


طلیعه سخن
فرهنگ گستره ای از گذشته به آینده است؛ 
لذا برای شــناخت فرهنگ باید به گذشــته 
برگشــت و نقش تاریخ در شــکل گیری و 
معنابخشــی مولفه های فرهنگی  را در نظر 

گرفت.
لذا هم نوایی مظاهــر تمدنی و فرهنگی در 
گذشته با کالن نگری و آینده نگری ضروری 
است؛ در غیر این صورت واپس گرایی اجتناب 
ناپذیر خواهد بود و از این رهگذر  اشرافیت 
جامعه ، با تخیل گرایی صرف ، فرهنگ نمایی 
را به جای مولفه های فرهنگی به جامعه قالب 

خواهد کرد.
در ایــن بین عید نوروز  ســنت  حســنه و 
کهن  اقوم ایرانی اســت که در طول هزاران 
سال درگسترۀ این سرزمین ؛ آینده نگری و 

معنابخشی را به زندگی موجب شده است.
گفتنی است مفهوم عید به معنای بازگشت و 
معنای عید نوروز به معنی بازگشت به سنت 
حسنۀ نوروز است؛ بازگشی برای برون رفت 
از بحــران روز مرگی و بی معنایی در زندگی 

بشری.
در واقع عید نوروز انقطاعی تاریخی اســت 
برای رهایی از  تسلســل و پــوچ گرایی در 
زندگــی، چرا که  نوروز نمــاد تغییر پذیری 
و نوآوری در زندگی اســت؛ از این رو، نوروز 
ایرانی به شدت با تعابیری موهن و مروج یک 
نواختی زندگی بدون معنازایی هم چون »تا 
بوده همین بوده« یا »هر کجا که روی آسمان 

همین رنگ است« در تضاد است. 
این مغایر آشکار از آن جهت است که نوروز 
در تمدن ایران زمین نوید بخش نوآوری در 
زندگی روزمره است و به معنای روزی است 
که دیگر قدیمی نیســت؛ لذا افســردگی و 
خمودی در نروز بی معنا و نشاط و پویایی به 

شدت معنادار است .
از ســوی دیگــر تلفیق کارکردهــای امید 
بخش  عید نــوروز با مولفه هــای دینی و 
فرهنگی در جامعۀ اســالمی از طریق، ایجاد 
تعدد انقطــاع تاریخی و مذهبــی در ایران 
،ونامگذاری های متعدد  مذهبی و فرهنگی 
در  طول ســال، جامعه را از بیهودگی و بی 

معنایی ؛ رهایی می بخشد.
اینگونه است که آحاد مردم وقایع مهم زندگی 
خود از قبیل ازدواج و مراســم عروسی  را با 
مناسبت های دینی و مذهبی پیوند می زنند 
و اینچنین به آن اعتبار دینی و مذهبی می 

بخشند.
تأمــل در تاریخ تمدنــی و فرهنگی ایران از 
اهتمام مردم ایران زمین به جشــن هایی از 
قبیل جشــن نوروز، مهرگان و سده..حکایت 
دارد اما به راســتی چرا فقط جشن نوروز در 

جامعۀ  پایدار ماند؟ 
برای پاسخ به آن باید به آثار و کاکردهای بی 
بدیل نوروز توجه کــرد؛ چرا که نوروز دارای 
کارکردهای ارزشمند اجتماعی است و از آنجا 
که زندگی محور ی و حانوده گرایی اولویت 
مردم است؛ لذا نوروز به عنوان مقوم زندگی 
مردم، سالیان سال  مورد پذیرش قرار گرفته 

است.
در این میان  ایجاد تغییرات بنیادین در سنت 
فرهنگی نوروز از حالت شادی و خوش گذرانی 
صرف به ارزشــی غایت مدارانه اجتماعی در 
قالب دستگیری از نیازمندان   و  حتی تبرک 
جستن از عید نوروز در قالب قرآن خواهی و 
حافظ خوانی و بیان دعاهای عرفانی حاکی 
از ظرفیت های مناســب نوروز در تحوالت 
فرهنگی و اخالقی و حتی ادبیات زبانی است.
تحقق این امر نشان می دهد اسالم بر خالف 
برخی کشورهای هم زبان و همسایه که صرفاً 
عیــد نوروز  را در چارچوب هویت ملی مورد 
توجه قرار می دهند، سنت های تاریخی را به 
عنوان فرهنگ میان رشته ای و میان فرهنگی 

فراروی جوامع بشری قرار داده است.
اینگونه است که عید نوروز بسط و گسترش 
فرهنگ ایرانی اســالمی در قالب همگرایی 
اقوام و مذاهــب مختلف و نیز تقویت مولفه 
های زبانی است که در نهایت از فروپاشی و 
تضعیف خانــواده و ادبیات فرهنگی و زبانی 

جوامع بشری جلوگیری خواهد کرد.
در تبییــن این مســأله می تــوان به نقش 
عید نــوروز در احیای هویتــی و فرهنگی 
زبان فارســی و  مقابله با آثــار مخرب زبان 
های بیگانه به ویژه در عصر ســیطرۀ فضای 
مجازی اشاره کرد. زیرا نوروز در میان مردم 
از تبعات و پیامدهای موجود در جهانی شدن 

و ترویج زبان انگلیســی و گسترش فرهنگ 
آنگلوساکسون در جامعه اسالمی جلوگیری 
خواهد کرد و فرصت طالیــی برای تقویت 
ارتباطات انسانی و میان خانوادگی و کاهش 
ارتباطات جمعی)فضای مجازی( را به همراه 

خواهد داشت.
 تحقــق این مهم در عمــل، ارتقای  هویت 
اسالمی ایرانی را برای همۀ ایرانیان  موجب 
خواهد شــد چــرا کــه نــوروز مبتنی بر 
سنت)اصالت خانواده( استوار است؛ بر خالف 
ارتباطات جمعی)فضای مجازی(که میوۀ تلخ 

تضعیف خانواده در مدرنیسم غربی است. 
بی جهت نیســت که عید نــوروز، کارکرد 
ارزشمند مســافرت وارتباط با طبیعت را در 
درون آدمی احیاء می کند به نحوی که مردم 
سختی ســفر را به جان می خرند و با ترک 
منازل خود در شهرها به عنوان مظاهر تمدنی 
در ایجاد آســایش و رفاه؛ به سوی  روستاها 
)بخوانید سنت( و کوه و دشت و بیابان روانه 
می شوند تا اینچنین در راستای بازگشت به 
اصل وجودی خویش در قالب تجدد گریزی و  

خانواده گرایی، به آرامش پایدار دست یابند.
البته ضرورت اصالح ســازوکارهای مسافرت 
در جامعه در ایام نوروز و دیگر ایام ، در قالب 
ایجاد اقامت گاه های متعدد برای اســکان 
اقوام در کنار یکدیگر و تحقق مسافرت های 
ســالم و پاک انکار ناپذیر است؛ زیرا کاهش 
محسوس دور هم نشینی فامیلی و نشست و 
برخاست های متعارف در مسافرت ها و اتکاء 
به ارتباطات و نشســت و برخاست های غیر 
متعارف  با افراد غریبه در مسافرت ها تبعات 

جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
در خاتمــه بایــد تأکید کــرد تحقق کامل 
کارکردهای اجتماعی سنت حسنۀ نوروز نه 
در اتخاذ سیاست های آمرانه برخی نهادهای 
فرهنگی ، بلکــه در گرو نقش آفرینی کامل 

مردم امکان پذیر خواهد بود.
 لذا شایسته است سیاســتگذاران فرهنگی 
جامعه، صرفــاً با کمک به مــردم و تجهیز 
مجتمع های خدماتــی رفاهی بین راهی به 
ویــژه تجهیز خدماتی و رفاهی  مســاجد و 
حسینیه های بین راهی ؛ در راستای تحقق 
مســافرت مناســب و مطمئن و مطلوب و 

کاهش هزینه های مردم اقدام نمایند.
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مراسم جشن و عمامه گذاری در شب میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیهاـ  مدرسه امام حسین علیه السالم

مراسم جشن و عمامه گذاری در روز میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیهاـ  مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السالم

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحریناکرم علی اف نماینده معظم له در آذربایجان

دیدارها

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آئیین رونمایی از تولیدات مرکز فن آوری و پایگاه اطالع رسانی معظم له

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
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گزیده سخنانگزیده سخنان
مردم سنگ تمام گذاشتند؛ اکنون نوبت مسؤوالن است �

مردم با وجود همه مشــکالتی که داشــتند به صورت باشکوه در 
راهپیمایی حضور پیدا کردند و به نوعی ســنگ تمام گذاشــتند؛ 
اکنون نوبت دولت و مســؤوالن اســت که با تمام وجود در حل 

مشکالت اقتصادی و معیشتی بکوشند

توصیه های مهــم حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم  �

شیرازی خطاب به شهردار تهران

تا جایی که می توانید در شهرداری و مراکز تابعه گره از مشکالت 
مردم بگشــایید و آنها را درگیر بروکراســی ها و پیچ و خم های 
اداری نکنند، طبق قرائن و شــواهد مردم نسبت به سالیان قبل 
حضور گســترده تری داشتند؛ در چنین شرایطی باید دستگاه ها 
و مسؤوالن بیش از پیش در جهت حل مشکالت بویژه مشکالت 

اقتصادی مردم بکاهند

جلوی معماری غربی در ساخت و سازها گرفته شود �

متاســفانه در برخی ساخت و ســازها به زیرساخت های معنوی 
و دینی توجه نشــده اســت، هزاران واحد مسکونی در یک محل 
ســاخته می شــود اما متاســفانه به اندازه کافی مسجد و اماکن 

دینی و فرهنگی احداث نشده است

پایان عمر وهابیت نزدیک اســت / عربســتان زادگاه  �

تروریسم تکفیری است

ریشــه ســلفی گری و وهابیت در حقیقت در جمــود و افراطی 
گری است و محصول آن نیز جز ویرانی، کشتار و مفاسد اخالقی 

نیست.

تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور مبنای قرآنی دارد  �

قرآن کریم تصریح می کند »و اعدوا لهم ما اســتطعتم من قوۀ و 
من رباط الخیل ترهبون به عدو اهلل و عدوکم« این آیه شریفه به 
ما نشــان می دهد که باید روز بــه روز به لحاظ دفاعی و نظامی 
آمادگــی خود را بــاال ببریم و تجهیزات خــود را به روز کنیم تا 

دشمن از حمله به ما بترسد

تشریفات را کم کنید و به داد محرومان برسید �

در ایام عید برای ســفرهای خارجی خرج بســیاری می شود، در 
شرایطی که کشــور در مضیقه مالی است و خانواده های ضعیف 
هم زیاد هســتند، توصیه می شود که از این هزینه ها و خرج ها 

کم و به فقرا و خانواده های کم درآمد رســیدگی شود

دیدار صمیمانه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین �

بحمداهلل شما در خدمت اسالم و اهل بیت)علیهم السالم( هستید 
و مخصوصا نجات مردم بحرین هســتید؛ ما برای سالمی و طول 

عمر شما دعا می کنیم.

پژوهشگران به دنبال نوآوری باشند نه گردآوری �

نوآوری با گردآوری تفاوت فاحش دارد، گردآوری افتخار نیست؛ 
شما سعی کنید در پژوهش ها و تحقیقات خود به دنبال نوآوری 

باشید، سراغ مسائل حل نشده و جدید بروید

عالم به وضع زمان بودن شرط اصلی پیروزی است �

ما منکر فضای مجازی نیستیم، حرف ما اصالح و ساماندهی این 
فضا اســت، در این فضا شــبهه افکنی ها و فعالیت های تخریبی 
بسیاری وجود دارد؛ اما متاســفانه عزم راسخی برای اصالح این 
فضا در بین مسؤوالن ایجاد نشده است. می توان با تدبیر مناسب 
جلوی آســیب ها را گرفت و یا مشکالت را کاهش داد و از برنامه 

های مؤثر و مثبت آن بهره گرفت.

احیای موقوفات حوزوی ضامن حفظ استقالل حوزه های  �

علمیه است

احیای موقوفات حوزه های علمیه می تواند زمینه استقالل کامل 
حــوزه ها را فراهم کند و هرچه شــما در این جهت تالش کنید 

ماجور خواهید بود

واکنش به سخنان نامناسب علیه شورای عالی حوزه �

جوان گرایی منطق اســالم است اما باید معنای آن درست معلوم 
شود، باید مجالی برای تجربه اندوزی جوانان عزیز فراهم شود تا 

آنها برای مدیریت کالن تر آماده شوند

لزوم نظارت دقیق بر برنامه ها، کتب و اســاتید و بهره  �

گیری از ظرفیت حوزه های علمیه به بهترین شکل

حــوزه فعالیت آموزش و پرورش از تمام حوزه ها حســاس تر و 
مهم تر است؛ فرزندان این آب و خاک امانت های الهی در دست 

شما هستند و باید حق این مهم را ادا کنید.

قوه قضاییه به تحول اساسی نیاز دارد �

مردم دغدغه ها و نارضایتی هایی از دستگاه قضایی دارند؛ تاکید 
ما این اســت که باید با برنامه ریزی مناسب مشکالت حل شود و 

رضایت مردم جلب شود
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پیام ها و بیانات

بحمداهلل 40 ســال اول انقالب را با موفقیت 
پشت سر گذاشتیم، دشــمنان ما مخصوصا 
آمریکا 40 سال درباره ما دروغ گفتند و تهمت 
زدند و تهدید و تحریم کردند تا به عقیدۀ باطل 
خود نظام اســالمی را متزلزل سازند، گروهی 
که دســت نشاندۀ خودشان هستند بر کشور 
ما حاکــم کنند ولی حاال خودشــان هم به 

اشتباهات و اوهام باطل خود پی بردند.

اکنون نوبت ماســت که برای 40 سال آینده 
برنامه ریزی جامع و قوی و کاربردی داشــته 
باشــیم. تا بتوانیم از میان انبوه مشکالت به 
سالمت عبور کرده و موقعیت خود را در دنیا و 

منطقه تقویت کنیم.

بحمداهلل اخیراً رهبر معظم انقالب اســالمی 
بیانیه ای جامع و حســاب شده و پرمعنی و 
راهگشا تحت عنوان گام دوم انقالب که ناظر 
بر 40 سال آینده است، صادر کردند و پیداست 

روی آن فکر و دقت زیادی شده است.

این بیانیه تاکنون مورد اســتقبال گروه های 
زیادی واقع شــده ولی می دانیم استقبال و 
تقدیر و تشکر به تنهایی کافی نیست، اکنون 
وقت آن است که کارگروه هایی برای هر یک 
از محورهای هفتگانۀ آن بیانیه تعیین شود و 
برای پیاده کــردن اهداف این محورها برنامه 

نویسی کنند.

به عنوان مثال یکی از محورهای هفتگانۀ بیانیۀ 

مزبور، مسألۀ منابع انسانی و معادن زیرزمینی 
و روی زمینی کشور و فرصت های موجود آن 

است .

باید از گروهی که تخصص در این مسأله دارند 
دعوت شود تا این منابع را براساس آمار و نقشه 
و تصویر احصاء کرده و طرز صحیح اســتفاده 
از آن را تبیین کنند و راه اصالح اشــتباهات 

موجود را نشان دهند.

همچنین در مسائل اقتصادی که یکی دیگر از 
محورهای این بیانیۀ ارزشمند است از گروهی 
از اقتصاددان ها دعوت شود که دربارۀ برنامه 
های راهبردی آن دقیقاً بیندیشــند، کاستی 
ها و ریشــه ها و راه حل هــای اقتصاد بیمار 
موجود را ارائه دهند و شرح جامع و مستدل و 

مستندی برای آن بنویسند.

و نیز دربارۀ محور مربوط به گذشــتۀ انقالب 
چالش های گذشته و تجربیاتی که از آن می 
تــوان آموخت به وســیلۀ گروهی تحلیل گر 

تاریخ انقالب روشن شود.

درمورد محور مربوط به مســائل فرهنگی و 
اخالقــی از گروهی از فضال و اندیشــمندان 
دعوت به عمل آید تا دربارۀ طرق اصالح وضع 
فعلی و راه حل ها بیندیشــند و شرح الزم را 
برای آن بنگارند و همچنین سایر محورهای 

هفتگانه این بیانیۀ مهم.

بدون شک باید از کسانی برای هر یک از این 

محورها دعوت شود که عشق به انقالب و امید 
به آیندۀ آن و توان کارکردن علمی و تخصصی 
را دارا هســتند و البته جــوان ترها بهتر می 

توانند عهده دار این امور گردند.

و چه بهتر که یک گروه قوی و فارغ از مسائل 
جناحی این دعــوت ها را بر عهده بگیرد و با 

جدیت و دقت آن را دنبال کنند.

سرانجام، آن متن پرارزش و این شرح، کتاب 
جامعی بوجود می آورد که می تواند راهگشا 
در 40 ســال آینده و منبعی برای آگاهی از 

نقشه های راه برای مسئوالن کشور گردد.

و چه بهتر که مســائل مربوط به رسانه ها و 
فضاهای مجازی و فرصت ها و تهدیدهایی که 
در آنهاست و راه نجات از تهدیدها و استفادۀ 

بهینه از فرصت ها در آن اضافه شود.

اینجانب به سهم خود از رهبر معظم انقالب 
به خاطر این بیانیه پرارزش و بســیار آموزنده 
تشکر می کنم و امیدوارم پیشنهادی که عرض 
کردم بتواند کمک به تأمین اهداف آن بنماید.

و در پایان باید از خداوند متعال کمک بخواهیم 
و با تمام وجود از ساحتش توفیق بطلبیم، زیرا 
بدون امدادهای او و عنایــات اولیاءاهلل و امام 
عصر )ارواحنا فــداه( نیل به این مقاصد مهم 
و پیروزی بر دشــمنان سرسخت امکان پذیر 

نیست.

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 در پی جنایت اخیر تکفیری ها در سیستان و بلوچستان

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 به مناسبت رحلت حضرت آیت الله مؤمن )رضوان الله علیه(

ه العالی( در
ّ
ظل

ّ
بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مد

 تأیید بیانیۀ رهبر معظم انقالب به نام گام دوم

فقدان اســفناک عالم مجاهد و مبارز آیت اهلل مؤمن قمی )قدس 
سره( موجب نهایت تأثر گردید.

از صفات برجســتۀ او قاطعیت در اجرای احکام اسالم و مبارزه با 
عوامل ضّد انقالب بود.

اینجانب ایــن ضایعۀ مولمه را به حوزۀ علمیۀ قم و عالقمندان و 
بیت شریف ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم. خداوند روح 
او را با ارواح ائمۀ طاهرین )علیهم الســالم( محشور فرماید و به 
بازماندگان مخصوصاً بیت شریفش صبر و اجر فراوان عطا نماید.

جنایت وحشیانه گروهی از ددمنشان تکفیری که موجب شهادت 
جمعی از عزیزان ما شــد و جمع دیگری را مجروح ساخت، مایه 
تأسف شــدید گردید. به یقین آن ها به رحمت الهی رسیدند و 
در جوار پروردگار زنده اند و جانیان تبهکار به کیفر جنایت خود 

در دنیا و آخرت خواهند رسید.

اینجانب شــهادت این عزیزان را به مردم کشورمان مخصوصا به 
ســپاهیان عزیز و خاصه به خانواده های محترم آن ها صمیمانه 

تسلیت می گویم.

علو درجات این عزیزان و بهبــود کامل مجروحان و صبر و اجر 
بازماندگان را از خداوند بزرگ مسألت دارم.
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گزارش عملکرد گروه برنامه نویسی وب �

طراحی و تولید سایت بلیغ نیوز )خبرگزاری دفتر معظم له(

این سایت با هدف سهولت دسترسی عالقمندان به موضع گیری 
های فرهنگی، سیاســی و اجتماعی حضــرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی )مدظله العالی( و بیانات و توصیه های ایشــان 
در مســائل روز جهان اسالم ایجاد شده و بر اساس متدهای روز 
ســعی در ارائه تمامی اخبار و اطالعات مرتبط با دفتر معظم له 

نموده است.

طراحی و تولید سایت مکارم مدیا )تخصصی چند رسانه ای(

با توجه به گســترش تولید چندرســانه ای ها و علی الخصوص 
موشــن گرافی احکام و موضوعات مناسبتی در راستای حرکت 
مؤثر و همگون ذائقه مخاطبان فضای مجازی، به منظور رفع خالء 
محسوس در این حوزه، اقدام به تولید سایت تخصصی برای ارائه 
این نوع محتوا شــد که تمامی محتــوای صوتی، تصویری، فیلم 
های معظم له و کلیپ، موشن، انیمیشن های تولیدی از اندیشه 
های ناب و اثر گذار حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، در 

این سایت نمایش داده می شوند.

گزارش اجمالی از فعالیتهای 

مرکز فن آوری و پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

در آییــن رونمایی از تولیــدات مرکز فن آوری و پایگاه اطالع رســانی 
دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی که در مدرسه امام امیرالمؤمنین 
علیه الســالم برگزار شد ، پیش از ســخنان معظم له گزارش اجمالی از 

فعالیتهای مرکز و پایگاه ارائه گردید که به شــرح ذیل می باشد:

طراحی و تولید سایت مکارم اآلثار )کتابخانه تخصصی(

ارائه آثار مکتوب حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، در 
قالب ســایت تخصصی کتابخانه و با امکانات آموزشی و پژوهشی 
و با در نظر گرفتن استانداردهای الزم در راستای افزایش جذب 
مخاطب و ســهولت استفاده از کتابخانه و مطالعه متون، ضرورت 
ایجاد ســایت کتابخانه مکارم اآلثار را نمایان ســاخت که بدین 
منظور عالوه بر وب ســایت اقــدام به تولید نرم افــزار موبایلی 

همسان آن هم شده است.

طراحی و تولید سایت آئین رحمت )تخصصی معارف اسالمی(

یکی از فعال ترین معاونت های پایگاه اطالع رســانی معظم له، 
معاونت پاســخگویی به شبهات و ترویج معارف است که با تولید 
بیش از دوازده هزار عنوان مقاله تخصصی اقدام به پاســخگویی 
به شــبهات رایج در فضای مجازی نموده اســت. به منظور ارائه 
مناســب این محتوا و ارائه ابزارهای مناسب تحقیق و جستجو به 
مخاطبان با رویکرد حداکثری ایندکس در موتورهای جســتجو، 

سایت آئین رحمت طراحی و تولید شده است.

طراحی و تولید ســایت جامع المسائل ) تخصصی احکام و 
مسائل شرعی(

پاســخگویی به سواالت شــرعی به عنوان یکی از وظائف اصلی 
پایــگاه اطالع رســانی دفتر حضــرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی، منتج به تولید بیش از چهارده هزار اســتفتاء پاالیش 
شــده توســط معاونت فقهی این پایگاه گردیده کــه می تواند 
پاســخگوی بسیاری از مسائل و احکام مستحدثه مقلدین معظم 
له باشد، لذا با تولید سایتی تخصصی در این باره و ارائه ابزارهای 
مناســب در بهره مندی از این استفتائات و احکام به خصوص به 
صورت دسته بندی شده و موضوعی، گامی مؤثر در ترویج احکام 

شرعی برداشته شده است.

طراحی و تولید سایت شبکه والیت

در راســتای افزایش تعامل و همکاری های پایگاه اطالع رسانی 
دفتر معظم له و شــبکه جهانی والیت که تحت اشــراف ایشان 
فعالیــت می نماید، طی طرح دریافتی از آنها اقدام به تولید وب 
ســایت چند زبانه شبکه والیت به منظور گسترش مخاطبان این 
شــبکه در فضای وب و شــبکه های اجتماعی، نمودیم و تمامی 
دیتای ســایت قبلی نیز به ساختار ســایت جدید کانورت شده 

است.

طراحی و ایجاد ســایت کنگره نقش شیعه در گسترش 
علوم اسالمی

همزمان با برگزاری کنگره نقش شــیعه در پیدایش و گسترش 
علوم اســالمی تحت اشــراف حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی و با توجه به تأکید ایشــان مبنی بر بازتاب و رساندن 
پیــام آن به جهان، مرکز فناوری اطالعات را ملزم به برپایی وب 

ســایت اطالع رسانی و ارائه گزارش رخدادها و فعالیت های این 
کنگره عظیم نمود. بدین منظور و در راستای افزایش بازتاب این 
مهم، همزمان با سایت اصلی کنگره، این سایت نیز فعالیت خود 

را به طور گسترده آغاز کرده است.

طراحی و ایجاد سایت مرکز فناوری اطالعات

یکی از عوامل پیشرفت و ارتقای کمی و کیفی پروژه های فناوری 
اطالعات، قبول پروژه های متنوع اســت تا بتوان در چالشــهای 
ضمن پروژه به فناوری های نوین و تکنولوژی روز دنیا، دســت 
یافت. لذا بدین منظور و در راســتای پاسخ گویی به نیاز برپایی 
وب ســایت معرفی مرکز فناوری اطالعات، به منظور ارائه نمونه 
کارها و تبیین تخصص نیروهای مرکز، این وب سایت با حداقل 

هزینه طراحی و برپا شده است.

گزارش عملکرد برنامه نویسی نرم افزار �

تولید نرم افزار پژوهشیار )اندروید( 

ویژگی های کاربری

ثبت و نگهــداری فیش های تحقیقاتی بــا درختواره موضوعی 
قابل تعریف

الصــاق ضمیمه به فیــش ها به منظور افزایش قابلیت مســتند 
سازی

ایجاد موضوعات پژوهشــی و انتســاب فیش های تحقیقاتی به 
موضوعات پژوهشی

تهیه بکاپ موضوعی با قابلیت اشــتراک گذاری آن با دیگران

نگهداری سوابق پژوهشــی در حساب کاربری با قابلیت همسان 
سازی آن در سایت مربوطه

انتشار وضعیت 

این نرم افزار در اسفند ماه منتشر می شود.

تولید نرم افزار همقدم )اندروید(

ویژگی های کاربری

ارائه ابزارهای اسالمی مورد نیاز زائر اربعین حسینی از قبیل: قبله نما، 
اوقات شرعی و ...

ارائه محتوای چند رسانه ای تولیدی از جمله احکام نموداری و کلیپ 
های تولیدی

ارائه ادعیه و زیارات عتبات عالیات به تفکیک اماکن زیارتی

ارائه کتب مرتبط با موضوع محرم و قیام اباعبداهلل )ع( از آثار معظم له

ارائه محتوای پاسخگویی به شبهات مرتبط با رویدادهای محرم و صفر

ارائه محتوای آموزشی محاواره عربی در سفر

ارائه ابزار کوله پشتی برای کنترل چک لیست لوازم و ضروریات سفر 
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اربعین

وضعیت انتشار

این نرم افزار در مهر ماه منتشر شده است.

تولید نرم افزار االمثل )اندروید(

ویژگی های کاربری

ارائه کتب در ساختار چاپی کتاب و منطبق با صفحات کتاب چاپی

ارائه فهرست کتاب به منظور دسترسی سریع به صفحات مد نظر

امکان مطالعه کتاب به صورت پیوسته و با قابلیت تورق

امکان جســتجو در صفحات مطالعه و کپی قسمت های مد نظر از 
متن کتاب

امکان اشتراک گذاری نرم افزار و کتب

امکام اشتراک گذاری متن دلخواه

امکان جستجوی پیشرفته در همه جلد های کتاب

وضعیت انتشار

این نرم افزار در خرداد ماه منتشر شده است.

تولید نرم افزار پیام قرآن )اندروید(

ویژگی های کاربری

ارائه کتب در ساختار چاپی کتاب و منطبق با صفحات کتاب چاپی

ارائه فهرست کتاب به منظور دسترسی سریع به صفحات مد نظر

امکان مطالعه کتاب به صورت پیوسته و با قابلیت تورق

امکان جســتجو در صفحات مطالعه و کپی قسمت های مد نظر از 
متن کتاب

امکان اشتراک گذاری نرم افزار و کتب

امکام اشتراک گذاری متن دلخواه

امکان جستجوی پیشرفته در همه جلد های کتاب

وضعیت انتشار

این نرم افزار در خرداد ماه منتشر شده است.

مطالعه، نیازسنجی، طراحی، تولید دیاگرام های نرم افزار ُمحِرم

با توجه به لزوم نیازســنجی و تحلیل نرم افزارها و استخراج دیاگرام 
های ارتباطی به منظور تحلیل صحیح ux و ui نرم افزار ها و بهبود 
رونــد تولید آن، بخش تحلیل ux و ui به مجموعه اضافه شــد که 
نخستین پروژه مدون و گسترده بر اساس فرآیند های استاندارد پروژه 

های نرم افزاری در نرم افزار محرم پیاده سازی شد.

