد. البّته مدارا به اين معنا نيست، كه 
نمی شود با اين رييس جمهور مخالفت كرد، از اين رو با آزادى میتوان سياستهاى موجود را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت اين رييس جمهور، اين رهبر، اين وزير، در اين جا خطا كرده است، با وجود اين 
اختيارات، او در چارچوب قانون مورد پذيرش قرار میگيرد. بنابراين پذيرش حاكميت قانون از سوى 
مردم، نهايت معيارى است كه می توانيم براى مدارا از طرف مردم در قبال حكومت در نظر بگيريم. 

   اخالق مداراتى داشتن، فطری بشر نیست و فضیلتى است 
اکتسابى که نیاز به آموزش دارد و یک فرآیندی را باید طى کرد تا به مرحله  عمل 
برسد. چه سازوکاری پیشه کنیم که جامعهـ  اعم از دولت و ملّتـ  اهل مدارا بشوند؟ 
از کجا باید شروع کرد؟ از خانواده، از مدرسه، از سربازی و ...، از کجا باید اخالق مدارا 
و باال بردن آستانه  تحّمل را آموزش داد؟ مضاف به اینکه در رابطه با اخالق ایرانى ها 
به  برخى  باز آستانه تحّملشان نسبت  از دیر  از جامعه شناسان معتقدند  برخى 
کشورهای شرقى پایین تر است، مثال شاه زیاد کشتند، دو انقالب در قرن داشتند، 

خودی و ناخودی کردهاند و انحصارطلبى در بخشهایى از جامعه داشتند!

n  پاسخ به اين سؤال  دشوار است، ولی به نظر می رسد، در هر سه حوزه؛ يعنی حوزه  فرد 
و حوزه  خانواده و در حوزه  نهادهاى سياسی بايد اين اتّفاق بيفتد. در حوزه  فرد بايد افراد در يك 
نظام تربيتی پرورش پيدا كنند، كه ديگرى و منافع ديگرى را به رسميت بشناسند، فقط خود را 
نگاه نكنند. علي بن شعيب ميگويد: بر ابوالحسن الرضا وارد شدم به من فرمود: »علي، زندگي چه 
كسي بهتر است؟« گفتم: »سرورم شما بهتر از من ميدانيد«. فرمود: »اي علي كسي كه ديگري 
در زندگي او خوش زيد ]يعني زندگي او  با خوشی ديگران همراه باشد.[ اي علي، زندگي چه كسي 
بدتر است؟« گفتم: »شما بهتر ميدانيد« گفت: »كسي كه ديگري در زندگياش زندگي نكند« 
]يعنی زندگي او سبب شود كه ديگران به مشكالت گرفتار شوند[) ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 
قم، موسسه نشر اسالمی، 1404، ص 448( بنابراين فرد بايد به گونه اى تربيت شود كه در عين 
حال كه منافع شخصی خود را در نظر می گيرد، منافع ديگرى را هم بتواند بشناسد و در نظر بگيرد. 
در حوزه  خانواده هم نظام خانواده بايد به نوعی اصالح شود، كه خشونت هاى ممكن در اين عرصه، 
كاهش پيدا كند و يك احترام متقابلی نسبت به طرفين باشد. ولی در نهايت، نهاد سياست هم خيلی 
مهم است، يعنی نهاد سياست بايد به گونه اى سامان يابد كه مدارا در آن نهادينه شده باشد. در اين 
عرصه شايد تقدس زدايی و نگاه زمينی به سياست و حكومت نخستين گام است. گام بعدى محدود 
كردن قدرت سياسی و مشروطيت است. در اين فرايند  شناسايی حقوق مخالف معنیدار می شود.  
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   یعنى شما »النَّاُس َعلَى ِدیِن ُملُوِکِهْم« 
را قبول دارید؟ 

n  بله، قطعاً! البّته اينها به هم وابسته است، نمی توان گفت كدام بر 
ديگرى مقّدم است. ولی اصالح نهاد سياست از اولويت بيشترى برخوردار 
است. طبيعتاً جامعه هم بايد به لحاظ شرايط اقتصادى در وضعيتی قرار بگيرد 
كه كاالهاى اساسی مورد نياز افراد تأمين شود. يعنی جامعه اى كه افراد آن 
كاالهاى اّوليه را ندارند و به لحاظ معيشتی دچار مشكالت هستند، قاعدتًا 
نمی تواند در مسير مدارا قدم بردارد. به بيان واضحتر آستانه تحّمل شكم هاى 
گرسنه كمتر است. بنابراين توجه به وضع معيشتی هم مهم است، يعنی 
فرآيند توسعه  اقتصادى كه بتواند نيازهاى معيشتی اّوليه  افراد را تأمين كند، 

يكی از مقّدمات مهم براى نهادينه كردن مدارا است. 
و کارکردهای     شما در بحث ویژگى ها 
مدارا، شاخص هایى از جمله مقبولیت، مشروعیت و مشارکت 
را بیان کردید، در مقابل، بعضى ها نظر عکس دارند و مى گویند 
حکومت  پایه های  تضعیف  باعث  سیاست  حوزه   در  مدارا 
مى شود. به خاطر ترس از هرج و مرج در جامعه. شما به عنوان 
یک راهکار و کارکرد، آزادی اندیشه و بیان را مطرح کردید، 
اگر ما به عنوان مثال بخواهیم مدارای مذهبى داشته باشیم، 
تمام مذاهب و نحله ها، ولو بابیت و بهائیت باید در جامعه حرف 
خود را بزنند. آزادی اندیشه که آمد، باید آزادی بیان هم بدهید 
و ااّل آزادی اندیشه در خفا فایده ای ندارد. مخالفان مى گویند 
اگر شما مدارا کردید، برای عقاید و افکار مردم جامعه هرج و 
مرج ایجاد مى شود. در حوزه  سیاست هم اگر حاکم بگذارد هر 
کسى هر اندیشه ای را رسانه ا ی کند، این جا هم هرج و مرج 
سیاسى ایجاد مى شود و پایه های حکومت سست مى شود، 
بعد به همان انقالب منجر مى شود، و ابعاد منفى دارد. شما 
چه ابعاد منفى را برای مدارا در عالم سیاست برمى شمارید؟ 
معتقد هستید ممکن است مدارا در عالم سیاست  آیا اصالً 

کارکردهای منفى هم داشته باشد؟ 
n مدارا هم يكی از ارزش هاى مدنی و سياسی است، و  همه  ارزش ها 
در مدارا خالصه نمی شود، بنابراين امكان تعارض مدارا با ارزش هاى ديگر 
هم وجود دارد؛ مثاًل شما ارزشی هم به نام امنّيت داريد، يك ارزشی به نام 
رفاه داريد، يك ارزشی به نام عدالت، ارزشی به نام آزادى. در يك سطحی 
ممكن است اين ارزش ها قابل جمع باشد، در يك سطحی ممكن است بين 
آنها تعارض ايجاد شود. يعنی ممكن است يك جايی شما بخواهيد مدارا 
پيشه كنيد، امنّيت جامعه به كلّی در معرض تهديد قرار بگيرد يا نظم عمومی 
به هم بريزد. به همين دليل است كه ما در ارتباط با مدارا بايد يك حّد و 
مرزى قائل شويم، يعنی اگر بين مدارا و نظم عمومی، يا بين مدارا و امنّيت 
ملّی، يا مدارا و امنّيت اجتماعی، بين مدارا و رفاه تعارض پيش آمد ـ البّته 
عماًل با آزادى تعارض پيدا نمی كند، چون آزادى و مدارا دو روى يك سّكه 
است و اين ها با هم تعارض پيدا نمی كنند، ولی ممكن است با ارزش هاى 
ديگر تعارض پيدا بكندـ  در اينجا بايد واقعاً ببينيم چه سطحی از مدارا با چه 
سطحی از آن ارزش تعارض پيدا می كند، اگر جايی نظم عمومی دچار اختالل 

می شود، در اينجا نظم عمومی تقّدم دارد. ولی يك حّداقلی از مدارا است 
كه قابل چشم پوشی و قابل استثناء نيست. آنهايی كه می خواهند استثناء 
بزنند، می خواهند كلّيت مدارا را استثناء بزنند. همان گونه كه شما گفتيد 
مخالفان مدارا استدالالتی را مطرح می كنند مانند: بر هم ريختن نظم 

جامعه و ايجاد هرج و مرج، تهديد سالمت 
اخالقی جامعه، يا گسترش عقايد انحرافی و 
انحراف از عقيده  درست و انحراف از مسير 
حقيقت. اينها مجموعه  استدالل هايی است 
كه مخالفان مطرح می كنند. همه  اينها، هم 
پاسخ نقضی و هم پاسخ حلّی دارد. اّواًل آن 
نگرانی كه شما در مورد هرج و مرج و بر 
ممكن  داريد،  عمومی  نظم  ريختن  هم 
است با حذف حّداقل مدارا هم اتّفاق بيفتد، 
و مصادره  به مطلوب بشود. يا اين كه شما 
می گوييد اگر هر عقيده اى آزاد بشود، انحراف 
از حقيقت پيدا می شود. جان استوارت ميل 
در كتاب آزادى خيلی خوب به اين اشكال 
پاسخ داده، می گويد: آن عقيده اى كه شما 
درستی  عقيده   يا  آن جلوگيرى می كنيد  از 
درست  اگر  است؛  نادرستی  عقيده   يا  است 
باشد، عدم مدارا موجب می شود شما جامعه 
را از يك عقيده  درست محروم كرديد. اگر 
نادرست باشد، آن عقيده به شكل نادرستی 
گسترش پيدا می كند و زيرزمينی می شود. 

مخصوصاً در جوامع كنونی كه ارتباطات، گسترش پيدا كرده و پروژه  جهانی 
شدن مرزهاى جغرافيايی را كاماًل كم رنگ كرده كه به آن دهكده  جهانی 
میگويند. به ويژه اينكه امكاناتی می آيد كه اين امكانات خيلی تحّول ايجاد 
می كند. با گسترش ارتباطات، جلوگيرى از يك عقيده، گرچه آن عقيده 

نادرست باشد، نمی تواند مثمر ثمر باشد. 
    بحث خط قرمز ها در حوزه امنیت یکى از 
موانع پذیرفته شده درباره مداراست اما این پرسش به ذهن 
مى رسد که چه معیار و میزان الحراره ای وجود دارد که امنیّت 
را تعریف کنیم. با توجه به اینکه ممکن است در هر حکومتى 
حاکمان سیاسى و سیاست مداران از مقوله امنیّت به نفع خود 
استفاده کنند. مثال عمل و کار سیاسى مخالف را به ضدیت با 
امنیت تفسیر مىکنند و گفته شود ما زندانى سیاسى نداریم. 
بنابراین، چه چیزی مى تواند این امنیّت را تعریف کند که از 
آن سوء استفاده نشود و بعد بگویند اگر ما مدارا کنیم، امنیّت 
اجتماعى به هم مى خورد و اخالق اجتماع فاسد مى  شود. به 
عبارت دیگر حکومت ها ذاتاً به دنبال این هستند که معنای 
امنیت را به نفع خود برداشت کنند تا نخواهند وارد حوزه  مدارا 
شوند، یعنى به نوعى مى خواهند مصادره به مطلوب کنند. این 
بحثى که شما در رابطه  متقابل مطرح کردید، مثالً بین مدارا 

دررابطهمردموحکومت
هممدارامعنیداراست،

بهاینمعناکهمردم
همنبایددرپیگیریخواستههاو

آرمانهایخوددربرخورد
باحکومت،دروهلهاّول
دستبهخشونتبزنند،

بلکهبایدروشهایاصالحی
واصالحطلبانهرادرپیشبگیرند،

تغییربایداز
راههایمسالمتآمیزپیگیریشود

واینتغییرمسالمتآمیز،
درواقعبهنوعی

پذیرشمداراازسویمردم
دربرابرحکومتاست.
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اینجا  کند،  پیدا  نظم عمومى خدشه  اگر  نظم عمومى،  و 
مى شود مدارا را کنار گذاشت و نظم عمومى را مقّدم کرد، 

این پیامدهای خیلى سنگینى در جامعه ایجاد مى کند. 
n البته همچنان كه اشاره شد، يك حّداقلی براى مدارا وجود دارد، 
كه  قابل چشم پوشی و استثناء نيست. آن حّداقل از مدارا اين است كه 
يك جريان سياسی خاص به شكل انحصارى نتواند قدرت سياسی را به 
دست بگيرد، امكان رقابت در جامعه باشد، اقلّيت بتواند از ساز و كارهايی 
استفاده كند و به اكثريت برسد، اين ها حّداقل مدارا است. اّما نظم عمومی 
و امنّيت عمومی مفاهيمی نيست كه به شكل يك جانبه بتوان اينها 
را تعريف كرد، اينها مفاهيمی بين االذهانی است، يعنی بايد گروه هاى 
عمومی  امنّيت  چيست،  عمومی  نظم  اينكه  مورد  در  جامعه  مختلف 
چيست، به توافق برسند و بعد محصول توافق اينها قانون می شود. يعنی 
قانون چيزى نيست جز توافقی كه بين نيروهاى مختلف جامعه بر سر 
يك موضوع يا يك ارزش يا يك مفهومی كه به زندگی عمومی آن ها 

مرتبط است، شكل می دهد. 
       اگـر همیـن 

گروه های مختلف که تصمیم گیری 
و قانون سازی مى کنند، خیلى اهل 
مدارا نباشند و به گونه ای قانون را 
تنظیم کنند که به ضرر بحث مدارا 
شما  که  این طور  چطور؟  باشد، 
مى شود،  نسبى  خیلى  مى گویید 
ممکن است در بعضى  کشورها 
رقم  مدارا  نفع  به  قانون گذاری 
بخورد، ولى در کشورهای دیگر 
خیلى  مدارا  و   نباشد  این طور 

کم رنگ شود. 
n همين قانون آن حّداقل را نمی تواند 
اين كه  يعنی  آن،  حّداقل  بگيرد،  ناديده 
موجوديت هويت هاى مختلف سياسی در آن 
مّد نظر گرفته بشود. ولی می شود معيارهاى 
مختلفی را براى نظم عمومی و امنّيت تعريف 
كرد. مشكلی كه در سوال به آن اشاره شد،  
بيشتر در نظام هاى اقتدارگرا ايجاد می شود . 
بر اساس  اين نكته الزم است كه  به  اشاره 
رويكرد نهادى ـ كاركردى نظام هاى سياسی 
به انواع توتاليتر، اقتدارگرا، شبه اقتدارگرا، شبه 
دموكراتيك، نيمه دموكراتيك و دموكراتيك تقسيم بندى می شوند. در بين 
آنها، نظام توتاليتر فاقد هر گونه مدارا است، يعنی كاماًل بسته است. نظام 
اقتدارگرا نظامی است كه مدارا در حوزه  سياست ندارد، ولی در حوزه هاى 
ديگر دارد؛ مثاًل در حوزه  اقتصاد تا حدودى مدارا دارد. در حوزه  مذهب، اجتماع 
و فرهنگ نيز ممكن است تا حدودى مدارا داشته باشد، ولی در حوزه  سياست 
به شّدت مخالفت ها را سركوب می كند مثل چين. فرق آن هم با نظام توتاليتر 

اين است كه نظام توتاليتر هر نوع مخالفتی را سركوب می كند، ولی نظام 
اقتدارگرا فقط مخالفت در حوزه  سياست را بر نمیتابد. جامعه ى مدنی در 
نظام اقتدارگرا به رسميت شناخته شده، منتها در آن حوزه هاى غير سياسی. 
نظام هاى شبه دموكراتيك نظام هايی هستند كه بين نظام هاى اقتدارگرا و 
دموكراتيك قرار می گيرند، مثاًل نظام لهستان را می گويند يك نوع نظام شبه 
دموكراتيك يا نيمه دموكراتيك است. نظام ايران را هم خيلی ها به عنوان 
نظام نيمه دموكراتيك می شناسند، نظامی كه نهادهاى دموكراتيك دارد، 
نهادهاى غير دموكراتيك هم دارد. در نظام هاى نيمه دموكراتيك تا حدودى 
مدارا وجود دارد، ولی مدارا محدود است، در حوزه  سياست هم مدارا دارند. بر 
خالف نظام هاى دموكراتيك كه مدارا به شكل خيلی خوب در آن وجود دارد. 
البّته نظام هاى دموكراتيك هم اَشكال مختلفی دارند؛ نظام هاى دموكراتيك 
اكثريتی، نظام هاى دموكراتيك اجماعی يا نظام هاى دموكراتيك پارلمانی، 
نظام هاى دموكراتيك رياستی. شيوه هاى دموكراسی فرق می كند، به هر حال 
سطح مدارا هم در نظام هاى دموكراتيك يكسان نيست، شّدت و ضعف دارد. 
در ارتباط با بحث مدارا، نظام هاى اقتدارگرا مقاومت می كنند، لذا در اين جا 
بحث بر سر اين است كه چگونه می شود يك نظام اقتدارگرا را به نوعی تغيير 
داد كه سطحی از مدارا را بپذيرد و تحّول اين نظام اقتدارگرا به يك نظام 
دموكراتيك از چه روشی بايد صورت بگيرد؟ بنابراين نظام هاى اقتدارگرا در 
عملـ  همين طور كه شما می گوييدـ  مصادره به مطلوب می كنند، به استناد 
نظم عمومی يا امنّيت عمومی و... نظام هاى نيمه دموكراتيك هم همين طور 
هستند؛ مثاًل روسيه را در رده بندى نظام ها بين نظام هاى نيمه دموكراتيك 

قرار می دهند، در روسيه هم می بينيد رسانه ها محدوديت دارند. 
که  شدن  جهانى  فرآیند  به  توّجه  با    
گروه ها  توسط  گفتید  که  قانون سازی  این  دارد،  وجود  اآلن 
برای تعیین حد و مرز بین مدارا و نظم عمومى یا امنیّت ملّى 
شکل مى  گیرد، آیا اصالً این قانون سازی مى تواند محدود به 
کشورهای مختلف باشد یا اینکه اصالً جهانى مى شود و باید 
این را جهانى نگاه کرد؟ آیا اصالً امکان آن وجود دارد که در 
کشورها این قانون تعیین حّد و مرز بین مدارا و بقیه  چیزهایى 
که گفته مى شود، صورت بگیرد یا این که نه، این یک پروسه  

جهانى است و همه  دنیا را در برمى گیرد؟ 
n  جهانی شدن از يك سو نقش دولت هاى ملّی را تضعيف كرده، يعنی 
به دليل اينكه شركت هاى چند ملّيتی و بحث بازار و اقتصاد خيلی اهّمّيت پيدا 
كرده، حاكميت هاى ملّی در پروسه  جهانی شدن محدود شدند؛ يعنی دامنه  
حاكميت آنها را فرسايش داده است، ولی به اين معنا نيست كه حاكميت ملّی 
از بين رفته باشد يا آن قدرت خود را از دست داده باشد، همچنان در جهان 
كنونی اين دولت ها هستند كه تعيين كننده هستند. البّته يك سرى اتّفاق ها 
افتاده كه دولت ها را ناگزير كرده كه سطحی از اين معيارها را بپذيرند، مثاًل 
همين بحث گسترش ارتباطات و شبكه هاى اجتماعی. اينها يك مقدارى 
دولت ها را ناگزير كردهاند كه سطحی از مدارا و آزادى بيان را بپذيرند ولی نه 

اينكه پروژه  جهانی شدن همه  كار را حل كرده باشد. 
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جامعهدرمورداینکه
نظمعمومیچیست،
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بهتوافقبرسندوبعد
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جزتوافقیکهبین
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مكتـب  دو  در  مـدارا  و  رفـق  رفتـار  بـدون شـك 
فكرى - اجتماعی ليبراليسـم و اسـالم وجود دارد. هم در 
ليبراليسـم بر تولرانس تاكيد میشـود و رفتـار مداراجويانه 
بـا مخاطـب خود در همـه زمينه هاى اقتصـادى اجتماعی 
سياسـی مطلـوب اسـت و هـم در اسـالم رفق و مـدارا و 
صلـح وجـود دارد. تـا آنجـا كـه در برخی از بيانات شـهيد 
مطهرى سـخن از ليبراليسـم اسالمی رفته اسـت.)1( اما با 
ايـن همـه تاكيد روى تولرانـس و رفق و مـدارا در اين دو 
مكتـب، هر كـدام ايـن رفتار را از ريشـه و منبـع متفاوت 
مطـرح می سـازند كـه تفاوتـی ماهـوى در بينـش آن هـا 
وجـود دارد. منشـا و ريشـه تولرانس در مكتب ليبراليسـم 
ديـدگاه  و  می گيـرد  اقتصـادى سرچشـمه  خاسـتگاه  از 
مـادى و اقتصـادى دارد كـه بـا محـور قـرار دادن رفتار و 
مدارائـی )تولرانـس( در اقتصـاد آن را بر ديگـر زمينه هاى 
زندگـی اجتماعـی تعميـم می دهـد و آن را يـك اصـل 
مهـم می شـمارد.اما رفـق و مـدارا در اسـالم نـه از منشـا 
اقتصـاد و بُعـد مـادى حيـات آدمـی سرچشـمه می گيـرد 
بلكـه از بُعد انسـانی - ايمانـی و مذهبی توسـعه می يابد. 
ليبراليسـم انسـان را به ماننـد ديگر مكاتب غربـی در بُعد 
مـادى مطالعـه می كنـد اما اسـالم انسـان را در همان ذات انسـانی و بُعد 
معنـوى - انسـانی آن می دانـد. َعـْن أَبِـي َجْعَفٍر ع  ِفـي َحِديٍث لَـُه َقاَل َيا 
يـنُ  إاِلَّ الُْحـُب  أَ اَل تََرى إِلَـی َقـْوِل اهللِ  إِْن ُكْنُتْم  ِزَيـاُد َوْيَحـَك َو َهـلِ  الدِّ
وَن اهلَل َفاتَّبُِعونِـي ُيْحبِْبُكـُم اهلُل َو َيْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكـْم  أَ َو اَل تََرى َقْوَل  ُتِحبُـّ
ـٍد ص  َحبَّـبَ إِلَْيُكـُم اإْلِيمـاَن َو َزيََّنُه ِفي ُقُلوبُِكـْم  َو َقالَ  ُيِحبُّوَن  اهللِ لُِمَحمَّ
ينُ  )المحاسـن ؛  يُن ُهـَو الُْحـبُّ َو الُْحبُّ ُهَو الدِّ َمنْ هاَجـَر إِلَْيِهـمْ  َفَقـاَل الدِّ
ج 1 ؛ ص262( بنابرايـن، ايـن دو مكتـب در يـك حقيقـت و رفتار عملی 
بـا همديگـر اشـتراك دارند و شـايد از نقطه مشـترك )و ديگـر مفاهيم( 
كـه شـهيد مطهـرى از اسـالم هم به تعبير ليبراليسـم اسـالمی سـخن 

میگويد.

پیدایش لیبرالیسم
هـر مكتـب، انديشـه و فكـرى بـدون سـابقه و رونـد تاريخـی بـه 
وجـود نمیآيـد. اساسـاً پيدايش و تحقـق هر فكر و مكتبی مرهون سـير 
تاريخـی و فـراز و نشـيب آن میباشـد لـذا الزم اسـت كـه بـه پيدايـش 
مكتـب ليبراليسـم و اصـول اساسـی آن اشـاره كنيم. میدانيـم كه تفكر 
ليبراليسـتی از محصوالت فلسفه روشـنگرى)2( در قرن 18 ميالدى است 
كـه در دامنـه بـورژوازى مسـيحی در رونـد تحـوالت غـرب پديـد آمده 
اسـت. آشـنايی با فلسـفه روشـنگرى ما را به پيدايش مكتب ليبراليسـم 
كمـك میكنـد. شـايد واضحتريـن تفسـير و توضيحـی كه ايـن ديدگاه 
فكـرى را روشـن میسـازد نوشـته لوسـين گلدمـن در رسـاله فلسـفه 
روشـنگرى اسـت.)3( اينك با آن آشـنا میشـويم: به زبان جامعه شناسی، 
تاريـخ بـورژوازى در درجه اول همـان تاريخ اقتصادى اسـت. اين واژه در 
متـن حاضـر )فلسـفه روشـنگرى( در معناى خـاص و محـدودى به كار 

مـیرود. معنايـی كه بر اسـاس آن اقتصاد در تمام جامعه بشـرى در تمام 
دورانهـا و در تمام سـرزمينها، مورد نظر اسـت. يـك »اقتصاد« در نظر 
مـا تنهـا در نظامـی وجـود دارد كـه فعاليت اقتصـادى زير سـلطه قانون 
مصـرف كاالى توليـد شـدهـ  مصـرف كاال توسـط مردمـ  چـه فردى و 
چـه اجتماعی نباشـد بلكه فقط بر اسـاس امـكان فـروش كاال در بازار و 

آگاهـی بـه ارزش »مبادله«)4( صـورت گيرد.
خود مختاری فرد)5(

لوسـين گلدمـن پيدايـش بـازار آزاد و مبادلـه را توضيـح می دهد)6(: 
مهـم تريـن دليل پيدايـش اقتصاد بازار آزاد)7( آن اسـت كه فـردى كه در 
گذشـته تنهـا يـك عنصـر جزئـی در كل روند توليـد و توزيع بـوده از آن 
پـس در هـر دو زمينـهـ  هـم در ضميـر فرد و هـم در شـعور همنوعانـ  
خـود يـك عنصر مسـتقل، نوعـی گوهـر فـرد )Monad( و يك نقطه 
عزيمـت بـه شـمار میآيـد. رونـد اجتماعـی بـی ترديـد ادامـه يافـت و 
متضمـن قاعـده خاصـی از توليد و مبادلـه بود. اين روند نه تنها در شـيوه 
عينـی سـاختار پيشـين پديـدار شـد بلكـه همچنيـن آگاهانـه در قوانين 
عقلـی، دينـی و سـنتی حاكـم بـر رفتار مـردم نيز تجسـم يافت.)8( رشـد 
بـازار اقتصـاد و قانـون )عرضـه و تقاضـا( بـه نوبه خـود بنيـان اجتماعی 
تكامـل بـورژوازى را تشـكيل میدهـد. در اينجـا كافـی اسـت كه مهم 

تريـن آنهـا را كه همـان اصول ليبراليسـم اسـت يـادآورى كنيم:

اصول لیبرالیسم
1. پيمـان )Contract(: هـر گونه عمل مبادله میبايسـت دسـت 
كـم مشـاركت دو طـرف را در برگيـرد. میتـوان پيمـان را چنين تعريف 
كـرد: توافـق خواسـت دو فـرد خودمختـار كه تعهـد همبسـته متقابل را 
پديـد خواهـد آورد. ايـن تعهـد فقـط در صورتـی تغييـر ناپذير اسـت كه 
پيمـان جديدى بسـته شـود.)9( بر اسـاس اين اصـل به نظر انديشـمندان 
روشـنگرى، جامعه پيمانی اسـت كه عده بی شـمارى از افراد خودمختار 
بـراى بنيانگـذاران يـك جامعـه، يـك ملـت، يـك دولـت در آن گـرد 
آمدهانـد و ايـن بـی گمان امـرى طبيعی اسـت. )جـان الك - ژان ژاك 

روسو(
2. برابـرى)Equality(: بـه نظـر روسـو پيمـان اجتماعـی پيمانی 
ميـان افراد برابر و آزاد اسـت كه تعهد خود را يكسـره زيـر اراده عامه قرار 
دهـد و از نظـر اقتصادى نيـز میتوانيم بگوييم: »داد و سـتد« برابرى هر 
يـك از طرفيـن معاملـه را شـرط اساسـی پيمـان تلقی میكنـد هر چند 
كـه اختـالف طبقاتی با ثروت زياد باشـد امـا طرفين فروشـنده و خريدار 

برابرنـد. بنابرايـن عمل مبادلـه در گوهر خود دموكراتيك اسـت.)10(
مبادلـه  بعـد  مرحلـه  در   :  )Universality(همگانیكـردن  .3
بـه مفهـوم عموميـت هسـتی میبخشـد. خريـدار از بـازار بـراى يافتـن 
فروشـنده اسـتفاده می كنـد و بالعكس. اين مسـئله هيچ ربطـی به منش 

شـخصی طـرف مقابل نـدارد.
4. مـدارا)Toleration(  : مـدارا محصـول مبادلـه اسـت و هـم 
سـبب رشـد آن. مبادله بر هيچ يـك از باورهاى دينـی و اخالقی طرفين 
اعتنايـی نـدارد. اينكه طرف معامله مسـيحی، يهودى يا مسـلمان باشـد 

اگرلیبرالیسم،
آزادیوتولرانس
رابهامیداد
فقطوفقط
ودرزمینه
اومانیستی
ومنافعفردیبود؛
اماآزادی
ورفقومدارا
همراهبا
عشقمعنوی،
وجودآدمیراجالداده،
هستیاشراتحول
میبخشدو
منشانسان
راارتقامیدهد.
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نفـی كننـده توانايـی او بـراى پيش بردن معامله به شـيوه معتبر نيسـت. 
تعصـب، مانـع رشـد مبادله و تجارت اسـت. بنابراين در فلسـفه اجتماعی 

نيـز تعصب نبايد باشـد.)11(
5. آزادى)Freedom( : مبادلـه تنهـا ميـان دو طـرف برابـر و آزاد 
امكانپذيـر اسـت. هرگونـه محدوديت خـود به خود امـكان عمل مبادله 
را از ميـان میبـرد. يـك بـرده نمیتوانـد كاالى خـود را بفروشـد چـون 
آزاد نيسـت. بـراى يـك بازرگان تصـور ناپذير اسـت هر بار كـه اقدام به 
خريـد و فـروش كنـد ناچار از جسـتجوى دربـاره زندگی گذشـته، منزلت 
اجتماعـی و حقـوق مشـترى خـود باشـد. در مسـائل اجتماعـی »تعيين 
سرنوشـت جامعـه« از طريـق آزادى و انتخـاب فردى تحقق پذير اسـت. 
جسـتجو از سـابقه و پرونده، آدميان را در انتخاب مسير و تعيين سرنوشت 
اجتماعی مأيوس میسـازد و نشـاط را میگيـرد. بگذريم از اينكه تفتيش 

عقايـد عامـل بدگمانـی، ماللت، يـأس و بدبينی به حكومت میشـود.
اساسـی  اصـل  مالكيـت  سـرانجام،   :  )Property(مالكيـت  .6
هـر مبادلـه اسـت. مبادلـه زمانـی صـورت میگيـرد كـه دو طـرف حق 
داشـته باشـند كاالى مبادله را انتقال دهند. بنابراين در تعميم ليبراليسـم 
اقتصـادى بـه مناسـبات اجتماعی و سياسـی و اخالقـی، در دو قرن 17 و 
18، اصـول و پايههـاى ليبراليسـم اجتماعی پیريزى گرديـد: فردگرايی، 
پيمـان، شـكلدادن بـه بنيادهـاى تمامـی مناسـبات اجتماعـی، برابرى، 
همگانی كردن، مدارا، آزادى و مالكيت)12(. تفكر سـنتی مسـيحی قوانينی 
را كـه بـر طرز رفتار انسـان حاكم اسـت بر اسـاس اراده خدا و بر اسـاس 
خرد طبيعی بنيان نهاد كه در روح انسـان گنجانده اسـت. اما فيلسـوفان 
قـرن 18 در ايـن ديـدگاه اشـتراك دارنـد كه انسـان يك بخـش فعال از 
كل هسـتی اسـت. از ايـن روى ارزش هـاى انسـانی بخشـی از واقعيـت 
هسـتیاند و از آن سرچشـمه میگيرند. بدين سـان واقعيت خود در عين 
حـال هـم ارزش و هم معيـار ارزش اسـت.)13( چنانچـه خواننده مالحظه 
 )Toleration(میكنـد اسـاس ليبراليسـم بر محـور مـدارا و تولرانـس
پايـه ريـزى شـده اسـت. و ايـن اصل اسـت كه محوريـت ليبراليسـم را 
ابتـدا در قلمـرو اقتصـاد و سـپس در قلمـرو اجتماع و سياسـت تشـكيل 
میدهـد. اگـر آدمـی آزاد و ليبـرال اسـت، بـراى اين كه میخواهد سـود 
بيشـترى ببـرد و منافـع زيـادى كسـب كنـد و كاال يـا اثرى را بـا نرخی 
كـه خـود میخواهد بفروشـد و دخالـت دولت را برنمیتابد. طبيعی اسـت 
الزمـه چنيـن اقتصـادى مـداراى سياسـی، اخالقـی و اقتصادى اسـت و 
اقتصـاد و ماديـت اسـت كه مـدارا را ابزارى براى رسـيدن بـه منافع زياد 
قـرار میدهـد. صد البتـه برخـی از اصول مذكـور، با آموزشهـا و اصول 
انسـان شناسـی در اسـالم مشـترك اسـت كه به تفصيل به اين مبحث 

خواهيـم پرداخت.

انسان در مکتب اسالم
براى آگاهی بيشـتر از ارزش ها و اصول امانيسـم اسـالمی و تطبيق 
آن با ليبراليسـم ضرورى می نمايد كه به اصول انسـان شناسـی اسالمی 
نيز اشـاره شـده و آن گاه به مقايسـه بپردازيم. شـهيد مطهرى در كتاب 
ارزنـده خـود »مقدمـه اى بر جهان بينی اسـالمی« رسـالهاى موجز ولی 

بسـيار مفيد درباره »انسـان در قرآن« آورده است. 
در ايـن رسـاله ويژگیهـاى انسـان در قـرآن را با 
اسـتفاده از متون بيـان میكند. ما فقـط عناوين و 
تيترهاى انسـان شناسـی قرآنی شـهيد مطهرى را 
میشـماريم و خواننده را به تفصيل مطالب انسـان 

شناسـی به آن كتاب ارجـاع میدهيم:
1. انسـان خليفه خدا در روى زمين اسـت. 2. 
ظرفيـت علمی انسـان بزرگ تريـن ظرفيتهايی 
اسـت كه يك مخلوق ممكن اسـت داشـته باشد.  
3. او فطرتی خدا آشـنا دارد. 4. در سرشـت انسـان 
عـالوه بـر عناصـر مـادى، عنصـرى ملكوتـی و 
الهـی وجـود دارد: » َونََفْخـُت ِفيـِه ِمـن رُّوِحـي: و 
از روح خـود در آن دميـدم «)14( 5. آفرينش انسـان 
يك آفرينش حسـاب شـده اسـت. 6. او شخصتی 
مسـتقل و آزاد دارد. 7. او از يـك كرامـت ذاتـی 
ْمَنـا  و شـرافت ذاتـی برخـوردار اسـت: »َولََقـْد َكرَّ
بَنِـي آَدَم: و بـه راسـتی مـا فرزنـدان آدم را گرامی 
داشـتيم«)15(   8. او از وجـدان اخالقـی برخـوردار 
اسـت. 9. او جـز بـا يـاد خـدا با چيـز ديگـرى آرام 
نمـی گيـرد. 10. نعمتهـاى زميـن براى انسـان 
آفريـده شـده اسـت. 11. او را بـراى ايـن آفريـد 

كـه تنهـا خـداى خويـش را پرسـتش كنـد. 12. او اگـر خـداى خويـش 
را فرامـوش كنـد خـود را فرامـوش میكنـد و نمـی دانـد كـه كيسـت و 
بـراى چيسـت. 13. او تنهـا براى مسـائل مـادى كار نمیكنـد بر خالف 
ليبراليسـم. 14. او آزادى و اختيار دارد و سرنوشـت خود را تعيين میكند. 
15. او ايمـان و ديـن دارد و ايمـان خـود را انتخـاب میكنـد. 16. او روح 
و جسـم خـود را میتوانـد بسـازد. 17. او موجـودى چنـد بعـدى اسـت: 
علـم و آگاهـی، خيـر اخالقـی، هنـر و زيبايی تقـدس و پرسـتش. 18. او 
تكليـف دارد و تكليـف چندين شـرط دارد: عقل، اطـالع و آگاهی، قدرت 

و توانايـی، آزادى و اختيـار.)16(

مشترکات لیبرالیسم و اسالم
اين اصول و منش شـخصيت انسـانی در بينش اسـالمی در چندين 

اصل با اصول ليبراليسـم اشـتراك دارند:
اصـل   .3 اختيـار  و  آزادى  اصـل   .2 انسـانی  كرامـت  اصـل   .1
خودمختارى در تعيين سرنوشـت 4. سـاختن و پرورش جسـم و جان اما 

متفـاوت بـا ليبراليسـم 5. اصـل مالكيـت
طبيعـی اسـت كـه سـخن از شـخصيت انسـان در بينش اسـالمی 
همان انسـان و همـان فرديت )Individuality( اسـت: »ُكلُّ نَْفس بَِما 
َكَسـَبْت َرِهيَنٌة: هر كسـی در گرِو دستاورد خويش اسـت«)17( ؛»َ نَْفس َوَما 
اَها َفَألَْهَمَهـا ُفُجوَرَهـا َوتَْقَواَهـا: سـوگند به نَْفس و آن كـس كه آن را  َسـوَّ
درسـت كرد سـپس پليدكارى و پرهيـزگارى اش را به آن الهـام كرد«)18( 

اگردراسالم
رفقومدارا
مطرحاست
خاستگاهآن

عقلوایمانوانسانیت
انساناست.

رفقجزءایماناست
ومحبت،ماهیتدیناست

نهابزاریبرایفروختنکاال
وخودنماییتزویری

برایمردمکهکاالیبیشتری
بفروشدکهدر

لیبرالیسمغربیمطرحاست.
دقیقاً

ایننکتهایاست
کهدرعمقوژرفای

واژهانسان
تضمینشدهاست.
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.از ايـن منظـر میتـوان گفـت كـه در اسـالم 
فرديت، مالكيـت، آزادى، كرامت انسـانی، حق 
تعيين مسـير و سرنوشـت از اصـول و پايه هاى 

منش انسـانی و پايه شـخصيت آدمی اسـت.

رفق و مدارا در فرهنگ اسالمى
امـا مقوله ديگرى كه در ايـن مقاله كوتاه 
بحـث آن الزامـی اسـت مقوله محبـت، رفق و 
مـدارا در معرفـت و فرهنـگ اسـالمی اسـت. 
سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا رفـق و مـدارا و به 
تعبيـر اروپايـی آن تولرانـس در متـن و جوهره 
اسـالم وجـود دارد؟ يـا ديـن امـرى تحميلـی، 
آنچـه  اسـت؟  اكراهـی  موجـودى  و  خشـن 
خشـونت  تروريسـتی  حركتهـاى  در  امـروز 
طلب داعشـی، طالبانـی و اخوان المسـلمين از 
نـوع خشـن آن مشـاهده میكنيـم اين اسـت 
كـه بـه اصطـالح حكومت اسـالمی خشـن و 
بـی رحـم بـه وجـود آورد. بـه اعتقـاد مـا رحم 
و مـدارا و محبـت در جوهـره ديـن قـرار دارد. 
و هرگـز هيـچ مذهبـی و دينـی بـا تحميـل و 
فشـار و زورگويـی پيش نرفته اسـت همچنان 
چـه بـا دروغ و فريـبكارى هيـچ حقيقتـی در 
جامعـه پـاى نگرفتـه و ريشـه نمیيابـد: »َوَما 
َكاَن لَِنبِـيٍّ أَن َيُغـلَّ َوَمـن َيْغُلـْل َيـْأِت بِما َغلَّ 
َيـْوَم الِْقَياَمـِة، و هيچ پيامبرى را نسـزد كه ]ذره 
اى[ خيانـت ورزد و هـر كس خيانـت ورزد روز 
رسـتاخيز آنچـه را در آن خيانـت ورزيده اسـت 
بـا ]خـود[ خواهـد آورد«)19(. میتـوان شـواهد 
ايـن محبـت و رفق و مـدارا را از متـون آيات و 
روايـات پيامبـر و بيانات فقهاى اسـالم شـاهد 

آورد:
1. در آیـات: قولـه تعالـی:» اَل َيْنَهاُكُم 
يـِن َولَْم  اهلُل َعـنِ الَِّذيـنَ لَـْم ُيَقاتُِلوُكـْم ِفـي الدِّ
ُيْخِرُجوُكـم مِّن ِدَياِرُكـْم أَن تََبرُّوُهْم َوُتْقِسـُطوا: 
خدا شـما را از نيكی و عدالت ورزى به كسـانی 
كـه در امـر دين با شـما پيكار نكـرده و از خانه 
و ديارتـان نراندهانـد نهـی نمیكند. يقينـاً خدا 
بـه  دارد.«)20(  دوسـت  را  گان  پيشـه  عدالـت 
تعبيـر عالمـه طباطبايـی آيـه در مـورد اهـل 
ذمـه و معاهـده اسـت كـه بـا مسـلمانان سـر 
جنـگ ندارنـد.)21( امـا مرحوم شـيخ محمدجواد 
مغنيـه در كتـاب الجهاد فقه الصـادق میگويد: 

كفـار حربـی تنهـا آن كافرانـی هسـتند كـه با 
بـا  امـا كافرانـی كـه  مسـلمانان میجنگنـد. 
مسـلمانان جنـگ ندارنـد هـر چنـد اهـل ذمه 
نبـوده و بـا دولت اسـالمی عقد معاهـده ندارند 
)و خارج از سـرزمين هاى اسـالمی هسـتند( به 
آنهـا نيـز خوبی ونيكـی كنيد و بـا عدالت رفتار 
نماييـد.)22( و بـه بيـان آيـت اهلل جـوادى آملی: 
ايـن قانـون عـام الهـی نسـبت بـه بيگانـگان 
اسـت. آنان تا هنگامی كه به مسـلمانان آزارى 
نمی رسـانند و بـا نظام اسـالمی نمیجنگند از 
آن جهت كه انسـاناند از همزيسـتی مسالمت 
آميـز برخوردارنـد و ايـن همـان رعايـت اصل 

حقوق بشـر و انسـان دوسـتی اسـت.)23(
مدخـل  در  چنانچـه  روایـات:  در   .2
محبـت  ديـن  ماهيـت  اصـوال  آمـده  مقالـه 
يـُن ُهـَو الُْحـبُّ َو الُْحـبُّ ُهَو  اسـت:» َفَقـاَل الدِّ
يُن؟ ) المحاسن ؛ ج 1 ؛ ص262( « كالم امام  الدِّ
باقـر، جالب توجه اسـت كـه از ماهيـت دين و 
چيسـتی آن می گويـد و چيسـتی ديـن را حب 
)محبـت( معرفـی می كند.حب از مقوله عشـق 
و جاذبـه اسـت كـه به سـوى مطلـق، آدمی را 

می كشـد.
رشته اى بر گردنم افكنده دوست

 می كشد آن جا كه خاطرخواه اوست
اگـر ديـن محبـت اسـت يعنـی محبـت 
بـه خـدا، بـه خلق خـدا حتـی حيوانـات و يقينا 
رحمت خداوند آن گاه شـامل بندگان می شـود 
كـه محبـت ميان آنـان حاكم باشـد. حديثی از 
پيامبر)ص( نقل شـده: »الديـن النصيحة فقيل: 
يـا رسـول اهلل لمـن؟ فقـال: لعامة المسـلمين.

)24( ديـن خيرخواهـی اسـت، سـؤال شـد براى 

چه كسـانی ؟ فرمود: براى تمامی مسـلمانان« 
دايـره  از  راوى  اسـت؛  توجـه  جالـب  سـؤال 
خيرخواهـی - كـه محبـت جـزو الينفـك آن 
اسـت - پرسـيد: حضرت)ص( دايـره آن را عام 

و گسـترده می دانـد.
اگـر ديـن محبـت اسـت يعنـی محبـت 
بـه خـدا، بـه خلق خـدا حتـی حيوانـات و يقينًا 
رحمـت خداونـد آنگاه شـامل بندگان میشـود 
كـه محبـت ميـان آنـان حاكـم باشـد. امـام 
كاظم)ع( فرمـود:» إن أهل األرض لمرحومون 

فیلسوفاخالقی
ابنمسکویهرازی
در»تهذیباالخالق«بیانیدارد
کهبسیارآموزندهوباارزشاست:
»سبباینکهانسانمحبتدارد
ازآنجهتاستکه
انسانموجودیاست
اُنسداروبهزودیانسمیگیرد
ازراهمحبتنهوحشیاست
ونهگریزانازاینجهتاستکه
واژهانسانازانسمشتقاست
ونهازریشهنسیان
کهآنغلطاست.
بایدایناُنسیترا
درانسانتحکیمبخشیم
زیراریشهمحبتها
همانانسگرفتناست
کهدرذاتانساناست
ویقیناًمحبتالهیرااینانس
ومحبتورفقومدارارااستحکاممیبخشدو
شریعتاستکهاینانسومدارا
راتربیتمیکند«.
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مـا تحابّـوا و اّدوا االمانـة. زمينيـان آن گاه كـه به يكديگر مهـر می ورزند 
و امانـت را پـاس می دارنـد مـورد محبـت خـداى سـبحان انـد«.)25( امـا 
از سـوى ديگـر از امـام باقـر )ع( حديـث ديگـرى روايـت میشـود كـه: 
»االيمـان حـبٌّ و بغـٌض. )26( ايمـان شـامل حـب و بغض میشـود«. به 
نظـر نگارنـده ايمـان يك امـر انتزاعی نيسـت بلكـه به فرد مؤمـن قائم 
اسـت و شـخص مؤمـن در يـك مـورد داراى دو حالت متضاد نمیشـود 
هـم حالـت دوسـتی و هـم حالت دشـمنی؛ و نمیتـوان ايـن دو حالت و 
صفـت را در فـردى جمـع كرد و يا دربـاره يك موضوعی. اگـر در روايت 
اول ماهيـت ديـن محبـت و خيـر خواهـی اسـت، ايـن ويژگی ايـن دين 
اسـت، چنانچـه دين عدل اسـت، ديـن حّب اسـت، دين آمـده تا رحمت 
و محبـت حـق را در دلهـا بپرورانـد و آدميـان را بـا محبـت تربيت كند، 

محبـت را ترويـج كنـد كـه كار انبيـاء هم همين اسـت:
ما براى وصل كردن آمديم
 نی براى فصل كردن آمديم

امـا مؤمـن در »زندگـی« خويـش، ميان تضـاد حب و بغـض )تولی 
- تبـرى( ايمـان بـه اهلل، كفر بـه طاغوت كه صراط مسـتقيم اسـت، راه 
مـیرود، سـلوك میكنـد و منش و شـخصيت خـود را يقين میبخشـد. 
بنابرايـن، ايـن دو روايـتـ  روايـت اول از دين سـخن می گويـد و دوم از 
ايمـانـ  در طـول هـم هسـتند و نـه در عـرض هـم و تعارضـی بـا هم 
ندارنـد.  در بـاره مـدارا با مردم پيامبـر)ص( فرمود: »مـداراة الناس نصف 
االيمـان و الرفـق نصـف العيـش)27( مـدارا كـردن بـا مردم نصـف ايمان 
اسـت و رفـق و محبـت نصف زندگی اسـت.«؛ بـاز فرمـود: »رأس العقل 
.)28( اسـاس عقل  بعـد االيمـان بـاهلل مـداراة الناس و فـی غير ترك حـقٍّ
پـس از ايمـان بـه خـدا مـدارا كردن بـا مـردم اسـت مدارايی بـه جز در 

وانهـادن حق.«
بنابـر ايـن اگـر در اسـالم رفـق و مـدارا مطرح اسـت خاسـتگاه آن 
عقل و ايمان و انسـانيت انسـان اسـت. رفق جزء ايمان اسـت و محبت، 
ماهيـت دين اسـت نه ابـزارى براى فروختـن كاال و خودنمايـی تزويرى 
بـراى مـردم كه كاالى بيشـترى بفروشـد كه در ليبراليسـم غربی مطرح 
اسـت. دقيقـاً ايـن نكتـه اى اسـت كـه در عمـق و ژرفـاى واژه انسـان 
تضمين شـده اسـت. فيلسـوف اخالقی ابـن مسـكويه رازى در »تهذيب 
االخـالق« بيانـی دارد كـه بسـيار آموزنده و با ارزش اسـت: »سـبب اين 
كـه انسـان محبـت دارد از آن جهـت اسـت كـه انسـان موجودى اسـت 
اُنـسدار و بـه زودى انـس میگيـرد از راه محبـت نـه وحشـی اسـت و 
نـه گريـزان از ايـن جهـت اسـت كـه واژه انسـان از انس مشـتق اسـت 
و نـه از ريشـه نسـيان كـه آن غلط اسـت. بايد اين انسـيت را در انسـان 
تحكيـم بخشـيم زيـرا ريشـه محبتها همان انـس گرفتن اسـت كه در 
ذات انسـان اسـت و يقينـاً محبـت الهـی را ايـن انس و محبـت و رفق و 
مـدارا را اسـتحكام میبخشـد و شـريعت اسـت كه ايـن انس و مـدارا را 
تربيـت میكنـد.)29( عالمه اقبال الهـورى از نوانديشـان دينی معاصر كه 
انديشـههاى نوگرايانـه دينـیاش تاثيـر ژرفی در تحول جامعـه قرن اخير 

در دو كشـور پاكسـتان و ايران داشته اسـت )30( در تعريف هويت، فرديت 
و منش انسـان مسـلمان معتقد اسـت، عشـق و محبت يعنی رفق و مدارا 
با همنوعان و مسـلمانان و عشـق، كيمياى تحول سـاز شخصيت انسان 

مسـلمان اسـت. او میگويد:
نقطه نورى كه نام او خودى است
 زير خاك ما شرار زندگی است

از محبت میشود پاينده تر
 زندهتر سوزندهتر تابندهتر
از محبت اشتعال جوهرش

  ارتقاى ممكنات مضمرش 
  از نگاه عشق خارا شق شود

 عشق حق آخر سراپا حق شود)31(
اگـر ليبراليسـم، آزادى و تولرانـس را بهـا مـیداد فقـط و فقـط و در 
زمينـه اومانيسـتی و منافـع فردى بود؛ امـا آزادى و رفق و مـدارا همراه با 
عشـق معنوى، وجـود آدمی را جال داده، هسـتیاش را تحول میبخشـد 

و منش انسـان را ارتقـا میدهد.
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گفت دكتر شـريعتی احياگر انديشـه اقبال در ايران در دوره نهضت اسـالمی بود و كتاب 
ارزنـده او »مـا و اقبـال« گويـاى اين حقيقت اسـت.   31.اقبـال الهورى، كليات اشـعار، 

ص 14 و 15، كتابخانـه سـنائی، 1343.



