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طلیعه سخن
انقالب اسالمی ایران به عنوان  نظام سیاسی 
منبعث از آموزه های ناب شیعی مورد توجه 
است ، لذا شــکل گیری  انقالب شکوهمند 
اســالمی به رهبری  امــام خمینی)رحمت 
اهلل علیه( با هدف تحقــق آرمان ها و ارزش

های غنی اهل بیت)علیهم السالم( به منصۀ 
ظهور رسیده است که این امر نظام اسالمی 
را  ســرآمد همۀ مکاتب سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی قرار داده است.
در تبیین این مسأله باید به یکی از  آرمان های 
مهم و بی بدیل در حکومت اســالمی یعنی 
مبارزه اسالم با »مال اندوزی« و مواجهه قاطع 
با اختالف طبقاتی در جامعه اشاره نمود]1[.

لیکن منظور از اختالف  طبقاتی ، اختالفات 
نامعقول اســت، ]2[ به طــوری که بعضی 
صاحب همه چیز و بعضــی فاقد همه چیز 
باشند که این معنا مردود است،]3[و إال بین 
طبیب و پیش خدمت آن، فرق اســت و یا 
بین سرباز و فرمانده آن، فرق است،]4[ زیرا 
وجود اختالف  طبقاتی  در جامعه که به تعبیر 
دیگر باید با عنوان استثمار کننده و استثمار 
شونده مورد نظر قرار گیرد  هرگز موافق نظام 
آفرینش نیســت، بلکه تفاوت استعدادها و 
تالش ها و کوشش ها است که موافق و هماهنگ 
نظام آفرینش است، و میان این دو از زمین تا 

آسمان فرق است.]5[ 
حال آنکــه  تفاوت اســتعدادها و درآمدها 
نباید باعث سوء استفاده در راه ایجاد جامعه 
طبقاتی گردد]6[ زیرا توزیع ناعادالنۀ ثروت 
میان مردم سرچشــمه هر گونه شــکاف و 

جدائی خواهد شد.]7[
متأسفانه به عینه می  توان مشاهده نمود که 
فساد مالی و زیاده خواهی  های اقتصادی در 
میان برخی مدیران و مسئوالن با سوء استفاده 
از برخی ســاختارهای معیوب اقتصادی به 
اوج خود رســیده است؛ افزون طلبی و زیاده  
خواهی  دنیا پرستانی که به نوبۀ خود تعادل 
بهره گیری از منابع ثروت  میان مردم  را به 
شــدت برهم زده است در حالی که  تداوم و 
استمرار این پدیدۀ شوم  زمینه را برای تعدی 
و تجاوز به حریم دیگران فراهم ساخته است 
به نحوی که حقوق مسلم انسان های ضعیف 

پایمال شده است.]8[

از ایــن رو در ماه  های اخیر افشــای حقوق 
نامشــروع برخــی صاحبان حقــوق  های 
نامتعــارف به ویژه در بانک ها و بیمه ها.. در 
رأس خبرهای رسانه  های دیداری و نوشتاری 

قرار گرفته است.
گفتنی اســت روشــنگری ارزشمند برخی 
رســانه  های ارزشی از عمق زیاده خواهی  ها 
و منفعت طلبی  هــای برخی مدیران طماع 
حکایت دارد که افشــای این مســأله افکار 
عمومی کشور را به شدت جریحه دار نموده 
است، لیکن باید گفت کماکان  دست اندازی 
به  بیت المال در برخی الیه  های مدیریتی 
کشوربه آسانی صورت می گیرد و حتی پس 
از افشــای این دزدی آشکار ، برخی مدیران 
و حتی فرزندان آنها از نظام طلبکار هستند  
ودریافت حقوق نامشــروع را در یافت حق 

مطلق خود از نظام اسالمی بر می  شمرند؟!.
از ســوی دیگر  برخی مدیران غافل نیز در 
نظام اسالمی ، اقدام ارزشمند افشاگران فیش
های نجومی را هجوم به مبانی ارزشی و ورود 
به حریم خصوصی افراد عنوان نمودند! حال 
آنکه امیرمؤمنان علی علیه السالم حتی درباره 
وضع خانه های مختلف مدیران حکومت خود 
سخن گفته و انگشت روی جزئیات گذاشته 

است.]9[
از این رو جای بســی تأســف و شرم ساری 
است که  در جامعه اســالمی اختالس ها و 
دزدی هایــی صورت می گیــرد که برمبنای 
آمار شگفت انگیز جراید و رسانه ها،  اگر فرد 
مفسد و فرزندان و نوه و نتیجه هایش هم از 
آن اســتفاده کنند تمام نمی شود،]10[این 
دزدی آشــکار به منافع ملت در حالی است 
که علی علیه السالم در پاسخ به درخواست 
برادرش عقیل مبنی بر پرداخت بیشــتر از 
سهم بیت المال فرمود:»پرداخت سهم بیشتر 
از بیت  المال  نوعی دزدی  و سرقت است، چرا 

مرا به آن می خوانی؟!«]11[،]12[
لذا شیعیان امیرالمؤمنین)علیه السالم( باید از 
ایشان یاد بگیرند، بدون شک اگر تقوای الهی 
وجود داشــت، این اوضاع به وجود نمی آمد 
و  ما اکنون شاهد حقوق های سرسام آور در 
جامعه نبودیم. امروزه برخی مستاجران را به 
خاطر نداشتن پول اجازه ناچیز از خانه بیرون 
می کنند و آنها در کنار اسباب خود در خیابان 
می نشــینند، ولی برخی مدیران حقوق های 
ده هــا میلیونی و چند صد میلیونی دریافت 
می کنند؛ به راستی چگونه می توانند خود را 
شــیعیان امام علی)ع( بدانند؟ شیعیان امام 
علی)ع( کسانی هستند که برای حفظ حرم 

اهل بیت)ع( می جنگند و شــهید می دهند.
]13[

لذا با تأمل در ســیرۀ نورانــی امام علی )ع( 
بهتر می توان  به عمق  ظلم و ستم صاحبان 
حقــوق های نامتعارف در کشــور  به مردم  
پی برد، زیرا مگر نه این اســت که در کالم 
نورانی  امام صادق)علیه الســالم( پیروی از 
ائمۀ اطهار)علیهم الســالم( یکی از نشانه ها 
و ویژگی های بارز شــیعه واقعی مورد توجه 
قرار گرفته اســت؟ حال جای بسی شگفتی 
است که برخی افراد  با بهره گیری از رانت و 
ویژه خواری و دریافت حقوق  های نامتعارف 
بر خالف ســیرۀ عملی و سبک زندگی ائمۀ 
معصومین)علیهم السالم( حرکت می کنند؛با 
این تفاسیر چگونه می توان به مدیران ناصالح 
و مفســد، عنوان شــیعه اهل بیت )علیهم 

السالم( اطالق نمود؟
 بلکه حقیقــت همان تعبیــر رهبر معظم 
انقالب اســت که به صراحت فرمودند؛ اینها 
خائنان به آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی  
هســتند که باید ســریعاً عزل شوند و همۀ 
وجوه نامشــروع را تا ریال آخر به بیت المال 
بازگردانند ، هم چنین باید این زیاده خواهان 
طماع در دادگاه عدالت دستگاه قضا محاکمه 

و مجازات شوند.
بنابرایــن علمــا و دانشــمندان،نخبگان و 
اندیشــمندان جامعه وظیفه دارند با امر به 
معروف و نهی از منکــر مانع تجمیع اموال 
در دست گروه خاصی شوند]14[ و از ایجاد 
اختالف  طبقاتی  و انباشتگی اموال در دست 

طبقه ای خاص پیش گیری کنند.]15[
امید است دستگاه قضا با همکاری موثر دولت 
و مجلس با برخورد فوری و قاطع به اینگونه 
ویژه خواری ها پایان داده و دامان مقدس نظام 
اســالمی را از لوث وجــود ننگین صاحبان 

حقوق های نامشروع پاک نماید.

]1[ دائرۀ المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص451.
]2[ کتاب النکاح ؛ ج 7 ؛ ص48

]3[ همان.

]4[ همان.
]5[ تفسیر نمونه ؛ ج 11 ؛ ص314.

]6[ ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج3؛ص365. 
]7[ خطوط اقتصاد اسالمی ؛ ص6.

]8[ مثال های زیبای قرآن ؛ ج 2 ؛ ص69.
]9[ پیام امام امیر المومنین علیه السالم ؛ ج 14 ؛ ص831.

]10[ انوار هدایت، مجموعه مباحث اخالقی ؛ ص282.
]11[  بحار االنوار، جلد 9) چاپ تبریز(، صفحه 613،) به 

نقل از داستان راستان، جلد 1، داستان 38(.
]12[ آیات والیت در قرآن ؛ ص196.

]13[ بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی ؛ 
مدرسه علمیه امام کاظم)ع(؛1395/4/7.

]14[ دائرۀ المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص451.
]15[ همان.
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پیام ها و بیانات

بيانيه حضرت آيت اهلل العظمى مكارم 
شيرازى دامت بركاته در مورد اوضاع بحرانى 

بحرين  
حــکام بحرین که از عقــل و درایت کافی 
برخــوردار نیســتند خــود را در گردآب 
خطرناکــی افکنــده اند که روز بــه روز بر 

گرفتاری آنها افزوده می شود
1395/04/02  

در شــب بيســت و يكم ماه مبارک 
رمضان: انتقاد شديد معظم له نسبت به 

حقوق هاى نجومى  
در مملکتــی که افــرادی توانایی پرداخت 
اجاره ندارند و آواره می شــوند، برخی دیگر 
حقوق های باالی صــد میلیون می گیرند 
و موضــوع حقوق های سرســام آور مطرح 
است آیا شیعیان علی علیه السالم هستیم/
شیعیان کسانی هستند که برای حفظ حرم، 
حفظ عراق و شیعیان بحرین ایستاده اند و 

می جنگند
1395/04/08  

معظم له در شب بيســت و سوم ماه 
مبارک رمضان: انتقاد از بى نظمى هاى 
براى حضور گســترده  جامعه/دعوت 

مردم در راهپيمايى روز قدس  
مســأله حقوق های نجومــی و کالن فقط 
نشانه اختالف طبقاتی نیست بلکه ناهمگونی 
های بسیاری وجود دارد؛ در جامعه اسالمی 
نباید یک فقیر و بیکار وجود داشته باشد آیا 
اکنون بیکار و فقر نداریم؟ / جوانان تحصیل 
کرده ای هســتند که کاری ندارند و مسافر 
کشی یا کارهای دیگر می کنند اما عده ای 
حقوق های چند صد میلیونی می گیرند تا 
خوش باشــند و حتی با آن پول ها نیز وام 
مــی گیرند و احتماال یارانه نیز دریافت می 

کنند
1395/04/09  

روز جهانى  راهپيمايــى  در  له  معظم 
قدس: اين راهپيمايى بايد تا روزى كه 
پايان سلطه اسرائيل غاصب است ادامه 

داشته باشد  
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
بــا قدردانــی از حضور گســترده مردم در 
راهپیمایی روز جهانی قدس، تاکید کردند 
که مردم ما نشان داده اند به انقالب و ارزش 

ها وفادار هستند.
1395/04/11  

پيام تسليت معظم له به مناسبت فقدان 
اسفناک بانوى فاضله خانم همايونى 

این بانوی محترمه که از شاگردان برجسته 
بانــو مجتهده اصفهانی بود، عمری را در راه 
تربیت شاگردان و هدایت نسل جوان گذراند
1395/04/12  

پاسخ به اســتفتايى در مورد يک اثر 
سينمايى  

یکی از شبکه های تلویزیونی عربی که مقر 
آن در انگلستان است، از چند ماه قبل اقدام 
به جمــع آوری میلیونها پوند از شــیعیان 
جهان برای ساخت یک فیلم بلند سینمایی 
به نام یوم العذاب یا روز آزار و شکنجه نموده 

است
1395/04/14  

معظم له در جمع زائــران و مجاوران 
حرم رضوى 

افرادی که خیاالتی نسبت به حجاب در سر 
دارند، از خیاالت شان پشیمان می شوند / 
اگر حجاب و ازدواج اسالمی باشد، نوامیس 
مردم سالم می مانند و در صورتی که یکی 
از این دو نباشد به نوامیس جامعه اسالمی 
ضربه می خورد/ان شــاءاهلل روزی می رسد 
آن قبور هر چه با عظمت تر در بقیع ساخته 
می شود، شــیعیان و مســلمانان دیگر به 

زیارت آن ها می روند
1395/04/25  

از ســوى دفتر معظم له منتشر شد: 
توضيحــى در مورد فتــواى حجاب 

دختران در خارج براى تحصيل
امیدواریــم همه عزیزان به وظیفه شــرعی 
خــود در این امر عمل کنند و ان شــاء اهلل 

سوء استفاده ای از فتوای مذکور نشود
1395/04/16

پاسخ يک نامه در مورد فتواى حجاب 
دختران در خارج براى تحصيل

امیدواریم در قضاوت ها عجله نفرمایید آن 
هم قضاوتی توأم با توهین نسبت به فقهای 
بزرگ عصر ما که ممکن اســت مسئولیت 
الهی در روز قیامت داشــته باشــد و یقین 
داشــته باشــید در دنیا هم آثار آن خدای 

ناکرده دامن انسان را خواهد گرفت
1395/04/20  

توضيحاتــى درباره فتــواى آيت اهلل 
العظمى مكارم شيرازى پيرامون حجاب 
این اجازه برای بانوان همان کشــورها و در 
صورتی است که امکان هجرت برای تحصیل 
در کشوری که این شرط خالف شرع در آن 
جا وجود ندارد، ممکن نباشــد و همچنین 
امــکان تحصیل از راه دور و با اســتفاده از 
آموزش های غیر حضوری و فضای مجازی 
هم ممکن نبوده باشد. در واقع برای تحقق 
شرایط ضرورت، باید همه فرایندها طی شود
1395/04/22  
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مسأله حقوق های نجومی و کالن فقط نشانه 
اختالف طبقاتی نیست بلکه ناهمگونی های 
بسیاری وجود دارد؛ در جامعه اسالمی نباید 
یک فقیر و بیکار وجود داشته باشد آیا اکنون 
بیــکار و فقر نداریم؟ / جوانان تحصیل کرده 
ای هســتند که کاری ندارند و مسافر کشی 
یا کارهای دیگر می کنند اما عده ای حقوق 
های چند صد میلیونی می گیرند تا خوش 
باشند و حتی با آن پول ها نیز وام می گیرند 

و احتماال یارانه نیز دریافت می کنند 
حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
سحرگاه امروز در مراسم احیای شب بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان که در مدرسه علمیه 
امام کاظم علیه السالم برگزار شد، فرمودند: 
مطابق بســیاری از روایات احتمال شب قدر 
بودن شــب 23 ماه مبارک رمضان بیشتر از 

شب های دیگر است.
ایشان افزودند: البته به یک معنا هر سه شب 
را می توان شــب قدر دانســت، می توان با 
توبه به درگاه خداوند متعال، تصمیمی برای 
آینده ای خوب و شــفاعت طلبیدن از اولیاء 
اهلل مقدرات را به ســوی بهتری هدایت کرد؛ 

مقدرات بر اساس قابلیت های انسان است.
معظم له با اشاره به وصیت نامه موالی متقیان 
امام علی  علیه السالم اظهار داشتند: دومین 
سفارش حضرت در این وصیت نامه نظم در 
کارها بوده است، وقتی به قرآن مراجعه می 
کنیم می بینیم که سخن از نظم عمومی عالم 
می گوید، یکی از دالیل مهم برای مســأله 
توحید و خداشناسی نظم حاکم بر دنیا است.
ایشان با اشــاره به آیه 5 سوره یونس ادامه 
دادند: این آیه می فرماید خداوند کسی است 
که خورشید را نورافشان و ماه را نورانی قرار 
دارد، آن زمان نمی دانســتند که نور ماه از 
تابش خورشید است که قرآن به این حقیقت 

علمی اشاره کرده است.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
بیان این که یکی از مأموریت های خورشید و 
ماه منظم کردن زمان است، ابراز داشتند: این 

دو ماه و سال را تنظیم می کنند تا انسان به 
واسطه این نظم بتواند زندگی کند، قرآن در 
سوره یاسین می فرماید خورشید و ماه و شب 

و روز از یکدیگر پیشی نمی گیرند.
ایشــان عنوان کردند: آن زمــان معتقد به 
حرکت خورشید نبودند اما قرآن می فرماید 
که خورشــید شناور است و امروز ثابت شده 
که خورشید در حال حرکت است، از این آیه 
حرکت زمین نیز استفاده می شود؛ اگر نظم 
در این عالم بزرگ نباشــد نمی توان زندگی 

کرد.
معظم له خاطرنشان کردند: حرکت دورانی 
خورشید دور زمین سبب گریز از مرکز می 
شــود که اگر تنها فرار بود کره زمین یخ می 
زد و زندگــی ممکن نبــود، خداوند متعال 
چنان جاذبه و دافعه و تعادلی ایجاد کرده که 
میلیون ها سال این تعادل بدون کوجکترین 
تغییری وجود دارد و همین ســبب شده که 

انسان زندگی داشته باشد.
ایشان اضافه کردند: کارکردن دستگاه های 
بدن انسان نیز با حساب و کتاب است که اگر 
کم و زیاد شــود مشکالتی به وجود می آید، 
وقتی در عالمی زندگی می کنیم که منظم 
اســت چگونه می توانیم زندگی بی نظمی 
داشته باشیم؛ باید هماهنگ بت عالم به سوی 

نظم برویم و جامعه باید منظم باشد.
معظم له با اشــاره به روایاتی در زمینه لزوم 
برنامه ریــزی در زندگی فرمودنــد: روایات 
می فرماید شــبانه روز مؤمن باید 3 بخش 
باشد، بخشی متعلق به فعالیت و تالش برای 
زندگی آبرومند، بخش دیگر متعلق به عبادت 
و مناجات با خداوند و بخش ســوم نیز باید 
متعلق به سرگرمی سالم، استراحت و ورزش 

باشد.
ایشان افزودند: زندگی اسالمی به انسان می 
گوید که باید به خانواده خود رسیدگی کند 
از این رو فقط ســرمایه جمع کردن زندگی 
اسالمی نیست، عده ای نیز هستند که بخش 
مهمی از ساعات شبانه روز را در ارتباطات و 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که به 
لجنزار تبدیل شده است می گذرانند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی یکی 
از بی نظمی های جامعه را اختالف طبقاتی 
دانســت و اظهار داشتند: مسأله حقوق های 
نجومی و کالن فقط نشانه اختالف طبقاتی 
نیســت بلکه ناهمگونی های بسیاری وجود 
دارد؛ در جامعــه اســالمی نباید یک فقیر و 
بیکار وجود داشته باشد آیا اکنون بیکار و فقر 

نداریم؟
ایشان ادامه دادند: جوانان تحصیل کرده ای 
هســتند که کاری ندارند و مسافر کشی یا 
کارهای دیگر می کننــد اما عده ای حقوق 
های چند صد میلیونی می گیرند تا خوش 
باشند و حتی با آن پول ها نیز وام می گیرند 

و احتماال یارانه نیز دریافت می کنند.
معظم له با اشاره به نامه 45 نهج البالغه ابراز 
داشتند: به موال خبر دادند که فرماندار بصره 
در یک مهمانی مجلل شرکت کرده است که 
حضرت در نامه خطاب به او فرمودند در سر 
سفره رنگین و پرغذایی نشستی که حتی یک 
فقیر حضور نداشته است؛  اکنون چقدر سفره 
داریــم که اغنیا حضور دارند و خبری از فقرا 

نیست.
ایشان عنوان کردند: حضرت به فرماندار فرمود 
از شما نمی خواهیم همانند ما باشی اما باید 
حــالل و حرام را رعایت کنی حال امروز چه 
اندازه بانک رباخوار و افراد رشوه خوار هستند، 
کجای دنیا رییس یک کشور به دلیل حضور 
فرماندار خود در یک مهمانی نامه می نویسد، 
اکنون مسائل بزرگ نیز تذکر داده نمی شود 

و بعد مدت ها صدایش در می آید.
معظم له خاطرنشان کردند: از دیگر بی نظمی 
های جامعه چشم و هم چشمی ها است که 
سبب نابسامانی می شود، امروز مسأله ازدواج 
نیز به بی نظمی تبدیل شده است، هرکس 
برای ازدواج کردن باید از چند گردنه صعب 

العبور گذر کند.
ایشــان اضافه کردند: یکــی از این مراحل 
خواستگاری اســت که امروزه بسیاری باال و 
پایین می کنند، کدام انسان است که عیب 
نداشــته باشد، اگر گذشــت نباشد و معدل 
انسان ها حساب نشــود کسی فرد دیگری 
را نمی پذیرد، مرحله دوم مهریه اســت که 

متأســفانه بر ارقام تجومی و بی مفهوم قرار 
داده می شود.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با اشــاره به فتوای خــود درباره مهریه های 
نجومی فرمودند: درباره اینگونه مهریه ها فتوا 
دادیم که باطل است و مهرالمثل باید حساب 
شود، متأسفانه عندالمطالبه بودن نیز برخی 
دختران را تشویق می کند که عقد را به هم 

بزنند و صاحب ثروت شوند.
ایشــان افزودند: مرحله دیگر جهیزیه است، 
بســیاری از دختران عقد کرده هستند که 
چون جهیزیه ندارند نمی توانند به خانه بخت 
بروند که باید ساده تر گرفته شود؛ رانندگی 
در کشور نیز نظم ندارد و تعداد کشته های 
حوادث رانندگی به اندازه کشته های جنگ 
اســت؛ اگر می خواهیم مملکتی آباد داشته 
باشیم، فقر ریشه کن شده و بیکاری رفع شود 

باید نظم حاکم شود.
معظم له با بیان این که خوشبختانه در قانون 
اساسی آمده که مذهب رسمی کشور شیعه 
علی علیه السالم اســت، اظهار داشتند: آیا 
عمل و برنامه ما نیز بر همین اســاس است، 
باید فکری برای طالق ها، قهرها و زندان ها 

به دلیل مهریه و بیکاری شود.
ایشــان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به روز جهانی قدس بر لزوم حضور پرشــور 
در این راهپیمایی تأکید کردند و ادامه دادند: 
روز قدس روزی است که مسلمانان به قدس 
شریف قبله نخست مسلمین اعالم وفاداری 
کــرده و از غاصبان و حامیــان آن ها اعالم 

بیزاری می کنند.
معظــم له بــا بیان ایــن که همــه باید در 
راهپیمایــی روز قدس شــرکت کنند، ابراز 
داشت: رژیم غاصب اسرائیل اعالم کرده تا به 
حال می خواستیم ابتدا با فلسطین و سپس 
با اعراب و مســلمانان کنار بیاییم اما اکنون 
فهمیدیم کــه اول باید با اعراب کنار آمده و 
دم آن ها را ببینیم و سپس به سراغ فلسطین 

برویم.
ایشان عنوان کردند: در چنین شرایطی باید 
فریاد روز قدس در جهان طنین انداز شــود، 
نباید فراموش کرد که قبله نخست مسلمین 
غصب شــده و باید به زودی به جهان اسالم 

بازگردد.

معظم له در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان:

انتقاد از بی نظمــی های جامعه / دعوت برای حضور 
گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس 
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ره يافت هايى از كالم مرجعيت در 
چشمۀ معرفت: 

مبانى تربيت اخالقى در 
صحيفۀ سجاديه از منظر 

معظم له

بي شــک همه دعاها وارد شــده از ائمۀ 
پیام های  السالم دارای  معصومین علیهم 
مفید وســازنده اند؛ به راســتي چه کسی 
اســت که دعای مکارم االخــالق را می 
خواند ومحتوایــش در او اثر نمي گذارد. 
باشد که ما انســان های گناهکار به خود 
آییم و هر چه بیشــتر در مســیر تهذیب 
نفس و پاکي روح و جان بکوشــیم و اگر 
به گناهی آلوده شده ایم، هر چه سریع تر 

توبه نموده و آن را جبران نماییم

علمای اخالق اسالمی که فن آن ها بررسی 
فضایل و رذایل اخالقی در کتاب و سنت 
اســت بی  آن  کــه روش معیــن ومراحل 
مختلفــی را بــرای سیروســلوک تعیین 
کنند به بررســی فضایــل اخالقی وطرق 
تحصیل آن ورذایل وراه  های مبارزه با آن 
پرداخته اند که اگر مجموعه آن در وجود 
انسانی حاصل شــود انسان کاملی خواهد 
بود که عماًل مســیر سیر و سلوک الی  اهلل 

را کامل کرده است .

لیکن ســیره اصحاب ائمه وعلمای بزرگ 
شــیعه در طی قرون واعصار بر این نبوده 
که افــراد را بــه انتخاب اســتادی برای 
الی اهلل توصیه  پیمودن مسیر سیروسلوک 
کنند بلکــه همه را موظف می ســاختند 
کــه از برنامه های قرآنــی وکلمات ائمه و 
به  ویژه مفاهیم اخالقي و عرفانی صحیفه 
ســجادیه بهره گیرند واین راه را با توکل 
بر خداوند متعال بپیمایند. به ویژه دعایی 
کــه فضایل اخالقی و مــکارم االخالق را 
به طور گسترده بیان می کند وبه زبان دعا 
وخطاب به خداوند همه آن ها را از درگاه 

او می طلبد مانند دعای بیستم. 

