


طلیعه سخن
بی شک انقالب اسالمی ایران را باید به عنوان 
پدیده ای شــگرف در جهان معاصر به شمار 
آورد، واقعه ای بزرگ که از ویژگی های ممتاز 
و متمایز با دیگر انقالب های بزرگ جهان هم 
چون انقالب فرانسه و انقالب روسیه برخوردار 
اســت؛ لذا شــاهدیم در انقالب فرانسه نهاد 
قدرت از کلیســا به دولت منتقل شد و میوۀ 
رنسانس در بُعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
به بار نشســت و این چنین ریشه مدرنیسم 
غربی شــکل گرفت؛ از ســوی دیگر انقالب 
سوسیالیســتی روسیه با محوریت مدرنیسم 
چپ کــه داعیــه دار مبارزه با امپریالیســم 
غربی بود و تأثیرات آن حتی اروپای شــرقی، 
آســیا، خاورمیانه و حتی آفریقا را در نوردید 
با پیروزی انقالب اســالمی ایــران به عنوان 
مهم ترین انقالب مردمی جهان، به محاق رفت 

و در نهایت از هم فروپاشید.

گفتنی اســت انقــالب های بــزرگ دنیا به 
علت فلسفۀ مادی گرایانه با خشونت و قیام 
مسلحانه همراه بوده اســت ، لیکن ماهیت 
انقالب اسالمی بر اساس بازگشت به فطرت و 
به تبع آن پیروی از والیت در سایۀ پیوند امت 
با امامت)انسان کامل(؛ غیر مسلحانه و بدون 

خشونت به پیروزی رسید.

 بــه تعبیر امــام خمینی رحمــه اهلل علیه،
» انقالب اسالمی  نسبت به انقالب های دیگر 
که در طول تاریخ واقع شده یک انقالب آرام 
بوده که ثمراتش زیاد و چشمگیر و ضایعات 
نسبت به ثمراتش کم بوده است«، آرام بودن 
انقالب  به دلیــل» آرامش خاطر ملت وعدم 
ترس و واهمه«  و »اســالمی و انسانی بودن 
انقالب«  اســت که ســبب گردیــد انقالب 
شکوهمند اسالمی در نهایت»بدون خشونت 
و خونریزی، و کم بودن قتل و کشتار انسانها« 

به منصۀ ظهور رسد.  

این ویژگی  منحصر به فرد انقالب اســالمی 
ایران  از نگاه اندیشمندان برجستۀ غربی نیز 
پنهان نمانــد به نحوی که  » جرالد گرین « 
در کتاب انقالب در ایران که در سال 1982 
در آمریکا منتشر شد بر آرام بودن و مسالمت 
آمیز بودن و دوری از توســل به خشونت در 
میــان انقالبیون ایران اشــاره نمود و »جان 

فــوران«  نیز بر ویژگی غیــر نظامی انقالب 
اسالمی تأکید کرد.

از ســوی دیگر پیروزی مــردم در بهمن 57 
به نوبۀ خود پیروزی اصالت فرهنگ بومی و 
معرفتی مردم بر تجدد گرایی رژیم پهلوی بود؛ 
لذا قومیت های اصلی ایرانی در سایۀ فقاهت 
و والیت با نفی توســعه و مدرنیسم غربی  به 
ســنت گرایی و اصالت فرهنگ بازگشتند؛ » 
چارلز لمرت« جامعه شــناس و نظریه پرداز 
اجتماعی آمریکایی  در نظریۀ اجتماعی خود 
می گوید، وقوع انقالب ایران »فرهنگ گرایی« 

را در مقابل »جامعه گرایی« مطرح کرد.

در حقیقت انقالب اســالمی ایران محوریت 
تحلیل و بررسی وقایع اجتماعی را از جامعه به 
فرهنگ برگرداند و همه چیز را متوجه اوضاع 
اجتماعی و سنت های فرهنگی جهان نمود؛ 
از این رهگذر مبانی فرهنگ جهانی یا فرهنگ 
»دهکــدۀ جهانی«  در مقابل فرهنگ محلی 
و بومی به عنوان مهمترین دستاورد انقالب 

اسالمی به شدت رنگ باخت. 

لذا  انقالب اسالمی را باید مبدأ تزلزل مکاتب 
غربی و شرقی دانست زیرا فروپاشی شوروی و 
مدل حکومتی که به موزه های تاریخ سیاسی 
پیوست و نیز تضعیف شدید مدرنیته غربی؛ از 
جمله آثار بی بدیل انقالب اسالمی ایران است 
که روح تازه ای به کالبــد نیمه جان جوامع 

بشری به ویژه جهان اسالم دمید.

تجلی عینی این مهم، در ســایۀ  شــعار نه 
شرقی»جامعه گرایی« و نه غربی»فردگرایی«، 
و اثبــات  نظریۀ جمهوری اســالمی»مردم 
گرایی«  بــه عنوان   مهمتریــن چارچوب 
تئوریک نظام اسالمی ، پیش روی جهانیان 

قرار گرفت.

نظریه ای متعالی که حد وسط فرد گرایی و 
جامعه گرایی است و اینچنین انقالب اسالمی 
ایران با نفی جمهوریت و فردگرایی)لیبرالیسم( 
به سبک آمریکا و نفی جمهوریت و سوسیالیسم 
چین و شوروی، مردم گرایی را  در چارچوب 
دین و فرهنگ، در بستر گرایش فطری مردم 

به انسان کامل)امامت( بنیان نهاد.

از ایــن جهت  امام رحمــه اهلل علیه از یک 
ســو معتقد بود»مردم رهبر ما هستند« و از 
سوی دیگر می فرمود: » انقالب اسالمی ایران 

انقالبی ملی بر اســاس اسالم و نظیر انقالب 
های انبیــاء الهی بوده و جز به خدای متعال 

هیچ اتکاء و وابستگی ندارد« .

و اینچنین بود که انقالب اسالمی ایران، مظهر 
پیوند امت و امامت و در نهایت سنت گرایی 
نجات بخشی شــد که در جهان جان گرفته 
بود؛ به نحوی که هر نقطه ای از جهان با سنت 
بومی خود مبارزه با ســرمایه داری جهانی را 
آغــاز کرد چرا که انقالب اسالمی،احســاس 
هویت از طریق دین و اصالت فرهنگ و نفی 
اشــرافیت نخبگانی را برای  جوامع بشری به 

ودیعه نهاد. 

این دستاورد مهم در حالی است که مدرنیسم 
در پی توسعه آمریکایی از طریق تغییر  دین و 
فرهنگ های بومی معرفتی در جوامع بشری 
بود؛ حال آنکه انقالب 57 ایران، با پیوند عینیت 
و ذهنیت)معنا( ارتباطات میان فرهنگی را در 
جهان تقویت کرد؛ و پیوند ناگسستنی اقوام و 

قومیت ها را در سراسر جهان هموار ساخت.

تداوم سنت گرایی و فرهنگ گرایی در انقالب 
اسالمی ایران که در سایۀ تعامل گرایی قومیتی 
و همزیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی محقق 
شــد در عمل به هویت یابــی دیگر مذاهب 
و  ادیان توحیــدی در قالب وحدت جهان و 
تعامل گرایی میان مذهبــی انجامید که در 
نهایت تعامــالت میان فرهنگی در ســطح 
جهانی رقم خــورد و حتی گفتگوهای میان 
ادیانی در قالب گفتگوی اسالم و مسیحیت، 
اسالم و یهودیت...آغاز شــد؛ حقیقتی انکار 
ناپذیر منبعث از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
که اعتراف اندیشمندان غربی هم چون »آنه 
ماری شمیل« و »هانری کربن« را در نیز پی 

داشته است.

با این تفاســیر بهتر می توان مدعای میشل 
فوکو فیلســوف مشهور فرانســوی ، که در 
بحبوحۀ پیروزی انقالب اسالمی ایران با سفر 
به تهران، از نزدیک شاهد وقایع انقالب بود، را 
دریافت؛ او  از جمله »کارل مارکس« که گفته 
بود »دین و مذهب روح جهان بی روح است« 
اســتفاده کرد و در روزنامه مشهور ایتالیایی 
»کوریر دال سرا«  اینگونه نگاشت: »ایران روح 
یک جهان بی روح اســت، انقالب ایران صد 
سال آینده جهان و غرب را نشان داده است«.
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خانواده های شهدای کرج

اعضای ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

معاون وزیر ارتباطات

مراسم ختم آیت اهلل شاهرودی

فرماندهان ستادی و مرزبانی ناجا

دیدارها

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نماینده ولی فقیه در سپاهعلی الریجانی رئیس مجلس

بهرام سرمست استاندار قموزیر اقتصاد و دارایی

دیدار با جمعی از طالب و فضالی مدرسه امام حسین و الغدیر اهوازدبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم(

رئیس جامعه المصطفی العالمیهدبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
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نیروی انتظامی در مبارزه با فساد و بی اخالقی ها حساس  �گزیده سخنانگزیده سخنان

و قاطع باشد

ادبیات خوب در تعامالت بسیار مؤثر است، اگر دو طرف با هم محترمانه 
و مؤدبانه صحبت می کردند؛ چقدر مســاله فرق می کرد؛ تدبیر می 

گوید نباید با ادبیات نامطلوب برای خودمان هزینه درست کنیم

مهم ترین چالش ها و آسیب های متوجه نظام اسالمی از  �

منظر معظم له

همان عواملی که سبب شکلگیری انقالب اسالمی شد همان ها برای 
تداوم انقالب اسالمی نیاز است؛ گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی امری مهم اســت اما باید فکر کنیم آسیب ها دامان 

انقالب را نگیرد

لزوم سرمایه گذاری دولت برای اصالح فضای مجازی �

مرتفع ساختن آسیب ها و آفات این عرصه، یک وظیفه دینی، انسانی و 
اجتماعی است، این آسیب ها هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ اجتماعی 

و هم به لحاظ انسانی خسارت بار است و باید جلوی آن را گرفت

برخی افراد مثل برگ درختــان پاییزی با هر بادی این  �

طرف و آن طرف می  روند

به خاطر داریم در گذشته افرادی بودند که صبح خطاب به یک رجل 
سیاســی می گفتند: زنده باد! و شب خطاب به همان فرد می گفتند 
مرده باد! یعنی بصیرت نداشتند که ابتدا فرد را بشناسند و بعد در مورد 

او شعار بدهند

گرانی ها به شدت مردم را آزار می دهد �

موضــوع گرانی ها مــردم را آزار می دهد، برخــی از مردم در تامین 
مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند؛ از این رو باید در بودجه سال 

آینده برای مشکل گرانی ها و معیشت مردم فکری شود

کمک به درمان بیماری سرطان را در اولویت قرار دهید �

هرچند دولت در شرایط سخت مالی قرار دارد، اما پیشنهاد ما به دولت 
این است که بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهند 
و به این موضوع توجه کنند، زیرا بیماری سرطان گسترش پیدا کرده 

است

بدحجابی و بی حجابی سرچشــمه ناامنی های فراوان  �

اجتماعی است

مسؤوالن مساله حجاب را به عنوان یک مساله امنیتی، قضایی، اجتماعی 
و واقعی مرتبط با تمام جامعه حساب کنند، نه یک مساله صرفا شرعی.

سفر دزدانه ترامپ به عراق نشانه منفور بودن آمریکا در  �

منطقه است

مقامات آمریکا برای این که ما را تحت فشار قرار دهند همه قوانین دنیا 
را زیر پا گذاشته اند، ما اگر مقاومت کنیم یقینا پیروز خواهیم بود و از 
سویی دیگر شکاف دیگر کشورها نیز با آمریکایی ها بیشتر خواهد شد

فعالیت برای تأمین سالمت جامعه، نوعی جهاد و خدمتی  �

بسیار بزرگ است

عده ای هستند که دوست دارند کار خیر انجام دهند اما گاهی مرکز 
قابل اعتمادی را پیدا نمی کنند، شــما باید ثابت کنید که مجمع تان 
قابل اعتماد است؛ اگر مردم به کاری اعتماد پیدا کنند یقینا کمک می 

کنند

تکیه به توانمندی های داخلی ضامن حفظ اقتدار کشور است �

امروز خبررسانی حرف اول را می زند، سعی کنید با استفاده از ظرفیت 
رسانه ملی و دیگر رسانه های گروهی واقعیت ها را در مورد خدمات به 

جامعه اطالع رسانی کنید؛ این کار مردم را امیدوار می کند

مرجعیت حذف شدنی نیست �

دشمنان از مرجعیت و عاشورای حسینی ضربه خورده اند، آنها تصریح 
کرده اند تا این دو اصل هست نخواهیم توانست در برابر شیعه و پیروان 

مکتب اهل بیت)ع( کاری از پیش ببریم

کشور به »انقالب اقتصادی« نیاز دارد �

با این مدل از اقتصاد که اکنون در حال اجراســت هرچه جلو برویم، 
مشکالت حل نخواهد شد، ما به انقالب اقتصادی نیاز داریم، ما انقالب 
سیاســی کرده ایم، انقالب فرهنگی نیز تا اندازه ای صورت گرفته، اما 

انقالب اقتصادی نشده است

لزوم شناسایی و حمایت از نخبگان حوزوی �

وابســتگی به دولت ها مشکالت زیادی برای حوزه ها ایجاد می کند، 
باید سعی شود تا حوزه ها روی پای خودشان بایستند و خودکفا شوند. 
البته این کار یک شبه انجام نمی شود و احتیاج به برنامه ریزی و زمان 

دارد که ان شاء اهلل مسئولین محترم حوزه به فکر آن خواهند بود

توصیه های مهم معظم له خطاب به استاندار جدید قم �

قدر توفیقی که نصیب تان شده است را بدانید و با تمام وجود به قم و 
شهروندان خدمت کنید.
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پیام ها و بیانات

رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی )قدس سره(
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

فقدان عالم برجسته و فقیه واالمقام حضرت آیت اهلل سید محمود 
هاشمی شاهرودی )رحمــه اهلل علیه( موجب نهایت تأسف گردید.

این عالم بزرگوار و ربانی ، رکنی از ارکان نظام جمهوری اسالمی 
و یکی از علمای برجســته حوزۀ علمیه قم بود. از محضر بزرگانی 
در نجف و قــم بهره فراوان گرفته بــود و در تدریس پربار خود 

شاگردان با ارزشی را پرورش داد.

او در انقالب اســالمی و تداوم آن سهم بسیاری داشت به گونه ای 

کــه االن جای او را خالی می بینیم و در میان حوزویان از احترام 
خاصی برخوردار بود و آثار فراوانی در زمینه ی مســائل علمی از 

خود به یادگار گذاشت.

اینجانــب این ضایعه ی بزرگ را به محضــر امام زمان )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( و همه ی حوزه های علمیه صمیمانه تسلیت 
عرض می کنم و علّو درجات این عالم بزرگ را از خداوند خواهانم 
و برای بیت گرامی آن فقید ســعید صبر و اجر فراوان از خداوند 

مسئلت دارم.
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1یادداشت

بی شــک بحثهای اخالقــی از زمانی که 
انســان گام بــر روی زمین گــذارد آغاز 
شــد،لذا حضرت آدم علیه السالم پیامبر 
خدا ، نه تنها فرزندانش را با دستورهای 
اخالقی آشــنا ســاخت بلکــه خداوند از 
همــان زمانی کــه او را آفرید و ســاکن 
بهشت ســاخت مسائل اخالقی را با اوامر 

و نواهی اش به او آموخت.

ســایر پیامبران الهی یکی پس از دیگری 
به تهذیــب نفوس و تکمیــل اخالق که 
اســت  ها  انســان  مایه ســعادت  خمیر 
نوبت به حضرت مســیح  تــا  پرداختند، 
علیه السالم رســید که بخش عظیمی از 
دســتوراتش را مباحث اخالقی تشــکیل 
می دهد، و همــه پیروان و عالقه مندان 
او، وی را بــه عنــوان معلم بزرگ اخالق 

شناسند. می 

پیامبر  ؛  السالم  علیه  عیسی  حضرت 
مهربانی و اخالق

یکی از اهــداف بعثت انبیا تکمیل مکارم 
اخالق و ارزش های اخالقی اســت؛ چرا 
کــه مســألۀ تربیت انســان کامل که در 
جنبه های علمی، عملی و اخالق ، نمونه 
عالی فضیلت باشد جزء هدف های اصلی 

و اساس آنهاست.

در این بین حضرت عیســی علیه السالم 
پیامبــر بزرگی اســت که بــرای تهذیب 
اخــالق و گســترش آییــن تقــوا آمده 
اســت ؛ همانگونه که در قرآن کریم می 
خوانیم:»و لما جاء عیســی بالبینات قال 
قــد جئتکم بالحکمــۀ و ألبین لکم بعض 
الذي تختلفون فیه ؛ هنگامی که عیســی 
با در دســت داشــتن بینات )معجزات و 
آیــات الهی( آمد، گفت: من برای شــما 

حکمت آورده ام و آمده ام تا بعض اموری 
را که در آن پیوسته اختالف دارید برای 

کنم« تبیین  شما 

در این عبارت حضرت مسیح علیه السالم 
را»حکمت«توصیف  خود  دعوت  محتوای 
می کند، و می دانیم ریشه اصلی»حکمت« 
به معنــی» جلوگیری کردن از چیزی به 
منظور اصالح آن« اســت، لــذا به تمام 
عقائد حــق، و برنامه های صحیح زندگی 
که انسان را از هر گونه انحراف در ایمان 
و عمــل بازمی دارد، و به تهذیب نفس و 

اخالق او می پردازد، اطالق شده است.

از ســوی دیگر برترین مقام پــر افتخار 
برای انســان پیمودن راه قرب خدا است، 
و قرب خدا جز از طریق تخلق به اخالق 
و اقتباس پرتوی از صفات او امکان پذیر 
نیســت. لذا توجه به حکیــم بودن خدا 
انسان را دعوت می کند که به سوی علم 
و حکمــت روی آورد، و متخلق به اخالق 
او گــردد همانگونه که حضرت مســیح 
علیه السالم به این مهم مبادرت ورزید.

و به راســتی این اخالق حضرت عیســی 
علیه السالم بود که باعث جذب مردم به 
آن حضرت و الفت مردم با یکدیگر شــد، 
به نحوی که درباره حســن خلق و عفو و 
گذشــت و عطوفت و مهربانی آن حضرت 
سخن زیاد گفته شده که البته برای همه 

ما درس اخالق می باشد.

بلند  که  زمینــی  آب،  نخورد  هرگز 
است

تواضع هم در زندگــی علمی و فرهنگی 
انســان اثر گذار است؛ انسان متواضع اگر 
مســئله ای را نداند، سؤال کرده و بر علم 
خود می افزاید، و برعکس انســان متکبر 

با سؤال نمی خواهد شــکوه ساختگی و 
دروغین خود را بشــکند چرا که اساســا 
یکی از حجاب های شناخت، تکبر است. 

افراد متکبر به خاطر تکبرشان از رسیدن 
به حــق محجوبنــد؛ و هــم در زندگی 
اجتماعی ، از سوی دیگر افراد متواضع از 
محبوبیت فوق العاده ای در اجتماع بهره 
می گیرند و همه مردم برای آنها احترام 
خاصــی قائلنــد، و هم در رابطه انســان 
با خدا مؤثر اســت چرا که روح عبادت، 

تواضع و کلید قبولی آن فروتنی است.

لذا مســئله تواضع و تکبر در علم و عدم 
علم تاثیر می گذارد، اگر انســان متواضع 
شــد زمینه علم افزایی او فراهم شــده و 
علم هم زمین تواضع را متقابال فراهم می 
کند، زیرا تواضع و علــم رابطه تنگاتنگ 
و مســتقیمی با هــم دارند و چــرا علم 
تواضع نیفزاید، حال آنکه درخت پربار با 
سرفرو آوردن شاخه های میوه دارش به 
فروتنی نایل خواهد شــد در حالی که از 
ســوی دیگر تکبر و بزرگی فروختن مانع 
از رسیدن علمی اســت که به منزله آب 

حیاتبخش روح و روان است.

در این زمینه حضرت مسیح علیه السالم 
البالتکبر،  الحکمۀ  تعمر  فرمود:»بالتواضع 
کذلــک فی الســهل ینبت الــزرع الفی 
الجبل!؛ به وســیله تواضع، مزرعه علم و 
دانش آباد می شــود نه بــا تکبر، همان 
گونــه که زراعت در زمیــن نرم و هموار 

می روید نه بر روی کوه!«.،

جالــب ایــن کــه در حدیثــی دیگر از 
حضرت مســیح علیه السالم می خوانیم: 
که به یاران خود فرمود: »لیس العلم فی 
السماء فینزل الیکم وال فی تخوم األرض 

فیصعــد علیکم،ولکن العلــم مجبول فی 
قلوبکــم مرکوز فــی طبایعکــم، تخلقوا 
باخــالق الروحانیین یظهــر لکم؛علم در 
آسمان نیست که بر شما فرود آید، و در 
اعماق زمین نیســت که برای شما صعود 
کند، بلکه علم در اعماق دل های شــما 
و در سرشــت و طبیعتتان پنهان است، 
به اخالق فرشــتگان و پاکدالن، متخلق 

شوید تا علم بر شما ظاهر گردد«.،

و به قول شاعر:

افتادگــی آمــوز اگــر طالــب فیضــی

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند اســت 

صبر در برابر نا مالیمات؛ ســخت اما 
پر برکت

صبر، ریشــه همه ملکات فاضله اخالقی 
و پیشــرفت هــا و موفقیت هــای مادی 
و معنوی اســت ، لذا صبــر و بردباری و 
حوصلــه تا فراهم شــدن زمینه های هر 
کار، در ردیــف مهمترین فضایل اخالقی 
و انسانی اســت. فضیلتی که تمام انبیای 
بــزرگ الهــی و رهبران بشــریت به آن 

بودند. آراسته 

اهمیت صبر و شــکیبایی و اســتقامت، 
بســیار بیش از آن اســت که ما فکر می 
کنیــم. در حالی که هیــچ یک از فضایل 
انســانی، به این اندازه مــورد تأکید قرار 
نگرفته اســت. این نشــان مــی دهد که 
ایــن فضیلت اخالقــی و عملــی دارای 
اهمیت فراوانی اســت، و حتی می توان 
آن را عصــاره همه فضیلــت ها و خمیر 
مایه همه ســعادت ها و ابــزار وصول به 
هر گونه خوشــبختی و سعادت دانست.

البته دســت یابی به صبر، مانند کســب 
هر فضیلت اخالقی دیگر، با ممارســت و 
روبه رو شدن با حوادث گوناگون حاصل 

می شود.

در ایــن میان توجه به این نکته که دنیا، 
دار حوادث و مشکالت است و رسیدن به 
هیــچ موهبتی از مواهب مادی و معنوی، 
بدون عبور از موانع گوناگون امکان پذیر 

نیســت و نیز توجه به ایــن حقیقت که 
افــراد کم صبر و بی حوصله و کم طاقت، 
هرگز بــه جایی نخواهند رســید، عزم و 
اراده انســان را بر صبر و شــکیبایی در 

مقابل مشکالت محکم تر می سازد.

