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از نظر آموزه های قرآن و اســام ، ارتکاب گناه یک جرم و اظهار 
آن به شکلی که موجب  اشاعه ناهنجاری و گناه شود، جرمی دیگر 
است. کسی که روزه خواری علنی می کند هر چند که مجوز شرعی 
داشته باشد، جواز شرعی برای اظهار آن ندارد. پس کسی که روزه 
خواری علنی را بدون مجوز شرعی آن انجام می دهد دو گناه می کند: 

1. گناه روزه خواری بدون مجوز؛ 2. گناه اظهار روزه خواری. 

 در هر جامعه ای اموری به عنوان هنجارها مطرح است که باید از سوی 
همگان مراعات شــود. حتی در کشورهای غربی نیز مراقبت و مواظبت 
بر هنجارها تاکید شــده و هنجارشکنان مواخذه و مجازات می شوند. در 
برخی از مجامع بشری کشیدن سیگار در اماکن عمومی یک نابهنجاری 
تلقی می شــود و مجازات قانونی به همراه دارد. همان طوری که عبور از 
چراغ قرمز و خط عابر پیاده بدون مراعات شرایط قانونی و مجازات دارد، 
شکســتن حرمت ماه مبارک رمضان و اظهار روزه خواری علنی نیز به 

عنوان هنجارشکنی جرم بوده و مجازات قانونی به همراه دارد.

روزه داری در مــاه مبــارک رمضان یک واجب دینی اســت و هر فرد 
مسلمانی با توجه به تحقق شــرایط باید روزه نگه دارد. اما اگر به هر 
دلیلی روزه خواری برای شخص جایز یا حتی واجب شد، نمی تواند اظهار 
روزه خواری کرده و در مجامع عمومــی اقدام به روزه خواری کند؛ زیرا 

نوعی حرمت شکنی نسبت به ماه مبارک رمضان است و حرام است.
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پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: آزادمرد در همه احوال آزادمرد 
است. اگر گرفتاری برایش پیش آید صبر می کند، و اگر مصیبت ها بر 
سرش فرو ریزد ناراحت نمی شود، اگرچه اسیر شود و مغلوب گردد، 
و آسایش تبدیل به ســختی شود. چنان که حضرت یوسف صدیق 
امین)ع( را بردگی و مغلوبیت و اســارت زیان نبخشید و او را تغییر 
نــداد و تاریکی و ترس چاه و آنچه بر ســرش آمد ضرری بر او وارد 
نســاخت، تا اینکه خدا بر او منت گذارد و ستمگر سرکش را برده او 
کرد، بعد از آنکه مالک او بود، و او را رسول قرار داد و به سبب او به 
امتی رحم کرد. و صبر این چنین اســت که این همه خیر و برکت 
به دنبال دارد، پس شــکیبا باشید و دل به شکیبایی دهید، تا اجر و 

پاداشش نصیبتان شود. )1(
__________

1- اصول کافی، باب الصبر

)بدان ای سالک راه خدا!( نفسی که دارای ثبات باشد، از نامالیمات 
روحی از حوصله بیرون نرود، و در مقابل ناگواری ها پابرجا بایستد، و 
از طمأنینه و ثبات او کاســته نگردد... طمأنینه و ثبات قدم است که 
انسان را در مقابل حزب شیطان نگهداری می کند و بر لشکرهای جهل 
و شــیطنت غلبه می دهد... ثبات قدم نگذارد اخالق و اطوار اجانب و 
منافقین در انســان رخنه کند و انسان را نگذارد دستخوش حوادث 
شود. انسان با ثبات و طمأنینه نفس، خود یک ملت واحده است که 
اگر سیل های اخالق زشت و بی دینی تمام مردم را ببرد، او چون کوهی 
آهنین در مقابل همه چیز ایستادگی کند و از تنهایی وحشت نکند. )1(

__________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 359

راهکارهای تقویت صبر )۴(
پرسش:

در مواجهه با مشــکالت و مصائــب زندگی، چه 
راهکارهایی برای تقویت آستانه تحمل و صبر و بردباری 

