


طلیعه سخن
میالد با ســعادت حضرت علی علیه السالم 
و گرامیداشت طلوع اولین خورشید امامت 
و والیت، ضرورت ترسیم چارچوب معرفتی 
اصل والیت را باألخص در آغاز طلیعه پنجم 
انقالب اسالمی به شدت معنادار می سازد؛ 
زیــرا نظریۀ مترقی والیــت فقیه به عنوان 
رکن رکین نظام اسالمی، بازتاب عینی اصل 
والیت در نظام شــیعی است؛ از این جهت 
تبیین کارکردهای معرفتی والیت ، در بستر 
نظــام زندگی محور)خانــواده( و مبتنی بر 
پیوند امت و امامت بیش از پیش پیامدهای 
نظام جامعه محور مبتنی بر پیوند جماعت و 

خالفت را آشکار خواهد ساخت.

والیت به معنــای سرپرســتی]1[ توأم با 
محبت اســت به نحوی کــه  ارتباط امت و 
امامت، نه یک رابطه سازمانی و از موضع باال 
به پایین و بر اساس آمریت و منفعت طلبی، 
که رابطه ای کاماًل عاطفی و مبتنی بر عشق 

و محبت طرفینی است.

از سوی دیگر در اســالم اصالت با فرهنگ 
اســت، مولفه ای به شــدت هنجاری که از 
خانواده نشــأت می گیرد و در نهایت امت 
را شکل می دهد؛ بنابراین »امت« در مقابل 
جامعه قرار مــی گیرد زیرا جامعه، از فرد و 
گروه)حزب( ناشــی می شود برخالف امت 

که از خانواده سرچشمه می گیرد.

 بــه عبارت دیگر خانواده مهــم ترین الزام 
در تحقق» امت« اســت کــه در نهایت با 
امامت)نصب الهــی( پیوند می خورد، حال 
آنکه فرد و اجتماع انسانی با تضعیف خانواده 
و معنویت، و تقویت حزب گرایی ، جامعه را 
شکل می دهد و اینچنین جامعه سوسایتی 
و خالفت شــورایی )ســقیفه( بر سرنوشت 

مردم حاکم می شود.

لذا »امت« حول محور امام شکل می گیرد 
و دارای رویکردی متفاوت نسبت به جماعت 
اســت. چرا که امام بر مبنای قلب ســلیم، 
عقل خودبنیاد و ســود محور سقیفه ای را 
نفی مــی کند و بر خالف جوامع لیبرالی؛ ) 
اصالت سود و لذت( و جوامع سوسیالیستی 
و مارکسیستی )زهدگرایی و رهبانیت( ، بر 

مبنای عدالت عرفی بــه عنوان مهم ترین 
مبنــای اخالقی والیــت، از طریق زندگی 
محوری در چارچوب خانــواده برای ایجاد 
یک ساختار منظم اجتماعی بر مدار حکمت 

و تحقق مدینه فاضله تالش می کند.

از این رو مدنیت در اسالم حول محور پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله ،والیت و امامت استوار 
اســت، بی جهت نیست که وقتی اسالم به 
یثرب وارد شــد این شهر به مدینه الرسول 
تبدیل گردید، و یا در کوفه و نجف که حول 
محور امام علی علیه الســالم متمرکز شد و 
یا مشهد الرضا علیه الســالم، که حاکی از 
تمرکز بنیان های اساســی شــهر بر حول 
محور امامت است؛ نظریۀ »ام القرا« نیز خود 

موید این مدعا است. 

این دســتاورد مهم در نظام والیی در حالی 
است که در نظام خالفتی، زهد و رهبانیت 
بر کرســی معنویت می نشیند و اجتهاد در 
برابــر نص و عقل نخبه گــی به جای عقل 
خبرگی، مورد توجه قرار می گیرد و تولیدات 
فکری جهان اسالمی اعم از فقاهت و کالم 
به قهقرا سوق داده می شود که منع نقل و 
کتابت حدیث و خود مفسری در مواجهه با 
قرآن و نیز زهد گرایی ، در عصر خلیفه دوم 
مویّد این مدعاست. که البته پیامدهای خود 
مفســری در قرآن و بــی اعتنایی به عترت 
را می توان در پدیدۀ شــوم تکفیر به ویژه 

داعش مشاهده نمود. 

حال آنکه اســالم بدون والیت و دین بدون 
نشــانه و قرآن منهای عتــرت چه در قالب 
اسالم رحمانی و چه در قالب اسالم خالفتی 
هر دو به شــرک و خشونت منتهی خواهد 
شد. زیرا بر مدار سود محوری احزاب و گروه 

ها)سقیفه( و نفی عدالت شکل می گیرد.

باید دانست خلق نشانه برای دین باید توسط 
ائمۀ علیهم السالم و در بستر والیت صورت 
گیرد، چرا که پیامبر شهر حکمت و حضرت 
علی علیه السالم باب حکمت است؛]2[ لذا 
تبین اصول بر عهدۀ ائمه معصومین علیهم 
الســالم اســت و کار مجتهدین نیز تفریع 
اصول و تداوم رسالت امامان علیهم السالم 

در قالب نظریۀ مترقی والیت فقیه است.

اینگونه اســت که امام علی علیه السالم در 

ســیرۀ حکومتی خود که بر مبنای عدالت 
و حکمت اســت؛ برای بازگشــت مردم به 
ســاختار امت و امامت، با هجرت از مدینه 
به کوفه برای تحقق ایــن امر تالش نمود؛ 
که البته تالش های ارزشــمند آن حضرت 
در اجرای چارچوب معرفتی والیت با موانع 
و مشکالتی هم چون سیرۀ شیخین به ویژه 

تجمل گرایی حکومت عثمان مواجه شد.

گفتنی است پیامبران بر مبنای آیۀ شریفۀ » 
لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم؛]3[ به یقین، 
رســولی از خود شما بسویتان آمد« از خود 
مردمند؛ و از حکمت و ُخبرویت برخوردارند 
چرا که در میان مردم زندگی می کنند و از 
اوضاع باخبرند و به زبان خودشــان با آنان 

سخن می گویند. 

بنابرایــن در نظــام والیت محــور، زندگی 
امام مســلمین نباید از مردم فاصله گیرد، 
همانگونه که امام علی علیه الســالم و دیگر 
ائمۀ معصومین علیهم السالم علیرغم بهره 
مندی از امامت و شهود هم چون مردم و با 

مردم زندگی می کردند . 

امــا در نظام های مــادی اعــم از جامعه 
سوســایتی و جامعه لیبرال، آزادی به جای 
آزادگی و حریت مبنا قرار میگیرد و تحقق 
عدالت در آن به شدت بی معناست، چرا که 
خاستگاه معرفتی آن، منفعت گرایی احزاب 
و گروه هاست که در این صورت نخبه گرایی 
و فاصله طبقاتی از جمله لــوازم ذاتی این 

نظام ها خواهد بود.

حال آنکه امام از یک سو مصداق قلب سلیم 
است و کل عالم را با قلبش شهود می کند.و 
از سوی دیگر اســتعال و نخبگی را بر نمی 
تابد بلکه به علت بهــره گیری از ُخبرویت 
برای تحقــق عدالت عرفی مردم تالش می 
کنــد ؛ لذا فاصله طبقاتــی در نظام امت و 
امامت به شدت مذموم و محکوم است چرا 

که عدالت محور قرار می گیرد.

]1[ ر.ک: ابن منظور، لسان العرب؛ ج۵1؛ ص۶۰۴، 
مجمع البحرین؛ ج1؛ ص۵۵۴، تاج العروس؛ ج۵1؛ 

ص۴۰۷، المحیط فی اللغه، ج۰1؛ ص3۷3.
]2[ »أنا مدینۀ الحکمۀ و علي بابها«؛ بحار األنوار؛ ج 

۰۴؛ صص ۰۰2 ـ ۷۰2. 
]3[ سورۀ توبه؛ آیۀ821.
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قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

بیستمین همایش کتاب سال حوزه

دکتر محسن رضائی  دبیر مجمع تشخیص مصلحتمدیر کل تعزیرات استان تهران

وحید قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی

دیدارها

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلحرئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرییس سازمان میراث فرهنگی

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها

آقای حناچی شهردار تهران و معاونان محترمحضور معظم له در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه

وزیر راه و شهرسازیمعاون امور روستایی و توسعه مناطق محروم
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گزیده سخنانگزیده سخنان

دستاوردهای علمی و پژوهشــی حوزه به نحو شایسته  �

اطالع رسانی و تبیین شود

نویســندگی باید در حوزه های علمیه تقویت شود، همه در شرایط 
کنونی باید افزون بر تسلط به خطابه و سخنرانی، دست به قلم شوند 

و از این ظرفیت برای نشر معارف اهل بیت بهره بگیرند

نادیده گرفتن دستاوردهای حوزه بی انصافی است  حوزه  �

خاستگاه انقالب است

تحصیل هزاران نفر از طالب از صد کشــور خارجی در حوزه علمیه 
قم نیز خدمت و دســتاورد دیگری است که نباید از نظر دور داشت؛ 
حوزه این همه خدمت کرده و می کند، با این وجود عده ای چشــم 

می بندند و درباره حوزه حرف های نادرستی می زنند

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی باید ضمانت اجرا  �

داشته باشد

مطالب سراســر دروغی در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی 
پخش می شــود که افکار عمومی را دچار مشکل می کند متاسفانه 
دست هایی در کار است که نمی خواهند فضای مجازی سالم باشد 
و تاکنون هم نگذاشته اند؛ دولت عالقه مند است اما برای این عرصه 

دل نمی سوازند

وحدت حوزه و دانشگاه نقشه های دشمن را بی اثر می کند �

اگر حوزه و دانشــگاه با هم تعامل و همکاری داشته باشند دشمنان 
مایوس می شوند؛ حوزویان و دانشگاهیان باید از نزدیک با یکدیگر در 

سطوح مختلف اساتید و دانش پژوهان تعامل داشته باشند

جامعه المصطفی از برکات ارزشمند انقالب اسالمی است �

هرچند جامعه المصطفی یک دانشــگاه است، اما فرهنگ حاکم بر 
آن باید حوزوی باشــد؛ در حوزه علم را برای علم می خوانند و می 

خواهند و این روحیه باید در المصطفی نیز حاکم باشد.

حاشیه سازی نکنید؛ به مشکالت اصلی مردم برسید �

رییس جمهور که در ابتدای کار قســم خورده ارزش های اسالمی را 
حفظ کند، باید حفظ کند؛ ما اگر این همه شــهید و اسیر و جانباز 
دادیم، برای حفظ ارزش های اســالمی بوده، اگر با همه گرفتاری ها 
و مشکالتی که داریم در منطقه قدرت اول هستیم بر اثر اسالم است

سیستم بانکی کشور باید اصالح شود �

یکی از مشکالت بانک هایی که تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می 
کنند، این اســت که به جای این که چهار درصد کارمزد برای تمام 
دوره بازپرداخت دریافت کنند، سالیانه چهار درصد دریافت می کنند 
و به اسم قرض الحسنه در آخر کار بیست درصد از مردم می گیرند

اسالم هراسی و شیعه ستیزی راهبرد اصلی دشمنان است �

امروز مردم دنیا از مادی گری خســته شده اند و پناهگاهی بهتر از 
اســالم و مذهب اهل بیت نمی یابند؛ باید با برنامه ریزی مناســب 
جلوی اسالم ستیزی و شیعه ستیزی را با این قبیل برنامه ها بگیریم

توصیه های مهم معظم له خطاب به متولیان حج �

تعطیلی حج، تنها تعطیلی حج نیست، بلکه تعطیلی بخشی از احکام 
اسالمی است، بویژه در شرایطی که دشمنان ما تبلیغ می کنند که 
اینها عقیده به حج ندارند، حرف هایی که هیچ اساس و بنیانی ندارند 
و این حضور جواب دندان شــکنی به تبلیغــات منفی علیه پیروان 

مکتب اهل بیت )علیهم السالم( است

یقه دانه درشت ها را بگیرید �

این که عده ای کاســب جزء را به خاطر مســائل کوچکی بگیرند و 
پرونده های زیادی روی هم انباشته شود و به گردن کلفت ها و دانه 

درشت ها نپردازند، اینها افتخار و هنر نیست

تبلیغ دین برترین جهادها است �

بسیاری از مردم آماده پذیرش اند و مبلغین هم آگاهی دارند و این 
توفیقی از جانب خداوند است که نصیب شما شده است

 اختالس و سوء اســتفاده های مالی نتیجه بی تقوایی  �

است

ما جمهوری اســالمی هســتیم و باید فرهنگ اسالم را زنده کنیم؛ 
مسائل فرهنگی در مســائل اجتماعی، قضایی و سیاسی تاثیرگذار 

است.

لزوم توجــه به موازین شــرعی در برنامه های میراث  �

فرهنگی و گردشگری

کشــور ما به لحاظ زیارتی، گردشگری و درمانی زمینه های بسیار 
خوبــی را برای جذب گردشــگر دارد، منتهی باید راه های خوب را 
پیدا کرد و در این راه به الزامات و بایدها و نبایدهای شــرعی توجه 

ویژه داشت

دعوت از مردم برای حضور پرشــور در راهپیمایی 22  �

بهمن

بــه عقیده ما حضــور در راهپیمایی 22 بهمن یــک وظیفه الهی، 
اجتماعی و وجدانی اســت، دشمن به دنبال آزمایش کردن ما است 

که آیا فشارها و تحریم ها مؤثر واقع شده است یا نه

اشکاالت طرح تحول سالمت مرتفع شود �

طب سنتی ما قابل حذف نیست، پنج هزار سال دانشمندان تجربه 
و ایده های خود را روی هم گذاشــتند، این طب نقاط قوتی دارد و 

نباید به کلی آن را رد کرد. شــاید عیب این است که افرادی بدون 
صالحیت های الزم وارد میدان طب سنتی شده اند، باید برنامه ای 
ریخته شود که افراد واجد صالحیت با دردست داشتن مدارک الزم 

وارد این صحنه شوند

22 بهمــن صحنه ابراز وفاداری مــردم به ارزش ها و  �

انقالب اسالمی است

به همه عرض می کنیم در این شــرایط سخت دست به دست هم 
دهند تا از مشــکالت عبور کنیم، در گوشه و کنار مشکالت فراوان 
اســت و اگر یکدل باشیم و در مقابل فشــارها و مشکالت پایداری 
داشته باشیم و با تدبیر عمل کنیم از این بحران ها گذر خواهیم کرد

سزاوار است مسؤوالن به عنوان قدردانی از این مردم  �

هرآنچه می توانند برای حل مشکالت بکار ببندند

این راهپیمایی باشــکوه بهترین جواب برای شیطنت های آمریکا و 
دشمنان است

عشق به اباعبداهلل حد و مرز نمی شناسد �

عشــق و ارادت به اهل بیت)ع( بویژه اباعبداهلل الحســین)ع( حد و 
مرز نمی شناســد، عالقه مندان و دوست داران حضرت در سراسر 
عالم هستند و هر یک طبق آیین و رسوم خود نسبت به اقامه عزا و 

برگزاری مجالس سوگواری اقدام می کنند

مسؤوالن پیام حضور باشــکوه مردم در راهپیمایی 22  �

بهمن را درک کنند

مردم هرچه بهتر به میان بیایند مدیران و مســؤوالن باید بیشــتر 
در حل مشکالت بویژه مشــکالت اقتصادی کوشا باشند؛ امیدوارم 
مســؤوالن پیام این حضور باشکوه را بشــنوند و بدانند باید در حل 

مشکالت بیشتر و محکم تر بکوشند

صدا و سیما مراقب نفوذ نااهالن باشد �

باید قبل از این که نفوذی ها ضربه بزنند مراقب شان بود مثل همان 
مسؤولی که در یکی از بانک های مهم کشور قرار گرفت و بعد از آن 

همه اختالس از کشور فرار کرد و دست هیچ کس به او نمی رسد

دشمنان در مقابل انقالب راه به جایی نخواهند برد  �

خطری از ناحیه دشمن بیرونی انقالب را تهدید نمی کند چهل سال 
گذشت هر چه کردند به جایی نرســیدند، اما خطر از داخل وجود 
دارد؛ امیدواریم با عملکرد درست بتوانیم این انقالبی که نتیجه خون 
هزاران شهید و ایثارگری ها و جانفشانی های بسیار است را تا ظهور 

حضرت صاحب االمر)عج( حفظ کنیم
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پیام ها و بیانات

توضیح الزم

پس از ســخنرانی مشــکل دار ریاســت 
جمهــوری و موضع گیری صریح آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی، متأسفانه دفتر 
ریاســت جمهوری به جای عذر خواهی و 
اصالح اشتباه، دســت به فرافکنی زده و 
اظهارات اشــتباه دیگری داشته است. با 

توجه به سواالت مکرر مخاطبان در مورد 
سخنان رئیس جمهور، موضع معظم له و 
بیانیه دفتر ریاســت جمهوری، علی رغم 
میل باطنی ناچار به انتشار بخش هایی از 

سخنان رئیس جمهور شدیم.

خبــر ارتحال مرحوم حاج محمد نبی حبیبی را دریافت داشــتم 
و بســیار متأسف شــدم. نامبرده که از یاران وفادار و پراستقامت 
انقالب اســالمی بود، مناصب مختلفــی را در طول عمر خود در 
خدمت نظام اسالمی داشت و اخیراً دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
بود. مردی متدین و با تقوا، ســخت کوش و مخلص، با استقامت 
و هوشیار بود و به همین دلیل عالقمندان زیادی داشت. خدمات 

او به جامعۀ اسالمی و انقالب ستودنی است.

ایــن ضایعۀ بزرگ را به اعضای محترم حزب مؤتلفه اســالمی و 
تمام عالقمندان ایشــان، مخصوصا خانواده محترمشــان تسلیت 

عرض می کنم.

خداونــد روح او را غریــق رحمت و با ارواح اولیاء اهلل محشــور 
گردانــد و به بیت محترمش صبر و اجر فراوان عنایت کند.

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 به مناسبت ارتحال دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی
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1یادداشت
ایثار و بخشش در سیرۀ فاطمی

از منظر معظم له 

فضیلت هــا و صفات برجســته روحی و 
اخالقــی، همچون فــداکاری، ایثار، جود، 
سخاوت و بخشــش ؛ در تعیین خط سیر 
تاریــخ بشــر و تکامل وجودی انســان و 
رســیدن به قرب الهی نقش به سزایی ایفا 
می کند و هدف نهایی آفرینش انســان را 

در بر می گیرد.

در این بین تاریخ اســالم پر است از جلوه 
های ایثار و فداکاری؛در ســر سلسله این 
مسأله، انبیاء و ائمه علیهم السالم، جلوه و 
درخشندگی خاصی دارند؛ و انفاق وجود و 
کرم را باید از خاندان جود و کرم حضرات 

معصومین علیهم السالم آموخت.

 بررســی ســیرۀ آنها نشــان دهنده ایثار 
و گذشــتن از همه چیــز در راه محبوب 
اســت، زیرا عظمت او را درک کرده و غیر 
او را ناچیز تلّقــی می کردند.همانگونه که 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها کامل ترین 
الگوی ایثار و بخشش بود و از هیچ فرصتی 
برای گســترش این فضیلت مهم انســانی 
فروگذار نکرد؛ و این درســی است بزرگ 
برای همه انســان های آزاده و با هدف و 

همه ایثارگران و فداکاران تاریخ بشر.

لذا بررســی ابعاد گذشت و ایثار در سیرۀ 
آن حضرت ، عالوه بر اینکه بهترین نشانه 
عظمت فاطمه علیها الســالم است و مقام 
فــداکاری آن بانوی زنــان جهان را بیش 
از پیش آشــکار می ســازد، هم چنین به 
زندگی انســان ها جهت مــی دهد و روح 
فداکاری و ایثار را زنــده کرده و آدمی را 
در برابر مشکالت و حوادث سخت، مقاوم 

و استوار می سازد. 

مفهوم ایثار

»ایثار« به معنای برگزیدن و مقدم داشتن 
و برتــری دادن دیگــری اســت.، چرا که 
دوســت دارد دیگران در نعمت باشــند، 

هرچند خودش در محرومّیت به سر بَبرد 
و حّتی حاضر است آنچه را دارد در اختیار 
دیگران بگــذارد و از منافع خود چشــم 
بپوشــد که این حالت واال را »ایثار« می 

گویند.

لــذا ایثار ، از خود گذشــتگی و جانبازی، 
یکی از مهم ترین صفات برجســته انسانی 
است که از محبت و فطرت سرچشمه می 
گیرد؛ هنگامی که به وجدان خود مراجعه 
می کنیــم در می یابیم نیکوکاری، ایثار و 
فداکاری، ســخاوت، کمک به ضعیفان، و 
حمایت از مظلومان، خوب و با ارزش است.

 لذا شــخص هنگام عمل، هیچ نوع سود 
مــاّدی را در نظر نمی گیرد و حســاب و 
کتابی در ایثار و بخشــش مطرح نیست، 
بلکه انگیــزه های کار در درون او نهفته و 
در اعماق قلــب او النه می گزیند و بدون 
تشــویق و تقدیر، بدون تظاهر و ریا، بدون 
انتظار نفع و ســود از فردی یا جامعه ای، 

آن را انجام می دهد.

اینچنین اســت که فرد قسمتی از زندگی 
خود را کــه از آن نیز بی نیاز نباشــد در 
اختیار دیگــر نیازمندان قــرار می دهد، 
مشــکالت را برای ناراحتی دیگران پذیرا 
می شود؛ هرگاه مشــکلی در جامعه پیدا 
شود او برای حل آن خود را به زحمت می 
افکند تا دیگران راحت باشند؛ در واقع این 
نوعی ایثار و فداکاری است که انسان برای 
راحتی بندگان خدا، مشکالت اجتماعی را 

تحمل کند.

علیها؛  اهلل  فاطمه ســام  حضــرت 
اسطوره ایثار و از خودگذشتگی

بی شک »فاطمه« سالم اهلل علیها، اسطورۀ 
مهربانی،فداکار ی و شــجاعت و ایثارگری 
اســت؛ آن حضرت همواره در کنار »پدر« 
بود و گــرد و غبار رنج و محنت را از قلب 

پاک پدر می زدود.

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها طبق احادیث 
معروف در حالی که بیش از پنج ســال از 
ســن مبارکش نگذشته بود، مونس ساعت 
های تنهایی پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود.

گاه دشمنان سنگدل، خاک یا خاکستر بر 
سر پیامبر صلی اهلل علیه وآله می ریختند، 
هنگامی کــه پیامبر صلی اهلل علیه وآله به 
خانه می آمد، فاطمه علیها الســالم خاک 
و خاکستر را از سر و صورت پدر پاک می 
کرد، در حالی که اشــک در چشــمانش 
حلقــه زده بــود، پیامبر صلــی اهلل علیه 
وآله می فرمــود: »دخترم! غمگین مباش 
و اشــک مریز که خداوند حافظ و نگهبان 

پدر توست«.،

در یکی از همان ســالها، ابوجهل مشــتی 
از اراذل مکــه را تحریــک کــرد کــه به 
هنگامــی که پیامبر صلی اهلل علیه وآله در 
مســجدالحرام به سجده رفته بود، شکمبه 
گوســفندی را بیاورند و بر ســر حضرت 
بیفکنند، هنگامی که این عمل انجام شــد 
بلند  ابوجهل واطرافیانش صــدا به خنده 
کردند و پیامبر صلــی اهلل علیه وآله را به 

باد مسخره گرفتند.

ایــن خبر بــه گــوش دختــر کوچکش 
فاطمه علیها الســالم رســید به ســرعت 
به مســجدالحرام آمد و آن را برداشــت و 
با شــجاعت مخصوص خودش ابوجهل و 
یارانش را با شمشــیر زبان مجازات کرد، و 

به آنها نفرین فرمود.،

فاطمه ســالم اهلل علیها در روزهای جنگ 
و طوفانی نیز همچون یک مرد شــجاع در 
شــعاعی که مأموریت داشــت، از پیامبر 

صلی اهلل علیه وآله دفاع می کرد.

هنگامی که جنــگ »احد« پایان گرفت و 
تازه لشــکر دشــمن صحنه را ترک گفته 

بود و پیامبــر صلی اهلل علیه وآله با دندان 
شکسته و پیشانی مجروح هنوز در میدان 
احد بود، فاطمه علیها الســالم با ســرعت 
به »احد« آمد و بــا این که هنوز نوجوان 
کم سن و سالی بود فاصله میان »مدینه« 
و »احــد« را با پای پیاده و با شــوق زیاد 
طــی کرد، صورت پدر را با آب شستشــو 
داد، خــون را از چهره اش زدود، اما زخم 
پیشانی همچنان خونریزی می کرد.قطعه 
حصیری را ســوزاند، و خاکســتر آن را بر 
جای زخم ریخت و مانع خونریزی شــد، و 
عجیــب تر این که برای جنگی که در روز 
بعد اتفاق می افتاد،اسلحه برای پدر فراهم 

می کرد.،

در جنــگ احزاب نیز کــه از پر رنج ترین 
غزوات اسالمی است، فاطمه علیها السالم 
در کنار پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود، آن 
حضرت به کنار خندق آمد و برای پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله که چند روز گرســنه 
مانده، غذای ســاده ای کــه از قرص نانی 

تجاوز نمی کرد تهیه کرد.

هــم چنین آن حضرت به هنگام فتح مکه 
آب برای شستشــو و غسل آماده می کند 
تا پیامبر صلی اهلل علیه وآله گرد و غبار را 
از تنش بشوید و لباس پاکیزه ای بپوشد و 

رهسپار مسجد الحرام شود.

بخشش لباس عروسی؛ تجلی انفاق از 
دوست داشتنی ها

از جمله شرایط انفاق، بخشش از چیزهای 
خوب و برگزیده است؛ لذا به هنگام انفاق 
نباید به سراغ قسمت های بی ارزش مال 
و اجناس رفت، بلکه باید از بهترین قسمت 
ها کــه بر گرفتن آن بــرای فرد به خاطر 
مرغوبیت ســهل و آسان است در راه خدا 

نیز از همان انفاق کرد.

حال اگر شــخصی، غذاهای اضافی، لباس 
های کهنــه و آنچه را که نیاز ندارد، انفاق 
کند اشکالی در بین نیست. این، حّداقل و 
پایین ترین مرتبه انفاق اســت؛ ولی برای 
رســیدن به باالترین مراتب انفاق و دست 
یافتن به کمال، انســان بایــد آنچه را که 
دوست دارد و خود می خواهد، انفاق کند.

خداوند در قرآن کریــم می فرماید:»یَأیَُّها 
َِّذیَن َءاَمُنواْ أَنِْفُقواْ ِمْن َطّیَباِت َماَکَســْبُتْم  ال
ُمواْ ا  آ أَْخَرْجَنــا لَُکم ّمَن اأْلَْرِض َواَلتََیمَّ َوِممَّ
لَْخِبیَث ِمْنُه تُْنِفُقوَن َولَْسُتْم بَاِخِذیِه إاِلَّ أَن 
َ َغِنیٌّ َحِمیٌد؛ای  تُْغِمُضواْ فِیِه َواْعلَُمواْ أَنَّ اهللَّ
کسانی که ایمان آورده اید، از اموال پاکیزه 
ای که به دست آورده اید، یا از زمین برای 
شما خارج ســاخته ایم، انفاق کنید؛ و به 
سراغ قسمتهای ناپاک )برای انفاق( نروید، 
در حالی که خودتان حاضر نیســتید آنها 
را بپذیریــد، مگر از روی اغماض، و بدانید 
خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است«.

لذا انفاق کننــدگان باید بهترین بخش از 
امــوال خود را در راه خدا انفاق کنند، چرا 
کــه عیناً به آنها باز می گردد، آیا کســی 
دوســت دارد لبــاس های کهنــه، اموال 
نامرغوب برای او بیاورنــد؟ بنابراین نباید 
تنها همت او این باشد که اموال بی ارزش 

خود را در راه خدا انفاق کند.

از سوی دیگر انســان در صورتی به مقام 
بّر و نیکوکاری می رســد که از بهترین ها 
انفاق کند به تعبیر قرآن کریم: »لَْن تََنالُوا 
ــا تُِحبُّوَن...؛ هرگز به  الِْبرَّ َحتَّی تُْنِفُقوا ِممَّ
مقام نیکان و خاّصان نخواهید رسید، مگر 
آن که از آنچه که دوست می دارید، انفاق 
کنید«. نــه این که هر چــه اضافه و غیر 
مورد نیاز باشــد و مورد مصرف قرار نگیرد 
را بــه فقراء بدهیم، چــون در این صورت 
به حقیقت بّر و نیکوکاری دست نخواهیم 

یافت.

لذا غــذای مانده، لباس منــدرس و پاره، 
میوه گندیده، لــوازم زاید و مانند اینها را 
نبایــد انفاق کرد که بی ارزش اند، بلکه از 
چیزهای خوب و ارزشمند خود باید انفاق 
کرد؛ چیزی را در راه خداوند به نیازمندان 
بدهیم که خود دوســت می داریم. همان 
غذایــی که مــی خوریــم در انفاقمان به 
نیازمندان بخورانیم. همان جامه ای که بر 
تن فرزندان خود می کنیم، بر فرزندانشان 
بپوشــانیم و همان آسایشی که برای خود 
و خانــواده خود می خواهیــم، برای آنان 

بخواهیم و فراهم آوریم.

ضــرورت این مســأله از آن جهت اســت 
که انفاق در راه خــدا برای تقرب به ذات 
پاک او اســت ؛ چگونه ممکن است انسان 
بــه خداوند بزرگی که تمام عالم هســتی 
از اوست، به وســیله اموال بی ارزش و از 
مصرف افتاده، تقرب جوید؛ لذا در فرهنگ 
قرآنی بــرای انفاق، باید بهترین را انتخاب 

نمود.

آری اگر خواهان صعود به اوج قلّه احسان 
و نیکوکاری هســتیم، باید از محبوبترین 
اموالمــان در راه خداونــد، و فقــط برای 
رضــای او، انفاق کنیم. چرا که انفاق مورد 
عالقه انسان؛ مقیاسی است برای سنجش 
ایمان و شــخصیت! اینگونه است که اگر 
انســان به هنگام انفاق بهترین اموالش را 
انتخاب کند نورانّیت خاّصی برایش ایجاد 
شــده، و قلب و روحش روحانّیت عجیبی 

پیدا می کند.

البته این ســخن بدان معنی نیســت که 
انفــاق از چیزهای دیگر، مخصوصاً لوازمی 
که مورد نیاز نیســت و در خانه انباشــته 
شــده، پسندیده و نیکو نیست و نباید آنها 
را به نیازمندان داد؛ بلکه رســیدن به مقام 
»بــّر« انفاق از بهترین چیزها را می طلبد. 
هر چند انفاق از اجناس دســت دوم قابل 
استفاده نیز اشکالی ندارد، اّما انفاق واقعی 
آن اســت که انسان آنچه را دوست دارد و 

بهتر است، برای انفاق انتخاب کند.

اولیای خدا نیز همواره از بهترین اموالشان 
انفاق می کردند، به عنوان نمونه در سیرۀ 
حضرت زهرا علیها الســالم می خوانیم: به 
هنگام عروسی آن حضرت، وقتی ایشان را 
به خانه شوهر می بردند، نیازمندی از آن 
حضرت درخواســت کمک کرد، ایشان با 
آن که لباس کهنــه و عادی اضافه همراه 
خود داشــت و می توانســت آن را انفاق 
کند، لباس عروسی خود را به نیازمند داد 

و خود لباس کهنه پوشید.،

آری اینچنین حضرت زهرا علیها الســالم 
در شــب زفاف پیراهن عروســیش را به 
فقیــری صدقه داده، و بــا پیراهن کهنه و 

معمولی به خانه بخت می رود.،
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بی تردید در تمام تاریخ بشــریّت، چنین 
انفاق خالصانــه ای را نمی توان یافت که 
دختر جوان تازه عروســی، لباس عروسی 
اش را بــه نیازمنــدی بدهد. ایــن ایثار و 
بخشــش، به راســتی مصداق روشن آیۀ 
شــریفه قرآن کریم است که سفارش می 
کند از بهترین هــا انتخاب و به فقرا داده 

شود.

ایثار در پذیرایی از مهمان عرب

مهمان نوازی شوهر منوط به ایثار و پذیرایی 
همسر او است، لذا اگر امیرالمؤمنین علی 
علیه السالم مهمان نواز بود و از نیامدن و 
نرســیدن مهمان محزون می گشت، یکی 
از عواملش اطمینان خاطــر از آمادگی و 

پذیرایی فاطمه علیه السالم بوده است.

در فرازی از تاریخ می خوانیم؛ شــخصی 
خدمــت پیامبر صلی اهلل علیه و آله عرض 
کرد: گرسنه ام، پیغمبر صلی اهلل علیه و آله 
دستور داد از منزل غذائی برای او بیاورند، 
ولــی در منزل حضرت غــذا نبود، فرمود: 
چه کسی امشــب این مرد را میهمان می 
کند؟ در روایاتی که از طرق اهل بیت علیه 
الســالم رســیده می خوانیم: مردم عربی 
میهمان علی علیه الســالم و فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها و فرزندان او بودند، و کسی 
که کودکان را گرسنه خواباند بانوی اسالم 

فاطمه زهرا علیهالسالم بود،

در این میان فاطمه علیهالســالم با توافق 
امیرالمؤمنیــن، بچه هــا را بدون طعام به 
هر طریقی بود خوابانید و خود نیز گرسنه 
ماند و علی علیه الســالم چراغ را به بهانه 
معیوب بودن روشــن نکــرد و در تاریکی 
شــب از مهمان پذیرایی نمود و او را سیر 
کــرد و به مهمان چنین وانمود کرد که او 
نیز طعام می خورد، تا مهمان متأثر نگردد.

گردنبند با برکت حضرت فاطمه سالم اهلل 
علیها

جابربن عبداهللَّ انصــاری می گوید: روزی 
نمــاز عصر را با پیغمبر صلــی اهلل علیه و 
آلــه خواندیم؛ اصحاب اطرافش نشســته 
بودند ناگاه پیرمردی خدمت رســول خدا 
رســید که لباس کهنه ای پوشیده بود و 

از شــّدت پیری و ناتوانی نمی توانست بر 
جای خودش قرار گیرد.

