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صفحه 8
 شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 

۲۳ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۵

* در بســياري از كشــورها، تأمين هزينه 
زندگي مشترك و تكليف انفاق، تعهدی دو 
جانبه اســت و زن و شوهر هردو مكلف به 
كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. 
اما از نظر قــرآن تأمين هزينه خانواده و از 
جمله مخارج شــخصي زن بر عهده مرد 
است و زن از اين نظر هيچ گونه مسؤوليتي 
ندارد. از ايــن رو تكليف مرد در دادن نفقه 
زن، تكليفی يك جانبه است. حتي اگر زن 
داراي ثروت زيادی هم باشد، مجبور نيست 
كه از اموال شخصي خود، مايحتاج زندگي 

خود را تأمين كند.

 قرآن به منزله قانون اساسی است كه متكفل بيان 
كليات اســت، در حالی كه سنت، شــارح و بيانگر 
وظايف مســلمانان در عقيده و احكام می باشــد. 
متأسفانه پس از درگذشت پيامبر)ص( نقل حديث 
و كتابت آن ممنوع شد و از اين طريق ضربه مهلكی 
بر نيمی از ميراث فرهنگی اسالم وارد شد، ولی امير 
مؤمنان تنها كسی بود كه به رغم اين بخشنامه به آن 
اعتنا نكرد و كتاب علی)ع(- كه حاوی احاديثی است 
كه آن حضرت از پيامبر شــنيده و در آن بسياری از 
مسائل مربوط به اســالم، در هر دو قلمرو )عقيده و 
 شريعت( ذكر شــده است- نسل به نسل در اختيار 

ائمه اهل بيت)ع( قرار داشت.

*خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی 
نسبت به امور خانه را برعهده شوهر نهاده 
 اســت: 1. برتري و مديريت عقالنی مرد
 2. عهده داري تأمين تمامي هزينه ها اعم از 
هزينه هاي اختصاصي زن و نيازهاي منزل. 
بنابراين اگر مردي اين دو صفت را نداشت 
يا از دست داد يا به وظيفه اش عمل نكرد، 
ديگر قيّم منــزل نخواهد بود و واليتش بر 

خانواده رخت برمي بندد.

اســالم)ص( پيامبــر  درگذشــت  از   پــس 
 ائمه اهل بيت)ع( از حق خود محروم شدند، ولی 
در عين حال، آنان از آنچه در دست داشتند، نسبت 
به اسالم و مسلمين نه تنها مضايقه نكردند، بلكه 
پيشوای امامان علی بن ابی طالب)ع( در 25 سال 
سكوت پر راز و رمز خود، خدمات بزرگی انجام 
داد كه هرگز نمی توان آنها را با جهاد يك فرد در 

ميدان نبرد مقايسه كرد.

*محوربودن تشكيل خانواده در انديشه قرآن و تأمين اين هدف چه بسا ممكن است برخی اختالفات حقوقی بين زن و مرد را 
موجب شود. تفاوت  های جنسيتی، واقعيت  هايی حكيمانه  اند كه تدبير الهی، آن را به عنوان بخشی از نظام احسن قرار داده است.

***
* از ديدگاه قرآن، همانطور كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده 
مرد نهاده شــده است، زن نيز در مقابل مكلف شــده تا از مرد اطاعت نمايد. البته رياست مرد به هيچ وجه 

استبدادی نيست؛ بلكه  مديريتی حكيمانه است.

*تالزم حق و تكليف از يك 
سو و محروميت و معافيت از 
سوی ديگر سبب برقراری 
توازن حقوقی می شود. برای 
مثال، نسبت به تمكين، مرد 
دارای حــق و زن عهده  دار 
تكليف است و متقابالً نسبت 
به نفقــه، زن دارای حق و 
مرد عهده  دار تكليف است. 
توجه بــه اين نكات، توهم 
ظالمانه و تبعيض  آميز بودن 
اختالفات حقوقی زن و مرد 
در نظام حقوقی اســالم را 

ازبين می برد.