انسان وجود دارد؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر طبیعی 
بودن وجود نامالیمات و ســختی  ها و مشکالت در زندگی به 
چهار محور اساســی شامل: 1- صبر یکی از مقامات سالکین 
2- انواع صبر در برابر مشــکالت 3- توجه به هدف غایی صبر 
4- آفات صبر و همچنین راهکارهای تقویت روحیه صبر شامل: 
1- شناخت طبیعت زندگی 2- خودشناسی 3- امید قطعی به 
وعده الهی مبنی بر گشایش سختی ها و 4- ... تا یازده راهکار 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
12- با خود شرط کنید که هیچ گاه و در هیچ شرایطی صبر 
خود را از دست ندهید. وقتي چنین قراري را با خود گذاشتید 
اگر در مســاله اي صبرتان را از دســت دادید، خود را جریمه 
کنیــد؛ یا در صورت امکان نذر کنیــد - مثاًل تصمیم بگیرید 
فالن مبلغ را صدقه بدهید، یا نماز شــب بخوانید و یا یک روز 
روزه بگیرید. کارآیی این روش، بســیار باال است و بسیاری از 
 علمای بزرگ بدین سان تمرین عملی و خودسازی نموده اند.
 13- در صــورت بــروز بي صبــري خود را ســرزنش کنید

اگر گاهي اوقات کاري که ناشي از بي صبري بود انجام دادید 
، سریع خود را سرزنش و حتی در لفظ اظهار پشیمانی نمایید 
و وعده ها و قولی که با خود داشتید را در ذهن خویش حاضر 

سازید.
14-تفریحات ســالم داشته باشــید از  تفریحات  سالم و 
تقویت کننده اراده؛ مانند کوهنوردی، شنا، دو ، صحرانوردي و 

پیاده روی و گردش در طبیعت و... نیز استفاده کنید.
15- از اقدامــات عجوالنه بپرهیزیــد در تصمیم گیری ها، 
حتی االمکان با افراد عاقل و پخته مشورت نمایید و از اقدامات 

عجوالنه و مطالعه نشده بپرهیزید.
16- بیشتر با افراد خوش خلق و صبور معاشرت کنید.

 17- به رفتارهایي که باعث بي صبري شما مي شود توجه نکنید
به برخی رفتارها و حاالتی که از افراد ســر می زند. و شــما را 
به بي صبري دعوت می کند، توجه نکنید؛ مثاًل اگر کســی با 
حرف ناروا شــما را بر می افروزد، از شنیدن و گوش سپردن به 
ســخنان وی اجتناب کنید و حتی گوش ندهید یا محیط را 
تــرك کنید. دیگر به گفته های او دقت و توجه نکرده و آنها را 
در ذهــن خود مرور نکنید. نســبت به دیگر اعمال فیزیکی و 
رفتارهای پرخاشگرانه و تحریک کننده نیز همین طور واکنش 

نشان دهید و راه بی توجهی و تغافل را پیش گیرید.
18- ذکر »ال حول و ال قوة اال باهلل« را زیاد بر زبان جاری 

سازید و سوره والعصر را زیاد بخوانید.
19-دعــای 24 صحیفــه ســجادیه »یــا مــن تحــل 
 بــه عقــد المــکاره« و دعــای 58 و 175 آن را بخوانیــد
ادامه دارد

   حضرت خدیجه)س( انسانی متخلق به 
اخالق الهی و مکارم و فضایل انسانی بود. 

همین برجستگی ایشان موجب شد تا شرافت 
همسری پیامبر)ص( و مادری فاطمه)س( را 

به دست آورد. بر اساس آموزه های قرآنی وی 
در جاهلیت، انسانی متقی بود و دست کم از 
تقوای عقالنی و فضایل آن برخوردار بود که 

شایستگی این را یافت که نخستین زنی باشد 
که به پیامبر)ص( ایمان آورد. 

  در بیان منزلت و مقام حضرت خدیجه )س(  گفته 
شده: »دین اسالم به وسیله دو عامل استوار شد؛ 
یکی شمشیر علی)ع( و دیگر مال خدیجه )س(.« 

روزه یکی از واجبات اسالمی است که در همه 
شرایع مطرح بوده  است. در روایات بر پنج چیز 
در فروعات اسالمی تاکید شده که روزه پس از 
نماز دومین آن اســت؛ البته به اعتباری ارزش 
روزه بیشتر از نماز است؛ زیرا روزه را باید حتی 
صاحبان عذر از حائض و نافس و مانند آنان قضا 
کنند، در حالی کــه قضای نماز برای آنان الزم 
نیست. از نظر قرآن و احکام اسالمی، روزه خواری 
تنها در شرایطی مجاز یا واجب و حتی گرفتن آن 
حرام است؛ اما اظهار روزه خواری در ماه رمضان 
گناهی بدتر از روزه خواری است که در جامعه، 
عده ای برای قبح شکنی و هنجارشکنی مرتکب 
می شــوند و باید با آنان مقابله شرعی و قانونی 
شود. نویسنده در مطلب حاضر دیدگاه اسالم 
را درباره اظهار روزه خواری تبیین کرده است. 

