طلیعه سخن
پیروزی غرور انگیز جبهۀ مقاومت در برابر
داعش و شکســت و اضمحــال حامیان
تروریســم در منطقه امر مبارکی است که
باید از زوایــای مختلف مورد واکاوی قرار
گیرد.

بدیهی اســت ضرورت شکل گیری آینده
بر اســاس صبر ،بصیــرت و رویکردهای
معرفتی اجتناب ناپذیر اســت در غیر این
صورت آینــده تاریک با ابزار فتنه اندوزی
و بحران زایی قدرت های استکباری خود
را بر مــا تحمیل خواهد کــرد؛ از این رو
ضرورت فهم تئوریک جهان و ایجاد حلقه
های عظیم فکری و معرفتی و ارائۀ روش
شناسی وحدت در جهان بر مبنای آینده
نگری غیر قابل انکار است.

بازی های زبانی اینگونه است که«معنا در
بازیهای زبانی نقش ســازنده ای ندارد،

از ســوی دیگر باید با عنصر علوم انسانی
اسالمی به ســراغ جهان اسالم رفت؛ لذا
شایسته است در عصر پسا داعش  ،بسط
و گســترش عقالنیت سیاســی و تبیین
مردمساالری دینی و مردم محوری مورد
توجه قرار گیرد زیرا در نهایت به عقالنیت
عرفــی در چارچوب محبــت و همگرایی
امت اسالمی و نفی سکوالریسم و الئیسم
منتهی خواهد شد.
هم چنین تبییــن چارچوب فقهی امر به
معروف و نهی از منکر با رویکرد مقارن در
جوامع اسالمی بی تفاوتی نسبت به ارزش
های انسانی را بر نمی تابد و اینگونه اصل
ارتباطات دانشــی میان مذاهب اسالمی،
از هنجار شــکنی و رادیکالیسم اجتماعی
(جریانــات تکفیــری ) در امت اســامی
جلوگیری می کند.
به عبــارت دیگر تأکید بــر رویکرد های
مختلــف ارتباطات دانشــی و فقه میان
مذهبی ،افراط(هنجار شــکنی وهابیت) و
تفریط(ظلم پذیری) را ریشــه کن خواهد
کرد و شــکوه وحــدت امت اســامی را
دربرهۀ زمانی پســاداعش محقق خواهد
ساخت.
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در تبیین این مســأله بایــد گفت خوش
بینی بــدون عقالنیت در مواجهه با جهان
و بی اعتنایی به مقاومت در گام نخســت
در برابــر چالش های منطقــه ای و نیز
غفلــت از رویکردهای فکری در ارتباطات
میان فرهنگی بر محــور عزت ،حکمت و
مصلحت ،مجددا ً قدرت های شــیطانی را
در فتنه انگیــزی در منطقه جری خواهد
کرد؛به ویــژه آنکه باید دانســت واقعیت
تأکید بی حد و حصــر قدرت های غربی
بر اصل مذاکره با کشــورهای اسالمی به
ویژه پس از شکســت در سوریه و عراق،
در بســتر تئوری بازی های زبانی شکل
گرفته اســت که بیش از آنکه به واقعیت
بپیوندد در قالب شعار و ادعای رسانه ای
باقی خواهد ماند و صرفاً شــعار آن طرح
می شــود و در واقع و عمل هیچ اراده ای
برای رفــع چالش ها و رفع مشــکالت و
موانع امت اسالمی مشاهده نمی شود.

لــذا نباید بــه وعده و وعیدهــای قدرت
های غربی در فضای پســا داعش که خود
حامیان اصلی تروریسم به شمار می آیند
دل خــوش بود؛ زیرا اختــاف افکنی در
میان جوامع اســامی راهبــرد ثابت این
قدرت های شیطانی است.
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حقیقــت آن اســت که دســتاورد جبهۀ
مقاومــت به رهبــری ایــران در نبرد با
داعش که از عقبۀ شــدید حمایتی جریان
غربی عربی عبری برخوردار بود ،پیروزی
ارزشــمند در یک جنگ تمام عیار جهانی
به شــمار می آید؛ حال باید در چگونگی
تداوم اقتدار جریان مقاومت در فضای پسا
داعش اندیشید و به این مسألۀ راهبردی
رهنمون شــد که پس از پیروزی نظامی
بایــد در مقابله فکــری و علمی با جریان
های افراطــی و تکفیری موفق عمل کرد؛
زیــرا تداوم پیروزی ها و اســتمرار اقتدار
روز افزون جبهۀ مقاومــت مقوله ای نرم

آری مواجهــۀ جهانی نظــام های عدالت
طلبانــه با قدرت های اســتکباری به اوج
خود رسیده است و نظام اسالمی به عنوان
یک قدرت مهم در منطقه نقش کلیدی در
معادالت جهانی در فضای پسا داعش ایفا
می کند؛ با این تفاســیر ضرورت تسهیل
ورود نرم افزاری به جوامع اسالمی و دیگر
جوامع بشــری بر مدار وحدت غیر قابل
انکار است.
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اهمیــت حقیقی پیــروزی دولت و ملت
ســوریه و عراق بر داعــش و دیگر گروه
های تروریســتی تکفیری وقتــی نمایان
می شــود که بدانیم ریچارد هاس رئیس
شــورای روابط خارجی آمریــکا به مانند
دیگر سیاســتمداران کاخ ســفید ،تکرار
جنگ های مذهبــی در اروپای قرن ۱۷
میان پروتستانها وکاتولیک ها را این بار
در خاورمیانه و در قالب جنگ سی ساله!
میان اهل ســنت و شیعه ،نوید داده بود؛
توهمی عجیب که نشــان از عدم شناخت
افق های مشــترک فــراوان میان مذاهب
اســامی اســت  ،البته دیری نپایید که
ایــن توهم در کوتاه تریــن زمان در هم
شکســت و رنــگ باخت ؛ زیــرا در عمل
جریان مقاومت اعم از شــیعه و ســنی و
دیگر آحاد جامعه عراق و ســوریه ،نه در
قالب جنگ های مذهبی بلکه تحت عنوان
مبارزه با تروریســم با اتحاد و انســجام
کامل در مقابله با جریانات تکفیری که از
سوی غرب و متحدانش به شدت حمایت
می شــد موفق عمل کرده و این جرثومۀ
فساد را پس از 6سال به ورطۀ اضمحالل
و فروپاشی کشاند.

افزاری اســت و در کنار نوســازی سخت
افزاری عراق و ســوریه و دیگر کشورهای
اســامی هم چون یمن ،باید بر نوسازی
علمی و نظری بر مبنــای اصل راهبردی
وحدت امت اسالمی تأکید کرد.

قاعده ای است که هر بازی ارائه میکند.
یک بازی متن آن است که مؤلف خواسته
و پیش کشــیده ،بازی دیگر آن است که
مخاطبــی مطرح می کند ،بازی ســوم را
مخاطب ســوم پیش می کشــد که نیتی
فرضی را به مؤلف نســبت می دهد،از این
رو نــه بــازی مؤلف به معنا می رســد و
نــه بازی متن به معنا می رســد .نه بازی
مخاطــب ،و نه هیچ بازی دیگری  .از این
رو نبایــد آن معنا را جدی گرفت ،و نباید
به آن بســنده کرد .نباید آن را به راستی
معنا پنداشت زیرا زبانمان شفاف نیست..،
ما فقط میخواهیم و می توانیم با مفاهیم
و زبان بازی کنیم و معناها را بسازیم .اما
نباید آن ها را آن قدر جدی بگیریم».

پيام تسليت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي

پیام ها و بیانات

به سردار حاج قاسم سليماني
جناب ســردار سليماني ،سردار رشيد اسالم (دامت تاييداته) ،فقدان اسفناك والد مكرم
را به شما و تمام خانواده محترم و به همه عالقمندان و دوستان صميمانه تسليت عرض
مي كنم .به يقين به بركت خدمات برجســته فرزند برومندش به اســام و مســلمين و
مكتب اهل بيت (علیهم الســام) كه فراموش شدني نخواهد بود ،آن مرحوم روحي آرام
و شــاد خواهد داشت و از خداوند علو درجات او را مسئلت دارم و همچنين صبر جميل
و اجــر جزيل براي همه بازماندگان از درگاه خداوند تقاضا مي كنم.

وظایف سنگین ما در اربعین حسینی
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مثــا گرفتن هزینه های جانبی نامتعارف
برای برخــی از خدمات توجیه روشــنی
ندارد ،مسائل مربوط به بیمه ،هالل احمر،

ظاهرا ً ایران تاکنون آمادگی خود را برای
کاهش نرخ ویزا به صورت دوجانبه اعالم
کــرده ولی برادران عراقــی هنوز موافقت
نکرده اند.
همان گونه که بارهــا گفته ایم زوار عزیز
نیز باید این نکات را رعایت کنند :احترام
به قوانین کشــورعراق الزم اســت و هیچ
کس حق ندارد کــه به فکر خود راه دهد
که بــدون گذرنامه و ویزا بــه این زیارت
برود ،زیارت مســتحب اســت و بعضی از
کارها خالف شــرع می باشد و همچنین
رعایت نظم و انضباط الزم می باشد.

نبایــد نقش میزبانی مردم عــراق نادیده
گرفته شــود ،آنهــا در مهمــان نوازی و
کوشــش برای امنیت زوار سنگ تمام می
گذارند.
از مسائل مهم این است که مراسم اربعین
را سیاسی و جناحی نکنند و از شعارها و
عکس های متفرقــه بپردازند و به تبلیغ
این شــخص و آن شــخص نپردازند و در
مجموع کاری کنند که این مراسم باشکوه
و عظیم از هر نظر خالص باشد.
رعایت واجبــات مخصوصا نماز به موقع و
رعایــت حجاب بانوان نیز از اهم مســائل
است.
قبولی زیارات همــه عزیزان را از خداوند
متعال خواهانیم.

بيانيه حضرت آيتاهلل العظمى مكارم شيرازى

(مدظ ّله)
ّ

درباره زلزله غرب كشور

زمينلــرزهاى كه در غرب كشــور رخ داد و جمعى از هموطنان عزيز ما را
به كام مرگ فرو برد و يا مجروح ســاخت و خانههاى زيادى را ويران كرد
موجب تأســف شــديد گرديد .اميدواريم دولت و همه مســئولين هر چه
زودتــر به ترميــم خرابىها و نگهدارى آســيبديدگان و نجات مجروحان
خيرين و نيكوكاران نيز در اين راه كمك شايســته كنند تا
اقدام نمايند و ّ
از اين طريق مرهمى بر دلهاى مجروح اين عزيزان گذارده شود .در ضمن
مؤمنين مجاز هستند از يك سوم سهم مبارك امام (علیه السالم) براى اين
كار خداپســندانه استفاده نمايند و إنشــاءاهلل از بركات معنوى و الهى آن
برخوردار شــوند .و نسبت به خسارات جانى و مالى كشورهاى همسايه نيز
بسيار متأسفيم ،اميدواريم مسئولين محترم آن كشورها نيز حداكثر تالش
خود را براى جبران خســارتها و نجات مصدومين داشته باشند.
خداوندا! همه ما را از بالهاى زمينى و آســمانى محفوظ دار.
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با توجه به آثار خــوب فرهنگی و تربیتی
این مراســم مخصوصاً بر جوانان و اقشار
جامعه باید این برنامه تســهیل و تشویق
شود ،متأســفانه برخی از دســتگاه های
دولتی و نیمه دولتی گویا به این مراســم
به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند.

برادران عراقی نیز برای هزینۀ ویزا رقمی
را قــرار داده اند که برای گروهی بســیار
سنگین است .این نرخ برای توریست های
خارجی ممکن اســت مناسب و متعارف
باشــد ولی برای زائران امام حسین(علیه
السالم) شایسته نیست.
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اوالً از مهمان نوازی و مســاعدت دولت و
ملت عــراق در پذیرایی از میلیون ها زائر
خارجی تشــکر مــی کنیم .ثانیــاً توصیه
هایی به دولت خودمــان و دولت عراق و
مردم شریف کشــورمان برای بهبود این
مراسم عظیم داریم.

افزایش شــدید نرخ حمــل و نقل در این
ایام نیز جای اشکال است.

ان شــاءاهلل موکب های ایرانی به رقابت با
یکدیگر یا با موکب های عراقی نپردازند،
همــه به قصد قربت و برای خدا و خدمت
به زوار تالش کنند.
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زیــارت و راهپیمایی اربعیــن بزرگترین
تجمــع بشــری در یک مــکان در طول
تاریخ اســت و ســرمایۀ عظیمــی برای
پیروان مذهب اهل بیت (علیهم الســام)
و مســلمین جهان می باشــد که باید به
احسن وجه از آن استفاده کرد.

حق کارگــزاری ،هزینۀ پارکینگ و امثال
آن.

ســفر خواهران بدون همراهی محارم کار
خوبی نیست.

محدوده نفوذ احکام و نظرات ولی فقیه

بلیــغ  /آذر ماه 1396
WWW.MAKAREM.IR

6

مرحله اول کمــک های غیر نقدی معظم
له شامل پتو ،چادر و آب معدنی امروز در
قم بارگیری شده و به سمت مناطق زلزله
زده ارسال گردید.
مجمــوع کمک های تهیه شــده تا کنون
شامل  300عدد چادر 1000 ،تخته پتو و
 5تریلی آب معدنی می باشد.
در ضمن دفتر ایشــان واقع در شهرستان
کرمانشاه از ابتدای حادثه تا کنون در کنار

امیــد واریم همه برادران و خواهران عزیز
در این راه به سهم خود اقدام نمایند ،زیرا
که شــرایط جوی مناسب نیست و نیاز به
کمک رسانی بیشتر می باشد.
امیدواریم در آینده نزدیک فکر اساســی
برای بازسازی خانه های ویران شده بشود.
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اخیرا بحثی بین مومنین برخی کشــورها
مخصوصا هندوســتان و پاکستان مطرح
شده اســت مبنی بر اینکه حضرت عالی
محدوده نفوذ احــکام و نظرات ولی فقیه
را منحصر به ایران می دانید .خواهشمند
است جهت تنویر افکار عمومی نظر شریف
خود را ابالغ نمایید.

توجه داشته باشید آنچه در مورد محدوده
احکام و نظرات ولی فقیه نوشــته و گفته
ایــم چنین اســت که نظــرات ولی فقیه
تنها در مســایل مرتبط بــه امور داخلی
و قوانین کشــور ایران ،محدود به کشــور
ایران اســت .ولی آنچه مربــوط به احکام
و نظــرات مرجعیتی ولی فقیه می باشــد
شامل سراســر جهان است و تفاوتی بین
کشورها وجود ندارد و الزم است برادران
و خواهــران عزیز در هر جا که هســتند
ســعی کنند تفرقه و اختالف که نقشــه
مسلم دشمن اســت را از خود دور نموده
و بــه احکام و دســتورات ولی فقیه عمل
نمایند.

پیــش از این آیــت اهلل العظمــی مکارم
شــیرازی ضمن صــدور پیام تســلیت و
همدری با زلزله زدگان اجازه مصرف یک
سوم از ســهم امام (علیه السالم) را برای
کمک به زلزله زدگان صادر فرمودند.

7

سوال:

جواب:

در راســتای ضرورت کمــک همه جانبه
به آســیب دیدگان زلزلــه که یک وظیفه
همگانی اســت حضرت آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی اقدام به ارسال کمک های
غیر نقدی به آن عزیزان فرمودند.

مردم زلزله زده بوده و پیگیر مشــکالت و
نیازهای آنها می باشد.
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آنچه مربوط به احکام و نظرات مرجعیتی ولی فقیه می باشــد شامل سراسر جهان
است و تفاوتی بین کشورها وجود ندارد

ارسال مرحله اول کمک های غیر نقدی معظم له به
مناطق زلزله زده

دیدارها

رییس مؤسسه موضوعشناسی احکام فقهی

مسولین هالل احمر استان قم

درس اخالق معظم له در مدرسه امام کاظم علیه السالم
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محمد باقر نوبخت معاون رئیسجمهور و سخنگوی دولت

8

9

مسئولین برگزاری یادواره شهدای روحانی

مسئولین برگزاری کنگره امام هادی علیه السالم

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) ،امام حسن و امام رضا (علیهما السالم)

گزیده سخنان

وجود اختالف پیروزی های ملت عراق را از بین می برد
اگر اختالف در بین عراقی ها ایجاد شود این همه پیروزی هایی که پدید آمده از دست می رود ،در حال حاضر عراق در
شرایط خوبی قرار دارد و دشمنانش را بیرون کرده است ،تفاله ای از تروریست ها باقی مانده که آن را نیز بیرون می کند
و برخی که قصد تجزیه طلبی داشــتند شکســت خوردند و تمام شد؛ اگر ساز اختالف بزنند پیروزی ها از دست می رود.
مسلمانان مظلوم میانمار فراموش نشوند
یکی از دســتوراتی که در روایات زیادی به آن دستور داده شده ،حمایت از مظلوم است .ما باید حامی مظلوم باشیم ولو
غیر مســلمان در حالی که این ها برادر مسلمان ما هستند .تصاویری که مطبوعات از این ها منتشر می سازند نشان می
دهد که زن و بچه و پیر و جوان با چه فالکتی از موانع عبور می کنند تا خودشــان را به یک جای امن و امانی برســانند،
واقعا باعث ناراحتی است.
عدم شناخت موضوعات روز ،طالب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می کند.
هر کسی که فقه می خواند باید مقداری از موضوع شناسی را نیز فراگیرد چرا که شناخت موضوعات پیچیده شده است
و این یک ضرورت به شمار می رود.
ضرورت تبیین پیشگامی روحانیت در دفاع مقدس برای جامعه
اســام مســأله نظامی و فرهنگی را با هم گره زده است ،رمز پیروزی در جنگ تحمیلی نیز همین مسأله بوده که مسائل
فرهنگی با مســائل رزمی گره خوردند ،دســت ما از مسائل فرهنگی و مذهبی پر است و می توانیم روحیه افراد را تقویت
کنیم و در برابر دشــمن پیروز شــویم ،رمز پیروزی در جنگ های اســامی و دفاع مقدس پیوند فرهنگ و معنویت با
مسائل رزمی و نظامی بوده است.
مقابله با فساد در کشور نیازمند تصمیمی بنیادین است
دشــمنان و غربی ها ســوء نیت دارند و ما هیچگاه نباید به آن ها خوشبین باشیم بلکه همواره نسبت به رفتار دشمنان
باید با بدبینی رفتار کرد ،مســائل اخالقی ،اعتقادی ،سیاســی و اجتماعی مورد هجمه است که باید مقابله کرد.

فن آوری

نرم افزار اندروید پاسخگو
بلیــغ  /آذر ماه 1396
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امــا با توجه به آنکه روز بــه روز از تعداد

بســیار خرســندیم که اعــام کنیم هم
اکنون نرم افزار اندروید پاســخگو منتشر
شده اســت و کاربران می توانند آن را از
طریق بخش نرم افزارها دریافت کرده و از
آن بهره ببرند.

 -2امــکان ثبت نام در ســامانه از طریق
نرم افزار

 -5ذخیره ســوابق گفتگو در دســتگاه و
امکان به اشتراک گذاری آن با دیگران

 -3نگهداری نام کاربری به منظور تسهیل
استفاده از نرم افزار
 -4امکان مشاهده سوابق گفتگوی آنالین

 -6امــکان چــت آنالیــن همزمــان با
پاسخگویان شــرعی و اعتقادی و قابلیت
نوتیفیکیشن برای سهولت کاربری

13

در تمامی این سال ها کاربران این بخش
با اظهار لطفی که بــه خدمتگذاران خود
داشتند رضایت خود را از عملکرد آن ابراز
می نمودند که البتــه نواقصی در کار بود
که با تالش متخصصین همیشــه درصدد
رفع این نواقص بوده ایــم و الحمدهلل در
شرایط کنونی این سامانه در حالت آماده
به کار با کمترین مشــکالت فنی به ســر
می برد.

 -1ارائــه امکانات مورد نیــاز در محیط
گرافیکی با کاربری ســاده و آســان برای
مخاطبان
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از ســال ها پیش که بخش پاســخگویی
آنالین پایگاه اطالع رســانی دفتر حضرت
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله
العالــی آغاز بــه کار کرد ،همــواره مورد
توجه آن دسته از کسانی بود که به دنبال
سریعترین و بدون هزینه ترین راه ها برای
دسترسی به پاسخ سواالت خود بودند.

کاربران دســتگاههای خانگی کاســته و
به تعداد کاربران گوشــی های هوشــمند
افزوده می شود ،مرکز فن آوری اطالعات
پایگاه اطالع رســانی دفتر معظم له بر آن
شد که مانند سایر نرم افزار های تولیدی
در عرصــه اندرویــد ،نرم افــزار اندروید
پاسخگو را نیز تولید نماید که از این پس
کاربران بتوانند با سهولت و سرعت بیشتر
و همچنین هزینه کمتر ،ســواالت خود را
در طول روز از کارشناسان مسائل شرعی
پایگاه بپرســند و پاســخ خود را دریافت
کنند.

امکانات نرم افزار پاسخگو عبارتند از:

یادداشت

1

و جان آنها را به خواندن اشــعار حماسى
تشويق مى نمايد ،مرتبا آنان را به ياد خدا
مى اندازد و به آينده درخشان و فتوحات
بزرگ نويد مى دهد.

سبک زندگی نبوی
از منظر معظم له

بی شــک انبياء الهی بايــد در تمام برنامه
هاى زندگى اسوه و مقتداى مردم باشند ،و
مردم درس دين را در اعمال آنها بخوانند.
لذا زندگى پيشــوايان دينى سرتاسر بيانگر
اين مسأله است كه آنها در همه حال ،خود
الگوى زنده و اســوه حســنه اى هستند،و
هركــس کــه در زندگــى خود ،اســوه و
پيشــوايى می طلبد  ،سعى مى كند خود
را به آنها نزديك ســازد ،و پرتوى از صفات
پیامبران الهی را در درون جان خود ببيند.

بلیــغ  /آذر ماه 1396
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« اسوة»در اصل به معنى آن حالتى است
كه انســان به هنگام پيروى از ديگرى به
خود مى گيرد و بــه تعبير ديگرى همان
تاســى كردن و اقتدا نمودن است ،بنا بر
اين معنى مصدرى دارد ،نه معنى وصفى،
ول َّ
الل ِ أُ ْس َو ٌة
كان ل َ ُك ْم فِي َر ُس ِ
و جمله« ل َ َق ْد َ
َح َس َن ٌة» مفهومش اين است كه براى شما
در پيامبــر (صلی اهلل علیه و آله) تأســى
و پيروى خوبى اســت ،مى توانيد با اقتدا
كــردن به او خطوط خــود را اصالح و در
مسير«صراط مستقيم» قرار گيريد.

