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جامعه اسالمی ،جامعهای است که در آن پیوندی همچون اعضای یک جسد در آن برقرار میباشد .به سخن دیگر ،جامعه اسالمی
همانند یک تن و جسد است ،به گونهای که درد و رنج یک عضو همه اعضای تن را دچار درد و رنج میکند .از این رو ،تا زمانی که
درد عضو برطرف نشده است ،حالت عادی به بدن باز نمیگردد.
یکی از درد و رنجهایی که جامعه اســامی با آن مواجه اســت ،درد یتیمی است .بنابراین ،همه جامعه موظف است تا نسبت به
یتیمها توجه ویژهای مبذول دارد.
نویسنده در مطلب حاضر اهمیت یتیمنوازی و اکرام یتیم از دیدگاه قرآن را بررسی و به برخی وظایف جامعه در قبال آنان اشاره
کرده است.
اهتمام ویژه نسبت به دردهای اجتماعی
جامعه اسالمی ،تن واحدی است که درد هر عضوی به معنای درد و رنج همه
تن اســت .پیامبر گرامی(ص) میفرماید« :المسلمون کالرجل الواحد اذا اشتکی
عضو من اعضائه تداعی له ســائر جسده؛ مسلمانان نسبت به همدیگر همچون
یک مرد هستند که هرگاه عضوی از اعضای او دردمند شود ،اعضای دیگر او نیز
احساس درد میکنند( ».عالءالدین بن علی المتقلی ،کنزالعمال ،حدیث )759
از امام صادق(ع) نیز نقل شده که فرمود« :المومن اخوالمومن کالجسد الواحد،
ان اشــتکی شــیئا منه وجد الم ذلک فی سائر جسده؛ مومن برادر مومن است،
مانند پیکری که هرگاه عضوی از آن دردمند شــود ،اعضای دیگر هم احســاس
درد کند(».اصول کافی ،ج ،2ص )166
البته در نقلی دیگر از پیامبر(ص) این اتحاد فراتر از اسالم یا ایمان به انسان
نسبت داده شده است؛ نقل شده که آن حضرت(ع) فرمود :ان مثل بنیآدم فی
توادهم و تعاطفهم و تراحمهم کالجســد الواحد .اذا اشتکی منه عضو تداعی له
سائرالجسد باسهر و الحمی؛ مثل فرزندان آدم در دوستی و ابراز عاطفه و رحمت
به یکدیگر ،مثل پیکر است؛ هرگاه عضوی از آن دردمند شود ،دیگر اعضای پیکر
بــا بیخوابی و تب ،با آن عضو همــدردی میکنند(.اصول کافی ،ج ،1ص،166
حدیث)4

نیازمند توجهات مادی نیست ،بلکه توجهات عاطفی و احساسی نیز میبایست
صورت گیرد تا این درد درمان یا از فشارهای آن به شخص و جامعه کاسته شود.
لزوم پاسخگویی به نیازهای روحی یتیم
یتیم ،انســانی با دردها و رنجهای عاطفی ،روحی و روانی است .بیشترین
صدمهای که یتیم از فقدان پدر میبیند ،صدمات روحی و روانی است .تاکید بر
پدر از آن روست که در اصطالحات فقه اسالمی ،یتیم به انسانی گفته میشود
که قبل از بلوغ ،پدر خود را از دست داده باشد؛ زیرا از نظر اسالم ،فشاری که
فقدان پدر بر کودک وارد میکند ،بیش از فشــاری اســت که به سبب فقدان
مادر بر کودک وارد میشود؛ چون محور خانواده پدر و شوهر است؛ از این رو
پدر متکفل سرپرستی کودکان پس از طالق میباشد و از مادر این مسئولیت
سلب میشود.
اگر در حیوانات ،عنوان یتیم و یتیمی با مرگ مادر صدق میکند ،در انسانها
ایــن عنوان با مرگ پدر قبل از بلوغ تحقق مییابد؛ (مفردات الفاظ قرآن کریم،
راغب اصفهانی ،ص  ،899ذیل واژه یتیم ،نیز اسراء ،آیه  )34زیرا در میان حیوانات،
نقش کلیدی را مادر بازی میکند و تنها در میان چند حیوان است که نقش پدر
سنگینتر میباشد که از آن جمله در انسانهاست.
به هر حال ،یتیم در فقه اسالمی کسی است که پدرش را از دست داده باشد،

اگر ما نیازهای یتیم را به ســه دسته کفالت و مدیریت تربیتی و آموزشی،
مدیریت تغذیه و نیازهای مادی و نیاز عاطفی دســتهبندی کنیم ،دسته اول و
سوم مهمترین نیازهای کودک را تشکیل میدهد و در این میان نیازهای عاطفی
در اولویت قرار میگیرد ،زیرا زمانی میتوان تربیت و پرورش و آموزش کودکی
را در اختیار گرفت که به نیازهای عاطفی او پاسخ درخور و مناسبی داده شود.
پس قبل از اینکه زمام عقل او را در اختیار گرفت میبایست زمام قلب و دل او
را به دست گرفت و این تنها از طریق توجه به نیازهای عاطفی او انجام میگیرد.
خداوند در آیاتی از جمله  16و  17سوره فجر ،واژه اکرام را در حق یتیم به
کار میبرد ،تا به این نیاز عاطفی به شــکل مناسب همراه با توجه به شخصیت
کودک پاســخ داده شــود؛ زیرا اکرام در فرهنگ واژگانی به معنای نکو داشتن،
احسان کردن ،گرامی داشتن و خوشرفتاری کردن است.
بنابراین ،یتیمنوازی تنها به معنای اطعام و تغذیه کودک نیست ،بلکه پیش از
آن و بیش از آن مراد تکریم یتیمان است .بسیاری از مردم تنها به تغذیه یا تکفل
یتیمان اهتمام میورزند ،ولی کمتر به حوزه عاطفی و تکریم او وارد میشــوند،

یتیمنوازی تنهــا به معنای اطعام و
تغذیه کودک نیست ،بلکه پیش از
آن و بیش از آن مراد تکریم یتیمان
است .بسیاری از مردم تنها به تغذیه
یا تکفل یتیمــان اهتمام میورزند،
ولی کمتر به حوزه عاطفی و تکریم
او وارد میشــوند ،درحالی که یتیم،
نیازمند تکریم و پاســخ به نیازهای
عاطفی است.