***
روزه، عبادتی واجب و انعطاف پذیر

با آنکه در آیات قرآن بر روزه تاکید شده و آن 
را عبادتی استثنایی و برتر در کنار نماز دانسته به 
طوری که در همه شرایع اسالم واجب بوده و ترك 
آن حرام اســت، با این همه از جمله عبادت های 
انعطاف پذیری است تا همگان بتوانند از مواهب 

و برکات آن بهره مند شوند.
از نظر آموزه های قرآن، روزه با شرایطی خاص 
در روزهای معین از سال یعنی ماه مبارك رمضان 

اظهارروزهخواری؛بیحرمتیبهماهرمضان
مرتضی شرفی

مواردی که بردباری می طلبد

برکات صبر

طمأنینه و ثبات، انسان را همانند کوهی 
آهنین در برابر مشکالت قرار می دهد

واجب شده است. خداوند درباره اصل وجوب آن 
می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر 
شما مقرر شــده است، همان گونه که بر کسانی 
که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود، باشد که 

پرهیزکاری کنید.)بقره، آیه 183(
هدف اصلــی این برنامه که بــرای امت های 
پیشــین نیز واجب بوده، دستیابی به تقوای الهی 
است که هدف همه عبادت ها نیز به شمار می آید.

)بقره، آیه 129(
از نظــر قرآن، روزه ماه رمضــان، بر فرد فرد 
مسلمانان واجب اســت. خداوند غیراز آیه 183 
سوره بقره در آیه 183 سوره نیز می فرماید: َفَمن 
هَر َفلَیُصمُه؛ پس هر کسی از شما  َشِهَد ِمنُکُم الَشّ
این ماه رمضان را درك کرد باید آن را روزه دارد.

از آنجا که خداوند تکالیف را براســاس توان و 
استطاعت هر فردی قرار داده، با همه سختگیری 
در نظم عددی و زمانی، انعطافی را پذیرا شــده تا 
کســانی که استطاعت و توان ندارند، در شرایطی 

از آن معاف شوند.
خداوند در این باره می فرماید: روزه در روزهای 
معدودی بر شما مقرر شده است . ولی  هر کس از 
شما بیمار یا در سفر باشد، به همان شماره  تعدادی 
از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه  
طاقت فرساست، کفاره ای است که خوراك دادن 
به بینوایی اســت. و هر کس به میل خود، بیشتر 
نیکی کند، پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید، 
روزه گرفتن برای شما بهتر است.)بقره، آیه 184(

و همچنین می فرماید:ماه رمضان همان ماهی  
اســت که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، 
کتابی  که مردم را راهبر و متضّمن  دالیل آشکار 
هدایت و میزان  تشخیص حق از باطل است. پس 
هر کس از شــما این ماه را درك کند باید آن را 
روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است باید 
به شــماره آن، تعــدادی از روزهای دیگر را روزه 
بدارد. خدا برای شــما آســانی می خواهد و برای 
شما دشواری نمی خواهد؛ تا شماره مقرر را تکمیل 
کنید و خدا را به پاس آنکه هدایتتان کرده است 
به بزرگی بستایید، باشــد که شکرگزاری کنید.

)بقره، آیه 185(
در این آیات و نیز آیات دیگر برای روزه گرفتن 
شــرایطی بیان شده که شامل: حضور در وطن و 
مسافر نبودن، سالمتی از امراض و بیماری ها، علم 
و دانایی نســبت به ماه رمضان، توان و قدرت بر 
انجام آن و مانند آنها می شــود. البته این شرایط 
غیراز شرایط عمومی تکلیف از جمله بلوغ و عقل 

و اختیار و قدرت است.
حرمت روزه خواری 

با نگاهی به این آیات و نیز آیات و روایات دیگر 
می توان دریافت کــه روزه گرفتن در ماه مبارك 
رمضان بر یکایک کســانی که شرایط آن را دارا 
هستند، واجب بوده و روزه خواری به عنوان یک 

گناه حرام است.
ارزش و اهمیت روزه تا جایی اســت خداوند 
از مردمانــی که به هر دلیلی نمی توانند روزه ماه 
مبارك رمضان را بگیرند خواســته تا در ماه دیگر 
سال آن را بگیرند.همچنین از این افراد خواسته تا 
کفاره روزه ماه رمضان را بدهند که براساس روایات 

یک مد طعام است.
حرمت روزه داری

همــان طوری که روزه خواری در ماه مبارك 
رمضان حرام است و شخصی که دراین ماه ناتوان 
اســت یا دیگر شرایط روزه را ندارد باید آن را در 
ماه های دیگر که شــرایط فراهم است بجا آورد و 
قضا نماید، همچنین گاه روزه داری براساس همین 
آیات بر شخص حرام می شود و شخص مجاز نیست 

