


طلیعه سخن
هشتم شوال مصادف است با سالروز تخریب 
قبور ائمــه اطهار علیهم الســام در بقیع؛ 
تراژدی تلخ و دردناک که از سوی استعمار 
گران و با ابزار فرقه ضاله وهابیت در راستای 
نابودی تاریخ اســام رقم خــورد؛ فرقه ای 
منحط که برای نابودی اســام ناب، قرآن و 
ســنت پیامبر صلی اهلل علیــه و آله از هیچ 
جنایتی فروگذار نکــرد و با عرفان قبیلگی 
و تمســک به ظواهر قرآن با شعار »حسبنا 
کتاب اهلل« و بی اعتنایی به تفســیر پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیــه و آله، کمر به نابودی 

تاریخ اسام بست .
وهابیت مکتبی است به اصطاح روشنفکری 
که در قرن نوزدهم و تحت حمایت انگلستان 
آموزه  بازتولید  وهابیت  آمد،اندیشــۀ  پدید 
های اهل سنت است که با تغییر و تقلیل آن 
بر مبنای دین یهود شــکل گرفته است، لذا 
همانگونه که تفسیر یهود از تشیع، بهاییت 
را در قرن نوزدهم پدید آورد، تفســیر بنیاد 
گرای یهودی از اسام سنی اموی، وهابیت 
را بر جوامع اســامی تحمیل کرد به نحوی 
که تبعات و پیامدهای آن همچنان گریبان 

گیر امت اسامی است.
شــالوده های فکری وهابیت و آل سعود را 
می توان منبعث از  ترکیب حنبلی و مالکی 
دانســت که تلفیق آن بــا مکتب ابوحنیفه  
به ویــژه در حوزۀ جغرافیایی پاکســتان و 
افغانستان؛ القاعده را پدید آورد؛ سپس تلفیق 
آن با عرفان های اومانیستی غرب، سرآغازی 
است بر شکل گیری داعش  که دارای عرفان 
قومی قبیلگی)ملی گرایی( است؛ لذا اتحاد 
داعش با حزب بعث)سوسیالیسم ملی گرای 

پان عربیسم( بسیار معنادار است.
 هم چنیــن وهابیت بر مبنای ترجیح عقل 
خود بنیاد و نفی عقل فطری)عقل ســلیم( 
بر نقل اســتوار اســت؛  لذا عقــل قومی و 
قبیلگی شــکل می گیرد که تنها بر ظاهر 
قرآن تمسک می جوید وبا خود مفسری و 
خود اجتهادی)اجتهاد در مقابل نص(، نقش 
تفسیری پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را 

کامًا نادیده می گیرد.
 از این رو بر اســاس ظاهر قرآن کریم حکم 

می کند و زود به قطعیت می رســد و الیه 
های معنایی قرآن و اهتمام به مبانی میان 
متنی ، میان ذهنی و میان فرهنگی در این 
فرقۀ منحط کامًا بی معناست؛اینگونه است 
که  گروه های تکفیری به ســرعت دســت 
به تخریب و کشــتار می زنند؛ از آن جهت 
که عقل قبیله ای و زهــد گرای آنان فاقد 
معنویت و حاکم بر همۀ مباحث عقانی در 
علوم اســامی اعم از فقاهت و کام است؛ 
بی جهت نیست که وهابیت ید طوالیی در  
نابودی آثار و  علوم اسامی دارد که  کتاب 
سوزی  و تخریب  قبور انبیاء و اولیاء به ویژه 
تخریب قبور ائمه اطهار علیهم الســام در 

بقیع خود موید این مدعاست.
آموزه های خشــن و متحجرانــه وهابیت 
منبعث از زهد گرایی)رهبانیت غیر عقانی(، 
بت پرستی قبیلگی و ضدیت با عقل و تمدن 
شــهری اســت؛ لذا فضا  برای  گســترش 
وهابیــت در محیط جغرافیایی شــهری به 
شــدت محدود اســت؛ از این رو مروجان 
آموزه هــای تکفیری بــرای جذب اعضای 
خود ؛محیط های قومی و قبیله ای و غالباً 
بیابانگرد را بــرای ترویج افکار منحط خود 

انتخاب می کنند. 
در حقیقــت وهابیت یــک آئین های خود 
ســاخته خشــک و مناســکی و از جنس 
سکوالریســم زهدگرا به شمار می آید ؛ لذا 
هرگونه مذهبی و هر نوع والیتی  که بتواند 
پویایی زندگی دنیوی و سعادتمندی زندگی 
اخروی را برای پیروان خود رقم بزند بر نمی 
تابد، و با برچسب شرک؛ با خشونت مطلق  

با آن مقابله می کند.
در این میان تخریب نمادهای دینی مذاهب 
اســامی توســط گروه های تکفیری خود 
معلول سکوالریسم  رهبانیتی و توحید غیر 
معنا گرا اســت که در وهابیت مشاهده می 
شــود؛ ارتکاب جنایات بی حد و حصر علیه 
امت اســامی اعم از شیعه و سنی و حتی  
ظلم وتعدی به پیروان دیگر ادیان همچون 
ایزدی ها و مسیحیان ؛حاصل آخرت گرایی 
بــدون معناگرایی از طریق کســب فضائل 
اخاقی در دنیا اســت؛ بی جهت نیست که 
حکومــت ادعایی و اشــغالگرانۀ گروه های 
تکفیری در مناطقی محدود از جهان اسام 
با خشونت عجین شده است و  مولّفه ای به 

نام مدارا و مواجهه مسالمت آمیز در قاموس 
فکری این فرقۀ ضاله جایی ندارد.

در این میان نفی کل اســماء و نشانه های 
الهی ، شــالودۀ اصلی گــروه های تکفیری 
را تشــکیل می دهد لذا فرهنگ ستیزی و 
طبیعت گرایی از جملــه اصول  وهابیت را 
تشکیل می دهد که نشان می دهد مدینه 
دوران صدر اســام بدون پویایی و نوآوری 
و مقتضیات زمــان و مکان به عنوان آرمان 
شــهر گروه های تکفیری مــورد نظر قرار 

گرفته است.
بنابراین تخریب نشــانه های حق از جمله 
کعبه و مخالفت با نمادهای توحید از جمله 
ائمۀ معصومین علیه اســام و تخریب قبور 
آنان ناظر بر مخالفت گروه های تکفیری با 
صفاف و نشانه های الهی است؛ در حقیقت 
نفی عقل  و فرهنگ نشان می دهد آبشخور 
اصلی اندیشــه تکفیری وهابیت، نه فقهی و 

کامی بلکه صرفاً عرفانی شرک آلود است.
حــال آنکه اســام بدون نشــانه) امامت و 
والیت( سر از شــرک در خواهد آورد؛ زیرا 
فقدان نشــانه در دین انتقــال معنا را غیر 
ممکــن خواهد ســاخت و از ایــن رهگذر 
خلق نشــانه برای  تاسیس یا تعیین نشانه  
از طریــق عقل خود بنیــاد محقق خواهد 
شد)اسام داعشی(، که در نهایت اومانیسم 

از متن چنین فرایندی سر بر خواهد آورد.
بر این اســاس می توان اذعــان نمود  نفی 
اســماء و صفات حق  در اندیشۀ ابن تیمیه 
مبتکر و بنیان گــذار نظری، فرقۀ وهابیت ؛ 
ظرفیت وجودی انسان را در تفکر و اندیشه 
مسدود کرده است و به پوسته ای از مناسک 
خشــک و بی روح منتهی شده است؛ حال 
آنکه صفات و اسماءحق، منشأ اولیۀ تفکر و 

معنازایی در دین به شمار می آید.
با این تفاســیر ، موج بازگشت شدید اهل 
ســنت  از ســلفی گری و تقبیح اقدامات 
وهابیت در ســال های اخیر از سوی مردم 
و علمای مذاهب اســامی بســیار معنادار 
است و نشــان می دهد عقل فطری انسان 
که بر محور اســماء و صفات و نشانه های 
حق استوار اســت؛ با تأکید  بر پیوند قرآن 
و عترت به دنبــال تحقق عقانیت دینی و 

رهایی از پدیدۀ شوم تکفیرگرایی است.
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پیام ها و بیانات

فقدان اســفناک مرد باتقوا و شریف 
مرحوم حاج کسرایي موجب تأسف و 
تأثر گردید. آن فقید سعید از چهره 
هاي بارز مردان باتقوا در شیراز بود و 
سالیان دراز از اصحاب خاص مرحوم 
مبرور آیت اهلل محاتي محسوب مي 
شــد و از برنامه هاي ایشان و سایر 
علما بهــره مي گرفــت و در برنامه 

هاي مذهبي همکاري موثر داشت.
تمام عاقمندان خاندان  به  اینجانب 
محترم ایشــان، مخصوصــا فرزندان 
محترم ایشــان، تســلیت عرض مي 
کنم. خداوند روح او را با ارواح صلحاء 
محشور گرداند و به بازماندگان صبر 

و اجر عنایت فرماید.

فقدان اسفناک جناب حجت االسام 
والمســلمین آقای حاج شیخ احمد 
احمــدی )رحمــۀ اهلل علیه( موجب 
نهایت تأسف گردید. این عالم فرزانه 
ســال ها نظارت بر کتب درســی از 
برعهده  را  ســمت  مؤسســه  طریق 
داشت و خدمات برجسته ای در این 
کار حســاس انجام داد؛ مردی بسیار 

مخلص و نســبت به مبانی اســام 
خدمتگــزار واقعی بــود. در آغاز کار 
با مؤسســه مکتب اســام همکاری 
داشــت ولی بعداً کارهای بزرگ تری 
را بــر عهده گرفت. خداوند روح او را 
غریق رحمت کند و به بازماندگانش 

صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي )دامت برکاته(

 به مناسبت رحلت مرحوم حاج غالمحسین كسرايي

پیام حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شیرازى)دامت بركاته(
13 به مناسبت درگذشت عالم فرزانه مرحوم حاج شیخ احمد احمدى )رحمة اهلل علیه(
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ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب

ديدارها

جمعی از سوریه

عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

مراسم شب های قدر

راهپیمایی روز جهانی قدس
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گزيده سخنان

جناح های سیاسی دست آشتی بدهند و متحد شوند �
تنها راه نجات بر پایه دســتور قرآن، تفکری اســت که مبتنی بر 
خلوص نیت، جدیت، مشورت و رجوع به جماعت باشد. از طریق 

این دســتور می توان فرد و خانواده و جامعه را اصاح کرد.

توکل کردن به معنای تالش نکردن نیست �
اگــر خودمان را به خدا نســپاریم و وظیفه خود را انجام ندهیم، 
خودمان، جوانان، کشورمان و نظام به خطر می افتند. در این ماه 
رمضان خود را به خدا بســپاریم و متعهد شویم تا آنجا که توان 

داریم، تاش و کوشش کنیم.

رمز موفقیت امام راحل تکیه بر جوانان بود �
اگه ســه ضلع مثلــث تربیتی، یعنــی »خانــواده«، »مدارس و 
دانشگاه« و »جامعه و رسانه های اجتماعی« به وظیفه خود عمل 
کنند، با همه خطراتی که متوجه جوانان اســت، می توانیم آنان 
را در مسیر تقوا، سعادت، پاکی، تقوا، انقاب و نظام حفظ کنیم.

در آیین تجلیل از دســت اندرکاران نخســتین کنگره  �
بین المللــی نقــش شــیعه در پیدایش و گســترش علوم 

اسالمی
در این کنگره بذری کاشــته شده است که باید آن را به درخت 

تنومنــدی تبدیل کنیم تا دنیای اســام از میوه های این درخت 
استفاده کند

»هبۀ ذی رحم« الزم و غیرقابل بازگشت است �
والدین نگویند وقتی که فرزنــدان، صغیر بودند، نفقه بر ما الزم 
بــود؛ تا آخر عمر اگر فرزندان نیازمند باشــند و پدر و مادر توان 
داشــته باشند، باید کمک کنند؛ اگر پدر و مادر نیز نیازمند شده 

و فرزنــدان توان دارند، باید تا آخر عمر به والدین کمک کنند.

در نشست اساتید دارالقرآن عالمه طباطبایی رحمت الله علیه �
نگرانــی رهبر معظم انقاب از تمرکز طاب در قم و عدم هجرت 
به شهرســتان ها  / تحریم ها نمی تواند جلوی پیشرفت اسام و 

انقاب را بگیرد
االن در شــرایطی قرار داریم که اسام در محاصره است هرچند 
که تاثیر ندارد و اســام و انقاب پیشــرفت می کند اما باید در 
این زمان آماده فداکاری باشیم، ممکن است تحریم ها مشکاتی 
به وجود آورد که باید تحمل کنیم و زندگی ســاده تری داشــته 

باشیم.

حقوق پدر و مادر در حیات و ممات آنان باید محفوظ  �
باشد تا مایه برکت عمر انسان و نجات دنیا و آخرت شود.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با اشاره به آیه ۲۳ سوره 

ا یَْبُلَغنَّ  َُّک أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ إِیَّاُه َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَسانًا إِمَّ اسراء »َوَقَضی َرب
ِعْنــَدَک الِْکَبَر أََحُدُهَما أَْو ِکَاُهَما َفَا تَُقــْل لَُهَما أُفٍّ َواَل تَْنَهْرُهَما 
َوُقــْل لَُهَما َقْواًل َکِریًما«، ابراز کردند: بر اســاس این آیه، خداوند 
بافاصله بعد از دســتور پرســتش الهی، حق پدر و مادر را بیان 

کرده؛ یعنی حق والدین همسنگ حق خداست.

لزوم پرهیز از خشونت و تندی با کودکان �
پدر و مادر باید خودشــان را اصاح کنند؛ فرزند به رفتار و کردار 
والدین چشــم می دوزد و عکس برداری می کند و تمام حرکات 
آنــان، در حافظه فرزند نقش می بندد؛ وقتی فرزند بزرگ شــد، 
بدون اینکه خودش هم توجه داشــته باشد، آن حرکات را تکرار 

می کند.

در دیدار اعضای ســتاد مردمی بزرگداشــت چهلمین  �
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

مذاکره بر اســاس دیکته غرب به معنای امضای اســتعمار کشور 
اســت / کدام کشور در دنیا برای دفاع از خود اجازه گرفته که ما 

اجازه بگیریم؟
آمریکا مــی خواهد کاری کند که ایران چنین سرنوشــتی پیدا 
کند آمریکا می گوید هرچه که آن ها خواستند ایران باید چشم 
بگوید، آن ها می گویند که اگر می خواهید وســایل دفاعی برای 
کشــور خود فراهم کنید باید از ما اجازه بگیرید؛ کدام کشور در 
دنیا برای دفاع از خودش اجازه گرفته است که ما اجازه بگیریم؟ 
هم اکنون برخی از کشــورهای عربی واقعاً مســتعمره هستند و 
لو این که اســم مستعمره بر آن ها نهاده نشده باشد، چون همه 

اصولی که در دوران اســتعمار بود بر آن ها حاکم است

نظام آموزشــی کشــور اهتمام الزم را بــه پرورش و  �
تربیت ندارد

مغز فرزندان خود را پر از فرمول ها و مسائل علمی می کنیم اما 
تربیت اخاقی بســیار کمرنگ اســت در حالی که اگر آموزش و 

پرورش همسنگ هم نباشند، به جایی نمی رسند.

اخالق اسالمی در کتب درسی تقویت شود �
حضرت علی)علیه الســام( می فرماینــد: »عالمی که برخاف 
علمش عمل کند چون جاهل ســرگردانی اســت که از نادانی به 
هــوش نیاید؛ حجت بر او تمام  تر و حســرت ایــن عالمی که از 
علم خویش جدا شــده، بیشتر از حسرت جاهل سرگردان در روز 
قیامت است و همچنین در نزد خداوند، بیشتر مورد مامت قرار 

می گیرد«.

لزوم توجه به رفع مشکالت مناطق محروم �
نمایندگانــی را که به مناطق محــروم اعزام می کنیم، از غوغای 
مشکات و نبود منازل درست، مسجد، درمانگاه و ... می گویند؛ 

مردم به مناطق محروم توجه ویژه داشته باشند.

علم منحصر به علوم اسالمی نیست �
منظور از علم اســماء که خداوند به آدم تعلیم کرد تمام صنعت 
ها، آبادی هــای زمین، غذاها، داروها، اســتخراج معادن، غرس 
اشــجار، کشــاورزی و منافع آنان و در مجمــوع آنچه مربوط به 

آبادی دین و دنیای مردم بوده، شامل می شود.

رســانه ها برای ترویج نظام ارزشــی مبتنی بر اخالق  �
تالش کنند

نبی مکرم اســام می فرماید: »علم ودیعه و امانت خدا در زمین 
اســت و علما و دانشمندان امانتدار آن هستند، پس کسی که به 
علمش عمل میکند و آنچه را آموخته در زندگی اجتماعی پیاده 
می کند، ادای امانت کرده و کســی که بــه علمش عمل نکند، 

نامش در دفتر خائنان ثبت می شود.«

محدودکردن دسترســی به رســانه ناســالم اقدامی  �
عاقالنه است

بنــده در تمام فتاوا برخاف آنچه دروغگویان می گویند و ما هم 
هر روز نمی توانیم به دفتر بگوییم تکذیب کنند، ســعی می کنم 

کار مردم آسان شود.

حفظ اســالم مرهــون جهاد حضــرت علی)علیه الســالم(  �
است

در دوره وارونه شدن ارزشــها، به انسان صادق و درستکاری که 
در مدت سی ســال خدمت اداری، زندگی ساده ای بیش ندارد، 
بیعرضه می گویند اما به کســی بعد از دوســال، از این طرف و 
آن طــرف می زند و اموالی جمع می کند، می گویند عجب آدم 
زرنگ و مدیر و الیقی است؛ دزدها، انسان های الیق می شوند و 
افراد پاک، انســان ناالیق محسوب می شوند، چرا که فکر جامعه 

واژگون شده است.

هرچه خواسته های دشمن را قبول کنیم سراغ بهانه  �
ای دیگر می روند 

دشــمن کاری به برجام، موشک ها و حقوق بشر ندارد و این ها 
تنها یک بهانه اســت، تنها مشکل آنها وجود یک قدرت مستقل 
اســت و هرچه خواسته های آنان را بپذیریم سراغ مسأله دیگری 

می روند.

بعضــی از قضــات زحمِت تــالش و تحقیــق به خود  �
نمی دهند

حضرت علی)علیه الســام( پناهگاه علمی مسلمین در ایام خلفا 
بود و اگر ایشــان نبود، آبروی خلفا و اسام می رفت

گزيده سخنان
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تنهــا انتخابات ظاهری کــه جنبه مردمی پرشــور در  �
دوران خلفا داشت، خالفت حضرت علی)علیه السالم( بود

حضــرت آیت اهلل مکارم شــیرازی با بیان اینکــه نحوه برخورد 
امیرمؤمنان)علیه السام( با برادرش عقیل حاوی پیام هایی برای 
مســئوالن است، گفتند: اینکه شــخصی تا به پست و مقامی می 
رسد و تمام خویشــاوندان خود را سر کار می آورد، کار درستی 
نیست؛ باید تقسیم پست ها در حکومت اسامی بر اساس لیاقت 

ها و قابلیت ها باشد.

اجرای سند 2030 تکرار تجربه اندلس است �
 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با اشاره تمرکز دشمنان 
برای ضربه زدن به اعتقادات واخاق جوانان، اجرای سند ۲۰۳۰ 
و وجود فضاهای مجازی و رســانه های فاســد و ناسالم را سبب 

تکرار شدن تجربه تلخ اندلس دانست.

هشــت خصلتی که امام علی)علیه الســالم( برای بهشــتی  �
شدن بیان می فرمایند

حتی نباید به دشــمن نیز شــر رســانی کنیم؛باید دعا کنیم که 
خداوند نیز او را هدایت کند

انزوای آمریکا و رژیم صهیونیســتی بیش از هر دوره  �
دیگر است

 روز قدس حرکتی کاما تاریخی بوده و روز اتحاد مســلمانان و 
روز انزوای اسرائیل و آمریکاست

سران ظالم دنیای امروز سر سوزنی وجدان ندارند �
ســاح های مرگبار را به بعضی از دولت ها می فروشــند که در 
یمن بر ســر زنان، مردان، کودکان و بیماران و مجالس عروسی 
و بیمارســتان ها بریزند؛ ابداً هم تــکان نمی خورند و مهم برای 
آنان، درآمد حاصل از این ســاح های مرگبار است، حاال هرچه 

می خواهد بشود.

اسالم محدود به زمان و مکان نیست �
آنجایی که روز متعارفی ندارد و ۲۲ ســاعت روز است، آیا افراد 
باید ۲۲ســاعت روزه بگیرند یا در زمستان که روز آنجا دوساعت 
می شــود، آیا دوســاعت باید روزه بگیرند؟؛ ما مــی گوییم آنها 
بایــد به متعارف برگردند، ما االن در این ایام ۱۶ ســاعت تقریباً 
روزه مــی گیریم، آنها هم باید ۱۶ ســاعت روزه بگیرند، از طلوع 
فجر حســاب کنند تا ۱۶ ساعت بعد افطار کنند. از طرفی ما در 
زمســتان که منطقه معتدل و متعارف است، ۱۰ ساعت روزه می 
گیریم و آنها نیــز باید مناطق معتدل را در نظر بگیرند و مطابق 

آن عمل کنند.

بانک ها به وظایف شرعی خود عمل نمی کنند �
اسام می گوید اگر بدهکار ورشکست شد و نتوانست بدهد، نمی 
تــوان او را جریمه کرد اما بانک هــا جریمه می کنند؛ به عنوان 
مثــال، اصل وام صــد میلیون تومان و جریمــه آن یک میلیارد 
تومان می شــود؛ از این طریق، خانه ها از دست افراد می رود و 

به خاک سیاه می نشیند.

در دنیای امروز قانون جنگل حاکم است �
کشــورهایی می آیند و قراردادی درباره انرژی اتمی می بندند و  
یک سال و نیم درباره آن چانه زنی کرده و دولت های متعدد آن 
را امضا می کنند و مورد تصویب شورای امنیت قرار می گیرد اما 
حاال یک کســی از گرد راه رسیده و می گوید من این قرارداد را 

قبول ندارم، این قانون جنگل است!

عزاداری های نامتعارف خالف شرع اسالم است �
به جای قمه زدن، به عشــق امام حسین)علیه السام( به مراکز 
انتقال خون بروید و خون بدهید؛ این خون شما جان یک انسان 
را از مرگ نجات می دهد و کســی که یک نفر را از مرگ نجات 

بدهد، گویی همه انسان ها را نجات داده است.

کارهای کوچک خالصانه زمینه ســاز توفیق های بزرگ  �
می شود

راه رســیدن به توفیق الهی، انجام دادن کارهای خیر اســت که 
انسان را موفق به کارهای مهم دیگری می کند

سرنوشــت حاکمان ظالم برای انسان عبرت است/  �
تاریخ آینه ای برای زندگی بشر است 

امام هادی)علیه الســام( فرمودند: »افراد قدرتمندی، باالی کوه 
ها دژهای محکمی می ســاختند و در آنجا مســتقر می شدند و 
محافظان بســیاری داشــتند؛ آنان خیال می کردند همیشه می 
مانند اما زمانی فرا رســید از آن باال به زیر کشــیده شده و زیر 

خاک ها دفن شدند؛ متوکل تاریخ بخوان تا بیدار شوی«. 

دستاوردهای معنوی ماه رمضان حفظ شود �
سعی کنید آنچه را در ماه رمضان بدست آوردید، از دست ندهید 

و این سرمایه های الهی را حفظ کنید.

فن آورى

نرم افزار پیام قرآن 

نرم افــزار پیام قرآن با هدف ســهولت دسترســی به این 
مجموعه نفیــس در قالب کتابخانه دیجیتالــی با امکانات 

ذیل در دسترس عاقمندان قرار گرفت:

1. نمایش قفســه ای کتب در قالبی چشم نواز و زیبا

2. نمایش صفحات کتب مطابق با نسخه چاپی

3. فهرست درختواره ای جهت تسریع و تسهیل دسترسی 
به موضوعات و سر فصل ها

4. امکان کپی و به اشتراک گذاری محتوای کتب

5. امکان دسترسی سریع به موضوعات در صفحه مطالعه

6. جستجوی ساده و سریع در تمام کتب

همچنین شــما میتوانید با اســتفاده از گزینه به اشتراک 
گذاری نرم افزار، نسخه ای از آن را برای دوستانتان ارسال 

کنید.
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1يادداشت

اصول و مبانی »فقه مقاومت«
 از منظر معظم له  

بی شک انســان در مســیر زندگی خود 
نیازهــای گوناگونی دارد،در این بین دین 
اســام تنها ناظر به اصاح زندگی فردی 
یا منحصر به مســائل معنــوی و اخاقی 
نبوده اســت بلکه اصــاح و بهبود تمام 
شــؤون اجتماعی را نیز در بر می گرفته، 
حّتی بســیاری از علوم و دانش های مورد 
نیاز برای زندگی روزانــه را مردم از آنان 
آموختنــد که به بعضــی از آنها در قرآن 

اشاره شده است.

هــم چنین انفتــاح باب اجتهاد و رشــد 
و بالندگی ســبب شــد که فقه اهل بیت 
رشــد کند و همراه با تحّوالت زمانه، برای 
نیازهای مســلمین پاسخی در خور داشته 
باشد. لذا فقه به تمام زوایای زندگی مردم 
نفوذ کرده و اقشــار و صنف های مختلف 
جامعه توانسته اند پاسخ پرسش های فقهی 

خویش را از فقیهان اهل بیت بشنوند.

در ایــن زمینه می توان بــه  جهاد یا به 
تعبیــر دیگر دفاع از تمامّیت کشــورهای 
اســامی در برابر هجوم بیگانگان اشــاره 
کرد که یکی از ابواب مهم فقه را تشکیل 
مــی دهد و هر گونه آمادگی برای دفاع از 
خود و جامعه اســامی را شــامل میشود 
که آن را فقه الدفــاع یا فقه مقاومت می 
نامیم، با این اوصاف شایســته است اصول 
و مبانــی فقه مقاومت بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.

دفــاع و مقاومت؛ حقیقــت مفهوم 
جنگ در اسالم

ســال ها اســت که این ســؤال در میان 
دانشمندان اســام مطرح است. گروهی، 
ســعی دارند که تمام غزوات زمان پیامبر 
م را در شــکل  صلّی اهلّل علیه و آله و ســلّ
دفاعــی توجیــه کنند، تا مبادا، اســام، 

متهم شــود که با زور شمشیر می خواهد 
تعلیمات خود را به کرســی بنشاند! یا به 
تعبیری دیگر، مبادا اســام را به کشــور 
گشــایی و توســعه طلبی نظامــی متهم 
ســازند! در مقابل، افرادی اصرار دارند که 
غزوات اســامی را، به دو دســته تقسیم 
کنند و بگویند که بخشــی تهاجمی بوده 
و بخشــی دفاعی و حّتی این دو بخش را 
برای مسلمانان امروز نیز ثابت می شمارند 
و معتقدند که اســام، وظیفه دارد اقوامی 
را که در فشارند و تحت سیطره ظالمانند، 
آزاد ســازد و این در واقــع، نوعی تهاجم 
اســت و نیز وظیفه دارد کــه راه را برای 
تبلیغات منطقی خود بگشــاید و موانع را، 
هر چند با توســل به قدرت نظامی باشد، 
از ســر راه بردارد و این، نــوع دیگری از 

تهاجم است.

در اینجا، نظر ســومی وجــود دارد و آن 
این که طبیعت جنگ در اســام، طبیعت 
دفاعی اســت، ولی گاه مســائل دفاعی، 

تهاجم را ضروری می سازد.

مثــا، همان مســأله دفــاع از مظلومان 
در بنــد، یا به تعبیر امروز، مداخله بشــر 
دوســتانه، گر چه در ظاهر شکل تهاجمی 
دارد، اّمــا در واقع دفاع از گروهی اســت 
که تحت ستم واقع شــده اند و جزیی از 
جامعه بزرگ انســانی هســتند و دفاع از 
آنها، بر ســایر انسان های متعّهد و مؤمن 

الزم است.

هم چنین تهاجم برای گشــودن راه برای 
آزادی تبلیغــات منطقی نیــز نوعی دفاع 
در مقابل موانع اســت، یعنی، اگر دشمن، 
مانعی بر سر راه ایجاد کند، اسام، اجازه 

درگیری را با او می دهد.

اینگونه است که حضرت علی علیه السام 

در توصیف مفهوم جهاد، می فرماید: »»و 
هو لباس الّتقــوی و درع اهلّل الحصینۀ، و 
جّنته الوثیقۀ؛و آن، لباس تقوا، زره محکم 

خداوند و سپر مطمئن او است«

تأمــل در کام نورانــی آن حضرت دلیل 
روشــنی بر دفاعی بــودن طبیعت جهاد 
است، چرا که در یک جا، جهاد به لباس، 
و در جای دیگر به زره، و در جای سوم به 
سپر تشبیه شده است و می دانیم که این 

هر سه، در واقع از وسایل دفاعی است.

دفاع آرى؛ تهاجم هرگز!

با این تفاسیر می توان دریافت همۀ جنگ 
های متعّددی که در دوران پیامبر اسام 
صلــی اهلل علیه و آلــه رخ داد، همه آنها 
جنبه دفاعی داشــت، و هیچ کدام حالت 
تهاجمی نداشــت. و بدیهی اســت که هر 
قوم و ملّتی مورد هجوم دشمن واقع شود، 

باید از خود دفاع کند.