14

تعبير به «لقد» براى تأكيد اســت و ذكر
«كان» اشــاره به اين حقيقت اســت كه
هميشــه پيغمبر مقتداى مســلمين بوده
است.
جالب اينكه قرآن در آيه فوق اين اســوه
حسنه را مخصوص كســانى مى داند كه
داراى سه ويژگى هســتند ،اميد به َّ
الل و
اميد به روز قيامت دارند و خدا را بســيار
ياد مى كنند.
در حقيقت ايمان بــه مبدء و معاد انگيزه

آرى او بهترين مقتدا و اســوه مؤمنان در
همه ميدانها اســت؛آن حضــرت بهترين
الگو در تمام زندگى است ،روحيات عالى
او ،استقامت و شــكيبايى او ،هوشيارى و
درايت و اخالص و توجه به خدا و تســلط
او بر حوادث ،و زانو نزدن در برابر سختيها
و مشــكالت ،هر كدام مى توانــد الگو و
سرمشقى براى همه مسلمين باشد.
اين ناخداى بزرگ به هنگامى كه ســفينه
اش گرفتار سخت ترين طوفانها ،مى شود
كمترين ضعف و سســتى و دســتپاچگى
به خود راه نمى دهد ،او هم ناخدا اســت
هم لنگر مطمئن اين كشــتى ،هم چراغ
هدايت اســت ،و هم مايه آرامش و راحت
روح و جان سرنشينان.
همراه ديگر مؤمنان ،كلنگ به دســت مى
گيرد ،خندق مى كند ،با بيل جمع آورى
كــرده و با ظرف از خندق بيرون مى برد،
براى حفظ روحيه و خونسردى يارانش با
آنها مزاح مى كند ،و براى گرم كردن دل

يك نــگاه گذرا به زندگى پيامبر اســام،
بعد از بعثت ،نشــان مى دهد كه زندگى
پربارش به دو دوران متمايز تقســيم مى
شود:
 -1دوران م ّكــه (دوران آمادگــى و
سازندگى)
 -2دوران مدينــه (دوران عمــل و پياده
كردن برنامه ها)
همت پيامبر صلى
در دوران م ّكه ،تمــام ّ
متوجه آموزشهاى
اهلل عليه و آله و ســلم
ّ
عقيدتى و فكرى و فرهنگى بود تا دلهاى
تازه مســلمانان را از رسوبات شرك ً
كامل
شستشــو دهد ،و آنها را براى يك حركت
بزرگ به ســوى يك آئين الهى پيشــرو،
همراه با تشــكيل يك «حكومت انســانى
مقدمه اى
نيرومند و پر قدرت» به عنوان ّ
براى پيشبرد اهداف بزرگ رسالت ،آماده
سازد.
مسأله آموزش قرآن ،در ميان مسلمانان،
اهم ّيت داشــت كــه ح ّتى گاه
به قدرى ّ
مهريــه زنــان را آموزش قــرآن قرار مى
دادند كه هم عقيده بود ،و هم برنامه ،هم
آموزش و پرورش ،و هم نظام و تشكيالت
و طرح حكومت!
اختناق در ّ
مكه و آغاز هجرت
محيط م ّكه به خاطر نفوذ شــديد اشراف
قريــش ،و خفقان فوق العــاده اى كه از
متعصب بــر آن حاكم
ناحيــه مشــركان
ّ

مسجد پايگاه عبادت و حكومت
آن حضرت در بعد ســخت افزاری قبل از
هر كار به ساختن مســجد پرداخت زيرا
كانون همه اينها مســجد بود؛ و به تعبير
ديگر ،تمام تأسيســات ايــن حكومت در
مســجد خالصه مى شد .مسجد ،دانشگاه
بزرگ اسالم بود .مسجد ،مركز خود سازى
و تربيت نفوس مسلمين بود.
مســجد عالوه بــر اين كه كانــون اصلى
معنويّــت و پيوند با خــدا و تقويت روح
ايمان بود ،مركز ســازماندهى تشكيالت
اســامى ،در تمام زمينه ها محسوب مى
شد.
جالب اين كه برخــاف تمام دارالحكومه
هــا و كاخهاى زمامــداران آن زمان ،اين
پايگاه حكومتى «بى اندازه ســاده بود»؛
فقط يك چهار ديوارى بود كه ديوارهايش
به طول قامت يك انسان بود! با فرشى از
شنهاى نرم ،بدون سقف ،و بعدا ً كه سقف
و شبستان براى آن ساختند ،ستونهايش
از تنــه درخت نخل و پوشــش آن فقط
برگهــاى همان درخت بود ،و اين وضع تا
آخر عمر پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم
ادامه داشــت! اين يكى ديگر از طرحهاى
عجيــب مديريّت پيامبر اســام صلى اهلل
عليه و آله و سلم بود كه به امر الهى اجرا
شد و در تمام «جزيرة العرب» صدا كرد و
متوجه او ساخت.
قلوب مردم را
ّ
صلح گرایی در سیرۀ نبوی

از نظر اســام اصل و اســاس بر صلح ،و

خداوند مهربان در قــرآن مى فرمايد«:يا
الســلْ ِم كا َّف ًة
اي ُّ َهاالَّذيــن آ َم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا فِى ِّ
طان ان َّ ُه ل َ ُك ْم
ــي ِ
َو ال تَ َّت ِب ُعــوا ُخ ُطــواتِ الشَّ ْ
بين؛اى كســانى كــه ايمان آورده
َع ُد ٌّو ُم ٌ
ايــد! همگى در صلح و آشــتى در آييد و
از گامهاى شــيطان پيــروى نكنيد كه او
دشمن آشكار شماست.
طبق اين آيه شريفه ،صلح و آشتى برنامه
اصلى اسالم اســت .و جالب اين كه قرآن
مجيد كســانى كه از صلح و آشتى دورى
مــى كنند و آتش افــروزى مى نمايند ،و
طالب درگيرى و جنگ مى باشــند ،پيرو
شــيطان معر ّفى مى كنــد! يعنى صلح و
آشــتى كارى الهى و رحمانى ،و جنگ و
آتش افروزى و خشونت ،كارى شيطانى و
اهريمنى است.
در حقيقــت اســام مى خواهــد زمینه
درگيرى و خونريزى را از بين ببرد؛ اسالم
اج َن ْح ل َ َها َو
ِلسلْ ِم َف ْ
مى گويدَ «:و إ ِ ْن َج َن ُحوا ل َّ
تَ َو َّك ْل َعلَى َّ
الس ِ
ِيم؛ اگر
ــم ُ
يع ال ْ َعل ُ
الل ِ إِن َّ ُه ُه َو َّ
دشمنى دست به حمله زد و با توان باالى
نظامى شــما روبه رو شد ،و پرچم صلح را
برافراشــت ،و تقاضاى صلح و آشتى كرد،
شما نيز از د ِر صلح در آييد وبا آنها پيمان
صلح ببنديد».
خالصه ايــن كه ،بينش اســام در مورد
جنگ ،يك تف ّكر پيشــگيرانه است و اگر
مؤثّر نشــد و جنگ رخ داد ،از هر فرصت
مناسبى براى قطع جنگ بهره مى جويد.
بدين جهت ،اســام به ســربازانش اجازه
آغــاز هيچ جنگــى را نــداده ،و در تمام
جنگهاى اســامى گلوله ا ّول را دشــمن
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ايمان و توكل  ،اخالص و شجاعت ،نظم و
نظافت و زهد و تقــواي آن حضرت و ...به
كلى نمونه های بــی بدیلی از رویکردهای
تعليمى و تربيتى اســت کــه برنامه هاى
زندگى مــا را دگرگون خواهد کرد و نور و
روشنايى سراســر زندگى ما را فرا خواهد
گرفت.

لــذا اين نكته قابل توجه اســت كه قرآن
روى اسوه و سرمشق بودن پيغمبر اسالم
صلى اهلل عليه و آله و سلم تكيه مى كند؛
و به مردم توصيــه مى نمايد كه از برنامه
هاى عملى آن حضرت سرمشــق بگيرند،
ــول
ان ل َ ُك ْم فِى َر ُس ِ
لذا می خوانیم :ل َ َق ْد َك َ
َّ
اس َو ٌة َح َس َن ٌة؛ براى شما زندگى رسول
الل ِ ْ
خدا سرمشق نيكويى بود»،

در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا
اقتداى كامل و بى قيد و شــرط نسبت به
كسى بدون داشــتن مقام عصمت امكان
پذير است؛ پس اين دستور ،گواه روشنى
براين حقيقت اســت كــه او بايد معصوم
باشد ّ
وال ممكن نبود در همه چيز و براى
هر كس و در هر زمان و مكان سرمشــق
باشد.

نگاهى گذرا بــه زندگى پيامبر صلى
اهلل عليه و آله و سلم

پيامبر پس از ورود به «مدينه» قبل از هر
چيز به «تشكيل حكومت» پرداخت.
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البته زاهد مســلمان چــون انبيا و اولياى
الهى را الگو و اسوه خود مى داند ،طبيعى
است كه شــيوه زندگى آنها را مورد تأسى
قرار دهد؛ حال مســلم اســت که پيامبر
اسالم (صلی اهلل علیه و آله) اسوه و الگوئى
جامع براى يك زندگى كامل است؛ تاريخ
زندگــى پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله)
كه دوســت و دشــمن به آن معترفند نيز
گواه بر اين معنى است.

بی شک تحقق ســبک زندگی اسالمی از
طريق سرمشــق گرفتــن از رهبران الهى
چيزى اســت كه هم تحليل هاى منطقى
آن را تأييد مى كند و هم آيات قرآنى.

هجــرت پیامبر (صلــی اهلل علیه و آله) از
مکه به مدینه ســرآغاز تشــکیل حکومت
اسالمی

اســام آيين رحمــت و صلــح و صفا ،و
مخالف جنگ و خونريزى و خشونت است
اساساً اســام را به آن جهت اسالم گفته
اند كه حالت تســليم و صلح و صفا دارد.
و جهاد يك سپر دفاعى در برابر دشمنان
است نه براى تحميل عقيده.
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به تعبير ديگر ،در درون دل انســان جايى
براى اسوه ها و قهرمانها است؛ و به همين
دليل ،تمام ملّتهــاى جهان در تاريخ خود
متوســل
به قهرمانان واقعى ،و گاه پندارى
ّ
مى شوند ،و بخشى از فرهنگ و تاريخ خود
را بر اســاس وجود آنها بنــا مى كنند؛ در
مجالــس خود از آنها ســخن مى گويند و
آنها را مى ســتايند؛ و سعى مى كنند خود
روحيات به آنها نزديك
را از نظــر صفات و
ّ
سازند.

چرا پیامبر اســوه و الگوی جهانیان
است ؟

اين حركت اســت ،و ذكــر خداوند تداوم
بخش آن ،زيرا بدون شــك كســى كه از
چنين ايمانى قلبش سرشــار نباشد ،قادر
به قدم گذاشــتن در جاى قدمهاى پيامبر
نيســت و در ادامه اين راه نيز اگر پيوسته
ذكر خدا نكند و شياطين را از خود نراند،
قادر به ادامه تاسى و اقتدا نخواهد بود.

از توطئــه منافقــان بر حذر مــى دارد و
هوشــيارى الزم را بــه آنها مــى دهد.از
آرايش جنگى صحيــح و انتخاب بهترين
روشهاى نظامى لحظه اى غافل نمى ماند،
و در عين حال از راههــاى مختلف براى
ايجاد شــكاف در ميان صفوف دشمن از
پاى نمى نشيند.

بود ،بيش از آن آمادگى براى گســترش
اسالم نداشــت؛ و مى بايست طبق برنامه
ّ
منظمى ،مســلمانان تدريجاً به مدينه كه
محيط مساعدترى بود هجرت كنند آرى
«مدينه» ســ ّكوى بســيار مناسبى براى
پرش اسالم محسوب مى شد!

جنگ بر خالف اصل و يك اســتثنا است.
زيرا جنگ خســارات و ضايعــات جبران
ناپذيرى دارد ،كه آثار آن گاه تا صد سال
ادامه دارد.

شليك كرده است.
اینگونه اســت کــه از پيامبــر (صلی اهلل
علیه و آله) نقل شــده است که فرمود«:
اولوا النهى ..هم ...و يفشــون الســام فى
العالــم ...؛ اولوا النهى (صاحبان انديشــه
هاى مسئول) کسانی هستند که صلح در
جهان مى گسترانند .»...لذا داستان صلح
حديبيه بين پيامبــر صلى اهلل عليه و آله
و قريش و فرازهای متعدد از زندگانی آن
حضرت  ،بهترین موید این مدعاست.
ســبک زندگی نبوی درپرتو فرهنگ
ساده زیستی
در آمــوزه های نبوی ســاده زيســتى و
تجمالت از زندگى ،و عدم اســارت
حذف ّ
در چنــگال مال و مقام  ،تــوأم با زندگى
اجتماعى و جهاد و پيكار در مسير حركت
جامعــه به پيــش ،در تمــام زمينه هاى
معنوى و مادى مشاهده می شود.
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در این زمینه باید به کالم امام علی عليه
السالم استناد نمود که نسخه هاى عملى
ّ
بســيار مفيــدى از زندگــى پيامبر اكرم
صلّــى ّ
الل عليه و آلــه ارائه مى دهد ومى
فرمايد«:براى تو (اى دلباخته دنيا) كافى
است كه روش رسول خدا را كه درود حق
بــر او و خاندانش باد سرمشــق خود قرار
دهى و دليل و راهنماى خود در نكوهش
دنيا و عيب آن و رســوايى فراوان و بدى
هايش بشمارى»،
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الســام در
قابــل توجه اين كه امام عليه ّ
اين فراز ،پيامبر اكرم صلّى ّ
الل عليه و آله
را هم اسوه مى شمرد و هم دليل؛در واقع
ايــن دو تعبير هر دو به يــك نتيجه مى
رســد و آن پيروى كردن از آن پيشــواى
بزرگ و تطبيــق دادن زندگى خويش با
زندگى اوســت؛ ولى از نظــر معنا تفاوت
لطيفى با هم دارد.
اسوه  ،اشاره به اين مى كند كه ما زندگى
خــود را با زندگى پيامبــر اكرم صلّى ّ
الل
عليه و آله تطبيق دهيم؛ ولى دليل اشاره
به اين دارد كه او ما را به ســوى خود فرا
مى خواند.

الســام در ادامه اين سخن به
امام عليه ّ
ذكر دليــل مى پردازد و مــى فرمايد« :
إذ قبضــت عنه أطرافهــا ،و ّ
وطئت لغيره
أكنافهــا ،و فطــم عن رضاعهــا ،و زوي
عن زخارفه؛چه ايــن كه جوانب دنيا از او
(پيامبر صلّى ّ
الل عليه و آله) گرفته شــد
و براى ديگران آماده گشت( .او چيزى از
متاع دنيا در اختيار نداشت و دنيا پرستان
همه چيز داشــتند) او از پستان دنيا جدا
و از زخارف و زيبايى هايش بر كنار شــده
بود».
عبــارت «إذ قبضت عنه أطرافها» اشــاره
به اين اســت كه پيامبر صلّــى ّ
الل عليه
و آلــه حاكميــت و مالكيت و ســلطنت
همچون قيصرها و كسرى ها را بر شهرها
و كشــورها نداشــت و جمله «و فطم عن
رضاعها» اشــاره به اين است كه از چرب
و شــيرين و غذاهاى رنگارنگ بهره نمى
گرفــت و عبارت «و زوي عــن زخارفها»
ناظر به اين است كه او هرگز از كاخ ها و
مركب ها و لباس هاى پر زرق و برق بهره
نمى گرفت.

رسول گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله)
در زمانى مى زيست كه قيصرها و كسرى
ها در كاخ هاى افسانه اى در ناز و نعمت
و در ال به الى انواع زينت مى زيســتند؛
در جزيرة العرب بعضى ثروتمندان بزرگ
بودند كه امكانات فراوان داشــتند .حتى
در زمانى كــه به قدرت رســيد و غنايم
فراوان در اختيارش قــرار گرفت ،زندگى
بسيار ســاده و فقيرانه و زاهدانه داشت و
به آن زندگى افتخار مى كرد و می فرمود:
«الفقر فخری».
البته اين ســخن نه بدان معنا اســت كه
پيامبر اكرم صلّــى ّ
الل عليه و آله توان و
قدرت دســتيابى به اين امور را نداشــت؛
بلكــه او خود به چنيــن زندگى اى مايل
نبود؛ لذا در روايات آمده است كه فرشته
اى نزد پيامبر اكــرم صلّى ّ
الل عليه و آله
آمــد و كليــد خزائن زمين را در دســت
محمد هذه مفاتيح
داشت؛ عرض كرد« :يا ّ
خزائــن األرض يقول لك ربّك إفتح و خذ

منها ما شــئت من غير أن تنقص شــيئا
عندي؛ اى محمد! اين ها كليدهاى خزائن
زمين است .پروردگارت مى گويد :هر يك
را مى خواهى بگشــا و هر چه مى خواهى
از آن بردار؛ بــى آن كه چيزى از مقام تو
نزد من كاسته شود» .رسول خدا صلّى ّ
الل
«الدنيا دار من ال دار
عليه و آله فرمــودّ :
له و لها يجمع من ال عقل له؛ دنيا ســراى
كسى است كه از ســراى آخرت بى بهره
است و كسى براى دنيا جمع مى كند كه
عقل و خرد ندارد» .آن فرشته عرض كرد:
«ســوگند به خدايى كه تــو را به حق ،به
نب ّوت برانگيخته اســت ،من همين سخن
را از فرشته اى در آسمان چهارم هنگامى
كه كليدها به من سپرده شد ،شنيدم»،.
اینچنین اســت که در حاالت رسول اکرم
(صلــی اهلل علیــه و آله) مــى خوانيم :بر
روى خاك مى نشست و همچون بردگان
مى زيســت و زندگانيش همچون زندگى
ضعيف ترين افراد بود؛ گاه جز يك پيراهن
كه بر تن داشت لباس ديگرى نداشت كه
اگر دستور مى داد آن را بشويند پيراهنى
كه در تن كند و به مســجد بيايد در خانه
او نبــود؛ حتى بر دختــرش فاطمه زهرا
الســام خرده گرفت كه چرا پرده
عليها ّ
جديدى بــر درب خانه افكنــده و زينت
االت مختصــرى از نقره نه از طال بر خود
پوشيده است.
خانــواده گرایی؛ اصــل بنیادین در
سبک زندگی نبوی
اهميت نظام خانواده در اســام به گونه
ای اســت که آيات قرآن ،كه در حقيقت
قانون اساســى اســام اســت براى نظام
خانــواده و حفظ حقوق زنــان و فرزندان
اهمیتی ویژه قائل است.لذا یکی ازویژگی
هــای بارز پیامبر اکــرم (صلی اهلل علیه و
ــديد ُة َعلى َح َرم ِ
غير ُة الشَّ
ِك ؛
َ
آله) نیز «ال ْ َ
غيرت شديد نسبت به خانواده »است.
جالب اين اســت که ضــرورت ازدواج و
تشــكيل خانواده مخصوصاً به ســاختن
يك بنا تشبيه شــده آنهم بنائى محبوب
نــزد خدا چنان كه در حديثى از رســول

خدا صلــى اهلل عليه و آله مى خوانيم«:ما
ــب الى َّ
الل م َِن
االســا ِم َ
اح ُّ
بُن َِى بَنا ٌء فِى ْ
ال َّت ْز ِوي ِج؛بنائى در اسالم نزد خدا محبوبتر
از تزويج نيست».

آری اهمیت حصول سعادت و کمال برای
خانواده در سیرۀ نبوی به گونه ای است که
وقتی يكــى از ياران پيامبر صلى اهلل عليه
و آله ســؤال كرد :چگونه خانواده خود را
از آتش دوزخ حفظ كنيم؟فرمود«:ت َْأ ُم ُر ُه ْم
الل َو تَ ْنها ُه ُم َع َّمــا ن َها ُه ْم َّ ُ
ب ِمــا ا َم َر َّ ُ
ان
الل ْ
ان َع َص ْو َ
اطا ُع َ
ك
وك ُك ْن َت َق ْ
ــد َو َقي َت ُه ْمَ ،و ْ
ــت َق ْد َقضَ ْي َت مــا َعلَ ْي َ
ك؛آنها را امر به
ُك ْن َ
معروف و نهى از منكر كن ،اگر از تو پذيرا
شــوند ،آنها را از آتش دوزخ حفظ كرده
اى و اگــر نپذيرند ،وظيفــه خود را انجام
داده اى!»،

اين روايت براى جوانانى كه در انديشــه
تشكيل خانواده هســتند ،پيامى روشن و
توصيه اى مهــم در بردارد.پيامبر گرامى
اســام صلى اهلل عليه و آله ســفارش مى
كند ،در انتخاب همســر تنهــا به زيبايى
ظاهرى نينديشــيم ،بلكه بــه خانواده و
توجه كنيم؛ زيرا
محيط پرورشــى اش نيز ّ
مدتــى كوتاه ،ارضا
زيبايى ظاهرى براى ّ
كننده و يك «ارزش» است .لیکن پس از
دوران كوتاه ا ّو ّليه ازدواج ،معيارهاى اصلى
زندگى خانوادگى؛ يعنى تربيت ،فرهنگ،
انديشه و ارزشهاى كسب شده در خانه و
خانواده اســت كه مطرح مى شود و خود
را مى نماياند و اگر خداى ناكرده ،همسر
زيبا ،ســيرت و خوى و منش زيبا نداشته
مقــدس خانه بــه جه ّنمى
باشــد محيط
ّ
مبدل مى شود.
طاقت فرسا ّ

از این جهت رویکــرد پیامبر اکرم (صلی
اهلل علیه و آله) در خانواده گرایی نشــان
می دهد براى دور داشتن خانواده از آتش
دوزخ بايد از هر وســيله اســتفاده كرد و
از تمام جنبه هــاى عملى ،روانى و قولى
كمك گرفت.

اهمیت به تشــکیل خانواده دینی ما را به
حقیقت حديث معــروف پيامبر صلّى ّ
الل
عليه و الــه رهنمون می ســازد،آنجا كه
مى فرمايد« :از گياهان ســر سبزى كه بر
مزبله ها مى رويد بپرهيزيد! عرض كردند:
اى پيامبــر! منظور شــما از اين گياهان
چيســت؟ فرمود :زن زيبائى است كه در
خانواده آلوده اى پرورش يافته».

از ســوی دیگر اســام توصيــه مى كند
كه همه مســلمانان به عنوان يك برنامه
اخالق اســامى با همه اعضــاء خانواده
خود و كســانى كه در زير دست آنها قرار
دارند ،حتى االمكان مساوات را رعايت
كننــد ،و در محيط خانــواده و در
برابر زيردســتان هيچگونه فضيلت
و امتيازى براى خود قائل نشوند.
اینگونه است که رسول
اکرم (صلی اهلل علیه
و آله)

فرمود«:ال يجوز للرجل ان يخص نفســه
بشــى ء من الماكــول دون عياله؛ براى
انســان سزاوار نيســت كه در خانه غذاى
اختصاصــى داشــته باشــد ،و از چيزى
بخورد كه خانواده او نمى خورد»،.
سخن آخر
امــروز بر همه مســلمانان ،مخصوصا
جوانان بــا ايمــان و پرجوش فرض
اســت كه ســيره زندگانــی پيامبر
اســام (صلی اهلل علیه و آله) را مو
به مو بخوانند و به خاطر بســپارند
و او را در همه چيز قدوه و اســوه
خود ســازند ،كه مهمترين وسيله
ســعادت و كليد فتــح و پيروزى
همين است

یادداشت

2

ارتباطات میان فرهنگی در سیرۀ رضوی
از منظر معظم له

دنيــاى امــروز دنياى ارتباطات اســت؛
ارتباطــات از جملــه مفاهيمــى كه در
اين جهــان در محدوده زندگى انســانها
حكمفرمــا اســت ودر زندگــى اين دنيا
غالبا كارگشا اســت و گاهى خود نظامى
را تشــكيل مى دهد كه بر ساير نظامات
جامعه حاكم مى گردد.

البتــه پيامبرانى كه بــراى هدايت عموم
اعزام مى شده اند ،از آن جا كه در وهله
ا ّول با قوم خود ،ســر و كار داشتند ،بايد
كتــاب آســمانى آنها به زبــان قوم آنان
باشد؛ سپس بايد از طرق مختلف معارف
و برنامه هاى خود را در ميان ساير اقوام
و ملل منتشر سازند.

ضرورت و اهمیــت ارتباطات میان
فرهنگی از نگاه اسالم

امروز دانشــمندان هر كشــور سعى مى
كنند كتاب هاى خــود را به زبان مردم
همان كشور بنويسند ،با آن كه محتويات
كتابشان به هيچ وجه اختصاصى به مردم
محيط آنها ندارد.
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اين هم روشــن است که اگر ارتباطات به
كنــدى صورت گيرد ممکن نیســت يك
حكومت به وضع همه جهان رســيدگى
كنــد؛ بــه راســتی چگونه مى تــوان با
وسائلى كه فرســتادن يك پيام با آن به
نقاط دور افتاده جهان يك يا چند ســال

مهم امامــت و واليت،
يكى از وظايــف ّ
پاســدارى از قرآن و خزائن علوم پيامبر
صلــى اهلل عليــه و آله و ســلم و انتقال
صحيح آن در ميان ا ّمت اســامى است.
در این میان مسافرات و حتی مهاجرت از
جمله مولفه هایی اســت که مى تواند به
نشــر فرهنگ اسالمى كمك كند؛ و براى
آگاهى عموم مفيد و موثّر باشد؛ و وسيله
خوبى بــراى مبادله اطالعــات و انتقال
معلومات و مبارزه با تهاجم فرهنگ هاى
بيگانه اســت .با این تفاسیر مهارت های
ارتباطی امام رضا(علیه السالم) در طول
سفر از مدینه به خراسان مناسب به نظر
مى رسد:
مناظره با پیروان مکاتب مختلف در
بصره؛شکوه هم شناسی فرهنگی در
سیرۀ رضوی
امام عليه الســام در طول سفر از مدینه
تا مرو ،روح آزادمنشــى اسالم و گشاده

مــى دانيم بصره دروازه عــراق و در آن
زمان يكى از دروازه هاى مهم اسالم بود.
بعد از گســترش اسالم ،راه يابى بسيارى
از مكتب هــا و مذاهب مختلف به كانون
ً
اصول بندرگاه
اسالم از دروازه بصره بود.
هاى مهم در طول تاريخ ،هميشــه محل
انتقــال فرهنگ ها اعم از زشــت و زيبا
بوده اند ،همانند بندرگاه اســكندريه در
مصــر و آتــن در يونان و اســتانبول در
تركيه.
طبق روايت مشــروحى كه قطب راوندى
در كتــاب الخرائــج آورده ،هنگامى كه
آتش فتنــه در بصره بــاال گرفت و فرق
مختلــف و مكتب هــاى گوناگون آن جا
را پايــگاه فعاليت خود قــرار دادند ،امام
على بن موســى الرضا عليه السالم براى
خاموش كردن آتش فتنه با اســتفاده از
يــك فرصت كوتاه به بصره آمد و با اقوام
و گروه هاى مختلف بــه بحث و گفت و
گو نشست و از همه آن ها دعوت فرمود
كه در مجلســى حضــور يابند ،از علماى
بزرگ مسيحى گرفته تا علماى يهودى و
كسان ديگر .سپس فصول مختلف انجيل
و بشــاراتى را كه درباره پيامبران اسالم

زبــان دانی امام رضا علیه الســام
؛ بهترین الگــو در ارتباطات میان
فر هنگی
اســام دارای دو ویژگــی بســیار مهم
جهانی بودن و جاودانگی اســت .جهانی
از نظــر مکان ،تابع جایی خاص نیســت
و جاودانی از نظر زمــان که تا آخر دنیا
برقرار است؛ لیکن این دو مولفه؛ لوازمی
دارد .و یکــی از لوازم آن دانســتن زبان
های مختلف اســت .دانســتن زبان های
مختلــف یکــی از مهمتریــن ضروریات
تبلیغ دین اســت؛ به نحوی که اسالم در
ســالهای ابتدایی تبلیغ جهانی خود ،در
کشورهایی نفوذ کرد و آنها را تحت تاثیر
قرارداد.
بهترین وسیله پیشرفت دین ،استفاده از
منطق اســام اســت ،این منطق با زبان
دانی می توان منطق اسالم را برای مردم

در این میان مهارت زبانی امام رضا عليه
الســام در تعامالت میان فرهنگی ثابت
كرد كه يك پيشواى بزرگ اسالمى بايد
از تمام مكتب ها آگاه باشد و بايد بتواند
بــا منطق خود آن ها ،بر آن ها غلبه كند
و به زبان هاى زنده دنيا مسلط باشد.
«لسان قوم»؛ ســیره امام رضا(علیه
السالم) در مناظرات میان دینی
بدیهی اســت دعوت پيامبران بر مبنای
تئوری «لســان قــوم» از طريق تبيين و
روشنگرى و تعليم و تربيت با همان زبان
معمولى و رايج صورت مى گرفته اســت،
نــه از طريق يك اثر مرموز و ناشــناخته
در قلبها .لذا بایــد با زبان هر قوم با آنها
سخن گفت.
حــال مناظرات امام رضا(علیه الســام)
را بایــد به عنوان نماد کامــل ارتباطات
میــان فرهنگی بر مبنای «لســان قوم»
دانســت.لذا رویکرد میــان فرهنگی امام
عليه الســام بــه مباحثى اســت كه در
حوزه زندگى آن حضرت در مدينه كمتر
مطرح بود و يا ً
اصل ســابقه نداشــت ،ا ّما
دانش سرشار خدادادى امام عليه السالم
چنان بود كــه گويى همه عمــر به اين
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در ایــن میان وحدت لســان پيامبران و
كتب آسمانى آنها با زبان نخستين قومى
است كه به ســوى آنها مبعوث شده اند.
لــذا خداوند در قرآن مــى فرمايدَ « :و ما
ِسان َق ْو ِمهِ؛ و ما
أَ ْر َسلْنا م ِْن َر ُس ٍ
ــول إ ِ َّل بِل ِ
هيچ پيامبرى را نفرســتاديم مگر به زبان
قوم خودش».