نگاهی به اهمیت و ضرورت یتیمنوازی و مسئولیت افراد جامعه در قبال یتیمان

اکرام یتیم
سفارش ویژه
قرآن
* علی جواهردهی

این معنا را میتوان از آیات قرآن نیز به دســت آورد؛ زیرا خداوند قتل یک
انسان را قتل همه مردمان و احیای آن را احیای همه انسانها میداند و میفرماید:
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فیاالرض فکانما قتل الناس و من احیاها فکانما
احیی الناس جمیعا(.مائده ،آیه )32
بر اساس این نقل است که سعدی میسراید:
بنــیآ د م ا عضــا ی یکد یگر نــد
کــه در آفرینــش ز یــک گوهرنــد
چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار
دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار
تــو کــز محنــت دیگــران بیغمــی
نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی
بنابراین از نظر آموزههای اســامی ،انســانها میبایست نسبت به همگان
احساس مسئولیت و وظیفه کنند و دردها و رنجهای دیگران را دردها و رنجهای
خود بشمارند.
البته هرچه این نســبت از انســانیت به اســامیت و ایمان کشیده شود،
مسئولیتها چند برابر میشود .به این معنا که توجه به برادر مسلمان بیشتر و

از نظــر قرآن هرگونه طــرد یتیمان و
پرخاش نسبت به آنان ،امری ناپسند و
نکوهیده و یکی از عوامل خشم و غضب
خداوندی در دنیا و آخرت است.
نسبت به مومن چند برابر خواهد بود.
به هر حال ،هر کســی به حکم انســانیت ،اسالمیت و ایمان وظیفه دارد تا
دردهای دیگر اعضای جامعه را درد و رنج خود دانســته و به درمان آن اهتمام
ورزد .پس چنانکه درد عضوی از اعضای بدن خودش او را به تب و بیخوابی و
شب زندهداری میکشاند ،میبایست درد دیگران از جامعه انسانی او را به تب و
بیخوابی بکشاند و تا به درمان آن نپرداخته آرام نگیرد.
برخی از دردهای اجتماعی چون فقر را میتوان با برنامهریزی دقیق از طریق
انفاق و زکات مالی و تولید ثروت با شــکوفایی اقتصادی ،درمان کرد؛ اما برخی
دردهای اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه دایمی است و اینگونه نیست که با یک
طرح ضربتی آن را از میان برداشت ،بلکه الزم است در تمام زمانها و مراحل به
آن اهتمام داشت .از جمله این دردهای اجتماعی ،درد یتیمی است که نیازمند
توجه دایمی در ابعاد مختلف میباشد؛ زیرا مسئله یتیمی تکرار شدنی است و تنها

آیا يك زن در جامعه اسالمي هميشه بايد در حالت محبوس قرار
داشته باشد؟ اين مسئله در زماني كه جامعه اسالمي عميقاً نيازمند
قاعدهمند ساختن ميزان مشــاركت زنان در عرصههاي اجتماعي ـ
سياســي ميباشد ،اهميت ويژهاي مييابد ،زيرا زنان مسلمان از يك
طرف با رويكردي از جايگاه زن در غرب مواجه هستند كه بر مبناي
تشابه حقوق زن و مرد بر حضور بيقيد و شرط زنان در تمامي عرصه
تأكيد ميورزد؛ و از طرف ديگر با نگرش تفريطي روبرو ميباشند كه
با تكيه بر برخي تفاوتهاي بيولوژيك بين زن و مرد ،تنگ نظرانه و
بيمنطق كاركردهاي متفاوتي را براي هر يك تعريف نموده و زن را
طفيلي ،زير دســت و فرو دست مرد و اسير در خانه شوهر ميداند و
حضور او را در عرص ه اجتماعي به صالح نميبيند .رويارويي دو نگرش
افراطي و تفريطي ،جامعه اســامي زنــان را در معرض چالش قرار
ميدهد ،كه آيا زن در جامعه اســامي همواره بايد مانند يك زنداني
زندگي كند ،يــا او ميتواند در پرتو آموزههاي ديني و حفظ كرامت
خود در عرصههاي علم ،سياست و اقتصاد نيز فعال باشد و از حصار
مستحكم فرهنگ ديني پاسداري كند؟
در اين رابطه ،امروزه سه رويكرد عمده در جهان و جامعه اسالمي
وجود دارد كه به شرح زير مي باشد:

رویکردهای سه گانه به حضور اجتماعی زنان

 .1رويكرد راديكال
ايــن رويكرد كه با تكيه بر عدم تفاوت بين جنســيت زن و مرد
بر يكســاني و تشــابه حقوق زنان و مردان پاي ميفشارد ،خاستگاه
غربي دارد و بازتاب افراطي نگرش ســنتي نســبت به زن در جهان
غرب ميباشد .نگرش مزبور كه از سده هفدهم ميالدي شكل گرفت،
در اكثر اســناد و مدارك بين المللي از جمله منشــور سازمان ملل
متحد ]1[،اعالميه جهاني حقوق بشر[ ]2ميثاق بينالمللي حقوق مدني
و سياســي[ ،]3و بويژه كنوانسيون محو كليهاشكال تبعيض عليه زنان
[ ]4مــورد تأكيد قرار گرفته و جنبشهــاي طرفدار حقوق زن از آن
حمايت ميكنند ،در كشورهاي اسالمي نيز دگرانديشان و گروههاي
راديكال از آن تبليغ ميكنند و خواهان مشاركت مطلق زنان در تمامي
عرصههاي اجتماعي هستند.
 .2رويكرد سنّتي
رويكرد ســ ّنتي بر مبناي تفاوتهاي بيولوژيك بين زن و مرد بر
نوعي تقســيم كار كالسيك بين زنان و مردان اصرار ميورزد .ريشه
تاريخي اين نگرش به ســاختار زندگي قبيلهاي در دوران گذشته باز
ميگردد؛ زماني كه مرد در ســطح خانواده و قبيله از اقتدار بالمنازع
برخوردار بوده و زن به مثابه موجود ناتوان در استخدام مرد و حمايت
او قرار داشــته است .براساس اين رويكرد حيطه فعاليت زن فقط در

ولی به کسی که مادرش را از دست بدهد ،یتیم نمیگویند .در حیوانات ،نیز به
حیوانی که مادرش را از دســت دهد ،یتیم گفته میشــود .البته گاه این عنوان
برای اشــیا و جامدات نیز به کار میرود و به اشیای «بینظیر» یتیم میگویند؛
مثال به مرواریدی که بینظیر باشد ،یتیم و در اصطالح «در یتیم» مینامند.
هرچند که میان دختران و پسران تفاوتهایی از نظر وابستگی به پدر و مادر
وجود دارد که براســاس آن اسالم نیز سن جدا شدن از مادر را متفاوت دانسته
اســت ،اما وابستگی و پیوندی که میان پدر و فرزندان میباشد ،خیلی بیشتر از
پیوند میان مادر و فرزند اســت .این پیوند هرچند که در حوزه عاطفی ممکن
است نســبت به مادر افزایش داشته باشد ،اما در یک جمعبندی کلی ،پیوند و
وابســتگی فرزندان به پدر بیشتر از مادر اســت .اینکه در قرآن مرد و شوهر به
عنوان قوام زن و خانواده دانســته شده است (نساء ،آیه )34بیانگر نسبت واقعی
پدر و فرزند نیز میباشد.
حکمت الهی به این تعلق گرفته است که به مرد نسبت به زن از جهاتی در
زندگی دنیوی و مادی برتری داده شود (همان) هر چند که از نظر اخروی هیچگونه
برتری جز به ایمان ،تقوا و عمل صالح نیســت (مدثر ،آیه38؛ حجرات ،آیه 13؛
نساء ،آیه )32و هرکسی از مرد و زن براساس دستاوردهای خویش بهره میبرد.
به هرحال ،فقدان پدر که از آن به یتیمی یاد میشود ،آسیبهای بزرگی را
به کودک نابالغ وارد میسازد .اگر به این دردها و رنجهای کودک نابالغ بیتوجهی
شود ،در آینده ،اجتماع نیز از مشکالت آن در امان نخواهد ماند ،زیرا بیتوجهی
به یتیم بویژه از جهات عاطفی موجب اختالل در شخصیت کودک و در نهایت
بروز نابهنجاریها در جامعه خواهد شد.
آمارها نشــان میدهد که کودکان یتیــم از هر جهت آمادگی بروز اختالل
شــخصیتی و ورود در گروههای ناســالم را دارا میباشــند و بیشترین صدمات
اجتماعی از ســوی کودکان یتیم و خیابانی وارد میشــود .گروههای تبهکاری،
گروههایی هستند که از میان کودکان یتیم به وجود میآید و امنیت اجتماعی
را از جامعه سلب میکند.
ضرورت اکرام یتیم
بیشترین عامل در گرایش کودکان یتیم به سوی بزهکاری ،فقدان پاسخیابی
به نیازهای روحی و عاطفی اســت .از اینرو آموزههای اسالمی بیش از آنکه بر
پاسخگویی به نیازهای مادی آنان تأکید کرده ،بر نیازهای روحی و عاطفی آنان
انگشــت نهاده است؛ زیرا چهبسا بســیاری از این کودکان از نظر مالی وضعیت
مطلوبی داشــته و از پدر خویش مال و ثروتی به ارث برده باشــند؛ اما آنچه نیاز
اساسی او را تشکیل میدهد ،پاسخ به نیازهای عاطفی و روحی است که با فقدان
پدر تشدید میشــود .اگر به این نیازهای عاطفی و روحی پاسخ درخوری داده
نشود ،اختالل شخصیت را موجب شده و روند رشدی کودک را مختل میسازد.