همان گونه که برای چیدن یک شــاخه 
گل بایــد رنــج خــار را کشــید و برای 
نوشــیدن یک جرعه عسل، باید در برابر 
نیش زنبور صبــر کرد، گنج ها در ویرانه 
هاست ، زندگی و بهشت نیز در البه الی 

قرار گرفته است. نامالیمات 

اصوال بســیاری از فضایل اخالقی اســت 
که جز بــا ریاضت نفــس و عادت دادن 
خویش حاصل نمی گــردد و از آنجا که 
صبر و استقامت در برابر مشکالت خمیر 
مایه تمام پیروزی هاســت لذا باید به هر 

قیمتی است آن را به دست آورد

اینگونه اســت که حضرت مســیح علیه 
ال  فرمود:»انّکــم  فــرازی  در  الســالم 
تُدرُکــوَن ما تُِحّبــوَن ااّل بصبرکم علی ما 
تکرهون؛شــما به آنچه دوست می دارید 
نمی رســید، مگر به صبر و استقامت بر 

آنچه از آن کراهت دارید«.،

دنیا گذرگاه است نه قرارگاه

از دیدگاه اســالم و تمام ادیان آسمانی، 
دنیا ســرای ناپایداری اســت که انسان 
برای اندوختن زاد و توشه و کسب کمال 
و معرفــت و به دســت آوردن بال و پر 
برای پرواز در سرای جاویدان به آن گام 
نهاده اســت، به همین دلیل خداوند او را 
با انواع آزمایش ها و تمرین های سخت، 
اعم از عبادات و طاعات و ترك شــهوات 
و مصائب و مشــکالت که با زندگی دنیا 
آمیخته اســت پرورش مــی دهد و برای 
زندگی ابدی در جهان دیگر که ســرایی 
اســت مملّو از خیر و برکت برای نفوس 

پاك و مهّذب آماده می سازد.

لیکن سرگرمی های دنیا و لذائذ مادی و 
مظاهر فریبنده آن، غالباً انســان ها را از 
درك باطن آن با اینکه چندان پوشــیده 
نیســت غافل می ســازد؛ لــذا افراد کم 

ظرفّیت و هوســباز، چنان دنیای کوچک 
و ناپایدار در نظرشــان بــزرگ جلوه می 
کنــد که حیات جاویــدان و ابدی را که 
مملّو از مواهب الهی اســت به فراموشی 

سپارند. می 

از این رو دنیا جنبه ابزاری و وســیله ای 
دارد و هدف نیســت؛ بنابراین اگر به دنیا 
به عنوان وســیله ای که برای رســیدن 
به هدف باید از آن اســتفاده شــود، نگاه 
کنیم، بســیار خوب اســت؛ ولی اگر آن 
بزرگی کرده  اشــتباه  بپنداریم،  را هدف 
ایم؛ به همین خاطر حضرت عیسی علیه 
الســالم دنیا را تشــبیه به پلی نموده که 
وســیله عبور انسان اســت و هیچ انسان 
عاقلی بر روی آن خانه بنا نمی کند و در 
آنجا توّقف نمی نماید؛ اگر انسانی چنین 

کاری کند، مورد تعّجب است 

آن حضرت در فــرازی به اصحاب خاص 
الدنیا  فرمود:»إنمــا  )حواریــون(  خــود 
قنطرۀ فاعبروهــا و ال تعمروها، دنیا پلی 
اســت که باید از آن بگذرید، نه این که 
توقــف کنید و به آبادی و زرق و برق آن 

بپردازید.«،

این تعبیر اشــاره لطیفی به این حقیقت 
اســت که سرای دنیا جایگاه اصلی انسان 
نیســت، بلکه گذرگاهی اســت که از آن 
عبــور می کنــد و هرگز جــای ثبات و 

نیست. استقرار 

هم چنین کالم نورانی آن حضرت نشان 
می دهد که دنیا وســیله و ابزاری است 
برای فریبکاری، فریب دادن خویشتن، و 
هم فریب دیگــران، و البته این در مورد 
کسانی است که دنیا را هدف نهایی قرار 
مــی دهند و به آن دل مــی بندند، و بر 
آن تکیه می کنند و آخرین آرزویشــان، 
وصول به آن اســت، اما اگر مواهب این 
جهــان مادی وســیله ای بــرای وصول 
به ارزش های واالی انســانی و ســعادت 
جاودان باشــد، هرگز دنیا نیســت، بلکه 
مزرعــه آخــرت، و قنطره و پلــی برای 

رسیدن به آن هدف های بزرگ است .

سیری در آموزه های اخالقی حضرت مسیح علیه السالم 
از منظر معظم له 
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در نتیجــه آنهایــی که زندگــی دنیا را 
نشــناخته اند و بــه جای اینکــه آن را 
بــه مقامات معنوی  گذرگاهی برای نیل 
و میدانی برای ورزیدگی و تمرین جهت 
به دست آوردن فضایل اخالقی بشناسند 
آن را بــه عنوان هــدف نهایی و مطلوب 
حقیقــی و معبود واقعی خود شــناخته 
اند و طبیعی اســت که چنین افرادی از 
آخرت غافل می شــوند و دنیا برای آنان 
قرارگاه اســت و آنان که به عنوان وسیله 

ای به آن می نگرند گذرگاه است.

مرضی که عیســی علیه السالم هم 
عاجزماند ازدرمانش 

اساساً ُعجب و خودپسندی یکی از نشانه 
های جهل و نادانی اســت و طبق ضرب 
جان  فارسی:»خودپسندی  معروف  المثل 

من برهان نادانی بود« زیرا انسان با تمام 
عظمتی که دارد، موجودی ضعیف است؛ 
یک پشــه آلوده به میکروب ممکن است 
قوی ترین انسان ها رااز پای در آورد و یا 
به هنگام خوردن و آشامیدن، لقمه و آب 

گلوگیرش شود و او را خفه کند.

بلنــد مرتبه ترین انســان ها از نظر مقام 
ظاهری ممکن اســت یک شبه مقام خود 
را از دســت بدهد و برتریــن ثروتمندان 
در مــدت کوتاهی گرفتار ورشکســتگی 
گردد و به خاك ســیاه بنشــیند. با این 
حال آیا خودپسندی و خودخواهی دلیل 
بر نادانی نیســت؟ می دانیم انسان نادان 
در معرض هرگونــه آفت ماّدی و معنوی 

است.

ناپسند عدم  سرچشــمه اصلی این عمل 

شناخت خویشــتن است، زیرا اگر انسان 
خود را به خوبی بشناســد کوچکی خود 
را در برابرعظمــت پــروردگار و ناچیــز 
بودن اعمالش را در برابر مسؤولّیت های 
ســنگینی که برعهده دارد و نعمت های 
او بخشــیده  عظیمی را کــه خداوند به 
بداند هرگــز گام در جاّده خودســتایی 
نخواهد نهــاد.و اینگونه نادانی و حماقت 
از جملــه انگیزه های اصلی برای این کار 

زشت است

حضرت مســیح علیه الســالم در حدیث 
جالــب و پرمعنایــی مــی گویــد: »من 
بیماران غیر قابل عالج را درمان کردم و 
حتی مردگان را به اذن خدا زنده نمودم 
ولی نتوانســتم احمــق را درمان کنم و 
هنگامی که از حضرت ســؤال می کنند: 

بارزترین  حضــرت  آن  کیســت؟  احمق 
صفــت او را ُعجب و خودپســندی ذکر 
نمود و فرمود؛ این اعجاب سبب می شود 
که تمام فضائل را مخصوص خود بداند و 
تمام حقوق را ویژه خود بشــمارد و هیچ 
حقی برای دیگری قائل نباشــد. در آخر 
آن حدیــث فرمود:»َفذلَِک اأْلْحَمُق الّذي 
ال حیلََۀ فــي ُمداواتِِه ؛ این همان احمقی 

است که راهی برای درمان او نیست«.

ســخن آخر:) عمل به دانســته ها؛ 
انسان( ضامن سعادت 

از نظــر همۀ ادیان توحیــدی »علم « و 
»عمــل «، همچنین »عقیده« و »اخالق 
«، به منزله دو بــال نیرومند برای پرواز 
انســان به سوی جوار قرب الهی و وصول 

دیدار آن محبوب بی بدیل است.

هیــچ یک از این دو به تنهایی نمی تواند 
انسان را به کماالت برســاند. علم بدون 
عمــل مانند عمل کردن بــدون آگاهی، 

انواع انحرافات است. مایه 

از این رو حضرت عیســی علیه الســالم 
فرمود: »دیدم ســنگی را کــه روی آن 
برگرداندم،  برگردان، من  مرا  بود،  نوشته 
در پشــت آن نوشته شــده بود:»َمْن ال 
یَعَمــل بِما یَْعلَُم َمشــُؤوٌم َعلَیِه َطلَُب ماال 
یَْعلم َو َمْرُدوٌد َعلَیه ما َعلم؛کسی که عمل 
به آنچه می دانــد نکند، طلب آنچه نمی 
داند برای او بدبختی اســت، و آنچه می 

داند بی فائده و مردود است«.،

آری ی علــم بی عمل مخــّرب و زیانبار 
اســت و بر طبق روایات اســالمی، بوی 
تعّفن عالم بی عمــل جهّنمیان را عذاب 

می دهد. ازاین رو بر آحاد جوامع بشری 
که ادامه دهندگان راه انبیا هســتند الزم 
اســت پیش از توصیه بــه دیگران، نفس 
خویــش را تأدیب کننــد و الگوی عملی 
برای دیگران باشــند، چنانکه انبیا و اولیا 

بوده اند.
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2یادداشت

عقالنیت در سیرۀ حضرت زینب سالم الله علیها
از منظر معظم له

خداوند انسان را با فطرت الهی آفرید و چراغ 
روشنی به نام »عقل « در اختیارش نهاد؛ لذا 
در نظامات اجتماعــی و ادیان الهی به ویژه 
اســالم، خرد و عقالنیــت از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ به طوری که »عقل« اساس 
دین اســالم،پدیده ممیز انســانی و تنها راه 

مستقیم سعادت بشر معرفی شده است.

دراهمیــت عقــل همین بس کــه مقام و 
شخصیت نیز زاییده عقل است و آسایش و 
آرامش و ســعادت دو جهان با عقل حاصل 

می شود.

لذا یکی از مهمترین ویژگی های انبیای الهی 
این است که آنان بر منطق و استدالل و عقل 
تکیه می کننــد. چرا که خداوند عقالنیت و 
خــردورزی را در انبیا و اوصیای معصوم آنها 
قرار داده اســت، به نحوی که عقول انبیا و 
اولیا، شعاع بسیار گســترده ای را در بر می 
گیرد و حقایقی برای آنان حاصل می شــود 
که برای دیگران پوشیده و پنهان مانده است.

در این میان بانــوی قهرمان کربال، حضرت 
زینب کبری علیها الســالم ، کــه در دامن 
والیت و در بیت امامت رشــد کرد، باالترین 
ابعاد خردورزی و عقالنیت را در تاریخ اسالم 
به منصۀ ظهور رساند؛ گویی تمام آن از روح 
بلند علی بن ابی طالب علیه السالم و حکمت 
و عقالنیــت بی نظیرش تــراوش کرده و بر 
گفتار و رفتار دختــرش زینب کبری علیها 

السالم جاری شده است.

چــرا به حضــرت زینب ســالم اهلل 
علیهاعقیله بنی هاشم می گویند؟

در عرب معمول اســت که هنگامی که می 
خواهند به کســی احترام بگذارند نام اصلی 
او را نمی برند بلکه او را به کنیه یا لقب صدا 
می زنند که برخاسته از اوصاف ذاتي اوست؛ 
در این بین زینب کبري ســالم اهلل علیها به 
خاطر برخورداري از اوصــاف عالیه و زکیه 

ملقــب به القاب زیادي شــده به طوري که 
بیش از شصت لقب به آن حضرت در کتب 
معتبره آمده اســت که لفظ عقیله از جمله 
مهم ترین آن به شمار می آید و ملقب شدن 
آن حضرت به این لقب به قبل از حادثه کربال 

در سال ۶1 هجري قمري بر می گردد.

گفتنی است به زن خردمندی که مسائل را 
بــا صبر و خرد حل و فصل کند و در کارش 
دوراندیشی و آینده نگری داشته باشد عقیله 

اطالق می شود.

حال یکی از ویژگي های حضرت زینب سالم 
اهلل علیها که به او موقعیت ویژه مي بخشید 
عقل و تدبیرش در صبر و تحمل حوادثی بود 
که بعد از جدش رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
آله بــه او روي آورد، به نحوی که او در بین 
زنان قریش و بني هاشــم به خاطر درایت و 
تدبیر و حلــم و بردباریش ملقب به عاقله و 

عقیله و عقیلۀ النساء شده بود.

عالمۀ قزویني در بیــان عقیله بودن زینب 
ســالم اهلل علیها اینچنین مي نویسد: عقل و 
درایتي که زینب سالم اهلل علیها داشت حادثه 
کربال را رهبري و از فرزندان امام حسین علیه 
السالك چنان آبرومندانه سرپرستي نمود و 
جان امام زین العابدین علیه الّسالم را از مرگ 
حتمي نجــات داد و کاخ یزید را به لرزه در 
آورد ونهضت حســیني را تا به امروز زنده و 

پاینده نمود.،

هم چنین »عقیله« بــه معنای برگزیده هر 
چیزی است، که منبعث از خردگرایی و علم 
محوری اســت؛ لذا حضرت زینب سالم اهلل 
علیها در بنی هاشم به »عقیله« یعنی بانوی 
خردمند معروف بود؛ به نحوی که ابن عباس 
صحابی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلّم، از 
وی با عبارت » حدثتني عقیلتنا زینب؛ بانوی 
خردمند ما زینب ســالم اهلل علیها برای ما 

روایت کرد« یاد می کند.

از ســوی دیگر ریشــه اصلی معنای عقیله، 
همان منع و باز داشــتن از کارهای ناهنجار 
است که از خرد سرچشــمه می گیرد.، لذا 
»عقیله « به زنی گفته می شــود که دارای 
ِعفت و حجاب و پاکدامنی است، که حضرت 
زینب سالم اهلل علیها نمونه کامل آن به شمار 
مــی رود؛ چرا که آن حضرت در میان مردم 
و در کاخ ابن زیــاد و یزید در هاله ای از حیا 
و عفاف، به پاسداری از حریم اهل بیت علیه 
الســالم و خانواده امام حسین علیه السالم 

پرداخت.

علم حضرت زینب سالم اهلل علیها

یکی از وظایف مهّم امامت و والیت، پاسداری 
از قرآن و خزائن علوم پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله و ســلم و انتقال صحیح آن به علماء و 
دانشمندان و تبیین اختالفاتی است که در 

میان اّمت اسالمی پدید می آید. 

لذا امام علی علیه الســالم بنابر کالم نورانی 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ســلم که 
فرمود:»انَــا داُر الِْحْکَمِۀ َو َعلِیٌّ بابُه؛من خانه 
دانشم و علی در آن خانه است«. دروازه شهر 
علم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است.

مسلّم اســت که هر کس بخواهد وارد خانه 
ای شود باید از در وارد گردد، همان گونه که 
خداوند در قرآن مجید دستور داده است: »َو 
أْتُوا الُْبُیوَت ِمْن أَبْوابِه ؛ از درِ خانه ها وارد شوید 
«. بنابراین، باید از علی علیه السالم آغاز کرد، 

و کلید این گنجینه را از او طلب کرد.

و اینگونه بود که امام علی علیه الســالم بعد 
از رحلت پیامبر عالی قدر اســالم صلی اهلل 
علیه و آله و سلم، شاگردان بزرگی چون امام 
حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم، 
حضرت زینب ســالم اهلل علیها ، ابن عّباس 
و ابن مســعود و مانند آن ها تربیت کرد، تا 
پاســخگوی تهاجمات فرهنگی و اشکاالت 
اعتقادی دانشمندان کشــورهای فتح شده 

باشند، و نیازهای فقهی و حقوقی حقوقدانان 
را برآورند، و اصول اعتقادی و مسائل فقهی و 
دیگر مسائل فرهنگی اسالم را به بهترین وجه 

به ملل تازه مسلمان تعلیم دهند.

اهمیت این مســأله از آن جهت اســت که 
محّبت اولیای خداوند نســبت به افراد، یک 
محّبت ســاده نیســت و حتمــاً از عواملی 
سرچشمه می گیرد که مهم ترین آنها علم و 
ایمان و تقواست، بی شک عالقه فوق العاده 
علی علیه الســالم به دخترش زینب کبری 
ســالم اهلل علیها دلیلی اســت بر وجود این 

امتیازات بزرگ در این بانوی بزرگ اسالم.

لــذا امیرمؤمنان علیه الســالم بــا آن مقام 
عظیمی کــه در علوم و دانش داشــت که 
دوست و دشمن همه به آن معترفند و باب 
مدینه علم پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه وآله 
بود علوم الهی را به حضرت زینب سالم اهلل 

علیها انتقال داد.

هــم چنین باید اذعان کــرد حضرت زینب 
ســالم اهلل علیها تربیت شــده مکتب پنج 
معصوم است و کالم و کردار آنها در او متجلّی 
گردیده است؛ ایشان دانش آموخته مکتبی 
اســت کــه در آن از تعالیــم پیامبر گرامی 
اســالم صلی اهلل علیه و آلــه، حضرت علی 
علیه الســالم، حضرت زهرا سالم اهلل علیها، 
امام حسن و امام حسین علیهم السالم بهره 
وافر برده شده است و این یادگیری طی سال 

های طوالنی انجام شده است.

بیان ســخنان و خطبه های عالمانه و همراه 
با اســتدالل به آیات قرآن کریم، در کربال، 
بازار کوفه، و مجلس عبیــداهلل زیاد، و دربار 
»یزید« از ســوی زینب علیهاالسالم هر یک 
شــاهد گویایی بر توانایی علمی و دانش آن 

بزرگوار است.

اضافه بر این، زینب سالم اهلل علیها مقام بیان 
روایت و حدیــث را، که از ویژگی  های افراد 
آگاه و بلند مرتبه است، دارا بوده، و گواه دیگر 

مقام علمی اوست. 

اینچنین اســن که حضرت زیــن  العابدین 
علیه الســالم، به هنگامی که حضرت زینب 
سالم اهلل علیها، خطبه پرمحتوا و آتشینی را 
در »بازار کوفه« ایــراد نمود، در مورد تایید 

مقام علمی آن حضرت فرمود:»اَنِت بحمداهلل 
عالمۀ بال معلمۀ، فهمۀ غیر مفهمه؛شکر خدا 
که دانشمندی هستی بدون این که از کسي 
تعلیم ببینی و فهیم هســتی بدون این که 

کسی آن را به تو یاد بدهد«

آری، زینب علیهاالســالم مانند افراد عادی، 
کالس و مکتــب اصطالحــی را ندیده، و از 
استاد و آموزگاری که افراد معمولی جامعه را 
به تعلیم و تربیت وا می  دارند استفاده نکرده 
است، بلکه چند سال اوائل کودکی خود را در 
کنار »معلم بزرگ بشریت« حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله و مادر دانشمند و بزرگوار 
خود می زیسته اســت و ده ها سال با پدر و 
برادران واالمقام خود زندگی کرده و با قرآن 
و معارف دین، انس و الفت داشــته است و 
در عین حال جنگ ها، درگیری ها و حوادث 
تلخ و شــیرین زمان پدر و بــرادران خود را 
از نزدیک می نگریســته است، و به هر حال، 
تمام عمر خویش را در معاشرت و همراهی 
با بزرگترین دانشمندان جهان بشریت سپری 
نموده اســت، و فهم دانایی، علم و توانایی، و 
شــیوه خطابه و سخنرانی را از آنان آموخته 

است.

زینب سالم اهلل علیها؛ بانوى حیا، پاسدار 
عفت و پاکدامنی

حیــاورزی و اهتمام به حجــاب و عفت به 
عنوان یکی از مســلّمات ، و ضروریّات دین 
اســالم،  ریشــه در اعماق عواطف و عقل و 

شعور انسانی دارد .

در تبیین این مهم باید گفت حیاء به معنای 
شرم داشتن و و آَزرم و خجالت است که در 
مقابل آن »وقاحت« و بی شرمی قرار دارد. و 
منظور از آن خودداری از انجام دادن کار های 
زشت به سبب ترس از سرزنش شدن است.

لذا بّر و نیکی را به صفت حمیده عّفت تعبیر 
کرده اند که حد وسط بین خمودی شهوت و 
فجور است؛ از این رو به انسان بدکار »فاجر« 

گویند، زیرا پرده حیا و پاکی را می درد.

ایــن نقیصه از آن جهت اســت که مواجهه 
منفعالنه در مواجهه با مصائب و مشــکالت، 
یک نوع رخوت و سستی بر اعصاب مستولی 
می کند و از مفاهیم انسانی جز هوی نفس، 

چیزی در برابر دیدگان بی فروغ عقل انسان 
مجّسم نمی گردد؛ و آن چنان سرپوش روی 
ادراك و نیــروی خرد گذارده می شــود که 
مفاهیمی مقــّدس هم چون عّفت و حیا، به 

دست فراموشی سپرده می شود.

با این تفاسیر حیاورزی، ثمره شجره معرفت 
و عقل و خرد اســت و مانع انسان از ارتکاب 
زشتي ها و گناهان است، زیرا انسان به هنگام 
مواجهه با گناه و معصیت از خداوند خویش 
شرم می کند و به سراغ گناه نمی رود بلکه 
بر مبنای حیای معقول از گناه و زشــتي ها 

بیزاری می جوید.

بنابراین الزام به حجاب و پاکدامنی ، از جمله 
قوانین متعالــی در صیانــت از ارزش های 
عقالنی جامعه در گسترش خیر و نیکی است 
که در راستای جلوگیری از گسترش فساد در 

جوامع بشری به منصۀ ظهور می رسد.

زینب کبری سالم اهلل علیها در خانه وحی و 
والیت،و در آغوش نبوت، مهد امامت و والیت 
و مرکز نزول وحی الهی نشو و نما نمود و در 
آغوش پرمهر مادر، عفت و حیا را فرا گرفت.

حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلّل علیها در آن 
مّدت کوتاه، دخترش زینب سالم اهلل علیها 
را از نظر رشــد فکری، اخالقی، فرهنگی و 
معنوی تربیت کرد و حیا و عفت را به انحای 
مختلف هم چون رفتار شناسی فاطمه زهرا 
ســالم اهلل علیها در برابر فرد نابینا، عماًل به 
او آموخــت ، و این چنین درس های حیا را 

زینب سالم اهلل علیها به خوبی فرا گرفت.

آری زینب سالم اهلل علیها تربیت شده پدری 
اســت کــه در اوج شــجاعت و قهرمانی، از 
باالترین حد حیا برخوردار است. و اوج حیای 
آن مــادر پاکدامن و این پدر دالور را هنگام 
خواستگاری علی علیه السالم از زهرا سالم 
اهلل علیها می توان مشــاهده کرد که فاطمه 
علیها السالم جز سکوت محض هیچ نگفت و 

صورت برنگرداند.،

لــذا در واقعۀ کربال هنگامی که ســپاه ابن 
سعد به خیمه ها یورش بردند، زینب علیها 
الســالم فریاد زد: عمر سعد! اگر مقصودتان 
اسباب و زیورآالت است، خودمان  می دهیم، 
به سپاهت بگو شــتاب نکنند. مگذار دست 
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نامحرمان به سوی خانواده پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله دراز شود.