آثار تمسک به امام حسین)ع( و اهل بیت)ع(
قال االمام الحسین)ع(: »من اتانا لم یعدم خصله من اربع: آیه 

، و قضیْهً عادله، و اخاً مستفادا، و مجالسْهً العلماء« محکمْهً
امام حســین)ع( فرمود: هرکس به نزد ما )خاندان اهل بیت)ع(( آید، 
چهار خصلت را از دست نمی دهد )حداقل از چهار چیز بهره مند می گردد(

1- نشانه های محکم و استوار می شنود 2- از قضاوتی عادالنه برخوردار 
می گردد 3- با برادری سودمند و پرفایده روبرو خواهد شد 4- اجر و پاداش 

مصاحبت و هم نشینی با علما و دانشمندان را خواهد برد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کشف الغمه، ج 2، ص 208

جنگیدن به خاطر نماز
ابوثمامه در ظهر عاشــورا به امام حسین)ع( عرض کرد: ای آقای من! 
ظهر شده دوست دارم آخرین نماز جماعت اول وقت را به شما اقتدا کنم. 
امام حسین)ع( در جواب او فرمود: ای ابوثمامه! خداوند تو را از نمازگزاران 
و ذاکران قرار  دهد که نماز اول وقت را به یاد آوردی. مرد جوانی که آنجا 
بود خندید و گفت: شوخی می کنید؟ در این گیر و دار جنگ چه جای نماز 
خواندن است؟ مگر نمی بینید که از هر طرف تیر پرتاب می کنند، خطرناک 
است. امام حسین)ع( که آماده نماز می شد به او گفت: مگر نمی دانی که 
جنگ ما برای چیست؟ وقتی این حرف را از امام)ع( شنید، آخرین نماز 
جماعت را با آن حضرت خواند. همین که نماز جماعت به پایان رسید آن 
مرد عرب و سعیدبن عبداهلل هر دو به زمین افتادند. دهها تیر بر بدنشان 
اصابت کرده و دیگر رمقی برایشان نمانده بود. امام حسین)ع( نیز بر بالین 
او حاضر شد. آن مرد عرب که نفسهای آخر را می کشید گفت: امیدوارم 
دیــن خود را به نماز  ادا کرده باشــم. این را گفت و پلکهایش روی هم 

افتاد. حقا که کشته راه نماز بود. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - سفینهًْ البحار، ج 1، ص 136

چرایی نقض عهد کوفیان
پرسش: 

چرا كوفیانى كه با آن همه شور و شوق به امام حسین)ع( 
نامه نوشــتند و برای بیعت و تشکیل حکومت اعالم آمادگى 
كردنــد، به قول خود وفادار نماندند و نقض عهد كردند و علیه 

امام جنگیدند؟
پاسخ:

پاسخ به این سؤال در گرو جواب تفصیلی به دو سؤال دیگر است.
1- علل نامه نگاری كوفیان و دعوت گســترده آنها از امام 

حسین)ع( چه بود؟
2- عبیدالّل  بن زیاد از چه ابزارهایى برای ســركوب قیام 

كوفه بهره برد؟
درمورد سوال اول. در آغاز باید به این نکته توجه داشت که نامه نگاری 
کوفیان، در ایام اقامت امام حسین)ع( در مّکه )دهم ماه رمضان سال60 
ق( آغاز شــد و از جهت فراوانی به مقداری رســید که به حق می توان 
از آن بــه نهضت نامه نگاری یــاد کرد. ظرف این چند روز، این حرکت 
به مرحله ای رســید که در روز به طور متوّسط ششصد نامه به امام)ع( 

می رسید؛ به گونه ای که تعداد نامه ها به دوازده هزار نامه رسید.
با مطالعه و بررســی اجمالی اسامی و امضاهایی که در ذیل برخی 
از نامه های به جا مانده به دست رسیده و با توجه به قرائن، می توان به 
این نتیجه رســید که نامه نگاران از یك طیف خاص نبوده و گروه های 
مختلف با گرایش های بسیار متفاوت را در بر می گرفته است؛ به گونه ای 
که در میان آنها نام شیعیان خاّصی همچون سلیمان بن صرد خزاعی، 
مسّیب بن نجبه خزاری، رفاعهًْ بن شداد و حبیب بن مظاهر دیده می شد.
در نقطه مقابل افرادی از حزب اموی ساکن در کوفه، همانند شبث 
بن ربعی )که بعدها مســجدی به شکرانه کشته شدن امام حسین)ع( 
بنا کرد(، حّجاربن ابجر )که در روز عاشورا در حالی که از سرداران سپاه 
عمربن ســعد بود، نامه خود به امام حســین)ع( را انکار کرد(، یزیدبن 
حارث بن یزید )او نیز نامه خود به امام حســین)ع( را در روز عاشــورا 
انکار کرد(، عزرهًْ بن قیس )فرمانده ســپاه اسب سوار در لشکر عمربن 
ســعد( و عمرو بن حجاج زبیدی )مأمور شــریعه فرات همراه با پانصد 
سوار به منظور جلوگیری از دسترسی امام)ع( به آب( در فهرست آنها 
دیده می شــد که اتفاقا شورانگیزترین نامه ها را نیز اینان نگاشتند و به 