پیغمبر متوّجه او شد و از احوالش پرسید؛ 
عرض کرد: یا رســول اهللَّ صلی اهلل علیه و 
آله مردی گرسنه هستم سیرم کن، برهنه 
ام لباســی به من عطا کن، تهی دســتم 
چیــزی به من بده، رســول خدا صلی اهلل 
علیه و آله فرمود: من اکنون چیزی ندارم 
ولی تو را بــه جایی راهنمایــی می کنم 
شــاید حاجتت برآورده شود، برو به منزل 
شــخصی که خدا و رسول را دوست دارد، 
خدا و رسول نیز او را دوست دارند؛ برو به 
خانه دخترم فاطمه علیها السالم شاید به 
تو چیزی عطا کند. سپس به بالل فرمود: 
پیرمرد ناتوان را به خانه فاطمه ســالم اهلل 

علیها راهنمایی کن.

بالل به اتّفاق پیرمرد به خانه فاطمه سالم 
اهلل علیها رفتند. پیرمرد عرض کرد ســالم 
بر شــما ای خانواده نبــّوت و مرکز نزول 
فرشــتگان. فاطمه علیها السالم جوابش را 

داد و فرمود کیستی؟

عرض کرد: فقیری هســتم که به خدمت 
پدرت رســیدم، مرا به سوی شما فرستاد. 
ای دختــر پیغمبر من هم گرســنه ام هم 
برهنه ام و هــم فقیرم لطفاً من را بی نیاز 

کنید.

حضــرت فاطمه ســالم اهلل علیها که هیچ 
غذایی در خانه ســراغ نداشــت، پوســت 
گوســفندی را که فرش امام حسن و امام 

حسین علیه السالم بود به پیرمرد داد.

پیرمرد عــرض کرد: این پوســت چگونه 
نیــاز مــن را برطرف می کنــد؟ حضرت 
فاطمه علیها السالم گلوبندی را که دختر 
عمویش به وی هدیه کرده بود به او داد و 
فرمود: این را بفروش و زندگی خودت را با 

آن تأمین کن.

پیرمرد برگشت و جریان را خدمت پیامبر 
اکرم صلــی اهلل علیه و آله عرض کرد. آن 
حضرت گریســت و فرمود: گــردن بند را 
بفروش تــا خدا به برکــت عطای دخترم 
برای تو گشایشی فراهم سازد. عّمار یاسر 
از رســول خدا صلی اهلل علیه و آله اجازه 

گرفت که آن گردن بند را خریداری کند.

از پیرمرد پرسید آن را چقدر می فروشی؟ 
گفت: به بهای آن که شــکمم را از نان و 
گوشت سیر کنی، و یک برد یمانی بر تنم 
بپوشانی تا با آن نماز بخوانم، و یک دینار 
پول بدهی تا مرا نزد اهل و عیالم برساند. 
عّمار گفت: من این گردن بند را به بیست 
دینار و دویســت درهم و یک برد یمانی و 
یک حیوان سواری و نان و گوشتی که تو 
را سیر کند می خرم. پیرمرد گردن بند را 
به عّمار فروخت و پولش را تحویل گرفت 
و خدمت رســول خدا صلی اهلل علیه و آله 
برگشت. حضرت از او پرســید: آیا نیازت 

برطرف شد؟

عرض کرد: آری، بــه برکت عطای فاطمه 
علیها السالم بی نیاز شدم. حضرت فرمود: 
خدا در عوض، به فاطمه ســالم اهلل علیها 
عطایی بکنــد که نه چشــمی دیده و نه 
گوشــی شنیده باشــد. و بعد به اصحابش 
فرمود: خــدا در این دنیــا چنین عطایی 
را به فاطمه ســالم اهلل علیها کرده است، 
زیرا پدری مثل من و شــوهری مثل علی 
و فرزندانی چون حســن و حســین به او 
داده است. وقتی عزرائیل فاطمه سالم اهلل 
علیهــا را قبض روح مــی کند و در قبر از 
او بپرســند پیغمبرت کیست؟ جواب می 
دهد: پدرم. و اگر بپرسند: امامت کیست؟ 
جواب می دهد: شوهرم علی علیه السالم.

عّمــار گردن بنــد را گرفــت و در پارچه 
یمانی گذاشــت و به غالمش گفت: این را 
ببر خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
تقدیم کن، خــودت را نیز به آن حضرت 
بخشــیدم. وقتی غالم پیش رســول خدا 
صلــی اهلل علیه و آله رفــت، حضرت مال 

را با غالم به فاطمه علیها السالم بخشید.

فاطمه سالم اهلل علیها گردن بند را گرفت 
و غالم را آزاد نمود، هنگامی که غالم دید 
آزاد شده است، خندید. علّت خنده اش را 
پرســیدند، جواب داد: از برکت این گردن 
بند مرا شــگفت آمد، زیرا گرســنه ای را 
سیر کرد و برهنه ای را پوشش داد و تهی 
دســتی را بی نیاز کــرد و بنده ای را آزاد 

نمود، در حالی که باز به صاحبش رسید.،

ســوره»هل اتی«؛ نمایانگــر اوج ایثار و از 
خود گذشــتگی حضرت زهرا ســالم اهلل 

علیها

در ایــن زمینه »ابن عبــاس« می گوید: 
حسن و حسین علیهما السالم بیمار شدند 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه با جمعی از 
یــاران به عیادتشــان آمدنــد، و به علی 
علیه الســالم گفتند: ای ابوالحسن! خوب 
بود نذری برای شــفای فرزندان خود می 
کردی، علی علیه الســالم و فاطمه علیها 
الســالم و فضه که خادمه آنهــا بود، نذر 
کردند: اگر آنها شــفا یابند ســه روز روزه 
بگیرنــد، طبق بعضی از روایات حســن و 
حسین علیهما الســالم نیز گفتند: ما هم 

نذر می کنیم روزه بگیریم.

چیزی نگذشت هر دو شفا یافتند، در حالی 
که از نظر مواد غذائی دســت خالی بودند 
علی علیه الســالم سه من جو قرض نمود، 
فاطمه علیها الســالم یک سوم آن را آرد 
کرد، و نان پخت، هنگام افطار، ســائلی بر 
ــالُم َعلَْیُکْم أَْهَل  در خانه آمده، گفت:»السَّ
ٍد صلی اهلل علیه و آله ؛ ســالم  بَْیــِت ُمَحمَّ
بر شما ای خاندان محّمد«! مستمندی از 
مستمندان مسلمین هستم، غذائی به من 
بدهید، خداوند به شما از غذاهای بهشتی 
مرحمت کند، آنها همگی مســکین را بر 
خود مقدم داشــتند، و سهم خود را به او 

دادند و آن شب جز آب ننوشیدند.

روز دوم را همچنــان روزه گرفتند و موقع 
افطار، وقتی که غــذا را آماده کرده بودند 
)همان نان جوین( یتیمی بر در خانه آمد 
آن روز نیز، ایثار کردند و غذای خود را به 
او دادند )بار دیگر با آب افطار کردند و روز 

بعد را نیز روزه گرفتند(.

در سومین روز، اســیری به هنگام غروب 
آفتاب بر در خانه آمد، باز هر کدام ســهم 
غذای خود را به او دادند هنگامی که صبح 
شــد، علی علیه السالم دست حسن علیه 
السالم و حسین علیه السالم را گرفته بود 
و خدمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمدند.

پیامبــر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ســلم 

روز بعد امام حســن و امام حسین علیهما 
الســالم را، در حالی کــه رنجور و ضعیف 
شــده بودند و از شــّدت ضعــف به خود 
می لرزیدند مشــاهده کرد و از این وضع 
ناراحت شــد و از ســوی دیگر چشم های 
گودرفته فاطمه علیها الســالم بر ناراحتی 
و حزن پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ســلم 
افزود، از علی علیه الســالم پرسید:یا علی! 
چرا بّچه ها این قدر ضعیف و رنجور شده 
اند؟ چــرا رنگ دخترم فاطمه ســالم اهلل 

علیها پریده است؟

حضرت علی علیه الســالم جریان را برای 
آن حضــرت بازگــو کرد، در ایــن هنگام 
جبرئیل نازل شــد و آیات سوره انسان را 

آورد.

در ســوره »دهــر«، هجــده آیــه درباره 
الســالم و  امیرمؤمنــان علیه  فــداکاری 
همسرش زهرای مرضیه و فرزندانش امام 
حسن و امام حسین علیهم السالم که سه 
روز روزه گرفتنــد و طعام افطار خود را به 
مســکین و یتیم و اسیر دادند بیان داشته 
و کار آن ها را بســیار ستوده و وعده انواع 
نعمت های بهشتی را به آن ها داده است.

دقت در آیات سوره »دهر« نشان می دهد 
کــه خداوند چگونه از این ســخاوتمندان 
ایثارگر مدح و ســتایش کرده و عمل آنها 
را ســتوده و باالترین پاداش را برای آنها 
قرار داده است. در یک جا از آنها به عنوان 
»ابرار« و در جای دیگــر از آنها به عنوان 
»عباداهلّل« )بندگان خاص خدا( یاد کرده 

است.

مسجد  به  که  )چراغی  آخر:  ســخن 
رواست، به خانه حرام است(

در خاتمه باید گوشــزد کرد فرهنگ اهل 
بیــت عصمت و طهــارت به ویژه ســیرۀ 
حضرت زهرا ســالم اهلل علیها این اســت 
که حتی در سخت ترین شرایط برای خدا، 
بذل و بخشــش کرده و با کــردار و عمل 
و گفتار بیــان فرمودنــد: »چراغی که به 

مسجد رواست، به خانه حرام است«.

به عنوان نمونه امام حســن علیه الســالم 
دربــاره حضــرت زهرا علیها الســالم می 

فرماید: مــادرم را در شــب جمعه دیدم 
که تا صبح مشــغول عبــادت پروردگار و 
پیوسته در حال رکوع وسجود بود تا اینکه 
ســفیده صبح نمایان گشت، و شنیدم که 
برای مؤمنین، آن هم با ذکر اســامی آنان، 
فــراوان دعا می کــرد، در حالی که برای 
خودش چیزی طلب نکــرد. عرض کردم: 
مادرم! چگونه اســت که برای دیگران دعا 
می کنی، برای خود دعا نمی کنی؟ فرمود: 
ار؛اّول همســایه،  فرزنــدم! »الْجــاُر ثُمَّ الدَّ

سپس خانه!«.،

و یا در داستان سوره دهر نه تنها حضرت 
علی علیه السالم غذای خودش را به فقیر 
داد، بلکــه حضرت فاطمه علیها الســالم 
نیز با میــل و اختیار غذایش را در اختیار 
نیازمنــد قــرار داد، و امام حســن و امام 
حســین علیهما الســالم نیز این کار را با 
میــل و اختیار انجام دادنــد. و این نهایت 
ایثار است که علی رغم نیاز شدید خویش 
انفاق می کنند و اینچنین در قرآن مجید 

ستوده شده و از ارزش های واالست.

 اما افســوس و صد افسوس، که در جامعه 
به غلط مرســوم شــده که مــی گویند: 
»چراغی که به خانه رواســت به مســجد 
حرام اســت«. یا »ما کــه خودمان لنگ 
هستیم، چرا باید به فکر دیگران باشیم«. و 
این سخن نادرست را، نه تنها برای مسجد، 
که برای همســایه و دیگر افراد نیز به کار 
می برند؛سخنان و منطق هایی که در آنها 
نشــانه هایی از ضعف توکل بــه خداوند 

متعال مشاهده می شود .

حال آنکــه خط ایثار حضــرت علی علیه 
الســالم و حضرت زهرا علیها الســالم که 
ســوره هل أتی درباره آنان و امام حسن و 
امام حسین علیهما السالم نازل شد نشان 
می دهد همــت گروهی آن بزرگواران، در 
سخت ترین حالت، به قدری باالست که به 
مقام »ایثار« رسیده اند؛ مقامی به مراتب 
باالتر از انفاق، که همگان ســعادت آن را 
ندارنــد، و از صفات ویــژه مؤمنان واقعی 

است..
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2یادداشت

شرح خطبه حضرت زهرا سالم الله علیها در جمع زنان مهاجر و انصار 
از منظر معظم له

داســتان شــهادت حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها یکی از غــم انگیزترین و پرغوغاترین 
وقایع اهل بیت علیهم السالم و تاریخ اسالم 
به طور گســترده و عام است، که آمیخته با 
نکات تأمل برنگیز است، و دریچه ای است 
برای حل قســمتی از معماهای مهم تاریخ 

صدر اسالم.

در این میان آخرین ســخنان حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها در جمع زنان مهاجر و انصار 
و حوادث گوناگونی کــه در رابطه با آن در 
دوران های بعد واقع شــد از دردناک ترین 
و غم انگیزترین و عبرت انگیزترین فرازهای 
تاریخ صدر اسالم اســت که شایسته است 
شرح و تبیین آن بیش از پیش مورد اهتمام 

قرار گیرد.

خطبة جانسوز حضرت زهرا سام اهلل علیها 
در برابر زنان مدینه در یک نگاه

بانوی اســالم این خطبه را در در برابر زنان 
مهاجر و انصار و در بســتر بیماری و درون 
خانه بیان کــرد، همان بیماری که هرگز از 
آن برنخاســت، و جان پاک خود را به جان 

آفرین تسلیم نمود.

 لحن خطبه به خوبی نشان می دهد که از 
روحی بلند، سرشــار از علم و دانش، مملو 
از محبت به خــدا و ایمان، و لبریز از درد و 
رنج، سرچشمه گرفته، و خطبه آهنگی رسا 
و کوبنده و گیرا و قاطع و شــجاعانه دارد، و 
البته کوبنده تر و دردناک تر و غم انگیزتر از 

خطبه فدکیه.
رنج نامه حضرت زهرا سام اهلل علیها

این خطبه که از دل پــر درد دختر گرامی 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه وآله برخاسته 
اوســت.رنجی جانکاه  در حقیقت رنجنامه 
که تا اعماق اســتخوانش نفوذ کرده و تمام 
وجودش را در شــعله های سوزان خود فرو 

برده اســت، به همین دلیل کالمش در این 
خطبــه رنگ آتش به خود گرفته چرا که از 
قلب آتشین برخاسته، و خون رنگ شده چرا 

که از دلیل او سرچشمه گرفته است.

دفاع از والیت در بستر بیماري

از عجایب و شگفتی های این خطبه آن است 
که بانوی اســالم علیها السالم بعد از پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله و قبل از شــهادت مورد 
ســتم های زیادی واقع شد، ستم هایی که 
بیماری جانکاه او از آن ریشــه می گرفت، و 
با این که سؤال زنان مدینه به هنگام عیادت 
آن بانــو مخصوصا از وضع حال و بیماری او 
بود، و قاعدتا باید چیــزی از دردهای خود 
بگوید، بلکــه هر چه می گوید از آن بگوید، 
با این حال حتی یک کلمه از حال خودش 
سخن نگفت، و محور تمام سخنان او مسأله 
غصب خالفت و مظلومیت علی علیه السالم 
و خطرات آینده این انحراف بزرگ برای امت 

اسالمی بود.

عجبا که او هیچ از درد خویش سخن نگفت، 
و هر چه گفت از درد همســرش علی علیه 

السالم گفت، و از مشکالت جهان اسالم.

آری روح بزرگ زهرا علیها الســالم برتر از 
آن است که از خودش و دردهایش هر چند 
بزرگ بود سخن بگوید، و بلندپروازتر از آن 
است که حتی تا این حد صعود کند، او فقط 
از امام و همسر محبوبش علی علیه السالم و 

دردهای او سخن گفت.

آن حضرت همیشه و در واپسین لحظه عمر 
کوتاه و پر درد و رنجش بالخصوص همچون 
شمعی می سوخت تا اطراف خود را روشن 
سازد و گمراهان را نجات دهد و مدافع حق 

و عدالت باشد.

 در خطبه زنان مهاجر و انصار ســخنان او 
فقط بر محور خالفت و امامت دور می زند، 

با آن که بانوی اســالم مظالــم زیادی بر او 
رفته بود و مناسب بود دادخواهی کند، ولی 
نه دادخواهی کرد و نه لب به شکایت گشود، 
هر چه گفت از علی علیه الســالم گفت، از 

خالفت و از مصالح مسلمین گفت.

حضرت زهرا سام اهلل علیها و مقام رضا

یکــی از مقامــات عالی اولیای خــدا مقام 
»تسلیم مطلق« است، یعنی سالک الی اهلل و 
رهرو راه حق به جایی می رسد که خویشتن 
خویــش را فراموش می کند، جز خدا را در 

نظر ندارد.

جز به فرمــان او گوش به ســخن دیگری 
نمی دهد.جــز رضای او نمی طلبد.و جز به 

خواست و اراده او نمی اندیشد.

مرحله اول اسالم است و سپس ایمان و بعد 
رضا و بعد تسلیم مطلق، چنانکه قرآن کریم 
می گوید:» قالت االعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولکن قولوا أســلمنا ولما یدخل االیمان فی 
قلوبکم؛ عرب های بادیه نشین گفتند: ایمان 
آورده ایم، بگو: شــما ایمان نیاورده اید ولی 
بگویید اسالم آورده ایم، اما هنوز ایمان وارد 

قلب شما نشده است«.

و نیز می فرماید: » فال وربک ال یؤمنون حتی 
یحکموک فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فی 
أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما؛ 
به پروردگارت ســوگند آنها مؤمن نخواهند 
بودمگراین که در اختالفــات خود تو را به 
داوری طلبند، وســپس از داوری تو در دل 
خود احساس ناراحتی نکنند و کامال تسلیم 

باشند«.

و ســرانجام می گوید:» إنما نطعمکم لوجه 
اهلل ال نرید منکم جزاء وال شــکورا؛ ما فقط 
شــما را بخاطر خدا اطعام می کنیم وهیچ 

پاداشی و سپاسی از شما نمی خواهیم«.

مقام ایمان و رضا و تســلیم ایجاب می کند 

که تمامی آالم و دردها و غم های جانســوز 
خود را به دســت فراموشی بسپارد و تنها از 
رضای خدا، از پیامبر صلی اهلل علیه وآله، از 
ولی او، و از آینده اســالم و مسلمین سخن 
بگوید همانگونه که فاطمه ســالم اهلل علیها 

اینگونه عمل نمود.

حضرت  خطبه  مکتوب  منابع  و  اسناد 
زهرا سام اهلل علیها در جمع زنان انصار

گفتنی اســت این خطبه در منابع مختلفی 
نقل شــده است، هم در کتب عامه و هم در 
کتب خاصه، و از جمله هفت منبع زیر قابل 

توجه است:

1. مرحوم شیخ طبرسی رضوان اهلل علیه آن 
را در »احتجاج« ذکر کرده است.،

2. علی بن عیســی اربلی در کتاب معروف 
»کشــف الغمه« از کتاب »صحیفه« آن را 

نقل می کند.،

3. مرحوم عالمه مجلســی در »بحاراالنوار« 
این خطبه را با اســناد متعددی ذکر کرده 

است.،

۴. ایــن خطبه در کتاب »معانی االخبار« از 
مرحوم صدوق با سندی که در ذیل آمده از 
عبداهلل بن حســن از مادرش فاطمه دختر 

امام حسین علیه السالم نقل شده است.،

۵. و باز در همان کتاب با ســندی دیگر از 
امام علی بن ابی طالب علیه السالم نقل شده 

است.،

۶. مرحوم شیخ طوسی نیز آن را در »امالی« 
آورده است.

۷. ابن ابی الحدید عالم معروف سنی معتزلی 
نیز آن را در کتاب معروف خود »شرح نهج 
البالغه« با سندی که ذیال آمده است، نقل 

می کند.،

به هر حال این خطبه با اسناد متعددی نقل 
شــده، و تفاوت هایی در متون آن دیده می 
شود، و نظر به این که متنی که در »احتجاج« 
از سوید بن غفله  نقل شده است کامل تر به 
نظر می رسد، عالمه بزرگوار مجلسی نیز آن 
را ذکر کرده است، ما نیز همان را برگزیدیم.

و بدین ترتیب خطبه مزبور از خطبه هایی 

است که در کتب متعدد و با اسناد متظافری 
نقل شــده اســت و لذا از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مهمترین  و  سخت ترین  والیت مداری؛ 
آزمون الهی

همیشــه در طول زندگی انســان ساعات و 
روزهای حساســی پیش می آید که دوران 
امتحان و آزمون اوست، البته امتحان الهی 
برای شکوفا ساختن اســتعدادها و پرورش 
روحیات و تحکیم مقاومت و پایمردی است 
و نیز برای روشن شدن باطن هر کس برای 
خود او، زیرا که گاهی انســان در شناخت 
خود دچار اشــتباه می شــود؛ نه همچون 
امتحان بشــری که برای کشف مجهوالت و 
آگاهی آزمایش کننده بر باطن و نهاد افراد، 

صورت می گیرد.

لذا هنگامــی که فاطمه علیها الســالم در 
بســتر بیماری در مواجهه با زنان مهاجر و 
انصار کــه به عنوان عیادت خدمتش حاضر 
شــدند، و عرض کردند: چگونه صبح کردی 
از بیماریت؟ )و حال تو چه گونه اســت( ای 
دختر رســول خدا؟ همین مسأله را گوشزد 
کرده و می فرمایــد: به خدا در حالی صبح 
کردم که از دنیای شما متنفرم، مردان شما 

را دشمن می شمرم، و از آنها بیزارم.

آنها را آزمودم و دور افکندم، و امتحان کردم 
و مبغوض داشتم. چقدر زشت است شکسته 
شدن شمشیرها )و سکوت در برابر غاصبان( 
و بازی کردن بعد از جد )و به شوخی گرفتن 
سرنوشت اسالم و مســلمین( و کوبیدن بر 
ســنگ )و کار بی حاصل کردن( و شکافته 
شــدن نیزه ها )و تسلیم در برابر دشمن( و 
فساد عقیده، و گمراهی افکار، و لغزش اراده 
ها و »چه بد اعمالی از پیش برای )معاد( آنها 
فرستاد، نتیجه آن، خشم خداوند بود، و در 
عذاب )الهی( جاودانه خواهد ماند«. و چون 
چنین دیدم مســئولیت آن را به گردنشان 
افکندم، و بار سنگین گناه آن را بر دوششان، 

و ره آورد هجومش را بر عهده آنها نهادم«.

آن حضرت ضمن اظهار تنفر و انزجار شدید 
از گروهی از مــردان فرصت طلب و نان به 
نرخ روز خور، از مهاجریــن و انصار بخاطر 

سکوتشان نه فقط ســکوت که هماهنگی 
شان با جریانات انحرافی بعد از پیامبر صلی 
اهلل علیــه وآله به آنها هشــدار می دهد که 

مواظب این آزمون بزرگ الهی باشند.

خشم فاطمه سام اهلل علیها بر یاران سقیفه

در این فراز از خطبه ، آن حضرت مجاهدت 
های بی نظیر آنهــا را در عصر پیامبر صلی 
اهلل علیه وآله یادآوری کرده، و سپس آنان را 
به شمشیرهای شکسته ای تشبیه می کند 
که قدرت و کارآیی خود را در برابر دشــمن 
از دســت داده اســت، نیزه های شکسته و 

شکافته ای که توانایی بر چیزی ندارد.

دختر پیامبــر صلی اهلل علیه وآله از این که 
مبانی اســالم را به شوخی گرفته، و بازیچه 
هوس های خود قرار داده اند آنها را سخت 

نکوهش می کند.

و از این که اراده های آهنین آنها به سستی 
گراییده، و قدرت بر تصمیم گیری را در برابر 
جریانات انحرافی از دســت داده اند، مورد 

مالمت و سرزنش قرار می دهد.

او در پایان این بخش به همه آنها هشدار می 
دهد که مســئولیت غصب خالفت بر دوش 
آنان برای همیشــه سنگینی خواهد کرد، و 
این داغ ننگ بر پیشــانی آنها می ماند که 
سکوت کردند و این حادثه دردناک در تاریخ 

اسالم با کمال تأسف رخ داد.

آری، بســیاری از آنها از این امتحان بزرگ 
پیروز بیرون نیامدند و رو ســفید نشدند و 
چه خــوش بود که »محک های تجربه« به 
میان آید تا آنها که »غش« دارند، سیه روی 
شــوند، و چه خوب است که کوره های داغ 
امتحان بر پا شود تا »سیاه سیم و زر اندود« 
باطن خود راآشکار ســازد و حساب آن در 

نظر خلق از طالی ناب جدا گردد.

واکنش فاطمه سام اهلل علیها به منطق قبیله 
اي سقیفه

در یک جامعه ســالم و الهی همه امتیازات 
خصوصا تقســیم پســت ها بر محور ارزش 
هــا و معیارهای خدایــی دور می زند. زد و 
بندهای سیاســی، گروه بندی ها و فرصت 
طلبــی ها، تعصب های قومی و قبیله ای، و 
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باالخره معامالت پشت پرده سوداگران بازار 
سیاست، در تصدی این پست ها راهی ندارد.

بانوی اســالم علیها الســالم در این بخش 
از خطبه ، زنان مدینه را مخاطب ســاخته 
و مــی گوید: چرا؟ و به کــدام مجوز مردان 
شما محور خالفت را از آنچه پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله در بیانات صریح و سخنان روشن 
خود بیان کرده بود منحرف ساختند؟ مگر 
ابوالحسن علی بن ابی طالب علیه السالم چه 
عیبی داشــت؟ و فاقد کدام یک از کماالت 

الزم، اعم از روحی و جسمانی بود؟

آری عیــب این بود که شمشــیر برنده اش 
خواب را از چشــمان دشمنان اسالم ربوده، 
قدرت بی نظیــرش در میدان جنگ، و بی 
اعتناییش نسبت به مرگ در صحنه پیکار، 
او را به صورت دژی تســخیرناپذیر در برابر 

دشمنان اسالم درآورده بود.

ایراد او این بود که فقط به خدا متوجه بود؛ 
رضای او، رضای خدا؛ خشــم او و غضب او 

تنها برای خدا بود.

در واقــع بانوی اســالم علیها الســالم این 
حقیقت را به آنها یادآوری می کند که ارزش 
ها در محیط اسالم بعد از پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیــه وآله دگرگون شــده، و این گروه 
از مهاجران و انصــار به خاطر انحراف مزاج 
روحشان از سالمت الزم، شهد شیرین ارزش 
های واقعی اسالم در ذائقه جانشان همچون 
حنظل تلخ و بد طعم شده است، و امتیازاتی 
که مهم ترین شرایط یک رهبر قدرتمند و 
قاطع الهی را تشکیل می دهد، برای او عیب 

می شمرند.

هشــدار حضرت زهرا ســالم اهلل علیها به 
عامالن کودتای سقیفه و غاصبان والیت

یکی از شــرایط رهبران الهی، دلســوزی و 
خیرخواهی برای امت اســت، آیا کســی را 
دلسوزتر از علی علیه السالم می توان سراغ 
گرفت که همتش ســیر کردن گرسنگان و 
سیراب کردن تشنه کامان باشد، حال آنکه 
درد و رنج های مردم او را رنج می داد، و غم 

و اندوه آنان قلبش را می فشرد.

شــرط دیگر مسأله خالفت و امامت، زهد و 

بی اعتنایی به مــال و مقام و زندگی مادی 
است، چرا که اگر پیشوای جامعه، دلبسته و 
دلباخته دنیا باشد از همین طریق می توان 
در او نفوذ کــرد، و او را از راه حق منحرف 

ساخت.

آیا در میان تمام امت اســالمی کســی در 
زهد و وارســتگی به پایه علی علیه السالم 
می رسید؟ کسی که هرگز زری نیندوخت، 
خانه ای مجلل برای خود نساخت، لباسش 
ساده همچون لباس غالمش بود، و غذایش 

با فقیرترین مردم برابری می کرد.

اگر معیار خالفت، قدرت روحی و جسمی، 
خلوص نیت و زهد و پارســایی و عصمت، 
دلســوزی و مهربانی برای امت اســت، چه 
کســی بهتر از امیرالمؤمنین علیه الســالم 
واجد این شرایط بود؟ و اگر پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله علی علیه الســالم را به جانشینی 
خود نصب کرد و بارهــا و بارها این معنا را 
در قالب عبارت های مختلف ریخت و بیان 
فرمود، و او را از همه الیق تر برای این مقام 
شمرد، به این دلیل بود که خدا او را از همه 

الیق تر شمرد.

لذا حضرت زهرا ســالم اهلل علیها در ادامه 
ســخنانش بــه عامالن کودتای ســقیفه و 
غاصبان والیت گوشــزد می کند که با کنار 
گذاردن علی علیه السالم چه نعمت بزرگ و 
موهبت عظیمی را از دست دادند، زیرا علی 
علیه السالمآگاه ترین مردم به حالل و حرام 

الهی و آیات قرآنی است.

او حق و باطل را بهتر از هر کس می شناسد 
و از هم جدا می سازد. اگر زمام حکومت به 
دست او ســپرده می شد، هرگز اجازه نمی 
داد به این سرعت باز ماندگان دوران شرک 
یعنی خاندان ابوسفیان بزرگ ترین دشمن 
اسالم، و سرســخت ترین مخالف قرآن در 
حکومت اســالمی طمع کننــد، و آن را به 
دســتگاه خودکامه ای مبدل سازد که بدتر 
و بی رحم تر از حکومت کســری و قیاصره 

و فراعنه، باشد.

اگر زمام اختیاراتشان در کف با کفایت علی 
علیه السالم بود آنها را بر مرکب راهوار حق 
می نشــاند، و با نرمی و مالیمت و محبت و 

مدارا بسوی سرچشمه آب حیات رهنمون 
می گشــت، و ســپس آنان را از آن چشمه 
جوشــان و زالل و گوارا سیراب می نمود، و 

حیات جاویدان می بخشید.

بانوی اســالم علیها السالم در پایان همین 
بخش به آنها هشــدار مــی دهد که گمان 
نکنند این سستی و کوتاهی، و ترک حمایت 
از الیق تریــن فرد امت برای خالفت، ارزان 
تمام خواهد شــد. باید در انتظار پیامدهای 
دردنــاک آن باشــند و نتیجه تلــخ آن را 
بچشند، آنها تصور نکنند که از چنگال عذاب 
الهی در همین دنیا نیز می توانند فرار کنند، 

نه، هرگز.

آری، سرانجام آنچه را کاشته اند درو خواهند 
کرد، و در چنگال حکومت های خودکامه و 
بی رحم و ســتمگر و جبار و فاسد و مفسد 
همچون حکومت های بنی امیه و بنی عباس 
گرفتار خواهند شد، روزی که راه فراری در 
پیش و پس نداشــته باشند و عذاب آخرت 

آنها نیز ناگفته پیداست.

سقیفه؛ ارمغان تغییر ارزش ها در سایة 
ترجیح »مرجوح« بر »راجح«

هیچ انســانی در مقدم داشــتن چیزی که 
واجد مزایای فراوانی است بر چیزی که فاقد 
آنهاســت، تردید به خــود راه نمی دهد.لذا 
هیچ کس نمــی تواند ترجیح »مرجوح« بر 

»راجح« را بپذیرد.

آیا کسی را شنیده اید که به هنگام انتخاب 
یک معلم، شاگرد را بر استاد ترجیح دهد؟ یا 
به هنگام درمان بیماری، یک طبیب عادی 
و کم تجربه را به طبیبی بزرگ و پرســابقه 
و با تجربه مقدم بشمرد؟ )بی آن که امتیاز 
دیگری در کار باشد(، اگر به هنگام انتخاب 
فرمانده، افراد با تجربه و مدیر و مدبر را رها 
کرده به ســراغ تازه کاران بی تجربه برویم، 

همه در عقل ما تردید می کنند.

حتی آنهــا که ترجیــح »مرجــوح« را بر 
»راجح« به زبان قبیح نمی شــمرند، هرگز 
در عمل از این اصل اساسی تخطی نخواهند 

کرد و دائما به سراغ ترجیح برتر می روند.

بنابراین، قانــون »ترجیح بهتر« یک قانون 

عقلی اســت که همه در تمام ســطوح آن 
را عمال پذیرا هســتند و از آن تخطی نمی 
کنند، ولی مشکل این جاست که گاه وضع 
جامعه چنان دگرگون می شود که نه فقط 
پای ارزش های کاذب به میان می آید، بلکه 
ضد ارزش ها جانشین ارزش ها می شود، و 
انسان های ظاهرا عاقل، ممتازها را رها کرده 

به سراغ غیر آنها می روند.

آری منافع زودگذر مادی گاه چنان چشم و 
گوش انسان را کور و کر می کنند که منافع 
واقعی خود را به فراموشــی می سپرد و در 
این جا دست به کاری می زند که به راستی 

ترجیح عقب افتاده بر پیشرو است.

بانوی رشید اسالم دختر گرامی پیامبر صلی 
اهلل علیه وآله در این فراز سوم از خطبه غرا 
و جانسوزش روی این مسأله تکیه کرده می 
گوید:ای گروه مهاجران و انصار! چرا کســی 
را که پیشــگام در اسالم بود، و قبل از تمام 
مردان دست بیعت به پیامبر صلی اهلل علیه 
وآله داد، رها کرده، به دنبال کسانی می روید 
که هرگز این افتخار بزرگ نصیبشان نشده 
بلکه مدت ها بعد از طلوع آفتاب جهان تاب 

اسالم نیز در برابر بت سجده می کردند؟

چرا کســی که »در« شهر علم پیامبر )باب 
مدینۀ علــم النبی صلی اهلل علیه وآله( و به 
مقتضای سخن معروف پیامبر صلی اهلل علیه 
وآله »اقضاکــم علی« توانایی او بر داوری از 
همه بیشــتر و بهتر بود، کنار گذاشته، و به 
سراغ کســانی رفتید که هرگز واجد چنین 

علم و دانشی نبودند؟

شــما با این کار خود قانون مسلم »ترجیح 
راجح بر مرجوح« را شکستید، و حکم قرآن 
را در این باره )که در آیه فوق منعکس است( 

به دست فراموشی سپردید.،

بانوی اسالم علیها السالم از این مطلب سخت 
تعجــب می کند، و دنیا را »جهان عجایب« 
می شمرد که هر روز از عمر انسان می گذرد 

مطلب تازه ای به او نشان می دهد.

