


در عصــری به ســر می بریم کــه قدرت های 
اســتکباری با آموزه های تکفیــری و با ابزاری 
به نام گروه های تروریستی تکفیری به صورت 
مســتمر بر آتش اختالف و تفرقــه در جهان 
اســالم می دمند و علیرغــم اهتمام نخبگان و 
اندیشمندان و علمای اسالمی بر مقولۀ وحدت 
، لیکــن منفعت جویی و قــدرت طلبی برخی 
رژیم های مرتجع عربــی، مجالی برای تحقق 
وحدت در امت اســالمی باقی نگذاشــته است 
که تــداوم این وضعیت بغرنج باید همۀ علمای 
مذاهب اســالمی را به ســوی بازتولید معارف 
اســالمی رهنمون نماید که بازنشر آموزه های 
وحدت گرایانــه در مکتب فکری حضرت علی 
)علیه الســالم(  و نیز بهره گیری از سیرۀ نبوی 
)صلی اهلل علیه و آله( در انسجام امت اسالمی، 
در برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی موثر 

واقع خواهد گردید.
با تأمل در سیرۀ حضرت علی )علیه السالم( می 
توان به فور آموزه های وحدت محور را مشاهده 
نمود کــه وجود این موارد، خود حاکی از عمق 
استراتژیک مســأله تقریب مذاهب اسالمی در 
سیرۀ امامان معصومین)علیهم السالم( و آموزه 
های شیعی است، حال باید با طرح این پرسش 
ها از تفرقه افکنان تشــیع انگلیســی و تسنن 
آمریکایی آنها را  به چالش کشاند که به راستی 
مگر نه این اســت که تعابیری از  حضرت علی 
)علیه السالم( همچون»الزموا الجماعه و اجتنبوا 
الفرقه؛ به وحدت و اجتماع رو آورید و از تفرقه 
و اختــالف دوری گزینیــد« و»الخالف یهدم 
الرای؛ اختالف، رأی  صحیح  را ویران  می ســازد. 
«  در ضرورت برپایی اتحاد میان امت اسالمی 
و ضــرورت صیانت از اســالم منبعث از بعثت 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله(  و لزوم اجتناب از 

اختالف و تفرقه  صادر شده است.
مگر نه این اســت که در موارد متعدد از بیانات 
نورانی آن حضرت در بیان نقش کلیدی وحدت 
و تفرقه در تعالی و سقوط امت ها، ایجاد الفت 
و اتحاد به عنوان مهمترین شــاخصۀ وجودی 
بعثت و نبوت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( مورد 
تأکید قرار گرفته است؟ لذا آن حضرت اینچنین 
فرمودند:» خداوند به وســیلۀ پیامبر)صلی اهلل 

علیه وآله( گســیختگی ها را التیام داد و فاصله 
ها را پیوســتگی بخشــید و بین مردم یگانگی 

برقرار ساخت«. 
لذا بایــد گفت در این میــان توفیق وحدت و  
هدایت برای جوامع  بشری به عنوان مهتمرین 
خیــرات و برکات ماه رجــب همزمان با میالد 
پرخیر و برکت امام علی )علیه السالم( و شکوه 

رسالت پیامبر در  مبعث  مورد نظر است .
بی تردید وحدت و هدایت امت اسالمی با بهره 
گیری از آموزه های نبوی و ره یافت های علوی 
امکان پذیــر خواهد بود، لیکن تحقق این مهم 
نیازمند بهره گیــری از مولّفه های معنوی هم 
چون فریضۀ اعتکاف است که همزمان با میالد 
پرخیر و برکت مولی الموحدین امیرالمومنین 
علی )علیه السالم(  به عنوان سیرۀ عملی ائمۀ 
اطهار)علیهم الســالم( در تقویت خودسازی و 
احیاء فضــای معنوی جامعه از جایگاه ممتازی 

برخوردار است.
بدین ترتیــب باید گفت از آنجــا که هدف از 
آفرینش  عالم و آدم هدایت اســت و انســان 
نیز به شــدت به دنبال دست یابی به این حلقۀ 
مفقودۀ الهی است، از این رو شناخت چیستی  
فلســفۀ بعثت پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله(  به 
عنوان یکی از پربرکــت ترین خیرات و برکات 
آسمانی  به عنوان روز تجلی رحمت، می تواند 
در وحــدت امت اســالمی و  هدایــت پذیری 
انسان ها و کارآمدی هر چه بیشتر مقوله های 
فرهنگی،دینی و اسالمی درجامعۀ اسالمی موثر 

واقع گردد.
اینگونه است که آن حضرت علی )علیه السالم( 
بنابر تصریح خودشــان، بــرای تحقق وحدت 
اسالمی و اســتیفای مصلحت امت اسالمی از 
هــر گونه اقدام عملی و تشــنج زا برای بازپس 
گیری حقوق از دســت رفته خود چشم پوشی 
نمود و حتی در عمل نیز در راســتای مماشات 
و همکاری فکــری و اداری برای تصحیح نظام 

حاکم پرداخت.
اگر چه آن حضرت به دفعات و با بیانات متعدد 
بر شایســتگی خود برای مقــام خالفت تأکید 
نمود  لیکن سعی و تالش آن حضرت در جهت 
صیانت از اســالم نبوی )صلی اهلل علیه وآله( و 
اهداف بعثت پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه وآله( 
متمرکــز گردید، لذا رســالت وحدت طلبی و 
حفظ کلیت نظام اســالمی به عنوان مهمترین 
دغدغه سیرۀ عملی حضرت علی )علیه السالم( 

معطوف گردید.

حفــظ  وحــدت و امنیت اجتماعــی مؤمنان 
و نــوع برخورد آن حضرت بــا رعایا و مخالفان 
وتالش های گستردۀ آن حضرت در همبستگی 
بیشتر جامعه، همه و همه نشان دهندۀ اهتمام 
حضرت علی )علیه الســالم( در تحقق وحدت 
گرایی است که حصول این مهم را می توان در 
این فراز ارزشمند از آن حضرت مشاهده نمود 
که فرمود:»صلح و ســازش را مادامی که منجر 
به سستی پایه های اسالم نشود، سودمندتر از 

جنگ و خونریزی یافته ام« .
از این رو باید دانســت ایجاد تفرقه و اختالفات 
مذهبی یقیناً به سستی و  انهدام ظرفیت های 
بی بدیل امت اســالمی منتهی خواهد شد لذا 
بــه عینه می تــوان دریافت غفلــت از وحدت 
اسالمی و مبانی فکری پیامبر اعظم )صلی اهلل 
علیه وآلــه( در روز بعثت و  آموزه های امامان 
معصومین )علیهم الســالم( به ویژه آموزه های 
وحدت بخش حضرت علی )علیه الســالم( در 
امر تقریب مذاهب اسالمی، پیامدهای مختلفی 
برای ممالک اسالمی به همراه داشته است که 
نمونه هــای تلخ و بغرنج آن را می توان در هم 
نوایــی برخی دولت های به ظاهر اســالمی با 
آمریکا در  کشــتار مردم مظلوم سوریه، عراق، 

فلسطین،یمن و بحرین...مشاهده کرد.
حال در  میالد با ســعادت حضرت علی )علیه 
الســالم( و بعثت پیامبر اکــرم )صلی اهلل علیه 
وآله(، در ماه پرخیــر و برکت رجب ، نخبگان 
و اندیشمندان مذاهب اسالمی و نیز دولت های 
اسالمی با تأســی از آموزه های پیامبر رحمت 
و ســیرۀ امام علی )علیه السالم( باید بر تئوری 
وحدت برای هدایت فراگیر امت اسالمی تأکید 
ورزند و بیش از پیش در راستای تحقق مبانی 
فکری رســول اکــرم )صلی اهلل علیــه وآله( و 
امیرالمؤمنین علی )علیه الســالم( ، در تحقق 
اتحاد اســالمی و مقابلۀ موثر با تفرقه افکنان و 
مواجهۀ قاطع با قدرت های اســتکباری و قطع 
شریان های حیاتی دولت استکباری آمریکا در 
منطقه و نیز حمایــت قاطع از جریان مقاومت 
و مقابله موثر و عینی با رژیم اشــغالگر قدس و 

گروه های تروریستی تکفیری اقدام نمایند.

طلیعه سخن
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ایران در خط مقدم مبارزه با تروریســم 
است

عربستان و وهابیت سرچشمه خونریزی، 
قتل و تکفیر اســت، در عراق و سوریه 
ما در خط نخست مبارزه با تروریسم و 
افراطی ها هســتیم، هیچ گروهی مثل 
ما با تروریســم و خشــونت ها مبارزه 
نمی کند، بعد ما را متهم به حمایت از 

تروریسم می کنند.
1395/01/25

پيام تسليت معّظم له به مناسبت رحلت 
حجت  االســام و المسلمين حاج سيد 

جواد الوداعى رحمه اهلل عليه
این عالم ربانــی در طول عمر با برکت 
خــود همــکاری نزدیکــی بــا علمای 
بــزرگ دیگر بحرین در مســیر احقاق 
حقوق مســلم مردم آن کشــور داشت 
و مجاهدتهای ایشــان فراموش ناشدنی 

است. 
1395/01/07 

غربى ها قابل اعتماد نيستند
 تا به ملت خود تکیه نکنیم مشــکالت 
حل نخواهد شد، ما نمی گوییم مذاکره 
و تعامل نکنیم، اما توجه داشــته باشید 
کــه آنها قابل اعتماد نیســتند، تا روی 
پای خود نایســتیم مشکالت مان حل 

نمی شود.
1395/01/18

پیام ها و بیانات
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دیدار با جمعى از اندیشمندان فرانسوی
ریشه کنى تکفير نيازمند عزم جدی نخبگان جهان اسام 

است
آنچه در رســانه های غربی از ایران و انقالب ایران منتشــر می 
شود، با آنچه که شــما غربی ها با چشم خود می بینید متفاوت 
اســت؛ ایران را نباید از رســانه های اسالم ســتیز و ایران ستیز 

شناخت 
1395/01/19

دیدار با سرپرست شرکت مخابرات ایران
ضرورت مقابله با سوء استفاده از ابزار مخابراتى

هنوز در برخی مسائل و تکنولوژی ها نیاز به خارجی ها داریم، و عیب این نیازمندی و عدم خودکفایی این است که اگر طرف مقابل 
اهداف و برنامه های ما را مخالف با اهداف خود ببیند از دادن امکانات امتناع می ورزد؛ و اکنون بسیاری از این امکانات مهم در دست 
برخی از دولت های نظام سلطه همانند آمریکا، فرانسه و انگلیس است و وظیفه ما خودکفایی و اتکاء به نیرو و توان داخلی می باشد 
1395/01/12

جشن مياد حضرت فاطمه زهرا سام اهلل عليها و مراسم عمامه گذاری توسط معّظم له 

جمعى از طاب اندونزیایى

ستاد اعتکافدکتر محسن رضایى در دیدار با معّظم له

طاب مدرسه علميه باقرالعلوم عليه السام شهرستان طاب مدرسه تخصصى فقه و اصول امام کاظم عليه السام
راز و جرگان استان خراسان شمالى

دیدارها
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کتاب المضاربه - جلسه صدم 
موضوع: معامله ی نســیه در مضاربه امام 
قدس ســره در مسأله ی ســی و ششم از 
مســائل مضاربه در مورد معامله ی نسیه 
ســخن می گوید و آن اینکه اگر عامل به 
اذن مالــک چنین معامله ای را انجام دهد 
طلبکار باید برای طلب خود به سراغ عامل 

رود یا مالک یا هر دو.
1395/01/07

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و یکم  

موضوع: اضافه کردن ســرمایه در مضاربه؛ 
بحث در مســأله ی سی و هفتم از مسائل 

مربوط به مضاربه است.
1395/01/08

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و دوم  

موضوع: مبلغی جدید در مضاربه و مضاربه 
با دو شــریک؛ بحث در مســأله ی سی و 
هفتم از مســائل مربوط به مضاربه است و 
آن اینکه اگر مالک به عامل مبلغی را برای 
مضاربه بدهد و وقتی عامل مشغول به کار 
شد، در اثناء کار مبلغ دیگری را به او بدهد 
مبلــغ دوم در حکم مضاربه ای مســتقل 
است و در واقع دو مضاربه انجام شده است.
1395/01/09

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و سوم  

موضوع: تنازع مالک و عامل در مقدار رأس 
المال و ســود؛ بحث در مســأله ی سی و 
نهم از مسائل مربوط به مضاربه می باشد و 
این اولین مسأله از مسائل تنازع می باشد. 
علمــاء غالبا در خاتمه ی هر باب مســائل 
مربوط به تنازع را مطــرح می کنند. امام 
قدس ســره نیز در اینجا نه مســأله را در 

مورد تنازع بیان می کند.
1395/01/10

کتاب المضاربه - جلسه صد و چهارم  
موضوع: تنــازع مالک و عامــل در مقدار 
ســرمایه و ربح؛ بحث در مســأله ی سی 
و نهم از مســائل مربوط به مضاربه است. 
در میان فقهاء مرســوم است در آخر کتب 
فقهیه مسائل مربوط به تنازع را مطرح می 
کنند. امام قدس ســره نیــز همین کار را 
انجام داده است. این مسأله را صاحب عروه 
و دیگران بحث کرده اند. امام قدس سره نه 
مسأله ی در مورد تنازع را مطرح می کند 
و مسأله ی محل بحث اولین مسأله از این 

دسته می باشد.
1395/01/14

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و پنجم  

موضوع: ادعای تلف و خســارت توســط 
عامل؛ بحث در مســأله ی چهلم از مسائل 
مربوط به مضاربه است. این مسأله، دومین 
مسأله از مســائل تنازع بین عامل و مالک 

می باشد.
1395/01/15

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و ششم 

موضوع: اختالف در ربح؛ بحث در مســأله 
ی چهل و یکم از مسائل مربوط به مضاربه 
اســت. این مسأله سومین مسأله از مسائل 
مربوط به نزاع بین عامل و مالک می باشد.
1395/01/16

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و هفتم  

موضــوع: نزاع مالــک و عامــل در مقدار 
ســود؛ بحث در مســأله ی چهل و دوم از 
مسائل مربوط به مضاربه است و این مسأله 
چهارمین مســأله ای اســت که در مورد 
اختالف بین عامل و مالک مطرح می شود. 
این مسأله در مورد اختالف مالک و عامل 
در مورد نصیب عامل است به این گونه که 
مالک مثال مدعی است که سهم عامل ثلث 
اســت و عامل نیز در مقابل، سهم خود را 

نصف می داند.
1395/01/17

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و هشتم  

موضوع: بحث اخالقی: رســول خدا )صلی 

اهلل علیــه و آله( در حدیثی مــی فرماید: 
آفۀ الّدیــن  ثالثۀ فقیه فاجــر و إمام جائر 
و مجتهد جاهل  فقیــه معنای لغوی دارد 
یعنی دانشــمندانی کــه به فکــر منافع 
خودشــان هســتند اعم از دانشمند دینی 
و غیر دینی. فقیه از ماده ی فقه اســت و 
فقه به معنای فهم می باشــد یعنی کسی 
که دانشمند اســت و فاجر است یعنی به 
دنبال منافع شــخصی خودش است و کار 
به سرنوشــت جامعه ندارند. اینها یکی از 
آفات مهم دینی هســتند زیرا هر کجا که 
مسائل دینی با منافع آنها در تضاد بود آن 
را نادیده گرفته و یا تحریف می کنند. امام 
جائر که همان پیشــوایان و حاکمان ظالم 
و ستمگر اســت به نفع حکومت شخصی 
خود هستند و مخالفان را کنار می زنند. در 
طول تاریخ پادشــاهانی بودند که فرزندان، 
بــرادران و نزدیکان خــود را از بین بردند. 
داســتان مأمون و امین یک نمونه از آنها 
است. سومین آفت، مجتهد است که همان 
زحمت کشــانی هســتند کــه جاهل می 
باشــند. اینها نیز آفت دین به حساب می 
آیند و چون جاهل هستند و در مسیر دین 

قرار ندارند.
1395/01/18

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و نهم  

موضوع: اختالف مالک و عامل در رد مال 
مســألۀ 44 لو ادعی )اگر عامل ادعا کند( 
رّد المال إلی المالک )که مضاربه تمام شد 
و سرمایه را به مالک تحویل داده است.( و 
أنکره )و مالک آن را انکار کند( ُقّدم قول 
المنکر )یعنی قول مالک که منکر اســت 

مقدم می شود(.
1395/01/21

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و دهم  

موضوع: مــوردی دیگــر از اختالف بین 
عامــل و مالک بحث در مســأله ی چهل 
و پنجم از مسائل مربوط به مضاربه است. 

این مسأله حاوی دو فرع است.
1395/01/22

کتاب المضاربه - جلسه صد و یازدهم  
موضــوع: قاعده ی » مــا ال یُقَبل اال من 
قَِبلِه« بحث در مسأله ی چهل و پنجم از 
مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه 
گفتیم اگر معامله ای سودی حاصل شود 

عامل می گوید کــه آن را به نّیت خودم 
انجام داده ام و در نتیجه سود مال او می 
شود و اگر ضرر کند می گوید که به نّیت 
مضاربه انجام داده ام و در نتیجه خسارت 

دامن مالک را می گیرد.
1395/01/24

کتاب المضاربه - جلسه صد و دوازدهم  
موضوع: بحث اخالقی: رســول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله( مــی فرماید: آیۀ المنافق  
ثــالث ، إذا حّدث کذب و إذا وعد أخلف و 
إذا ائتمن خان. یعنی نشانه ی فرد منافق 
ســه چیز است: اگر سخن می گوید دروغ 
مــی گوید و و وقتی وعده می دهد، خلف 
وعده می کند و وقتی که امانتی به او می 

سپرند در آن خیانت می کند.
1395/01/25

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و سيزدهم  
موضوع: اختالف در قرض یا مضاربه بودن 
بحث در مسأله ی چهل و ششم از مسائل 
مربوط به مضاربه است. این مسأله نیز در 
مورد اختالف بین مالک و عامل می باشد. 

این مسأله حاوی دو فرع است.
1395/01/28

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و پانزدهم  
موضوع: بحث در ادامه ی مباحث مربوط 
به مسأله ی 46 از مسائل مضاربه است. در 
خاتمه ی این مسأله در مورد تحالف بحث 
کردیم و اکنون آن را ادامه می دهیم زیرا 
این مسأله در موارد مختلف فقهی کاربرد 
دارد و غالبــا کمتر از آن ســخن به میان 

آمده است.
1395/01/30

***
کتاب المضاربه - جلسه صد و شانزدهم  
موضوع:  بحث در مسأله ی چهل و هفتم 
از مســائل مربوط به مضاربه است. در این 
مســأله آخرین نوع از نــزاع بین مالک و 
عامل مطرح می شــود و آن اینکه مالک 
ادعا می کند که معامله به شــکل بضاعت 
بوده و در نتیجه تمام منافع مال اوست و 
عامــل ادعای مضاربه می کند و در نتیجه 

سود باید تقسیم شود.
1395/01/31

دروس خارج فقه 
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در آخرین روزهای ســال 1394  پایــگاه تخصصی نقد 
وهابیت وابســته به مؤسســه داراالعالم لمدرســه اهل 
البیت علیهم الســالم که از موسسات وابسته به دفتر معظم له 

می باشد رونمائی شد.

این سایت به آدرس

 http://alwahabiyah.com  

می باشــد و از مهم ترین بخش هــای آن می توان به 
مقاالت، کتابخانه، پایان نامه ها، پرسش و پاسخ، اسناد، 

ویژه نامه، مجالت، نگارخانه و اخبار اشاره نمود.

رونمایى از پایگاه تخصصى 
نقد وهابيت توسط آیت  اهلل 
العظمى مکارم شيرازی مد ظله 
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بی  شک بیشــترین احادیث شیعه  که بالغ 
بر ده ها هزار حدیث می  شــود از پنجمین 
و ششمین امام، یعنی محمد بن علی الباقر، 
و جعفر بن محمد الصادق علیهما الســالم 
نقل شده است، و این به خاطر آن  است که 
این بزرگواران در شــرایطی از زمان و مکان 
بودند که فشــار دشمنان و حکام بنی  امیه 
و بنــی  عباس بر آنها کمتــر بود، به همین 
دلیل توانستند احادیث زیادی که از رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله به وســیله پدران و 
اجدادشان به آنها رسیده بود، در تمام ابواب 
معارف و احکام فقه اسالم از خود به یادگار 

بگذارند.
هر چند خلفای جور تالش می  کردند مردم 
را از دانش اهل بیت علیهم السالم بی  بهره 
سازند و خلفای اموی و عباسی با تنگناهایی 
که بــرای امامان اهل بیت علیهم الســالم 
ایجاد مــی  کردند، فرصت کافــی را برای 
ترویج دین و پرورش شاگردان این مکتب  به 
آنان نمی  دادند، اما در همان فرصت های به 
دست آمده به ویژه در عصر امام باقر و امام 
صادق علیهما السالم تعداد زیادی از طالبان 
دین و دانش از مکتب آن بزرگواران بهره  ها 

گرفته  اند. 
 بایــد اذعان نمــود از آنجا که در اســالم 
افراد و جوامع انســانی بایــد از ارزش  های 
اخالقی الگــو بگیرند و تابع آن باشــند نه 
این که اخالق  تابع خواســت آنها باشد! لذا 
انســان باید نظر کند که چه علمی را از چه 
منبعی دریافت می  کنــد، همانگونه که از 
امام باقر علیه الســالم در ذیل قول خداوند 
تعالی: »فلینظر االنسان الی طعامه«: »پس 
باید نظر کند انســان به سوی طعام خود« 
آمده است؛ »فلینظر االنسان الی علمه الذی 
یأخذه عن من یاخذه« »باید انسان نظر کند 

به علمی که اخذ می  کند و متوجه باشد که 
از چه کســی دریافت می  کند«، یعنی مراد 
از طعام، علم است که طعام روح می باشد و 
این طعام جای تأمل و دقت دارد که از چه 

کسی و چه منبعی دریافت می  شود.
بدین ترتیب باید گفت  بعد از پیامبر اسالم 
صلــی اهلل علیه و آله، امامان  معصوم علیهم 
الســالم به گواهی روایات اخالقی گسترده 
 ای که از آنان نقل شده، بزرگترین معلمان 
اخالق  بودنــد؛ که در مکتــب آنها مردان 
برجســته  ای که هر کــدام از آنها یکی از 

معلمان عصر خود بودند، پرورش یافتند. 
زندگانی پیشــوایان معصوم علیهم السالم و 
یاران با فضیلت آنان، گواه روشنی بر موقعیت 
اخالقی و فضائل آنها می باشــد. به عنوان 
نمونه »حذیفۀ بن منصور« که از یاران امام 
باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السالم 
بود و درباره او گفته شده: »او علم را از این 
بزرگواران اخذ کرده و نبوغ خود را در مکارم 

اخالق  و تهذیب نفس نشان داد.« 
لذا مطابق حدیث شــریفی که از امام باقر 
علیه السالم به صفات شیعیان اشاره نموده 
اســت خصوصیات اخالقی هم چون تواضع 
در برابر مردم، خشــوع در مقابل پروردگار ، 
بســیار به یاد خدا بودن، نمــاز و روزه را به 
موقع و با آدابش انجام دادن، نیکی به پدر و 
مادر، سرکشی کردن از همسایگان، راستی 
در ســخن، تالوت قرآن، دوری از غیبت و 
تهمت... به عنوان  برخــی از ویژگی  های 
اخالقی در میان شــیعیان مورد توجه قرار 

گرفته است .
شفاعت اهل بيت عليهم السام در گرو 

اقدام و عمل در »ورع« 
گفتنی اســت در هیچ زمانی عوامل گناه به 
اندازه عصر حاضر نبوده اســت؛ در زمان ما 
شــیاطین همه جا پراکنده اند، سایت  ها، 
ماهــواره  ها، موبایل  ها، کتاب  ها، مجاّلت 
و... عوامل مخرب و غذای شــبهه ناک هم 
زیاد اســت، معامالت مشــکوک، ربا، رشوه  
خواری  ها و... و اسباب آلودگی به مال حرام 
هم زیاد است. در چنین شرایطی باید ایمان 
و تقوی قوی تر شود، مجالس تبلیغاتی قوی 
تر شود و باید از تمام عوامل بازدارنده و آنچه 

ممکن است مؤثّر واقع شود استفاده نمود. 

حریز بن عبداهلل از فضیل بن یسار نقل می 
کند که امام باقر)علیه الســالم( فرمود: ای 
فضیل سالم مرا به شیعیانم برسان و به آنها 
بگــو که من می گویم من نمی توانم از آنها 
در نزد خدا شــفاعت کنم مگر با ورع، پس 
زبانتان را حفظ کنید و دستانتان را )از آزار 
دیگران( باز دارید و صابر باشید و نماز را بپا 

دارید زیرا خداوند با صابران است. 
مطابق روایت ، امام باقر علیه الســالم می 
فرماید ما افرادی را شفاعت می کنیم که با 
ورع باشــند. اما به راستی ورع به چه معنی 

است؟.
در تشریح این مسأله باید گفت مقام ورع  از 
تقوا باالتر است، چون ورع  بعد از کامل شدن 
تقواست.  ورع حقیقی آن است که انسان به 
مقامی برســد که گناه را ترک کند. برخی 
نســبت به رعایت مکروهات و مســتحبات 
مقیدند ولی نسبت به ترک محرمات، مانند 
غیبت، حسد، ریاکاری و ... بی  اعتنا هستند. 
گاهــی یک نگاه آلوده و غلط ســر از کفر و 

نابودی انسان درمی  آورد. 
به تعبیر دیگر ورع  حالتی اســت که باعث 
بازداشــتن از ارتکاب گناهان می  شود، می 
 توان این مسأله را به این صورت تشبیه کرد 
که جاده معصیت برای بعضی صاف و هموار 
اســت و بی  هیچ مانعی آن را طی می کنند 
اما عده  ای در این مســیر با موانعی مواجه 
می  شــوند. مثال سیم خاردار، دره، سنگالخ 
و ... می  بینند کــه طی طریق را برای آنان 
دشــوار می  سازد و مانع سیر آنان می  شود، 
ورع نیز نظیر همین موانع، آدمی را از گناه 

بازمی  دارد. 
به عبارت دیگــر، در جاده معصیت، خود را 
مواجه با موانع دیدن و نیرویی که انســان 
را به عقب می  کشــد. به این حالت، ورع و 

عدالت گفته می شود. 
در ادامه، آن حضرت ورع را در حفظ زبان و 
دست، صبر و نماز خالصه می  فرماید چرا 
که ســخن از ورع بود و صبر و صلوت اشاره 
به نماز و روزه است چون هم روزه و هم نماز 
باز دارنده است که سپری در مقابل آتش و 

گناه است.
متأســفانه بعضی برای خودشان مصونیت  
هــای خیالی قائلند و خیــال می کنند که 

همین که در مســلک شــیعیان هستند و 
اظهار محّبت و دوستی می کنند مصونّیت 
از عذاب دارند و ائمه علیهم الســالم آنها را 
شــفاعت می کنند. لیکن امــام باقر)علیه 
الســالم( می فرماید؛ درست است که ما از 
شما شفاعت می کنیم و در مواقف در کنار 

شما هستیم ولی شرط آن ورع است. 
 هم چنین در روایت دیگر، امام محمد باقر 
علیه السالم به جابر می  فرمایند:»ای جابر! 
محبت ما اهل بیت به تنهایی کافی نیست؛ 
به خدا قسم شیعه ما کسی است که تقوی و 
اطاعت داشته باشد«. تا آنجا که می  فرمایند: 
»به خدا قســم تنها با عمــل و پرهیزکاری 

است که می توان به والیت ما رسید«. 
محبت؛ اساس و بنياد دین 

بی تردید اســاس دین ، محبت اســت زیرا 
انگیزه عمل به دســتورات الهی، عشــق و 

محبت به خداوند است. 
گاه استدالل عقلی انگیزه انسان برای انجام 
کاری می  شــود؛ و گاه عشق و محبت، او را 
وادار بــه کاری می  کند. آیــا این دو انگیزه 

یکسان هستند؟ 
به عنوان نمونه خداوند برای بقاء نسل بشر 
عالقه  ای بین زن و مرد ایجاد کرد تا نســل 
بشــر ادامه یابد؛ حال اگر قرار بود منطق و 
استدالل عقلی انگیزه انسان برای بقاء نسل 
باشــد، مثل این که بگوید:»برای بقاء نسل 
باید ازدواج کــرد و فرزندانی به وجود آورد 
و تمــام زحمت  هــا و ناراحتي  های آن را 
تحمل کرد« یا بگویــد: »چون در پیری و 
ناتوانی عصای دســتی الزم دارم و کسی را 
مــی  خواهم که مرا کمــک کند و حمایتم 
نماید، پس بــه  ناچار بایــد ازدواج کنم و 
فرزندانی داشته باشم.« حال از هر 100 نفر 
چند نفر حاضر به ازدواج و تحمل ســختي  
ها و ناکامي  ها و مشــکالت فراوان زندگی 

مشترک و بچه دار شدن می  شد؟  
لذا عشــق و محبت و جاذبه غریزی، انسان  
ها را به ســمت ازدواج با همه مشــکالتش 
سوق می  دهد؛ به گونه  ای که آنها عاشقانه 
تمام ســختي  ها را به جان می  خرند؛ بلکه 
تمام عمرشان را به پای فرزندشان می  ریزند 
تا نوزادشــان کم کم بزرگ شود و راه رفتن 
بیاموزد، و سخن بگوید. آری،انگیزه عشق و 

محبت این قدرت و قــوت عجیب و خیره 
کننده را دارد. 