درحالی که یتیم ،نیازمند تکریم و پاســخ به نیازهای عاطفی اســت ،چون یک
موجود عاطفی اســت .این عمل با کفالت امکانپذیر است .پیامبر(ص) در مورد
تکفل یتیم میفرماید :انا و کافل الیتیم کهاتین فیالجنهًْ اذا اتقیاهلل عزوجل -و
اشــار با صبعیهًْ السبابهًْ و الوسطی؛ حضرت(ص) درحالی که اشاره به دو انگشت
سبابه و وسطی کردند ،فرمودند :من و کفالتکننده یتیم در بهشت این چنین
در کنار هم هستیم( .مستدرک وسایلالشیعه ،محدث نوری ،ج ،2ص474؛ تفسیر
نورالثقلین ،ج ،5ص ،597حدیث)23
خداوند بر لزوم بها دادن به شخصیت ایتام و مورد احترام و اکرام قرار دادن
آنان تأکید خاصی در آیاتی از جمله آیات  16و  17سوره فجر دارد .برخورد نیک
(نساء ،آیه )8و رعایت ادب در گفتار (نساء ،آیات  8و )9از جمله شیوههای تکریم
یتیم است که ارتباط تنگاتنگی با عواطف و احساسات وی دارد.
خداوند پناه دادن و فراهم کردن مکان مناسب برای یتیمان و رهانیدن آنان
از ســرگردانی را از سنتهای الهی احترام به یتیم برمیشمارد( .ضحی )6 ،این
پناه دادن میبایست همراه با بها دادن و شخصیتدهی به آنان باشد .اختالط با
آنان جهت تکریم و شخصیتبخشی میتواند عواطف آنان را ارضا کرده و مشکالت
روحی و روانی آنان را کاهش دهد( .بقره ،آیه.)220
انسانی که بر عبودیت و بندگی خداوند توجه دارد و میخواهد به عنوان بنده
خدا شناخته شود ،با برپایی نماز این بندگی را به نمایش میگذارد؛ ولی تمامیت
ایــن بندگی و جلوههای ظاهری این بندگی واقعی و آثار آن را میبایســت در
رفتارهای اجتماعی وی دید .به سخن دیگر ،اگر کسی مدعی بندگی و نمازگزاری
برای خداوند است ،این بندگی را نخست در شکل نماز به نمایش میگذارد و آثار
ظاهری این بندگی به شکل اهتمام به فضائل اخالقی و مکارم آن ظهور مییابد.
امــا از مهمترین جلوهها و آثار بندگی و نمازگزار بودن را میبایســت در تکریم
یتیمان و اهتمام و کفالت ایشان جستجو کرد .از اینرو خداوند در آیات  2تا 5
سوره ماعون اثر نماز را در تکریم و رسیدگی به یتیم میداند.
خداوند در آیاتی هرگونه بیاعتنایی در تکریم و بیاحترامی نسبت به ایتام را
نهتنها گناه ،بلکه موجب خشم خود دانسته و عذاب سختی را وعده داده است.
(فجر ،آیات  16و  17و  )25در حقیقت یکی از مهمترین آزمونهای الهی نسبت
به بشر بویژه سرمایهداران ،تکریم یتیم و کفالت آنان است .تکریم یتیمان نهتنها
موجب عزت و گرانقدری آدمی در نزد خداوند و بروز و ظهور حقیقی این اکرام
و آثارش در قیامت میشود ،بلکه تکریم یتیمان مهمترین آزمون بشر نیز میباشد
بهگونهای که تکریم آنان موجب عزت و عدم تکریم موجب خشــم و نکوهش و
عذاب و ذلت و خواری در دنیا و آخرت میشــود و حتی در دنیا نیز روزی آنان
کم میگردد و در آخرت گرفتار عذاب بینظیری میشــوند( .فجر ،آیات  15تا
25؛ بلد ،آیات  6تا )15

تکاملگرایی زنان از دیدگاه اسالم

خانه اســت و او حق ندارد وارد عرصه اجتماع و سياســت شود .سابقه
اين نگرش را در تمامي جامعهها (اســامي و غيراسالمي) ميتوان ديد،
براي مثال در جهان غرب تا ســده هفدهم ميالدي ،جريان مردساالري
حاكميت مطلق داشت ،از آن زمان نگرش راديكالي شكل گرفت كه در
باال مورداشــاره قرار گرفت .در جهان اسالم نيز به دليل اينكه برخي از
آموزههاي شــريعت به ظاهر با نظريه منع حضور زن در عرصه اجتماع
موافق مينمود ،اين نگرش تا حدود زيادي رسوخ كرد و در بستر زمان
به عنوان يك تفكر اســامي نســبت به زن مورد پذيرش قرار گرفت و

از دیدگاه اســام زن مانند مرد رســالت الهي و انساني
دارد ،افق انديشه و حساســيت زن نبايد در خانه محصور
بماند ،بلكــه فراتر رود ونگرش اجتماعي و وســيع تري
داشته و نســبت به سرنوشت اسالم و مسلمانان احساس
مسئوليت كند.هيچ مكتبي به اندازه اسالم نسبت به هويت
واقعي زن و تغيير نگرش جاهلي (قديم و جديد) درباره وي
و ارائه قوانين كامل ،عنايت ندارد.
طرفداران آن داليلي هم بر مدعايشان ارائه كردهاند.
 .3رويكرد تكامل مدار
اين رويكرد بــر مبناي تكامل گرائي زنان ،نگرشهاي پيشــين را
افراطگرا يا تفريطگرايانه دانســته و با موازين شرع و فرهنگ حاكم بر
جامعه اسالمي ناسازگار ميبيند و معتقد است كه سعادت جامعه انساني
در پرتو توازن ميان زن و مرد و قرار گرفتن هر يك در جايگاه مناســب
ي شود ،نه در تقابل كه سنتگرايان گفتهاند و نه در تشابهي
خود ،تأمين م 
كه جهان غرب بر آن تأكيد دارد .براساس اين رويكرد كه بيانگر نگرش
اسالم نسبت به زن است ،زنان مانند مردان در عرص ه اجتماعي پايگاه و
موقعيت مناسب دارند و مسئوليتهاي اجتماعي متعددي به طور يكسان
[]5
متوجه زن و مرد ميباشد.
از اين منظر ،زن مانند مرد رسالت الهي و انساني دارد ،افق انديشه

