طلیعه سخن
در عصــر و زمانه ای به ســر مــی بریم که
مدرنیتــه ؛ هویت ذاتی زنان را دســتخوش
تغییــر و تحریف کرده اســت و دختران در
جوامع بشــری علیرغم فطرت ،به مردانگی
میل و کشش پیدا کرده اند که برای مقابله با
آن باید چاره ای اندیشید.
در این میان نامگــذاری روز میالد فرخندۀ
حضرت معصومه ســام اهلل علیها به نام روز
دختــر ،آن بانویی که با بهره گیری از هویت
زنانه و تالش بی نظیر در راه کســب معارف
اســامی و اجرای آن در زندگی توانست در
نزد خداوند از جایگاه واالیی برخوردار گردد،
و به عنوان بهترین الگو و اســوه برای جامعۀ
دختران مورد نظر قرار گیرد ،بهانه ای است تا
بیش از پیش  ،هویت های زنانگی[ ]1و نقش
آن در تعالی دختران مورد توجه قرار گیرد .

در این میان نباید از عجز و ناتوانی نهادهای
معرفــت ســاز از جمله حوزه و دانشــگاه و
سیاســت گذاران فرهنگی کشــور به ویژه
شورای عالی انقالب فرهنگی و رسانۀ ملی در
مقابله با گسترش ناهنجاری های اجتماعی و
تبیین هویت های جنسیتی زنانه و کاهش
افسردگی دختران جامعۀ اسالمی به سادگی
عبور کرد.
به عنوان نمونه  ،اجرای سیاست های کاهش
جمعیت و ترغیب زنان به الگو برداری از زنان
غربی در امر اشــتغال در قالب سند  2030؛
موجب شده اســت تا امروزه دختران ،نقش
هــای اجتماعی و زنانگی خــود را فراموش
کننــد؛ چرا که مــی خواهند در راســتای
پیشــرفت  ،نقش های مردانــه را فراگیرند؛
حال آنکه به مــرور زمان نه تنها زن بودن و
حس زنانگــی خود را در این فرآیند گم می
کنند بلکه در برخی مشاغل مورد آزار و اذیت
جنسی و جسمی قرار می گیرند.
لذا امروزه در جامعه شاهدیم زنان و دختران
منشی و بازاریاب پس از آنکه از سوی مدیران

بی شــک راهکار اصلی برای بــرون رفت از
این چالش ها ،بازگشــت دختران به محبت
زنانه در چارچوب خانواده است است چرا که
مهربانی امری زنانه اســت و زنان نیز مظهر
حیات و زندگی است  ،از سوی دیگر عاطفه
مبنای اجتماع اســت حال اگر ارتباط زن و
مرد درست تعریف شود و هر کدام در جایگاه
جنســیتی خود قرار گیرنــد در آن صورت،
آرامش و زندگی مطلوب را برای دختران رقم
خواهد خورد و جامعه نیز به پیشرفت زندگی
محور خواهد رسید.
بنابراین همسان ســازی زن و مرد (مردانه
ساختن زنان و زنانه ساختن مردان)در عرصه
هــای مختلف به ویژه از نظــر اقتصادی اگر
چه پیشرفت مادی را محقق خواهد کرد اما
زندگی محــوری را نابود خواهد کرد؛ که در
این صورت افزایش خصلت مردانگی در بین
زنان ،بــه بهای کاهش حس مادری ،کاهش
تمایل جنسی جامعه و در نهایت افزایش هم
جنس بازی تمام خواهد شد.
 .1زنانگی کیفیتی لطیف و ظریف اســت که در ظاهر،
رفتار ،اعمال و طبیعت زنان دیده می شــود .زنان زنانه،
لطیف ،وابســته ،مطیع ،قابل اعتماد ،ســاده و کودکانه
هســتند .بهترین راه بــرای توصیف زنانگــی با فقدان
توانایی ها و خصوصیات مردانه در آنهاســت نداشــتن
خشونت ،قابلیت ،کارایی ،شجاعت و قدرت مردانه.
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از سوی دیگر بی اعتنایی زنان به هویت ذاتی
خود و اصرار بر ایفای نقش و هویت مردانه،
جایگاه منطقی ناز و نیــاز را در امر ازدواج ،
خدشه دار کرده است؛ لذا شاهدیم در عصر
کنونی  ،این مردان هســتند که به عشــوه
گــری روی آورده و جایگاه ذاتی زن در این
مسأله نادیده گرفته شده که این مسأله نیز

اوج بی هنجاری و افســردگی را می توان در
سلبریتی هایی مشاهده کرد که منفعالنه در
صددند به هر طریق ممکن خود نمایی کنند
و از آنجا که خودنمایی در چارچوب خانواده
ارائه نمی شــود ،لذا جامعۀ دختران ،اســیر
بازار مــکارۀ جلوه نمایی در فضای اجتماعی
می شوند که به علت رقابت سنگین و مغایر
با اصل زنانگی ،همه دختران در این سکیل
معیوب بازنده محسوب می شوند؛ حال وقتی
شکست می خورند ،افســردگی و احساس
پوچی در آنان فراگیر می گردد.

این چالش از آن جهت اســت که متأسفانه
برخی از مشــاغل با شخصیت و روحیه زنانه
مطابقت ندارد لذا ضرورت ایجاد مشاغل زنانه
هم چون توسعۀ مشاغل خانگی و اینترنتی ،
بدون نیاز به حضور بی قاعده در فضای بیرون
از خانه حیاتی اســت؛ البته در بحث ایجاد
شــغل ،اولویت با مردان است چرا که ایجاد
اشتغال برای مردان غالباً زمینه ساز ازدواج و
تشکیل خانواده می گردد .
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در تشریح این مســأله باید گفت از یک سو
شــیوع تمایالت زنانه در میان مردان ،تنفر
و خشــونت را در میان زنــان افزایش داده
است؛ لذا شاهدیم ازدواج و تشکیل خانواده
به قهقرا رفته است؛ کلید این مشکل نیز در
گرو بازگشت به خانه و خانواده است که زن،
محوریت آن را بر عهده دارد.

از جملــه پیامدهای اختــاط هویت های
جنسیتی،پوچ گرایی و خودکشی است؛ زیرا
خــوب و بد برای دختران جامعه مشــخص
نیســت و یکســان نگری هویتی با مردان و
فاصله گرفتن با اصل جنسیتی؛ آنها را دچار
اســتیصال و ناامیدی می کنــد لذا جامعه
دختران ،دچار بی هنجاری می شود.
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گفتنی است هویت(جنسیت) زنانه ،به مانند
هویت مردانه مقدم بر شــخصیت انســانی
است؛ این مسأله از فطرت نشأت می گیرد؛
لذا مســألۀ مهم و راهبردی  ،باید بازگشت
دختران به هویت زنانگی خود تعریف گردد؛
چرا که جایگزینی تمایالت مردانه با هویت
زنانــه؛ دختران را دچار بحران و افســردگی
شــدید می کند همانطور که شــاهدیم که
تداوم این چالش در قالب آسیب های متعدد
جنسی و حتی خودکشی ،سرباز کرده است.

در نهایت بر نفرت زنــان و مردان از جنس
مخالف(هم جنس بازی) و افزایش آمار تجرد
در کشور و فروپاشی خانواده افزوده است.

خود مورد ســوء استفاده جنســی قرار می
گیرند به شــدت دچار بحران های روحی و
روانی هستند و احساس آرامش ندارند؛ بلکه
در عمل پرخاشــگر می شوند .این چالش به
برخــی از دختران در عرصــۀ های هنری و
سینمایی نیز کشیده شــده است به نحوی
که به دلیل همین مســایل ،از هنر و سینما
خداحافظی کرده ا ند.

گزیده سخنان

دیدارها

«دریا اورس» سفیر ترکیه در ایران

دانشگاه علوم و معارف اسالمی قم
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WWW.MAKAREM.IR

4

واقع مســأله این است که دشمنان ما نمی پسندند که ما مستقل بحمدهلل این راهپیمایی ضربه شــدیدی به اسرائیل غاصب است؛
باشیم .میخواهند همه وابسته به آن ها باشند و این در واقع یک آنها خیال می کردند با گذشــت زمان ،مساله قدس به فراموشی
روحیه قلدری است که در زورمندان است و تابع هیچ قانونی هم سپرده می شود
نیستند؛ نه قوانین بین الملل و نه قوانین انسانی .آنچه منافعشان توصیه های معظم له به حجت االسالم والمسلمین نواب
اقتضــا کند ،انجام مــی دهند .دیدیم که همــه قوانین را زیر پا
مســائل حج را کام ً
ال بــرای حجاج تببین کنند تــا مبادا با یک
گذاشــتند .وقتی کســی قرارداد می بندد یک طرفه خارج شدن
حرکت نابجا حج آن ها باطل شــود و مجبور شوند سال آینده به
معنا ندارد
حج بیایند که این امری اســت عم ً
ال غیر ممکن و این مساله نیاز
دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس
به آموزش های قبلی دارد
ابتکار تاریخی حضرت امام و تاثیر آن در زنده نگه داشتن آرمان

5

دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

در دیدار با سفیر ترکیه

های اسالمی بیرون بیندازند
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حجت اإلسالم نواب نماینده ولی فقیه در بعثه

قرآن بهار دل هاست و دقت در قرآن طراوت ،نشاط و نورانیت را
جناح بازیها کنار رود اوضاع اقتصادی تغییر میکند
اگر مســائل جناحی کنار گذاشــته و تیم اقتصادی تقویت شود به قلب انسان هدیه می کند
یقینا اوضاع نابسامان اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد
نســل های جدید آماده می شوند اسرائیل را از سرزمین
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قدس و فلسطین  /بســیاری از بانک ها درآمدشان ربوی است /
مسؤوالن موضوع حجاب را جدی بگیرند
بارها تاکید کرده ایم که مساله بدحجابی بویژه در قم یک مساله عــده ای به صورت میلیــاردی ارز دولتی در اختیار گرفتند و در
فرعی و حاشــیه ای نیست؛ دشــمن از این طریق می خواهد به بازار آزاد فروختند  /متاسفانه رشوه خواری است در برخی ادارات
اصل نظام ضربه بزند؛ امیدواریم مســؤوالن این موضوع را جدی و سازمان ها رواج پیدا کرده
بگیرند و به فکر باشند
آرامش روحی در سایه انس با قرآن میسر می شود

پیام ها و بیانیه ها
رد شایعات مطرح شده پیرامون

تجارت شکر  ،سهام شرکت قند دزفول و ارتباط معظم له با آقای مدلل
در پی انتشــار مجدد شــایعات تکراری و دروغین در مورد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نامه
ای از ســوی جمعی از ارادتمندان معظم له به دفتر رســیده اســت که به همراه پاسخ دفتر معظم له تقدیم
مخاطبین گرامی می گردد:

متن نامه دریافت شده
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ای کاش همانگونه که برنامه های سازنده
ای در مســاجد بعد از نمازهــا به عنوان
خوانــدن یک صفحه قــرآن و ترجمۀ آن
معمول شــده چند خطی از نهج البالغه و
ترجمۀ آن نیز خوانده می شد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

متن پاسخ ارسال شده
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تشکیل این همایش بزرگ که به مناسبت
چهاردهمین قرن شهادت مولی الموحدین
امیرمؤمنان علی اســت ،ابتکار جالبی می
باشــد که نشان از عشــق و ارادت واالی
بنیانگذاران این همایش نســبت به مقام سعد گفت  :من سه جمله از پیغمبر اکرم
شامخ مولی الموحدین علی است.
شــنیده ام و به خاطــر آن هرگز به علی
این جانب به نوبۀ خود از همۀ آنها تشکر و ناســزا نمی گویم  .این ســه جمله چنان
سپاسگزاری وافر میکنم  ،همچنین از شما اســت که اگر یکی از آنها در حق من بود،
عزیزانی که عشــق و ارادت موالی متقیان محبوبتر از گروهی از شــتران سرخ موی
شما را به این بزرگداشت کشانیده است  .بود  ،هنگامی که رســول خدا به ســوی
بعضــی از غزوات میرفــت او را در مدینه
به یقین اینها وســیلۀ فوز یــوم المعاد و
به جای خود گذارد  ،علی عرض کرد  :ای
نجات یوم القیامۀ است .
رســول خدا ! مرا در کنار زنان و کودکان
به عقیدۀ حقیــر امیرمؤمنان علی همواره مــی گذاری و به جهاد میــروی ؟ پیغمبر
ون ِم ّنی ب َِم ْن ِزل َ ُة
مظلــوم بوده و همچنان مظلوم اســت در فرمــود « :ا َ ّما تَرضی اَن ت َُک ُ
وســى  ،إ ِ َّل أَن َّ ُه َل نَب َِّي ب َ ْعدِي
ار َ
ون م ِْن ُم َ
تاریخ اسالم هیچ کس را سراغ نداریم که َه ُ
دشــمنان خون آشامش  70سال نام او را ؛ آیا راضی نمی شــوی تو نســبت به من

خدا خیبر را به وســیله او فتح میکند » .و
سپس پرچم را به دست علی داد و خداوند
خیبر را به وسیله او فتح کرد .
و نیز هنگامی که آیه مباهله نازل شد :

« َف ُق ْل تَعال َ ْوا ن َْد ُع أَبْنا َءنا َو أَبْنا َء ُك ْم َو ن ِسا َءنا
َو ن ِســا َء ُك ْم َو أَن ْ ُف َسنا َو أَن ْ ُف َس ُ
ــك ْم ثُ َّم ن َْب َت ِه ْل
ــل ل َ ْع َن َت َّ
َف َن ْج َع ْ
ِبين » پیغمبر
الل ِ َعلَى الْكاذ َ
اکرم  ،علی و فاطمه و حســن و حســین
را با خود همراه ســاخت و عرضه داست :
«خداوندا ! اهل من اینها هستند (و مطابق
این آیه علی جان پیغمبر بود) » !
این حدیث در مهمترین کتب اهل ســنت
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دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

بر فراز منابر به زشنی یاد کرده باشند و از مانند هارون (برادر موســی و جانشین او)
قرائن اســتفاده میشود به هیچ کس اجازه بوده باشــی جز این کــه پیغمبری بعد از
نمیدادند که این کار را ترک گوید .
من نیســت (اما تمام صفات برادر موسی
از شگفتی های جهان اسالم این است که را داری) ».
معاویه هنگامی که به مدینه آمد سعد بن و نیز شنیدم در روز خیبر فرمود :
ابی وقاص فاتح قادســیه را مالقات کرد و
ب َّ
اللَ َو
« َ ُل ْعطِ َي َّ
الرايَ َة َغدا ً َر ُج ًــا يُحِ ُّ
ــن َّ
به او گفت :ای سعد ! شنیده ام تو از ّ
سب َر ُسول َ ُه َو يُحِ ُّب ُه َّ
اللَ و رسول ُه يَ ْف َت ُح َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه
علی خودداری میکنی ! چرا ؟ (معلوم می ؛ من (فــردا ) پرچم را به دســت مردی
شود که حتی
ّ
ســب نکردن او در مدینه  ،میدهم که خدا و رسولش را دوست میدارد
در شام به گوش معاویه رسیده بود ) .
و خدا و رســولش نیز او را دوست دارند و
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باسمه تعالی
اهلل العظمی مکارم شــیرازی نامبرده را ندیده و نمی شناســند و
هیچگونه رابطه ای با نام برده نداشــته و ندارد و به طور کلی در
با اهداء سالم و تحیت
خانواده و اطرافیان معظم له هیچ فردی مرتبط با این فرد و سایر
این سخنان کذب محض است و بارها این مسائل را تکذیب کرده
امور مطرح شده در نامه وجود ندارد.
ایم .نه یک سهم از کارخانه اى در اختیار آیت اهلل العظمی مکارم
توجه داشته باشید که  ،کســانی که نه ایمان دارند و نه وجدان
شیرازی می باشد و نه یک گرم شکر.
 ،از تکــرار دروغ های خود ابا ندارند و این نشــانه بى ایمانى ،بى
در مورد تصاویر منتشــر شده نیز مســئله این است که بیش از
تقوایى و نداشتن شرافت انسانى است.
بیســت سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای
حوزه علمیــه خریداری کردند .بعد از مــدت کوتاهی که دیدند عجیــب آنکه این شــایعات و دروغ ها تا آنجا پیش رفته که وزیر
نمی توانند مشــکالت را حــل کنند  ،آن را بــه دیگران واگذار امور خارجه آمریکا هم این دروغ را تکرار کرده اســت  ،البته این
کردند و وجه آن  ،برای ســاختن مســجد  ،مدرسه و خانه عالم دروغ هاى مضحک ســبب مى شــود که همه آزاد اندیشان دنیا
در مناطــق محروم مصرف شــد و معظم له یک ریال از آن را در نسبت به خبرهاى آنها بى اعتماد شوند و در دام توطئه هاى آنها
اختیار نداشــته و ندارند و این مســئله در همان زمان (بیش از گرفتار نشوند.
بیست سال قبل) خاتمه یافته است.
همیشه موفق باشید
در مــورد فردی بنام مدلل  ،باید توجه داشــته باشــید که آیت

چهاردهمین قرن شهادت امیرمؤمنان علی

علیه السالم
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باسمه تعالی
مکرر  ،شــایعات و مطالب دروغین
اســت با ّ
توجه به بحث هاى ّ
مدیریــت محترم دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی فراوانــی که در مورد کارخانجات خیالی تحــت اختیار معظم له
و تصاویر مربوط به صورت جلســه تعیین میزان ســهام شرکت
مد ظله العالی
قند دزفول که برخی آن را ســندی برای دست داشتن ایشان در
ضمن عرض سالم و ابراز ارادت
امور اقتصادی می پندارند و همچنین داســتان دروغین فردی به
همانگونه که مســتحضر هســتید مدتی قبل وزیــر امور خارجه نــام مدلّل که او را داماد معظــم له معرفی می کنند  ،در صورت
ایاالت متحده آمریکا در ســخنانی مضحک مدعی شــده بود که صالحدید  ،جهت تنویر افکار عمومی پاسخ بفرمایید.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در تجارت شکر فعالیت داشته و
جمعی از ارادتمندان مرجعیت
از این راه منافع مالی بســیاری تصاحب نموده اند لذا خواهشمند

پیام معظم له به همایش بزرگداشت

از جمله صحیح مســلم و ترمذی و سنن
ابن ماجه آمده است .
( هنگامی که معاویه این ســخن را شنید
شرمنده و ساکت شد ولی عجیب این که از
کار خود دربارۀ ناسزاگویی به امیرمؤمنان
علی دست برنداشت ).
البتــه این تالش هــای احمقانه به جایی
نرســید و آفتاب پشــت ابرهــای تعصب
کورکورانه پنهان نمانــد  ،امروز فضائل و
مناقب او شرق و غرب عالم را فرا گرفته و
کتابهای مخالف و موافق را پر کرده است
 .و مطابق آنچه از خلیل بن احمد (مطابق
چیزی که در روضۀالمتقین در شرح من ال
یحضر الفقیه آمده ) نقل شده که هنگامی
که دربارۀ امیرمؤمنان از او ســئوال کردند
گفت  :من چگونــه توصیف کنم مردی را
که دشــمنانش فضائلش را از روی حسد
پنهان کردند و دوســتانش از روی خوف
تقیــه  ،اما در عین حال دنیا را پر کرده
و ّ
است !

اشــعار پرارزش و دادن شعارهای روشنگر
بســنده کرد  ،بلکه باید کار ماندگاری در
آن انجام شــود و به یادگار بماند و آن به
عقیدۀ حقیر آشنا ساختن مردم به کلمات
آن بزرگوار و نهج البالغه اســت که امروز
غالباً از آن نامی شــنیده اند و با آن فاصله
دارند .
نهــج البالغه اقیانوس عظیمی اســت که
انواع گوهرهای گرانبها در آن است .
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نباید اســتفاده از ایــن گنجینه عظیم به
عربی زبانها و فارسی زبانها محدود شود ،
بلکه بتوانیم بخشهای حساسی از آن را به
زبانهای مختلف دیگر ترجمه کنیم و نشر
دهیــم  .امیدوارم در ایــن کار مهم موفق
باشید .

اما متأســفانه این نهــج البالغه همچنان
غریب مانده است  .ای کاش همانگونه که
برنامه های ســازنده ای در مساجد بعد از
نمازها به عنوان خواندن یک صفحه قرآن
و ترجمۀ آن معمول شــده چند خطی از در پایان بار دیگر از زحماتی که بنیانگذاران
نهج البالغه و ترجمــۀ آن نیز خوانده می عزیز برای تشکیل این همایش کشیده اند
شد .
بســیار سپاســگزاری می کنم و امیدوارم
فرامــوش نمی کنم هنگامــی که تصمیم همه آنها و شما و ما در سایه کلمات مولی
گرفتیم بعد از تفســیر نمونه  ،تفسیری بر الموحدین زندگی قرین با سعادت و حسن
نهج البالغه به سبک تفسیر نمونه بنویسیم عاقبت داشته باشیم .

مرحوم عالمه امینی در جلد ســوم کتاب
نفیس و بســیار پرارزش الغدیر  ،بیست و و تمام آن را جمله به جمله تفسیر کنیم و والسالم علیکم و رحمه اهلل
چند حدیث از منابع دست اول اهل س ّنت مسائل روز و نکته های تاریخی و اخالقی ناصر مکارم شیرازی
و علمــی را بر آن بیفزاییم و فکر کردیم از

ّ ّ
پيام تسليت حضرت آيت الله مكارم شيرازى (مدظله) به مناسبت

رحلت حضرت آيت الله محقق كابلى

ّ
(قدس ّ
سره)

اين عالم ربانى مردى بود بســيار پرمحبت ،متواضع و در خدمت شرع انور بود .هرگز دخالت در امور داخلى ايرانيان نكرد و به راه
قشــرهاى رنج ديده و پناهگاهى بود براى مردم مظلوم مخصوصاً صحيح خود ادامه داد .در واقع علما و فضالى افغانستانى پشتوانه
مظلومان افغانستانى و به ويژه طالب و فضال.
مهمى را از دســت دادند و اميدوارم كسانى پيدا شوند كه راه آن
بزرگوار را ادامه دهند.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

(قدس آن عالم بزرگوار از اختالفات ميان برادران افغانستانى بسيار رنج
خبر بسيار اسفانگيز رحلت حضرت آيت اهلل محقق كابلى ّ
مىبرد ودائماً توصيه به مدارا كردن داشت.
سره) به سراى باقى موجب نهايت تأسف گرديد.
ّ
اين عالم ربانى مردى بود بســيار پرمحبت ،متواضع ودر خدمت اينجانــب اين ضايعه بزرگ را به همه علما و دانشــمندان حوزه
قشــرهاى رنج ديده و پناهگاهى بود براى مردم مظلوم مخصوصاً علميــه مخصوصاً حوزههاى علميه افغانســتان و مردم شــريف
افغانســتان و به ويژه بيت شــريف آن عالم ربانى تسليت عرض
مظلومان افغانستانى و به ويژه طالب و فضال.
مىكنم .روحش شاد و با ارواح محمد و آل محمد(عليهم السالم)
اين عالم بزرگوار بسيار دلسوز و مهربان و عالقهمند به خدمت به
محشور باد.
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این همایش با شــکوه هرگاه بتواند زمینه
خوبی بــرای گســترش آشــنایی با نهج
البالغــه در جامعه فعلی ما که شــدیدا ً به
آن نیازمند اســت فراهم ســازد  ،خدمت
بزرگی کرده است .

اين حادثه غم انگيز هنگامى ناراحت
كننده تر مى شود كه بدانيم در ماه
رمضان و در شب احياء ،بعد از مراسم
احياء واقع شده است .آن فقيد سعيد
در مالقاتى كه با اينجانب داشت مى اين عالم فرزانه از ائمه جمعه فعال و حامى حوزه علميه در منطقه
گفت منطقه ناآرام است و مسؤولين هم توجهى ندارند
كازرون بود.
خبر بســيار ناگوار حادثه شهادت امام جمعه كازرون حجت السالم اهالى محتــرم كازرون كه مردمى شــريف و ديندارند و همچنین
والمسلمین آقاى خرسند بسيار مايه تاسف گرديد .نامبرده عالمى مسؤولين محلى مراقب باشند ،آرامش را حفظ كنند تا خداى نكرده
فرزانه ،مجاهد و از عالقمندان صديق انقالب اسالمى و از طرفداران اين حادثه منشأ حوادث ناگوار ديگرى نشود.
آرامش در منطقه بود.
حقيــر اين حادثه دردناك را به تمــام اهالى محترم كازرون و ائمه
اين حادثه غمانگيز هنگامى ناراحت كنندهتر مىشود كه بدانيم در جمعة استان فارس به خصوص به علماى اعالم و بهويژه به خاندان
ماه رمضان و در شب احياء ،بعد از مراسم احياء واقع شده است .آن محترم آن فقيد سعيد صميمانه تسليت عرض مىكنم؛ علو درجات
فقيد سعيد در مالقاتى كه با اينجانب داشت مىگفت منطقه ناآرام آن مرحــوم و صبر و اجر براى خانواده او را از درگاه خداوند متعال
است و مسؤولين هم توجهى ندارند.
خواهانم.
اميدواريــم هر چه زودتر اين حادثه غمانگيز ريشــهيابى شــود و
مجرمان به سزاى اعمالشان برسند تا
كسى به خود اجازه ندهد به آسانى
يك امــام جمعه معروف را اينچنين
به قتل برساند.
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نهج البالغه کتابی است که تمام درسهای
زندگی را در بــر دارد  .از عقاید توحیدی
گرفته که خطبه هــای بی نظیری درباره
آن دارد تا مســائل اخالقی و اجتماعی و
کلمات قصار که مثل آفتاب میدرخشد تا
مسائل سیاســی و مربوط به فرماندهی و
مدیریــت که یک نمونۀ آن عهدنامۀ مالک
اشتر است که بعد از چهارده قرن همچنان
نو میباشــد و الهام بخش سیاستمداران و
مدیران و فرماندهان عصر ما .

بیایید دســت به دســت هم دهیم و نهج
البالغه را از مظلومیت در آوریم و نهضتی
درباره آشــنایی با نهــج البالغه در جامعه
اسالمی به وجود آوریم  .در کتابهای درسی
 ،دبســتان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها
 ،نــکات آموزنده ای از آن مطرح شــود .
بخش های بیدار کننده در صدا و ســیما
و رسانه ها منتشر شود  .محققان حوزوی
و غیــر حوزوی در بحث های خود به ذکر
نکته های مهمــی از نهج البالغه بپردازند
علمیه درس نهج البالغه
 .در حوزه هــای
ّ
رسمی شود .

شهادت امام جمعه محترم كازرون

(قدس سره)
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و شــگفت انگیز آنکه بعضی از دشــمنان
سرســخت آن حضــرت هنگامــی که به
فضائل مهم آن امام می رســند می گویند
این از مجعوالت شــیعه اســت ! در حالی
کــه در کتاب های متعدد آنها نقل شــده
 .مث ً
ال در داســتان سد ابواب یعنی این که
پیغمبر اکرم دســتور داد همۀ درهایی که
از خانه های مهاجر و انصار به مســجد باز
میشد بسته شود جز در خانۀ علی بن ابی
طالــب  ،فرد نادان و بی خبری می گوید
این از مجعوالت شــیعه اســت  ،در حالی
که روایات متواتری در کتب مختلف اهل
سنت دربارۀ مسألۀ سد ابواب دیده میشود
و هنگامــی که از پیغمبر اکرم پرســیدند
چگونه در خانۀ عمویت عباس را بســتی
اما در خانۀ پســر عمویت علی را همچنان
گشــوده داشــتی  .فرمود  :این دستور از
سوی من نبود  ،از ســوی خداوند متعال
بود !

دربارۀ مسألۀ سد ابواب نقل می کند .
شــروح دیگری که بر نهج البالغه نوشته
بنابرایــن نبایــد هرگــز به این ســخنان شده باید کمک گرفت .
جاهالنۀ ســخیف اعتنا کرد  ،موال آفتاب بررسی کردیم دیدیم متأسفانه بیش از ده
عالم تاب است و دشمنانش خفاشان کور شرح تا حدودی قابل قبول بر نهج البالغه
دل!
نوشــته نشده اســت در حالی که بیش از
ولــی نکتۀ مهمی که در اینجا الزم میدانم هزار تفســیر بر قرآن نوشــته شده است .
خدمت شــما عزیزان عرض کنم این است آنگاه بــه مظلومیت نهج البالغه پی بردیم
که اینگونه بزرگداشــت هــا در عین این و ســرانجام سالها زحمت کشیدیم و دوره
که بسیار خوب اســت  ،ولی نباید در آن کامل آن را در بیست جلد آماده و منتشر
تنها به خواندن مقاالت پرمعنا و ســرودن ساختیم .

پيام معظم له به مناسبت حادثه جانسوز

فن آوری

رونمایی از نسخه های جدید نرم افزارهای اندروید
نســخه جدید نرم افزار های تفسیر نمونه ،نهج البالغه ،مفاتیح نوین ،شوق بندگی ،رساله توضیح المسائل ،استفتائات،
اســتخاره ،شبهات کالمی ،وجوهات شرعیه و مسائل مبتال به منتشر شد.
به اطالع کاربران و عالقمندان محترم می رســاند نســخه جدید نرم افزار های تفسیر نمونه ،نهج البالغه ،مفاتیح نوین،
شوق بندگی ،رســاله توضیح المسائل ،استفتائات ،استخاره ،شبهات کالمی و وجوهات شرعیه منتشر شد.

نرم افزار رساله

نرم افزار شبهات کالمی

در این نرم افزار متن رســاله توضیح المســائل حضرت آیت اهلل در این نرم افزار چندین هزار عنوان پرســش و پاسخ در مسائل
العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) قرار دارد.
مختلــف کالمی ،تفســیری و  ...موجود در ســایت آیین رحمت
موجود می باشد.
نرم افزار استفتائات
در این نرم افزار چندین هزار عنوان پرســش و پاســخ شــرعی نرم افزار وجوهات شرعیه
موجود در بخش اســتفتائات پایگاه اطالع رسانی دفتر معظم له در این نرم افزار کاربران به احکام خمس و زکات دسترسی دارند
موجود می باشد.
و امکان پرداخت وجوهات شرعیه را نیز در دسترس دارند.

نرم افزار استخاره

نرم افزار مسائل مبتال به

در این نرم افزار متن کامل قرآن کریم به منظور انجام اســتخاره در این نرم افزار متن کتاب احکام ویژه ( 600مسئله كثير االبتالء)
ارائه شده است و نظر معظم له درباره آیات ابتدایی هر صفحه به مطابــق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی (مد
عنوان پاسخ استخاره نمایش داده می شود.
ظله العالی) قرار دارد
هرگونه انتقاد یا پیشــنهاد را از طریق بخــش تماس با ما ،یا از
طریق رایانامه  it@makarem.irبا ما در میان بگذارید.