به عبارت روشنتر آيه باال مى گويد كتاب
هر پيامبرى را به زبان قوم او فرســتاديم
نه اين كه نبــ ّوت و رهبرى او مخصوص
به همان ا ّمت بوده اســت و اين كه زبان
يك پيامبر و يا كتاب او به زبان قوم وى
بوده ،هرگز گواه بر اختصاص نب ّوت او به
قومش نيســت؛ بلكه بايد از طرق ديگر،
خصوصى و يا عمومى بودن آيين او را به
دست آورد.

ارتباطات میــان فرهنگی امام رضا
(علیه السالم) از مدینه تا مرو

لــذا نه تنها كاخ مأمــون به بركت وجود
امام عليه السالم كانون بحث و مناظرات
علمى شد و به وسيله امام على بن موسى
الرضا عليه السالم نور آفتاب اسالم از آن
جا به نقاط دور دســت تابيــد ،بلكه در
بصره نيز يك بار چنيــن ماجرايى انفاق
افتاد.

اهتمــام به زبان دانــی در علم گرایی در
اســام به گونه ای اســت كه به موازات
پيشــرفت هــاى سياســى و عقيدتى در
كشورهاى مختلف جهان ،دانش هاى آن
كشور به محيط جامعه اسالمى راه يافت
و كتــب علمى ديگران ،از يونان گرفته تا
مصــر و از هند تا ايــران و روم ،به زبان
تازى كه زبان اســامى بود ،ترجمه شد.
علماى اســامى كه فروغ انديشه خود را
از مشــعل قرآن كرفته بودند ،دانش هاى
ديگران را مورد نقد و بررسى قرار دادند
و ابتــكارات و ابداعات جديد و فراوانى بر
آن افزودند وصبغه اســامى آن را روشن
ساختند.
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از دیدگاه اســام گــردآورى تمام مردم
جهان در زير يك پرچم ،كوتاه ســاختن
دســت زورمندان و قلدران در همه جا،
حد
گســتردن تعليم و تربيت در آخرين ّ
امكان در همه ســطوح ،تفهيم كامل اين
مسأله كه اختالف زبان ،و نژاد ،و منطقه
جغرافيايــى و مانند آنهــا ،دليل بر اين
نيســت كه مردم جهــان نتوانند همانند
برادران ،در يك خانــواده زندگى كنند؛
و در صلــح و برادرى و عدالت زيســت
نمايند.

از آن جا كه پيامبر اســام صلى اهلل عليه
و آله از ميان يك ا ّمت عربى برخاســته و
در مرحله نخســت ،ســر و كار او با اقوام
و ملــل عرب بوده از اين نظر كتاب او به
يكــى از زبان هاى زنده و وســيع جهان
(زبــان عربى) بــوده اســت ،در صورتى
كــه قوانين و احــكام او مربوط به عموم
جهانيان است.

از این رو فراهم ســاختن يك سیاســت
و اقتصاد ســالم براى همه انســانها ،نياز
به رشــد فرهنگى دارد؛مقوله ای حیاتی
که بتواند پيوند سريع و نزديك و دائمى
ميان تمــام نقاط جهان بر قرار ســازد.
حال اســام فــوق نژاد و زبان اســت و
تمام جهــان را ،وطن خود مــى داند و
عربى بودن قرآن كه سرچشــمه آن عدم
وجود يك زبان بين المللى اســت دليل
بر نــژادى بودن اســام نخواهد بود .در
نتیجه این فراز قرآنی نشانۀ راهبردی در
اصالت فرهنگ ها و مبین ضرورت انتقال
و ارتباطات میان فرهنگی است.

آن حضرت در فــرازی فرمود؛بدانيد امام
محمد صلى اهلل عليه و آله و ّ
ســلم
بعد از ّ
فقط كســى اســت كه برنامه هاى او را
تداوم بخشــد ،و مقام امامــت تنها براى
كســى زيبنده اســت كه با تمام امت ها
و پيروان مذاهــب مختلف با كتاب خود
آن ها گفــت وگو كند .مســيحيان را با
انجيل ،يهوديان را با تورات ،و مسلمانان
را بــا قرآن قانع ســازد و عالم به جميع
لغت باشد و با هر قومى با زبان خودشان
ســخن گويد و عالوه بر همــه اين ها ،با
تقوا و از هر عيب و نقصى پاك باشد .هم
چنين عدالت پيشــه ،بــا انصاف ،حكيم،
مهربــان ،باگذشــت ،پرمحبت ،راســت
گو ،مشــفق ،نيكوكار ،امين ،درست كار
و مدبّر باشــد .به اين ترتيــب ،امام عليه
الســام حجت را بر اهل بصره تمام كرد
و رســالت خود را در پاسدارى از حريم
اسالم انجام داد و اینگونه ارتباطات میان
فرهنگی را از طریق هم شناسی فرهنگی
به بهتریــن نحو ممکن بــه منصۀ ظهور
رساند.
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بدیهی است هنگامى كه اسالم گسترش
پيدا كرد ؛ ارتباطات تدريجاً بر قرار شــد
و ارتقا یافت بدین نحو که در اثر فعاليت
های رسول گرامی اسالم ،ائمۀ معصومین
و علمای اســامی و فراهم شدن وسايل
نشر كتب و ســهولت ارتباطات و عوامل
ديگر ،چشــم و گوشها باز و پرده از روى
بسيار از كارها برداشته شد.

وقت الزم دارد دنيا را اداره كرد؟

رويى و وســعت نظر در بحث و اطالع از
عقاید مخاطب را به همگان نشــان داد و
ثابت كرد كه بر خــاف گفته بدخواهان
و دروغ پردازان ،اســام با زور و سرنيزه
و شمشــير به مردم جهان تحميل نشده
اســت و يك پيشــواى بزرگ اسالمى به
مخالفان خود اجازه مى دهد كه هرگونه
ايــراد و اشــكالى دارند ،بــدون ترس و
واهمه مطرح ســازند ،هــر چند بر محور
نفى اســام و حتى نفى توحيد و الوهيت
دور بزند.

عليه السالم در آن آمده ،تا بشارات اسفار
مختلف تورات و زبور همه را برشمرد.

جهــان تبیین کرد ؛ امــروزه زبان دانی
جزء واضحات و واجبات اســت و دانستن
زبان های دیگر بایــد تبدیل به فرهنگ
شود .

بحث ها اشتغال داشته است.
کالم نورانی امام عليه السالم خود مبین
این مدعاست آنجا که فرمودند«:هنگامى
كه استدالالت مرا در برابر اهل تورات به
توراتشان بشــنود ،و در برابر اهل انجيل
به انجيلشــان ،و در مقابــل اهل زبور به
زبورشــان ،و در مقابــل صابئين به زبان
عبريشــان ،و در برابر هيربــدان به زبان
فارسيشــان ،و در برابر اهل روم به زبان
رومــى ،و در برابر پيــروان مكتب هاى
مختلــف به لغاتشــان .آرى ،هنگامى كه
دليل هر گروهى را جداگانه ابطال كردم،
به طــورى كه مذهب خود را رها كنند و
قول مرا بپذيرنــد ،آن گاه مأمون خواهد
دانست مقامى را كه او درصدد آن است،
مستحق نيست .آن وقت پشيمان خواهد
شــد و هيچ پناه و قوه اى جز به خداوند
متعال عظيم نيست».
ســخن آخر« :شــناخت جغرافیای
مذهبــی؛ رکن بنیادین در ســیرۀ
ارتباطی امام رضا (علیه السالم)»
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در خاتمــه باید گفت درس ها و الهاماتى
كه از سیرۀ ارتباطی امام على بن موسى
الرضا عليه الســام مى توان گرفت این
اســت که در ميــان علماى اســام بايد
كسانى باشــند كه با زبان هاى زنده دنيا
آشنايى داشته باشند و بتوانند به هنگام
لــزوم ،بدون وســاطت مترجمان كه گاه
بر اثر ناآگاهــى و گاه براى اعمال غرض
شــخصى ،مســائل را تحريف مى كنند،
با اهــل زبان هاى ديگر ســخن بگويند.
از اين جــا ضرورت تدريــس زبان هاى
خارجى در كنار دروس حوزه هاى علميه
احساس مى شود.
هم چنین علماى اســام بايد از وسايل
ارتبــاط جمعى موجود در جهان حداكثر
بهره گيرى را داشــته باشــند و صداى
اســام و تعليمات قرآن را به گوش همه
جهانيان برسانند.
باید به ادبیات کشــورهای مختلف آشنا
شــد و این ادبیات غیر از زبان است ،زیرا
آموزش زبان در حوزه نیازمند آشــنایی

طالب بــا ادیان مختلــف ،ادبیات ملل و
تاریــخ و جغرافیایــی مســلمانان و فرق
اسالمی است؛ باید یک جغرفیای مذهبی
داشــته باشــیم تا همــه ابعــاد مختلف
کشــورها در آن بیاید وآگاهی به مذاهب
و ادبیــات فرهنگی کشــورهای مختلف
بسیار مهم است.

پرونده ویژه

1

راهکارها و راهبردهای «استکبار ستیزی»
از منظر معظم له

بی تردید اســتکبار سرچشمه بدبختيهاى
انســانيت رخ
بزرگى اســت كه در جهان
ّ
داد .صفت رذيله اســتكبار سبب شد كه
برخی قدرت های غربی خود را قوى ترين
موجود جهان بدانند و ح ّتى قدرت خدا را
فرامــوش كنند و ميان خــود و حقّ مانع
بزرگى ايجاد كنند.
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استكبار و غرور هميشه يكى از موانع مهم
راه حــق بوده و ثمره شــوم آن  ،در تمام
طول تاريخ بشر در زندگى افراد بى ايمان
و قدرت های زورگو قابل مشاهده است.
زیرا هرگاه حجاب اســتكبار بر چشم دل
انســان بيفتد ،حــق در نظــر او باطل و
باطــل حق جلوه مى كند .اینگونه اســت
که «استكبار» ســبب «كفر و بى ايمانى
و لجاجت و انعطاف ناپذيرى در برابر حق
» است.
واژه «متكبر» نیز هر چند به تمام كسانى
كه خــود بزرگ بين هســتند اطالق مى

بــا این تفاســیر تولى و تبرى نســبت به
دوستان خدا و دشمنان حق الزم است؛ در
واقع ،قطع عالقه و پيوند با دشــمنان حق
و جهاد و مبارزه با قدرت های استکباری
و اقتداء به نيكان و پاكان و اولياء َّ
الل و در
ْض فِى َّ
«ح ّب فِى َّ
الل ِ َو بُغ ّ
الل ِ؛
يك جملــه ُ
دوســتى براى خدا و دشمنى براى خدا»،
يكى از اصول اساسى اسالم است.
اهم ّيت به خاطر آثار مثبتى
بى شك اين ّ
اســت كه پيوند دوســتى بــا اولياء َّ
الل و
دوســتان خدا ،و بيزارى از دشمنان حق ،
دارد؛ ايــن آثار مثبت هم در قدرت ايمان
ظاهر مى شود و هم در تهذيب اخالق ،و
هم در پاكى اعمال و تقوا.
از ســوی دیگر شاهدیم دشــمنان حق با

جهاد علمی؛ مهمتریــن راهبرد در
استکبار ستیزی
«علم مايه حيات اســام و ســتون ايمان
اســت!» اســام و ايمان بدون علم ،مرده
اى بيش نيســت ،زيرا اسالم بدون علم را
هر لحظه كه دشــمن اراده كند ،مى تواند
از دست چنين شــخصى بگيرد ،زيرا تنها
اسلحه اى كه مى تواند اين گوهر گرانبها
يعنى اســام را حفظ كند ،علم اســت و
او از ابتدا خلع ســاح شده ،و لذا گرفتن
اسالم و ايمان او بسيار راحت است ،چنان
كه گرفتن يك جواهر از درون مشت يك
مرده چنين است!
در اينجا گسترش علم بر گسترش نيروى
جسمانى ،مقدم داشــته شده ،زيرا شرط
اول علم و آگاهى اســت.و بــا «دانايى و
توانايى» و «علــم و قدرت» عليرغم ميل
باطنــی قدرت هــای غربی مــی توان بر
دشمنان نظام اسالمی پيروز شد.
به ویژه انکه بايد مراقب دام هاى دشــمن
در اين زمينه بود؛ دشــمن با انواع حيله
ها ســعى مى كند جوامع اســامى را به
وابســتگى و فقر علمی بكشاند و از طريق

از ایــن رو می گوئیم هــر علمى كه رافع
نياز مردم باشد و براى فرد و جامعه مفيد
باشــد ،تحت علم نافع است .بنابراين علم
پزشكى ،كشــاورزى و صنعت و نیز دانش
های بنیادین و فن آوری هســته ای  ،در
كنار علــم توحيد  ،فقه و اخالق علم نافع
اســت و عدم فراگیری اين علوم مستلزم
وابســتگى اقتصادى و علمــی و باالخره
وابستگى سياســى اســت ،به ویژه آنکه
اســتكبار جهانى ابتــدا تكنولوژى خود را
مى فرستد و ســپس تكنسين و مستشار
روانــه كرده و بــه دنبــال آن فرهنگ و
سيستم سياســتگذارى را وارد مى كنند
در ايــن صورت چنان مســلط بــر منابع
اقتصادى و فرهنگــى جوامع ضعيف مى
شــود كه اگر مخالفت در بُعد سياســى با
آنها شود با دســت خود به گلوى صنعت
آن كشور فشــار مى آورد و ديگر وسائل
مورد نياز آن كشــور را قطــع و بايكوت
اقتصادى مى نمايد.
لذا بايد در راســتای استقالل علمی نظام
اسالمى کوشید كه اين مى تواند پشتوانه
اســتقالل سياســى نظام باشــد .چقدر
نازيباســت ملّتى اين چنين ،و آئينى آن
چنــان ،که در ميدان علــم و دانش عقب
بمانند و نيازمند ديگران و حتى وابســته
به آنها شوند.

توجه به مســائل دنياى جديد و مســائل
ّ
تازه اى كه در تبــادل فرهنگها و برخورد
تمدن جديد غرب به
فرهنگ اســامى با ّ
وجود آمد از جمله مهمترین مســائل در
مبارزه با اســتکبار به شمار می آید.حال
آنکه بعضــى خيال مى كننــد كه جهاد
فقط با جان اســت در حالــى كه جهاد با
تهاجمات فرهنگى دشمن از مصاديق بارز
جهاد است.
قدرت های غربی مى خواهند به هر قيمتى
شده ،فرهنگ خودشــان را بر ما تحميل
كنند .بــه عنوان نمونه آنچــه كه آنها به
زنان داده اند ،فقط آزادى جنسى است و
اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زده
اند ،چه داعى دارد كه ما به خواســته آنها
تن دهيم و فقط همين نخواهد بود ،چون
وقتــى ما «الف» را گفتيم تا آخ ِر «ياء» را
از ما مى خواهند.لذا سيل تهاجم فرهنگى
غــرب نبايد ما را مرعوب ســازد ،و تص ّور
كنيم ما بايد خــود و احكام دين خود را
بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم؛ زيرا فرهنگ
غرب گام به گام جوانان را به سوى ابتذال
كامل پيش مى برد ،و آنها را از درون تهى
مى سازد ،و به اين ترتيب هر گونه مانع را
كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مى دارد.
از جمله مصادیق مبارزه با اســتکبار عدم
تشــبه به ك ّفار است؛ در اموزه های روایی
ّ
به دفعات آمده اســت كه خود را شبيه به
دشمن نكنيد ،بعضى مطلق است و بعضى
مصداق مشــخص مى كند كه غذاى آنها
را نخوريد و لباســى كه آنها مى پوشــند
نپوشــيد؛ يعنى يك مســلمان بايد سعى
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از ایــن جهــت بایــد در راســتای ارائۀ
راهكارهاى عملى در اســتکبار ســتیزی
تالش کــرد زیرا هنگامى كه مســلمانان
در ایــن زمینه موفق عمــل کنند تدريجاً
خواهند توانســت بر اهداف و توطئه های
قدرت های استکباری فائق آیند.

واژۀ اســتکبار در قرآن مجيــد در مقابل
ضعفــا قرار گرفته اســت که  ،اشــاره به
برترى جويى آنها به خاطر قوت جسمانى
يا مال و ثروت بوده است لذا نقطه مقابل
استكبار ،اســتضعاف اســت و به معناى
ضعفى اســت كه از ســوى مستكبران بر
گروهى تحميــل مى شــود ،و آنها را به
ناتوانى مى كشانند.

با نگرشى به قرآن درمى يابيم كه به مانع
بودن روحيه استكبارى براى پذيرش حق
اشــاره كرده و مذمت مى نمايد« :ا َف ُكلّما
جا َء ُكــم َر ُس ٌ
ــول ب ِمــا ال تَ ْهوى ان ْ ُف ُســ ُكم
ون»؛
اســ َت ْك َبرتُم َف َفريقاً َك َّذب ْ ُتم و َفريقاً تَ ْق ُت ُل َ
ْ
آيا هر پيامبرى كــه برخالف هواى نفس
شــما اوامــرى از جانب خداونــد آورد،
اســتكبار كرده و از امرش ســرپيچى مى
نمائيد و گروهى را تكذيب كرده و گروهى
را مى ُكشــيد ،در آيه فــوق «تَ ْق ُتلون» با
صيغــه مضــارع آورده شــده كه نشــانه
استمرار اســت ،يعنى يك يا دو پيامبر را
نكشتند ،بلكه بر اين كار استمرار داشتند.
لذا خوى اســتكبار و عدم تسليم در برابر
حق سبب مى شــود كه آنها دائما حالت
انكار و نفى به خود بگيرند.

در حالی که پيكار با دشمنان حق از نشانه
هاى بارز ايمان ثابت قدم محســوب می
شود  .اینچنین است که عاشقان شهادت
در راه حق و كســانى كه در سطح بااليى
از معرفــت قرار دارند جنگ با دشــمنان
حق را به مثابۀ شــربت گوارايى می بینند
و همچون تشــنه كامان به دنبال آن مى
روند که مسلماً حساب آنها از حساب توده
مردم جدا است.

مقابله با جنگ نرم(جهاد فرهنگی)؛
مصداق بارز استکبار ستیزی
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حال آنکه حصول حيــات طيبه و تحقق
جامعه اى قرين بــا آرامش ،امنيت ،رفاه،
صلح ،محبت ،دوســتى ،تعاون و مفاهيم
سازنده انســانى  ،و رهایی از نابسامانيها ،
درد و رنجهايى كه بر اثر اســتكبار و ظلم
و طغيان و هوا پرســتى و انحصارطلبى به
وجود مى آيد و آســمان زندگى را تيره و
تار مى سازد تنها ناظر به مسئله مبارزه با
استكبار است .لذا مى بينيم همه پيامبران
بــزرگ مخصوصا پيامبر اســام صلی اهلل
علیه و آله با چنين نظامى شــديدا مبارزه
پى گير و مستمر داشته اند.

راغب در مفردات مــى گويد :كبر و تكبر
و اســتكبار معانــى نزديك بــه هم دارد،
سپس مى افزايد« :استكبار» دو معنا دارد
نخســت اين كه انســان تالش و كوشش
ُكند كه بزرگ شــود و به اصطالح شرايط
الزم را بــراى بزرگى از هر نظر آماده كند
اين استكبارى است ممدوح ،ديگر اين كه
بزرگى را بخود ببندد بى آن كه شايســته
آن باشــد ،و اين مذموم است و در قرآن
مجيد از آن مذمت شــده ،چنانكه درباره
شيطان مى خوانيم« :أَبَى و اس ْت ْك َب َر؛ او از
سجده كردن بر آدم ابا كرد و تكبر نمود»،

در حالی که وســعت وجودى انســان در
پرتــو علم و قدرت شــکل مــی گیرد و
هر قدر اينها افزوده شــود هســتى انسان
گسترده تر مى شود.لذا با علم و تدبير می
توان نقشه صحيح براى پيكار با دشمن را
ترسیم کرد اینگونه است که اگر نیروهای
انســانی کوچک به هم پيوســتند دنيا را
تــكان مى دهند .نه تنها در ميدان نبرد با
سد عظيمى ايجاد مى كنند ،بلکه
دشمن ّ
در عالم اقتصاد و علم و دانش نيز ســبب
پيشرفت هاى عظيمى مى شوند.

بنابرایــن بر احاد جامعۀ اســامی فرض
است با جان ،مال ،علم و دانش و خالصه،
تمام اســتعدادها و توان خويش از اسالم
در برابر استکبار دفاع كنند ،تا ان شاء َّ
الل
فرداى قيامت ســرافراز باشند و شرمنده
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و ســلم و ائمۀ
معصومین(علیهم السالم) نگردند.
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لذا بســيارى از جنگهــا و خونريزى ها و
تكبر و
ويرانــى های جوامــع بشــری از ّ
استكبار سرچشمه مى گيرد ،زیرا گروهى
خودخواه زمام امور كشــورهاى جهان را
به دســت گرفته اند و هر يك مى خواهد
بر ديگران برترى جويى كند و همين امر
ســبب شده است ،خونهاى بى گناهان در
اين راه ريخته مى شــود و خانه ها ويران
مى گــردد .که این رویکــرد قدرت های
استكباری در واقع جنگ با خدا محسوب
مى شود.

تأملی در مفهوم استکبار

گردد ،ولى بیشــتر منظور كســانى است
كــه در برابر دعوت انبيــاء به آئين حق ،
استكبار جستند ،و از پذيرش دعوت آنها
سر باز زدند.

تمــام اختالفى كه با هم دارند دســت به
دست هم داده اند تا در برابر نظام اسالمی
توطئه كنند؛ لذا هدف شــوم آنها ،از هم
گســيختن نظام جامعه اســامى است از
ایــن رو باید در برابر آنان ايســتاد .حال
چه ظلمى از اين باالتر كه انسان با پيوند
دوســتى با بيگانگان و دشمنان حق  ،هم
به خويشتن ستم كند و هم به جامعه اى
كــه تعلق به آن دارد ،و هم به فرســتاده
خدا!

تشــويق به مصرف گرايى وروى آوردن به
زندگى تجملى و عقب نگه داشتن از علم
و دانــش و ايجاد مرض خــود كم بينى،
نقشه شوم خود را پياده كند.