آيا اســالم به زور شمشیر وارد وارد 
ايران شده است؟

اسام دین منطق و استدالل است، و هیچ 
کس را به زور شمشــیر مجبور به پذیرش 
اســام نمی کند، همانگونــه که در قرآن 
یِن  کریــم می خوانیــم:»اَل اْکَراَه فِــی الدِّ
؛ در قبول دین  ْشــدُ ِمَن الَْغیِّ َقْد تََبیََّن الرُّ
اکراهی نیســت. )زیرا( راه درســت از راه 

انحرافی روشن شده است.« 

 بنابراین، کســانی که می گویند: »اسام 
در ســایه شمشــیر پیش رفت، و با زور، 
مــردم را تســلیم خود کرد« در اشــتباه 
آشکاری هستند. زیرا مناطقی از دنیا هم 
چون اندونزی به عنوان بزرگ ترین کشور 
اسامی، دیگر کشورهای مسلمان جنوب 
شرقی آسیا، جنوب و غرب آفریقا ...وجود 
دارد که اســام را پذیرفتــه اند در حالی 

که پای یک ســرباز مسلمان به آن جا باز 
نشده است.

هم چنین وقتی اســام به  ایــران آمد، 
پس از پیروزی بر لشــگر ساسانیان، هرگز 
مردم را مجبور به پذیرش اسام نکرد؛ از 
آن جهت که ماهیت جنگ در اســام  به 
مفهوم دفــاع و مقاومت اســت ، دفاع از 
کســانی که تحت ظلم و ســتم شــاهان 
ســتمگر ایران بودند و حّق آزادی انتخاب 
نداشــتند. لذا مردم ایران در برابر ســپاه 
اســام مقاومتی از خود نشان نداده و به 
راحتی تســلیم شدند، و برخی از آتشکده 
ها ســالیان درازی پس از حمله اســام 
به ایران همچنان روشــن و ســرپا بود، و 
ایرانیان باهوش به تدریج دین اسام را از 
صمیم دل پذیرفته، و دســتورات آن را به 

جان خریدند.

»فقه مقاومت« و انطباق آن با فطرت 

گفتنی اســت فطرت انســانی امری ثابت 
و پایــدار و همگانی و همه زمانی اســت، 
در این میان فقــه دارای احکامی منطبق 
بر نیازهای فطری انســان است؛به عبارت 
دیگــر از جملــه امتیازات فقه اســامی 
هماهنگــی آن با فطرت شــّفاف و زالل 
توحیدی اســت؛ بــه تعبیر آیه شــریفۀ 
 ِ یِن َحِنیفــاً فِْطَرَت اهللَّ »َفَأقِــْم َوْجَهَک لِلدِّ
َِّتــي َفَطَر النَّاَس َعلَْیهــا؛ پس روی خود  ال
را متوّجــه آیین خالص پروردگار کن! این 
فطرتی اســت که خداوند، انسان ها را بر 
آن آفریده«، همه انســان ها در مجموعه 
»دین« بر فطرت الهی و توحیدی سرشته 
شــده اند، لذا فقه و شریعت که رکنی از 
ارکان ســه گانه »دین« است نیز فطری 

خواهد بود.

بــه بیان دیگر بر خــاف آنچه بعضی می 
پندارند فطری بــودن »دین« منحصر به 
اصل توحید و خداپرســتی نیســت بلکه 
شــامل تمام اصول و فروع می شود؛ البّته 

منظور کلیات فروع است.

 بر این اســا جهاد و مقاومت نیز یک امر 
فطری اســت و جهاد در مقابل متجاوزان 
در فطــرت انســان وجــود دارد؛ چرا که 

هرکس با فطــرت خود درک می کند که 
در مقابل تهاجم دشمن باید از خود دفاع 

کند.

به دیگر ســخن می تــوان اینگونه گفت 
تجلی مسایل فطری در انسان با شناخت، 
توأم اســت، لذا در مورد جهاد و مقاومت، 
افراد ســطحی که تنها ضــرب و جرح و 
مشــکات جهاد و مقاومــت را می نگرند 
ممکن اســت آن را ناخوش داشته باشند، 
ولــی افراد دورنگر که می دانند شــرف و 
عظمت و افتخار و آزادی انســان در گرو 
ایثار و پایداری اســت یقیناً با آغوش باز 
از آن اســتقبال می کنند، همان گونه که 
افراد نــاآگاه از داروهای تلخ و بد طعم بر 
اما هنگامی  اثر ســطحی نگری متنفرند، 
که بیندیشند که سامت و نجات آنها در 
آن اســت، آن را به جان و دل پذیرا می 

شوند.

ایــن مســأله از روی یک قانــون کلی و 
عمومی پرده برمــی دارد، و تمام مرارت 
ها و ســختي های اطاعــت فرمان خدا را 
برای انسان ســهل و گوارا می سازد، زیرا 
ُ یَْعلَُم َو أَنُْتْم ال تَْعلَُموَن  به مقتضــای»َو اهللَّ
؛ و خدا می داند، و شما نمی دانید« در می 
یابد که خداوند آگاه از همه چیز و رحمان 
و رحیم نســبت به بندگانش در هر یک از 
دستوراتش، مصالحی دیده است که مایه 
نجات و ســعادت بندگان است، و به این 
ترتیب بندگان مؤمن همه این دســتورات 
را مانند داروهای شفابخش می نگرند و با 

جان و دل آن را پذیرا می باشند.

چارچوب  كلیدى  مبناى  كريم؛  قرآن 
تئوريک فقه مقاومت

اّولین و مهم ترین منبع اســتنباط احکام 
فقه اســام نزد همه فقیهان کلیه مذاهب 
اســامی، قرآن کریم اســت و هیچ فرقه 
اســامی و فقیــه مســلمان اختــاف و 
تردیدی در این اصل مســلّم ندارد. بر این 
اســاس کلّّیات ابواب فقهی نظیر جهاد و 
دفــاع بر مبنای صریح آیــات قرآن، بدان 

پرداخته شده است.

خداوند در قــرآن کریم می فرماید:» اِذَن 

َ َعلی  َُّهْم ُظلُِموا َو انَّ اهللَّ لِلَِّذیــَن یُقاتُِلوَن بِان
نَْصِرِهْم لَقدیر؛ به کسانی که جنگ بر آنان 
تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است، 
به خاطر اینکه مورد ستم قرار گرفته اند، 

و خداوند بر یاری آنها توانایی دارد«،

در این فــراز قرآنی به مســلمانان که از 
ســوی دشــمنان لجوج و بی رحم تحت 
فشــار واقع شــده بودند؛ اجازه مقاومت 
مســلّحانه و جهاد را مــی دهد هم اجازه 
جهاد داده شــده، و هم وعده پیروزی از 
ســوی خداوند، و دلیــل آن هم این ذکر 
شده که دشــمن جنگ را ظالمانه شروع 
کرده، و ســکوت در برابر دشمن غیر قابل 
قبول است ، چرا که مایه جرأت و جسارت 
مخالفان و ضعف و نومیدی دوستان است. 

 در فــراز قرآنــی دیگر مــی خوانیم:»َو 
قاتُِلوُهْم َحّتی ال تَُکوَن َفْتَنٌۀ َو یَُکوَن الّدیُن 
ِ ؛ بــا آنها پیکار کنید تا فتنه گری  ُکلُُّه هلِلّ
)شرک و ســلب آزادی( بر چیده شود، و 
دیــن همه مخصوص خدا باشــد )و همه 
اهل ایمان آزادانه بتوانند خدا را بپرستند 

و از خدا و اسام سخن بگویند«

بدیهی اســت که شرک در آیه مورد بحث 
به معنی شــرک یا فشار مشــرکان برای 
گمراه ســاختن دیگران اســت؛ بنابراین 
جهــاد برای بــه دســت آوردن آزادی و 
جلوگیری از فشــارها و شکنجه های آنها 
مجاز شمرده می شــود، ولی هنگامی که 
آنها دست از فشارهای خود بردارند؛ طبعاً 
جنگ تمام می شــود، بنابراین مبارزه با 

فتنه نیز نوعی جهاد دفاعی است.

در ســّومین آیه به مسلمانان دستور داده 
شــده که همه گونه نیرویی را برای پیکار 
با دشمن آماده ســازند،لذا در قرآن آمده 
ٍۀ؛  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ است: » َو اِعدُّ
در برابــر آنها آنچه توانایــی دارید از نیرو 

آماده سازید«

مفهوم آیه بســیار وسیع و گسترده است 
و هر گونه فراهم سازی نیروهای معنوی، 
مــاّدی، نظامی، اقتصــادی و فرهنگی را 
شامل می شــود، اّما هدف اصلی از همه 
این امور تهاجم بر کســی نیســت، بلکه 
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خاموش کردن آتش فتنه ها و جلوگیری 
از آزارهــا و یــا به تعبیر روشــن تر خفه 

کردن تهاجم در نطفه می باشد.

هم چنین خداوند مســلمانان را دعوت به 
جهاد بــرای حمایت از مظلومان و مبارزه 
باظالمان می کند، و مــی گوید: َو مالَُکْم 
َوالُْمْسَتْضَعفیَن   ِ اهللَّ َســبیِل  فی  التُقاتُِلوَن 
ِمــَن الرِّجــاِل َوالنِّســاِء َوالِْولْــداِن الَّذیَن 
َّنا اْخِرْجنا ِمْن ِهِذه الَْقْریَِۀ الّظالِِم  یَُقولُوَن َرب
اْهُلهــا َواْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنْــَک َولّیاً َواْجَعْل 
لَنا ِمــْن لَُدنَْک نَصیراً: »چــرا در راه خدا 
و بــرای رهایی مردان وزنــان و کودکانی 
که )به دســت ســتمگران( تضعیف شده 
اند پیــکار نمی کنید؟ همــان مظلومانی 
که می گویند:»خدایا! ما را از این شــهر 
)مّکه( که اهلش ســتمگراند بیرون ببر )و 
رهایی ببخش(؛ و از ســوی خود، برای ما 
سرپرستی قرار ده؛ و از جانب خود، برای 

ما از سوی خود یار و یاوری مقرر فرما«!

در این آیه نخســت دعوت به جهاد در راه 
خدا شده، و بافاصله سخن از مستضعفان 
و مظلومانــی به میان آمده که دشــمن 
ســنگدل آنها را آن چنان تحت فشار قرار 
داده که راضی به ترک خانه و کاشانه خود 
شــده اند، وبه نظر می رسد که این دو در 
واقع بــه یک معناباز می گــردد، چرا که 
یاری این گونه مظلومان مصداق روشــن 
« است.روشن است  »جهاد فی ســبیل اهللَّ

که این نوع جهاد نیز جهاد دفاعی است.

در آیۀ دیگر از قرآن کریم می خوانیم:»یا 
َِّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا  أَیَُّهــا ال
َ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن؛ ای کســانی  َو اتَُّقــوا اهللَّ
کــه ایمان آورده اید )در برابر مشــکات 
و هوســها( اســتقامت کنیــد و در برابر 
دشمنان )نیز( استقامت بخرج دهید و از 
مرزهای خود، مراقبــت بعمل آورید و از 

خدا بپرهیزید شاید رستگار شوید«.

خداونــد در این آیۀ شــریفه دســتور به 
اســتقامت در برابر دشمن میدهد،و ضمنا 
از این دستور )صابروا( استفاده میشود که 
هر قدر دشــمن بر استقامت خود بیفزاید 
مــا نیز باید بر پایداری و اســتقامت خود 

بیفزائیم.

»مرابطه« به معنی مراقبت از مرزها آمده 
به مســلمانان دستور  این جمله  اســت، 
آماده باش در برابر دشمن و مراقبت دائم 
از مرزها و ســرحدات کشورهای اسامی 
میدهد، تا هرگز گرفتار حمات غافلگیرانه 
اینکه»مرابطه«  نشــوند،خاصه  دشــمن 
معنی وســیعی دارد که هر گونه آمادگی 
برای دفــاع از خود و جامعه اســامی را 
شامل میشــود. لذا در فقه اسامی نیز در 
عنوان»مرابطه«  تحــت  بحثی  جهاد  باب 
یعنی آمادگی بــرای حفظ مرزها در برابر 
هجوم احتمالی دشــمن دیده میشود که 

احکام خاصی برای آن بیان شده است.

بی شــک این تعابیر قرآنی نشان می دهد 
که جهاد اســامی در اصل جنبه دفاعی 
دارد؛ از ایــن جهــت در تاریخ اســامی 
موردی را نمــی یابیم که کافران آمادگی 
زندگی مســالمت آمیز با مسلمین داشته 
باشند و اسام دست رد به سینه آنها زده 

باشد.

حتی دستور به جهاد بعد از مسأله هجرت 
صادر شــده که نشــان می دهد؛ اساس 
جهاد در اسام را »دفاع در برابر دشمن« 
تشــکیل می دهــد، چرا که مســلمانان 
ســیزده ســال تمام در برابرتمام آزارها و 
کارشــکنی ها و ضرب و جرح ها دست به 
اسلحه نبردند، شــاید دشمن بر سر عقل 

آید.

دلیــل عقلى؛ گوهر نهفتــه در فقه 
مقاومت

یکی از منابع اصلی دین اسام، دلیل عقل 
است،لذا فقه شیعه بر اســاس ادلّه اربعه 
بنا نهاده شده، که یکی از آنها دلیل عقل 

است.

 امامّیه، عقل را رســول باطن می شمرند 
و بــرای ادراکات قطعی عقل حجّیت قائل 
اســت؛ از این رو با حجّیــت حکم عقل و 
درک حســن و قبح به وســیله عقل می 
توانیم بســیاری از واجبات و محرمات را 
به دلیــل عقل ثابت کنیــم؛ مثًا تحریم 
ظلم ، غصب حقوق مردم، ســرقت، قتل 

نفــوس بی گناه، دروغ، غیبت، فســاد در 
ارض و مانند آن و همچنین مســأله لزوم 
شــکر منعم و رجحان کمک به نیازمندان 
و تشکیل حکومت صالحه و جهاد و دفاع 
از تمامیــت ارضی برای حفــظ امنّیت و 
احقاق حقوق و ماننــد آنها همه به حکم 

عقل ثابت و مسلّم است.

البتــه منظور از حجیــت دلیل عقلی این 
است که عقل به طور قطع و یقین چیزی 
را درک کند و دربــاره آن داوری نماید؛ 
مثًا اگر )فرضاً( هیــچ دلیلی در کتاب و 
ســّنت برای حرام بــودن ظلم و تجاوز به 
حقوق مردم نداشــتیم، ما به وسیله دلیل 
عقل این امور را تحریم می کردیم، و یقین 
داشتیم خداوندعالم و حکیم، این امور را 
برای ما حرام شــمرده، و هرگز راضی به 
انجام آنها نیســت، و این یک حّجت الهی 

بر ما است.

اینچنیــن اســت که نقش ُحســن و قبح 
عقلــی به خوبی  نمایان می شــود؛ یعنی 
کار عقلی که واقعیت را درک و تشخیص 
می دهد؛ عقل درک می کند ظلم و ستم 
و تجاوز سازگار با قوانین آفرینش و هدف 

زندگی و نظم اجتماع نیست .

لذا اگر دشــمن به مــا حمله کرد، و جان 
و مــال و نامــوس ما را هدف قــرار داد، 
مطابق حکم عقل و شــرع نباید ســکوت 
کرد بلکه کســی که مورد هجوم قرار می 
گیرد مطابق حکم دلیل عقلی حق دارد از 
خود دفاع کند؛ بر این اساس دلیل عقلی 
بر دفــاع از جان و مــال و ناموس تأکید 
می ورزد؛ و جالب این که غالب جنگهای 
اســامی نیز اینگونه  جنبه دفاعی داشته 
است. مســلمانان مّکه در ســالهای اّولّیه 
ظهور اســام تحت فشــار فراوان کّفار و 
مشرکان بودند، دشمنان به انحاء و اشکال 
مختلــف مســلمانان را آزار و اذیّــت می 
کردند. مســلمانان خدمت پیامبر رسیده، 
و از آن حضرت خواستند تا اجازه جنگ و 
مبارزه علیه دشــمنان و مشرکان را صادر 
کند. اّما پیامبر صلی اهلل علیه و آله آنها را 
دعوت به صبر کرد، تا این که مســلمانان 

مجبور به هجرت شدند. در مدینه خداوند 
به مســلمانانی که مورد ظلم و ستم قرار 
گرفته بودند اجازه داد از خود دفاع کنند.

 زیرا اســام جهاد را با اصــول صحیح و 
منطق عقل هماهنگ ساخته است وتمام 
قوانین آســمانی و بشــری به شخص یا 
جمعیتی که مورد هجوم واقع شــده حق 
مــی دهد بــرای دفاع از خویشــتن به پا 
خیزد و آنچه در قــدرت دارد به کار برد، 
و از هــر گونه اقدام منطقــی برای حفظ 

موجودیت خویش فروگذار نکند .

فقه مقاومت به مثابۀ سنت رسول اهلل 
و اهل بیت

ســّنت نیز به مانند کتاب؛ اجماع و عقل، 
راهنما و دلیلی است که به عنوان مصادر 
تشــریع یا دالیل حقوق اســام یا دالیل 
احکام شرعی معتبر است؛لذا وقتی دشمن 
جنگ را بر امت اسامی تحمیل می کند، 
یا آزادي های خداداد را از او می گیرد، یا 
می خواهد حقــوق او را پایمال کند، و یا 
ظالمی گلوی مظلومی را می فشارد فقیه 
بر مبنای روایات و دیگر منابع فقه شــیعه 
جهاد دفاعی را بر مسلمانان فرض خواهد 
کرد تا به یاری مظلوم بشــتابند، هر چند 

منجر به درگیری با قوم ظالم شود.

روایات متعــّددی در تحقق این مســأله 
دخالت دارد؛ به عنوان نمونه پیامبر گرامی 
اســام صلی اهلل علیه و آله فرمودند:»َمْن 
الِــِم کاَن َمعی فی  اَخــَذ لِلَْمْظُلوِم ِمَن الظَّ
الجّنۀ ُمصاِحباً؛ کسی که حّق مظلوم را از 
ظالم بگیرد )چه مظلوم مســلمان باشد، و 
چه غیر مسلمان( در بهشت با من خواهد 

بود«.،

در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسام 
صلــی اهلل علیــه و آله مــی خوانیم:»َمْن 
َسِمَع َرُجًا یُنادی یا لَلُْمْسلِمیْن َفلَْم یُِجْبُه 
َفلَْیَس بُِمْســلٍِم ؛ هر کس صدای مظلومی 
را بشنود که از مسلمانان کمک می طلبد، 

و به کمک او نشتابد مسلمان نیست«.،

امام علــی علیه الســام خطــاب به دو 
فرزند بزرگوارش امام حســن و حســین 
الِِم َخْصماً  علیهما الســام فرمود:»ُکونا لِظَّ

َولِلَْمْظُلوِم َعْوناً؛ دشمن ظالم و یار و کمک 
کار مظلوم باشید«.،

ایــن روایت نیز عام اســت و شــامل غیر 
مســلمانان نیز می شــود. بنابراین، طبق 
روایــت فوق هــر کس نــدای مظلومّیت 
مظلومی را بشنود، و استغاثه اش به گوش 
او برســد، و توانایی یاری رساندن به او را 
داشته باشد، و به یاریش نشتابد مسلمان 
نیست؛با این اوصاف دفاع از مظلوم وظیفه 
هر مسلمانی اســت؛ هر چند مظلوم غیر 

مسلمان باشد.

هم چنیــن کام نورانی پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیــه و آلــه( که خطاب بــه یارانش 
فرمود:»شــما جنگ را آغــاز نکنید، بلکه 
هر زمان دشمن جنگ را شروع کرد شما 
جوابــش را بدهید و اگر دســت از جنگ 
کشید شما هم دست بکشید«. خود دلیل 
بر این است که جنگ های اسامی جنبه 

دفاعی داشته است.

به راســتی آیــا اســام با ایــن معارف 
یا  ارزشــمندش جنــگ طلــب اســت، 
دنیاپرســتان و پول پرســتانی هم چون 
آمریــکا که بــوی پول در هر گوشــه ای 
از دنیا به مشــام آنها برســد حاضر است 
بــرای تصاحب پول، آن منطقه را به آتش 

بکشند و مردمش را آواره نمایند.

ســخن آخر:)دفاع از سوريه، عراق، 
جهاد  راستاى  در  يمن  و  فلســطین 

دفاعى است(

در خاتمه باید گفــت امروز نیز جمهوری 
اسامی ایران بر مبنای آموزه های اسام 
اصیل، سر جنگ با کسی ندارد، و تا جنگ 
بر او تحمیل نشــود با کســی پیکار نمی 
کند، ولی دفاع از مظلومان را جزء وظایف 
اصلی خویش می شــمرد، و فتنه گری و 
ایجاد رعب و وحشــت و تضییق و فشار و 
سلب آزادی از سوی دشمن را نوعی اعام 
جنگ می دانــد و خود را موّظف به دفاع 

می شمرد.

جهادی که به معنی خشونت و خونریزی 
و کشــتار و ویرانی و قتل و غارت نیست، 
بلکــه در حقیقت سیســتم دفاعی قوی و 

مســتحکمی اســت که همچون سیستم 
دفاعی طبیعی نهادینه شده در بدن تمام 
موجودات، زندگی بــدون آن امکان پذیر 
نیست و باعث جلوگیری از درگیري های 

نظامی و خشونت دشمن می گردد.

لذا اگر ملّت سرافراز ایران شعار حمایت از 
ملل مظلوم فلسطین، سوریه؛ عراق، یمن 
و دیگــر ملّتهای مظلوم را ســر می دهند 
جای تعّجب نیســت، چرا که به مضمون 
قرآن؛ روایات، عقل و اجماع علما و فقهای 

اسامی عمل می کند.

بر این اساس باید به ندای هر مظلومی در 
هر کجای جهان از آمریکا گرفته تا آفریقا 
و از اروپا گرفته تا آســیا و استرالیا لبیک 
گفت، و در حّد وســع و امکانات به یاری 
آنها شتافت، و آنان را از چنگال ستمگران 
و استثمارگران نجات داد، تا جرأت تکرار 

ظلم را نداشته باشند. 

تعّجب از بعضی دولت های اسامی است 
که بر خاف اســام، نه تنها از مسلمانان 
تحت ظلم و ســتم حمایت نمی کنند، و 
آنها را از چنگال قدرت های استکباری و 
تروریسم تکفیری نجات نمی دهند، بلکه 
با دشمنان آنها رابطه برقرار کرده، و برای 
برچیدن حکومت های مردمی دســت در 

دست آمریکا می گذارند.
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2يادداشت

شکوه فطرت در عید سعید فطر
 از منظر معظم له

حقیقت این اســت که همه مردم جهان 
برای خود روزهای شــادی خاصی دارند 
کــه آن را عیــد می نامنــد.در این میان 
ملت مسلمان در روز عید فطر بعد از یک 
ماه روزه داشــتن به فرمان خدا و عبادات 
روزانه و شــبانه و بر شیطان پیروز شدن، 
این پیروزی را جشــن می گیرند. که این 
مهم نشان می دهد آن عید بزرگ، سراسر 
از سرچشمه پایدار و تغییرناپذیر الهامات 
روحی و فطری دین جوشــیده و یک امر 
فطری است؛ حال شایســته است ابعاد و 
زوایی این مسأله مهم و راهبردی با توجه 
به کارکردهای مهم آن در عید سعید فطر 

به خوبی مورد واکاوی قرار گیرد . 

مفهوم فطرت

فطــرت یعنی این کــه انســان حقایّقی 
را بــدون هیچ گونه نیاز به اســتدالل؛ نه 
استدالل پیچیده و نه استدالل روشن؛ در 
می یابد، و به وضوح به آن می رسد و آن 
را پذیرا می شــود، مثًا هنگامی که یک 
شــاخه گل جالب و خوشــبو را می بیند 
اعتراف بــه زیبایی آن می کند، و در این 
ادراک هیچ نیازی به استدالل نمی بیند.
می گوید: پیدا است که زیبا است، نیازی 

به دلیل ندارد.

حال انســان هنگامی که به اعماق جانش 
نــگاه می کند، نور حق می بیند، ندایی با 
گوش دل می شــنود، ندایــی که او را به 
ســوی مبدأ علم و قــدرت بی نظیری در 
جهان هســتی دعوت می کند، مبدیی که 
کمــال مطلق و مطلق کمال اســت، و در 
این درک وجدانی درست همانند زیبایی 

گل خود را نیازمند به دلیلی نمی بیند.

آفرینش نخســتین،  لذا »فطرت « یعنی 
یعنی خلقت روح و جــان آمیخته با یک 
سلســله معلومات ضروری یعنی آنچه را 

انسان در خود می یابد، و نیاز به فراگیری 
در مــورد آن ندارد؛یعنــی درک و دیدی 
که در عمق جان انســان قــرار دارد و از 
آن الهــام مــی گیرد. به هر حــال بدون 
شــک یکی از منابع الهام بخش معرفت و 
شناخت حقایق همین منبع است که گاه 

از آن تعبیر به »قلب« نیز می شود.

عید سعید  در  فطرت  معنايى  گسترۀ 
فطر

لغویون در  بــه عقیده برخــی  »فطرت« 
اصل به معنای شکافتن است. و به عقیده 
بعضــی دیگر به معنای شــکافتن از طول 
اســت، ســپس به معنای آفرینش خلقت 
به کار رفته، گویی پرده عدم شکافته می 

شود وموجودات بیرون می آیند.

 »فِطر« نیز  به معنی افطار کردن و ترک 
روزه اســت، گوئی روزه شکافته می شود 
و »فِْطَرت« به معنی خلــق نیز از همین 
ماّده گرفته شــده اســت.لذا به شکستن 
روزه »افطار« گفته می شود به خاطر این 
کــه با خوردن غذا و مانند آن، گوئی روزه 
که یک امر مستمر،متصل و ممتد است به 

این وسیله از هم شکافته می شود.

حال»عیــد« در لغت از مــاّده »عود« به 
معنای بازگشت اســت، و لذا به روزهایی 
که مشــکاتی از قوم و جمعیتی بر طرف 
می شود و بازگشت به پیروزی ها و راحتی 
های نخستین می کند، »عید« گفته می 
شــود، و در اعیاد اســامی به مناســبت 
ایــن که در پرتو اطاعــت یک ماه مبارک 
رمضان، صفا و پاکی فطری نخســتین به 
روح و جان باز می گردد، و آلودگی ها که 
بر خاف فطرت اســت، از میان می رود، 

»عید« گفته شده است.

نداى پاک فطرت در جشن خودسازى 
عید سعید فطر

همان گونــه که در درون بــذر گل ها و 
گیاهان اســتعدادهایی نهفته اســت، در 
درون وجــود آدمی و اعماق روح و فطرت 
او نیــز همه گونــه اســتعدادهای عالی 
نهفته شــده اســت که اگر انسان خود را 
تحت تربیت مربیان الهی که باغبان های 
باغســتان جهان انســانیتند قرار دهد، به 
سرعت پرورش می یابد و آن استعدادهای 

خداداد آشکار می شود.

لذا نقش فطرت در تربیت نفوس انســانی 
غیر قابل انکار اســت، زیرا تــا واعظی از 
درون نباشد و انصاف و حق جویی و حق 
طلبی بر روح انسان حاکم نگردد، از واعظ 
های برون، کاری ســاخته نیست. در این 
میان واعظ درون نیز از طریق خودسازی 
و تربیت های اختیاری انســان نسبت به 

خویشتن پرورش می یابد.

بر این اســاس روز عید فطر روز بســیار 
مهّمی برای مســلمانان است؛ زیرا پس از 
یک ماه روزه و تهّجد و عبادت، برای گرفتن 
پاداش الهی آماده می شوند. پاداش برای 
کســانی که در ماه مبارک رمضان تنها به 
روزه گرفتن اکتفــا نکردند، اگر چه روزه 
یکی از عبادت های مهّم اســامی ویکی 
از بهترین روش های خودسازی و تهذیب 
نفس اســت. لیکن در کنار آن از گناهان 
اجتناب نموده و با خودسازی و مراقبت و 
دوری از آلودگی هــا، جان خویش را در 
معرض وزش نفحــات رحمانی و عنایات 

ویژه سبحانی قرار دادند.

عیــد ســعید فطر؛ تجلــى فطرت 
توحیدى

پایه و اســاس در فطرت انســان، توحید 

و خداپرستی اســت، و شرک امر عارضی 
اســت؛، لذا هرگاه انســان به زوایای قلب 
خود و اعماق روح خود پی ببرد، نور الهی 
و توحید که در درون فطرت اوست، بر او 
آشکار می شــود، و از »معرفۀ الّنفس« به 
»معرفۀ اهلّل« می رسد، بی آن که نیازی به 
دلیل و استدالل داشته باشد.اینگونه است 
 ِ که در قرآن کریم می خوانیم: »فِْطَرَۀ اهللَّ
الَّتی َفَطــَر الّناَس َعلَْیهــا ال تَْبدیَل لَِخلِْق 
ِ ذلِــکَ الّدیُن الَْقیُِّم َولِکــنَّ اْکَثَر الّناِس  اهللَّ
ال یَْعلَُموَن؛ ایــن )آیین خالص پروردگار( 
سرشتی است که خداوند همه انسان ها را 
بر آن آفریده، هیچ دگرگونی در آفرینش 
الهی نیســت )و این فطرت در همه انسان 
ها ثابت است( این است آیین استوار، ولی 

اکثر مردم نمی دانند«.،

در این میان آداب و رسوم خرافی، تربیت 
های ناصحیح، تلقینات و تعلیمات ســوء، 
پــرده های غفلتی هســتند که یکی پس 
از دیگــری مانع از ظهــور فطرت آدمی 
می شــوند، البتــه هر زمــان عاملی پیدا 
شود که انســان را از نظرعقیده و عمل از 
اصل توحید منحرف ســازد، باید به سوی 
خداونــد بازگردد، و هر قدر این امر تکرار 
شود، مانعی ندارد، زیرا سرانجام پایه های 
فطرت آن چنــان محکم و موانع و دوافع 
آن چنان سســت و بی اثــر گردد، که به 
طور مداوم در جبهــه توحید قرار خواهد 

گرفت.