20 سال اول / شماره سوم  /

محمدتقي فاضل میبدی
)عضو مجمع مدرسین و 
محققین حوزه علمیه قم(

محمدتقي فاضل میبدی
)عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم(
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هركـه بديـن سـر ادر آيد نانـش دهيـد و از ايمانش مپرسـيد؛ چه 
آن كـه بر سـر سـفره حـق تعالی بـه جان ارزد بر سـفره ابوالحسـن به 

نـان ارزد.  )ابوالحسـن خرقانی(
سخت گيرى و تعصب خامی است

تا جنينی كار خون آشامی است )مولوى(
از پرسـش هاى عمـده اى كـه پيرامـون اديـان رخ می نمايـد اين 
اسـت كـه آيـا در ذات اديـان الهـی و باالخـص اديـان ابراهيمـی، كه 
ازلحـاظ گوهـر، دين واحدى بيش نيسـتند، تسـاهل و يـا تحمل عقايد 
خـارج از حـوزه آن ديـن وجـود دارد؟ و در صـورت وجـود داشـتن،آيا 
تحمـل ومـدارا يـك روش اسـت و يـا يك ارزش؟ سـوم اينكـه آيا در 
تاريـخ اديـان باالخـص اسـالم، بـه عنـوان دين خاتـم، تحمـل عقايد 
ديگـران بـه دسـت متوليـان ديـن و يـا نهادهـاى دينـی تحقـق يافته 
اسـت و يـا جنبه هـاى بـی تحملی و خشـونت بـر جنبه هـاى تحمل و 
تسـاهل غلبه داشـته اسـت؟ البتـه ممكن اسـت پرسـش هاى ديگرى 
در ايـن زمينـه وجود داشـته باشـد كـه در اين مقال موجـز مجال طرح 

نيست.  آن 
واژه هـاى: » سـمحه، سـهله، يسـر« و مشـتقات آنهـا بـه عنوان 
اوصـاف ديـن در آيـات و روايـات زيـاد بـه كار رفتـه و پيامبـر اسـالم 
شـريعت خـود را بـا اوصـاف فوق ياد كـرده اسـت.)1( گفتنی اسـت كه 
سـماحت و سـهولت هـم يـك دعـوت درون دينـی اسـت و هـم يك 
امـر بـرون دينی. يعنی شـريعت اسـالم عالوه بـر اينكه تكليف شـاق 
و مااليطاقـی را بـر پيـروان خود تحميـل نمی كند، از امت اسـالم نيز 
می خواهـد در تحمـل عقايـد ديگـران و در برابـر افـكار غير مسـلمان 
وسـعت نظر و سـعه صدر داشـته باشـند و محتواي اين نوشـتار بيشـتر 
مربـوط بـه سـهولت در امر بـرون دينی اسـت كه اسـالم در برخورد با 
عقايـد و افـكار غير مسـلمانان چه واكنشـی دارد و آنهـا را در چه مقام 
و منصبـی می دانـد و می نشـاند، ولـی نسـبت بـه بخـش درون دينـی 
تنهـا بـه چند آيـه از قـرآن اكتفا نمـوده و تفصيـل مقال را بـه مجالی 

ديگـر وامـی گذاريم. 
»َو َجاِهـُدوا ِفـي اهللِ َحـقَّ ِجَهـاِدِه ُهـَو اْجَتَباُكـْم َو َمـا َجَعـَل   .1
يـِن ِمـْن َحـَرٍج ِملَّـَة أَبِيُكـْم إِبَْراِهيـَم...)2( و در راه خـدا  َعلَْيُكـْم ِفـي الدِّ
چنـان كـه شايسـته اسـت جهاد كنيـد. او شـما را برگزيـد و برايتان در 

ديـن هيـچ تنگنايـی پديـد نيـاورد؛ كيـش پدرتـان ابراهيـم اسـت.«
در ايـن آيـه سـهولت و سـماحت با نفی حـرج همراه اسـت يعنی 
بـا اينكـه جهـاد و تالش الزمه حيات و زندگی اسـت و هر انسـانی در 
بسـتر حيـات خويـش،  به طور تشـريعی و يـا تكوينی، مأمـور به جهاد 
و مبـارزه بـا موانـع حيـات و حقيقت اسـت، ولـی نبايد زندگـی خود را 
بـا عسـر و حـرج همراه سـازد. مرحـوم عالمـه طباطبايـی در ذيل آيه 
يـاد شـده می نويسـد:» خـدا از روى امتنـان هرگونـه حـرج در دين را، 
چـه حـرج در اصـل حكـم باشـد و يـا بـه طـور اتفاقی حرجـی عارض 
شـود، برداشته اسـت. بنابراين شـريعت آسان و ساده پدرشـان ابراهيم 

حنيف اسـت؛ كسـی كه بـه خدايش ايمـان آورد« .)3(

را  نكاتـی  قرآنـی  داسـتان هاى  نقـل  ضمـن  در  خداونـد   .2
می آمـوزد كـه  روح پيـام آن داسـتان را می نمايانـد. »... ُقلَْنـا َيـا َذا 
ـا َمْن َظلََم  ـا أَْن تَتَِّخـَذ ِفيِهْم ُحْسـنًا َقاَل أَمَّ َب َو إِمَّ ـا أَْن ُتَعـذِّ الَْقْرنَْيـِن إِمَّ
ا َمـْن آَمَن  بُـُه َعَذابـًا نُْكـراً َو أَمَّ ِه َفُيَعذِّ بُـُه ُثـمَّ ُيـَردُّ إِلَـی َربِـّ َفَسـْوَف نَُعذِّ
َو َعِمـَل َصالِحـًا َفلَـُه َجـَزاًء الُْحْسـَنی َو َسـَنُقوُل لَُه ِمـْن أَْمِرنَا ُيْسـراً )4( 
گفتيـم: اى ذوالقرنيـن ]اختيـار بـا توسـت[ يـا عـذاب می كنـی يـا در 
ميانشـان ]روش[ نيكويـی پيـش می گيـرى. گفـت: امـا هـر كه سـتم 
ورزد عذابـش خواهيـم كرد، سـپس به سـوى پـروردگارش بازگردانيده 
می شـود، آنـگاه او را عذابـی سـخت خواهـد كـرد. و امـا هركـه ايمان 
آورد و كار شايسـته كنـد، پـاداش نيكوتـر خواهد داشـت، و بـه فرمان 
عالمـه  مرحـوم  داشـت.«  واخواهيـم  آسـان  كارى  بـه  را  او  خـود، 
طباطبايـی در تفسـير ايـن آيـه می نويسـد: » ظاهـرا مـراد بـه امـر در 
امرنـا امـر تكليفی اسـت و معناى واقعی سـخن اين اسـت كـه به وى 
دسـتورات آسـان خواهيـم گفـت؛ يعنی بـه چيزهايی كه برايش آسـان 

باشـد. و موجـب سـخت گيـرى نگـردد مكلـف خواهيم سـاخت«.)5(
ايـن آيـات و آيـات ديگـرى كـه دربـاره نفـی » عسـر و حـرج« 
و ايجـاد سـهولت و سـكونت نـازل شـده اسـت، اشـعار بـه ايـن معنـا 
دارد كـه شـريعت خداونـدى از درون، شـريعتی آرام و سـكونت بخش 
و فاقـد هرگونـه تكليـف شـاق و مااليطـاق اسـت؛ تـا انسـان ها در 
زيبايـی و  ُدّر دريابنـد و  را چـون  شـريعتمدارى خـود گوهـر ديـن 

دلبردگـی حقيقـت ديـن را از دسـت رفتـه نبيننـد. 
بازمـی گرديـم به امر تسـامح در حـوزه برون دينـی و نوع نگاهی 
كـه ديـن اسـالم بـه سـاير ملـل و نحـل دارد. واژه » تسـامح«  بـه 
معنـاى مـدارا و تحمـل اخـالق و عقايـد ديگـران ـ  كـه مـورد قبـول 
مـا نيسـت ـ می باشـد. بـه بيان ديگـر، تسـامح يعنی سياسـت مداراى 
صبورانـه در حضـور چيـزى كـه مكروه و ناصـواب می شـماريم. برخی 
آن را معـادل »tolerance« گرفته انـد و » تولرانـس« در غـرب از 
زمانـی آغاز شـد كـه به عنـوان يك راه عقلـی براى رفع مشـكالت و 
اختالف هـاى ايجـاده شـده در مسـيحيت ارايـه گشـت. » جان الك« 
نخسـتين كسـی اسـت كه در اين زمينـه كتابی را نگاشـت و تولرانس 
را در سـاحت دين براى ايجاد همزيسـتی و زندگی مسـالمت آميز بين 
پروتسـتان ها و كاتوليك هـا بـه كار بـرد و ِفرق مختلف مسـيحی را به 
تفاهـم و سـازگارى دعـوت كـرد. الك در رد كسـانی كـه می خواهند 
بـه زور و شـكنجه و خشـونت مـردم را صحيـح االعتقـاد كننـد و بـا 
تـرس و تهديـد جامعـه را دينـی سـازند، چنيـن نوشـت: » سـركوب، 
سياسـت كارآمـد و موثـرى نيسـت. از زور می تـوان بـراى واداشـتن 
بـه انجـام دادن حـركات عبـادى بـه شـيوه خـاص مسـيحی اسـتفاده 
كـرد، امـا زور نمی توانـد انسـان را وادار كند كـه در خلوتگه ضميرش 
ايمـان يـا اعتقادى را بپذيـرد. آنچـه زور می تواند انجام دهد واداشـتن 
انسـان بـه تظاهـر بـه ايمـان و صحيـح االعتقـاد بـودن اسـت. چنين 
سياسـتی نـه فقط بی فايده اسـت بلكـه از جنبه اخالقی زيانبار اسـت، 
چـون بـه پرورش نفـاق می انجامـد. بديـن طريق الك اين اسـتدالل 
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كاتوليك هـا را رد می كنـد كـه زورـ  تـا چـه رسـد شـكنجه و مـرگـ  
می توانـد انسـان را بـه فالح و رسـتگارى برسـاند.«)6(

نكتـه اى كـه ذكـرش در اينجـا ضـرورى اسـت ايـن اسـت كـه 
تسـاهل و تسـامح بيـش از آنكـه يـك امـر دينـی يـا اخالقـی باشـد، 
يـك مقولـه انسـانی و فرادينـی اسـت، بـه ايـن معنا كـه انسـان ها از 
جهـت فكـر و فهـم و سـليقه در درجـات مختلـف و متفاوتـی هسـتند 
و كسـی نمـی توانـد ادعـا كنـد كـه هرچـه مـن می فهمم حق اسـت 
و هـر فهمـی غيـر از فهـم مـن باطـل اسـت. شـايد سـّر اينكـه قرآن 
كريـم ديـن اكراهـی را نكوهش كـرده و آن را  منتفی دانسـته اسـت، 
اشـاره بـه اين باشـد كـه بايد آدم هـا را در فهـم و اعتقاد آزاد گذاشـت 
زيـرا هـر كـس در چگونگـی فهـم بايـد آزاد باشـد؛ بنابرايـن تسـامح 
بـه عنـوان يـك مقولـه فرادينـی نخسـتين كاربـرد آن ايـن اسـت كه 
آدميـان را در كشـف حقيقـت و پيدا كردن راه سـعادت آزاد می گذارد و 
هـر گونـه اسـتبدادى را در اين راسـتا محكـوم می كند، چون اسـتبداد 
دشـمن آشـكار و آشناى عقيده و فكر و فرهنگ اسـت و راه انديشيدن 
را بـر انسـان ها می بنـدد. علـت اينكه 
رويكـرد انسـان امـروز، بـه ويـژه در 
مغرب زمين، به تسـاهل بيشـتر شـده 
اسـت، اين اسـت كه حاكميت كليسـا 
راه را بـر هـر دگرانديشـی بسـته بـود 
آِن خـود  از  فقـط  را  مطلـق  و حـق 
وراى  حقيقتـی  هيـچ  و  می دانسـت 
ديوارهـاى كليسـا مورد پذيـرش واقع 
نمی گشـت و بلكه صاحبـان آن را به 
شـكنجه و كشـتار محكوم می كردند. 
بنابراين كلمه تسـامح و تسـاهل پس 
از قـرون هفدهـم و هجدهـم بيشـتر 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت تا 
هـر نـوع مطلـق گرايی و جزميـت انديشـی را، هم در سـاحت اديان و 
هـم در سـاحت فرهنـگ و سياسـت بزدايـد. در فرهنگ تسـامح اصل 
بـر ايـن نيسـت تـا بـه همـه انديشـه ها و عقيده هـا صـورت حقيقـت 
بخشـد و يـك نـوع نسـبی گـرى را در جامعـه رواج دهـد و بگويد هر 
كـس بـه هر چـه می انديشـد صواب اسـت؛ بلكـه در فرهنگ تسـامح 
بيشـتر تحمـل عقايـد و افكار غيـر، مورد نظر اسـت نه تحميـل عقايد 
و افـكار؛ و الزمـه تحمـل عقايـد و انديشـه ديگـران دسـت كشـيدن 
از ايمـان خـود نيسـت؛ بلكـه می تـوان در عيـن اينكـه عقيـده اى را 
باطـل شـمرد و فكـرى را مـردود دانسـت، بـه صاحـب عقيـده باطـل 
و فكـر مـردود احتـرام گذاشـت و بـر آن نشـوريد، و تعريـف تسـامح 
چيـزى غيـر از ايـن نمـی توانـد باشـد. انسـان متسـامح يعنـی كسـی 
كـه در برابـر انديشـه اى ناصواب به زعـم او، داراى سياسـت صبورانه 
اسـت. ممكـن اسـت برخـی بـر ايـن گمـان رونـد كـه تسـامح يعنـی 
بـی اعتنايـی بـه عقايـد و افـكار خـود و يـا نسـبت بـه افـكار باطـل، 

حساسـيت از خـود نشـان نـدادن. داشـتن چنيـن پنـدارى از تسـامح 
غلـط اسـت و كسـی نمـی گويـد دينـداران بايـد نسـبت بـه عقايـد 
و افـكار خـود بـی اعتنـا باشـند و راه را بـراى ترويـج افـكار مـردود 
همـوار سـازند؛ بلكـه سـخن بر سـر نـوع و نحـوه برخـورد با افـكار و 
عقايـد ديگـران اسـت. مـا اگر تسـامح را در برابر خشـونت قـرار دهيم 
و معنـی ضـد ايـن واژه را دريابيـم، مفهـوم آن روشـنتر خواهـد شـد. 
خشـونت يعنـی هـر فكـرى و عقيـده اى را تحمـل نكـردن و آن را 
سـركوب و محكـوم نمـودن و بـا تيـغ ارتداد و الحاد سـر هـر متفكر و 
دگرانديشـی را بريدن. طرفداران تسـامح می گويند سياسـت سـركوب 
در سـاحت فكـر و فرهنـگ و اعتقـاد كارآمـد و مؤثـر نيسـت؛ بلكـه از 
لحـاظ اخالقـی اثـرات زيانبـارى در پـی خواهـد داشـت و فراتـر از 
آنچه گذشـت، تسـامح يعنی پاسداشـت حـق اوليه انسـان، كه آزادى 
و انتخـاب عقيـده اسـت؛ و خشـونت يعنـی زيـر پاگذاشـتن ايـن حق. 
اينكـه در جوامـع مدنـی اصـرار دارنـد تا ديـن را از دسـت دولت خارج 
سـازند و نهادهـاى دينـی را از نهادهـاى دولتـی جـدا كنند، بـراى اين 
اسـت كـه ديـن اگـر در چنبـره قـدرت قـرار گيـرد و لبـاس زور به تن 
كنـد، ديگـر ديـن نخواهـد بـود چرا كـه عطوفـت و لطافت خـود را از 
دسـت خواهـد داد. از سـويی اگـر تسـاهل از دامـن دين برچيده شـود 
و نهادهـاى دينـی، عقايـد و افـكار غير خـود را تحمل نكننـد، كثيرى 
از افـراد جامعـه را دچـار محروميت هـاى حقوقـی خواهنـد كـرد. حتی 
ممكـن اسـت برخـی خشـونت طلبـان تا مـرز گرفتـن حيـات فيزيكی 
از افـراد دگرانديـش پيـش روند. لهـذا مفهوم » تسـاهل« كه در غرب 
توسـط » جان الك« فيلسـوف پرآوازه انگليسـی مطرح شـد، هدفش 
پشـتيبانی از حقـوق و آزادى هـاى كسـانی بـود كـه در برابـر گيوتيـن 
كليسـاها و سـالطين تماميـت خـواه، قـرار داشـتند و حقوقشـان را از 
دسـت رفته مي ديدند. بشـر غربی در مقابل قهر و خشـونت كليسـا و 
نهادهـاى دينـی و دولتـی، حقـوق خـود را مطالبه می كرد، لذا كسـانی 
كـه قائـل به حقوق بشـر نيسـتند، اعتقـاد و عالقـه اى نيز به تسـامح 
و مـدارا ندارنـد و همچنيـن در جامعـه اى كـه نقد و نقـادى را بر نمی 
تابنـد و برخـی افـكار انسـان هاى غيرمعصوم را پشـت پـرده  عصمت 
می بيننـد و پيرامـون آن خـط قرمـز می كشـند، تسـاهل معنـا نخواهد 
داشـت. زيـرا ممكـن اسـت كسـانی در رأس هـرم قـدرت باشـند كـه 
تحمـل نكـردن و بـه دنبـال آن برخورد خشـن كـردن را يكـی بدانند. 
غافـل از اينكـه ديگـران نيـز از » حـق« آزادانديشـی و نقـد بـه افكار 
و اعتقـاد اكثريـت برخوردارنـد و می تواننـد هركجـا كه خواسـتند افكار 
خـود را طـرح نماينـد، همچنـان كـه در تاريخ اسـالم مـي خوانيم كه 
ملحديـن، افـكار خـود را با مـدارا آفتابی می كردنـد و ائمـه)ع(، با ادب 

و نزاكـت پاسـخ آنـان را می دادنـد.)7( 
همـان گونـه كـه گفته شـد: تحمـل عقايـد ديگـران و رواپذيرى 
نسـبت بـه افكار دگرانديشـان بـه معناى به رسـميت شـناختن آنها در 
فرهنـگ جامعـه نيسـت. معمـوال هـر جامعـه اى در مقام پاسـدارى از 
فرهنـگ رسـمی خويش دفـاع خواهد كـرد وكمتر جامعـه اي بوده كه 

تساهلوتسامحبیشازآنکهیکامر
دینییااخالقیباشد،یکمقولهانسانیو
فرادینیاست،بهاینمعناکهانسانهااز
جهتفکروفهموسلیقهدردرجاتمختلف
ومتفاوتیهستندوکسینمیتواندادعا
کندکههرچهمنمیفهممحقاستوهر

فهمیغیرازفهممنباطلاست.
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گوهـر فرهنـگ خـود را بـه خاطر پهن شـدن سـفره فكرى عـده اى، 
از دسـت بدهـد. ولـی اگـر برخـی افكار بـه خاطر بـی تحملـی آفتابی 
نشـوند و بـا احتجاجـات محاّجهگـران روبـرو نگردند، ممكن اسـت در 
نـزد عـده اى صـواب تلقی گـردد و عـده اى را به دنبال خود بشـوراند 
كـه در ايـن صورت براى فرهنگ رسـمی مـردم تهديـدى خواهد بود. 
در اينجـا سـزاوار اسـت به درون تعاليـم دين، باالخص قـرآن راه يافته 

و در حـد ممكـن فرهنگ تسـاهلی قـرآن را بنگريم. 

تساهل از نگاه درون دینى
الزم بـه ذكر اسـت كه خشـونت از نـگاه قـرآن و كالم الهی يك 
حالـت صـد در صـد مـردودي نيسـت؛ در برخی مـوارد ابراز خشـونت 
يـك امـر الزمـی به حسـاب آمده اسـت؛ كه بـا تاملی دقيـق می توان 
آن را بـه برخـی حوزه هـاى اخالقـی و سياسـی برگردانيـد. همچنين 
مـدارا و تسـاهل بـه پسـنديده و ناپسـند تقسـيم شـده اسـت و نمـی 
تـوان تسـاهل را يـك پديـده ذاتـًا ارزشـی و اخالقـی تلقـی كـرد و 
حسـن ذاتـی براى آن برشـمرد. در ايـن جا به دو نمونـه از آيات قرآن 
ـاَر َو الُْمَناِفِقيـَن َو اْغُلْظ  اشـاره می كنيـم: »َيـا أَيَُّهـا النَّبِـيُّ َجاِهـِد الُْكفَّ
َعلَْيِهـْم )8( اى پيامبـر بـا كافـران و منافقان بجنگ و با آنان به شـدت 
وا ِمـْن َحْولَِك )9(  رفتـار كـن.« »َو لَـْو ُكْنَت َفّظـًا َغلِيـَظ الَْقلْـِب اَلنَْفضُّ
اگـر تندخـو و سـختدل می بـودى از گرد تـو پراكنده می شـدند.« در 
ايـن دو آيـه، كـه خطـاب به پيامبـر)ص( اسـت، در آيـه اول پيامبر را 
مأمـور بـه اعمـال خشـونت می كند؛ زيـرا جريـان توطئه عليـه جامعه 
نوپـاى اسـالمی دركار اسـت و منافقـان و كفـار دسـت به دسـت هم 
داده انـد تـا ضربـه كارى خـود را براى نابودى اسـالم وارد سـازند. در 
اينجا تسـاهل و مدارا معنا ندارد، و تسـاهل و بردبارى مسـاوى اسـت 
بـا نابـودى جامعـه نوپـاى اسـالمی. در آيـه دوم كـه در مقـام وصف 
پيامبـر اكـرم )ص( اسـت، او را به تسـاهل می سـتايد و رمـز موفقيت 
او را در فرونشـانی خشـم و غلظـت می دانـد؛ زيرا در مقـام ابالغ پيام 
و انجـام رسـالت و تحقـق نبـوت بايـد با توده هـاى مردم مدارا پيشـه 

كـرد و شـعله خشـم را خامـوش سـاخت و مـردم را در انتخـاب ديـن 
و برگزيـدن آييـن آزاد گذاشـت؛ خصوصـا آنجـا و آنـگاه كـه دولت به 
عنـوان يـك نهـاد قانونـی بخواهـد متولـی ديـن و اعتقاد مردم شـود. 
»الك« در رسـاله خـود » Toleration« تاكيـد می كند، حكومت 
نبايـد مرجعيتـی در عقايـد دينـی پيـدا كنـد. ديـن امـرى مربـوط بـه 
اعتقـاد قلبـی اسـت و داوطلبانـه پذيرفته می شـود و بنابـر ماهيت خود 
چيـزى نيسـت كـه بتـوان آن را بـه زور و قهـر در اذهان آدميـان فرو 
نشـاند و يـا بـه وسـيله قوانيـن موضوعـه بر مـردم تحميل كـرد و اگر 
بـه حـال خـود گذاشـته شـود، كاركردهايـش را بهتـر می تواند نشـان 
دهـد. و اگـر به صـورت طبيعی، راهـی در اذهان و قلوب نگشـايد و به 
قهـر و تكلـف باشـد، خاصيـت و اعتبارى نخواهد داشـت. بـر حكومت 
نيسـت كـه مناط اعتبـارى براى صحت و سـقم عقايد مردم به دسـت 
دهـد، بلكـه حكومـت تنهـا مكلف اسـت تا سـالمت و امنيت كشـور و 
جـان و مـال هر يـك از افراد را تاميـن كند، و زمينه هـاى حفظ اعتقاد 

و شـعاير دينـی در جامعـه را فراهـم نمايـد. »از اين رو اگر شـهرياران، 
مـردم را بـه بهانـه آمـرزش روحشـان، وادار سـازند كـه در قلب هـاى 
مـورد نظـر آنها حضـور يابند، كار عبثـی انجام داده اند؛ ]زيـرا[ چنانچه 
مـردم بـه كليسـايی اعتقـاد داشـته باشـند، بـا طيـب خاطـر در آن جا 
حاضـر می شـوند و اگـر اعتقـاد نداشـته باشـند، حضـور آنان برايشـان 
هيـچ ثمـرى نخواهـد داشـت و تـا هـر ميزانی هم كـه نيت خيـر، نوع 
پرسـتی و آمـرزش ارواح، بهانـه مطلوبـی بـراى عمـل فرمانروا باشـد، 
تاثيـرى در آمرزيدگـی و درسـتكارى آنهـا نخواهـد داشـت و بنابرايـن 
بعـد از همـه اينهـا، بايـد مـردم را آزادانـه بـه وجـدان خـود واگـذار 
كـرد.«)10( علـت اينكـه متوليـان سياسـی جامعـه نبايـد متوليـان ديـن 
و اعتقـاد مـردم باشـند اين اسـت كـه حكومت هـا، سـاختار مذهبی از 

پيـش تعييـن شـده دارنـد و در پـی آننـد تـا انسـان ها را به جبـر و زور 
وارد آن سـاختار نمايند و كسـی حق تخطی از آن سـاختار را ندارد. در 
غيـر ايـن صـورت نظام سياسـی به يك نظـام توتاليتر تبديل می شـود 
كـه جباريـت و اسـتبداد دينی را به بار می نشـاند، بنابرايـن قرآن كريم 
وظيفـه پيامبـران را تنهـا ابـالغ پيام و انـذار مردم می دانـد و اگر مردم 
هـم دعـوت پيامبران را برنتابنـد، آنان حق تعقيـب و تهديد و محاكمه 
ْوا َفإِنََّمـا َعلَْيـَك الَْبـاَلُغ )11( و اگـر روگـردان  را ندارنـد. » ... َو إِْن تََولَـّ
شـدند، بـر تو تبليغ اسـت و بـس.«؛ » َفـإِْن تََولَّْيُتـْم َفاْعلَُمـوا أَنََّما َعلَی 
َرُسـولَِنا الَْبـاَلُغ الُْمبِيـُن... )12( اگـر رويگـردان شـويد بدانيـد كـه وظيفه 
پيامبـر ما رسـانيدن پيام روشـن خداوند اسـت. « نظير آيـات فوق زياد 
اسـت كـه تصريـح می كنـد دين بـا تهديد و ارعـاب قابل رواج نيسـت 

و بايـد بـا عطوفـت و مهربانـی رواج پذيرد. 
شـگفت اينكـه در تاريـخ حكومت هـاى دينـی ايـن مسـاله بـه 
اثبـات رسـيده اسـت كـه هـرگاه حاكمـان مرجـع عالـی مذهـب قرار 
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توتاليتـر  حكومت هـاى  بـه  چگونـه  انـد،  گرفتـه 
تاريـخ  آن  نمونـه  گوياتريـن  انـد؛  شـده  تبديـل 
قـرون وسـطی اسـت. قـرآن حاكميـت فرعـون را 
يـادآورى می كنـد كـه مرجـع عالـی دينـی مـردم 
گشـته و كسـی نمـی توانسـت خـارج از سـاختار 
مذهبـی فرعون زندگـی كند؛ زيرا قداسـت مذهبی 
يعنـی فرعـون و زير سـوال بـردن مذهـب فرعون 
يعنـی عالمـت سـوال روى فرعـون گذاشـتن. در 
نظـام دينـی فرعـون، تسـامح و تسـاهل راه ندارد؛ 
حتـی اگـر موسـی هـم از جانـب خـدا مأمور شـود 
بگويـد: »  بـا فرعـون سـخن  لّيـن«  » قـول  بـا 
َفُقـواَل لَـُه َقـْواًل لَيِّنـًا «)13( ولـی جباريـت فرعون 
بـه موسـی اجـازه نمـی دهـد كـه ديـن مـردم را 
دگرگـون كنـد و سـاختار مذهبـی فرعـون را در 
هـم بريـزد؛ حكايت قـرآن چنين اسـت: » َو َقاَل 
ي  ُه إِنِـّ ِفْرَعـْوُن َذُرونِـي أَْقُتـْل ُموَسـی َو لَْيـْدُع َربَـّ
َل ِديَنُكْم أَْو أَْن ُيْظِهـَر ِفي اأْلَْرِض  أََخـاُف أَْن ُيَبـدِّ
الَْفَسـاَد )14( موسـی را بايـد كشـت زيـرا بيـم آن 
اسـت كـه ديـن شـما را تغييـر دهـد يـا در ايـن 
سـرزمين فسـاد و تباهی كنـد.« در نهايـت اهرم 
تبليغاتـی فرعـون ايـن اسـت كه موسـی و هارون 
می خواهنـد امنيـت ملـی را بـه خطـر انداختـه و 
آييـن  و  براننـد  از سـرزمين خـود دور  را  مـردم 
موجـود را براندازنـد. » َقالُـوا إِْن هـَذاِن لََسـاِحَراِن 
ُيِريـَداِن أَْن ُيْخِرَجاُكـْم ِمـْن أَْرِضُكـْم بِِسـْحِرِهَما 
َو َيْذَهَبـا بَِطِريَقتُِكـُم الُْمْثلَـی )15( گفتنـد: ايـن دو 
جادوگرانـی هسـتند كـه می خواهنـد بـا جـادوى 
خويش شـما را از سـرزمينتان براننـد و آيين برتر 
شـما را براندازنـد.« در سراسـر حكايـت موسـی 
و فرعـون ايـن نكتـه مسـتفاد اسـت كـه فرعون 
عـالوه بـر اينكـه تـاج حاكميـت سياسـی جامعه 
را بـر سـر داد، جامـه جباريـت دينـی را بـر تـن 
كـرده و هـر نـوع آزادى انديشـه و عقيـده را از 
جامعـه برگرفتـه اسـت. ولـی آيينـی كـه موسـی 
عرضـه می كنـد منطبق بـا ماليمت و سـهولت و 
منطـق و بردبـارى اسـت و در جايـی كه موسـی 
را  گمراهـی  فـرد  و  كـرد  برخـورد  خشـمناك  
كشـت، بـه درگاه خـدا به اسـتغفار افتـاد و گفت: 
ي َظلَْمـتُ نَْفِسـي َفاْغِفْر لِي َفَغَفـَر لَُه إِنَُّه  » َربِّ إِنِـّ
ِحيُم )16( گفـت: اى پروردگار من، به  ُهـَو الَْغُفـوُر الرَّ
خود سـتم كـردم. مرا  بيامـرز و خدايـش بيامرزيد. 
زيـرا آمرزنـده و مهربـان اسـت.« و در جايـی ديگر 

نزديـك بود موسـی خشـونت گذشـته را تكـرار كند؛ آنگاه بـه او چنين 
گفتنـد: » إِْن ُتِريـُد إاِلَّ أَْن تَُكـوَن َجبَّاراً ِفـي اأْلَْرِض َو َما ُتِريُد أَْن تَُكوَن 
ِمـَن الُْمْصلِِحيـَن )17( ]اى موسـی[ اراده كـرده اى در ايـن سـرزمين 
جبـار باشـی و نمی خواهـی از مصلحان باشـی.« الزمـه مصلح بودن، 
تسـاهل و بردبـارى اسـت و بـا ارعـاب و خشـونت نمـی تـوان هيـچ 
منطقـی را حاكـم كـرد و اگـر خشـونت كارسـاز بـود، انبيـاء نخسـتين 
كسـانی بودنـد كـه ايـن راه را میپيمودنـد. در تعاليـم دينـی آنـگاه 
مردمـان بـه خيـر اميـدوار و از شـر در اماننـد كه خشـم ها فرو نشـانده 
شـود و فيـض بـه جاى غيـض نشـيند: » ... مكظوما غيظـه الخير منه 
مأمـول و الشـر منـه مأمون)18(؛ غيظش فرو نشـانده اسـت؛ بـه خير او 
اميـد مـی رود و از شـرش ايمنـی حاصـل اسـت.«. يكـی از درس هاى 
اخالقـی كـه تعاليـم اسـالمی، در اخـالق عملـی، بـه ما می دهـد اين 
اسـت كـه: اگر كسـی با شـما بدى كـرد و سـيئه اى در جامعه مرتكب 
شـد جـزاى او همـان اسـت ونه بيشـتر؛ اما اگر گذشـت پيشـه سـازيد 
َئٌة ِمْثُلَهـا َفَمـْن َعَفـا َو أَْصلَـَح َفَأْجُرُه  َئٍة َسـيِّ بهتـر اسـت: » َو َجـَزاُء َسـيِّ
َعلَـی اهللِ )19( جـزاى هـر بـدى بـدى اسـت همانند آن. پس كسـی كه 
عفـو كنـد و آشـتی ورزد مـزدش با خداسـت.« سـعدى با الهـام از اين 

آيـه می گويـد:
بدى را بدى سهل باشد جزا

 اگر مردى احسن الی من اساء
قـرآن ايـن برخـورد مـدارا گونـه را حتـی بـا اهـل كتـاب، بويـژه 
بـا بـی دينـان، توصيـه می نمايـد. در سـوره كافـرون خطـاب بـه كفار 
می فرمايـد: » لَُكـْم ِديُنُكـْم َو لِـَي ِديـِن«و در جـاى ديگـر می فرمايد: 
ـاَلَم لَْسـَت ُمْؤِمنـًا )20(، و كسـی  » َو اَل تَُقولُـوا لَِمـْن أَلَْقـی إِلَْيُكـُم السَّ
كـه بـا شـما از در تسـليم ]و اسـالم[ وارد شـود، نگوييـد كـه مومـن 
نيسـتی.« در آيـه ديگـر بـراى اينكـه پراكندگی هـاى خشـونت  را از 
جامعـه جمـع كنـد و تشـتت ها را بزدايـد، بـا كمـال تسـاهل همـه را 
بـه گـرد يـك كالم ]توحيـد[ می خوانـد: » ُقْل َيـا أَْهـَل الِْكَتـاِب تََعالَْوا 
إِلَـی َكِلَمـٍة َسـَواٍء بَْيَنَنـا َو بَْيَنُكـْم أاَلَّ نَْعُبـَد إاِلَّ اهلل َو اَل نُْشـِرَك بِِه َشـْيئًا 
َو اَل َيتَِّخـَذ بَْعُضَنـا بَْعضـًا أَْربَابـًا ِمـْن ُدوِن اهللِ َفـإِْن تََولَّْوا َفُقولُوا اْشـَهُدوا 
ا ُمْسـلُِموَن )21(، بگـو اى اهـل كتـاب بياييد بر سـر سـخنی كه بين  بَِأنَـّ
ما و شـما يكسـان اسـت بايسـتيم كـه جز خداونـد را نپرسـتيم و براى 
او هيـچ گونـه شـريكی نياوريـم و هيـچ كـس از مـا ديگـرى را بـه 
جـاى خداونـد به خدايـی نگيرد و اگر رويگردان شـدند، بگويند شـاهد 
باشـيد كـه مـا فرمانبرداريـم.« و از آنهـا مهـم تـر آيه اى كـه همگان 
را بـه نيكـي و مدارايی نسـبت به غيرمسـلمانان دعـوت می نمايد:» الَّ 
ِرُجوكُم مِّن  يـِن َو لَـْم يُخْ َيْنَهئكـمُ ُ اهلُل َعـنِ الَِّذيـنَ لَـْم ُيَقاتُِلوُكْم فِی الدِّ
ـبُّ الُْمْقِسـِطيَن )22(،  ـْم إِنَّ اهلَل يُحِ وُهـْم َو ُتْقِسـُطواْ إِلَيْهِ ِدَياِرُكـْم أَن تَبَرُّ
خداونـد شـما را از نيكـی كردن و رعايت عدالت نسـبت به كسـانی كه 
در راه ديـن بـا شـما پيكار نكردنـد و از خانـه و ديارتان بيـرون نراندند 
نهـی نمی كنـد؛ چرا كه خداونـد عدالت پيشـگان را دوسـت دارد.« اين 
آيـات و مانند آن، نشـان دهنده اين اسـت كه تسـاهل در امـر اعتقاد و 
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آييـن يـك ارزش اخالقـی تلقی می شـود؛ مـادام كه فتنه هايـی جامعه 
را تهديـد نكنـد، در غيـر ايـن صـورت » غلظـت« تـا حـد رفـع فتنـه 

امـرى ضـرورى خواهـد بود. 

تساهل در حوزه فرهنگ
ضـرورت تسـاهل در حـوزه فكـر و فرهنـگ از دير زمـان، عرصه 
جنـگ و جـدال بـوده اسـت. برخـی از متفكـران، هم در اسـالم و هم 
در مسـيحيت، بـر ايـن اصـل پـاى می فشـردند كـه فكـر، در انحصار 
گروهـی از انسـان ها اسـت و فرهنـگ جامعـه بايـد در حصـار خاصـ  
كـه سـاختارش به دسـت اربـاب قدرت اسـتـ  قرار گيـرد، در غير اين 
صـورت هجمـه فرهنگـی خواهد بـود. در اينجا بـه نحو اجمال اشـاره 
خواهـم كـرد كـه رشـد و پويايـی فرهنگ هـا در تعاطـی و دادوسـتد 
افـكار بـوده اسـت و هيچ فرهنگـی در حصـار مخصوصی بـه بالندگی 
نرسـيده اسـت. از سـاير فرهنگ هـا كـه بگذريـم، فرهنـگ اسـالمی 
عالـی تريـن نمونـه بـراى ايـن ادعاسـت. بالندگـی تمدن اسـالمی از 
نقطـه اى آغـاز شـد كه متفكـران اسـالم، در برهه اى از تاريـخ، افكار 
مخالفـان خـود را برتافتنـد و بـا آنها به گفـت و گو نشسـتند و راه هاى 
تهديـد و توبيـخ بـه غير خود را بسـتند و فرمـوده پيامبر)ص(:»الحكمة 
ضالـة المومـن «را بكارگرفتنـد و جـدال احسـن كه دعـوت قرآنی بود: 
» اْدُع إِلـی َسـِبيِل َربِّـَك ِبالِْحْكَمـِة َو الَْمْوِعَظـِة الَْحَسـَنِة َو َجاِدلُْهـْم ِبالَِّتـی ِهَی 
َأْحَسـُن«)23( را بنمايـه دادوسـتدهاى فرهنگـی قرار دادنـد و اگر فكري 
را باطـل مـي دانسـتند با قاعـده: » اْدَفـْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسـُن َفـإَِذا الَِّذي 
ُه َولِـيٌّ َحِميٌم )24(، سـيئه را به بهترين شـيوه  بَْيَنـَك َو بَْيَنـُه َعـَداَوٌة َكَأنَـّ
دفـع كـن آنـگاه خواهـی ديـد كـه دشـمنت، دوسـت همدل تو شـده 

اسـت« پاسـخ می دادند.
در اينجـا می خواهـم يكـی از پرسـش هاى صـدر مقالـه را پاسـخ 
دهـم كـه آيـا تسـاهل قرآنـی در تاريـخ اسـالم تحقـق يافته اسـت و 
يـا كاربـرد خشـونت بيشـتر بـوده اسـت؟ شـك نيسـت اگـر در قرون 
نخسـت مـداراى قرآنـی نبـوده و خشـونت و نابردبـارى جـاى رأفت و 
بردبـارى را گرفتـه بـود، دروازه هاى ديگر كشـورها به روى اسـالم باز 
نمـی شـد و مسـلمانان در حصـار حجـاز می ماندنـد و تمدن اسـالمی 
بـه بـار نمی نشسـت، ولـی با كمال تاسـف ديـرى نپاييد كه خشـونت 
جـاى تسـامح وتسـاهل را گرفت وداسـتان ”محنت“ يـا تفتيش عقايد 
جـزو سياسـت خليفـه عباسـي گشـت. ماليـان دربـارى جنگ ِقـَدم و 
حـدوث قـرآن را پيش كشـيدند و راه براى انديشـيدن بـه خاطر ترس 
و تهديـد مسـدود شـد و افـول آفتاب تمدن اسـالمی را باعث گشـت. 
قرن هـاى چهـارم و آغـاز قـرن پنجم تعصبـات مذهبی فراگير شـد؛ از 
سـويی بيـن شـيعه و كراميه در نيشـابور اختالف سـختی بـروز كرد و 
فقيهـان و فيلسـوفان يكديگـر را برنتافتنـد كـه گاه به تهديد و كشـتار 
انجاميـد. تأسـف اينكـه حكومت هـا خـود را در ايـن درگيرى هـا وارد 
كردنـد و بـا همدسـتی فقهـا كسـانی را كـه با آنهـا هم عقيـده نبودند 
بـه تكفير و الحاد متهم كردند.)25( متاسـفانه كالم اسـالمی كه اسـاس 
و مايه فرهنگ اسـالم اسـت تاريخ خونين دارد و ريشـه تكفير و الحاد 

از آنجـا ناشـی می شـود و بايـد گفـت بارزتريـن دشـمن عقـل و فكـر 
تاريـخ گذشـته مـا، اسـتبدادهاى فرهنگـی بـوده اسـت كـه به شـكل 
ديـن بـروز كـرده اسـت و مسـتبدان دينـی سـعی می كرده انـد علـم و 
عقـل و حقيقت را در اسـتخدام خـود در آورده و ابـزار خودكامگی هاى 
خـود كننـد. اينـان بـر ايـن بوده اند تـا حقيقتی كـه انبيا بـر آن مبعوث 
گشـته انـد، يعنـی حيـات عقـل را، از ريشـه بخشـكانند. در ايـن مقال 
نمـی تـوان بـه تمامی رويدادهـاى تاريخـی ادعاى فـوق پرداخت ولی 
» آب دريـا را اگـر نتـوان چشـيد / پـس بـه قدر تشـنگی بايد چشـيد«

در قـرن دوم هجـرى كـه بحـث » اختيـار انسـان« در برابر   .1
» جبريـه« درگرفـت و طرفدارانـی پيـدا كـرد، غيـالن دمشـقی را بـه 
جـرم دفـاع از آزادى انسـان بـه فتـواى فقيـه زمـان، امـام اوزاعـی، و 
بـه دسـتور خليفـه وقـت، هشـام بـن عبـد الملـك، بـه دار آويختند و 
نخسـتين سـنگ بنـاى خشـونت در تاريـخ كالم دينـی را پـی نهادنـد. 
داسـتان » محنت« كه اشـاره شد، از داسـتان هاى رنج آور و   .2
دردنـاك تاريخ اسـالم اسـت كه به دسـت معتزليان كه بـه عقلگرايان 
اسـالم مشـهور هسـتند، بـه وجـود آمـد. محنـت از مـاده محـن و به 
معنـاى رنـج اسـت و بـه معنـاى » تفتيش عقايد« می باشـد. در سـال 
218 خليفـه عباسـی )مامـون( بـه دسـتيارى احمـد بـن ابـی داود و 
مشـاوران معتزلـی ديگـر خـود دسـتور داد هركـس قايـل بـه قدمـت 
قـرآن اسـت از حقـوق انسـانی محـروم می باشـد و افرادى حـق دارند 
در حكومـت راه يابنـد كـه قـرآن را امـرى حـادث بداننـد. حـال چـرا 
معتزلـه تلـه خشـونت را گذاشـتند؟ زيـرا خـود در زمـان امويـان مورد 
آزارهـاى فراوانـی قـرار گرفتنـد و بـا روى كارآمـدن عباسـيان و نفوذ 

اصحـاب عقلگرا در دربار عباسـی بناى تقاص را گذاشـته و خشـونتی 
را پيشـه كردنـد كه پيش از آن دشمنانشـان پيشـه كـرده بودند. امثال 
احمـد بـن حنبـل )241-164( را بـه جـرم اينكـه چون افـكار كالمی 
مـورد پسـند حكومـت را قبـول نداشـت، با غـّل و زنجير پيـش مامون 
كـه در شـام بـود، روانـه كردنـد و بعـداً بـراى اينكـه بـر عقيـده خـود 
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را  او  خليفـه،  عمـال  می كـرد،  پافشـارى 
فقهـاى  اينكـه  شـگفت  زدنـد.)26(  تازيانـه 
حنفـی نيز از ايـن كارها حمايـت می كردند. 
چنانكـه خـود حنبلی هـا نيز در زمـان طغرل 
بيـك از سـلجوقيان بـا متكلمـان اشـعرى 
چنيـن معاملـه سـختی را در پيـش گرفتند. 
داسـتان تفتيـش منازل بـه دسـت حنابله و 
سـختی گرفتـن بـر اهـل اعتـزال و صـدور 
فتواهـاى سـخت، مخصوصـًا از جانـب امام 
احمـد بـن حنبـل بـر معتزليـان، بـر كسـی 

نيسـت.)27(  پوشيده 
اگـر در تاريخ اسـالم، امتحـان تفتيش 
عقايـد )محنـه( نمـی گذاشـتند و همچنـان 
كـه در قـرن دوم هجـرى، كـه از قرنهاى 
درخشـان اسـالم اسـت و حضـرت صـادق 
)ع( بـا پيـروان اديـان و حتـی اهـل الحـاد 
بـا  و  می كـرد  برخـورد  مـدارا  طـور  بـه 
تسـامح قرآنـی عقايـد دينـی را بـه بحـث 
می گذاشـت رفتـار می شـد، تاريـخ فرهنگ 
و عقايـد اسـالمی خيلـی از اين بالنده تر می شـد. البته شـيعه در تاريخ 
داراى قـدرت سياسـی نبـوده اسـت و در روزگار صفويـه هم كه شـيعه 
صاحـب قـدرت شـد از نظر تسـامح و مـدارا، تاريخ خوب و درخشـانی 
نـدارد. شـاه اسـماعيل صفـوى، نخسـتين بانـی جنگ هـاى مذهبـی، 
نزديـك چهـل هـزار نفـر را در تبريـز بـه خاطـر عقيـده می كشـد و 
جنگ هـاى شـيعه و سـنی بـه اوج خونريزى می رسـد. شـاه اسـماعيل 
نـه تنهـا سـنی كشـی را در قلمـرو خـود با شـقاوت كـم نظيـرى برپا 
كـرد؛ بلكـه از آن طـرف موجـب كشـتار بی رحمانـه شـيعيان درخارج 
از قلمـرو خـود و در حكومـت عثمانـی شـد. بنـا بـه روايت طبـرى در 
زمـان »واثـق«، رومی هـا سـه هزار اسـير مسـلمان داشـتند و از حاكم 
اسـالمی می خواسـتند تـا اسـرا را بـه مبادلـه بگذارنـد؛ تفتيـش گـران 
اسـالمی جريـان »محنـه« را بـه اجرا گذاشـته و گفتند بايد از اسـيران 
مسـلمان امتحـان گرفـت؛ يكی اينكه آيـا قرآن حادث اسـت يا قديم؟ 
و دوم اينكـه آيـا خداونـد در قيامـت قابل رويت اسـت؟ اگر بر اسـاس 
اعتقـاد معتزلـه پاسـخ می دادنـد مسـلمان شـناخته می شـدند، در غيـر 
ايـن صـورت او را بـه عنـوان مسـلمان نمـی پذيرفتنـد. اساسـًا هرگاه 
ديـن در دسـت حاكمان متعصـب بوده و سياسـتمداران جامعه، متوليان 
عقيـده مـردم بـوده انـد، حوزه هـاى سـماحت بـه تله هـاى خشـونت 
تغييـر می كـرده اسـت. چـرا كه قدرت، تسـامح بـردار نيسـت و تحمل 
عقايـد ديگـر را بـر نمـی تابـد و تـالش می كند تـا عقايد مورد پسـند 
حاكميـت را بـر مـردم تحميـل كنـد. و ايـن زيـان بزرگـی اسـت كـه 
دامنگيـر اديان بوده اسـت. سـعدي )عليـه الرحمه( از مغزهـاي خالی از 

تحمـل حاكمـان چنيـن يـاد می كنـد و انـدرز می دهـد:

سر پر غرور از تحمل تهی          حرامش بود تاج شاهنشهی
گنه بود مرد ستم كاره را           چه تاوان زن و طفل بيچاره را

نظركن بر احوال زندانيان           كه ممكن بود بی گنه در ميان
بينديش از آن طفلك بی پدر             و زآه دل دردمندش

حذربسا نام نيكوى پنجاه سال    كه يك كار زشتش كند پايمال
 شـايد بـه لحـاظ ايـن زيان هـاى بـزرگ بوده اسـت كـه خداوند 
همـواره پيامبـر را هدايـت می كـرد تـا بـا جباريـت و قهاريـت، عقيده 
اى را بركسـی تحميـل نكنـد و بـا فروتنـی و خفـض جنـاح، مـردم را 
بخوانـد: » َو اْخِفـْض َجَناَحـَك لَِمـِن اتََّبَعـَك ِمـَن الُْمْؤِمنِيـَن )28(، بـال 
خويـش را بـراى مؤمنانـی كه از تـو پيروى مـي كنند بگسـتر.« ؛ » َو 
اْخِفـْض َجَناَحـَك لِلُْمْؤِمنِيـَن )29(، و در برابـر مؤمنـان فروتن باش.« ؛ » 
ْفـَح الَْجِميـَل )30(، راه گذشـت و گشـاده رويـی پيش گير.«  َفاْصَفـِح الصَّ
ايـن ارشـادها و هدايت هـاى الهـی بـراى ايـن اسـت كـه نمـی توان 
بـا ريسـمان حكومـت، عقايـد مـردم را اندازه گيـرى كرد و با شـاقول 
سياسـت، افـكار را تـراز كـرد. تكثرگرايی و حق انتخـاب آزاد، از حقوق 
طبيعـی افـراد اسـت و عالمـان ديـن بـه عنـوان وارثـان پيامبـر، تنهـا 
رسـالت هدايـت انسـان ها  و ا بـالغ ديـن را بـه عهـده دارنـد: » َو َمـا 
ُسـوِل إاِلَّ الَْبـاَلُغ الُْمبِيـنُ «)31( قائمـه ايمان انسـانها عشـق به  َعلَـی الرَّ

خداونـد اسـت و بس: 
ما ملك عافيت نه به لشكر گرفته ايم

   ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ايم
تا سحر چشم يار چه بازى كند كه باز

   بنياد بر كرشمه جادو نهاده ايم) حافظ(

پانوشتها:
1. بعثنـی بالحنيفـة السـمحة السـهله، بحاراالنـوار، ج 22، ص 264. / 2. حـج، 
78./ 3. تفسـير الميـزان، ج 14، ص 12./ 4 . كهـف، 88-86./ 5 . الميـزان، ج 13، 
ص 362.   6 . ر.ك: نامـه فرهنـگ، ش 28، ص 66./ 7 . ر.ك: احتجاجات طبرسـی./ 
8 . توبـه، 73./ 9 . آل عمـران، 159./ 10. الك و ...، خداونـدان سياسـی، ص 273 و 
مقصـود فراسـتخواه، دين و جامعـه، ص 216./ 11 . آل عمران، 20./ 12 . مائده، 92./ 

13. طـه، 44./ 14. غافـر، 26./ 15. طـه، 63./ 16. قصـص، 15./ 17. قصـص، 19.   
18. نهـج البالغـه، خطبـه همـام/ 19 . شـورى، 40./ 20 . نسـاء، 94./ 21 . آل 
عمـران، 64./ 22. ممتحنـه، 8./  23. نحـل،125./  24. فصلـت، 34./ 25. ر.ك: تاريخ 
ادبيـات، تاريـخ ذبيـح اهلل صفـا، ج 1، ص 236./ 26. ر.ك: خانـدان نوبختـی، ص 45، 
بـه نقـل از تاريـخ بغـداد، ج 5، ص 177./ 27 . تاريـخ ادبيـات، صفـا، ج 1، ص 239./ 

28. شـعراء، 215./ 29 . حجـر، 88./ 30.  حجـر، 85./ 31 . عنكبـوت، 18.

