


طلیعه سخن

در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که 
موج  لیبرالیســم و  ســبک زندگی غربی  
بــر مبنای آزادی فردی بر جوامع بشــری 
سیطرۀ یافته است ؛ از این رو  نفی  ارزش 
های مرتبط با نهاد خانواده به ویژه تحریف 
و تغییر مفاهیــم مرتبط با زنانگی از قبیل 
محبت ورزی زنان در خانواده، ایفای نقش 
همسری و شوهرداری ، فرزندآوری و تعلیم 
و تربیت فرزند و از مهمتر از همه نفی نقش 
آفرینی زن تحت عنوان»مادر« به شــدت 
در دستور کار آموزه های غربی قرار گرفته 

است .  

به عنوان نمونه اجرای سیاست های کاهش 
جمعیت از یک سو و ترویج و ترغیب زنان 
به الگو برداری از زنان غربی در امر اشتغال 
و تغییــر هویت زنان، به نحوی اســت که 
بانوان حس زنانگی خود را از دســت رفته 
می بینند؛ لــذا  الگوپذیری بانوان بعضاً به  
فضای مجازی و اقتدا به سلبریتی های زن 
منحصر شود سلبریتی هایی غالباً مجرد که 
از درک کارکردهای مفهوم »مادر« عاجزند 
و  بعضــاً از کمتریــن معیارهای الزم برای 
اطاق یک زن ایرانی و اســامی)بخوانید 

زنانگی( برخوردار نیستند.

از این رو زنانگــی در جامعه ایرانی به تبع 
دیگر جوامع بشــری  دستخوش تغییراتی 
شــده  و مردانگی جای آن را گرفته است؛ 
بدین نحو که زنان رهسپار محیط های کار 
و فعالیــت های بیرونی شــده اند و از این 
رهگذر؛ زنانگی خــود ، از قبیل حس ناب 
مادری، محبت ورزی به همســر و تعلیم و 
تربیت فرزندان در نهاد خانواده  را از دست  
داده اند ؛ در نتیجه شــادی و نشاط درونی 
زنان به شدت کاهش یافته است، که تبعات 
این بحران موجب شده است شادی و نشاط 

در کل جامعه به شدت کاهش یابد.

این چالش در حالی اســت که  زنان یکی 
از مهمترین ارکان تحقق بخش شــادی در 
جامعه اسامی به شــمار می آیند که این 

مهم در پرتو اجــرای زنانگی  و اجتناب از 
مردانگی محقق خواهد شــد، لیکن تهاجم 
فرهنگــی و جنگ نرم بــه گونه ای هویت 
ذاتــی زنان را دســتخوش تغییر و تحریف 
کرده اســت که بانوان در جامعۀ اســامی 
علیرغم فطرت، به مردانگی میل و کشــش 
پیــدا کرده اند و بالعکس، که این مســأله 

پیامدهای مختلفی در پی داشته است.

در ایــن بیــن  اجرای سیاســت های ضد 
خانواده از قبیل سند 2030 و دیگر اسناد 
از این دســت که با حمایــت پیدا و پنهان 
برخی مسئوالن  در حال انجام است به نوبۀ 
خود در نابودی زنانگی زنان غیر قابل انکار 

است.

در ایــن بیــن والدت باســعادت حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیها( کــه  به روز»مادر« 
نامیده شده است لزوم تبیین معارف فاطمی 
بــه ویژه تبیین عینی و واقعی مادرانه های 
آن حضرت ، به عنوان الگو و اسوه بانوان  به 
ویژه در احیای زنانگی  دو چندان می سازد.

گفتنی اســت در ســیرۀ زندگانی حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیها( زنانگــی موج می 
زند و آن حضرت به عنوان  انســان ممتاز 
دائماً به کارهای روزمــره خود اهتمام می 
ورزد؛ محبت ورزی آن حضرت به  همســر 
و فرزندان به عنوان یک اصل در زندگی آن 

حضرت به شدت خود نمایی می کند. 

هم چنین در تبیین  فرزندآوری به عنوان 
یکی از شــاخصه های زنانگــی  در آموزه 
های فاطمی و جایگاه بی بدیل مادری نزد 
آن حضرت، همین بــس که حاصل پیوند 
آســمانی فاطمه زهرا)ســام اهلل علیها( با 
حضرت علی)علیه الســام( سه پسر و دو 

دختر بوده است.

مراقبت و محافظت فرزنــدان از خطرات، 
ایجاد امنیت در قلب فرزندان و زندگی توأم 
با آرامش در خانه و اجتماع از جمله مادرانه 

های ارزشمند آن حضرت است.

توجه به تغذیه و بهداشت کودک و پرورش 
فرزندان عزیــزش در دامن پــر مهرش و 
تاش و فعالیت های خســتگی ناپذیر آن 
حضرت  بــرای آرامش فرزندان دلبندش و 

از همه مهمتر چشاندن شیرینی محبت به 
آنان، جایگاه بی همتــای مادری در آموزه 

های فاطمی را نمایان می سازد.

پــرورش بعــد ایمانی و اخاقــی فرزندان 
و آشــنایی کــودکان با واجبــات و حتی 
مســتحبات دینی در مادرانه های حضرت 
زهرا)ســام اهلل علیهــا( از جایــگاه ویژه 
برخوردار است و از آنجا که ایشان وحضرت 
علی )علیه السام( عالم و عامل به دستورات 
الهی بودند تأثیر پذیری آموزش های دینی 
در باالترین حد ممکن قرار داشــت ؛ عدم 
ترک  مســتحباتی از قبیل اقامه نماز شب 
در شب یازدهم عاشورا با همه آن خستگی 
و رنــج و با دیدن آن صحنه های دلخراش، 
توسط حضرت زینب)سام اهلل علیها(  و نیز  
آموزش صحیح انجام وضو در مسجد به یک 
پیرمرد ، از سوی امام حسن)علیه السام( 
و امام حســین )علیه الســام(  ، حاکی از 
عمق آموزش محوری و  تبیین احکام دینی 
و اعتقادی در مادرانه های حضرت فاطمه 

زهرا)سام اهلل علیها( است.

هــم چنین بهره گیــری از مولفه ورزش و 
بازی در مادرانه های فاطمی از جایگاه ویژه 
ای برخوردار اســت به نحوی که فرزندان 
آن حضــرت تا پاســی از شــب در خانه 
جدشــان پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
مشغول بازی بودند  و یا بازی و شعرخوانی 
توحیدی حضرت صدیقه کبری )سام اهلل 
علیها( برای کــودکان دلبندش و برگزاری 
بازی های فکری و حرکتی  برای ورزیدگی 
جسم و تن ، بین امام حسن )علیه السام(

و امام حسین)علیه السام( نمونه های بارز 
مادرانه های فاطمی است. 

بی شــک تا فرهنگ زنان  به آنان برنگردد 
زنانگی محقق نخواهد شــد؛ در این میان 
آموزه های فاطمی به ویژه مادرانه های آن 
حضرت در بازتولید مبانی دینی و فرهنگی 
جامعه اسامی ضروری است  به نحوی که  
بانــوان می توانند آن حضــرت را الگو قرار 
داده  و اینگونــه با بهــره گیری از کماالت 
بانوی دوعالم، آهنگ زندگی خود را بر دین 

و معرفت بنا نهند.
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پیام ها و بیانات

پاسخ به سوالی در مورد تصویر صورت جلسه سهام شرکت قند دزفول 

اخیرا تصویری از صورت جلســه تعیین میزان سهام شــرکت قند دزفول منتشر 
شده که برخی ساده اندیشان آن را سند محکمی برای دست داشتن حضرت آیت 

اهلل العظمی مکارم شیرازی در امور اقتصادی پنداشته اند.

پاســخ دفتر معظم له در این زمینه به شرح زیر است:

مســئله واضح اســت و آن اینکه در حدود بیست ســال قبل جمعی از خیرین به 
فکر افتادند که سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کنند. بعد از 
مدت کوتاهی که دیدند نمی توانند مشکات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار 
کردند و وجه آن برای ســاختن مسجد و مدرســه و خانه عالم در مناطق محروم 
مصرف شــد و معظم له یک ریال از آن را نیز در اختیار نداشــت و این مسئله در 

همان زمان خاتمه یافت.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز الزم می دانم حضور شــما 
علمای محترم شــیعه و اهل ســنت را در 

این همایش پر شکوه تبریک عرض کنم.

این حضور دلیل بر وظیفه شناســی شما 
علما و دانشــمندان امت است که بر خود 
الزم می دانیــد در برابر خطر تکفیری ها 

قد علم کنید.

بحمــد اهلل ســیطره تکفیری هــا از نظر 
نظامی در غالب کشــور های اسامی نابود 
شده اســت. در لبنان و عراق و سوریه نیز 
در شرف زوال است و اگر در کشور دوست 
و برادر ما افغانستان با ترور های کورشان 
اظهــار وجودی می کنند ان شــاء اهلل به 

زودی آن هم پایان خواهد یافت.

ولی آنچه مهم اســت این اســت که فکر 
تکفیری با از میان رفتن داعش ریشه کن 
نمی شــود و ممکن است بار دیگر گروهی 
را فریــب دهند و از جای دیگری ســر بر 
آورند و ایــن وظیفه علما و دانشــمندان 
امت است که افشاگری و روشنگری کنند 
و ثابــت کننــد این تفکر بــر خاف تمام 

ضروریات اسام است و آنها خوارج امتند.

در حاالت امیرمؤمنــان در جنگ نهروان 
آمده اســت، هنگامی که خوارج جز عده 
بســیار کمی تارو مار شدند فرمود: این ها 
ظاهراً نابوده شــدند ولی ریشه های افکار 
آنها همچنــان باقی و خطرناک اســت و 
بحمــد اهلل بعــد از آن علمای آن عصر در 
نابود کردنــد تفکر خوارج توفیقات زیادی 

پیدا کردند.

خوارج جهات مشــترک زیادی با تکفیری 
های زمان مــا دارند، خوارج عمدتاً غیر از 
خودشــان را کافر می دانستند و ارتکاب 
کبائر را دلیل بر کفر می شــمردند و خون 
مســلمین بی گناه و حتی و زن و فرزند را 
بی دلیل به صورت وحشیانه می ریختند. 
خــوارج زمان ما یعنی تکفیــری ها مانند 
داعــش و بعضی از گروه های دیگر غیر از 
خودشــان را مشرک و کافر می شمارند و 
جان و مال و نامــوس آن ها را حال می 

دانند.

اینکه عرض کردم باید ریشــه افکار آن ها 
ســوزانده شــود منظور از طریق منطق و 

دلیل و اســتدالالتی که از کتاب و سنت 
رســول اهلل )صلی اهلل علیــه و آله( گرفته 

شده است.

کتاب و سنت می گوید اسام دین رحمت 
و محبت است و حتی در آیات قرآن آمده 
اســت کسانی که اسام را نپذیرفته اند اما 
با شــما جنگ و جدالــی ندارند به آن ها 
محبت کنید و مبارزه تنها با کسانی است 
که با شــما ســر جنگ دارند )ال یَْنهاُکُم 
یِن َو  ُ َعــنِ الَِّذیَن لَْم یُقاتُِلوُکــْم فِي الِدّ اهلَلّ
وُهْم َو  لَــْم یُْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکــْم أَْن تََبُرّ

َ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن(. تُْقِسُطوا إِلَْیِهْم إَِنّ اهلَلّ

این مســئله مورد اجماع علمای اســام 
اســت. امیدوارم همگی در این کار موفق 

و پیروز باشید.

بار دیگر از همه شــما عزیزان تشــکر می 
کنــم و ســام و درود به همه شــما می 

فرستم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی
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درس اخاقجمعی از طاب جامعه المصطفی العالمیه

دیدارها

کمیته مرکزی کرسی های آزاد اندیشیرضا اردکانیان وزیر نیرو

مراســم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها همراه با سخنرانی معظم له

حضور معظم له در راهپیمایی 22 بهمن

نماینده ولی فقیه در سپاه قمروزنامه 19 دی قم

جمعی از پاسداران

جمعی از مبلغینرئیس ستاد ائمه جمعه تحویل کارت ملی هوشمند
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نمی توان به قول خارجی ها تکیه و اعتماد کرد / مســؤوالن سالم سازی فضای مجازی را آ غاز کنند گزیده سخنان

وقتی قاچاق وارد کشور می شود کارخانه ها دچار مشکل شده و عده ای بیکار خواهند شد؛ از دیگر شاخه های مردم آزاری 
این اســت که به سنگین کردن تشریفات ازدواج دامن زده شود چرا که مانع از ازدواج جوانان می شود.

تاکید بر فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف انرژی / ضرورت مالحظه حال مردم در هزینه ها 

مردم می گویند گاهی دســت اندرکاران آب و برق، قیمت را باال می برند، این که اعام نشــده، قیمت ها باال رود برای مردم 
قابل قبول نیســت از این رو باید اطاع رسانی الزم صورت گیرد تا نارضایتی برای مردم پیدا نشود.

آزاد اندیشــی افتخاری برای حوزه علمیه است / مراکز آزاد اندیشی تحت تأثیر شبهات قرار نگیرند

در زمان ما شــبهه افکنی بیش از هر زمان دیگری اســت از این رو مراکز آزاد اندیشــی باید دقت بیشتری داشته باشند که 
شــبهات، جلسات را تحت الشــعاع قرار ندهد و نتیجه معکوس نشــود؛ بنابراین اصل کار در حوزه وجود داشته اما در زمان 

حاضر احتیاط بیشتری الزم دارد و باید دقت شود.

فضای مجازی نمی تواند جایگزین رسانه مکتوب شود 

واقعیت این است که رسانه ها در دنیا حرف اول را می زنند و خیلی کارهایی که از طرق دیگر نمی توان انجام داد از طریق 
رسانه می توان انجام داد. به همین دلیل است که ما می بینیم صهیونیست ها که گروه فرصت طلب مرموزی هستند نیروی 

خود را در رســانه ها بردند و اهداف شوم خود را از طریق رسانه ها محقق می کنند.

تداوم انقالب، در زندگی زاهدانه و داشتن جامعه سالم است 

امروز باید این دو عامل )ایمان قوی و زندگی ســاده( را حفظ کرد. اگر این موارد حفظ شــود بر دشمن غلبه پیدا می کنیم؛ 
اما اگر ایمان و یقین متزلزل گردد و زندگی تشــریفاتی شود، دیگر پیشرفتی برای اسام نخواهد بود.

مردم در ۲۲ بهمن وفاداری به انقالب را به رخ دشمنان می کشند 

همه باید در راهپیمایی 22 بهمن شــرکت کرده و ضربه ای دیگر به دشــمن وارد کنند، با راهپیمایی 22 بهمن معلوم می 
شــود که مردم بعد از حدود 40 ســال به انقاب خود عاقه مند هستند و این راهپیمایی های عظیم نشانه وفاداری ملت به 

انقاب اســت و با این کار دشمن را مأیوس و نا امید می کنند.

توصیه های مهم معظم له به رئیس جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 

انقاب در متن خود حقیقتی داشــت که تغییر نظام فاسد شاهنشاهی به نظام اسامی بود اما در حواشی آن برکات بسیاری 
دارد که یکی از برکات احیای نماز جمعه است، وقتی به برکات حاشیه انقاب نگاه می کنیم برکات آن کمتر از متن نیست.

مردم حماسه آفریدند / مسؤوالن قدردان ملت باشند 

مردم ما مردمی هوشیار هستند، هر قدر فشار دشمن بیشتر شود مقاومت و حضور این ملت بیشتر می شود، باید به این ملت 
آفرین گفت و مشکاتشان را حل کرد.

عمر وهابیت رو به پایان است / داعش از نظر فرهنگی ریشه کن شود 

امیرمؤمنان وقتی در جنگ با خوارج پیروز شدند فرمودند »ما آنها را نابود کردیم ولی تفکر خوارج باقی است«، بنابراین باید 
توجه داشته باشیم که اندیشه تفکیر رشد پیدا نکند.

مردم با حضور پرشور در راهپیمایی جواب محکمی به دشمنان دادند 

الحمدهلل راهپیمایی 22 بهمن با آبرومندی تمام برگزار شــد و باید از این مردم آگاه و بصیر تشکر کرد.

هشدارهای شدید قرآن دربارة اختالف 

انســان هرچه بیشــتر در آیات قرآن دقت می کند مسأله هشدار درباه اختاف را مهم تر می بیند، این آیه تأکید می کند که 
اگر ایمان دارید در صلح و صفا باشــید و از گام های شــیطان پیروی نکنید که شیطان دشمن آشکار شماست و یکی از این 

گام های مهم اختاف است.
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کتاب چند رسانه ای

خاطراتی از استاد
معرفی اجمالی کتاب:

اکنون که در عصر غیبت به سر مي بریم و 
از ارتباط مستقیم همگاني با حضرت ولي 
عصر)عــج( محروم هســتیم، باید معارف 
دیني را از گفتار و ســیره جانشینان عام 
آن حضرت یعني علما و فقها بگیریم، زیرا 
آن بزرگواران الگوهاي مناســبي براي ما 
هســتند. به همین دلیل مطالعه خاطرات 
و قســمت هایي از سیره مرجع عالي قدر 
جهان تشــّیع، حضرت آیــت اهلل العظمي 
مکارم شــیرازي )مّدظلّــه( از زبان یکی 
از شــاگردان و مازمان ایشان که توفیق 
درک محضرشان را همواره در ساعاتي از 
روز داشته است می تواند مشعلي باشد فرا 
راه عاشقان اســام و مرجعّیت و تشنگان 

حقیقت.

این کتاب دربردارنده صد و ده خاطره اي 
است که نویسنده مستقیم و بدون واسطه 
از مرجع عالي قدر و اسوه شایسته، حضرت 
آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي )مّدظلّه( 
دیده و شنیده یا در سیره و رفتار ایشان به 
نظاره نشسته است. امیدواریم با پیروي از 
این الگوها هرچه بیشتر به خداوند نزدیک 
شویم و جزء مقّربان درگاهش قرار گیریم.

ویژگی های نرم افزاری:

از مهمترین ویژگی هــای این کتاب می 
تــوان به همخوانی آن با تمامی دســتگاه 
هــای صوتی و تصویری و سیســتم های 
عامل رایانه ای اشــاره نمود. سایر ویژگی 

های نرم افزار عبارتند از:

1. قرائت پیوسته کتاب به صورت خودکار 

و بدون نیاز به انتخاب در رایانه و دستگاه 
های صوتی و تصویری

2. ارائــه گالــری تصاویــری از معظم له 
مرتبط با موضوع کتاب

3. ارائه متن کتاب بــه صورت کامل و یا 
بخشی که در حال مطالعه آن هستید

4. استفاده از گوینده های حرفه ای صدا 
و سیما به منظور افزایش جذابیت صوتی 

کتاب

5. اســتفاده از گرافیــک و افکــت های 
مناسب به منظور افزایش جذابیت بصری 

نرم افزار

6. ســازگاری با تمامی سیستم عامل ها و 
بدون نیاز به نصب

فن آوری
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1یادداشت

مروری بر مبارزات آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
 علیه رژیم پهلوی 

بی شک آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی از 
جمله موثرترین روحانیون و شخصیتهای 
مبارز علیه حکومت پهلوی به شــمار می 
رود که در به ثمر رسیدن مبارزات انقابی 
مردم مســلمان ایران نقــش کلیدی ایفا 

کرد.

در این بین ســالهای آغازین نهضت امام 
خمینــی)ره(، بخش مهمــی از مبارزات 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی را تشکیل 
می دهد؛انتشــار مجلــه »درس هایــی از 
مکتب اســام«، انتشــار مقاالت کوبنده 
علیه حکومت در روزنامه های کثیراالنتشار 
و ایــراد ســخنرانی ها و مصاحبه هــا، از 
علیه  ایشــان  فعالیت های  شــاخص ترین 
حکومــت پهلوی بــود. کــه در ادامه به 

تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

در  پیشرو  اســالم«؛  مکتب  نشریۀ» 
مبارزه مکتوب علیه رژیم پهلوی

گفتنی اســت آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی برای تغذیه فکری جوانان ، در 
سال 1337 شمســی به همراه گروهی از 
دانشــمندان و فضای حوزه علمیه قم ، 
ماهنامه علمی و دینی درسهایی از مکتب 

اسام را منتشر نمود.

معظــم له نیــز در مقالــه ای در ماهنامۀ 
مکتــب اســام در آذر 1337، با عنوان 
»در اجتماع ما چه می گذرد؟ نوشــت»...

در حالی که در تهران بیش از بیست هزار 
مرکز عمومی )نظیر ســینما، تماشاخانه، 
قهوه خانه، کافه و...( وجود دارد، در همین 
شهر فقط دو کتابخانه عمومی دایر است.« 
معظم لــه در ادامــه از »دردهای جامعه 
ایران« می نویســد: »این مردمی که شما 
خود را مدافع حقوق آنان قلمداد می کنید 

هــزار گونه درد و بدبختــی و محرومیت 
دارنــد. بســیاری از آنها بــرای نان و آب 
معطل انــد، در بعضی شــهرهای جنوبی 
ایران افرادی هستند که از بیچارگی علف 
می خورند! ...حال بــه جای اینکه بهترین 
صفحــات خود را به عکــس زنان لخت و 
نیمه لخت و داســتانها و رمان های عشقی 
و شــرح جنایات و حوادثــی که اطاع از 
آن هاکوچک تریــن تاثیری در وضع مردم 
ندارد، اختصاص دهیــد، فکری برای این 

دردها بکنید.« 

مرجع عالیقدر جهان تشیع درباره انتشار 
مکتب اســام می گوید: »این مجله وقتی 
شــروع به کار کرد که تاریک ترین دوران 
رژیم ستمشــاهی بــود. تقریباً هیچ مجله 
دینی قابل ماحظه ای در سرتاسر مملکت 
پخش نمی شــد. عده ای از دوستان فاضل 
و عالم و روشــن دوِر هم جمع شــدند و 
تصمیم بر این شــد که یک مجله دینی را 
برای مبارزه با انحرافات عقیدتی و مفاسد 
اخاقی منتشر کنند و با کمک جمعی از 
نیکــوکاران و تجار تهران، که هزینه مالی 
آن را تامیــن می کردند، و از آن جایی که 
مردم مســلمان، تشنه معارف دینی بودند 
و آن مجله نیز، مانند جرعه ای بود که در 
یک کویر سوزانی نمایان شود و یا مشعلی 
کــه در یک تاریکــی مطلق بدرخشــد، 
استقبال عظیمی از آن شد، استقبالی که 
ما هرگز انتظار آن را نداشتیم. تیراژ مجله 
از دو هزار نسخه شــروع و مرتباً افزایش 
یافت. کار به جایی رســید که تیراژ مجله 
از صــد هزار هم گذشــت و به تمام نقاط 
مملکت فرســتاده می شــد؛ از مدارس و 
دانشــگاه ها گرفته تا ادارات و بازار، و موج 

عظیمی ایجاد کرد.«

مفســر بزرگ قــرآن کریم، دربــاره بُعد 
انتقادی و سیاســی مجله مکتب اســام 
و نقــش آن در انقــاب می گویــد: »ما 
که احســاس کردیم زمینه محکم اســت 
کم کم به مقاله هــای انتقادی و اجتماعی 
و سیاســی پرداختیم. قبًا همه مقاالت، 
جنبــه عقیدتی و تفســیری و اخاقی و 
روایی داشــت، ولی حاال می بایســت به 
مفاســد اجتماعــی نیز پرداختــه و این 
مســائل به نقد کشیده شود. بحمداهلّل این 
فصل، بســیار مؤثر شــد و مجله با قدرت 
و نفوذ زیادی که داشــت توانست کنترلی 
روی مطبوعــات آن زمان درباره اســام 
داشته باشــد و تا حد زیادی جلو سخنان 

ناروا را گرفت.«

همگام با نهضــت امام)ره(؛ از پانزده 
خرداد تا انقالب اسالمی

با شروع نهضت اســامی در ابتدای دهه 
1340 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به 
این نهضت پیوســت؛ معظم له در همان 
ماه های آغازین دهه 1340 به این نهضت 
پیوستند.و مبارزات خود علیه رژیم پهلوی 
را آغاز کرده و در این راه متحمل زندان ها 

و تبعیدهای بسیاری شدند.

معظم له در خرداد 1342 توسط حکومت 
شــاه مدتی زندانی شــد و پس از آزادی 
مبارزات خود را از ســر گرفت. ایشان بعد 
از قیام نــوزده دی 1356 قم نیز به اتهام 
»اقــدام علیه امنیت و اخــال در نظم و 
آســایش عمومی« در 21 دی ماه همان 
ســال به شــهرهای چابهار و در ادامه به 
مهابــاد و انارک نائین تبعید شــد که در 
مــرداد ماه 1357 از تبعید رهایی یافت و 

با شــدت گرفتن حوادث انقاب به تهران 
آمد.

الیحه انجمنهــای ایالتی و والیتی و 
نقش معظم له در روشــنگري افکار 

عمومي

در 14 مهــر 1341 الیحه ای تحت عنوان 
»انجمن هــای ایالتی و والیتی« در هیئت 
وزیــران دولت اســداهلل علم بــه تصویب 
رســید. در این الیحه ، شــرط مسلمان 
بودن از رای دهندگان و انتخاب شوندگان 
برداشــته شــده بود و همچنین شــرط 
»ســوگند نمایندگان به قرآن« تبدیل به 
»ســوگند به یکی از کتب آسمانی« شده 

بود.

تصویــب این الیحه با مخالفت گســترده 
روحانیان مواجه شــد و در قم، جلســات 
مختلفی بین علما بر پا شــد و بسیاری از 
علما نیز در جمع مردم ســخنرانی کردند. 
در یکی از این مجالس ســخنرانی که در 
اعتراض بــه الیحه انجمن هــای ایالتی و 
والیتــی از طرف همه مراجع در مســجد 
اعظم قم برگزار شد و خود مراجع هم در 
آن شرکت کردند، آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی به ایراد سخنرانی پرداختند.

معظم له بــه نمایندگی از حــوزه علمیه 
در میــان قریــب به پنجــاه هــزار نفر 
جمعیت متشــکل به   منبر رفتند. ایشــان 
فرمودند:»چندی قبل دولت تصویبنامه ای 
راجــع بــه انجمن های ایالتــی و والیتی 
و انتخــاب آن گذرادنــد.. به ویــژه آنکه 
این مطلب خیلی پرمعنی اســت که قید 
»اسام« و اسم »قرآن مجید« را از مراسم 
قســم حذف کننــد و فقط بــه جای آن 
»کتاب آســمانی« بگذارند. این یک اعام 

خطر به عموم مسلمانان است«.

».. ایــن موضوع را که دولــت به صورت 
تصویبنامه منتشر ساخته هم از نظر قانون 
خدا و هم از نظر قانون اساســی و هم از 
نظر افکار عمومی نادرست است؛ تشخیص 
این گونــه مطالب به عهده آقایان مراجع و 
زعمای حوزه علمیه قم اســت، هر کسی 

حق دخالت در این امور ندارد. به راســتی 
مملکت عجیبی شده! همه چیز متخصص 
می خواهد جز احــکام پیچیده دین... در 
مملکت ما کسی غیر از طبیب حق ندارد 
حتی یک نسخه ساده برای سرماخوردگی 
بنویسد و این عمل جرم شناخته می شود، 
ولی در موضوعات شرعی همه به خود حق 
دخالت می دهنددر حالــی که وعاظ باید 
وظایــف خود را از مراجع تقلید بگیرند نه 
از دیگران...لذا پس از فتوای صریح مراجع 
نجف اشرف و قم اشکال این مسئله از نظر 

شرعی جای بحث نیست.« 

»...هم چنین باید گفت این قانون اساسی 
خون بهــای جمعی از مســلمانان اســت. 
آنهــا برای جنبه های مذهبــی این قانون 
قربانیها دادند و مواد پرارزشی در این باره 
بــرای امروز ما ذخیره نمودنــد تا بتوانیم 
برای حفظ مقدمات اســام و قرآن از آن 

استفاده کنیم«.

». اما از نظر افکار عمومی نیز این صحیح 
نیست که عده ای بنشینند و برخاف میل 
اکثریت قاطع مردم ایــن مملکت چیزی 
را تصویــب و بر آنها تحمیــل کنند. این 
تصویبنامــه اگر فرضاً پنج هزار یا ده هزار 
رای موافق داشــته باشــد، بیش از نوزده 
میلیون رای مخالف دارد. آیا این جمعیت 
عظیم که امــروز به عنــوان اعتراض در 
ایــن خانه خــدا اجتمــاع کرده اند مردم 
این کشور نیســتند؟ مگر سیل تلگرافات 
و طومارهــا و نامه هایــی که بــه مراجع 
می رســد افــکار عمومی مردم نیســت؟ 
چرا همه مقدســات را زیر پا می گذارید؟ 
می گویند الزامات یــا التزامات بین المللی 
ایجــاب می کند که قید »اســام« و نام 
»قرآن مجیــد« و... را برداریم! ... مذهب 
و قانون اساســی یک مملکــت را با این 
حرفها نمی توان عوض کرد. اگر کســانی 
ایــران اعامیه ای  رفته اند ازطــرف ملت 
برخاف مواد قانون اساسی امضا کرده اند 
آنها مجرم انــد و به جرم مخالفت با قانون 
اساســی باید مجازات شــوند....اگر دولت 
نخواهــد به قرآن مجید احترام بگذارد، به 

قانون اساسی احترام بگذارد، روحانیت را، 
که ســنگر استقال این مملکت است، در 
هم بکوبد، مسئولیت آن متوجه خود آنها 
خواهد بود... یکصد هــزار زلزله زده  دارند 
می میرند؛ جوانها از زور بیکاری خودکشی 
می کنند. اگر دلتان ســوخته، فکری برای 

این بدبختیها کنید«. 

پنج روز پس از این مراســم و ســخنرانی 
امام  شــیرازی،  مکارم  العظمــی  آیت اهلل 
در   1341 آبــان   15 در  خمینــی)ره( 
تلگرامی به اسداهلل َعلَم نوشت:»اگر گمان 
کردید می شــود با زور، چنــدروزه قرآن 
کریم را در عرض اوستای زرتشت، انجیل 
و بعــض کتب ضاله قرار داد ، بســیار در 

اشتباه هستید.« 

و اینچنین در پی این روشــنگریها، مردم 
نیز مخالفــت خود را با تعطیلــی بازار و 
گرد همایــی در مســاجد نشــان دادند و 
سرانجام دولت اسداهلل علم ، پس از مدتی 
مقاومت، مجبور شــد در 10 آذر 1341 

این الیحه را لغو کند.