تا روزه بگیرد.
از نظر قرآن، عسر و حرج داشتن در روزه داری 
مالك عدم وجوب روزه برای شخص است. خداوند 
در آیه 185 سوره بقره دلیل و حکمت برداشتن 
روزه را ســختی و عسری بودن روزه بر مریض و 

مسافر دانسته است. 
به سخن دیگر، مسافر و بیمار،خود در سختی 
و رنج هستند و دیگر نیازی است که یک تکلیف 
دشوار و سختی که جز از عهده صابران و خاشعان 
بر نمی آید، بر دوش آنها سنگینی کند و بار اضافی 
باشد. از این رو تا بهبود بیماری و بازگشت از سفر 
و حضور در وطن، وجوب روزه از ایشــان برداشته 

است.
با نگاهی به آیات قرآن می توان حکم حرمت 
روزه را برای کســانی اثبات کرد. به عنوان نمونه 
کسی که با روزه گرفتن جانش به خطر بیفتد نه 

تنها روزه خواری برای او مباح وجایز اســت بلکه 
واجب و گرفتن آن حرام می شود. خداوند بصراحت 
ْهُلَکهًْ؛ و خود را  می فرماید: َواَل تُلُْقوا بَِأیِْدیُکْم إِلَیلَتّ
با دست خود به هالکت میفکنید.)بقره، آیه 195(
پس انسان نباید کاری کند که به دست خویش 
به هالکت بیفتد. اگر کسی احتمال قوی دهد که 
با روزه گرفتن می میرد یا آســیب جدی به خود 

می زند، روزه گرفتن بر او حرام است. مثال کسی که 
عمل قلب باز انجام داده حق ندارد روزه بگیرد؛ زیرا 
موجب هالکت خود می شود و به عنوان مصداق 
خودکشی حرام است که کسی این گونه اعمال و 

رفتار عبادی داشته باشد.
حرمت تجسس از روزه خواری نهان

بســیاری از مردم در شرایطی هستند که نه 
تنها مجاز به روزه گرفتن نیستند، بلکه باید روزه 

خواری کنند. از جمله اینان می توان به مسافران 
و بیماران)بقره، آیات 184 و 185(، زنان حائض و 
نافس؛ زیرا اینها نوعی بیماری و اذیت است)بقره، 
آیه 222(، مادران شیرده در حالت خاصی که به 
کودك ضرر می رســد؛ زیرا براســاس حکم الهی 
والدین حق ضــرر زدن به کودك را ندارند)بقره، 

آیه 233( و مانند آنان اشاره کرد.
البته این اشخاص باید روزه خواری را غیرآشکار 
و نهان انجام دهند و بر دیگران است که در احواالت 
آنان تجســس نکنند و پرسان نشوند که آیا روزه 

داری یا نه؟ چرا روزه می خوری؟
 زیرا تجسس در احوال دیگران جایز نیست، 
بلکه باید گفت که حرام است و شخص حق ندارد 
در اوضــاع و احوال دیگران پــرس و جو کند و 

تجسس نماید.)حجرات، آیه 12(
روزه خواری علنی، گناهی بدتر از روزه خواری

روزه داری در مــاه مبارك رمضان یک واجب 
دینی اســت و هر فرد مسلمانی با توجه به تحقق 
شــرایط باید روزه نگه دارد. اما اگر به هر دلیلی 
روزه خــواری برای شــخص جایز یا حتی واجب 
شــد، نمی تواند اظهار روزه خــواری کرده و در 
مجامع عمومی اقدام بــه روزه خواری کند؛ زیرا 
نوعی حرمت شکنی نسبت به ماه مبارك رمضان 

است و حرام است.
اصوال در هر جامعه ای اموری به عنوان هنجارها 
مطرح است که باید از سوی همگان مراعات شود. 
حتی در کشورهای غربی نیز مراقبت و مواظبت 
بر هنجارها تاکید شــده و هنجارشکنان مواخذه 
و مجازات می شــوند. در برخی از مجامع بشری 
کشیدن سیگار در اماکن عمومی یک نابهنجاری 
تلقی می شــود و مجازات قانونی به همراه دارد. 
همان طوری که عبور از چــراغ قرمز و خط عابر 
پیاده بدون مراعات شرایط قانونی ، مجازات دارد، 
شکستن حرمت ماه مبارك رمضان و اظهار روزه 
خواری علنی نیز به عنوان هنجارشکنی جرم بوده 

و مجازات قانونی به همراه دارد.
از نظر آموزه های قرآن و اســالم،ارتکاب گناه 
یک جرم و اظهار آن به شــکلی که موجب اشاعه 

ناهنجاری و گناه شود، جرمی دیگر است. 
کسی که روزه خواری علنی می کند هر چند که 
مجوز شرعی داشته باشد، جواز شرعی برای اظهار 
آن ندارد. پس کسی که روزه خواری علنی را بدون 
مجوز شرعی آن انجام می دهد دو گناه می کند: 

1. گناه روزه خواری بدون مجوز؛ 2. گناه اظهار 
روزه خواری. 

خداوند در قــرآن، گناه را بــد می داند ولی 
اظهار و اشــاعه گناه را بدتر می شمارد:کسانی که 
دوســت دارند که زشــتکاری در میان آنان که 

ایمان آورده اند،
 شــیوع پیدا کند، برای آنان در دنیا و آخرت 
عذابی پر درد خواهد بود، و خداست که  می داند 

و شما نمی دانید.)نور، آیه 19(

انواع واکنش ها به روزه خواری علنی
از آنجا که اظهار روزه خواری حتی برای کسانی 
که مجوز روزه خواری را دارند، حرام و بلکه از خود 
خوردن روزه، بدتراســت، جامعه نسبت به چنین 
حرمت شکنی ها  وهنجارشکنی ها ممکن است 
عکس العمل های متفاوتی نشــان دهد. در اینجا 
به چند نوع عکس العمل در رابطه با هنجارشکنی 
روزه خواری علنی در جامعه و مجامع عمومی اشاره 

می شود:
بی خیالی ضد ارزشی در برابر اظهار

یک نوع از واکنش هایی که شخص یا جامعه 
نسبت به هنجارشکنان ممکن است داشته باشد، 
واکنش بی خیالی ضد ارزشی است. به این معنا که 
کاری به هنجارشکنان نداشته باشد و اجازه دهد 
که این عمل هنجارشکنی انجام گیرد. از نظر قرآن، 
اتخاذ چنین راهبردی در تقابل با هنجار شکنی نه 
تنها جایز نیست بلکه برای کسانی که خود را به 
بی خیالی می زنند و واکنشی را نشان نمی دهند، 

گناه شمرده می شود.
خداوند در آیاتی از جمله 163تا 166 ســوره 
اعراف با اشاره به کنش ها و واکنش های اصحاب 
سبت و جامعه یهودی نسبت به هنجار شکنی، دو 
راهبرد را مطرح می کند که از سوی افراد جامعه 
در پیش گرفته شــده بود. یکی ازاین دو راهبرد 

بی خیالی نسبت به هنجار شکنان بود.

در این آیات بیان شــده که خداوند دو گروه 
از افراد جامعه را مجازات کرده و به شکل بوزینه 
در آورده اســت: 1. گناهکاران؛ 2. بی خیاالن در 
برابر هنجارشــکنان و گناهــکاران. از این آیات 
به دســت می آید که واکنــش بی خیالی در برابر 
هنجارشکنی نه تنها جایز نیست، بلکه شخص را 
جزو هنجارشکنان قرار داده و همان عذاب مسخ 
به بوزینه  بر سر ایشان نیز می آید. این گونه است 
که هنجارشکنان  و بی خیاالن مجازات می شوند. 

از انکار قلبی تا اظهار زبانی
بر اساس همین آیات به خوبی روشن می شود 
که تنها آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند 
که نجات می یابند. در حقیقت واکنش نسبت به 
هنجارشکنی و تقابل با آنان، تنها راه نجات از خشم 
و عذاب الهی نســبت به هنجارشکنی و حرمت 
شکنی به ویژه نسبت به شعائر الهی است.  خداوند 
تنها آمــران و ناهیان را از بحران عذاب دنیوی و 
اخروی نجات می دهد و بی خیالی در قالب اینکه 
ما مکلف به بردن مردم به بهشت نیستیم، راهکاری 
قرآنی تلقی نمی شود، بلکه اگر مجبور نیستیم که 

مردم را به بهشــت ببریم، مجبوریم تا خودمان را 
از دوزخ دور نگه داریم.

به ســخن دیگر، اگر تکلیف واجبی نداریم تا 
دیگران را به بهشت ببریم و تنها باید انذار کرد و 
بشــارت داد و ابالغ رساالت الهی را انجام داد، اما 
یک تکلیفی نسبت به خودمان داریم که خداوند در 
این آیه و آیاتی دیگر بیان کرده است. آن تکلیفی 
که نسبت به خودمان داریم آن است که خودمان 
را از عذاب الهی دور نگه داریم. خداوند بصراحت 
می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان 
و خانواده تان را از آتشــی که سوخت آن، مردم و 
سنگهاســت حفظ کنید، بر آن آتش  فرشتگانی 
خشن و سختگیر گمارده شده اند. از آنچه خدا به 
آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که 