و حساســيت زن نبايد در خانه محصور بماند ،بلكه فراتر رود ونگرش
اجتماعي و وســيعتري داشته و نسبت به سرنوشت اسالم و مسلمانان
احساس مسئوليت كند .واقع اين است كه هيچ مكتبي به اندازه اسالم
نسبت به هويت واقعي زن و تغيير نگرش جاهلي (قديم و جديد) درباره
وي و ارائه قوانين كامل ،عنايت ندارد.
از نگاه اســام ناديده گرفتن مجموعه عظيم انساني كه در ترقي و
انحطاط جامعه نقش دارد ،نه با واقعيت عيني بشر سازگار است و نه توجيه
عقالني و شــرعي دارد .چنانكه رويكرد راديكال غرب را نيز نميپذيرد،
چون اصل يكساني و برابري زن و مرد در غرب تجربه شد و تساوي بين
آن دو عم ً
ال پاســخ مطلوب نداد .مهمترين بنبست جهان سرمايهداري
غرب بحران هويتي است كه زنان دچار آن شدهاند .در نظام سرمايهداري
غرب ،زن ابزار توســعه اقتصادي و جذب سرمايه ميباشد نه انساني كه
خواهان كمال و سعادت است.
به گفته ويل دورانت« :زن اروپايي در غفلت تفكر و تمدن جديد به
بند كشيده شد كه نتوانست درك كند عامل پيشرفت هاي اقتصادي يا
ســودآوري هرچه بيشتر صاحبان ثروتهاي انبوه گرديده ،بدون آنكه در
[]6
آن سود سهيم باشد».
اعتراف مونا شــاون نويســنده آمريكايي در مقالــهاي تحت عنوان
«اشتباه فمنيستها»نیز جالب است ،او مينويسد« :آزادي زنان براي ما
افزايش درآمد سيگار ويژه زنان ،حق انتخاب براي تنها زيستن ،تشكيل
خانواده يك نفره ،ايجاد مراكز بحران و تجاوز ،اعتبار فردي ،عشق آزاد،
و بيماريهــاي زنان را به ارمغان آورد و لكــن در ازاي آن چيزي را به
غارت برد كه خوشــبختي بســياري از زنان درگير آن است و آن وجود
همســر و خانواده است» ]7[.در يك جمله ،زنان در غرب به اميد آزادي،
اسارت نو را تجربه ميكنند.

دیدگاه اسالم درباره حضور اجتماعی زن

ا ّما از ديدگاه اسالم كه بر تكاملگرائي زن تأكيد ميكند ،حضور زن
در مســائل اجتماعي و سياســي نه تنها منعي ندارد ،بلكه نشانه بلوغ و
ايمان به شــمار ميآيد ،منتها مشاركت آنان آدابي دارد .به فرموده امام
راحل (ره)« :امروز خانمها بايد وظايف اجتماعي خودشــان را و وظايف
ديني خودشان را عمل بكنند و عفت عمومي را حفظ كنند و روي آن
عفت عمومي ،كارهاي سياســي ـ اجتماعــي را انجام دهند» ]8[.نيز در
جاي ديگر خطاب به زنان بيان مي دارند« :شــما بايد در همه صحنهها
و ميدانها آنقدري كه اســام اجازه داده ،وارد باشيد ...با حفظ عفاف