بــی تردید انتشــار ماهنامــه درس هایی 
از »مکتــب اســام« در میــان مــردم، 
نقــش مهمی در آگاهی عامــه از اتفاقات 
مخالفت هــای حضرت  ویــژه  به  نهضت، 
با الیحــه انجمن های  امام خمینــی)ره( 
ایالتــی و والیتــی داشــت. جــدا از این 
موضوع، معظــم له در امــور تبلیغی هم 
فعال بودنــد و برای ســخنرانی به نقاط 
زیادی از کشور مســافرت کردند. آبادان، 
قم و تبریز از جمله این شــهرها هستند. 
سخنرانی ایشان در اجتماع عظیم مردمی 
روز 10 آبان 1341 در مســجد اعظم قم 
در مخالفــت با الیحه انجمن های ایالتی و 
اقدامات  تاثیرگذارترین  از  یکــی  والیتی، 
جامعه روحانیت در مسیر لغو الیحه بود.

جذب اجتماعی و سیاسی جوانان در 
مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با جوانان 
و دانشــجویان ارتباط خوبی داشت و در 
جمع آنان شــرکت می کرد.کــه این امر 
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موجبــات تقویت مبــارزات مردمی علیه 
حکومت پهلوی می شــد، به عنوان نمونه 
ایشان در 22 دی 1341 در جلسه انجمن 
اسامی دانشجویان دانشگاه تبریز شرکت 
کرد. یکی از دانشــجویان دانشــگاه تبریز 
درباره دعوت از ایشــان می گوید: »معظم 
لــه در آن برهه ، در مجله مکتب اســام 
مقاله می نوشــت و در ســطح باالیی بود 
و از نظر علمی قبولشــان داشتند. ایشان 
را دعوت کردیم تا در جمع دانشــجویان 

سخنرانی کند.«

طبق گزارش ســاواک؛ معظم له در» روز 
22 دی 1341 با ســفر به تبریز و حضور 
در دانشــگاه تبریز و مســاجد حاج میرزا 
و جامع، ســخنانی علیــه مقامات دولتی 
ایراد کرد و ضمن ســخنان خــود افزود؛ 
عده ای به من مراجعــه و از محدودیت ها 
و کارشــکنی های مامورین دولت در مورد 

فعالیت های خود شکایت نموده اند...«.

امام خمینی رحمه  از طرف  ماموریت 
اهلل علیه

در 6 بهمــن 1341 علی رغــم مخالفــت 
گســترده روحانیــون، رفرانــدوم انقاب 
ســفید برگزار شد. در اســفند 1341 نیز 
امام خمینی نوروز 1342 را عزای عمومی 

اعام کردند.

به دنبال مخالفت روحانیون با برنامه های 
ضد اســامی حکومت پهلــوی، ماموران 
رژیم شاه برای انتقام از روحانیون در روز 
دوم فروردین 1342 هم زمان با ســالروز 
شهادت امام صادق علیه السام، با یورش 
به مدرســه فیضیه قم و مدرســه طالبیه 
تبریز، عده ای از طاب را شهید و گروهی 
را مضــروب کردند. پس از این کشــتار، 
روحانیان مبارز بــر فعالیت خود افزودند. 
در اردیبهشــت 1342 آیــت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی به منزل امام خمینی)ره( 
محتوای ســخنرانی های  دربــاره  و  رفت 
محرم با ایشــان گفت وگو کرد. در اواخر 
همیــن ماه، امام خمینــی)ره(، معظم له 
را برای ســخنرانی به آبادان فرســتادند. 
ساواک خوزستان نیز بافاصله دستور داد 

او را در آبادان زیرنظر بگیرند.

ســخنرانی کوبنده علیــه حکومت 
پهلوی در مسجد هدایت

بــا فرا رســیدن محرم در ســال 1342، 
علی رغم تهدیدات ســاواک، روحانیان بر 
مخالفت خود با رژیم شاه افزودند. در روز 
عاشورا امام خمینی)ره( سخنرانی تاریخی 
خــود را در قم ایراد کردند. در همان روز، 
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی که در 
تهران منبر می رفت در اجتماع هفت هزار 
نفره در مسجد هدایت سخنرانی کرد وبه 
شــدت به حکومت پهلوی اعتراض کرد و 
با اشاره به یورش ماموران شاه به مدرسه 
فیضیــه در دوم فروردیــن 1342 تاکید 
کرد: »یزیــد نیز با همین ســرنیزه هایی 
که مامــوران حکومت پهلــوی به فیضیه 
یورش بردند، مــردم را مرعوب می کرد.« 
پس از پایــان ســخنرانی انقابی معظم 
له، گروهی از افراد حاضر در مســجد در 
مســیر خیابانهای اسامبول، چهارراه الله 
زار، میدان ســپه و ناصر خسرو به سمت 
ســبزه میدان راه پیمایی کردند. آنان شعار 
می دادنــد »خمینی، خمینی، خدا نگهدار 
تو. بمیــرد، بمیرد دشــمن خونخوار تو« 
و »خمینی پیروز اســت.« راه پیمایان در 
حالی که شمارشــان بــه بیش از دو هزار 
نفر رســیده بود، داخل میدان ارک شدند 
و خود را به مقابل کاخ گلســتان رسانند. 
سپس به ســمت مدرســه حاج ابوالفتح 
رفتند و در مجلس عزای روحانیون تهران 
و اعام پشــتیبانی از امــام خمینی)ره(، 

شرکت کردند.

بازداشــت توسط ســاواک در شب 
پانزدهم خرداد

اولین جریان دســتگیری آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی هــم به روز عاشــورای 
مصــادف بــا 13 خــرداد 1342 اســت 
که ایشــان همزمــان با ســخنرانی امام 
خمینی)ره( در قم، ســخنرانی کوبنده ای 
در مســجد هدایــت تهران انجــام دادند 
و همین ســخنرانی موجبات دســتگیری 
ایشــان توسط نیروهای ســاواک در شب 

15 خرداد را فراهم می کند.

لذا ســخنرانی های پرشور عاشورایی علما 
به ویژه حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی، منجر به دســتگیری گروهی از 
روحانیون مبارز شــد. به گزارش ساواک، 
در شــب 15 خرداد 1342 »بیست نفر از 
وعاظ که در چند روز اخیر ایام سوگواری 
در منابر مــردم را تحریک بر علیه امنیت 
کشور کرده اند توسط مامورین شهربانی و 
ساواک بازداشت شــدند؛ از جمله آقایان 
ناصــر مکارم شــیرازی، مرتضی مطهری، 
عباســعلی اســامی، محمدتقی فلسفی، 
نژاد و...« روز  ســیدعبدالکریم هاشــمی 
بعد نیز امــام خمینی و عــده دیگری از 

روحانیون دستگیر شدند.

آزادی از زندان و از سرگیری مبارزه 
علیه رژیم پهلوی

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

آزادی معظــم له از زنــدان چندان دوام 
نیافت. ایشان در این  باره می گوید: »پس 
از آزادی از زندان در تهران، جهت دیدن 
بستگان خود به شیراز رفتم. در آن موقع، 
در شــیراز حکومت نظامــی برقرار بود و 
هنگام رســیدن به دروازه شهر، اثاثیه مرا 
بازرســی کردند و چنــد اعامیه انقابی 
که خیلی هم تنــد و کوبنده بود و خودم 
آنها را نوشــته، ولی امضا نکرده بودم، در 
وسایلم پیدا کردند؛ از این رو مرا در آنجا 
بازداشت و ســپس به زندان شیراز و بعد 
به زندان معروف کریم خان فرستادند ...«.

ایشــان پس از آزادی مجــدد از زندان، 
به مبــارزه خــود علیه رژیــم پهلوی در 
عرصه های مختلــف ادامه داد و با امضای 
اعامیه ها با نهضت امام خمینی همراهی 
کــرد. معظم له در اســفند ماه 1342 به 
همراه گروهی از علمــای قم در تلگرامی 
به حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت، به 
»کشتارها و شــکنجه های قرون وسطایی 
و ســلب آزادی بیان و قلم« اعتراض کرد.

یک مــاه بعــد در فروردیــن1343 امام 
خمینی)ره( از حصر آزاد شــدند و به قم 

بازگشتند.

هم چنین معظم له در جلســات هفتگی 
فضای شــیرازی حوزه علمیه قم به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم دربــاره مبارزه 

سخنرانی می کردند.

از سوی دیگر در اوایل محرم 1384 قمری 
)1343شمســی( با توجه به حساســیت 
آبادان، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با 
حضــور در آن شــهر، و در انتقاد از رژیم 
پهلــوی و تجلیــل از امــام خمینی)ره( 

سخنرانی کردند.

امام  تبعید  بــه  له  معظــم  اعتراض 
خمینی)ره(

در 3 مرداد 1343 الیحه کاپیتوالسیون در 
مجلس سنا به تصویب رسید. در 21 مهر 
1343 نیز این الیحه در مجلس شــورای 
ملی به تصویب رســید؛ امــا امام خمینی 
در 4 آبان 1343 درباره کاپیتوالســیون 
سخنرانی کرد. این ســخنرانی تاریخی با 
واکنش شــدید رژیم شــاه همراه بود؛ به 
طوری که در 13 آبان 1343 امام خمینی 
 را شــبانه بازداشــت و با یــک هواپیمای

130 ـ C به ترکیه تبعید کردند.

لیکن پس از تبعید امــام خمینی)ره( به 
ترکیه، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
اسفند 1343 به همراه گروهی از فضای 
شیرازی مقیم حوزه علمیه قم در نامه ای 
به نخســت وزیــر وقت، در اعتــراض به 
تبعید امام خمینی)ره( نوشــت: »حضرت 
آیت اهلل العظمــی جنــاب آقــای خمینی 
مرجع عالیقدر شــیعیان بــر خاف نص 
صریح قانون اساسی در تبعید است و باید 

در اسرع وقت به کشور بازگردد.«

هم چنین پس از تبعید امام خمینی)ره( 
حوزه  ازمدرســین  تعــدادی  ترکیــه  به 
العظمی  علمیه قــم از جملــه آیــت اهلل 
مــکارم شــیرازی در نامــه ای از مراجع 
پرســیدند: »از آنجایــی کــه در ایام ماه 
مبارک رمضــان که روحانیان برای ترویج 

وتبلیغ عازم ســفر هســتند، از ما در این 
باره ســوال می کنند کــه چنانچه دولت 
تضییقاتی نســبت به مسایل روز و اهداف 
عالی روحانیــت و تجلیل از مقام حضرت 
آیت اهلل العظمی آقای خمینی واقع شــود، 
وظیفه چیست؟« که آیت اهلل میانی در 9 
دی 1343 پاســخ داد: »از درگاه خداوند 
را  آیــت اهلل خمینی  بازگشــت  صریحــاً 
مسالت نمایند و اهل علم و مبلغین، بلکه 
همه طبقات، نباید سکوت اختیار کنند.« 
آیت اهلل شهاب الدین مرعشی نجفی نیز در 
11 دی 1343 پاســخ داد: »آقایــان باید 
مردم را به وظایف دینی خود آشــنا کنند 
و همه برای »اســتخاص حضرت آیت اهلل 

خمینی دعا کنند.«

معظم له یک ســال بعد، به دنبال انتقال 
امام خمینی)ره( از ترکیه به نجف اشرف، 
در تلگرامی به امام خمینی)ره( نوشــت: 
»گرچــه انتقال به عراق مایه خوشــوقتی 
ایران  ادامه محرومیــت ملت  اما  اســت، 
و حــوزه علمیه قــم از افاضات آن مرجع 
عظیم الشــان موجب افســردگی شــدید 

عموم است«.

مرجــع عالیقدر جهــان تشــیع در نامه 
امام خمینــی)ره(  بــه  دیگــری خطاب 
در مهرمــاه 1344 اینگونه می نویســد: 
»هرچند انتقــال حضرت عالی از ترکیه به 
عتبات عالیات از جهتی مایه خرســندی 
است، ولی ادامه تبعید آن مرجع عالیقدر 
که به خاطر دفــاع از قرآن و حقوق ملت 
اســام و حمایت از اســتقال و تمامیت 
ارضی کشــور اسامی ایران صورت گرفته 
است، بسی موجب تأثر و تنفر عموم ملت 
ایران است«. و یا معظم له در آبان 1344 
در نامه ای دیگر نوشت: »انتقال آن مرجع 
به جوار ائمه اطهار)علیه الســام( دلهای 
مشــتاقان را تســکین موقتی بخشید. در 
آن حضرت مســتطاب  بازگشــت  انتظار 

عالیقدر دقیقه شماری می کنیم«.

سخن آخر

بــا نگاهی به حــوادث انقاب اســامی 
مشخص می شــود آیت اهلل العظمی مکارم 

شــیرازی مقاطع حساسی از تاریخ انقاب 
و از جمله در ســخنرانی در حضور مراجع 
تقلیــد و اجتماع قریب پنجاه هزار نفر در 
مســجد اعظم قم در مخالفــت با الیحه 
انجمن هــای ایالتی و والیتی، بازداشــت 
توسط ساواک در شب 15خرداد 1342، 
مخالفت با الیحه کاپیتوالســیون و تبعید 
امام خمینی)ره(، برگزاری مراســم چهلم 
قیام  خمینی)ره(،  ســیدمصطفی  آیت اهلل 
19دی 1356، بازداشــت و تبعیــد بــه 
انقاب  اوج گیری  انارک،  و  چابهار، مهاباد 
و تحصــن در مســجد دانشــگاه تهران و 
اســتقبال از امام خمینــی)ره( و پیروزی 
انقاب اســامی، حضــور پررنگی در آنها 

داشته  است.

الزم به ذکر اســت عاقمنــدان به تاریخ 
انقاب اســامی جهت مطالعــه تفصیلی 
مبارزات سیاســی آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی علیه رژیم منحوس پهلوی می 
توانند بــه کتاب ارزشــمند »از تبعید تا 
پیروزی«؛ اثر میرزا باقر علیان نژاد مراجعه 

نمایند.
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۲یادداشت

سیری در مبانی نظری انقالب اسالمی 
 از منظر معظم له

در آســتانه 22 بهمــن ســالروز پیروزی 
انقاب اســامی ایــران قــرار داریم، لذا 
این ایام را گرامی داشــته و به ملت ایران 

تبریک می گوییم.

سی و نه ســال از حیات پربرکت انقاب 
اسامی ایران سپری شده است و دشمنان 
در ایــن مــدت انتظار داشــتند که نظام 
جمهوری اســامی ســقوط کند، اما بعد 
از گذشت این ســال ها فهمیدند نظام ما 
تثبیت شــده و همچنان پابرجاست. حال 
آنکه دشــمنان در این مــدت هر توطئه 
ای که از دستشــان برآمد انجام دادند اما 
به لطف پــروردگار و بیداری مردم راه به 

جایی نبردند.

در این میان پرسش کلیدی این است که 
اصول و مبانی انقاب اســامی چیست و 
دارای چــه ویژگیهایی اســت که اینگونه 
توانســته اســت در مقابــل توطئه های 
دشــمنان پابرجا بمانــد و حتی در میان 
کشــورهای اســامی و غیر اسامی تأثیر 
گذار باشــد؟.لذا شایســته است اصول و 
مبانی نظری انقاب اســامی را در دهه 
فجر بــرای مردم بــه ویژه نســل جوان 
بازگوکنیــم، و البته صاحبنظــران نیز از 
جهت فکــری و نظریه پــردازی، انقاب 
شکوهمند اســامی ایران را مورد تحلیل 

و واکاوی قرار دهند.

گفتمان  مهمتریــن  فقیــه؛  والیت 
معرفتی در انقالب اسالمی

بی تردید جانشــین امامان معصوم علیهم 
الســام فقهای صالــح و واجد شــرایط 
هســتند، لذا در دوران غیبت، پیش بینی 
الزم در اســام شــده اســت و از طریق 
»والیت فقیه « اســت که رهبری را برای 
فقیهــی که جامع الشــرایط و دارای علم 

و تقوی و بینش سیاســی در سطح عالی 
باشد تثبیت کرده است و طریق شناخت 
چنین رهبری نیز به  روشــنی در قوانین 
اسام ذکر شده است،بنابراین والیت فقیه 
همان تداوم خط انبیا و اوصیای آنها است، 
رهبری فقیه جامع الشــرایط دلیل بر این 
اســت که جوامع اسامی بدون سرپرست 

رها نشده اند.،

توجه به این نکته نیز ضروری اســت که 
مقــام نیابت ولی فقیه از نظــر ما مقامی 
است که از ســوی امامان معصوم )علیهم 
السام( تعیین شده، و هیچگونه نیازی به 
بیعت نــدارد، البته پیروی و اطاعت مردم 
از»ولی فقیه«، به او امکان استفاده از این 
مقام و به اصطاح»بسط ید« را می دهد، 
ولی این بدان معنی نیست که مقام او در 
گــرو تبعیت و پیروی مردم اســت و تازه 
مســاله پیروی مردم ارتباطی با مســاله 
بیعت نــدارد، بلکه عمل به حکم الهی در 

مورد والیت فقیه است .

اختیاراتــی که بــه حکومت اســامی از 
طریــق والیت فقیــه واگذارشــده، به او 
امکانات وســیعی برای گشودن مشکل ها 
در چارچوب اصول کلی اســام می دهد. 
لذا حاکم شــرع و فقیه جامع الّشــرایط 
موظف اســت در تمام مســائل اجتماعی 
و سیاســی مربوط به ملّت اسام مصلحت 

آنهارا در نظر بگیرد.

الزم بــه ذکر اســت با تشــکیل حکومت 
صفــوی در ایران در ابتــدای قرن دهم و 
رسمیت یافتن شــیعه، تحّول دیگری در 
فقه ایجاد شــد؛ زیرا با دعوت پادشــاهان 
صفــوی از علما برای نظارت بر مســائل 
حکومــت، فقه حکومتی شــکل عملی به 
خود گرفت. مرحــوم »محّقق کرکی« )م 
940( از کســانی بود کــه در این زمینه 

گامهــای مهّمی را برداشــت و بحثهایی 
ماننــد والیت فقیــه و حــدود آن،بحث 
خراج، مقاســمه، نماز جمعــه و مانند آن 
مــورد توّجه ویژه فقها قرار گرفت.در واقع 
از ابتدای قــرن دهم، توّجه فقها از احکام 
و مســائل شــخصی فراتر رفته و به فقه 
اجتماعی و حکومتی نیز معطوف گردید.

نمونه بارز و مصداق شــاخص این عده از 
فقها امام خمینی قدس ســّره اســت که 
بــا تلفیق عنصر زمان و مــکان با اجتهاد، 
نظریه »والیت فقیه « را در اداره حکومت 
اســامی به جامعه اســامی ارائه نمود. 
ایشــان در بیان ضرورت توّجــه به زمان 
و مکان در اســتنباط مــی گوید:»زمان و 
مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند 
مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده 
اســت به ظاهر همان، مســأله در روابط 
حاکــم بر سیاســت و اجتمــاع و اقتصاد 
یک نظام، ممکن اســت حکــم جدیدی 
پیدا کند، بدین معنا که با شناخت دقیق 
روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان 
موضوع اّول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی 
نکرده واقعاً موضوع جدیدی شــده است 
که قهراً حکم جدیدی را نیز می طلبد«.،

و اینچنین اســت که امام خمینی قدس 
سّره قرار با طرح حکومت اسامی و نظریه 
والیت فقیه ، مبارزه اش را بر ضد استبداد 
داخلی و استعمار خارجی آغاز کرد که به 
ســقوط رژیم سلطنتی در ایران و تشکیل 

حکومت اسامی گردید.

حفظ نظام اجتماعــی؛ اصل بنیادین 
انقالب اسالمی

وجــوب حفظ نظــام و حرمت اختال در 
آن، از جمله احکام اّولّیه است.یعنی تمام 
قوانینی اســت که نظام مجتمع انســانی 

را حفــظ می کنــد و به نابســامانی ها و 
بــی نظمی ها پایان مــی دهد و امنّیت و 
آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد 
و قیام به قســط را که رکن اساسی حفظ 
نظام اســت، تأمین می کند. لذا هنگامی 
که فقیــه تصمیم به اجرای آن می گیرد، 
قوانیــن و مقّررات کلّی برای آن وضع می 
نمایــد. به عنوان مثال قوانین راهنمایی و 
رانندگی و عبور و مرور وســائل نقلّیه، یا 
قوانین مربوط به شــهرداریها و کارمندان 
دولــت و مانند آن. در ایــن مثال وجوب 
حفظ نظام حکم کلّی اّولی اســت، که در 
ضمــن احکام کلّی حکومتــی دیگر پیاده 

می گردد.

هــم چنیــن آنچــه مقّدمه حفــظ نظام 
محسوب می شــود نیز از از جمله احکام 
اّولّیه اســت. همانگونه که »مقّدمه حرام« 
نیز از اقسام عناوین ثانویه است. استعمال 
تنباکو در فتوای معروف میرزای شیرازی 

از باب مقّدمه حرام، تحریم شد.

حال در اسام مجازات و کیفرهایی برای 
جنایات و بسیاری از گناهان تعیین شده 
که زیــر نظر حکومت اســامی باید اجرا 
گردد، و منظور از آن حفظ نظام اجتماع و 
ریشه کن ساختن فساد از جوامع انسانی 
است. از این جهت آنچه رژیم شاه را ساقط 
کرد مفاسد بی شمار رژیم پهلوی بود که 
بی اعتمادی مــردم را رقم زد اما مردم در 
انقاب به حضرت امام)ره( اعتماد کرده و 
با هدف حفظ نظام اجتماعی و سیاســی، 

نظام جمهوری اسامی را برپا کردند.

بی شک وظیفه همه نیروها در تمام برهه 
های تاریخ باید حفظ نظام ارزشــی اسام 
در تمام بخــش های آن اعم از اقتصادی، 
فرهنگی، نظامی و سیاســی باشــد، این 
وظیفه رسالتی است بر عهده آحاد مردم، 
حوزه ها و دانشــگاه ها که اولین پاسدار 
این آرمان های اصیل به شــمار می آیند  
آنها باید در این مســئله دقیق باشــند و 
نگذارنــد وزن شــخصیت را با وزن ثروت 

ها بسنجند.

انقالب  بنیــان  در  مصلحــت  نقش 
اسالمی

مصلحت در فقه مکتــب اهل بیت علیهم 
الســام ، در ســه محــور خاصــه می 
شــود:اّول: آنچه مربوط بــه حفظ نظام و 

حکومت اسامی است.

دّوم: حفظ نظم جامعه؛ بر اســاس این دو 
نوع مصلحت بسیاری از احکام مستحدثه 
شــکل می گیرد؛ زیرا حفظ نظام و حفظ 
نظم جامعــه از مهمترین اهداف اســام 

است، که انحراف از آن جایز نیست.

ســّوم: آنچه مربوط به تعارض اهّم و مهّم 
اســت؛ یعنی هرگاه دو مصلحت که مورد 
توّجه و قبول فقه اســام است، در مقابل 
یکدیگر قــرار گیرند، باید مصلحت اهّم را 

ترجیح داد و مهّم را فدای آن کرد.

لذا پیامبر اســام صلــی اهلل علیه و آله و 
جانشــینان معصــوم او و دانشــمندان و 
علمایی که به عنوان ولّی فقیه مشروعیت 
خویش را باواســطه از خداوند کسب می 
کننــد، مأموریت دارند کــه مصالح مردم 
)بندگان خــدا( را در همه جا مورد توّجه 
قــرار دهند؛ و به اصطــاح رعایت غبطه 
عموم کنند؛ و مسلّم است مصلحت مردم 
ایجاب می کند که به نوعی درامر حکومت 
سهیم و شریک باشند و به آراء آنها توّجه 
شــود؛ بنابراین توّجه به آراء مردم جنبه 

الهی پیدا می کند.

بــا این تفاســیر می توان گفــت یکی از 
عناویــن ثانویّه عنوان اهم و مهم اســت، 
یعنی هر گاه دو مســأله شرعی با یکدیگر 
تضاد پیــدا کنند، مثــًا گاه حفظ اموال 
مــردم و تصــّرف نکردن در مــال بدون 
اذن صاحبــش با مســأله احتیاج مبرم به 
کشــیدن خیابان در شهرو بیابان در تضاد 
واقع شــود از یک ســو حفظ نظم جامعه 
اسامی واجب است، و آن بدون کشیدن 
جاده های ضروری، غیرممکن اســت واز 
ســوی دیگر حفظ اموال مــردم نیز الزم 
است؛ در این گونه موارد باید آنچه مهم تر 
است مقدم داشته شــود، واجازه کشیدن 
این گونه جاّده ها داده شود؛ البته در این 

گونه موارد هر گونــه ضرر و زیانی که به 
مالکان اراضی می رسد باید جبران گردد.

همچنیــن در مورد نرخ گــذاری اجناس 
مختلــف، قانون اّولی اســام، آزادی نرخ 
است؛ اّما در مواردی که این آزادی سبب 
سوء اســتفاده گروهی از سودجویان شود 
و جامعه در تنگنا قرار گیرد و حفظ نظام 
اقتصــادی جامعه متوّقــف بر نرخ گذاری 
شــود، بی شک مســأله حفظ نظام مقدم 
اســت در اینجا مــی تــوان قانونی برای 
تعیین نــرخ اجناس وضع کــرد و دولت 

اسامی را موّظف به اجرای آن نمود.

از این رو مجلس تشــخیص مصلحت در 
این موارد آنچه را مهم تر است با مطالعه 
دقیق باید انتخاب کند تا حکومت اسامی 
به اجرا در آورد، درست مثل اینکه حفظ 
نفس واجب است و خوردن گوشت حرام 
ممنوع اســت، ولی درموارد خاّصی که راه 
منحصر به اســتفاده از گوشت های حرام 
اســت آن را مجاز می شــمریم، چرا که 

اهمّیت حفظ نسل بیشتر از آن است.

انقالب اسالمی و معنویت گرایی

بی شــک اهدافی که برای بعثت انبیاء در 
منابع دینی آمده بدون تشــکیل حکومت 
بسیار مشکل یا غیر ممکن است. حال اگر 
تمام مدارس و دانشگاهها در عصر و زمان 
مــا درا ختیار یک حکومت ضد مذهبی یا 
بی تفاوت در برابر مذهب باشد، و وسائل 
ارتباط جمعــی از قبیل رادیو و تلویزیون 
و مطبوعــات نیــز به همین شــکل اداره 
شــوند، و ما بخواهیم تنهــا با نصیحت و 
اندرز مردم و یا حداکثر، اســتفاده کردن 
از مســاجد و منابر آنها به اهداف انبیاء و 
تعلیم و تربیت الهی نزدیک کنیم مطمئناً 
به جائی نمی رسیم، و تنها شعله ضعیفی 
از ایمــان و تقوا در نقــوس اقلیت باقی و 
برقرار خواهد بود، ولی هرگاه حکومتی بر 
مبنای ایمان و توحیــدو اعقتاد به خدا و 
مقدســات تشکیل شود، و تمام این مراکز 
حســاس را در اختیار بگیرد آنگاه مسأله 

شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

در ایــن زمینه یکــی از بــرکات انقاب 
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اسامی ایران که دســتاورد خون هزاران 
شهید مظلوم اســت حاصل اقبال عمومی 
مردم به معارف و احکام دینی می باشــد.

لذا مــا هر چــه در برنامه هــای انقاب 
داشتیم از نیروی مذهب بود. بهره گرفتن 
از نمــاز شــب، دعاهای کمیــل و ندبه، 
شــروع عملیات با اسامی اهل بیت علیهم 
الســام و موارد دیگر. خود انقاب را هم 
با اســتفاده از فلســفه ی عاشورا و کمک 
گرفتن از نیروی مذهب جلو بردیم. امروز 
هم اگر دشــمن به ما حمله نمی کند به 
دلیل ترس او از همین نیرو است زیرا می 
داند که اگر به ما حمله کند، بســیجیان، 
ارتش و ســپاه جلو می آینــد و پروائی از 
کشته شــدن هم ندارند.حال تصور کنید 
که ما همه ی اینها را رها کنیم و به دنبال 
کــوروش کبیر برویم.در حالی که ما نباید 

رنگ مذهبی انقاب را کمرنگ کنیم.

از این جهت آنچه مایه پیشرفت انقاب و 
به ثمر رســیدن آن بود ایمان و اعتقادات 
مذهبی و اسامی بود، و اگر نبود هرگز به 
جایی نمی رســیدیم، آنچه باعث پیروزی 
در جنگ هشت ســاله بود مذهب بود. از 
سوی دیگر اگر خط قرمزها شکسته شود، 
اصل انقاب و کشور به خطر می افتد، من 
بارها به مســؤوالن گفتــه ام اگر جمعیت 
بســیجی و جوانان مذهبی را از دســت 
بدهیم پشتوانه انقاب و کشور را از دست 
خواهیم داد. زیرا انقاب اسامی را مذهبی 
ها به پیروزی رساندند و حفظ کردند، اگر 
خط قرمزها را بشکنیم، پشتوانه انقاب را 
از دســت داده ایم، این نکته را باید بیان 
کرد، باید اعتقادات مذهبی و بســیج که 

پشتوانه اصلی ما هستند را حفظ کنیم.

ابزار مهم انقاب اســامی در تحقق این 
مســأله معرفتی و فکری، مســجد است ؛ 
مســجد در صدر اسام هم کانون عبادت، 
هم کانون سیاســت و هم کانون مســائل 
مربــوط به امور نظامــی و قضاوت بود. با 
گذشت زمان مســجد مرکزیت خود را از 
دســت داد اما بحمدهلل با پیروزی انقاب 
اســامی به رهبری امام راحل مســاجد 
بتدریج به اوضاع نخســت خــود باز می 

گردد و البته تا رســیدن به نقطه مطلوب 
فاصله داریم. 

البته اگر مســاجد نبود انقاب اسامی به 
ثمر نمی نشســت بدخواهــان عقب رانده 
نمی شــدند، لذا مســجد کانون مقدسی 
است و باید جنبه مردمی آن حفظ شود.

آری نیــروی مذهــب می توانــد انقاب 
فکــری در محیــط اجتماع برپــا کند به 
عقیــده نگارنده نقش مذهب وتأثیر عقاید 
دینــی در انقــاب فکری و زنــده کردن 
نیروی تفّکر در اجتماع بی بدیل اســت؛ 
تمام انقاب های اجتماعی در پرتو همین 
انقاب فکــری و فرهنگی و عقانی ایجاد 
می شود، و تا نیروی عقل و اندیشه ملتی 
بکار نیفتد، جنبه های دیگر برای همیشه 
اســتعدادهای  از  ماند.و  تعطیل خواهــد 

نهفته آنها بهره برداری نخواهد شد.