كند كه در همه چيز استقالل داشته باشد
و اال اگر در بعضى موارد وابسته باشد اين
باعث مى شود كه با آمدن ك ّفار در جامعه
اسالمى ،فرهنگ آنها هم وارد جامعه شود
و جامعه اسالمى را از داخل تهى كند.
در این میــان مقام و موقعيــت نخبگان
فرهنگــی علمــا و فقهــای اســامی در
مواجهــه با جنــگ نرم  ،برتــر و باالتر از
افســران و مرزدارانى كــه در برابر هجوم
دشــمنان اســام پيكار ميكنند شمرده
شــده است و اين بخاطر آن است كه آنها
نگهبانــان عقائد و فرهنگ اســامند در
حالى كه اينها حافظ مرزهاى جغرافيايى
هستند ،مســلما ملتى كه مرزهاى عقيده
اى و فرهنگــى او ،مورد حمالت دشــمن
قرار گيرد و نتواند بخوبى از آن دفاع كند
در مدت كوتاهى از نظر سياسى و نظامى
نيز شكست خواهد خورد.
امر به معروف و نهی از منکر؛ راهکاری
موثر در استکبارستیزی
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از ســوی دیگر دولت های اســتکباری،
دين را از حــوزه اجتماعی عقب راندند و
به مســائل فردى منحصر کردند .فرهنگ
امروز غرب  ،بر اســاس تحــ ّول ،تط ّور و
مبارزه با ســنن دينى مســيح پى ريزى
شــده اســت ،ســتيز با دين هدفى است
كه ســكوالريزم در پرتو اصول خود آن را
محقق کرده است.
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لــذا در عصر و زمان کنونــی مزرعه دين
نيازمند آبيارى به وسيله امر به معروف و
آفت زدايى با نهى از منكر اســت و اگر از
اين دو اصل مهم غفلت شــود ،خطرات و
آفات جامعه اســامى را با هجوم فرهنگ
ضد دينى غرب تهديد خواهد كرد.
ّ
اين مرحله وظيفه دولت است .در جامعه
اسالمى بايد امر به معروف و نهى از منكر
زنده و پر رنگ شــود؛ زمانــى كه امر به
معــروف و نهى از منكر كم رنگ شــود،
گناه و فســاد پر رنگ مى شــود .يكى از
اصول قانون اساســى اصل امر به معروف
و نهى از منكر اســت .اگــر امر به معروف
و نهــى از منكر ترك شــود جوانان آلوده

مى شــوند و جوانان آلوده نمى توانند از
مملكت و اســام دفاع كنند و دشمن هم
همين را مى خواهــد ،همان گونه كه در
اندلــس كردند و براى فتح آنجا جوانان را
آلوده كردند .صدا و سيما هم بايد آموزش
دهد تا اين فرهنگ فاســد را كه فكر مى
كنند امر به معروف و نهى از منكر مخالف
آزادي هاست ،از بين برود.
تقویت قــدرت دفاعی؛ رکن بنیادین
در مقابله با قدرت های استکباری
بدون شك تقويت بنيه دفاعى اسالم و باال
بردن توان نظامى اســام و به كارگيرى
پيشــرفته تريــن ســاح هــاى نظامى،
اقتصــادى ،تبليغاتى ،اخالقى ،اجتماعى و
مانند آن ،هزينه زيادى خواهد داشت ،كه
مسلمانان بايد آن را تأمين كنند.
لــذا مســلمانان ّ
موظف هســتند از تمام
تــوان و نيروى خويش اســتفاده كنند و
بنيه نظامى خويــش را باال ببرند؛اگر چه
اسالم دعوت به صلح مى كند و به دعوت
صلح دشمن پاسخ مثبت مى دهد ،ولى به
مسلمانان هشدار مى دهد كه مواظب مكر
و فريب دشمن باشــند و ح ّتى به هنگام
صلح هم توان نظامــى و قدرت دفاعى را
حد بااليى حفظ كنند ،تا اگردشــمن
در ّ
مكــر و حيله كــرد ،مســلمانان غافلگير
موقعيت
نشــوند؛ مثل اين كه دشمن در
ّ
ضعيفى قرار گرفتــه و براى تجديد قواى
نظامى خويش و سازماندهى جديد آن ها،
مدتى
پيشــنهاد صلح دروغين مى كند و ّ
مسلمانان را ســرگرم گفت وگوهاى صلح
مجدد ضربه
مى نمايد تــا پس از آمادگى ّ
اى بر مســلمانان وارد سازد؛ در اينجا اگر
مسلمانان توان نظامى خويش را ،ح ّتى به
هنگام صلح حفظ كنند ،غافلگير نخواهند
شد و توطئه دشمن را دفع مى كنند.
ســخن آخر( :چرا مذاکره با آمریکا
ممنوع است؟)
در خاتمه باید گفت بسیاری از دولتمردان
امریکا احمق هســتند؛ از ســویی فشــار
میآورند و از سوی دیگر پیشنهاد سازش
و مذاکــره میدهند ،در حالــی که هیچ

عاقلی چنین کاری را نمیکند.
از ســوی دیگر باید دانســت ابرقدرت ها
عامل فســاداند،لذا حق گرفتنى است نه
دادنــى ،بايد فهمید اســتكبار تابع حرف
حســاب نيســت .و جوامع اروپایی نیز به
دنبال اين هستند كه منافع خود را اضافه
كنند
از ایــن رو می گوئیم اجــراى فرمان خدا
مخصوصــاً در اداره يك كشــور از عهده
كســانى ســاخته اســت كه نه سازشكار
باشــند ،نه عامل بر روش اهل باطل و نه
بدنبال ،طمع ،لــذا بزک کنندگان آمریکا
در پی منافعشان هستند و گرنه چه دليل
دارد حكم خدا را ترك گويند ؛كسانى كه
بــر روش باطل عمل مــى كنند به عمق
دســتورات اســام پى نبرده و سيســتم
ادارى آن را نمى شناســند ،پس جاهلند
و بناچار با سيستم اهل باطل به اداره مى
پردازند.
در حالــی کــه در برابــر وسوســه هاى
شــياطين زمینی كه پيوسته مى كوشند
انســان را به انحراف ،و ســازش با حكام
ظالم بكشــانند ،تنها برخورد شجاعانه و
انقالبی در استکبار ســتیزی ّ
حل مشكل
مى كند.
به اميد پيروزى مديران اســامى و همه
رزمندگان اســام در تمــام جبهه هاى
حق در برابر باطل و در برابر اســتعمار و
استكبار در سراسر جهان !.

پرونده ویژه

افراد متخلف ،قاچاقچیان و پولشویان قرار
گرفته است.

2
به نقل از روزنامه  19دی:

با رونق دوباره شرکت های هرمی ژتون های موهوم دالرها را می بلعند
برگزاری جلســات شــرکتهای هرمی این
روزها در اقتصاد ایران رونق زیادی گرفته
اســت ،به خصوص در روزهای آخر هفته
که تعداد زیادی از کارمندان و کاســبان،
وقت بیشتری دارند تا در جلسات مشترک
با برخی به اصطالح «ســرگروهها» حضور
یافته و بخت آزمایــی کنند .همین چند
سال پیش بود که تب شرکتهای هرمی و
خرید و فروشهای گلدکوئیستی در اقتصاد
ایــران آنقدر رونق گرفته بود و در نهایت،
عده اندکی ســود کردند و عده بیشتری،
ضرر
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شــرکت های هرمی که ســال ها قبل با
گلد کوئیســت سرمایه بسیاری از مردم را
بلعیدنــد ،این بار با ژتــون هایی در حال
جمــع آوری پــول و ارز از دســت مردم
هســتند و با وعده ســودهای باال ،آنها را
اغفال می کنند.
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به گــزارش مهــر ،برگــزاری جلســات
شــرکتهای هرمی این روزها در اقتصاد
ایران رونق زیادی گرفته است ،به خصوص
در روزهــای آخر هفته که تعداد زیادی از
کارمندان و کاسبان ،وقت بیشتری دارند
تا در جلسات مشترک با برخی به اصطالح
«ســرگروهها» حضور یافته و بختآزمایی
کنند .همین چند ســال پیش بود که تب
شــرکتهای هرمی و خریــد و فروشهای
گلدکوئیستی در اقتصاد ایران آنقدر رونق
گرفته بود و در نهایت ،عده اندکی ســود
کردند و عده بیشتری ،ضرر.
حال هم همین شــرکتهای هرمی دوباره
در اقتصــاد ایران در حال شــکل گرفتن
هستند ،اما این بار تنها پول و ریال نیست
که درگیر میشود؛ بلکه این ارزهای کشور
است که آن هم در شرایطی که حتی یک
دالر هم برای اقتصاد ایران باارزش است،

به پای یکســری ژتون موهــوم ،و البته با
ســودای ســود در این گونه معامالت ،در
حال خروج از کشور است و یا حتی اگر در
داخل کشــور هم بماند ،در دست افرادی
رد و بدل میشــود که بیشــتر رفتارهای
داللمابانه دارند و دلشــان کمتر به حال
تولید و اشتغال میسوزد.
اکنون برخی با تشکیل شرکتهای هرمی،
آن هــم در حوزه معامــات بیتکوین و
برخی ژتونهای این چنینی ،تالش دارند
که مردم را با ســودای سودهای ۴۰ -۳۰
درصدی اغوا کرده و سرمایههای هر چند
اندک آنها را در فضای نامســاعد کسب و
کار این روزهای ایران ،جلب کرده و بدون
اینکــه آوردهای به آنهــا بدهند ،فقط در
ظاهــر و با یک ژتون ،تــاش کنند که از
آنها سوءاستفاده نمایند.
این درســت همان چیزی است که ناصر
حکیمی ،معــاون بانک مرکزی این روزها
نسبت به وجود ردپای آن در اقتصاد ایران
هشدار میدهد و میگوید ،مردم دوباره با
تله عدهای به دام نیفتند و ســرمایههای
خــود را از دســت ندهند .معــاون بانک
مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت
کوین بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری
خودداری کند؛ البته االن نمی توان گفت
که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی اســت
ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا
که ریسک دارد ،پس هشدار می دهیم که
مــردم فریب نخورند و مواجه با پدیده ای
مثل موسســات مالی غیرمجاز نشوند که
مالباخته نشــوند و به سودای سود بیشتر
در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه
بازاریابی شبکه ای و هرمی در آن مشهود
اســت و ما داریم رصد می کنیم و هشدار
می دهیم.

وی افزود :از مردم پول گرفته می شود و
ژتونی داده می شــود که مشخص نیست
صحت و ســقم آن چطور است پس مردم
به این تبلیغات توجــه نکنند .بیت کوین
یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی
معامله شود پس اگر صرافی ها این خرید
و فــروش را انجــام می دهنــد متخلف
هستند؛ معاون بانک مرکزی با بیان اینکه
با نهادهای نظارتــی در خصوص خرید و
فروش ها صحبت شــده ولــی باید توجه
داشــت که در مورد موسســات اعتباری
غیرمجــاز نیز بانــک مرکــزی نهادهای
نظارتی را در جریان گذاشــته بود ولی در
عمل اتفاق دیگری افتــاد .البته تقاضای
موثر باید کم شــود و ما به مردم هشدار
می دهیم و نمی توانیم سکوت کنیم.
حکیمی گفت :مردم بایــد احتیاط کنند
و در این حوزه در دام ســوداگران نیفتند؛
این در حالی اســت که خود بیت کوین از
نظر فنــی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد
ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به همان
انــدازه که قیمت رشــد یافتــه به همان
اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ پس
کالهبــرداری روی این ابزار بســیار زیاد
اســت؛ اکنون بیت کوین کم کم در حال
حرکت به سمت گلدکوئیست است.
رضا غالمــی ،کارشــناس اقتصــادی به
خبرنگار مهر می گوید :به نظر میرســد،
علت مقبولیت بیتکوین را باید در ساختار
نامتعارف بازار آن جستجو کرد .در طرف
عرضه ،تولید بیتکوین توســط فرآیندی
ماشینی صورت میگیرد .براساس ساختار
این فرآیند ،عرضــه آن با نرخ فزایندهای
در حــال کاهش اســت .از طــرف دیگر،
بدلیل مجهول و مخفی ماندن جریان آن،
اســتفاده از این پول به شدت مورد توجه

وی می افزاید :سفتهبازان نیز به دلیل رشد
مداوم قیمت وارد بازار شــدهاند .لذا نمی
توان گفت که این تقاضاها واقعی هستند.
عالوه بر این ،بیتکوین در واقع یک عدد
دیجیتالی اســت که به سادگی در فضای
مجازی به صدها قطعــه کوچکتر تبدیل
میشود .همه این موارد باعث شدهاند که
شکاف عرضه و تقاضای آن افزایش یافته
و قیمــت آن در حالیکه هیچ ارزش مالی
یا ذاتی ندارد ،افزایش یابد.
غالمی تصریح کــرد :افزایش مدام قیمت
باعــث افزایــش مقبولیــت آن شــده و
همینطور باعث شــده که بازار بیتکوین
به بهشــت قاچاقچیان و پولشویان تبدیل
گردد .بــا همین دیدگاه برخی کشــورها
اســتفاده از آن را مجاز دانســتهاند تا از
ایــن طریق بتوانند جریــان حرکت آن را
با هدف جلوگیری از پولشــویی و تخلفات
مالی تحت نظارت خود درآورند؛ نکته دوم
اینکه براساس اصل کارایی بازار سرمایه،
بازده و ریســک داراییها در بلندمدت به
گونهای تغییر میکند که در تمامی بازارها
بازده به ازای هر واحد ریســک داراییها
برابر شــوند .با توجه به ایــن دیدگاه نیز
میتوان گفــت که تولید بیــش از ۵۰۰
درصــد بازدهی به معنای وجود ریســک
باالی آن در فضای نرمال اســت مگر آنکه
بازار غیرواقعی شکل گرفته باشد.
بــه هرحال این روزها حتی سیاســتگذار
پولی هم نســبت به شکل گیری بازارهای
ســوداگرانه در مورد ژتونهایی همچون
ژتون بیت کوینی هشدار داده است ،ولی
میتنیگهایی که گوشــه و کنار شــهر این
روزهــا برای معرفی ایــن ارزها و خرید و
فروش ژتونهای آنها فعال شده است نیز
قابل انکار نیســت و به نظر می رســد که
باید هر چه ســریعتر نیــروی انتظامی و
قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش
نشــان داده و هر چه ســریعتر وارد عمل
شوند.

مقاله

لعن و سب در نگاه اسالم
حجت االسالم مجتبی صبوری

مقدمه

معنای سب و لعن و تفاوت آندو
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خداونــد متعال مي فرمايدَ « :والَ ت َُســ ُّبوا
ون اهللِ َف َي ُســ ُّبوا اهللَ
ون م ِْن ُد ِ
يــن يَ ْد ُع َ
ال َّ ِذ َ
ــدوا ً بِغ َْي ِر ِعلْم)6( »...؛ (و شــما مؤمنان
َع ْ
بر آنان که غير خدا را مي خوانند دشنام
مدهيد تا مبادا آنها هم از روي دشــمني
و جهالــت خدا را دشــنام دهند) .پيامبر
گرامي اســام صلَّي ّ
الل عليه و آله نيز به
شــدت دشــنام دادن را نهي کرده است؛
ّ
ايشــان مي فرمايند« :سِ
ــلم
الم ْس ِ
ُ
ــباب ُ
ُف ُســوقٌ » ()7؛ (دشنام به مسلمان  ،فسق
و گناه است).
در جريــان جنــگ صفيــن وقتــي بــه

مصاديق لعن در قرآن کريم
بــا مراجعه به قرآن کريم پي مي بريم که
خداونــد متعال افراد و يــا گروه هايي را
لعن كرده اســت كه از جمله آنها به این
موارد مي توان اشاره كرد:
إن
 1ـ ابليــس؛ آن جا که مي فرمايدَ « :و َّ
َعلَ ْي َ
ين» ()12؛ (و
ک ل َ ْع َنتي إِلــي يَ ْو ِم ال ِّد ِ
همانا لعنت من برتوست تا روز جزا).
 2ـ کافريــن؛ آن جا که مــي فرمايد« :
ِرين َوأَ َع َّد ل َ ُه ْم َســعيرا ً »
َّ
إن اهللَ ل َ َع َن الْکاف َ
()13؛ (همانا خداوند لعنت کرده کافران
را و بــراي آنــان جهنم را آمــاده نموده
است).

جوهری مــی نویســد« :اللعــن ،الطرد
واالبعاد مــن الخير»()10؛ (لعن ،راندن و
دور کردن از خوبی ها اســت) .همچنین
لعن بيزاري از اعمال زشت يک فرد است.
راغب اصفهاني مي گويد« :لعن به معناي
طــرد و دور کردن با غضب اســت .لعن
اگر از طرف خداوند باشــد در آخرت به
معناي عقوبت و در دنيا به معناي انقطاع
از قبول رحمت و توفيقش اســت .واگر از
طرف انســان باشد به معناي دعا و نفرين
و در خواست بر ضرر غير است»)11(.

 3ـ بنی اســرائیل ،آنهایی که به دســتور
پیامبران ایمان نیاورده و کافر شــدند؛ «
ذين َک َف ُروا م ِْن بَني إ ِ ْســرائ َ
ِيل َعلي
لُع َِن ال َّ َ
عيســي ب ْ ِن َم ْريَ َم » ()14؛
ل
ِ
ِســان دا ُو َد َو َ
(لعنت شدند کســاني که از بني اسرائيل
کافر شــدند ،به زبان داود و عيســي بن
مريم).

بنابراين لعن به معنــي بيزاري از اعمال
زشت يک فرد است و دعا برای دور شدن

 -4ظالمين « :أال ل َ ْع َن ُة اهلل ِ َعلَي ّ
ِمين
الظال َ
» ()15؛ (آگاه باش لعنت خدا بر ظالمان

 -7تهمت زنندگان بــه زنان پاکدامن« :
ون ال ْ ُم ْح َصنــاتِ الْغافِالتِ
ذيــن يَ ْر ُم َ
إ ِ َّن ال َّ َ
ال ْ ُم ْؤمِناتِ ل ُ ِع ُنوا فِي ال ُّدن ْيا َو اآلخِ َرةِ» ()18؛
(کساني که به زنان با ايمان و پاک دامن
بي خبر از کار بد تهمت بستند محققاً در
دنيا و آخرت ملعون شدند).
ــن يَ ْق ُت ْل ُمؤمِناً
 -8قاتلين مؤمنينَ « :و َم ْ
ُم َت َع ِّمــدا ً َفجــززا ُء ُه َج َه َّن ُم خال ِــدا ً فيها َو
ــب ا ُ
ــد ل َ ُه َعذابَاً
هلل َعلَ ْيــ ِه َو ل َ َع َن ُه َو أَ َع َّ
َغضَ َ
َعظيمــاً » ()19؛ (و هرکس مؤمني را به
عمد بکشــد مجازاتش آتش جهنم است
کــه در آن جاويد معذب خواهد بود .خدا
بر او خشــم و لعنت کند ،و عذابي بسيار
شديد برايش م ّهيا سازد).

ــد ا ُ
ِقيــن َو
هلل ال ْ ُمناف
 -9منافقيــنَ « :و َع َ
َ
ِدين فِيها
نار َج َه َّن َم خال َ
ار َ
ال ْ ُمنافِقاتِ َو ال ْ ُک ّف َ
ه َِي َح ْس ُب ُه ْم َول َ َع َن ُه ُم ا ُ
قيم
هلل َول َ ُه ْم َع ٌ
ذاب ُم ٌ
» ()20؛ (خــدا مــرد و زن از منافقان و
کافران را وعده آتش دوزخ و خلود در آن
داده ،همــان دوزخ براي کيفر آنان کافي
اســت ،و خدا آنان را لعــن کرده و براي
آنان عذاب ابدي است).
 -10فاســدين و قطع كنندگان رحم« :
ــدوا فِي
ــي ُت ْم إ ِ ْن تَ َول َّ ْي ُت ْم أَ ْن تُفْسِ ُ
َف َه ْل َع َس ْ
ض َو تُ َق ِّط ُعــوا أَ ْر َحا َم ُک ْم أُ ْولَئ َ
ين
االَْ ْر ِ
ِک ال َّ ِذ َ
َ
َ
ل َ َع َن ُه ْم ا ُ َ
ار ُه ْم »
هلل َفأ َص َّم ُه ْــم َو أ ْع َمي أب ْ َص َ
()21؛ (شــما منافقان اگر از فرمان خدا و
طاعت روي برگردانيد يا در زمين فســاد
و قطــع رحم کنيد باز هــم اميد داريد؟
اينــان همين منافقانند کــه خدا آنان را
لعــن کرده و گوش و چشمشــان را کور

مفسران در ذيل اين آيه مي گويند :مراد
از شــجره ملعونه در قرآن ،شجره و نسب
حکم بــن ابي العاص اســت و مقصود از
رؤيا ،رؤيايي اســت که پيامبر اکرم صلي
اهلل عليه وآله در خواب ديدند که فرزندان
مــروان بن حکم يکي پــس از ديگري بر
منبرش مي نشينند)23(.
لعن در احاديث رسول خدا (صلي اهلل
عليه و آله)
با رجوع به سنت نبوي متوجه مي شويم
کــه پيامبر اکــرم صلي اهلل عليــه وآله
تعبير «لعن» و مشــتقات آن را در موارد
بســياري ،حتي در خصوص مسلمانان و
برخــي از صحابه به کار برده اســت؛ كه
همه آنها به ســبب کارهاي زشتي است
که از آنها صادر شده است.
پيامبــر اكرم صلَّــي ّ
الل عليه و آله گاهي
به صــورت کلي لعن مي كرد مانند :دزد،
جواني که خود را به شــکل زن درآورد،
و نیز زنــی که خود را شــبیه مرد کند،
کســي که حيواني را به غير نام خدا ذبح
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اسالم سب و شتم را منع كرده است؛

خداوند متعال در قــرآن کريم در موارد
متعــددي گروهي را لعــن و نفرين كرده
اســت كه اين دليلي بر مشروعيت به کار
بردن اين واژه به صــورت اصل اولي مي
سب نهي شده
باشــد .در قرآن با اينكه از ّ
اســت؛ ولي نه تنها هيچــگاه از لعن نهي
نكرده اســت؛ بلکه خود بارها عده اي را
لعن كرده است.

 -6آزار دهنــدگان پیامبر (صلي اهلل عليه
رسول َ ُه ل َ َع َن ُه َم
وآله)َ « :وال َّ َ
ذين يُؤْذ ُو َن اهللَ َو ُ
ا ُ
هلل فِي ال ُّدن ْيا َو اآلخِ َر ِة » ()17؛ (و کساني
که خــدا و رســول را اذيت مــي کنند
خداوند آنان را در دنيا و آخرت مشــمول
لعنت خود قرار داده است).

همانطور كه بيان شــد قــرآن کريم عده
اي كــه برخي از ويژگي هاي منفي را در
خود دارند مورد لعن قرار داده اســت که
با اطالق لعن بر مورد عام ،شــامل برخي
از صحابه نيز میشــود ،ولــی در برخي از
موارد ،صحابي خاصي لعن شــده اســت،
از آن جمله اين آيه شــريفه اســتَ « :و
ک أَ َح َ
ک إ ِ َّن َرب َّ َ
إ ِ ْذ ُقلْ َنــا ل َ َ
اس َو َما
ــاط ب ِال َّن ِ
َج َعلْ َنــا ال ُّر ْؤيَا الَّتِي أَ َريْ َن َ
اس
اک إِالَّ فِ ْت َن ًة ل ِل َّن ِ
آن َو ن َُخ ِّو ُف ُه ْم
ــج َر َة ال ْ َملْ ُعون َ َة فِي ال ْ ُق ْر ِ
َو الشَّ َ
يد ُه ْم إِالَّ ُطغ َْياناً َکبِيرا ً » ()22؛ (اي
َف َما يَ ِز ُ
رســول ما به ياد آور وقتــي را که به تو
گفتيــم خدا البته به همــه افعال و افکار
مردم محيط اســت و ما رؤيائي که به تو
ارائه داديم جز بــراي آزمايش و امتحان
مردم نبود ،و درختي که به لعن در قرآن
ياد شده و ما به ذکر اين آيات عظيم آنان
را مي ترســانيم و لکن بــر آنان طغيان و
کفر و افکار شديد چيزي نيفزايد).
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باید توجه داشــت که بین لعن و ســب
فرق اســت .سب در اســام حرام اعالن
شده است .ســب در لغت به معني شتم
و دشنام است )2(.زبيدي ميگوید :السب
 :الشتم()3؛ ســب  :به معني شتم است.
ابن منظور نیز مينويســد :الشتم  :قبيح
الكالم وليس فيه قذف()4؛ شتم به معني
كالم زشت است و الزم نيست كه در آن
تهمت نيز باشد  .طريحي مي گويد :شتم
یعنی توصيف کني چيزي را به صفتی که
نقص است)5(.

لعن در قرآن

أن ل َ ْع َن َة اهللِ
 -5دروغ گويانَ « :والْخام َِس ُة َّ
ِبين » ()16؛ (و بار
کان م َِن الْکاذ َ
إن َ
َعلَي ِه ْ
پنجم قســم ياد کند که لعنت خدا بر او
باد اگر از دروغ گويان باشد).