مأمورند انجام می دهند.)تحریم، آیه 6(
در ایــن آیــه بصراحت بیان شــده که بر هر 
شــخص است تا خانواده خویش را از آتش دوزخ 
نگه دارد که در قالب امر به معروف و نهی از منکر 

انجام می گیرد.
جالب است بدانیم که وقتی عذاب الهی می رسد 
باید از آن منطقه دور بود تا گرفتار آثار آن نشد، 
از همین رو حضرت یونس)ع(با دیدن نشانه های 
عذاب پیش از دستور خروج، از آن منطقه دور شد 
و براساس همین سنت الهی است که خداوند به 
حضرت لوط)ع( فرمان داد که از منطقه دور شود و 

حتی به پشت سر خودش هم نگاه نکند تا از عذاب 
الهی در امان باشد.)هود، آیه 81؛ حجر، آیه 65(

اصوال امر به معروف و نهی از منکر در اسالم اوال 
راهی برای نجات خود شخص از عذاب الهی است 
ســپس راهی برای دور داشتن دیگران از عذاب. 
از این رو خداوند در ســوره عصر بیان می کند که 
همگی در خسران و زیان هستند مگر آنکه چهار 
عمل اصلی ایمان و عمل صالح و توصیه دیگران 
به حق و صبر را انجام دهد. پس برای رهایی خود 
باید اجازه نداد دیگران گناه کنند و دست کم در 
قالب امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان 
داده و به تقابل با هنجارشکنی رفت. بنابراین برای 
نجــات خودمان از دوزخ و عذاب الهی باید امر به 
معروف و نهی از منکر داشته باشیم هر چند وظیفه 

ما بردن دیگران به بهشت نباشد.
این واکنش می تواند از انکار قلبی شروع و به 
انــکار زبانی و توصیه به معروف و نهی از منکر تا 
انکار عملی و رفتاری از ســوی مومنان و جامعه 
انجام گیرد. در آیات سوره اعراف که درباره اصحاب 
سبت بود، این انکار از قلبی به زبانی شدت یافته 
بود و مومنان با زبان امر به معروف و نهی از منکر 

می کردند.
مقابله با اظهار، تکلیف شرعی

از نظر آموزه های وحیانی اسالم و قرآن، مقابله 
با هنجارشکنی یک تکلیف شرعی بر هر مسلمانی 
است. خداوند در آیات قرآن به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر اشاره می کند و خواهان اجرا و اقامه 

آن می شود.
البته انکار قلبی که کمترین حد امر به معروف 
و نهی از منکر اســت، به ما  این اجازه را می دهد 
که خود از محیط آلوده و هنجارشکنی دور شویم 
و در محیــط آلوده نمانیــم. لذا ماندن در محیط 
هنجارشکنی جایز نیست و باید با دور شدن نشان 
دهیم که قلبا از این رفتار ناخشنود هستیم. این 
واکنش که درقالب اجتناب و گریز انجام می شود 
راهکاری مناســب در شرایطی است که یا قدرت 
انجام زبانی و انکار زبانی را نداریم یا دست ما کوتاه 
است و قدرت اعمال قانون را نداریم و نمی توانیم 
کاری برای جلوگیری از هنجارشکنی انجام دهیم.

به هر حال، تکلیف شرعی آن است که نسبت به 
هنجارشکنان روزه خواری علنی و اظهار کنندگان 
مقابله شود و این مقابله با توجه به شرایط امر به 
معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی فراگیر 
برای همه مومنان  اســت و اختصاص به برخی 
نهادها همچون نیروی انتظامی و مانند آن ندارد.

مقابله با اظهار، تکلیف قانونی 
از نظــر قرآن برخی از گناهان افزون بر اینکه 
گناه محسوب می شوند، جرم نیز به شمار می آیند 
و راهکارهای قانونی برای آن در نظر گرفته شده 
اســت. از جمله این اموری اشاعه گناه وترغیب به 
هنجارشــکنی و یا اظهار گناه همانند اظهار روزه 
خواری است. همان طوری که جامعه یک قوانینی 
دارد که شکســتن آن هنجارشکنی است همانند 

عبور از چراغ قرمز، روزه خواری علنی نیز به معنای 
عبور از چراغ قرمز قانون است. در این موارد قانون 
مجازاتی را در نظر گرفته که باید مراعات شــود. 
پس هنجارشکنانی که با بی حجابی قانون شکنی 
می کنند یا کسانی که با روزه خواری علنی قانون 
شکنی می کنند طبق قوانین اسالم باید بازداشت 

و مجازات شوند.
بــر اســاس قوانین اســالمی، کســانی که 
هنجارشــکنی می کنند به مجازات قانونی تعزیر 
می شوند. تعزیر برای بازدارندگی و بهداشت روانی 
جامعه و امنیت اجتماعی انجام می شود. براساس 
قوانین اسالمی، کسانی که هنجارشکنی می کنند 
باید متحمل مجازاتی شوند که از 25 تا 75 ضربه 
تازیانه را شامل می شــود. بنابراین، روزه خواری 
علنی به عنوان یک هنجارشکنی و دهن کجی به 
قوانین جامعــه مجازاتی را در پی دارد که همان 
تازیانه اســت. این نوع مجازات قابل خریداری یا 
تبدیل به مجازات زندان و حبس نیســت و باید 
اجرا شود؛ زیرا برای تنبیه شخص خاطی و قانون 

شکن و عبرت دیگران انجام می شود.