مهمترین تغییرات نسخه ها عبارت است از:
 -1سازگاری با اندروید 9.0
 -2به روزرسانی دیتابیس در نرم افزار های استفتائات ،شبهات
کالمی و مفاتیح نوین
 -3اضافه کردن امکان جزءخوانی در تفسیر نمونه
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در ایــن نرم افزار متن کامل قرآن کریــم ،به همراه ترجمه و
تفسیر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی
(متن کتاب تفسیر نمونه) قرار دارد.
نرم افزار نهج البالغه
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در این نرم افزار متن کتاب مفاتیح نوین با دسترسی آسان به
عناوین قرار دارد.
نرم افزار شوق بندگی
این نرم افزار با هدف دسترســی ســریع و آسان به مطالب و
محتوای مرتبط با مــاه مبارک رمضان و مورد نیاز مؤمنان در
این ماه ضیافت الهی تولید شــده است و مطالب ارائه شده در
این نرم افزار از طریق بســتر اینترنــت و محتوای موجود در
وبگاه های پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی ،نمایش داده می شود.
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نرم افزار مفاتیح نوین
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در ایــن نرم افزار متــن کتاب نهج البالغه به همراه شــرح و
تفســیر (متن کتاب پیام امام امیر المومنین علیه السالم) قرار
دارد.
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نرم افزار تفسیر نمونه

یادداشت

1

راز محبوبیت و ماندگاری امام خمینی

رحمه الله علیه

از منظر معظم له

در طول تاريخ بشر ،پيامبران و جانشينان
آنان ،امامان معصوم و جانشينان خاص و
عام آنها ،علما ،فقها و تمامى كســانى كه
در خــط آنها بوده اند ،مورد اتهام منكران
خدا قــرار گرفته و مى گيرند و آنان انواع
تهمت و برچســب را بر اين پويندگان راه
حق و حقيقت مى زدند تا با اين نســبت
هــاى دروغين و زشــت ،مــردم حق جو
و تشــنه معــارف الهى را از اطــراف آنها
پراكنده سازند.
همان گونه كه در انقالب اســامى ايران،
همگان شــاهد بودند كه دشــمن ناتوان
پيوســته چه تهمت ها و برچســب هايى
را بــه انقالبيون ،حضرت امام رحمه اهلل و
ياران باوفاى او مى زدند.
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اهمیــت این مســأله از آن جهت اســت
کــه تالش هــاى حاكمــان و زمامداران
اســامى اگر رنگ و بوى خدايى داشــته
باشــد و تكاپوها و برنامه ريزى هاى آنان
خدامحورانه باشد ،راه رسيدن به توسعه و
رشد آسان تر است.
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در ايــن ميان زمامداران بايــد بدانند كه
خداونــد بــر كار آنها ناظر اســت و بايد
پاســخگوى او باشند و از هرگونه ضعف و
سستى در كار مردم و تالش براى سامان
بخشى به امور آنان غافل نشوند.
بنابرايــن ،زمامدارى كه خــدا را ناظر بر
خود بداند و بى توجهى به مشكالت مردم
را محاربــه خدا با خود برشــمرد ،تكاپو و
تالش وى براى رســيدگى به مردم و رفع
نيازهاى آنــان رنگ و بوى ديگرى دارد و
انگيزه اش براى توســعه بخشى به جامعه
افزون تر خواهد شد.

اشاره امام خمینی رحمه اهلل علیه به اين
نكته اســت که مونس و آرام جان تو بايد
در حق باشــد و تا در مســير حق گام بر
مى دارى از چيزى وحشت نكن .وحشت
تو بايد در باطل باشــد و تــا از باطل مى
گريــزى غم و اندوهى ندارى تو براى خدا
قيام كــردى و براى خدا امــر به معروف
و نهــى از منكر كردى بنابــر اين چه غم
دارى؟
در حقیقت امــام امت به خمير مايه همه
تحــوالت و دگرگوني هــاى اجتماعى و
اخالقى و سياســى و اقتصادى و فرهنگى
اشاره كرده ،و در جمله ای بسيار كوتاه و
پرمحتوا دســتور عام وفراگير قرآن کریم
که به همگان ســفارش مى كند كه قيام
و تــاش فردى و جمعــى آنان براى خدا
باشــد «قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا

و اين ميزان و الگويى است براى شناخت
رهبران راستين ،از فرصت طلبان دروغين،
كه هر گامى را برمى دارند بطور مستقيم
يا غير مستقيم هدف مادى از آن دارند.
در این میان امام راحل ،با همین ســاده
زیستی ،اخالص و توکل توانستند دنیا را
تکان دهنــد و با همراهی مردم انقالب را
به پیروزی برســانند به عنوان نمونه نقل
مى كنند كه امام خمينى رحمه اهلل وقتی
مقدارى از آب در لیوان اضافه می آمد در
ايــن گونه موارد قطعه كاغذى روى ليوان
مى گذاشت ،و بعدا ً باقيمانده آب را مورد
استفاده قرار مى داد .و حتى آن مقدار از
آب را اسراف نمى كرد.
و یا درســیره امام خمینی رحمه اهلل علیه
مــی خوانیم :یکــی از کارهای امام راحل
همین بود کــه از چیزهای شــبهه ناک
مصرف نمی کرد و اعتراض داشــت ،می
فرمود گرچــه اینها حالل اســت اما اگر
حرام باشــد اثر در روح و جان انسان می
گذارد و لــذا روحی پــاک و قلبی صاف
خداونــد نصیبش کرده بود و همین عامل
پیروزی و پیشرفت او بود.
در واقع رویکــرد امام ،همــان رهبانيت
مطلوب مبتنی بر ســاده زيستى و حذف
تجمــات از زندگى ،و عدم اســارت در
چنــگال مال و مقام بــود و اینچنین امام

مهم ترين سرمايه رهبران جوامع مختلف،
محبوبيت در دل هاســت .نفوذ در دل ها
ســرمايه بزرگى اســت ،به گونــه اى كه
كارهاى مهم اجتماعــى بدون وجود اين
ســرمايه و حضور مــردم در صحنه هاى
اجتماعى ،امكان پذير نمى باشــد .بدين
جهت مشــاركت مردم در امور اجتماعى،
سياســى ،فرهنگى و حتــى نظامى ،الزم
و ضرورى اســت .و براى جلب مشاركت
مــردم ،نفــوذ در دل هــا و محبوبيــت
اجتماعى مورد نياز مى باشد.
اگر مى بينيم پيامبر اكرم صلى اهلل عليه
و آله و سلم دين نجات بخش اسالم را در
مدت زمانى كوتاه در شــرق و غرب عالم
منتشر مى ســازد ،و قلب هاى مسلمانان
را به هم پيوند مى زند ،و از انســان هاى
پركينه و عنود ،سپاهى يكپارچه و متحد
و يك دســت تهيه مى كنــد و به كمك
آن ها ،دين حق را در سراســر كره زمين
تبليغ مى نمايد؛ قرآن ســر آن را اخالق
خوش پيامبر صلى اهلل عليه و آله و ســلم
و نفوذ عجيــب آن حضرت در قلب و دل
مســلمانان و غير مســلمانان معرفى مى
نمايــد .قــرآن مجيد در ايــن زمينه مى
فرمايد«:فبمــا رحمة مــن اهلل لنت لهم
و لــو كنت فظا غليــظ القلب النفضوا من
حولــك ؛به (بركت) رحمت الهى ،در برابر
آنان نرم (و مهربان) شــدى! و اگر خشن
و ســنگدل بودى ،از اطــراف تو ،پراكنده
مى شدند».
و یا حضرت ابراهيم عليه السالم هنگامى
كه همســر و فرزند شيرخوارش ،حضرت
اسماعيل ،را به دستور خداوند به سرزمين
خشك و ســوزان مكه مى آورد ،و آن ها
را بدون زاد و توشــه كافى در كنار خانه
خدا ،كعبه مقدس ،مى گذارد ،دســت به
دعا برمى دارد و بــراى آن ها چنين دعا
مــى كند«:ربنا إني أســكنت من ذريتي

ابراهيم عليه الســام چون مى داند نفوذ
در دل ها مهم ترين ســرمايه است ،لذا از
خداوند مى خواهد كه محبت خانواده اش
را در دل مردم قرار دهد.
امــام خمينــى رحمه اهلل نیز تــا آخرين
روزهاى انقالب ســاح نظامى مهمى در
اختيار نداشــت ،اما ســاحى برنده تر و
كارآمدتر ،كه بر تمام سالح هاى پيشرفته
طاغوت غلبه كرد ،در اختيار داشت و آن
همان نفوذ در دل ها و محبوبيت عمومى
بود.
در حقیقــت ،نفوذ در دل هــا ،مهم ترين
ســرمايه امام خمینی رحمه اهلل علیه در
پیشــبرد ارزش های انقالب اسالمی بود؛
محبوبيتــی عمومى که نتيجــه ايمان و
عمل صالح بــود؛ چرا که عمــل صالح و
ايمان جاذبه اى دارد كه ثمره آن نفوذ در
قلب هاست .شــخصى كه طالب نفوذ در
قلب مردم مى باشد ،كافى است كه نشان
دهد انســانى مؤمن و صالح العمل است،
هنگامى كه مردم پى بردند كه وى داراى
ايمان و عمل شايســته است ،قلب آن ها
خود به خود به سوى او متوجه مى شود و
نياز به كار خاص نيست و این مهم همان
اکسیر حیات بخش امام به شمار می آید.
رمــز موفقیت امام راحــل تکیه بر
جوانان بود
جوانان در بينش دينى به عنوان «نيروى
انسانى» از ســرمايه هاى جامعه محسوب
مى شــوند كــه تأمين نيازهــاى جامعه
بشــرى به آنها واگذار شده است .چرا كه
آنان آماده جامعه پذيــرى و ايفاى نقش
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هر انسانى كه سر چشــمه خير و بركتى
اســت و هر پيامبر و رهبــر الهى و دینی
كــه نور هدايت در دل ها مى پاشــد ،هر
شخص سخاوتمندى كه بخشش مى كند،
و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى
مــى نهد .باید عالوه بر علم و دانش كافى
و بهره گیــری از آييــن و قوانين زنده و
ســازنده  ،داليل و اســناد روشنى براى
ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با اين دو
وسيله ماموريت هدايت مردم را تكميل و
تثبيت کنند.

يــك رهبر الهى ،بايد بــى اعتنا به مال و
ماديات باشد ،و به آنچه خدا در اختيارش
گذارده قناعت كند ،در قرآن مجيد كرارا ً
در داســتان انبياء مى خوانيم كه يكى از
اساسى ترين سخن آنها اين بود كه :ما در
برابــر دعوت خود ،هرگــز اجر و پاداش و
مالى از شــما مطالبه نمى كنيم .در يازده
مــورد از قرآن مجيد ،ايــن مطلب درباره
پيامبر اســام صلى اهلل عليــه و آله و يا
انبياى پيشــين به چشم مى خورد.گاهى،
با اين جمله ضميمه اســت كه «پاداش ما
تنها بر خداست».
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ولى مى دانيم كه دروغ دشمنان فروغى
ندارد ونه تنها خورشيد حقيقت ،هيچ گاه
در پشــت ابر پنهان نمى ماند .بلکه قيام و
انقالب اولياى الهى بــه علت بهره گیری
از آموزه هــای معرفتی در طــول تاریخ
جاودانــه و ماندگارند؛ در واقع هر حركت

خدا محوری در رهبری امام خمینی
رحمه اهلل

اینگونه اســت که خدا محــوري  ،هدف
اســتراتژيك وجهــت كلي حركــت امام
خمینی رحمــه اهلل علیه در رهبري بود .
ايشان همواره خواست الهي را باور داشت
و براین باور بود که اندیشــه خدامحوري
 ،پايه واســا س كار  ،شكســت وپيروزي
واقعي  ،برمــدار نا خالصي عمل وخالصانه
بودن آن اســت  .امام امت بــا بیان این
جملــه که «همه چيز درقيام اهلل اســت .
قيام اهلل معرفت اهلل مي آورد» و این فراز،
« يك كشــور ي كه براي خدا قيام كرده
است  ،براي خدا هم پايدارمي ماند وبراي
خدا هــم ادامه مي دهد» بر اســتراتژي
خدامحوري تأکید می ورزد.

ساده زیستی امام خمینی رحمه اهلل علیه

امــام خمینی رحمــه اهلل علیه بر قلب ها
حکومت کرد
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اینگونه اســت که ما بارهــا در فرازهای
مختلف به تشــريح وضع زمــان طاغوت
پرداخته و با تعبيراتى روشــن ،ترســيم
زنــده اى از آن زمان كرده ایم؛ تا نســل
جديدكه آن زمــان را درك نكرده بودند
بیش از پیش به عظمت انقالب اســامى
و حرکت مانــدگار بنیانگذار کبیر انقالب
اســامی امام خمینی رحمه اهلل علیه پى
ببرند و بدانند چه كار بزرگى انجام شــده
اســت و نيز از اين طريق ،به مقام واالى
امام راحل آشــناتر شــوند؛ چرا كه ايجاد
چنيــن تحول عظيمــى اراده اى آهنين،
استقامتى بى نظير و تدبيرى بسيار عالى
و برنامه اى روشن الزم دارد که در برنامه
های امام امت به منصۀ ظهور رسید.

و قيامى كه از ســوى پيامبران يا امامان
عليهم الســام و نایبان خاص و عام آنها
صورت پذيرفته ،دارای اکسیر های حیات
بخشی اســت که آن حرکت را معنادار و
ماندگار کرده است.

اولياءاهلل كســانى هســتند كه مى دانند
خداوند دائما مراقب و مواظب آنهاست .و
به گفته امام خمينى رحمه اهلل معتقدند:
«عالم محضر خداســت ،و در محضر خدا
نبايد معصيت كرد»

هلل مثنى وفرادى» را مورد توجه قرار می
دهد،.

خمينى قدس ســره هیچ وقت خود را گم
نكرد و تا آخر خود را طلبه مى دانست.

بــواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
ليقيموا الصالة فاجعــل أفئدة من الناس
تهــوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم
يشكرون؛ پروردگارا! من بعضى از فرزندانم
را در ســرزمين بــى آب و علفى ،در كنار
خانه اى كه حرم توست ،ساكن ساختم تا
نماز را برپا دارند؛ (پروردگارا) تو دل هاى
گروهى از مردم را متوجه آن ها ســاز؛ و
از ثمرات به آن ها روزى ده؛ شــايد آن ها
شكر تو را به جاى آورند!»

هاى مهم اجتماعى هستند
از تجربه كشورهاى پيشرفته نیز مى توان
به اين حقيقت پى برد كه جوامعى كه به
نسل جوان توجه كرده و افرادى شايسته،
متخصص و با مهــارت تربيت نموده اند،
در جنبه هاى مختلف به پيشــرفت دست
يافته اند»،.
لذا نقش مهم جوانان را در سرنوشت يك
جامعه غیر قابل انکار اســت؛ اگر مملكتى
همه چيز داشته باشد ،اما دشمن فرزندان
و جوانانش را به وسيله ماهواره ها ،رسانه
هاى فاســد و مفســد ،نشــريات ضاله ،و
كتاب هاى گمــراه كننده ،فاســد كرده
باشد ،همه چيز را از دست خواهد داد .اما
اگر نيروى جوان سالم و كارآمدى داشته
باشــد ،بقيه نارســايى ها جبران شده ،و
سرانجام كامياب و پيروز مى گردد.

مكتب فكــرى ســكوالريزم ،دين ،اصول
اعتقادى و فقه ،اعم از اســامى و غيره را،
در امور اجتماعى سياسى زندگى دخالتى
نمى دهد و اصوال اين عرصه ها را مشمول
كليت حضور و نفوذ دين نمى شناسد ،در
واقع تقليدى است از آنچه غربيها در برابر
ارباب كليسا داشتند .روشنفكران غربزده،
جامعيت فقــه و جامعيت تعاليم و احكام
اسالمى را زير سؤال برده و با تفسيرهاى
غيــر صحيح از فقه،تــاش دارند تا آن را
مربوط به اعصار گذشــته و يــا برخى از
زواياى زندگى فردى قلمداد كنند.
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لذا مى گويند :فقه ذاتا به عرصه سياست
و مديريــت كالن جامعه بشــرى ،كارى
نــدارد و اگر پيش پيش قــراوالن فكرى
دينى چنين كارى را در بعضى ادوار انجام
داده اند ،خواستگاه دينى نداشته بلكه به
ساليق شخصى آنان مربوط مى شود.
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لیکن متأســفانه شــاهدیم بســيارى از
مديران جامعــه به جاى توجه به جوانان،
گرفتار ســطحى نگرى ،روزمرگى و تنگ
نظرى مى شوند .در حالى كه اگر به جاى
پرداختن به اين امور ،به سراغ نسل جوان
بروند و از راه حل هاى سطحى و فرعى كه
ممكن اســت موقتا گروهى را راضى كند،
صــرف نظر نمايند و با صبر و شــكيبايى
و با اعتماد به جوانان به جنگ مشــكالت
بروند ،به يقين موفق تر خواهند بود.

امام خمينى قدس ســره مى گويد« :اگر
كســى دين را از سياست جدا بداند ،خدا،
رســول و ائمه معصومين عليهم السالم را
تكذيب كرده است» و «اسالم دينى است
كه با سياست آميخته است»،.

این بحران در جامعه در حالی اســت که

هــم چنین مروجــان سکوالریســم مى

اين تحليل نشان مى دهد كه «سياست»
به معناى صحيح كلمه ،ربطى به سياست
به معنــاى تحريف يافته و غير انســانى
آن نــدارد .در حالى كه سياســت ،معانى
و كاربردهــاى فراوانــى دارد؛ از جمله به
قول امام خمينى قدس ســره «سياست و
راه بردن جامعه ،بــا موازين عقل و عدل
و انصاف و صدها از ايــن قبيل چيزهايى
اســت كه با مرور زمان در طــول تاريخ
بشر و زندگى اجتماعى كهنه نمى شود».
چنان كــه مى تــوان گفت«:حكومت در
منظر مجتهد واقعى ،فلسفه عملى تمامى
فقه در تمامــى زواياى زندگى بشــريت
است.
حكومت ،نشــان دهنده جنبه علمى فقه
در برخورد با تمامــى معضالت اجتماعى
و سياســى و نظامى و فرهنگى است .فقه،
تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره
تا گور است .هدف اساسى اين است كه ما
چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در
عمل فرد و جامعه پيــاده كنيم و بتوانيم
براى معضالت جواب داشــته باشيم؛ همه
ترس اســتكبار از اين مسأله است كه فقه
و اجتهــاد ،زمينه علمى و عملى پيدا كند
و قدرت برخورد در مســلمانان به وجود
آورد ،و آنها را در فشار شديد قرار دهد»،.
لذا اين سخن در واقع يك مغالطه كودكانه
اســت كه گاه بــر زبان سياســت مداران

بی شک اگر بيدارگر عصرما ،امام خمينى
قدس سره ،شــجاع و نترس نبود انقالب
اســامى ايران بر خالف انتظار جهانيان
پيروز نمى شد.
لذا هنگامى كه امام خمينى قدس ســره
فتــواى تاريخى خود را دائر بر مرتد بودن
«ســلمان رشــدى» و لزوم قتل او صادر
كردنــد ،علیرغم آنکه حمايت بی ســابقه
ای از ناحيــه دولــت هاى اســتعمارى و
دشمنان اســام از نويســنده كتاب شد
ولى ايستادگى محكم امام خمينى قدس
ســره در فتواى خود ،و ادامــه راهش از
ســوى جانشينان او ،و پذيرش اين فتواى
تاريخى از سوى غالب توده هاى مسلمين
جهان ،سبب ناكامى توطئه گران گشت.
آرى؛ آنجا كه آيين خــدا به خطر افتد و
خطر سلطه شرك و كفر و ظلم و الحاد بر
جامعه اسالمى احساس شود ،تقديم جان
و مال و مقام ،كارى است واال و پر ارزش.
به تعبير امام خمينى قدس سره« :اسالم
آن قدر عزيز اســت كه فرزندان پيغمبر،

بی تردید مردم زمينه هاى اجرائى والیت
را فراهم مــی کنند ،نه اينكه مقام واليت
پیامبــر اکــرم و ائمه معصومیــن علیهم
السالم رابه فعليت برسانند.
در مورد فقها نيز مسأله همين طور است؛
آنها هــر گاه عالوه بر اجتهــاد و عدالت،
مدير و مدبــر و آگاه به زمان و شــرايط
آن باشــند؛ داراى واليت فعليه از ســوى
خداوند هســتند؛ ولى اعمــال اين واليت
نياز بــه مقدماتى دارد كه از همه مهم تر
حمايت مردمى است.
پيامبر اســام صلى اهلل عليه و آله نيز در
زمانى كه در مكه بود نتوانســت تشكيل
حكومت الهيه بدهد؛ تنهــا در زمانى كه
وارد مدينه شــد و حمايت مردمى به قدر
كافى فراهم گشت و موانع برطرف گرديد
تشكيل حكومت داد
اینگونه اســت کــه روحانيت شــيعه به
رهبرى امام خمينى رحمه اهلل با حمایت
مردمــی و در كنار مردم با رژيم فاســد
پهلوى مبارزه را آغاز كرد ،و سرانجام نور
بر ظلمت چيره شــد و انقالب شكوهمند
اسالمى ايران در  22بهمن سال  1357ه.
ش به پيروزى رسيد.
ایــن پدیدۀ شــگرف از آن جهت اســت
که مــردم به عنوان حاميــان حكومت ،و
بازوهاى دولت اســامى ،و نيز به عنوان
نظارت ،و امر به معــروف و نهى از منكر،
و نصيحــت و ارشــاد ،در حكومت نقش
دارند .و امام از این ظرفیت بی بدیل بهره
گرفت؛ بی جهت نیســت که امام خمينى
رحمــه اهلل با قلم و بيانيــه هايش انقالب
را به ثمر نشــاند .ايشان يك اطالعيه مى
نوشــت و مردم آن را در مدت كوتاهى در
سراسر كشور ،اعم از شــهرها و روستاها

در این مســیر امــام امت بــا تبیین فقه
مردمی و با اعتقاد بــه این مهم که «فقه
تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع
از گهواره تا گور اســت» ،و با تلفيق عنصر
زمــان و مكان با اجتهــاد ،نظريه «واليت
فقيــه» را در اداره حكومت اســامى به
جامعه اسالمى ارائه نمود.
امام خميني و بيداري اسالمي
امام امــت (ره) در يكــى از رهنمودهاى
خود چنين گويند« :و وصيت من به ملت
هاى كشورهاى اســامى است كه انتظار
نداشته باشــيد كه از خارج كسى به شما
در رسيدن به هدف ،كه آن اسالم و پياده
كردن احكام اســام اســت كمك كند،
خود بايد به اين امــر حياتى كه آزادى و
اســتقالل را تحقق مى بخشد ،قيام كنيد
و علماء اعالم و خطباء محترم كشورهاى
اســامى دولت ها را دعــوت كنند كه از
وابســتگى به قدرت هــاى بزرگ خارجى
خــود را رها كنند ،و بــا ملت خود تفاهم
كنند در اين صورت پيروزى را در آغوش
خواهند كشــيد و نيز ملت ها را دعوت به
وحدت كنند و از نژادپرســتى كه مخالف
دســتور اسالم است بپرهيزند و با برادران
ايمانى خود در هر كشورى و با هر نژادى
كه هستند دست برادرى دهند كه اسالم
بــزرگ آنها را بــرادر خوانــده و اگر اين
برادرى ايمانى با همــت دولت ها و ملت
ها و بــا تأييد خداوند متعال روزى تحقق
يابــد ،خواهيد ديد كــه بزرگترين قدرت
جهان را مســلمين تشــكيل مى دهند».
چــرا که ملتهاى مســتضعف در هر جاى
جهان رو به بيدارى هستند ،و ديگر حرف
هاي کهنه و بي ارزش ســابق و ارعاب ها
را نمى پذيرند.
و اینچنین امروز ،ایران اســامی در دنیا
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در مقابل شبهه فوق ،بايد پرسيد :آيا واقعا
آياتى نظير «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و
أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس
بالقســط» داللت بر لزوم حضور «كتاب»
و همچنين ميزان (قوانين آســمانى) ،در
عرصه سياست و اجتماع ندارد؟ و آيا جدا
مى تــوان گفت حضور و دخالت پيامبران
به ويژه پيامبر اســام صلــى اهلل عليه و
آله در مســائل مهم سياســى اجتماعى،
بر اســاس وحى الهى و دستور پروردگار
متعال نبوده است؟

برخاســته از مبناى آسمانى مقدس است.
اين چنيــن حكومت و سياســتى هرگز
دستخوش فريبكارى و نيرنگ نمى گردد.

یکی از دســت آوردهای جنبش اسالمی
ایــران به رهبــری حضرت امــام  ،ایجاد
دگرگونــی روحی در مــردم  ،حرکت از
مادیات بــه معنویات وایجــاد دگرگونی
در ارزش هابوده اســت  .امــام همگان را
به احیــای احکام الهی و پــای بندی به
دین اســام که امانت به شمار می اید و
جهد و کوشــش در راه معرفی و گسترش
مکتب اســام فرا می خوانــد  ،امام امت
چــه خوش فرمودنــد كه اگــر مخالفين
اســام بخواهند جلو دين ما بايستند ،ما
جلوى تمام دنياى آنها مى ايســتيم ،زيرا
دين ما سمبل اهداف ما و دنياى آنها هم
تبلور آرمان هاى آنها است و هم و غم ما
دينمان و هم و غم آنها دنياى آنها است.

مردم ســاالری دینی در پرتو احیای
فقه مردمی
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بر این اســاس پيشــبرد اهــداف انقالب
اســامی به يك نيروى فعال و ســازنده
انسانى یعنی جوانان پاكباخته و فداكارى
نیــاز دارد كه در راه هــدف و حقيقت از
همه چيز بگذرند.

نفی پارادایم سکوالریســم و اثبات
انگاره های فقهی در سیاست

در مقابل اين شبهه نیز بايد گفت :اهتمام
انبياى بزرگ و پيامبر اسالم صلى اهلل عليه
و آله و امامان اهل بيت و فقهاى اســام
به تشــكيل حكومت مبتنــى بر وحى ،به
دست مى آيد كه همان حكومت راستين،
و سياست اصيل

امام خمینی و دفــاع از ارزش های
اسالمی

چرا که امام راحل با روح و فكر و انديشه
مردم ســر و كار داشــت؛ پيام هاى رهبر
كبيــر انقالب امام خمينــى رحمه اهلل با
تکیه بر مردم ســاالری دینی،چنان كرد
كه شايد خون شهدا به تنهائى نمى كرد.
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البته مسأله اساســى اعتماد به جوانان و
نحوه بهره بردارى از اين ذخائر ارزشــمند
اســت .در نگاه دين اگر بــا برنامه ريزى
دقيق و مديريت صحيح ،جوانان برحسب
اســتعدادهاى خــاص خــود در جايگاه
مناســب و بايســته خويش قــرار گيرند،
جامعه به ســرعت ،مسير رشد و تعالى را
خواهد پيمود؛ ولى اگر جز اين باشد بايد
منتظر سقوط جامعه باشيم.

رمــز توفیق امام راحــل ؛ تکیه بر جوانان
بود؛ این جوانــان بودند که در راهپیمایی
های عظیم انقالب ،شعارهای کوبنده سر
مــی دادند و نهضت را پیــش بردند و در
هشت سال دفاع مقدس درخشیدند.

گويند :فقه ،مشــتمل بر اصــول و گزاره
هايى مقدس اســت ،در حالى كه سياست
بــا خدعه و نيرنگ همراه اســت و بديهى
اســت كه حكومت و سياســت با قداست
اسالم و روحانيت منافات دارد.

ستمگر نيز جارى شده و مى گويند :شما
فقها مردان پاكى هســتيد حيف است كه
آلوده به سياست شويد كه بر محور اعمال
و رفتار نادرست دور مى زند.

جان خودشــان را فداى اســام كردند.
حضرت ســيد الشــهداء عليه الســام با
آن جوان ها ،با آن اصحاب ،براى اســام
جنگيدنــد و جان دادند و اســام را احيا
كردند»،.

پخش مى كردند.

حــرف اول را می زند و ثابت کرده که بدون تکبه
به شــرق و غرب می توان مستقل و سربلند بود و
در برابر قدرت های زورگوی جهان ایســتاد .همه
شیعیان و محرومان جهان چشم امیدشان به این
نظام دوخته شــده اســت و این به برکت و وجود
امام راحل بود .که نصیب این کشــور شــد و باید
قدردان آن بود و برای حفظ و بقایش تالش کرد
ســخن آخر  (:امروز باید آثــار امام راحل
در متون درســی طالب و دانشجویان نقش
پررنگی داشته باشد)

و تمام این هجمه ها دلیل بر همین مطلب اســت
و دشــمنان از این گســتردگی به هــراس افتاده
اند؛ زیرا درختی که میوه نداشــته باشد هرگز به
آن ســنگ نمی زنند؛ بنابریــن از هجمه تبلیغات
دشــمنان نترسید و بدانید افکار و اندیشه امام در
جهان بسیار موثر واقع شده است.
اگر چه کار ترجمه آثار رهبر کبیر انقالب اسالمی
خوب اســت؛ اما کافی نیست بلکه امروز باید آثار
امام راحل به زبان های مختلف دنیا ترجمه شــود
تا تمام جهانیان با افکار و اندیشه های ایشان آشنا
شــوند و هر چقدر در این خصوص اقدامی صورت
گیرد سبب بقای نظام و اسالم خواهد شد.