زینب خود لباس مندرس پوشیده بود به زنان 
فرمان داد هر چه وسایل و زیورآالت داشتند 
در گوشــه ای جمع کنند، گوشواره ها را از 
گوش هایشــان درآورند، حتی فاطمه دختر 
امام حســین علیه السالم که نوعروس بود و 
دوست داشــت گوشواره هایش را که یادگار 
پدر مظلومش بود نگه دارد، عمه اش زینب 
از ترس آنکه مبادا دست نامحرمی به سویش 
دراز شــود، اجازه نداد. زنــان و کودکان در 
گوشه ای جمع شدند، آنگاه زینب فریاد زد: 
هر کس می خواهد اسباب و وسایل دختران 
علی علیه السالم و فاطمه علیها السالم را به 
یغما ببرد بیاید. عده ای از سپاه آمدند و هر 

چه بود را به غارت بردند.

و یــا در تاریخ می خوانیم: وقتی کاروان حیا 
وارد کوفه شــد، مردم در حالی که خاندان 
رسالت را به سوی عبیداهلل بن زیاد می بردند، 
اسیران را تماشــا می کردند. در این لحظه 
صدای بانوی حیا بلند شد:»یا اهل الکوفۀ، اما 
تستحیون من اهلل ورسوله ان تنظروا الی حرم 
النبی صلــی اهلل علیه و آله ؛ ای مردم کوفه! 
از خدا و فرســتاده او شرم نمی کنید که به 

خانواده پیامبر چشم دوخته اید«.

بی شک مجلس یزید؛ اوج بروز حیای حضرت 
زینب علیهاالســالم به شــمار می آید؛ زیرا 
یزید، هنگامی که بزرگان اهل شام و سفرای 
خارجی را دعوت کرده بود. آنگاه دستور داد 
که اســیران را وارد کنند. لذا اهل مجلس به 
دختران و دودمــان پیامبر نگاه می کردند، 
که تا دیروز در پِس پرده عّزت و احترام قرار 
داشتند و بیگانه ای رخسار آنان را ندیده بود.

اینجــا بود کــه زینب دختر علــی بن ابی 
طالب علیه السالم برخاست و خطبه ای غّرا 
لَقاءِ!  خواند و فرمــود:»...أَ ِمَن الَْعْدِل یَابَْن الطُّ
تَْخِدیُرَك َحرائَِرَك َوإِمائََک، َوَســْوُقَک بَناِت 
ُ َعلَْیِه َوآلِِه َوَسلَّم َسبایا،  ِ َصلَّی اهللَّ َرُســوِل اهللَّ
، تَْحُدو  ، َوأَبَْدیَْت ُوُجوَهُهنَّ َقْد َهَتْکَت ُسُتوَرُهنَّ
بِِهنَّ اأْلَعداُء ِمْن بَلٍد الی بَلٍد، یَْسَتْشِرُفُهنَّ أَْهُل 
ُح ُوُجوَهُهنَّ الَْقِریُب  الَْمناِهِل َوالَْمناقِِل، َویََتَصفَّ
یُف، لَْیَس َمَعُهنَّ ِمْن  ــرِ نِيُّ َوالشَّ َوالَْبِعیُد، َوالدَّ
؛ ای پسر  ، َوال ِمْن ُحماتِِهنَّ َحِميٌّ رِجالِِهنَّ َولِيُّ

کّفار آزاد شده! آیا این از عدالت است که تو 
زنان و کنیزان خود را پشت پرده ها بنشانی، 
ولی دختران رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
را اســیر کرده و به این و آن سو بکشانی و 
در حالــی که پرده حرمت آنــان را دریده و 
چهره های آنان را در معرض دید مردم قرار 
داده ای، آنها را توسط دشمنان در شهرهای 
مختلف بگردانی، تا مردم هر کوی و برزن به 
تماشــای آنان بنشینند وافراد دور و نزدیک 
و پســت و شــریف به چهره هایشان چشم 
بدوزند، با آنکه همراه آنان مردان و حمایت 

گرانشان نبودند«

بانوى عقل و صبر

بر خالف آنچه امروزه مرسوم شده، که مردم 
با کمترین مشــکل، صبر و تحمل خود را از 
دست می دهند اســالم تأکید می کند که 
مسلمان عاقل باید اهل صبر باشد، و هر چه 
قدرت تحمل بیشتر باشــد، عقل او بیشتر 

خواهد بود.

در این زمینه امیرمؤمنان علی علیه السالم 
می فرماید: »الِْحلُْم نوٌر ُجْوَهُرُه الَْعْقُل ؛ حلم 
و بردباری نوری اســت که جوهره آن عقل 
است«. و در تعبیر دیگری می فرماید: »بُِوُفوِر 
الَْعْقِل یََتَوفَُّر الِْحلُْم؛ با افزایش عقل بر میزان 

حلم و بردباری نیز افزوده می شود«.،

و نیز در حدیثی از همان بزرگوار می خوانیم: 
َُّه ثََمَرُۀ الِْعلِْم؛ بر تو باد به  »َعلَْیــَک بِالِْحلِْم َفان
حلم و بردباری که میوه درخت علم است«.،

به تعبیر علمای اخالق، صبر آن اســت 
که فرق نکند، میان حال نعمت و 

محنت و سکون نفس در بالء و 
بال را به همت توان کشید، 

باید اگر بالی کونین بر 
تــو گمارند در آن آه 
نکنی و اگر محنت 
عالَمین بر تو فرود 
کوی  به جز  آید، 
و  نجوئی  صبــر 
در بــال در آمدن 
همچنان باشــی 
کــه از بال بیرون 

آمدن.

به تعبیر شاعر:

صبر باید مرد را در هر چه هست

تا تواند بر در شادی نشست

گوشمال نفس تو صبر است و بس

جوهر عقل است صبر ای بوالهوس 

امام صادق علیه السالم در بیان نسبت عقل 
و صبر چنیــن می فرمایند: »بال و گرفتاری 
زینت مؤمن و کرامت و عزت برای کســی 
اســت که صاحب عقل و تدبر اســت، زیرا 
در مباشــرت و مصاحبت با بال و صبر بر آن 
اســتقامت در برابر آن، ایمان از ناخالص ها 
و تیرگي ها پاك گشــته و نسبت انسان با 
ایمانش تصحیح می گردد و شــخص مؤمن 

تر می گردد.

حال نگاهی به وجه عقالنی ســیره حضرت 
زینب سالم اهلل علیها و بررسی صفات ویژه 
ایشان، نشان می دهد آن حضرت به راستی 

اسطوره صبر و عقل به شمار می آید.

به گواهی تاریخ، زینب در واقـعه عـاشورا از 
نـهایت حلم برخوردار بود و به سفارش امـام 
حـــسین علیه السالم که فرمود:» یا أخّیۀ، 
إتّقی اهللَ و تَعّزی بَعزاءِ اهللِ و اعلمی أّن أهـَل 

األرض یـــموتوَن و أهَل الّسماِء 
کّل  أّن  و  الیَبقــوَن 

شــیءٍ هالٌک 
إال 

وجُه اهللِ الذی َخلَق االرَض بقدَرتِه.... خواهرم، 
صبر داشــته باش و بدان کــه اهل زمین و 
آســمان همه می میرند. همه موجودات از 
بـین رفـتنی اند، جز خدای کریم که زمین 
را به قدرتش آفریــد« به خوبی جامۀ عمل 

پوشانید.

به عنــوان نمونه حضرت زینب ســالم اهلل 
علیها در لحظه وداع جانســوز قافله اسیران 
با بدن های پاره پاره شهیدان ، در حالی که 
مشاهده آن صحنه های دلخراش با آن بدن 
های پاره پاره و پایمال سّم اسبان که عمدتاً 
قابل شناسایی نبودند، می توانست هر بیننده 
ای را از پای درآورد، ولی طمأنینه و آرامشی 
در زینب کبری علیها السالم، این یادگار صبر 
و شکوه علی علیه السالم ظهور کرد و صالبت 
و استحکامی در کلمات دلنشین او موج می 
زد، تا حدی که فضای سنگین را شکست و 
آن را بــرای آل رســول صلی اهلل علیه و آله 

قابل تحمل کرد.

زینب که می دانست دشمن در انتظار است 
تا با دیدن کوچک ترین نشــانه ای از ضعف 
وپشیمانی درخاندان پیامبر، قهقهه مستانه 
سر دهد، با دیدن پیکر به خون آغشته برادر، 
رو به آسمان کرد و گفت: »أَللَُّهمَّ تََقبَّْل هذا 
الُْقْرباَن ؛ خدایا این قربانی را قبول 
فرما!«. این جمله چون 
سر  بر  پتکی 
دشمن 

فرود آمد و کوس رســوایی آنهــا را به صدا 
درآورد.

و یــا کالم محکم حضرت زینب ســالم اهلل 
علیها در پاســخ به ابن زیاد، آن مرد سّفاك 
بی رحم و خطرناك، که فرمود:»ما َرأَیُْت إاِّل 
َجمیاًل؛ جز خوبی و زیبایی در کربال ندیدم«.  
همه و همه نشــانی دیگری از حیات عقلی 

عقیله بنی هاشم است.

حضرت زینب سالم اهلل علیها و مدیریت 
بحران

در زندگی اجتماعی، بحران هایی پیش می 
آید که افراد را وادار می کند، برای رسیدن به 
وضع بهتر، مبارزه دامنه داری کنند در واقع 
اینجاســت که کفایت و استعداد و مدیریت 

افراد در مدیریت بحران آشکار می شود.

در این بین حضرت زینب پس از شــهادت 
امام حســین علیه الســالم رهبری کاروان 
اسیران را به همراه امام سجاد علیه السالم به 
عهده گرفت، و همه جا از جان آن حضرت و 
زنان و کودکان مراقبت می کرد و گاه خود را 
سپر بالی آنها قرار می داد و در کوفه و شام 
با افشــاگری هایش ظالمان را رسوا ساخت، 
بذر انقالب را در همه جا پاشید و پیام خونین 

کربال را به گوش مردم رساند.

از جملــه مهم ترین مصادیــق مدیریت آن 
حضرت در مقابله با چالش های پس از واقعۀ 
عاشورا، خطبه های افشاگرانۀ زینب کبری 
علیهما السالم است که اوضاع شام را به کلّی 
دگرگون کرد و از همان جا بذرِ انقالب بر ضدِّ 
بنی امّیه پاشیده شد؛ و در نتیجه همین 
خطبه هــا، بنی امّیه در تمام جهان 
اسالم رسوا گشت و خطری که 
از سوی آنان اسالم و قرآن را 
تهدید می کــرد، به برکت 
خــون های شــهیدان و 
خطابه های پیام آوراِن 

عاشورا، دفع شد.

مســأله  این  اهمیت 
از آن جهــت اســت 
سالم  زینب  حضرت 
اهلل علیها داغ شــش 
برادر و دو فرزند و ده 

ها نفر از بستگان و اصحاب باوفای پدرش را 
دید و خود نیز در اسارت بود، لذا باید چنان 
پریشان و افسرده حال و ناتوان باشد که حتی 
سخن گفتن عادی خویش را فراموش کند. 
اّما هنگامی که می بینیم همچون شیری می 
غّرد و همچون طوفانی سهمگین می خروشد 
و ســیلی از مالمت و ســرزنش را به سوی 
قاتالن امام حسین علیه السالم و مردم کوفه 
و شام سرازیر می ســازد و قلوب و عواطف 
را تســخیر می کند و بــذر انقالب را بر ضّد 
حکومت جائر بنی امّیه در ســرزمین دل ها 
می پاشــد؛ بر او آفرین و هزاران آفرین می 
گوییم و می دانیم که او زاده علی علیه السالم 
شیر خدا و فاطمه علیها السالم بانوی بزرگ 

و شجاع اسالم است.

به راستی انسان نمی داند در برابر این همه 
شجاعت و عقالنیت چه بگوید، جز اینکه در 
برابــر عظمت این بانوی بــزرگ، این دختر 
علی بن ابی طالب علیه السالم زانو به زمین 
بزند و اعتراف کند که الفاظ و جمله ها قادر 
نیستند، عظمت مدیریت آن حضرت در آن 
شرائط مخصوص و در برابر مردان سّفاك و 
بی رحمی همچــون ابن زیاد و یزید را بیان 
کند، جز اینکــه بگوید به حقیقت تو دختر 

امیرمؤمنان علیه السالم و خواهر حسینی!

سخن آخر:) بانوان حضرت زینب سالم 
اهلل علیها را الگوى خود قرار دهند(

در خاتمه باید تأکیــد نمود مطالعه حاالت 
بزرگان، مخصوصاً انبیا و اولیای الهی که بر اثر 
مبانی معرفتی هم چون عقالنیت به مقامات 
عالی روحانی نایل گشتند، می تواند از جمله 
انگیــزه های مؤثر در الگو پذیری قرار گیرد، 

چرا که آنها در همه چیز الگو و اسوه اند.

در این بین اگر زنان می خواهند جایگاه ویژه 
خــود را در محیط خانــه و اجتماع بیابند و 
ملعبه دســت هوسرانان شــهوت پرست و 
بازیچه غرب گرایان کثیف قرار نگیرند، باید 
زندگی سراســرافتخار حضرت زینب علیها 
الســالم را الگــوی خود قرار دهنــد که راه 

سعادت همین است و بس.
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1پرونده ویژه

مالحظات راهبردی ارتقای بصیرت
 از منظر معظم له 

در عصری به ســر می بریم که بصیرت و 
بینائی در مواجهه با حوادث و پیشــامدها 
به علــت هجوم روز افــزون پروپاگاندای 
رســانه ای غرب و اعمال نظر قدرت های 
اســتکباری، در هاله ای از ابهام و تردید 
قرار گرفته اســت، لذا برخی افراد با پیدا 
شــدن حادثه ای در شک تردید فرو می 

روند و از حق کناره می گیرند.

این نارسایی فکر و عدم بصیرت و نابینایی 
، از اعمال نادرســت انســان و دشمنی و 
عصیان در برابر حق نشــأت می کیرد ك 
روح فــرد را تاریک، و چشــم بصیرت و 

گوش شنواي او را از کار می اندازد.

ایــن چالــش در حالی اســت کــه همۀ 
تالش و کوشــش انبیای الهــی و برنامه 
زندگی مردان بــزرگ، برای وصول مردم 
بــه بصیرت و آگاهی بوده اســت چرا که 
خداوند چشــم بصیرت آنها را روشــن و 
کانون دل آنان را مرکز تصمیم و اخالص 

برای حفظ مصالح مردم قرار داده است.

بنابراین بهره گیری از شاخصه ها و نشانه 
های مهــم و بنیادین بصیــرت می تواند 
مولفۀ مهم  و  دســتگیره مطمئن هدایت 
عبور از امواج متالطم شــهوات محسوب 
شــود، به نحوی که می توان مدعی شد 
انســان به مطمئــن ترین دســتگیره ها 
چنگ زده و از رشته های نجات به محکم 
ترین آنها متمّســک شده و در مقام یقین 
به آنجا رســیده که حقایق را همانند نور 

آفتاب می بیند.

بصیرت مفهوم 

»بصیرت « از ریشــه »بصــر« به معنای 
»نیروی چشــم« و »قــوه ادراك و علم« 

استعمال شده است.،

واژه »بصــر«، هم به معنــی عضو بینائی 
)چشــم( و هم بــه معنی قــوه بینائی به 
کار مــی رود.  چنانکه در قرآن کریم می 
خوانیم: فکشــفنا عنک غطاءك فبصرك 
الیوم حدید؛ ما پرده را از چشــم تو کنار 
زدیم، و امروز چشــمت تیزبین است«. و 
به همین مناسبت به قوه ادراك و بینائی 

درون نیز بصیرت اطالق شده است.

بعضی از ارباب لغت، معنی اصلی »بصر« 
را نــوری که به وســیله آن، موجودات را 
می توان مشــاهده کــرد، دانســته اند، 
معنای دیگــر آن را نیز علم و دانش ذکر 

کرده اند.

هم چنین واژ ۀ بصــر به معنی آگاهی بر 
چیزی اســت.، لذا »بصیرت « به درك و 
آگاهی درونی گفته می شــود، همچنانکه 
در آیات قرآن نیز ایــن واژه در این معنا 
به کار رفته است مانند: »قل هذه سبیلی 
ادعوا الی اهلل علی بصیرۀ؛ بگو این راه من 
اســت که به سوی خدا دعوت می کنم با 

آگاهی«.

گاهی واژه »بصیر« به افراد نابینا، اطالق 
می شود، ظاهرا این اســتعمال به خاطر 
آن اســت که افراد نابینــا غالبا از نیروی 
ادراك قــوی تری بهــره مندند، و فقدان 
حــس بینائی خــود را با قــوت تفکر و 
بصیرت، جبران مــی کنند؛ همانگونه که 
ما در فارســی نیز به افراد نابینا، روشندل 

می گوئیم.

لذا واژه »بصیرت« بالخصوص در »ادراك 
قلبی و علــم« به کار مــی رود، خواه از 
طریق مشــاهده حســی حاصل شود، یا 
از طریــق علم و عقل.در کتــب لغت نیز 
»بصیرت« به معنای اعتقاد قلبی اســت، 
البتــه بعضی آن را به معنــای ذکاوت و 

هوش تفسیر کرده اند.

و  پیوند امت  شناخت والیت در پرتو 
امامت

تاریخ بســیار بــه خاطــر دارد که گاهی 
یک ملــت در پرتــو رهبری یــک رهبر 
بزرگ و شایســته در صف اول در جهان 
قــرار گرفته، و گاه همــان ملت با همان 
نیروهای انســانی و منابع دیگر به خاطر 
رهبری ضعیف و ناالیق آن چنان ســقوط 
کرده که شاید کسی باور نکند این همان 

ملت پیشرو است.

به عنــوان نمونه اعــراب در برهه ای از 
زمان بــه علت فقدان رهبــری الیق، در 
جهل و بدبختی و فســاد و ذلت و نکبت 
و پراکندگــی و انحطاط غوطه ور بودند ، 
ولی با ظهور رهبــری الهی؛ یعنی پیامبر 
اکــرم صلی اهلل علیه و آله چنان راه ترقی 
و تکامل و عظمت را با ســرعت پیمودند 
که دنیایی را در شــگفتی فرو بردند، آری 
این اســت نقش رهبر در آن زمان و این 

زمان و هر زمان.

البتــه خداوند بــرای هر عصــر و زمانی 
رهبــری برای نجات و هدایت انســان ها 
قــرار داد، چرا که حکمــت او ایجاب می 
کند فرمان ســعادت بــدون ضامن اجرا 
نباشــد، و از این رهگذر فلســفه اعتقاد 
شــیعه به وجود یک امــام معصوم در هر 
عصر و زمان آشکار می شود، آن گونه که 
حضرت علی علیه الســالم فرمود: »اللهم 
بلی ال تخلو االرض من قائم هللَّ بحجۀ،اما 
ظاهرا مشــهورا و اما خائفــا مغمورا، لئال 
تبطــل حجج اهللَّ و بیناتــه؛ آری به خدا 
از  زمیــن هرگز  ســوگند صفحــه روی 
رهبری که با حجت الهی قیام کند خالی 
نشود، خواه ظاهر و آشکار باشد یا )بر اثر 

نداشــتن پیروان کافی( ترسان و پنهان، 
تا نشــانه های الهــی و دالئل فرمان او از 

میان نرود،

اما مهم این اســت که مردم رهبرشــان 
را بشناســند، و در دام رهبــران گمراه و 
فاســد و مفسد گرفتار نشوند که نجات از 

چنگالشان دشوار است.

از ایــن رو در هــر عصــر و زمانــی امام 
معصومــی وجــود دارد که برای کســب 
بصیــرت و آگاهی باید او را شــناخت، و 
رهبری او را پذیرا شد. البته اثبات امامت 
یکایک امامــان علیهم الســالم عالوه بر 
طریــق فوق از طریق نصــوص و روایاتی 
که از هر امام ســابق نسبت به امام الحق 
رســیده و همچنین از طریــق اعجاز آنها 

نیز محقق است.

حضرت علی علیه الســالم در خطبه ای 
با اشــاره به داســتان جنــگ »جمل« و 
حــوادث دردناك آن مــی فرماید:»اال و 
ان الشــیطان قد جمع حزبه، و استجلب 
خیلــه و رجله، و ان معــی لبصیرتی : ما 
لبســت علی نفسی، و ال لبس علی ؛، آگاه 
باشید! شیطان حزب خود را گرد آورده و 
سواره و پیاده های لشکرش را فراخوانده 
اســت، ولی من آگاهی و بصیرت خود را 
همراه دارم، نه حقیقت را بر خود مشتبه 
ســاخته ام و نــه دیگری بر من مشــتبه 

ساخته است«

تأمــل در کالم نورانــی آن حضرت آنجا 
که فرمود: »من آگاهی و بصیرت خود را 
همراه دارم، نه حقیقت را بر خود مشتبه 
ســاخته ام و نــه دیگری بر من مشــتبه 
ساخته اســت« ناظر بر این حقیقت است 
که سرچشــمه گمراهی هر کسی یکی از 
ســه چیز است: نخســت این که بصیرت 
و آگاهی کافی نســبت بــه کاری که می 
خواهد اقدام کند نداشته باشد و ناآگاهانه 
وارد معرکه ای شــود که بر خالف رضای 

خدا و فرمان حق است.

دیگر این که در عین آگاهی، هوا و هوس 
ها حجابی بــر دیده حقیقت بین، بیفکند 

و انســان را گرفتــار اشــتباه کند و چه 
بسیارند کســانی که از گناه بودن چیزی 
آگاهند ولی بر اثر وسوســه های نفس و 
انگیــزه های شــیطانی، مجوزهایی برای 
خویش درســت می کنند و گاه، آن گناه 
را به عنوان یک وظیفه واجب پنداشــته، 
به آن آلوده می شوند، و به گفته قرآن »و 
آنها  أنهم یحســنون صنعا؛  هم یحسبون 
که تالش هایشــان در زندگی دنیا گم )و 
نابود( شــده، با این حال، می پندارند کار 

نیک انجام می دهند«.

ســوم این که اجازه به شــیاطین انس و 
جــن بدهد که در او نفوذ کنند و حقیقت 
را مشتبه سازند. هیچ یک از این سه چیز 
در وجود مبارك آن حضرت راه نداشــت 
چرا کــه تمام درهای خطــا و انحراف را 
از درون و بــرون به روی وسوســه گران 
بسته بود و با هوشــیاری آمیخته با تقوا، 
حقیقــت را آن چنان که هســت در می 

یافت و در سایه آن به پیش می رفت.

و یا در زیارت نامه برخی از شهدای کربال 
پیروی  بصیرتنــد،  نمــاد کامل  که خود 
از امام زمــان ، به عنوان رمــز بصیرت، 
بیان شده اســت؛ در زیارت نامه حضرت 
اباالفضل علیه السالم این اسطورۀ بصیرت 
و والیتمداری آمده است: »...َوانََّک َمَضْیَت 
الِحیَن،  َعلی بَصیَرٍۀ ِمْن اْمِرَك، ُمْقَتِدیاً بِالصَّ
؛... و با بصیرت و آگاهی  َوُمتَِّبعاً لِلنَِّبّییــنَ
از عاقبت کارت، عمرت را ســپری کردی 
در حالی که بــه صالحان اقتدا کرده و از 

پیامبران پیروی نمودی«.