به این ترتیب صحیفه سجادیه یک میراث 
الهی، یک منبــع بزرگ مکتبی  فرهنگی 
ویک مشــعل هدایت ربانی ویک مدرسه 
اخالق وتربیت اسالمی است که با گذشت 
وانســانیت،  می مانــد  پایــدار  روزگاران 
پیوســته به این میــراث محمدی وعلوی 

نیازمند است.

تهذيب نفس و راهكارهاي تحقق آن

در آموزه هــاي قرآني روی این مســاله 
تکیه شــده است که فالح و رستگاری در 
تزکیه نفس است، و محرومیت و شکست 
و بدبختی در ترک تزکیه است. »قد أفلح 

من زکاها« .

بي شــک تهذیــب نفوس نه فقــط بهتر 
زیســتن از نظر مادی را شــامل مي شود 
بلکه به عنوان سیرو سلوک اخالقي مورد 
توجه است که هدف نهایی آن رسیدن به 
معرفــۀ اهلل وقرب جوار اوســت ، لذا دلیل 
نخســتین شــرط برای رهروان راه حق، 
تهذیــب  نفس  و تقوا اســت، که بدون آن 
انسان در ظلمات وهم، گرفتار و در بیراهه 

ها سرگردان می شود. 

کســانی که می  خواهند به تهذیب  نفس  
راه یابنــد باید از در عبودیت و پرســتش 
خداوند وارد شــوند؛ ســالکان راه خدا، و 
پویندگان طریق خودسازی و تقوا، باید از 
نیایش و عبــادت یاری طلبند و ناخالصي  
های وجود خود را در کوره داغ عشــق به 
خدا بسوزانند و از بین ببرند، و مس وجود 

خود را با کیمیای عبادت زر کنند. 

پس هر چه تهذیب  نفس  بیشــتر شــود، 
شــناخت عظمت الهــی و معرفت صفات 
جال و جمالش بیشــتر شــود، شــناخت 
عظمــت الهی و معرفت صفــات جالل و 

بیشتر.  جمالش 

اینگونه اســت که امام سجاد علیه السالم 
در بخش نوزدهم از دعاي مکارم االخالق 
در موضوع تهذیــب نفس و اخالق عرضه 
مــي دارد » اللَُّهــمَّ ُخــْذ لَِنْفِســَک ِمْن 
نَْفِســي َمــا یَُخلُِّصَها ، َو أَبِْق لَِنْفِســي ِمْن 
نَْفِســي َما یُْصلُِحَها ، َفإِنَّ نَْفِســي َهالَِکٌۀ أَْو 
تَْعِصَمَها؛خداوندا صفات ناپســند را از من 

بگیر و صفات نیکــم را براي من بگذار و 
تقویــت کن؛ چرا که اگر تو از من حمایت 

نکني من راه به جایي نمي برم«. 

براي  ضرورت  مهمترين  خودشناسي 
تهذيب نفس

گفتني اســت یکی از راه  هــای اصالح و 
تهذیب  نفس ، خودشناســی اســت وقتی 
انســان خود را نشناســد و از کاستی  ها 
و عیب  های خود باخبر نشــود، به دنبال 
اصالح خود نخواهد رفت. لذا خودشناسی 
پایــه مهم تهذیب  نفس  و تکامل در جنبه  
های اخالقی و مســائل دیگر اســت، زیرا 
جاهل بودن به قدر خویش، سبب بیگانگی 

از همه چیز و دوری از خدا می  گردد. 

از این رو »شــناخت خویشــتن« مقدمه 
تهذیب نفس به شمار مي آید لیکن انسان 
تا گردوغبار رذایل اخالقی را فرو ننشــاند 
وحجاب  هــای هوی  و هــوس را از برابر 
چشــم دل برنچیند، شــناختن خویشتن 
به صــورت وجود وابســته بــه ذات پاک 

پروردگار درحقیقت حاصل نمی شود. 

بدین ترتیب خودشناسی بهترین راه برای 
خدا شناسی اســت، که تحقق این مهم و 
آگاهی از صفات جالل و جمال حق، قوي
ترین عامل بــرای پرورش ملکات اخالقی 
و کمــاالت انســانی و نجات از پســتی و 
حضیــض رذائل و رســیدن بــه اوج قله 

فضائل است. 

بي تردید وقتی انســان خود را شناخت و 
به کرامت و عظمت خــود پی برد، هرگز 
خود را به بهای ناچیز نمی  فروشد، وقتی 
انســان خود را شــناخت به استعدادهای 
گوناگون که خداوند در او نهفته است پی 
می برد و آن را شــکوفا می  کند، و کسی 
که خود را شناخت هرگز خود را به رذایل 
اخالقــی آلوده نمی  کند، چــرا که رذایل 
اخالقی زندگی انســان را تباه می  کند و 
در جامعــه زندگی را بــرای افراد تلخ می  
گرداند. اما بعد از شناخت صفات خوب و 
بد انسان، مسیرهاي متعددي براي اصالح 

وجود دارد. 

تهذيب اخالق در گرو تبعيت از سبک 
آله و  پيامبر)صلي اهلل عليه و  زندگي 

سلم( وائمۀ اطهار)عليهم السالم(

تهذیــب  نفس  در ســایه  اســت  بدیهي 
تعلیمــات پیامبران و معصومــان علیهم 
السالم حاصل می  شــود، حجاب  ها کنار 
می رود و انســان اســرار پشت پرده غیب 
را می  بینــد و اطمینان و یقین و آرامش 

کامل حاصل می  کند. 

بــا تأمل در آموزه هاي روایي و قرآني مي 
توان گفــت باید در طریق تهذیب  نفس  و 
سیر و ســلوک الی اهلل، هر کس پیشوا و 
مقتدایی را برگزیند. لذا مومنان در مسیر 
تهذیــب باید در هر قــدم، نیکان و پاکان 
مخصوصا پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله 
و امامان معصوم علیهم الســالم را اسوه و 
قدوه و سرمشــق خود قــرار دهند؛ و این 
از گام  هــای مؤثر بــرای وصول به هدف 
آفرینــش انســان یعنی تهذیــب  نفس  و 

پرورش فضائل اخالقی است. 

بي شــک بهره  گیــری از اســتاد خاص 
یعنــی پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله 
و پیشــوایان معصــوم علیهم الســالم در 
تمام مراحل الزم اســت. اینگونه اســت 
کــه صدها آیه قرآن، انســان را موجودی 
مختار و صاحب اراده، و مکلف به تکالیف 
و مســئول در برابر اعمال خویش، و قابل 
هدایت بوسیله پیامبران و تهذیب  نفس  و 

خودسازی، می داند. 

قرآن کریم در آیه 21 سوره احزاب بر لزوم 
الگوگیــري از پیامبراکرم صلی اهلل علیه و 
آلــه، تأکید مي کند و مي گوید:»خداوند، 
پیغمبران را از جنس خود انسان قرار داد 
تا از آنها الگوگیري کننــد؛ اگر پیامبران 
از جنس فرشــته بودند، براي انسان قابل 

نبودند«.  الگوگیري 

از ســوی دیگر این حقیقــت را نمی توان 
انــکار کرد کــه پیامبران بــا روح بلند و 
تهذیب  نفس  کامل و پاکی قلب که دارند، 
حجاب ها از مقابــل دیدگان دل آنها کنار 
رفته، و بسیاری از اسرار عالم غیب را می 

 بینند. 

بنابراین تمام زندگانــي پیامبراکرم صلی 
اهلل علیــه و آلــه داراي پیام و درس براي 
تهذیب اخالق اســت، و مطالعات حاالت 
انبیاء، اولیاي الهــي و بزرگان یکي از راه 
هاي اصالح انســان اســت، بلکه ســبک 
زندگي بزرگان دیني در رفتار با خانواده، 
دوســتان، دشــمنان و جامعه براي همه 
افراد الگو و زمینه ساز تهذیب نفس است 
که آن نیز بدون خودسازی وتهذیب باطن 
وپرهیز از هرگونــه گناه وتخلق به اخالق 

انبیا واولیا حاصل نمی گردد. 

بارز تهذيب  و بخشــش؛ تجلي  عفو 
نفس در سيره نبوي

الزم بــه ذکر اســت راهیــان راه حق و 
ســالکان الی اهلل و طالبــان تهذیب  نفس 
نباید به صورت انسانی عبوس و خشک و 
فاقد احساس و محبت  در آیند، بلکه صبر، 
شــکیبایي، محبت و عفواز جمله توصیه 
هاي دین در مســیر کســب این مهم به 

شمار مي رود .

در تبییــن این مســأله باید بــه محبت 
ورزیدن و عفو کردن رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله به عنوان یکي از برجستۀ ترین 
سنت هاي اســالمي اشاره نمود . زیرا آن 
حضرت روحیه انتقام جویي عرب جاهلي 
راکه کینه هاي خود از قبایل را به نســل 
هاي بعــدي نیز منتقل مــي کرد از بین 

برد.. 

هم چنین باید گفت بعد از هجرت پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله بــه مدینه نیز جنگ 
هاي متعددي آغاز شــد و در جنگ احد 
حضرت حمزه علیه السالم که از محبوب 
ترین افراد نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
بود، به شکلي وحشیانه به شهادت رسید؛ 
بعد از فتح مکه، برخي از مسلمانان آماده 
انتقام گیري بودنــد که پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله با این کار مخالفت کردند و 
گفتند امروز روز محبت و بخشش است تا 

افراد را به اسالم جذب کنیم. 

از این رو بعضی از مفســران خلق عظیم 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله را به صبر در 
راه حق، وســعت بذل و بخشــش، تدبیر 

امور، و رفق و مدارا و تحمل سختی ها در 
راه دعوت به ســوی خدا و عفو و گذشت 
و جهــاد در راه پروردگار و ترک حرص و 

حسد تفسیر کرده  اند. ، 

دعا زمينه ساز تهذيب نفس

دعا و مناجات یکی از بهترین وسیله  های 
ارتباط معنوی با خداوند و کســب صفای 
باطن و تهذیب  نفس  است. زیرا دعا انسان 
را به اصــالح خویشــتن وتهذیب اخالق 
دعوت می کند. وزمینه ساز تهذیب نفس 

است .

بدیهي اســت هنگامی که انســان خود را 
دربرابــر خداوندی مشــاهده می کند که 
از همه عیوب پاک ومنزه اســت، ســعی 
می کند خــود را هرچند به صورت ضعیف 
هماننــد او کند واز عیوب ورذایل اخالقی 
پیراســته سازد. و از آنجا که طالب اجابت 
است ســعی می کند شرایط اجابت دعا را 
که تمام آن هــا جنبه تهذیب اخالق دارد 
فراهم سازد واین فرصتی است برای او تا 

خود را اصالح وتهذیب کند. 

از این رو محتوای ســازنده دعاها ســبب 
تهذیــب نفــوس وتکامــل ارواح وفاصله 
گرفتــن دعا کننــده از رذایــل اخالقی 
می گردد. لذا امام ســجاد)علیه الســالم( 
در فصــل نوزدهم دعاي مــکارم االخالق 
صحیفۀ سجادیه از خداوند درخواست مي 
کند که »صفات بد اخالقي را از من بگیر 

و اخالق هاي خوب من را تقویت کن« .

باید دانســت ائمه اطهار علیهم السالم با 
آن که پیراســته از هر گناهــی بوده  اند، 
ولی با توجه به عظمــت پروردگار و نگاه 
به جــالل و جبروت حــق تعالی، خود را 
در پیشــگاه ذات ربوبی، مقصر می دیدند 
و معتقــد بودند، نمی تواننــد آن گونه که 
شایسته خداوندی است، اطاعت و بندگی 
او را بجــا آورنــد، و لــذا از درگاه خدای 
مهربان عذرخواهی می کردند و اســتغفار 

و توبه می نمودند. 

عالوه بر آن که، این گونــه دعاها و طلب 
توبه و استغفار از سوی آن بزرگواران برای 
مردم جنبه سرمشق و آموزشی دارد؛ و راه 
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بازگشت به خداوند و توبه و انابه به درگاه 
او را، بــه ما می  آمــوزد، و عظمت گناه و 
سنگینی نافرمانی حق را به درستی برای 

ما مجسم می سازد. 

دعا؛ درخواست كسب توفيق نه اجبار

حال ممکن است این سوال در ذهن براي 
برخي افراد شــکل بگیرد که اگر خداوند 
اخالق هاي زشت را بگیرد و فضیلت هاي 
نیک را بدهد که افتخاري نیســت و این 

مسئله جبر مي باشد. 

در پاســخ باید گفت این دعاها به معناي 
درخواســت توفیــق از خدا بــراي ترک 

معصیت و انجام کارهاي نیک است. 

زیرا تقاضــا از خداوند براي تقویت صفات 
خــوب و تــرک رذیلت هــاي اخالقي به 
معني اجبار نیســت، بلکــه منظور فراهم 

کردن توفیق است. 

به تعبیر دیگر مسائل مربوط به تأثیردعا و 
توبه و مانند این ها همه به قضای مشروط 
)غیر حتمي(باز می گردد، که اگر نباشد، 
تمام درها به روی انسان ها بسته می شود 
و همگی در بن بست جبر قرار می گیرند. 

به عبارت دیگر ســعادت و شــقاوت ما به 
اعمال ما و تصمیم و اراده ما بستگی دارد، 
و اراده و مشــیت الهی نیــز در این جا بر 
طبق کوشــش ما و بر طبق اعمالی است 

که انجام می دهیم. 

چيستي مفهوم توفيق

»توفیق « در لغت به معنای موافق ساختن 
و هماهنگ نمودن اســت کــه با معنای 
عرفی آن کامال ســازگار اســت. منظور از 
»توفیق « یعني آماده بودن اســباب برای 
انجام دادن کاری اســت، مثال اگر انسان 
حال خوبی بــرای دعا پیدا کند و مجلس 
مناســبی تشکیل شود و خطیب دانشمند 
و باصفایــی آن مجلس را اداره کند، گفته 
می شــود توفیــق برای دعا حاصل شــد. 
همچنین فراهم شــدن اسباب مثال برای 
زیارت بیت اهلل یا کمــک به محرومان یا 
فــرا گرفتن علم و دانش تمام اینها توفیق 

نامیده می شود . 

حصول توفيق در گرو انجام عمل خير

بایــد اذعان کرد انجام عمل  خیر ســبب 
توفیــق  الهــی می گردد، و انجــام اعمال 
شــر توفیق را از آدمی سلب می کند. لذا 
»توفیق« را به هرکســي نمي دهند، بلکه 
گاهي انســان باید یــک کار خوبي انجام 
دهد تا توفیق پیدا کند؛ در روایات اشــاره 
شده بعضي کارهاي زشــت، توفیق اقامه 

نماز شب را از انسان مي گیرد. 

هم چنین گاهي انجــام یک کار کوچک 
توفیق بــزرگ مــي آورد، گاهي خدمت 
بــدون ریا به مردم، مایــه کارهاي بزرگ 
براي انســان مي شــود و بر این اساس از 
نباید  بااخــالص  انجام کارهــاي کوچک 

غفلت کرد. 

بــا یــک عمل   لــذا حضــرت موســی 
کردن  ســیراب  همچون  کوچــک  صالح 
گوسفندان حضرت شــعیب پیغمبر علیه 
السالم،صاحب زن و زندگی شد، و توفیق  
تلمــذ و شــاگردی در محضــر پیامبری 
بزرگ را یافت، و در حقیقت دوران پیش 
دانشــگاهی و پیش نبوت خود را در نزد 
حضرت شــعیب گذراند، تا آماده دریافت 
رســالت و نبوت و مأموریتی عظیم گردد. 
آری! تمام این توفیقــات نتیجه آن عمل 

صالح کوچک بود. 

بنابراین »توفیق« بــه معناي کمک هاي 
الهي اســت، گاهي انســان نمي تواند به 
تنهایي در یک مســیر قــدم بگذارد؛ دعا 
سبب مي شود که خداوند، ما را در مسیر 
ترک عادات و رفتارهاي ناپســند و انجام 

کار نیک کمک کند. 

سخن آخر

در خاتمــه بایــد از اولیــای حق کمک 
گرفت وبه آن هــا اقتدا نمود، لذا ســعی 
 کنیم متخلق به اخالق آن ها شــویم واین 
بهترین سرمشق ماست وسرانجام در پرتو 
نور والیت آن ها شــاهراه هدایت را ادامه 

می دهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم. 

هــم چنین از خدا مــي  خواهیم ایمان ما 
را به حدی برســاند که مــرگ را لحظه 

شکســتن زنــدان بدانیــم و این میســر 
نمی شــود مگر اینکه تهذیب  نفس  و عمل 

صالح داشته باشیم. 

بي شــک همه دعاها وارد شــده از ائمۀ 
معصومین علیهم الســالم دارای پیام های 
مفید وســازنده اند؛ به راســتي چه کسی 
است که دعای مکارم االخالق را می خواند 
ومحتوایش در او اثر نمی گذارد. باشد که 
ما انســانهای گناهکار به خود آییم و هر 
چه بیشــتر در مسیر تهذیب  نفس  و پاکی 
روح و جان بکوشیم و اگر به گناهی آلوده 
شده ایم، هر چه سریع تر توبه نموده و آن 

را جبران نماییم. 

ســزاوار اســت همه مؤمنــان )مخصوصا 
جوانان پاکدل( از فضای آکنده از معنویت 
این ماه غافل نشــوند و در خودســازی و 
تهذیب  نفس  بکوشند که به پیشرفت  های 

مهمی نائل می شوند. 

خدایا! مــا را برای کارهــای خیر توفیق 
عنایت کــن؛ یعنی وســایل آن را اعم از 

روحانی و جسمانی فراهم نم .

خداوندا! تــو خوب می دانی، اگر ما توفیق 
پیمــودن راه اولیائت را در تهذیب  نفس  و 
حســن اخالق و صفای باطن نیافته  ایم، 
خواهان و عاشــق آن هستیم، ما را بر این 
کار موفق دار و در این راه ما را یاری فرما 
و به گروه  »من انعم اهلل علیهم« ملحق نما 
و همراه و همدم  »و حسن أولئک رفیقا« 

کن!. 

امیدواریــم ان شــاءاهلل خداونــد توفیق 
الگوگیري از انبیاء، اولیاي الهي و عالمان 
دین را در ماه مبارک رمضان براي تبدیل 
شــدن به انســاني کامل و متعالي عنایت 

بفرماید.

پــروردگارا! صبر و اســتقامت و پایداری و 
شکیبایی و خویشــتنداری ما را روز به روز 
زیادتر کن، و ما را در صف صابران حقیقی و 
واقعی قرار ده، و اجر و پاداش شکیبایان را 
به ما عنایت فرما، تا در سایه آن خشنودیت 
را جلب کنیم، و به بهشــتت درآییم، و در 

غرفه های آن جای گیریم

بدیهي است دعای مکارم  االخالق صحیفۀ 
ســجادیه درخواستی است از خداوند، برای 
رفع صفات ناپســند و مذموم و راه و روشی 
که مورد رضایت خداوند است،   لذا در این 
دعا  که از امام سجاد علیه السالم نقل شده، 
صفات برجسته فردی و اجتماعی که در پرتو 
آن می  توان طرح زندگی  صحیحی برای فرد 

و جامعه ریخت، بیان گردیده است .

مرحوم امام خمینی در کتاب آداب الصالۀ 
چنین می فرماید: در کلمــات ائمه اطهار 
خصوصاً در صحیفه سجادیه همان صحیفه 
نورانیه الهیه که از سماوی عرفان عارف باهلل 
وعقل نورانی ســید الساجدین نزول یافته، 
برای خالص بندگان خدا از زندان طبیعت 
وفهمانــدن ادب عبودیت وقیام در خدمت 

ربوبیت برنامه جالبی است.

آری! اینگونه است که باید به سراغ دعاهای 
پر مغز امام سجاد در صحیفه سجادیه  رفت، 
و در پرتو توصیف  های این بندگان مخلص 

خدا، خدا را شناخت.

امام ســجاد علیه السالم دربیستمین فصل 
دعاي مکارم االخالق صحیفه ســجادیه به 
تِي  خداونــد عرضه مي دارد:» اللَُّهَمّ أَنَْت ُعَدّ
إِْن َحِزنْــُت، َو أَنَْت ُمْنَتَجِعــي إِْن ُحِرْمُت، َو 
ا َفاَت  بِک اْسِتَغاثَِتي إِْن کِرثُْت، َو ِعْنَدک ِمَمّ

َخلٌَف...؛هنگامي که غمگین مي شوم تو یار و 
یاور من هستي، و هنگامي که محرومیت ها 
به سراغ من مي آید تو تکیه گاه من هستي، 
و هنگامي که کار بر من دشوار و سخت مي 
شود تو فریادرس من هستي، و هنگامي که 
از من چیزي تلف مي شود تو جبران کننده 

آن هستي ...«.  

گفتني اســت امام ســجاد علیه السالم در 
بیســتمین فصل دعاي مــکارم االخالق به 
آســیب هاي متعددي از قبیــل »اندوه و 
حزن«، »محرومیت«، »دشوار شدن کارها«، 
»زیان و ضرر«.. و لزوم اتکاء به خداوند اشاره 
داشته اند.   آن حضرت از خداوند مي خواهد 
که ذات اقدس الهي در همه این مسائل، یار 
و یاور و جبران کننده باشــد. در واقع امام 
علیه السالم می  خواهد این حقیقت را بازگو 
کند که من تنهــا ثنای تو می  گویم و تنها 
به تو امید بســته  ام و حالل  مشکالت  من 

تنها تویی!.   

اینچنین اســت که آن حضــرت خدا را به 
عنوان ثقه و مورد اعتماد و تکیه  گاه گرفته  
است.  لذا در مناجات  های پانزده  گانه امام 
سجاد علیه الســالم وارد شده است که به 
پیشــگاه خدا عرضه می  دارد؛»تو مراد منی 
و غیر تو مراد من نیســت. شب زنده  داری 
و بیــداری ام فقط برای توســت نه غیر تو. 
دیدارت نور چشــم من و وصــل تو آرزوی 
من و به سوی تو شوق و اشتیاق من است. 
در وادی محبت تو سرگشــته و در هوای تو 
دل داده  ام و خشــنودی ات مقصد و مقصود 
من ... و قرب تو منتهای خواسته من است«.  

لزوم اجتناب از منفي گرايي در مواجهه 
با مشكالت زندگي

بي تردید دعا انســان را به خدا نزدیک می 
 کند و روح او را تلطیف کرده و نشاط روحانی 
او را افزایش می  دهد؛ امید او را به آینده زیاد 
کرده، و از ســقوط در دره هولناک یأس  و 
افسردگی رهایی می  بخشد.   زیرا انسان می  
کوشد با توجه مخصوص به پروردگار، راز و 
نیاز با او و نیایش به درگاه پاکش، روح خود 
را از جهان ماده برتر ســاخته، قلب و جان 
خود را از آلودگی به گناه شســته و صفات 

برجسته انسانی را در خود پرورش دهد، و با 
استمداد از قدرت و عظمت پروردگار، یأس  
و نومیدی را از خود دور سازد، همواره بیاد 
خدا بوده، و در برابر او احســاس مسؤولیت 
کند.  بنابراین باید دانست روزهاي سخت و 
دشوار همراه با مشکالت وجود دارد و اینکه 
ما بخواهیم زندگي، خالي از این ها باشــد 

امکان پذیر نیست.  

در واقع باید گفت افراد در برابر مشــکالت 
زندگي دو رویکرد اتخاذ مي کنند، گروهي 
مأیوس و افسرده مي شوند و خداي ناکرده 
دست به خودکشي مي زنند و از جامعه کنار 
مي روند و براي همیشــه خانه نشــین مي 
شــوند و فعالیت ها را کنار مي گذارند چرا 
که حالت منفي در مقابل مشکالت به خود 
گرفته اند.   که این امر نگرانی و آشــفتگی 
و گاه یأس  و حتی بدبینی به ساحت قدس 
خداونــد ایجــاد می  کند که کار زشــت و 

ناپسندی است.  

زیرا انسان های بی  ایمان یا ضعیف االیمان 
چنان هستند که اگر مختصر نعمتی از نعم 
الهی از آنها سلب شود زبان آنها به ناشکری 
و اظهار یأس  و نا امیدی گشــوده می  شود،    
لذا باید گفت مؤمنان راستین کسانی هستند 
که نه به هنگام نعمت گرفتار غرور و غفلت 
می  شــوند و نه به هنگام مصیبت، گرفتار 
یأس  و نومیــدی، بلکه نعمت را از خدا می  
دانند و شکر به درگاه او می  برند، و مصیبت 
را آزمون و امتحان، و یا نتیجه اعمال خویش 
محسوب می  دارند و صبر می کنند و رو به 

درگاه او می  آورند.  

چنانکه امام سجاد علیه السالم در در دعای 
ابوحمزه مــی  فرمایند»همانا به خاطر قدم 
امید بــه تو و عظمت طمــع )بندگان( در 
وجود تو طلب مــی  کنم آنچه را که واجب 
کردی بر نفس خــودت که رأفت و رحمت 
اســت«.   البته این طمع ممدوح و امید به 
این رحمت و ثواب و قرب الهی و دخول در 
جنت به صرف طمع حاصل نمی  شــود. آن 
امام سجاد علیه السالم، که طمع در رحمت 
الهــی دارد، به وظائــف و تکالیف الهی نیز 

عمل کرده، و چنین توقعی دارد.  