رشدوپویاییفرهنگها
درتعاطیودادوستدافکاربوده
استوهیچفرهنگی
درحصارمخصوصیبهبالندگی
نرسیدهاست.
ازسایرفرهنگهاکهبگذریم،
فرهنگاسالمی
عالیتریننمونهبرایاینادعاست.
بالندگیتمدناسالمیازنقطهای
آغازشدکهمتفکراناسالم،
دربرههایازتاریخ،
افکارمخالفانخودرابرتافتند
وباآنهابهگفتوگونشستند
وراههایتهدیدوتوبیخ
بهغیرخودرابستند.



/  مرداد و شهریور 94 27

احمد حیدری
 )پژوهشگر دینى(

معنا و مفهوم مدارا
مدارا از ريشه »َدَرَء يا َدَرَى« به معناى مالطفت و نرمی كردن است)1( و اين مالطفت و نرمی كردن، نوعی 
مكر عاقالنه براى دفع دشمن و در امان ماندن از آسيب او )يقال: »َداَرأُْتهُ «- بهمز و بدونها-: اتقيته( )2( يا جلب 
مودت و محبتش می باشد)3(. در لسان العرب آمده است آنان كه مدارا را به معناى نرمی و رفتار پرهيزگرانه از شر 
دشمن معنا كرده اند، آن را از »درء« به معناى دفع گرفته و آنان كه مدارا را نوعی مالطفت فريب دهنده براى 
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در امان ماندن از شّر دشمن گرفته اند، آن را از ريشه 
»درى« به معناى مكر دانسته اند)4(. صاحب التحقيق به 
او را بازى  اللغه آورده: »َدَريُتُه« يعنی  از مقاييس  نقل 
ِريَّه« به شترى گويند كه شكارچی پشت آن  دادم و »الدَّ
خود را پنهان می كند تا به نزديكی صيد برسد و ناگهان 
آن را با تير بزند)5(.  بنابراين »مدارا« در لغت، رفتارى 
تدبيرگرانه و سياستمدارانه است كه شخص با دشمنان 
خود پيش می گيرد تا با كمترين هزينه از شّر آنان در 
خورده  فريب  احيانا  و  ناآگاه  دوستان  با  يا  بماند  امان 
فاصله  و  نفرت  مانع  تا  می گيرد  پيش  خود  عاصی  و 
گرفتنشان شود و دشمنی پيش آمده را به دوستی بدل 
سازد. طبيعی است كه در اين رفتار بايد مالطفت و ريزه 
كارى هاى دقيقی وجود داشته باشد تا طرف مقابل را 
بدون اين كه متوجه شود، جذب كند و مانع فاصله گرفتنش شود و از 
اين رو آن را با »ختل« و فريب دهندگی همراه شمرده اند و به نوعی 
به  را  مدارا  جمله اى  در  علی)ع(  امام  است.)6(  دوستی  با  دشمنی  دفع 
َو  الَْعِمَدةُ  الْبَِكاُر  ُتَداَرى  أَُداِريُكْم َكَما  زيباترين وجه تبيين می كند: »َكْم 
الثَِّياُب الُْمَتَداِعَيُة«)7( »بِكار« جمع »بِكر« به معناى شتر جوانسال است و 
» الَْعِمَدة« به شترى گويند كه كوهانش از بس سوار شده  و بار كشيده اند، 
از درون عفونی شده ولی ظاهرش سالم است ولی با كمترين ضربه، اين 
عفونت به بيرون راه باز كرده و جارى می شود و مدارا با اين شتر يعنی 
بايد چنان با آن مالطفت كرد و رعايت نمود كه در عين كاركشيدن، 
اين ضربه به كوهان وارد نشود و جراحتش سر باز نكند و آشكار نگردد. 
مثال ديگرى كه امام)ع( مطرح می كند، لباس كهنه و پوسيده است كه 
با كمترين فشار پاره می گردد و مداراكننده بايد در عين استفاده از اين 
لباس، چنان به آرامی و نرمی آن را بپوشد و استفاده كند و از تن درآورد 
كه پاره نگردد. غايت و مقصد مداراكننده دفع دشمنی با كمترين هزينه 
و جلب دوستی و رفع كدورت ها است كه مقصدى معقول و رحمانی 
می باشد. بنابراين مدارا يعنی تحمل مخالفت ها و تأنّی در توسل به قهر 
و سعی و كوشش در جذب افراد و بازداشتن آنان از اقدام براندازى عليه 
حكومت، بدون توسل به قهر و سركوب آنان می باشد. آيه زير دستور 
مدارا را به بهترين وجه به تصوير می كشد: »اْدَفْع بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا 
اها إاِلَّ الَّذيَن َصَبُروا َو  الَّذي بَْيَنَك َو بَْيَنُه َعداَوةٌ َكَأنَُّه َولِيٌّ َحميٌم َو ما ُيلَقَّ
اها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظيٍم؛)8( بدى را با نيكی دفع كن، ناگاه )خواهی  ما ُيلَقَّ
ديد( همان كس كه ميان تو و او دشمنی است، گويی دوستی گرم و 
صميمی است! اّما جز كسانی كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام 
نمی رسند، و جز كسانی كه بهره عظيمی )از ايمان و تقوا( دارند به آن 
نايل نمی گردند!«غايت مداراى دينی دفع دشمنی و تبديل آن به دوستی 
و راهكار آن برخورد دوستانه و چشم پوشی از بدى و دشمنی است و 
چنين رفتارى به موتور محركه قوى ايمانی محتاج است. كسی كه حظ و 
بهره عظيمی از ايمان نداشته باشد، نمی تواند جفاى دشمنان و مخالفان 
را بر خود هموار ساخته و خود را از مقابله بدى به مثل يا بدتر از مثل 

نگه داشته و به مقابله بدى با خوبی وادارد. به همين دليل قرآن در مدح 
 ... الَّذيَن  لْباِب  اأْلَ أُولُوا  ُر  َيَتَذكَّ صاحبان عقل و درايت می فرمايد: »إِنَّما 
ا َو َعالِنَيًة  ا َرَزْقناُهْم ِسرًّ الةَ َو أَنَْفُقوا ِممَّ َصَبُروا ابْتِغاَء َوْجِه َربِِّهْم َو أَقاُموا الصَّ
عقل  صاحبان   ... اِر؛)9(  الدَّ ُعْقَبی  لَُهْم  أُولئَِك  َئَة  يِّ السَّ بِالَْحَسَنِة  َيْدَرُؤَن  َو 
براى رضاى خدا صبر و تحمل پيشه می كنند و نماز به پا می دارند و از 

روزيشان انفاق می كنند و بدى را با نيكی دفع می نمايند ...«.

تفاوت مدارا با سازشکاری
با مخالفان است.  بدون ترديد مدارا غير از سازشكارى و مصانعه 
»مصانعه« دست كشيدن از بعضی اصول، يا براى كسب منافع شخصی 
با  او  كردن  همراه  و  دين  به  مخالف  جذب  براى  يا  است  گروهی  و 
مسلمين؛ در صورت اول چون هواى نفس و منافع فردى و گروهی در 
كار است، قطعا كارى شيطانی است و از ساحت رسول به دور است اما در 
صورت دوم گرچه سود شخصی دركار نيست و سود دين و مردم مدنظر 
است، ولی چون با زير پا نهادن حدود دين است، خداوند با سخت ترين 
وجه آن را نهی می كند: »َو إِْن كاُدوا لََيْفتُِنونََك َعِن الَّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك 
لَِتْفَتِرَي َعلَْينا َغْيَرُه َو إِذاً اَلتََّخُذوَك َخلياًل َو لَْو ال أَْن ثَبَّْتناَك لََقْد ِكْدَت 
ُثمَّ  الَْمماِت  َو ِضْعَف  الَْحياةِ  َذْقناَك ِضْعَف  أَلَ اِذاً  َقلياًل  َشْيئاً  إِلَْيِهْم  تَْرَكُن 
ال تَِجُد لََك َعلَْينا نَصيراً؛)10( نزديك بود آنها تو را )با وسوسه هاى خود( 
از آنچه بر تو وحی كرده ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهی و 
در آن صورت، تو را به دوستی خود برمي گزينند! و اگر ما تو را ثابت 
قدم نمی ساختيم )و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودى(، 
نزديك بود به آنان تمايل كنی. اگر چنين می كردى، ما دو برابر مجازات 
)مشركان( در زندگی دنيا، و دو برابر )مجازات( آنها را بعد از مرگ، به تو 
می چشانديم سپس در برابر ما، ياورى براى خود نمی يافتی!« بنابراين 
اگر به هدف بهره بردارى شخصی و رسيدن به خواسته هاى درونی و 
حفظ مقام و موقعيت گذشت كردى، اين مداهنه است. اما در صورت 
دوم، اگر به هدف سالم ماندن دين و اصالح مخالف، از خطاى او چشم 
پوشيدى و جفاى او را تحمل كردى، اين مدارا است. مداراكننده به هيچ 
بيان و  از  با خودش،  او  قانع كردن مخالف و همراه كردن  براى  وجه 
عمل به حق دست نكشيده، به سوى ظلم و باطل متمايل نمی گردد و 
آن را حق جلوه نمی دهد. امام علی)ع( در ابتداى خالفت از جانب بعضی 
دوستان به مصانعه و كنارآمدن با مخالفان فراخوانده شد و افرادى از 
فرمانداران بی كفايت و بی صالحيت  تغيير  از  ايشان خواستند كه فعال 
عثمان دست بدارد، در تقسيم بيت المال مطابق سيره گذشتگان عمل 
و بعضی مدعيان را از خالفت سهم دهد ولی اجابت اين دلسوزى ها به 
معناى دست كشيدن از حق، ارتكاب ظلم و پذيرفتن موقت باطل بود كه 
حضرت، ضمن رد اين پيشنهادها فرمود: »من نمی خواهم با ستمكارى 
پيروز گردم«)11( يعنی پرداخت بيشتر به اشراف، اجرا نكردن حدود بر 
دادن  عقيل(،  تقاضاى  )مثل  خويشاوندان  به  بيت المال  پرداخت  آنان، 
منصب به افراد بی لياقت )مثل گماردن طلحه و زبير و ابقاى معاويه( و ... 
ظلم و ستم است و من نمی خواهم هيچ گاه با ستمگرى پيشرفت كنم. در 
زمان رسول خدا زن يكی از اشراف دزدى كرد، بعضی اصحاب پادرميانی 
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به  شوند  مانع  او  بر  حّد  اجراى  از  تا  كردند 
محترم  فاميل  از  زن  اين  كه  استدالل  اين 
و مشهورى است و با اجراى حد آبروى او و 
خانواده اش ريخته می شود. رسول خدا ضمن 
رد پيشنهاد آنان با قاطعيت تمام اعالم كرد 
اگر دخترم فاطمه مرتكب چنين خالفی شود، 
حد بر او جارى خواهم كرد و هشدار داد كه 
امت هاى قبل از شما به اين جهت مشمول 
وقتی شريف  كه  واقع شدند  عذاب هالكت 
تحمل  از  می گرديدند  جرم  مرتكب  زادگان 
مجازات معاف می شدند ولی ضعيفان را كيفر 
كمترين  پرداخت  يعنی  مدارا  می كردند!)12( 
به  معاند  تبديل  و  دشمن  دفع  براى  هزينه 
مخالف و مخالف به موافق. مدارا يعنی تحمل 
از سركوب  جور و ستم مخالف و خوددارى 
او  هدايت  به  اميد  كه  مادامی  او  قهرآميز 
هست. در مدارا سخن از پرداخت رشوه مالی 
از اجراى حدود و  و منصبی، دست كشيدن 
احكام، بی توجهی به مقدسات و ارزش ها و 
تأنّی  تحمل مخالف و  بلكه صرفاً  نيست   ...
در دست بردن به شمشير است. مدارا با اهل 
بودن  باطل  اعالم  ضمن  يعنی  اديان  ديگر 
باور و راه و روششان، با خود آنان مسامحه 
كردن و برخورد همراه با سعه صدر، گذشت 
و تحمل داشتن است و به تعبير ديگر، »مدارا 
اعتقادات«)13(.  با  نه  است،  اعتقادورزان  با 
برتراند راسل در مورد مداراى پيامبر با اهل 
نه تشكيالت  پيامبر اسالم  اديان می نويسد: 
انگيزاسيون )تفتيش عقايد( اروپا را به وجود 
آوردند و نه سياه چاله هاي آن را كه در قرون 

وسطا رايج بودند.)14( 

مدارا به مثابه فضیلتى اخالقى
كه  تبيينی  به  توجه  با  مؤمنانه  مداراى 
به  و  اخالقی  فضيلتی  هم  گرفت  صورت 
نتيجه مجموعه اى  بيان دقيق تر محصول و 
از فضايل اخالقی است و هم راهكارى براى 
رابطه با مخالفان. براى مدارا، شخص بايد از 
فضايلی مانند فروتني، انسان دوستی، بردباري 
و خويشتن دارى، دوري از كينه توزي، ترك 
ستيزه جويي، آسان گيري، مقابله به بهتر يا به 
مثل با خوبی ها و مقابله به خوب با بدى ها، 
و ... بهره مند باشد تا بتوان جور مخالفان را 

تحمل كند و مقابله ننمايد و با اين تحمل هم 
امان  را در  بيشتر، خود و جامعه اش  از ضرر 
بدارد و هم بتواند مخالفش را جذب كند. در 
ضمن، مدارا راهكار مقابله با مخالفان آگاه و 
است؛  بيشتر  برآيند  و  كمتر  هزينه  با  ناآگاه 
از اين رو خداوند متعال خطاب به پيامبرش 
فضايلی كه او را به مدارا سوق داده را عنايت 
با  مدارا  بر  همچنان  و  می شمارد  او  بر  خدا 
مردم و اصحابی كه به طور طبيعی قصور و 
تقصيرهايی داشته و خواهند داشت، تشويق 
لَْو  َو  لَُهْم  لِْنَت  ِمَن اهللِ  َرْحَمٍة  می كند: »َفبِما 
َحْولَِك  ِمْن  وا  اَلنَْفضُّ الَْقلِْب  َغليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت 
ِفي  شاِوْرُهْم  َو  لَُهْم  اْسَتْغِفْر  َو  َعْنُهْم  َفاْعُف 
اهلَل  إِنَّ  اهللِ  َعلَی  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفإِذا  ْمِر  اأْلَ
لين؛ )15( به )بركت( رحمت الهی،  ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّ
در برابر آنان ]مردم [ نرم )و مهربان( شدى! 
اطراف  از  بودى،  سنگدل  و  خشن  اگر  و 
ببخش  را  آنها  پس  می شدند.  پراكنده  تو، 
با  كارها،  در  و  بطلب!  آمرزش  آنها  براى  و 
تصميم  كه  هنگامی  اما  كن!  مشورت  آنان 
كن!  توكل  خدا  بر  و(  باش!  )قاطع  گرفتی، 
اين  دارد«.  دوست  را  متوكالن  خداوند  زيرا 
به  ناظر  و  شده  نازل  احد  جنگ  از  بعد  آيه 
سستی و قصور و تقصيرى بود كه از جماعت 
مسلمانان سر زد و به شكست احد منجر شد. 
خداوند در اين آيه خطاب به پيامبرش نرمی 
با آنان را رحمت خدا بر او می شمارد كه اگر 
تنها  را  او  و  می شدند  پراكنده  يارانش  نبود، 
ايشان  به  راهكار  عنوان  به  بعد  می گذاردند. 
دستور می دهد كه از خطاى آنان چشم بپوش 
و برايشان طلب آمرزش كن و در امور آينده 
از مشورت  بعد  آنان مشورت نما و  با  كشور 

وقتی تصميم گرفتی، بر خدا توكل كن. 
زمانی  اخالقی  فضيلت  عنوان  به  مدارا 
معنا پيدا می كند كه فرد به گونه مشروع در 
قدرت بوده، با توسل به زور بتواند به اهداف 
خود  سرجاى  را  خود  مخالفان  و  برسد  خود 
نشانده، يا به اطاعت وادارشان سازد؛ ولی به 
جهت فضايل اخالقی و نفسانی پيش گفته 
به خود اجازه اعمال قدرت ندهد و با تحمل 
از اعمال قدرت، مدارا پيشه  و خودنگه دارى 
سازد. ولی اگر قدرت نداشته باشد، يا قدرتش 

فضايل  از  ناشی  انگيزه اش  و  نبوده  مشروع 
پيدا  موضوعيت  مدارا  نباشد،معناى  اخالقی 
نمی كند. چنانچه رسول خدا در دوران حضور 
در مكه، تحت ظلم و ستم مشركان قريش 
بود و معدود يارانش نيز به شدت مورد قهر و 
هجوم و ستم بودند ولی ايشان می ديد مقابله 
با دشمنان و درگير شدن و توسل به زور به 
براى سركوب  به دشمن  بهانه  دادن  معناى 
نداشت  تحمل  جز  چاره اى  و  است  بيشتر 
درگيرشدن  براى  هم  كافی  ُعّده  و  ِعّده  و 
واداشتن  اطاعت  به  و  مخالفان  سركوب  و 
آنان در اختيار وى نبود. اين گونه تحمل، در 
قرار  مدارا  اصطالحی  و  لغوى  تعريف  دايره 
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نمی گيرد. ولی همين تحمل به دو گونه صورت می گيرد، 
تحملی همراه با خشم از ستمگر و بدگويی و نفرين او؛ يا 
تحملی مداراگرانه و همراه با مهر و محبت و حمل كردن 
رفتار دشمن بر جهل و نادانی و تقاضاى هدايت براى 
آنان؛ كه تحمل پيامبر از نوع دوم بود و به همين جهت 
در مواجهه با آزار مشركان در مكه، هنگام شكسته شدن 
دندانش در احد و ديدن جنايات عظيم مشركان در مثله 
كردن عمويش حمزه و به هنگام شنيدن شتم يهوديان 
و مشركان و نادانان، سخنش به درگاه خدا اين بود كه: 
»اللُهمَّ اْهِد َقْوِمي َفإِنَُّهْم اَل َيْعلَُموَن«.)16( مشركان مكه در 
تمام دوران سيزده ساله قبل از هجرت و تا سال هشتم 
هجرى از هيچ گونه آزارى نسبت به او و مؤمنان به او 
دريغ نورزيدند و پيامبر بارها به پيشگاه خدا جهل آنان 
را مطرح كرد و وقتی مكه را فتح كرد، با كرامت همه 
آنان را بخشيد. تاريخ در اين مقطع جريانی را ثبت كرده 
كه نشان از مداراى فوق العاده پيامبر با آنان دارد. بنا بر 
نقل تاريخ به هنگام فتح مكه و ورود پيامبر به شهر، به 
اين هنگام  اذان گفت در  بام كعبه  بر  ايشان بالل  امر 
بزرگان قريش كه با مشاهده قدرت عظيم پيامبر تسليم 
شده بودند، با كمال كينه و نفرت از شنيدن بانگ اذان، 
درگوشی ناخشنودى خود را به هم اظهار می كردند. يكی 
می گفت كاش زمين ما را فرو می برد و ديگرى می گفت 
پدرم را خدا دوست داشت كه او را قبل از شنيدن اين 
بانگ، كشت و...، رسول خدا براى تنّبه آنان حرف هاى درگوشيشان را 
بدانان گوشزد كرد. آنها كه از فاش شدن سخنانشان و برخورد شديد 
پيامبر بيمناك بودند و از همه ترسناك تر ابوسفيان، براى حفظ جان خود 
گفت: اى رسول خدا شما می دانی كه من چيزى نگفتم، اما رسول خدا 
بر خالف انتظار آنان كه خشم و قهر او را می پاييدند، فرمود: »اللُهمَّ اْهِد 
َقْوِمي َفإِنَُّهْم اَل َيْعلَُموَن«.)17( پس انكه همين مشركان سابق كه به ظاهر 
اسالم آورده بودند، همراه با بقيه مسلمان ها در جنگ حنين و هوازن 
را  آنها  تنها همه گذشته  نه  پيامبر  از فتح حنين،  بعد  شركت كردند و 
فراموش كرد كه تمام غنايم چشمگير اين جنگ را بين آنان تقسيم نمود 
و به هر كدام از بزرگان قريش شتران فراوان بخشيد. در همين جريان 
و  پيامبر  بين  انداختن  شكاف  براى  خوبی  بهانه  را  اقدام  اين  منافقان 
يارانش و جداكردن انصار از او تشخيص دادند و كمال استفاده تبليغی را 
براى رسيدن به هدف شومشان از اين واقعه كردند به گونه اى كه عموم 
انصار مساله دار شدند و با خود گفتند پيامبر با ديدن خويشاوندان خويش 
ياران قديمی اش و فداكارى هاى آنان را فراموش كرده است. حضرت 
وقتی اعتراض آنان را كه در گوشه و كنار پچ پچ می كردند شنيد، بزرگان 
انصار را فراخواند و به بهترين وجه رضايتشان را جلب كرد. ابتدا آنان 
را قانع كرد كه نه تنها بر پيامبر مّنتی ندارند كه بايد ممنون ايشان نيز 
باشند، زيرا ايشان بود كه از گمراهی به وادى نور هدايتشان كرد و از فقر 

و نادارى نجاتشان بخشيد و كينه و عداوتی كه بينشان بود را به دوستی 
و محبت بدل ساخت؛ بعد هم فرمود ممكن است به حق بگوييد زمانی 
كه همه تو را دروغگو می شمردند، ما تو را راستگو شمرديم و زمانی كه 
همه تو را خوار و خفيف می كردند، ما يارى ات كرديم و زمانی كه همه 
تو را از خود راندند و آواره كردند، ما پناهت داديم و همه دارايی خود 
را با تو و ياران مهاجر و نادارت تقسيم كرديم، آرى اين گونه بود، اما 
من دنياى بی ارزش را به آنان بخشيدم تا دلهايشان را به اسالم متمايل 
سازم و شما را با اسالمی كه بدان دلبسته ايد، واگذاردم. آيا نمی پسنديد 
كه آنان با گوسفند و شتر بازگردند و شما با محبت پيامبر كه بر شما نثار 
گرديده است؟ به خدا قسم اگر همه مردم از يك طرف روند و انصار از 
طرف ديگر، من با انصار خواهم بود؛ خدايا انصار و ذريه انصار را بيامرز. 
اين سخنان منطقی و مهربانانه پيامبر چنان انصار را قانع كرد و به وجد 
آورد كه اشك شوق برگونه هايشان روان گشت و با فرياد بلند رضايت 
مشتاقانه خود را از تقسيم رسول خدا اظهار كردند.)18( از ديگر مواردى 
كه نمی توان مدارا را فضيلتی اخالقی شمرد زمانی است هم كه حاكمی 
نه به گونه مشروع بلكه با زور و قهر و مكر و ... به قدرت رسيده باشد و 
چون حاكميت خود را در خطر نمی بيند، مداراى با مخالفان را چه بر حق 
يا ناحق باشند، كم هزينه تر می يابد و با مخالفان مدارا می كند. اين نوع 
مدارا نيز فضيلت اخالقی نيست بلكه تاكتيك و سياستی است تا بتواند 

پايه هاى حكومت خويش را مستحكم نمايد.

مدارا در خدمت هدایت
و  انسان ها  و  براى هدايت جامعه  از جمله رسول خدا  و  پيامبران 
خارج كردن آنها از ظلمت جهل، شرك و ظلم به سوى وادى نور، در 
ُلماِت  ُل َعلی  َعْبِدِه آياٍت بَيِّناٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُّ تالشند: »ُهَو الَّذي ُيَنزِّ
النُّور؛)19( او كسی است كه آيات روشنی بر بنده اش ]محمد[ نازل  إِلَی 
می كند تا شما را از تاريكي ها به سوى نور برد«. دغدغه اصلی پيامبر 
هدايت مردم است و هميشه بيمناك است كه مبادا وظيفه هدايتگرى اش 
را به كمال انجام نداده باشد و تاسف هدايت نشدن مردم را می خورد 
به گونه اى كه خداوند او را تسليت گفت كه: »َفلََعلََّك باِخٌع نَْفَسَك َعلی  
آثاِرِهْم إِْن لَْم ُيْؤِمُنوا بِهَذا الَْحديِث أََسفاً؛)20( شايد اگر به اين سخن ايمان 
ايشان  اندوه هالك بسازى.«  از  ايشان  را به خاطر  نياوردند، خويشتن 
مخالفان خود را بيمارانی می ديد كه نيازمند طبيبی دلسوز براى معالجه و 
مداوايند، و سعی بليغ داشت بيمارى هاى روحی و اخالقی آنان را درمان 
و مداوا كند. رسول خدا به عنوان هدايتگر، مدارا را نه وسيله اى براى به 
بند كشيدن و به تسليم واداشتن بلكه وسيله اى براى انتخاب آگاهانه در 
برخورد با گمراهان چموش و سركش در پيش می گيرد و بر جهالت آنان 
چشم می بندد تا قلبهايشان را نرم ساخته براى پذيرش بذر هدايت آماده 
گرداند. روزى عربی بيابانی كه هنوز تربيت انسانی ـ اسالمی نيافته بود، 
در مدينه به محضر پيامبر رسيد و آمرانه و با بی ادبی از ايشان خواست 
كه به او كمك مالی بدهد. پيامبر مقدارى به او كمك كرد و پرسيد: به 
تو احسان و نيكی كردم؟ اعرابی گفت: نه احسان كردى و نه رفتارى 
زيبا داشتی! مهاجران و انصارى كه شاهد واقعه بودند، خشمگين شدند و 

مدارابهعنوانفضیلتاخالقی
زمانیمعناپیدامیکندکه
فردبهگونهمشروعدر
قدرتبوده،باتوسلبهزور
بتواندبهاهدافخودبرسد
ومخالفانخودراسرجای
خودنشانده،یابهاطاعت
وادارشانسازد؛ولیبهجهت
فضایلاخالقیونفسانی
پیشگفتهبهخوداجازه
اعمالقدرتندهدوباتحمل
وخودنگهداریازاعمال
قدرت،مداراپیشهسازد.
ولیاگرقدرتنداشتهباشد،
یاقدرتشمشروعنبودهو
انگیزهاشناشیازفضایل
اخالقینباشد،معنایمدارا
موضوعیتپیدانمیکند.
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در صدد تنبيه اعرابی برآمدند كه پيامبر آنان را منع كرد و به 
منزل رفت و اعرابی را به نزد خود فراخواند و مقدارى ديگر 
به او كمك مالی كرد و از او پرسيد: حاال در حق تو احسان 
فوق العاده  مداراى  و  كريمانه  اخالق  با  كه  اعرابی  كردم؟ 
پيامبر مواجه شده بود، عرض كرد: آرى، خدا تو را از جانب 
اعرابی  به  خدا  رسول  دهد.  خير  جزاى  عشيره ات  و  اهل 
فرمود: اى برادر عرب، دوستان من از برخورد اول تو با من 
خشمگين شده اند و كاش به نزد آنان اين اظهار رضايت را 
می كردى تا كينه آنان زايل می گرديد. اعرابی براى اجابت 
تقاضاى پيامبر با رغبت تمام اعالم آمادگی كرد و در محضر 
و  نمود  اعتراف  پيامبر  اخالق جميل  و  احسان  به  اصحاب 
اصحاب همگی خشنود گرديدند و پيامبر فرمود: مثل من و 
اين مرد و مشابه اش، مثل مردى است كه شترش رميده و 
مردم براى گرفتن شتر رميده هجوم می آورند و او را بيشتر 
از  ملتمسانه  به گونه اى كه صاحب شتر  فرارى می سازند 
آنان می خواهد از گرفتن شترش دست بدارند و خودش به 
را به سوى شتر دراز می گرداند  مهر و مدارا دسته اى گياه 
و بدين گونه شتر رميده اش را جذب و عقال می كند و بر 
آن سوار می گردد. من هم اگر شما را مانع نشده بودم، اين 
مرد را هنگام اظهار بی ادبی به من می كشتيد و روانه جهنم 
می نموديد]در حالی كه من براى هدايت مبعوث شده ام[)21(.  

پا نوشت ها
1.مجمع البحرين ؛ ج 1 ؛ ص137؛ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير ؛ ج 2؛ ص194 . /2. مجمع البحرين، ج1، ص137؛ لسان العرب، 
ج 1، ص71.   /3.معجم المقاييس اللغة، ج 4، ص125.  /4. لسان العرب، 
همان. /5.التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج3، ص208.  /6. همان.  
/7.نهج البالغه، ص98.  /8. فصلت، آيه 4-35.  /9. رعد، آيه23-19. 
العقول،  مرآه   .12/ الغارات، ج1، ص48.    .11/ آيه75-73.   /10.اسراء، 
ج26، ص32   . /13.مدارا و مديريت، ص310.  /14. مدارا با مخالفان در 
قرآن و سنت، ص83.  /15. آل عمران، آيه 159.  /16. الفقه، ص124و 
403؛ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص164؛ األسير في اإلسالم، ص98.  /17.

ج 6،  اللمعة؛  في شرح  النجعة   .18/ الجرائح، ج1، ص164.   و  الخرائج 
ص193. /19.حديد، آيه9.  /20.كهف، آيه6.  /21.الفقه، ص125.

شهید آیت اهلل بهشتى:

 با ناروایى ها خوب برخورد کنید 
تا طرف مقابل از خود سازی پشیمان نشود.

استدعا  متعهد  خواهرهاى  و  برادرها  همة  از 
از  برخی  كنند.  برخورد  ناروايی ها خوب  با  می كنم 
برادرهايی كه در انتظامات هستند و روى بسيارى 
ــ  به جا هم حساس اند  و  ــ  از مسائل حساس اند 
گاهی شده كه در برخورد با يك ناروايی، بد برخورد 
كرده اند. به جاى اين كه خواهر يا برادرى را بسازند، 
او را از خودسازى پشيمان كرده اند. اين گناهش به 
عهدة شماست. وقتی می خواهيم از خودمان انتقاد 
نهی  از  و  به  معروف  امر  می خواهيم  وقتی  كنيم، 
منكر كنيم، خوب عمل كنيم. شما هم از خودتان 
حساب بكشيد. شما هم هر شب بگوييد حاال اين 

كارى كه ما براى خدا و از روى غيرت دينی كرديم، آيا شيوه اش هم خوب بود 
يا شيوه اش خوب نبود. اگر دائمًا ما در اين حالت محاسبه و مراقبه به سر ببريم، 
آن وقت انسان هاى پيشرفته اى می شويم. قرار است ما در دنيا حامالن اين دعوت 

باشيم. مگر قرار بر اين نيست؟ يك مجراى مهم صدور انقالب همين است.
]گزارشی از توصيه هاى اخالقی شهيد دكتر بهشتی به اعضاى حزب جمهورى اسالمی[

پيامبران در عين آن كه در نزديك ترين مقام و منزلت، به كمال مطلق هستي 
و خداي متعال قرار دارند آن قدر مردمي هستند و آن قدر در برابر مردم جلوة عادي 
دارند كه مردم روزبه روز آنها را بيشتر از خودشان و با خودشان مي يابند، زبانشان 
زبان مردم است، انديشه ها و تصوراتشان، انديشه ها و تصوراتي مردمي است. بخش 
عمل و رفتارشان عمل و رفتاري است كه با مردم است و مردم آن را به خوبي 
مي يابند و مي بينند او مي تواند الگو و اسوه باشد. »و لقد كان لكم في رسول اهلل 
اسوة حسنة« انبياء در بعد هدايت، هم  هادي هستند و راه را نشان مي دهند و هم 
امام هستند و راه برند و مردم را به دنبال خويش مي كشانند و مي برند. با زور و 
تحميل كه نمي شود كسي را هدايت كرد و نمي شود بر مردم امامت كرد، بلكه 
آنها  همراه  به  انسان ها  اين  جاذبه،  و  آن كشش  كه  دارند،  جاذبه اي  و  كوشش 
مي كشاند، پيغمبر اسوه است، اما اسوة يك مغناطيس نيرومند كه مي تواند بُراده ها 

را به همراه خود بكشاند و حتي به آنها خاصيت مغناطيسي بدهد.
]هدايت و عدالت دو بعد حركت[
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واژهى مدارا در فرهنگ اسالمی ـ ايرانی ما به عنوان واژه اى پر كاربرد در محاورات ومتون 
دينی واخالقی به كار رفته است. نگاهی به قرآن و سنت نبوى و كالم بزرگان دين و تأكيد آنان 
توجه  بر  دشمنان  برابر  در  گذشت  و  مردانگی  و  مروت  و  دوستان  مقابل  در  تساهل  و  تسامح  بر 
مثال  عنوان  به  دارد.  دنيوى داللت  زندگی  در  انسانها  رفتار  بر تصحيح  الهی  اين مكتب  عميق 
با وجود  ناميد كه  به عنوان حماسهى نرمش و مدارا در مقابل مخالفان  صلح حديبيه را میتوان 
با  جنگی  تنها  نه  خودشان  خاص  بردبارى  با  اما حضرت  پيامبر)ص(  ياران  نزديكترين  اعتراض 
در  واژهى حلم  كارگيرى  به  نمودند.  را نصيب مسلمانان  پيروزى  بزرگترين  بلكه  نكردند  دشمن 

دکتر جالل جاللى زاده
)استاد دانشگاه و نماینده اسبق مردم سنندج(
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قرآن و سنت و متصف نمودن خداوند متعال به حلم و بردبارى دليلی 
بر اهميت اين صفت است. در سورههاى ذيل از حلم و حليم نام برده 
مائده/101،  نساء/12،   ،155/ آلعمران  »بقره/263/235/225،  شده: 
 75/ هود   ،17/ تغابن   ،101/ صافات  حج/59،   ،75/ هود   ،114/ توبه 
أّواه،  و87، اسراء/44.« هم رديف كردن كلمهى حليم با غنی، رشيد، 
غفور بر ضرورت وجود اين اوصاف در كنار صفت بردبار بودن است و 
همين طور حلم به معناى عقل هم به كار رفته است كه نشاندهندهى 
اين مطلب است كه بردبارى و تعقل الزم و ملزوم همديگرند وبردبارى 
مخالف احساسات و عواطف بی پشتوانهى عقل و درايت صحيح است 
و حتی در احاديث نبوى كسی كه به دروغ خود را بردبار نشان دهد 
»ومن تحلم كاذبا عذب و كلف أن  مستوجب عذاب شمرده می شود 
بنابراين  )اآلداب،بيهقی،ص280(   » بعاقد  ليس  و  شعيرتين  بين  يعقد 
را  روادارى  و  تسامح   و  تساهل  معانی  می تواند  كه  بردبارى  صفت 
در زيرمجموعهى خويش گرد آورد به عنوان يك ضرورت در زندگی 
جوامع امروزى محسوب میشود و اين مدارا نه براى دوستان بلكه بايد 
در مقابل مخالفان هم اعمال شود، رفتارى كه پيامبر)ص( با دشمنان 
و مخالفان در فتح مكه داشت میتواند در همهى زمانها نه تنها براى 
مسلمانان بلكه براى هر انسان ديگرى الگو باشد كه در رّد طرفداران 
مداراى  نشانهندهى  اين  كه  المرحمه«  يوم  »اليوم  می فرمايد:  انتقام 
زيرا  است.  واسوه  الگو  جامعهى  ساختن  در  حضرت  مدارانهى  انسان 
فرموده  شده  مبعوث  آسان  و  سهل  و  توحيدى  آئين  بر  كه  پيامبرى 
اهلل  عبادة  والتكرهوا  برفق  فيه  فأوغلوا  متين  الدين  هذا  إّن   «: است 
إلی عباده« يعنی اين دين، دين استوارى است، با نرمی و رفق در آن 
حركت كنيد و يا در فرستادن ياران خود براى تبليغ میفرمود :»يسيروا 
وال تعسروا و بشروا وال تنفروا« )بخارى،كتاب العلم،حديث 69(. و نيز 
خداوند فرموده است: رحمت خداوند است كه در مقابل مردم نرمخو 
هستی )آل عمران /159( مدارا موجب فرصت به افراد براى بيان عقائد 
و ديدگاه هاى خود و دورى از نفاق وتعصب و ريا در جامعه میگردد، 
مدارا در مقابل سختگيرى و تنگنظرى است، اگر مدارا در جامعهاى 
را  آن  جاى  رويارويی  و  اختالف  و  گسيختگی  هم  از  شود  برداشته 
میگيرد. اين آيهاى كه به آن اشاره شد مدار مدارا و روادارى در جامعه 
و اجتناب از هر نوع شدت و غلظت در جامعه و برخورد با افراد است كه 
يك نوع تحمل وتسامح است. مدارا موجب گذشت و اغماض در جامعه 
شده و برخورد انسانی و مهربانانه را جايگزين مجازات و رفتار خشن 
مااستطعتم فإن كان  پيامبر)ص( فرموده است:»إدرؤاالحدود  مینمايد. 
له مخرج فخلوا سبيله فإن اإلمام إلن يخطي خير من أن يخطي فی 
العقوبة«)التاج الجامع لالصول،ج3ص34( تا میتوانيد كيفرهاى شرعی 
را از مسلمانان دفع كنيد واگر گريزگاهی براى متهم وجود داشته باشد 
از  بهتر  كند  خطا  عفو  كار  در  مسلمانان  امام  اگر  زيرا  سازيد  رهايش 
آن است كه در مجازات خطا كند. بنابراين مدارا يكی از ويژگیهاى 
با  را  حاكميت  و  مردم  فاصلهى  میتواند  كه  است  اسالمی  جامعهى 
نگرشی مدارا محور كم كند و از تحميل بارهاى گران بر دوش مردم 

هم  قرآنی  دعاهاى  در  كه  مطلبی  همان  كند  جلوگيرى 
به آن اشاره شده است »َربََّنا َو اَل تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما 
َحَملَْتُه َعلَی الَِّذيَن ِمن َقْبلَِنا«)بقره/286(. مدارا در جامعهى 
اسالمی تعصبهاى نژادى و مذهبی را كه موجب تضعيف 
روابط انسانی و موازين اخالقی میگردد كمرنگ نموده و 
تعاون  بر  مبتنی  آميز  مسالمت  همزيستی  براى  را  زمينه 
را به سوى حقيقت  انسان  و همكارى فراهم مینمايد و 
و  آدم  و  انسانی  پاك  فطرت  كه  خود  اوليهى  ماهيت  و 
خاك است میبرد و ضمن تأكيد بر مراعات كرامت انسانی 
چهرهى  از  را  دروغين  ترى هاى  بر  نشانههاى   هرگونه 
جوامع پاك میكند و تقوا نفع رسانی و مفيد بودن به حال  
همنوعان را معيار برترى و بزرگوارى قلمداد میكند. مدارا 
با رعايت عدالت و قسط ندارد زيرا در  هيچگونه منافاتی 
قرآن هم در آيات متعددى امر به قسط و عدالت نسبت 
به مخالفان وحتی غير مسلمانان مینمايد. )ممتحنه /8،9( 
مدارا در سيرهى پيامبر و يارانش و يا اهل بيت به خوبی 
مجسم شده است. واژه ى »رحماء بينهم« دليلی محكم 
بر مهر و محبت در يك جامعهى دينی و پيشرفته مینمايد 
لم  الرفق  »إن  است:  چيزى  هر  بخش  زينت  مدارا  زيرا 
يوضع علی شي إال زانه«. آسانگيرى و دورى از خشونت 
و  است  بوده  دينی  رهنمودهاى  در  به  معمول  مسائل  از 
:»إن  است  فرموده  اسالم  توصيف  در  اسالم)ص(  پيامبر 
هذا الدين يسر«)بخارى،ج1ص23( و نيز در بارهى ماهيت 
دين و تكليف میفرمايد: »إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
عالمان  امروز  كه  دارد  جا  معسرين:«)بخارى،ج1ص89( 
ورهبران دينی ما با تأسی از پيامبر و إئمهى اهل بيت  و 
با توجه به وضعيت ناگوار مسلمين و انتقادات و ايرادهاى 
تأكيد كنند  دينی  و تسامح  و مهربانی  مدارا  بر  مخالفان، 

وچهره رحمانی دين را در عصر حاضر بهتر بنمايانند.

پانوشت ها:
1- مدارا با مخالفان،غالمرضا نوعی، انتشارات كتاب مبين،رشت،1379.

2- تسامح وشدت عمل در اسالم،مصطفی حسينی طباطبائی،نشريه ى 
بنياد دائرة المعارف اسالمی،سال هفتم،1371.

3- اإلعتدال فی التدين،دكتر محمد الزحيلی،نشر اليمامه،دمشق،چ سوم 
1992م. 

مدارادرجامعه ی
اسالمیتعصب های
نژادیومذهبیرا
کهموجبتضعیف
روابطانسانیو
موازیناخالقی
می گرددکمرنگ

نمودهوزمینهرا
برایهم زیستی

مسالمتآمیزمبتنی
برتعاونوهمکاری
فراهموضمنتأکید
برمراعاتکرامت
انسانیهرگونه

نشانه هایبرتری
هایدروغینرااز
چهره یجوامعپاک

می کندوتقوا،و
مفیدبودنبهحال
هم نوعانرامعیار

برتریوبزرگواری
قلمدادمی کند.
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)کارشناس ارشد امور تربیتى( 

مدارا با همسر
در گفتگوی صفیرحیات با

جعفر آرشید
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    بحث ما در رابطه با مدارا میان زوجین در یک خانواده 
یا  به نحو کلى  از مدارا ـ  بفرمایید تعریف شما  اولین سؤال  به عنوان  است. 