امروز باید نقش امام راحل و تاثیر گذاری ایشان در
به ثمر رســیدن انقالب اسالمی در جامعه پررنگ
تر شود؛ چرا که دشــمنان در پی آنند نقش امام و از همه مهم تر اینکه امروز باید آثار امام راحل
خمینی رحمه اهلل علیه را در دفاع از کیان اســام در کتاب های درسی دانش آموزان و دانشجویان
و تشــیع کم رنگ جلوه دهند و با القای شبهات و بیشــتر نمایان شــود تا آن ها به افکار و اندیشه
سؤاالت بی اساس این هدف را دنبال می کنند .ایشان بیشتر آشنا شــوند؛ زیرا نسل جوان امروز
حال آنکه شــخصیت امام راحل با اســام ،نظام در زمان ایشــان حضور نداشــته و سخنرانی های
اســامی و تشــیع گره خــورده اســت و حتی ایشان را ندیده و نشنیده اند و امروز ضروری است
غیرمســلمانان شــخصیت ایشــان را شخصیتی جوانان مان را با این افکار بیشتر مانوس کنیم.
مردمی می دانند؛ ســزاور است افکار و اندیشه ها
امام راحل از جهات مختلف دنبال شود تا دشمنان
نتوانند با ایجاد شــبهات این نقش را در داخل و
خارج کشور انکار کنند.
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البته گسترش شــبهات و القات غیرمنطقی و بی
اســاس نســبت به امام خمینی رحمه اهلل علیه ،
دلیل بر نفوذ این رهبر بزرگ جهان اســام است
چرا که ایشــان نفوذ گسترده ای در جهان داشت

هم چنین آشــنایی طالب حوزه های علمیه نیز
با آثار امام راحل ضروری اســت؛ بایــد آثار امام
خمینــی رحمه اهلل علیه در متون درســی حوزه
های علمیه نیز نقش پررنگ تری داشــته باشد و
طالب بیشــتر با این آثار انس بگیرند ،من در این
خصوص فعالیت وســیعی را شاهد نبوده ام و باید
این دغدغه بیشتر و بهتر پیگیری شود
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یادداشت

بر جايگاه آنها مى سازيم»،.

2

ابعاد جنایت وهابیت در تخریب بقیع
از منظر معظم له

در عصری به سر می بریم که آثار اسالمى
در مكه و مدينه در اختيار عده اى انسان
هاى منحرف و داراى اشــتباهات فراوان
افتاده است؛ كســانى كه تا كنون ضربات
فراوانى در سراسر دنيا به اسالم وارد كرده
اند.
گروهى انــدك ،متعصب و نادان در ميان
مسلمانان که داراى عقايد افراطى عجيبى
هستند و با همه مذاهب اسالمى در امورى
به مخالفت برخاسته اند كه از جمله آنها،
توسل به اولياءاهلل ،ساختن ضريح و گنبد
براى آنان و مسأله شفاعت است.
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سبقۀ تاریخی بنای بر قبور
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جریانات تکفیری حديثى از صحيح مسلم
نقل مــى كنند كه أبو الهيــاج از پيغمبر
اكــرم صلى اهلل عليه و آلــه چنين روايت
كرده اســت« :قال لى على بن أبي طالب
أ ال ابعثك على ما بعثنى عليه رســول اهلل
(صلــى اهلل عليه و آلــه) أن ال تدع تمثاال
إال طمسته و ال قبرا مشرفا إال سويته؛ آيا
به تو مأموريتى بدهم كه رســول خدا (در
 )....به مــن مأموريت داد :هر تمثال (ذى

ثانيــاً :به فرض اين كه اين حديث صحيح
بوده باشــد مفهومش اين اســت كه روى
قبر صاف باشــد (و به صورت پشت ماهى
كه رســم كفار بود ،نباشــد) و بسيارى از
فقهاى اهل سنت نيز فتوا داده اند كه بايد
روى قبر صاف و مسطح باشد ،كه اين امر
ارتباطى با بحث ما ندارد.
ثالثا :فرض مى كنيم كــه مفهوم حديث
اين است كه بايد قبر هم سطح زمين باشد
واصال برآمدگى نداشته باشد ،اين موضوع
ربطى به مسأله بناى بر قبور ندارد؛ فرض
كنيم روى قبر پيامبر صلى اهلل عليه و آله
سنگى هم سطح زمين باشد در عين حال
اين گنبد و بارگاه را كه امروز روى آن مى
بينيم منافاتى با حكم مزبور ندارد.
همــان گونه كه در قــرآن مجيد نيز مى
خوانيم ،وقتى راز اصحاب كهف فاش شد،
مردم گفتند بنايى بر قبور آنها بســازيم،
سپس مى فرمايد « :قال الذين غلبوا على
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؛ كسانى كه
از وضع آنها آگاه بودند گفتند :مســجدى

در این بین زيــارت قبر پيامبر اكرم صلى
اهلل عليه و آلــه و امامان اهل بيت عليهم
الســام و بزرگان از علما و دانشمندان و
شهداى راه خدا از مستحبات مؤكد است.
لذا زيارت قبور بزرگان اسالم را همه فرق
مســلمين جز وهابیت ،جايز مى شمرند،
به هر حال گروهى از وهابى ها به ما ايراد
مى كنند كــه چرا به زيارت پيشــوايان
دينى مى رويد؟ و مــا را «قبوريون» مى
نامند! در حالى كــه در همه نقاط جهان
براى آرامگاه هاى گذشتگان اهميت قائل
هستند و به زيارت آن مى روند.
مســلمين جهان نيز هميشــه براى قبور
بــزرگان خود ارج قائل بوده و هســتند و
به زيارت آنها رفته و مى روند ،تنها گروه
كوچك وهابيون هستند كه با آن مخالفت
مى كنند و در واقع مدعى تمام مسلمين
دنيا مى باشند.
در كتــب علماى اهل ســنت ،روايات بى
شمارى درباره زيارت قبر پيامبر صلى اهلل
عليه و آله نقل شــده ،همان گونه كه در
كتب علماى شــيعه نيز ايــن معنى آمده
اســت ،و هر گاه ايــن روايات جمع آورى
شود ،كتاب مستقلى را تشكيل مى دهد،.
در تمام طول تاريخ علماى بزرگ اســام
و تمام قشرهاى مردم ،به اين كار اهميت
مى دادند ،و كتاب ها پر اســت از شــرح

فقهــاى چهارگانه اهل ســنت طبق نقل
«الفقــه على المذاهب االربعه» زيارت قبر
پيامبر (صلى اهلل عليه و آله) را بدون اين
قيود و شــروط مستحب مى دانستند ،در
اين كتــاب چنين مى خوانيــم« :زيارت
قبر پيامبر از باالترين مســتحبات است و
در مورد آن احاديث متعددى وارد شــده
اســت» .ســپس به نقل شش حديث مى
پردازد،.
در این میــان بعضى از علمــاى معروف
وهابى نيــز تصريح كرده انــد كه زيارت
قبــر پيغمبر اكرم (صلــى اهلل عليه و آله)
مســتحب اســت«،بن باز» فقيه معروف
وهابى كه چندى پيش درگذشــت طبق
گفتــه «الجزيره» مى گفت« :كســى كه
مســجد پيامبر را زيارت كند مســتحب
اســت در روضــه پيامبــر دو ركعت نماز
بگذارد ،ســپس بر پيغمبر اكرم (صلى اهلل
عليه و آله) ســام بگويد و نيز مســتحب
اســت به قبرستان بقيع برود و به شهداى
مدفون در آن سالم بگويد».
بنابرايــن هيــچ كس نبايــد و نمى تواند
در مشــروعيت اين كار از نظر فقه اسالم
ترديدى به خــود راه بدهد .لیکن در يك
قرن گذشته واقعه تلخى در سرزمين وحى
روى داد كه مســلمين را از آثار تاريخى
اسالمى براى هميشه محروم ساخت و آن
حادثه قدرت گرفتن وهابيت بود.
در ســال 1344ه ق فقهاى وهابی مدينه
كه در دستگاه حكومت نفوذ داشتند فتوا
به انهدام تمــام قبور بزرگان اســام در
حجاز دادند و در روز هشــتم شــوال اين
حكــم تنفيذ گرديد و همــه قبور را يكى

چرا قبور ائمه را زیارت می کنیم؟
بایــد دانســت در كنار قبــور مطهر ائمۀ
معصومین علیهم الســام می توان به ياد
خدا بــود و از گناهان خود توبه كرد ،و از
افــكار و برنامه هاى اولياء اهلل الهام گرفت
 ،بــه يقين مرقدهاى مطهــر آنان كانونى
براى تعليم و تربيت و توبه و انابه به سوى
خدا و تهذيب نفوس خواهد بود.
ما به تجربه دريافته ايم ،ميليون ها نفرى
كه هر سال به زيارت قبور پاك ائمه دين
مى روند يا قبور شهداى راه حق را زيارت
مى كننــد ،با روحيه اى بهتــر ،و صفا و
نورانيت بيشــتر و قلبى پــاك تر ،از كنار
قبور آنان بازمى گردند ،و آثار اين امر در
آنان مدت ها نمايان است.
و هنگامى كه آنها را به شــفاعت بر درگاه
خدا ،براى آمرزش گناهان و حل مشكالت
دينــى و دنيوى خود مى طلبند ،ناگزيرند
براى برقرار ساختن رابطه معنوى با آنان،
تا آنجا كه در توان دارند از گناهان فاصله
بگيرند و به سراغ نيكى و پاكى بروند.
اضافــه بر ايــن توجه و توســل به آنان و
طلب شفاعت از آنان بر درگاه خدا ،آنها را
در برابر مشــكالت پرتوان مى سازد ،مانع
يأس و نااميدى مى شود و از دردها و آالم
روحى و جســمى آنها مــى كاهد و آثار و
بركات فراوانى ديگر.
حــال چــرا وهابیت ،با برداشــت غلط از
مســأله زيارت و شــفاعت و توسل ،مردم
را از اين همه بــركات معنوى و روحى و
جسمى محروم مى سازد؟
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تاريــخ نويســانى همچون مســعودى در
مروج الذهب ،كــه در قرن چهارم هجرى
مى زيست و جهانگردانى مانند ابن جبير
و ابن بطوطه كه در قرون هفتم و هشــتم
مى زيســتند ،همگى از وجود اين بناهاى
با شكوه و پرعظمت در سفرنامه هاى خود
خبر داده اند.

وهابیت وتخریب قبور

ولى اوالً :در سند اين حديث افراد متعددى
هســتند كه از نظر رجال اهل ســنت نيز
مــورد تأييد نمى باشــند و بعضى از آنها
از اربــاب تدليس بوده انــد ،به خصوص
«سفيان ثورى» و «ابن أبي ثابت».

احترام به قبور گذشتگان به خصوص قبور
بزرگان ســابقه اى بسيار طوالنى دارد ،از
هزاران سال پيش ،مردم جهان امواتشان
را گرامى مى داشــتند ،و بــه قبور آنها به
خصوص بزرگانشان احترام مى گذاشتند،
كه فلســفه و آثار مثبت اين كار بســيار
است.
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قرن ها بر مســلمانان گذشــت و بناهاى
تاريخى و معمولى فراوانى بر قبور بزرگان
اسالم بنا كردند و به زيارت اين قبور مى
آمدند و تبرك مى جســتند و هيچ كس
ايرادى نداشــت ،و در واقع يك اجماع و
ســيره عملى بر اين كار بــود و مخالفتى
ديده نمى شد.

وهابيــان بر اثر عدم قدرت كافى علمى بر
تحليل مسائل اسالمى به خصوص مسأله
توحيد و شــرك ،گرفتار وسواس عجيبى
در اين مســأله شــده و هر جا دستاويزى
پيدا كردنــد به مخالفت برخاســتند ،در
مسأله زيارت ،در موضوع شفاعت ،در باب
بنــاى بر قبور و امور ديگرى از اين قبيل،
همه را به نحوى مخالف شرع دانسته و با
مســأله «شرك» و «بدعت» پيوند زدند و
با آن مخالفت نمودند و از مهم ترين آنها
بنــاى بر قبور بزرگان دين بود .هم اكنون
نيز در دنياى اســام به جز حجاز بناهاى
عظيمى بر قبور انبياى پيشــين و بزرگان
اسالمى ،در كشــورهاى مختلف اسالمى
ديده مى شــود كه يادآور مسائل بسيارى
اســت؛ از مصر گرفته تا هندوســتان و از
الجزايــر تا اندونزى همه به آثار اســامى
باقيمانده در كشورشان احترام مى گذارند
و براى قبور بزرگان دين اهميت ويژه اى
قائل هســتند.ولى در حجــاز هيچ خبرى
نيســت ،چرا؟ دليلش عدم تحليل صحيح
نسبت به مفاهيم اسالمى است.

بر اثر برداشــت كامال نادرستى كه بعضى،
از اين حديث داشــتند ،كلنگ به دســت
گرفته و تمام قبور بزرگان اسالم را ويران
كردند ،به استثناى قبر مطهر پيامبر صلى
اهلل عليه و آله و قبر خليفه اول و دوم كه
در كنــار قبر پيامبر صلــى اهلل عليه و آله
بود به حال خود رها ساختند ،استثناهايى
كه هيچ دليلى براى آن نمى توان يافت.

 13قرن احترام به قبــور ائمه بقیع؛
وهابیت وصله ناهمرنگ

حتى در روايات آمده كه شــخص پيامبر
صلــى اهلل عليه و آله گاه بــه زيارت اهل
قبور مى رفت و در بقيع مى آمد و بر آنها
سالم و درود مى فرستاد.

البته بــه نظر مى رســد وهابیت در این
حرکت نادرست ،گرفتار وسوسه در مسأله
توحيد و شركند و شايد چنين مى پندارند
زيارت قبور به مفهوم پرســتش آنهاست و
ال بد همه مســلمين غير از آنها مشرك و
ملحدند!!
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از ایــن رو ،جریان تکفیری وهابیت ،بناى
قبور امامان بقيع و حمزه سيدالشــهدا و
ديگر بزرگان اسالم و قبور صحابه و حتى
قبر پدر بزرگوار پيامبــر صلى اهلل عليه و
آلــه را در مدينه و ديگر شــهرها تخريب
نمودند .و در فكر تخريــب آثار باقيمانده
هستند؛ لذا ضرورت تشریح ابعاد جنایات
وهابیت در بصیرت افزایی امت اسالمی در
مقابله با رژیم آل سعود ضروری است .

تــا اين كه ابــن تيميه در قــرن هفتم و
شــاگرد او محمد بن عبد الوهاب در قرن
دوازدهم پيدا شــدند و بنــاى بر قبور را
بدعت و حرام و شرك پنداشتند.

روحى) ديدى محــو كن و هر قبر بلندى
ديدى صاف نما»،.

قرآن مجيد با لحن موافق اين داســتان را
نقل مى كنــد و ايرادى بر آن نمى گيرد،
يعنى ساختن مسجد در كنار قبور بزرگان
مانعى ندارد.

حاالت كســانى كه به زيــارت قبر پيامبر
صلى اهلل عليه و آله يا ســاير قبور بزرگان
مى رفتند و در مجموع مى توان گفت اين
مسأله از مسائل مورد اتفاق و اجماع همه
مسلمين است.

پــس از ديگرى به جز قبر پيامبر اســام
صلــى اهلل عليــه و آله ويــران كردند كه
آن هــم به خاطر ترس از خشــم عمومى
مسلمين ،مستثنى شد.

كــدام عقــل اجــازه چنين امــرى مى
دهد؟جلوگيرى از اين ســفرهاى معنوى
خســارتى عظيم به بار مى آورد ،افسوس
كه وســواس بى معنا در مسأله توحيد و
شــرك ،گروه عظيمــى را از اين بركات
محروم ساخته است.
آیا تبرک به آثار ائمه علیهم السالم
شرک است؟
گاه مى گويند ســاختن بنا بر قبور سبب
پرســتش قبرها مى شــود و اين حديث
نبــوى گواه بر عدم جواز آن اســت«:لعن
اهلل اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مســاجد؛
خداونــد يهــود را لعــن كرد زيــرا قبور
پيامبرانشان را مسجد قرار دادند»،.

در حالــى كــه تبرك جســتن ،كمترين
ارتباطى به پرستش ندارد ،بلكه مفهومش
نوعــى احترام توأم با ادب اســت ،به اين
اميد كه خدايى كه رسول (صلى اهلل عليه
و آله) را فرســتاده به خاطر اين احترام،
بركاتش را بــر زيارت كننده نازل گرداند.
آری هيچ مســلمانى هيچ قبرى را سجده
گاه خود قرار نمى دهد.
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قابل توجه اين كه هم اكنون قبه و بارگاه
پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و آله در كنار
مسجد نبوى سر به آسمان كشيده و همه
مردم مســلمان حتى وهابى ها در روضه
مقدسه (آن قســمتى از مسجد نبوى كه
در كنــار قبر آن حضــرت و متصل به آن
است) در پنج وقت نماز واجب مى خوانند
و در اوقات ديگر نمازهاى مستحب ،و در
پايان هم قبر پيغمبر اكرم (صلى اهلل عليه
و آله) را زيارت مى كنند.
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و يا اگر بعد از رحلت رســول خدا (صلى
اهلل عليه و آله) در مدينه بودند و با چشم
خود مى ديدنــد كه أبو أيــوب انصارى،

كسانى كه با زيارت شيعيان جهان از قبور
امامان (عليهم الســام) آشنا هستند ،مى
دانند هنگام نمازهاى واجب وقتى صداى

وهابیون به زوار قبور ائمه دين ،برچســب
«شــرك» مى زنند .ولى بر همه مسلمين
روشــن است كه هيچ كس قبور اولياء اهلل
را پرســتش نمى كند و ميــان «زيارت»
و «عبادت» فرق واضح و روشــنى است.
ما همــان گونه كه به زيارت و ديدار احيا
و زنــده ها مى رويم و بــزرگان را احترام
كــرده و از آنها التماس دعــا مى كنيم،
همين گونه به زيارت اموات مى رويم و به
بزرگان دين و شــهداى راه اسالم احترام
مى گذاريم و از آنها التماس دعا داريم.
هيچ آدم عاقلــى ،پيامبر صلى اهلل عليه و
آله يا امامان عليهم الســام را پرســتش
نمــى كند ،اصال بــه فكر كســى چنين
مطلبى خطور نمى كنــد ،و همه مؤمنان
آگاه براى اداى احترام و طلب شفاعت به
زيارت مى روند.
آيا هيچ عاقلى مى گويد زيارت بزرگان در
حياتشان به صورتى كه گفته شد ،عبادت،
كفر و شرك است؟ زيارت بعد از وفات نيز
همين گونه است.
پيامبر اســام (صلــى اهلل عليــه و آله)
بــه زيارت قبور بقيع مــى رفت و روايات
بســيارى در منابع اهل ســنت در مورد
زيارت قبر پيامبر (صلى اهلل عليه و آله) و

در زيارتنامــه معــروف «اميــن اهلل» در
برابر قبور امامان مى گوييم«:أشــهد أنك
جاهــدت فــى اهلل حق جهــاده و عملت
بكتابه و اتبعت ســنن نبيــه حتى دعاك
اهلل إلــى جواره ؛ ما گواهــى مى دهيم تو
در راه خــدا جهاد كــردى و حق جهاد را
انجام دادى ،به كتــاب خدا عمل نمودى
و از سنت پيامبر پيروى نمودى ،تا زمانى
كــه خداوند تو را از اين جهــان به جوار
رحمتش فــرا خواند».آيــا توحيد از اين
باالتر مى شود.
در زيارت معروف جامعــه ،خطاب به آن
بزرگواران مــى گوييم«:إلى اهلل تدعون و
عليه تدلون و به تؤمنون و له تســلمون و
بامره تعملون و إلى سبيله ترشدون؛ شما
امامان به سوى خدا دعوت مى كنيد و به
او داللت مــى كنيد و به او ايمان داريد و
تسليم او هســتيد و مردم را به سوى راه
او ارشاد مى نماييد» ،در اين شش جمله
تمــام ضميرها به خداوند بــزرگ بازمى
گردد.
در ايــن زيارت نامه ها همه جا ســخن از
خدا و دعــوت به توحيد اســت ،آيا اين
شرك است يا ايمان؟
در جــاى ديگــر از ايــن زيارتنامــه مى
گوييم«:مستشــفع إلى اهلل عز و جل بكم
؛ من به وسيله شما شــفاعت در پيشگاه
خداونــد عز و جل را مــى طلبم» ،و اگر
بر فرض ابهامى در بعضى تعبيرات زيارت
ها باشــد ،با اين محكمــات به طور كامل
روشن مى شود.
لــذا هيچ كس «زيــارت» را با «عبادت»

وهابى ها ،كه اعتقادات خشــك و خشنى
دارند و متأســفانه مكــه معظمه و مدينه
منــوره و مقــدرات اين دو شــهر زيارتى
مســلمانان جهان ،به دست آن ها افتاده
اســت با مسأله توسل به شــدت مخالف
هســتند ،و مســلمانان را از زيــارت قبر
منور پيامبر صلى اهلل عليه و آله و ســلم و
توسل جستن به ذيل عنايات آن حضرت
و همچنيــن زيارت قبور پاك و منور ائمه
بقيع عليهم الســام و ديگر بزرگان بقيع
و توســل به آنان بشدت منع مى نمايند!.
آرى ،وهابى ها با توســل بشدت مخالفند
و آن را منافات با توحيد ،و نوعى شــرك
مى دانند!
محمــد بــن عبد الوهــاب در كتــاب به
اصطــاح توحيدش ،كه نام شــرك براى
آن زيبنده تر اســت ،مــى گويد«:ان هذا
الشرك االكبر؛اين (توســل) بزرگ ترين
نوع شرك به خداوند واحد است».
صنعانى يكى ديگر از دانشــمندان وهابى
مسلك مى گويد«:من توسل بمخلوق فقد
اشــرك مع اهلل غيره و اعتقــد ماال يحل
اعتقاده ؛كســى كه به يكــى از مخلوقات
خداوند توســل جويد ،ديگرى را شريك
خداونــد قرار داده و به چيزى اعتقاد پيدا
كرده ،كه اعتقاد به آن جايز نمى باشد».
ابــن تيميــه ،بنيان گــذار اصلــى تفكر
وهابيــت ،در اين زمينه مــى گويد«:من
توســل بعظيم عند اهلل  ...فهذا من افعال
الكفار و المشــركين كسى كه به شخص
بزرگى در پيشــگاه خداوند متوســل مى
شــود ،كار او شــبيه كار كفار و مشركين
(در پرستش بت ها) است.
لذا شــاهدیم معتقدين به وهابيت هرگونه
توسلى را شرك مى پندارند و اين منحرفان
از اســام حقيقى ،با دو حربه «شرك» و

ایــن جمــود فکــری وهابیــت در حالی
اســت که وقتی ما تك تك معصومين را
مخاطب قرار مى دهيم و از آن بزرگواران
مى خواهيم كه ،بــا آبرويى كه دارند ،در
پيشگاه خداوند براى ما شفاعت كنند .در
حقيقت حاجت را از خداوند مى خواهيم
و اين بزرگواران را واسطه قرار مى دهيم.
لــذا مخاطب خداوند اســت ،ولى او را به
حق كسى كه در پيشگاهش آبرويى دارد
قســم مى دهيم تا حاجت ما را برآورده و
مشــكلمان را حل كند .مثل اين كه گفته
مى شــود« :پــروردگارا! تو را بــه پيامبر
اســام ،يا قرآن مجيد ،يا ديگر مقدسات
قســم مى دهيم كه حاجات ما را برآورده
گردانى!»
سخن آخر (:تخریب بقیع ،یک نقشه
خائنانه برای نابودی تاریخ اسالم بود)
در كمتر كشــورى به انــدازه حجاز آثار
باســتانى مربوط به قرون نخستين اسالم
وجود داشــته اســت ،چــرا كــه زادگاه
اصلى اسالم آنجاســت و آثار گران بهايى
از پيشــوايان اســام در جاى جاى اين
سرزمين ديده مى شود.
مراقد و قبور آنها ،زادگاه آنها ،آثار صحابه
و تابعيــن و آثار گران بهــاى امامان اهل
بيت عليهم الســام و دانشمندان و فقها
و حتى ســاطين و مراكــز حكومت آنها،
آثار هنرى و معمارى و  ...ولى «متعصبان
خشك وهابى» غالب آنها را به بهانه واهى
«آثــار شــرك» از ميان بردنــد! و كمتر
چيزى از ايــن آثار پــرارزش باقى مانده
است و سزاوار است مسلمين براى نابودى
اين آثار گران بها خون گريه كنند.
نمونه بارز آن قبرســتان بقيع است ،اين
قبرســتان مهمترين قبرســتان در اسالم
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به يقين زيــارت قبور ربطــى به عبادت
نــدارد ،و نماز در كنار قبــر پيغمبر اكرم
(صلى اهلل عليه و آله) و قبور ســاير اولياء
اهلل هيچ مشــكلى ندارد و حديث باال ناظر
به كسانى است كه واقعا پرستش قبور مى
كردند.

آيا اين كار پرســتش قبور محســوب مى
شود و حرام اســت؟ يا اين كه قبر مطهر
پيامبر (صلى اهلل عليه و آله) مستثناست،
آيا ادله شرك و حرمت پرستش غير خدا
قابل استثناست؟!

آیا زیارت اهل قبور شرک است؟

اغلــب قبــل از خواندن زيــارت نامه ها
يكصــد بار «اهلل اكبر» مى گوييم و به اين
ترتيب صــد بار بر توحيد تأكيد مى كنيم
و هرگونه شــائبه شرك را از خود دور مى
سازيم.

تخریب بقیع با هــدف از بین بردن
فرهنگ توسل به اهل بیت
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بــه يقين اگر ايــن دو نفر كــه بنيانگذار
مكتــب وهابيت هســتند در زمان پيامبر
اســام (صلــى اهلل عليه و آلــه) بودند و
با چشــم خود مى ديدند كــه در جريان
صلــح حديبيه يا فتح مكه هنگامى كه آن
حضرت مشغول وضو گرفتن بود ،اصحاب
و ياران بر يكديگر ســبقت مى گرفتند كه
آب وضــوى او را بربايند و قطره اى از آن
بر زمين نيفتد ،اگر به زبان بر آن حضرت
خــرده نمــى گرفتنــد ،در دل ايراد مى
كردند و مى گفتند :اين در شــأن پيامبر
(صلى اهلل عليه و آله) و ياران او نيســت و
اين كار بوى شرك مى دهد!

ولى متأســفانه باب تهمت و افترا و دروغ
بر اثر انگيزه هاى خاصى گشــوده شده و
اقليت وهابــي ها همه مخالفان خود را به
انواع تهمت ها متهم مى ســازند .بهترين
راه حمل بر صحت اين اســت كه بگوييم،
آنها بر اثر قلت بضاعت علمى ،توان تحليل
مسائل را به خوبى ندارند و حقيقت شرك
و توحيد را در نيافته و فرق ميان زيارت و
عبادت را به طور دقيق نمى دانند.

به يقيــن وهابیت ،اگر مفهــوم زيارت و
محتواى زيارت نامه ها را مى دانستند ،از
اين سخن شرمنده مى شدند.
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بر مبنای وهابیت ،كســانى كه به زيارت
قبــور بزرگان مى روند از قبور آنان تبرك
مــى جوينــد و گاه قبر يــا ضريح را مى
بوســند  ،اين بوى شــرك مى دهد ،و به
هميــن جهت زائران خانــه خدا ديده اند
كه مأموران غالظ و شــداد ،در كنار قبر
مطهــر پيامبر (صلى اهلل عليه و آله) از هر
طرف ايســتاده اند و مــردم را از نزديك
شدن به شــبكه ها و پنجره هاى مشرف
بــر قبر مطهر مانع مى شــوند ،و گاه اين
مطلب را به «ابن تيميــه» و «محمد بن
عبد الوهاب» نسبت مى دهند.

نخســتين ميزبان آن حضرت ،صورت بر
روى قبــر آن حضرت گــذارده و تبرك
مى جويد و يا بالل مــؤذن پيامبر (صلى
اهلل عليه و آله) در كنــار قبر آن حضرت
نشسته و گريه ســر داده و صورت بر آن
قبر مــى مالد ،وهابى ها يقــه بالل و أبو
أيوب را گرفتــه و آنها را به كنارى پرتاب
مى كردند كه اين كار شرك است ،همان
كارى كه اآلن پيروان اين مكتب با زائران
قبر رسول خدا مى كنند.

مؤذن بلند مى شــود ،همه رو به قبله مى
ايســتند و نمازهاى واجب را به جماعت
برگــزار مى كنند و موقع زيارت نخســت
صد بار تكبير مــى گويند و بعد از زيارت
نيز دو ركعت نماز مستحب رو به قبله بجا
مى آورند ،تا در آغاز و پايان روشــن شود
پرستش مخصوص خداست.

زيارت ساير قبور آمده است.

نبايــد اشــتباه كند ،عبادت و پرســتش
مخصوص خداســت ،و منظــور از زيارت
احترام و بزرگداشت بزرگان اسالم و طلب
شفاعت از آنها در پيشگاه خدا مى باشد.

«بدعت» عالوه بر تخریب بقیع ،در مكه و
مدينه براى زوار خانه خدا مزاحمت هاى
فراوانى ايجاد مى كنند که نشان می دهد
وهابیون در صددند ســرمایه شیعیان که
توسل به امامان معصوم(ع) است را ازبین
ببرنــد و جلوی نفوذ و گســترش مکتب
شیعه در دل ها را بگیرند.

اســت كه بخش مهمى از تاريخ اســام
را در خــود جاى داده و كتــاب بزرگ و
گويايى از تاريخ ما مســلمين اســت.قبور
همســران و فرزندان پيامبر اسالم ،امامان
اهــل بيت عليهم الســام ،فقها و علماى
بزرگ ،صحابه واالمقام ،شهداى گرانقدر،
ســرداران رشيد اســام و  ...همه و همه
در آن جاى دارد؛ شــايد بيش از ده هزار
صحابــى در آنجا مدفون اســت و به يك
معنى بخش عظيمى از تاريخ اســام در
دل بقيع نهفته است.
ولى اكنون كه وارد بقيع مى شويم ويرانه
اى غريب ،بــدون هيچ عالمت و نشــانه
مى بينيم كه اشــك را از ديدگان انسان
سرازير مى كند.
اين متعصبان خشــك با نهايت تأســف
ايــن آثار گران بهاى تاريخــى را به بهانه
واهى «مبارزه با شــرك» از ميان برده اند
و جهان اسالم را گرفتار خسارت عظيمى
كرده اند كه هرگز نمى توان آن را جبران
كرد.
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به هر حال ،حيات امت ها با امور گوناگونى
گره خورده اســت كه يكــى از آنها حفظ
ميراث هاى فرهنگى و آثار علمى و دينى
اســت و با نهايت تأسف سرزمين وحى به
خصوص مكه و مدينه بر اثر ســوء تدبير
مســلمانان به دســت يك جمعيت عقب
افتــاده و كج ســليقه و متعصــب افتاد و
ارزشمندترين ميراث هاى فرهنگى اسالم
با بهانه هاى واهى و بســيار سست بر باد
رفــت ،ميراث هايى كه هر كــدام يادآور
بخش هاى مهمى از تاريخ پرافتخار اسالم
بود.
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حال آنکه امروزه همه مى دانيم هر ملتى
براى اثبات اصالت خود بر گذشــته تاريخ
خــود تكيه مى كند و آثار مهمى را كه از
گذشته باقى مانده است .