او ســؤال می کند که این گــروه به ظاهر 
عاقل و فهمیــده برای تغییر محور خالفت، 
و انتخاب دیگران به جای علی علیه السالم 
به کدام دلیل استناد جستند؟ و از کدامین 

مدرک کمک گرفتند؟ و چگونه آنها امتیازات 
روشنی را که در علی علیه السالم بود، نادیده 
گرفتند و مرجوحان را بر او مقدم شمردند؟

و در پایــان همین بخــش از این آیه قرآن 
که اشــاره زنده ای به سرنوشــت آنهاست، 
کمک می گیرد و می فرماید:»لبئس المولی 
ولبئس العشــیر« و »بئس للظالمین بدال«؛ 
»چــه بد موال و یاوری، و چــه بد مونس و 
معاشری« و »چه جایگزینی بدی است برای 

ستمکاران«.

پیش بینی دقیق و عالمانه حضرت زهرا 
سام اهلل علیها از فتنه

بسیاری از مردم فکر می کنند اگر واقعیت 
ها را فراموش کننــد واقعیت ها نیز آنها را 
فراموش خواهد کرد، و دامانشان را نخواهد 

گرفت.

چنین می پندارند می توان تخم بد کاشت و 
حاصل خوب برداشت، حال آنکه چیزی نمی 
گذرد که این پندارها همچون ســاختمان 
فرسوده موریانه خورده ای فرو می ریزد، ویا 
همچون حباب هایی بر سطح آب محو می 
شود، و یا مانند خواب و خیالی با بیدار شدن 
پایان می گیرد و چهره عبوس واقعیت های 
شــوم که ثمره اعمال نادرست خود انسان 
است ظاهر می شود، و طعم تلخ پیامدهایی 
را که محصول اعمال نسنجیده و خام است، 

خواهد چشید.

آری، این حکم قانون هســتی اســت که با 
قدرت هر چه تمام تر بر سراســر تاریخ بشر 
حکومت کرده و مــی کند که خطاکاران را 
از نتایج اعمالشــان با خبر می سازد. شهد 
زندگی را در کامشــان شــرنگ و رؤیاهای 
شیرین را به کابوسی وحشتناک مبدل می 

سازد.

بانوی اسالم علیها السالم در چهارمین فراز 
از خطبه اش بر همین معنا تکیه می کند و 
به آنها گوشزد می فرماید که: شتر خالفت 
بعد از انحراف از مســیر، بزودی باردار می 
شود و نوزاد عجیب الخلقه خود را بر زمین 
می نهد، آن گاه به جای آن که شیر گوارا و 
لبن سائغ آن را بنوشید، کاسه های مملو از 
خون تازه به شما تحویل خواهد داد، و جام 

دل شما را مملو از این خون می سازد! و به 
جای شیر شیرین، زهر جانگداز در کامتان 

فرو خواهد ریخت.

یعنــی کم کم نوبت به ســتمگران تاریخ و 
فرزندان و نواده های »ابوسفیان« و »حجاج 
ها« و »ابن اشــعث هــا« و بدتر از آنها می 
رسد که شمشیرهای برنده را بر گردن شما 
و فرزندانتان می نهند، و خرمن زندگی شما 

را با داس مرگبار خود درو می کنند.

نه فقط اموالتــان را به غارت و زنانتان را به 
اسارت می برند، که با قتل عام های پی در 
پی صفحه زمیــن را از خونتان رنگین می 
سازند و حتی در درون مسجد پیامبر صلی 
اهلل علیه وآله، آری در درون مســجد پیامبر 
صلی اهلل علیه وآلــه دومین حرم امن خدا، 
آن قدر از شــما و فرزندانتان می کشند که 
صحن مســجد ماالمال از خون می شــود، 
حتــی حرمت خانه خدا را نگه نمی دارند و 
آن را با منجنیق سنگباران کرده و در درون 

یا بیرون آن شما را از دم تیغ می گذرانند!

شــما گمان کردید اگر بــا عذرهای واهی 
دست از یاری حق و دفاع از جانشین پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله برداشــتید به آسانی از 
مجازات الهی در امان می مانید، و از عواقب 
سوء اعمالتان می گریزید، زهی تصور باطل، 

زهی خیال محال!

و امروز ... آری امروز که ما به گذشته تاریخ 
می نگریم واقعیت ســخنان پــر محتوای 
بانوی بزرگ اســالم علیها السالم را روشن 
تر از همیشــه می یابیم که انحراف خالفت 
از محــور اصلی چه عواقــب دردناکی برای 
مسلمین به بار آورد؟ و چگونه جان و مال و 
نوامیس آنها، و از آن افزونتر قوانین و احکام 
و مقدسات اسالم بازیچه دست بازماندگان 

احزاب جاهلی شد!

عمال بنی امیه نه بر صغیر رحم کردند و نه 
بر کبیر؛ نه پاس حرم رســول اهلل صلی اهلل 
علیه وآله را داشــتند و نه احترام خانه خدا 
را؛ نه برای مهاجران ارزشی قائل بودند و نه 

برای انصار.

وضع زنــدان های امویان و شــکنجه های 
عجیبی که نســبت به زندانیان خود روا می 
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داشــتند که نه تنها تاریخ اسالم که تاریخ 
بشــریت را لکه دار و سیاه کرده است گواه 

زنده گفتار بانوی اسالم علیها السالم است.

آری، حوادث آینده به خوبی در آیینه تابناک 
قلب بانوی اسالم علیها السالم منعکس بود، 
و همان گونه که به روشــنی در این خطبه 
خبر داد، بزودی ســلطه گران متجاوز و بی 
رحم با شمشــیرهای آخته و بران بر مردم 
هجــوم آوردند و حکومت هــای خودکامه 
اســتبدادگر جان و مال و ناموس و دینشان 

را بر باد دادند.

هرج و مرج ســایه شوم و سنگین خود را بر 
جامعه اسالمی افکند و مسلمانان تلخی آن 
همه سســتی و تقصیر در حمایت از حق را 
چشیدند.و این است سزای آن کس که حق 

را رها کند و به دنبال باطل رود.

عذر بدتر از گناه!

از همه زشت تر و دردناک تر پاسخی است 
که گروهی از مهاجران و انصار بعد از شنیدن 
پیام بانوی اسالم فاطمه زهرا علیها السالم در 
حضورش مطرح کردند که همچون خنجری 
بر قلب پاکش فرو نشســت و خوانه ابش در 

کلماتش پاشید.

آنها با شــنیدن محتوای این خطبه سخت 
تکان خوردند، و احساس شرمساری کردند، 
و شاید از مجازات های الهی در دنیا و آخرت 
بیمناک شــدند، و همین امر آنها را بر این 
داشت که اجازه شرفیابی گرفته و به محضر 
دختر پیامبر صلی اهلل علیه وآله بشــتابند و 
جوابی خدمتش عرض کنند که محتوایش 

این بود:

چرا ابوالحسن علی بن ابی طالب علیه السالم 
قبل از آن که دیگران پیشنهاد بیعت کنند 
ما را به سوی خود فرا نخواند تا دست بیعت 
در دســت او بگذاریم، مقدمــش را گرامی 
داشــته، و از حکومتش پاسداری کنیم؟ در 
اطاعتش بکوشــیم، و فرمانش را از جان و 
دل پذیرا شویم، و با وجود او ما هیچ کس را 
مقدم نمی داشتیم! چرا که او را از همه الیق 
تر برای این امر مهم، و از همه نزدیک تر به 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله و مکتب و فکر 

او می دانیم.

ولی افســوس که حاال کار از کار گذشته! و 
ما دســت دیگران را به منظور بیعت فشرده 
ایم، و طوق طاعتشان را بر گردن نهاده ایم 
و چــون پیمان خود را در این زمینه محکم 
کرده ایم راه بازگشت به روی ما بسته است!

امــا ای کاش آنها این عــذر بدتر از گناه را 
در محضر بانوی اسالم علیها السالم مطرح 
نمی کردند، پاسخی زشت و ننگین، و عذری 
رســوا و دروغین، سخنی که قلب پاک او را 
سخت آزرده ســاخت، و روح دردمندش را 

دردمندتر کرد.

ای کاش الاقــل با صراحت بــه گناه خود 
اعتــراف می کردنــد، و قول بازگشــت در 
فرصت مناســب را به او می دادند و از این 
زشــت گویی و عذرهای واهی چشــم می 

پوشیدند، زیرا:

اوالً: آنهــا بارها از شــخص پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله شنیده بودند که وصی و جانشین 
او کســی جز علی علیه السالم نیست و این 

مسأله نیازی به بیعت نداشت.

ثانیاً: به فرض ایــن که نیازی به بیعت بود، 
مگر در غدیر خم پیامبر صلی اهلل علیه وآله 
از همه آنها بیعت نگرفت، داستان غدیر خم 
چیزی نبود که بر کسی مخفی باشد، مطلبی 
بــود که خود آنها در فاصلــه نزدیکی آن را 

دیده یا شنیده بودند و از آن خبر داشتند.

ثالثاً: به فــرض که پیام پیامبــر صلی اهلل 
علیه وآله را نشــنیده و در غدیر خم حضور 
نداشــتند، آیا برتری علی علیه الســالم بر 

دیگران بر کسی مخفی و پوشیده بود؟!

رابعاً: بــه فرض که علی علیه الســالم می 
بایســت پیشــنهاد بیعت به عنوان خالفت 
به مردم کند، آیا ســزاوار است بدن پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله روی زمین بماند و کسی 
اقدام به خاکسپاری این جسم مطهر نکند و 

نخست دعوای خالفت مطرح گردد.

این چه توطئه ای بود که گروهی مراســم 
دفن آن حضــرت را رها کرده و عجوالنه به 

دنبال نصب خلیفه رفتند؟ چرا؟

خامســاً: اگر از همه اینها چشم بپوشیم هر 
گاه کســی فرضاً رهبری برای خود انتخاب 

کنــد و بعد بفهمد در ایــن انتخاب گرفتار 
اشتباه شده اســت، و راهی را که می روند 
نه به ترکستان که به ســوی پرتگاه است، 
آیا باید بــه راه خود ادامه دهد، و در پرتگاه 
ســقوط کند، چون بیعت با دیگری کرده، و 
قول وفاداری به دیگری داده اســت؟! کدام 
منطق و قانون و کــدام عقل چنین داوری 

می کند؟

سخن آخر:)خطبة فاطمیه؛ الگویی برای 
همه  زمان ها و درسی برای همة اعصار 

است(

در پایــان ذکر این نکته ضروری به نظر می 
رسدکه حضرت فاطمه علیها السالم در این 
خطبه طوالنی حتی یک جمله از خود سخن 
بر زبان نراند. او نگران شخص خود نبود، او 
نگران امت اسالمی بود که چه آینده شوم و 

دردناکی در پیش داشت.

و این بهترین نشــانه عظمت فاطمه علیها 
الســالم و مقام فداکاری و ایثــار آن بانوی 
زنان جهان اســت. این درسی است بزرگ 
برای همه انسان های آزاده و با هدف و همه 

ایثارگران و فداکاران تاریخ بشر.

لذا این خطبه گرچه در مقطع خاصی ایراد 
شــده و ناظر به مســأله والیت علی علیه 
السالم می باشد، ولی درسی است برای همه 
مســلمان ها در تمام قرون و اعصار، که در 
مسائل مربوط به حکومت اسالمی سستی و 
بی تفاوتی نشان ندهند و از در سازشکاری با 
افراد نااهل در نیایند، با این مسأله، سطحی 
برخورد نکننــد، و در انتخاب افــراد برای 
پست های حســاس ترجیح »مرجوح« بر 
»راجــح« ندهند، و اگر چنین کنند باید در 
انتظار نتیجه شوم اعمالشان باشند، و بدانند 
کــه عواقب دردناک حکومت های ناصالح و 
خودکامه و طاغوت ها را با تمام وجود خود 
لمس می کنند سپس بر کوتاهی و تقصیر 
خود اشــک حســرت می ریزند. اشکی که 

ثمری جز اندوه و حسرت و رسوایی ندارد.
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1پرونده ویژه

سیر مبارزات آیت الله العظمی مکارم شیرازی در آینۀ اسناد
 به روایت ساواک 

حوزه های علمیــه و مراجع معظم تقلید 
و علمــاء همواره در صف مقدس مبارزه با 
دیکتاتوری پهلوی قرار داشــته و در این 

مسیر گام برداشته اند.

یکــی از این مبــارزان انقالبــی آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی است که مبارزه 
خود را از ابتــدای دهه۴۰ آغاز نمود و در 
خرداد 13۴2 نیز توســط حکومت شــاه 
مدتی زندانی شد و پس از آزادی، مبارزات 

خود را از سر گرفت.

معظم له بعد از قیام19دی 13۵۶ در قم، 
بــه اتهام»اقدام علیــه امنیت و اخالل در 
نظم و آســایش عمومی« در 21 دی ماه 
همان سال به چابهار و در ادامه به مهاباد 
و انارک نایین تبعید شــد و در مرداد ماه 
13۵۷ از تبعیــد رهایی یافت و با شــدت 
گرفتــن حوادث انقالب بــه تهران آمد. تا 
ســرانجام در 22 بهمــن13۵۷، انقــالب 
اســالمی ایران کــه نقطه آغــاز آن قیام 
خونین 1۵ خــرداد 13۴2 بود با رهبری 
الهی و هوشمندانه امام خمینی رحمه اهلل 
علیه و همراهی دیگــر علما به ویژه آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی و نیز همراهی 
آگاهانه و گســترده مردم ایران به پیروزی 
رســید و زمســتان 13۵۷ به بهار بیداری 

اندیشه های الهی پیوند خورد.

آنچه در این نگاشــته فــراروی مخاطبان 
قرار می گیرد، اســنادی است که مبارزات 
و فعالیت های شبانه روزی عالمی وارسته 
را با وجود موانع و محدودیت های فراوانی 
که بر سر راه ایشــان پدید می آوردند در 
معرض دانشــنامه نویسان و رجال پژوهان 
و عالقمندان بــه مطالعه در تاریخ انقالب 

اسالمی قرار می دهد.

 اســنادی کــه گســتره ای به وســعت 
جغرافیــای ایران دارد و بــه فعالیت های 

آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی در 
آبادان، خرمشهر، تهران،  شهرهای شیراز، 
 ... کرمان، خرم آباد، ســبزوار، بهشــهر و 
می پردازد، و به خوبی پشــتکار این عالم 
ربانی در جریان نهضت امام خمینی رحمه 
اهلل علیه را نشــان می دهــد. و چگونگی 
ســازماندهی فرهنگی عالمی اندیشــمند 
و نوآور را در عرصه هــای مختلف تبلیغ، 
تألیــف و تدریس به تصویر می کشــد. و 
خواننــده را در جریان مبــارزات یکی از 
فعال ترین چهره های روحانی کشــور قرار 

می دهد.

این نگاشــته مروری اســت بر مبارزات و 
فعالیت هــای معظم لــه در دهه ۴۰ه  ش 
که براساس اســناد و منابع مختلف تهیه 
شده است.لذا خواننده به خوبی در جریان 
وقایــع و رویدادها و ســیر مبارزاتی آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله قرار 

می گیرد.

آغاز مبارزات سیاسی

اولین ســند موجود در رابطــه با فعالیت 
هــای سیاســی آیت اهلل العظمــی مکارم 
شیرازی دام ظله ، مربوط به دو ماه پایانی 
عمر دولت دکتر مصدق می باشــد؛ در آن 
زمان که ایشــان طلبه ای 2۷ ســاله بود، 
اردبیل رفت  برای سخنرانی به شهرستان 
و در هفدهم خردادماه در مســجد بزرگ، 
در حالی که کشــور در التهــاِب درگیری 
بیــن طرفداران و مخالفــان دکتر مصدق 
قرار داشــت و حدود دو مــاه قبل از این 
ســخنرانی، محمود افشــار طوس، رئیس 
شــهربانی کل کشــور به قتل رسیده بود، 
گفت:»سرچشمه خراب بوده؛ چون افسران 
بازنشته دانشکده افسری را تحمیل کرده 
اند؛ نتیجه همان اســت. ریاست شهربانی 
کل را از بیــن بردند و دولت می گوید در 

هر یک پست سرهنگ الزم نیست؛ موقعی 
که یک دولت قوی بــه خاک ما می آید، 

افسرها فرار اختیار می نمایند.«

همین ســخنان کافــی بود تا شــهربانی 
اردبیل ایشــان را احضار و مورد بازجویی 
قرار داده و دســتور تحت نظر قرار دادِن 

ایشان را صادر نماید.

گوش به زنگ دستورات امام باشید

بــا آغاز نهضــت امام خمینــی رحمه اهلل 
علیه در مهرماه ســال 13۴1ش، آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی دام ظله نیز با آن 
همراه شد و در سخنرانی دی ماه خود در 
مسجد میرزا یوسف آقا در شهر تبریز، که 
توسط انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
تبریز به مناسبت نیمه ماه شعبان ترتیب 
داده شــده بود، گفت:»عده ای از اشخاص 
طبقات مختلف بــه اینجانب مراجعه و از 
بعضــی از مأمورین دولــت که محدودیت 
هایی برای آنها فراهم نموده اند، شــکایت 
کرده؛ این محدودیت باعث نارضایتی و به 
ضرر مملکت و ملت اســت؛ حتی شخص 
اول مملکت هــم به این محدودیت راضی 
نیستند. من این جریان را در حوزه علیمه 

قم مطرح خواهد نمود.«

در همین ایام ایشان در سخنرانی خود در 
مسجد جامعه شهر تبریز گفت:»حتما باید 
گوش به زنگ باشید و هر دستوری که از 
حوزۀ علمیۀ قم می رســد از آن پشتیبانی 

نمایید.«

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
، تحصیــل علــوم دینی را از مدرســه آقا 
باباخان شــیرازی آغاز نموده و با بسیاری 
از علماء و فضالی شــهر همفکری داشت 
به همین دلیل بود که ســاواک شیراز در 
جریان نهضــت امام خمینــی رحمه اهلل 

علیه در نامه ای ایشــان را»وسیله ارتباط 
روحانیون شیراز با روحانیون قم« که»بین 
علمای قم نقوذ و محبوبیت« دارد معرفی 
کــرد و در این رابطه، نامه ی وی به آقای 
مجد الدیــن مصباحی را کــه در آن، به 
تبییــن موقعیت امــام خمینی رحمه اهلل 
علیه و شــرایط موجود پرداخته بود، برای 

اداره کل سوم ساواک ارسال کرد:

» وضع قم و تهران از نظر جریان های روز 
، شل کن ســفت کن دارد. دیروز یکی از 
دوســتان ما را به نام آقای حجتی کرمانی 
گرفته اند و به تهران فرستاده اند. در مورد 
ماه محــرم اوصاع خالی از ابهام نیســت. 
موقعیت معظــم له)امــام خمینی رحمه 
اهلل علیه( بســیار خوب، سیل تلگرافات به 
سوی قم سرازیر اســت. از نقاط مختلف، 
وفود و هیئت های باشــکوهی به قم آمده 
و می آیند. چنانچه نقشه و هدف مشخص 
و حساب شده ای تعقیب گردد. افق آینده 

انشااهلل روشن است.«

نمی دانند ما انقالب می کنیم نه اغتشاش!

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله به 
دلیل فعالیت های گسترده ای که داشت، 
در خرداد ماه ســال 13۴2ش دستگیر و 
مدت ۴۵روز در زندانی شهربانی بازداشت 
گردید. ایشان پس از آزادی، راهی شیرازی 
شد در روز ششــم مرداد ماه، هنگام ورود 
به شــهر، در دروازه قرآن، اثاثیه اش مورد 
بازرســی قرار گرفت و 8 برگ اعالمیه، با 
عنوان»هدف روحانیــون از مبارزه اخیر« 
کشــف گردید که به همین علت، مجدداً 
دستگیر و تحویل فرماندار نظامی گردید.

دســتگیری او در این نوبت، مدت زیادی 
طول نگشــید و پنج روز بعد با »قرار اخذ 
کفیل به مبلغ بیست هزار ریال« آزاد شد.

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
در این موقعیت،» از پیروان مکتب خمینی 
رحمه اهلل علیــه «، »از روحانیون ناراحت 
و مخالفت دولت« و » از شاگردان مخلص 
مکتب خمینــی رحمه اهلل علیه که در قم 
موقعیت و منزلتی دارد« شناخته می شد، 
و این در حالی بود که ایشان ضمن آسیب 

شناســی فعالیت های جزیره ای و جدا از 
هم، بــرای ادامه مبارزه به ســازماندهای 
فعالیت های فرهنگ در راستای مبارزه با 
رژیم شاهنشاهی، با تأکید بر مخفی بودن 

آن، مشغول بود و می گفت:

» تاکنــون هــر یک از علمــاء و صاحبان 
تقلید، روش خاصی داشتند و حتی حوزه 
های علمیه قم، مشــهد و نجف، کارهای 
مذهبــی که انجام می داده اند متفاوت؛ از 
دو سلیقه مختلف سرچشمه می گرفته، ما 
از کار مشهد و مشهدی ها از کار ما اطالع 
نداشــتند. در واقــع کار مــا را دو مرحله 
تشکیل می دهد، اول ایجاد نظم و ترتیب 
و هماهنگــی بین خودمان و در این مدت 
مبارزه با دولت هم می کنیم، تنها به طور 
مخفی و کم و در ضمن، گسترش کارهای 
خــود را از جهت آمادگی بیــن مردم نیز 
در همین دوره خواهیم داد و شــاید ایجاد 
یک چاپخانه منظم هــم در این مدت در 
تهران عملی گردد. زیرا قم و مشهد محیط 
کوچک اســت و زود کشف خواهد شد. و 
دوم مرحله مبارزه علنی و حساب شده با 
دولت خواهد بود. در این مرحله هم سعی 
شود تنها به نیروی دینی متکی نباشیم به 
وســیله مجامعی که در زمان حیات آیت 
اهلل العظمــی بروجردی رحمه اهلل علیه در 
اروپا و آمریکا ایجاد شــده است، با اروپا و 
افکار مردم آن آشنا شده و خود را به آنها 
نزدیک کنیم و افکار خود را به آنها بگوئیم 

و بفهمانیم.«

این اظهارات که در زمان حضور ایشان در 
مشهد مقدس ایراد شده بود، موجب احضار 
او به ساواک خراسان گردید. چگونگی این 
احضار و پرسش و پاسخ صورت گرفته، به 
نقل از آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظله به این شــرح اســت:»امروز ما را 
دو دفعه به ســازمان خواســتند و ما هم 
رفتیم. ســواالتی کردند که من هم جواب 
دادم. موضــوع اینجا بود که گفتند شــما 
را از جانــب حوزه علیمه مأموریت اســت 
در مشــهد اغتشــاش کنید. نمی دانند ما 

انقالب می کنیم نه اغتشاش...«

بازی  با چاشنی  اعامیه  و چاپ  تهیه 
دادن ساواک

پس از تصویب الیحۀ ننگین کاپیتوالسیون 
و اعتراض امام خمینی رحمه اهلل علیه که 
منجر به دســتگیری شبانه و تبعید فوری 
ایشــان به ترکیه گردید؛ آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی دام ظله که در شیراز بود 
به همراه دیگر علمای شــهر مانند: شهید 
آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب رحمه 
اهلل علیه و آیت اهلل حاج ســید محمد باقر 
حاج عالم رحمه اهلل علیــه، برای تصمیم 
گیری پیرامون چگونگی واکنش به تبعید 
امام رحمه اهلل علیه در منزل آیت اهلل حاج 
شــیخ بهاء الدین محالتی رحمه اهلل علیه 
حضور داشــت؛ ریاست گروهی از فضالی 
قــم که قصد چــاپ اعالمیــه ای در این 
خصوص را داشــتند به او نسبت داده شد 
و ســاواک شیراز در این خصوص نوشت:» 
جای تردید نیســت که اکثر اعالمیه های 
منتشــره به نام روحانیون شیراز در قم، به 
وســیله آقای ناصر مکارم تهیه و چاپ می 

شود«

پیگیری های ســاواک برای روشن شدن 
نقش آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظلــه در جریان تهیه و توزیع اعالمیه 
روحانیون شیراز به جایی نرسید، تا اینکه 
پس از گذشــت حدود پنج ماه ساواک قم 
اعالم کرد:»نامبرده فوق چندین ماه است 
کــه فعالیتی ندارد و اصوالً از طالب فاضل 

و معتدل می باشد.«

این در حالی اســت کــه در همان زمان، 
بــا فاصله پنج روز ، ســاواک شــیراز در 
گزارشی نویشــت:» این سازمان اطمینان 
کامــل دارد که ناصر مکارم، عامل منحصر 
و تهیه کننده کلیه اعالمیه هایی است که 
از طرف روحانیون به شــیراز ارســال می 

گردد.«

این اظهار نظــر موجب گردید تا بار دیگر 
ســاواک قم، بنا به دستور اداره کل سوم، 
ایشــان را احضار و مــورد بازجویی قرار 
دهد؛ ولــی او » از تهیــه و چاپ اعالمیه 

های مذکور« اظهار بی اطالعی نمود.
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اداره کل ســوم ســاواک که از این پاسخ 
ناراحت شــده بود، از شــیوه ی برخورد 
ســاواک قم گالیه کرد و نوشت:» منظور 
ایــن اداره کل ایــن بود که بــه طور غیر 
محسوس توسط ساواک قم تحقیق گردد 
که آیا نامبــرده در تهیه و پخش اعالمیه 
های مضره دست دارد یا خیر؟زیرا طبیعی 
است که شخص مزبور ضمن مصاحبه اگر 
خطایی داشته به آن اعتراف نخواهد کرد.«
تلگرام و نامه به امام خمینی رحمه اهلل علیه

محل تبعید امــام خمینی رحمه اهلل علیه 
در 13مهر ماه ســال 13۴۴ ش از ترکیه 
به عراق تغییر داده شد، که در این انتقال 
با ســیل تلگرافی خطاب به ایشان همراه 
گردید و آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
دام ظلــه نیز یکی از امضــا کنندگان این 
تلگراف ها بــود:» محضر مقدس حضرت 
آیــت اهلل آقای خمینــی رحمه اهلل علیه ، 
انتقــال آن مرجع عالیقدر بــه جوار ائمۀ 
اطهار دل های مشتاقان را تسکین موقتی 
بخشــید. در انتظار بازگشــت آن حضرت 
مســتطاب عالی قدر دقیقه شــماری می 
قم.شــیرانی.ناصر  طالب  طــرف  کنیم.از 
مکارم.یحیی انصاری.حســین شــب زنده 

دار.ربانی شیرازی«

تقویت »روحیه انقابی« مردم شیراز

فعالیــت های آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی دام ظله در شهر شیراز، به علت 
ارتبــاط با حوزه علیمه و علمای شــهر از 
ویژگی های خاصی برخوردار بود، ایشــان 
در تیرماه ســال 13۴۵ به شــیراز رفت. 
دیدار گســترده در محل ســکونت وی و 
همچنین آمد و شدهایی که در این راستا 
صورت گرفت، به صورت دقیق و با اشــاره 

به ساعت خروج و بازگشت، ثبتگردید:

»حدود یک هفته است که ناصر مکارم از 
قم به شیراز آمده و مرتباً با وی در تماس 
می باشــم آقای مــکارم در محل و منزل 
بخصوص توقــف ننموده و مرتب به منزل 
علمــاء رفته و دید و بازدیــد می نماید...
آنچه من احساس نموده ام، قصدش ایجاد 
تحرکــی در جامعــه روحانیــون تندرو و 

مخالف سیاست روز می باشد«

در مالحظــات این گزارش امده اســت:» 
بــدون تردیــد ناصــر مــکارم از عناصر 
ماجراجوســت که بین جامعــه روحانیت 
ایران بخصوص قم، مقام و موقعیتی دارد و 
چنانچه شرایط زمان و مکان ایجاب نماید 
از هیچگونــه تحریکی فروگــذار نخواهد 

بود.«

هم چنین علت حضــور آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی دام ظله در مرداد ماه سال 
13۴۷ س در شــیراز، در کنار جلســات 
ســخنرانی، ایجاد اتحــاد و اتفاق روحیه 

مبارزاتی بود.

معظم له برای حصــول این مهم توجه به 
نســل جوان را یکی از اصلی ترین مبانی 
این تغییر می دانست و با سخنانی تهییج 
آمیز و حماســی، همشــهریان خود را به 
مبارزه بی حد و حصــر علیه رژیم پهلوی 

فرا می خواند.

حضور ایشــان به علت علقه هایی که در 
این شــهر داشت، به تناســب موقعیت به 
طور متوســط هر شش ماه یک بار صورت 
مــی گرفت کــه در هر نوبــت نیز، ضمن 
سخنرانی در مساجد و مجالس مختلف به 
سازماندهی فرهنگی و اجتماعی نیز توجه 
وافــر می نمود که این توجه،» اســتقبال 
دانشجویان و طبقه روشــنکفر« را نیز به 

دنبال داشت.

هــم چنین معظم له درســفر مهر و آبان 
خود در ســال 13۵۰ش به شــیراز، که با 
برپایی جشن های 2۵۰۰ ساله شاهنشاهی 
با آن هزینه های سرســام آور همراه بود؛ 
با کنایه به فقر و فالکت مردم در کشــور 
اشاره نمود:»یکی از دوستان اظهرا داشته 
در اثر خشکســالی در دهات شهرســتان 
داراب، آب لوله کشی کم شده و با نظارت 
ژاندارم، روزانه یک حلب آب برای مصرف 
هر نفر داده می شود و حتی اگر بخواهند 
غســل هم بکنند، باید با همین یک حلب 
آب غسل نمایند.پس فلسفۀ روز در اسالم 

مفید است برای اینگونه روزها!«

حسینیه ای که خود یک نهضت شد

در همان ســفر، تالش هــای اولیه ای که 
برای تأسیس کانون جوانان صورت گرفته 
بود، در مســجد شــکراهلل خان شیراز به 
اطالع مردم رسانده شد:» درباره تأسیس 
کانــون جوانان، مبلغی در حدود ســیزده 
هــزار تومان جمع آوری شــده، ما محلی 
را تعییــن نموده ایم که زبان انگلیســی ، 
توأم بــا دروس اســالمی تدریس خواهد 
شد. این اولین قدرم است؛ چنانچه دیدید 
برای جوانان شما خوب است.بعداً تکمیل 

خواهد شد.«

و با این حرکت مقدمات تشکیل حسینیه 
ای به نام »حســینیه هدایت« فراهم شد 
و در منزلــی اجاره ای هیئــت امنای آن 
تشکیل گردید تا با راه اندازی کالس های 
مختلف درســی، به جــذب جوانان اقدام 

نماید.

این حســینیه در تاریخ 13۵۰/8/29ش، 
مصــادف با عید ســعید فطر، بــا حضور 
»تعدادی از مردم، کسبه، بازاری، دانشجو 
و آموزگار« توسط آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظله افتتاح شد. که در مورد 
تشکیل آن گفته شــد:» تشکیل حسینیه 
موصوف توسط یاد شــده باال، به احتمال 
قوی موجب گرایش گروهی از دانشجویان 
دانشگاه پهلوی شیراز، که زمینه و آمادگی 
افراطی منطقه  دارند، به سمت روحانیون 
فارس خواهد شــد و در آینده نیز امکان 
فعالیت های مضره به طور پنهانی در این 

حسینیه بعید نیست.«

بر این اســاس دســتور» نفوذ و رخنه در 
حسینیه« توسط پرویز ثابتی صادر گردید. 
جالب این بود که در ســفر بعدی، که در 
اردیبهشت ماه سال 13۵1 صورت گرفت، 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
با موضوع فرارمغزها، در حســینیه هدایت 
ســخنرانی نمود، و در جلســه دیگری، به 
تفاوت رهبرِی حق و باطل اشــاره کرد و 
با برشــمردن خصوصیات هر یک گفت:» 
نقــش رهبری وقتــی غلط بــود، جامعه 

لگدمال خواهد بود.«

روشنگری درباره ماهیت رژیم پهلوی 
در آبادان

یکــی از پایــگاه های مبارزاتــی آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی دام ظله در دوران 
انقالب اســالمی، شــهر آبادان بود که در 
طول ســال های مبارزه، بارها در ایام ماه 
مبارک رمضان و محــرم به آن دیار رفت 
و ضمن همراهی با آیت اهلل عبدالرســول 
قائمــی رحمه اهلل علیه و حجت االســالم 
شیخ غالمحسین جمی رحمه اهلل علیه به 
روشنگری و هدایت مردم و افشاگری علیه 

رژیم شاهنشاهی پرداخت.

هنوز چهــار ماه از آغاز نضت امام خمینی 
رحمه اهلل علیه سپری نشده بود که حضور 
ایشــان در شــهر آبادان برای ســخنرانی 
در ایام مبارک رمضان، مورد حساســیت 
شــهربانی قــرار گرفت و در نامــه ای به 

ساواک خوزستان نوشت:

» نام برده شــخص بسیار ناراحتی به نظر 
می رسد توقف ایشــان در آبادان به هیچ 

وجه صالح نمی باشد.«

نظریه شــهربانی آبادان کاماًل درست بود 
زیرا ایشان در سخنرانی های خود، با مورد 
اشــاره قرار دادِن نارســایی های موجود، 
اســاِس اصالحات ادعایی حکومت شاه را 
مورد ســوال قرار داده و با صراحت با آن 

مقابله می نمود:

»می گویند بایســتی برای فاضالب شهر 
آقایان  بیاورند،  از خــارج  آبادان مهندس 
پول های گزافی در رامسر خرج می کنند، 
ولی در این گوشــه مملکت مردم باید در 
حصیــر آبــاد و تنور آباد با چــه بدبختی 

زندگانی کنند.«

«اصالحات شــروع شده اســت؛ اگر این 
مطلب درست باشد، چرا وضع آبادان این 
طور اســت، اطفال که به مدرسه می روند 
از ســرایت میکروب فاضالب شهر مریض 
می شــوند.در این مورد چشم شهرداری و 

شهربانی روشن.«

شــهربانی آبادان که از این ســخنرانی ها 
نگران و عصبانی شــده بود در اظهار نظر 

خود نوشــت:» با توجه به سخنرانی های 
از بدو ورود نامبرده به آبادان مالحظه می 
فرمایند که روز به روز بر شــدت و تندی 
اظهــارات خود افزوده و با نزدیک شــدن 
ایام قتل؛ به نظر می رســد چنانچه به وی 
تذکر داده نشده و جلوی اظهاراتش گرفته 
نشــود، در ایام قتل از احساسات مذهبی 
مردم سوء اســتفاده کرده، ناراحتی هایی 

ایجاد نماید.«

این نگرانی با فرماندار شهر آبادان، در میان 
گذاشته شد و قرار شد تا او با»روحانیون« 
مذاکره نماید و »تذکرات الزم« به ایشان 

داده شود.