جزئى ـ در خانواده چیست؟
n مدارا به معناى نرمی كردن، مالطفت نمودن و به مهربانی رفتار كردن آمده است. 
بحث مدارا اگر تحت عنوان مسامحه كارى يا سهلانگارى مطرح شود صحيح نيست به 
اين معنا كه يك نفر كارى انجام بدهد و نفر ديگر چيزى نگويد و لو اينكه ظلم و ستم بكند 
يا خواستههاى غير معقول داشته باشد، روانشناسان اين گونه رفتارها را تحت عنوان مدارا 
نمیدانند بلكه مدارا را بيشتر هموارسازى نظرات دو طرف يا همدلی و هماهنگی دو طرف با 
يكديگر میدانند. در صورتی كه دو طرف با يكديگر خيلی اختالف داشته باشند اما به تدريج  
با يكديگر زندگی كنند و هر يك سعی نمايند از سطح توقعات و انتظارات خود مقدارى كم 
كنند ـ البته هر دو طرف نه يك طرف ـ و همين طور انتظارات، توقعات و نيازهاى طرف 
مقابل را هم در نظر بگيردند؛ به اين مدارا گفته می شود. به عبارت ديگر شايد بتوانيم بگوييم 
مدارا در حقيقت نوعی قاطعيت در زندگی است يعنی اين كه دو طرف عالوه بر اينكه احترام 
خودشان را حفظ میكنند احترام طرف مقابل را هم حفظ بكنند يا به عبارت ديگر همانگونه 
كه نمیگذارند حق خودشان پايمال شود حق ديگرى را هم پايمال نمیكنند. اين مدارا، 
همراهی كردن يا همدلی كردن در حقيقت يكی از اركان زندگی اجتماعی است، اين نيست 
كه مدارا تنها مربوط به زندگی خانوادگی باشد، دو نفر همسايه يا اهالی يك محل كه با هم 
زندگی میكنند و يا حتی اهالی يك شهر هم بايد در روابطشان با يكديگر اهل مدارا باشند. 
اآلن ما در سطح شهر میبينيم كه مثاًل بعضی از افراد در حالت رانندگی با يكديگر مدارا 
نمیكنند و همين باعث میشود كه برخوردها يا تصادفاتی به وجود بيايد، قانون شكنی هايی 
ايجاد شود و... . هر كجا كه دو نفر با هم زندگی میكنند گرچه دو دوست، مطمئنا داراى 
يك سرى انتظارات و نيازهاى جداگانهاى هستند، توقعات متفاوتی دارند و همه اينها بايد 

در نظر گرفته شود. 
   به نظر حضرتعالى مدارای میان همسران  همان سازگاری 

است؟
n مدارا كردن همسران يعنی به يكديگر، خواسته ها، اهدافها همديگر توجه كردن 
و با هم راه آمدن كه لزوماً تحت عنوان سازگارى گفته نمیشود. سازگارى يعنی در هر 
موقعيتی كه باشی بايد با آن بسازى و با هر آدمی كه زندگی میكنی هر چه گفت اطاعت 
كنی، مثل اينكه در خيلی از خانوادهها به زن  يا شوهر توصيه میكنند كه بساز و سازگار 
باش! البته همه جا الزم نيست كه هر چه زن، شوهر يا فرزند میگويد ما حرفش را قبول 
كنيم و تحت عنوان مدارا كردن معنا كنيم. مدارا كردن يعنی با هم بودن، با هم زندگی 

كردن، با هم راه آمدن و به نيازها و خواستههاى يكديگر توجه كردن.
   با توجه به اختالف طبایعى که در زوجین وجود دارد مدارا 

چه جایگاهى در یک زندگى مشترک دارد؟ 
n ما بايد ببينيم كه هدف زندگی مشترك چيست؟ در  تعاليم دينی ما، هدف از ازدواج 
و خلقت زن و مرد اين است كه در كنار يكديگر آرامش بگيرند، اين آرامش گرفتن هدف 
زندگی است. هر كسی كه زندگی و ازدواج میكند به اين خاطر است كه در كنار همسرش 
آرامش داشته باشد. مطمئناً هيچ آدم عاقلی، ازدواج و زندگيی  را كه احتمال جنگ و دعوا و 
ناسازگارى و قهر و آشتی و... در آن برود انتخاب نمیكند. يكی از داليلی هم كه میگويند 
همسرى كه فرد انتخاب میكند بايد »كفو« او و در حد خودش باشد براى اين است كه زن 
و شوهر بتوانند با همديگر راه بيايند و مدارا كنند. مدارا كردن  باعث آرامش میشود و گرنه 
سر جنگ داشتن آرامشی براى افراد بوجود نمیآورد. ما متاسفانه میبينيم در زندگیهايی كه 
به هر دليل به شكست منتهی میشود افراد به سراغ معيارهاى ديگرى رفتهاند؛ مثاًل به سراغ 
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زيبايی يا پول همسر میروند، به مقام و مدرك طرف 
مقابل دل میبندند، افرادى كه به چنين معيارهايی توجه 
میكنند نهايتاً زندگی خوبی ندارند. اگر كسی همسرى را 
انتخاب كند كه بتواند نيازهايش را برآورده كند و او هم 
بتواند نياز هاى او را برآورد، اين را می گويند مدارا كردن و 
اين نوع زندگی، زندگی خوبی خواهد بود. علت اينكه اين 
قدر سفارش شده وقتی میخواهيد همسر انتخاب بكنيد 
ـ چه در روان شناسی، چه در دين و چه در عرف جامعه 
ـ حتما بايد تحقيق كنيد و كسی را پيدا نماييد كه بتواند 
با شما راه بيايد و مدارا كند اين است كه اين امر باعث 

قوام و دوام زندگی میشود. به قول شاعر:
عشقهايی كز پی رنگی بود 
عشق نبود عاقبت ننگی بود

وقتی كسی به خاطر پول و ثروت و زيبايی و مقام 
و مدرك و اينها دنبال زن و يا مردى برود و با او ازدواج 
اين گونه زندگیها عاقبت خوبی نخواهد  كند، عاقبت 

بود. بنابر اين مدارا كردن اساس زندگی است.
   جایگاه مدارا در زندگى 
به عنوان یک هدف مطرح است  زناشویى 

یا یک روش؟
نظر  در  فرايند  يك  عنوان  به  را  مدارا  ما   n
میگيريم كه در طول زندگی بايد وجود داشته باشد، از لحظه اى كه 
زن و مرد با يكديگر آشنا میشوند بايد مدارا را اساس كار خودشان قرار 
بدهند تا آخر؛ نه اين كه ما زندگی میكنيم كه با هم مدارا كنيم، بلكه 
بايد به عنوان يك فرايند ـ كه مطمئناً نتايج خوبی هم خواهد داشت ـ 
به مدارا نگاه كرد. اين فرايند بايد در تمام مراحل زندگی باشد؛ از ابتداى 
آن حتی از همان خواستگارى، در مراسم عقد و ازدواج، بچهدار شدن 
و... . گاهی اوقات میبينيم افرادى كه در سنين خيلی باال هستند چنان 
زندگی عاشقانهاى با هم دارند كه جوانها وقتی اينها را میبينند حسرت 
در  توفيق شما  اين  دليل  آنها سؤال می كنيم كه  از  و وقتی  میخورند 
زندگی چه بوده؟ بر يك سرى كلماتی تأكيد میكنند كه  به ظاهر خيلی 
عاميانه هم هست؛ براى مثال در يكی از كشورها زن و شوهرى پنجاه 
سال زندگی مشترك خوبی با هم داشتند. جشن پنجاه سالگی ازدواج را 
كه گرفته بودند خبرنگارها از هر دو طرف جداگانه سوال میكنند كه رمز 
موفقيت شما در زندگی چه بوده است؟ و هر دو طرف جداگانه- نه با 
هم -يك جواب میدهند و میگويند ما هرگز از گفتن كلمه ببخشيد به 
همديگر خجالت نكشيديم. هر اتفاقی كه میافتاده گرچه مقصر بوديم 
يا مقصر نبوديم با اين میگفتيم ببخشيد؛ در صورتی كه االن و به ويژه 
در فرهنگ ما و با نشانههايی كه میبينيم ممكن است  زن و لو اينكه 
مقصر هم باشد از اين كه بگويد ببخشيد ابا دارد، مرد با وجود تقصير 
میگويد چرا من بگم ببخشيد شما بگو ببخشيد چرا من عذر خواهی بكنم 
شما عذر خواهی بكن! اينها باعث میشود كه اين زندگی و اين جريان 

اميد تداوم نداشته باشد. خالصه آنكه در هر مرحلهاى بايد اين مدارا به 
عنوان يك فرايند در نظر گرفته شود. البته اين را انكار نمیكنم كه هر 
فردى طبايع مختلفی دارد، ما معتقد هستيم كه هم  وراثت در رفتار اثر 
دارد و هم محيط؛ زن و مردى كه با هم ازدواج میكنند از هر دو جهت 
با هم اختالف دارند، هم در دو محيط جداگانه پرورش پيدا كردهاند و 
هم از جهت وراثت متفاوت هستند و كاماًل طبيعی است كه اينها باهم 
اختالف داشته باشند؛ خيلی وقتها كاماًل طبيعی است كه زن و مردى 
كه تازه زندگی شان را شروع میكنند  اختالفاتی با هم داشته باشند. 
حتی روانشناسان اعتقاد دارند كه دو قلوهاى يكسان كه از يك تخمك 
به وجود میآيند و در يك محيط خانوادگی هم پرورش پيدا میكنند باز 
هم با يكديگر اختالف دارند هر چند اختالفشان بسيار كم است ولی به 
هر حال اختالف دارند، حال ما چطور بايد قبول بكنيم كه يك دختر و 
پسر جوان كه از دو ژن و وراثت گوناگون و دو محيط متفاوت ـ محيط 
به معناى عام محيط اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادى و تربيتیـ  
برخوردار هستند هيچ گونه اختالفی با هم نداشته باشند. لذا براى كاهش 
اين تفاوتها الزم  است كه هر دو طرف در جهت تفاهم بيشتر و مداراى 

با يكديگر تالش كنند.
    یک بحثى که در روانشناسى خانواده 
واژه سازگار  مدارا مىآید  بحث  ادامه  در  و  مطرح مىشود 
و همسران سازگار است  آیا اصالً چنین چیزی وجود دارد 
یا وجود ندارد؟ تعریف شما از همسران سازگار و ناسازگار 

چیست؟
n اين واژه دقيقاً در روان شناسی وجود دارد. چه مرد و چه زن 
را درصورتی سازگار می گويند كه  ويژگی هايی داشته باشند كه اگر اين 
ويژگیها را در خودمان بتوانيم پرورش بدهيمـ  و قابل پرورش هم هست 
ـ زندگی موفقی خواهيم داشت. از جمله ويژگی هاى افراد و همسران 
سازگار اين است كه به يكديگر احترام متقابل میگذارند؛ به چه معنا؟ 
احترام  به من  بايد  تو هم  احترام میگذارم  تو  به  اگر من  اينكه  يعنی 
بگذارى ـ به جاى اينكه يكديگررا تحقير كنيم ـ در خانه يا در حضور 
فرزندان، اقوام و دوستان بايد محترمانه رفتار كنيم. دومين ويژگی اين 
نوع همسران آن است كه اهداف مشترك دارند. هر يك به طرف مقابل 
كمك میكند كه هر دو به اهداف مشتركشان برسند. براى مثال خانمی با 
مدرك دپيلم با آقايی با مدرك ليسانس ازدواج میكند. از همان اول خانم 
و آقا توافق میكنند كه خانم هم ادامه تحصيل بدهد. در اين زمينه هر دو 
نفركمك میكنند؛ يعنی آقا هم كمك میكند، مثاًل بچهدارى می كند، 
حتی غذا درست میكند براى اينكه هر دو به هدفی كه در نظر داشتند 
برسند؛ يا اينكه فرض كنيم مثاًل آقا میخواهد خانهاى بخرد و به پول 
احتياج دارد خانم نمیگويد وظيفه شماست بلكه سعی میكند تا جايی كه 
بتواند صرفهجويی كند تا همسرش به هدفش برسد. در اين گونه موارد 
هر دو طرف كوشش میكنند تا به اهداف مشترك دست يابند. سومين 
ويژگی همسران سازگار اين است كه نيازهاى مشتركی دارند و سعی در 
برآوردن نيازهاى طرف مقابل میكنند. اين نيازها چيست؟ نيازها را به 

مدارادرحقیقتنوعی
قاطعیتدرزندگیاست
یعنیاینکهدوطرف
عالوهبراینکهاحترام
خودشانراحفظمیکنند
احترامطرفمقابلرا
همحفظبکنندیابه
عبارتدیگرهمانگونهکه
نمیگذارندحقخودشان
پایمالشودحقدیگری
راهمپایمالنمیکنند.
اینمدارا،همراهیکردن
یاهمدلیکردندرحقیقت
یکیازارکانزندگی
اجتماعیاست.
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روشهاى مختلفی طبقه بندى كردهاند؛ از جمله نيازها، نيازهاى زيستی 
است كه متاسفانه بعضی از زن و شوهرها فكر میكنند هدف از ازدواج 
فقط برآورده كردن همين نيازهاى زيستی است. يعنی ارضاى نيازهاى 
جنسی تهيه غذا، لباس، وسايل منزل و... در صورتی كه اين نيازها را ـ 
در عين اينكه مهم است ـ به عنوان زير بناى نيازهاى ديگر میدانند. اما 
زن و مرد بايد تالش كنند تا نيازهاى ديگر طرفين را نيز ارضا كنند از 
جمله نياز به امنيت و آرامش؛ چرا كه هر دو به امنيت و آرامش نياز دارند. 
هر دو بايد كمك كنند كه هم مرد در خانه آرامش داشته باشد و  چيزى 
امنيت روانی زن را تهديد نكند. اينكه خيلی افراد از خانه فرارى هستند 
به دليل عدم تأمين اين نيازها است. ويا نياز به محبت؛ نياز به محبت 
نيازى است كه شايد خيلیها روش ارضاى آن را ندانند. نياز به محبت 
يعنی اينكه زن طورى در خانه رفتار كند كه به مرد ثابت كند كه تو عزيز 
و دوست داشتنی هستی يا برعكس. اين را محبت می گويند، در صورتی 
كه خيلی از افراد شايد در دل همسر خود را دوست داشته باشند ولی 
رفتارشان به اين صورت نيست و اين احساس را حتی به زبان نمی آورند 
تاچه رسد به عمل. نه مرد بر زبان میآورد و نه زن كه من تو را دوست 
دارم. واقعيت اين است كه درفرهنگ بعضی ها گفتن عبارت »دوستت 
دارم« بسيار نادر است در صورتی كه ما در فرمايشات معصومين)ع( هم 
داريم وقتی كه مرد به زن بگويد دوستت دارم اين كالم و محبت هرگز 
از دل زن بيرون نمیرود يا برعكس. اين را نياز به محبت میگويند و 
اين نياز بايد عملی و زبانی نشان داده شود. يا نياز ديگرى كه همسران 
سازگار به هم دارند و بايد سعی كنند به آن برسند نياز به احترام و ارزش 
است، اينكه زن و مرد احساس كنند كه در نزد همديگر احترام و ارزش 
دارند. نيازهاى ديگرى هم وجود دارد ولی روان-شناسان بر چهار مورد 
خيلی تاكيد میكنند و همسر سازگار به همسرى گفته میشود كه سعی 
كند اين چهار نياز: فيزيولوژيك، نياز به امنيت، نياز به محبت و نياز به 

احترام را در طرف مقابل تأمين كند. 
    به نظرمى رسد پیش فرض رفع این 
نیازهای چهار گانهای که شما فرمودید درک متقابل است. با 
توجه به اینکه فرمودید زن و مرد از دو جنس، دو فرهنگ، 
با همدیگر ازدواج  از دو ژن مختلف هستند و  یا  دو وراثت 
کردهاند؛ چه باید کرد که این درک متقابل در زندگى ایجاد 
شود؟ و چه چیزی مثال از مصدایق احترام است و چرا باید 
ایجاد  باید این سازگاری را  احترام گذاشت و ما چه گونه 

کنیم؟ 
يكديگر  با  بتوانند  افراد  اينكه  براى  بهداشت جهانی  سازمان   n
زندگی كنند آموزش ده مهارت را تحت عنوان مهارتهاى زندگی الزم 
دانسته است. اگر يك نفر بخواهد بدون آموزش الزم و داشتن گواهينامه 
رانندگی كند به او اجازه اين كار را نمیدهيم آن وقت چگونه وقتی دو تا 
جوان بخواهند با همديگر زندگی كنند به اينها هيچ آموزشی نمیدهيم! 
مثال آموزش چگونگی برقرارى ارتباط؛ ارتباط، صرف گفتگوى با يكديگر 
نيست بلكه به معناى همدلی و درك متقابل است. همان شعر معروف 

كه میگويد: 

اى بسا هندو و ترك هم زبان
 اى بسا دو ترك چون  بيگانگان
پس زبان محرمی خود ديگر است
 همدلی از  هم زبانی بهتر است

ما اگر به افراد تنها دو تا از اين ده مهارت را كه يكی مهارت ارتباطی 
و ديگرى مهارت همدلی است آموزش بدهيم بسيارى از مشكالت بعدى 
زندگیها حل میشود. در اين مورد دولت بايد دخالت كند و كالسهايی 

را در اين باره براى دختران و پسرانی كه میخواهند با هم ازدواج كنند 
برقرار كند چرا كه اين كالسها حالت پيشگيرانه دارد. االن متأسفانه 
آمار طالق دور از انتظار است و بين زن و شوهرهاى درس خوانده هم 
زياد است. براى چه؟ زيرا هركس می تواند درس بخواند و پزشك يا دكتر 
روانشناس يا رياضيدان معروفی و... باشد ولی ياد نگرفته كه چگونه با 

همسر خود رفتار كند .
مانند  گذشته  سنتى  زندگىهای  در     
و  طالق  آمار  ساالر،  مرد  زندگىهای  و  ایلى  زندگىهای 
دعواها و نزاع های خانوادگى نمىگوییم صفر ولى خیلى کم 
بوده یا اگر هم موردی بوده خیلى بروز نمى دادند و در بین 
خودشان حل مىکردند؛ با اینکه این رشد فضای مجازی و 
گستردگى مطالب علمى و روانشناسى خانواده نبوده؛ پس 
اشکال کار کجاست؟ با همه این پیشرفتها که اآلن  وجود 
دارد و مشاورههای گوناگونى که ارائه مىشود چرا آمار طالق 

مدام رو به رشد است؟
n چند علت ممكن است وجود داشته باشد؛ يكی آنكه در گذشته 
خانواده و جامعه بسته بود، به دختر میگفتند كه تو بايد با لباس سفيد به 
خانه شوهر بروى و با لباس سفيد هم بيرون بيايی و اين يك فرهنگ 
بوده، يعنی طالق به عنوان يك امر مكروه و غير مقبولی تلقی میشده 
است. اصال دخترى كه طالق میگرفت باعث شرمسارى خانواده میشد. 
بنابراين به هر صورتی كه بوده زن و شوهر بايد با هم میساختند اما 
اآلن جامعه باز شده، تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعی وجود دارد. 
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در دوران دانشجويی استادى داشتيم كه تلويزيون را آفت روابط اجتماعی 
و تلفن را آفت روابط انسانی می دانست. شايد اين امر از جهاتی درست 
باشد؛ االن مثال تلويزيون ياد میدهد كه دختر چه توقعاتی از شوهرش 
زير  افراد جامعه  تقريبا همه  اينكه می گويند  به  توجه  با  و  باشد  داشته 
پوشش شبكههاى تلويزيونی هستند دختران 
را  خانوادههايی  میگيرند.  ياد  را  چيزها  اين 
نشان میدهد كه انواع و اقسام وسايل شيك 
در خانه دارند زن اينها را میبيند و میگويد 
من هم اين چنين وسايلی را میخواهم اما در 
بيشتر خانواده ها امكان تهيه اين وسايل نيست 
و از اينجا ست كه اختالفها شروع میشود. 
ماهوارهاى  شبكههايی  فيلمهاى  از  حاال 
بگذريم كه چه چيزهايی را القا میكنند. نكته 
ديگرى كه باز هم میتوانيم بگوييم اين است 
كه ما بايد مسأله طالق را به نسبت جمعيت 
هر زمان بسنجيم. در آن زمان كه شما گفتيد 
ايران 25 ميليون نفر بوده و امروزه  جمعيت 
به 80 ميليون نفر رسيده اگر نسبت سنجی 
كنيم شايد به نسبت رشد جمعيت آن چنان 
يك  نداشتهايم.  طالقها  تعداد  در  رشدى 
مسأله ديگر هم كه میتوانيم بگوييم ـ البته 
اگر ما را متهم به جانبدارى جنسيتی نكنند ـ 
مسأله اشتغال خانمها است. در گذشته اشتغال 
خانمها نسبت به زمان حال بسيار كمتر بوده 
مستقل  اقتصادى  نظر  از  زنی  وقتی  است. 
میگيرد  شكل  او  ذهن  در  تفكر  اين  بشود 
اين  ندارم.  اقتصادى مشكلی  از نظر  كه من 
واقعيتی است كه معمواًل استقالل اقتصادى 
طالق  و  جدايی  به  نسبت  را  او  واهمه  زن، 
كاهش میدهد، البته اين قاعده كلی نيست 
حال  هر  به  اما  دارد  هم  استثنايی  موارد  و 
اثرگذار است. مورد ديگر آزادى روابطی است 
كه  امروزه در جامعه وجود دارد، اينها را بايد 
تيغ دو دم حساب كرد. نمیتوانيم بگويم اين 
آزادىها از اساس مضّر هستند اما بَد استفاده 
میشوند. اينها ذهنّيتهايی را به وجود آورده 
كه براى مثال زن فكر می كند كه با طالق 
گرفتن به رهايی و آزادى دست میيابد. نكته 
ديگرى كه بايد به آن توجه كرد دوست داشتن مرد و زن توسط يكديگر 
است، اين دوستداشتن باعث میشود كه مرد يا زن از بسيارى عيبهاى 
احتمالی كه در يكديگر میبينند چشمپوشی كنند. مثاًل زن می گويد من 
بايد با اين شوهر ولخرجم بسازم، من با اين شوهرى كه هميشه وقتی 

به خانه ميايد پاى تلويزيون به تماشاى فوتبال می نشيند بسازم، من اگر 
شوهرم را دوست دارم بايد با سيگارى بودن او بسازم و... . اما اگر دوست 
داشتن در كار نباشد كار خيلی سخت میشود. اينكه زن مدام سعی كند 
رفتار شوهرش را تغييردهد باعث جنگ و اختالف خواهد شد و سرانجام 
نيز به جدايی میانجامد. من معموال از همسرانی كه از رفتار يكديگر 
ناراضی هستند سوال می كنم آيا هيچ تالش كردى رفتار همسرت راتغيير 
دهی؟ اگر موفق شدى كه هيچ اما اگرموفق نشدى دوحالت دارد: يا او 
با همين اخالق و رفتار او-هرچند به نظر تو  بايد  را دوست دارى كه 
بد- مدارا كنی و اگر او را دوست ندارى هرچه سريع تر تصميمت را بگير 
و گرنه هر چه بيشتر جلوتر برويد اوضاع بدتر میشود. معمواًل انسانها 
هر چقدر بيشتر با هم زندگی كنند آن احساس اوليهاى كه به نسبت به 
از همديگر  اول  از  اگر زن و شوهرى  يعنی  دارند تشديد میشود،  هم 
خوششان نيايد زن بنا بر يك سرى داليلی با اين مرد ازدواج كرده اما 
دوستش ندارد اينها هر چه بيشتر با هم زندگی كنند ـ برخالف آن كه 
میگويند هرچه بيشتر با هم زندگی كنند از همديگر خوششان میآيد ـ 
ممكن است  بيشتر دلسرد شوند و متاسفانه گاهی كار به جايی میرسد 
كه ديگر نمیتوانند همديگر را تحمل كنند و نهايتاً كار به جدايی میرسد. 

 جناب استاد! مدارا به عنوان یک ارزش 
و ارزشى که در زندگى یک فرایند است، آیا خط قرمزی هم 
نمره  ما مدارا کنیم شما  اگر  آیا جایى هم هست که  دارد؟ 

منفى به آن بدهید؟
راه  منطقی  و  عقلی  نظر  از  دو طرف  از  يكی  كه  وقتی  بله!   n
با  آزاد باشم  بايد  ايده را دارد كه من  اين  خطا برود؛ مثاًل فرض كنيد 
مداراى  جاى  ديگر  اينجا  در  باشم  داشته  رابطه  بخواهم  كه  هر كس 
مرد با زن نيست و بر عكس؛ يا مثاًل مرد به زن بگويد تو نبايد حجاب 
باشد؛ فقط هم  داشته  از زن  ارزشها  تقاضايی خالف  و  باشی،  داشته 
ارزشهاى دينی مورد نظر نيست بلكه هر ارزشی كه در جامعه مورد 
قبول باشد. واقعيت اين است كه بعضی وقتها آقا فكر میكند هر چه 
او بگويد درست است و خانم بايد با او راه بيايد يا خانم هر چه میگويد 
درست است؛ اگر اين روند ادامه پيدا كند اين زندگی از هم میپاشد، بايد 
قبول كنيم كه گاهی اوقات اشتباه میكنيم. يكی از ضعف هاى ما اين 
است كه اشتباهات خودمان را قبول نمیكنيم. در روانشناسی براى رشد 
خودآگاهی افراد يكی از مواردى كه میگويند تمرين كنيد اين است كه 
را قبول كنيم. كسی كه در پيش خودش میگويد  اشتباهات خودمان 
من هرگز اشتباه نمیكنم، و هميشه درست میگويم نمیتواند زندگی 
منطقی و آرامی داشته باشد؛ نه در جامعه، نه در خانواده و نه در جاهاى 
ديگر. واقعيت اين  است كه وقتی استقالل درونی افراد به خطر بيفتد، 
ارزشها به خطر بيفتد، اعتقاداتی كه ما داريم به خطر افتد ديگر مدارا 
كردن جايز نيست. مدارا كردن تا جايی است كه من احساس نكنم كه 
هويت و استقالل شخصيتی من به خطر می افتد، اينجا را من به عنوان 

خط قرمز مدارا می دانم.
قول  به  و  اصول  در  را  مدارا  شما  پس   
معروف تغییر در قانون اساسى خانواده را به صالح نمىدانید؟ 
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n نه! تغيير در اصول وارزش هاى پذيرفته شده بنيادين و اجتماعی 
را مصلحت نمی دانم.

    بنابراین مدارا را در جزییات اختالف 
ارکان  و  قانون اساسى  از  تنازل  باعث  سالیق و طبایع که 

محکم زندگى نشود مجاز مىدانید!
n در روانشناسی اجتماعی، حتی در بحث تبليغات هم داريم كه 
می گويند وقتی يك مبلّغ در جايی تبليغ میكند اگر چند خصوصيت را 
از آنها دوستداشتن است، اگر  داشته باشد اثرش بيشتر میشود يكی 
فردى مبلّغی را دوست داشته باشد سعی میكند كه هر چه را او بگويد 
قبول كند منتهی در موارد جزيی و كم اهميت و نه در موارد كلی. من 
اگر واقعاً زنم را دوست داشته باشم مثاًل اگر به من بگويد كه پيراهنت 
را عوض كن قبول میكنم، ولی اگر به من بگويد دينت را عوض كن 
به  نمیكند.  را  كار  اين  هيچكس  كه  میگويد  اجتماعی  روانشناسی 
هرحال انسان در مورد چيزهاى كم اهميتی مانند خريدن خانه يا تعويض 
خودرو و... به نظر كسی كه دوستش دارد توجه میكند ولی موارد مهم 
كه از نظر كلی مربوط به اعتقادات شخص است انسان  تحت تاثير قرار 
نمیگيرد. در زندگی خانوادگی هم همين طور است. بزرگترين اشتباه 
اعتقادات دينی خود  از دين و  به خاطر شوهرش دست  است كه زنی 
پايينی  باشد و عزت نفس  نفر آن قدر ضعيف  اينكه يك  بردارد، مگر 
داشته باشد كه  كل عقايد خود را بر باد بدهد به خاطر اينكه همسرش 

يا كسی را دوست دارد.
   شما بحث اعتقادات مطرح کردید یکى 
است  این  دارد  وجود  خانوادهها  در  بسیار  که  معضالتى  از 
جناحى  قولى  به  یا  سیاسى  نظر  اختالف  شوهر  و  زن  که 
یکى  شود.  جهنم  زندگىشان  که  باعث شده  این  و  دارند 
از روانشناسها نقل مىکرد که دختر و پسری شش سال 
است با هم ازدواج کردهاند اما به دلیل تفاوت فکری و سلیقه 
سیاسى مختلف حاضر نیستند بچهدار شوند به دلیل اینکه 
مرد  و  مىشود  تو  تفکر  به  متمایل  بچه  که  مىگوید  خانم 
مى گوید متمایل به عقیده تو! مواردی هم هست که همسران 

به دلیل اختالفات این چنینى از هم جدا شدهاند.
n علت چنين برخوردهايی در زندگی مشترك، به همان اثر اوليه 
تربيتی برمیگردد كه به ما ياد ندادهاند طرف مخالفمان را تحمل كنيم 
و تحمل يا مدارا را به ما ياد ندادهاند. ما بايد ياد بگيريم مخالف خويش 
را تحمل كنيم، ما بايد ياد بگيريم عقيده هر كسی براى خودش محترم 
است هرچندكه مخالف من باشد و اين اختالفها نبايد در زندگی موجب 
جنگ و دعوا شود. اينها را بايد به نظر من بازسازى فكرى كرد، يك 
كارى كرد كه اينها بدانند می توانند از دو جناح باشند و در عين حال با هم 
زير يك سقف زندگی كنند. آن زن و شوهرى كه با هم از نظر جناحی 
اختالف دارند انرژى خودشان را به جاى اينكه صرف بازسازى زندگی، 
پيشرفت و تربيت فرزند كنند اين انرژى را صرف جنگ و جدال با يكديگر 
میكنند. من فكر می كنم اگر همسرانی از نظر جناحی با هم مشكل دارند 
بهانه  را  اين  شايد  و  است  ديگرى  جاى  در  اصلی مشكالتشان  ريشه 

قرار دادهاند. معتقدم كه صرفا اين اختالفات جناحی نمیتواند باعث 
بروز اختالف شود اينها ظاهر قضيه است، بايد بنيان و ريشهاش را 
بررسی كرد چيست كه به اين صورت بروز میكند. نكته اى كه 
الزم است گفته شود اين است كه يك حالتی داريم تحت عنوان 

تعارض؛ اگر پدر و مادر مخالف يكديگر باشند 
اثر بگذارند بچه  و سعی كنند بر روى بچه 
را دچار تعارض میكنند. مثال پدر میگويد 
نماز نخوان مادر میگويد نماز بخوان، بچه 
يا نخواند! در  میماند كه چكار كند بخواند 
اين جا بايد هر يك از والدين راه را به فرزند 
نشان دهند تا خود انتخاب كند. درقرآن هم 
ا  إِمَّ َو  َشاِكراً  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ َهَدْيَناُه  »إِنَّا  داريم: 
ديگر خودت  داديم  نشان  را  راه  ما  َكُفوراً«؛ 
می دانی كه چه بايد بكنی! در تربيت بچه هم 
بايد اين كار را بكنيم. درست است كه اصول 
بزرگ  فرزند  وقتی  ولی  دارد  وجود  اساسيی 
شود، اينكه ما به او بگوييم كه تو بايد به راه 
و روش من باشی اين اصال درست نيست. 
اعتقادات  وقتها  خيلی  كه  داليلی  از  يكی 
اجازه  ما  اين است كه  افراد سست می شود 
نداديم كه اين اعتقادات را تجزيه و تحليل، 
بررسی و سوال كند تا خودش به يقين برسد. 
ما بايد اجازه دهيم كه بپرسد چرا بايد فالن 
معيار را قبول كنم؟ اين روش درست نيست 
كه بگوييم چون من می خواهم تو بايد اينطور 
باشی. اين متابعت است و متابعت هم ارزش 
خود  فرزندان  به  بايد  بلكه  ندارد.   تربيتی 
كمك كنيم تا ارزش ها را درونی كنند. بايد به 
افراد اجازه انتخاب بدهيم حتی به بچه هاى 
تصميم  خود  بدهيم  اجازه  بايد  هم  كوچك 
بگيرند و ما راهنماى آنها باشيم نه تصميم 
گيرنده وفكر كننده به جاى آنها. در جامعه 
بايد افراد را پرورش عقلی دهيم و به گونه اى 
تربيت كنيم كه خودكنترل باشند. عقيده اى 
كه با اكراه واجبار تحميل شده باشد و خود 
نداشته  آن  انتخاب  و  بررسی  در  نقشی  فرد 

باشد به راحتی فرو می ريزد. 

معموالًانسانها
هرچقدربیشتر

باهمزندگیکنندآن
احساساولیهایکه

بهنسبتبههمدارند
تشدیدمیشود،

یعنیاگرزنوشوهری
ازاولازهمدیگر
خوششاننیاید

زنبنابریک
سریدالیلیبا

اینمردازدواجکرده
امادوستشندارد
اینهاهرچهبیشتر
باهمزندگیکنندـ

برخالفآنکهمیگویند
هرچهبیشتربا
همزندگیکنند

ازهمدیگر
خوششانمیآیدـ

ممکناست
بیشتردلسردشوندو

متاسفانهگاهیکار
بهجاییمیرسد

کهدیگرنمیتوانند
همدیگرراتحملکنند

ونهایتاًکاربه
جداییمیرسد.
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محمد طهماسبى
)کارشناس ارشد امور تربیتى(
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مقدمه
ــرورش  ــه پ ــه ب ــه يكجانب ــد ك ــان بودن ــاء و مربي ــن اولي ــت و يكم اي ــرن بيس ــل از ق قب
ــد،  ــوان می پرداختن ــوان و ج ــردن نوج ــرورش گل( و ادب ك ــدام و پ ــرورش ان ــون پ كودك)چ
در آن دوران كافــی بــود تــا فرزنــد خــود را بــه ســحرخيزى و كار بدنــی عــادت دهــی و افــكار 
ــر او  ــت ب ــر نپذيرف ــه را اگ ــنت هاى جامع ــی و س ــن نماي ــه او تلقي ــود را ب ــی خ ــد دين و عقاي
تحميــل نمايــی. امــا اينــك »عــادت دادن«، »تلقيــن« و »تحميــل« شــبه تربيــت بــه حســاب 
ــد. در دوران نوجوانــی و جوانــی  ــا پيــش دبســتان و دبســتان بيشــتر كارآيــی ندارن می آينــد و ت
ــرد در  ــار« شــناخت حــق و باطــل عرضــه نشــود و خــود ف ــا مســايل دينی»تبييــن« و »معي ت
فهــم دين»مشــاركت« نداشــته باشــد، نمــی تــوان از »تربيــت دينــی« ســخن گفــت. از آن پــس 
تربيــت دينــی رابطــه اى دو ســويه يافتــه اســت. زيــرا ديگــر پــدر كارگــر و كاســب و كشــاورز در 
مقابــل فرزنــد مهنــدس و محقــق و اســتاد دانشــگاه چيــز زيــادى از ديــن جــز تجــارب شــخصی 
بــراى گفتــن نــدارد و ديــن و ابعــاد مختلــف آن را بايــد متقابــال از فرزنــد خــود بيامــوزد. حتــی 
اگــر پــدر و مــادرى عالــم حــوزه و دانشــگاه هــم باشــند چــاره اى جــز تعامــل بــا فرزنــد خــود 
ــه  ــود ب ــداد خ ــدران او از اج ــه پ ــون و چراســت و آنچــه ك ــل چ ــن نســل اه ــرا اي ــد. زي ندارن
ــه چالــش می كشــد. او ديگــر  ــه باشــند را ب ــدون تحقيــق و از روى تعبــد پذيرفت ــرده و ب ارث ب
ــه  ــد بلك ــف بخواهن ــا از او تكلي ــد تنه ــی ده ــازه نم ــا اج ــه بزرگتره ب
بيــش از آن خواســتار حقــوق قانونــی خويــش اســت. او بــدون آن كــه 
از كســی اجــازه بگيــرد بــه تحقيــق در عقايــد می پــردازد. در ايــن بــازار 
مــكاره عرضــه عقايــد درجهــان او تنهــا بــا پشــتوانه تجربــه و مطالعــه 
ــز  ــی ج ــه انتخاب ــا ب ــد و باره ــه انتخــاب می زن ــود دســت ب ــص خ ناق
انتخــاب پــدر و مــادر رســيده و هميــن موجــب عصبانيــت و تيــره شــدن 
روابــط می شــود. متقابــال رفتــار رياكارانــه والديــن نيــز می توانــد 
ــم آورد و  ــه خش ــده و او را ب ــا ش ــن آنه ــد موم ــش فرزن ــب رنج موج
ــی  ــيب هاى اجتماع ــاير آس ــاد و س ــمت اعتي ــه س ــن ب ــازى، رفت ــر، لجب ــورت قه ــر دو ص در ه
تصميمــی جاهالنــه و مــداراى بــا عزيــزان عاقالنــه تريــن تصميــم می باشــد. زيــرا مــدارا مــي 
ــف  ــل مختل ــان در مراح ــد. انس ــي بينجام ــيب هاي اجتماع ــياري از آس ــش بس ــه كاه ــد ب توان
ــرآورده  ــا كــه چنانچــه نيازهــاي وي ب ــا محتــرم شــمرده شــود. بديــن معن ــاز دارد ت زندگــي ني
نشــود، خواســته ها و اهدافــش تحقــق نيابــد و در فراينــد تعامــالت بــه رســميت شــناخته نشــود، 
ــته  ــده و خواس ــركوب ش ــاز س ــا ني ــرده ت ــدام ك ــار اق ــي نابهنج ــار و گاه ــيوه هاي بهنج ــه ش ب
مســدود شــده را بــرآورده نمايــد. در ايــن راســتا چنانچــه وســايل بهنجــار فراهــم باشــد، دنبــال 
مي كنــد، امــا در صــورت عــدم بــه رســميت شــناخته شــدن، بيــكار ننشســته و چنانكــه بتوانــد، 
از گــروه دوري مــي جويــد و اقــدام بــه تــرك خانــواده مــي نمايــد. امــا چــون تــرك خانــواده 
كار آســاني نيســت، اقدامــات ســازگارانه خــود را در جهتــي ديگــر فعــال مــي نمايــد. اقــدام بــه 
ــوه  ــه جل ــز دگرگون ــن راه  هاســت. راه ديگــر ني ــاد( يكــي از اي انحراف)پرخاشــگري، دعــوا، اعتي
ــا كســانی اســت كــه وي را بــه رســميت  ــه نمايــش در رابطــه ب دادن خويــش و دســت زدن ب
نمــي شناســند. شــايد يكــي از مهمتريــن تبيين هايــي كــه در مــورد دروغ گويــي می تــوان انجــام 
ــد خــود را  ــع قــدرت اجــازه نياب ــرد از ســوي مناب ــي كــه ف داد هميــن عــدم مــدارا باشــد. زمان
ــد. از  ــه نمايــش بگــذارد، بقــاي خويــش را در دروغ و دورويــي مــي ياب ــان كــه هســت ب آنچن
دروغ بعنــوان عامــل ســازگاري و بقــاي خويــش در آن گــروه و پاســخ بــه نيازهايــش اســتفاده 

ــرى،1390( ــي كند.)افراســيابي و جهانگي م
ــوده  ــر ب ــاب ناپذي ــواده اجتن ــالف در خان ــه اخت ــه آنچــه گذشــت و از آنجــا ك ــه ب ــا توج ب
ــر  ــط خــود ناگزي ــواده در رواب ــی دوســويه می باشــد، همــه اعضــاى خان ــی فعاليت ــت دين و تربي
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از مــدارا هســتند. امــا بررســی رابطــه 
اعضــاء بــا يكديگــر بــه تنهايــی 
كافــی نيســت، بلكــه رابطــه خانــواده 
ــورد  ــز در م ــا ني ــاير خانواده ه ــا س ب
ــرا  ــت؛ زي ــده اس ــن كنن ــدارا تعيي م
ــان  ــه در مي ــان داده ك ــق نش تحقي
عوامــل مختلف،»روابــط اجتماعــي 
و  بــا ســاير خانواده هــا«  خانــواده 
امكانــات  از  برخــورداري  »ميــزان 
در  را  نقــش  بيشــترين  زندگــي«، 
تبييــن مــدارا دارا هســتند. تمــاس 
اعضــاى خانــواده بــا ديگــران نوعــي 
ــالت  ــان تعام ــدارا در جري ــن م تمري
مــي باشــد.)همان( البتــه ايــن مقالــه 
ــارج از  ــط خ ــرض رواب ــر متع مختص
ــش  ــا در دوبخ ــده و تنه ــواده نش خان
ــا  ــدان ب ــداراى فرزن ــی م ــه بررس ب
والديــن و برعكــس مــداراى والديــن 

بــا فرزنــدان می پــردازد.

مدارای فرزندان با والدین
گاهــی چنيــن اســت كــه فرزنــد 
ــدر  ــا پ ــی ب ــی در مســاله اى دين مومن
ــی  ــالف دارد و نم ــود اخت ــادر خ و م
خواهــد كار بــه پرخــاش و بــی ادبــی 
كودكانــه  رفتــارى  يــا  و  كشــيده 
داشــته باشــد. او بــا تحقيــق بــه 
ــد  ــه و می خواه ــت يافت ــی دس حقيقت
ــا  ــد، ام ــود را آگاه كن ــادر خ ــدر و م پ
ــا را محافظــه كار  از طــرف ديگــر آنه
ــد  ــر می ياب ــل تغيي ــاوم در مقاب و مق
و فاصلــه ســنی و تفــاوت جنســی 
ــد. او  ــت می باش ــر عل ــد ب ــم مزي ه
ــت  ــه مالطف ــه ك ــه فراســت دريافت ب
و نرمــی و پرهيــز از كينــه و عــداوت 
ــه  ــر خان ــش را ب ــد آرام ــر می توان بهت
حاكــم ســاخته و اعضــاء را در جهــت 
رســيدن بــه منافــع مــادى و معنــوى 
ــر او  ــارت ديگ ــه عب ــد. ب كمــك نماي
ــرار  ــردن، ف ــا قهرك ــد ب ــی خواه نم
از موقعيــت و لجبــازى بــر زخــم 
را  آنهــا  و  زده  ناخــن  اختالفــات 
كــه  اينجاســت  ســازد.  عميق تــر 

ــال  ــه دنب ــر ب ــت كمت ــدرت و مقبولي ــتن ق ــم داش ــی رغ ــد عل فرزن
روش هــاى موثــرى اســت تــا بــر والديــن قدرتمندتــر از خــود فايــق 
ــه عنــوان مثــال  ــه كرســی بنشــاند. ب آيــد و ســخن حــق خــود را ب
پــدر و مــادرى كــه ريــاكار بــوده و در تنهايــی حــال عبــادت نداشــته 
ــد  ــد، فرزن ــدا می كنن ــادت پي ــردم شــور و شــوق عب ــا در انظــار م ام
ــرآور  ــدازه اى تنف ــه ان ــار ب ــن رفت ــد. اي ــود را می آزارن ــوى خ حق ج
ــون  اســت كــه صــف مومنيــن را از منافقيــن جــدا می كنــد. امــا قان
خانــواده همــواره از قانــون جامعــه تبعيــت نمــی كنــد، پــدر و مــادر 
ــم  ــالمه ــه الس ــیعلي ــی عل ــمن مول ــاهلل دش ــی و نعوذب ــر ناصب اگ
باشــند نمــی تــوان بــه دشــمنی و مقاتلــه بــا آنهــا پرداخــت. موقعيــت 
دشــوارى اســت كــه جــز »مــدارا« بــا والديــن نمــی توانــد از تــالش 

ــد. ــرى نماي ــواده جلوگي خان
ــه رســميت شــناختن ديگــري كــه متفــاوت اســت،   مــدارا را ب
معنــی كــرده اند.)همــان(؛ در اينجــا فرزنــد ابتــدا از ايــن اصــل بهــره 
می بردكه:»موضــوع را از اشــخاص جــدا كنيــد«يعنــی پــدر و مــادر 
خــود را بــه رســميت می شناســد و آنهــا را هميــن گونــه كــه هســتند 
ــی  ــرام و قدرشناس ــن از احت ــرطی(؛ بنابراي ــرش غيرش می پذيرد.)پذي
نســبت بــه آنهــا دريــغ نمــی كنــد، امــا موضــوع مــورد اختــالف يعنی 
ريــاكارى را نيــز فرامــوش نمــی كنــد. آنــگاه بــا صبــر و حوصلــه و 
ــا ايــن ارزش اخالقــی منفــی همــت می گمــارد.  مــدارا بــه مقابلــه ب
امــا می بينــد آنهــا بزرگتــر بــوده و بــا امــر و نهــی و نصيحــت كــردن 
نمــی تــوان آنهــا را متقاعــد نمــود. بنابرايــن خــود را بــه تغافــل زده 
ــی  ــی در موقعيت ــد. يعن ــرح می كن ــوال مط ــب س ــاله را در قال و مس
ــادر  ــا م ــدر ي ــراد ديگــر حضــور نداشــته باشــند از پ مناســب كــه اف
خــود ســوال می كنــد: مــن وقتــی بــه مســجد مــی روم حــال خوبــی 
دارم كــه طبيعــی اســت امــا در خانــه عشــقی در وجــودم نيســت تــا 
نمــاز صبحــم را بخوانــم هرچنــد بيــدار هــم باشــم. چكاركنــم تــا از 

ايــن رفتــار دوگانــه در پيشــگاه خداونــد دســت بــردارم؟

مدارای والدین با فرزندان
در ايــن زمانــه پــدر و مادرهــاى مومــن نگــران دينــدارى 
ــاى  ــتان بچه ه ــل از دبس ــه قب ــا تجرب ــتند. آنه ــود هس ــدان خ فرزن
ــرد و  ــازى می ك ــا همانندس ــا آنه ــان ب ــه كودكش ــد ك ــود را دارن خ
پــدر را رازق می انگاشــت و والديــن خــود را بهتريــن و قدرتمندتريــن 
ــان  ــم ش ــراى معل ــه ب ــم اگرچ ــتان ه ــت. در دوران دبس می پنداش
ــس از  ــا پ ــود. ام ــت می نم ــا اطاع ــا از آنه ــود ام ــل ب ــرى قاي باالت
دوران ســيادت و اطاعــت، دوران گــذار از كودكــی بــه نوجوانــی فــرا 
ــه دســت هــم  ــا ناآگاهــی دســت ب ــزه و احســاس ب می رســد و غري
داده و هــر از چندگاهــی عقــل را از كار می اندازنــد كــه كار تعامــل و 
رابطــه بــا چنيــن فرزنــدى دشــوار می شــود. پــدر و مادرهــا حداكثــر 
بتواننــد در دوران وزارت)مشــورت( بــا نوجــوان و جــوان خود مشــورت 
كننــد. آن هــم در امــور مربــوط بــه خــود آنهــا. امــا اگر اختــالف پيش 
بيايــد چطــور؟ اگــر نوجــوان بخواهــد در اعتقــادات خــود تحقيــق كند 

اگرپدرومادری
عالمحوزهودانشگاههمباشند
چارهایجزتعامل
بافرزندخودندارند.
زیراایننسلاهلچونوچراست
وآنچهکه
پدراناوازاجدادخود
بهارثبردهو
بدونتحقیقوازرویتعبد
پذیرفتهباشندرابهچالش
میکشد.اودیگربه
بزرگترهااجازهنمیدهد
تنهاازاوتکلیفبخواهند
بلکهبیشازآنخواستارحقوق
قانونیخویشاست.
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چطــور؟ درســت اســت كــه در رســاله هاى عمليــه آمــده كــه عقيــده 
ــادگی ها  ــن س ــه اي ــا كار ب ــت آورد. ام ــه دس ــد ب ــق باي ــا تحقي را ب
هــم نيســت. تحقيــق يعنــی فــرد صالحيــت بررســی را دارد. يعنــی 
ــوان انتخــاب  ــار دارد. يعنــی عقــل او ت مــالك تشــخيص را در اختي
ــی  ــر را دارد. يعن ــد و بدت ــن ب ــر بي ــد و از همــه ســخت ت ــن عقاي بي
ــق ناقــص خــود  ــت او در تحقي ــن حال ــال و در بدتري ــوان مث ــه عن ب
ــن آزادى و اخــالق اســت  ــت آيي ــه بهايي ــن نتيجــه برســد ك ــه اي ب
كــه اجــازه می دهــد هــم بــا شــراب و كبــاب و ربــاب خــوش باشــی 
ــن  ــه اي ــا ب ــه دارى. ي ــود را راضــی نگ ــوى خ ــم فطــرت خداج و ه
نتيجــه برســد كــه مســيحيت ديــن صلــح و صفاســت و يكشــنبه ها 
ــد بــی دغدغــه  ــا خــدا دارد و بقيــه هفتــه می توان ديــدار ســاده اى ب

ــه او  ــا ب ــد. ي ــار كن ــد رفت ــش می خواه ــه دل ــد هرگون حضــور خداون
ــك  ــار ني ــار و رفت ــدار و گفت ــن پن ــتی گرى دي ــه زرتش ــد ك بقبوالنن
اســت، بــه هميــن ســادگی و نعوذبــاهلل آن را برتــر از اســالم بدانــد، 
زيــرا اســالم پيچيــده بــوده و فراگيــرى و اشــراف بــه آن در قالــب دو 

ســه كلمــه امــكان پذيــر نيســت. 
در اين گونــه مواقــع پــدر و مــادر چــكار كننــد؟ می تواننــد فرزنــد 
خــود را دشــمن خوانــده و از خــود طــرد نماينــد. می تواننــد او را گاه 
و بيــگاه توبيــخ و مســخره كــرده و جــو خانــه را بــا شــعله ور كــردن 
ــد و  ــاج بدهن ــه او ب ــد ب ــد. می توانن ــش لجاجــت او، متشــنج نماين آت
امكاناتــی در اختيــارش بگذارنــد كــه قــدر آنهــا را نمــی دانــد و باعــث 
شــوند مســئوليت پذير نشــده و هميــن امكانــات را در مســير مبــارزه 
بــا اســالم خــرج كنــد. امــا بهتــر اســت در ابتــدا راز ايــن گرايش 
ــی  ــی توجه ــت و ب ــود محب ــا كمب ــد؟ آي ــود را دريابن ــد خ فرزن
ــه و  ــو جامع ــا ج ــاره بكشــد؟ آي ــا كن ــن آنه ــده از دي ــث ش باع
ــه رســانه هاى  ــا نســبت ب ــر گذاشــته اند؟ آي ــر او تاثي دوســتان ب
ــانه هاى  ــدار رس ــود را وام ــكار خ ــده و اف ــاد ش ــی بی اعتم داخل
خارجــی اســت؟ و.... و پــس از كشــف دليــل ايــن بــی اعتنايــی، 
ــالزم  ــون م ــدارا« و فن ــدى چون»م ــل كارآم ــه راه ح ــت ب نوب
ــل  ــن قب ــين زاده، 1386( والدي ــاس از حس ــد. )اقتب آن می رس
ــب  ــد و برچس ــزرگ نكنن ــاله را ب ــت مس ــته اس ــه شايس از هم
بــی دينــی و گريــز از ديــن بــه فرزنــد خــود نزننــد. ديگــر ايــن 
ــا ذكــر  ــد و ب ــد خــود دســت بگذارن ــوت فرزن ــاط ق ــر نق كــه ب
ــد.  ــع نكنن ــود قط ــا خ ــد و ب ــا خداون ــه اش را ب ــا رابط نعمت ه
ــی  ــاله را در محيط ــد و مس ــوخی درآين ــه از در ش ــوم آن ك س
آرام حــل و فصــل نماينــد و باالخــره اگــر خــود توانايــی دارنــد 
بــه رفــع تعــارض بپردازنــد وگرنــه او را بــا متكلمــان و مفســران 
اســالمی مواجــه كــرده و احيانــا دفــاع منطقــی آنهــا از ديــن را 
ــی را  ــی و غيرمنطق ــاى خراف ــرار داده و ديدگاه ه ــار ق در اختي

رهــا ســازند. 
                                              

پانوشت ها:
ــاي  ــه خانواده ه ــر. مطالع ــرى، جهانگي ــين؛ جهانگي ــيابي، حس 1- افراس
شناســي  مدارا،جامعــه  پيامدهــاي  و  عوامــل  زمينــه  در  شــيراز  شــهر 
كاربردي)مجلــه پژوهشــي علوم انســاني دانشــگاه اصفهــان، شــماره3،دوره22، 
http://(دانشــگاهی جهــاد  علمــی  اطالعــات  پايــگاه  پاييــز1390، 

)fa.journals.sid.i

2- حســين زاده، علــی)1386(. نقــش رفــق و مــدارا در خانــواده، مركــز 
)http://www.wrc.ir( ــواده ــات زن و خان تحقيق
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گفتار زير توسط آقاى دكتر هادى خانيكی در جمع روحانيون،پژوهشگران و برخی فعاالن اجتماعی در محل دفتر مجمع محققين 
و مدرسين حوزه علميه قم ايراد شده كه به خوانندگان صفير حيات تقديم می گردد :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امروزه پژوهشگران علوم انسانی بايد تحوالت ايران را بر اساس حوزه تخصصی خود مورد بررسی قرار دهند و حوزه كار و تخصص 
من ارتباطات است. طبيعتاً هر كسی در ايران زندگی میكند مجبور میشود يا سر از سياست درآورد يا به مبانی آن بپردازد و به باور 
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من نمی توان نسبت به مسائل سياسی در ايران بیتفاوت و منفعل بود و بايد 
به صورت عميقترى به آن پرداخت. در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی، 
سياست را متفرع و نتيجه دو سطح بزرگتر میدانند؛ يعنی سياست در رأس 
هرمی قرار گرفته است كه بدنه اصلی آن كمتر ديده میشود و آن بدنه 
اصلی امور فرهنگی و اجتماعی است؛ زيرا در هر تحول سياسی بايد عوامل 
فرهنگی و عوامل اجتماعی آن را در اليههاى زيرين مورد مالحظه قرار داد.