گزارش عملکرد چند رســانه ای �

طراحی و تولید تصویر سازی مناسبتی در 38 عنوان

طراحی و تولید لوگو های مربوط به نرم افزارها و سایت های تخصصی

طراحی جلد کتب انتشارات امام امیر المؤمنین علی علیه السالم از 
جمله:

طراحی جلد دوم کتاب عرفان اسالمی

طراحی 11 جلد کتاب منتخب االثار من بحار االنوار

طراحی دوره کتاب پیام امام امیر المؤمنین علیه السالم

طراحی کاور انتشارات امام امیر المؤمنین علیه السالم

طراحی جلد نشریه ماهنــامه بلیغ

تولید موشن گرافی کامل احکام روزه در 30 قسمت

تصویر سازی کمیک موشن از تبعید تا پیروزی

تصویر سازی انیمیشن نیکو و نیکان قسمت های نهایی شده:

طراحی و تولید 3 جلد کتاب داستان

طراحی و تولید 2 قسمت از انیمیشن منطبق با داستان کتاب 

گزارش عملکرد پایگاه اطالع رسانی دفتر �

گزارش عملکرد معاونت پاســخگوئی )آنالین، پیام کوتاه و 
ایمیل( فارسی

1. آنالین 8 صبح تا 12 شــب )ماه مبارک رمضان شبانه روزی 24 
ساعته(

2. پیام کوتاه لحظه ای تا 24 ساعت
3. ایمیل لحظه ای تا 48 ساعت

سایر زبانها
1. واتس اپ لحظه ای تا 24 ساعت

2. ایمیل 6 تا 72 ساعت
حاصل این تالشها تا کنون پاسخ به بیش از 2 میلیون پرسش در سال

گزارش عملکرد معاونت محتوای فقهی
1. هماهنگی بین بخش های پاســخگوئی و ارائه منابع پاسخگوئی 

بعالوه بررسی سواالت قبل از ورود به جلسه استفتائات
2. تدویــن احکام به صورت نموداری و بارگذاری صوت اســتفتائات 

معظم له
3. بررسی کتب و جزوات فقهی طبق صالحدید معظم له

حاصل این امور تا کنون تولید و انتشار 14,910 عنوان استفتاء که به 
زودی در کتابی با عنوان جامع المسائل در شش هزار صفحه منتشر 

خواهد شد.

گزارش عملکرد معاونت محتوای اعتقادی و اخالقی
این بخش سه نوع کار شاخص را به عهده گرفته است که عبارتند از:
1. پژوهش در آثار حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی و تدوین مجموعه 

ای از مطالب معارفی و پاســخ به سواالت و شبهات مطرح در فضای 
مباحث اخالقی، معرفتی و اعتقادی طبق مبانی معظم له از این آثار.

این پژوهش ها به دو صورت »کتاب محور« و »موضوعی« انجام می 
شود

2. پژوهش در آثار ســایر علمای استخراج پاسخ شبهات اعتقادی و 
معارفی به روش تحقیق کتابی.

3. پژوهش موضوعی شــبهات رصد شــده توسط بخش و ارگانهای 
رصدگر رسانه ای که بولتن های خویش را در اختیار دفتر معظم له 

قرار می دهند.
حاصل این امور تا کنون

تولید و انتشار 14,707 عنوان معارف اسالمی و پاسخ به شبهات
63 عنوان ویژه نامه

250 عنوان مقاله

گزارش عملکرد معاونت اداری و تحریریه خبر
1. تهیه و تنظیم و بارگذاری 2,913 خبر

2. تولید و انتشار بیش از 700 عنوان یادداشت روز
3. ویرایش و بارگذاری 2,783 جلسه درس صوتی، تصویری و متن 

درس به صورت روزانه
4. ویرایــش و بارگذاری 719 عنوان کتاب مشــتمل بر 219 عنوان 
تألیفات معّظم له )73 عنوان ساختار جدید بعالوه 146 عنوان ساختار 

قبلی( و 500 عنوان کتب سایر علما
5. تولید و انتشار 38 عنوان ماهنامه الکترونیکی بلیغ

6. عکس برداری از 519 جلسه از مهر ماه 94 تا کنون
7. دریافت و صدور قبوض وجوهاتی که از طریق سایت و نرم افزارها 

پرداخت میشود که 45000 مورد چاپ و ارسال شده است.
8. تهیه بولتن خبری به صورت روزانه جهت مطالعه معظم له )سالی 

270 تا 280 خبر نامه مشتمل بر 1800 خبر(
9. تولید بیش از 10,000 پند تصویر مناسبتی، احکام و ...

10. بیش از 3500 ساعت پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی 
مخاطبین

گزارش عملکرد معاونت شبکه های اجتماعی
1. تهیه و تولید بیش از 4,399 کلیپ

2. راه اندازی 140 کانال در شبکه های اجتماعی با محتوایی بالغ بر 
یک میلیون پست

3. تولیدات ویژه ناشنوایان شامل آموزش احکام و زیارات و ...

4. برگزاری کمپین های اهداء خون 
#ایثار_ادامه_دارد

#ما_در_پیدایش_و_گسترش_علوم_نقش_داریم
#عهد_اربعینی
#معجزه_کتاب
#طعم_رمضان

5. تاسیس و فعالیت گروه جهادی تیلیغی بلیغ در جهت نشر معارف 
و پاسخ به شبهات و هم افزایی گروه های جهادی در فضای مجازی

گزارش عملکرد معاونت بین الملل
زبانهای فعال انگلیسی ، اســپانیولی ، فرانسوی ، اردو ، آذربایجانی ، 

عربی  و  روسی

پاسخگویی
1. واتس اپ لحظه ای تا 24 ساعت

2. ایمیل 6 تا 72 ساعت
آمار پاسخگویی سال 97

مراجعه از طریق واتس 67730 نفر
تعداد سواالت واتس اپ 71000 نفر

تعداد مرتبطین با واتس اپ 20556 نفر
تعداد ایمیل دریافتی 6472

ترجمه
تعداد اخبار 1985

تعداد کتب ترجمه شده 294
تعداد مقاالت 1560

شبهات و معارف اسالمی 6323
استفتائات 12956

کلیپ 93
قرآن صوتی و متنی به زبان آذری
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ْل َمْخـــَرَجُه َو اَْوِسْع َمْنَهَجُه َو اْسُلْک  ْل َفَرَجـــُه َو َسهِّ منِّي اِلَْیِه َو َعجِّ
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1یادداشت

بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت 
از منظر معظم له 

متأســفانه در ماه های اخیر بحران شدید 
اقتصادی و معیشــتی مــردم به اوج خود 
رســیده اســت، بحرانی که حاصل فقدان 
برنامه ریزی دقیق و نظارت دولت است؛ از 
این رهگذرزندگی معیشتی مردم به شدت 
ســخت و طاقت فرسا شده است؛ چرا که 

نخستین قربانی بحران ها آنها هستند.

مشــکالتی از قبیل مسائل مربوط به بازار 
ارز و سکه و گرانی اجناس و مواد غذایی و 
سقوط ارزش پول ملی، فشار زیادی را به 
مردم به ویژه اقشار کم درآمد وارد کردهو 
مردم را با مشکالت عدیدۀ معیشتی روبرو 
کرده اســت. مشکالتی که دامن گیر آحاد 
مردم شــده و مدام از قشر متوسط کاسته 

و به قشر فقرا افزوده است.

مسلّماً تداوم این چالش خطرناک دستگاه 
های اقتصادی کشور را فلج خواهد کرد و 
بحران شدیدی سراسر کشور را فرا خواهد 
گرفــت؛ همانگونه کــه در فضای کنونی، 
نظام اقتصادی کشــور، با بحران معیشتی 
مواجه شــده اســت؛ بی جهت نیست که 
مردم از مســئوالن به شدت گالیه مندند 
و در انتظار فرو نشســتن بحران اقتصادی 
اند . البته ما نیز از این مشــکالت عدیدۀ 
معیشــتی آنان، گرانی هــا و قیمت های 
جهنده به شدت ناراحتیم. لذا در صددیم 
تا با طرح دغدغــه ها و مطالبات مردم به 
مسئوالن، به نوبۀ خود به بخشی از وظیفه 

خود عمل کرده باشیم.

بحران معیشتی و نقش دولت

بی تردید نقش مدیــران جامعه در ایجاد 
بحران معیشــتی، از همه بیش تر اســت؛ 
در این میان ســوء مدیریت و برنامه ریزی 
ضعیــف، رکود جامعه و فقــر را رقم زده 
اســت. حال آنکه بعضــی از ملل جهان با 
کمترین امکانــات و معادن و ذخائر؛ ولی 

مدیریتی صحیح و نظامی فعال مشکالت 
خود را حل نموده اند. اما در کشور، نظام 
معیشــتی مردم به سبب سوء مدیریت به 

شدت تضعیف شده است.

این بحران در حالی است که جامعه فقیر 
می تواند با مدیریت صحیح روی پای خود 
بایستد ولی سوء تدبیر در یک جامعه منشأ 
پیدایش فقر و بسیاری دیگر از ناهنجاری 
های اجتماعی، اقتصادی و معیشــتی می 
گردد. در کشــوری که با مدیریت ضعیف 
اداره شود، استعدادها شــکوفا نشده و از 
تخصص و کارآیی نخبگان استفاده بهینه 
نمی شــود و منابع ثروت )اراضی، آب ها 
و معــادن( به حال خود رها می شــوند و 
همۀ این امور بــه ناکارآمدی دولت ها بر 

می گردد.

البته عده ای مســائل و مشکالت کشور را 
به گردن خارجی ها می اندازند درحالی که 
باید مشــکل را هرکسی از خودش شروع 
کند و باید صادقانه با مشــکالت برخورد 

کرد.

 صادقانه این اســت که هرکــس به ویژه 
دولت، ســهم خود را در مشکالت بپذیرد، 
بی شک اگر دنبال سرچشمه های مشکالت 
مــی رفتیم این مشــکالت پیش نمی آید. 
چــرا که بســیاری از مشــکالت، داخلی 
اســت و باید با مدیریت درست آن را حل 
کــرد؛ به عنوان نمونه تا بــه امروز هرچه 
مسئوالن دولت، مجلس شورای اسالمی و 
قوه قضائیه دور هم نشستند، خبری نشد 
که این امر حاکی از سوء مدیریت هاست 

که باید برای آن فکری کرد.

منشأ مطالبات ملت از دولت در تحقق 
توازن معیشت

بی شــک اجــرای احکام اســالم به طور 
صحیح و خالی از هرج و مرج و کشمکش، 

بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. 
در ایــن بین تنظیم و ســاماندهی روابط 
اقتصــادی مردم با یکدیگــر که مجموعه 
معامالت و دادوســتدهای مالی اســت و 
همچنیــن رفع اختالفــات و منازعات در 
این ارتباط چیزی نیست که بدون قدرت 

حکومت انجام پذیرد.

لذا تأمین معیشــت مــردم و حفظ اموال 
مــردم و نظــارت بر امــور اقتصــادی و 
معیشتی جامعه و نظارت بر نرخ ها چیزی 
نیست که به وسیله خود مردم و به صورت 
خود جــوش انجام پذیرد بلکه اجرای آنها 
در هر جامعه ای بــدون نظارت حکومت 

میسر نیست.

این مهم به نوبۀ خــود موید اصل مطالبه 
خواهی بــه عنوان یکی از حقوق مردم در 
برابر مسئوالن است؛ چراکه طرح مطالبه، 
کلید حل مشکالت است، و در هر جامعه 
نشــانه جنب و جــوش افــکار و بیداری 

اندیشه هاست.

از جملــه مطالبات مردم از دولت ، برنامه 
ریزی کامل و همه جانبه برای پیشــرفت 
و تعالــی مردم در تمام جنبه های معنوی 
و مادی اســت، چرا که نخســتین گام در 
طریق خیر خواهی امت، چیزی جز برنامه 

ریزی صحیح نیست.

 بــه این ترتیب مســئوالن باید در درجه 
نخســت، برنامه صحیــح و جامعی را که 
تضمین و تأمین کننــده منافع معنوی و 
مادی توده های مردم و سبب رسیدن به 
کمال مطلوب اســت بــا حداقل ضایعات، 
تنظیــم کنند؛ این معنــا در دنیای امروز 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت 
و صاحبان فکــر و اندیشــه معتقدند که 
اشکاالتی که در نظام های اجتماعی پیدا 
می شــود، نخســت به خاطر عدم برنامه 

ریزی صحیح است.

از ســوی دیگــر یکــی از اهــداف نظام 
اقتصادی اسالم برقراری عدالت اجتماعی 
و ارتقای سطح معیشت طبقات ضعیف به 
سطح معیشــت طبقه اکثریت و معمولی 

جامعه است.

البتــه اجــرای عدالت اجتماعــی و اقامه 
قســط و عدل هرگز با توصیه و نصیحت 
و اندرزهــای اخالقــی انجام نمی شــود. 
این دولت اســت که باید به میدان آید، و 
چنگال ظالمان را از گریبان مظلومان جدا 

سازد؛ و حقوق مستضعفان را باز ستاند.

بــه بیان دیگــر، دولت اســالمی باید در 
سیاســتگذاری هــا و برنامه ریــزی ها، 
فعالیت های اقتصادی کشــور را در مسیر 
رشد و توســعه قرار دهد؛ تولیدکنندگان، 
تاجــران و فعاالن عرصــه اقتصادی را به 
سوی ارتقای معیشــت جامعه سوق دهد 
تا طی یک فرآیند حســاب شــده، جهت 
گیــری برنامه هــا به بهره مندی اقشــار 
مختلف مردم از امکانات طبیعی کشــور و 

بسط عدالت اجتماعی ختم شود.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که 
در عیــن حال که به تفــاوت های فکری 
و اســتعدادی و داده های درونی و ذاتی 
افــراد و پیدایش اختالفات مالی و طبقات 
اقتصادی ، توّجه می شود، و یا عامل کار و 
سعی و تالش افراد، در جمع آوری ثروت 
و در نتیجــه به وجود آمــدن تفاوت های 
ســرمایه ای، تأثیر جــّدی دارد، لیکن در 
عیــن حال و با توّجه بــه هر دو حقیقت، 
مســأله برخــورداری تمام افــراد جامعه 
از یک زندگی معقول و مناســب شــؤون، 

مطالبه ای انکار ناپذیر است.

بر این اســاس ایجــاد توازن در ســطح 
معیشت اینگونه است که مال به اندازه ای 
در دســترس افراد جامعه باشد که امکان 
معیشت در ســطح عمومی را برای آحاد 
جامعه فراهم سازد؛ چنین هدفی در نظام 
اقتصادی اســالم هدفی آنــی و لحظه ای 
نیست بلکه هدفی است اساسی که دولت 
اسالمی از طرق مختلف قانونی باید برای 

نیل به آن اقدام کند.

دولت از ریخت و پاش پرهیز کند

بی شک مصرف بی رویّه و اسراف و تبذیر 
و ریخــت و پاش گروهی مرّفــه و ناآگاه، 
به سیســتم اقتصادی جامعه آســیب می 
رســاند. مصرف نامتعادل، هم ثروت های 
جامعه را هدر می دهــد و بنیه اقتصادی 
کشــور را ضعیف می ســازد و هم سبب 
فشــار روانی، اقتصادی و میعشتی بر توده 
مردم، به ویژه قشرهای محروم، می شود.

از مصادیــق این مصــرف نامتعادل که به 
نظام اقتصادی جامعه آســیب می رساند، 
می تــوان به ریخت و پــاش ها و بودجه 
های سرسام آور نهادهای دولتی و حقوق 

های نجومی اشاره کرد.

اصوالً جامعــه ای که برخی از دولتمردان 
آن، مرفه ترین زندگی را داشته باشند، در 
ناز و نعمت غوطه ور، و در اسراف و تبذیر 
غرق باشــند، ، در حالی که گروه دیگری 
که اکثریت را تشکیل می دهند از ابتدایی 
ترین و ســاده ترین وسیله زندگی انسانی 
محروم باشــند چنین جامعه ای نه جامعه 
ای است که اسالم آن را بپسندد و نه رنگ 

جامعه انسانی دارد.

به راســتی چرا اینهمه مواهــب الهی بی 
دلیــل در اختیــار یک عده معــدود قرار 
گیــرد و اکثریت در میان انواع محرومیت 
ها، درد و رنج ها، گرســنگی و بیماري ها 

دست و پا بزنند.

چنیــن جامعه ای قطعاً مملــو از کینه و 
دشمنی و حسادت و کبر و غرور و ظلم و 
ســتم و خودکامگی و استکبار، و هر گونه 

عوامل تباهی است.

در ایــن گونه جوامع؛ جلســات اشــراف، 
همیشــه از مجالس تهیدستان جدا بوده 
اســت، محله های آنها جدا، و اجتماع آنها 
جدا و آداب و رسومشــان کامال متفاوت، 
و حتی قبرســتان هایشان هم از هم جدا 

بوده است!.

این جدایی که بر خالف روح بشــریت، و 
روح تمام قوانین آسمانی است، برای هیچ 

مرد الهی قابل تحمل نبوده و نیست.

حال برای برون رفت از این چالش، »حرمت 
اسراف و تبذیر« و منع تمام ریخت و پاش 
ها و مصرف های غیر معقول در دســتگاه 
های دولتی از جملــه الزامات مهم دولت 
برای ارتقاء ســطح معیشت مردم و حفظ 
شــؤون اجتماعی آنان اســت؛ مطالبه ای 
راهبــردی که در عمل با امــا و اگر های 

متعدد دولت مواجه شده است.

حال آنکه اگر تقوای الهی باشــد مســائل 
امروز کشور به وجود نمی آمد؛ در مملکتی 
که مــردم توانایی پرداخــت اجاره ندارند 
و آواره می شــوند برخی دیگر حقوق های 
باالی صــد میلیون می گیرنــد و موضوع 
حقوق های سرســام آور مطرح است؛ دیگر 
می توان خود را شــیعه علی علیه السالم 
نامید؟ این اختــالس هایی که می بینیم 
و بحث های هزار میلیاردی اســت، حقوق 
های نجومــی و باالتــر از آن واقعا جای 

سوال است.

تأســف آور تر این است که بعضی از افراد 
نــادان یا مغــرض و مخالف اســالم بعضاً 
می کوشــند تا به ریخت و پاش ها صیغه 

اسالمی بدهند.

حــال آنکه مســئوالن باید بــه زندگانی 
ســاده، همچون زندگانی ضعفای اجتماع 
روی آورند تا مایه آرامش و تسکین برای 
قشــرهای محروم گردد و در فشــار غم و 
اندوه به ســر نبرند و ســر بــه طغیان بر 
نیاورند.و این افراد عادی جامعه هســتند 
که در بهــره گیری از مواهــب حیات به 
صــورت معتدل و دور از اســراف و تبذیر 

آزادند.

بنابراین دولت باید بــرای پیش گیری از 
پدیده شــوم ولنگاری در مصرف، دستگاه 
ها و شــرکت های وابسته به خود و بخش 
های خصوصی و مردمی را وادار کند تا از 
مصــرف بی رویّه امــوال و روی آوردن به 

تجمل پرستی و اشرافی گری بپرهیزند.

گرانی کمر مردم را شکسته است

گرانی وحشــتناک در جامعه، مهم ترین 
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مشــکل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ 
که به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته 
است، درحالی که نقش دولت در مشکالت 
گرانی غیــر قابل انــکار اســت. چرا که 
شــاهدیم دولت در باال و پایین رفتن بازار 

ارز نقش دارد.

لــذا مســئوالن بدانند ایــن روزها در هر 
جلســه ای می نشینیم، ســخن از گرانی 
است، کاش گرانی 20 درصد و 50 درصد 
بــود؛ امــروز گرانــی 100 درصد و 200 
درصد داریم و حقــوق بگیران، کارمندان 

و کارگران ما بیچاره شده اند.

آری بحث روز مردم گرانی است؛ موضوع 
گرانی ها مــردم را آزار می دهد، برخی از 
مــردم در تامین مایحتاج اولیه خود دچار 
مشکل هستند. وضع عجیبی شده، قیمت 
ها روز به روز شــده و غوغا می کند، حال 
آنــان که حقوق ثابتی دارنــد، کارگران و 
اقشــار آســیب پذیر، واقعاً گرفتار مشکل 

هستند.

از این رو مســئوالن این مســاله را جدی 
بگیرنــد و به صورت شــبانه روزی به فکر 
راه حل باشــند. بــه ویژه آنکــه باید در 
بودجه ســال آینده برای مشکل گرانی ها 

و معیشت مردم فکری شود.

شکی نیست که اگر شرایط فعلی کشور را 
درک نکنیــم و وحدت به هم بخورد همه 
لطمــه می بینند، لذا همه باید مشــکالت 

کشور را مد نظر داشته باشند.

در ایــن بین دولــت باید در ایــن گرانی 
روزافــزون کاری انجام دهد و ســر مردم 
را به مســائل فرعی و حاشیه ای از قبیل 
حضور بانوان در ورزشگاه ها و... گرم نکرده 

و به واقعیت ها فکر کند.

متأســفانه غرب گرایان در دولت، بر این 
باورند که برای رشد و توسعه جامعه، نیاز 
است عده ای قربانی شوند و گروهی خواه 
ناخواه زیر چرخ شــتابان رشد قرار گیرند 
و گرنه نمی توان به توسعه اندیشید، زیرا 
اجرای برنامه ها بر اساس عدالت و مراعات 
همــه جوانــب کار و راضی نگه داشــتن 
تمامی اقشــار جامعه، حرکت توســعه را 

کند می کند!؛ مثاًل در شــتاب سازندگی، 
تورم امری اجتناب ناپذیر است! حال آنکه 
همین مســئله بر قشر آسیب پذیر جامعه 

فشار می آورد.

اینگونــه اســت کــه در عمل شــاهدیم 
ناهمخوانــی در عرضه و تقاضا به شــدت 
قیمت ها را دچار نوســان کرده ، واردات، 
صــادرات و زمان تعیین شــده هر یک از 
آنها، به طور مستقیم در التهاب بازار نقش 
آفرین شده است. هم چنین سقوط فاجعه 
بار ارزش پول ملی ، به طور محســوس بر 
قیمــت ها و عجــز و ناتوانی قدرت خرید 

مردم به شدت تأثیر گذاشته است.

روشن است که تأثیرگذاری بر این امور یا 
تصمیم گیری های کالن در مورد اینها از 
عهده بازار خارج اســت، بلکه در این امور 
تنهــا دولت می تواند و باید تصمیم بگیرد 
و در ارتبــاط با هر یــک از اینها و میزان 
آنها سیاســت گذاری مناسب داشته باشد 
تا بتواند قیمت ها را کنترل کند و از تورم 

و رکود پیش گیری نماید.

اهمیــت این مســأله وقتــی دو چندان 
می شــود که بدانیم گرچــه قیمت ها را 
فروشــندگان و عرضه و تقاضا معّین می 
کننــد؛ ولــی در صورتی کــه اجناس از 
لوازم ضــروری و مایحتاج مردم باشــد و 
فروشندگان با ایجاد جنگ روانی و احتکار 
و بازار ســیاه و به هدف سودجویی و ستم 
به مردم از فروش عادالنــه کاالها امتناع 
ورزند، دولــت باید به قیمت گذاری اقدام 

کند.

لذا در جنس هــای خاص و مواردی ویژه 
الزم اســت دولت به قیمت گذاری اقدام 
کند تا از اجحاف در حق معیشــت مردم 
جلوگیری شــود و آثار مخــّرب روانی و 

اجتماعی گرانی دامان جامعه را نگیرد.

آری مســئوالن دولتــی بایــد در چنین 
وضعیت حاد معیشــتی، دخالت و قیمت 
گذاری کنند و یــا کاالهای ذخیره کرده 
خــود را وارد بازار کنند تــا از این طریق 

قیمت ها را کاهش دهند.

در حقیقت دولت باید ریشــه یابی کند و 

گرانی را در ریشــه ها بخشــکانند؛ دولت 
باید بازار ســیاه را بشکند و از قرار گرفتن 
کاال در دست گروهی سودطلب جلوگیری 
کند تا عرضه به صــورت طبیعی درآید و 

قیمت ها تنزل یابد.

همۀ این مطالبات از آنجا نشأت می گیرد 
که دولت موظف اســت برای پیش گیری 
از نوسانات شدید قیمت ها، و ایجاد ثبات 
نســبی در بازار و توازن معیشــتی جامعه 

تالش کند.

تیم اقتصادی دولت ضعیف است

بی شــک مدیریت اجرایی کشــور برای 
وصــول به اهــداف خود، در ســازمان و 
او  تشکیالتی که تحت پوشــش مدیریّت 
ســت باید همراهان همفکر و هم عقیده، 
جّدی، صالح، امین و درستکار داشته باشد 
کــه آنها را به تدریج از میــان افراد الیق 

جذب کند.

در این بین نباید از تغییر مدیران ضعیف 
تردید به خود راه داد، گاه شــرایط ایجاب 
می کند که یک مســئول جای خود را به 
مسئول دیگری بســپارد که با آن شرایط 
هماهنگ تر، و بــرای انجام آن مأموریّت 

مناسب تر است.

از ســوی دیگــر هنگامی که در مســایل 
اجتماعی و سیاســی برای گزینش افراد، 
جهت پســت های حّســاس و یا در ادامه 
کار اگــر نقطه ضعف هایی وجود داشــته 
باشــد که در سرنوشت جامعه مؤثر است، 
افشا کردن آنها و مطالبه خواهی مردم به 
خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اســالمی 
واجب می شــود و کسانی که بر این گونه 
عیوب سرپوش می نهند ، در واقع مصالح 
جامعه اسالمی را فدای اشخاص می کنند.

اینچنین اســت که شــاهدیم بسیاری از 
مردم با ما تمــاس می گیرند و می گویند 
چرا مشــکالت مــا از طریــق مراجع، به 
مسئوالن تذکر داده نمی شود؟ ما بارها در 
جلسات خصوصی و عمومی این مشکالت 
را گوشزد کرده ایم، باز هم عرض می کنیم 
که مردم به شــدت از مســئوالن شکایت 

دارند.

مــردم معتقدنــد، تیم اقتصــادی دولت 
ضعیف اســت. حال چه اصراری دارند که 
مشکالت به دســت آن ها حل شود؟ چرا 
این تیم ضعیــف را عوض نمی کنند؟ چرا 
فرا  را  اقتصــادی  باتجربه  صاحب نظــران 

نمی خوانند؟

لزوم باز توزیع ثــروت برای عبور از 
چالش معیشت

با توجه به آنکه بیشــتر امــوال مردم در 
دســت حکومت هاســت، خیانت در آن 
اموال و رســیدن آن به گروهی معدود و 
دریغ داشتن آن از دیگران، باعث مشکالت 

معیشتی جامعه می شود.

چرا که یکی از عوامل مهم نابسامانی های 
اقتصادی و معیشتی بسیاری از مردم، بهره 
مندی طبقه خاص از اموال عمومی است؛ 
این امتیازات بی دلیل سبب می شود که 
گروهی پیوســته ثروتمندتر شوند و گروه 
دیگــری بر خاک مذلّت و فقر بنشــینند.
البتــه تولّی امــور توســط ناکارآمدان و 
نابکاران، ســبب انباشــت ثروت در دست 
جمعــی خواهد شــد و در نتیجه گروهی 

دیگر فقیر و برده آنان می شوند.

لذا اســالم با آمیختن اخالق و اقتصاد، و 
طرح بایدها و نبایدهای اخالقی در حوزه 
اقتصاد، عماًل چشــمه هــای تولید ثروت 
های نامشــروع، که باعث توزیع ناعادالنه 
ثروت می گردد را مسدود نموده، تا ثروت 
به طور عادالنه در بین تمام اقشار جامعه 

توزیع گردد.

بر این اســاس تأمین زندگی متوســط و 
قابل قبــول اجتماعی بــرای نیازمندان و 
جلوگیری از انباشــته شــدن فوق العاده 
ثروت در دســت توانگــران و نظام توزیع 
ثروت و درآمد در کشور و تأمین نیازهای 
اساســی و حیاتی هر فرد به غذا، پوشاک، 
مســکن، آموزش و بهداشــت باید مورد 

توجه دولت قرار گیرد.

منشــأ تحقق این مهم آن است که اسالم 
تأمین نیازهای ضروری را بر مبنای توزیع 
عادالنۀ ثروت بر دولت به عنوان مسئولیت 
و تعهد واجب کرده است؛ چرا که در نگاه 

دیــن، اگــر حکومت حقــوق مالی مردم 
را پرداخــت کند و عادالنــه به توزیع آن 
مبادرت ورزد، آحاد مــردم از آن بی نیاز 

می شوند.

در این زمینه امام صادق علیه السالم می 
فرمایــد: »إّن الناس یســتغنون إذا عدل 
بینهم ؛ آن گاه که میان مردم عدالت )در 
توزیع ثروت ها و درآمدها( حاکم شــود، 

همگان بی نیاز می شوند«.،

بر ایــن اســاس بســیاری از برنامه ها و 
سیاستگذاری های اقتصادی اسالم، مانند 
انفاق هــای واجب، وقف،  خمس، زکات، 
هبــه و غیره که در فرهنگ دین قرار دارد 
و تعالیمی چون ایثار، انصاف، دگردوستی، 
مواسات و ... ساز و کارهای توزیعی ثروت 
هستند که اسالم جهت رسیدن به عدالت 
اقتصادی اجتماعی و کاهش فاصله فقر و 

ثروت، طراحی کرده است.

بنابرایــن دولــت موظف اســت امکانات 
عمومی را که به همه مردم تعلق دارد، به 
گونه ای در اختیــار آحاد مردم قرار دهد 
که فرصت های رشد وترقی برای همگان 

فراهم گردد.

در ایــن زمینــه امیرمؤمنان علــی علیه 
الســالم در بیانــی می فرمایــد: من بیت 
المال را همانند پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله به طور برابر تقســیم می کنم و آن را 
ویژه ثروتمندان نمی سازم: »أعطیت کما 
کان رسول اهللَّ یعطي بالسویّۀ ولم أجعلها 

دولًۀ بین األغنیاء«.،

اینگونه اســت که در زمان حکومت کوتاه 
آن حضرت بــر کوفه، با وجود جنگ ها و 
درگیری های پیاپی، همه طبقات مردم از 

زندگی آبرومندانه برخوردار شدند.