امام گزارش لشکری آماده )جند مجّند( را دادند!
اما به نظر می رسد اکثریت نامه نگاران راـ  که در تاریخ نامی از آنها 
برده نشده اســت ـ توده مردمی تشکیل می دادند که عمدتا به دنبال 
منافع مادی خود بودند و به آن سمتی می رفتند که احساس می کردند 

شرایط به آن سمت می رود.
اینــان گرچه در بحران ها، توان رهبری بحران را ندارند؛ اّما موجی 
عظیم اند که موج سوار ماهر، می تواند با تدبیرهای خود، به خوبی از آنان 

بهره گرفته و با سواری گرفتن از آنها، به مقصد خود برسد.
به احتمال فراوان اکثریت هجده هزار بیعت کننده با مســلم را نیز 
اینان تشکیل می دادند که به مجّردی که دنیا و منافع خویش را در خطر 
دیدند )با سیاســت عمر ابن زیاد( خود را از سپاه مسلم کنار کشیده و 

او را یکه و تنها در کوچه های کوفه رها کردند.
طبیعی است که اینان را در بیابان کربال در مقابل سپاه اندک امام 
حســین)ع( مشاهده کنیم؛ زیرا وعده و وعیدهای ابن زیاد در راستای 
منافع دنیوی آنها بوده و آگاهی آنان از ســپاه اندک امام حسین)ع( ـ 
که درصد احتمال پیروزی ابن زیاد را بسیار باال برده بود ـ انگیزه الزم 
را در آنان ایجاد می کرد. به رغم اینکه در دل محّبتی نیز نسبت به امام 
حسین)ع( به عنوان نواده پیامبر)ص( و فرزند حضرت علی)ع( داشتند! 
و همین ها هســتند که در سخن مجمع بن عبداهللّ  عائذی خطاب امام 

حسین)ع( قرار گرفتند و چنین معرفی شدند:
»تــوده مردم دل هایشــان به ســوی تو متمایل اســت و اما فردا 

شمشیرهایشان علیه تو سر از نیام بر خواهد آورد«.
عــده ای از همین ها نیز در صحنه کربال در گوشــه ای ایســتاده و 
نظاره گر قتل امام حسین)ع( بودند و  اشك می ریختند و دعا می کردند 

و می گفتند: »خدایا حسین)ع( را یاری کن«.
ادامه دارد

چگونگی محاسبه سالک
)بدان ای ســالك راه حق!( به همین حال )مراقبه( باشی تا شب، 
که موقع »محاسبه« است. و آن عبارت است از اینکه حساب نفس را 
بکشی... اگر درست وفا کردی، شکر خدا کن در این توفیق و بدان که 

یك قدم پیش رفتی و مورد نظر الهی شدی...
چندی به این عمل مواظبت کن، امید است ملکه گردد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص10

یکی از شــبهات مطرح شده این است که در قرآن آیاتی وجود دارد 
که متناقض یا  اشــتباه به نظر می رسد. مثال در آیه 34 سوره نساء که به 
مســئله  نشــوز )نافرمانی( زن و جواز تأدیب او از سوی شوهر اشاره دارد، 
به این واقعیت توجه نشــده است که در بسیاري از موارد، نافرماني زن از 
روي حکمت و آگاهي اســت. از سوی دیگر بسیاري از دستورات مرد نیز 
ممکن است از روي ناداني بوده و عقل و شرع آن را تأیید نکند؛ در چنین 
مواردي چرا زن باید از شوهرش اطاعت کند؟ و چرا مرد در صورت نافرمانی 
زن می توانــد او را بزند و به فرمانبرداری بازگرداند؟! از این رو نباید حق 
را همواره به مرد داد و به صورت مطلق تأدیب زن را جایز شمرد. اکنون 
ببینیم که اگر زن با نافرماني شــوهرش مواجه شد، از نظر قرآن چگونه 
باید عمل کند. قرآن می گوید که اگر مرد نافرمانی کرد، زن از در صلح و 
آشــتی درآید! در اینجا دیگر حرفی از کتك زدن مرد توسط زن نیست. 