ره يافت هايى
 از كالم مرجعيت در چشمۀ معرفت: 

مبانى و رويكردهاى 
خدا محورى در صحيفۀ 

سجاديه از منظر معظم له 
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خداوند؛ كليد گشايش غم و اندوه

امام ســجاد علیه السالم دربیستمین فصل 
از دعاي مکارم االخالق صحیفه سجادیه در 
فرازي به خداوند عرضه مي دارد:»اللَُّهَمّ أَنَْت 
تِــي إِْن َحِزنُْت؛هنگامي که غمگین مي  ُعَدّ

شوم تو یار و یاور من هستي«.

الزم به ذکر است »حزن « حسرت خوردن 
و درد کشــیدن به خاطر فقدان محبوبی یا 
فوت مطلوبی است.   لذا در حدیثی از امام 
صادق علیه السالم می  خوانیم: »اگر ساعتی 
حزن از دل های اهل معرفت پوشیده گردد 
به درگاه خدا استغاثه می  کنند و آن را از او 

می  خواهند«.

بي تردید قدرت پروردگارعامل گشودن هر 
مشــکل و از میان بردن هــر اندوه و غم ، و 
فراهم ســاختن اســباب هر فتح و پیروزی 
اســت، در واقع هیچکس جــز او» فتاح« 
نیست، و»مفتاح« و کلید همه درهای بسته 

در دست قدرت اوست.

بدین ترتیب شکایت کردن به درگاه خداوند 
نه تنها عیبی ندارد، بلکه نوعی دعا و تضرع و 
درخواست از اوست و در دعاهای معصومان 
هم آمده است، همان گونه که یعقوب پیغمبر 
علیه السالم بعد از آنکه یوسف علیه السالم و 
بنیامین علیه السالم را از دست داد در برابر 
سرزنش افراد گفت: »قال إنما أشکوا بثي و 
حزنــي  إلی اهلل «  ؛ من غم و اندوهم را تنها 

به خدا شکوه می  کنم« .

و نیــز در مناجــات دوم از مناجــات  های 
پانزده  گانه امام ســجاد علیه الســالم می  
خوانیم:»»إلهی إلیک أشــکو نفســا بالسوء 
أمارۀ؛ ای معبود من، به تو شکایت می کنم 

از نفسی که مرا به بدی فرمان می  دهد«.

پس عارفان و مؤمنان دارای حزن هستند  ، 
و سرچشمه غم عارفان و پرهیزکاران مقصر 
دانستن خود در پیشــگاه الهی، و اینکه از 
عهده تکالیف الهی برنیامده  اند، آن طوری 
که باید طاعت و فرمانبرداری خدا را کنند، 
نکرده  اند، و همین احساس است که همانند 
امام چهارم )کــه از کثرت عبادت ملقب به 
زین العابدین است( را وادار می  کند که در 
دعای ابوحمزه ثمالی با ســوز و گذار چنین 

گوید: »چه کسی بد حال تر از من است، اگر 
با این حالت به قبرم منتقل شوم، قبری که 
مهیا نکرده  ام آن را برای خوابیدن، و فرش 
نکرده  ام آن را با عمل صالح، چرا نگریم در 
حالی که نمی دانم مســیر من به چه طرف 
اســت، و می  بینم نفس بــا من خدعه می 
کند، و روزگارم با من مکاری و عقاب مرگ 
بر ســرم پر و بال گشــوده، چرا نگریم، می  
گریــم ، برای خروج نفس و جانم، می  گریم 
برای تاریکی قبرم، مــی  گریم برای تنگی 
لحدم، می  گریم برای سؤال منکر و نکیر )دو 
فرشته  ای که در قبر مسئول، سؤال هستند( 
از من، می  گریم برای خارج شدن از قبرم، 
در حالی کــه برهنه و ذلیل و حمل کننده 

سنگینی بار اعمالم بر پشتم هستم ...«.

در سايۀ حمايت خدا نه خلق خدا

از آن جا که انبیاء الهي علیهم السالم و خاتم 
پیامبران صلي اهلل علیه و آله و سلم و امامان 
معصومین علیهم الســالم مقــام واالیی در 
معرفۀ اهلل داشته  اند، به خوبی می  دانستند 
که منبع اصلی هر قــدرت و خیر و برکتی 
خدا اســت، و اگر خدا حمایت  از کسی کند 
اگر تمام جهانیان دست به دست هم دهند 
قدرت بر این که زیانی به او برسانند، ندارند.

لذا پیامبران علیهم السالم و معصومان علیهم 
السالم هم در برابر وسوسه  های شیطان باید 
خود را به خدا بسپارند و هیچکس از لطف 
و حمایت  خدا در برابر وســاوس شیاطین و 
نفس بی نیاز نیست، حتی معصومان علیهم 

السالم.

از این رو امام سجاد علیه السالم در بیستمین 
فصل دعاي مکارم االخالق صحیفه سجادیه 
مي فرماید؛»َو أَنْــَت ُمْنَتَجِعي إِْن ُحِرْمُت؛ و 
هنگامي که محرومیت ها به سراغ من مي 

آید تو تکیه گاه من هستي«

گفتني است کسانی که در مقام رهبری خلق 
و پیشوایی و تأسی مردم قرار گرفته  اند، آنها 
همیشــه براي تن در دادن به محرومیت  ها 
برای نیل به رضای خدا و هدایت خلق تالش 
مي کنند   زیرا مؤمن در میدان حوادث خود 
را تنها نمی  بیند، بلکه دست لطف و حمایت  
خدا را دائما بر سر خویش احساس می  کند.

شکي نیســت که حمایت  خدا شامل حال 
پرهیزکاران اســت. لیکن نکته بسیار مهم 
این است که انسان بفهمد ضعیف است و تا 
حمایت  الهی نباشد نمی  تواند کاری صورت 
دهد. ازاین رو کارها را برای خدا بکند، اگرچه 
مردم از او ناراضی و خشــمگین گردند لذا 
ما باید مــردم را برای خدا بخواهیم نه خدا 
را برای مردم. مبــادا روزی که برای جذب 

مردم، خدا را از خود ناخشنود سازیم.

از آن جا که افراد با ایمان، مخصوصاً سالکان 
الی اهلل و بندگان سپاســگزار و ترســان از 
هوای نفسانی و وسوسه  های شیطانی باید 
پیوسته به یاد خدا باشند؛ و همواره خود را 
در پنــاه او و تحت حمایــت  آن کریم بنده 
نواز قرار مــی  دهند  ، لذا اگر توکل بر خدا 
باشــد او هم حمایت  و راهنمایی می  کند.  
»و من یتوکل علی اهلل فان اهلل عزیز حکیم؛  
هرکس بر خدا توکل کند پیروز می  گردد؛ 
چرا که خداوند توانا و حکیم اســت«. زیرا 
همه نیاز توکل کنندگان را می  داند، و هم 

قادر بر حمایت  از آنها است .  

خداونــد؛ بهترين يار و مــددكار در 
مشكالت و سختي ها

یک نگاه اجمالی، به سراســر زندگی  انسان 
در این جهان نشــان می  دهد که همه آن 
آمیخته با رنج و مشــقت  است، از آن لحظه 
 ای کــه نطفه  اش در رحــم قرار می  گیرد، 
مراحل زیادی از مشکالت را طی می کند تا 
متولد شود و بعد از تولد در دوران طفولیت 
و جوانی و بعد پیری مواجهه با انواع مشقت  
ها و رنج  هاست که قرآن به این نکته اشاره 
می  کند و می  فرماید: »لقد خلقنا اإلنســان 
فی کبد؛   ما انســان را در رنج آفریدیم )و 

زندگی او پر از سختی است(«.

هم زندگی او توأم با رنج اســت هم اطاعت 
فرمان پروردگار توأم با سختی  هاو مشکالت 
اســت.   لذا امام ســجاد علیه الســالم در 
فصل بیســتم دعاي مکارم االخالق به خدا 
عرضه مي دارد؛»َو بِک اْسِتَغاثَِتي إِْن کِرثُْت؛ 
هنگامي که کار بر من دشــوار و سخت مي 

شود تو فریادرس من هستي«.

بــا تأمل در آمــوزه هاي قرآنــي مي توان 
دریافت که طبیعــت زندگی  این جهان در 

هیچ مرحله خالی از مشکالت، ناراحتي  ها، 
و رنج و مشــقت  نیست، خواه این مشکالت 
جنبه جســمانی و بدنی داشــته باشد، و یا 
جنبه روحی و فکری و یا هر دو، و هیچکس 

را خالی از آن نمی  بینیم.  

در حدیث بســیار پرمعنایی از امام علی بن 
الحسین علیه السالم می  خوانیم:»الراحۀ لم 
تخلق فی الدنیا و ال الهل الدنیا...؛ راحتی و 
آسایش در دنیا و برای اهل دنیا وجود ندارد، 
راحتی و آســایش تنها در بهشت است، و 
برای اهل بهشت! رنج و تعب در دنیا آفریده 
شــده، و برای اهل دنیا، و )به همین دلیل( 
هر کســی پیمان ه ای از آن به دســت می 
 آورد دو برابر آن حرص نصیب او می  شود، 
و کســانی که از دنیا بیشتر دارند فقیرترند! 
زیرا محتاج دیگران در حفظ اموال خویشند، 
و به وســائل و ادوات زیادی برای حفظ آن 
نیازمندند، بنا براین در ثروت دنیا راحتی نیز 

وجود ندارد«.

سپس امام علیه السالم در ذیل این حدیث 
فرمود:»کال مــا تعب اولیــاء اهلل فی الدنیا 
للدنیــا، بل تعبوا فی الدنیــا لآلخرۀ؛ هرگز 
دوســتان خدا در دنیا به خاطر دنیا رنج و 
تعب نمی  کشــند، بلکه رنج و تعب آنها در 

دنیا برای آخرت است«.

از این رو باید با تأســي از امام سجاد علیه 
السالم که فرمود؛ »َمْن یُِجیُب ُدَعاَء الُْمْضَطرِّ 
َقِم؛  رِّ َوالَْبلَْوی َمَع السَّ لَِم،یَا َکاِشَف الضُّ فِی الظُّ
ای کســی که دعای گرفتاران را در تاریکی 
های شــب اجابت می کنی! ای کســی که 
دردها ورنج ها وبالها را برطرف می سازی!«، 
تنهــا باید بــر خدا تکیه  کــرد؛ خدایی که 

بهترین یار و مددکار و مدافع است .

خداوند ؛ بهترين جبران كننده

بدون شــک معلومات ما در برابر مجهوالت 
بســیار ناچیز اســت، و آنچه ما از اســرار 
آفرینش و جهان هستی می  دانیم در برابر 
آنچه نمی  دانیــم همچون قطره ای در برابر 
اقیانوس عظیمی اســت. حوادث  ناگوار در 
طول زندگی انســان، حوادث طبیعی تلخ 
و دردنــاک و بالگونــه ای رخ می  دهد که 
گروهی را خشــک و تر می  سوزاند، ویرانی  
ها و کشــتارهای زلزله  هــا و طوفان  ها و 

خشکســالی  ها و قحطی  ها را همه شنیده 
 ایم، معمــوال هنگامی که این حوادث پیش 
می  آید این ســؤال مطرح می  شود: مگر نه 
این اســت که همه عوامل و اسباب طبیعی 
تحت امر خدا هســتند؟ و آب و باد و خاک 
و آتش ســر بر فرمان اویند، رودها از خود 
طغیان نمی  کنند، و آنچه او فرمان می  دهد 
همان می  کنند، آیــا این گونه امور با اصل 

عدالت و حکمت  او سازگار است؟.

در پاسخ باید به کالم امام سجاد علیه السالم 
ا َفاَت  استناد نمود که فرمود؛» َو ِعْنَدک ِمَمّ
َخلٌَف؛ و هنگامي که از من چیزي تلف مي 

شود تو جبران کننده آن هستي«.

در تبییــن ایــن کالم نورانــي باید گفت 
دلبستگی شدید انســان به دنیا باعث می  
شــود که دائم روحش در عذاب باشد. واقعا 
اگر ما در مسائل زندگی مادی به آیه »لکیال 
تأســوا علی ما فاتکم وال تفرحوا بما آتیکم؛   
این به  خاطر آن است که برای آنچه از دست 
داده  اید تأســف نخورید و به آنچه به شما 
داده است دلبسته و شادمان نباشید«  ، بلکه 
ایمان داشته باشیم و بدان عمل کنیم که در 

این صورت خیلی راحت هستیم.

به راســتي چیزی که از دســت  رفت  چرا 
غصه بخورید؟ و چیــزی هم که دارید زیاد 
به آن نچسبید که اگر گرفتند فریادتان بلند 
شــود.   بلکه خدا می  خواهد بندگانش را با 
انواع شدائد بیازماید، و با انواع مشکالت در 
طریق انجام عبادتش روبرو کند، تا تکبر از 
قلب هایشــان فرو ریزد، و خضوع و فروتنی 
در آن جایگزین  گردد و در پرتو این فروتنی 
و خضوع درهای فضل و رحمتش را به روی 
آنها بگشاید و وسائل عفو خویش را به آسانی 

در اختیارشان قرار دهد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت مــا هر وقت بخواهیم 
روح دعا و نیایش و توجه بیشــتر به درگاه 
خداوند و عشــق به ذات پاکش در ما پیدا 
شــود باید به ســراغ دعاهــای چهارمین 
پیشوای مکتب شیعه، امام علی بن الحسین 
بن علی بن ابي  طالب، مشــهور به »سجاد« 
علیه السالم برویم و همچون گیاهان نورس 
که از ابر پربرکت بهاری سیراب می  شوند از 

آن سیراب  گردیم.

بــي تردید کتاب صحیفه ســجادیه میراث  
بزرگي است که مجموعه  ای است از بهترین 
و فصیح ترین و زیباترین دعاها، با محتوای 
بسیار بلند و باال و عمیق، که جمله به جمله 
آن درس تازه ای به انســان می  آموزد، و به 
راستی طرز نیایش و مناجات با خداوند را به 
هر انسانی می  آموزد، و روح و جان آدمی را 

نور و صفا می  بخشد.

مگر نه این اســت این امامی که دارای مقام 
عصمت است این گونه در خانه خدا راز و نیاز 
می  کند، کی می  شــود که ما دعا کردن را 
هم از اینان یاد گیریم .   بي شــک این فراز 
هاي نوراني؛ مناجات کســانی است که در 
برابر انبوه آفات سعادت، به قدرت و توانایی 
او پناه می  برند و به ریســمان الهی چنگ 
می  زنند و حمایت  و پشــتیبانی خدا را می  

طلبند.

لــذا باید بیاموزیم که نه تنهــا در نعمت و 
کامیابی و ســالمت و رفاه خداوند متعال را 
حمد و سپاس بگوییم؛ بلکه، در بال و شدت 
و مصیبت، و به هنگام هجوم طوفان حوادث  
نیز، شاکر و سپاسگزار باشیم  . چرا که، اوال 
می  دانیم هر کاری می  کند، موافق حکمت  
و نهایت مصلحت اســت، حتی مصایبی که 
برای آزمایش ما، یا به عنوان کفاره گناهان 
ما، یا سبب بیداری ما از خواب غفلت است.   
اینگونه اســت که ما اجر صابران، و پاداش 
شــاکران را مــي بریم و این خــود نعمت 

دیگری است. 

بنابرایــن براي اطاعت فرمــان او، و رعایت 
حقوقش، باید از او یاری بجوییم؛ که بدون 
یاری او، کاری از ما ســاخته نیســت و این 
همان چیزی است که شب و روز در نمازها 

می  گوییم: »إیاک نعبد و إیاک نستعین«.

پــروردگارا! صبر و اســتقامت و پایداری و 
شکیبایی و خویشــتنداری ما را روز به روز 
زیادتر کن، و ما را در صف صابران حقیقی و 
واقعی قرار ده، و اجر و پاداش شــکیبایان را 
به ما عنایت فرما، تا در سایه آن خشنودیت 
را جلب کنیم، و به بهشــتت درآییم، و در 

غرفه  های آن جای گیریم.
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نرم افزار پژوهش یار با هدف ســهولت فیــش برداری و ثبت 
یادداشــت های شخصی به منظور انجام فعالیت های پژوهشی 

طراحی شده است.

جمع آوری مطالب، فیش نگاری و مدیریت فیش ها/یادداشت 
ها یکی از ابزار های مهم پژوهشــی است. نرم افزار »پژوهش 
یــار« با هدف ســهولت فیش برداری و ثبت یادداشــت های 
شــخصی به منظور انجام فعالیت های پژوهشــی، هماهنگ با 
نرم افزارهای تولیدی پایگاه اطالع رســانی دفتر حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله طراحی شــده که دارای 

امکانات زیر است:

رونمایی از نرم افزار کاربردی »پژوهش یار«

1 امکان یادداشــت برداری از نرم افزارهای تولیدی پایگاه و 
ایجاد شاخه مرتبط با آن.

2 ایجــاد موضوعات پژوهشــی مختلف بــه تفکیک رنگ به 
منظور ســهولت تشــخیص مطالب ذیل هر موضوع با قابلیت 

حذف و ویرایش موضوعات.

3 امــکان فیلتر نمودن فیش ها )یادداشــت ها( بر حســب 
موضوع و یا به تفکیک نرم افزار ها.

4 امــکان تهیه پیشــتیبان و بازیابی اطالعــات فیش نگاری 
شده  از فهرســت موضوعات و فیش های درج شده به منظور 

اشتراک گذاری با دیگران.

5 امــکان انتخــاب مطلب بــه صورت 
مستقیم، از نرم افزار های تولیدی پایگاه 
اطالع رســانی حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی )مد ظله العالی( با توجه 
به غنای محتوایــی نرم افزارها در زمینه 
علوم و معارف اســالمی بــا قابلیت درج 

انتخاب شده. بر مطالب  حاشیه 

6 امــکان درج مطالب انتخاب شــده از 
ســایر نــرم افزارها یا صفحــات مرورگر 
ســایت ها، در نرم افــزار پژوهش یار با 
قابلیت درج عنــوان و انتصاب مطلب به 

موجود. پژوهشی  موضوعات 

7 امــکان درج فیــش هــای مســتقل 
از داخــل نرم افــزار و انتصــاب آن به 

پژوهشی. موضوعات 

8 امکان مرتب ســازی فیش های ذیل 
یــک موضوع بر اســاس آخریــن تاریخ 
ویرایش/ایجــاد و یــا بر اســاس حروف 
الفبــای عناویــن فیــش ها بــه صورت 

صعودی و نزولی.

 هرگونــه انتقاد یا پیشــنهاد را از طریق 
بخش تماس با ما، یا از طریق رایانامه 

it@makarem.ir 

با ما در میان بگذارید.



13
95

ه 
 ما

داد
مر

 / 
ـغ

لیـ
ب

16
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

13
95

ه 
 ما

داد
مر

 / 
ـغ

لیـ
ب

17
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

تبيين گفتمان عدالت 
طلبي در سيرة علوي از 

منظر معظم له
خدایا! به مسئولین ما توفیق ده که همانند 
امیر آزادگان، آزاده باشند و همواره ضوابط 
را بــر روابط مقدم بدارند/حضرت علي علیه 
الســالم در ســخني تکان دهنده هنگامی 
عطایایی که عثمان بی حســاب و کتاب از 
بیت المال به اقوام و بســتگانش داده بود، 
به بیــت المال باز گردانیــد فرمود: به خدا 
سوگند اگر آنچه عثمان بیهوده از بیت المال 
مسلمین به این و آن بخشیده شده بیابم، به 
بیت المال باز مــی گردانم، هر چند مهر و 
کابین زنان شده باشد، چرا که عدالت سبب 
گشایش و پیشرفت جامعه است، و آن کس 
کــه عدالت بر او گران آید تحمل جور، بر او 

گرانتر است.

بي شک یکی از اهداف بعثت و ظهور پیامبران 
الهی اجرای عدالت  در جامعه انسانی است. 
این هدف به قدری مهم اســت که می  توان 
آن را هدف اصلی یا از اهداف اصلی پیامبران 
علیهم  الســالم برشمرد   . آری، تمام اولیا و 
انبیا و کتب آسمانی در مسیر اجرای عدالت 
گام برداشته  اند. ، لذا قیام به قسط، عدالت  
اجتماعی از جمله اهداف پیامبر الهی است 

که در قرآن مجید آمده است.

بدین ترتیب خداوند پیامبرانش را با سالح 
کتاب آســمانی، بینات، و میزان به ســوی 
مردم فرستاد تا قیام به قسط نموده و مردم 
را بــه عدالت دعوت کنند، تا آنها باور کنند 
که زندگی بدون عدالت زندگی نیست، تا با 
میل و رغبت، و بــدون اکراه و اجبار در راه 

عدالت گام بردارند.

بنابرایــن، عدالت  نه تنهــا مأموریت اصلی 
پیامبران اســت، بلکه قانون حاکم بر جهان 
هستی است، وگردونه عالم هستی بر محور 

عدالت دور می  زند.

بي تردید درباره امام علی  علیه الســالم هر 
چه بنویســند و هر چه بگویند باز نتوان به 

عمق فضایلش پی برد، از جمله فضایلی که 
برای ایشان بیان شده، عدالت  حضرت است، 
علي خواهان عــدل و عدالت  بود و اینگونه 
است که مي بینیم عدالت علی علیه السالم 
آن چنان عالم  گیراست که نه تنها علی علیه 
السالم در قلب و دل مسلمانان بلکه بر قلب 

همه انسان  های آزاده حکومت مي کند.

از این رو نویســنده معروف مسیحی  »جرج 
جرداق« کتاب عاشــقانه  »صــوت العدالۀ 
االنســانیۀ؛ بانک عدالت جهان بشریت« را 
درباره حضرت علی علیه الســالم نوشت، او 
همچون عاشــقی با علی علیه السالم رفتار 
می  کند؛ عاشق فکر علی علیه السالم؛ عاشق 
عدالت  علی علیه الســالم ؛ عاشق قلم علی 
علیه السالم؛ عاشق رفتار و کردار علی علیه 

السالم و عاشق تقوای علی علیه السالم.

اصوالً امیر مؤمنان علی  علیه الســالم یکی 
از بزرگتریــن بنیان گذاران عدل در جامعه 
بشری است. لذا در نهج البالغه بارها و بارها 
روی مســأله عدالت  و انصاف تکیه شده و 
درباره عدالت آن حضــرت مطالب فراوانی 
وجود دارد که برخی از آنها بخاطر مشــهور 
بودنش مورد توجــه دقیق قرار نمی  گیرد، 
حــال آنکــه در نهج البالغــه آن حضرت، 
بسیاری از خطبه  ها و نامه  های آن حکایت 

از عدالت علی علیه السالم دارند.

چيستي مفهوم عدالت

عدالت دارای دو معنی متفاوت است: 

1 معنی وسیع این کلمه »قرار گرفتن هر 
چیز در جای خویش« است و به تعبیر دیگر 
موزون بــودن و متعادل بودن. این معنی از 
عدالت در تمــام عالم آفرینش، در منظومه  
ها، در درون اتم، در ساختمان وجود انسان، 

و همه گیاهان و جانداران حکم  فرماست. 

حال با این تفاسیر بدیهی است اگر آب را به 
پای بوته گل و درخت میوه بریزند در جای 
خود مصرف شده، و این عین عدالت است، 
و اگر به پــای علف هرزه  های بی  مصرف و 
خار بریزند در غیر مورد مصرف شده، واین 

عین ظلم است.

2 معنــی دیگر عدالــت  »مراعات حقوق 
افراد« است، و نقطه مقابل آن »ظلم« یعنی  
حق دیگــری را گرفتن و به خود اختصاص 

دادن، یا حق کســی را گرفتن و به دیگری 
دادن، یا تبعیض قائل شدن، به این ترتیب 
که به بعضی حقوقشان را بدهند و به بعضی 
ندهند. روشــن است معنی دوم »خاص« و 

معنی اول معنی »عام« است.

به  تعبیر دیگر، تعادل هریک از قوای ســه 
گانه به تنهائی فضیلتی اســت که حکمت 
و عفت و شــجاعت نام دارد، و ترکیب آنها 
با یکدیگر، یعنی  تبعیت شهوت و غضب از 
نیروی ادراک، فضیلت دیگری محسوب می  

شود که عدالت  نام دارد.

ملکه عدالت  یعنی  یک حالت خدا ترســی 
باطنی که انســان را از ارتکاب گناه باز دارد 
و به انجام وظایف و قیام به واجبات دعوت 

نماید.

و در نهایت عدالت  بر طبق عقیده فقها حالتی 
است که انسان را از عصیان و سرکشی بازمی 
دارد، اگر این حالت در انســان مستحکم و 
زیربنای حاالت انسانی شد، توانسته در برابر 
امواج شهوت سدی بسازد که اگر در مواقعی 
هم این سد به واسطه امواج آسیب ببیند و 
یا حتی شکسته شود، قابل ترمیم است زیرا 

هنوز بنیان و پی روحیات باقی است.