تاریخ انبیــا و پیغمبران نیز همین مطلب 
را نشــان می دهد. انبیا و پیغمبران خدا 
احیای اجتماعات را از احیای نیروی تفّکر 
و اندیشــه اجتماعات شــروع کردند و در 
ســایه انقاب فکری بود که توانستند آن 
همــه اصاحات در جهان بشــریت ایجاد 
کنند.بنابراین بطور صریح و آشــکار نقش 
و تأثیــر مذهب در احیای نیــروی تفّکر 
و ایجــاد انقاب فکــری در اجتماعات و 

جوامع بشری انکار ناپذیر است.

اینکــه در ایّام دهه فجر انقاب اســامی 
ایران آیه:» َجاَء الَْحقُّ َوَزَهــَق الَْباِطُل إِنَّ 
الَْباِطــَل َکاَن َزُهوقــاً؛ حق آمــد و باطل 
نابود شــد؛ زیرا باطل نابود شدنی است« 
زیاد تکرار می شــود بدان جهت است که 
حکومت طاغوت که باطل و مرّوج فســاد، 
فحشا، وابســتگی، ویرانی و حیف و میل 
کردن بیــت المال و سیاســت های ضد 
مذهبی اســت از بین رفــت، و حکومت 
اسامی که حق است آمد و جایگزین آن 
شــد. لذا هر چه حکومت اسامی عادالنه 
تر و کاملتر باشد و بیشتر در مسیر دین و 
معنویت گام بر دارد به همان اندازه بیشتر 

کسب حّقانّیت می کند.

اسالمی  انقالب  نسخه  گرایی؛  اخالق 
برای آرامش جامعه

از آنجا که بشــر دارای طبیعت اجتماعی 
بوده و بدون اجتماع نمی تواند زندگی کند. 
بنابراین طبق غریزه فطری و احساســات 
درونی خود، به زندگــی اجتماعی تن در 
می دهد؛ زیــرا می بیند که بــه تنهایی 
قادر به حّل مشــکات زندگی و رسیدن 
به کمال نیســت ، به ناچار باید از سرمایه 
هــای فکری و بدنی که در اختیار دیگران 

است، کمک بگیرد 

در ایــن بین بــرای تحقــق صمیمّیت و 
استحکام روابط باید به یک سلسله اصول 
غیر ماّدی، پایبند بود؛ یعنی حسن نّیت و 
صمیمّیت در سایه ایمان، تأمین می شود 

نه به وسیله حساب های بی روح ماّدی.

بــه همین جهت، هیــچ حکومتی، غیر از 
حکومت دیــن و اخاق قــدرت ندارد تا 
غریزه اســتخدام و خودخواهی را، در بشر 
کنترل کند، بــه اجتماع او نظم و آرامش 
دهــد ؛ اگر دســتورات صحیح مذهبی به 
صورت شایسته، مورد استفاده قرار گیرد، 
این اصــول، اجرا می گــردد و در نتیجه 
جامعه به ســوی کمــال مخصوص خود، 

هدایت می شود.

لــذا در اجتماعی که اصل ایمان و اخاق، 
حکومــت مــی کنــد، یک محیــط گرم 
همــکاری و هماهنگی کامــل برای رفع 
مشــکات زندگی به وجود می آید که به 
جای تنازع بقــا، تعاون بقا بر آن حکومت 
می کنــد. در چنین اجتماعــی افراد می 
توانند از حّداکثر آزادی به منظور رشــد 
فکری، اخاقی و عملی اســتفاده کنند و 
به کمک یکدیگر، وســایل رسیدن به این 
هدف مقّدس را برای عموم فراهم سازند.

اینچنین اســت که امــام خمینی )ره( با 
تشــکیل حکومت دینی به خوبی توانست 
به اجرای احکام الهی کمک کند و اخاق 
و احکام شــریعت را تحّقق عینی بخشد. 
لذا زیر بنای نظام اسامی، بر مدار ارزش 
های اخاقی قرار گرفته اســت. و انقاب 
اسامی بر خاف دیگر انقاب های بزرگ 

دنیا، یک انقاب ارزشــی اســت و آنچه 
برای آن مهم شمرده شده، حفظ ارزشهاو 

حکومت هنجارهاست .

حال آنکه مســائل اخاقــی در حکومت 
پهلــوی در منحطترین ســطح خود قرار 
داشــت و عداوت و کینه شــدید بر آنها 
حکومت می کرد که نه تنها اخاق ، بلکه 
همه چیز اجتماع آنها قربانی آن می شد.

انقالب  در  راهبری  اصل  مردم گرایی؛ 
اسالمی

چندان  اسامی«  حکومت  تبیین»ماهّیت 
پیچیده نیســت؛ زیــرا با قبــول توحید، 
حاکمّیت که از شــاخه های توحیدافعالی 
خدااســت حق حکومت اّواًل و با لّذات از 
آن خدا شــمرده می شــود؛ سپس از آن 
هر کس که اوبخواهــدو برای این منصب 
قــرار دهد. بنابراین حکومت اســامی نه 
حکومت دیکتاتوری و اســتبدادی است، 
و نــه حکومــت دموکراســی؛ بلکه نوعی 
حکومــت برتر یعنی حکومــت خدایی و 

الهی است.

ولــی این بــدان معنی نیســت، که اصل 
مشــورت و توّجه به آراء مــردم در بافت 
حکومت اســامی نقشی نداشــته باشد؛ 
و نســبت به آن بــی توّجهی شــود.بلکه 
اســامی « حکومت  »جوهــره حکومت 
الهی اســت؛ ولی این حکومت در نهایت 
ســر از حکومــت مردمی در مــی آورد. 
تعییــن پیامبران و امامان و جانشــینان 
آنها، جوهره الهی حکومت را تشکیل می 
دهد و مأمور بودن این افراد به احترام به 
آراء مردم که آن نیز به فرمان خدااســت، 

جوهره مردمی آن را تشکیل می دهد.

در آغــاز انقاب نیــز همگرایی، محبت و 
صمیمت بی سابقه ای در میان مردم ایران 
ایجاد شده بود و همه به فکر دیگران بودند 
و بــه یکدیگر کمک مــی کردند و همین 
یکی از عوامل مهم پیشــرفت انقاب بود. 
حــال آنکه اکثر انقاب هائی که به نتیجه 
رسیده اســت با کمک کشورهای مختلف 
بوده اســت ولــی انقاب مــا انقابی بود 
درونی و به دلیل همبستگی شدید مردم 

با هم در مدت کوتاهی به نتیجه رسید.

اینگونــه اســت کــه شــاهدیم حرکت 
خودجوش میلیونی مردم مســلمان ایران 
در نهضت شکوهمند انقاب اسامی لرزه 
بر انــدام طاغوتیان انداخــت و مردم به 
بازوهای  عنوان حامیان حکومت دینی، و 
انقاب اسامی، و نیز به عنوان نظارت، و 
امر به معروف و نهی از منکر، و نصیحت و 
ارشاد، در حکومت نقش خود را به خوبی 

ایفا می کنند.

البته دشمنان در ابتدای انقاب با نادیده 
گرفتن اصل مــردم گرایی در بنیان نظام 
اســامی به کشــورمان حمله کردند، اما 
انقاب منبعث از مردم موحب شــد ما نه 
تنها کشور را از دست ندادیم، بلکه امروز 

قوی تر از گذشته خواهیم ماند.

بدیــن ترتیــب بنیــان معرفتــی انقاب 
اسامی که مســیر خود را از حکومت اهللَّ 
به ســوی مردم طّی می کنــد؛ می تواند 
کامًا بــر موازین حکومت مردمی منطبق 
گــردد. با ایــن تفاوت کــه در نامزدهای 
»مســئول اجرائی« حکومت اسامی، یک 
سلســله شرایط از نظر اســام و ایمان و 
امانــت و تقوا قبــًا باید احــراز گردد، و 
اسامی،  غیر  برخاف سیســتم حکومت 
که این شرایط در آن مطلقاً مطرح نیست. 
و این یک تفاوت مهم اســت که حکومت 
های الهــی را از حکومت های ماّدی جدا 
می سازد؛ هر چند هر دو ممکن است در 

شکل حکومت مردمی ظاهر گردد.

سخن آخر:)عبور ازخطوط قرمز اصل 
می اندازد؛ شــکر  به خطر  را  انقالب 

گزار نعمت انقالب باشیم(

بی شــک اگر بخواهیم ایــن انقاب باقی 
بماند باید این اصول را حفظ کنیم.بدیهی 
است اگر خط قرمزها شکسته شود، اصل 
انقاب و کشور به خطر می افتد؛هرکجا ما 
از اصول اســامی فاصله گرفته ایم دچار 
مشکل شــده و ضربه خورده ایم و بدانیم 
چنانچه در مســیر حرکت کنیم خداوند 

متعال نیز ما را یاری خواهد کرد.

هــم چنین باید گفت انقاب اســامی از 

جمله نعمــت های بزرگ الهــی به ملت 
ایران اســت لذا باید همیشــه شــاکر و 
قدردان این نعمت بزرگ باشــیم و به این 

خاطر خدا را شکر کنیم. 

هم چنین باید دانســت انقاب اســامی 
ایران ارزان بدســت نیامده و برای به ثمر 
نشستن و پیروزی آن خون های بسیاری 
ریخته شده و زحمات فراوانی نیز کشیده 

شده است. 

نادیــده گرفتن و چشــم بســتن به روی 
انقاب  برکات و دســتاوردهای بی بدیل 
اسامی بی انصافی است، البته این به این 
معنا نیســت که در حال حاضر مشــکلی 
وجود نداشته باشــد، ولی اگر کسی بین 
این زمان و دوران ســابق مقایســه کند و 
تفاوت ها را نفهمد خیلی بی انصاف است. 

آری شکر نعمت انقاب منوط به استفاده 
درســت و صحیــح از این نعمت اســت ؛ 
به راســتی آیا ما به خوبــی از این نعمت 
استفاده می کنیم؟ متأسفانه پاسخ منفی 

است. 

انقاب  نعمــت  امیدواریــم همه شــاکر 
اسامی باشــیم تا خداوند تبارک و تعالی 
این نعمــت را برای همه پایــدار بدارد و 
بتوانیم تا ظهور حضرت ولی عصر)عج( در 
ســایه آن زندگی مــادی و معنوی خوبی 

داشته باشیم.
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1پرونده ویژه

تبعات و پیامدهای »اشرافیت«
 از منظر معظم له 

اشــرافیت یکــی از چالش هــای زندگی 
جهان معاصراســت؛ این پدیدۀ شــوم در 
عصر و زمان کنونی به شّدت جریان دارد 
و قوانین هم در درون کشــورها و هم در 
روابــط بین الملل، به ایــن امر دامن می 

زند.

حقیقت این اســت که رواج اشرافیت در 
جامعه پیامدهای فراوانی به همراه داشته 
است  به ویژه آنکه جماعت اشرافی، اقوام 
و بســتگان خویش را بــر همه چیز مقّدم 
می شــمرند و همه چیز را در اختیار آن 
ها قرار می دهند. که از این رهگذر فاصلۀ 
طبقاتی تشــدید شــده و ظلــم مضاعف 
به مســتضعفان می دارند بــه نحوی که 
مشــاهده وضع زندگی اقشار آسیب پذیر 
در کشــور جــان و روح آدم را غصــه دار 

می کند.

تاملی در مفهوم »اشرافیت«

برای تبیین مفهوم اشرافیت باید به آیات 
قــران کریم مراجعه کرد؛ به ویژه آنجا که 
مــی خوانیم:» أَلَْم تََر إِلَــی الَْمَلِ ِمْن بَِني 
إِْســَرائِیَل...؛ آیا مشاهده نکردی جمعی از 
بنی اســرائیل را...«که »َمــَأ« معمواًل به 
جمعیتی گفته می شود که عقیده واحدی 
برای خود انتخاب کــرده اند و اجتماع و 
شکوه ظاهری آنها چشم ها را پر می کند؛ 
زیــرا ماّده اصلی این لغــت به معنای »پر 
کردن« است، و در قرآن مجید این تعبیر 
بیشــتر در مورد جمعیت های خودخواه و 
خودکامه ای که ظاهری آراسته، و باطنی 
آلوده دارند، و صحنه های مختلف اجتماع 
را با وجود خود پر می کنند، اطاق شده 

است.

هــم چنین بــه معنــای دار و دســته و 
اطرافیان و مشــاوران مــی آیدکه نبض 

جوامع در دســت هیئت هــای حاکمه و 
دارو دسته آنها اســت، و آنان هستند که 
امت ها را فاســد می کننــد، بنابراین هر 
برنامه اصاحی و انقابی، اول باید آنها را 

هدف گیری کند.

هم چنین در ســوره »ص«، »مأ« اشاره 
به اشراف و سرشناســان »قریش« است 
که به ســراغ »ابوطالــب« رفتند و بعد از 
بیــرون آمدن از آن مجلــس، به یکدیگر 
و یا به پیروان خود می گفتند: دســت از 
بتهــا برنداریــد، و معبودهایتان را محکم 

بچسبید.

از سوی دیگر»َمَاء« اشراف از خود راضی 
هســتند که همــه جا مســتضعفان را به 
مسخره می گیرند، آنها را موجوداتی پست 
و در خــور تحقیر می پندارند؛ چرا که زر 
و زور ندارند، نه تنها آنها را مســخره می 
کنند، که افکارشــان هر قدر بلند باشد و 
مکتبشان هر اندازه ریشه دار و اعمالشان 
هر چند کامًا حســاب شده به پندار آنها 
در خور تحقیرنــد، و به همین دلیل، پند 
و اندرز، هشــدار و اعام خطر در آنها اثر 
نمی کند، تنها تازیانه های عذاب دردناک 

الهی باید بر پشت آنها نواخته شود.

لــذا معــادل فارســی »َمَأْ« أشــراف و 
اطرافیان یک پادشــاه اســت، زیرا َمَأْ به 
معنای پُر می باشد و اشــراف واطرافیان 
پادشــاه هم هر چند غالبــاً افرادی تهی 
هستند، ولی ظاهر آنها چشم پرکن است! 
افراد سرشــناس و اشراف پر زرق و برقی 
که چشــمها را پر مــی کنند و در صحنه 

های مهم جامعه حضور دارند.

اشــراف  حکومــت  اســاس  ایــن  بــر 
)آریستوکراســی( ، حکومتی است که در 
آن گروهی از اشــراف بر جامعه حکومت 

می کنند.

در برابر پدیدۀ شوم اشرافیت، مفهوم زهد 
خود نمایی می کند که به معنای ســاده 
زیســتی و اجتناب از زندگی اشــرافی و 
تجملی اســت؛ زهد به این معنی است که 
انسان هیچگاه خود را اسیر تجمات دنیا 

نکند.

در ایــن زمینــه پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیــه وآله( بــه امام علی)علیه الســام( 
می فرماینــد، همانا خداوند تــو را زینتی 
داده که بهتــر از این زینت هیچ کس در 
عالم ندارد و این زینت نیز زهد در دنیا و 

ساده زیستی تو است.

هم چنیــن امــام صادق)علیه الســام( 
فرمودنــد، همه خوشــبختی ها در اتاقی 
گذاشته شده است و درب آن قفل است و 
کلید آن نیز زهد در دنیا و ســاده زیستن 
اســت؛ اگر می خواهیم در دنیا خوشبخت 
شویم و آرامش داشــته باشیم نباید اسیر 

زندگانی زرق و برق دارد نشویم.

اسالم و نفی اشرافی گری

تاریخ بشر در گذشته و حال شاهد و ناظر 
انواع تبعیــض ها در میان اقوام و ملل در 
وضــع قوانین و احکام عرفی بوده اســت؛ 
گروهــی بــه جهت رنگ پوســت و گروه 
دیگری به موجــب طبقه اجتماعی خاص 
خود، احکام متفاوتی با دیگران داشــتند 
و در واقع خون سفیدپوســتان رنگین تر 
از رنگین پوســتان بوده و طبقه اشراف از 
نظــر قوانین، امتیازات ویژه ای بر دیگران 
داشتند.لیکن اسام آمد و با شعار معروف 
مســاوات نژادها و رنگهــا و قومیتها خط 
بطان بــر امتیــازات قومی و نــژادی و 

قبیلگی و طبقات اجتماعی کشید.

گفتنی اســت هنگامی که پیامبر اســام 
صلــی اهلل علیه و آله دعــوت خود را در 
مّکــه آغاز کــرد اتّفاقاً قدرت سیاســی و 
اقتصادی شهر بیشــتر در اختیار دودمان 
بنی امّیه بود.سران این تیره از راه تجارت 
اندوخته  و رباخواری، مال هــای فراوانی 
بودند و عــاوه بر آن بــا نگاهبانی خانه 
کعبــه و پذیرایــی زائران، بــرای خویش 
نوعی اشــرافیت دینی نیز به دست آورده 

بودند.،

در واقع قریش در ســایه همین ریاست و 
اشــرافیت دینی، قوانینی را از سوی خود 
وضع می کردند و دیگر قبایل عرب نیز به 

آن تن می دادند.

ولــی با ظهور اســام حشــمت ظاهری 
قریــش در هر دو جبهه اشــرافّیت ماّدی 
و ریاســت دینی مــورد تهدید جّدی قرار 
گرفت.نخســتین دعوت پیامبر اســام به 
یکتاپرســتی و رویکردهای آن حضرت در 
زمینه عدالت اجتماعی و مســاوات مردم 
در پیشــگاه خدا و سپردن والیت کعبه به 
پرهیــزگاران ، منافع و موقعّیت اجتماعی 
اشراف قریش به ویژه رؤســای بنی امّیه 
چــون ابوســفیان و ابوجهــل را به خطر 

انداخت.

از سوی دیگر نفوذ روزافزون پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آله در میان قشــر ضعیف یا 
متوّســط جامعه که تا پــای جان در راه 
ایمان خود ایســتادگی می کردند، قریش 
را متوّجه این خطر ســاخت که اشرافیت 
دینــی آنــان نیز به مــوازات اشــرافیت 
اقتصادی آنها در برابر قوانین اسام مورد 

تهدید قرار گرفته است.

ایــن بود که بــه یک باره بغــض و کینه 
هــای دیرینه آنان ترکید، به خصوص این 
که منافع نامشــروع و موقعّیت اجتماعی 
خویش را در معــرض نابودی می دیدند. 
لذا با تمام قدرت به مبــارزه با این آیین 
تازه برخاستند ولی هیچ یک از این تاش 
ها نتیجه ای نبخشید وسرانجام با تسلیم 
شــدن مّکه، حشمت قریش به یکباره فرو 

ریخت.

در واقــع قریــش بــه ویژه ابوســفیان و 
دودمانش ، با پذیرش این شکســت، هم 
ریاســت و اشــرافیت دینی خویش را از 
دســت دادند و هم موقعّیــت اجتماعی و 

قدرت اقتصادی خود را.

در این زمینه دکتر حسن ابراهیم حسن، 
نویســند معروف مصری، در کتاب خود از 
پروفسور نیکلســون نقل می کند که »...

بنی امیه از جمله اشراف بت پرست بودند 
که با پیامبر و یاران او به ســختی مبارزه 
می کردند و پیامبر بــا آن ها جنگ کرد 
تا اساس اشــرافیت بت پرستی را از میان 

برداشت و دین اسام را رواج داد.

البته پــس از رحلت پیامبــر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( اشــرافیت در قالب سقیفه 
برگشت که آن هم تنها در قریش خاصه 
می شد؛ چون این قریش بود که در زمان 
جاهلّیت از اشرافّیت دینی و مالی برخوردار 
بود، به گونه ای که سایر اقوام تنها زیربار 
فرمانی می رفتنــد که قریش آن را وضع 
کند، و این قریش بود که سرنوشت حجاز 
را در آن زمان در دســت داشت. بنابراین، 
پس از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز این 
قریش بود که زمام امور مســلمانان را در 
قالب پدیدۀ شوم سقیفه به دست گرفت و 

بر همگان حکمرانی کرد.

جمع بندی حوادث نیم قرن اّول اســام 
نشــان می دهد آنچه در »سقیفه« اتّفاق 
افتاد احیاء اشرافیتی بود که زنجیروار باب 
مسائل و مشکات دیگر را بر جهان اسام 

گشود.

در  مانع  مهترین  گری؛  اشرافی  خوی 
تحقق عدالت اسالمی

بی شــک امتیــاز طلبی نــاروای برخی 
مســئوالن و ثروتمنــدان از بیــت المال 
بــر رابطه  مســلمین و تقــدم ضابطــه 
مهمترین مانع در تحقق عدالت اســامی 

به شمار می رود.

در تفســیر مجمع البیان نیز می خوانیم: 
در عصــر جاهلیت اشــراف یهود ، هر گاه 
ضعیفــان جامعه کاری انجــام می دادند، 

احــکام و قوانین تــورات را درباره او اجرا 
مــی کردند، ولــی هــر گاه زورمندان و 
اشــراف مرتکب گناهی می شدند آنها را 
مؤاخذه نمی کردند، تأســف آور است که 
موج اشرافیت در عصر و زمان فعلی نیز به 
چشم می آیدو قوانین تنها در مورد ضعفا 
اجرا می شود، و صاحبان قدرت و سرمایه 
غالباً مستثنی هستند، که این مسأله خود 

نشانه وجود جوامع جاهلی است!.

در این زمینه مرحوم »کلینی« در روایتی 
از »ابی مخنــف« چنین نقــل می کند: 
گروهی از شــیعیان خدمت امیر مؤمنان 
علی علیه الّسام رســیدند، عرض کردند 
چــه مانعی دارد که امــوال بیت المال را 
بیرون آوری، و در میان رؤســا و اشــراف 
تقسیم کنی، و آنها را بر ما برتری بخشی 
)و ســهم ما را به آنهــا دهی( تا پایه های 
حکومتت محکم شــود ســپس به برنامه 
تقســیم بالّســویه و عدالت در رعیت باز 
گردی؟! امام علیه الّسام )از این پیشنهاد 
ناراحت شــد و( این خطبه را ایراد فرمود 
و با صراحت گفت: برای رســیدن به یک 
هدف مقّدس نباید از وســیله نامقّدس و 
گناه آلود اســتفاده کرد، کــه این کار با 
منطق اسام سازگار نیست فرمود: »آیا به 
من پیشــنهاد می کنید که برای پیروزی 
خود، از جور و ستم در حق کسانی که بر 
آنها حکومت می کنم، استمداد جویم؟!«،

مگر هدف حکومت، اجرای عدالت نیست؟ 
چگونه شما پیشنهاد می کنید که با ظلم 
و ستم، پایه های حکومت را محکم کنم؟! 
این تناقضی اســت آشــکار، و پیشنهادی 
اســت بر خاف رضای پروردگار! ســپس 
افزود: »به خدا ســوگند! من گرد چنین 
کاری نمی گردم مادامی که شــب و روز 
پشت سر هم در آیند، و ستارگان آسمان 

در پی هم طلوع و غروب دارند!«،

گر چه بیان این ســخنان بــرای گروهی 
ظاهــر بین و کوتاه نظر و آنها که حقیقت 
را در پــای مصلحــت قربانی مــی کنند 
ناخوشایند بود ولی حاکی از مقابلۀ سّنت 
پیامبر اکرم صلّی اهلّل علیه و آله و تعلیمات 
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قرآن مجید و آموزه های اهل بیت)علیهم 
السام( با اشرافیت است .

ترویج  در ســایۀ  فقر عمومی  تولید 
اشرافی گری

بدیهی اســت یکی از پیامدهای اشــرافی 
گری و بهــره مندی طبقه خاص از اموال 
عمومی در جامعه ، تولید فقر بســیاری از 
مردم است ؛ این امتیازات بی دلیل سبب 
می شــود که گروهی پیوسته ثروتمندتر 
شــوند و گروه دیگری بر خــاک مذلّت و 

بنشینند. فقر 

در گذشــته طبقــه ای به نام اشــراف و 
اطرافیان شــاهان و کسانی که القاب آنها 
به »سلطنه« و »دوله« ختم می شد، این 
امتیازات را در انحصار خود داشتند.اکنون 
نیز ســرمایه داران بزرگی که شرکت ها، 
کارتل ها، بانک های عظیم و کارخانجات 
مهم را در اختیــار دارند، از این امتیازات 

بهره مندند.

آمارهای وحشــتناکی که اخیراً در رسانه 
ها در ســطح جهان منتشــر شــده است 
نشان می دهد اسباب واقعی فقر عمومی، 
خوی اشرافی گری در قالب انحصارطلبی 
هــا و امتیازهای بی دلیــل و انواع رانت 

خواری هاست.

بی تردید اشرافی گری سبب می شود که 
ثروتهای جامعه، به جای آن که در مسیر 
عمران و آبادی و منافع توده های اجتماع 
به کار رود در مســیر زندگی اشــرافی و 
تجّمل پرســتی و هوسهای بی دلیل عّده 
محدودی، بــه کار گرفته شــود، اینگونه 
اســت که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیــه و آله آمده اســت: »هفت گروه 
را من و همــه پیامبران که دعای آنها در 
پیشگاه خدا مقبول اســت، لعن و نفرین 
کرده ایم یک گروه از آنها کسانی هستند 
که بیــت المال اســامی را اختصاص به 

خود می دهند«.

البتــه نبایــد فراموش کــرد هنگامی که 
اشــرافیت در جامعه افزایــش یابد فاصله 
طبقاتــی نیز طبیعتاً زیاد می گردد، یعنی 

روز به روز بــر ثروت ثروتمنــدان و فقر 
نیازمندان افزوده می شود، و این فاصله به 
جایی می رسد که نتیجه آن ناهنجاریها و 

شورشهای اجتماعی می شود.

اشرافیت و تضعیف دین مردم

زندگی های اشرافی و رواج سرمایه داری، 
باعث ناتوانی مســلمانان و فراموشی دین 
می شود.لذا در حکومت دینی برای مقابله 
با آسیب مهم ، توصیه به قناعت و زندگی 
ساده مسئوالن و کمک های بدون عوض 
به قشرهای ضعیف شده است، زیرا از این 
رهگذر نظام اســامی دچار اختال و امر 
جامعــه دینی به نابســامانی امور زندگی 
قشــر کم درآمــد منجر خواهد شــد، در 
این صورت حکومت اســامی برخاســته 
از بصیــرت، فقاهت و عدالت باید با خوی 
اشــرافی گری مبارزه کند  تا زندگی های 
مرّفــه و پرزرق وبرق کــه از جمله نتایج 

فاصله طبقاتی است برچیده خواهد شد.

آری زندگــی اشــرافی و پــر زرق و برق 
صاحبان قدرت و ثروت در عمل پایه های 
دیــن مردم را تضعیف مــی کند و آنها را 
آلوده بســیاری از محرمات می کند، و در 
این بیابان پر فراز و نشــیب زندگی، آحاد 
جامعه را از رســیدن به سرمنزل سعادت 

باز می دارد.

از ســوی دیگر زهد و وارستگی مسئوالن 
سبب می شود که محرومان گرفتار عقده 
حقارت نشــوند و زندگی خود را شــبیه 
زندگی پیشوایان احساس کنند و خود را 
در کنار آنها و آنها را در کنار خود ببینند، 
و شــخصّیت معنوی آنها، نابود نشــود و 
در نتیجــه بتوانند به حقــوق واقعی خود 

برسند.

اشــرافی گری و حقوق های نجومی 
چگونه بنیان جامعه را به هم می ریزد؟

بی شک اشــرافی گری صاحبان قدرت و 
ثروت و فاصلــه طبقاتی مهمترین چیزی 
اســت که امنیــت یک جامعــه را تهدید 
می کنــد در حالی که خیلــی از مردم در 
مانده اند  خــود  روزانه  زندگــی  مایحتاج 

حقوق های نجومی در جمهوری اســامی 
تصویب می شــود که این وضع حقوق های 
نجومی در شرایط فقر عمومی بسیاری از 

مردم هیچ توجیهی ندارد.

در این بین حرص و طمع برخی مسئوالن 
، بایی بزرگ است. زیرا بدبختی هایی که 
دامان بسیاری را می گیرد علّتش نیازهای 
زندگی نیست، بلکه حرص و طمع است. 

لذا حقوق های نجومی برخی مســئوالن 
،بیانگر حرص و طمع اینگونه افراد اســت 
کــه در نهایت آنها را بدبخت خواهد کرد؛ 
از این رو هر چه بیشــتر طمع ورزی آنان 
ادامه یابد رســوایی هاي آنان در مسائل 
مالی، رشوه، فســاد و اختاس در فضای 
عمومی جامعه بیشــتر خواهــد بود ؛ به 
راســتی اختاس هــا و دزدی هایی که 
صورت می گیرد و آمار شــگفت انگیزی 
که در رســانه ها می نویسند به گونه ای 
اســت که اگر آن مسئول اشرافی خودش 
و فرزندان و نوه و نتیجه هایش هم از آن 

استفاده کنند تمام نمی شود.

بر این اســاس شاهدیم متأسفانه امروز به 
نــام هدیه چه حق هایــی که باطل و چه 
باطــل هایی که حق نمی شــود در ظاهر 
هدیــه اما در باطن رشــوه اســت، وقتی 
دنیا در نظر انســان کوچک شود منحرف 
نخواهد شــد و ایــن در صورتی پدید می 

آید که خدا در نظر انسان بزرگ باشد.

حال آنکــه باید بدانیم اگــر تقوای الهی 
باشد مسائل امروز کشــور به وجود نمی 
آمد، لذا مملکت را با شعار نمی شود اداره 
کرد، کشور ما بیشــترین حرف را از امام 
علی)علیه السام( می زند اما آیا در عرصه 
عمل هم همین طور است، چقدر نحوه اداره 
کشور ما به مشــی و روش حکومتی امام 
علی نزدیک اســت؟به راستی در مملکتی 
که افــرادی توانایی پرداخت اجاره ندارند 
و آواره می شــوند، برخی دیگر حقوق های 
باالی صــد میلیون می گیرنــد و موضوع 
حقوق های سرســام آور مطرح اســت؛ آیا 

شیعیان علی)علیه السام( هستیم.

حقیقــت آن اســت که اشــرافیت برخی 
مســئوالن و حقوق هــای نجومی وجدان 
جامعه را جریحه دار کرده و مردم منتظرند 
تا ببینــد نتیجه فعالیت هــای نهادهای 
امنیتی، نظارتی و قضایی چه شده است..

حاکمان  فاصله   افزایش  اشرافی گری؛ 
با مردم

الزم به ذکر اســت وجود روحیۀ اشرافی 
گری در میان برخی از مســئوالن موجب 
ایجــاد اختافهای ســاختگی و بی دلیل 
میان مدیران و مســئوالن و دیگر اقشــار 
جامعه شــده است. لذا این پدیدۀ شوم به 
ایجاد فاصلۀ طبقاتی و تعمیق فاصله میان 
مردم و مســئوالن دامن زده است، حال 
آنکه باید مبارزه با اشــرافی گری و تعمیم 

عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

اینگونه اســت کــه حضرت علــی علیه 
الســام فرماندار بصره را به خاطر شرکت 
جســتن در یک مهمانی اشرافی که هرگز 
چشم گرســنه ای به آن سفره نمی افتد، 
به شــّدت مامــت کرده و بــه او فرمان 
مــی دهد که به جای آمیختن با اشــراف 
، در کنــار مردم باشــد. بدین نحو که آن 
حضــرت به مخاطب خود کــه عثمان بن 
حنیــف ؛ فرماندار بصره اســت خبر می 
دهــد که گزارش شــرکت او در میهمانی 
یکی از اشــراف بصره به او رسیده است. 
در ضیافتــی که فقــط ثروتمندان حضور 
داشتند و ســفره ای پرنعمت و رنگارنگ 
بوده اســت، حضرت او را به جهت شرکت 

در چنین ضیافتی سرزنش می فرماید.

هم چنین امام )علیه السام( به این نکته 
مهم اشــاره می کند که ساده زیستی من 
از آن رونیســت که امکان برخورداری از 
مواهــب مادی دنیا را نــدارم، بلکه به آن 
دلیل است که وظیفه خطیر رهبری مردم 
را بــر عهده دارم و ایــن موقعیت ایجاب 
می کند که در ســختی ها و تلخی های 
زندگی با ضعیف ترین مردم شریک باشم؛ 
شــبانگاه ســیر نخوابم در حالــی که در 
گوشــه و کنار کشور اسام گرسنه ای سر 

به بالین بگذارد.

بی شــک این نامه از نامه های بسیار مهم 
نهج الباغه اســت که درس های فراوانی 
به همــه پویندگان راه حــق و مخصوصاً 

زمامداران و مسئوالن می دهد.

به راستی تأسف آور است ثروتمندانی که 
ســالها عادت کرده اند حساب خود را به 
کلــی از طبقات پائین جــدا کنند، نه در 
شادی با آنها شــریک باشند، و نه در غم 
و رنج، لذا جلســات اشــراف، همیشه از 
مجالس تهیدستان جدا بوده است، محله 
های آنها جــدا، مراکز تفریــح و اجتماع 
آنها جدا )اگر فقراء مرکز تفریحی داشــته 
باشند( آداب و رسومشان کاما متفاوت، و 
حتی قبرستانهایشان هم از یکدیگر فاصله 
داشته باشــد!. این جدایی بر خاف روح 
بشریت، و روح تمام قوانین آسمانی است.

خود  زندگی  آخر(:مســئوالن  سخن 
را با ســیره امام علی)علیه السالم( 

تطبیق دهند(

در خاتمــه باید گفت وقتــی خبر حضور 
عثمان بــن حنیــف فرمانــدار بصره در 
میهمانی اشــراف، به امام)علیه الســام( 
رســید، امام)علیه الســام( فرمودند، من 
گمــان نمی کردم دعوتــی را بپذیری که 
اغنیا بر ســر آن ســفره حاضر باشند ولی 

فقرا محروم باشند.

هم چنین امام )علیه السام(بیان کردند، 
شما باید به زندگی من نگاه کنید و لباس 
و غذا و زندگی و ساده زیستی من را نگاه 
کنیــد و به هیــچ وجه نبایــد در زندگی 

بیفتید. تشریفاتی 

بی شک تعبیر امام)علیه السام( مبنی بر 
اینکه »آیا من امیرالمؤمنین باشــم، ولی 
در ناراحتی ها ی مردم شــریک نباشم؟«، 
پیام بزرگی برای دولتمردان اســت که آیا 
درســت اســت که بعضی از مسئوالن در 
رفاه هســتند ولی این همه مردم محروم 

وجود داشته باشد؟

تأســف آور اســت امروزه اشرافیت برخی 
مدیران و صاحبان ثروت، تبعات بسیاری 
در جامعه ایجاد کرده اســت به نحوی که 

فاصلــه بین مردم دارا و ندار بســیار زیاد 
شــده اســت؛ افرادی در خانه های باالی 
یازده هزار متــر زندگــی می کنند، ولی 
مردمی هم هستند که در خانه 30 متری 
زندگی می کنند؛ فاصله طبقاتی امنیت ما 

را تحت الشعاع قرار می دهد.

افرادی در کشور ما 10 تا 15 شغل دارند؛ 
ولی جوانــان ما به خاطر 300 هزار تومن 
مجبور می شــوند به یک سری از مشاغل 

تن دهند.

اصــوالً جامعه ای که گروهــی از آن )که 
اقلیتــی خواهند بــود( مرفه ترین  طبعا 
زندگی را داشته باشند، و در ناز و نعمت ، 
اســراف و تبذیر غوطه ور باشند، در حالی 
کــه گروه دیگری که اکثریت را تشــکیل 
می دهند از ابتدایی ترین و ســاده ترین 
وسیله زندگی انسانی محروم باشند چنین 
جامعه ای نه جامعه ای اســت که اسام 
آن را بپســندد و نه رنگ جامعه انســانی 
دارد. زیرا مواهب الهی بی دلیل در اختیار 
یــک عده معدود قــرار می گیرد و اکثریت 
در میان انــواع محرومیتها، درد و رنجها، 

گرسنگی و بیماریها دست و پا می زنند.

با این تفاســیر به وضوح می توان دریافت 
تا وقتی که ارادۀ جدی در مقابله با خوی 
اشــرافی گری صاحبان قــدرت و ثروت 
وجود نداشته باشــد هرگز جامعه سالم و 

انسانی نخواهیم داشت.

13
96

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

۲۲۲3

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب



۲پرونده ویژه

بازخوانی حکم تاریخی امام خمینی )رحمه اهلل( مبنی بر ارتداد سلمان رشدی
 از منظر معظم له 

در عصری به ســر می بریم که شــبهات 
علیه دیــن افزایش یافته اســت و قدرت 
های غربی از طریق وسایل ارتباط جمعی 
که در اختیار همگان قرار گرفته است در 
صددنــد تا مردم را از دیــن بیرون کنند، 
مخصوصــاً از دین اســام،چرا که عامل 
عــدم پذیرش ســلطه و عدم ســازش با 

مستکبرین، دین است.

در ایــن بین سلســله ای از تنظیمات بین 
المللــی و برنامه های جهانی به نام حقوق 
بشر درست شده که معمول این برنامه ها 
بر اســاس بی دینی و شــبهه افکنی علیه 
مذاهب و ادیــان در قالــب آزادی بیان! 

است .

اینگونه اســت که جوامع غربی و در راس 
آنها آمریکایی ها بــه بهانه احمقانه آزادی 
بیان به اقدامات گســتاخانه ای هم چون 
توهین به مقدسات ادیان و مذاهب چراغ 
سبز نشــان می دهند و راه را برای توهین 

بیشتر باز کرده اند.

جریانات استکباری تاش می کنند تا در 
فرصت های مناســب، ضربات شکننده ای 
بــر پیکر عقاید و مقّدســات  مذهبی وارد 
ســازند؛ لذا کشــورهای اروپایی دست به 
دســت هم داده اند که به ســاحت قدس 
پیامبر اســام  صلی اهلل علیه و آله اهانت  
کننداز این رو عجیب نیست که دشمنان 
اســام در این اواخر نویسنده ای مزدور 
را وادار کردنــد کتابی تحت عنوان »آیات 
شیطانی« بنویسد، و به مقدسات اسامی 

اهانت کند.

در ایــن بین صدور فتــوای تاریخی امام  
خمینی) قدس ســره الشــریف( مبنی بر 
ارتداد نویســنده هتاک ایــن کتاب یعنی 
ســلمان رشــدی  و لزوم قتل او ،ضرورت 

واکاوی حکم تاریخــی امام امت در دفاع 
از مقدسات الهی را آشــکار می سازد. به 
ویــژه آنکه فتوای امــام چنان کرد که در 
بعضی  تمایل  َعلی رغم  اسامی،  کنفرانس 
از کشورها به ارتداد او صحه گذاشته شد، 
اگر چه حامیان او تــاش کردند که این 
عمل را مخالف  آزادی قلم و بیان و عقیده 
جلــوه دهند، ولی جهانیــان فهمیدند که 
مــرز و محــدوده آزادی آنها تا چه حدی 

است.

مرتد کیست و حکم آن چیست؟

»مرتــد« از ماّده  »َرّد« یعنی  کســی که 
اســام را پذیرفته و سپس از آن بازگشته 

است.

»مرتد« بر دو قســم اســت: »فطری« و 
»ملّی«.»مرتد فطری« کســی است که از 
پــدر و یا مادر مســلمان تولد یافته، پس 
از آن اســام را پذیرفته، سپس بازگشته 
است؛ یا به قول بعضی در حالی که نطفه 
او منعقد شــده پدر و یا مادرش مسلمان 
بوده اند و ســپس او اســام را پذیرفته و 
بعدا از آن برگشــته است و »مرتد ملّی« 
کســی اســت که از پدر یا مادر مسلمان 
تولد نیافته، بلکه خود بعد از بلوغ اســام 

را پذیرفته، سپس بازگشته است.،

مشــهور در میان فقها این است که مرتد 
اگر فطری اســت یعنــی نطفه او در حال 
مسلمان بودن پدر و مادر یا الاقل یکی از 
آن دو منعقد شده باشد حّد او قتل است و 
توبه اش پذیرفته نیســت، البته در صورتی 
که مرد باشــد و اگر مرتد ملّی باشد یعنی 
از پدر و مادر غیر مســلمان متولّد شــده 
است؛ نخست به او پیشنهاد توبه می شود 
اگر پذیرفت چیزی بر او نیست، و اگر توبه 

نکرد حّد او قتل است.

در این میان از جمله کسانی که ملحق به 
مرتد هستند، کســانی می باشند که نعوذ 
باهللَّ پیغمبر اکــرم صلی اهلل علیه و آله را 
دشــنام و ناســزا گویند و اهانت  کنند؛ و 
همچنین در مــورد امامان معصوم علیهم 
الســام و فاطمه زهرا علیها السام و در 
واقع این کار یکی از اســباب ارتداد است؛ 
بنابراین نیازی نیست که آن را به صورت 
حّد جداگانه ای ذکر کنیم؛ هر چند بعضی 
از فقهاء در کتب حدود در فقه اســامی 
آن را مســتقًا مطرح کرده اند؛ و روایات 
خاّصی نیز درباره مباح بودن خون چنین 

کسی در منابع اسامی دیده می شود.،

از آزادی بیان تا ارتداد

مایۀ تأســف اســت که امروزه غربی ها در 
قالــب آزادی بی حد و حصــر ؛ اهانت به 
مقّدســات  دیگران را برای خود مجاز می 
شمرند ، حقیقتی تلخ که امروز شاهد آن 

در جهان غرب هستیم.

حال آنکه آزادی در منطق عقل و اســام 
عبارت از آزاد بودن برای پیمودن مســیر 
تکامل و به فعلیت رســیدن استعدادها و 
شــکوفائی خاقیت ها اســت، اما آزادی 
شــهوات و اسیر شدن انســان در چنگال 
هواها و پســتی ها که مایــه هدر رفتن آب 
حیات و عمر و نیروهای انســان در باتاق 
رذالتهــا و بیچارگی هــا اســت، نه جنبه 

منطقی، نه عقلی و نه اسامی دارد.

آزادی در دنیای امروز چنان توســعه پیدا 
کرده که به قلم نویسنده هم حق داده اند 
که در راســتای وقاحتها و زشتیها هر چه 
می خواهد بنویســد، به مقدسات میلیونها 
مردم توهیــن کند و مبــارزه بر ضد آن 
را مبارزه با آزادی تفّکر و اندیشــه و قلم 
می پندارند، مبارزه با ســلمان رشــدی  را 

مبــارزه با آزادی می دانند، در حالی که او 
نه تنها به مسلمانان بلکه به تمام جهانیان 
اهانــت کرده، زیرا او بــه حضرت ابراهیم 
)علیه السام( که پدر همه ادیان آسمانی 
اســت توهین کــرده، ابراهیمی که مورد 
احترام تمامی پیروان ادیان آسمانی است.

لیکــن جوامــع غربی نــه تنهــا محکوم 
نکردند بلکه خــود فیلمی به نام )آخرین 
وسوســه های مسیح( ســاختند که خدا 
می داند چه نســبتهای ناروای ناموسی و 
غیرناموســی به این پیامبــر الهی دادند، 
این چه آزادی اســت؟! آیا اگر چیزی به 
قیمت نابودی انســانیت و همه ارزش های 
وی تمام شــود باز هم در محدوده آزادی 
است، آیا در محدوده اعامیه حقوق بشر 
است که ســازمان حقوق بشر حمایت از 
این  جــواب  می کند؟  آزادیهائی  چنیــن 
ســؤال را به هر آزاده ای وامی گذاریم که 

وجدان بهترین قاضی است.

افسانه غرانیق و آیات شیطانی

گفتنی است داستانی خرافی در بعضی از 
کتب، نقل شده که پیامبر )صلی اهلل علیه 
َت َوالُْعزَّی  و آله( وقتی به آیه »أََفَرأَیُْتْم الاَّ
َوَمَنــاَۀ الثَّالَِثــَۀ اْلُْخَری؛به من خبر دهید 
آیــا بت های» الت« و»عــزی« و»منات« 
که ســّومین آنها اســت« )دختران خدا 
هستند!( رسید در این هنگام شیطان این 
دو جملــه را بر زبان پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله و سلم جاری ساخت: »تِلَْک الَْغرانِْیُق 
لَُتْرتَجی !؛آنهــا  َشــَفاَعَتُهنَّ  انَّ  َو  الُْعلــی  
پرندگان زیبای بلند مقامی هســتند و از 
آنها امید شفاعت می رود«! و همین سبب 
شــد که مشرکان خوشــحال شوند و آن 
را نوعی انعطاف در مســاله بت پرستی از 
ناحیه پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بدانند! 
و در پایان این سوره که مردم را به سجده 
دعوت کرد آنها نیز همراه مســلمانان به 
ســجده افتادند!، این خبر به عنوان اسام 
آوردن مشــرکان در همه جــا پیچید، و 
حتی به گوش مســلمانان مهاجر حبشــه 
رســید و گروهی چنان خوشــحال شدند 
و احســاس امنیت کردند که از هجرتگاه 

خود حبشه به مکه بازگشتند«،

اگر چــه جمعی از مخالفان اســام برای 
تضعیف برنامه های پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله( به گمان اینکه دستاویز خوبی پیدا 
کرده انــد این قضیه را با آب و تاب فراوان 
نقل کرده و شــاخ و برگهــای زیادی به 
آن داده اند لیکن این نســبتی است ناروا 
و دروغی اســت رســوا که دالئل و قرائن 

بسیاری بطان آن را روشن می کند.

در تبیین این مســأله بایــد گفت قرائن 
فراوان نشــان می دهد که این یک حدیث 
مجعول و ســاختگی اســت که برای بی 
اعتبار جلوه دادن قــرآن و کلمات پیامبر 
اســام )صلی اهلل علیــه و آله( وســیله 
شــیطان صفتان جعل شــده اســت، زیرا 
راویان ایــن حدیث افــراد ضعیف و غیر 
موثقنــد و به گفته»محمد بن اســحاق« 
این حدیث از مجعوالت زنادقه می باشــد 
و او کتابی در این باره نگاشــته است،  لذا 
تمام محققان اسامی اعم از شیعه و اهل 
تســنن این حدیث را قویا نفی  و تضعیف 
کرده اند و به جعل جاعلین نسبت داده اند، 
هم چنیــن احادیث متعددی که در مورد 
نزول ســورۀ نجم و ســپس سجده کردن 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و مســلمانان 
در کتــب مختلف نقل شــده در هیچیک 
از این احادیث ســخنی از افسانه غرانیق 
نیست، و این نشان می دهد که این جمله 

بعداً به آن افزوده شده است .

از ســوی دیگر کسانی که این دروغ را به 
هم بافته اند هیــچ فکر نکرده اند که قرآن 
در ذیــل همان آیات صریحا بت پرســتی 
را می کوبــد، و آن را پیــروی پندار خام 
و هوای نفس می شــمرد، و در آیات بعد 
نیز بــا صراحت، و شــدت تمــام، عقائد 
بت پرســتان را محکوم می کنــد، و آن را 
نشانه بی ایمانی و عدم علم و آگاهی آنها 
می شــمرد، و صریحا به پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( دســتور می دهد حســابش را 
از آنها جــدا کند و از آنــان روی برتابد. 
لذا آیاتی که بعــد از ذکر نام بتها در این 
سوره آمده، همه بیان مذمت  بتها و زشتی 

و پســتی آنها است و با صراحت می گوید 
اینها اوهامی است که شــما با پندارهای 
بی اســاس خود ســاخته اید و هیچگونه 

کاری از آنها ساخته نیست.

گفتنی است مبارزه پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( بــا بت و بت پرســتی یک مبارزه 
آشتی ناپذیر و پی گیر و بی وقفه از آغاز تا 
پایان عمر او است، پیغمبر )صلی اهلل علیه 
و آلــه( در عمل نشــان داد که هیچگونه 
مصالحه و سازش و انعطافی در مقابل بت 
و بت پرستی حتی در سخت ترین حاالت 
نشان نمی دهد، چگونه ممکن است چنین 
الفاظی بر زبان مبارکش جاری شود.با این 
حال چگونه امــکان دارد آن دو جمله از 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( باشــد، و یا 
مشرکان آن قدر گرفتار حماقت باشند که 
این جمله را بشــنوند اما آیات بعد را که 
با صراحت بت پرســتی را در هم می کوبد 
نادیده بگیرند و سرانجام خوشحال شوند 
و پس از خاتمه ســوره با مؤمنان سجده 

کنند؟! 

از مجموع این بحث بخوبی روشن می شود 
که افســانه غرانیــق ســاخته و پرداخته 
دشــمنان ناشــی و مخالفان بی خبر است 
که برای تضعیــف موقعیت قرآن و پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آلــه( چنین حدیث بی 
اساس را جعل کرده اند.حقیقت این است 
که ســازندگان این افســانه آن را بسیار 

ناشیانه و بی مطالعه جعل کرده اند.

اما پرســش کلیــدی این اســت که چرا 
مطلبــی تا ایــن حد بی پایه و بی اســاس 
این چنین شــهرت یافته است؟پاسخ این 
ســؤال نیز چندان پیچیده نیســت، زیرا 
شــهرت این حدیث تا حد زیادی مدیون 
تاشهای دشــمنان و بیماردالن است که 
فکر می کنند دستاویز خوبی برای خدشه 
دار ساختن مقام عصمت پیغمبر اسام و 
اصالــت قرآن پیدا کرده اند، بنابراین دلیل 
شهرتش در میان دشمنان به خوبی معلوم 
است، و اما شــهرت آن در میان مورخان 
اســامی به گفته بعضی از دانشــمندان 
اسامی ناشــی از این اســت که جمعی 
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از مورخان همیشــه به دنبــال حوادث و 
مطالب تــازه و هیجان انگیز و اســتثنائی 
می روند، هــر چند اصالت تاریخی آن زیر 
سؤال باشــد، تا کتابهای خود را جالبتر و 
جنجالی تــر کنند، و از آنجا که داســتانی 
افســانه غرانیق در زندگانی پیغمبر  مثل 
اسام صلی اهلل علیه و آله بی سابقه است، 
لذا بدون توجه به سســتی اســناد آن و 
بی پایه بودن محتوایــش آن را در کتاب 
تاریخی و گاه روائی آورده اند، گروهی نیز 
آن را به خاطر نقد و بررســی مورد توجه 

قرار داده اند.

حــال آنکه در آیات قــرآن مجید نه تنها 
چیزی که با مقام عصمــت انبیاء منافات 
داشته باشــد وجود ندارد، بلکه در همین 
آیات که تصور منافات آنها شــده اســت 
نشــانه های روشنی بر تأکید مقام عصمت 

آنها است.،

با این تفاســیر عجیب نیست که دشمنان 
اســام و مخصوصــاً مستشــرقان معاند 
ســرمایه گذاری زیــادی روی این روایت 
کرده و آن را بــا آب و تاب نقل کرده اند، 
و دیدیم در این اواخر نویســنده ای از تبار 
شــیاطین را وادار کردنــد کتابــی تحت 
عنــوان  »آیات شــیطانی« بنویســد، و با 
تعبیرات بســیار موهن و زننده ضمن یک 
داستان تخیلی نه تنها مقدسات اسام را 
زیر ســؤال برد، بلکه حتی نسبت به انبیاء 
بزرگی که همه ادیان آســمانی برای آنها 
احترام قائلند )همچون ابراهیم علی نبینا 

و آله علیه السام( اهانت کند.

سیاست  ؛وقتی  شیطانی  آیات  کتاب 
صهیونیسم ، انگلیس و آمریکا به هم 

پیوند می خورد

بدیهی است منطق دشمنان قرآن و اسام 
منطق توهین است و منطق سران آمریکا 
و انگلیس در توطئه چینی علیه مقدسات 
مســلمانان منحصر شده است که نشان از 

رذل و پست بودن آنهاست.

در این بیــن انگلیــس و آمریکائی ها در 
راســتای اســام ســتیزی و توهیــن به 

چهره  مســلمانان،  مقدسات  مقدس ترین 
واقعی خود را به همه نشان دادند و ثابت 
کردند چقدر انسان های کثیف و بی آبرویی 
هســتند؛البته کســانی که می خواهند با 
آمریکا و انگلیس رابطه دوســتی داشــته 
باشند از این گونه حوادث عبرت بگیرند.

الزم به ذکر اســت قدرت های استکباری 
توهین به مقدســات یک و نیــم میلیارد 
مســلمان را آزادی بیان تلقی می کنند و 
آن را محکوم نمی کنند، ولی اگر کســی 
بخواهد در مورد هولوکاست سخنی بگوید 

او را محکوم کرده و زندانی می کنند.

تأســف آور آن است که در گذشته اهانت 
به پیامبر اســام )صلــی اهلل علیه و آله( 
در روزنامه هــا صــورت مــی گرفت ولی 
امــروز به رســانه های دولت هــای غربی 
نیز کشــیده شده اســت. متاسفانه دراین 
کشــورها وقاحت به حداعلی رسیده است، 
درتلویزیون بین جوانان مسابقه می گذارند 
که چه کســی می تواند بهتر به پیشــوای 

میلیاردها مسلمان توهین نماید.

لذا به هیچ عنوان عجیب نیســت که متن 
انگلیسی کتاب آیات شــیطانی با سرعت 
عجیبی به زبان هــای مختلف کفر ترجمه 
شــود و در دنیا پخش گــردد، و هنگامی 
که امام خمینی) قدس ســره الشــریف( 
فتــوای تاریخی خــود را دائر بــر مرتد 
بودن نویســنده این کتاب یعنی ســلمان 
رشدی  و لزوم قتل او صادر کردند، چنان 
اســتعماری  دولت های  ناحیه  از  حمایتی 
و دشمنان اســام از نویسنده کتاب شد 
که در دنیا ســابقه نداشــت؛ این حرکت 
عجیــب، حقیقت را روشــن ســاخت که 
سلمان رشــدی  در این کار تنها نبوده، و 
مســأله از تألیف یک کتاب ضد اســامی 
فراتر اســت، و در واقع توطئه ای است که 
از سوی غرب استعمارگر و صهیونیست ها 
بــرای کوبیدن اســام طراحی شــده و 
جّداً پشــت سر آن ایســتاده اند.اخیرا نیز 
دانشــگاههای آمریکایی به سلمان رشدی 

کرسی استادی دادند.

دشــمنان برای تضعیف ارزشهای اسامی 

دست به دست هم داده اند ولی مسلمانان 
باید بیدار باشــند و ســران کشــورهای 
اسامی باید با تشــکیل جلسات مختلف 
اقدام شــوم موضع گیری  این  درخصوص 
با  بایــد  اســام  نمایند.جهــان  مثبــت 
هوشیاری هر چه بیشــتر اقدامات ننگین 

کشورهای غربی را محکوم نمایند.

واقعیت این اســت که آمریکا و متحدانش 
خود را با این کار احمقانه در دنیای اسام 
منفورتر کردند و محیــط را برای خود نا 

امن کرده اند.

فتــوای تاریخی امام)ره( در ســایۀ 
قدرت نمایی جهان اسالم

بی شــک نیروی  مذهب می تواند انقاب 
فکری در محیــط اجتماع برپــا کند؛ به 
نحوی که نقش مذهب وتأثیر عقاید دینی 
در انقــاب فکری و زنده کــردن نیروی 

تفّکر در اجتماع غیر قابل انکار است.

تاریخ انبیــا و پیغمبران نیز همین مطلب 
را نشــان می دهد. انبیــا و پیغمبران خدا 
احیای اجتماعات را از احیای  نیروی تفّکر 
و اندیشــه اجتماعات شــروع کردند و در 
ســایه انقاب فکری بود که توانستند آن 
همــه اصاحات در جهان بشــریت ایجاد 

کنند.

از سوی دیگر راهبرد قدرت های غربی در 
عصــر و زمان کنونی بر این محور منحصر 
شده است تا از گسترش موج اسام گرایی 
جلوگیری کنند لذا توهین به مقدســات 

اسام را در دستور کار قرار دادند. 

لذا شــاهدیم قدرت غربی بــرای متزلزل 
کردن مسلمین مســائل اسامی را به باد 
اســتهزاء می گیرند. نمونه آن کتاب آیات  
شــیطانی  اســت که در آن مقّدســات را 
مسخره کردند، اسم آن هم برای تمسخر 

بود.

نویســنده در این کتاب داســتانی را نقل 
کــرده و می گوید جزیــره ای بود که زنان 
آلوده ای در آن وجود داشــت و اسم زنان 
پیامبر را بر آنان گذاشته و نعوذ باهلل قصد 

دارد به زنان پیامبر نسبت آلودگی دهد.

توهین غرب به همسران پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( در حالی اســت که ما هرگونه 
اهانت به همســران پیامبر را محکوم می 
کنیم، قــدرت های اســتکباری فراموش 
کرده اند که امام راحل ســلمان رشدی را 
به دلیل کتاب شیطانی مرتد دانست زیرا 
در بخش مهمی از این کتاب نسبت های 

بدی به زنان پیامبر داده شده بود.

آری امام خمینــی )ره( از نیروی مذهب 
استفاده کرد و به ســراغ نیروهای مادی 
نرفت و برای اسام و برنامه های اسامی 
دل ســوزاند. از این جهــت وقتی آن مرد 
نادان بــه قرآن و پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله( اهانت کرد و آیات شــیطانی 
را نوشــت، امام قدس سره فتوای تاریخی 
خــود را صادر کرد و حتــی زمانی که به 
اینکه به ایشــان گفتند کــه دولت های 
غربی بر علیه شــما اقدام می کنند اعتنا 
نکرد، که این رویکــرد تاریخی امام)ره(، 
به نوبۀ خود قدرت نمایی اســام در برابر 
سیاست های ضد دینی غرب را به همراه 

داشت.

بدین ترتیب امــام )ره( قاطعانه در مقابل 
این کار ایســتاد تا دیگران حســاب کار 
خــود را بکنند که نمی تــوان این گونه با 
اســام بازی کرده و نسل جوان مسلمان 
را بــا این توطئه ها گمــراه نمود. البته در 
داخل کشــور هم چنیــن برنامه هایی را 
پیاده کردند، گاهی به ساحت مقّدس امام 
زمان، گاهی به دیگر ائمه علیهم السام و 
گاهی نســبت به دستورات دینی، که اگر 
مقاومت مراجع نبود هر روز کتابی در این 
زمینه نوشــته می شــد که در این صورت 

چیزی از اسام باقی نمی ماند.

در واقع این یک حکم سیاسی برای حفظ 
کیان اســام است و این حکم سیاسی در 
برنامه های ممالــک دیگر هم وجود دارد. 
ما نام ایــن افراد را مرتّد گذاشــتیم. در 
نظامات دنیای امروزی نیز هیچ کشــوری 
قیام بر ضّد حکومتــش را نمی پذیرد و با 
آن مقابلــه می کند. گاهــی تحت عنوان 

مبارزه با تروریســت و گاهی تحت عنوان 
مبــارزه با نظام یا مصالــح عمومی با آنها 
مقابله می کنند، اســام هم تحت عنوان 
مرتّد چنین شّدت عملی در مقابل چنین 
افرادی نشان داده اســت و اگر نبود این 
حکم، از داخل و خارج هجماتی می شــد 
و اســام متزلزل می گردید.ولی این حکم 
اســام بسیار حساب شده است و اگر این 

حکم نبود اسام تا کنون باقی نمی ماند.

شاید گفته شــود اسام دین منطق است 
و از منطق نمی ترسد و در مقابل شبهات، 
منطقی برخورد می کند.لیکن پاســخ این 
اســت که اعداء با منطق پیش نمی آیند، 
آیا کتاب آیات شیطانی با آن نامش منطق 
است؟ نه اینها منطق نیست بلکه فّحاشی 
اســت و اثر سوء دارد. اگر جوامع اسامی 
از دستبرد دشمنان مصون مانده به جهت 
همین شــّدت برخورد با مرتّدین است و 
شیعه و اهل سّنت در این مسأله اختافی 
ندارنــد و فی الجمله ایــن حکم را جاری 
می داننــد و در عصر پیامبر و بعد از او هم 
بود. بعد از رحلت پیامبر عّده ای از اســام 
برگشــته و قیام کردند که همان منافقین 
بودند و با شّدت عمل با آنها برخورد شد.

بســت  بن  و  امام)ره(  تاریخی  حکم 
فرهنگی غرب

در آمــوزه هــای اســامی مخصوصا به 
مســلمانان انقابی دستور داده شده است 
که در برابر حوادث مختلف از قدرت صبر 
و پایمردی کمــک بگیرند، که نتیجه آن 
استقال شــخصیت و اتکاء به خویشتن و 
خود یاری در پناه ایمان  به  خدا اســت و 
تاریخ اسام این حقیقت را به خوبی نشان 
می دهد که همین اصل اساسی پایه اصلی 

همه پیروزیها بود.

امام  ایســتادگی محکم  اینگونه است که 
خمینی )قدس ســره( در فتوای تاریخی 
خود، و ادامه راهش از ســوی جانشینان 
او، و پذیرش این فتوای تاریخی از ســوی 
غالب توده های مســلمین جهان، ســبب 
ناکامی توطئه گران شد، و تا این تاریخ که 
ما این بحث را می نویسیم نویسنده کتاب 

مزبور در اختفای کامل به ســر می برد و 
از ســوی دول اســتعماری دقیقاً مراقبت 
می شود؛ و ظاهراً مجبور است تا آخر عمر 
چنین زندگی کند، و شاید به دست خود 
آنها به قتل برسد تا از این رسوایی نجات 

یابند.

آری همه مســلمانان باید با تأسی از امام 
امــت، یک دل و یک زبــان در برابر دین 
ستیزی دشمنان ایستادگی  کنند و از آن 
باالتر ســعی  کنند در میان تمام معتقدان 
به مذاهب عالم در برابر ســیل مادیگری 
و الحــاد و بــی دینی  یک نــوع اتحاد و 
هماهنگی ایجاد کــرده و زنجیر محکمی 

تشکیل دهند.

مذهبی  تنفر  حقیقت  شیطانی؛  آیات 
آمریکا

بدیهی اســت وقتی امام )ره(حکم ارتداد 
سلمان رشــدی  و قتل او را صدر کرد، او 
گرچه کشته نشــود ولی مرده است، مگر 
می تواند از ســوراخی کــه در آن خزیده 
است خارج شــود، چندی پیش در جرائد 
نوشــتند که در کنفرانســی که بنا بود او 
سخنرانی کند و دقیقاً محل مورد کنترل 
بود، نتوانست شــرکت کند، زیرا مأموران 
امنیتی از شــرکت او در جلسه جلوگیری 
کردنــد و لذا متن ســخنرانی او توســط 

دیگری خوانده شد.

حامیان چنیــن افــرادی و بانیان چنین 
نقشــه هائی بایــد بدانند به غیــر از ضرر 
چیزی متوجه آنها نخواهد شد، فتوای امام 
چنان کرد کــه جهانیان فهمیدند که مرز 
و محدوده آزادی آنها تچه حدی اســت، 
تــا کثیف ترین اهانت و دشــنام به  عقیده 
یــک میلیارد و نیم مســلمان و انســان، 
اگــر میلیونها تومان خــرج می کردیم، تا 
این رســوائی را برای غــرب اثبات کنیم، 
اینچنین که خود با دســت خــود اثبات 
با دســت خود سلمان  کردند نمی شــد، 
رشــدی پلید را به ظاهر بر ضد مسلمانان 
به صحنه کشــیدند، و خــود را از صحنه 

انسانیت خارج کردند.
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در برابر اهانت به مقدســات اسالمی 
نباشیم منفعل 

در دنیــای امروز کــه دنیــای نیرنگ و 
حیلــه و دغل بازی اســت، اظهــار ضعف 
مســاوی با نابودی و از بین رفتن اســت، 
از سیاســتمداری پرســیدند، چــرا روی 
قوانیــن و قانونگــذاری کار نمی کنید، تا 
مسائل بهتر حل شود؟ گفت: قانون یعنی 
لوله هــای تفنگ، این قانون اســت که در 
این زمان قدرت عمل دارد و نافذ اســت، 
وگرنه قانون پارلمانــی و آنچه از مجالس 
می گذرد، در بســیاری موارد کوچکترین 
اثــری ندارد، هر قانونــی در جهت نیرو و 
قدرت دادن به استکبار باشد، مورد قبول 
و اال مردود اســت. این چه دنیایی است، 

که به طرفداری از ســلمان رشدی  اّدعای 
آزادی قلــم و بیــان می کنــد ولی اصول 
ابتدایــی آزادی مذهبی درجوامع غربی با 
سیاست های ضد اســامی نادیده گرفته 
می شــود،بی شک اگر مســلمانها با نیرو 
و قدرت، عمــل به اســام نکنند کم کم 

اسامی باقی  نمی ماند.

بی شــک در برابــر اهانت به مقدســات 
اســامی باید جهاد زبانــی، قلمی و مالی 
کرد و هزینه جهاد و دفع تبلیغات مسموم 
دشــمن را تأمین کرد، باید جهاد بدنی و 
جانی کرد، نه فقط با کافران که با منافقان 
خطرناکتر از آنها که قابل اصاح نیستند، 

باید جنگید.

چگونه راضی شــویم که به قرآن و پیامبر 

)صلی اهلل علیه وآله( و تمامی مســلمین 
اعم از شیعه و سّنی اهانت شود، و ساکت 
باشیم، چرا نباید فریادی به جز فریاد امام 
امت )ره( بر علیه شیطانی که کتاب آیات 
شــیطانی را نگاشت کشــیده شود، فریاد 
بر علیه ســلمان رشــدی  خائن که خود 
را مســلمان می پندارد، تا کی بشنویم به 
مقدسات ما توهین کنند، اگر قیام نکنیم 
مرده ایم، حیات ما به قیام ماســت، مرگ 
ما به ســکوت ما اســت، بین حق و باطل 
هرگــز صلح برقرار نمی گــردد این جنگ 
از ســّنتهای الیتغّیر الهی است، اگر فریاد 
زدیم و مقابله کردیم دشمن عقب نشینی 
می کنــد چنانکه در فتــوای امام امت در 
حمایــت از قرآن و پیامبر گرامی اســام 

صلّی اهلل علیه و آله دیدیم چه شد.

منع  قانون  ملل  سازمان  آخر:)  سخن 
توهین به مقدسات را تصویب کند(

در خاتمــه باید گفت لــزوم تصویب یک 
قانون جهانی در سازمان ملل برای مقابله 
با اهانت به مقدسات همه ادیان و مذاهب 
ضروری اســت؛ اگر ما امروز نسبت به این 
قضایــا بی توجه و کم توجه باشــیم، آنها 
در آینــده اهانت ها و جســارت های بی 
شــرمانه تری را مرتکب می شــوند. لذا 
بر همه مســلمانان و علمای اسام فرض 
اســت که جلوی این سیاست ها خصمانه 

بایستند. قاطعانه 

باید دانســت حــق گرفتنی اســت و نه 
دادنــی، گرچه ما مراکــز بین المللی را از 
نظــر دور نمی کنیم، و باید تا می شــود از 
راههای مورد قبول عموم جهانیان حرکت 

کــرد، ولی دل هم به آنها نبســته ایم، که 
خود باید به دنبال حق خود باشیم، وگرنه 
کســی دلش به حال ما نسوخته است، و 
این با استقامت روی عقاید و فرامین دین 

مبین اسام میسر است.

بدین ترتیب علمای اسام و سیاستمداران 
اسامی باید اقدام کنند و قانونی تصویب 
کننــد که در محاکم اســامی این نکات 
پیگیری شود و جلوی این اقدامات گرفته 

شود.
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مقاله

مصائب و مشکالت در زندگی
حجت االسالم محّمد عباسی سراب

چکیــده: یکی از مســائلی که انســانها در 
زندگی با آن درگیرند »مصائب و مشکات« 
است که افراد جامعه رفتارهای متفاوتی در 
برابر آنها دارند. متاسفانه کم اطاعی برخی 
از ما انسانها از حکمت و چرایی حضور آنها 
در زندگی مان و همچنین ندانســتن نحوه 
مواجهه و عملکرد در برابر این گونه حوادث، 
منجر به این شــده که گروهی آن را دلیل 
نفــی عدالت و یا حتی دلیلی بر انکار وجود 

خدا بپندارند!

مقدمه

یکی از مســائلی که انســانها در زندگی با 
آن درگیرند و نمی شــود وجود آن را منکر 
شــد، »مصائب و مشکات« است، که افراد 
جامعه رفتارهای متفاوتی در برابر آنها دارند، 
متاسفانه کم اطاعی برخی از ما انسانها از 
حکمت و چرایی حضور آنها در زندگی مان 
و همچنین ندانستن نحوه مواجهه و عملکرد 
در برابر این گونه حوادث، منجر به این شده 
که گروهی از ناآگاهان، از قدیم تا امروز آنرا 
دســتمایه قرار داده و بر عدالت خدا خرده 
بگیرند، و مسائلی را مطرح نموده اند که به 
اعتقاد آنها با عدالت خدا ســازگار نیست، و 
حّتی گاه آنها را نه تنها دلیل بر نفی عدالت 

که دلیلی بر انکار وجود خدا پنداشته اند!

از جمله این مصائــب، وجود حوادث ناگوار 
و همگانی مانند طوفــان ها و زلزله ها و یا 
تفاوت هایی که در میان انسان ها دیده می 
شود و نیز شرور و آفت هایی که دامن انسان 
یا نباتات و موجودات دیگر را می گیرد می 

باشند.

هدف ما در این مقاله بررســی حکمت این 
گونه مصائب از دیدگاه اســام و نقش آنها 
در زندگــی ما و میزان تاثیــر اراده الهی و 
همچنین میزان دخالت اعمال ما در ابتا به 
آنها و همچنین وظیفه ما در نحوه برخورد با 

آنها است، قبل از هر چیز توجه به چند نکته 
ضروری می نماید:

1. قضاوت نسبی، نتیجه معلومات محدود 

اولین نکته در ایــن مورد، اقرار به این مهم 
اســت که اگر برحضــور مصائب در زندگی 
خــرده می گیریم، باید بدانیم بســیاری از 
مواقع اعتراض ما ناشــی از اطاعات اندک 
ماســت تا اقرار به این مهم نکنیم به دنبال 

رفع آن نخواهیم رفت.

آیــت اهلل مکارم شــیرازی در این مورد که 
قضــاوت ما در مــورد مســائل، محدود به 
معلومات ماســت آنرا به زیبایی با ذکر چند 
مثال به تصویر کشیده اند: » معمواًل همه ما 
در قضاوت های خود و تشخیص مصداق ها 
روی رابطه ای که اشیاء با ما دارند تکیه می 
کنیم... در مسائل مربوط به خیر و شر و آفت 
و با نیز داوری مردم غالباً همین گونه است، 
مثًا اگر بارانی در سطح منطقه ببارد، ما کار 
نداریم که تأثیر این باران در مجموع چگونه 
بوده است، ما تنها به محیط زندگی و خانه 
و مزرعه خودمان، و یا حداکثر شهرمان نگاه 
می کنیم، اگر اثر مثبتی داشته می گوییم 
نعمت الهی بود، اگر منفی بوده نام »با« بر 
آن می گذاریم. هر چند در مجموع منطقه، 

اثرات مثبتی پیدا شده باشد.«

ایشــان در ادامه کام خود به پیشرفت علم 
و تاثیر آن در برداشت های ما اشاره کرده و 
چنین ادامه می دهند: »در گذشته بسیاری 
از مسائل را جزء شرور و آفات می شمردیم، 
ولی امروز در پرتو پیشــرفت های علمی و 
کشــف اســرار تازه از جهان آفرینش، آنها 
را مفید و ســودمند می دانیم، فی المثل در 
ســابق قضاوت عمومی بر این بود که گریه 
پی در پــی نــوزادان جز شــکنجه ای برای 
خودشــان، و آزاری برای پدر و مادر بیش 
نیست. در حالی که امروز می گویند اگر این 

گریه نباشد ممکن است نوزاد سامت خود 
را به کلّی از دست دهد، گریه بهترین ورزش 
برای او است، گریه دستگاه تنفس او را به کار 
می اندازد، جریان خون او را سریع می کند، و 
تمام بافتهای بدن را تغذیه می کند، عضات 
دست و پا و سینه و شکم را قوی می سازد، 
به عاوه رطوبتهای اضافی موجود در مغز او 
را که ممکن است مایه عفونت گردد بیرون 

می فرستد.«)1(

بنابراین اگر مــا بخواهیم گرفتار اشــتباه 
نشــویم باید به معلومات محدود خود نگاه 
نکنیــم، و در قضاوت هــا، تنها روی روابط 
اشیا با خودمان ننگریم بلکه تمام جوانب را 
در نظر بگیریم و همه جانبه قضاوت کنیم. 
این قضاوت های نسبی و معلومات محدود 
ماست که این امور را به صورت نقاط تاریک 
در صحنه آفرینش جلوه گر ساخته است، و 
هــر قدر در ارتباط و پیوند حوادث و پدیده 
ها بیشــتر بیاندیشیم به اهمّیت آن مطلب 

آشناتر می شویم.

قرآن مجید به ما می گوید: »َو ما أُوتیُتْم ِمَن 
الِْعلِْم إاِلَّ َقلیًا«؛ )بهره شــما از علم و دانش 
اندک است()2(، و با این علم و دانش اندک 

نباید در قضاوت عجله کرد.)3(

2. عدم امکان انتساب »عدم« و »شر مطلق« 
به خداوند:

برخی در مورد این حوادث چنین تعبیر می 
کنند که چــرا خداوند اینها را بوجود آورده 
اســت؟ سوای این که خداوند عالم مطلق و 
عام الغیوب اســت و کار عبث و شر انجام 
نمی دهد، بلکه در هر کاری مصلحت افراد 
را در نظر می گیرد، باید گفته شود که این 
گونه تعبیرات اصًا در برخی مواقع صحیح 
نمی باشــد چون برخی، اعمــال عدمی را 
به خدا نســبت می دهند و حال آنکه این 
گونــه اعمال نیاز به آفریننــده ندارند مثًا 

»بیماری« همان نبود صّحت و عافیت است، 
یا »مرگ« و »فقر« که همان نداشتن حیات 
و اموال است، لذا نباید تعبیر به این شود که 

چرا خدا اینها را آفریده است؟!.

مســئله دیگری که قابل انتساب به خداوند 
نیســت و باید در ابتدا آنرا از گردونه بحث 
خارج کنیم انتساب »شر مطلق« به خداوند 
اســت! چون هیچ راهی در توجیه و تفسیر 
آن نیســت و خداونــد هم شــأن خود را 
از آن اجــل دانســته و در جای جای قرآن 
َ لَْیَس بَِظاٍَّم لِلَْعبید«؛  مــی فرماید: » أَنَّ اهللَّ
)خداوند به بندگان خود ستم نمی کند.()4( 
اّما اگر چیزی از جهاتی خیر و از یک جهت 
شر است ولی خیر آن غلبه دارد، مانند عمل 
جّراحی که از جهاتــی ناراحت کننده و از 
جهات بیشتری مفید است، انتساب آن با 

اشکال است.

3. تقسیم و تفکیک مصائب:

با مطالعه مجموع آیاتی که درباره مصائب در 
قرآن مجید آمده است، می توان مصائب را 
جهت روشن شدن همه زوایای آن، تقسیم 
بندی کرده و با دید روشن وارد بحث شویم.

مصائب دو گونه اند:

1- مصائبــی که با طبیعت زندگی انســان 
سرشته شــده، و اراده بشر کمترین تأثیری 
در آن ندارد: مانند مرگ و میر و قســمتی 
از حوادث دردناک طبیعی، چنانکه خداوند 
هــم از آنها تعبیر به مصیبت کرده اســت 
»..أَصابَْتُکــْم ُمصیَبُۀ الَْمــْوت...« )5( و در 
مورد حتمیت آن می فرماید: »أَیَْنما تَُکونُوا 
یُْدِرْکُکُم الَْمْوُت َو لَْو ُکْنُتْم فی بُُروٍج ُمَشیََّدۀ« 
)6( پس یک ســنت الهیست و در طبیعت 

زندگی انسانها سرشته شده است.

2- مصائبی که انسان به نحوی در آنها نقش 
دارد: مانند آشوبها، جنگها و مصائب حاصل 
از برخوردهای ماشینی و...خداوند در قرآن 
در مــورد قضیه جنگ احد می فرماید: » أََو 
ا أَصابَْتُکْم ُمصیَبٌۀ َقْد أََصْبُتْم ِمْثلَْیها ُقلُْتْم  لَمَّ
أَنَّی هذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنُْفِسُکم ...« )7( که 
می گوید توسط خود شما بر سر شما فرود 

آمده است.

مصائب قســم دوم که انسانها در آنها نقش 
دارند نیز دو گونه است:

1- مصائبــی که از فعالیت فردی و گناهان 
شــخصی افراد حاصل می شــود: چنانکه 
خداونــد در مــورد منافقین مــی فرماید: 
َمْت  »َفَکْیــَف إِذا أَصابَْتُهْم ُمصیَبــٌۀ بِما َقدَّ
أَیْدیِهْم ثُــمَّ جاُؤک...« )8( در اینجا به گناه 

فرد فرد آنها نظر دارد.

2- مصائبــی که از فعالیت و گناه جمعی و 
گروهی افراد جامعه حاصل می شود: در آیه 
41 سوره »روم« می خوانیم: »َظَهَر الِْفساُد 
فِــی الَْبرِّ َو الَْبْحِر بِما َکَســَبْت أَیِْدی النَّاِس 
لُِیِذیَْقُهْم بَْعَض الَِّذی َعِمُلوا لََعلَُّهْم یَْرِجُعوَن«؛ 
)فســاد در خشــکی و دریا به خاطر اعمال 
مردم، آشکار شد، تا نتیجه بعضی از اعمالی 
را که انجام داده اند به آنها بچشاند، شاید باز 
گردند.( منظور از جمله »بَِما َکَسَبت اَیِدی 
النَّاس...« همان مصائب و مشکات است و 
واژه »النــاس« جنبه جمعی و فراگیر آن را 

می رساند.

در آیه 11 ســوره »رعد« آمده اســت: »اِنَّ 
اهللَ الیَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحّتی یَُغیُِّروا ما بِأَنُْفِسِهْم«؛ 
)خداوند، سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر 
نمی دهد مگر این که خویشــتن را تغییر 
دهند.( عامه طباطبایی »ره« در این مورد 
می فرمایــد: »این آیه و امثــال این آیات، 
گواهی مــی دهد، در میان اعمال انســان 
و نظام تکوینــی زندگی، ارتبــاط و پیوند 
نزدیکی وجود دارد، که اگر بر طریق فطرت 
و قوانین آفرینش گام بردارند، برکات الهی 
شامل حال آنها می شــود، و هر گاه فاسد 

شوند زندگی آنها به فساد می گراید.«)9(

با توجه به این تقســیم معلوم می شود که 
برخــی از حوادث و مصائب، نتیجه عملکرد 
فرد یا افراد جامعه اســت و انتساب آنها به 
خداوند صحیح نیست، لذا یک انسان عاقل 
قبل از اعتراض به خداوند، به مصیبت نگاه 
می کند و اگر خودش در آن تقصیر داشته 
نوک پیکان اعتراض را به طرف خود نشانه 
مــی رود، و خود را مــورد هجمه قرار می 
دهــد، و خودش را توبیخ می کند، آیت اهلل 
ســبحانی در مورد مصائبی که در طبیعت 
زندگی سرشــته شده اســت می فرمایند: 
»جهان طبیعت بر پایه اســباب و مسبباّت 
استوار است و اصطکاک و تزاحم در طبیعت 
آن نهفته اســت، خواســتن جهانی که در 

آن مرض و بیماری، مــرگ و میر، تنازع و 
خصومت در میان آفریده های آن نباشد، در 
حقیقت خواستن شیری است که فاقد خوی 
درندگی ، پنجه افکنی و حمله وری باشــد، 
آتش در هر کجا باشد اثر ویژه آن سوزاندن 
است، خواه در کعبه و مسجد، خواه در خانه 

و مغازه.«)10(

نقش اراده ها در مصائب و مشکالت

1. نقش اراده الهی:

خداوند در قرآن می فرماید: »ما أَصاَب ِمْن 
ِ یَْهِد َقلَْبُه  ِ َو َمْن یُْؤِمْن بِاهللَّ ُمِصیَبٍۀ إاِلَّ بِإِْذِن اهللَّ
ُ بُِکلِّ َشْی ءٍ َعلِیٌم«؛ )هیچ مصیبتی رخ  َو اهللَّ
نمی دهد مگر به اذن)11( خدا! و هر کس 
به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت 
می کند؛ و خدا به هر چیز داناســت!.()12( 
در این آیه انجام تمام مصائب، به اذن و اراده 
الهی منحصر دانســته شده و این حاکی از 
حضور نقش خداونــد در تمام مصائب می 
باشد. اما چند سؤال در اینجا بوجود می آید، 
و آن اینکه آیا خداوند به این مصائب راضی 
است که اراده اش بر آنها تحقق می پذیرد؟ 
مگر خداوند مهربان نیســت؟ آیا انسانها در 

اعمال خود اختیار ندارند؟ و...

علمای علــم کام از اراده الهی بحث کرده 
و در مباحث خداشناســی یکی از اقســام 
توحید را، توحیــد افعالی ذکر کرده اند، به 
این معنا که در این دنیا هر کاری انجام می 
شــود با اذن و اراده الهــی انجام می گیرد، 
به گفته شــهید مطهری )ره( »حتی برگی 
بدون آگاهــی و اذن او از درخت نمی افتد« 
ایشان در توضیح چگونگی اِعمال این اراده 
می فرمایند: »بایستی توجه داشت که اراده 
و مشــیت خدای متعال, در قالب اســباب 
و ســنت ها مقرر شــده، و از جانب خداوند 
جریان می یابد، دانه ای که در مکان مرطوبی 
قرار می گیرد سبز می شود. این سنت الهی 
اســت که در جهان حاکم است همین دانه 
اگر در جای خشــک باشــد سبز نمی شود 
این هم مشیت خدا است, بنابراین خداوند 
مجموعــه ای از ســنت ها را در طبیعت و 

نظام های هستی برقرار کرده است.«)13(

آیت اهلل مکارم شــیرازی در تفسیر آیه قبل 
می فرمایند: »به مقتضای »توحید افعالی« 
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در تمام عالم هستی، چیزی بدون اراده حق 
تحقــق نمی یابد، ولــی از آنجا که مصائب 
همیشــه به صورت یک عامت استفهام در 
اذهان جای داشته، بالخصوص روی آن تکیه 
شده است، که دلیلش شاید بخاطر این است 
که همیشه وجود مصائب، دستاویزی برای 
کّفار در مورد نفی عدالت در این جهان بوده 
است، و یا از این نظر که در راه تحقق ایمان 
و عمل صالح، همیشه مشکاتی وجود دارد 
کــه بدون مقاومت در برابــر آنها، مؤمن به 

جائی نمی رسد.«)14(

قبا بیان شد که برخی از مصائب با طبیعت 
زندگی انســان سرشته شــده، و اراده بشر 
کمترین تأثیری در آنها ندارد و برخی دیگر 
هم فرد یا افراد به نحوی در آن نقش دارند، 
قرآن درباره دســته اول می گوید: همه به 
اذن خدا روی می دهد، و درباره قســم دوم 
می گوید: به خاطر اعمال خودتان دامانتان 
را مــی گیرد!)15( البتــه، در مصائب گروه 
دوم که خود انســان در آن نقشی دارد هم 
تأثیر این اسباب از ناحیه خداوند و به اذن و 
فرمان او است، که اگر او اراده کند هر سببی 

بی رنگ و بی اثر می شود.

این اراده همان اراده عام الهی اســت که در 
همه چیز جاری می باشد. همانند علم الهی 
که آن هم عام اســت و بر همه چیز احاطه 
دارد. خداونــد در قرآن مصائــب را به علم 
خود هم نسبت داده است مثًا می فرمایید: 
»ما أَصاَب ِمْن ُمصیَبــٍۀ فِی اْلَْرِض َو ال فی 
أَنُْفِســُکْم إاِلَّ فی ِکتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن نَْبَرأَها«؛ 
)هیچ مصیبتی )ناخواسته( در زمین و نه در 
وجود شــما روی نمی دهد مگر اینکه همه 
آنهــا قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در لوح 
محفوظ ثبت اســت(.)16( اگر خداوند می 
فرماید مصائب شما را در لوح محفوظ نوشته 
ایم یعنی ما علم داشتیم که شما به اختیار 
خودتان چه خواهید کرد و باعث و بانی چه 
مصیبتی علیــه خود یا دیگران خواهید بود 

لذا جبرنیست.

اراده خداونــد به طور خــاص نیز در حوزه 
مصائب و مشــکات وجود دارد مثًا برای 
امتحان بنــدگان یا پاکســازی مؤمنان از 
گناهان و ... که انشاءاهلل در بخش »حکمت 

بایا و مصائب« خواهید خواند.

2. نقش اراده انسان در مشکات و مصائبی 
که بر خود او وارد می شود:

موجودات را دو گونه انــد؛ برخی همچون 
مجردات فقــط دارای قابلیت خاص اند اما 
برخــی دیگر مادی و دارای قابلیت شــکل 
پذیری های متفاوت که اگر مانعی بر ســر 
راهشان قرار نگیرد به کمال خود ادامه می 

دهند.

در ایــن میان انســان از آن جــا که دارای 
اختیار و اراده اســت, از موجــودات مادی 
دیگر برجســته و متمایز اســت. به عبارت 
دیگر؛ بیشتر موجودات   مادی شکل و قالب 
و تعیین سرنوشت  شان غیر ارادی است؛ اما 
انســان تعیین آینده و سرنوشتش به عهدۀ 
خودش می باشد و این در واقع یکی از سنن 
الهی اســت که در نهاد انســان، نهاده شده 
اســت تا او با اختیــار و اراده خود، در کنار 
سایر عوامل و علت ها، آینده خود را رقم زند.

)17(

میان اعمال انسان و نظام تکوینی زندگی او، 
ارتباط و پیونــد نزدیکی وجود دارد که اگر 
براصول فطرت و قوانین آفرینش گام بردارد 
مشمول برکات الهی شده واال زندگیش به 
فســاد می گراید. خداوند مــی فرماید: »ما 
أَصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبٍۀ َفِبما َکَســَبْت أَیِْدیُکْم«؛ 
)هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی 
اســت که انجــام داده ایــد.()18( پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( در مورد این آیه 
به حضرت امیر علیه السام  فرمودند: »این 
آیــه بهترین آیه در قرآن اســت، ای علی! 
هر خراشــی که از چوبی برتن انسان وارد 
می شــود و هر لغزش قدمی، بر اثر گناهی 

است که از او سر زده ...«)19(

در آیات فــراوان دیگری)20( نیز بر ارتباط 
مصائب با اعمال انســان تاکید شده است، 
مثل این آیه که می فرماید: »ما أَصابََک ِمْن 
ِ َو ما أَصابََک ِمْن َسیَِّئٍۀ َفِمْن  َحَسَنٍۀ َفِمَن اهللَّ
نَْفِسَک«؛ ))آری،( آنچه از نیکی ها به تو می 
رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو 

می رسد، از سوی خود توست.()21(

خداوند در مورد گروهی از امّتهای پیشین 
که هــر کدام به خاطر گناهانشــان گرفتار 
مجازاتهایی شــدند پس از ذکر این عذابها 

ُ لَِیْظلَِمُهْم َو لِکْن  می فرماید: »مــا کاَن اهللَّ
کانُوا أَنُْفَسُهْم یَْظلُِمون«؛ )این خدا نبود که 
برایشان ســتم کرد بلکه خودشان بر خود 
ستم کردند(.)22(، در کتب روایی نیز حجم 
زیادی از روایات به این مهم اختصاص یافته 
و سعی شده مصائب، اول به خود فرد نسبت 
داده شود که برای نمونه به چند مورد اشاره 

می کنیم.

1- امام صادق علیه السام می فرماید: هرگاه 
خدا بر قومی خشم گیرد ولی بر آنها عذابی 
نازل نکند »اغلی اســعارها ، و قّصر اعمارها 
، و لم تربــح تّجارها و لم تغــزر انهارها، و 
سلّط علیها شرارها و حبس علیها امطارها« 
مایحتاج آنها را گران می کند و عمر ایشان 
را کوتاه می کند و تجارتشــان را کم سود و 
رودهای آنها را کم آب کرده و اشــرار را بر 
آنهــا حاکم می کند و آنها را از باران محروم 

می کند.)23(

2- از حضرت امیر علیه الســام نقل است 
که فرمود: از گناه پرهیز کنید زیرا »ما من 
بلّیه و النقــص رزق اال بذنب«؛ )هیچ با و 
مصیبتی جز به ســبب گناه رخ نمی دهد.(

)24(

3- در نهــج الباغه آمده اســت: »ما کاَن 
َقْوٌم َقــطُّ فِی َغضِّ نِْعَمٍۀ ِمــْن َعْیٍش، َفزاَل 
َ لَْیَس  َعْنُهْم، إاِلَّ بُِذنُــوٍب اْجَتَرُحوها، ِلَنَّ اهللَّ
ٍم لِلَْعِبْیِد«؛ )هیچ ملتی از آغوش ناز و  بَِظــاَّ
نعمت زندگی، گرفته نشــد، مگر به واسطه 
گناهانی که انجام دادند، زیرا خداوند هرگز 

به بندگانش ستم روا نمی دارد.( )25(

3. نقش ارده انســان در ایجاد مصائب برای 
دیگران:

بعضی مواقع ظلم هایی که به دست انسان 
های ستمگر انجام شده به حساب بی عدالتی 
دستگاه آفرینش گذاشته می شود، خداوند 
مــا را آزاد آفریده، و آنرا رمز تکامل و ترقی 
مــا قرار داده، ولی این ماییــم که از آزادی 
خود ســوءِ استفاده می کنیم و ظلم و ستم 
بر دیگــران روا می داریم و نتیجه این ظلم 
و ســتم به صورت نابسامانی های اجتماعی 
خودنمایــی می کند. قــرآن مجید در یک 
 َ جمله کوتاه و پر معنی می فرماید: »ان اهللَّ
ال یَظلُِم الناَس شــیئاً ولکنَّ النَّاَس اَنُفَسُهم 

یَظلُِمــون« )26(؛ )خداوند کم ترین ظلمی 
به کســی نمی کند ولی مردم به خویشتن 

ظلم و ستم روا می دارند.()27(

مثــا گاهی یک راننــده در رانندگی خود 
دقت نمی کند و باعث تصادف شده و برای 
سرنشــینان ماشــین خود و ماشین طرف 
مقابل حادثــه ایجاد می کند یــا فردی با 
استعمال شراب یا مواد مخدر برای خانواده 

خود یا دیگران مشکلی ایجاد می کند و...

برخی از گناهان و کردار ناشایسته انسانها، 
تکونیاً و بر اســاس قانون علّیت نه تنها در 
مورد شــخص گنهکار تأثیر سوء دارد، بلکه 
نســبت به سرنوشــت ســایر افراد جامعه 
نیز مؤثّر اســت، قرآن کریــم صریحاً اعام 
می کند که: »َو اتَُّقــوا فِْتَنًۀ التُصیَبَنّ الَّذیَن 
َظلَُموا ِمْنُکْم خاّصۀ«؛ )از فتنه ای که تنها به 

ستمگران شما نمی رسد بترسید.()28(

حکمت بایا و مصائب:

بدون شک عمل حکیم از روی حکمت است 
حال چه ما به حکمت آن برسیم یا نه، و از 
طرف دیگر برخــی از مصائب را خداوند در 
مســیر زندگی ما ایجاد می کند! و در قرآن 
و سخن معصومین علیهم السام به برخی 
از علل و حکمتهای آنها اشاره شده، در این 
قسمت برخی از این موارد را ذکر می کنیم.

1. ابتاء و آزمایش بندگان:

آزمایش یکی از ســنتهای خداوند در مورد 
انسانهاســت، چنانکــه خداونــد در قرآن 
َُّکْم بَِشــْی ءٍ ِمَن الَْخْوِف  می فرماید: »َو لََنْبُلَون
َو الُْجــوِع َو نَْقٍص ِمَن اْلَْمــواِل َو اْلَنُْفِس َو 
ابِرین«؛ )قطعاً همه شما  ِر الصَّ الثََّمراِت َو بَشِّ
را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در 
مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و 
بشارت ده به استقامت کنندگان(.)29( حال 
این امتحان که ممتحن آن خداوند می باشد 
در مورد بسیاری از انسانها در حوزه مشکات 
و مصائب صورت می پذیرد چنانکه برخی از 

موارد آن را در این آیه مشاهده کردیم.

خداوند در ســوره قلم نمونــه ای را برای 
ما بیان داشــته اســت که اینک از نظر می 
گذرانیم: »مــا )صاحبان بــاغ( را آزمایش 
کردیم، هنگامی که ســوگند یاد کردند که 
میوه های باغ را صبحگاهان )دور از چشــم 

مستمندان( بچینند اّما عذابی فراگیر )شب 
هنــگام( بر )تمام( باغ آنهــا فرود آمد و آن 
باغ سرسبز همچون شــب سیاه و ظلمانی 
شــد! صبحگاهان بسوی کشتزار و باغ خود 
حرکت کردند در حالی که آهســته با هم 
می گفتند: »مواظب باشید امروز حتی یک 
فقیر وارد بر شما نشود!« هنگامی که )وارد 
باغ شدند و( آن را دیدند گفتند: »حّقاً« ما 
گمراهیم! ... این گونه است عذاب )خداوند 
در دنیا(، و عــذاب آخرت از آن هم بزرگتر 

است اگر می دانستند!«)30(

در این آیات نقش خداوند به جهت امتحان 
افراد بــه خوبی نمایان اســت و در البای 
همیــن آیات می فرماید که در این امتحان 
هیچ اســتثنایی نیست »َو ال یَْســَتْثُنوَن« 
)31( جالب اینکه انبیــا نیز از این امتحان 
استثنا نیســتند؛ امام علی علیه السام در 
 ُ نهج الباغه می فرمایــد: »َقِد اْخَتَبَرُهُم اهللَّ
بِالَْمْخَمَصِۀ َو ابَْتَاُهْم َو اْمَتَحَنُهْم بِالَْمَخاِوِف، 
َو َمَخَضُهْم بِالَْمَکاِرهِ«؛ )خداوند آنه)انبی( را با 
گرســنگی آزمایش کرد، و به مشّقت و رنج 
مبتا ساخت، با امور خوفناک امتحان نمود، 
و بــا حوادث ناخوشــایند خالص گردانید.(

)32(

زندگی تمــام پیامبران الهی گــواه بر این 
امتحانات است. زندگانی موسی بن عمران 
از آغــاز تولّد تــا زمانی که بــرای دعوت 
فرعونیان قــد علم کرد؛ و حــوادث بعد از 
آن و گرفتاریهایــی کــه در چنــگال بنی 
اسرائیل داشت؛ و همچنین مراحل مختلف 
زندگی ابراهیم علیه الســام از بابل گرفته 
تا سرزمین مصر؛ و سپس مّکه و مخصوصاً 
زندگی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله که 
بی نیاز از توضیح است همه شاهد و گواه بر 

این معناست.)33(

خداوند در قرآن حکمت برخی مصیبتها را، 
مشخص شدن مؤمنان واقعی از غیر آنان می 
داند: »َو ما أَصابَُکْم یَْوَم الَْتَقی الَْجْمعاِن َفِبإِْذِن 
ِ َو لَِیْعلََم الُْمْؤِمنیَن«؛ )وآنچه در روز احد  اهللَّ
به شما رســید، به فرمان خدا )سنت الهی( 
بود؛ و برای این بود که مؤمنان را مشخص 
کند.«)34( البته این آزمایشها برای آشکار 
شدن چهره انسانها برای خودشان و دیگران 
است تا در روز قیامت حّجت بر همگان تمام 

باشد و گرنه خداوند به همه چیز عالم است.

2. پاک شــدن مؤمنان از آلودگی گناهان و 
خطاها:

در طــول زندگی لغزش هایــی از مؤمنان 
سر می زند که مستوجب تنبیه می شوند، 
خداوند به خاطر ایمان این اشخاص، عذاب 
آن هــا را در قالب با در همیــن دنیا فرو 
می فرســتد تا در آخرت معذب نشوند و به 
این وســیله آنها را از آلودگی پاک کرده و 
آماده متنّعم شــدن از نعمت های اخروی 
می گردانــد. در حدیثی از امام صادق)علیه 
السام( نقل شده که فرمودند: »انَّ الَعبَد اَِذا 
َکُثَرت ُذنُوبُــه َو لَم یَُکن ِعنَدُه ِمَن الَعَمِل َما 
یَُکفُِّرَها اِبَتَأَُه بِالُحزِن لُِیَکفُِّرَها«؛ )هنگامی که 
بنده ای گناهانش افزون شود و اعمالی که 
آن را جبران کند نداشته باشد خداوند او را 
گرفتار اندوه می کنــد تا گناهانش را پاک 

کند.()35(

در این گونه مــوارد، مصائب به اذن و اراده 
خداوند بخاطر عملکرد خود مؤمنان بر آنها 
وارد میشود و در نهایت سود آن هم به خود 

مؤمنین برمی گردد.

3. هشدار در جهت غفلت زدایی و برگشت 
به سوی خدا:

همه ما افــرادی را دیده ایم که وقتی غرق 
نعمتی می شوند گرفتار »غرور و خودبینی« 
مــی گردنــد، و در این حالت بســیاری از 
مســائل مهم انســانی و وظایف خود را به 
دست فراموشی می سپارند، یا به جهت آرام 
بودن اقیانوس زندگی و راحتی و آســایش 
کامل، یــک حالت »خواب زدگی و غفلت« 
پیــدا می کنند که اگر این حالت ادامه یابد 
منجر به بدبختیشــان می گردد. در چنین 
حالتی، این حوادث و مصائب اند که به این 

وضع خاتمه می دهند.

بطــور مثال کارشناســان، راه های صاف و 
همــوار و خالی از هر گونه پیچ و خم و فراز 
و نشیب را خطرناک توصیف می کنند، چرا 
که یکنواختی این جاده ها ســبب می شود 
راننده در یک حــال خواب زدگی فرو رود، 
و درســت در اینجاســت که خطر به سراغ 
او می آید، لذا در ایــن گونه جاّده ها، فراز 
و نشــیب ها و پیچهای مصنوعی ایجاد می 
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کنند. مسیر زندگانی انسان نیز عیناً همین 
گونه است.

هرگز نمی گوییم انســان باید با دست خود 
حوادث ناخوشــایند بیافریند و به استقبال 
ناراحتی ها برود، چرا که همیشه این امور در 
زندگی انسان بوده و هست، بلکه می گوییم 
باید توجه داشته باشد که فلسفه قسمتی از 
این حوادث این است که جلو غرور و غفلت 

را که دشمن سعادت او است بگیرد.)36(

کتاب بزرگ آسمانی ما قرآن مجید در این 
زمینه چنین می گوید: فساد در خشکی و دریا 
به خاطر اعمال مردم آشــکار شد»لُِیِذیَقُهْم 
بَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم یَْرِجُعوَن« تا نتیجه 
قسمتی از اعمال آنها را به آنها بچشاند شاید 
بیدار شــوند و به ســوی او باز گردند.)37( 
یا در جای دیگــر می فرماید: ما نزدیکان و 
قوم فرعون را به خشکسالی و کمبود میوه 
ُروَن« و شــاید  کَّ ها گرفتار کردیم»لََعلَُّهْم یَذَّ

متذّکر گردند.)38(

خداوند از همگان نســبت به انسان مهربان 
تر اســت این زنگ بیدار باش را برای او در 
قالب با و ســختی به صدا در می آورد، تا 
وی را از عواقب خطرناک ضالت و گمراهی 
باخبر سازد. شاید رو به سوی خدا آورد. پس 
مصائب در اینگونه مواقع در حقیقت رحمت 

و نعمت الهی است. )39(

امیر مؤمنان علی)علیه السام( می فرماید: 
خداوند بندگان خویــش را به هنگامی که 
کارهای بد انجام می دهند، با کمبود میوه 
ها و جلوگیری از نزول برکات و بستن َدرِس 
گنج های خیرات بــه روی آنان، مبتا می 
کند »لَِیُتوَب تَائٌِب، و...« )40( تا شاید کسی 

برگردد... .

4. پــرورش و تکامــل انســان در آغوش 
مشکات و مصائب:

بســیار می شود که حوادث سخت و ناگوار، 
ارادهها را قوی و بــر قدرت فرد می افزاید، 
درســت همانند فوالدی که در کوره های 
داغ، آبدیده و مقاوم می شــود. مثًا جنگ 
چیز بدی است ولی گاهی یک جنگ سخت 
و طوالنی اســتعداد یک ملّت را شکوفا می 
کند، پراکندگی را مبّدل به وحدت و عقب 

ماندگی ها را به سرعت جبران می نماید.

یکی از تاریخ نویســان معــروف غرب می 
گوید: »هر تمدن درخشانی در طول تاریخ 
در نقطــه ای از جهان ظهور کرده به دنبال 
این بوده اســت که یک کشور مورد هجوم 
یک قــدرت بزرگ خارجی قــرار گرفته، و 
نیروهای خفته آنها را بیدار و بســیج کرده 

است«!

البته واکنش همه افــراد و همه جامعه ها 
در برابر حوادث تلخ زندگی یکسان نیست، 
گروهــی گرفتار یأس و ضعف و بدبینی می 
شوند، و نتیجه منفی می گیرند، اّما افرادی 
که زمینه های مســاعد دارند در برابر این 
حوادث تحریک و تهییج شــده، به حرکت 
درمی آیند و می جوشــند و می خروشند، 
و نقطه های ضعف خود را به سرعت اصاح 

می کنند.

اگر زندگی نوابغ جهان را مطالعه کنیم، می 
بینیم تقریباً همه آنها در میان مشــکات 
و ناراحتی ها بزرگ شــدند، کمتر می توان 
افراد نازپرورده ای را پیدا کرد که در زندگی 
نبوغی از خود نشــان داده و به مقام واالئی 

برسند. )41(

در قرآن مجید چنین می خوانیم: »َفَعَسی 
ُ فِیِه َخْیراً  أَْن تَْکَرُهــوا َشــْیئاً َو یَْجَعــَل اهلَلّ
َکِثیراً«)42(؛ )ای بســا چیزی را ناخوشایند 
بشــمرید اّما خداوند در آن خیر فراوان قرار 

دهد(.

استاد مطهری )ره( در این مورد می فرماید: 
اگــر محنت ها و رنج ها نباشــد بشــر تباه 
می گردد. قرآن می فرماید: »همانا انسان را در 
رنج و سختی آفرینش داده ایم«)43( آدمی 
باید مشــقت ها را تحمل کند و سختی ها را 
بکشد، تا هســتی الیق خود را بیابد. تضاد 
و کشمکش، شاق تکامل است، موجودات 
زنده با این شــاق راه خود را بسوی کمال 
می پیمایند، این قانــون در جریان نباتات، 

حیوانات و باالخص انسان صادق است«.

امیرالمؤمنیــن علیــه الّســام در یکی از 
نامه های خود بــه عثمان بن حنیف به این 
قانــون بیولوژیک اشــاره می کند که در ناز 
و نعمت زیســتن، موجب ضعــف و ناتوانی 
می گردد و برعکس زندگی در شرایط دشوار 
و ناهموار، آدمی را نیرومند و چابک می سازد 

و جوهر هستی او را آبدیده و توانا می گرداند. 
آنگاه حضــرت توضیح می دهد که درختان 
بیابانی کــه از مراقبت و رســیدگی مرتّب 
باغبان محروم می باشــند، چوب محکم تر و 
بادوام  تر دارند، درختان باغستان ها که دائماً 
مراقبت شــده اند و باغبان به آنها رسیدگی 

کرده نازک پوست تر و بی دوام  ترند.

استاد در ادامه می فرماید: خدا برای تربیت 
و پرورش جان انســان ها دو برنامه تشریعی 
و تکوینــی دارد و در هر برنامه شــداید و 
ســختی ها را گنجانیــده اســت. در برنامۀ 
تشــریعی عبادت را فرض کرده و در برنامۀ 
تکوینی، مصائب را در سر راه بشر قرار داده 
اســت. روزه، جهاد، انفاق و نماز، شدایدی 
اســت که با تکلیف ایجــاد گردیده و صبر 
و اســتقامت در انجام آنهــا موجب تکمیل 
نفوس و پرورش استعدادهای عالی انسانی 
است. گرســنگی، ترس، تلفات مالی وجانی 
و ... شــدایدی اســت که در تکوین پدید 
آورده شــده است و بطور قهری انسان را در 

برمی گیرد.)44(

5. مشــکات و فراز و نشیب ها به زندگی 
روح می دهد:

مواهب زندگی در سایه مشکات نمود پیدا 
می کند مثًا اگر در تمام عمر بیماری وجود 
نداشت لذت ســامتی هرگز احساس نمی 
شــد، به دنبال یک شب تب داغ و سوزان و 
سردرد شدید و جانکاه است که صبحگاهان 
به هنــگام قطع تــب و درد چنــان طعم 
ســامتی در ذائقه انسان شیرین می گردد 
که هر زمان به یاد آن شــب بحرانی و رنج 
می افتد متوّجه می شود چه گوهر پرارزشی 

به نام سامتی در اختیار دارد.

شما هیچ معمار با ذوقی را پیدا نمی کنید 
که دیوارهای یک سالن بزرگ را مانند دیوار 
یک زندان صــاف و یکنواخت کند، بلکه با 
فراز و نشیب و پیچ و خم ها به اصطاح به 

آن حالت می دهد.

چرا جهان طبیعت این قدر زیباســت؟ چرا 
منظره جنگل هایی که بر روی کوهپایه ها 
می روید و نهرهــا به صورت مارپیچ از البه 
الی درختان کوچــک و بزرگش می گذرد 

آن قدر جالب و دل انگیز است؟!

یک دلیل روشــن آن عدم یکنواختی است. 
روی این حساب باید قبول کرد که حداقل 
بخشی از مشکات و حوادث ناگوار زندگی 
این فلســفه را دارد که به بقیه زندگی روح 
می دهد و آن را شــیرین و قابل تحمل می 
ســازد، ارزش نعمت ها را آشکار می کند، 
و به انســان امکان می دهد که از مواهبی 
که در دست دارد حداکثر بهره برداری کند.

)45(

6. دریافت اجر و پــاداش در مقابل تحمل 
مصائب و مشکات زندگی:

بدیهی است که خداوند به کسی ظلم نمی 
َ لَْیَس  کند چنانکــه می فرمایــد: »َوأَنَّ اهللَّ
بَِظاَّم« )46( در کتــب کامی و اعتقادی 
تحت عنوان »اعــواض اآلالم« ؛ عوض های 
ســختی ها و رنج ها« بیان شده که سختی 
ها و مصائبی که از جانب خداوند به انسان ها 
می سد در آخرت جبران می شود. گذشته 
از این مطلب صبر و استقامت در برابر شدائد 
و مصائب و پیمودن راه سعادت و تکامل در 
شرائط سخت و دشوار، أجر و پاداش اخروی 
بسیاری را نصیب انسان خواهد نمود، چنان 
که در روایتی نقل شده که روزی عبداهلّل بن 
ابی یعفور نزد امام صادق)علیه الســام( به 
شــکوه و گایه پرداخت که من همیشه در 
سختی و بیماری به سر می برم، امام)علیه 
السام( در جواب فرمودند: »لَو یَعلَم المؤمُن 
ِمن َما لَُه ِمَن الَجِر فِی الَمصائِب لََتَمّنی أنُّه 
َقَرَض بِالَمقاریض«؛ )اگر شخص مؤمن بداند 
که پایداری در برابر مصائب و سختی ها چه 
انــدازه اجر و ثــواب دارد، آروز می کند که 

بدن او با قیچی قطعه قطعه شود.( )47(

خداونــد در قرآن می فرماید: بشــارت ده 
به اســتقامت کنندگان، کسانی که هرگاه 
ِ َو  َّا هلِلَّ مصیبتی به آن ها رسد می گویند: »إِن
آ إِلَْیِه َراِجُعوَن« اینها همان ها هستند که  َـّ إِن
»َعلَْیِهْم َصلََواٌت ِمّن رَّبِِّهْم َو َرْحَمٌۀ َو أُْولَـئَک 
ُهُم الُْمْهَتــُدوَن«؛ )الطــاف و رحمت خدا 
شــامل حالشان شده و آنها هدایت یافتگان 

هستند.( )48(

بایــد توجه داشــت که بدون شــک، عالم 
مجموعه ایســت از دنیا و آخرت و ســهم 
دنیا نسبت به آخرت آن قدر کوتاه و ناچیز 
است که قابل مقایسه نیست،)49( حال اگر 

نعمت ها و آسایش مؤمنین در آخرت را در 
نظر بگیریم بــه راحتی حکم می کنیم که 
این باها در مقابل نعمت های اخروی هیچ 
اســت)50( برای نمونه شخصی برای قبول 
شدن در کنکور دقت زیادی صرف می کند 
و سختی زیادی را تحّمل می کند، ولی این 
وقت و این سختی با توجه به سربلند شدن 
در امتحان و تغییر سرنوشــت زندگی او و 

دیگر فوائد آن، بسیار ناچیز است.

خداوند به این واقعیت در سوره توبه اشاره 
کرده است آنجا که می فرماید: هیچ تشنگی 
و خستگی، و گرسنگی در راه خدا نمی رسد 
و ضربه ای از دشمن نمی خورید، مگر اینکه 
به خاطر آن، عمل صالحی برای شما نوشته 

می شود.«)51(

7. شناخت دوست واقعی از غیر آن:

مصیبت در افــراد گاهی باعث می شــود 
دوست و دشمن حقیقی او برای او شناسایی 
شــوند چنانکه خداوند به رســول اهلل می 
فرماید: »اِْن تُِصْبَک َحَســَنٌۀ تَُســْؤُهْم َو إِْن 
تُِصْبَک ُمصیَبٌۀ یَُقولُوا َقْد أََخْذنا أَْمَرنا ِمْن َقْبُل 
َّْوا َو ُهْم َفِرُحوَن«؛ )هرگاه نیکی به تو  َو یََتَول
رسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر مصیبتی 
به تو رسد، می گویند: »ما تصمیم خود را از 
پیش گرفته ایم.« و بازمی گردند در حالی 

که خوشحالند!()52(

دوست واقعی در فراز و نشیب زندگی همراه 
دوســت خود می باشد و چه بسا در غمها و 
مصیبتهای او بیشتر به او سر بزند و خالصانه 
در پی رفع گرفتاریهای او باشــد بر خاف 
دوست زبانی که هر جا به نفع اوست اظهار 
دوستی می کند ولی در مشکات و نیازها 

خبری از او نیست!

8. مصائب گذشتگان مایه عبرت آیندگان:

توجه به علل مصیبت گذشــتگان و عاقبت 
اعمــال آنان می توانــد بهترین تلنگر برای 
آیندگان باشــد تا راهی را که گذشــتگان 
رفتنــد و باعث بدبختی آنها شــد را انجام 
ندهند. معذب شــدن انســانها از سنتهای 
خداوند اســت، که تابع عللی است و هرگاه 
علل آنها محقق شوند، معلول آنها هم خواهد 
آمد. خداوند در قرآن مردم را از دچار شدن 
به مصیبتی همچون مصیبتهای اقوام قبلی 

بر حذر می دارد و از قول یکی از پیامبرانش 
می فرماید: »یا َقْوِم ال یَْجِرَمنَُّکْم ِشقاقی أَْن 
یُصیَبُکْم ِمْثُل ما أَصاَب َقْوَم نُوٍح أَْو َقْوَم ُهوٍد 
أَْو َقــْوَم صالٍِح َو ما َقْوُم لُوٍط ِمْنُکْم بَِبعیٍد«؛ ) 
ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب 
نشود که شــما به همان سرنوشتی که قوم 
نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شــدند، 
گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور 

نیست!()53(

ســعی و تاش ما در این بخش این بود که 
آن دسته از اســرار و حکمتهای مصائب را 
که از آیات و روایات استفاده می شود، ذکر 
شــود ولی به هیچ وجه نمــی گوییم تمام 
حکمتهــای مصائب و بایــا را یافته حتی 
شاید موارد موجود در آیات و روایات را هم 
نتوانسته باشیم به نحو کمال و تمام بیاوریم. 
برای توضیحات بیشــتر خواننده عزیز را به 
آدرســهای موجود در ذیل مطالب و تفسیر 

آیات مربوطه مراجعه می دهیم.

وظیفه ما در برابر مصائب و مشکالت

در این فصل ســعی شــده است با توجه به 
آیات و روایات و بیانات علما، وظایف و نکاتی 
که یک مسلمان باید به هنگام رویارویی با 
مشــکات و مصائب مد نظر قرار دهد را با 

ذکر دالیل و شواهد آن ذکر کنیم.

1. مصائــب، فرصتی بــرای ترقی و تکامل 
انسان:

سختی ها و مصائب می توانند برای انسان 
وســیله ای در جهت ترقی او بسوی کمال 
باشــند. و یا برعکس در اثــر بی صبری در 
مقابل آنها موجب با و بدبختی او شــوند؛ 
این انسان اســت که باید آنها را برای خود 
تبدیل به یک فرصت کند، و مقدمات تعالی 
خود را بوجود آورد. شــهید مطهری در این 
باره می گوید: » مصائب وقتی نعمت هستند 
که انسان از آن ها بهره برداری کند و با صبر 
و اســتقامت و مواجهه با دشواری هایی که 
مصائــب تولید می کنند روح خود را کمال 
بخشد، اّما اگر انسان در برابر سختی ها فرار 
را انتخاب کند و ناله و شــکوه سر دهد، در 
این صورت با از برای او واقعاً باست«)54(

2. عدم تسلیم در برابر مصائب:

حضرت آیــت اهلل مکارم شــیرازی در این 
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مورد می فرمایند: »ممکن اســت کسانی از 
ایــن حقیقت قرآنی که »مصائــب به اراده 
الهی است«، سوء استفاده کنند و هر گونه 
مصیبتی دامنشــان را می گیرد، با آغوش 
باز از آن اســتقبال نمایند و بگویند: باید در 
برابر هر حادثه ناگواری تسلیم شد، و از این 
اصل آموزنده و حرکت آفرین قرآنی، نتیجه 
معکوس یعنی نتیجه تخدیری بگیرند، که 

این بسیار خطرناک است.

هیچ گاه قــرآن نمی گوید: در برابر مصائب 
تســلیم باش، و در رفع مشکات کوشش 
مکن، و تن به ظلم ها و ســتم ها و بیماری 
هــا بده، بلکه می گوید: اگر با تمام تاش و 
کوششــی که انجام دادی باز هم گرفتاری 
ها بر تو چیره شــد، بدان گناهی کرده ای 
کــه نتیجه و کفاره اش دامانت را گرفته، به 
اعمال گذشــته ات بیندیش، و از گناهانت 
استغفار کن، و خویشتن را بساز و ضعف ها 

را اصاح نما.«)55(

انســان باید در برابــر مصیبتی که از طرف 
ظالمین به او می رسد تسلیم نشده، بلکه با 
آنها مبارزه کند. و زیر بار ذلت نرود. چنانکه 
در سوره شــوری درمعرفی مؤمنین چنین 
میفرماید: »َو الَّذیــَن إِذا أَصابَُهُم الَْبْغُی ُهْم 
یَْنَتِصُروَن«؛ )و کسانی که هرگاه ستمی به 
آنها رسد، )تسلیم ظلم نمی شوند و( یاری 
می طلبند!()56( مبارزه با ظلم ظالمان در 
سیره اهل بیت علیهم السام موج می زند. 
در دستورات اسامی یک مسلمان الزم است 
تا حد امکان در مقابل ظلم ظالمان بایستد و 
ما همچنانکه نباید ظلم بکنیم، نباید تن به 
ظلم دیگران هم بدهیم. ایستادگی حضرت 
زهرا سام اهلل علیها در مقابل غصب ظالمانه 
فدک از طرف مدعیان خافت و همچنین 
عدم پذیرش معاویه توســط امام علی علیه 
الســام و بیعت نکردن امام حســین علیه 
الســام و تسلیم نشدن ایشــان در مقابل 
زور گویی های یزیدیان همه وهمه نشــان 
از اهمیت و وجود چنین مهمی در دین می 

باشد.

3. فراهم کردن شرایط و امکاناتی متناسب 
با مصائب و مشکات:

آیت اهلل ســبحانی مــی فرماینــد: »همه 
دستورهای بهداشــتی و تأمینی و امنیتی 

)اسام( در راســتای مواجه مناسب انسان 
در برابر حوادث اســت. و وظیفه ما در برابر 
حوادث، احتیاط کامل و فراهم کردن همه 
شرایط و امکانات متناسب با آن ها است. در 
روایتی آمده اســت: »حضرت علی ـ علیه 
الّسام ـ در پای دیواری نشسته بود متوجه 
شــد که دیوار شکسته است و ممکن است 
فــرو ریزد؛ فوراً برخاســتند و از آن جا دور 
شــدند. مردی اعتراض کرد: از قضای الهی 
می گریزی؟ حضرت پاســخ دادند از قضای 

الهی به سوی قدر الهی فرار می کنم.)57(

انســان می تواند باهوش خدا دادی از زیانها 
و مصائب این عالم بکاهــد، بلکه از آنها به 
سود خود بهره گیرد. ساختن خانه های ّضد 
زلزله در مراکز زلزله خیز، و احداث سّدهای 
استوار در محل های ســیل خیز، بخشی از 
زیانهای ناشــی از این دو حادثه طبیعی را 
جلوگیری می کند و چه بسا انسان از آن به 

سود خود بهره می گیرد.«)58(

4. صبر و استقامت در برابرمصائب:

بدون شک بی دلی کردن و از کوره در رفتن 
و خودباختگی در مقابل مصائب و مشکات 
چیزی جز حســرت را به دنبــال نخواهد 
داشت، فردی که در مصائب اعتماد به نفس 
دارد و بجای جرع و فزع کردن، دلیل آن را 
پی جویی می کند یقینا روز به روز از تکرار 
آنها کاســته و بربصیرت خود در مقابل آنها 
افزوده و بجای تزلــزل در دین، بر قوت آن 

افزوده است.

خداوند در قرآن صبر در مصائب را به عدم 
سســتی و ضعف در برابر آنها تفسیر کرده 
ـْن ِمْن نَِبیٍّ قاتََل َمَعُه  و می فرماید: »َو َکَأیِـّ
ِّیُّوَن َکثیٌر َفما َوَهُنوا لِما أَصابَُهْم فی َسبیِل  ِرب
ُ یُِحبُّ  ِ َو مــا َضُعُفوا َو َما اْســَتکانُوا َو اهللَّ اهللَّ
ابِریَن«؛ )چه بسیار پیامبرانی که مردان  الصَّ
الهی فراوانی به همــراه آنان جنگ کردند! 
آنها هیچ گاه در برابــر آنچه در راه خدا به 
آنان می رسید، سســت و ناتوان نشدند )و 
تن به تســلیم ندادند(؛ و خداوند استقامت 
کننــدگان را دوســت دارد.()59( چنانکه 
مشاهده شد در این آیه خداوند پس از آنکه 
می فرماید سســتی نکنید و ضعیف نشوید 
می فرماید خداوند صابران را دوســت دارد 
یعنی کسی که چنین باشد)سست نشود و 

ضعف نشان ندهد( صابر است.

از قول لقمان در قرآن آمده اســت که می 
فرمایــد: »یا بَُنیَّ ... اْصِبْر َعلی ما أَصابََک إِنَّ 
ذلَِک ِمْن َعْزِم اْلُُمورِ«؛ )پســرم! ... در برابر 
مصایبی که به تو می رســد شکیبا باش که 

این از کارهای مهّم است!()60(

خداوند به پیامبر ما می فرماید که رسوالن 
بَْت  قبلی بر مصائب صبــر کردند:»َو لََقْد ُکذِّ
بُوا َو  ُرُســٌل ِمْن َقْبلَِک َفَصَبُروا َعلی مــا ُکذِّ
أُوُذوا َحتَّی أَتاُهــْم نَْصُرنا«؛ )پیش از تو نیز 
پیامبرانی تکذیب شدند؛ و در برابر تکذیبها، 
صبر و استقامت کردند؛ و )در این راه،( آزار 
دیدند، تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید.(

)61( یعنی تو هم صبر کن.

خداونــد در آیــات فراوانی بــه صابران در 
مصائب بشــارت می دهــد و این عمل آنها 
را ســتوده اســت: »بّشــر الصابرین الَّذیَن 
َّا إِلَْیِه  ِ َو إِن ـا هلِلَّ َـّ إِذا أَصابَْتُهــْم ُمصیَبٌۀ قالُوا إِن
راِجُعوَن«؛ )به صابران بشارت بده آنها که هر 
گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: 
»مــا از آِن خدائیــم؛ و به ســوی او بازمی 
گردیم!()62( در آیه دیگری می فرماید: اگر 
نیکی به شما برسد، آنها)منافقان( را ناراحت 
می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شــما 
رخ دهد، خوشحال می شوند»إِْن تَْصِبُروا َو 
ئاً«؛ ) )اّما( اگر  ُکْم َکْیُدُهْم َشــیْ تَتَُّقوا ال یَُضرُّ
)در برابرشان( استقامت و پرهیزگاری پیشه 
کنید، نقشــه های )خائنانه( آنان، به شــما 

زیانی نمی رساند.()63(

امام علی علیه السام در معرفی پیامبر صلی 
اهلل علیه وآله به صبر و اســتقامت ایشــان 
اشــاره کرده و می فرمایند: »َو نَْشــَهُد أَنَّ 
 ِ داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، َخاَض إِلَی ِرْضَواِن اهللَّ ُمَحمَّ
ٍۀ« )64( آیت  َع فِیِه ُکلَّ ُغصَّ ُکلَّ َغْمَرۀٍ، َو تََجرَّ
اهلل مکارم شیرازی در شــرح این فراض از 
نهج الباغه می فرمایند: »این دو وصفی که 
امام علیه السام درباره پیامبر صلی اهلل علیه 
و آلــه بیان فرموده، جامع همه اوصاف خیر 
است؛ ایستادن در برابر مشکات و تحّمل در 
برابر مصائب. تا آن مقاومت و تحّمل نباشد 

هیچ کار مهمی به سامان نمی رسد.