آیا این تناقض در حکم نیست؟!
در پاسخ باید گفت سخن از تفاوت های تکوینی و طبیعی زن و مرد، 
ســابقه  طوالنی دارد. واقعیت آن است که تردیدی در قبح تبعیض وجود 
ندارد؛ در عین حال واقعیات عینی در تفاوت های زن و مرد، آنقدر روشن 
است که انکار آن، همچون انکار بدیهیات می نماید. این تفاوت ها تنها در 
تفاوت های جســمی و بدنی خالصه نمی شود؛ بلکه آنان از جهت روحی، 
عاطفی، تعّقل و احساســات، نیز تفاوت های جــدی دارند. نادیده گرفتن 
تفاوت ها در فرآیند تقسیم کار نه تنها غیرمنطقی و مخالف سیره عقالیی 
است، بلکه در پاره ای موارد طنزآمیز هم هست؛ چه اینکه برابری در شرایط 

نابرابر، ظلم محسوب می شود.
زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما آیا با توجه به 
تفاوت های موجود و غیرقابل انکار و غیرقابل زوال نباید هیچ گونه تقســیم 
کار، وظیفه و اختصاص کارکردها در میان باشــد؟! قرآن هرگز امتیاز و 
ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ گرچه با 
توجه به تالزم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن 
هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد، بر عهده مردان نهاده است، 

احیاناً اختیارات بیشتری نیز برای آنها قائل شده باشد.
خاستگاه تفاوت میان زن و مرد

نگرش متعادل قرآن نه تفریط را برمی تابد و نه افراط را. از نظر قرآن زن 
و مرد در انسانّیت برابرند و این برابری در آیات متعدد به چشم می خورد. 
پرواضح است که مالک قضاوت همه آیات قرآن و همه سنت است. ولی 
در عیــن حال زن و مرد از دو گونه خصلت برخوردارند. این دوگانگی از 

ساختار جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است.)1( 
زنان بیشتر تابع احساسات و مردان تابع عقلند. بسیار دیده شده که 
زن  ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می کنند، بلکه گاهی در این 
زمینه از آنها برترند اما مردان معموال سازمان دهندة بهتری هستند، بهتر 
هدایت می کنند؛ پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طّراح 
آن طبیعت است. زنان باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت مردان 

در زندگی شان احتیاج دارند.)2(

امروزه به سبب دسترسی اقشار مختلف به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شبهات گوناگون بسیاری در فضای فکری جامعه منتشر می شود. 
این گونه شــبهات بخش قابل توجهی از مردم را به خود مشــغول کرده و بر نظام باورمندی و ارزشی آنان تأثیری ویران کننده می گذارد. متأسفانه 
عامل اصلی تأثیرگذاری شــبهات، اعتماد ناموجه به منتشــرکنندگان، ناآگاهی از معارف دینی و ضعیف بودن روحیه  جست وجوگری و پژوهش در 
میان مردم ماست. به باور ما اسالم کامل ترین و منطقی ترین دین الهی است و همه  شبهات و پرسش هایی که درباره  احکام و مسائل دینی مطرح 
می شود پاسخی روشن و متقن دارد؛ هرچند پاسخ به برخی از سؤاالت و شبهات، نیازمند تخصص در علوم اسالمی است. در نوشتار حاضر به یکی 

از شبهات مطرح شده درباره  حقوق زن و مرد در اسالم اشاره کرده و پس از بررسی به نقد آن خواهیم پرداخت.

سوالی مطرح شده و آن اینکه ائمه اهل بیت)ع( و پیروان آنها چه خدماتی 
به اســالم انجام داده اند، در حالی که صحابه با جهاد خود اسالم را در جهان 

منتشر ساخته اند؟
در پاســخ پیش از آنکه به نقش ائمه در پیشــرفت اسالم و صیانت آن از 

تحریف اشاره کنیم، نکته ای را یادآور می شویم:
جهاد؛  یکی از درهای بهشــت است که خداوند، آن را به روی بندگانش 
گشوده است)1(، ولی در عین اهمیت این موضوع باید توجه کرد که همه وظایف 
در جهاد خالصه نمی شود، در کنار نبرد با دشمنان و رفع موانع برای انتشار 
اسالم، کارهای فرهنگی، و تربیتی و حفظ مسلمین از انحراف و ساختن یك 
جامعه صد درصد اســالمی از اهم وظایف است، در این صورت نباید خدمات 
ارزشمند فرهنگسازان و مربیان و معلمان واقعی را نادیده گرفت و تنها چشم 

به شمشیر جهادگران دوخت.
با توجه به این اصل، اکنون نقش ائمه را در دوره های مختلف تاریخ اسالم، 