بی جهت نیست که عدم شناخت امام، در 
جامعه اســالمی، آنچنان زیانبار است که 
انسان را در سرحد دوران کفر و جاهلّیت 
قرار می دهد. لذا در روایتی آمده اســت: 
»مــن مــات وال یعرف امامه مــات میتۀ 
جاهلیۀ؛ کســی که بمیــرد و امام زمان 
خود را نشناســد مرگ جاهلّیت است«.، 
چرا کــه مهمترین رکــن امامت ، علم و 

حکمت است 

در ایــن زمینه امام رضا علیه الســالم در 
کالمــی نورانی فرمــود:» »الِْعلْــَم َحَیاُۀ 

الُْقُلوِب ِمــَن الَْجْهِل َو ِضَیــاُء اأْلَبَْصاِر ِمَن 
لَْمــۀ؛ همانا به ســبب علــم دل ها از  الظُّ
جهل نجات پیدا میکند و زنده می شــود 
و دیدها بصیر و روشن و بدن های ضعیف 
قوی می گردد« حدیث مذکور علم را هم 
مایه ي حیات قلب مي داند نور چشــم ها 

در فضاي تاریک«.

البتــه باید دانســت مســأله امامت تنها 
مســأله دیروز ما نیســت، مســأله امروز 
جهان اسالم و مســأله رهبری امت است 
که عامل بقاء و اســتمرار نبوت، و مسأله 

سرنوشت اسالم است.،

البته نخســت به ســراغ مســأله رهبری 
در کل جهان هســتی، و بعــد در جهان 
امامان معصوم  انسانیت، و سپس رهبری 
علیهم السالم و در نهایت مسأله حکومت 

و رهبری نایبان آنها باید رفت.

لذا در عصر غیبت ، مسئله رهبری متوقف 
نمی شود، بلکه برای این دوران نیز پیش 
بینی الزم در اسالم شده است و از طریق 
»والیت فقیــه«، رهبری، برای فقیهی که 
جامع الشــرایط و دارای علــم و تقوی و 
بینش سیاســی در ســطح عالی باشــد 
تثبیت شــده اســت و بر مبنای شناخت 
چنیــن رهبری، به روشــنی می توان به 

بصیرت و آگاهی دست یافت.

این مســأله مهم از آن جهت اســت که 
جانشــین امامان معصوم علیهم الســالم 
فقهای صالح و واجد شــرایط هســتند، 
بنابرایــن والیت فقیه همــان تداوم خط 
انبیا و اوصیای آنها اســت، و رهبری فقیه 
جامــع الشــرایط دلیل بر این اســت که 
جوامع اسالمی بدون سرپرست رها نشده 
اند بلکه باید با شناخت جایگاه ولی فقیه 
جامعه اســالمی و تبعیت از مقام والیت، 
به بصیــرت و آگاهی رهنمون شــد و از 

بحران ها و چالش ها عبور کرد .،

تجزیه و تحلیل مســائل در ســایۀ 
اندیشه ورزى

تفکر و اندیشه مبدأ علم و دانش و آگاهی 
به حقایق است؛ »فکر« در واقع به معنای 
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»تجزیه و تحلیل « مســائل مختلف برای 
راهیابی به عمق آنهاست، و طریقی است 

برای فهم بهتر و بیشتر.

حضرت علی علیه الســالم در این زمینه 
می فرماید: »لســان العاقــل وراء قلبه، و 
قلب األحمق وراء لسانه؛ زبان عاقل پشت 
قلــب او قرار گرفته و قلب احمق پشــت 
زبان او اســت.« یعنی خردمندان نخست 
می اندیشــند، سپس ســخن می گویند 
ولی سفیهان، نخست ســخن می گویند 
سپس پیرامون صحت و بطالن کالم خود 

اندیشه می کنند!!

لــذا چاالکی فکــر و اندیشــه، بصیرت و 
دقت در تحلیل وقایــع مختلف جامعه را 
به همراه دارد؛ چرا که بصیرت به معنای 
آگاهی هایی است که از طریق خرد برای 
انسان پیدا می شود. و شخص در پرتو آن 
وقایع و بحران های مختلف را با موفقیت 

پشت سر می گذارد.

اینگونه است که قرآن کریم مردم جاهلی 
را به ســبب تقلیــد از گذشــتگان مورد 
نکوهــش قــرار داده و از آنها می خواهد 
بــا بصیرت و اســتدالل حرکــت کنند و 
همچنیــن صریحاً از پیروی از آنچه را که 
بدان علم ندارند، نهی می کند:»َو ال تَْقُف 

ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم«.،

بنابرایــن فرد با بصیــرت هرگز نباید آن 
چنان ظاهر بین باشــد که تنها به قیافه 
های حق به جانــب نگاه کند و از اهداف 
اصلی بی خبر باشــد، بلکه مسلمان کسی 
است که نفاق و منافق را در هر زمان، در 
هر مکان، و در هر لباس و چهره بشناسد.

هم چنین مســلمان راستین کسی نیست 
که آنچنان سطحی باشد که فریب ظواهر 
رســانه های بیگانه و فضــای مجازی را 
بخورد، بلکــه باید با دّقــت در عوامل و 
دست هاي پشــت پرده به ماهّیت اصلی 
آنهــا پی ببــرد، و چهره باطنــی افراد و 
جریانات را در پشت چهره ظاهری ببیند.

بصیرت این نیســت که هــر ندایی از هر 
حلقومــی برخاســت، همین انــدازه که 

ظاهــراً حق به جانب باشــد، بپذیرد و به 
آن لبیک گوید؛ مســلمان کســی نیست 
که هر دســتی به سویش دراز شد، آن را 
بفشــارد و هر حرکتی را مشاهده کرد، با 
آن همگام شــود و پای هر پرچمی سینه 

زند و به سوی آن جذب گردد.

بلکه مســلمان باید هوشــیار، آگاه، واقع 
بیــن، آینده نگر و اهــل تجزیه و تحلیل 
در همه مسائل اجتماعی و سیاسی باشد؛ 
دیوها را در لباس فرشــته بشناسد؛ گرگ 
هــا را در لباس چوپان تشــخیص دهد و 
خــود را برای مبــارزه با این دشــمنان 

دوست نما آماده سازد.

برای تحقق این امور یــا باید عالم بود و 
تمــام جوانب را در نظر گرفت و مســائل 
مهــم را دقیقا تحلیل کرد و ریشــه های 
حوادث و نتایج آن را مورد بررســی قرار 
داد، کــه این مهم نیازمنــد تجربه کافی 
در مســائل مهم فردی و اجتماعی است، 
یعنی عالوه بر عقــل نظری، باید از عقل 
عملی بهــره گرفت تا با بصیرت و ذکاوت 
و عقــل و هوش، به نحو مســتقل بتوان 

مسائل را تحلیل نمود.

و یــا اینکه باید »مســتمع« خوبی برای 
دانشــمندان و متفکران و نظریه پردازان 
جامعۀ اســالمی بود ، و با حضور قلب به 
ســخنان آنها گوش فرا داد و حقایق را از 

طریق ارشاد و راهنمائی آنها فرا گرفت.

اینچنین است که با تفکر و اندیشه ورزی 
و بهره گیری از هوش و ذکاوت و تیزبینی، 
انســان در مواجهه با آثار و نشــانه ها و 
حوادث و قرائن، به مثابۀ سیاســتمداران 
کهنه کار و حرفه ای، در تجزیه و تحلیل 
اجتماعی و سیاسی موفق عمل  مســائل 

نماید.

عبرت آموزى؛ الزمۀ کسب بصیرت

شــک نیســت که این جهان دار عبرت 
اســت و تاریخ پیشــینیان مملو از درس 
انســان چشــم  های عبرت آموز. هرگاه 
بینا و گوش شــنوا داشته باشد می تواند 
سرنوشــت آینده خود را در آیینه تاریخ و 

حوادث عبرت آموز زمان خود ببیند.

ریشــه »عبرت « در اصل به معنای عبور 
از چیزی اســت و چون حــوادث عبرت 
انگیز انســان را از چیزی بــه چیز دیگر 
که همانند اســت عبور مــی دهد به آن 
عبرت می گویند، زیرا سرنوشت افراد در 
زندگی، غالبا شــبیه هم است و به تعبیر 
دیگــر: »تاریخ همواره تکرار می شــود!« 
و هر کســی مــی تواند بخــش هایی از 
سرنوشت خود را در آینه زندگی دیگران 

تماشا کند

منظــور از عبرت آموزی این اســت که 
انسان حادثه ای را که می بیند نخست به 
مقدماتی که آن را تشــکیل داده و آثاری 
که بــر آن مترتب می شــود توجه کند 
ســپس مشــابه آن را در زندگی خود در 
نظر بگیرد که ایــن مایه ابصار و بصیرت 
اســت و هنگامی که از آن قاعده ای کلی 
بــرای خــود و دیگران بســازد، این فهم 
واقعی حادثه اســت که به صورت علمی 
قابل قبول در روح و جان انسان جایگزین 

می شود.

امــام علــی علیــه الســالم در فــرازی 
فرمود:»رحــم اهلل امــرأ تفکــر فاعتبر، و 
اعتبر فأبصــر؛ رحمت خــدا بر آن کس 
باد که اندیشــه کند و عبرت گیرد و بینا 

شود!« .

به یقین، منظور امام علیه السالم تفکر در 
مسائلی است که سبب بیداری و هشیاری 
انسان ها است؛ لذا کسی که عبرت گیرد 
و پنــد بیاموزد، بینا می شــود و به جای 
ظواهر اشــیا و حوادث ، باطن آنها را می 
نگرد و به ریشــه ها و نتیجه ها فکر می 
کند و راه نجات را در ســایه این تفکر و 
عبرت و بینایــی پیدا می کند و به تعبیر 
دیگر: انسان با تفکر و اندیشه در حوادث 
امروز و دیروز، با یک سلسله حقایق آشنا 
می شــود و بــا منطبق ســاختن آنها بر 
اموری که در پیــش دارد، راه صحیح را 

پیدا می کند.

لذا فــراز قرآنی»فاعتبروا یآ أولي األبصار؛ 

پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشــم« 
حوادث  که  است؛کســانی  معنادار  بسیار 
را بــه خوبی مــی بینند، و با چشــم باز 
موشــکافی می کنند، و بــه عمق آن می 
رسند. در حقیقت »أولی األبصار« کسانی 
هســتند که آمادگــی گرفتن درس های 
عبرت را دارند؛ و از حوادث بهره برداری 

الزم را انجام می دهند.،

آری اگر انســان با چشم عبرت به اطراف 
خود بنگرد به حقایق این عالم آشــنا می 
شــود، ســپس به تحلیل آن حقایق می 
پردازد و اســباب و نتایج آن را درك می 
کند و کســی که به اســباب و نتایج آن 
حقایق آشــنا می گردد عالم می شــود؛ 
یعنی راه را به سوی مقصد پیدا می کند. 
در واقع پیوند ناگسســتنی میان چشــم 
عبرت داشــتن، تحلیل حــوادث کردن و 

عالم و آگاه شدن وجود دارد.

البته تحقق این مهم در گرو تقوا اســت 
به نحوی که از حــوادث تاریخی و آنچه 
با چشــم خود می بیند، عبــرت گیرد و 
از هشــدارها درس آمــوزد، گوش به امر 
و نهی الهی نهــد و دعوت حق را اجابت 
کند؛ اگر لغزشی پیدا کرد، راه توبه پیش 
گیــرد و همواره گام در جــای گام های 
رهبران الهی گــذارد، که در این صورت 
وقتی چشم می گشــاید حقایقی را به او 
در مسیر راه نشــان می دهند، به خوبی 

بیند. می 

ولی افسوس که هوای نفس و حب ذات، 
پرده ای در برابر چشــمان او می کشد و 
مانع گوش او از شــنیدن پیام های تاریخ 
می شــود و عجب این که این درس ها را 
بــه دیگران می دهد ولی خود در عمل از 

آنها بی بهره است.

در حقیقت بســیارند کسانی که باید همه 
بیازمایند، و  حوادث دردناك را خودشان 
طعم تلخ شکســتها را شــخصا بچشند، و 
هرگز از وضع دیگران عبرت نمی گیرند.

حال آنکه باید از گذشتگان عبرت گرفت؛ 
از آثــار فرعونها و نمرودهــا و قیصرها و 

کســری ها که یک روز بــا قدرت عجیب 
حکومــت می کردند و امروز جز مشــتی 
خــاك از آنها باقی نمانــده، در هر طرف 
نمایان اســت. کاخهای ویران شده آنها، 
به  تاجهای  قبرستانهای خاموش، تخت و 
تاراج رفته، هر کدام به زبان بی زبانی به 
نسل موجود و نسلهای آینده درس عبرت 

می دهد.

بســیاری از افرادی کــه در کربال حاضر 
شدند و در لشــکر عمرسعد قرار گرفتند، 
و با حســین بن علی )علیه السالم( و امام 
وقت خود جنگیدند، به خاطر گرفتن پول 
و مقام ناچیز به این کار اقدام کردند، آنها 

دین خود را فروختند.

در انقالب اسالمی نیز که به رهبری امام 
فقید، خمینی کبیر به وقوع پیوســت چه 
بســیار افراد به ظاهر متدین که سالیان 
سال در نظام اسالمی خدمت کرده بودند 
در راســتای حب مقام و ریاســت طلبی 
فتنه ها آفریدند، و علیه اســالم و والیت، 

گردن کشی کردند! 

کاش فتنــه گــران دیــن خــود را می 
فروختند و دنیای خود را آباد می کردند، 
لیکن دین خود را بــر باد دادند و دنیای 
دیگــران را آبــاد کردند که ایــن نهایت 

است! بدبختی 

آری، و این تاریخ است که تکرار می شود 
و حــوادث صحرای کربال مکرر به نمایش 
در مــی آید، ولی با بازیگرانی دیگر و این 
ما هستیم که باید از تاریخ عبرت بگیریم.

سخن آخر:)دشــمن شناسی؛ مولفۀ 
اساسی در بصیرت افزایی(

در خاتمه باید مهم ترین مسائل سرنوشت 
ســاز انسان یعنی دشــمن شناسی اشاره 
کرد؛ زیرا در راهی که انســان به ســوی 
پیروزی ها می رود همیشــه پرتگاه ها و 
بیراهــه هایی وجود دارد کــه اگر آنها را 
به خوبی نبیند و نشناســد و پرهیز نکند 
چنان سقوط می کند که اثری از او باقی 
نمــی مانَد. در این راه مهم ترین مســأله 
شناخت حق و باطل، شناخت نیک و بد، 

شناخت دوست و دشمن ، شناخت مفید 
و زیان بخش و شناخت عوامل سعادت یا 
بدبختی اســت. اگر به راستی انسان این 
حقایق را بشناسد رسیدن به مقصد برای 

او آسان است.

مشــاهده چهره حق و باطــل و تفکیک 
میان دوست و دشــمن از طریق بصیرت 
امکان پذیر است. مشکل این است که در 
بســیاری از این گونه موارد انسان گرفتار 
اشتباه می شود، باطل را به جای حق می 
پندارد و دشــمن را به جای دوست برمی 

گزیند و بیراهه را به جای شاهراه.

برای بــرون رفت از این چالش نورانّیت و 
روشن بینی حاصل ازیاد خدا دل را بیدار 
می کند، روح را صفا می بخشــد و چشم 
بصیرت را بینا می سازد و در پرتوی آن، 
انســان، حق را حق می بینــد و باطل را 
باطل و قادر به تشخیص دوست و دشمن 

سعادت خود می شود.

در این میان ضرورت شــناخت آمریکای 
متکّبــر به عنوان محور شــرارت و بزرگ 
ترین دشمن جوامع بشری ضروری است

به راستی اگر تمام مردم جهان در سراسر 
کــره زمین بــه این دســتورالعمل عمل 
کنند و با بصیرت دشــمن واقعی خود را 
بشناسند و علیه او قیام کنند؛ بدون شک 
بهشــت را در همین دنیا شاهد خواهیم 
بود. چرا که تمــام بدبختی ها، زورگویی 
ها، اســتعمارگري ها، تجــاوز به حقوق 
دیگــران، پایمال کردن حق طبقه ضعیف 
جوامع، به خاطر آن است که آمریکا، که 
به حق شــیطان بزرگ اســت، دنیا را به 
آتش کشــیده، فقط به فکــر منافع خود 
است، و برای رســیدن به آن مرتکب هر 

جنایتی می شود.

حــال هنگامی که عمل بــه یک فضیلت 
مهم به نام بصیرت در دشــمن شناســی 
این آثار گســترده را در ســطح جهان از 
خــود به جــای بگذارد، بی شــک پیاده 
کردن تمام دســتورالعمل های راهبردی 

اسالم، دنیا را متحّول می کند.
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2پرونده ویژه

پیامدهای اجتماعی تورم 
از منظر معظم له 

بی شــک اجتماع ســالم در گرو سالمت 
اقتصاد تحقق می یابد؛ لذا مســائل مربوط 
به »معامالت و مبــادالت مالی« زیر بنای 

قوانین اسالمی را تشکیل می دهد.

در این بین بعد از مســاله اعتقاد به توحید 
و ایدئولوژی صحیح، یک اقتصاد ســالم از 
اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت، چرا که 
شــاخ و برگ های مســائل اقتصادی را با 
اخالق آمیخته است و اگر همه این موارد به 
درستی رعایت شود، بالندگی و رشد جامعه 

رقم خواهد خورد.

از سوی دیگر اجتماعی که با فقر اقتصادی، 
یا یک سیســتم ناسالم، دســت به گریبان 
است، هر گونه توانائی و مهارت را از دست 
می دهد، و گرفتار نارســائي های مرگباری 
در همه زمینه ها شــدهو اســاس جامعه 

متزلزل می شود.

به هر حال چه چیزی از این بدیهی تر که در 
سراســر زندگی خود با هزاران مساله روبرو 
هســتیم که هر کدام به نحوی با مســائل 
اقتصادی پیوند دارد بلکه جایگاه بی بدیل 
اقتصاد، در حیات و مرگ یک جامعه انکار 
ناپذیر است؛ البته اهمیت مسائل اقتصادی 
تنها از این نظر نیســت که تأمین آزادی و 
اســتقالل و حیات مادی امت ها، بدون آن 
امکان ندارد، بلکه از این نظر است که پیوند 

نزدیکی با مسائل زیربنائی جامعه دارد.

در واقع جریان یک اقتصاد ســالم در پیکر 
اجتماع همچــون جریان خون ســالم در 
کالبد یک انسان است؛ اگرچه ممکن است 
نقش بارز اقتصــاد، در پویایی یک جامعه 
نادیده گرفته شــود، لیکــن وقتی مجرای 
یکی از شــاهرگ های جامعــه هم چون 
قیمت گذاری کاالهــا با چالش مواجه می 
شود، عکس العمل شدید جامعه و تبعات و 

پیامدهای آن آشکار می شود. لذا ضرورت 
تبیین تبعات و پیامدهای اجتماعی مظالم 
اقتصادی هم چــون تــورم و گرانی انکار 

ناپذیر است.

تولید فقر عمومی؛ ارمغان تورم و گرانی

مسائل اجتماعی و حوادثی که در کشورها 
می گذرد همواره علت و معلول یکدیگرند؛ 
هنگامی که سیاســت گــذاری مرتبط با 
قیمت گذاری با ظلم بر مردم همراه شــود 
وصاحبان ثــروت به جمع مــال بپردازند؛ 
همین امر باعــث ویرانی منابع اقتصادی و 

فقر عمومی می شود.

در وضعیــت کنونی جامعه، شــاهد فقری 
هستیم که بر اکثریت جامعه سایه افکنده 
و عواملی همچون تــروم و گرانی در ایجاد 
آن تأثیر به سزایی داشته است. این پدیدۀ 
شــوم موجب شده است تا طبقه ای خاص 
بی حدو حصر از اموال عمومی جامعه بهره 
گیرد و پیوسته ثروتمندتر شوند و گروهی 
دیگر که اکثریت جامعه را شــکل می دهد 

بر خاك مذلّت و فقر بنشینند.

در تبیین این مدعا باید به سیاســت های 
نادرســت دولت در کاهش ارزش پول ملی 
اشاره کرد که موجب کاهش سرمایه مردم 

گردید.

از سوی دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی 
و سیاستهای انبساطی پولی دولت، صرفاً بر 
رکود اقتصادی و تورم افزود و کاهش قدرت 
خرید مردم را به همراه داشت؛ چرا که ثروت 
جامعــه بر باد رفت و اینچنین آحاد جامعه 
به قحطی و گرانی و فشــارهای اقتصادی و 

در نهایت فقر عمومی دچار شدند .

این مسأله در حالی است که معامالت باید 
با شرایط آســان انجام گیرد، از جمله آنکه 

میزان ســنجش قیمت باید عادالنه باشد؛ 
بدین نحو که هــم از تولید کننده حمایت 
شــود و هم از مصرف کننــده، زیرا هرگاه 
تنها جانب تولیدکننده در نظر گرفته شود 
و آنــان با منافع زیاد اجناس خود را عرضه 
کنند مصرف کننــدگان به فقر و بیچارگی 

می افتند.

حال آنکه شاهدیم در ســایۀ عدم نظارت 
دولت بــر تولید کنندگان داخلی، دســت 
فروشــندگان در قیمت ها باز شده است و 
آنان با ایجــاد جنگ روانی و احتکار و بازار 
سیاه و با هدف سودجویی و ستم به مردم، 
از فروش عادالنــه کاالها امتناع می کنند؛ 
لذا قیمت هایی عرضه می شــود که توده 

مردم توانایی خرید آن را ندارند.

تحکــم بی قاعده بر قیمت گذاری ها بدون 
توّجه به منافع مردم و قدرت خرید آنها، که 
بعضاً نقش مخرب دولت نیز در این بحران 
مشــاهده می شود  ســبب رانت خواری و 
افزایــش بی رویه ثروت و ســوء اســتفاده 
گروهی خاص شده اســت وفقر عمومی را 

برای جامعه به ارمغان داشته است .

تأســف آور تــر این اســت کــه برخی از 
تولیدکننــدگان داخلــی با هدف کســب 
درآمدهــای دالری، در دیگر کشــورها در 
جســتجوی بــازار مصرف بــرای کاالهای 
خویش هستند و اینچنین اجناس در داخل 
کشور با کمبود شدید مواجه می شود و در 
نهایت اجناس به صدها برابر قیمت فروخته 
می شــود، و از این راه صاحبان ســرمایه، 
کیسه خود را از جیب مردم پر می کنند. و 
ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن 

فقیران می گردد.

در این رویکرد ظالمانه هر فرد بدون در نظر 
گرفتن منافع عمومی، می کوشــد تا سود 

خود را از طریق گران فروشی افزایش دهد، 
لذا کســب درآمد از هر راهی مجاز شمرده 
شده و رعایت اصول انسانی و اخالقی عماًل 

در آن جایی ندارد. 

این نابســامانی های اقتصادی، به سرعت 
ثروت بی حساب اقلیت در کنار فقر اکثریت 
را دامن مــی زند و آثــار زیانبارش منافع 
عمومی و امنیــت اجتماعی را با مخاطرات 

متعدد مواجه می کند.،

رابطه شکاف طبقاتی و تورم

در بینش دینی برخالف نظام سرمایه داری، 
هدف از تولید، کسب حداکثر سود نیست، 
بلکــه منافع جامعه مورد توجه اســت، لذا 
هماهنگ ســازی عرضــه و تقاضا، حرکت 
در راستای نفی تورم ، رسیدن به استقالل 
اقتصــادی و خودکفایی مالــی، همچنین 
دســت یابی به عدالت اقتصــادی و توزیع 
عادالنــه درآمد و ثروت و برطرف شــدن 
فاصله طبقاتی، از اهداف و انگیزه های مهم 

و اساسی اقتصاد تولیدی است.