 در ایــن رابطه، در تاریــخ 1۶ بهمن ماه، 
جلســه ای با حضــور فرمانــدار، رئیس 
ساواک خوزستان، آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی دام ظله و آیت اهلل قائمی تشکیل 
و به ایشــان تذکر داده شد و بر اساس آن 
در ذیل گزارش دیگری از سخنان انتقادی 
ایشان که » رجال مملکتی را دالل قاچاق 
مواد مخــدر« معرفی نموده بود نوشــته 
شد:» به ریاست شهربانی پاسخ داده شود 
در مورد اظهارات آقای مکارم شیرازی، به 
ایشان توصیه شد که از اظهارات خارج از 

مطالب مذهبی خودداری نمایند.«

راننــده ی بی تجربه و سراشــیبی 
سقوط برای ملت

ولی این تذکرات مفید واقع نشــد و آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله دو 
روز بعد، در ســخنرانی خود در مســجد 
سنابادی، شاه را به راننده ی بی تجربه ای 
تشبیه نمود که ملت را به سوی سراشیبی 
سقوط می برد، ایشــان گفت:» آزادی را 
از مــا گرفتند و به جای آن، زنان برهنه و 
لخت و عور و هــر جایی را به ُرخمان می 

کشند« و در ادامه گفت:

» اینها مانند طایفه بنی امیه که حکومت 
را بین خانــواده خود تقســیم کرده بود، 
پســت ها را بین خود و فامیل هایشــان 
تقســیم می کنند...اما تمام این جریانات 
تقســیر خود ما اســت که با ایــن اعمال 
مبــارزه نمی کنیم و خودمان می خواهیم 

به گردن ما سوار شوند.شما کمی به خود 
تکان بدهید و ببینید چطور حســاب خود 

را می کنند.«

در دومین روز فروردین ماه ســال 13۴2 
ش، مدرســه فیضیه قم مــورد حمله قرار 
امام  اعالمیه  این حملــه،  گرفت.بازتــاب 
خمینی رحمه اهلل علیه تحت عنوان»شاه 
دوستی یعنی غارتگری« بود که در سطح 
وسیعی پخش گردید؛ در این موقع اعالمیه 
هایی در یکی از محالت شــهر آبادان در 
رابطه با این موضوع پخش شد که ارسال 
آن بــه آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظله نســبت داده شد:» به طوری که 
از متن نامه پیداســت، گویا اعالمیه های 
مزبور یا توســط ایشــان یا اطالع نامبرده 

ارسال گردیده است.«

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
در زمــان هایی هم کــه در آبادان حضور 
نداشــت، از طریق مکاتبه با آیت اهلل حاج 
شیخ عبدالرســول قائمی در ارتباط بود و 
با ایشــان تبادل فکری می نمود:» در قم 
خبر تازه ای نیست، درس ها ادامه دارد و 
سربازگیری طالب هم موقتاً موقوف شده 
است و وضع آرام اســت اما معلوم نیست 
تــا کی ادامه یابد به طوری که رفقا اطالع 
دادنــد اعالمیه دیگــری از حضرت آقای 
خمینی رحمه اهلل علیه به زودی منتشــر 
خواهد شــد)راجع به چهلم شهدای قم(، 
و ممکن است در مقابل آن عکس العملی 
نشــان بدهند.البــد به عرضتــان تاکنون 
رسیده که حضرت آقای گلپایگانی هم در 
پاسخ تلگراف حضرت آقای حکیم اعالمیه 
ای دادند و اخیراً از طرف آقای نجفی هم 
اعالمیه ای که حاکی از پشتیبانی از سایر 
علماء اعالم است انتشار یافته است و لحن 

آن هم نسبتاً تند است.«

برشی از فساد حکومت پهلوی

سفر بعدی ایشان به آبادان در ماه مبارک 
رمضــان ســال 13۴2ش که مصــادف با 
دی و بهمن بود صــورت گرفت که مانند 
گذشــته در مســاجد مختلــف شــهر به 
تبلیغ و ارشاد مشــغول گردید. پرداختن 
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به مســائل ملموس و عینی شهر، یکی از 
شــیوه های انتقادی او بود که همواره نیز 
مرد حساسیت ساواک قرار داشت:»بروید 
در تهران ببینید در سر چهار راه ها مغازه 
ها ســاخته و یا چراغ های رنگی گذاشته 
که هر کدام یک میلیون تومان خرج کرده 
اند اما بیاییــد ببینید در تنور آباد و چادر 
آباد آبادان را که آدم از انجا عبور می کند 

وحشت می کند.«

» تاکنــون بیش از هــزاران نفر از والدین 
بچه ها که در دبیرســتان سپهر تحصیل 
می کنند به من شــکایت کردند که وضع 
دخترمــان رو به خطر می رود. فســاد در 
بین دختران دبیرســتان سپهر زیاد شده، 
مــن اعالم خطــر به رئیــس فرهنگ می 
کنــم، چنانچــه رئیس فرهنــگ اقدامی 
برای جلوگیری از فســاد ننمود ما اقدمات 

اساسی خواهیم کرد «

این چه مسلمانی است؟

 امــام خمینــی رحمه اهلل علیــه در 1۶ 
فروردین ســال 13۴3ش، پس از حبس 
و حصری که از شــامگاه1۵خرداد ســال 
13۴2 آغــاز شــده بود به قم بازگشــت. 
حدود یک ماه پس از این بازگشت، حضور 
مجدد آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام 
ظلــه در آبادان، به امام خمینی رحمه اهلل 
علیه نسبت داده شــد:»از طرف خمینی) 
رحمــه اهلل علیه( ، ناصر مــکارم که مدیر 
مجله مکتب اســالم قم اســت به آبادان..

اعزام شده است.«

و بــه همین دلیل مراقبــت از وی، که از 
روز  اولین  با  تاریخ13۴3/2/23)مصــادف 
ماه محرم الحــرام( وارد آبادان گردید، در 

دستور کار قرار گرفت.

در این نوبت، مســاجد مختلف شهرهای 
آبادان و خرمشــهر و هم چنین جلســات 
خانگی، با روشنگری های آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی دام ظله به محل تبلیغ و 
ارشاد مردم و مخالفت با رژیم شاهنشاهی 

و انتقاد از آن، تبدیل گردید.

نمونــه هایــی از این انتقــادات که مورد 
حساسیت منابع شــهربانی و ساواک قرار 

گرفت و به ثبت رسید به این شرح است:

» این چه مسلمانی اســت که عده ای از 
گرسنگی بمیرند و عده ای از سیری. عده 
ای شب ها کنار دیوارها بخوابند و عده ای 
کاخ هایشــان سر به فلک کشیده. این چه 
مســلمانی است که عده ای بیکارند و عده 
ای ده دوازده رشــته کار در دست دارند و 
باز هم حرص کار می زنند. عده ای دارای 
وسایل خانه مرتب، آب گرم، کولر، یخچال 
و حقــوق زیــاد، عــده ای در زمین های 
مرطوب مــی خوابند. این چه مســلمانی 
است. تمام تقصیرات به گردن اولیای امور 
است.تمام اینها حق کشی است و حسین 
برای ادای این حق کشی ها بود که طاقت 
این گونه ظلم و جور را نداشــت و در راه 
حق ســر داد و این همــه تبعیض و حق 
کشی را که در دین دید برای اصالح دین 

شمشیر کشید.«

» تــا بــوده و نبــوده، مبــارزه تاریکی و 
روشــنی وجود داشــته: باید برای مبارزه 
آماده شد...ما مســلمانان باید رفتارمان را 
عــوض نماییم؛ علم را با علم جواب دهیم. 
کتاب را با کتاب جواب دهیم.روزنامه را با 
روزنامه جواب دهیــم. منطق را با منطق 
جواب دهیم. هر چیزی را از همان طریق 

جواب دهیم.«

در پایتخت کشــور دوازده هزار مشــروب 
فروشی اســت؛ وقتی حرف می زنیم می 
گویند آقا، فروش مشــروب در ســال ۵۰ 
میلیــون به اقتصاد این کشــور اضافه می 
کند. از طرف دیگــر می بینیم روزنامه ها 
می نویســند چند نفر کارشناس خارجی 
بــرای دیــدن راه های ایــران آمدند نظر 
خودشــان را نوشتند و مبلغ 38۰ میلیون 
تومان مزد آنها شــده، آیا این رقم را برای 
چه به آنها می دهند مگر ایرانی نمی تواند 

راه را ببیند.«

»اســتعمار و اســتعمار گران نمی گذارند 
متحد  زحمتکشــان  با  روحانیــون  طبقه 
شوند. استعمار گران می گویند روحانیون 
اجتمــاع هســتند،آقایان همین  ســربار 
روحانیــون بودند که با توده ای ها مبارزه 

کردند. همیــن روحانیــون بودند که در 
همه مبارزات پیشقدم شدند و می شوند. 
رهبــر عالیقدر آقای خمینــی رحمه اهلل 
علیه )صلــوات مکرر مردم( بــرای اینکه 
با اســتعمار گران مبارزه کــرد به زندان 
رفت؛ پس از مدت ها که آزاد شــد. سیل 
جمعیت آقــای خمینی رحمه اهلل علیه را 
بدرقــه کردند.)صلوات مکــرر مردم(، آن 
قدح بشکســت و آن پیمانه ریخت، دیگر 
شما استعمارگران نمی توانید شکاف بین 
صفوف منظم روحانیون و کسبه و ادارات 
دولتــی بیندازیــد. ما دوشــادوش هم به 
خواست خدا بر علیه استعمارگران مبارزه 
خواهیــم کرد..امیدوارم کــه خانه ظلم و 

استبداد خراب شود.«

مجاهدی که ساواک را درمانده کرد

این ســخنرانی های انتقاد آمیــز و تند، 
موجــب گردید تــا در گزارشــی خطاب 
به رئیس ســاواک خرمشــهر، مستند به 
سخنرانی ایشان در حسینیه اصفهانی ها و 
جلسه در منزل فردی به نام آقای شکرایی، 
علیه بهائیت و حمایت رژیم شاهنشاهی از 
آنان، در نامه ای هشدار دهند:» اگر آقای 
ناصر مکارم به اینگونه سخنان ادامه دهند. 
ممکن اســت در خرمشهر خطری متوجه 

شود.«

ایــن هشــدار باعــث شــد تا آیــت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی دام ظله در روز 
13۴3/3/1۷ به ســاواک خرمشهر احضار 
و مورد تذکر قرار گیــرد تا مواظب گفتار 

خود باشد.

با وجود تذکرات، آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظلــه فرداری ایــن روز در 
مسجد جامع خرمشهر به منبر رفت و باز 
هم نسبت به اوضاع در هم ریختۀ فرهنگ 
و عدم تدریس صحیــح و هم چنین علیه 
بهائیــان صحبت کرد تا شــهربانی باز هم 
هشــدار دهد که:» ادامه چنین سخنرانی 
ها، که جز تجّری مردم نســبت به طبقات 
دیگر این شهر چیزی در برنخواهد داشت...

به نظر این شهربانی صالح نمی باشد.«

فشــارهای وارده در این زمــان، به حدی 

رسید که آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
دام ظله در منبرهای خود، به نوشته های 
روزنامه استناد می نمود و به طور مکرر و 
با کنایه می گفت:»روزنامه ها نوشــته اند، 

اگر نه من اظهار نمی کردم.«

بــا وجود این محدودیت ها که مســتقیم 
و غیر مســتقیم وجود داشــت، ایشان با 
بهــره گرفتن از تمثیل هــای تاریخی، به 
ســخنرانی های خود ادامه داد؛ به همین 
علــت، ســاواک خوزســتان به ســاواک 

خرمشهر نوشت:

»دســتور فرمائید به وســایل ممکنه در 
جریان اظهارات نامبــرده بوده و بالفاصله 
بعــد از گفته های خــالف، حضوراً به وی 
تذکرات الزم داده شود. چنانچه موثر واقع 
نشــد به صاحبان مجلس به نحو مقتضی 
دســتور داده شــود از دعوت مشــارالیه 

خودداری نمایند.«

که ساواک خرمشــهر پاسخ داد:» تاکنون 
چندین مرتبه تذکر داده شد؛ چه به خود 
آقــای مکارم و چه به آقای شــیخ محمد 
طاهر شــبیری که نامبرده در منزل او می 
باشد. البته موثر بوده و کم شده. ولی قطع 

نگردیده....«

به همین دلیل اخراج ایشــان از خرمشهر 
در دســتور کار قرار گرفت، رئیس ساواک 
شخصاً به منزل آیت اهلل حاج شیخ محمد 
طاهر شــبیری رفت و گفت: »چون حفظ 
شــئون شخص شــما که از علمای به نام 
خرمشــهر هســتید مورد نظر است؛ رأساً 
اقــدام برای خــارج کردن آقــای مکارم 
ننمــودم و چنانچه عالقمند به آبروی وی 
هســتید. خود شــما او را روانه شهرستان 

خودش نمایید«.

در ایــن مــدت آیت اهلل العظمــی مکارم 
شیرازی دام ظله در مســجد آذربایجانی 
های خرمشــهر به منبر می رفت و نسبت 
به شرایط موجود و حمایتی که در شهر از 
اعتراض  بهائیان صورت می گرفت شدیداً 
داشــت و با صراحت مــی گفت:» من در 
اینجا از هیچ مقامی و هیچ کســی واهمه 
ندارم و کســی نمی تواند مــرا از برادران 

مسلمان خود جدا نماید«

منبرهــای ایشــان تا پایان مــاه صفر در 
آبادان و خرمشهر ادامه یافت و پس از آن 
در تاریخ 13۴3/۴/19 از خرمشــهر راهی 

قم گردید.

پپسي کوالدر خدمت بهائیت

آیــت اهلل العظمی مــکارم شــیرازی در 
اردیبهشت ماه سال 13۴۴ش که مصادف 
با ایام محــرم بود دوباره بــه آبادان آمد.
در این نوبت ســخنرانی های ایشــان در 
مخالفــت بــا بهائیت و توصیــه مردم در 
عدم مصرف نوشابه پپسی کوال و انتقاد از 
ادارات دولتی که این نوشــابه را خریداری 
می نماینــد مورد توجه قــرار گرفت؛ که 
برای همین مقدار نیز به ساواک خرمشهر 

احضار و مورد تذکر قرار گرفت.

بشارت سامتی امام در ترکیه

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
که برای دهــۀ پایانی ماه صفر در ســال 
13۴۴ دوباره به خرمشــهر آمده بود، در 
مســجد آذربایجانی ها، ضمــن انتقاد از 
تشــکیالت بهائیت و جاســوس اسراییلی 
معرفی نمودِن آنان؛ با شــادمانی از ورود 
امــام خمینــی رحمه اهلل علیــه به عراق 

سخن گفت:

» شب گذشته گفتم مژده ای دارم که فردا 
شب برایتان می گویم، این مژده بزرگ در 
مورد آقای خمینی رحمه اهلل علیه اســت، 
تلگراف ســالمتی ایشان از ترکیه به آقای 
آیــت اهلل گلپایگانی رســیده که برای من 
نوشته و به وســایلی، فرزند آقای خمینی 
رحمه اهلل علیه را برای دیدار پدرشــان به 
ترکیه فرستاده اند و ایشان کاماًل سالمت 

می باشند.«

اینگونه بــود که باز هم داســتان احضار 
ایشان به ســاواک تکرار و در ذیل همین 
گزارش نوشته شــد:» به ساواک احضار و 

تذکرات الزم داده شد.«

دو هفته بعد گزارش گردید که ایشــان به 
طور غیر مجاز از طریق اروند کنار به عراق 

رفته است.

انتقاد از بی عدالتی ها در رژیم پهلوی

حضور آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظله در ایام محرم ســال 13۴۵ش در 
خرمشهر و آبادان، باز هم مورد حساسیت 
بود. ایشــان در این نوبت، با ذکر نام امام 
خمینــی رحمــه اهلل علیه در ســخنرانی 
خویش در مســجد نو، که با صلوات مردم 
همراه بود، نســبت به شــرایط اجتماعی 
و بی عدالتی های حاکم بــر مردم انتقاد 
نمود؛ شــیوه ای که در منابر دیگر ایشان 
نیز تکرار می گردید:»آقــای ناصر مکارم 
در مســجد صاحب الزمان پس از خاتمه 
ســخنرانی جهت آقای آیــت اهلل حکیم و 

خمینی دعا نمود.«

زمانی کــه احضارها و تذکــرات مکرر به 
ایشان موثر واقع نشد. تهدید افرادی که از 
او برای ســخنرانی در مجالس خود دعوت 
می نمودند، در دســتور کار قرار گرفت، تا 
ایشان در جریان سخنرانی خود در مسجد 
صاحب الزمان عجل اهلل تعالی خرمشــهر 
بگوید: »دستگاهی که اسم آن را نمی برم، 
مردم را احضار کرده و می گوید مکارم را 
دعــوت نکنید. در حالی که مردم به حرف 
آنهــا بی اعتنایی کرده بیشــتر مرا دعوت 
اینکه یک کارآگاه گذارده  می کنند.دیگر 
اند که هر چه مــن می گویم برود بگوید، 
در حالی که مأمور دیگری عین حرف های 

کارآگاه را به من می گوید.«

مخالفت با انقاب سفید

در ایام محرم سال 13۴۶ش که مصادف با 
فروردین و اردیبهشــت بود، انتقادات آیت 
اهلل مکارم صراحت بیشــتری داشت، کما 
اینکه در مسجد سناباد شهر آبادان گفت:

» تا در سایۀ ایمان، عدالت اجتماعی برقرار 
نشود، منتشــر کردن کتاب انقالب سفید 
بیهوده اســت. و اضافه نمود: در پایتخت 
این مملکت، جلوی بیمارســتان، بچه یک 
آمــوزگار که بیمار بود به علت بی توجهی 

اولیاء روی دستش جان داد.«
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نابود  اســرائیل  و  پیروز  فلســطین 
خواهد شد

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
در خرداد ســال 13۴۶ش مصادف با ایام 
صفر که جنگ اعراب و اســراییل شــدت 
گرفت در مســجد نو آبادان به این مسأله 

اشاره نمود و گفت:

»این جنگ نه جنگ با عرب است؛ بلکه با 
مردم مســلمان تمام جهان می باشد. باید 
بر علیه یهود جنگید.پیروزی با مسلمانان 
است.شــنیده ام عده ای یهودی در آبادان 
دور هم جمع می شوند و دعا برای دولت 
اســراییل می کنند. آقایان ببینید آنها در 
این مملکت ثروت جمع کرده و زندگی می 
کنند و سربازان و پاسبانان این مملکت از 
آنها حفاظت می کننــد، ولی برای دولت 
اســراییل پول جمع مــی کنند و دعا می 
کنند که در جنگ بر علیه مسلمانان پیروز 

بشوند.در پایان برای خمینی دعا نمود.«

و در شب بعد نیز به این شیوی گفتار ادامه 
داد که:» برای من ننگ نیست که رادیو به 
نفع و به لهجه اسراییلی ها سخن پراکنی 
کند. مــا از خداوند بزرگ می خواهیم که 
هر کــس بر ضد اســالم فعالیت می کند 
نابود کنــد و امیدواریم هر چه زودتر خبر 
پیروزی برادران مســلمان عرب خود را از 

دستگاه های فرستنده بشنویم.«

اتخاذ این رویه در سخنرانی، در نوبت های 
بعدی نیز که ایشــان برای ســخنرانی به 
اهواز و آبادان و خرمشهر و جزیره خارک 

رفت، ادامه یافت.

نامه ای به امام خمینی؛ در انجام اوامر 
مفتخرم

اولین سند موجود در رابطه با حضور آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله در 
تهران، دارای تاریخ اردیبهشــت ماه سال 
13۴2 ش مصــادف با مــاه ذی الحجه و 
مربوط به سخنرانی ایشان در مسجد امام 
زمــان عجل اهلل تعالــی در خیابان آزادی 

است.

در همین ایام بــود که در جریان حمله ی 

نیروهــای امنیتی و نظامی رژیم شــاه به 
مدرسه فیضیه و ضرب و جرح و دستگیری 
طالب، به ســربازی فرســتادن طالب نیز 
آغاز شد. آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
دام ظله که در این زمان در تهران بود، در 
تاریخ ششــم محرم الحرام در نامه ای به 

امام خمینی رحمه اهلل علیه نوشت:

»باسمه تعالی حضور انور حضرت آیت اهلل 
العظمی آقای خمینی دام ظله العالی پس 
از تقدیم ســالم، دوام تأییدات و سالمتی 
وجود مبــارک را از درگاه خداوند متعال 
مســئلت می نمایم. لطفاً مستفسر حاالت 
دعاگو باشد. در تهران در چندین مجلس 
حساس به انجام وظیفه اشتغال داشته و تا 
آنجا که امکانات اجازه می دهد ، در روشن 

ساختن افکار کوشش دارد.

دیروز بــه دیدن رفقای طالب به ســرباز 
خانه رفته بودم. حالشــان بحمداهلل خوب 
بود،ولی از آقایان خیلی گله داشتند. گویا 
این ماه حتی شهریه معمولی آنها نرسیده. 
این نگرانی در متأهلین آنها آشکار تر بود 
گرچــه گرفتاری های حضرت مســتطاب 
عالی خیلی زیاد است، ولی بسیار به موقع 
اســت که اظهار مرحمــت و لطفی درباره 
ایشــان بفرمایید و آنها را دلگرم فرمایید. 

در انجام اوامر مفتخرم.«

باید بپا خیزیم و قیام کنیم

معظم لــه فردای آن روز کــه مصادف با 
دهم خــرداد ماه ســال 13۴2ش بود در 
منــزل آیت اهلل بهبهانی رحمه اهلل علیه به 
منبــر رفت و ضمن صحت پیرامون فاجعه 
ی حمله به مدرســه فیضیــه، گفت:» ما 
آزادی نداریــم. باید قیام کنیم. نظیر قیام 
امام حســین علیه السالم. دستگاه ظالم و 
جبــار از روحانیون چه مــی خواهد. ما از 
ســتم به جان آمده ایــم. حریت و آزادی 
اســالم را می خواهیــم. از مملکت ما چه 
می خواهند. ما آزادی زبان نداریم. آزادی 

روزنامه نداریم.رادیو نداریم.«

بایــد شــمر و یزید زمــان خود را 
بشناسیم

روزهای12 و 13 خــرداد ماه، مصادف با 

ایام تاسوعا و عاشــورای حسینی، انجمن 
اســالمی دانشجویان دانشــگاه تهران، از 
ایشــان دعوت کرد تا در مســجد هدایت 

برای آنان سخنرانی نماید.

در روز اوِل این سخنرانی که تعداد شرکت 
کنندگان آن را 1۰۰۰ نفر از دانشــجویان 
نوشــته اند، سخنان ایشــان بسیار صریح 
و انقالبــی بود:» به شــما بگویــم در این 
اســالمی، چگونــه حکومت می  مملکت 
کننــد. اکنون دشــمنان اســالم کمتر از 
زمان بنی امیه نیســتند.اکنون بین هیئت 
حاکمه و روحانیون اختالف پیدا شده که 
اسم اختالف را نمی شود روی آن موضوع 
گذاشــت؛ بلکه باید گفت ما روحانیون با 
یک عده شمر و یزید قدیم طرف هستیم. 
با منطق ثابت می کنم که این رژیم فاسد 
چگونــه مردم را گول می زنــد...در ایران 
مســیحی هــا، بهایی ها، زردشــتی ها و 
اســراییلی ها هر یک دارای نشریه ای می 
باشــند و در محلی تجمع می نمایند و ما 
که در این کشــور اکثریــت داریم و ملت 
مسلمان هســتین حتی دارای یک نشریه 

دینی نیستیم.«

فاجعة  در  شــاه  جنایات  محکومیت 
فیضیه

ایــن ســخنرانی در روز عاشــورا حالت 
تهاجمی تری داشــت و به طور مســتقیم 
هیئــت حاکمــه را به محاکمه کشــید:» 
این عزاداری که شــما در تهران، امروز به 
چشم خودتان در این مجالس دیده اید و 
این خود مشــت محکمی بود که بر دهان 
هیئــت حاکمه زد که بدانــد روحانیون و 
دانشــجویان و کســبه تهران برای احیاء 
دین، تا آخرین قطــره خود خود پایداری 
خواهنــد کــرد و از هیچ چیــزی ترس و 
وحشــت ندارند. آقایان! شما دیدید که در 
مدرســه فیضیه قم، عده ای طلبه بی گناه 
را کشــتند؛ بعد گفتند این ها دهقانان را 
کشــتند. آخر دهقان مگر تاکتیک نظامی 
دیده، دهقــان مگر کاله نظامی در ســر 
دارد و یا اینکه ورزشــکار می باشــد. پس 
این عّمال خود شــما بودند که رفقای ما 

را کشــتند. آخر مگر مملکت قانون ندارد. 
چطــور موقعــی که یک نفر جســدش را 
در بیابــان های مهرآباد پیــدا می کنند.
باید پزشــک قانونی و کارآگاهان شهربانی 
حضور داشته باشــند؛ ولی این همه طلبه 
را کشــتند بدون اینکه کســی خبرداشته 
باشــد یا در روزنامه بنویسند. ما می دانیم 
ایــن روزنامه ها و مجالت مزدوران شــما 
هستند. هر چه شما بگویید، آنها عمل می 

کنند؛ ولی حق و حقیقت این است.«

روایتی از فاجعه هجوم مزدوران شاه 
به مدرسه فیضیه

هم چنین ایشان در شام غریبان در مسجد 
جامع ســخنرانی نموده و گفت: » دولت، 
طالب مدرســه فیضیه را کشــته است و 
هنوز هم دیوارها خونی است. آخوند ها را 
سر بریدند و هزاران اعمال وحشیانه درباره 
آنهــا انجام دادند. این یک جنایتی بود که 
دولت با این عمل زشت و ندادن آزادی به 
اندازه 2۰۰سال مقام روحانیت را باال برد، 
هم چنانچه خداوند می خواســت با دست 
یزید، مقام امام حسین علیه السالم را باال 

ببرد.«

قیام  در  له  معظم  دستگیری  ماجرای 
15 خرداد

روز  شــامگاه  در  هــا  ســخنرانی  ایــن 
مردم  قیام خونین  که  1۵خرداد13۴2ش 
در اعتــراض به دســتگیری امام خمینی 
رحمه اهلل علیه شــکل گرفته بود منجر به 

دستگیری ایشان گردید.

نحوه دســتگیری آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظله به ایــن صورت بود که 
وقتی منبر ایشــان در مســجد جامعه به 
پایان رسید و برای مجلس دیگری که در 
امامزاده قاسم شمیران داشت، راهی آنجا 
گردیــد و در خیابان گالب دره، زمانی که 
از تاکســی پیاده شد، دستگیر و به زندانی 

شهربانی منتقل شد.

از نــکات بــارزی کــه در جریــان ایــن 
دســتگیری و بازجویّی پــس از آن مورد 
توجه و ســوال قرار گرفت مخالفت ایشان 
با برنامــه اصالحات آمریکایی بود که آیت 

اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله در 
پاســخ نوشــت:»درباره اقدامات اصالحی 
اخیر نظری از خود ندارم و نظر بنده همان 
نظر مراجع معظم تقلید قم و نجف اشرف 
است و به حکم وظیفه شرعی تابع نظرات 

ایشان هستم.«

شرایط به گونه ای نبود که امکان بازداشت 
دراز مــدت وی وجود داشــته باشــد؛ به 
همین علت، پس از حدود۴۵روز، دســتور 
آزادی او بــه علِت»رفع مظنونیت«صادر و 
قرار بازداشت موقت، به» قرار التزام مبلغ 
ده هــزار ریال صادر و اعالم« و »دســتور 

آزادی« داده شد.

ضد  مبارزات  در  تاثیرگذاری  گسترۀ 
شاهنشاهی

فعالیت های آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
دام ظله در جغرافیای وسیع در شهرهای 
آبادان،خرمشــهر،اهواز،جزیره  شیراز،  قم، 
خارج و...ادامه داشــت و هموازه نیز منجر 
به برخوردهایی با ایشــان می گردید. این 
فعالیت ها در تهران، به علت مرکزیِت آن 
بیشــتر مورد توجه قرار داشت؛ از این رو 
در شــهریور ماه ســال 13۴۴ش گزارش 
شــد:»ناصر مــکارم، طلبه ســاکن قم و 
سرپرست نشــریه نجات نسل جوان اخیراً 
منزلی در تهران جهت ســکونت خانواده 
خود تهیــه نموده و خود شــخصاً در قم 
اقامــت نمــوده و به فعالیت های ســابق 

خویش مشغول است.«

حضور آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظله و ســخنرانی های وی در تهران 
به میزانی تأثیر گذار بود که اســتقبال از 
آن، منجر به بی رونق شــدِن برخی دیگر 
از جلســات مذهبی می گردید: » جلسه 
این هفته مســجد جلیلــی، به علت اینکه 
عــده ای از افراد شــرکت کننده به محل 
کانون نشــر حقایق علوی جهت اســتماع 
سخنرانی ناصر مکارم شیرازی رفته بودند، 
رونق نداشت، لذا افرادی که به کانون نشر 
حقایق علوی رفته بودند، به مسجد جلیلی 
آمدند تا از آخرین قسمت برنامه که بحث 

و انتقاد دینی بوده استفاده کنند.«

روایتی از جلسات انقابی معظم له در 
حسینیه ارشاد

در شهریور ماه ســال 13۴۷ش، روزنامه 
اطالعات تقویم برنامه های حسینیه ارشاد 
را به چاپ رســاند که در ردیف ششم آن 

نوشته بود:

» شــبهای شنبه، سخنرانی علمی و دینی 
توسط اساتید و دانشمندان در این برنامه 
تا اعالم ثانوی، جناب آقــای ناصر مکارم 
تحــت عنوان)ایمان به خــدا عامل بزرگ 
پیشــرفت و تمدن است( ســخنرانی می 

فرمایند.«

ســخنرانی های آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظله در حســینیه ارشاد به 
مدت دو ســال ادامه داشــت که در این 
بیشــتر موضوعات علمی  ها،  ســخنرانی 
مــورد بحث قرار می گرفت. در شــهریور 
ســال 13۴9 ش کــه در برخی مجالت و 
نشریات، بحث انحرافی تناسخ ارواح مطرح 
گردیده بود، ایشــان موضوع جلسات را به 

پاسخگویی به این مسأله اختصاص داد.

چگونــه مســجد ارک بــه پایگاه 
روشنگری تبدیل شد؟

حسینیه ارشــاد به دلیل فعالیت هایی که 
داشــت و اختالفاتی که پیرامون آن شکل 
گرفت، در آبان ماه سال 13۵1ش تعطیل 
گردید و در همین سال سخنرانی آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی دام ظله در مسجد 

ارک، مورد توجه ساواک قرار گرفت.

در این موقع، حضور جوانان در جلســات 
سخنرانی ایشان، که در آغاز با پاسخگویی 
به پرسش های مستمعین همراه بود قابل 
توجه بود:» افراد شــرکت کننده که اغلب 
تیــپ جوان بودند، حــدود1۰۰۰ نفر می 

شدند.«

و این در حالی بود که در گزارش دیگری 
این تعداد»حدود ســه هزار نفر« تخمین 

زده شد.

دســتور ســاواک بــرای مقابله با 
روشنگری های معظم له

حضور آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
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دام ظله در سال 13۴۷ش در کرمان برای 
ســخنرانی در ایام ماه مبارک رمضان، بنا 
به دعوت آیت اهلل حاج شــیخ علی اصغر 

صالحی رحمه اهلل علیه صورت گرفت.

ورود ایشــان که با اســتقبال قابل توجه 
روحانیــون کرمان همراه بود حساســیت 
برانگیز شد و به همین دلیل، » به محض 
ورود به شــهربانی کرمان اطالع داده شد 
تا نســبت به اخذ تعهدنامه از وی اقدامات 

الزم را به عمل آورند.«

سخنرانی ایشــان در مسجد جامع کرمان 
از روز اول ماه رمضان که مصادف با اولین 
روز آذرماه بود با شــرکت» تعداد کثیری 
از روحانیون و امام جماعت های کرمان« 
آغاز شد که ساواک کرمان در ذیل گزارش 
آن نوشــت:» ســخنان وی تحت کنترل 
خواهد بود. چنانچــه مطالب خالفی بیان 
نمایــد، به طرق مقتضــی از منبر رفتنش 

جلوگیری خواهد شد.«

کنترل منبرهای ایشــان بــه گونه ای بود 
که وقتی به مسئله اشغال فلسطین اشاره 
نمود و گفت:» خداوندا دســت یهودیان را 
از ســرزمین های اشــغالی کوتاه کن. اگر 
مسلمانان با هم اتحاد و اتفاق داشتند می 
توانستند از تسلط اسراییل خالص شوند.« 
اداره کل ســوم ســاواک طی دستوری به 
ساواک کرمان نوشت:» برای آخرین بار به 
نامبرده باال تذکر داده شود که در صورت 
ایراد مطالب خالف مطالح کشــور ممنوع 

المنبر خواهد شد.«

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
بر اســاس این دستور شــهربانی احضار و 
مــورد تذکر قرار گرفــت و از این پس، با 
توجه به شــرایط موجود، مباحث انتقادی 
خود را در لفافه و پوشــش امثال و ِحَکم 
مطرح می نمود:»نامبــرده باال در مورخه 
13۴۷/9/1۴ در مسجد جامع کرمان منبر 
رفته و چون روز مزبور مصادف با روز تولد 
امام حســن مجتبی )علیه الســالم( بوده 
مطالب مفصلی بیان و از بیدادگری و ظلم 
معاویه و یارانــش صحبت و در آخر منبر 
خــود می افزاید، هر کــس در هر مقام و 

لباس که بخواهد به اســالم و قران لطمه 
ای وارد آورد، باید با او مبارزه و ریشه این 

عناد را نابود کرد.«

حق توحش امریکا از ملت ایران!