به صورت موجز بیان می کنیم.
عصر رسول خدا)ص(

در عصر رسول خدا)ص( امیر مومنان علی)ع( که امام نخستین شیعیان 
است، در کنار رسول خدا )ص(  بوده و نخستین فردی است که به او ایمان 
آورده )2(، و در 27 غزوه که رســول خدا)ص( نیز در آن شــرکت داشــت، 
امیرمومنان مشــارکت کــرده و با قدرت هرچه تمام تر دشــمن را تار و مار 

می ساخت.
در نبرد خندق، آنگاه که نعره های خشــمگین قهرمان شــرک، عمر و بن 
عبدود لرزه بر اندام سپاه اسالم انداخته بود و او پیاپی مبارز می طلبید، تنها 
علی)ع( بود که به ندای او پاسخ گفت و با ضربت خود، شر این دشمن را از 
سر مسلمانان کوتاه کرد و در شأن این جهاد بود که پیامبر فرمود: »لمبارزه 
علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه«)3(، 
پیکار علی بن ابی طالب در جنگ خندق با عمرو بن عبدود از اعمال امت من 

تا روز قیامت ارزشمندتر است.
قلعه های خیبر، دارای استحکامات بسیار و تجهیزات دفاعی فراوان بود و 
مردان جنگی یهود، به شدت از آنها دفاع می کردند، ولی متاسفانه پرچمداران 
اسالم که برای فتح قلعه مامور شدند، یکی پس از دیگری پا به فرار گذاشته 
و به ستاد سپاه اسالم بازگشتند. تحمل این وضع برای سول خدا)ص( بسیار 
ســنگین بود. حضرت با مشــاهده این وضع، فرمود: »فردا پرچم را به دست 
کسی خواهم داد که خداوند این دژ را به دست او می گشاید، کسی که خدا 
و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند، او پیاپی 
حمله می برد و هرگز از برابر دشــمن فرار نمی کند و خدا به دست او قلعه را 

می گشاید« )4(
عصر پس از پیامبر)ص(

پس از درگذشت پیامبر اسالم)ص( رویدادهای ناگواری برای اهل بیت)ع( 
رخ داد که اینجا جای بازگویی آنها نیست. ائمه اهل بیت)ع( از حق خود محروم 
شــدند، ولی در عین حال، آنان از آنچه در دست داشتند، نسبت به اسالم و 
مسلمین نه تنها مضایقه نکردند، بلکه پیشوای امامان علی بن ابی طالب)ع( در 
25 سال سکوت پر راز و رمز خود، خدمات بزرگی انجام داد که هرگز نمی توان 
آنها را با جهاد یك فرد در میدان نبرد مقایسه کرد و ما در اینجا به گوشه ای 

اسالموتوازندرحقوقهمسران

محوربودن تشــکیل خانواده در اندیشه قرآن و تأمین این هدف چه 
بســا ممکن است برخی اختالفات حقوقی بین زن و مرد را موجب شود. 
تفاوت  های جنســیتی، واقعیت  هایی حکیمانه  اند که تدبیر الهی، آن را به 

عنوان بخشی از نظام احسن قرار داده است.
حق و تکلیف بر اساس توانایى ها

تالزم حق و تکلیف از یك ســو و محرومیت و معافیت از سوی دیگر 
سبب برقراری توازن حقوقی می گردد. برای مثال، نسبت به تمکین، مرد 

دارای حق و زن عهده  دار تکلیف است و متقاباًل نسبت به نفقه، زن دارای 
حق و مرد عهده  دار تکلیف است. توجه به این نکات، توهم ظالمانه و تبعیض  
آمیز بودن اختالفات حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اســالم را ازبین 
می بــرد.)3( خدای متعال این عدالت و توازن حق و تکلیف را با بهترین و 
کوتاه  ترین عبارت، بیان کرده است: »برای زنان همانند حقوقی است که 

برای مردان بر عهده آنان است«.)4(
پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریك از زوجین حقوق و تکالیفي در مقابل 
یکدیگر پیدا می کنند)5( و عدالت اقتضا مي کند که حقوق و تکالیف بر اساس 

توانایي هاي روحي، طبیعي و جسمي آنها تقسیم شود.
البته در بســیاري از کشــورها، تأمین هزینه زندگي مشترک و 
تکلیف انفاق، تعهدی دو جانبه اســت و زن و شوهر هردو مکلف به 
کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر قرآن تأمین 
هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن بر عهده مرد است و زن 
از این نظر هیچ گونه مسؤولیتي ندارد. از این رو تکلیف مرد در دادن 
نفقه زن، تکلیفی یك جانبه است. حتي اگر زن داراي ثروت زیادی 
هم باشــد، مجبور نیست که از اموال شخصي خود، مایحتاج زندگي 

خود را تأمین کند.

چارچوب اطاعت از شوهر
وجوب اطاعت زن از شوهر مطلق نیست؛ بلکه فقط درخصوص مسائل 
زناشــویي اســت. معیار وجوب اطاعت براي زن، هماهنگي فرمان مرد با 
دین خداست. بنابراین بر زن واجب است در امور زناشویي فرمانبردار مرد 
باشد و در شئون زندگي خانوادگي، هرجا و هرکاري که موافق اوامر الهي 
نباشــد، نباید خواسته شوهر را اطاعت کند. از سوي دیگر زن مي تواند با 
شرط ضمن عقد، دامنه وظایف خویش را مقّید و محدود و دامنه حقوق 

و اختیارات شوهر را کوتاه سازد.)6(
از این جهت، زنان تا آن حد مّوظف به اطاعت از شــوهر هســتند که 
مربوط به حقوق همســران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و 
درآمدهاي اقتصادي زنان را ندارند و حّتي وظیفه رســیدگي به کارهاي 
شخصي شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره نیز بر عهده آنان 
نیست. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود مي شود 

به کارهایي که با حق شوهر منافات داشته باشد.)7(

وجوب اطاعت زن از همسر در امور زناشویي هم در صورتي است که زن 
عذر موجهي از قبیل بیماري و مانند آن نداشته باشد. این امر هم طبیعي 
است که مرد در برابر ارائه خدمات مالي، نیازهاي مشروعش برآورده شود. 
طبیعت این قضیه هم به گونه اي اســت که جز با لزوم و وجوب اطاعت 
تأمین نمي شود؛ زیرا اگر به میل و رغبت و رضایت زن واگذار شود، ممکن 
است مورد بي رغبتي و بهانه جویي قرار گیرد و آرامش رواني مرد، مختل و 

در نتیجه بنیان خانواده سست شود.
مدیریت حکیمانه، نه استبدادی

از دیدگاه قرآن، همانطور که تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگي خانواده 
... َو  َل اهلَلّ اُموَن َعلَی الِنّساءِ بِما َفَضّ جاُل َقَوّ مطابق آیه 34 ســوره نساء،» الِرّ
«،بر عهده مرد نهاده شده است، زن  بِما أَنَْفُقوا... َو الاَلّتي  تَخاُفوَن نُُشوَزُهَنّ
نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد اطاعت نماید. البته ریاست مرد به هیچ 

وجه استبدادی نیست؛ بلکه مدیریتی حکیمانه است.)8(
بنابراین، ریاست مرد مطلق نیست و مستند به مصالح حکیمانه و عاقالنه 

است و هرگز تحقیر زن یا تضییع حقوق او نخواهد بود.)9(
خدمت رساني و امور اجرایي، جلوه هاي گوناگوني دارد. گاهي 
مردان تواناترند و زماني زنان موّفق تر؛ در کشــورهایي که نسبت 
به زن راه افراط را پیموده اند و هم اکنون فمینیســم را پشت سر 
نهاده و به پُست فمینیسم رو کرده و از همه امکانات براي بي بند 
و باري زنان سوءاســتفاده کرده اند، باز نتوانسته اند مدیریت هاي 
مهــم را بر عهده زنان بگذارند. آنان نیــز در میدان واقعیت هاي 

اجتماعي فهمیدند که مأموریت هاي ســنگیني بسان فرماندهي 
جنــگ، رهبري جامعه و داوري در محاکم جنایي، از روح لطیف 

زن ساخته نیست.)10(
تدبیر و حکمت مالک برتری

َل اهلل« و »بِما اَنَفقوا«)11(براي ســببّیت است؛ یعني  »باء« در »بِما َفَضّ
خداوند به دو سبب سرپرستی و نگاهبانی نسبت به امور خانه را برعهده 
شوهر نهاده است: 1. برتري و مدیریت عقالنی مرد 2. عهده داري تأمین 
تمامي هزینه ها اعم از هزینه هاي اختصاصي زن و نیازهاي منزل. بنابراین 
اگر مردي این دو صفت را نداشــت یا از دست داد یا به وظیفه اش عمل 
نکرد، دیگر قّیم منزل نخواهد بود و والیتش بر خانواده رخت برمي بندد.)12(
همچنین اگر وضعّیت خانواده اي به عکس باشد؛ یعني هوش و ادراک 
و قدرت تدبیر زني بیش از شوهرش باشد، دلیلي ندارد که مرد فرمانرواي 
خانواده باشد.)13( یا به هردلیل دیگر اگر شوهر هنر مدیریّت یا توان تدارک 
هزینه ها را نداشته باشد و مایه ناسازگاري با زن در خانه شود، او مي تواند 
نزد حاکم شرع دادخواهي کند؛ اگر چنانچه با نصیحت، تشویق و تهدید، 
اصالح نشــد و زندگي در آن وضعیت بــراي زن تحّمل پذیر نبود، مرد را 
به طالق وامي دارد و اگر از اجراي آن خودداري کرد حاکم شــرع زن را 