تقدم ضابطه بر رابطه

یکی از ارزش هائی که امیر المؤمنین علیه 
السالم سخت بدان پایبند بود، تقدم ضابطه 
بر رابطه می  باشــد، که نمونه آن داســتان 
آهن تفتیده است؛ لذا امام علیه السالم برای 
مأیوس کردن همه امتیاز طلبان ناروا از بیت 
المال مسلمین، داســتان تاریخی برادرش 
عقیــل و حدیــده محماۀ را بیــان فرمود؛ 
داستانی که فرهنگ عدالت اسالمی و مقدم 
داشتن ضابطه  بر رابطه  در آن موج می زند. 

آنجا کــه عقیل برادر امیرمؤمنان علی  علیه 
الســالم تقاضا کرده بود کمی بر سهمیه او 
از گندم بیت  المال بیفزاید، و ضابطه عدالت  
بین مسلمین را به خاطر رابطه برادری کمی 
تغییر دهد، علی علیه الســالم آهنی را در 
آتش گذارد، و نزدیک  دســت او برد، فریاد 
عقیل بلند شــد، و امام با عصبانیت فرمود: 
» ای عقیل از آهن تفتیده ای که انسانی آن 
را به بازی ســرخ کرده )و نزدیک دست تو 
آورده( ناله می کنی، اما مرا به ســوی آتشی 

می  کشانی که خداوند جبار با شعله خشم 
و غضبــش آن را برافروختــه؟«، » آیا تو از 
این ناراحتی مختصــر می  نالی و من از آن 
آتش ســوزان ننالم؟«. ، در ادامه عقیل که 
دید این فرمانروای آزاده حاضر نیست حتی 
برای لحظه  ای از خط عدالت  خارج شــود، 

برخاست و رفت. 

به راســتي در طول تاریخ عالم بشریت کجا 
سراغ دارید که برادری قدرتمند و اختیاردار 
خزانه کشور، برای حفظ عدالت این گونه با 

برادرش رفتار کند!. 

پیامبر اکــرم صلی اهلل علیــه  و آله عدالت  
محوری را شعار خویش قرار داده بود و می  
فرمود: »أمرت العــدل بینکم«؛ مأمورم در 
میان شــما عدالت را اجرا کنم« و جانشین 
برحق و بالفصل آن حضرت نیز حاضر نشد. 
بیش از دیگران، حتی به مقدار کم، به برادر 

نیازمندش عقیل از بیت  المال کمک کند.

این همان چیزی اســت که امروز از آن به 
عنوان مقدم داشــتن ضابطه  بر رابطه  تعبیر 
می  شــود و کاری است بســیار مشکل که 
انســان حق را بر پیوندهای خویشاوندی و 
دوستان نزدیک و همکاران خود مقدم دارد 
و معاونان خود را در برابر حق به فراموشــی 
بسپرد و اگر خواسته آنها بر خالف حق است 
اجرای حق را بر خواســته آنها مقدم بدارد. 
همان چیزی که نمونــه کاملش خود امام 

علیه السالم است .

حفاظت و صيانت از بيت المال

بي شک نه تأثیر اجرای عدالت اجتماعی در 
آرامش و سالمت جامعه بر کسی پنهان است 
و نه عدل امیرمؤمنان علی علیه الســالم. او 
از لحظه نخست حکومتش که بعد از دوران 
پــر مخاطره عثمان بود که با ریخت و پاش 
گســترده بیت المال و روی آوردن گروهی 
از سرشناسان جامعه اسالمی به زندگی پر 
زرق و برق صورت گرفت ، با صراحت از لزوم 

اجرای عدالت اجتماعی سخن می  گفت.

عدالت  جویی شگفت  انگیز علی  علیه السالم 
ایجــاب می کرد که ثروت  هــای کالنی که 
عمال بنی  امیــه در دوران حکومت عثمان 
به ناحق بــه چنگ آورده بودنــد، مصادره 
کــرده و به بیت  المال  برگردانــد. زیرا امام 

علیه السالم هیچ گونه عالقه  ای به خالفت 
ظاهری نداشت و هرگز به آن به صورت یک 
هدف  نمی  نگریست، بلکه تنها به عنوان یک 
وســیله  برای کوتاه کردن دست ظالمان از 
گریبان مظلومــان و برقراری نظم و عدالت  

خواهان آن بود.

لذا دشــمنان و حتي برخي دوســتان آن 
حضرت می  گفتند که تقسیم عادالنه بیت 
المال، هر چند حق اســت، اما هماهنگ با 
مصلحت نیست و باید سردمداران را مقدم 
شــمرد و ثروتمندان صاحب زور را ســهم 
بیشــتری داد و از سهم مستضعفان تسلیم 
در مقابل حق کاست در حالی که علی  علیه 
الســالم دقیقا طرفدار اجرای حق و عدالت  
بود، هر چند برای گروهی ناخوشایند باشد 
و دست از حمایت او بردارند یا به مخالفتش 

برخیزند. 

از سوي دیگر مردم نیز از شرایط زمان خلفا، 
مخصوصا عثمان و زیر پا ماندن ارزش های 
اسالمی و تقســیم ناعادالنه بیت المال در 
میان منســوبین خلیفه و دادن پست  های 
کلیدی کشــور اســالمی به دست نااهالن، 
چنان ناراحت و نگران بودند که برای نجات 
خود راهی جز پناه بردن به کســی که تمام 
ارزش های اسالمی را در وجود او جمع می 

دیدند، نداشتند. 

آری آنها تشــنه عدالت  بودند. تشنه اسالم 
راستین و ناب، تشنه معارف قرآنی و خالی 
از هر گونه آمیختگی با خرافات و پیش داوری  
های نادرست، و همه این امور را در امام امیر 
المؤمنین علیه  السالم مشاهده می  کردند، 
تشنه  کامان، به هنگام مشاهده آب  هرگز به 
سراغ سراب نمی روند و عاشقانه به آب زالل 

و گوارا روی می آورند. 

از این رو آن حضرت در یک ســخن تکان 
دهنده هنگامی کــه عطایایی را که عثمان 
بی  حســاب و کتاب از بیــت  المال به اقوام 
و بســتگانش داده بود، به بیــت  المال باز 
گردانید فرمود: » به خدا ســوگند اگر آنها 
را )آنچــه از عطایای عثمان( بیهوده از بیت  
المال مســلمین به این و آن بخشیده شده 
بیابم، به بیت  المال باز می  گردانم، هر چند 
مهر و کابین زنان شده باشد، و یا کنیزانی را 
با آن در اختیار گرفته باشند، چرا که عدالت 

سبب گشایش و پیشرفت جامعه است، و آن 
کس که عدالت بر او گران آید تحمل جور، 

بر او گرانتر است«. 

و هنگامی که به آن حضرت پیشنهاد کردند 
برای پیشــرفت کار حکومتت )حداقل در 
آغاز کار( برای افــراد صاحب نفوذ امتیازی 
در عطایای بیت المال قایل باشــد، امام از 
این پیشنهاد خشمگین شــد و فرمود: »... 
هرگز به چنین کاری دســت نمی زنم، اگر 
این اموال از خودم بود، به طور مســاوی در 
میان آنها تقســیم می  کــردم )و عدالت را 
رعایت می  نمودم( تا چه رســد به این که 
این اموال، اموال خدا است )و متعلق به بیت 

المال است(«.

حتی گاه نزدیک ترین دوســتان خود را در 
مورد خیانت در بیت  المال تهدید می کرد تا 
دیگران به حساب خود برسند، و بدانند این 
مسأله بســیار جدی است. در همین رابطه 
در نامه  ای که امیرمؤمنان علی علیه السالم 
به بعضی از فرمانداران کشور اسالمی که از 
آشــفته بودن جامعه اسالمی به خاطر بروز 
پاره ای از جنگ ها سوء استفاده کرده و اموال 
بیت  المال را به غارت برده بود می نویســد: 
» از خدا بترس و امــوال مردم )اموال بیت 
المال( را به آنها بازگردان که اگر این کار را 
نکنی و خداوند مرا بر تو مسلط سازد وظیفه  
ام را در برابــر خدا دربــاره تو انجام خواهم 
داد، و با این شمشــیرم که هیچ کس را با 
آن نــزدم مگر این که داخل دوزخ شــد به 
تو خواهم زد، به خدا ســوگند اگر حسن و 
حســین کاری همانند تو انجام دهند، هیچ 
پشتیبانی و هواخواهی از سوی من نخواهند 
داشت، و در اراده من تأثیر نمی  کند، تا آن 

زمان که حق را از آنها بستانم«.

این تعبیرات شدید و سخنان تکان دهنده 
نشــان می دهد علی رغم این که گروهی از 
مردم خیانت به بیت  المال مسلمین را سهل 
و ساده می شــمردند، لیکن در تعبیر امام 
علیه  الســالم خیانت به امــت و خیانت به 
بیت  المال  و حکومت اسالمی است که آثار 
زیانبار آن بسیار گسترده  تر از خیانت  های 
فردی است  و از بزرگترین خیانت  ها و کیفر 

آن از شدیدترین کیفرها است.

تحقق عدالت طلبي در گــرو احیاء نظریۀ 
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»هدف وسیله را توجیه نمي کند«

آن حضرت در فــرازي در نفي ابزار گرایي 
بــراي حصول به هــدف فرمــود؛ من اگر 
دســت به کارهایی نمی زنم که دشــمن را 
ناجوانمردانه از پای در آورم، و با اســتفاده 
از وسیله نامقدس به مقصود برسم به خاطر 
این نیست که از این امور آگاهی ندارم، بلکه 
بدین جهت است که من از خدا می  ترسم، و 
در مناسباتم با همه کس، حتی با دشمن، به 
اصول عدالت  و جوانمردی و تقوی پایبندم! 
من هدف  را توجیه  گر وســیله  نمی دانم و 
رسیدن به پیروزی بر دشمن را به هر قیمت 
قبول ندارم، ولی دشــمنان من به هیچ یک 
از این اصول پایبند نیستند، ... هنگامی که 
ساده  لوحان، تحرکات آنها و احتیاطات مرا 
می  بیننــد، آن را حمل بر عدم آگاهی من 
از اصول سیاســت می  کننــد، حال آن که 
سیاســت  های آمیخته با تقوی از سیاست 
های تبهکاران و ظالمان و فرصت طلبان بی  

تقوا جدا است.

هم چنیــن آن حضرت در زمینــه برنامه  
هــای اجرایی هرگز اجازه نداد که از منطق 
»هدف وســیله را توجیه می کند« استفاده 
کنند، برای رسیدن به هدف های مقدس به 
دنبال وسائل مقدس بود، صریحا می  گفت  
»وال یجرمنکم شــنآن قوم علی  اال تعدلوا«؛ 
»دشــمنی با هیچ گروه نباید مانع شما از 
اجرای عدالت  گردد«. دستوراتش در زمینه 
رعایت اصول اخالقی در میدان جنگ عدم 
تعرض نسبت به غیر نظامیان، از بین نبردن 
نخلســتان ها و درختان، آلوده نساختن آب 
آشامیدنی دشمن و رعایت نهایت محبت با 
اسیران جنگی و ده ها مانند آن روشنگر این 

واقعیت است. 

چرا عدالــت  علی  علیه الســالم را بر نمی  
تابیدند؟

مورخ معروف، »ابن اثیــر« در »کامل« در 
این زمینه چنین می  گوید: »...بعد از واقعه 
قتل عثمان...مردم به سوی علی علیه السالم 
هجوم آوردند و گفتند: »آمده  ایم با تو بیعت 
الســالم( فرمود:  کنیم....، لیکن علی)علیه 
»مرا رهــا کنید! و به دنبال دیگری بروید .. 
بدانید اگر من پیشنهاد شما را اجابت کنم 
)به سنت های غلط پیشین تن نمی دهم و( 

شــما را به راهی می  برم که می دانم )عین 
حق و عدالت است(«.

علی علیه الســالم می دانست که حکومت 
حق و عدالت بــر مردمی که عادت به ظلم 
و ســتم کرده  اند، بســیار مشکل است و با 
مخالفت  های شدید سران دنیا پرست روبرو 
خواهد شــد؛ ولی با این همه می  دانســت 
حفــظ اصول، هر چند بــه قیمت مخالفت  
ها، کارشکنی  ها و سرانجام شهادتش تمام 

شود، کار بسیار پر ارزشی است.

آری آنها که با شور و شوق در هنگام بیعت 
با علی علیه السالم مانند پروانگان دور شمع، 
جمع شــده بودند، همگی تحمل عدالت  او 
را نداشــتند، آن هم عدالتی که بعد از یک 
دوران طوالنی بی  عدالتی و غارت بیت المال 
و خو گرفتن گروهی با آن، انجام می شــد 
که طبعاً قبول آن برای بسیاری مشکل بود، 
به همین دلیل تنها، گروهی وفادار و مؤمن 

خالص بر سر پیمان خود باقی ماندند.

لذا امام علیه السالم هشدار می دهد که در 
بازگرداندن روح آزادی و مســاوات و عدالت  
کمترین انعطافی نباید نشان داد بلکه اصوال 
مقــام واالی حکومت را در درجه نخســت 
برای همین امر پذیرفته اســت  ، و آن کس 
که گمان مي برد علی  علیه السالم روی این 
موضوع معامله  ای خواهد کرد، ســخت در 
اشتباه است و علی علیه السالم را نشناخته 

است.

وسرانجام به کسانی که دستهایشان به این 
اموال آلوده اســت و تصور مــی  کنند این 
تصمیم امام علیه الســالم به زیان آنهاست 
انــدرز می  دهد که این کار به نفع خود آنها 
می  باشــد، زیرا اگر کسی عدالت بر او تنگ 
باشــد ظلم تنگ تر اســت چرا که عدالت 
اموال حالل او را به او می دهد و تنها اموال 
نامشــروعش را می  گیرد ولــی اگر تن به 
عدالت ندهند و رســم ظلــم و جور را زنده 
کنند، تمام اموالشان به خطر می  افتد، هم 

حاللشان و هم حرامشان! . 

سخن آخر

هنگامی که به مطالعه شخصیت علی علیه 
الســالم می  پردازیم، وی را در تمام صفات 
اخالقی و انســانی برترین می  بینیم: علی با 

آن علــم و دانش، علی بــا آن قضاوت  های 
عجیب و مبهوت  کننده، علی با آن عبادت و 
بندگی غیر قابل توصیف، علی با آن شهامت 
و شــجاعت مثال زدنی اش و به ویژه علی  با 
آن عدالت  شدیدش که هیچ کس و هیچ چیز 
نمی  تواند او را از مسیر عدالت خارج کند .

آری، اگــر علی علیه الســالم را، که در این 
اوصاف و ویژگی  های دیگر برترین انســان 
هاســت، آیا از علی علیه السالم به حقانیت 
ادعای رسالت حضرت محمد صلی اهلل علیه 
و آلــه پی نمی  بریــم؟ بنابراین، علی علیه 
السالم شاهد و گواه دیگری بر نبوت پیامبر 

اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم است. 

جالب اینکه علی  علیه السالم به دست خوارج 
شهید شــد و این جنایت بزرگ در جهان 
اسالم بوسیله آنها رخ داد و این کار در زمان 
خود آن حضرت نیز پیش بینی شده بود، با 
این حال امام علیه الســالم هر گونه انتقام 
جویی نسبت به آنها را رد می کند و حتی از 
مبارزه با آنان بعد از خودش نهی می  فرماید 
و این یکی از نشــانه  های بــارز عدالت  آن 
حضرت است که در تاریخ زمامداران جهان، 
کمتر نظیر آن دیده شــده است. و باالخره 
همین عدالت منتهی به شهادتش می شود. 

حال شایسته است ما شیعیان و پیروان علی 
علیه الســالم به خود بنگریم که از عدالت 
علی علیه السالم چه مقدار درس گرفته  ایم. 
آیا قدمی در این راه برداشــته  ایم یا تنها به 
زبان شیعه او هستیم؟. بی  شک  اگر در پی 
سعادت و رســتگاری هستیم، باید آن را از 
گذر عدالت علی علیه السالم جستجو کنیم 

و پیوسته مهر او را در دل داشته باشیم .

خدایا! به مسئولین ما توفیق ده که همانند 
امیر آزادگان، آزاده باشند و همواره »ضوابط« 
را بر »روابــط« مقدم بدارنــد. »پروردگارا 
درهای صلح و عدالت  را بین ما و قوم ما به 

حق بگشا که تو بهترین گشایندگانی. 

پــروردگارا! آنچنان تقوائی در پرتو ایمان به 
اسماء حسنایت به ما عنایت فرما که هرگز 
سر سوزنی از مســیر عدالت  جدا نگشته، و 
راه انحراف نپوئیم. و همیشه خواهان عدالت 

باشیم و مجری عدالت!. 

خدايا! به مسئولين ما توفيق ده كه همانند امير آزادگان، آزاده باشند و همواره ضوابط را 
بر روابط مقدم بدارند/حضرت علي عليه الســالم در سخني تكان دهنده هنگامى عطايايى كه 
عثمان بى حســاب و كتاب از بيت المال به اقوام و بستگانش داده بود، به بيت المال باز 
گردانيد فرمود: به خدا سوگند اگر آنچه عثمان بيهوده از بيت المال مسلمين به اين و آن 
بخشيده شــده بيابم، به بيت المال باز مى گردانم، هر چند مهر و كابين زنان شده باشد، 
چرا كه عدالت سبب گشايش و پيشرفت جامعه است، و آن كس كه عدالت بر او گران آيد 

تحمل جور، بر او گرانتر است.
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توضيحاتى درباره فتواى 
آيت اهلل العظمى مكارم 
شيرازى پيرامون حجاب 

ایــن اجازه برای بانوان همان کشــورها و 
در صورتی اســت که امکان هجرت برای 
تحصیل در کشــوری که این شرط خالف 
شرع در آن جا وجود ندارد، ممکن نباشد 
و همچنیــن امکان تحصیــل از راه دور و 
با اســتفاده از آموزش های غیر حضوری 
و فضای مجازی هم ممکن نبوده باشــد. 
در واقع برای تحقق شرایط ضرورت، باید 

همه فرایندها طی شود 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

العظمی مکارم شــیرازی  فتوای آیت اهلل 
در اجازه برداشــتن حجــاب در بعضی از 
شــرایط ضروری در مراکز آموزشــی در 
بعضی از کشورهایی که اجازه ورود به آن 
مراکز با حجاب اســالمی داده نمی شود، 
ابهاماتی برای عده ای پیش آمده و برخی 
از افراد که اغراض خاصی را در این میان 
دنبال می کنند، با حذف موضوع ســؤال 
و گسترش پاســخ به مواردی که در متن 
سؤال نیامده، به جنجال آفرینی دست زده 
اند و به دنبــال تحریک مؤمنان غیرتمند 
بر آمده اند. روشن است در وضعیت فعلی 
حجاب در کشور، آن هم در آستانه هفته 
عفاف و حجاب، انتشــار ایــن فتوا و بی 
توجهی به موضوع سؤال و شأن ورود این 

پرسش، طبیعی به نظر نمی رسد...

از این رو، حقیرکه بیش از ســی سال از 
محضر معظم له اســتفاده علمی می کنم 
و 25 ســال از نزدیک با ایشان همکاری 
علمــی دارم، و با مبانــی علمی و فقهی و 
اصولی ایشــان آشنا هســتم، الزم دیدم 

توضیحاتی پیرامون این فتوا بنویسم:

1ـ این ســؤال مربوط به 15 سال قبل و 

در باره دانشجویان بومی کشورهایی مثل 
ترکیه و مانند آن است که پرسیده شد اگر 
در این کشــورها شرط گذراندن ترم های 
دانشــجویی در مراکز علمی و دانشگاهی 
مشروط به برداشتن حجاب باشد، تکلیف 
چیست؟ درفرض ســؤال آیت اهلل مکارم 
شــیرازی اجازه دادند کــه تنها در مورد 
ضرورت شدید در محدوده مرکز آموزشی 

حجاب خود را با شرایطی بردارند.

ایشــان در استدالل برای این فتوا، نوشته 
اند با توجه به این که اگر دختران مسلمان 
دروس عالی را نخوانند، تنها افراد بی بند 
و بــار و ال مذهب، پســت هــای مهم را 
اشغال می کنند و بافت جامعه عوض می 
شود، به این افراد اجازه داده می شود که 
حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت 

دارد، به مقدار ضرورت رعایت نکنند.

ایشــان در ادامه تصریح کردند که در غیر 
این موارد حتما حجاب را رعایت نمایند.

روشن است که برابر نظر معظم له ـ همان 
گونه که اخیرا نیز در توضیحاتشان تصریح 
کردند ـ حجاب از ضروریات اســالم است 
و آیات 31 ســوره نور و 59 سوره احزاب 
حکمی روشــن درباره نحوه پوشش زنان 
مسلمان را بیان داشته است. بنابراین، در 
این که حکم اولی حجاب زنان مســلمان 
چگونه باید باشد و در نحوه پوشش آنان، 
از نظر اســالم تردیدی وجــود ندارد. اما 
ســخن آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
ناظر به حکم ثانــوی و به هنگام ضرورت 

است.

2ـ احکام اولی و ثانوی در احکام اسالمی 
وجــود دارد، حکمی که بــدون توجه به 
عوارض خاصی از ســوی شارع جعل شده 
اســت، حکم اولی و حکمی کــه ناظر به 
عوارض و شــرایط خاص تشریع می شود، 
حکم ثانوی اســت. روشن است محدوده 
حکم ثانوی تنها در شرایط پیش رو است 
کــه با رفع آن، حکم ثانوی نیز برداشــته 
می شــود و همچنین در پاره ای از احکام 
ثانوی )مانند اضطرار( ارتکاب حکم ثانوی 
تنهــا به اندازه ضرورت و رفع نیاز اســت. 

مثــال حکم اولی اســالم حرمت اکل ذبح 
غیر شرعی اســت، اما در شرایط اضطرار 
)مانند گرفتار شدن در مکانی که جز ذبح 
غیر شــرعی وجود ندارد( تنهــا به اندازه 
ضرورت اجازه اســتفاده از آن داده شده 
است. بحث اهم و مهم نیز از همین قبیل 
است، مثال کذب که حکم اولی آن حرمت 
اســت، برای رفع اختــالف و اصالح ذات 
البین که امر مهم تری است مجاز شمرده 
می شــود و گاه برای نجات جان یک بی 

گناه واجب نیز می شود.

3ـ اصل اهــم و مهم یــک اصل عقالیی 
اســت. عقال نیز به هنگام مصلحت ملزمه، 
مهم را فدای اهم مــی کنند. مثال همان 
ها که در شــرایط عادی اجازه استفاده از 
آب غیر بهداشــتی را نمی دهند، به هنگام 
ضرورت و خطر جانی، از آن استفاده می 
کنند و در واقــع بیماری و یا ضرر جزیی 
اســتفاده از آب غیر بهداشــتی را فدای 
نجات از مرگ که مهم تر است می نمایند.

4ـ فهــم اهم و مهم در مســائل دینی به 
عهده فقیه اســت. مثال اگر کســی را به 
تهدیــد وادار بــه قتل بیگناهــی نمایند، 
در ایــن صورت فقیه چنیــن اجازه ای را 
نخواهد داد که کســی برای کشته نشدن، 
بی گناهی را بکشــد، چــرا که جان یک 
انســان مهم تر از جان دیگری نیست، تا 
برای رهایی از مرگ، جان بی گناه دیگری 
گرفته شــود. ولی اگر تهدید به قتل مثال 
برای وادار کردن به استفاده از یک غذای 
حرام باشــد، طبیعی است که فقیه اجازه 
می دهد کســی برای حفظ جان خود از 
غذای حرام اســتفاده نمایــد. در این جا 
حفظ جان مهمتــر از خوردن یک غذای 

حرام است.

5ـ مــی دانیم ورود به دســتگاه ظالمان 
در فقه اســالمی ـ به ویژه فقه شــیعه ـ 
حرام اســت، ولی امام موســی بن جعفر 
علیه الســالم به یکی از شیعیان خاصش 
بــه نام علی بن یقطین اجازه می دهد که 
در دربار ظالمی مانند هارون الرشــید به 
عنوان وزیر ـ با شــرایطی ـ حضور داشته 

باشد، تا بتواند به مظلومین و در ماندگان 
و گرفتــاران کمک کند. و ایــن در واقع 

برای تامین اهداف مهمتر بوده است.

6ـ با توجه به آنچه بیان شد، فتوای آیت 
اهلل العظمــی مکارم شــیرازی در همین 
راســتا ارزیابی می شود. چرا که، اوال، این 
فتوا ناظر به بومیان کشــورهایی است که 
با حجاب اســالمی اجازه حضور در مراکز 
آموزشی داده نمی شود و ضرورت حضور 
بانوان مسلمان در مراکز حساس سیاسی 
و علمــی و برای تاثیرگــذاری متوقف بر 
تحصیالت عالیه و رشد علمی است وگرنه 
در چنیــن جامعه ای بایــد افراد مذهبی 
کنار بمانند و افراد بی قید به شــریعت در 
مراکز حساس حضور داشته باشند. بانوان 
جامعه دینی افراد بی ســواد و یا کم سواد 
و افراد بی دین با ســواد و از تاثیر گذاران 
جامعه خود باشند. و این در نهایت سبب 
می شــود که کم کم نگاه مردم و جوانان 
در چنین جامعه ای این گونه شکل بگیرد 
که مذهب، سبب عقب ماندگی و نا کامی 

افراد جامعه می شود.

