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استفتاء 
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اولویت حق مومن حتی در طواف واجب
َعْن أَبَاِن بِْن تَْغلِــَب َقاَل ُکْنُت أَُطوُف َمَع أَبِی َعْبِدالَلّ )ع(، َفَعَرَض لِی 
َهاَب َمَعُه فِی َحاَجهًٍْ َفَأَشاَر إِلََیّ َفَکِرْهُت  َرُجٌل ِمْن أَْصَحابَِنا َکاَن َســَألَِنی الَذّ
أَْن أََدَع أَبَا َعْبداللِ َو أَْذَهَب إِلَْیِه ،َفَبْیَنا أَنَا أَُطوُف إِْذ أََشاَر إِلََیّ أَیْضاً َفَرآُه أَبُو 
َعْبــِدالَل)ع( َفَقاَل یَا أَبَاُن! إِیَّــاَک یُِریُد َهَذا؟ ُقلُْت نََعْم ،َقاَل َفَمْن ُهوَ؟ ُقلُْت 
َرُجٌل ِمْن أَْصَحابَِنا، َقاَل ُهَو َعلَی ِمْثِل َما أَنَْت َعلَْیِه؟ ُقلُْت نََعْم َقاَل: َفاْذَهْب 
؟ َقاَل  َواف؟ َقاَل نََعْم، ُقلُْت: َو إِْن َکاَن َطَواَف الَْفِریَضهًِْ إِلَْیــِه، ُقلُْت َفَأْقَطُع الَطّ
نََعْم ،َقاَل َفَذَهْبُت َمَعُه ثَُمّ َدَخلُْت َعلَْیِه بَْعُد ،َفَسَألُْتُه َفُقلُْت: أَْخِبْرنِی َعْن َحِقّ 
الُْمْؤِمِن َعلَی الُْمْؤِمِن، َفَقاَل: یَا أَبَاُن، َدْعُه َل تَِرْدُه ُقلُْت بَلَی ُجِعلُْت فَِداَک)1(

[ابان بن تغلب می گوید:بــا امام صادق)ع( طواف می کردم، مردى از 
اصحاب جلوى مرا گرفت، او از من خواســته بود به همراه او براى کارى 
بروم و به من  اشــاره کرد،من بد داشتم که طواف با امام صادق)ع( را رها 
کنم و با او بروم، در این میان که طواف می کردم، ناگهان باز به من  اشاره 
کــرد، امام صادق او را دید و گفت: اى أبــان، این مرد تو را می خواهد؟ 
گفتم: آرى، فرمود: اوکیست ؟ گفتم: از یاران است، فرمود: با تو هم عقیده 
اســت ؟ گفتم: آرى، فرمود: برو نزد او، گفتم: طوافم را رها کنم ؟ فرمود: 
آرى،گفتم: و اگرچه طواف واجب باشد؟ فرمود: آرى، گوید: با او رفتم، پس 
از آن به نزد حضرت بازگشتم و از او پرسیدم، گفتم: به من خبر دهید از 
حق مؤمن بر مؤمن، فرمود: اى أبان، آن را مخواه، گفتم: چرا، قربانت آن را 

می خواهم و پیوسته اصرار کردم]
فــی الکافی، عن ابان بن تغلب، قال: »کنت اطوف مع ابی عبدالل)ع( 
فعرض لی رجل من اصحابنا کان سالنی الذهاب معه فی حاجه«. ابان بن 
تغلب می گوید: یکی از اصحابمان - از برادران شیعه- از من خواسته بود 

که براى انجام یک حاجتی با او بروم و یک کارى را برایش انجام دهم.
حال ابان بن تغلب با حضرت ابی عبدالل [امام صادق] در حال طواف 
گرد خانه  خداســت. »فاشار الّی«. آن برادرى که از من درخواست کرده 
بود با او بروم و کارى برایش انجام دهم، در اثناى طواف به من اینجورى 
 اشاره کرد که بیا. فکرهت ان ادع اباعبدالل)ع( و اذهب الیه؛ دلم نخواست 
که در حال طواف، حضرت را رها کنم و سراغ او بروم. واقعاً هم چه اقبال 

بزرگی است که انسان با امام معصوم گرد خانه  خدا طواف کند.
»فبینا انا اطوف اذ اشار الّی ایضا«. در اثناى طواف، باز رسیدیم به آنجایی 
که آن مرد از دور ایستاده بود و باز دوباره به من اشاره کرد. »فراه ابوعبدالل 
)ع(«؛ این دفعه، حضرت چشمشان افتاد و او را دیدند. »فقال یا ابان ایاک 
یرید هذا؟«؛ [فرمودند:] این شــخص با تو کار دارد؟ »قلت نعم.قال فمن 
هو؟«؛ او کیســت؟ »فقلت رجل من اصحابنا«؛ از خود ماست، از برادران 
شــیعه  ماســت. »قال هو علی مثل ما انت علیه؟«؛ [فرمودند:] آیا همان 
عقایدى را که تو در باب امامت دارى او هم بر همان عقاید است؟ »قلت 
نعم. قال فاذهب الیه«. [گفتم: آرى،] فرمود: پس برو ببین چه می گوید. 
»قلت فاقطع الطواف؟«؛ [عرض کردم] من در حال عبادتم و دارم طواف 
می کنــم، طواف را قطع کنم؟ »قال نعم« [فرمودند: بلی]. حال اینجا این 
فقیه را ببینید – ابان فقیه است- او می خواهد از فرصت استفاده کند و یک 
مسئله شرعی را یاد بگیرد. »قلت و ان کان طواف الفریضه؟«؛ [پرسیدم:] 
حتی اگر طواِف فریضه هم بود، باز قطع کنم و بروم؟ »قال نعم«؛ حضرت 
فرمودند: بله، حتی در وسط طواف فریضه وقتی برادر تو با تو کارى دارد، 
از تو درخواستی می کند، باید طواف را قطع کنی و بروى. »قال فذهبت 