بنابراین ایجاد توازن اقتصادی و معیشتی 
میان افراد جامعه و تقارن نســبی ســطح 
زندگی انســان ها در بستر توزیع عادالنۀ 
ثــروت از جمله اهداف اقتصاد اســالمی 

است. 

البته در بینش دینی، نابرابری هاِی ناشی 
از میزان اســتعداد، مهارت، ابتکار، تالش 

و قابلیت های دیگر شــخصی، پذیرفتنی 
اســت، بلکه برای بقای حیات انســان و 

جامعه ضروری است.

اما اگر دامنه نابرابری ها به اینجا برســد 
که عده ای، در توزیع منابع اولیه، امکانات 
زیستی و مشاغل و فرصت های اجتماعی 
بیش از حّق و توان و استعداد خود مطالبه 
کننــد، در آن صورت جامعــه در معرض 
طغیان ها و آشــوب های شدید اجتماعی 

قرار می گیرد.

لذا ثروت ها، چه ثروت های قبل از تولید 
و چه ثروت های پس از آن، نباید تنها در 
دســت ثروتمندان دور زنــد، بلکه باید به 
صورت عادالنه میان همه توزیع شود و هر 
کس به ســهم خود از آن بهره مند گردد، 
زیــرا تمرکز و تراکم آن در دســت طبقه 
خاص، باعث آسیب های فراوان اجتماعی 
و معیشــتی می شــود و امنیت اقتصادی 

جامعه را متزلزل می سازد.

این مطالبه راهبردی در حالی اســت که 
دولتمــردان هرگز نتوانســته انــد توزیع 
عادالنه ثروت را آنچنان که باید و شــاید 
برای توده های مردم بــه ارمغان آورند و 
برخی سیاســتگذاری هــا و رانت خواری 
ها، ثروت های کالن را در اختیار عده ای 
معدود قرار داده و در دست گروهی خاص 

متمرکز کرده است.

تبعات این تقسیم ناعادالنه و غیر منطقی 
ثــروت و منابــع مالی تا بدان حد اســت 
که وقتی دولت تصمیــم می گیرد اموال 
دولتی را بــه بخش خصوصی واگذار کند، 
بــاز همان گروه خاص هســتند که آن را 

تصاحب می نمایند.

لیکن علیرغم اســتمرار بی اعتنایی دولت 
نســبت به توزیع عادالنه ثــروت؛ افزایش 
ســطح شــعور اجتماعــی در جامعه در 
باالتریــن حد ممکن ؛ بــه مطالبه گری و 
عدالت طلبی و اعتراض آحاد مردم نسبت 
به تهدید نظام معیشتی آنان منتهی شده 

است.

طبیعی اســت که راهکار بــرون رفت از 
این نقیصه از ســوی دولــت، نفی اقتصاد 
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ســرمایه داری و اهتمام به اقتصاد مردمی 
و مشارکت مردم در برنامه های اقتصادی 
اســت؛ لذا دولــت باید زمینه مشــارکت 
مــردم را فراهم کند و بــه توان آنها تکیه 
نماید،بــه یقین همان گونه که توده مردم 
در عرصــه جهــاد بر ضد دشــمن نقش 
اساســی ایفا کردند، در جهاد سازندگی و 
توسعه اقتصادی و معیشتی نیز نقش آنان 

انکارناپذیر خواهد بود.

دولــت تشــریفات را کم کنــد و به داد 
محرومان برسد

این نکته را نباید فراموش کرد که فلسفه 
اصلی دولت حفظ حقوق اقشار آسیب پذیر 
و حمایت از آنها است، چرا که ثروتمندان 
با تکیه بر ثروت خود نه تنها حق خویش 
را مــی گیرند، بلکه افزون بر آن را نیز می 
طلبند، بنا بر این اگر دولت و قانون حامی 
مظلومان و مســتضعفان نباشــد، فلسفه 
وجودی خود را به کلی از دست می دهد 
و گاه بــه بازیچه ای در دســت صاحبان 
قدرت و ثروت، برای توجیه سیاست های 

نادرست خود تبدیل می شود.

لذا دولت باید بخشــی از بیت المال را به 
مســاکین و نیازمنــدان و از کار افتادگان 
اختصاص دهد؛ بــرای تحقق این مهم نه 
تنها تک تــک افراد جامعــه باید خود را 
از باتالق تشــریفات زندگی و زرق و برق 
دنیا برهانند و به ســوی زندگی ســاده و 
پاک گام بردارند، بلکــه، دولت نیز عالوه 
بــر تهّیه کــردن چنین بســتری از نظر 
فرهنگــی و اجتماعی بــرای عموم مردم، 
خود باید در دستگاه های خویش این امر 
مقّدس را شــروع کند. تا شــاید با اصالح 
این معضل اجتماعی و اداری، از یک ســو 
قســمت مهّمی از فساد اداری و گره های 
کور اقتصادی رفع گردد و از ســوی دیگر 

محرومان مورد حمایت قرار گیرند.

با این اوصاف لزوم حل مشکالت اقتصادی 
مردم و برنامه ریزی دقیق مسؤوالن جهت 
تامین مایحتاج اولیه مردم در آستانه سال 
جدیــد با توجه به مشــکالت عظیمی که 
وجود دارد، و مردم به ویژه اقشــار محروم 

و کم درآمد تحت فشــار مضاعف هستند، 
غیر قابل انکار است.

بنابرایــن به دولتمــردان تأکید می کنیم 
تشــریفات را کم کنید و بــه جای آن به 
خانواده های ضعیف رســیدگی کنید، در 
ایام عید بــرای ســفرهای خارجی خرج 
بسیاری می شــود، در شرایطی که کشور 
در مضیقــه مالی اســت و خانــواده های 
ضعیف هم زیاد هســتند، توصیه می شود 
که از این هزینه ها و خرج ها کم و به فقرا 

و خانواده های کم درآمد رسیدگی شود.

البته مســؤوالن باید عماًل نشان دهند که 
تشــریفات را کم کرده و بــه نوبه خود به 
جــای آن به محرومان کمــک می کنند. 
باید دانســت وجدان انســانی و ایمان به 
این  اســالم وظایف ســنگینی در  مبانی 

شرایط برای ما تعیین کرده است.

سخن آخر: )مبادا با توجیه گری  مطالبات 
مردم را نادیده بگیرید(

پدیدۀ شــوم »توجیه گری « بالئی است 
فراگیــر که گــروه عظیمــی از مردم اعم 
از عــوام و خــواص را در برگرفته، و خطر 
بزرگ آن این اســت که راه های اصالح را 
به روی گنهکاران می بندد، و گاه واقعیت 
ها را حتی در نظر خود انســان دگرگون 

جلوه می دهد.

بسیارند کســانی که»ترس و جبن« خود 
را به عنوان» احتیــاط«، و»حرص« را به 
»تامین آینده« و» تهور« را به»قاطعیت« 
و»ضعــف نفــس« را به»حیــا« و»بــی 
عرضگی« را بــه» زهد« و»ارتکاب حرام« 
را به» کاله شــرعی« و» فــرار از زیر بار 
مســئولیت« را به» ثابت نبودن موضوع« 
و» ضعف هــا و کوتاهي هــا« ی خود را 
به» قضا و قــدر« توجیه می کنند، و چه 
دردناک اســت که انســان با دست خود 
راه نجات را بــه روی خود ببندد؟! گرچه 
ایــن مفاهیم هر کدام در جای خود معنی 
صحیحی دارد، ولی اشــکال در این است 
که آن را تحریف کرده، و نتیجه وارونه می 
گیرند، و چه زیان های عظیمی که از این 
رهگذر از ســوی برخی مسئوالن به مردم 

تحمیل شده است؟! 

لذا شایســته اســت دولت از توجیه گری 
پیرامــون عوامــل شکســت و اصــرار بر 
تبرئه خویش، یا افکنــدن گناه به گردن 
»اشــخاص« یا »عوامل« دیگر به شــدت 
پرهیز کرد، چرا که چیزی خطرناک تر از 
آن نیســت که انسان، ضعف ها و نارسائي 
های خــود را نادیده بگیــرد، و به گردن 
دیگران بیندازد، و بار دیگر ضربه بخورد و 

شکست ها تکرار شود.

هم چنین دولت محترم باید در بررســی 
عوامــل ناکامی ، شــجاعت به خرج دهد؛ 
تعصب و رو در وایسی را کنار گذاشته؛ و با 
توکل بر خدا و خلوص نیت و صفای قلب، 
و شــهامت الزم، مســائل را مورد بررسی 
قرار دهد؛ و تمام مســؤولیت های ناشــی 
از کــم کاری خود را پذیرا شــود که تنها 
در این صورت می توان علل واقعی بحران 
معیشت مردم را دریافت، و از آن نردبانی 
برای ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم ســاخت، و پلی برای پیروزی دولت 

و ملت!

حال خطاب بــه دولتمــردان باید گفت: 
مبادا توجیه گری کنید و مسئله مطالبات 
مــردم را نادیــده بگیریــد، واقعیات باید 
پذیرفتــه شــود و مشــکالت را باید حل 
کرد، مســئوالن بدانند مطالبات اقتصادی 
خاموش نشــده و مردم نگران مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی خود هســتند و تا 
این مشکل برطرف نشود، ریشه مشکالت 
حل نمی شــود، باید واقعاً برای مردم کار 
شــود و در برنامه بودجه سال جاری نباید 
تحمیالت تازه ای بر گردن مردم گذاشــته 
شود و نمایندگان مردم و رئیس جمهور و 
هیئت دولت توجه کنند که با بودجه باید 
بار مردم کم شــود نه این که بر بار مردم 

افزوده شود.

البته مردم نیز بایــد مطالبات خود را در 
فضای وحــدت و یکپارچگی مطالبه کنند 
تا مبادا دشمن فرصتی برای سوء استفاده 

به دست بیاورد.
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2یادداشت

مقام و جایگاه »مادر« در اسالم
از منظر معظم له

گرچه در جهان امروز در باره مقام مادر سخن 
بســیار گفته می شــود و حتی روز بیستم 
جمادی الثانی مطابق با والدت اسوه مادران 
عالم، حضرت فاطمه زهرا علیها السالم رابه 
نام »روز مادر« و تکریم از شــخصیت واالی 

این موجود مقدس اختصاص داده اند.

 اما متاســفانه وضع تمدن ماشــینی چنان 
است که رابطه پدران و مادران را از فرزندان 
خیلی زود قطع می کند آن چنان که کمتر 
روابط عاطفی بعد از بزرگ شــدن در میان 

آنها دیده می شود.

منظره دردناک آسایشــگاه های بزرگساالن 
در جوامع بشــری که مرکز پدران و مادران 
ناتوانی است که از کار افتاده اند و از خانواده 
طرد شده اند شاهد بسیار گویایی برای این 

حقیقت تلخ است.

مــردان و زنانی که بعد از یک عمر خدمت، 
و تحویل فرزندان متعدد به جامعه در ایامی 
که نیاز شدیدی به عواطف فرزندان، و کمک 
های آنها دارند، به کلی رانده می شوند، و در 
آنجا در انتظار مرگ روزشــماری می کنند، 
و چشــم به در دوخته اند که آشنایی از در 
درآید، انتظاری که شاید در سال یک یا دو 
بار بیشــتر تکرار نمی شود! به راستی تصور 
چنین حالتی زندگی را برای انسان از همان 
آغازش تلخ می کند و این اســت راه و رسم 
دنیای مادی و تمدن منهای ایمان و مذهب.

ایــن چالش جهانی در حالی اســت که در 
اسالم آیات و روایات شگفت انگیزی در این 
زمینه وجود دارد که اهمیت فوق العاده مقام 
مادر را به مســلمانان توصیه می کند، تا نه 
تنها در ســخن، بلکه در عمل ، در این باره 

بکوشند.

اگرچه عواطف انسانی و مسأله حق شناسی 
به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین 
کافی است، ولی چون اسالم در مسائلی که 

هم عقل در آن اســتقالل کامل دارد و هم 
عاطفه آن را به وضوح درمی یابد ســکوت 
نمی کند، بلکه برای تأکید در چنین موارد 
دســتورهای الزم را صادر می کند، در مورد 
احترام والدین به ویژه قدرشناســی از مقام 
مادر آن قدر تأکید کرده اســت که در کمتر 

مسأله ای چنین دیده می شود.

مادر؛ اساس خانواده و پناهگاه فرزندان

واژه»ام « )مــادر( در لغت به معنی اصل و 
اساس هر چیزی است و اگر»مادر« را »ام« 
می گویند به خاطر این اســت که اساس و 
اصل فرزندان و ریشــه خانــواده و پناهگاه 
فرزندان در حوادث و مشکالت می باشد. و 
فرزندان در مشــکالت به او پناه می برند، و 

نزد او می مانند.

مادر شدن و اجر ویژه آن در کالم رسول 
خداصلی اهلل علیه و آله

در حدیثــی می خوانیم: ام ســلمه خدمت 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله رســید و عرض 
کرد: همــه افتخارات نصیب مردان شــده، 
زنــان بیچاره چه ســهمی از این افتخارات 
دارند: پیامبر صلــی اهلل علیه و آله فرمود:» 
بلی اذا حملت المــرأۀ کانت بمنزلۀ الصائم 
القائم المجاهد بنفســه و ماله فی سبیل اهللَّ 
فاذا وضعت کان لها مــن االجر ما ال یدری 
احد ما هو لعظمۀ، فاذا ارضعت کان لها بکل 
مصۀ کعدل عتق محرر من ولد اســماعیل، 
فــاذا فرغت من رضاعه ضــرب ملک کریم 
علی جنبها و قال اســتانفی العمل فقد غفر 
لک!؛ آری )زنان هم افتخارات فراوانی دارند( 
هنگامی که زن باردار می شود در تمام طول 
مدت حمل به منزله روزه دار و شب زنده دار 
و مجاهد در راه خدا با جان و مال اســت، و 
هنگامی که وضع حمل می کند آن قدر خدا 
به او پاداش می دهد که هیچکس حد آن را 
از عظمت نمیداند، و هنگامی که فرزندش را 

شــیر می دهد در برابر هر مکیدنی از سوی 
کودک خداوند پاداش آزاد کردن برده ای از 
فرزندان اسماعیل را به او می دهد، و هنگامی 
که دوران شیرخوارگی کودک تمام شد یکی 
از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او می 
زند و می گوید: برنامــه اعمال خود را از نو 
آغــاز کن چرا که خداوند همه گناهان تو را 
بخشــیده! )گویی نامه عملت از نو آغاز می 

شود(،،

شکر گزاری از پدر و مادر به مثابۀ شکر 
خداوند

در آیــات قرآن اهمیت زیــادی به احترام و 
اکرام به پدر و مادر، داده شده است؛ خداوند 
در قرآن مجید صریحاً دســتور شکرگزاری 
نسبت به پدر و مادر را صادر کرده و آن را در 
کنار شــکرگزاری از خودش قرار داده است، 
ْینا ااْلنْساُن بِوالَِدیِْه.. اِن  لذا می فرماید: »َوَوصَّ
اْشُکْر لی َولِوالَِدیَْک الََی الَْمصیر؛ ما به انسان 
درباره پدر و مادرش ســفارش کردیم...که 
برای من و برای پدر و مادرت شــکرگزاری 
کن که بازگشــت همه شــما به سوی من 

است«.،

زحمت بی شائبه مادر مهربان

آن گاه زحمات فوق العاده مادر و لزوم حق 
شناسی در برابر مادر مورد تأکید قرار گرفته 
و آمده اســت: »َحَملَْتُه أُمُُّه ُکْرهاً َو َوَضَعْتُه 
ُکْرهــاً َو َحْمُلُه َو فِصالُُه ثاَلثُوَن َشــْهراً؛مادر، 
او را با اکــراه و ناراحتی حمل می کند، و با 
ناراحتی بر زمین می گذارد، و دوران حمل و 

از شیر باز گرفتنش سی ماه است« 

این مساله از نظر علمی ثابت شده، و تجربه 
نیز نشان داده که مادران به هنگام بارداری 
هر روز رنج و ناراحتی تازه ای را متحّمل می 

شوند.

 مــادران در دوران بــارداری گرفتار وهن 

و سستی می شــوند، چرا که شیره جان و 
مغز استخوانشــان را به پرورش جنین خود 
اختصاص می دهند، و بهترین مواد حیاتی 

وجود خود را تقدیم او می دارند.

لذا از نخســتین روزهای انعقاد نطفه، حالت 
مادر دگرگون می شود، و ناراحتي ها پشت 
هم پدید می آیــد، حالتی که به آن »ویار« 
می گویند و یکی از سخت ترین حاالت مادر 
است.که به گفتۀ پزشکان بر اثر کمبودهایی 
اســت که در جســم مادر به خاطر ایثار به 

فرزند رخ می دهد.

 به همین دلیل، مــادران در دوران بارداری 
گرفتار کمبود انواع ویتامینها می شوند که 
اگر جبران نگردد ناراحتي هایی برای آنها به 

وجود می آورد.

در ادامه هر قدر جنین رشــد و نمو بیشتر 
می کند مواد بیشــتری از شیره جان مادر 
می گیــرد، و حتی روی اســتخوانهای او و 
اعصابش اثر می گذارد، گاه خواب و خوراک 
و استراحت و آرامش را از او می گیرد، و در 
آخر دوران حمل راه رفتن و حتی نشســت 
و برخاســت برای او مشــکل می شود اما با 
صبر و حوصله تمام و به عشــق فرزندی که 
به زودی چشم به دنیا می گشاید و بر روی 
مادر لبخند مــی زند تمام این نامالئمات را 

تحمل می کند.

آری دوران وضع حمل، یکی از سخت ترین 
لحظات زندگی مادر است تا آنجا که گاه مادر 

جان خود را بر سر فرزند می نهد.

به هر حال پس از آنکه مادر بار سنگینش را 
بر زمین گذارد، دوران سخت دیگری شروع 
می شــود، حتی نارسایی های جسمی مادر 
در دوران رضاع و شــیر دادن نیز ادامه می 
یابد، چرا که »شیر، شیره جان مادر است«. 

هم چنین دوران مراقبت دائم و شبانه روزی 
از فرزند، دورانی اســت که مادر باید به تمام 
نیازهای کودکی پاســخ گوید؛ کودکی که 
هیچگونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد، 
اگر دردی دارد نمی تواند محل درد را تعیین 
کند، و اگر ناراحتی از گرسنگی و تشنگی و 
گرما و سرما دارد قادر به بیان آن نیست، جز 
اینکه ناله سر دهد و اشک ریزد، و مادر باید 

با کنجکاوی و صبر و حوصله تمام یک یک 
این نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند.

بیماري های مختلفی که در این دوران دامان 
نوزاد را می گیرد و مادر باید با شکیبایی فوق 
العاده به مقابله با آنها برخیزد مشکل دیگری 
اســت. نظافت فرزند در این دوران مشکلی 
است طاقت فرســا، و تامین غذای او که از 
شیره جان مادر گرفته می شود ایثاری است 

بزرگ.

آری »مــادر« در طــول حدأقل ســی ماه 
بزرگترین ایثــار و فــداکاری را هم از نظر 
روحی و عاطفی، و هم از نظر جسمی، و هم 
از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می 

دهد.

 جالــب اینکه خداوند در آغاز آیۀ شــریفه 
قرآن، توصیه در باره هر دو می کند ولی به 
هنگام بیان زحمات و خدمات، روی زحمات 
مادر تکیه می کنــد و تنها از ناراحتي های 
مادر سخن به میان آورده و سخنی از پدر در 
میان نیست که البته نه به خاطر عدم اهمیت 
آن است، چرا که پدر نیز در بسیاری از این 
مشکالت شریک مادر است، ولی چون مادر 
سهم بیشتری دارد بیشتر روی او تکیه شده 
است تا انسان متوجه ایثارگري های مادر و 

حق عظیم او گردد. 

بی شــک این شــکرگزاری ها افزون بر این 
که باعث پرورش روح انسان می شود، آحاد 
جامعه را به اکرام و احترام بیشــتر به مادر 
تشــویق می کند و اگر می بینیم در دنیای 
امروز طی مراسمی از مقام مادر قدردانی می 
کنند برای همان آثار مثبتی اســت که این 
کار در ارتقای قدرشناســی عمومی مردم از 

مقام مادر و پیشرفت جامعه دارد.

حضــرت عیســی علیه الســالم و 
قدرشناسی از مادر

گرچه حضرت مســیح علیه الســالم که به 
فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون پدر تولد 
یافت ولی همین اندازه که در آیه شریفۀ قرآن 
کریــم از زبان او می خوانیم»و برا بوالدتي ؛، 
مرا نیکوکار و قدردان و خیرخواه، نسبت به 
مادرم قرار داده است« که در مقام بر شمردن 
افتخارات خود نیکوکاری نســبت به مادر را 

ذکر می کند و دلیل روشنی بر اهمیت مقام 
مادر و قدرشناسی آن حضرت است. چرا که 
قدرشناسی از حقوق مادر، انسان را به مقام 
قرب الهی می رساند، و مشمول الطاف خاص 

خداوند قرار می دهد .

اولویت در احسان به مادر نسبت به پدر 
در کالم پیامبر صلی اهلل علیه و آله

اســالم برترین احترام را بــرای پدر و مادر 
قائل است، به نحوی که که حتی در صورت 
مشــرک بودن، و دعوت به شرک کردن که 
منفورترین کارها در نظر اســالم اســت باز 
حفظ احترام آنهــا را در عین عدم پذیرش 

دعوت آنها به شرک واجب می شمرد.

در قــرآن نیز ذکــر نیکی به پــدر و مادر، 
بالفاصلــه بعد از مبارزه با شــرک، و قبل از 
دستورهای مهمی همانند تحریم قتل نفس، 
و اجرای اصول عدالت، دلیل بر اهمیت فوق 
العاده حق پدر و مادر در دستورهای اسالمی 

است.

اهمیت نیکی به پدر و مادر وقتی روشن تر 
می شود که توجه کنیم به جای »تحریم آزار 
پدر و مادر« ، موضوع احسان و نیکی کردن» 
َو بِالْوالَِدیِْن إِْحســاناً؛ نســبت به آنها نیکی 
کنید«، ذکر شده است، یعنی نه تنها ایجاد 
ناراحتی برای آنها حرام است بلکه عالوه بر 
آن، احسان و نیکی در مورد آنان نیز الزم و 

ضروری است.

لذا حق پدر و مادر از مســائلی است که در 
قرآن مجید زیاد روی آن تکیه شده و کمتر 
موضوعی است که این قدر مورد تاکید واقع 
شده باشــد، و در پنج مورد از قرآن، بعد از 
توحید قرار گرفته اســت  از این تعبیرهای 
مکرر اســتفاده می شــود که میان این دو 
ارتباط و پیوندی است و در حقیقت چنین 
است چون بزرگترین نعمت، نعمت هستی و 
حیات اســت که در درجه اول از ناحیه خدا 
است، و در مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط 
دارد، زیرا که فرزند، بخشــی از وجود پدر و 
مادر است، بنا بر این ترک حقوق پدر و مادر، 

هم دوش شرک به خدا است.

اما در این میان، رعایت حق مادر از اولویت 
بیش تری برخوردار است به نحوی که رسول 
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اکرم صلی اهلل علیه و آله در کالمی گهربار، 
فرزندان را به اولویت نیکوکاری درباره مادر 
توصیه فرموده اند؛ در حدیثی از امام صادق 
علیه الســالم می خوانیم: مردی نزد پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله آمــد و عرض کرد: »یا 
رسول اهللَّ من ابر؟ قال امک، قال ثم من؟ قال 
امــک! قال ثم من قال امک! قال ثم من قال 
اباک!؛ ای پیامبر به چه کسی نیکویی کنم؟ 
فرمود: به مادرت، عرض کرد بعد از او به چه 
کسی؟ فرمود: به مادرت، بار سوم عرض کرد 
بعد از او به چه کســی؟ فرمــود: به مادرت، 
در چهارمین بار که این سؤال را تکرار کرد، 

فرمود: به پدرت« ،

اولویت حق مادر

آری حق مادر حتی از حق پدر برتر اســت 
و به قدری گســترده و مهم است که رسول 
خــدا صلی اهلل علیه وآله فرمــود: هرگاه در 
نماز مستحب بودی و پدرت تو را فرا خواند، 
نمازت را قطع نکن؛ ولی اگر مادرت تو را فرا 

خواند نمازت را قطع و اجابتش کن.،

فزونی نیکی به مادر

و یا امام باقر علیه الســالم کــه می فرماید: 
حضرت موســی بن عمران علیه السالم سه 
بار به خــدا عرض کرد: پــروردگارا! به من 
توصیه ای کن! خدای ســبحان در هر ســه 
بار فرمود: تو را به خودم ســفارش می کنم؛ 
آن گاه عرض کرد:  پروردگارا! مرا ســفارش 
کن! فرمود: تو را سفارش می کنم به مادرت. 
ســپس عرض کرد: پروردگارا! مرا سفارش 
کن. فرمود: تو را به مادت سفارش می کنم. 
باز گفت: پروردگارا! مرا سفارش کن. فرمود: 

تو را به پدرت سفارش می کنم.،

حق مادر؛ دو برابر حق پدر

از این جهت اســت که اما باقر علیه السالم 
فرمود: حق مادر از نیکی، دو ســوم و برای 

پدر یک سوم است.،

بی شک شــرح درد و رنج های مادر در راه 
پــرورش فرزند هم به خاطر این اســت که 
محســوس تر و ملموس تر اســت، و هم به 
خاطــر این که زحمات مادر در مقایســه با 
پدر از اهمیت بیشــتری برخوردار است، و 

بــه همین دلیل در روایات اســالمی تاکید 
بیشتری در مورد مادر شده است.

چرا بهشت زیر پای مادران است؟

بدون شــک اگر زحمات فراوانی را که مادر 
از هنــگام حمل تــا وضع حمــل و دوران 
شیرخواری و تا زمان بزرگ شدن او تحمل 
مــی کند، رنج ها و تعب هــا و بیداري ها و 
بیماري ها و پرســتاري ها را که او با آغوش 
باز در راه فرزند خود پذیرا می گردد در نظر 
بگیریم، خواهیم دید که هر قدر انســان در 
این راه بکوشــد باز هم در برابر حقوق مادر 

بدهکار است.

در حدیث دیگری که در بســیاری از کتب 
آمده اســت پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله 
فرمود:»الجنۀ تحت اقدام االمهات؛ بهشــت 
زیر پای مادران اســت«، لــذا تنها از طریق 
خضوع و همچون خــاک راه بودن در برابر 

آنها می توان به بهشت برین راه یافت.

جهاد یا ماندن در کنار مادر؟!

با اینکه جهاد یکی از مهم ترین برنامه های 
اسالمی است، اما تا جنبه وجوب عینی پیدا 
نکند، یعنی داوطلب به قدر کافی باشد، در 
خدمت پدر و مادر بودن از آن مهم تر است 
و اگر موجب ناراحتی آنها شــود شرکت در 

جهاد جایز نیست.،

در حدیثی از امام صادق علیه الســالم می 
خوانیم که مردی نزد پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله آمد و عرض کرد: من جوانی بانشاط و 
ورزیده ام و جهاد را دوست دارم، ولی مادری 
دارم که از شرکت من در جهاد غمناک می 
شود. حضرت فرمود: »ارجع فکن مع والدتک 
فوالذي بعثني بالحق النســها بک لیلۀ خیر 
مــن جهاد في ســبیل اهلل ؛ برگرد و با مادر 
خویش باش، قسم به خدایی که مرا به حق 
مبعوث ساخته است، اگر یک شب مادر با تو 
مأنوس باشد بهتر است از یک سال جهاد در 

راه خدا«. ،

و یا در تعبیر دیگری از پیامبر صلی اهلل علیه 
و آلــه می خوانیم:» أ لک والدۀ قال نعم قال 
ل فان الجنــۀ تحت قدمها؛ آیا مادری داری 
عرض کرد آری، فرمود: در خدمت مادر باش 

که بهشت زیر پای مادران است«،

بی شک در مورد سایر واجبات کفایی و نیز 
مستحبات، مســأله چنان است که در مورد 

جهاد گفته شد.

آیا می توان حق مادر را ادا کرد؟

در حدیثی به ایــن مضمون از پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله آمده است؛ که مردی مشغول 
طواف بود و مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش 
گرفته و طواف می داد، پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله را در همان حال مشــاهده کرد عرض 
کرد : هل ادیت حقها ؛آیا حق مادرم را با این 
کار انجام دادم، پیامبر در جواب فرمود: ال و 
ال بزفــرۀ واحدۀ؛ نه حتی جبران یکی از ناله 

های او را به هنگام وضع حمل نکردی!

سخن آخر:) تجلیل از مقام مادر؛ نشانۀ 
مسلمان واقعی(

اصوال دین مجموعه ای است از آداب است؛ 
ادب در برابر خدا، ادب در مقابل پیامبر صلی 
اهلل علیــه و اله و پیشــوایان معصوم علیهم 
السالم، ادب در مقابل استاد و معلم، و پدر و 

مادر، و عالم و دانشمند.