ثانیا، می تــوان از فتوای معظم له چنین 
استنتاج کرد که این تنها مربوط به کشور 
هایی است که چنین شــرط ظالمانه ای 
برای زنان وجود دارد، نه کشــورهایی که 
ورود بدون حجاب شرط حضور در مراکز 
آموزشــی نیســت. و همچنیــن این فتوا 
شامل کسانی که از کشــوری دیگر خود 
را به این کشــورها می رســانند و با سوء 
اختیار خــود را در معرض چنین ابتالیی 
قرار می دهند، نمی شــود. که گفته اند: 

االضطرار باالختیار ال ینافی االختیار.

ثالثا، این اجازه برای بانوان همان کشورها 
و در صورتی است که امکان هجرت برای 
تحصیل در کشــوری که این شرط خالف 
شرع در آن جا وجود ندارد، ممکن نباشد 
و همچنیــن امکان تحصیــل از راه دور و 
با اســتفاده از آموزش های غیر حضوری 
و فضای مجازی هم ممکن نبوده باشــد. 
در واقع برای تحقق شرایط ضرورت، باید 

همه فرایندها طی شود.

تحصیــل بانوان مســلمان، جهــت تاثیر 
گذاری در جامعه و تغییرات در بنیادهای 
ویژه  اهمیت  تاثیرگــذار،  نیروهای  فکری 
ای پیدا می کند که می تواند مجوز چنین 
حکمی گردد و ای بســا در ادامه، همین 
زنان مســلمان بتوانند با نفــوذ در مراکز 
تصمیم گیری، راه را برای تحصیالت عالیه 
آینده بدون چنین شــرطی  نســل های 

هموار سازند.

7ـ گاه پرسیده می شود که اگر حضور در 
همان مراکز آموزشی، مشروط به ارتکاب 
خالف های روشــن دیگر، و یــا تبری از 
قرآن و یا نبوت باشد، آیا حضرت آیت اهلل 
باز هم چنین مجوزی را صادر می کنند؟ 
به عبارتی گستره این تجویز تا کجاست؟ 
و ضرورت ها تا کجا می تواند احکام اولیه 

اسالم را تحت الشعاع قرار دهد ؟

پاســخ آن اســت که در فروض باال حتما 
ایشان اجازه نمی دهند و ضرورت تحصیل 
را تا آنجا نمی دانند که عفت و پاکدامنی 
دختران آسیب ببیند و یا منجر به انکار ـ 

حتی ظاهری ـ قرآن و نبوت شود...

بنابرایــن، نمی توان با صــدور مجوز تنها 
برای رفع حجاب جهــت تحصیل آن هم 
در موارد بســیار ضروری توسط معظم له، 
این حکم را به ســایر موارد تسری داد و 
آن را دســتمایه ای برای هیاهو و جنجال 
آفرینی کرد. تشخیص اهم و مهم بر عهده 
فقیه است که هر موضوع تازه ای باید در 

معرض استفتای جدید قرار گیرد.

در ضمن نظر خوانندگان عزیز را به فتوای 
دو نفر از بزرگان فقهای عصر که در مسأله 
مصافحــه با نامحرم در حال ضرورت بیان 

کرده اند، جلب می کنیم:

در استفتایی از آیت اهلل العظمی سیستانی 
چنین پرسیده شده است:

»در کشــورهای اروپایی دســت دادن به 
عنوان ســالم و درود مطرح است، گاهی 
تــرک آن کار، به محرومیــت و اخراج از 
کارخانه و مدرســه و امثال آن می کشد، 
آیا یک مرد و یا یک زن مسلمان می تواند 
در چنین حاالت استثنایی دست بدهد؟«.

ایشان در پاسخ چنین مرقوم داشتند:

»اگر با پوشــیدن دست کش و امثال آن 
نمی شود از آن مشکل رهایی یافت، جایز 
اســت مرد و یا زن مســلمان بــا دیگری 
مصافحــه کند، آنجا که ترک چنان کاری 
موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می شود«. 
)سایت رسمی آیت اهلل العظمی سیستانی: 

www.sistani.org)

همچنین آیت اهلل العظمی خویی در بیانی 
مشابه آورده اند:

»مصافحه جایز نیست مگر اینکه بر ترک 
آن مفســده و یا ضرری باشــد«. )صراط 
للخوئــی(، ج 2، ص  )المحشــی  النجاۀ، 

.)371

به هر حال از رسالت های یک فقیه زمان 
شــناس، توجه به نیازهــای زمان و حّل 
مشــکالت مســلمانان برابر قواعد روشن 

فقهی و اصولی است.

این ســخن را با گفتاری از عالمه آیت اهلل 
مطهری پایان می دهم، ایشــان در کتاب 
ده گفتار صفحه 120 چنین فرموده است:

اساســاً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات 
کلی با مســائل جدید و حــوادث متغیر 
زمان اســت، مجتهد )جامــع( واقعی آن 
است که این رمز را به دست آورده باشد، 
توجه داشته باشــد که موضوعات چگونه 
تغییر مــی کند و بالطبع حکم آنها عوض 
می شود. تنها در مسائل سابق فکر کردن 
و حداکثــر یــک علی االقــوی تبدیل به 
علی االحــوط تبدیل کردن و یا یک علی 
االحوط را تبدیل بــه علی االقوی کردن 

کار مهمی نیست و جار و جنجال ندارد.

والسالم علی من اتبع الهدی

ســعید داودی  عضــو هیئــت علمــی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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پرونده ویژه
تحليلى بر فرجام ننگين رژيم 

آل خليفه از منظر معظم له

رژیــم جنایتــکار آل خلیفــه بداند این 
شــیعیان مظلوم تنها نیســتند. حکومت 
بحریــن بدانــد بــا اینگونــه جنایت ها 
دشــمنی همه مسلمانان جهان و به ویژه 
شیعیان را برای خود می خرند لذا اگر از 
جنایت های خود دست برندارند، بزودی 
ثمــره تلــخ و شــوم آن را خواهند دید. 
بلکه اینگونه کارها ســرانجام ریشــه آنها 
را خواهد زد و مســلمانان بحرین از شر 

یافت آنها نجات خواهند 

هم اکنون در کشــورهای مختلف جهان  
از مســلمانان شــیعه وجود  گروه  هایی 
دارند و روابط خوبی با سایر فرق اسالمی 
دارند، هر چند دشــمنان اسالم همیشه 
سعی داشــته و دارند که میان مسلمانان 
شیعه و غیر آنها بذر عداوت و دشمنی و 
ســوءظن و بدبینی بپاشند و آتش نزاع و 
اختالف و جنگ را در میان آنها روشــن 
کننــد و هر دو گــروه را تضعیف نمایند. 
لیکن اگر پیروان تمام مذاهب اســالمی، 
بیدار و هوشــیار باشــند، می  توانند این 

توطئه خطرناک را از بین ببرند. 

گفتنی اســت مذهب شــیعی منحصر به  
»امامیه اثنی عشــریه« نیست و شعب و 
فرق نیز دارد. ولی بی شــک معروفترین 
و مشهورترین آنها شیعیان دوازده امامی 
هستند که قسمت مهمی از مسلمانان را 
در سراسر جهان تشــکیل می  دهند. در 
بعضی از کشــورها مانند ایران و عراق و 
بحریــن  اکثریت قاطع دارند، و در بعضی 
دیگر گروه عظیمی را تشــکیل می  دهد 

اسالمی.  غالب کشورهای  مانند 

لیکن اوضاع کنونی دنیا و ممالک اسالمی 
به ویژه بر علیه شیعیان دنیا بسیار آشفته 
بحرین  است مخصوصاً شیعیان  خطرناک 
و حتی شــیعیان عربســتان که از طرف 
حکومت  هایشــان شــدیداً تحت فشــار 
هســتند .لذا باید دانست شــیعیان دنیا 
االن از مظلوم ترین جمعیت ها محســوب 
مي شــوند، گروهي در بحریــن، گروهي 
در قطیف تحت فشــار ســخت ترین ابزار 

ظالمان قرار دارند . 

متأســفانه تحوالت بحرین فاجعه عجیبی 
اســت، و حــوادث بســیار دردناکی در 
بحرین علیه شــیعیان مظلوم بحرین در 
جریان اســت . حتی از ســوی رژیم آل 
خلیفه بــرای برهم زدن ترکیب جمعیتی 
کشور بحرین،  تالش های بسیاری صورت 
گرفت تا افرادی را از کشــورهای مختلف 
بیاورند و ترکیب جمعیتی بحرین را بهم 
بزنند و شیعه را در اقلیت قرار دهند، اما 

نتوانستند. 

اســت مردم بحرین چند ســال  گفتنی 
پیش قیام مســالمت آمیز خــود را آغاز 
کردنــد که تا بــه حال بیــش از صدها 
شــهید داده اند و هزاران نفر اعم از علما، 
شــخصیت ها، جوانــان، زنــان و مردان 
زندانی شــده  و گرفتار چنگال آل خلیفه 

هستند. 

آل  رژيم ديكتاتورى  پاســخ  گلوله؛ 
خليفه به مطالبات به حق شــيعيان 

بحرين

اما به راســتی مگر بحرینــی ها چه می 
خواهنــد؛  آنها بــه دنبال دســتیابی به 
حقوق مشــروع و قانونی خود هستند به 
نحوی که حتی در پــی هتک حرمت به 
بیت رهبر شــیعیان بحرین ، وقتی مردم 
دعــوت به تظاهرات کــرده بودند به این 
نکته تصریح شــده بود که تظاهرات باید 
مســالمت آمیز باشــد. لذا چرا به حقوق 
اکثریتی که از طریق مســالمت آمیز به 
دنبال حقوق و خواسته های خود هستند 

توجه نمی شــود؛ به راستی چرا حاکمان 
ظالم و حلقــه به گوش بیگانگان در آنجا 
حمام خون به راه انداخته اند و شــیعیان 
را که هیچ گناهی جز درخواســت احقاق 
حقــوق از دســت رفته خــود ندارند، به 
وحشــیانه ترین وضعی بــه خاک و خون 

می کشند؟. 

شــیعیانی از بحرین به عنوان شــاهدان 
عینــی تحوالت بحریــن اخباری را برای 
مــا نقل کردند که نشــان از عمق فاجعه 
ای دارد که توسط آل سعود و آل خلیفه 

رخ می دهد. 

تأسف آور است که خانواده های بحرینی 
ندارند،  امنیتــی  دادند هیچ  که شــهید 
مســاجد و حســینیه هــا را تخریب می 
کننــد و از آن جملــه مســجد تاریخی 
امیرالمومنین علیه الســالم است؛ جوانان 
را از کار بیکار می کنند و مجروحان بدون 
مداوا در خانه های خود زجر می کشند؛ 
چرا که اگر به بیمارستان بروند، دستگیر 
خواهند شــد؛ علما و افــراد تاثیرگذار بر 
بحرین  مردم  زنداننــد،  در  بحرین  مردم 
وضعیت غذایی خوبی ندارند و همه چیز 
از انتقام جویی شــدید آل ســعود و آل 
خلیفه نسبت به مســلمانان بحرین و به 

ویژه شیعیان آن کشور حکایت دارد. 

مــوج جديد ســركوب انقالبيون و 
بحرين علماى 

الزم بــه ذکر اســت مامــوران حکومت 
بحرین بــرای این که علما را بترســانند 
و رهبری آنها را نســبت بــه مردم قطع 
کنند فشــارها را تشــدید کرده اند به و 
انقــالب بحرین  به منزل رهبــر معنوی 
تعرض کردند؛ لیکن باید به ســردمداران 
رژیــم خلیفه گفت؛ نــگاه کنید و ببینید 
اکثر مردم شــما چه می خواهند؛ آیا فکر 
می کنیــد حملــه به بیت عالــم بزرگ و 
خوشــنامی همچون آیت اهلل شیخ عیسی 
قاســم مشکل شــما را حل می کند؟ بی 
شــک  این تعرض نیز اثر بسیار نامطلوبی 

در تمام جهان تشیع و مسلمانان معتدل 
است.  گذاشته 

هــم چنین بنا بر نامه  هایی که از بحرین 
به دست ما رسیده اســت متوجه شدیم 
که عده  ای از علمای بحرین را دســتگیر 
کــرده   انــد.. خبرحمله به بیــت علمای 
بحرین بازداشت و دســتگیری انقالبیون 
و شــماری از علمــای بحرین از ســوی 
نیروهــای امنیتی موجب نهایت تأســف 
گردید. از این رو الزم است هر چه زودتر 
انقالبیون و علمای انقالبی به ویژه جناب 
دبیرکل جمعیت  علی سلمان  آقای شیخ 
الوفاق آزاد شــود و حقوق مردم بحرین 

طبق موازین عادالنه به آنها داده شود. 

عملى شيطانى تابعت؛  سلب 

رژیم جنابتکار بحرین دســت به کارهای 
خطرنــاک عجیبی زده اســت ، از جمله 
پس از تخریب ده ها مســجد و حسینیه 
و زندانی کردن گــروه زیادی از بزرگان 
و افراد عادی شــیعه و ممنوع کردن نماز 
جماعت و تضییقات ســوء دیگر، اقدام به 
ســلب تابعیت عالم بزرگ بحرین شــیخ 
عیســی قاســم کرده، کاری کــه ممکن 
اســت حکام بحریــن را به نقطــه پایان 

. برساند  حکومتشان 

بی شــک ســلب تابعیت یــک عمل غیر 
انسانی و شیطانی است کسی که خودش 
و اجدادش در کشــوری زیسته اند در آن 
کشــور حق دارند و این حق را هیچ کس 

بگیرد.  آنها  از  نمی تواند 

پیمان دفاعی! رژیم آل خلیفه و عربستان 
برای قتل عام مردم بحرین عجیب است 
کشــوری به ظاهر اسالمی برای قتل عام 
مردم یک کشــور دیگر نیرو می فرستد. 
لیکــن همه می دانند اعتــراض بحرینی 
ها ســالم و مسالمت آمیز اســت و آنها 
این مساله وحشتناک  آیا  نیستند،  مسلح 

نیست؟. 

عربستان و امارات خیال نکنند که لشگر 

کشــی به بحرین برایشان ارزان تمام می 
شــود؛ بلکه بایــد هزینه های بســیاری 
بدهند زیرا خودشــان آســیب پذیرترین 

هستند.  کشورها 

یک ضرب المثلی اســت کــه می گوید 
کســی که خانه اش شیشــه ای اســت 
سنگ به خانه دیگران نمی زند،حال باید 
بدانید مردم منطقه رفتار شــما را تحمل 
نخواهند کرد. این مساله برای شما گران 
تمام خواهد شد خودتان را از این مهلکه 

بکشید.  کنار 

جالــب اســت وقتی بــه بحرینــی ها و 
عربســتانی ها می گویند که چرا این کار 
را کرده اید آنهــا می گویند که ما با هم 
پیمــان دفاعی داریم، آیــا معنای پیمان 
دفاعی این اســت که ملــت خود را قتل 
عــام کنید؟؛ مایۀ حیرت اســت که قتل 
ملتی که خواســته مشــروع  عام کردن 
دارند تحــت پیمان دفاعی قرار می گیرد 
و نیروهای خارجی برای ســرکوب مردم 
وارد مــی شــوند آیا حتی یــک کودک 

چنین منطقی را می پذیرد؟. 

از پادشــاه بحریــن عجیــب تــر حکام 
ســعودی هســتند که می گویند چرا در 
ســوریه دموکراسی نیســت؛ حکامی که 
حکومت شــان بویی از دموکراسی نبرده 
است و حکومت و کشورشان را به صورت 
قبیلــه ای اداره می کننــد، مدعی ایجاد 

دموکراسی در سوریه شده اند. 

كشــتار شــيعيان بحرين در سايۀ 
سياســت هاى دوگانه غرب در قبال 

بشر حقوق 

کشــتار بی رحمانه مردم بحرین در سایۀ 
ســکوت و سیاســت یک بام و دو هوای 
غرب در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر 

تأسف آور است. 

نکتۀ قابل تأمل این است که دولت های 
ظالــم منطقه نیز به صــورت تمام قد از 
دولت بحریــن حمایت می کنند و جالب 

آن است که مجامع بین المللی و جهانی 
نیز سکوت کرده اند! . 

به راستی چرا ســازمان های بین المللی 
و مدعیان حقوق بشــر در قبال اقدامات 
آل خلیفــه در هتک حرمت به بیت رهبر 
شیعیان بحرین ســکوت کرده و خفقان 
گرفته اند. ســازمان ملل خواب اســت یا 
بیــدار؟ این همــه آزار و اذیت و فشــار 
علیه شــیعیان را نمی  بینند؟ یا چون به 

نفعشان است سکوت کرده  اند؟ . 

البتــه این چنــد دولت که نــام خود را 
اند، چند دولت  جامعه جهانی گذاشــته 
جانی هســتند که بــه دروغ این لقب را 
بــه خود داده اند؛ چرا کــه زمانی که در 
ایران کوچک ترین مشــکلی پیش بیاید، 
صدایشــان بســیار بلنــد و واکنش های 
شــدیدی نشــان می دهند، اما در حال 
حاضر نســبت بــه ظلمی که بــر مردم 
مظلوم بحرین می شــود، ســکوت کرده 

اند؛ گویی که مرده اند! . 

هم چنیــن سیاســت دوگانه اســتکبار 
جهانــی و مدعیان حقوق بشــر در دفاع 
از آزادی و حقوق بشــر از آنجا شرم آور 
اســت که آل خلیفه به عنــوان اقلیت بر 
اکثریت مردم بحریــن زورگویی می کند 
حال آنکه همین مدعیان حقوق بشــر به 
سوریه تروریســت می فرستند تا تخریب 
و کشتار کرده و حکومت را ساقط کنند. 

می خواهیم  بین المللی  جوامع  از  بنابراین 
که در برابر این جنایات هولناک ســکوت 
نکنند و اجــازه ندهند حاکمان خودکامه 

بحرین دست به هر جنایتی بزنند. 

انقــالب بحريــن؛ پارادوكس غرب 
دموكراسى درمقولۀ 

واقعا در دنیای عجیبی زندگی می کنیم؛ 
در دو نقطــه دنیا نزدیــک به هم دو کار 
متضاد می شــود و مدعیان دموکراســی 
و حقوق بشــر از آن دفــاع می کنند،  در 
بحریــن قیام مردم بــرای احقاق حقوق 
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مسلم شان اســت و این که شیعه و سنی 
در کنــار هم زندگــی کنند،  امــا از آن 
ســوی مرزها تصمیم گرفته می شــود و 
از کشــورهای دست نشانده استکبار نیرو 
فرســتاده می شــود تا مــردم بحرین را 

کنند.  سرکوب 

از ســوی دیگر در سوریه مردمی هستند 
که در کشــور خود زندگی کرده و بر ضد 
حکومت حرکتی نداشــتند لیکن در این 
کشــور نیز از بیرون نیرو می فرســتند تا 
قیام قالبــی و دروغین درســت کنند و 
جالب اســت که همین ها قیــام حقیقی 
بحریــن را ســرکوب می کننــد و دم از 

دمو کراسی و حقوق بشر هم می زنند. 

غرب در هر دو کشــور از دموکراسی دم 
می زند، این چه نوع دموکراسی است که 
هر زمان به هر شــکلی که مایل باشــند 
آن را تغییــر می دهند؟ در بحرین اقلیت 
خودکامــه آل خلیفه را بر مردم مســلط 
کــرده و در ســوریه به وســیله عده ای 
تروریســت بــه دنبال تخریب و ســاقط 

کردن حکومت هستند. 

حال باید این پرســش را مطرح کرد که 
آیا این بود شــعارهای شــما در دفاع از 
حقوق بشــر و دموکراســی؟ بعد از این 
آیا کسی سخنان شــما را باور می کند، 
مقصود از حقوق بشــر که مد نظر شــما 
است این است که منافع تان حفظ شود. 
یقه  برای دموکراسی  دراز  شما ســالیان 
چاک می کردید، دنیا را از این شــعارها 
پر کردید و مخالفان را کوبیدید حال که 
مردم در این منطقه بــر ضد دیکتاتورها 
قیام کــرده اند 180 درجــه راه خود را 
عوض کرده و بــه حامی دیکتاتوری بدل 
شــده اید و بایــد بدانید نمره شــما در 

دموکراسی صفر و زیر صفر است. 

نبایــد فراموش نمود وقتی غربی ها طالب 
واقعیت و حقیقت نباشند سرنوشت همین 
اســت و به همین دلیل ما به شعارهایی 
که در دنیای امروز داده می شــود کامال 

بدبین هســتیم؛ شعار دموکراسی، حقوق 
بشر و آزادی ابزاری برای به دست آوردن 
منافع خاص گروهی ظالم و ســتمگر در 

دنیای امروز است. 

سخن آخر

در خاتمه باید گفت قیــام مردم بحرین 
منحصر به شــیعیان نیست، چراکه همه 
مــردم بحرین قیــام کرده انــد و حتی 
علمای اهل سنت در این کشور هم برای 
این قیــام مردمی بیانیــه داده اند، ولی 
حکام بحرین کــه از عقل و درایت کافی 
را در گردآب  نیســتند خــود  برخوردار 
خطرناکــی افکنده اند کــه روز به روز بر 
گرفتــاری آنهــا افزوده می شــود، حکام 
بحرین با کمک عربســتان سعودی که به 
ســبب ناکامی هایش در سوریه و عراق و 
یمن به صورت کشتی شکسته ای درآمده 

که در حال غرق شدن است. 

لذا باید هشدار داد حاکمان بحرین نباید 
دســت به اقدامی بزنند که اوضاع آنجا را 
روز بــه روز پیچیده تر کند و مایه انزجار 
همه شیعیان جهان و آزادگان دنیا گردد. 
زیرا اگر بنا باشد سلب تابعیتی شود باید 
از آل خلیفــه شــود زیرا اجــداد آنها از 
عربســتان سعودی و نجد آمده، در حالی 
که حضرت آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم 
خــود و اجدادش همه بحرینی هســتند. 
آنهــا باید درک کرده باشــند که مراجع 
تحمل  را  کارهــا  این گونه  شــیعه هرگز 

کرد.  نخواهند 

اگر  بدانند  بحریــن  جنایتــکار  حاکمان 
بخواهــد ایــن روش را ادامه دهد روز به 
روز خــود را منفورتر می کنــد؛  آنها اگر 
می خواهنــد در بین مــردم خود زندگی 
کنند باید خواســته های آنها را بپذیرند 
ما به شدت این رفتار خصمانه را محکوم 
می کنیم و یقین داریم ســرانجام گروهی 
که این روش را در مقابل خواســته های 
به حق مردم بحریــن در پیش گرفته اند 

بود.  شکست خواهد 

هــم چنین رژیــم جنایتــکار آل خلیفه 
بداند این شــیعیان مظلوم تنها نیستند. 
حکومت بحرین بدانــد با اینگونه جنایت 
ها دشــمنی همه مســلمانان جهان و به 
ویژه شیعیان را برای خود می خرند . لذا 
اگر از جنایت های خود دســت برندارند، 
بــزودی ثمره تلخ و شــوم آن را خواهند 
دید. بلکه این گونه کارها ســرانجام ریشه 
آنها را خواهد زد و مســلمانان بحرین از 

شر آنها نجات خواهند یافت. 

امید اســت مردم بحرین در ســایه لطف 
را  بتوانند حقوق حقــه خود  پــروردگار 
بگیرنــد و بــا ادامه مقاومتــی ارزنده ای 
که داشــته اند بــه اهداف مشــروع خود 
نائل شــوند؛ ودر سایه بیداری ملت های 
منطقه، شــر اشرار به خودشان برگردد و 

دستشان از منطقه کوتاه و قطع شود. 