حضور دوبــارۀ آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظله در اســتان کرمان، در 
محــرم الحرام ســال 13۵۰ش بود که به 
رفسنجان رفت و در مســجد سقاخانه به 
ســخنرانی پرداخت و در ســخنرانی سوم 
محــرم خود با اشــاره به شــعار پیکار با 

بیسوادی گفت:

» جهــاد مبارزه با بیســوادی آن بوده که 
حضــرت محمد)صلی اهلل علیه و آله( بر پا 
کرده و آن مردم عرب وحشــی عربستان 
را از جهالــت و بیســوادی نجات داد و در 
مکتبش تربیت نمــوده، آن را می گویند 
جهاد مبارزه با بیســوادی؛ نه اینکه امروز 
بــرای ما مردمی کــه با جهاد مبــارزه با 
بیســوادی مبارزه می کنیم، کارشــناس 
خارجی به کشــور ما بیایــد؛ حقوق زیاد 
بگیــرد، خارج از مرکــز بگیرد.بدی آب و 
هــوا بگیرد. از همه مهــم تر، حق توحش 
بگیرد. چرا جوانان ما خودش نباید پیروی 
از دانشــمندان خود کنند و اجنبی زمانی 
که خود زمانی وحشــی بوده، بیاید برای 
ما مردم مســلمان کارشناسی کند و حق 

توحش بگیرد.«

طبیعی بود که پس از این سخنرانی طبق 
معمول، بــرای احضار ایشــان و تذکر به 
وی، دستور داده شــد  و شهربانی کرمان 
نیــز نوشــت: » نامبرده پــس از 1۵ روز 
توقف در شهرســتان رفسنجان، صبح روز 
13۵۰/12/23 بــه تهــران عزیمت نموده 

است.«

برای  مرجعیــت  حماســی  حرکت 
فروافکندن یک بت!

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
در دی ماه ســال 13۴۷ ش بنا به دعوت 
رئیــس حــوزه علمیه خرم آبــاد، حجت 
االســالم والمسلمین شــیخ مهدی قاضی 
رحمــه اهلل علیه به آن دیار دعوت شــد. 
پس از این دعوت، اداره کل سوم ساواک، 

طی نامه ای ، ضمن اینکه ایشــان را از » 
روحانیون افراطی« معرفی نمود، نوشت:» 
از منابر وی دقیقــاً مراقبت و نتیجه را به 

موقع منعکس سازند.«

در نوبت دوم که ایشان برای ایام ماه صفر 
در اردیبهشت ماه سال 13۴8 ش به خرم 
آباد آمد، در روز پایانی سخنرانی خود در 
مسجد جامع گفت:» قران دستور داده که 
بت ها را درهم شکنید. البته منظور قرآن، 
تنها شکســتن بت های ســنگی و خاکی 
نبوده، بلکه بت هایی اســت که مردم در 
برابر آنها ســجده می کنند. آن بت هایی 
که دســت نشــانده دول بیگانه هستند و 
ترقی  اســالمی  نمی گذارند کشــورهای 
نماینــد و مردم را ترغیب و تشــویق می 
کــرد که بر علیه آنهایــی که نمی گذارند 

اسالم ترقی کند متحد شوند.«

استقبال پرشور مردم سبزوار از آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی

در مرداد مــاه ســال 13۴8ش آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی دام ظله به دعوت 
» جمعیت خیر اندیش مذهبی ســبزوار« 
برای ســخنرانی در ایام فاطمیه عازم آن 
دیار شــد. در آگهی این سخنرانی نوشته 
شــد:» نظر به اینکه حضرت مســتطاب 
حجه االســالم والمســلمین جناب آقای 
ناصر مکارم شــیرازی مدظله که از علماء 
اعالم و بزرگان و فضال و مدرســین حوزه 
علمیه قم و از اجلّه ســخنوران و مشاهیر 
نویســندگان عصر می باشــند، به دعوت 
جمعیــت خیــر اندیش، در ایــن ایام که 
مصادف با شهادت حضرت صدیقه طاهره 
علیها الســالم اســت به ســبزوار تشریف 
آورده و اهالی را ســرافراز فرموده اند لذا 
از شــب ۴8/۵/9)تا پنج شب( در مسجد 

جامع سخنرانی خواهند فرمود.«

از نکات جالب توجه این دعوت، که با جلسه 
ی هر روزه ی پاسخ به سواالن و اشکاالت 
در حســینیه ی عطارهای سبزوار همراه 
بود، استقبال و مشــایعت18کیلومتری از 

ایشان بود.

» در بدو ورود وی، بالــغ بر تعداد یکصد 

نفر روحانیون و وعاظ و طالب علوم دینی 
شهر در باغجر واقع در 18کیلومتری شهر 
از وی اســتقبال و در ســاعت۷صبح روز 
جاری به قصد عزیمت به شهرســتان قم، 
سبزوار را به طرف مشهد ترک نموده، نیز 
۶۰ نفر از روحانیــون و معممین و طالب 
شــهر با یک اتوبوس و ۴دســتگاه سواری 
شــخصی وی را تا باغجر مشایعت نموده 

اند.«

شهربانی سبزوار در ارزیابی سخنرانی های 
ایشان در این شهر نوشت:

»..بــا آنکه برابــر امریه تعهــد الزم برابر 
رویه جاری قبل از ســخنرانی از سخنان 
مذکور اخــذ گردیده، لیکــن نامبرده در 
اختتام کلیه سخنرانی های شبانه خود در 
مسجد جامع شــهر، بدواً نسبت به علماء 
و روحانیون و سپس نســبت به سایرین، 
طبق رویه مخصوص بــه خود دعا خوانی 
نمــوده و از وی نظریات خاصی که به نظر 
این شهربانی جز تعمد و خبث طینت نمی 
توان به چیز دیگری تعبیر نمود، آن طوری 
کــه الزمه این امر بــوده رعایت احترام و 
حق شناســی و سپاسگزاری را که تاکنون 
در پایان مجالس دینی و ضمن دعا خوانی 
در این شهرســتان معمول بوده نسبت به 
خاندان جلیل ســلطنت ابراز ننموده است 
و بــا آنکه به نحو مقتضی لزوم این وظیفه 
به ایشان گوشزد و شخصاً نیز مصاحبه در 
آخرین شب سخنرانی با وی به عمل آوره 
ام؛ تلویحــاً توجیه نمــوده که در این 2۰ 
ســالی که منبر می رود در همه جا رویه 
اش همیــن بوده و اگر بخواهد تغییر رویه 
بدهد، همکاران و مســتمعین وی در قم و 
ســایر نقاط تصور خواهد کرد که وی در 
ازاء این اقدام، پول گرفته اســت. علیهذا 
جریــان از نظر وقوف به روحیــه و رفتار 
وی معــروض و بنا به مقتضیات محلی که 
این شهرستان مذهبی و کلیه روحانیون و 
وعاظ و طالب علوم دینی، که تعداد آنان 
به ســیصد نفر بالغ می گردد و کلیه آنها 
حامی و پشــتیبان نامبرده می باشند، از 
هــر گونه عکس العملــی در این مورد در 
موقعیت حساس فعلی چه از نظر سیاسی 

کلــی و چــه از نظر محلی کــه مصلحت 
نبوده، خودداری گردیده است.«

له تحت  تداوم روشنگری های معظم 
تدابیر شدید امنیتی

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دام ظله 
در تاریخ 31 اردیبهشت سال 13۴9 بنابه 
دعوت انجمن جوانان مسلمان بهشهر، به 
آن شهرستان رفت و در همان روز ، مورد 
تعهد قرار گرفت:» ســاعت 18 همان روز، 
رئیس شــهربانی به اتفاق رئیس اطالعات 
بهشهر، به منزل آقای شاهرودی رفته و با 
یادشده مالقات داشته و از وی تعهد اخذ 

گردیده است.«

حضــور ایشــان در بهشــهر، مانند دیگر 
شهرهای کشــور، تحت کنترل دقیق قرار 
داشت و رفت و آمدهای او به دقت ثبت و 

ضبط می گردید.

جلسات سخنرانی آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی دام ظله در مساجد نصیر خان و 
مالصفر علی بهشهر با استقبال فراوان مردم 
همراه بود، که در آن گزارش نوشته شد:» 
ناصر مکارم شــیرازی بــه اتفاق همراهان 
وارد جلســه و محوطه مسجد گردیدند و 
مسجدی که بیش از ده هزار نفر گنجایش 
دارد، جای خالی وجود نداشــت، نامبرده 
به محض ورود به مسجد پشت میکروفت 
قرار گرفت و مطالب پرمغزی عنوان نمود..
ناصر مکارم شــیرازی در پایان سخنرانی 
خــود، به همه دعا کــرد؛ لیکن در چنین 
محفلی که باید به جان شاهنشــاه عدالت 
پرور نیز دعا نماید، اسمی به زبان نیاورد.«

نشریه »درس هایی از مکتب اسام«؛ 
مبارزات  تاریخ  در  ماندگار  ســندی 

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

آیــت اهلل العظمی مــکارم شــیرازی در 
راســتای تداوم فعالیت های دینی و البته 
مبارزاتی خود، درخواست امتیاز مجله ای 
با عنوان» درس هایی از مکتب اسالم« را 
مطرح نمود؛ که این درخواست در جلسه 
کمیســیون مطبوعات در روز23 دی ماه 
ســال 13۴۰ ش، مورد بررسی و موافقت 

قرار گرفت.

لیکن هنوز یک ســال از صدور مجوز این 
مجله سپری نشــده بود، که مجله توقیف 

شد.

این توقیف ادامه داشــت تا ایشان در ایام 
محــرم الحرام در خرداد مــاه 13۴2 ش 
نســبت به آن اعتراض نمود و گفت:» چرا 
یک مجله اســالمی را در قــم توقیف می 
کننــد، ولی این همه مجلــه های خالف 

اسالم آزاد است.«

معظــم لــه دو روز بعد در ســخنرانی در 
مســجد هدایــت تهــران، در خصــوص 
چگونگی توقیف این نشــریه گفت؛ » در 
گذشــته نشــریه ای به نام مکتب اسالم 
منتشر می شد، که توقیف گردید و نشریه 
دینی دیگری منتشــر شــد، ولــی آن را 
هم توقیف کردنــد و حتی بنده به رئیس 
آگاهی شهربانی قم مراجعه نمودم و گفتم 
شما نشریه مکتب اسالم را توقیف نمودید. 
این یکی را دیگر برای چه توقیف کردید. 
ایشان گفتند برای اینکه پشت جلد نوشته 
بود مکتب اســالم. آیا ایــن منطق برای 

توقیف یک نشریه دینی کافی است؟!

ســپس به دادگســتری مراجعه نمودم و 
گفتم به چه دلیل شما نمی گذارید نشریه 
منتشر شود. در دادگستری به من گفتند 
ما توقیف نکردیم. شــما می توانید آن را 
چاپ و منتشــر نمایید؛ ولی مجدداً چاپ 
و مأمورین آگاهی از انتشار آن جلوگیری 

نمودند.«

مــدت زمان توقیِف مجلــه درس هایی از 
مکتب اســالم، حدود یک ســال به طول 
انجامیــد و در شــرح وضعیتــی کــه در 
فروردین ماه ســال 13۴۴ش پیرامون آن 

تهیه گردید نوشته شد:

» مجلــه درس هایــی از مکتب اســالم، 
دارای امتیاز بوده که به علت عدم رعایت 
مواد الیحه قانونــی مطبوعات، چون وارد 
مباحــث اجتماعی و انتقادی می گردید و 
تذکــرات مقامــات در وی موثر واقع نمی 
شــد. وزارت کشور در تاریخ۴1/1۰/13 به 
فرمانــداری قم اعالم نمود از انتشــار آن 
جلوگیری و مراتب را به دادســرای محل 
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جهت اقدام قانونی ارجاع نمایند و ساواک 
به منظور لغــو امتیاز مجله درس هایی از 
مکتب اســالم،مکاتباتی با وزارت کشــور 
نمود، لیکن در تاریخ۴2/1۰/۷ به دســتور 
آقای علم نخست وزیر وقت، وزارت کشور 

اجازه انتشار آن را صادر نمود.«

اداره ساواک قم در تیر ماه سال 13۴۵ش 
دربــاره تاریخچه و وضعیــِت موجود این 
مجلــه نوشــت:» درس هایــی از مکتب 
اسالم، در حدود سال 133۷ش، به منظور 
تبلیغ دین اســالم و آشــنا نمودن مردم 
به قوانین اســالم، زیر نظــر ناصر مکارم 
شــیرازی در قم تأسیس شد ...این نشریه 
در اغلب شهرســتان ها و حتی کشورهای 
خارج شــعبه دارد و مخارچ چاپ و نشــر 
آن از فــروش مجله که تیــراژ آن بالغ بر 
2۵هزار جلد اســت به دســت مــی آید.
مسئول مستقیم چاپ و توزیع مجله آقای 

ناصر مکارم می باشد...«

توقیــف نشــریه »درس هایــی از مکتب 
اسالم« با چاشنی سیطره برحوزه علمیه

در ســال13۴9ش به دلیل شــرایطی که 
پیش آمد نمود، موضوع مجله درس هایی 
از مکتب اســالم در کمیسیون مطبوعات 
مطرح گردید که نماینده ســاواک در این 
کمیسیون پیرامون آن گفت:» ناصر مکارم 
شــیرازی صاحب امتیاز و مدیر این مجله، 
با توجه به سوابقی که دارد، فاقد صالحیت 
می باشد و ادامه انتشــار نشریه مزبور به 
مصلحت نیســت. چون این نشریه در قم 
منتشر می شــود و نقطه حساسی است و 
با توجه به وابســتگی های مکارم شیرازی 
با روحانیون قم، خوب اســت یک بررسی 
مجدد بــه عمل آید و اگر بتوان این مجله 
را از قم به تهران منتقل نمود بهتر خواهد 
بود.چــون در این صــورت کنترل مطالب 

مجله آسانتر خواهد بود.«

و متعاقب آن، ساواک در نامه ای به وزارت 
اطالعات نوشت:» با بررسی های مجددی 
که در مورد ســوابق نامبرده باال، صاحب 
امتیاز مجله درس هایی از مکتب اســالم 
چاپ قم به عمل آمــد، فعالیت های وی 

از نظر مصالح کشور به مصلحت تشخیص 
داده نشد.علیهذا خواهشمند است دستور 
فرمایید نســبت به لغو امتیاز نشریه مزبور 
اقــدام مقتضی معمــول و نتیجه را اعالم 

دارند.«

ایــن زمان نقطــۀ اوج اختــالف آیت اهلل 
مکارم شــیرازی با آیت اهلل شریعتمداری 
در رابطــه با دارالتبلیــغ و چگونگی اداره 
مجله بود؛ که در جریان آن، نوشته جاتی 
تحت عنوان»اساســنامه« مبنی بر اینکه» 
ناصر مکارم حق امتیــاز خود را به هیئت 
علمیه کــه متصدی مجله مکتب اســالم 
و در رأس آن کاظم شــریعتمداری است 
واگــذار کرده.«و همچنیــن نامه هایی به 
نام آیت اهلل مکارم نیز منتشــر گردید که 

ایشان درباره آن نوشت:

» انتشــار جزوه مزبور بــدون کوچکترین 
اطــالع و موافقت اینجانــب، که صاحب 
امتیاز رســمی این مجله هســتم، صورت 
گرفته اســت و من هم مانند سایر مردم، 
پس از انتشار مطلع شدم، بعالوه من مدتی 
است کناره گیری خود را از جمعیت مزبور 
کتباً اعالم داشــته ام و همکاری مقاله ای 
خود را هم قطع مــی کنم. نامه هایی که 
به من نســبت داده اند مطلقاً بی اساس و 

عاری از حقیقت است.«

متعاقــب ایــن اختالفات، طبق دســتور 
ریاست ساواک، ابالغ شــد: »امتیاز مجله 
مزبور که به نام آقای ناصر مکارم شیرازی 
می باشــد لغو و به نام دارالتبلیغ اسالمی 

قم صادر شود.«

سایة  در  فرهنگی  سانسور  و  ساواک 
تاش برای حفظ قدرت پهلوی

چند ماه پس از اجرای این دســتور، آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی در خصوص 
چگونگی این اتفاق گفت:» امتیاز ما به نام 
درس هایی از مکتب اسالم است ولی اینها 

به نام مکتب اسالم امتیاز گرفته اند«.

بی شک وقتی بنده در مجله مکتب اسالم 
مقاله ننویسم و در دارالتبلیغ درس ندادم، 
همه می دانند که مــن فعاًل تصمیم دارم 
خدمات دیگری غیر از مجله بکنم از جمله 

چند کتاب نوشــتم که هنوز چاپ نشــده 
است.«

آیــت اهلل العظمی مــکارم شــیرازی در 
ایــن موقــع، تقاضای تغییر نــام مجله از 
»درســهایی از مکتب اسالم« به » پیام به 
نســل جوان« را بــه وزارت اطالعات ارائه 
نمود. که در جریان بررسی آن در ساواک 

نوشته شد:

»بفرموده تیمسار مدیریت کل، مقرر است 
کــه فعاًل جواب داده نشــود و اگر مجدداً 
ســوال گردید. جواب داده شــود موضوع 

تحت بررسی است.«

مســکوت گذرادن این درخواست موجب 
شــد تا حجت االسالم والمســلمین حاج 
شــیخ محمد تقی فلسفی رحمه اهلل علیه 
ضمــن تماس با ســاواک، ایــن تقاضا را 
پیگیری نماید. ســاواک این پیگیری را به 
اطالع آیت اهلل شــریعتمداری رساند و در 

پاسخ نوشت:

» مشــارالیه نیــز با این امر،مشــروط به 
اینکه ناصر مکارم با هزینه شــخصی مجله 
را منتشر و از پرســنل مجله درسهایی از 
مکتب اســالم اســتفاده ننماید، موافقت 

کرده است.«

و چنــد ماه بعد نیز، ثبت موسســه ای به 
نــام» جمعیــت خیریه مرکــز مطالعات 
اســالمی و نجات نسل جوان حوزه علیمه 
قم« مورد تقاضای آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی قرار گرفت.

ســاواک برای تأســیس این موسسه نیز 
از آیــت اهلل شــریعتمداری ســوال کردو 
دارند  نوشت:»مشــارالیه عقیده  پاسخ  در 
جمعیت فوق الذکر من بعد اسباب زحمت 

خواهد شد.«

و در پیگیــری بعــدی، در تماســی که با 
اطرافیان آیت اهلل شــریعتمداری پیرامون 
این موسســه گرفته شد، گزارش گردید:» 
ابهری در مورد جمعیت فوق الذکر اظهار 
داشــت که تشــکیل این جمعیت، به دو 
دلیل به مصلحت نمی باشــد؛ یکی اینکه 
عده ای از هــواداران خمینی اطراف ناصر 

مکارم شیرازی را احاطه و او را تقویت می 
کنند کــه در آینده از وجود این کانون به 
نفع خمینی بهره بــرداری نمایند و دیگر 
اینکه با تشکیل این جمعیت، ناصر مکارم 
در صدد قد علم کردن در مقابل دســتگاه 
آیت اهلل شــریعتمداری و مقابله با ایشان 

است.«

و بر همین اســاس با تشکیل این جمعیت 
مخالفت گردید.

نجات نســل جوان؛  مجمع علمــی 
اســتراتژی فرهنگی در مبارزه علیه 

رژیم پهلوی

آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی که در 
جبهه مبارزات فرهنگی، تالشی گسترده و 
چشمگیر داشت. در کنار انتشار مجله درس 
هایی از مکتب اســالم، در سال 13۴3ش 
با کسب مجوز از اداره کل تألیف و ترجمه 
وزارت آموزش و پرورش، گروهی را تحت 
عنوان» مجمع علمی نجات نســل جوان« 
ســامان دهی نمود تا از این طریق ضمن 
چاپ نشریات و کتب سودمند و مورد نیاز 
نسل جوان، به پاسخگویی شبهاتی که در 
این دوران از طریق نشــریات و مجالت و 

مجامع مختلف می گردید اقدام نماید.

این حرکت نیازمند ساماندهی در شهرهای 
مختلف بود که از طریق کتابفروشی های 

مذهبی، صورت گرفت.

در ســال 13۴۴ش مقاله آیت اهلل مکارم 
شیرازی در این نشریه، که دارای عنوان» 
رهبری غلط و رهبران گمراه« بود به علت 
اینکه نوشته بود:» رهبرانی که خود گمراه 
و منحرف هســتند، جوانان را به راه هایی 
ســوق می دهند که ارزش های انســانی 
ابداً در آن مفهــوم ندارد...جوانان ما باید 
در برابــر رهبران گمراه دســت به مبارزه 
منطقــی دامنه داری بزننــد و جامعه آباد 
و با فضیلتی بر اســاس ارزش های واقعی 
انسانی بسازند.«مورد حساسیت قرار گفت 
و از توزیع آن جلوگیری گردید و دســتور 
داده شد:» نشریاتی که به قلم ناصر مکارم 
به چاپ می رســد قبل از چاپ توســط 

مسئولین اداره کل سوم بررسی شود.«

بــه همین دلیل آیت اهلل مکارم شــیرازی 
دســتگیر و به ساواک تهران اعزام گردید. 
و مورد بازجویی قرار گرفت؛ که در رابطه 
با هدف از انتشــار این نشریات و چگونگی 
آن گفت:» کتابها، بحث هایی است درباره 
جوانان، بــرای مبارزه و مفاســد اخالقی 
نســل جوان مانند اعتیاد به موارد مخدره 
و الکل و آلودگی های جنســی و اجتناب 
از نشــریات مضره و رمان های عشــقی و 
جنایی و پلیســی و امثال آن که تاکنون 
منتشر ساخته ایم و آنچه در باال ذکر شد 
نامه متحدی اســت که برای فروشندگان 
این کتاب ها ارســال گردیده. نه اعالمیه 
اســت و نه نشــریه، بلکه یک نامه چاپی 
برای فروشــندگان. و اما هدف این کتاب 
در خود آنها نوشــته شده و اگر الزم باشد 
کتاب هایی که تاکنــون تحت این عنوان 
منتشر شده ارائه داده می شود.جمعیت و 
اساسنامه ای هم در کار نیست فقط چند 
نفر نویســنده به نوبت هر یک کتابی می 

نویسند برای جوانان و هدایت آنها...«

دستور ساواک برای شناسیایی عوامل 
نشریات نسل جوان

دو ماه پس از این بازجویی، نشــریه ای به 
نام» مولود« مورد حساسیت قرار گرفت و 
پس از بررسی» مطالب آن تحریک کننده 
و خــالف مصالــح عمومی کشــور عنوان 

گردید و در گزارش آن نوشته شد:

» چندی اســت پاره ای از طالب قم، که 
غالباً سابقه مضره دارند نظیر ناصر مکارم...

مبــادرت به تهیه یک ســری نشــریات 
تحریک آمیز نموده و با تعیین نمایندگانی 
در شهرســتان ها و تهیــه صندوق های 
تقریباً  پستی مختلف در شهرســتان قم؛ 
با عناصر مخالف در سراســر کشور تماس 
ایجاد نموده و به نشــر و توزیع این قبیل 
کتــب و مجــالت که جز مشــوب کردن 
اذهــان عمومی و منفی بافــی و تحریک 

افکار نتیجه دیگری ندارد پرداخته اند.«

این مســئله موجب گردید تا شناســایی 
تمامی عوامل نشــریات نجات نسل جوان 
در دســتور کار قــرار گیرد و بــه » نحو 

مقتضــی به کلیــه فروشــندگاناین قبیل 
نشــریات...تذکر الزم مبنی بر عدم فروش 
نشــریات مورد بحث داده شود و به آنان 
تفهیم گردد که ادامه این روش در آینده، 
متضمن زیان های مالــی و معنوی برای 

آنها خواهد بود.«

تاش ســاواک برای تحدید آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی

و در کنار آن بــرای کنترل بیش از پیش 
آیت اهلل مکارم به ســاواک قم دستور داده 

شد:

» نامبرده باال که در شــرایط فعلی عضور 
هیئت مدیره مجله مکتب اسالم در قم می 
باشد و نشــریه مجمع علمی نجات نسل 
جوان، که بعضاً حــاوی مطالب انتقادی و 
تحریک آمیز اســت زیر نظــر وی در قم 
تهیه و توزیع مــی گردد؛ از جمله افرادی 
است که رهبری عوامل افراطی مذهبی در 
حوزه استحفاظی آن ساواک نقش موثری 
دارد. با توجه به اینکه در غالب نشــریات 
مضره تهیه شده در قم، منجمله نامه های 
سرگشاده که اخیراً به طرفداری از خمینی 
چاپ و توزیع شده، دست دارد و همچنین 
طبق اطالعات رسیده با عناصر افراطی در 
شهرســتان ها نیز مراوده و مکاتبه داشته 
و در ســال گذشته نیز به طور غیر مجاز و 
پنهانی از مرز خوزستان به عراق عزیمت و 
مراجعت نموده است.لذا خواهشمند است 
دســتور فرمایید به نحو غیر محســوس و 
دقیق اعمال وی را به وسیله منابع نفوذی 
و نزدیک به وی، تحت کنترل قرار داده و 
نسبت به مواد خواســته شده ذیل کسب 

اطالع نموده و مراتب را اعالم نمایند.

1. نشریات و کتبی که تحت نظر وی تهیه 
می شود، در کدام یک از چاپخانه ها تهیه 

می گردد.

2. نشریاتی که تحت عنوان نامه سرگشاده 
تاکنون تهیه شــده و نامبرده نیز یکی از 
امضاء کنندگان بوده اســت به وسیله چه 
اشــخاصی تهیه و به چه وسیله و در کجا 

چاپ و تزیع گردیده است.

3. نحــوه ارتباط این شــخص بــا توزیع 

13
97

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

3031

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب



کنندگان نشریه مجمع علمی نجات نسل 
جوان و مجله مکتب اســالم به طور دقیق 

روشن و کنترل شود.

۴. تماس های این شخص با عوامل افراطی 
قم و طرفداران خمینی دقیقاً تحت کنترل 
قــرار گیرد و ترتیبی داده شــود که نحوه 
فعالیت مشارالیه و همفکران وی در شرایط 

موجود به نفع خمینی روشن گردد.

۵. هر گونــه تماس های این شــخص با 
چاپخانه حکمت قم و ســایر چاپخانه های 
حوزه اســتحفاظی آن ساواک، که مظنون 
به چاپ و تکثیر نشــریات مضره هســتند 

کنترل شود.

۶. با توجه به اینکه صندوق های پســتی 
شــماره ۶قم آدرس مکاتباتی این شخص 
با نمایندگان نشــریه مجمع علمی نجات 
نســل جوان در شهرســتان ها می باشد.
ترتیبی اتخاذ شــود که با کنترل دقیق و 
غیر محســوس این صندوق و سایر آدرس 
های مکاتباتی وی اقدامات زیر انجام شود.

الف. کلیه مکاتبــات وی کنترل و مطالب 
حائــز اهمیــت در نامــه ها اســتخراج و 

منعکس گردد.

ب. نمایندگان نشریات مجمع علمی نجات 
نسل جوان و مکتب اسالم که با وی طرف 

مکاتبه هستند. شناخته شوند.

۷. به طــور کلی با توجه بــه اینکه طبق 
مدارک موجود، قســمتی از فعالیت های 
مضره عوامل افراطی در قم به رهبری این 
شخص انجام می گیرد، ترتیبی اتخاذ شود 
که اعمال وی از هر نظر به وســیله منابع 
مــورد وثوق نزدیک به وی دقیقاً کنترل و 
هر گونه رفت و آمدها و مسافرت های این 

شخص به موقع گزارش شود.«

کنتــرل و ســختگیری هایی کــه در راه 
انتشار اینگونه نشریات به وجود آمد؛ باعث 
گردید تا آیت اهلل مکارم در تیرماه ســال 
13۴۶ ش در نامه ای که از طریق ســید 
محمد موصوی واعظ برای تیمسار مقدم، 
مدیر کل اداره سوم ساواک ارسال گردید 

به این حکم اعتراض کرد.

در نتیجه، ساواک در بررسی مجددی که 
از محتوای این نشــریات صــورت گرفت 
با وجــود اینکــه فاقد» مطالــب مضره« 

تشخیص داده شد، اعالم گردید:

» با توجه به اینکه ناصر مکارم شیرازی و 
مصطفــی زمانی افراد صحیح العمل نبوده 
و از جمله اشــخاص متعصــب مذهبی و 
طرفدار روحانیون مخالف به ویژه خمینی 
می باشــند، اصلح است اینگونه نشریات با 
کســب مجوز از وزارت فرهنگ و هنور و 
همچنین قبل از انتشار مطالب آن بررسی 

و سپس منتشر می گردد«.

با  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  اختافات 
آیت اهلل شریعتمداری

اولین گزارش از نشــانه هــای اختالفات 
فی مابین آیت اهلل مکارم شــیرازی و آیت 
اهلل شــریعتمداری، در جریان نهضت امام 
خمینی رحمــه اهلل علیه، زمانــی بروز و 
ظهــور یافت که در فرم بیوگرافی آیت اهلل 
مکارم شــیرازی به تاریخ خرداد ماه سال 
13۴3ش، نوشــته شد:» اقای ناصر مکارم 
شیرازی، غیر مستقیم در تشکیل جلسات 
بعضــی از روحانیون مخالــف دخالت می 
کند و پنهانی یکی از گردانندگان اینگونه 
مجالس می باشــد. نامبــرده اگر چه در 
ظاهر از طرفداران شــریعتمداری اســت 
لیکــن در باطن، هیچکدام به یکدیگر نظر 
خوبی ندارند و در حال حاضر فعالیت ناصر 

مکارم به نفع طرفداران خمینی است.«

و ســه ســال بعــد در جریــان کمک به 
بــا رژیم  اعــراب در جنگ  بازمانــدگان 
صهیونیســتی در ســال 13۴۶ش مطرح 
شــد:» اعالمیه آیت اهلل شریعتمداری در 
مــورد جمــع آوری پول بــرای کمک به 
بازماندگان شــهدای اعــراب در جنگ با 
اســراییل، در تبریز پخش گردیده و این 
اعالمیه به وسیله سید هادی خسروشاهی 
به تبریز ارسال شده است. گفته می شود 
آیت اهلل شــریعتمداری از پخش اعالمیه 
مزبور ناراحت می باشد و این اعالمیه را بر 
اثر اصراری که ناصر مکارم و ســید هادی 
خسروشاهی به او نموده اند تهیه و سپس 

توزیع شــده اســت و به قرار اطالع بین 
آیت اهلل شریعتمداری، نجفی، سید هادی 
خسروشاهی، ناصر مکارم شیرازی، حجتی 
کرمانی و علی دوانی اختالفات شــدیدی 
در مورد جمع آوری وجوه جهت آســیب 

دیدگان اعراب بروز نموده است.«

و دوسال بعد از آن که جریان اختالف در 
رابطه با مجله مکتب اســالم علنی گردید، 
در گزارشی که پیرامون این اختالف تهیه 
گردید، نوشته شد:» اخیراً اختالف شدیدی 
بیــن آیت اهلل شــریعتمداری و عده ای از 
هیئت تحریریه مکتب اسالم، از جمله ناصر 
هادی خسروشاهی،  مکارم شیرازی، سید 
رضا گلسرخی و جعفر سبحانی بروز کرده 
اســت. علت بروز این اختالف، یکی تغییر 
نام کتابخانه مکتب اســالم بــه کتابخانه 
باشد.  می  توسط شریعتمداری  دارالتبلیغ 
ضمناً چون آقای شــریعتمداری مصطفی 
زمانی را به مدیریــت کتابخانه دارالتبلیغ 
تعیین و نیز از هیئت تحریریه خواست که 
مقاالت مصطفی زمانی را در مجله مکتب 
اســالم درج نمایند. لذا این امر موجبات 
نارضایتــی افراد فوق را فراهــم و با اقدام 
آقای شــریعتمداری مخالفت نمودند و در 
نتیجه مصطفــی زمانی مجدداً از مدیریت 
کتابخانه برکنار شد و روز ۴8/3/2۴ سید 
هادی خسروشاهی به منزل شریعتمداری 
مراجعه و با وی آشــتی نمود، لیکن روابط 
ســایرین با شــریعتمداری تغییری نیافته 

است.«

چند روز بعد، در جلســه ای که آیت اهلل 
شریعتمداری با برخی از اعضای دارالتبلیغ 
داشــت با صراحت گفت:» بایســتی ناصر 
مکارم شــیرازی و جعفر سبحانی را وادار 
سازیم تا موافقت کنند مکتب اسالم تابع و 
جزیی از دارالتبلیغ اسالمی باشد. مجتبی 
اراکی گفت مکارم و سبحانی با این موضوع 
موافقت نخواهند کرد. شریعتمداری پاسخ 
داد در صورتی که آنان تسلیم نظریات من 
نشــوند ناچارم افراد دیگری را به جایشان 

تعیین و انتخاب نمایم.«

تداوم مبارزات سیاسی در تهران

از ســال های آغازین دهه ی13۵۰ ش تا 
زمان اوج گیری انقالب اسالمی در آبان ماه 
13۵۶ ش شــهر تهران یکی از مهمترین 
پایگاه های جهاد تبلیغی و اگاهی بخشــی 
آیت اهلل مکارم شیرازی بود، که این حرکت 
با وجود فشــارهای گوناگونی که از ناحیه 
نیروهای امنیتی بر ایشان وارد می گردید، 
به صورت مستمر و با شــوه های علمی و 

تحقیقی ادامه داشت.