ما وقتی به پيشينه تاريخی ايران توجه كنيم همين وضعيت را مشاهده 
میكنيم. هر كدام از ما وقتی صحبت میكنيم كه آيا توسعه پيدا كردهايم 
يا نه؟ آيا در يك كار سياسی مشاركت كردهايم يا نه؟ آيا كنش ما اخالقی 
است يا نيست؟ بالفاصله به ويژگیهاى ايرانيان پيش و بعد از اسالم در 
طول تاريخ منتقل میشويم. مثال ما ايرانیها فردگرا يا جمعگرا هستيم، 
زودباور هستيم، احساسی هستيم، عميق هستيم و ... كه توجه به هر كدام 
از اين موارد، يعنی مطالعه كردن جامعه ايران در سطح فرهنگی يا در سطح 
اجتماعی. نكته قابل توجه اينكه شايد بتوان گفت ما خيلی هم عالمانه نسبت 
به گذشته و آينده خودمان نظر نمیدهيم. وقتی میخواهيم وضعيت جامعه 
ايران، وضعيت جوانان و ديندارى آنان، وضعيت حوزه ديندارى و دين باورى، 
اميد به آينده، اعتماد به نفس و اعتماد به جامعه و حكومت و ... را بررسی 
كنيم، نظريات ما معمواًل مبتنی بر تحقيقات علمی نيست بلكه مبتنی بر 
برداشتهاى خيلی ساده و عاميانه است. وقتی كسی از ايران به سفرى 
مثال تركيه يا عربستان میرود، خيلی راحت قضاوت میكند كه عربها و 
تركها اين طور هستند و ايرانيان آن گونه. خوب اين زودباورى و زودداورى 
ما كمتر مبتنی بر تحقيقات و نظريههاى علمی است. بحث اين است كه 
اگر میخواهيم جامعه ايرانی را مثال از نظر توسعه سياسی به صورت علمی 
بشناسيم بايد ببينيم كه اينها محصول چه تغييراتی است و در اين راستا به 

برشمردن مؤلفهها يا متغيرهاى عمده فرهنگی در سطح اجتماع بپردازيم. 
در ابتدا از وضعيت امروز خود شروع میكنيم. معمواًل در عالم ارتباطی 
و رسانهاى به تحليل مسير میپردازند؛ اينكه جامعه به كدام سو میرود و 
مسائلی كه با آن مواجه هستيم بيشتر چه چيزهايی است؛ بعد بر اساس آن 
تصوير اوليه و ساده از مسائلی كه پيش روى ماست میگويند چه عوامل 
تغيير دهندهاى بيشتر قابل مشاهده است كه ما به آن توجه نمیكنيم. براى 
توجه به اين سطح دوم تحليل  به دو نكته از جامعه ايران اشاره میكنم. 
مورد اول روايت خبرنگاران برجسته خارجی در سالهاى اخير از ايران است 
و مورد دوم تحقيقی است كه در همين شهر قم انجام شد. مورد اول؛ چند 
سال پيش آقاى اريك رولوك روزنامه نگار برجسته فرانسوى به ايران آمد و 
تغييرات جامعه ايران نظرش را بسيار جلب كرده بود. وى دامنه اين تغييرات 
از مشاركت  زنان وارد سطح جديدى  ايران میديد كه  زنان  را در حوزه 
شدهاند؛ ميزان ورودى دختران به دانشگاههاى خيلی بيشتر شده و...؛ تيترى 
در روزنامه لوموند زده بود كه »زن ايرانی ديگر به آشپزخانه برنمیگردد«. 
يعنی در حقيقت پديدهاى به اسم زن خانهدار و نقشهاى وى دارد تغيير 
میكند. خود ما هم به تدريج ديديم كه اثرات اجتماعی اين پديده، تغيير 
در تقسيم سنتی كار است كه زن كارهاى خانه را و مرد كارهاى بيرون 
را انجام میداد. امروزه ممكن است زن در بيرون و مرد در خانه كار كند. 

وقتی مشاركت اجتماعی زنان باال رفت، پيامدهاى زيادى در جامعه ايجاد 
میكند؛ يعنی بسيارى از زنان وارد حوزههايی میشوند كه قبال در اختيار 

مردان بوده است. 
مورد دوم تحقيقی است كه چند سال پيش در شهر قم توسط آقاى 

دكتر نيكپی و آقاى دكتر خسرو 
تحت  جوانان  با  گفتگو  در  خاور 
شهر  در  ساله ها  بيست   « عنوان 
انجام گرفت. حاصل  آيت اهللها« 
خالف  بر  بود:  اين  تحقيق  آن 
تصور ما كه میگوييم جوانها دين 
گريز شدهاند يا از طرف ديگر خيلی 
ديندار هستند، گفته بودند نوع و 
متفاوت  جوانها  ديندارى  سبك 
شده است. يعنی بسيارى از مسائلی 
كه در دين-دارى نسل ما مشخص 
بود مثال اگر كسی تقليد و مرجعيت 
را قبول داشت، چه كارهايی میكرد 
و چه كارهايی را نمیكرد و متقاباًل 
مقيد  را  خود  نداشت  قبول  اگر 
نمیدانست؛   تكاليف  و  افعال  به 
نتيجه تحقيق آنها اين بود كه در 
عين قبول داشتن تقليد ولی عناصر 
و  رفتار  در  تقليد  آن  با  متعارض 
وجود  هم  جوانان  زندگی  سبك 
دارد. به عنوان مثال از يك مرجع 
خيلی سرشناس در پايبندى سنتی 
به مبانی دينی تقليد میكنند ولی 
هم  پاپ  موسيقی  ديگر  طرف  از 
با  دو  اين  اگرچه  میدهند.  گوش 
هم در تعارض هستند ولی آنها اين 
تعارض را در درون خود حل كرده 
اند. اين تغييرات اصيلی است كه در 
سطح دوم بايد به آن پرداخت. مثال 
ديگرى بزنم، نسل من يا دوستان 
هم سن و سال من يادشان میآيد 
كه در دوران ما چيزى به نام جشن 
نداشت؛  جايی  خيلی  گرفتن  تولد 
يا  بچه ها  براى  بيشتر  تولد  جشن 
خانوادههاى مرفه بود. ولی امروزه 
حتی  میبينيد  خانوادهها  اكثر  در 
جشن  پيرمردها  و  پيرزنها  براى 
تولد گرفته میشود. اين دامنه تغيير 

اگرجامعهبهآیندهامیدوارباشد،میگوییم
سرمایهاجتماعیدارد.ولیاگرامیدندارد
میگوییمسرمایهاجتماعیاشپاییناست.

مشکلیکهامروزهدردانشگاههاوبین
جوانهاداریمهمینپایینبودنسطح
اعتمادوامیداجتماعیاست.درگذشته

سهگروهدانشجومیشناختمولیامروزه
گروهچهارمیآمدهکهاینهارانمیشناسم.
آنسهگروهیکهوجودداشتند:بعضی
خیلیسؤالمیکنندومعلوممیشود

کهاهلفکربودند.گروهدومدرسخوان
بودند؛وقتیاستاددرسمیدادگوش

میکردندومینوشتند.گروهیهمبودند
کهفقطگوشمیکردندولیواقعاًدرکالس
بودند.امایکگروهیآمدهاندکهنهگوش
میکنند،نهسؤالمیکنندونهمینویسند؛
دوساعتمینشیندوتالشمیکندهیچ
چیزیواردذهنشنشود.ـاینخیلیهنر
است!ـدلیلاینچیست؟دلیلشایناست
کهنمیدانداصاًلبرایچهآمدهاست.یا

اینکهآمدهاستفقطمدرکبگیردنهاینکه
چیزییادبگیرد.بههمیندلیلاستکه
شماباانبوهتحصیلکردگانبیکاردر

ایرانمواجههستید.یکزمانگفتنددیپلمه
بیکار،بعدگفتندلیسانسیهبیکار،درآینده
نهچنداندورخواهندگفتدکترایبیکار.
اینوضعیتپایینبودنسرمایهاجتماعی
رانشانمیدهد.بنابراینمهمترینمسائل
تأثیرگذاروتاثیرپذیرکهبایدبرایآنراه

حلپیداکنیمیک؛انتخاباتمجلس،دو؛
منازعاتسیاسیگروههاوسه؛سرمایه

اجتماعیپاییناست.
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در اين سی - چهل سال چگونه رخ داده است؟ آيا فقط عامل تغيير سياسی 
است؟ يا عوامل فرهنگی و اجتماعی هم در آن نقش داشته است؟ ساده 
ترين كار اين است كه اين پديدههاى اجتماعی و فرهنگی را سياسی تحقيق 
كنيم ولی سختترين و عميقترين كار اين است كه ريشههاى اجتماعی، 
اقتصادى و فرهنگی پديدههاى سياسی را مورد بررسی قرار دهيم. وقتی نوع 
زندگی ما عوض شد امكان ندارد بر نوع تفكر ما هم اثر نگذارد. مگر میشود 
روستايی به شهر بيايد و تفكرش تغيير نكند. در اين سطح يك تحقيقی 
توسط مؤسسه آيندگان انجام گرفته به نام »آينده پژوهی ايران 1394« كه 
از صاحب نظران پرسشهايی مطرح كردهاند. در اين تحقيق متغيرهاى مهم 
در جامعه ايران 1394 مورد پرسش قرار گرفته شده است؟ چه چيزهايی 
بيشتر اثرگذار خواهد بود؟ در نهايت 169 متغير تأثيرگذار را رديف كرده و به 
آنها نمره دادهاند. جالب اينكه مهمترين عوامل تأثيرگذار در تغييرات ايران را 
عوامل اجتماعی معرفی كردهاند. در اين تحقيق همه اين 169 متغير را در 
ده گروه به تناسب مسائلی كه داريم طبقهبندى كرده اند. مسائلی از قبيل 
زياد شدن سرطان، مسأله خشكسالی، مذاكرات هسته اى، پايين آمدن قيمت 
نفت، سرخوردگی جوانان و ... در ميان اين متغيرها وجود دارد كه مسائل 
اجتماعی با نوزده درصد، مسائل اقتصادى با هفده درصد، مسائل بين المللی 
با دوازده درصد، مسائل سياسی با يازده درصد و مسائل زيست محيطی با ده 
درصد در اين رتبهبندى قرار گرفتهاند. بنابراين بر اساس اين تحقيق ديگر 
مسائل آب را نمیتوان گفت كه كارشناسان وزارت نيرو و جهاد كشاورزى 
حل كنند بلكه مسأله آب مسألهاى است كه منازعات قومی در آن شكل 
میگيرد. هر كدام از اين مسائل پيامدهاى ديگرى همراه خواهد داشت. 
نكته ديگر اينكه هر كدام مسائل در كنار ديگرى قرار میگيرد و تأثيرگذارى  
مضاعف پيدا میكند. مثاًل در فضاى سياسی و اجتماعی ايران همه نگاهها 
به پرونده هستهاى دوخته شده است و مردم گمان میكنند اگر توافق حاصل 
شود همه مشكالت حل میشود. يعنی يك مسأله دارد اثرات ديگرى هم 
پيدا میكند. به همين دليل تا مذاكرات نوسان پيدا میكند، نرخ دالر هم 

باال و پايين میرود. 
ازميان ده مسأله مهم تأثيرگذار پيش روى جامعه ما در سال 94 13بر 

اساس نظر كارشناسان به ترتيب است: 
يك: سرنوشت پرونده هستهاى ايران با 90.6 درصد؛ 

دوم: نرخ رشد سرطان در ايران؛ از جمله متغيرهاى حوزه سالمت با 
81.8 درصد؛ 

سوم: آلودگی هواى كالنشهرها با 81.8 درصد؛
چهارم: قيمت نفت و بازار جهانی از جمله مسائل بين المللی با 81.7 

درصد؛
پنجم: از بين رفتن منابع زيرزمينی آب با 79.3 درصد؛

ششم: انتخابات مجلس با 78.75 درصد؛
هفتم: بيمارىهاى ناشی از آلودگیهاى هوا با 78.1 درصد؛

و هشتم: يأس و سرخوردگی جوانان و نااميدى نسبت به آينده 78.1 
درصد. 

اگر دقت كنيد توجه جامعه به مسأله سالمت در ايران دارد مسأله 

جديدى میشود چه عدم سالمت و چه سالمت و اينكه چه كارى بايد انجام 
دهد تا سالمتی او تأمين شود و چگونه جلوى عدم سالمتی را بگيرد. در 

مرحله بعد همه اين مسائل را در چهارسطح طبقه بندى كردند: 
دارند كه  بااليی  تأثيرپذيرى  و  اثرگذارى  مسائلی كه  سطح اول؛ 
بيشتر در حوزه مسائل سياسی است ولی مسائل اجتماعی و فرهنگی تاثيرات 
بنيادين دارند و زود مشاهده نمیشود مانند تأثير مشاركت زنان، جوان شدن 
جمعيت، شهرى شدن جامعه و... ولی چيزى كه تأثيرگذارى آن خيلی زود 
مشاهده میشود مسائل سياسی است. در مسائل سياسی سه بحث مهم 
است: يك؛ انتخابات مجلس، دوم؛ منازعات سياسی كه درون حكومت وجود 
دارد )گرايشهاى اصالح طلبانه و اصول گرايانه(، سوم؛ سرمايه اجتماعی. 
سرمايه اجتماعی بحث جديدى است كه در علوم اجتماعی و اقتصاد مطرح 
میشود. در گذشته ما فقط يك سرمايه داشتيم؛ سرمايه مادى يا سرمايه 
طبيعی مانند معدن و منابع طبيعی و نفت. سطح دومی از سرمايه را نيز 
تحت عنوان سرمايه انسانی تعريف كردهاند. سرمايه انسانی يعنی اينكه چقدر 
تخصص و دانش و مديريت داريم. شما جزيرهاى را در نظر بگيريد كه 
خيلی آباد است و زمين مستعدى دارد ولی آنجا هيچ كس نيست. آنجا 
سرمايه مادى است ولی سرمايه انسانی نيست. اگر كارگر و مهندس و... آنجا 
رفت، می گوييم داراى سرمايه انسانی شد. اما امروزه از يك سرمايه جديد 
سخن گفته میشود تحت عنوان سرمايه اجتماعی. میگويند خيلی خوب! 
اين مهندسها و كارگرها آنجا رفتند ولی انگيزه كار دارند؟ آيا با عشق كار 
میكنند؟ اگر با عشق كار میكنند و اعتماد دارند در اينجا میگوييم سرمايه 
اجتماعی دارند. اگر جامعه به آينده اميدوار باشد، میگوييم سرمايه اجتماعی 
دارد. ولی اگر اميد ندارد میگوييم سرمايه اجتماعیاش پايين است. مشكلی 
كه امروزه در دانشگاهها و بين جوانها داريم همين پايين بودن سطح اعتماد 
و اميد اجتماعی است. در گذشته سه گروه دانشجو میشناختم ولی امروزه 
گروه چهارمی آمده كه اينها را نمیشناسم. آن سه گروهی كه وجود داشتند: 
بعضی خيلی سؤال میكنند و معلوم میشود كه اهل فكر بودند. گروه دوم 
درس خوان بودند؛ وقتی استاد درس می داد گوش میكردند و مینوشتند. 
گروهی هم بودند كه فقط گوش میكردند ولی واقعاً در كالس بودند. اما 
يك گروهی آمدهاند كه نه گوش میكنند، نه سؤال میكنند و نه مینويسند؛ 
دو ساعت مینشيند و تالش می كند هيچ چيزى وارد ذهنش نشود. ـ اين 
خيلی هنر است!ـ دليل اين چيست؟ دليلش اين است كه نمی داند اصاًل 
براى چه آمده است. يا اينكه آمده است فقط مدرك بگيرد نه اينكه چيزى 
ياد بگيرد. به همين دليل است كه شما با انبوه تحصيل كردگان بيكار در 
ايران مواجه هستيد. يك زمان گفتند ديپلمه بيكار، بعد گفتند ليسانسيه بيكار، 
در آينده نه چندان دور خواهند گفت دكتراى بيكار. اين وضعيت پايين بودن 
سرمايه اجتماعی را نشان میدهد. بنابراين مهمترين مسائل تأثيرگذار و 
تاثيرپذير كه بايد براى آن راه حل پيدا كنيم يك؛ انتخابات مجلس، دو؛ 

منازعات سياسی گروهها و سه؛ سرمايه اجتماعی پايين است.
سطح دوم؛ مسائلی است كه اثرگذارى آن باالست ولی اثرپذيرى 
اش از داخل پايين است. در اين سطح، اولين مساله؛ پرونده هستهاى، دوم؛ 
قيمت جهانی نفت و سوم؛ داعش است. گزارشی كه اخيراً سيا منتشر كرد 
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اين بود كه نود كشور جهان تحت تأثير جريان داعش قرار گرفته اند. سطح 
ساده پديده داعش همين است كه میبينيد؛ میكشند، آتش میزنند، سر 
میبرند و ... ولی سطح عميقتر اين است كه چه مسأله فرهنگی و فكرى 
وجود دارد كه جوانهايی را از اروپا جذب میكند. اغلب اينها تحصيل كرده 

و دانشگاهی هستند ولی بر اساس تحجر و مادون تحجر عمل می كنند. 
اثرگذارى شان  پيشرو، مسائلی است كه  از مسائل  سطح سوم؛ 
پايين است، زود اثر نمیگذارند ولی اثرپذيرىشان باالست؛ يعنی تحت تأثير 
عوامل ديگرى تشديد میشوند كه به شش مسأله میتوان اشاره كرد: يك؛ 
يأس و سرخوردگی جوانان، دوم؛ باور افكار عمومی به توانايی دولت در حل 
مسأئل )مثال اينكه آيا دولت میتواند مسأله بيكارى را حل بكند يا نه؟(،سوم؛ 
پيادهسازى اقتصاد مقاومتی، چهارم؛ نارضايتی از وضع زندگی، )اين ويژگی 
جامعه ماست به اين دليل كه سطح توقعات باال ولی امكانات پايين است(، 
پنجم؛ باور مردم به سخنان مسئوالن، ششم؛ چالشهاى قومی و محلی 

)منازعات هويتی، شيعه، سنی، كرد، ترك و فارس و...(.
سطح چهارم؛ مسائلی است كه هم اثرگذارىشان پايين است و هم 
اثرپذيرىشان. يعنی هم آرام تأثير میپذيرند و هم آرام تأثير می گذارند كه دو 
مورد اينجا مهم است: يك؛ دو قطبی شدن جامعه. يعنی جامعه به صورت 
دوگانهاى در میآيد؛ يا اين يا آن. به جاى اينكه متكثر شود، نوعی تقابل 
شكل میگيرد، دوم؛ تنش بين فرهنگ رسمی و غير رسمی كه در حوزه 
سبك زندگی بروز پيدا میكند. يعنی فرهنگ واال و فاخر و فرهنگ پست و 
زير.  در حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات میگويند آنچه تأثيرگذار است 
فرهنگ غيررسمی است. شما ببينيد هر كسی كه جلوى دوربين و ميكروفن 
قرار میگيرد مرتب و سنجيده حرف میزند ولی میگويند بايد در بيرون 
ببينی چگونه حرف میزند. »جان فيكس« يكی از صاحبنظران مطالعات 
فرهنگی میگويد: » فرهنگ هر جامعهاى را میتوان از ميان آشغالهايش 
درآورد كه جامعه به اصطالح چگونه زندگی میكند.« ماشينهاى آخرين 
مدل شكلش خيلی زيبا است ولی درون آن چگونه است؟ چگونه رانندگی 
میكنند؟ میگويد: » شناخت يك جامعه از روى فرهنگ غيررسمی آن 
صورت میگيرد نه فرهنگ رسمی و آن چيزى كه در رسانه ها میگويند و 
مینويسند.« در جامعه ما هم اين دوگانگی و تقابل بين فرهنگ رسمی و 

غيررسمی در حال شكلگيرى است. 
اين مباحث آيندهنگرى است. آيندهنگرى يعنی برآورد كردن و تحليل 
مسير كردن است كه به كجا میرويم. آيندهنگرى را سعدى در داستان 
معروف لقمان حكيم مطرح میكند. شخصی از لقمان میپرسد تا شهر 
چقدر مانده است ولی لقمان جواب نمیدهد؛ تا راه می رود میگويد اين قدر 
مانده است چون میخواهد ببينيد كه او چگونه راه می رود. بحث آيندهنگرى 
هم دقيقاً به همين مسأله برمیگردد. بر اساس آن چيزى كه اآلن در جامعه 
ما میگذرد میتوان پيشبينی كرد كه جامعه به كدام سو میرود. اگر كمی 
عميقتر بررسی كنيم باز تغييراتی كه در خود ايران انجام گرفته است، متأثر 
از تغييرات جهانی هم است. ببينيم در اين چند دهه اخير چه عواملی باعث 
تغيير در ايران بوده است. براى بررسی عوامل تغيير اگر بخواهيم اندازهگيرى 
دقيقی داشته باشيم دو طرح تحقيقاتی يكسان در سطح ملی انجام گرفته 

است.يكی درسال 1354 و ديگرى در 1383. در اين دو تحقيق با معيارهايی 
به اندازهگيرى نگرشهاى ايرانيان در شهرهاى بزرگ پرداختهاند كه نشان 
داد بزرگترين عامل تغيير در سطح خانواده اتفاق افتاده است، به اين صورت 
درصد  حدود 72  در  تصميمها  بيشترين  سال 1354  در  خانواده  در  كه 
تصميمها با نظر مرد يعنی پدر خانواده گرفته میشده است ولی به 42 درصد 

در سال 1383 رسيده است يعنی 
سی سال بعد از آن حدود سی و 
از نقش مرد كم شده  دو درصد 
است و بر نقش زنان و بچه ها در 
چه  اين  است.  شده  اضافه  خانه 
خانواده  يعنی  میدهد؟  معنايی 
دموكراتيزه شده  زيادى  تا حدود 
است و با هم تصميم میگيرند. 
دارد،  كنكور  اى  بچه  اگر  مثال 
چقدر خانواده مالحظه كنكور او 
را میكند؛ سفرش را لغو می كند، 
رفت و آمدهايش را كم می كند؛ 
میخوانديم  درس  ما  وقتی  ولی 
چه كسی به خاطر كنكورى بودن 
تغييرى  اين  ما رعايت میكرد؟! 
كه در نهاد خانواده رخ داده است 
تأثير خودش را بر نهادهاى ديگر 
مانند مدرسه، اداره، كار و حكومت 
و ... میگذارد. اين تغييرى است 
داده  رخ  جامعه  بنيادهاى  در  كه 

است. 
اگرچه  اينكه  مهم  نكته 
خودش  درون  در  خانواده  نهاد 
اساس  بر  ولی  شده  دموكراتيزه 
بگويم  بايد  خودم  مطالعات 
مهمترين مسأله فرهنگی كشور 
همين مسأله غيرگفتگويی بودن يا 
ناتوان بودن در گفتگو است. فرق 
ندارد پدر و مادر و فرزند، معلم و 
شاگرد، رئيس و مرئوس، حكومت 
و شهروندها و... نمیتوانند با هم 
حرف بزنند. به همين دليل هم در 
مبانی گفتگو و هم در مهارتهاى 
اساس  بر  داريم.  بحث  گفتگو 
بسيارى از تحقيقاتی كه در سطح 
اغلب  است،  گرفته  انجام  خرد 
انجام  ايران  در  كه  طالقهايی 

بزرگترینعاملتغییردرسطح
خانوادهاتفاقافتادهاست،بهاین

صورتکهدرخانوادهدرسال1354
بیشترینتصمیمهادرحدود72درصد
تصمیمهابانظرمردیعنیپدرخانواده
گرفتهمیشدهاستولیبه42درصد
درسال1383رسیدهاستیعنیسی

سالبعدازآنحدودسیودودرصداز
نقشمردکمشدهاستوبرنقشزنان
وبچههادرخانهاضافهشدهاست.این
چهمعناییمیدهد؟یعنیخانوادهتا

حدودزیادیدموکراتیزهشدهاستوبا
همتصمیممیگیرند.
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میگيرد به دليل همين اختاللهاى گفتگويی بين زن 
و مرد است؛ نه اينكه حرف نمیزنند، خيلی هم حرف 
میزنند ولی حرف همديگر را نمیفهمند. بسيارى از 
ما در سمينارها شركت كردهايم؛ هر كسی با سرعت 
حرفش را می زند و دوباره می نشينند؛ جمع بندى كنار 
ندارد.  وجود  گفتگويی  امكان  ولی  میكنند  همديگر 
مكانهاى گفتگو هم وجود ندارد. در ساختار گذشته ما، 
خيلی مكانهاى گفتگو وجود داشت اما اين مكانها 
كم رنگ شدهاند. در هيئتها، قهوهخانهها، گذرها و ... 
با همديگر گفتگو میكردند ولی امروزه در آپارتمانها 
و برجها كسی از همسايه خود خبر ندارد. مهارتهاى 
گفتگو هم كم رنگ شده است. اگرچه چنين ضعفی 
در جامعه ما وجود دارد ولی من خوشبين هستم زيرا 
خانواده  ايجاد  اصطالح  به  و  خانواده  گفتگويی شدن 
مدنی و گفتگويی به ايجاد جامعه گفتگويی كمك خواهد 
كرد. البته اين تغييرات، تغييرات دراز مدتی است كه بعد 

از سالها میتوان نتايج آن را ديد.
وضعيت  ارتباطات،  حوزه  همين  در  ديگر  بحث 
جامعه در حال عبور از وضعيت سنتی به وضعيت مدرن است كه به آن جامعه 
در حال گذار میگويند. جامعه سنتی، جامعهاى است كه سنتها و عرف و 
مناسباتی سنتی در درون جامعه وجود دارد كه البته آنها راهگشا هم هستند. 
از ويژگیهاى جامعه مدرن هم به عقالنيت و قانون اشاره كرد. جامعه در 
حال گذار جامعهاى است كه از وضعيت سنتی خودش خارج میشود ولی 
هنوز به وضعيت مدرن نرسيده است. در اين جامعه وضعيتی نابهنجارى 
میبينيد مثال وقتی يك سخنرانی انجام میگيرد يك عده كف میزنند، يك 
عده صلوات میفرستند، يك عده نه صلوات میفرستند و نه كف میزنند و 
يك عده هم صلوات میفرستند و هم كف میزنند. اين جامعه، جامعه اى 
است كه دچار نوعی نابهنجارى شده است كه نمی دانند در كجا قرار دارد. 

كسی به اسم »لرنر« قبل از انقالب شش كشور در خاورميانه را مورد 
مطالعه قرار داده است. تركيه، ايران، اردن، مصر، سوريه و لبنان. اين جوامع 
چگونه مدرن می شوند؟ چه نوسازى سياسی، فرهنگی، اجتماعی رخ می دهد؟ 
و ... و درنهايت طبقه بندى كرده و گفته است چهار عامل باعث می شود 
تغيير در يك جامعه رخ بدهد. عامل اول رشد شهرنشينی است و جامعه اى 
كه بيش از 25 درصدش در شهرهاى باالى پنجاه هزار نفر ساكن بشوند 
اين جامعه، به سرعت به سمت مدرن شدن پيش میرود. جامعه ايران قبل از 
انقالب جامعهاى با اكثريت روستايی است ولی امروز نزديك به هفتاد درصد 
جامعه شهرى است يعنی ظرف سی و پنج سال از يك جامعه روستايی 
به يك جامعه شهرى تبديل شدهايم. پس عامل اول تحرك، نوسازى و 
تغييرات و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما رخ داده است. عامل 
دوم را میگويد وقتی شهرنشينی باال رفت ميزان سواد باال میرود. امروزه در 
كشور پنچ ميليون دانشجو داريم و تقريبا در هر خانواده يك دانشجو وجود 
دارد. وقتی كه سطح سواد جامعه باال رفت عامل سوم مهم میشود؛ عامل 

سوم استفاده از رسانهها اعم از راديو، تلوزيون و در حال حاضر شبكههاى 
مجازى، تلفن هوشمند و ... است. بر طبق يك آمار، استفاده از تلفن هوشمند 
از سال 91 تا حال 9 برابر شده است. تلفن هوشمند يعنی هر چيزى در 
دنيا محو میشود. عامل چهارم تغيير را باالرفتن سطح مشاركت سياسی، 
اقتصادى و اجتماعی میداند. يعنی اينكه افراد نسبت به سرنوشتشان حساس 
باشند. پيدا كردن كار،  شركت در انتخابات و... . اين مسأله مهمی است كه 
انواع مشاركت چگونه است و بازخوردش هم بحث مستقلی را می طلبد. 
»لرنر« میگويد اينها عامل تغيير است. اين عامل تغيير چه كار می كند؟ 
امكان  اگر  حال  میآورد.  وجود  جديدى  نيازهاى  جامعه  در  تغيير  عامل 
برآوردن اين نيازهاى جديد وجود داشته باشد يا اينكه جامعه بداند چطور به 
اين نيازها برسد، نوسازى در آن جامعه با حركتی آرام  و متوازن پيش میرود 
ولی اگر سطح نيازها و توقعات كه باال میرود امكان برآورده شدنش وجود 
نداشته باشد، ميزان توقعات فزاينده به انقالب سرخوردگیهاى فزاينده منجر 
میشود و جامعه گرفتار آسيب هاى شديد میشود و اختالالت در جامعه به 
وجود می آورد. خوب راه حل در اينجا چه چيزى است؟ راهبردى كه در اينجا 
وجود دارد اين است كه نخبگان، سياستمداران و كارگزاران جامعه را هر چه 
بيشتر توانمند كنند و نهادهاى مدنی در آن قوى تر شود يا گفتگو در آن 
امكان پذيرتر شود، ديوارهاى نفرت و فاصله كوتاه تر بشود و به جامعه ياد 
دهند چگونه به نيازهاى خود دست پيدا كنند. امروزه تحقيقات نشان میدهد 
جامعه ايران با سه راهبرد روبرو است. يك نظر؛ طرفدار نوگرايی راديكاليستی 
و افراطی و در پی تغيير تند اوضاع سياسی و اجتماعی است. اين يك نظر 
حداقلی است و اكثريت جامعه ايران چنين چيزى را نمیخواهند. نظر ديگر؛ 
اين است كه جامعه بايد خودش را متناسب با امكانات و وضعيتهايی كه 
وجود دارد هماهنگ كند. به عبارت ديگر با توجه به امكانات موجود، براى 
شغل، كار، سياست، فرهنگ، علم و ... را سياستگزارى كند. اين يعنی يك 
حركت محافظه كارانه و به اصطالح خواستار تحول نبودن. اين نظرهم در 
حداقل است. نظر سوم؛ كه بدنه كلی جامعه ايران در همين انتخابات اخير 
سال 1392 آنرا تاييد كرد، خواستار نوعی اصالح وضع موجود نه به دنبال 
به هم ريختن وضع موجود است. به عبارت ديگر جامعه از اين نظر به سمت 
نوعی عقالنيت و تأمل و بازانديشی كشيده شده است. اين جامعه، جامعه 
قديم نيست. در اين جامعه جوانان، زنان، تحصيلكردهها و... خواستههاى 
متفاوتی دارند. بايد اين خواستهها را ديد و به رسميت شناخت و متناسب با 
آن نوعی بازسازى و اصالح انجام داد. اين همان چيزى است كه در وجه 
دينی و فقهی، از آن تحت عنوان شرايط زمان و مكان در انديشه امام و 
تحت عنوان مقتضيات زمان و مكان در انديشه شهيد مطهرى نام برده 
میشود. بنابراين بايد ببينيم صورت مسأله چيست؟ جامعه ما در چه وضعيتی 
است؟ چه فرصتهايی دارد؟ چه تهديدهايی دارد؟ چطور میشود تهديدها را 
به فرصت تبديل كرد؟ و متناسب با واقعيتهاى جديد چگونه انعطاف نشان 

داد كه تغيير درستی باشد. 

پرسش: با وجود سرایت آسیبهای امروز در جامعه ایران 
از شهر های بزرگ  به دیگر جاها، آیا ما با فروپاشى اجتماعى 

مواجه هستیم؟

نکتهمهماینکهاگرچهنهاد
خانوادهدردرونخودش
دموکراتیزهشدهولیبر
اساسمطالعاتخودمباید
بگویممهمترینمسأله
فرهنگیکشورهمین
مسألهغیرگفتگوییبودن
یاناتوانبودندرگفتگو
است.فرقنداردپدرومادر
وفرزند،معلموشاگرد،
رئیسومرئوس،حکومتو
شهروندهاو...نمیتوانندبا
همحرفبزنند.
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نكته اول اينكه بر اساس مشاهدات و جمعبندى خودم، آسيبهاى 
اجتماعی جامعه ايران بسيار زياد است كه از جمله همين آسيبها باالرفتن 
نرخ طالق است و حتی نرخ طالق در بعضی از شهرهاى مذهبی از جمله 
مشهد با تهران تفاوتی نمیكند. نكته دوم معمواًل آسيبها همديگر بازتوليد 
میكنند. شما طالق را فقط محصول يك اختالل عاطفی نگيريد بلكه در آن 
عوامل اقتصادى، اجتماعی، سياسی و فرهنگی هم دخيل است. ولی از طرف 
ديگر من نسبت به بنيانهاى اصلی جامعه ايرانی نگران نيستم به دليل اينكه 
در يك ارزيابی كلی نسبت به مسائل ايران، خيلی از چيزها رشد كرده كه 
يكی از اين موارد، رشد خانواده مدنی در ايران است كه میتواند عاملی براى 
كاهش طالق باشد. البته بسيارى از اين مسائل تحت تأثير عوامل خاصی 
تشديد میشود ولی بعد از مدتی پايين میآيد. اينكه آسيبهاى تهران قابل 
سرايت به شهرهاى بزرگ ديگر است، به نظر می رسد كه حتماً هست. گاهی 
شهرى بعد از دويست سيصد سال شهر بزرگی می شود ولی گاهی خيلی 
زود بزرگ میشود. امروزه سومين شهر بزرگ ايران كرج است كه به لحاظ 
جمعيتی از اصفهان، شيراز و تبريز جلو افتاده است. ببينيد وقتی كرج در مدت 
كوتاهی به شهر سوم ايران تبديل و به تهران وصل میشود، طبيعتاً بسيارى 
از مشكالت تهران به كرج سرايت میكند. ولی  خيلی موافق نيستم كه به 
رغم تعدد و تراكم آسيبهاى اجتماعی، فكر كنيم جامعه ايران در معرض 

نابودى است. بيش از هزار سال پيش هم فردوسی نگران بود: 
دريغ است كه ايران ويران شود

 كنام پلنگان و شيران شود
ولی بعد مغول هم آمد و ايران نابود نشد. در نتيجه معلوم میشود 
چيزهايی براى مقاومت در جامعه ما وجود دارد كه از نابودى آن جلوگيرى 
میكند. البته اين مسأله تعدد و تراكم آسيبهاى اجتماعی را بايد جدى 
گرفت. تراكم و تعدد آسيبهاى اجتماعی يعنی اينكه ما با آسيبهاى نوپديد 
مواجه هستيم. چه زمانی ما با خودكشی استاد دانشگاه مواجه بوديم؟ آن هم 
استاد مذهبی كه سابقه جبهه و جنگ هم دارد. همين پديده پورشه سوارى 
و تركيب پورشه سوارها در نظر بگيريد. گزارشی را نيويورك تايمز داده كه 
قيمت پورشه در ايران چهار برابر امريكاست. اين پديده را جز در يك فضاى 

آسيبی نمیتوان مورد تحليل قرار داد. 

مجازی   و  اجتماعى  شبکه های  کنید  نمى  فکر  پرسش: 
جایگزین شبکه های  غیر مجازی و حقیقى شده است؟

بحث من اين بود كه تحت تأثير عوامل ارتباطی چه تغييرى در ايران 
رخ داده است. مثال وقتی تلفن هوشمند زياد میشود ورود شما به شبكههاى 
اجتماعی تسهيل شده و زنان ما هم وارد اين شبكهها میشوند. اينها همه 
عامل تغيير است. مسألهاى هم كه شما اشاره كرديد مسأله درستی است. 
من به دوستان دانشجو گفتم كه يك ضعف مهمی در جامعه ما وجود دارد 
و آن ضعف تجربه يا تحمل تاريخی است. اينكه در واقع انباشت تاريخی 
اينجا وجود ندارد. به تعبير آقاى دكتر »كاتوزيان« ما گرفتار جامعه كوتاه 
مدت هستيم. اشكال اين جامعه كوتاه مدت اين است كه تجربهها منتقل 
نمیشود. مسائل مثل يك آونگ از نقطهاى كه شروع میشود به همان 
نقطه قبلی بر میگردد. نكته بسيار مهم داشتن نگاه اجتماعی است. در 
بسيارى از جوامع توسعه يافته اول جامعه در كار اجتماعی توانا میشود، 
شبكههاى اجتماعی فعال میشوند و بعد از دل اين كارهاى اجتماعی تفكر 

بيرون میآيد؛ نهادهاى فرهنگی ايجاد میشود و بعد از آن 
به سياست وارد میشود. مثال اخوانالمسلمين اول كارهاى 
انجام میداد، بعد كه تفكرش شكل گرفت، وارد  خيريه 
سياست شد. ولی ما وقتی به كار اجتماعی میپردازيم كه در 

سياست شكست خورديم.

افت  از  پس  دغدغه  ترین  مهم  پرسش: 
تحصیلى و پژوهش در میان دانشجویان را چه 

چیزی ارزیابى مى کنید؟
آن چيزى كه ما در دانشگاه اآلن میبينيم عدم وجود 
دغدغه در جوانهاست. يعنی اصاًل دغدغههاى سياسی و 
اجتماعی ندارند كه میتوان به عنوان يك بحران از آن 
نام برد. يكی از دغدغههاى آكادميك خودم مساله جامعه 
به كار  را خيلی ساده  نظارهگر است. ) من كلمه بحران 
نمیبرم چون آسيبها تحت شرايطی ممكن است به بحران 
تبديل شوند و ممكن هم هست بعد حل بشوند.( آسيبی كه 
وجود دارد اين است كه ما با جامعه نظارهگر مواجه هستيم. 

با دانشجوى نظارهگر هم مواجه هستيم نه با جامعه و دانشگاه كنشگر. يعنی 
اكثريت، اكثريتی تماشاچی است. مثال در پياده رو دارد می رود، يك تصادفی 
میشود؛ ببينيد چند نفر به فكر اين هستند كه اين فرد را به بيمارستان 
برسانند و چقدر به دنبال اين هستند كه با موبايل عكس بگيرند و مثال در 
اينستاگرام بگذارند. جامعه تماشاچی يا جامعه نظارهگر حاصل مجموعهاى از 
عوامل است. عوامل سياسی، تحوالت فناورى، عوامل اجتماعی و ... در آن 
مؤثر است. هزينه تماشا كردن خيلی كم است ولی هزينه مشاركت كردن 
باالست. همان مثالی كه زدم، طرف تصادف كرده شما ببريدش بيمارستان. 
اولين اتفاقی كه میافتد اين است كه بازداشت میشويد. حكم صادر میشود. 
خانواده اش با شما برخورد میكند. دهها مشكل حقوقی و اجتماعی و سياسی 
پيش میآيد. در امور سياسی هم همين طور است. راه حلش اين است كه 

جامعه از طريق نهادهاى مدنی توانمند بشود. 
از  از متفكرين آنجا كه  الجزاير رفته بودم، يكی  يك وقتی من به 
دوستان مرحوم دكترشريعتی بود حرف درستی می زد. سخنگوى انقالب 
الجزاير هم بود. گفت انقالب ما را خيلی مطالعه بكنيد چون مشابهتهاى 
زيادى بين انقالب اسالمی و انقالب الجزاير وجود دارد. می گفت ضعفی كه 
ما داشتيم اين است كه نتوانستيم انقالب را به نسل بعد از خودمان منتقل 
كنيم. دليلش جالب بود. اين بود كه زبان نسل انقالب با زبان نسل بعد از 
انقالب متفاوت است. زبان نسل بعد زبان عقالنی است. به عبارتی استدالل 
و نقد میكند. میگويد چرا اين كار را كرديد. چرا جنگ را اين طور ادامه 
داديد. نسل بعد با زبان حماسی نمیپذيرد. اين است كه يك عدم گفتگو و 

ضعف گفتگو به وجود می آيد. 

بسیاریازتحقیقاتی
کهدرسطحخرد
انجامگرفتهاست،

اغلبطالقهاییکهدر
ایرانانجاممیگیردبه
دلیلهمیناختاللهای

گفتگوییبینزنو
مرداست؛نهاینکه

حرفنمیزنند،خیلی
همحرفمیزنند

ولیحرفهمدیگررا
نمیفهمند.
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اشاره
دکتـر محسـن رنانـى اسـتاد اقتصـاد 
میـان  در  اصفهـان  دانشـگاه  سیاسـى 
جمعـى از صاحبـان اندیشـه از روحانیون 
و فضـالی حـوزه قم در محـل دفتر مجمع 
بـه  و مدرسـین، در گفتـاری،   محققیـن 
پرداخـت  توسـعه  و  فقـه  میـان  رابطـه 
کـه در ایـن شـماره صفیـر حیات منتشـر 

مى شـود. 

عنـوان بحث من، »سـازگارى فقه و توسـعه« 
اسـت. منظـور از فقه، فقـه رايج در نظـام جمهورى 
اسـالمی و مجموعـه فقهايـی اسـت كـه از ايـن 
سـاختار سياسـی حمايت فكرى و معنـوى میكنند 
و جمهـورى اسـالمی بـه پشـتوانه ايـن مجموعـه 
فكـرى يـك نظام قانونـی و حقوقـی را ايجاد كرده 
اسـت؛ پـس منظـور مـا فقـه به معنـاى مطلـق آن 
نيسـت بلكـه فقـه حاكِم جـارى، مورد توجه اسـت. 
ابتـدا چنـد مقدمـه را مختصـر بيـان میكنـم: نكته 
اول اينكـه مـا سيسـتم حقوقـی را نقـد میكنيم نه 
شـخص يا اشـخاص خاص را. چه بسـا افراد خوبی 
در يـك سيسـتم بـد كنار هم قـرار بگيرنـد و نتايج 
بـدى از همـكارى آنهـا حاصـل شـود؛ مثـاًل يـك 
سـاعت طـال كـه اجـزاى آن از طـال سـاخته شـده 
ممكـن اسـت كار نكنـد. )آنچـه كـه مـن میگويم 

دکتر محسن رنانى
) استاد اقتصاد سیاسى(
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در حـّد يـك نظريه اسـت كه هنـوز ورزيده نشـده اسـت.( بحث ديگر 
اينكـه: فقـه يـك سيسـتم پويـا و زنـده اسـت؛ گفتيـم سيسـتمها نُـه 
طبقـه دارنـد و سيسـتمهاى اجتماعـی در طبقـه هشـتم قـرار دارنـد. 
نظـام فكـرى هـم يـك سيسـتم زنده محسـوب میشـود. هـر چيزى 
كـه دو عضـو داشـته باشـد زنـده اسـت؛ نظـام فقهـی هم يـك نظام 
زنـده اسـت. نمیتـوان تنهـا به كتابهـاى فقهی اشـاره كـرد و گفت 
ايـن فقـه و نظـام فقهی ماسـت؛ نمیتوان به علما اشـاره كـرد و گفت 
اينهـا فقـه مـا هسـتند، فقـه مجموعـهاى از آن كتابهـا بـه اضافـه 
آدمهـا و بـه اضافـه مناسـبات بين آنهـا و هنجارها و عـادات رفتارى و 
نظامـات فكـرى كه حتی پشـت ذهنشـان اسـت، میباشـد. مـا با يك 
سـرى پيـش فرضهايـی وارد كتابهـا میشـويم، كـه همـه اينهـا با 
هـم مجموعـه نظام فقهـی را تشـكيل میدهند. بنابراين ما سيسـتمی 
را ارزيابـی میكنيـم كـه انتظـار داريـم پويـا باشـد. تمام سيسـتمهاى 
زنـده پويـا هسـتند؛ پويـا يعنی اينكه خودشـان را نسـبت بـه تحوالت 
بيـرون اصـالح میكننـد؛ هـر سيسـتم زنـده-اى كـه بخواهـد دوام 
بيـاورد بايـد خـودش را دائمـًا نسـبت به تحـوالت بيرون اصـالح كند 
مثـاًل بـدن انسـان وقتـی هـوا گرم میشـود عـرق میكنـد و در زمان 
سـردى هـوا بـه صـورت ديگرى واكنـش نشـان میدهد؛ بدن انسـان 
دائمـًا بـا بيـرون تعامل میكند تـا بتواند پايـدار بماند. نظـام فقهی هم 
بـه عنـوان يـك نظام زنـده اگـر بخواهـد تاريـخدار بماند بايـد پويايی 
خـودش را حفـظ كنـد. يك فرض اين اسـت، فقهايی كـه در اين نظام 
فقهـی حضـور دارنـد حقيقتـًا و مخلصانـه دغدغه حراسـت از اين نظام 
را دارنـد. فـرض ديگـر اينكـه نظام سياسـی ما خواهان توسـعه اسـت. 
میخواهـد بـه توسـعه مرسـوم كـه همـه دنيـا بـه سـمت آن رفتهانـد 
يعنـی تقويـت نهادهاى مدنی، گسـترش آزادىهاى اجتماعی، توسـعه 
اقتصـادى، رفـاه و... دسـت پيـدا كند و اگر ايـن پيش فرضها نباشـد 
ديگـر جـاى بحثـی وجـود نخواهد داشـت. در اينجا سـوال اين اسـت 
اگر جمهورى اسـالمی قصد حركت به سـمت توسـعه مرسـوم را دارد؛ 

آيـا ايـن چهارچـوب حقوقـی میتوانـد از آن حمايـت كند؟ 
بعـد از ايـن مقدمـات و مفروضـات، محـور اول بحـث را شـروع 
می كنيـم و آن تبييـن فضـاى تركيب اسـت. به اين بيان كـه روحانيان 
عمومـًا وقتـی مديريـت كالن اجتماعـی را در دسـت میگيرنـد دچـار 
خطـاى تركيـب میشـوند؛ تـا زمانـی كه در حـوزه فـردى از فقه براى 
هدايـت افـراد و كمـك بـه آنـان در مسـير تعالـی اخالقـی، روحـی و 
اجتماعـی اسـتفاده میشـود، مشـكلی وجـود نـدارد؛ ولـی بـه محـض 
اينكـه در منصـب مديريـت اجتماعـی قـرار میگيرنـد دچـار خطـاى 
تركيـب میشـوند. خطـاى تركيـب وقتـی روى میدهـد كـه تمثيل از 
ذهـن روى زميـن میآيـد و میخواهيم در عالم واقـع آن را اجرا كنيم. 
شـايد اقتصاددانهـا جـزء اولين انديشـمندان علوم اجتماعـی بودند كه 
بحـث خطـاى تركيـب را پيش كشـيدند. اين بحث صد سـال پيش در 

اقتصـاد مطـرح شـد و باعث تجزيه علـم اقتصاد 
بـه دو شـعبه خـرد و كالن شـد. آنـان گفتنـد: 
نمیتـوان با همـان لوازم، مقدمـات و مفروضات 
تحليـل خـرد به قصـد تبيين رفتـار افـراد، رفتار 
خريـدار،  يـك  سـرمايهگذار،  يـك  خانوادههـا، 
يـك فروشـنده و ... رفتـار كالن را تحليـل كرد. 
در حالـی كـه ايـن امـور متفـاوت، و تحليـل آن 

هـم متفاوت اسـت.
اصطالحـی فنـی را به نـام »معماى خفَّت« 
اسـتفاده میكننـد كـه نشـان میدهـد مفهـوم 
خطـاى تركيـب چيسـت. بـه عنـوان مثـال اگر 
انسـان تصميـم بگيـرم  بـه عنـوان يـك  مـن 
پولـم را خـرج نكـرده و پسانـدازم را دو برابـر 
كنـم؛ آخـر سـال ثروتـم دو برابـر میشـود و در 
سـطح خـرد موفـق بـودهام امـا اگر همـه مردم 
بگيرنـد  تصميـم  سـال  يـك  در  جامعـه  يـك 
پساندازشـان را بـاال ببرنـد و مصرفشـان را كم 
كننـد آخـر سـال همـه آنها فقيـر میشـوند. اگر 
پسانـداز بـراى يـك فـرد خـوب اسـت؛ الزامـًا 
بـراى كل جامعـه خوب نيسـت. اگـر میخواهيم 
ثـروت جامعـه بـاال بـرود من بايـد بيشـتر خريد 
كنـم و خريـد در جامعـه رواج بيشـترى پيدا كند 
تـا اينكـه دوبـاره از مـن بيشـتر بخرنـد و توليـد 
اينكـه  بـراى  بنابرايـن  بـرود.  باالتـر  و سـودم 
سـوِد جامعـه بـاال بـرود مـا بايـد بيشـتر بخريم 
و كمتـر پسانـداز كنيـم ولـی بـراى اينكـه فرد 
ثروتمنـد شـود بايـد بيشـتر پسانـداز كنـد. پس 
قاعـده پسانـداز بـراى فـرد مثبـت، ولـی براى 
جامعـه منفـی اسـت. حاال يـك روحانـی كه در 
موضـع ُخـرد قـرار دارد، موعظـه میكنـد و بايد 
بـراى مـردم از پيامبـر)ص( و ائمـه)ع( در امـور 
معنـوى سـخن بگويـد، از عـدم اسـراف و تبذير 
بگويـد ولـی وقتی رئيـس جمهور میشـود، بايد 
در امـور كالن جامعـه وارد شـود و مثـال بگويـد 
بخريـد، مصرف كنيـد، يخچالتان اگر پنج سـال 
كار كـرد آن را عـوض كنيـد و ... زيـرا اقتصاد با 
افزايـش خريـد رونق پيـدا میكند كـه در نتيجه 
در دو سـطح متفـاوت قرار میگيـرد. اين خطاى 
تركيـب اسـت يعنی نمیتـوان احـكام مربوط به 

سـطح خـرد را بـه سـطح كالن تعميـم داد. 