معه«؛اطاعت کردم و جدا شدم و با آن شخص رفتم.
»ثــّم دخلت علیه بعد«؛ بعد آمدم خدمت حضرت، »فســألته فقلت 
اخبرنی عن حّق المؤمن علی المؤمن«؛ [و پرسیدم:] این چه حقی است که 
این جور ایجاب می کند انسان طواف واجب را هم قطع کند؟ حق مؤمن را 
ه«؛ رها کن  سؤال کردم. حضرت می فرمایند که [فقال: یا ابان] »دعه لترَدّ
دیگر، سؤال نکن. لترده یعنی این سؤال را تکرار نکن. »قلت بلی جعلت 
فداک«؛ [عرض کردم:] چرا، ســؤال می کنم. اصرار کردم و بعد حضرت 
شــروع کردند حقوق مؤمن را گفتن. علت این هم که می فرمودند سؤال 
نکن، این اســت که وقتی دانســتی، گیر می افتی و مجبورى عمل کنی. 
اینجا دیگر روایت مفصل است که ما نمی خوانیم. شبیه این، روایت دیگرى 
هم بود از معلّی بن خنیس که از حضرت سؤال می کند حق مؤمن چیست.

حال دربــاره  جزئیات روایتی که عرض کردم و لوازمی که آن روایت 
دارد، بحث هاى فراوانی وجود دارد. غرض، این تکه اش براى ما این اهمیت 

را دارد که به حقوق مؤمنین توجه کنیم.
ـــــــــــــــــــ

*شرح حدیث  در  ابتداى  درس  خارج؛ 1389/10/5
[1 . کافی، ج۲، ص171 ] 

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الل خامنه اى

آب آکواریومی که ماهی در آن مرده
س( آیا آب آکواریومی که ماهی در آن مرده باشــد، پاک 

است یا نجس؟
ج( پاک است.

نگاه به فیلم رقص
س( آیا نگاه کردن به فیلم رقص گناه دارد؟

ج( اگر حاوى تصاویر مستهجن بوده و یا نگاه به قصد لذت باشد و 
یا خوف مفسده و گناه در میان باشد، جایز نیست.

از نظر قرآن، انسانی که دارای وجدان پاک و سلیم و نفس لوامه 
بیدار و شکوفا است، وقتی کار خطا و گناه و اشتباه و جرمی را 
مرتکب شد، خودش را سرزنش می کند، ولی این سرزنش باید 

سازنده باشد تا تاثیرگذار باشد. 

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

مفهوم شناسی و انواع مالمت و سرزنش 
واژه مالمت از لوم عربی گرفته شده که در فارسی 
به سرزنش، نکوهش و سرکوفت تعبیر می شود و با واژه 
توبیخ که نوعی ســرزنش همراه با بازخواست است از 

نظر معنایی نزدیک است.
مالمــت می توانــد در حوزه شــخصیت فردى یا 
رفتار اجتماعــی انجام گیرد. بنابراین، یک مالمت در 
روان شناسی شخصیت است و مالمتی دیگر در روان 
شناســی اجتماعی و رفتارشناسی و امور اجتماعی و 

تعامالت با دیگران.
خداونــد دربــاره مالمت در حوزه روان شناســی 
شــخصیت فردى، در چند آیه ســخن به میان آورده 
است. از جمله مهم ترین آنها، آیه ۲ سوره قیامت است 
که به نفس لوامه ســوگند خورده و فرموده است: َوَل 
اَمهًْ؛ سوگند به نفس لّوامه و وجدان  ْفِس اللََّوّ أُْقِسُم بِالَنّ

بیدار و مالمتگر.)قیامت، آیه ۲(
نفس لوامه مرتبه اى از مراتب نفس انسانی است؛ 
زیرا نفس انسانی در عین بساطت داراى صفاتی است 

سرزنش خود و دیگران و شرایط آن
* محمدتقی حسن وند

سرزنش و مالمت در دو حوزه روان شناسی فردی و اجتماعی مطرح است. در 
حقیقت در اخالق فردی و اخالق اجتماعی و نیز روان شناســی شخصیت و روان 
شناسی اجتماعی مباحثی درباره مالمت و سرزنش مطرح شده که واکاوی آن از 
منظر قرآن گامی برای تبیین این موضوع مهم انسانی است. نویسنده در این مطلب 

به ابعاد گوناگون و نیز شرایط و آداب مالمت و سرزنش پرداخته است.