اینگونه است که در روایت نورانی از امام باقر 
علیه الســالم می  خوانیم:»الّدین هو الحب 
و الحــب هو الّدین« ؛دین محبت اســت و 

محبت دین است. 
 در روایــت فوق بر عشــق و محبت تأکید 
شــده، نه بر راه پرســنگالخ برهان منطقی 
و اســتدالل های عقلی، تــا آدمی زودتر به 
ســر منزل مقصود برسد.  اگر عاشق شدی 
خود به خود به ســوی اطاعــت الهی گام 
برمی  داری، و مشــکالت آن را به جان می 
خری. اگر عاشــق امام زمان شدی اطاعت 
اوامرش و مبارزه با فســاد و منکرات، کاری 
بس آسان خواهد بود. آری، عشق و محبت 
کارها را ســهل می  کند.  حــال آیا دین و 
آئینی که انگیزه حرکت پیروانش محبت و 
عشق است، و تمام دینش را محبت و عشق 

معرفی می  کند، آئین خشونت است؟
کليدی در ریزش  اظهار محبت؛ عامل 

گناهان
ابوعبیده از اصحاب امام باقر علیه السالم می  
گوید: همراه امام باقر علیه الســالم بودم و 
من )به جهت احترام( پیش از ایشــان سوار 
شدم سپس ایشان ســوار شدند زمانی که 
هم  ردیف هم قرار گرفتیم حضرت ســالم 
و احوالپرسی کرد همانند کسانی که تازه به 
هم می رســند و در وقت پیاده شدن پیش 
از من پیاده شــدند و وقتــی من هم پیاده 
شــدم و هر دو بر زمین قرار گرفتیم سالم 
و احوالپرســی کرد همانند کسانی که تازه 
به هم رسیده اند )راوی می گوید من از این 
حرکت امام تعّجب کــردم و( عرض کردم: 
یابن رسول اهلل کاری کردید که کسانی که 
پیش ما هســتند چنین برنامه  ای ندارند و 
اگر یک بار هم احوالپرسی کنند زیاد است 
حضــرت فرمود: آیا نمی دانــی مصافحه و 
دســت دادن چقدر ثواب دارد وقتی دو فرد 
با ایمان با هم مالقــات می کنند و یکی با 
دیگری مصافحــه می کند گناهــان آنان 
همانند برگ درختان می ریزد تا زمانی که 

از هم جدا شوند.
با تأمل در این روایت باید اذعان کرد متأسفانه  
در عصر حاضر معمول نیست در مسافرت  و 

هر لحظه با هم ســالم و احوالپرسی کنیم 
لیکن امام در بیان اهمیت و تأکید بر اظهار 
محبت ســه مرتبه کاری را انجام می دهد، 
تا مردم حداقل یک بار آن را انجام دهند و 
فراموش نشود، نه آنکه ابوعبیده بگوید یک 

بار هم پیش ما زیاد است. 
لذا باید دانســت بر خالف خشونت وهابی  
های ســلفی که یک اقلّیت محدود هستند 
و جزء برنامه  های اســالم نیســتند، لیکن 
اســالم اصیل  آیین محّبت و دوستی است، 
همچون صفاتی که  امام باقر علیه الســالم 
برای شیعیان بیان فرموده که شیعیان خشن 

نیستند، بلکه پرمحبت  و دارای لطافتند. 
با این تفاسیر باید مدعی شد در هیچ مکتبی 
بر دوستی و محّبت تا این اندازه تأکید نشده 
اســت. این برنامه اسالم است که اگر آن را 
درست به جامعه خود و دنیا معّرفی کنیم، 

باعث پیشرفت ما خواهد بود.
برکات صله رحم و تبعات قطع رحم

در اسالم به مســأله صله رحم و قطع رحم 
اهمّیت زیادی داده شــده است. از مجموع 
روایات اســتفاده می شود از جمله گناهانی 
که در دنیا دامان انسان ها را می گیرد قطع 
رحم اســت و پاداش صله رحم هم در دنیا 
داده می شود. لذا امام باقر علیه السالم می 
فرماید: حضرت علی علیه الســالم فرمود؛ 
زمانــی که قطع رحم کنید خداوند اشــرار 
را مســلط بر اموالتان قرار می دهد. و یا آن 
حضرت در فراز دیگر در حدیثی به میّســر 
فرمود: ای میّسر چند بار مرگ تو فرارسیده 
و خداونــد اجل تو را به تأخیر انداخت برای 
این که صله رحم بجا آوردی و مشــکالت 

آنان را حل کردی.
در تبیین این روایات باید گفت از یک ســو 
اســالم طرفدار عواطف اســت، به خصوص 
در بین خانواده، فامیل و خویشــاوندان باید 
عواطف بجوشــد، در سوی دیگر  اسالم می 
خواهــد با صلۀ رحم یک بیمــه خانوادگی 
درســت کند. بیمــه به این معناســت که 
مشکالت تقسیم بر عموم شود که اگر صله 
رحم درست انجام شــود مشکالت تقسیم 
می شــود و هر کدام صله رحم بجا آورند، 
مشکالت حل می شود؛ پس صله رحم یک 
نوع بیمه توأم با محّبت خانوادگی اســت و 

تأملى در سيره و سلوک 
اخاقى امام باقر عليه السام 

از منظر معظم له
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مشکالت عمومی از طریق این بیمه فامیلی 
حل می شــود و برنامه  ای بســیار حساب 

شده است.
لیکن باید دانست ارحام درجاتی دارند مانند 
درجات ارث و هر چه نزدیک تر باشند پیوند 
باید محکم تر باشــد و قطع رحم خطرش 
بیشتر است. بدین ترتیب صله رحم نیز در 
مورد خویشاوندان نسبی است چرا که رحم 
اشــاره به نسبی  هاســت و دارای مراحلی 
است یک مرحله از آن دید و بازدید و مرحله 
دیگر شرکت در شادی  ها و غم  های آنان 
و مرحله دیگر عیادت از آنان است و مرحله 
دیگر کمک  های ماّدی و جســمی است. از 
این رو معنی ارتباط رسیدگی به مشکالت 
است نه صرفاً احوالپرســی و دید و بازدید، 
لذا صله رحم از بیمار صرفاً احوال پرســی 
نیســت بلکه اگر کمک مالی الزم دارد باید 

به او کمک کند.
 متأســفانه هر چه دنیا رو بــه تمدن ماّدی 
 مــی رود این امــور و برنامه هــا کمرنگ
می شــود و گاه دو برادر به واسطه اختالف 
مالی مثاًل بر سر ارث ده ها سال از هم قطع 
ارتباط می  کنند. این بالی بزرگی اســت و 

تبعات بسیار مهّمی دارد. 
لــذا باید اعتراف نمود دنیــای امروز دنیای 
مرگ عواطف است و در دنیای ماّدی جوان 
هــا که بزرگ می شــوند ارتباط خانوادگی 
قطع می شــود و وقتی پــدر و مادرها پیر 
شدند جایشان در سرای سالمندان است. بی 
تردید در دنیای امروز حس و عاطفه از موارد 
نایاب و یا حّداقل کمیاب اســت، به طوری 
کــه پدر و مادر بّچه  هــا را ترک می کنند 
و بّچه  هــا هم پدر و مادر را رها می کنند. 
وقتــی پایه  های ایمان از بین برود عواطف 
هم از بین می رود. لذا بسیاری از والدین در 
ســنین کهولت و پیری  در جوامع غربی در 
خانه های ســالمندان هستند. متأّسفانه در 
مورد جوامع غربی این آســیب  ها بررسی 
نمی شــود و فقط به صنایع و ثروت جامعه 

توّجه می شود.
بنابراین رســالت همگان در جامعۀ اسالمی 
این اســت که ارزش  های اسالمی همچون 
صله رحم را بها دهیم که ســرمایه حقیقی 

نیز همین است.

ادخال سرور بر قلب مؤمن
یکی از مشــکالت مردم که آنها را از کار باز 
مــی دارد، حاالت غم و اندوه و افســردگی 
اســت که بــرای همــه پیش مــی آید و 
عوامل مختلفی مانند مشکالت خانوادگی، 
اقتصادی، جســمی و ... دارد. اگر عوامل غم 
و اندوه تشــدید شود به افسردگی که نوعی 

بیماری است، تبدیل می شود.
لیکــن در احادیث اســالمی در مورد لزوم 
ادخال  سرور در قلب مؤمنان به  طور خاص، 
یا انســان ها به  طور عام، روایات زیادی وارد 
شده اســت  به نحوی که  باب »استحباب 
ادخال  ســرور )شــاد نمودن دیگران(« از 
جملــه ابواب معروف در آمــوزه  های اهل 
بیت علیهم السالم است که روایات فراوانی 
را در بر گرفته است؛ از آن جمله است روایت 
معتبره امام باقر علیه الســالم از رسول اهلل 
صلی اهلل علیه و آله که فرمود: »هر کســی 
مؤمنی را خوشحال کند مرا خوشحال کرده 
است و هر کسی مرا خوشحال  کند خداوند 
عزوجل را خوشحال نموده است«؛ )من سر 

مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اهلل (.
و در فراز دیگــر کالم نورانی امام باقر علیه 
الســالم  که می  فرماید؛ تبّسم المؤمن فی 
وجه أخیه حسنۀ و صرفه القذی عنه حسنۀ و 
ما ُعبد اهلل بمثل إدخال السرور علی المؤمن؛ 
تبّسم مؤمن به صورت برادر مؤمنش حسنه 
اســت و زدودن آنچه برچهره اوست حسنه 
اســت و هیچ عبادتی مانند ادخال سرور بر 

قلب مؤمن نیست.
لذا  اگر مزاح در حــد اعتدال و صرفاً برای 
ادخال  ســرور و شــادمانی در قلب مؤمن و 
رفع خســتگی  ها و اندوه  ها باشــد، و تمام 
جهات شــرعی در آن رعایت گردد به یقین  
مطلوب است و مورد رضای خدا. زیرا ادخال  
سرور در قلب انسان نه  تنها در سرای دیگر 
به یاری انسان می  شــتابد، بلکه در همین 
دنیا نیز مأموریت دارد که در مشــکالت، او 
را یاری کنــد و مصائب و حوادث تلخ را به 

شدت از او دور سازد. 
در کنار این مســأله، مقولــۀ ایمان به خدا 
و تــوّکل به او، یکی از عوامل مهّمی اســت 
که جلوی افســردگی را می گیرد، چرا که 
شــخص با ایمان، خدا را کسی می داند که 

مشکل ترین مشکل ها برای او آسان است، 
کسی که چنین فکر کند مأیوس نمی شود 
چون در هر قدمی فرجی اســت و خدا می 
تواند همه چیــز را دگرگون کند؛ حال اگر 
ضعیف النفس باشد با اندک مشکلی مأیوس 
و ناراحت می شــود، حال اگر مطابق روایت 
با لفظ یا با عمل او را خوشــحال کند از هر 

عبادتی باالتر است.
سخن آخر

در خاتمه شایسته است در این روایت تأمل 
نماییم؛ فردی به امام باقر علیه السالم عرض 
کرد: »الحمد هلل شــیعیان شما خیلی زیاد 
هستند« امام علیه السالم نگاه پرمعنایی به 
او کرد و فرمود: اینها که می  گویی شیعیان 
ما هستند، آیا این کارها را انجام می  دهند؟ 
آیا ثروتمنــدان این افراد به حــال فقراء و 
مســتمندان خود توجهی دارنــد و به آنها 
رسیدگی می  کنند؟ آیا بزرگان و نیکوکاران 
این افرادی که شما آنها را شیعه  می  خوانید، 
خطاها و اشتباهات خطاکاران را می  بخشند 
و آنها را مورد عفو و گذشت قرار می  دهند، 
)یا آنها را چندین برابر مجازات می  کنند و 
زجر می  دهند!؟( آیا اینها مواســات دارند؟ 
خوشــبختی  های خویش را بین همدیگر 
تقســیم می  کنند )شادي  هایشان را با هم 

قسمت نمایند(؟ 
آن مرد وقتی این ویژگي ها را شنید شرمنده 
شد و پاسخ منفی داد. سپس حضرت فرمود: 
چنین افرادی شــیعه نیستند؛ شیعه کسی 

است که آنچه را گفتم عمل کند. 
آری، شــیعه باید راهب شــب و شیر روز، 
انسانی هوشیار و فهمیده و زرنگ باشد، به 
فقراء و نیازمندان کمــک کند و از خطای 
خطاکاران درگذرد و دیگران را در شــادي  

های خود سهیم کند. 
چه خوب اســت که همه مــا  بدانیم تحت 
ایــن نام مقّدس یعنی »شــیعه اهل البیت 
علیهم السالم« چه مسئولّیت های بزرگی بر 
عهده ما نهاده شده است، تنها به اّدعا نمی 
توان شــیعه بود، تنها این که پدر و مادرم 
شیعه بوده من هم شیعه ام نمی توان شیعه 
بود، شــیعه بودن مفهومی است پرمحتوا و 
مسئولیت  های خطیری دارد که باید بدان 

عامل بود.
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در وهلۀ نخست سخن خود را  با استناد به 
روایتی از امام علی الهادی  علیه السالم در 
لزوم ذکر نام و یــاد خدا در همۀ احواالت  
آغــاز  می کنیم که به یکــی از کارگزاران 
خود پس از آنکه مسائل متعددی را خاطر 
نشان ســاخت، بعد به او فرمود: حال بگو 
ببینم چه میگویی؟ لیکن آن فرد نتوانست 
آنچه را از امام شــنیده بود تکرار کند، لذا 
امام دوات را پیش کشید و نوشت »بسم اهلل 
الرحمن الرحیم ان شاء اهلل به خاطر داشته 
باش که همه کارها به دست خداست ...«.

لذا در این نگاشــته و در ســالروز شهادت 
مظلومانۀ امام هادی علیه الســالم با بهره 
گیری از کالم حضرت علی علیه الســالم 
از خداوند اســتعانت  می  جوییم، استعانت  
کسی که به فضل پروردگار امیدوار است و 
به سودش آرزومند و به دفع زیان ها مطمئن 
و بــه نعمتش معترف و کردار و رفتار به او 
اذعان دارد. به او ایمان داریم، ایمان کسی 
که با یقین کامل به او امیدوار اســت و با 
اعتقاد خالص به او توجه دارد، ایمان کسی 
که در برابر او خاضــع و با خلوص نیت به 
توحید او عقیده  مند است. با تمجید فراوان 
به بزرگداشــت او می  پردازد و با رغبت و 

کوشش به او پناهنده می  شود. 
بی شک فشــارهایی که بر ائمه اهل بیت 
علیهم السالم، وارد می  شد، از جمله تبعید 
امام هادی  علیه الســالم به سامرا، و تحت 
نظر قرار گرفتن آن حضرت از ترس قیام بر 
ضد حکومت همه به خوبی نشان می دهد 
که امامان راســتین  همچــون امام علی 
النقی علیه السالم تبیین مبانی معرفتی و 
تشــکیل حکومت عدل الهی را از وظایف 
حتمی خود می  شــمردند و از هر فرصتی 

برای آن اســتفاده می کردنــد. که در این 
نگاشته مهم ترین مولّفه های معرفتی آن 

حضرت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
اهتمام ویژه به علم و عالم

بی تردید آموزه  هــای موجود در آیات و 
روایات درباره اهمیت مقام عالم و دانشمند 
بیش از آن است که در این سطور بگنجد، 
بلکه شــرح آن نیاز به کتــاب  های فراوان 

دارد. 
مرحوم عالمه  مجلســی  رحمه  اهلل  حدیثی 
از امام حســن عســکری علیه السالم   نقل 
می  کند که مردی از فقهای شیعه خدمت 
امام هادی علیه الســالم رســید. این مرد 
پیش از این با بعضی از ناصبین )دشمنان 
اهل بیت علیهم الســالم( ســخن گفته و 
آن هــا را محکوم کرده بــود؛ محکومیتی 
که بــه رسوایی شــان انجامیــد. این مرد 
بر امام هادی علیه الســالم وارد شــد. در 
صــدر مجلس مکان ویــژه  ای بود که امام 
علیه الســالم خارج از آن نشسته بود و در 
حضورش گروهی از علویین و بنی  هاشــم 
بودند. امام علیه السالم آن مرد عالم را باال 
برد تا آن جا که در مکان ویژه نشــاند و در 

برابر او نشست.
این کار بر اشــراف علویین و بنی  هاشــم 
که در مجلس بودند گــران آمد. علویین، 
امام را باالتر از آن می  دانســتند که به او 
عتــاب کنند؛ ولی پیرمــردی که در میان 
هاشمیین )منظور از هاشمی عباسی است( 
بود، عرض کرد: ای پســر رســول خدا! آیا 
این درست اســت که یک مرد عامی را بر 
سادات بنی  هاشم اعم از فرزندان ابوطالب 
و عباس مقدم می  داری؟ امام علیه السالم 
فرمود: بپرهیزید از این که مشمول این آیه 
باشــید: »ألم تر إلی الذین أوتوا نصیبا من 
الکتاب یدعون إلی کتاب اهلل لیحکم بینهم 
ثم یتولــی فریق منهم وهــم معرضون«؛ 
آیا ندیدی کســانی را که بهره ای از کتاب 
)آســمانی( داشتند، به ســوی کتاب الهی 
دعوت شدند تا در میان آن ها داوری کند، 
ســپس گروهی از آنان، )با علم و آگاهی،( 
روی گردان می شوند، در حالی که )از قبول 

حق( اعراض دارند؟«.

ســپس فرمود: آیا راضی هستید که قرآن 
مجیــد در میــان ما حکم باشــد؟ عرض 
کردند: آری. فرمــود: آیا خدا نمی  فرماید: 
»یا أیها الذین آمنوا إذا قیل لکم تفســحوا 
فی المجالس فافسحوا یفسح اهلل لکم وإذا 
قیل انشزوا فانشــزوا یرفع اهلل الذین آمنوا 
منکم والذیــن أوتوا العلــم درجات«؛ ای 
کســانی که ایمان آورده  اید! هنگامی که 
به شــما گفته شــود: »مجلس را وسعت 
بخشــید )و به تــازه  واردها جــا دهید(«، 
وسعت بخشــید، خداوند )بهشت را( برای 
شما وسعت می  بخشد؛ و هنگامی که گفته  
شــود: »برخیزید«، برخیزیــد؛ اگر چنین 
کنید، خدا کسانی را که ایمان آورده  اند و 
کسانی را که علم به آنان داده شده درجات 

عظیمی می  بخشد«.
بنابراین خدا برای عالم مؤمن راضی نشده 
مگــر این که بر مؤمن غیر عالم برتری پیدا 
کنــد. همان گونه که مؤمن را بر غیر مؤمن 

برتری داده است. 
سپس آیات زیادی از قرآن مجید را درباره 
برتری عالمان بر غیر عالمان تالوت فرمود 

و آن مرد عباسی محکوم شد. 
مقابله با فرقه های انحرافى

آنچــه در روایات آمده باألخص در حدیثی 
که مرحوم »کلینی« در کافی از »ابو الحسن 
امام هادی « علیه الســالم نقل می کند این 
اســت که حضرت به یکی از یاران خود به 
نــام »جعفری« فرمود؛ چرا تو را نزد »عبد 
الرحمن بن یعقــوب« دیدم )عبد الرحمن 
بن یعقوب یکی از منحرفان عقیدتی بود(؟ 
او عرض می کند: »عبد الرحمن« دایی من 
اســت. فرمود: مگر نمی  دانی که او در باره 
خداوند سخن بســیار بدی می  گوید و او 
را به صفات مخلوقات توصیف می  کند در 
حالی که چنین نیســت، سپس فرمود: یا 
نزد او باش و ما را ترک کن یا با ما بنشین 
و او را ترک نمــا! »جعفری« می  گوید: او 
هــر چه می خواهد بگویــد، وقتی من با او 
هم عقیده نباشم چه گناهی بر من است؟ 
حضرت فرمود: اما تخاف ان تنزل به نقمۀ 
فتصیبکم جمیعا، آیا نمی ترسی که بالیی 
بر او نازل شود و همه شما را در بر بگیرد«؟ 

به همین دلیل هنگامی که فساد مخصوصاً 
فســاد عقیدتــی محیطی را فــرا گیرد و 
مؤمنــان نتوانند بــا آن مقابله کنند و بیم 
آلودگی آنان برود باید از آن محیط هجرت 
کنند و فلســفه هجرت مسلمانان در آغاز 

اسالم نیز، درست همین معنی بود. 
هــم چنین در برخی اخبار تصریح شــده 
که اگر دوســتداران ائمه علیهم السالم به 
آنها تمایل پیدا کنند ایشــان از آنها بیزار 
خواهند بود و حتی در یکی از آنها آمده که 
پس از آنکه امام هادی  علیه السالم مذمت 
فراوانــی از صوفیه کرد، یکــی از یاران آن 
حضرت گفت: اگرچه آن صوفی معترف به 
حق شما باشــد؟ حضرت مانند خشمناک 
به او نگاه کرد و فرمود: این سخن را بگذار! 
کسی که به حقوق ما معترف باشد راهی را 
که سبب آزردن ماست نمی پیماید. تا آنجا 
که فرمــود: »والصوفیۀ کلهم من مخالفینا 
وطریقتهــم مغایــرۀ لطریقتنــا؛ صوفیان 
همگی از مخالفان ما هســتند و راه آنها از 

راه ما جداست«. 
مبارزه با خرافات

در میان مردم معمول اســت که بعضی از 
روزها را روز ســعد و مبــارک، و بعضی را 
روز شــوم و نحس می  شمرند، هر چند در 
تعیین آن اختالف بسیار است، سخن اینجا 
اســت که این اعتقاد عمومی تا چه حد در 
اسالم پذیرفته شــده؟ و یا از اسالم گرفته 

شده است؟. 
البته این از نظر عقل محال نیســت لیکن 
از نظر اســتدالل عقلی راهــی برای اثبات 
یا نفی چنیــن مطلبی وجود ندارد لذا می 

 گوئیم از نظر عقل ثابت نیست. 
با همۀ این تفاســیر لیکن متأسفانه برخی 
افــراد بجای بررســی عوامل شکســت و 
پیروزی خود و دیگران و  اســتفاده از این 
تجربیات گران بهــا در زندگی، گناه همه 
شکســت  ها را به گردن شــومی ایام می 
 اندازند، همــان گونه که رمز پیروزی  ها را 
در نیکی ایام جســتجو می کنند! این یک 
نوع فرار از حقیقت، و افراط در مســاله، و 
توجیح خرافی حوادث زندگی است که باید 
از آن به شدت پرهیز کرد، و در این مسائل 

نه گوش به شــایعات میان مــردم داد، نه 
ســخن منجمان، و نه گفته فال گیران، اگر 
چیزی در حدیث معتبر در این زمینه ثابت 
شود باید پذیرفت، و گرنه بی اعتنا به گفته 
این و آن بایــد خط زندگی را ادامه داد، و 
با تالش و سعی و کوشش به پیش محکم  
گام برداشت، و از توکل بر خدا یاری جست 

و از لطف او استعانت خواست. 
بدون شک از جمله تالش  های مهم علمی 
امام هادی علیه الســالم مبارزه با خرافات 
اســت. در روایتی آمده اســت که یکی از 
یاران امــام دهم علی بن محمــد الهادی  
علیه الســالم می  گویــد: خدمت حضرت 
علیه السالم رسیدم در حالی که در مسیر 
راه انگشــتم مجروح شده بود، و سواری از 
کنارم گذشــت و به شانه من صدمه زد، و 
در وســط جمعیت گرفتار شدم و لباسم را 
پــاره کردند، گفتم: خدا مرا از شــر تو ای 
روز حفظ کند، عجب روز شــومی هستی! 
امام فرمــود: با ما ارتبــاط داری و چنین 
مــی  گویــی؟! و روز را که گناهــی ندارد 
گناهکار می  شــمری؟ آن مرد عرض می 
 کند از شــنیدن این سخن به هوش آمدم 
و بــه خطای خود پی بــردم، عرض کردم 
ای موالی من، من اســتغفار می  کنم، و از 
خدا آمرزش می  طلبم، امام علیه الســالم 
افزود: ما ذنب االیام حتی صرتم تتشامون 
بها اذا جوزیتــم باعمالکم فیها؟: روزها چه 
گناهــی دارد که شــما آنها را شــوم می  
شــمرید هنگامی که کیفر اعمال شما در 
این روزها دامانتان را می گیرد؟! راوی می 
 گوید: عرض کردم من برای همیشه از خدا 
اســتغفار می  کنم و این توبه من است ای 

پسر رسول خدا. 
امام علیه السالم فرمود: این برای تو فایده 
 ای ندارد، خداوند شما را مجازات می  کند 
به مذمت کردن چیزی که نکوهش ندارد، 
آیا تــو نمی  دانی که خداوند ثواب و عقاب 
می  دهد، و جزای اعمال را در این ســرا و 
سرای دیگر خواهد داد، سپس افزود: دیگر 
این عمل را تکرار مکــن و برای روزها در 
برابر حکم خداوند کار و تاثیری  قرار مده!. 
این حدیث پر معنی اشاره به این است که 

اگر روزها هم تاثیری داشته باشد به فرمان 
خدا اســت، هرگــز نباید بــرای آنها تاثیر 
مستقلی قائل شد، و از لطف خداوند خود 
را بی نیاز دانست، وآنگهی نباید حوادثی را 
که غالباً جنبه کفاره اعمال نادرست انسان 
دارد بــه تاثیر ایام ارتبــاط داد، و خود را 