کسانی که از خداوند و امتحانات او غافل هستند ،گرفتار ترک تکریم و احترام
به یتیمان و بیاعتنایی نسبت به آنان میشوند و به مال و ثروت یتیمان دلبسته
شده و حقوق ایشان را تضییع میکنند( .فجر ،آیات  14تا  )20خداوند در کمین
ثروتمندان است تا رفتارشان را نسبت به یتیمان بسنجد و اگر بیاعتنایی کردند
آنان را مجازات کند( .همان)
هرگونه رفتار تحقیرآمیز نسبت به یتیمان گناه و نشانه بیتقوایی و بینمازی
است؛ در حقیقت تقوا و بندگی و نمازگزاری اثر خودش را در رفتارهای اجتماعی
از جمله اهتمام به یتیمان و شــخصیت بخشی به آنان نشان میدهد( .ضحی،
آیه 9؛ مامون ،آیات  1تا )5
هرگونه پرخاشگری و آزار و اذیت یتیمان امری نادرست است و میبایست
بشــدت از آن پرهیز کرد؛ زیرا آثار دنیوی و اخروی آن بســیار سخت است؛ از
این رو حتی پرخاشگران و آزارکنندگان در قیامت به انکار و تکذیب رفتار زشت
خویش میپردازند تا از عذاب بینظیر برهند( .ضحی ،آیه 9؛ ماعون ،آیات  1تا )3
تعلیم و تربیت یتیمان
از مهمترین مسئولیتهای جامعه نسبت به یتیمان آموزش و تربیت آنان است.
خداوند به مسئله تعلیم و تربیت اهمیت ویژهای داده و حتی آن را مسئولیت و
ماموریت اصلی پیامبران دانسته است( .جمعه ،آیه )2
برای تعلیم و تربیت یتیمان میبایست از روشهای خاصی پیروی کرد ،زیرا
عواطف آنان شکننده است.
آموزش یتیمان جهت فراهمآوری بستر مسئولیتپذیری از دیگر وظایف جامعه
و متکلفان است( .نساء ،آیه  )6برای اینکه این مسئولیت به اهل آن سپرده شود،
الزم است که در انتخاب کسانی که متکفل امر یتیمان میشوند ،تحقیق کامل
انجام داد .در داستان حضرت مریم(س) که پدر خویش را از دست داده و یتیم
شده بود ،زکریا(ع) این مسئولیت را به عهده میگیرد تا وی را به نیکویی تربیت
و پرورش دهد( .آلعمران ،آیه )37
از نظر قرآن معاشــرت و اصالح امور ایتام از کنارهگیری از آنان بهتر اســت
(بقره ،آیه  )220حفظ ارتباط و رفت و آمدهای مســالمتآمیز و برادرانه افزون
بر اینکه موجب رشد فکری و پرورشی آنان میشود ،پاسخی مناسب به نیازهای
عاطفی و احساسی آنها خواهد بود.
از نظر قرآن هرگونه طرد یتیمان و پرخاش نســبت به آنان ،امری ناپسند و
نکوهیده و یکی از عوامل خشم و غضب خداوندی در دنیا و آخرت است( .ماعون،
آیات  1و 2؛ فجر ،آیات  14تا )20
جامعه اســامی موظف است در سامان دادن به زندگی دختران یتیم کوشا
باشــد و در ازدواج آنان دخالت مناسب کند (نساء ،آیه  )127بنابراین ،ازدواج با
دختران یتیم نمیبایست به طمع دستیابی به ثروت آنان باشد( .همان)
حفاظت مال و احسان به یتیم
یتیم اگر دارای ثروتی است میبایست از آن حفاظت شود و اگر دارای مال
و ثروت نیست تحت کفالت گرفته شده و به او احسان شود.
اگر خداوند در آیه  83ســوره بقره و  36ســوره نســاء احسان به والدین را
ســفارش میکند در همان جا هم از مردمان میخواهد تا نســبت به یتیمان
احسان و نیکی کنند .از نظر قرآن اولویت نخست والدین و اولویت دوم یتیمان
در احسان هستند .کمک به ایشان موجب میشود تا شخص در زمره نیکوکاران
و ابرار درآید( .بقره ،آیه )177
براین اساس ،هرگونه پاسخگویی به نیازهای یتیمان از خوراک و پوشاک و
آموزش و پرورش برعهده یکایک افراد جامعه است( .انعام ،آیه 152؛ اسراء ،آیه )34
و هرگونه تضییع حقوق ایشان زمینهساز عقوبت دنیایی و اخروی ،تضییعکنندگان

اگــر خداوند در آیه  83ســوره بقره و
 36سوره نساء احســان به والدین را
ســفارش میکند در همــان جا هم از
مردمان میخواهد تا نسبت به یتیمان
احسان و نیکی کنند .از نظر قرآن اولویت
نخست در احسان والدین و اولویت دوم
یتیمانهستند.
میشود( .نساء ،آیه 9؛ مجمعالبیان ،ج  3و  ،4ص )21
حتی از آیه  8سوره نساء برمیآید که در هنگام تقسیم ارث ،بخشی از ارث
را نیز به یتیم خویشاوند و غیروارث به عنوان مستحب بدهند و از آیه  215سوره
بقره نیز برمیآید که تکفل و رسیدگی به امور یتیمان و انفاق از مال خود به آنان
امری الزم و ضروری اســت .این انفاق میتواند به اشــکال گوناگون چون اطعام
و تغذیه آنان (انســان ،آیات  5و 8؛ بلد ،آیات  11تا  )19و پوشــاک و آموزش و
پرورش و مانند آن باشد.
اما درباره مال خود یتیم ،الزم است که اصل بر حفاظت باشد و اگر میشود،
باید با سرمایهگذاری ،مال ایشان را افزایش داد ،ولی این سرمایهگذاری میبایست
در جاهایی باشد که خطرپذیر نباشد و موجب تباهی مال یتیم نشود.
همه امور مربوط و مرتبط با یتیم میبایست براساس پرهیز از افسادگری و
مالزم با اصالحگری باشد( .بقره ،آیه )220
خداوند به صراحت در آیه  152سوره انعام و  34سوره اسراء جواز تصرف در
اموال یتیم را مشــروط به مصلحتآمیز بودن آن تصرف دانسته است و هرگونه
تصرفی به دور از مصلحت را از مصادیق ظلم معرفی میکند.
البته ولی و سرپرست یتیم میتواند به شکل متعارف اموال یتیم را برای یتیم
صرف کند و حتی در صورت تحمل زحماتی بخشی را به شکل متعارف استفاده
نماید( .نساء ،آیات  6و  )10اما حیف ومیل کردن اموال یتیم و اسراف آن حرام
و جایز نیست( .نساء ،آیات  4تا 6؛ انعام ،آیه )125
همچنین از آیات  2و  6ســوره نســاء برمیآید که مال یتیم پس از بلوغ و
آگاهی از رشــد وی باید به سرعت در اختیار او قرار گیرد( .مجمعالبیان ،ج  3و
 ،4ص 17؛ تفسیر نورالثقلین ،ج  ،1ص  ،442حدیث )50
ســخن درباره یتیم و مسائل آن در آموزههای قرآنی و اسالمی بسیار است؛
ولی با نگاهی گذرا به آنچه گفته شد به خوبی روشن میشود که مسئولیت جامعه
نسبت به یتیم تا چه اندازه بزرگ و مهم است.