مالمت کردن هرچند به عنوان یک شیوه  تربیتی باید در محل خود انجام 
شود اما نباید در این کار افراط کرد که نتیجه عکس خواهد داد. 

چنان که امام علی)ع( می فرماید: 
زیاده روی در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله ور می کند.

که هر صفتی مرتبه اى از مراتب آن را تشکیل می دهد. 
از همین رو نفس انسانی را مظهر نفس الهی دانسته اند. 
از مراتب نفس انســانی، مرتبــه نفس مطمئن، نفس 
مســول و نفس لوامه و مانند آنها است. نفس انسانی 
در مرتبه نفس لوامه براســاس معیارهاى فطرت الهی 
و شــاخص هاى آن به سنجش و داورى پرداخته و در 
صــورت دیدن افکار و رفتار مخالــف این موازین، به 
ســرزنش و مالمتگرى می پردازد تا شخص، متنبه و 
بیدار شده و به اصالح امر فاسد و کار نادرست بپردازد؛ 
زیرا جهت گیرى اصلی نفس لوامه به ســوى قیامت و 
لقاى الهی اســت. بر این اســاس هر آن چیزى را که 
مانع بازگشــت به سوى خداوند رب العالمین و تقرب 
به سوى خدا است به عنوان امرى نادرست شناسایی 
کرده و موقعیت ســنجی نموده و خواهان بازگشت و 

اصالح امر می شود.
از نظر قرآن، هر انسانی بهترین قاضی درباره اعمال 
و افکار خودش است به طورى که براى داورى خودش 
کافی است. اگر نفس در حالت طبیعی و فطرى خود 
باقی بماند همان طورى که به صراط مســتقیم اسالم 
گرایــش می یابد)روم، آیــه 30( همان طور در قیامت 
خودش حســابگر خویش اســت: َکَفی بَِنْفِسَک الَْیْوَم 

َعلَْیَک َحِسیًبا)اسراء، آیه 14(
خداوند درباره نفس انسانی در این باره می فرماید: 
اْلِنَســاُن َعلَی نَْفِســِه بَِصیَرهًْ َولَْو أَلَْقی َمَعاِذیَرُه؛ انسان 
خودش از وضع خود آگاه اســت، هر چند )در ظاهر( 
براى خود عذرهایی بتراشــد!)قیامت، آیه 14 و 15( 
پس از نظر قرآن نفس انسانی بهترین داورى است که 
می تواند داورى کــرده و پس از صدور حکم در قالب 
نفس لوامه به سرزنش خویش بپردازد و زمینه را براى 

اصالح امور فاسد فراهم آورد.
نفس لوامه یا سرزنشــگر هماره در نقش سازنده و 
مثبت ظاهر می شود؛ مگر آنکه به علل دیگرى از مسیر 

صحیح خود خارج شود و به افراط گرایش یابد. 
در روان شناسی شخصیت براساس آموزه هاى قرآنی 
از شخص خواسته می شود تا به آموزه ها و راهنمایی هاى 
نفس لوامه یعنی وجدان بیدار اهتمام ورزد، ولی باید 
مراقب باشد تا این امر به افراط کشیده نشود و زمینه 
یاس و نومیدى را فراهم نیاورد؛ زیرا سرزنشگرى بسیار، 
همان طورى که نســبت به دیگرى واکنش منفی را 
موجب می شود، می تواند شــخص را گرفتار بیمارى 

روانی کرده و از شخصیت متعادل سالم بیرون سازد.
دو نوع سرزنش مثبت و منفی

همین مطلب که درباره روان شناسی سرزنشگرى 
در حوزه فردى و شخصیت گفته شده است، در روان 
شناســی سرزنشــگرى در حوزه اجتماعی و تعامل با 
دیگران نیز مطرح اســت. بنابراین می توان از دو نوع 
سرزنش مثبت  و منفی در تعامالت اجتماعی و روان 
شناســی اجتماعی ســخن گفت: 1. سرزنش سازنده 

متعــادل و متعارف که موجب اصــالح رفتار دیگران 
شــده و در قالب امر به معروف و نهی از منکر سامان 
می یابد؛ ۲. سرزنش غیرســازنده و ناسالم که موجب 
لجاجت و درگیرى شــده و به جاى اصالح امور، فساد 
و افساد را دامن می زند و روابط اجتماعی را مخدوش 

و مختل می سازد. 
از همیــن رو، ســرزنش بــه چاقــوى دولبه  اى 
تشــبیه  شــده که هم داراى جنبه هاى مثبت و هم 

داراى اثرات منفی است.
البته در حوزه روان شناسی اجتماعی باید به این 
نکته توجه کرد که سرزنش می تواند :1. نسبت به صفات 
فردى و اخالق اشــخاص تعلق گیرد؛ ۲. یا می تواند به 
رویه و ســلوک اجتماعی تعلق گیرد. به این معنا که 
گاه شــخص و صفتی در وى مــورد نقد قرار گرفته و 

از نظر اسالم، هدف از همه قوانین و حدود و تعریزات، 
 برای دستیابی انسان به کمال و جامعه آرمانی ایمانی است اگر تنبیهی 
در قالب سرزنش و مالمت یا در قالب قوانین تعزیری یا حدی است، 

به قصد کمال یابی است نه برای انتقام جویی یا انگیزه های دیگر.