اینجانب الزم می دانم از مردم در خواست 
نمایم در این ماه مبارک برای بهبود این 
وضعیــت دعا کنند. هم چنین شایســته 
است شــهادت جوانان بحرینی را به همه 
علمای محترم و مبارز آن ســامان و تمام 
اهالــی محترم بحرین تبریک و تســلیت 
عــرض کنم و امیدوارم در پرتو خون این 
شــهیدان عالیقدر خداوند از دشمنانشان 

لبالمرصاد«.، انتقام گیرد. »إّن ربّک 
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اگر همه مســلمین دنیا با هم متحد شوند 
پیروزی بر اسرائیل و دشمنان اسالم حاصل 
می شــود، لذا آنچه قلب علی علیه السالم 
را آتش می  زند، این اســت که بیگانگان به 
واعتصموا ، بیشتر عمل می  کنند. به راستی 
اگر یک میلیارد و پانصد میلیون مســلمان 
جهان با هم متحد بودند، آیا اسراییل جرأت 
می  کرد که شب و روز از فلسطینیان قربانی 
بگیرد و خانه  ها، مســاجد و مدارس آن ها را 

ویران کند؟
در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که 
حمالت وحشــیانه و بی ســابقۀ اسرائیل 
به فلســطینیان به یک فاجعه عظیم برای 
جهان اسالم مبدل شده است . با این حال 
، نه دولت های اســالمی و نــه ملت های 
مســلمان و نه علمای بزرگ اسالم واکنش 
مناســبی در قبال آن نشان نداده اند و این 
امر، سبب جرئت و جسارت رژیم غاصب و 

نامشروع اسرائیل شده است. 
اکنون رژیم اشــغالگر قدس ، در فلسطین  
اشغالی هر روز جنایت تازه  ای می  آفرینند، 
جنایاتی که قلم از بیان آن شــرم می  کند، 
و گاه انســان طاقت دیدن و شــنیدن آن 
را نــدارد!، لیکن نامگــذاری روز قدس از 
ســوی امام راحل از جمله ابتکارات مهم و 
سرنوشت ســاز در تاریخ اسالم است، قبل 
از تحقق این مهم، ابتکار عمل در مســاله 
فلسطین اشغالی، دســت جریانات متعلق 
به گرایش های مارکسیستی بود، که هیچ 
گونه قدرت نفوذی نداشــت، لیکن بعد از 
ورود انقالبــی امام در این مقوله، مســأله 
فلســطین بیش از پیش رنگ اســالمی به 
خود گرفت، سرنوشت تغییر کرد و اسرائیل 
در موضع ضعف و فلســطینیان در موضع 
قوت و قدرت قرار گرفتند که در نهایت این 

تحول، زمینه ساز پیروزی های غرور انگیز 
حــزب اهلل لبنان و جنبش جهاد اســالمی 
فلســطین حماس در شکست های پی در 

پی رژیم صهیونیستی گردید. 
لــذا راهپیمایی روز جهانی قــدس، ابتکار 
امــام راحل رحمــت اهلل علیه اســت که 
روزی سرنوشت ســاز را برای جهان اسالم 
رقم خواهد زد. از این رو همه مســلمانان 
بدون استثناء باید در این روز شرکت کنند 
و فریــاد خود را در مقابل جهانخواران بلند 
کنند تا شاهد نتایج بزرگی در جهان اسالم 

باشیم. 
انقالب اسالمى ايران پرچمدار حمايت 

از مردم فلسطين
بی شــک پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
شکســت مفتضحانه رژیم پلید اسراییل در 
جنــگ 33 روزه لبنان، همه دنیا فهمیدند 
کــه تنها حامــی مردم مظلوم فلســطین 
در عمل که از هیــچ گونه کمکی مضایقه 
ندارد ایران است در حالی که سران مرتجع 
عرب فقط حرف زده انــد و مقاومت غزه با 
صراحت اعتراف کــرد تمام کمک را ایران 
به آن ها در این نبرد نابرابر کرده اســت و 
به این ترتیب اتحادیــه عرب و گروه های 
وابسته که با پول های سعودی و قطر تغذیه 
می شدند، کاماًل رسوا شدند و به این ترتیب 
نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان تنها 
یار وفادار مسلمانان مظلوم شناخته شد که 

این افتخار بزرگی است برای ما. 
بنابراین اگر ملت سرافراز ایران شعار حمایت 
و  فلسطین ،عراق،ســوریه،..  از ملل مظلوم 
دیگر ملت  های مورد ظلم و ستم ستمگران 
را سر می دهد جای تعجب نیست، چرا که 
به مضمون آموزه های قرآنی عمل می کند 
و باید به ندای هــر مظلومی در هر کجای 
جهان از آمریکا گرفته تــا آفریقا و از اروپا 
گرفته تا آســیا و استرالیا لبیک گفت، و در 
حد وسع و امکانات به یاری آنها شتافت، و 
آنان را از چنگال ستمگران و استثمارگران 
نجات داد، تا جرأت تکرار ظلم را نداشــته 
باشند. تعجب از بعضی دولت  های اسالمی 
اســت که نه تنها از مسلمانان تحت ظلم و 
ستم فلسطین  حمایت نمی  کنند، و آنها را 
از چنگال صهیونیســم اشغالگر ظالم نجات 
نمی  دهنــد، بلکه با دشــمنان آنها رابطه 

برقرار کرده، و مبادله ســفیر نموده، و برای 
برچیــدن حکومت مردمی مــردم مظلوم 
فلسطین  دست در دست یهودیان ظالم می  

گذارند. 
لذا مســلمانان باید به کمک مردم مظلوم 
فلسطین بشتابند و فریب قطعنامه های بی 
تأثیر سازمان ملل را در این زمینه نخورند، 
زیــرا رژیم جنایتــکار اســراییل فرزندان 
فلسطینی ها را می کشند، زنانشان را اسیر 
می کنند، ظلم از این باالتر هم می شــود، 
بلکه جلوگیــری از منکرات و یا کم کردن 

آن، از واجبات است. 
باید دانست آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل از 
رویارویی نظامی با جمهوری اسالمی ایران 
ناتوان هســتند زیرا آنها اگر حماقت کنند 
جوانان، ســربازان کفن پوش و رزمندگانی 
که هشــت ســال در دفاع مقدس حماسه 
آفریدند جلوی آنها می ایســتند و پاســخ 
محکمی به آنها می دهند .لذا اسرائیل بداند 
ملت فلســطین تنها نیست، ملت فلسطین 
پشتیبانی عظیمی همچون ملت ایران دارد. 
پيام  مهمترين  اســالمى؛  امت  اتحاد 

راهبردى راهپيمايى روز جهانى قدس
ما در زمانی زندگی می  کنیم که بیش از هر 
زمــان دیگر نیاز به وحدت و آرامش داریم، 
زیرا اسرائیل پیوسته مسلمانان فلسطین  را 
به خاک و خون می  کشد و با کمک امریکا، 
برای نابودی حزب اهلل در لبنان نقشه طرح 
می  کند. حال آنکه دشمنان با اسالم مشکل 
داشته و به همین دلیل شیعه و سنی برای 
آنها تفاوتی ندارد و به هیچ یک از آنان رحم 

نمی کنند. 
از ســوی دیگر باید تأکید نمود مسلمانان 
سراسر جهان بسان پیکر یک انسانند، اگر 
مســلمانی در گوشــه  ای از دنیا ناراحت و 
بیمار گردد و مشــکلی برایش ایجاد شود 
دیگر مســلمانان باید از آن متأثر شده، در 
حل آن بکوشند. اگر جنگ در عراق ،سوریه، 
فلسطین  و لبنان...آســایش و آرامش را از 
ساکنان آن گرفته،مسلمانان باید در مقابل 
تمام این حوادث عکس  العمل نشان داده، 
و در حد وســع و امکاناتشان به یاری آنها 

بشتابند. 
زیرا اسالم عزیز به ما آموخته که مسلمانان 

پرونده ویژه
ريشه  ها و پيام  هاى 

راهپيمايى روز جهانى قدس 
از منظر معظم له

با هم برادر باشند و با اخوت رفتار کنند؛ اما 
متأســفانه هم اینک کشورهای اسالمی به 
اختالفات بی فایده دامن زده اند و دشمنان 

نیز از این فرصت بهره می گیرند. 
در صورتی که اگر همه مسلمین دنیا با هم 
متحد شوند پیروزی بر اسرائیل و دشمنان 
اسالم حاصل می شود، لذا آنچه قلب علی 
علیه الســالم را آتش می  زند، این است که 
بیگانگان به »واعتصمو« ، بیشتر عمل می  
کنند. به راســتی اگر یک میلیارد و پانصد 
میلیون مسلمان جهان با هم متحد بودند، 
آیا اسراییل جرأت می  کرد که شب و روز از 
فلسطینیان قربانی بگیرد و خانه  ها، مساجد 

و مدارس آن ها را ویران کند؟. 
لذا حضور پرشــور مردم در راهپیمایی روز 
جهانی قدس واقعاً پشــت دشــمن را می 
لرزاند و نشــانۀ اتحاد مردم است. از این رو 
مــی توان دریافت مردم بــا وجود اختالف 
سلیقه  ای که دارند در مسائل اصلی با هم 
متحد هستند و با حضور خود در راهپیمایی 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس 

را گرامی خواهند داشت. 
روز قدس ؛ اعالم انزجار امت اسالمى 

ازحقوق بشر آمريكايى
شــکی نیســت یکی از دروغ های بزرگ 
جهان، مساله حقوق بشر است زیرا حقوق 

بشر ابزار دست جنایتکاران شده است .
به عنــوان نمونه ســکوت محافل ومجامع 
مدعی حقوق بشــر غرب نسبت به جنایات 
اسرا ئیل در فلسطین به ویژه غزه، بار دیگر 
ماهیت آنها را آشــکار کرد و نشان داد که 

ماهیت آنان فریب کارانه است. 
جوامع غربی به ویژه آمریکا، طی قرن اخیر 
همواره ادعای دفاع از حقوق بشــر را ســر 
داده اند، اما جنایات 60 ساله صهیونیست 
ها را نادیــده گرفته اند. به همین دلیل، از 
مســلمانان می خواهم فریب ادعاهای پوچ 
غربی ها، به ویژه آمریکا را در خصوص دفاع 

از حقوق بشر نخورند. 
بایدبه روح بلند حضــرت امام رحمت اهلل 
علیه درود و سالم فرســتاد که با ذکاوت، 
تیزهوشی و آینده نگری ماهیت پلید آمریکا 
را بر مال ساخت ، زیرا سال های مدیدی بود 
مردم ایران شــعار مرگ بر آمریکا را سرمی 

دادنــد و عده ای از گوشــه و کنار دنیا می 
گفتند: مردم ایران ماجراجو هستند، حال 
بعد از سی و چند سال همه شعار مرگ بر 

آمریکا سرمی دهند. 
بدیهی است اگر آمریکایی ها و اروپایی ها 
هرچه برای خود می خواهند برای دیگران 
هــم بخواهند مشــکالت جهــان حل می 
شــود. لیکن با وجود این که سازمان ملل 
و مقامات بین المللی به جنایات اســراییل 
در غزه اذعان کردند و حتی سازمان ملل با 
اکثریت آرا این جنایات را تصدیق کرد؛ اما 
هیچ کاری به آن ندارند و در رســانه ها به 

آن نمی پردازند. 
از ســوی دیگر رژیم صهیونیستی که هرگز 
میثاق بین المللی را نپذیرفته است، اما هم 
اینک نهادها و مجامع بین المللی به راحتی 
از کنــار جنایات رژیم اشــغالگر قدس می 

گذرند. 
در حالی که اگر یک جاسوس اسرائیلی در 
نقطه  ای از جهان به محاکمه کشیده شود 
فریاد حقوق بشر آنها گوش جهانیان را کر 
می  کند، اما اگر هزاران نفر از مردم مظلوم 
و ستمدیده فلســطین  با بدترین شیوه به 
قتل برسند، هیچ صدا و اعتراضی از مدعیان 

حقوق بشر بلند نخواهد شد. 
حتی در مســألۀ توقیف کشــتی آزادی و 
کشته شــدن عده زیادی از حامیان واقعی 
حقوق بشر توسط اســرائیلی ها باور نمی 
کردم که شــورای امنیت و جمعیت حقوق 
بشر آنقدر جسور باشند که حتی از اسرائیل 
حمایت کنند، در حالی که جنایتی باالتر از 

جنایت اسرائیلی ها نیست. 
آمریکا نیز با حمایت بی قید و شــرط خود 
از جنایات اسرائیل که برای مصرف داخلی 
کشورش به سبب سلطه صهیونیست ها بر 
آن صورت گرفت روزبه روز در صحنه جهان 
منفورتر می شود و این بهای سنگینی است 
که باید آمریکایی ها در برابر حمایت بی قید 

و شرط اسرائیل بپردازند. 
لذا با صدای بلند باید گفت روی تان سیاه 
باد، ننگ بر شــما که نام خــود را حامیان 
حقوق بشــر گذاشته اید،  گروهی را تقویت 
و حمایت می کنید که جنایاتی را مرتکب 
می شــوند که در تاریخ سابقه ندارد؛ شما 

در حالی اســم خود را حامیان حقوق بشر 
می نامید که اســلحه در اختیار گروه های 

تروریستی قرار می دهید. 
حال با این تفاســیر ما باید مراقب باشیم و 
بدانیم که ادعاهای دروغین غربی ها و تکرار 
آن ها در سطح جهانی نشان از راست بودن 
آن نیســت؛ زیرا می خواهند با تکرار دروغ 

سخنان خود را به کرسی بنشانند. 
هم چنین در مسئله حقوق بشر نباید تنها 
جنبه دفاعی داشته باشــیم، بلکه باید در 
مسئله حقوق بشر، از موضع قدرت و تهاجم 

با غرب برخورد کنیم. 
بدین ترتیب باید گفت هیچ کشور اسالمی 
نباید با آمریکا و اســرائیل، که دامانشان به 
خون مســلمانان آلوده است، رابطه داشته 
باشند. مگر اســرائیل با کمک و پشتیبانی 
آمریکا مسلمانان فلســطین  را از وطنشان 
آواره نکرده اســت؟ پــس چگونه برخی از 
دولت های اسالمی دست دوستی به سوی 

این دولت غاصب دراز کرده  اند؟! 
روز جهانى قدس بســتر ساز بيدارى 

جهانى براى آزادى قدس شريف
در تبیین این مسأله باید گفت امروز ماهیت 
رژیم اسرائیل برای همه روشن شده است، 
اســرائیل رژیمی غاصب، زورگو و متجاوز 
و ابزاری برای منویات فاســده قدرت های 

زورگوی دنیا است. 
اســرائیل و آمریکا اصرار دارند که جهانیان 
سرنوشــت مردم مسلمان فلســطین را به 
فراموشــی بسپارند و ســرزمین فلسطین 
را ملک شخصی اســرائیل بدانند، لیکن با 
برپایی روز قدس در هر ســال، نسل های 
جدید به غاصب بودن اسرائیل پی می برند. 
بدیــن نحو که روز جهانی قــدس و ابتکار 
بســیار مهم امام راحل دربــاره نامگذاری 
آخرین جمعه ماه مبــارک رمضان به این 
نام، موجبات عدم فراموشی مسأله اسرائیل 

غاصب را فراهم کرده است. 
اعالم انزجار و نفرت جهان اسالم عليه 

پادوهاى امريكا در منطقه
امروزه در دنیای اســالم خیلــی ها ادعای 
اسالم و مســلمانی می کنند اما متاسفانه 
عمل شان، ایمان آنان را تصدیق نمی کند 
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. کسانی هستند که خود را خادم الحرمین 
می دانند و می نامنــد، اما در عمل خادم 
اسرائیل و آمریکا هســتند،  اینها دست در 
دست اســرائیلی ها و آمریکایی ها گذاشته 
اند؛ در حالی که ما انتظار نداریم کســانی 
که این عنــوان را دارند خادم اســرائیل و 

آمریکای جهانخوار باشند. 
از اینها مشــکل تــر کار دولتمردان ترکیه 
اســت، دولتمردان این کشــور ابتدا در باغ 
ســبزی را نشــان دادند و مردم خوشحال 
شدند و خیال کردند که در منطقه عالوه بر 
ایران یک کشور دیگری نیز پیدا شده است 
که در مقابل اســرائیل قــد علم می کند و 
مردم مظلوم فلسطین را یاری می دهد، اما 
چیزی نگذشت که دیدیم دست در دست 
اسرائیل گذاشتند و 180 درجه برگشتند و 
االن نیز مرتب اسلحه و مزدور می فرستند 

تا سوریه را متالشی کنند. 
در صورتــی که دیگر همه حتــی بچه ها 
و کودکان هــم می دانند دعوای ســوریه 
به خاطر خواست اســرائیل است، آنها می 
خواهند این کشــور را متالشــی کنند تا 
اســرائیل بر منطقه مســلط شــود. لیکن 
کشــورهای کمک کننده به اســتکبار در 

مساله سوریه قبر خود را کنده اند. 
برخی کشــورهای عربی واسالمی در حالی 
که خواهــران و برادران مســلمان آنها در 
بدترین شــرایط در حال دست وپنجه نرم 
کــردن با مرگ تدریجی هســتند، در یک 
اقدام سازشــکارانه، با سران جنایتکار رژیم 
صیونیستی نشست برگزار می کنند. اکنون 
یک و نیم میلیون آواره فلسطینی در غزه، 
در بدترین شرایط محاصره شده اند، اما نه 
از ســران عرب و نه از غرب صدایی شنیده 

نمی شود و این تأسف بار است.. 
شــرم آور اســت که بعضی از کشــورهای 
اســالمی، ســخت بــه ســفیران رژیــم 
صهیونیســتی جنایتــکار چســبیده اند ! 
خادمان حرمین شریفین تبدیل به نوکران 
اسرائیل و آمریکا شده اند و دست ترکیه در 

دست اسرائیل است. 
لیکن بدانند خروش ملت های مسلمان در 
روز قــدس، مانع رســیدن این دولت های 

سازشکار به اهدافشان می شود. 

راهپيمايــى روز جهانى قدس؛ مولفۀ 
شرعى و عبادى

امروزه مســاله قــدس و حمایــت از آنها 
وجوب شــرعی پیدا کرده ما هم خودمان 
در ایــن راهپیمایی شــرکت و هم مردم را 
به حضــور دعوت می کنیم، زیرا حضور در 
ایــن راهپمایی موجب تقرب به خدا در ماه 

مبارک رمضان است. 
شــرکت در راهپیمایی روز قدس مصداق 
امر به معروف و نهی از منکر اســت و همه 
کســانی که توان دارند باید در آن شرکت 
کنند چه منکــری باالتر از این که عده ای 
غاصب آمده اند صاحبان اصلی را از منطقه 
خــود آواره کرده و بیگانگان را در آن جای 

داده اند. 
حضــور گســترده و باشــکوه مــردم در 
راهپیمایی روز قدس نشــان عزت و قدرت 
مسلمانان است، لذا مســلمانان با شرکت 
در راهپیمایــی روز جهانی قدس به وظیفه 
شــرعی و دینی خود عمــل کنند. اگرچه 
حضور مــردم روزه دار در ایــن هوای گرم 
اجر مضاعفی برای آنها دارند. و با شــرکت 
در راهپیمایی، بــا زبان روزه، عبادت انجام 
مــی دهند. امیدواریم این عمل ذخیره یوم 

المعاد همه شما عزیزان قرار گیرد. 
آزادى فلسطين و رهايى مسجداالقصى 

از بند رژيم جعلى اسراييل
روز قدس روزی اســت که مسلمانان گروه 
گروه به خیابان هــا می آیند و ضمن اعالم 
وفاداری به قدس شــریف بــه عنوان قبله 
نخســت مســلمین از غاصبان این مکان 
مقدس و حامیان آن ها ابراز برائت و انزجار 

می کنند. 
باید گفت رژیم صهیونیســتی می خواهد 
با تخریب مســجد االقصی کــه قبله اول 
مســلمانان اســت، آن را به عنــوان معبد 
ســلیمان قــرار دهد،. لــذا مســلمانان با 
گرامیداشــت روز قدس خود را آماده کنند 
و فریاد »مرگ بر اسرائیل« و »القدس لنا« 
ســر دهند تا سرانجام سرزمین های غصب 
شــده اسالمی و قبله اول مســلمانان را از 

چنگال اسرائیل نجات دهند. 
زیرا وقتی فریاد روز قدس در جهان طنین 
انداز می شــود نســل های امروز فراموش 

نمی کنند که کشــور اســالمی فلسطین 
و قبله نخســت مســلمانان از سوی رژیم 
صهیونیستی غصب شده و باید هرچه زود تر 

به پیکره اسالم باز گردانده شود. 
نابودى رژيم صهيونيستى پيام كليدى 

راهپيمايى روزجهانى قدس
گفتنی اســت ملت ها باید با شــرکت در 
راهپیمایی روز قدس به نســل های جدید 
بیاموزند که اســرائیل غاصب است و کشور 
فلســطین به آغوش کشورهای اسالمی باز 

خواهد گشت. 
به یقین جنایت رژیم صهیونیســتی علیه 
مــردم مظلوم فلســطین در تاریــخ برای 
همیشــه ثبت خواهد شد و مرگ این رژیم 

را قطعاً تسریع خواهد کرد. 
بنابراین حضور گسترده اقشار مختلف مردم 
نیــز در راهپیمایی روز جمعــه در نابودی 

اسرائیل بسیار اهمیت دارد. 
سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت امروز دشــمن در 
سرازیری ســقوط قرار گرفته است، از این 
رو باید فشار را بیشتر کرد. چراکه حامیان 
غربی اســرائیل از جمله آمریکا، فرانسه و 
انگلستان گرفتار بحران اقتصادی و داخلی 
هســتند و دیگر کمک های مالی بی دریغ 
چند میلیارد دالری به این رژیم نمی شود. 
از این رو همه مســلمانان بدون اســتثنا از 
هر مذهب و دینی می توانند در راهپیمایی 
روز قدس شــرکت و فریاد خود را بر علیه 
جهانخــواران بلند کننــد. و از مواهب آن 

برخوردار شوند. 
بی شک رژیم اسرائیل شرورترین و جنایت 
کارترین رژیم در تاریخ اســت. لیکن یقیناً 
خداوند انتقام این محاصره شدگان مظلوم 
و آن انسان های بشردوست را از این رژیم 
غاصب خواهد گرفت.)ان ربک لبالمرصاد(، 
و انشاءاهلل قدس و فلسطین به امت اسالمی 

بر می  گردد.
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مسلمان  دانشجویان  فتوای حجاب  انتشار 
ترکیه به صورت محدود و از باب ضرورت، 
عکس العمل ها و واکنــش های متفاوتی 
داشت. عده ای فراوانی که با اصول و قواعد 
اســتنباط و نحوه ی اجتهاد و به دســت 
آوردن احــکام و ضرورت ها و مشــکالت 
چنان دانشجویانی آشــنا بودند، به اشکال 
مختلف از آن استقبال و قدردانی کرده، و 
به نشر و انتقال آن پرداختند، که در همین 

جا از آنها تشکر می کنیم.
و عــده ای ناراحــت از مواضع شــفاف و 
روشــنگرانه مرجع بیدار و زمان شــناس 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
)مدظله العالــی( در حوزه های اعتقادی و 
مذهبی و کالمی و فقهی و سیاسی، فرصت 
را غنیمــت شــمرده در پوشــش دفاع از 
حجاب به عقده گشایی پرداخته و همچون 
موارد گذشــته به زعم خود در صدد انتقام 
برآمدند. جریان های انحرافی، حســودان 
و تنگ نظران و ماننــد آنها به گمان خود 
خواســتند از فرصــت اســتفاده کنند و 
همچنین کسانی که ناآگاه به مسائل بودند، 
از جمله کســانی بودند که نادانسته آتش 
بیار این معرکه شدند. در اینجا دو نکته را 

به آنها یادآور می شویم:
نخست این که شایعات و دروغها و تهمتها 
و تبلیغات منفی در گذشــته نیز بوده و نه 
تنها اثری در کاهش محبوبیت و نفوذ این 
مرد خدا نداشــته که بر عــزت و عظمت 
معظم له افزوده است؛ چرا که عزت و ذلت 
به دست خداست )تُِعزُّ َمْن تَشاُء َو تُِذلُّ َمْن 
ََّک َعلی  ُکلِّ َشیْ ٍء َقدیٌر.  تَشاُء بَِیِدَک الَْخْیُر إِن
سوره مبارکه آل عمران، آیه 26( وخداوند 

وعده داده کسی که در راهش قدم بردارد 
عزیز و سربلند کند و وعده خداوند تخلف 

ناپذیر است.
و دیگر این که نگاهی به سرگذشت عده ای 
که مســیر کنونی شما را رفته اند و اکنون 
به انگلســتان و آمریکا و سعودی پناه برده 
انــد و با ذلت زندگی می گذرانند بیندازید 
و از آنهــا عبرت بگیریــد )فاعتبروا یا اولی 

االبصار(.
و گروه سوم کسانی هســتند که این فتوا 
به صورت کامل به آنها نرسیده و هیاهوی 
تبلیغاتــی گروه دوم و دروغها و تحریف ها 
و تهمت های آنها، اسباب نگرانیشان شده، 
بَُد  ا الزَّ که به آنهــا عرض می کنیــم: »َفَأمَّ
َفَیذَهُب ُجفــاًء َوأَّما ما یَنَفُع الّناَس َفَیمُکُث 
ُ األَمثاَل«  فِــي األَرِض َکذلَِک یَضــِرُب اهللَّ

)سوره مبارکه الرعد آیه 17(.
و به منظور رفع نگرانی این عزیزان هشت 
پرسش و شــبهه ای که پیرامون این فتوا 
مطرح شده، یا ممکن است مطرح شود را 

به همراه پاسخ آنها عرض می کنیم:
سوال اول: آیــا صدور این فتوا در آستانه 
ی هفته ی حجــاب و عفاف کار صحیحی 
بــود؟ بهتر نبود در وقت مناســب دیگری 

صورت می گرفت؟
جواب: فتوای مذکور مربــوط به امروز و 
دیروز نیست، بلکه بیش از پانزده سال قبل 
منتشر شده و در کتاب احکام بانوان معظم 
له )ســوال 680( که چاپ اول آن مربوط 
به سال 1380 ه. ش. می باشد آمده است 
و عده ای که اهــداف خاصی را دنبال می 
کننــد در این زمان آن را در شــبکه های 

اجتماعی منتشــر کرده انــد. از این نکته 
نیز نباید غافل شــد که معظم له بیش از 
دیگران در آثار مکتوب و فتاوا و سخنرانی 
های خویش به حجاب و عفاف پرداخته و 
بارها در مورد پدیده شوم بدحجابی شدیدا 
انتقاد کرده و مــی کنند. نمونه آن بیانات 
ایشــان در شــب جمعــه )1395/4/24( 
درحرم حضرت ثامن الحجج )علیه السالم( 

در آن جمعیت باشکوه بود.
سوال دوم: در صورتی که تحصیل علم در 
ایران، یا کشــورهای دیگر که شرط کشف 
حجاب ندارند ممکن باشد، باز هم مجازند 
در همــان جا و به آن صــورت به تحصیل 

ادامه دهند؟
جواب: بدون شــک در ایــن صورت جایز 
نیســت، چون ضرورتی وجود ندارد. حتی 
اگر در دانشــگاه یا شــهر دیگر آن کشور 
ادامه تحصیل بدون این شرط ممکن باشد، 
بایــد برای تحصیل به آنجا بروند تا بتوانند 

حجاب خویش را حفظ کنند.
سوال ســوم: در صورتی که آن تخصص 
عمومی باشد و بانوان به طور خاص به آن 
نیاز نداشته باشند و با تحصیل آقایان رفع 
نیاز شود، آیا باز هم خانم ها  مجازند برای 

تحصیل آن علم، حجاب را بردارند؟
جواب: تنها در صورتی جایز است که برای 
آنها واجب عینی باشد؛ در غیر این صورت 

جایز نیست.
سوال چهارم: اگــر با کاله گیس و مانند 
آن حجاب برای آنها ممکن باشد، این کار 

الزم است؟
جواب: آری از نظر معظم له الزم است.