تعمیق مبارزات سیاســی در مسجد 
ارک تهران

یکی از پایگاه هــای فعالیت فرهنگی آیت 
اهلل مکارم شیرازی، مسجد ارک بود. شرکت 
کنندگان در ســخنرانی های ایشان در این 
مســجد، عموماً گروهی از جوانان دانشجو 
بودنــد . از ایــن رو بود که ایشــان در ماه 
رمضان ســال 13۵1 ش، برنامه سخنرانی 
خــود را منوط به عالقمندی مســتمعین 
نمــود و گفت:» من بــه دعوت عده کثری 
از دوســتان تصمیم دارم ماه رمضان را در 
تهــران بمانم و در هر مــوردی که آقایان 
عالقمند هســتند می توانند بنویسند و به 
مــن بدهند تا من طبق خواســته اکثریت 
برنامه ســخنرانیم را در ماه رمضان تعیین 

کنم و در همان مورد صحبت نمایم.«

اقتصادی رژیم  از سیاست های  انتقاد 
پهلوی در گسترش شکاف طبقاتی

سخنرانی ایشان از روز هفدهم مهرماه، که 
مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان بود، 
بعد از نماز ظهــر و عصر، پیرامون موضوع 
»اقتصاد در اســالم« در مســجد ارک آغاز 
گردید. در این بحث، پرداختن به شــکاف 
عمیق بین اغنیاء و فقرا در دنیا، محملی برای 
انتقاد از رژیم حاکم ایران بود :» در روزنامه 
های شما نوشــته اند یکی از میلیاردهای 
آمریکا می رود به یک شهر و در آنجا هتلی 
اجــاره می کند و چون مدت اقامتش طول 
کشــیده بود صاحب هتل می گوید این آقا 
کی باید از اینجــا برود؟به میلیاردر بر می 
خورد و صاحب هتــل را احضار می کند و 
فوراً هتل را از او می خرد و او را بیرون می 

کند. همین شخص به آرایشگر خود که به 
مدت یک هفته از او پذیرایی کرده بود یک 
چک ده هزار تومانی داده است و در عوض 
در ممالک آفریقا هزاران نفر از گرســنگی 
جان می دهند. همین ســرطان اقتصادی 
دارد به ایران شــما هم وارد می شود. من 
تقصیر ندارم که ایــن مطالب را می گویم 
در روزنامه ها نوشــته بودند. یکی از رجال 
سیاســی وقتی مرده بود 2۷میلیون تومان 
مالیات بر ارث او شده بود و همچنین مبلغ 
۵۰ میلیون تومان مالیات بر ارث یک افسر 
بازنشســته و ۷۰ میلیون تومان مالیات بر 
ارث بک بازرگان شده است و در عوض یکی 
نقل می کرد که زمســتان سال گذشته به 
خانه یکی از اهالی جنوب شهر رفته و دیده 
اســت ۷ بچه زیر یک لحاف پاره پاره جمع 
شــده و از سرما می لرزند...بنابراین جوانان 
عزیز، درس بخوانید و پست های مملکتی 
را اشــغال کنید و نگذارید بیگانگان بیایند 
عالوه بر حقوق گــزاف، حق توحش هم از 

ما بگیرند«

داد از بیداد فساد در رژیم پهلوی

با نزدیک شــدن ایام شهادت حضرت علی 
علیه السالم، سخنان او رنگ و بوی عدالت 
خواهانه گرفت تا ضمن اشــاره به چگونگی 
قضــاوت های امیرالمومنین علیه الســالم 
بگوید:» علی بر عکس بازپرسان این زمانه، 
یک کلمه دروغ نگفت و پرونده ســازی هم 
نکرد و از قاتلین اعتراف گرفت، اما بازپرس 
های فعلی باید ده کلمه دروغ بگویند تا یک 
کلمه حرف راست از متهم اعتراف بگیرند.«

تأکید بــر اســتراتژی های مبارزه و 
مقاومت فرهنگی در برابر سیاست های 
فرهنگی اقتدارگرایانه حکومت پهلوی

آیت اهلل مکارم در این موقع، نحوه ی تفکر 
خود را پیراموِن چگونگِی مبارزه با طاغوت 
نیز روشــن نموده و با صراحت فرمودند:» 
ای جوانان، مســلح به ســالح علم و دانش 
باشید تا بتوانید به موقع جواب افراد مغرض 
و خائن را بدهید. یکی از برنامه های انقالبی 
کــه حضرت محمد )صلــی اهلل علیه وآله( 
طرح کــرد، انقالب فکــری و اقتصادی و 

سیاســی و اجتماعی بود. چون می بایست 
اول افکار مردم را روشــن سازد تا بتواند به 

مقصود خود نائل شود.«

تأکید بر مسأله فلسطین

حضور یک ماهه ی ایشــان در ماه رمضان 
ســال 13۵1 ش، با توجه به استقبالی که 
جوانان از آن داشتند موجب گردید تا این 
جلســات، تحت عنوان» جلســات معارف 
اســالمی« به صورت هفتگی ادامه یابد. در 
این نوبت، ایشان در سخنرانی اولیه جلسه، 
ضمن گالیــه از تفرقه ی جهان اســالم و 
مســئله فلســطین، عدم توجه به اشغال» 
بیت المقدس« را مــورد توجه قرار داده و 
فرمودند:» عبادت فقــط چند رکعت نماز 
خواندن نیســت، بهتر است این مساجد را 
که روح دارند و سازنده هستند، به صورت 
کالس درآوریم تا جوانان و دانشــجویان ما 
در ایــن کالس ها شــرکت نمایند. تا روح 
ســازندگی در آنها بوجود آید و به دیگران 

نیز بیاموزند.«

انتقــاد از جنون خرید تســلیحات 
نظامی محمدرضا پهلوی به بهای تولید 

فقرعمومی

در آن ایام کــه محمد رضا پهلوی با خرید 
انواع و اقسام ســالح های آمریکایی و غیر 
آمریکایی، بــا هزینه های هنگفت، ایران را 
به زّرادخانــه ای بزرگ تبدیل کرده بود، با 
تمثیلــی زیبا در اعتراض بــه آن گفتند:» 
مثال اگر شخصی ماهیانه هزار تومان درآمد 
داشته باشــد و از طرفی در منزل فرزندان 
او بیمــار باشــند و مبلغ پانصــد تومان از 
درآمدش را به جای تهیه دارو برای فرزندان 
خود، بدهد شمشــیر و چاقوی ضامن دار و 
تــوپ و تفنگ بخرد؛ کار این مرد را چگونه 
باید پنداشت؟ وقتی این ابرقدرت های می 
دانند که در دنیــا میلیون ها نفر در فقر و 
گرسنگی به سر می برند و هالک می شوند، 

چرا در فکر سالح مدرن جنگی هستند.«

که در ذیل آن نوشته شــد:» سخنان این 
واعظ بــا کنایه و اشــاره، تبلیغــات علیه 

حکومت و ابرقدرت هاست.«
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مقاله

عدم خالء قانونی در اسالم
دائرة المعارف فقه مقارن

در عرصه علوم اســالمی و انسانی سؤال 
مهّمــی مطرح می گردد کــه با توّجه به 
تحوالتی که در زندگی انسان و نیازهای 
او در طول قرون و اعصار پیدا می شود و 
با عنایت به حوادث بی شماری که برای 
انسان پیش می آید، چگونه قوانین ثابت 
و محدود شرعی می تواند پاسخگوی این 
نیازها باشــد؟ پرسش آن است که آیا در 
شریعت اســالمی با توّجه به جاودانگی و 
جهانی بودن آن، تمام موضوعاتی که در 
زندگی فردی و اجتماعی انسان ها وجود 
دارد حکم شــرعی برای آنها آمده است 
یا مواردی وجود دارد که اســالم حکمی 
برای آنها ذکر نکرده که از آن به »موارد 
خأل قانونی« تعبیر می شــود؟ این مقاله 

در صدد پاسخگویی به این سؤال است.

تعریف حکم و اقســام آن قوانین ثابت و 
متغّیر و تأثیر زمــان و مکان انفتاح باب 
اجتهــاد آیا خأل قانونــی وجود دارد؟ آیا 
منطقــۀ الفراغ )میدان هــای آزاد قانون 
گذاری( واقعیــت دارد؟ عدم خأل قانونی 

در اسالم

پیش از ورود به بحث ذکر چند نکته 
الزم است:

الــف( جهانی که در آن زندگی می کنیم 
دارای نظم خاّصی بــوده و تمامی ذرات 
آن هدفمنــد و تحت هدایت عمومی می 
باشد. از کوچک ترین ذّرات اتم گرفته تا 
بزرگترین کهکشــان ها و اجرام آسمانی 
اند، همگی  تاکنون شــناخته شــده  که 
گواه بر ایــن حقیقت اند. قرآن کریم نیز 
به این موضوع اشــاره کرده، می فرماید: 
ی أَْعَطی ُکلَّ َشــْیء َخلَْقُه ثُمَّ  ـذِ َُّنا الَـّ »َرب
َهــَدی«)1(؛ )پروردگار ما همان کســی 

اســت که به هر موجودی، آنچه را الزمه 
آفرینش او بوده داده سپس هدایت کرده 

است(.

ب( انسان نیز از این قانون الهی تکوینی 
از آنجا که موجودی  مستثنا نیست؛ ولی 
دارای عقــل و شــعور و تکلیف اســت، 
خداونــد هدایت تکوینی اش را با هدایت 
تشــریعی او به وســیله پیامبران، همراه 

کرده است.)2(

ج( از ســوی دیگــر، انســان موجودی 
نیازهایی دارد که  زیرا  اســت؛  اجتماعی 
جز در قالب اجتماع برآورده نمی شــود، 
همچون نیازهای ماّدی و عاطفی انســان 

به یکدیگر. ها 

پیدایش  باعــث  اجتماع  در  زندگــی  د( 
تزاحــم منافع بیــن افراد مــی گردد و 
عالوه بر این، اســتمرار زندگی اجتماعی 
نیازمند تقســیم وظایف بین اشــخاص و 
بدین  اســت.  اجتماعی  کالن  مدیریــت 
ترتیــب، عقل حکــم می کند که بشــر 
برای بقــای زندگی اجتماعی خود هم به 
وجود قانونی نیازمند اســت که تزاحمات 
موجود میان افراد را حل کرده و یا مانع 
ایجاد تزاحم بین آنان شود و نیز وظایف 
اجتماعی را بین اشخاص تقسیم نماید و 
هم نیازمند وجود مجری قانون است که 

آن را عادالنه به اجرا بگذارد.

هـ( تاریخ زندگی بشــر، نشــانگر تالش 
های بی شماری است که انسان ها برای 
رســیدن به قانون مطلوب و دسترسی به 
مجریــان عادل به کار بســته اند ولی از 
آنجا که شــناخت انسان از خود و محیط 
پیرامونــش ناقص بوده و همواره در حال 

تکامل اســت، هیچکدام از این تالش ها 
نتوانسته اســت به نتیجه قطعی برسد و 
لذا همیشه شــاهد اصالحات و تغییرات 
فراوانی بوده و هســتیم که انسان ها در 
قوانیــن موضوعه خود اعمــال می کنند. 
ولــی آیا قوانینی که بشــر امروز در قرن 
بیســت و یکم به آنها دست یافته است، 
کاملترین قوانین بــوده و نیاز به تغییر و 
اصالح ندارنــد؟ قانونگذاران، خود به این 
سؤال پاســخ منفی می دهند و معتقدند 
که اصــوال هیچگاه نمی تــوان از قانون 
نهایی و کامل ســخن گفــت؛ بلکه روند 
وضع قانــون همچون دیگــر تصمیماتی 
که انســان ها در زندگی خود می گیرند، 
روند آزمون و خطاســت؛ یعنی انسان راه 
های مختلــف را می آزماید و پس از پی 
بردن به خطای خــود، آن را اصالح می 
کند، ســپس به آزمایش اصالحات خود 
مــی پردازد تا خطاهــای آن را دریابد و 
ایــن مراحل پی در پی تکرار می شــود. 
بدین ترتیب، بشــر به عجز عقل خود از 
دستیابی به قانون کامل اعتراف می کند.

پیامبراســالم)صلی اهلل علیــه وآلــه( به 
عنــوان پیام آور کاملتریــن دین و خاتم 
ادیان الهی آمده اســت تا غــل و زنجیر 
آرا و افکار باطل را از دســت و پای بشر 
بــاز کند و به مدد وحی، عقل انســان را 
به ســوی بهتریــن و کاملتریــن قوانین 
هدایت نماید. چنــان که قرآن کریم در 
وصف پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( 
َویَْنَهاُهْم  بِالَْمْعُروِف  »یَْأُمُرُهْم  فرماید:  می 
ُم  یَِّباِت َویَُحرِّ َعــِن الُْمنَکِر َویُِحلُّ لَُهــُم الطَّ
َعلَْیِهــُم الَْخَبائِــَث َویََضُع َعْنُهــْم إِْصَرُهْم 
)آنان  َعلَْیِهْم«)3(؛  َکانَــتْ  َِّتی  ال َواالَْْغاَلَل 

را به معروف دســتور می دهد و از منکر 
باز می دارد، اشــیای پاکیزه را برای آنها 
حالل می شــمرد و ناپاکی ها را تحریم 
می کند و بارهای ســنگین و زنجیرهایی 
را که بر آنها بود ]از دوش و گردنشــان[ 

بر می دارد(.

از نظر عقلی نیز، کامال واضح اســت که 
هیــچ کس به جــز خالق انســان که به 
تمامی جزئیات وجود او و مبدأ و معادش 
آگاهی دارد نمی تواند قانون کاملی برای 
وی تنظیم کند که در بردارنده ســعادت 

دنیا و آخرت او باشد.

به عبارت دیگــر، عقل درک می کند که 
یک قانونگــذار کامل باید دارای این نوع 

باشد: خصوصیات 

1. علم وســیع و همه جانبه به انســان و 
ویژگی های جســمی و روحی او و راهی 

که سعادت وی را تأمین می کند.

2. عدم بخل از ارائه راه سعادت به انسان.

3. ترجیــح ندادن منافع خــود یا منافع 
یــک فــرد و یا گــروه به هنــگام قانون 
گذاری و به تعبیــر دیگر، رعایت عدالت 

به طور کامل.

واضح اســت که این خصوصیات به طور 
کامل فقط در خداوند متعال وجود دارد 
و لــذا تنها اوســت کــه صالحّیت وضع 
قوانیــن ثابــت و دائمی را برای انســان 
دارا می باشــد. چنان که در قرآن کریم 
فرموده اســت: »إِِن الُْحْکــُم إاِلَّ هللِ«)۴(؛ 

)حکم تنها از آن خداست(.

از این مطلب گاهی به توحید در تشــریع 
تعبیر می شود.

چگونه قوانین ثابت و محدود شرعی می 
باشد؟ متغیر  نیازهای  پاسخگوی  تواند 

با دانستن این چند نکته، سؤال مهّمی که 
مطرح می گردد این است که با توّجه به 
تحوالتی که در زندگی انسان و نیازهای 
او در طول قرون و اعصار پیدا می شود و 
با عنایت به حوادث بی شماری که برای 
انسان پیش می آید، چگونه قوانین ثابت 

و محدود شرعی می تواند پاسخگوی این 
باشد؟ نیازها 

برای پاســخ به این سؤال، الزم است که 
در ابتدا پاره ای از مفاهیم تبیین گردد:

1. تعریف حکم و اقسام آن

حکم شــرعی به دســتورهایی گفته می 
شــود که از ســوی خداوند برای زندگی 
مادی یا معنوی بشــر، صادر شده است و 
دارای تقســیمات مختلفی است. بخشی 
از ایــن تقســیمات ارتباطی بــا بحث ما 
ندارد)۵( ولی عمده تقســیمی که مربوط 
به این بحث است، تقسیم حکم، به حکم 

اولی و ثانوی و حکم حکومتی است.

الف( حکم اّولی

احــکام اولیــه، احکامی هســتند که بر 
موضوعــات معینی تعلّــق گرفته، با قطع 
نظــر از عوارض و حاالت ثانوی که بر آن 
موضــوع، عارض می شــود مانند وجوب 
نمــاز، روزه و حج؛ یا طهــارت آب ُکر و 
جــاری و صحــت بیع و بطــالن معامله 

ربوی.

ب( حکم ثانوی

به  احکامی هســتند که  ثانــوی،  احکام 
جهت عروض بعضی حاالت خاص، وضع 
می شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر 
و یا مقّدمّیت که ســبب وجــوب مقّدمه 
می شــود و یا تقّیه کــه بعضی از احکام 
را تغییــر می دهد. در ایــن گونه موارد، 
احکام ثانویــه، احکام اّولیه را تحت تأثیر 
قــرار می دهد و به حکــم دیگری مبّدل 
می سازد. قرآن مجید می فرماید: »َفَمِن 
اْضُطرَّ َغْیَر بَاغ َوالَ َعاد َفاَل إِثَْم َعلَْیِه«)۶(؛ 
)ولی آن کس که ناچار شود، در صورتی 
که ستمکار و متجاوز نباشد، گناهی بر او 
نیست( در این آیه، حکم تحریم میته به 

دلیل اضطرار برداشته شده است.

و نیز مــی فرماید: »الَ یَتَِّخــِذ الُْمْؤِمُنوَن 
الُْمْؤِمِنیَن...إاِلَّ  ُدوِن  ِمــْن  أَْولَِیاَء  الَْکافِِریَن 
أَْن تَتَُّقــوا ِمْنُهْم تَُقاًۀ«)۷(؛ )افراد با ایمان 
نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان 

دوســت و سرپرست خود انتخاب کنند... 
مگــر اینکه از آنها تقّیه کنید ]و به جهت 
اهــداف مهمتری با آنها پیوند دوســتی 

بریزید[(.

ج( حکم حکومتی

احــکام حکومتی، مقّررات خاصی اســت 
که حاکم اســالمی برای اجــرای احکام 
اّولــی و یا ثانــوی وضع می کنــد مانند 
مقــّررات مربوط به گذرنامــه، رانندگی، 
تشــکیالت ارتش و مانند آن؛ که همگی 
برای برقــراری نظم جامعــه که وجوب 
آن از احکام اّولیه اســالم اســت توّسط 
حکومت و زیر نظر حاکم اســالمی وضع 
می شود. احکام حکومتی ممکن است در 
راســتای اجرای احکام اّولیه باشد، مانند 
آنچه در باال گفته شــد و یا در راســتای 
اجرای احــکام ثانویه؛ مثال اســتفاده از 
مــواد مخّدر )و همچنین به عقیده بعضی 
از فقها تمام انــواع دخانیات( به حکم ال 
ضرر حرام اســت، حکومت اسالمی برای 
احــکام مختلفی در  این حکــم،  اجرای 
زمینــه مجازات قاچاقچیــان و چگونگی 
برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر 
می کنــد. این احکام که مقدمه ای برای 
اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا 
دخانیات اســت، حکم حکومتی محسوب 

می شود.

بنابراین هرگز نباید تصّور کرد که احکام 
حکومتــی، همردیف احکام اّولی و ثانوی 
است و حکومت اسالمی، حق قانونگذاری 
به میل و تشخیص خود دارد؛ زیرا شارع 
مقّدس تنها خداســت، هــر چند گاه به 
پیامبر اســالم در موارد محدودی، اجازه 
تشــریع داده شده و خداوند آن را معتبر 

شمرده است.

آری، جمعی از دانشمندان اهل سّنت در 
مــورد »ما ال نّص فیه« اجازه قانونگذاری 
بــه فقیــه داده اند و چنیــن احکامی را 
در ردیــف احکام اّولیه شــمرده اند و بنا 
به عقیده تصویــب، آن را حکم خدا می 
اهــل بیت)علیهم  دانند، ولی در روایات 
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السالم( شدیداً این معنا انکار شده است.

به این ترتیب، احکام حکومتی همیشــه 
احکام اجرایی هســتند که هرگز خارج از 
محدوده احکام اّولی و ثانوی نمی باشد.

عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست 
ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می 
شــوند که تمام آنها جنبــه اجرایی دارد 
و در مســیر پیاده کردن احــکام اّولی و 

ثانوی است.

نکته قابل توّجه اینکه اصل اختیار حاکم 
در وضع احــکام حکومتی جــزء احکام 
بــه حاکم  اّولیه اســت. یعنــی خداوند 
اسالمی این حق را داده که برای اجرای 
احکام الهی، مقّرراتی را از طریق تصمیم 
خود و یا شــوراهایی که زیر نظر اوست، 

نماید.)8( وضع 

2. قوانین ثابت و متغّیر و تأثیر زمان 
و مکان

دربــاره این موضــوع در کتــاب »دائرۀ 
المعارف فقه مقارن ج 1« بحث مستوفایی 
آمده)9( ولی در اینجا نیز اشاره کوتاهی 

به این مسأله، مورد نیاز است.

بی شــک احکامی داریم که همواره ثابت 
و پابرجاســت مانند وجوب نماز و روزه و 

حج و جهاد و مانند آن.

ولی احکام دیگــری داریم که با اختالف 
و تغییر زمان و مکان دگرگون می شود. 
یعنی زمان و مــکان موضوعات را تغییر 
می دهــد و حکم به تبــع آن تغییر می 
کند؛ زیرا همیشه، احکام تابع موضوعات 
اســت؛ اگر می گوییم: »الخمر حرام« تا 
زمانی اســت که موضوع خمر باقی است؛ 
امــا اگر مبّدل به خّل )ســرکه( شــد به 
یقین پاک اســت. بدیهی اســت تحریم 
خمر هرگز نســخ نشــده، بلکــه موضوع 

دگرگون شده است.

مســأله تأثیر زمــان و مــکان در تغییر 
احکام نیز همین گونه اســت؛ مثال خرید 
و فــروش خون را در گذشــته حرام می 
دانســتند چــون منفعــت محلّلــه قابل 

توّجهی نداشــت؛ اما امــروز که از خون 
انســان ها برای نجات جان مصدومین و 
مجروحین و ماننــد آنها بهره می گیرند، 
موضوع دگرگون شــده؛ چــرا که دارای 
منفعت محلّله قابل توّجهی است، لذا در 
این شرایط خرید و فروش آن جایز است.

بسیاری از مســائل مستحدثه در عصر و 
زمان مــا و در زمان های آینده از طریق 
اصــول کلیــه ای که در کتاب و ســّنت 
وارد شــده با در نظر گرفتــن دگرگونی 

موضوعات حّل می شود.

مســائل مربوط به تشــریح بدن انســان 
ها بــرای تکمیل علم طــب و همچنین 
پیوند اعضا و مســائل بانکــداری و انواع 
شرکت ها و انواع بیمه ها و تجارت های 
الکترونیکــی و ســفرهای فضایی وامثال 
آن، همگــی در پرتو اصــول کلّیه ـ با در 
نظــر گرفتن تغییر موضوعات بر حســب 
زمان و مکان ـ قابل حّل اســت و از این 

نظر خأل قانونی وجود ندارد.

بار دیگر تأکید می کنیم که احکام هرگز 
دگرگون نمی شــوند، در واقع دگرگونی 
در موضوعات اســت که با تغییر زمان، یا 

مکان حاصل می شود.

3. انفتاح باب اجتهاد

درباره مفتوح بودن بــاب اجتهاد و عدم 
آن، از دیرباز تا کنون، بحث های مفّصلی 
در میان دانشــمندان بوده است. فقهای 
امامّیــه همگی اعتقاد داشــتند که باب 
اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. 
به عبارت دیگر: اجتهاد در احکام اسالمی 
محدود بــه چند نفر نبوده و پایان نیافته 
اســت؛ تمام فقهای آگاه به مبانی شــرع 
می توانند احکام اســالمی را اســتخراج 
کنند و ای بســا فقهای امــروز آمادگی 
بیشــتری از فقهای دیروز برای استنباط 
احکام دارند زیرا وارث علوم آنها هستند 

و علوم تازه ای نیز بر آن می افزایند.

این در حالی است که در گذشته علمای 
اهل ســّنت، غالباً معتقد به انســداد باب 

اجتهــاد بودند و مــی گفتنــد: اجتهاد 
محدود به گروهی از فقهای پیشین بوده 
و دیگران حق ندارند در مســائل شــرع 
اجتهــاد کنند بلکه بایــد همگی از آنان 

نمایند. پیروی 

ولــی در ایــن اواخر گروهــی از علمای 
اهل ســّنت این عقیده را کنار گذاشــته 
و بــاب اجتهاد را بــه روی همه آگاهان 
به مبانی شرع مفتوح دانستند؛ مخصوصاً 
در مســائل مســتحدثه که احکام آن در 

است. نیامده  پیشین  فقهای  کلمات 

آیا خأل قانونی وجود دارد؟

با توّجه به مقّدمات یاد شــده، اکنون به 
سراغ اصل مطلب می رویم و برای پاسخ 
به ســؤال فوق باید نخست ببینیم منظور 

از خأل قانونی چیست؟

پرســش آن اســت که آیا در شــریعت 
اســالمی با توّجه به جاودانگی و جهانی 
بودن آن، تمام موضوعاتی که در زندگی 
فردی و اجتماعی انســان ها وجود دارد 
حکم شــرعی بــرای آنها آمده اســت یا 
مــواردی وجود دارد که اســالم حکمی 
برای آنها ذکر نکرده که از آن به »موارد 

خأل قانونی« تعبیر می شود؟

مذاهب اسالمی پاســخ های مختلفی به 
این ســؤال داده اند؛ بســیاری از علمای 
اهل ســّنت معتقد به وجــود خأل قانونی 
هســتند و می گویند مسائلی وجود دارد 
که در کتاب و ســّنت، ســخنی از آن به 
میان نیامده اســت، با آنکه معتقدند این 

مسایل مورد نیاز و ابتالست.

غزالی در کتاب »المســتصفی« نســبت 
به این گونه مســائل کــه از آن به »ما ال 
نــّص فیه« تعبیر می کنند، می نویســد: 
»در واقعــه ای که نّصی در آن نیســت 
حکم معّینی وجود نــدارد که مجتهد از 
طریق ظّن بدنبــال آن برود؛ بلکه حکم، 
تابع ظّن مجتهد اســت و به تعبیر دیگر: 
بر هــر مجتهدی  متعال  حکم خداونــد 
همان اســت که بر ظّن او غالب می شود 

و مختــار ما )غزالی( نیز همین اســت و 
قاضی )ابوبکــر باقالنی( نیز همین عقیده 
را پذیرفتــه، ولی گروهــی از قائلین به 
تصویب معتقدند که در »ما ال نّص فیه« 
حکم معّینی وجــود دارد که مجتهد در 
جســتجوی آن است زیرا اجتهاد و طلب، 
بدون وجود مطلوب معنــا ندارد؛ ولی با 
این حال، مجتهد مکلّف نیست که حتماً 
به آن حکــم واقعی برســد و لذا در هر 
حال، او مصیب است هر چند خطا کرده 
باشــد و به آن حکم معّین واقعی نرسد، 
زیرا نســبت به آن تکلیفی نــدارد بلکه 
تکلیفش همان اســت که به آن رســیده 

است«.)1۰(

ولــی عقیــده تصویــب و وجــود »ما ال 
نّص فیه« مورد اتّفــاق همه علمای اهل 
ســّنت نیست، ابن حزم در رساله »ابطال 
القیــاس و الرأی و االستحســان...« می 
گوید: اعتــراف به وجود »ما ال نّص فیه« 
ین کلّه منصوص  درست نیســت »ألّن الدِّ
علیــه؛ زیرا تمام احــکام دین در نصوص 

)عاّمه و خاّصه( آمده است«.)11(

بــه این ترتیب، اّوال: هر چند همه علمای 
اهل ســّنت قائل به فقدان نّص نیســتند 
ولی گــروه کثیری به آن معتقدند، ثانیاً : 
در اینکه آیــا در موارد فقدان نّص، حکم 
الهــی وجــود دارد یا نــدارد؟ دو عقیده 
وجود دارد، عقیده اّول همان اســت که 
غزالــی )و جمعی زیادی از اشــاعره( به 
آن معتقدنــد و می گویند : در این گونه 
موارد هیچ حکــم الهی وجود ندارد بلکه 
مجتهــد با ظّن و گمان خــود )از طریق 
استحســان و مصالح مرسله و مانند آن( 
حکمی وضع مــی کند و خداوند هم آن 
حکم را امضا می فرماید و به این ترتیب، 
بــه تعداد نظرات فقها احکام متعددی در 
واقع وجود دارد )و این را تصویب اشعری 

گویند(. می 

گروه دیگری می گویند: حکمی در واقع 
وجود دارد که مجتهد در جســتجوی آن 
اســت، ولی اگر به آن نرســد وظیفه ای 

نســبت به آن ندارد. وظیفــه اش همان 
اســت که از طریق ظــّن و گمان به آن 
رســیده )و این را تصویــب معتزلی می 

گویند(.

امامّیه  فقهای  که  است  در حالی  این 
معتقدند: عمومًا 

اّوال: هیچ مســأله ای از مسایل مورد نیاز 
انســان تا پایان جهان وجــود ندارد که 
حکم آن به طور خاص یا به طور عام در 
کتاب و ســّنت نیامده باشد و برای اثبات 
این موضوع به قرآن و سّنت استدالل می 

از جمله: کنند 

لَْنا َعلَْیَک  1. قــرآن مجید می گوید : »َونَزَّ
)این  َشــْیء«)12(؛  ُِّکلِّ  ل تِْبَیاناً  الِْکَتــاَب 
کتاب را کــه بیانگر همه چیزرا بر تونازل 
کردیم( مقتضای عموم آیه این است که 
تمام احکامی که مورد نیاز انسان هاست 
حکــم آن به صورت خاص یا به طور عام 

در قرآن بیان شده است.

2. همچنین می فرمایــد: »الَْیْوَم أَْکَملُْت 
نِْعَمِتی  َعلَْیُکــْم  َوأَتَْمْمــُت  ِدیَنُکــْم  لَُکْم 
َوَرِضیُت لَُکُم االِْْســاَلَم ِدیناً«)13(؛ )امروز 
دین شــما را کامل کــردم و نعمتم را بر 
شــما تمام نمودم و به اســالم به عنوان 

آیین شما راضی شدم(

کامل  اسالم،  آیین  اســت  چگونه ممکن 
باشد در حالی که خأل قانونی فراوانی در 

آن وجود دارد؟

بــه همیــن دلیــل در حدیثــی از امام 
علی بن موســی الرضا)علیه السالم( می 
اأْلُمَُّۀ  إِلَْیِه  یَْحَتاُج  َشْیئاً  تََرَک  خوانیم: »َما 
َ لَْم یُْکِمْل ِدیَنُه  إاِلَّ بَیََّنــهُ َفَمْن َزَعَم أَنَّ اهللَّ
از  َردَّ ِکَتــاَب اهللَّ «)1۴(؛ )]خداوند[  َفَقْد 
بیان هیچ حکمی که اّمت به آن نیازمند 
باشــد، فروگذار نکرده است و اگر کسی 
گمــان کند که خداونــد دینش را کامل 

نکرده کتاب خدا را رد نموده است(.

3. در حدیــث معروف حجــۀ الوداع می 
خوانیــم که پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه 
ِ َما ِمْن  وآله( فرمود : »یَا أَیَُّها النَّاُس َو اهللَّ

بُُکْم ِمَن الَْجنَِّۀ َو یَُباِعُدُکْم ِمَن  َشــیْ ٍء یَُقرِّ
النَّــاِر إاِلَّ َو َقْد أََمْرتُُکْم بِِه َو َما ِمْن َشــیْ ٍء 
بُُکْم ِمَن النَّاِر َو یَُباِعُدُکْم ِمَن الَْجنَِّۀ إاِلَّ  یَُقرِّ
َو َقْد نََهْیُتُکــْم َعْنه «)1۵(؛ )ای مردم! به 
خدا ســوگند هیچ چیزی نیست که شما 
را به بهشت نزدیک و از جهنم دور سازد 
مگــر آنکه به آن امر کــردم. و هیچ چیز 
نیست که شــما را به جهنم نزدیک و از 
بهشــت دور کند مگر آنکه شما را از آن 

نمودم(. نهی 

این حدیــث هیــچ حکمی در  مطابــق 
پیامبر  اینکه  نشــده مگر  فروگذار  اسالم 
اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( به طور عام یا 

خاص آن را بیان فرموده است.

۴. در حدیث دیگری از امام صادق)علیه 
َ َعزَّ َو َجلَّ  الســالم(می خوانیم: » ِانَّ اهللَّ
أَنَْزَل فِی الُْقْرآِن تِْبَیاناً لُِکلِّ َشــیْ ٍء َحتَّی َو 
ئاً یَْحَتاُج إِلَْیِه الَْعْبُد َحتَّی  ِ َما تََرَک َشــیْ اهللَّ
ِ َما یَْسَتِطیُع َعْبٌد أَْن یَُقوَل لَْو َکاَن فِی  َو اهللَّ
ُ فِیه «)1۶(؛  الُْقــْرآِن َهَذا إاِلَّ َو َقْد أَنَْزلَُه اهللَّ
)خداوند در قرآن حکم همه چیز را بیان 
کرده اســت. تا آنجا که به خدا ســوگند! 
از بیــان هیچ حکمی کــه بندگان به آن 
تا  است،  نکرده  فروگذار  باشــند  نیازمند 
بدان حّد که هیچ کــس نمی تواند اّدعا 
کنــد که: چه خوب بود اگــر این مطلب 
هم در قرآن می آمد مگر آنکه همان نیز 

در قرآن آمده است(.

۵. در احادیث متعددی آمده اســت که 
بود که  الســالم(  نــزد علی)علیه  کتابی 
تمام آنچه را اّمت، تــا روز قیامت به آن 
نیاز دارد در آن مکتــوب بود. آن کتاب 
را رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( امال 

السالم( نوشت.)1۷( فرمود و علی)علیه 

۶. حدیــث ثقلین کــه در منابع معروف 
حدیثــی اهل ســّنت و شــیعه به طور 
متواتر وارد شــده نیز شــاهد دیگری بر 
ایــن مّدعاســت. زیــرا پیامبر)صلی اهلل 
علیــه وآله( در این حدیــث می فرماید: 
ْکُتْم  ِّی تَاِرٌک فِیُکُم الثََّقلَْیِن َما إِْن تََمسَّ »إِن
ِ َو ِعْتَرتِی أَْهَل  بِِهَما لَــْن تَِضلُّوا- ِکَتاَب اهللَّ
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َُّهَما لَــْن یَْفَتِرَقا َحتَّی یَِرَدا َعلَیَّ  بَْیِتی َو إِن
الَْحْوض «)18(؛ )من در میان شــما امت 
دو چیز نفیس وزین و گرانبهایی را باقی 
گذرنــده ام که کتاب خــدا و عترت من، 
که اهل بیت مننــد، که این دو هرگز از 
همدیگر جدا نمی شــوند تــا وقتی که بر 

من نزد حوض کوثر وارد شوند(.

مطابق این حدیــث مراجعه به کتاب اهلل 
و به اهــل بیت در همه احکام مشــکل 

گشاست.