از آن جهت که سرنوشــت انسان بر مدار 
توحید است، و از سوی دیگر فطرتش او را 
دعوت به شــکر منعم و معرفت و شناخت 
او می کند موضوعــی مهم که در فطرت 
انسان ها به ودیعت نهاده شده، راه گشای 

راه توحید و خداشناسی است

از ســوی دیگر ماه رمضان »شهر اهللَّ ؛ماه 
خدا« اســت لــذا ماه مبــارک رمضان از 
جمله گوهرهای بسیار با ارزشی است که 
بهره گیری صحیح از آن مرهون شناخت 
و معرفت توحیدی اســت در این بین آثار 
و برکات  بر پاداشتن نماز که آیین اسام 
اســت، و زکوۀ که فریضه واجبه است، و 

روزه ماه رمضان که ســپری است در برابر 
گنــاه؛ همه و همه مبیــن اهمیت فطرت 
توحیدی انســان اســت کــه در روز عید 

سعید فطر به منصۀ ظهور می رسد.

عید فطــر؛ پاداش عبوديت و اطاعت 
در سايۀ  فطرت

از جملــه پیمان هــای الهی از انســان؛ 
عهدهای فطری و پیمان هایی اســت که 
بــه مقتضای فطرت از انســان گرفته می 
شــود همانند فطرت توحید و عشــق به 
حق؛ عهدی که خداوند به حکم آفرینش 
و فطــرت از همــه بندگان خــود گرفته 
اســت و هنگامی که به آنها عقل و هوش 
و اســتعداد داد مفهومش این است که از 
آنها پیمان گرفته، چشم و گوش باز کنند، 
حقایق را ببینند و بشــنوند و در برابر آن 

تسلیم گردند.

لذا در کام وحی می خوانیم:»َو ال تَتَِّبُعوا 
َُّه لَُکْم َعــُدوٌّ ُمِبیٌن ؛  ــْیطاِن إِن ُخُطواِت الشَّ
از گام های شــیطان پیروی نکنید که او 
برای شما دشمن آشکاری است«! این آیۀ 
شــریفه ناظر بر عهد و پیمان فطری است 
کــه در عالم»تکوین« و بــه زبان اعطای 
عقل به انســان گرفته شده است، چرا که 
دالئل عقلی به روشــنی گواهی می دهد 
انســان نباید فرمان کسی را اطاعت کند 
که از روز نخست کمر به دشمنی او بسته 
او را از بهشــت بیرون کرده و سوگند به 

اغوای فرزندانش خورده است.

از ایــن جهــت این نکتــه قابــل توجه 
اســت که»عبادت« در جملــه»ال تعبدوا 
الشــیطان« به معنی» اطاعت« است، زیرا 
عبادت همیشه به معنی پرستش و رکوع 
و ســجود نمی آید، بلکه یکی از اشــکال 
آن همــان اطاعــت کردن اســت، چنان 
کــه در فراز قرآنی دیگر مــی خوانیم که 
فرعون و اطرافیانش بعد از مبعوث شــدن 
موســی علیه السام و هارون علیه السام 
گفتند:»أَ نُْؤِمُن لَِبَشَریِْن ِمْثلِنا َو َقْوُمُهما لَنا 
عابُِدوَن ؛ آیا ما به دو انســانی که همانند 
ما هستند ایمان بیاوریم، در حالی که قوم 

آنها عبادت و اطاعت ما می کردند«؟! 

و یا در روایتی از امام صادق علیه الســام 
می خوانیم:»من اطــاع رجا فی معصیۀ 
فقد عبده؛ کسی که انسانی را در معصیت 
پروردگار اطاعت کند او را پرستش کرده 

است«،

آری بــا توجه به سرشــت و فطرت الهی 
همه انسان ها بر توحید، و انحصار اطاعت 
بــرای ذات پــاک پروردگار، ایــن پیمان 
فطری از انسان گرفته شده است و به این 
ترتیب نه بــا یک زبان که با چندین زبان 
این توصیه الهــی تحقق یافته و این عهد 

و پیمان سرنوشت ساز امضا شده است. 

انگیزه اصلی این امر نیز همان مسئله شکر 
منعم است، زیرا انسان خود را غرق نعمت 
هایی می بیند و چون که شــکر بخشنده 
نعمت در فطرت آدمی نهفته است، به فکر 
بخشــنده نعمت می افتد، به سراغ او می 
رود تا او را بشناسد و همین امر می تواند 

سبب اطاعت او و ترک عصیانش شود.

جالب این که در اســام، اعیاد به دنبال 
اطاعت اوامر مهــم الهی قرار دارد.در عید 
فطر، ملت مسلمان جشن اطاعت از فرمان 
حق را جشــن مــی گیرد؛ بدیــن ترتیب 
جشن و شــادمانی به دنبال یک ماه روزه 
مــاه مبارک رمضان ، در حقیقت جشــن 
پیروزی بر هوای نفس، و جشــن اطاعت 

فرمان خداست.

 بنابراین چنین روزی تنها عید کســانی 
است که در انجام این فریضه بزرگ الهی 
و درک فلســفه نهایی آن پیروز شده اند، 
ولی برای روسیاهانی که پاس احترام این 
ماه با عظمــت و برنامه تعلیــم و تربیت 
آن را نگاه نداشــتند چیزی جز روز عزا و 

شرمساری نیست.

زیراکسانی که در طول ماه مبارک رمضان 
عواطــف فطری خود را زنــده کرده و در 
راســتای ارتباط با پروردگار و برپاداشتن 
نمــاز و روزه و دیگر اعمال در ماه رمضان 
تــاش کردنــد، مســتحق پــاداش نزد 
پروردگار خواهنــد بود و در هر دو جهان 
از نتیجــه عمل نیک خــود بهره مند می 

شوند.
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امام باقــر علیه الســام از رســول خدا 
صلی اهلل علیه و آله نقل کرده اســت که 
آن حضرت فرمــود: هنگامی که روز اّول 
شّوال فرا می رســد، منادی ندا می دهد: 
ای مؤمنان بــرای دریافت جوائز و پاداش 
های خود بشتابید! آنگاه امام علیه السام 
فرمود: جایزه های خداونــد مانند جایزه 
های پادشــاهان نیســت )یعنی جایزه او 
بســیار بزرگ و معنوی و قبولی طاعات و 

رضوان الهی است(.

در فرازی تاریخی می خوانیم در یک روز 
عید فطر امام حســن علیه السام گروهی 
را دیــد که بازی می کنند و )بیهوده( می 
خندند امام علیه السام به یارانش فرمود: 
خداوند مــاه رمضان را وســیله آزمایش 
خلق خود قرار داده که از طریق اطاعتش 
برای رســیدن به بهشــت و رضایت او از 
یکدیگر پیشــی گیرند. جمعی به سرعت 
در آن شــتافتند و به مقصد رســیدند و 
گروهــی تخلف کردند و گرفتار خســران 
شدند. بســیار مایه تعجب است از کسی 
که در این روز بیهوده می خندد و به بازی 
مشغول است؛ روزی که نیکوکاران پاداش 
داده مــی شــوند و مقصــران ناامید می 
گردند. به خدا ســوگند اگر پرده ها کنار 
رود نیکوکاران به اعمال نیکشــان سرگرم 

خواهند بود و بدکاران به بدی هایشان.

زکات فطره؛ شــکوفایی فطرت انسانی در 
کاهش آسیب های اقتصادی و اجتماعی

بی تردید بشــر دارای طبیعت اجتماعی 
بــوده و بدون اجتماع نمــی تواند زندگی 
کنــد. بنابرایــن طبــق غریــزه فطری و 
احساســات درونــی خــود، بــه زندگی 
اجتماعی تــن در می دهد. آن قســمت 
از مســائل اخاقی و شــؤون اجتماعی و 
قوانین مدنی و جزایی که از اصول فطری 
و غرایز ثابت انسانی مایه می گیرد و طبعاً 
در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، 
قوانین مربوط به آن، در اسام نیز ثابت و 
ال یتغّیر می باشند که جزئّیات آن در فقه 

اسامی پیش بینی شده است.

درایــن میان ادای زکات کــه فریضه ای 
واجب اســت، وصدقه پنهانــی که کّفاره 
گناهان اســت و صدقه آشکار که از مرگ 
های بد پیشــگیری می کنــد و خدمت 
به خلق که از لغزش ها و شکســت های 
خّفت بــار جلوگیری می کند همه و همه 

هماهنگ با فطرت انسانی است.

بدیهی اســت زکات )توجه بــه خلق ( از 
اصول ثابت و پا بر جای همه ادیان است، 
بلکه می توان گفت: این مســأله در متن 

فطــرت آدمی قرار دارد.بنا بر این ریشــه 
این دستور به صورت کلی در اعماق همه 
فطرت ها جای دارد، لذا در متن تعلیمات 
همه انبیای پیشــین و پیامبر اسام صلی 
اهلل علیه و آله نیز قرار گرفته اســت.زیرا 
روح اجتماعــی و مدنیت انســان او را به 

سوی کمک محرومان فرا می خواند.

این حکم بعد از آن که ثابت و محّقق شد، 
در بــر دارنده مصالح فراوانی اســت که با 
توّجه به مصالح، نافع و پســندیده است، 
نه این که ضار و ناپســند باشد. و آن چه 
در ابتدا به نظر ما ضرر دیده می شود، به 
جهت نا آگاهی ما به مصالح و منافع زکات 
است، وگرنه کســی که به فوائد خمس و 
زکات و دیات و ... آگاه اســت آن ها را به 
جهــت مصالحی که دارند به حکم بدیهی 

عقل و فطرت ، الزم می داند.

ذکر »صلــوۀ« و »زکات« در کنار هم در 
آیات فراوانــی از قرآن کریم نشــان می 
دهد که در بافت حکومت اســامی توّجه 
به خالق )نمــاز( و توّجه به خلق )زکات( 
همچون »تار« و »پود« یک پارچه، الزم و 

ملزوم یکدیگرند.

توّجه بــه این نکتــه که ســرباز زدن از 
پرداخت زکات در برابر حکومت اســامی 

در حکــم قیام بر ضــد حکومت و خروج 
از صفوف مســلمین محسوب می گردد، و 
حتی می توان بر ضد چنین کسانی دست 
به مبارزه مســلحانه زد، موضــوع پیوند 
حکومت اســامی را با مسائل اقتصادی و 

اجتماعی را روشن تر می سازد.

با این تفاسیر باید اذعان نمود زکات فطره 
که گاهی از آن به »زکات بدن« نیز تعبیر 
می شود در حقیقت یک نوع مالیات سرانه 
اســت که به نفع فقرا گرفته می شــود، 
مسلمانان پس از یک ماه روزه داشتن که 
آن خود درســی از نوع دوستی و توجه به 
حال مســتمندان اجتماع است، یک قدم 
عملی در این راه برداشــته و تقریباً مقدار 
خوراک یکی دو روز خود را به مستمندان 
می دهند، این کار گرچه به ظاهر کوچک 
اســت ولی اگر یک حســاب دقیق درباره 
کســانی که تمکن مالی بــرای پرداخت 
زکات فطره دارنــد بنماییم خواهیم دید 
که مقــدار قابل توجهی از نیازمندي های 
محرومــان اجتماع در صورت عمل به این 

دستور تأمین خواهد شد

هم چنین زکات فطره واجب مؤّکد اســت 
و شــرط قبولی روزه ماه رمضان است، و 
خداوند نیز در قــرآن آن را مقّدم بر نماز 
)عید( شمرده اســت و می فرماید: »»َقْد 

ِِّه َفَصلّی  اْفلَــَح َمْن تََزّکــی َو َذَکَر اْســَم َرب
؛بــه یقین آن کس کــه زکات دهد و یاد 
پروردگارش را کند ســپس نماز بخواند، 

رستگار است!«.،

لــذا آنها که عواطف فطــری خود را زنده 
کرده و عــاوه بر ارتباط با پــروردگار و 
برپاداشتن نماز، با پرداخت زکات به ویژه 
زکات فطره به کمک و حمایت نیازمندان 
می شــتابند و از ایــن راه از تراکم ثروت 
و به وجود آمــدن اختافات طبقاتی و به 
دنبال آن هزار گونه جنایت جلوگیری می 
کننــد پاداش خود را در روز عید ســعید 
فطر نزد پروردگار دریافت خواهند کرد و 
در هر دو جهان از نتیجه عمل نیک خود 

بهره مند می شوند.

ســخن آخر:)عید فطر روز بازگشت 
انسان به فطرت حقیقى خويش است(

در خاتمه باید گوشــزد نمود، پس از یک 
مــاه روزه داری، قلب انســان پاک و روح 
نورانی شــده بنابراین باید سعی کرد این 
نورانیت را در همه ایام ســال حفظ کرد؛ 
و از آنجا که عید از واژه بازگشــت گرفته 
شــده و فطرت همه انســان ها نیز پاک 
اســت بنابراین در عید فطــر به حقیقت 
فطرت خود بازگشــته ایم؛ اگر در روایتی 

که از مولی علی علیه السام می خوانیم: 
و کل یــوم ال یعصی اهللَّ فیه فهو یوم عید؛ 
هر روز که در آن معصیت خدا نشــود روز 
عید اســت« نیز اشــاره به همین موضوع 
اســت، زیرا روز ترک گناه روز پیروزی و 
پاکی و بازگشت به فطرت نخستین است.

به هر حال انســانی که طالب بازگشت به 
فطــرت پاک و زالل اّولّیه خویش اســت، 
باید جسم و جانش را از رذائل اخاقی، و 
اموری که مزاحم سعادت اوست، پاکسازی 
کند؛ باید مراقــب بود  محیط های آلوده 
فطرت پاک انســان را آلوده می کنند در 
حالی که ماه رمضان همچون تصیفه خانه 
ای است که روح آدمی را پاالیش می کند 
و عید فطر را نیز به همین دلیل جشــن 

می گیریم.
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1پرونده ويژه

بحران تورم و بررسی ابعاد و مسائل آن
 از منظر معظم له 

»تورم« پدیده ناخوشــایندی است که اکثر 
کشــورهای جهان از جمله ایران به نسبت 
های مختلف از آن رنــج می برند و یکی از 
عوامل مهم نابســامانی در کشورها به شمار 

می آید.

حال در شــرایطی قرار داریم که مشکات 
اقتصادی فشــار زیادی به مــردم وارد کرده 
اســت، در این میان مشکاتی از قبیل تورم 
و گرانی ؛ مردم را به شــدت در  تنگنا قرار 

داده است.

لذا گایه های مردمی درباره تورم و وضعیت 
معیشت در قالب نامه های فراوان به دفتر ما 
ارسال می شود، به نحوی که روزانه بیش از 
دو هزار نامــه و پیامک از مردم دریافت می 
شود، که اکثر آن ها از وضع موجود کشور ابزار 

گایه و شکایت دارند. 

اینجانب نیز ورای آمارهایی که گاه و بی گاه 
به مردم ارائه می شود ،به نامه های ارسالی که 
به صورت روزانه از طریق مردم به دســت ما 
میرســد  نگاه می کنم؛ به عنوان  در برخی 
از این نامه ها برخی از کســانی که بیمارانی 
خاص در خانواده خــود دارند، ابراز گایه و 
شــکایت می کنند که چرا باید برای تزریق 
یک آمپول بیش از چند صدهزار هزار تومان 

هزینه پرداخت کنیم؟ 

لــذا مردم تقاضاهایی از ما و دولت دارند و از 
ما می خواهند که مسائل و مشکات بحران 

تورم  را منتقل و بیان کنیم.

تورم غوغا مى كند

امروز مشــکل تورم و گرانی در جامعه غوغا 
می کند، تورمی که شمشــیر تیز و برنده اي 
اســت که لبه آن متوجه مســتضعیفین و 
محرومین جامعه اســت؛ توّرمی که با رکود 
توأم است، و بر آمار بیکاری روز به روز افزوده 
است، و ســکون جامعه را خسته و دل زده 

کرده اســت، و درســت در همین اوضاع و 
احوال کسانی با استفاده از رانت ها، یک شبه 

به ثروت های بادآورده رسیده اند.

از ســوی دیگر تورم کشنده به نوبۀ خود هر 
گونه ســرمایه گذاری بخش خصوصی را در 
هاله ای از ابهام قرار داده اســت و این خود 
عامل بیــکاری و تورم و بــاال رفتن مصرف 
است؛و اینچنین گســترش بیماری رکود و 
تــورم اقتصادی به دو قطبی شــدن جامعه 

منجر شده است.

هــم چنین نقدینگی های مردم به شــدت 
دچار رکود شــده اســت و در نتیجه تورم و 
فســاد را به همراه داشته است که در نهایت 
پیامدهــای آن جامعه را فراگرفته و ســبب 
تضعیف ســاختارهای اقتصادی کشور شده 
است؛ لذا مســووالن نباید ساده از کنا ر آن 
بگذرند، باید فکری کنند تا مشکات مردم 

کم شود.

له شدن اقشار ضعیف و كم درآمد زير 
چرخ دنده ركود و تورم

بی شــک اجرای برنامه ها بر اساس عدالت 
نیازمند کاهش فشــار به اقشار آسیب پذیر 
اســت، زیرا تورم به قشر آسیب پذیر جامعه 

فشار می آورد.

در این زمینه باید گفت تورم دو اثر نا مطلوب 
دارد، نخست این که ثروت مندان را غنی تر 
می کنــد و دوم نیازمندان را محتاج تر می 
کند. لذا بار تورم بر دوش اقشار ضعیف و کم 
درآمد و کارمندان و کارگران است نه ثروت 

مندان.

تأسف آور اســت که تورم غیر قابل تحملی 
بر مردم و جامعه تحمیل شــده است تورم 
باعث شــده است بســیاری از مردم از نظر 
معیشت با مشکل مواجه شوند. در حالی که 
همه قشرها، به ویژه محرومان باید از حداقل 

زندگی آبرومندانه برخوردار باشــند. و نباید 
بیش از این آســیب ببینند؛ بلکه دولت باید 
یارانه حقوق بگیــران و افراد نیازمند را زیاد 

کند تا تورم موجود برای آنها جبران شود

متاسفانه خبر رسانی کافی نیز در این زمینه 
وجود ندارد حال آنکه صدا و سیما نیز در این 

راستا مسؤولیت مهمی دارد.

مردم از گرانى رنج مى برند

از جمله بحرانها، که به مراحل ســخت تر و 
ترســناک تر از بحرانهای سیاسی و نظامی 
عصر ماست، بحران گرانی است که نیازی به 
ذکر نمونه های آن نیســت. چرا که شما هر 
روز بــا آن رو به رو بوده و از آن رنج می برید 
و بر همگان الزم است برای حّل آن اندیشه 

ای کنند.

هرج و مــرج و بحران های اجتماعی عمدتاً 
بــه همین پدیده بر می گــردد، زیرا زنجیر 
گرانی که بر دست و پای مردم گذارده شده ، 
آنها را از فعالیت های ثمر بخش اجتماعی و 

فرهنگی مأیوس می کند.

آری کشور از این موضوع رنج مي برد لذا باید 
اقتصاددانان کشور و مسووالن براي اقتصاد، 
فکر اساســي کنند تا مردم خسته و ناامید 

نشوند و اقشار آسیب پذیر در رنج نباشند.

دولت چشم بر واقعیت ها نبندد

دولت باید بسیار مراقب باشد، مسؤوالن باید 
با برنامه ریزی مناســب و اصولی شاخ های 
غول تورم را بشــکنند در غیــر این صورت 

مشکل خواهیم داشت.

بی تردید  با پنهان کردن مشکات اقتصادی 
مشکلی در کشــور حل نمی شود بلکه باید 
وضعیت موجود اقتصادی برای مردم تبیین 

شود.  

پنهان کردن مشــکات اقتصادی کشــور 

در برهه کنونی شــاید به منزله حل مرحله 
حساس اقتصادی کشور به شمار رود ولی با 
گذشت زمان این مشکات ممکن است سر 
باز زده و به مشــکل اساسی الینحل تبدیل 

شود.

لذا باید با شفاف سازی برای مردم و با منطق 
مشکات اقتصادی کشور را برطرف کرد البته 
وجود تحریم ها بر علیه کشور هر چند بخشی 
از دالیل به وجود آمدن این موضوع شده ولی 

این امر تمام دالیل را شامل نمی شود.

بر این اســاس دولتمردان بــه جای برخی 
مســائل، به مشــکات مردم در رفع تورم و 
گرانی و اجاره های سنگین بیشتر رسیدگی 
کنند و چشــم را بر واقعیــت های جامعه 

نبندند.

دود گرانى دالر در چشم مردم

باید دانست مســأله توّرم در عصر ما با این 
شّدت و وسعت ؛ زاییده پولهای کاغذی است.

حال چندی اســت که بازار برخی از کاالها 
دچار التهاب است و همواره بر قیمت کاالها 
افزوده می شود و در این بین نرخ تورم برخی 
کاالها مانند ارز و سکه بیشتر است، برخی از 
افراد که سابقه ای در این کسب ها نداشتند 
هم وارد این صنف شده تا به درآمدی برسند. 
برخی هم به ســودهای کانی رسیدند، در 
صورتی که هرگونــه درآمدی که از راه های 
نامشروع کسب گردد حرام است و بر همگان 
الزم اســت از آنچه که موجب بدتر شــدن 

اوضاع اقتصادی می گردد پرهیز نمایند.

مســأله گرانی بی ســابقه ارز و سکه سبب 
نگرانی بســیاری از دســت اندرکاران امور 
اقتصادی و گرانی بسیاری از اجناس شده و 
دود آن در چشم قشر مستضعف می رود. لذا 
باید کمک کرد و به مسؤوالن مشورت داد که 
از این مرحله نگران کننده به سامت بگذرند

به  ارز  تشديد تورم در سايۀ تخصیص 
واردات كاالهاى لوكس

از سوی دیگر، ریشه گراني را باید  در اقتصاد 
حبابی و اقتصاد مصرفی جســتجو کرد ؛ به 
طــوري که واردت کننــدگان کاالهای غیر 
اساســی با کمک دالرهاي دولتي، اجناس 

خود را وارد مي کنند و اینچنین تیشــه به 
ریشۀ اقتصاد کشور می زنند.

لذا سوءمدیریت ها و بی انصافی  برخی تجار ، 
ریشه تورم در کشور است؛ متأسفانه برخی ها 
بــا ارز مرجــع اجناس لوکــس وارد کردند 
و حتی بــه ارز آزاد به مــردم فروختند! در 
حالی که چنین درآمد هایی کسب حرام است 
و موجبات تضعیف اقتصاد تولیدی کشــور 
خواهد شــد؛ لذا باید آموزش های فرهنگی 
الزم از طریق رسانه ها و حوزه های علمیه در 
این راستا انجام گیرد تا چنین بی انصافی هایی 

در حق ملت صورت نگیرد.

تک رقمى شدن نرخ تورم و سفره هاى 
خالى

تأسف آور است که گزارشهای مقامات رسمی 
در زمینه نرخ تورم آمیخته با مسائل سیاسی 
است که آن را کمتر از میزان واقعی نشان می 
دهند!لذا آنچه در خصوص کاهش آمار تورم 
آن بیان می شــود از سوی مردم قابل لمس 
نیست و مردم آن را در زندگی خود احساس 
نمی کنند. بلکه آنچه در جامعه ملموس است 

بیش از آن است.

لذا خطــاب به رییس محتــرم جمهور می 
گوئیم؛ شــما وعده هــای خوبی بــه مردم 
داده اید، ان شاءاهلل این وعده ها انجام می شود. 
ما آمارهای اقتصادی ارائه شده را زیر سؤال 
نمی بریم)چه راجع به تــورم و چه افزایش 
رشد و...( ولی مردم می خواهند اثر و نتیجه 
این آمارها را در زندگیشــان ببینند و لمس 

کنند.

لیکن تأمل بر انگیز اســت که گاهی دولت 
برخــی از چیز ها را بی ســرو صــدا افزایش 
می دهد و گران می کند ؛ افزایش نرخ برخی 
از خدمــات همانند گاز، اعمال ارزش افزوده 
بر کاال ها و افزایش جهشــی نــرخ هواپیما؛ 
مایحتاج اصلی مــردم از قبیل مواد غذایی، 
پوشاک، مسکن، وسائل اولیه زندگی و دارو 
کــه در پاره ای موارد 5۰ درصد و برخی نیز 

۱۰۰ درصد افزایش قیمت یافته است.

به عنوان نمونه قیمت هزینه مرســوله های 
خارج از کشور ده برابر شده است و باید برای 
این مســأله فکری کرد زیرا الزم است مرتبا 

کتاب های دینی به خارج کشور ارسال گردد.

 همه این موارد بیانگر این مســأله است که 
وقتــی دولت اعام می کند که تــورم از دو 
رقمی به تک رقمی رسیده است مردم باید 
آن را لمس کنند؛ لذا دولت باید تاش داشته 
باشد تا با مردم صادق باشد و صادقانه رفتار 

کندتا مردم نیز با دولت همراهی کنند.

بانک ها؛ ابزار تشديد تورم

روزی نیست که از سوی مردم برای من نامه 
نیاید و از سود بانک  ها شکایت نداشته باشند، 
باید جلو این بانک  های افسار گسیخته گرفته 

شود.

به راستی اگر تورم تک رقمی است سود بانکی 
هم باید زیر ۱۰ درصد باشد، تا ورشکستگی 
در کشــور زیاد نشــود. این نوع از بانکداری 
مناسب ما نیســت که هنوز نتوانستیم پس 
از ۳7 ســال از انقاب اسامی آن را اصاح 

نماییم.

زیرا یکی از عوامل تورم، بانکداری ناســالم 
اســت و اگر بانکداری سالم شــود، تورم به 

مقدار زیادی افت کرده و پایین خواهد آمد.

بنابراین اقتصاد کشورمان به جایی نمی رسد 
مگر اینکه معضــات مربوط به بانک ها حل 
شود، رئیس جمهور اخیرا اعام کرد که تورم 
در کشورمان تک رقمی شده است، اما باید 
دانســت تا معضات مربوط به بانک ها حل 
نشود، آثار کاهش نرخ تورم در زندگی مردم 

احساس نمی شود. 

در تبیین این مهم گاهی افرادی سرمایه دارند 
ولی قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در 
اینجا بانک اسامی سرمایه چنین افرادی را 
می گیرد و با آن طبق عقود شرعیه کار می 
کند، در کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، 
دامداری و تجاری سرمایه گذاری می نماید 
و سود ســرمایه گذاری را طبق توافق بعمل 
آمده تقسیم می کند و سهمی برای سرمایه 

گذار قرار می دهد.

اینجاســت که باز بانک های ربوی از بانک 
های اسامی جدا می شوند؛ بانک های غیر 
اسامی از یک طرف ســپرده های مردم را 
قبول می کنند و سودی به شکل ربا به آنها 
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می پردازند و از طرف دیگر همین ســپرده 
ها را بــه دیگران واگذار می کنند و ســود 
بیشتری به عنوان ربا دریافت می کنند، که 
این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام 

مضاعف است.

ولی بانک های اســامی با این ســپرده ها، 
طبق عقود شرعیه قرارداد می بندند و وارد 
کارهای تولیدی می شوند و سود حاصله را 
طبق توافق قبلی تقسیم 

مــی کنند و در واقع در اینجا ســه خدمت 
انجام می گیرد: صاحب ســرمایه از سرمایه 
اش استفاده می برد.بانک هم در این معامله 
ســودی می برد و در نهایت نقدینگی های 
مردم از رکورد خــارج و عوارض رکورد پول 
که تورم و فسادمی باشد حاصل نمی شود و 
در مجموع حرکت خوبی به سود جامعه به 
وجود می آید و سبب شکوفایی اقتصادی می 

شود مشروط بر این که درست عمل شود.

بخشنامه و دســتورالعمل هاي دولتي 
؛بیراهه مهار تورم در ايران

شــکی نیســت که 

باید تورم را مهار کرد، لیکن نه با بخشــنامه 
و دستور العمل های دولتی؛لذا مشکل گراني 
با اقداماتی هم چون فـــرستادن بازرس بـه 
بازار ها حـــل نمي شــود گرچه اصل مساله 
مطلوب اســت، ولي حال مشکات مردم 
نیســت، زیرا گراني هاي موجود ریشه هاي 
زیادي دارد و باید ریشــه هــا را پیدا کرد و 
دولت باید برای این مســاله برنامه ریزی و 
تدبیر کند تا مسائل و مشکات اقتصادي به 

طور مبنایی  رفع گردد.

دولت فكرى به حال گرانى كند

وظیفه داریم مشکات اقتصادی مردم را به 
دولت منتقل کنیم و از دولت بخواهیم آن ها 
را برطرف سازد،روشن است که مهار 
تورم یا تصمیم گیری 
از  کان  هــای 
عهــده بــازار خارج 
اســت، بلکه در این امور تنها 
دولت می توانــد و باید تصمیم بگیرد و 
در ارتبــاط با هر یک از اینهــا و میزان آنها 
سیاستگذاری مناسب داشته باشد تا بتواند 
قیمت هــا را کنترل کند و از تورم و 

رکود پیش گیری نماید.

از این جهت دولت نباید اجازه دهد اقشــار 
کم درآمد زیر چرخ های تورم له شوند؛بلکه 
باید به فکر طبقات نیازمند باشد، دولت باید 

فکری به حال گرانی ها بکند.

البته اینگونه نیســت این که تنها عده کمی 
برای این مســائل فکر و برنامه ریزی کنند 
، بلکه در چنین شرایطی مغزهای متفکر و 
صاحبان فکر و ایده در عرصه اقتصاد کاری 
کنند که تورم فشار روی مردم به ویژه روی 

اقشار ضعیف نیاورد.

از سوی دیگر بر مســئولین فرض است به 
جای برگــزاری همایش های بی خاصیت، با 
برگزاری نشست های کاربردی و کارشناسانه، 
راه های کنترل تورم و مشــکات مردم را با 
برنامه ریزي هاي دقیق حل نمایند تا مردم 
راضي باشند، چرا که رضایت مردم، رضایت 
خدا است و نارضایتي آنان، نارضایتي خدا را 

به همراه خواهد داشت.

لــذا دولت و مجلس وظیفــه دارند با وضع 
مقّررات حســاب شده بکوشند تا ثبات بازار 
را حفظ و از نوســانات زیانبار پیش 

گیری کنند.

امیدواریم دولت و مجلس و دیگر افراد دست 
به دست هم دهند و قشر نیازمند را از زیر بار 
تورم نجات دهند؛ ما هم برای موفقیت شان 
دعا می کنیم. ما این مسائل را بیان می کنیم 

تا ان شاءاهلل عمل کنند.