لعن برخی صحابه خاص در قرآن

29

حب و بغض در وجود انســان دو نيروي
ّ
بزرگی است که منشأ ثمرات زیادی برای
جامعه و افراد آن اســت ؛ به همین دلیل
در اســام به آن توجه زیادی شده است
تا جایــی که پیامبر گرامی اســام صلی
اهلل علیه و آله می فرمایند« :هل اإليمان
الحــب و البغــض» ()1؛ (آيا دين غير
إ ّال
ّ
حب و بغض اســت؟) ،دارا بودن عشق
از ّ
و محبت و ابراز آن نســبت به شــخصی
که مظهر خوبی ها اســت بیانگر عشق و
محبت شــخص به خوبی هــا بوده و این
امر بســتر مناســبی برای رساندن انسان
به کمال و ســعادت مطلوب خواهد شد؛
همچنین داشــتن و ابراز بغض و نفرت از
آنهایی که درجاتی از شــقاوت و پستی را
دارا هستند در حقیقت بیزاری از بدی ها
و هر آنچه انســان را از خدا دور می کند
می باشــد .یاران پیامبر صلی اهلل علیه و
آله به سبب زیستن در عصر رسول خدا و
آشــنا بودن شان با سیره پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و داشــتن این موقعیت خاص،
مورد توجه همگان هستند؛ هر چند همه
آنها در یک ســطح نبودنــد و گروهی از
آنها نتوانستند بر ایمان خود ثابت بمانند
و از مســیری که در زمان پیامبر انتخاب
کرده بودنــد منحرف شــدند؛ به همین
دلیل الزم است بین آنهایی که به رسول
خدا(صلــی اهلل علیه و آله) ایمان آورده و
تا آخر بر همین صراط مستقیم ماندند و
آنهایی که در بیــن راه بریدند و کارهای
خالف ســیره پیامبر و خالف دســتورات
آن حضــرت مرتکب شــدند فــرق قائل
شد .نســبت به گروه اول اظهار مودت و

نســبت به گروه دوم و اعمالشــان اظهار
تبری کرده و از اعمال غیر اســامی آنها
برائت جوییم؛ و لذا مسلمانان طبق سنت
خداوند در قرآن ،این گروه که شــقاوت و
مخالفتشــان از فرمان و ســیره پیامبر را
به نهایت رســاندند و سبب گمراهی عده
زیادی شــدند لعن کرده و از آنها بیزاری
می جویند.

السالم گزارش دادند که
اميرمؤمنان عليه َّ
برخي از ياران وي شــاميان را ناسزا مي
گويند ،حضرت آنان را فرا خواند و چنين
َ
ِين
کر ُه ل َ ُک ْم أَ ْن ت َُکون ُوا َس ّباب َ
فرمود« :إِن ّي أ َ
ــم َو َذ َک ْرت ُْم
َول ِک َّن ُکــم لو َو َص ْف ُتــم أَ ْعمال َ ُه ْ
ــول َوأَبْلَغَ
کان أَ ْصــ َو َب في ال ْ َق ِ
ــمَ ،
حال َ ُه ْ
فِي ال ْ ُع ْذ ِر» ()8؛ (دوســت ندارم دشــنام
دهنده باشيد ،اما اگر کردار آنان را بازگو
کنيــد و روش آنان را تشــريح کنيد ،به
حقيقت نزديک تر و عذري رســاتر براي
شــما خواهد بود) .همچنين امام صادق
الســام مي فرمايد« :سباب المؤمن
عليه َّ
کالمشــ ِرفِ علي الهلکة» ()9؛ (کسی که
ُ
به مؤمن ناسزا بگوید همچون کسی است
که در پرتــگاه هالکت باشــد) .بنابراين
«ســب» مطلقاً در اسالم حرام است و هر
فرد عاقل و دانايي از دشنام و ناسزاگويي
و بددهانی رويگردان اســت و از آن بهره
نمي گيرد؛ اما مسأله لعن با سب فرق مي
كند لعــن به معني راندن و دور کردن از
خوبی است.

او از رحمت خدا اســت و شــاید بهترین
تعبیری که مفهوم لعن عربی را در فارسی
منتقل کند عبارت «خدا نیامرزد» است.
در این گونه موارد مثال گفته می شــود:
«خــدا فالنی را نیامــرزد ،کاری کرد که
عده ای را به کشــتن داد ».ایــن تعبیر
هیچ بــار منفی ای ندارد و دعای بر علیه
شخصی است که کار پستی مرتکب شده
اســت؛ بنابراین خدایا فالنی را لعن کن؛
یعنی از او نگذر ،او را نیامرز.

است).

گردانيد).

کند ،کســي که والدين خود را لعن کند،
کســی که عمل قوم لوط انجام دهد و يا
رشوه بگيرد و )24(....ايشان مي فرمود«:
خدا لعنت کند شــراب ،شرابخوار ،ساقي،
بايع و مشتري آن را و )25(»...و نيز مي
فرمــود « :خدا لعنت کنــد گيرنده ربا و
دهنده و نويسنده و شاهد آنرا»)26(.
گاهي هم آن حضرت ،افراد مشــخص و
معيني را لعن مي كرد:
ّ
عبدالل بن زبير در حالي
شعبي می گويد:
که بر کعبه تکيه زده بود ،گفت :ســوگند
به پروردگار اين خانه «ل َ َق ْد ل َ َع َن َر ُس ُ
ــول
ّ
الل ُفالناً َوما ُول َِد م ِْن ُصلْ ِبهِ»()27؛ (رسول
خدا فالني و آن کس که از صلب او متولد
شود را لعن کرده است).

لعن و نفرین برخی صحابه توســط
برخی صحابه دیگر
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تتبــع تاریخی در مــی یابیم که خود
با ّ
صحابه نیز برخی صحابه دیگر را لعن می
کردند .محمــد بن ابى بکر در ضمن نامه
اش بــه معاویه ،او و پــدرش را ملعون و
نفرین شــده مى داند و خطاب به او مى
گویــد« :أنت اللعین بــن اللعین ،لم تزل
أنت و ابوک تبغیان لرســول اهلل(صلى اهلل
علیه وآله) الغوائــل ،و تجهدان فى اطفاء
نور اهلل»()33؛ (تو ملعون و نفرین شده و
پسر نفرین شــده اى همواره تو و پدرت
علیه رسول خدا طغیان نموده و در جهت
خاموشى نور خدا تالش مى کردید).
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حكميت نیز ،ابو موســى
پــس از جريان
ّ
اشــعرى به عمــرو عاص گفــت« :لعنك
اهلل فان مثلك كمثــل الكلب .إن تحمل
عليــه يلهث او تتركه يلهــث .قال عمرو:
لعنك اهلل فان مثلك كمثل الحمار يحمل

یکی از عمــده ترین دالیــل برخی اهل
ســنت در رد لعن ،دفاع از صحابه است،
به جهت اینکه صحابه را از منابع تشــريع
ميدانند و معتقدند در کنار قرآن و سنت
و اجمــاع و عقل و منابــع ديگر ،مذهب
صحابي هم از منابع تشــريع است .گاهي
مذهــب صحابي با تعبير ســنت
هــم از
ِ
صحابي ياد ميکنند که نشان از آن دارد
کــه صحابي هم در عرض ســنت پيامبر
صلي اهلل عليه وآله ،سنتي دارد ،و بر این
باورنــد که اگر صحابه نقدپذير باشــند و
یا لعن شــوند دين متزلزل مي شود ،در
حالي که ديني که اســاس آن به وسيله
خداوند متعــال و پيامبر گرامي صلَّي ّ
الل
عليه و آله و سلَّم گذاشته شده و با وعده
الهي تــا روز قيامت باقي اســت«،با نقد
چند نفر» هرگز متزلزل نخواهد شد.
و نیز این ســخن که «مذهب صحابي از
منابع تشــريع است» مردود است؛ غزالی
در ایــن باره می گوید« :کســي که در او
احتمال خطا و اشــتباه ميرود و عصمت
او از خطا ثابت نشــده اســت ،ســخن او
حجت نيســت ،چگونه ميتوان به سخن
آنان اســتناد کــرد ،در حالي که احتمال
خطــا مــيرود؟ و چگونه بــدون دليل
متواتر ،ادعاي عصمت براي آنان ميشود
و چگونــه ميتوان قومي را تص ّور کرد که
اختالفشــان جايز باشد؟ و چگونه ممکن
اســت دو معصوم با هم اختالف داشــته

بــه هر حال ،آنچه حجت اســت ،قرآن و
ســنت پيامبر و اجماع مســلمين و عقل
قطعی است و ســخن صحابي اگر مستند
به پيامبرصلي اهلل عليه وآله نباشــد قطعاً
حجت نيســت ،اما نظري کــه او از منابع
شــرعي اســتنباط مي کند براي خودش
و مقلدانش حجت اســت نــه بر ديگران،
يعني مجتهدان و غير مقلدان.
ياران پيامبــر نيز همانند تابعان ،به صالح
و ناصالح؛ و مقبول و غير مقبول تقســيم
مي شــوند و نپذيرفتن روايات گروه دوم،
دليلی بر ساقط شدن همه روايات صحابه
پيامبــر از درجــه اعتبار نیســت.از اين
گذشــته ،روايات پيامبر صلَّي ّ
الل عليه و
آله و ســلَّم از طريق پيشــوايان معصوم
الســام يعني علــي بن ابي طالب
عليهم َّ
السالم و خاندان رسالت ،که خود از
عليه َّ
برترين صحابه بوده اند ،در اختيار ما قرار
گرفته اســت و نپذيرفتن روايات انســان
هاي ضعيف يا مجهــول و مبهم دليل بر
نفي کلي نيســت و سبب تزلزل دين نمي

همانطور که بیان شد در اسالم به تولی و
حب و بغض -اهمیت زیادی داده
تبری ّ -
شده اســت تا آنجایی که در روابات آمده
الحب و البغض»
اســت« :هل اإليمان إ ّال
ّ
حــب و بغض
()40؛ (آيــا ديــن غير از
ّ
اســت؟) این حب و بغض در مورد افراد و
مصادیق خاص نیز جاری است مانند قول
رسول خدا صلي اهلل عليه وآله خطاب به
امیرالمؤمنین علي عليه السالم« :يا علي،
حبک ايمان و بغضک نفاق و کفر» ()41؛
ّ
(اي علي! دوســتی با تو ایمــان و کینه
ورزی با تو نفاق است).
در بیــان حکمــت و دالیــل تأکیدات و
اهمیت اســام به مســئله حب و بغض -
چه به صــورت عمومی و چه نســبت به
افــراد خاص -بــه چند نکتــه به صورت
اختصار اشاره می شود:
حــب و بغض دو
 1ـ با توجــه به اینکه
ّ
نيروي بســيار عظيمی اســت که اگر به
تمامه در انســان نهادینه شود می تواند
ثمرات زیادی برای او داشــته باشد؛ مثال
محبت شخصي را به سبب دارا
کسي که ّ
بودن همه خوبي ها در دل داشــته باشد،
محبت او
اين در حقيقت بيانگر عشــق و ّ
محبت
به خوبي هاســت و اين عشــق و ّ
نيروي بســيار عظيمي است که مي تواند
تمــام قوا را در اختيار گرفته و به ســوي
محبوب اصلي ـ که همان خداوند متعال
است ـ ســوق دهد .و اين همان کمال و
ســعادت مطلوب انسان اســت .و نیز اگر
انســان بغض شــخصی را به خاطر شقی
بودن او در دل داشــته باشــد این سبب
می شــود که در وجود انسان تمام نفرت
ها جمع شود تا از آن شخص بيزار گردد،
و اين در حقيقت بيزاري از بدي هاست.
 2ـ اســام بر خالف برخي اديان ،مانند
سکه دو رويي است که به خاطر ضرورت

 3ـ از جهت روانشناســی نیز ثابت شده
است که بهترين راه (عمومي و خصوصي)
براي تشــویق مردمی به حقّ و حقيقت و
دوري از فســاد و بدي ها ارائه الگوهايي
کامل از هر دو طرف است ،که اثر مطلوب
و بزرگی در جامعه مي تواند داشته باشد.
حب و بغض
 4ـ باید توجه داشــت کــه ّ
نمی تواند تنها در قلب بماند ،بلکه ظهور
و بــروز دارد و ظهور آن تــا زمانی که از
نظر شرعي و عقلي مانعی نداشته باشد نه
تنها اشکالي ندارد ،بلکه برتری نیز دارد و
اين از حيث رواني نيز قابل اثبات اســت،
زيرا ابراز و اظهار يک مطلب سبب تلقين
در نفس انسان و ملکه شدن آن مي شود.
تبري و تولّي در ساختن
از همين رو ابراز ّ
شالوده روحي انسان بسيار مؤثر است.
 5ـ تولــی و تبری و لعن کردن -که یکی
از مصادیق تبری است -در حقيقت اعالن
خطر و اعالن بشــارت است؛ اعالن خطر
به مردم است تا مراقب دشمنان دینشان
باشــند؛ دشــمنانی که همیشه در کمین
هســتند تا دین انسانها را از آنها بگیرند و
آنها را از صراط مســتقیم منحرف سازند
و بدانند که چنین انســان های مورد لعن
واقع شده ،قابل پیروی نیستند .تولی نیز
اعالن بشــارت است به مردم تا بدانند که
مــا الگوهايي کامل و خوبی داريم که اگر
آنهــا را پیروی کنند به حــقّ و حقيقت
و لقــاي الهــي خواهند رســيد و اين در
حقيقــت از مصاديق امر به معروف و نهي
از منکر اجتماعي است.
 6ـ اصحــاب پيامبر صلــي اهلل عليه وآله
از جهاتــي مورد توجه خاص مســلمانان
اند؛ زيرا آنان کســاني اند که آن حضرت
را درک کرده و از او ســخن ها شــنيده
و ســيره عملي ایشــان را دیده اند؛ و از
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درباره نعيمان يا نعمان آمده است كه وى
شراب مى نوشيد چنان كه چندين مرتبه
بر او در مجلســى كه رســول خدا(صلى
اهلل عليه وآله وســلم) حضور داشتند حد
جارى كردند« :فقال بعض الصحابه :لعنه
اهلل ما اكثر مــا يؤتى به )34(»...؛ (برخى
از اصحــاب او را به خاطر اين زياده روى
لعن مى كردند )...

دالیل برخی اهل ســنت در رد لعن
صحابه

عنوان «منابع تشريع»
شــوکاني به ظاه ِر
ِ
اعتراض کرده و گفته که حجت نيســت،
چون خداوند جز حضرت محمد صلي اهلل
عليه وآله را به سوي اين امت برنيانگيخته
و ما جز يک پيامبر و يک کتاب آســماني
نداريم و همه امــت مأمورند که از کتاب
خدا و ســنت پيامبرش اطاعت کنند و در
ايــن مورد فرقي ميــان صحابه و ديگران
نيســت .همه مکلف بــه تکاليف ديني و
پيروي از کتاب و ســنتاند .پس هر کس
بگويد پس از قرآن و سنت پيامبر و آنچه
به اين دو بر ميگــردد ،حجتي ديگر در
ديــن خداوند اســت ،در دين خدا حرف
نادرستي گفته است)39(.

رموز و حکمت لعن و تبري

31

رســول خدا صلی اهلل علیه و آله در موارد
متعددی ابوســفیان و معاویه را نیز لعن
کرده است؛ على بن اقمر مى گوید :همراه
با گروهى از عبداهلل عمر خواســتیم براى
ما حدیثــى بگوید ،او گفت :پیامبر درباره
ابوسفیان در حالى که سوار بر مرکبى بود
و معاویه و برادرش از پیش و از پس او در
حرکت بودند ،فرمود« :اللهم العن القائد و
السائق و الراکب ،قلنا أنت سمعت رسول
اهلل(صلى اهلل علیــه وآله)؟ قال نعم ،و ا ّال
فصمتا أذنایط ،کما ُعمیتا عیناى» ()30؛
ُ
(خدایــا لعن فرما جلودار ،پیرو و ســواره
را؛ پرســیدیم که تو خود از رســول خدا
شــنیدى؟ گفت :آرى ،و چنان چه دروغ
بگویم دو گوشــم کر بــاد ،همچنانکه دو

عبداهلل بن عمر در جایی دیگر مى گوید:
رســول خدا صلى اهلل علیــه وآله در روز
جنگ احــد چنین نفرین نمــود« :اللّ ُه َّم
یان)31( »...؛ همچنین ابن
أباســ ْف َ
ال ْ َع ْ
ــن ُ
براء از پدرش «بــراء ابن عازب» نقل می
کند که ابوســفیان همراه معاویه به سوى
پیامبــر صلى اهلل علیه وآلــه مى آمدند،
آن حضرت فرمود« :اللهــم العن التابع و
المتبــوع ،اللهم علیک باألقیعس ،قال ابن
البراء ألبیه :مــن األقیعس؟ قال :معاویه»
()32؛ (بارخدایا پیــرو و جلودار را لعنت
کــن ،خدایا اقیعس را به تــو واگذار مى
کنــم ،ابن براء مى گویــد :به پدرم گفتم
اقیعس کیست؟ پاسخ داد :معاویه).
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در مــورد شــخص مورد ادعــاي عبداهلل
بــن زبير ،حاكــم نيشــابوري درحديثي
در مســتدرک ،او را حکــم بــن عاص و
فرزندانش معرفي مي كند« :ل َ َع َن َر ُس ُ
ــول
ّ
الح َک َم َو َول َ َد ُه»()28؛ (پيامبر حکم بن
الل َ
عــاص و فرزندان او را لعــن کرد) .و نیز
مــروان و پدرش مورد لعن رســول خدا
صلی اهلل علیه و آلــه قرار گرفتند .حاکم
نیشابوری در کتابش مستدرک می گوید:
«رســول اهلل لعن أبا مــروان ومروان في
صلبه»()29؛ (پیامبــر پدر مروان را لعن
کرد در حالیکه مروان در صلب او بود).

چشمم نابیناست).

أســفاراً»()35؛ (خداوند تو را لعنت كند،
تو مانند ســگى مى مانى كــه اگر تحت
فشار قرار گيرد زبان از كام درآورد و اگر
رهايش كنى زبــان از كام درآورد .عمرو
گفت :خدا تو را لعنت كند تو مانند االغى
هســتى كه كتاب ها را حمل مى كنى).
و نیــز عمر بن خطــاب ،خالد بن وليد را
به جهت کشــتن مالک ابــن نويره مورد
لعنت قــرار داد )36(.و عبد اهلل بن عمر
هم فرزندش را سه بار لعن و نفرين کرده
است)37(.

باشــند؟ در حالي که همه صحابه اتفاق
نظــر دارند که ميتوان با صحابه مخالفت
کرد .چــرا ابوبکر و عمــر نميپذيرند که
کســي بر اســاس اجتهــاد ،مخالف آنان
باشــد ،بلکه در مســائل اجتهادي بر هر
مجتهد واجــب ميدانند کــه از اجتهاد
خودش پيروي کند؟»(. )38

گردد؛ زيرا پيامبــر گرامي صلَّي ّ
الل عليه
حجت گرانبها از خود به
و آله و ســلَّم دو ّ
يادگار نهاده و ا ّمت اســامي با تمسک به
اين دو از هر مرجعي بي نياز خواهند بود.

تبري
اجتماعي به هر دو امر ّ
مهم تولّي و ّ
ســفارش کرده اســت .آدمی نمي تواند
خوب و بد و يا مظهر خوبي ها و بدي ها،
را با هم دوست داشته باشد ،زيرا اینها دو
ام ِر متضادند که غیر قابل جمعند و جمع
آنها در شخصی عالمت نفاق است.

طرفي ،به خاطر فداکاري هايي که برخي
از آنان در راه حفظ و گســترش اســام
داشــته اند قابل تقديرنــد؛ از همين رو
مســلمانان توجه خاصی به آنها دارند .از
ســوي ديگر ،کساني که سد راه پيشرفت
واقعي اســام بودند و باعــث انحراف در
جامعه اســامي مي شــدند ،بزرگ ترين
ضربه را به اسالم و مسلمانان زده اند ،به
همين علت اســت که باید الگوهاي خوب
و بد از ميان صحابه انتخاب شود و معیار
این انتخاب همان الگوی اصلی که رسول
خدا صلی اهلل علیه و آله باشــد اســت «
لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة حسنه»؛
مسلّماً براى شــما در زندگى رسول خدا
سرمشق نيكويى بود)42(.
لعــن و عدم تعــارض آن با وحدت
مسلمانان
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اول :دارايــى هاى مســلمانان (كه ميان
معين
وارثان به ميزان سهمى كه خداوند ّ
كرده بود ،قسمت مى شد).
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دومُ :خمس (كه خدا آن را در جايگاه آن
قرار داده است).
ســوم :زكات (كه خدا آن را براى مصرف
ّ
معين نموده).
هاى
مشخصى ّ
و چهــارم :زيور كعبه بــود كه در آن روز
وجود داشــت؛ ا ّما خدا آن را به حال خود
وا نهاد و اين وانهادن ،نه از روى فراموشى
بــود و نه از روى مخفى بودن آن بر خدا.
پــس ،تو هــم آن را در جايى قرار ده كه
خدا و پيامبرش قرارداده اند».

همچنین در کتاب شــرح نهــج البالغه
آمــده که حضرت علی(علیه الســام) به
ابــن عباس گفــت :از ایــن رو داخل در
جلســه شورا شــدم که پيش از اين عمر
مى گفت كه پيامبر خدا فرموده است« :
نبــ ّوت و امامت ،با هم در يك خانه جمع
نمى شــوند»  .من در پيش ديد مردم در
شورا داخل شدم تا تناقض كردارش را با
روايتى كه نقل كرده است  ،روشن كنم».
()49
در نهــج البالغه نیز آمده اســت که علی
علیه الســام به عبــد الرحمان بن عوف
مــی فرمایــد« :عمر مى دانســت كه تو
وپسر عمویت سعد و برادر زنت (عثمان)
 ،يك نظر دارید .و به كشــتن مخالفانتان
نیزفرمان داد ،حال خــوب مى دانيد كه
من از ديگران بدان (خالفت) سزاوارترم.
به خدا ســوگند ،تا آنجا تسليم هستم كه
كارهاى مســلمانان به سالمت باشد و در
آن ســتمى نباشــد ،مگر بر خودم؛ و اين

فرمود(« :اگر صبر نكنم) چه كنم؟ مردم
به قريش مى نگرند .قريش مى گويد :اگر
محمد(صلى اهلل عليه
خالفت به خانــدان ّ
وآله) رسد هيچ گاه به كس ديگرى نمى
رســد؛ ولى اگر در غير آنان باشــد ،ميان
شما مى چرخد»)51(.
نتیجه گیری
از آنچه بیان شد به اين نتيجه مي رسيم
تبــري و لعن نه تنها
که مســئله تولّي و
ّ
در اسالم جایز اســت؛ بلکه از ضروريات
اجتماعي و از راه هاي ســوق دادن مردم
بــه حــقّ و حقيقت و دوري از فســاد و
تباهي اســت .چگونه ممکن است کسي
تبري را از مســتحقّ آن مضايقه کند ،در
ّ
حالــي که خداوند متعال مــي فرمايد« :
ِيم
َق ْد َکان َْت ل َ ُک ْم أُ ْســ َو ٌة َح َســ َن ٌة فِي إِب ْ َراه َ
ين َم َع ُه إ ِ ْذ َقالُوا ل ِ َق ْو ِم ِه ْم إِن َّا ب ُ َرآ ُء ِم ْن ُک ْم
َوال َّ ِذ َ
ون اهللِ َک َف ْرن َا ب ُِک ْم
َو ِم َّما تَ ْع ُب ُ
ِــن ُد ِ
ــد َ
ون م ْ
ــدا ب َ ْي َن َنا َوب َ ْي َن ُک ْم ال ْ َع َدا َو ُة َوال ْ َبغْضَ ا ُء أَبَدا ً »
َوب َ َ
()52؛ (براي شما مؤمنان بسيار پسنديده
و نيکوست که به ابراهيم و اصحابش اقتدا
کنيد که آنان به قوم خــود گفتند :ما از
شــما و بت هاي شــما که به جاي خدا
مي پرســتيد به کلّي بيزاريم .ما مخالف و
منکر شماييم و هميشــه ميان ما و شما
کينه و دشمني خواهد بود).
البتــه باید توجه داشــت کــه برخی از
صحابه رســول خدا صلَّــي ّ
الل عليه و آله
یعنی آنهایی که در مکه تحت فشار بودند
و اسالم خود را حفظ کردند و دعوت حق
را لبيک گفتنــد ،و نیز آنهایی که پس از

سخن در جاي ديگر است؛ اين که هرگاه
فــردي از ياران پيامبر بــه حکم اين که
معصوم نيســت گناهي را مرتکب شــد و
مالک لعن در حــق او تحقق يافت ،ابراز
انزجار از اين فرد چه حکمي دارد؟! طبعاً
حکــم او با ديگــر افراد که با او همســو
هســتند ،تفاوتــي نخواهد داشــت .اگر
شــيعه از گروه انگشت شماري از صحابه
پيامبرصلَّــي ّ
الل عليه و آلــه بيزاري مي
جويد ،به سبب صحابي بودن آنها نيست؛
بلكــه اين لعن گروهي اندك از صحابه به
اين سبب اســت كه آنها با آنكه پيامبر را
درك كردند و به مقــام و موقعيت عالي
دســت يافتند؛ اما از ايــن موقعيت زيبا
غافل شــدند و برخالف دســتور پيامبر
رفتار کردنــد ،به گونه اي که مســتحق
بيزاري گشــتند ،چنان کــه قرآن مجيد
ون ّ
اللَ َو َر ُسول َ ُه
ين يُ ْؤ ُذ َ
«ان ال َّ ِذ َ
مي فرمايدّ :
َ
ــم ّ ُ
ــر ِة َوأ َع َّد ل َ ُه ْم
ل َ َع َن ُه ُ
الل فِي ال ُّدن ْيا َواآلخِ َ
َعذابــاً ُم ِهينــاً» ()53؛ (آنــان که خدا و
رســول او را آزار مي دهند ،خدا از آنان
در دو جهان بيزار بوده و براي آنان عذاب
خوار کننده اي آماده ساخته است).
حال اگر فردي از صحابــه موجبات آزار
پيامبــر را فراهــم ســاخت ،محکوم به
حکــم اين آيه خواهد بــود؛ همچنان كه
ديگر افــراد غير صحابه نيــز در صورتي
كــه صفات مورد لعن واقع شــده خدا را
برخوردار باشند مســتحق بيزاري و لعن
هســتند؛ و البته در اسالم تبعيضي وجود
ندارد.
بنابراين شــيعه لعن را بر برخي از صحابه

بلیــغ  /آذر ماه 1396

همچنین در کتاب البدایة والنهایة آمده:
عمر ،هنگامی که نوشــته ها را تاريخدار
كرد خواست كه تاريخ را از«ميالد پيامبر

و نيز در كتاب ربيع االبرار نقل شده است:
كــه در روزگار خالفت عمــر بن ّ
خطاب،
نــزد وى ،از زيورهــاى كعبــه و فراوانى
آنها ســخن به ميان آمد .گروهى گفتند:
اگر آنها را بفروشــى و با آنها لشــكرهاى
مســلمانان را تجهيــز كنــى ،پاداش آن
بيشــتر اســت .كعبه چه نيازى به زيور
دارد؟! عمر ،قصد همين كار را داشت كه
على(عليه الســام) فرمود« :اين قرآن بر
پيامبر(صلى اهلل عليه وآله) نازل شــد .و)
در آن هنگام (دارايى ها چهار گونه بود:

ندب بن عبد
کتاب ارشــاد ـ به نقل از ُج َ
اهلل ـ می نویســد  :در مدينــه و پس از
بيعــت مردم با عثمان  ،بــر على بن ابى
طالب(عليــه الســام)وارد شــدم و او را
انديشــه ناك و اندوهگين ديــدم  .به او
گفتم  :قومت چه كردنــد؟ فرمود« :بايد
صبرى نيكو داشت» به او گفتم  :سبحان
اهلل! به خدا سوگند كه تو صبورى .
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درکتاب المستدرك على الصحيحين ـ به
نقل از ســعيد بن ُم َســ َّيب ـ آمده :عمر،
مــردم را جمع كــرد و از آنان پرســيد:
تاريخ ،از چه روزى نوشته شود؟ هر كدام
نظری دادنــد ولی عمر قانع نشــد آنگاه
على بن ابى طالب(عليه الســام) فرمود:
«از روزى كه پيامبر خدا(صلی اهلل علیه و
آله) هجرت كرد و سرزمين شرك را ترك
نمود» .عمر نيز آن را پذیرفت)44( .