مابرایاینکه
سطحخردرا

بهسطحکالنببریم
نیازمند
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نمیتوانعیناً
بهسطحکالن

منتقلکنیم،
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یکدستگاهتحلیلیدیگری
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تحلیلیاشراعوضکند،
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مثـال ديگـرى بزنـم؛ در سـطح خـرد اگـر معتـادى 
خواسـتگارى خواهـر مـا بيايد جـواب ما منفی اسـت. اين 
حكـم در سـطح خـرد اخالقـی اسـت و می تـوان بـه بقيه 
هـم توصيـه كـرد. امـا وقتـی مـن در سـطح يـك مقـام 
سياسـی رسـمی قانونی تصويـب كنم كه هيـچ كس حق 
نـدارد بـا معتـادان ازدواج كند يك مشـكل به مشـكالت 
معتـادان اضافـه كـردهام. پس يـك ارزش، اگر در سـطح 
خـرد حسـنه اسـت الزامـًا در سـطح كالن هـم نمی تواند 
حسـنه باشـد بلكه به سـيئه تبديل میشـود. مثـال ديگر؛ 
روش هاى تشـويق به نماز خواندن يك حسـنه در سـطح 
خـرد اسـت؛ اما وقتـی در سـطح كالن میآيد اگـر حاكم 
و دولتـی بخواهـد بـا همان شـيوه هاى سـطح خـرد، نماز 
را ترويـج دهـد بـه كاهـش آن منجـر میشـود بنابرايـن 

مديريـت سـطح كالن، ابزارهـاى متفاوتـی میخواهد. 
مشـكل ايـن اسـت؛ برخـی فقهايـی كـه در سـطح 
كالن قـرار گرفتند نگاهشـان بـه جامعه نـگاه ُخرد محور 
اسـت. در حالـی كـه در سـطح كالن شـما بايـد كالن 
محـور، تحقيـق كنيـد كـه دچـار خطـاى تركيب نشـويد. 
چـرا ايـن طـور اسـت؟ بـراى اينكه فقـه علم خـرد و در 
سـطح خرد اسـت. مثـل حقـوق كـه میگويد اگـر فردى 
دزدى كـرد فـالن مجـازات در انتظـارش اسـت. فقه هم 
میگويـد اگـر شـما مثـال در نمـاز شـك كرديد بايـد اين 
كار را بكنيـد؛ امـا هيـچ موقـع نمیگويـد اگر همـه با هم 
شـك كردنـد چـه كار كنيـم؟ يـا اگر همـه با هـم گناهی 
را انجـام دادنـد فالن حكـم را براى همه اجـرا كنيم؟ اگر 
شـما بخواهيـد حكمـی را كه براى سـطح خرد اسـت بـراى همه اجرا 

كنيـد نتيجـه معكـوس میگيريد.
 مـا براى اينكه سـطح خرد را به سـطح كالن ببريـم نيازمند يك 
فقـه سـطح كالن هسـتيم كـه بايد اسـمش را فقه اجتماعـی بگذاريم. 
مسـئله خـرد را نمی تـوان عينًا به سـطح كالن منتقل كنيـم، بلكه بايد 
در يـك دسـتگاه تحليلـی ديگـرى ايـن كار را انجـام دهيم. فقـه بايد 
بـراى اسـتخراج احكام كالن، دسـتگاه تحليلـیاش را عوض كند، يك 
سـرى قواعـد جديـد ايجـاد نمايد تـا بتوانـد اصولی براى سـطح كالن 
طراحـی كنـد. بـاز هـم تكـرار می كنـم، برخـی فقيهانی كـه در مصدر 
سياسـت ايـران قـرار گرفتـه دچار خطـاى تركيب هسـتند. معمـواًل به 
همـان شـيوهاى كـه در مواعـظ شـخصی و جمعهاى محـدود برخورد 
میكننـد در سـطح كالنـی ماننـد نمـاز جمعه هـم به آن شـيوه بحث 
میكننـد. متـد وعـظ در نمـاز جمعـه ـ كـه بـرد ملـی دارد ـ بايـد بـا 
وعـظ در مسـجد محلـی يـا وعـظ در خانـواده متفـاوت باشـد. يكی از 
مـواردى كـه فقيهـان حاكـم تـالش كردنـد راهـكارى كالن برايـش 

پيـدا كننـد، موضـوع بهـره و ربـا بـود؛ در ايـن موضـوع تالش شـد تا  
مبانـی تحليلـی ديگـرى برايش پيدا كرده و در سـطح كالن آن را حل 
نماينـد، در حالـی كـه بهـره و ربا در سـطح فـردى و خرد حرام اسـت. 
امـا وقتـی شـما سياسـتگزار میشـويد اگر بخواهيـد بهـره را از اقتصاد 
حـذف كنيـد گـردش كار را در اقتصـاد میبنديـد. بر اين اسـاس، بايد 
سـاز و كارى طراحـی شـود تـا آن كسـی كـه میخواهـد و می توانـد 
حكـم تغييـر را در زندگـی شـخصیاش اجـرا كنـد و آلوده نشـود و آن 
كسـی هم كـه میخواهـد سـرمايهگذارى كنـد و اقتصاد را جلـو ببرد؛ 
بتوانـد، و فقـه پويـا بايـد اين تعـارض را حل كند. بايد در سـطح كالن 
طـورى طراحـی كنيـم كـه راه هم بـراى فرد متشـرع باز باشـد و هم 
آنكـه میخواهـد سـرمايهگذارى كنـد، راه را پيـدا كنـد اعـم از اينكه 

متشـرع باشـد يا نه. 
يكـی از اهـل سـنت میگفـت علـت اين كـه مناطق سنینشـين 
توسـعه اقتصـادى پيـدا نمیكننـد عـدم تمايـل بـه سـرمايهگذارى از 
سـوى خود اهل سـنت اسـت. از بخشهاى مركزى كشـور هم كسـی 
آنجـا سـرمايه گـذارى نمیكنـد؛ دولت هم خيلی طی اين سـی سـال 
در آن مناطـق توجـه به توسـعه نداشـته اسـت، اگرچه سـرمايهگذارى 
هـم كـرده اسـت ولی خيلی كار نشـده اسـت. گفته شـد كه خـود اهل 
تسـنن هـم سـرمايه گـذارى نكرده-اند چـون سـرمايه گـذارى مؤثر، 
نيـاز بـه سـرمايههاى كالن دارد و سـرمايههاى كالن در اختيار بانك 
اسـت و بايـد وام بگيرنـد ولی به خاطر همين مسـائل شـرعی سـنی ها 
از بانـك وام نمیگيرنـد. يكـی از روحانيـون اهـل سـنت میگفت من 
بـه عربسـتان و بحريـن رفتـهام و مجـوز گرفتـهام كـه اگـر وام بـه 
قصـد توليـد، اشـتغال و رفـع بيكارى جوانان مسـلمان باشـد، اشـكالی 
نـدارد و دنبـال ايـن بـود كـه وام بگيـرد و گاودارى ده هـزار رأسـی 
راه بينـدازد تـا بقيـه جـرأت پيـدا كننـد. البته ايـن راه حلهـاى فردى 
خيلـی ديـر جـواب میدهـد بايـد يـك سيسـتم فكـرى طراحی شـود 
تـا بـه صـورت سيسـتماتيك به تفكيك مسـائل سـطح خـرد و كالن 
بپـردازد. گفتـه شـد كـه نظام جمهـورى اسـالمی اين سيسـتم فكرى 
را طراحـی نكـرده اسـت و سـاختار فعلـی حـوزه هـم به نظر میرسـد 
كـه پويايـی الزم را بـراى حـل اين مسـأله در حـال حاضر نـدارد. اگر 
مـا بخواهيـم به سـمت توسـعه برويم، يا جمهـورى اسـالمی بايد فقه 
اجتماعـی خـودش را طراحـی كنـد ـ اگـر مسـيرى كـه حضـرت امام 
خمينـی طراحـی كردنـد در راه درسـتی میافتـاد و از آن سوءاسـتفاده 
نمیشـد شـايد می توانسـتيم فقـه اجتماعـی را ترسـيم كنيم، يـا اينكه 
حـوزه علميـه وارد ايـن بحث شـود؛ در غيـر اين صورت خلـط اين دو 
سـطح باعـث پرهزينـه شـدن سياسـتگزارىها و تكـرار تجربههـاى 

گذشـته میشود.

اگرمابخواهیم
بهسمتتوسعهبرویم،
یاجمهوریاسالمی
بایدفقهاجتماعی
خودشراطراحیکندـ
اگرمسیریکه
حضرتامامخمینی
طراحیکردند
درراهدرستیمیافتاد
وازآن
سوءاستفادهنمیشد
شایدمیتوانستیم
فقهاجتماعیرا
ترسیمکنیم،
یااینکهحوزهعلمیه
وارداینبحثشود؛
درغیراینصورت
خلطایندوسطح
باعثپرهزینهشدن
سیاستگزاریهاو
تکرارتجربههای
گذشتهمیشود.
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]ازدواج مجدد[

یکى از نظرات شما در مورد ازدواج مجدد بود، در این خصوص توضیح دهید؟
بر طبق قانون مدنی چنانچه مرد توانايی و تمكن مالی داشته باشد می تواند همسر دوم نيز 
اختيار كند. بنده حدود چهار سال قبل در مورد اين موضوع بحث و بررسی انجام دادم و نظر 
خود را بيان نمودم كه اگر مرد در صورت تمكن مالی بخواهد همسر دوم انتخاب كند، بايستی 
رضايت همسر اول را جلب كند و چنانچه ازدواج مجدد او باعث آزار و اذيت زن اول گردد، اين 
ازدواج او جرم و گناه محسوب می شود و حرام است و باطل و نادرست نيز هست، از نظر حقوقی 

نيز بايد رضايت همسر اول را كسب كند و بدون جلب رضايت او، ازدواج دوم نادرست است.
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در صورتى که دادگاه تشخیص بدهد، آیا کفایت مى کند؟
خير، دادگاه نمی تواند تشخيص بدهد، مرد بايد رضايت همسر اول 
خود را جلب كند و اگر زن حاضر به اين كار نيست و رضايت نمی دهد، 
چنانچه مرد در زندگی زناشويی خود مشكالتی دارد بايد تمام مهريه زن را 
به طور يكجا به زن بدهد و او را طالق بدهد و سپس زن ديگرى انتخاب 
كند، يا اينكه با يكديگر توافق كنند و به گونه اى رضايت او را جلب نمايد 
و بعد همسر دوم انتخاب كند. داليل و استدالل بنده نسبت به اين حكمی 

كه بيان كردم استناد به آيات قرآن است.
:»َو  می دهد  دستور  مردان  و  زنان  به  خطاب  قرآن  در  1-خداوند 
عاِشُروهنَّ بِالَمعُروِف«)نساء/19(، با همسرانتان به خوبی رفتار كنيد، اين 
حكم هم به زن و هم به مرد خطاب می كند، هر دو بايد با همديگر روابط 
خوبی داشته باشند. بنابراين اگر اقدام مرد به ازدواج مجدد منجر به آزار 
و اذيت زن اول شود و موقعيت خانوادگی و اجتماعی وى را خدشه دار 
كند به گونه اى كه ممكن است اقدام به خودكشی كند، آيا اين برخورد، 
معاشرت با خوبی است يا معاشرت با منكر و زشتی است و حسب منطق 
قرآن جرم و گناه محسوب می شود و حرام خواهد بود؟! نكته جالب توجه 
در اين خصوص اينكه معاشرت به معروف درباره حقوق زنان دوازده مرتبه 
در قرآن تكرار شده است. جامعه بشرى هنوز نتوانسته بر طبق منطق قرآن 
در جهت احقاق حقوق اجتماعی زنان حركت كند و نياز به گذشت زمان 

هست.
2-خداوند در قرآن می فرمايد: »ِمن آياتِِه أن َخلََق لَُكم ِمن أنُفِسُكم 

دة َو َرحمة«)روم/21(، از آيات الهی  أزواجا لَِتسُكُنوا إلَيها َو َجَعَل بَيَنُكم َموَّ
اين است كه براى شما از خودتان همسران را  آفريديم تا بدان آرامش 
يابيد و بين شما مودت و دوستی برقرار كرد. قرآن اساس ازدواج را مودت 
و دوستی می داند، از نظر نظام آفرينش بين زن و مرد بايد دوستی و مودت 
برقرار باشد تا وسيله آرامش يكديگر باشند. وقتی خداوند فلسفه ازدواج و 
اساس زندگی مشترك بين زن و مرد را دوستی و آرامش می داند، آيا اجازه 
می دهد كه مرد با انتخاب همسر دوم زمينه اين مودت و دوستی و آرامش 
را از بين ببرد. بنابراين به نظر بنده اين نوع قانونگذارى با هدف و فلسفه 

آفرينش و تشكيل خانواده با يكديگر همخوانی و مطابقت ندارند.

در بین عالمان دینى آیا این نظر وجود دارد که رضایت زن 
اول مهم نیست و در هر شرایطى مرد مجاز به ازدواج مجدد 

باشد؟
در فتاواى تعدادى از آقايان علما اين نظر وجود دارد و برداشت آنان 
اين گونه است، ولی به اشكاالتی كه مطرح می شود توجه نشده است، 
مبانی فقهی بنده اين است كه مرد در صورت داشتن همسر براى ازدواج  
مجدد؛ اعم از دايم و موقت، بايد از همسر اول خود كسب رضايت كند و 
به دو آيه از قرآن استناد داشتم و رواياتی نيز در اين زمينه وجود دارد، چه 
ديگران به آن اشاره كنند يا نكنند. نكته جالب توجه اين است كه در قانون 
حمايت از خانواده ايران كه قبل از انقالب تدوين شده بود مسئله جلب 
رضايت زن براى ازدواج دوم مطرح شده است. به طور كلی در مباحث 
علمی نمی توان تابع نظر ديگران بود و برداشت فقها از ادله و براهين 
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كه مآخذ احكام هستند، آزاد است و اين به خاطر باز بودن باب اجتهاد در 
مذهب شيعه است، و اگر كسی امروز به نظريات بنده اشكال كند، حاضرم 

به اشكال جواب بدهم.
]ازدوج موقت[

نظر شما درباره ازدواج موقت چیست؟
به نظر بنده پايه، اساس و شالوده زندگی زناشويی بر ازدواج دائم 
استوار است، چون ازدواج موقت بر حسب شرايط خاص و ضرورى وضع 
شده است و يك ازدواج رسمی نيست، يعنی مرد به منطقه اى سفر كرده 
و مجبور است مدتی از همسرش دور باشد و ممكن است به خاطر اين 
وضعيت، خداى ناخواسته به گناه بيفتد، در اين صورت می تواند به عنوان 
يك شرايط خاص و ضرورى كه در آن قرار گرفته براى يك مدت كوتاه 
ازدواج كند، يا در زمان هاى گذشته به هنگام جنگ ها، سربازانی كه به 
ميدان جنگ می رفتند و از همسر خود دور بودند براى اطفاى غريزه جنسی 
می توانستند براى مدت كوتاهی ازدواج موقت داشته باشند، وگرنه اصل و 
اساس زندگی بر ازدواج دائم است كه داراى حقوق زيادى است. بنابراين 
كسانی كه همسر آنان در اختيارشان است و با يكديگر مشكلی ندارند 
نمی توانند به دنبال ازدواج موقت باشند، خصوصاً اگر همسر آنان متوجه 
نادرست و باطل است، در  اين كار  او گردد  اذيت  آزار و  شود و موجب 
حقيقت اگر كسی بخواهد ازدواج موقت كند باز هم بايد رضايت همسر اول 
خود را جلب كند و اگر موفق به جلب رضايت نشود و اين كار موجب آزار 
و اذيت او گردد، بايد بر طبق همان شرطی كه گفته شد مهريه همسرش 

را به طور يكجا پرداخت كند و بعد اگر خواست به ازدواج موقت بپردازد.

همسرش  کار  این  از  که  هست  زنى  آیا  جنابعالى  نظر  به 
این موضوع  از  زنى  هر  که  است  بشود؟ طبیعى  خوشحال 

ناراحت مى شود.
همان طور كه توضيح دادم -چه در ازدواج دائم و چه موقت- چنانچه 
مرد بخواهد علی رغم داشتن همسر ، ازدواج مجدد كند و همسر اول او 
اگر  ازدواج كند. حاال  ندارد  نيست، مرد حق  راضی  و  ناراحت می شود 
موردى پيدا شود كه زن احساس نارضايتی و ناراحتی نمی كند، فرضاً زن 
بخاطر بيمارى يا مشكلی كه دارد، صاحب فرزند نمی شود و می داند همسر 
او عالقه مند به داشتن فرزند است، لذا موافقت می كند همسر او با ازدواج 
مجدد صاحب فرزند شود، اينها مواردى است كه زن و شوهر با يكديگر 
توافق می كنند و زن اذيت نمی شود، ولی اگر در شرايط زندگی عادى مرد 
بخواهد به هر دليل دوباره ازدواج كند بايد رضايت همسر اول خود را جلب 
كند، صرفاً داشتن تمكن مالی شرط نيست. در مورد ازدواج موقت نيز اين 
حكم جارى خواهد بود، مگر آنكه در مورد ازدواج موقت همسر اول متوجه 
نشود ولی اگر در اين مورد هم نارضايتی داشته باشد، كار باطل و نادرستی 
اينكه ازدواج موقت براى يك شرايط خاص و ضرورى  است، خصوصاً 

وضع شده است.
آيا ازدواج موقت بر اساس قوانين اسالمی است و استناد قرآنی دارد؟

ازدواج موقت، برطبق قوانين اسالم و قانونی است، ولی براى يك 
شرايط خاص زمانی و ضرورى وضع گرديده است. به هر حال ممكن 

است شخصی در يك شرايط خاصی قرار گيرد 
و براى اطفاى غريزه جنسی دو راه دارد يا بايد 
با انجام عمل منافی عفت و ارتكاب جرم و گناه 
قانون  بر طبق  اينكه  يا  انجام دهد  را  اين كار 
اسالمی و عنوان حقوقی اقدام كند، آنچه مسلم 
است اگر انسان با عمل منافی عفت به اطفاى 
غريزه جنسی اقدام كند، روح و روان او به گناه 
آلوده می شود و در جامعه به عنوان انسانی مجرم 
و گناهكار به حساب می آيد و فضايل انسانی و 
اخالقی او لكه دار می شود، اما قوانين اسالم براى 
همين انسانی كه در شرايط خاص قرار گرفته 
است يك راه حل و راهكار حقوقی و قانونی قرار 
داده است و اين نوع عقد ازدواج موقت اشكالی 
تبليغ  به نحوى در مورد آن  نبايد  منتها  ندارد، 
كنند كه جانشين ازدواج دائم گردد و يا به عنوان 
وسيله عياشی و خوشگذرانی براى افراد هوسران 

درآيد.

اگر ممکن است استناد قرآنى در مورد 
ازدواج موقت را بیان فرمایید؟

مفاد آيه شريفه كه می فرمايد: »َفمااسَتمَتعُتم 
باره   در  «)نساء/24(،  أُُجوَرُهنَّ فاُتوُهنَّ  ِمنُهن  بِه 
اجرت در مورد عقد متعه است، وگرنه در عقد 
آمده  ميان  به  نحله و بخشش سخن  از   دائم 
استناد  آيه  اين  به  ما  مبنايی،  نظر  از  است. 
می كنيم. نكته مهم اين است كه اصل تشريع 
و جواز،  چه در قرآن باشد و چه نباشد، اشكال 
حقوقی ندارد. فرض كنيم در قرآن نباشد و از 
البه الى قوانين اين قانون را استدالل كنيم، چه 
اشكال حقوقی به اين نوع عقد ازدواج وارد هست 

تا بنده به آن اشكال پاسخ بدهم؟!

به  دیگری  شخص  است  ممکن  ولى 
یک نوع دیگری از آن برداشت کند و 

تعبیر متفاوتى ارائه دهد؟
درست است و ممكن است، همان طور كه 
تعبير كرده اند،  ديگرى  نوع  اهل سنت  عالمان 
چون معناى آيه را به نحو ديگرى بيان می كنند، 
زيادى  اشكال  آنان موارد  برداشت  اين  به  ولی 
همسر  می تواند  مرد  معتقدند  آنها  هست،  وارد 
اختيار  دائم  طور  به  نيز  را  چهارم  و  دوم، سوم 
كند، اما عقد موقت به اين شكل را قبول ندارند.

که  است  داده  فتوا  کسى  تاکنون  آیا 

چهدرازدواج
دائموچهموقت-

چنانچهمردبخواهد
علیرغم

داشتنهمسر،
ازدواجمجددکند
وهمسراولاو

ناراحتمیشود
وراضینیست،
مردحقندارد
ازدواجکند.

حاالاگرموردیپیداشودکهزن
احساسنارضایتی
وناراحتینمیکند،
فرضاًزنبخاطر
بیمارییامشکلی
کهداردصاحب

فرزندنمیشودومیداند
همسراوعالقهمندبه
داشتنفرزنداست،
لذاموافقتمیکند

همسراوبا
ازدواجمجدد

صاحبفرزندشود،
اینهامواردیاست
کهزنوشوهر

بایکدیگرتوافقمیکنند
وزناذیتنمیشود،

ولیاگردرشرایطزندگیعادی
مردبخواهدبههردلیل

دوبارهازدواجکند
بایدرضایتهمسراول

خودراجلبکند،
صرفاًداشتن

تمکنمالیشرطنیست.
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این  به  بگوید  و  گرفت  موقت  زن  مى توان 
قیوداتى که شما اشاره کردید نیاز نیست؟
اصل عقد موقت، از بديهيات فقه شيعه است.

جوانان امیال جنسى باالیى دارند و به هر حال 
آیا به  شاید شرایط ازدواج را نداشته باشند، 
عنوان یک راه حل اجتماعى مى توانند از این 
طریق غریزه جنسى شان را ارضا کنند، ضمن 
تضاد  مذهبى شان  باورهای  و  عقاید  با  اینکه 

نداشته باشد؟
بناى اسالم و قانون خانواده حمايت از ازدواج دائم 
و تشكيل بنيان خانواده و زندگی مشترك زناشويی است 
كه ضمن آنكه بين زن و شوهر مودت و دوستی و عالقه 
حاكم می شود و به وسيله يكديگر آرامش پيدا می كنند 
و از طريق كانون زندگی اجتماعی توليد مثل و استمرار 
نسل و حيات بشر نيز ادامه می يابد و تمام حقوق مربوط 
به زوجين در اين ارتباط وضع شده است، تمام مسئولين 
و دست اندركاران امور اجرايی و نمايندگان محترم مردم 
در مجلس شوراى اسالمی بايد سعی و تالش خود را 
معطوف به اين موضوع داشته باشند كه جوانان عزيز بر 
طبق سنت نبوى ازدواج دائم داشته باشند تا فلسفه خلقت 
و آفرينش تحقق پيدا كند و در سايه زندگی مشترك زناشويی تمام 
حقوق زوجين تأمين گردد، وگرنه در سؤاالت قبل در مورد ازدواج موقت 
عرض كردم براى شرايط خاص و ضرورى وضع شده است و نبايد طرز 
تلقی مسئولين و كارشناسان و متخصصان به اين نحو باشد كه ازدواج 
موقت می تواند جانشين ازدواج دائم شود، اين راه حل نه تنها مشكالت 
جوانان را حل نمی كند بلكه در دراز مدت كانون زندگی اجتماعی و بنيان 
خانواده را نيز سست و متزلزل خواهد كرد. به نظر بنده افرادى كه چنين 
پيشنهاد و راه حلی را براى برطرف شدن مفاسد اجتماعی در جامعه ارائه 
می دهند به ابعاد و جوانب مختلف اين موضوع فكر نمی كنند. چون يكی 
از تبعات منفی اين راه حل آن است كه بعد از مدتی ديگر جوانان به 
فكر ازدواج دائم و تشكيل خانواده و زندگی مشترك نمی افتند و اعتماد 
خانواده ها نسبت به يكديگر كم می شود و سلب اعتماد و اطمينان افراد 
به همسرانشان و يا فرزاندانشان در آينده به يكی از معضالت جامعه 
تبديل می شود، به گونه اى كه براى تبعات منفی اين پديده مجدداً بايد 
به دنبال راهكار و راه حل قانونی باشيم. لذا اگر قدرتمندان سياسی و 
دولتمردان برنامه ريزى دقيق و حساب شده و منطقی در امر تجارت، 
بازرگانی و توسعه اقتصادى داشته باشند با توجه به منابع عظيم ثروت و 
ذخاير طبيعی كه كشور ما از آن برخوردار است و تهيه مسكن مناسب 
و ايجاد فرصت شغلی براى جوانان تالش كنند اين جمعيت فعال در 
و  آرامش  از  برخوردارى  ترغيب شوند و ضمن  دائم  ازدواج  به  جامعه 
مودت و دوستی در كانون خانواده بتوانند سالمت و تندرستی و شادابی 
خود را حفظ كنند تا نيروى خالق جوان بتوانند در سازندگی كشور در 

ابعاد مختلف سهيم باشند. وقتی ما به گذشته نگاه می كنيم در طول 
دوران نسبتاً طوالنی بدون پرداختن به موضوع ازدواج موقت، جوانان 
در اين كشور ازدواج نموده اند و تشكيل خانواده دادند و استمرار نسل 
نيز تحقق يافت. بنابراين براى يافتن يك راه حل مناسب دولتمردان و 
دست اندركاران امور اجرايی بايد به سهم خود زمينه فعاليتهاى اقتصادى 
و بازرگانی و توليدى، امكان فرصت شغلی و كسب درآمد را براى جوانان 
فراهم كنند و مشكالت تأمين مسكن مناسب را در كشور با برنامه ريزى 
دقيق حل نمايند و خانواده ها نيز كمك كنند تا جوانان شان در امر ازدواج 

و تشكيل خانواده موفق شوند.

در مورد دوشیزگانى که به سن ازدواج مى رسند ولى فرصت 
ازدواج پیدا نمى کنند، چه راه حلى وجود دارد؟

در پاسخ سؤال قبل توضيح دادم قدرتمندان سياسی و دولتمردان 
و نمايندگان مجلس بايد با هم فكرى و هم انديشی راه هايی را جستجو 
كنند تا وضعيت اقتصادى و توليد و فعاليت هاى تجارى رونق يابد. وقتی 
شخصی امكان يافتن شغل مناسب و كسب درآمد داشت می تواند با 
كمك خانواده براى تشكيل خانواده اقدام كند، گام بعدى كه با حمايت 
دولت می تواند عملی بشود تالش منطقی و حساب شده براى تأمين 
مسكن در جامعه است تا مشكل بزرگ جوانان در راه ازدواج و تشكيل 
كانون خانواده برطرف گردد. راه حل اجتماعی و قانونی در كشور تنها 
پرداختن به موضوع ازدواج موقت نيست كه آن را در جامعه ترويج كنيم، 
چون فلسفه عقد موقت براى يك شرايط خاص و ضرورى می باشد.  
براى غير از آن مشروعيت ندارد، و اين خطر و تهديد وجود دارد كه 
شخصی كه به ازدواج موقت عالقه مند شد ديگر براى ازدواج دائم و 
تشكيل خانواده اقدام نمی كند چون در اين مورد بايد مسئوليت پذير باشد، 
پيامد منفی ديگر آن كه اعتماد و اطمينان در خانواده كاهش می يابد و 
تبعات منفی اين راه حل بيش از فوايد احتمالی آن است.] مصاحبه ديزى 

آناليزابت خبرنگار روزنامه الخمين داخ بالت هلند در تاريخ 86/6/10[

اگر شخصى برای چند ساعت با فردی ازدواج موقت کند 
چه تفاوتى با رابطه نامشروع دارد؟

رابطه نامشروع به عنوان يك گناه و جرم محسوب می شود. اما در 
ازدواج موقت گرچه بنا به ضرورت وضع شده است، روح و روان شخص 
به گناه آلوده نمی شود و قانون الهی هتك نمی شود و اسالم براى آنكه 
اشخاصی كه در شرايط سخت و ضرورى قرار می گيرند، اين ازدواج 
محدود را قرار داده است، ولی نفقه و ارث ندارد و آثار ازدواج دائم شامل 
اين نوع ازدواج نمی شود، ولی تأثيرى كه اين نوع ازدواج در جامعه دارد 
سبب می شود كه روح انسان ها به قانون شكنی و ارتكاب گناه آلوده 

نشود.]متن مصاحبه خبرنگار راديو سوئيس در تاريخ 85/3/20[

اگرکسیبخواهد
ازدواجموقتکند
بازهمباید
رضایتهمسراول
خودراجلبکند
واگرموفقبه
جلبرضایتنشود
واینکارموجب
آزارواذیتاوگردد،
بایدبرطبق
همانشرطیکهگفتهشد
مهریههمسرشرا
بهطوریکجاپرداختکند
وبعداگرخواست
بهازدواجموقتبپردازد.

شرحی بر دعای مکارم االخالق امام سجاد)ع(
تبيين ايمان از منظر آموزه های دينی

) بخش  11 (
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شرحی بر دعای مکارم االخالق امام سجاد)ع(
تبيين ايمان از منظر آموزه های دينی

) بخش  11 (

أَْفَضـَل  یَِقینِـى  اْجَعـْل  َو   ...
را  یقینـم  و  ]بارخدایـا؛  الْیَِقیـِن؛ 

ده[. قـرار  یقین هـا  برتریـن 
و  كريـم  قـرآن  در  واژه هايـی 
آموزه هـاى پيامبـر )ص( و اهـل بيت)ع( 
آمـده اسـت كـه همگـی بيانگـر انـواع 
ادراك هـا )دريافت هـاى( آدمی اسـت، و 
در اينجـا از بـاب مقّدمه بـه برخی از آنها 

اشـاره می شـود:
تصديـق  معنـاى  بـه  ظـّن:   -1
راحـج )ادراك و قبـول حكـم بـه گونـه 
بيـش از »50%« و كم تـر از »%100« 
كـه مقابـل آن »وهـم« و گمان اسـت(.

گونـه  بـه  كـه  قطـع:  و  جـزم   -2
اسـت. درصـد(  )صـد   »%100«

معنـاى  بـه  كـه  ُحسـبان:   -3
ظـّن )تصديـق راحـج( اسـت، اما بـا اين 
ويژگـی كـه كاربـرد آن در مـورد ظـّن 
بـه گونـه اسـتعاره اسـت. ماننـد: »ُعـّد« 
)شـمردن( كـه معنـاى آن بـراى همگان 
بـه  البتـه  واژه،  دو  ايـن  اسـت.  روشـن 
معنـاى احتمـاِل راجـح نيـز، بـه كار می 
رود. ماننـد آنكـه گفتـه می شـود: مـن، 
حسـن را از شـجاعاِن نامبردار می دانستم 
يـا اينكـه او را از دليرمـردان بـه حسـاب 
مـی آوردم؛ بديـن معنـا كـه بـه هنـگام 
برشـمردن شـجاعان و دليرمردان او را از 

آنهـا می دانسـتم.
4- شـعور: كـه به معنـاى ادراك 
دقيق اسـت از ريشـه »َشـعَر« بـه معناى 
كـه  روسـت  هميـن  از  اسـت.  »مـو« 
ادراك و دريافـت دقيـق را كـه چـون مو 
باريـك اسـت، شـعور ناميده انـد و عرصه 
كاربـرد ايـن واژه، محسوسـات اسـت نه 
معقـوالت؛ يعنـی آنچـه كـه بـا حـواس 
بـراى  می شـود.  درك  آدمـی  ظاهـرى 

محمدتقى خلجى
)پژوهشگر  و محقق دینى(
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همين اسـت كـه حواس ظاهـرى آدمی را »مشـاعر« 
می گوينـد.

يـادآورى صورت هايـی  معنـاى  بـه  5- ذکـر: 
اسـت كـه در ذهـن آدمـی ذخيـره شـده اسـت و پس 
از آنكـه از ذهـن غايـب شـده اند، دوباره آنهـا را حاضر 
-كنيـم يـا اگـر حاضرنـد مانـع از غيبـت آنها شـويم.

6- عرفـان: بـه معنـاى تطابق صورتـی كه در 
ذهن ترسـيم شـده اسـت با آنچـه كـه در خزينه ذهن 
پنهـان مانـده اسـت و تشـخيص ايـن كه ايـن همان 
اسـت يـا غيـر آن. بـراى هميـن گفته انـد: عرفـان، 

ادراك و دريافـت پـس از آگاهی پيشـين اسـت.
7- فهـم: گونـه عكس العمـل ذهـن آدمـی در 
برخـورد و مواجهـه بـا آنچـه بيـرون از ذهـن )خـارج( 
اسـت. و صـورت بيـرون از ذهـن را، در خـود نقـش 

دادن اسـت.
8- فقـه: پذيـرش فهم همان صـورت ذهنی را 

گوينـد، همراه با اسـتقرار در پذيـرش و تصديق آن.
9- درایـت: بـه معناى فـرو رفتـن در آنچه در 
ذهـن آدمـی نقش بسـته و دقـت و تأّمـل در آن براى 
دريافـت درسـت ويژگی هـا و اسـرار و مزايـاى نهفتـه 
در آن اسـت. از هميـن روسـت كـه ايـن واژه؛ يعنـی 
درايت، بيشـتر در مقـام بزرگداشـت و تعظيم چيزى يا 
كسـی بـه كار مـی رود: »َوَمـا أَْدَراَك َمـا لَْيلَُة الَْقـْدِر)1(؛ 
و تـو چـه می دانـی كـه شـب قـدر چيسـت؟«؛ يعنـی 
شـناخت ويژگی ها و اسـرار »شـب قدر« كارى اسـت 
بـس بـزرگ كـه كسـی جـز بـه عنايـت الهـی تـوان 

درك آن را نـدارد.
و امـا »يقيـن« كـه محـور بحـث اكنون ماسـت، 
همـان درك ذهنـی قـّوت يافتـه اسـت كـه بـه هيـچ 
روى سسـتی و زوال در آن راه نـدارد. بـراى هميـن، 
و  ناپذيـر  تزلـزل  اسـت كـه  ايمانـی  يقينـی،  ايمـان 
مؤمـِن بـا يقيـن كوهـی اسـت اسـتوار. راغـب گويـد: 
»اليقيـُن مـن صفِة العلِم فـوَق المعرفِة و الدرایـِة و أخواِتها. 
ُیقـاُل علـُم یقيـٍن، و ال ُیقـاُل معرفـُة یقيـٍن، و هَو سـكوُن 
الفهـِم مـع ثبـاِت الحكـِم؛ يقيـن از اوصاف علم اسـت و 
بديـن معناسـت كه در پرتـو آن فهم آدمـی، آرامش و 
سـكينه مـی يابـد و در نهايـت موجب آرامـش و ثبات 

و تحقـق حكـم مـورد يقيـن می شـود«.
امـام  از  يقيـن  حقيقـت  و  چيسـتی  دربـاره 
محمدباقـر)ع( آمده اسـت كـه فرمود: چيـزى به كمی 
يقيـن در ميان مردم پخش نشـده اسـت. آنـگاه راوى 
گويـد: گفتـم يقيـن چيسـت؟ فرمـود: »التـوّكُل علـی 

اهللِ، و الّتسـليُم هللِ، والّرضـا بقضاِء اهللِ و التَّفويـضُ إلی اهللِ)2(؛ بر خداوند 
توكل و اعتماد كردن و كار را به عهده او گذاشـتن، و دسـت برداشـتن 
از چيـزى و سـپردن آن بـه خداوند، و بـه تقدير خداوند خرسـند بودن، 
و تسـليم مطلـق در مقابـل احـكام قضـا و قـدر و واگـذاردن كار بـه 
خداونـد و كنـاره گيـرى از اختيار«. رسـول خـدا )ص( در سـفر بود كه 
جمعـی شترسـوار بـا آن حضـرت ديـدار كردنـد و گفتنـد: درود بـر تـو 
اى رسـول خـدا! فرمـود: شـما كـه هسـتيد ]و از كجاييـد[؟ گفتند: اى 
رسـول خـدا! مـا مؤمنانيـم ]كـه به خـدا و رسـول او ايمـان آورده ايم[، 
فرمـود: حقيقـت ايمان شـما چيسـت؟ گفتند: خرسـندى از قضـا و قدر 
خداونـد، و واگـذاردن كارهـا بـه فرمان خداونـد، و سـپردن خويش به 
خداونـد اسـت. پيامبـر )ص( فرمـود: »ُعلََمـاُء ُحَكَمـاُء َكاُدوا أَْن َيُكونُـوا 
ِمـَن الِْحْكَمـِة أَنْبَِيـاَء، َفـإِْن ُكْنُتـْم َصاِدِقيـَن َفـاَل تَْبُنـوا َما اَل تَْسـُكُنوَن 
ِذى إِلَْيـِه ُتْرَجُعـوَن)3( اينـان  َ الَـّ َو اَل تَْجَمُعـوا َمـا اَل تَْأُكُلـوَن َو اتَُّقـوا اهللَّ
دانشـورانی فرزانه انـد كـه نزديك اسـت در پرتـو فرزانگـی از پيامبران 
باشـند؛ يعنـی در پرتـو فرزانگـی تـا ايـن منزلـت واال تعالـی روحـی 
يافته انـد. سـپس رو بـه ايشـان فرمـود: اگـر ]در آنچه مدعی هسـتيد[ 
راسـت می گوييد، بنايی را نسـازيد كه در آن سـاكن نمی شـويد و آن 
چـه را نمی خوريـد گـرد نياوريـد و از خدايـی كه در نهايت به سـوى او 

بازگشـت می كنيـد بپرهيزيـد.«

جایگاه یقین در آموزه های اسالمى
1- از اميرمومنـان علی )ع( نقل شـده اسـت كه فرمود:» َواْسـَألُوا 
، َو اْرَغُبـوا إِلَْيـِه ِفي الَْعاِقَبـِة َو َخْيُر َما َداَر ِفـي الَْقلِْب الَْيِقيُن)4(.  َ الَْيِقيـنَ اهللَّ
از خداونـد يقيـن درخواسـت كنيـد و سـرانجام دوسـتدار آن باشـيد كه 

بهتريـن چيـزى كـه در دل آدمی جـاى می گيرد يقين اسـت.«
2- از ابوالحسـن امـام كاظم )ع( نقل شـده اسـت كـه فرمود:»َما 
ـَم ِفـی الَنّـاِس َشـْیٌء أََقـُلّ ِمـَن الَْيِقيـِن)5(. در ميـان مـردم چيـزى  ُقِسّ
كمتـر از يقيـن پخـش نشـده اسـت.« ايـن احاديـث و نظيـر اينها كه 
در مجامـع حديثـی شـيعه و سـّنی مـوج می زنـد حكايت جايـگاه برتر 
يقيـن در آموزه هـاى اسـالمی اسـت. و اساسـًا بی قـرارى دل بـراى 
دسـت يابـی بـه مرتبه يقين اسـت؛ كااليی اسـت بس كميـاب و ميل 
به آن بسـيار مشـكل. حضـرت ابراهيم )ع( بـا اينكه پيامبـرى بزرگوار 
و شـيخ پيامبـران الهـی اسـت سـخت شـيفته و بـی قـرار يقين اسـت 
و بـا ايـن كـه ايمـان مايـه آرامش دل هـا اسـت او در جسـت و جوى 
آرامشـی اسـت كـه از يقيـن حاصل می شـود. داسـتان بی قـرارى او را 
در قـرآن كريـم می خوانيـم:»َوإِْذ َقـاَل إِبَْراِهيـُم َرِبّ أَِرنِي َكْيـَف ُتْحيِي 
الَْمْوتَـی َقـاَل أََولَـْم ُتْؤِمـن َقاَل بَلَـی َولَِكن لَِّيْطَمئِـَنّ َقلْبِـي)6(. و ياد كن 
آنـگاه را كـه ابراهيم گفـت: پروردگارا! بـه من بنماى چگونـه مردگان 
را زنـده می سـازى؟ فرمـود: آيـا ايمـان ندارى؟ گفـت: چرا، امـا تا دلم 
آرام يابـد.« »َرِبّ أَِرنِـي...« دعايـی اسـت خاضعانـه بـراى جلب وصف 
»ربوبّيـت« خداونـد، تا بـا ارائه چگونگـی احياء و زنده كـردن مردگان 
بـه آرامشـی كامـل و اطمينانـی تمام دسـت يابـد. گويی پـس از ارائه 
ملكـوت و گسـتره آسـمان ها و زميـن، اصـل احياء و زنده كـردن براى 
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ابراهيـم )ع( مشـهود شـد و امـا او از درگاه ربوبی خواسـت تا چگونگی 
احيـاء و راز آن نيـز بـه وى ارائـه شـود ماننـد كاوشـگرى كه بـا ديدن 
كارخانـه اى از بيـرون و درون، تشـويق می شـود تـا چگونگی حركت و 

نيروهـاى محـرك آن را نيـز دريابد.

مراتب و درجات یقین
در بحـث ايمـان گفتـه شـد كـه ايمـان از مقوله هـاى تشـكيكی 
يعنـی داراى مراتـب و درجات اسـت، هم درجـات و مراتب عرضی كه 
چـون خـون در همـه زوايـا و مجـارى وجـود آدمی جارى اسـت و هم 
درجـات و مراتـب طولـی كـه باالتريـن مرتبـه آن يقين اسـت. و اين 
كـه فرمـود: »بلّغ بإيمانـي أكمل اإليمان« مـراد همـان برترين مرتبه 
ايمـان اسـت كـه در حقيقـت نازل تريـن درجه يقيـن اسـت. »اإليماُن 
َفـْوَق ااْلْسـالِم بَِدَرَجـة، َوالَتّْقـوى َفـْوَق اإليمـاِن بَِدَرَجة، َو الَْيقيـُن َفْوَق 
الَتّْقـوى بَِدَرَجـة)7(؛ ايمـان يـك درجـه باالتـر از اسـالم و تقـوى يـك 
درجـه باالتـر از ايمـان و يقيـن يـك درجـه باالتـر از تقـوى اسـت«. 
ماحصـل اينكـه؛ ايمان برتر از اسـالم اسـت چرا كه اسـالم تنهـا اقرار 
بـه زبـان و كردارهـاى ظاهرى اسـت و اما ايمان حقيقتی اسـت كه در 
دل اسـتقرار مـی يابـد و به آدمـی اطمينان و آرامش قلب می بخشـد و 
او را از ِقلـق و تشـويش و انديشـناكی می رهانـد و اين البتـه نازل ترين 
مرتبـه يقين اسـت كـه گاهی ممكن اسـت آسـيِب زوال او را تباه كند. 
از امـام صـادق )ع( نقـل شـده اسـت كـه بـه ابوبصيـر فرمـود: » َفَمـا 
ـْكُتْم بَِأْدنَی اإْلِْسـاَلِم َفإَِيّاُكْم  ُأوتِـَي الَنّـاُس أََقَلّ ِمَن الَْيِقيـِن، َو إِنََّما تََمَسّ
أَْن َيْنَفلِـَت ِمـْن أَْيِديُكـْم)8(. بـه مـردم چيـزى كمتر از يقين داده نشـده 
اسـت و شـما به پايين ترين مرتبه اسـالم تمسـك جسـته ايد مبادا كه 

از دسـتتان بيـرون برود.«
يقيـن داراى سـه مرتبـه اسـت: 1- علـم الیقیـن 2- عیـن 
الیقیـن 3- حـق الیقیـن. ايـن نام گـذارى بـراى مراتـب يقيـن 
برگرفتـه از قـرآن كريـم اسـت. علـم اليقيـن از آيـه »َكالَّ لَـْو تَْعلَُموَن 
ِعلْـَم الَْيِقيـِن«)9( و عيـن اليقين از آيـه »ُثـمَّ لََتَرُونََّها َعْيـَن الَْيِقيِن«)10( و 
حـق اليقيـن از آيه »إِنَّ َهـَذا لَُهَو َحقُّ الَْيِقيِن«)11( برگرفته شـده اسـت. 
در تبييـن مراتـب سـه گانـه يقيـن بـه شـناخت آتـش مثـال زده انـد. 
گاهـی آتـش را نمی بينيـم امـا از دودى كـه از آن برخاسـته اسـت بـه 
وجـود آتـش پـی می بريـم چـرا كـه دود، الزم وجـود آتـش اسـت و 
ايـن همـان علـم  اليقيـن اسـت. و گاهـی نـه تنهـا آتـش را می بينيـم 
بلكـه در كنـار نشسـته و حـرارت آن را نيـز احسـاس می كنيـم و ايـن 
همـان عيـن اليقيـن اسـت كـه از مرتبـه پيشـين برتر اسـت چـرا كه 
ايـن علـم از مرتبـه برهـان عقلـی و يقيـن ذهنی گذشـته و بـه مرتبه 
مشـهود عينی رسـيده و از انگيزه هاى وهمی و وسوسـه هاى نفسـانی 
و تضاد و ابهام محسوسـات و از آسـيب شـك و ترديد در امان اسـت. 
و امـا گاهـی نيـز در عمـق و ژرفـاى آتش درافتـاده و همـه وجودمان 
در آن می سـوزد و ايـن همـان مرتبـه حـق اليقيـن اسـت كـه حضرت 

ابراهيـم)ع( سـخت شـيفته و بی قـرار آن بـود:
گفت موسی اى كريم كارساز 

اى كه يكدم ذكر تو عمر دراز     
نقش كژمژ ديدم اندر آب و گل 

چون ماليك اعتراضی كرد دل    
كه چه مقصودست نقشی ساختن

    واندرو تخم فساد انداختن
آتش ظلم و فساد افروختن 

مسجد و سجده كنان را سوختن    
مايه خونابه و زردآبه را 

    جوش دادن از براى البه را
من يقين دانم كه عين حكمت است  

ليك مقصودم عيان و رؤيت است    
آن يقين می گويدم خاموش كن 

             حرص رؤيت گويدم نه جوش كن
مر ماليك را نمودى سّر خويش  

              كين چنين نوشی همی ارزد به نيش
عرضه كردى نور آدم را عيان

    بر ماليك گشت مشكل ها بيان
حشر تو گويد كه سّر مرگ چيست

                ميوه ها گويند سّر برگ چيست)12(

نـه تنهـا ابراهيم و موسـی )ع( كـه همه اولياى الهی نيز شـيفته و 
بی قـرار يقيـن بودنـد. امام سـجاد )ع( اين زيـور خداپرسـتان را بنگريد 
كـه در اثـر هميـن شـيفتگی و بـی قـرارى پـس از درود بـه پيامبـر و 
خانـدان او و پـس از درخواسـت كامل تريـن مرتبـه ايمـان و وصـول 
بـدان خواسـتار يقيـن برتـر اسـت يقينـی كـه در نهايـت در عرصـه 
معرفـت باالتريـن مرتبـه تعالی نفس انسـانی اسـت: »بارخدايـا! يقينم 

را برتريـن يقيـن ها قـرار ده«.