با حفظ شرف».
قرآن كريم صحنههاي با عظمت حضور زنان را در امور سياسي و
[]10
اجتماعــي نقل ميكند ،از جمله :بيعت زنان با پيامبر اكرم ـ ص ـ
هجرت زنان با مردان در صدر اســام ]11[.نيز ســيره بزرگ زنان صدر
اســام همانند ام سلمه ،حضرت زهراء ـ س ـ ،زينب ـ س ـ ،بهويژه
ســخنرانيهاي زينب و كلثوم و فاطمه صغری[ ]12در قيام عاشــورا،
جلوههايــي از حضور مثبــت و فعال زن در عرصههــاي اجتماعي و
[]13
سياسي است.
اين رويكرد كه مبتني بر آموزههاي ديني است ،در دوران معاصر
در ايران اســامي تجربه شــد و با نگاه مثبت به زن توانست ،توانايي
زن را در عرصه اجتماع اثبات كند .مشاركت فعال و گسترده زنان در
عرصههاي گوناگون سياسي ـ اجتماعي ،اين واقعيت را مبرهن ساخته
كه مشــاركت زنان از طريق الگوســازي ميتواند ،سرنوشت جامعه را
تغيير دهد،حضور زنان فهيم ،دينمدار و مسئوليت پذير در بدنه نظام
اسالمي نمونهاي از تواناييهاي زن مسلمان است.
نتيجه آنكه از ديدگاه اســام ،زن همانند مرد يك انســان است،
ميتوانــد در تمامي عرصههاي اجتماعي با رعايت آداب ديني كه آن
هم در راستاي مصونيت اوست نه محدوديت ،حضور فعال داشته باشد.
در پرتو اين نگرش ،با شناخت منزلت تكويني زن و تعريف صحيح از
آن بايســتگي مشاركت كارآمد زن در توسعه نظام ديني و شكوفايي
ارزشهاي اسالمي كام ً
ال محسوس است ،و بايد توسعه و تكامل اجتماعي
را بر اســاس توازن بين زن و مرد در نظر گرفت و در اين راه افراط و
تشابهگرائي به همان اندازة تفريط و تقابلگرائي زيانبار است.
[]9

پي نوشت ها:
.1منشور سازمان ملل متحد ،ماده يك بند .3
 .2اعالميه جهاني حقوق بشر ،ماده .21 ،2
 .3ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،مصوب ( 16دسامبر .)1966
 .4كنوانسيون «محو کليهاشكال تبعيض عليه زنان» ،ماده .7
 .5توبه 68 ،67/و 71؛ ممتحنه10/؛ احزاب35/؛ نســاء124/؛ ملك23/؛ اسراء36/؛
آل عمران195/؛ نمل.58/
 .6ويل دورانت ،لذات فلسفه ،ترجمه عباس زرياب خويي ،ص .154
7و .8تبيان ،جايگاه زنان در انديشه امام خميني ،ص 72ـ.71
.9همان ،ص .75
 .10ممتحنه.12/
 .11ممتحنه.10 /
.12سيد بن طاوس ،زندگاني ابا عبداهلل الحسين ،ترجمه سيد محمد صحفي ،ص
109ـ124 ،106ـ.129
.13جوادي آملي ،عبداهلل ،فلسفه حقوق بشر ،قم ،انتشارات اسراء ،ص 394ـ.329

*مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

ویژگی بارز دانشمندان

قال االمامالحسین (ع)« :من دالئل العالم ،انتقاده لحدیثه،
و علمه بحقائق فنون النظر»
امام حسین (ع) فرمود :از نشانههای علم و دانش و عالمات عالم و
دانشمند این است که گفتار و سخنان خود را خوب بسنجد و بررسی
()1
نماید و از حقایق علوم و فنون نظری آگاه باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1بحاراالنوار ،ج ،75ص 119

لزوم قطع وابستگی به دنیا
و تهیه توشه برای آخرت

پیامبر اکرم(ص) فرمــود« :قبر هر روز با پنج جمله ،ندا میدهد :من
خانه تنهایی هســتم ،پس انیس و همرازی به سوی من بیاورید .من خانه
تاریکی هستم ،پس به سوی من چراغ همراه آورید .من خانه خاکی هستم
پس فرش همراه داشته باشید ،من خانه فقر و نداری هستم ،پس [سرمایه
و] گنج همراه بیاورید و من خانه مارها هســتم پس پادزهر با خود حمل
کنید؛اما همراز ،تالوت قرآن میباشد ،اما چراغ[قبر] پس نماز شب است
و اما فرش ،پس عمل نیک و گنج[عالم قبر] کلمه توحید و گفتن الالهاالاهلل
()1
است و پادزهر آن ،صدقه است.
امام علی(ع) میفرماید :آماده (مردن شوید) ،خدا شما را بیامرزد که در
میان شما ندای رفتن(از این دنیا) سر داده میشود .وابستگی به زندگی دنیا
را کم کنید و با زاد و توشه نیکو به سوی آخرت بازگردید که پیشاپیش شما
گردنهای سخت و دشوار و منزلگاههایی ترسناک وجود دارد که باید در آنجاها
فرود آیید و توقف کنید .آگاه باشید! که فاصله نگاههای مرگ بر شما کوتاه
و گویا چنگالهایش را در جان شما فرو برده است .کارهای دشوار دنیا مرگ
را از یادتان برده و بالهای طاقتفرسا آن را از شما پنهان داشته است ،پس
()2
پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری(و تقوا) کمک بگیرید.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مجموعه ورام ،ص 200
 -2نهجالبالغه ،خطبه 204