طالق مي دهد.)14(
چنانچه زني بخواهد با ناداري شوهر بسازد، زهي فضیلت و صفاست؛ 
ولي اگر نخواست بسازد، نباید او را وادار کنند که با شقاق مستمر، دست 
به گریبان باشــد و پیامدهاي دشــواري بدتر از طالق داشته باشد؛ چون 
شــوهر را مي توان به طالق واداشت؛ این در فرضي است که مشکل، تنها 
اقتصادي باشد؛ ولي اگر افزون بر فقر خانوادگي، جواني زن و زمینه آلودگي 
به فساد هم فراهم باشد، یقیناً طالقش جایز است؛ بلکه باید او را آزاد کنند 

تا همسر دیگري برگزیند.)15(
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اهل  بیت)ع(
 و

 تمدن 
اسالمی

آیت الل جعفر سبحانى

مطلب حاضر كــه در دو بخش تقدیــم خوانندگان عزیز 
مى شود به بررسى نقش ائمه اهل بیت)ع( در حفظ و حراست 
از دستاوردهای اسالم محمدی و توسعه علم و تمدن اسالمى 
در زمان صحابه و تابعان مى پردازد و در نهایت خدمات فراوان 
دانشمندان شــیعى در باروری و رشد علم و تمدن را واكاوی 

مى كند.
این مطلب كه از سلسله برنامه های پرسش و پاسخ آیت الل 
جعفر سبحانى است، از ماهنامه مکتب اسالم شماره های 659 و 

660 انتخاب شده است.

بخش اول

از خدمات آن امام عزیز اشاره می کنیم.
1. صیانت قرآن از اختالف قراءات

قرائتی که هم اکنون مســلمانان در مورد قرآن دارند، از طریق حفص از 
عاصم به امیر مؤمنان علی)ع( می رسد)5( و این، یکی از افتخارات امام است 

که با قرائت خود، قرآن را از تشویش و پراکندگی قرائت ها حفظ کرد.
2. تفسیر قرآن

پیامبر گرامی اســالم)ص( عالوه بر تالوت قرآن، مأمور به تبیین آن بود، 
چنانکه می فرماید:

»قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه را برای مردم نازل شده است، بیان 
و آشکار نمایی تا آنان بیندیشند. )نحل/44(

یکی از بزرگ ترین خدمات امیرمؤمنان، تفسیر قرآن است و آن حضرت، 
برجســته ترین مفسر جهان اسالم به نام ابن عباس را که او را ترجمان القرآن 

می نامند، تربیت کرده است.

3. حدیث پیامبر)ع(
حدیث و ســنت پیامبر بسان قرآن، حجت است، با این تفاوت که لفظ و 
معنای قرآن، هر دو از جانب خداســت، اما حدیث از نظر معنی، از آن خدا و 
لفظ آن از پیامبر اســت. قرآن به منزله قانون اساسی است که متکفل بیان 
کلیات است، در حالی که سنت، شارح و بیانگر وظایف مسلمانان در عقیده و 
احکام می باشد. متأسفانه پس از درگذشت پیامبر)ص( به عللی که در اینجا 
مجال بازگویی آنها نیست، نقل حدیث و کتابت آن ممنوع شد و از این طریق 
ضربه مهلکی بر نیمی از میراث فرهنگی اسالم وارد شد، ولی امیر مؤمنان تنها 
کسی بود که به رغم این بخشنامه به آن اعتنا نکرد و کتاب علی)ع(- که حاوی 

احادیثی اســت که آن حضرت از پیامبر شــنیده و در آن بسیاری از مسائل 
مربوط به اســالم، در هر دو قلمرو )عقیده و شریعت( ذکر شده است- نسل 