از این رهگذر ســود معامله باید به شکلی 
باشد که نه به تولید کنندگان و فروشندگان 
زیان برســد و نه برای مصــرف کنندگان.
حضــرت علی علیه الســالم در این زمینه 
فرمود: »ولیکن البیع بیعاً ســمحاً بموازین 
عدل وأسعار التُجحف بالفریقین من البایع و 
المبتاع ؛ باید معامالت آمیخته با بزرگواری 
باشــد، با موازین عادالنه و نرخ هایی که نه 
برای فروشنده مایه اجحاف است و نه برای 

خریدار«.،

این درست به عکس چیزی است که امروزه 
در جامعه معمول شده است و فروشندگان 
در باال بــردن قیمت ها تا آنجا که در توان 

دارند اصرار می کنند.

لذا یکــی از خطرناك تریــن پدیده های 
اجتماعی فاصله طبقاتی است؛ در این بین 
چگونگی قیمت گذاری تولیدات و درآمدها، 
در بــروز فاصلــه طبقاتی نقش مســتقیم 
دارد؛ زیرا توزیــع ناعادالنه ثروت و درآمد 
به ســرعت جامعه را بــه دو طبقه اقلیت و 
اکثریت تقسیم می کند؛ اقلیتی پردرآمد و 

مرّفه و اکثریتی کم درآمد و محروم.

بی تردید تورم افسار گسیخته در وضعیت 
کنونی جامعه، نشــان دهنــدۀ اختالفات 
طبقاتــی و پایمال شــدن ثروتها به خاطر 
به هم خوردن تعادل تقســیم سود و ثروت 
است، زیرا اصل تصاعدی رابطه »سرمایه« و 
»سود«، و نبودن هیچگونه کنترل و نظارت 
روی آن از ســوی دولت ؛ زمینه ساز فاصله 
طبقاتــی به زیان اکثریت کــم درآمد و به 

سود اقلیت ثروتمندان شد.

این بحران از انجا ناشــی می شــود که در 
وضعیت تورمی اصل این است که صاحبات 
ثروت فقط سود پول خود را دریابند و هیچ 
توّجهی به قدرت خرید مردم نداشته باشند.

لــذا ارائۀ کاال در جامعه صرفاً در راســتای 
»کسب درآمد بیشــتر«صورت می گیرد ، 
حتی اگر برخی از صاحبان صنایع دریابند 
با افزایش تولید و واردات، بازار به حّد اشباع 
رسیده و قیمت های سرسام آور در معرض 
سقوط قرار می گیرد، ناجوانمردانه تولید و 
واردات اجناس ضــروری را کاهش داده یا 
متوقف می ســازند تا مبادا کنترل بازار از 

دست آنان خارج گردد.

و اینچنین تــورم بر مبنای توزیع ناعادالنه 
ســود و درآمد شکاف طبقاتی را شکل می 
دهد؛ زیرا بیشــترین مشــکل را دارندگان 
درآمدهای ثابت و پایین از جمله کارگران 
خواهند داشــت و از این مســئله متضرر 
می شوند اما دهک های باال با افزایش تورم، 
ثروت اندوزی بیشتری خواهند داشت چرا 
که فضا برای ســودجویی بیشتر بنا نهاده 
شــده و ثروت های عمده کشور در اختیار 

گروه خاصی قرار گرفته است. 

حال وقتــی کاالیی چندیــن برابر قیمت 
واقعی خود به فروش می رســد، این سود 
ناعادالنه خود عامــل اصلی فاصله طبقاتی 
خواهد بود؛ از یک ســو گران فروشی نوعی 
تبادل اقتصادی ناســالم است که عواطف و 
پیوندها را سســت می کنــد و بذر کینه و 
دشــمنی را در دل های مردم می پاشد. از 
سوی دیگر تورم، تعادل اقتصادی جامعه را 
بر هم مــی زند و ثروت ها را در یک قطب 
اجتماع جمع می کند، به نحوی که جمعی 

بر اثر آن فقط ســود می برند و زیان های 
اقتصادی متوّجه اکثریت جامعه می شود.

متأســفانه کار به جایی رســیده است که 
مــردم فشــار پنجه مفســدان اقتصادی و 
گران فروشــان را هر چه تمام تر بر گلوی 
خود احســاس مــی کنند؛ آنها با چشــم 
خــود می بینند کــه ارزش درآمدی که با 
ســختی فراوان کســب کرده اند بر اساس 
سیاست های نادرست ارزی دولت به پائین 
ترین حد ممکن رســیده و با عدم نظارت 
مناســب دولت بر قیمت گــذاری کاالها، 
همۀ درآمدهای آنان به کیسۀ اخالل گران 

اقتصادی ریخته می شود.

در نتیجه فقر و بیچارگی و تهیدســتی در 
یک طــرف و تراکم امــوال در طرف دیگر 
قرار گرفته اســت؛ عــده ای آن قدر ثروت 
اندوختند که حساب اموالشان از دستشان 
خارج شــده اســت و عده دیگری از فقر و 
تهیدستی رنج می برند، به طوری که تهیه 
لوازم ضروری زندگی از قبیل غذا و مسکن 
و لباس ســاده برای آنان غیر ممکن شده 

است. 

بدیهی اســت جامعه ای که قسمتی از آن 
بر پایه غناء و ثروت و بخش مهم دیگر آن 
بر فقر و گرسنگی بنا شود قابل دوام نبوده. 
و هرگز به ســعادت واقعی نخواهد رسید. 
در چنیــن جامعه ای دلهــره و اضطراب و 
نگرانی و بدبینی و باالخره دشمنی و جنگ 

اجتناب ناپذیر است.

اقشار آسیب پذیر زیر چرخ  له شدن 
تورم و گرانی

تورم شمشــیر تیز و برنده اي است که لبه 
آن متوجه مستضعیفین و محرومین جامعه 
است،در این میان کم فروشان و ثروتمندانی 
کــه از راه نامشــروع ثــروت اندوخته اند 
مفاهیمی همچون ایثار و گذشــت و کمک 
به محرومین و احســان در نظرشان بدون 
معناست ، اصال آنها نظری به جامعه ندارند، 
اگر توجهی هم به جامعه کنند و جامعه ای 
بخواهند برای این است که بیشتر منفعت 
شــخصی برند که باید برای مقابله جدی با 
آنان و ریشــه کن کردن کامل اخالل گران 
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اقتصادی چاره ای اندیشید.

اما دولت آزاد نیســت هــر کاری را در این 
زمینــه انجام دهــد بلکه دولــت در تمام 
حرکات اقتصادی خــود باید غبطه جامعه 
و مخصوصا مســتضعفین را در نظر بگیرد. 
نه اینکــه آخرین رمق اقتصــادی مصرف 
کنندگان کم درآمد در چاله های هولناك 

تورم نابود گردد.

متأسفانه برخی دولتمردان بر این باورند که 
برای رشــد و توسعه جامعه، نیاز است عده 
ای قربانی شــوند، تا برنامه های اقتصادی 
ثمر دهد. آنان معتقدند گروهی خواه ناخواه 
باید زیر چرخ شــتابان رشد و توسعه غربی 
قرار گیرنــد و گرنه نمی توان به توســعه 
اندیشــید، زیرا اجرای برنامه ها بر اســاس 
عدالــت و مراعات همه جوانب کار و راضی 
نگه داشتن تمامی اقشــار جامعه، حرکت 
توسعه را کند می کند؛ مثاًل در شتاب تورم 
، تزریق پول به جامعه و فشار به قشر آسیب 
پذیر جامعه، در نگاه برخی مسئوالن امری 

اجتناب ناپذیر است!

لذا وقوع ســونامی تورم گرچــه موجبات 
تعدیل نیروی انسانی و سبب بیکاری جمع 
کثیــری از مردم می شــود؛ ولی به اذعان 
مروجان توســعه منهای عدالت در نهایت 
به رشد وتوســعه اقتصادی جامعه خواهد 

انجامید.

ایــن گروه معتقدند ســرانجام این حرکت 
اثــرش را در دراز مّدت خواهد گذاشــت و 
کشــوری غنــی و ثروتمند و رشــد یافته 
خواهیم داشــت که از ره آورد آن، همگان 
بهره مند خواهند شد؛ ولی در کوتاه مدت 
چاره ای جز قربانی شدن اقشار آسیب پذیر 
نیست و در واقع الزم است، برای مّدتی این 
ظلم را بپذیریم، تا پس از رشــد کشور به 

عدالت بیندیشیم.،

این رویکرد به شدت ظالمانه در حالی است 
که توســعه فقط دگرگونی در میزان تولید 
و درآمد نیســت، بلکه فقرزدایی، مقابله با 
سیاســت های تورمی و رفــع محرومیت، 
تأمین رفاه عمومی و تعمیم و توزیع عادالنه 
درآمد از ارکان یک توســعه پایدار به شمار 

می آیــد، و نمی توان بــا دلخوش کردن 
بــه آینده، عدالت را قربانــی کرد و ظلم را 
مجاز دانست، زیرا ظلم با هیچ توجیهی روا 

نیست.

حال نادیده گرفتن عدالت، اگر هم رشــد 
اقتصاد لیبرالی را در یــک جامعه افزایش 
دهــد، به یقین بخش های دیگر توســعه، 
به ویژه فرهنــگ، اخالق و معنویت جامعه 
آســیب می بیند و سبب نابودی اقشار کم 

درآمد جامعه می شود.

هاى  آسیب  فوران  و  تورم  ســونامی 
اجتماعی

بی تردید نابسامانی های اقتصادی از جمله 
تورم، در هر جامعه ای، زمینه ســاز تزلزل 
ارزش های اخالقی، حاکمیت فقر، فســاد 
و فحشــا، ازدیاد بزهکاری و آلودگی های 
اجتماعی اســت.  و اساس خانواده ها را به 

خطر می اندازد.

از یک ســو تورم زمینه ساز بیکاری و فقر 
عمومی است؛ از سوی دیگر وجود نیازهای 
مادی و فقر اقتصادی ، انسان را به کارهای 
زشــتی همچون جرائم اخالقی تشویق می 
کند. زیرا صیانت از مبانی اخالقی همچون 
عفت؛ صداقت ، امانت، و استقالل شخصیت، 
برای یک انسان گرسنه کار بسیار دشواری 

است.

البته نمی توان مدعی شد یک انسان گرسنه 
حتماً گرفتار فساد و فحشا می شود و الزاماً 
ایمان خود را از دست می دهد، اّما می توان 
گفت زمینه ابتالی به انحرافات اخالقی، در 
انسان های گرسنه بسیار آماده تر است؛ و 

این یک امر حسی و تجربی است.

در حقیقت یک ملت گرسنه را خیلی آسان 
تر می توان به دم استعمار افکند، و راحت 
تر می توان زنجیره های اسارت و بردگی را 
بر دست و پایش نهاد، و همه اموال و ذخائر 
و افتخاراتش را بر باد داد، چرا که گاهی بر 
اثر گرسنگی حتی توانائی فریاد کشیدن را 

ندارد!

آریآثار ســوء اجتماعی و روانی گرانی غیر 
قابل انکار اســت ؛ اینگونه اســت که امام 

صادق علیه الســالم در فرازی می فرماید: 
» غالء السعر یسّیی ء الُخلق ویُذهب األمانۀ 
ویضجــر المرء المســلم ؛ گرانی قیمت ها، 
بدخلقی )و مشــکالتی روانــی( می آورد، 
امانت داری را از بین می برد و مســلمان را 

آزار می دهد«.،

ناتوانی  نتیجۀ  ؛  اعتماد مردم  ســلب 
دولت در مهار تورم

هــر چند بــر اســاس آزادی فعالیت های 
اقتصادی، عرضه و تقاضاست که قیمت ها 
را تعییــن می کند و دولت نباید در قیمت 
گذاری اجناس دخالت کند؛ ولی در فضای 
تورمی جامعه، الزم اســت دولت به قیمت 
گذاری اقــدام کند تا از اجحــاف در حق 
مردم جلوگیری شــود و آثار مخّرب روانی 

و اجتماعی گرانی دامان جامعه را نگیرد.

پیش گیری از نوسانات شدید قیمت ها، و 
ایجاد ثبات نســبی در بازار از جمله عرصه 
هایی است که بیشترین نقش آن به عهده 

دولت است.

هم چنین تالش برای مقابله با ناهمخوانی 
در عرضــه و تقاضــا و مدیریــت واردات و 
صــادرات برای تعدیل بــازار، عرضه پول و 
تزریــق آن به بازار و دیگــر تصمیم گیری 
های کالن از عهده بازار خارج اســت، بلکه 
در ایــن امور تنها دولت مــی تواند و باید 
تصمیم بگیرد و در ارتباط با هر یک از اینها 
و میزان آنها سیاســتگذاری مناسب داشته 
باشد تا بتواند قیمت ها را کنترل کند و از 

تورم و رکود پیش گیری نماید.

عمده دلیل شــرعی این مسأله نیز وجوب 
حفظ کیان اسالم، قاعده »الضرر« و تقدم 
مصالح جامعه بر فرد است. برابر این اصول 
غیر قابل تغییر، بر مسئوالن فرض است تا 
در چارچوب های تعیین شــده، بر فعالیت 
های اقتصادی بخش خصوصی، صنایع و ... 
نظارت کند و امور کســب و کار را بر محور 
عــدل و انصاف رونق بخشــد و از تعدی و 
اجحاف به حقوق دیگران پیش گیری نماید.

لذا حکومــت می تواند دخالــت و قیمت 
گذاری کند و یا کاالهای ذخیره کرده خود 
را وارد بــازار کند و از این طریق قیمت ها 

را بشکند.

امــا وقتی می بینیم دولت در بحران ارزی، 
ابتدا بــازار اولیه، بعد ثانویه و حاال هم بازار 
ثالثه درست کرده است تا مبادا دالر از 10 
هزار تومان پایین تر بیاید، مشــخص می 
شود که خودشان در این قضیه نقش دارند.

حتی گزارش های مقامات رسمی در زمینه 
نرخ تورم که آمیخته با مسائل سیاسی است 
که گاهی آن را کمتر از میزان واقعی و گاهی 
بیشتر از آن نشان می دهند!  و نیز تحکم بر 
قیمت گذاری ها بدون توجه به منافع مردم 
و قــدرت خرید آنها، که بیش از پیش توده 
های مردم را در تنگنای اقتصادی قرار داده 
اســت در نهایت ســبب نارضایتی مردم از 
حکومت می شود؛ همان چیزی که ممکن 

است به شورش های خطرناك بینجامد.

لذا بدون شــک دولت در مشکل گرانی بی 
تقصیر نیســت، بلکه اینگونه امور، دلیل بر 
بی کفایتی و عدم مدیریت برخی مسئوالن 
اســت، زیرا حل مشکالت اقتصادی از مهم 
ترین یا مهم ترین وظیفه دولت اســت. اگر 
دولتمردان در این قسمت وا بمانند کارهای 
دیگر مســئوالن، مــردم را راضی نخواهد 

ساخت.

بروز  ساز  زمینه  تورم؛  سهمگین  موج 
بحران ها و تهدیدهاى اجتماعی

اگر روابــط مالی مردم بر اســاس صحیح 
اســتوار نباشــد و اقتصاد جامعه به صورت 
ســالم پیش نرود و در امــوال یکدیگر به 
ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع 
خودکشــی و انتحار خواهد شد، و عالوه بر 
اینکه انتحارهای شــخصی افزایش خواهد 
یافت، انتحار اجتماعــی هم از آثار ضمنی 

آن است.

ایــن چالش از آن جهت اســت که توّرم از 
طریق رکود بر آمار بیــکاری می افزاید، و 
سکون جامعه را خسته و دل زده می کند، 
درست در همین اوضاع و احوال کسانی با 
استفاده از رانت ها، یک شبه به ثروت های 
بادآورده دســت می یابند، و اینچنین موج 
اعتراضات و مطالبــات مردمی علیه دولت 

های اتفاق می افتد

»تورم« پدیده ناخوشایندی است که یکی 
از عوامل مهم بی ثباتی در کشورها به شمار 

می آید.

حوادث و انقالب هایی که در جوامع مختلف 
دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این 
حقیقت می باشــد، ظهور هیتلر در آلمان ، 
به قدرت رسیدن لنین، سرنگونی سالوادور 
آلنده و اســتقرار حکومــت دیکتاتوری در 
شیلی، ســقوط ایزابل پرون در آرژانتین و 
... همه به دنبال افزایش تورم و رشد شدید 
قیمت ها بود که به صورت روزانه ترقی کرد 
و مردم را به واکنش شدید و اغتشاشات تا 

سرنگونی حکومت ها واداشت.،

هم چنیــن هرج و مرج و اغتشــاش های 
اجتماعی در آمریــکای التین که تورم در 
آنجا از هر نقطه دیگر جهان بیشــتر است، 
عمدتاً به همین پدیده بر می گردد تا جایی 

که آنجا را »سرزمین کودتاها« نامیده اند.

از آنجا که خداوند نســبت به بندگان خود، 
مهربان اســت به آنها هشــدار می دهد و 
اعالم خطر می کند که مراقب باشند مبادا 
مبادالت مالی نادرســت و اقتصاد ناسالم، 

اجتماع آنها را به نابودی و سقوط بکشاند.

لذا هنگامی که اخذ سود عادالنه در اجناس 
در جامعه کمرنگ و یا ترك شــود، فاصله 
طبقاتی زیاد می گــردد، یعنی روز به روز 
بر ثروت ثروتمندان و فقر نیازمندان افزوده 
می شــود، و این فاصله به جایی می رسد 
که نتیجه آن ناهنجاري ها و شــورش های 

اجتماعی می شود.

و اینچنین فقر میوۀ تلخ تورم اســت که در 
نهایت به دوام نیاوردن حکومت و در نهایت 
از هم پاشــیدن نظام اقتصادی و حکومتی 
مــی انجامد؛ زیرا فقر عمومی ســبب عدم 
همکاری توده های مردم بلکه شورش آنها 

بر ضّد حکومت می شود.

ســخن آخر:) گرانی اجناس با وجود پایین 
آمدن قیمت دالر پذیرفتنی نیست(

در خاتمه باید تأکید کرد گوش شنوا برای 
شنیدن مشکالت اقتصادی مردم کم است؛ 
حال آنکه داد عده ای از بی انصافی گروهی 

از تجار و کســبه درآمده که پشت سر هم 
اجناس خود را گران می کنند.

بی شــک هــدف تعزیرات، نظــارت برای 
جلوگیری از تخلف کســبه اســت ؛ اما به 
راســتی چرا باید در یک کشــور اسالمی 
تعزیرات باشــد، چراکه یک تاجر مسلمان 
بدون نیاز به تعزیــرات باید وظیفه خود را 

انجام دهد.

اما با همۀ این اوصاف شاهدیم که برخی از 
این کســبه می گویند جریمه کنید ما پول 
جریمه را با گران کــردن اجناس از مردم 

می گیریم، درحالی که نباید این گونه باشد.

وقتی به آن ها می گوییم چرا گران می کنید 
ابراز می کنند که دالر باال رفته ،و وقتی دالر 
پایین می آید می پرســیم چــرا باز اجناس 

گران است، بهانه های دیگر می آورند.

به راستی جای شرمساری است که عده ای 
به بهانــه افزایش قیمت دالر کاالهای خود 
را گران کرده اند، اما اکنون که قیمت دالر 
پایین آمده حاضر نیســتند اجناس خود را 
ارزان کنند که ایــن موضوع قابل پذیرش 

نیست.

در رســانه ها مشــاهده کردم که عده ای 
30 هزار میلیارد تومــان به جیب زده اند، 
در حالی که اگر هر کس در این وانفســای 
اقتصادی و به بهانه های مختلف به فکر پر 
کردن کیسه های خود باشد، چنین جامعه 
ای پیشرفت نمی کند، زیرا جامعه ای ترقی 
می کند که همه افراد آن به فکر هم باشند.

لذا به جــرأت می توان مدعی شــد خطر 
اخــالل گران اقتصادی و گرانفروشــان در 
داخل کشور برای فشــار به مردم کمتر از 
رئیس جمهوری آمریکا نیست ؛ زیرا آمریکا 
با تهدید و برخی نیــز در داخل با کارهای 
خــالف خود در حال ضربــه زدن به مردم 

هستند.
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مقاله

آتش در خانه وحی )مسائل سوال برانگیز تاریخ اسالم(
گروه معارف و تحقیقات اسالمی

چکیــده: اخیــراً یک فرد نــاآگاه از تاریخ 
صحیــح اســالم در منطقه سیســتان و 
بلوچســتان مقاله ای درباره دخت گرامی 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( نوشــته و نام 
آن را »افسانه شــهادت فاطمه زهرا)علیها 
السالم(« گذارده است. در این مقاله پس از 
ذکر مناقب و فضایل آن حضرت، خواسته 
است شهادت و بی حرمتی را که درباره آن 
حضرت انجام گرفته، منکر شــود و بعضی 
دیگر، در سخنرانی های خود بر آن تأکید 
دارند. کلمات کلیدی: زهرا,اهل بیت,بضعۀ 

الرسول 

افسانه یا واقعّیت؟

اخیراً یک فرد ناآگاه از تاریخ صحیح اسالم 
در منطقه سیستان و بلوچستان مقاله ای 
درباره دخت گرامی پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله(نوشــته و نام آن را »افســانه شهادت 
فاطمه زهرا)علیها الســالم(« گذارده است. 
در ایــن مقاله پس از ذکر مناقب و فضایل 
آن حضرت، خواسته اســت شهادت و بی 
حرمتی را کــه درباره آن حضــرت انجام 
گرفتــه، منکر شــود و بعضــی دیگر، در 

سخنرانی های خود بر آن تأکید دارند.

از آنجا که بخشــی از ایــن مقاله، تحریف 
روشــن تاریخ اســالم اســت، ما را بر آن 
داشــت که به گوشــه ای از این تحریف و 
بیان بخشی از این حقایق بپردازیم تا ثابت 
شود شــهادت بانوی اســالم یک واقعّیت 
انکارناپذیر تاریخی اســت و اگر آنها چنین 
بحثــی را آغاز نکــرده بودند، مــا در این 

شرایط، آن را دنبال نمی کردیم.

در این نوشتار امور ذیل را پی می گیریم:

1. حضرت زهرا)علیها الســالم( در لســان 
رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله(

2. احتــرام خانه آن حضــرت در قرآن و 
سنت.

3. هتک حرمت خانه آن حضرت.

به امید آنکه با تشــریح این نقاط سه گانه، 
نویسنده مقاله، در برابر حقیقت سر تسلیم 
فرود آورد. و از نوشته خود نادم و پشیمان 

گردد و به جبران کار خود بپردازد.

ایــن نکته حائــز اهمیت اســت که تمام 
مطالب این نوشــتار از منابع معروف اهل 

سّنت گرفته شده است.