تبرئه کرد. 
لزوم صبــر در مصيبت؛تقبيج جزع و 

بى تابى
از امام هادی  علیه الســالم نقل شده است 
که  می فرمایند: »المصیبۀ للصابر واحدۀ و 
للجازع اثنان؛ مصیبت برای انســان صبور 
یکی است و برای انسان بی صبر و ناشکیبا 

دوتاست«. 
گفتنی اســت »جزع« نقطه مقابل  »صبر« 
اســت و آن، حالت بی قراری و ناشکیبایی 
در برابر حوادث و مشکالت است، به گونه  
ای کــه انســان در برابر حادثــه زانو زند، 
مأیوس شــود، بی تابــی کند و یا از تالش 
و کوشــش برای رســیدن به مقصد چشم 

بپوشد. 
بی شــک جزع یکی از بدترین و نکوهیده 
 ترین صفات است که انســان را در دنیا و 
آخرت به بدبختی می  کشــاند و از رسیدن 
به مقامات واال باز می  دارد و ارزش و مقام 
او را در جامعه کاســته، شــربت زندگی را 
در کامش تلخ، و شــهد حیات را شــرنگ 

می سازد. 
لــذا آموزه های قرآنــی و حدیثی در مقام 
مذمــت جزع و بی تابی و ناشــکیبایی در 
مقابل مصیبت اســت  زیرا جزع و بی تابی 
مشکالت عظیم جسمی و روحی به دنبال 
دارد، به عالوه اجر و پاداش انسان را برباد 
می  دهد، بنابر این مصیبت افراد ناشــکیبا 

مضاعف می  شود. 
درباره این که چرا پاداش را نیز از بین می  
برد، باید گفت: جزع و ناشکیبایی دلیل بر 
عدم رضا و عدم تســلیم در برابر مقدرات 
الهی اســت. در واقع، اعتــراض به عدل و 
حکمــت پروردگار را در بــردارد؛ هر چند 

صاحبش از آن غافل باشد. 
مضاعف شــدن مصیبت افراد ناشــکیبا از 

ـــى ـــای معرفت ـــه ه مولّف
مکتب امام هادی عليه السام 
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اینجاســت که ضربه هایی بر جسم و روح 
آنها وارد می کند و آنها را در هم می  کوبد. 
کوتاه ســخن این که جزع و بی  تابی افزون 
بر نوعی ناسپاســی در پیشــگاه خدا، آثار 
بسیار مخربی روی اعصاب انسان دارد و او 

را گاه تا سر حد جنون پیش می  برد. 
لذا برای درمان جزع الزم است انسان توجه 
به مصائب اولیاء اهلل در گذشــته و مصائب 
دوســتان و خویشان و بستگان کند که هر 
یک به نوعی گرفتارنــد.  به عالوه در آثار 
مثبت صبر و شــکیبایی و آثار منفی جزع 
و بی تابی بیندیشد. و نیز به اموری بپردازد 
که فکر او را به خود مشغول می  سازد و از 
مصیبت منصرف می  کند، تا در ســایه آن 

تدریجا مصیبت را فراموش کند. 
زیــرا چه بخواهیــم و چــه نخواهیم دنیا 
آمیخته با دشــواری  ها و مصائب است و 
مهم این است که در برابر این دشواری  ها 
تحمل داشته باشیم و صبر پیشه کنیم. تا 

بتوانیم  راه حل  پیدا نماییم. 
غرور و غفلت؛ حجاب معرفت

در جهانی زندگی می کنیم که حوادث طول 
تاریخ، دگرگونی قدرت  ها، سرنگونی دولت 
 هــا و از کار افتادن قهرمانان و فقر گروهی 
از ثروتمنــدان، هرکدام واعظی هســتند، 
حتی مردگان که همــه روزه می بینیم بر 
دوش بســتگان و عزیزانشان به سوی دیار 
خاموشــان برده می شوند، کاخ  های ویران 
شده شــاهان مقتدر و قصرهای آباد آن ها 

همه در حال وعظند. 
اضافه بر همه این ها، خیــل انبیا و اولیا و 
واعظان  الســالم همگی  علیهم  معصومان 
بزرگــی بودند که در طول تاریخ به وعظ و 
اندرز انسان ها پرداختند و امروز بسیاری از 

مواعظ آن ها در اختیار ماست. 
با این حال پرســش اساسی این است که 
چرا این موعظه  های بسیار قوی در دل های 
گروهی تأثیر نمی  گذارد؟ قطعاً دلیلی دارد؛ 
امام هادی علیه الســالم در فرازی کوتاه و 
حکیمانه، به یکــی از حجاب های معرفت 
و علــم و حکمــت و تربیت اشــاره کرده 
می فرماید: »میان شــما و موعظه، پرده ای 

از غفلت )و غرور( وجود دارد«. 
در حدیــث عبرت  انگیــزی از امام هادی 
علیه السالم آمده است که متوکل عباسی 
شبی آن حضرت را به کاخ خود فرا خواند. 
مأموران به خانه امام علیه السالم ریختند 
و حضرت را با خود به قصر متوکل آوردند. 
متوکل که سرمست شراب قدرت و مشغول 
به نوشــیدن خمر بود، همین که چشمش 
به آن حضرت افتاد از جا برخاست و احترام 
کــرد و او را نــزد خود نشــاند و با نهایت 
جسارت جام شرابی را که در دست  داشت  

به  آن  حضرت  تعارف  کرد! 
امام علیه السالم رو به سوی او کرده فرمود: 
به خدا ســوگند این مایــع ننگین هرگز با 
گوشت و خون من آشنایی نداشته و ندارد. 
متوکل مست شرمنده شد و دست خود را 

عقب کشید. 
آن گاه به امام علیه الســالم گفت: شعری 
برای من بخوان )البد شعری که بزمش را 
گرم تر کند(.امام علیه الســالم فرمود: من 
کمتر شــعر به خاطــر دارم. متوکل گفت: 
حتمــا باید بخوانــی. هنگامی که حضرت 
اصرار متوکل را دید، اشــعار تکان  دهنده  
ای خواند و فرمود؛» باتوا علی قلل األجبال 
تحرســهم .... گروهی بودند که بر قله  های 
کوه  ها، دژهای محکمی ســاخته بودند و 
مردانــی نیرومند از آن ها پاســداری می 
 کردند؛ امــا هرگز این قله  ها به حال آن ها 

سودی نداشت.« 
در حدیث دیگری در بحاراالنوار آمده است 
که متوکل بعد از شــنیدن این اشعار، جام 
شــراب را بر زمین زد و مجلس عیشش به 
هم خورد. لذا متوکل شــرمنده شد و آن 
حضــرت را با احترام به منــزل بازگرداند. 
آری، گاهی حجــاب غفلت کنار می رود و 
موعظه  ها اثربخش می شــود؛ اما افسوس 
که این کنار رفتن حجاب برای بســیاری 

موقتی است. 
تأکيد بر خانواده گرایى 

امام علی بــن محمد نقی )هــادی ( علیه 
الســالم می  فرماید: من هانت علیه نفسه 
فال تأمن شــره  ؛ آن کســی که شخصیتی 

برای خود قائل نیست از شر او برحذر باش! 
در حقیقت یکــی از مهم ترین عواملی که 
جلو فســاد و بــدکاری را می گیرد وجود 
شــخصیت یا الاقل احســاس شــخصیت 
اســت، افراد با شــخصیت یا آنها که برای 
خودش شــخصیتی قائلند هر چند در نظر 
دیگران چندان شــخصیتی نداشته باشند، 
به خاطر حفظ موقعیت خود هم که باشد 
از انجام بسیاری از زشت کاری  ها و اعمال 
خالف خودداری می  کنند، ولی همین که 
احساس کردند نه آبرویی دارند و نه احترام 
و شــخصیتی، از هیچ چیز پــروا نخواهند 

کرد. 
به همین دلیل یکــی از نکات مهم تربیت 
فرزند یا تربیت افراد انســان به طور کلی 
این است که در آنها ایجاد شخصیت شود 
و احســاس کنند شخصیت ویژه  ای دارند، 
به عکس خرد کردن شخصیت افراد که اثر 

بسیار بدی از لحاظ تربیتی دارد. 
یکی از اصحاب نزد امام هادی علیه السالم 
فرزنــد خود را ســرزنش کــرد، امام علیه 
الســالم در واکنش به عمل این شــخص 
فرمودند: نافرمانی وبد بودن، فرزندان مانند 
کسی است که فرزند خود را از دست داده 
باشد، که باید در رابطه با ارتباط والدین با 

فرزندان صحبت شود. 
 با تأمــل در کالم نورانی امام هادی علیه 
السالم باید گفت متأسفانه در عصر کنونی 
ارتباط خیلی از والدین بــا فرزندان دچار 
چالش شده است و ارتباط خوبی با یکدیگر 
ندارند، هم چنین تفاوت فرهنگی بین پدر 
و مادر و فرزندان موجب شده که همدیگر 
را خــوب درک نکنند، والدین از یک ســو 
دارای فرهنگ ســنتی بــوده و فرزندان با 
فرهنــگ مدرن که آمیخته بــا تکنولوژی 
اســت بزرگ شــده اند؛ اما طرفین برای 
رسیدن به درک مشترک باید تالش کنند. 
یقیناً اگر همدیگر را تحمل کنند، مشکالت 

مرتفع خواهد شد .
 لذا  اشــتراک در اصول فکــری و تفاهم 
و کنــار آمدن با یکدیگــر در فروع به حل 
مشــکالت بین فرزنــدان و والدین کمک 

زیادی می کند. 

سخن آخر
در خاتمه باید به مانند حضرت عبدالعظیم 
حسنی  علیه السالم آن مرد بسیار بزرگ و 
عالی مقام و دانشــمند که عقاید خود را بر 
امام زمان خود یعنی امام علی النقی  علیه 
السالم عرضه داشت: و گفت؛ من معتقدم 
خــدا یکی اســت و ذات او بــه هیچ چیز 
شــباهت ندارد، آن طور عقیده  ای که او را 
از دو حد »ابطال و تشبیه« خارج می  کند.
حــال ما نیز باید در پیشــگاه خداوند زانو 
بزنیم و دست به جانب درگاه او برداریم و 
همان سخنی را که امام هادی  علیه السالم 
در پیشــگاهش عرضــه مــی  دارد، عرض 
کنیم:»إلهــي تاهت أوهــام المتوهمین، و 
قصر طرف الطارفین..، معبودا! اندیشه  های 
دور پرواز اندیشمندان، حیران شده و نگاه 
بینندگان کوتاه گشــته و توصیف توصیف  
کنندگان، متالشی شده و سخنان  بیهوده  
گویان، ناتوان شده از این که شگفتی  های 
ذات پاکت را درک کنند، یا به مقام واالی 
تو دست یابند. تو در موقعیت غیر متناهی 
قرار داری، هرگز چشــم  هــا نمی  تواند تو 
را ببینــد، یا به ذات پاکت اشــاره کند، یا 
توصیف نماید. آری بسیار دور است! بسیار 
دور اســت!« گرچه هرگز اینها بدان معنا 
نیســت که ما از معرفت و شناخت اجمالی 
محروم باشیم، چرا که آثار ذات و صفات او 
تمــام جهان و درون و برون وجود ما را، پر 

کرده است. 
امیدواریم در سایه عنایات اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السالم به ویژه امام هادی 
علیه السالم بتوانیم وظایف سنگینی که در 
این عصر و زمان در قبال اسالم و مسلمانان 
داریم را به بهترین شکل ممکن جامه عمل 

بپوشانیم.
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باید اذعان نمود در مســیر پرفراز و نشیبی 
که انسان در زندگی در پیش دارد برای این 
که بتواند از خطرات بیشــماری که سعادت 
او را تهدید می  کند رهایی یابد و موجودی 
مفیــد و مؤثر در اجتماع گــردد، در درجه 
اول نیاز به یک ارتباط معنوی و روحانی به 
پروردگار دارد که از ذات پاکش مدد گیرد، 
و ســپس وجدانی بیدار و آگاه از درون او را 
موعظه کند و پس از آن گوش هایی شــنوا 
که از افکار، راهنمایی  ها، اندرزها و مشورت  
های دیگران اســتفاده کند، لذا امام جواد 
علیه الســالم مــی  فرماید:»المؤمن یحتاج 
إلی ثالث خصال:توفیق من اهلل ؛و واعظ من 
نفســه  وقبول ممن ینصحه ؛ افراد با ایمان 
نیازمند به ســه چیزند، توفیق پروردگار، و 
واعظی از درون جان و دل، و پذیرشــی از 
اندرز دهندگان«، که در ادامه به اهّم آموزه 
های اجتماعی آن حضرت اشاره می گردد.

شکوه امامت امام جواد عليه السام

در ســالروز میالد پرخیر و برکت امام جواد 
علیه الســالم بسیار مناسب است روایتی از 
یکــی از یاران آن حضرت بــه نام علی بن 
اســباط را بخوانیم که می  گوید به خدمت 
او رســیدم )در حالی که سن امام کم بود( 
من درســت به قامت او خیره شــدم تا به 
ذهن خویش بســپارم و به هنگامی که به 
مصر باز می  گردم کم و کیف مطلب را برای 
یاران نقل کنم، درست در همین هنگام که 
در چنین فکری بودم آن حضرت نشســت 
)گویی تمام فکــر مرا خوانده بــود( رو به 
ســوی من کرد و گفت: ای علی بن اسباط! 
خداوند کاری را که در مســاله امامت کرده 
همانند کاری است که در نبوت کرده است، 
گاه می  فرماید: »و آتیناه الحکم صبیا« )ما 
بــه یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و 

درایت دادیم( و گاه در باره انســان ها می  
فرماید حتی إذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنۀ 
... )هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل 
به چهل سال رسید ...( بنا بر این همانگونه 
که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی 
در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را 

در چهل سال بدهد.

خدا محوری؛ مایۀ بيداری جوامع بشری

گاه می  شــود که در زندگــی تمام درها به 
روی انسان بسته می  شــود و به هر طرف 
رو می  کند با مشــکل یا مشکالتی روبه  رو 

می  شود. 

این گونه رویدادها فرصتی است برای بیدار 
شدن انسان  ها و بازگشت او به سوی خدا، 
بازگشتی سازنده و تغییر دهنده سرنوشت، 
در این هنگام اگــر از جان و دل متوجه او 
گردد و از ذات پاکش مدد گیرد، امدادهای 
الهی به ســراغ او آمده و نسیم  های رحمت 
پــروردگار او را در آغوش می  کشــند و از 
راه هایی که هرگز باور نداشت درهای بسته 

گشوده می  شود. 

از این رو امام محمد تقی )جواد( علیه السالم 
می  فرماید:»لو کانت السماوات واالرض رتقا 
عبــد ثم اتقی اهلل تعالــی جعل اهلل له منها 
مخترجا ؛اگر درهای آسمان و زمین به روی 
کسی بسته شود سپس او پرهیزگاری پیشه 
کند خداوند گشایشی در کار او می  دهد«. 

شــاخصۀ  بزرگترین  دائمى؛  مراقبت 
پویایى اجتماعى

الزم به ذکر اســت نخســتین اثر ایمان به 
خداوند بزرگ، احساس یک مراقبت دائمی 
بر ســر تا پا و درون و بــرون از ناحیه علم 
و آگاهی اوســت، نه تنهــا هیچ نقطه  ای از 
دیدگاه علم او بیرون نیست، بلکه مراقبین او 
از چهارسو، از همه  جا، ما را احاطه کرده  اند. 

لذا هر قدر پایه ایمان باالتر برود احســاس 
این مراقبت، بیشــتر و عمیق  تر می  گردد، 
تا آن جا که انســان خود را به طور دائم در 
حضور او می  بیند، این احســاس بزرگترین 
وســیله اصالح فرد و اجتمــاع، و زیباترین 
جلوه ه ای ایمان اســت، که احیا کردن آن 
به مهم ترین نابسامانی  های اجتماعی سامان 
می  بخشد،  از این رو امام محمد تقی )امام 

جواد( علیه الســالم می فرماید؛»إعلم أنک 
لــن تخلو من عیــن اهلل فانظر کیف تکون ؛ 
بدان که از دیدگاه پروردگار بیرون نخواهی 

رفت اکنون ببین چگونه خواهی بود؟«. 

ایجاد بحران اجتماعى در ســایۀ هم 
نشينى با بدان

بی شک تأثیر مجالســت و هم نشینی  غیر 
قابل انکار است؛ لذا همنشینی با بدان  انسان 
را بدبخت می سازد  زیرا همنشینی  با بدان  و 
قرار گرفتن در محیط های فاسد هماهنگی 
ظاهر و باطن را بر هم می  زند  بلکه باید به 
ســراغ اصول حاکم بر درمان بیماری  های 
اخالقی و رذائل برویم که همان اندیشیدن 
در آثار نکبت بار آن اســت.  اینگونه است 
کــه در حدیثی از امام جواد علیه الســالم 
می  خوانیم: »از همنشینی بدان بپرهیز که 
همچون شمشیر برهنه  اند، ظاهرشان زیبا و 

آثارشان بسیار زشت است«!. 

در تبیین این مســأله باید گفت هجرت و 
دوری از اهل عصیان و گناه و از همنشینی  
با بدان  و ظالمان و آلودگان. از جمله منازل 
سالک الی اهلل اســت که وارد عالم خلوص 

می  گردد.

هم چنین همنشینی  با بدان  باعث آلودگی 
انسان می  شود، همان گونه که نسیم دلنواز 
اگر از روی مزبله  ها و مکان های بدبو عبور 
کند، بدبو می  شود«  از این رو هنگامی که 
انســان در خانواده یا در شهر و کشوری که 
فســاد بر آن حاکم شده است زندگی کند، 
نظر او نســبت به همه افراد حتی به نیکان 
بد می  شود. هر چند معاشران او افراد خوبی 
باشــند ولی غلبه فساد بر محیط کار، خود 
ایجاد سوءظن می  کند. بنابراین الزم است 

از همنشینی با بدان  پرهیز گردد. 

شهوت؛ عامل سقوط جوامع بشری

در وهلۀ نخست باید گفت »شهوت« نقطه 
مقابل  »عفت« و موجب سقوط فرد و جامعه  
می شود. مطالعات تاریخی نشان می  دهد که 
اشخاص یا جوامعی که در»شهوت پرستی« 
غرق شده  اند، نیروهای خود را از دست داده 

و در معرض سقوط قرار گرفته  اند. 

طبق نظر کارشناســان حقوقی، »شــهوت 
جنسی« در ایجاد جرم و جنایت نقش عمده 

را دارد تا جایی که گفته شــده است: »در 
هر جنایتی، شهوت جنسی نیز دخیل بوده 
اســت«. شاید این تعبیر، مبالغه  آمیز باشد، 
ولی به یقین منشــأ بســیاری از جنایات و 
انحرافات، طغیان  »غریزه جنسی« و شهوت 

پرستی است..

لذا در حدیثی از امام جواد علیه السالم می  
خوانیم: »راکب الشهوات التستقال له عثرۀ؛ 
آن کس که بر مرکب شــهوات ســوار شود 

لغزش  هایش قابل جبران نیست«.

اصوالً هنگامی که پای شــهوت  پرستی به 
میان آید حجابی بر عقل افتاده و حاکمیت 
عقل کنار مــی رود و هنگامی که زمام امور 
انسان از عقل سلب شود و به دست شهوات 
بیفتد هرگونه بدبختی یــا خطری برای او 

فراهم شود جای تعجب نیست. 

لذا نباید فراموش نمــود که اگر همه افراد 
جامعــه  جز »اهلل« را پرســتش نکنند و در 
مقابل انواع هوی و هوس ها،  و شــهوت ها، 
سر تعظیم فرود نیاورند، هیچ گونه نابسامانی 

در جوامع انسانی وجود نخواهد آمد. 

نتیجه این کــه: اولین وظیفــه متصدیان 
جامعــه ، جلوگیــری از عوامــل تحریک و 
برچیدن زمینه  های فســاد، و نخســتین 
وظیفه جوانان پاکدامــن، اجتناب و دوری 
از این عوامل و زمینه  ها اســت. جالب این 
که اجتناب از زمینه  های گناه آن قدر مهم 
است که شــخصی همچون حضرت یوسف 
پیامبر علیه السالم، که دارای مقام عصمت 
اســت، نیز برای حفظ پاکدامنی خود از آن 

استفاده می  نماید.  

روح پرستش

بدیهی است سخن هرچه باشد و از هرکس 
باشــد اثر دارد؛ و گوش فرادادن به سخنان 
این و آن معموال بــا تأثیر آن در دل آدمی 
همراه است، لذا امام جواد علیه السالم می  
فرماید:» کســی که به سخنگویی گوش فرا 
دهد، او را پرستش کرده است. بنابراین اگر 
از خــدا می  گوید، خدا را پرســتش کرده، 
و اگــر از زبان ابلیس مــی  گوید، ابلیس را 

پرستیده است!«. 

بایــد اذعــان نمــود از آن جا کــه هدف 
سخنگویان مختلف است، جمعی سخنگوی 

حقند و جمع سخنگوی باطل، و خضوع در 
برابر هریک از این دو گروه یک نوع پرستش 
اســت، زیرا روح پرستش چیزی جز تسلیم 
نیســت، بنابراین آنها که به ســخنان حق 
گوش می  دهند، پرســتندگان حقند و آنها 
که ســخنگویان باطل گوش فرا می  دهند، 
پرستندگان باطلند، پس باید از رونق دادن 
به محفل ســخنگویان باطل پرهیز کرد و 
اجازه نداد که سخنان تاریک آنان از مجرای 

گوش به اعماق جان برسد. 

تعجيل در توبه؛ شاخصۀ بنيادین  خدا 
محوری

در بسیاری از روایات توبه آمده است که باید 
در توبه از گناه، تعجیل کرد و از »تسویف« 
یعنی بــه عقب انداختــن آن پرهیز نمود؛ 
مبــادا آثار گناه در دل بماند و با گذشــت 
زمان تبدیل به یک خلق و خو شود؛ لذا در 
حدیثی از امام جواد علیه السالم می  خوانیم: 
»تأخیر التوبۀ اغترار، و طول التسویف حیرۀ 
... و االصرار علی الذنب امن لمکر اهلل؛تأخیر 
توبه موجب غرور و غفلــت، و امروز و فردا 
کردن سبب حیرت، و اصرار بر گناه موجب 

بی  اعتنایی به مجازات الهی است.« 

بی شــک گناه آثاری بر قلب می  گذارد که 
تدریجاً به صــورت خلق و خوی باطنی در 
می  آید و توبه این آثار را می شــوید و اجازه 
نمی  دهد تشکیل خلق و خوی دهد، لذا با 
توجه به این که دنیا، بسرعت پشت می  کند 
و آخرت با شتاب  روی می آورد و امروز، روز 
آمادگی و فردا، روز مسابقه سعادت و شقاوت 
است، حال چرا افراد عاقل و هوشیار، با توبه  
کردن و بازگشت به سوی خدا و انجام عمل 
نیک پیش از آن که فرصت از دســت رود 

خود را آماده این سفر نکنند؟. 

حيات اجتماعى در پرتو حفظ اسرار

متأســفانه برخی از مــردم در بعض موارد  
ســعی می  کنند به اســرار زندگی و عیوب 
پنهانــی تفتیش کنندگان پــی ببرند و بر 
مال ســازند در حالی که جستجو و تفتیش 
درباره عقائد و اسرار و عیوب دیگران سبب 
کینه  توزی و عــداوت در صحنه اجتماع  و 
گاه منجر به درگیری  های شدید می  شود. 
لذا اگر ســالمت جامعه و امنیت و آرامش 
را طالب باشــیم، باید از این امر به شــدت 

بپرهیزیم. 

با این تفاســیر باید به روایتی از امام جواد 
علیه السالم اشــاره نمود که فرمود؛»إظهار 
الشي ء قبل أن یســتحکم مفسدۀ له؛اظهار 
کردن چیزی )سری از اسرار( پیش از آنکه 
مســتحکم شــود و به نتیجه برسد موجب 

فساد آن است«. 

بدیــن ترتیب باید گفت اگر چه از آنجا که، 
بیــم توطئه بــر ضد جامعه، و یــا به خطر 
انداختن امنیت و حکومت اسالمی می رود 
به همین دلیل حکومت اســالمی می  تواند 
مأموران اطالعاتی داشــته باشد، یا سازمان 
گســترده  ای بــرای گــرد آوری اطالعات 
تأسیس کند لیکن مرز میان »تجسس« و 
»به دست آوردن اطالعات الزم برای حفظ 
امنیت جامعه« بسیار دقیق و ظریف است، 
و مســؤولین اداره امور اجتمــاع  باید دقیقا 
مراقب این مرز باشــند، تا حرمت اســرار 
انسان ها حفظ شود، و هم امنیت جامعه و 

حکومت اسالمی به خطر نیفتد. 

سخن آخر

در خاتمه باید گفت اگر کسی تمام امیدش 
به اسباب مادی باشد، راه را گم کرده است 
مثل این که در برنامه  های امروزی، عده  ای 
معتقدند که اگر ما با کشورهای قوی  ارتباط 
نداشــته  باشــیم و یا از جامعه جهانی جدا 
شویم، بیچاره می  شویم!؛ اینها عالم اسباب 
اســت و خدای ما اینها نیستند و باید تکیه 
گاه ما خدا باشــد، چرا کــه امام جواد علیه 
السالم مطابق این حدیث می  فرماید:کسی 
که در عالم اســباب غرق شود، خدا او را به 
همان اسبابی واگذار می  کند که نمی  تواند 

خود را اداره کند. 

اگــر چنین رفتار کنیم با اندک شکســتی 
مأیوس نمی  شــویم و یــأس و ناامیدی در 
زندگی  ها به جهت ضعف ایمان و عدم توجه 

به خداست.

امام جواد علیه السالم می فرماید: کسی که 
از خدا بریده و به غیر خدا بپیوندد، خداوند 
او را به همان شخص واگذار می  کند و کسی 
که بدون علم و آگاهــی عمل کند، خراب 

کاری او بیش از آباد کردن اوست.