یقین محصول ایمان و بندگى 
يقيـن هرگـز حاصـل بحث هـاى فقهی و عقلی و فلسـفی نيسـت 
چـرا كـه بسـيارى از صاحبـان يقين نـه فقيـه بوده اند و نه فيلسـوف و 
اساسـًا يقيـن هيچ گونه سـنخّيتی با ايـن مباحث نـدارد. يقين محصول 
ايمـان و بندگـی اسـت و تنهـا در سـلوك معنـوى و از سـير تعاليـم 
رهبـران الهـی می تـوان بدان دسـت يافـت. شـايد راز اين مسـئله كه 
بـزرگان مـا در گذشـته با دانش هـاى عقلی و مكاتب فلسـفی مخالفت 
می كردنـد در ايـن بـود كه باور داشـتند آنچـه را كه از تعاليـم پيامبران 
و آموزه هـاى آنـان می تـوان آموخـت و در پرتـو آن هـا بـه يقيـن، اين 
گوهـر كميـاب دسـت يافـت از مكاتـب فيلسـوفان نمی تـوان آموخت 
و ايـن نكتـه اى كـه خـداى تعالـی بدان اشـاره فرمـوده و يقيـن را در 
جايـی محصـول ايمـان مؤمنـان دانسـته اسـت و در جاى ديگـر ميوه 
عبـادت. بـه ايـن دو آيـه بنگريـد:» الَِّذيـَن ُيْؤِمُنـوَن بِالَْغْيـِب َوُيِقيُموَن 
ـا َرَزْقناُهـْم ُيْنِفُقـوَن. َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنـوَن بَِما ُأ نْـِزَل إِلَْيَك َوَما  ـالَة َوِممَّ الصَّ
ُأ نْـِزَل ِمـن َقْبلِـَك َوبِا اْلِخـَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن.)13(،كسـانی كـه غيب را باور 
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و نمـاز را برپـا می دارنـد و از آنچـه بـه آنـان روزى داده ايـم 
می بخشـند. و كسـانی كـه بـه آنچه بر تـو و بـه آنچه پيش 
از تـو فـرو فرسـتاده اند ايمـان و بـه جهـان واپسـين يقيـن 
َك َيِضيـُق َصـْدُرَك بَِمـا َيُقولُوَن.  دارنـد.«؛ » َولََقـْد نَْعلَـُم أَنَـّ
ـاِجِديَن. َواْعُبـْد َربََّك َحتَّی  َن السَّ َك َوُكن مِّ َفَسـبِّْح بَِحْمـِد َربِـّ
َيْأتَِيـَك الَْيِقيـُن.)14(، و مـا به درسـتی می دانيم كـه تو از آنچه 
می گوينـد دلتنـگ می گردى. پس پـروردگارت را با سـپاس 
به پاكی بسـتاى و از سـجده گـزاران باش. و پـروردگارت را 

پرسـتش كـن تا تـو را يقيـن فرا رسـد.)15(«

نقش یقین
در  و  رفتـن حجاب هـا  كنـار  يقيـن  نقـش  مهم تريـن 
نهايـت شـجاعت و دليـرى و سـخت رويی در برابـر حوادث 
اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه هـرگاه انسـاِن مؤمـن ايمانش به 
مرتبـه يقيـن برسـد و مراحـل آن را طی كند حقايـق پنهان 
عالـم را بی پـرده می بينـد و آهنـگ كلـی آنهـا را بـی هيـچ 
واسـطه اى می شـنود و دربـاره جهـان چنـان می انديشـد كه 
يـك روح آگاه دربـاره كالبـدى كـه وسـيله رشـد و تكامـل 
اوسـت. آدمـی در پرتو يقينی كـه حاصل از ايمـان و عبادت 
آدمـی اوسـت شـبهه ها و تاريكی هـا را از چهـره باورهـاى 
خويـش می زدايـد و حقيقـت را عريـان و هـم چنـان كه هسـت به 
تماشـا می نشـيند. آرى، آن كـس كـه روح يقين را بـا همه وجودش 
لمـس كـرد بـه چنـان شـجاعتی دسـت می يابـد كـه از هيـچ كس 
نمی هراسـد و هيـچ گونـه ترديد و دودلی به سـاحت انديشـه اش راه 
نمی يابـد. بـراى هميـن، آنچـه را كه دنياپرسـتاِن هوس باز مشـكل 
می شـمارند، او آسـان و همـوار می بينـد و در موقف هـاى خطيـر و 
خطرخيـز، رفتـارش اسـتوار و بـی خلـل خواهد بـود. امـام علی ابن 
أبـی طالـب )ع( از نـادر مردانی اسـت كـه در پرتو ايمانـش به همه 
مراتـب يقيـن دسـت يافـت تا آنجـا كه فرمـود: »لَـو ُكِشـَف الِغطاُء 
َعنِّـي َمـا اْزَدْدُت َيقينـًا)16(؛ اگـر همـه پرده هـا كنـار رونـد بـر يقينم 
نخواهـم افـزود«. آن حضرت در پيكار با دشـمنانش هرگز نهراسـيد 
و در راهـی كـه برگزيـده بـود هيـچ گونـه ترديـدى نورزيـد چرا كه 
آن بزرگـوار پشـتش به خورشـيد حقيقت گـرم بود و بر يقيـن ربّابی 
ی لََعلـی َيقيـٍن ِمـْن َربّـی َو َغْيِر ُشـْبَهٍة ِمن  تكيـه كـرده بـود؛ »َو اِنِـّ
دينـي«.)17( بـراى هميـن بـه آن كـس كه برايـش هديـه آورده بود 
فرمـود: »زنـان فرزنـد مـرده بـه سـوگت بنشـينند، آيـا بـا توجيـه 
دينـی بـراى فريـب من آمـده اى؟ آيا تـو ديوانـه اى يـا ديوگرفته يا 
هذيـان می گويـی؟ بـه خدا سـوگند كـه اگـر اقليم هـاى هفتگانه را 
بـا هـر چـه در زيـر آسـمان هاى آنها اسـت مـرا دهند كه خـداى را 
ـ حتـی در حـدِّ گرفتـن پوسـت جويـی از دهـاِن مـورى ـ نافرمانی 
كنـم، نخواهـم كـرد چـرا كـه اين دنيـاى شـما در نزد مـن از برگ 
نيـم جويـده اى در دهـان ملخـی ناچيزتـر اسـت«.)18( علـی)ع( را با 
نعمت هـاى فناپذيـر و لذت هـاى گـذرا و ناپايـدار چـه كار؟ از خواب 

آلودگـی خـرد و زشـتی لغزش ها به خـدا پناه می بريـم و از او يارى 
می جوييم.

من نالفم ور بالفم همچو آب
                  نيست در آتش كشّی ام اضطراب

هر كه از خورشيد باشد پشت گرم
                سخت رو باشد نه بيم او نه شرم

همچو روى آفتاِب بی حذر
             گشت رويش خصم سوز و پرده در

هر پيمبر سخت رو بُد در جهان
               يكسواره كوفت بر جيش شهان

رو نگردانيد از ترس و غمی
    يك تنه تنها بزد بر عالَمی

من چو اسماعيليانم بی حذر
    بل چو اسماعيل آزادم ز سر

فارغم از ُطمُطراق و از ريا
ُقل تَعالَوا گفت جانم را بيا)19(    
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آیت اهلل العظمى وحید خراسانى: سالم مرا به آقای روحانى 
برسانید؛ ایشان نیت خوبى برای خدمتگذاری دارند.

آيت اهلل  العظمی وحيد خراسانی از مراجع تقليد 
گفت: دولت يازدهم واقعا خدمتگذار است و عملكرد 
به  است.  داشته  مردم  به  خدمت  راستاى  در  مثبتی 
بهداشت،  وزير  ديدار  در  ايشان  »انتخاب«،  گزارش 
درمان و آموزش پزشكی درقم افزود: سالم مرا به آقاى 
روحانی برسانيد، ايشان نيت خوبی براى خدمتگذارى 
دارند و درانتخاب وزرا هم دقت خوبی به عمل آورده 

اند. ايشان خطاب به وزير بهداشت گفت: شما در حوزه سالمت مسير درستی را 
در پيش گرفته ايد و هر وزيرى كه بيايد بايد خدمات شما را ادامه دهد.

خدمات  می گويم  تعارف  بدون  داشت:  اظهار  خراسانی  وحيد  اهلل  آيت 
دولت هاى قبل را هم در اين زمينه ديده ام در غياب شما هم گفته ام وزير 
بهداشتی مانند شما در دولت هاى گذشته نبوده است، اين توفيقی است كه 
نصيب شما شده است. ايشان در ادامه با اشاره به اينكه بايد سطح خدمات 
بهداشتی روز به روز درجامعه ارتقا يابد، گفت: كار بيماران به ويژه آنان كه تمكن 
مالی ندارند را حتما رسيدگی كنيد. تا فرصت داريد به مردم خدمت كنيد، چه 
دولت هايی بودند كه نتوانستند خدمت كنند و حسرت آن را می خورند. هركسی 
از آثارش قضاوت می شود و خدمات شما باعث قضاوت ديگران می شود، واقعا 

خدمات شما را در بين ديگران نديده ام. 

آیت اهلل العظمى موسوی اردبیلى: دولت خدمات ارزشمند و 
اقدامات جدی در حوزه بهداشت انجام داده که قابل تقدیر است.

گفت:  اردبيلی  موسوى  العظمی  اهلل  آيت 
اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان مردم را 
بسيار اميدوار كرده است كه بايد براى ادامه اين روند 
اقدامات جدى انجام شود.ايشان افزود: دولت خدمات 
ارزشمند و اقدامات جدى در حوزه بهداشت انجام داده 
كه قابل تقدير است و در اين راستا تا نقطه مطلوب 
هنوز فاصله داريم و مسوولين امر بايد براى بهبود 

وضعيت اهتمام جدى داشته باشند. وى با بيان اينكه در اين حوزه بايد كارهاى 
خودتان را با نيت الهی و از باب اعتقادات دينی انجام دهيد خاطرنشان كرد: مردم 
به خوبی خدمات جامعه پزشكی در جامعه را می بينند و قدردان اين تالش ها 
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هستند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تقدير از خدمات دولت در 
راستاى افزايش فرزند آورى گفت: تالشها و اقدامات براى افزايش فرزندان 
با توجه به وضعيت معيشتی و اقتصادى مردم و خانواده ها در تناقض است لذا 

بايد اقدامات اساسی در اين زمينه صورت گيرد.
عالوه بر اين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سفر به قم 

با آيات عظام مكارم، صافی گلپايگانی، و سبحانی ديدار و گفت وگو كرد.

 حمایت مراجع از مذاکرات هستهای

شفقنا  گزارش  به 
به نقل از سايت وزارت 
قم،  دفتر   - خارجه 
محمد نهاونديان رييس 
جمهورى  رييس  دفتر 
طی روزهاى 24 و 25 
تيرماه گذشته با مراجع 
و  قم  در  تقليد  عظام 
در  و  كرد  ديدار  مشهد 
اين ديدارها ضمن ابالغ 

سالم دكتر حسن روحانی، گزارشی از عملكرد تيم مذاكره كننده ايران با 
كشورهاى گروه1+5 و دستاوردهاى آن در جمع بندى هسته اى ارايه كرد 
كه بيانات و مواضع مراجع تقليد به نقل از دفاتر ايشان در خصوص تيم 

مذاكره كننده و جمع بندى هسته اى به شرح زير گردآورى شده است:
 حضرت آيت اهلل حسين وحيد خراسانی: تالش تيم مذاكره كننده 

هسته اى متعهدانه و هنرمندانه بود.
»نيت دولت خدمت به مردم است و در فرصت جديدى كه بعد از 
توافق هستهاى ايجاد شده، مسير خدمت بايد با درايت ادامه يابد. تالش تيم 
مذاكره كننده هستهاى متعهدانه و هنرمندانه بود. هيچ گاه دعا براى موفقيت 

رييس جمهور و دولت را فراموش نمیكنم.«
زحمات  قدردان  ملت  گلپايگانی:  اهلل صافی  لطف  آيت اهلل  حضرت 

مذاكره كنندگان هستند.
»اينجانب اين توافق را به ملت رشيد و شريف ايران تبريك میگويم و 
از زحمات تيم مذاكره كننده و هيات دولت تقدير و تشكر میكنم. اميدوارم 
كه اين موفقيتها در خدمت به نظام اسالمی و ملّت عزيزمان بيش از پيش 
ادامه يابد. الحمدهلل از عنايات حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه 
الشريف و دعاهاى متضرعانه مردم در ماه مبارك رمضان، نتايج خوبی 
براى كشور حاصل شد كه اميدوارم آثار و فوايد آن روز به روز آشكارتر شده 
و توفيقات خدمتگزاران به مردم بيشتر شود. من از نتايجی كه حاصل شد 
خوشحال هستم و مطمئنم ملت شريف ما هم خوشحالند و قدردان زحمات 

مذاكر ه كنندگان محترم میباشند. انشاء اهلل با توكل به خداوند و تدبير 
عاقالنه، مشكالت اقتصادى و ديگر مشكالت و مسائل حل می شود.«

حضرت آيت اهلل سيد موسی شبيرى زنجانی: اميدواريم با اين مذاكرات 
اين خطر و تهديدها برطرف شود.

»تالشهايی كه دولت و تيم مذاكره هستهاى براى برطرف كردن 
مشكالت پيش روى كشور با نيت خالص متحمل شدند، قطعا نزد خداوند 
داراى اجر است. مشكالتی كه در گذشته براى ايران ايجاد شد زمينه ساز 
خطراتی بود كه نه تنها ايران بلكه مناطق ديگر را هم تهديد میكرد. 
اميدواريم با اين مذاكرات اين خطرها و تهديدها برطرف شود. زحمات دولت 
و تيم مذاكره كننده براى سربلندى كشورى انجام می شود كه همه آن را 
كشور اميرالمومنين و اهل بيت)ع( می دانند. زحمتی كه براى خداوند و 
اهل بيت )ع( باشد هرگز هدر نمی رود. انسان پاداش هر عمل را كه براى 
خدا و خدايی ها انجام دهد، هم در اين عالم و هم در عوالم ديگر به دست 
می آورد. ايران مورد عنايت اولياء الهی است. اولياء خدا پشتيبان كسانی 
هستند كه براى سربلندى اين كشور تالش می كنند. ما دعا كردن براى 

موفقيت كسانی را كه در راه خير قدم بر می دارند وظيفه خود می دانيم.«
تيم  ايستادگی  اردبيلی:  موسوى  عبدالكريم  سيد  اهلل  آيت  حضرت 

مذاكره كننده ستودنی است.
در بحث مذاكرات كه كار سخت و طاقت فرسايی بود و همه ما نگران 
اين بحث بوديم، هم شخص رييس جمهور محترم و هم تيم مذاكره كننده، 
خصوصا وزير محترم امور خارجه با تدبير الزم كار را دنبال كردند و الحمداهلل 
نتايج خوبی براى ملت و دولت به همراه خواهد داشت و من به سهم خود از 
فعاليتهاى صورت گرفته تشكر و قدردانی میكنم. ايستادگی تيم مذاكره 
كننده خصوصاً دكتر ظريف در اين مدت طوالنی، ستودنی است و اين 

ايستادگی باعث شد كه دنيا به منطق روشن و گفتگوى ايران تن دهد.
تندروىها و بیتدبيرىهاى دولت گذشته زحمات زيادى براى كشور 
و دولت جديد به جا گذاشت كه نمونه آن، عملكرد دولت گذشته در زمينه 
سياست خارجی و پيامدهاى منفی آن بود كه هم مردم و هم ما نگران بوديم 
و قضايا به شكلی شد كه تاثيرات مخرب آن همگان را نگران كرده بود و 
در حال حاضر نيز آثار منفی آن در جامعه، خصوصا اقتصاد كشور و معيشت 
مردم پيداست. اميدواريم تالش طاقت فرساى دولت و خصوصا وزارت امور 
خارجه و تيم مذاكره كننده، ثمرات خوبی براى ملت و كشور داشته باشد 
و مشكالت مرتفع گردد و در اين رابطه همه بايد شكرگزار باشيم و بدون 
ايرادگيرى غيرمنطقی از كسانی كه در اين راه زحمت كشيدهاند تشكر و 

قدردانی كنيم.«
حضرت آيت اهلل ناصر مكارم شيرازى: توافق يك پيروزى بزرگ بود.

بودن  بود كه در جريان آن شاهد بیاثر  بزرگ  پيروزى  »اين يك 
مخالفت هاى رژيم صهيونيستی و نااميدى و سرخوردگی آنها بوديم. دنيا 
از اين توافق استقبال كرده و اين مساله ضمن اينكه بهاى مخالفت با آن 
يا عهد شكنی را براى بدخواهان ملت سنگين كرده، به اجراى موفق اين 
توافق نيز كمك میكند. اين موضوع بسيار پيچيده و سخت بود و پيوسته 
در قنوت نماز براى توفيق مذاكره كنندگان و به نتيجه مناسب رسيدن 
مذاكرات، دعا میكردم. وى همچنين به دولت سفارش كرد تا همانطور كه 
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با تدبير موضوع هستهاى را به سرانجام فعلی رسانده است، درباره جزييات 
دستاوردها و موارد توافق به مردم اطالع رسانی شفاف كند. از سوى ديگر 
مديريت توقعات مضاعفی كه احيانا در نتيجه اين توافق براى حل و فصل 

سريع مشكالت بر جاى مانده ايجاد میشود، الزم است.« 

نامه قدردانى دکتر ظریف به مراجع عظام

جواد  محمد  دكتر  شفقنا،  گزارش  به 
نامه هاى  طی  نيز  خارجه  امور  وزير  ظريف، 
جداگانه اى از رهنمودها، حمايت ها و دعاهاى 
تيم  اعضاى  به  نسبت  عظام  آيات  خير 
مذاكره كننده هسته اى خالصانه تشكر نمود. 
دكتر ظريف در بخشی از اين نامه اظهارات 
موجب  را  تقليد  عاليقدر  مراجع  آميز  محبت 
دلگرمی مضاعف و اميد بيشتر در مسير احقاق 

حقوق ملت مسلمان و انقالبی كشورمان ارزيابی كرده است.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه طی نامه هاى جداگانه از رهنمود ها، 
حمايت ها و دعاهاى خير آيات عظام نسبت به اعضاى تيم مذاكره كننده 
اداره كل ديپلماسی رسانه اى  از  ايرنا  هسته اى قدردانی كرد. به گزارش 
وزارت امور خارجه؛ به دنبال اظهار محبت هاى مراجع عظام تقليد نسبت 
به تيم مذاكره كننده هسته اى در طول سال هاى اخير، به ويژه در ديدار 
اخير رئيس دفتر رييس جمهورى با حضرات آيات وحيد خراسانی، مكارم 
شيرازى، صافی گلپايگانی، شبيرى زنجانی و موسوى اردبيلی؛ وزير امور 
خارجه طی نامه هاى جداگانه اى از رهنمود ها، حمايت ها و دعاهاى خير آيات 
عظام نسبت به اعضاى تيم مذاكره كننده هسته اى، قدردانی كرد. دكتر 
ظريف در بخشی از اين نامه اظهارات محبت آميز مراجع عاليقدر تقليد را 
موجب دلگرمی مضاعف و اميد بيشتر در مسير احقاق حقوق ملت مسلمان 

و انقالبی ايران ارزيابی كرد.

در دیدار  دکتر ظریف: تاکید حضرت آیت اهلل سیستانى 
بر مبارزه با تندروی و حمایت از 

اقدامات دولت ایران در مبارزه با تروریسم.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزارى فارس، »محمد جواد ظريف« 
وزير امور خارجه ايران، پس از زيارت حرم اميرالمؤمنين علی عليه السالم 

در نجف اشرف، به ديدار آيت اهلل علی سيستانی از مراجع بزرگ شيعه در 
عراق رفت. اين ديدار در منزل شخصی آيت اهلل سيستانی برگزار شد. به 
گزارش خبرگزارى »الفرات نيوز«، ظريف پس از ديدار با مرجع عاليقدر 
شيعيان عراق با حضور در نشستی مطبوعاتی گفت: آيت اهلل سيستانی 
با  براى رويارويی  بين المللی  لزوم تقويت  تالش هاى  بر  مرجع شيعيان 
لزوم  بر  اهلل سيستانی  اينكه »آيت  بيان  با  تاكيد كردند. وى  تروريسم 
مبارزه با تروريسم و رويارويی با آن تاكيد كردند«، يادآور شد: ما اميد 
زيادى به نقش فعال مراجع تقليد در مبارزه با تروريسم و رويارويی با 
اين پديده داريم. وزير امور خارجه جمهورى اسالمی ايران با بيان اينكه 
»گزارش مفصلی درباره جمع بندى مذاكرات هسته اى و چالش هاى فرا 
روى منطقه به آيت اهلل سيستانی ارائه داديم«، تاكيد كرد: ايران همواره 
حامی ملت و دولت عراق در مبارزه با تروريسم بوده است. ظريف با بيان 
اينكه تندروى و مذهبی گرى همه كشورها و ملت هاى منطقه را با تهديد 
مواجه می سازد، ضرورت باالى هماهنگی و همكارى بين كشورها براى 
با تروريسم را يادآور شد. وى افرود: بعد از جمع بندى مذاكرات  مبارزه 
هسته اى، اين اولين سفرم به كشورهاى عربی حاشيه خليج فارس است 
كه با تقويت روابط بين كشورها در راستاى تامين منافع منطقه و تقويت 

صلح و امنيت بين المللی است.

حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینى:  یک مجموعه 
خبری  که صداقت نداشته باشد خود را نابود کرده است.

سيدحسن خمينی در ديدار مسئوالن 
ايسنا گفت: در حوزه روابط شخصيت هاى 
شده  تعريف  اخالق  يك  هم  با  حقيقی 
روابط  حوزه  در  اخالق  اما  دارد،  وجود 
شخصيت هاى حقوقی مقدارى تابع حوزه 
فردى شده، درحالی كه اگر به عنوان مثال 
كاله گذاشتن سر ديگران قبيح است اين 
چه در حوزه فردى و چه در حوزه اجتماعی 

بايد مورد توجه قرار گيرد. وى ادامه داد: فطرت آدمی می گويد فرد بايد 
همان قدر پايبند به اخالق باشد كه يك نهاد حقوقی؛ يعنی در واقع نهاد 
حقوقی بايد به همان موازين اخالقی پايبند باشد، در حالی كه گاهی اين 
طور نيست و طرف فكر می كند اگر براى نهاد، موسسه و ارگانی كار می كند 
آنجا می تواند همه موازين را زير پا بگذارد در حالی كه ممكن است در زندگی 
شخصی خود اين مساله را رعايت كند. به نوشته ايسنا، يادگار امام با بيان 
اينكه تاثير خبر در فضاى اجتماعی و سياسی جامعه بر كسی پنهان نيست، 
خاطرنشان كرد: خداى ناكرده گاهی ممكن است خبرنگار يا مدير خبرى يا 
كسی كه صفحه اجتماعی پرمخاطبی دارد احساس كند به خاطر منفعتی بايد 
پا روى يكی از موازين اخالقی بگذارد. ممكن است لزوما اين كار اشاعه يك 
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دروغ نباشد بلكه افشاى سر مردم و يا هتك احترام آن ها باشد. سيدحسن 
خمينی در ادامه با تاكيد بر لزوم پايبندى فعاالن عرصه خبر به اخالق، اظهار 
كرد:  يك مجموعه خبرى كه صداقت نداشته باشد خود را نابود كرده و بعد 
از مدتی كسی به او اعتمادى نمی كند. اگر چنين مجموعه اى متهم شود 
كه صداقت ندارد خبرش به درد نمی خورد؛ بنابراين صداقت و بی طرفی در 
تاثيرگذارى مجموعه هاى خبرى بسيار اهميت دارد و جداى از صداقت و 

اعتماد ساير مسائل اخالقی نيز بايد در خبر رعايت شود.
شاگرد از روح، قلب و جان معلم و نه از صحبت او الگوپذيرى میكند. 

همچنين حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خمينی در جمع مربيان 
سازمان دانشآموزى جمهورى اسالمی ايران در حسينه جماران، با اشاره به 
تعبير امام خمينی مبنی بر ا،ينكه »رفتار استاد درس است و نه گفتار استاد« 
اظهار داشت: در مقوله تعليم و تربيت، تعليم تابعی از سخن است كه استاد 
مطلبی را میگوييد شاگرد هم میشنود؛ اما تربيت بيش از آنكه وابسته به 
حرف زدن باشد وابسته به عمل كردن است و معلم خوب آن مربی است كه 
ذاتا آدم خوبی است نه آنكه خوب حرف میزند. وى افزود: انسان گاهی اوقات 
نزد كسانی میرود كه خيلی هم با سواد هستند اما وقتی از نزد آنها بيرون 
میآييد میبينيد كه نه تنها دل باز نشده و نشاط به جان رسوب نكرده بلكه 
گرفته و تاريك شده است، اما از سوى ديگر نزد انسان هايی میرويد كه حرف 
مهمی نمیزنند، ولی وقتی از نزد او بيرون میآييد احساس آرامش جان و روح 
می كنيد.سيدحسن خمينی تأكيد كرد: اگر كسی كه وجودش آميخته از كينه، 
حقد، حسد، غيبت، تهمت و مشكالت باشد، بگويد »خوب باش!« سخن او نه 
تنها در جامعه اثر نمیكند، بلكه افراد را به مسير غيرخوب و ناسالم میاندازد، 
اما اگر خود فرد خوب بود با يك صحبت ساده مخاطب در حوزه مغناطيس او 
خوب میشود. لذا در متون مختلف مذهبی ما به مجالست با خوبان تكيه شده 
است زيرا ناخودآگاه در ما اثر میگذارد؛ » گلی  خوش بوى  در حمام  روزى/

رسيد از دست  محبوبی  به  دستم /بدو گفتم  كه  مشكی  يا عبيرى/ كه  از بوى  
دل آويز تو مستم /بگفتا من  ِگلی  ناچيز بودم/ وليكن  مدتی  با ُگل  نشستم /كمال  
هم نشين  در من  اثر كرد/وگرنه  من  همان  خاكم  كه  هستم. وى در پايان گفت: 
اگر فضاى خودمان را به اخالق حميده الهی آراسته كنيم آنگاه حتما آن اثر 

معنوى به جان و روح جامعه و فرزندان و شاگردان منتقل میشود.

غرویان: با فشارهای فیزیکى و مالى
 نمى توانیم در زمینه حجاب  به نتیجه ای برسیم.

عصر ايران: به گزارش ايلنا، حجت االسالم 
محسن غرويان، در مورد كسر حقوق از كارمندان 
حريم  از  صيانت  طرح  عنوان  تحت  بدحجاب 
حجاب و عفاف كه در مجلس درحال بررسی 
است، گفت: به نظر می آيد اين كار استفاده از فشار 
مالی و اقتصادى براى تحقق يك امر فرهنگی 

است كه  مانند ساير تجربه هاى گذشته نتيجه اى نخواهد داشت.  وى ادامه 
داد: من موافق با اين راهكار نيستم؛ زيرا نظير اين كار در گذشته نيز نتيجه 
نداده است. مسئله حجاب و عفاف در ذات و در جوهر خود امرى فرهنگی، 
روحی و ذهنی است و ما با فشارهاى فيزيكی و مالی نمی توانيم در اين 

زمينه به نتيجه اى برسيم.
 اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه راه حل مسائل فرهنگی بايد از سنخ 
فرهنگ باشد، اظهار كرد: بايد آنقدر كار فكرى، عقالنی، فلسفی و فرهنگی 
انجام دهيم تا اشخاص از درون خود به حدى از شخصيت فرهنگی برسند 
تا رفتارهايی نظير حجاب، گفتار، كالم، نگاه، حركت و... را در حد متناسب با 

يك شخصيت واالى فرهنگی رعايت كنند.
اين كارشناس مسائل دينی در پاسخ به اين سؤال كه اين اقدام از نظر 
شرعی درست است يا خير، گفت: من نمی توانم به طور قاطع در اين باره نظر 
بدهم و ابعاد فقهی و حقوقی اين مسئله بايد بيشتر مورد دقت قرار بگيرد، اما 
يكی از نكاتی كه از نظر فقهی و حقوقی مطرح است و بايد رعايت هم شود، 
اين است كه در قرارداد اوليه كه براساس آن، اداره مربوطه به كارمند خود 
حقوق پرداخت می كند، آيا حقوق فرد بابت حجاب او بوده يا بابت كارش 

قرار است به او تعلق بگيرد؟
غرويان ادامه داد: اگر طبق قرارداد، آن حقوق بابت كارش به فرد تعلق 
می گيرد و نه رفتار اخالقی اش، نمی توان از حقوق او كسر كرد؛ اين مسئله 
اشكال دارد، زيرا قرارداد بابت كار بوده است، بنابراين فقها و حقوق دان ها 

بايد آن را لحاظ كنند.

حضرت آیت اهلل جوادی آملى: 
جامعه عاقل مىتواند منتظر واقعى امام زمان )عج( باشد.

به گزارش خبرنگار اسراء نيوز: حضرت 
آيت اهلل جوادى آملی با بيان اينكه علما به 
عصر)عج(  ولی  حضرت  شاگردان  عنوان 
وظيفه دارند مردم را به آن حضرت نزديك 
كنند تصريح كردند: بهترين راه نزديك شدن 
جامعه به آن وجود مقدس عقل محورى و 
هم  عاقل  انسان  كه  چرا  است  عقلمدارى 
از ديگران  باعث نجات خود میشود و هم 
دستگيرى میكند. وى با بيان اينكه جامعه 

عاقل میتواند منتظر واقعی امام زمان )عج( باشد فرمودند: جامعه عقل 
محور را نمیشود فريب داد و از نظام اسالمی جدا كرد، چنين جامعهاى 
منتظر واقعی امام زمان و حكومت عدلمحور آن حضرت است. حضرت 
آيت اهلل جوادى آملی با بيان اين مطلب كه اهل بيت)ع( معدن علم الهی 
هستند افزودند: علما و طالب كه شاگردان مكتب اهل بيت)ع( هستند نيز 
بايد خود را مجهز به اين علوم الهی كنند تا بتوانند به وظايف خود در عصر 
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غيبت عمل كنند. ايشان طالب و روحانيان را به مجاهدت هميشگی در راه 
كسب علم و دانش توصيه فرمودند. 

پاسخ فقهى حضرت آیت اهلل العظمى بروجردی
 درباره دست دادن با زنان

 نوه حضرت آيت اهلل العظمی 
بروجردى در گفت وگو با پايگاه 
امام  تحقيقاتی  فرهنگی  موسسه 
موسی صدر به نكات جالبی درباره 
مشی فقهی و فرهنگی آيت اهلل 
كرده  اشاره  بروجردى  العظمی 

است. آيت اهلل سيدجوادعلوى طباطبائی با ذكر اين مطلب كه برخی به امام 
موسی صدر خرده می گرفتند كه چرا در اروپا با خانم هايی كه به سوى ايشان 
دست خود را دراز می كردند؛ دست می داد، گفت: آيت اهلل بروجردى هم بر 
اين كار اشكال نمی گرفتند. نوه مرحوم آيت اهلل العظمی بروجردى در مورد 
حكم دست دادن با زنان گفت: آقاي بروجردي می فرمودند: »من تعجب مي 
كنم كه فقهاي ما ادله نظر را حمل كردند به صورت ريبه؛ چرا در ادله لمس 
اين انصراف را قائل نشدند«. از اين سخن روشن می شود كه »ديدگاه آيت 
اهلل بروجردى نه فقط به دليل مسئله هتك است، بلكه اساساً اشكال مبنايي 
در اين خصوص دارد« نوه آيت اهلل العظمی بروجردى اشاره می كند: يكی 
از محققان ايرانی كه در مركز اسالمی آلمان فعاليت می كرد، خدمت آيت 
اهلل العظمی بروجردى آمد و گفت: در آلمان زنان و مردان مختلفی كه همه 
آنها مسلمان هم نيستند، به مركز اسالمی ما می آيند و گاهي از اوقات برخی 
از اين زنان دستشان را براى مصافحه به سوى ما دراز مي كنند و ما نمي 
توانيم دست بدهيم. آنها نمي فهمند كه چرا ما دست نمي دهيم و اين مسئله 
موجب هتك آنها مي شود و ما كه مي خواهيم جاذبه ايجاد كنيم، با اين 
كار تنفر ايجاد مي كنيم. آيت اهلل العظمی بروجردي گفتند: اگر شما احساس 
می كنيد كه دست ندادن شما باعث هتك حرمت زنان می شود، مانعي ندارد 
كه دست بدهيد. بعد فرمودند: حكم حرمت دست دادن با زن اجنبيه، براى 
حفظ حرمت اشخاص، هرچند مسلمان نباشند، ساقط می شود. وى ادامه 
می دهد: همچنين شيخ محمد تقي قمي كه در مصر فعاليت می كردند، 
خدمت آيت اهلل العظمی بروجردي آمدند و گفتند: »گاهي از اوقات برخی 
از سفارتخانه ها مثل سفارت هلند به مناسبت روز ملی شان، كه همه سفرا 
و شخصيت هاى مختلف را دعوت می كنند، ما را هم به عنوان نماينده شما 
در مجلس تقريب دعوت می كنند. ما هم دسته گل مي خريم و به سفارت 
مي رويم. گاهي از اوقات سفير مي خواهد مثاًل سفير آمريكا و همسرش 
را كه همراه اوست معرفی كند. آنها هم دستشان را دراز می كنند كه دست 

بدهند. ما چه كار كنيم؟ اگر دست ندهيم، موجب هتك آنها می شود«. آيت 
اهلل العظمی بروجردي فرمودند: »اگر موجب هتك حرمت ايشان می شود، 

اشكالی ندارد؛ دست بدهيد«.

آیا شهر مشهد قطعه ای از بهشت است؟
نقد اظهارات امام جمعه مشهد 

در گفت وگو با آیت اهلل سروش محالتى

انتخاب  تحليلی  خبرى  پايگاه 
است  سالی  چند   :  )Entekhab.ir(
حرم  موضوع  مشهد،  جمعه  امام  كه 
پيگيرى  و  مطرح  را  مشهد  شهر  بودن 
می كند. او می گويد نه فقط شهر مشهد، 
بلكه از كوه هاى بينالود به بعد، به حكم 
پيامبر)ص(، حرم است و بايد احترام ويژه 
در  را  اجراى كنسرت  قبيل عدم  از  آن 
در  كارها  اين  چه  اگر  كرد،  رعايت  آن 

مكان هاى ديگر جايز باشد. او در سال90 به خبرنگار فارس گفت: »پيامبر 
فاصله ميان كوه نيشابور و سلسله جبال بينالود و هزار مسجد را به عنوان 
حرم معرفی كردند و وقتی پيامبر را قبول داريم، پس بايد به اين امر 
كه كل شهر مشهد حرم امام رضاست نيز معتقد باشيم ... تمام مشكل 
فرهنگی شهر اين است كه بعضی مردم و مسئوالن، فضاى شهر را از 
فضاى حرم امام هشتم )ع( نمی دانند و به جاى اين كه احساس كنند، 
تفريحی و  اين شهر يك شهر  اينجا حرم است، احساس می كنند كه 
گردشی است. اين خالف نص صريح فرمايش پيغمبر است و هركه جز 
اين عمل كند در مقابل پيغمبر ايستاده است، حال چه فرد عادى باشد و 

چه مدير و مسئول.« )90/2/11(
 ايشان در خطبه نماز جمعه مشهد نيز می گويد: »در دولت نهم، اولين 
سفر استانی كه اينجا داشت، در جلسه دولت گفتم: آقا پيغمبر فرمودند بين 
الجبلين روضه من رياض الجنه. حد حرم امام رضا را پيغمبر تعيين كردند، 
اين حرم يك روزى 3 هكتار بود، امروز 53 هكتار است...«)سايت شوراى 

سياست گذارى ائمه جمعه(
گفته می شود:  استان خراسان،  نقل  و  اعضاى شوراى حمل  به  و 
»بنا به فرموده پيامبر محدوده شهر مشهد بين الجبلين است و اگر درب 

هواپيما و يا درب قطار باز می شود اين درب حرم امام است« و....
ايشان مجددا از همين استدالل استفاده كرد و با اجراى كنسرت 
موسيقی در مشهد به دليل آنكه اين شهر حرم امام رضاست، مخالفت 
نمود و آخرين بار در نماز جمعه مشهد در بارگاه رضوى )93/12/9( گفت: 
»پيغمبر حدود حرم امام رضا )ع( را بين دو كوه تعيين كردند، بين الجبلين 
روضه من رياض الجنه. حرم امام رضا زير اين سقف نيست، زير اين 
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گنبد نيست، تمام اين شهر ملك امام هشتم است. همه اش حرم امام 
رضاست، كنسرت در حرم امام رضا، مطرب بازى در حرم امام رضاست. 

حرف ما اين است.«
در سالروز والدت حضرت رضا)ع( اين مساله را با آيت اهلل سروش 

محالتی در ميان گذاشته ايم تا به سواالتمان پاسخ گويند.
  آيا مساله حرم 50 هكتارى براى حضرت رضا در فقه ما سابقه 
دارد؟ و آيا علماى گذشته فرقی بين مشهد و شهرهاى ديگر قائل شده اند 

و كل منطقه شهر و اطراف آن را مشمول احكام حرم دانسته اند؟
تاکنون هیچ مرجع تقلیدی، نظر ایشان را از جنبه فقهى 
تأیید نکرده است و این نظر در تاریخ فقه شیعه، بى سابقه 
او  است و اگر فرضا گوینده آن، صاحب نظر باشد، این نظر 
»شاذ « است و بر اساس آن نمى توان با کارهایى که دیگران 
مباح مى دانند مقابله کرد. حضرت امام خمینى و مراجع تقلید 
دیگر در باب امر به معروف و نهى از منکر فرموده اند؛ نهى از 
منکر در موردی است که انجام دهنده عمل، کار خود را از نظر 
شرعى ـ طبق فتوای مرجع خودش ـ حرام بداند، لذا ایشان 
نمى تواند و حق ندارد از آن چه مردم بر حسب نظرشان جایز 
مى شمارند و مقررات حکومتى نیز مجاز مى داند، جلوگیری و 
ممانعت کند. اینگونه نهى از منکر، خود مصداقى از منکر است 

و اگر فاعل آن ملتفت و مصّر باشد، از عدالت ساقط مى شود.
البته ریشه طرح اینگونه نظرات این است که ما در عصر 
»جعل فضائل« زندگى مى کنیم، جعل فضائل گاه برای اشخاص 
دوره  این  در  لذا  امکنه.  برای  گاه  و  ازمنه  برای  گاه  است، 
کوه هایى مقدس شدند، امامزاده هایى تاسیس شدند، مقامات 

و کشف هایى ادعا گردید و امثال آن.
  روايتی كه بين دو كوه در منطقه خراسان را حرم می داند، چيست؟

این سخن که به پیامبر نسبت داده اند که »بین الجبلین 
روضه من ریاض الجنه« و آن را بر شهر مشهد تطبیق کرده اند، 
چرا  کیست؟  او  راوی  و  است؟  آمده  حدیثى  منبع  کدام  در 
شخصى که با قاطعیت آن را به پیامبر نسبت مى دهد، حتى یک 
بار هم که شده، مأخذ آن را ذکر نمى کند؟ کدام یک از مشایخ 
محدثین از عصر امام صادق)ع( تا دوره کلینى و صدوق و شیخ 

طوسى، این جمله را نقل کرده اند؟
شگفت آور است جمله ای که هیچ اثری از آن در منابع 
مانند  المعارفى  دائره  در  حتى  و  ندارد  وجود  شیعه  حدیثى 
بحاراالنوار - که مجلسى بر جمع آوری هر حدیثى حتى اگر 
ضعیف هم باشد، اهتمام داشته ـ رد پایى از آن نیست، مبنای 
یک  فقهى،  استناد  چنین  واقعا  گیرد!  قرار  استنباط ها  این 
نقطه ناراحت کنندهبرای میراث علمى شیعه است که در اثر 
مجاهدت های علمى امثال شیخ انصاری، از استدالل های پوچ 
و استنادهای واهى و  خیالى، منّزه مانده است. و همین ماجرا، 
مانند برخى از قضایای مشابه نشان مى دهد که وقتى اجتهادات 
و آراء فقهى از کف با کفایت فحول فقهاء و مراجع معّظم خارج 

مى شود  چه فاجعه ای در عرصه فقاهت رخ مى دهد.

   فرضا چنين جمله اى از پيامبر)ص( صادر شده باشد، معنا و 
مفهوم آن چيست؟

از  باغى  معنای  به   - الجنه«  ریاض  من  »روضه  تعبیر 
باغ های بهشت - در روایات ما درباره »قبر« اولیای الهى به کار 
رفته است: »القبر روضه من ریاض الجنه« از این رو چنانچه آن 
حدیث، اگر از پیامبر صادر شده، ممکن است این معنى باشد 
که در آینده، در فاصله بین دو کوه، »قبر« یکى از اولیای الهىـ  
حضرت رضا علیه السالم ـ قرار خواهد گرفت. در این صورت 
نمى توان اثبات کرد که »سراسر آن منطقه«، باغ بهشتى و در 

حکم حرم امام است.
  درباره فضيلت و ارزش حرم امام رضا)ع( در منابع معتبر، مطلبی 

از ائمه)ع( نقل شده است؟
که  دارد  درباره طوس وجود  )ع(  از حضرت جواد  روایتى 
حضرت فرمود: »اّن بین جبلى طوس، قبضًه قبضت من الجنه 
الفقيه،  النار«)من اليحضره  القیامه من  یوم  آمنا  کان  من دخلها 
در  ای«  »قطعه  که  است  آن  گویای  روایت  این  ج2، ص583( 
فاصله دو کوه وجود دارد که بهشتى است و نباید بین دو جمله 
»قطعه ای در بین دو کوه« با »فاصله بین دو کوه« خلط کرد. 
مفاد روایت، همان تعبیر اول است، چه اینکه مرحوم مجلسى 
کوه  دو  میان  »در  است:  کرده  معنى  چنین  را  روایت  نیز  اول 
برداشته شده  از بهشت  از زمین« است که  طوس »پاره ای 
است« مجلسى اضافه مى کند که آن »پاره از زمین«، »مشهد 
مقدس آن حضرت« ـ یعنى مدفن امام ـ است و افزوده است 

که هر که به آن روضه به قصد زیارت داخل
شود، در روز قیامت از آتش جهنم ایمن خواهد بود.)لوامع 
صاحبقرانی، ج8، ص553( در این ترجمه و شرح، آن قطعه زمین، 
به همان روضه و بارگاه حضرت، که محل زیارت ایشان است، 
اثر دیگر خود تصریح  تفسیر شده است. عالمه مجلسى در 
مى کند که مقصود از »پاره ای از سرزمین« در میان دو کوه، 
همان »محل دفن امام«، و یا بضمیمه »اطراف آن« است.)روضه 
عالمه  مانند  شخصیتى  که  است  عجیب  ص395(  ج5،  المتقين، 
مجلسى که عمر خود را در ممارست با احادیث سپری کرده 
است، در تعمیم دادن این قطعه سرزمین بهشتى به اطراف 
قبر حضرت هم تردید دارد و نمى تواند بیش از موضع قبر و 
حتى در شعاع چند متر اطراف آن را هم به شکل قطعى مشمول 
روایت بداند، ولى ما به چند متر هم قانع نبوده و از 50 هکتار 

سخن مى گوییم!
   در خصوص بقعه مباركه اى كه محل دفن حضرت رضا)ع( 
است، چه تعبيرى بكار رفته و آيا می توان آن را به همه شهر و يا منطقه 

بزرگترى سرايت داد؟
 روایتى از حضرت رضا علیه السالم وجود دارد که توضیح 
مى دهد مقصود از »روضه من ریاض الجنه« همان بقعه محل 
دفن حضرت - و نه بیشتر - است در این روایت خود حضرت 
فرمود: در خراسان، »بقعه ای« خواهد بود که محل نزول مالئکه 
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دکتر روحانى:

 مسجدی که بوی وحدت ندهد، مسجد ضرار است.

 معیار مسجد این است که جوانان و مردم را جذب کند 
نه اینکه فقط به کاشى کاری، فرش و امکانات آن توجه کنیم. 

بهار نيوز: حجت االسالم و المسلمين دكتر روحاني در اجالس روز 
جهانی مسجد تأكيد كرد: مسجد خانه ملت است و نبايد محلی براى 
يك حزب و تشكل سياسی خاص باشد. مسجد جاى سياست است 
اما جاى حزب نيست، مسجد محل طرح مسائل اجتماعی و فرهنگی، 

مسائل منطقه و جهان اسالم وخطرهايی است كه براى جهان اسالم ازجانب استكبار ايجاد شده است. وى 
با بيان اينكه منبر مسجد نبايد به محلی براى تبليغ يك حزب و تشكل خاص تبديل شود گفت: اگر يك 
مسجد به محلی براى تبليغ يك حزب و مسجدى ديگر به محلی براى حزب ديگر تبديل شود از اين مسجد 
نمی توان انتظار وحدت و اتحاد داشت. رئيس جمهور افزود: مسجد بايد فراتر از يك حزب و تشكل سياسی 
باشد، مسجد خانه احزاب نيست بلكه خانه ملت است، قدوم همه كسانی كه براى نماز، كمك به ديگران پا 
به مسجد می گذارند بايد بر چشمان ما باشد و مسجد نبايد رنگ و بوى حزب وجناح و تشكل خاصی بگيرد. 
وى اضافه كرد: مسجد بايد رنگ و بوى اسالم داشته باشد، همچون مسجدالنبی كه رنگ و بوى پيامبر 
می دهد. روحانی در ادامه سخنرانی خود در اجالس روز جهانی مسجد گفت: جان و روح مسجد بايد مبتنی 
بر قرآن و اهل بيت )ع( باشد، منافع كشور و دنياى اسالم بايد در مساجد محقق شود و مسجد مركزى براى 
اتحاد و جذب مردم باشد. رئيس جمهور ادامه داد: اگر شاخصی می داشتيم به عنوان نمونه از يك مسجد 
خاص بررسی می كرديم آنهايی كه از مسجد فاصله گرفته اند چقدر جذب شده اند و يا اينكه مسجد چقدر 
جوانان را جذب كرده است و يا اينكه مساجد تا چه حد جوانان را با اسالم آشتی داده اند بسيار خوب بود. وى 
گفت: معيار مسجد اين است كه جوانان و مردم را جذب كند نه اينكه فقط به كاشی كارى، فرش و امكانات 
آن توجه كنيم بلكه آنچه اهميت دارد حضور نسل جوان در مساجد و محافل است كه اميدواريم در مساجد 
بر اساس تقوا و براى طهارت و پاكی، امور دينی دنبال شود. روحانی با بيان اينكه مسجد براى ما مركز بسيار 
مهمی است گفت: از ديرباز معمارى اسالمی هم به ما گفته كه مسجد محور اصلی شهر و جامعه هست و 
خواهد بود. رئيس جمهور افزود: همواره ابتدا مسجد ساخته می شد تا در كنار آن مدارس علميه و سپس بازار 
ساخته شود و در كنار آنها مركز حكومتی استقرار يابد.وى گفت: سياست،  اقتصاد، علم و مسائل اجتماعی 
همواره در سايه مسجد و در كنار مسجد بوده است. روحانی افزود: البته اساس مسجد، مركز عبادت است 
همانطور كه از نامش پيداست محل معنويت، اخالق، تعليم و تربيت است البته نمی خواهيم بگوييم در دنياى 
امروز مسجد جاى مدرسه، دانشگاه و يا مراكز فرهنگی و ورزشی را بگيرد كه هر كدام جاى خود را دارند اما 
مسجد مركزيت خاص براى جمع مؤمنان و صالحان، تعليم و تربيت اسالمی و اخالق اسالمی و آمادگی 
جامعه براى ايستادگی، مقاومت، شور و نشاط، معنويت، جهاد و فداكارى دارد.رئيس جمهور گفت: اگر خداى 
نكرده در مسجدى ديديد كه در آن بوى وحدت به مشام نمی رسد و يا بالعكس بوى تفرقه می دهد، آن 
ديگر بر اساس تقوا ساخته نشده است و آن ديگر چيزى شبيه مسجد ضرار خواهد بود كه فرمود مسجد 
ضرار مسجدى براى تفريق ميان مؤمنين است. روحانی افزود: امروز هم متاسفانه در گوشه و كنار دنيا داريم 
مسجدى كه خطيب و امامش از تفرقه بين مسلمانان سخن بگويد و مذهب پرافتخار شيعه و شيعيان را كفر 
و كافر معرفی كند.وى گفت: هنوز هم متاسفانه در گوشه و كنار دنيا مساجدى داريم كه خطبه ها، سخنان، 
محورها و سخنهايش براى تفرقه ميان فرقه هاى اسالمی و پيروان اهل بيت، شيعه و اهل سنت است. 
رئيس جمهور در ادامه افزود: متاسفانه امروز مساجدى در دنيا داريم كه در آن افرادى پرورش می يابند كه در 
نهايت به خشونت و افراط و كشتن مردم افتخار می كنند و آن را راه جهاد اسالمی، به دروغ لقب می دهند.