1. حضرت زهرا)علیها الســالم( در لســان 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(

دخت گرامــی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
از مقــام واالیــی برخوردار بود. ســخنان 
رسول گرامی)صلی اهلل علیه وآله( در حّق 
دخترش حاکی از عصمت و پیراســتگی او 
از گناه است، آنجا که درباره او می فرماید:

حضرت زهرا)علیها السالم( در لسان رسول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله(  

»فاِطَمــُۀ بَْضَعــٌۀ ِمّنــي َفَمــْن أَْغَضَبهــا 
أَْغَضَبني)1( فاطمه پاره تن من اســت، هر 
کس او را به خشــم آورد مرا خشــمگین 
کرده اســت«. ناگفته پیداســت که خشم 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( مایه اذیت 

و ناراحتی اوست و

سزای چنان شخصی در قرآن کریم چنین 
بیان شده است:

َِّذیَن یُــْؤُذوَن َرُســوَل اهللِ لَُهْم َعَذاٌب  »)َوال
أَلِیٌم()2( آنان که رسول خدا را آزار دهند، 

برای آنان عذاب دردناکی است«.

چه دلیلی استوارتر بر فضیلت و عصمت او 
که در حدیث دیگری رضای وی در گفتار 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(مایه رضای خدا، 

و خشــم او مایه خشم خدا معّرفی گردیده 
است، می فرماید:

»یا فاِطَمُۀ إِنَّ اهللَ یَْغِضُب لَِغَضِبِک َو یَْرضی 
لِِرضاِك)3( دخترم فاطمه! خدا با خشم تو 
خشمگین، وبا خشــنودی تو، خشنود می 

شود«.

به سبب داشتن چنین مقامی واال، او سرور 
زنان جهان اســت، و پیامبر اکرم)صلی اهلل 

علیه وآله( در حق او چنین فرموده:

»یا فاِطَمُۀ! أاَل تَْرضیَن أْن تَُکوَن َسیَِّدَۀ نِساِء 
ِۀ َو َسیَِّدَۀ  الْعالَمیَن، َو َســیَِّدَۀ نِساِء هِذِه ااُلمَّ
نِســاِء الُْمْوِمنیَن)4( دخترم فاطمه! آیا به 
این کرامتی که خدا به تو داده راضی نمی 
شوی که تو، سرور زنان جهان و سرور زنان 

این اّمت و سرور زنان با ایمان باشی«.

2. احترام خانه آن حضرت در قرآن و سّنت

محّدثان یــادآور می شــوند، هنگامی که 
آیــه مبارکه )فِی بُُیــوت أَِذَن اهلُل أَْن تُْرَفَع 
َویُْذَکَر فِیَها اْســُمُه()5( بر پیامبر نازل شد، 
پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله( این آیه را در 
مســجد تالوت کرد،دراین هنگام شخصی 

برخاست و گفت:

ای رســول گرامی! مقصود از این بیوت با 
این اهمّیت کدام است؟

پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( فرمود: خانه 
های پیامبران!

ابوبکر برخاســت، درحالی که به خانه علی 
و فاطمه)علیهمــا السالم(اشــاره می کرد، 

گفت:

آیا این خانه از همان خانه هاست؟

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( در پاسخ فرمود:

بلی از برجسته ترین آنهاست.)۶(

هتک حرمت خانه آن حضرت  

پیامبر گرامی)صلی اهلل علیه وآله( مدت نه 
ماه به در خانه دختــرش می آمد، بر او و 
همسر عزیزش سالم می کرد)7( و این آیه 
ََّمــا یُِریُد اهلُل لُِیْذِهَب َعْنُکُم  را می خواند:)إِن
َرُکْم تَْطِهیراً(.)8(  الرِّْجَس أَْهَل الَْبْیِت َویَُطهِّ
خانــه ای که مرکز نور الهی اســت و خدا 
به ترفیع آن امر فرموده از احترام بســیار 

باالیی برخوردار است.

آری! خانه ای که اصحاب کسا را در بر می 
گیرد و خــدا از آن با جاللت و عظمت یاد 
می کند، باید مورد احترام قاطبه مسلمانان 

باشد.

اکنــون بایــد دیــد پــس از درگذشــت 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( تا چه اندازه 
حرمت این خانه ملحوظ گشــت؟ چگونه 
احترام آن خانه را شکســتند، و خودشان 
صریحاً به آن اعتــراف دارند؟ این حرمت 
شکنان چه کســانی بودند، و هدفشان چه 

بود؟

3. هتک حرمت خانه آن حضرت!

با این همه سفارشــهای مؤّکد، متأســفانه 
برخــی حرمت آن را نادیــده گرفته، و به 
هتــک آن پرداختنــد، و این مســئله ای 

نیست که بتوان آن را پرده پوشی کرد.

در ایــن مــورد نصوصــی را از کتب اهل 
سّنت نقل می کنیم، تا روشن شود مسئله 
هتک حرمت خانه زهرا)علیها الســالم( و 
رویدادهای بعدی، امری تاریخی و مســلّم 
است نه یک افسانه! و با اینکه در عصر خلفا 
سخت گیری فوق العاده ای نسبت به نگارش 
فضایل و مناقب اهل بیت)علیهم السالم(در 
کار بود ولی به حکم اینکه »حقیقت شیء 
نگهبان آن است« این حقیقت به طور زنده 
در کتابهــای تاریخــی و حدیثی محفوظ 
مانده است. در نقل مدارك، ترتیب زمانی 
را از قرنهای نخستین در نظر می گیریم، تا 

برسد به نویسندگان عصر حاضر.

الف( ابن ابی شــیبه، محّدث معروف اهل 
سّنت، در کتاب »المصّنف«

ابوبکر ابن ابی شــیبه )159-235( مؤلف 

کتاب المصّنف به ســندی صحیح چنین 
نقل می کند:

َُّه حیــَن بُویَِع الِبــي بَْکر بَْعَد َرُســوَل  »إِن
بَْیُر  اهللِ)صلــی اهلل علیه وآله( کاَن َعليٌّ َو الزُّ
یَْدُخــالِن َعلــی فاِطَمَۀ بِْنِت َرُســوِل اهلل، 
َفُیشاِوُرونَها َو یَْرتَِجُعوَن في أَْمِرِهْم. َفلَّما بَلََغ 
ذلَِک ُعَمُر بُن الَْخّطــاِب َخَرَج َو َدَخَل َعلی 
فاِطَمَۀ، َفقاَل: یا بِْنَت َرُســوِل اهلل)صلی اهلل 
علیه وآلــه( َو اهللِ ما أََحٌد أََحــبَّ إِلَْینا ِمْن 
ــَب إِلَْینا بَْعَد أَبیِک  أَبِیِک َو ما ِمْن أََحد أَحَّ
ِمْنِک، َو أیُْم اهللِ ما ذاَك بِمانِعي إِِن اْجَتَمَع 
ِك أَْن أَمْرتُُهْم أَْن یُْحَرَق  هؤالِء النََّفُر ِعْنــدَ

َعلَْیِهُم الَْبْیَت.

قاَل: َفلَّمــا َخَرَج ُعَمــُر جاُؤوهــا، َفقالَْت: 
تَْعلَُموَن أنَّ َعَمَر َقْد جاَءني، َو َقْد َحلََف بِاهللِ 
لَِئْن ُعْدتُم لََیحِرَقنَّ َعلَْیُکُم الَْبْیَت، َو أیُْم اهللِ 

لَْیِمَضیَّن لِما َحلََف َعلَْیِه.

هنگامی که مردم با ابی بکر بیعت کردند، 
علــی و زبیر در خانه فاطمــه به گفتگو و 
مشــاوره می پرداختند، و ایــن مطلب به 
عمر بن خّطاب رســید. او به خانه فاطمه 
آمد، و گفت: ای دختر رسول خدا، محبوب 
ترین فرد برای ما پدر تو و بعد از پدرت تو 
هستی ولی سوگند به خدا این محّبت مانع 
از آن نیســت که اگر این افراد در خانه تو 
جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آنها 

بسوزانند.

ایــن جمله را گفت و بیــرون رفت، وقتی 
علی)علیه السالم( و زبیر به خانه بازگشتند، 
دخت گرامی پیامبر به علی)علیه السالم(و 
زبیر گفت: عمر نزد من آمد و ســوگند یاد 
کرد که اگر اجتماع شــما تکرار شود، خانه 
را هنگامی که شــما در آن هســتید آتش 
می زنم، به خدا ســوگند! آنچه را که قسم 

خورده است انجام می دهد!«.)9(

تکرار می کنیم که ایــن رویداد در کتاب 
المصّنف با سند صحیح نقل شده است.

ب( بالذری، محّدث بزرگ دیگر اهل سّنت، 
درکتاب»انساب االشراف«

احمد بن یحیی بن جابر بالذری )م 270( 
نویســنده معروف و صاحب تاریخ بزرگ، 

این رویــداد تاریخی را در کتاب انســاب 
االشراف بدین نحو نقل می کند:

»إِنَّ أَبابَکر أَْرَسَل إلی َعليٍّ یُریُد الَْبْیَعَۀ َفلَْم 
ْتُه فاِطَمُۀ  یُبایِْع، َفجاَء ُعَمُر َو َمَعُه َفتیلٌۀ! َفلَقِیَ
الَْخّطاب،  یَابَْن  َفقالَْت فاِطَمــُۀ:  الْباِب  َعلَی 
أَتَراَك ُمْحِرقاً َعلــيَّ بابي؟ قاَل: نََعْم، َوذلَِک 

أَْقوی فیما جاَء بِِه اَبُوِك....)10(

ابوبکر به دنبال علی)علیه السالم( فرستاد 
تا بیعت کند ولی علی)علیه السالم(از بیعت 
امتناع ورزید. ســپس عمر همراه با فتیله 
)آتش زا( حرکت کرد، و با فاطمه در مقابل 
بــاب خانه روبه رو شــد، فاطمه گفت: ای 
فرزند خّطاب، می بینم درصدد ســوزاندن 
خانه من هستی؟! عمر گفت: بلی، این کار 
کمک به چیزی اســت که پدرت برای آن 

مبعوث شده است!«.

ج( ابن قتیبه و کتاب »اإلمامۀ و السیاسۀ«

موّرخ شــهیر عبداهلل بن مســلم بن قتیبه 
از پیشــوایان ادب،  دینوری )27۶-212( 
نویســندگان پرکار حوزه تاریخ اسالمی و 
مؤلف کتاب تأویل مختلف الحدیث، و ادب 
الکاتب و... است.)11( وی در کتاب االمامۀ 

و السیاسۀ چنین می نویسد:

َد َقْومــاً تََخلَُّفوا َعْن  »إّن أبابَْکــر)رض( تََفقَّ
َم اهلُل َوْجَهُه َفَبَعَث إِلَْیِهْم  بَْیَعِتِه ِعْنَد َعلّي َکرَّ
، َفَأبَْوا  ُعَمُر َفجاَء َفناداُهْم َو ُهْم في داِر َعليٍّ
أَْن یَْخُرُجــوا َفَدعا بِالَْحَطــِب َو قاَل: َوالَّذي 
نَْفُس ُعَمَر بَِیِدِه لََتْخُرَجنَّ أَْو ألَْحَرَقنَّها َعلی 
َمــْن فیها، َفقیَل لَُه: یا أبــا َحفص إِنَّ فیها 

فاِطَمَۀ َفقاَل، َوإِْن!)12(

ابوبکــر از کســانی که از بیعت با او ســر 
برتافتند و در خانه علــی گردآمده بودند، 
ســراغ گرفــت و عمــر را به دنبــال آنان 
فرســتاد، او به دِر خانه علی)علیه السالم( 
آمد و همگان را صدا زد که بیرون بیایند و 
آنان از خروج ازخانه امتناع ورزیدند در این 
موقع عمر هیزم طلبید و گفت: به خدایی 
که جان عمر در دست اوست بیرون بیایید 
یا خانه را با شــما آتش می زنم. مردی به 
عمر گفت: ای اباحفص )کنیه عمر( در این 
خانه، فاطمه، دختر پیامبر اســت، گفت : 

باشد!«.
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ابن قتیبه دنباله این داســتان را سوزناك 
تر و دردناك تر نوشته است، او می گوید:

»ثُمَّ قاَم َعُمُر َفَمشی َمَعُه َجماَعٌۀ َحّتی أَتَْوا 
فاِطَمَۀ َفدقُّوا الْباَب َفلَّما َســِمَعْت أْصواتَُهم 
نــاَدْت بَِأْعلی َصْوتِها یا أَبَتاُه یا َرُســوَل اهلل 
مــاذا لَقینا بَْعَدَك ِمْن ابــِن الَْخّطاِب َو ابِن 
أبي الُْقحافۀ َفلَّما َسِمَع الَْقْوُم َصْوتَها َو بُکائَها 
انَْصَرُفوا َو بَِقَي ُعَمُر َو َمَعُه َقْوٌم َفَأْخَرُجوا َعلَّیاً 
َفَمَضْوا بِِه إلی أبي بَْکر َفقالُوا لَُه بایِْع، َفقاَل: 
إْن أَنَا لَْم أَْفَعْل َفَمه؟ َفقالُوا: إِذاً َواهللِ الَّذي ال 

إلَه إاِّل ُهَو نَْضِرُب ُعُنَقَک...!)13(

عمــر همــراه گروهی بــه در خانه فاطمه 
آمدند، دِر خانه را زدند، هنگامی که فاطمه 
صدای آنان را شــنید، با صدای بلند گفت: 
ای رسول خدا پس از تو چه مصیبتهایی به 
ما از فرزند خطاب و فرزند ابی قحافه رسید، 
افرادی که همراه عمــر بودند هنگامی که 
صدای زهرا و گریه او را شنیدند برگشتند 
ولی عمر بــا گروهی باقی ماند و علی را از 
خانه بیرون آوردند، نــزد ابی بکر بردند و 
به او گفتند: بیعت کن، علی)علیه السالم( 
گفت: اگر بیعت نکنم چه می شود؟ گفتند: 
به خدایی که جز او خدایی نیســت، گردن 

تو را می زنیم...«.

این بخش از تاریخ بــرای عالقه مندان به 
شیخین قطعاً بسیار سنگین و ناگوار است، 
لذا برخی در صدد بر آمدند در نسبت کتاب 
به ابن قتیبه تردید کنند، در حالی که ابن 
ابی الحدید استاد فن تاریخ، این کتاب را از 
آثار او می داند و پیوسته از آن مطالبی نقل 
می کند، متأسفانه این کتاب به سرنوشت 
تحریف دچار شــده و بخشی از مطالب آن 
به هنگام چاپ حذف شده است، در حالی 
که همان مطالب در شرح نهج البالغه ابن 

ابی الحدید آمده است.

زرکلی در کتاب األعالم این کتاب را از آثار 
ابن قتیبه می دانــد و می افزاید: برخی از 
علما در این نسبت نظری دارند یعنی شک 
و تردید را به دیگران نسبت می دهد نه به 
خویش.)14( الیاس سرکیس نیز این کتاب 

را از آثار ابن قتیبه می شمارد.)15(

د( طبری و تاریخ او

مــوّرخ معــروف محمد بــن جریر طبری 
)م310( در تاریــخ خــود رویــداد هتک 
حرمت خانه وحی را چنین بیان می کند:

»أتــی ُعَمُر بُن الَْخّطاِب َمْنــِزَل َعليٍّ َو فیِه 
بَْیُر َو ِرجاٌل ِمــَن الُْمهاِجِریَن،  َطلَْحــٌۀ َو الزُّ
َفقاَل َواهللِ الََْحِرَقنَّ َعلَْیُکْم أَْو لََتْخُرَجنَّ إلی 
ِف  ــیْ بِالسَّ بیُر ُمْصلِتاً  الَْبْیَعِۀ، َفَخَرج َعلَْیِه الزُّ
ــْیُف ِمْن یَِدِه، َفَوثَُبوا َعلَْیِه  َفَعَثَر َفَسَقَط السَّ

َفَأَخُذوُه.)1۶(

عمر بن خّطاب به خانه علی آمد در حالی 
کــه طلحه و زبیر و گروهی از مهاجران در 
آنجا گرد آمــده بودند. وی رو به آنان کرد 
و گفــت: به خدا ســوگند خانه را به آتش 
می کشــم مگر اینکه بــرای بیعت بیرون 
بیایید. زبیر از خانه بیرون آمد در حالی که 
شمشیر کشیده بود، ناگهان پای او لغزید، 
شمشــیر از دســتش افتاد و دیگران بر او 

هجوم آوردند و او را گرفتند«.

این بخش از تاریخ حاکی از آن اســت که 
اخذ بیعت بــرای خلیفه با تهدید و ارعاب 
صورت مــی پذیرفت اّما اینکــه این گونه 
بیعــت چه ارزشــی دارد؟ قضــاوت آن با 

خوانندگان است.

هـ( ابن عبد ربّه و کتاب »العقد الفرید«

شهاب الدین احمد معروف به ابن عبد ربه 
اندلسی مؤلف کتاب العقد الفرید )م4۶3( 
در کتاب خود بحثی مشــروح درباره تاریخ 
ســقیفه آورده اســت. وی تحــت عنوان 
کسانی که از بیعت ابی بکر تخلف جستند، 

می نویسد:

بَیُر َفَقَعُدوا فِي  »َفأّمــا َعليٌّ َو الَْعّبــاُس َو الزُّ
بَْیِت فاِطَمَۀ َحّتــی بََعَث إِلَْیِهْم أَبُوبَْکُر، ُعَمَر 
بَْن الَْخّطاِب لُِیْخِرَجُهــْم ِمْن بَْیِت فاِطَمَۀ َو 
قاَل لَُه: إْن أَبَــْوا َفقاتِلُْهْم، َفَأْقَبَل بَِقَبس ِمْن 
نار أَْن یُضِرَم َعلَْیِهُم الــّداَر، َفلَِقَیْتُه فاِطَمُۀ 
َفقاَل: یا ابَْن الَْخّطاِب أَِجْئَت لَِتْحِرَق داَرنا؟! 
ُۀ!. قاَل: نَِعْم، أْو تَْدُخُلوا فیما َدَخلَْت فیِه اأُلمَّ

)17(

علی و عباس و زبیر در خانه فاطمه نشسته 
بودند که ابوبکر، عمر بن خّطاب را فرستاد 
تا آنان را از خانــه فاطمه بیرون کند و به 

او گفت : اگر بیــرون نیامدند، با آنان نبرد 
کــن! عمر بن خّطاب با مقــداری آتش به 
ســوی خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را 
بسوزاند، ناگاه با فاطمه روبه رو شد. دختر 
پیامبــر گفت: ای فرزنــد خّطاب آمده ای 
خانه ما را بسوزانی؟ او در پاسخ گفت: بلی 
مگر اینکه در آنچه اّمت وارد شــدند، شما 

نیز وارد شوید!«.

تا اینجا بخشی که در آن تصریح به تصمیم 
به هتک حرمت شده است پایان پذیرفت، 
اکنــون به بخش دوم کــه حاکی از جامه 
عمل پوشاندن به این نّیت شوم است، می 
پردازیم! مبادا تصور شود که قصد آنها تنها 
ارعاب و تهدید بود تا علی)علیه السالم( و 
یارانش را مجبور بــه بیعت کنند، و هدف 
عملی ساختن چنین تهدیدی را نداشتند.

یورش انجام گرفت!

تا اینجا ســخنان آن گروه که فقط به سوء 
نّیــت خلیفه و یاران او اشــاره کرده اند به 
پایان رســید. گروهی که نخواســتند و یا 
نتوانســتند دنباله فاجعه را به طور روشن 
منعکس کنند، در حالــی که برخی دیگر 
بــه اصل فاجعه یعنی یــورش به خانه و... 
اشــاره نموده اند و اینک مدارك یورش و 
هتک حرمت به خانه حضرت فاطمه)علیها 
السالم( )در این بخش نیز در نقل مصادر، 

غالباً ترتیب زمانی را در نظر می گیریم(:

و( ابوعبید و کتاب »االموال«

ابوعبید، قاسم بن سالم )م 224( در کتاب 
األموال که مورد اعتماد فقهای اهل سّنت 

است، می نویسد:

»عبدالّرحمــن بــن عوف مــی گوید: در 
بیمــاری ابوبکر برای عیادتــش به خانه او 
رفتم. پس از گفتگوی زیاد گفت: ای کاش 
ســه چیز را که انجــام داده ام، انجام نمی 
دادم، ای کاش ســه چیز را که انجام نداده 
ام، انجام می دادم. همچنین آرزو می کنم 
سه چیز را از پیامبر سؤال می کردم یکی از 
آن سه چیزی که انجام داده ام و آرزو می 
کنم ای کاش انجام نمی دادم این اســت 
که: »َوَدْدُت أنّي لَْم أْکِشــْف بَْیَت فاِطَمَۀ َو 
تََرْکُتــُه َو إْن أُْغلَِق َعلَــی الَْحْرِب ای کاش 

پرده حرمت خانه فاطمه را نمی گشودم و 
آن را به حال خود وامی گذاشتم، هر چند 

برای جنگ بسته شده بود«.)18(

ابوعبید هنگامی که به اینجا می رســد به 
جای جمله : »لم أکشــف بیــت فاطمۀ و 
ترکتــه...« می گوید: »کذا و کذا« و اضافه 

می کند که من مایل به ذکر آن نیستم!

ابوعبید، هــر چنــد روی تعّصب مذهبی 
یا علّت دیگر از نقل حقیقت ســر برتافته 
ولی محّققان کتاب األموال در پاورقی می 
گویند: جمله های حذف شــده در کتاب 
میزان االعتدال ـ به نحوی که بیان گردید 
ـ وارد شده است، افزون بر آن، طبرانی در 
معجم خود و ابن عبد ربّه در عقد الفرید و 
افراد دیگر جمله های حذف شده را آورده 

اند. )دقت کنید!(

ز( طبرانی و »معجم الکبیر«

ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی )2۶0-
3۶0( که ذهبی در میزان االعتدال وی را 
معتبر مــی داند.)19( در کتــاب المعجم 
الکبیر که کراراً چاپ شده، آنجا که درباره 
ابوبکــر و خطبه ها و وفات او ســخن می 

گوید، یادآور می شود:

ابوبکر به هنگام مرگ، اموری را تمنا کرد و 
گفت: ای کاش سه چیز را انجام نمی دادم، 
ســه چیز را انجام می دادم و سه چیز را از 
رسول خدا ســؤال می کردم: »أّما الثَّالُث 
، َفَوَدْدُت أنّي  الاّلئي َوَدْدُت أنّــی لَْم أَْفَعلُْهنَّ
لَْم أَُکْن أْکِشــَف بَْیَت فاِطَمَۀ َو تََرْکُتُه... آن 
ســه چیزی که آرزو می کنم که ای کاش 
انجام نمــی دادم، آرزو می کنم ای کاش 
حرمت خانــه فاطمه را هتک نمی کردم و 
آن را به حال خود واگذار می کردم!«.)20(

این تعبیرات به خوبی نشــان می دهد که 
تهدیدهای عمر عملی شد و دِر خانه را به 

زور )یا با آتش زدن( گشودند.