تأّملى بر دکترین اجتماعى 
امام جواد عليه السام 
از منظر معظم له 
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آنچه در این بخش می خوانید متن کامل 
مقاله آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد 
ظله العالی می باشــد که در آستانه ورود 
امــام خمینی رحمت اهلل علیــه به ایران 
و پیــروزی انقالب در پاســخ به انتقادات 
و تهاجم بختیار به حکومت اســالمی که 
گفته بــود »حکومت اســالمی یک نظام 
ناشناخته است« به رشته تحریر در آمد و  
در 11 بهمن 1357 توسط روزنامه کیهان 

منتشر شده است.
در این مقاله معظم له سه اصل »1ـ حق 
مشــارکت مردم 2ـ اســتفاده از صاحب 
نظــران هر رشــته 3ـ نظــارت فقیه« را 
اصول اساسی حکومت اسالمی بر شمرده 
و برخی شــاخصه ها و اهداف این نظام از 
جملــه وضعیت آزادی ها، نظام اقتصادی، 
سیاســت خارجی و فعالیت های عمرانی 
مد نظر و جریان مبارزه با فساد را ترسیم 

می نمایند:
متن کامل مقاله

 آیت اهلل مکارم شیرازی؛
اصول اساسی حکومت اسالمی*

1ـ حق مشارکت مردم
2ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته

3ـ نظارت فقیه
آقای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خود 
روی این موضوع تکیــه کرد که حکومت 
اسالمی یک نظام ناشناخته است. گروهی 
دیگر از نویســندگان روشــنفکر نیز این 
مطلب را تکرار می کننــد. ولی من نمی 
دانم برای برطرف کردن ابهام یک مسئله 
باید دست روی دست بگذاریم و در انتظار 
وحــی و الهام قلبی باشــیم؟ و یا باید هر 

نقطه تاریکی در یک مســئله وجود دارد 
انگشــت روی آن بگذاریــم و از آنها که 
طرفدار و صاحب نظر در آن مســئله اند 
توضیــح بخواهیم؟ اگــر توضیحات قانع 
کننده بــود، بپذیریم و اگر نبود، باز ادامه 
دهیــم تا برای نفی یــا اثبات آن موضوع 

دلیل کافی در اختیار داشته باشیم.
تمام نظام هایی که تاکنون در جهان پیاده 
شــده  اعم از مشروطه و جمهوری و یا هر 
مکتب دیگر قباًل ناشــناخته و بی ســابقه 
بوده، ولی هیچ یک از این دو عنوان، مانع 

اجرای آنها نشده است.
اجازه بدهید خطوط حکومت اســالمی را 

در جمله های کوتاهی روشن کنم:
نفى استبداد

حکومت اســالمی یک نظام دیکتاتوری و 
اســتبدادی نیســت و هرگونه استبداد را 
نفــی می کند و از نظــر بافت حکومت با 
»جمهوری« شباهت نزدیک دارد، ولی در 

نام گذاری آن شما مختار و آزادید.
سه اصل اساسى حکومت اسامى

نظام سیاســی این حکومت روی سه اصل 
قرار دارد »حق مشــارکت مردم، استفاده 
از صاحب  نظران و  آگاهان در هر قســمت 
و نظارت فقیه از نظــر انطباق بر موازین 

اسالم.«
طبق اصل اول،

یعنی حق مشــارکت مردم کــه از حکم 
شوری در قرآن اســتفاده می شود، همه 
مــردم می توانند در انتخــاب افراد مورد 
نظر خود ـ به عنوان وکیل ـ برای شــور 
در تمام مســائل سیاســی و اجتماعی و 
اقتصــادی شــرکت کنند و مــرد و زن و 
باســواد و بی ســواد در آن تفــاوت نمی 
کنند؛ همین اندازه کافی اســت که بالغ و 

عاقل بوده باشند.
طبق اصل دوم،

در تقســیم بندی ســازمان های سیاسی 
و اجتماعــی ـ مخصوصاً رییس و نماینده 
و کارگزاران اصلــی حکومت ـ صالحیت 
و شایســتگی و کاردانی عالوه بر پاکی و 

درستی و ایمان شرط است.

طبق اصل سوم،
بایــد فرد یا شــورایی از فقهــای عادل ـ 
صاحب نظران مســائل اســالمی که پاک 
باشــند و آگاه به مســائل زمــان ـ بر دو 
چیز نظارت داشته باشند: اول بر مصوبات 
مجلس مشــورتی )پارلمان( و دوم اجرای 
قوانین، تا تخلفی از اصول قوانین اســالم 

روی ندهد.
انتخاب ریيس دولت

در انتخــاب رییس دولت نیز ســه اصل 
باال یعنی مشــارکت مردم ـ خواه به طور 
مستقیم باشد یا غیرمستقیمـ  و شایستگی 
و کاردانــی و نظارت و جلب نظر فقیه در 
قلمرو اصلی کلی قوانین اســالمی شــرط 
است و اینکه بعضی از نویسندگان محترم 
نوشــته اند در حکومت اسالمی فقیه یک 
موجود برتر و ســایر مردم همچون صغیر 

محتاج به قیم هستند، قطعاً دروغ است.
آزادی ها

در این نظام، تمام آزادی های دمکراتیک 
پیش بینی شده؛ آزادی بیان، آزادی قلم، 
آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها 
شــرط این  آزادی این اســت که به زیان 
جامعه و مخالف قوانین اســالمی نباشد، 
حتی پیروان ســایر مکتب ها و مذهب ها 
به هیچ  وجه تحت فشار برای تغییر عقیده 

قرار نخواهند گرفت.
صریحاً اعــالم می دارم آنها که مطبوعات 
را در ذکــر مطالب تحت فشــار قرار می 
دهند و به گفته شــما، »ساواک مذهبی« 
درســت کرده اند قطعــاً از ما نیســتند. 
ســاواک مخصوص رژیم های استبدادی 
اســت، نه یک رژیــم دمکراتیک همچون 
اســالم، ولی مطبوعاتی که جنبه خبری و 
عمومی دارند نیز وظیفه دارند انعکاســی 
از رویدادها ـ بــا کمیت و کیفیت صحیح 
ـ و خواســته های عموم مردم باشند، نه 
اینکه تمایالت خاص نویسندگان آنها، به 

رویدادها شکل و رنگ خاصی بدهد.
همچنین آنها که با توســل به خشونت و 
ایجاد رعب و وحشــت و تهدید، برای به 
کرسی نشــاندن افکارشان تالش می کنند 

از ما نیســتند، زیرا ما به خوبی می  دانیم 
کــه اکثریت قاطع مردم کشــور خواهان 
یک دمکراسی اســالمی هستند. با وجود 
نه  اکثریت چشــمگیری، خشونت  چنین 
تنها غیرمنطقی اســت، بلکه زیان بخش 
نیز می باشــد، زیرا اکثریت ها همیشه در 
معرض اتهــام به دیکتاتوری هســتند به 
همین دلیل از هر کاری که بهانه به دست 

دشمن می دهد باید بپرهیزند.
قوانین اســالمی آنقدر مترقی و وســیع و 
پرانعطاف و جامع اســت که نه تنها هیچ 
گونه مانعی بر سر راه آزادی ها و تحصیل 
در تمام مراحل و برای همه و اســتفاده از 
مدرن ترین وسایل صنعتی در تمام زمینه 
ها ایجاد نمی کند، بلکه با اتکای به ایمان 
و پشتوانه  معنوی، حرکت و خون تازه ای 

در عروق جامعه به وجود می آورد.
مفهوم حکومت اســالمی این نیســت که 
غیر مســلمانان در آن هیچ راهی ندارند؛ 
این یک اشــتباه بزرگ است؛ بلکه مفهوم 
آن این اســت که قوانین اسالم که جنبه 
کاماًل انســانی دارد بر آن ســایه افکنده 
اســت و حتی از وجود غیرمســلمان در 

صورت نیاز استفاده می شود.
هرگونــه  حکومــت،  ایــن  نظــام  در 
سوءاستفاده، فســاد، رشوه خواری، دزدی 
از بیت المــال، احتــکار محکوم اســت و 
شــدیدترین مجازات ها بــرای این گروه 
هــا در نظر گرفته شــده.. اصوالً با تبدیل 
تعلیم و تربیت یک  بعدی غرب به تعلیم و 
تربیت چند بعدی اسالمی، ریشه بسیاری 

از این سوءاستفاده ها برچیده می شود.
نظام اقتصادی

در نظام اقتصادی این حکومت، سیســتم 
ســرمایه داری پــر از ظلم و اســتثمار و 
اسراف غرب محکوم است؛ همان گونه که 
سیستم اقتصاد مارکسیستی که خود نوعی 
از ســرمایه داری به اضافه سلب  آزادی از 
انســان ها محسوب می شود جایی ندارد، 
نظام اقتصادی اسالم براساس نفی هرگونه 
اســتثمار انســان و نفی جامعه دو قطبی 
)ثروتمند و فقیر( پی ریزی شــده و تمام 
سازمان های اقتصادی باید با این روحیه 

کار کننــد و در عین حال اصل آزادی در 
این راه قربانی نشود. به عنوان مثال، نظام 
بانکداری امروز که براساس بهره کشی به 
نفع ثروتمندان بنا شده، تبدیل به نظامی 
در جهــت منافع مردم می شــود و بانک 
ها بدون هیچ گونــه بهره ای ـ البته تحت 
ضوابط مطمئنی ـ وام می دهند و حقوق 
کارکنان بانک از طریق کارمزد محدودی 
)درســت معادل مجموع حقوق  آنها( که 
از مــردم می گیرند تامین گــردد و تنها 
امتیازی که بانــک در برابر پس انداز و یا 
حســاب جاری و جلب سرمایه های مردم 
اموال  می دهد، همان نگهــداری مطمئن 
و تســهیل در پرداخت های مالی اســت. 
اعتقــادات مذهبی مردم در  از  مخصوصاً 
این زمینه حداکثر استفاده می شود و این 
موضوع در صندوق های قرض الحســنه و 
تعاون اســالمی که تقریبــاً در تمام نقاط 
کشور تاسیس گردیده با نتایج درخشانی 

تجربه شده است.
آزادی زنان 

در زمینه  آزادی زنان و حقوق آنها برخالف 
آنچه بعضی پنداشته اند، اسالم هیچ گونه 
محدودیتی برای تحصیل یا انتخاب شغل 
برای آنها قایل نیســت، منتهــا از اینکه 
زن را یک وســیله برای تبلیغ کاال یا یک 
دکور برای تزییــن اطاق آقای مدیرکل و 
یا هرگونه کاری که به شــخصیت و مقام 
و عفت زن لطمه بزند و او را به راه فســاد 

بکشاند، جلوگیری می کند.
سياست خارجى

در زمینــه سیاســت خارجــی، حکومت 
اســالمی در عین حفظ ارتبــاط با تمام 
دولت های جهان، اجازه نمی دهد کشور 
اســالمی در حوزه ســیطره و نفوذ قدرت 
های دیگر قرار گیرد و پاســدار منافع آنها 
یا وابســته نظامی یا طفیلی اقتصادی و یا 
عامل اجــرای مقاصد آنان گردد ـ البته با 
دولت های غاصب همچون اسرائیل رابطه 
نخواهــد داشــت و از جنبش های آزادی 
بخش همچون جنبش ســیاهان در افریقا 

حمایت می کند.
فعاليت های عمرانى

 در زمینه فعالیت های عمرانی و خدمات 
انسانی، خودیاری که از قانون اساسی امر 
به معروف سرچشــمه می گیرد کارگشای 
بزرگی است و به سرعت می توان کشور را 
آبــاد کرد و مردم را از بی تفاوتی درآورد؛ 
همان گونه که امــروز نمونه هایش را در 
تمــام زمینه ها می بینیم. هنگامی که در 
یک مســجد اعالم می شــود برادران شما 
مجروح شده اند و خون می خواهند آنقدر 
داوطلب پیدا می شــود کــه مراکز خون، 

جوابشان می کنند!
مبارزه با فساد

 در امر مبارزه با فســاد نیز این خودیاری 
در شکل نهی از منکر به یاری جامعه می 
شتابد و با استفاده از اعتقاد مذهبی، همه 
مــردم راهنما و مراقــب یکدیگر خواهند 

شد.
کوتاهی  فهرســت  بختیار،  آقــای  جناب 
که در باال گفته شــد چــه نقطه تاریک و 

مبهمی دارد؟
***

ایــن را نیز باید بگویم، شــما کــراراً می 
گویید من بسیاری از خواسته های مردم 
را انجام داده ام. می پرســیم:  با استفاده از 
کدام اختیارات؟ می گویید: نخست وزیرم! 
ولی آیا این ادعا با گفته شما که می گویید 
25 ســال اســت دیکتاتوری به همه چیز 
این کشور سایه انداخته ـ و طبعاً مجلس 
قانون گذاری رستاخیزی اش مظهر کامل 
این دیکتاتوری اســت ـ تناقص آشکاری 

ندارد؟!

)چهارشــنبه:   10626 ش  کیهــان،  روزنامــه   *

11/11/1357(، ص 8.

پرونده ویژه
باز خوانى مقاله اصول اساسي 

حکومت اسامى به قلم معظم له 
)منتشر شده در 11 بهمن 1357(
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پرونده ویژه
راهبردها و راهکارهای تحقق 

اقتصاد مقاومتى از منظر معظم له 

در تاریخ زندگی همه انسان ها روزهایی 
پیــش می آید که باید با قــوت و قدرت 
تمــام و با فداکاری و مقاومــت در برابر 
دشمنان بایســتیم و به آن ها نه بگوییم 
تــا بتوانیم عــزت، شــرف و افتخارات و 

استقالل خود را حفظ کنیم. 
نبایــد فرامــوش نمود نظام اســالمی از 
یک ســو در شــرایط تحریم قرار دارد و 
در ســوی دیگــر قیمت نفت بــه میزان 
چشــمگیری کاهش یافته اســت، لیکن 
معتقدیــم هیچ مشــکلی نیســت که راه 
حلی نداشــته باشــد و باید نشست و در 
این باره فکر و چاره اندیشــی کرد و برای 
مقابله با آن فکر اساســی نمود زیرا  اگر 
انسان مشکل را تشخیص دهد برای حل 
آن نیز به دنبــال راه چاره می رود و این 

خود یک پیروزی محسوب می شود. 
لذا اکنون الزم اســت با بررسی و اجرای 
ابعاد مختلــف اقتصاد مقاومتی که ابتکار 
آن بوســیله رهبر معظــم انقالب صورت 
گرفته اســت مشــت محکمــی به دهان 
دشــمنان کینه توز بزنیم و برای همیشه 

آنان را مأیوس کنیم. 
اقتصاد  مفهوم  چيســتى  در  تأملى 

مقاومتى
 اقتصاد مقاومتی درســت شــبیه چیزی 
است که در عصر ظهور اسالم و درخشش 
انوار قــرآن در عصر حضرت رســول اهلل 
)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( واقع شده 
که دشــمنان و منافقــان گفتند اصحاب 
رســول خدا را تحریم کنید و کمک های 
مالی به آن ها نکنید تا از گرد او پراکنده 

شوند.  

لیکن قرآن مشت محکمی به دهان آن ها 
کوبیــد و فرمود که در کشــوری زندگی 
می کنیم که خدای متعــال خزانه آن را 

در اختیار ما گذاشته است. 
از ایــن رو مردم با اســتعداد هر گاه این 
منابــع را بــه خوبــی مدیریــت کرده و 
برنامه ریــزی دقیقی به وســیله مغزهای 
متفکر اقتصادی تنظیم شود و به قناعت 
در مصــرف آن ها روی آوریــم، به یقین 
توطئــه هــای دشــمن در هــم کوبیده 

میشود. 
اقتصاد مقاومتى ضرورت اجرای 

در تبیین ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی 
بایــد گفت مســائل اقتصــادی از جمله 
موضوعاتی اســت که مــی تواند برای ما 
خطرآفرین باشــد. لذا باید حل مشکالت 

اقتصادی را جدی بگیریم . 
باشــیم چراکه دشــمن  بایــد مراقــب 
می  خواهــد از ملت ما انتقــام بگیرد و 
محاصــره اقتصادی به نوبــۀ خود  انتقام 
گیری از ملت اســت چراکه این ملت در 
روز قــدس، راهپیمایی پیــروزی انقالب 
اســالمی در 22 بهمن و انتخابات و دیگر 
صحنه  ها با شــور و حــرارت خاصی در 
صحنه حاضر می  شــوند و دشــمنان را 
نــاکام می  گذارند. لذا باید نقشــه  های 
دشــمنان  را نقش برآب نمود از این رو 
باید حل مشــکالت اقتصــادی و تورم را 

جدی گرفت. 
هــم چنین باید گفت تحقق آموزۀ قرآنی 
حیــات طّیبه در گــرو اجــرای اقتصاد 
مقاومتــی اســت، به نحوی کــه اجرای 
اقتصاد مقاومتی در تمام جزئیات زندگی 
جاری شــود. لذا نباید خطرات اقتصادی 
و فرهنگی ما را مرعوب کند، بلکه وظیفه 
علما اســت که در مقابل این مســائل با 

اندیشی کنند.  هشیاری چاره 
بی شــک قــدرت یافتــن مســلمانان و 
رسیدن آنان به حدی از شکوه و عظمت 
که دشــمنان هرگز این جرئت را به خود 
ندهنــد که نســبت به جامعه اســالمی 
تعــرض کننــد شــامل اقتــدار در امور 

اقتصادی و دیگر مسائل مهم می  باشد.
راهبردی  مصــرف  الگــوی  اصاح 

اقتصاد مقاومتى کليدی در تحقق 
شــرط اول در مســئله اقتصاد مقاومتی 
اصــالح الگــوی مصرف و صرفــه جویی 
مردم است، زیرا دعوت به اسراف ازجمله 
مســائلی که دشــمن برای ضربه زدن به 
اقتصــاد از آن بهره مــی گیرند؛ چرا که 
نتیجه آن وابستگی اقتصادی خواهد بود؛ 
حال برای اینکه به دشمنان نشان دهیم 
تحریم ها در زندگــی اجتماعی ما خللی 
وارد نکــرده و شکســت نخورده ایم باید 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتی توجه 
کنیم و صرفــه جویی را در پیش بگیریم 
و این موضــوع باید مد نظــر مردم قرار 
بگیرد. اگــر خودمان در مســأله اقتصاد 
مقاومتی الگو نباشیم نمی توانیم دیگران 

را دعوت کنیم. 
در تشــریح این مســأله باید اذعان نمود 
نعمت های طبیعی  نیســت که  تردیدی 
حد و حدودی دارند و فناناپذیر نیســتند 
بلکه  منابعی که در آســمان ها و زمین 
وجود دارد در صورتی کــه بدون برنامه 
ریزی مصرف شــوند به پایان می  رسند 
و از بین مــی  روند. در حالی که قناعت 
گنجی پایــان  ناپذیر اســت و اگر صرفه 
جویــی در پیش گیریم و به مقدار نیاز از 
هر نعمتی اســتفاده کنیم هیچگاه دچار 
کمبود منابع نمی  شــویم و کســانی که 
در مصرف نعمت ها راه میانه را در پیش 
می گیرند هیچگاه دچار فقر نمی شوند. 
ســیرۀ و اهل بیت)علیهم السالم( نیز به 
گونه ای اســت که این بزرگان تأکیدات 
بســیار زیادی بر صرفه جویی داشته اند، 
لــذا  این موضوعات باید به جامعه انتقال 
داده شود و تنها در این صورت است که 
جامعه می  تواند مســیر اصلی خود را در 

پیشرفت و توسعه طی کند. 
هم چنین  می توان به دو دلیل راهبردی  
در صرفــه جویی تصریح کرد: نخســت 
اینکه نســل امروز به آن نیاز دارند و اگر 
مصرف از حــد بگذرد انســان های حال 
حاضر هم متضرر خواهند شــد و امکان 

مرگ عده ای بر اثر گرســنگی هم وجود 
دارد.

 دلیل دوم هم ضرورت نگهداشتن منابع 
طبیعی برای نســل آینده اســت و نباید 
هرچه داریم را برای نســل امروز هزینه 

کنیم. 
به راســتی با این تفاســیر و در کشوری 
که انواع و اقسام مشکالت اقتصادی دارد 
برگزاری جشن های عقد و عروسی با 18 
نوع غذا چه معنایی می تواند داشته باشد.
متأسفانه سرمایه  های بسیاری از کشور 
هرساله هدر می رود که با اصالح الگوی 
مصــرف می  توان کشــور را به وضعیت 

مطلوب تری رساند. 
در ســال جدید بــا توجه به مشــکالت 
اقتصادی زیــاد در جامعه  مردم هم باید 
در مســألۀ اقتصاد مقاومتی  تشــریفات 
را کمتر و زندگی ها را ســاده تر کنند و 
در عین حال دولت هم بتواند بیشــتر به 
اقشــار محروم جامعه کمک کند. اگر می 
خواهیم به اقتصاد مقاومتی و خودکفایی 

نیاز به مولفه »قناعت« داریم.  برسیم 
توليد؛ رکن اساسى در تحقق اقتصاد 

مقاومتى
بدیهی اســت در بینش اســالم »تولید« 
مهم تریــن رکن در اقتصــاد مقاومتی به 
شمار می رود و افزایش نرخ آن از اهداف 
اقتصادی جوامع اســالمی است و بسیار 

مورد تأکید و توصیه است. 
»تولیــد« عبــارت اســت از فعالیتی که 
بــا به  کارگیری و ســازماندهی سلســله 
عوامل و نهاده  هایی همچون ســرمایه و 
منابــع طبیعی، به ایجــاد کاال و خدمات 
می  انجامد. یعنی اقتصاد ســالمی که بر 
اســاس تولید و مصرف نیازمندي  های 
واقعی زندگی بشــر آن هم در داخل هر 

کشور، بنا می  شود.
لذا در اقتصاد مقاومتی باید بر امر  تولید 
و پیشــرفت تمرکز گردید، زیرا بخشی از 
فعالیــت های مهم در اقتصــاد مقاومتی 
تولید است؛ مسأله تولید بیشتر و بهتر از 

است.  مقاومتی  اقتصاد  مصادیق 

باید اذعان نمود تولید ملی یک مســئله 
بنیادی اســت که تا کنــون فعالیت های 
زمینــه صورت  این  در  توجهــی  قابــل 
نگرفت و برخــی فعالیت ها فقط در حد 
شــعار بود؛ لذا باید به بحــث تولید ملی 
توجه کرد؛ زیرا تولید ملی عالوه بر ایجاد 
شــغل، ریشــه های گرانی را نیز از بین 
می برد؛ مجلس هم می بایست در زمینه 
تولیــد ملــی از دولت توضیــح بخواهد. 
فعالیــت و خدمات بانک نیز باید بیش از 

هر چیز در خدمت تولید باشد.  
کيفى گرایى در امر توليد

گفتنی اســت تولید اجناس بــا کیفیت 
در داخــل کشــور از مصادیــق اقتصاد 
مقاومتی اســت که مسووالن باید نسبت 
به آن توجه ویژه داشــته باشند. زیرا اگر 
باشد  کیفیت اجناس در ســطح مطلوب 
یک دستگاه صنعتی به جای دوماه، چند 

سال کار می کند. 
باالبــردن کیفیت های  ترتیــب  بدیــن 
اجنــاس، افزایش تولید و بــی نیازی از 
مهم  فعالیــت های  از  واردات خارجــی 
اقتصاد مقاومتی است ؛ این امر در حالی 
اســت که متأسفانه بســیاری از اجناس 
صادراتی کیفیت ندارد و این ضد اقتصاد 
مقاومتی اســت. حال اگر تولید با کیفیت 
تری داشــتیم، مردم از کاالهای مختلف 

بیشتری می کردند.  استفاده 
بنابراین مســووالن بایــد ضمن توجه به 
کاهش هزینه  ها، افزایش تولید و ارتقاء 
سطح کمی و کیفی تولیدات در کشور را 

با جدیت پیگیری کنند. نیز 
لزوم تعيين مصادیق اقتصاد مقاومتى
ابعاد  یقیناً اگــر بخواهیم شــاهد تحقق 
مختلــف اقتصــاد مقاومتــی در کشــور 
باشــیم؛ باید بــه طورخاص نســبت به 
تعیین مصادیق این اقتصاد نیز بپردازیم؛ 
زیرا اگر مصادیق به خوبی عنوان نشــود، 
ممکن است مشکالت بسیاری حل نشده 

بماند.  باقی 
اقتصــاد مقاومتــی بایــد روی جزئیات 
زندگی و مصادیق پیاده ســازی شــود تا 

همه تشــکیالت،  تکلیف خود را بدانند و 
اگر صرفاً روی کلیات بحث شــود، نتیجه 
خاصــی حاصل نخواهد شــد. گاهی نیز 
از مرحله فرا تر رفتــه و مصادیق اقتصاد 
مقاومتی تعیین می شــود، به عنوان مثال 
کارهای قناعت، زهد و اسراف به صورت 
مصداقی مــورد معرفی قــرار می گیرد، 
مسأله ای که امروزه به آن احتیاج داریم 
هر سه مرحله است اما باید از عنوان کلی 
خارج شــده و به مصادیــق بپردازیم، در 
این صورت است که برنامه ها کاربردی و 

عملی می شود. 
هــم چنین وظیفه دســتگاه ها در عرصه 
اقتصــاد مقاومتی باید مشــخص شــود؛ 
وظایف ادارات، مؤسسات صنعتی، بازار ها 
و خانواده هــا بایــد به صــورت مصداقی 
تعیین شــود، ازاین رو باید از کلی گویی 
خارج شــده و به صورت جزئی وظایف را 

کرد.  مشخص 
در واقع در مســیر زندگــی روزمره باید 
بتوانیم سیاست  های اقتصاد مقاومتی را 
پیاده کنیم و هر تشکیالتی، وظیفه خود 

را بداند و بر اساس آن عمل کند. 
تحقــق اقتصاد مقاومتى در ســایۀ 

آموزه های اقتصاد اسامى
 گاهی در مسأله اقتصاد مقاومتی، منابع 
اســالمی در زمینه مقاومت مورد بررسی 
قرار می گیرد. حال وقتی منابع اســالمی 
را در مورد مقاومت مطالعه می  کنیم به 
یابیم و شاخه  ابعاد مختلفی دســت می 
هــای مختلفی را مشــاهده می  کنیم از 
جملــه اینکه در بحث اقتصــاد مقاومتی 
می توان بــه مفاهیم متعــدد و مختلف 
همچون  قناعت و تعالیم دینی ..اشــاره 

کرد. 
لذا می توان در ســیره پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه اطهار)علیهم 
الســالم( مواردی را در مورد مقاومت و 
اقتصــاد و در حقیقت زندگــی خالی از 
تشــریفات که در شــرایط ســخت قابل 

پیاده سازی باشند استخراج کرد. 
بنابراین اگر ما به فقه اسالم بنگریم، می  
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بینیم که قســمت عمده مسائل اقتصادی 
فقهــی، همان نظــام اقتصادی اســالم، 
همان الگوهای رفتاری و همان مســائل 
کاربردی اســت و بیش تریــن بخش از 
اقتصاد اســالمی که در کتاب های فقهی 
ذکر شــده، همان الگوهای رفتاری است 
کــه هدفی را دنبال می  کنــد بنابراین، 
کســی که با فقــه کم ترین آشــنایی را 
داشــته باشد، شــک نمی کند که اسالم 
افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی 

نیز دارد.  
ســایۀ  در  گری   تصدی  از  اجتناب 

کوچک سازی  دولت
تأســف انگیز است که تشــکیالت دولت 
متــورم بوده و بیش از حد بزرگ شــده 
اســت که این رشد و گســترش بی رویه 
دولت بیشــترین در آمد کشور  را خرج 
پرسنل آن کرده است. لیکن دولت خیال 
می  کند عظمتش بر این اســت که همه 
امور را در دست داشــته باشد در حالی 
که در اروپا همه امور و مسائل در اختیار 
مردم اســت و این فرهنــگ دولتی باید 

اصالح شود. 
هــم چنیــن در برخی مــوارد می توان 
مشــاهده کرد دولت  ها چوب الی چرخ 
سرمایه گذاران می  گذارند و مثل اینکه 
بخــش خصوصــی را از خودشــان نمی 
دانند، هم چنین دولت  ها متاســفانه با 
بخــش خصوصی همــکاری نمی  کنند ، 
باید همکاری  بدین ترتیب هر دوطــرف 

اقتصادی شکل بگیرد.  تا رونق  کنند 
قطع واردات بى رویه ؛ نفى وابستگى 

اقتصادی
تردیــدی نیســت کــه ایجاد وابســتگی 
اقتصــادی با نفــوذ و تهدید سیاســی از 

حربه های دشمن است. 
متأسفانه در مســائل اقتصادی پنج مولفه 
تحریــم، انحصارطلبی، ایجاد وابســتگی، 
زندگــی تجمالتــی و مصرفی و اشــاعه 
اسراف و تبذیر جامعه را تهدید می کند.  
لــذا در وهلۀ نخســت هر کشــوری باید 
بیشــترین اهمیت و توجهــش در عرصه 

اقتصادی، به کشاورزی معطوف  مســایل 
باشــد؛ زیرا چیزی که اولین نیازهای بشر 
امروز را برطرف می  کند، کشاورزی است.
در قــرآن نیز  بســیاری از مثــال  ها به 
کشاورزی نسبت داده شده است؛ چرا که 
کشــاورزی گنجی است که تمامی ندارد؛ 
نفت و بســیاری از این انرژی ها تمام می 

شود، اما کشاورزی تمامی ندارد.
لیکــن  عــده ای مفت خور دســت رنج 
کشــاورزان زحمت کش را بــه یغما می  
برنــد که بایــد با آنان برخورد شــود هم 
چنیــن  محرومیت کشــاورزان از ارزش 
افزوده درآمدها مشکلی است که تا کنون 

برطرف نشده است. 
 جای تأســف اســت که گاهــی تنها 20 
درصد از قیمت ها به کشاورزان می  رسد 
و 80 درصــد نصیب دالالن می  شــود، 
بر این اســاس تا این مشــکل حل نشود، 
کشــاورزی ما جایگاه خود را پیدا نخواهد 
کرد. در ســوی دیگر ایران کشوری است 
که در طول سال تمام مواد غذایی و انواع 
میوه  ها را دارد،لذا باید پرســید  چرا این 
همه از خارج وارد میکنیــد؟!، البته باید 
گفت این کار یک عده ســود جوست که 
یــک کشــتی وارد می  کننــد و به حال 
کشاورزان هیچ توجهی ندارند، دولتی که 
اشراف به مســایل دارد مصالح را در نظر 
بگیرد؛ حال چنــد میوه تجملی هم تولید 

نمی شود، نشود. 
هم چنین بایــد تأکید نمود قطعاً واردات 
بــی رویه منجــر بــه وابســتگی  های 
اقتصادی خواهد شــد و نتیجه وابستگی  
های اقتصادی وابســتگی  های سیاسی و 
فرهنگی است؛ چرا که دول غربی فرهنگ 
خود را در سیاستشــان جاسازی خواهند 
کــرد، در حالــی که  بعضــی چیزها را با 
قیمت باال از کشــورهای دیگر می  خرند، 
لیکن همان محصول را با یک سوم قیمت 
از کشــاورزان داخلی می  خرنــد؛ با هر 
قیمتی که از تولید کنندگان خارجی می  
خرید، باید همان قیمت را به کشــاورزان 

داخلی بپردازید.