شــخص به سبب آن صفت اختیارى و اکتسابی مانند 
دروغگویی سرزنش می شود؛ و گاه دیگر سرزنش نسبت 
به یک رویه و نابهنجارى اســت که در جامعه شیوع و 
رواج یافته است. به عنوان نمونه گاه شخصی به سبب 
خیانت و دروغگویی مورد سرزنش قرار می گیرد و گاه 
دیگر جامعه به ســبب شــیوع و رواج یک نابهنجارى 
چون اختــالس، خیانت و مانند آنها مورد ســرزنش 

قرار می گیرد. 
در روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی به مسئله 

دوم به عنوان یک علم توجه می شــود و با توصیف و 
تبیین و تحلیل جامعه نسبت به شاخص هاى مثبت و 
منفی، توصیه ها و راهکارهایی براى رهایی جامعه از این 
دسته از مشکالت، برنامه ها و طرح هایی ارائه می شود 
تا جامعه در مسیر تعالی و تکامل هنجارى قرار گیرد و 
به پیشرفت و رشد فرهنگی و تمدنی خود ادامه دهد. 
بنابراین، نقش روان شناسان اجتماعی، مردم شناسان و 
جامعه شناسان براى شناخت و تبیین و تعلیل و تحلیل 
این رویه ها و نابهنجارهاى بسیار مفید و سازنده است 
و دانش و توصیه هاى علمی آنان می تواند بسیار مفید 

و راهگشا باشد.
تقدم سرزنش خود بر دیگری

انسان زمانی می تواند تاثیرات مثبتی در جامعه بجا 
گذارد که نخست خودسازى کرده و نقاط ضعف خویش 
را شــناخته و در اندیشه سازندگی و جبران آن باشد؛ 
بنابراین، خودسازى بر دیگرسازى و جامعه سازى مقدم 
بوده و روان شناسی بر جامعه شناسی پیشی می گیرد. در 
اصطالح رطب خورده منع رطب نتوان کرد؛ زیرا تاثیر 
کالم کسی که خود پاک و پاکیزه است بیشتر از کسی 
است که خود می گوید و عمل نمی کند.)صف، آیات ۲ 
و 3( در روایت است: َقاَل لِي أَبُو َعْبِد الَلّ ع: ُکونُوا ُدَعاهًْ 
ْدَق َو  الَنّاِس  بَِغْیِر أَلِْســَنِتُکْم لَِیَرْوا ِمْنُکُم اِلْجِتَهاَد َو الِصّ
الَْوَرع ؛ ابن ابی یعفور گوید: امام صادق)ع( به من فرمود: 

مردم را به غیر از زبانتان دعوت به دین کنید، تا سعی 
و کوشش و درستی و پرهیزگارى و خویشتندارى را از 
شما مشاهده کنند.)مشکاهًْ األنوار في غرر األخبار، علی 
بن حسن طبرسی ، ص 4۶؛ بحار األنوار، عالمه مجلسی، 

ج  ۶7، ص 309(
خداوند با نقل نگرش ابلیس درباره مالمتگرى به این 
نکته تاکید دارد که انسان پیش از آنکه دیگرى را مقصر 
بداند باید خــودش را ارزیابی کرده و به جاى مالمت 
دیگرى در بسیارى از موارد خود را سرزنش کند؛ زیرا 
در بســیارى از امور پیش از آنکه دیگرى مقصر باشند 
خود شخص مقصر است. و چون کار از کار گذشت [و 
داورى صورت گرفت] شیطان می گوید در حقیقت  خدا 
به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده دادم 
و با شــما خالف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود 

جز اینکه شــما را دعوت کردم و اجابتم نمودید، پس 
مرا مالمت نکنید و خود را مالمت کنید ، من فریادرس 
شــما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید، من به 
آنچه پیش از این مرا [در کار خدا] شریک می  دانستید 
کافرم، آرى ســتمکاران عذابی پردرد خواهند داشت.

)ابراهیم، آیه ۲۲(
مالمت، امری ارزشی و تربیتی

یکی از روش هاى تربیتی، سرزنش هنجارشکنان 
و خطاکاران و گناهکاران و مجرمان اســت. البته باید 
میان خطاکار و گناهکار و نیز مجرمان و هنجارشکنان 
تفاوت هایی قائل شد. خطاکار همان طورى که از عنوان 
به دست می آید، اشــتباهی و خطایی کارى کرده که 
موجب ســرزنش است و بهتر است با مالطفت همراه 
باشــد؛ در مرحله بعد گناهکار است که از روى عمد و 
علم گناهی کرده و باید او را با شدت بیشترى مالمت 