ح( باز هم ابن عبد ربّه و »عقد الفرید«

ابن عبد ربّه اندلســی مؤلــف کتاب العقد 
الفرید )م4۶3( در کتاب خود از عبدالرحمن 

بن عوف نقل می کند:

»من در بیماری ابی بکر بر او وارد شدم تا 

از او عیادت کنــم، او گفت: آرزو می کنم 
که ای کاش ســه چیز را انجام نمی دادم و 
یکی از آن ســه چیز این است:»َوَدْدُت أنّي 
لَْم أْکِشــُف بَْیَت فاِطَمَۀ َعْن شيء َوإْن کانُوا 
أَْغلَُقوُه َعلَی الَْحْرِب ای کاش خانه فاطمه را 
نمی گشــودم، هر چند آنان برای نبرد دِر 

خانه را بسته بودند«.)21(

در بحثهــای آینده نیز اســامی و عبارات 
شخصیتهای دیگری که این بخش از گفتار 

خلیفه را نقل کرده اند، خواهد آمد.

ط( سخن نّظام در کتاب »الوافی بالوفیات«

ابراهیم بن سیار نّظام معتزلی )231-1۶0( 
که به دلیل زیبایــی کالمش در نظم ونثر 
به نّظام معروف شــده اســت در کتابهای 
متعددی، واقعــه بعد از حضــور در خانه 
فاطمه)علیها السالم(را نقل می کند. او می 

گوید:

»إِنَّ ُعَمــَر َضَرَب بَْطَن فاِطَمَۀ یَــْوَم الَْبْیَعِۀ 
َحّتی ألَْقِت الُْمْحِسَن ِمْن بَْطِنها عمر در روز 
اخذ بیعت برای ابی بکر، بر شــکم فاطمه 
زد، او فرزندی که در رحم داشــت و نام او 

را محسن نهاده بودند، سقط کرد!«.)22(

ی( مبّرد در کتاب »کامل«

ابن ابی الحدید می نویسد: محمد بن یزید 
بن عبداالکبر بغدادی )210-285( ادیب، 
و نویســنده معروف و صاحب آثار مشهور، 
در کتــاب الکامل، از عبدالرحمن بن عوف 
داســتان آرزوهای خلیفه را می نویسد، و 

چنین یادآور می شود:

»َوَدْدُت أنّي لَْم أُکْن َکَشْفُت َعْن بَْیِت فاِطَمَۀ 
َو تََرْکُتُه َو لَْو أُْغلَِق َعلَی الَْحْرِب«.)23(

ك( مسعودی و »مروج الذهب«

مســعودی )م325( در مــروج الذهب می 
نویســد: »آنگاه که ابوبکر در حال احتضار 

بود چنین گفت:

سه چیز انجام دادم و تمّنا می کردم که ای 
کاش انجام نمی دادم یکی از آن ســه چیز 
این بود:َفَوَدْدُت أنّي لَْم أَُکْن َفتَّْشــُت بَْیَت 
فاِطَمَۀ َو َذَکَر في ذلِــَک َکالماً َکثیراً! آرزو 
می کردم کــه ای کاش حرمت خانه زهرا 

را هتک نمی کردم.وی در این مورد سخن 
زیادی گفته است!!«.)24(

مســعودی با اینکه نســبت بــه اهل بیت 
گرایشــهای موافقــی دارد ولــی اینجا از 
بازگویی ســخن خلیفه خودداری کرده و 
با کنایه رد شــده است. البّته سبب را خدا 
می داند والبّته بندگان خدا هم اجماال می 

دانند!

ل( ذهبی و کتاب »میزان االعتدال«

ذهبی در کتــاب میزان االعتدال از محّمد 
بــن احمد کوفی حافظ نقــل می کند که 
در محضــر احمد بن محّمد معروف به ابن 
ابی دارم، محّدث کوفی )م 357(، این خبر 

خوانده شد:

»إّن ُعَمــَر َرَفــَس فاِطَمَۀ َحّتی أْســَقَطْت 
بُِمْحِســن عمــر لگدی بر فاطمــه زد و او 
فرزندی که در رحم به نام محســن داشت 

سقط کرد!«.)25(

م( عبدالفتاح عبدالمقصود و کتاب »اإلمام 
علي«

وی هجــوم به خانه وحی را در دو مورد از 
کتاب خود آورده است و ما به نقل یکی از 

آنها بسنده می کنیم:

بَِیِدِه،  »عمر گفــت: َوالّذي نَْفــُس ُعَمــَر 
َمــْن فیها...!  أَْو الَْحَرَقّنها َعلی  لََیْخُرَجــنَّ 
ســوَل  قالَْت له طائفۀ خافت اهللَ وَرَعِت الرَّ
في عقبه: یــا أباَحْفص، إِنَّ فیها فاِطَمَۀ...«! 
َفصاَح: الیُبالي َو إن...! َو اْقَتَرَب َو َقَرَع الْباَب، 
ثُمَّ َضَربَُه َو اْقَتَحَمــُه... َو بَدالَُه َعلّي... َو َرنَّ 
الّداِر...  ْهراِء ِعْنَد َمْدَخِل  الزَّ حیَنذاَك َصْوُت 

َفإْن ِهَي إاّل َطنیَن اْسِتغاثَۀ...)2۶(

قســم به کســی که جان عمر در دســت 
اوســت یا باید بیرون بیاییــد یا خانه را بر 
ساکنانش آتش می زنم. عّده ای که از خدا 
می ترســیدند و پــس از پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله(رعایــت منزلت او را می کردند، 
گفتند: ای اباحفــص، فاطمه در این خانه 
است. بی پروا فریاد زد: باشد!. نزدیک شد، 
در زد، سپس بر در کوبید و وارد خانه شد. 
علی)علیه السالم( پیدا شد... طنین صدای 
زهرا در نزدیکی مدخل خانه بلند شد... این 
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ناله استغاثه او بود...!«.

این بحــث را با حدیث دیگــری از مقاتل 
ابن عطّیه در کتاب االمامۀ و الخالفۀ پایان 
می دهیم )هر چند هنوز ناگفته ها بســیار 

است!(.

او در این کتاب چنین می نویسد:

»إّن أبابکر بَْعَد ما أََخَذ الَْبْیَعَۀ لَِنْفِســِه ِمَن 
ِۀ أْرَســَل  ِف َو الُْقوَّ ــیْ الّناِس بِاإلْرهاِب َو السَّ
ُعَمــَر َو ُقْنُفــذاً َو َجماَعًۀ إلــی داِر َعلّی َو 
فاِطَمَۀ)علیهما السالم( َو َجَمَع ُعَمُر الَْحَطَب 
َعلی داِر فاِطَمــَۀ َو أَْحَرق باَب الّداِر!...)27( 
هنگامی کــه ابوبکــر از مردم بــا تهدید 
و شمشــیر و زور بیعــت گرفــت، عمر و 
قنفــذ و جماعتی را به ســوی خانه علی و 
فاطمه)علیهما السالم(فرســتاد. عمر هیزم 

جمع کرد و دِر خانه را آتش زد...«.

در ذیل این روایت، تعبیرات دیگری است 
که قلم از بیان آن عاجز است.

نتیجه:

با این همه مدارك روشــن کــه عموماً از 
منابع اهل ســّنت نقل شــده، باز بعضی از 
آنان تعبیر »افســانه شــهادت« را به کار 
می برند و این حادثه تلخ را ساختگی می 
پندارنــد! اگر اصرار آنها بر نفی این حقایق 
نبــود ما نیز بحث را این مقدار گســترش 

نمی دادیم.

امیدواریم بیان ایــن حقایق افراد خفته را 
بیدار کند، تا حقایق تاریخی را در البه الی 
تعّصبات پنهان نسازند و آنها را انکار نکنند.

وما علینا إاّل البالغ

پی نوشت: 
)1(. فتح الباری در شرح صحیح بخاری، ج 7، ص 
84 و نیز بخــاری این حدیث را در بخش عالمات 
نبّوت، ج ۶، ص 491، و در اواخر مغازی، ج 8، ص 

110 آورده است.
)2(. سوره توبه، آیه ۶1.

)3(. مســتدرك حاکــم، ج 3، ص 154  مجمــع 
الزوائد، ج 9، ص 203 و حاکم در کتاب مستدرك 
احادیثی می آورد که جامع شــرایطی اســت که 
بخاری و مســلم در صحت حدیــث، آنها را الزم 

دانسته اند.
)4(. مستدرك حاکم، ج 3، ص 15۶.

)5(. ســوره نور، آیه 3۶. )نور خدا( در خانه هایی 

اســت که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنان 
رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود.

)۶(. 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 األنِْبیاِء، َفقاَم إِلَْیِه أَبُوبَْکُر، َفقاَل یا َرُسوَل 
اهللِ)صلی اهلل علیه وآله( : أَهَذا الَْبْیُت ِمْنها، ـ ُمشیراً 
إلی بَْیِت َعلِیٍّ َو فاِطَمَۀ)علیهما السالم( ـ قاَل: نََعْم، 
ِمــْن أَفاِضلِها )در المنثور، ج ۶، ص 203 تفســیر 

سوره نور، روح المعانی، ج 18، ص 174(.
)7(. درالمنثور، ج ۶، ص ۶0۶.

)8(. سوره احزاب، آیه 33.
)9(. مصنف ابن ابی شــیبه، ج 8، ص 572، کتاب 

المغازی.
)10(. انساب األشــراف، ج 1، ص 58۶، چاپ دار 

معارف، قاهره.
)11(. االعالم زرکلی، ج 4، ص 137.

)12(. االمامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه، ص 12، چاپ 
مکتبۀ تجاریۀ کبری، مصر.

)13(. همان مدرك، ص 13.
)14(. معجم المطبوعات العربیۀ، ج 1، ص 212 .

)15(. االعالم زرکلی، ج 4، ص 137 )چاپ دارالعلم 
للمالیین، بیروت(

)1۶(. تاریخ طبری، ج 2، ص 443، چاپ بیروت.
)17(. عقد الفرید، ج 4، ص 93، چاپ مکتبۀ هالل.

)18(. األموال، پاورقی 4، چاپ نشر کلیات ازهریۀ، 
نیــز ص 144، چاپ بیروت. ابــن عبد ربّه در عقد 
الفریــد، ج 4، ص 93 نیز آن را نقل کرده اســت، 

چنان که خواهد آمد.
)19(. میزان االعتدال، ج 2، ص 195 .

)20(. معجم الکبیر طبرانی، ج 1، ص ۶2، ح 34، 
تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی.

)21(. عقــد الفریــد، ج 4، ص 93، چــاپ مکتبۀ 
الهالل.

)22(. الوافــی بالوفیــات، ج ۶، ص 17، شــماره 
2444 ملــل و نحــل شهرســتانی، ج 1، ص 57، 
چاپ دارالمعرفۀ، بیروت. در ترجمه نّظام به کتاب 
»بحوث فی الملل والنحل«، ج 3، ص 255-248 

مراجعه شود.
)23(. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 

4۶ و 47، چاپ مصر.
الذهــب، ج 2، ص 301، چــاپ  مــروج   .)24(

داراالندلس، بیروت.
)25(. میزان االعتدال، ج 1، ص 139، شماره 552 

.
)2۶(. عبدالفتاح عبدالمقصود، علی بن ابی طالب، 

ج 4، ص 277-27۶ .
)27(. االمامــۀ و الخالفــۀ، ص 1۶0-1۶1، تألیف 
مقاتــل بن عطیۀ که با مقدمــه ای از دکتر حامد 
داود استاد دانشــگاه عین الشمس قاهره به چاپ 

رسیده )چاپ بیروت، مؤّسسه البالغ(.
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معرفی کتاب

سیری درکتاب

 » پیام قرآن «
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

یکی از روش های تفســیر قرآن که در دهه 
های اخیر مورد توجه بیشــتری نسبت به 
گذشــته قرار گرفته است، تفسیر موضوعی 
اســت. در این روش تفسیری، موضوع می 
تواند بر اســاس یکــی از موضوعات درون 
قرآنی، فراطبیعی و یا مرتبط با زندگی فردی 

و اجتماعی بشر انتخاب گردد. 

تفســیر موضوعی بیان نــکات و آموزه های 
مرتبط بــا یک موضوع خاص در آیات قرآن 
کریم اســت. مفسر در این شیوه، همه آیات 
پراکنده قرآن دربــاره یک موضوع خاص را 

گردآوری و به بررسی آن می پردازد.]1[

بســیاری از مفسران و محققان علوم قرآنی، 
بر اهمیت و جایگاه تفسیر موضوعی تأکید 
کرده اند؛ لذا آثار تفسیری فراوانی با رویکرد 

موضوعی تألیف شده است.

در این میان تفسیر موضوعی »پیام قرآن« از 
جمله آثار ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی است که با توجه به ویژگی 
های منحصر به فرد آن و موضوعات مختلفی 
که در آن مورد بررسی تفسیری قرار گرفته 
، در 12جلد نگاشــته شده و می تواند مورد 

استفاده همگان قرار گیرد.

در بریــده ای از کتاب می خوانیم: »هنگامی 
که ســخن از تفســیر قرآن به میان می آید 
فوراً نظرها به همان تفسیر معمولی )تفسیر 
ترتیبی( جلب می شــود که آیات قرآن را به 
ترتیب مورد بحث وبررســی قرار می دهد و 

محتوا و حقیقت آن ها را روشن می سازد.

لیکن برای قرآن انواع دیگری از تفســیر نیز 
وجود دارد از جمله »تفســیر موضوعی« که 
آیات قرآن را براســاس موضوعات مختلف 
مربوط به اصول و فروع اســالم، ومســائل 

اجتماعــی و... مورد مطالعه و بررســی قرار 
می دهد.

»پیام قرآن« در یک نگاه

قرآن کریم براي تمام اعصار زندگي بشر بوده 
و هر قدر که از وجود قرآن مي گذرد معارف 

و علوم بیشتري از آن به دست مي آید.

در ایــن بین »پیــام قــرآن« مجموعه ای  
ارزشــمند اســت که دریایی از مطالب را با 
اســتمداد از قرآن مجید و با استفاده از یک 
روش کامال تازه، در خود جای داده و درهای 
تازه ای از معارف اسالمی را به روی پویندگان 
این راه می گشــاید و آن هــا را از مراجعه به 

بسیاری از متون بی نیاز می سازد.

 در این اثر ارزشمند، که در حقیقت سبک 
تازه ای در زمینه تفسیر موضوعی است، ابتدا 
موضوعی مشخص شده، آیات مرتبط با آن 
آمده و سپس تفسیر و استنباط هایی مطرح 

شده است.

مولّف در ابتدا به بحث و بررســی پیرامون 
معرفت و شــناخت در قرآن و خداجویی و 
خداشناســی پرداخته و در ادامه، مباحثی 
همچون اســماء و صفات الهی، عدل، معاد، 
برزخ و منــازل آخرت، نبوت، امامت، والیت 
و حکومت در قرآن مجید را بررســی نموده 

است. 

گشودن متشــابهات قرآن و رفع ابهام هایی 
که در بدو نظر در بعضی از آیات به چشــم 
می خورد، و نیز آگاهی از شرایط، خصوصیات، 
علل و نتایج موضوعات و مسائل مختلفی که 
در قرآن مطرح است از جمله مهترین فواید 

این اثر محسوب می شود.

هــم چنین به دســت آوردن یک تفســیر 
جامع درباره موضوعاتــی مانند »توحید«، 

»خداشناسی«، »معاد«، »عبادات«، »جهاد«، 
»حکومت اسالمی« و موضوعات مهم دیگر و 
در نهایت به دســت آوردن اسرار و پیام های 
تــازه قرآن از طریق انضمام آیات به یکدیگر 
از دیگر کارکردهای »پیام قرآن« به شــمار 

می آید.]2[

گفتنی اســت در هر یک از مجلدات کتاب 
پیام قرآن، فهرست مطالب در ابتدا و فهرست 
آیات و روایــات، در انتهای همان جلد آمده 
اســت. در پاورقی ها نیز عالوه بر ذکر منابع، 
برخی از کلمات و عبارات متن، توضیح داده 

شده است.

ساختار کلی کتاب

این کتــاب نفیس، با مقدمــه ای از آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی مدظله العالی آغاز 
و ابتدا مطالب در ده جلد تنظیم و به رشتۀ 
تحریــر در آمد لیکن در ادامه دو جلد دیگر 
به آن ضمیمه شد. که أهم عناوین اصلی آن 

عبارتند از:

 جلد اّول. پیرامون علم و معرفت.

 جلد دّوم. خداجوئی و خداشناســی: برهان 
نظم، برهان فطرت و آیات آن، خداشناسی 

در عوامل خلقت.

جلد ســّوم. راه های معرفت و شناخت خدا: 
برهان تغییر و حرکت، برهان وجوب و امکان، 

برهان علت و معلول، برهان صدیقین و....

جلد چهارم. صفات جمال و جالل: اســماء 
الحسنی و اســم اعظم، تقسیم صفات خدا، 

علم خدا، شاخه های علم و....

 جلد پنجم. معاد: تعبیرات کلی درباره معاد، 
هفتاد نام قیامت در قرآن، دالئل معاد، آیات 

إحیاء ارض، تطّورات جنین و....

 جلد ششم. منزلگاه های قیامت، نشانه های 
رســتاخیز، نامــه عمــل، تجســم اعمال، 
نعمت های جســمانی بهشت، لّذات روحانی 

و....

جلد هفتم. نبوت عاّمه: فلســفۀ بعثت انبیا 
صلــی اهلل علیه و آله، تعلیم و تربیت، نجات 
از ظلمات، بشارت و انذار، اصول کلی دعوت 
انبیاء صلی اهلل علیه و آله ، تکامل ادیان و....

جلد هشــتم. نبــوت خاصــه: دالئل صدق 

پیامبر، اعجــاز قرآن از دیــدگاه علوم روز، 
اعجاز قرآن در وضع قانــون، اعجاز قرآن از 
نظر اخبار غیبی، اعجــاز قرآن از نظر علوم 

تّضاد و اختالف و....

جلد نهم. امامت و والیــت: والیت و امامت 
عاّمه در قــرآن، آیه اولی االمــر، آیه صالح 
المؤمنین، آیه وزارت و آیات 25 گانه، فلسفه 
انتظــار، حقیقت انتظار و آثار ســازنده آن، 

منتظران راستین و....

جلد دهم. حکومت اسالمی: نقش مطبوعات 
در حکومت اســالمی، نیروهای مســلّح در 
حکومت اسالمی، رابطه اقلّیت های مذهبی، 
حکومت اسالمی و ســازمان های اطالعات، 
اســتراق ســمع، هدف وســیله را توجیه 

می کند؟ و....

موصوعات دو جلد الحاقــی نیز عبارتند از: 
»مبانی اخالق در قرآن« و »اخالق پسندیده 

و ناپسند در قرآن«.

روش شناسی نگارش کتاب»پیام قرآن«

کتاب »پیام قرآن« به شیوه تفسیر موضوعی 
نوشــته شــده اســت؛]3[ در این اثر، تمام 
آیاتی که درباره یک موضوع در قرآن آمده، 
گردآوری شــده، بدون پیش داوری در کنار 
هم قرار گرفته و یک به  یک تفسیر شده اند. 
ســپس در یک جمع بندی، رابطه این آیات 
با یکدیگر بررســی و از مجموع آن ها، یک 
ترســیم کلی ارائه شده است. در این روش، 
مفســر از خود چیزی ندارد و همچون سایه 

به دنبال آیات قرآن می رود.]4[

معظم لــه در مقدمه کتــاب اینچنین می 
نویســد: یکــي از این روش های تفســیر 
موضوعی این است که ما قبل از هر چیز به 
گردآوري تمام آیاتي که درباره یک موضوع 
در سر تا سر قرآن وارد شده بپردازیم و بدون 
پیش داوري هاي قبلي، این آیات را در کنار 
هم چیده و یک به یک تفســیر کنیم و بعد 
در یــک جمع بندي رابطه آنها را با یکدیگر 
در نظر گرفته و از مجموع آنها به یک ترسیم 
کلي دست یابیم. در »پیام قرآن« این روش 

را انتخاب کرده ایم.]5[

گزارش محتوایی اثر

چــرا قرآن کریم به صــورت موضوعي نازل 

نشده است؟

معظم له در مقدمه، به منظور تبیین و تشریح 
تفسیر موضوعی، به دنبال یافتن پاسخ این 
پرسش است که چرا قرآن، به سبک موضوعی 
جمع آوری نشده و شبیه کتاب های معمولی 

نیست و با تمام آن ها تفاوت دارد.]۶[

ایشــان در پاسخ، به این نکته اشاره می کند 
کــه برای تهیه کتاب هــای معمولی، مؤلف 
موضوعات مختلفی را که در یک قدر جامع 
شــریکند، در نظــر می گیرد و بعــد از آن، 
هــر فصل و هر باب را بــا توجه به مقدمات 
و نتایــج آن، مورد بررســی قــرار می دهد، 
ولی قرآن چنین نیســت، بلکه کتابی است 
که در طول 23 ســال، بــا توجه به نیازها و 
شرایط مختلف اجتماعی و حوادث گوناگون 
و مراحل مختلف تربیتی نازل شــده است و 
همگام با حیات جامعه اسالمی پیش رفته و 
درعین حال، بســته به زمان و مکان خاصی 

نیست.]7[

معرفت و شناخت در قرآن

مولف در جلد اول کتاب»پیام قرآن« معتقد 
است نخستین مسئله ای که انسان در تمام 
بحث های علمی با آن روبه روســت، مسئله 
شناخت و معرفت است و قرآن مجید نه تنها 
مسئله شناخت و معرفت انسان را نسبت به 
جهان خارج یک امر ممکن می شمرد، بلکه 
آن را از اهــم واجبات معرفی کرده و با انواع 
بینات صریح، ظاهر و کنایی، پیروان خود را 
به فراگیری علم و دانش و شناخت رازهای 
هستی و اسرار عالم آفرینش دعوت می کند..

به نظر معظم له، بررســی تعبیرات قرآن در 
این زمینه افق تازه ای در برابر چشــمان ما 
می گشــاید و مســئله معرفت و شناخت را 
در سطحی بســیار باال به عنوان یک وظیفه 

قطعی، منعکس می نماید..

خداجویی و خداشناسی در قرآن 

در نــگاه مولّف، بحث درباره »آفریدگار عالم 
هســتی« و مبدأ این جهان، از قدیمی ترین 
مباحث و از ریشــه دارترین سؤاالت انسان 
است و از آنجا که هیچ حرکتی بدون انگیزه 
نیست، طبعاً حرکت در مسیر شناخت مبدأ 
جهان هستی نیز نمی تواند بدون انگیزه باشد؛ 
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به همین دلیل فالســفه و دانشمندان برای 
خداجویی، ســه انگیزه اساسی ذکر کرده اند 
که قــرآن مجید به همه آن ها اشــاره های 
روشــنی داشته و نویســنده به بررسی آن 
پرداخته اســت که عبارتند از: انگیزه عقلی، 

فطری و عاطفی.

براهین خداشناســی، از جمله برهان نظم، 
نشانه های او در آفرینش انسان، نشانه های او 
در تطورات جنین، نشانه های او در عالم حیات، 
نشانه های او در آفرینش روح، نشانه های او 
در هدایت فطری و غریزی، نشانه های او در 
مسئله خواب و بیداری، نشانه های او در پهنه 
آسمان و زمین، نشــانه های او در آفرینش 
خورشــید و ماه و ستارگان، نشانه های او در 
آفرینش شب و روز، نشانه های او در آفرینش 
کوه ها، نشــانه های او در پیدایش ابر و باد و 
باران و... از جمله مباحثی است که در جلد 
دوم کتاب پیام قران مورد واکاوی دقیق قرار 

گرفته است.