مهمترين  روحانى؛  آخر:)جناب  سخن 
مشكل مردم گرانى و تورم است(

در خاتمه باید گفت در حال حاضر مهمترین 
مشکل مردم گرانی و تورم موجود در جامعه 
اســت که باید با تعامل مجلس و دولت این 
معضل برطرف شود، البته فعالیت هایی نیز 

در این زمینه انجام شده است

لذا خطــاب به رئیس جمهــور محترم می 
گوئیم مســائل غیر اصلی و فرعــی را رها 
کنید، به سراغ مشکات اصلی مردم از جمله 
گرانی،  تورم و تحریم ها و تنگناهای اقتصادی 
و مشــکات اخاقی بروید و برای حل آنها 

اقدام کنید.

ســراغ مسائلی که بود و نبود آن جزو 
مســائل اصلی کشور نیست نروید، 

نگاه کنید به رسانه های خارجی 
که چــه غوغاها و تحلیل هایی 

می کننــد و می گویند قوای 

مملکت به جان هم افتاده و کشور رو به بی 
ثباتی می رود.

لذا هر کس دلش برای کشور، نظام، رهبری 
و عزت و شرف این ملت می سوزد باید برای 
حل مشکل گرانی فکر کند و پیشنهاد بدهد 
و از سویی دیگر بدون تعصب پیشنهادات و 

راهکارها بررسی شود.

رییس محترم جمهور باید حل مشــکات 
مردم به ویژه گروهای مستضعف را در اولویت 
نخست قرار دهد؛در حال حاضر مساله تورم و 
بیکاری غوغا می کند و رییس جمهور باید 
تمام مشکات مردم را در نظر بگیرد، البته 
بخشی از مشکات تحمیلی از خارج از کشور 

است، بخشی نیز ناشی از سوء مدیریت.

شایسته است دولتمردان و مسووالن در پرتو 
نیروي معنوي حاصل از ماه مبارک رمضان 
و عید سعید فطر، در ادامه  در راه خدمت به 
خلق خدا استوارتر باشند و از جمله بتوانند 
بر مشکل مهم جامعه یعني تورم فائق آیند 
و شــاخ غول گراني طاقت فرسا را بشکنند 
و کاري کننــد که مــردم از 

مسووالن راضي باشند. 
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2پرونده ويژه

بازخوانی نقش آیت اهلل العظمی مکارم شیرازى
 در قیام 15خرداد  

امام خمینــی قدس ســّره مرجع بزرگ 
شــیعه، بنیانگذار نظام جمهوری اسامی 
در پانزدهــم خرداد ســال ۱۳4۲ هجری 
شمســی، نهضت اســامی را بنیاد نهاد و 
در ۲۲ بهمن سال ۱۳57 هجری شمسی 
به پیروزی رســید و در چهاردهم خرداد 
ماه ۱۳۶8 هجری شمسی به جوار رحمت 

خداوند شتافت.

در این میان نقش علمای دینی در همراهی 
امــام امــت در برپایی قیــام ۱5خرداد و 
بــه تبع آن پیروزی انقاب اســامی غیر 
قابل انکار اســت؛یکی از این افراد موثر و 
انقابی، آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
اســت که مبارزه خود بــا رژیم پهلوی را 
از ابتدای دهــۀ 4۰آغاز کرده و در خرداد 
۱۳4۲ نیز توســط حکومت شــاه مدتی 
زندانی شده و پس از آزادی مبارزات خود 

را از سر گرفت.

و  شــیرازى   مكارم  العظمى  آيت اهلل 
همراهى با نهضت  امام  خمینى  )ره (

با شروع نهضت اســامی در ابتدای دهه 
۱۳4۰، آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
به این نهضت پیوســت. معظم له عاوه بر 
همراهی نهضت، در امور تبلیغی نیز فعال 
بود و برای ســخنرانی به نقــاط مختلف 

کشور سفر می کرد.

معظم له درباره رفتار امام خمینی رحمه 
اهلل علیــه پیش و پــس از رحلت آیت اهلل 
بروجــردی و نقــش آن در برپایــی قیام 
۱5خــرداد ۱۳4۲ می گوید: »بعد از وفات 
آیت اهلل بروجردی در ۱۰ فروردین ۱۳4۰ 
یک تفاوت بســیار اساســی در وضعیت 
امام خمینی دیده می شــود. شــخصیتی 
که ســاکت و خاموش بود و شاید عده ای 
خیال می کردند که ایشــان در حاشــیه 
مســایل اجتماعی قــرار دارد، ناگهان به 

یک  سلســله جنبان  و  عظیــم  طوفانــی 
حرکت فوق العاده مردمی و اسامی مبدل 
ادامه،  شد.« آیت اهلل مکارم شــیرازی در 
این پرسش را مطرح کرد: »این دوگانگی 
در حرکت امــام خمینی و این تفاوت در 
خط   مشــی اجتماعی ایشــان از کجا پیدا 
شد؟« و خودش در پاسخ گفت: »کسانی 
که امام خمینی را شناخته و آثار ایشان را 
خوانده باشــند، حتی آثاری که در دوران 
پیش از نهضت نوشتند، به خوبی می دانند 
کــه روحیه امام خمینی همــواره روحیه 
یکســانی بوده اســت، منتها در طول این 
مدت شــرایط و موقعیت اجتماعی عوض 

شد.«

در تبیین این مسأله باید گفت هر انقابی 
احتیــاج بــه زمینه هایــی دارد و یکی از 
مهم ترین این زمینه ها، آگاهی مردم است. 
زیرا در دوران مرجعیت آیت اهلل بروجردی، 
حکومت شــاه به اندازه ای از ایشان ترس 
داشــت که جرئت نداشت پرده ها را زیاده 
از حد کنار بزند و آشکارا دست به اعمال 
ضــد مذهبی و ضد اســامی بزند. در آن 
زمان، هم چنین توده های مردم در حداقل 
آگاهی به ســر می بردند و قادر نبودند به 
هیچ عنوان دست به حرکت های پرشور و 
انقابی بزنند. طبعاً امام خمینی در انتظار 
فرصتی بودند تا آنچه را در کتاب کشــف 
اســرار و برخی دیگر از آثارشــان نوشته 

بودند، تحقق بخشند. 

لــذا بعد از رحلــت آیــت اهلل بروجردی، 
حکومت پهلوی احســاس کرد موانعی که 
سر راهش بوده، از بین رفته است. به این 
ترتیب شــروع کرد به کنار زدن پرده ها و 
به تدریج برنامه های ضــد مذهبی و ضد 
مردمی را آشــکار کرد و شــدت بخشید. 
هنگامــی کــه رژیم شــاه ایــن اقدامات 

را شــدت بخشــید، بر آگاهی مــردم نیز 
افزوده شــد و در این هنگام امام خمینی 
که زمینه را مهیا دیدنــد با اعامیه خود 
درباره الیحه انجمن های ایالتی و والیتی، 
اولین جرقه انفجار را زدند. ایشــان اعام 
کردند: »شاه پرســتی، یعنــی غارتگری«. 
گفتن این حرف در آن زمان بسیار مهم و 
وحشــتناک بود. امام خمینی با اعامیه ها 
و ســخنرانی ها به مردم آگاهی و شجاعت 
دادنــد و جو رعب و وحشــت را که رژیم 
پهلوی ایجاد کرده بود شکســتند. این دو 
عنصر، یعنی ریختن ترس مردم از رژیم و 
جانشینی شــهامت در دل مردم و آگاهی 
آنان، دست به دســت هم دادند و زمینه 

قیام ۱5خرداد۱۳4۲ را فراهم آوردند.

ســخنرانى علیه حكومت پهلوى در 
دهم خــرداد 42 به روايت اســناد 

ساواک

الــی   ۱۰ از ســاعت  روز ۱۰/۰۳/۱۳4۲ 
۳۰/۱۱ صبح آقای شیخ ناصر شیرازی در 
منــزل آیت اهلل بهبهانی بــه منبر رفت و 
در مورد مدرســه فیضیه قم اظهار داشت 
که ۲۰۰ نفر کشــته شده اند و دولت آنها 
را دو نفــر صورت داده اســت. ما آزادی 
نداریــم، باید قیام کنیــم. نظیر قیام امام 
حسین.دستگاه ظالم و جبار از روحانیون 
چه می خواهد. ما از ســتم به جان آمده 
ایم. حریت و آزادی اسام را می خواهیم. 
از مملکــت ما چه مــی خواهند.ما ازادی 
زبان نداریــم. آزادی روزنامه نداریم.رادیو 
نداریم.چــرا یک مجله اســامی را در قم 
توقیف می کنند ولی این همه مجله های 

خاف اسام آزاد است.

اعالمیه انجمن دانشــجويان اسالمى 
براى استماع سخنان معظم له

بــه روایت اســناد ســاواک، صبــح روز 

شنبه ۱۱/۰۳/۱۳4۲ اعامیه ای خطی از 
تهران  دانشگاه  اسامی  دانشجویان  طرف 
مبنی بر دعوت دانشــجویان برای استماع 
ســخنرانی آقای ناصر مکارم شــیرازی به 

دیوار دانشکده نصب گردیده بود.

در آگهی مزبور از دانشجویان دعوت شده 
که از ساعت۱7الی ۱9روزهای یکشنبه۱۲ 
و دوشــنبه ۱۳خرداد 4۲ برای اســتماع 
سخنرانی آقای ناصر مکارم شیرازی تحت 
عنوان تاریخ روشن مبارزات اسام با ظلم 
و زور در مســجد هدایت واقع در خیابان 

اسامبول حضور به هم رسانند.

ســخنرانى تاريخــى علیه حكومت 
پهلوى در مسجد هدايت

با فرا رســیدن محرم سال ۱۳8۳ قمری، 
علی رغم تهدیدات ســاواک، روحانیان بر 
مخالفت خود با رژیم شاه افزودند. در روز 
خمینی  امام  )۱۳خرداد۱۳4۲(  عاشــورا 
ســخنرانی تاریخی خــود را در قم ایراد 
کردنــد. در همان روز، آیــت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی که در تهران منبر می رفت 
از ســاعت 4 بعدازظهــر در اجتماع هفت 
هزار نفر در مسجد هدایت سخنرانی کرد.

 ابتــدا مختصری درباره حادثــه کربا و 
مبارزات حســینی صحبت کرد و در ادامه 
به شدت به حکومت پهلوی اعتراض کرد 
و با اشــاره به یورش ماموران به مدرســه 
فیضیــه در دوم فروردیــن ۱۳4۲ تاکید 
کرد: »یزید نیز با همین ســرنیزه هایی که 
ماموران حکومت پهلوی به فیضیه یورش 
بردند، مــردم را مرعــوب می کرد.« پس 
از پایان ســخنرانی تنــد آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی، گروهی از افراد حاضر در 
مسجد در مســیر خیابان های اسامبول، 
چهــارراه اللــه زار، میدان ســپه و ناصر 
خســرو به سمت ســبزه میدان راه پیمایی 
کردند. آنان شــعار می دادنــد »خمینی، 
خمینی، خــدا نگهدار تــو. بمیرد، بمیرد 
دشــمن خونخوار تــو« و »خمینی پیروز 
است.« راه پیمایان در حالی که شمارشان 
به بیش از دو هزار نفر رسیده بود، داخل 
میدان ارک شدند و خود را به مقابل کاخ 

گلستان رســانند. سپس به سمت مدرسه 
حــاج ابوالفتح رفتنــد و در مجلس عزای 
روحانیون تهران و اعام پشتیبانی از امام 

خمینی، شرکت کردند.

ســخنان كوبنــده علیــه رژيــم 
به  هدايت  مســجد  در  شاهنشاهى 

روايت اسناد ساواک

ســاعت۱7:۳۰روز ۱۲/۰۳/۱۳4۲ عده ای 
در حدود 8۰۰ نفر از کسبه و دانشجویان 
انجمن اسامی در مسجد هدایت واقع در 
خیابان اســامبول اجتماع نموده بودندو 
ناصر مکارم شــیرازی بــه منبر رفت پس 
از تاوت آیه ای از قرآن درباره علت قیام 
حســین بن علی صحبت نمــود و اظهار 
نمود بنی امیه فســاد و ظلم و جور را به 
حد اعاء رســانیده بودند که حسین بن 
علی قیام نمود تا اینکه شهید شد.به شما 
می گویم در این مملکت اســامی چگونه 
حکومت می کنند. اکنون دشمنان اسام 
کمتر از زمان بنی امیه نیستند.اکنون بین 
هیئت حاکمــه و روحانیون اختاف پیدا 
شده که اســم اختاف را نمی شود روی 
آن موضوع گذاشــت بلکه باید گفت ما با 
یک عده شمر و یزید قدیم طرف هستیم.

با منطق ثابت می کنم که این رژیم فاسد 
چگونه مردم را گول می زند.دســتگاه ما 
علیه جهــل و نادانی اقدام می نماید و به 
قول خودشــان به دهــات و اطراف معلم 
می فرســتند تا مردم را از جهل و نادانی 
نجات دهند ولی از طرف دیگر دانشگاه و 
دانشجویان را می کوبند و آنان را مضروب 
می کنند.آیا این اســت معنی توسعه علم 

و دانش.

آیا این است دســتور خداوند و قرآن...در 
ایران مســیحی ها، بهایی ها،زردشتی ها 
و اســراییلی ها هر یک دارای نشــریه ای 
می باشــند و در محلی تجمع می نمایند 
و ما کــه در این کشــور اکثریت داریم و 
ملت مســلمان هســتیم حتی دارای یک 
نشــریه دینی نیســتیم.در گذشته نشریه 
ای به نام مکتب اســام منتشــر می شد 
که توقیف گردید و نشــریه دینی دیگری 

منتشر شد،ولی آن را هم توقیف کردند و 
حتی بنده به رئیس آگاهی شــهربانی قم 
مراجعه نمودم و گفتم شما نشریه مکتب 
اسام را توقیف نمودید این یکی را دیگر 
برای چه توقیف کردید.ایشان گفتند برای 
اینکه پشت جلد نوشته بود مکتب اسام.

آیا ایــن منطق برای توقیف یک نشــریه 
دینی کافی است.

پس کیست که با عقاید شما موافق باشد 
اکثریــت مردم با ما هســتند پس شــما 
هستید با ســرنیزه هایتان.اما ما بر دل ها 
حکومت می کنیم و شــما با زور سرنیزه. 
یزید با سرنیزه بر مردم حکومت می کند 
و اکنون هم در این کشور حکومت سرنیزه 

ای شده است. 

در خاتمه سخنان خود اضافه نمود خدایا 
ایــن عمال اســراییل و ایــن بیگانگان و 
دشمنان دین اســام که هر روز بر علیه 
مقدســات دین ما اقدامات مضر می کنند 
و دستورات اســامی را تحریف می کنند 

شرشان را از سر ما کوتاه کن...

دســتگیري آيت اهلل العظمى مكارم 
شیرازى در شب 15 خرداد 1342

ســخنرانی های پرشور عاشــورا منجر به 
دســتگیری گروهی از روحانیــون مبارز 
شــد. به گزارش ســاواک، در شــب ۱5 
خرداد ۱۳4۲ »بیســت نفــر از وعاظ که 
در چنــد روز اخیــر ایام ســوگواری در 
منابر مــردم را تحریک بــر علیه امنیت 
کشور کرده اند توســط مامورین شهربانی 
و ساواک بازداشت شدند؛ از جمله آقایان 
ناصــر مکارم شــیرازی، مرتضی مطهری، 
عباســعلی اســامی، محمدتقی فلسفی، 
نژاد و...« روز  ســیدعبدالکریم هاشــمی 
بعد نیز امــام خمینی و عــده دیگری از 

روحانیون دستگیر شدند.

روايت معظم له از نحوه دستگیرى

معظم له درباره بازداشت خود می گوید: » 
ماجرا از این قرار بود که در دهه عاشورای 
سال 4۲، در مسجد هدایت تهران سخنرانی 
تندی کردم که مردم را به هیجان آورد و 
رژیم روی آن سخنرانی، بسیار حساسیت 
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پیدا کرد، به طوری که فردای آن روز، در 
مسجد را بستند. من داشتم به گابدره و 
امامزاده قاسم می رفتم که ناگهان ماشین 
جیپی جلوی ماشین ما پیچید و دو مامور 
پیاده شــدند و پیش آمدند و مرا دستگیر 
کردنــد و به کانتری دربنــد بردند. قرار 
شــد رئیس کانتری همراه چند پاسبان، 
مرا بــه زندانی شــهربانی ببرند. هنگامی 
که سوار ماشین شــدیم، رئیس کانتری 
به من گفت: شــما را به آنجــا می برند و 
می زنند. لطفاً اعامیه ها را دور بریزید. من 
هم وســط راه پیاده می شوم و به خانواده 
شما تلفن می زنم و به آنها اطاع می دهم 
که شما را گرفته اند! همین کار را هم کرد 
و وسط راه پیاده شــد. او واقعاً قصد خیر 
داشــت و همین کار را هم کرد. هنگامی 
که از ماشین پیاده شد، دو پاسبانی که در 
ماشــین نشسته بودند با یکدیگر شروع به 
صحبــت کردند. یکی از آنها گفت: عاقبت 
ما مثل یزید شــده! دیگری پاسخ داد: بگو 
بدتر از یزید! مرده شوی نانی را ببرد که ما 
می خوریم! عاشوراســت، همه در مجالس 
عزاداری هســتند و ما داریم علما و وعاظ 
را به زندان می بریــم! گفت وگوی این دو 
پاســبان و رفتار رئیس کانتــری کامًا 
نشــان می داد که رژیــم چگونه از درون 
پاشــیده است. دو ســه روز آنجا بودم که 
ائمــه جماعات تهران را که در مجلســی 
جمع شــده بودند، گرفتنــد و آوردند و 

تعداد ما 5۳ نفر شد.«

اسناد  روايت  به  له  معظم  دستگیري 
ساواک

نامبــرده در تاریخ ۱5/۰۳/۱۳4۲ به اتهام 
اقدام بــر ضد امنیــت داخلــی مملکت 
دســتگیر و در حــال حاضــر در زندانی 
شهربانی کل کشــور بازداشت می باشد.
علیهذا خواهشــمند است دستور فرمایید 
نســبت به صدور قرار بازداشت مشارالیه 
اقدام مقتضی معمــول و نتیجه را به این 

سازمان اعام نمایید.

امنیت  و  اصالعات  ســازمان  ريیس 
كشور سرلشكر پاكروان

سخن آخر:)آزادی از زندان و از سرگیری 
مبارزه علیه رژیم پهلوی(

ســرانجام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
پس از 45 روز زندانی کشیدن، به همراه 
آقایان فلسفی و اسامی از زندان آزاد شد.

آزادی آیــت اهلل مکارم شــیرازی از زندان 
چندان دوام نیافت. او در این  باره می گوید: 
»پــس از آزادی از زندان در تهران، جهت 
دیدن بستگان خود به شیراز رفتم. در آن 
موقع، در شیراز حکومت نظامی برقرار بود 
و هنگام رسیدن به دروازه شهر، اثاثیه مرا 
بازرســی کردند و چنــد اعامیه انقابی 
که خیلی هم تنــد و کوبنده بود و خودم 
آنها را نوشــته، ولی امضا نکرده بودم، در 
وسایلم پیدا کردند؛ از این رو مرا در آنجا 
بازداشت و ســپس به زندان شیراز و بعد 
به زندان معروف کریم خان فرستادند و در 
یک بخش نسبتاً محترمانه زندانی کردند؛ 
لکن مدتش کم بود و با وســاطت مراجع 

آزاد شدم«

آیــت اهلل مکارم شــیرازی پــس از آزادی 
مجدد از زندان، به مبارزه خود علیه رژیم 
پهلــوی در عرصه های مختلف ادامه داد و 
با امضای اعامیه ها با نهضت امام خمینی 
همراهی کرد. او در اســفند ماه ۱۳4۲ به 
همراه گروهی از علمــای قم در تلگرامی 
به حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت، به 
»کشتارها و شــکنجه های قرون وسطایی 
و ســلب آزادی بیان و قلم« اعتراض کرد. 
در بخشــی از ایــن تلگرام آمده اســت: 
ملت مســلمان ایــران، به خصوص جامعه 
روحانیــت، دیگر تاب تحمل زندانی بودن 
مرجــع عالیقدر حضــرت آیت اهلل العظمی 
خمینی و آیت اهلل قمی و حجت االســام 
طالقانــی را ندارد و بــا بی صبری هرچه 
ایشــان هستند.«  تمام تر منتظر خاصی 
یک مــاه بعــد در فروردیــن۱۳4۳ امام 
خمینــی از حصــر آزاد شــدند و به قم 

بازگشتند.

آیت اهلل ربانی شــیرازی جلســات هفتگی 
علمیه  سخنرانی فضای شــیرازی حوزه 
قــم را برپا کرد. در این جلســات، آقایان 
مکارم شیرازی، شــب زنده دار و... به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم دربــاره مبارزه 

سخنرانی می کردند.

عظــام  آیــات  فروردیــن۱۳4۳   ۳۰ در 
خمینی، شــریعتمداری و مرعشی نجفی 
تصمیم گرفتند برای هر شهری که دارای 
طلبه اســت، سرپرســتی تعییــن کنند. 
آنان برای شــیراز آیت اهلل مکارم شیرازی 
را برگزیدند. آیت اهلل مکارم شــیرازی در 
انتقال اعامیه های علما به شیراز نیز فعال 
بود. در این جلسه امام خمینی به آیت اهلل 
مکارم گفت که ســاواک قــم کثیف ترین 
ساواک کشور اســت؛ خصوصاً رئیس آن، 
)حســن بدیعی( کــه بویی از مســلمانی 
نبرده اســت.در اوایل محرم ۱۳84 قمری 
)۱۳4۳شمســی( با توجه به حساســیت 
آبادان، آیت اهلل مکارم شــیرازی به همراه 
آقایان سیدحســن طاهــری خرم آبادی، 
محمدجواد مفتح و جعفر سبحانی به آنجا 
رفتند و در انتقاد از رژیم پهلوی و تجلیل 

از امام خمینی سخنرانی کردند...

انقاب  انجام در ۲۲بهمــن ۱۳57  ســر 
اســامی ایران، که نقطه آغــاز آن، قیام 
خونین ۱5خرداد۱۳4۲بود با رهبری الهی 
و هوشمندانه امام خمینی رحمه اهلل علیه 
و همراهی آگاهانه و گســتردۀ مردم ایران 
و تاش هــای علمای انقابــی هم چون 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
به پیروزی رسید و زمستان ۱۳57 به بهار 

بیداری اندیشه های الهی پیوند خورد.
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مقاله

برترى هاى فقه اسالمی بر قوانین وضعی عرفی
 و کاستی هاى خرد جمعی در وضع قوانین

برگرفته از دائره المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آيت اهلل العظمى مكارم شیرازى

چكیده: 

فقه اســامی نســبت به قوانین بشــری 
و حقــوق وضعی و عرفــی، از برتری ها و 
ویژگیهای فراوانی برخوردار است. چرا که 
در قوانین فقهی، قانونگذار خداوندی است 
که خالق انســان و عقل اوســت؛ خداوند 
نسبت به مصالح و مفاسد انسانی که مکلّف 
به این قوانین اســت، شناخت کافی دارد و 
از طرفی جاذبه های نفســانی او را از وضع 
قوانینی هماهنگ با آن مصالح و مفاســد، 
باز نمی دارد. فقه اسامی با فطرت انسانی 
هماهنگ است و با توّجه به این که اسام 
شریعتش را بر اساس فطرت و خلقت اّولی 
انســان بنا نهاده، »معروف« نزد اســام، 
چیزی است که مردمـ  اگر در مسیر فطرت 
قرار دارند و از حالــت اّولیه خلقت تجاوز 
نکنند ـ آن را می شناســند. فقه اسامی 
نســبت به همه نیازها و نسبت به دو حوزه 
فرد و اجتماع شــمول و فراگیری دارد، با 
اخاق آمیختگی و ضمانت اجرایی درونی 
دارد. قوانین فقه اســامی کاربردی، سهل 
و ممتنع، انعطاف پذیر و متوازن هســتند. 
درحالیکه خرد به اصطاح جمعی بر همه 
جوانب امور و مصالح و مفاســد موجود در 
آن احاطه ندارد و در نتیجه شایسته وضع 
قوانین نیست؛ چنانکه با دخالت این خرد، 
ســازمان خانــواده در عصر حاضــر از هم 
پاشیده است. قوانین خرد جمعی بواسطه 
جهل بشــری، یا تبعیت از نفسانیات قانون 
گذار، هنجارهای اخاقی را کنار می گذارد 
و ضمانت اجرایی آن زور است نه باور نوع 
بشر، ضمن اینکه توازن و همه گیری الزم 
نسبت به همه نیازها و ابعاد زندگی بشر را 

هم ندارد. 

برترى هاى فقه اسالمى
فقه اســامی نســبت به قوانین بشــری 
و حقــوق وضعی و عرفــی، از برتری ها و 
ویژگیهای فراوانی برخوردار است از جمله:

1. »فقه« انعكاسى از برترى خالق عقل 
بر عقل

در قوانین الهی، قانونگذار خداوندی اســت 
که خالق انســان و خالق عقل انسان است 
یعنی آن منبع بــی نهایتی که عقل، تنها 
شعاعی از وجود اوست و نسبت به مصالح و 
مفاسد انسانی که مکلّف به این قوانین است، 
شناخت کافی دارد و از طرفی دیگر جاذبه 
های نفســانی و شهوانی درباره او مفهومی 
ندارد تــا او را از وضع قوانینی هماهنگ با 
آن مصالح و مفاســد، باز دارد در حالی که 
واضعان قوانین بشری، هم شناخت ناقص 
و محدودی از مصالح و مفاسد دارند و هم 
افکار آنان ممکن اســت تحت تأثیر جاذبه 
های نفسانی و شهوانی قرار گیرد و روشن 
است کســی که خود نیاز به دستگیری و 
کنترل و هدایت دارد نمــی تواند با وضع 
یک سلســله از مقّررات و قوانین، هدایت 
کننده دیگران شــود »ُقِل اهلُل یَْهِدی لِلَْحقِّ 
أََفَمْن یَْهِدی إِلَی الَْحقِّ أََحقُّ أَْن یُتََّبَع أَمَّْن الَّ 
ی إاِلَّ أَْن یُْهَدی«)۱(؛ )بگو: تنها خدا به  یَِهدِّ
حق هدایت می کند. آیا کسی که هدایت 
به سوی حق می کندبرای پیروی شایسته 
تر اســت، یا آن کس که هدایت نمی شود 

مگر هدایتش کنند(.

به بیــان ديگر: تفاوت فقه اســامی بر 
قوانیــن وضعــی دنیا جلــوه ای از برتری 
خالــق عقل بر عقل و انعکاســی از تفاوت 
بین تراوشات فکری بشر با مبدأ وحی است 

چرا که واضع و قانونگذار در فقه اســامی 
خداوندی اســت که اّوال: بر همه نیازها و 
خواسته های بشر اشــراف کامل دارد لذا 
هیچ گونه کاســتی و تناقض و تضاّدی در 

قوانینش مشاهده نمی شود.

ثانیــاً: تأثیر هــوا و هوس هــا در مورد او 
مفهومــی ندارد در حالی که عقل انســان 
حتی در آنجا که به صــورت خرد جمعی 
ظهــور پیدا می کند در بســیاری از موارد 
مغلــوب و محکوم خواهش های نفســانی 
قرار می گیرد و ممکن اســت مثا به وضع 
اموری بســیار مستهجن )مانند مشروعّیت 

بخشیدن به همجنس بازی( تن دهد.)۲(

ثالثاً: چیزی به نام شرم و حیا او را از بیان 
حق بــاز نمی دارد »َواهلُل الَ یَْســَتْحِی ِمَن 
«)۳(؛ )اّما خداوند از ]بیان[ حق شرم  الَْحقِّ

نمی کند(.

رابعاً: راه افراط پیش نمی گیرد و بر همین 
اساس مجازاتهایش با مقدار و کیفّیت جرم 
هماهنگــی دارد و در نتیجه در قوانین او 
حّقی از کســی ضایع نمی گردد و کســی 
مورد ظلم واقع نمی شــود، چنانکه بیش 
از اندازه توان و وســع انســان هــا قانونی 
صادر نمی کنــد »الَ یَُکلُِّف اهلُل نَْفســًا إاِلَّ 
ُوْســَعَها«)4(؛ )خداوند هیچ کس را، جز به 
اندازه تواناییش، تکلیف نمی کند( و با توّجه 
به دو قاعده ای کــه به نام »نفی حرج« و 
»ال ضرر« وضع کرده است، مشّقت و ضرر 

را بر کسی تحمیل نمی سازد.

خامســاً: از روحّیات انســان ها و آســیب 
پذیــری و عواطف حاکم بــر آنان، آگاهی 
کامل دارد لذا هم در کیفّیت جعل قانون و 
هم در شیوه اباغ آن، قانون تدریج و تدّرج 

را ماحظه می کند تا سرخوردگی بوجود 
نیایــد و یا اصل تشــویق را در کنار تنبیه 
رعایت می کند و ثواب و برکات را در کنار 
عقاب و درکات به رخ می کشــد تا انسان 
ها با میــل و رغبت و طیب نفس، پذیرای 
قانون شــوند. مثا در بیان قانون زکات که 
دل کندن از تمّتعات دنیایی را در پی دارد 
بــه اثر تزکیه و تطهیر آن اشــاره می کند 
ُرُهْم َوتَُزکِّیِهْم  »ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًۀ تَُطهِّ
بِهــا«)5(؛ )از اموال آنها صدقه ای ]بعنوان 
زکات[ بگیر،تــا بوســیله آن، آنها را پاک 
ســازی و پرورش دهی( و در قانون جهاد 
که چشم پوشــیدن از جان و مال را طلب 
می کند اجر بهشت را یادآور می شود »إِنَّ 
اهللَ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم 
«)۶(؛ )خداوند از مؤمنان،  بَِأنَّ لَُهُم الَْجنَّــۀَ
جان و مالشــان را خریداری کرده،که ]در 

برابرش[ بهشت برای آنان باشد(.