پرونده ویژه

1

نقشۀ راه مسألۀ فلسطین از منظر معظم له
زمانه ما زمانه ای اســت که رژیم اشغالگر
قــدس با حمایــت آمریکا ،در فلســطين
اشــغالى هــر روز جنايت تــازه اى مى
آفرينند ،مردم مظلوم فلســطین ؛ با ظلم
و جور صهیونیست ها از شهر و دیار خود
رانده شــده و هزاران نفر از مردم مظلوم
و ستمديده فلســطين با بدترين شيوه به
قتل می رســند؛ جناياتى كه قلم از بيان
آن شــرم مى كند ،و گاه انســان طاقت
ديدن و شنيدن آن را ندارد!
مدعيان
ا ّما نه تنها هيچ صدا و اعتراضى از ّ
حقوق بشــر بلند نمی شود .بلكه با كمال
تأسف شاهدیم قدرت های غربی
ّ
تعجب و ّ
و رژیم های مرتجع عربی ،از نظر سياسى
و اقتصادى و نظامى بــه كمك ظالم مى
شتابند تا بيشتر ظلم كند!
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بســيارى از قــدرت های غربــی فقط به
پرســتش دالر مى پردازند ،و حقوق بشر،
و مقابله با تروریســم و مانند آن براى آنها
ابزارى است جهت رسيدن هر چه بيشتر
به بت پــول و ثروت .لذا كســانى كه در
راســتاى اهداف و اغــراض و منافع آنان
حركت كنند بهترين كشــورها هســتند،
هر چند هيــچ يك از اصول انســانى در
كشورشــان مراعات نشــود و كشورهايى
كه در تضاد با منافع نامشروع آنان است،
معرفى مى
تروريست و ناقض حقوق بشر ّ
شــود ،هر چند پايبندترين كشــورها به
اصول انسانى باشند.
ّ
مشــخص مــى كند
لــذا منافــع آمریکا
كه چه گــروه هايى در جهان تروريســم
محســوب مى شــوند ،و چه گروه هايى

اسرائیل؛ منفورترین رژیم جهان
رژیم های غاصب و نامشروع در هر جامعه
اى منفورنــد ،لذا آحاد مردم جهان از آنها
نفرت دارند و از آنها دورى مى كنند؛ زيرا
اینگونه رژیم های جنایتکار ،تخم عداوت
و دشمنى را در دل ها مى پاشند
آرى ايــن مرتــدان ظالم و ســتمگر كه
آگاهانــه اين راه را پيمــوده اند چنان در
فســاد و گناه فرو مى روند كه مورد نفرت
همه افــراد عاقل و با هــدف عالم اعم از
انســان و فرشتگان بلكه از آن باالتر مورد
خشم و غضب پروردگار قرار مى گيرند.
توجه كنيد
شما به تاريخ ننگین اسراییل ّ
مــى بينيد جنایت هایی کــه علیه مردم
مظلوم فلسطین روا داشتند نفرت جوامع
بشــری را برانگيخته است؛ بيزارى از این
حدى اســت كه
رژیــم کودک کــش به ّ
سردمداران جنایتکار آن ،جرأت ندارند به
سبب آن اعمال ننگين چند دهۀ اخیر در
کشــتار مردم فلسطین در محافل عمومی
و در بین مردم ظاهر شوند ،و در بسیاری
از کشــورها تحت عنوان جنایتکار جنگی

آری اســرائیل رژیمی غاصب اســت و با
طرح های هم چون معاملۀ قرن ،سعی در
پنجه اندازی به دیگر نقاط ممالک اسالمی
هم دارد اینها اگر دســت شان برسد تمام
کشورهای منطقه را زیر سیطره خود قرار
می دهند که نمونــه بارز آن بلندی های
جوالن است.
اگر عده ای خیال کنند آنها به ســرزمین
های اشغالی قانع هستند سخت در اشتباه
هســتند ،آنها با بهره گیری از عمال خود
یعنی داعش می خواســتند بر ســوریه و
عراق مسلط شــوند اما با مقاومت جانانه
محورهــای مقاومت راه به جایی نبردند و
شکســت خوردند.و اینک با طرح ننگین
معاملۀ قــرن برای اشــغال دیگر ممالک
اســامی توطئه افکنی می کنند که البته
محکوم به شکست خواهد بود.
معامله قرن؛ ضامن یهودی سازی قدس
بــی تردید اگر محور عبری ،عربی و غربی
بر منطقه مســلط شــوند نقشــه منطقه
عوض می شــود و کشــورهای اســامی

افتتاح این کنیسه که با تبلیغات وسیعى
همراه بود همراه با اقدام به شهرک سازى
گســترده جدید على رغم محکومیت آن
از ســوى مجامع جهانى ،بیانگر عمق این
فاجعه اســت؛ حتى تحلیلگران سیاســى
معتقدند اینها مقدمه اى است براى ویران
کردن قدس شریف و بناى معبد سلیمان
به جاى آن و نابود کردن همه آثار اسالمى
در بیت المقدس اســت و ما همه اینها را
شدیدا ً محکوم مى کنیم.
از ســوی دیگر اعــام ترامــپ مبنی بر
پایتختی قدس برای رژیم صهیونیســتی
و انتقال ســفارت آمریکا از تــل آویو به
قدس و در قالب طرح ننگین معاملۀ قرن
؛ رویای آمریکایی ،یهودی ســازی قدس
شریف است
بــی شــک طــرح معاملۀ قرن دسیســه
اســرائیلی اســت و دولتمردانــی که در
منطقه به استکبار کمک می کنند و برای
تصویــب این طرح ننگین تالش می کنند

آیا از آنها مى ترســند در حالى که حزب
َّ
الل شــجاع لبنان و مردم غزه ثابت کردند
ارتش اسرائیل ضعیف تر و آسیب پذیرتر
از آن است که سبب خوف شود.
آیا باز هم در برابر این حادثه شوم سکوت
خواهنــد کرد ،یــا به محکومیــت لفظى
قناعت نمــوده و یا حتی بــرای تصویب
طــرح ننگین معاملۀ قــرن ،لعن و نفرین
ملت هاى اسالمى و آیندگان را براى خود
مى خرند؟ یا در اقدامى شجاعانه طوفانى
از خشم و فریاد را بر سر اسرائیل فرو مى
ریزند.
اگــر بعضى از دول عربى در برابر اینگونه
کارها سکوت کنند و یا با آمریکا همکاری
کنند به یقین ملت هاى مسلمان سکوت
نخواهند کرد و با انســجام بیشتر در برابر
یهــودی ســازی قدس شــریف ،خواهند
ایســتاد و غیرت اســامى خود را نشان
خواهند داد
معاملۀ قرن و استراتژی اسب تروا
از جمله مفاد معاملــۀ قرن اعطای برخی
امتیــازات ناچیز به طرف فلســطینی به
شــرط خلع ســاح حماس اســت؛ این
توطئــۀ ننگین یادآور كتابى از نيكســون
به نام «پيروزى بدون جنگ » اســت که
می گوید ما بايــد پيروزى بدون جنگ و
خونريزى داشــته باشــيم ،و كوتاه سخن
اينكه ارباب همه باشيم ،بدون اينكه قطره
اى خون از بينــى يك آمريكايى بر زمين
ريخته شود!
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حدود هفتاد ســال قبل به وســیله دولت
انگلســتان حکومت نامشــروع و غاصبانه
اســرائیل در قلب کشــورهای اســامی
تشــکیل شــد ،با اینکه یهودیان نســبت
به مســلمانان در اقلیــت بودند اما آنها را
از کشــورهای مختلــف دعــوت کردند و

رژیم صهیونیســتی ؛بــزرگ ترین
تروریسم دولتی

حال آنکه این اســرائيل است که پيوسته
مســلمانان فلســطين را به خاك و خون
مى كشد و با كمك و پشــتيبانى آمريكا
مسلمانان فلســطين را از وطنشان آواره
كرده است.

آنها بيت المقدس و مسجد االقصى محل
معراج پيامبرصلــى اهلل علیه وآله ،الخليل
محل تولد حضرت ابراهيم عليه الســام،
بيت اللحم محل تولد حضرت عيسى عليه
السالم ،غ ّزه محل دفن هاشم بن عبدمناف
يكى از اجداد پيامبر صلى اهلل عليه وآله و
بسيارى از اماكن مقدس را اشغال كردند،
و قصد توسعه طلبى هم دارند.

به راســتی آیا سران بعضى از دول عربى
که با رژیم غاصب نرد عشــق مى بازند باز
هم به راه خود ادامه مى دهند؟
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اسرائيل چگونه به وجود آمد؟

و اینچنین تشكيل حزبى بنام«صهيونيسم»
بعــد از جنگ جهانــى دوم در اوايل قرن
بيســتم و اشــغال فلســطين و تأسيس
دولت اســرائيل درســال  1948در قلب
ممالك اسالمى بر مبنای اشغال سرزمین
فلسطین شکل گرفت؛ رژیمی نامشروع و
اشغالگر که بر مبناى نژادپرستی تاسيس
شــد و چه جنايت هاى هولناكى كه براى
تشكيل آن مرتكب نشدند ،و چه جنايات
وحشتناكى كه براى نگهدارى آن مرتكب
نمى شــوند؛ به نحوی اگر بنا شــود نژاد
پرســتان جهان را رده بندى كنيم بدون
شــك صهیونیســم در رأس آن قرار می
گیرد.

لــذا اســرائيل غاصب  ،که بــزرگ ترين
تروريست دولتى دنيا به حساب مى رود،
در نظر زورمداران دنيا تروريســت نيست،
ا ّما مردم مظلوم و بى دفاع فلســطين كه
حيثيت خود تالش
براى دفاع از كشــور و
ّ
مى كنند ،تروريست ناميده مى شوند!

از حــدود  14ميليون يهــودى  3ميليون
صهيونيسم هســتند ولى اين عده كم به
ســرزمين هائى كه ادعاء مى كنند ،قانع
نيستند ،و نقشه توســعه طلبى از نيل تا
فرات را در انديشه مى پرورانند.

از زمانــی کــه رژیم صهیونیســتی ،بیت
المقدس را اشــغال کرد ،یعنی از ســال
 ۱۹۶۷میــادی به طور گســترده برای
ســیطره بر آن و تغییــر آثار و ماهیت آن
با هدف یهودی کــردن آن و پایان دادن
دائمــی به حضور فلســطینی هــا در آن
تالش می کند و بــه خاطر همین هدف،
وســایل و شــیوه های زیــادی را مورد
اســتفاده قرار داده است؛ به عنوان نمونه
یکی از توطئه های شــیطانى که از سوى
رژیم غاصب اســرائیل براى یهودى سازى
قدس شــریف صورت گرفت و آن ساختن
کنیســه بزرگى در فاصله بسیار نزدیکى
از دیــوار غربى مســجداالقصى در اراضى
متعلق به مسلمین است.

از شــعار«نیل تا فرات» تا «معامله
قرن»

لیکن این توطئه جدید آتش خشــم را در
دل همه مســلمانان جهــان برافروخته و
مقدمه اى براى انتفاضه دیگر به شمار می
آید که تبعات آن ؛ سرزمین هاى اشغالى
را نیز در بر می گیرد.
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لذا مســأله فلســطين يك مســأله ً
كامل
جدى ،و البته ارادۀ مردم فلســطین برای
ّ
اســتیفای حق بازگشت به سرزمین اصلی
و مادری خود از هر زمان پرشورتر است،
البته شــرايط بين المللــى و حتی برخی
كشــورهاى اســامى در خوش رقصی با
سیاست های آمریکا هم چون همراهی با
طرح ننگین «معاملۀ قرن»،تأمل بر انگیز
اســت به همين دليل آحاد مســلمانان و
جدى
آزادی خواهان جهان بايد اقدامات ّ
تر و يك برنامه ريزى حســاب شده تر در
حمايت هاى گوناگون از فلسطينى هايى
كه همه روزه آماج حمالت دشــمنان بى
رحم و وحشى قرار دارند ،انجام دهند.

ســرزمین های مردم را بــه زور و با پول
از آنهــا گرفتند و در اختیــار یهودیان و
صهیونیســت ها قرار دادند و متأســفانه
برخی از حکام عرب هم در این راه با آنها
همراه شدند.

از ليست تروريســم خارج هستند! منافع
ّ
مشخص مى كند كه چه كشورهايى
آنان
محور شرارت هســتند ،و چه كشورهايى
نيستند!»

تحــت تعقیبند؛ این نفــرت جهانی از آن
جهت است که جنایت اسراییل در کشتار
مردم مظلوم فلســطین؛ نفــرت عمومی
مــردم جهان علیه این رژیــم را به همراه
داشته است.

دچار مشــکل خواهند شد؛ در سال های
اخیر شــاهد بودیم که چقدر نادان بودند
برخی دولتمردانی که در مساله سوریه به
اســرائیل کمک کردنــد و عم ً
ال به پادوی
آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شدند
البته این کشــورها با این کار قبر خود را
کنده اند.

اهداف اســرائیل و آمریــکا را در منطقه
دنبال می نمایند.
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بايد يك برنامه ريزى حساب شده با حضور در تبییــن ایــن مدعــا باید گفــت عمر
نمايندگان کشورهای اسالمی در راستای شکست هاى جنگى اســرائیل روز به روز
حمایت روز افــزون از گروه های مقاومت

در این میــان نقش بی بدیل خروش امت
اسالمی در تقویت آرمان های مردم مظلوم
فلســطین و احیاء آن و ارتقای ع ّزتمندی
اسالم در راهپیمایی روز قدس انکار ناپذیر
اســت؛ چرا که هر سال تا آرمان فلسطین
به سمت کمرنگ شدن پیش می رود ،روز
قدس می آید و جلوی فراموشکاری تاریخ
رامی گیرد.
در واقع روز قدس سبب می شود هر سال
مســلمانان به یاد این بیافتند که قبله اول
آن ها در دست اسرائیل غاصب است
و سرزمین آن ها در دست
اســرائیل غصب شده
اســت؛ درســت
اســت که 70
ســال قبل
این
اتفاق

از ایــن رو باید بر لزوم حضور گســترده
مــردم در راهپیمایــی روز جهانی قدس
تأکیــد کــرد و بر همه اعــم از کوچک و
بزرگ ،مرد و زن ،پیر و جوان الزم دانست
تا در راهپیمایی روز قدس شــرکت کنند
و با این اقدام آرمان فلســطین و قدس را
زنده نگاه دارند.

سخن آخر (:حقیقت قرن؛ «مقاومت»
است نه معامله)
نيروى مقاومت و پايدارى در مسلمانان به
بيداری انديشه ها ،باال بردن سطح معرفت
و آگاهى منجر می شــود .از یک سو ترك
هــر گونه همــكارى و هماهنگى با ایادی
قدرت های استکباری و از سوی دیگر
مقاومت و مبارزه و درگيرى
با آنها؛ به خودسازى و
خوديارى و جلب
آمادگى هاى
جســمى و
روحى و

جبهــۀ مقاومت به ویژه در یمن ،ســوریه
و عراق ،به اذعــان و اعتراف همگان ،امت
اســامی بيدار شــده و مقاومت مى كند؛
ح ّتى دولت های غربــی هم امروز به اين
نكته معترفند كه كشورهاى اسالمی بيدار
شده اند و مى كوشند زنجيرهاى وابستگی
به کشــورهای استکباری را ازدست و پاى
خود بردارند.آثار ايــن بيدارى را در ميان
کشــورهای حامی مقاومت ،به خوبى مى
توان مشاهده نمود.
حال وقتی شــاهدیم اسرائيل با چراغ سبز
آمریکا ،مســلمانان مظلوم فلسطين را به
خاک وخون می کشــد؛ و تأســف آورتر
ایــن که برخی دولت هــای غربی و عربی
در صددند طرح شکســت خوردۀ «معامله
قرن» را در کنفرانس بحرین تصویب کنند
راهى جز اين نمی مانــد تا آحاد مردم با
همبستگى هر چه بيشــتر با ملت مظلوم
فلســطین ،در مقابله با ظلم و خشونت و
کشــتار به پا خیزند .چرا که در برابر ظلم
ظالمان و ستم ستمگران و جبر جباران و

آمریکا و ایــادی آن نیز بدانند هرگز نمی
توانند با مصوباتی شرم آور هم چون طرح
ننگین«معامله قرن» دستاوردهای جریان
مقاومت را تضعیف کنند بلکه این مبارزان
فلســطینی هســتند که همچنان قهرمان
می مانند و رژیم های مرتجع عربی صرفاً
نام ننگی برای خود به جای می گذارند.
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پيروزى بدون جنگ نيكســون در راستای
ايجاد اختالف «اختالف بيندار و حكومت
كن» ،دامن زدن به ناسيوناليسم افراطى،
روى كار آمدن دولت هاى دســت نشانده،
ايجاد وابستگى ها،و ايجاد انحرافت فکری
و اخالقــی در ميان نســل جوان از طریق
جنگ نرم می باشــد لذا بايد درك كنيم
كه موفقيت اســتكبار در اين طرحها هم
چون طــرح معامله قــرن ،تثبیت امنیت روز جهانی قدس؛ شکســت معامله قرن،
اسراییل با هزینه رژیم های مرتجع عربی تثبیت آرمان فلسطین
است.
راه حل مســألۀ فلسطین بيش از هر زمان
بر همين اســاس ،ما معتقديــم كه تمام نيازمند وحدت امت اسالمی است،در اين
كشورهاى اســامى ،به هر شكل ممكن ،شــرايط همه مســلمين جهان بايد متحد
بايد به فلسطين مظلوم كمك كنند و ّ
شر شــوند ،چون قدس حلقه اتصالى است در
اسرائيل غاصب و ظالم ،كه هر روز ظلم و ميان همــه آنها بايد در برابــر اين تجاوز
جنايــت تازه اى مى آفريند ،و عرصه را بر آشكار و زورگويى زشت بايستند و نگذارند
مسلمانان مظلوم آن ديار تنگ كرده ،رفع شــهر قدس و قبله اول مسلمين از دست
نمايند.
برود.
در واقــع بايد نهضت و قيام فلســطين در بی شک اگر كشــورهاى پراكنده اسالمى
ابعاد مختلف بــه ویژه ابعاد مالی و نظامی تنهــا به هميــن اصل اساســى عمل مى
تقويت شــود ،قيامــى كه تــداوم بخش كردند و دست در دست يكديگر مى دادند
مبــارزات صالح الدين ايوبى ها و ع ّزالدين و م ّتحد و يكپارچه مى شــدند ،داســتان
قســام ها اســت همين مبارزه و جهاد و اسفبار فلســطين هر از چند گاهى تكرار
كشــته و زخمى هاى در فلسطين نشانه نمى شد و آن مسلمانان مظلوم در مقابل
حيات و هویت مردم فلسطين است.
چشم جهانيان پرپر نمى گشتند.

فلسطینی و نیز تسلیح کرانه باختری ،در
عمل برای رهایی قدس شــریف اقدامات
جدی تری صورت گیــرد ،و به دنبال آن
حمايت هاى گوناگون از فلســطينى هايى
كه همه روزه آماج حمالت دشــمنان بى
رحم و وحشــى قــرار دارند،انجام پذیرد.
تشــكيل چنين جلســه اى را براى برنامه
ريزى ،واجب و الزم مى دانيم.

کوتاه تر مى شود و بر همگان اثبات شده
است افسانه ارتش شکست ناپذیر و گنبد
آهنین و ســرزمین امن و امان به کلى بر
باد رفته و همه دنیا با نهایت تعجب دیدند
کــه در روز های اخیر به دفعات موشــک
هاى مقاومت اعماق اسرائیل را هدف قرار
مى دهــد و پهبادهای حماس مى تواند تا
عمق آن پیشروى کند.

افتــاده بود ولی در این روز هر ســال این مادى و معنوى می انجامد که به نوبۀ خود
مســاله یادآور می شــود و هر نســل می عامل تحرك و آگاهى و بيدارى اســامی
فهمد که «القدس لنا» ،قدست مال ماست است.
و باید به زودی از چنگال اسرائیل درآید .و اینگونه اســت که پس از رشــادت های

زور زورگويان بايد مقابله كرد ،و ايســتاد،
اگرچه از پايدارى ما ناراحت شوند ،و البته
بايد گفت اى ســتمگران تاريخ از دســت
ما عصبانى باشــيد و از ايــن عصبانيتتان
بميريد كه راهى جز هالكت و مرگ براى
شما نمانده است.
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پرونده ویژه
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نقش آیت الله العظمی مکارم شیرازی در قیام  15خرداد
از ویژگی هــای انقالب اســامی ایران،
پیشــگامی مراجــع و علمــاء در جریان
مبارزه با رژیم ستمشــاهی بود .از آنجایی
که نهضت امام خمینــی رحمه اهلل علیه،
دارای ماهیت دینی است ،به همین دلیل
روحانیت نقش مهمی در پیشبرد و هدایت
آن بر عهده داشــته و یکی از دغدغه های
رژیم نیزکنترل فعالیت آنان بود.
گستردگی فعالیت روحانیت که از حوزه
های علمیه تا دورترین مساجد و حسینیه
های کشور را شامل می شد ،یکی از مهم
ترین مشــکالت نهادهای امنیتی انتظامی
رژیــم در تقابل با این حرکت عمومی بود
به نحوی که ساواک در فرایند کنترل این
افراد بعضاً مجبور می شــد با شــهرهای
مختلفــی مکاتبه کــرده و منابع و روش
های مختلفی را به کار گیرد.

حــدود یک ماه قبل از آغــاز نهضت امام
خمینی رحمه اهلل علیه در جریان تصویب
الیحــه انجمن های ایالتــی و والیتی در
هیئت دولت ،که ریاست آن با اسداهلل علم
بود ،آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی به
همراه حجت االسالم علی حجتی کرامانی
به مشــهد رفت .و سخنرانی یک ساعت و
نیمه ی او در مورد «لــزوم اتحاد» مورد
حساسیت ساواک قرار گرفت.
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هم چنیــن معظم له در  10آبان ســال
 1341در نقــد تصویــب الیحــه انجمن
های ایالتــی و والیتی در مســجد اعظم
گفت :چندی قبل دولــت تصویبنامه ای
راجــع به انجمن هــای ایالتی و والیتی و
انتخــاب آن گذراند که از جهاتی برخالف
قوانیــن مصــوب دوره اول قانون گذاری
مجلس شــورای ملی بود و اضافه نمودند:
این مطلب خیلی پرمعنی اســت که قید
«اسالم» و اسم «قرآن مجید» را از مراسم
قســم حذف کننــد و فقط بــه جای آن
«کتاب آســمانی» بگذارند .این یک اعالم
خطر به عموم مسلمانان است.
ایــن موضــوع را کــه دولت بــه صورت
تصویبنامه منتشر ساخته از هر جهت که
حساب کنیم نادرســت است؛ هم از نظر
قانون خدا و هم از نظر قانون اساســی و
هــم از نظر افکار عمومی .تشــخیص این
گونه مطالــب به عهده آقایــان مراجع و
زعمای حوزه علمیه قم اســت هر کســی
حــق دخالت در این امور ندارد .راســتی

این تصویبنامه اگــر فرضاً پنج هزار یا ده
هزار رای موافق داشــته باشــد ،بیش از
نوزده میلیون رای مخالــف دارد .آیا این
جمعیت عظیم که امروز به عنوان اعتراض
در این خانــه خدا اجتماع کرده اند مردم
این کشــور نیســتند؟ چرا همه مقدسات
را زیر پا مــی گذارید؟ مطلب دیگر اینکه
می گویند الزامات یا التزامات بین المللی
ایجــاب می کند که قید «اســام» و نام
«قرآن مجیــد» و ...را برداریم! ...آیا تایید
قرآن مجید و قانون اساسی مملکت جرم
اســت؟ آیا در چنین محیطــی بیان آزاد
است؟  ..اگر دولت نخواهد به قرآن مجید
احترام بگذارد ،به قانون اساســی احترام
بگذارد ،روحانیت را ،که ســنگر استقالل
این مملکت است ،در هم بکوبد ،مسئولیت
آن متوجه خود آنها خواهد بود .آخر مگر
تــا کی می توان صبر کــرد؟ این مجلس
عظیم که می بینید اجتماع ما نیست .اگر
این آقایان اجازه دهند ،سراســر مملکت
تعطیل می شــود و کنترل آن از دســت
خارج می گردد .شــما که همه چیز را در
هم می شــکنید ،پس سنگر استقالل این
مملکت برای روز خطر چیســت؟ یکصد
هزار زلزله زده دارند می میرند؛ جوان ها
از زور بیکاری خودکشــی می کنند .اگر
دلتان ســوخته ،فکری برای این بدبختی
ها کنید.

همراهی با نهضت امام خمینی رحمه
اهلل علیه
بــا آغــاز نهضت امــام خمینــی (ره)در
مهرماه ســال 1341ش ،آیت اهلل العظمی
مکارم شــیرازی نیز با آن همراه شد و در
ســخنرانی دی ماه خود در مسجد میرزا
یوســف آقا در شــهر تبریز ،که توســط
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز
به مناســبت نیمه ماه شعبان ترتیب داده
شــده بــود ،گفت«:عده ای از اشــخاص
طبقات مختلف بــه اینجانب مراجعه و از
بعضی از مأمورین دولــت که محدودیت
هایی برای آنها فراهم نموده اند شــکایت
کرده؛ این محدودیت باعث نارضایتی و به
ضرر مملکت و ملت اســت؛ حتی شخص
اول مملکــت هم به این محدودیت راضی
نیستند .من این جریان را در حوزه علمیه
قم مطرح خواهم نمود».
و در همیــن ایام ،در ســخنرانی خود در
مســجد جامع شهر تبریز گفت«:شما باید
گوش به زنگ باشید و هر دستوری که از
حوزه علمیه قم می رسد از آن پشتیبانی
نمایید».
گزارش ساواک از سفر معظم له به تبریز
آیت اهلل مکارم شیرازی در  22دی 1341
در جلســه انجمن اســامی دانشجویان
دانشگاه تبریز شرکت کرد.

واســط بین امام رحمــه اهلل علیه و
علمای شیراز
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  ،تحصیل
علوم دینی را از مدرسه آقا باباخان شیراز
آغاز نموده و با بسیاری از علماء و فضالی
شــهر رابطه و همفکری داشت؛ به همین
دلیل بود که ســاواک شــیراز در جریان
نهضــت امــام خمینــی(ره) در نامه ای
ایشان را«وســیله ارتباط روحانیون شیراز
با روحانیــون قم» که «بیــن علمای قم
نفــوذ و محبوبیت» دارد معرفی کرد و در
این رابطه ،نامه ی وی به آقای مجدالدین
مصباحی را که در آن ،به تبیین موضعیت
امــام خمینــی(ره) و شــرایط موجــود
پرداختــه بود ،بــرای اداره کل ســاواک
ارســال کرد«:وضــع قم و تهــران از نظر
جریان های روز ،شل کن سفت کن دارد.
دیروز یکی از دوســتان مار را به نام آقای
حجتی گرفته اند و به تهران فرستاده اند.
در مورد ماه محرم اوضــاع خالی از ابهام
نیســت .موقعیت معظم له(امام خمینی)
بسیار خوب ،ســیل تلگرافات به سوی قم
ســراریز اســت .از نقاط مختلف  ،وفود و
هیئت های باشــکوهی به قم آمده و می
آیند.چنانچه نقشــه و هدف مشــخص و
حســاب شده ای تعقیب گردد ،افق آینده
انشااهلل روشن است».

به دنبال مخالفت روحانیون با برنامه های
ضد اســامی حکومت پهلــوی ،ماموران
رژیم شــاه برای انتقــام از روحانیون در
روز دوم فروردیــن  1342هــم زمان با
سالروز شــهادت امام صادق علیه السالم،
با یورش به مدرســه فیضیه قم و مدرسه
طالبیه تبریز ،عده ای از طالب را شــهید
و گروهی را مضــروب کردند .پس از این
کشــتار ،روحانیان مبارز بر فعالیت خود
افزودند .در اردیبهشــت  1342آیت اهلل
مکارم شیرازی به منزل امام خمینی رفت
و درباره محتوای ســخنرانی های محرم
با ایشــان گفت وگو کرد .در اواخر همین
مــاه ،امام خمینی رحمه اهلل علیه  ،معظم
له را برای ســخنرانی به آبادان فرستادند.
ساواک خوزستان نیز بالفاصله دستور داد
او را در آبادان زیرنظر بگیرند.
نگرانی ساواک از سخنان معظم له در
آبادان
هنــور چهــار مــاه از آغاز نهضــت امام
خمینی(ره) ســپیری نشده بود که حضور
ایشان در شــهر آبادان برای سخنرانی در
ایام ماه مبارک رمضان ،مورد حساســیت
شــهربانی قــرار گرفــت و در نامه ای به
ســاواک خوزســتان نوشــت «:نام برده
شــخص بســیار ناراحتی به نظر می رسد
توقف ایشان در آبادان به هیچ وجه صالح
نمی باشد».
نظریــه شــهربانی آبادان کام ً
ال درســت
بود ،زیرا ایشــان در سخنرانی های خود،
دادن نارســایی های
با مورد اشــاره قرار
ِ
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این نگاشــته مروری اســت بر مبارزات و
فعالیت هــای معظم لــه در دهه 40ش
به ویژه وقایــع منتهی به قیام 15خرداد،

اعتراض و مخالفــت با الیحه انجمن
های ایالتی و والیتی

در پی ایــن روشــنگری ها ،مــردم نیز
مخالفــت خود را با تعطیلــی بازار و گرد
همایی در مساجد نشان دادند و سرانجام
دولت اسداهلل علم  ،پس از مدتی مقاومت،
مجبور شــد در  10آذر  1341این الیحه
را لغو کند.
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تا ســرانجام در  22بهمن ،1357انقالب
اســامی ایران کــه نقطه آغــاز آن قیام
خونین  15خــرداد  1342بود با رهبری
الهی و هوشمندانه امام خمینی رحمه اهلل
علیه و همراهی دیگــر علما به ویژه آیت
اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله و نیز
همراهی آگاهانه و گسترده مردم ایران به
پیروزی رسید و زمســتان  1357به بهار
بیداری اندیشه های الهی پیوند خورد.

که برتکیه بر اســناد ساواک و دیگر منابع
تاریخی تهیه شده و مخاطب را در جریان
چگونگی ســیر مبارزاتی آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی قرار می دهد.

مملکت عجیبی شده! همه چیز متخصص
می خواهد جز احــکام پیچیده دین....در
مملکت ما کسی غیر از طبیب حق ندارد
حتی یک نسخه ساده برای سرماخوردگی
بنویســد و این عمل جرم شــناخته می
شــود ،ولی در موضوعات شرعی همه به
خود حق دخالــت می دهند حتی وظیفه
شــرعی برای راهنمایان شرع تعیین می
کنند.