و سرزنش کرد؛ در مرحله سوم مجرم است که افزون بر 
گناه، یک کار خالف قانونی که مجازات هم دارد انجام 
داده و مثال روزه خوارى علنی داشته که تعزیر و شالق 
براى آن در حدود و تعزیرات مشــخص شده است. با 
این شــخص باید کمی تندتر و شدیدتر رفتار کرد؛ در 
مرحله آخر نوع برخورد با هنجارشــکنان است که به 
عنوان یک پدیده و رویه در جامعه رفتارهایی نظام یافته 
ضد هنجارى و ارزشی انجام می دهند و می خواهند قبح 
و زشتی رفتارى را از میان ببرند و در حقیقت باندى و 
کمپینی عمل می کنند که در این صورت باید نهایت 

مالمت و مجازات نسبت به آنان روا شود.
از نظــر اســالم، هدف از همه قوانیــن و حدود و 
تعریزات براى دستیابی انسان به کمال و جامعه آرمانی 
ایمانی است؛ بنابراین، اگر تنبیهی در قالب سرزنش و 
مالمت یا در قالب قوانین تعزیرى یا حدى است، به قصد 
کمال یابی است نه براى انتقام جویی یا انگیزه هاى دیگر. 
بنابراین، اگر در جایی دیده شود که سرزنش به جاى 
آنکه تاثیر مثبت داشته باشد تاثیر منفی و مخرب دارد 
نباید آن را انجام داد؛ بلکه در جایی که تاثیر تربیتی و 

مفید دارد انجام می گیرد.
اصول برخی از افراد، ســزاوار و شایســته مالمت 
هســتند و باید آنها را سرزنش کرد تا مسیر درست را 
بشناســند و بیابند و گرنه گمان می کنند که کارشان 
درســت اســت و به اصالح خطا و گناه خویش اقدام 

نمی کنند. 
به سخن دیگر، برخی از افراد باید سرزنش شوند تا 
بیدار و هوشیار شوند. خداوند این مطلب را درباره دو 
تن یکی حضرت یونس)ع( و دیگرى فرعون آورده است. 
از نظــر قرآن، انســانی کــه داراى وجدان پاک و 
ســلیم و نفس لوامه بیدار و شــکوفا است، وقتی کار 
خطا و گناه و اشتباه و جرمی را مرتکب شد، خودش را 
سرزنش می کند، ولی این سرزنش باید سازنده باشد تا 
تاثیرگذار باشد. در داستان حضرت یونس)ع( خداوند 
درباره ایشــان می فرماید: »َفالَْتَقَمُه الُْحوُت َو ُهَو ُملیٌم؛ 
ماهی بزرگ او را بلعید در حالی که او ســرزنش کننده 

خود بود. )صافات، آیه 14۲(
درباره فرعون نیز می فرمایــد: »َفأََخْذناُه َو ُجُنوَدُه 

َفَنَبْذناُهْم فِی الَْیِمّ َو ُهَو ُملیم؛ فرعون و ســربازانش را 
در دریــا افکندیم در حالی که سرزنشــگر خود بود. « 

)ذاریات، آیه 40(
البته گاه اشــخاص با هم کارى را انجام می دهند و 
تقصیر کار زشت خود را نمی پذیرند و هر کسی دیگرى 
را مقصر می داند؛ چنانکه در قیامت میان مردم و ابلیس 
این مســئله مطرح است. در دنیا نیز بارها این مسئله 
را در زندگی شــخصی خود یا دیگران تجربه کرده ایم. 
خداوند در قرآن  درباره افرادى سخن گفته که به باغ 
خویش دل خوش بودند و نمی خواستند حق فقیران را 
پرداخــت کنند و به همین دلیل خدا باغ آنان را نابود 
کرد. آنان به جاى آنکه خود را بخشــی از علت ناقصه 
بدانند و تقصیر را بپذیرند دیگرى را مقصر می دانستند: 
»َفأَْقَبَل بَْعُضُهْم َعلی  بَْعض یََتالَوُمون«؛ همدیگر را مالمت 

می کردند.)قلم، آیه 30(
انسان نباید کارى کند که زمینه سرزنش و مالمت 
دیگران را فراهم آورد. خداوند به پیامبر)ص( می فرماید 
افراط و تفریط موجب مالمت اســت؛ پس باید کارى 
کرد که تعادل حفظ شود تا دور از سرزنش قرار گیرد. 
خداوند درباره شیوه صدقه دادن می فرماید: نه آن قدر 
خسیس باش که چیزى انفاق نکنی و نه آن قدر بخشش 
کن که براى خودت چیزى باقی نماند و خود را مالمت 

کنی و دست  خالی بمانی.)اسراء، آیه ۲9(
همچنین باید توجه داشت مالمت کردن هرچند به 

عنوان یک شیوه  تربیتی باید در محل خود انجام شود 
اما نباید در این کار افراط کرد که نتیجه عکس خواهد 
داد. چنانکه امام علی)ع( می فرماید: الفراط فی المالمهًْ 
یشب نیران اللجاج؛ زیاده روى در سرزنش کردن، آتش 