سخن آخر
شــکی نیســت اقتصاد مقاومتی تنها راه 
حل مشکالت اســت خیال نکنید بعد از 
می شود.  برطرف  مشکالت  برجام  شرایط 
بلکه مــا باید منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم.
هــم چنین باید تصریح کــرد؛ برای حل 
مشــکالت اقتصــادی به رفــع تحریم ها 
دلخوش نباشیم زیرا برطرف شدن تحریم 
ها عاملی کم اثر در رونق اقتصادی است، 
لذا امید بســتن به برطرف شدن تحریم 
ها و ســرمایه گذاری خارجــی ها برای 
رونق اقتصادی چندان کارســاز نیســت 
چون این عوامل تاثیر چندانی در اقتصاد 
ندارند و مهم تریــن عامل نجات اقتصاد 
و شــکوفایی آن تکیــه بــر توانایی های 
اســت  اقتصاد مقاومتی  اجرای  و  داخلی 
که مســئولین باید توجــه ویژه ای به آن 

باشند.  داشته 
اقتصاد  بایــد  ادارات دولتی  هم چنیــن 
مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و 
از ســفرها، همایش ها و هزینه های غیر 

کنند.  پرهیز  ضروری 
در ادامه باید از همه امکانات برای تحقق 
این  بهره گرفــت؛ در  اقتصــاد مقاومتی 

زمینه نیز به تالش همگانی نیاز است. 
از خــدا مــی  خواهیــم که مشــکالت 
اقتصادی حل و دشــمن در این مرحله و 

عرصه نیز ناکام شود.

13
95

ه 
 ما

ت
ش

به
ردی

 / ا
ـغ

لیـ
ب

26
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR



چکيده: اخیراً کتابی در برخی از سایت ها 
منتشر شده که به پندار ناشر یا ناشران آن 
قرآن مجید را هدف گرفته و خواســته اند 
ایراداتــی بر آن وارد کنند و اصرار دارند که 
با صرف هزینه های زیــادی آن را همه جا 
منتقل کنند و نشان می دهد آنها مأموریتی 
در این زمینه دارند. در این نوشــتار معّظم 
له بررسی اجمالی در مورد این کتاب انجام 

داده اند.  
اّوال این کار تازه ای نیســت، تکرار مطالبی 
است که قبال چند کشیش متعصب مسیحی 
از قرن 17 به بعد نوشــته و پاسخ آن نیز از 

سوی علمای اسالم داده شده است.
توضیــح این که در قــرن 17 افرادی مانند 
»الکســاندر راس« و »ماراکی« کشــیش 
ایتالیایــی و افراد دیگــری ترجمه هایی از 
قرآن با دســت کاری زیاد منتشر کردند و 
اعتقاد داشتند بهترین راه مقابله با دشمن 
اصلی مسیحیت یعنی اســالم همین گونه 

ترجمه های تحریف شده است.
این ترجمه ها قرآن را بسیار به دیده تحقیر 
نگریسته و شخصیت پیامبر اسالم )صلی اهلل 
علیه و آله( را به بهانه های مختلف تخریب 
می کرده اند حتی بعضی از آنها مانند »یوحنا 
الحوشبی« کتابی به نام »مناقضات القرآن« 

به زبان عربی نگاشته است.
از قــرن 18 به بعد غالــب کارها به صورت 

دانشگاهی ارائه می شد.
در این قرن مسیحی متعصبی به نام »جرج 
سال« قرآن رابه انگلیسی ترجمه کرد و در 
لندن در ســال 1743 منتشر نمود، انگیزه 
او این بود که می خواست عامل رشد سریع 
اســالم را پیدا کند و با استفاده از این گونه 
ترجمه های نادرســت نقــاط ضعف زیادی 

برای قرآن ذکر کند.

او در یــک خیال پردازی کودکانه می گفت: 
»می خواهم قرآن را از جایگاه باشــکوهش 
سرنگون سازم!« و در مقدمه کتابش تصریح 
می کنــد: »هدفش بی معنی نشــان دادن 

قرآن است!«.
و عجــب این که ترجمــه او تاکنون 70 بار 
در ایتالیــا و 53 در ایــاالت متحده و 1 بار 
در هند تجدید چاپ شــده اســت و چهره 
کامال مسخ شده و وارونه ای از قرآن در این 
ترجمه ها و حواشــی آن نشــان داده شده 

است.
بدیهی است این گونه متعصبان خیال پرداز 
هرگــز به هدف خود نرســیده اند و به قول 
بعضی از محققان از کار خود نتیجه معکوس 
گرفتنــد و اقبــال به قــرآن و ترجمه های 
صحیح آن روز به روز بیشتر شده است.]1[

* * *
مرحــوم عالمه بزرگوار شــیخ محمدجواد 
بالغی از علمای بزرگ و روشنفکر نجف بود 
که دارای کتب تحقیقــی فراوانی )بیش از 
60 عنوان کتاب( در علوم مختلف اسالمی 

از او به یادگار مانده است.
او در کتــاب خــود »الهــدی الــی دین 
المصطفی« جلد 1، ص 24 می گوید: اخیراً 
کتابی به دســتم آمد کتاب مربوط به سنه 
1891 بود و عنوانش ترجمه کتاب »جرج 
سال« انگلیسی به نام شخصی به نام »هاشم 
العربی« ساکن بالد غرب بود و کتاب دیگری 
به نام »الهدایۀ« که کار گروهی یا فردی از 
متعصبین مسیحی است که دریافت داشتم 
که مطلقا رعایت ادب و نزاکت را در کتاب 
خود نکرده و تا توانسته اند توهین کرده اند.
سپس به پاسخ ایرادهای آنها پرداخته است.

]2[
جالب توجه این که همین کتابی که شــما 

به آن اشــاره کرده اید و اخیراً در سایت ها 
به عنوان چیز تازه ای از ســوی دشــمنان 
اســالم منتشر شده و قرآن را هدف گرفته، 
در بسیاری از بحث هایش در پاورقی نوشته 
اســت از کتاب جورج سال انگلیسی که به 
وسیله هاشــم العربی ترجمه به عربی شده 

است گرفته شده.
و مــا اطمینــان داریم که همــه آن تکرار 
مکرراتی اســت که از قرن 17 به این طرف 
از ســوی مسیحیان متعصب منتشر شده و 
با انواع تحریف هــا و توهین ها به اصطالح 
خواسته اند قرآن را نقد کنند. )بعید نیست 
که هاشم العربی نیز از مسیحیان عرب زبان 
باشد که برای فریب مسلمانان خود را از آنها 

قلمداد کرده است(.
* * *

کوتاه ســخن این که این کتاب که اشــاره 
کرده اید چیز تازه ای نیســت و برگرفته از 
نوشته »جورج  کتابهاست مخصوصاً  همان 

سال« و حواشی هاشم العربی.
به هر حــال الزم می دانــم اطالعات قابل 
توجهی درباره این کتاب در اختیار شــما و 

همه عالقه مندان بگذارم.
* * *

ویژگى های کتاب مزبور
1. تقلید از دیگران و تکرار مکررات و آن را 
غالباً به نام خود نامیدن و ایرادهایی که طی 
4 قرن توسط متعصبان مسیحی یا عوامل 

دولت های استعماری نوشته شده و غالباً
پاسخ داده شده را ذکر کردن.

2. برداشت های توأم با اشتباهات فراوان
3. تعصب شــدید توأم با انواع بی ادبی ها و 

توهین های شرم آور
4. داشتن انگیزه های سیاسی در جای جای 
کتاب نمایان اســت مخصوصاً در برابر نفوذ 
سیاسی جمهوری اســالمی در کل منطقه 
وگرنــه چه دلیل دارد که بــا صرف هزینه 
فراوان کتابی را به صورت رایگان نشر دهند 
و دین واقعــی را به مــردم معرفی کنند، 
آن هم از سوی کســی که خودش اعتراف 
می کند در وجود خدا شــک دارد آیا چنین 
کســی می خواهد برای مردم دین معرفی 

کند؟
بــرای این که مخاطبان عزیز آنچه را که در 
باال گفتیم باور کنند به 10 نمونه از ایرادها 
از آغاز کتاب )بــدون گزینش( و ده نمونه 
از اواخــر )بدون گزینش( با پاســخ آنها در 
این بخش می آوریم تا روشــن شود در این 
شــبهه افکنی ها چه اندازه سست و بی پایه 

است.
* * *

معرفى نویسنده
قبال الزم اســت نویسنده را از زبان خودش 

معرفی کنیم.
او در آغــاز کتابش دربــاره خودش چنین 

می نویسد :
اسم روی جلد مستعار است )ولی نویسنده( 
دکتر واقعی اســت اما بدون توضیح ناچارم 
خود را تا حد امکان معرفی کنم تا خواننده 
بداند با چه کســی طرف اســت؟ من یک 
محققم در همان مدارس دینی که علمای 
بزرگ اسالمی از آن برآمده اند سال ها درس 
خوانده ام، مطالعاتم را ده ها ســال و تا آنجا 
ادامه دادم که در اکثر علوم اســالمی مثل 
تفســیر و حدیث و تاریخ اســالم و فقه و 
فلسفه صاحب نظر شــدم و مدتی طوالنی 

مدرس بعضی علوم اسالمی بوده ام.
سپس تصریح می کند در ابتدا اعتقاد قوی 
به اسالم داشته و تدریجاً ایراداتی در قرآن 
یافته، و در حقانیت آن گرفتار شک شده و 
در پایان می گوید سرانجام »من کافر شدم 
تمام عیار و عشــق چند ده ســاله ام را در 
پــای عقلم قربانی کردم در نهایت خواهش 
می کنم کتــاب را بی طرفانــه یعنی بدون 

عشق و تصرف و با تأمل بخوانید«.
ولی در توضیحاتی که خواهیم داد روشــن 
می شــود به یقین آنچه را در اینجا نوشته 
خالف واقع و دروغ اســت. او از ساده ترین 
مسائل تفسیری و ساده ترین مسائل ادبیات 
عرب که جزو دروس ابتدایی حوزه هاســت 
بیگانه است نه محقق است و نه مفسر و نه 
متأسفانه عالم. به قول معروف آنجا که عیان 

است چه حاجت به بیان است.
از شــواهد خالف گویی او این اســت که از 

خواننده تقاضا می کند با بی طرفی کتاب را 
مطالعه کند در حالی که در هیچ صفحه ای 
نیســت که توهین به پیغمبر اکرم و قرآن 
نکند و الفاظ زشت به کار نبرد و تا آنجا که 
امکان دارد به تحقیر و زشت گویی نپردازد 
و شاید در کمتر نوشته ای این همه توهین 
و هتاکی دیده باشــید، آیا این است معنی 

بی طرفی؟!
و همان گونه که قبال اشاره شد او در »مقدمه 
ضروری« چهره واقعی خود را نشان داده و 

می گوید :
عقل مــا حکم می کند که ما ادیان مختلف 
را با دقت عقلی و علمی مورد بررسی علمی 
قرار دهیم و اگر دینی را مورد صحت یافتیم 
از آن تبعیــت کنیم و همچنین اگر خدایی 
در این جهان باشــد! و بخواهد ما را هدایت 

کند از بندگانش همین انتظار را دارد.
این یک تناقض آشکار است اگر او به دنبال 
تحقیــق درباره ادیان اســت باید اول برود 
مســائل مربوط به خداشناســی را بررسی 
کند و اگر خداشناسی برای او ثابت شد به 
تحقیق درباره ادیان بپردازد و اگر شــک و 
تردید درباره وجود خدا در دل او راه یافت 

تحقیق درباره ادیان چه معنی دارد؟
او در این مقدمه چهره واقعی خود را نشان 
داده که به وجود خدا ایمان نیاورده و حاال 

در فکر یافتن پیغمبران واقعی خداست!
البته ایــن احتمال وجــود دارد که او یک 
کشــیش متعصب فارسی زبان باشد که در 
دیار غرب زندگی می کند و گروه های معاند 
اســالم از این طریق از وجود او بهره برداری 

کرده اند.
او به شــهادت تعبیرات زشت و توهین های 
کثیفش در جای جای کتابش تنها در فکر 
تحقیر اســالم و قرآن و پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آله( اســت نه در فکر تحقیق از 
منظر حق. و آرزویی که قرن ها پیشــوایان 
او به دنبال آن بوده اند و به آن نرســیده اند 
یعنی روی گردانیدن مردم از اســالم را در 
ســر می پروراند در حالی که اسالم و قرآن 
برخالف تصــور این گونه افــراد و افکار در 

جهان در حال پیشروی است.

* * *
اکنون به ســراغ ایــرادات ده گانه او که در 
آغاز کتاب دارد می رویم و از مطالب آغازین 

او شروع می کنیم.
1. آیا همه چیز در قرآن است؟

او در نخستین ایراد خود که به اصطالح ایراد 
مهمش به قرآن مجید می باشد می گوید :

قرآن در آیات متعددی گفته است که همه 
چیز در قرآن می باشــد در آیه 111 سوره 
یوسف آمده اســت: )َما َکاَن َحِدیثاً یُْفَتَری 
َولَِکْن تَْصِدیَق الَِّذي بَْیَن یََدیِْه َوتَْفِصیَل ُکلِّ 
َِّقْوٍم یُْؤِمُنوَن(: »قرآن  َشْیٍء َوُهًدی َوَرْحَمًۀ ل
سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد 
بلکه تصدیق آن چیزی که قبل از آن است 
و تفصیل هر چیزی اســت و برای مردمی 
که ایمان می آورد رهنمود و رحمتی است«.

لَْنا  و در آیه 89 سوره نحل آمده است: )َونَزَّ
ُِّکلِّ َشــْیٍء َوُهًدی  َعلَْیــَک الِْکَتــاَب تِْبَیاناً ل
َوَرْحَمًۀ َوبُْشــَری لِلُْمْسلِِمیَن(: »و این کتاب 

را که بیانگر هر چیزی است و
بــرای مســلمانان رهنمــود و رحمــت و 

بشارتگری است بر تو نازل کردیم«.
سپس می افزاید: بدیهی است که همه چیز 
در هزاران کتاب هم نمی گنجد چه رسد در 
یک کتاب و اگر منظور این اســت که قرآن 
همــه چیز برای هدایت بشــر دارد آن هم 
درست نیست زیرا مثال قرآن هیچ استدالل 

معتبری بر وجود خدا و وحی ندارد!!
رفع اشتباه :

پیغمبر اســالم )صلی اهلل علیه و آله( حتی 
به عقیده دشــمنانش یک فــرد حکیم و 
هوشــیار بود هیچ فرد عاقلی می گوید که 
در قــرآن تمام علوم ریاضی و هندســی و 
هیئت و زمین شناســی و... وجود دارد؟ از 
جدول ضرب فیثاغــورث گرفته تا انعکاس 
نور در آیینه های محدب و مقعر و اســامی 
صور فلکی در هیئت و فاصله کرات منظومه 
شمســی با یکدیگر و معادالت دو مجهولی 
و چند مجهولی در علم جبر و طرز کشــت 
انواع درختان میوه و... در قرآن اســت. آیا 
هیچ فرد عاقلی امکان دارد چنین ســخنی 

بگوید؟

پاسخ به شبهات مطرح شده
 در مورد قرآن

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظلّه(
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خوب بود این مدعی آگاهی بر علم تفسیر 
الاقل مطالعه ای در سایر آیات قرآن می کرد، 
قرآن بارها خــود را معرفی کرده می گوید: 
)إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن یَْهِدی لِلَِّتی ِهَی أَْقَوُم( : »این 
قرآن هدایت می کند انســان ها را به سوی 

مکتبی که راست تر و صحیح تر است«.
در جــای دیگر می گوید: )َقــْد َجاَءُکْم ِمَن 
اهللِ نُوٌر َوِکَتاٌب ُمِبیٌن یَْهِدي بِِه اهللُ َمِن اتََّبَع 
ُلَماِت  اَلِم َویُْخِرُجُهْم مَِّن الظُّ ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّ

إِلَی النُّوِر(.
در این آیات و در آیات دیگر قرآن با صراحت 
آمده که هدف قرآن هدایت مردم به سوی 
راه راست و خارج کردن از ظلمات جهل و 
بی ایمانی و شــرک و ظلم و بیدادگری به 
ســوی نور و ایمان و علم و عدالت اســت. 
منظور از »همه چیز« تمام چیزهایی است 
که برای این هدف مؤثر است نه همه چیز 
یعنی حتی بیان آفات گندم و جو و حبوبات 

و میوه ها.
اضافــه بر این هنگامی که انســان با دیده 
تخریب نگاه می کند مسائل واضح نیز برای 
او پوشیده می شــود اگر یک نگاه ساده به 
قرآن کرده بود مشــاهده می کرد که قرآن 
20 دلیل محکم برای خداشناسی به صورت 
گسترده آورده و در آیات زیادی شرح داده 
و 6 دلیــل معتبر دربــاره اثبــات معاد با 
اســتفاده از منطق های مختلف ذکر نموده، 
چطور می شود انســان همه اینها را نادیده 
بگیرد و بگوید هیچ دلیلی در قرآن بر این ها 

نیست؟]3[
* * *

2. مبارزطلبی قرآن
او در ایراد دیگری می گوید:

همچنین قــرآن از مردم دعــوت می کند 
که شــبیه آن را بیاورند، ابتــدا از مخالفان 
می خواهد که ده سوره شبیه قرآن بیاورند، 
بعد تقاضای خود را کاهش می دهد و به یک 
سوره بسنده می کند )أَْم یَُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل 
َفْأتُوا بُِســوَرٍۀ مِّْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم مِّْن 
ُدوِن اهللِ إِْن ُکْنُتــمْ َصاِدقِیَن(: »یا می گویند 
این قرآن را به دروغ ساخته بگو اگر راست 
می گویید ده سوره مانند آن بیاورید و غیر 

از خدا هر که را می توانیــد فرا خوانید...«. 
این مبارزطلبی قرآن یک مغالطه )با نهایت 
معذرت( اســت چون نوشته هر کس مثل 

خودش منحصر به فرد است!...
سپس می گوید :

البته می توان ایــن مبارزه طلبی قرآن را به 
روش صحیحی تغییر داد و گفت درســت 
است که نوشته های هر کس منحصر به فرد 
است اما از نظر شأن و عظمت و خالقیت با 

هم قابل مقایسه نیست.
بعد اضافه می کند :

نوشته هایی به زیبایی قرآن در جهان حاضر 
وجود دارد از جمله شــعر حافــظ! در قله 
ادبیات جهان اســت، سپس )با توهین های 
زشتی( می گوید: نوشته هایی مثل مثنوی 

موالنا از قرآن برتر است.
* * *

رفع اشتباه :
راســتی چه مضحک است! اشــعار حافظ 
و مثنــوی را با قرآن مقایســه کردن، چه 
ربطی به آیات قرآن دارد، قرآن با صراحت 
می گویــد: مثل یک ســوره از قرآن، یعنی 
کالم عربی فصیح در حّد فصاحت و بالغت 

قرآن و محتوای عالی الهی آن.
گفتار او درست به این می ماند کسی بگوید 
عطری دارم کســی نمی توانــد مانند آن را 
بیاورد کسی در مقابل او بگوید من انگوری 
بهتــر از آن می آورم ایــن دو چه ارتباطی 
با هم دارند آیا واقعاً او متوجه نیســت چه 
می گوید؟ یا اینکه متوجه است و می خواهد 

فریب دهد.
بعضــی از شــعرای توانای بعــد از حافظ 
اشــعاری همانند او آورده اند هر چند او در 

مجموع پیش کسوت است.
اســالم  دشــمنان  قرن هاســت  می دانیم 
کوشیده اند که چیزی مثل قرآن یا بخشی 
از قرآن بیاورند و موفق نشــده اند با اینکه 
می توانستند از ادبای عرب زبان مسیحی و 
غیر مسیحی کمک بگیرند و تحدی قرآن را 

خاموش کنند .
جنگ های صلیبی دویســت ســال طول 
کشــید و اروپایی ها آن همــه هزینه برای 

آن پرداختنــد و قربانــی دادنــد تا دعوت 
اســالم را خاموش کنند، خوب بود به جای 
اینها چیزی همانند قرآن اگر می توانستند 
بیاورند تا الاقــل در بخش فرهنگی و غیر 
نظامی جواب دندان شــکنی داشته باشند 
ولــی نتوانســتند و همان گونه کــه قرآن 

می گوید هرگز نمی توانند )ولن تفعلوا( .
البته کســی که در مقام مخالفت با چیزی 
بــر می آید بعید نیســت گرفتــار این گونه 

استدالالت ناموزون گردد.
3. مطالب تکراری

او در ادعای تو خالی دیگری می گوید :
قرآن شاید تکراری ترین کتاب موجود )در 
جهان( باشد، اگر کســی یک سوره بزرگ 
قرآن مثل بقره را بخوانــد با خواندن بقیه 

قرآن چیز زیادی به وی اضافه نمی شود.
سپس می افزاید: مثال هایی از تکرار مطالب 
در قرآن : اســم موســی 136 بار در قرآن 
تکرار شده است و داستان موسی به صورت 
کوتاه و بلند در 34 سوره قرآن تکرار شده.

* * *
رفع اشتباه :

متأسفانه این فرد هر چه بر سر قلمش آمده 
بدون حســاب و کتاب نوشــته شده است، 
بی آن کــه خیال کند روزی زیر ذره بین نقد 

قرار می گیرد.
1. اگر مروری بر قرآن داشت ادعا نمی کرد 
که هر کس ســوره بقره را بخواند نیازی به 
بقیه قرآن ندارد، در تمام ســوره های قرآن 
مطالبی است که در سوره بقره نیامده است. 
در ســوره آل عمران که بعد از آن اســت 

مسائل زیادی است که در بقره نیست :
1. آنچه مربوط به حضرت عیســی و مریم 

است.
2. معجزات عیسی،

3. داستان حواریون،
4. داستان مباهله با مسیحیان نجران،

5. گفتگوهای مختلف با اهل کتاب،
6. احکام امر به معروف و نهی از منکر،

7. داســتان جنــگ بــدر با تمام شــاخ و 
برگهایش، داســتان جنگ احد و مســائل 

مربوط به آن، مقام و موقعیت شــهدای راه 
حق، و مطالــب فراوان دیگری از این قبیل 
که در ســوره آل عمران آمده اســت و در 

سوره بقره نیامده است.
در سوره نساء :

1. احکام مربوط به یتیمان،
2. تعدد زوجات و احکام آن،

3. مسائل مشــروح مربوط به ارث و سهام 
وارثین،

4. مســائل مربوط به محرمــات ازدواج و 
طوائف چهارده گانه آن،

5. احکام مربوط به تیمم،
6. تخلفات اهل کتاب،
7. لزوم حفظ امانات،

8. لزوم قبول داوری پیغمبر،
9. احکام مربوط به دیه و کفاره قتل عمد،

10. مسائل مربوط به لزوم مهاجرت،
11. احــکام مربوط به نماز خوف در میدان 

جنگ،
12. راه های نفوذ شیطان در انسان،

13. مسأله عدم قتل مسیح و سرانجام کار 
او،

14. احــکام مربــوط به بطــالن اعتقاد به 
تثلیث.

خالصــه هر کدام از ســوره ها را نگاه کنیم 
مملّو از مطالبی اســت که در ســوره بقره 
نیامده اســت، بگذریم از ســوره یوسف و 
مســائل مربوط بــه جنگ احــزاب که در 
سوره احزاب آمده و حکم همسران پیغمبر 
و مســائل اخالقی در ســوره لقمان آمده و 
مسائل و احکامی که در سور مختلف قرآن 

است که
هیچ کدام از آنها در سوره بقره نیست.

چطور ممکن است کسی یک بار آیات قرآن 
را مرور کرده باشــد و چنین سخن بی پایه 
و مایــه ای را بیان کنــد و بگوید هر چه در 
سوره های دیگر است تکرار چیزی است که 

در سوره بقره آمده است!
2. آیا اگر اسم موسی 136 قرآن تکرار شده 
باشد این دلیل بر تکرار قرآن است، اگر فی 

المثل کتابی به عنوان »امیرکبیر« نوشــته 
شــود از بدو تولد تا پایان کارش را شــرح 
بدهــد و 500 بار نام امیرکبیر به تناســب 
مراحل مختلف زندگی در آن آمده باشــد 

اسم آن را تکرار مطالب می توان گذاشت.
یا اگر کتابی به عنوان »جنین شناســی« و 
بیان مراحل جنین و دوران های مختلف آن 
نوشته شده باشد و هزار بار کلمه جنین به 
تناسب موارد مختلف تکرار شده باشد این 

کتاب نامش تکرار مکررات است؟!
این نویسنده مخاطب خود را چگونه انسانی 
فرض کرده، کسی که هیچ خبری از قرآن 
ندارد و چیزی نمی فهمد فقط تسلیم حرف 

اوست.
3. زندگــی بعضی از انبیــا مانند حضرت 
موسی )علیه السالم( مراحل مختلفی داشته 
و قرآن چنین تقسیم کرده: دوران طفولیت
موســی، دوران زندگی نزد شعیب پیغمبر، 
دوران مبارزه با فرعون و ســاحران، دوران 
بعد از آن مربوط به گوساله سامری، دوران 
فتــح بیت المقدس. قرآن ایــن دوران ها را 
تجزیه کرده و هر کدام را در سوره ای بیان 
کرده، آیا اسم این را تکرار می توان گذاشت.
در اوائل ســوره بقــره 14 حادثه مربوط به 
زندگی بنی اســرائیل ذکر شده که با کلمه 
»وإذ« )به یاد بیاور( شروع می شود این 14 
حادثه هیچ ارتباطی به هم ندارند جز اینکه 
مربوط به بنی اسرائیل هستند آیا نام آن را 

می توان تکرار گذاشت؟
4. فــرض کنیم تکراری باشــد، فصاحت و 
بالغت گاه ایجــاب می کند چیزی را تکرار 

کنند، آن هم در طول 23 سال.
آیــا ما شــعارهای انقــالب را مرتب تکرار 
نمی کنیم، آیا همه کشورها سرود ملی خود 
را در هر مجلســی تکرار نمی کنند؟ آیا هر 
زمان ســوار هواپیما می شوید یک سلسله 

دستورات ایمنی را تکرار نمی کنند؟
تکرار اگر دارای هدفی باشد مشکلی ایجاد 

نمی کند.
4. مشکل محتوایی

او در ایراد بسیار سطحی دیگری می گوید: 
قرآن مشکل محتوایی دارد برای مثال

وقتی از محمد پرسیده می شود که چرا ماه 
شکل های متنوع دارد او در قرآن می گوید: 
برای این که شــما عدد ســنین )سال ها( و 
حســاب را داشته باشــید. )و پاسخ اصلی 
این ســؤال را نمی گوید در حالی که امروز 
از هر کس سؤال کنید جواب آن را می داند 
چون قســمت های مختلفی از ماه به سوی 

خورشید است(.
او در اینجا باز هتاکی را به اوج رسانده و هر 
سخن زشــتی را بر سر قلمش آمده درباره 

آن بزرگ مرد عالم بشریت نوشته است.
***

رفع اشتباه :
اّوال توضیحی که او درباره تغییر شــکل ماه 
)بدر تمام، تربیع و هالل( داده بسیار ناقص 
اســت، یعنی خودش پاسخ این سؤال را به 

درستی نمی دانسته است.
توضیح این که می دانیم ماه به دور زمین در 
یــک ماه تمام گردش دارد و در این ســیر 
خــود گاه زمین تقریباً در وســط و ماه در 
یک طرف و خورشــید در طرف مقابل قرار 
می گیرد در اینجا بدر تمام است یعنی تمام 
قســمت روشن ماه به ســوی ماست و گاه 
ماه با خورشــید زاویه 90درجه دارد یعنی 
نیمی از روشنایی ماه دیده می شود ولی گاه 
زمین در یک طرف و ماه تقریباً در وسط و 
خورشــید در طرف مقابل قرار دارد در این 
صورت محاق است زیرا تمام قسمت روشن 
ماه رو به خورشــید اســت و تمام قسمت 

تاریکش رو به ماست.
از این که بگذریم چه کسی گفته است مردم 
از پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( سؤال 
کردنــد چرا کره ماه برخالف ســایر اجرام 
آسمانی هر شب تغییر شکل می دهد، قرآن 
می گوید : )یَْسَألُونََک َعْن االَِْهلَِّۀ(؛ »یعنی از 
تو درباره هالل های ماه ســؤال می کنند« 
بعید نیست سؤال آنها از این بوده که فایده 

و فلسفه تغییر شکل ماه چیست؟
حضرت در جــواب فرمود: فایــده اش این 
است یک تقویم آسمانی برای شما درست 
کرده که روزهای مــاه را تعیین می کند و 
این کالمی اســت بسیار کامل از سؤالی که 
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درباره فلسفه و فایده تغییر ماه داشته اند.
ثانیاً: فرض می کنیم آنها از علت تغییر شکل 
ماه ســؤال کردند، در حالی که آنها در آن 
زمان نه گردش ماه را به دور زمین در طول 
یک ماه می دانســتند و نه تغییر جهت او با 
خورشــید و زمین و زاویه های مختلفی که 
این ســه با یکدیگر درســت می کنند، آنها 
از ایــن امور کامال نــاآگاه بودند و تصدیق 
می کنید تفهیم آن بــرای آنها در آن زمان 
نیز بسیار مشکل بوده در این صورت پیغمبر 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله( »علت محدثه« 
را رهــا کرده و به »علــت غایی« پرداخته 
یعنی از فلســفه این تغییر سخن گفته نه 
از علت آن. این مقتضای فصاحت و بالغت 
اســت که گوینده وضع مخاطب را در نظر 
بگیرد و مطابق فکر و درک مصالح او پاسخ 

گوید.
5. محیط زدگی

او در یک مغالطه دیگر می گوید :
محمد تحت تأثیر شــدید محیطش محور 
اصلی قــرآن را مبارزه با بت پرســتی قرار 
داده اســت غافل از این که این همه بحث 
از بت پرســتی به درد نقاط دیگر جهان و یا 

آینده بشریت نمی خورد...
مثال دیگر کشتی های بادبانی است که در 
زمــان محمد رایج بوده بارهــا در قرآن به 
نقش باد در پیش بردن کشتی اشاره شده و 
آن را خواست خدا دانسته است مانند )ُهَو 
الَِّذي یَُسیُِّرُکْم فِی الَْبرِّ َوالَْبْحِر َحتَّی إَِذا ُکْنُتْم 
فِــی الُْفلِْک َوَجَریَْن بِِهْم بِِریــٍح َطیَِّبٍۀ(؛ »او 
کسی است که شما را در خشکی و در دریا 
می گرداند تا وقتی که در کشــتی باشید و 
آنها با بادی خوش آنها را به پیش می راند«.

* * *
رفع اشتباه :

اّوال : اگر در محیطی یک بیماری خطرناک 
رواج داشته باشــد و طبیب قسمت مهمی 
از وقــت خود را به درمــان آن بپردازد کار 
خالفــی انجام داده باید به آن طبیب گفت 
در نقاط دیگر دنیا این بیماری نیســت چرا 
زیاد به آن اهمیــت می دهی )طرز تفکر را 

مالحظه کنید چقدر سست است(

ثانیاً : بت پرســتی در دنیای امروز هم رواج 
فراوان دارد سری به هندوستان و کشورهای 
شــرق آسیا و برخی از کشور چین بزنید تا 
بدانید همه چیز مورد پرستش واقع می شود 

حتی...
صورت های دیگر بت پرستی حتی در غرب 

نیز وجود دارد.
ثالثاً : قرآن عالوه بر مبارزه با بت پرســتی 
برنامه وســیعی برای دعوت ســایر پیروان 
ادیان به ســوی اســالم که آیینی بســیار 
کامل تــر و مترقــی اســت دارد، ای کاش 
این بهانه گیر که خود را مفسر عالی مقامی 
می داند حداقل یــک دوره قرآن را با دقت 
روخوانی می کرد تا بداند مبارزه قرآن تنها با 
بت پرستی نبوده است و گفتگوهای منطقی 

فراوان با پیروان سایر ادیان دارد.
رابعــاً : آیــا پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( 
وقتــی آیات مربوط بــه نعمت های الهی را 
می شمرد و از تأثیر بادهای منظم بر حرکت 
کشتی ها ســخن می گوید که از نعمت های 
بزرگ پــروردگار در آن زمان بوده آیا الزم 
بوده است بحث از کشتی های موتوری که 
هزار ســال بعد ابداع و اختراع شــد داشته 
باشــد و بگوید از نعمت های خدا این است 
که یک هزار ســال بعد کشتی هایی اختراع 
می شــود که با نیروی برق و بخار ســینه 
امواج را می شــکافند و حرکت می کنند یا 
باید سخنی بگوید که مورد نیاز مردم در آن 

زمان بوده است.
از طرفــی می دانیم کــه در بعضی از آیات 
اشــاره کوتاه و پرمعنایی به وســائل نقلیه 

آینده نیز شده است.
6. بی نظمی

این ایرادکننده یــا به تعبیر دیگر بهانه گیر 
از عدم نظــم در میان آیات قرآن ســخن 

می گوید، او می گوید :
مطالب قــرآن به صورت تکــه تکه و غیر 
مرتبط پشــت سر هم قرار گرفته... چینش 
مطالب نه بر اســاس موضوع و نه بر اساس 

تاریخ نزول است.
* * *

رفع اشتباه :

این محقق عالی مقام و صاحبنظر در تفسیر 
و علوم اســالمی و تاریخ اســالم! متأسفانه 
حتــی یک بار تاریخ زندگــی پیغمبر اکرم 
)صلــی اهلل علیه و آلــه( را و کیفیت نزول 
آیــات قرآن را مرور نکــرده تا به یک نکته 
بسیار واضح آشنا شود و آن اینکه قرآن یک 
کتاب کالسیک نیست که موضوعاتی را در 
نظر گرفته باشــد و آن را در ابواب و فصول 
مختلف نگاشته و سپس یک فهرست به آن 

اضافه کرده باشد.
قرآن کتابی است که طی 23 سال بر اساس 
نیازهای گوناگون در زمان های مختلف نازل 

شده است.
مثــال یک روز حادثه جنگ بدر و روز دیگر 
جنگ احــد و زمانی دیگــر جنگ احزاب 
اســت، هر کدام از اینها در آیات مربوط به 

خود بیان فرموده است.
یک روز مردم از مســائل مربــوط به نکاح 
و طــالق، روز دیگــر از مســائل مربوط به 
رباخواری و باالخــره روز دیگری از صلح و 
جنگ سؤال می کردند و جواب های مناسب 

به هر کدام داده می شد.
بنابراین قرآن مجموعه مســائلی است که 
در حوادث مختلف و در پاسخ به سؤال ها و 
نیازهای گوناگون نازل شده است و کاتبان 
وحی آنها را جمع آوری کرده و پشــت سر 
هم قرار داده اســت بــی آن که تاریخ نزول 
نوشته شــود و ای بســا میان نزول آیاتی 
درباره موضوعی و آیات دیگر درباره موضوع 

دیگر هفته ها فاصله شده باشد.
یک مثال ساده و تا اندازه ای از بعضی جهات 

شبیه بحث ما مطرح می کنم.
فرض کنیــد دولتی ســر کار آمد در طی 
چندین ســال عمر خــود بخش نامه های 
مختلفی درباره مســائل مختلــف مربوط 
بــه وزارت خانه ها صــادر کــرده، در یکی 
بحث از مســائل اقتصادی است در دیگری 
بحث از ســالمت اســت در یکی بحث از 
سیاست خارجی اســت و در دیگری بحث 
از آموزش و پرورش اســت، حال اگر همه 
این بخش نامه هــا را جمع کنند به صورت 
کتابی درآید و کســی ایراد کند چرا کتابی 

است دارای مسائل مختلف غیر مرتبط؟ آیا 
بر چنین کسی نمی خندند.

راســتی چگونه این مســأله روشن بر این 
ایرادکننده مخفی مانده است و تصور کرده 
اســت قرآن به صورت یک جا و مانند یک 
کتاب کالسیک از سوی خداوند نازل شده 

است.
یا این که فرض کنید شخص بزرگی خاطرات 
عمر خود را روزبه روز جمع آوری کرده و به 
صورت کتابی درآورده آیا باید منتظر باشیم 

همه مطالب او با هم مرتبط باشد؟
7. دقیق نبودن

او در هنرآفرینی دیگــری چیزی را که به 
عنــوان دقیق نبودن قرآن نامیــده با انواع 

اهانت ها مطرح کرده و می گوید :
مثــال مطلبی را در آیه بــه طور کلی گفته 
و چند ســال بعد متوجه شــده اســت که 
کلیت آیه قبل نادرســت بوده بنابراین در 
آیه دیگری آن را تخصیص زده اســت. در 
بسیاری موارد هم بی دقتی ها اصالح نشده 
برای مثال گفته است: )إِنَّ َمَع الُْعْسِر یُْسراً(؛ 
»یعنی قطعاً به دنبال هر ســختی آســانی 
وجود دارد« ایــن جمله به صورت کلی در 

تمام موارد صادق نیست.
* * *

رفع اشتباه :
باز متأسفانه بر اثر محدود بودن اطالعات او 

از یک مسأله
اساسی غافل شده همان چیزی که در تمام 
دنیا معمول است، قوانینی را به صورت کلی 
می نویسند و تصویب می کنند بعد به سبب 
شــرایطی که پیش می آید و با موضوعات 
جدیــدی روبــه رو می شــوند تبصره ها و 
اســتثنائاتی برای آن قائل می شوند، حکم 
کلی گذشــته صحیح بوده در زمان خود و 
تبصره و استثنا نیز در زمان خود الزم بوده 

است.
در قرآن احکامی نازل شده مثل حکم روزه 
َِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم  َُّها ال می فرماید : )یَا أَی
َِّذیــَن ِمْن َقْبلُِکْم  َیــاُم َکَما ُکِتَب َعلَی ال الصِّ
لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن( سپس استثنائاتی الزم بوده 
به آن زده شده در همان زمان یا زمان بعد 

در چنــد آیه بعــد از آن می فرماید : )َفَمْن 
ٌۀ ِمْن أَیَّاٍم  َکاَن ِمْنُکْم َمِریضاً أَْو َعلَی َسَفٍر َفِعدَّ
أَُخَر( کســی که بیمار یا مسافر باشد روزه 
نمی گیــرد و آن را در زمــان دیگری قضا 
می کند، آن قانون کلی و این استثناء همه 
حساب شده است چه مشکلی دارد، آیا این 
کار دلیل نهایت دقت است یا دقیق نبودن؟
یا این که نماز جماعت به طور کلی تشریع 
شده اســت بعد به سبب شــرائط جنگی 
استثنائی به نام نماز خوف دارد که در قرآن 

مطرح است.
در مسأله مشروبات الکلی به خاطر آلودگی 

زیاد جامعه
جاهلی قرآن آن را در ســه مرحله تحریم 
کرده، تحریــم مالیم، تحریم متوســط و 
تحریم شــدید تا از نظر اجرایی کامال قابل 

قبول باشد.
اینهــا همه عین دقت و فصاحت و بالغت و 

همه جا نگری است. این از یک سو
از سوی دیگر یک سلسله احکام کلی داریم 
که به آنها »احکام غالبی« گفته می شــود 
منظور از احکام غالبی این است که در اکثر 
موارد ثابت است هر چند موارد کمی از آن 

خارج است.
در کلمات شــعرا و فصحا نیز احکام غالبی 

فراوان دیده می شود مثال شاعر می گوید :
»مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد«

ممکن است گاه کســی کار کند و به مزد 
خود هم نرسد، آیا آن جمله غلط بوده، نه. 
منظور این است که در غالب موارد مزد در 

برابر کار داده می شود.
یــا این که شــاعر دیگری می گویــد: »در 

نومیدی بسی امید است«
یا می گوید: »از مکافات عمل غافل مشو«

اینها احکام غالبی اســت ممکن اســت در 
بعضی نومیدی ها

امیدی نباشد یا بعضی ها مکافات عملشان را 
در دنیا نبینند ولی این حکم در غالب افراد 

صادق است.
یا این که می گویند: »خواســتن توانســتن 
اســت« آیا همــه جا همین طور اســت یا 

غالباً این چنین اســت. گاه انسان چیزی را 
می خواهد و نمی تواند به آن برسد.

آیه شــریفه )إِنَّ َمَع الُْعْسِر یُْسراً( نیز همین 
گونه اســت غالباً با ســختی ها آسانی هایی 
اســت هر چند ممکن اســت در بعضی از 

موارد نباشد.
مالحظه می کنید مسائل ساده ای را که همه 
مردم به آن توجه دارنــد این آقای محقق 
متخصص در مسائل اسالمی برای خودش 
تبدیل به مســأله پیچیده ای کرده و گرفتار 

اشتباه شده است.
8. علم از دیدگاه قرآن

او در بهانه جویــی دیگــری می گوید: قرآن 
اهمیت زیادی به علم داده است.

آیا منظور از علم ارزشــمند در اسالم همه 
علوم است؟ خیر. منظور از این همه تأکید 
بر علم، علم دین است و تعقل و تفکر مورد 

نظر اسالم تعقل و تفکر در دین است...
در حالــی که علــوم تجربــی معتبرترین 
دانش های بشــری هستند و دقت و صحت 
علوم دیگر بستگی به میزان هماهنگی آنها 
با دانش تجربی است، علم تجربی باورهای 
خرافی بشــر را آشــکار کرده و امکان نقد 
ادیــان را برای ما فراهــم کرد، یعنی حتی 
برای تشــخیص این که کســی که ادعای 
پیامبری کرده درســت گفته یــا نه، علم 
تجربی بهترین معیار است... با توجه به این 
اهمیت فوق العاده علم تجربی عدم شناخت 
قرآن نسبت به علوم تجربی یکی از ایرادات 
اســت )البته چندین اهانــت پی در پی در 
اینجا کرده که ذکر آن موجب شرمســاری 

است(.
* * *

رفع اشتباه :
راستی چه دلیلی دارد که در تعبیرات خود 
پی در پی نســبت به ساحت قدس پیغمبر 
اکرم )صلی اهلل علیــه و آله( و قرآن مجید 
کــه مورد احترام یک میلیــارد و چهارصد 
میلیون از مردم جهان است و حتی بسیاری 
از بیگانگان که مسلمان نیستند به او احترام 
می گذارند، توهین های زشــت می کند، جز 
این که چون منطق معتبــری ندارد گمان 
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می کند از طریــق این اهانت ها می تواند در 
مخاطب خود نفوذ کند و آنها را نســبت به 
قرآن مجید بدبین سازد در حالی که نتیجه 
کامال معکوس است، مردم سخنان هتاکان 

را نمی پذیرند.
به هر حال، یکی از شاهکارهای قرآن مجید 
ـ برخــالف پندار این گوینــده ـ گره زدن 
مسائل مربوط به خداشناسی و معاد به علوم 

تجربی و آیات آفاقی و انفسی است.
قــرآن مجید در یک جا می فرماید: )إِنَّ فِی 
ــماَواِت َواالَْْرِض َواْخِتــاَلِف اللَّْیِل  َخلِْق السَّ
ی فِی الَْبْحِر بَِما  َِّتي تَْجــرِ َوالنََّهاِر َوالُْفلِْک ال
َماِء ِمْن َماٍء  یَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اهللُ ِمْن السَّ
َفَأْحَیا بِِه االَْْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِیَها ِمْن ُکلِّ 
ِر بَْیَن  َحاِب الُْمَسخَّ یَاِح َوالسَّ ٍَّۀ َوتَْصِریِف الرِّ َداب

َماءِ َواالَْْرِض الَیَاٍت لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن(. السَّ
ماَواِت  در جای دیگر می فرماید: )لََخلُْق السَّ
َواالَْْرِض أَْکَبُر ِمْن َخلْــِق النَّاِس َولَِکنَّ أَْکَثَر 

النَّاِس الَ یَْعلَُموَن(.
به این ترتیب همگان را به مطالعه اســرار 
آفرینــش در آســمان ها و زمین ها دعوت 
می کند، همان چیزی که موضوع تمام علوم 

تجربی است.
در جای دیگــر می فرماید: )َوفِــی االَْْرِض 
ِّلُْموقِِنیَن َوفِی أَنُفِســُکْم(: »در زمین  آیَاٌت ل
نشانه هایی است برای آنها که اهل یقین اند 
و در وجود خود شــما نشانه های فراوانی از 

عظمت خداست«.
به ایــن ترتیب همگان را به علم تشــریح 
انســانی دعــوت می کند،  فیزیولــوژی  و 

خداشناسی را با آن گره می زند.
در جای دیگــر از آثار خدا در عالم گیاهان 
ســخن می گوید و می فرماید: )یُْسَقی بَِماٍء 

َواِحٍد ...(. )رعد/4(
اشــاره به این که چه قدرتی است که از آب 
و خــاک واحد این همه ترکیبات مختلف و 
میوه جات گوناگون که هر کدام طعم خاص 
و آثار ویژه خــود دارد ایجاد می کند و این 
امر مــا را به مطالعه تمام مســائل مربوط 
به گیاه شناسی و ســاختمان شگفت انگیز 

گیاهان و درختان فرا می خواند.
در جــای دیگر بــرای اثبات مســأله معاد 

مخاطبان خــود را به مطالعــه دوران های 
مختلف آفرینش جنیــن دعوت می کند و 
َهاتُِکْم َخلْقاً  می گوید: )یَْخُلُقُکْم فِی بُُطوِن أُمَّ

مِّْن بَْعِد َخلٍْق فِی ُظُلَماٍت ثاََلٍث(. )زمر/6(
و به همین دلیل علمای اســالم پیشروان 
علوم تجربی بوده اند و آن زمان که اروپا در 
قرون وســطی در خواب غفلت بود آنها در 
تمام این علوم پیشرفت های فراوانی کرده اند 

و کتاب های بسیاری نوشته اند.
جابر بن حیان پدر علم شــیمی، حســن 
بن هیثــم پدر علم فیزیــک و بزرگانی در 
ریاضیات و فلکیات همچون شــیخ بهایی و 
خواجه نصیرالدین طوسی و افرادی در علم 
طب مانند بوعلی سینا و نیز زکریای رازی 
در علم شیمی در اسالم پرورش یافته اند. در 
واقع همــه اینها از قرآن مجید الهام گرفته 
بودند که همگان را به مطالعه اسرار آفرینش 

دعوت می کند.
در روایات اسالمی شواهد زیادی بر تشویق 
به علوم تجربی و اســرار آفرینش داریم از 
جمله در حدیث معروف پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آله( »اطلبوا العلم ولو بالصین؛ به 
سراغ علم و دانش بروید هر چند در کشور 

چین باشد«. )وسائل، ج 18، ص 14(.
چین در آن زمان آخرین نقطه آباد شناخته 
شده دنیا بود، آیا در کشور چین حوزه های 
علمیه وجود داشت که برای کسب علم دین 

به آنجا بروند یا علوم دیگر؟
و در حدیــث معــروف امام صــادق )علیه 
السالم( آمده اســت: »لو علم الناس ما في 
طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المهج وخوض 
اللجج؛ اگــر مردم می دانســتند چه اندازه 
دانش طلبی اهمیت دارد در راه تحصیل آن 
جانفشانی می کردند و در اعماق دریاها نیز 
فرو می رفتند!«. )بحاراالنوار، ج 1، ص 185(
آیا در اعماق دریاها حوزه علمیه وجود دارد 
یا منبع علوم مربوط به جهان هستی است؟!

9. ابهام فراوان!
او در یک ایراد دیگر می گوید :

بیشــتر آیات قرآن نیازی به تفسیر ندارد و 
با خواندن می توان فهمید اما در قرآن ابهام 
نیز فراوان است این ابهامات دالئل مختلفی 

دارد از جمله بی نظمــی در بیان مطالب... 
)سپس ضمن هتاکی های فراوان( می گوید 
: تخصیص و نسخ هم بر ابهام قرآن افزوده، 
همچنین عده ای از آیــات را با مراجعه به 

سنت نیز نمی توان فهمید...
* * *

رفع اشتباه :
او در آغاز اعتراف می کند که بیشــتر آیات 
قرآن نیاز به تفســیر ندارد و همگان آن را 
به خوبی می فهمند، سپس چند موضوع را 
پیش می کشــد از جمله موضوع »نسخ« و 

»تخصیص« است.
معلوم نیســت نسخ یا تخصیص چه ابهامی 
بر قرآن می افزاید مثال هرگاه قرآن بفرماید: 
َیاُم َکَما  َِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ َُّها ال )یَا أَی
َِّذیَن ِمْن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن(  ُکِتــَب َعلَی ال
)بقره/183( یعنی به طور عام دســتور روزه 
را صــادر کند و بعداً بــه آن تخصیص بزند 
و بگویــد )َفَمْن َکاَن ِمْنُکــْم َمِریضاً أَْو َعلَی 
ٌۀ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر()بقره/185( کسی  َســَفٍر َفِعدَّ
که بیمار یا مســافر باشد روزه خود را افطار 
می کنــد و بعداً قضا می کند، راســتی چه 

مشکلی پیش می آید.
همچنین ســایر تخصیص هــای قرآن که 

همگی روشن و آفتابی است.
یا در مورد نسخ، در یک آیه می فرماید: )إِْن 
یَُکْن مِّْنُکْم ِعْشُروَن َصابُِروَن یَْغلُِبوا ِمائََتْیِن( 
در صورتی که حتی عدد نفرات شــما یک 
دهم دشمن باشد به پیکار با آنها برخیزید. 

)انفال/65(
و در آیه دیگر این حکم را منســوخ کند و 
می فرمایــد: )االَْن َخفََّف اهللُ َعنُکْم َوَعلَِم أَنَّ 
فِیُکْم َضْعفاً َفــإِْن یَُکْن مِّْنُکــْم مِّائٌَۀ َصابَِرٌۀ 
یَْغلُِبوا ِمائََتْیِن ...( )انفال/66( یعنی معیار را 

دو برابر بودن دشمن می گیرد.
کجــای این »نســخ« ابهام دارد، نخســت 
مسأله ناهماهنگی دو لشکر در حد ده برابر 

بود، بعد تعدیل شده است به دو برابر.
اما این کــه آیاتی در قرآن باشــد که باید 
به کمک سنت فهمیده شــود این نه تنها 
مشکلی ایجاد نمی کند بلکه سبب می شود 
که مســلمانان )کفانا کتاب اهلل( نگویند و 

خــود را بی نیاز از پیغمبر اکــرم و امامان 
معصوم علیهم السالم ندانند.

و اما این که آیاتی وجــود دارد که حتی با 
مراجعه به ســنت فهمیده نمی شــود این 
ســخن گزافی است مطلقا چنین آیه ای در 
قرآن نیســت، خوب بود الاقل یک نمونه را 

ذکر می کرد تا مایه رسوایی نشود.
10. منی یک آب پســت اســت و از بین 

ستون فقرات و دنده ها خارج می شود
این بحث را با اولین نمونه از شــاهکارهای 
علمی این مفســر عالی مقام که حتی قرآن 
را ظاهراً روخوانی هم نکرده درباره آنچه او 

خطاهای علمی قرآن نامیده ادامه دهیم.
ایراد دیگر او ـ که آن را ایراد علمی بر قرآن 

نامیده ـ این است که می گوید:
اوال قرآن در آیه 8 ســوره ســجده منی را 
آب پســتی معرفی کرده )ثُمَّ َجَعَل نَْســلَُه 
اٍء مَِّهیٍن( : »سپس نسل  ِمْن ُســاَللٍَۀ مِّْن مَّ
او )انســان( را از چکیده آبی پســت مقرر 
کرد« ولی امروز مشــخص شــده که منی 
یکی از برترین پدیده های حیاتی است، در 
هر قطره ای از آن میلیون ها اسپرم زنده در 
حال فعالیت همــراه با همه مواد الزم مثل 
غذا و آب و مواد حفاظتی وجود دارد اما در

گذشــته گمان می شد که منی آب پست و 
بی ارزش و نفرت انگیز است.

ســپس بعد از توهین های زشتی به سراغ 
آیه 7 سوره طارق می رود: )َفلَْینُظْر االِْنَساُن 
اٍء َدافٍِق یَْخُرُج ِمْن بَْیِن  ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق ِمْن مَّ
لِْب َوالتََّرائِِب(: »انسان باید بنگرد که از  الصُّ
چه آفریده شده از آب جهنده ای خلق شده 
که از بین ســتون فقرات و اســتخوان های 

سینه بیرون می آید«...
امروزه مشــخص اســت منــی در بیضه ها 
ســاخته می شود و در کیســه منی ذخیره 
می شــود و از مجرای ادرار خارج می شود و 
محل ساخت و مســیر خروج آن ربطی به 

ستون فقرات و سینه ندارد.
)باز در اینجا با اهانت های مشــمئز کننده 

سخن خود را پایان می دهد(.
* * *

رفع اشتباه :
اّوال : واژه »مهین« همیشه به معنی پست 
نیســت، به کتاب لســان العرب و قاموس 
فیروزآبادی کــه دو کتاب معتبر و معروف 
در لغت عربی است مراجعه کنید. »مهین« 
چند معنــا دارد، ضعیف، کوچک )قلیل( و 

کم ارزش و پست.
شک نیست که از نظر عرف عام در گذشته 
و امروز منــی یک چیز کم ارزش و کم قدر 
اســت و اگر روی لباس همین ایرادکننده 
بریزد فــوراً آن را می شــوید و از خود دور 

می کند .
حال از نظر علمی ســاختمان عجیبی دارد 
ربطــی به مکالمات عرفی نــدارد که آن را 
یک چیز کثیف می دانند، آیا این ایرادکننده 
هرگــز حاضر اســت منی را بــر دارد و در 
شیشــه ای کند و در اتاق پذیرایی خود به 
عنوان یــک چیز پرارزش نگــه دارد قطعاً 
چنین نیســت همه منــی را به عنوان یک 

شیء کثیف از خود دور می کنند.
بحث از مســائل علمی مربوط به ساختمان 
منی ارتباطی به برداشت های عرفی درباره 
آن ندارد که دیروز و امروز در آن یکســان 
است، مگر این که انســان بخواهد خواننده 

خود را فریب دهد.
آیا ســاختمان یک تار مو کم اهمیت دارد، 
پیــاز مخصوص مو که موجب نمو تدریجی 
مرتب آن از آغاز طفولیت تا آخرین روزهای 
عمر می شود، غده چربی مخصوصی که در 
کنار آن است و مو را چرب می کند تا نشکند 
و مــاده رنگینی که در جوانی آن را به رنگ 
مشکی در می آورد و در پیری رها می سازد، 

همه از مسائل شگفتی آفرین است.
ولی اینها مانع از آن نمی شود که هر هفته 
سروصورت را اصالح کنید و موهای اضافی 

را دور بریزید.
اما در مورد شــاهکار دیگــر او یعنی خارج 
شدن منی از میان ســتون فقرات و سینه 
اشتباه روشــن دیگری اســت، اشتباه در 
اینجاست که ضمیر یخرج )خارج می شود( 
بــه منی بــر نمی گردد بلکه بــه جنین بر 
می گردد، جنین در شــکم مادر در واقع در 

میان پشــت و سینه اســت و سپس خارج 
می شود و یا این که از پهلو به طور سزارین 
آن را خارج می کنند، شــاهد این ســخن 
آن کــه در آیه بعد ضمیری اســت که آن 
َُّه  هم به جنین بر می گــردد، می فرماید: )إِن
لََقاِدٌر(: »خداوند تواناســت که  َعلَی َرْجِعِه 
این انســان را در قیامت باز گرداند« ضمیر 

)رجعه( به منی بر نمی گردد.
نتیجه آن که قرآن می فرماید : انسان از میان 
سینه و پشت خارج می شود در قیامت نیز 
او را بر می گرداند یعنی قیامت شــبیه یک 
تولد ثانوی است. اشــتباه در مرجع ضمیر 

سبب این اشتباه بزرگ شده است.
خطاهای پنداری

نامبرده فصلــی را در کتاب خود به عنوان 
»خطاهای نوشتاری« در قرآن مجید آورده 
که مملو از اشــتباهات ادبی است و نشان 
می دهــد که او از علم صــرف و نحو کامال 
بیگانه است. به عالوه هر چه توانسته توهین 
و بی ادبی نسبت به پیامبر اسالم )صلی اهلل 
علیه و آله( و قرآن کرده که نشانه عقده ای 

بودن یا مأموریت خاص او است.
او ادعــا می کند که مدتــی درس حوزوی 
خوانده و در علوم حوزوی صاحب نظر شده! 
حال آنکــه از ابتدایی ترین دروس حوزوی 
یعنی ادبیات عربی بی اطالع است، به عنوان 
نمونه 10 مورد از آنچه او به عنوان خطاهای 
نوشتاری در قرآن مجید ذکر کرده به ترتیب 
از ابتدا تــا 10 مورد را در اینجا می آوریم و 

بقیه را بر آن قیاس کنید. )بدون گزینش(
* * *

اِسُخوَن  َِّکِن الرَّ 1. در آیه 162 سوره نساء )ل
فِــی الِْعلِْم ...( می گوید: چرا اســم »لکن« 
مرفوع اســت باید منصوب باشد، به صورت 

»لکن الراسخین فی العلم« باشد.
ولی او از این قاعده نحوی بی خبر بوده که 
« هنگامی که تشدید خود را از دست  »لکنَّ
می دهد دیگر خبر خود را منصوب نمی کند 
و در آیه شــریفه »لکن« بدون تشدید نون 

است. )دقت کنید(
آیات دیگــری در قرآن مجید نیز به همین 
صورت آمده یعنی »لکــن« با نون مخفف 
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است و اســم آن مرفوع می باشد مانند آیه 
166 سوره نســاء )لَِکِن اهللُ یَْشَهُد ...( و آیه 

َِّذیَن...(. ُسوُل َوال 88 سوره توبه )لَِکِن الرَّ
* * *

2. او می گوید: )إِنَّ َرْحَمــَت اهللِ َقِریٌب مَِّن 
الُْمْحِسِنیَن( در آیه 59 سوره اعراف صحیح 
نیســت باید »قریبۀ من المحســنین« به 
صورت مؤنث باشــد زیرا »رحمت« مؤنث 

است.
اما او نمی داند که »رحمت« مؤنث مجازی 
اســت و عرب در مورد مؤنــث مجازی گاه 
ضمیر مذکر و گاه ضمیــر مؤنث می آورد. 
ولی ناآگاهی از قواعد علم نحو کار دســت 

او داده است.
* * *

3. او می گوید: چرا در آیه 62 ســوره بقره 
َِّذیَن آَمُنوا  قــرآن مجید آمده اســت: )إِنَّ ال
ـِــیَن ...( در  ِ اب َِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَری َوالصَّ َوال
اینجا اســم إنَّ و آنچه بر آن عطف شده به 
صورت منصوب است ولی در آیه 69 مائده 
َِّذیَن َهاُدوا  َِّذیَن آَمُنــوا َوال می گویــد: )إِنَّ ال
ابُِئوَن َوالنََّصاَری ...( یعنی »صابئون« به  َوالصَّ
صورت مرفوع آمده با اینکه عطف بر اســم 

إنَّ می باشد.
محققین این سؤال را پاسخ روشنی داده اند 
و گفته انــد که صابئــون در آیه دوم عطف 
نیست بلکه مبتدا برای خبر مقّدری است، 
یعنــی در واقع چنین اســت: »والصابئون 
والنصاری کذلک« بنابراین جمله معترضه ای 
بین اســم إنَّ و خبر آن واقع شده و از این 
قبیــل جمله های معترضه در کالم فصحا و 

بلغا فراوان دیده می شود.
بنابراین معنی آیه چنین می شود: »کسانی 
که ایمان آورده انــد و یهودیان ـ همچنین 
ستاره پرستان و نصاری اگر ایمان به خدا و 
روز قیامت بیاورند و عمل صالح انجام دهند

نه ترسی دارند و نه غمی« .
* * *

4. او می گویــد: در آیه 65 توبــه )َوُخْضُتْم 
ـِذی َخاُضــوا( باید »خضتــم کالذین  َکالَـّ

خاضوا« باشد.
ولی او نمی داند کــه »کالذی« در اینجا به 

جای مفعول است نه اینکه موصول باشد و 
»خاضــوا« صله او. و در واقع معنی آیه این 
اســت »وخضتم مثل ما خاضوا« و در این 

صورت »الذی« باید به صورت مفرد باشد.
* * *

5. او می گویــد: در آیه 27 ســوره حدید 
)َوَرْهَبانِیًَّۀ ابَْتَدُعوَها( چرا »رهبانیۀ« منصوب 
شــده در حالی که مبتداســت باید مرفوع 

باشد.
ولی گویا ایــن قاعده ادبــی را که در علم 
نحو به نام »قاعده اشــتغال« اســت اصال 
نشنیده اســت که بر طبق این قاعده، گاه 
مفعول مقدم می شــود و فعل بعد از آن با 
ضمیر آن مفعول »اشتغال« پیدا می کند و 
از تأثیرگذاری بر مفعول مقدم باز می ماند، 
بزرگان علم نحو گفته اند در اینجا می توان 
آن مفعول مقدم را که نمی تواند با فعلی که 
بعد از آن اســت منصوب شود با فعل مقّدر 
مشــابهی منصوب کرد. بنابراین تقدیر آیه 
چنین می شود: »ابتدعوا رهبانیۀ ابتدعوها ما 
کتبنا علیهم« در واقع آیه به صورت اجمال 
و تفصیل اســت، نخســت می گوید: اینها 
رهبانیتی را بدعــت گذارده اند بعد توضیح 
می دهد رهبانیتی که آنها بدعت گذارده اند، 
ما هرگز بر آنها ننوشته بودیم )دقت کنید(.

* * *
6. او می گوید: در آیه 22 ســوره اعراف چرا 
ــَجَرِۀ( آمده باید »عن تلک  )َعْن تِلُْکَما الشَّ
الشجرۀ« به صورت مفرد بیاید. زیرا شجره 

مفرد است.
ولی از این نکته مســلم غافل شــده که در 
اسماء اشاره بخشی از آن ناظر به مشارالیه 
است و بخشی از آن ناظر به تعداد مخاطبین. 
»تلک« اشاره به شجره است و »کما« اشاره 
به آدم و حواســت کــه مخاطب این جمله 

هستند.
* * *

7. شــبیه همین اشتباه را در آیه 43 سوره 
اعراف کــرده که چرا خداونــد می فرماید: 
)َونُوُدوا أَْن تِلُْکُم الَْجنَُّۀ( می گوید باید »تلک 

الجنۀ« باشد.
در حالــی که از این مســأله به کلی بیگانه 

است که »تلک« اشــاره به »جنۀ« است و 
»کم« اشــاره به مخاطبین اســت که اهل 
بهشتند و جمع می باشند اگر مخاطب مفرد 

بود »تلک الجنۀ« گفته می شود.
* * *

8. او می گوید در آیه شــریفه 26 ســوره 
احزاب قرآن گفته اســت: )َفِریقــاً تَْقُتُلوَن 
َوتَْأِسُروَن َفِریقاً(. این دو جمله با فعل مضارع 
است با اینکه افعال قبل از آن ماضی است 

و هماهنگ نیستند.
ولی او بر اثــر بی اطالعــی از قواعد عربی 
نمی دانسته که این گونه جمله ها بیان حال 
اســت و به اصطالح حکــم »ماضی نقلی« 
در فارســی را دارد و معنایش این است که 
»می کشتید« و »اسیر می کردید«، درست 
مثل آیات دیگر قــرآن که می گوید )ُکْنُتْم 
تََتَمنَّــْوَن الَْمْوَت( با اینکــه »کنتم« فعل 
ماضی اســت »تمنون« فعل مضارع است 
و نتیجــه اش همان ماضی نقلــی در زبان 
فارسی ماســت یعنی شما چنین بودید که 

تمنا می کردید مرگ را.
* * *

9. در آیه 19 حج )َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا( 
را ایراد کرده که چرا »خصمان« تثنیه است 

و »اختصموا« به صیغه جمع.
ولی مانند همیشــه غافل و بی خبر بوده که 
خصمان اشاره به دو گروه است از مخالفان 
و دو گــروه را هنگامی کــه به هم ضمیمه 
کنیم جمع می شود و لذا صیغه جمع به کار 

برده شده است.
10. همین اشــتباه بــزرگ در آیه )صلی 
اهلل علیه و آله( ســوره حجرات تکرار شده 
)َوإِْن َطائَِفَتــاِن ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن اْقَتَتُلوا( و 
چنین پنداشته »طائفتان« تثنیه است چرا 

»اقتتلوا« ضمیر جمع دارد.
ولی روشن است که کلمه »طائفه« اشاره به 
یک مجموعه است و دو مجموعه به اضافه 
یکدیگر، یــک جماعت بزرگ را تشــکیل 
می دهــد و ضمیر جمع را می توان در مورد 

آنها به کار برد.
بــزرگان ادبیات عرب تصریــح کرده اند در 
این گونه مــوارد هم می توان لفظ را در نظر 

گرفت که تثنیه اســت و هم معنا را در نظر 
گرفت که جمع است و ضمیر جمع آورد.

این بود 10 نمونه )از اول تا شــماره دهم( 
که مورد ایراد او واقع شــده ولی بی اطالعی 
و بی خبری کار دســت انسان می دهد و در 
مقوله هایی وارد می شود که جز شرمندگی 

نتیجه ای ندارد.
بقیــه مواردی که ذکر کرده اســت همه از 
این گونه است و به نظر می رسد پرداختن به 

همه آنها اتالف وقت است.
ذکر این نکته نیز الزم است که بعید است 
همیــن مقدار هم از خود او باشــد ممکن 

است از هاشم العربی و غیر او باشد.
* * *

در اینجا نکته مهم دیگری وجود دارد و آن 
این که فرض می کنیم اینها برخالف قواعد 
عربیت موجود اســت، آیا این قواعد و علم 
نحــو از زمان حضرت آدم )علیه الســالم( 
تدوین شده یا بعد از نزول قرآن و در زمان 

امیرمؤمنان علی )علیه السالم( .
به عبارت روشن تر این علم برگرفته از قرآن 
و اشــعار معروف عرب و امثال آن است، آیا 
قواعد را باید با قرآن تطبیق داد، قرآنی که 
هــم معتقدان و هم منکران آن را یک متن 
فوق العاده فصیــح می دانند، یا قرآن را تابع 
قواعد و پیرو ابواالســود دوئلی و ســیبویه 

دانست.
بــه یقین باید قواعــد را از این متون عربی 
خالص فصیح برگرفت، حّتی اگر استثنائاتی 
در متون باشــد باید قواعد را اصالح کرد نه 
متون را، اما همان گونه که دیدیم هماهنگی 

حاصل است.
* * *

آنها که قدر قــرآن را می دانند در برابر این 
حق نشناســان ناآگاه افرادی آگاه حتی از 
غیر مسلمانان هســتند که درباره عظمت 
قرآن داد ســخن داده انــد و مرحوم نام دو 
هزار نفر آنهــا را در کتاب خود جمع آوری 

کرده است.
در دنیای عرب نیز این قبیل افراد فراوانند 
در ذیــل نمونــه آن را برای ُحســن ختام 

می آوریم.

»شــبلی شــمیل« دانشــمند و فیلسوف 
معروف مســیحی لبنانی کــه از طرفداران 
نهضــت عربی بود نخســت در بیــروت از 
دانشــگاه آمریکایی فارغ التحصیل شــد، 
سپس برای فراگرفتن طب به پاریس رفت 
و بعــد از پایان تحصیالت خود به مصر آمد 
و در قاهره ساکن شد و مجله المستقبل را 
منتشر ساخت و از طرفداران جدایی دین از 
سیاست بود و بعضی او را »مادی مسلک« 
می دانند و می گویند به عقائد مســیحیت 
هم پشت کرده و در مجله »الحیات« شرح 
مبســوطی از فعالیت های فرهنگی او آمده 

است.
به هر حال او نامه مهم تاریخی به »محمد 
رشید رضا« دانشمند معروف مصری صاحب 
»المنار« نوشته که ترجمه اش چنین است.

تــو به محمد بــه عنوان یــک پیامبر نگاه 
می کنی و بزرگــش می دانی و من به او به 
عنوان یک انسان نگاه می کنم و بزرگترش 
می دانم! و ما و شما هر چند از نظر اعتقادات 
دینی اختالف آشــکار داریــم ولی عقل و 
عقالنیــت و اخالص در گفتــار جامع ما و 
شماســت و این بهترین وسیله دوستی ما 

و شماست.
و بهتر اســت حق را بگویم )آنگاه اشــعار 

مشهور زیرا را برای او می نویسد:(
دع من محمد فی ســدی قرآنه ما قد نحاه 

للحمۀ الغایات
انــی وان اک قد کفــرت بدینه هل اکفرن 

بمحکم االیات؟
او ما حوت فی ناصع االلفاظ من حکم روداع 

للهوی وعظات
وشــرایع لو انهم عقلوا بها ما قیدوا العمران 

بالعادات
نعــم المدبــر والحکیم وانــه رب الفصاحۀ 

مصطفی الکلمات
رجــل الحجا رجل السیاســۀ والدهاء بطل 

حلیف النصر فی الغارات
ببالغۀ القرآن قد غلب النهی وبسیفه انهی 

علی الهامات
من دونه االبطال فی کل الوری من سابق او 

حاضر او آت

بگذر از این که محمد تار و پود قرآن خود را 
با اهداف مهمی گره زده است

من هر چند به دین او ایمان نیاورده ام، ولی 
می توانم به آیات محکم قرآن او کافر شوم؟

یا نســبت به آنچه الفاظ زیبای آن مواعظ 
و حکمت هایــی در بر دارد که انســان را از 

هواپرستی باز می دارد
و احکامی که اگر آن را به خوبی دریابند در 
عمران کشورهای خود گرفتار عادتها نشده 

)به پیش می تازند(
او بهتریــن مدبّــر و حکیم بــود و خداوند 
فصاحت و برگزیننده کلمات زیبا و پرمحتوا 

بود
او مــرد عقل، مرد سیاســت و زیرکی بود 
قهرمانــی که در تمــام میدان های نبرد بر 

دشمن پیروز شد
با بالغت قرآن عقل ها را تســخیر کرد و با 

شمشیرش بر مغز دشمنان کوبید
تمام قهرمانان جهان در زیر دست او هستند 

نه تنها گذشتگان بل حاضران و آیندگان!
* * *

این است طرز فکر کسی که با قرآن مجید 
آشناست و آن بود طرز فکر بی خبران هتاک 

و زشت گو.
والسالم علیکم ورحمۀ اهلل وبرکاته

آخر رمضان المبارک 1436  1394/04/26
پى نوشت: 

]1[ منابــع خارجی این بحث را می توانید در مجله 
قرآن شناخت، سال 5، شماره اول مطالعه کنید.

]2[ ما سعی کردیم پاسخ ها به زبان روز و مفهوم تر 
برای عموم باشد.

]3[ برای توضیح بیشتر در زمینه دالئل خداشناسی 
و معــاد در قرآن به کتاب مــا »پیام قرآن«مراجعه 

فرمایید.
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انقالب شــکوهمند اســالمی ایــران، که 
در ســال 1357 به بار نشســت، عالوه بر 
تأثیرات شــگرفی که در بخش سیاسی و 
اجتماعی منطقه و جهان داشت، در حوزه 
معنویّــت نیز آثار مثبــِت ملموس و غیر 
قابــل انکاری از خود بجای گذاشــت که 
از جمله آنها، تقویت و گســتردگی سّنت 
حسنه اعتکاف اســت. جایگاه اعتکاف در 
حال حاضر به هیچ وجه قابل مقایســه با 
قبل از انقالب نیســت. و ما باید شــاکر و 
قدردان این نعمتهای بزرگ الهی باشــیم، 

تا افزون گردد.

به مناسبت برگزاری اعتکاف ماه رجب 

معرفی کتاب »اعتکاف عبادتی کامل« 
مشتمل بر آثار معنوی و همچنين احکام شرعى اعتکاف 

اســتقبال روزافزون مؤمنیــن، مخصوصاً 
جوانــان عزیز از این عبــادت پراثر و روح 
پــرور، اقتضا می کند کــه در مورد ابعاد 
با تحقیقات  این عبادت کتابهای جدیــد 

گسترده تر عرضه گردد.

اعتکاف عبادتی  در همین راســتا، کتاب 
کامــل را بــه شــما معرفی مــی کنیم، 
قرار  مخاطبان  اســتفاده  مورد  امیدواریم 

گیرد.

کتاب اعتــکاف عبادتی کامل در ده فصل 
به رشته تحریر در آمده است:

1ـ اعتکاف در قرآن

2ـ اعتکاف در احادیث معصومین

3ـ سیره معصومین در اعتکاف

4ـ اعتکاف در ادیان دیگر

5ـ زمان اعتکاف

6ـ احکام اعتکاف

7ـ استفتائات اعتکاف

8ـ آداب اعتکاف

9ـ آثار اعتکاف

10ـ فلسفه اعتکاف

امید اســت معتکفین عزیز با مطالعه این 
کتــاب ارزش کار خــود را بیش از پیش 
شــناخته، و با معرفت و شناخت بیشتری 
در این ضیافت بزرگ الهی شرکت نموده، 

و برای همه دعا کنند.

این کتاب در 150 صفحه توســط حجت 
علیان  ابوالقاســم  المســلمین  و  االسالم 
نژادی و مطابق با نظرات آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مد ظله تهیــه و تنظیم 
گردیده و توسط انتشــارات امام علی بن 
ابی طالب علیه الســالم بــه آدرس، قم، 
ابتدای خیابان شــهداء، کوی آمار، پالک 
دورنــگار:   02537732478 15)تلفــن: 
02537840099( به چاپ رسیده است. 

السالم(  امام حسن )علیه  مدرسه مبارکه 
از دیگــر مجموعــه های تحت اشــراف 
حضرت آیۀ اهلّل العظمی مکارم شــیرازی 
است که تعدادی از طاّلب علوم دینی در 

آن مشغول به تحصیل می باشند.

ایــن مدرســه در ســال 1368 توّســط 
حضرت آیۀ اهلّل مکارم شــیرازی تأسیس 
شد و تولیت مدرسه را خود ایشان متقّبل 
شــدند که این خود یکــی از مزیّت های 

این مدرسه می باشد.

این مدرســه از ســال تأســیس تا سال 
1375 در اختیــار طــاّلب خارجی و در 
عداد مدارس خوابگاهی قرار داشته است 
لکن از ســال 1375 به بعــد با پذیرش 
طاّلب مبتدی در شمار مدارس آموزشی 

خوابگاهی در آمد.

در سال تحصیلی 82 ـ 81 اّولین خروجی 
طاّلب ســطح یک)پایه ششم( با موّفقّیت 

پذیرفت. انجام 

از سال تحصیلی 84ـ  83 سیستم پذیرش 
مدرســه با صالحدید مؤســس و متولّی 
مدرســه حضرت آیــۀ اهلّل العظمی مکارم 
شــیرازی و مدیر محترم حوزه علمّیه قم 

حضرت حجۀ االســالم حسینی بوشهری 
و همکاری و مســاعدت مدیریت محترم 
مدارس قم تغییر پیدا کرد. بنابراین کلّیه 
طاّلب دیپلم به ســایر مــدارس منتقل و 
سیســتم جدید پذیرش طاّلب با مدرک 
تحصیلی ســیکل با رویکردی جدید آغاز 

به کار نمود.

در حال حاضر در این مدرســه ســه پایه 
تحصیلــی اّول تا ســّوم فّعال و 90 نفر از 

طاّلب مشغول به تحصیل هستند.

تعداد اســاتید این مدرســه 10 نفر می 
باشــد که همگی از اســاتید مجّرب و با 

سابقه می باشند.

کادر آموزشی مدرســه متشّکل از مدیر، 
معاونت مدرســه و معاونــت آموزش می 
باشد که البته در کنار اینها استاد مشاور، 
مســئول فرهنگی و مسئول بسیج را باید 

اضافه کرد.

در این مدرســه 4 نفر نیــروی خدماتی 
مشغول به کارند که حقوق و مزایای آنها 
از طرف حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی 

تأمین می شود.

ضمناً تمامی هزینه های جاری مدرســه 

أعــم از آب، برق، گاز، تلفن، مســاعدت 
ماهیانه أســاتید محترم و تدارک شام)که 
بابــت آن مبلغ اندکی از طــاّلب گرفته 
می شــود( و همچنین هزینه های عمده 
همچون تعمیر و تأمین ساختمان مدرسه 
و تهّیه بســیاری از لوازم اداری و حرارتی 
برودتــی و تأمین برخــی از برنامه های 
فرهنگــی و اردوئی و... از طــرف معّظم 
له پرداخت می گردد. همچنین اشــراف 
دائمی و نظارت مشفقانه و عنایات خاّصه 
بالندگی این  ایشــان همیشــه موجــب 

مجموعه بوده است.

برنامه های آموزشى

برنامــه های آموزشــی مدرســه مطابق 
مصّوبــه شــورای عالی حــوزه علمّیه قم 
می باشــد که از طرف مرکــز مدیریت و 

مدیریت مدارس ابالغ می گردد.

محوریّت کالســهای آموزشــی مدرســه 
اساتید هستند که عالوه بر تدریس کتب 
مربوطــه در موارد ذیل با طاّلب همراهی 

می کنند:

1( در وهله اّول استاد نزد طلبه دوست و 
رفیق او تلّقی می گردد.

مدرسه علميه امام حسن مجتبى )عليه السام(
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2( اســتاد با خصوصّیات فردی و روحی 
و همچنین خانوادگی طلبه آشــنائی پیدا 

می کند.

3( اســتاد در خــارج از کالس به طلبه 
مشاوره درسی و غیر درسی می دهد.

4( اســتاد کالســهای فوق العــاده برای 
راهنمائــی و رفع اشــکال و تفهیم بهتر 

درس با طاّلب برگزار می کند.

5( در صــورت کوتاهی در درســها و یا 
غیبت و کســالت طلبه ها مورد مؤاخذه 

قرار می گیرند.

6( اســاتید در بســیاری از شــبها و أیّام 
تعطیل از طاّلب سرکشی می نمایند.

7( تمامــی کالســها بــا ایــراد أحادیث 
أخالقــی، علمی، پس از دعــای فرج آقا 

امام زمان)علیه السالم(شروع می شود.

8( عالوه بر امتحانات شــفاهی، امتحانات 
کتبی هفتگی از طرف اســاتید برگزار می 

شود.

9( در جلســاتی کــه اســاتید به صورت 
ماهیانه برگزار مــی نمایند تمامی موارد 
مشــابه طلبه را مورد نقد و بررســی قرار 

می دهند.

10( در اردوهای یک یــا چند روزه)اعم 
از درون اســتانی و برون استانی(، اساتید 
طلبــه هــا را همراهی و حتــی در متن 

اردوها با به مباحثه علمی می پردازند.

11( اساتید در جمع خصوصی طاّلب)در 
حجره هــا( و جمــع هــای عمومی در 
مناســبت های مختلف از جمله أعیاد با 

طاّلب همراهی می نمایند.

اوقات فراغت

طاّلب مدرســه اوقات فراقــت خود را به 
طرق زیر می گذرانند:

الــف: مطالعه کتب درســی در کتابخانه 
مدرســه و حجره خصوصاً مطالعه دروس 

جنبی.

ب: اســتفاده از محضر اســاتید راهنما و 
مشــاور در زمینه های مختلف ومتنوع از 

طریق فرهنگی و بسیج مدرسه.

ج: أمور زیر نیــز با دخالت و حضور خود 
طاّلب انجام می گیرد:

1( تشــکیل و راه أندازی هیأت تحریریه 
نشریه حجره که تاکنون پنجمین شماره 
آن بــا مطالب متنّوع به چاپ رســیده و 

منتشر شده است.

2( راه أنــدازی روزنامه دیواری با مطالب 
مختلف و قابل استفاده.

3( مسابقات فرهنگی متنّوع.

4( دیدار با علماء و مراجع )که البته قابل 
ذکر اســت پنج شنبه هر هفته به صورت 
عمومــی محضر حضرت آیــۀ اهلّل مکارم 

شیرازی نائل می آیند(.

5(شرکت در برنامه های ورزشی.

6( استفاده از کالسهای اخالق.

7( استفاده از کالسهای مکالمه عربی.

8( بیش از نیمی از طاّلبی که معّدل باالی 
18 را دارا هســتند در طرح کالســهای 
نیمه خصوصی دبیرستان شرکت نموده و 

در کنار دروس حوزوی دروس کالسیک 
را نیز ادامه می دهند.

9( حضور طاّلب در کالسهای حفظ قرآن 
عالوه بر کالســهای تجوید و قرائت که از 

طرف مدرسه برگزار می گردد.

الزم بــه ذکر اســت معّظم لــه به جهت 
عالقه وافری که بــه طاّلب خویش دارند 
و بــه جهت کمال و رأفت و عطوفتشــان 
عالوه بر پیگیری هــای مدام برنامه های 
مدرســه و اّطــالع یافتن از پیشــرفت و 
چگونگی و کیفیت برنامه ها، پنج شــنبه 
هر هفته در مدرســه حضــور می یابند و 
از نزدیک طــاّلب و نیازهای آنها را مورد 

بررسی قرار می دهند.

بشارت کتب آسمانى 
پيشين، دليلي بر نبّوت 

پيامبر )صلى اهلل عليه و آله(
پرسش : کتــب آسمانی پیشــین چگونه 
حقانّیت پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 

را تایید می کنند؟

پاسخ اجمالى: یکی از دالیل صدق گفتار 
پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( بشاراتی 
اســت که در کتب آســمانی پیشین آمده 
است. گر چه بســیاری از آنها بعدها حذف 
یا دگرگون شــد؛ ولی این نشانه ها و اشاره 
ها در آغاز اســالم کامال در دســترس بوده 
به طوری که قرآن مجید کراراً بر آنها تکیه 
کــرده و یهود و نصاری را بــه دقت در آنها 
دعوت می کند. حتی آمدن گروهی از یهود 
به ســرزمین مدینه به خاطر بشارت هایی 
بود که در کتب خــود درباره ظهور پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآلــه( خوانده بودند 
و عشــق و آرزوی درک محضــر او، آنها را 
 وادار به ترک دیار و جالی وطن نموده بود.
پاســخ تفصيلى: یکی از دالیلی که برای 
صدق گفتار پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه 
وآله( می توان اقامه کرد بشارات و اشاراتی 
است که در کتب آسمانی پیشین آمده است 
گر چه بسیاری از این بشارات در هاله ای از 
تعصب فرو رفته و در طول تحریفاتی که در 
کتب آسمانی پیشین انجام یافته، حذف یا 
دگرگون شده است؛ ولی باز هم نشانه های 
فراوانی در این زمینه در کتب موجود سایر 
مذاهب که امروز در دست ما است به چشم 

می خورد.

قراین نشــان می دهد که این نشــانه ها و 
اشاره ها در آغاز ظهوراسالم بیشتر از امروز 
در دســترس بوده به طوری که قرآن مجید 
کــراراً بر آنها تکیه کرده و یهود و نصاری را 
به دقت در آنها دعوت می کند. بدون شک 
اگر چنین چیزی وجود نداشت ممکن نبود 
قرآن با این صراحت روی نشــانه های فوق 

تکیه کند.

این نکته نیــز قابل توجه اســت که طبق 
تصریح بســیاری از تواریخ، آمدن گروهی از 

یهود به ســرزمین مدینه به خاطر بشارت 
هایی بــود که در کتب خــود درباره ظهور 
پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه وآله( خوانده 
بودند و عشق و آرزوی درک محضر او، آنها 
را وادار بــه ترک دیار و جالی وطن نموده و 
در مدینه سکنی کردند، وگرنه محیط حجاز 
عموماً و مدینه خصوصاً جاذبه چندانی برای 
زندگی مادی نداشت که به خاطر تجارت یا 
زراعت و دامداری آنجا را وطن خود انتخاب 

کند.

آنها خود را سزاواتر از دیگران برای پذیرش 
آیینی که در انتظار او بودند می دانســتند، 
ولی بعد از ظهوراســالم و بــه خطر افتادن 
منافع نامشروع گروهی از آنان، مساله تغییر 
شــکل داد؛ و ســرانجام به مقابله با پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( برخاستند، و این 
معنا جای تعجب نیست چنانکه نظیر آن را 
در دوستی بسیاری از دوستان و پیوندهای 
موّدت آمیز گروهی از محّبان مشــاهده می 

کنیم.)1(

محيط دعوت پيامبر اســام)صلى اهلل 
عليه و آله(، قرینه اي بر نبّوت ایشان 

پرسش: آیا محیط دعوت پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه وآله( قرینه ای بر نبّوت ایشان است؟

جزیره  شــبه  مردمان  اجمالى:  پاســخ 
عربستان پیش از اسالم از زوایای گوناگون، 
در وضعیت بسیار ناگواری به سر می بردند 
و دچار عقاید انحرافی، انحطاطات اخالقی، 
جنــگ و خونریــزی داخلی و شــرایط بد 
اقتصــادی بودند. قــرآن نیز بــا تأیید این 
وضعیت ناگــوار، آنها را مردمی توصیف می 
کند که در گمراهی آشکار به سر می بردند. 
با لحاظ کردن همه این جوانب بسیار بعید 
به نظر می رســد که شخصی معمولی و بی 
ســواد و لو قوی در فکر و اراده از میان این 
محیط پیدا شود که بدون اتصال به غیب و 
وحــی بتواند بنیان گزار دانش و فضیلتهای 

اخالقی گردد.

پاسخ تفصيلى: این مساله مورد اتفاق تمام 
مورخان بزرگ اســت که عرب قبل از قیام 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(در وضع بســیار 
بدی از نظر عقاید خرافی، انحطاط اخالقی، 
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اختالفات و جنگ های داخلی خانمان سوز 
و شرایط بد اقتصادی به سر می برد. نسیم 
علم و دانش در آن محیط نمیوزید و حتی 
اثری از تمدن صوری بشر نیز در آنجا وجود 
نداشت و به همین دلیل آنها را قومی نیمه 
وحشــی معرفی کرده و نام عصر جاهلی را 

برای آن زمان برگزیده اند. 

قرآن مجید، تعبیرات صریح و روشنی از آن 
عصــر دارد، که می توانــد وضع آن زمان را 
به خوبی ترســیم کند )حتی به فرض این 
که کسی به قرآن مجید به عنوان یک وحی 
الهی ننگــرد نمی تواند این حقیقت را انکار 
کنــد که ذکر چنین اوصافی در آن عصر در 
قرآن مجید دلیل بر واقعیت آن است و گرنه 

از هر سو مورد انکار قرار می گرفت(.

در یــک جا می فرماید: »لََقــْد َمنَّ اهللُ َعلَی 
الُْمْوِمِنیَن اِْذ بََعَث فِیِهْم َرُســوال ِمْن اَنُْفِسِهْم 
یَْتُلوا َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزکِّیِهْم َویَُعلُِّمُهْم الِْکَتاَب 
َوالِْحْکَمــَه َواِْن َکانُوا ِمْن َقْبــُل لَِفی َضاَلل 
ُمِبین«؛ )خداوند بــر مومنان نعمت بزرگی 
بخشید، هنگامی که در میان آنها، پیامبری 
از خودشــان برانگیخت؛ تا آیات او را بر آنها 
بخوانــد، و آنها را پاکیزه ســازد و کتاب و 
حکمت بیاموزد؛ هر چنــد پیش از آن، در 

گمراهی آشکاری بودند(.)2(

تعبیــر به »َضالل ُمبین« کــه در این آیه و 
در ذیل آیه2 ســوره جمعه نیز آمده، اشاره 
پرمعنایی است به وضع دوران جاهلیت که 
گمراهی آشکار بر سراسر آن حکم فرما بود. 
چه گمراهی از این آشــکارتر که بتهایی را 
از سنگ و چوب با دســت خود بتراشند و 
پرســتش کنند. و از آن بدتــر بت هایی از 
خرما بسازند و بپرســتند و در خشکسالی 
و قطحی بخورند. دختران خود را با دســت 
خویش زنده به گور کنند و به این عمل فخر 
و مباهات نمایند که نگذاریم ناموســمان به 

دست بیگانگان بیفتد.

در آیه58 و 59 ســوره نحل آمده است: »َو 
ــَر اََحُدُهْم بِاالُْنْثی َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َو  اِذا بُشِّ
َر  ُهَوَکظیٌمـ  یََتواری ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوءِ ما بُشِّ
ُه فِی التُّراِب ااَل  بِه اَیُمِسُکُه َعلی ُهون اَْم یَُدسُّ
ســاَء ما یَْحُکُموَن«؛ )و هنگامی که به یکی 

از آنها بشــارت دهند دختر نصیب تو شده، 
صورتش ]از فرط ناراحتی[ سیاه می شود؛ و 
بشّدت خشمگین می گردد.ـ  بخاطر بشارت 
بدی که به او داده شده، از قوم و قبیله خود 
پنهان می شود؛ ]و نمی داند[ آیا آن ]دختر[ 
را با قبول ننگ نگهدارد، یا ]زنده[ در خاک 
پنهانش کند؟! آگاه باشــید که بد حکم می 

کنند!(

چه گمراهی از آن آشکارتر که انواع خرافات 
و موهومات بر آنها حاکم باشد، فرشتگان را 
دختران خدا بدانند »َو َجَعُلوا الَْملِیَکَه الَّذیَن 
ْحمِن اِناثاً«؛ )و آنها فرشــتگان  ُهْم ِعباُد الرَّ
را کــه بنــدگان خداوند رحماننــد مونث 

پنداشتند(.)3(

 ِ در جای دیگر می فرمایــد: »َو یَْجَعُلوَن هلِلّ
الَْبناِت ُسْبحانَُه«؛ )آنها برای خداوند دخترانی 
قرار می دهند؛ ـ او منّزه اســت()4( و آیات 

دیگر.

چه گمراهــی از آن واضح تــر که جنگ و 
خونریزی در تمام دوران سال )به استثنای 
ماه های حرام( بر آنها حاکم بود و کینه های 
قبیلگی از پدران به فرزندان به ارث می رسید 
و سال های سال ادامه داشت، همان گونه که 
قرآن می فرماید: »َواْذُکُروا نِْعَمَه اهللِ َعلَْیُکْم 
ََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم َفاَْصَبْحُتْم  اِْذ ُکْنُتْم اَْعــَداًء َفاَل
بِِنْعَمِتِه اِْخَواناً َوُکْنُتْم َعلَی َشَفا ُحْفَره ِمْن النَّاِر 
َفاَنَْقَذُکْم ِمْنَها«؛ )ونعمِت ]بزرِگ[ خدا را بر 
خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر 
بودید، و او میان دلهای شــما، الفت برقرار 
ساخت، و به برکِت نعمِت او، برادر شدید! و 
شما بر لِب حفره ای از آتش بودید، خدا شما 

را از آن نجات داد(.)5(

چه گمراهی از این آشکارتر که حتی مراسم 
نمــاز و نیایش آنها مضحــک و نفرت انگیز 
بود، گاه زنان به صورت برهنه مادرزاد برگرد 
خانه خــدا طواف می کردند و این کار خود 
را عبــادت می شــمردند و گاه با کف زدن 
و سوت کشیدن مراســم نماز به جای می 
آوردند: »َوما کاَن َصالتُُهْم ِعْنَد الَْبْیِت ااِلَّ ُمکاًء 
َو تَْصِدیًَه«؛ )]آنها که مّدعی بودند ما هم نماز 
داریم،[ نمازشان نزد خانه کعبه، چیزی جز 

سوت کشیدن و کف زدن نبود(.)6(

انــواع خرافات و موهومات بــر اجتماع آنها 
حاکم بود، هر قبیله ای ســعی داشت قبیله 
خود را قبیله برتر معرفی کند و بر سر همین 
برتری جویی، کینه ها و حســادت ها و گاه 
خونریزی ها در میان قبایل ظاهر می گشت 
تــا آنجا که برای اثبات فزونی قبیله خود به 
ســراغ قبرها می رفتند و قبور مردگان را بر 
می شمردند و به اســتخوان های پوسیده 
نیاکانشــان در زیر خاک افتخار می کردند. 
قرآن مجید می گویــد: »اَلَْهیُکْم التََّکاثُُر * 
َحتَّی ُزْرتُْم الَْمَقابَِر«؛ )افزون طلبی ]و تفاخر[ 
شما را به خود مشغول داشته است. * تا آن 
جا که به دیدار قبرها رفتید ]و به فزونی قبور 
افتخار کردیــد[(.)7( همچنین  مردگانتان 
موهومات و مفاســد و فجایع دیگری از این 

قبیل.

حال باید فکر کرد یک انســان معمولی هر 
قدر از نظر نیروی اراده و فکر قوی باشد، اگر 
در چنین محیطی زندگی کند چگونه خواهد 

بود )مخصوصاً اگر درس نخوانده باشد(.

آیا کســی که پرورش یافتــه محیط جهل 
و فساد اســت ممکن است بنیانگذار علم و 

دانش و فضایل اخالقی گردد؟

آیا هرگز شنیده اید که از میان اقوام وحشی 
یا نیمه وحشی دانشمندان بزرگ و فیلسوف 

های نابغه ای برخیزند؟

اگر از یک زمین مســتعد و آماده، گل های 
زیبا و گیاهــان باطراوت بروید جای تعجب 
نیســت؛ تعجب در این است که از شوره زار 

گلستانی بروید.

به هر حال این مساله ممکن است به تنهایی 
برای اثبات حقانیت پیامبر اسالم)صلی اهلل 
علیه وآله( کافی نباشد ولی بدون شک یکی 
از قراینی اســت که هــر گاه با قراین آینده 
ضمیمه گردد، برهانی قوی و دندان شــکن 

خواهد بود.)8(

ایمان و فداکاری پيامبر)صلى اهلل عليه 
و آله( در راه مکتب، قرینه اي بر نبّوت 

او 

پرسش : آیا ایمان و فداکاری مّدعی نبوت 
نســبت به مکتبش قرینــه ای به حقانّیت 

اوست؟ پاســخ اجمالی: میزان ایستادگی و 
ازخودگذشــتگی مدعیان در راه خود، یکی 
از قرائن راست گفتاری آنان است. مدعیان 
دروغین که چیزی برای از دست دادن ندارند 
به راحتی و با کمترین فشار یا تطمیع حاضر 
به تحریف ادعاهای خود یا مصالحه هستند، 
اما مدعیان راستین تا پای جان از اعتقادات 
خــود دفاع می کنند. با مطالعه در احواالت 
حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و حوادثی 
چون تنها ماندن و زخمی شــدن در جنگ 
احد، پذیــرش دعوت نصرانیــان مدینه به 
مباهله و... می بینیم که این میزان پایمردی 
و فداکاری فقط می تواند نشــأت گرفته از 

اعتقادی راسخ و ایمانی راستین باشد. 

پاسخ تفصيلى: یکی از قراین عمده برای 
شناخت مدعیان راستین از دروغین میزان 
ایمان آنها به مدعای خود و از خودگذشتگی 

و فداکاری در راه آن است. 

مدعیان دروغین چون از حقیقت امر آگاهند 
طبعاً فــداکاری زیــادی در راه هدف خود 
ندارند به عالوه به آسانی حاضر به مصالحه 
و گذشت و تحریف مدعای خود هستند در 
حالی که مدعی راستین، هیچ یک از اینها را 

برای خود جایز نمی شمرد. 

درســت اســت که این امر به تنهایی کافی 
نیســت، ولی برای ضمیمه کردن به قراین 

دیگر قرینه خوبی محسوب می شود.

در هیچ یک از تواریخ دیده نشده که پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآلــه( در جایی، از 
اعتقادات خود عقب نشــینی کرده باشد و 
یا از میدان جهاد فرار کند. حتی در میدان 
اُحــد هنگامی که جنگ بــه منتهی درجه 
وخامت رسید و غالب لشکریان )یا همه جز 
علی)علیه السالم(( از میدان خارج شده به 
گوشه ای پناه بردند، پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( همچنان در میدان ایستاد و با این که 
جراحات پیشــانی و دندان او را آزار می داد 
و ظاهراً امیدی به نجات او نبود ایســتادگی 

نمود.

در داستان بیماری ابوطالب و آمدن قریش 
نزد او آمده اســت که وقتــی آنها به پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( پیشنهاد کردند 

که در مبارزه با بت پرســتی کوتاه بیاید؛ و 
دســت از خدای یگانه بــردارد، فرمود: »لَْو 
ْمَس فی یَمینی و الَْقَمَر فی یَساری  َوَضُعوا الشَّ
َعلــی اَْن اَتُْرَک هَذا االَْْمَر َحّتی یُْظِهَرُه اهللُ اَْو 
اُْهلََک فیِه، ما تََرْکُتُه«)9(؛ )اگر خورشــید را 
در دســت راست من و ماه را در دست چپم 
بگذارند که دست از این دعوت بردارم هرگز 
چنین نخواهم کرد تا زمانی که خداوند این 
دین را همه جا ظاهر سازد یا من در این راه 

هالک شوم(. 

در داســتان دیگری می خوانیم که: قریش 
نزد پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( آمدند 
و به او وعده دادند که آن قدر مال و ثروت در 
اختیارش بگذارند که غنی ترین مردان مکه 
شود و هر زنی که می خواهد به همسری او 
درآورند و به دنبال او گام بردارند، ولی دست 
از بدگویی بت های ما بــردار، و اگر چنین 
نمی کنی پیشنهاد دیگری داریم که هم به 
ســود تو است و هم به صالح ما و آن اینکه 
یک سال تو خدایان ما همچون الت و عزی 
را پرستش نمایی و یکسال هم ما خدای تو را 
می پرستیم تا ببینیم سرانجام چه می شود. 
اینجا بود که ســوره»یا اَیَُّها الْکافُِروَن« نازل 
شد و با صراحت و بصورت مکرر پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( به آنها جواب منفی داد.)10( 

در تفســیر سوره طه ذیل آیه2 می خوانیم: 
هنگامی که بعد از نزول وحی و قرآن پیامبر 
آنقدر عبــادت کرد که پای مبارکش متورم 
گردیــد، آیه فــوق نازل شــد و او را از این 
کار بازداشــت و فرمود: »ما قــرآن را بر تو 
نازل نکردیم که خود را ســخت به زحمت 
بیفکنی« و این نشــان می دهد که او تا چه 

حد به دستورات خود ایمان داشت. 

داســتان مباهله و دعوت پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( از دشمنان خود ـ که اگر راست 
می گویند بیایند بــا او مباهله کنند، و هر 
کــدام از خدا بخواهد اگر دیگری راســتگو 
نیســت، عذابی بر او نازل سازد و رسوایش 
کند ـ نشــانه دیگری از ایمان راســخ او به 
مکتب خویش اســت؛ زیرا پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( اعــالم آمادگی کامل در این راه 
کرد و مخالفان سرباز زدند، چرا که اطمینانی 

به استحکام پایه های مذهب خود نداشتند. 

مورخان شرق و غرب از ایستادگی حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه وآله( در برابر حوادث 
و مقابله با مشکالت بزرگ که هرگز از یک 
انسان عادی ســاخته نیست حکایت هایی 

بسیار کرده اند. 

گوستاولبون مستشرق معروف فرانسوی می 
نویســد: »او از هیچ خطری فرار نمی کرد و 
در عیــن حال خود را بی جهت نیز به خطر 

نمی افکند«.)11( 

شاگرد بزرگ مکتب آن حضرت امیرمومنان 
علی)علیه السالم( درباره وضع پیامبر)صلی 
اهلل علیــه وآله( در میــدان های جنگ می 
گوید: »ُکّنــا اَِذا اِْحَمرَّ الَْبــاُْس َولََقی الَْقْوُم 
الَْقوَم اتََّقْینا بَِرُسوِل اهللِ )صلی اهلل علیه وآله( 
َفمایَُکوُن اََحٌد اَْقَرَب اِلَــی الَْعُدوِّ ِمْنُه«)12(؛ 
)هنگامی که آتش جنگ بر افروخته می شد 
و دو گروه در مقابل هم قرار می گرفتند ما 
به رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( پناه می 
بردیم، و هیچ یک از ما به دشمن نزدیکتر از 

او نبود(.)13( 
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انداز  پس  از  درصدی  گذاری  سپرده 
های قرض الحسنه توسط خود بانک  

پرسش : آیا صندوق های قرض الحسنه 
مجازنــد با اجازه صاحبان پول درصدی از 
پــس اندازها را در بانک ســپرده گذاری 
کــرده ســود دریافــت نماینــد و صرف 
مخارجات صندوق و یا ســایر امورات خیر 

نمایند؟

پاسخ : این کار شــرعا جایز نیست مگر 
با اجازه ســپرده گذاران؛ و سود آن نیز به 
نفع صندوق باید مورد استفاده واقع شود.

حکم معامات بانکي 

پرســش : آیا می توان گفت، با توجه به 
اســالمی بودن نظام، پــس قوانین بانکی 
نیز صحیح هســتند و معامالت آن مطابق 

عقود شرعی است؟

پاسخ : با توجه به اینکه قوانین بانکی به 
تصویب مجلس شــورای اسالمی و تایید 
شــورای نگهبان می رســد، صحیح است 

مگر اینکه خالف آن ثابت شود.  

ســپرده گذاری به نيت شــرکت در 
قرعه کشى  

پرسش : ســپرده گــذاری در بانک های 
شــخصی و دولتــی صرفا جهــت نیل به 
جوایــز که بــه قید قرعه اعطا می شــود 

چگونه است؟

پاسخ : اشکالی ندارد.

منظور از عقود شرعى در حلّيت سود 
سپرده  

پرســش : اگر پول در حســاب سپرده 
بانکی بر اســاس معامله شــرعی در بانک 
گذاشته شود ســودآن را می توان تصرف 

نمود. بنابراین بفرمایید:

1ـ منظور از معامله شرعی چیست؟

2ـ بانک ها اعالم می نمایند سود سپرده 
ناشی از مشارکت اســت. به همین دلیل 
ســود به طور علــی الحســاب پرداخت 
گردیــده و در پایــان ســال مالی پس از 

محاســبه سود مشارکت مابقی سود اعالم 
و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب 

فوق سود ربا محسوب می گردد؟

پاسخ : 1ـ منظور معامالتی چون مضاربه 
و جعاله و مشارکت و مانند آن است.

2ـ در صورتی که آنها ادعا کنند بر اساس 
ضوابط شرعی سودی به شما می پردازند 
و شــما علم به خالف گفته آنها نداشــته 

باشید سود مذکور حالل است.

استفاده بانک از وجوه سپرده ها  

پرســش : افرادی به امیــد دریافت وام 
ســپرده گذاری می کننــد، و برای آنان 
فرقــی ندارد که از پولشــان در چه راهی 
اســتفاده شــود، آیا می توان از این گونه 
وجــوه، جهــت برخی معامالت شــرعی، 
یا پرداخــت وام در قالب عقود اســالمی 

استفاده نمود؟

پاسخ : بایــد از صاحبان وجوه به صورت 
خاّص یا عمومی، جهت این گونه تصّرفات 

اجازه بگیرید.

سپرده گذاری برای گرفتن وام  

بدانم اشکال  : می خواســتم  پرســش 
دارد پولی را به صندوق شــرکت بدهیم و 
صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به 
ما بدهد و اقســاط آن را از حقوقمان کم 

کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.

پاسخ : اگر سودی به شرکت بدهید حرام 
است.

وام توسط  از  بلوکه کردن قســمتى 
بانک  

پرسش : برخی از بانک ها قسمتی از وام 
را تــا زمان پرداخت آخرین قســط از وام 
بلوکه می کنند آیا بــا این کار وام ربوی 

نمی شود؟

پاســخ : اشــکالی ندارد ولــی چنانچه 
مقداری که نگه داشته اند منافعی داشته 

باشد به وام گیرنده تعلق دارد.

عدم جواز کارمزد ساليانه  

پرســش : فرموده اید: کارمــزد بیش از 

چهــار درصد در وام های قرض الحســنه 
جایز نیســت؛ آیا بانک می تواند هر ساله 
چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت 

دارد؟

پاســخ : تنها گرفتن چهار درصد از کل 
وام به عنوان کارمزد بی اشــکال اســت و 

کارمزد سالیانه جایز نیست.

اجازه  با  وام  قرارداد  برخاف  مصرف 
متصدی بانک  

پرسش : آیا با اجازه متصّدیان بانک، مي 
تــوان وام را درمورد دیگــري غیراز آنچه 

شرط شده مصرف کرد؟

پاسخ : دو صــورت دارد، گاهی وام قرض 
الحســنه اســت، و متصّدی اختیار تغییر 
اجــازه در مصــرف وام را دارد، در ایــن 
صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام هایی 
اســت که ســود می گیرند، در اینجا باید 
تحت عقود شــرعیه باشد؛ و نمی توان از 
آن عقود تخلّف کــرد، مگر اینکه درمورد 

جدید، عقد شرعی تازه ای منعقد کنند.

لزوم رعایت عقود شرعيه در معامات 
بانکى   

پرسش : آیا شــما از کارهای بانکها خبر 
دارید که طبق عقود شرعیه است؟

پاسخ : ما بارها با مسوولین بانک صحبت 
کردیم و حتی آییــن نامه بانک بدون ربا 
را از آنها گرفته ایم و در جلســاتی مورد 
بحث و بررســی قرار داده ایــم. معامله با 
بانکها )دادن ســپرده به آنها( طبق عقود 
شــرعیه اشــکالی ندارد مگر اینکه یقین 
داشته باشند که طبق عقود شرعیه عمل 

نمی شود.

پرداخت بدهى کاال با وام خرید کاال  

پرسش : اگــر وام خرید کاال بگیرد و بعد 
صرف بدهی کاالیی کــه خریده کند چه 

حکمی دارد؟

پاسخ : این کار جایز نیست و کار خالفی 
کرده است و هرگز تکرار نکند اما در حال 
حاضر که برگشــتی وجود نــدارد تکلیف 

خاصی ندارد.

دریافــت جریمه و خســارت تأخير 
توسط بانک  

پرسش : اگــر در بازپرداخت وامی که از 
بانک گرفته شده اســت تأخیری صورت 
بگیــرد، آیا بانک تحت عنــوان جریمه و 
خسارت تأخیر انجام تعهد می تواند پولی 

را دریافت کند؟

پاسخ : جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان 
یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول 
اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. 
و اگــر به عنوان تعزیــر در برابر تاخیر در 
پرداخت دین باشد )در فرض عدم اعسار( 
مبلــغ آن جریمه متعلق بــه بیت المال 
است نه سیســتم بانکی . و اگر به عنوان 
شــرط ضمن العقد )عقد معامله ای ( در 
آید و به وام گیرندگان تفهیم شــود و آنها 
موافقت کنند می تواند مشــروع باشــد و 
در این صورت نیز ســزاوار است انصاف را 

رعایت کنند. 
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