یکی از کســانی که در اوج انسانیت و خدایی بودن قرار دارد 
، حضرت خدیجه)س( است. ایشان هر چند که به عنوان همسر 
پیامبر)ص( ام المومنین است: واَزواُجُه امهاتکم )احزاب، آیه 6(، 
از فضایل دیگری نیز برخوردار می باشــد که برخی از آن فضایل 

برای هر انسانی قابل دسترسی است و می تواند الگو قرار گیرد.
یکی از خصوصیات و فضایل آن حضرت که غیر قابل دسترسی 
برای ماست، همسر پیامبر)ص( و مادر فاطمه )س( بودن است؛ اما 
ایشان پیش از اینکه این شرافت ها و فضایل را به دست آورد، از 
شخصیت الهی برخوردار بوده و از صبغه اهلل بودن)بقره، آیه 138( 
به انسانی متاله و ربانی تبدیل شد و افتخار همسری پیامبر)ص( 

و مادری فاطمه)س( را یافت.
هــر چند که در قرآن به صراحــت از حضرت خدیجه )س( 
یاد نشــده، ولی به کنایه در آیه 8 ســوره ضحی از ایشان سخن 
به میان آمده است ، چنانکه می فرماید: »َو َوَجَدَك َعائاًِل َفاَْغَنی؛ 
خداونــد تو ای پیامبر را عائله مند و فقیر یافت، پس تو را غنی و 
ثروتمند ساخت. هر چند که این غنا و ثروت به اشکال گوناگونی 
برای پیامبر)ص( تحقق یافت، ولی چنانکه عالمه مجلسی طبق 
روایات می گوید، خداوند ایشان را با مال و ثروت خدیجه بی نیاز 
و غنی ســاخت؛ زیرا که این آیه شریفه به حضرت خدیجه)س( 

اشاره دارد.)بحاراألنوار، ج 43، ص 49( 
ابن عّباس نیز در تفسیر این آیه می فرماید: »خداوند پیامبر را 
فقیر یافت و مردم می گفتند پیامبر مالی ندارد؛ اما با مال خدیجه 
وی را غنی و بی نیاز گرداند.«) البرهان فی تفســیر القرآن، ج 4، 

ص 473(
حضرت خدیجه انســانی متخلق به اخــالق الهی و مکارم و 
فضایل انسانی بود. همین برجستگی ایشان موجب شد تا شرافت 
همســری پیامبر)ص( و مادری فاطمه)س( را به دست آورد. بر 
اساس آموزه های قرآنی وی در جاهلیت، انسانی متقی بود و دست 
کم از تقوای عقالنی و فضایل آن برخوردار بود که شایستگی این را 
یافت که نخستین زنی باشد که به پیامبر)ص( ایمان آورد. به یک 
معنا آن حضرت)س( پس از حضرت امیرمومنان علی)ع( دومین 
ایمان آورنده به رســالت است؛ زیرا نخست امیرمومنان علی)ع( 

خدیجه )س( 
حامی و شریک رسالت

در غار حراء همزمان با نزول وحی، ایمان آورد و سپس هنگامی 
که آنان به خانه مراجعت کردند و پیامبر)ص( رسالت خویش را 

عرضه داشت حضرت خدیجه)س( به ایشان ایمان آورد. 
به هر حال،  پاکــی و طهارت روح و روان و صفات و فضایل 
اخالقی ایشــان موجب می شــود تــا هدایت کتــاب وحی را 
بپذیرد)بقره، آیه 3( و براحتی اهل یقین و رســتگاری شــود.

)بقره، آیه 5(
آن حضــرت پس از تصدیق نبوت و رســالت پیامبر)ص( و 
پذیرش آن به عنوان نخســتین زن مسلمان و مومن، تا آخرین 
لحظه در کنار رســول اکرم )ص( ماند و در همه دوران سخت 
دعوت و تبلیغ در مکه و طائف، مشکالت و تهدیدها و خطرات 
را به جان خرید و همه ثروت و سرمایه مادی و جانی خویش را 
در راه پیامبر)ص( ریخت و تحت فشــارهای اقتصادی و شرایط 
سخت و دشوار تحریم و محاصره در شعب ابی طالب)ع( شهید 

شد و رخت از جان بر کشید. 
در بیان منزلت و مقام آن حضرت گفته شــده: »دین اسالم 
به وسیله دو عامل استوار شد؛ یکی شمشیر علی)ع( و دیگر مال 

خدیجه )س(.« )فاطمه از والدت تا شهادت، ص 439( 
پیامبــر)ص( در میــان زنــان خویش همــواره از حضرت 
خدیجه)س( یاد می کرد، به گونه ای که عایشه از این همه ستایش 

آن حضرت)ص( شاکی و دلخور می شد.
عایشــه می گوید: با آنکه خدیجه را ندیده بودم، هیچیک از 
زنان پیغمبر چون خدیجه مورد رشــک و حسادتم قرار نگرفته 

است. زیرا بسیار اتفاق می افتاد که رسول خدا از خدیجه به نیکی 
یاد می کرد و از او تعریف و تمجید می نمود. )صحیح بخاری، ج 

2، ص 277 و 21۰(
و نیز حکایت کرده است: روزی هاله، خواهر خدیجه از پیغمبر 
خدا اجازه خواست تا وارد شده آن حضرت را دیدار کند. رسول 
خدا که گوئی با شنیدن صدای هاله به یاد صدای خدیجه افتاده 
بود حالش به شدت دگرگون شد و بی اختیار گفت: آه خدایا! هاله.

من که از رفتار پیغمبر رشــک و حسادتم نسبت به خدیجه 
ســخت تحریک شــده بود بالفاصله گفتم: چقدر از آن پیرزن 
بی دندان قرشی یاد می کنی؟! مدتهاست که او مرده و خدا بهتر 

از او را به تو ارزانی داشته است!
عایشه می گوید: پس از این اعتراض دیدم چهره رسول خدا 
برافروخت و آنچنان تغییر کرد که مانندش را تنها به هنگام فرود 
آمدن وحی بر آن حضرت دیده بودم که نگران دستورهای آسمانی 

است تا پیام رحمت نازل شود یا عذاب.
رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( در این حالت فرمودند: نه! 
هرگز خداوند نیکوتر از او را به من عوض نداده اســت... )مسند 
احمــد، ج 6، صــص15۰ و 154 و 117 و 58؛ ســنن ترمذی، 
ص247، باب ما جاء فی حسن العهد؛ سنن ابن ماجه، باب الغیره 
من ابواب النکاح، ج 1، ص 315 ، صحیح بخاری، ج 2، صص 177 
و 4 و 36 و195؛ تاریخ ابن کثیر، ج 3، ص 128؛ و کنزالعمال، ج 

6، ص 224 حدیث شماره 3973(
در مقام منزلت حضــرت خدیجه همین بس که در روایات 
بیان شــده که او یکی از چهار زن برگزیده است)الخصال، ج 1، 
ص 2۰6( و بهشت مشــتاق اوست)بحاراألنوار، ج 43، ص 53( 
وآن حضرت بعد از مرگ، همدم مریم و آسیه خواهد بود)همان، 
ج 43، ص 28( کــه خداونــد آن دو را الگوی زنان معرفی کرده 

است.)تحریم، آیه 11(
ایشان این شرافت را داشت که نطفه آخرین دخترش، فاطمه 
)س( از مائده بهشتی)بحاراألنوار، ج 43، ص 4( باشد و در هنگام 
حزن و نگرانی نســبت به رســول اکرم)ص( در زمان بارداری، 
فرزندش فاطمه )س( از درون رحم خدیجه، با مادر سخن گوید 

و به او دلداری دهد )همان، ج 43، ص 2(.

قال االمام الصادق )ع(: »الحلم سراج اهلل... الحلم یدور 
علی خمسهًْ اوجه: ان یکون عزیزا فیذل اویکون صادقا 
فیتهم،  او یدعو الی الحق فیستخف به،  او ان یوذی بالجرم،  
اوان یطلب بالحق فیخالفوه فیه، فاذا اتیت کال منها حقه 

فقد اصبت«
امام صادق)ع( فرمود: بردباری چراغ خداست... پنج چیز است 
که بردباری می طلبد: شخص عزیز  باشد و خوار شود، راستگو باشد 
و نسبت ناروا داده  شود، به حق دعوت کند و سبکش بشمارند، 
بی گناه باشد و اذیت شود،  حق طلبی کند و با او مخالفت کنند. 

اگر در هر پنج مورد به حق رفتارکنی، بردبار هستی.)1(
__________

1- بحاراالنوار، ج 68، ص 422