لجاجت را شعله ور می کند. )تحف العقول ص84(
بی خیال مالمت و سرزنش

اینکه گفته شد مالمت به عنوان یک امر تربیتی و 
رفتار پرورشی در دستور کار اسالم قرار گرفته، به این 
معنا اســت که هر گاه مالمت در راستاى حکمت هاى 
الهــی آفرینــش و مطابق فطرت  باشــد امرى مثبت 
و ســازنده اســت. بنابراین، هر گاه کســی بر خالف 
حکمت هاى الهی و فطرت و اسالم به سرزنش و مالمت 

پرداخت نباید به این مالمت ها توجهی کرد.
گاه در جامعه اى برخــی از نابهنجارى ها در قالب 
ســنت شفاهی حاکم می شود و اصول فطرى و اخالق 
اســالمی و قوانین آن نادیده گرفته و کنار گذاشــته 
می شود. به عنوان نمونه برخی از سنت هاى غیرعقالنی 
و خرافی در جامعه به عنوان ســنت حاکم بر رفتار در 
می آید و انسان ها را با مشــکالتی مواجه می سازد. از 
جمله این سنت هاى نابهنجار می توان سنت هایی را بر 
شمرد که در ازدواج مطرح است که گاه خالف عقل و 
شرع است. در این موارد اگر کسی بر خالف آن رفتار 
کرد ممکن است از سوى جامعه مسلمانان و نه جامعه 
اســالمی مورد ســرزنش قرار گیرد و مسلمانان آن را 

بر نتابند. در این صورت بی خیال مالمت و ســرزنش 
دیگران، آنچه موافق عقل و فطرت و شــریعت اســت 

باید انجام داد.
خداوند در آیه 54 سوره مائده می فرماید: لیَخاُفوَن 
لَْوَمهًْ لئِم؛ از مالمت سرزنش کنندگان، نمی ترسند؛ زیرا 
اینــان در راه خدا گام بر می دارند و بر آن هســتند تا 
افکار و رفتار قرآنی را در خود و جامعه گسترش دهند. 
پس بی خیال مالمت سرزنشگرانی می شوند که براساس  
معیارهاى جاهلی، رفتار و افکار ایشان را می سنجند و 

سرزنش می کنند.
خداونــد در جایی دیگر به پیامبر)ص( می فرماید 
تا کارش را براســاس آموزه هاى وحیانی انجام دهد و 
توجه و اعتنایی به سرزنش دیگران نداشته باشد؛ زیرا 
کارش اصول سزاوار سرزنش نیست و ایشان هرگز مورد 
سرزنش نیستند؛ زیرا موافق عقل و وحی است: َفَتَوَلّ 
َعْنُهْم َفما أَنَْت بَِمُلوٍم«؛ حال که کافران سرکش حاضر 
به پذیرش حق نیســتند، از آنان رو برگردان و اعراض 
کن که به خاطر این کار شایســته ســرزنش نخواهی 
بود.)ذاریات، آیه 54(از این آیه به دست می آید که گاه 
انسان می بایست از بیان مسئله و دعوت و تبلیغ دست 
بردارد؛ زیرا می بیند که هیچ تاثیرى ندارد و اگر براساس 
ماموریت باید این کار را انجام می داد و به هر دلیلی نشد، 
از سوى کسی مواخذه نخواهد شد و مالمت نمی شود؛ 
زیرا مسئولیت و ماموریت خودش را انجام داده است.

به ســخن دیگر، اگر انســان کارى را کرد که باید 
انجام دهد ولی تاثیرى نداشت هرگز مالمت نمی شود 
که چرا به نتیجه نرسیده است، بلکه آنچه ماموریت و 
 وظیفــه بوده انجام داده و هرگز مامور به نتیجه نبوده

 است.
اگر کسی در چارچوب هاى شرعی رفتار کند نباید 
از مالمت دیگران هراسان باشد. خداوند در بیان اوصاف 
مؤمنان می فرماید که مؤمنین واقعی در روابط جنسی 
پاکدامن هستند: »إِلَّ َعلی  أَْزواِجِهْم أَْو ما َملََکْت أَیْمانُُهْم 
َفإِنَُّهْم َغْیُر َمُلومین؛ مگر در برابر همســران و کنیزان 
خود. که این اشــخاص به خاطر رابطه با همســران و 
کنیزانشان، مالمت و سرزنش نخواهند شد.)مؤمنون، 

آیه ۶؛ معارج، آیه 30.( 

بهترین مردان
قال النبی)ص(: »خیرکم، خیرکم لنسائکم و بناتکم«

پیامبر گرامی)ص( فرمود: بهترین شما )مردان( کسی است که براى 
زنان و دخترانش بهترین باشد. )1(

ـــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج 14، ص ۲55

مسلمان واقعی
 پست و لئیم نیست

روزى امام ســجاد )ع( زن مومنی را خواستگارى و با او ازدواج 
نمود. یکی از دوســتان صمیمی امام چون آن زن را نمی شناخت 
و می ترسید که مطابق معیارهاى مرسوم چنین زنی در شأن امام 
نباشد، از این ازدواج نگران بود. آن مرد به پرس وجو از خانواده همسر 
امام پرداخت و مطلع شد که او از خانواده اى در طایفه بنی شیبان 
است و خانواده او در آن طایفه از مقام و موقعیت بالیی برخوردارند. 
پس خدمت امام رسید و عرض کرد: فدایت شوم! من به خاطر ازدواج 
شــما با این خانم، پیوســته نگران بودم و با خود می گفتم: امام با 
یک زن ناشناس ازدواج کرده است و مردم نیز چنین می گفتند تا 
اینکه پس از تحقیق او را شــناختم که از خانواده اى بلندمرتبه در 
بنی شیبان است. امام فرمود: من تو را خوش فکرتر از این می دانستم، 
بدان که خداوند، پســتی را به واســطه اسالم برطرف و نقص را به 
کمال و بخیل را به کریم مبدل ساخته است. پس مسلمان پست و 

لئیم نیست، و پستی و لئامت فقط همان پستی جاهلیت است.)1(
ـــــــــــــــــ

1- عوالم، بحرانی، ج 18، ص ۲09

پرسش:
آیا شارع مقدس در مسائل حقوقی اسالم بین زن و 
مرد تبعیض روا داشته است و مردان از حقوق بیشتری 

نسبت به زنان برخوردارند؟
پاسخ:

به طور کلی مکتب متعالی اسالم در رابطه با حقوق زن و مرد 
قائل به تساوى است. به بیان دیگر اسالم خصوصیات فیزیکی 
و روحی و روانی زن و مرد را به درســتی در نظر گرفته است و 
متناسب با ساختارهاى روحی و جسمی هر یک، وظایفی برعهده 
آنان نهاده و حقوقی متناسب شأن اعتبار کرده است. اینکه گاهی 
گمان می شود، در مسائل حقوقی، اسالم بین زن و مرد تبعیض 
روا داشته است، این مسئله ناشی از عدم توجه به مسئله فوق، 

و همچنین خلط بین تساوى و تشابه است.
اینکه در همه روبناهاى حقوقی باید احکام مشــابهی براى 
زن و مرد وجود داشــته، در واقع نوعی گرایش به سوى تشابه 
است نه تساوى. در تشابه مسئله تفاوت هاى طبیعی زن و مرد 

و وظایف ویژه هر یک جداگانه مالحظه نمی شود.
و این همان چیزى اســت که فرهنگ غــرب آن را تبلیغ 
می کند و در نهایت نه به ســود زن است و نه به نفع مرد. ولی 
مالحظه شرایط فوق و هماهنگ سازى نظام حقوقی زن و مرد 
با ویژگی هاى وجــودى و وظایفی که نظام خلقت برعهده هر 
یک قرار می دهد، در اســالم به خوبی رعایت گردیده است. به 
عنوان مثال چــون زن به جهت ویژگی هاى برتر عاطفی براى 
پذیرش مســئولیت رشــد و تربیت فرزند و مــرد براى تامین 
نیازهاى اقتصادى خانواده مناســب تر است، از این سهم الرث 
مرد دو برابر زن قرار داده شده است. بدیهی است که زن هیچ 
مســئولیت اقتصادى در خانه ندارد و نفقه او برعهده مرد است 
و در مقابــل خانه دارى و حتی شــیر دادن فرزند هم می تواند 
درخواست اجرت نماید. عالوه بر آنکه از حقوقی همچون مهریه 
و جهیزیــه نیز بهره مند می گردد. در حالی که در جوامع غربی 
زن بایــد مخارجش را خود تامین کند و مهریه و جهیزیه هم 
به این شکل در فرهنگ غرب وجود ندارد. از طرف دیگر قانون 
خاصی در رابطه با تقسیم الرث نیست، بلکه مورث می تواند به 
دلخواه همه اموال خود را تنها به یکی از ورثه بدهد و یا حتی 
به شخص بیگانه اى ببخشد. در حالی که اسالم با نظام حقوقی 
خاصی سهم الرث را بین ورثه تقسیم می کند و از جهت رعایت 
حقوق بازماندگان کوچک ترین نقصی در قانون آن وجود ندارد.

شــهید مطهرى)ره( در این رابطه معتقد است: »زن و مرد 
در انسانیت برابرند، ولی دو گونه انسانند، با دو گونه خصلت ها 
و دو گونه روانشناسی و این اختالف ناشی از عوامل جغرافیایی 
و یا تاریخی و اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش 
ریخته شده است. طبیعت از این دوگونگی ها هدف داشته است 
و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار 

می آورد. )نظام حقوق زن در اسالم، ص 17(
بنابراین زن و مرد به لحاظ تفاوت هاى خلقتی و روانشناسی 
اگرچه از حقوق مساوى برخوردارند اما هیچ گاه از حقوق مشابه 

یکدیگر برخوردار نیستند.

تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد

ضرورت تبعیت از استادهای الهی
)بدان اى ســالک راه خدا!( استاد ما شارع است، خدا است، ائمه)ع( 
هستند، اولیا و انبیا هستند. ما استادى غیر از اینها نداریم، هرچه بگویند 
باید عمل کنیم. البته هرکس وظیفه اى دارد. من وظیفه اى دارم، شما هم 
وظیفه اى دارید، نه اینکه نماز من با نماز شما متفاوت است، نه، واجبات 

براى همه یکسان است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ادب الهــی )کتــاب دوم؛ مبانی تربیت( آیت الل شــیخ مجتبی 
تهرانی)ره(، ص 33
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با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

بها دادن به هنرمندان
حوزه  هنرى همان اول انقالب در سال 58، 59 تشکیل شد. جلسات هفتگی 
شعر در حوزه برقرار بود که آقا شرکت می کردند. نه اینکه شعر بخوانند، بلکه 

می آمدند و به جماعت شعرا سرکشی می کردند.
تقریباً می توان گفت که هیچ گروهی از هنرمندان انقالب نبودند که آقا 
با آنها سروکار نداشته باشد، حمایت نکند، رهنمود ندهد و راه نشان ندهد. به 
نظر بنده کل فضاى شعر و ادبیات و هنر بعد از انقالب را باید مرهون ایشان 
دانســت. راهی که نشان می دادند و برخورد و مواجهه اى که با جماعت اهل 

هنر داشتند، خیلی مؤثر بود.
خیلی از بزرگان برنمی تافتند که مثالً طرف چرا سبیلش بلند است، گیسش 
بلند اســت؟ اما برخورد ایشان همواره جانبدارانه، پدرانه و برخورد حمایتی و 
هدایتی بود. خیلی ها می خواستند هدایت کنند و نمی شد، چون نگاه می کردند 
و می دیدند که مثالً قیافه  فالنی موجه نیست. اینکه برخی از جماعت هنرمندان 
رنجیدند، به دلیل همین برخوردهایی بود که آقایان نمی دانستند چطور باید 

جنس هنرمند را شناخت.
البته به نظر بنده، این حمایت آقا از هنرمندان به این دلیل نیســت که 
شــعرا همراه با حکومت باشند، بلکه براى ذات هنر و نفس هنر است؛ هنرى 
که به تعبیر خود ایشان که گفته اند: هیچ حقیقتی پایدار نمی ماند، مگر اینکه 
صورت هنرى پیدا کند. از همین منظر بوده که ایشان با اهل استعداد همواره 
با بزرگمنشی برخورد می کنند و حتی گالیه ها و بعضاً گستاخی هاى جماعت 
را تحمل می کنند. در حالی  که خیلی ها ناراحت می شــوند، اما ایشان خیلی 
باآرامش برخورد می  کنند، چون جنس هنرمند را می شناسند و آن حساسیت 

اهل هنر را درک می کنند.
* آقاى یوسفعلی میرشکاک، شاعر، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت الل خامنه اى

شکر به معناى اظهار نعمت در برابر منعم است 
که نعمتی را به ما بخشیده است، بی آنکه مستحق 

آن باشیم.
از نظــر آموزه هاى قرآنی، شــکر، واجب عقلی 
و نقلی اســت. پس دو حجــت الهی یعنی عقل و 
نقل، کاشف از این حکم الهی وجوب شکرگزارى و 
ســپاس است. به این معنا که وقتی به عقل و نقل 
مراجعه می کنیم، آن دو، این حکم الهی را درک و 

بیان می کنند. بر اساس آیات قرآن، شکر از نعمت 
و نعمت دهنده می تواند در سه شکل تحقق یابد:

1. شکر زبانی: اینکه بهره مند از نعمت از آن 
ســخن بگوید و از منعم با زبان، تشــکر کند. خدا 
ْث؛ و نعمت هاى  ــا بِِنْعَمهًْ َربَِّک َفَحِدّ می فرماید: َوأََمّ

پروردگارت را بازگو کن.)ضحی، آیه 11(
2. شکر قلبی: اینکه قلب در برابر نعمت دهنده 

خاضع و خاشع باشد؛

3. شکر عملی: اینکه انسان نعمت را در جاى 
درســت به کار گیرد که اهداف نعمت دهنده نیز 
برآورده شود؛ زیرا نعمت دهنده، کارى را بی حکمت 
و هدف انجام نمی دهد، بویژه وقتی که منعم، خدا 
باشد. پس وقتی خدا نعمتی چون چشم داده است 
انتظــار دارد آن را براى خالفت الهی و شــناخت 
دقیق خدا و حق و باطل و مانند آن به کار گیریم. 
َحاِریَب  خدا می فرماید : یَْعَمُلوَن لَُه َما یََشــاُء ِمن َمّ

اِســَیاٍت اْعَمُلوا  َوتََماثِیــَل َوِجَفاٍن َکالَْجَواِب َوُقُدوٍر َرّ
ُکوُر؛ آنها هر  ْن ِعَباِدَى الَشّ آَل َداُووَد ُشــْکًرا َوَقلِیٌل ِمّ
چه سلیمان می خواست برایش درست می کردند: 
معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها 
و دیگهاى ثابت )که از بزرگی قابل حمل ونقل نبود 
و به آنــان گفتیم:( اى آل داوود! شــکر )این همه 
نعمت را( بجا آورید؛ ولی عده کمی از بندگان من 

شکرگزارند!.)سبأ، آیه 13(

انواع شکر