به نسل در اختیار ائمه اهل بیت)ع( قرار داشت.
4. مسائل نوظهور

پس از عصر رســول خدا)ص( مســائل نوظهور مایه سردرگمی دستگاه 
خالفت بود. مســائلی که به طور صریح در قرآن وارد نشده و حدیث پیامبر 
نیز در مجموعه ای گردآوری نشده بود تا در پرتو مراجعه به آن، مشکل حل 
شود، تنها کسی که به پاسخ این پرسش ها می پرداخت و دستگاه خالفت را 
از لغــزش نجات می داد، امام علی)ع( بود و هنوز هم ندای »لوال علی الهلك 
عمر« اگر علی نبود،  عمر هالک می شــد یا »یا ابا الحسن ال ابقانی اهلل لشدهًْ 
لست لها و ال فی بلد لست فیه« )ای ابوالحسن، خدا مرا در سختی هایی که 
تو در کنار آن نباشی و در شهری که تو در آن نباشی زنده نگذارد( در تاریخ 
اســالم طنین انداز است. خلیفه دوم این جمله ها را نه در یك مورد، بلکه در 

موارد بی شماری اعتراف کرده است.)6(
5. مناظره با رهبران اهل كتاب

پس از درگذشت پیامبر گرامی اسالم)ص( صدای اسالم در جهان متمدن 
پیچیده بود. دانشمندان کیش یهود و نصاری، سراسیمه روانه مدینه می شدند 
تااز این آیین جدید و دالیل آن، آگاه شوند و مهم ترین هدف آنان، در تنگنا 
قرار دادن مســلمانان و بازگرداندن آنان از دین خود بود. آنان با آگاهی های 
گسترده از عهد عتیق و جدید، روانه »ام القرای اسالم«، مدینه منوره می شدند. 
متأسفانه دستگاه خالفت، کوچك ترین اطالعی در مورد پاسخ به پرسش های 
آنان نداشت و تنها کسی که به داد آنان می رسد، امام علی بن ابی طالب)ع( 

بود و شواهد این مسئله به اندازه ای است که نیازی به بیان ندارد)7(.
6. جلوگیری از تحریف اسالم

پس از درگذشــت پیامبر)ص( گروهی از دانشمندان یهود و مسیحی به 
ظاهر، اسالم آوردند، ولی افســانه های اسرائیلی و عقاید مسیحی را زیرکانه 
در میان مســلمانان ترویج و خود را به عنوان عالمان شرایع پیشین معرفی 
می کردند. براثر همین القائات، مســئله تشبیه و تجسیم خدا و یا جبر انسان 
در اعمال خود، پیش آمد که همگی برخالف صریح قرآن و داوری خرد است. 
متأسفانه هنوز هم در کتاب های حدیثی، اساطیر اسرائیلی و مسیحی و مجوسی 
فراوان اســت و کتاب »توحید ابن خزیمه« نمونه ای از این کتاب هاست که 

امروز هم به وسیله سلفی ها چاپ و منتشر می شود.
امیر مؤمنان علی)ع( با خطبه های خود، درباره توحید و عدل، داد سخن 

داد، عقیده اســالمی را در تنزیه از هر نوع تشــبیه و تجسیم بیان فرمود و با 
تفسیر صحیح از قضا و قدر، آزادی انسان را در عمل تثبیت کرد و لذا متکلمان 

اسالمی، خود را رهین خطبه های امیر مؤمنان و مذاکرات او می دانند.)8(
نظری به خطبه های امام در نهج البالغه این مطلب را روشن می سازد.

الگویى از حکومت اسالمى پس از پیامبر)ص(
در دوران خالفت خلفا،  سلیقه ها، تمایالت و مصلحت اندیشی ها سبب شد 
که بسیاری از اصول اسالم در اداره جامعه نادیده گرفته شود، تا آنجا که در دوره 
خالفت خلیفه سوم، جامعه به انفجار کشیده شد. مسلمانان از نقاط مختلف 
وارد مدینه شدند و از وی درخواست کردند که حاکمان ظالم را از تمام بالد 
فرا خواند و حکومت را به دوران پیشین باز گرداند، ولی دست هایی در داخل 
دستگاه خالفت، سبب شد که خلیفه پاسخ منفی به درخواست آنان بدهد و 
سرانجام جان خود را در این راه از دست داد. مردم جنازه خلیفه را در خانه 
خویش رها کرده و همگی به خانه علی)ع( روی آوردند تا زمام خالفت را به 
دست گیرد و بر این هرج و مرج و مال اندوزی و فامیل بازی خاتمه دهد. امام 
در دوران حکومت پنج ســاله خود، الگوی زیبایی از حکومت را در پنج سال 

تنظیم کرد که می توانست برای رهبران بعدی اسوه و الگو باشد.
البته خدمات امام، منحصر به این چند نمونه نیست و هرگز این صفحات 

گنجایش بررسی دیگر مطالب را ندارد.
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