و در كتــاب تاريــخ طبرى ـ بــه نقل از
قادســيه و
ابن عمــرـ آمده :پس از فتح
ّ
دمشق ،عمر ،مردم را در مدينه جمع كرد
و گفت :به نظر شــما چــه مقدار از بيت
شــخصى (من حالل
المال براى) مصرف
ِ
است؟ حاضران هرکدام سخنی را گفتند؛
ا ّما على(عليه الســام) ســاكت بود .عمر
گفت :اى على! چه مى گويى؟ علی(علیه
الســام) فرمود « :مقدارى كه زندگى تو
آورد و جز اين،
و عيالت را به سامان مى َ
هيچ چيز از آن براى تو )حالل (نيست».
همــه گفتند :نظر ،همان نظر على بن ابى
طالب است)46( .

البتــه باید توجه داشــت کــه همکاری
امیرالمؤمنین علی علیه السالم با عمر در
مشــورت دادن به او نه به خاطر پذیرش
خالفــت وی ،بلکه تنها به ســبب حفظ
اسالم و مســلمانان بود؛ چرا که بارها آن
حضــرت در همان دوران خالفت ابوبکر و
عمر و عثمان در حقانیت خود بر خالفت
و جانشینی رســول خدا صلی اهلل علیه و
آله تأکید داشــت .به عنوان نمونه ایشان
در جریان شــورایی که عمر برای انتخاب
جانشــین خود تشــکیل داد در یکی از
خطبه هایش در مورد نتیجه شورا فرمود:
« خدايا،چه شــورايى! چه وقت در برترى
لى آنهــا (ابوبكر) ترديد افتاد كه
من بر ا ّو ِ
اكنون با اينان برابر شــمرده مى شــوم؟!
ولى به ناچار ) و براى حفظ اســام ( ،با
آنان در فــرود و اوج  ،همــگام و همراه
شدم؛ ا ّما يكى به كينه از من كناره گزيد
و ديگرى (عبدالرحمن بن عوف) به برادر
زنش گرويد و چيزهايى ديگر)48(.»...
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همانطور که اشاره شد گزارشهای تاریخی
نشــان میدهد که صحابه بزرگ رســول
خدا (صلَّــی اهلل َعلَیه وآله) ،افرادی مانند
معاویه ،عمرو بن عــاص ،خالد بن ولید،
زیاد و حجاج بن یوســف را لعن کردهاند.
حضرت علی (علیه السالم) نیز روزی که
عثمان کشــته شد ،عبداهلل بن زبیر را به
دلیل این که از عثمان دفاع نکرد ،لعن و
نفرین کرد ()43؛ بدیهی است که امکان
ندارد که نســل امروز مسلمانان ،بخواهند
راه خيــر و عزت و صالح را بپیمایند ولي
چشــم بر ميراث تاريخي خود بپوشانند و
نيم نگاهي هم به احوال مســلمانان اوايل
نداشته باشند و اگر تاريخ آيينه ي عبرتها
اســت ،نتوان عبرت جويان را از تأمل در
آن بازداشت .مســأله ي لعن و نفرين به
عنوان مکانيسمي براي ابراز تنفر و برائت
از مصاديق زشــتي نقش مهمي در تقويم
شــخصيت عقيدتي و روحي انسان مؤمن
داشته و سهل انگاري در آن به بي تفاوتي
و در هــم رفتن مرزهــاي هويت ديني و
اخالقــي خواهد انجاميد و صــد البته به
صورت طبیعی انسان مؤمن با مطالعه ي
صفحات واقعي تاريخ گذشته ي مسلمين
و مشــاهده ي جلوه هاي نفاق و ســتم و
انحراف به خشــم می آید و ســينه ي او

ماالمال از نفرت نســبت بــه جنايتکاران
می شــود .البته باید توجه داشت که در
مورد افــراد ،باید تنها افرادی را لعن کرد
که براهینی مبنی بر شــمرده شــدن آن
افراد از مصادیق لعن وجود داشته باشد و
مصادیق اختالفی و مشکوک نیز ،باید
در
ِ
با اقامــۀ دلیل ،لعن کرد و جایز نیســت
حجت انجام داد
این کار را بدون دلیل و ّ
و لعن افــرادی از صحابه که دلیلی برای
لعن آنان وجود ندارد ،ســبب خدشهدار
شدن وحدت میان مسلمانان است .و نیز
باید توجه داشــت که به جاي مبالغه در
بکارگيري ادبيات لعن در محافل و منابر و
رسانه ها ،نقد علمي مستدالنه و منصفانه
را دســتور کار خود قــرارداده و فرهنگ
و ادبيــات آن را در ميان مــردم نهادينه
کنیم .مصلحت برتــر همگرايي و وحدت
مســلمين هم جز اين حکم نمي کند که
هر گونه تعابير خشــن و غليظ که توهين
به مقدسات توده ي عظيمي از مسلمانان
محسوب می شود کنار گذاشته شود و به
جاي آن ،همه در اين انديشــه باشند که
با پرهيز از مباحث حاشــيه اي راه هاي
عملي براي پيشــبرد اهداف اصلي اسالم
و مســلمين را يافته ،دنبال کنند؛ و سیره
عملی معصومین علیهم الســام بهترین
دلیل بر اتخاذ چنین روشی است همچنان
که با نگاهی به ســیره امیرالمؤمنین علی
علیه السالم ،شاهد برخی راهنمایی های
ایشــان به خلیفه دوم عمر برای حفظ و
تقویت اسالم و مسلمانان هستیم:

خدا» آغاز كند .ســپس گفت :از«بعثت».
آنــگاه على بن ابى طالب(عليه الســام)
نظر داد كه آن را از «هجرت» بنويســد.
پس عمر هم از«هجرت» نوشت)45(.

عمر گفت :اگر تو نبودى ،رسوا مى شديم!
و زيورها را به حال خود وا نهاد)47( .

به خاطــر پاداش و فضيلت صبر و نيز بى
رغبتى به زر وزيورى است كه به خاطرش
بر هم پيشى مى گيريد)50(.

هجــرت به مدينه بــا ريختن خون خود،
درخت اســام را در جنگ هاي ابتدایی
آبياري کردند ،همچنین کســانی که پس
از رحلت رســول خدا صلَّي ّ
الل عليه و آله
خانه و کاشــانه خود را تــرک گفته و به
جهــاد پرداختند؛ همه اين گروه ها مورد
تکريــم و تعظيــم مي باشــند ،زيرا آنان
مانند شــمع ،ســوخته و اطراف خود را
روشــن نمودند و هیچکــس درباره آنان
حرف خالفی ندارد.

به کار مي برد که منشــأ فساد در جامعه
عصر خود و بعد از آن تا روز قيامت شده
 .13االرشــاد فــی معرفه حجج اهلل علــى العباد
انــد ،و از آن جا کــه صحابه ،مورد توجه
مفید محمد بن محمد محقق  /مصحح موسســه
خاص و براي عموم مردم محک دين اند ،ال البیت علیهم الســام کنگره شــیخ مفید قم
ضروري اســت که با اعالم برائت از آنان  1413قمری چاپ اول
مردم را از اين خطر بزرگ آگاه ســاخت .14 ،وقعــه صفین نصر بن مزاحم محقق  /مصحح
هارون عبد السالم محمد مکتبه ایه اهلل المرعشی
کــه اين فرد و یا جریان خطر ســازند ،تا
النجفی قم  1404قمری چاپ دوم
مردم از او و دســته و طرفدارانش دوري
 .15التنبیــه و االشــراف ابــو الحســن على بن
گزينند و در راه و عقيده اش قرار نگيرند الحسین المســعودی تصحیح عبد اهلل اسماعیل
و ايــن در حقيقــت از مصاديــق امر به الصاوى القاهره دار الصاوی بى تا
 .16البدایه و النهایه ابو الفداء اســماعیل بن عمر
معروف و نهي از منکر است.
البغا دار ابن کثیــر الیمامه بیروت  1407قمری
1987میالدی الطبعه الثالثه
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على بن الحســين بن على المســعودي  ،تحقيق
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الدمشقى ، ،ج ،7ص ،74فتح قرقيسيا وهيت في
هذه السنة .
( .)46تاريخ األمــم و الملوك (تاریخ طبری) ،أبو
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( .)47نهج البالغة ،شــريف الرضــى ،محمد بن
حسين ،محقق  /مصحح :للصبحي صالح ،ص،523
قصار[270 ]276؛ المناقب ،ابن شهرآشوب ،ج،2
ص ،368فصل في ذكــر قضاياه ع في عهد عمر؛
ربيع األبرار ،ج  1ص . 394
( .)48نهج البالغة ،شــريف الرضــى ،محمد بن
حسين ،محقق  /مصحح :للصبحي صالح ،ص،49
خطبه  ،3ترجيح الصبر؛ اإلرشاد في معرفة حجج
اهلل على العباد ،مفيــد ،محمد بن محمد ،محقق
 /مصحح :مؤسســة آل البيت عليهم السالم ،ج،1
ص ،287الخطبة الشقشــقية ؛ معانــي األخبار،
ابــن بابويه ،محمــد بن على ،محقــق  /مصحح:
غفــارى ،على اكبر ص  ،361بــاب معاني خطبة
ألمير المؤمنين ،ح 1؛ علل الشــرائع ،ابن بابويه،

( .)49شــرح نهج البالغة  ،ابن أبي الحديد ،عبد
الحميــد بن هبه اهلل ،محقــق  /مصحح :ابراهيم،
محمد ابوالفضل ،ج ،1ص ،189قصة الشورى .
( .)50نهــج البالغــة ،شــريف الرضــى ،محمد
بن حســين ،محقق  /مصحــح :للصبحي صالح،
ص ،102ص 74و من خطبة له ع لما عزموا على
بيعة عثمان .
( .)51اإلرشــاد في معرفة حجج اهلل على العباد،
مفيد ،محمد بن محمد ،محقق  /مصحح :مؤسسة
آل البيت عليهم الســام ،ج ،1ص ،241كالمه ع
في الدعاء إلى نفسه و عترته .
( .)52سوره ممتحنه ،آیه .4
( .)53سوره احزاب ،آیه .54
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 .9نثر الدر ابو ســعد منصور بن الحســین االبی
تحقیــق خالد عبــد الغنی محفــوظ دار الکتب
العلمیــه بیروت لبنــان  1424قمری 2004 -
میالدی الطبعه االولى

 .18تاریــخ االمــم و الملــوک تاریــخ طبــری
ابــو جعفر محمــد بن جریــر الطبــری تحقیق
محمد ابــو الفضــل ابراهیم دار التــراث بیروت
1387قمری1967/میالدی طبعه الثانیه

( .)10الصحــاح ،جوهرى ،اســماعيل بن حماد،
محقــق  /مصحح :عطار ،احمــد عبد الغفور ،ج،6
ص ،2196لعن؛ لســان العرب ،ابن منظور محمد
بن مكرم ،ج  13ص  ،387اللعن.

( .)32الغدير فى الكتاب و السنه و االدب ،عالمه
عبد الحسين امينى ،ج ،10ص ،199المغاالة في
فضائل معاوية بن أبي ســفيان؛ وقعة صفين ،نصر
بن مزاحم ،محقق  /مصحح :هارون ،عبد الســام
محمــد ،مكتبة ص  ،218مــا ورد من األحاديث
في شأن معاوية .
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 .7الصحاح جوهرى اســماعیل بن حماد محقق /
مصحح عطار احمد عبد الغفور دار العلم للمالیین
بیروت بی تا چاپ اول

 .17جامع بیان العلم وفضله ابی عمر یوســف بن
عبد اهلل النمری القرطبی تحقیق ابو عبد الرحمن
فواز احمد زمرلی موسســه الریان  -دار ابن حزم
1424قمری 2003-میالدی الطبعه االولى

( .)9وسائل الشــيعة ،شيخ حر عاملى ،محمد بن
حسن ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البيت عليهم
الســام ،ج ،12ص 158 ،298باب (تحريم سب
المؤمن و عرضه و ماله و دمه) .

( .)31جامــع البيان فى تفســير القرآن ،طبرى
ابو جعفــر محمد بن جرير ،ج ،4ص ،58ســورة
آلعمران ،آية .128

( .)41معاني األخبار ،ابن بابويه ،محمد بن على،
محقق  /مصحح :غفارى ،على اكبر ،ص ،206باب
(معنى قول النبي ص لعلي ع يا علي لك كنز في
الجنة و أنت ذو قرنيها)

بلیــغ  /آذر ماه 1396

 .5وســایل الشــیعه شــیخ حر عاملى محمد بن
حســن محقق  /مصحح موسسه ال البیت علیهم
السالم موسسه ال البیت علیهم السالم قم1409
قمری چاپ اول

بن کثیر الدمشقى بیروت دار الفکر 1407قمری/
1986میالدی

( .)8نهــج البالغة ،شــريف الرضــى ،محمد بن
حســين ،محقــق  /مصحــح :للصبحــي صالح،
ص ،323قصار  206و من كالم له ع و قد ســمع
قوما من أصحابه يســبون أهل الشام أيام حربهم
بصفين .

ص ،220ما ورد من األحاديث في شأن معاوية .

في اهلل) .

محمد بن علــى ،ج ،1ص 122 ،150باب (العلة
التي من أجلها ترك أميــر المؤمنين ع مجاهدة
أهل الخالف)،ح 12؛ األمالي ،طوســى ،محمد بن
الحســن ،ص ،372المجلس الثالث عشر ،ح 803
؛ اإلحتجاج على أهل اللجاج ،طبرســى ،احمد بن
على ،محقق  /مصحح :خرســان ،محمد باقر ،ج،1
ص ،193احتجاجــه ع في االعتــذار من قعوده
عن قتال مــن تآمر عليه من األولين و قيامه إلى
قتال من بغى عليه من الناكثين و القاســطين و
المارقيــن؛ مناقب آل أبي طالب عليهم الســام،
ابن شــهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،ج،2
الدر،
ص ،205فصل في ظالمة أهل البيت ع؛ نثر ّ
ج  1ص  187؛ تذكرة الخواص ،سبط بن جوزى،
ص ،118خطبة أخرى و تعرف بالشقشقية.

است که در راســتای نقد عقاید وهابیت
نگاشته شده است.

معرفی کتاب

سیری در کتاب «وهابيت بر سر دو راهى»
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

امروزه تمام قراين و شــواهد نشــان مى
دهد كه عمر «و ّهابى گــرى افراطى» به
ســر آمده و طرفــداران و حاميان خود را
به ســرعت از دست مى دهد و به گذشته
تاريخ ســپرده مى شود ،و هم اكنون آثار
اين فروپاشــى نمايان شده است ،زيرا در
ابيت تندرو» امورى چون
بطن اصول «و ّه ّ
خشونت فوق العاده و تحميل عقيده است
كه قابــل بقا و دوام به خصوص در دنياى
امروز نيســت .لذا مولف در این کتاب در
صــدد بیان و توضیح ایــن اصول وهابیت
است.

کتاب«وهابيــت بر ســر دو راهى» از يك
مقدمه و دو فصل تشكيل شده است.فصل
اول آن با يك سؤال شروع مىشود مبنی
بر اینکه كه آيا وهابيت به پايان عمر خود
نزديك مىشود؟

انگیزه تالیف کتاب«وهابيت بر سر دو
راهى»

بلیــغ  /آذر ماه 1396

موضوع وهابیت؛ آرا؛ اندیشه ها و عملکرد
او بــه ویژه در ســالهای اخیــر ،یکی از
مباحث مهم فکری در بین اندیشــمندان
و متفکران جهان اســام و تشــیع است
که شــخصیتهای اســامی و غیراسالمی
پیرامون آن کتابها ،مقاالت و ســخنرانی
های فراوانی ارائه نموده اند.
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لــذا در این اثر شــش موضــوع مهم در
مــورد وهابیــت بحث و بررســی شــده
اســت ؛«خشــونت فــوق العاده،تحميل
عقائد،تعصب شديد و افراطى،عدم آشنايى
به ارزشهاى فرهنگى،جحود و مخالفت با
هر پديده نوين وضعف منطق و برداشــت
نادرســت از شــش واژۀ قرآنى» ،و نمونه
هایی از این برخوردهــا و عقاید در گروه
طالبان ،سپاه صحابه و دیگر احزاب وهابی
برشمرده شده است.

در مقدمــه این کتاب آمده اســت :امروز
و ّهابیون به دو شــاخه تقســیم شدهاند؛
متعصب و تندرو که همه
اول ســلفىهاى
ّ
مسلمین جهان ،جز خود را تکفیر کرده و
مشرک مىشمارند و خون و اموال آنان را
مباح مىدانند .جمود در اندیشه و خشونت
در ســخن و عمل از بارزترین ویژگىهاى
آنهاســت .از بحثهاى منطقــى و عقلى
گریزانند ،در افغانســتان ،عراق ،پاکستان
و ح ّتــى در زادگاه خود (عربســتان) آن
قدر خشــونت آفریدند که تمــام دنیا از
آنها بیزار شــدند و ترسیم بسیار زشتى
از اســام در جهان ارائه کردند که براى
زدودن آثــار آن باید ســالها تالش کرد.
آنها به پایان عمر خود نزدیک شدهاند و
به زودى صحنهها را ترک مىگویند.
مولــف دســته دیگــری از وهابیــون را
و ّهابىهاى معتدل و روشــنفکر دانســته
و افزوده اســت :این عــده که اهل منطق
و گفتمــان و «حوار» هســتند ،به افکار

روشــنگری از یک تضاد آشــکار
وهابیت
از جمله فرازهــای مهم فصل اول آنجایی
اســت که مولّف در رابطه با تضا ّد عجیب
وهابیون نگاشته اســت« :شگفت آور این
که حکومت آنها که در ســایه این مذهب
توجه به این گفته ها
روى کار آمــده ،بى ّ
با تمام کشــورهاى جهان ـ از اســامى
گرفته تا غیر اســامى ـ رابطه سیاســى،
اقتصادى و فرهنگــى دارد ،یعنى با همه
مشــرکان جهان دوست اســت! و از آن
فراتر ،تمــام م ّکه و مدینــه را به صورت
کانونى از زیباترین هتل ها براى پذیرایى
از مشــرکان مســلمان! که همه ساله به
عنوان مراســم حج و عمره بــه آنجا مى
آینــد ،درآورده انــد و بهترین پذیرایى را
از اهل شــرک مى کنند! و این مشرکان
درآمد عظیم و سرشارى براى آنها دارند.
در حالــى کــه قــرآن مجید مــى گوید
مشرکان نجس هستند و آنها را به مسجد
الحرام راه ندهید و اگر از فقر مى ترسید،
خداوند شــما را به فضل خود بى نیاز مى
کند .راســتى چرا در اینجا «مشــرکان»،
«موحد» مى شــوند و بــه عنوان ضیوف
ّ
الرحمــان (مهمان هــاى خداوند!) مورد

محمد بن عبدالوهاب در رســاله «كشف
الشــبهات» در اين باره ســخنى دارد كه
خالصهاش اينچنين است.
 .1توحيدى كه اسالم به آن دعوت كرده،
توحيد در عبادت اســت زيرا مشــركان
عــرب توحيــد خالق را قبول داشــتند و
مىگفتند:عالــم مخلوق خداســت« َولَئِن
َ
ــما َواتِ َو ْالَ ْر َ
ض
الس َ
َســأل ْ َت ُهم َّم ْن َخلَــقَ َّ
ِيم؛ هر گاه
ل َ َي ُقول ُ َّ
ــن َخلَ َق ُه َّن ال ْ َع ِزيــ ُز ال ْ َعل ُ
از آنان بپرســی« :چه کســی آسمانها و
زمین را آفریده است؟» مسلّماً میگویند:
«خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است!»
و در جــاى ديگــر مىفرمايدُ «:ق ْ
ــل َمن
ض أَ َّمن يَ ْمل ُ
ِك
ــما ِء َو ْالَ ْر ِ
الس َ
يَ ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
َْ
ار َو َمن يُ ْخــ ِر ُج ال ْ َح َّي م َِن
الس ْ
َّ
ــم َع َوالب ْ َص َ
ال ْ َم ِّي ِ
ت َويُ ْخ ِر ُج ال ْ َم ِّي َت م َِن ال ْ َح ِّي َو َمن يُ َدب ِّ ُر
ون َّ ُ
ون؛
الل َف ُق ْــل أَ َف َل تَ َّت ُق َ
ــي ُقول ُ َ
ْالَ ْم َر َف َس َ
بگوچه کســی شــما را از آسمان و زمین
روزی مــی دهد؟ یا چه کســی مالک ( و
خالق ) گوش و چشمهاست؟ و چه کسی
زنــده را از مرده  ،و مرده را از زنده بیرون
می آورد؟ و چه کســی امور ( جهان ) را
تدبیر می کند؟» بزودی ( در پاسخ ) می
گویند« :خدا»  ،بگو« :پس چرا تقوا پیشه
نمی کنید ( و از خدا نمی ترسید ) ؟!».
با توجه به اين آيات مشركان عرب خالق
جهان و رازق بندگان و مدير و مدبّر عالم
را خداوند يگانه مىدانســتند پس شرك
آنها در چه بود؟اشــكال كار آنها فقط در
توحيد عبادت بــود يعنى بتها و بعضى از
صالحان را پرســتش مىكردنــد و با اين
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نگارنــده در ایــن کتاب درصــدد بیان و
توضیح اصول وهابیت اســت؛ هم چنین
پايان عمرجریانات تکفیری  ،به واســطه
اصولى كه در درون گروه های تروریستی
تکفیــری وجــود دارد مــورد توجه قرار
گرفته است.

لــذا مولف اثــر در فصــل دوم كتاب ،به
جریان فکری منتقد وهابیت اشــاره دارد
؛ کســانی از قلــب وهابيت شــجاعانه بر
عليه تندروىها و شــبهات و عقايدى كه
«محمد بــن عبدالوهــاب» از ابن تيميه
گرفتند بهطــور عاقالنــه و مؤدبانه مورد
نقد و بررســى قرار دادهانــدو اين كتابها
در داخل و خارج عربســتان با اســتقبال
پرشور مواجه شد .از جمله كسانى كه در
فصل دوم به نام و كتابشــان اشــاره شده
«سيد محمد بن علوى» است كه با تألیف
كتــاب «مفاهيم يجب عن تصحح» عقايد
وهابيت را مورد نقد و بررســی قرار داده
اســت ؛ همچنيــن كتاب«داعية و ليس
نبيا»از شــيخ حســن بن فرحان از جمله
دانشــمندان معروف اهل سنت عربستان

مولف اثر ،وهابيت را به  2شــاخۀ ســلفى
و متعصب و وهابى معتدل تقســيم كرده
است که به اين مســأله اشاره دارد كه با
ظهور وبروز وهابيونى كه معتدل هســتند
و اصولشــان اصول منطق و گفتمان است
و به افــكار ســاير انديشــمندان احترام
مىگذارنــد ديگر عمر وهابيون ســلفى و
متعصب و تندرو به پايان رسيده است.