یکی از پایــگاه های مبارزاتــی آیت اهلل
العظمــی مــکارم شــیرازی در دوران
انقالب اســامی ،شــهر آبادان بود که در
طول ســال هــای مبارزه ،بارهــا در ایام
مــاه مبارک رمضان و محــرم به آن دیار
رفــت و ضمن همراهی با آیت اهلل شــیخ
عبدالرســول قائمی (ره) و حجت االسالم
شیخ غالمحسین جمی(ره) به روشنگری
و هدایت مــردم و افشــاگری علیه رژیم
شاهنشاهی پرداخت.

WWW.MAKAREM.IR

در ایــن میــان آیت اهلل العظمــی مکارم
شیرازی یکی از این مبارزان انقالبی است
که مبــارزه خود را از ابتدای دهه 40آغاز
نمود و پــس از نقش آفرینی در قیام 15
خرداد ،توسط حکومت شاه مدتی زندانی
شــد و پس از آزادی ،مبارزات خود را از
سر گرفت.

(با تکیه بر اسناد ساواک)

پنج روز پس از این مراســم و ســخنرانی
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی ،امام
خمینی در  15آبــان  1341در تلگرامی
به اســداهلل َعلَم نوشت« :اگر گمان کردید
می شــود با زور ،چندروزه قرآن کریم را
در عرض اوستای زرتشت ،انجیل و بعض
کتب ضاله قرار داد  ،بســیار در اشــتباه
هستید».

در پرونــده آیــت اهلل العظمــی مــکارم
شــیرازی در ســاواک ،گزارشــی از این
ســفر موجود است که می خوانیم« :طبق
گزارش ساواک تبریز ،روز  22دی 1341
آقــای ناصر مکارم ،از روحانیون قم ،بنا به
دعوت دانشجویان دانشــگاه تبریز به آن
منطقه ســفر نموده و در مســاجد حاج
میرزا و جامع بیاناتی علیه مقامات دولتی
ایراد و ضمن سخنان خود اضافه نمود که
عــده ای به من مراجعــه و از محدودیت
ها و کارشــکنی هــای مامورین دولت در
مــورد فعالیت های خود شــکایت نموده
اند .نامبرده افزود به مجرد رسیدن به قم
این موضوع را بــا مقامات روحانی مطرح
خواهم کرد».

مأموریت به آبادان از طرف امام

اساس اصالحات ادعایی حکومت
موجود،
ِ
شــاه را مورد سوال قرار داده و با صراحت
با آن مقابله می نمود «:می گویند بایستی
برای فاضالب شــهر آبــادان مهندس از
خارج بیاورند .آقایان پول های گزافی در
رامسر خرج می کنند .ولی در این گوشه
مملکت مردم بایــد در حصیر آباد و تنور
اباد با چه بدبختی زندگانی کنند».
اصالحات شــروع شــده اســت؛ اگر این
مطلب درست باشد ،چرا وضع آبادان این
طور اســت ،اطفال که به مدرسه می روند
از ســرایت میکروب فاضالب شهر مریض
می شوند .در این مورد چشم شهرداری و
شهربانی روشن».
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در ایــن رابطه در تاریــخ  16بهمن ماه،
جلســه ای با حضــور فرمانــدار ،رئیس
ساواک خوزستان؛ آیت اهلل العظمی مکارم

ولی این تذکرات مفید واقع نشــد و آیت
اهلل العظمی مکارم شیرازی دو روز بعد ،در
سخنرانی خود در مسجد سنابادی ،شاه را
به راننده ی بی تجربه ای تشبیه نمود که
ملت را به سویِ سراشیبی سقوط می برد
و گفــت «:حالیه آزادی را از ما گرفته اند
و زنــان برهنه و لخت و عور و هر جای را
به ُرخمان می کشند ».و در ادامه گفت:
« اینها مانند طایفه بنی امیه که حکومت
را بیــن خانواده خود تقســیم کرده بود،
پســت ها را بین خود و فامیل هایشــان
تقسیم می کنند...امام تمام این جریانات
تقصیــر خود ما اســت که بــا این اعمال
مبارزه نمی کنیم و خودمان می خواهیم
به گردن ما سوار شوند .شما کمی به خود
تکان بدهید و ببینید چطور حســاب خود
را می کنند».
پس از اینکه تذکر های داده شــد ،مفید
واقع نگردید ،به شــهربانی آبادان دستور
داده شــد ســخنرانی های ایشان ضبط
شود تا برای تصمیم گیری درباره وی ،در
کمیســیون امنیت اجتماعی مورد استناد
قرار گیرد.
در ایــن موقع ،آیــت اهلل العظمی مکارم
شیرازی که بسیار تحت فشار قرار داشت،
تــا پایان ماه مبارک رمضان در مســاجد
مختلف شــهر سخنرانی نموده و در تاریخ
 1341/12/10به شهر قم بازگشت.

« به طوری که از متن نامه پیداست گویا
اعالمیه های مزبور یا توســط ایشان یا با
اطالع نامبرده ارسال گردیده»
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در زمان
هایــی هم که در آبادان حضور نداشــت،
از طریــق مکاتبه با آیت اهلل حاج شــیخ
عبدالرســول قائمی در ارتبــاط بود و با
ایشان تبادل فکری می نمود:
« در قــم خبر تازه ای نیســت ،درس ها
ادامه دارد و سربازگیری طالب هم موقتاً
موقوف شده اســت و وضع آرام است اما
معلوم نیســت تا کی ادامه یابد .به طوری
که رفقا اطالع دادنــد اعالمیه دیگری از
حضرت امــام خمینی به زودی منتشــر
خواهد شــد(راجع به چهلم شهداء قم) و
ممکن اســت در مقابل آن عکس العملی
نشــان بدهند .البد به عرضتــان تاکنون
رسیده که حضرت آقای گلپایگانی هم در
پاسخ تلگراف حضرت آقای حکیم اعالمیه
ای دادنــد و اخیرا ً از طــرف آقای نجفی
هم اعالمیه ای که حاکی از پشــیتبانی از
ســایر علماء اعالم است انتشار یافته است
و لحن آن هم نســبتاً تند است .این بود
خالصه وضع قم ،حضــرت آقای کمالوند
هم پــس از یأس از مذاکرات مجددی که
بنا بود بشود به خرم آباد مراجعت نمود».
نامه ای به امام خمینی رحمه اهلل علیه در
9خرداد1342
اولین ســند موجود در رابطــه با حضور

« بســمه تعالی حضور انــور حضرت آیت
العظمــی آقای خمینــی دام ظله العالی،
پــس از تقدیــم ســام ،دوام تأییدات و
سالمتی وجود مبارک را از درگاه خداوند
متعال مســئلت می نمایم.لطفاً مستفسر
حاالت دعاگو باشید .در تهران در چندین
مجلس حســاس به انجام وظیفه اشتغال
داشــته و تا آنجا که امکانــات اجازه می
دهد در روشن ساخت افکار کوشش دارم.
دیروز به دیدن رفقای طالب به سرباز خانه
رفته بودم .حالشــان بحمداهلل خوب بود،
ولی از آقایان خیلی گله داشتند .گویا این
ماه حتی شهریه معمولی به آنها نرسیده.
این نگرانی در متأهلین آنها آشکار تر بود
گرچه گرفتاری های حضرت مســتطاب
عالی خیلی زیاد است ،ولی بسیار به موقع
است که اظهارات مرحمت و لطفی درباره
ایشــان بفرمایید و آنها را دلگرم فرمایید.
در انجام اوامر مفتخرم».
سخنرانی در روز 10خرداد1342؛ باید
قیام کنیم
و فردای آن روز  ،که مصادف با دهم خرداد
مــاه بود در منزل آیت اهلل بهبهانی(ره) به
منبر رفت و ضمن صحبت پیرامون فاجعه
ی حمله به مدرســه فیضیــه ،گفت «:ما
آزادی نداریــم .بایــد قیام کنیــم .نظیر
قیام امام حســین ،دســتگاه ظالم و جبار
از روحانیــون چه می خواهد .ما از ســتم
به جان آمده ایم ،حریت و آزادی اســام

روز های  12و  13خرداد  ،1342مصادف
با ایام تاســوعا و عاشورای حسینی بود و
در این موضع ،انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه تهران ،از ایشان دعوت کرد تا در
این روزها ،در مســجد هدایت برای آنان
سخنرانی نماید.
اول این ســخنرانی ،که در ساعت
در روز ِ
17:30آغاز شد و تعداد شرکت کنندگان
آن را 1000نفر از دانشجویان نوشته اند،
سخنان ایشان بسیار صریح و انقالبی بود:
« به شــما بگویم در این مملکت اسالمی،
چگونه حکومت می کنند .اکنون دشمنان
اســام کمتر از زمان بنی امیه نیســتند.
اکنــون بین هیئت حاکمــه و روحانیوت
اختالف پیدا شده ،که اسم اختالف را نمی
شــود روی آن موضوع گذاشت؛ بلکه باید
گفت ما روحانیون با یک عده شمر و یزید
قدیم طرف هســتیم .بــا منطق ثابت می
کنم که این رژیم فاســد چگونه مردم را
گول می زند...در ایران مسیحی ها ،بهایی
ها،زردشــتی ها و اســراییلی ها هر یک
دارای نشریه ای می باشــند و در محلی
تجمع می نمایند و ما که در این کشــور
اکثریت داریم و ملت مســلمان هســتیم،
حتی دارای یک نشریه دینی نیستیم».
ســخنرانی تاریخی معظم له در عصر
عاشورا ی13خرداد 1342
ایــن ســخنرانی در روز عاشــورا حالت
تهاجمی تری داشــت و به طور مستقیم
هیئت حاکمه را به محاکمه کشید:
« این عزاداری که شما در تهران ،امروز به
چشم خودتان در این مجالس دیده اید و
این خود مشــت محکمی بود که بر دهان
هیئــت حاکمه زد که بدانــد روحانیون و
دانشــجویان و کســبه تهران برای احیاء
دین ،تــا آخرین قطره خون خود پایداری
خواهند کــرد و از هیچ چیــزی ترس و

و در شــام غریبان نیز در ساعت 20:30
در مسجد جامع سخنرانی نموده و گفت:
«دولت ،طالب مدرسه فیضیه قم را کشته
اســت و هنوز هم دیوارها خونی اســت،
آخوندها را ســربریدند و هــزاران اعمال
وحشیانه درباره آنها انجام دادند .این یک
جنایتی بود که دولت با این عمل زشــت
و نــدادن آزادی به اندازه200ســال مقام
روحانیــت را باال برد ،هم چنانچه خداوند
خواست با دســت یزید ،مقام امام حسین
را باال ببرد».
دســتگيري در شــامگاه  15خرداد
1342
بیان اینگونه ســخنان آتشین علیه رژیم
پهلوی ،در شامگاه روز 15خرداد که قیام
خونیــن مردم در اعتراض به دســتگیری
امام خمینی(ره) شــکل گرفته بود ،منجر
به دستگیری ایشان گردید.
نحوۀ دســتگیری آیت اهلل العظمی مکارم
شــیرازی به این صورت بود که وقتی در
ســاعت 21:30منبر ایشــان در مســجد
جامعــه به پایان رســید و بــرای مجلس
دیگری که در امامزاده قاســم شــمیران
داشــت ،راهی آنجا گردیــد ،در خیابان
گالب دره ،زمانی که از تاکسی پیاده شد،
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ایــن نگرانی ،با فرماندار شــهر آبادان ،در
میان گذاشــته شــد و قرار شــد تا او با
«روحانیون مذاکره» نمایــد و« تذکرات
الزم» به ایشان داده شود.

معظم له شاه را به چه چیزی تشبیه
می کرد؟

در همین ایام بود کــه در جریان حمله
ی نیــروی امنیتــی و نظامی رژیم شــاه
به مدرســه فیضیــه و ضــرب و جرح و
دستگیری طالب ،به ســربازی فرستادن
طــاب نیز آغاز شــد .آیــت اهلل العظمی
مکارم شیرازی که در این زمان در تهران
بود ،در تاریخ ششم محرم الحرام ،در نامه
ای به امام خمینی(ره) نوشت:

بیانات صریح و انقالبی در تاسوعای 1342
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شــهرداری آبادان که از این سخنرانی ها
نگران و عصبانی شــده بود ،در اظهار نظر
خود نوشــت «:با توجه به سخنرانی های
از بــدو ورود نامبرده بــه آبادان ،مالحظه
مــی فرمایند که روز به روز بر شــدت و
تندی اظهارات خود افــزوده و با نزدیک
شــده ایام قتل ،به نظر می رسد چنانچه
به وی تذکرات الزم داده نشــده و جلوی
اظهاراتــش گرفته نشــود ،در ایام قتل از
احساســات مذهبی مردم ســوء استفاده
کرده  ،ناراحتی هایی ایجاد نماید».

«به ریاست شــهربانی پاسخ داده شود در
مورد اظهارات آقای مکارم شــیرازی ،به
ایشان توصیه شد که از اظهارات خارج از
مطالب مذهبی خودداری نمایند».

در دومین روز فروردین ماه ســال 1342
ش ،مدرســه فیضیه قم مورد حمله قرار
گرفت.بازتــاب این حملــه ،اعالمیه امام
خمینی (ره) تحت عنوان« شــاه دوستی
یعنی غارتگری» بود که در سطح وسیعی
پخــش گردید .در این موضــع  ،اعالمیه
هایی نیز در یکی از محالت شــهر آبادان
در رابطــه با این موضوع پخش شــد که
ارســال آن بــه آیت اهلل العظمــی مکارم
شیرازی نسبت داده شد:
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« خانم های تهــران که ادعا می کنند ما
نماینده زن های ایران هستیم؛ چه کسی
به آنها نمایندگی داده اســت .آقایان این
مســخره نیست؟ ،خانمهایی که تا به حال
برای فرزندان خود لباس زمســتانی تهیه
نکرده اند و منتظرند که مدل آن از طرف
مدســازان پاریس آماده و ارســال گردد،
می خواهند نماینده مجلس شــورای ملی
شوند و در پشت کرسی مجلس برای این
مملکت کار بکنند».

شــیرازی و آیت اهلل قائمی تشــکیل و به
ایشــان تذکر داده شد و بر اساس آن ،در
ذیل گزارش دیگری از ســخنان انتقادی
ایشان که« رجال مملکتی را دالل قاچاق
مــواد مخدر» معرفی نموده بود ،نوشــته
شد:

تکثیــر و توزیع اعالمیــه های امام
خمینی رحمه اهلل علیه در آبادان

آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی در
تهران ،دارای تاریخ اردیبهشــت ماه سال
 ،1342مصادف با ماه ذی الحجه و مربوز
به سخنرانی ایشــان در مسجد امام زمان
(عج) در خیابان آزادی است.

را مــی خواهیــم .از مملکت مــا چه می
خواهنــد .ما آزادی زبــان نداریم .آزادی
روزنامه نداریم .رادیو نداریم».

وحشت ندارند .آقایان! شما دیدید که در
مدرسه فیضیه قم ،عده ای طلبه بی گناه
را کشــتند؛ بعد گفتند این ها را دهقانان
کشــتند .آخر دهقان مگر تاکتیک نظامی
دیده .دهقان مگر کاله نظامی در سر دارد
و یا اینکه ورزشــکار می باشد .پس اینها
عمال خود شــما بودند کــه رفقای ما را
کشــتند .آخر ممکلت قانون ندارد .چطور
موقعی که بک نفر جســدش را در بیابان
های مهرآباد پیدا می کنند ،باید پزشــک
قانونی و کاراگاهان شهربانی حضور داشته
باشــند؛ ولی این همه طلبه را کشــتند،
بدون اینکه کســی خبر داشته باشد یا در
روزنامه بنویسند .ما می دانیم این روزنامه
ها و مجالت ،مزدوران شــما هستند ،هر
چه شما بگویید ،آنها عمل می کنند؛ ولی
حق و حقیقت این است».

دستگیر و به زندانی شهربانی منتقل شد.
مخالفت با اصالحات آمریکایی
از نــکات بــارزی کــه در جریــان این
بازجویی پــس از آن ،مورد
دســتگیری و
ِ
ِ
مخالفت ایشان
توجه و سوال قرار گرفت،
با برنامه اصالحات آمریکایی بود ،که آیت
اهلل العظمــی مکارم شــیرازی در پاســخ
نوشت:
« دربــاره اقدامات اصالحی اخیر نظری از
خود نــدارم و نظر بنده همان نظر مراجع
تقلید قم و نجف اشــرف است و به حکم
وظیفه شرعی تابع نظرات ایشان هستم».
آزادی از زندان و اســتمرار مبارزات علیه
رژیم پهلوی
شــرایط بــه گونــه ای نبود کــه امکان
بازداشت درازمدت وی وجود داشته باشد؛
و به همین علــت ،پس از حدود  45روز،
دســتور آزادی او ِ
علت« رفع مظنونیت»
صادر و قرار بازداشــت موقــت «،به قرار
التزام مبلغ ده هزار ریال صادر و اعالم» و
«دستور آزادی» داده شد.
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آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی در
این موقــع و موقعیت«از پیــروان مکتب
خمینــی» ،از روحانیون ناراحت و مخالف
دولــت»و از شــاگردان مخلــص مکتب
خمینــی کــه در قم موقعیــت و منزلتی
دارد»شناخته می شد.

33

دســتگیری او در این نوبت  ،مدت زیادی
طول نکشــید و پنج روز بعد با«قرار اخذ
کفیل به مبلغ بیست هزار ریال» آزاد شد.
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ایشــان ،پس از آزادی ،راهی شیراز شد و
در روز ششــم مرداد ماه ،هنگام ورود به
شــهر ،در دروازه قــرآن ،اثاثیه اش مورد
بازرســی قرار گرفت و 8برگ اعالمیه ،با
عنوان« هــدف روحانیون از مبارزه اخیر»
کشف ،که به همین علت ،مجددا ً دستگیر
و تحویل فرماندار نظامی گردید.

مقاله

چکیده :

روش های قابل نقد در سیر و سلوک

جمعــى از عارفان عصر مــا هنگامى که از
آن ها روش ســیر و سلوک را مى خواهند
آن را در شعر زیر خالصه کرده و به سؤال
«صمت و جوع
کنندگان تحویل مى دهندَ :
و ســهر و عزلت و ذکرى بــه دوام * * *
نا تمامان جهان را کنــد این پنج ،تمام».
هر یــک از امور پنج گانــه مذکور در این
شــعر مى تواند در سیر و سلوک شرعى به
انسان کمک کند ،مشروط به این که حد و
حــدود آن رعایت گردد .در این مقاله آثار،
جایگاه واقعی و حدود معقول و مشروع آنها
بررسی و گامهای نادرست نقد می شود.
روش های قابل نقد در سیر و سلوک
اهمیت سکوت در پیمودن این راه
جوع (کم خوردن)
َس َهر (شب زنده دارى)
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دوام ذکر محبوب
روش های قابل نقد در سیر و سلوک
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البته هر یک از امــور پنج گانه مذکور در
این شعر مى تواند در سیر و سلوک شرعى
به انســان کمک کند ،مشروط به این که
حد و حدود آن رعایت گردد.
 .1اهمیت سکوت در پیمودن این راه
در روایات بســیارى که از معصومین :به ما
رسیده است ،ســکوت یکى از اخالق انبیا

روایت در این زمینه در منابع معتبر فراوان
است .با حدیث دیگرى از رسول خدا(صل
اهلل علیــه و آله) بیان اهمیت صمت و صبر
و سکوت را پایان مى دهیمَ « :ق َ
ال فِى ل َ ْیلَ ِة
َ
اج یَــا َر ِّب َما أَ َّو ُل الْع َِبــا َد ِة َق َ
ال أ َّو ُل
ال ْ ِم ْع َر ِ
الص ْوم»()4؛ پیامبر(صل
الص ْم ُ
ــت َو َّ
الْع َِبا َد ِة َّ
اهلل علیه و آله) مى فرماید :در شب معراج

و قابل توجــه این که در حدیثى در تاریخ
پیامبــر اکرم(صــل اهلل علیــه و آله) مى
ول َّ
س َر ُس ُ
الل ِ(صل اهلل علیه
خوانیم« :ما َجلَ َ
و آله) َعلى َ
هذا ال ْ ِم ْن َب ِر َق ُّط االَّ تَال ه ِذ ِه اآلیَ َة:
ِین آ َم ُنوا اتَّ ُقــوا َّ
اللَ َو ُقولُوا َق ْوالً
یــا أَی ُّ َها الَّذ َ
َســدِیداً»()6؛ (هرگز پیامبر بــر این منبر
ننشســت ،مگر این که ایــن آیه را تالوت
فرمود :اى کســانى که ایمــان آورده اید!
تقواى الهى را پیشــه کنید و سخن حق و
درست بگویید).
ایــن را نیز مى دانیم که روزه ســکوت در
شریعت اســامى نامشروع اســت .یعنى
کســى تصمیم بگیرد از صبح تا شــام یا
در طول یک شــبانه روز یا بیشتر سکوت
اختیار کند .زیرا ســکوت و ســخن گفتن
هرکــدام جایى و مقامــى دارد و هریک از
آن ها داراى جنبه هاى مفید و جنبه هاى
منفى اســت .بنابراین آنچه بعضى از ارباب
سیروســلوک به پیروان خــود توصیه مى
کننــد که در همه جا و در هر مجلســى و
در برابر هرکس سکوت اختیار کنند ،مسیر
صحیحى نیست ،هرچند سخن گفتن آفات
فراوانــى دارد که مى تواند روح انســان را
آلوده وقلب انســان را تاریک و او را از خدا

شبیه همین معنا را با کمى تفاوت مرحوم
آیت اهلل خویى در معجم رجال الحدیث در
شرح حال ربیع بن خثیم آورده است)8(.
چرا ســکوت ،رهروان راه خداوند را کمک
مى کند؟ (سرچشمه اصلى گناه)
اگر تعجــب نکنید حققت این اســت که
قســمت عمده اى از گناهان کبیره با زبان
انجام مى شــود ،تا آن جا که مرحوم فیض
کاشانى در محجة البیضاء و غزالى در احیاء
العلوم بحث مشروحى تحت عنوان گناهان
زبان (آفات اللســان) ذکر کرده اند ازجمله
غزالى بیست نوع انحراف و آفت براى زبان
شمرده است.

 .3توصیــف گنــاه ،مانند وصــف مجالس
شراب و قمار و زنان آلوده
 .4جدال و مراء (جر و بحث هایى که براى
تحقیر دیگران و برتــرى جویى انجام مى
شود)
 .5خصومت و نزاع در سخن
 .6تکلف در سخن گفتن و لفاظى کردن
 .7دشنام و بد زبانى
 .8لعن کسى که مستحق لعن نیست
 .9غنا و خوانندگى (لهوى)
 .10شوخى هاى رکیک و زشت
 .11استهزاى دیگران
 .12فاش کردن اسرار مردم
 .13وعده هاى دروغ
 .14دروغ گفتن
 .15غیبت کردن
 .16سخن چینى
 .17گفتارهاى منافقانه
 .18مدح نابجا
 .19نسنجیده سخن گفتن
 .20پرگویى و سؤال از مسائل پیچیده اى
که درک آن از توان فکرى ســؤال کننده
خارج است.
البته منظور فیض کاشانى و غزالى ،احصاى
تمــام گناهان و کارهاى خالفى که با زبان
انجام مى شود نبوده است به همین دلیل
موارد مهــم دیگرى نیز مى تــوان بر آن
افزود ،مانند موارد ده گانه زیر:
 .1تهمت زدن به افراد بى گناه
 .2شــهادت باطل در محضر قاضى یا غیر
آن
 .3خودستایى هاى مبالغه آمیز
 .4نشر شایعات و اکاذیب
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«صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکرى به
َ
دوام * * * نا تمامــان جهان را کند این
پنج ،تمام»

در کتــاب شــریف کافى از امــام على بن
موسى الرضا(علیه السالم) مى خوانیم« :ا َِّن
الص ْم َت
اب م ِْن أَب ْ َوابِ الْحِ ْک َم ِة ا َِّن َّ
َّ
الص ْم َت ب َ ٌ
یَ ْکسِ ُب ال ْ َم َح َّب َة اِن َّ ُه َدل ِیل َعلَى ُک ِّل َخ ْی ٍر»()3؛
(سکوت درى از درهاى دانش است ،سکوت
محبت مردم را به انســان جلب مى کند و
راهنماى همه خوبى هاست).

در ایــن باره حدیث جالبى از امام على بن
الحسین(علیه الســام) نقل شده است؛ از
آن حضرت ســؤال شد :سخن گفتن افضل
است یا سکوت؟ امام(علیه السالم) فرمود:
«ل ُِک ِّل واحِ ــ ٍد ِم ْن ُهما آفات َفاذا َســل ِما م َِن
الس ُ
ــکوتِ  .ق ِْی َل
االْفــاتِ َفال ْ َکال ُم ا ْفضَ ُل م َِن ُّ
ــول َّ
قال :ال َِّن َّ
اللَ
الل ِ؟ َ
َک ْی َف ذل َِک یَا ب ْ َن َر ُس ِ
ِالس ُکوتِ ،
َع َّز َو َج َّل ما ب َ َع َث اْالن ْبیا َء َو االوصیا َء ب ُّ
ان َّمــا ب َ َع َث ُه ْم ب ِال ْ َکال ِمَ ،و ال اســ َت َح َّق ِ
ت ال ْ َج َّن ُة
ِالس ُکوتِ
ِالس ُکوتِ َو ال ا ْ َ
ســت ْو َج َب ْت ِوالیَ ًة ب ُّ
ب ُّ
ِالس ُ
ــکوتِ ان َّما ذل َِک ُکلُّ ُه
ار ب ُ
َوال تَ َو َّق َی ِــت ال َّن ُ
س ان َ
َّک
ب ِال ْ َکال ِم ،ما ُک ْن ُت الِ ْعد َِل ال ْ َق َم َر ب ِالشَّ ْم ِ
الس ُکوتِ ب ِال ْ َکال ِم و َل َ ْس َت تَصِ ُف
تَصِ ُف َفضْ َل ُّ
ِالس ُکوتِ »()5؛ (هرکدام از این
َفضْ َل ال ْ َکال ِم ب ُّ
دو آفاتى دارد ،هرگاه هر دو از آفت در امان
باشد ،ســخن گفتن از سکوت افضل است.
عرض شد :اى پسر رســول خدا! چگونه؟
فرمود :خداوند متعال ،پیامبران و اوصیاى
آن ها را به ســکوت مبعوث و مأمور نکرد،
بلکه آن ها را به سخن گفتن مبعوث کرد،
هرگز بهشــت با سکوت به دست نمى آید،
و والیت الهى با سکوت حاصل نمى شود،
و از آتش دوزخ با ســکوت رهایى حاصل
نمى شــود ،همه این ها به وسیله کالم و
سخن به دست مى آید ،من هرگز ماه را با
خورشید یکسان نمى کنم ،ح ّتى هنگامى
که مى خواهى فضیلت سکوت را بگویى با
کالم آن را بیــان مى کنى و هرگز فضیلت
کالم را با سکوت شرح نمى دهى!).

«سد» به معناى محکم و
«سدید» از ماده
ّ
اســتوار و خلل ناپذیر و موافق حق و واقع
است یعنى سخنى که همچون سد محکم
باشد و جلوى امواج فساد و باطل را بگیرد.

در حــاالت خواجــه ربیع معــروف آمده
اســت :او در دوران امیرمؤمنان على(علیه
الســام) جزء ســپاهیان آن حضرت بود.
یک روز خدمــت امیرمؤمنان عرض کرد:
یا امیرالمؤمنین! ما در این جنگ ها شــک
داریم ،مى ترســیم جنگ شــرعى نباشد
چون با اهل قبله مى جنگیم ،ما با مردمى
مــى جنگیم که همانند ما شــهادتین مى
گویند ،مانند ما نمــاز مى خوانند و مانند
ما رو به قبله مى ایستند .خواهش مى کنم
کارى بــه من واگذار کن که در آن شــک
وجود نداشته باشد .فرمود :بسیار خوب! تو
را به جاى دیگرى مى فرســتم .او به سوى
یکى از سرحدات فرستاده شد( ...به منطقه
خراســان آمد) .گوشه اى را انتخاب کرده،
شــب و روز مشغول نماز خواندن بود و جز
ذکر خدا سخنى دیگر بر زبانش جارى نمى
شد ،تنها یک جمله به عنوان اظهار تأسف
از شهادت حســین بن على(علیه السالم)
مى گویــد« :واى بر این امــت که فرزند
پیغمبرشان را شهید کردند» .بعد پشیمان
مى شــود که چرا این حــرف دنیایى را بر
زبان جارى کرد چرا سبحان اهلل و الحمدهلل
نگفت)7(.

 .2بیهوده گویى و پرحرفى
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جمعــى از عارفان عصر مــا هنگامى که از
آن ها روش ســیر و سلوک را مى خواهند
آن را در شعر زیر خالصه کرده و به سؤال
کنندگان تحویل مى دهند:

در حدیــث دیگــرى از امیرمؤمنان(علیه
الســام) آمده اســت« :إ ِ ْن أَ ْح َب ْب َت َس َل َم َة
نفســک َو َســ َت َر معايبک َف َأ ْقل ِْل کالمک َو
ک َو یَ ْســ َتنِر َقلْ ُب َ
ا ْکث ِْر َص ْم َت َ
ک یَ َتو َّف ْر فِ ْک ُر َ
ک
اس م ِْن یَد َ
ِک»()2؛ (اگر دوست
َو یَسلَ َم ال ْ َّن ُ
دارى روح تو ســالم باشد و عیوبت پنهان
گردد کمتر ســخن بگو و بسیار خاموشى
برگزین تا فکرت زیاد شود ،و قلبت نورانى
گردد ،و مردم از دســت [و زبان] تو سالم
بمانند!).

ولى بدون شک افراط در هر کارى نادرست
است؛ در بسیارى از موارد سخن گفتن نه
تنها مطلوب ،بلکه واجب است .مانند تعلیم
و تعلّم ،امر به معروف و نهى از منکر ،ارشاد
جاهل و تســلیت گفتن به مصیبت زده و
راهنمایى گمراهان و مشتبهان.