در این بین پدر و مادر به سال هایی از عمر 
می رسند که نگهداری و تحملشان مشکل 
می شود، اینجا است که باید فرزندان، امتحان 
خود را در زمینه حق شناسی و اطاعت فرمان 
خــدا بدهند، و از پدران و مادران به بهترین 

وجه نگاهداری کنند.

لذا هر کس شایســته نام انسان و مسلمان 
واقعی اســت باید در برابر پــدر و مادر حق 
شناس باشــد، و احترام و تکریم و نیکی به 
آنها را در تمام عمر فراموش نکند، هر چند 
با این اعمال هرگز نمی تواند دین خود را به 

آنها ادا کند.

البته مســاله نیکی به پــدر و مادر از اصول 
انســانی است که حتی کسانی که پایبند به 
دین و مذهبی نیستند نیز طبق الهام فطرت 
به آن جذب می شــوند، بنــا بر این آنها که 
پشــت پا به این وظیفه بزرگ می زنند، نه 
تنها مســلمان واقعی نیستند که نام انسان 

برای آنها شایسته نیست.
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1پرونده ویژه
ابعاد پیروزی مقاومت در سوریه

 از منظر معظم له 

بی شک مقاومت قهرمانانه دلیرمردان جبهۀ 
مقاومت در ســوریه و در برابر ائتالف ننگین 
مثلث عبری، عربی و غربی با تمام تلخی هایش 

ثمرات شیرین و ماندگاری داشت.

از یکسو ثابت شد که نه تنها عمر شکست های 
آمریــکا و متحدانش در منطقــه روز به روز 
کوتاه تر می شود بلکه اسرائیل غاصب نیز در 
بدترین وضعیت ممکن قرار گرفت به نحوی 
که با ســیطرۀ کامل مقاومت در اقصی نقاط 
ســوریه و در نزدیک ترین مکان ممکن به 
اســراییل، اگر در آینده رژیم صهیونیستی 
خطای احمقانه ای را مرتکب شود به یقین 
عمر شکست این ائتالف شوم و فروپاسی غدۀ 
سرطانی در کمترین زمان ممکن مهیا خواهد 

شد.

 بی شک پیروزی های اخیر جریان مقاومت 
تجربه بسیار موفقی بود که همه آن را دیدند 
و باید از این مسأله برای آینده اقتدار اسالم از 
آن استفاده کنیم، در حال حاضر باید مراقب 
و هوشیار باشیم و فکر نکنیم که داعش تمام 
شد و دشمن خاموش می شود بلکه شایسته 
اســت با هوشــیاری و قدرت به این مسیر 
ادامه دهیم که برای تبیین مســیر پیش رو 
، الزم اســت ابعاد مختلف این مساله تبیین 
شود چراکه باطن بسیاری از حقایق ناپیدای 

تحوالت سوریه را نشان داد..

سوریه محور مقاومت است

باید دانســت آمریــکا و غربی هــا به دلیل 
شکســت در عراق و افغانســتان، استراتژی 
خــود را تغییر داده و با هدف تضعیف جبهۀ 
مقاومت، مسلمانان را به جان هم انداختند به 
گونه ای که مسلمانان با پول و سرمایه خود 
به جان هم افتاده و اسرائیل غاصب به عنوان 

دشمن اصلی اسالم مصون بماند.

در این بین اقدامــات دولت هایی هم چون 
ترکیه، عربســتان و قطر و شخصیت هایی 
مانند قرضاوی به دلیــل همگرایی در برابر 
نقشه های استکبار و صهیونیسم تعجب آور 

و تأسف آور بود؛ کشورهایی به ظاهر اسالمی 
که با هجمه های ســنگین خود به دولت و 
ملت ســوریه و حتی ارســال اسلحه و اعزم 
تروریست به سوریه ، دنبال تجزیه این کشور 

و تضعیف پایگاه مقاومت در منطقه بودند. 

ایــن حیرت آور بود کــه دولت های ترکیه، 
عربســتان و قطــر بــه نیابــت از آمریکا و 
صهیونیسم با پول خود با سوریه جنگیدند، 
چرا که نقشه غرب از تهاجم به سوریه این بود 
که آنها دنبال از بین بردن ســوریه به عنوان 
خط مقدم مبارزه با اسرائیل غاصب ، از میان 
برداشتن حزب اهلل لبنان، ساقط کردن دولت 
عــراق و در نهایت هجمه به ایران بودند تا از 
این طریق کل خاورمیانه را زیر سلطه داشته 

باشند.

لذا سوریه محور مقاومت است و مساله سوریه 
مســاله مقاومت است، نه مساله بشار اسد و 
حزب حاکم بر این کشور، اینها می خواهند 
محــور مقاومت را از بیــن ببرند، در چنین 
شــرایطی هر انســانی که اندکی اطالعات 
ابتدایی هم داشــته باشد این مساله را درک 

می کند.

بی شــک آمریکا اگر موفق می شــد محور 
مقاومت را بزند سراغ عراق و سپس ایران می 
رفت و همه باید به این مســاله عالم باشند؛ 
متاســفانه اکثر رســانه های جمعی دست 
دشــمنان اســت و آنها از هر طریقی برای 

تحریف این حقیقت تالش می کنند.

البته این خواب شــوم به هیچ عنوان تعبیر 
نشد و علیرغم حمالت ناجوانمردانه و سنگین 
دشمنان برای ســاقط کردن دولت سوریه و 
حاکم شــدن آمریکا بر این کشور و نابودی 
مقاومت، لیکن به هدف خود نرسیدند و در 
نهایت با شکست مفتضحانۀ متحدان آمریکا و 
پیروزی غرورانگیز جبهۀ مقاومت همراه شد. 

پیروزی بر داعش نتیجه اتحاد مسلمانان 
بود

خودکامگــی ها ، افزون طلبــی ها ، برتری 
جویی هــا و انتقام جویی هــا عامل اصلی 
اختــالف و عدم اتّحــاد و همدلی در جهان 
اســالم است که به یکی از مشکالت اساسی 

مسلمانان تبدیل است.

حال آنکه وحدت و اتحاد، رمز پیروزی امت 
اسالمی در مبارزه سر نوشت ساز علیه قدرت 
های استکباری اســت.چرا که در راه حق و 

عدالت و موجب رضای خداست.

در حقیقت مهم ترین عوامل پیروزی در برابر 
دشمنان، انسجام و به هم پیوستگی صفوف 
در میدان نبرد اســت، نــه تنها در نبردهای 
نظامی که در نبرد سیاسی و اقتصادی نیز جز 

از طریق وحدت کاری ساخته نیست.

وحدت کلمه، همان چیزی است که از مهم 
ترین عوامل پیروزی سربازان اسالم در عصر 
م بر  پیامبر اکرم صلّی اهلّل علیه و آله و ســلّ
دشمنان نیرومند و مجّهز بود و همان چیزی 
اســت که آثار آن را در عصر و زمان خود، در 
میان اقوام و ملــت ها می بینیم. گروه های 
اندکی را می بینیم که در ســایه انســجام و 
اتّحاد، بر دشمنان خود که بسیار از آنها فزون 
تر بودند، اّما نفاق و پراکندگی بر آنها حاکم 

بود، پیروز شدند.

اینگونه است که در قرآن کریم نیز بر وحدت 
صفوف مسلمین که مهم ترین عامل پیروزی 
در نبرد با دشمن اســت؛ تأکید شده است؛ 
َ یُِحبُّ الَّذیَن  لذا خداوند می فرماید: » انَّ اهللَّ
َُّهْم بُْنیاٌن َمْرُصوٌص  یُقاتُِلوَن فی َسبیلِِه َصّفاً َکان
؛ خداوند کســانی را دوست می دارد که در 
راه او همچون بنایی آهنین و اســتوار پیکار 

می کنند«

در پیروزی اخیر جریان مقاومت در ســوریه 
شــاهد بودیم که مبارزان اسالم و سربازان و 
مدافعان حرم اهل بیت علیه السالم، یکدست 
و یکپارچه مطیع فرمان والیت فقیه بودند و 
پیروزی چشم گیری به سرعت نصیبشان شد 
و با شــجاعت و فداکاری و همدلی و وحدت 

صفوف دشــمن را در هم شکستند و آتش 
فتنه را خاموش ساختند.

در نتیجه پیروزی بر داعش نتیجه اتحاد در 
ســوریه و عراق را نمایــان کرد؛ یعنی وقتی 
مسلمان ها متحد شدند و شیعه و اهل سنت 
دست به دست هم دادند، توانستند بر دشمن 

خطرناک پیروز شوند.

حال برای اینکه اتحاد مسلمین محکم باشد 
باید تمام مذاهب اسالمی به مقدسات یکدیگر 
احترام بگذارند، نباید اجازه داد که شیعیان 
به مقدسات اهل سنت اهانت کرده و یا این 
که اهل سنت به مقدسات شیعه اهانت کنند؛ 
چرا که در وهلۀ نخست هیچ مذهبی نباید به 
مقدسات مذهب دیگر اهانت کند و از سوی 
دیگر اتحاد و همگرایی زمینه ســاز شــکوه 
اقتدار امت اســالمی در مواجهه با دشمنان 

اسالم خواهد بود.

شکست داعش بدون ایران ممکن نبود

اسالم برای حمایت از مظلوم و نجات وی از 
چنگال ظالم، به مسلمانان دستور می دهد 
که با ظالم بجنگند؛ حّتــی اگر مظلوم غیر 
مسلمان باشد. لذا حمایت از دیگر ملت های 
آزاده و مسلمان یکی از برکات انقالب اسالمی 
ایران است که دستاورد خون هزاران شهید 

مظلوم است.

آیه شــریفه قرآن کریم ســند محکمی بر 
اّدعای فوق اســت:» َوَما لَُکــْم اَلتَُقاتُِلوَن فِی 
ِ َوالُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء  َسِبیِل اهللَّ
ََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه  َِّذیَن یَُقولُوَن َرب َوالِْولَْداِن ال
َُّدنَْک َولِّیاً  ََّنا ِمن ل الِِم أَْهُلَها َواْجَعل ل الَْقْریَِۀ الظَّ
َُّدنَْک نَِصیراً؛ چرا در راه خدا،  ََّنا ِمْن ل َواْجَعل ل
و )برای رهایی( مردان و زنان و کودکانی که 
)به دست ستمگران( تضعیف شده اند، پیکار 
نمی کنید؟! همان افراد )ســتمدیده ای( که 
می گویند: »پروردگارا! ما را از این شهر )مّکه( 
که اهلش ســتمگرند، بیــرون ببر )و رهایی 
ببخش(؛ و از سوی خود، برای ما سرپرستی 
قرار ده؛ و از جانب خود، یار و یاوری برای ما 

مقرر فرما«.

با توّجه به آیه شریفه فوق، اگر دولت و ملّت 
ســرافراز ایران، شعار حمایت از ملل مظلوم 
سوریه، عراق، فلسطین، بحرین، یمن، لبنان 
و افغانســتان و دیگر ملّت های مورد ظلم و 

ستم ستمگران را سر می دهد جای تعّجب 
نیست، چرا که به مضمون آیه شریفه عمل 
می کنند. و باید به ندای هر مظلومی در هر 
کجای جهــان از آمریکا گرفته تا آفریقا و از 
اروپا گرفته تا آسیا و استرالیا لبیک گفت، و 
در حّد وسع و امکانات به یاری آنها شتافت، 
و آنان را از چنگال ستمگران و استثمارگران 
نجــات داد، تا جرأت تکرار ظلم را نداشــته 

باشند.

 تعّجب از بعضی دولت های اســالمی است 
که بر خالف آیه شــریفه مورد بحث نه تنها 
از مســلمانان تحت ظلم و ســتم در سوریه 
حمایــت نمی کننــد، و آنهــا را از چنگال 
جنایتکاران تکفیری نجات نمی دهند، بلکه با 
دشمنان مردم سوریه رابطه برقرار کرده، و با 
حمایت های مالی و تسلیحاتی برای برچیدن 
حکومت مردمی بشــار اسد دست در دست 

آمریکا و اسراییل ظالم می گذارند.

از ســوی دیگر همه دنیا فهمیدند که مهم 
ترین حامی مــردم مظلوم ســوریه که در 
عمل از هیچ گونه کمکی مضایقه ندارد ایران 
اســت در حالی که سران مرتجع عرب برای 
نابودی مردم ســوریه توطئه چینی کردند و 
با صراحت اعتراف کردند تمام کمک را ایران 
به آنها در این نبرد نابرابر کرده است و به این 
ترتیب اتحادیه عرب و گروه های وابسته که 
با پول های ســعودی و قطر تغذیه می شدند، 
کاماًل رســوا گشــتند و به این ترتیب نظام 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان تنها یار 
وفادار مســلمانان مظلوم شناخته شد و این 

افتخار بزرگی است برای ما.

در اینجا تأکید می کنیم که برخی رژیم های 
مزدور عربی یقین داشــته باشند در سوریه 
دیگر جایگاهی ندارند چرا که همه دریافتند 
هدف رژیم هــای مرتجع عرب، نجات مردم 
ســوریه نیســت بلکه خدمت بــه آمریکا و 
اسرائیل اســت و این هدف یقیناً محکوم به 

شکست است.

ملت های مســلمان و دیگر جوامع بشــری 
بدانند این ایران اســالمی بود که ابتدا پرچم 
مبارزه فکری با تکفیر را برداشت ولی رسانه 
های بیگانه باز هم به ناحق می گویند ایران 

حامی تروریست است!

این واقعاً عجیب اســت که مــا با این همه 

اقدامات و سرمایه گذاری برای از بین بردن 
این تفکر، باز هم متهم می شویم.

غربی ها دائم می گویند ایران از تروریست ها 
حمایت می کند، در حالی که اگر امروز ایران 

نبود داعش در دمشق و بغداد بود.! 

البته در ادامه و پــس از مهاجرت معکوس 
تروریســت ها به کشــور های غربی ، دولت 
های اروپایی می توانند روی کمک های ایران 
حساب باز کنند چرا که بدون ایران نه مشکل 
داعش در عراق حل می شــد و نه در سوریه 
و حضور ایران برای حل این چالش در اقصی 

نقاط دنیا الزم و ضروری است. 

تغییر معادالت منطقه ای به زیان تل آویو

نــگاه منصفانه به ویژه پــس از اضمحالل و 
فروپاشــی تروریســت ها در منطقه نشان 
می دهد که انقالب اسالمی نقشه سیاسی و 
معادالت منطقه را به شدت تغییر داده است، 
چرا که دســتاوردهای راهبردی جمهوری 
اسالمی ایران به نمایندگی از جبهۀ مقاومت 
در سوریه، لبنان و عراق، به بیداری عمومی 
مردم در جهان اسالم منتهی شده و اینچنین 
، نقشه منطقه ای به شدت تغییر کرده است.

لذا شــور و غوغایی در جهان بر ضّد اسرائیل 
متجاوز و خونخوار برپا شده و علیرغم سکوت 
مرگبار حامیان اســراییل مخصوصآ آمریکا 
و عده ای از ســران کشــورهای عربی، سیل 
اعتراضات مردمی به سوی اسراییل غاصب و 
آمریکا و رژیم های حامی تروریســم سرازیر 

شده است.

این دســتاورد پیروزی های مردمی مقاومت 
اســت که در عمل ماهیت اسرائیل و نیات 
حامیــان او را مخصوصاً آمریــکا و بعضی از 
سران کشورهای عربی را آشکار ساخت و داغ 

ننگی بر پیشانی آنها نهاد.

پیروزی های جریان مقاومت بسیاری از پرده 
ها را کنار زد و معلوم شــد شورشیان سوریه 
که اســم ارتش آزاد را بر خود گذاشــته اند 
همکار اسرائیل هســتند و دستشان با رژیم 
صهیونیستی در یک کاســه است؛ همگان 
دریافتنده حــکام مرتجع عرب و دولتمردان 
قطر، ترکیه و عربستان دست شان با اسرائیل 

در یک کاسه است.

همچنین ماهیت ننگین ســازمان های بین 
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المللی در قبال تجاوز آشکار آمریکا به سوریه 
نیز در افکار عمومی آشکار گردید؛ به راستی 
مجامع بین المللی برای چه چیزی درســت 
شده اند و فلسفه وجودی شان چیست؟ این 
نشان می دهد قانونی در دنیا حاکم نیست و 

دنیا به دوران قانون جنگل برگشته است.

اتحادیه عرب نیز به جای این که تجاوز رژیم 
صهیونیستی و جریانات تروریستی به سوریه 
را محکوم کند ساده از کنار مسائل می گذرد.

با همۀ این تفاسیر،تحوالت و مسائل منطقه 
نشــان میدهد مســیری که نظام اسالمی 
در دفاع از ســوریه و عراق در پیش گرفته، 
مسیری صحیح، الهی و انسانی است چرا که 
جریان مقاومت از طریق ارتقای شعور عموی 
در جهان، ریشه آنهایی که به بیداری اسالمی 

ضربه می زنند را قطع کرده است.

 لذا امروز رژیم غاصب اســراییل بیش از هر 
زمان دیگری، رســواتر است و افکار عمومی 
مــردم جهان علیه اســرائیل اســت و همه 
مسلمانان و مردم جهان از اسرائیل روز به روز 
منفورتر می شوند و فقط آمریکا و استکبار از 

اسرائیل حمایت می کنند.

از ســوی دیگر حضور جریان مقاومت پشت 
دروازه های اســرائیل، زمزمۀ فروپاشی کامل 
رژیم صهیونیستی را به شدت تقویت کرده 
اســت چرا که جریان مقاومــت می تواند تا 

عمق آن پیشروی کند .

از ســوی دیگــر آمریکا حمایــت بی قید و 
شــرط خــود از جنایات اســرائیل که برای 
مصرف داخلی کشــورش به ســبب سلطه 
صهیونیست ها بر آن صورت گرفت روزبه روز 
در صحنه جهان منفورتر می شوند و این بهای 
سنگینی اســت که باید در برابر حمایت بی 

قید و شرط اسرائیل آمریکایی ها بپردازند.

 از ایــن رو می گوئیــم ذلیل ترین ایام برای 
اسرائیل همین حاال اســت.این بار تل آویو 
بازنده اصلی و نهایی است که باید طعم تلخ 
شکست سنگین را توأم با منفوریت در سراسر 
جهان بچشد. و صد البته اینها همه نتیجه و 

برکت انقالب اسالمی ایران است.

لزوم تشکیل »مجمع علمی شامات« در 
سوریه پسا تروریسم

بی تردید مبارزه نظامی با گروه های تکفیری 

الزم اســت ولی کافی نیســت بلکــه باید 
ریشــه های فکری این گروه توسط علمای 

اسالم خشکانده شود.

اهمیت این مســأله از آن جهت اســت که 
تکفیری ها از انحرافات سه گانه برخوردارند؛ 
اولین بحث اســتبداد رأی است به این معنا 
که تکفیری ها عماًل درک کتاب و ســنت را 
به انحصار خود درآوردند و می گویند مفهوم 
شرک و ایمان و توسل و بدعت همان چیزی 
است که ما اعالم می کنیم و همه مسلمان ها 
باید مطیع ما باشند و هر کسی که تمرد کند 
مستحق قتل خواهد بود. آنها مخالفان نظر 
خود را حتی علمای سلف را کافر می پندارند.

یکی از علــل اصلی فعالیت های جنایتکارانه 
تکفیریان نیز همین استبداد رأی است اگر 
آنها به آیه قرآن کریم در مورد مشــورت با 
علمای بــزرگ عمل می کردند خــود را از 
این راه پرســنگالخ نجات می دادند و به راه 

مستقیم برمی گشتند.

دومیــن دلیل خطای آنهــا در به کارگیری 
روش ایمانی به برخــی آیات قرآن و کفران 
برخی آیات دیگر اســت. ما اعتقاد داریم این 
منشــأ بسیاری از مشــکالت کنونی است و 
جهان اســالم را دچار صدمات زیادی کرده 

است.

آنها تنها بخشی از آیات قرآن کریم که موافق 
نظرات خودشان است را انتخاب کرده و آیات 
دیگر را که مخالف نظر آنهاســت را توجهی 
نمی کنند. به طور مثال آنها استدالل می کنند 
کــه قرآن از زبان پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
می گویــد، من بــرای خود نفــع و ضرری 
نمی بینم مگر آنچه خداونــد می داند و اگر 
از غیب خبری داشــتم برای خود خیر کثیر 
جمع می کردم. این در حالی است که آنها به 
بخش دیگری از آیات قرآن کریم که ناظر به 

همین آیه است توجهی نمی کنند.

توافــق  در  نظرشــان  بــا  هرچــه  آنهــا 
است)خودمفسری(، به آن عمل می کنند و 
مســتند گفته های خود قرار می دهند و این 
مصیبت بزرگی اســت برای اینکه ما باید به 
همه آیات الهی ایمان بیاوریم و به آنها عمل 

کنیم.

هم چنین خطــای تکفیری ها در تفســیر 

شــرک و ایمان از دیگر انحرافات این جریان 
متحجر است؛ آنها برخی آیات را برای تکفیر 
همه مسلمانان مورد استناد قرار می دهند و 
می گویند هر کسی که یا علی و یا رسول اهلل 
می گوید و شفاعت می خواهد مشرک است، 
بنابراین خون و عرض و ناموس او مباح است 
و هیچ تفاوتی بیــن افراد کنونی و جاهلیت 
صدر اســالم قرار نمی دهند، بلکــه افرادی 
که امروز هســتند را بدتر از مشرکان زمان 
جاهلیت می دانند؛ این در حالی اســت که 
مفهوم شــرک و ایمان در آیات قرآنی واضح 

است.

لذا ما با درد بســیار اعــالم می کنیم آنها از 
کتاب و ســنت جز اندکی را درک نکردند به 
دلیل آنکه نزد علمای راســتین اسالم درس 
نیاموختند و قرآن و ســنت نبوی را به نحو 
خطا تفســیر می کنند و آنها هرگز نخواهند 

توانست همه علوم اسالمی را داشته باشند.

از ایــن رو تنها بیــان مشــکالت و دردها 
کافی نیست، بلکه جســت وجوی راه حل ها 
و درمان های مناســب برای ریشه کنی این 
اندیشــه های افراطــی ضروری اســت، زیرا 
اندیشــه ی این تکفیری ها چهره اســالم را 
مشوح ساخته است، در حالی که جهان امروز 
تشــنه پذیرش اسالم است و همه مومنان و 
مسلمانان که شهادتین را می گویند باید در 
کنار هم زندگی کنند و دست در دست هم 
وحدت میان خود را تحقق بخشند و تنها در 
این صورت است که هیچ بیگانه ای نمی تواند 

بر آنها سلطه گری کند.

البته فــداکاری ها و ایثارگری های مدافعان 
حرم در نابودی تروریســم خدمت خوبی به 
جهان اسالم کرد و چهره کریه خشونت باری 
را که این گروه، از اســالم، در برابر جهانیان 
ترســیم کرده اند تا حّد زیادی اصالح کرد 
و نشــان داد مســلمانان واقعی از این کارها 
بیزارند، گرچه برچیدن آثار منفی آن اعمال 
خشونت بار که سالیان دراز انجام شده به این 
آسانی ممکن نیست، به خصوص این که بهانه 
خوبی به دســت ارباب کلیسا و صهیونیست 
ها داده، که آن را چهره واقعی اسالم معّرفی 

کنند و جهانیان را از آن بترسانند.

بر این اســاس علیرغم پیروزهای غرور انگیز 
جریــان مقاومت، از بین بردن و ریشــه کن 

کردن کامل آنان با وسایل و ابزارهای نظامی 
و سیاسی ممکن نیست بلکه باید همه تالش 
کنیــم علمای دینی کنار هم جمع شــود و 
مسائل اعتقادی و اندیشه ای که اینها مطرح 
می کنند و سبب فریب جوانان می شود مورد 

بررسی قرار گیرد.

نکته جالب این که کتابخانه های ما شیعیان 
مملو اســت از کتب اهل سّنت و حّتی کتب 
وّهابیان و هیچ ترسی از وجود این کتاب ها 
بر مذهب خود نداریــم، در حالی که کمتر 
کتابخانه ای در عربستان می یابید که کتب 

شیعه را داشته باشد.

این گونه تعّصب ها در هیچ زمان مقبول نبوده 
تا چه رسد در عصر ما، به همین دلیل حامیان 
این گونه تعّصب ها باید بساط خود را جمع 
کنند و به گذشته تاریخ ملحق شوند! چرا که 
جوانان وّهابی حق دارند از بزرگترهای خود 
در این باره ســؤال کنند که چرا کتب سایر 
مذاهب اسالمی و کتب نقد علمی و منطقی 

وّهابّیت در اختیار آنها نیست؟!

البته این ســخت گیری ها و تعّصب خشک 
در قشر معتدل و روشــن فکر وّهابی کمتر 
دیده می شود و برای گفتمان های منطقی با 
دیگران اعالم آمادگی کرده اند و این طلیعه 

پربرکتی است.

 به راســتی تا چه زمانی بنشــینیم و شاهد 
ریختــن خون مســلمانان در دنیا باشــیم. 
این گروه منحرف آبروی اســالم را به خطر 
انداخته اند، اسالمی که دین رافت و مهربانی 
و رحمت است به واســطه اعمال این گروه 
خطرناک به عنوان آئین خشــونت معرفی 

شده است.

وظیفه ما این اســت که به دنیا بگوییم این 
گروه منحرف هیچ نسبتی با اسالم ندارند و 
اینها کامال از اســالم جدا هستند. وظیفه ما 
خشکاندن ریشه های فکر گروه های افراطی و 

تکفیری است.

باید اذعان نمود بزرگ ترین خطر برای دنیای 
اسالم وهابیت است، این ها مشتی آدم کش 
و وحشی هستند که بدون قید، آبروی اسالم 
را می برند و ویران می کنند و می کشند. لذا 
وهابیت باید به عالم اسالم و بشریت معرفی 
شوند و گفته شــود که اینها جزو مسلمین 

نیســتند البته این کار تنها با نیروی نظامی 
امکان پذیر نیســت و باید آمــوزش را مورد 

توجه قرار داد.

حوزه های علمیه باید در این زمینه شاگردان 
خوبی را پرورش دهنــد، البته فعالیت های 
خوبی در ایــن زمینه انجام شــده که باید 
گسترش یابد. بر اساس فعالیت ما نیز اخیراً 
اهل سنت هم برنامه هایی را شروع کرده اند؛ 
در چچن برخی علمای اهل ســنت و شیوخ 
االزهر جمع شــدند و بیانیه نهایی آن ها این 
بود که وهابیت جزو اهل تســنن نیســت و 
عربستان از این اقدام بسیار عصبانی شد. لذا 
اهل تســنن هم خط خود را از وهابیت جدا 
کرده اند، منابعی جمع آوری شده که نشان 
می دهد؛ مرکز این فتنه وهابیت، عربستان 
است و البته این اطالعات را در اختیار تمام 
دنیا قرار خواهیم داد که این افراد از مسلمین 
نیستند و دنیا نیز دیگر تکرار نکند که اسالم 
دین خشــونت اســت؛ پاپ هم اخیراً این را 
متوجه شده و اعالم کرده است که اسالم دین 

رحمت است و داعش ربطی به اسالم ندارد.

آری ما باید در راستای بسط عقیده و فکر خود 
تالش کنیم و در این راه از ابزارهای مختلف 
بهره بگیریم، به ویژه تشکیل »مجمع علمای 
شــامات« ، که اقدامی خوب در این راستا به 
شمار می آید و باید در سوریه پساتروریسم 
و دیگر کشورهای اسالمی هم چون عراق و 

لبنان مورد توجه قرار دهیم.

ظهور سوریه و افول عربستان

بی شــک با پیروزی جریان مقاومت و کنار 
رفتن پرده ها، ملت ســوریه برای سرنوشت 
خود تصمیم خواهند گرفت، لذا اصالحات در 
ســوریه از طریق آرای عمومی مردم و نه از 
طریق لوله تفنگ و کشت و کشتار به منصۀ 
ظور خواهد رسید و اینچنین سوریه در مسیر 
بازسازی و رشد و پیشرفت مجدد قرار خواهد 

گرفت.

لیکن پیامدهای جنایات تروریسم در سوریه 
روزی دامن حامیان این ترویست ها ، خصوصاً 
قطر و عربســتان و ترکیه را می گیرد.زمزمه 
های فروپاشــی دولت عربستان سعودی به 
ویژه پس از جنون این کشور در کشتار مردم 
یمن، به گوش می رســید؛ ضربات کوبندۀ 
ارتش و کمیته هــای مردمی یمن به دولت 

ســعودی نیز بیش از پیش این رژیم کودک 
کش را در مسیر افول قرار داده است، اگر چه 
این کشــور با حمایت های آمریکا به حیات 

ننگین خود ادامه می دهد.

از ســوی دیگر وجدان هــای بیدار مردم در 
مورد حمایت حکام سعودی، قطر و ترکیه از 
تروریست ها در سوریه قضاوت خواهد کرد و 
این جنایات را محکومیت خواهد کرد؛ امت 
اسالمی خطاب به برخی کشورهای اسالمی 
خواهند پرســید به چه دلیل از 40 کشــور 
خارجی تروریست و تجهیزات وارد کرده اید 
تا مردم بیگناه را در سوریه به قتل برسانید؟ 
به راستی تاریخ در مورد شما که اینگونه به 
مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، مساجد و 
خانه های مردم حمله می کنید چه قضاوتی 
خواهد کرد؟ و همۀ این مســائل نشان می 
دهــد افول رژیم های مرتجع عربی شــدت 

گرفته است.