از مهمتريــن اصولى كــه در افراطىگرى
وهابيــون نقش کلیــدی ایفا مــی کند؛
مسألۀ ضعف منطق و برداشت نادرست از
شــش واژه قرآنى است؛ شاهكار مهم اين
مذهب در مسئله توحيد و شرك است كه
برگرفته از عقايد ابن تيميه دمشقى است.
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در ایــن میــان مرجــع عالیقــدر جهان
تشــیع حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم
شــیرازی(مدظله)  ،از جمله نویسندگان
بزرگ اســامی اســت که با تألیف کتاب
ارزشــمند«وهابیت بــر ســر دو راهی»،
تفکــرات و عملکرد وهابیــان را به ویژه
در ســالهای اخیــر به چالش کشــیده
اســت؛همچنین مولف اثر ،عوامل داخلى
ســقوط وهابيت و مقابلههايى كه از درون
اهل ســنت با آنها شده اســت را به نحو
احســن مــورد واکاوی قــرار داده و بــه
نشــانههای زوال و نابودی فرقه منحرف و
ضاله وهابیت پرداخته اســت .داشتن قلم
روان و پرداختــن به مباحث مهم و پرهیز

ساختار کلی کتاب

فصل دوم کتــاب ،فریادها» نام دارد و در
آن هشدارها و فریادهایی از درون وهابیت
در نقد ســاختار فعلی وهابیت و توصیه به
اعتــدال در برخوردها و عقاید قرار گرفته
اســت.همچنین در پایان این فصل بیانیه
هیات علمای بزرگ ســعودی در محکوم
ســاختن خشــونت های وهابیان منتشر
شده است.

گزارش محتوایی اثر و ّهاب ّی ِ
ت تندرو و
معتدل

نویســندۀ با اين بيــان اوالً صف وهابيون
ســلفى و متعصــب را از وهابيون معتدل
جدا كرده  ،ثانياً عوامل ســقوط و شكست
وهابيون ســلف را بازگو مىكنــد  ،ثالثاً
جريانهــاي برآمــده از بطــن وهابيت را
تشريح مىكند.

وهابیت و ضعف منطق و برداشــت
نادرست از شش واژه قرآنى
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از مسائل متفرقه از جمله ویژگیهای بارز
این اثر است.

مولف دراین کتاب این شش موضوع را به
طور کامل و عالمانه بررسی نموده است و
تصویر روشنی از وهابیت را برای محققین
به تصویر کشیده است.

البته نتيجه همه این انتقادات شــجاعانه
و انزواى اجتماعى و بين المللى از رفتار و
كردار سراســر خشونت وهابيت سلف اين
بود كه هيئت كبار العلماء در جلســه 49
در طائف مورخ  2/9/1419هجرى قمرى
با بيــش از  20نفر از علمــاى طراز اول
ّ
عبدالل بن باز
آنان از جمله عبدالعزيز بن
تصميم بر اين گرفتند كه تكفير يك حكم
شرعى است كه بايد معيارش از سوى خدا
و رسول او تعيين گردد.

سایر اندیشــمندان احترام مىگذارند و با
دیگر مســلمانان به گفتوگوى دوستانه
مىنشــینند .نه فرمان قتل کسى را صادر
مىکنند ،نه مســلمانى را مشرک و کافر
مىشــمرند ،و نه حکم بــه اباحه اموال و
اَعراض مىدهند و طرفداران آن در میان
وهابیت روز به روز افزایش مییابد .و این
طلیعه مبارکى است براى جهان اسالم که
آثــارش در کتابهایى که اخیرا ً در حجاز
منتشــر شــده و در جراید و مناظرههاى
تلویزیونى مشاهده مىشود.

محبت و اســتقبال قرار مى گیرند
مهر و ّ
و کوچــک و بزرگ ،خانه هایشــان را در
اختیار آنان قرار مى دهند».

حرف آنها مشــرك در عبادت خدا بودند
و اســام آنها را به عبــادت خداى يگانه
دعوت فرمود.
 .2هم چنین مفهوم شــرك آن است كه
انسان غير خداوند يگانه را بخواند و براى
ّ
حل مشــكالت بــه او پناه بردبــه عنوان
مثال(يا رســول ّ
الل و يا على بگويد!)زيرا
قرآن مجيــد مىگويد:فــا تدعوا مع اهلل
احدا؛ پس هیچ کس را با خدا نخوانید!»
 .3اگر كســى از پيامبر اســام يا هركس
از پيشــوايان اســام و صالحان شفاعت
بطلبد كار او شــرك اســت و جان و مال
او بر موحدان مباح اســت زيرا او مشرك
به اســتناد اين آيه از قرآن مىباشدُ «:قل
ــفا َع ُة َجمِي ًعا ل َّ ُه ُملْ ُ
الش َ
ــما َواتِ
ّ ِ َّلِ َّ
الس َ
ك َّ
ــون؛ بگو« :تمام
َو ْالَ ْر ِ
ــم إِل َ ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ض ثُ َّ
حاکمیت
شفاعت از آن خداســت( ،زیرا)
ّ
آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه
شما را به سوی او بازمیگردانند!»
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از جمله عناوینــی که در فصل دوم مورد
بررســی قرار گرفته «فریادى که از مکه
برخاســت ،فریــادى دیگر از نویســنده
شجاعى دیگر ،آخرین سخن؛ بیانیه هیأت
علماى بزرگ ســعودى در محکومساختن
خشونتهای وهابیان و توصیه دوستانه به
علماى حجاز» است.
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صاحب اثر طــی توصیهای دوســتانه به
علماى حجاز در این کتاب نوشــته است:
«ما امور زیر را دوســتانه به آنان پیشنهاد
مى کنیم1 :ـ م ّتهم ســاختن مســلمین
را به شــرک و کفر به خاطر مســائلى که
حداکثر ،مســائل اجتهادى محسوب مى
ّ
شــود ،محکوم کنند ،و دســتور شــریف
َ
الس َ
ال َم
قرآنى ( َوالَ تَ ُقولُوا ل َِم ْن أل ْ َقى إِل َ ْی ُک ُم َّ
ل َ ْس َت ُم ْؤمِناً) را به همه پیروان خود توصیه
نمایند2 .ـ هرگونه خشــونت مذهبى که
ســبب ترورهاى وحشــتناک در عراق و
پاکســتان و افغانستان و ح ّتى عربستان و
شدت محکوم
سایر نقاط شده اســت ،به ّ
کنند3 .ـ راه گفتگوى منطقى و دوستانه
را بر اســاس احترام متقابل ،و دور از هر
گونــه اهانت و تهمت به شــرک و جهل،
میان خود و ســایر دانشــمندان اســام

سخن آخر
گفتنی اســت اين كتاب داراى فهرست
آياتى اســت كــه در كتاب بــه كار رفته
و فهرســت روايات،فهرســت اشخاص و
گروهها،فهرســت اماكن و فهرست منابع
در فراز پایانی اثر ذکر شــده است؛ البته
منابعى كه به آن اشــاره شــده به صورت
پاورقى در ذيل سطر آورده شده است.
الزم به ذکر اســت تألیف این اثر نفیس
در یــک جلــد و در 200صفحه ،در قطع
رقعی توسط انتشــارات امام علی بن ابی
طالب علیه الســام به زیور طبع آراسته
شــده و برای نخستین بار در سال 1384
منتشــر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه
تجدید چاپ شده است .این کتاب به زبان
عربی و انگلیسی نیز چاپ و منتشر شده
است.

معاونت محتوای فقهی
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

بخش محتوای فقهی یکی از زیر مجموعه
هــای ف ّعال پایگاه اطالع رســانی حضرت
آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی می
باشد که در جهت یکسان سازی محتوای
مسائل و موضوعات فقهی مطابق با نظرات
و فتــاوای معظم له و تهیــه منابع بخش
هــای پاســخگویی دفتر و دســته بندی
و بایگانــی و حفظ آن و نیز غنی ســازی
محتوای فقهی بر اساس نیاز روز جامعه و
مسائل مستحدثه ف ّعالیت می کند.
محــدوده و هجم موضوعاتی که در بخش
الیت می
محتوای فقهی در آن تحقیق و ف ّع ّ
کند شــامل  46موضوع و شاخه اصلی از
ابواب فقهی و در  500زیر شاخه مربوطه
می باشــد که حــاوی  22000محتوا و

استفتاء از مجموع حدود  40000استفتاء
استخراج شده است.

مــی گردد و ارائه آن بــه معظم له جهت
دریافت حکم شرعی آن.

این بخش سه نوع کار شاخص را به عهده
گرفته است که عبارتند از:

مجموع این اســتفتائات و محتوای فقهی
بصورت مکتــوب و همچنین بصورت نرم
افزار و نیــز در بخش اســتفتائات پایگاه
اطالع رسانی معظم له درج و در دسترس
عموم محققین و مقلیدن می باشد.

 .١یکسان سازی محتوای فقهی و تطبیق
آرا و فتاوای معظم لــه با مبانی و نظرات
مشــابه ایشــان و تدوین مجموعه ای از
مطالب فقهی و احام شــرعی طبق فتاوی
معظم له.
 .٢پاسخگویی به استفتائات مهم و خاص
که تاکنون مشابه آن در منابع پاسخگویی
موجود نباشد.
 .٣تحقیــق و کشــف موضوعــات فقهی
مســتحدثه و جدیدی که در جامعه ایجاد

الزم بــه ذکر اســت که پژوهــش های
موضوعی این بخش ،هم به صورت پروژه
اولیه صــورت می گیرد که
ای و بــا طرح ّ
در موضوعات کلــی به صورت کتاب قابل
چــاپ خواهند بــود ،همچنین به صورت
پاسخ به سواالت متفرقه انجام می شود.
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در واقــع تكيــهگاه عمــده وهابيون در
كتابهاى مختلف در بحث توحيد و شرك
همان چند آيه باال اســت كه در همه جا
به آن اســتناد مىجويند و سعى دارند از
كنار ســاير آيات قرآن به سادگى بگذرند
و آنهــا را ناديــده بگيرند يعنــى در برابر
قرآن بهطور كامل گزينشى عمل كنند در
ضمن براى اينكه علماى مخالف را كه به
آيات ديگر قرآن خطاهاى آنها را روشــن
مىسازند ،خلع سالح كنند در يك ادعاى
بىسابقه مىگويند تمام آياتى كه ديگران

توصیه مهــم آیت اهلل العظمی مکارم
شیرازی(مدظله) به مفتیان حجاز
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اين بود عصاره كالم آنها در مسئله توحيد
و شرك.

در يك بررســى دقيق اين نكته به دست
مىآيــد كه خطا و اشــتباه و برداشــت
نادرست از شــش واژۀ قرآنى سبب شده
كه همۀ مســلمين را به جز پيروان عقائد
خود مشرك شــمارند و حكم كفر آنها را
صادر كنند و متأسفانه جهان اسالم براى
خطــاى آنها در تفســير اين شــش واژه
بهاى ســنگينى را تاكنون پرداخته است
به هرحال اين شــش كلمه سرنوشتساز
عبارتند از« :شرك و مشرك،اله در ال اله
ا ّال اهلل ،عبادت،شفاعت،دعا،بدعت در قرآن
و حديث»
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 .4به عالوه مشــركان عرب هنگامى كه از
جهت بتپرستى مورد اعتراض واقع شدند
ــم إ ِ َّل ل ُِي َق ِّربُون َا إِلَى َّ
الل ِ
گفتندَ «:مــا ن َ ْع ُب ُد ُه ْ
ُزل ْ َفى« ،اینها را نمیپرســتیم مگر بخاطر
اینکــه ما را بــه خداوند نزدیــک کنند»
بنابراين پرستش آنها نسبت به بتها براى
خالــق و رازق بودن آنهــا نبود بلكه براى
شفاعت بتها عند ّ
الل بود پس هركس غير
خدا را شــفيع بداند مانند مشركان عرب
است و جان و مال او مباح مىباشد.

براى ر ّد اين برداشــت در مســئله توحيد
و شــرك به آن استدالل كردهاند از آيات
متشابه اســت و تنها آياتى كه آنها به آن
استناد جستهاند از محكمات قرآن است.

بگشــایند و در مســائل مورد اختالف به
ون
بحث بنشــینند و به مصداق (یَ ْســ َت ِم ُع َ
ون أَ ْح َس َن ُه) آن چه را صحیح
ال ْ َق ْو َل َف َی َّت ِب ُع َ
تشــخیص دادند ،پذیرا شوند4 .ـ مرزهاى
فکــرى و جغرافیایى خود را به روى کتب
علمى و منطقى ســایر مذاهب اســامى
بگشــایند ،و احســاس خطرى برخود در
این کار نداشــته باشــند ،و با حوزه هاى
علمیه کشورهاى اسالمى مبادله ط ّ
الب و
ّ
دانشجو کنند5 .ـ دیوارهاى بى اعتمادى
و ســوء ظــن و بدبینى را میــان خود و
ســایر مسلمین از میان بردارند و به حوزه
علمیه یکدیگر رفــت و آمد کنند و
هاى
ّ
براى شــرکت در همایش ها براى مسائل
مختلف اسالمى در هر جاى دنیاى اسالم
اعالم آمادگى کنند6 .ـ دوستان خود را از
مطلق نگرى ،یعنى اجتهادهاى خود را در
اصول و فروع ،حقیقت اســام دانستن و
غیر آن را کفر و ضاللت و بدعت شمردن،
بر حذر دارند ،و به پیام آیه شــریفه ( َو َما
ــن ال ْ ِعلْ ِم إِالَّ َقل ِیــا) گوش فرا
ــم ِّم َ
أُوت ِی ُت ْ
دهند».

مؤسسات وابسته

معارف اسالمی
منظــور از «ســراج منیــر» بودن
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله)
پرسش  :منظــور از اینکه «پیامبر گرامى
اســام(صلى اهلل علیه وآله) ســراج منیر
است» چیست؟
پاســخ اجمالی« :ســراج منیــر» بودن
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) با توجه به این
که «سراج» به معنى «چراغ» و «منیر» به
معنى «نور افشان» است اشاره به معجزات
و دالئل حقانیت و نشانه هاى صدق دعوت
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) است.
پاســخ تفصیلی :تعبیر ســراج منیر در
مورد پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) در آیه46
ســوره«احزاب» آمده اســت .خداوند مى
فرماید( :ما تو را دعوت کننده به سوى ّ
الل
به فرمان او قرار دادیم ،و هم چراغ روشنى
بخــش)؛ « َوداعِیاً اِلَــى ّ
الل ِ بِا ِ ْذن ِ ِه َوسِ ــراجاً
ُمنِیراً».

روشــنائى و نور ،مایه نم ّو درختان ،پرورش
گلهــا ،رســیدن میوه هــا ،و خالصه تمام
فعالیتهاى حیاتى اســت ،و تشــبیه وجود
پیامبر(صلى اهلل علیه وآلــه) به یک منبع
نور ،همه این مفاهیم را در ذهن تداعى مى
کند.
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وجــود پیامبر(صلى اهلل علیــه وآله) مایه
آرامــش ،و فــرار دزدان دیــن و ایمان ،و
گرگان بى رحم ستمگر جامعه ها ،و موجب
جمعیت خاطر ،و پرورش و نمو روح ایمانو
اخالق ،و خالصــه ،مایه حیات و جنبش و
حرکت اســت ،و تاریخ زندگى او شــاهد و
گواه زنده این موضوع است)1(.

40

پرسش  :آیا قرآن برای پیامبر اسالم (صل
اهلل علیه وآلــه) معجزه های دیگری غیر از
قرآن اثبات می کند؟
پاسخ اجمالی :آیات قرآن حاکى است که
پیامبر اســام (صل اهلل علیه وآله) عالوه بر
قرآن ،معجزات دیگری نیز داشــت .مانند:
شق القمر که در سوره قمر ،آیه  1و 2آمده.
همچنین در ســوره زخرف آیه  ،66سوره
اسراء آیه  ،1سوره آل عمران آیه  61و آیات
دیگری ســخن از معجزات پیامبر (صل اهلل
علیه وآله) به میان آمده است.

(رســتاخیز نزدیک شــد وماه شکافت اگر
معجزه اى ببینند از آن روى برمى گردانند
و مى گویند همان سحر و جادوى مستمر
است).
مفســران اســامى مانند :زمخشــرى در
ّ
کشاف ،طبرســى در مجمع البیان و فخر
رازى در مفاتیح الغیب ،و ابن مســعود در
تفسیرخود و  ...مى نویسند:
مشــرکان قریش خدمت پیامبر رســیدند
و از او درخواســت کردند کــه براى اثبات
نبوت و رســالت خود مــاه را دو نیم کند،
حضرتش فرمود :اگرچنین کنم ایمان مى
آورید؟ همگــى گفتند :آرى! پیامبر از خدا
درخواســت کرد که خواسته آنان را عملی
کند ،آنگاه با انگشــت خود اشاره کرد و ماه
دو نیم شد و فرمود :شاهد باشید.
ممکن است سوال شود که :نزدیکى قیامتبا
دو نیم شدن ماه به دست پیامبر (صل اهلل
علیه وآله) چه تناســبى دارد که کنار هم
آمده اند.
پاســخ آن روشن اســت زیرا انشقاق قمر،
و ظهــور پیامبر خاتم ،از شــرایط و عالیم
قیامت است از این جهت این جمله به هم
عطف شده اند و از نظر قرآن ،عالیم قیامت
محقق گردیده است چنانکه مى فرماید:
السا َع َه ا َ ْن تَاْت َِی ُه ْم ب َ ْغ َت ًه
َ « .1ه ْل یَ ْن ُظ ُر َ
ون ا ِ ّال ّ
ون» )3(.
َو ُه ْم ال یَشْ ُع ُر َ
(آنان انتظار مى کشند که رستاخیز به طور
ناگهانى فرا رسد ولى (بدانید) که عالیم آن
مح ّقق شده است).

این «معجزه دیده شــده»  ،همان «شــق
قمر» اســت که در آیهى پیش وارد شــده
است.
با د ّقت در این فراز ،روشــن مى گردد که
ظرف و زمان دو نیم شــدن مــاه ،در این
جهان است نه در آستانه ى آخرت ،زیرا در
آن زمان کسى نمى تواند بگوید این همان
سحر مستمرى است که نیاکان ما نیز با آن
روبرو بودند!
معراج پیامبر
معراج پیامبر اسالم (صل اهلل علیه وآله) در
دل شــب از مسجد الحرام تا مسجد اقصى
یکى از معجــزات پیامبر (صــل اهلل علیه
وآله) اســت که هم پیامبــر مدعى آن بود
و هــم قرآن به صراحت کامــل از آن خبر
حان الَّذِی ا َ ْسرى
«س ْب َ
مى دهد و مى گویدُ :
ب ِ َع ْب ِد ِه ل َ ْی ً
ال م َِن ال ْ َم ْسجِ ِد ال ْ َحرا ِم اِلَى ال ْ َم ْسجِ ِد
االَ ْق َصى ال َّ ِ
بار ْکنا َح ْول َ ُه ل ِ ُن ِریَ ُه م ِْن آیات ِنا
ــذی َ
یر »)4(.
السم ُ
اِن َّ ُه ُه َو َّ
ِیع ال ْ َبصِ ُ
(منزه و پیراسته اســت خدایى که پیامبر
خود را شــب هنگام از مســجد الحرام تا
مســجد اقصى برد تا برخى از آیات و نشانه
هاى قدرت خود را نشــان او بدهد ،او است
شنوا و بینا).
ســیر پیامبر گرامى (صــل اهلل علیه وآله)
در نیمــه ى شــب از مســجدالحرام تــا
مسجداالقصى بدون وســایل امروزى سیر
اعجــازى بود و از توانایى بشــر بیرون بود.
خود قرآن ایــن اعجاز را براى پیامبر (صل
اهلل علیه وآله) ثابــت مى نماید و از آن در
سوره دیگر( )5سرســختانه دفاع مى کند،

مباهله :
موضــوع مباهله ى پیامبــر (صل اهلل علیه
وآله) با مســیحیان نجران مطلبى است که
قرآن در ســوره ى آل عمران آیه ى شصت
و یــک ،متذکر آن مى گردد و مى رســاند
که پیامبر اکرم (صل اهلل علیه وآله) حاضر
شد براى اثبات حقانیت آیین خود با سران
«نجران» به مباهله برخیزد و وعده قطعى
داد که اگر براى مباهله حاضر شوند عذاب
الهــى دروغگویان (نصاراى نجــران) را فرا
خواهد گرفت.
پیامبر نه تنها آماده ى مباهله با مسیحیان
نجــران بود ،بلکه نداى او در این قســمت
وسیع و گسترده بود وخدا به او امر کرد که
حاج َ
ک فِی ِه م ِْن ب َ ْع ِد ما جا َء َ
ک
بگویدَ « :ف َم ْن َّ
َــد ُع اَبْنا َءنا َو اَبْنا َء ُک ْم
م َِن ال ْ ِعلْ ِم َف ُق ْل تَعالَوا ْ ن ْ
َو ن ِسا َءنا َو ن ِســا َء ُک ْم َو اَن ْ ُف َسنا َو اَن ْ ُف َس ُک ْم ثُ َّم
ن َْب َت ِه ْل َف َن ْج َع ْل ل َ ْع َن َه ّ
ِبین »)6(.
الل ِ َعلَى الْکاذ َ
(پس از علم ویقین  ،هرگاه کســى با تو ،به
محاجه برخیزد بگــو بیایید فرزندان وزنان
ّ
وجــان خــود را دعوت کنیم وبــه مباهله
برخیزیم ولعنت خدارا بر گروه دروغگو قرار
دهیم).
نصاراى نجران آماده ى مباهله شــدند ولى
وضع پیامبر (صل اهلل علیه وآله) و نحوه ى
حضــور او در میدان مباهله ،آنان را از ورود
به مباهله منصرف ســاخت و فهمیدند که
در این مباهله عذاب قطعــى خدا ،آنان را
خواهد گرفت.
نــه تنها آنان حاضر نشــدند ،بلکه با وجود
چنین نداى وسیع ،تا پیامبر زنده بود کسى
حاضر به مباهله نشــد ،درســت است که
اعجــاز پیامبر(صل اهلل علیه وآله) به خاطر
انصراف مســیحیان نجران ،جامه ى عمل

ّبینات پیامبرَ « :ک ْی َف یَ ْهدِی ّ ُ
الل َق ْوماً َک َف ُروا
الر ُس َ
ــول َحقٌّ َو
ب َ ْع َد ا ِیمان ِ ِه ْم َو شَ ــ ِه ُدوا ا َ َّن َّ
نات)7(.» ...
جا َء ُه ُم ال ْ َب ِّی ُ
(چگونه خداوند هدایت مى کند گروهى را
که پس از ایمان کفر ورزیدند وگواهى دادند
که پیامبر حق اســت ودالیل حقانیت او بر
آنان رسید؟!)
این آیه حاکى اســت کــه پیامبر (صل اهلل
علیه وآله) داراى ّبینات بود ومقصود از آن
معجزات است .
آنچــه باید توجه کرد جملــه ى « َوجا َء ُه ُم
«بینه»
ال ْ َب ِّی ُ
«بینات» جمــع ّ
نات» اســت ّ
مبین و
به معناى دلیل و شــاهد است که ّ
روشنگر حقیقت مى باشد.
در بدو نظر ممکن اســت تص ّور شــود که
«بینات» همان قرآنو یا بشــارات
مقصود از ّ
نبوت پیامبر در کتابهاى آســمانى اســت
ولى بــا مالحظه آیات دیگر که در آنها این
لفظ در معجزات و امور خارق العاده به کار
رفته است مى توان گفت که مقصود از آن
در این آیه ،یا خصــوص معجزات و خارق
العاده ها اســت و یا معنایى وسیع است که
شامل معجزات نیز مى شود و جهتى ندارد
که مفاد آیه را در قرآنو یا بشــارات نبوتآن
حضرت در عهدین منحصر بدانیم.
اینک آیات:
ِیسى اب ْ َن َم ْریَ َم ال ْ َب ِّیناتِ . »...
َ ...« .1و آت َْینا ع َ
()8؛ (به عیسى بن مریم معجزات دادیم).
...« .2ثُ َّم ات ََّخ ُذوا الع ِْج َل م ِْن ب َ ْع ِد ما جا َءتْ ُه ُم
نات)9(. »...
ال ْ َب ِّی ُ
(پس از معجزاتى که آنان (بنى اســراییل)
دیدند ،گوساله را معبود خود اتّخاذ کردند).
ــم ب ِال ْ َب ِّینــاتِ )10(»...؛ (بــا
... «.3ا ِ ْذ جِ ْئ َت ُه ْ
معجزات به سوى آنان آمدى).
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وجود پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) همچون
خورشید تابانى است که ظلمتهاى جهل و
شرک و کفر را از افق آسمان روح انسان ها

تاریکى مایه پراکندگى اســت ،و نور ،سبب
جمعیــت و اجتماع ،به همیــن دلیل اگر
چراغى را در یک شــب تاریــک ،در میان
بیابانى روشن کنیم در مدت کوتاهى انواع
حشرات دور آن جمع مى شوند.