ولى متأســفانه در عرفــان هاى کاذب گاه
ســکوت در حد افراط انجام مى شــود به
طورى که انســان از نتیجه آن وحشت مى
کند.
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ُعزلت (کناره گیرى از غوغاها)

و شــعار اوصیا و بابى از ابــواب حکمت و
راهنما به هر خیر و خوبى شــمرده شــده
اســت؛ ازجمله مرحوم عالمه مجلسى در
بحاراالنوار در حدیثى از رســول خدا(صل
اهلل علیه و آله) چنیــن نقل مى کند« :اذا
ــم ال ْ ُم ْؤم َِن َص ُموتاً َفا ْدن ُوا ِم ْن ُه َفان َّ ُه یُلْقِى
َرأَیْ ُت ْ
الْحِ ْک َمــ َة َوال ْ ُمؤم ُِن َق ُ
ثیر ال ْ َع َم ِل
لیل ال ْ َکال ِم َک ُ
ُ
لیــل ال ْ َع َم ِل»()1؛
ثیر ال ْ َکال ِم َق
َوال ْ ُمنافِــقُ َک ُ
(هنگامى که مؤمن را خاموش ببینید به او
نزدیک شــوید که دانش و حکمت به شما
القا مى کند ،و مؤمن کمتر سخن مى گوید
و بسیار عمل مى کند و منافق بسیار سخن
مى گوید و کمتر عمل مى کند».

از پــروردگار متعال پرســیدم :نخســتین
عبادت چیســت؟ فرمود :نخستین عبادت
سکوت وروزه است).

با دقت در آیات  70و  71سوره احزاب که
درواقع از آیات سیروسلوکى محسوب مى
شود مشاهده مى کنیم که خداوند دعوت
به قول ســدید (ســخنان صحیح ومفید)
کرده است نه دعوت به ســکوت« :یا أَی ُّ َها
ِیــن آ َم ُنوا اتَّ ُقوا َّ
اللَ َو ُقولُوا َق ْوالً َس ِ
ــدیدآ
الَّذ َ
یُ ْصل ِْح ل َ ُک ْم أَ ْعمال َ ُک ْم َویَ ْغف ِْر ل َ ُک ْم ُذن ُوب َ ُکم َو َم ْن
یُطِ ِع َّ
اللَ َو َر ُسول َ ُه َف َق ْد فا َز َف ْوزا ً َعظِ یماً»؛ (اى
کســانى که ایمان آورده اید! تقواى الهى
پیشــه کنید و ســخن حق بگویید تا خدا
کارهاى شــما را اصالح کند و گناهانتان را
بیامرزد؛ و هرکس خدا و رسولش را اطاعت
کند ،به رســتگارى [و پیــروزى] عظیمى
دست یافته است!).

دور سازد.

 .1گفتگو درباره امورى که به انسان مربوط
نیست

 .5بى ادبى و خشونت در کالم
 .6اصرار بى جا (مانند اصرار بنى اســرائیل
در برابر موســى(علیه السالم) در داستان
معروف گاو)
 .7ایذاء دیگران با گفتار (نیش زدن با زبان
و زخم زبان زدن)
 .8مذمت کسى که سزاوار مذمت نیست
 .9کفران و ناسپاسى با زبان
 .10تبلیغ باطل و تشــویق به گناه (امر به
منکر و نهى از معروف)
البته دربرابر این کارهــاى خالف و احیاناً
گناهــان کبیــره و خطرناک ،عبــادات و
واجبات و مســتحبات مهمى با زبان انجام
مى شود.
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 .2جوع (کم خوردن)
منظــور از جوع و گرســنگى که در کالم
عارفان و سالکان آمده دو چیز است:
کم خوراکــى و روزه دارى .یعنى فقط به

و در حدیــث دیگر مــى فرمایــد« :ن ِ ْع َم
س َو َک ْســ ِر َعا َدت ِ َها
ال ْ َعــ ْو ُن َعلَى أَشَ ــ ِر ال َّن ْف ِ
الت ََّجــ ُّو ُع»()11؛ (بهتریــن کمــک براى
جلوگیــرى از طغیــان نفــس و نیز براى
شکســتن عادت هاى نادرســت آن ،کم
خوردن است) .البته روایات متعدد دیگرى
در آن جا و در غیر آن آمده اســت که کم
خوردن مایه ســامتى جســم است تا آن
جا کــه در حدیثــى از امیرمؤمنان(علیه
وع و
الج ُ
السالم) آمده اســت« :ال یَ ْج َتم ُِع ُ
ــرض»()12؛ «کم خــوردن با بیمارى
َ
الم َ
هرگــز جمع نمى شــود [آن هــا که کم
خوراک اند بیمار نمى شوند]).
در حدیث دیگرى کــه مرحوم کلینى در
کتاب کافى از امام باقر(علیه الســام) در
باب «کراهیة کثــرة االکل» نقل مى کند
َض اِلَى َّ
الل ِ
ــى ٍء أَبْغ َ
مى خوانیمَ « :ما م ِْن شَ ْ
َع َّز َو َج َّل م ِْن ب َ ْط ٍن َم ْم ُلوءٍ»()13؛ (هیچ چیز
نزد خداوند منفورتر از شــکم مملو از غذا
نیست) .در حدیث دیگرى در همان کتاب
از همان امام بزرگوار آمده است« :ا ِ َذا شَ ب َِع
ال ْ َب ْط ُن َطغَى»()14؛ (هنگامى که انســان،
پرخــورى کند طغیان خواهد کرد) .از امام
صادق(علیه السالم) نیز نقل شده است که

مرحوم فیض کاشانى در محجة البیضاء فى
تهذیب االحیاء با استفاده از سخنان غزالى
در احیاء العلــوم ده فایده براى جوع (کم
خوردن) ذکر کرده است ،ازجمله:
اول ،صفاى قلب وروشــن شدن فکر ،زیرا
پرخورى منشــأ بالدت و کودنى و نابینایى
قلب است.
دوم ،ر ّقت قلب ،به گونه اى که انســان را
براى درک لذت مناجات و استفاده از ذکر
اهلل با حضور قلب آماده مى کند.
ســوم ،زوال لذات توأم بــا خودکامگى که
همراه با غفلت از خداست.
چهارم ،کم خوراکى ،که شهوت معاصى را
درهم مى شــکند و از استیالء نفس اماره
جلوگیرى مى کند.

بسیارى از این فواید یا همه آن ها در روزه
دارى وجود دارد و روزه داران مى توانند با
انجام یک عبادت مشــروع ،به تمام این ها
برسند ،البته در صورتى که در غذاى افطار
و ُسحور رعایت اعتدال کنند.
اما باید به این نکته توجه داشت که افراط
در گرســنگى و به اصطالح ،ریاضت هاى
شــاقّ و بســیار ســخت نه تنها در اسالم
مطلوب نیست بلکه به علت زیان هایى که
براى سالمتى انسان دارد حرام است ،زیرا
این افراط گرى ها سبب ضعف و ناتوانى و
انواع بیمارى ها و از دســت دادن سالمت
جسم و روح مى شود.
بنابرایــن ،ریاضت هایــى همچون ریاضت
مرتاضان هنــد که گاه روزانــه به بادامى
قناعت مى کنند نه مطلوب اســت و نه به
سالکان الى اهلل در رسیدن به مقصود خود
کمک مى کند.
َ .3س َهر (شب زنده دارى)
َس َهر (بر وزن قمر) در اصل به معناى شب
بیدارى اســت ولى منظور عارفان ،شــب
بیدار بودن براى راز و نیــاز با پروردگار و
اقامه نماز شب با آداب آن است.
در قرآن مجید در ســوره ذاریات در مدح
متقیــن و پرهیزکاران چنین آمده اســت:
«کان ُوا َقلی ً
ون َوب
ِــن اللَّ ْی ِل مــا یَ ْه َج ُع َ
ال م َ
ِاالْ ْسحا ِر ُه ْم یَ ْس َت ْغف ُِرون»()18؛ (آن ها کمى
از شــب را مى خوابیدند و در سحرگاهان
استغفار مى کردند).

در آغاز سوره مز ّمل درباره پیامبر اکرم(صل
اهلل علیــه و آله) چنین آمده اســتُ « :ق ِم
ص ِم ْن ُه َقل ِی ً
ــل اِالَّ َقل ِی ً
اللَّ ْی َ
ال أَ ْو
ال ن ِْص َف ُه أَ ِو ان ْ ُق ْ
آن ت َْرت ِی ً
ال»()20؛ (شــب
ِز ْد َعلَ ْی ِه َو َرت ِِّل ال ْ ُق ْر َ
را ،جز کمى ،به پا خیز! نیمى از شب را ،یا
کمــى از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا ،و
قرآن را با دقت و تأ ّمل بخوان!).
و در پایان ســوره نیز اشــاره به شب زنده
دارى پیامبر(صل اهلل علیه و آله) و یارانش
ک یَ ْعلَ ُم أَن َ
کرده ،مى فرماید« :ا َِّن َرب َّ َ
َّک تَ ُقو ُم
أَ ْدنى م ِْن ثُ ُلث َِى اللَّ ْی ِل َو ن ِْص َف ُه َو ثُ ُل َث ُه َوطائ ِ َفة
ذین َم َع َ
ــک»()21؛ (پروردگارت مى
م َِن ال َّ َ
داند که تــو و گروهى از آن هــا که با تو
هســتند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا
ثلث آن را به پا مى خیزند).
درمــورد تأثیــر بســیار مثبــت مناجات
ســحرگاهان و نماز شــب در آن هنگام،
روایات بسیارى از معصومین :به ما رسیده
که نشــان مى دهد یکى از بهترین وسایل
براى رســیدن به مقام محمود و شایسته
همان نافلة اللیل اســت و آثــارى که در
صفاى روح و پاکى دل و قرب به خدا دارد
در کمتر عبادتى دیده مى شود.
در روایات اسالمى نیز َس َهر به معناى شب
زنده دارى همــراه با تالوت قرآن و نماز و
عبادت و ذکر اهلل ،یکى از عوامل پیشرفت
و قرب الى اهلل ذکر شده است.
روایــات متعــددى در این زمینــه از امام
امیرمؤمنــان على(علیــه الســام) نقــل
«الســ َه ُر َر ْوضَ ُة
شــده اســت ،ازجملــهَّ :
ال ْ ُمشْ ــ َتاقِین»()22؛ (شــب زنده دارى باغ
مشتاقان است).
ون بِذِکر اهللِ خِ
العارفین
لصان
«ســ َه ُر ال ُع ُی ِ
َ
ُ
َ

امام سجاد(علیه السالم) در دعاى روز عرفه
عرضه مى داردَ « :و ا ْع ُم ْر ل َ ْیل ِى بِا ِی َقاظِى فِی ِه
ِکَ ،و تَ َف ُّردِى ب ِال َّت َه ُّج ِد ل َ َ
لِع َِبا َدت َ
ک ،و َت ََج ُّردِى
ب ُِس ُکون ِى اِل َ ْی َ
ال َح َوائ ِجِ ى ب َِک»()26؛
ک ،و َاِن ْ َز ِ
(قلب من را با بیدار ماندن در شــب براى
عبادتــت و تهجد براى تو و مجرد شــدن
جهت اعتماد به ذات پاکت و درخواســت
حوائجم از تو آباد کن).
امام امیرمؤمنان(علیه السالم) نیز در خطبه
 121نهج البالغه از یارانى یاد مى کند که
داراى صفات بســیار برجســته اى بودند
ازجمله :لب هایى خشــکیده به واســطه
کثرت دعــا و رنگ هایى پریــده به دلیل
شب زنده دارى؛ « ُذب ُ ُل الشِّ ــ َفا ِه م َِن ال ُّد َعا ِء
الس َه ِر» .البته گاهى بیدار
ُص ْف ُر االْل َو ِ
ان م َِن َّ
ماندن در شــب براى حل مشکالت علمى
است به ویژه در ساعات سحر و پایان شب
که روح آمادگى فراوانى بعد از اســتراحت
دارد و در روایات اسالمى نیز به آن ترغیب
شده اســت؛ از جمله در حدیثى از رسول
خدا(صل اهلل علیه و آلــه) مى خوانیم که
فرمــود« :ال َســ َه َر اِالَّ فِى ثَــاثٍ ُم َت َه ِّج ٍد
وس تُ ْه َدى
آن َو فِى َطلَ ِ
ب ال ْ ِعلْ ِم أَ ْو َع ُر ٍ
ــر ِ
ب ِال ْ ُق ْ
اِلَى َز ْوجِ َها»()27؛ (شب بیدارى تنها براى
سه چیز مطلوب است :تالوت قرآن [خواه
در نماز باشــد یا غیر نماز] ،و طلب علم ،و
عروسى که [آغاز ازدواج اوست و] به خانه
همسر مى رود).
این نکته نیز واضح اســت کــه مهم ترین
عبادت ســالکان الى اهلل یعنى نماز شــب
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بنابراین هرچه انســان زیاد ســخن بگوید
نیروهاى روحى زیادى را بر باد مى دهد و
هرگاه کم سخن بگوید این نیروها و انرژى
ها متمرکز مى شــود و انســان را وادار به
تفکر و اندیشه بیشتر و دستیابى به حکمت
و دانش و صفاى قلب مى کند.

در حدیث دیگرى مــى فرماید« :ن ِ ْع َم َع ْو ُن
الْــ َو َر ِع الت ََّج ُّوع»()10؛ (بهترین کمک براى
پرهیز از گناه ،کم خوردن است).

دلیل بــر این که منظور از جوع در روایات
اســامى «کم خوردن» اســت نه «هیچ
نخــوردن» حدیثى اســت کــه اصبغ بن
نباتــه از امیرمؤمنان على(علیه الســام)
ِس َعلَى
نقل مى کند که فرمــود« :ال ت َْجل ْ
الط َعــا ِم اِالَّ َو أَن َْت َجائ ٌِع َو ال تَ ُق ْم َع ِن َّ
َّ
الط َعا ِم
ــت ِهیهِ»()16؛ (بر کنار ســفره
اِالَّ َو أَن َْت تَشْ َ
غذا منشــین مگر این که گرسنه باشى و
از کنار ســفره برنخیز مگــر این که هنوز
اشتها به غذا دارى) .امیرمؤمنان على(علیه
الســام) در نهج البالغه افراد پرخور را به
گوسفند پروارى تشبیه کرده که پیوسته به
ْت ل َِیشْ َغلَنِى
علفش مى اندیشــدَ « :ف َما ُخلِق ُ
أَ ْک ُل َّ
یمــ ِة ال ْ َم ْرب ُ َ
وط ِة َه ُّم َها
الط ِّی َبــاتِ َکال ْ َب ِه َ
َعلَ ُف َهــا»()17؛ (من آفریده نشــده ام که
خوردن غذاهاى گوارا مرا به خود مشــغول
دارد هماننــد حیوان پــروارى که همتش
علف اوست).
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نکته دوم این که سخن گفتن نیرو و انرژى
زیادى از انســان مى گیــرد ،تا آن جا که
مى گویند :یک ســاعت ســخنرانى کردن
نیرویى به اندازه هفت یا هشت ساعت کار
جسمانى را به خود اختصاص مى دهد.

در مــدح جوع ،بــه معناى کــم خوردن
غــذا و پرهیز از پرخــورى روایات زیادى
از معصومیــن :به ما رســیده اســت .در
غررالحکم در فصل جوع ،روایات متعددى
از امیرمؤمنان(علیه السالم) نقل شده است،
ــن ا ْق َت َص َر فِى أَ ْکل ِ ِه
ازجمله مى فرمایدَ « :م ِ
َکث َُر ْت صِ َّح ُت ُه َو َصلَ َح ْت فِ ْک َرتُ ُه»()9؛ (کسى
که کم خورى کند ســامتى او تقویت مى
شود و فکرش صالح و نورانى مى گردد).

اضافه بر اینها ،کم خوردن ســبب صحت
بدن و دفع انواع بیمارى هایى مى شود که
فکر انســان را به خود مشغول مى سازد و
از عبادت پروردگار بازمى دارد و همچنین
کم خوراکى سبب هزینه هاى کمترى در
زندگــى مى گردد به گونه اى که انســان
مى تواند اضافــات را به نیازمندان بدهد و
از فیض کمک بــه محرومان بهره گیرد؛ و
فواید دیگر.

یــون بِذِک ِر اهللِ
«ســ َه ُر ال ُع
ِ
نیز مى فرمایدَ :
الســ َعدا ِء و َن ُ ْز َهــ ُة االْ ْول ِیاء»()24؛
ُف ْر ُصــ ُة ُّ
(شــب بیدارى همراه با ذکر خدا فرصتى
براى سعادتمندان و شادابى و خرمى براى
اولیاءاهلل اســت) .همچنین مــى فرماید:
«ســ َه ُر اللَّ ْی ِل ب ِ ِذ ْکــ ِر َّ
ِیمــ ُة االْ ْول َِیا ِء
َ
الل ِ َغن َ
َو َسجِ َّی ُة االَتْق َِیاء»()25؛ (شب زنده دارى با
ذکر خداونــد غنیمت اولیاى الهى و صفت
پرهیزکاران است).
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گفتن ذکر خدا ،تالوت آیات قرآن ،عباداتى
همچون نماز ،درود وصلوات بر اولیاى خدا،
امر به معروف و نهى از منکر ،تعلیم جاهل
و ارشاد گمراه ،تســلى دادن خاطر مؤمن
مصیبت دیــده ،اصالح ذات البین ،موعظه
و انــدرز ،جلوگیرى از نــزاع هاى خونین
یا متالشــى شــدن خانواده ها از طالق ،و
شهادت و قضاوت به حق و مانند آن ،همه
از امورى اســت که با زبان انجام مى شود
و اگر این امور تعطیل شود جامعه اسالمى
غرق گناه و انواع آلودگى ها خواهد شد.

آن اندازه غــذا بخورد که قدرت بر عبادت
پــروردگار و انجام وظایف زندگى داشــته
باشد و از پرخورى پرهیز کند که پرخورى
موجب بیمارى هاى جسمى و کسالت هاى
روحى و دور ماندن از نشاط براى مناجات
با پروردگار و حتى مطالعات علمى است.

ون
به یکــى از یارانش فرمود« :أَ ْق َر ُب َما یَ ُک ُ
ــد م َِن َّ
ــز ا ِ َذا َخ َّف ب َ ْط ُن ُه و
الل ِ َج َّل َو َع َّ
ال ْ َع ْب ُ
ــون ال ْ َع ْب ُد اِلَــى َّ
َأَبْغ ُ
الل ِ َع َّز َو َج َّل
َــض َما یَ ُک ُ
ا ِ َذا ا ْم َت َ
ال ب َ ْط ُنــ ُه»()15؛ (نزدیک ترین حال
انســان به خداوند زمانى است که شکم او
[براثر کم خورى] ســبک باشد و مبغوض
ترین حال بنده نزد خدا زمانى اســت که
شکم او پر باشد).

پنجم ،ســبب مى شود که انســان بتواند
شــب زنده دارى کند زیرا پرخورى سبب
پرخوابى است.

همچنین دربــاره گروهــى از مؤمنان در
سوره سجده آمده است« :تَ َتجافى ُج ُنوب ُ ُه ْم
ون َرب َّ ُه ْم َخ ْوفاً َو َط َمعاً َو
َع ِن ال ْ َمضاجِ ِع یَ ْد ُع َ
ون»()19؛ (پهلوها یشان
ِم َّما َر َز ْقنا ُه ْم یُ ْن ِف ُق َ
از بسترها در دل شب دور مى شود [و به پا
مى خیزند و رو به درگاه خدا مى آورند] و
پروردگار خود را با بیم و امید مى خوانند،
و از آنچه به آنان روزى داده ایم انفاق مى
کنند!).

الم َق َّربیــن»()23؛ (شــب زنده
َو
ُ
حلــوان ُ
دارى بــا یاد خداوند مایه خلوص عارفان و
شیرینى مقربان است).

همراه با شب زنده دارى است .ساعاتى که
قلب انســان کام ً
ال آمادگى براى توجه به
خدا دارد و از امور دنیا فارغ است.
یکى از شعراى معروف در این زمینه شعر
جالبى دارد ،مى گوید:
ــب ال ْ َمعالــى َو َم ْن َطلَ َب
«ب ِ َق ْد ِر ال ْ َک ِّد تُ ْک َت َس ُ
ال ْ ُعلى َس َه َر اللّیالى *** ت َُرو ُم ال ْ ِع َّز ثُ َّم تَنا ُم
ل َ ْی ً
ُوص ال ْ َب ْح َر َم ْن َطلَ َب اللَّئالى»()28؛
ال یَغ ُ
(افتخارات ،به اندازه کوشــش و زحمت به
دســت مى آید و کسى که طالب افتخار و
برترى است ،باید شب بیدار بماند).
تو عزت مى خواهى ســپس تمام شب را تا
بــه صبح مى خوابى در حالى که آن ها که
طالب لؤلؤ و گوهرند باید در دریا فرو روند.
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ُ .4عزلت (کناره گیرى از غوغاها)
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گوشــه گیرى و عزلت یکى دیگر از امورى
اســت که جمعى از ارباب ســیر و سلوک
توصیه مــى کنند و در شــعر مورد بحث
که براى کامل شــدن نا تمامان جهان پنج
موضوع پیشــنهاد شــده ،عزلت چهارمین
موضوع را تشکیل مى دهد.
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در فتوحــات مکیه ،جلــد  ،1باب  53نیز
عزلت یکى از چهار چیزى برشــمرده شده
که در مسیر سیر و سلوک الى اهلل به انسان
کمــک مى کند( .جوع و ســهر و صمت و
عزلت).
عزلت را مى توان به دو قســم تقسیم کرد:
عزلت مثبت که آثار مطلوبى در صفاى روح
و پیشرفت به سوى قرب خدا دارد و عزلت
منفى که انســان را از خدا و خلق خدا دور
مى سازد.
در قــرآن مجید موارد متعــددى از عزلت
مثبت دیده مى شــود؛ ازجمله آن ،عزلت

و در آیه بعد از آن مى افزایدَ « :فلَ َّما ا ْع َت َزل َ ُه ْم
ون َّ
الل ِ َو َه ْبنا ل َ ُه ا ِْســحاقَ
ون م ِْن ُد ِ
َوما یَ ْع ُب ُد َ
وب َو ُکال َج َعلْنا نَبِیا»؛ (هنگامى که از
َویَ ْع ُق َ
آنان و آنچه غیر خدا مى پرســتیدند کناره
گیــرى کرد ،ما اســحاق و یعقوب را به او
بخشــیدیم؛ و هریک را پیامبرى [بزرگ]
قرار دادیم!).
و درمورد مریم(علیه السالم) نیز به مدتى
از زندگى او که عزلت انتخاب کرد اشــاره
شــده ،هرچند واژه عزلــت در آن به کار
نرفته اســت .در آیه  16ســوره مریم مى
خوانیمَ « :وا ْذ ُک ْر فِى ال ْ ِکتابِ َم ْریَ َم ا ِ ِذ ان ْ َت َب َذ ْت
َ
ــرقِیا»؛ (و در این کتاب
م ِْن أ ْهل ِها َمکاناً شَ ْ
[آســمانى] ،مریم را یاد کن ،آن هنگام که
از خانواده اش جدا شد ،و در ناحیه شرقى
[بیت المقدس] قرار گرفت).
درمورد موسى بن عمران(علیه السالم) نیز
یک دوران عزلــت چهل روزه در آیه 142
ســوره اعراف آمده اســت که به کوه طور
براى گرفتن الواح تــورات رفتَ « :و وا َع ْدنا
ُموســى ثَ
الثین ل َ ْیلَ ًة َو أَت َْم ْمناها ب ِ َعشْ ٍر َف َت َّم
َ
عین ل َ ْیلَ ًة َو َ
قال ُموسى الَخی ِه
ُ
میقات َرب ِّ ِه أَ ْرب َ َ
ون ْ
اخ ُل ْفنى فى َق ْومى و َأَ ْصل ِْح َو ال تَ َّتب ِْع
هار َ
ُ
َس َ
بیل ال ْ ُمفْسِ
ــدین»؛ (و ما با موسى ،سى
َ

در حاالت امام صادق(علیه السالم) نیز مى
خوانیــم که گاه عزلــت را اختیار مى کرد
و از مــردم کنار مى رفت .یکــى از یاران
امام(علیه السالم) از آن حضرت علت کناره
گیرى را ســؤال کرد .امام(علیه الســام)
در پاســخ فرمود« :ل َ ْو ُذ ْق َت َحال َو َة ال ْ َو ْح َد ِة
ــم َق َ
ــت م ِْن نَفْسِ َ
ال(علیه
الس َت ْو َحشْ َ
ْ
ــک ثُ َّ
َ
ُّ
ْ
ْ
َ
الســام) أقل َمــا یَجِ ُد ال َع ْب ُد فِــى ال َو ْح َد ِة
اس»()32؛ (اگر شــیرینى
[أَ ْم ُن] ُم َد َارا ِة ال َّن ِ
تنهایى را مى چشیدى حتى از خودت کنار
مى رفتى .ســپس فرمود :کمترین چیزى
که انســان درتنهایى به دســت مى آورد
راحت شــدن از مدارا کردن با [مشکالت]
مردم است).
البته در روایات اسالمى نیز توصیه هایى به
عزلت دیده مى شــود ،ازجمله در حدیثى
از پیامبــر اکرم(صل اهلل علیــه و آله) مى
خوانیم« :ال ْ ُع ْزل َ ُة ع َِبا َدة»)33(.
امیرمؤمنــان على(علیه الســام) نیز مى
فرماید« :ال ْ َو ْصلَــ ِة ب َّ
ِالل ِ فــى ِالنْق َِطا ِع َع ِن
اس»()34؛ (ارتبــاط واتصال با خدا در
ال َّن ِ
جدا شدن از مردم است).
نیــز در حدیث دیگرى از آن حضرت آمده
اســتَ « :م ِن ان ْ َفر َد َع ِن ال َّن ِ َ
ِس ب َّ
ِالل ِ
ــاس أن َ
َ
ــب َحان َ ُه»()35؛ (کســى که از مردم جدا
ُس ْ
شود و گوشه گیرى کند با خداوند سبحان
مأنوس مى شود).
در غررالحکــم از امیرمؤمنــان على(علیه
الســام) نقل شــده که فرمــود« :ال ْ ُع ْزل َ ُة

عزلت ممدوح و مذموم
از روایــات اســتفاده مى شــود که عزلت
و گوشــه گیرى ،از دیدگاه اســام کارى
منفــور و نا زیباســت ،ازجمله در حدیثى
از پیامبر اکرم(صــل اهلل علیه و آله) آمده
ــم ب ِال ْ َج َما َعةَِ ،وا
اســت« :أَی ُّ َها ال َّن ُ
اس َعلَ ْی ُک ْ
ِیَّا ُک ْم َوال ْ ُف ْر َقةِ»()38؛ (بر شــما الزم اســت
که از جماعت جدا نشــوید و از پراکندگى
بپرهیزید).
حتى در بعضى از روایات به زندگى کردن
در شهرهاى بزرگ تشــویق شده است .از
امیرمؤمنــان على(علیه الســام) در نهج
السوا َد
البالغه نقل شده که فرمودَ « :و ال ْ َز ُموا َّ
االَ ْع َظ َم َفا َِّن یَ َد َّ
الل ِ َعلَى ال ْ َج َما َع ِة َو اِیَّا ُک ْم َو
ان َک َما
اس ل ِلشَّ ْی َط ِ
ال ْ ُف ْر َق ِة َفا َِّن الشَّ ــا َّذ م َِن ال َّن ِ
أَ َّن الشَّ ا َّذ م َِن ال ْ َغ َن ِم ل ِل ِّذئ ِْب»()39؛ (همواره
با ســواد اعظم [شــهرهاى بزرگ و داراى
جمعیت فراوان] باشــید که دست خدا با
جماعت است و از پراکندگى بپرهیزید که
انسان تنها ،بهره شیطان است؛ همان گونه
ِ
که گوسفند تک رو بهره گرگ است).
در وســائل الشــیعه در کتــاب النکاح در
حدیثى از امیرمؤمنان على(علیه الســام)
چنین مى خوانیــم که جماعتى از صحابه
آمیــزش زنــان را بر خود حــرام کردند و
همچنین غــذا خــوردن در روز و خواب
شب را .ام ســلمه این جریان را به رسول
خدا(صل اهلل علیه و آله) خبر داد .رســول
خدا(صل اهلل علیه و آله) به سوى اصحابش
ون َع ِن الن َِّسا ِء اِن ِّى آت ِى
آمد و فرمود« :أَت َْر َغ ُب َ
ِب
الن َِّسا َء َو آ ُک ُل ب ِال َّن َها ِر َو أَن َا ُم ب ِاللَّ ْی ِل َف َم ْن َرغ َ
س ِمنِّى»؛ شما از زنان کناره
َع ْن ُس َّنتِى َفلَ ْی َ
گیرى مى کنید؟ من به ســراغ همسرانم
مــى روم و روز غذا مى خورم و شــب مى

آن ها عرض کردند :اى رسول خدا! ما براى
این کار ســوگند یاد کرده ایم .در پاسخ به
آن ها این آیه نازل شــد« :ال یُؤاخِ ُذ ُک ُم َّ ُ
الل
ب ِاللَّ ْغ ِو فى أَیْمان ِ ُک ْم»()42؛ (خداوند شــما را
به خاطر ســوگند هاى بیهوده [و برخالف
شرع] مؤاخذه نمى کند).
داســتان کناره گیرى عثمــان بن مظعون
و جماعتــى از دوســتانش و نهى شــدید
پیغمبر(صــل اهلل علیه و آلــه) از آن ،گواه
دیگرى بر این معناســت .پیامبر اکرم(صل
اهلل علیــه و آله) از عزلت و گوشــه گیرى
آنها نگران شد و مردم را به مسجد دعوت
کرد و بر فراز منبــر رفت و بعد از حمد و
ثناى الهى فرمودَ « :ما ب َ ُ
ون
ــال أَ ْق َوا ٍم یُ َح ِّر ُم َ
َعلَى أَنْفُسِ ــ ِه ُم َّ
الط ِّی َباتِ أَال اِن ِّــى أَن َا ُم اللَّ ْی َل
ِب َع ْن ُس َّنتِى
َوأَنْک ُِح َو أُ ْفطِ ُر ب ِال َّن َها ِر َف َم ْن َرغ َ
س ِمنِّــى»()43؛ (چرا گروهى از مردم
َفلَ ْی َ
نعمت هاى پاکیزه الهى را بر خود حرام مى
کنند .آگاه باشید! من شب مى خوابم و با
همسران آمیزش دارم وروز را [در بسیارى
از اوقات] افطار مى کنم .کسى که از سنت
من چشم پوشى کند از من نیست).
در روایت دیگرى همین مطلب با اضافاتى
نقل شده وآن این که روزى همسر عثمان
بن مظعون نزد عایشــه آمد .او زن جوان و
صاحب جمالى بود .عایشــه از وضع ظاهر
او متعجب شــد .گفت :چرا به خودت نمى
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ســیره امامان معصوم :و یــاران آن ها نیز
همیــن معنا را تأیید مــى کند و هنگامى
که آن را بــا روش طرفداران عرفان کاذب
و تصوف مقایســه مى کنیم مى بینیم که
چقدر در میان آن ها فاصله است .در کتاب
اسرار التوحید فى مقامات ابى سعید چنین
مى خوانیم که ابوسعید که از سران معروف
صوفیه است در جوانى شب ها پس از آنکه
اهــل خانه به خــواب مى رفتند آهســته
برخاســته ،به مســجد مى آمد .در گوشه
مســجد چاه آبى بود .طنابى را به وســط
چوبى بسته و ســر دیگر طناب را به پاى

و امثــال این حکایات دربــاره عرفان هاى
کاذب و عارفان صوفى منش فراوان اســت
که ذکــر آنها به طول مــى انجامد و مایه
تأسف بسیار اســت که در میان مسلمین
چنین افــراد بى خبر از تعلیمات اســام
پیدا شــوند و این نشــان مى دهد که آن
هــا ریاضت هاى خود را از غیر مســلمین
گرفته اند.