در  اسد  سخن آخر:) شجاعت بشــار 
تاریخ خواهد ماند(

بی شــک هر انســان آزاده ای به تحوالت 
ســوریه نگاه کند واقعیات را درک می کند، 
ملتی مســلمان از طریق دشمنان خارجی و 
از طریق حمــالت ناجوانمردانه و ترور مورد 
هجمه قرار گرفت؛ توطئه ای از سوی مثلت 
شــوم عبری، عربی و غربی که تصمیم شان 
ساقط کردن حکومت و نابودی مقاومت بود 
لیکن دوستان ســوریه از جمله ایران، حزب 
اهلل لبنان و روســیه به همراه دولت و ارتش 
مردمی آن کشــور با مقاومت مثال زدنی از 
تجزیه و فروپاشی این کشور جلوگیری کردند.

در این میان بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
و ارتش مردمی سوریه شجاعت خود را نشان 
دادند و این مساله در تاریخ نوشته می شود، 
چرا که از تجزیه ســوریه جلوگیری کردند و 
مقاومت را در برابر اسرائیل حفظ کردند و از 

این بابت جای تقدیر دارد.

آری امروز فرصت برای مردم ســوریه فراهم 
اســت و اگر متحد باشــند آینده از آن آنان 
خواهد بود و در ســایه آن عزت، سربلندی و 

فخر آنان نیز فراهم خواهد شد
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2پرونده ویژه

انقالب اســالمی ایران که دســتاورد خون 
هزاران شــهید مظلوم است؛  چهل سالگی 
خود را با موفقیت پشــت سر گذاشت، البته 
دشمنان ما مخصوصاً آمریکا 40 سال درباره 
مــا دروغ گفتند و تهمت زدنــد و تهدید و 
تحریــم کردند تا به عقیدۀ باطل خود، نظام 
اسالمی را متزلزل سازند و گروهی که دست 
نشاندۀ خودشان هستند را بر کشور ما حاکم 
کنند ولی حاال خودشان هم به اشتباهات و 

اوهام باطل خود پی بردند.

حال اکنون نوبت ماســت که برای 40 سال 
آینده، برنامه ریزی جامع و قوی و کاربردی 
داشته باشیم. تا بتوانیم از میان انبوه مشکالت 
به ســالمت عبور کرده و موقعیت خود را در 

دنیا و منطقه تقویت کنیم.

لــذا رهبر معظم انقالب اســالمی بیانیه ای 
جامع و حســاب شــده و پرمعنی و راهگشا 
تحت عنوان گام دوم انقالب که ناظر بر 40 
سال آینده است، صادر کردند و پیداست روی 

آن فکر و دقت زیادی شده است.

اگر چه این بیانیه تاکنون مورد استقبال گروه 
های زیادی واقع شده ولی استقبال و تقدیر 
و تشکر به تنهایی کافی نیست، بلکه وقت آن 
فرا رســیده است که کارگروه هایی برای هر 
یــک از محورهای هفتگانۀ آن بیانیه تعیین 
شود و برای پیاده کردن اهداف این محورها 

برنامه نویسی کنند.

در ایــن میان، مســائل اقتصــادی؛ یکی از 
محورهای هفتگانۀ این بیانیۀ ارزشمند است؛ 
لذا در فصل سوم این بیانیه به مسئله اقتصاد 
اشاره شده و آمده اســت: »مهم ترین عیوب 
اقتصاد، وابســتگی به نفــت، دولتی بودن 
بخش هایی از اقتصــاد که در حیطه وظایف 
دولت نیســت، نگاه به خارج و نه به توان و 
ظرفیت داخلی، اســتفاده اندک از ظرفیت 
نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و 
نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاست های 

اجرایــی اقتصــاد و عدم رعایــت اولویت ها 
و وجــود هزینه های زائد و حتی مســرفانه 
در بخش هایــی از دســتگاه های حکومتی 
اســت. نتیجه این ها مشکالت زندگی مردم 
از قبیل بیکاری جوان هــا، فقر درآمدی در 
طبقه ضعیف و امثال آن اســت. راه حل این 
مشــکالت، سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
اســت که باید برنامه های اجرایی برای همه 
بخش های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری 
و احساس مسئولیت، در دولت ها پیگیری و 

اقدام شود.«

هم چنین در فراز دیگر می خوانیم: »اقتصاد 
قوی، نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری 
و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، 
نقطه ی ضعف و زمینه ســاز نفوذ و ســلطه 
و دخالت دشمنان اســت. تأکید بر تقویت 
اقتصاد مستقّل کشور که مبتنی بر تولید انبوه 
و با کیفّیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف 
به اندازه و بی اســراف، و مناسبات مدیریّتی 

خردمندانه است«.

همۀ این نکات مهم و راهبردی به نوبۀ خود، 
ما را بــر آن می دارد تا دربــارۀ برنامه های 
راهبردی اقتصاد دقیقاً بیندیشیم و کاستی 
ها و ریشــه ها و راه حل های اقتصاد بیمار 
موجود را ارائه دهیم و شرح جامع و مستدل 

و مستندی برای آن بنگاریم.

نفت؛ بالی جان اقتصاد ایران

بی تردید اقتصاد بیمار و وابسته، در هر جامعه 
ای، زمینه ســاز تزلزل ارزش های اخالقی، 
حاکمیت فساد و فحشــا، ازدیاد بزهکاری و 
آلودگی های اجتماعی است. عقب ماندگی 
اقتصادی در هر جامعه، موجب عقب ماندگی 
در حوزه های سیاســی، فرهنگی و نظامی 
اســت و وابســتگی به بیگانگان را بر جامعه 

تحمیل می کند.

از جمله چالش های اقتصادی ایران اسالمی، 
اتکاء بر درآمدهای نفتی اســت به نحوی که 

عمده فعالّیت های اقتصادی کشور از قبیل 
واردات کاال و دیگــر خدمات از کشــورهای 
دیگــر، به طور کامل وابســته بــه اینگونه 

درآمدهاست.

این چالش نشــان می دهد اقتصاد ما هنوز 
ســالمتی کامل خود را به دست نیاورده، و 
روشــن اســت که چنین اقتصاد تک بُعدی 
عوارض و پیامدهای متعّددی به دنبال خواهد 

داشت.

در تبییــن این مدعا باید گفت اقتصاد نفتی 
به شدت واردات محوری و مصرف گرایی را 
گسترش داده و از این رهگذر تولید ملی به 
ویژه کشاورزی در کشور تضعیف شده است؛ 
کار به مرحله ای رسیده است که روستائیان 
به عنوان بــازوی اصلی اقتصاد مولد به امید 
زندگی بهتر و مزد بیشــتر به شهرها، روانه 
شــده اند و پدیدۀ تلخ حاشــیه نشینی در 

شهرها را رقم زده اند.

هم چنین این چالش موجب گردید کشــور 
به یک کشور تک محصولی تبدیل شود که 
ناچار است درآمد عمده خود را از نفت بدست 
آورد، و بــه پای فرآورده های بعضاً نامرغوب 
کشور هایی از قبیل چین بریزد، و در انتظار 
روزی بنشــیند که نفت تمام شود و باتمام 

شدن آن همه چیز مملکت تمام گردد!

البته گوش شنوائی نیست که فریاد آگاهان 
دلســوز را بشــنود که می گفتند چرا شما 
محصوالت کشاورزی را بی رویه از خارج وارد 
می کنید ولی حاضر نیســتید همان مبلغ و 
حتی کمتر از آن را به کشاورزان زحمت کش 
داخلی بدهید تا به کار خود تشویق شوند و 
به شهرها جذب نگردند و روستاها را خالی و 

ویران نکنند.

و نیز کسی گوشش بدهکار این حرف حساب 
نبود که علیرغم درآمدهای نفتی چرا توزیع 
عادالنۀ ثروت در کشــور به ویژه در روستاها 

آنچنان که باید و شاید محقق نشده است.

از سوی دیگر باید دانست با توجه به محدودیت 
منابع جهان و افزایش تدریجی نسل بشر، با 
الهام از رعایت اقتصاد و میانه روی در مصرف، 
همگان باید از مواهب طبیعی عالم بهره مند 
شــوند لذا نسل های آینده را نیز باید از فقر 
و نیازمندی نجات بخشید ؛ این مسأله لزوم 
تجدید نظر در موضوع تولید بی حدو حصر 

فرآورده های نفتی را شدت می بخشد.

این مهم از آن جهت اســت که یک اقتصاد 
اصیل و پویا نمی تواند همیشه ناظر به زمان 
حال باشــد، بلکه باید»آینده « و حتی نسل 
های بعــد را نیز در بر گیــرد، و این نهایت 
خودخواهی اســت که ما تنها به فکر منافع 
امروز خویش باشــیم و همــه منابع موجود 
زمین را غارت کنیــم و به هیچوجه به فکر 
آیندگان نباشــیم که آنها در چه شــرائطی 

زندگی خواهند کرد.

لذا در مصرف منابع زیرزمینی مانند نفت باید 
به فکر آیندگان باشیم و بدانیم آنها نیز در این 
منابع سهم دارند. چرا که استفاده ی بی رویه 
از این منابع خالف انصاف است. و ثروت های 
زیرزمینی همچون منابع نفت و گاز، پشتوانه، 

ثروت های ملی یک کشور است.

با همۀ این تفاسیر شاهدیم دولت دچار روزمره 
گی شده و به ویژه در مسائل اقتصادی، فقط 
به این می اندیشد که امروز را بگذراند اینکه 
در آینده چه بر ســر مردم می آید را مد نظر 

ندارند.

حال آنکه مســئوالن باید باید بــه این امر 
بیندیشند که با تولید بی رویۀ منابع انرژی؛ 
در آینده، جامعه مشکالت خاص خود را پیدا 
می کنند. چرا که اگر کار از کار بگذرد دیگر 
هرچه تأسف بخوریم بی فایده است و چه بسا 

قابل جبران نباشد.

بنابراین اقتصاد منهای نفت و کوچک کردن 
دولت ، امری منطقی و صحیح، منتهی زمان 
بر اســت که باید با برنامه ریزی مناســب و 

منطقی به این سمت حرکت کرد.

البته دولت با یک ســری مشــکالت مالی و 
محدودیت ها مواجه اســت؛ از ســویی در 
شرایط تحریم هستیم، از سویی دیگر قیمت 
نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است، 

اما ما معتقدیم تقویــت اقتصاد غیر نفتی و 
کاهش اتکای به درآمدهای نفتی امکان پذیر 
است؛ اساساً هیچ مشکلی نیست که راه حلی 
برای آن وجود نداشته باشد و در این باره نیز 

می توان چاره اندیشی کرد.

اقتصاد مولد؛ اساس پیشرفت کشور در 
گام دوم انقالب

بی تردید »تولید« در نظام های اقتصادی از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت، زیرا 
دوام و قوام امور اقتصادی در جوامع بشری به 
آن وابسته است. حتی امروزه میزان ثبات و 
امنیت هر کشوری، با ظرفیت و توان تولیدی 

آن سنجیده می شود.

 باال بودن ســطح تولید در هر جامعه ای، از 
معیارهای سنجش پیشرفت اقتصادی آن به 
شمار می رود، لذا »کشورهای پیشرفته« به 
آن دسته از کشورها اطالق می شود که دارای 
سطح بسیار باالیی از تولیدات، اعم از کاال و 
خدمات هستند. در مقابل از کشورهایی که 
از سطح تولیدات داخلی ناچیزی برخوردارند 

»کشورهای عقب مانده« یاد می شود.

»تولیــد« عبارت اســت از فعالیتی که با به 
کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهاده 
هایی همچون ســرمایه و منابع طبیعی، به 
ایجاد کاال و خدمات می انجامد.در یک جمله 
کوتاه و ساده تر می توان تولید را به »ایجاد 

فایده« تعریف کرد.،

لذا اساس کار مثبت و سازنده همان کارهای 
تولیدی اســت، و ارزش کارهای دیگر از نظر 
اقتصادی به مقداری اســت که در امر تولید 

دخالت داشته باشد.

بدیهی است خمیر مایه اصلی همه درآمدهای 
ســالم در اسالم »کار« اســت، کار در شکل 
تولیدی ، در شکل فکری، در شکل خدمات، 
و در شکل سازنده و مفید و ثمربخش دیگر.و 
هر درآمدی که به کار منتهی نشــود درآمد 
غیر سالمی است، از سوی دیگرنباید از نقش 
حیاتِی تاجران و واسطه های در توزیع غفلت 
کرد، زیرا آنان هر چند به طور مســتقیم در 
تولید کاال نقــش ندارند؛ ولی از آنجا که کار 
و فعالیت های اقتصــادی آنها، انتقال کاال و 
رســاندن آن از مراکز تولید به دست مصرف 

کننده اســت، از نظر علم اقتصاد از خدمات 
شمرده شده و به نوعی کار تولیدی محسوب 

می گردد.

اهمیت تولید در کشــور از آن جهت اســت 
که »وابستگی اقتصادی« سبب بدترین نوع 
سلطه بیگانگان اســت، زیرا به دنبال خود، 
وابســتگی سیاســی و فرهنگی را بر جامعه 
تحمیل می کند. لذا امروزه رهایی از سلطه 
اقتصادِی قدرت های جهانی، بدون سرمایه 
گذارِی جــدی در بخش تولید فرآورده های 
کشــاورزی و صنعتی ممکن نیســت. بلکه 
جامعه اســالمی زمانی می تواند به عزت و 
سربلندی نایل شود که بتواند قبل از هر چیز 
در بخش تولید دست کم در سطح تولیدات 
مواد غذایی و استراتژیک به خودکفایی برسد.

محرومیت زدایی از طریق افزایش تولید 
و ایجاد اشتغال پایدار

»تولید« باید با انگیزه تأمین نیازمندی های 
دیگران و با هدف تقارب نسبی سطح زندگی 
طبقات مختلف اجتماع، صورت گیرد چرا که 
از جملــه اهداف واالی فعالیت های تولیدی 
، رسیدگی به محرومان و نیازمندان جامعه 

است.

لذا هماهنگ ســازی عرضه و تقاضا، حرکت 
در راســتای نفی تورم، رسیدن به استقالل 
اقتصادی و خودکفایی مالی، همچنین دست 
یابی بــه عدالت اقتصادی و برطرف شــدن 
فاصله طبقاتی، از اهداف و انگیزه های مهم و 

اساسی »تولید« به شمار می رود.

بنابراین در تولید بایــد به نیازهای واقعی و 
حیاتی مردم توجه شــده و تأمین نیازهای 
ضــروری و حیاتی جامعه؛ ماننــد خوراک، 
پوشاک و مســکن در اولویت قرار گیرد، در 
این مکتب تولید باید در راستای تأمین نیاز 
عموم جامعه کوشید و تا حجم این تولیدات 
به حّد اشباع نیازمندی ها نرسید، تولید سایر 

کاالها پسندیده نیست.

هدایت نقدینگی به بخش اقتصاد مولد

یکی از مهــم ترین عوامل تحقــق اقتصاد 
مولد، نقدینه هایی است که شایسته تبدیل 
به فــرآورده هــای مختلف اند.چه بســیار 
کشــورهایی که از نیروهای جوان، موقعیت 

»منشور اقتصاد در گام دوم انقالب«
از منظر معظم له 
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های جغرافیایی مناســب و معادن و منابع 
غنی و سرشــار برخوردارنــد؛ ولی به علت 
نداشتن نقدینه کافی، توان تولید و استفاده از 
آن منابع طبیعی را ندارند و به همین جهت 
از کشورهای عقب مانده، و توسعه نیافته به 

شمار می آیند.

از نظــر علمی »نقدینه« مالی اســت که در 
تولید ثروت جدید، سهیم باشد، بنابراین ابزار 
تولیــد، مواد اولیه و نقدینگی ها، در صورتی 
که نقش تولیدی خود را ایفا کنند، ســرمایه 

محسوب می شوند.،

البته نظر به محدودیت سرمایه های مالی الزم 
اســت سرمایه ها به گونه ای به کار آیند که 
اصل آن محفوظ بماند و به وسیله آن سرمایه 
های جدیــدی تولید شــود. ایجاد فرهنگ 
ســرمایه گذاری در امور مهم و حیاتی و نیز 
اهمیت دادن به ســرمایه گذاری در مناطق 
محروم، از مهم تریــن آموزه های اقتصادی 
است که باید مورد توجه ویژه سیاستگذاران 

اقتصادی کشور قرار گیرد.

از این رهگذر راکد گذاشــتن اموال و خروج 
آنها از چرخه تولید،ممنوع است چرا که وجود 
سرمایه دار مولّد ، یکی از ارکان اصلی زندگی 

مادی و معنوی مردم به شمار می آید.،

در این بین دولت باید با ایجاد شبکه کنترل 
خود به خود، مالکّیت خصوصی افراد را از هر 
سو مهار کرده، صاحبان ثروت و دارائی را به 
ســوی کار های تولیدی و توسعه اقتصادی 
سوق دهد، چیزی که زحمت و مدیریتش بر 
دوش آنها؛ ولی فایده و قسمت مهم منافعش 

برای مردم و جامعه باشد.

آری الزم است سرمایه را »کنز« نکنیم بلکه 
در یــک واحد تولیدی کوچک یا بزرگ بکار 
اندازیم که در واقع یک نوع »انفاق فی سبیل 
«ه است چرا که تولید مؤسسه ای کردیم  اللَّ
که عمده درآمد آن عائد کارگران می شود و 

محصول آن نصیب جامعه.

کارگران؛ سهامدار کارخانه ها

از میان عوامل سه گانه تولید )نیروی انسانی، 
منابع طبیعی و سرمایه(، نقش نیروی انسانی 
از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است 
به گونه ای که بدون آن، هیچ یک از دو عامل 

دیگــر به مرحله تولید نمی رســد، زیرا این 
نیروی انسانی است که می تواند با خالقیت 
فکری و یا قدرت جسمی، مواد خام طبیعی 
را به صورت صحیح و بهینه، به مرحله تولید 

برساند و یا خدماتی را ارائه نماید.

این اســت که از نــگاه اقتصاددانان، نیروی 
انسانی و بهره وری درست از آن، پایه اصلی 

ثروت ملت ها را تشکیل می دهد.،

اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد مولد در حالی 
است که بر اساس سیستم اقتصادی سرمایه 
داری، اصل حاکم آن اســت که عامل اصلی 
تولید یعنی کارگر مزدش را دریافت کند و از 
محصول سهمی نداشته باشد و سرمایه دار، 
همه محصــول را تملّک نماید. البته تعیین 
مقدار مزد هم، به دســت سرمایه دار است؛ 
لیکن در اقتصاد اسالمی از آنجا که شخصیت 
انســان کارگر بسی گرامی تر و ارجمندتر از 
نقش ابزار و سرمایه است، لذا کارگر به عنوان 
عامــل اصلی تولید، می تواند طبق ضوابط و 
مقررات شرعی، در این محصول سهیم گردد.

این امر در مورد کارخانه ها و شــرکت های 
بزرگ اقتصادی بدین گونه است که می توان 
کارخانه را به کارگران به عنوان عوامل انسانی 
تولید اجاره داد و از آنان مال االجاره دریافت 
کــرد و یا عوامل کار را در ســود کارخانه به 

نسبتی عادالنه و توافقی سهیم کرد.

افزایش تولید و عرضه ؛ پیش نیاز مهار 
بحران تورم

میان نرخ تورم و ســطح تولیــد، رابطه ای 
تنگاتنگ حاکم اســت به گونه ای که به هم 
خــوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، همواره 

باعث گرانی و تورم می شود.،

در چنین شرایطی بر دولت است که سیاست 
های افزایش عرضه را در دســتور کار خود 
قرار دهد و برای جلوگیری از رشــد تورم، به 

افزایش تولید روی آورد.

ناگفته پیداست که افزایش تولید و تخفیف 
فشار تورم، کار یک شبه نیست، بلکه برنامه 
هــای درازمدتی می طلبد که بــا اقداماتی 
چون: حمایــت از بخش تولیدی با پرداخت 
یارانه مستقیم ، اعالن تخفیف و بخشودگی 
مالیات در این بخش ، اعطای وام و اعتبارات 

بلندمــدت با هزینه پایین، ایجاد انگیزه الزم 
جهت سرمایه گذاری در بخش خصوصی و 

...قابل دست رسی است.

بازی دالل ها با اقتصاد ایران

در نگاه دین ســرمایه هایی که با روش هاي 
داللی و اقتصاد سوداگرانه هم چون خرید ارز 
وسکه، وخرید ماشــین و مسکن برای چند 
برابر نمودن سودها، راکد می مانند و از چرخه 
تولید خارج می شوند »کنز« محسوب شده 

و مذموم اند.

البته بسیاری از صاحبان سرمایه های راکد 
در کشور بنابر دالیلی از قبیل زیاده خواهی 
و عدم حمایت های کافی دولت از ســرمایه 
گذاری بخش خصوصی حاضر نمی شــوند 
تن به کارهای تولیــدی و اقتصادی بدهند، 
در نتیجه چرخهای تولید و اقتصاد به همان 
نسبت لنگ می شود، و درست اگر دقت کنیم 
می بینیم که، دالالن سربار اجتماع هستند، 
و بدون اینکه کمترین سودی به این اجتماع 
برسانند از دست رنج مردم استفاده می کنند.

بی شک اگر اینگونه فعالّیت های غیر تولیدی 
فراگیر شود، مقادیر هنگفتی از ثروت کشور ، 
به صورت ارز خارج خواهد شد، و زیان های 
جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد کشور وارد می 

شود.

در ایــن بین دولت باید بــا اصالح نگرش و 
فرهنگ سازی مناسب و وضع قوانین و احکام 
ویژه اقتصادی و مخصوصاً حمایت واقعی از 
ســرمایه گذاران در امر تولید، همگان را به 

سرمایه گذاری در امور تولید تشویق نماید.

روشن اســت که با حذف واسطه ها، سطح 
تولیــد، افزایش یافته و راه برای کارهای غیر 

تولیدی تدریجاً مسدود می گردد.

بانک ها علیه تولید و اشتغال!

گرچه بانکهای امروز کشــور ما ظاهرا رنگ 
و لعاب اســالمی دارند، ولی هرگاه بیشتر به 
آن نزدیک شویم می بینیم هنوز تا اسالمی 
شدن فاصله زیادی در پیش است؛ حتی بعضاً 
مشاهده می شود بانک ها بر خالف وظایف 
ذاتــی خود به مانعی برای تولید و اشــتغال 

تبدیل شده اند.

از سوی دیگر سیاست گذاری پولی بانک ها 
امری ضروری است؛ لذا وقتی پول در دست 
مردم زیاد می شود، بانک ها باید سیاستهای 
خاصی پول ها را جذب بانک کنند و هنگامی 
که پول کم شود، پول به بازار تزریق نمایند، 
در این صورت اســت که بانک ها می توانند 
نقش مؤثری در حفظ منافع مصرف کنندگان 
از یک سو و حفظ ســرمایه های تولیدی از 

سوی دیگر داشته باشند.

آری بانک ها موظفند سپرده های مردم را در 
مسیر کارهای تولیدی مفید اعم از صنعتی، 
کشــاورزی، دامــداری و همچنین تجارت 
ســازنده بکار گیرند و این امــور در عینّیت 
خارجــی، نــه در عالم پند و خیــال و روی 

صفحات کاغذ تحّقق یابد.

دوگانه اقتصاد لیبرالی یا اقتصاد مقاومتی

بی شک تمام ناکامي ها و تضادهای اقتصادی 
کشور از اقتصاد لیبرالی نشأت می گیرد که 
با مسأله »فردگرائی« و »آزادي های فردی« 
و»اصالت سرمایه« عجین شده است؛اقتصادی 
که بر مبنای بازار آزاد و »دستگاه سود و نفع 
شخصی« استوار اســت. و هدف از »تولید« 
رسیدن به »حداکثر سود با کم ترین هزینه« 

است. 

در این نظریه »یگانه مســئولیت اجتماعی 
انسان آن است که سودش را افزایش دهد« 
لذا با افتخار اعالم می کند: »اصل اولّیه علم 
اقتصاد این اســت که انگیزه هر عامل )فّعال 

اقتصادی(، فقط سود شخصی است«.

لذا تشــکیل کمپانی های عظیــم، و حتی 
شرکت های چند ملیتی، شرق و غرب دنیا را 
بسود خود و بزبان مردم کم درآمد و فقیر، به 
هم می رساند؛ سیستم »تولید انحصاری« و 
یا »نمایندگی های انحصاری« و یا »بازارهای 
مصرف انحصاری« که زیر چتر آزادی تجاری 
انجــام می گیردو در حقیقت منافع جمع را 

آشکارا فدای منافع فرد می کنند.

هم چنین اصل تصاعدی رابطه »سرمایه« و 
»سود«، و نبودن هیچگونه کنترل روی آن در 
اقتصاد سرمایه داری، مرتباً صاحبان صنایع 
بــزرگ را از کارگران و کشــاورازن دور می 
سازد، و این فاصله روز به روز بزیان اکثریت 

کم درآمد و بسود اقلیت ثروتمندان افزایش 
می یابد، گروه هائی که به این وضع اعتراض 
دارند کم کم متشکل می شوند؛ و سرانجام 
طرفدار سر ســخت دگرگون ساختن نظام 

سرمایه داری و محو آن خواهند شد.

هــم چنین اقتصــاد غربی بدیهــی ترین و 
ابتدائی ترین اصل اساســی زندگی جمعی 
یعنی »عدالت« و »تعاون « را حذف کرده و 
برتری جوئی و سلطه گری ظالمانه را بجای 

آن نشانده است.

تأسف آور است که تأکید و پافشاری اقتصاد 
لیبرال بر آزادی های فردی در اقتصاد و عدم 
دخالت حکومــت در آن، که بر مبنای اصل 
فایده گرایی فردی اســتوار بوده، خســارت 
های جبران ناپذیری از جمله فاصله طبقاتی 
، تبعیــض و اختــالف و از بین رفتن منافع 
اجتماعی و عمومی در پی داشته است. آمار و 
ارقام وحشتناک نیز در این زمینه نشان می 
دهد که تا چه حّد اقتصاد کنونی جهان بیمار 

و تا چه اندازه موجب فاصله طبقاتی است.

این بحران در حالی است که اقتصاد مقاومتی 
بــا اصالت کار و نه اصالت ســود؛ همگان را 
به وحدت، درســتکاری، تعاون ، جدییت در 
طریــق تولید و مبارزه با کم کاری و بیکاری 
دعوت می کند که از این رهگذر بازده اقتصاد 

کشور را چندین برابر می کند.

با این تفاسیر نمی توان هم فرهنگ بیگانگان 
را پذیرفت و هم توقع اجرای کامل برنامه های 
اقتصــادی مقاومتی را داشــت. بلکه باید به 
جنگ با اقتصاد ســرمایه داری رفت و از راه 
های مختلف هم چون ایجــاد تعاونی های 
متعدد در کشور برای تحقق اقتصاد مردمی 
و تولیدی در گام دوم انقالب اســالمی ایران 

تالش کرد.

سخن آخر:)رمز بیانیه گام دوم؛ تحقق 
»انقالب اقتصادی« است(

مساله اقتصاد مقاومتی از جمله راهبردهای 
مهمی است که رهبر بزرگوار انقالب مکرر به 
ویژه در بیانیۀ گام دوم انقالب به آن اشــاره 
کرده اند لیکن متاســفانه گوش شنوایی هم 
نیست، در ظاهر می پذیرند اما در عمل مورد 

توجه قرار نمی گیرد.

به راستی چرا اقتصاد ما این همه پیچیده و 
دچار مشکل شده است، پاسخ روشن است؛ 
به دلیل گستردگی بیش از حد دولت، اکثر 
بودجه، خرج هزینه های جاری و حقوق می 
شود و لذا سهم چندانی برای تولید نمی ماند.

بی شک: کشــوری که اقتصادش این گونه 
باشد طبیعتا گرفتار مشکل می شود، وقتی 
اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شود عمال 
چیزی برای تولید نمــی ماند؛ گاهی اوقات 
خبر از حقوق هایی می رســد که انســان 

وحشت می کند.

حال اگر بخواهند حقوق بگیران را کم کنند 
باز هم مشکل دیگری ایجاد می شود زیرا اگر 
بازنشسته هم شوند حقوقشان بر دوش دولت 
اســت؛ تنها راه این است که به تولید توجه 
کنیم و افراد اضافــی را در این بخش ها به 

کار گیریم.

تولید تا زمانی که در اختیار بخش خصوصی 
نباشد به جایی نمی رســد، در بخش های 
دولتی غالباً هزینه بیشتر از درآمدها است و 

بازدهی ها نیز کمتر می شود.

متاسفانه خصوصی سازی و اصل 44 قانون 
اساســی نیز به شعار تبدیل شده است؛ یک 
عــده از دولتی های محترم شــرکتی برای 
خود درســت می کنند که به آنها خصولتی 
می گویند و باز هم متاســفانه اقتصاد دست 
بخش خصوصی داده نمی شــود. در حالی 
که تســهیالت بانکی نیز باید به بخش های 
تولیدی اختصاص داده شود، در برنامه ریزی 

ها نیز باید توجه به این سمت باشد.