شق القمر«:ا ِ ْق َت َرب َ ِ
السا َع ُه َو ان ْشَ قَّ ال ْ َق َم ُر * َو
ت ّ
ا ِْن یَ َروا آیَ ًه یُ ْع ِرضُ وا َو یَ ُقولُوا سِ ْح ٌر ُم ْس َتم ٌِّر».
()2

مقصود از «آیه» که به معنى نشــانه است
غیر از قرآناســت بــه دلیل ایــن که مى
گوید«:یَ َروا » (ببینند) واگر مقصود ،قرآنبود
مناسب بود که به جاى دیدن ،لفظ «نزول»
و مانند آنرا به کار ببرد.

گفتنی اســت روایات واحادیث اســامى
دربــاره ى معراجآن قدر فراوان اســت که
هرگز نمى توان گفت این احادیث و اخبار
همگى مجعول و موضوع مى باشد.
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قابل توجه این که :در قرآن مجید ،چهار بار
واژه «سراج» آمده که در سه مورد به معنى
«خورشید» است ،از جمله در سوره«نوح»
آیه 16مى فرمایدَ « :و َج َع َل ال ْ َق َم َر فِی ِه َّن ن ُورا ً
س سِ راجاً»؛ (خداوند ماه را نور
َو َج َع َل الشَّ ْم َ
آسمانها و خورشید را چراغ فروزنده آن قرار
داد).

همیشــه ظلمت و تاریکى ،مایه اضطراب و
وحشت است ،و نور سبب آرامش  ،دزدان از
تاریکى شب استفاده مى کنند ،و حیوانات
درنده بیابان ،غالباً در تاریکى شــب از النه
خود بیرون مى آیند.

آیات مورد نظر:

(اگــر معجزهاى ببیننــد از آن اعراض مى
کننــد و مــى گویند این ســحر وجادوى
مستمر است).
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«ســراج منیر» بودن پیامبر(صلى اهلل علیه
وآله) با توجه به این که «ســراج» به معنى
«چراغ» و «منیر» به معنى «نور افشــان»
است اشــاره به معجزات و دالئل حقانیت
و نشــانه هاى صدق دعوت پیامبر است ،او
چراغ روشنى است که خودش گواه خویش
اســت ،تاریکی ها و ظلمــات را مى زداید،
و چشــمها و دلها را به سوى خود متوجه
مى کند ،و همان گونه که آفتاب آمد دلیل
آفتاب وجود او نیز دلیل حقانیت او است.

مى زداید ،ولى ،همان گونه که نابینایان از
نور آفتاب اســتفاده نمى کنند ،و خفاشانى
که چشمشان توانائى دیدن این نور را ندارد،
خــود را از آن پنهان مــى دارند ،کوردالن
لجوج نیز از این نور ،هرگز استفاده نکرده و
نمى کنند ،و ابوجهل ها انگشــت در گوش
مى کردند که آهنگ قرآناو را نشنوند.

پاسخ تفصیلی :آیــات قرآن حاکى است
که پیامبر عالوه بر قرآن ،معجزات دیگری
نیز داشت ،قرآن براى یک فرد مسیحى اگر
کتاب الهى نباشد یک سند قطعى تاریخى
بشــمار مى رود ،از این جهت ما در این جا
با یک رشته آیات بر مطلب خود ،استدالل
می کنیم:

ــح ٌر
ــروا آیَ ًه یُ ْع ِرضُ وا َو یَ ُقولُوا سِ ْ
َ « .2و ا ِْن یَ َ
ُم ْس َتم ٌِّر» .

حتى مى رساند که مسجد االقصى آخرین
نقطه ســیر او نبوده ،بلکه از آنجا به سوى
جهان باال نیز عروج نمود.

نپوشید ا ّما از این که پیامبر آماده ى چنین
اعجازى گردید پاســخ دندان شکنى است
براى کسانى که مى گویند پیامبر هیچ گاه
مدعــى اعجاز نبود وهــر موقع معجزه مى
طلبیدند ،از آوردن آن سر باز مى زد ،و مى
گفت که من تنها منذر و مبشرم.

ــد جا َءتْ ُه ْم ُر ُســ ُل ُه ْم ب ِال ْ َب ِّیناتِ »...
َ ...« .4ول َ َق ْ
()11؛ (رســوالن آنــان به ســوى آنها با
معجزات آمدند))12(.
معجزه دیگر اینکه پیامبر اســام(صل اهلل
علیه وآله) مانند مسیح از غیب خبرمى داد
:
قرآن مجید یکــى از معجزه هاى حضرت
مســیح را این مــى داند کــه وى از غیب
خبرمى داد و مى گفت:
ون فِی
ون َو ما ت ََّدخِ ُر َ
«َ ...و اُن َ ِّب ُئ ُک ْم ب ِمــا تَاْ ُک ُل َ
ب ُ ُیوت ُِک ْم)13(. »...
(از آنچــه که مى خوریــد و در خانه هاى
خویش ذخیره مى کنید خبر مى دهم).
این جمله در کنار ســایر معجزات حضرت
مسیح وارد شده است ،پیامبر گرامى (صل
اهلل علیه وآله) به وســیله ى وحى الهى از
یک عده حــوادث غیبى خبــرداد ،تعداد
خبرهاى غیبى قرآن ،بیش از آن است که
در این مجال بتوان به آنها اشــاره نمود ،از
باب نمونه)14( :
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پاســخ اجمالی :آیات قرآن گواهى مى
دهد که نشانه هاى پیامبراسالم (صلى اهلل
علیه وآله) و آئین او در کتاب هاى تورات و
انجیل آمده اســت؛ یعنی قسمتى از تورات
و انجیل واقعــى در البه الى این کتاب ها

به همین دلیــل در آیات متعددى از قرآن
مجید ،این تعبیر به چشــم مى خورد که:
«قرآن مفاد کتب پیشــین را تصدیق مى
کند»
از جملــه در آیه 41ســوره «بقــره» مى
خوانیمُ « :م َصدِّقاً ل ِما َم َع ُکم» و در آیات 89
و  101ســوره«بقره» مى خوانیمُ « :م َصدِّقاً
ل ِما َم َع ُهم».
و در آیه« 48مائــده» مى فرمایدَ « :و اَن ْ َزلْنا
اِل َ ْی َ
ِتاب ب ِال ْ َحــقِّ ُم َصدِّقاً ل ِما ب َ ْی َن یَ َدیْ ِه
ک الْک َ
ِــن ال ْ ِکتابِ »؛ (ما ایــن کتاب را به حق بر
م َ
تو نازل کردیم در حالــى این کتاب کتب
آسمانى پیشین را تصدیق مى کند).

بنابرایــن ،معنى تصدیق قرآن نســبت به

در اینجا به عنوان شاهد به چگونگى اسالم
آوردن یکى از دانشمندان بزرگ اشاره مى
کنیم:
«فخر االســام» مولــف کتــاب «انیس
االعــام» که خــود یکى از کشیشــان به
نام مســیحى بوده ،تحصیالت خود را نزد
کشیشان مســیحى به پایان رسانیده است
و به مقام ارجمندى از نظر آنان نائل آمده،
در مقدمه این کتاب ،ماجراى عجیب اسالم
آوردن خود را چنین شرح مى دهد:
« ...بعد از تجســس بســیار ،زحمات فوق
العاده و گردش در شهرها خدمت کشیش
واال مقامى رســیدم ،که از نظر زهد و تقوا
ممتاز بود ،فرقه «کاتولیک» از ســاطین و
غیره در ســواالت دینى خود به او مراجعه
مى کردند ،من نزد او مدتى مذاهب مختلفه
نصارا را فرا مى گرفتم ،او شاگردان فراوانى

گفتم :مختارفالن مفسر را اختیار کرده ام.
کشیش گفت :تقصیر نکرده اى ،و لکن حق
و واقــع خالف همه این اقوال اســت؛ زیرا
حقیقت این را نمى دانند مگر راسخان فى
العلم ،از آنها هم تعداد کمى با آن حقیقت
آشنا هستند ،من اصرار کردم که معنى آن
را برایم بگوید ،وى سخت گریست و گفت:
هیــچ چیز را از تو مضایقــه نمى کنم ...در
فرا گرفتن معنى این اسم اثر بزرگى است،
ولى به مجرد انتشــار ،من و تو را خواهند
کشت! چنان چه عهد کنى به کسى نگوئى
این معنــى را اظهار مى کنم ...من به تمام
مقدســات قســم خوردم که نام او را فاش
نکنم.
گفت :این اســم از اســماءپیامبر مسلمین
اســت و به معنى «احمد» (صلى اهلل علیه
«محمد»(صلى اهلل علیه وآله) است.
وآله) و
ّ
پس از آن ،کلید آن اطاق کوچک را به من
داد و گفت :در فــان صندوق را باز کن و
فالن و فالن کتاب را بیاور ،کتاب ها را نزد
او آوردم ،ایــن دو کتاب بــه خط یونانى و
سریانى ،پیش از ظهور پیامبر اسالم(صلى
اهلل علیه وآله) بر پوست نوشته شده بود.
در هــر دو کتــاب لفظ «فارقلیطــا» را به
معنــى ،احمد(صلــى اهلل علیــه وآلــه) و
محمد(صلى اهلل علیه وآله) ،ترجمه نموده
ّ

گفت :با آمدن دین اسالم منسوخ است ،این
لفظ را سه بار تکرار نمود.
گفتم :در ایــن زمان طریقه نجات و صراط
مستقیم ...کدام است؟
محمد
گفت :منحصــر اســت در متابعت ّ
(صلى اهلل علیه وآله).
گفتم :آیا تابعان او اهل نجاتند؟
گفت :ا ِى ،و ّ
الل (سه بار تکرار کرد)...
ســپس اســتاد گریه کرد و من هم بسیار
گریستم.
گفت :اگر آخرتو نجــات می خواهى البته
باید دین حق را قبول نمائى ...و من همیشه
تو را دعا مى کنم ،به شــرط این که در روز
قیامتشاهد باشى که در باطن مسلمان و از
محمد(صلى اهلل علیه وآله)
تابعان حضرت ّ
هستم ...،هیچ شکى نیست که امروز بر روى
زمین دین اسالم دین خداست)21(!!»...
چنان کــه مالحظه مى کنیــد :طبق این
سند ،علماى اهل کتاب پس از ظهورپیامبر
اسالم(صلى اهلل علیه وآله) به خاطر منافع
شخصى خود ،نام و نشــانه هاى او را طور
دیگرى تفسیر و توجیه کردند)22(.
پی نوشت:

( .)1گــرد آوري از کتاب :تفســیر نمونه ،آيت اهلل
العظمي مکارم شيرازي ،دار الکتب اإلسالمیه ،چاپ
بیست و ششم ،ج  ،17ص .391
معجزه هاى پیامبر اســام (صلى اهلل علیه وآله) در
قرآن
( .)2سوره قمر ،آیه  1و.2
( .)3سوره زخرف ،آیه.66
( .)4سوره اسراء ،آیه. 1
( .)5سوره نجم ،آیه  13ـ .18
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پرســش  :چگونه مى توان به مستندات
«تــورات» و «انجیل» درباره نشــانه هاى
پیامبر اســام (صلى اهلل علیه وآله) اعتماد
کرد؟

به این ترتیب ،ظهورپیغمبر اسالم (صلى اهلل
علیه وآله) و کتاب آسمانى او عم ً
ال تمام آن
نشــانه ها را تصدیق مى نموده؛ زیرا با آن
مطابقت داشته است.

در هر حال ،آیات فوق چیزى جز «تصدیق
عملــى» قــرآن و پیامبر (صلــى اهلل علیه
وآله) نســبت به نشــانه هــاى حقانیت او
که در کتب گذشــته بوده است نیست ،و
داللتى بر تصدیق تمــام مندرجات تورات
و انجیل ،ندارد بــه عالوه آیات متعددى از
قــرآن حکایت از این مى کند که آنها آیات
تــورات و انجیل را تحریــف نمودند ،و این
خود شاهد زنده اى است بر گفتار باال.

پس از بازگشت ،اســتاد پرسید :امروز چه
مباحثه کردید؟! من اختالف آنها را در لفظ
«فارقلیطــا» از براى او تقریر کردم ...گفت:
تو کدام یک از اقوال را انتخاب کرده اى؟

ســوال کردم ،درباره دین نصــارا چه مى
گوئى؟
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نشــانه های پیامبر(صلی اهلل علیه و
آله) ،در تورات و انجیل تحریف شده!

پاســخ تفصیلی :آیات مختلفى از قرآن
گواهى مى دهد نشــانه هاى پیامبر اسالم
(صلــى اهلل علیه وآلــه) و آئین او در همان
محرف که در آن زمان در دست
کتاب هاى ّ
یهود و نصارى بوده ،وجود داشته است؛ زیرا
مسلّم است که منظور از تحریف این کتب
آســمانى این نیســت که تمام کتاب هاى
موجود ،باطل و بر خالف واقع مى باشــد،
بلکه قســمتى از تورات و انجیل واقعى در
البالى همین کتب وجود داشــته و دارد،
و نشــانه هاى پیامبر اسالم (صلى اهلل علیه
وآله) ،در همین کتب و یا سایر کتاب هاى
مذهبى که در دســت یهود و نصارى بوده،
وجود داشــته است (و اآلن هم بشاراتى در
آنها هست).

اســتعمال واژه «تصدیــق» در معنــى
«مطابقــت» در آیــات دیگــر قــرآن نیز
مشــاهده مى شــود ،از جمله در آیه105
ســوره«صافات» به ابراهیم(علیه الســام)
ــد َص َّد ْق َت ال ُّر ْویا»؛ (تو تصدیق
مى گویدَ «:ق ْ
خــواب خود نمودى) یعنى عمل تو مطابق
خوابى اســت که دیــده اى ،و در آیه157
الر ُس َ
ــول
ذین یَ َّت ِب ُع َ
ســوره«اعراف»« :ال َّ َ
ون َّ
ال َّنب َِّی ْ ُ
ال ِّم َّی الَّــذی یَجِ ُدون َ ُه َم ْک ُتوباً ِع ْن َد ُه ْم
فِی التَّــ ْورا ِه َو ْالِن ْجیل »...این معنى صریحاً
بیان شده ،یعنى اوصافى که در او مى بینند
مطابق است با آنچه در تورات یافته اند.

در ایــن بین روزى کشــیش را عارضه اى
رخ داد ،به من گفت به شاگردها بگو :حال
تدریــس ندارم .وقتى نزد شــاگردان آمدم
دیدم مشغول بحث اند ،این بحث منجر به
معنى لفظ «فارقلیطا»( )20در ســریانى و
«پریکلتوس» به زبان یونانى ...شــد ،جدال
آنها به طول انجامید ،هر کسى رایى داشت...
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پیامبــر گرامــى (صلى اهلل علیــه وآله) به
وسیله ى وحى الهى از پیروزى رومیان پس
از شکســت( )15و از مرگ ابولهب وهمسر
او ام جمیل  ،بر حالت کفر( )16وهمچنین
از مــرگ ولید بــن مغیره بــر حالت کفر
وشرک( )17و از شکست قریش در جنگ
بدر( ... )18خبرداده است آیا این خبرهاى
غیبى گواه بر آن نیســت که پیامبر گرامى
(صــل اهلل علیه وآله) عالوه بر قرآن معجزه
ى دیگرى نیز داشته است؟ ()19

وجــود دارد ،که بیان گــر صفات و ویژگى
هاى پیامبر (صلى اهلل علیه وآله) و قرآن می
باشد .به همین دلیل در آیات قرآن مجید،
این تعبیر به چشم مى خورد که قرآن ،مفاد
کتب پیشــین را تصدیق مى کند ،و معنى
تصدیق قرآن نسبت به تورات و انجیل این
است که صفات و ویژگى هاى پیامبر (صلى
اهلل علیه وآله) با نشانه هائى که در تورات و
انجیل آمده ،مطابقت کامل دارد.

تــورات و انجیل این اســت کــه صفات و
ویژگى هاى پیغمبر(صلى اهلل علیه وآله) با
نشــانه هائى که در تــورات و انجیل آمده،
مطابقت کامل دارد.

داشــت ،ولى در میان همه بــه من عالقه
خاصى داشــت .کلیدهاى منزل ...همه در
دست من بود فقط کلید یکى از صندوقخانه
ها را پیش خود نگاه داشته بود...

بودند ،ســپس اضافه کرد :علماء نصارا قبل
از ظهوراو اختالفى نداشتند که «فارقلیطا»
محمد» اســت ،ولى بعد
به معنى «احمد و ّ
محمد(صلــى اهلل علیه وآله) براى
از ظهور ّ
بقاى ریاســت خود و استفاده مادى ،آن را
تأویلکردند و معنى دیگرى براى آن اختراع
نمودنــد و آن معنى قطعــاً منظور صاحب
انجیل نبوده است.

( .)6سوره آل عمران ،آیه.61
( .)7سوره آل عمران ،آیه.86
( .)8سوره بقره ،آیه.87
( .)9سوره نساء ،آیه.153
( .)10سوره مائده ،آیه.110
( .)11سوره اعراف ،آیه .)101
( .)12آیــات دیگرى که مقصــود از ّبینات در آنها
همان معجزات و خارق العادات اســت ،شــما مى
توانید به ســوره ى یونس آیه هاى  13و ،74سوره
ى نحل آیه  ، 44ســوره ى طه آیه  ،72ســوره ى
مؤمن آیه  ،28ســوره ى حدید آیه  ،25وسوره ى
تغابن آیه  16و ...مراجعه بفرمایید .درســت است
که معنــاى لغوى « ّبینات»  ،معجزات وامور خارق
العاده نیست بلکه یک معناى وسیعى دارد که یکى
از مصادیق آن همان معجزه اســت و« ّبینه» یعنى
چیزى که حقیقت را بیان وروشــن مى سازد واگر
بــه معجزه « بینه» مى گویند از این جهت اســت
که معجزه روشــنگر ارتباط پیامبر صلى اهلل علیه
وآله وســلم با خدا و صدق رسالت او است ،ولى از
آنجا که از این لفظ در آیات زیادى خصوص معجزه
اراده شده است ،از این جهت باید لفظ ّبینات را در
آیه مورد بحث طورى تفسیر کرد که شامل معجزه
وخارق العاده نیز بشود.
( .)13سوره آل عمران ،آیه )49
( )14در کتــاب مفاهیم القرآن درباره ى خبرهاى
غیبى قرآن به گونه اى مشــروح بحث شده است
به جلد ســوم ،صفحات  503تــا  508از آن کتاب
مراجعه بفرمایید.
(ُ .)15غل َِب ِ
ت ال ُّرو ُم  . ...سوره روم ،آیه .2
َ
( .)16تَ َّب ْت یَدا أبی ل َ َهب ....سوره مسد تا آخر.
(َ .)17س ُ
ــأ ْصلی ِه َسق ََر * َو ما أَ ْد َ
ریک ما َسق ََر  .سوره
مدثر ،آیه 26ـ .27
ون ال ُّدبُر  .سوره قمر ،آیه
(َ .)18س ُی ْه َز ُم ال ْ َج ْم ُع َویُ َول ُّ َ
.45
( .)19گردآوری از کتاب :منشور جاوید ،شیخ جعفر
سبحانی ،ج ،7ص209ـ . 223
( .)20در روایات و کتاب ها ،لفظ «فارقلیطا» را به
شکل هاى دیگرى نیز نقل کرده اند 1 :ـ البارقلیط
 2ـ البارقلیطــا  3ـ الفارقلیــط  4ـ الفارقلیطا  5ـ
فارقلیــط  6ـ فارقلیطا («بحار االنــوار» ،جلد ،16
صفحــات  129 ،120و  ،130حدیث  ،64و صفحه
 ،90حدیث  ،21جلــد  ،10صفحات  305و ،308
و جلــد  ،21صفحه  ،303و جلد  ،15صفحه 351؛
«الصراط المســتقیم» ،جلد  ،1صفحات  44و ،56
کتابخانه حیدریّه و.)...
( .)21اقتباس با کمى اختصــار از «هدایت دوم»،
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احکام شرعی
تعریف وقف
پرسش :وقف چیست؟
پاسخ :جدا کردن یک مال از اموال خود
و اختصــاص دادن منافــع آن براى افراد
خاص یا امور خیریه را وقف گویند.
تعریف واقف
پرسش :واقف به چه کسی می گویند
پاسخ :به کســی که چیــزی را وقف می
کند واقف گفته می شود.
تعریف موقوفه
پرسش :موقوفــه به چه چیزی گفته می
شود؟
پاسخ :مال وقف شده را موقوفه گویند.
تعریف موقوف عليهم

ایقاع بودن وقف
پرسش :وقف عقد است یا ایقاع؟
پاسخ :وقف ايقاع است.
راه جلوگیری از موقوفه خواری
پرســش :راههاى جلوگیرى از موقوفه
خوارى را بیان نمایید.
پاســخ  :بهتریــن راه باال بردن ســطح
فرهنگ عمومى از نظر مذهبى ،و گماردن
افراد امین بر موقوفات است.
مقدس
وقف از نظر شرع ّ
پرســش :جایگاه وقف در دین اســام
چیست؟
پاســخ :وقف کار پســندیده ای است و
ائمه اطهار
جزء باقیات ّ
الصالحات اســت و ّ
توجه داشتند.
علیهم السالم به آن ّ

علت کم رنگ شــدن وقف در زمان
حاضر
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پرســش :موقــوف عليهم چه کســانی
هستند؟

پرسش :علت کم رنگ شدن وقف در بین
مردم چیست؟

پاسخ :کســانى که به نفع آنها وقف شده
است.

پاسخ :ســابقه بدى که در عصر ما براى
برخــى موقوفات پیدا شــده و از صورت
اصلى خــارج و خرید و فــروش گردیده،
باعث سلب اطمینان بعضى از مردم شده
اســت؛ امیدواریم بــا برنامهریزى صحیح
براى حفظ موقوفــات و صرف درآمد آن
طبــق ّنیت واقف ،ایــن بدبینى برطرف و
اطمینان کامل ایجاد شود.

اولویت وقف مال یا بخشــش آن به
فرزند
پرسش :خانه ای اضافه دارم ایا بر مسجد
وقــف کنم یا به پســرم بدهــم که طلبه
هست ؟
پاســخ  :در صورتی که فرزند شما طلبه
جدی و کوشایی است و نیاز به خانه دارد
بهتر آن است که به او بدهید.
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اولویت وقف مال یا بخشــش آن به
فرزند
پرسش :خانه ای اضافه دارم ایا بر مسجد
وقــف کنم یا به پســرم بدهــم که طلبه
هست ؟
پاســخ :در صورتی که فرزند شما طلبه
جدی و کوشایی است و نیاز به خانه دارد
بهتر آن است که به او بدهید.

معنای تولیت ارشــد اوالد نسال بعد
نسل
پرســش :گاهــى در وقف مىنويســند
«توليت اين موقوفه نســ ً
ا بعد نســل در
ارشد اوالد اســت» .این به چه معنی می
باشد؟
پاســخ  :معناى این عبارت آن است که
تولیــت بعد از فوتِ فرزند ارشــد به اوالد
این فرزند ارشد مىرسد نه به برادر بعدى
او ،و اگر قید کرده بود «در صورت انقراض
اوالد ذکــور تولّى به اوالد اناث برســد»
معنایش این است که در یک طبقه مورد

نظر ،اگر فرزند پســرى باشــد او متولّى
مىشــود ،اگر چه کوچکتــر از باقى اوالد
باشــد ،ولى اگر هیچ پسرى نبود تولّى به
اناث مىرسد.
اسن و ارشد
منظور از
ِّ

پرسش :آیــا منظور واقف در عبارت ذیل
«ارشد سِ ــنى» است یا «ارشد علمى»؟ «
تولیــت آن را رجوع فرموده ا ّول این که با
سید غیاث
حیاً و بعد از آن به ّ
خودم مادام ّ
اسن ارشد اوالد حضرت واقف است
اهلل که ِّ
اسن ارشد ذکور اوالد واقف
و بعد از آن به ّ
اسن ارشد ذکور اوالد اوالد
و بعد از آن به ّ
نسال بعد نســل و عقباً بعد عقب و اگر در
طبقه عالى رشید نباشــد در هر طبقه از
نســل او که رشید باشــد تولیت از آن او
باشد».
پاسخ :منظــور از ارشــد ،ارشد بر حسب
سن اســت ،مشــروط بر این که هوش و
عقل کافى براى تولیت وقف داشــته باشد
و اگر ارشــد بر حسب ســن  ،رشد فکرى
کافى براى اداره وقف ندارد به فرد دیگرى
مى رسد که واجد این شرط باشد.
تفاوت وقف انتفاع و وقف منفعت
پرســش :لطفا تفاوت وقــف منفعت و
انتفاع را بیان فرمایید.
پاسخ :وقف منفعت ســبب می شود که
منافع ،ملک موقوف علیهم شــود ولی در
وقف انتفاع ،ملک آن ها نمی شــود و تنها
می توانند از آن استفاده کنند.
منظور از اصطالحات ارشد و اسن در
موقوف علیهم
پرسش :صفات اصلى براى صدق «ارشد
بودن» بــه ترتیب اولویّت چیســت؟ آیا
مفهوم «رشد» نسبت به موارد و موضوعات
مختلف ،داراى قیود اضافه ترى مى باشد؟
مثال در مورد سؤال ،آیا خبره بودن در امر
کشــت و زرع را مى توان در مفهوم رشد
دخالت داد؟
پاســخ :ارشــد در این گونه موارد ،آگاه
تر در مدیریّــت امور اقتصادى و اداره امر
موقوفه است.