سوال پنجم: اگر علمی که قصد تحصیل 
آن را دارند ضروری نباشــد، مثل رشته ی 
هنر، تاریــخ، ورزش و ماننــد آن، باز هم 

همین حکم جاری است؟
جواب: حکم مذکور در این صورت جریان 

ندارد، زیرا ضرورتی وجود ندارد.
سوال ششم: بــا توّجه به این که حجاب 
از ضروریّات اســالم اســت امکان دارد در 

مواردی نقض شود؟
جواب: قاعــده ی اضطرار، کــه در قرآن 
مجید و روایات اسالمی آمده و مورد اجماع 

سخنى درباره حجاب
حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم علیان نژادی

و اتفاق همه فقهای اســالم بلکه تمام عقالی عالم است، عمومیت دارد و 
لذا زنان در صورتی که دسترسی به طبیب همجنس نداشته باشند 

مــی توانند به طبیــب مرد مراجعه کننــد و حتی در صورت 
ضرورت برای زایمــان، طبیب غیرهمجنس می تواند به 

آنها کمک کند.
سوال هفتم: هر چند قاعده اضطرار را قبول 

داریم، امــا آیا این قاعــده اختصاص به 
حفظ جان و خطر مرگ ندارد؟

جواب: قاعده مذکور اختصاص به 
حفظ جان نــدارد و لذا همه 
فقها گفته انــد که اگر حفظ 

و گوش  مانند چشــم  عضوی 
متوقــف بــر مراجعه بــه طبیب 

مــرد باشــد در این صــورت نیز از 
باب ضرورت جایز است. همچنین اگر 

درمان بیمــاری مهّمی متوقف بر این کار 
باشد، هرچند سبب مرگ نشود.

سوال هشتم: از نظــر اسالم هدف وسیله را 
توجیه نمی کند و نباید برای رســیدن به 

هدف مقدســی از ابــزار نامقدس کمک 
گرفت. آیا کشف حجاب برای تحصیل 

علم، مصداق این مسأله نیست؟
جواب: این حکم همانگونه که گذشت 

مصداق قاعده اضطرار و ضرورت است، نه آنچه 
کــه فرمودید. و گرنه اکل میته )خوردن گوشــت 
غیرذبح شرعی( برای کســی که مجبور بر آن می 
شود باید طبق آنچه که شــما گفتید ممنوع باشد 
در حالــی که قرآن مجید صریحا آن را تجویز کرده 

است.
نكته مهم: خوب است این افراد به این سوال مهم پاسخ 
دهند که آیا برای کشوری که این محدودیت ها برای زنان 
مســلمان وجود دارد طبیب زن الزم است یا نه؟ همچنین 

دبیر برای مدارس دخترانه و اســتاد دانشگاه برای دانشگاه 
های تک جنسیتی و پلیس زن و بازرس زن؟

اگر بگویند همه این کارها را به مردان بسپارند هیچ دینداری آن 
را قبول نمی کند و اگر بگویند وجودشــان الزم است بگویند 

آنها کجا باید تحصیل کنند؟
جواب مثل آفتاب روشن است.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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نقشه های جنگی همواره در نهایت اختفا 
انجام می گیرد.

جنگجویان همواره ســعی دارند خود را از 
نظر دشمن پنهان دارند.

ســالح های جنگی را در گوشــه و کنار 
میدان جنگ در زیر برگ های درختان و 
شاخه های خشکیده، یا بوسیله گل مالی 

کردن مخفی می کنند.

اونیفورم های ســربازان معموال به شکلی 
تهیه می شــود که در البه الی موجودات 

مختلف محیط پنهان گردند.

گاهــی جنگجویــان با ایجــاد دود یا مه 
مصنوعی خود را مستور می دارند و یا در 
تاریکی شب نقل و انتقاالت الزم را انجام 

می دهند.

مأمــوران اّطالعاتی هنگامــی که به قلب 
منطقه دشمن برای گرفتن اطالعات الزم 
از کم و کیف نیروهای آنها نفوذ می کنند 
همواره در پرده اســتتار افــراد محلی و 
لباس ها و برنامه های آنها فرو می روند.

هنگامی که درســت بیندیشیم تمام این 

امور أشــکالی از »تقّیه« است که در همه 
جای دنیا برای جلوگیــری از هدر رفتن 
نیروهــا و یا پیــروزی بر دشــمن مورد 

استفاده قرار می گیرد.

اســتفاده کردن از انــواع »رمزها« برای 
اســتتار مقاصد مختلف دامنه وسیعی در 
برنامه های سیاســی و نظامی و اقتصادی 
دنیای امــروز دارد و گاه بی احتیاطی در 
حفظ کلیدهای »رمز« ســبب شکســت 
یک لشــکر یا یک برنامه مهم سیاسی می 

گردد.

هیچ کس نمی توانــد این گونه برنامه ها 
را ـ چنانچه در مســیر منافع انســان ها 
قرار داشــته باشــد ـ تخطئه کند و یا آن 
را دلیل بر ترس و محافظه کاری بشمارد 
و بگوید در برنامه های نظامی و سیاســی 
نباید رمز و ســّری وجود داشته باشد ـ یا 
این که ســرباز باید شــجاعت کند و خود 
را آشــکارا در تیررس دشمن قرار دهد، یا 
جنگجویان نباید از روش استتار در پنهان 
ســاختن ســالح های مهم خود استفاده 
کننــد، و مأموران اّطالعاتــی باید هویّت 
خود را به دشــمن آشکار بگویند و آنها را 

از مقاصد و نّیات خود آگاه کنند.

اگر کسی چنین بگوید همه بر فکر او می 
خندنــد اینها همه دلیل بر آن اســت که 
»تقّیه« به معنای وســیع کلمه، در تمام 
مکتب های جهان بــا تمام اختالفاتی که 
با هم دارند، وجود دارد، و این یک برنامه 
عمومــی برای حفظ نیروها و جلوگیری از 

حیف و میل امکانات و سرمایه است.

بلکه اگر وســیع تر بیندیشــم این اصل 
یک قانون عمومی در سراســر عالم حیات 
اســت و همه موجودات زنده برای حفظ 
خویشــتن، به هنگام لزوم از روش تقّیه و 

استتار استفاده می کنند.

ماهــی مخصــوص مرکــب هنگامی که 
احساس خطر می کند از کیسه مخصوص 
که در بدن او برای چنین لحظاتی ذخیره 
شده ماده سیاه رنگ و غلیظی در آب می 
ریزد، سپس از موقعیت استفاده کرده و از 

محل حادثه دور می شود.

بســیاری از حشــرات هســتند که اندام 
آنها یا بال و پرشــان به شکل شاخه های 
درختانی اســت که روی آنها می نشینند 
بطــوری که پیدا کردن آنها در آن محیط 

کار مشکلی است.

حیواناتی هســتند که می توانند در چند 
لحظه تغییر رنگ دهند و خود را به رنگ 
محیط درآورند و با این سیســتم دفاعی 
شگفت انگیز، و عجیب، از دیدگاه دشمن 
دور بماننــد، جاندارانی که به هنگام خطر 
خــود را به صورت جســم بیجانی در می 
آورند و در گوشه ای متوقف و بی حرکت 
می مانند تا دشمن را به این وسیله اغفال 
کننــد از همین روش »تقّیه« بهره گیری 

دارند.

کوتاه ســخن این که آنها که می پندارند 
مســأله تقّیه از ویژگی های اســالم یا از 
ویژگی های »شــیعه« اســت برداشــت 
صحیحی از مفهوم »تقّیه« ندارند یا برای 
فهم این موضوع بــه گفتگوهای مخالفان 
قناعــت کرده اند ویا با حدس و تخمین و 
پیش داوری های بی دلیل مفهومی برای 
آن ساخته و به مبارزه با آن برخاسته اند، 

و یا بر سر لفظ دعوا دارند.

بــه هر صــورت از مجموع آنچــه در باال 
آوردیم معلوم شد که روش تقّیه و استتار 
هویت و عقیده باطنی و پنهان نگه داشتن 
موضــع گیری ها ـ به عنوان یک تاکتیک 
مؤثــر و عاقالنه ـ موضوعی اســت که در 
همــه مکتب ها کم و بیــش وجود دارد، 
منتها همیشــه »اقلیت هــای صالح«، در 
برابر اکثریت هــای ناصالح، برای حفظ و 
نگهداری نیروهای خویش نیاز بیشتری به 

استفاده از این تاکتیک دارند.

بنابراین آنچه می شــنویم کــه بعضی از 
مخالفــان ما، تقّیه را بــه عنوان یک نوع 

تقّيه و حفظ نيروها
 اثر ارزشمند حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى

ترس بــدون دلیل، یا محافظه کاری های 
بدون دلیل و حفظ منافع شــخصی و فدا 
کردن مصالح نــوع... محکوم می کنند و 
آن را دلیــل بر ترک حریت و شــهامت و 
آزادگی معرفی می نمایند اشتباهی است 
که از اشــتباه دیگر سرچشــمه گرفته و 
قضاوتی اســت عجوالنه و دور از انصاف و 

واقع بینی.

به همین دلیل در تاریخ معاصر و گذشته 
روش تقّیه به عنــوان یک پل پیروزی به 
طور فراوان مورد اســتفاده قــرار گرفته 

است.

در جریــان چهارمین پیــکار »اعراب« و 
»اســرائیل« که در رمضان سال 52 واقع 
گردید و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل 
در همــان ســاعات نخســتین جنگ در 
صحرای ســینا در خاک مدفــون گردید 
و خط دفاعی افســانه ای »بارلو« در هم 
کوبیده شــد، عامل استتار و تقّیه یکی از 

مهم ترین عوامل این پیروزی بود.

اگر مصری ها و ســوری ها نقشــه عظیم 
جنگی و نقل و انتقاالت خود را تا آخرین 
اسرائیل  لحظه مکتوم نمی داشتند هرگز 

به این سادگی گرفتار شکست نمی شد.

در زندگــی پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
وآله( که دوست و دشــمن در شهامت و 
شــجاعت و تدبیر او تردید ندارند مسائلی 
هماننــد ســه ســال دعــوت مخفیانه و 
همچنین هجرت او که در کمال اســتتار 
صورت گرفت به طوری که آن حضرت از 
حلقه محاصره دشــمن گذشت بدون آن 
که متوّجه شوند ســپس پنهان شدن در 
عمق غار ثور، و پیاده روی در شــب ها و 
مخفی ماندن در روزها تــا موقعی که به 
مدینه رســید همه اینها أشکالی از تقّیه و 

کتمان از نظر اعتقاد یا عمل است.

آیا هیچ کس می تواند این گونه مســائل 
را به عنوان ترس و محافظه کاری و نقطه 

ضعف معرفی کند.

امام حسین)علیه الســالم( که نمونه بارز 
شکنندگان ســد تقّیه است به موقع لزوم 
بــرای پیشــبرد اهداف مقّدســش، برای 

کوبیدن دســتگاه ظلم و ستم و کفر و بی 
ایمانی و جهل و جنایت از این برنامه بهره 

می گرفت.

خروج شــبانه اش از مدینــه، و خروج از 
مّکه در حالی که همگان ســرگرم مراسم 
حج یا مقدمات آن بودند مظاهری از تقّیه 

تاکتیکی است.

طرحی را که جنگجویان اسالم در میدان 
»موته« برای ایجاد تزلزل در روحیه سپاه 
عظیم یکصد هــزار نفری امپراطوری روم 
شرقی که بیش از ســی برابر سپاه اسالم 

بود.

یا طرحی که پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
وآلــه( برای فتــح مکه در نهایــت اختفا 
ریخت که حتی نزدیک ترین اصحابش از 
آن اطالع نداشتند و موارد فراوان دیگری 
ماننــد اینها دلیل بر آن اســت که روش 
تقّیه )البّته در مــوارد خاصی( مؤثرترین 
روش برای حفــظ نیروها و رســیدن به 
پیروزی نهایی یا دست زدن به مؤثرترین 
حمالت بر دشمن که ضایعات آن در یک 
سو به حّداقل و در طرف مقابل به حّداکثر 
رسد بوده است، و آنها که قلم سرخ بر این 
عنوان می کشند خود نمی دانند چه چیز 
را نفی می کنند و یا با مفهوم نادرســتی 
که خود از تقّیه ساخته اند، مبارزه دارند.

کتابی که در این شــماره خدمت شــما 
معرفی می شود اثری از آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی می باشد با نام » تقیه و 
حفــظ نیروها« که با هــم بخش هایی از 

مقدمه این کتاب را مطالعه می کنیم:

بــا اینکه »تقیــه« یک برنامــه عقالنی و 
اجتماعــی و کامال هماهنگ بــا کتاب و 
ناآگاهان آن را  سنت اســت جنجال های 
به صورت پیچیده ای درآورده اســت و هر 
روز طوفــان جدیدی پیرامــون آن به راه 

می اندازند.

فــرو  را  تعصــب«  »آتــش  کاش  ای 
ــْر ِعَباِد  می نشــاندند و به مقتضای )َفَبشِّ
َِّذیــَن یَْســَتِمُعوَن الَْقــْوَل َفَیتَِّبُعــوَن  * ال
أَْحَســَنُه( به سخنان ما درباره تقیه گوش 
فــرا می دادند و به تعبیر قرآن »اســتماع 

قــول« می کردند تا بدانند تمام شــبهات 
وایرادات آنها متوجه توهماتی است که از 
ناحیه خودشــان درباره تقیه ساخته شده 
و هیچ گونه ارتباطی با واقعیت تقیه ندارد.

»تقیه« در یک کالم، بــه معنی »مخفی 
کردن عقیده واقعی برای نگاه داری جان 
و مال و ناموس خویشتن یا دیگران از شّر 

دشمنان عنود است«.

مثال امروز اگر کسی در چنگال »خونریزان 
دیو صفــت داعش« گرفتار شــود و از او 
بخواهنــد عقیده اش را ظاهــر کند، او از 
بیــان عقیــده واقعی خودکه فورآســبب 
ســربریدن یاســوزاندنش می شود، چشم 
بپوشد و برای حفظ جان خود مطابق میل 
آنهــا اظهار عقیده کند، کدام عاقل چنین 
کســی را نکوهش می کند؟! یا کدام عالم 
دینی عمل او را حرام می شــمرد؟! خواه 
این »داعشی وحشــی« خود را مسلمان 

بداند یا نه.

البته تقیه عالوه بر آنچه گفته شــد شاخ 
و برگ های فراوانی دارد که مجموعآ یک 
بحث علمی مهم را تشــکیل می دهد و در 
ضمــن آن خواهید دید که تقیه منقســم 
به »احکام خمسه« می شود یعنی همیشه 
واجب یا جایز نیست بلکه گاه حرام است.

اظهار عقیده ُرَشــید َهَجری هــا، و میثم 
تمارها و امثــال آن هــا از این گونه بوده 
است، زیرا در آن فضای ظلمانی »حکومت 
بنی امیه« اگر اینها پرده ها را باال نمی زدند 
والیت امیرمؤمنان علی علیه السالم الاقل 

برای مدتی به فراموشی سپرده می شد.

مخاطبیــن محترمــی که عالقــه مند به 
مطالعه این کتاب باشــند می توانند متن 

کامل را در بخش تالیفات سایت ما
 makarem.ir 

فرمایند. مطالعه 
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این مرکــز که متعلق و وابســته به حوزه 
علمیه قم مي باشد، توسط مرجع عالي قدر 
حضرت آیت اهلل العظمي مکارم شــیرازي 
مد ظله العالي در ســال 1387 تأســیس 
گردیــد و زیر نظر معظم له فعالیت خود را 

آغاز نموده است.

آشــنايي با رشــته تخصصي شيعه 
شناسي

1ـ معرفي اجمالي مرکز آموزش تخصصي 
شیعه شناسي حوزه علمیه قم

با عنایت باري تعالــي و توجهات حضرت 
ولي عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(
راه انــدازي مرکــز گام بلندي اســت در 
راستاي تحقق بخشیدن آرمان هاي حوزه 
علمیه قم و مراجــع بزرگوار تقلید به ویژه 
حضرت آیت اهلل العظمي مکارم شــیرازي 

»مدظله العالي«.
این مرکــز که متعلق و وابســته به حوزه 
علمیه قم مي باشد، توسط مرجع عالي قدر 
حضرت آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي مد 
ظله العالي در سال 1387 تأسیس گردید 
و زیــر نظر معظم له و بــا مدیریت حجت 
االسالم داعي نژاد »زیدعزه« فعالیت خود 
را آغاز نموده اســت و در واقع بخشــي از 
مرکز بزرگ شــیعه شناسي  است، که در 
آینده توســط حضرت آیــت اهلل العظمي 
مکارم شیرازي »مدظله العالي« راه اندازي 

خواهد شد.

مــکان فعلي مرکــز: قم/ خیابان شــهداء 
)صفائیــه(، کوچــه آمــار مدرســه امام 

حسین)علیه السالم( است.
2ـ ضرورت تأسیس مرکز آموزش تخصصي 

شیعه شناسي حوزه علمیه قم
امروزه برخي ملت ها و کشــورهاي جهان 
خواهان آنند تا با تشــیع آشنایي وسیع تر 
و عمیق تري پیدا نمایند و آموزه هاي آن 
را در زندگــي فردي و جمعي خویش اجرا 

کنند.

الف: شيعه مكتبي زنده و اميد بخش
انقالب اســالمي ایران موجب طرح مجدد 
شیعه در جهان شــد و مذهب تشیع را به 
عنوان مذهب زنده اي مطرح کرد که قادر 
است عمیق ترین، ریشه دار ترین و بالنده 

ترین انقالب ها را به وجود آورد.
از این رو آمــوزش و تربیت دانش پژوهان 
جهت آشنایي تخصصي با این مکتب براي 
پویانگه داشــتن همیشــگي آن از جمله 

ضرورت ها به شمار مي رود.
ب: شــيعه اهل بيت )عليهم السالم( 

منادي تقريب اديان و مذاهب
شــکي نیســت که نداي وحدت و انسجام 
باید با حفظ مرزهاي اســالم و در راستاي 
تعالیــم مکتب اهل بیت)علیهم الســالم( 
همراه باشــد و بدون تردیــد این امر مهم 
جز با آشنایي دقیق و عمیق با مکتب اهل 
بیت)علیهم السالم( و شناخت کامل شیعه 

حاصل نمي شــود. از این رو مي توان راه 
اندازي و فعالیــت این مرکز را گامي دیگر 
در جهت تقریب ادیان و مذاهب به شــمار 

آورد.
ج: شیعه ستیزان امروز

نظام هاي اســتکباري، مکاتبي که تاکنون 
در ســاختن جهان ناکام بوده اند و مذاهب 
خشــک، جامد و افراطي اسالمي نیز طرح 
مجد شــیعه در جهــان را، خطري بزرگ 
براي خود به حساب مي آورند و به تخریب 
تشیع و شــبهه پراکني علیه آن اقدام مي 

کنند.
آشــنایي کامل با این شــبهات و اشکاالت 
و ارائه پاســخ هاي مناســب، یکي دیگر از 
ضرورت هــاي راه انــدازي مرکز آموزش 

تخصصي شیعه شناسي است.
3ـ اصول راهبردي مرکز تخصصي آموزش 

شیعه شناسي حوزه علمیه قم
در دفاع از حریم تشــیع باید مسائلي را به 

عنوان اصل حاکم پذیرفت که عبارتند از:
الف: دفاع علمي از تشیع

ب: پاسخ دهي در راستاي حفظ اسالم
ج: شناخت کامل در دفاع از تشیع

د: شناخت جامع سایر مذاهب و مکاتب.
4ـ اهداف مرکز آموزش تخصصي شــیعه 

شناسي حوزه علمیه قم
بعضي از اهداف این مرکز عبارتند از:

1ـ4ـ تســلط اندیشــه هــاي مکتب اهل 
بیت)علیهم السالم(؛

2ـ4ـ ارائــه اســتدالل منطقــي و معقول 
پیرامون عقاید و آموزه هاي شــیعي و دفع 

از آنها؛
3ـ4ـ احیــاي میراث فرهنگي و اندیشــه 
هاي معقول دانشمندان و نخبگان شیعي؛

4ـ4ـ معرفي نقش شــیعیان در توســعه 
تمدن اسالمي؛

5ـ4ـ شــناخت توان بالفعل و بالقوه جهان 
تشــیع و ارتباط با مراکز شــیعه شناسي 

ایران و جهان؛
6ـ4ـ بازشناســي فرقه هاي شیعي و نقاط 
اشتراک و افتراق آنها با شیعه اثني عشري؛
7ـ4ـ آشنایي با ابعاد گوناگون جغرافیایي 
و جامعه شــناختي جهان تشیع و آسیب 

شناختي آن؛
8ـ4ـ خالقیت، ابتکار و نوآوري در پژوهش 

هاي شیعه شناسي.

مرکز آموزش تخصصي
 شیعه شناسي

5ـ هویت مرکز آموزش تخصصي شــیعه 
شناسي حوزه علمیه قم

با نگاهي به اهداف این مرکز به خوبي مي 
توان دریافت که شیعه شناسي هویتي میان 
رشــته اي دارد و از حوزه هاي مختلفي از 
علــوم مانند: کالم، تفســیر، حدیث، فقه، 

تاریخ، جغرافیا و... بهره مي گیرد.
6ـ رویکرد دوره مرکــز آموزش تخصصي 

شیعه شناسي حوزه علمیه قم
بــراي تحقق اهــداف مرکــز رویکرد آن، 

آموزشي ـ پژوهشي خواهد بود.
7ـ طــول دوره مرکز آمــوزش تخصصي 

شیعه شناسي حوزه علمیه قم
براي کاهش حجــم دروس و فراغت وقت 
براي شرکت در دروس خارج فقه و اصول، 
این رشته در دو مقطع سطح 3 )کارشناسي 
ارشد( و سطح 4 )دکتري( اجرا مي گردد 
که هر مقطع با احتساب مدت زمان پایان 

نامه، تقریبا 4 تا 5 سال خواهد بود.
8ـ گزارش فعالیت

مرکز آموزش تخصصي شــیعه شناســي 
تاکنون فعالیت هاي زیر را انجام داده است:

ـ تشکیل شوراي علمي مرکز؛
ـ تبلیغات و پذیرش داوطلبان

ـ برگزاري آمزون کتبي، مصاحبه علمي و 
گزینش دانش پژوه؛

ـ تصویــب دروس و تعین اســاتید ســال 
تحصیلي جاري؛

ـ آماده ســازي کتابخانه تخصصي شــیعه 
شناسي؛

ـ راه اندازي بخش رایانه و سایت مرکز؛
ـ آماده سازي نرم افزار آموزشي مناسب؛

ـ رایزني با مراکز همسو در جهت همکاري 
هاي متقابل؛

ـ تهیه و تنظیم فــرم ها و آئین نامه هاي 
اداري، آموزشي و پژوهشي.