خواهد بود، و حضرت در پاسخ به 
فرمود:  بقعه؟  کدام  که  این سوال 
بخدا قسم  که  در طوس  ای  بقعه 
و  است  جنت  ریاض  از  ای  روضه 
هرکس که مرا در آن بقعه زیارت 
را  پیامبر  که  است  آن  مانند  کند، 
له  :»....فقیل  باشد  کرده  زیارت 
هذه،  بقعه  ایه  و  اهلل  رسول  یابن 
واهلل  فهى  طوس  بارض  هى  قال: 
روضه من ریاض الجنه من زارنى 
فى تلک البقعه کان کمن زار رسول 
اهلل)ص(.« )من اليحضره الفقيه، ج2، 
ص585( به عالوه استفاده از تعبیر 
»روضه من ریاض الجنه« به جای 
که  آن است  »حرم« نشان دهنده 
مقصود از روضه، حرم نیست، زیرا 
با توجه به روایاتى که درباره قلمرو 
حرم الهى در مکه و حرم نبوی در 
مدینه وجود دارد، استفاده مى شود 
از  تر  عام  ای  واژه  »حرم«  که 
»روضه« است، لذا در مدینه هرچند 
فاصله دو کوه، »حرم« است، ولى 
روضه، محدوده بسیار کوچکى بین 
است  حضرت  خانه  و  پیامبر  منبر 
)»ما بین بیتى و منبری روضه من 
وقتى  رو  این  از  الجنه«(.  ریاض 
مى رود،  کار  به  »روضه«  تعبیر 
محدود  بسیار  مفهومى  در  قاعدتا 
است.  رفته  کار  به  حرم  از  تر 
امام حسین)ع( هم حدیث  درباره 
بیست  در  ذراع  بیست  که  داریم 
الجنه«  ریاض  من  »روضه  ذراع، 
آیا  ص112(  الزيارات،  )كامل  است. 
باور کردنى است که در کربال برای 
من  »روضه  الحسین  اباعبداهلل 
صد  محدوده  یک  الجنه«  ریاض 
برای  طوس  در  ولى  است  متری 
صد  محدوده  این  رضا،  حضرت 

هکتار قرار داده شده باشد؟
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حرمِت  باره  در  اماميه  فقهاي  ديدگاه  نقد  و  تحليل  چكيده: 
نگهداري، استفاده، خريد و فروش، تعليم و تدريس كتب ضالل است. 
فقيهان گرانقدر در خصوص اين موضوع نگاه هاي متفاوتي دارند و اين 
باره  از معصومان)ع( در اين  اختالف نظر به دليل فقدان نص صريح 
است. آغازگر اين بحث شيخ مفيد در كتاب المقنعه مي باشد. نگارنده 
ديدگاه مفيد و برخي از فقهاي پس از ايشان را به عنوان پيشينه بحث 
منعكس كرده و تالش نموده محورهاي اختالف بين آنان را بررسي 
كند. يكي از محورهاي اختالف در باره مفهوم »ضالل« است كه گاه 
به معناي گمراهي در مقابل هدايت و گاه به معناي باطل در مقابل حق 
به كار رفته است. اما مهم ترين اختالف فقها در متعلق حكم حرمت؛ 
يعني حفظ و نگهداري، مطالعه، تأليف و نگارش، انتشار و پخش، تعليم 
وتدريس كتاب هاي گمراه كننده مي باشد. لذا مباحث كتاب بر اساس 
در  است.  گرديده  تنظم  حكم  متعلق 
كتب ضالل  نگهداري  يعني  اول  مورد 
ادله مذكور در كتب فقهي ارائه شده و 
از نظر نگارنده مورد ارزيابي قرار گرفته 
و در نهايت به اين نتيجه رسيده است 
كه به دليل فقدان مستندات كافي براي 
گمراه  كتاب هاي  حفظ  حرمت  اثبات 
كه  صورتي  در  آنها  نگهداري  كننده، 
مفسده اي نداشته باشد اشكالي ندارد. اما 
در باره مطالعه اين كتاب ها نظر نگارنده 
احتمال  شخص  اگر  كه  است  اين  بر 
گمراهي بدهد الزم است از آنها پرهيز 
واجب  محتمل  دفع ضرر  كه  چرا  كند؛ 
است. هم چنين حرمت تأليف و نگارش، 
كتاب هاي  تدريس  و  تعليم  و  انتشار 
به  احتمال  صورت  در  كننده  گمراه 
است؛  بديهي  ديگران  افتادن  ضاللت 
اشكال  نشود  گمراهي  باعث  اگر  ولي 
را  حرمت  اصلي  مالك  نگارنده  ندارد. 

ترتب اثر ذكر كرده  است. لذا هر گاه مفسده اي نداشته باشد و يا آثار 
مفيدي داشته باشد جايز است.

در مقدمه اين اثر آمده است: » بديهی است كه با تشكيل حكومت 
اسالمی و بسط يد آن، ضرورى است كه اين احكام - كه از از احكام 
اجتماعی و ضرورى براى حفظ عقايد دينی و احكامن اسالمی است - 
از قالب فتوى خارج گرديده و در چارچوب قوانين و مقررات اسالمی در 
آيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن، مورد بازنگرى قرار گيرد تا مبادا 
به بهانه حفظ عقايد صحيح اسالمی، زمينه هاى تحقيق و ارائه افكار نو 
و توسعه علم و دانش ودر يك كالم اجتهاد پويا از جامعه علمی سلب 
نماييم. و از سوى ديگر، باعث سلب يكی از اساسی ترين حقوق - كه 
همان حق آزادى بيان است- از افراد شده و در نهايت منجر به فساد 
از  دور  و  شدن  مخفی  اسالمی،  قوانين  از  تنفر  ايجاد  چون  عظيمی، 

دسترس نقد و ابطال قرار گرفتن افكار و عقايد باطل و گرديم.«
از  كه  جهاتی  »تمام  شده:  متذكر  نهايی  گيرى  نتيجه  بخش  در 
سوى فقهاى عظيم الشان متعلق حكم تحريمی قرار گرفت، به نوعی 
بر  فساد  ترتّب  در  شك  صورت  در  و  می باشد  فساد  ترتّب  به  مقيد 
آن،مجاز بوده و قابل جلوگيرى نخواهد بود.هم چنين در صورتی كه بر 
حفظ  و نگهدارى و يا مطالعه و تدريس و تعليم منفعتی مترتّب باشد، از 
دايره حرمت خارج و متعلق نهی و منع قرار نخواهد گرفت.« در همين 
باره، به نقل قولی از محقق سبزوارى پرداخته كه وى بر اين نظر است: 
اگر غرض از حفظ اين گونه كتب آگاهی از مذاهب و آراى ديگران باشد 
تا در انتخاب صححيح از فاسد و تحقيق و به دست آوردن قدرت بحث 
يارى كند و يا اغراض صحيح ديگر، نگهدارى  ظاهرا مانعی ندارد. و 
اين خطر  از  راهكار حفظ و حراست جامعه  آمده است:»اما  ادامه   در 
چيست؟ و چگونه بايد از عقايد دينی و احكام الهی محافظت نمود؟ آيا 
به وسيله سوزاندن كتب و مجالت و شكستن قلم ها و بريدن زبان ها؟ 
يا ترويج عقايد حقه و ايجاد توازن در محيط فرهنگی جامعه، به گونه 
ببنديم.  باطل  بر مرّوجين عقايد  را  راه   و منطق،  استدالل  با  اى كه 
شهيد بزرگوار بهشتی می فرمايد:»بر حسب تجربه عينی و بررسی شده 
اى كه داريم، اِعمال  قهر براى جلوگيرى از نشرياتی كه مبارزه فكرى 
با اسالم می كنند سودمند نيست.بلكه جلوگيرى با اعمال قهر، مضر به 
اسالم واقع شده است.«...آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه و بازبينی 
قرار گيرد نوع و شيوه برخورد با عقايد مخالف است. چرا كه بازداشت از 
نشر و پخش و مطاله آثار ديگران نبايد به گونه اى باشد كه موهم اين 
فكر و انديشه گردد كه دين اسالم با استفاده از شيو هاى خشن و به 
دليل نداشتن منطق و توان فكرى مقابله با آنها به از بين بردن فيزيكی 

آثار ديگران دست يازيده است.«

عنوان فروست: فقه و زندگی )10( قم، مؤسسه فقه الثقلين، چاپ پنجم، 1390.

نگاهى به یک کتاب 

کتاب های گمراه کننده
 )کتب ضالل(

برگرفته از نظریات
 فقهى آیت اهلل العظمى صانعى
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يَمِن، َو اْجَعْل  ْغ بِإِيَمِن َأْكَمَل اْلِ ٍد َو آلِِه، َو َبلِّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 1. اللَّ
َيِقينِي َأْفَضَل اْلَيِقنِي، َو اْنَتِه بِنِيَّتِي إَِل َأْحَسِن النِّيَّاِت، َو بَِعَمِل إَِل َأْحَسِن 

اْلَْعَمِل.
1. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و ايمانم را به كامل ترين ايمان، 
يقينم را به برترين يقين، نّيتم را به نيكوترين نيت، و كردارم را به بهترين 

كردارها رسان. 

ْح بَِم ِعنَْدک َيِقينِي، َو اْسَتْصلِْح  ْر بُِلْطِفَك نِيَّتِي، َو َصحِّ ُهمَّ َوفِّ 2. اللَّ
بُِقْدَرتَِك َما َفَسَد ِمنِّي.

2. بارخدايا! نيتم را به لطفت استوارى ده، يقينم را به رحمتت پايدارى بخش،  
و تباهی هايم را به قدرتت به صالح آور.

َو  بِِه،  اِلْهتَِمُم  َيْشَغُلنِي  َما  اْكِفنِي  َو  آلِِه،  َو  ٍد  ُمَمَّ َعَل  ُهمَّ َصلِّ  اللَّ  .3
َو  َلُه،  َخَلْقَتنِي  فَِيم  اِمي  َأيَّ اْسَتْفِرْغ  َو  َعنُْه،  َغدًا  َتْسأَُلنِي  بَِم  اْسَتْعِمْلنِي 

َأْغنِنِي َو َأْوِسْع َعَلَّ ِف ِرْزِقَك، َو َل َتْفتِنِّي بِالنََّظِر.
3. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست، و از پرداختن به كارى كه 
مرا از تو باز می دارد بازم دار، و به كارى كه در روز باز پسين به كارم آيد 
برگمار، و روزگارم را در آنچه براى آنم آفريده اى، فارغ ساخته و بی نيازم 
دار، روزى ات را بر من فراوان كن و با نگريستن بدانچه ديگران دارند 

گرفتار فتنه ام مكن.

، َو َعبِّْدِن َلَك َو َل ُتْفِسْد ِعَباَدِت بِاْلُعْجِب،  ِن َو َل َتْبَتلَِينِّي بِاْلكِْبِ 4. َو َأِعزَّ
، َو َهْب ِل َمَعاِلَ اْلَْخَلِق،  ْيَ َو َل َتَْحْقُه بِاْلَنِّ َو َأْجِر لِلنَّاِس َعَل َيِدَي اْلَ

َو اْعِصْمنِي ِمَن اْلَفْخِر.
4. عزيزم دار و از خود پسندى دورم دار، مرا بنده خود ساز و عبادتم را با 
ُعجب و غرور تباه مساز، به دست من در حقِّ مردم كارهاِى نيك روان كن 
و به مّنت نهادن، آن را تباه مكن؛ اخالق پسنديده ام ببخش و از به خود 

نازيدن در امان بدار.

ٍد َو آلِِه، َو َل َتْرَفْعنِي ِف النَّاِس َدَرَجًة إِلَّ َحَطْطَتنِي  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 5. اللَّ
ِدْث ِل ِعّزًا َظاِهرًا إِلَّ َأْحَدْثَت ِل ذِلًَّة َباطِنًَة ِعنَْد  ِعنَْد َنْفِس ِمْثَلَها، َو َل ُتْ

َنْفِس بَِقَدِرَها.
5. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا در ميان مردم به درجه اى 
فرا مبر؛ مگر آنكه همانند آن پيش نَْفسم فرود آرى و عّزتی آشكارم مده؛ 

مگر اينكه همانند آن در نهان، پيش نَْفسم خوار گردانی.

ٍد، َو َمتِّْعنِي ِبًُدى َصالٍِح َل َأْسَتْبِدُل  ٍد َو آِل ُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 6. اللَّ
بِِه، َو َطِريَقِة َحقٍّ َل َأِزيُغ َعنَْها، َو نِيَِّة ُرْشٍد َل َأُشكُّ فِيَها.

6. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا از هدايتی شايسته بهره ور 
گردان كه آن را با چيزى جايگزين نكنم، و مرا به راِه حّقی بر كه از آن برون 

نشوم، و نيتی درستم ده كه در آن ترديد نورزم.

دعای مکارم االخالق 1

ترجمه دعاى شريف مكارم االخالق از كتاب ارزشمند » نهج العباده« اثر جناب حجت االسالم والمسلمين 
محمود صلواتی دريافت شده است. اين كتاب كه در زمان انتشار خود در سال 1388 به عنوان كتاب سال شناخته 
شد، شامل دعاها و مناجات هاى زين العابدين، امام سجاد)ع( است. صاحب اين اثر،  انگيزه خود را در تدوين آن 
چنين آورده است: » پس از آنكه با يارى پروردگار ترجمه كتاب ارزشمند و ماندگار صحيفه سجاديه به انجام رسيد 
و به زيور طبع آراسته گرديد، مالحظه شد كه بسيارى از مناجات ها و دعاهاى زيورپرستندگان و سرور سجده 
كنندگان، امام سّجاد)ع( در صحيفه سجاديه نيامده است و نيايش ها و دعاهايی همانند مناجات خمسة عشر، دعاى 
ابوحمزه ثمالی، دعاهاى روزهاى هفته، زيارت امين اهلّل و بسيارى از دعاهاى شناخته شده و ناشناخته آن حضرت 
از دسترس عالقه مندان به دور مانده است، از اين رو به نظر رسيد مجموعه دعاها و مناجات هاى آن بزرگوار در 
يك مجلّد گردآورى شود و با ترجمه اى شيوا و خوشخوان و در حد امكان آهنگين و روان، كه متناسب با وزن 

و آهنگ متِن ادعيه پيشوايان دين و ائّمه معصومين عليهم الّسالم است، در اختيار فرهيختگان و ادب دوستان و شيفتگان دعا و مناجات قرار گيرد« .
همچنين مترجم محترم در تنظيم آن با حذف موارد تكرارى و گزينش ادعيه از نظر اسلوب و محتوا، با تأّسی از روش مرحوم سيدرضی)ره( در 

جمع آورى كتاب » نهج البالغه«، اين مجموعه را در سه بخش سامان داده است:
بخش نخست صحيفه كامله سجادّيه؛ كه با توجه به اهمّيت تاريخی و اعتبار و جايگاه ويژه آن در فرهنگ شيعه، از آن رو كه تنها اثرى است 

كه از ائّمه معصومين عليهم الّسالم به صورت كتاب بر جاى مانده است، بدون هيچ دخل و تصرف و جا به جايی ادعيه، در اين بخش آورده شد.
بخش دوم ديگر دعاها و مناجات هاى بلند آن امام بزرگوار است. كه متناسب با موضوعات - بر اساس دسته بندى كتاب ارزشمند »الصحيفة 

السجادیة الجامعه« تحقيق و نشر مؤّسسه امام مهدى)ع( كه در اين زمينه كاملترين به نظر رسيد - سامان يافت. 
   بخش سوم مناجات ها و دعاهاى كوتاه آن حضرت)ع( است كه از ميان ديگر ادعيه گزينش شده و در يك بخش مستقل آمده است.
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ْيَطاِن  ْرِن َما َكاَن ُعُمِري بِْذَلًة ِف َطاَعتَِك، َفإَِذا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعاً لِلشَّ 7. َو َعمِّ
. ، أَْو َيْسَتْحكَِم َغَضُبَك َعَلَّ َفاْقبِْضنِي إَِلْيَك َقْبَل أَْن َيْسبَِق َمْقُتَك إَِلَّ

7. تا هنگامی كه زندگی ام در اطاعت توست عمرم ده، و اگر عمرم چراگاه 
اهرمن گرديد بميرانم، پيش از آن كه دشمنی ات سخت بر من فرود آيد، يا 

اين كه خشمت مرا فرو گيرد.

ا إِلَّ  ُهمَّ َل َتَدْع َخْصَلًة ُتَعاُب ِمنِّي إِلَّ َأْصَلْحَتَها، َو َل َعائَِبًة ُأَونَُّب ِبَ 8. اللَّ
نَْتَها، َو َل ُأْكُروَمًة ِفَّ َناِقَصًة إِلَّ َأْتَْمَتَها. َحسَّ

8. خداوندا! هر خصلِت زشت كه در من است به صالح آور، و هر خوى بد 
كه با من است و مايه نكوهش من، به اخالقی نيك دگرگون ساز، و هر 

كرامِت كمال نايافته اى كه در من است به كمال آور.

نَآِن  ٍد، َو َأْبِدْلنِي ِمْن بِْغَضِة َأْهِل الشَّ ٍد َو آِل ُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 9. اللَّ
َلِح الثَِّقَة، َو  َة، َو ِمْن ظِنَِّة َأْهِل الصَّ اْلََحبََّة، َو ِمْن َحَسِد َأْهِل اْلَبْغِي اْلََودَّ

ِمْن َعَداَوةِ اْلَْدَننْيَ اْلَوَلَيَة.
9. خداوندا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و كين ورزِى دشمنانم را به 
محبت، رشك سركشان را به موّدت، بد گمانِی نيكان را به اعتماد، دشمنِی 

نزديكان را به دوستی، بدخواهِی خويشان را به نيك خواهی.

َة، َو  َة، َو ِمْن ِخْذَلِن اْلَْقَربنَِي النُّْصَ 10. َو ِمْن ُعُقوِق َذِوي اْلَْرَحاِم اْلََبَّ
ةِ، َو ِمْن  ِمْن ُحبِّ اْلَُداِريَن َتْصِحيَح اْلَِقِة، َو ِمْن َردِّ اْلَُلبِِسنَي َكَرَم اْلِعْشَ

َمَراَرةِ َخْوِف الظَّالنَِِي َحَلَوَة اْلََمنَِة.
10. فرو نهاندِن نزديكان را به يارى دهی، دوستِی دورويان را به دوستِی 
واقعی، ناسازگارى معاشران را به آميزشی سازگار و تلخِی بيم از ستمكاران 

را به شيرينِی ايمنی دگرگون ساز.

ٍد َو آلِِه، َو اْجَعْل ِل َيدًا َعَل َمْن َظَلَمنِي، َو لَِسانًا  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 11. اللَّ
َعَل َمْن َخاَصَمنِي، َو َظَفرًا بَِمْن َعاَنَدِن.

11. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا در برابر كسی كه به 
من ستم می كند دستی توانا، در برابر آن كه با من مجادله می كند زبانی گويا 

و در برابر آن كه با من دشمنی می ورزد پيروزى اى آشكارا ده.

َو  ُقْدَرًة َعَل َمِن اْضَطَهَدِن،  َو  َمْن َكاَيَدِن،  12. َو َهْب ِل َمْكرًا َعَل 
َدِن،  ْقنِي لَِطاَعِة َمْن َسدَّ َدِن َو َوفِّ َّْن َتَوعَّ َتْكِذيباً لَِْن َقَصَبنِي، َو َسَلَمًة ِم

َو ُمَتاَبَعِة َمْن َأْرَشَدِن.
12. به من در برابر بدانديشم، تدبيرى؛ بر آنكه سركوبم میسازد، قدرتی؛ بر 
آنكه دشنامم میدهد، تكذيبی؛ و از آنكه تهديدم میكند، سالمت عطا فرما. 
توفيقم ده فرمانبردار كسی باشم كه مرا به راه راست بََرد، و از كسی پيروى 

كنم كه مرا به راه درست رهنمون گردد.

نِي  َمْن َغشَّ ُأَعاِرَض  ِلَْن  ْدِن  َو َسدِّ آلِِه،  َو  ٍد  ُمَمَّ َعَل  ُهمَّ َصلِّ  اللَّ  .13
، َو ُأثِيَب َمْن َحَرَمنِي بِاْلَبْذِل، َو ُأَكاِفَ  بِالنُّْصِح، َو َأْجِزَي َمْن َهَجَرِن بِاْلِبِّ
ْكِر، َو َأْن َأْشُكَر  َلِة، َو ُأَخالَِف َمِن اْغَتاَبنِي إَِل ُحْسِن الذِّ َمْن َقَطَعنِي بِالصِّ

يَِّئِة. َسنََة، َو ُأْغِضَ َعِن السَّ اْلَ

13. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و توفيقم ده تا با كسی كه با 
من ناراستی كرده راستی كنم، به كسی كه از من دورى گزيده نيكی كنم، 
كسی را كه محرومم ساخته به احسان بنوازم، با كسی كه رشته دوستی 
بريده بپيوندم، كسی را كه از من به بدى ياد كرده به نيكی ياد كنم، و همواره 

خوبی را سپاس گويم و از بدى چشم فرو پوشم.

نَي، َو َأْلبِْسنِي  اِلِ نِي بِِحْلَيِة الصَّ ٍد َو آلِِه، َو َحلِّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 14. اللَّ
ِزينََة اْلُتَِّقنَي، ِف َبْسِط اْلَعْدِل، َو َكْظِم الَغْيِظ، َو إِْطَفاِء النَّائَِرِة، َو َضمِّ 
، َو إِْفَشاِء اْلَعاِرَفِة، َو َسْتِ اْلَعائَِبِة،  َأْهِل اْلُفْرَقِة، َو إِْصَلِح َذاِت اْلَبنْيِ
يِح، َو  َيِة، َو ُسُكوِن الرِّ نَاِح، َو ُحْسِن السِّ َو لنِِي اْلَعِريَكِة، َو َخْفِض اْلَ
ِل، َو َتْرک التَّْعيِِي،  ْبِق إَِل اْلَفِضيَلِة، َو إِيَثاِر التََّفضُّ طِيِب اْلَُخاَلَقِة، َو السَّ
، َو اْستِْقَلِل  قِّ َو إِْن َعزَّ اْلَقْوِل بِاْلَ َو   ، اْلُْسَتِحقِّ ْفَضاِل َعَل َغْيِ  َو اْلِ
ِّ َو إِْن َقلَّ ِمْن َقْوِل  ْيِ َو إِْن َكُثَر ِمْن َقْوِل َو فِْعِل، َو اْستِْكَثاِر الشَّ اْلَ

َو فِْعِل.
14. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا در آراستن به زينِت 
داد، فرو خوردِن  پارسايان: در گسترِش  زيور  به  دلبستن  شايستگان، و 
خشم، خاموش كردن آتِش دشمنی، گردآورى پراكندگان، آشتی دادن 
نيك  فروتنی،  و  نرمخويی  زشتی،  پوشاندن  نيكی،  افشاى  خصمان، 
سيرتی، سنگينی و وقار، خوشُخلقی، پيشدستی در نيكی، ايثار در بخشش، 
دم فرو بستن از سرزنش، تمجيد نكردن از افراِد بیارزش، گفتن حق ـ 
هر چند دشوار باشد ـ اندك شمردن نيكی در گفتار و كردار ـ هر چند 
بسيار باشد ـ بزرگ شمردن بدى در گفتار و كردار ـ هر چند اندك باشد 

ـ موفق دار.

َأْهِل  َمَعِة، َو َرْفِض  َأْكِمْل َذلَِك ِل بَِدَواِم الطَّاَعِة، َو ُلُزوِم اْلَ 15. َو 
ِع. ْأِي اْلُْخَتَ اْلبَِدِع، َو ُمْسَتْعِمِل الرَّ

15. بارخدايا! با تداوم طاعت، همسويی با جماعت، دورى از اهل بدعت، 
و بيزارى از انديشههاى بيرون از شريعت، خصال نيك را در من به كمال 

رسان.

إَِذا  َعَلَّ  ِرْزِقَك  َأْوَسَع  اْجَعْل  َو  آلِِه،  َو  ٍد  ُمَمَّ َعَل  َصلِّ  ُهمَّ  اللَّ  .16
تَِك ِفَّ إَِذا َنِصْبُت. ُت، َو َأْقَوى ُقوَّ َكِبْ

16. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و فراخترين روزىات را 
به هنگام كهنسالی، و نيرومندترين نيرويت را به هنگام رنج و درماندگی 

ارزانیام دار.

17. َو َل َتْبَتلَِينِّي بِاْلَكَسِل َعْن ِعَباَدتَِك، َو َل اْلَعَمى َعْن َسبِيلَِك، َو 
َق َعنَْك، َو َل ُمَفاَرَقِة  َلِف َمَبَّتَِك، َو َل ُمَاَمَعِة َمْن َتَفرَّ ِض ِلِ َل بِالتََّعرُّ

َمِن اْجَتَمَع إَِلْيَك.
17. در عبادت دچار كاهلی، و در راهت گرفتار كورى ام مكن. چنان مكن 
كه برخالف دوستی ات گام بردارم، يا به آنان كه از تو بريده اند بپيوندم، يا 

از آنان كه به تو پيوسته اند، بگسلم.
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اَجِة، َو  وَرةِ، َو َأْسَئُلَك ِعنَْد اْلَ ُ ُهمَّ اْجَعْلنِي َأُصوُل بَِك ِعنَْد الضَّ 18. اللَّ
ُع إَِلْيَك ِعنَْد اْلَْسَكنَِة. َأَتَضَّ

18. خداوندا! چنان كن كه به هنگاِم ضرورت به نيرويت [بر بديها] بتازم، و 
به هنگام نياز از تو يارى خواهم، و به هنگام درماندگی به درگاهت زارى كنم

ُضوِع لُِسَواِل  19. َو َل َتْفتِنِّي بِاِلْستَِعاَنِة بَِغْيِک إَِذا اْضُطِرْرُت، َو َل بِاْلُ
َغْيِک إَِذا اْفَتَقْرُت.

19. و مرا ميازماى كه به هنگام ناچارى جز از تو يارى جويم، و گاِه بينوايی 
به درگاِه جز تو سر فرود آرم.

ِع إَِل َمْن ُدوَنَك إَِذا َرِهْبُت، َفأَْسَتِحقَّ بَِذلَِك ِخْذَلَنَك َو  20. َو َل بِالتََّضُّ
اِحنَِي. َمنَْعَك َو إِْعَراَضَك، َيا َأْرَحَم الرَّ

20. و به هنگام ترس در برابِر جز تو زارى كنم، تا بدان سبب سزاواِر خوارى 
و بیاعتنايی و روى گردانیات گردم، اى مهربانترين مهربانان!

ْيَطاُن ِف ُروِعي ِمَن الَّتَمنِّي َو التََّظنِّي َو  ُهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّ 21. اللَّ
ک. رًا ِف ُقْدَرتَِك، َو َتْدبِيًا َعَل َعُدوِّ َسِد ذِْكرًا لَِعَظَمتَِك، َو َتَفكُّ اْلَ

21. بارخدايا! آن آرزو و بدگمانی و رشك را كه شيطان در دلم افكَند، به ياِد 
عظمتت، تفكر در قدرتت، و تدبير بر دشمنت، دگرگون ساز.

22. َو َما َأْجَرى َعَل لَِساِن ِمْن َلْفَظِة ُفْحٍش َأْو ُهْجٍر َأْو َشْتِم ِعْرٍض َأْو 
َشَهاَدةِ َباطٍِل َأِو اْغتَِياِب ُمْوِمٍن َغائٍِب َأْو َسبِّ َحاِضٍ َو َما َأْشَبَه َذلَِك 
ْمِد َلَك، َو إِْغَراقاً ِف الثَّنَاِء َعَلْيَك، َو َذَهاباً ِف َتِْجيِدک، َو ُشْكرًا  ُنْطقاً بِاْلَ

افاً بِإِْحَسانَِك، َو إِْحَصاًء لِِنَنَِك. لِنِْعَمتَِك، َو اْعِتَ
22. و آنچه از سخِن زشت و بيهوده، يا دشنام، يا ريختن آبرو، يا گواهِی 
نادرست، يا غيبِت مؤمِن غايب، يا ناسزا گفتن به حاضر و همانند اينها، 
كه شيطان بر زبانم روان میسازد، تو آن را به حمد و سپاست، افزونی در 
ستايشت، بيان مجد و عظمتت، سپاِس نعمتت، اقرار به احسانت و شمارِش 

نعمتهايت بدل فرما.

ْفِع َعنِّي،  ٍد َو آلِِه، َو َل ُأْظَلَمنَّ َو َأْنَت ُمطِيٌق لِلدَّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 23. اللَّ
َو َل َأْظلَِمنَّ َو َأْنَت اْلَقادُِر َعَل اْلَقْبِض ِمنِّي، َو َل َأِضلَّنَّ َو َقْد َأْمَكنَْتَك 
ِهَداَيتِي، َو َل َأْفَتِقَرنَّ َو ِمْن ِعنِْدک ُوْسِعي، َو َل َأْطَغنَيَّ َو ِمْن ِعنِْدک 

ُوْجِدي.
23. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست، و چنان كن كه: هرگز به 
من ستم نرود؛ كه خود بر دفِع ستم از من توانايی، به كس ستم نكنم؛ چرا 
كه با توانت مرا از ستمگرى باز میدارى، هرگز به گمراهی نروم؛ چرا كه راه 
هدايتم را نيك میدانی، هرگز نيازمند نشوم؛ چرا كه توانگرىام از توست و 

هرگز سركشی نكنم، چرا كه توانايیام از توست.

اُوِزک  ُهمَّ إَِل َمْغِفَرتَِك َوَفْدُت، َو إَِل َعْفِوک َقَصْدُت، َو إَِل َتَ 24. اللَّ
اْشَتْقُت، َو بَِفْضلَِك َوثِْقُت، َو َلْيَس ِعنِْدي َما ُيوِجُب ِل َمْغِفَرَتَك، َو َل 

ِف َعَمِل َما َأْسَتِحقُّ بِِه َعْفَوک، َو َما ِل َبْعَد َأْن َحَكْمُت َعَل َنْفِس إِلَّ 
. ْل َعَلَّ ٍد َو آلِِه، َو َتَفضَّ َفْضُلَك، َفَصلِّ َعَل ُمَمَّ

24. خداوندا! در فرخناِى آمرزشت بار گشودهام، عفو و گذشتت را آهنگ 
كردهام، به بخشايشت سخت مشتاقم، به فضل و احسانت دل نهادهام؛ اما 
آنچه مايه آمرزشت شود در دستانم نمیباشد و كارى نكردهام كه سبب 
آمرزشت گردد، پس اكنون كه خود را اينگونه محكوم كردهام، براى من جز 
بخشش و احسانت چه میماند؟! پس بر محّمد و خاندانش درود فرست و 

مورد احسانت قرارم ده.

ِهَي  تِي  لِلَّ ْقنِي  َوفِّ َو  التَّْقَوى،  ْمنِي  َأْلِ َو  َدى،  بِاْلُ َأْنطِْقنِي  َو  ُهمَّ  اللَّ  .25
َأْزَكى، َو اْسَتْعِمْلنِي بَِم ُهَو َأْرَض.

25. خداوندا! زبانم را به هدايت بگشا، و به من پرهيزگارى را الهام نما؛ مرا 
به كارى كه پاكيزهتر است موفق دار و بدانچه پسنديدهتر است برگمار.

تَِك َأُموُت َو َأْحَيا. ُهمَّ اْسُلْك ِبَ الطَِّريَقَة اْلُْثَل، َو اْجَعْلنِي َعَل ِملَّ 26. اللَّ
26. خداوندا! به بهترين آيين راهنمايم، و چنان كن كه بر دينت بميرم و 

زندگی يابم.

ٍد َو آلِِه، َو َمتِّْعنِي بِاِلْقتَِصادِ، َو اْجَعْلنِي ِمْن َأْهِل  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 27. اللَّ
َشادِ، َو ِمْن َصالِِح اْلِعَبادِ، َو اْرُزْقنِي َفْوَز اْلََعادِ، َو  َدادِ، َو ِمْن َأدِلَِّة الرَّ السَّ

سَلَمَة اْلِْرَصادِ.
27. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و از ميانهروى بهرهمندم 
كن و مرا از درستكاران، راِه نيك نمايان، و از بندگاِن شايستهات گردان؛ 

رستگارِى رستاخيز را نصيبم كن، و از آتِش دوزخم وارهان.

لُِّصَها، َو َأْبِق لِنَْفِس ِمْن َنْفِس َما  ُهمَّ ُخْذ لِنَْفِسَك ِمْن َنْفِس َما ُيَ 28. اللَّ
ُيْصلُِحَها، َفإِنَّ َنْفِس َهالَِكٌة َأْو َتْعِصَمَها.

28. بارخدايا! خصلتی را كه رهايیام در آن نيست از من برگير و خصلتی را 
كه اصالح نَْفسم در آن است بر من بپذير، كه نفسم اگر تواش نگاه ندارى، 

رهسپار تباهیهاست.

ِت إِْن َحِزْنُت، َو َأْنَت ُمنَْتَجِعي إِْن ُحِرْمُت، َو بَِك  ُهمَّ َأْنَت ُعدَّ 29. اللَّ
َّا َفاَت َخَلٌف، َو لَِا َفَسَد َصَلٌح، َو فَِيم  اْستَِغاَثتِي إِْن َكِرْثُت، َو ِعنَْدک ِم

َأْنَكْرَت َتْغيٌِي.
29. خداوندا؛ اگر اندوهگين شوم ساز و برگم تويی، اگر محروم گردم تكيه 
گاهم تويی، اگر مرا مصيبتی رسد فريادرسم تويی، آنچه از دست رفته، تو 
جبرانش كنی، هر چه فاسد شده، تو به صالحش آرى و آنچه ناپسند افتد، 

تو دگرگونش سازى.

َلِل  َدةِ، َو َقْبَل الضَّ 30. َفاْمنُْن َعَلَّ َقْبَل اْلَبَلِء بِاْلَعافَِيِة، َو َقْبَل اْلطََّلِب بِاْلِ
ةِ اْلِعَبادِ، َو َهْب ِل َأْمَن َيْوِم اْلََعادِ، َو اْمنَْحنِي  َشادِ، َو اْكِفنِي َمُئوَنَة َمَعرَّ بِالرَّ

ْرَشادِ. ُحْسَن اْلِ
30. پس خداوندا! پيش از رسيدِن بال؛ عافيت، پيش از درخواست؛ توانگرى، 
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و پيش از گمراهی؛ هدايت عطايم كن. خداوندا! رنِج عيبجويِی ديگران 
را از من دور دار، با آسودگِی روِز رستاخيز بر من مّنت گذار و ارشاِد نيِك 

ديگران را به من ارزانی دار.

اْغُذِن  َو  بُِلْطِفَك،  َعنِّي  اْدَرْأ  َو  آلِِه،  َو  ٍد  ُمَمَّ َعَل  َصلِّ  ُهمَّ  اللَّ  .31
نِي ِف َذَراک،  بِنِْعَمتَِك، َو َأْصلِْحنِي بَِكَرِمَك، َو َداِوِن بُِصنِْعَك، َو َأظِلَّ

ْلنِي ِرَضاک. َو َجلِّ
31. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و به لطفت محافظتم كن، 
به نعمتت خوراكم ده، به َكَرمت اصالحم كن، با كارسازىات درمانم كن، 

در سايه سار امنت جايم ده، و با خشنودىات سرافرازم دار.

ْقنِي إَِذا اْشَتَكَلْت َعَلَّ اْلُُموُر ِلَْهَداَها، َو إَِذا َتَشاَبَِت اْلَْعَمُل  32. َو َوفِّ
ِلَْزَكاَها، َو إَِذا َتنَاَقَضِت اْلَِلُل ِلَْرَضاَها.

32. و آنگاه كه كار بر من بر آشفت، درستترينش را نشانم ده، و هنگامی 
كه ميان مكتبها اختالف پديد آيد، به پسنديدهترين آيين هدايتم فرما.

ْجنِي بِاْلكَِفاَيِة، َو ُسْمنِي ُحْسَن  ٍد َو آلِِه، َو َتوِّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 33. اللَّ
َعِة. َداَيِة، َو َل َتْفتِنِّي بِالسَّ اْلِوَلَيِة، َو َهْب ِل ِصْدَق اْلِ

33. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و تاِج بینيازى بر سرم 
بگذار، و مرا به انجاِم درسِت كارى كه بر عهده من است موفق دار؛ هدايت 

صادقانهامآموز، و چشمم را به مال و جاه مدوز.

َتُردَّ  َعْل َعْيِش َكّدًا َكّدًا، َو َل  َعِة، َو َل َتْ 34. َو اْمنَْحنِي ُحْسَن الدَّ
ُدَعائِي َعَلَّ َرّدًا، َفإِنِّ َل َأْجَعُل َلَك ِضّدًا، َو َل َأْدُعو َمَعَك نِّدًا.

34. با قناعت آسودگیام ده، زندگیام را در دشوارى قرار مده و دعايم را 
ناپذيرفته به من باز مگردان؛ چرا كه من براى تو همتايی نمیدانم و با تو 

ديگرى را نمیخوانم.

ْن  ِف، َو َحصِّ َ اْمنَْعنِي ِمَن السَّ َو  آلِِه،  َو  ٍد  ُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَل  اللَّ  .35
َداَيِة  َكِة فِيِه، َو َأِصْب ِب َسبِيَل اْلِ ْر َمَلَكتِي بِاْلَبَ ِرْزِقي ِمَن التََّلِف، َو َوفِّ

لِْلِبِّ فَِيم ُأْنِفُق ِمنُْه.
35. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا از زيادهروى باز دار و 
روزىام را از تباهی و تلف نگهدار؛ با بركت بر دارايیام بيفزاى و در انفاِق 

نيِك آن، راه درست را به من بنماى.

ٍد َو آلِِه، َو اْكِفنِي َمُئوَنَة اِلْكتَِساِب، َو اْرُزْقنِي  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 36. اللَّ
ِمْن َغْيِ اْحتَِساٍب، َفَل َأْشَتِغَل َعْن ِعَباَدتَِك بِالطََّلِب، َو َل َأْحَتِمَل إِْصَ 

َتبَِعاِت اْلَْكَسِب.
36. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و رنِج كسب روزى را از 
من فرو نِه و بیحساب روزىام ده؛ تا براى كسِب روزى از عبادتت باز 

نمانم و باِر گراِن كسب را بر دوش نكشانم.

َّا َأْرَهُب. تَِك ِم ُهمَّ َفأَْطلِْبنِي بُِقْدَرتَِك َما َأْطُلُب، َو َأِجْرِن بِِعزَّ 37. اللَّ

37. خداوندا! به قدرتت آنچه میخواهم فراهم آر، و به عزتت از آنچه 
بيمناكم دورم دار.

ٍد َو آلِِه، َو ُصْن َوْجِهي بِاْلَيَساِر، َو َل َتْبَتِذْل  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 38. اللَّ
َخْلِقَك،  اَر  ِشَ َأْسَتْعطَِي  َو  ِرْزِقَك،  َأْهَل  ِزَق  َفأَْسَتْ ْقَتاِر  بِاْلِ َجاِهي 
َفأَْفَتتَِن بَِحْمِد َمْن َأْعَطاِن، و ُأْبَتَل بَِذمِّ َمْن َمنََعنِي، َو َأْنَت ِمْن ُدوِنِْم 

ْعَطاِء َو اْلَنِْع. َوِلُّ اْلِ
38. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و آبرويم را با توانگرى 
نگهدار، و ارجمندىام را با تهيدستی فرود ميار، كه از روزى خوارانت 
روزى طلبم، و از مردِم پست عطا خواهم، آنگاه به ستايِش كسی كه به 
من چيزى بخشيده فريفته شوم، و به نكوهِش كسی كه منعم كرده مبتال 

گردم؛ حال آنكه بخشيدن يا نبخشيدن، تنها تو را سزاست.

ًة ِف ِعَباَدةٍ، َو َفَراغاً ِف  ٍد َو آلِِه، َو اْرُزْقنِي ِصحَّ ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 39. اللَّ
َزَهاَدةٍ، َو ِعْلًم ِف اْستِْعَمٍل، َو َوَرعاً ِف إِْجَاٍل.

39. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و مرا تندرستی در پرستش، 
در پارسايی، آسايش؛ عمل به دانش و وارستگی در كوشش، روزى فرما.

ْل  تَِك َأَمِل، َو َسهِّ ْق ِف َرَجاِء َرْحَ ُهمَّ اْختِْم بَِعْفِوک َأَجِل، َو َحقِّ 40. اللَّ
ْن ِف َجِيِع َأْحَواِل َعَمِل. إَِل ُبُلوِغ ِرَضاک ُسُبِل، َو َحسِّ

40. خداوندا! روزگارم را با آمرزشت به پايان بر، آرزويم را با رحمتت برآور؛ 
راهم را براى رسيدن به خشنودىات آسان گردان، و در همه حال كارم 

را به سوى نيكی ران.

ٍد َو آلِِه، َو َنبِّْهنِي لِِذْكِرک ِف َأْوَقاِت اْلَغْفَلِة،  ُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ 41. اللَّ
اِم اْلُْهَلِة، َو اْنَْج ِل إَِل َمَبَّتَِك َسبِيًل َسْهَلًة،  َو اْسَتْعِمْلنِي بَِطاَعتَِك ِف َأيَّ

ْنَيا َو اآلِخَرةِ. ا َخْيَ الدُّ َأْكِمْل ِل ِبَ
41. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست و در زمان بیخبرى براى 
ياِد خويش هوشيارم دار، و تا فرصت دارم به طاعت و عبادتت برگمار، 
براى دوستِی خود راهی هموار پيش پايم نِه و در آن راه، خير دنيا و آخرتم 

را به تمامی ده. 

ْيَت َعَل َأَحٍد ِمْن  ٍد َو آلِِه، َكأَْفَضِل َما َصلَّ ُهمَّ َو َصلِّ َعَل ُمَمَّ 42. اللَّ
ْنَيا َحَسنًَة َو ِف  َخْلِقَك َقْبَلُه، َو َأْنَت ُمَصلٍّ َعَل َأَحٍد َبْعَدُه، َو »آتِنَا ِف الدُّ

تَِك َعَذاَب النَّاِر«.2  اآلِخَرةِ َحَسنًَة، َو ِقنِي بَِرْحَ
42. بارخدايا! بر محّمد و خاندانش درود فرست، بهترين درودى كه پيش 
از او و پس از او بر هيچ يك از آفريدگانت نفرستادى، ما را در اين جهان 
نيكی و در آن جهان نيكی ارزانی دار، و به رحمتت مرا از عذاب آتش 

نگه دار. 

پانوشت ها:
1. البلداالمين/455؛ صحيفه جامعه دعاى 55.

2. بقره،201.
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آيت  اهلل هاشمی  پايگاه اطالع رسانی و خبرى جماران: ديدار 
رفسنجانی با مراجع عظام هميشه ديدنی و حاوى حرف هاى شنيدنی 
و سرشار از لطافت ها و خاطرات طلبگی است.حاال چه قم باشد، چه 
نجف باشد و چه مشهد. ديدار ايشان با آيت  اهلل شيخ يوسف صانعی 
كه از مراجع و مدرسين امروز جامعه و از همراهان امام راحل در تمام 
سالهاى مبارزه بود، در منزل آقاى صانعی در مشهد اتفاق افتاد. ديدارى 
كه در آغاز و پايان آن، آيت اهلل صانعی به رسم مهمان نوازى براى 

استقبال و بدرقه تا كوچه آمدند.
به گزارش جماران به نقل از روابط عمومی مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در اين ديدار، با يادآورى 
خاطرات تلخ و شيرين ايام طلبگی، سال هاى مبارزه و   مسؤوليت هاى 
راهنمايی هاى  و  هدايت  و  انقالب  پيروزى  از  پس  اول  سال هاى 
امام)ره(، گفت: همه ما بايد تالش كنيم تا راه و انديشه هاى امام 
عزيز حفظ و براى نسل هاى بعدى از تحريفات سياسی در امان باشد.

ايشان با بی نظير توصيف كردن حركت امام راحل در جهان 
اسالم، انقالب اسالمی را حجت خدا خواند و گفت: نبايد بگذاريم 
مشعلی را كه امام براى جامعه اسالمی ايران روشن كرده، خاموش 

شود كه اگر چنين شود، گناهی نابخشودنی خواهد بود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتخابات سال 92 را لطف 
خداوند در حق انقالب اسالمی دانست و با اشاره به افشاگرى هايی كه 
از جريان انحراف شده، گفت: حرف هايی كه اين روزها گفته می شود، 

تازه نيست و فقط ابعاد جديدترى برمال شده است.
ايشان با تأكيد بر لطف خداوند به مردم ايران در مراحل مختلف، 
به تصميم خويش براى نام نويسی و اتفاقات پس از آن اشاره كرد 
و گفت: خداوند نخواست راهی را كه امام به عنوان يك فقيه دينی 
درجايی مثل ايران باز كرده، به انحراف كشيده شود و كار من در مقطع 
انتخاب سال 92 در حّد نام نويسی بود كه ديديد چه تأثيرى در كشور 
داشت و نتيجه اش انتخابات آقاى روحانی بود كه با انگيزه و انرژى 

بيشترى در حال فعاليت است.
ايشان با بيان اين نكته كه »انقالب اسالمی ايران، ريشه اى 
اجتماعی  پديده  يك  اسالمی  انقالب  چه  اگر  گفت:  دارد«،  الهی 
اما  از آن حفاظت   می كند،  تعاليم قرآن است و خداوند  براساس 

شروطی دارد و يكی از شرطها، همراهی مردم و رضايت آنهاست.
مبارزه  زمان  خاطرات  يادآورى  با  رفسنجانی  اهلل هاشمی  آيت 
مشترك با آيت اهلل صانعی، خطاب به ايشان گفت: شما درهمه مقاطع 
از زمان شروع مبارزه همراه امام بوديد و اميدواريم كمك نماييد كه 

تا زنده ايم تالش كنيم كه ياد و راه امام زنده مانده و نهادينه شود.
آيت اهلل شيخ يوسف صانعی نيز در اين ديدار با تشريح خاطرات 
اولين ديدار خويش با آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در درس سيوطی 
در حوزه علميه قم، گفت: فراموش نمی كنيم كه رابطه شما و امام 
به عنوان شاگرد و استاد به گونه اى بود كه طلبه ها سؤاالت خود را 
به شما می گفتند تا از امام بپرسيد و امام هم با رويی گشاده جواب 

می دادند.
مصداق  براى  خويش  سخنان  ادامه  در  تقليد  مرجع  اين 
جايگاه هاشمی رفسنجانی در گفتار و رفتار امام، به مقطع درگذشت 
پدر آيت اهلل هاشمی رفسنجانی اشاره كرد و گفت: وقتی امام آن خبر را 
شنيدند، هم تا آخر در تشييع جنازه بودند و هم با لحن زيبا و نافذشان 
بر پيكر پدرتان نماز ميت خواندند كه فكر می كنم پس از آن بر هيچ 

جنازه ديگرى نماز ميت نخواندند.
آيت اهلل صانعی با ارائه تحليلی از دوران سخت مبارزه و تأكيد بر 
اين نكته كه آقاى هاشمی علی رغم شكنجه و زندان هميشه همراه 
امام بودند، گفت: بارها گفتم و باز هم می گويم كه آقاى هاشمی مورد 
عالقه امام بودند و وقتی خبر سالمتی شما را پس از ترور شنيدند، 

دستور دادند گوسفند قربانی كنند.
ايشان افزود: امام در بحث هاى علمی و مبارزاتی به حرف هاى 
شما عنايت داشت و ياران نزديك امام در زمان مبارزه هم شما را 
عالمی فاضل، انسانی وارسته، متخلّق، پاك و از يك خانواده اصيل 
می دانند و می دانند راز تالش بعضی ها براى ترور شخصيت شما كه 

مورد وثوق امام بوديد، چيست؟
آيت اهلل صانعی با بيان عبارت عرفانی »البالء للوالء« به تمام 
سختی هاى آيت اهلل هاشمی رفسنجانی و خانواده ايشان در مقاطع 
حل  مقدمات  متعال  خداوند  اميدوارم  گفت:  و  كرد  اشاره  مختلف 

مشكالت مردم و رفع موانع را فراهم كند. 
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