ٍۀ« نشان می دهد  َع فِیِه ُکلَّ ُغصَّ جمله »تََجرَّ
که حوادث گلوگیر در برابر پیامبر یکی، دو 

تا نبود، بلکه او جرعه جرعه از جام مصائب 
می نوشــید و تحّمل می کــرد؛ جمعی از 
بهترین یارانــش را از او گرفتند صبر کرد، 
انواع مشــکات و موانع بر سر راه او ایجاد 
کردند؛ ولی از همه آنهــا عبور نمود و این 
در واقع درســی است برای همه کسانی که 
می خواهند با طاغوت ها مبارزه کنند و به 

اصاح جامعه خویش بپردازند.«)65(

هرچند نوعاً صبر در مقابل مصائب مشکل 
اســت ولی توجه به پاداشــی که در مقابل 
این صبر به انسان تعلق می گیرد می تواند 
وســیله خوبی در تحریــک و دلگرم کردن 
انسان به این مقاومت باشد خداوند در قرآن 
ُسوِل  ِ َو الرَّ می فرماید: »الَّذیَن اْســَتجابُوا هلِلَّ
ِمْن بَْعــِد ما أَصابَُهُم الَْقْرُح لِلَّذیَن أَْحَســُنوا 
ِمْنُهْم َو اتََّقــْوا أَْجٌر َعظیٌم«؛ )آنها که دعوت 
خــدا و پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( را، پس 
از آن همه جراحاتی که به ایشــان رسید، 
اجابت کردند؛ برای کسانی از آنها، که نیکی 
کردند و تقــوا پیش گرفتند، پاداش بزرگی 

است.()66(

انســان مصیبت دیده خود را همانند فردی 
تصور می کند که ســرمایه اش را از دست 
داده و چیزی به کف نیاورده است لذا زانوی 
غم به بقل می گیرد، حال آنکه در حقیقت 
اگر او بــرای خدا در این مصیبت صبر کند 
و اجــر و پاداش الهــی را بطلبد نه اینکه از 
دیگران عقب افتاده بلکه برای او نســبت به 
دیگران پیشــرفت نیز حاصــل آمده و این 
باعث مســرت روح فرد و عدم خودباختگی 

او می شود.

5. توجه به خداوند که شاهد و ناظر اعمال 
انسان است و توکل بر او:

نقش توجه به حضور خداوند در مصائب بر 
هیچ کس پوشیده نیســت که اگر از روی 
یقین و اعتقاد باشــد هماننــد یک نیروی 
پرتوان ماورائی بر وجود فرد نازل می شود و 
تمام خســتگی ها را از وجود او می زداید و 
یک فرد خسته و ناامید را به یک فرد آرمان 
خواه و قوی در مقابل مشکات تبدیل می 
کند، چنانکه امام حســین علیه السام در 
َن َعلَیَّ َما نََزَل بِی  آخرین لحظات فرمود »َهوَّ
ِ«؛ )اینکه در مقابل تو قرار دارم  َُّه بَِعْیِن اهللَّ أَن
تحمل مصائبی که بر من وارد می شود را بر 

من آسان می کند.()67(

خداوند در قرآن می فرماید: »ما أَصاَب ِمْن 
ِ یَْهِد  ِ َو َمــنْ یُْؤِمْن بِاهللَّ ُمصیَبٍۀ إاِلَّ بِإِْذِن اهللَّ
ُ بُِکلِّ َشْی ءٍ َعلیٌم«؛ )هیچ مصیبتی  َقلَْبُه َو اهللَّ
رخ نمی دهد مگر به اذن خدا! و هر کس به 
خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت می 
کند؛ و خدا به هر چیز داناست!()68( یعنی 

ما متوجه و شاهد بر اعمال شما هستیم.

6. التجــاء فقــط بــه درگاه خــدا در رفع 
گرفتاریها:

خداوند در قرآن می فرماید: »َو إِْن یَْمَسْسَک 
ُ بُِضرٍّ َفا کاِشــفَ لَُه إاِلَّ ُهــوَ َو إِْن یُِرْدَک  اهللَّ
بَِخْیٍر َفا َرادَّ لَِفْضلِِه یُصیُب بِِه َمْن یَشاُء ِمْن 
ِعباِدهِ َو ُهَو الَْغُفوُر الرَّحیُم«؛ )و اگر خداوند، 
)بــرای امتحان یا کیفر گنــاه،( زیانی به تو 
رســاند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی 
سازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ 
کس مانع فضل او نخواهد شــد! آنرا به هر 
کس از بندگانش بخواهد می رســاند؛ و او 

غفور و رحیم است!()69(.

در یکی از خطبه های »نهج الباغه« آمده 
اســت: »لَْو أَنَّ النَّاَس ِحْیَن تَْنِزُل بِِهُم النَِّقُم، 
ِِّهْم بِِصْدٍق  َو تَُزوُل َعْنُهُم النَِّعُم، َفِزُعوا إِلی َرب
ِمْن نِیَّاتِِهْم، َو َولٍَه ِمْن ُقُلوبِِهْم، لََردَّ َعلَْیِهْم ُکلَّ 
شاِرٍد، َو أَْصلََح لَُهْم ُکلَّ فاِسد« )70(؛ )هرگاه 
مردم در موقع نزول باها و سلب نعمت ها 
با صدق نیت به پیشگاه خدا تضرع کنند، و 
با دل های پراشــتیاق و آکنده از مهر خدا، 
از او درخواست جبران نمایند، مسلماً آنچه 
از دستشــان رفته، به آنها باز می گرداند و 
هر گونه مفسده ای را برای آنها اصاح می 

کند(.

7. الگــو گیری از انبیــا و صالحان در نحوه 
مواجهه آنها با مصائب و مشکات:

یــاد آوری مصائب گذشــتگان نیک کردار 
همانند انبیاء و اهل بیت علیهم الســام و 
نحوه مواجهه آنها، در فراموشی رنج مصائب 
ما یا فراگیری نحوه برخورد با مصائب بسیار 
مؤثر است و ما در سیره ائمه بسیار می بینیم 
که مصائب ائمه قبل از خود را ذکر می کنند 

و خود را با یاد آنها تسلی می دهند.

در روایتــی آمده اســت که چــون منصور 
دوانیقی دِر خانه امام صادق علیه الســام 

را آتــش زد، آن حضــرت در منزل حضور 
داشت و آتش را خاموش کرده و دختران و 
بانوان وحشت زده اش را آرام نمود. فردای 
آن روز تعدادی از شیعیان برای احوالپرسی 
خدمت امام علیه الســام شرفیاب شدند. 
امام علیه الســام را گریــان و اندوهگین 
یافتند، پرســیدند: این همه اندوه و گریه از 
چیست؟ آیا به دلیل گستاخی و بی حرمتی 
آنان نسبت به شما است؟ امام علیه السام 
ا أََخَذِت النَّاُر ما فِی  پاسخ داد: »ال، َو لِکْن لَمَّ
ْهلِیِز نََظْرُت إِلی نِسائِی َو بَناتِی یََتراَکْضَن  الدِّ
اِر ِمْن ُحْجَرۀٍ إِلَی ُحْجَرۀٍ َو ِمْن  فِی َصْحِن الدَّ
اِر  َمــکاٍن إِلی َمکاٍن هذا َو أَنَــا َمَعُهنَّ فِی الدَّ
َی الُْحَســْیِن علیه  ــْرُت فِراَر ِعیاِل َجدِّ َفَتَذکَّ
السام یَْوَم عاُشــورا ِمْن َخْیَمٍۀ إلی َخْیَمٍۀ َو 
ِمْن ِخباءٍ إلی ِخباءٍ«؛ )امام فرمود: هرگز برای 
این گریه نمی کنم، بلکه گریه من برای این 
اســت که وقتی آتش زبانه کشــید، دیدم 
بانوان و دختران من از این اطاق به آن اطاق 
و از این جا به آن جا پناه می برند با این که 
)تنها نبودند و( من نزدشان حضور داشتم، با 
دیدن این صحنه به یاد بانوان جّدم حسین 
علیه الســام در روز عاشــورا افتادم که از 
خیمــه ای به خیمه دیگر و از پناهگاهی به 
پناهگاه دیگر فرار می کردند )و مردان آنها 

همه شهید شده بودند((.)71(

ایــن یــادآوری مصائب دیگــران در مورد 
رســوالن هم صورت گرفته اســت چنانکه 
خداوند رســول خاتم صلــی اهلل علیه و آله 
را در مصائب و مشکاتشــان در راه تبلیغ 
دین به مصائبی که دیگر رســوالن در این 
َُّه  راه دیده اند تســلی می دهد. »َقْد نَْعلَُم إِن
بُونََک َو  َُّهْم ال یَُکذِّ لََیْحُزنَُک الَّذی یَُقولُوَن َفإِن
ِ یَْجَحُدوَن ؛ َو لََقْد  الِمیــنَ بِآیاِت اهللَّ لِکنَّ الظَّ
بُوا  بَْت ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِک َفَصَبُروا َعلی ما ُکذِّ ُکذِّ
َل لَِکلِماِت  َو أُوُذوا َحتَّی أَتاُهْم نَْصُرنا َو ال ُمَبدِّ
ِ َو لََقــدْ جاَءَک ِمْن نََبإِ الُْمْرَســلیَن«؛ )ما  اهللَّ
می دانیم کــه گفتار آنها، تو را غمگین می 
کنــد؛ ولی )غم مخور! و بدان که( آنها تو را 
تکذیب نمی کنند؛ بلکه ظالمان، آیات خدا 
را انکار می نمایند ؛ پیش از تو نیز پیامبرانی 
تکذیب شــدند؛ و در برابر تکذیبها، صبر و 
استقامت کردند؛ و )در این راه،( آزار دیدند، 
تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. )تو نیز 
چنین باش! و این، یکی از ســنتهای الهی 
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اســت؛( و هیچ چیز نمی تواند سنن خدا را 
تغییر دهد؛ و اخبار پیامبران به تو رســیده 

است.()72(

8. دفع یا رفع مصائب و مشکات با استفاده 
از صدقه و دعا و...:

در سرنوشــت انسان افزون بر عوامل مادی, 
ماننــد: بی احتیاطی هــا, مراعــات نکردن 
نامناسب,  بهداشت, ســاخت و ســازهای 
زلزله ها، ســیل ها و...، عوامــل معنوی نیز, 
مانند: صدقه, دعــا, گناه, عذاب خداوند و... 
مؤثر اند مثا در روایتی پیامبر اکرم ـ صلی 
اهلل علیه و آلــه ـ می فرمایند: »انفاق در راه 
خــدا و صله رحم خانه ها را آباد، و عمر ها را 
طوالنی می کنــد.)73( یا در روایت دیگری 
ایشــان می فرمایند: »ای مســلمانان از زنا 
بپرهیزید که شش پیامد سوء دارد: سه چیز 
در دنیا و سه چیز در آخرت،  اما آن سه که 
در دنیا است: نورانیت را از انسان می برد، فقر 
و تنگدســتی به بار می آورد و از عمر انسان 

می کاهد«)74(

امام باقر علیه السام در روایتی می فرمایند: 
رِّ یَْنِفیاِن الَْفْقَر َو یَِزیداِن  َدَقُۀ السِّ » الِْبرُّ َو الصَّ
ْوءِ«؛  فِی الُْعُمِر َو یَْدَفعاِن َســْبِعْیَن ِمیَتَۀ السَّ
)نیکوکاری و انفــاق پنهانی فقر را بر طرف 
ســاخته، عمر را افزون می کند، و از هفتاد 
گونه مــرگ و میر بد جلوگیــری به عمل 
می آورد()75( لــذا نباید عوامل دخیل در 
سرنوشت انسان را، منحصر به عوامل مادی 
و ظاهری دانســت، اما این که فان حادثه 
تحت تأثیر کدام علت بوده است کاری است 
بسیار مشکل و جز اولیای الهیـ  که واقف بر 
اسرار باشندـ  کسی قادر به تشخیص قطعی 
آن نیســت، لذا ما نیز بهتر است از قضاوت 
کردن بــدون دلیل، در ایــن گونه حوادث 

بپرهیزیم.

9. در مصائب جمعی، مواظب تاثیر پذیری 
منفی از دیگران باشیم:

تا به حــال وظایف ما در مواجهه با مصائب 
ذکر شد؛ اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت 
است، این اســت که در مصائب جمعی دو 
مشکل ممکن است پیدا شود: یکی مربوط 
به خود مصیبت که چگونــه با آن برخورد 
کنیم و دوم اینکه اگر گروهی در مقابل این 

مصیبت صبوری بــه خرج ندادند و از کوره 
در رفتــه و از حالت اعتدال خارج شــدند، 
شــاید در ما تاثیر بگذارند و شایعه پراکنی 
ها و قیــل و قالهای آنها بر تصمیم ما تاثیر 
بگذارد خداوند به ایــن گونه افراد در قرآن 
اشاره کرده و گویا در سدد هشدار دادن به 
مسلمانان از وجود چنین افرادی و احتمال 
تاثیر آنها بوده اســت که می فرماید: »َوإِنَّ 
َئنَّ َفإِْن أَصابَْتُکْم ُمصیَبٌۀ قاَل  ِمْنُکْم لََمْن لَُیَبطِّ
ُ َعلَیَّ إِْذ لَْم أَُکْن َمَعُهْم َشــهیداً«  َقْد أَنَْعَم اهللَّ
؛ )در میان شــما، افرادی هستند، که )هم 
خودشان سست می باشند، و هم( دیگران را 
به سستی می کشانند؛ اگر مصیبتی به شما 
برسد، می گویند: »خدا به ما نعمت داد که 
با مجاهدان نبودیم، تا شاهد )آن مصیبت( 

باشیم!()76(

نتیجه

خاصه و نتیجه اینکــه؛ حوادث و مصائب 
اقسامی دارند و به علل مختلفی به زندگی 
انسانها ورود پیدا می کنند و گاه چند علت 
در یک حادثه و مصیبت با همدیگر حضور 
دارند آنچه بــرای ما به عنوان یک مصیبت 
دیده، مهم اســت این است که در وهله اول 
با خونســردی بر نفس خود مســلت شده، 
ســپس با کمک گرفتن از قوه تفکر، تدبیر 
امــور را به عقل خود محول کنیم و متوجه 
خدا شده و از اســتفاده شیطان در انحراف 
خــود جلوگیری کنیم، و اول خود را در آن 
مقصر بدانیم و خوشــبینی به خدا را هرگز 
فراموش نکنیم زیرا او به مصالح ما بیش از 
خود ما آگاه است و عواقب امور را می داند 
و بــر ما از خود ما مقدم اســت لذا هرگز با 
انگشت گذاشتن روی یک قسمت کوچک، 
درباره آن قضاوت قطعی نکنیم بلکه منطقی 

و عاقانه تصمیم بگیریم.

در ثانی آنچه قطعا قابل انکار است آفرینش 
»شر مطلق« است اّما اگر چیزی از جهاتی 
خیر و از یک جهت شــر اســت و خیر آن 
غلبه دارد بل مانع است چه بسا بی اطاعی 
ما در کاری باعث شــود آن را شر بدانیم و 
حال آنکه بعد از اطاع از چند و چون قضیه 
و اطاع بــر خیریت فرآوان آن در مورد آن 
تغییر موضع خواهیم داد از این نمونه ها در 
زندگی ما فرآوان اتفاق افتاده به آنها مراجعه 

کنیم و همین احتمال را در مورد آینده هم 
بدهیم.

الزم به ذکر اســت که هرچنــد نمی توان 
در مورد یک مصیبــت نظر قطعی داد ولی 
معموال مصائب و مشــکات طبق احادیث 
وارده بــرای ظالمان تأدیب و برای مؤمنین 
آزمایش و برای پیامبران و معصومینـ  علیه 
الّسام ـ درجه و برای اولیاء کرامت و مقام 
اســت.)77( لذا هیچ گاه نباید مصائب انبیا 
و ائمه علیهم الســام را به مجرد یک آیه یا 
روایت که آنها را ناشی از اعمال انسانها می 
داند، دلیل بر خطای آنها دانست، بلکه باید 
تمام روایات و آیات را با همدیگر دید سپس 
حکم کرد. در این مورد روایتی از امام صادق 
علیه السام وارد شده که در تفسیر آیه »َو 
ما أَصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبٍۀ َفِبما َکَسَبْت أَیِْدیُکْم« 
فرمودند: »می دانید علی علیه السام و اهل 
بیتش بعد از او گرفتار مصائبی شــدند، آیا 
به خاطر اعمالشــان بود؟ در حالی که آنها 
اهل بیت طهارتند، و معصوم از گناه، سپس 
ِ َو  ِ کاَن یَُتوُب إِلَی اهللَّ افزود: »إِنَّ َرُســوَل اهللَّ
ۀٍ ِمْن َغْیِر  یَْسَتْغِفُر فِی ُکلِّ یَْوٍم َو لَْیلٍَۀ ِمأََۀ َمرَّ
َ یَُخصُّ أَْولِیائَُه بِالَْمصائِِب لَِیْأُجَرُهْم  َذنٍْب إِنَّ اهللَّ
َعلَْیها ِمْن َغْیِر َذنٍْب«؛ )رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله پیوســته توبه می کرد، و در هر 
شبانه روز صد بار استغفار می نمود، بی آن 
که گناهی مرتکب شده باشد، خداوند، برای 
اولیاء و دوستانش مصائبی قرار می دهد، تا 
به خاطر صبر در برابر آن از او پاداش گیرند 
بی آن که گناهی مرتکب شده باشند.()78(

در پایــان خواننده محتــرم را برای مطالعه 
بیشــتر به کتبی همچون منشــور جاوید، 
تألیف استاد سبحانی، ج1، ص 270 -251 
و تفسیرنمونه، تألیف آیت اهلل مکارم شیرازی 
ج20، ص 447 ـ 439 و عدل الهی، تألیف 
اســتاد مطهــری، ص 196 ـ 176 و کتب 
و مقاالت دیگــر در این زمینه مراجعه می 

دهیم.
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معرفی کتاب
سیری در کتاب

 » جلوه حق: بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال «
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله( 

از جمله گرایشــهایی کــه کمتر محیطی 
از آن برکنار مانده، گرایشــهای مربوط به 
تصوف یا شــبه آن است که در هر مکان، 
اقلیتی را به خود جذب کرده اســت؛ حال 
آنکه صوفیه بــه عنوان یک فکر خطرناک 
همــواره عقاید مســلمین را تهدید کرده 
است و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
الســام آنان را رد و مورد نکوهش شدید 

قرار داده اند. 

در این بیــن کتاب » جلــوه حق: بحثی 
پیرامون صوفیگری در گذشــته و حال « 
از جمله آثار و تألیفات ارزشــمند حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله( 
به شــمار می آید که با هــدف راهنمایی 
و روشــنگری اقشــار مختلــف جامعه به 
ویژه جوانان، از عقایــد انحرافی صوفیه و 
آشــنایی کامل با اصول فکری  صوفیه به 

رشته تحریر درآمده است.

انگیزه تالیف کتاب

گفتنی اســت حضرت آیــت اهلل العظمی 
مــکارم شــیرازی)مدظله(  ســالها پیش 
از پیــروزی انقاب اســامی در یکی از 

ســفرهای خود به شهر شیراز در مواجهه  
با بــازار گرمی صوفیگری و  درخواســت  
گروهی از  متدینین محضر ایشــان مبنی 
بر نگارش اثری  پیرامون اصول صوفیگری؛ 
بــا  اســتفاده از مدارک موجــود، عقاید 
تصوف  را در کمال برطرفی مورد بررسی 
و انتقاد قرار داد و کتاب گرانسنگ »جلوه 
حق« را بــه زیور طبع آراســت ؛ دراین 
بین طرز نگارش این کتــاب و اتقان اثر، 
توجه مخصوص  حضرت  آیت اهلل العظمی   
بروجردی)ره( را نســبت به آن اثر جلب 
نمود؛ لذا  زعیم عالیقدر جهان تشیع  در 
دیدار با  مؤلف و پس از تقدیر از خدمات 
ارزنده ایشــان، در بیانی فرمود:»من این 
کتاب را به هنگام فراغت، مطالعه کردم و 
کوچک تریــن نقطه ضعفی در آن به نظرم 

نیامد. شکر اهلل مساعیک«. 

مولف در بخشی از کتاب می نویسد: . این 
اثر  عاوه بــر اینکه راهنمای خوبی برای 
»شــناخت طرق مختلف صوفیه« اســت، 
اطاعــات قابل توجهی برای کســانی که 
می خواهنــد با یک مطالعه کوتاه به اصول 
عقاید و افکار آنها آشنا گردند در بردارد. 

هم چنین در قســمتی از پیشگفتار جدید 
کتــاب با قلم داود الهامــی می خوانیم: از 
جمله کتابهایی کــه در نقد عقاید صوفیه  
به  قلم  روز نوشــته شده، کتاب کم حجم 
و پــر فایــده »جلوه حق« به قلم اســتاد 
ما و اســتاد بزرگ حوزه و زعیم عالیقدر 
شــیعه حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله( اســت. ایــن کتاب را 
اســتاد گرچه حدود 40 ســال پیش در 
دوران جوانی نوشــته و ظاهــراً اولین اثر 
چاپی اواســت؛ ولی در نــوع خود کتاب 
بسیار ارزشمند و مفید و »مؤثر می باشد؛ 

و در این اواخر در آن تجدید نظر کرده و 
تغییرات و اصاحات فراوانی در آن کردند 

و بر ارزش آن افزودند. 

این کتاب که مدت ها اســت نایاب شــده 
بود به در خواست عاقه مندان هم اکنون 
به زیور طبع آراسته می گردد و این چاپ 
نســبت به چاپهای قبلی مزایایی دارد که 
از جملــه: افزودن یک مقالــه مفصل زیر 
عنوان »عرفان اسامی و عرفان التقاطی« 
توسط خود اســتاد بر اصل کتاب است. و 
دیگر مقدمه و مقالــه ای به نام »پیدایش 
تصوف در جامعه اسامی« و پاورقی هائی 
است که توسط نگارنده این سطور بر این 

چاپ افزوده شده است. 

الزم به یادآوری است منظور ما این است 
کســانی که میــل دارند با یــک مطالعه 
کوتــاه، اطاعات قابل توجهی از طرز فکر 
و عقاید صوفیه به دســت آورند، گمشده 
خــود را در این کتاب به دســت آورده، 
درباره آنها به قضاوت بنشینند. امید است 
این خدمت ناچیــز مقبول درگاه حضرت 
احدیت و موجب خشــنودی حضرت ولی 
عصر امام زمان )روحی له الفداء( باشــد و 
باعث بیــداری و آگاهی همگان مخصوصاً 

نسل جوان و تحصیل کرده گردد. 

ساختار کلی کتاب

الزم بــه ذکر اســت اثــر حاضــر، تاریخ 
شــکل گیری تصوف و ادامه آن در اعصار 
مختلف را تحت فصول شش گانه با عنوان 
عرفان اســامی و عرفان التقاطی، عقل و 
عشــق، ذکر و فکر، کشف و شهود و رویا، 
امکان کشف، و شیخ و قطب و مرشد بیان 

می کند.

از دیگــر عناویــن مهم  کتــاب می توان 

به تصوف در گذشــته و امروز؛ تضادهای 
درونــی ناشــی از التقاط، انگیــزه های 
چهارگانه گرایش بــه »تصوف«؛ ، عوامل 
روانی و اجتماعی توجــه به تصّوف؛ علل 
هفتگانــه مخالفــت عالمان بــا صوفیان؛ 
رئوس پنجگانــه مطالب صوفیه؛ تاریخچه 
تصــوف؛ ورود تصوف در اســام؛ دیدگاه 
رســول اکرم صلی اهلل علیــه و آله درباره 
صوفیه؛ دیدگاه امام صادق علیه الســام 
دربــاره صوفیــه؛ دیدگاه امــام رضا علیه 
الســام درباره صوفیه؛ دیدگاه امام هادی 
علیه الســام دربــاره صوفیــه؛ انحطاط 
تصــوف؛ اصول چهارگانــه عقاید صوفیه؛ 
مبــارزه با علوم و دانــش ها!؛ قرآن را هم 
به گوشه ای گذارد؛ کشف و شهود و رؤیا؛ 
نمونه ای از مکاشــفات صوفیه؛ اثر تلقین 
از نظر روانشناســی و اشــتباهات عجیب 
مدعیــان کشــف؛ ریاضت هــای عجیب 
صوفیان؛ یک نمونه از منطق اسام درباره 
ریاضت؛ لذات و هوســرانی های خانقاه!؛ 
رقص مقدم بر همه چیز بود حتی بر نماز؛ 
فراز دیگری از رسوایی های خانقاه؛ شیخ 
و قطب و مرشد؛ حدود اختیارات ده ماّده 
ای اَقطاب؛ راه شناســی قطب و مرشــد!؛ 
شــمس من و خدای من؛ خطرات صوفی 
گری و  تفســیر به رأی و قانون شــکنی! 

اشاره کرد.

بیان  در  کتاب  نگارش  شناسی  روش 
مولف

صاحــب اثر در بخشــی از کتاب با عنوان 
»روش ما« در بیان روش شناســی تألیف 
این اثر مهم می نویســد؛یکی از عیبهای 
بزرگ کتابهایی که در پاسخ دور افتادگان 
و فرق منحرف نوشــته می شود، این است 
کــه نویســندگان آنها غالباً تحــت تأثیر 
احساســات مذهبی واقع شده، و از حدود 
بحث های علمی و منطقی خارج می شوند، 
و در وادی تعصبات خشــک و غیر علمی 

قدم می گذارند. 

لــذا بعضــی از این کتابها بیــش از آنچه 
جنبه »راهنمایــی و هدایت« دارد، جنبه 
»انتقام و کینه توزی« را دارا اســت و به 

همین دلیــل کمتر اثر عمیقــی از خود 
می گذارد، و با کمال تأســف باید اعتراف 
کرد که قســمت قابل توّجهی از کتابهایی 
که در این قســمتها نوشته می شود کم و 

بیش از این نقطه ضعف خالی نیست.

بدیهی اســت این طرز نویسندگی عاوه 
بر این که گمراهان را هدایت و راهنمایی 
تحریک جنبه های منفی  نمی کند موجب 
آنها شــده و شــاید آنهــا را متصلب تر و 

عصبانی تر هم می کند! 

این  نویســندگان  اســت  بنابرایــن الزم 
کتابها، تمام حمات و بدگوئیهای ناروای 
مخالفین را )به خاطر هدایت آنها( تحّمل 
کرده و بــدون تعصب و عصبانیت، بلکه با 
دلسوزی و حســن نیت، به تشریح نقاط 

ضعف و اشتباه طرف بپردازند. 

همچنین نویسندگان این کتابها باید هیچ 
مطلبــی را بدون مدرکی کــه برای افراد 
بی طرف قابل اعتماد باشــد ذکر نکنند؛ 
و عقاید مخالفین خود را حتی االمکان از 
کتابهای خود آنها نقل کنند، به عاوه باید 
هرگز تنها به قاضی نروند بلکه همیشه فکر 
کنند که دســته ای از مخالفین سر سخت 
جلو روی آنها نشســته و نوشته های آنها 
را کنتــرل و نّقادی می کننــد. البته انکار 
نمی توان کرد در برابر بعضی معاندین جز 
نیســت! ولی  بحثهای کوبنده ثمر بخش 

این امر جنبه استثنائی دارد. 

اگر تمام این نکات در این گونه نوشــته ها 
رعایت شود مطمئناً خیلی مؤثرتر خواهد 
افتاد. »نگارنده« سعی کرده است که این 
کتاب را که به منظور »راهنمایی صوفیه« 
اســت طبق همین نظر بنگارد، امید است 

موفقیت حاصل کرده باشد. 

پیرامون  بحثی  » جلوه حــق:  کتاب 
صوفیگری در گذشــته و حال « در 

یک نگاه

گفتنی اســت  مولف در این اثر  با بررسی 
و نقــد عقاید صوفیه و ریشــه های آن، به 
ارزیابی صوفی گری و عجایبی از حاالت و 

افکار صوفیان پرداخته است.

محتوای کتاب در  بخش نخســت شامل 
مقاله ای است با عنوان »عرفان اسامی و 
عرفان التقاطی«، در این مقاله، نگارنده به 
جلوه های تصوف در گذشته و حال اشاره 
کرده، تضادهای درونی ناشی از التقاط را 
برمی شــمارد و به این نتایج می رسد که 
عرفان  بارزترین خصیصه هــای  از  یکــی 
التقاطــی یعنی تصوف، مبــارزه با علم و 
اندیشــه اســت در حالی که خصیصه ی 
عرفان اســامی حمایــت از علم و دانش 
التقاطی، حریم احکام  اســت، نیز عرفان 
اسامی را می شــکند و بنیان گذار تفسیر 

به رای است. 

ســپس نگارنــده انگیزه هــای گرایــش 
به تصــوف را بازگــو می کند کــه از آن 
جمله اســت: گرایش های شــدید مادی، 
اســام منهای روحانیــت، آزادی عمل و 
صوفیان  فعالیت های  استعمار،  تاش های 
در ادوار مختلف نظیر ســاختن خانقاه ها، 
دعوت علنی به تصوف و انتشار کتاب ها و 
جزواتی در این زمینه، از دیگر بخش های 
کتاب اســت. بخش دیگر کتــاب، نقدی 
اســت بر کتاب »چهل مقاله« که در آن 
بــه علما و ســخنان آن ها، هتاکی شــده 
اســت. معرفی فرق صوفیه نظیر مامتیه، 
انحطاط  انشــعابات و  تاریخچه ی تصوف، 
تصوف، کشف و شــهود و رویا، اشتباهات 
عجیب مدعیان کشف، ریاضت های صوفیه 
راه شناســایی  و  قطب  اختیــارات  حدود 
قطب و رشــد، از دیگــر مباحث کتاب به 

شمار می آید.

مولــف در اهمیــت جایــگاه کتــاب در 
روشــنگری عقاید صوفیه در بخشــی از 
مقدمــه جدید اثر می نویســد: در ســال 
هــای دور وقتی بخــش اّول این کتاب را 
که نخستین اثر حقیر بود نوشتم جنب و 
جوش صوفیان در بعضی از شهرها بسیار 
زیــاد بود؛ و حکومت آن زمان نه تنها آنها 
را آزاد گــذارده بود؛ بلکــه گاهی رجال 
دولت خودشــان دســت در کار ساختن 
خانقاه داشــتند و اهل خرقه و در ســلک 

درویشان بودند! 
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دلیل آن هم روشــن بود، آنها مذهبی را 
می خواستند که به »سیر درون« بپردازد و 
کار به »بیرون« نداشته باشد، در سیاست 
دخالــت نکند؛ و اصواًل ســر از سیاســت 
بیرون نیاورد؛ از »ناســوت« بگریزد و به 

»الهوت« و »جبروت« پناه برد. 

عاوه بر دیــن، از روحانیــون بکلّی جدا 
باشــد تا خطری را که همیشــه از محور 
بودن علما در جامعه احســاس می کردند 
پیش نیاید و کابوس بزرگی که ســرانجام 

دامانشان را گرفت، رخ ندهد. 