با این مــدل از اقتصاد که اکنــون در حال 
اجراســت هرچه جلو برویم، مشکالت حل 
نخواهد شــد، حال آنکه مشکالت اقتصادی 
باید به صورت ریشه ای حل شود ما به انقالب 
اقتصادی نیاز داریم همانگونه که بیانیۀ گام 
دوم نیز به صراحت تحقق این مسألۀ بنیادین 
را از جوانان مطالبه کرده اســت ، ما انقالب 
سیاســی کرده ایم، انقــالب فرهنگی نیز تا 
اندازه ای صورت گرفته، اما انقالب اقتصادی 
نشده است و انشــااهلل جوانان با تحقق مفاد 
بیانیۀ راهبردی گام دوم انقالب، به این مهم 

نیز جامۀ عمل خواهد پوشاند.
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مقاله

فرزندآوری در آئینه روایات اسالمی

چکیده: 

با ترویج اندیشــه »زندگــی بهتر با فرزند 
کمتر« طی دو دهه گذشــته، منابع دینی 
نادیده گرفته شده و در حال حاضر با بی 
خبری هــای فراگیر، گاهی این ســئوال 
طرح می شــود که آیا منابع دینی ما در 
موضــوع فرزند آوری نگاهی اثبات گرایانه 
دارنــد؟! و آیا می توان مســتظهر به آن، 
از مؤمنین به اســالم خواســت که فرزند 
بیاورند؟ آیا این منابع توصیه ای صریح و 
مســتقیم در این باره دارند؟ این مقاله در 
صدد پاسخ به این سئوال از منظر روایات 

است.

سؤال:

کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه امروز ما 
نتیجه ترویج  مبانی نظری ای اســت که 
طی دو دهه گذشــته در مجامع عمومی 
طرح شــده و به تدریج جــا افتاده اند. از 
طرفی شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی 
دوران فعلــی، نه تنها کســی را برای این 
تصمیم سرنوشت ســاز تشویق نمی کند 
کــه حتی همــه انگیزه هــای او را برای 

تجربه فرزندآوری از بین می برد.

متأسفانه در جهت ترویج اندیشه »زندگی 
بهتر با فرزنــد کمتر«، منابع دینی نادیده 
گرفته شــده و در حال حاضر با دوری از 
آنها، گاهی این ســئوال طرح می شود که 
آیا منابــع دینی ما )آیات قرآن و روایات( 
در موضــوع فرزنــد آوری نگاهــی اثبات 
گرایانــه دارند؟! و آیا می توان مســتظهر 
به آن، از مؤمنین به اســالم خواســت که 
فرزند بیاورند؟ آیا ایــن منابع توصیه ای 
صریح و مستقیم در این باره دارند؟ وقتی 
منابــع دینی ما الزامی بر بچه دار شــدن 
ندارند، چرا ما با آوردن یک انسان به این 
دنیا اســباب زجر فرزند و زحمت خود را 

فراهم آوریم؟!

در پاسخ به این سئوال می گوییم که:

اوال:  فرزند آوری در آئینه آیات قرآن امری 
اصیل، فطری، ُمسلَّم و مطلوب است. آیات 
متعّددی در قــرآن فرزندان و فرزندآوری 
را با تعابیر و توصیفاتی زیبا ســتوده اند. 
همچنین آیاتی بر تمّنی و دعای برخی از 
انبیای الهی برای فرزند داشتن داللت می 
کنند؛ این دعــا و طلب ها از محضر الهی 
و متعاقــب آن اجابت آنهــا و تعابیری که 
خداوند متعــال از این اجابت می فرماید، 
همگی داّل بر اهمیت و برکت این موضوع 
در قاموس فرهنگ قرآنی اســت. قرآن در 
بخشــی از آیات نیز سقط جنین و فرزند 
کشــی از ترس فقر را مذّمت و آن را گناه 

کبیره می شمارد.

از آنجا که نگاه »قرآن« به این مســأله در 
مقاله ای دیگر بررســی شده است در این 
مقاله ســعی بر آن اســت که پاسخ سوال 
از »توصیــه منابع دینی« را در »روایات« 

اسالمی بجوییم.

ثانیــا: بیانات حضــرات معصومین)علیهم 
الســالم( مملــّو از تعابیــر و توصیفــات 
پســندیده ای اســت که ازدواج و ازدیاد 
نســل را ســتوده اند. ذیال برخــی از این 

احادیث را بیان و بررسی می کنیم.

احادیث صریح و صحیح السند مشّوق 
فرزندآوری

کننــده  تشــویق  احادیــث  میــان  در 
فرزندآوری، تعدادی از آنها یافت می شود 
که از اســناد بســیار صحیحی در سلسله 
ایــن احادیث  راویان شــان برخوردارند. 

عبارت اند از:

1. در حدیثــی از امام محمــد باقر)علیه 
السالم( می خوانیم: »الَْحَسُن بُْن َمْحُبوٍب 
ِد بِْن ُمْســِلٍم  َعِن الَْعاَلِء بِْن َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ
ِ)ص(  َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع َقاَل  َقاَل َرُســوُل اهللَّ
ُجوا َحْســَناَء  ُجــوا بِْکــراً َولُوداً َو اَل تََزوَّ تََزوَّ

ِّي أُبَاِهــي بُِکُم اأْلَُمَم یَْوَم  َجِمیلَــًۀ َعاقِراً َفإِن
الِْقَیاَمِۀ«)1(؛ )پیامبر فرمود با دختر باکره 
ای که فرزندآور است ازدواج کنید و با زن 
نازای زیبا ازدواج نکنید زیرا من به فزونی 
جمعیت شــما در روز قیامت مباهات می 

کنم(.

روشن است که تشــویق به ازدواج با زن 
فرزندآور و بیان علتــی که برای آن ذکر 
نموده )مباهات به فزونی جمعیت( داللت 
برمطلوبیــت فرزند زیــاد دارد تا آنجا که 
برخی فقها به این حدیث برای استحباب 
به ازدواج بــا دختر باکره زایا اســتدالل 

کرده اند.)2(

در باب سند این حدیث نیز باید گفت که 
راوی اول آن »حســن بن محبوب است« 
اســت که علمای علم رجال در واال مقام 
بودنــش متفــق النظرند. بــرای مثال در 
رجال کشــی به عنوان یکــی از اصحاب 
اجماع نام برده شده است.)3( راوی دیگر 
ســند این حدیث شــخصی به نام »عالء 
بن رزین« اســت که او نیــز نزد رجالیون 
صاحب منزلت اســت و بــرای مثال می 
بینیم نجاشی او را ثقه معرفی کرده)4( و 
شیخ طوســی نیز عالوه بر »ثقه« بودن با 
وصف »جلیل القدر« از وی یاد کرده)5( و 
عالمه حلی نیز بر آن تأکید کرده است.)6( 
سومین راوی سند این حدیث »محمد بن 
مسلم« است که به عنوان یکی از اصحاب 
اجمــاع، به تایید عدد بســیاری زیادی از 
علما رسیده اســت.)7( بنابراین در اعتبار 
این ســند هیچ ســخن و شــکی و وجود 
ندارد و احتماال بدین سبب بوده است که 
عالمه مجلسی در ارزیابی سند حدیث آن 

را صحیح دانسته است.)8(

2. در حدیثی از امام صادق)علیه السالم( 
ٌۀ ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد  می خوانیم: »ِعدَّ
ِه  ٍد َعِن الَْقاِســِم بِْن یَْحَیی َعْن َجدِّ بِْن ُمَحمَّ
ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن  الَْحَسِن بِْن َراِشٍد َعْن ُمَحمَّ

ِ)ص( أَْکِثُروا  ِ  َقاَل َرُســوُل اهللَّ أَبِي َعْبِد اهللَّ
الَْولَــَد أَُکاثِْر بُِکُم اأْلَُمَم َغدا«)9(؛ )رســول 
خــدا فرمود: بر تعداد فرزندان بیافزایید تا 
در روز قیامت به فزونی شــما بر امت ها 

تفاخر کنم(.

در این حدیث پیامبر مســتقیما و صریحا 
امر به ازدیاد فرزندآوری کرده اســت که 
داللــت آن بــر مطلوبیت ایــن موضوع و 

استحبابش روشن است.

درباره سند این روایت باید گفت که »عده 
ای« که در ســند فوق از احمد بن محمد 
نقــل کرده اند، مورد تأییدند و »احمد بن 
محمــد« نیز خواه »احمــد بن محمد بن 
خالد برقی« باشــد یــا »احمد بن محمد 
بن عیســی قمی«، مورد تأیید است.)10( 
راوی دیگر ســند این حدیث، »قاسم بن 
یحیی بن حســین بن راشد« است که هر 
چند کسی مانند ابن غضائری او را تضعیف 
کرده)11(، ولی در میان معاصرین توسط 
آیت اهلل خویی به این دلیل توثیق شــده 
است: اوال در اســناد »کامل الزیارۀ« ابن 
قولویه واقع شده و ثانیا شیخ صدوق سند 
زیارت امام حسین)علیه السالم( را که این 
شخص نیز از جمله راویان آن است صحیح 
شمرده اســت.)12( وقتی این موضوع را 
در کنار نگاه تردیدآمیز علما به تضعیفات 
ابن غضائری قرار می دهیم)13(، قول به 
توثیــق او چنان بعید به نظر نمی رســد. 
از دیگــر راویان این ســند »حســن بن 
راشــد« است که نزد شــیح طوسی)14( 
و عالمه)15( موثّق دانســته شــده است. 
محمد بن مسلم آخرین شخص سند است 
که در روایت پیشین، بزرگی و جاللت وی 
بیان شــد. بنابراین به نظر می رســد این 
حدیث هم از ســند خویی برخوردار باشد 
و به این ترتیب مــی توان آن را در زمره 

احادیث صحیح برشمرد.

3. از امام صادق)علیه الســالم( نقل شده 
ٌۀ ِمــْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد  که فرمود: »ِعدَّ
ٍد َو َسْهِل بِْن ِزیَاٍد َجِمیعاً َعِن ابِْن  بِْن ُمَحمَّ
ِ بِْن ِسَناٍن َعْن أَبِي َعْبِد  َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اهللَّ
ِ)ص(  ِ ع َقال َجاَء َرُجٌل إِلَی َرُســوِل اهللَّ اهللَّ

ِ إِنَّ لِي ابَْنَۀ َعمٍّ َقْد َرِضیُت  َفَقاَل یَا نَِبيَّ اهللَّ
َجَمالََها َو ُحْسَنَها َو ِدیَنَها َو لَِکنََّها َعاقٌِر َفَقاَل 
ْجَها إِنَّ یُوُسَف بَْن یَْعُقوَب لَِقَي أََخاُه  اَل تََزوَّ
َج  َفَقــاَل یَا أَِخي َکْیَف اْســَتَطْعَت أَْن تََتَزوَّ
النَِّساَء بَْعِدی َفَقاَل إِنَّ أَبِي أََمَرنِي َو َقاَل إِِن 
اْسَتَطْعَت أَْن تَُکوَن لََک ُذرِّیٌَّۀ تُْثِقُل اأْلَْرَض 
بِالتَّْســِبیِح َفاْفَعْل َقاَل َفَجاَء َرُجٌل ِمَن الَْغِد 
)ص( َفَقاَل لَُه ِمْثَل َذلَِک َفَقاَل لَُه  إِلَی النَِّبيِّ
ِّي ُمَکاثٌِر بُِکُم اأْلَُمَم  ْج َســْوَءاَء َولُوداً َفإِن تََزوَّ
ِ)ع(  یَــْوَم الِْقَیاَمِۀ َقاَل َفُقلْــُت أِلَبِي َعْبِد اهللَّ
ْوَءاُء َقاَل الَْقِبیَحُۀ«)16(؛ )فردی نزد  َما السَّ
پیامبر)ص( آمــد و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا من دختر عمویی دارم که از زیبایی، 
خوش اخالقی و دینش راضی شده ام ولی 
نازاســت. پیامبر فرمود با او ازدواج نکن؛ 
زیرا یوســف بن یعقوب وقتی با برادرش 
مالقات کــرد، گفت: برادر جــان! چگونه 
توانســتی پس از من، ازدواج کنی ؟ عرض 
کرد: پدرم به من دستور داد و فرمود: اگر 
می  توانی فرزندانی داشــته باشــی که بر 
روی زمین با تسبیح الهی سنگینی کنند، 
ایــن کار را بکن. امام صــادق)ع( فرمود: 
فردای آن  روز نیز مــردی خدمت پیامبر 
خدا)ص( آمد و همان ســؤال را پرســید. 
پیامبر)ص( فرمود: با زن ســوءاء فرزندآور 
ازدواج کن، زیرا من در روز قیامت به شما 
بر سایر امت ها افتخار می کنم. راوی می 
گویــد به امام صادق)ع( عوض کردم مراد 

از سوءاء چیست؟ فرمود زن زشت رو(.

این حدیث از جوانب مختلف بر مطلوبیت 
فرزندآوری و فراوانی اوالد داللت می کند:

الف. امر به ازدواج با دختر فرزندآور.

ب. تعلیل بــه تفاخر بر امــت ها در روز 
قیامت به فراوانی جمعیت مسلمانان.

ج. مطلوبیت ازدیاد تسبیح کنندگان.

د. ترجیــح ازدواج بــا زن »زشــت روی 
فرزندآور« بر ازدواج با زن »زیبای نازا«.

همــان گونه که در ســند حدیــث قبلی 
ذکر شــد »عدۀ من اصحابنا« مورد تأیید 
علمای رجال اســت و احمــد بن محمد 
نیز که در حدیث پیشــین بررسی گردید 
توثیق شده است. »حسن بن محبوب« از 

راویان ســند این حدیث نیــز مورد تأیید 
بودنش در بررســی روایات گذشــته بیان 
شد. دیگر راوی سند این حدیث »عبداهلل 
بن سنان« است که رجال شناسان بزرگی 
چون شیخ طوسی)17( و کشی)18( او را 
توثیق کرده اند. بنابراین سند این روایت 

نیز صحیح است.

ٌۀ  4. از جابر بن عبداهلل نقل شده که: »ِعدَّ
ُد  ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن َســْهِل بِْن ِزیَاٍد َو ُمَحمَّ
ِد بِْن ِعیَسی  بُْن یَْحَیی َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ
َو َعلِيُّ بْــُن إِبَْراِهیَم َعْن أَبِیــِه َجِمیعاً َعِن 
الَْحَســِن بِْن َمْحُبوٍب َعْن َعلِــيِّ بِْن ِرئَاٍب 
َعْن أَبِي َحْمَزَۀ َقاَل َســِمْعُت َجابَِر بَْن َعْبِد 
)ص( َفَقاَل: إِنَّ  ِ یَُقــوُل ُکنَّا ِعْنَد النَِّبــيِّ اهللَّ
الَْعِزیَزُۀ  الَْعِفیَفُۀ  الَْوُدوُد  الَْولُوُد  نَِسائُِکُم  َخْیَر 
َجُۀ َمَع  لِیلَُۀ َمــَع بَْعلَِها الُْمَتَبرِّ فِي أَْهلَِها الذَّ
َزْوِجَها الَْحَصاُن َعلَــی َغْیِره ...«)19(؛ )نزد 
پیامبر بودیم که فرمود: بهترین زنان شما 
زن فرزندآور بــا محبت و با عفت، گرامی 
در میان خانواده، متواضع در مقابل شوهر، 
آرایش کننده برای شوهر و خودنگهدار در 

مقابل غیر اوست(.

این حدیث بدان ســبب که بهترین زنان 
برشــمرده،  آنها  »فرزندآورترین«  را  امت 
بــه خوبی دال بر مطلوبیت فرزندآوری در 
آموزه های نبوی و اسالمی به عنوان یک 

عمل مستحب است.

کلینی این حدیث را بــا چند طریق نقل 
کرده و در مجموع از اعتبار الزم برخوردار 
است و عالمه مجلسی صحت آن را تایید 
کرده است.)20( لذا به تأیید ایشان اکتفا 
شــده و افراد ســند به صــورت تک تک 

ارزیابی نمی شوند.

5. امام صادق)علیه الســالم( می فرماید: 
ُد بُْن الَْحَســنِ بِْن أَْحَمَد بِْن  ثََنا ُمَحمَّ »َحدَّ
ُد بُْن  ثََنــا ُمَحمَّ ُ َقاَل َحدَّ الَْولِیــِد َرِحَمُه اهللَّ
اُر َعِن الَْعبَّــاِس بِْن َمْعُروٍف  فَّ الَْحَســِن الصَّ
َعِن الَْحَســِن بْــِن َمْحُبوٍب َعــْن َعلِيِّ بِْن 
ِرئَاٍب َعْن َعْبِد اأْلَْعلَی َمْولَی آِل َســاٍم َعْن 
ِ)ص(  ِ)ع( َقاَل َقاَل َرُســوُل اهللَّ أَبِي َعْبِد اهللَّ
َُّهنَّ أَْطَیُب َشيْ ٍء أَْفَواهاً َو  ُجوا اأْلَبَْکاَر َفإِن تََزوَّ
أََدرُّ َشــيْ ٍء أَْخاَلفاً َو أَْفَتُح َشيْ ٍء أَْرَحاماً أََما 
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ِّي أُبَاِهي بُِکــُم اأْلَُمَم یَْوَم الِْقَیاَمِۀ  َعلِْمُتْم أَن
ط...«)21(؛ )رسول خدا)ص(  ــقْ َحتَّی بِالسِّ
فرمود بــا دختران باکره ازدواج کنید زیرا 
آنهــا از جهت بوی دهان خوشــبوتر و از 
حیث شــیردهی پرشیرتر و از لحاظ رحم 
فراخ ترند؛ آیا نمــی دانید که من در روز 
قیامت به فزونی شــما بــر اّمتها حتی به 

جنین سقط شده افتخار می کنم؟(.

این حدیث ضمن برشــماری ویژگی های 
ارجح زنان برای انتخاب به عنوان همسر، 
بر مطلوبیت ازدیــاد فرزند داللت دارد و 
ازدواج را راهــی بــرای فزونــی جمعیت 

مؤمنین معرفی می کند.

شیخ صدوق این روایت را از »ابن الولید« 
به عنوان یکی از کســانی که مورد تأیید 
رجالیونــی چون نجاشــی)22( و شــیخ 
طوســی)23( اســت نقل کرده است. نفر 
بعدی ســند این روایت »محمد بن حسن 
صفار« اســت که در کتــب رجال مدح یا 
ذمی درباره اش وارد نشــده است. راوی 
دیگر »عباس معروف« اســت که شــیخ 
طوسی او را تأیید کرده است.)24( »حسن 
بن محبوب« نیز یکی دیگر از راویان این 
سند اســت که در بررسی روایات گذشته 
وضــع و حــال او بیان شــد. راوی بعدی 
این ســند »علی بن رئاب« که نزد شــیخ 
طوسی موثق است.)25( بعداز او نوبت به 
»عبداالعلی مولی آل ســام« می رسد که 
کشــی)26( و ابن داود)27( و عالمه)28( 
السالم(  امام صادق)علیه  از  ضمن روایتی 
دربــاره او، ممدوح بودنــش را ثابت می 
داننــد. بنابراین با توجه بــه اینکه درباره 
»محمدبن حســن صفــار« ذمی صورت 
نگرفته و »عبداألعلی مولی آل ســام« نیز 
مدح شده، شــاید بتوان حدیث مذکور را 

حسن دانست.

داللت ایــن احادیث بر پســندیده بودن 
فرزندآوری بسیار روشن است و می توان 
آنهــا را به عنوان یکی از بهترین مشــّوق 
های ازدیاد جمعیت در میان مســلمانان 

در نظر گرفت.

احادیث دیگر

با این حال روایات ستایش گر فرزندآوری 
منحصر به این تعداد محدود نیستند و می 
توان روایات بســیار فراوان دیگری را نیز 
در این باره برشــمرد که تنها تفاوت شان 
با روایات فوق، امکان برخی مناقشات در 
اسناد آنهاست. این احادیث بسیار فراوان 
انــد و به عنوان نمونــه می توان برخی از 

آنها را بدین گونه مرور کرد:

1. در حدیثی از امام صادق)علیه السالم( 
ِ)ع( َقاَل  می خوانیــم: »َعْن أَبِي َعْبــِد اهللَّ
ي َعــنْ  آبَائِِه)ع(  ثَِنــي أَبِي َعْن َجــدِّ َحدَّ
ـَم أَْصَحابَُه فِي  أَنَّ أَِمیــَر الُْمْؤِمِنیَن)ع( َعلَـّ
ا یُْصلُِح  بَــاٍب ِممَّ أَْربََعِمائَِۀ  َواِحــٍد  َمْجلٍِس 
لِلُْمْســلِِم فِي ِدیِنِه َو ُدنَْیاُه... َفإِنَّ َرُســوَل 
ِ )ص( َکِثیــراً َما َکاَن یَُقــوُل َمنْ  َکانَ   اهللَّ
ْج َفإِنَّ ِمْن  یُِحُب  أَنْ  یَتَِّبعَ  ُســنَِّتي  َفلَْیَتــَزوَّ
ِّي أَُکاثُِر  ُســنَِّتَي التَّْزِویَج َو اْطُلُبوا الَْولََد َفإِن
اأْلَُمَم َغــدا...«)29(؛ )امام صادق)ع(  بُِکُم 
می فرماید: پــدرم از اجدادم نقل فرموده 
است که امیرالمؤمنین)ع( در یک مجلس 
به اصحابش چهارصد باب از آن چیزهایی 
که دین و دنیای مســلمان را سامان می 
بخشــد، تعلیم داد... و ]در ادامه فرمود:[ 
رسول خدا)ص( بسیار می فرمود: هر کس 
دوست دارد که از سنت من پیروی کند، 
باید ازدواج کند، زیرا از سنت من ازدواج 
اســت. و در طلب فرزند باشــید، زیرا من 
فردای قیامت به شما بر سایر امت ها می 

بالم(.

در این حدیث »ســّنت ازدواج« و »طلب 
فرزند« از جمله اموری برشمرده شده که 
صــالح دنیا  و آخرت مســلمانان در آنها 
نهفتــه اســت و داللت آن بــر مطلوبیت 

فرزندآوری بسیاری روشن است.

2. آن حضــرت در حدیث دیگری از قول 
پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه وآله( می 
ِّي ُمَکاثِــٌر بُِکُم اأْلَُمَم  ُجوا َفإِن فرمایــد: »تََزوَّ
َط لََیِجي ُء  ــقْ فِي الِْقَیاَمِۀ َحتَّی  إِنَ  السِّ َغداً 
ُمْحَبْنِطئــاً َعلَی بَاِب الَْجنَِّۀ َفُیَقاُل لَُه اْدُخِل 
الَْجنََّۀ َفَیُقــوُل اَل َحتَّی یَْدُخَل أَبََواَي الَْجنََّۀ 
َقْبلِــي«)30(؛ )پیامبر)ص( فرمود: ازدواج 

نماییــد، زیرا مــن در فــردای قیامت به 
فزونی شــما بر امت ها ا فتخار می کنم، 
تا جایی که فرزند ســقط شده با انتظار و 
ناراحتی بر در بهشــت می آید به او گفته 
می شود: وارد بهشت شو. در پاسخ گوید: 
خیر وارد بهشــت نمی شوم؛ مگر این که 

پدر و مادرم پیش از من وارد شوند(.

داللت این حدیث نیز - بواســطه افتخار 
پیامبر)ص( بر کثرت نسل مسلمین حّتی 
بر فرزند سقط شده و مبارکی آن کودک 
سقط شده در قیامت برای والدینش - بر 

مطلوب بودن فرزندآوری روشن است.

3. در حدیث مرســلی نیز نقل شــده که 
ِ ِمْن َعْبِدِه  آن حضــرت فرمود: »ِمیَراُث اهللَّ
الُِح یَْســَتْغِفُر لَُه«)31(؛  الُْمْؤِمــِن الَْولَُد الصَّ
)میــراث الهی بنده مؤمــن، فرزند صالح 
و درســتکاری اســت که برای او استغفار 

کند(.

ایــن حدیث نه تنها به مطلوب بودن اصل 
فرزندآوری داللت دارد، بلکه یکی از آثار و 
»برکات جاری« آن را حتی پس از مرگ 
انســان نیز مورد اشاره قرار می دهد. این 
مضمون در روایات دیگر نیز تکرار شــده 

است.

4. برای مثال از رسول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( می خوانیم: »َخْمَســٌۀ فِي ُقُبوِرِهْم َو 
ثََوابُُهْم یَْجِري إِلَی ِدیَوانِِهْم َمْن َغَرَس نَْخاًل 
ِ َمْسِجداً َو َمْن  َو َمْن َحَفَر بِْئراً َو َمْن بََنی هلِلَّ
َکَتَب ُمْصَحفاً َو َمنْ  َخلََّف  ابْناً َصالِحاً«)32(؛ 
)پنــج نفر از دنیا رفته اند ولی پرونده آنها 
بسته نشده و دائما به آنان ثواب می رسد: 
کسی که درختی کاشــته، کسی که چاه 
آبــی برای مــردم حفر کرده، کســی که 
مسجدی ساخته، کسی که قرآنی نوشته، 
کسی که فرزندی شایسته از خود به جای 

گذارد(.

5. نیز در همین راستا از آن حضرت نقل 
شــده که »َمرَّ ِعیَســی ابُْن َمْریََم)ع( بَِقْبٍر 
ُب َصاِحُبــُه ثُمَّ َمرَّ بِِه ِمْن َقابٍِل َفإَِذا ُهَو  یَُعذَّ
ُب َفَقاَل یَا َربِّ َمَرْرُت بَِهَذا الَْقْبِر َعاَم  اَلیَُعذَّ
ُب َو َمَرْرُت بِِه الَْعاَم َفإَِذا ُهَو  َل َو ُهــَو یَُعذَّ أَوَّ
َُّه أَْدَرَک لَُه  ُ إِلَْیِه أَن ُب َفَأْوَحی اهللَّ لَْیــَس یَُعذَّ

َولٌَد َصالٌِح َفَأْصلََح َطِریقاً َو آَوی یَِتیماً َفلَِهَذا 
َغَفْرُت لَُه بَِمــا َعِمل  إبنه«)33(؛ )حضرت 
عیسی بن مریم)علیهما السالم( بر گوری 
گذشــت که صاحب ان عذاب می کشید، 
ســال بعد نیز بــر همان گور گذشــت و 
دیــد دیگر عذاب نمی شــود. عرض کرد: 
پروردگارا پارســال از این گور عبور کردم 
و صاحبش عذاب می شــد و امســال که 
از آن می گذرم دیگر عذاب نمی کشــد؟ 
خداونــد جل جالله به او وحی فرمود: ای 
روح اهلل، فرزند صالحی از او بزرگ شــد و 
راهی را درست کرد و یتیمی را سرپرستی 
نمــود و من به خاطر کارهای فرزندش، او 

را آمرزیدم(.

6. در حدیثی مرســل از امــام باقر)علیه 
السالم( نقل شده که فرمود: »َقاَل َرُسوُل 
ِ )ص( َما یَْمَنُع الُْمْؤِمــنَ أَنْ  یَتَِّخَذ أَْهاًل  اهللَّ
ًۀ تُْثِقُل اأْلَْرَض باَِل  ُ أَْن یَْرُزَقهُ  نََســمَ لََعلَّ اهللَّ
ُ«)34(؛ )رسول خدا فرمود: چه  إِلََه إاِلَّ اهللَّ
چیز مؤمن را بازمی دارد از اینکه همسری 
را اختیــار کند بــدان امید کــه خداوند 
فرزندی به او روزی دهد که زمین را به ال 

اله اال اهلل سنگین کند؟(.

در اینجــا مــی بینیــم که گویــی حتی 
مطلوبیت اختیار همسر نیز به فرزندآوری 
و ازدیاد تعداد مؤمنیِن به خدا منوط شده 

است.

7. آن حضرت در بیان نورانی دیگری نیز 
ُجِل أَْن یَُکوَن  می فرماید: »ِمْن َســَعاَدِۀ الرَّ
لَُه الَْولَُد یُْعَرُف فِیِه ِشــْبُهُه َخلُْقُه َو ُخُلُقُه َو 
َشــَمائُِلُه«)35(؛ )از سعادت مرد این است 
که برایش فرزندی باشد که در او شباهت 
آن مرد از قبیل شــکل و خلق و خوی و 

خصوصیاتش دیده شود(.

8. از امام ســجاد)ع( نقل شــده است که 
فرمود: »إِنَّ ِمْن َســَعاَدِۀ الَْمــْرِء أَْن یَُکوَن 
َمْتَجــُرُه فِي بَلَِدِه َو یَُکوَن ُخلََطاُؤُه َصالِِحیَن 
َو یَُکــوَن لَُه ُولٌْد یَْســَتِعیُن بِِهْم«)36(؛ )از 
ســعادت مرد آن است که محل تجارتش 
در شــهرش باشــد و دوســتانش افرادی 
شایسته باشــند و اینکه فرزندانی داشته 

باشد که از آنها یاری بگیرد(.

9. امام کاظم )ع( نیز می فرماید: »َســِعَد 
اْمــُرٌؤ لَْم یَُمــْت َحتَّــی یََری َخلَفــاً ِمْن 
انسانی که  نَْفِسِه«)37(؛ )سعادتمند است 

نمیرد تا جانشین خودش را ببیند(.

تعبیــر به »ســعادت« و خوشــبختی از 
»فرزند« داشــتن در ســه حدیــث باال، 
جایگاه ســتوده و واالی ایــن عمل را در 
گفتمان حدیثی اهل بیت)ع( نشــان می 

دهد.