تصاويرى از ساختمان در حال 
شيعه  تخصصى  مركز  ساخت 
مجاورت  در  واقع  شناســى 
مســجد مقــدس جمكران
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فلسفه حجاب
پرسش : فلسفه حجاب چيست؟

پاسخ اجمالى: فلســفه حجاب این است 
کــه: 1ـ برهنگی زنان، مــردانـ  مخصوصاً 
جوانــان را ـ در یک حال تحریک دائم قرار 
می دهد. تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب 
آنها و ایجاد هیجان های بیمار گونه عصبی 
و گاه ســر چشــمه امراض روانی می گردد 
2ـ بــا افزایش برهنگــی در جهان، طالق و 
از هم گســیختگی زندگی زناشوئی در دنیا 
به طور مداوم باال رفته اســت. 3ـ گسترش 
دامنه فحشــاء و افزایش فرزندان نامشروع 
 از دردناکترین پیامدهای بی حجابی اســت.
 4ـ مسأله»ابتذال زن« و»سقوط شخصیت 
او« نیــز از پیامدهای دیگــر برهنگی و بی 

حجابی است.
پاسخ تفصيلى: بدون شــک، در عصر ما 
که بعضی نــام آن را عصر برهنگی و آزادی 
جنســی گذارده اند، و افــراد غرب زده، بی 
بنــد و باری زنان را جزیــی از آزادی او می 
دانند، سخن از حجاب گفتن برای این دسته 
ناخوشــایند و گاه افسانه ای است متعلق به 
زمان های گذشته!. ولی مفاسد بی حساب، 
مشکالت و گرفتاری های روز افزونی که از 
ایــن آزادی های بی قید و شــرط به وجود 
آمده ســبب شده که تدریجاً گوش شنوایی 
برای این ســخن پیدا شود. البته در محیط 
های اسالمی و مذهبی، مخصوصاً در محیط 
ایــران بعــد از انقالب جمهوری اســالمی، 
بسیاری از مسایل حل شده و به بسیاری از 
این سواالت عمال پاسخ کافی و قانع کننده 
داده شــده اســت، ولی باز اهمیت موضوع 
ایجاب می کند: این مساله به طور گسترده 
تر مورد بحث قرار گیرد. مساله این است: آیا 
زنان )با نهایت معذرت( باید برای بهره کشی 
از طریق ســمع، بصر و لمس )جز آمیزش 
جنســی( در اختیار همه مردان باشند؟ و یا 
باید این امور، مخصوص همسرانشان گردد؟ 
بحث در این اســت: آیا زنان در یک مسابقه 
بی پایان در نشان دادن اندام خود و تحریک 

شــهوات و هوس های آلــوده مردان درگیر 
باشند؟ و یا باید این مسایل از محیط اجتماع 
بر چیده شود، و به محیط خانواده و زندگی 
زناشــویی اختصاص یابد؟! اســالم، طرفدار 
برنامه دوم اســت و حجــاب، جزیی از این 
برنامه محسوب می شود، در حالی که غربی 
ها و غرب زده های هوســباز، طرفدار برنامه 
اولند!. اسالم، می گوید: کامیابی های جنسی 
اعم از آمیزش و لذت گیری های ســمعی، 
بصری و لمسی مخصوص به همسران است 
و غیر از آن گنــاه، و مایه آلودگی و ناپاکی 
جامعهمی باشد که جمله »ذلَِک اَْزکی لَُهم« 
)1( اشــاره به آن است. فلسفه حجاب چیز 
مکتوم و پنهانی نیســت زیرا: 1 ـ برهنگی 
زنان، کــه طبعاً پیامدهایی همچون آرایش، 
عشــوه گری و امثال آن همراه دارد، مردان 
ـ مخصوصاً جوانان را ـ در یک حال تحریک 
دایــم قرار مــی دهد تحریکی که ســبب 
کوبیدن اعصاب آنهــا و ایجاد هیجان های 
بیمار گونه عصبی و گاه ســر چشمه امراض 
روانی می گردد، مگر اعصاب انســان چقدر 
مــی تواند بار هیجان را بر خود حمل کند؟. 
مگر همه پزشکان روانی نمی گویند: هیجان 
مستمر عامل بیماری است؟ مخصوصاً توجه 
به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین و 
ریشه دارترین غریزه آدمی است، و در طول 
تاریخ سرچشــمه حوادث مرگبار و جنایات 
هولناکی شــده، تا آنجا که گفته اند: »هیچ 
حادثه مهمی را پیدا نمی کنید مگر این که 
پای زنی در آن در میان اســت«!. آیا دامن 
زدن مستمر از طریق برهنگی به این غریزه و 
شعله ور ساختن آن بازی با آتش نیست؟ آیا 
این کار عاقالنه ای است؟ اسالم، می خواهد 
مردان و زنان مسلمان، روحی آرام، اعصابی 
سالم و چشــم و گوشی پاک داشته باشند، 
 و این یکی از فلســفه های حجاب اســت.
2ـ  آمارهای قطعی و مســتند، نشــان می 
دهــد: با افزایش برهنگی در جهان، طالق و 
از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به 
طور مداوم باال رفته است، چرا که: »هر چه 
دیده بیند دل کند یاد« و هر چه »دل« در 

اینجا یعنی هوس های سرکش بخواهد، به 
هر قیمتی باشــد به دنبال آن می رود، و به 
این ترتیــب هر روز دل، به دلبری می بندد 
و بــا دیگری وداع می گوید. در محیطی که 
حجاب است )و شرایط دیگر اسالمی رعایت 
می شود( دو همسر تعلق به یکدیگر دارند، و 
احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص 
یکدیگر اســت. ولی در »بازار آزاد برهنگی« 
کــه عماًل زنان به صورت کاالی مشــترکی 
)الاقل در مرحله غیر آمیزش جنســی( در 
آمده اند، دیگر قداســت پیمان زناشــویی 
مفهومی نمی تواند داشــته باشد، و خانواده 
ها همچون تار عنکبوت به سرعت متالشی 
 می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند.
3 ـ گســترش دامنــه فحشــاء، و افزایش 
فرزندان نامشروع، از دردناکترین پیامدهای 
بی حجابی اســت، که فکر می کنیم نیازی 
به ارقام و آمــار ندارد و دالیل آن مخصوصاً 
در جوامــع غربی کاماًل نمایان اســت، آن 
قدر عیان اســت که حاجتی به بیان ندارد. 
نمی گوییم، عامل اصلی فحشــاء و فرزندان 
نامشــروع منحصراً بی حجابی است، نمی 
گوییم اســتعمار ننگین و مســایل سیاسی 
مخرب در آن موثر نیست، بلکه می گوییم: 
یکی از عوامل موثر آن مساله برهنگی و بی 
حجابی محســوب می شــود. و با توجه به 
این که: »فحشــاء« و از آن بدتر »فرزندان 
نامشروع« سر چشــمه انواع جنایت ها در 
جوامع انسانی بوده و هستند، ابعاد خطرناک 
این مســاله روشن تر می شود. هنگامی که 
می شنویم در »انگلســتان«، در هر سال ـ 
طبق آمارـ  پانصد هزار نوزاد نامشروع به دنیا 
می آید. و هنگامی که می شــنویم: جمعی 
از دانشــمندان »انگلیس« در این رابطه به 
مقامات آن کشــور اعالم خطر کرده اندـ  نه 
به خاطر مســایل اخالقی و مذهبی ـ بلکه، 
به خاطر خطراتی که فرزندان نامشروع برای 
امنیت جامعه به وجود آورده اند، به گونه ای 
که در بســیاری از پرونده های جنایی پای 
آنها در میان اســت، به اهمیت این مســاله 
کامــاًل پی می بریم، و در می یابیم مســاله 
گسترش فحشــاء، حتی برای آنها که هیچ 
اهمیتــی برای مذهب و برنامه های اخالقی 
قایل نیســتند فاجعه آفرین است. بنابراین، 
هر چیز که دامنه فساد جنسی را در جوامع 
انسانی گســترده تر ســازد تهدیدی برای 

امنیت جامعه ها محســوب می شود، و پی 
آمدهای آن هر گونه حســاب کنیم به زیان 
آن جامعه است. مطالعات دانشمندان تربیتی 
نیز نشــان داده، مدارسی که در آن دختر و 
پســر با هم درس می خوانند، و مراکزی که 
مــرد و زن در آن کار مــی کنند، و بی بند 
و باری در آنها حکم فرما اســت، کم کاری، 
عقب افتادگی، و عدم احســاس مسیولیت، 
به خوبی مشــاهده شده اســت. 4 ـ مساله 
»ابتذال زن« و »سقوط شخصیت او« نیز در 
این میان حایز اهمیت فراوان است که نیازی 
به ارقام و آمار ندارد. هنگامی که جامعه زن 
را با اندام برهنه بخواهد، طبیعی اســت روز 
به روز تقاضای آرایش بیشــتر و خودنمایی 
افزون تــر از او دارد. و هنگامی که زن را از 
طریق جاذبه جنسیش وسیله تبلیغ کاالها 
و دکــور اطاق های انتظــار، و عاملی برای 
جلب جهانگردان، سیاحان و مانند اینها قرار 
بدهند، در چنین جامعه ای شــخصیت زن 
تا سر حّد یک عروســک، یا یک کاالی بی 
ارزش ســقوط می کند، و ارزش های واالی 
انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده 
می شــود، و تنها افتخار او جوانی، زیبایی و 
خودنماییش می شــود. و به این ترتیب، به 
وســیله ای تبدیل خواهد شــد برای اشباع 
هوس های سرکش یک مشت آلوده فریبکار 
و انسان نماهای دیو صفت!. در چنین جامعه 
ای چگونــه یک زن می تواند با ویژگی های 
اخالقیش، علم و آگاهــی و داناییش جلوه 
کند، و حایز مقام واالیی گردد؟! به راستی، 
درد آور است که در کشورهای غربی، و غرب 
زده، و در کشــور ما قبل از انقالب اسالمی، 
بیشترین اسم، شــهرت، آوازه، پول، در آمد 
و موقعیــت بــرای زنان آلــوده و بی بند و 
باری بود که به نام »هنرمند و هنر پیشه«، 
معروف شده بودند، و هر جا قدم می نهادند 
گردانندگان محیط های آلوده برای آنها سر و 
دست می شکستند و قدمشان را خیر مقدم 
می دانستند!. شــکر خدارا، که آن بساط بر 
چیده شــد، و زن از صورت ابتذال سابق و 
موقعیت یک عروســک فرنگی و کاالی بی 
ارزش در آمد، شــخصیت خود را باز یافت، 
حجاب بر خود پوشید، اما بی آن که منزوی 
شــود و در تمام صحنه های مفید و سازنده 
اجتماعی حتی در صحنــه جنگ با همان 

حجاب اسالمیش ظاهر شد.)2(

اشكاالت مخالفان حجاب
پرسش: مخالفــان حجاب چه اشکاالتی را 

مطرح می کنند؟
پاسخ اجمالى: عمده این ایرادها سه موضوع 
اســت: 1 زنان نیمی از جامعه اند و حجاب 
سبب انزوای آنهاست. اوال: حجاب باعث انزوا 
نیست و حضور زنان در انقالب اسالمی موید 
آن اســت. ثانیا: اداره خانه و تربیت فرزندان 
از مهمترین کارهاســت. 2 حجاب دست و 
پا گیر اســت. اوال: حجاب همیشه به معنی 
چادر نیست، بلکه پوشش کامل است. ثانیا: 
فعالیت و پوشش زنان روستائی دلیل رّد این 
اشکال است. 3 حجاب، مردان را حریص تر 
می کند. مقایســه وضعیت جامعه امروز که 
حجاب در آن رعایت می شــود و وضعیت 

زمان طاغوت، خود پاسخ این اشکال است.
ایرادهایی که  پاســخ تفصيلى: عمــده 
مخالفان مســاله حجاب مطــرح می کنند 
ســه موضوع است که به طور خالصه آنها را 

بررسی می کنیم:
1 ـ زنان نیمی از جامعه

مهمترین چیزی که همه آنان در آن متفقند 
و به عنوان یک ایراد اساسی بر مساله حجاب 
ذکر می کنند، این اســت که: زنان نیمی از 
جامعهرا تشکیل می دهند اما حجاب سبب 
انزوای این جمعیت عظیم می گردد، و طبعاً 
آنها را از نظر فکری و فرهنگی به عقب می 
راند، مخصوصاً در دوران شکوفایی اقتصاد که 
احتیاج زیادی به نیروی فعال انسانی است، 
از نیروی زنان در حرکت اقتصادی هیچگونه 
بهره گیری نخواهد شد، و جای آنها در مراکز 

فرهنگی و اجتماعی نیز خالی است!.
به این ترتیب، آنها بــه صورت یک موجود 

مصرف کننده و سربار اجتماع در می آیند.
اما آنها که به این منطق متوســل می شوند 
 از چنــد امر بــه کلی غافل شــده یا تغافل

کرده اند. زیرا:
اوالً: چه کسی گفته است: حجاب اسالمی، 
زن را منــزوی می کند، و از صحنه اجتماع 

دور می سازد؟.
اگر در گذشته الزم بود ما زحمت استدالل 
در این موضوع را بر خود هموار کنیم امروز، 
بعد از انقالب اسالمی هیچ نیازی به استدالل 

معارف اسالمی
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نیست؛ زیرا با چشم خود گروه، گروه زنانی 
را می بینیم که با داشــتن حجاب اسالمی 
در همــه جا حاضرند، در اداره ها، در کارگاه 
ها، در راهپیمایی ها و تظاهرات سیاســی، 
در رادیــو و تلویزیون، در بیمارســتان ها و 
مراکز بهداشتی، مخصوصاً در مراقبت های 
پزشکی برای مجروحین جنگی، در فرهنگ 
و دانشگاه، و باالخره در صحنه جنگ و پیکار 

با دشمن.
کوتاه ســخن این که: وضع موجود، پاســخ 
دندان شکنی اســت برای همه این ایرادها 
و اگر ما در ســابق سخن از »امکان« چنین 
وضعی می گفتیم امروز در برابر »وقوع« آن 
قرار گرفته ایم، و فالسفه گفته اند: بهترین 
دلیل بر امکان چیزی وقوع آن اســت و این 

عیانی است که نیاز به بیان ندارد.
ثانیاً: از این که بگذریم، آیا اداره خانه و تربیت 
فرزندان برومند و ساختن انسان هایی که در 
آینده بتواننــد با بازوان توانای خویش چرخ 
های عظیم جامعهرا به حرکت در آورند، کار 

نیست؟
آنها که این رســالت عظیم زن را کار مثبت 
محســوب نمی کننــد از نقــش خانواده و 
تربیت، در ســاختن یک اجتماع سالم، آباد 
و پر حرکت بی خبرند، آنها گمان می کنند 
راه این است که زن و مرد ما همانند زنان و 
مردان غربی، اول صبح خانه را به قصد ادارات 
و کارخانــه ها و مانند آن ترک کنند، و بچه 
های خود را به شیرخوارگاه ها بسپارند، و یا 
در اطــاق بگذارند، در را بر روی آنها ببندند، 
و طعم تلخ زندان را از همان زمان که غنچه 

ناشکفته ای هستند، به آنها بچشانند.
غافل از این که: با این عمل، شخصیت آنها 
را در هم می کوبنــد و کودکانی بی روح و 
فاقد عواطف انســانی بار می آورند که آینده 

جامعهرا به خطر خواهند انداخت.
2 ـ حجاب دست و پا گیر است

ایراد دیگری که آنها دارند این است: حجاب 
یک لباس دســت و پاگیر است و با فعالیت 
های اجتماعی مخصوصاً در عصر ماشــین 
های مدرن ســازگار نیست، یک زن حجاب 
دار خــودش را حفظ کند، یا چادرش را و یا 

کودک و یا برنامه اش را؟!
ولــی این ایراد کنندگان از یک نکته غافلند 
و آن این که: حجاب همیشه به معنی چادر 

نیست، بلکه به معنی پوشش زن است، آنجا 
که با چادر امکان پذیر است چه بهتر و آنجا 

که نشد، به پوشش قناعت می شود.
زنان کشاورز و روستایی ما، مخصوصاً زنانی 
که در برنج زارها مهمترین و مشــکل ترین 
کار کشــت و برداشــت محصول برنج را بر 
عهده دارند، عماًل به این پندارها پاسخ گفته 
اند، و نشــان داده اند: یک زن روســتایی با 
داشتن حجاب اسالمی در بسیاری از موارد، 
حتی بیشــتر و بهتر از مرد کار می کند، بی 

آن که حجابش مانع کارش شود.
3 ـ حجاب، مردان را حریص تر می کند

ایراد دیگر این که آنها می گویند: حجاب از 
این نظر که میــان زنان و مردان فاصله می 
افکند، طبع حریص مــردان را آزمندتر می 
کند، و به جای این که: خاموش کننده باشد، 
آتش حرص آنها را شعله ورتر می سازد که: 

»االِنْساُن َحِریٌْص َعلی ما ُمِنع«!.
پاســخ این ایراد، یا صحیح تر سفســطه و 
مغلطه را مقایسه جامعه امروز ما که حجاب 
در آن تقریباً در همه مراکز بدون اســتثناء 
حکم فرما اســت با دوران رژیم طاغوت که 
زنان را مجبور به کشــف حجاب می کردند 

می دهد.
آن روز هر کوی و بر زن مرکز فساد بود، در 
خانواده ها بی بند و باری عجیبی حکم فرما 
بود، آمار طالق فوق العاده زیاد بود، ســطح 
تولد فرزندان نامشــروع باال بــود و هزاران 

بدبختی دیگر.
نمی گوییم امروز، همه اینها ریشه کن شده، 
اما بدون شک بسیار کاهش یافته و جامعهما 
از این نظر ســالمت خود را باز یافته، و اگر 
به خواست خدا وضع به همین صورت ادامه 
یابد و سایر نابسامانی ها نیز سامان پیدا کند، 
جامعهمــا از نظر پاکی خانــواده ها و حفظ 
ارزش زن، به مرحله مطلوب خواهد رسید.
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ضرورى بودن مسأله حجاب  

پرسش : آیا حجاب ضروری دین است و 
انکار حجاب باعث کفر می شود ؟

پاســخ : آری حجاب از ضروریات دین 
است و اگر کسی علم به ضروری بودن آن 
داشته باشد و آنرا انکار کند کافرمی شود.

در صدر  پا  پوشــش  چگونگى حفظ 
اسالم  

پرسش : با توجه به این نکته که ساخت 
جوراب ســال ها پس از حضــرت پیامبر 
)صلــی اهلل علیــه و آله( بوده اســت، آیا 
پوشاندن مچ پا به پایین برای زنان واجب 
است یا نه و اگر واجب است در زمان صدر 
اســالم این پوشش پا به چه صورت انجام 
می شــده است؟ زیرا اساساً جورابی نبوده 

است که استفاده شود.

پاسخ : از احادیــث استفاده می شود که 
لباس زنــان آن زمان بلند بــوده و روی 
زمین کشــیده می شــده و پاهــا را می 

پوشانده است.

حجاب اجبارى  

پرسش : در ســایت شما مقاله ای تحت 
عنوان جذاب »حجاب اجباری« قرار داده 
شــده. در این مقاله آمده اســت که افراد 
عاقل بر مخالفت با قانون پافشــاری نمی 
کنند. در کشور فرانسه و برخی کشورهای 
اروپایی قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب 
بــرای محصالن وجود دارد. آیا دین ما در 
اینجــا هم پیروی از مقررات را توصیه می 

کند؟

سوال اینجاست آیا در جامعه ای که قانونی 
در رابطه با پوشش و حجاب وجود ندارد، 
نظر شــما به عنوان »مسئول پاسخگویی 
از طــرف دین« دربــاره ی اجباری بودن 
حجاب برای مســلمانان چیست؟موافقید 
یا مخالف؟ ســوال روشن، صریح و صحیح 

است!

پاسخ : اوالً توصیه می کنیم مقاله مزبور 
را مجددا با دقت بیشتری مطالعه فرمایید؛ 
ثانیاً بدانید که قانون حجاب بدون شــک 
در اســالم وجود دارد، حال بــا توجه به 
همین جمله پاســخ خود را بیابید؛ سوال 
شما این می شــود که اگر اسالم حجاب 
نداشــت با حجاب اجباری موافق بودید یا 
مخالف ؟! بدیهی اســت اگر قانونی نباشد 
الــزام بر قانون معنا نــدارد. ثالثاً آنچه در 
کشــورهایی مثل فرانســه مــی گذرد بر 
خالف اصــول قانونی آنها )اصول لیبرالی( 
است و مخالفت با حجاب به جهت اسالم 
ســتیزی و بر خالف اصول مورد پذیرش 
خودشان است. بنابر این تعبیر به اجباری 
بودن به عقیده ما تعبیر صحیحی نیست. 
افــراد دیــن دار بایــد پایبند بــه احکام 
دینشان باشــند. همانگونه که رشوه و ربا 
خوردن حرام اســت، بی حجابی هم حرام 
است. بنا بر این درهر جا باشند افراد دین 
دار بایــد نماز بخوانند، روزه بگیرند و ... و 

حجاب خود را هم حفظ کنند.

علــت الزام حجاب براى مســافران 
خارجى  

پرسش: همانطور کــه می دانیم خداوند 
متعال در ســوره نور، حجــاب را مختّص 
مؤمنان، زنان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
و زنان مؤمنین دانســته است. حال سؤال 
این اســت که: 1ـ آیا حجــاب برای غیر 
واجب  اسالمی  در کشــورهای  مسلمانان 
اســت؟ 2ـ اگر واجب است، همانطور که 
در فرانسه و ترکیه بر اعتقادات اسالمی ما 
می تازند، و ما آنها را ظالم و ضّد اســالم 
می دانیم، آیــا ما هم با پوشــاندن زنان 
خارجــی که به ایران می آیند و یا پیروان 
سایر مذاهب داخل کشور، به آنها اجحاف 

ننموده ایم؟ 3ـ اگر حجاب اختیاری بود، 
بهتر نبود، و معضالت اجتماعی حّل نمی 

شد؟

پاسخ : یک اصل مسلّم در اسالم داریم که 
هر حکمی برای مومنین و مسلمانان ثابت 
اســت، دیگران نیز مکلّف به آن هســتند 
)الکّفار مکلّفون بالفروع کما انّهم مکلّفون 
باالصــول(، بنابراین آنها هــم موّظف به 
حکم حجاب و ترک شــرابخوری )حّداقّل 
آشــکارا( و گناهان دیگر هستند، و نسبت 
به حجاب که ما مــی توانیم اعمال کنیم 
کار صحیح و عادالنه ای است، و ما دوران 
قبل از انقالب را فرامــوش نکرده ایم که 
وقتی اختیار و آزادی داده شــد چه زنانی 
با چــه وضعی بیرون آمدند و اکثر جوانان 
را به فســاد کشیدند  و نوشته اید که اگر 
ما به کشورهای آنها برویم و ما را اجبار به 
بی حجابی کنند، چه می شــود؟ فراموش 
نکنید که آنها بــی حجابی را واجب نمی 
داننــد، در حالی که مــا حجاب را واجب 

می دانیم.

خصوصيت كودک ممّيز و حد حجاب 
در برابر او  

پرســش : در مورد بچه ممّیــز اوالً بچه 
ممّیز چــه خصوصیاتــی دارد و دوم حد 
حجــاب در مقابل بچه ممّیــز چه اندازه 

است؟

پاســخ : منظور از بچه ممّیز در این جا 
کودکی است که مسائل جنسی را اجماالً 
درک می کند و در چنین صورتی احتیاط 
آن است که نامحرم در مقابل او بی حجاب 

نباشد.

پوشاندن زير چانه براى بانوان  

پرسش : آیا پوشاندن مقداری از چانه که 
پس از پوشــیدن مقنعه های معمولی باز 

هم پیداست الزم است؟

پاسخ : آنچــه از خط چانه به پایین باشد 
پوشاندن آن الزم است.

پوشش زنان در مجالس زنانه  

پرســش : در مجالــس زنانــه زن ها تا 
چه اندازه اجــازه دارند بدن خود را برای 

دیگران نمایان کنند؟ اســتفاده از پوشش 
های نا متعــارف یا آرایش های غلیظ چه 

حکمی دارد؟

پاسخ : زنان مــی توانند در برابر زنان به 
جــز عورتین بقّیه بدن را نپوشــانند؛ مگر 

این که مفسده خاّصی داشته باشد.

استفاده از رنگهاى متنوع در لباس  

پرســش : گفته می شــود که استفاده 
از چادر مشــکی برای خواهران مناســب 
نیســت و مکروه می باشــد، و خواهران 
باید از پوشــاک روشــن و رنگهای متنّوع 
اســتفاده نمایند و دلیلی ندارد که توصیه 
شود خانمها کفش و مانتوی تیره بپوشند، 
حال سؤال این است که در حال حاضر و 
با توّجه به شرایط فعلی جامعه ما، تکلیف 
پوشــش خواهران چیســت و آیا سخنان 
فــوق و امثال آن، با توّجه به آثار و تبعات 

آن برای جامعه، شرعاً صحیح است؟

پاسخ : انتخاب چادر مشکی برای زنان، و 
عبای مشکی برای مردان، مکروه نیست.و 
اســتفاده از رنگهای ساده دیگر مادام که 
منشا مفاسدی نشود نیز جایز است؛ البّته 

رنگهای سنگین بهتر است.

لزوم رعايت حجاب در كالس درس  

پرسش : حکــم مشاهده دستها و موهای 
ســر و صورت زن، بیش از مقدار شــرعی 
که در هنگام نوشــتن روی تخته ســیاه 
ظاهــر می گردد چگونه اســت؟ )البّته به 
منظــور تفهیم اســتاد و دریافت و درک 

دانشجویان(

پاســخ : باید حجاب را طــوری مراعات 
کنند که زاید بر وجه کّفین ظاهر نشود.

پوشاندن زينت  

پرسش : چنانچه زن با خود زینت داشته 
باشد )مانند حلقه ازدواج، یا انگشتری در 
دســت، یا چهره آراســته کرده باشد( آیا 

واجب است وجه و کّفین را بپوشاند؟

پاســخ : در مورد حلقه و انگشتر مانعی 
ندارد ولی در مورد آرایش مشکل است.

احکام شرعی