آن زمان با تمام تلخی هایش گذشــت؛ باز 
امروز می بینیم دستهایی از خارج و داخل 
درست به همان اّدله، در ترویج صوفیگری 
می کوشند.  لیکن با مطالعه این کتاب که 
در آن تجدید نظر فراوان شــده و مطالب 
بسیاری بر آن افزوده شده است، به خوبی 
پی به اهمیت این »کانون خطر« خواهید 
برد، هــر چند هوشــیاری عمومی تا حد 

زیادی از این خطر کاسته است. 

در این کتاب به عجایبی از حاالت و افکار 
و عقایــد صوفیان، برخــورد می کنید که 
شــاید باور کردن آنها برای شــما مشکل 
باشد، ولی مسأله باز از این هم فراتر است 
کــه ما برای رعایت اختصــار از ذکر همه 

آنها صرف نظر کردیم. 

مســائلی در ایــن کتــاب می خوانید که 
درباره ریشه های تصوف و صوفیگری است 
و درباره همه کسانی که به تصوف گرایش 
دارند صادق نیســت؛ زیرا چه بسا جوانان 
پاکدامن و بــا ایمانی فریب آنها را خورده 
و در دام آنها گرفتار شــده اند و گناهشان، 
نگاه به ظاهر و غفلت کردن از باطن است، 
ما آنها را از زیاد نکوهش نمی کنیم و بلکه 
برای نجاتشــان دعا می کنیم. من مطمئن 
هستم آنها هر گاه بدون تعصب این کتاب 

را مطالعه کنند تحّول خواهند یافت. 

هــم چنیــن در بخشــی از ایــن کتاب 
میخوانیم: اعتقاد صوفیان به قطب و شیخ 
و مرشــد را به ترتیبی که گفته شد از هر 
نظر حساب کنیم خطرناک است زیرا:اوال  
این طرز عقاید یک نوع تجلی فردپرستی 
است و سرانجام ســر از شرک بیرون می 
آورد چنانکــه مراقبــت صــورت قطب و 
مرشــد حتی در عبادات ولو به اسم اینکه 
او مظهر کامل خالق اســت نوعی شــرک 

اســت. چقدر تفاوت است بین این عقیده 
و آنچه از کلمات معصومین علیهم السام 
برای ما نقل شــده اســت: یعنی » کلما 
شــغلک عن اهلّل فهو صنمک« »هر چه تو 

را از خدا مشغول سازد بت تو است « 

الزم بــه ذکر اســت این کتــاب نفیس 
نخســتین بار در ســال 1330 نگاشته و 
منتشــر شــد ؛ لیکن  چاپ جدید آن اثر 
گرانبها بــا   تجدید نظرهــای فروان در 
سال1373 در  یک جلد و در 208صفحه، 
در قطع رقعی توسط انتشارات نسل جوان 
به زیور طبع آراسته شده که  تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

 پاسخگویی بر خط
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

بخش پاســخگویی بر خــط دفتر حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با بهره 
گیری از آخرین فن آوری روز دنیا جهت 
تســریع و ســهولت در امر پاســخگویی 
نسبت به ســواالت احکام شرعی مقلدین 
معظم لــه و همچنین ســواالت اعتقادی 
مراجعین محترم با بومی ســازی این فن 
آوری بصورت برخــط و در لحظه مبتنی 
بر وب  اقدام به ایجاد این ســامانه نموده 
اســت که هم از طریق مراجعه به صفحه 

اصلی ســایت و هــم از طریق نــرم افزار 
اندروید به نام - پاســخگو - در دسترس 

ایشان قرار گرفته است.

این بخش از سامانه همه روزه از ساعت 8 
صبح تا 24 شب و جمعه ها از ساعت 21 
تا 23 و در ایام ماه مبارک رمضان بصورت 
شــبانه روزی پاسخگوی مراجعین محترم 

بوده است.

معارف اسالمی

احترام خانه حضرت زهرا)ســالم اهلل 
علیها( در قرآن و سنت

پرسش: احترام خانه حضرت زهرا )علیها 
السام( در قرآن و سنت چگونه بیان شده 

است؟

پاســخ اجمالی: در مورد احتــرام خانه 
حضرت فاطمه )علیها الســام( باید گفت 
که، خداوند بــرای این خانه منزلت واالیی 
قائل شده اســت. زیرا هنگامی که آیه 36 
ســوره نور نازل شــد: »]نور خدا[ در خانه 
هایی اســت که خدا رخصت داده که قدر 
و منزلت آنان رفعت یابد...«؛ حضرت رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: »خانه 
حضــرت امیرالمومنین )علیه الســام( و 
حضرت فاطمه )علیها الســام( از جمله ی 
برترین آنهاست«. و همچنین مدت نه ماه 
به در خانه دخترشــان آمده، بر او و همسر 
گرامی اش ســام می کردند و آیه تطهیر 

)33/احزاب( را تاوت می فرمودند.

پاسخ تفصیلی: محّدثان یادآور می شوند، 
هنگامی که آیهمبارکه »فِی بُُیوت اَِذَن اهلُل 
اَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْســُمُه«)1( بر پیامبر 
نازل شــد، پیامبــر این آیهرا در مســجد 
تاوتکرد، در این هنگام شخصی برخاست 
و گفت: ای رســول گرامی! مقصود از این 
بیوت بــا این اهمّیت کدام اســت؟ پیامبر 
فرمود: خانه های پیامبران! ابوبکربرخاست، 
درحالی که بــه خانه علی و فاطمه)علیهما 
السام( اشاره می کرد، گفت: آیا این خانه 
از همان خانه ها است؟ پیامبر)صلی اللهعلیه 
وآله( در پاسخ فرمود: بلی از برجسته ترین 

آنهاست.)2(

پیامبر گرامی)صلی اللهعلیه وآله( مدت نه 
مــاه به در خانه دخترش مــی آمد، بر او و 
همسر عزیزش سام می کرد)3( و این آیهرا 
ََّما یُِریــُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم  مــی خواند: »اِن

َرُکْم تَْطِهیراً«.)4( الرِّْجَس اَْهَل الَْبْیِت َویَُطهِّ

آری خانــه ای که مرکز نور الهی اســت و 
خدابه ترفیع آن امر فرموده از احترام بسیار 

باالیی برخوردار اســت؛ و این کاما واضح 
است خانه ای که اصحاب کسا را در بر می 
گیرد و خدااز آن بــا جالت و عظمت یاد 
می کند، باید مورد احترام قاطبه مسلمانان 

باشد.)5(

فاطمه، برترین بانوی جهان

پرســش: چرا به حضرت زهــراء )علیها 
السام( برترین بانوی جهان می گویند؟

پاسخ اجمالی: بر اســاس معارف قرآن و 
اسام آنچه به انسان ارزش می دهد، همان 
علم و ایمان و تقوا و ملکات فاضله انســانی 
اســت. با توجه به این معیارها بانوی اسام 
فاطمــه زهرا )علیها الســام( برترین زنان 
جهان از لسان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 

معرفی شده است.

پاســخ تفصیلی: ارزش انسان ها مسلّماً 
یکســان نیست، بعضی افراد از مقّرب ترین 
فرشــتگان الهی برترند، و بعضی از درنده 
ترین حیوانــات پایین تــر، و آنچه به این 
انسان ارزش می دهد بر اساس معرفی قرآن 
و اســام همان علم و ایمان و تقواو ملکات 

فاضله انسانی است.

با توجه به این معیارها بانوی اسام فاطمه 
زهرا )علیها السام( برترین زنان جهانـ  در 
لسان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( ـ معرفی 

شده است.

در روایات فراوانی که در منابع معروف اهل 
سّنت آمده تصریح شــده است که فاطمه 
زهرا )علیها السام( افضل زنان جهان بود، 
این سخنی است که پیغمبر اکرم )صلی اهلل 
علیه وآلــه( آن را به تعبیرات مختلف بیان 

فرموده است:

1ـ در یک جا می فرماید: »اِنَّ اَْفَضَل نِســاِء 
اَْهِل الَْجنَِّه َخدیَجُه بِْنــُت ُخَویْلِد، َو فاِطَمُه 
د، َو َمْریَُم بِْنُت ِعْمراَن، َو آِســَیُه  بِْنُت ُمَحمَّ
بِْنــُت ُمزاِحم« )6(؛ )برترین زنان بهشــت  
خدیجــه دختــر خویلــد، و فاطمه دختر 
محّمد، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر 

مزاحم ]همسر فرعون می باشند[(.

2ـ در حدیث دیگــری می خوانیم پیغمبر 
اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در بیماری وفاتش 

هنگامی که بیتابی فاطمه )علیها السام( را 
مشاهده کرد، فرمود: »یَا َفاِطَمُه ااَل تَْرَضْیَن 
اَْن تَُکونِی َســیَِّدَه نِســاِء الْعالَمیَن، َو َسیَِّدَه 
َدَه نِساِء الُْمْوِمنیَن«  ِه، َو َســیِّ نِساِء هِذِه ااُلمَّ
)7(؛ )ای فاطمه! آیا راضی نیســتی که تو 
برترین بانوی زنان جهان و بانوی زنان این 

امت، و بانوی زنان با ایمان باشی؟(.

در این جــا افضلیت بــرای فاطمه )علیها 
الســام( به صورت مطلق ذکر شــده و نام 
هیچ کس در کنار او مطرح نگردیده است.

3ـ در حدیث دیگری نیز از همان حضرت 
)صلی اهلل علیه وآلــه( این معنا به صورت 
مطلق آمده است، در آن هنگام که فاطمه 
بیمار شده بود و پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 
این سخن را به جمعی از اصحاب گفت، آنها 
پیشــنهاد کردند که از بانوی اسام )علیها 

السام( عیادت کنند.

پیامبر برخاست و با جمعی از یاران به سوی 
خانه فاطمه )علیها السام( آمد، نخست از 
بیرون خانه صــدا زد که: دخترم خودت را 
بپوشان چون جمعی از یاران به عیادت تو 
مــی آیند، و از آن جا کــه لباس دخترش 
فاطمه )علیها السام( کافی نبود عبای خود 

را از پشت در به او داد!

پیامبر )صلی اهلل علیه وآلــه( و یاران وارد 
شدند، و بعد از عیادت از خانه بیرون آمدند 
و رو به یکدیگر کــرده و از بیماری فاطمه 
)علیها الســام( اظهار تاســف می کردند، 
پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( رو به آنها 

کرد و فرمود:

َّها َسیَِّدُه النِّساِء یَْوَم الِْقیاَمِه«؛ )بدانید  »اَما اِن
او بانوی تمام زنان در قیامت است(.

4ـ در تعبیــر دیگری که در صحیح بخاری 
ـ معروف ترین منبع احادیث اهل ســّنتـ  

آمده از قول عایشه می خوانیم:

روزی فاطمه )علیها السام( نزد پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( آمد، راه رفتنش درست مانند 
راه رفتن او بود، پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 

وآله( فرمود: خوش آمدی دخترم.

ســپس او را طرف راســت و یا چپ خود 
نشــاند، بعد رازی در گــوش او گفت، و به 
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دنبال آن فاطمه گریان شد.

من )عایشه( گفتم: چرا گریه می کنی؟

بار دیگر پیامبر )صلــی اهلل علیه وآله( راز 
دیگری به او گفت، فاطمه )علیها الســام( 

خندان شد.

گفتم: من تا امروز شــادی که این چنین با 
غم نزدیک باشــد ندیده بودم، و از علت آن 

سوال کردم.

فاطمه)علیها السام( گفت: من سّر رسول 
خدا )صلی اهلل علیه وآله( را فاش نمی کنم.

و این مطلب ادامه داشــت تا پیامبر )صلی 
اهلل علیه وآله( از دنیا رفت، آن گاه ســوال 

کردم.

گفت: مرتبه اّول پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
به من فرمود جبرئیل هر سال یک بار قرآن 
را بر من عرضه می داشــت، امســال دوبار 
عرضه داشــت، و من فکر می کنم فقط به 
این دلیل اســت که اجلمن نزدیک شده، و 
تو اّولین کسی خواهی بود که به من ملحق 
می شــوی من هنگامی که این ســخن را 

شنیدم گریه کردم. سپس فرمود:

»اَما تَْرضیَن اَْن تَُکونِی َســیَِّدَه نِســاِء اَْهِل 
الَْجنَِّه َو نِســاِء الُْمْوِمنیــَن« ؛ )آیا تو راضی 
نمی شــوی که بانوی زنان اهل بهشــت یا 

زنان با ایمان باشی؟(

هنگامی که این ســخن را شــنیدم شاد و 
خندان شدم.)8(

از بررســی مجموع ایــن احادیث به خوبی 
روشن می شــود که اگر در یک جا فاطمه 
)علیها السام( یکی از چهار زن بزرگ جهان 
معرفی شده، هیچ منافاتی با این معنا ندارد 
که او از میان آن چهار زن برترین آنهاست.

شاهد این سخن عاوه بر آنچه از البه الی 
احادیث گذشته استفاده می شد حدیثزیر 

است:

5ـ در کتاب »ذخائر العقبی« از ابن عباس 
از پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( چنین 

نقل شده است:

: َمْریَُم  »اَْربَُع نِْســَوه َسیِّداُت ساداِت عالَِمِهنَّ
بِْنُت ِعْمراَن، َو آِسَیُه بِْنُت ُمزاِحم، َو َخدیَجُه 

د، َو اَْفَضُلُهنَّ  بِْنُت ُخَویْلِد، َو فاِطَمُه بِْنُت ُمَحمَّ
فاِطَمــُه« ؛ )چهار زن بانــوی بانوان جهان 
خود بودند: مریم دختر عمران، آسیه دختر 
مزاحم و خدیجه دختــر خویلد، و فاطمه 
دختر محّمد )صلی اهلل علیه وآله( و از همه 

آنها برتر فاطمه )علیها السام( بود(.)9(

« مسایل زیادی را در بر  تعبیر به »اَْفَضُلُهنَّ
دارد، و بیانگــر مقام علمــی و تقواو ایثار و 

فداکاری و سایر ملکات فاضله است.

قرآن صریحاً می گوید: مریم با فرشــتگان 
ســخن می گفت و آنها نیز با او سخن می 
گفتند. »َو اِْذ قالَِت الَْمائَِکُه یا َمْریَُم اِنَّ اهللَ 
َرِک َو اْصَطفاِک َعلی نِســاِء  اْصَطفاِک َو َطهَّ
الْعالَمیَن«)10(؛ )و ]به یاد آورید[ هنگامی 
را که فرشــتگان گفتند: »ای مریم! خداتو 
را برگزیده و پاک ســاخته؛ و بر تمام زنان 

جهان، برتری بخشیده است«(.

ِِّک َو اْســُجدی َو اْرَکعی  »یا َمْریَُم اْقُنتی لَِرب
َمَع الّراِکعیَن«)11(؛ )ای مریم! ]به شکرانه 
ایــن نعمت[ برای پــروردگار خود، خضوع 
کن و سجده به جا آور؛ و با رکوعکنندگان، 

رکوع کن(.

و نیز می گوید: )هر زمان زکریا وارد محراب 
او می شد، غذای مخصوصی در کنار او می 
دید.(؛ »ُکلَّما َدَخَل َعلَْیهــا َزَکِریَّا الِْمْحراَب 

َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقاً«)12(.

ا الَْمِســیُح ابُْن َمْریََم ااِلَّ  و نیز می گوید: »مَّ
یَقٌه  ُسُل َواُمُُّه ِصدِّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ
َعاَم انُظْر َکْیــَف نَُبیُِّن لَُهُم  َکانَا یَــاُْکَاِن الطَّ
َّی یُْوَفُکوَن«)13(؛ )مسیح  اآلیَاِت ثُمَّ انُظْر اَن
پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او 
]نیــز[ پیامبرانی آمده بودند و مادرش زنی 
بسیار راســتگو بود هر دو غذا می خوردند 
بنگــر چگونه آیــات ]خود[ را بــرای آنان 
توضیح می دهیم ســپس ببین چگونه ]از 

حقیقت[ دور می افتند(.

و مقامات دیگری بــرای او، و زنان بزرگی 
مانند آســیه بیان می کنــد، پیغمبر اکرم 
)صلی اهلل علیه وآله( نیــز مقامات بزرگی 
برای خدیجه بیان فرموده.روایات فوق یعنی 
روایات افضلیت فاطمه )علیها السام( همه 
ایــن افتخارات و افزون بر آن را برای بانوی 

اسام فاطمه زهرا )علیها السام( اثبات می 
کند.)14(

اهلل  زهرا)ســالم  علمی حضرت  مقام 
علیها(

پرسش : چه دلیلــی بر اثبات مقام علمی 
حضرت زهرا)سام اهلل علیها( وجود دارد؟

پیامبر  العاده  پاسخ اجمالی: محّبت فوق 
)صلی اهلل علیه وآله( بــه دخترش فاطمه 
زهــرا، از عواملی سرچشــمه می گیرد که 
مهم تریــن آنها علم و ایمان و تقواســت. 
وقتی ایشــان می فرماید: »فاطمه برترین 
زنــان جهان« یــا »برترین زنان بهشــت 
اســت«، خود دلیل بر این اســت که او از 
نظر علمی نیز سرآمد همه زنان جهان بود. 
وانگهی آیا ممکن است فردی که به مقامات 
واالی علم و دانش نرسیده؛ رضای او رضای 
خدا و غضب او غضــب پروردگار و پیغمبر 
باشد. عاوه بر همه اینها روایات مهمی در 
منابع معروف اسامی وارد شده، که از مقام 
ارجمند علمی این بانوی بزرگ پرده بر می 

دارد.

پاســخ تفصیلی: محّبت اولیای خداوند 
نســبت به افراد، یک محّبت ساده نیست، 
حتمــاً از عواملی سرچشــمه می گیرد که 
مهم تریــن آنها علم و ایمان و تقواســت، 
عاقــه فوق العاده پیامبــر )صلی اهلل علیه 
وآله( به دخترش فاطمه زهرا، دلیلی است 
بــر وجود این امتیازات بزرگ در این بانوی 

نمونه جهان.

از این گذشته وقتی او می فرماید: »فاطمه 
برتریــن زنان جهــان« یــا »برترین زنان 
بهشت« است، این خود دلیل بر این است 
که او از نظر علمی نیز ســرآمد همه زنان 

جهان بود.

وانگهی آیا ممکن است فردی که به مقامات 
واالی علم و دانش نرسیده؛ رضای او رضای 
خدا و غضب او غضــب پروردگار و پیغمبر 
باشد؟ ـ همان گونه که در برخی از روایات 

به آن اشاره شده است ـ .

عاوه بر همه اینها روایات مهمی در منابع 
معروف اســامی وارد شــده، کــه از مقام 

ارجمند علمی این بانوی بزرگ پرده بر می 
دارد، مانند احادیث زیر:

1ـ ابونعیم در حدیثی از پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیه وآله( نقل می کند که روزی رو به 
یارانش کرد و فرمود: »َما َخْیُر لِلِْنســاِء؟«؛ 
)چه چیزی برای زنان از همه بهتر است(؟

یاران ندانستند در جواب چه بگویند.

علی )علیه الســام( به سوی فاطمه )علیها 
الســام( آمد و این مطلــب را به اطاع او 

رسانید.

بانوی اسام گفت : چرا نگفتی: »َخْیٌر لَُهنَّ 
«؛ )از همه  اَْن ال یََریْــَن الرِّجاَل َو الَ یََرْونَُهنَّ
بهتر برای آنها این اســت که نه آنها مردان 
بیگانه را ببینند و نــه مردان بیگانه آنها را 
]با آنها جلسات خصوصی نداشته باشند[(.

علی)علیه الســام( بازگشت و این پاسخ را 
به پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( عرض 

کرد.

پیامبر فرمود: »َمْن َعلََّمَک هذا«؛ )چه کسی 
این پاسخ را به تو آموخت؟(.

عرض کرد: فاطمه )علیها السام(.

َّها بَْضَعٌه ِمنِّــی«)15(؛ )او پاره  .فرمــود: »اِن
وجود من است(.

ایــن حدیــث نشــان مــی دهــد کــه 
امیرمومنان)علیــه الســام( بــا آن مقام 
عظیمــی که در علوم و دانش داشــت که 
دوست و دشمن همه به آن معترفند و باب 
مدینــه علم پیغمبر اکــرم )صلی اهلل علیه 
وآله( بود گاهی از محضر همسرش فاطمه 

)علیها السام( استفاده علمی می کرد.

این سخن پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( که 
بعــد از بیان احاطه علمــی فاطمه )علیها 
السام( می گوید: »او پاره ای از وجود من 
اســت« بیانگر این واقعیت است که منظور 
از »بَْضَعٌه« تنها پاره تن و جسم نیست، که 
بسیاری در تفســیر حدیث گفته اند، بلکه 
فاطمه پاره ای از روح پیامبر )صلی اهلل علیه 
وآلــه( و علم و دانش و اخــاق و ایمان و 
فضیلت او نیز بود، و پرتوی از آن خورشید 
و شعله ای از آن مشکات محسوب می شد.

2ـ در »مسند احمد« از اّم سلمه )یا طبق 
روایتی ام سلمی( چنین آمده: وقتی فاطمه 
)علیها الســام( به همان بیمــاری که به 
وفاتش منتهی گشــت، بیمار شد من از او 
پرســتاری می کــردم، روزی حالتش را از 
همه روز بهتر دیدم، علی )علیه السام( به 
دنبال کاری رفته بود، فاطمه )علیها السام( 
به من فرمود: آبی بیاور تا غســلک نم، آب 
آوردم و او غسل کرد، غسلی که بهتر از آن 

ندیده بودم.

سپس فرمود: لباس های تازه ای برای من 
بیــاور، لباس هــا را آوردم و به او دادم و او 

پوشید.

ســپس فرمود: بســترم را در وسط اطاق 
بیفکن، من این کار را کردم، او دراز کشید 
و رو به قبله کرد و دســتش را زیر صورتش 
گذاشــت، ســپس فرمود: ای ام سلمه! )ام 
ســلمی( مــن االن از دنیا مــی روم )و به 
ملکوت اعا می شــتابم( در حالی که پاک 
شده ام، کسی روی مرا نگشاید. این سخن 

گفت و چشم از جهان پوشید!)16(

ایــن حدیث به خوبی نشــان می دهد که 
فاطمه از لحظه مرگش آگاه و با خبربوده و 
بی آن که نشانه های آن در او باشد، آماده 
رحلت از این جهان گشــت و از آن جا که 
هیچ کس لحظه مرگ را جز به تعلیم الهی 
نمی داند این نشــان می دهد که از سوی 

خدابه او الهام می شد.

آری، روح او بــا عالم غیــب مربوط بود و 
فرشتگان آسمان با او سخن می گفتند.

به عــاوه مطابق روایات حتــی او از مریم 
دختر ِعمران و مادر حضرت عیســی برتر 
بود و همین امر کافی اســت، زیرا قرآن با 
صراحت می گوید: مریم با فرشــتگان خدا 
ســخن می گفت، آیات متعــددی در این 
زمینه در ســوره مریــم و آل عمران وجود 

دارد.

بنابراین فاطمه )علیها السام( دخت گرامی 
پیامبر اسام )صلی اهلل علیه وآله( به طریق 
اولی باید بتواند با فرشــتگان آســمان هم 

سخن شود.)17(، )18(

پی نوشت:
)1(. ســوره نور، آیه 36. »نور خدا« در خانه هایی 
اســت که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنان 

رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود.
)2(. قرأ رســول اهلل هذه اآلیۀ »في بُُیوِت أَِذَن اهلُل 
أَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فیها اِْسُمُه« فقام إلَْیِه َرُجٌل: َفقاَل: 
أَيُّ بُُیوت هِذِه یا َرُســوَل اهللِ)صلی اهلل علیه وآله(؟ 
قاَل: بُُیوُت النِْبیاِء، َفقاَم إِلَْیِه أَبُوبَْکُر، َفقاَل یا َرُسوَل 
اهللِ)صلی اهلل علیه وآله( : أَهَذا الَْبْیُت ِمْنها، ـ ُمشیراً 
إلــی بَْیِت َعلِــیٍّ َو فاِطَمَۀ)علیهما الســام(ـ  قاَل: 
نََعْم، ِمْن أَفاِضلِها )الدر المنثور فی تفســیر المأثور، 
ســیوطی، جال الدین، کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی 
نجفی، قم، 1404 قمری، ج  5، ص 50، قوله تعالی 
في بیــوت أذن اهلل أن ترفع اآلیــۀ؛ روح المعانی 
فی تفســیر القرآن العظیم، آلوسی، سید محمود، 
تحقیق: عطیه، علی عبدالباری، دارالکتب العلمیه، 
بیــروت، 1415 قمری، چاپ: اول، ج  9، ص 367، 

سوره نور، آیات 34 الی 40(.
)3(. الدر المنثور فی تفســیر المأثور، ســیوطی، 
جال الدین، کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی، قم، 
ََّما  1404 قمــری، ج  5، ص 199، )َقْولُــُه تََعالَی  إِن

یُِریُد اهلُل لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّْجَس اآلیۀ(.
)4(. سوره احزاب، آیه 33.

امیــر  امــام  پیــام  کتــاب:  از  گــردآوری   .)5(
المومنین)علیه السام(، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه 
و تنظیم: جمعی از فضاء، دار الکتب االســامیه ، 

تهران ، 1386 شمسی ، چاپ: اول ، ج 8، ص 41.
)6(. این حدیث در »مستدرک الصحیحین«، جلد 
2، صفحه 497 نقل شده و سپس تصریح می کند 

که اسناد این حدیث صحیح است.
)7(. این حدیث در »مستدرک الصحیحین«، جلد 
3، صفحه 156 نقل شده و سپس تصریح می کند 

که اسناد این حدیث صحیح است.
)8(. حلیۀ االولیاء، جلد 2، صفحه 142 .

)9(. صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق.
)10(. ذخائــر العقبــی ص44 ؛ الــدر المنثور في 
تفسیر المأثور، ج  2، ص 23، »قوله تعالی إذ قالت 
المائکــۀ یا مریم إن اهلل اصطفاک اآلیات ...«؛ روح 
المعاني في تفسیر القرآن العظیم، ج  2، ص 149.    

]تفسیر سوره آل  عمران،آیات 38 الی 47[.
)11(. سوره آل عمران، آیه 42.

)12(. سوره آل عمران، آیات 42 و 43.
)13(. سوره آل عمران، آیه 37.

)14(. سوره مائده، ایه 75.
)15(. گــرد آوري از کتاب: زهرا) ع( برترین بانوی 
جهان ، آیــت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی، 

سرور، قم ،1388، ه.ش، ص 61.
پی نوشت:

)16(. حلیۀ االولیاء، جلد 2، صفحه 40.
)17(. مسند احمد بن حنبل، جلد 6، صفحه 461. 
این حدیث را ابن اثیر در »اســد الغابۀ« و جمعی 

دیگر در کتب خود آورده اند.
)18(. البّته دالیل علمی و دانش گســترده و فوق 
العاده آن حضرت در روایات شــیعه وضع دیگری 

دارد.
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احکام شرعی

بطالن عقاید فرقه های صوفی

پرسش : نظر حضرتعالی در مورد عرفانی 
که قائل بــه »طریقت«، »وحدت وجود و 
موجود«، »حلــول«، »اتحاد«، »مهدویت 
نوعیــه«، »صلح کل«، »تــرک عبادت«، 
»اتیان محّرمات« می باشــد، چیست؟ با 
توّجه به این که داشــتن این گونه عقاید، 
مســتلزم انکار ضروری دین می باشد، آیا 
ایــن گونه افراد در حکــم بقّیه کّفارند؟ و 
اگر کســی قبًا در ِسلک مسلمان ها بوده 
ولی بعدها در اثر ارتباط با این فرق، دارای 
چنین عقایدی شــده باشد و عقایدش را 
هــم برای دیگران اظهــار کند، آیا چنین 

کسی در حکم مرتد است؟

پاســخ : فَِرق صوفّیــه عمومــاً گرفتار 
انحرافاتی هســتند، بعضی بیشتر و بعضی 
کمتر، کسی که عقاید فوق را داشته باشد، 
مانند »حلــول« و »اتّحــاد« و »وحدت 
موجود« )نه وحدت مفهوم وجود( و »ترک 
عبادت« و »انــکار محّرمات«، به گونه ای 
که مســتلزم انکار توحید یا نبّوت شود در 
ســلک کّفار است و اگر قبًا مسلمان بوده 
و ســپس به این عقاید معتقد شده، مرتد 
اســت و تا آن جا که ممکن است باید در 
رفع شــبهات آنها از طرق منطقی کوشید 

و اگر ممکن نشد باید از آنها دوری کرد.

حکم معاشرت با اهل حق

پرســش : ارتباط و معاشرت با اهل حق 
چه حکمی دارد؟

پاســخ : اهل حق دو گــروه اند: عده ای 
منکر ضروریات اســام انــد، نماز و روزه 
هیچ کدام را قبول ندارند که اســتفاده از 
غــذای آن ها، معاشــرت و ازدواج با آنها 
مطلقا جایز نیست، ولی عده ای به یگانگی 
خدا و رســالت پیامبر شهادت می دهند و 
اگر انکار ضروریات هم کنند به انکار نبوت 
بــاز نمی گردد که معاشــرت با گروه دوم 
مانعی ندارد و ازدواج با آن ها در صورتی 
که بیم آن باشد که زوج تحت تاثیر عقائد 
زوجه واقع شود اشکال داردو اگر بیم این 
مطلب نباشد حرام نیست ولی بهتر است 
اگر ضرورتی ندارد با دیگری ازدواج کند.

حکم درویش شدن 

پرسش : آیا درویش شدن اشکالی دارد؟

پاســخ : دراویش یعنی صوفیــه دارای 
انحرافاتی هستند از آنها بپرهیزید.

حکم ازدواج با صوفیه 

پرسش : آیا ازدواج با صوفیه جایز است؟

پاســخ: دراویش یعنی صوفیــه، عموما 
گرفتار انحرافاتی هســتند. سزاوار است از 

معاشرت و ازدواج با آن ها بپرهیزید.

بطالن برنامه های دراویش 

پرسش : آیا برنامه هایی که دراویش در 
خانقاه دارند و با خواندن اشــعار بعضی از 
شعرا و... و یا سر تکان دادن زنها و مردان 
به شکلی که به حّد سرگیجه و مستی می 
رســند و می گویند خدا را دیدیم، از نظر 

اسام چه حکمی دارد؟

پاســخ : این برنامه ها مشروع نیست، و 
اّدعاهای مزبور خیال و اوهامی بیش نمی 

باشد.

عدم مشروعّیت ُعشریّه دراویش

پرســش : آیا ُعشــریّه دراویش، ریشه 
اسامی دارد؟ کفایت از خمس چطور؟

پاسخ : ُعشــریّه دراویش، ریشه اسامی 
ندارد و عشــریّه در اسام فقط مربوط به 
زکات غّات چهارگانه اســت به شرط این 
که با آب باران و قنات و مانند آن آبیاری 

شود.
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