فقهای امامّیه با الهام از این حدیث تمام 
روایاتــی را که با طرق معتبر از ائّمه اهل 
بیت)علیهم السالم( وارد شده، گردآوری 
کــرده و در منابع معروف خود نوشــته 
انــد و با بهره گیری از آنها که مشــتمل 
بر احکام عام و خاص اســت جای خالی 
بــرای حکمی نمی بینند کــه برای حّل 

آن، متوّسل به اموری دیگر بشوند.

به تعبیــر دیگر: هیچ واقعه ای از وقایعی 
که گذشته و امروز و آینده رخ داده و می 
دهد خالی از حکم نبوده و نیست! منتها 
در بســیاری از وقایع، حکم خاص، وارد 
شده و در بســیاری دیگر حکم واقعه از 
عمومات و اطالقات احکام اّولیه یا احکام 
ثانویه اســتفاده می شود، به گونه ای که 
هیــچ موردی نداریم که در تحت یکی از 
نصــوص خاّصه و یا عاّمــه )اعّم از احکام 

اّولیه و ثانویه( مندرج نشود.

به تعبیر ســوم: مســأله امامــت امامان 
اهل بیت)علیهم الســالم(، بن بست خأل 
قانونی را شکســته اســت و سزاوار است 
فقهای اهل ســّنت بــه مقتضای حدیث 
ثقلیــن احکام فقهی خــود را از احادیث 
اهل بیت بگیرنــد هر چند به امامت آنها 
اســالمی  احکام  تا در  نباشــند،  معترف 

نکنند. قانونی  احساس خأل 

چقدر فرق اســت بین مکتــب ابوحنیفه 
پیامبر  احادیث صحیــح  که می گفــت: 
نزد من تنها هفده حدیث اســت)19( و 
کســانی که ده ها هزار روایت از امامان 
اند  الســالم( نقل کرده  اهل بیت)علیهم 

که حداقل هــزاران حدیث آن از طریق 
راویان ثقه به ما رسیده است.

ثانیــاً: آنچــه به عنوان تصویب اشــعری 
گذشــت، از فوضی و هرج و مرج عجیبی 
ســر در می آورد که امیرمؤمنان در یکی 
از خطبه های نهج البالغه به آن اشــاره 
می کند، آنجا که می فرماید: گاه مســأله 
و دعوایــی مطرح می شــود و قاضی به 
رأی خود در آنجا حکم می کند ســپس 
شــبیه همان دعوا نزد قاضی دیگر عنوان 
می گردد. او درســت برخالف اّولی حکم 
می کند. ســپس همه این قضات )با آن 
آرای ضد و نقیض( نزد پیشوایشــان که 
آنان را بــه قضاوت منصــوب کرد، گرد 
مــی آیند و او رأی همــه آنها را تصدیق 
و تصویب می کنــد. در حالی که خدای 
آنها یکی و پیامبرشــان یکی و کتابشان 
نیز یکی اســت. آیا خداوند ســبحان به 
آنها دســتور اختــالف و پراکندگی داده 
اســت و آنها اطاعت فرمان او کرده اند؟ 
یا اینکه آنها را از اختالف برحذر داشــته 
و آنها عصیان نموده انــد؟ یا اینکه دین 
ناقصی نــازل کــرده و در تکمیل آن از 
آنها کمک خواسته اســت؟ یا اینکه آنها 
شریک های خدایند و حق دارند بگویند 
)حکم صادر کنند و قانون بنویسند( و بر 
خداوند الزم است رضایت دهد؟ یا اینکه 
خداوند ســبحان دین کاملی نازل کرده، 
ولــی پیامبر در تبلیغ و ادای آن کوتاهی 
آنکه خداوند سبحان  اســت حال  نموده 
ْطَنــا فِی الِْکَتاِب ِمْن  ا َفرَّ می فرماید : »مَّ
َشــْیء«؛ )ما چیزی را در قرآن فروگذار 
نکرده ایــم(. و می فرمایــد : »در قرآن 

بیان همه چیز آمده است«.)2۰(

پاســخ به یک پرســش )چگونه در 
اســام هیچ گونه خأل قانونی وجود 

ندارد؟(

ممکن اســت این ســؤال مطرح شود که 
چگونه در اســالم هیچ گونه خأل قانونی 
وجــود نــدارد در حالی که با گذشــت 
زمان مســائلی پیدا می شود که در سابق 

موضوعــات آنهــا وجود نداشــته، تا چه 
رســد به حکم آنها، که این نوع مســائل 
نامند. مانند  را مســائل مســتحدثه می 
بسیاری از مســائل پزشکی )پیوند اعضا، 
اهدای اعضا، تشــریح، تلقیح مصنوعی و 
شــبیه ســازی( و ابواب معامالت، مانند 
حقوق  الکترونیکی،  تجــارت  بیمه،  انواع 
مربوط به کتاب ها و فیلم ها و اختراعات 
که اصطالحــاً مالکیت معنوی نامیده می 
شود و مباحث مربوط به حکومت، مانند 
اســتفاده از روش دموکراسی و انتخابات 
مجالس قانونگذاری و ریاست جمهوری و 
مانند آن. حّتی در بخش عبادات مسائل 
مربوط بــه نماز و روزه در مســافرتهای 

فضایی و مناطق قطبی.

آیا می توان با آیات و روایات موجود 
بود؟ این مسائل  پاسخگوی 

ما اصول و قواعد شــناخته شــده ای در 
اسالم داریم که برگرفته از کتاب و سّنت 
و دلیل عقل و اجماع است. و هیچ مسأله 
ای از مسائل مستحدثه نیست مگر اینکه 
تحت شــمول یکی از این اصول و قواعد 
است. بســیاری از مسائل مســتحدثه را 
می تــوان تحت عنوان لــزوم حفظ نظم 
جامعه اسالمی که به اجماع و دلیل عقل 
و روایات ثابت شــده، قرارداد و بخشی را 
تحت عنوان مقّدمه واجب مانند مســأله 
تشریح و بســیاری از مســائل طّبی که 
مقّدمه حفــظ نفوس اســت و از اوجب 
واجبات محســوب می شود و بخشی نیز 
تحــت عنوان ال ضرر و ضرورت و اضطرار 
قرار می گیرد و بخش مهم دیگری تحت 
قانون أهّم و مهّم و ترجیح أهّم بر مهّم ـ 
به هنــگام َدَوران امر میان آن دو ـ واقع 
می شــود که آن هم از اصول ثابت عقلی 
و نقلی اســت و همچنین ســایر مسائل 
مســتحدثه ای که نّص خاّصی درباره آن 

واقع نشده است.

در مســائل مربــوط به عبــادات نیز در 
بســیاری از مــوارد، قاعده میســور که 
مســتند عقلی و نقلی دارد حاکم است و 

یا قاعده عســر و حرج، تکلیف را روشن 
می سازد.

الفراغ« واقعیت دارد؟ آیا »منطقة 

بعضی از علمای معاصر)21( در پاسخ به 
پرســش فوق، در خصوص حوزه مسائل 
عنوان  را تحت  اسالمی طرحی  اقتصادی 
»منطقــۀ الفراغ« ارائه کــرده اند که در 
بعضــی از نوشــته ها به »میــدان های 
آزاد قانونگــذاری« و در بعضــی دیگر به 
»منطقــه فارغ از تشــریعات ثابت و غیر 
قابل تغییر« ترجمه شــده است که البّته 
بــا توّجه بــه قراین موجــود در مجموع 
کلمات صاحب این طرح، شــاید دقیق تر 
این باشــد که به »منطقه فارغ از قوانین 

الزامی« ترجمه شود.)22(

ملّخص آنچه ایشــان در توضیح و تبیین 
دیدگاه خود بیان داشــته اند نکات ذیل 

است:

1. قوانیــن اســالم در مــورد فعالیتهای 
اقتصــادی، به طور موّقــت و گذرا وضع 
نشــده تا )چنانکه مارکسیسم می گوید( 
با تبدیل دوره های تاریخی، تغییر شکل 
یابد، بلکه برای تمام ادوار و اعصار، ثابت 

و جاودانه است.

2. برای تأمین این شــمول و استیعاب، 
نیــاز بــه یک عنصــر حقوقی شــناور و 
متحّرکی اســت که در بســتر دوره ها و 
مراحــل مختلــف تاریخی، پاســخگوی 
مقتضّیات مختلف باشــد و برای روشــن 
ســاختن این عنصر شــناور، بایــد ابعاد 
انســان را معّین  متغّیر زندگی اقتصادی 

ساخت.

3. در حیــات اقتصادی انســان دو نوع 
انسان  رابطه  رابطه وجود دارد: نخســت 
با طبیعت و ســرمایه های طبیعی که در 
شــیوه های تولیــد از طبیعت و راههای 
ســیطره بر آن خالصه می شــود و دیگر 
رابطه انســان با همنوعانش که به صورت 
حقوق و امتیازات بعضــی بر بعض دیگر 

یابد. تجلّی می 

۴. تفــاوت این دو نوع رابطه این اســت 
که نــوع اّول از روابط )رابطه انســان با 
طبیعــت( تغّیــر و تطــّور دارد یعنی به 
لحــاظ تغییراتــی که در تــوان و میزان 
سیطره انســان بر طبیعت پدید می آید 
قوانین نیز تغییر می یابد چرا که در غیر 
این صــورت، عدالت اجتماعی در معرض 
تهدید قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر 
قانون »ِمْن أحیی أَْرًضا فهی لَُه« در عصر 
بیــل و کلنگ، مجری عدالــت اجتماعی 
بود در عصر مکانیزه شــدن وسایل احیا 
و کشــاورزی نمی تواند عدالت را تأمین 
کند زیرا ســبب می شود که افراد اندکی 
که بــا این ابزارهای مدرن قــادر بر آباد 
کــردن زمین هــای فراوانی هســتند به 
مالــکان بــزرگ تبدیل شــوند و ثروت 
طبیعی عادالنه توزیع نشود. لذا این نوع 
از روابط عنصر متحّرک و شناوری را می 
طلبد کــه در مقابل آن خطــر و تهدید 

بایستد.

اما نوع دوم از روابط )روابط انســان ها با 
یکدیگر( به طور طبیعی ثابت بوده، دارای 
تطّور نیســت؛ از این رو قوانین ثابتی را 
می طلبد )در مقابل دیدگاه مارکسیســم 
که مــی گوید: روابط حقوقی انســانها با 
یکدیگر امــری عرضی و تابع تطّور رابطه 
انسان با طبیعت اســت( به عنوان مثال 
هر ملّتی کــه در اثر ارتباط با طبیعت به 
ثروتی دســت می یابد با مشکله کیفیت 
توزیع عادالنه مواجه می شــود؛ این نیاز 
یک نیاز ثابتی اســت که بــرای رفع آن 
فرقی بین عصر آســیاب دســتی و دوره 
ماشینیســم نمی باشد و قانونی که برای 
رفع چنین نیازی وضع می شــود )مثل 
قانون توزیع ثروت بر اســاس کار( قانون 
عامی اســت که در تمام دوره ها ساری و 

جاری است.

۵. آن عنصر شــناور ومتحرکی که مانع 
تهدید قوانین بخش اّول از روابط و ضامن 
اجرای عدالت می شــود »منطقۀ الفراغ« 
بــه ضمیمه »والیت ولی امر مســلمین« 
نــام دارد. منطقــه الفراغ یعنــی منطقه 

ای که از قوانین الزامی خالی اســت. لذا 
ولّی امر و حاکم اســالمی، بسط ید دارد 
و می توانــد بر اســاس مقتضّیات زمان 
و در جهــت اهداف کلی اســالم )عدالت 

اجتماعی( در آن منطقه حکم براند.

به بیــان دیگــر: منطقــه فراغ شــامل 
افعالی می شــود که حکم شــرعی اّولیه 
آن، اســتحباب، کراهت یا اباحه اســت. 
در ایــن گونه موارد اســت کــه فقیه و 
یــا حاکم اســالمی ـ که بر اســاس آیه 
َوأُْولِی االَْْمِر  ُسوَل  الرَّ َوأَِطیُعوا  »أَِطیُعوا اهللَ 
ِمْنُکــْم«)23(؛ )اطاعت کنیــد خدا را! و 
اطاعت کنید پیامبر ]خدا[ و پیشــوایان 
]معصوم[ خود را( اطاعت او واجب شده 
اســت ـ می توانــد بر اســاس مصالح و 
اهداف اســالم و اصول کلی بدست آمده 
از مجموع شــریعت، به وجوب یا حرمت 
چیزی حکم کند که حکم اّولی آن اباحه 
)اباحه بالمعنی االعم که شامل استحباب 

و کراهت نیز می شود( است.

۶. افعالی هماننــد »اخذ ربا« که حرمت 
آن ثابت شــده و یا مانند »انفاق زوج بر 
زوجه« که وجوب آن ثابت شــده، برای 
اّولی  حاکم اســالمی امکان ندارد که به 
)اخذ ربا( فرمــان دهد و از دومی )انفاق 
زوج( منع کند؛ زیــرا اطاعت »ولّی امر« 
در حدودی واجب اســت کــه معارض با 

اطاعت خدا و احکام کلی او نباشد.

۷. آخریــن نکته اینکه از آنچه گذشــت 
روشن شــد که »منطقۀ الفراغ« دلیل بر 
این نیســت که نقصی در شریعت وجود 
دارد و یا اهمالی از جانب شریعت نسبت 
بــه بعضــی از وقایع و حــوادث صورت 
گرفته اســت؛ بلکه به عکــس، دلیل بر 
استیعاب و شمول شــریعت و توانمندی 
آن برای هماهنگــی و همراهی با اعصار 
مختلف اســت. زیرا ـ چنانکه اشاره شد 
ـ مقصود از منطقۀ الفراغ این اســت که 
شریعت در عین حال که به هر حادثه ای 
حکمی اصیل و اّولی بخشــیده، به حاکم 
اسالمی نیز این شایستگی را داده که به 
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حسب ظروف و شــرایط و مصالح اسالم 
و مســلمین، به آن حادثــه، حکم ثانوی 
ببخشــد. مثل اینکه می گویــد: احیای 
زمین به طبیعت اّولی مباح اســت؛ ولی 
ولّی امر مســلمین حق دارد که بر اساس 
مقتضّیــات ظروف و شــرایط از آن منع 

نماید.)2۴(

الفراغ« نقد و بررسی نظریّه »منطقة 

صرف نظر از ایرادی که به گفتار ایشــان 
در مــورد ثابت بــودن رابطه انســانها با 
یکدیگــر و متغّیــر بودن رابطه انســان 
با طبیعت وارد اســت )زیــرا همه روابط 
انســانها با یکدیگر ثابت نیســت؛ همان 
گونه که روابط انسان با طبیعت، همواره 
متغّیر نیســت( نقاط قابــل تأّمل دیگری 

در این نظریّه وجود دارد. از جمله:

1. آیا معنای تبیین فوق این است که در 
حوزه روابط انسانها با یکدیگر، احکام غیر 
الزامی یافت نمی شود؟ آیا در این حوزه، 
احکام مستحب و یا مکروه نداریم؟ و آیا 
عنصر شــناور ومتحّرک »منطقه الفراغ + 
والیت ولّی امر« نمی تواند در این حوزه 

نیز وارد عمل شود؟

2. آیــا عنصر شــناور فوق الذکــر تنها 
اختصــاص به حوزه مباحات دارد؟ و ولّی 
امر نمی تواند در حوزه الزامّیات )چه در 
حوزه روابط با طبیعت و یا روابط انسانها 
بــا یکدیگر( در صورت تزاحم با اهّم وارد 
عمل شــود و حکم الزامــی حرمت را به 
وجوب و یا وجوب را به حرمت و یا حکم 
الزامی را به غیر الزامی تبدیل کند؟ مثال 
در بخــش دوم )حوزه روابط انســانها با 
یکدیگر( از حکم اّولی »حرمت تصّرف در 
ملک دیگران« برای ایجاد نظم در جامعه 
و تهیه جاده هــای ضروری برای عبور و 
مــرور مردم )در صورتی که صاحب ملک 
به قیمت کارشناســی شــده، راضی نمی 
باشــد( صــرف نظر کنــد و فرمان جاده 

سازی را صادر نماید؟

اصوال چــه تفاوتی بین احــکام الزامی و 
غیر الزامی اســت؟ اگر احــکام الزامی را 

ولــّی امر نمــی تواند تغییــر دهد چون 
با وجوب اطاعت خداوند اســت  معارض 
ٍد َحــَراٌم إِلَی یَْوِم القیامه«  »َو َحَراٌم ُمَحمَّ
احــکام غیر الزامی نیز احکام ثابت خدا و 
حاللهای او تا روز قیامت حالل هســتند 
»َو َحاَللِــِه َحــاَلٌل إِلَی یَــْوِم القیامه« و 
َ یُِحــبُّ أَْن یُْؤَخــذَ بُِرَخِصــِه َکَما  »إِنَّ اهللَّ
یُِحبُّ أَْن یُْؤَخــَذ بَِعَزائِِمه «)2۵(؛ )خداوند 
دوســت دارد از امور مجاز نیز اســتفاده 
شــود چنانکه دوســت دارد بــه تکالیف 
عمل شــود( و در قرآن کریم آمده است: 
ُموا َطیَِّباِت  َِّذیَن آَمُنــوا الَ تَُحرِّ »یَــا أَیَُّها ال
َما أََحلَّ اهلُل لَُکْم«)2۶(؛ )ای کســانی که 
ایمان آورده ایــد! چیزهای پاکیزه را که 
خداوند برای شــما حالل کرده اســت، 
حرام نشــمرید( و نیز مــی فرماید: »ُقْل 
أََرأَیُْتــْم َما أَنَْزَل اهلُل لَُکْم مِّن رِّْزق َفَجَعلُْتْم 
مِّْنــُه َحَراماً َوَحاَلال ُقــْل أَاهلُل أَِذَن لَُکْم أَْم 
َعلَی اهللِ تَْفَتُروَن«)2۷(؛ )بگو: به من خبر 
بدهیــد ]چرا[ روزیهایی را که خداوند بر 
شــما نازل کرده، بعضــی از آن را حرام، 
و بعضی را حالل قــرار داده اید؟!« بگو: 
»آیا خداوند به شما اجازه ]چنین کاری[ 
داده، یا بر خدا افترا می بندید ]و از پیش 
خود، حالل و حرام درســت می کنید[( 
بــه عنوان مثال اگر حکــم »حرمت ربا« 
ٍد َحــَراٌم إِلَی یَْوِم  بر اســاس »َحَراٌم ُمَحمَّ
القیامه« حکم ثابتی اســت و نباید تغییر 
کند حکــم »جواز تملّک اراضی از طریق 
احیا« نیز بر اســاس »َحاَللِــِه َحاَلٌل إِلَی 
یَــْوِم القیامه« حکم ثابتی اســت و نباید 

کند. تغییر 

و اگر ولّی امر از احــکام غیر الزامی می 
تواند در صورت تزاحــم با حکمی اهّم و 
عروض عنوان ثانوی، رفــع ید کند مثل 
اینکــه حاکم اســالمی در »جواز احیای 
زمین« به جهت مصلحــت اهّم حکم به 
حرمت می دهــد از احکام الزامی نیز در 
فرض تزاحــم با اهّم مــی تواند رفع ید 
اهلل  گرامی)صلی  رســول  چنانکــه  کند. 
علیه وآله( در قصه سمره، حرمت کندن 
درخت و تصّرف در مال غیر را تبدیل به 

جــواز فرمودند. چنانکه بعضی از مواردی 
را که خود مرحوم شــهید صدر در پایان 
این بحث بــه عنوان مثال بــرای اِعمال 
والیت حاکم اسالمی ذکر می کند گرچه 
از یک نگاه، از مواردی است که در آن، از 
یک حکم غیر الزامی رفع ید شــده است 
و مثــال جواز »منع از فضــل ماء وکالء« 
و یا جــواز »بَْیِع الثََّمَرِۀ َقْبــَل بُُدوِّ َصاَلِح 
َها« و یا »جــواز اجاره زمین« به حرمت 
تبدیل شــده ولی از نگاه دیگر در بعضی 
این موارد، رســول مکّرم اسالم)صلی  از 
اهلل علیــه وآله( حکم حرمت را تبدیل به 
جواز کردند؛ مثــال در مثال اّول حرمت 
تصّرف در فضل مــاء وکالء دیگران را به 

جواز آن تبدیل نمودند.

3. آنچــه بــه عنــوان والیت ولــّی امر 
مســلمین تعبیر شده اســت آیا بیش از 
والیت بر تشــخیص عناوین ثانویه که در 
رأس آن »تقدیــم اهّم بر مهّم« اســت و 
بیش از توان صدور احکامی در راســتای 
اجــرای احکام اولی و ثانوی می باشــد؟ 
آیا وقتی فقیهی چون میرزای شــیرازی 
اباحه شــرب تنباکو را به حرمت شــرب 
آن تبدیل می کند غیر از این اســت که 
چــون حکــم اباحه را با حکــم »وجوب 
حفــظ کیان اســالم و مســلمین« و یا 
»وجوب حفظ عّزت اســالم و مسلمین« 
و یا »وجــوب منع از اســتیالی کّفار«، 
متزاحم دیدند و در حقیقت در راســتای 
عمل به این عناوین، فتوای حرمت شرب 
تنباکو را صادر کردند؟ و یا وقتی رســول 
گرامی)صلــی اهلل علیه وآلــه( به عنوان 
ولّی امر مســلمین، حکم به وجوب بذل 
فضل ماء وکالء فرمودند، آیا بدین جهت 
نبود که حفظ کیان مســلمین را مبتنی 
بر رشــد ســرمایه های زراعی و حیوانی 
دانســتند و نیاز مسلمانها چنین اقتضایی 
داشــت؟ چنانکه خود شــهید صدر می 
کان  الَْمِدیَنــِۀ  ُمْجَتِمــٌع  »أِلَنَّ  نویســد: 
بَِحاَجٍۀ َشــِدیَدًۀ إِلَی إنَْماُء الثَّْرَوِۀ الزراعیۀ 

َوالَْحَیَوانِیَّۀ...«)28(.

اگر چنین اســت دیگر تعبیر به »فراغ« 

معنــا ندارد، چــون ولّی امر هــر جا که 
دســت بــه اقدامی می زند و بر اســاس 
»تشــخیص مصلحت أهّم« حکمی صادر 
می کند می خواهــد به یک حکم ثانوِی 

مقّدم بر حکم اّولی عمل نماید.

۴. از آنچه گذشــت روشن شد که عنصر 
منطقۀ الفراغ استیعاب و شمولی را برای 
شــریعت نیاورده اســت بلکه آنچه باعث 
شــمول و استیعاب می شود همان اجازه 
ای است که عقل و شرع به حاکم اسالمی 
می دهد که از عناوین ثانویه مانند قاعده 
اهّم و مهم برای رفع مشــکالت فردی و 
اجتماعی و شکســتن بن بســتها از آن 
استفاده کند. بنابراین آنچه بر عهده ولّی 
امر است تشخیص و تعیین مصداق برای 
عناوین اّولیه )اعّم از موارد احکام الزامی 
و غیر الزامی( و تشــخیص عناوین ثانویه 
و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات 

است.
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)2( تفســیر نمونه، مکارم شــیرازی، ناصر، ج 13، ص 
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)3( قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 1۵۷ .
)۴( قرآن کریم، سوره یوسف، آیه ۴۰ .

)۵( تقســیمات مختلــف »حکم« در کتــاب »دائرۀ 
المعارف فقه مقــارن، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و 
تنظیم: جمعی از فضــالء، ج1، ص ۴23، بحث »مهم 

ترین اصطالحات فقهی« آمده است.
)۶( قرآن کریم، سوره بقره، آیه 1۷3 .

)۷( قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 28 .
)8( برای آگاهی بیشــتر به کتاب انوارالفقاهۀ، مکارم 
شــیرازی، ناصر، ج 1، ص ۵3۶، کتــاب البیع؛ کتاب 
االصول العامــۀ للفقه المقارن، حکیم، محّمد تقی، ص 

۷3 و ۷۴ مراجعه شود.
)9( کتاب دائرۀ المعارف فقه مقارن همان، ج 1، بحث 

»نقش زمان و مکان در استنباط«.
)1۰( المســتصفی، غزالی، أبوحامــد، ج 2، ص 3۶3؛ 

االصول العامۀ للفقه المقارن، همان، ص ۶1۷.
)11(. المحلّی، اندلسی، علّی بن حزم، ج 1، ص ۷8 .

)12(. قرآن کریم، سوره نحل، آیه 89 .
)13(. قرآن کریم، سوره مائده، آیه 3 .

)1۴(. تفســیر برهان، بحرانی، ســّید هاشم، ج 1، ص 
. ۴3۵

)1۵(. کافی، کلینــی، ابوجعفرمحّمد بن یعقوب، ج 2، 
ص ۷۴، ح 2 .

)1۶(. همان ، ج 1، ص ۵9، ح 1 .
)1۷(. این روایات به طور مبســوط در مقدمات کتاب 
جامع احادیث الشیعه،معزی المالیری، شیخ اسماعیل، 

باب ۴ آمده است.
)18(. مصــادر این حدیث در کتاب دائرۀ المعارف فقه 
مقارن، همان، ج 1، ص 93، بحث »ادوار فقه اسالمی« 
در ویژگی های فقه اهل بیت)علیهم السالم( بیان شده 

است.
)19(. تاریــخ ابن خلــدون، عبدالرحمن بن محمد بن 
خلدون، ج 2، ص ۷9۶، فصل ششــم، علوم الحدیث. 
هر چند این سخن را ابن خلدون از ابوحنیفه نقل می 
کند، ولی عماًل فقهای مذهب حنفی در مقام استنباط 
از روایــات فراوانی اســتفاده می کننــد. )کتب فقهی 
حنفیه، مانند: رّد المحتــار ابن عابدین، بدائع الصنایع 

ابوبکر کاسانی، المبسوط سرخسی(.
)2۰(. نهج البالغــه، محقق: صبحی صالح، خطبه 18. 
شــیخ کلینی نیــز در کتاب کافی، بابــی آورده تحت 
عنوان »َ یَْس َشــیْ ٌء ِمَن الَْحــاَلِل َو الَْحَراِم َو َجِمیِع َما 
ۀ« و  یَْحَتاُج النَّاُس إِلَْیِه إاِلَّ َو َقْد َجاَء فِیِه ِکَتاٌب أَْو ُســنَّ
در این باب ده حدیــث ذکر کرده که اکثر آنها داللت 

بر مطلب فوق دارد. )کافی، همان، ج 1، ص ۵9( .
)21(. شــهید محقق آیت اهلل محّمد باقر صدر )قّدس 

سّره الشریف(.
)22(. اقتصادنا، صدر، سّید محّمد باقر، ص ۶89 .

)23(. قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۵9 .
)2۴(. اقتصادنا، همان، ص ۶89-۶8۵ .

)2۵(. وســائل الشــیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد بن 
حسن ، ج 1، ص 1۰۷ و 1۰8، ح 1 .

)2۶(. قرآن کریم، سوره مائده، آیه 8۷ .
)2۷(. قرآن کریم، سوره یونس، آیه ۵9 .

)28(. اقتصادنا، همان، ص ۶9۰ .
)29(. از ابهامات دیگر نظریه شــهید صدر این اســت 
کــه چرا فرمول منطقۀ الفراغ را در مســائل اقتصادی 
اســالم محصور ســاخته اند؟ هر چند از ظاهر بعضی 
از عبارات ایشــان اســتفاده عموم می شود )اقتصادنا، 

همان، ص ۶89(.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

 » پیام امام امیرالمؤمنین علیه السالم«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

کتاب شــریف نهج البالغه ، مجموعه ای از 
خطبه هــا و نامه ها و کلمات قصار حضرت 
مولی الموحدیــن امیرالمومنین علی علیه 
الســالم اســت که بعد از قرآن، بهترین و 
ناب ترین منبعی است که می تواند ره پویان 
طریق را در شناخت صحیح و حقیقی معارف 

اسالم یاری دهد.
در حقیقت نهج البالغه گنجینه بزرگ معارف 
اسالم، عالی ترین درس برای تعلیم و تربیت 
انســان ها، بهترین ســرمایه خودســازی و 
تهذیب نفس و مؤثّرترین برنامه برای ساختن 

جامعه ای سالم و پاک و سربلند است.
لذا شــروح متعددی در تبییــن آن کتاب 
ارزشمند نگاشته شــده است، در این میان 
اثر ارزشــمند »پیام امام امیرالمؤمنین علیه 
الســالم« شرحی است مهم، جامع و تازه بر 
نهج البالغه که حاصل دو دهه تالش علمی 
حضرت آیت العظمی مکارم شیرازی مدظله 
العالی با همــکاری جمعی از فضالی حوزه 

علمیه است.
انگیزه تألیف اثر

مولف گرانقدر این اثر، انگیزه اصلی شرح نهج 
البالغه را در این  امر می داند  که این کتاب، 
ناشــناخته و دســت نخورده و مظلوم مانده 
اســت، لذا الزم است برای زدودن پرده های 
غفلت و ظـلم از آن، شرحی همسنگ تفسیر 

نمونه یا بهتر از  آن  نگاشته  شود تا در معرفی 
آن  گامی  برداشته  شود.

مولّف در صفحات نخستین جلد اّول ، درباره 
انگیزه اصلی تألیف ایــن کتاب، این چنین 
می نویسد: »در ســال 13۴2 و همزمان با 
ایام دستگیری در زندان ستم شاهی، متوجه 
شدم که نهج البالغه چیزی فراتر از آن است 
که ما فکر می کنیم؛ لذا خود را با دریایی از 
علــم و دانش روبه رو دیدم که با مهم ترین 
مسائل زندگی انسان در تمام ابعاد معنوی و 
ماّدی سر و کار دارد، دریایی مواج و خروشان، 
که گوهرهایش را همراه امواجش به ساحل 
می پاشد و ساحل نشینان خود را غرق در 
انــواع مواهب معنوی و ماّدی می کند، ولی 

غواّصان تالش گر سهم بیشتری دارند.
آن روز فهمیدم چقدر محروم اند کسانی که 
با داشــتن چنین گنجینه گران بهایی از آن 
بی خبرند، و دست به ســوی دیگران دراز 
کــرده و آنچه را خود دارنــد، از بیگانه تمّنا 

می کنند.«
ایشان در ادامه به فقدان شرح جامع و به روز 
برای نهج البالغه اشــاره کرده و می نویسد: 
»در طول تاریخ اســالم، شروح متعّددی بر 
نهج البالغه نوشته شده، و علمای عالی قدری 
چه در گذشته و چه در عصر ما برای تبیین و 
تفسیر و کشف گنجینه های آن کوشیده اند 
و خدمات پرارزشی انجام داده اند، ولی انصاف 
این است که نهج البالغه هنوز دست نخورده 
اســت، هنوز مظلوم است هنوز تالش های 

بسیار فراوان دیگری را می طلبد.
مخصوصاً در عصــر و زمان کنونی که عصر 
مشکالت پیچیده جوامع انسانی، عصر ظهور 
مکتب های مختلف فکری، و عصر تهاجم بر 
اعتقادات و اخالق و تقوا و فضیلت از سوی 
دنیاپرســتان و جهان خواران است، تا راه را 
برای رسیدن به منافع آلوده و نامشروعشان 
هموار سازند. آری، در این عصر، نهج البالغه 

می تواند گره های ســخت و دشوار زندگی 
انســان ها را به خوبی بگشــاید و به همین 
دلیل باید امروز تالش و کوشــش بیشتری 
به صورت گروهی برای کاربردی ســاختن 
حقایق و دقایق نهج البالغه صورت پذیرد.«

معظم له در ادامه می نویســد: »ولی با این 
همه باید اعتــراف کرد که گویی این کتاب 
بزرگ هنوز دســت نخورده اســت و نیاز به 
شروح فراوان دیگری دارد که باید گوهرهای 
معانــی آن را از درون صــدف الفاظ بیرون 
کشــند و در دریای بیکران نهج البالغه به 
غّواصی پرداخته، لؤلؤهــای معانی را خارج 
سازند و نیازهای این عصر و زمان، و اعصار و 
ازمنه آینده را از آن بیرون کشــند زیرا ابعاد 
نهج البالغه همچــون ابعاد وجود علی علیه 
السالم آن چنان وسیع و گسترده است که 
به این آســانی نمی توان به همه آن دست 

یافت.«
زیبایی شناسی نهج الباغه

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی پس 
از آن که سراغ  شــارحان  نهج  البالغه رفته 
و نظــرات آن ها را ذکر نمود؛ با اســتناد به 
سخنان  آنان  فصاحت و بـالغت نـهج البالغه 

را مورد بررسی قرار داده است.
در نظر معظم له عـلل و عوامل جذاب بودن 

نهج البالغه بدین شرح است:
1. توجه  به عـدالت  و مـبارزه  با ظلم و ستم

2. توجه جدی به مسئله آزادی انسان از زنجیر 
اسارت هوا و هوس و آزادی  های اجتماعی

3. تـوجه  جدی به آموزه ها و جاذبه های عرفانی
۴. توضیح  دقیق  مـسایل  و مـوضوعات مـورد 

نظر
۵. ذو  جوانب بودن نهج البالغه

مؤلف در ادامه برای اثـــبات جـذابیت نهج 
البالغــه به نظر خود اکتفــا نکرده،بلکه  نظر  
زیبایی شناســان  و اهــل فصاحت و بالغت 
را مورد  تـــوجه  قـــرار  داده  و با  استناد به 

سـخنان ایـشان مدعای خـود را بـه اثـبات 
رسانده است.