این همــه را خالق عقل کــه قانونگذار در 
قوانین اســامی اســت دارد ولی همه یا 
الاقّل عمده آن را عقل جمعی که قانونگذار 
در قوانین بشــری است ندارد و نتیجه آن 
تغییرات هزینه بردار و زیانباری اســت که 

هر چند گاه در آن مشاهده می شود.

2. هماهنگى با فطرت)7(

از جمله امتیازات فقه اسامی هماهنگی آن 
با فطرت شّفاف و زالل توحیدی است؛ اگر 
یِن َحِنیفاً  بر اســاس آیه »َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
َِّتی َفَطَر النَّــاَس َعلَْیَها«)8(؛  فِْطــَرَت اهللِ ال
)پــس روی خود را متوجــه آیین خالص 
پروردگار کن. این سرشــت الهی است که 
خداوند، انســانها را بــر آن آفریده( همه 
انســان ها در مجموعــه »دین« بر فطرت 
الهی و توحیدی سرشــته شده اند، فقه و 
شریعت که رکنی از ارکان سه گانه »دین« 
اســت نیز فطری خواهد بود، لذا در تفسیر 
کلمه »معروف« که شریعت، پیوسته به آن 
امر می کنــد و از ضّد آن )منکر( نهی می 
نماید بعضی از مفّسران بزرگ تصریح کرده 
اند : »با توّجه به این که اســام شریعتش 
را بر اســاس فطرت و خلقت اّولی انســان 
بنا نهــاده، »معروف« نزد اســام، چیزی 

اســت که مردم ـ اگر در مسیر فطرت قرار 
دارنــد و از حالت اّولیه خلقت تجاوز نکنند 
ـ آن را می شناسند«)9( و به تعبیر دیگر: 
»معروف« و »منکر« یعنی »شــناخته« و 
»ناشناخته« اشاره روشنی به این حقیقت 
دارد که کارهای نیک با روح و فطرت انسان 

آشناست و کارهای زشت، ناآشناست.

به بیــان دیگر: برخــاف آنچه بعضی می 
پندارنــد فطری بودن »دیــن« منحصر به 
اصل توحید و خداپرســتی نیســت بلکه 
شــامل تمام اصول و فروع می شود؛ البّته 
منظــور کلیات فروع اســت، فــی المثل 
»جهاد« یک امر فطری اســت چرا که هر 
کس با فطرت خــود درک می کند که در 
مقابل تهاجم دشمن باید از خود دفاع کند، 
»حج« که یک عبادت دسته جمعی است 
با فطرت اجتماعی بودن انســان هماهنگ 
اســت، »نکاح و ازدواج« کــه برای ارضای 
سالم غریزه جنسی است به فرمان فطرت 
انجام می شود و »حسن عدل و قبح ظلم« 

از فطریات است.

از بــرکات ایــن ویژگــی این اســت که 
همچنانکه فطرت انســانی امــری ثابت و 
پایدار و همگانی و همه زمانی است قوانین 
و مقّررات دینی نیز کهنه نمی شود و برای 
همه اعصار و امصار ســریان و جریان دارد. 
بر همین اساس است که در ادامه آیه مزبور 
یُن  آمده است: »الَ تَْبِدیَل لَِخلِْق اهللِ َذلَِک الدِّ
الَْقیُِّم«؛ )دگرگونی در آفرینش الهی نیست 

این است آیین استوار(.

البّته دوام و اســتمرار فقه، الزمه خاتمّیت 
دین نیز می باشد زیرا خاتمّیت دین اسام 
اقتضا دارد که آیین و قوانین اســامی به 
حّد تمام و کمال رســیده باشد و در بستر 
زمان و طول دوران با همه فراز و نشــیب 
هــا و مقتضیات و مطالبات مختلفش قابل 

تطبیق و پیاده شدن باشد.

تفصیــل رمز و راز این دوام و جاودانگی، با 
آن اختــاف و دگرگونی در زمان و مکان، 
در فصــل دیگری از همیــن کتاب تحت 
عنــوان »نقش زمان و مــکان در اجتهاد« 

آمده است.

3. فراگیر بودن نسبت به همه نیازها

الزمه فطری بودن و خاتمّیت دین استیعاب 
و فراگیر بودن فقه اسامی نسبت به همه 
اعصار و امصار و در نتیجه توان پاسخگویی 
آن نسبت به همه نیازهای انسانی در طول 
زمان است. این مطلبی است که هم تعدادی 
از آیات، به آن پرداخته است و هم از بعضی 
از روایات استفاده می شود: از آیات، عاوه 
بر آیــاِت داّل بر فطری بــودن و خاتمّیت 
دیــن و آیه همگانی بودن رســالت پیامبر 
مکّرم)صلی اهلل علیه وآله(: »َوَما أَْرَسلَْناَک 
ِّلنَّاِس«)۱۰(؛ )و ما تو را جز برای  إاِلَّ َکافًَّۀ ل
همه مردم نفرستادیم( و آیه اکمال »الَْیْوَم 
أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم...«)۱۱(؛ )امروز، کافران 
از ]شکست[ آیین شــما مأیوس شدند( ـ 
لَْنا َعلَْیَک  عاوه بر همه اینهــا ـ در آیه »نَزَّ
ُِّکلِّ َشــْیء«)۱۲(؛ )و این  الِْکَتــاَب تِْبَیاناً ل
کتــاب را که بیانگر همــه چیز( نیز به آن 

تصریح شده است.

و از روایات، روایات فراوانی بر این فراگیری 
داللت دارد کــه در فصل های متعددی از 
این کتاب به آن اشاره شده است، در اینجا 

نیز به بیان سه روایت اکتفا می شود:

۱. در حدیث معروف حجۀ الوداع در کتاب 
مســتدرک حاکم نیشــابوری چنین می 
خوانیم که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
فرمود: »لَْیَس ِمْن َعَمٍل یَُقرُِّب إلَی الَْجنَِّۀ أاََل 
َقْد أمرتکم بِِه َو اَل َعَمَل یَُقرُِّب إلَی النَّاِر إاِلَّ 
َقْد نهیتکم َعْنُه«)۱۳(؛ )هیچ عملی نیست 
که شما را به بهشت و سعادت نزدیک کند 
مگر این که من شــما را به آن امر کردم و 
هیچ عملی نیست که شما را به آتش دوزخ 
نزدیک کند مگر اینکه شــما را از آن نهی 

کردم(.

۲. حّماد از امام صادق)علیه الســام( نقل 
می کند که آن حضرت می فرمود: »َما ِمْن 
َشيْ ٍء إاِلَّ َو فِیِه ِکَتاٌب أَْو ُسنَّۀ«)۱4(؛ )هیچ 
چیزی نیست مگر اینکه در کتاب یا سّنت 

وارد شده است(.

۳. ســماعه می گوید: خدمت امام موسی 
بــن جعفر)علیه الســام(عرض کردم )آیا 
هر چیزی حکمش در کتاب خدا و ســّنت 
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پیامبرش آمده و یا شــما حکم آن را بیان 
می دارید؟ فرمود: »بَْل ُکلُّ َشيْ ٍء فِي ِکَتاِب 
ِۀ نَِبیِّــه «)۱5(؛ )آری؛ همه چیز  ِ َو ُســنَّ اهللَّ
در کتاب خدا و ســنت پیامبرش یافت می 

شود(.

در بحــث های متعددی از این کتاب نظیر 
»تأثیر زمان و مکان در اجتهاد« و »مسائل 
مســتحدثه« و »عدم خأل قانونی« سّر این 
اســتیعاب بیان شده است که عبارت است 
از »انفتاح باب اجتهاد« و »تقســیم احکام 
به احکام ثابت و متغّیــر و به احکام اّولیه 
و ثانویــه« و نیز وجود اصــول و اطاقات 
و عمومــات قابــل تطبیق بــر موضوعات 
مستحدثه و موضوعاتی که در طول زمان، 

حادث می شوند.

ممکن اســت گفته شــود: »حل مســائل 
با قواعــد ثانونی از قبیل عســر و حرج و 
اضطرار، نشــانه غنای فقه نیست زیرا اّوال 
چنین امری برای ســایر حقوقدانان بشری 
هم میسور است و ثانیاً اگر طبق موازین و 
شــیوه فقه قدیم برای پانصد مسأله جدید 
بر مبنای عســر و حــرج و اضطرار، حکم 
استنباط کردیم به چنین چیزی کمال فقه 

نمی گویند«.)۱۶(

ولی با توّجه به یک نکته پاســخ آن روشن 
می شــود و آن اینکه ما هرگــز اّدعا نمی 
کنیــم که اکثر احکام فقهی بر پایه عســر 
و حــرج و ماننــد آن از عناویــن ثانویــه 
اضطراریه نهاده شــده، بلکه احکام مبتنی 
بر ایــن گونه از عناویــن، مربوط به موارد 
محدودی است؛ اکثر مباحث فقه اسامی 
و از جمله بســیاری از مسائل مستحدثه با 
عناوین اّولیه قابل اثبات است و اّما استفاده 
حقوقدانان از این عناوین مشــکل دارد و 
آن اینکــه آنها به حکم داشــتن عواطف و 
احساسات بشری ممکن است گرفتار گروه 
گرایــی و منافع خصوصی یــا گروهی و یا 
ارفاق ها و تشدیدهای بی مورد و نظیر آن 

بشوند.

4. شمول نســبت به دو حوزه فرد و 
اجتماع

قوانیــن وضعی دنیا معموال کاری نســبت 

به زندگــی فردی افراد و رابطه انســان با 
خودش ندارد و در حریم شخصی و کشش 
های روحی افــراد، دخالتی نمی کند بلکه 
تنها روابط اجتماعی انسان را رقم می زند، 
گویا انســان، تنها زمانــی نیاز به ضوابط و 
مقّررات دارد که با دیگر انســان ها ارتباط 
برقرار کند، در حالی که بسیاری از فعالّیت 
های اجتماعی انســان از ساختار فردی او 
نشــأت می گیرد که در خلــوت و تنهایی 

انجام می شود.

اسام و فقه اسامی هم در حوزه اجتماع و 
آنچه به مصلحت عاّمه ارتباط دارد قوانینی 
را وضع کرده، نظیر جهاد، امر به معروف و 
نهی از منکــر، قصاص، حدود و دیات و به 
طــور کلی عدالت اجتماعی و هم در حوزه 
فرد و زندگی فردی انســان، ضوابطی قرار 
داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش 
نظام بخشیده است مثل اینکه برای حفظ 
عقل او، مشروبات الکلی را تحریم کرده، و 
برای سامت جسم او و خلوص روح و رشد 
و تقویت اراده او، روزه را واجب ســاخته و 
برای صّحت و بقای ســامتی اش اضرار به 

نفس را حرام کرده است و... .

امیرمؤمنان علی)علیه الســام( آنجا که به 
تبیین فلســفه بعضی از احکام فقهی می 
پردازد تعدادی از مســائل فقه اجتماعی را 
در کنار تعدادی از امور فقه فردی قرار می 
َاَۀ  ُ ... الصَّ دهد و می فرمایــد : » َفَرَض اهللَّ
ْزِق  َکاَۀ تَْســِبیباً لِلرِّ تَْنِزیهاً َعــِن الِْکْبِر َو الزَّ
َیــاَم ابِْتَاًء ِلِْخَاِص الَْخلْــقِ َو الَْحجَّ  َو الصِّ
یِن َو الِْجَهاَد ِعّزاً لِْلِْسَاِم  ]تَْقِویًَۀ[ تَْقِربًَۀ لِلدِّ
َو اْلَْمَر بِالَْمْعُروِف َمْصلََحــًۀ لِلَْعَوامِّ َو النَّْهَي 
ِحِم  ــَفَهاِء َو ِصلََۀ الرَّ َعِن الُْمْنَکــِر َرْدعاً لِلسُّ
َماِء َو إَِقاَمَۀ  َمْنَماًۀ لِلَْعَدِد َو الِْقَصاَص َحْقناً لِلدِّ
الُْحُدوِد إِْعَظاماً لِلَْمَحاِرِم َو تَْرَک ُشْرِب الَْخْمِر 
ــِرَقِۀ إِیَجاباً  تَْحِصیناً لِلَْعْقــِل َو ُمَجانََبَۀ السَّ
لِلنََّسِب  نَا[ تَْحِصیناً  نَی ]الزِّ ِۀ َو تَْرَک الزِّ لِلِْعفَّ
َهاَداِت  َو تَْرَک اللَِّواِط تَْکِثیراً لِلنَّْســلِ َو الشَّ
اْســِتْظَهاراً َعلَی الُْمَجاَحَداِت َو تَْرَک الَْکِذِب 
َاَم أََماناً ِمَن الَْمَخاِوِف  ْدِق َو السَّ تَْشِریفاً لِلصِّ
َو اْلََمانََۀ نَِظاماً لأِْلُمَّۀ«)۱7(؛ )خداوند... نماز 
را برای پیراسته شدن از کبر واجب نمود و 
زکات را بــرای جلب روزی، و روزه را برای 

آزموده شــدن اخاص مردم و حج را برای 
نزدیک شــدن دینداران ]یــا برای تقویت 
دیــن[ و جهاد را برای عّزت اســام، و امر 
به معــروف را برای اصاح تــوده مردم، و 
نهی از منکر را برای بازداشتن فرومایگان، 
و صله ارحــام و پیوند با خویشــاوندان را 
برای رشد و فراوان شــدن آنان و قصاص 
را برای محفــوظ ماندن خون ها، و اجرای 
حدود را برای بزرگ جلوه نمودن حرام ها 
و ترک نوشــیدن شراب را برای حراست از 
عقل، و دوری از دزدی را برای باقی ماندن 
پاکدامنی، وترک زنا را برای حفظ نســب، 
و ترک لواط را برای فراوان شــدن نســل، 
و شــهادت دادن ها ]بر حقــوق( را برای 
حمایت از حقوق انکار شــده، و ترک دروغ 
را برای گرامی داشــت راستی، و سام را 
بــرای ایمنی از خطــرات و امامت را برای 

نظام بخشیدن به اّمت(.

به هر حــال، نگاهی گذرا بــه موضوعات 
متفــاوت و متنّوع فقه اســامی، جامعّیت 
و شــمول آن را نســبت به دو حوزه فرد 
واجتماع بــه اثبات می رســاند؛ در حوزه 
فرد، ابواب و مســائلی چون نمــاز، روزه، 
اعتکاف، مســائل مربوط به نظافت ظاهری 
و سامت جســمانی )طهارت و نجاسات، 
اطعمه و اشــربه و...( مشــاهده می شود و 
در حوزه جامعه، مســائل مربوط به روابط 
اجتماعی انســان و وظایف و حقوق او در 
برابر دیگران تحت عناوینی چون معامات، 
احوال شخصیه )نکاح و طاق و مانند آن( 
مجــازات های جزایی و کیفــری )حدود، 
قصاص و دیات( قضاوت و... به چشــم می 

خورد.

اسام و فقه اســامی نه از پیوند بین فقه 
و اخاق غفلت ورزیــده و نه از پیوند بین 
فرد و جامعه. اگر بخواهیم جامعه ســالمی 
داشته باشــیم باید فرد فرد سالمی داشته 
باشــیم و اساســاً آحاد و افراد هستند که 
جامعه انسانی را تشکیل می دهند و روشن 
اســت که برخورداری فرد فرد انسان ها از 
سامت روحی و اخاقی نیاز دارد به وضع 
یک ســری از قوانین و مقّررات فردی در 
قالب واجب، حرام، مســتحب و مکروه که 

فقه اسامی جوابگوی آن است.

5. آمیختگى با اخالق

برتری قابل توّجه دیگری که می توان برای 
فقه اسامی برشمرد آمیختگی آن با اخاق 
اســت؛ عبادات که باب مهّمی از ابواب فقه 
را تشکیل می دهد هدف و غرض اخاقی 
دارد مثــا نماز عروج به عالــم ملکوت و 
َاُۀ ُقْربَاُن ُکلِّ  تقّرب به مبدأ هســتی »الصَّ
تَِقي «)۱8(، )نماز قربانی پرهیزگاران است(  
و فاصلــه گرفتن از فحشــا و منکرات »إِنَّ 
َاَۀ تَْنَهی َعِن الَْفْحَشــاِء َوالُْمْنَکِر«)۱9(؛  الصَّ
)نماز انســان را از زشتی ها و بدی ها نهی 
می کند( را بــه دنبــال دارد و »ریا« که 
یکی از رذایل اخاقی به حســاب می آید 
در فقه اســامی از قانــون و حکم وضعی 
خاّصی برخوردار اســت و ســبب بطان 
عمل عبادی می شــود. همین گونه است 
مباحث اقتصادی اســام و انواع معامات، 
که آمیخته با مسائل اخاقی است، از قبیل 
نــادم«،)۲۰( »عدم دخول  بحث »إقالــه 
در َســْوم برادر مؤمــن«،)۲۱( »عدم تلّقی 
رکبــان«،)۲۲( »اکتفا به ســود مورد نیاز 
برای زندگی«، »عدم احتکار« و امثال آن.

رهایی انســان از نفس اّماره و طغیان ها و 
سرکشی های آن و تصفیه درون انسان ها 
از وسوســه ها و رشــد و تکامل بخشی به 
نفس آدمــی که هر گاه به صاح آید مبدأ 
فضایل اخاقی و اگر به فســاد گراید مبدأ 
رذایل اخاقی اســت همچنان که نیازمند 
به شناســایی این زمینه ها و اســتعدادها 
وآشــنایی با درمان ها و پیشگیری هاست 
و علم اخاق متصّدی آن است نیازمند به 
مجموعه ای از مقّررات و قوانینی است که 

فقه به آن می پردازد.

مسائل فقه اســامی به گونه ای با مسائل 
اخاقی تنیده شــده که نمی توان کسی را 
پیدا کرد که متدیّــن و متعّبد به واجبات 
و محّرمــات دینی باشــد ولی آراســته به 
فضایل اخاقی و گریزان از رذایل اخاقی 
نباشــد این در حالی است که از دادستان 
دیوان ایالت متحده آمریکا »رابرت هوگوت 
جکسون« نقل شده که گفته است: »قانون 

در آمریــکا فقط تماس محدودی با اجرای 
وظایــف اخاقــی دارد، در حقیقــت یک 
شخص آمریکایی در همان حال که ممکن 
اســت یک فــرد مطیع قانون بوده باشــد 
ممکن است از حیث اخاق یک فرد پست 

و فاسد باشد«.)۲۳(

شــدیدترین و به حسب ظاهر خشن ترین 
قانــون فقهی مثل قصاص، قرین اســت با 
یــک تذّکر اخاقی که عبــارت از »اخّوت 
دینی« اســت و همراه است با یک توصیه 
اخاقی یعنی تشــویق به عفو و گذشــت. 
َِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم الِْقَصاُص  َُّها ال »یَــا أَی
فِی الَْقْتلَی... َفَمْن ُعِفَی لَُه ِمْن أَِخیِه َشــْیٌء 
َفاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْیِه بِإِْحَســان َذلَِک 
ُِّکْم َوَرْحَمــٌۀ«)۲4(؛ )ای  تَْخِفیــٌف ِمــْن َرب
کســانی که ایمان آورده اید!حکم قصاص 
در مورد کشتگان، بر شما مقرر شده است 
... اگر کســی ازســوی برادر ]دینی[ خود، 
چیزی به او بخشیده شود، ]و حکم قصاص 
تبدیل بــه خونبها گردد، ولّی مقتول[ باید 
از راه پســندیده پیروی کند؛ ]و شــرایط 
پرداخت کننــده را در نظر بگیرد[ و او نیز 
به نیکی دیه را ]به ولــّی مقتول[ بپردازد 
]و مسامحه نکند[؛ این، تخفیف و رحمتی 
اســت از ناحیه پــروردگار شــما( عفو و 
گذشتی که در آیه دیگری به عنوان صدقه 
ای که سبب بخشوده شــدن گناهان می 
شود معّرفی شــده »َوَکَتْبَنا َعلَْیِهْم فِیَها أَنَّ 
اَرٌۀ  َق بِِه َفُهَو َکفَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس... َفَمْن تََصدَّ
لَُه«)۲5(؛ )و بر آنها ]بنی اســرائیل [در آن 
]تورات[، مقّرر داشــتیم که جان در مقابل 
جان ... اگر کســی از قصــاص، در گذرد، 

کّفاره ]گناهان[ او محسوب می شود(.

چنانکه قهرآمیزتریــن مقّررات فقهی مثل 
طــاق نیز با عفو و بخشــش که از لطیف 
ترین مســائل اخاقی است، مقرون است 
ــوُهنَّ  تََمسُّ أَْن  َقْبِل  ِمْن  َطلَّْقُتُموُهنَّ  »َوإِْن 
َوَقْد َفَرْضُتْم لَُهنَّ َفِریَضًۀ َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم... 
ا الَْفْضَل  َوأَْن تَْعُفوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوی َوالَ تَنَســوُ
بَْیَنُکــْم إِنَّ اهللَ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر«)۲۶(؛ )و 
اگر زنان را، پیــش از آن که با آنها تماس 
بگیرید ]و آمیزش کنید[ طاق دهید، در 
حالی که َمهری برای آنها تعیین کرده اید، 

بایــد نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها 
بدهید ... و گذشت کردن شما ]و بخشیدن 
تمام مهر بــه آنها[ به پرهیزگاری نزدیکتر 
اســت. و گذشــت و نیکوکاری را در میان 
خود فراموش نکنیــد، که خداوند به آنچه 

انجام می دهید بیناست(.

ممکن است قانون گذاران غربی به هنگام 
وضــع قانــون، از مســائل اخاقی مذهب 
مســیحی یا هر مذهب دیگر متأثر باشند 
ولی ســخن در ضمانت اجراســت که در 
دنیــای الئیک جز ضمانــت های قانونی و 
مادی وســیله دیگری جهت اجرای قوانین 
وجــود ندارد. بــه تعبیر دیگر، کســی که 
قوانین اسام را زیر پا می گذارد، گذشته از 
آنکه در پیشگاه قوانین ظاهری، مسئولیت 
دارد، در پیشگاه خداوند نیز مسؤول است.

6. داشتن ضمانت اجرايى درونى

از برتری های فقه و قوانین اســامی این 
است که )همانند سایر ادیان الهی( ضامن 
اجرای آن منحصــر در دولت و حکومت و 
قوه قهریّه آن نیســت بلکه دو نوع ضمانت 

اجرایی دیگر نیز در آن تصّور می شود:

نخست آحاد مســلمین و همه مؤمنین بر 
اســاس »ُکلُُّکْم َراٍع َو ُکلُُّکْم َمْســُئوٌل َعْن 
َرِعیَِّته «)۲7(؛ )شما همه نگهبانید و از شما 
سوال می شود بر نگهبان بوده اید( و فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر، و دیگر آنکه 
باورهــای اعتقادی و اخاقی که شــخص 
عامل از آن برخوردار است چرا که عمل به 
قانون برای انسان معتقد، پرتوی از ایمان و 
اعتقاد است و او به عنوان انجام »وظیفه« 
و عمل به »تکلیف« الهــی به قانون روی 
می آورد نه به عنوان یک سلسله »مقّررات 
خشــک« و خصوصاً با توّجــه به اعتقاد به 
فطری بودن احکام دینی و هماهنگی آن با 
گرایش های درونی و وجدانی و آمیختگی 
آن با جاذبه هــای اخاقی، غالباً با »طیب 
خاطر« و رضایت باطنی به ســمت آن می 

رود نه با اکراه و تکلّف.

به تعبیر دیگر: قوانین بشری چون بر پایه 
ایمان مذهبــی و اعتقاد دینی بنا نشــده 
اســت تنها می تواند بــر جرائم و مجازات 
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های مادی و زنــدان و امثال آن به عنوان 
ضمانــت اجرا تکیه کند و آنچه از محدوده 
نظارت دســتگاه های قضایــی و نیروهای 
انتظامی بیرون است عما از قلمرو ضمانت 
اجرایی آن خارج می باشــد حال آنکه در 
قوانیــن مذهبی مانند قوانین اســام هم 
دائره نظارت بسیار گسترده است؛ از حضور 
خداوند در همه جا گرفته تا مأموران ثبت 
اعمال که بــه اعتقاد مذهبّیــون همه جا 
با انســان هستند و تا شــهودی از اعضای 
بدن انســان و آنچه افعال انسان در آن اثر 
مــی گذارد )زمین و زمان و غیر آن( و هم 
مســأله پاداش ها و مجــازات ها که جنبه 
ماّدی و معنوی گســترده ای دارد و حّتی 
منحصر به جهانی کــه در آن زندگی می 

کنیم، نیست.

جالــب اینکه در ضمانــت اجرایی قوانین 
بشری معموال جایی برای پاداش و تشویق 
نیست جز در موارد اســتثنایی آن هم نه 
به صــورت الزامی، ولی در ضمانت اجرایی 
مذهبی به همان اندازه که مجازات ها نقش 
دارد پاداش ها نیز دارای نقش اســت هم 
در دنیــا آن گونه که در آیاتی نظیر : »َولَْو 
أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمُنــوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِهْم 
اِء َواالَْْرِض«)۲8(؛ )و اگر  ــمَ بََرَکات مَِّن السَّ
اهل شــهرها و آبادیها، ایمــان می آوردند 
و تقوا پیشــه می کردنــد، به یقین برکات 
آســمان و زمین را بر آنها می گشــودیم( 
اراً *  َُّه َکاَن َغفَّ َُّکْم إِن و »َفُقلُْت اْســَتْغِفُروا َرب
ــَماَء َعلَْیُکْم مِّْدَراراً * َویُْمِدْدُکْم  یُْرِسِل السَّ
َُّکْم َجنَّات َویَْجَعْل  بَِأْمَوال َوبَِنیَن َویَْجَعــْل ل
لَُکْم أَنَْهــاراً«)۲9(؛ )و گفتم: »از پروردگار 
خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده 
است * تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در 
پی بر شما فرو فرستد * و شما را با اموال 
و فرزنــدان فراوان کمک کنــد و باغهای 
سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار 
دهد ( وارد شــده و هم درآخرت،آن گونه 
کــه در آیاتی نظیر »َوَســاِرُعوا إِلَی َمْغِفَرۀ 
اَواُت َواالَْْرُض  ــمَ ُِّکْم َوَجنَّۀ َعْرُضَها السَّ ب مِّْن رَّ
ْت لِلُْمتَِّقیَن«)۳۰(؛ )و شتاب کنید برای  أُِعدَّ
رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی 
که وســعت آن، آســمانها و زمین است;و 

برای پرهیزگاران آماده شــده است( آمده 
است.

برای توّجه به عمق تأثیر اعتقادات مذهبی 
در اجرای قوانین، کافی اســت به این نکته 
توّجه شود که طبق روایات اسامی افرادی 
از گنــه کاران، خود را به دادگاه اســامی 
خدمــت پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآله( یا 
علی)علیــه الســام( معرفی مــی کردند 
و تقاضــای اجرای حّد شــرعی داشــتند 
تا از گناه پاک شــوند و از شــرمندگی در 
پیشــگاه خدا درآیند، حّتی در مواردی که 
یک بار اقرار کافی نبــود با آنکه آنها را به 
وقت دیگری موکول مــی کردند و تلویحاً 
به آنها مــی فهماندند که اگــر مجّدداً به 
دادگاه مراجعــه نکنند حّدی بر آنها جاری 
نمی شود و توبه آنها پذیرفته است در عین 
حال بار دیگر به دادگاه اسامی نزد پیامبر 
یا امام مراجعه می کردند و تقاضای تطهیر 

از طریق مجازات شرعی داشتند.)۳۱(

 7. كاربردى بودن

کاربردی بودن یک قانون بدین معناســت 
کــه در عین دّقــت و جامعّیــت، در مقام 
اجرا دســت و پاگیر نباشد و نیروی زیادی 
را جــذب نکند و از تکلّفات بروکراســی و 
تشکیات طویل و عریض اداری دور باشد.

مثا در قوانین قضایــی دنیای امروز برای 
قضاوت و اجرای قوانین، مقّررات مزاحم و 
دســت و پاگیری وضع شده که گاه ممکن 
اســت یک محاکمه را ســال ها به تأخیر 
بیندازد. این گونه مقــّررات قضایی گرچه 
به منظور دّقت و احقاق حق باشــد سبب 

تضییع بسیاری از حقوق می شود.

در حالی که فقه اسامی با شرایط ویژه ای 
که برای قاضی در نظر گرفته و حّد باالیی 
از تقوا و عدالت در او شــرط کرده، دادگاه 
را از بسیاری از تشریفات و مقّررات دست 
و پا گیر، بی نیاز کرده است شرایطی نظیر 
عدالت و اجتهاد، یعنی صاحّیت های باالی 
اخاقی و علمی قاضی، احتمال انحراف او 
را از حــق و عدالت به مقدار زیادی کاهش 

می دهد.

اضافه بر این در قوانین اسامی چون تکیه 

بر عقاید مذهبی افراد می شود تأثیر قابل 
ماحظه ای در کاهش تشریفات دارد مثا 
افراد معتقد، به آســانی حاضر نیستند در 
دادگاه قســم دروغ بخورند در حالی که در 
قوانین بشــری که تکیه بــر فرهنگ های 
دینی ندارد، ممکن است کسانی بدون هیچ 

دغدغه ای سوگندهای دروغ، یاد کنند.

امروز برنامه خاصی را بعضی از کشورهای 
اســامی مانند ایران تجربه می کنند و آن 
اینکه در کنار دادگاه ها، با ایجاد »شوراهای 
حل اختاف« قسمت مهّمی از پرونده های 
دادگاه ها را کاهش داده اند. این شــوراها 
با اســتفاده از اعتقــادات مذهبی و دعوت 
به عفو و گذشــت و پــاداش های الهی، از 
حجم پرونده های دادگاه ها کاســته اند و 
به این ترتیب، ســهولت زیادی در امر قضا 
پیدا شده است. البته ممکن است نواقص و 
اشکاالتی نیز داشته باشد که باید آنها را به 

مرور رفع کرد.