به هر حــال مطلوبیــت »فرزندآوری« و 
»فرزند داشــتن« امری ثابت در فرهنگ 
اهل بیت)علیهم السالم( است، تا آنجا که 
می بینیم به عنــوان یکی از نتایج حیات 

انسان مؤمن معرفی می شود.

10. بــرای مثــال در حدیثــی از امــام 
علی)علیه السالم( نقل شده است که: »إِنَّ 
َ تََبــاَرَک َو تََعالَی إَِذا أََراَد بَِعْبٍد َخْیراً لَمْ   اهللَّ
یُِمْتهُ  َحتَّی یُِریَــُه الَْخلََف «)38(؛ )هنگامی 
که خداوند برای بنده ای خیر بخواهد، او 
را نمی میراند تا فرزندانی به او عطا کند(.

11. یا از امام باقــر)ع( نیز این روایت به 
دست ما رسیده اســت که: »أَنَّ َمْن َماَت 
باَِل َخلٍَف َفَکَأْن لَــْم یَُکْن فِي النَّاِس َو َمْن 
َماَت َو لَُه َخلٌَف َفَکَأنَّهُ  لَمْ  یَُمْت «)39(؛ )هر 
کســی که بمیرد و از خود فرزندی به جا 
نگــذارد، مانند این اســت که هیچ زمانی 
بین مردم نبوده است و هر کس فرزندانی 
از خود به جا بگذارد مانند این اســت که 

هیچ وقت نمرده است(.

ایــن احادیــث و احادیث بســیار فراوان 
دیگری از این دســت که مجال اشاره به 
همه آنهــا در این مختصــر نمی گنجد، 
اگرچه - به خاطر مرســل بودن یا ضعیف 
دانســته شدن برخی از راویان آنها توسط 
علمای علم رجال - به لحاظ سلسله سند، 
اعتباری هم سنگ و هم مرتبه اعتبارپنج 
حدیــث نقل شــده در صــدر بحث نمی 
یابند، اما بــه خاطر همراهی و همصدایی 
مضمونــی با آنهــا می توانند مؤیدشــان 
باشــند و در نتیجه ضعف سندی بسیاری 
شــان قابل جبران گردد. چرا که حکمت 
ها و برکاتــی که برای فرزندآوری در آنها 

نقل شده نه تنها با عقل سازگاری دارد که 
با روح شــریعت هم متناسب است.)40( 
از این رو مشــاهده می شود که برخی از 
بزرگان فقها بــه بعضی از احادیث مذکور 
استناد کرده اند بدون اینکه در سند آنها 

خدشه نمایند.)41(

معنای صحیح احادیث نکوهش کننده 
فرزندآوری و رفع شبهه از آنها

در مقابل احادیثی که در باال در ستایش و 
اقامه شده، گاهی  پسندیدگی فرزندآوری 
اوقات گروه دیگــری از احادیث و بیانات 
معصومین)علیهم الســالم( مورد اســتناد 
قــرار می گیرند که ظاهرا مضامینی کامال 
متفــاوت و مخالف با مطلوبیت اســتیالد 
و فرزند داشــتن، دارند. برخــی از آنها را 
بررســی و معنای صحیح شان را بیان می 

کنیم.

حدیث »قلۀ العیال احدی الیسارین«

یکــی از معــدود روایاتــی کــه ظاهــرا 
فرزنــدآوری را نکوهــش مــی کند، این 
روایت امام صادق)علیه السالم( است که: 
»قِلَُّۀ الِْعَیاِل أََحُد الَْیَســاَریْن «)42(؛ )کمی 
نان خورها یکی از دو آســانی اســت(. به 
عقیده کســانی که به این حدیث تمسک 
کرده اند، وقتی آســایش به عنوان یکی از 
نتایــج تعداد کم نان خورها و عیال آدمی 
معرفی می شود، بنابراین افزایش جمعیت 
و فرزنــدان، امری مذمــوم و نقض کننده 

آسایش است.

در بررسی سندی این حدیث باید بگوییم 
که این حدیث با سه سند از شیخ صدوق 
روایت شده که دو تا از آنها به خاطر وجود 
راویان توثیق نشده و مشکوک و مجهولی 
چون قاسم بن یحیی و محمد بن هارون و 
عبداهلل بن موسی یقطینی، ضعیف و تنها 

یکی شان قابل استناد است.)43(

اما درباره داللت می گوییم که:

اوال: واژه »عیال« مطلق اســت و شــامل 
همسر و فرزندان می شود. پس این روایت 
به روایاتی که داللــت برمحبوبیت کثرت 
فرزند می کنند، مقّید می شود.)یعنی هر 
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نوع عیالی را شــامل نمی شود؛ بلکه فقط 
کمی همسر یکی از راحتی هاست(.

ثانیا: آنچه ازاین روایت اســتفاده می شود 
تشویق به کم نمودن اهل و عیال نیست، 
بلکه توّجه دادن به این نکته واقعی است 
که زیادی عیال سخت است و این مضمون 
با مستحب بودن ازدیاد اوالد و تالش برای 
خانــواده و تحّمل مشــکالت آن منافات 
ندارد؛ همانند این که بخشیدن آنچه نزد 
انسان محبوب است و یا ایثار مال با ضیق 
معیشــت، مشکل و سخت است، در حالی 
که انفاق مســتّحب و پسندیده می باشد. 
در آیه 92 ســوره آل عمــران نیز صریحا 
بیان شده که: »لَْن تَنالُوا الِْبرَّ َحّتی تُْنِفُقوا 
ِمّما تُِحبُّوَن«؛ )هرگز نایل نمی شــوید به 
احسان و تفّضل الهی تا اینکه از چیزهایی 
که دوست می دارید انفاق و بذل کنید.(

به عبارت دیگر فرزندداری نوعی مجاهده 
است؛ با این حال خدا هر نوع مجاهدتی را 
در مسیر طلب رضایت او مطلوب دانسته 
اســت و چه بســا مصادیقی از جهاد را با 
وجود اینکه امکان شهادت و سختی های 
فراوان در آنها وجود دارد، بر بســیاری از 

مسلمین واجب دانسته است.

راه  اینکــه تحّمل مشــکالت در  خالصه 
تحصیل نفقه عیال پسندیده است آنچنان 
کــه در حدیثی از اما رضا)علیه الســالم( 
مــی خوانیم: »الَْکادُّ َعلَــی ِعَیالِِه ِمْن ِحلٍّ 
اهلل«)44(؛ )کسی  َســِبیِل  فِي  َکالُْمَجاِهِد 
کــه از راه حالل برای امــرار معاِش زن و 
فرزند، تالش می کند، همانند مجاهد راه 

خدا است(.)45(

بنابراین این حدیــث داللتی بر لزوم و یا 
حتی پسندیدگی جلوگیری از فرزندآوری 
نــدارد و همــان طــور کــه در یکی از 
احتماالتــی که آیت اهلل مکارم شــیرازی 
در شــرح معنایش بیان کــرده تنها بیان 
واقعیت است و تسلّی خاطری است برای 
کســانی که فرزندان کمــی دارند و از آن 
رنج می برند. درســت مثــل اینکه هرگاه 
کســی مرکبی نداشــته باشــد به او می 
گویند: »نداشــتن مرکب سبب آسودگی 

از هزینــه های مختلف آن اســت«.)46( 
به تعبیر دیگر مشــقت دانستن یک فعل 
مــالزم با عدم اســتحباب و حتی وجوب 
یک عمل ندارد. پس هیچ تعارضی در این 

میان وجود ندارد.)47(

حدیث »هلك صاحب العیال«

از دیگر اشکاالتی که با توسل به احادیث 
فرزندآوری  بر  الســالم(  بیت)علیهم  اهل 
گرفته می شــود، اســتناد به این حدیث 
الســالم( اســت که: »َمرَّ  امام رضا)علیه 
َجْعَفٌر)ع( بَِصیَّاٍد َفَقاَل یَا َصیَّاُد أَيُّ َشــيْ ٍء 
ْیُر  أَْکَثُر َمــا یََقُع فِي َشــَبَکِتَک َقــاَل الطَّ
اقُّ َقاَل َفَمرَّ َو ُهــَو یَُقوُل َهلََک َصاِحُب  الــزَّ
الِْعَیاِل َهلََک َصاِحــُب الِْعَیاِل«)48(؛ )امام 
صادق)ع( درراه به صیــادی برخورد و از 
او پرسید: ای صّیاد! چه حیوانی بیشتر در 
تور تو گرفتار می شــود؟ صیاد پاسخ داد: 
پرندۀ زاغ. راوی گوید: امام)ع( درحالی که 
بــه راه خود ادامه می داد، فرمود: صاحب 
اهــل و عیال هالک شــد؛ صاحب اهل و 

عیال هالک شد(.

با اســتناد به این روایت این پرسش می 
گــردد که اگــر فرزنــدآوری حقیقتا امر 
مطلوبی اســت، پس چــرا امام صادق)ع( 
صاحب اهــل و عیال را »هالک شــده« 

توصیف کرده است؟!

پاســخ: زاغ پرنده ای است که با منقار به 
جوجــه هایش غذا می دهد و به ســبب 
جمع آوری غذا برای جوجه هایش، بسیار 
بــه دام می افتد؛ در نتیجه عبارت »هلک 
صاحــب العیــال هلک صاحــب العیال« 
درمقام ترّحم و دلســوزی برصاحب عیال 
اســت نه در مقام مذّمت فراوانی عیال یا 

فزونی اوالد.)49(

پاسخ به دغدغه های مالی فرزندآوری 
در احادیث اهل بیت)علیهم السالم(

ترس از عدم تأمین رزق و روزی فرزندان 
همیشــه یکــی از دغدغه هــای ذهنی و 
موانع والدین برای فرزندآوری اســت. اّما 
منطق اســالم مخالف این توجیه است و 
روزی فرزندان را از جانب خداوند تضمین 
شده می داند و می توان گفت اجتناب از 

فرزندآوری مشــمول مذّمتی است که در 
آن از قتل اوالد نهی شده است.

بکــر بــن صالح، یکــی از اصحــاب امام 
کاظم)علیه السالم( می گوید: »َکَتْبُت إِلَی 
ِّي اْجَتَنْبُت َطلََب الَْولَِد  أَبِي الَْحَســِن)ع( أَن
ُمْنُذ َخْمِس ِسِنیَن َو َذلَِک أَنَّ أَْهلِی َکِرَهْت 
َُّه یَْشــَتدُّ َعلَيَّ تَْربَِیُتُهْم لِِقلَِّۀ  َذلَِک َو َقالَْت إِن
يْ ِء َفَما تََری َفَکَتَب)ع( إِلَيَّ اْطُلِب الَْولََد  الشَّ
َ َعزَّ َو َجلَّ یَْرُزُقُهْم«)50(؛ )به امام  َفإِنَّ اهللَّ
کاظم)ع( نوشــتم، حدود پنج سال است 
کــه از طلــب بچه خودداری کــرده ام و 
این بدان سبب اســت که همسرم از این 
کار ناخشنود اســت و می گوید تربیت و 
نگهــداری فرزندان به علــت کمبود مالی 
مشکل است. نظر شــما چیست؟ امام در 
پاسخ به من نوشــت: در پی فرزند باش؛ 
زیــرا روزی آنها را خداونــد عزوجل می 

دهد(.

الســالم(  بیت)علیهم  اهــل  طبق منطق 
الزم اســت با تــوّکل بر خداونــد متعال 
و عزم بر تالش و کوشــش بــرای تأمین 
رزق حــالل، از این دغدغــه ها گذر کرد. 
حضرت علی)علیه السالم( در کالم بسیار 
مهــم می فرماید: »تَْنِزلُ  الَْمُعونَُۀ َعلَی  َقْدِر 
اندازه  به  ]الهی[  )کمــک  الَْمُئونَۀ«)51(؛ 
حاجت و نیاز نازل می شــود(. این سخن 

دو پیام دارد:

1. هرچه هزینه انســان بیشــتر شود به 
طور طبیعی تالش و کوشــش وی بیشتر 
می گردد و مواهب فــزون تری نصیبش 
می شــود و اینکه در احادیث آمده است 
که »الّرزُق مع الّنســاِء و الِعیالِ «؛ )روزی 
همراه همسران به خانه شوهران می  آید(

)52( نیز ممکن است اشاره به همین معنا 
باشــد که انسان مجرد تالش زیادی برای 
زندگی نمی کند، اّما هنگامی که احساس 
کرد بار مســئولیت نفقه همســر بر عهده 
اوســت و آبرویش در خطر است بر تالش 
و فعالیت خود می افزاید و روزی به خانه 
او ســرازیر می شــود. همچنین هر زمان 
فرزند یا فرزندان بیشــتری پیدا می کند 
این احســاس و آن تالش بیشــتر حاصل 

می گردد.

2. خداوند روزی رســان بــه افرادی که 
بــرای زندگی هزینه بیشــتری می کنند 
و سختگیری به همســر و فرزند ندارند و 
دست و دل آنها برای بخشش به نیازمندان 
و کارهای خیر و پذیرایی مهمان باز است، 
رزق و روزی وســیع تری عنایت می کند. 
این گفتار حکیمانــه در واقع می خواهد 
مــردم را از بخل و تنــگ گرفتن بر عیال 
و کســانی که نان خور او هستند بر حذر 
دارد و به شرکت در کارهای خیر تشویق 
کند و امیدوار ســازد که هر اندازه بیشتر 
به ســراغ این امور روند خداوند هم روزی 

آنها را وسیع تر می کند.

ابــن ابی الحدید در شــرح نهــج البالغه 
حدیثــی را از رســول خدا)صلی اهلل علیه 
ــَع ُوِســَع َعلَْیِه  و آله( آورده که: »َمْن َوَسّ
ْزُق«)53(؛ )هر  َو ُکلَّما َکُثــَر الِْعیاُل َکُثَر الرِّ
کس دامنه انفاق را گسترش دهد خداوند 
روزی او را وســیع تر می کند و هر زمان 
افراد خانواده انسان بیشتر شوند روزی نیز 

فزون تر خواهد شد(.

این مفســر نهج البالغه ســپس داستانی 
از بعضی از ثروتمنــدان نقل می کند که 
تقســیم ســاالنه ای برای جمعی از فقرا 
داشــت. ناگهان به نظرش آمــد که این 
هزینه زیادی می برد. به حساب  دار خود 
دســتور داد که آن را قطع کند. شبی در 
خواب دید که اموال زیادی در خانه دارد 
و گروهــی آنهــا را از درون خانه اش به 
آســمان می برند و او جزع و بی تابی می  
کند و عرضه مــی دارد: پروردگارا! روزی 
من چه شد؟ روزی من چه شد؟ ناگاه این 
پیام به او رسید که ما اینها را به تو روزی 
دادیم کــه آن  را درباره فقرا مصرف کنی 
هنگامــی که آن را قطع کردی ما هم آنها 
را از تــو گرفتیم به دیگــران دادیم. صبح 
گاهان هنگامی که بیدار شــد به حساب 
 دارش دســتور داد تمــام آن کمک ها را 

ادامه دهد.)54(.)55(
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سیری درکتابمعرفی کتاب

 »اعتکاف عبادتی کامل«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

اعتکاف در اســالم از جملــه مهمترین و 
معنادارترین فرایض عبادی اســت که در 
صدر اســالم و قرون گذشــته نزد بزرگان 
دینی، از جایگاه رفیع برخوردار بوده است، 
هم چنین این فریضه، در ادیان گذشته نیز 
سابقه داشــته و در منابع اسالمی، فضیلت 

فراوانی برای آن شمرده شده است.

در این میان ارزش همۀ زمان ها یکســان 
و برابر نیســت ، چنان که نمی توان همه 
مکان هــا را برابر شــمرد. برخی زمان ها 
و مــکان ها هم چون مــاه رجب از ارزش 
واالیی برخوردار اســت ، زیــرا ماه رجب، 
سیرو ســلوک عرفانی و تطهیر زنگارهای 
شــیطانی و تقویت معارف الهی است، چرا 
کــه اعتکاف تحول را موجب می شــود و 
معتکفین ، با حضور در اعتکاف، قرب الهی 

را طی می کنند.

اعتکاف پرورش جســم و جان است، و از 
آنجا که انســان به دنبال سعادت و کمال 
است، لذا روح انسان نیازمند نیایش است، 
مناجاتی شیرین و زیبا، از سوی موجودی 
ضعیف با منشــأ قدرت ها. از آغاز خلقت تا 
صحنه رستاخیز که راز و نیاز زیباترین هنر 

آدمی است.

اعتکاف عبادتی اســت مســتقل و کامل 
؛ عنایتي اســت که در ســایه لطف الهي، 
عبودیــت و بندگــي را در خلوت اخالص 
تمرین نموده و ســالک در مسیر کمال، به 
میدان راه نوراني رهنمون مي شود.البته بر 
خالف برخی گمان ها اعتکاف نه به معنای 
گوشه گیری از اجتماع و رهبانیت و فرار از 
مسئولیت های اجتماعی، بلکه سّنت همان 
پیامبرانی اســت که طالیه دار مسئولیت 

های اجتماعی بودند.

به نظر می رســد تالش هرچه بیشــتر در 
جهت شناســاندن ابعاد و آثار گســترده و 
عمیق اعتکاف برای نســل جوان، از جمله 
وظایف علما و فقهای اســالمی و مروجان 
آموزه های غنی شــیعی اســت ؛ از سوی 
دیگر تبیین و تدوین ابعاد و زوایای فقهی 
و اجتهادی اعتکاف با بهره گیری از مبانی 
فقه پویــا ، منطبق بــر مقتضیات زمان و 
مکان، گام اساســی در بســط و گسترش 
اصول و مبانی فقهی اعتکاف محسوب شده 
و پیوند این دو مولفه، زمینه حصول معرفت 
و شناخت گسترده نسبت به ماهیت دینی 
و فقهی این عبادت مهم را فراهم می سازد.

در ایــن میان کتــاب »اعتــکاف عبادتی 
کامل«، اثر ارز شــمند حضــرت آیت اهلل 
العظمــی مکارم شــیرازی)مدظله العالی( 
اســت که احکام شــرعی اعتکاف، ابعاد و 
اسرار فـردی و اجـتماعی آن فریضه و آثار 
ارتباط معتکفین با خدا و ســبقۀ تاریخی ، 
قرآنی و روایی اعتکاف را به رشــتۀ تحریر 
درآورده اســت تا اعتکاف کننــدگان، به 
تأثیرات ماندگار این فریضه مهم در ارتباط 

میان خلق و خالق رهنمون شوند.

انگیزۀ تألیف اثر

مولّــف در تبییــن چرایی تألیــف این اثر 
ارزشــمند اینچنین می نــگارد: در دنیای 
پــر غوغای ماّدی، که جاذبه ها به ســوی 
ماّدیّت اســت، بر قلب و روح انسان زنگار 
می نشــیند. زنگاری از غفلــت و دوری از 
خــدا، که اگر با نیایــش و عبادت برطرف 
نگردد، ممکن است روحانّیت و معنویّت را 
از وجود انسان برچیند. و این که در روایات 
اســالمی نماز تشبیه به نهر آب پاکیزه ای 
شده که انسان در هر شــبانه روز پنج بار 
خود را در آن شستشــو می دهد، اشاره به 

همین نکته است.

 در میــان عبــادات، »اعتــکاف« ویژگی 
خاّصی دارد، و از جهاتی شــبیه به مراسم 
حج و احرام اســت، که انسان را به جهانی 
مملــّو از روحانّیت و معنویّت ســوق می 
دهد. در محیط یک مسجد جامع سه روز 
ماندن، روزه گرفتن، و به عبادت پرداختن، 
و در خودسازی کوشــیدن، و به غیر خدا 
نیندیشیدن، تحّول عظیمی در روح انسان 
پدید می آورد، کــه صفا و نورانّیت آن بی 

نظیر است.

 به حمد اهلّل در سال های اخیر اعتکاف از 
سوی قشــر جوان، و مخصوصاً دانشجویان 
عزیز، مورد اســتقبال واقع شده، و لّذت و 
آثار این عبــادت روحانی را دریافته اند، و 
ما این اســتقبال عظیم را بــه آنها تبریک 
می گوییم. طالب محترم نیز که از گذشته 
توفیق این امر را بیش از ســایرین داشته 
اند و هموراه پیش قــدم برای نیل به این 
فیض عظیم بوده اند. به هر حال امیدواریم 
جوانان عزیز، مخصوصاً دانشجویان در این 
امر، که وسیله موثّری برای قرب پروردگار 
است، نیز نسبت به دیگران پیشگام باشند، 
و از نتایج معنوی آن کامال بهره مند شوند. 

راقم این ســطور در پی استقبال روزافزون 

مؤمنین، مخصوصاً جوانان عزیز از عبادت 
پراثر و روح پرور اعتکاف، و ضرورت تحقیق 
و پژوهشــی در مورد این عبادت، کتابی را 
به منظور آشــنایی معتکفین به مسائل آن 
فریضۀ راهبردی با عنوان » اعتکاف عبادتی 
کامل« تألیــف نمودم، تا معتکفین عزیز با 
مطالعه این کتاب، ارزش کار خود را بیش 
از پیش شــناخته، و با معرفت و شناخت 
بیشتری در این ضیافت بزرگ الهی شرکت 

نمایند.

ساختار کلی اثر

مولف در مجموعه »اعتکاف عبادتی کامل« 
در ده فصل به توصیــف و توضیح فریضۀ 
اعتکاف پرداخته اســت کــه عبارتند از : 
1.اعتکاف در قرآن، 2. اعتکاف در احادیث 
معصومین، 3. سیره معصومین در اعتکاف، 
4. اعتکاف در ادیان دیگر، 5. زمان اعتکاف، 
6. احکام اعتکاف، 7. استفتائات اعتکاف،8. 
آداب اعتکاف، 9. آثار اعتکاف، 10. فلسفه 

اعتکاف.

گزارش محتوایی اثر

فلسفه اعتکاف چیست و چرا باید معتکف 
شویم؟

معظــم لــه در تبیین حکمت و فلســفۀ 
اعتکاف اینچنین می نویســد؛ از آنجا که 
مصلحت قلب و روح انسان، و استقامت او 
در طی مسیر سیر و سلوک الی اهلل متوّقف 
بر این اســت که رو به ســوی خدا کند، و 
جمع آوری پراکندگی های توّجهات قلبی 
تنها در ســایه روی آوردن بــه پروردگار 
امکان پذیر است، و زیاده روی در خوردن 
و آشــامیدن و آمیختن با مردم، و ســخن 
گفتــن و خوابیدن از چیزهایی اســت که 
باعث پراکندگی توّجهات قلبی می گردد، 
و انسان را به هر وادی می کشاند، و از سیر 
الــی اهلل باز می دارد، یا حرکتش را در این 
مســیر ُکند می کند، یــا او را متوّقف می 
ســازد، لذا رحمت پروردگار متعال اقتضا 
کرده که با تشــریع روزه مانع زیاده روی 
آنها در خوردن و آشــامیدن شود، و قلب 
و روح آنان را از شــهوات مانع ســیر الی 
اهلل خالی کنــد، و البّته روزه را به مقداری 

واجب کرده که به مصلحت انسان است، و 
منافع او را در دنیا و آخرت تأمین می کند، 
و مانع مصالح حال و آینده او نمی شود، و 

ضرری به وی نمی رساند. 

حال برای پیشــگیری از زیــاده روی در 
اختالط با مردم اعتکاف را تشــریع نمود، 
اعتکافی که روح و هدف آن توّقف و توّجه 
قلب بســوی خداوند متعال، و نجات آن از 
پراکندگی ها و خلــوت با خدا و انقطاع از 
مردم و اشتغال به پروردگار متعال است، تا 
اینکــه هّم و غم قلب و روح معتکف ذکر و 
یاد و حّب و توّجه به خداوند باشد، و توّجه 
بــه خالق جایگزین انس با مخلوق شــود، 
و سراســر ذهن و فکر او را توّجه به جلب 
رضایــت پروردگار فرا گیــرد، تا در نتیجه 
برای وحشــت قبر، که هیچ انیس و یاوری 
جز خداوند متعال نخواهد داشــت، آماده 
شــود، و جز به دیدار خداوند خوشــحال 
نشــود، که فلســفه اصلی و مهم اعتکاف 
همین مطلب اســت. و برای جلوگیری از 
زیــاده روی در گفتار، به مؤمنین دســتور 
داده شد که زبان را از هر سخنی که برای 

آخرت آنها سودی ندارد نگه دارند.

اهمیت اعتکاف در اسالم

نویســندۀ اثر در تبییــن اهمیت اعتکاف، 
آن فریضه مهم را ازجمله عبادات واعمالی 
دانسته که دراسالم به آن تاکید شده است 

وبه خودی خود مستحب موکد می باشد.

نویســنده با طرح ســیره پیامبر صلی اهلل 
علیــه و آله که در دهه ی آخر ماه رمضان 
معتکف می شــدند واگر در ســالی به هر 
علتی مانند جنگ امکان اعتکاف برایشــان 
نبود سال آینده 20روز معتکف می شدند.
به روایتی اســتناد کرده و از این رهگذر به 
اهمیت اعتکاف اشاره می کند؛ روایتی که 
مــی گوید: اعتکاف یک دهه از ماه رمضان 

معادل دو حج ودو عمره است. 

معظم له در روایتــی دیگر از پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آلــه که فرمودند:»کســی که 
ازروی ایمــان وباور قلبــی وبرای تحصیل 
رضایت پروردگار معتکف شود تمام گناهان 
گذشته اش بخشیده می شود«. بر اهمیت 

اعتکاف تأکید کرده است.

اعتکاف در ادیان پیشین

به بیــان مولّف، اصل اعتــکاف به صورت 
اجمالی در ادیان پیشــین بوده اســت از 
جمله اینکه وارد شــده حضرت ســلیمان 
علیه السالم همواره درمسجد بیت المقدس 
معتکف می شد گاهی یک سال وگاهی دو 
ماه طول می کشید و سرانجام آن حضرت 

به هنگام مرگ درحال اعتکاف بود .

بهترین زمان اعتکاف

به بیان معظم له در کل ایام سال که روزه 
حرام نیســت اعتکاف جایز شــمرده شده 
است؛ اما اعتکاف درماه رمضان به خصوص 
دهه آخرمــاه رمضان، به عنــوان بهترین 
زمان اعتکاف مورد توجه مولف قرار گرفته 
است که درروایات نیز به آن سفارش شده 
اســت وسیره رسول ا... صلی اهلل علیه و اله 

نیز بر آن منطبق است .

اعمالی که باالتر از اعتکاف است

معظم له در بخشــی از کتــاب به روایاتی 
اشاره کرده است که برخی اعمال را نسبت 
به اعتکاف ، دارای اهمیت وثواب بیشتری 

دانسته است، ازجمله :

1. بــرآوردن حاجت مومن که نزد خداوند 
ازدو ماه پی درپی روزه واعتکاف درمسجد 

الحرام محبوب تر است.

2. نگاه به ســیمای عالم که نزد خداوند از 
اعتکاف یک ســال در بیت الحرام محبوب 

تر است .

3. زیارت امام حسین علیه السالم.

4. نگاهی مشتاقانه به برادر دینی از یکسال 
اعتکاف در مسجد النبی بهتر است.

آثار اعتکاف در آیینۀ روایات

اعتکاف آثار و نتایج فراوانی دارد که مولّف 
اثر به برخی از آنها در روایات اشــاره کرده 

است.

غفران گناهان گذشته

معظم له می نویســد؛ پیامبر گرامی اسالم 
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صلــی اهلل علیه وآله که از ابتدای تشــریع 
اعتکاف تــا پایان زندگی، همــواره بر این 
عبــادت ارزشــمند مواظبــت مــی کرد، 
و احتساباً غفر  فرمودند:»من اعتکف ایماناً 
له ما تقــّدم من ذنبه؛  هــر کس از روی 
ایمان و باور قلبی، و برای تحصیل رضایت 
پروردگارش، معتکف شــود، تمام گناهان 

گذشته اش بخشیده می شود«.

چه معامله پرسودی که انسان تمام گناهان 
پیشین را با سه روز اعتکاف شستشو دهد.

تضمین آینده

بــه بیان معظم له، اعتــکاف نه تنها دامن 
انسان را از گناهان و خطاهای گذشته پاک 
می کند، بلکه در معتکــف ایمنی خاّصی 
ایجــاد نموده، و او را نســبت به آینده نیز 

بیمه می کند.