پرسش و پاسخ

سخنانغیرمستند
منتسب به امامحسین(ع) ()4

پرسش:
در محافل مذهبی و روضهخوانی و نگارش برخی متون سخنانی را
در قالب نظم و نثر به امامحســین(ع) نسبت میدهند که در کتابهای
مرجع هیچ سند و مدرکی برای آنها یافت نمیشود .لطف ًا اهم مصادیق
این نوع مطالب را بیان کنید؟
پاسخ:
در سه بخش قبلی پاسخ به این سؤال ضمن تأکید بر پاالیش برخی مشهورات
منتسب به امامحسین(ع) که سند معتبری ندارد ،به سه نمونه از آنها شامل-1 :
انالحیاهًْ عقیدهًْ و جهاد  -2ان کان دین محمد لم یستقم اال -3 ...اسقونی شربه
من الماء اشاره کردیم .اینک در ادامه دنباله مطلب را پی میگیریم.
 -4هل من ناصر ینصرنی
برای این سخن بسیار مشهور نیز که به امام حسین(ع) نسبت داده میشود،
سند و مدرکی یافت نشد .معنا و مفهوم سخن ،چنان مینماید که روضه خوانان
بــرای گریاندن مردم آن را از زبان امام حســین(ع) ســاخته و پرداختهاند .اما
سخنان مشابه و هممعنایی که در توجیه آن نقل میشود نیز در منابع مستند و
قابل قبول یافته نشــده است .با اعتماد به کتابهایی که به کوشش معاصران و یا
متأخران نوشته شده است ،هرگز نمیتوان این شعار را به عنوان حدیث یا روایت
پذیرفت .البته طلب یاری رســاندن به اهلبیت و امامان(ع) با ادبیات دیگری از
آن بزرگواران نقل شده است.
 -5تفسیر «کهیعص»
کلمه فوق از کلمات مقطعه حروف قرآن و در ابتدای سوره مریم آمده است.
در تفسیر و تأویل این کلمه روایتی را آوردهاند که حتی در کتابهای بسیار قدیمی
هم دیده میشود .این منابع مینویسند:
راوی میگوید :به امام زمان(عج) عرض کردم :ای پسر رسول خدا ،مرا از تأویل
کهیعص آگاه ساز .امام به ادعای راوی فرمود :این حروف از اخبار غیبی است که
خداوند بنده خویش زکریا را از آن آگاه ســاخته و سپس آن را برای محمد(ص)
بیان کرده است( .اطالع زکریا از این اخبار) به این سبب بود که وی از پروردگار
خویش خواست تا نامهای پنج تن را به او بیاموزد .پس جبرئیل بر او نازل شد و
آنها را به وی آموخت و ]از آن پس[ هرگاه زکریا ،محمد ،علی ،فاطمه و حســن
را یاد میکرد ،اندوه او برطرف و گرفتاریاش حل میشد و هرگاه از حسین یاد
میکرد ،گریه گلوی او را میگرفت و نفســش میبرید .روزی گفت :خداوندا ،مرا
چه میشود که هر گاه چهار تن از آنان را یاد میکنم ،با نام آنان اندوهم برطرف
میشــود ،اما وقتی از حسین یاد میکنم ،از چشمانم اشک فرو میریزد و اندوه
و درد مرا فرامیگیرد؟
در این هنگام خداوند او را از ماجرای حسین(ع) آگاه کرد و فرمود :کهیعص؛
کاف آن یعنی کربال ،های آن یعنی هالکت عترت ]رســول[؛ یای آن یعنی یزید
بن معاویه که به حسین ستم کرد؛ عین آن عطش و تشنگی حسین؛ و صاد آن
صبر اوست( .کمالالدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق ،ص .)454
محقق منتقد ،شیخ محمد تقی شوشتری که بیشتر با اثر بزرگ خود در علم
رجال ،یعنی قاموس الرجال ،شناخته میشود .در دیگر اثر پربار و گرانسنگ خود،
االخبار الدخیله ،بخشی را با عنوان «الباب الثانی فیاالحادیث الموضوعه» (باب دوم
در احادیث جعل شده و موضوع) باز کرده و اولین حدیث موضوعی که آورده،همین
حدیث مورد بحث و طوالنی است که از کمالالدین شیخ صدوق نقل کرده است.
محقق شوشتری بحثهای مفصلی را در نقد و رد این خبر مطرح کرده و نه صفحه از
کتاب االخبار الدخیله را (ص  96تا  ،)104به انتقاد از این خبر اختصاص داده است.
محقق شوشتری در مورد قسمت یاد شده (تفسیر کهیعص) نیز شش حدیث
دیگر که از قضا ســه حدیث آن در آثار دیگر شیخ صدوق هم آمده روایت کرده
که همگی حاکی از این است که کهیعص از اسمای مقطعه خداست .از جمله آن
احادیث ،این روایت از کتاب وقعهًْ صفین است که« :امام علی(ع) در هنگامه جنگ
و جهاد خدا را با عبارت «یا کهیعص» میخواند( ».االخبار الدخیله ،ج  ،1ص )100
ادامه دارد

آثار سکرات و هول مرگ و تنهایی قبر

(بدان ای سالک راه خدا!) آیا نمیبینی با یک مختصر بالیی که در اینجا
به انســان روی میآورد ،چه چیزها از یادش میرود؟ اگر کســی هم بگوید،
میگوید :حواسم را فالن چیز پرت کرده است و چنانکه انسان با مرض حصبه،
خیلی از چیزها را فراموش میکند .آیا ممکن نیست ،سکرات موت و غربت و
هول مرگ و تنهایی قبر ،همه چیز را از یاد انسان ببرد؟ حتی اسمای مبارکه
شفعای خودش را هم فراموش کند و قادر نباشد ،کسی را طلب کند ،یا محمد،
()1
یا علی بگوید ،و همین طور وارد جهنم شود تا بسوزد!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1تقریرات فلسفه ،امام خمینی ،ج  ،3ص .271
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