8. سهل و ممتنع بودن

سهل و ممتنع بودن قوانین اسام در نحوه 
مقّرراتــی که برای اثبــات بعضی جرم ها 
نظیر قذف، ســرقت و اعمال منافی عفت، 
وضع شده است ظهور و بروز دارد چرا که 
مجازات هایی که برای این قســم از جرائم 
قرار داده شــده، در عین حال که بســیار 
ســنگین جلوه می کند از راه های اثبات 
بسیار مشکل و پیچیده ای برخوردار است، 
و نتیجه این می شــود که ســنگین بودن 
مجازات بی آنکه افراد زیادی مشــمول آن 
حّد ســنگین گردند، از عامل بازدارندگی 

قوی برخوردار است.

به عنوان مثال، فقه اســامی برای اثبات 
عمل منافــی عفت، حّتی اگر متهم ســه 
مرتبه اعتراف به جــرم کند را کافی نمی 
داند و اعتراف مرتبه چهارم را شرط کرده 
است چنانکه اگر بنابراین باشد که از طریق 
شهادت، ثابت شود باید چهار شاهد گواهی 
دهند آن هم به شرط آنکه همگی با چشم 
دیده باشند و نیز به شرط آنکه گواهی هر 

چهار نفر، با هم هماهنگ بوده باشد.

نتیجه این می شــود که در عین حال که 

مجازات این گونه از جرایم، ســنگین است 
و بر همین اســاس چنانکه گفته شــد از 
بازدارندگی قویّی برخوردار اســت در عین 
حال در مقام اثبات، تعــداد کمی از افراد 
مشمول این مجازات ها می شوند و به بیان 
دیگر: تنها کسانی عما مشمول این گونه 
از عقوبت ها قرار می گیرند که بی پروایی 
و جسارت خاّصی داشته باشند؛ کسانی که 
هر انسان برخوردار از وجدان سالمی تقاضا 
دارد که چنین افرادی به اشــّد مجازات ها 
گرفتار شــوند تا عبرت دیگــران گردند و 
محیط جامعه از آلودگی به گناه و زشتی 

پاک شود.

9. توازن

یکی دیگــر از برتری های فقه اســامی، 
توازن و تعادل در قوانین مختلف آن است، 
به گونــه ای که هر چه بیشــتر پیرامون 
مســأله ای دقت شود، بیشتر مشخص می 
گــردد که قانون گذار همه زوایای قضایا را 
در نظر گرفته و هیچ بخشی را از نظر دور 
نداشته، و تناسب هر قانونی را با مجموعه 

قوانین دیگر ماحظه کرده است.

از ســوی دیگر ابعاد وجودی انسان، توان و 
ظرفیت وی، احساسات، عواطف و غرایز او، 
و باالخره ســعادت دنیا و آخرت وی را نیز 

در آن قوانین ملحوظ داشته است.

به نمونه های متعــّددی در ابواب مختلف 
فقهی می توان اشــاره کــرد که بر رعایت 
توازن و تناســب احکام الهی، گواهی می 

دهد.

در مباحــث اقتصــادی آنجا کــه مکاتب 
اقتصادی رایج دنیا، یا مالکیت خصوصی را 
الغا کرده اند و یا مالکیت عمومی را نادیده 
گرفتند، اســام با نگاهی دقیق و متناسب 
با ســاختار روحی و جســمی بشر، هر دو 
مالکیت را به رســمیت شناخته و برابر هر 

یک قوانین ویژه ای وضع کرده است.

همچنین آنجا که مکاتب اقتصادی، مبنای 
مالکیت را یــا بر عنصــِر »کار« بنا نهاده 
انــد و یا بر عنصر »نیاز«؛ اســام با دیدی 
متوازن نسبت به هر دو عنصر، و متناسب 

با موضوع، قوانیــن اقتصادی را پایه ریزی 
کرده است.

در مباحــث جامعــه شناســی، آنجا که 
دانشمندان این رشــته، یا »فرد« را اصیل 
دانســته اند و حقیقتی به نام »جامعه« را 
انــکار کردند، یا آنکه »جامعــه« را اصیل 
دیده اند و بــرای »فرد« در مقابل جامعه، 
هیچ جایگاهی قائل نشــده اند؛ اســام به 
صــورت متوازن برای هــر دو اصالت قائل 
شــده، و در قالب واجبات عینی و کفایی، 
انبوهی از قوانین فردی و اجتماعی را مقرر 
کــرده و هر یک از فرد و جامعه را در قبال 

هم، مسؤول و مکلّف دانسته است.

در بحث غرایز، آنجــا که عده ای حکم به 
ســرکوب غرایز داده اند، و شــماری نیز از 
آن طرف، راه ارضای غرایز، خصوصاً غریزه 
جنســی را، به طــور کامل آزاد گذاشــته 
اند، اســام با دیدی واقع بینانه، نه آن را 
ســرکوب کرده و نــه آن را بی ضابطه رها 
نموده اســت، بلکه در راســتای کنترل و 
تعدیل آن، با ارائه راهکارهای مناسب، آن 
را در میســری طبیعی و صحیح قرار داده 

است.

در مباحث زن و مرد، حقوق و مســؤولیت 
های هر یک، در ابواب مختلفی چون ارث، 
دیه، تکالیف خانوادگی، سرپرستی فرزندان 
و... با ظرافت خاصی به تقســیم مسؤولیت 
ها و حقوق و تناســب هر یک با ســاختار 
روحی و جسمی زن و مرد، پرداخته است.

بــا نگاهی گــذرا به این ابــواب، می توان 
دریافت که اسام در توزیع ثروت )مالکیت 
اعتباری(، بیشــتر جانب مــردان را گرفته 
ولی در حوزه »مصرف« بیشتر جانب زنان 

را رعایت کرده است.

در واقع اســام به جای اینکه این بخش از 
قوانین خود را بر اســاس شعار غیر عادالنه 
»تساوی حقوق زن و مرد« پایه ریزی کند، 
بر اساس اصل »توازن و تناسب حقوق زن 

و مرد« بنا نهاده است.

در جنگ و صلح و احکام مربوط به آن، نه 
جنگ را هدف قرار داده و نه صلح و تسلیم 
را، بلکــه به طور متوازن همه اطراف قضیه 

را دیــده و برابر آن قوانیــن ویژه ای وضع 
کرده است.

در احکام عبادی و سیاسی، زوایای پنهان 
و آشــکار هر بخش را به دقت مطمح نظر 
قــرار داده، قوانین خود را با ماحظه حال 
بیماران، مسافران، سالمندان و حتی زنان 
شیرده، در عالی ترین وجه تناسب و توازن، 

مقرر فرموده است.

حتی در مسائل عبادی و معنوی ِصرف نیز، 
می توان به روشــنی خطوط اصلی توازن 

نگری اسام را ماحظه کرد.

اســام همه چیز را با هم دیده حتی اجازه 
نداده آخرت طلبــی، بهانه دنیاگریزی و یا 
بالعکس قــرار گیرد. چرا که فرمود: »لَْیَس 
ِمنَّــا َمْن تَــَرَک ُدنَْیاُه آلِِخَرتِــِه َو اَل آِخَرتَُه 
لُِدنَْیاه«)۳۲(؛ )از ما نیست کسی که دنیا را 
بخاطر آخرت تر ک کند و آخرت را بخاطر 

دنیا(

کوتاه ســخن آنکه اســام غم را در کنار 
شادی، عبادت را در کنار تفریح، زهد را در 
کنار کار، معاد را در کنار معاش، و باالخره 
روح را در کنار جســم، دیده و حّظ و بهره 
هر یک را به روشنی در قوانین فقهیش مّد 

نظر قرار داده است.

ایــن بخش را بــا حدیثــی از امیرمؤمنان 
علی)علیه الســام( که بیانگر توازن نگری 
اسام است، به پایان می بریم. آن حضرت 

می فرماید:

»لِلُْمْؤِمِن ثََاُث َساَعاٍت َفَساَعٌۀ یَُناِجي فِیَها 
َُّه َو َســاَعٌۀ یَُرمُّ َمَعاَشُه َو َساَعٌۀ یَُخلِّي بَْیَن  َرب
تَِها فِیَما یَِحلُّ َو یَْجُمل «)۳۳(؛  نَْفِسِه َو بَْیَن لَذَّ
)انســان مؤمن ســاعات زندگی خود را به 
ســه بخش تقســیم می کند: قسمتی را 
صرف مناجات با پــروردگارش می نماید، 
قســمت دیگری را در طریق اصاح معاش 
و زندگیش به کار می گیرد وقسمت سوم 
را برای بهره گیری از لذت های حال ودل 

پسند می پردازد(.

10. انعطاف پذيرى

انعطاف پذیــری یکی دیگر از ویژگی های 
فقه اسامی است و آن به این معناست که 
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در فقه، ســاز و کارهایی تدبیر شده است 
که به فقیه این امکان را می دهد تا اگر راِه 
انجام یک تکلیف در بعضی مقاطع بســته 
شــد، بتواند عرصه هــای دیگری را جهت 
ادای وظیفه طرح نماید، بدین صورت فقه، 
راه را بر فقیه و مکلّفین نمی بندد، بلکه در 
پیش روِی آنها، گزینه های متعدد تکلیفی 
قرار می دهد تا حســب شرایط و امکانات، 
انتخاب نمایند. البته این بدان معنا نیست 
که فقه اسامی جنبه احکام عرفی به خود 

گیرد و ضوابط اصیل فقهی شکسته شود.

مسأله عناوین ثانویه در فقه، میدان وسیعی 
برای انعطاف های الزم و ضروری اســت. 
به عنوان نمونه مســأله عســر و حرج ـ از 
عناوین ثانویه ـ ، در سرتاسر فقه، به فقیه 
امکان می دهد تــا از احکامی که موجب 

عسر و حرج شدید باشد رفع ید نماید.

و یا موضوع تقدیــم اهّم بر مهّم ـ از دیگر 
عناوین ثانویــه ـ در تمام مواردی که بین 
موضوعات مختلف به حســب حکِم شرعی 
تعــارض پیدا می شــود، به فقیــه امکان 
مــی دهد تا با انتخاب اهــّم، حکم مهّم را 

برداشته، تعارض را حل نماید.

قاعده الضرر، عنوان ثانوی دیگری است که 
در سراســر فقه، اعم از عبادات، معامات و 
مانند آن، انعطاف الزم را به احکام اسامی 
می بخشد. همچنین قاعده میسور بسیاری 
از بن بســت ها را که در مسائل مربوط به 
حج و مانند آن اتفاق می افتد، می گشاید.

آخر: كاستى هاى خرد جمعى   سخن 
در وضع قانون

در پایــان این گفتار و برای نشــان دادن 
ضعف ها و کاســتی های موجود در خرد 
بــه اصطاح جمعی و عــدم احاطه اش بر 
جوانب امور و مصالح و مفاســد موجود در 
آن و در نتیجه عدم شایســتگی اش برای 
وضع قوانین، کافی است یکی از این قوانین 
و پیامدهای بســیار زیانبــار آن به تفصیل 

مورد نقد و بررسی قرار گیرد:

از جمله از مصوبات و کنوانسیون های بین 
المللی که توســط خرد جمعی بین المللی 
یعنی مجمع عمومی ســازمان ملل مّتحد 

به تصویب رسید کنوانسیون »رفع تبعیض 
از زنان« اســت که در تاریخ ۱8 دســامبر 
تصویــب  از  ـ   ۱۳58 آذر   ۲7 ـ   ۱979
نمایندگان ســازمان ملل گذشت و در ۱۲ 
شهریور ۱۳۶۰ اجرای آن برای کشورهای 
عضو، الزم دانســته شد و کمیته ای به نام 
 )CEDAW = کمیته رفع تبعیض )ســیدا
که از ۲۳ کارشــناس مختلف از کشورهای 
عضو تشــکیل شده است از سوی سازمان، 
مســؤول نظارت بر اجرای این کنوانسیون 

شد.

این کنوانســیون با یــک مقّدمه طوالنی و 
۳۶ ماّده در شــش بخش با هدف رفع هر 
گونه تبعیض از زنان و تأمین تساوی همه 
جانبه حقوق زنان با مردان در زمینه های 
مختلف تنظیم شد و تا پایان آوریل ۲۰۰۳ 
حدود ۱7۳ کشور این معاهده را پذیرفته و 
یا به آن ملحق شده اند و از میان ۶5 کشور 
عضو سازمان کنفرانس اسامی، حدود 4۶ 
کشور تحت فشــارهای سیاسی، عضو این 

معاهده شدند.)۳4(

روح حاکم بر این کنوانسیون و پیام اصلی 
آن آزادی مطلق انسان و تساوی زن و مرد 
به نحو مطلق است و مراد از »تبعیض« که 
در این کنوانسیون، رفع می شود بر اساس 
مــاّده اّول از بخش اّول آن، هر گونه تمایز، 
استثنا )محرومّیت( یا محدودیّت بر اساس 
جنسّیت اســت که نتیجه یا هدف آن لغو 
یا خدشــه دار کردن آزادی های زنان در 
زمینه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، مدنی و یــا هر زمینه دیگر بوده 

باشد.

این کنوانســیون سبب ورود عملی زنان به 
عرصه اقتصاد برای تحکیم تفّکر »تشــابه 
زن و مرد« گردید و در نتیجه و به منظور 
تواناتر شــدن زنــان بــرای فعالّیت های 
اجتماعی و اشــتغال، تسهیاتی نظیر مهد 
کودک ها و پیشــرفت های پزشکی جهت 
کنترل بــارداری، قانونی و رایگان شــدن 
سقط جنین و... مطرح گردید و در نهایت 
سبب خارج شــدن کارهای خانه از »زنانه 
بودن« و »تقســیم مسؤولّیت خانه داری« 

بین زنان و مــردان و تبدیل ُمدل خانواده 
از سّنتی به روابط آزاد شد و سبب شد که 
به تعبیر یکی از نویســندگان غربی )خانم 
تونــی گرنت( »زنان در شــرایط جدید به 
جای پیوند با مردی به نام شــوهر با شغل 

خود پیوند بخورند«.)۳5(

ایــن مصّوبــه پیامدهای مســتقیم و غیر 
مســتقیم اخاقی و اجتماعی زیادی را در 
پی داشــت که حتی دامن کشورهایی که 
به این کنوانســیون نپیوستند را نیز گرفت 

از آن جمله:

۱. تزلزل نظام خانواده و باال رفتن خشونت 
و آزار جنســی و آمار طاق، چرا که عدم 
توّجه به تفاوت های طبیعی و فطری زن، 
و در نتیجه همســان شدن مسئولّیت های 
زن و مرد و هم شکل شدن بهره ها، پاداش 
ها و کیفرهای آن دو و متشابه شدن شان 
در کارهای ســخت و سنگین، سبب جبهه 
گیری زن در مقابل مرد و عکس آن شــده 
و موجب شــد مرد در برابر زن بگوید: در 
کارهای سخت و سنگین باید با من شریک 
باشی، تمام هزینه زندگی ات را باید خودت 
بر عهده بگیــری، در هزینه فرزندان با من 
شــرکت کنی، در مقابل خطرها خودت از 
خودت دفــاع کنی و به همــان اندازه که 
من برای تو هزینه مــی کنم تو باید برای 
مــن هزینه کنی، با آنکــه به طور طبیعی 
و طبــق تجارب فراوان، نیروی کار و تولید 
زن از مرد کمتر است و استهاک ثروتش 
بیشــتر، به عاوه بیماری ماهانه، ناراحتی 
ایّام بارداری، ســختی هــای وضع حمل و 
حضانت کودک، زن را در وضعّیتی قرار می 
دهد که به حمایت مرد و تعهدات کمتر و 

حقوق بیشتر نیازمند است.

اصل قــراردادن مبــارزه با مردســاالری 
و تأکیــد بــر اســتقال زنــان، عما به 
گســترش تضاّد میان دو جنس انجامیده 
و بی توجهی به نهــاد خانواده و دگرگونی 
مناســبات خانوادگی سبب افزایش طاق، 
همسرآزاری خودکشی زنان، تک زیستی، 
کاهش شدید عواطف خانوادگی، مشکات 
روحــی و روانــی در میان فرزنــدان و در 

نتیجه بزهکاری و خشــونت در کودکان و 
نوجوانان و... شده و بحران جدیدی به نام 
بحران خانواده را در غرب به ارمغان آورده 
اســت، شــاهد گویای این مّدعا آمار تکان 
دهنده ذیل است، آماری که انسان از بیان 
آن شرم دارد و الزم اســت از خوانندگان 

محترم از بابت آن عذرخواهی شود:

الــف( »باربارا روبــرت« در مقاله ای با نام 
»هیــچ جا محیط امنی نیســت« از کتاب 
»جنگ علیــه زنان« می نویســد: »طبق 
برآورد جامعه شناســان متجــاوز از ۱/8 
میلیون شوهر آمریکایی به طور وحشتناک، 

زنان خود را آزار می دهند«.)۳۶(

ب( »آنتونــی گیدنــز« می گویــد: »در 
انگلســتان از هر ده زن، هفت زن در دوره 
زندگی شغلی خود به مدت طوالنی به آزار 

جنسی دچار می شوند«.)۳7(

ج( در بعضــی از جراید معروف)۳8( آمده 
است: »دادگاهی در فرانسه عناصر کلیدی 
گروهی در این کشــور را که به کودکان و 
نوجوانان تجاوز می کردنــد محکوم کرد. 
ایــن گروه که حدود ۶5 نفر عضو داشــت 
طی ســال های 9۲ تا ۲۰۰۰ به کودکان و 
خردســاالن بین ۶ تا ۱4 سال تجاوز کرده 
اند. دادستان های این پرونده اعام کردند 
که شــمار قربانیان در حــدود 45 کودک 
بودند که به وسیله والدین، پدربزرگ ها یا 
آشنایانشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 

اند«.

د( در دهــه ۱9۰۰-۱98۰ )یعنــی دقیقاً 
در اّولین دهه پس از تصویب کنوانســیون 
»رفع تبعیض علیه زنان«( ســالیانه حدود 
9۰ هزار فقره خانواده در کشــور ســوئد 
شــکل گرفته ولی در مقابل در طول این 
دهه حدود 85 هــزار فقره طاق به وقوع 

پیوسته است.

مطابق گزارش دیگری از مرکز آمار ســوئد 
در سال ۱987 )هشت سال پس از تصویب 
کنوانســیون مزبور( احتمــال جدایی در 
ازدواج های رسمی بیش از سه برابر ازدواج 
های غیر رســمی است و 5۰ درصد از بچه 
ها در خانواده هایی کــه ازدواج های غیر 

رسمی دارند، متولّد می شوند.)۳9(

هـ ( بر اســاس آمار ارائه شده : در آمریکا 
در ســال ۱998 از هر سه عقد ازدواج که 
طّی ســال صورت گرفت، بیش از یکی به 
طاق انجامید و بر اســاس گزارش دیگری 
۳۲ ازدواج ها در آمریکا در سال ۱989 به 

طاق انجامید.

و ( بر اساس گزارشی دیگر در آمریکا از هر 
دو ازدواج یکــی به طاق می انجامد و در 
روســیه از هر سه ازدواج یکی سر از طاق 
در مــی آورد و نیز یک چهــارم کودکان 
برخی از کشــورهای صنعتــی در خانواده 
هــای تک والدینی بزرگ می شــوند و در 
ایاالت مّتحده آمریکا ۲5 فرزندان زیر ۱5 
ســال، دارای خانواده های تــک والدینی 

هستند.

۲. دیگر از پیامدهای مصّوبه مزبور، آزادی 
جنسی است که سبب شده :

اّوال: دختران و پســران بــه دنبال ازدواج 
نرفتــه و در نتیجه ســن ازدواج افزایش و 
در مقابل سن آغاز روابط جنسی به شدت 
پایین آید. به بیان دیگر: مجامع بین المللی 
که به پایین بودن سن ازدواج در کشورهای 
اسامی معترضند خود با طرح روابط آزاد 
جنســی، به دفع نیازهای جنسی دختران 
و پســران از راه نامشــروع دامن زده اند و 
آن را مصداقی از آزادی انســانی می دانند 
و نامشــروع نمی شمرند غافل از اینکه این 
برنامه و پیامد شــوم آن یعنی پایین آمدن 
ســن آغاز روابط جنســی از راه نامشروع، 
عدم امنّیت جنسی حّتی برای فرزندان در 
داخل خانواده را در پــی دارد به گونه ای 
که طبق آمارهای ارائه شــده در آمریکا در 
سال ۱985 حدود صد هزار مورد تجاوز به 
کودکان توسط محارم گزارش شده است.

)4۰(

ثانیــاً: حضور ابزاری زن و کاال شــدن در 
سینماها و کلوپ های شبانه و رونق یافتن 
تجارت سکس، تجارتی که پیچیده ترین و 
مدرن ترین نوع بردگی برای زنان به حساب 
می آید. امروزه برخی از کشورهای صنعتی 
از جملــه آلمان به عنــوان مرکز واردات و 

فروش دختران کم ســن و سال که بیشتر 
آنان دختران آســیایی اند به حســاب می 
آیند و برخی از کشورهای در حال توسعه، 
بخش مهّمــی از اقتصاد خود را بر تجارت 
بین المللی سکس استوار کرده اند به گونه 
ای که ســاالنه میلیون هــا جهانگرد هم 
جنس گرا و دگر جنس خواه، از کشورهای 
مختلف جهــان را به خود جذب می کنند 
و آمارهای رسمی از وجود یک میلیون زن 
روسپی و آمارهای غیر رسمی از چند برابر 
این میزان در یکی از کشورهای شرق آسیا 

حکایت می کند.

حدود ۳۰۰ هزار دختر کمتر از ۱8 ســال 
در ایالت مّتحده آمریکا به فســاد کشانده 
شــده اند، و معضل ســوء استفاده جنسی 
از کــودکان و مشــکل مجات فاســد از 
بزرگترین مشــکات روز آمریــکا، اروپا و 

روسیه است.)4۱(

در ســال ۱998 آلمان از راه تجارت فحشا 
4۰۰ میلیون دالر درآمد داشت که بعد از 
آمریکا با درآمدی معادل 7/4 میلیارد دالر 
از راه ایــن تجارت، در رده دوم جهان قرار 

می گیرد.)4۲(

در سال ۲۰۰۱، صد و بیست هزار دختر و 
زن از اروپای شرقی برای بردگی جنسی به 

غرب قاچاق شده اند.)4۳(

کیهــان ۱۱ مرداد ســال ۱۳84، ص ۱5 
منتشر کرده است: »ساالنه به طور معمول 
حدود دو میلیون دختر 5 تا ۱5 ســال در 
بازارهای جهانی قاچاق انســان، معامله و 
مجبور به فســاد و فحشــا می شوند. طی 
ســال های ۱99۰ تا ۱997 بیش از ۲۰۰ 
هزار زن بنگادشــی مورد داد و ستد قرار 
گرفته و بین 5 تا 7 هزار زن و دختر نپالی 
به صورت غیر قانونی به هند قاچاق شــده 

اند«.

ثالثاً : آمار سقط جنین باال رفته است زیرا 
از یک طرف؛ ارتباط آزاد جنســی ســبب 
شــده که زنان به راحتی روابط نامشــروع 
برقرار کرده و هیچ محدودیّتی را در روابط 
جنسی احساس نکنند و به راحتی فرزندان 

خود را سقط کنند.
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و از طرف دیگر ســازمان ملــل و کمیته 
اجرایی ســیدا )CEDAW( ماده ۱۲/۱ از 
کنوانســیون رفع تبعیض )کــه تأکید می 
کند: زنان حّق دســتیابی به سرویس های 
بهداشتی و از جمله، آن دسته از سرویس 
هــا که مربوط به تنظیم خانواده اســت را 
دارند( را به گونه ای تفســیر کرده اند که 
شــامل روش های جلوگیــری از بارداری، 
داروهای القای جنین می شود و این نکته 
ای اســت که تذّکرات و اعتراضات کمیته 
سیدا به کشــورهای مختلفی که سیدا را 
امضــا کرده انــد آن را تأیید می کند مثا 
در ســال ۱999 به دولت شــیلی گزارش 
داده که دغدغه کمیته، به خصوص درباره 
قوانینی اســت که سقط جنین اختیاری را 
ممنوع و مشمول مجازات کرده اند و یا در 
سال ۱998 به کرواسی تذّکر داده که چرا 
در بعضی از بیمارســتان ها، بیماران سقط 
جنیــن را نمی پذیرند و از این مســأله به 
عنــوان خاف حق زنان یاد می شــود که 
برای ســقط جنین دکتر، بیمارســتان و 
امکانات کافی در اختیار نداشــته باشند و 
در سال ۱999 به کلمبیا گزارش داده که 
ســقط جنین را قانونی اعام کنید در غیر 
این صورت ماّده ۱۲ کنوانســیون را نقض 

می کنید.)44(

بر اساس آمار جمع آوری شده از کشورهای 
غربی و آمریکا بیشتر زنانی که سقط القایی 
انجام می دهند بســیار جوان هستند؛ 55 
درصد زیر ۲5 ســال و ۳۱ درصد نوجوان 
محسوب می شوند یعنی زیر ۱9 سال که 
مطابق تعریف کنوانســیون حقوق کودک، 
در رده ســنی کودکان گنجانده می شوند. 
در آمریکا 88 درصد از ســقط های القایی 
در فاصلــه ۶-۱۲ هفتگــی جنین رخ می 
دهد که هــم قلب جنین مــی تپد و هم 
مغز او امواج الکتریکی صادر می کند. 4۳ 
درصد از زنان، دســت کم یک سقط را در 
طول زندگی خود تجربه می کنند. فقط در 
آمریکا ساالنه یک میلیون و سیصد و هفتاد 

هزار سقط انجام می شود.)45(

این در حالی اســت که آمار دقیق و واقعی 
نشان از عوارض فراوان سقط جنین بر روی 

مــادران )که غالباً یگانــه دلیل طرفداران 
ســقط جنین هواداری از حــق آنان و در 
واقع فدا کردن جنین برای ســامتی آنان 

است( و فرزندان بعدی آنها دارد:

در تحقیقــی بیــن ۱۱۰57 زن حامله که 
75۲ نفر آن در حاملگی قبل، ســقط القا 
شــده داشته اند نشــان داده شد که زنان 
مبتا به سقط قبلی، استعداد بیشتری برای 
خون ریزی سه ماه اّول حاملگی بعد دارند 
و کمتر قادر به زایمــان طبیعی بوده و به 
نظارت دقیق تر پزشــک نیاز دارند. کمبود 
وزن هنگام تولّــد در فرزندان آنان حدود 
۳-4 برابر افزایش یافته اســت؛ همچنین 
مرگ و میر دوران نوزادی و افزایش نقایص 

جنین در آنها دیده شده است.

بهداشت  وزیر  دکتر »بوهمیل ســینپال« 
چکواســلواکی اعام داشــت کــه به طور 
تخمینــی ۲5 درصــد از زنان کــه اّولین 
حاملگی خود را با ســقط القایی پایان می 
دهند برای همیشــه بدون فرزند خواهند 

شد.

تحقیقات درباره زنانی که ۱۰-۱5 ســال 
قبل در معرض ســقط القایــی قرار گرفته 
بودند و در طی این ســال ها به طور دقیق 
تحت پیگیری پزشکی قرار داشته اند نشان 
مــی دهد که فقط نیمــی از آنها حاملگی 
خود را بدون هیچ عارضه ای سپری کردند 
از نیمه باقی مانده که حامله شــده بودند 
نیمــی زودتر از موعــد، نــوزاد را به دنیا 
آورده و ده درصد به سقط خود به خودی 
دچار شدند، بیست درصد نیز نوزاد نارس 
داشــتند. در آمریکا شانس حاملگی خارج 
رحمی تا ۶۰۰ درصد پس از تصویب قانون 
ســقط القایی افزایش یافــت. زنانی که از 
حاملگی اّول خود ســقط القایی داشته اند 
پانصد درصد شــانس حاملگی های خارج 
رحمــی در حاملگی های بعــدی در آنان 

افزایش می یابد.

همه آنچه گذشــت غیــر از تأثیــر روان 
شــناختی فوری و شــدیدی اســت که از 
دســت دادن جنین، روی مادر و حّتی پدر 

دارد.)4۶(

رابعاً: ازدواج های زودرس و در نتیجه مادر 
شــدن زودرس و فقر و خودفروشــی یکی 
از پیامدهــای مصّوبه تســاوی زن و مرد، 
آموزش های مختلط وعدم توّجه به ویژگی 
های زیستی و روانی متفاوتی است که در 
دو جنــس زن و مرد وجــود دارد غافل از 
اینکه اختاط های اجباری بین دختران و 
پسران جوان به ویژه در مدارس متوّسطه، 
آنها را به ازدواج های زودرس می کشــاند. 
در ایــن زمینه نشــریه آمریکایی »ریدرز 
دایجســت« در سپتامبر ۱99۶ گزارشی را 
درباره دختران جوان که عموماً در مدارس 
مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده 
اند و در کنار فرزندان خود زندگی دشواری 

را سپری می کنند، می نویسد:

»هــر ســاله ۳5۰ هــزار دختــر نوجوان 
آمریکایی در ســنین ۱5-۱9 ســالگی در 
دوره دبیرستان فرزندان غیر قانونی خود را 
به دنیا می آورند که این آمار در دهه های 
اخیر در حال افزایش اســت. این دختران 
که با رؤیاهایی مانند ازدواج با دوستان پسر 
خود و اتمام تحصیات و شروع یک زندگی 
ایده آل، به این گونه ارتباطات روی آورده 
اند بســیار زود، پرده های سراب گونه این 
اوهام از پیش رویشان کنار رفته و واقعّیت 

زندگی، چهره خود را می نمایاند«.)47(

کاپان )۱99۳( معتقد اســت که »مادران 
۱5-۱9 ســاله آمریکایــی کــه در کنــار 
فرزندان نامشــروع خود زندگی می کنند 
دچار فقر شــدید اقتصادی هســتند و به 
فساد و خودفروشی گرایش می یابند زیرا 
به طور معمول این گونه مادران، تحصیات 
و تخصص الزم برای ورود به مشاغل درآمد 

زا را ندارند«.)48(

خامســاً: آثــار مخّرب روانــی و اختاالت 
عاطفی شــدیدی که بر اثــر محرومّیت از 
مادر در کودکان بجای می ماند. اصرار زن 
غربی بر امر اشــتغال و ورود در اجتماع بر 
اساس تساوی زن و مرد و پافشاری عجیبی 
که کمیته نظارتی سیدا در این رابطه دارد 
)مثل اینکه در ســال ۲۰۰۰ از ازبکستان 
خواســت که در قوانین مدنی خود، نقش 

مادری و همسری را حذف کند و در سال 
۲۰۰۲ از اتریش خواســت تــا نقش های 
سّنتی زنانه )مادری( در فرهنگ آن کشور 
تعدیل شود و یا در سال ۲۰۰۰ به باروس 
تذّکر می دهد که جایزه مادری و روز مادر 
را حذف کند و اظهار مــی دارد که توّجه 
به این امر از آثار باقیمانده نظام ســّنتی و 
مردساالری اســت و یا در سال ۲۰۰۱ به 
کشــور مصر یادآور می شــود که: باید در 
قوانین داخلی خــود تجدید نظر کند و به 
جای نقش زنان در امــور خانواده، حضور 
اجتماعــی آنان منظور شــود و در ســال 
۱999 از اسپانیا می خواهد که معیارهایی 
که سبب تقویت نظر مثبت به نقش سّنتی 
زن )نقش مادری( در خانواده می شود باید 
کم رنگ شده و مشارکت اجتماعی زن در 
بــازار کار افزایش یابد()49( آثار و عوارض 

زیانباری را در پی داشته است.

بار دیگر از خوانندگان عزیز به خاطر بیان 
بعضی از آمارهای صریح مربوط به مفاسد 
جنســی و امثــال آنکه به نحــوی با مواّد 
کنوانســیون حقوق زن و سایر آزادی های 
غربی ارتبــاط دارد عذرخواهی می کنیم؛ 
چه می توان کرد! گاه انسان ناچار می شود 
برای بیان یک سلسله حقایق تلخ به سراغ 

این گونه آمار برود.
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از چنــگ آنها درآورند، از چنین کاری در اســام منع 

شده است.
)۲۳(. حقــوق در اســام، مجیدی خــدوری و هربرت 
لیبسنی، ترجمه: رهنما، زین العابدین، ص جیم، مقّدمه.

)۲4(. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱78.
)۲5(. قرآن کریم، سوره مائده، آیه 45.
)۲۶(. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۳7.

)۲7(. صحیح بخاری، نیشــابوری، مسلم بن الحجاج، ج 

۱، ص ۲۱5 و بحاراالنوار، مجلســی، محمد باقر،ج 7۲، 
ص ۳8.

)۲8(. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 9۶.
)۲9(. قرآن کریم، سوره نوح، آیه ۱۰ - ۱۲.

)۳۰(. قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۱۳۳.
)۳۱(. کافی، همــان، ج 7، ص ۱84 و ۱85، باب صفۀ 
الرجم و باب آخر منه؛ همچنین رجوع شود به المجموع 
فی شرح المهّذب نووی، محیی الّدین، ج ۲۰، ص 47 و 
48؛ همچنین صحیح مسلم، أبو عبداهلل بخاري جعفي، 
محمــد بــن إســماعیل، ج 5، ص ۱۱7 و ۱۱9 کتاب 

الحدود، باب من اعترف علی نفسه بالزنا.
)۳۲(. این حدیث از امام صادق)علیه السام( نقل شده 
است. )ر.ک: من الیحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن 

علی ، ج ۳، ص ۱5۶، ح ۳5۶8(.
)۳۳(. نهج الباغه، همان، حکمت ۳9۰.

)۳4(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۲9، ص ۲۱4، به نقل 
از منابع معتبر غربی.

)۳5(. همان، ص ۲۶، به نقل از کتاب »زن بودن«.
)۳۶(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۱، ص ۱۳9.

)۳7(. همان، ص ۱4۰.
)۳8(. روزنامه کیهان، ۱۱ مرداد سال ۱۳84، ص ۱5.

)۳9(. در غــرب چــه می گذرد، دبیر ســیاقی، ســّید 
منوچهر، ص ۱۳.

)4۰(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۱7، ص ۱۱۲.
)4۱(. همان، شماره ۱۲، ص 7۲.

)4۲(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۱، ص 99.
)4۳(. همان، ص ۶4.
)44(. همان، ص ۶۶.
)45(. همان، ص ۶۱.

)4۶(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۱، ص 55 - 59.
)47(. فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۱، ص 84 به نقل از 
واژه نامه زنان؛ مجله زنان و تازه های اندیشــه، ۱۳8۰، 

شماره ۳، ص 4۰.
)48(. همان.

)49(. همان، ص 8۳-8۱.
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سیرى در کتابمعرفى كتاب

» اسالم در یک نگاه «
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازى )مدظله(

اسام مکتبی مبتنی بر »آگاهی و عمل« است  
لذا شــناخت و معرفت نسبت به دین مبین 
اسام به نحوی که هر مسلمان واقعی، حداقل 
اّطاعات قانع کننده ای از تعلیمات اسام در 
اصول و فروع داشته باشد و بتواند به پرسش 
»چیستی اســام« و »علل پذیرش اسام« 
پاســخ قانع کننده ای هرچند فشرده و ساده 

ارائه نماید بسیار ضروری است.
در این میان کتاب»اســام در یک نگاه« اثر 
ارزشــمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله ( به خوبی پدیدار شناسی 
انسان از اسام را تعمیق بخشیده و خدمتی 
ماندگار به شیفتگان دین مبین اسام به شمار 

می آید.
انگیزۀ تألیف كتاب

مولف در مقدمــه اثر باعنوان » چندیادآوری 
الزم «، اهــداف و انگیزه هــای تألیف کتاب 
»اسام در یک نگاه« را مورد توجه قرار داده 
اســت؛ در فرازی از آن می خوانیم: هدف از 
تألیف این کتاب، ارائه طرح نســبتاً جامعی 
از اصول اساســی تعلیمات اسام بوده است، 
امیدواریــم این کتاب روشــنی تــازه ای در 
مباحث اسامی بیفکند تا همگان بتواند اسام 

را بعنوان یک مکتب بزرگ و خّاق انســانی 
بشناسند و بیش از پیش به آن عشق بورزند.

معرفى اجمالى كتاب »اســالم در يک 
نگاه«

مولــف در کتاب »اســام در یــک نگاه«؛ 
به صورت مختصر، عقاید اسامی از توحید تا 
معاد را بیان کرده است ؛ همچنین برخی از 
مهم ترین قوانین عبادی و عملی مانند نماز، 
روزه، خمس، حّج، قرض الحسنه و... را تبیین 

کرده است.
در حقیقت ایــن کتاب عصاره ای اســت از 
کتاب هــای متعــّددی  که توســط مولف 
دانشمند اثر در رشته های عقاید و فقه اسام 
نوشته شده است؛کتابهایی از قبیل» آفریدگار 
جهان«)بحث هــای مربوط بــه اثبات وجود 
خدا(،»خدا را چگونه بشناسیم«) بحث های 
مربوط به صفــات خدا(،»رهبــران بزرگ و 
مســئولیت های بزرگتر«) بحث های مربوط 
به نتایج و آثار مذهب و شــرایط و رســالت 
پیامبــران) نبّوت عاّمه((،» قــرآن و آخرین 
پیامبر« )دالیل نبّوت پیامبر اسام صلی اهلل 
علیه و آله) نبّوت خاّصه((،»آیین ما«) معّرفی 
مذهب شیعه( و» فیلسوف نماها«)نقد عقاید 

ماّدی ها و ماتریالیست ها(. 
لذا معظم لــه در فرازی از کتاب اینگونه می 
نویسد: بحث هایی که در کتب مشروح اسام 
در طّی فصول متعّددی مطرح شده، گاهی در 
این کتاب طی چند فراز یا چند خط آورده ایم 
ولی با این حال سعی شده روح علمی بحث در 
قالب عبارات حساب شده روشنی حفظ گردد.

ساختار كلى كتاب
»اســام در یک نگاه«  از مقدمه نویســنده 
و متن اصلی، شــامل ۳ بخش،تشکیل شده 
اســت که بخش های ســه گانۀ آن عبارتند 
از:۱.دین۲. اصول اصلی اسام ۳. دستورات و 

مقررات اسام.
هم چنیــن بخش اول کتــاب دارای فصول 
چهارگانه ای اســت که عبارت اســت از: ۱. 
نقش دین در زندگی انســانها۲. ریشــه های 

حّس مذهبی ۳. دین در برابر مکاتب فلسفی 4. 
مذهب و آزادی های فردی .

بخش دّوم به ســه فصل تقسیم می شود:۱. 
خداشناسی ۲. معاد و رستاخیز۳. نبّوت .

بخش سّوم و پایانی اثر دارای فصل های پنج 
گانه اســت:۱. عبادت ها و نیایش ها ۲. رابطه 
انسان ها با یکدیگر ۳. اقتصاد اسامی 4. جهاد 
و دفاع در اسام 5. قضاوت و دادرسی و قوانین 

جزا در اسام .
روش شناسى نگارش كتاب

گفتنی است در فراز آغازین کتاب، فهرست 
تفصیلــی مطالــب ذکر شــده اســت، هم 
چنین  مطالب کتاب، مستند است و  مولف 
در  ارجاعاتش، نام و نشــان آیات و روایات و 
شــماره جلد و صفحه منابع و... را به صورت 

پاورقی ذکر کرده است.
هم چنین  روش شناســی محتوایی تألیف 
کتاب، کامی و فقهی اســت و صاحب اثر از 
ادله روشن و متناســب با جوانان بهره برده 

است.
از ســوی دیگر رویکرد مولف در طرح اصول 
عقاید اســامی، از مباحث اســتداللی بهره 
گرفته اســت به نحوی که سعی شده هیچ 
موضوعی بدون دلیل ذکر نشود ؛ هم چنین 
در طرح  فروع و احکام تا آخرین حد ممکن به 
فلسفه تربیتی و اجتماعی آنها اشاره شده است 

تا معرفت بینشی مخاطب ارتقاء یابد.
در طرح بحث های کتاب نیز علیرغم آنکه از 
آیات و احادیث پیشوایان استفاده فراوان شده، 
لیکن از ذکر عبارات عربی آنها برای احتراز از 
سنگینی بحث جز در موارد خاصی اجتناب 

شده است.
گزارش محتوايى اثر نفى تبعیض نژادى و 

قومى در اسالم
از جمله فرازهای مهم در کتاب می توان به نفی 
تبعیض نژادی و قومی در اسام اشاره کرد؛ به 
نحوی که مولف در فرازی از کتاب حذف هرگونه 
تبعیض  ناروا را به عنوان یکی از مهمترین مبانی 

در تعریف »دین« بر شمرده است.

هم چنین در فراز دیگر از کتاب می خوانیم: 
دین با هرگونه اختافی که بر اساس اختاف 
رنگ ها، نژادها و طبقات اجتماعی باشد مبارزه 
می کند؛ چه، اینکه مذهب همه انســان ها را 
بندگان خدا و همه جا را کشــور خدا و همه 
را به طور یک سان مشمول لطف و محّبت او 

می داند و همه را یک واحد معرفی می کند. 
تعلیمات اســام با صراحــت می گوید تنها 
امتیازی که می تواند انســانی بر انسان دیگر 
داشته باشد امتیازی است که نه بر پایه خون و 
نژاد و زبان و طبقات باشد، بلکه امتیازی است 
که از درون ذات و روح و فکر انسان می جوشد؛ 
امتیازی است که از تقوا و پرهیزکاری، پاکی و 
درستی و دیگر صفات عالی انسان و درون ذاتی 
سرچشــمه می گیرد؛ »ای مردم ما شما را از 
یک پدر و مادر آفریدیم )بنابراین خون و نژاد 
همه یکی است( و شما را به گروه ها و قبیله ها 
تقسیم کردیم تا یکدیگر را )با این تفاوت های 
جسمی( بشناســید )ولی اینها ماک افتخار 
شما نیســت( گرامی ترین شما آن کس است 

که پرهیزکارترین باشد«.]۱[
و به ایــن ترتیب نقش مذهب در جهانی که 
هنوز مســئله »رنگ و پوســت« بدن تا چه 
رسد به مسئله طبقات در آن حل نشده کامًا 

روشن می گردد.
دانشمندان جهان از خدا مى گويند؟

از جمله رویکردهــای مهم مولف در کتاب» 
اسام در یک نگاه« نگاه استداللی به مباحث 

اعتقادی از جمله در اثبات وجود خدا است.
حال در فرازی از کتاب می خوانیم: با توّجه به 
استدالالت علمی گذشته، برای اثبات وجود 
خدا ممکن اســت این پرسش پیش آید که 
چرا بسیاری از دانشــمندان و بنیان گذاران 
علوم طبیعی، راه انکار را پیموده اند؟ پاسخ این 
پرسش چندان مشکل نیست؛ چراکه کمتر 
دانشــمندی را می توان یافــت که در اعماق 
ســخنان خود، به وجود یک عقل کل و یک 
مبدأ علم و قدرت معتقد نباشــد، اگرچه در 
نام گذاری و تعبیر از آن، الفاظی غیر از »خدا« 

و »اهلّل« را به کار برد. 
به گفته »فلیسین شاله«، فیلسوف معروف: 
»هیچ بی خدایی وجود ندارد؛ هرکس به طرزی 
به او می اندیشد و هرکس به گونه ای او را درک 
می کند«. کســی که به هنگام بحث درباره 
ساختمان قلب می گوید »طبیعت، برای این 

منظور در میان بطن هــا، و دهلیزهای قلب، 
دریچه ای قــرار داده تا خــون از بطن ها به 
دهلیزها بازنگردد و جریان آن به هم نخورد« 
و به این ترتیب برای طبیعت »هدف، قصد، 
برنامه و عقل« قائل می شود، آیا می توان گفت 
منظورش از کلمه »طبیعــت« عوامل فاقد 
شــعور و ارزش است؟! یا باید گفت منظور او 
»خدا«است، اگر چه کلمه طبیعت را به جای 
آن به کار برده است. نظیر این تعبیرات را -که 
همه گواه بر ایمان به وجود یک عقل کل است 
در کلمات غالب دانشمندان ماّدی می یابیم که 
برای طبیعت، هــدف، برنامه، اراده و قصد را 
قائل شــده اند و اینها همه گواه بر این است 
که منظورشــان از کلمه »طبیعت«، عوامل 
فاقد شعور و قصد نیست، بلکه آنها در واقع نام 

طبیعت را بر »خدا« نهاده اند.
تحريف ناپذيري قرآن

قرآن کتابی اســت دست نخورده؛ زیرا نظام و 
ترکیب بندی خاّص آن به گونه ای اســت که 
نمی توان چیزی بر آن افزود و یا از آن کم کرد 
و اگر کســی چنین کند، بسیار زود شناخته 
خواهد شــد. عاوه بر این جمــع کثیری از 
یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله از همان آغاز 
نزول قرآن، تمامی آیات آن را می نوشتند، تا 
از دســتبرد و تحریف مصون بماند. این عّده 
که نامشــان در تواریخ ثبت شده است به نام 
»ُکّتاب وحی« یا »کاتبان وحی« معروفند و 
علی علیه الســام یکی از معروف ترین آنان 
بود. از این گذشــته به شهادت تاریخ، صدها 
نفر از مسلمانان در زمان خوِد پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و هزاران نفــر در قرون بعد آیات 
قرآن را حفظ کرده، در هر مناســبتی برای 
مردم می خواندند. این عده را »حافظان قرآن« 

می نامند.
به  امر  سیر منطقى و استداللى مسألۀ 

معروف و نهى از منكر
از جمله فرازهای مهم کتاب می توان به ارائۀ 
سیر منطقی و استداللی امر به معروف و نهی 

از منکر اشاره نمود.
در اســام به همه افراد به عنوان یک وظیفه 
واجب دستور داده شــده که دعوت به سوی 
حق و مبارزه با فســاد کنند. این دو وظیفه 
که در فقه اســام به نام »امر به معروف« و 
»نهی از منکر« معروف است، همه مسلمانان 
را ملــزم می کند که بر وضــع اجتماع خود 

نظارت صحیح و دائمی داشــته باشند و اگر 
کسی از راه حق و عدالت منحرف گردید، به 
راه راســت دعوت کنند و اگر مرتکب خاف، 
گناه یا تجاوزی شد، از آن کار بازدارند. اهّمیت 
امر به معروف و نهی از منکر به قدری اســت 
که از فروع مهّم اسامی شناخته شده و قرآن 
مجید دربــاره آن می فرماید:»ُکْنُتْم َخْیَر أَُمّۀ 
أُْخِرَجْت لِلَنّاِس تَأُْمــُروَن بِالَْمْعُروِف َو تَْنَهْوَن 
َعِن الُْمنَکِر]۲[؛ شما بهترین امتی بودید که 
به سود مردم در جهان قدم گذاردید؛ چراکه 
شما امر به معروف و نهی از منکر می کنید«... 
اجرای این دو وظیفه مهم که در واقع از آثار 
و حقوق متقابل زندگی دســته جمعی است، 
به هر مســلمانی اجازه می دهد که... خود را 
در برابر همه افراد اجتماع مســئول دانسته و 
اجتماع هم خود را در برابر هر فرد مســئول 
ببیند، در موقع لزوم انتقاد کرده و به هنگام 
نیاز پیشــنهاد دهند و خاصه در ســاختن 
اجتماع خود از هر نظر سهیم باشند؛ چراکه 
در زندگی دسته جمعی خوشبختی و بدبختی 
افراد اجتماع به هم پیوسته است و نمی توانند 

در برابر رفتار یکدیگر بی تفاوت بمانند.
مفهوم شناسى واژۀ »جهاد«

در منابع اسامی غالباً کلمه »جهاد« همراه با 
کلمه »في سبیل اهلّل« آمده است که معنای 
آن، روی هم رفته »جهاد در راه خداست«. به 
همین جهت، جهاد نمی تواند به خاطر هوا و 
هوس، توسعه طلبی، استعمار، به دست آوردن 
غنایم جنگی و مانند آن باشد، بلکه باید تنها 
برای خــدا و اهداف الهی و خالص از هرگونه 
غرض شخصی و ماّدی و خودخواهی صورت 
گیــرد. روی هم رفته می تــوان اهداف جهاد 
اســامی را در چند موضوع خاصه کرد و با 
توّجه به این هدف ها پاسخ ایرادهای مخالفان 
داده خواهد شد:دفاع از آیین حق و موجودیّت 
آن؛درگیری با عوامل مزاحم؛ مبارزه با ظلم و 

فساد.
الزم به ذکر اســت این اثر نفیس در ســال 
۱۳8۳، در یــک جلــد و در ۱۱۱ صفحه در 
قطع رقعی توسط انتشارات امام علی بن ابی 
طالب علیه السام منتشر شده که تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
پى نوشت:

]۱[ سورۀ حجرات؛آیۀ۱۳.
]۲[ سورۀ آل عمران؛آیۀ۱۱۰.
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معارف اسالمى

حقوق بشر در قرآن 
پرسش: آیا در قرآن بحثی از حقوق بشر 

شده است؟ 

پاســخ اجمالى: قرآن در مسأله حفظ 
جــان و مال و آبروی انســان هــا تا آنجا 
پیشــرفته که جان یک انسان را همچون 
جان تمامی افراد بشر می داند و درمسأله 
حقوق انســان ها، تا آنجــا پیش می رود 
که اجــرای اصل عدالت را در حقوق افراد 
یک جامعه بر همــه چیز مقدم می دارد. 
و دســتور به قیام برای اجرای عدالت می 
دهد. همچنیــن حمایت از ایتام و نظارت 
دقیق بــر وضع آنها و سرپرســتی از آنها 
و اموالشــان را هم ردیف توحید قرار می 

دهد.

پاســخ تفصیلى: یــک قانــون عالی و 
ارزنده، قانونی اســت که در مساله حقوق 
بشر طرح جامع تر و دقیق تری ارائه کند، 
بــا توجه به این حقیقت هــرگاه به آیات 
قــرآن در این زمینه مــی نگریم، عظمت 

قوانینش آشکارتر می گردد.

قرآن در مساله حفظ جان و مال و آبروی 
انســان ها تا آنجا پیشــرفته که جان یک 
انســان را همچون جان تمامی افراد بشر 
ارج مــی نهد و در ایــن زمینه می گوید: 
»َمْن َقَتَل نَْفســاً بَِغْیِر نَْفس اَْو َفَســاد فِی 
ََّمــا َقَتَل النَّــاَس َجِمیعاً َوَمْن  االَْْرِض َفَکاَن
َجِمیعاً«؛ )هر  النَّــاَس  اَْحَیا  ََّما  َفَکاَن اَْحَیاَها 
کس انســانی را بــدون ارتــکاب قتل، یا 
فســاد در روی زمین بکشد، چنان است 
که گویی همه انسانها را کشته و هر کس 
انســانی را رهایی بخشــد چنان است که 
گویی همه مردم را زنده کرده است(.)۱(

شــبیه این تعبیر را در هیچ قانون دیگری 
نخواهید یاف ت.

قرآن درمســاله حقوق انســان ها، تا آنجا 
پیش می رود که اجــرای اصل عدالت را 
در حقوق افراد یــک جامعه بر همه چیز 
مقدم می دارد و هشدار می دهد که نکند 

خصومت های شــخصی یا روابط دوستانه 
مانع اجرای عدالت گردد.

در یــک جا مــی گویــد: »َوالَ یَْجِرَمنَُّکْم 
َشنَئاُن َقْوم َعلَی ااّل تَْعِدلُوا اِءْعِدلُوا ُهَو اَْقَرُب 
لِلتَّْقَوی«؛ )مبادا دشمنی با جمعیتی، شما 
را بــه گناه ترک عدالت بکشــاند، عدالت 
پیشــه کنید که به پرهیــزگاری نزدیکتر 

است(.)۲(

در نقطــه مقابل آن نســبت بــه تاثیر بر 
اجرای عدالت چنین هشدار می دهد:

اِمیَن بِالِْقْسِط  َِّذیَن آَمُنوا ُکونُوا َقوَّ َُّها ال »یَا اَی
ُشــَهَداَء هللِِ َولَْو َعلَی اَنُفِســُکْم اَِو الَْوالَِدیِْن 
َواالَْْقَربِیَن اِْن یَُکْن َغِنّیاً اَْو َفِقیراً َفاهلُل اَْولَی 
بِِهَما«؛ )ای کســانی که ایمان آورده اید! 
همواره و همیشــه قیام بــه عدالت کنید. 
برای خدا گواهــی دهید، اگر چه به زیان 
شــما، یا پدر و مــادر و نزدیکانتان بوده 
باشــد! ]چرا که[ اگر او ]کسی که گواهی 
شــما به زیان او است[ غنی یا فقیر باشد، 
خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت 

کند(.)۳(

از تاکیدهــای فراوانــی که قــرآن درباره 
حمایت از ایتام و نظــارت دقیق بر وضع 
آنها و سرپرســتی از آنها و اموالشــان تا 
زمانــی که بزرگ شــوند نیز این مســاله 
روشن تر می شود، در یک جا می فرماید: 
»اَْن تَُقوُمــوا لِلَْیَتاَمی بِالِْقْســِط«؛ )درباره 

یتیمان قیام به عدالت کنید(.)4(

جالــب این کــه در جای دیگــر، حفظ و 
حمایت از یتیمــان را هم ردیف توحید و 
مسائل دیگر انســانی قرار می دهد و می 
فرمایــد: »الَ تَْعُبــُدوَن ااِلَّ اهللَ َوبِالَْوالَِدیِْن 
اِْحَســاناً َوِذی الُْقْربَی َوالَْیَتاَمی َوالَْمَساِکیِن 
َاَه َوآتُوا  َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْســناً َواَقِیُموا الصَّ
َکاَه«؛ )به خاطر بیاورید هنگامی که از  الــزَّ
بنی اســرائیل پیمان گرفتیم ]پیمانی که 
سر مشــق امت های دیگر نیز هست[ جز 
خداوند یگانه را پرســتش نکنید و نسبت 
به پدر و مــادر و یتیمان و بینوایان نیکی 
کنیــد و به مردم نیک بگویید، نماز را برپا 

دارید و زکات را بپردازید(.)5(

گفتنی است که پنج دستور انسانی مربوط 

به حقوق بشــر را در کنار دو برنامه که از 
مهــم ترین برنامه های اســام در زمینه 
اعتقاد و عمل است ـ یعنی توحید و  نماز 

ـ قرار داده است.)۶( 

حقوق متقابل امام و امت 

پرســش: حقــوق متقابل امــام و امت 
چیست؟ 

است  پیوندی  حکومت،  اجمالى:  پاسخ 
در میــان امام و اّمت، همانند پیوند ســر 
با بــدن که بــدون همــکاری نزدیک و 
هماهنگی کامل، هرگز ســامان نمی یابد. 
بــه همین دلیل ســنگین ترین حقوق را 
امــام بر اّمت و اّمت بر امام دارد. حّق امام 
بر مردم این اســت که به سخنانش گوش 
فرا دهند و فرمانش را اطاعت کنند. و حق 
مردم بر امام اینســت که: همه چیز را در 
میان آنها مســاوی تقسیم کند و تبعیض 
در میان مردم قائل نشــود و عدالت را در 

میان آنها رعایت کند.

است  پیوندی  حکومت  تفصیلى:  پاسخ 
در میــان امام و اّمت، همانند پیوند ســر 
با بــدن که بــدون همــکاری نزدیک و 

هماهنگی کامل، هرگز سامان نمی یابد.

بــه تعبیر دیگــر حاکمان الهــی در عین 
این کــه نمایندگان خــدا در میان اّمت 
ها هســتند، نمایندگان مردم برای تامین 
مصالح آنهــا نیز می باشــند و به همین 
دلیل ســنگین ترین حقوق را امام بر اّمت 

و اّمت بر امام دارد.

در روایــات بحث های گســترده ای در 
زمینه این حقوق متقابل دیده می شــود 
که از دّقت و اهتمام اسام به این امر مهم 
خبر  می دهد. مرحوم کلینی در جلد اّول 
اصول کافی، بابی در همین زمینه دارد و 
در نخســتین حدیث آن باب از ابوحمزه 
نقل می کند که از امام باقر )علیه السام( 
پرســیدم: »َما َحقُّ االَِْمــاِم َعلَی الّناِس«؛ 

)حّق امام بر مردم چیست؟(

فرمــود: »َحقُّــُه َعلَْیِهْم اْن یَْســَمُعوا لَُه َو 
یُطْیُعوُه«؛ )حّق امام بر مردم این است که 
به ســخنانش گوش فرادهند و فرمانش را 

اطاعت کنند(.

ســپس می گوید: پرســیدم: »َما َحقُُّهْم 
َعلَْیِه«؛ )حق مردم بر امام چیست؟(

ــویَِّه َو یَْعِدُل  ــُم بَْیَنُهْم بِالسَّ فرمود: »یَُقسِّ
عیَِّه«؛ )همه چیــز را در میان آنها  فِی الرَّ
مساوی تقســیم کند )و تبعیض در میان 
مردم قائل نشود( و عدالت را در میان آنها 

رعایت کند.(

بعید نیســت که جمله نخســت اشاره به 
مســائل اقتصادی باشد و دومی به مسائل 

اجتماعی و سیاسی نظر داشته باشد.

در پایان آن حدیث حضرت فرمود: »َفاِذا 
َکاَن ذالِــَک فِی الّنــاِس َفایُبالِی ِمْن اَْخِذ 
َهاُهَنــا َو َهاُهنا«؛ )هرگاه این امر در میان 
مردم حاکمباشــد تفاوتــی نمی کند که 
حقوقشــان را از اینجا بگیرند یا از آنجا(.

)7(

اشــاره به این که به هر حال مردم به حق 
خود می رســند، خواه مصــداق آن اینجا 

باشد یا جای دیگر.

مرحوم محّقق مجلســی در مرآه العقول، 
در تفســیر این جمله نقل مــی کند که 
گفته شــده: »منظور این است که وقتی 
حّقــی از دو طرف انجام گیرد هر کس هر 
کجا برود و هر کار کند، مشــکلی برای او 
ایجاد نمی شــود و یا هر کس هر مذهبی 

داشته باشد فرقی نمی کند.)8(

زندگــی امیرمومنــان و تاریــخ پرافتخار 
او سرمشق بســیار مهم و پرارزشی برای 
مساله حکومت اســامی است. او در امر 
عدالت بحّدی ســخت گیر بــود که تمام 
وجود خویش و موقعیت خود را فدای آن 

کرد.

ابــن ابی الحدید در ذیــل خطبه۳4 نهج 
الباغه از یکــی از موّرخان، به نام فضیل 
بن جعد نقل می کند که مهم ترین عامل 
جدایــی گروهی از عــرب از امیرمومنان 
علی )علیه الســام( مسائل مالی بود، چرا 
که آن حضرت ُشــَرفا و شــخصیت های 
معــروف را بر دیگران برتــری نمی داد و 
نژاد عرب را بر غیر عرب مقّدم نمی شمرد 

و بــا روســا و اُمرای قبایل ســازش های 
پنهانی ـ آن گونه که معمول پادشــاهان 
اســت ـ نداشــت و هیچ کس را به سوی 
شــخص خود فرا نمی خواند، در حالی که 
معاویــه دقیقاً برخاف او بــود. به همین 
دلیل دنیاپرســتان علی )علیه السام( را 

رها کرده و به معاویه پیوستند.

او ســپس اضافه می کند کــه علی )علیه 
الســام( از یاری نکردن اصحابش و فرار 
بعضی به ســوی معاویه، با مالک اشــتر 

سخن گفت و گله کرد.

مالــک عرض کــرد: »ای امیرمومنان! آن 
روز کــه ما با اهل بصره بــه کمک مردم 
بصره و اهــل کوفه پیــکار کردیم، مردم 
متحد بودند، ولی امروز اختاف پیدا کرده 
و اراده آنها ضعیف و نفرات آنها کم شــده 
است و تو نیز می خواهی با عدالت با آنها 
رفتار کنی و حق را به حقدار برســانی و 
اگر افراد عادی در برابر سرشناسان مظلوم 
واقع شدند، حّق آنها را از ظالمان بگیری 
و افراد صاحب نفوذ و ُشــرفا در نظر تو با 
افراد عادی تفاوتــی ندارند. فریاد گروهی 
از اصحابت از اجرای حق درباره آنها بلند 
شــده و از عدالت تو اندوهگین گشته اند. 
از طرفی مشــاهده می کنند که معاویه به 
ثروتمندان و صاحبــان نفوذ چه خدمتی 
می کند! دلهای آنها متوجه دنیا شــده و 
کمتر کســی پیدا می شــود که اهل دنیا 
نباشــد. اکثر آنها از حق کناره می گیرند 
و خریدار باطل هستند و دنیا را بر آخرت 
ترجیــح می دهند، اگر اموال را در اختیار 
دنیاپرستاِن با نفوذ قرار دهی گردن ها به 
سوی تو کشــیده می شود و خیرخواه تو 

می شوند و به تو عشق می ورزند...«

علی )علیه السام( )در پاسخ اشتر( فرمود: 
اّما این که گفتی که مــا با عدالت  رفتار 
می کنیم، این چیــزی جز پیروی فرماِن 
خدا نیســت که می فرمایــد: »َمْن َعِمَل 
َُّک  صالَِحاً َفلَِنْفِسِه َو َمْن اَساَء َفَعلَْیها َو ما َرب
بَِظاَّم لِلَْعبیِد«؛ )هر کس عمل صالحی را 
انجام دهد، ســودش برای خود او است و 
هر کس بدی کند، به خویشتن بدی کرده 

اســت، پروردگارت هرگز به بندگان ستم 
نمی کند(.)9(

و مــن از این که در آنچــه گفتی )اجرای 
حق و عدالت( کوتاهی کرده باشم، بیشتر 
می ترسم )از آنچه مرا به سوی آن دعوت 

می کنی(.

و اّمــا این که گفتی حق بر آنها ســنگین 
است و به همین جهت از ما جدا شده اند 
)عیبی بر ما نیست( خدا می داند که آنها 
به خاطر جور و ستم جدا نشدند و بعد از 
جدایی از ما به عدالت پناه نبردند، تنها به 
سراغ دنیای ناپایدار رفتند و روز قیامت از 

آنها سوال می شود.

و اّمــا ایــن که گفتــی من بی حســاب 
امــوال بیت المال را بــذل کنم، و به آن 
گروه از مردانی که اشــاره کردی بخشش 
مخصوصی داشته باشم، این کار برای من 
ممکن نیســت. من به هیچ کس بیش از 
حّقش نمی توانم بدهم )و جدا شدن این 
گروه از ما لطمه ای به ما وارد نمی کند(; 
چرا که خداوند بحق می فرماید: »َکْم ِمْن 
فَِئه َقلیلَه َغلََبْت فَِئًه َکثیَرًه بِاِْذِن اهللِ َو اهلُل 
َمَع الّصابِریْن«۱۰( ؛ )چه بسیار گروههای 
کوچکــی که به فرمــان خدابر گروههائی 
عظیــم پیروز شــدند و خداوند با صابران 

و )استقامت کنندگان( است(.)۱۱()۱۲(

»توزيع ثروت« در اسالم 

پرسش: اسام برای توزیع عادالنه ثروت 
در بین مردم چــه راهکارهایی ارائه داده 

است؟ 

پاســخ اجمالى: توزیع ناعادالنه ثروت، 
بــای بــزرگ و درد بی درمــان دنیای 
معاصر است؛ اما اســام در شیوه درمان 
خود، اقتصاد را با اخاق پیوند می دهد و 
آن را در الیــه های مختلف اقتصاد، یعنی 
تولیــد، توزیع و مصــرف کاال حاکم مي 
کند تا فاصله بین فقیر و غنی کم شــده، 
و ثــروت به طور عادالنــه توزیع گردد. از 
جمله این دستورات تاکید بر روزی حال 
و سود عادالنه، و تحریم ربا و رشوه است. 
در واقع اســام با طرح بایدها و نبایدهای 
اخاقــی در حوزه اقتصاد، عما چشــمه 
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های تولید ثروت نامشــروع را مسدود مي 
کند.

پاسخ تفصیلى: متاّسفانه توزیع ناعادالنه 
ثروت بای بزرگ و درد بی درمان دنیای 
امروز اســت. آمار و ارقــام حکایت از آن 
دارد که 8۰% ثروت دنیا در اختیار %۲۰ 
مردم دنیــا، و تنها ۲۰% ثــروت دنیا در 
اختیار 8۰% مردم دنیاســت، و این فاصله 
روز به روز زیادتر می شــود. یعنی گردن 
کلفتهــای دنیا، روز بــه روز گردن کلفت 
تــر، و ضعیفان عالم روز بــه روز ضعیف 
تر می شــوند، و اختافات و درگیری ها 
و مشــکات و بدبختی های دنیای امروز 
نتیجه همین معضل اســت. دنیای امروز 
متاّســفانه هیچ برنامــه ای برای حّل این 
معضل، و دستیابی به توزیع عادالنه ثروت 
ندارد و نمی تواند داشته باشد، چون تفّکر 
ماّدی اجازه توزیــع عادالنه ثروت را نمی 

دهد.

برنامه اســالم بــراى توزيع عادالنه 
ثروت

اسام برای توزیع عادالنه ثروت نیز برنامه 
دارد. توضیح این که در اســام ســه نوع 

مالکّیت وجود دارد:

۱. مالکّیــت خصوصــی: هر انســانی می 
توانــد تاش و فعالّیت کند و مالک نتیجه 
زحماتش شــود؛ البّته مالکّیت شــخصی، 

حّد و حدود و ضوابطی دارد.

۲. مالکّیت عمومی: اموالی است که مالک 
خاّصی نــدارد، بلکه عموم مردم مالک آن 
هســتند؛ مانند اراضی خراجّیه که در فقه 

ما بطور مفّصل مطرح است.

۳. مالکّیت حکومت اسامی: که بخشی از 
آن انفال اســت که در کتب فقهی مفصل 

درباره آن بحث شده است.

حکومت اسامی از اماک خود در مواقع 
لزوم بصــورت عادالنه به افراد می دهد تا 
اگر مشــکلی در جایی به وجود آمده حل 
گردد. اگر برنامه مالکّیت های سه گانه به 
طور دقیق رعایت و عملی شــود، معضل 

توزیع ناعادالنه ثروت حّل می گردد.

راه حّل اسام:

همان طور که می دانیم، نمی توان نسخه 
این بیمــاری خطرناک را - که جســم و 
جان بشــریّت را آزار می دهد - در دنیای 
ماّدی جســتجو کرد؛ چــون تفّکر ماّدی 
اجازه توزیع عادالنه ثروت را نمی دهد. اّما 
اســام داروی این درد جانکاه را همچون 
ســایر آالم بشر ارائه کرده است و آن این 
که: مسائل اقتصادی باید با اصول اخاقی 
آمیخته شــود، و اقتصــاد منهای اخاق 

ممنوع گردد.

آری اگــر اخــاق در الیه هــای مختلف 
اقتصــاد حاکم شــود، یعنــی تولید کاال 
توزیع کاال و مصــرف کاال همه آمیخته با 
اصول اخاقی گردد، بی شــک روز به روز 
فاصله زیاد بین فقیر و غنی کم می شود، 
و بــه طور طبیعی ثروت بــه طور عادالنه 
در میان همه مــردم توزیع می گردد. به 
نمونه هایی از دســتورات اســام در این 

زمینه توّجه فرمایید:

1. تاكید بر روزى حالل:

حضرت رســول)صلی اهلل علیه وآله( طبق 
َسْبُعوَن  روایت معروفی فرمودند: »اَلِْعباَدُه 
ُجــْزءاً َو اَْفَضُلها ُجْزءاً َطلَُب الَْحاِل«)۱۳(؛ 
)عبادت و بندگی خدا هفتاد نوع اســت، 
برترین آن به دنبــال رزق و روزی حال 
رفتن اســت(. آیا دنیای امــروز به دنبال 
روزی حال است؟ هرگز. اسام می گوید: 
هر وســیله ای کــه برای جامعه بشــری 
زیانبخش است، تولید و پخش و نگهداری 
و توزیع و خریــد و فروش و مصرف و هر 
گونه فّعالّیــت پیرامون آن حرام اســت. 
اّما امــروزه، مهم تریــن و پردرآمدترین 
تجارتهای دنیای ماّدی، تجارت ساحهای 
مرگبار اســت که اســام تولید و خرید و 
فــروش و نگهــداری آن را تحریم کرده 
اســت. اگر دنیــای امروز مطابــق احکام 
اسام، تجارِت چنین ساحهایی را ممنوع 
کنــد، جلوی بخــش مهّمی از انباشــت 

نامشروع ثروت گرفته می شود.

دومیــن تجارت پرســود دنیــای ماّدی، 
تجارت مواّد مخّدر اســت، که متاّســفانه 

از سیاســتمداران عصر ما آلوده  بسیاری 
آن هســتند. خیال نکنید کــه به راحتی 
مقــدار قابل ماحظه ای از مواّد مخّدر در 
ظرف مّدت کوتاهی از کشور تولید کننده، 
به کشــورهای مصرف کننده حمل و در 
بیــن معتادان توزیع گردیــده، و این کار 
تنها توّسط قاچاقچیان صورت می پذیرد؛ 
پرنفوذ  بلکه چراغ ســبز سیاســتمداران 
کشــورهای مختلف کار را بر قاچاقچیان 
آسان کرده، و البّته قاچاقچیان درصدی از 
سود خود را به آنها می پردازند تا شرمنده 

الطاف آنها نباشند!!

اسام هر نوع فّعالّیت پیرامون مواّد مخّدر 
را تحریم کــرده اســت.)۱4( اگر دنیای 
امروز به این حکم عمل می کرد نه خبری 
از این همه معتاد در گوشــه و کنار جهان 
بود، و نــه درمانگاه ها و بیمارســتانهای 
مختلــف درگیر درمان آنهــا بودند، و نه 
روز به روز ثــروت ثروتمنداِن دنیا، افزون 
تر می شــد. آری از دیدگاه اسام چیزی 
که نتیجه اش حرام باشد تمام مقّدماتش 
حرام است و ثروتهای متراکم نزد عّده ای 
ثروتمندان دنیا، محصول همین  از  خاص 
کارهای حراماســت، که اگر با آن مبارزه 
شود بی شــک فاصله فقیر و غنی کاسته 

می شود.

2. تحريم ايجاد بازار سیاه:

عّده ای خدمت امام صادق)علیه الســام( 
اهلّل!  رســیدند، عرض کردند: یابن رسول 
به منظــور تجارت و فــروش کاالهایمان 
کاروانی تشکیل داده و به همراه دوستان 
تاجر به سمت کشور مصر حرکت کردیم. 
قبــل از ورود بــه مصر از مســافرانی که 
قصد خروج از آن کشــور را داشــتند در 
که  کاالهایی  اقتصــادی  موقعّیــت  مورد 
برای فــروش آورده بودیم تحقیق کردیم. 
متوّجه شدیم که بازار آنجا سخت نیازمند 
کاالهای ماســت. بدین جهت تمام تّجار 
کاروان تفاهــم کردنــد که کاالهــا را به 
قیمت بــاال فروخته، و بــه کمتر از فان 
مقدار ســود رضایت ندهیــم، و به همین 
شکل عمل کردیم و سود سرشاری نصیب 

ما شد. کار ما چه حکمی دارد؟

حضرت فرمود: مرتکب کار حرامی شــده 
اید،)۱5( مسلمان نباید بازار سیاه درست 
کنــد. هنگامی که مردم نیازمند کاالی تو 
هستند نباید آن را به چندین برابر قیمت 
بفروشــی! متاّســفانه برخی از کشورهای 
اروپایی مقدار قابــل ماحظه ای از مواّد 
غذایــی خــود را بــه دریا مــی ریزند تا 
قیمتهایشــان نشکند! اسام با تحریم این 
گونه فّعالّیتها، از انباشــته شدن ثروتهای 
نامشــروع حاصل از بازار سیاه جلوگیری 

می کند.

3. تحريم رباخوارى:

بانکهای دنیای  ربا مهمترین منبع درآمد 
ماّدی است. رباخوار سود خالص می گیرد 
و با ضــرر و زیان وام گیرنده کاری ندارد. 
وام گیرنده تحت هر شرایطی وام دریافتی 
و سود آن را باید بازگرداند، حّتی اگر ضرر 
کرده باشد. بلکه گاه سود دو برابر و چند 
برابر و جریمه تاخیر هم به آن اضافه می 
شــود. و اگر قادر بر پرداخت نباشد وثیقه 
اش را می فروشند و مطالباتشان را وصول 
می کنند. بدین جهت سرمایه رباخوار روز 
بــه روز زیادتر، و ثروت در نــزد امثال او 
افزونتر، و وام گیرندگان روز به روز فقیرتر 
و بیچاره تر گردیده، و گاه به خاک ســیاه 

می نشینند.

نامشــروع را تحریم  فّعالّیت  این  اســام 
کرده است؛ چون رباخوار هیچ کار مثبتی 
انجام نمی دهد، و تحت هر شرایطی فقط 
به فکر افزایش دارایی و ســرمایه خویش 
اســت. او حاضر اســت خون مردم را در 
شیشــه کرده، همچون زالــو آن را بمکد، 
اّما ریالی از ســودش را از دســت ندهد. 
بانک جهانی بــا همین وامهای ربوی، که 
گاه برای یک دالر ده دالر پس می گیرد، 

ملّتهای مستضعف را بیچاره کرده است.

اســام با تحریم رباخــواری، جلوی یکی 
از عوامــل مهّم توزیــع ناعادالنه ثروت را 
گرفته است. اگر مســلمانان، و حّتی غیر 
مسلمانان، به روایات شدید اللحنی که در 
این زمینه وارد شــده، و مفاسد گوناگون 

و متعّدد این کار بســیار زشــت را تبیین 
کــرده،)۱۶( که دامنگیر فرد و جامعه می 
شود، و گاه به عصیانهای اجتماعی منتهی 
می گردد، تا آنجــا که در حکم محاربه و 
اعان جنگ با خداوند بیان شــده، توّجه 
کنند هرگــز خویش را آلــوده این گناه 

بزرگ نخواهد کرد.

4. تحريم رشوه خوارى:

رشــوه خواری در قالبهای مختلف، نظیر 
پورســانت، هدیه، زیرمیزی، پول چای و 
ماننــد آن در معامات مهــم رواج دارد. 
محمولــه های بزرگ کشــتی های نفتی، 
صنعتی، ســاح و مانند آن به سهولت به 
سامان نمی رســد، بلکه تا رشوه گیرها و 
دالالن رشــوه نگیرند اجازه نقل و انتقال 
داده نمی شــود، و این کار بســیار زشت 
یکی دیگر از عوامل تجمیع ثروت و فاصله 
طبقاتی اســت. به همین خاطر است که 
اسام رشــوه گیر و رشــوه دهنده را در 
آتش دوزخ می داند؛ »اَلّراشی َو الُْمْرتَشی 

فِی الّناِر«.)۱7(

5. غش و تقّلب در معامله:

در دنیای امروز بسیارند کارخانه هایی که 
اجناس تولیدی خود را با مارک کشورهای 
دیگر به فروش می رسانند. این کار غش و 
تقلّب در معامله محســوب می شود، و لذا 
اسام آن را تحریم کرده است؛ »اِنَّ الِْغشَّ 

)۱8(.» ال یَِحلُّ

6. ماهواره ها و سايت هاى فاسد:

امروزه به وسیله ماهواره ها و سایت های 
فاسد و مفســد و اخیراً تلفن های همراه، 
فســاد فراگیر شده، و به تعبیر آن روایت، 
ظلم و جور دنیا را فرا گرفته اســت؛ »َکَما 

ُملَِئْت َجْوراً َو ُظلْماً«.)۱9(

آماری که اخیراً برخی از مسوولین مّطلع 
منتشــر کرده اند حاکی از آن اســت که 
هفده هزار کانــال تلویزیونی به وســیله 
ماهواره ها در اختیار خانواده های ایرانی 
قــرار می گیرد، کــه از این رقــم تعداد 
مسائلی  به  اختصاص  شــماری  انگشــت 
علمــی و خبری داشــته، و بقّیــه عموماً 

حــاوی برنامه های فاســدی اســت که 
توصیف آن شرم آور است، تا چه رسد به 
پخش و تماشــای آن! برنامه های زشتی 
که منتهی به متاشی ساختن خانواده ها، 
تعلیم دزدی، سرقت، فحشا، خودفروشی، 
همجنس بازی و مانند آن شــده، و فساد 

را به بینندگان خویش منتقل می سازد.

این ماهواره ها و ســایت های فاسد، برای 
درآمد بیشــتر دنیا را به فساد کشیده اند. 
عجیب این که وقتــی فتوا به تحریم این 
گونه ابزار فســادانگیز و مولّــد گناه داده 
می شــود، بعضی انسان های ناآگاه آن را 
خاف آزادی می شــمارند. آیا وسیله ای 
که ناموس مردم و جوانان آنان را فاســد 

می کند، چیز مناسبی است؟

آیا مردم چنین آزادی را که ثمره آن فساد 
و انحراف جوانانشــان باشد، می پذیرند؟ 
ای کســانی که آشــکارا یا مخفیانه آنتن 
ماهواره را بر پشت بامتان نصب کرده اید! 
هنگامــی که به خواب می روید و دختر و 
پسر شما نیمه های شب پای برنامه های 
آلوده آن می نشینند و شهوتشان تحریک 
می شود اگر متعّرض همدیگر شوند، این 
رســوایی را به کجا خواهیــد برد؟! نمونه 
هایی از این گونه ارتباطات زشــت را در 
نامه های استفتا برای ما نوشته بودند که 
حّتی بــرادر و خواهر، و بلکه پدر و دختر 
صاحب فرزندی نامشــروع شــده بودند!! 
لــذا به پدران و مادران توصیه می شــود 
که با دســت خود ابزار و وسایل بدبختی 
و آبروریــزی خویــش را فراهم نســازند، 
بلکه بیــش از پیش مواظب فرزندان خود 

باشند، که آنها امانت های الهی هستند.

7. ثروت اندوزى ممنوع:

خداونــد متعال در آیه۳4 ســوره توبه در 
مــورد ثروت اندوزان چنیــن می فرماید: 
َه َو الَ  َهــَب َو الِْفضَّ َِّذیــَن یَْکِنُزوَن الذَّ »َو ال
بَِعَذاب  ْرُهْم  َفَبشِّ اهللِ  َســِبیِل  فِی  یُنِفُقونََها 
اَلِیم«؛ )و کسانی که طا و نقره را گنجینه 
]و ذخیره و پنهان[ می ســازند، و در راه 
خدا انفاق نمی کنند، به مجازات دردناکی 
بشــارت ده!(. آری روز قیامــت درهم و 
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دینارها در آتش جهنم گداخته شــده، و 
بر پیشانی و پشت و پهلوی ثروت اندوزان 

نهاده می شود.

سوال: منظور از ثروت اندوزی چیست؟

جواب: مفّســران در این زمینه احتماالت 
متعّددی داده انــد،)۲۰( که به دو نمونه 

آن اشاره می کنیم:

۱. منظور نپرداختن زکات و ســایر وجوه 
شرعّیه اســت؛ بنابراین کسی که زکات و 
سایر وجوهات شــرعّیه اش را می پردازد 
هر چقدر پول جمع کنــد ثروت اندوزی 

نکرده است.

۲. پرداخــت زکات و دیگــر وجوهــات 
واجبکفایــت نمی کند، زیــرا اگر جامعه 
فقیــر و نیازمنــد شــد و زکات و دیگــر 
نیازهای  وجوهــات شــرعّیه جوابگــوی 
جامعه نباشــد، حکومت اسامی می تواند 
حــّد معّینی برای ثروت افراد تعیین کند، 
که اضافه بر آن ثروت اندوزی است و باید 
تعدیــل گردد. اگر ثروت خود را در جهت 
تولید، تاســیس مراکز خیریّه، توانبخشی، 
و ماننــد آن به کار گیرد اشــکالی ندارد، 
ولی نباید آن را از چرخه اقتصاد خارج، و 

صرفاً ذخیره کند.)۲۱(

8. سود عادالنه:

امــام صادق)علیه الســام( بــه غامش 
فرمود: مخارج و هزینه های ما زیاد شــده 
است، این کیسه پول حاوی ۱۰۰۰ دینار 
را بگیر و با آن معامله ای کن تا سود آن را 
صرف مخارج و هزینه ها کنیم. غام پول 
را گرفــت و مال التجــاره ای تهّیه نمود، 
و همــراه کاروانی به مصر رفت و با ســود 
کانی بازگشت. دو کیسه ۱۰۰۰ دیناری 
تقدیم امام نمود، و عرض کرد: هزار دینار 
اصل ســرمایه، و هزار دینار دیگر سود آن 
است. امام با تعّجب و عصبانّیت فرمود: از 
مردم ۱۰۰% سود گرفته ای! سپس اصل 
سرمایه را برداشــت، و سود را بازگرداند.

)۲۲(

آری، اسام سفارش می کند که سود هم 
باید عادالنه باشــد. در حالی که در جهان 

کنونــی گاه کاالیی برای ماّدی پرســتان 
یکصــد دالر تمام می شــود، ولی آن را 
بــه ده برابر و گاه پنجــاه برابر قیمت می 
فروشند، و این ســود ناعادالنه یکی دیگر 

از عوامل فاصله طبقاتی است.

نتیجه این که اســام با آمیختن اخاق و 
اقتصاد، و طرح بایدها و نبایدهای اخاقی 
در حوزه اقتصاد، عمًا چشمه های تولید 
ثروت های نامشــروع - کــه باعث توزیع 
ناعادالنــه ثروت می گردد - را مســدود 
نمــوده، تا ثروت به طــور عادالنه در بین 

تمام اقشار جامعه توزیع گردد.)۲۳(

پى نوشت: 
)۱(. سوره مائده، آیه ۳۲.
)۲(. سوره مائده، آیه 8.

)۳(. سوره نساء، آیه ۱۳5.

)4(. سوره نساء، آیه ۱۲7.
)5(. سوره بقره، آیه 8۳.

)۶(. گردآوري از کتاب: پیــام قرآن، آیت اهلل العظمی 
ناصر مکارم شــیرازی، دار الکتب االســامیه، تهران، 

۱۳8۶ هـ.ش، ج 8، ص ۲57.
)7(. اصول کافی، جلد ۱، صفحه 4۰5.
)8(. مرآۀ العقول، جلد 4، صفحه ۳۳5.

)9(. سوره فصلت، آیه 4۶.
)۱۰(. سوره بقره، آیه ۲49.

)۱۱(. شــرح نهــج الباغه، ابن ابــی الحدید، جلد ۲، 
صفحه ۱97 ـ ۱98.

)۱۲(. گــرد آوري از کتاب: پیام امــام امیر المومنین 
علیه الســام ، آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی، 
دار الکتب االســامیه ، تهران ، ۱۳85 ه. ش ، ج۲، ص 

.۳49
)۱۳(. ثــواب العمــال و عقاب العمال ، ابــن بابویه، 
محمد بن علی ، دار الشریف الرضي، قم ، ۱4۰۶ قمری ، 

چاپ دوم ، ص ۱8۰.
)۱4(. توّجه شما خوانندگان محترم را به یک نمونه از 
اســتفتائاتی که در این زمینه از محضر مرجع عالیقدر 
حضرت آیۀ اهلّل العظمی مکارم شیرازی)مّدظلّه( شده، 
جلب می کنم: سؤال: نظر حضرتعالی در مورد مصرف 
مــواّد مخّدر و مقّدمــات آن، از قبیل کشــت، تولید، 
نگهداری، مخفی کردن، حمل و نقل، توزیع و خرید و 
فروش آن چیســت؟ جواب: بدون شک استعمال مواّد 
مخــّدر یکی از گناهان کبیره اســت، که ادلّه مختلف 
شــرعّیه بر حرمــت قطعی آن داللــت دارد و بر همه 
مســلمانان واجب اســت که از این مواّد پلید پرهیز و 
اجتناب کنند و فرزندان و بســتگان و آشنایان خود را 
شــدیداً از آن برحذر دارند و هر کس هر گونه کمکی 
به کشــت، تهّیه، حمل و نقــل و پخش این مواد کند 
مشــمول مجازات الهی خواهد بود و هر گونه درآمدی 
از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین 
باید بدانند یکی از نقشه های خطرناک دشمنان برای 
نابود کردن ایمان و توان جوانان، توســعه همین مواّد 
مخّدر می باشــد؛ بنابراین بر حکومت های اسامی و 
عموم مردم فرداً فرد واجب است که با آن مبارزه کنند 
و ان شــاء اهلّل روزی بیاید که مواّد مخّدر از ســرزمین 
کشورهای اسامی ریشه کن گردد. )استفتاءات جدید، 
مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و تنظیــم: علیان نژادی، 
ابوالقاســم ، مدرســۀ االمام علی بن ابــی طالب)علیه 
السام(، قم ،  ۱4۲7 قمری ، چاپ دوم، ج ۲، ص ۲4۲(.

)۱5(. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، 
محقق / مصحح: غفــاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، 
دار الکتــب الســامیۀ، تهــران،  ۱4۰7 قمری، چاپ 
چهارم، ج  5، ص ۱۶۱، باب )الحلف في الشراء و البیع(.

)۱۶(. شــرح این مطلب را در کتاب ربــا و بانکداری 
اســامی ، مکارم شــیرازی، ناصــر، تهیــه و تنظیم: 
علیان نژادی،  ابوالقاســم، مدرســۀ االمام علی بن ابی 
طالب)علیه الســام(، قم ، ۱۳8۰ شمســی، چاپ اول ، 

ص 9 مطالعه فرمایید.
)۱7(. کنز العمال في ســنن القوال و الفعال، المتقي 
الهندي، عــاء الدین علي بن حســام الدین، محقق: 
بکري حیاني، صفوۀ الســقا، مؤسســۀ الرسالۀ، بیروت، 
۱4۰۱ قمــری / ۱98۱ میادی، چاپ پنچم، ج ۶، ص 

.۱78
)۱8(. الکافي، همان، ج  5، ص ۱۶۱، باب )الغش(.

)۱9(. همان، ج  ۱، ص ۳۳8، باب )في الغیبۀ(.
)۲۰(. تفســیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب 
السامیۀ، تهران، ۱۳74 شمسی، چاپ اول، ج 7، ص 

.۳94
)۲۱(. مجمــع البیان فی تفســیر القرآن، طبرســی، 
فضل بن حســن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳7۲ 

شمسی، چاپ سوم، ج 5، ص 4۰.
)۲۲(. الکافــي، همان، ج  5، ص ۱۶۱، باب )الحلف في 

الشراء و البیع(.
)۲۳(. گردآوری از کتاب: از تو سوال می کنند، مکارم 
شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادی،  ابوالقاسم، 
مدرســۀ امام علی بــن ابی طالب)علیه الســام (، قم ، 

۱۳87 شمسی،  چاپ دوم ، ص ۱7۰.

احكام شرعى

جواز مصرف زکات فطره براى آزادى زندانیان فقیر
پرسش : مصــرف زکات فطره برای آزادی افراد فقیری که بر 

اثر اشــتباهاتی در زندان به سر می برند، چه حکمی دارد؟

پاسخ : اشکالی ندارد.

جواز مصرف زکات فطره در غیر غذا
پرســش : آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا 

مصرف کند؟

پاسخ : اشکالی ندارد.

حکم پرداخت زکات فطره به طلبکاران شخص فقیر
پرسش : اگر شخصی به واسطه ورشکستگی و بدهکاری فقیر 
شــود آیا می توان زکات فطره را مســتقیماً بابت بدهی او به 

شــخص طلبکار داد یا باید حتماً به دست فقیر برسد؟

پاسخ : در فرض ســوال، پرداخت مســتقیم به طلبکاران او 
مانعی ندارد.

جواز خرید کاال از فطریه براى نیازمند
پرســش : آیا می توان با پول فطریه برای خانواده نیازمند، 

ماشین لباسشویی خرید؟

پاســخ : در صورتی که برای آنها ضرورت داشته باشد مانعی 
ندارد.

حکم فطریه ى میهمان
پرســش : پرداخت فطریه ی میهمان به عهده ی چه کسی 

می باشد؟

پاســخ : میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت 
صاحب خانه وارد شــده و نانخور او محســوب می شود )یعنی 

تصمیــم دارد مدتی نزد او بمانــد( دادن زکات فطره او نیز 
واجب اســت، اّما اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او 
بر میزبان واجب نیست و در صورتی که بدون رضایت صاحب 
خانه باشــد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین 
فطره کســی که انســان را مجبور کرده است که خرجی او را 

بپردازد.

زکات فطره مهمان یک شبه
پرسش : آیــا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

پاســخ : فطره میهمان بر عهده صاحبخانه نیست، مگر اینکه 
برای چند شــب میهمان او باشــد، به طــوری که نان خور او 

محسوب شود.

معیار تعیین خوراک براى پرداخت فطره
پرســش : آیا در پرداخت زکات فطره خوراک شخصی خود 

انسان ماک می باشد؟

پاسخ : در زکات فطــره خوراک شــخصی خود انسان ماک 
نیســت بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ماک است؛ 
بنابراین، کسی که همیشه برنج می خورد می تواند زکات فطره 

را از گندم بدهد.

وقت اداى زکات فطره
پرسش : وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟

پاسخ : وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز 
اســت؛ بنابراین، کسی که نماز عیدفطر را می خواند باید فطره 
را پیش از نمــاز عید بدهد، ولی اگر نمــاز عید را نمی خواند 

می تواند تا ظهر روز عید تاخیر بیندازد.
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