 ایشان در ادامه برای تبیین این مسأله به 
روایتی از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله 
اشــاره نمود که فرمود: »َمِن اْعَتَکَف یَْوماً 
َوَجــلَّ َجَعَل بَْیَنُه َو بَْیَن  ابِْتغاَء َوْجِه اهللِ َعزَّ
الّناِر ثاَلثََۀ َخناِدَق اَبَْعَد ِمّما بَْیَن الْخافَِقْیِن؛  
هر کس به منظور کسب رضایت پروردگار، 
یک بار معتکف شود، خداوند بین او و آتش 
جهنم سه خندق و حفره بزرگ ایجاد می 
کنــد، که فاصله هر یک تا دیگری بیش از 

مسافت بین مشرق و مغرب است«

امام عصرعج اهلل تعالی  توفیق زیارت 
فرجه الشریف در اعتکاف

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله 
العالی، توفیق زیارت امام عصرعج اهلل تعالی 
را بــه عنوان یکی از آثار و کرامات اعتکاف 
برای بــزرگان و علمایی که به این ضیافت 
الهی راه یافته اند بر می شمرد. در بخشی 

از کتاب می خوانیم:

الصنعانی مــی گوید:  حبیب بن محمــد 
خدمت علی بن ابراهیم اهوازی رسیدم، و 
از او در مورد آل محمد پرســیدم. علی بن 
ابراهیم گفت: برادر! از مسأله مهّمی سؤال 
کردی. من بیست بار به حج مشّرف شدم، 
و در تمام سفرها مشتاق دیدار آن حضرت 
بودم، ولی توفیق حاصل نشد. تا اینکه یک 

شب که در منزل خوابیده بودم، شخصی را 
در خــواب دیدم که می گوید: ای علی بن 
ابراهیم! »خداونــد به من اجازه انجام حج 

داده است!«

 آن شب متوّجه معنای این سخن نشدم، و 
درباره این مطلب فکر می کردم، و منتظر 
فرا رسیدن موســم حج بودم. هنگامی که 
زمان حج فرا رســید مقّدمات سفر را مهّیا 
نموده، و به ســمت مدینــه حرکت کردم. 
هنگامــی که داخــل مدینه شــدم از آل 
محمدعلیه الســالم پرس و جو کردم. اّما 
هیــچ اثری از آن حضــرت نیافتم، و هیچ 
خبری در موردش نشــنیدم. دائماً در فکر 
و اندیشــه در مورد امورات خودم بودم، تا 
اینکه از مدینه خارج شده، و به سمت مّکه 
حرکت کــردم. در مســیر راه وارد جحفه 
شــده، )و احرام بســتم( و یــک روز آنجا 
ماندم. سپس به ســمت غدیر خم حرکت 
کردم. در مســجد منطقه غدیر نماز بجای 
آوردم، و پیشانی را بر خاک ساییدم، و در 
دعا و ابتهال کوشیدم، سپس به سمت مّکه 
حرکت کردم و در مّکه معتکف شده، و به 
عبادت و طواف مشغول شدم. تا اینکه یک 
شــب به هنگام طواف جوان خوش چهره 
و خوش بویی کــه برگرد خانه خدا طواف 
می کرد توّجه مــرا به خود جلب کرد، در 
کنارش ایستادم و به طواف ادامه دادم، به 
گونه ای که بدنم بــه بدنش برخورد کرد. 
پرســید: اهل کجایی؟ عــرض کردم: اهل 
عراق هســتم. فرمود: کــدام عراق؟ عرض 
کردم: اهواز. فرمود: آیا ابن الخضیب را می 
شناســی؟ عرض کردم: بله! خدا رحمتش 
کند که دعوت حق را لبیک گفت. فرمود: 
خداوند رحمتش کند... آیا علی بن ابراهیم 
مهزیار را می شناسی؟ عرض کردم: خودم 
هســتم. فرمود: ای ابوالحسن خداوند تو را 
حفظ کند. عالمت و نشــانه ای که بین تو 
و پدرم محّمد الحسن بن علی علیه السالم 
بود چه شد؟ عرض کردم: همراه من است. 
ســپس آن را از جیب خود خارج کرده به 
ایشان نشــان دادم. هنگامی که آن را دید 
جلوی اشک چشمانش را نگرفت، و شروع 
بــه گریه کرد، به گونه ای که لباســش از 

اشکش خیس شد. ســپس فرمود: بسوی 
قافلــه ات بازگرد، و منتظر باش تا شــب 
شود، سپس از تاریکی شب استفاده کن و 

در فالن مکان به مالقات ما بیا...« . 

لــذا صاحب اثر اینگونه می نویســد؛ آری! 
در ســایه اعتکاف ممکن اســت انسان به 
زیارت امــام و رهبر خویش حضرت حجۀ 
بن الحســن العسکری عج اهلل تعالی فرجه 

الشریف نائل شود.

عنایات خاصه

هم چنین مولّف در ادامه در تبیین حاالت 
بزرگان در اعتکاف اینچنین می نویســد؛ 
در کتاب انوارالّنعمانّیه مرحوم سّید نعمت 
اهلل جزائری آمده اســت: آن عالم بزرگوار 
در ســال های قحطی و خشکســالی مواّد 
غذایی موجود در منزل را بین فقرا تقسیم 
می کرد، و برای خــود و خانواده اش یک 
ســهم همچون ســایرین نگه می داشت. 
یک ســال که این کار را کرد مورد خشم و 
غضب همسرش قرار گرفت. خانمش گفت: 
در چنین سال ســختی فرزندانمان را رها 
کرده، و به مردم رسیدگی می کنی؟ سّید 
چیزی نگفت، و برای اعتکاف به مســجد 
کوفه رفت. روز دوم اعتکاف ســّید، مردی 
به همراه چندین چهارپــا که مواّد غذایی 
مختلفی بار داشتند، به در خانه سید رفته 
و مواّد غذایی را در آنجا تخلیه کرد، و گفت: 
این مواد غذایی را صاحب خانه فرســتاده، 
و او اکنون در مســجد کوفه معتکف است. 
هنگامی که اعتکاف سّید پایان پذیرفت و 
به منزل بازگشــت، همسرش به وی گفت: 
مواّد غذایی که همراه آن اعرابی فرســتاده 
بودی، غذای خوبی بود. ســّید شکر نعمت 
پروردگار را بجا آورد، در حالی که از ارسال 

مواّد غذایی بی خبر بود! 

اعتــکاف ؛ نماد اندیشــه ورزی و مبارزه با 
هوای نفس

نویســنده در فــرازی از کتــاب به نقش 
اعتکاف در اندیشه ورزی و مبارزه با هوای 
نفش اشــاره کرده و می نویســد، محیط 
خلــوت و به دور از تعلّقــات دنیوی که در 
آن چند روز برای عبادت و پرستش بدست 

می آیــد، مخصوصاً که این توفیق در خانه 
خدا و مسجد جامع شهر حاصل می شود، 
و فرصت مناســبی که برای تفّکر و اندیشه 
در عمر گذشته انسان حاصل می گردد تا 
در سایه تفّکر از تکرار اشتباهات جلوگیری 
کنــد و عوامل موفقّیت ها را تقویت نماید، 
و نشســتن پای درد دل دیگر مؤمنین، و 
فکری برای حّل مشکالت و معضالت آنان، 
و به تبع آن توّجــه به نعمت های فراوانی 
که خداوند به وی ارزانی داشته، و »تقویت 
اراده« و تمرین »مبارزه با نفس« که مّدت 
اعتــکاف چیزهای حاللــی را برخود حرام 
کرده و از آنها استفاده ننموده، و مانند آن، 

از دیگر ثمرات اعتکاف است. 

کســب رضایت خداوند؛ شرط قبولی 
اعتکاف

گفتنی اســت معظم له در کتاب»اعتکاف 
عبادتی کامل« در بیــان اوج قلّه اعتکاف 
اینگونه می نویســد؛ اعتــکاف باید عقل و 
قلــب و اعضا و جوارح را، فقط به ســمت 
اعمــال صالح هدایت کنــد، و آنها را تنها 
به درگاه خداونــد متعال رهنمون کند، به 
نحــوی که معتکــف اراده اش را مقّدس و 
نفس ســرکش را با قید وبندهایی مراقبت 
نمایــد، و کارهایی که روزه دار را به کمال 
صیام می رســاند بجا آورد، بلکه اضافه بر 
آنچه شخصی روزه دارد احتیاط و مراعات 
مــی کند، مراعات نماید. نســبت به آنچه 
باعث اقبال روح وجان آدمی به خداوند می 
شود ملتزم باشــد، و آنچه او را از خداوند 

دور می کند، ترک کند.

به تعبیر مولــف، هر زمان معتکف در قلب 
و عقلــش تعلّق خاطری بــه غیر خدا پیدا 
کند، یا یکی از اعضــا و جوارح خود را در 
مسیر رضایت غیر خدا بکار گیرد، به همان 
نســبت از اوج قلّه معرفت سقوط نموده، و 

اعتکافش را فاسد و بی ارزش کرده است.

گزیدۀ احکام اعتکاف در کتاب

آیــا معتکف می تواند از صابون، شــامپو یا 
خمیر دندان معطر استفاده کند؟

اســتفاده معتکف از صابون ها و شامپوها و 
خمیر دندان های معّطر اشکال ندارد ولی 

بهتر است پرهیز کند.

خرید و فروش در اعتکاف چه حکمی 
دارد؟

خریدهــای ضروری مانند خرید آب، غذا و 
مانند آن مانعی ندارد البته خرید شــارژ و 
مانند آن ضرورتی ندارد و می توان از قبل 
از اعتکاف تهیه نمود و در صورت ضرورت 
از کســی که معتکف نیست بخواهد آن را 

برایشان تهیه نماید.

احکام اعتکاف در مساجد

در مســاجدي کــه مســتمرا در آن اقامۀ 
جماعت شــود، حتي اگر یــک وعده نماز 
به طور مســتمر در آن برپا شود، مي توان 
اعتکاف کرد. مانند مساجد بازار و یا برخي 
ادارات. در مساجد دانشگاه ها نیز با توجه 
به اینکه در ایام تعطیل )تابستان( نیز نماز 

خوانده مي شود اشکالي ندارد.

اگر در تابســتان مسجد تعطیل است ولي 
در ســایر ایام دائر اســت اعتکاف در سایر 
ایام صحیح اســت ولي اگر در تایستان که 
مســجد تعطیل اســت بخواهند براي ایام 
اعتکاف از مســجد استفاده نمایند اعتکاف 

اشکال دارد.

خروج معتکف از مسجد

خارج شدن از مسجد عمدا موجب بطالن 
اعتــکاف اســت و از روي فراموشــي نیز 
بنابراحتیاط، چنین اســت. اما در مواردي 
که در روایات آمده است مانند نماز جمعه، 
تشــییع جنازه، عیادت مریض یا غســل 
کردن و ســایر ضرورت های قابل مالحظه 
مي توان از مسجد خارج شد و به فتواي ما 
در مورد امتحانات سرنوشت ساز هم مجاز 
اســت البته به طوري که صورت اعتکاف 
بهم نخورد حداکثر براي یک تا دو ساعت.

چه کارهایی اعتکاف را باطل می کند؟

کارهایــي که انجام آن ها در اعتکاف حرام 
اســت و آن را باطل مي کنــد: 1 هر نوع 
تمتع از همســر، بنابر احتیاط. 2 استمناء 
بنابر احتیاط . 3 بوییدن عطریات و بوهاي 
خوش هــر چند به قصد لذت نباشــد. 4 
خریــد و فــروش، بلکه مطلــق تجارت با 

نبودن ضرورت بنابــر احتیاط. 5 جدال بر 
سر مســائل دیني یا دنیوي به قصد غلبه 
کردن برطرف مقابــل و اظهار فضیلت. در 
تمامي این پنج مورد فرقي میان شــب و 

روز نیست.

حیض در اعتکاف

حکم اعتکاف زنــی که حیض بر او عارض 
شده است این اســت که باید بالفاصله از 
مســجد بیرون بیاید و اعتکافش نیز باطل 
مي شــود. اگر نذر کرده، بایــد اعتکاف را 
مجــددا بجا آورد ولو اینکــه در روز اول یا 
دوم حیض شــده باشــد و چنانچه از ابتدا 
مي دانســته که در این ایام عادت میشود، 
نذرش منعقد نشده و وظیفه اي ندارد. ولي 
در اعتکاف مستحب تنها در صورتي انجام 
اعتکاف مجدد واجب مي شــود که در روز 

سوم حیض شود.

روزه اعتکاف

الزم نیســت روزه به قصــد همان اعتکاف 
باشد و با هر روزه اي که مربوط به خودش 
اســت مانند روزه قضا، کفاره یا نذر، مانعي 
نــدارد ولي با روزه اســتیجاري نمي توان 
اعتکاف کرد. ضمنا کســي کــه روزه قضا 

دارد باید نیت قضا کند.

اعتکاف مسافر

در محلي که مسافر باشد، چنانچه نخواهد 
حداقــل ده روز در آنجــا بماند نمي تواند 

معتکف شود و روزه او نیز صحیح نیست.

حکم خوابیدن معتکف در مسجد

خوابیدن در مســجد براي معتکف کراهت 
ندارد.

گفتنی اســت این اثر نفیس ، نخستین بار 
در سال 1385 و با تحقیق و تنظیم حجه 
ابوالقاســم علیان نژادی دامغانی،  االسالم 
در یک جلــد و در 150 صفحه و در قطع 
رقعی، توسط انتشــارات امام علی بن ابی 
طالب علیه الســالم به زیور طبع آراســته 
شده که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.
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معارف اسالمی
»انسانیت« دین من است

پرســش: آیا بهتر نیست »انســانیت« را 
جایگزیــن ادیــان مختلفی کنیــم که با 
دستورات و اختالفات خود دردهای بشر را 

زیاد می کنند؟!

پاسخ اجمالی: اوال: در صورت نفی رابطه 
خدا و انسان نمی توان برای انسان عواطفی 
تصور کــرد؛ زیرا انســانی کــه در دیدگاه 
ماتریالیســت ها نه مخلــوق خداوند، بلکه 
ماشــینی پیچیده و صرفا مادی باشد، نمی 
تواند خودش به خودش این احساســات و 

عواطف و انگیزه های روحی را افاضه کند.

ثانیا: اگر مالک آئین انسانیت »عقل« است، 
باید گفت: هر کســی ممکن اســت بعضی 
کارها را درست و بعضی دیگر را غلط بداند، 
غافل از اینکه شــخصی دیگر در تشخیص 
آن مالک های اخالقی برعکس او عمل می 
کند؛ یعنی عقل ناقص انســانی خود زاینده 

اختالف و تزاحم و تضاد و کشمکش است.

ثالثا: در نبود انذار و بشارت دینی-اخروی، 
چنین مسلکی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. 
در نظام های اخالقی سکوالر گفته می شود 
یکــی از مهم ترین این ضمانت ها فهم این 
موضوع اســت که »نفع من در نفع دیگران 
است«. اما در شرایطی دیگر که میزان قدرت 
آحاد جامعه در مقایسه با یکدیگر نامتوازن 
باشد، این مالک به هیچ وجه ضمانت اجرایی 
نخواهد داشت؛ چرا که زورمندان می توانند 

نفعی نامرتبط با نفع دیگران تعریف کنند.

رابعا: دینداری نه تنها با اخالق نیک تقابل 
ندارد بلکه دیــن دار واقعــی حتما دارای 
»اخــالق نیک« یا به تعبیری »انســانیت« 
است. با توجه به جایگاه واالیی که در متون 
دینی برای »حســن خلق« بیان شده، می 
پرسیم که دین داری چه تقابلی با انسانیت 
و »زیست اخالقی« دارد که ما فقط مجاز به 

انتخاب یکی شان باشیم؟!

پاســخ تفصیلی: جایگزین شدن دین با 
روابط انسانی و اخالقی عنوان بسیار جالب 

توجهی است که می تواند بسیاری از اذهان 
را بــه طرف خودش بکشــاند. تصور اینکه 
مــردم بدون ترس یا امیــد به عقوبت ها یا 
پاداش هــای اخروی، کارهای نیک را صرفا 
به خاطر انسانیت و حس درونی نیکوکاری 
انجام دهند، تصوری اســت بسیار ایده آل. 
همچنین در چنین جهان تخیل شده ای از 
آنجا که ادیان از جامعه رخت بربسته اند و 
همه مردمان تابع یک دین تصویر می شوند، 
فرض می شــود که نزاع های بین ادیان و 
مذاهب و فَِرق نیز با همه هزینه ها و آسیب 
های شــان از بین رفته اند و بدیهی اســت 
چنیــن دنیای فرضی ای چه قدر مطلوب و 

خواستنی است.

بــه نظر ما تحقــق چنین ایــده ای که در 
محافل علمی گاهی از آن با عناوینی چون 
»اخالق سکوالر« یا »دین انسانیت« تعبیر 
می شود با چالش ها و پرسش های اساسی 
روبه روست. اما پیش از بیان این چالش ها 
شــاید بد نباشد که پیشــینه این نظریه به 

صورت اجمالی مرور شود.

»اگوست کنت«، فیلسوف و جامعه شناس 
فرانسوی در اواســط قرن نوزدهم میالدی 
مسلکی را با عنوان »دین انسانیت« تأسیس 
و اختراع کرد. این مرد در بن بستی عجیبی 
میان عقل و فکــرش از یک طرف، و دل و 
وجدانش از طرف دیگر واقع شــده بود. به 
همیــن دلیل آموزه هایی را بــه نام »دین 
انسانیت« بنا نهاد و گفت: »دین برای بشر 
ضرورت دارد و تمام مفاسدی که در اجتماع 
دیده می شــود به این جهت است که دین 
در اجتماع سســتی گرفته اســت«. به نظر 
آگوست کنت مســیحیت کاتولیک مربوط 
بــه دوران حیات تفکر »مابعــد الطبیعه«، 
یعنی دوره ای تاریخ مصرف گذشــته است 
و امروز که عصر، عصر »علم« اســت و بشر 
تفکر ماوراء الطبیعی را نمی پذیرد باید دین 
را دوبــاره باید از نو اختراع کرد اما با حذف 

همه امور و ریشه های »غیبی«!)1(

به هر حال کسانی که مدعی اخالق گسسته 
از دین و اخالق گســته از موضوع وجود یا 
عــدم وجود خداوند هســتند، چه متأثر از 
گزاره های آگوست کنت باشند یا نباشند، 

باید به پرسش هایی که ممکن است راجع 
به این مسلک مطرح می شود پاسخ دهند.

اولین پرسشــی که می تــوان و باید از این 
مسلک پرسید این است که احساس احسان 
و نیکوکاری ای که در این مسلک به عنوان 
نیــرو محرکــه کارهای خیــر و خدمت به 
دیگران معرفی می شــود، چگونه احساسی 

است و از کجا می آید؟

طرفداران مســلک »دین انســانیت« از آن 
جایــی که عموما »دین و منشــأ ماورایی« 
اصول و احساسات اخالقی را منکر می شوند 
در دیدگاهی ماتریالیستی، احساس خدمت 
گزاری بشر را زاییده نوعی »جانشین سازی 
ذهنی« می دانند. به عقیده آنها وقتی مثال 
مــا می بینیم عده ای افراد ضعیف از تعلیم 
محروم اند و حس انســان دوستی به خیال 
خودمان در ما تقویت می شــود تا برویم به 
آنها خدمت کنیــم، در این گونه مواقع اگر 
خوب دقت کنیم می بینیم انســان خود را 
به جای آنها گذاشــته اســت. اول فکر می 
کنــد که او را در طبقــه خودش و خودش 
را در طبقه او بدانــد بعد در نظر می گیرد 
که آن شــخص محروم، خود اوست که در 
آن جایــگاه بی امکانات قرار گرفته اســت. 
بعد همان حس »خودپرســتی« که موجب 
می شــود انسان از خودش دفاع کند، اینجا 
به دفاع از مظلوم برمی خیزد. پس منشــأ 
این هــم دردی و انگیزه یافتن برای کمک 
بــه دیگران و انجام امــور خیر، فقط نوعی 
»حس روانی« اســت که از درون انسان و 
بر اثر آن پروســه جانشین سازی پدید می 
آید نه اینکه از سوی وجودی برتر و واالتر به 
عنوان »ادراک و بصیرتی اصیل« در وجود 

انسان به ودیعه گذاشته شده باشد.)2(

در نقد چنین صــورت بندی ای از موضوع 
»منشأ احساسات و اخالق نیک آدمی« که 
در صدد نفی »منشأ الهیم برای احساسات 
آدمی اســت می توان گفت دقت در معنا و 
آثار این احساسات نشــان می دهد که در 
صورت نفی رابطه خدا و انسان اصال به طور 
کلی نمی توان برای او چنین عواطفی تصور 
کرد؛ زیرا انسانی که در دیدگاه ماتریالیست 

ها نه مخلوق خداوند بلکه ماشینی پیچیده 
و صرفــا مادی باشــد، به مقتضــای قاعده 
فلسفی »فاقد الشئ ال یکون معطی الشئ«؛ 
)فاقد یک چیز نمــی تواند دهنده آن چیز 
باشد()3(، نمی تواند خودش به خودش این 
احساســات و عواطف و انگیزه های روحی 
را افاضه کند. زیرا چگونه وجود دســتگاهی 
بی روح و خشک بتواند خودش به خودش 
آنچه را نــدارد )یعنــی روح( بدهد و حال 
که چنین احساســاتی در انسان وجود دارد 
الجرم وجودی دیگر، روح را به عنوان منشأ 
آن احساسات به او داده است. بنابراین وجود 
احساسات انسانی انسان، به معنای مستثنا 
بودن آدمی از کلیت مادی جهان نیســت 
بلکه این ذره نور نماینده »جهان نور« است. 
اینجاست که رابطه انسان با خدا روشن می 

شود.

سؤال دیگری که باید از مبلغان ایده »دین 
انســانیت« پرسید این است که مالک شما 
برای استخراج و توصیه دستورهای اخالقی 
کلی چیســت؟ اگر بگوییــد مالک ما عقل 
اســت می پرســیم ما چگونه می توانیم به 
عقِل ناقص بشــر اکتفا کنیــم در حالی که 
علم هنــوز به طور کامل پیشــرفت نکرده 
و خیلی از مســائل برای بشر الینحل باقی 
مانده و انســان فلسفه خیلی مسائل را نمی 
داند؟ از آن گذشته همه مردم از کمال عقل 
برای تشخیص چنین مالک هایی برخوردار 
نیســتند و حتی در صورت برخورداری از 
آن، تحت تأثیر عوامــل روانی و محیطی و 
جلــب منافع و مصلحت ها، ممکن اســت 
تصمیم هایی بر خالف آن مالک ها بگیرند. 
بنابراین هر کسی ممکن است بعضی کارها 
را درست و بعضی دیگر را غلط بداند غافل 
از اینکه شــخصی دیگر در تشــخیص آن 
مــالک های اخالقی برعکــس او عمل می 
کند. اما این برداشت های گوناگون از مالک 
های اخالقــی در دین وجود نــدارد. دین 
کامل ترین دســتورات از طرِف خالق برای 
مخلوقات اســت و از آنجا که برای همگان 
توصیه های واحــدی را ارائه می دهد موج 

پدید آمدن هیچ هرج و مرجی نمی شود.

ســؤال دیگری که ترویج دهندگان »دین 

انسانیت« باید در پی پاسخ قانع کننده ای به 
آن باشند این است که در صورت عدم ایمان 
به جهان آخــرت و نتایج اعمال نیک یا بد، 
رعایت دستورهای چنین آیینی چه ضمانت 
اجرایــی ای برای مــردم و ادراه کنندگان 
جامعه خواهد داشت؟ در نظام های اخالقی 
ساخته شده بر مبانی سکوالر گفته می شود 
یکــی از مهم ترین این ضمانت ها فهم این 
موضوع اســت که نفع من در نفع دیگران 
است. یعنی شــخص به این اندازه از درک 
برسد که مثال دزدین مال همسایه اش می 
تواند منجر به دزدیده شــدن مالش توسط 
همان همســایه منجر شــود و از ترس این 
ناامنی اجتماعــی، حدود خودش را متوجه 

و آنها را رعایت کند.

در پاســخ باید گفت چنین منطقی شــاید 
در مثال هایی شبیه آنچه گفته شد کاربرد 
داشته باشد اما در شرایطی دیگر که میزان 
قدرت آحاد جامعه در مقایســه با یکدیگر 
نامتوازن باشــد، این مالک بــه هیچ وجه 

ضمانت اجرایی نخواهد داشت.)4(

به هر حال هوادارن تئوری »دین انسانیت« 
تا وقتی که پاسخ های قانع کننده و منطقی 
ای به این پرسش ها ندهند، کمتر کسی را 

می توانند قانع کنند به دین شان درآید.

حاال این را مقایســه کنید با منطق دین و 
قرآن در تشــریع احکام آنجا که در آیات 7 
و 8 ســوره زلزال می خوانیم: »َفَمْن یَْعَمْل 
ِمْثقاَل َذرَّۀٍ َخْیــراً یََرُه * َو َمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل 
ا یََرُه«؛ )پس هر کس هموزن ذّره ای  َذرَّۀٍ َشرًّ
کار خیر انجام دهــد آن را می بیند* و هر 
کس همــوزن ذّره ای کار بد کــرده آن را 
می بیند!( بدیهی اســت در این دســتگاه 
معرفت شناختی که برای هر عملی، صرف 
نظــر از جلــب منافع یا دفع آســیب های 
دنیوی، عقاب یا پاداشــی در آخرت پیش 
بینی شده، اجرای اصول اخالقی از ضمانت 

اجرایی بسیار باالتری پشتیبانی می شوند.

از آن گذشته طرح »دین انسانیت« به گونه 
ای در جوامــع دینی مطرح می شــود که 
گویی دین و مذهب، در زمینه ای متفاوت با 
زیست اخالقی قابل طرح اند و این مغالطه 

ای بســیار بزرگ است. کیســت که ندارند 
دینداری نه تنها با اخالق نیک تقابل ندارد 
بلکه دیــن دار واقعی حتمــا دارای اخالق 
نیک یا به تعبیری انســانیت است و متون 
دینی به اندازه ای در این باره فراوان هستند 
کــه همگان از آن باخبرند. مثال در بیانی از 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( می خوانیم: 
»أَوَُّل َما یُوَضُع فِي ِمیَزاِن الَْعْبِد یَْوَم الِْقَیاَمِۀ 
ُحْسُن ُخُلق«)5(؛ )نخستین چیزی که روز 
قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشــته می 
شود ُحسن خلق اوست(. از امام صادق)علیه 
السالم( نیز نقل شده که فرمود: »إِنَّ الُْخُلَق 
ْمُس  الَْحَسَن یَِمیُث الَْخِطیَئَۀ َکَما تَِمیُث الشَّ
الَْجلِید«)6(؛ )خوش خویی گناه را ذوب می 

کند همچنان که آفتاب یخ را(.

با توجــه به این احادیــث و جایگاه واالیی 
که در آنها برای حســن خلق بیان شده می 
پرسیم که دین داری چه تقابلی با انسانیت 
و زیســت اخالقی دارد که ما فقط مجاز به 
انتخاب یکی شان باشیم؟ البته ما مسلمانان 
از این هم فراتــر می رویم و می گوییم که 
انســانیت و متخلق شــدن به اخالق نیک، 
مراتب و درجاتی دارد که عالی ترین مراتب 
آن فقط در دین محقق می شود. از همین 
رو پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( تکمیل 
مکارم اخالق را غرض بعثت خویش شمرده 

اند.)7(

پی نوشت:
)1(. مجموعه آثار شهید مطهری ، مطهری، مرتضی، قم، 
انتشارات صدرا، 1377هـ.ش، چاپ هشتم، ج 23)آزادی 

معنوی(، ص 676. 

)2(. همان، ص 680. 

)3(. ر.ک: الحکمۀ المتعالیۀ في األســفار العقلیۀ األربعۀ، 
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ، بیروت، دار إحیاء 

التراث العربي ، 1981م، چاپ سوم، ج 6، ص 176. 

)4(. مجموعه آثار شهید مطهری، همان، ج 15 )فلسفه 
تاریخ(، ص 105. 

)5(. قــرب اإلســناد، حمیری، عبد اهلل بــن جعفر، قم، 
مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم ، 1413هـ.ق، چاپ اول، 

ص 46. 

)6(. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، محقق/ 
مصحح: غفاری، علــی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار 
الکتب اإلســالمیۀ، 1407هـ.ق، چاپ چهارم ، ج 2، ص 
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احکام شرعی

صحت اعتکاف زن به شرط رضایت شوهر

پرســش : آیا رضایت شــوهر در صحت اعتکاف زن شرط می 
باشد؟

پاسخ : هــرگاه اعتکاف زن منافات با حقوق شوهر داشته باشد، 
باید اجازه شوهر را جلب کند واگر منافات نداشته باشد احتیاط 

واجب در رضایت شوهر است.

حکم اعتکاف در مساجد دانشگاه

پرسش : اعتــکاف در مساجد دانشگاههایی که در ایّام تعطیلی 
نماز جماعت آن تعطیل است، چه حکمی دارد؟

پاسخ : هر گاه چند ماه نماز جماعت در آن تعطیل شود، اعتکاف 
در آن اشکال دارد.

حکم اعتکاف در نمازخانه ها

پرســش : آیا اعتکاف در غیر مســاجد جامع، مثــل نمازخانه 
دانشگاهها، به امید مطلوبّیت اشکال دارد؟

پاســخ : اعتکاف باید فقط در مســاجد جامع باشد، و منظور 
از مســجد جامع، مسجدی اســت که به طور مرتّب در آن نماز 
جماعت برپا می گردد و از اعتکاف در ســایر مساجد و نمازخانه 

ها خودداری شود.

حکم ارتکاب محرمات باطل کننده اعتکاف

پرسش : چنانچه معتکف یکی از محرمات باطل کننده اعتکاف 
را انجام دهد چه حکمی دارد؟

پاســخ : هرگاه معتکف یکــی از محّرماتی کــه موجب بطالن 
اعتکاف می شود را حّتی از روی سهو و فراموشی مرتکب گردد، 

اعتکاف او خالی از اشکالی نیست.

حکم اعتکاف نذری در شهر خاص 

پرسش : آیا می توان نذر کرد که در شهر خاّصی معتکف شد؟

پاســخ : مانعی ندارد، زیرا در نذر رجحان در تمام قیود شرط 
نیست. البته بدون قصد اقامت ده روز نمی توان در سفر معتکف 

شد
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