به نام خدا
کتاب :سبک زندگی نبوی ،نفی خشونت خانوادگی
نویسنده :مصطفی دلشاد تهرانی
تعداد صفحات149:
کتاب با این آیه شروع میشود ...لقد کان لکم فی رسول هللا
اسوه حسنه...و یک پرسش اساسی :سر مشق و نمونه قرار دادن
پیامبر (ص) و پیروی از راه و رسم آن حضرت در چه اموری
است و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و تفاوتهای
اجتماعی و فرهنگی این امر چطور ممکن است ؟
با مطالعه این کتاب متوجه می شویم که آموزه ها اموری
شکلی هستند که برای همه زمان ها نیستند یعنی در گذر
زمان و در جامعه های مختلف تغییر می کنند .مثال:شخصی از
امیرالمومنین پرسید پیامبر فرمود :
پیری را با خضاب بپوشانید و خود را به یهود شبیه نسازید
.حضرت گفت ":پیامبر در هنگامی این سخن را فرمود که دین
دارای کسان اندک بود  ،لیکن اکنون که دامنه آن گسترش
یافته ،و پایه های آن استوار گردیده ،پس هرکس هرگونه
خواست رفتار کند آزاد است" .
آنچه که مهم است روح حاکم بر ظواهر اعمال و اخالقیات است
و این محقق نمی شود مگر با مطالعه رفتارشناسی پیامبر.
در جامعه ای که خشونت خانوادگی امری عادی به شمار می
آمد او با تصحیح بینش ها و ارزش ها و با آموزش های مکرر
و ضوابط و قوانین محدود کننده خانواده ها را از بالی
خشونت خانوادگی دور می ساخت .در این کتاب آیات و روایات
مربوط به زورگویی ،عصبانیت ،غیرت و تعصب بی جا ،ترش
رویی و کتک زدن با شرح هر کدام آورده شده است .آن بخش
کتاب که فکر می کنم برای اکثریت جالب باشد پرداختن به
شبهه مجوز خشونت خانوادگی با استناد به آیه  34سوره
نساء است .در تبیین این موضوع باید توجه داشت که آیات و
روایات معصومین در یک تقسیم بندی دارای سه مقام مرتبط
بهم هستند.
گروه اول :آیات و روایاتی که به مباحث زیرساختی پرداخته
اند.
گروه دوم :آیات و روایاتی که بیانگر اصول یک موضوع اند.
گروه سوم :آیات و روایاتی که بیانگر روش های یک موضوع
اند.

اگر این سه گروه به درستی دیده نشود بی تردید اشتباهات
بسیار در فهم و موضع گیری و عملکرد پیش می آید .در جایی
که مردم در فهم قرآن دچار خطا می شوند نیاز به معیار
بیرونی دارند و پیامبر و سیره آن حضرت بهترین معیار
است.
ان شاءهلل به پیروی از سبک زندگی آن پیام آور خوبی ها،
راه صفا بر همه پیروان مصطفی هموار شود.