»پیام امام امیرالمؤمنین علیه السام« در یک 
نگاه

»پیام امام« علیه السالم، شرح تازه و جامعی 
است بر نهج البالغه، این شـرح  در  واقع نسخه 
نهج البالغه ای پیام قرآن اســت که توسط 
حضرت آیت اهلّل العظمی مکارم شــیرازی 

مدظله العالی تـألیف شـده است.
شرح کتاب ساده، عمومی و همه فهم است و 
به ترتیب خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج 
البالغه با قلمی روان توضیح داده شده است.
مولّف در ابتدای برخی از خطبه ها و نامه ها، 
با عناوینــی هم چون »خطبه در یک نگاه« 
و یــا »نامه در یک نگاه«، به ذکر نکات قابل 
توجه پرداخته و تصویری کلی از خطبه و یا 
نامه ارائه می دهد تا خواننده از ابتدا به طور 
اجمال در جریان ســخنان پربار آن حضرت 

قرار گیرد.
سپس معظم له به مسائل مختلف مرتبط با 
آن همچون سند، شــرایط، زمان صدور و... 
اشــاره کرده، و در نهایت به شرح و تفسیر 

آن ها می پردازد.
معظم له، خطبه ها و نامه های بلند و حکمت 
ها را در قسمت های مختلف ذکر کرده و پس 
از بررســی سندی آن و ذکر نام کتاب هایی 
کــه آن حدیث را ذکر کرده اند در نهایت به 

شرح و تفسیر آن ها می پردازد.
ساختار کلی اثر

کتاب »پیام امام امیرالمؤمنین« علیه السالم 
در پانزده جلد به رشتۀ تحریر درآمده است 

که عناوین مجلدات آن عبارتند از:
جلــد اول: مقدمه مولّف، ســّید رضی گرد 
آورنده نهج البالغه ، ســخنی درباره »نهج 
البالغه« و »گوینده آن«، اسناد نهج البالغه، 
شروح نهج البالغه، پیشگفتاری از سّید رضی 
رحمــه اهلل علیه؛ چرا نهــج البالغه را جمع 
آوری کــردم ، خطبه های امام امیر مؤمنان 

علیه السالم.
جلد دوم تا جلد هشتم: خطبه های امام امیر 

مومنان علیه السالم.
جلدنهم تا جلد یازدهم: نامه های امام امیر 

مومنان علیه السالم.

 جلد دوازدهم تا جلد پانزدهم: کلمات قصار 
در نهج البالغه.

پرمحتواترین خطبه نهج الباغه
اولین خطبه ای که سید رضی در کتاب خود 
ذکر کرده اســت، توجه علمای علم کالم را 
به خود جلب کرده اســت؛ مولّف با اشراف 
به این مطلب چنین می نویسد: »این خطبه 
از مهم تریــن خطبه های نهج البالغه اســت 
کــه در طلیعه این کتاب بزرگ واقع شــده 
و از نشــانه های بارز حسن انتخاب »مرحوم 

رضی« است.
این خطبه، شــامل یــک دوره جهان بینی 
اسالمی اســت که از صفات کمال و جمال 
خداوند و دقایق عجیبی در این زمینه شروع 
می شود، سپس به مسأله آفرینش جهان به 
طور کلی و بعد از آن آفرینش آســمان ها و 
زمین و آن گاه آفرینش فرشــتگان، سپس 
آفرینش آدم علیه الســالم و داستان سجود 
فرشتگان و مخالفت ابلیس و هبوط آدم علیه 

السالم به زمین می پردازد.
در ادامه خطبه از بعثت پیامبران و فلســفه 
آن و سرانجام از بعثت پیامبر اسالم صلی اهلل 
علیه و آلــه و عظمت قرآن مجید و اهمّیت 
ســّنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله ســخن 
می گوید و از میان دستورهای اسالمی و به 
اصطالح فروع دین، روی مسأله حج به عنوان 
یک فریضه عظیم الهی و فلسفه و اسرار آن 
انگشت می گذارد، به طوری که توّجه دقیق 
به محتــوای این خطبه می تواند یک بینش 
جامع و کلّی نســبت به مهم ترین مســائل 
اســالمی به ما بدهد و بسیاری از مشکالت 
و پیچیدگی هایی را که در این مسائل وجود 

دارد، حل کند.
از یک نظر این خطبه به منزله فاتحه الکتاب 
در قــرآن مجید اســت که فهرســتی را از 
مجموعه مســائلی که در نهج البالغه مطرح 
شــده اســت، به دســت می دهد، چرا که 
محورهای اصلی مجموعه خطبه ها و نامه ها و 
کلمات قصار در این خطبه به گونه فشرده ای 

آمده است.
»پیام امام امیرالمؤمنین علیه السام«؛ 

انگاره ای از تجربه هاي گران بها 
کتاب گرانســنگ »پیام امام امیرالمؤمنین 
علیه السالم« توسط نویسنده ای توانا با کوله 

باری از دانش وتجربه نویســندگی و پس از 
نوشتن ده ها جلد کتاب به نگارش درآمده 
است؛ چرا که معظم له پس از تدوین کتب 
مختلف مخصوصاً تدوین »تفسیر نمونه« و 
»پیام قرآن« و تجربه کار جمعی، به نگارش 
این کتــاب روی آورده اســت و این، امتیاز 

مهمی است.
مولّف در مقدمه اثر در این زمینه می نویسد: 
»... بعد از توفیقی که در »تفســیر نمونه« و 
»پیام قــرآن« نصیب این حقیر و جمعی از 
یاران باوفا شــد و سبب حرکت جدیدی در 
کارهای قرآنی و نفوذ بیشتر قرآن و تفسیر 
در مجامع علمی بلکه غالب خانه ها گردید، 
گروهی از اهل فضل گفتند که اکنون »نوبت 
نهج البالغه فرارســیده است« و باید کاری 
مشابه تفســیر نمونه روی آن انجام گردد، 
بلکه با اســتفاده از تجربیات گذشته، کاری 

پخته تر و جالب تر صورت گیرد.«
آری شخصیتی به شرح و تفسیر این کتاب 
گران ســنگ هّمت گماشــت که خود در 
جهان اسالم شناخته شده و در مقام افتاء و 
مرجعیت شیعیان است. کسی که هزاران تن، 
از خرمن دانش او بهره گرفته اند و شاگردان 
فراوانی را در عرصه عقاید، فقه، اصول، تفسیر 

و دیگر علوم اسالمی پرورش داده است. 
همه این دانش و تجربــه و قلم در خدمت 
شرح گسترده ای بر نهج البالغه قرار گرفت. 
که ره آورد آن، شــرحی بــی بدیل بر نهج 

البالغه شده است.
»پیام امام« به قلم روان

نگارش کتاب با قلمی روان و قابل اســتفاده 
برای عمــوم مردم، از دیگر ویژگی های این 
کتاب است. این اثر به گونه ای نوشته شده 
که عالوه بر دانشمندان و فرهیختگان، همه 
عالقمندان به فهم نهج البالغه بتوانند از آن 
استفاده نمایند. در این بین سادگی و روانی 
قلم هرگز از اتقان و دّقت کار نکاسته است؛ 
بلکه دّقت در کنــار روان بودن، جامعّیت را 
در عین قابل فهم بودن و ژرفایی را همراه با 

سادگی گرد آورده است.
جامعیت در تبیین، تحقیق و پژوهش اثر

بدبهــی اســت همــه فصــول و فرازهای 
نهج البالغه در » پیام امام« مورد توجه قرار 
گرفته اســت. برخالف غالب شروح که تنها 

13
97

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

4243

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب



بخش های مورد نظر خویش را مورد توجه 
قــرار داده و از فرازهایی که برای آنها جلب 
نظر نمی کرده، به سرعت گذشته اند، لیکن 
مولف، در پی شرح جمله به جمله و تفسیر 
همه فرازهــا و فصول هر بخش بوده و هیچ 
قســمتی را از نظر دور نداشــتند؛. برخالف 
بعضی از شارحان عزیز که هرقدر به آخر نهج 
البالغه نزدیک تر شــده اند انگیزه شان در 
ادای حّق مطلب، کاهش یافته و به اختصار 
از آن گذشــته اند، این شرح هر چه به آخر 

نزدیک تر می شود پربارتر می گردد.
توجه به شــروح مهمی کــه بر نهج البالغه 
نوشــته شده است و اســتفاده از آنها و نیز 
نقد و ارزیابی ســخنان شارحان محترم، در 
نگارش این اثر مورد عنایت خاص معظم له 

بوده است.
توجه به سایر کلمات حضرت در شرح یک 
خطبه، نامه یا کلمه قصار و نیز توّجه جدی 
به روایات سایر ائمه هدی علیهم السالم، بر 

جامعیت آن افزوده است.
روش شناسی شرح نهج الباغه در »پیام 

امام«
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله 
العالی در این اثر با مفروض دانستن صـحت 
انـتساب  نهج  البـــالغه بـه امـام علی علیه 
الســالم، شــرحی کامال درون دینی از  این 
کـــتاب ارائه کرده، و از زاویه ایمانی به آن 
نگریسته است.بنابراین،روش تفسیری وی با 
این نگرش همراه است و در نتیجه از  ایـــن  
جـــهت خواننده با خواندن  آن  می تواند بـه 

تقویت  ایمان خـویش امـیدوار باشند.
بـی شک مـنابع و مآخذ استفاده شـده هـم 
دقیقا درون دینی اند و منابع  و مـآخذ مـورد 

اسـتفاده هم با نوع نگرش هم خوانی دارد.
هم چنین مراحل اجرایی شرح کتاب »پیام 
امــام امیرالمؤمنین علیه الســالم« به این 
صورت اسـت کـه  ابتدای  تـفسیر هر خطبه، 
توضیحات بسیار مختصری پیرامون خطبه یا 
دیگر نکات مورد نظر داده می شود و خواننده 
به طور کلی در جریان موضوع یا موضوعات 
خطبه قـرار می گیرد و پس از آن به ترتیب 
بخش هایی  از  خطبه  ذکر شــده، به فارسی 
ترجمه می شود  و پس  از آن بـررسی واژگـان 
در پاورقـــی می آید.آن گاه عبارت به عبارت 

توضیح داده می شود.این روند به طور نسبی 
در اکثر خطبه ها و...رعایت  شده  است.

از دیگر نکات مهم در روش شناسی تفسیری 
این اثر می توان به تفســیر »کلمات قصار 
امام علی علیه الســالم« اشــاره کرد؛ مولّف 
که کلمات قصار جمع آوری شده از آن امام 
همام در انتهای کتاب نهج البالغه را سخنانی 
حکمت آمیز و گنجینه ای گران بها خوانده و 
آن ها را دارای درس هایی آموزنده دانســته 
اســت، در این اثر که 12۰ عبارت نخستین 
آن ها را در خود جــای داده، به ارایه پاره ای 
از توضیحات درباره هر کدام همت گماشته 
اســت. معظم لــه ابتدا متن عربی ســخن 
حضرت را آورده و سپس ترجمه لفظ به لفظ 
نموده و در ادامه به تناســب نیاز موضوع، به 
تفسیر آن پرداخته است. واژه شناسی، بهره 
بردن از آیات، روایات و برخی از دالیل عقلی 
و اشــعار حکیمانه در جهت شرح عبارات، 
شیوه ای اســت که مولف در تدوین این اثر 

برگزیده است.
کاربرد نظریه حــوزه معنایی در »پیام 

امام«
مولّف، شــأن ورود کلمات نورانی امام علی 
علیه السالم در مواضع حّساس و تأثیرگذار، 
با نگاه بــه تاریخ و عصر بیان، این خطبه ها 
و نامه ها و کلمــات را مورد توجه قرار داده 

است.
 به یقین، دانستن زمان و مکان و شأن ورود 
کلمات آن حضرت، سرنوشــت ساز است و 
نقش مهمی در تفسیر سخنان ایشان دارد. 
مثــال هنگامی که آن حضــرت می فرماید: 
»إنّما الّشــوری للمهاجریــن واألنصار«]1[ 
هرگز نمی خواهد نقش نــّص را در امامت 
نادیده بگیرد؛ بلکه در مقام استدالل در برابر 
معاویه از این کلمات استفاده می کند؛ چرا 
که مخاطب این نامه حضرت، معاویه پس از 
امتناع از بیعت اســت؛ در حقیقت توجه به 
زمان تدوین این نامــه و مخاطب آن، رافع 

برخی از شبهات است.
مشــکل  واژگان  تحلیل  و  بررســی 

نهج الباغه
در فرازهــای کالم امیرمؤمنــان علی علیه 
السالم، واژه های مشــابه، فراوان دیده می 
شود، برخی از شــارحان محترم بدون حّل 

ایــن واژه ها آنها را تأکید یکدیگر و تنوع در 
بیــان مطالب می دانند؛ در حالی که در این 
شرح، اصل در تفسیر جمله ها بر تأسیسی 
بودن گذاشته شده، به این معنی که هر واژه 
و هــر جمله ای معنای خاّص خود را دارد و 
تا آنجا که می توانیم الزم است از هر جمله 
ای پیام تازه ای را دریافت کرده و به تأکیدی 

بودن بسنده نکنیم.
لذا تالش برای حّل مشکالت کلمات، جمله 
ها و فرازهای پیچیده از دیگر امتیازات این 
شرح است برخی از شارحان گاه بدون تفسیر 
کلمات و جمله هــای آن حضرت، فقط به 
مباحــث اســتطرادی گاه تاریخی گاه ادبی 
پرداخته و عنایتی به حّل نهایی جمله ها و 
عبارات نکرده اند اما در این اثر تالش معظم 
له بر آن اســت که پیچیدگی کلمات را حّل 
کرده و برای فهم مقصود امام علیه السالم از 
بیان این تعبیرات، آن را برای خوانندگان با 

بیان ساده بنویسد.
 در این میان تفسیر لغات مشکل نهج البالغه 
به صورت روان و ساده و با ریشه یابی کامل 
که با اســتفاده از منابع مختلــف لغت در 
پاورقی و گاه در متن آمده است مورد اهتمام 

مولّف واقع شده است.
از ایــن رهگذر توجه به ریشــه های قرآنی 
کلمات آن حضرت نیز در آن اثر مورد توجه 
قرار گرفته است؛ چرا که کلمات امیرمؤمنان 
علی علیه السالم، منشــأ وحیانی دارد و در 
بسیاری از موارد، شــرح و تفسیر معارف و 
حقایق قرآنی اســت؛ از این رو، تا جایی که 
امکان پذیر بود، فرازهای سخنان آن حضرت 
بــا قرآن پیوند زده شــد و آیاتی از قرآن در 

همین زمینه مورد استناد قرار گرفته است.
معیار شناسی پیوند معنایی نهج الباغه
 از جملــه مهم ترین ویژگی هــای این اثر، 
توجه خاص به پیوند جمله ها و بخش های 
یک خطبه و یا نامه و به طور کلّی کلمات امام 
امیرالمؤمنین علیه السالم است. همان گونه 
که در قرآن کریم، میان آیات، پیوند منطقی 
برقرار است، نهج البالغه نیز که رشحاتی از 
کلمات الهــی دارد و از امامی فصیح و بلیغ 
صادر شده، به یقین با پیوندی منطقی همراه 
است. کشف این پیوندها در هر فراز و فصل 
و تعقیب اهداف مرتبــط با یکدیگر در این 

کلمات زیبا از دیگر ویژگی های این شــرح 
است. چیزی که در بسیاری از شروح، مورد 
توجه قرار نگرفته و هر جمله جداگانه تفسیر 

شده است.
وفاداری مولّف به متن مبداء

در کتاب»پیــام امــام امیرالمؤمنین علیه 
السالم« به روح کلّی حاکم بر مجموع خطبه 
ها و نامه ها توجه خاص شــده است. بر این 
اســاس، همه بحث ها در محدوده آن روح 
کلّــی قرار گرفتــه و از پرداختن به مطالب 
حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز شده است. 
گاهی در برخی از شــرح ها دیده شده که 
مطلبی فرعی از امام علیه السالم مورد توّجه 
نویســنده محترم قرار گرفته و در صفحات 
زیادی به شرح آن پرداخته به گونه ای که از 
مطلب اصلی که روح حاکم بر آن کلمات می 
باشد، دور شده است. اما تالش مولّف بر این 
بــوده که روح کلّی حاکم بر کالم حضرت را 
نادیده نگیرند و بیشتر به شرح و تفسیر آن 

توجه کند.
مستندسازی ؛  براســاس  متون  قبل  از 

تألیف  نهج الباغه
در هــر خطبه، نامه و یا کلمه حکمت آمیز، 
به اسناد آن در غیر نهج البالغه توجه شده 
و از کتاب هایی که درباره اسناد نهج البالغه 

نگارش یافته بهره گرفته شده است. 
هر چند بلنــدای محتوا و فصاحت و بالغت 
نهج البالغــه آن را از ذکــر ســند بی نیاز 
می سازد زیرا معلوم است که چنین کلماتی 
از غیــر امامی آگاه، صادر نمی شــود؛ اما با 
این حال، بــرای رفع پاره ای از شــبهات، 
دانشــمندانی همچــون ســید عبدالزهراء 
خطیب با نوشتن کتاب »مصادر نهج البالغه 
و اسانیده« در پی آن برآمده اند که کلمات 
حضرت را به کتاب های قبل از دوران سید 
رضی مستند سازند و روشن نمایند که غالب 
این سخنان نورانی، غیر از نهج البالغه مصادر 

دیگری نیز دارد.
در پیام امام امیرالمومنین علیه الســالم نیز 
به این نکته نیز توجــه خاص گردیده و در 
پاورقی هر خطبــه، نامه و کالم قصار به آن 
پرداخته شده و از کتاب مذکور و دیگر کتب 

در این باره استفاده شده است.

دفاع منطقی از تشیع در سایة دوری از 
تعصب و توهین

قلــم منصفانه و به دور از تعّصب و توهین از 
جمله امتیازات بارز این اثر اســت؛ معظم له 
در این کتاب ضمن پایبندی به اصول مذهب 
شیعه و دفاع منطقی از آن و همچنین نقد 
صحابه، هرگز از خّط اعتدال خارج نشــده و 
از توهین و خشونت در کالم استفاده نکرده 
اند. به اعتقاد نویســندۀ اثر، بیان استدالل و 
منطق قوّی پیروان مکتب اهل بیت علیهم 
الســالم، نیازی به تندی و توهین ندارد می 
توان از حّقانیت شــیعه دفاع کرد، در عین 
حال از دایره منطق خارج نشــد و مؤّدبانه و 

متین نوشت.
پیام امام و انطباق آن با مسائل روز

پیوند نــکات اجتماعی، تاریخی و تربیتی با 
مسائل روز، از دیگر امتیازات این اثر است. در 
این کتاب سعی شده سخنان حضرت علی 
علیه الســالم با آنچه امروز مورد نیاز است 
تطبیق داده شــود و به اصطالح، »به روز« 
و »کاربــردی« عرضه گردد. چرا که کلمات 
آن حضرت هر چنــد در واقعه ای خاص و 
ماجرایی ویژه صادر شده، اما انتخاب کلمات 
و جمله ها توسط آن امام بزرگوار برای بیان 
آن واقعه و تحلیل آن، فرا زمانی، فرا مکانی 
و فرا شخصی است. آن حضرت به گونه ای 
به تحلیل آن قضایا می پردازد و گاه قواعدی 
عــام و جمالتی بنیادین بیــان می کند که 
در تمام عصرها و برای همه نســل ها قابل 
استفاده است. تحلیل این بیان ها و تطبیق 
آن بر مشــکالت عصر حاضر و پندآموزی از 
آن برای حّل مشکالت، از دیگر امتیازات این 

کتاب است.
نکته ها در پیام امام امیرالمؤمنین علیه السام

در انتها می توان به نکاتی بارزی که در کتاب 
لحاظ شده است، اشاره نمود:

1. ترجمه و تفسیر تمام جمله ها با بیان روان.
2. تفسیر تمام واژه ها و ریشه یابی واژه ها.

3. بیان شأن ورودها و مسائل تاریخی مربوط 
به خطبه ها و نامه ها.

۴. تحلیل های الزم روی بحث های مختلف 
عقیدتی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی و....

۵. نکات اضافی که می تواند مکّمل بحث ها 

بوده باشد و خوانندگان را از مراجعه به کتب 
دیگر بی نیاز سازد.

مطالبی کــه نیاز به توضیح و شــرح دارد، 
در پایان هر فراز، تحــت عنوان »نکته ها« 
بیان می شود؛ مثال اگر یک جا امیرمؤمنان 
علیه الســالم جمله ای درباره »طلحه« و یا 
»زبیر« بیان فرمــوده، در بحث نکته ها به 
شــخصّیت و زندگی نامه آنها پرداخته شده 
اســت و یا اگر حضرت، خودش را نخستین 
کســی معرفی می کند که اسالم آورده، در 
بخش نکته ها ادلّه روشن دیگری برای این 
مطلب و دفع شبهات آمده است، و همچنین 
هنگامی که آن حضرت مطلبی درباره »امر 
به معروف و نهی از منکر« بیان داشته، اهم
یّت و ابعاد دیگر این دو فریضه، در نکته ها 

مورد بحث قرار می گیرد.
»پیام امام«؛ اثری فاخر برای تحقیق و 

تدریس نهج الباغه
کتاب »پیام امام امیرالمؤمنین علیه السالم« 
مورد اســتقبال دانش پژوهان معارف علوی 
قرار گرفته اســت به نحوی کــه اکنون هر 
محّقق و مدرسی برای تحقیق و تدریس نهج 

البالغه به این شرح جامع نیازمند است.
خطبــای زبردســت؛ پژوهشــگران معارف 
اســالمی وتاریخ اســالم واســتادان حوزه 
ودانشــگاه از ایــن کتاب بهره مــی گیرند، 
هرچند برخی ازپژوهشــگران واندیشمندان 
هنــوز از این اثر قوي اطــالع کافی ندارند، 
که امید اســت با آگاهی بخشی، این کتاب 
زندگی ساز، در سیر مطالعاتی همه حقیقت 
جویان قرار گیــرد، همانگونه که در بعضی 
از مؤسسات آموزشــی نیز به صورت کتاب 

درسی درآمده است.
گفتنی است این اثر نفیس نخستین بار در 
ســال 13۷۵ در 1۵ جلد و در قطع وزیری 
توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه 
السالم به زیور طبع آراسته شده که تا کنون 

نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
»پیام امام امیرالمؤمنین علیه الســالم« در 
ســال 1382 به عنوان بهترین کتاب سال 
برگزیده شد. این مجموعه به زبان عربی نیز 
ترجمه و منتشر شده و در اختیار شیفتگان و 
عالقمندان به معارف نهج البالغه قرار گرفته 

است.
]1[ نهج البالغه؛ نامه ۶.
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معارف اسامی

ســخت گیری امام علی)ع( در مورد 
»بیت المال«

پرسش: امام علی)ع( در مقابل درخواست 
یکی از یارانشــان برای اســتفاده بیجا از 

»بیت المال« چه واکنشی نشان دادند؟

پاســخ اجمالی: یکــی از یــاران امام 
علــی)ع( از مالی کــه پیش روی حضرت 
بود و از غنایم جنگی محســوب می شد، 
تقاضای سهمی کرد؛ ولی امام به او فرمود: 
»این مال نه حّق من اســت و نه حّق تو، 
غنیمتی اســت مربوط به مســلمانان، که 
با شمشیرهایشــان به دست آمده است، 
اگر تو در نبرد آنان شــرکت کرده بودی 
سهمی همانند ســهم آنان داشتی«. این 
ســخن نشــان می دهد که امــام)ع( در 
مســائل مالی بســیار دقیق و سخت گیر 
بود و تالش داشت هر مالی از اموال بیت 
المال در محلی کــه خدا برای آن تعیین 
کرده، صرف شــود و در این باره روابط بر 

ضوابط پیشی نگیرد.

در  مخاطب  گرچــه  تفصیلی:  پاســخ 
فــرد خاّصی؛  البالغه  نهــج  خطبه 232 
یعنــی »عبداهلل بن زمعه«)1( اســت که 
برخــالف پــدر و جدش که هیــچ عالقه 
ای به اســالم نداشــتند و جزء مخالفان 
بودند، اســالم را پذیرفته بود و از شیعیان 
علی)علیــه الســالم( بود؛ ولــی محتوای 
این ســخن، مطلبی اســت که برای همه 
مســلمین صدق می کند و آن اینکه هر 
مالی از اموال بیت المال باید درســت در 
آن محلــی که خدا برای آن تعیین کرده، 
صرف شود و روابط نباید بر ضوابط در این 

باره پیشی گیرد.

قراین کالم نشــان می دهــد که عبداهلل 
از مالــی که پیــش روی حضرت بود و از 
غنایم جنگی محســوب می شد، تقاضای 
ســهمی کرد؛ ولی امام به او فرمود: )بی 
شــک این مال نه حّق من است و نه حّق 
تو، غنیمتی است مربوط به مسلمانانی که 
با شمشیرهایشــان به دست آمده است(؛ 

ََّما  »إِنَّ هَذا الَْماَل لَْیــَس لِي َو الَ لََک، َو إِن
ُهَو فيٌء لِلُْمْسلِِمیَن، َو َجلُْب أْسَیافِِهْم«.

باید توّجه داشــت واژه »فــیء« هنگامی 
که در مقابل واژه غنیمت ]غنایم جنگی[ 
قرار می گیرد، به اموالی گفته می شــود 
که به دســت جنگجویان اسالم افتاده بی 
آنکه جنگی رخ دهد و طبق موازین شرع 
متعلــق به بیت المال اســت، اما غنیمت، 
اموالی است که جنگجویان به وسیله نبرد 
آن را به دســت می آورنــد؛ ولی هنگامی 
که »فیء« به تنهایی اســتعمال می شود 
گاهــی بر غنیمت نیز اطــالق می گردد، 
بنابراین اگر امام)علیه السالم( می فرماید: 
»این مال فیء مســلمین است و دستاورد 
شمشیرهای آنهاســت« منافاتی با مفهوم 
فــیء ندارد. ســپس امام)علیه الســالم( 
می افزاید: )اگر تو در نبرد آنان شــرکت 
کرده بودی ســهمی همانند ســهم آنان 
داشتی وگرنه دســت چین آنها برای غیر 
دهان آنان نخواهد بود(؛ »َفإِْن َشــِرْکَتُهْم 
ِهْم، َو إاِلَّ  فِــي َحْربِِهْم، َکاَن لََک ِمْثــُل َحظِّ
َفَجَناُۀ)2(أَیِْدیِهْم الَ تَُکوُن لَِغْیِر أَْفَواِهِهْم«.

اینکه امام)علیه الســالم( می فرماید: من 
هم سهمی در این غنیمت ندارم، احتماال 
به این ســبب است که آن غنیمت مربوط 
به جنگهــای محدودی بــوده که بعضی 
از فرماندهــان امام)علیه الســالم( در آن 
شرکت داشتند نه خود امام)علیه السالم(. 
درســت اســت که یک پنجــم از غنایم 
جنگــی متعلق به بیت المال اســت و نیز 
صحیح اســت که »عبداهلل بــن زمعه« از 
»بنی المطلب« بود ]مطلب برادر هاشــم 
اســت[ نه بنی هاشــم و به عقیده بعضی 
»بنی المطلب« نیــز از خمس می توانند 
بهره مند شــوند)3(؛ ولی احتماال او فقیر 
و مســکین نبود که چیزی از خمس به او 

بدهند.

به هر حال این ســخن نشان می دهد که 
امام)علیه الســالم( در مسائل مالی بسیار 
دقیق و ســخت گیر بــود و هرگز راضی 
نمی شد حّق مسلم کسی به دیگری داده 
شود، هر چند از دوستان وفادار او باشند، 

برخــالف دوران عثمان که به عقیده همه 
موّرخــان هیچ حســاب و کتابــی در امر 
بیت المال نبود و ســزاوار است این سخن 
امام)علیه الســالم( ســرلوحه برنامه همه 
زمامداران و مسئوالن اسالمی باشد و حّق 
و عدالــت را در بیت المال حّتی نســبت 
به نزدیکان و اطرافیان خود رعایت کنند. 
همچنین از کالم باال نیز استفاده می شود 
که »عبــداهلل بن زمعه« معرفت کاملی در 
حّق امام)علیه الســالم( نداشت که چنین 
تقاضایی کرد و نمی دانست که امام)علیه 
الســالم( حّتی نســبت به برادرش عقیل 
همین گونه رفتار مــی کند وگرنه چنین 

تقاضایی از امام نمی کرد.)۴(

پی نوشت:
)1(. عبــداهلل بــن زمعه فرزندزاده اســود بــود که از 
دشــمنان سرســخت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
محســوب می شــد. عبــداهلل خواهرزاده ام ســلمه و 
دامادش بود و از شــیعیان علی)علیه السالم( محسوب 
می شــود. پدر و عمو و بــرادرش که در جنگ بدر در 
سپاه کفر بود به دست امیرمؤمنان)علیه السالم( کشته 
شدند. )رجوع شود شرح نهج البالغۀ، ابن أبي الحدید، 
أبــو حامد عز الدین عبد الحمید بن هبه اهلل بن محمد 
بــن محمد بن أبي ، محقق / مصحــح: ابراهیم، محمد 
ابوالفضل ، مکتبۀ آیۀ اهلل المرعشي النجفي ، قم،  1۴۰۴ 
ق، چــاپ اول، ج  13، ص 1۰، عبــد اهلل بــن زمعۀ و 
نسبه؛ تهذیب التهذیب، العسقالني الشافعي، أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل، دار الفکر، بیروت، 1۴۰۴ ق / 

198۴ م، الطبعۀ األولی، ج ۵، ص 192(.

)2(. »جنــاۀ« به معنای میوه ای اســت که از درخت 
چیده شده، مفرد است و از ماده »جنا« بر وزن »جفا« 

است.

)3(. رجوع شــود به جواهر الکالم في شــرح شــرائع 
اإلســالم، نجفــی، محمد حســن بن شــیخ باقر بن 
شــیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحــح: قوچانی، عباس، 
آخونــدی،  علی، دار احیاء التــراث العربی، بیروت، بی 
تــا، چاپ هفتم ، ج 1۶، ص 1۰۶؛ المعتبر في شــرح 
المختصر، حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حســن، 
محقق/ مصحح: حیدری، محمد علی، شــمس الدین، 
ســید مهدی، مرتضوی، سید ابو محمد، موسوی، سید 
علی ، مؤسسه ســید الشهداء)علیه السالم( ، قم، 1۴۰۷   

ق،  چاپ اول، ج 2، ص ۶31، کتاب الخمس.

)۴(. پیام امــام امیر المومنین)علیه الســالم( ، مکارم 
شــیرازی، ناصر، تهیه و تنظیــم: جمعی از فضالء، دار 
الکتب االســالمیه ، تهران ، 138۶ ش ، چاپ اول ، ج 8، 

ص ۵1۷.

احکام شرعی

هرگونه کسب در آمد از طریق مواد مخدر 

پرســش : آیا مصرف مواّد مخّدر و مقّدمات آن از قبیل کشت، 
تولید، نگهداری، مخفی کردن، حمل، توزیع و خرید و فروش آن 

نیز جایز نیست؟

پاسخ : بــدون شک استعمال مواّد مخّدر یکی از گناهان کبیره 
اســت، که ادلّه مختلف شرعّیه بر حرمت قطعی آن داللت دارد. 
و بر همه مســلمانان واجب اســت که از این مواّد پلید پرهیز و 
اجتناب کنند و فرزندان و بســتگان و آشــنایان خود را از آنها 
شــدیداً بر حذر دارند و هر کس هر گونه کمکی به کشت، تهّیه، 
حمل و نقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهی خواهد 
بود و هرگونه درآمدی از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. 
همه مســلمین باید بدانند یکی از نقشه های خطرناک دشمنان 
برای نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین مواّد مخّدر 
می باشد بنابراین بر حکومت های اسالمی و عموم مردم فرد به 
فرد واجب اســت که با آن مبارزه کنند و ان شاء اهلّل روزی بیاید 

که مواّد مخّدر از سرزمین کشورهای اسالمی ریشه کن گردد. 

خرید و فروش محصوالت تاریخ گذشته

پرسش : آیا خرید و فروش مواد غذایی یا دارویی تاریخ گذشته، 
جایز است؟

پاسخ : در فرض سوال؛ باید طبق قوانین و مقررات عمل شود. 

خرید و فروش اکانت بازی های آنالین

پرسش : خرید و فروش اکانت بازی های آنالین که در آن، تنها 
امتیازاتی در دنیای مجازی به فروش می رسد، چه حکمی دارد؟

پاسخ : اکل مال بالباطل بوده و جایز نیست. 

خرید و فروش حیوانات در حال انقراض 

پرسش : شکار، خرید و فروش حیواناتی که در حال انقراض می 
باشــند، و از منابع طبیعی به شــمار می روند، و متعلّق به همه 

مردم هستند، چگونه است؟

پاسخ : هرگونــه عملی که سبب انقراض حیوانات شود، و از این 
ناحیه ضرر و زیانی به جامعه برسد، جایز نیست. 

موارد جواز معامله حیوانات حرام گوشت

پرسش : خرید و فروش حیوانات حرام گوشت چه حکمی دارد؟

پاســخ : خرید و فروش حیوانات حرام گوشت هرگاه آنها را به 
کســانی بفروشد که گوشــت آن را حالل می دانند مانعی ندارد 
و همچنیــن در صورتی که جنبه زینتی دارد نیز مانعی ندارد. و 
فروختن ماهیان حرام گوشتی که منافع گسترده دیگری، مانند 
تغذیــه طیور دارد، به مســلمانان نیز جایز اســت و در غیر این 

صورت جایز نیست. 

معامله وسایل دارای منافع مباح و غیر مباح

پرسش : آیــا خرید و فروش وسایلی که منافع مباح دارد در هر 
صورت مجاز است و یا وابسته به نوع مصرف آن دارد؟

پاسخ : خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای 
منافع مباح و مشروع قابل مالحظه ای می باشد، جایز است، ولی 
هرگاه چیزی را که منافع حالل دارد به کســی بفروشند که آن 
را قطعاً در حرام مصرف می کند )مثاًل انگور را به کارخانه شراب 

سازی بفروشند(، معامله آن حرام است. 

معامله حیوانات خشک شده

پرســش : خرید و فروش حیوانات خشک شده، و نگهداری آن 
در منازل، چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر هدف عقالیی داشته باشد، و موجب اذیّت و آزار فوق 
العاده ای نگردد، اشکالی ندارد. 

خرید و فروش آالت موسیقی

پرسش : خرید و فروش آالت موسیقی چه حکمی دارد؟

پاســخ: خرید و فروش آن دســته از آالت موسیقی که غالبا با 
آن، آهنگهای مناسب مجالس لهو و فساد نواخته می شود مانند 
تار و ســاز حّتی سازهای کوچک جایز نیست مگراین که از آالت 
مشــترک باشد یا بازیچه باشــد و از آالت لهو حساب نشود. که 
تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنی افراد فهمیده متدیّن، 

ممکن خواهد شد.
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