در آیــه  48ســوره مریم اشــاره به عزلت
ابراهیم(علیه الســام) از قوم بت پرســت
شده است آنجا که مى فرمایدَ « :و أَ ْع َت ِزل ُ ُک ْم
ون َّ
الل ِ َو أَ ْد ُعوا َربِّى َعسى
ون م ِْن ُد ِ
َو ما ت َْد ُع َ
ون ب ُِدعا ِء َربِّى شَ ِ
ــقیا»؛ (و از شما ،و
أَالَّ أَ ُک َ
آنچه غیر خدا مى خوانید ،کناره گیرى مى
کنم؛ و پروردگارم را مى خوانم؛ و امیدوارم
در خواندن پروردگارم بى پاسخ نمانم!).

در زندگانى پیامبــر اکرم(صل اهلل علیه و
آله) ـ همان گونه که همه مى دانیم ـ آمده
اســت که قبل از بعثت مدت ها به غار حرا
مى رفت و عزلت اختیار مى کرد و به ذکر
پروردگار و مناجات با خداوند مشغول بود
تا زمانى که فرمان نبوت براى او صادر شد.

آنچه آمد ،بخشى از روایات متعددى است
که در مدح عزلت آمده است.
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قرآن مجید خواب شــبانه را یکى از نعمت
هاى بزرگ خدا شمرده استَ « :وم ِْن آیات ِ ِه
َمنا ُم ُک ْم ب ِاللَّ ْی ِل َوال َّنها ِر»()29؛ (یکى از نشانه
هاى خدا ،خوابى اســت که شما در شب و
در روز [خــواب نیمروز] داریــد [که مایه
آرامش روح و آمادگى جسم براى هرگونه
فعالیت مفید است]).

درباره شبلى که در اواخر قرن سوم و اوایل
قرن چهارم هجرى مى زیســت و او هم از
سران این گروه است چنین آمده است :در
آغاز که مجاهده بر دست گرفت ،سال هاى
دراز شــب نمک در چشــم کشیدى تا در
خواب نشود و گویند که هفت من نمک در
چشم کرده بود )31(.راستى عجب چشم با
دوامى داشته است!

نیز در حدیث دیگرى از همان امام بزرگوار
اع
ال ابْنا ِء ال ُّدن َْیا جِ َم ُ
مــى خوانیم« :فِى ا ْع ِت َز ِ
ــاح»()37؛ (دورى گزیــدن از دنیــا
الص
ِ
َّ
پرستان سبب هرگونه اصالح است).

در این هنگام این آیات نازل شــد« :یا أَی ُّ َها
ذین آ َم ُنــوا ال ت َُح ِّر ُموا َط ِّیباتِ ما أَ َح َّل َّ ُ
الل
ال َّ َ
ــدوا ا َِّن َّ
دین
ل َ ُک ْم َوال تَ ْع َت ُ
ب ال ْ ُم ْع َت َ
اللَ ال یُحِ ُّ
الل َحالالً َط ِّیباً َواتَّ ُقوا َّ
َو ُک ُلوا ِم َّما َر َز َق ُک ُم َّ ُ
اللَ
ون»()40؛ (اى کســانى
الَّذى أَن ْ ُت ْم ب ِ ِه ُم ْؤ ِم ُن َ
که ایمــان آورده اید! چیزهــاى پاکیزه را
که خداوند براى شــما حالل کرده است،
حد ،تجاوز ننمایید! زیرا
حرام نکنیــد! و از ّ
خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد .و از
نعمت هاى حالل و پاکیزه اى که خداوند
به شما روزى داده ،بخورید! و از [مخالفت]
خداوندى که به او ایمان دارید ،بپرهیزید!).
()41
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ناگفته پیداســت که در هــر چیزى افراط
گرى نامطلوب اســت .بدن انســان نیاز به
خواب واستراحت دارد و بدون آن اعصاب
او درهم مى ریزد بنابراین باید بخشــى از
شب را اســتراحت کرد تا روح آماده راز و
نیاز با پروردگار شــود و آن ها که در این
کار افراط مى کنند نه تنها پیشــرفتى در
کماالت معنوى نخواهند داشت بلکه باعث
عقب گرد آن ها مى شود.

خود مى بست و سپس چوب را روى دهانه
چاه مى گذاشــت و خود را در وســط چاه
تا نزدیک طلوع صبح معلق مى ســاخت و
قرآن مى خواند .آخر شب از چاه بیرون مى
آمد و آهسته به خانه برمى گشت تا پدر و
مادرش نفهمند)30(.

اصحاب کهف اســت که در آیه  16سوره
کهف انعکاس یافته استَ « :وا ِ ِذ ا ْع َت َزل ْ ُت ُمو ُه ْم
ون اِالَّ َّ
اللَ َف ْأ ُووا اِلَــى ال ْ َک ْه ِ
ف
َو مــا یَ ْع ُب ُ
ــد َ
ــر ل َ ُک ْم َرب ُّ ُک ْم م ِْن َر ْح َمتِــ ِه َویُ َه ِّی ْى ل َ ُک ْم
یَ ْنشُ ْ
م ِْن أَ ْم ِر ُک ْم مِر َفقــاً»؛ (و[به آن ها گفتیم]:
هنگامــى که از آنان و آنچــه جز خدا مى
پرســتند کناره گیرى کردید ،به غار پناه
برید؛ که پروردگارتان [ســایه] رحمتش را
بر شما مى گستراند؛ و در این امر ،آرامشى
براى شما فراهم مى سازد!).

شــب وعده گذاشتیم؛ ســپس آن را با ده
شب [دیگر] تکمیل کردیم؛ به این ترتیب،
میعاد پروردگارش [با او] ،چهل شب تمام
شــد .و موســى به برادرش هارون گفت:
جانشــین من در میان قومم باش .و[آنها
را] اصالح کن! و از روش مفسدان ،پیروى
منما!).

اس»()36؛ (دورى گزیدن
أَ ْفضَ ُل شِ َی ِم االْ ْک َی ِ
برترین شیوه هاى هوشمندان است).

خوابم [این ســنت من اســت] هرکس از
سنت من دورى کند از من نیست).

رسى و زینت نمى کنى؟
در پاسخ گفت :براى چه کسى زینت کنم؟
همسرم مدتى اســت که مرا ترک کرده و
رهبانیت را اختیار نموده است.
این سخن به گوش پیامبر(صل اهلل علیه و
آله) رسید ،دستور فرمود که مسلمانان در
مسجد گرد آیند .سپس بر فراز منبر رفت
و سخنان مزبور را در مذمت و نکوهش این
گونه اعمال بیان فرمود)44(.
آنچــه از مجموع این روایــات که در نفى
و اثبات گوشــه گیرى و عزلت وارد شــده
اســتفاده مى شــود این اســت که اساس
اســام بر اجتماعى بودن افراد جامعه بنا
شــده ،به جا آوردن نماز جماعت در پنج
وقت و نماز جمعه در هر هفته و مراســم
باشــکوه حج در هر سال و استحباب تزاور
و مالقات دوســتان با یکدیگر ،شاهد این
مدعاست.

عزلت ابراهیم(علیه السالم) نیز به شهادت
آیــات قرآن از همین قبیل بود و همچنین
گوشــه گیرى مریم(علیه الســام) که در
آیات قبل به آن اشاره شد.
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بنابراین آنهایى که این استثنا را به صورت
یک عام درآورده انــد و به خود اجازه مى
دهند که تمــام اوقات خویش را در عزلت
بگذرانند و به دوستانشان نیز توصیه عزلت
کنند به یقین از تعلیمات اسالم برکنارند.

WWW.MAKAREM.IR

40

مورد دیگر این اســت که انســان در طول
شبانه روز گاهى با خداى خود خلوت و راز
و نیاز کند و از غوغاى جامعه برکنار باشد
تا بتواند بــه تصفیه باطن و خلوص ّنیت و
قرب به پروردگار برســد که یک نمونه آن
همان نماز شب در ساعات آخر شب است
که بســیارى از مردم در خواب اند و انسان
مــى تواند با فراغت بال با قادر متعال راز و
نیاز کند.
ممکن اســت حدیثى که مى گوید :مؤمن
ساعات شبانه روز را به سه قسمت تقسیم
مــى کند :بخشــى براى تأمیــن معاش و
بخشى براى مناجات با پروردگار و بخشى
براى سرگرمى هاى سالم ،اشاره به همین
عزلت نیز باشــد که انسان با فراغت بال به
مناجات پروردگار متعال بپردازد)47(.

ســپس درباره عزلت از مــردم مى گوید:
بعضى از آنها یا اکثرشــان نمــى توانند با
مردم معاشرت کنند و آن ها را از سخنان
نامربــوط و ناموزون بازدارند و این ســبب
مى شــود که عزلت و انقطــاع از مردم را
برگزینند؛ به خلوت بروند و درها را به روى
خود ببندند و جمعى نیز از شهرها و آبادى
ها جدا شــده به کوه ها و دره ها و سواحل
خالى از ســکنه روى آورند یــا با وحوش
بیابان انس بگیرند و بعضى از آن ها با جن
مجالست پیدا مى کنند)48(.
در کتاب نفحات االنس جامى چنین آمده
اســت :یکى از مریدان شیخ (شیخ عبد ّ
الل
بلیانى) در کوه عزلت گرفته بود .مارى نزد
وى رسید ،خواســت که وى را بگیرد ،وى
را بگزیــد و اعضاى وى آماس کرد .خبر به
شیخ رســید ،جمعى را فرســتاد تا وى را
آوردند .گفت« :آن مار را چرا گرفتى تا تو
را زخم زد؟» گفت« :شیخا! تو گفته اى که
غیر خداى نیســت .من آن مار را غیر خدا
ندیــدم از این جهت دلیرى کردم و وى را
بگرفتم ».شــیخ فرمود« :هرگاه که حق ـ
تعالى ـ را به لبــاس قهر بینى ،بگریز و به
نزدیک وى مرو! و گرنه چنین کند که این
ســاعت در آن افتاده اى» .پس دست در
زیر سر وى کرد و وى را باز نشاند و گفت:
«مِن بعد گستاخى چنین مکن تا وقتى که
وى را نیک بشناســى!» آنگاه دعایى کرد و
باد بر وى دمید .آماس بازنشســت و شــفا
یافت)49(.

مرحوم فیض کاشــانى که خود از معلمان
اخالق و رهروان ســیر و ســلوک بود در
کتاب محجة البیضاء فــى تهذیب االحیاء
فواید شش گانه و آفات هفت گانه اى براى
عزلت بیان کرده است.
فواید آن به طور اجمال چنین است:
 .1فراغت براى عبــادت و تفکر و انس به
مناجات با پروردگار.
 .2نجات یافتــن از معاصى که غالباً دامان
انســان را هنگام اختالط بــا دیگران مى
گیرد .مانند غیبت ،ریا و ســکوت از امر به
معروف و نهى از منکر و امثال آن.
 .3رهایى از فتنه ها و دشــمنى هاى این
وآن و محفوظ ماندن دین و جان انســان
از فرو رفتــن در آن فتنه ها ،چراکه کمتر
شــهرى پیدا مى شود که تعصب و فتنه و
خصومتى در آن وجود نداشــته باشد و آن
کس که عزلت انتخاب کند از آن ها رهایى
مى یابد.
 .4رهایى از شر دست و زبان مردم ،چراکه
بســیارى عــادت به غیبت و ســوء ظن و
تهمــت و طمع هاى کاذبى دارند که وفاى
به آن مشــکل یا غیر ممکن است و همین
موجب شر آنها مى شود.
 .5قطع طمع مردم از شــخصى که عزلت
گرفتــه و قطع طمع او از مردم ،چرا که به
دســت آوردن رضایت مردم به طور کامل،
امکان پذیر نیســت؛ چه بهتر که انسان آن
را رها کند وبه اصالح خویشتن پردازد.
 .6رهایــى از چنگال افراد احمق و نادان و
مزاحمت هاى آنها ســپس به آفات عزلت
پرداختــه وآن ها را به طور مشــروح بیان
کرده که خالصه اش چنین است:

 .3محــروم ماندن از تربیت نفوس ازطریق
تحمل مشــکالتى کــه براثر معاشــرت با
دیگــران به وجــود مى آیــد و همچنین
شکستن شهوات نفســانى در برابر انگیزه
هــاى آن ،و این معنا هرگــز در عزلت به
دست نمى آید.
 .4محروم شــدن از انس با دیگران ،چراکه
انس بــا دیگران ســبب نشــاط روحى و
آمادگــى ذهنى مى شــود و مجالس انس
هرگاه خالى از هرگونه گناه باشد از عوامل
پیشرفت روحى انسان است.
 .5محروم شــدن از بســیارى از ثواب ها
مانند عیادت مریض ،تشییع جنازه ،حضور
در نماز عید و جمعه و جماعت و امثال آن
ها که هر کدام ثواب و فضیلت فوق العاده
اى دارد.
 .6محروم مانــدن از بســیارى از فضایل
اخالقى مانند تواضــع دربرابر دیگران که
این معنا جز در معاشرت با دیگران حاصل
نمى شود و عزلت گیران از آن محروم اند.
همچنین تشــکر از زحمات افراد و تشویق
به کارهاى خیر و شاد کردن قلوب مصیبت
زدگان و مانند آن.
 .7محروم شــدن از تجربیــات فراوانى که
براثر معاشرت با دیگران پیدا مى شود زیرا
مى دانیم که هرکس در عمر خود تجاربى
اندوخته و به هنگام معاشــرت مى تواند به
دیگران منتقل ســازد ولى عزلت گیران از
همه این تجارب محروم اند)50(.

حق مطلب همان اســت که در سابق نیز
اشــاره کردیم که اصل و اساس تعلیمات
اســام بر اجتماعى زیســتن ،شرکت در
جمعــه و جماعــت و حج و نمــاز عیدین
وصله رحم و زیارت برادران دینى و عیادت
مریض و تشییع جنازه و شرکت در مجالس
تعلیم و تعلم و امثال آن است.
ولــى در دو حالــت ،عزلــت ،مطلــوب و
پسندیده اســت :نخست آن که جامعه اى
غرق در فســاد شود آن گونه که هیچ کس
نتواند در آن ســالم زندگى کند ،درســت
مانند محیطى که قوم لوط(علیه الســام)
در شهرهاى خود به وجود آورده بودند.
دیگر آن که ســزاوار است انسان قدرى از
شبانه روز را در تنهایى به راز و نیاز با خدا
و تفکر در اســرار آفرینش ومسائل علمى
بپردازد تا بتواند روح خود را صیقل دهد و
از زنگار گناه پاک سازد.
ایــن نکته نیز حائز اهمیت اســت که اگر
انسان از جامعه دورى کند تا آلوده به هیچ
گناهى نشــود افتخارى نیست؛ افتخار آن
است که در میان جامعه باشد و بتواند خود
را از آلودگى به انواع گناهان محفوظ دارد.
یوســف(علیه السالم) اگر در زندان باشد و
پاک بماند مهم نیست مهم آن است که در
قصر عزیز مصر در برابر زن زیبایى همچون
زلیخــا با آن همه اصرار و ابرام قرار گیرد و
خود را حفظ کند.
قرآن مجید در ذیل داســتان یوسف(علیه
الســام) مى فرماید« :اِن َّ ُه َم ْن یَت َِّق َویَ ْصب ِْر
َفــا َِّن َّ
ضیع أَ ْج َر ال ْ ُم ْحسِ
ــنین»()51؛
َ
اللَ الیُ ُ
(هر کس تقوا پیشــه کند ،و شــکیبایى و
استقامت نماید[ ،سرانجام پیروز مى شود؛)
چراکه خداونــد پاداش نیکوکاران را ضایع
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همــان گونــه کــه در بخشــى از زندگى
امام صادق(علیه الســام) آمــده که عالم
معروف اهل ســنت «ســفیان ثورى» به
امام صادق(علیه الســام) عرض کرد« :یَا

عزلت اصحاب کهف نیز از همین قبیل بود
چراکه جامعه آن ها غرق بت پرستى شده
بود و آن ها نیز در فشــار بودند که به این
آییــن درآیند .چاره اى جز این ندیدند که
فرار کنند و در غار مسکن گزینند.

براى مثال ،محیى الدین عربى در فتوحات
در باب عزلت ،مراحل ســه گانه اى براى
آن قائل مى شود ،عزلت در مسائل اخالقى
(کناره گیــرى از رذایل اخالق) ،عزلت در
خطورات قلبــى (فاصله گرفتن از توجه به
غیر خدا) و عزلت از مردم و دورى از آنها.

جنبه هاى مثبت و منفى عزلت

 .2استفاده رســاندن به دیگران و استفاده
کــردن از آنها .زیرا در امور مادى انســان
از طریــق انواع معامالت مــى تواند هم به
دیگران نفع برساند و هم از دیگران منافعى
ببــرد و این در عزلت غیر ممکن اســت و
همچنین در امور معنوى مى تواند دیگران
را راهنمایــى کند و یــا از راهنمایى آنها
اســتفاده نماید و آن هــم در عزلت امکان
پذیر نیست.

41

ولى در بعضى از موارد اســتثنایى ،عزلت
و گوشــه گیرى مطلوب است و آن زمانى
اســت که جامعه به قدرى فاسد شود که
انسان در هر جاى آن گام مى گذارد آلوده
گناه مى گردد .اگــر در چنین جامعه اى
بتواند گوشــه گیرى کند بــه گونه اى که
زندگى خانوادگى او به هم نریزد کار خوبى
کرده است.

درحالى کــه مى دانیم امــام صادق(علیه
السالم) در بیشــتر دوران عمر خود براى
شــاگردانش کالس درس برقرار مى کرد و
از محضر او گروه گروه استفاده مى کردند.

با مطالعــه دقیق در کلمــات این گروه و
همچنین متصوفه اســتفاده مى شــود که
آنها عزلت را به صورت افراطى پذیرفته اند
و پیروان خود را به آن دعوت مى کنند.
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مرحــوم کلینى در کتاب شــریف کافى از
امام صادق(علیه الســام) چنین نقل مى
کند که به یارانش فرمود« :اتَّ ُقوا َّ
اللَ َو ُکون ُوا
ین فِــى َّ
ِین
الل ِ ُم َت َواصِ ل َ
ــر َر ًة ُم َت َحاب ِّ َ
ا ِْخ َو ًة ب َ َ
َ
ِین تَ َزا َو ُروا َوتَال َقــ ْوا َوت ََذا َک ُروا أ ْم َرن َا
ُم َت َراحِ م َ
َوأَ ْح ُیو ُه»()45؛ (تقواى الهى پیشه کنید و
برادران نیکوکارى باشید ،به خاطر خدا به
هم محبت داشــته باشید ،با یکدیگر پیوند
دوستى برقرار کنید و با هم مهربان باشید،
با یکدیگر دیــدار و مالقات کنید و درباره
والیت ما با هم سخن بگویید و آن را زنده
نگه دارید».

ــول َّ
اس»؛ (اى فرزند
اب ْ َن َر ُس ِ
الل ِ ا ْع َت َزل ْ َت ال َّن َ
رســول خدا! از مردم گوشه گیرى کردى).
ان َف َس َد
امام(علیه السالم) فرمود« :یَا ُس ْف َی ُ
َ
ان َف َرأَیْ ُت االِنْف َِرا َد أ ْس َک َن
ان َو تَ َغ َّی َر االْ ْخ َو ُ
ال َّز َم ُ
لِلْ ُفؤَادِ»()46؛ (اى سفیان! زمانه فاسد شده
و دوســتان تغییر کرده انــد .من دیدم در
تنهایى قلب آرام ترى دارم).

افراط بعضــى از مدعیان عرفــان در باب
عزلت

این داســتان نشان مى دهد که عده اى به
هنگام اختیار عزلــت به کوه ها مى رفتند
جایى کــه حتى مار آن هــا را تهدید مى
کرد ،و از سوى دیگر ،مسأله وحدت وجود
را به طور آشــکار و زننده اى منعکس مى
کند.

 .1محروم مانــدن از تعلیم و تعلم که جز
با معاشــرت با دیگران حاصل نمى شود و
این خســارت بسیار بزرگى است که دامان
عزلت گیرندگان را مى گیرد.

دقت در آنچــه مرحوم فیــض در محجة
البیضاء (و همچنین غزالى در احیاء العلوم)
درباره آثار مثبت و منفى عزلت ذکر کرده
اند به خوبى نشــان مى دهد که اســاس
کارمســلمان باید بر معاشــرت باشد؛ زیرا
آنچه انسان ،با عزلت از آن محروم مى شود
به قدرى زیاد اســت کــه هرگز با آنچه به
دست مى آورد برابرى نمى کند.

نمى کند!).
شاهد این ســخن روایتى است که بخارى
و ترمــذى و ابن ماجه از عبداهلل بن عمر از
پیامبر اکرم(صل اهلل علیه و آله) نقل کرده
اس
«الم ْسل ُِم الَّذِى یُ َخال ُِط ال َّن َ
اند که فرمودُ :
َویَ ْصب ُِر َعلَى أَ َذا ُه ْم َخ ْی ٌر م َِن ال ْ ُم ْسل ِِم الَّذى ال
اس َوال یَ ْصب ُِر َعلَى أَ َذا ُه ْم»()52؛
یُخال ُِط ال ّن َ
(مســلمانى که با مردم محشور باشد و در
برابر آزارهاى آن ها صبر کند از مسلمانى
که با مردم حشر و نشرى ندارد و صبرى در
مقابل آزارهاى آنان نمى کند برتر است).
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مرحوم فیض کاشــانى در محجة البیضاء
با اقتباس از کالم غزالــى در احیاء العلوم
چنیــن مى گوید :بــدان! آنهایى که با نور
بصیرت نگاه مــى کنند مى دانند که هیچ

( .)1بحاراالنوار ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،
محقق /مصحح :جمعى از محققان  ،ج  ،57ص .213
( .)2غرر الحکم ،تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد،
ح .2524
( .)3کافى ،کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،
محقق /مصحح :غفارى ،على اکبر ،آخوندى ،محمد ،ج
 ،2ص  ،311ح .1
( .)4ارشاد ،مفید ،محمد بن محمد ،محقق /مصحح:
مؤسسه آل البیت(علیهم السالم ) ،ج  ،1ص .302
( .)5بحاراالنوار ،همان ،ج  ،86ص  ،472ح .1
در المنثور ،سیوطى ،جالل الدین ،ج  ،5ص 422؛
(ّ .)6
طبق نقل تفسیر المیزان ،طباطبایى ،سید محمد
حسین ،ج  ،61ص .673
( .)7مجموعه آثار شهید مطهرى ،مطهرى ،مرتضی ،
ج  ،32ص  105و.205
( .)8معجم رجال الحدیث ،موسوی الخویی ،سید
ابوالقاسم ،ج  ،8ص .471
( .)9غرر الحکم ،همان ،ح .4047
( .)01همان ،ح .7047
( .)11همان ،ح .8047
( .)21همان ،ح .9047
( .)31کافى ،همان ،ج  ،6ص  ،072ح .11
( .)41همان ،ح .01
( .)51همان ،ح .4
( .)61بحاراالنوار ،همان ،ج  ،36ص .514
( .)71نهج البالغه ،تحقیق :صبحی صالح نامه .54
( .)81قرآن کریم ،سوره ذاریات ،آیات  71و.81
( .)91قرآن کریم ،سوره سجده ،آیه .61
( .)02قرآن کریم ،سوره مزمل ،آیات . 4-2
( .)12قرآن کریم ،سوره مزمل ،آیه . 02
( .)22غرر الحکم ،همان ،ح .5737
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همــان گونه که در آغاز این ســخن آمد،
پنجمیــن و آخرین مرحلــه اى که بعضى
از عارفــان براى تکامل روح و صفاى نفس
انسان پیشنهاد کرده اند دوام ذکر است.

پی نوشت:
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 .5دوام ذکر محبوب

البته این سخن به صورت کلى قابل نقد و
اشکال است و از آنجا که این مقاله بیش از
این حجم و مجال ندارد ،لذا جایگاه ،اقسام،
حقیقت ،خصوصیات و آثار ذکر و مســأله
«دوام ذکــر» در مقاله دیگــری با عنوان
اهمیت ذکر پــروردگار در قرآن واحادیث
اسالمى بررسی می شود.
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این سخن را با حدیثى از رسول خدا(صل
اهلل علیــه و آلــه) پایــان مــى دهیم :در
درالمنثــور در ذیل آیه  45ســوره بقره از
ّ
بیهقى چنین نقل شــده است« :أَ َّن َر ُسولَ
ِ(ص ِّل ََّ
َّ
الل َعلَ ْی ِه َو آل َ ُه) َف َق ْد َر ُج ًل َف َس َأ َل َع ْن ُه
الل َ
ال یَا َر ُس َ
َف َجا َء َف َق َ
ــول اهلل اِن ّى أَ َر ْد ُت ا َ ْن آتى
أخ ُلو فیه َوأَتَ َع َّب ُد َف َ
قال َر ُس ُ
َ
هذا ال ْ َج َب َل َف ْ
ــول
أح ِد ُک ْم سا َع ًة
اهلل ِ(صل اهلل علیه و آله) ل َ َص ْب ُر َ
ِن اال ِْســا ِم
ض َمواط ِ
ــر ُه فى ب َ ْع ِ
على ما یَ ْک َ
َخ ْی ٌر مِن عِبا َدت ِ ِه خالیاً
أربعین َس َن ًة»()53؛
َ
(پیغمبر خدا(صــل اهلل علیه و آله) یکى از
یاران خود را در میان جمع ندید ،ســؤال
کرد :کجاست؟ او نزد پیامبر اکرم(صل اهلل
علیــه و آله) آمد و عرض کرد :اى رســول
خدا! مــن تصمیم گرفته ام که به این کوه
بــروم و در آن جا تنها به عبادت پروردگار
بپردازم .رســول خدا(صل اهلل علیه و آله)
فرمود :ساعتى صبر و استقامت یکى از شما
در برابر آنچــه ناخوش مى دارد در بعضى
از مواطن اســام [میدان هاى نبرد و غیر
آن] بهتر از عبادتى است که چهل سال در
تنهایى به جا مى آورد).

راه نجاتى جز راه لقاءاهلل نیست و هیچ کس
به لقاءاهلل نمى رسد مگر این که در حالى از
دنیا بــرود که محب پروردگار و عارف باهلل
اســت و این محبت و انس نیز جز با دوام
ذکر محبوب و مواظبت بر آن حاصل نمى
شــود و معرفت نیز بدون دوام فکر درباره
خداوند و صفات و افعالش میســر نیست و
در عالم هســتى درواقع جز خدا و افعال او
وجود نــدارد و دوام ذکر و فکر نیز حاصل
نمى شــود مگر این که انسان زرق و برق
دنیا و شهوات آن را کنار بگذارد و به اندازه
ضرورت قناعت کند و تمام این امور حاصل
نمى شــود مگر این که تمام اوقات شب و
روز را به وظیفه ذکر و فکر بپردازد)54(.

( .)32همان ،ح .2837
( .)42همان ،ح .4837
( .)52همان ،ح .3837
( .)62الصحیفة السجادیة ،على بن الحسین(علیه
السالم)،محقق :مدیرشانه چی ،کاظم ،دعاى .74
( .)72بحاراالنوار ،همان ،ج  ،37ص  ،871ح .3
( .)82منهاج البراعة ،هاشمى خویى ،میرزا حبیب اهلل،
حسن زاده آملى ،حسن ،کمره اى ،محمد باقر ،محقق/
مصحح :میانجى ،ج  ،61ص .391
( .)92قرآن کریم ،سوره روم ،آیه .32
( .)03اسرار التوحید فى مقامات ابى سعید ،میهنی،
محمد بن منوربن ابی سعید بن ابی طاهر ،مصحح:
شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،ص .22
( .)13تذکرة االولیاء ،عطار نیشابوری ،فرید الدین
محمد بن ابراهیم  ،محقق :نیکسون ،ج  ،2ص .461
( .)23بحاراالنوار ،همان ،ج  ،57ص .452
( .)33همان ،ج  ،47ص .581
( .)43غرر الحکم ،همان ،ح .4593
( .)53همان ،ح .2737
( .)63همان ،ح .0537
( .)73غرر الحکم ،همان ،ح .3537
( .)83مسند احمد ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن
حنبل بن هالل بن أسد الشیبانی ج  ،5ص .173
( .)93نهج البالغه ،همان ،خطبه .721
( .)04قرآن کریم ،سوره مائده ،آیات  78و.88
( .)14وسائل الشیعه ،شیخ حر عاملى ،محمد بن
حسن  ،محقق  /مصحح :مؤسسه آل البیت(علیهم
السالم)  ،کتاب النکاح ،ج  ،41باب  ،2ح .9
( .)24قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه .98
( .)34وسائل الشیعه ،همان ،ج  ،61باب  91از ابواب
ایمان ،ح .1
( .)44بحاراالنوار ،همان ،ج  ،76ص  ،611ح .4
( .)54کافى ،همان ،ج  ،2ص  ،571ح .1
( .)64بحاراالنوار ،همان ،ج  ،74ص  ،06ح .611
( .)74همان ،ج  ،1ص  ،88ح .31
( .)84فتوحات ،ابن عربى ،محى الدین ،ج  ،1باب ،15
فى معرفة رجال من اهل الورع.
( .)94نفحات االنس ،جامی ،عبدالرحمن بن احمد،
مصحح :عابدی ،محمود ،ص .762
( .)05محجة البیضاء ،فیض کاشانى ،مال محسن،
تصحیح  /تعلیق :غفارى ،على اکبر ،ج  ،4خالصه اى از
صفحات .83-11
( .)15قرآن کریم ،سوره یوسف ،آیه .09
( .)25در المنثور ،همان ،ج  ،1ص .76
( .)35همان ،ج  ،1ص .76
( .)45محجة البیضاء ،همان ،ج  ،2ص .343

معرفی کتاب

سیریدرکتاب

«یکصدوهشتادپرسشوپاسخبرگرفتهازتفسیرنمونه»
اثرارزشمندحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازی

(مدظله)
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کتاب « یکصد و هشــتاد پرســش و پاسخ
برگرفته از تفســیر نمونه» دربرگيرنده 180
پرسش و پاسخ اعتقادى و معرفتى برگرفته از
تفسیر نمونه است که در زمینه های مختلف از
جمله :خداشناسی ،نبوت و امامت ،معاد ،عدل،
قرآن ،احکام و دیگر مبحث اعتقادی ،قرآنی،
معرفتی و تاریخی مطرح شده و به زیور طبع
آراسته شده است.
انگیزۀتألیفاثر
معظم له در بیان انگیزۀ تألیف کتاب اینگونه
می نویسد :سؤال هميشه كليد گنجينه علوم و
دانش هاى بشرى بوده است.افراد و ملت هايى
كه كمتر سؤال مى كنند سهم كمترى از اين
گنجينه بزرگ دارند.
اساسا ســؤال كردن و پاسخ شنيدن حق هر
انســانى است و كسى را نمى توان از اين حق
منطقى محروم كرد.
قرآن مجيد به طور مكرر بر اين مطلب تأكيد
نهاده كه از اهل علم و دانش سؤال كنيد آنچه
را نمى دانيد فســئلوا أهل الذكر إن كنتم ال
تعلمون*گستردگىايندستورقرآنىنشانمى
دهد كه اسالم هيچ حد و مرزى را براى سؤال
كردن به رسميت نمى شناسد و به مسلمانان و
حتى غير مسلمانان (چون روى سخن در آيه

به غير مسلمانان است هر چند مفهوم آن عام
است) اجازه مى دهد هر گونه سؤالى را در هر
امرى از مســائل مختلف عقيدتى ،اجتماعى،
اخالقى ،سياســى و غير آنها دارند با آگاهان
مطرحكنند.
بديهى است طرح سؤاالت انحرافى به منظور
تخريب اعتقــادات و افكار ســازنده يا ايجاد
تشويش و تزلزل در افكار عمومى ،يا جدال و
مراء و لجاجت و تعصب از اين قاعده مستثنى
است ،چرا كه اينها در واقع سؤال نيست ،برنامه
هاى مخرب غير انسانى است در لباس سؤال.
به هر حــال از آنجا كه قرآن مجيد يك دائرة
المعارف بزرگ پيرامون معارف الهى و مسائل
انسانى است در جاى جاى آن به تناسب آيات
مختلف ســؤاالتى مطرح است كه بسيارى از
آنها در كتب مفسران پيشين چون محل ابتال
نبوده ،بى جواب مانده است.
لذا هنگام نوشتن تفسير نمونه سعى كرديم
تمام اين ســؤاالت را به ويژه آنچه مربوط به
مسائل روز است مطرح كنيم و به طور دقيق به
پاسخگويى از آن بپردازيم.
از آنجا كه اطالع همگان مخصوصا جوانان عزيز
تحصيل كرده از پاسخ اين سؤاالت ضرورى به
نظر مى رســيد از این رو با تالش فراوان و به
اتفاق جمعى از فضالى محترم حوزه علميه ،
ســعى در جمع آورى اين سؤال و جواب ها از
 27جلد تفسير نمونه و  10جلد پيام قرآن و
نظام بخشيدن به آنها نمودیم و در نتيجه يكصد
و هشتاد سؤال و پاسخ مهم را گردآورى كرده ،و
الحق ذوق و سليقه را چاشنی تنظيم و تبويب
آن قرار دادیم؛ اميد است اين مجموعه ،دريچه
هاى تازه اى به روى همگان مخصوصا جوانان
عزيز مســلمان در مسائل اســامى و قرآنى
بگشايد و ذخيره يوم المعاد همه ما باشد.
هم چنین حجة االســام حســينى يكى از
محققين اثر در پيشگفتار در بیان انگیزۀ تألیف
این اثر می نویسد :علماى بزرگ شيعه در طول
تاريخ تفاســير متعددى بر قرآن نگاشته اند؛

ا ّما جاى يك تفســير فارسى با مزاياى تفسیر
نمونه ،آن هم در اين برهه از زمان خالى بود،
تفسيرى كه جنبۀ علمى و تحقيقاتى در آن
به خوبى مراعات شــده و براى خاصه و عامه
عالقه مندان راهگشاســت در آن به مسائلى
زندگى ســاز توجه خاصى شده و به تناسب
عناوين مطرح در آيات بحث هاى فشرده اى
آمده و از اصطالحات پيچيده علمى اجتناب
شده است ،يكى ديگر از امتيازات تفسير اين
اســت كه پاسخگوى پرسش ها و مسائل روز
و حل ايرادها و سئواالت گوناگون در اصول و
فروع دين و معارف اسالمى است ،لذا با اجازه
از معظم له درخواست كرديم تا اين پرسش ها
و پاسخ هاى تفسير جداگانه جمع آورى و در
اختيار عموم مردم قرار گيرد.
ساختار کلی اثر
سر فصل های اصلی کتاب « یکصد و هشتاد
پرســش و پاســخ برگرفته از تفسیر نمونه»
عبارتند از .1:اصول دین (،خداشناســى ،عدل
الهى ،پيامبــران ،قرآن ،امامان ،رســتاخيز)،
.2فروع دین(،نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج،
جهاد ،حقوق زن در اســام ،فلسفه پاره اى از
محرمات در اسالم) .3،گوناگون.
ویژگی های کتاب در یک نگاه
از ويژگى هاى كتاب مى توان به موارد زير اشاره
كرد.
 .1گاهى پاســخ يك پرســش در چند جاى
تفسیر نمونه مطرح گرديده است كه همه موارد
خاصى در
را جمع آورى و با ارتباط و تناسب ّ
يك جا ذكر شده اند.
 .2در اين مجموعه از ذكر سئواالت تفسيرى
كه در ارتباط با نكاتى مربوط به تفسير آيات
مى باشد ،خوددارى شــده است ،زيرا هدف،
جمع آورى سئواالتى بوده كه در جامعه دينى
ما مطرح مى باشد نه نكات تفسيرى كه بايد با
مطالعه كامل تفسير از آنها اطالع پيدا كرد.
 .3اگرچــه كار جمع آورى اين كتاب به ظاهر
آسان به نظر مى رسد؛ ا ّما مراحل مختلف كار،

اعم از مطالعه دورۀ تفسير استخراج پرسش ها و
مكرر آن فرصت
پاسخ ها ،تنظيم و تلفيق موارد ّ
بسيارى را طلب كرده است.
 .4از مجموع  180پرسش و پاسخ 143 ،مورد
از تفسیر نمونه 35 ،مورد از تفسير موضوعى
پيام قرآن ،يك مورد از پيام امام(شــرح نهج
البالغه معظم له) و يك مورد از كتاب آفريدگار
جهان(مجموعه بحث هاى معظم له) مى باشد.
از ديگر ويژگى هاى بحث هاى كتاب به موارد
زير مى توان اشاره كرد:
 .5استمداد از ادله عقلى و نقلى ،آيات و روايات.
اقوال دانشمندان سائر علوم مخصوصا فلسفه،
عرفان ،فيزيك ،زيســت شناســى ،واقعيات
تاريخى ،شواهد باســتان شناسى ،مطالعات
روانى و اكتشافات روانكاوان ،تجربيات شخصى،
گواهى دانشمندان بزرگ غربى چون اگوست
كنت ،برتراندراســل ،ويل دورانت ،انيشتاين،
پاســكال ،ويليام جيمز ،ماكس مولر در امور
معرفتى و ...نظريه هايى را ايراد كرده اند.
 .6استناد به رواياتى كه معصوم علیه السالم،
جهت استنباط حكم عقلى و شرعى از براهين
و مستقالت عقليه تمسك جسته اند.
 .7ارجــاع به فطرت و عاطفه و عقل در هر جا
كه نياز شده است.
 .8ايراد بحث هاى چند جانبه در مورد موضوعى
و ارائه جواب هاى حلى و نقضى و توضيحات
كامل پيرامون مطالب و مســائل مطرح شده
است.
 .9اشــاره به معانى لغــوى و ادبى كه در فهم
معــارف دينى و معانى آيــات و روايات مؤثر
هستن .د
 .10اشــاره به عقائد ســائر فرق مثل اشاعره،
معتزله ،ماديون و ...به حسب نياز بحث مورد
نظر.
 .11ارائه مباحث به شكل منطقى و مبرهن با
سير اســتداللى بسيار زيبا و رسا و اجتناب از
مباحث غير منطقى و تعصب آميز به طور مثال
از صفحــه  319در ادلّه عقلى معاد به برهان
حكمت ،برهان عدل و برهان هدف استدالل
شده است.
 .12استفاده و استناد به كالم سائر مفسرين
مثل عالمه طباطبائى در الميزان ،تفسير كبير
فخر رازى ،تفســير المنار ،تفسير عياشى ،نور
الثقلين ،تفسير آلوسى و...

 .13آوردن احتماالت مختلف در يك مسأله كه
ريشۀ اين احتماالت ممكن است ،عقلى باشد يا
نقلى و ...و بررسى جداگانه هر يك از احتماالت.
 .14استفاده از احكام عقلى در معارف عقلى و
تفسير آيات ،به طورى كه با هيچ دليل عقلى
قطعى مخالف نباشــد ،چرا كه به حكم عقل
تناقضى بين احكام عقلى و معارف دينى نيست.
 .15در جــواب ها به جاى پرداختن به بحث
هاى كم حاصل ،توجه مخصوصى به مسائلى
كه در فهم دقيق مســائل مؤثر هستند شده
است؛ مثل مباحث لغوى منطقى و...
 .16به تناســب اهميت سئوال ها پاسخ آنها
مفصل و
ذكر شده ،در بعضى موارد به صورت ّ
گاهى مجمل ،در عين حال جواب ها به گونه
اى مطرح شده اند كه مسأله مبهمى با خواندن
جواب در ذهن خواننده باقى نماند.
 .17در عيــن ســادگى و روان بودن مطالب،
كتاب فراگير مسائل اجتماعى و علمى توأم با
نيازها و مسائل روز است كه جوابگوى سئوال
هاى عموم طبقات بخصوص قشــر تحصيل
كرده مى باشد.
فهرست أهم پرسش های کتاب
فهرست ســئوال هاى كتاب؛ شامل مباحث
اصــول دين ،فــروع دين و بحثــى با عنوان
گوناگون است.
الف :از مهم ترين موضوع هاى اصول دين مى
توان به اين موارد اشاره كرد:
خداشناســى كه شــامل :چرا ذات پروردگار
را نمى تــوان درك كرد؟ ،چگونه دين فطرى
اســت؟ منظور از لقاء اهلل ،وجــه اهلل ،ثار اهلل
چيست؟ اسم اعظم و عرش خدا چيست؟ عالم
ذر و تسبيح عمومى موجودات چگونه است.
توسل به اولياء ،مرتد فطرى.
عدل الهى شــامل :آيا تفــاوت هاى طبيعى
در انســان ها با عدالت سازگار است؟ فلسفه
مصيبت ها و گرفتارى هاى انســان چيست؟
علت آفرينش شــيطان ،خلود جهنميان در
آتش.
پيامبران :رابطه خاتميت با سير تكامل انسان،
متغير،
سازگارى قوانين ثابت اسالم با نيازهاى ّ
تعداد پيامبران ،معراج روحانى يا جسمانى ،گناه
آدم ،آيا معجزه شق القمر از نظر علوم ممكن
است؟ روح القدس كيست؟
قرآن :تحريف قرآن ،معجزه بودن قرآن ،منظور

از حروف ّ
مقطعه ،محكم و متشابه.
امامت :آغاز بحث امامت ،اهل بيت چه كسانى
هســتند ،واليت تكوينى و تشريعى ،فلسفه
انتظاررستاخيز.
ب :موضوع هاى فروع دين؛ شامل نماز ،روزه،
خمس ،زكات ،حج ،جهاد ،حقوق زن در اسالم،
فلسفۀ پاره اى از محرمات در اسالم.
ج :موضوع هاى گوناگون :هدف آفرينش انسان،
جن توكل ،جبر و اختيار ،حقيقت رؤيا،
حقيقت ّ
چشم زدن ،ذوالقرنين كيست؟ ،داستان فدك،
مكاشفه و شهود قلبى رهبانيت ،نسخ احكام،
تقيه ،افسانه
آســمان هاى هفتگانه ،ســحرّ ،
غرانيق.
ارجاع بــه منابــع در پاورقی همراه بــا ارائۀ
توضیحات
در پاورقى كتاب ،به آدرس آيات ،روايات ،كتاب
هايى كه از آنها مطلبى نقل شده ،اشاره شده
و نيز توضيحاتى كامل راجع به مســائلى كه
نيازمند توضيح بيشترى بوده آمده است.
لیست أهم مصادر کتاب
در تدوين كتاب از مصادر زيادى استفاده شد،
براى نمونه به موارد زير اشاره مى كنيم:
انيس االعالم نوشته فخر االسالم ،تفسیر نمونه،
تفسير فخر رازى ،تفسير المنار ،ميزان الحكمه،
مسند احمد بن حنبل نهج البالغه ،بحار االنوار،
مجمع البيان ،غررالحكم ،تفســير پيام قرآن،
مؤسس
رســاله اربع قواعد نوشته عبدالوهاب ّ
نيه،
الس ّ
فرقه و ّهابيان ،كشف االرتياب ،الهدية ّ
وسائل الشيعه ،تفســير عياشى ،نور الثقلين
شرايع االســام ،مفردات راغب ،حقوق زن در
اسالم ،اعجاز قرآن ،داروينيسم ،تفسير آلوسى
العمال ،در المنثور.
كنز ّ
گفتنی است کتاب «یکصد و هشتاد پرسش
و پاســخ برگرفته از تفســیر نمونه»،با تألیف
و تدویــن آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
مدظله العالی و با همکاری جمعى از فضالى
حوزه علميه قم در ســال 1386ه ش در 688
صفحه و در قطع وزيرى براى چهارمين بار در
يك مجلد به زبان فارسى توسط انتشارات دار
الكتب االســاميه به چاپ رسيده است که تا
کنون چندین مرتبه تجدید چاپ شــده و در
اختیار شیفتگان و عالقمندان به معارف قرآن
کریم قرار گرفته است.

معارف اسالمی
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سیره مسلمین در بناى بر قبور
پرسش:
آیا سیره عملى مسلمین داللت بر جواز بناى
بر قبور دارد؟
پاسخاجمالی:
در این مسأله فقهاى مذاهب چهارگانه تسنن و
فقهاى مذهب شیعه اختالف ندارند و دلیلشان
بر جواز بناى بر قبور آن شــخصیت ها ،سیره
عملى مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تا امروز
است .بناى روضه نبوى و قبه های قبور بقیع
که در ســفرنامه ها توصیف آنها وجود دارد،
شاهد این مدعا است .این اتفاق نظر و اجماع
علماى اسالم در طول قرن ها ،قوى ترین گواه
بر جواز بنا بر روى قبور است.
پاسختفصیلی:
مقصود از قبور ،قبرهاى پیامبران ،شهدا ،امامان
و اولیاى الهى است که در دل مؤمنان جایگاه
واال دارند .آیا بناى بر این قبور جایز است یا نه؟
این مسأله ارتباطى با عقیده اسالمى ندارد تا
معیار توحید و شــرک باشد ،بلکه از مسایل
فقهى است و حکم آن یا اباحه ،یا کراهت ،یا
استحباب یا غیر آن است .براى یک مسلمان
آگاه ،درســت نیســت که آن را وســیله اى
براى تکفیر و نسبت شــرک دادن قرار دهد.
چه بسیار مســایل فقهى که سخن فقیهان
درباره آن ها متفاوت اســت و خوشبختانه در
این مسأله فقهاى مذاهب چهارگانه تسنن و
فقهاى مذهب شیعه اختالف ندارند و دلیلشان
بر جواز بناى بر قبور آن شــخصیت ها ،سیره
عملى مسلمانان از زمان پیامبر(صلى اهلل علیه
وآله)تا امروز است.
الف .مسلمانان پیکر مطهر رسول خدا(صلى اهلل
علیه وآله) را در همان اتاق سقف دار خودش
دفن کردند و نســبت به آن بقعه شریف هم
عنایت ویژه اى داشتند که در کتاب هاى تاریخ
مدینه به ویژه در کتاب «وفاء الوفاء» سهمودى
آمده است)1(.
بناى کنونى روضه نبوى در ســال  1270هـ
ساخته شده و الحمدهلل همچنان پابرجاست و
به خواست خدا از ویرانى محفوظ خواهد ماند.
اگر بناى بر قبور حرام بود ،مسلمانان پیکر آن
حضرت را در جایى وسیع و بى سقف به خاک

مى سپردند.
ب .بناى بر قبور از زمان صحابه تا کنون ،سیره
رایج میان مســلمانان بوده است .سفرنامه ها
توصیــف قبور موجود در مدینه را که بر روى
آن ها قبه هایى بوده و روى قبرها سنگ نوشته
هایى حاوى نــام هاى آنان بوده یاد مى کند.
برخى از آن ها را در اینجا مى آوریم:
 .1مسعودى (متوفاى  445هـ) درباره حرم ها
و قبه هاى بقیع مى نویسد:
روى قبور آنان در این نقطه از بقیع ،ســنگى
است که بر آن نوشته است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،ستایش از آن خداى
از بین برنده امت ها و احیاگر استخوان هاست.
این قبر فاطمه دختر رســول خدا (صلى اهلل
علیه وآله) است که سرور زنان عالم است و قبر
حسن بن على و على بن حسین و محمد بن
على و جعفر بن محمد است)2(.
 .2ســبط ابن جوزى (متوفاى  654هـ ) در
تذکرة الخواص ،ص 311شــبیه آن را نوشته
است.
 .3تلمســانى مدینه من ّوره و بقیع را در قرن
چهارم توصیف مى کند و مى نویسد:
وقتى که از درگاه آن باال رفتى ،سمت راست
تو قبر حسن بن على(علیه السالم) است که بر
روى آن نوشته است :این قبر حسن بن على
است که کنار مادرش فاطمه(علیها السالم) به
خاک سپرده شد)3(.
 .4محمد بن محمود بن نجار (متوفاى 643
هـ) در «اخبار مدینة الرسول» مى نویسد :در
یک قبه بلند بزرگ و قدیمى ساز در اول بقیع
که دو در دارد و یکــى از درها هر روز جهت
زیارت آنان گشوده مى شود)4(.
 .5جهانگرد پرآوازه ،ابن جبیر (متوفاى 614
هـ) در ســفرنامه خویش در وصف بقیع مى
نویسد :در مقابل قبر مالک ،قبر ابراهیم پسر
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) قرار دارد که روى
آن قبه اى سفید است و سمت راست آن قبر
پســر عمر خطاب و در برابر آن قبر عقیل بن
ابــى طالب و عبداهلل بن جعفر و در مقابل آن
مقبره همسران پیامبر قرار دارد و در آنجا بقعه
کوچکى است که مدفن ســه تن از فرزندان
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) است و مقبره عباس
بن عبدالمطلب ،حسن بن على(علیه السالم)
که بارگاه بلندى است قرار گرفته که نزدیک
در بقیع اســت ،طرف سر امام حسن نزدیک

پاى عباس است و قبر این دو از سطح زمین
باالتر و پوشیده از سنگ هاى زیبا و چسبیده
و میخکوبى شــده و خوش منظره است .قبر
ابراهیم پســر پیامبر نیز همین گونه اســت.
نزدیک این قبه عباسى ،اتاقى است منسوب
به فاطمه دختر پیامبر که به «بیت األحزان»
معروف اســت ...و در آخــر بقیع ،قبر عثمان
ذوالنورین است که قبه کوچک و مختصرى
بر روى آن است و نزدیک آن قبر فاطمه بنت
اسد مادر على بن ابى طالب قرار دارد)5(.
 .6بالذرى روایت مى کند :چون زینب دختر
جحش در ســال بیست درگذشت .عمر بر او
نماز خواند .دفن او در یک روز تابستانى بود،
عمر خیمه اى بر روى قبر او برپا کرد)6(.بر پا
کردن آن خیمه ،براى آســان سازى کار دفن
نبود ،بلکه تســهیلى براى خانواده او بود تا در
سایه آن خیمه بنشینند و براى او قرآن و دعا
بخوانند.
 .7سمهودى ( متوفاى 911هـ) در وصف بقیع
گوید :در بقیع ،بقعه هایى ساخته شده است ،از
جمله بقعه اى منسوب به عقیل بن ابى طالب
و همسران پیامبر که در بردارنده قبر عباس و
حسن بن على ...است و برروى قبر آنان قبه با
نجار گوید ... :آن بقعه ،بسیار
شکوهى است .ابن ّ
بزرگ و بلند و قدیمى اســت ،دو در دارد که
یکى هر روز گشوده مى شود .مطرى گوید :آن
را خلیفه «ناصر احمد بن مستضیئى» ساخته
اســت .و قبر عباس و حسن بن على از زمین
باالتر و بزرگ و پوشیده از سنگ هایى است به
رنگ زرد که به بهترین شکل ،چسبانده و میخ
کارى شده و نمایى بس نیکو دارد)7(.
چنین اتفاق نظر و اجماع از سوى علماى اسالم
در طول قرن ها ،قوى ترین گواه بر جواز بنا بر
روى قبور شخصیت هاى اسالمى است که در
دل ها جایگاه و منزلتى دارند)8(.

احکام شرعی

بر فرزندان ،سر پرســتى خانواده ،حقّ حضانت ،عیوب موجب
حقوق زوجه و زوج
عده براى ازدواج بعدى،
فسخ نکاح ،نشوز ،لزوم سپرى شــدن ّ
پرسش  :وظایف و حقوق زوجه و زوج چیست؟
مرجعیــت و قضــاوت تبعیض تل ّقى مى گــردد ،و باید از میان
ّ
پاسخ  :زنــی که عقد دائم شده بنابر احتیاط نباید بدون اجازه برداشته شود .آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام
شــوهر از خانه بیرون رود یا کاری در خارج خانه انتخاب کند شرع مطابقت دارد؟
(خواه اجازه لفظی باشــد و یا از قرائن معلوم شود که او راضی
اســت) و نباید بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری پاسخ  :بى شک مســاوات کامل ،نــه تنها مخالف ضرورت فقه
نص صریح قرآن و
کند .همچنین بر شــوهر واجب است که غذا و لباس و منزل و شیعه ،بلکه مخالف ضرورت اسالم و برخالف ّ
لوازم دیگر را مطابق معمــول برای زن تهیه کند (حتی هزینه روایات متواتره است ،و هیچ یک از علماى اسالم ،نه در گذشته
طبیب و دارو و مانند آن) و اگر تهیه نکند بنابر احتیاط بدهکار و نه در حال ،اعتقاد به چنین مســاواتى نداشته اند .اصوال باید
ایــن معنى براى مجامــع جهانى تبیین گردد کــه ملّتها نمى
او خواهد بود ،خواه توانایی داشته باشد یا نه.
تواننــد با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند ،و چشــم و گوش
تنبیه بدنی زن و مرد
مقرراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته
بســته تسلیم ّ
قطعیت دارد .ممکن اســت در
پرســش  :آیا در اسالم تنبیه بدنی زن یا مرد وجود دارد و در اند ،و نه از نظر وجدان و منطق
ّ
صورت وجود در چه مواردی می باشد؟
بعضى از موارد جزئى ،گفتگویى در میان علماى اســام باشد،
پاسخ  :تنبیه ،تنها شامل زنی می شود که بدون عذر شرعی از ا ّما مســاوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.
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پرسش  :آیــا زن می تواند بدون اجازه شوهر به میزان خرجی
خود از اموال زوج بردارد؟

WWW.MAKAREM.IR

WWW.MAKAREM.IR

48

49

پاســخ  :اگر شــوهر هزینه های الزم را به طور متعارف می
پردازد این کار جائز نیســت .در غیــر این صورت می تواند هر
روز بــه انــدازه خرجی آن روز بدون اجــازه از مال او بردارد و
عدم مطابقت کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با شرع
احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و
پرســش  :از آنجا که برخى از موا ّد کنوانسیون مذکور از نظر اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند در موقعی
فقهى قابل نقد است ،مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
به مورد زیر بیان نمایید :براســاس ما ّده یک این معاهده ،باید
پاسخ به شبهاتی در رابطه با اختالف حقوق زن و مرد
جنسیت در
هرگونه تمایز ،اســتثنا و یا محدودیّت بر اســاس
ّ
زمینــه هاى سیاســى ،اقتصادى ،اجتماعــى ،فرهنگى ،مدنى ،پرســش  :در مورد تضییع حقوق زنان لطفا به ســواالت زیر
و یــا هر زمینه دیگر لغــو گردد .با توجه به ایــن ماده تفاوت پاســخ دهید 1ـ اجماعى است که طالق به دست مرد است ،و
ّ
ّ
زن و مرد در مواردى چون ،میزان پوشــش واجب بدن ،نظر و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طالق بدهد ،هر چند
موجهى نداشــته باشد طالق غیابى و بدون هیچ عذر
لمس بدن جنس مخالف ،دیه ،قصاص ،شــهادت ،ارث ،طالق ،هیچ عذر ّ
موجه ،آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشــد؟ 2ـ در بحث
ّ
تعدد همســران ،امامت جماعت ،لزوم تمکین جنســى ،والیت
ّ
عیــوب زوجین مى گویند« :اگر مرد بعــد از عقد بفهمد زنش
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انجام وظایف زناشــویی سرباز زند و هیچ وسیله دیگری درباره
او مفید واقع نشود که در این صورت باید مالیم و خفیف باشد
بطوری که نه موجب شکســتگی و نه مجروح شدن گردد و نه
باعــث کبودی .در غیــر موارد گفته شــده ،چنین کاری حرام
اســت .و مردان هم اگر تخلف کنند حاکم شرع همین طور آن
ها را تنبیه می کند.

حق زن در برداشتن خرجی خود از اموال زوج

کور یا شل اســت ،خوره یا برص دارد ،مى تواند عقد را فسخ
کنــد .ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شــوهرش یکى از این
عیوب را دارد حق فســخ ندارد باید بسوزد و بسازد ،آیا این کار
ظلم به حقوق زنان نمی باشــد؟ 3ـ مرد هر وقت تمایل داشته
باشــد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد ح ّتى اگر وســط
نماز باشد .ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد ،آن
هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست ،آیا این کار
ظلم به حقوق زنان نمی باشــد؟ 4ـ اگر مرد در شــب عروسى
همسرش را ترک کند و مسافرت برود ،و بعد از ده سال برگردد تعارض کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با قوانین اسالمی
در صورتى که نفقه داده باشد زن حق اعتراض نداردآیا این کار
توجه به مفاد کنوانســیون ،آیا موارد تعارض این
ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ چگونه مى توان با حفظ مبناى پرسش  :بــا ّ
معاهده بین المللى با احکام اســامى را به گونه اى ارزیابى مى
کالمى شیعه ،این قبیل احکام را پذیرفت؟
نماییــد که با حذف برخى موارد جزئــى آن ،به گونه اى که با
پاســخ  :بدون شک فقه شیعه بر اســاس ا ّدله اربعه بنا نهاده روح کنوانسیون ،یعنى رفع هرگونه تمایز ،منافات نداشته باشد
شــده ،که یکى از آنها دلیل عقل است .منتها عقل باید قطعى مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسالمى از میان برداشت
و جامــع جمیع جهات باشــد ،و در مثالهایى که ذکر کرده اید و به این معاهده پیوست؟
متعددى وجود دارد .مثال بند چهارم
فقهیه
ّ
ّ
متاسفانه اشتباهات ّ
حدى است که قابل
که نوشته اید« :اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند پاســخ  :تعارض مفاد این کنوانسیون ،به ّ
تطبیق بر قوانین اســامى نیســت .ولى در بعضى از موارد راه
و ده ســال برنگردد »...این مساله از نظر موازین فقهى درست
حلهایى وجود دارد .ا ّما به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود
نیســت .چنانچه زوجه در ُعسر و حرج بیفتد ،و لو بعد از شش
نیست .چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود
ماه بوده باشد ،ما اجازه طالق را مى دهیم .و تاکنون چه بسیار
با این گونــه امور از موضع انفعالى برخــورد نکنند ،و به جاى
زنانى که شوهرشــان آنها را رها کــرده ،و از طریق همین فتوا
خــود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى ،علماى بزرگ
آزادى خود را یافته اند .و در مورد بند س ّوم ،ا ّوال مرد نمى تواند
آنها گرد هم بنشینند ،و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین
در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل،
کنند ،و مــوارد اختالفى را به اجتهــاد مجتهدین واگذارند ،و
از زن تقاضــاى تمکین کند ،بلکه طبق عرف و عادت باید انجام
مقررات بیگانه را از
و
فرهنگها
کنندگان
تحمیل
همیشــه
براى
ّ
شــود .و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى
سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسالم مایوس سازند.
مهمى ایجاد
او خطر انحراف جنســى داشته باشد ،یا مشــکل ّ
کنترل موبایل زن بدون اجازه و رضایت او
کند ،هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود .و در بند د ّوم ،در
صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد ،یا شرط پرســش  :آیا مرد می تواند موبایل خانمش را ببیند یا چک
ٌ
مبنى علیه العقد ،بر ســامت بوده باشــد ،هر عیبى سبب حقّ کند؟ آیا موبایل حریم خصوصی افراد است؟
فسخ مى شود .باقى مى ماند بند ا ّول ،هم اکنون در بسیارى از
پاسخ  :جایــز نیست مگر در صورتی که ضرورت قطعیه داشته
جوامع بشــرى زن و مرد حق طالق را دارند ،و مى توانند بدون
باشد.
موجهى از هم جدا شــوند .اگر در مورد زن ظلم محسوب
عذر ّ
مى شــود ،در مورد مرد هم ظلم به شــمار مى آید .بنابراین
ظلم طرفین را در میان عقال باید پذیرا باشــید .از آن گذشته،
همــان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شــود ،مى
توجه به
تــوان جلوى طالقهاى هوس آلود را گرفت .به عالوه با ّ
متحمل خســارات زیادى مى شود
این که مرد به هنگام طالق
ّ
فرضى که شــما کرده اید یک فرض غیر واقعى اســت که مرد
بدون هیچ عذرى دســت به طالق بزند ،حتماً عذرى دارد الب ّته
آنچه در باال گفتیم اجمال مساله است.