طرق »معرفۀ اهلل« در قرآن

از جمله مباحث مهم در جلد ســوم »پیام 
قرآن« این اســت که گرچه راه ها به ســوی 
خدا هرگز محدود نیســت و به گفته بعضی 
از دانشمندان، به تعداد خالیق، راه به سوی 
او وجود دارد، ولی عمدتــاً پنج راه عقلی و 
یک راه فطری برای اثبات ذات پاك خداوند 
وجــود دارد که نویســنده در این جلد، به 
تبیین و توضیح آن ها پرداخته اســت. این 
طــرق عبارتنــد از: برهان نظــم، حرکت، 
وجوب و امکان )فقر و غنی(، علت و معلول، 

صدیقین و فطرت.

اسماء و صفات و عدل الهی در قرآن

 در جلد چهارم این مســأله مطرح شــده 
اســت که صفات خداوند همچــون ذاتش 
بی نهایت اســت و اســماء او که بیانگر آن 
صفات اســت نیز به شماره نمی آید؛ زیرا هر 
اسمی از اسماء او، روشنگر کمالی از کماالت 
ذات مقدس اوســت و یک وجود الیتناهی، 
کماالتش نیز الیتناهی است و طبعا صفات 
کمالیه و نام هایی که از آن حکایت می کند، 
بی نهایت است، ولی بااین حال قسمتی از این 
اسماء و صفات، جنبه ریشه ای دارد و بقیه، 
شــاخه هایی از آن است. در این جلد، ضمن 

تبیین و توضیح این مسئله، به موضوع عدل 
الهی در قرآن نیز پرداخته شده است.

معاد در قرآن

 مولّف در ابتدای جلد پنجم، به اهمیت بحث 
معاد از دیدگاه قرآن، اشــاره کرده است. به 
عقیــده معظم له ، یک نظر اجمالی به آیات 
قرآن مجید، نشــان می دهد کــه در میان 
مســائل عقیدتی، هیچ مسئله ای در اسالم، 
بعد از توحید، به اهمیت مسئله معاد و اعتقاد 
به حیات پس از مرگ و حساب رسی اعمال 
بنــدگان و پاداش و کیفــر و اجرای عدالت 

نیست.

از دیــدگاه مولف، وجود حــدود 1200 آیه 
درباره معاد ، قریب به یک ســوم آیات قرآن 
را تشــکیل می دهد و اینکه تقریبا در تمام 
صفحات قرآن بدون استثناء، ذکری از معاد 
به میان آمده و اینکه بســیاری از سوره های 
اواخــر قرآن به طور کامل یــا به طور عمده، 
درباره معاد و مقدمــات و عالئم و نتایج آن 
سخن می گوید، شــاهد گویای این مدعی 

است.

نبوت عامه

مولــف اثر در جلد هفت کتاب »پیام قرآن« 
اهمیت نبوت عامه را مــورد توجه قرار می 
دهد و توجه به اصول کلی دعوت انبیا را یکی 
از نکات مهم بر می شــمرد که از هماهنگی 
خاصی برخوردار بوده، و نشان می دهد تا چه 
حد سلســله جلیله پیامبران خدا به  صورت 
یک خیل عظیم متحد و منســجم در میان 

انسان ها عمل می کرده اند.

به تعبیر دیگر: می توان آن ها را با هیئت علمی 
یک دانشگاه تشــبیه کرد که با برنامه ریزی 
دقیق، تعلیم دانشــجویان را از نخستین تا 
آخرین کالس به طور منســجم و هماهنگ 

کالس به کالس انجام می دهند.

مسلم است که این هماهنگی هرگز منافاتی 
با نســخ ادیان به  وســیله یکدیگــر ندارد، 
همان گونه که برنامه های کالسی یک دانشگاه 
سال به سال عوض می شود، کتاب های سال 
اول کارآیی برای سال دوم ندارد و کتاب های 
سال دوم مناسب سال سوم نیست، در عین 
حال اصــول کلی تمامی آن هــا هماهنگ 

است، همچنین این مسئله منافاتی با تفاوت 
درجات انبیا به خاطر تفاوت مسئولیت های 

آن ها ندارد.

به بیان معظم له ایــن هماهنگی در اصول 
کلی از یکســو ما را به خطوط اساسی ادیان 
الهی آشنا می سازد، و بر آن ها تاکید می کند، 
و از سوی دیگر حقانیت دعوت آن ها را واضح 
می کند و از سوی سوم این مسئله می تواند 
معیاری برای شــناخت پیامبران راستین از 
مدعیان دروغین باشد، زیرا هماهنگی آن ها 
با پیامبران شــناخته شده پیشین به عنوان 

یک قرینه قابل قبول مطرح خواهد شد.

ویژگی ها و امتیازات کتاب »پیام قرآن«

منظور  بــه  احادیث  از  گیــرى  بهره 
روشنگرى مباحث قرآنی

شکی نیست که تفســیر آمیخته به معارف 
اهل بیت علیهم الســالم نسبت به تفاسیر 
گسسته از عترت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله، آثار مطمئن به شمار آمده و مفسران و 
خوانندگان را از لغزش در وادی های نگران 
کننده باز می دارند. چه بســا برداشت های 
قرآنی که به دلیل بریدگی از مکتب والیت، 
نتوانسته روشنگر راه و زندگی مسلمانان شود 

و آنان را به سرگردانی فزون تر رانده است.

حال در تفســیر موضوعی پیام قرآن در هر 
باب می توان احادیث گوناگون و بسیاری را 
نگریست که هر کدام به گونه ای، روشنگری 
پیرامون موضوعی قرآنــی را مورد نظر می 

دهد.

به عنــوان نمونه در حدیثی مــی خوانیم: 
هنگامی که وحی بــر پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله نازل می شد، صدای زمزمه آرامی 
نزدیــک صورت خود می شــنید« و باز در 
حدیثی آمده اســت که وقتــی وحی بر آن 
حضرت نازل می شــد، حتــی در روزی که 
هوا کامال سرد بود، از پیشانی مبارکش عرق 

جاری می شد.

از روایات اســتفاده می شــود که وحی به 
اشکال مختلفی بر پیامبر اکرم نازل می شد 
و هر کدام اثاری به همراه داشته است و نیز 
استفاده می شود که جبرئیل گاه به صورت 
اصلی که خدا او را بر آن صورت آفریده بود، 

بر پیامبر نازل می شد و این احتماالً در طول 
عمر پیامبر تنها دوبار انجام شد. همان گونه 
که در سوره نجم بنابر بعضی از تفاسیر به آن 
اشاره شــده و گاه فرشته به صورت »دحیه 

کلبی«]8[ نمایان می گشت.

کوتاه بودن مباحث و مطالب تفسیرى

در تفســیر پیام قرآن ســعی شده است که 
هر گفتاری که به مناســبتی پیرامون آیه یا 
آیاتی آمده اســت، کوتاه باشد. عنوان هایی 
که در این تفســیر به چشم می خورد، همه 
کوتاهی و گذرابودن بحث ها را می نمایاند: 
اشاره، متن آیات، ترجمه آیات، شرح مفردات 
)واژگان موضوع موردنظر( تفســیر و جمع 

بندی و توضیحات.

به عنوان نمونه ،در گفتار مربوط به موضوع 
»وحی« تحت عنوان »پنجمین منبع معرفت؛ 
وحی آسمان« چنین آمده است:الف( اشاره 
ب( آیات ج( ترجمه د( شرح مفردات: وحی، 
انزال و تنزیل، تبیین و تکلم. ه( تفســیر و 

جمع بندی: »آفتاب عالم تاب وحی«. 

در این بخش برداشت های کوتاه و جداگانه 
از دوازده آیــه که مرتبط بــا موضوع وحی 
است با عنوان توضیحات، ارائه شده است:1 
اقسام وحی در قرآن مجید.2 حقیقت وحی 
چیســت؟.3 وحی در میان فالسفه غرب و 
شرق.4 فرضیه غریزی بودن وحی.5 پیامبر 
چگونــه یقین می کند که وحی از ســوی 
خداست؟.۶ قرآن غنی ترین منبع معرفت در 
احادیث اسالمی.7 وحی غیر پیامبران )وحی 
الهامــی(.8 چگونگی نزول وحی بر پیامبر.9 

الهامات غریزی.

برکســی که با تفاســیر گوناگون ترتیبی و 
موضوعی و مانند آن سر و کار دارد، پوشیده 
نیست که روش موضوعی پیام قرآن، جاذبه 
ویژه ای داشــته و به ویژه در عصر حاضر که 
فراغت برای مطالعــه و دین پژوهی و قرآن 
پژوهی مســلمان به کمتریــن زمان خود 
کاهش یافته اســت، اقبال نیکویی خواهد 
داشــت و به مطالعه آن رغبت پیدا خواهد 

کرد.

نقد و تحلیل اقوال مفسران و دیگران

از جمله ویژگی های مهم تفسیر موضوعی 

پیام قرآن عبارت اســت از نقل و نقد آرای 
کسانی که برداشــت های ناصواب از آیات 
قرآنی داشــته اند. خوانندگان این تفســیر 
ضمن آشنایی با نام و گفتار آنان پی می برند 

که نادرست های تفسیری کدامند. 

به عنوان در فرازی از آن اثر فاخر می خوانیم: 
عالمه »اقبال الهوری« از غریزی بودن وحی 
ســخن رانده اســت. حال آنکه عصاره این 
فرضیه این اســت که وحــی نوعی معرفت 
ناخوداگاه شبیه غرایز و مادون معرفت خود 
آگاه است که از طریق حس و تجربه و عقل 
به دســت می آید و بــا تکامل تفکر و عقل 
دستگاه وحی ضعیف می شود و عقل جای 
آن را می گیرد و خاتمه یافتن نبوت به وسیله 
پیامبر اسالم نیز از همین جا سرچشمه می 

گیرد.

ایــن فرضیــه از جهاتــی از فرضیاتی که 
دانشمندان و نویســندگان غربی در زمینه 
وحــی دارند، ضعیف تر و پایین تر اســت، 
زیرا اوالً دانشــمندان غربی وحی را مافوق 
درك حســی و عقلی انســان می دانستند، 
در حالی که طبق این فرضیه دستگاه وحی 
مادون حس و عقل اســت ؛ ثانیا متفکرات 
غربی هرگز وحی را از جنس غریزه موجود 
در حیوانات نمی شــمرده اند در حالی که 
طبق این فرضیه از همان جنس است. ثالثا 
برای یک مســلمان که آشنا به قرآن است 
این مطلب کامال واضح است که وحی از نظر 
قــرآن نوعی ارتباط با علم خداوند اســت و 
دریافت معارف فوق العاده عظیمی که انسان 
هرگز نمی تواند با پای عقل به آن برســد از 

این دریای بیکران است...

هم چنین نقــد و رد احادیث ناســازگار با 
معارف اسالمی نیز در تفسیر موضوعی پیام 
قرآن به چشــم می خورد. بــه عنوان مثال 
تفسیر موضوعی پیام قرآن، حدیث معروفی 
که از سوی »ســید قطب« در تفسیر »فی 
ظالل القرآن« و متــون روایی دیگر مربوط 
به اهل ســنت از قبیل »صحیح بخاری« و 
»صحیح مسلم« درباره نخستین جلوه وحی 
بر پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله در غار 
حرا نقل شده است را رد می کند و در شمار 

مجعوالت ذکر می کند.

»پیام  تفسیر  اصلی  مخاطبان  جوانان؛ 
قرآن« 

آموزه ها و پیام های تفســیر موضوعی پیام 
قرآن نشان می دهد، مخاطبان اصلی این اثر 
قرآن پژوهانه، جوانان مسلمانانی هستند که 
به رغم گرایش های مذهبی در ســطحی از 
مطالعات دینی و فلسفی و اجتماعی نیستند 
که خواننده آثار دشــوار و مباحث سنگین 

باشند.

 از این رو آنان به سهولت می توانند از رهگذر 
این تفسیر موضوعی که ساده و آسان نگاشته 
شده است، به شــناخت هایی از موضوعات 
قرآنی دست یابند. البته طلبه های جوان نیز 
از این طریق می توانند آگاهی های تفسیری 
شان را ارتقا بخشــیده و ذهن خود را برای 

تدبر و تعقل در آیات کریم آماده سازند.

در مجموع می توان گفت تفسیر موضوعی 
پیام قرآن، یــک دوره کامل معارف و عقاید 
است که می توان به صورت کتاب درسی یا 
کمک درسی در حوزه و دانشگاه مورد توجه 

قرار گیرد.

گفتنی است  این اثر نفیس نخستین بار در 
ســال 1374 در ده جلــد و در قطع وزیری 
توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه 
السالم به رشتۀ تحریر در آمده که تا کنون 

نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

هم چنین تفسیر پیام قرآن به زبان عربی نیز 
ترجمه شده و با نام »نفحات القرآن« منتشر 
شده است؛ خالصۀ آن اثر نیز در 3جلد و با 
عنوان »برگزیده پیام قرآن« منتشر شده و 
در اختیار شیفتگان و عالقمندان به معارف 

قرآن کریم قرار گرفته است.

پی نوشت:
]1[ پیام قرآن؛ ج1؛ ص21.
]2[ مقدمه؛ ج 4؛ ص 1۶.

]3[ مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن؛ ص9۶.
]4[ پیام قرآن؛ ج1؛ ص30-29.

]5[ همان.
]۶[ پیشگفتار؛ ج 4؛ ص 13.

]7[ همان.
]8[ دحیۀ بن خلیفه کلبی  از صحابه رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله ؛ که به  نیکوروی و به حســن و جمال مشهور 
بود و جبرئیل بعضاً به شکل او بر رسول خدا صلی اهلل علیه 

و آله نازل می شد.
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معارف اسالمی

آثار عدم رعایت حقوق متقابل حاکم 
و مردم؟!

پرسش: از منظــر امام علی)علیه السالم( 
عدم رعایــت حقوق متقابل حاکم و مردم 

چه آثار منفی به دنبال دارد؟

پاســخ اجمالی: امام علی)ع( آثار سوء 
تخلّف حاکم و ملــت از حقوق یکدیگر را 
اینگونــه بیان می فرمایــد: »در آن زمان 
اختالف پیدا می شــود، نشانه های ظلم 
آشــکار می گردد، فریبکاری و بدعت در 
دین فزونی می یابد و آداب دینی متروك 
خواهد شد. در نتیجه بر طبق هوا و هوس 
عمل می شــود، احــکام الهی تعطیل می 
گردد و بیماریهای اخالقی فزونی می یابد، 
در چنین حکومتی مردم از حقوق مهمی 
که ترك شده و از باطل های عظیمی که 
رواج یافته ترسی ندارند، در نتیجه نیکان 
ذلیل می شــوند و شــریران محترم، و به 
دنبال آن بنــدگان بــه مجازاتهای الهی 

مبتال خواهند شد«.

السالم(  علی)علیه  امام  تفصیلی:  پاسخ 
در بخشــی از خطبه 21۶ نهــج البالغه 
به بیان آثار ســوء تخلّف والی و رعیت از 
حقوق یکدیگر پرداختــه، می فرماید: )و 
اگر رعیت بر والی خویش بشــورد و چیره 
گردد، یا والی نسبت به رعایا اجحاف کند 
]نظــام جامعه به هم مــی ریزد و[ در آن 
زمان اختالف پیدا می شــود، نشانه های 
ظلم و ستم آشکار می گردد، فریبکاری و 
بدعت در دین فزونی می یابد و جاده های 
روشن سّنتها و آداب دینی متروك خواهد 
شــد. در نتیجه بر طبق هوا و هوس عمل 
می شود، احکام الهی تعطیل می گردد و 
بیماریهای اخالقی فزونی می یابد(؛ »َو إَِذا 
أَْجَحَف)1(الَْوالِي  أَْو  َوالَِیَهــا،  ِعیَُّۀ  الرَّ َغلََبِت 
َظَهَرْت  َو  الَْکلَِمُۀ،  ُهَنالَِک  اْخَتلََفْت  بَِرِعیَِّتِه، 
یِن،  الدِّ االِْْدَغاُل)2(فِي  َکُثَر  َو  الَْجْوِر،  َمَعالُِم 
َنِن، َفُعِمَل بِالَْهَوی، َو  )3(السُّ َو تُِرَکْت َمَحاجُّ

لَِت االَْْحَکاُم، َو َکُثَرْت ِعلَُل النُُّفوِس«. ُعطِّ

در اینجا امام)علیه السالم( مفاسد هفتگانه 
ای برای ترك همکاری زمامداران و مردم 
بیــان فرموده که بارها با چشــم خود آن 
را در حکومتهای جور دیده ایم، اختالف، 
ظلم و ســتم، بدعت و فریبــکاری، ترك 
مســیرهای روشــن، عمل بر طبق هوا و 
هوس، تعطیل احکام الهی و فزونی رذایل 
اخالقــی، همچون کبر و غــرور و کینه و 
حسد، انحصارطلبی و استبداد و مانند آن.

به دنبال آن به بیان نتیجه نهایی این وضع 
اســفبار پرداخته و می فرماید: )در چنین 
حکومتی مردم از حقوق مهمی که تعطیل 
شده و از باطلهای عظیمی که رواج یافته 
وحشت نمی کنند، در نتیجه نیکان خوار 
و ذلیل می شوند و اشرار عزیز و محترم، و 
به دنبال آن بندگان به مجازاتهای عظیم 
یُْسَتْوَحُش  الهی مبتال خواهند شد(؛ »َفاَل 
َل، َو ال لَِعِظیِم بَاِطل ُفِعَل!  لَِعِظیــِم َحقٍّ ُعطِّ
َفُهَنالَِک تَِذلُّ االَْبَْراُر، َو تَِعزُّ االَْْشَراُر، َو تَْعُظُم 

تَِبَعاُت اهلّلِ ُسْبَحانَُه ِعْنَد الِْعَباِد«.

این امور پنج گانه نتیجه مســتقیم و غیر 
مســتقیم حکومتهای جور است، زیرا در 
چنان فضایی مردم به ابطال حقوق عادت 
می کننــد و دربرابــر رواج باطل، عکس 
العملی نشــان نمی دهنــد و این امور به 
صــورت کارهــای عادی در مــی آید که 
نمونه هــای آن را در طــول تاریخ و در 
عصر خود بسیار دیده ایم و طبیعی است 
کــه صدای نیکان و پاکانی که مدافع حق 
و مخالــف باطل اند به جایی نمی رســد 
و از صحنــه اجتماع طرد می شــوند و به 
عکس، پستهای حســاس به دست اشرار 
و آلودگانــی که با آن فضا همخوانی دارند 
می افتد، همان گونه که در دوران حکومت 
خلیفه ســوم اتفاق افتــاد، ابوذرها تبعید 
شــدند و مروانها بر ســر کار آمدند و در 
ادامه راه، معاویه ها زمام امور را به دست 
گرفتند و عماریاســرها به قتل رسیدند و 
ســرانجام نوبت به یزید و ابن زیاد رسید 
و پاك ترین ســالله پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( و یارانش شربت شهادت نوشیدند. 
بدیهی اســت در چنین شرایطی خداوند 
لطــف خود را از مردم و حکومتشــان باز 

می گیرد و تبعات اعمالشــان دامانشان را 
خواهد گرفت.)4(

پی نوشت:
)1(. »اجحف« از ریشــه »اجحاف« به معنای از 
بین بردن حقوق دیگران اســت و ریشــه اصلی 
آن »جحف« بــر وزن »محو« به معنای برگرفتن 

چیزی است.
)2(. »ادغال« یعنــی ورود مخفیانه به چیزی به 
قصد فاســد کردن آن. در اصل از ریشه »دغل« 
بر وزن »دخل« بــه معنای ورود در مکان مخفی 

برای غافلگیر کردن صید، گرفته شده است.
)3(. »محــاج« جمع »محجۀ« بــه معنای جاده 
واضح، روشــن و مستقیم است و در اصل از ریشه 
»حج« به معنای قصد گرفته شــده، زیرا انســان 

همیشه قصد دارد از راه روشن و مستقیم برود.
)4(. پیام امام امیر المومنین)علیه السالم( ، مکارم 
شــیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعی از فضالء، 
دار الکتب االســالمیه ، تهــران ، 138۶ ش ، چاپ 

اول ، ج 8، ص 24۶.

احکام شرعی

1. وجوب یاد گرفتن احکام معامالت

پرســش: آیا یادگرفتن تمام احکام شرعی مربوط به معامالت 
برای همه به طور یکسان واجب است؟

پاســخ: بر هر مســلمانی واجب اســت احکام معامالت را به 
مقداری که معمواًل مورد احتیاج او است یاد بگیرد. 

2. نرخ سود کاال و خدمات

پرسش: آیا فروختن اجناس طبق نرخ مصّوب الزم است؟

پاسخ: در صورتی که حکومت اســالمی نرخ خاّصی را تعیین 
کرده باشــد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت 
بســتگی به توافق و تراضی طرفین معامله دارد. ولی ســزاوار 
اســت مســلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود 

عادالنه قانع باشند. 

3. تاکید بر مصرف کاالهای ایرانی

پرســش: نظر معظم له در خصوص مصرف کاالهای خارجی 
در کشور در شــرایط فعلی اقتصادی که بحث اقتصاد مقاومتی 
مطرح اســت و موضوع حمایت از کاالهــای داخلی موضوعیت 

خاص پیدا کرده چه می باشد؟

پاسخ: حتی االمکان باید از مصرف کاالهای خارجی که مشابه 
آن در داخل پیدا می شود، پرهیز کرد. 

4. واردات کاالهای خارجی

پرسش: آیا در شرایطی که استفاده از تولید ات بیگانگان سبب 
تضعیــف بنیه اقتصادی کشــور و ضررو زیــان تولید کنندگان 
داخل شــود، واردات این گونه کاالها جایز است؟ و آیا جایز 

است تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؟

پاسخ: بدون شک هر گاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف 
بنیه اقتصادی کشور شود و تولید کنندگان داخلی گرفتار ضرر 
و زیان شــوند هم دولت وظیفه دارد جلــوی چنین وارداتی را 
بگیــرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولید 
کننــدگان داخلی نیز باید دقت کننــد که تولیدات آنها طوری 
باشد که مردم را از خرید کاالهای بیگانه بی نیاز کند؛ همچنین 
جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی 

در صورتی که مردم از آن آگاهی داشته باشند. 

5. ارزان فروشی که موجب اخالل بازار گردد

پرسش: ارزان فروشــی به گونه ای که موجب اخالل در بازار 
شود به منظور از صحنه به در کردن رقبا چه حکمی دارد و آیا 

برای خریدار مسئولیتی دارد؟

پاســخ: هرگاه هدف اضرار به دیگران باشــد جایز نیســت و 
خریدار نیز نباید وارد شــود مگر اینکه واقعا ناچار باشد. 

6. داّللي در فروش کاال

پرسش: سودی که دالل از فروش کاالی دیگران می برند چه 
حکمی دارد؟

پاسخ: هرگاه جنسی را به کســی دهــد و بگوید این جنس را 
بــه این قیمت برای من بفــروش و هر چه زیادتر فروختی مال 
خودت باشــد معامله صحیح اســت و مقدار زیادی مال داّلل 
می باشــد، همچنین اگر بگوید این جنــس را به این قیمت به 
تــو فروختم و او بگوید قبول کــردم، هرچه زیادتر از آن قیمت 

بفروشد مال خود اوست.

13
97

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

3637

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل




