


طلیعه سخن

 انتشار پرشــتاب اینترنت و به تبع آن شبکه 
های اجتماعی در میان جوامع بشری، به نوبۀ 
خود کنترل ملی اطالعــات را به ویژه در نهاد 
مقدس خانواده، با چالــش های فراوان مواجه 
ساخته است، لذا سیطرۀرسانه ای  شبکه هایی 
از قبیل تلگرام ، فیس بوک، اینســتاگرام ... در 
حریم خصوصی، بنیان خانواده و فضای عمومی 
جامعه اسالمی را با تبعات و پیامدهای مختلفی 
مواجه کرده اســت که افزایش موج خودکشی 
دختران در کشــور به علت سوء استفاده افراد 
سود جو و شهوت طلب و تهدید آنان به  انتشار 
گســتردۀ تصاویر خصوصی در شــبکه های 

اجتماعی خود مویّد این مدعا است.
لذا در عصر حاضر، سایۀ سنگین دنیای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی، زندگی انسانها را به 
شدت تحت تأثیر خود قرار داده است و مقوله 
ای به نــام دنیای حقیقی و ضــرورت حضور 
مطلوب در این فضای مهم انســانی، به ورطۀ 

فراموشی سپرده شده است.
بلکــه نفوذ نظام رســانه ای در جهان به گونه 
ای است که بسیاری از ارزش ها و هنجارهای 
فرهنگی و معرفتی در جوامع بشــری را تغییر 
داده اســت، لذا در جامعۀ کنونی تک فرزندی 
خانواده ها ، والدین را به سمت تهیۀ ابزارهایی از 
قبیل تلفن همراه،تبلت، رایانۀ شخصی ... برای 
فرزندانشان سوق داده اســت تا او را،  تنها به 
حال خود رها کنند، کــه در این صورت تنها 
جسم فرزند در نهادخانواده باقی می ماند لیکن 
در عمل فرزنــدان این مرز و بــوم  با دنیایی 
مجازی اما عظیم و گسترده مواجه می شوند؛ از 
این رو تهدیداتی بی شمار به سراغ آنها خواهد 
آمد و بلوغ زودرس، عشق های مجازی، ازدواج 
های اینترنتی، هتک حرمت،سرقت اطالعات و 
اخاذی... از جمله آسیب های است که تبعات 
جدی بر نسل جوان و حتی نوجوان وارد کرده 

است.
شکی نیست که شــبکه های اجتماعی عامل 
کلیدی  غفلت از هویت واقعی محســوب می 
شود؛ لذا نقش مخرب شبکه های اجتماعی در 
فضای کنونی جامعه، به مشغول سازی جوانان 
به سخیف ترین و سطحی ترین شیوۀ ارتباطات 
در عصر کنونی مبدل شده است به نحوی که 
هویت واقعی مخاطبان شــبکه های اجتماعی 
به ســرعت تغییر می یابد و سرگرم سازی  به 
مباجث بسیار پوچ و بی ارزش در فضای موهوم 
مجازی،موجبات غفلت تاریخی از هویت واقعی 
و دست مایۀ انحرافات بسیاری را فراهم نموده 

است.

با این تفاسیر، شبکه های اجتماعی نفوذ خود 
را بر اندیشه و اذهان مخاطبان ساری و جاری 
می سازند، از این رو دیگر کسی به سراغ کتاب 
نمی رود و از منابع مکتوب برای تقویت عمق و 
بینش خود استفاده نمی کند ، بلکه مقوله ای 
به نام مطالعه و کسب معرفت از طریق کسب 
علم و دانش بیشتر به افسانه ای شباهت دارد 
که منشأ این چالش را باید در نوع کارکردهای 
نفوذ گرایانۀ شبکه های اجتماعی مورد توجه 

قرار داد.
لذا رسالت ذاتی دولت در مدیریت شبکه های 
اجتماعی و دیگر نهادهای مســئول باید برای 
برون رفت از این آسیب ها منحصر شود؛ بدین 
نحو که مســئوالن امر باید با سیاســتگذاری 
مطلوب و مناســب ، انبوه مخاطبان شــبکه 
های اجتماعی به ویــژه  زنان و دختران را که 
به علل مختلف در معرض تهدیدات جدی در 
شبکه های اجتماعی قرار دارند  مورد حمایت 
همــه جانبه قرار داده ، و نهاد های قانون گذار 
باید مجازات سخت و شــدیدی برای عامالن 
و مزاحمان به نوامیس مردم در شــبکه های 

اجتماعی و تمام سطح جامعه اتخاذ کنند.
فقدان مواجهۀ مطلوب و مناسب و هدفمند با 
جذابیت ها و قابلیت های شبکه های اجتماعی 
از جمله مهمترین عوارض زندگی در دنیای به 
اصطالح متمدن امروزی است که حیازدایی و 
و ترویج بی بند و باری ارمغان اعتیاد به شبکه 
های اجتماعی است که در نهایت نهاد خانواده 

را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
حال به راســتی چه نهادی پاســخگوی نقش 
مخرب شبکه های اجتماعی در دسترسی آسان 
نســل جوان به محتوای غیر اخالقی و  بسط 
و گســترش رذایل اخالقی در جامعه به ویژه 

تضعیف جدی بنیان خانواده است؟
به راســتی متولیان وزارت  ارتباطات به ویژه 
شخص وزیر محترم از یک سو و اعضای محترم 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  را چه 
می شود که شبکه های اجتماعی صهیونیستی 
هم چون تلگرام و اینســتاگرام در روز روشن و 
بر خالف قوانین نظام اســالمی هم چون اصل 
سوم قانون اساسی و اصل بیست و چهارم قانون 
اساسی ساحت مقدس خانوده و جامعه را مورد 

هجوم قرار می دهند؟. 
از سوی دیگر  موج افزایش استفاده از محتوای 
مبتذل مستهجن در شبکه های اجتماعی به 
شــدت رو به فزونی است این بحران اجتماعی 
در حالی  در جامعه تسّری پیدا کرده است که  
در قانون اساسی ایجاد محیط مساعد برای رشد 
فضایل اخالقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و 
تباهــی  وحتی باالتر از آن  احقاق حقوق حقۀ 
مردم شــریف ایران در بهره گیری از شــبکه 

اجتماعی داخلی و بومی از جمله تکالیف ذاتی 
مسئوالن امر می باشد. 

درد و رنج مردم از شبکه های اجتماعی وقتی 
تشــدید می گردد که به اذعان کارشناســان 
مســائل و آســیب های اجتماعی بسیاری از 
خانــواده هایی که فرزندان و یا همسرانشــان 
بواسطه  اینگونه شبکه های اجتماعی به انحراف 
و تباهی  کشیده شــده اند از این مصیبت به 
بــالی »بدتر از مرگ« تعبیرکــرده و آرزو می 
کنند ای کاش فرزندمان مرده بود ولی گرفتار 

این انحراف اخالقی نشده بود.
الزم به ذکر اســت موج عظیــم فعالیت های 
فرهنگی در نظام اســالمی بــا نفوذ فرهنگی 
دشمنان اســالم  در قالب شبکه های مخرب 
اجتماعی به شدت خدشــه دار شده است که 
در ایــن میان نقش برخی چهــره های مروج 
لیبرالیســم و اباحه گری  در برخی نهادهای 
دولتی در تحقق این آســیب اجتماعی بزرگ 

غیر قابل انکار است.
هم چنین  باید هشــدار داد  اهمال روز افزون 
دولتمردان و عدم برخورد قاطع با شبکه های 
اجتماعی خارجی، زمینه ســاز تســهیل نفوذ 
سرویس های جاسوسی قدرت های استکباری 
به ویژه شیطان بزرگ آمریکا و استحالۀ عقیدتی 
و فکــری  آحاد جامعه به ویژه نســل جوان را 
فراهم کرده اســت، لذا دلســوزان انقالب باید  
نسبت به آندلسی کردن فضای فرهنگی جامعه 
توسط شــبکه های اجتماعی هشــدار داده و 

همگان را به بصیرت روز افزون فرا خوانند.
البته نهــاد خانواده در هویت بخشــی  و رفع 
بحران های روحی برآمده از آسیب های شبکه 
های اجتماعی نقش کلیدی ایفا می کند؛ زیرا 
هویت انسانها  نه از شبکه های اجتماعی بلکه از 
متن خانواده نشأت می گیرد ، از این رو  کانون 
اصلی حفظ ســنت ها، هنجارها و ارزش های 
اجتماعی خانواده است که بروز و ظهور عواطف 
انســانی و پرورش اجتماعی در آن شکل می 
گیرد نه در اتاق های گفتگو و چت در شــبکه 

های اجتماعی.
امید است در شرایط حســاس کنونی، دولت 
محترم با تبعیت عملی از بیانات راهبردی رهبر 
معظم انقالب  از یک ســو  در راســتای بهره 
گیری از شــبکه های اجتماعی داخلی و بومی 
اقدام نماید و در ســوی دیگر با هم نوایی روز 
افزون  با قــوۀ محترم قضاییه به ویژه کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه   در راستای  
مقابله موثر با شــبکه های اجتماعی خارجی 
و به تبع آن مواجهۀ قاطع با ســلطۀ فرهنگی 
دشــمنان گام بردارد و برای استیفای حقوق 
حقۀ ملت  در بهره گیری از شــبکه های پیام 

رسان خوب داخلی  از همۀ ابزارها بهره جوید.
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پیام ها و بیانات

پیام تســلیت معّظم له به مناسبت ضایعۀ رحلت حضرت 
آیت اهلل اردبیلی )قدس سره(

آن فقید ســعید عالمی بزرگــوار و فقیهی نامدار بود کــه عمر خود را در 
خدمت به اســالم و مکتب اهل بیت )علیهم السالم( و همچنین خدمت به 
انقالب اســالمی در سطوح عالی ســپری نمود و آثار گرانبهایی از خود به 

 1395/09/04یادگار گذاشت.

پیام تسلیت معّظم له به مناسبت فقدان اسفناک حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی)قّدس سره(

او مردی وظیفه شــناس، عالم پرور و خدوم نسبت به اسالم و مکتب اهل 
بیت)علیهم الّســالم( بود. عمری را به نیک نامی گذراند و شاگردان زیادی 

 1395/09/07پرورش داد.

رئیس مجلس اندونزی

مراسم جشن میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با حضور معّظم له

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

مراسم عمامه گذاری در روز میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله توسط معّظم له

علمای شیعه و سنی لبنان

دیدارها
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اتحاد نشانه حاکمیت عقالنیت بر جوامع اسالمی است.
]1395/09/29[

احترام به مقدســات اهل ســنت در راهپیمایی اربعین ضروری 
است.

]1395/09/18[
شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی دارند/تفکر 

گروه های تکفیری جزء بدترین فکرهاست.
]1395 /09/28[

جلوگیــری از ترویج افکار تکفیری نیازمنــد حرکت های فکری 
است.

]1395/09/28[
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را در برابر دشمن بیمه می 

کند؛ دشــمنان از گسترش فرهنگ ایثار و شهادت واهمه دارند.
]1395/09/30[

غربی ها چیزی جز زبان قدرت نمی فهمند. زبان آمریکا بر مبنای 
قلدری، زور و عهدشکنی است و نمی توان با آن ها با زبان عهدنامه 

و قانون صحبت کرد.
]1395/09/17[

امتیــازات ســنگینی در »برجام« بــه غربی ها دادیــم، به اندازه 
پیمان شکنی غرب، از تعهدات خود در »برجام« فاصله بگیریم.

]1395 /09/ 24[
تفرقه؛ سیاســتی فرعونی است که انگلیس ادامه دهنده آن است؛ 
اظهارات نخست وزیر انگلیس در راســتای پول گرفتن از شیوخ 

عرب است.
]1395/05/29[

بانک ها گوششــان بدهکار بانکداری اسالمی نیست؛ هر چه هم 
می گوییم بی فایده است.

]1395 /09/24[
حقوق های نجومــی و رانت خواری ها بالی جامعه شــده؛ دولت 

برای فضای مجازی دل نمی سوزاند.
]1395 /09/22[

شرایط کشــور به لحاظ اقتصادی سخت شــده؛ فضای مجازی 
منجالب های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان است.

]1395 /09/18[
ازدواج جوانان سخت شده ؛ فضاهای مجازی آلوده است.

]1395 /09/0۶[
حساسیت ها در ساخت مجموعه حضرت موسی)علیه السالم( در 

نظر گرفته شود .
]1395/09/18[

گزیده سخنان
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دروس

احکام شــرکت - جلسه سی و نهم 
حــدود و اختیارات طرفین در شــرکت 
مســأله ي نهم از مســائل شــرکت در 
مورد حدود و اختیارات طرفین شــرکت 
در تصرفــات را بیــان مــي کنــد یعني 
چــه چیزهایي را مي تواننــد بخرند و یا 
بفروشند و یا مشــتري و بایع چه کسي 
باشــد و آیا مي توانند به سفر بروند یا نه 

و امثال آن.
95/09/14 

احکام شرکت - جلسه چهلم

نحــوه ي تقســیم در شــرکت بحث در 
مسأله ي دهم از مسائل مربوط به شرکت 
اســت. موضوع این مسأله در مورد نحوه 
ي تقسیم سود اســت. این مسأله حاوي 
دو فرع مي باشــد: یکي اینکه شــریکین 
عقد را مطلق گذاشــته اند و شــرطي در 
آن وارد نکــرده اند. علمــاء گفته اند که 
تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان 

باشد. مي 
95/09/15 

یکم  و  چهل  جلسه   - شرکت  احکام 
نحوه ي تقسیم در شرکت بحث در مسأله 
ي دهم از مسائل مربوط به شرکت است. 
بحث در این اســت که سود یا زیان را به 
چه نحوي باید تقســیم کرد. گفتیم این 

مسأله حاوي دو فرع است
95/09/1۶ 

احکام شرکت - جلسه چهل و دوم

بحــث اخالقی: پیغمبر اکــرم )صلی اهلل 
علیــه و آله( در حدیثی می فرماید: رحم  
اهللَّ  عبــدا کانت  ألخیه  عنــده مظلمۀ في 
عــرض أو مال فجاءه فاســتحلّه قبل أن 
یؤخــذ و لیس ثّم دینــار و ال درهم فإن 
کانت له حســنات أخذ من حســناته و 
إن لم تکن له حســنات حملوا علیه من 

سّیئاته. 
95/09/17 

احکام شرکت - جلسه  چهل و سوم

نحوه ی تقســیم در شرکت و امین بودن 

عامل بحث در مســأله ی دهم است که 
ســود را چگونــه باید در میان شــرکاء 

کرد. تقسیم 
1395/09/20

احکام شــرکت - جلســه  چهل و 
چهارم

موضوع: الزمه بودن عقد شرکت به مسأله 
ی دوازدهم از مســائل مربوط به شرکت 
رســیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود 
جایزه اســت یا الزمه. اگر از عقود جایزه 
باشــد هر زمان که هر یک از شــریکین 
اراده کنند می توانند آن را فســخ کنند. 
اما اگر از عقود الزمه باشــد باید تا پایان 
مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر 
اینکه خیار فســخی را در آن شرط کرده 

باشند.
95/09/21 

احکام شرکت - جلسه  چهل و پنجم 
موضوع: الزمه بودن شــرکت و فسخ آن 
بحث در مســأله ی دوازدهم اســت که 

حاوی چهار فرع می باشد. 
95/09/22 

احکام شرکت - جلسه  چهل و ششم 

انفســاخ عقد بحث در مسأله ي دوازدهم 
از مســائل شــرکت اســت. به فرع سوم 
رســیده ایم که عبارت است از اینکه پنج 
چیز موجب انفساخ عقد شرکت مي شود 
کــه عبارتند از: از مــوت، جنون، اغماء، 
حجر به سبب سفه و حجر به سبب َفلَس.
95/09/23

احکام شرکت - جلسه  چهل و هفتم

بحث اخالقي: رسول خدا )صلی اهلل علیه 
و آله( مي فرمایــد: ثالثۀ ال تحرم  علیک  
الجائر  بالفسق و اإلمام  المجاهر  أعراضهم 
و المبتدع. ســه کس هستند که ریختن 
آبروي آنها حرام نیست: کسي که آشکارا 
مرتکب گناهان مي شــود، پیشواي ظالم 
و کســي که در جوامع اســالمي بدعت 

گذار مي باشد.
95/09/24 

احکام شــرکت - جلســه  چهل و 
هشتم

الزمه بودن عقد شــرکت بحث در مسأله 
ي دوازدهم از مســائل مربوط به شرکت 
است. گفتیم، عقد شــرکت به عقیده ي 
مشــهور عقدي اســت جایز و بنا بر این 
هر یک از دو شــریک مــي توانند بدون 
موافقت دیگري آن را فســخ کردند. این 
مســأله حاوي چهار فرع بود که همه را 

کردیم. بحث 
95/09/28

احکام شرکت - جلسه  چهل و نهم 

رعایت زمان در شــرکت بحث در مسأله 
ي سیزدهم از مســائل مربوط به شرکت 
اســت. بحث در این است که اگر زمان و 
مدتي براي شــرکت تعیین کنند و مثال 
بگویند که شرکت مزبور ده ساله است و 
یا کمتر و یا بیشتر، آیا رعایت این زمان، 
الزم است و قبل از آن نمي شود شرکت 

را فسخ کرد یا رعایت آن الزم نیست. 
95/09/29

احکام شرکت - جلسه  پنجاه

الزمه بودن عقد شــرکت بحث در مسأله 
ي ســیزدهم از احکام شرکت است و به 
آخر مسأله رسیده ایم و آن اینکه مطابق 

مشهور، شرکت عقد الزم نیست. 
95/09/30
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نرم افزارهای ویندوزی مجموعه آثار معظم له و همچنین مجموعه 
ســخنرانی های معظم له با موضوع شــهادت حضرت زهرا ســالم 
اهلل علیها و درس خــارج فقه معظم له مبحث مضاربه تولید بخش 

فرهنگی دفتر در دسترس عموم قرار گرفت.

فن آوری

نرم افزارهای جدید ویندوزی در عناوین
 و موضوعات مختلف در دسترس عموم قرار گرفت  

رونمایی از نرم افزار 
ویندوزفون تفسیر نمونه  

در ایــن نــرم افــزار متــن 
قــرآن کریــم منضــم 
معظــم  ترجمــه  بــه 
نمونــه  تفســیر  و  لــه 
ــا  ــات ب ــک آی ــه تفکی ب
ــای بــه روز  ــت ه قابلی

ــت. ــده اس ــه ش ارائ
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خاتمیت پیامبر اسالم صلی اهلل 
علیه و آله و سلم از منظر معظم له 

مســأله خاتمیت و این که پیامبر اســالم 
صلــی اهلل علیه و آله آخریــن پیامبر الهی 
اســت از مسائلی است که همه مسلمین از 
هر گــروه و مذهبی بــه آن معتقدند و نه 
تنها دانشــمندان؛ بلکه فرد فرد توده های 
مردم مســلمان نیز با آن آشنا هستند.لذا 
خاتمیت پیامبر از ضروریات اسالم است و 
همه مسلمانان به آن معتقدند، و این اعتقاد 
از آیات قرآن و روایات فراوان، سرچشــمه 
گرفته است. چه این که هم قرآن مجید در 
ســوره احزاب آیه 40، و هم نهج البالغه، و 
هم روایات و احادیث از طریق اهل ســنت 
و شــیعه بطور صراحت در این معنی وارد 

شده است.

تأملی در مفهوم خاتمیت

پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله و ســلم 
آخرین پیامبر خداست و سلسله نبوت با او 
پایــان می پذیرد و این از »ضروریات آیین 

اسالم« است.

معنــی »ضروری« این اســت که هر کس 
وارد صفوف مســلمین شود، به زودی می 
فهمد که همه مســلمانان بــه این مطلب 
عقیده دارند و از واضحات و مســلمات نزد 
آنان اســت؛ یعنی همان گونه که هر کس 
با مســلمانان سر و کار داشــته باشد می 
داند آنها از نظــر مذهبی تأکید روی اصل 
»توحید« دارنــد، همچنین می داند روی 
»خاتمیت پیامبر« نیز همگی توافق دارند، 
و هیچ گروهی از مسلمانان در انتظار آمدن 

پیامبر جدیدی نیستند.

در حقیقت قافله بشریت در مسیر تکاملی 
خود با بعثت پیامبــران مراحل مختلف را 
یکی پس از دیگری طی کرده اســت و به 
مرحله ای از رشد و تکامل رسیده که دیگر 
می تواند روی پای خود بایســتد، یعنی با 
»استفاده از تعلیمات جامع اسالم مشکالت 

خود را حل کند«.

مسأله خاتمیت و مفهوم »خاتم النبیین« 

مفاد معنای »خاتم النبیین « این است که 
محمد صلی اهلل علیه و آله شخصیتی است 
که با او درهــای نبوت که از زمان حضرت 
آدم تا زمان وی به روی بشــر باز بود، مهر 
و بســته شــد و بار دیگر پیامبری پس از 
وی نخواهد آمد و همــان طور که با مهر، 
پایان یافتن محتویات نامه اعالم می گردد 
و می رساند که مقصود نویسنده از نامه به 
آخر رسیده است، همچنین با اعزام پیامبر 
اســالم )صلی اهلل علیه و آله(، پایان یافتن 
این فیض و به آخر رســیدن و ختم جریان 
ایــن موهبت الهی، اعالم گردید و غرض از 
اعزام رسل و پیامبران به آخر رسید، گویی 
که وجود او بســان مهر اســت که به باب 
نبــوت خورده و این در را برای ابد به روی 

بشر بسته است.

خلیل ابن احمد که از قدیمی ترین مولّفان 
و محققان لغت عرب اســت و در قرن دوم 
هجری در عصــر ائمه معصومیــن علیهم 
السالم می زیسته اســت؛ در معنای خاتِم 
و خاتَم می گوید: »خاتِم هر چیزی، پایان 
و آخر آن اســت؛ و خاتَم به معنای مهری 
است که بر گل می زنند« ، لذا ارباب لغت 
خاتم را به معنای چیزی که ســبب پایان 
اســت و یا مهری که در پایــان می زنند 

تفسیر کرده اند.

در کتــاب التحقیق بر مبنــای منابع مهم 
لغت، می خوانیم: »این ماده ریشه واحدی 
دارد و آن در مقابل آغاز است؛ یعنی کامل 

شدن چیزی و به آخر و انتها رسیدن.«،

مفســران اســالم نیــز از قدمــای آنها تا 
مفســران معاصــر، همه خاتَــم النبیین را 

آخرین پیامبران معنی کرده اند.

مفســر معروف محمد بن جریــر طبری، 
مرحوم شیخ طوسی، مفسر بزرگ طبرسی، 
ابوالفتــوح رازی، همچنین مفســر معروف 
اهل ســنت فخر رازی و بقیه مفسران نیز 
قــرن به قرن همین معنا را دنبال کرده اند 

تا به مفسران معاصر رسیده است.

علیه  اهلل  )صلی  اعظم  پیامبر  خاتمیت 
و آله( در قرآن

بی تردید سرچشمه اعتقاد به خاتمیت، به 
قرآن مجید و روایات اسالمی باز می گردد. 
عمــده ترین آیه ای که بــه وضوح گواه بر 
این معنا است، آیه 40 سوره احزاب است: 
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِکْم َولَِکْن  »َمــا َکاَن ُمَحَمّ
ُ بُِکِلّ  ِبِیّیــَن َوَکاَن اهلَلّ ِ َوَخاتََم الَنّ َرُســوَل اهلَلّ
َشْيٍء َعلِیًما؛ محمد پدر هیچ یک از مردان 
شما نبوده اســت؛ ولی رسول خدا و ختم 
کننده و آخرین پیامبران اســت؛ و خداوند 

به همه چیز دانا است«.

خداوند در آغاز آیه نســبت پدر و فرزندی 
جسمانی و نسبی را به طور کامل نفی می 
کند؛ ولــی در جمله بعد ارتبــاط معنوی 
حاصل از مقام نبــوت و خاتمیت را اثبات 
می نماید، یعنــی پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( پدر جسمانی شــما نیست، بلکه پدر 
روحانی و معنوی است آن هم پدری برای 
شــما و برای همه نسل های آینده تا پایان 

دني.

ســپس می افزاید: ارتباط پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله با شــما تنها از ناحیه رســالت 
و خاتمیت می باشــد )و لکن رسول اهلل و 

خاتم النبیین (.،

در حقیقت این آیه به این نکته اشاره دارد 
که عالقــه پیامبر صلی اهلل علیه و آله فوق 
عالقــه یک پــدر به فرزند اســت، چرا که 
عالقه او عالقه رســول به امت می باشــد، 
آن  هم رسولی که می داند بعد از او پیامبر 
دیگری نخواهد آمد، و باید آنچه مورد نیاز 
امت است تا دامنه قیامت برای آنها با دقت 

و با نهایت دلسوزی پیش بینی کند.

لــذا این آیۀ شــریفه داللت بــر خاتمیت 
پیامبر  شریعت اســالمی اســت، و قرآن، 
اسالم صلی اهلل علیه و آله را آخرین پیامبر 
پیامبر  بنابراین  خداوند معرفی می کنــد. 
اســالم صلی اهلل علیه و آلــه خاتم انبیاء و 
آخرین رســوالن الهی اســت و شریعت او 
برای همه مردم دنیاســت و تا پایان جهان 
باقی است، یعنی جامعیت معارف و احکام 
و تعلیمات اســالم چنان است که به تمام 

نیازمنــدی های انســان در جهات معنوی 
و مــادی تا پایان جهان، پاســخ مثبت می 
دهد، و هر کس ادعای نبوت و رسالت تازه 

ای کند باطل و بی اساس است.

آیات متعدد دیگری  اگر چه دانشــمندان 
نیــز در این زمینه ذکر کــرده اند که اگر 
داللت قطعی آنها را قبــول نکنیم حداقل 

اشاراتی در آنها وجود دارد.

خاتمیت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و 
آله در روایات

عالوه بر آیات قرآنی، روایات بی شــماری 
در اثبــات خاتمیت پیامبر گرامی اســالم 
صلی اهلل علیه و آله، از آن حضرت و دیگر 
پیشــوایان معصوم علیهم الســالم رسیده 

است.

در حدیــث مشــهوری ازپیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آلــه می خوانیم که می فرماید: 
»مثلــی و مثل االنبیــاء ... فاناموضع البنۀ 
جئت فختمت االنبیاء؛ مثل من در مقایسه 
با پیامبران پیشــین همانند مردی اســت 
که خانه ای )بســیار زیبا و جالب( بســازد 
و مــردم وارد بشــوند و از زیبایــی آن در 
شــگفتی فرو روند و بگویند: )بنایی بهتر از 
این ندیده ایم( جز این که جای یک خشت 
آن خالی است، سپس رسول خدا صلی اهلل 
علیــه و آله فرمود: »من جای آن خشــت 
خالی هستم، آمدم و سلســله پیامبران را 
پایان دادم«.،همین حدیث به طرق متعدد 

دیگری نقل شده است.

در نهج البالغه نیز در خطبه های متعددی 
به مســئله خاتمیت پیامبر اسالم صلی اهلل 
علیه و آله تصریح شــده اســت، هم چون 
»امین وحیه و خاتم رسله؛ »محمد صلی اهلل 
علیه و آله امین وحی خدا و خاتم رسوالن 
او بود«،و یا »ختم به الوحی؛خداوند وحی 
را بــه وســیله او پایــان داد«، هم چنین 
فرازهایی دیگر از نهج البالغه به این مسألۀ 

مهم اعتقادی اختصاص داده شده است.

بررسی های گســترده بر روی 110 مجلد 
بحار االنوار نشــان می دهــد کلمه »خاتم 
النبیین« ، »خاتم الرسل« و »خاتم االنبیاء« 
در بیش از ســیصد مورد نقل شده است. و 

این به خوبی می رســاند کــه تا چه اندازه 
ختم نبوت به وسیله پیامبر اسالم در میان 
مســلمین در هر عصر و زمانی از شــهرت 
وسیعی برخوردار بوده است. اینگونه است 
که از تمام امامان و معصومین چهارده گانه 
علیهم الســالم حدیث یــا احادیثی درباره 
خاتمیت به ما رســیده است. در کتب اهل 
ســنت نیز کراراً واژه خاتم النبیین و خاتم 

االنبیاء آمده است.

پاســخ معظم له به شــبهۀ خاتمیت و 
محرومیت فیض ارتباط با عالم غیب پس 

از رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و اله(

خاتمیــت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و اله 
دلیل روشــنی براین اســت که بعد از آن 
حضرت، فرشــته وحی هرگز نازل نخواهد 
شد و این موهبت عظیم که در سایه وجود 
پیغمبر صلی اهلل علیه و اله، نصیب جهانیان 

بود با رحلت او برداشته شد.

حال بعضی می گویند نزول وحی و ارتباط 
با عالم غیب و ماورای طبیعت عالوه بر این 
که موهبت و افتخاری اســت برای جهان 
بشــریت، روزنه امیدی برای همه مؤمنان 
راســتین محسوب می شود. آیا قطع شدن 
این راه ارتباطی و بســته شدن این روزنه 
امید محرومیت بزرگی برای انســان هایی 
که بعــد از رحلت پیامبــر خاتم صلی اهلل 
علیه و آلــه، زندگی می کنند محســوب 

نخواهد شد؟

در پاسخ باید گفت؛ وحی و ارتباط با عالم 
غیب وســیله ای برای درک حقایق است، 
لذا هنگامی که گفتنی ها گفته شد و همه 
نیازمندی هــا تا دامنه قیامــت در اصول 
کلی و تعلیمات جامــع پیامبر خاتم صلی 
اهلل علیه و آله بیــان گردید؛ قطع این راه 

ارتباطی دیگر مشکلی ایجاد نمی کند.

هم چنین بدیهی اســت آنچه بعد از ختم 
نبوت برای همیشــه قطع می شود مسأله 
وحــی برای شــریعت تــازه و یــا تکمیل 
شریعت ســابق اســت نه هر گونه ارتباط 
بــا ماورای جهان طبیعت؛زیــرا هم امامان 
علیهم الســالم با عالم غیــب ارتباط دارند 
و هم مؤمنان راســتینی که بر اثر تهذیب 

نفس، حجاب ها را از دل کنار زده اند و به 
مقام کشف و شهود نائل گشته اند.

مساله خاتمیت چگونه با سیر تکاملی 
انسان سازگار است؟

سؤالی که در این بحث مطرح می شود این 
اســت که مگر جامعه بشــری ممکن است 
متوقف شود؟ مگر سیر تکاملی انسان حد و 
مرزی دارد؟ با این حال چگونه ممکن است 
دفتر نبوت به کلی بســته شود و انسان در 
این سیر تکاملیش از رهبری پیامبران تازه 

ای محروم گردد؟

در پاســخ باید گفت؛ گاه انسان به مرحله 
ای از بلــوغ فکــری و فرهنگی می رســد 
که می تواند با اســتفاده مســتمر از اصول 
و تعلیماتی که نبــی خاتم بطور جامع در 
اختیــار او گذارده راه را ادامه دهد، بی آن 
که احتیاج به شریعت تازه ای داشته باشد.

به تعبیــر دیگر انبیای پیشــین برای این 
که انســان بتواند در این راه پر نشــیب و 
فرازی که به سوی تکامل دارد پیش برود، 
هر کدام قســمتی از نقشه این مسیر را در 
اختیار او گذارده اند تا این شایســتگی را 
پیدا کند که نقشــه کلی و جامع تمام راه 
به وســیله آخرین پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله از ســوی خداوند بــزرگ در اختیار او 

قرار گیرد.

بدیهی اســت با دریافت نقشه کلی و جامع 
نیازی به نقشه دیگر نخواهد بود؛ البته این 
ها همه در مــورد عدم نیاز به دین و آیین 
جدید است، اما امامت مسأله دیگری است 
که انســان هیچ وقت از آن بی نیاز نخواهد 
بــود، به همین دلیل پایان یافتن سلســله 
نبوت هرگز به معنای پایان یافتن سلســله 
امامت نیست، چرا که تبیین و توضیح این 
اصول و عینیت بخشیدن و تحقق خارجی 
آنهــا بدون اســتفاده از وجــود یک رهبر 

معصوم الهی ممکن نیست.

تناقض  شــبهه  به  له  معظم  پاســخ 
خاتمیت با پویایی دین اسالم

برخی این ســوال را مطــرح می کنند که 
مقتضیــات زمان  ها و مکان  هــا متفاوتند 

1یادداشت

13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

12
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

13
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR



و به تعبیر دیگر نیازهای انســان دائما در 
تغییر اســت، در حالی که شــریعت خاتم 
قوانین ثابتی دارد، آیا این قوانین ثابت می 
تواند پاســخگوی نیازهای متغیر انسان در 

طول زمان بوده باشد؟

در پاســخ باید گفت خاتمیت دین اســالم 
اقتضا دارد که آیین و قوانین اســالمی به 
حد تمام و کمال رســیده باشد و در بستر 
زمان و طول دوران با همه فراز و نشــیب 
ها و مقتضیــات و مطالبات مختلفش قابل 

تطبیق و پیاده شدن باشد.

بی شــک اگر تمــام قوانین اســالم جنبه 
جزئی داشت، و برای هر موضوعی، حکمی 
کامال مشــخص و جزئــی تعیین کرده بود 
جای این ســؤال بود اما با توجه به این که 
در دستورات اسالم یک سلسله اصول کلی 
و بســیار وسیع و گســترده وجود دارد که 
می تواند بر نیازهای متغیر منطبق شود و 
پاســخگوی آنها باشد دیگر جائی برای این 

ایراد نیست.

فی المثل، در عصر نــزول قرآن چیزی به 
نام بیمه با شــاخه های متعددش به هیچ 
وجــه موجــود نبود ولی با ایــن حال یک 
اصل کلی در اســالم وجود داردکه در آغاز 
ســوره مائده به عنوان لزوم وفای به عهد و 
عقد آمده اســت: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا 
بِالُْعُقوِد؛ ای کســانی کــه ایمان آورده اید! 
بــه قراردهای خود وفا کنید« که همه این 
قراردادها را می تواند زیر پوشش خود قرار 

دهد.

البته قیود و شــروطی نیــز به صورت کلی 
برای این اصل کلی در اســالم آمده است 
کــه آنها را نیز باید در نظر گرفت. بنابراین 
قانــون کلی در این زمینه ثابت اســت هر 
چند مصداق های آن در تغییرند و هر روز 
ممکن است مصداق جدیدی برای آن پیدا 

شود.

کوتاه ســخن این که: با توجه به خاتمیت 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله و ابدی 
بودن قــرآن مجید، قوانینــی که در قرآن 
آمــده آنچنان دقیــق طراحی شــده که 
گذشــت زمان و دگرگونی نیازهای بشری، 

گرد و غبار کهنگی بر آن نمی پاشــد و در 
عین برطرف ساختن نیازهای اساسی عصر 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله که عصر نزول 
قرآن اســت، به اعصار و قرون بعد نیز ناظر 

است.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت اعتقــاد به خاتمیت 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله غیر قابل انکار 
است و آئین اسالم آخرین آئین الهی است 
و رسالت قرآن تا پایان جهان برقرار خواهد 
بود، از ســوی دیگر باید دانست پیامبران 
رهبران امت ها هســتند و می دانیم تفرقه 
در مســاله رهبری موجب تضعیف هر امت 
و ملت اســت، مخصوصاً در آنجا که سخن 
از خاتمیت در میان اســت لذا باید رهبری 
تا پایان جهان تداوم یابد که در این صورت 
اهمیت تمرکز و وحدت آشکارتر می شود.

لذا باید سالم و صلوات را بر سید مرسلین 
حضــرت خاتم النبیین صلی اهلل علیه و آله 
نثار کرد که بشــر را از ضاللت کفر رهائی 
بخشــیده و زنجیر اسارت تعصب  های کور 
و کر کننده را از دســت و پایش برداشته 
و او را به منزل ســعادت و کمال رهنمون 

کرده است.

بارالها به مــا توفیقی عنایت کن تا بتوانیم 
تعلیمات حیات  بخش اسالم و خاتم انبیاء 
را با استفاده از وسایل عظیم ارتباطی امروز 
در سراسر جهان نشر دهیم و تشنگان را از 
زالل تعلیمات آنان ســیراب کنیم آمین یا 

رب العالمین و الحمدهلل اوال و آخرا.
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بازخوانی آغاز امامت امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف از 

منظر معظم له 
یازدهمین پیشــوای شــیعه، حضرت امام 
حســن عســکری علیه الســالم، در سال 
دویســت و شــصت هجری قمری دیده از 
دنیا بربســت و مقام امامت و رهبری امت 
به فرمان خداوند بــزرگ به فرزند ارجمند 
وی حضرت مهدی عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف، موعود جهانیان انتقال یافت .

از ســوی دیگر در ســالروز آغاز امامت امام 
زمــان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف قرار 
داریم، لذا به همۀ شیعیان و عالقمندان آن 
حضرت و همۀ مسلمانان که به چشم انتظار 
ظهورش هســتند تبریک عرض می کنیم، 
و ســزاوار اســت، همه عالقه مندان مکتب 
اهل بیت علیهم السالم، آغاز امامت پربرکت 
حضرت بقیۀاهلل )ارواحنا فداه( که همزمان 
با شهادت پدر بزرگوارش نیز می باشد؛ ارج 

نهند و گرامی بدارند.

چیستی و حقیقت امامت

ما معتقدیم تمام پیامبران اولواالعزم )علیهم 
السالم، مخصوصاً پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
وآلــه دارای مقام امامت بودنــد، آنچه را با 
رســالت خود عرضه کردند، درعمل تحقق 
می بخشــیدند، و رهبر معنــوی و مادی و 
ظاهــری و باطنی مردم بودند، لذا رســول 
اکرم صلی اهلل علیه وآله از آغاز نبوتش، مقام 
واالی امامت و رهبری الهی را نیز داشــت، 
و کار او درابالغ فرمــان های الهی خالصه 

نمی شد.

»امام« به معنی پیشــوا و رهبر مسلمانان 
اســت، و در اصــول عقاید شــیعه، »امام 
معصوم« به کسی گفته می شود که در همه 
چیز جانشــین پیامبر صلــی اهلل علیه وآله 
است، با این تفاوت که پیامبر مؤسس مکتب 
است، و امام حافظ و پاسدار مکتب است، بر 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آله، وحی نازل می 
گردد ولی بر امــام نه، بلکه او تعلیماتش را 

از پیامبر صلــی اهلل علیه و آله می گیرد، و 
دارای علم فوق العاده ای است.

از نظر شیعه، امام معصوم تنها به معنی رهبر 
حکومت اسالمی نیست، بلکه رهبری معنوی 
و مادی، ظاهری و باطنی، و خالصه رهبری 
همه جانبه جامعه اسالمی را بر عهده دارد، 
او پاسداری عقاید و احکام اسالمی را بدون 
هیچ گونه اشــتباه و انحراف بر عهده دارد و 

بنده برگزیده خدا است.

حال در هر عصــر و زمان باید یک نماینده 
الهی، پیامبر یا امام معصومی در روی زمین 
باشــد. تا آیین حق را پاسداری کند، و حق 
طلبان را رهبری نماید، و اگر روزی به عللی 
از نظــر مردم پنهان گــردد، نمایندگانی از 
ســوی او عهده دار تبلیغ احکام و تشکیل 

حکومت می گردند.

هم چنین خط امامت بعد از پیامبر صلی اهلل 
علیــه وآله نیز در معصومان از ذریه او ادامه 
یافت. البته رســیدن به این مقام، شــرایط 
ســنگینی دارد، هم از نظر تقوا )تقوایی در 
حد معصوم بــودن از هرگونه گناه( و هم از 
نظــر علم و دانش واحاطــه به تمام معارف 
و دســتورات دین و شــناختن انسان ها و 

نیازهای آنها در هر عصر و زمان و مکان.

خواستگاه تاریخی مفهوم امامت

می دانیم بعد از پیامبر اسالم صلی اهلل علیه 
وآله وســلم مســلمانان به دو گروه تقسیم 
شــدند: عده ای معتقد بودند پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله جانشــینی برای خود تعیین 
نکــرده، و این امر را بر عهــده امت گذارده 
است،گروه دیگری معتقد بودند که جانشین 
پیامبــر صلی اهلل علیه وآله همچون خود او 
بایــد معصوم از خطا و گناه باشــد و دارای 
علم وافری که بتواند رهبری معنوی و مادی 
مردم را بر عهده بگیرد و اســاس اســالم را 
حفظ کند. آنها معتقد بودند تعیین چنین 
کســی تنها از سوی خدا و به وسیله پیامبر 
صلــی اهلل علیــه و آله امکان پذیر اســت، 
و پیامبر اســالم صلی اهلل علیــه و آله این 
کاررا کرده، و علی علیه السالم را به عنوان 
جانشین خود برگزیده است که این گروه را 

»امامیه« یا »شیعه« می نامند.

امام  والیــت  و  امامت  آغاز  شــکوه 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

بی تردید سلسله امامت گسستنی و تعطیل 
بردار نیســت. و زمین از حجت خدا، هرگز 
خالــی نمی مانــد، لذا پس از امام حســن 
عســکری علیه الســالم امامت به فرزندش 
امام مهدی علیه السالم منتقل شد، اگر چه 
روزی که امام پدر ارجمند خود را از دست 
داد، سن مبارک او از شش سال تجاوز نمی 

کرد.

 و از آنجا که دشمنان امام در هر لحظه در 
کمین او بودند و تصمیم گرفته بودند که به 
هر قیمتی باشد به زندگی او خاتمه دهند، 
وی به فرمان خداوند از دیدگان مردم غایب 
گردید.البته، هنگامی که امام غایب از نظرها 
و حاضر در قلب هــا، حضرت مهدی علیه 
السالم ظاهر شود امامت را به معنای کامل 
در اختیار خواهد گرفت، و سراسر کره زمین 
را زیر پرچم اسالم خواهد برد، »لُِیظِهَرُه َعلَی 
الّدیِن ُکلِّه؛ تا آن) اسالم( را بر همه آیین ها 

غالب گرداند«.،

امامت حضرت مهدی عجل اهلل  تداوم 
و  غیبت صغری  الشریف؛  فرجه  تعالی 

کبری و نواب اربعه

گفتنی اســت آن حضرت دارای دو غیبت 
بــود؛ غیبت صغری و کوتاه مدت که حدود 
۶9 ســال طول کشید. و غیبت کبری که با 
پایان یافتــن دوران غیبت صغری آغاز و تا 
زمان ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت. 
لذا غیبت صغری از ســال دویست و شصت 
که سال وفات امام عســکری علیه السالم 
است، آغاز شــد و در سال سیصد و بیست 
و نه پس از وفــات آخرین نماینده حضرت 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف پایان 
یافــت و از آن به بعد تا امروز، دوران غیبت 
کبری اســت. و از آن به بعد هرگونه ادعای 
نیابــت خاصه از طــرف آن حضرت مردود 

شناخته شده است.

در قســمت اول از غیبــت، هــر چند امام 
مهدی علیه الســالم آشــکارا امامت مردم 
را به عهده نداشــت؛ و اگر چه شــیعیان از 

شرفیابی به حضور امام علیه السالم محروم 
بودند، ولــی در همان دوران غیبت صغری، 
آن حضرت به وســیله نواب خویش متکفل 
هدایت پیروان مکتب اهل بیت علیهم السالم 
بود و مشــکالت علمی و فقهی آنان را حل 
مــی کرد، از جمله آنها، می توان به پاســخ 
امام علیه الســالم به پرسش  های »اسحاق 
بن یعقوب« در زمینه های گوناگون اشــاره 
کرد، همچنین می توان از توقیع مفصلی که 
امام علیه السالم در پاسخ به سؤاالت نماینده 
مردم قم، جناب محمد بن عبد اهلل بن جعفر 

حمیری صادر نمود، یاد کرد.،

آری در زمان غیبت صغــری ، رابطه مردم 
با امام زمان )علیه الســالم( قطع نبوده و به 
وسیله نواب اربعه )عثمان بن سعید عمری، 
محمد بن عثمان بن سعید، حسین بن روح 
و علی بن محمد سمری( با حضرت ارتباط 
داشتند و مسائل و احکام دین را از حضرتش 
فرا می گرفتندو شیعیان خاص آن حضرت 
می توانستند با آن حضرت تماس بگیرند و 
مطالب و وقایع را به عرض امام برســانند و 
نیز مسائل مورد نیاز خود را به وسیله چهار 
نماینده خاص از حضرتش ســؤال کنند و 

پاسخ آنها را بطور کتبی دریافت نمایند. 

این جریان تا سال سیصد و بیست و نه هجری 
قمری ادامه داشت و نمایندگان چهارگانه آن 
حضــرت، یکی پس از دیگــری این مقام و 
منصب را حفظ نموده و با درگذشت آخرین 
نماینده وی، نیابــت و نمایندگی خصوصی 
پایان یافت و اداره امور شیعیان و بیان حالل 
و حرام و رسیدگی به خصومات و اختالفات 
و کلیه شؤون زندگی مردم به فقهای بزرگ 
شیعه که نمایندگان عام آن حضرت هستند 
واگذار گردید و به نیابت خصوصی که فردی 
بطور معین نماینده امام گردد، خاتمه داده 
شــد، از آنجا که دوران ایــن ایام کوتاه بود؛ 
از این نظر، ایــن غیبت را »غیبت صغری« 
نامیدند؛ ولی پس از درگذشت آخرین سفیر 
خصوصی آن حضرت، ایــن راه نیز به روی 
مردم بســته شــد و فقهای اسالم به عنوان 
مرجع رسمی در امور دینی و دنیوی معرفی 
شدند و بر اثر بسته شدن هم نوع تماس های 
خصوصی و طوالنی بودن زمان غیبت، نام آن 

را »غیبت کبری« نهادند. 

آغاز امامــت حضرت مهدی عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف؛ مهمترین شاخصۀ 

وجودی عید الزهرا سالم اهلل علیها

نهم ربیع  االول، آغاز امامت امام زمان عجل 
اهلل تعالی فرجه الشــریف اســت، به همین 
دلیل جشن  هایی برگزار می شود، جشن و 
ســرور والیت و امامت که همان عیدالزهرا 
سالم اهلل علیها است، چرا که حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها مادر همه ائمه علیهم السالم 
اســت؛ از این رو عید الزهرایی که حضرت 
فاطمه سالم اهلل  علیها به سبب آن خوشحال 
هستند آغاز امامت حضرت مهدی عجل  اهلل 

 تعالی  فرجه  الشریف است.

بنابرایــن بر خــالف توهین کننــدگان به 
مقدسات اهل سنت، بسیاری از دیگر افراد 
روز نهم ربیع االول که آغاز امامت امام زمان 
ارواحنا فداه اســت را جشــن می گیرند و 
عیدالزهرا می شود؛ یعنی حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها هم خوشــحال اســت که امامت 
حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه در این 

روز مبارک آغاز شده است.

نهم ربیع االول؛ جشن والیت و امامت 
در سایۀ وحدت امت اسالمی و اجتناب 

از تفرقه گرایی 

بدیهی است برگزارکنندگان جشن سالروز 
آغاز امامــت امام زمان علیه الســالم باید 
بدانند که این جشن ها، شادی آغاز والیت و 
امامت حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف است و باید موازین شرعی را رعایت 

کنند و ازدامن زدن به اختالفات بپرهیزند.

بی تردید توهین و جســارت به مقدســات 
دیگــران باعث خصومت و دشــمنی میان 
مسلمین می شود و این کار صحیح نیست، 
لــذا توصیه ام این اســت کــه در این ایام 
کارهایی که به وحدت مســلمین زیان وارد 
می کنــد خودداری شــود، اگر چه ممکن 
است در گوشه و کنار برخی خیال کنند به 
نام پایبندی به والیت می توانند به مقدسات 
دیگران توهین کنند حال آنکه اینها اثر می 
گذارد و وحدت مسلمین را تضعیف و تفرقه 
گرایی را ایجاد می کند، به راستی آیا عقل 

و شــرع اجازه می دهد با دســت خودمان 
مقدمات اختالف افکنی و تفرقه گرایی و در 
نهایت تحمیل جنگ و خونریزی و درگیری 

را فراهم کنیم؟

لذا شــادی در ســالروز آغــاز امامت امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و توسل 
به آن حضرت کار بسیار خوبی است لیکن از 
کارهایی که موجب تفرقه، نفاق خونریزی و 
اختالف و جنگ و تخریب است باید اجتناب 

نمود.

آیاحدیــث »رفع القلم« و ننوشــتن 
گناهان نهم ربیع  االول صحیح است؟!

در پاســخ باید گفت؛ اّواًل: روایتی با عنوان 
رفع قلــم در آن ایام مخصــوص، در منابع 
معتبر نداریم، لذا روایت مزبور از نظر ســند 
اعتباری ندارد. ثانیاً: بر فرض، چنین چیزی 
باشد )که نیست( مخالف کتاب خدا و سّنت 
است، و چنین روایتی قابل پذیرفتن نیست، 
و حرام و گناه در هیچ زمانی مجاز نیست، و 
نباید به نام مقّدس اهل بیت )علیهم السالم( 

مجالس مشتمل بر گناه تشکیل داد.

هــم چنین باید گفت رفــع قلم مخصوص 
به کودکان نابالغ و دیوانه ها و حالت خواب 
است، و  معاذ اهلل که ائمه معصومین )علیهم 
الســالم( اجازه ارتکاب گناه به افراد در این 
ایام یا غیر این ایام داده باشــند. و بر فرض 
اعتبار، معنای حدیث این است که اگر کسی 
لغزشی از او سر زد خداوند او را می بخشد، 
نه این که عمداً آلوده گناه شود. ثالثاً: تولّی 
دوستان اهل بیت عصمت )علیهم السالم( 
و تبّری از دشمنان آنها، جزء ارکان مذهب 
ماست؛ لکن تولّی و تبّری راه های صحیحی 
دارد، نه ایــن راههای خالف، و نباید کاری 

کرد که شکاف در صفوف مسلمین بیفتد.

سخن آخر

در خاتمــه باید امید وار بــود تا همگان به 
قوانین اسالمی پایبند باشند و در جشن های 
نهم ربیع االول به اختالفــات دامن نزنند، 
مجدداً آغاز امامت امام زمان عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف را تبریک عرض می کنم و 
امیدوارم ان شااهلل روز به روز پیوندمان با آن 

حضرت بیشتر و محکم  تر گردد.

2یادداشت
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الزامات ده گانۀ پژوهشی از 
منظر معظم له 

در عصر و زمانه ای به سر می بریم، که بشر 
در همه زمینه ها ترقی و پیشــرفت خیره 
کننده ای داشــته، و به ابزار و وسائل فوق 
العاده مدرن دست یافته، به گونه ای که به 
حــق می توان این عصر را »عصر تحقیق و 
کنکاش، علم، دانش و پژوهش « لقب داد. 

البته باید دانست تحقق پیشرفت و توسعه 
در غــرب، به صــورت ابزاری در دســت 
مستکبران و استعمارگران بوده است. زیرا 
اوالً مردمــی که از نظر فکری در ســطح 
پاییــن قــرار دارند همیشــه مرکب های 
راهواری برای مســتکبران محســوب می 
شــوند، و به همین دلیل همیشــه حرکت 
های اســتعماری در راســتای جهل و بی 
خبری مســتضعفان حرکت مــی کنند، و 
پیوســته تالش می کنند که مــردم را از 
بیداری و آگاهــی و علم و دانش باز دارند 
و هرگونه روزنه ای را به ســوی تحقیق به 
روی آنان ببندند، و در تقلید کورکورانه که 

سرچشمه تحمیق است آنها را فرو برند.

از ایــن رو باید بــر لزوم تبییــن اهمیت 
پژوهش و اهــداف و الزامات آن و ... برای 
آحاد مختلف جامعه به ویژه دانشــجویان 
و طالب تأکیــد کــرد و در قالب جزوات 

مختلف به آنها آموزش داد.

مقولۀ  در  پژوهش  امر  به  اهتمام  لزوم 
فرهنگ

باید اذعان نمود هجوم مســائل فرهنگی از 
سوی دشمنان در عصر ما بسیار بی سابقه 
است، ماهواره ها و شبکه های اجتماعی در 
حال حاضر تبدیل به لجن زار متعفن شده 
اســت که اگر هرچه زودتر بــا راهکارهای 
مناســب فرهنگی به یاری مردم و جوانان 
نیاییــم دشــمن در هجوم و شــبیخون 
فرهنگی به افکار جوانان موفق خواهد شد 

و خیلی از چیزها را از دست خواهیم داد.

لذا باید باور کنیم که مســائل فرهنگی با 
مســائل دیگر رابطه تنگاتنــگ دارد، اگر 
فرهنگ اصالح شــود مســائل دیگر مانند 
سیاســت، اقتصاد... نیز اصالح خواهد شد، 
نباید تصور شــود فرهنگ یک چیز است و 

سیاست یک چیز دیگر.

بنابراین برای مسائل فرهنگی، باید برنامه 
ریزی مناسبی کرد و با حضور اصحاب فکر 
و اندیشه به یاری و تقویت فرهنگ اسالمی 
ایرانی جامعه شــتافت، تصور من این است 
که کار الزم در زمینه فرهنگ نشده است.

که در این میان بایــد گفت اهتمام به امر 
پژوهش در اجرای برنامه های فرهنگی غیر 
قابل انکار اســت، که نتایج این رویکرد را 
می توان در فیلم، نمایشنامه و جلسات هم 
اندیشی و مساجد و مصاحبه و حسینیه ها 

استفاده کرد.

امر  در  ضــرورت  مهمترین  اخالص؛ 
پژوهش

از آنجا که علم و معرفت یکی از سر چشمه 
های یقین اســت، و یقین نیز سرچشــمه 
اخــالص اســت،لذا بدیهی اســت هر چه 
خلــوص در مســائل علمــی و تحقیقاتی 
بیشتر باشــد، موفقیت در امر پژوهش نیز 
باالتر خواهد رفت، لیکن اگر کســی تنها، 
عالم باشد و تقوا را در خود پرورش ندهد، 
ممکن اســت در آینده دچار مشکل شود، 
زیرا تمامی وســایل ارتباط جمعی فاسد، 
سالح های کشتار جمعی و. .. حاصل دست 

عالمان بی تقواست.

ارتقای پژوهش های علمی در حوزه و 
دانشگاه در گرو کار گروهی 

مــی دانیم اســاس زندگی انســان را کار 
گروهی و دسته جمعی تشکیل می دهد و 
بدون آن هیچ کار مهمی پیش نمی رود.به 
ویژه آنکه در شرایط کنونی، کارهای فردی 
به نتیجه مناســب نمی رسد، بلکه فعالیت 
های دینی در عرصه های مختلف، به ویژه 
طرح های پژوهشــی باید گروهی باشد و 
در این راســتا از برنامه ای منسجم پیروی 

شود.

نباید فراموش نمود که پژوهش در گذشته 
چنیــن نبود کــه به روش جمعــی انجام 
گیرد و تنها به صورت فردی کار پژوهشی 
صورت می گرفت کتاب  هایی مانند الغدیر، 
المراجعات و بســیاری از کتاب هایی دیگر 
در حوزه های تفسیری، کالمی، اصولی و ... 
به صورت فردی در گذشته صورت گرفته 
است که البته از جامعیت علمی برخوردار 

هستند.

البته جای بسی تأمل است که  کار دسته 
جمعی در حوزه بسیار کم دیده می شود و 
هم اینک افرادی همچون عالمه مجلسی را 
در حوزه شاهد نیستیم، لذا باید برای انجام 
فعالیــت های  پژوهــش در قالب کارهای 
گروهــی، در حوزه و دیگــر مراکز علمی، 
فرهنگ ســازی شــود تا تمامی طالب و 
دانشجویان به این مهم گرایش پیدا کنند.

از مــوازی کاری در عرصه  پرهیــز 
پژوهش

بدیهی اســت ضرورت هماهنگی و تعامل 
میان  مراکز پژوهشی غیر قابل انکار است، 
لیکن متاســفانه این روزها کار تکراری در 
زمینه پژوهش و نشــر کتاب بسیار صورت 
می گیرد و کتبی چاپ و منتشــر می شود 
که قبال مشابه آن انتشار یافته و در اختیار 

عموم قرار گرفته است.

لذا تکراری بودن کارهای پژوهشــی ، ولو 
اینکه در آنها تولید علم رخ داده باشــد، از 
جمله آســیب های مهم در عرصۀ پژوهش 
به شــمار می آید، بدین ترتیب باید حلقه 
اتصالی میان نویسندگان برقرار شود تا در 
عرصه پژوهش  از نوشــتن مطالب تکراری 
جلوگیری شود و عرصه های بر زمین مانده 
مورد نظر قــرار گیرد. و نیز هیأتی را برای 
انتخاب موضوعات مشخص کنند تا دست 
نویســندگان از نوشــتن موضوعات روز و 

جدید خالی نباشد.

به عنوان نمونه برای  الزم اســت نشــریه 
ای برای معرفی آثار تولید شده راه اندازی 
شود تا کارهای انجام شده در معرض دید 
محققان قرار گیرد و فعالیت های تکراری 

انجام نشود.

لزوم مقابله با کمیت گرایی در عرصه 
پژوهش؛ گردآوری تولید علم نیست

بدون شک باید میان پژوهش و گردآوری 
تفاوت گذاشــت ؛ برخی کارهــا با عنوان 
پژوهش در جامعه رایج شــده اســت که 
پژوهش نیســت بلکــه گردآوری اســت 
و نظــری از مولّــف در آن وجــود ندارد، 
متاسفانه بیشتر کســانی که کار پژوهشی 
انجــام می دهند غالباً یک رایانه در اختیار 
دارند و کتاب هــای متعدد را جمع و نقل 
قول ها را می نویسند و یا ترجمه ای انجام 
می دهند؛ اما پژوهش دقیقی صورت نمی 
گیــرد که این کار را می توان کپی برداری 
مطلب یا نقل قول سخنان دیگران دانست 

نه فعالیت پژوهشی.

تأمل برانگیز اســت که امــروزه برخی با 
اســتفاده از آثار دیگــران و یا گرد آوری از 
منابع دیگر بدون تولید علم ســرمایه ای  را 
هدر می دهند و دســت به تألیف می زنند 
که این امر پسندیده نیست، بلکه گردآوری 

تولید علم نیست.

با کمال تأســف باید گفــت تولید علم در 
کشور کم شده است و در  تألیف گاهی به 
کمیت بیشــتر از کیفیت توجه می شود و 
کتاب بیشتر در حد گردآوری باقی مانده و 
شاید بیش از 70 درصد، تولید کتاب و آثار 
نیست، بلکه گردآوری آثار است، اما این که 
عدد کتاب را باال ببریم افتخار نیست و باید 

به کیفیت توجه کرد.

در این میان باید به روش های پژوهشــی 
در حوزه اشــاره کرد، که در فعالیت های 
پژوهشی خود تحت تاثیر فضای دانشگاهی 
واقع می شــود؛ و غالــب کتابها به صورت 
جمــع آوری و تألیف اســت و تولید علم 
در تحقیقات صورت نمــی گیرد. در واقع 
تصنیف در حاشیه می رود و تألیف در متن 

می آید.

در حالــی که ما روش مســتقل ســنتی 
خوبی داشتیم و باید آن ها را کامل کنیم، 
امروز کتاب هایی که نوشــته می شود به 
روش دانشگاهی است، این کار بیشتر کار 
گردآوری مطالب اســت نه ایجاد فکر، لذا 

حوزه نباید مانند دانشگاه به دام گردآوری 
و نقل گویی از دیگران بیفتد.

البته باید در نظر داشــت که گردآوری در 
مرحله  ای که شــخص نمی  تواند خالقیت 
فکری داشته باشــد خوب است ولی باید 
پژوهش های حوزه توام با نوآوری باشــد تا 

بتوان تولید علم کرد.

نیاز سنجی؛ روان نویسی؛ رفع نیازهای 
فکری

الزم به ذکر اســت  مراکز پژوهشــی باید 
کارها را در بخش های گوناگون، همچون 
عقاید، شبهات، مسائل اخالقی و فرهنگی 
و پاســخگویی به ســؤاالت تقسیم کرده و 
کمبودهای جامعه را برطــرف کنند. زیرا 
معارف اسالمی و حقانیت نظام ما به گونه 
ای اســت که می تواند بــه مقابله با حرف 

های بی پایه و اساس دشمنان بپردازد.

اینچنین است که موسسات پژوهشی نباید 
منتظر طرح مشــکالت از ســوی دیگران 
باشــند؛ بلکه باید در تمــام زوایای جامعه 
گردش کرده؛ اطالع داشته و بیماری های 
جامعه را شناســایی و به موقع وارد میدان 
شــوند. مســیر پژوهش ها نیز باید در این 
راستا باشــد تا خوراک فرهنگی مورد نیاز 

جامعه فراهم شود.

از این جهت ، پژوهشــگران و  نویسندگان 
باید چندین موضوع را در نوشــتن کتاب 
لحــاظ کنند کــه یکی از آن ها نوشــتن 
کتــاب با ادبیات مخاطب اســت؛ بنابراین 
نویســندگان متناســب با نیازهای روز و 
ادبیات مخاطــب قلم بزنند و از نوشــتن 

کلمات دشوار دوری کنند.

در تبیین این مســأله بایــد گفت یکی از 
مشــکالت پژوهش های حــوزوی انتقال 
ادبیات نوشــتاری دانشــگاه به حوزه های 
علمیه اســت کــه نتیجه آن اســتفاده از 
جمالت نامأنوس و پیچیده،  اختراع لغات 
تازه و غیره اســت که این مــورد هم باید 
مدنظر محققان قرار گیرد، و پژوهشــگران 
روان نویســی در تحقیقات را ســرلوحه و 

معیار کار خود قرار دهند.

از سوی دیگر تأسف آور است که در تألیف 
کتاب گاهی موضوعاتی انتخاب می شود که 
مورد نیاز نیست،  این نقیصه ناشی از این 
مسأله است که برخی در اولویت ها اشتباه 
می کنند، راه حل نیز اینگونه اســت که از 
سوی محققان ســرفصل هایی ارائه شود.به 
عنوان نمونه، نیاز به پژوهش در حوزه فقه 
و اصول و تفســیر و علوم قرآن به شــدت 
احساس می شــود، لیکن حصول این امر 
در گرو وجود استاد  راهنما برای چگونگی 
پژوهش در این حوزه های اســالمی است، 
حال اگــر طالب راهنمایی شــوند به این 

مسیر حرکت خواهند کرد

هم چنین ضعف هــا و نقاط قوت اثر برای 
مؤلفان باید بیان شود، لذا  سزاوار است در 
بخــش داوری، کتاب ها بدون نام مؤلف در 
اختیار آنها قرار گیرد چون ممکن اســت 
خدای ناکرده روابط در آن دخیل شــود و 

حق به حق دار نرسد.

در انجام کار پژوهشــی برای شبهه زدایی 
نیز شــبهه را باید به نحوی پاســخ داد که 
خودش منجر به طرح شــبهه و نشــر آن 
نباشــد، بلکه  باید به حداقل شبهه اکتفا 
شود و یا اینکه بدون طرح شبهه به جواب 

آن بپردازیم.

به بیان عالمه طباطبائی )ره( شــبهه نباید 
مفصل باشــد و باید آن را کوتاه و فشرده 
نوشت ، لیکن جواب باید مفصل باشد زیرا 
شــبهه زود در ذهن شــکل می گیرد ولی 

جواب آن دیرتر به ذهن سپرده می شود.

لذا  نشر شــبهه یکی از مشکالت است  و 
اگــر بتوانیم بدون طرح آن، به آن پاســخ 
بدهیم؛ یعنی بــدون اینکه خیلی به اصل 

شبهه پر و بال بدهیم، قطعاً بهتر است.

لزوم بهره گیری مراکز پژوهشــی از 
ظرفیت ها ی حوزه

پژوهش از جمله کارهای کلیدی در حوزه 
به شــمار می آید. لذا حوزه باید با استفاده 
از نقشــه راهی برای پیشــبرد برنامه های 
پژوهشی به راه خود ادامه دهد و در تعیین 
این نقشــه باید از رهنمود مراجع تقلید و 

بزرگان استفاده کند.

3یادداشت
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متاســفانه هم اینک پژوهش های جامعی 
را در حوزه شــاهد نیســتیم؛ در حالی که 
بیشترین کار و فعالیت پژوهشی در حوزه 
انجام می گرفت و بسیاری از بزرگان به این 

مساله اهتمام جدی داشتند.

حوزه مانند اســتخری بزرگ اســت که به 
شــکل رایگان در اختیار نهادهای مسئول 
قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به 400 
مرکز پژوهشــی حوزوی در قم وجود دارد 
که باید از ظرفیت این مراکز استفاده شود. 
کتاب های جامعی که سال ها مورد استفاده 
مجامــع علمی بــوده و هســت محصول 

پژوهش در حوزه است.

نوآوری؛ زمینه ساز تحقق تولید فکر 

بی تردید ما باید در پژوهش ها به ســوی 
نوآوری و ایجاد فکر برویم باید این نوآوری 
و ایجاد تفکر را به طلبه ها و دانشــجویان 
آموزش داد. البته این کار در عین حالی که 
خوب اســت ولی خطرناک هم هست ، اما 
خطری که وجود دارد این است که برخی 
به جای نوآوری، ضروریات را زیر ســئوال 
می برند لذا نباید به نام نوآوری ضروریات 
دین را زیر ســؤال برد بلکه باید مراقب بود 

این گونه مسائل هم رخ ندهد.

مقابله با سرقت علمی

سرقت مطالب علمی و استفاده از تحقیقات 
دیگران بدون ذکر نام صاحب اثر  از جمله 
چالش هــای موجود در مقولــۀ پژوهش 
محسوب می شود، در حالی که سرقت های 
ادبــی و کتابی نــه تنها از نظــر اخالقی 
خوشــایند نیست بلکه این افراد بدانند که 

باالخره رسوا می شوند.

نفی مادی گرایی در پژوهش

نکته دیگر آن اســت که متاسفانه فرهنگ 
دانشــگاهی به فرهنگ حوزوی منتقل می 
شود؛ فرهنگ دانشــگاهی بعضاً از فرهنگ 
غرب گرفته شــده و این فرهنگ به مسائل 
مادی متکی شــده اســت، لذا نباید اجازه 
دهیم که مســائل علمی و پژوهشــی در 
حوزه و دیگر نهادهای علمی ، در ســیطرۀ 
محوریت مســائل مادی قرار گیرد. اولویت 

مســائل مادی نــزد برخی پژوهشــگران، 
مشکالت بســیاری برای فعاالن این عرصه 

ایجاد خواهد کرد.

لذا باید کاری کنیم که اســتقالل معنوی 
نهادهای پژوهشــی حفظ شود؛ و در عین 
تامین زندگی نویسندگان و محققان، باید 
مسائلی چون قصد قربت را به عنوان اصل 
در جامعــه نهادینه کنیــم؛ کارهایی که با 
قصد قربت انجام می شود سرعت و برکت 

گسترده ای دارد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت دنیــای امروز دنیای 
پژوهش هــا اســت و امروزه حتــی مراکز 
صنعتی نیز به پژوهش و تحقیق توجه فوق 
العــاده دارند،حال  اگر نهاد و تشــکیالتی 
بدون پژوهش باشــد گرفتار خطا شــده و 
بالندگی و پیشرفت خود را از دست داده و 

متوقف می شود.

بنده 70 سال است که دست به قلم هستم 
و قلم از دستم نیفتاده از این رو آسیب های 
قلم را خوب می شناســم، لــذا راه باید باز 
باشد و همه باید برای پیشبرد و تولید علم 
تالش کنند،تولید علم، کار بر زمین مانده و 
خألی است که همگان باید سراغ آن بروند 
زیرا هم وظیفه اســت و هم مورد استقبال 

قرار خواهد گرفت.

هم چنیــن تعریف پژوهش ، آموزش نحوه 
فعالیت های پژوهشــی و برگزاری کارگاه 
ها و دوره های کاربردی پژوهشــی ســه 
اصل مهم در پژوهش اســت که در صورت 
تحقق این مســائل،مراکز علمی پژوهشی ، 
به مجهزترین قطب علمی کشــور تبدیل 

خواهند شد.
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پرونده ویژه
راهکارها و راهبردهای تحقق 

وحدت اسالمی از منظر معظم له 

بــی تردید امروزه بیش از هــر زمانی امت 
اســالمی به وحدت و همدلی نیــاز دارد، 
اگــر نگاهــی به کشــورهای اســالمی از 
جمله ســوریه، عراق، یمن، بحرین و دیگر 
کشورهای اسالمی بیندازیم به عمق توطئه 
دشمن پی می بریم که در چنین شرایطی 
وحدت میان مسلمانان با هر مذهب و آیینی 

ضروری است.

زیرا از یک ســو شیعه، ســنی، مسیحی و 
زرتشــتی برای تکفیری هــا تفاوتی ندارد 
و از ســوی دیگر نیز با نهایت تأسف غربی 
هــا نیز به این تکفیری ها کمک می کنند؛ 
برخــی همانند اســرائیل صریحا می گوید 
دلیلی نداریم تا داعش را از بین ببریم چون 
مسلمانان را به عنوان دشمنان ما از بین می 

برد چرا ما مانع شویم.

لــذا آمریــکا و متحدانش، به ویــژه دولت 
جنایتکار ســعودی، قطر و ترکیه در عمل 
از تکفیری ها حمایت می کنند؛ بنابراین با 
وجود چنین دشــمنی و با چنین پشتیبان 
های خطرناکی ایجاب می کند که مسلمانان 
از همیشه متحدتر و متفق تر باشند و بدانند 
که این دشــمنان به هیچ کسی رحم نمی 

کنند.

قرآن و سنت؛ حلقه اتصال امت اسالمی

قرآن ، جامع همه نیازهای انســان هاست و 
پیامبر صلی اهلل علیه وآله وســلم کمترین 
کوتاهی در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند 
اختالف را برای امت  اسالمی نپذیرفته و همه 
جا آنها را دعوت به اتحــاد و وحدت  کرده 
است، حقیقت این اســت که قرآن مجید، 
جهان انسانیت را به صورت یک کشور می 
بیند و همه را به عنوان شــهروندان آن می 
دانــد: »یا ایها الناس«، »یــا بنی آدم«، »یا 
عبادی« و تعبیر »و ما أرســلناک إالّ رحم ۀ 
للعالمین« و نیز تعبیر»به النذرکم به و من 
بلغ «همه گواه بر این معناســت، بنابراین، 

دیدگاه نهایی قرآن، گرد آمدن همه انسان 
ها در یک کشور بزرگ به پهنای تمام روی 
زمین اســت، لذا باید روح وحدت در میان 
تمام کشــورهای جهان حکم فرما باشد و 
بهترین روابط مبنی بــر صلح و عدالت در 

میان آن ها برقرار گردد.

تأسف آور است ما قرآن را می خوانیم ولی در 
آیات آن تأمل نمی کنیم، قرآن می فرماید: 
ُقوا  »َو ال تَُکونُوا ِمَن الُْمْشِرکیَن ِمَن الَّذیَن َفَرّ
دیَنُهــْم َو کانُوا ِشــَیعاً« تفرقه و اختالف به 
منزله شــرک است؛ اگر امت اسالمی با هم 
اختــالف کنند با پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

وسلم پیوندی ندارند.

بدین ترتیب مســئله مهم امــروز برای ما 
مسلمانان، مســئله اتحاد است، البته جای 
بســی خرسندی اســت که گوش شنوا در 
دنیا برای پیام اسالم فراوان وجود دارد؛ زیرا 
فرهنگ قرآن و اسالم آن قدر غنی است که 
می تواند انسان های سرگردان دنیای امروز 
را از درد و رنــج های تمدن مادی بی رحم 

جهان کنونی نجات بخشد.

حال با این اوصاف و در شرایطی که مسلمین 
در برابر هجوم بی رحمانه دشمنان احتیاج 
به اتحاد و همبستگی دارند بهترین راه این 
است که همگی گرد قرآن جمع شوند، این 
همان حبل اهلل و رشته محکم الهی است که 

تمام دل ها را به هم مرتبط می سازد.

آری تکیــه بر قرآن مجید و ســنت نبوی 
و معصومیــن علیهم الســالم حلقه اتصال 
میان صفوف مسلمانان است و توطئه های 

دشمنان را نابود می کند. 

عامل  مهمترین  توطئــۀ دشــمنان؛ 
اختالف افکنی

عامل اصلی اختــالف و جنگ و جدایی دو 
چیز اســت: نخســت، جریان های تکفیری 
است. یعنی همان اقلیتی که همه مسلمین 
جهــان را جز خــود، کافــر و مهدورالدم 
می داننــد و جان و مــال و ناموس آن ها را 
مباح می شــمرند! و دوم؛ توطئه دشــمنان 
قســم خورده اســالم اســت که آن گروه 
سبک مغز و بی رحم را آلت دست خود قرار 
داده و آتش جنگ را برافروخته اند و مرتباً به 

آن ها کمک می کنند و پول و سالح می دهند 
که برادران مسلمان خود را قتل عام کنند و 
شهر های آن ها را ویران نمایند و تخم نفاق 
و بذر عداوت و دشــمنی بپاشند. بدبختانه 
بعضی از سران کشور های عربی نیز در این 
دام افتاده اند و از عوامل اصلی این اختالف 

شده اند.

آری دشــمنان دنبال فرقــه گرایی و ایجاد 
اختالف در جامعه هستند یک روز در سوریه 
بلوا و آشوب به پا می کنند روز بعد در عراق، 
یمن، لبنان و پاکستان و حتی کشور ما نیز 
نقشــه کشیده اند و باید در چنین شرایطی 
هوشیار باشیم، لذا از طریق تفرقه وارد شده 
اند و این یک برنامه قدیمی ســه هزار ساله 
اســت، به تازگی نومحافظه کاران آمریکا به 
صراحــت اعالم کرده اند، باید اهل تســنن 
مصر، اردن و عربستان را علیه شیعیان ایران 
تحریک کرد،آنها می خواهند با ایجاد چنین 
درگیری هایی به این ممالک و ایران ضربه 
بزنند و فایــده اش را آمریکا ببرد که البته 
شــیعیان و اهل تســنن مراقب این تفرقه 

افکنی ها هستند.

هم چنین دشــمنان نقــاط اختالف امت 
اسالمی را برجســته می کنند و با تحریک 
هر دو طرف به دنبال ایجاد دشمنی هستند، 
دشمنان امروز مســلمانان را در کشورهای 
اســالمی به جان هم انداخته اند و خود در 

کناری ایستاده و به آنها می خندند.

در این شرایط مهم ترین ابزاری که دشمن 
به آن متوسل شده است و برای ما مسلمانان 
بسیار خطرناک و برای دشمن بسیار کار آمد 
اســت، ایجاد جنگ فرقه ای بین مسلمانان 
است.  دشمنان با برنامه ریزی همه ما را به 
جان هم انداخته اند به نحوی که هیچ زمانی 
مثل امروز رژیم صهیونیستی در حاشیه امن 

و ساحل آرامش قرار نداشته است.

هــم چنیــن ایجاد جنــگ داخلــی بین 
مسلمانان، ســالح دشمنان است که نمونه 
بارز آن را در سوریه می بینیم. آمریکایی ها با 
همکاری برخی دیگر، پول و سالح می دهند 
تا مســلمانان همدیگر را بــه خاک و خون 
بکشند! دشــمنانی که تحمل دیدن حتی 

مناره های مساجد مسلمانان را ندارند، چه 
جای اختالف میان مسلمانان است.

در حالی که درگیری های ســوریه در واقع 
درگیری مذهبی بین شیعه و سنی نیست؛ 
بلکه درگیری است که هدف از آن سیاسی 
بوده و بین فرقه ای گمراه و تأیید شده توسط 
غرب و اسرائیل از یک سو و مسلمانان اعم از 

سنی و شیعه از سوی دیگر است.

دوری از اختالفات؛ مولّفه ای راهبردی 
در تحقق وحدت امت اسالمی

با این تفاســیر، از هرگونه حرکت اختالف 
افکــن میان مســلمانان بایــد پرهیز کرد، 
بلکه به مقدسات یکدیگر احترام گذاشته و 
برنامه ها در جهت وحدت تنظیم شود. هرگز 
نباید به افراطی ها اجازه دهیم حلقه وحدت 
را بشکنند، اگر چه دشمنان برای شکستن 
وحدت تالش می کنند،. لذا از کارهایی که 
ســبب اختالف، بدبینی، دشمنی و عداوت 
می شود باید پرهیز شود و همه باید سعی 
کنند به ســوی وحــدت گام بردارند تا ان 
شــاءاهلل بتوانند در برابر دشــمنان اسالم 

بایستند.

به راســتی با وجود نقطه وحدتی همچون 
قرآن چرا باید جامعه اسالمی دچار تشتت 
و اختالف باشــد؟ االن متاسفانه بر ضد این 
رفتار می کنیــم. حال آنکه اختالف جوامع 
اسالمی به بیان قرآن کریم، همچون زلزله 
و صاعقه ویرانگر است و ما تعجب می کنیم 
برخی چگونه این آیات را مطالعه و بر خالف 
آن عمل می کنند و به اختالفات دامن می 

زنند.

بر مشترکات، مهمترین راهکار  تمرکز 
تحقق وحدت اسالمی

بدیهی اســت شــیعیان و اهل تســنن در 
بسیاری از مســائل عقیدتی و دینی با هم 
مشــترک هســتند،لذا وحدت بــه معنای 
تأکید بر مشــترکات و دفاع از آنها در برابر 
دشمنان است. بلکه وحدت به معنای تسلیم 
دو طرف در برابر درخواســت های یکدیگر 
است و مشترکاتی مثل قرآن، عبادات، قبله 
و مناسک حج بین مسلمین زیاد است و اگر 

به آنها اهانت شود همگی باید دفاع کنیم.

مشترکات مذهبی به قدری فراوان است که 
در ســایه آنها و رعایت اعتدال می توان به 
اتحاد رسید ، به عنوان نمونه هرگاه به سراغ 
فقه مقارن برویم و مسایل مذاهب مختلف 
را در کنار هم قرار دهیم، به مشترکات زیاد 
پی می بریم و مطالعه ادله یکدیگر، منجر به 

تقریب مذاهب اسالمی می شود.

اهتمــام به فقه مقارن بــه وحدت مذاهب 
اسالمی کمک می کند زیرا مشترکات بین 
مســلمین فراوان است و اختالف اندک؛ لذا 
باید به دیدار هــم برویم و نظرات مان را از 
زبان همدیگر بشــنویم نه از زبان دشمنان، 
اگر به دیــدار هم برویم و بــه حرف های 
همدیگر گوش بدهیم توافق و اتحاد حاصل 

خواهد شد.

علمای اســالم نیز باید بر مشترکات تاکید 
کنندهمانگونــه کــه مســلمانان جهــان 
اسالم شــیعه و ســنی باید با تاکید برقدر 
مشترکاتشــان در برابر دشمنان ایستادگی 
کرده و نگذارند ذره ای از این مشــترکات 

زیر سؤال برود.

به  انگاری  و حرمت توهین  لزوم جرم 
مذاهب اسالمی

بی تردید توهین به مذاهب اســالمی حرام 
اســت،زیرا وحدت امت اسالمی در صورت 
رعایت اعتدال پــا می گیرد، این که برخی 
تنها بر روی افکار خود بایستند و به دیگران 

اهانت کنند خالف دین و اسالم است.

اینجانــب به کّرات در پاســخ کســانی که 
در  مورد توهین به مذاهب اسالمی استفتاء 
کرده انــد گفتم: توهین بــه دیگر مذاهب 
اســالمی گناه و حرام است، حال طرف هر 
کس می خواهد باشــد ما در نظام اسالمی 
زندگی می کنیــم، برادرها و خواهر ها باید 

خیلی مراقب زبانشان باشند.

بنابراین نشانه ایمان انســان این است که 
زبان و قلم او چاک و بند داشته باشد، بلکه 
افراد بایــد زبان خود را حفظ کنند تا مبادا 
چیزی بر زبانشــان جاری شوند که مخالف 

اسالم و آموزه های دین باشد.

لذا هیچ کس حق ندارد به مقدســات اهل 

سنت و دیگر مذاهب اسالمی توهین کند و 
همین طور هیچ کس حق ندارد به مقدسات 

شیعیان جسارت کند. 

البته اگــر افراد نادان معــدود و محدودی 
در بین شیعه و ســنی تندروی کردند و به 
مقدسات یکدیگر توهین کردند، اینها معیار 
و دلیل نیســت و ربطی به علمای طرفین 
نــدارد، اگرچه باید جلوی آنهــا نیز گرفته 
شود؛ لیکن معیار و مالک مراجع و علماست، 
اینجانب کتاب های زیادی نوشته ام که در 
هیچ کــدام از آنها توهین به مقدســات یا 

علمای اهل سنت نیست.

هم چنین باید دانست اگر برخی سخنان از 
افراد تندرو به اســم شیعه طرح می شود به 
این سخنان اکتفا نکرده و اصل عقاید و افکار 

شیعی را از خودشان بشنوند .

نباید فراموش نمود که اگر دشمن فحاشی 
می کند ما نباید در برابر او فحاشــی کنیم؛ 
نباید غضبناک شــویم؛ مردم افراد مؤدب و 

عالم را می پذیرند نه افراد فحاش را.

ابهام زدایی و پاسخگویی به تهمت های 
ناروا؛ اصل کلیــدی در تحقق وحدت 

اسالمی

ما امروز در زمانی هســتیم که بیش از هر 
زمان دیگری نیاز به وحدت و آرامش داریم، 
دشمن دائماً در حال فتنه انگیزی و توطئه 
چینی برای مذاهب اسالمی است، در چنین 
شــرایطی باید وحدت خود و وحدت امت 
اسالم را حفظ کنیم، لذا باید اصول اخالقی 
در بیان و قلم ابراز شود، بلکه قلم و زبان ها 

باید روی حساب و کتاب باشد.

یکی از مشــکالت و موانــع وحدت ،تهمت 
های ناروا به مذاهب اسالمی است؛ متأسفانه 
در این میان وهابیت این گونه نشــان می 
دهد که شیعه اعتقادی به خانه خدا ندارد و 
تنها به زیارت امام حسین علیه السالم می 
روند، حال آنکه ما بیشترین زائران خانه خدا 

را در میان مسلمانان داریم.

هم چنین  رییــس علمای یکی از جمعیت 
های اســالمی به بنده گفت: شنیده ام شما 
قرآنی غیــر از قرآن ما داریــد که بنده در 
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جواب وی گفتم خود شما یا نمایندگانتان 
را بــه ایران بفرســتید و در هر مســجد یا 
خانه ای که خواســتید بروید و قرآن های 
ما را مشــاهده کنید،احدی از علما قائل به 
تحریف قرآن نیســت، بلکه این قرآن هیچ 
تفاوتی با قرآنی که بر پیامبر اسالم حضرت 
محمد صلی اهلل علیه وآله وسلم نازل شده 
است، ندارد و نباید حرف هایی زده شود که 

موجب اختالف شود.

حال با این تفاســیر می توان گفت، اگر چه 
مهم ترین ســرمایه جریــان های تکفیری 
دروغ و تهمت اســت، و همین مساله نشان 
می دهد که آنها منطقــی ندارند اما به هر 
حال ما بایــد در مقابل ابهام زدایی کنیم و 

پاسخ شبهات و تهمت های آنها را بدهیم.

از سوی دیگر باید به این حقیقت اذعان کرد 
که مفسران شیعه در تفاسیر خود هیچ گاه 
به توهین و تهمت دست نزده اند،   بنده در 
تفســیر خود در کنار تفسیر آیات والیت به 
هیچ فردی توهین نکرده ام که این ادبیات 
محترمانه و منطقی سبب شده، افراد فراوانی 
در خارج از کشور خواستار این تفسیر شوند.

اینجانــب بارهــا تأکید کــرده ام اختالف 
بین مذاهب اســالمی زیاد نیســت، البته 
اگر بنشــینیم و با هم صحبــت کنیم، دور 
ننشینیم و به تهمت و دروغ های دشمنان 
گوش ندهیم. زیرا تهمت ها ما را از هم جدا 
می کنــد لیکن با برگــزاری همایش های 
تقریبــی پرده های تیره و تار و تهمت های 

ناروا کنار می رود.

اگر چه تأســف آور این است که به شیعیان 
در بقیع توهین می کنند و ضیوف الرحمان 
)میهمانان خدا( را در مسجد پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله وسلم مورد اهانت قرار می دهند، 
کتاب هــای مملو از دروغ و تهمت و اهانت 
به مقدسات ما را، به اصرار به دست زوار ما 
می دهند، همه روز برادران و خواهران ما را 
با فتوای علمای سعودی و غالباً به وسیله ی 
نفرات آن ها در ســوریه و عراق می کشند، 
بارگاه قدسی امامان ما را تخریب می کنند. 

حال آیا باید همه این ها را تحمل کنیم؟!.

تا کی سکوت؟ باز هم سکوت! باز هم اظهار 

محبت و دوســتی، پیمانه صبر مردم لبریز 
شــده و در انتظار اقدام مؤثری هستند، ما 
خواهان امنیت در تمام جهان هســتیم نه 
تنها در ســوریه و عراق، ولی بــا ادامه این 
وضــع امنیت در هیچ جــای جهان ممکن 
نیست، دوستی و برادری با چنین حکومتی 
هم حدی دارد، خداوند همه را به راه راست 

هدایت فرماید.

الزم به ذکر است اگر گروهی از کاخ نشینان 
آمریکا و صهیونیســت هــا تصور می کنند 
به وســیله گروه های تکفیری می توانند به 
اهداف خود برسند ســخت در اشتباهند و 
این کار همان پرورش مار در آستین است، 

ضربه های آن را خورده و خواهند خورد.

سخن آخر

در خاتمه بایــد گفت مســئوالن امر باید 
مسئله تقریب مذاهب اسالمی را با جدیت 
پیگیری کرده و برای بزرگداشت مقام پیامبر 
اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم در چنین ایامی، 
موجی عمیق در جهان اسالم و کشورهای 
اسالمی و حتی غربی ایجاد کنند تا همگان 
با نور پیامبر رحمت صلی اهلل علیه و آله و سلم 

بیشتر آشنا شوند.

بی تردید امروز فرصت برای جوامع اسالمی 
فراهم است و اگر متحد باشند آینده از آن 
مســلمانان خواهد بود و در سایه آن عزت، 
سربلندی و فخر آنان نیز فراهم خواهد شد.

امروز در جهان گوش برای شــنیدن ندای 
اسالم و معارف اهل بیت علیهم السالم زیاد 
است، ما باید این فرصت را غنیمت شمرده و 
مراقب شیطنت دشمنان که می خواهند ما 
را به خود و اختالفات داخلی مشغول کنند 
تا صدای ما به جهانیان نرســد، باشیم، لذا 
نباید اجازه دهیم جبهه اسالم و مسلمانان بر 
اثر اختالفات تضعیف شود و از خداوند می 
خواهم کسانی را که در مسیر وحدت گام بر 

می دارند یاری کند و موفق دارد.

امیدوارم همه مســلمین جهان در ســایه 
الطــاف خدای بــزرگ، گــرد پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله و ســلم این مشعل وحدت، 
جمع شوند و بر دشمنان لجوج و عنود خود 

پیروز گردند.
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ظرفیت ها و توانمندی های 
بسیج از منظر معظم له

بســیج هدیه ای الهی است که توسط 
امــام خمینی رحمــت اهلل علیه و به 
اقتباس از ســیره پیامبر گرامی اسالم 
صلــی اهلل علیه و آلــه به وجود آمد و 
مــردم ایران هم از این هدیه به خوبی 

استقبال و بهره برداری کردند.
بدیهی اســت ایــن ابتــکار مهم امام 
تنهــا  علیــه  اهلل  رحمــت  خمینــی 
نظامی نبــوده و عرصه های فرهنگی، 
... را شامل می  اقتصادی، بهداشتی و 
شود که همین امر باعث افتخار بسیج 

گردیده است.
بی  ظرفیتی  و  اســالمی  حکومت 

بدیل به نام بسیج
بی تردید اگر ســم پاشی و توطئه از 
حد بگذرد و به صورت یک جریان در 
آیــد، و جامعه اســالمی را با خطرات 
جدی رو برو ســازد حکومت  اسالمی 
می  تواند مردم را برای در هم کوبیدن 

ریشه  های فساد بسیج  کند.
لذا رســول خدا صلــی اهلل علیه و آله 
علیه  علی  امیرمؤمنــان  همچنیــن  و 
الســالم که دقیقا در خط او گام برمی  
داشت از طریق تشــویق مردم، و گاه 
تهدید بــه عذاب الهــی، آنها را برای 

میدان جنگ بسیج  می  کردند.
به  زیرا در صــورت هجوم دشــمنان 
کشور اســالم، بدون بسیج  لشگرهای 
کار آزمــوده و تهیــه ســالح هــای 
مختلف، دفاع از حوزه اســالم و دفع 

امکان  پذیر نیست. هجوم خارجی 
جهان  و  فراگیر  مکتبی  بســیج؛ 

شمول
بایــد تأکید نمود »بســیج محدود به 
بسیج همه  بلکه  نیست«،  قشر خاصی 

را در بر می گیرد، لــذا می بینیم این 
شــجرۀ طیبه در تمام اقشــار حضور 
پیدا کرده است، اگر چه نیروی اصلی 
بســیج را جوانان تشــکیل می دهند. 
این انگیــزه و نیــروی جوانی و عدم 
کارها  در  پیشــرفت  محدودیت سبب 

می شود.
هــم چنیــن در بعد جهان شــمولی 
شجرۀ طیبه بســیج باید گفت؛ بسیج 
در جای دیگــر دنیا کمتر وجود دارد، 
و دولت های پیشــرفته صنعتی هرگز 
نمــی  توانند از آن اســتفاده کنند؛ به 
خاطر آن اســت که اعتقاد به وجوب 
بزرگ  فریضه  یــک  عنــوان  به  جهاد 
الهی در میان آنها نیســت، و آنها نبرد 
را تنها وظیفه دولت می  دانند ولی در 
اسالم جهاد وظیفه فرد فرد مسلمانان 

است.
البته در کشــورهایی کــه این اعتقاد 
و فرهنــگ حاکم نیســت وقتی کارد 
به استخوانشــان برســد، و کشورشان 
در معرض نابــودی قرار گیرد، نیروی 
بسیج مردمی تشــکیل می شود، ولی 
در اســالم همیشــه و در همــه حال 
این نیرو وجــود دارد.لذا امروزه حتی 
کشورهای اســالمی و غیراسالمی هم 

نیاز به بسیج را احساس می کنند.
لــذا می تــوان دریافت بســیج واقعاً 
نباید  و  است،  پرارزش شده  مسئله ای 
متوقف شــد بلکه بایــد پیش رفت و 
فضاهای جدید را در جامعه تســخیر 

کرد.
در تبیین این مســأله باید گفت؛ این 
توانمنــدی های بســیج بــود که در 
را  اســالم  جنگ تحمیلی، دشــمنان 
ناکام گذاشت؛ شــاهد دیگر برای این 
موضوع، رزمندگان فلســطین هستند، 
در فلسطین اشغالی ارتش منظمی در 
برابر اسرائیل وجود ندارد، آنچه هست 
نوجوانان کم  اســت که  نیروی بسیج 
سن و ســال نیز در آن شرکت دارند، 

افرادی که ســالح ندارنــد، از قطعات 
سنگ اســتفاده می  کنند!، اگر نمونه  
های عینی ایــن مطلب را نمی  دیدیم 
باور کردنی نبود؛ که در عصر ســالح 
هــای پیچیده و بمب اتم و موشــک 
های پیشــرفته قاره پیما، کســانی با 
سالح سنگ به میدان آیند؛ و با همین 

بیچاره کنند!. را  وسیله دشمنی 
از ایــن رو در صحنه هــای گوناگون، 
بســیج بایــد تالش هــا و توطئه های 
دشــمن را خنثــی کنــد، البتــه اگر 
دشــمنان توانمنــدی های بســیج را 
تحریم ها  فهمیدکه  خواهنــد  دریابند 
و برنامه هایــی که انجــام می دهند و 
بســیج  با وجود  پیــش می گیرند  در 
به جایی نمی رســد، اگر چــه آنها در 
آن طــرف فشــار و اصــرار می آورند 
لیکن مــا هم با تمرکز بــر توانمندی 
های  بســیج، توطئه های دشمنان را 

کنیم. خنثی می 
بســیج، ضامن بقای نظام و حافظ 

ملی منافع 
بدیهی اســت وجود بسیج برای بقای 
نظــام ضروری اســت و  اگر بســیج 
نباشد همه دشــمنان برای سیطره بر 
امر  ایران غلبه خواهند کــرد که این 
نشــان دهنده اهمیت حضور و فعالیت 

بسیج در کشور است.
لذا باید هوشــیار بود که اگر لشــکر 
دشــمن قبــل از آمادگــی و بســیج 
لشــکر اســالم، قصد بالد اســالم  را 
کند،نتیجــه ای جز شکســت و از بین 
رفتن قوای اســالم و به هــدر دادن 
نیروها و جســور شدن دشمن نخواهد 
داشت.لذا در چنین زمانی باید شرایط 
زمان و نقشــه  های دشمن را بدانیم و 

باشیم و بسیج  شویم. مجهز 
بدین ترتیب بر همۀ ما فرض است که 
تمام نیروهای مادی و معنوی خود را 
برای تجدید و عظمت دیرین اســالم  
بســیج  کنیم و از امکانات فراوانی که 

ما  پهناور  اختیار کشــورهای  در  خدا 
قرار داده در این راه استفاده نماییم .

حلقه هاي شــجره طیبه صالحین؛ 
بسیج معرفتی  ظرفیت  مهترین 

بســیجیان هم در  نمود  اذعــان  باید 
جنبــه اعتقــادی و ارزشــی و هم در 
داشــته  اعتقاد  بایــد  نظامی  جنبــه 
باشــند، به نحــوی که  هــم قدرت 
جســمانی روحانــی و نیــز تعلیمات 
جسمانی روحانی و جنبه اخالقی باید 
در وجود یکایــک افراد موج بزند،زیرا 
تا پشــتیبان اعتقادی نباشد روحیه ی 

نیست. کارآمد  جهادنظامی 
حال با این تفاســیر یکی از برنامه ها 
و  اقدامات خوب بســیج این است که 
نیروهــای خودش را تربیــت کرده و 
برنامه های حلقه های بسیج صالحین 
را تنظیم کرده است ،که خیلی خوب 
اســت محیط بســیج، تربیت گر خود 
افراد بســیجی اســت و این طرح به 

خوبی نیز اجرا می شود. 
لــذا طرح حلقه های صالحین بســیج 
در سراسر کشــور ، بسیار مفید است، 
البته این طرح باید با قوت بیشــترو با 
حضور پر رنگ روحانیان در مساجد و 

پایگاه های بسیج ادامه یابد.
زیرا  حــوزه علمیه قم مهمترین حوزه 
علمیه دنیای اســالم اســت و همانند 
دریای بزرگی اســت و نیروهای جوان 
باانگیزه بســیاری دارد که می توان  و 
از آنها اســتفاده کرد، لذا رابطه بسیج 
با حوزه دائما باید تقویت شــود، چون 
بسیج قبل از این که نظامی و اقتصادی 
باشد تشــکلی فرهنگی دارد از این رو 

تقویت شود. باید  فرهنگی  جنبه های 
اهلل  آیت  گانه  پنــج  های  توصیه 
العظمی مکارم شیرازی به متربیان 

صالحین حلقۀ 
بدیهی اســت نهــج البالغه ســرمایه 
معرفــت دینی و والیــی نوجوانان در 

خواهد  صالحیــن  بســیج  های  حلقه 
بود لذا باید با این مجموعه ارزشــمند 
بیشتر آشنا شده و از آن بهره گرفت.

لــذا اینجانــب خطاب به بســیجیان 
نوجــوان حلقــه هــای صالحین می 
گویم؛ شما بســیجیان در مسیر جهاد 
حرکــت می کنید و افــرادی جان بر 
کــف هســتید ، بدون توقــع و بدون 
انتظــار و برای خــدا، و حفظ نظام و 
کشــور و برای دفاع از قرآن و مکتب 
آمادگــی داریــد و بدانیــد خطبه ی 
امیرالمومنیــن علیه الســالم در نهج 
البالغه و قانون جهاد شــامل شما می 
باشــد. از این رو سعی کنید؛ »نماز را 
اول وقت بخوانید بخصوص نماز صبح 
خوانــدن که عالمی دارد،از دوســتان 
نابــاب بپرهیزیــد که دوســت ناباب 
انســان را جهنمی می کند، ازمجالس 
آلوده بپرهیزید به خصوص در جشــن 
های عروســی که برخی از آنها آلوده 
به گناه اســت، به والدین خود احترام 
بگذارید، و در تحصیالت و کسب علم 
بکوشــید که باعث افتخار اســت که 
نمرات برتر را در ســطح دانشــگاه ها 
و مجامع علمی شــما بسیجیان داشته 

باشند«.
انگیزه بسیج الهی است؛ مسئوالن 
بیشتری  اســتفاده  بسیجیان  از 

ببرند
واالی  ارزش  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
شــهادت و عظمت مقام شــهیدان در 
اســالم چیزی نیســت کــه در جای 
دیگری  وجود داشــته باشد، به همین 
دلیل انگیزه بســیجی تقریباً در میان 
دیگران نیست، بلکه انگیزه بسیج یک 
انگیزه الهی اســت و یک انگیزه فوق 
العاده قوی که باید مســئوالن از این 
انگیزه معنوی استفاده بیشتری ببرند.

وجــود ایــن مولفه در میــان جوانان 
مؤمن بســیجی  و رزمنــدگان تربیت 
یافتــه در مکتب قــرآن همان چیزی 

اســت که حضرت علی علیه الســالم 
به دشمنان دنیا پرستش می گوید که 
مــرا، تهدید به جنــگ نکنید! من، از 
جنگ در راه خدا، نمی  ترســم، زیرا، 
قلب من سرشــار از نور یقین اســت 
و من، هیچ گونــه تردیدی در دین و 
آئین و مســیری که برگزیده ام، ندارم.

آری، من، در هر حال پیروزم و کسی 
که پیروز است، چرا ترس و وحشت به 

خود راه دهد.
این، همان اصلی اســت که مسلمانان، 
باید ســخت بــه آن وفادار باشــند و 
این روحیــه را در میان تمام فرزندان 
اســالم، زنده کنند که با زنده شــدن 
این روحیه، از برتری  های دشــمنان، 
از نظر ســاز و برگ جنگی و فن آوری 
پیچیده عصر، ترس و وحشتی نخواهد 
داشت. لیکن اگر این امر به فراموشی 
ســپرده شــود به یقین تأثیر فراوانی 
خواهد  بســیجی  روحیه  درتضعیــف 

داشت.
سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت امروز بســیج 
باعث شکســت دشمن گردیده و یقیناً 
دشــمنان با وجود بســیج بــه جایی 
نخواهنــد رســید چرا که بســیجیان 
را در صحنه های  کارهــای دشــمن 

گوناگون خنثی می کنند.
اینچنیــن اســت کــه فعالیت هــای 
موفقیت آمیز بســیج مایۀ خرســندی 
کردم  احســاس  لذا  اســت،  اینجانب 
پیدا  بسیج رشد جهشی چشــمگیری 
کرده و به ســوی آفــاق بلندی پرواز 
رو موفقیت های بسیج  این  می کند.از 
را به تمامی بســجیان عزیــز تبریک 
گفته و مســئوالن بســیج را به اطالع 
رســانی کافی به افکار عمومی توصیه 
می کنم تا مردم قدر بسیج را بیش از 

بدانند. پیش 
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چکیــده: بحث رابطه »اســالم« با 
»صلح و جنگ« از مباحثي اســت 
که به واسطه روابط سیاسي حاکم 
بر دنیاي امروز و بیشــتر در ســه 
دهه اخیر مورد توجه بیشــتر افکار 
عمومي، و به تبع آن مجامع علمي 
قرار گرفته اســت. به نظر مي رسد 
ریشــه توجه به این مسئله و نقطه 
آغاز آن، مباحث سیاســي و نحوه 
تعامل کشــورهاي غیر مسلمان با 
مســلمانان باشد که این تعامل در 
برهه اي از زمان حمله هاي رســانه 
اي افراطي! بر علیه اسالم با عناوین 
را  »تروریسم«  و  طلبي«  »خشونت 
کلیدی:  کلمــات  داشــت.  پي  در 
اســالم، جنگ، صلح، قیــام، ذلت، 

احترام، عهد شکستن 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بحــث رابطه »اســالم« با »صلح و 
جنــگ« از مباحثي اســت که به 
واســطه روابط سیاســي حاکم بر 
دنیاي امروز و بیشــتر در سه دهه 
اخیــر مــورد توجه بیشــتر افکار 
عمومي، و به تبع آن مجامع علمي 

قرار گرفته است.
به نظر مي رسد ریشه توجه به این 
مســئله و نقطه آغــاز آن، مباحث 
سیاســي و نحوه تعامل کشورهاي 
باشد؛  با مســلمانان  غیر مسلمان 
کــه این تعامل در برهه اي از زمان 
حملــه هاي رســانه اي افراطي! بر 
علیه اســالم با عناوین »خشــونت 

طلبــي« و »تروریســم« را در پي 
داشــت؛ همین تبلیغات رسانه اي 
گســترده جلب نظر عموم مردم را 
کــرده و همه - کــم و بیش - در 
پــي فهم صحیحــي از این ارتباط 
برآمدنــد)1( و در نهایــت افــکار 
دانشــمندان در مجامع علمي را به 
بتوانند حقیقت  تا  میدان کشیدند 
این مسئله را به نحو صحیحي حل 
و فصل کننــد و فهم صحیحي از 
اسالم داشته و رابطه آن با خشونت 

و ترور را دریابند.
ولي هنوز که هنوز است جو حاکم 
بر افکار، بواسطه سیطره ابزار رسانه 
اي غرب بر مداري غیر علمي سیر 
مي کند. و ترســیم آن مدار توسط 
سیاســتمداراني صورت مي پذیرد 
کــه منافع خود را در دامن زدن به 
این "شــایعه" مي بینند که اسالم 
قرین خشــونت است و با صلح سر 

سازش ندارد !
اولین قدم براي شــناختن حقیقت 
در ایــن مســئله بطــور منطقي 
مراجعه به متون اصیل)2( اسالمي 
اســت. چرا که در هر حال تعالیم 
اسالم جزو علوم نقلي است و علوم 
نقلــي، همانگونه که از نام آن پیدا 
اســت، نقلي و وابســته به متون و 
اســناد و مدارک موضوع خود مي 
باشد، و در نتیجه هم مقدمات، هم 
روش تحقیق، و هــم نتایج آنها با 
علوم عقلي متفاوت است؛ هر چند 
معقول باشــند! یعني معقول بودن 
مباحــث نقلي، آنهــا را از محدوده 
علوم نقلي خارج نمي کند و تخلف 
از روش شناسي )متدولوژي( تحقیق 

این علوم، کار درستي نیست.
ما از ابتدا مي گوئیم اســالم آئین 

زندگي اســت؛ نه آئین عبادت و نه 
آئین عشــرت؛ نه آئین رهبانیت و 
نــه آئین تجمل؛ نــه آئین صلح و 
نه آئین جنگ؛ اســالم آئین زندگي 
اســت و زندگــي مجموعــه اي به 
هم تنیده از تمامــي این مفاهیم 
آمیخته   ، دنیائــي  واقعیتهــاي  و 
بــا حقائقي ماورائي اســت که اگر 
به نفع یکي از دیگري چشــم فرو 
بندیم بي شــک به خطا رفته ایم 
و طبعا از مســیر صحیح شناخت 
اسالم منحرف شده ایم زیرا بررسي 
یک کل با بررسي کامل تمام اجزاء 

آن امکان پذیر است.
نســخه رفتار آرمــان گرایانه براي 
جامعه آرماني، به درد جامعه امروز 
نمي خورد؛ نســخه آرمان گرا باید 
براي جامعه امــروز طوري پیچیده 
شــود که جامعه امروز را به سمت 
جامعه آرماني ســوق دهد. جامعه 
امروز ما آرماني نیســت و مملو از 
مفاهیم جنگ و ظلم و جور و تعدي 
و تجاوز و فقر و فساد و فحشا است؛ 
نســخه اي که از این مفاهیم - به 
حجــت اینکه مفاهیمي نا پســند 
هرگز  بپوشــد،  - چشم  هســتند 
وهرگز تــوان اداره جامعه و اصالح 
آنرا نخواهد داشت. و دور انداختن، 
محکوم کردن، و متهم کردن برنامه 
اي خاص، به صرف اینکه در آن این 
مفاهیم بــکار رفته، کاري به دور از 

خرد و منطق است.)3(
با تصــور گل و بلبــل، نمي توان 
عمل کســي را که وسائل طاعون 
زده را به آتش مي ســوزاند محکوم 
کرد ! با خیال تعادل قوا و سالمت، 
نمي توان عمل کســي که به زخم 
چرکیــن داغ مي گــذارد را تقبیح 

نمود ! اگر طاعون است، باید آتش 
زدن را پذیرفت؛ و اگر بیماري است، 

باید داغ نهادن را تحمل کرد.
ســخن بسیار ســاده اســت؛ اگر 
مي خواهید تنهــا و تنها راجع به 
»صلح«، و در محیطي مجرد از سایر 
نیست؛  حرفي  بیندیشید،  مفاهیم 
ولي اوال بدانید که این محیط تنها 
مي تواند محیطي آکادمیک باشد؛ 
و نتایج تحقیقتان به درد عمل در 
محیــط اجتماع نمي خورد. و ثانیا 
اگر به ســراغ اسالم مي آئید نیز از 
این قاعده پیــروي کنید و فقط از 
همین بعــد و به همین مفهوم در 

اسالم نظر کنید !
مــا که مــي گوئیم اگر ســخن از 
اسالم است و قضاوت درباره آن، باید 
کتاب اســالم را خواند، نه فصلي از 

فصول آنرا !
تنها فصلي  اگر هم خواستید  ولي 
از آنرا بخوانید، آنرا با همان فصل از 
مقایسه  تطبیق دهید.  کتاب خود 
فصل صلح کتــاب دیگري با فصل 
جنگ کتاب اســالم، اگــر نگوئیم 
احمقانه اســت ! ال اقــل ناعادالنه 

خواهد بود .
اکنون عناوینــي از فصول جنگ و 
صلح کتاب اســالم را بررســي مي 
کنیم تا بدانیم که در چه سطحي 
از مقبولیت و معقولیت قرار دارد و 
آیا صاحب چنین اصول و احکامي 
را مي توان صلح طلب دانســت یا 

خیر ؟!
دستور عمومي اسالم به پیروان آن

قرآن می فرماید: )ای کســانی که 
ایمــان آورده ایــد! همگی در صلح 
و آشــتی در آئید(؛ »یا أَیَُّها الَّذیَن 

لِْم َکافًَّۀ« )4(. آَمُنوا اْدُخُلوا فِي السِّ
»ِســلْم« و »ســالم«، در لغــت به 
معنی صلح و آرامش است و بعضی 
آن را به معنی اطاعت تفسیر کرده 
اند، و این آیه همه افراد با ایمان را 
به صلح و ســالم و تسلیم بودن در 

برابر فرمان خدا دعوت می کند.
دستور برخورد با غیر مسلمانان

قرآن مــی فرماید: )اگر یکی از بت 
پرستان از تو در خواست پناهندگی 
کند به او پناه ده تا ســخن خدا را 
بشنود(؛ »َو إِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشرِکیَن 
إِْسَتجارََک َفأَِجْرُه َحّتی یَْسَمَع َکالَم 

اهلّلِ« )5(.
یعنــی، در نهایت آرامش با او رفتار 
کن، و مجال اندیشــه و تفکر را به 
او بده تا آزادانه به بررسی محتوای 
دعوت تو بپردازد، و اگر نور هدایت 

بر دل وی تابید آن را بپذیرد!
بعد از آن اضافه می کند: )او را پس 
از پایــان مدت مطالعــه به جایگاه 
امن و امانش برســان تا کسی در 
اثناء راه مزاحم او نگردد(؛ »ثُمَّ أَبْلِْغُه 

َمْأَمَنُه«. 
و همین دســتور را پیامبر اســالم 
صلــی اهلل علیه و آله به ســربازان 
حکومت اســالمي تذکــر مي دهد 

آنجا که مي فرماید:
»و ایما رجل من ادني المســلمین 
او افضلهمــم ، نظــر الي رجل من 
المشــرکین، فهو جار، حتي یسمع 
کالم اهلل؛ فــان تبعکم فاخوکم في 
الدین، و ان ابي فابلغوه مامنه« )۶(

هر کس از مسلمانان در هر مقام و 
منزلتي باشــد خواه از امرا و بزرگان 
باشــد یا از عوام مردم، اگر به یکي 

از مشــرکین امان دهد، آن مشرک 
همانند همسایه شماست، تا بتواند 
سخن خدا و مباني اسالم را بشنود 
و بشناســد؛ اگر پــس از مطالعه و 
بررسي آن را پذیرفت که برادر دیني 
شما مي شود، و اگر نپذیرفت او را 
به ســرزمین خود برســانید و با او 

کاري نداشته باشید !
با  عهد  رعایــت  به  دســتور 

مخالفان
اســالم عهد و پیمــان صلح با غیر 
مســلمانان را معتبر مــي داند و 
اجازه پیمان شــکني نمي دهد تا 
زماني که آنها نیز بر سر عهد خود 

باشند!
)مگر آن دســته از مشرکین که با 
آنها پیمان بســته اید، هیچ گاه بر 
خالف شرائط پیمان گام برنداشتند 
و کم و کسری در آن ایجاد نکردند، 
و احــدی را بــر ضد شــما تقویت 
ننمودند(؛ »إاِلَّ الَّذیــنَ عاَهْدتُْم ِمَن 
الُْمْشرِکیَن ثُمَّ لَْم یَْنُقُصوُکْم َشْیئاً َو 

ْیُکْم أََحداً« )7(. لَْم یُظاِهُروا َعلَ
)در مورد این گــروه تا پایان مدت 
به عهد و پیمانشان وفادار باشید(؛ 
تِِهْم«.  َْیِهْم َعْهَدُهْم إِلی ُمدَّ وا إِل »َفأَتِمُّ
)زیرا خداونــد پرهیزکاران و آنها که 
از هر گونه پیمان شــکنی و تجاوز 
اجتنــاب می کنند را دوســت می 

دارد( »إِنَّ اهلّلَ یُِحبُّ الُْمتَّقیَن«. 
دستور برخورد با ظالمان

اگــر بنا باشــد گروهــي متجاوز، 
ســتمگر، خود خواه، و خونریز؛ به 
شما، به خانه شما، و به کشور شما 
حمله کنند و بــدون دلیل قتل و 
غــارت کنند؛ آنوقــت آئین صلح ! 
چــه پیشــنهادي دارد ؟ در مقابل 

مقاله

رابطه اسالم با صلح و جنگ
حجت االسالم و المسلمین 
سید محمد جواد بني سعید 
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این گروه نیز باید آرام بود ؟ دست 
دوستي دراز کرد ؟ نشست و شاهد 

تجاوزشان بود ؟!
ما ســوال مي کنیم کــه آنچه در 
بوسني، در قلب اروپاي متمدن ! و 
مدعي حقوق بشر! و تحت سیاست 
جهاني  صلح  مدعي  سیاستمداران 
! در زمــان مــا اتفاق افتاد، رســم 

کدامین آئین بود ؟!
در مقابــل گروهي وحشــي که به 
خانه دیگري ) به جرم مســلماني ! 
( حمله مي کنند و در برابر چشم 
پدر و مادر به دختر آنها تجاوز مي 
کنند و بعد با ســر نیزه دهانه رحم 
را تا باالي سینه مي شکافند !! که 
براي مدتي بخندند و خوش باشند 

!!! از چه آئیني باید پیروي کرد ؟!
در برابــر گروهي که اگر در راه زن 
حامله اي دیدند، بر ســر جنسیت 
جنین شرط بندي مي کنند و بعد 
بي هیچ مالحظه اي شــکم را مي 
شکافند تا ببینند چه کسي برنده 
شــده !! و سپس جنین را به سیخ 
مي کشند و در برابر چشم خانواده 
کباب مي کنند !!! آئین صلح ! چه 

نسخه اي تجویز مي کند ؟
در برابر قومي که ســربازانش نحوه 
سر بریدن انسان )انسانهاي بي پناه 
غیر نظامي !( را روي خوک ! تعلیم 
مي بینند و تمریــن مي کنند ! و 
در میدان عمل بر ســر سرعت سر 
بریدن انســان ! مسابقه مي گذارند 
!! چه باید کــرد ؟!! بگوئیم آئین ما 
آئین صلح اســت ! بکشــید ما را ! 
تحقیر کنید ما را ! غارت کنید نام 
و ناموس ما ! ما هیچ نمي کوئیم !!؟

منطق آئین اسالم این نیست؛ اسالم 

اجازه زیر بار ظلم رفتن را به انسان 
نمي دهد؛ اســالم زندگي انسان را 
با زندگي انســاني مي پسندد. اگر 
بنا باشــد که زیر بار ظلم و تجاوز 
و نا عدالتي همچون بردگان زندگي 
کند، زنده نباشــد بهتر است؛ باید 
قیــام کند و دفاع از حق انســاني 
خود کند و بــا متجاوز بجنگد ! یا 
او را مجاب کند که قاعده انســاني 
زیســتن را بپذیرد ، یا بکشــد ، یا 

کشته شود)8( .
قرآن مي فرماید : )هرکس به شــما 
حمله کرد، همانند حمله وی بر او 
حمله کنیــد و از )مخالفت فرمان( 
خدا بپرهیزید )و زیاده روی ننمایید(؛ 
و بدانید خدا با پرهیزگاران اســت(؛ 
ْیِه  َعلَ َفاْعَتُدوا  ْیُکْم  َعلَ اْعَتدی  »َفَمِن 
ْیُکْم َو اتَُّقوا اهللَ«  بِِمْثِل َما اْعَتدی َعلَ

)9(
و اضافــه می کند: )با مشــرکان به 
طور دســته جمعی پیــکار کنید، 
همان گونه که آنها متفقاً با شــما 
می جنگند(؛ »َو قاتُِلوا الُْمْشــرِکیَن 

َکافًَّۀ َکما یُقاتُِلونَُکْم َکافًَّۀ« )10(.
)با کســانی که با شما می جنگند 
در راه خــدا پیکار کنید(؛ »َو قاتُِلوا 
یُقاتُِلونَُکْم«  الَّذیَن  اهلّلِ  َســبیِل  في 

.)11(
دســتور جنــگ با کســاني که با 
شما سر جنگ ! دارند. اینجا دیگر 
ســخن از صلح)12( گفتن، و ناز و 
نوازش کردن، تــن دادن به ذلت و 
پستي اســت. صلح براي انسان و 
زندگي انســاني مطلوب است ولي 
اگر بنا شــد کــه گروهي از حقوق 
با  انســاني خود محروم شــوند و 
خفــت و نکبت، و تحت اســارت و 
ظلم و تجــاوز دیگران زندگي کنند 

دیگر صلح ارزشي ندارد چرا که در 
چنین شرایطي صلح، موضوع خود 
کــه زندگي انســاني در جامعه اي 
آزاد مي باشد را از دست داده است.

اســالم با کساني که با منطق نمي 
شود با آنها سخن گفت و گستاخانه 
راه هدایت و ارشــاد را سد میکنند 
و از روي عناد و دشــمني آگاهانه 
با اســالم مي جنگند ، با قدرت و 

شدت تمام برخورد مي کند.
تعبیر به »فی ســبیل اهلّل«، هدِف 
اصلِی جنگ هاِی اسالمی را روشن 
می ســازد کــه جنــگ در منطق 
اسالم، هرگز به خاطر انتقام جویی، 
یا جاه طلبی، یا کشور گشایی و یا 
به دست آوردن غنائم وحفظ منافع، 
یا اشغال ســرزمین های دیگران، و 
تســلط بر منابع کشور هاي دیگر، 

نیست.
اسالم همه اینها را محکوم می کند 
و می گوید: سالح به دست گرفتن 
و به جهــاد پرداختن فقط باید در 
راه خدا، و برای گســترش قوانین 
الهی، بسط توحید، عدالت، دفاع از 
حق، و ریشــه کن ســاختن ظلم و 

فساد و فتنه و تباهی باشد.
حال اگر کیشــي به این سبب و با 
این توجیه، صلح مذموم را نپذیرفت 
و اقــدام به جنگ کرد، جنگ او در 
ایــن زمان با جنــگ اهل جنگ و 
خواهد  متفــاوت  خواهــان  جنگ 
بود چراکــه در اینجا هدف، جنگ 
نیســت. جنگ در اینجا تحمیلي 
اســت و امر تحمیلي بقــاء ندارد؛ 
تمام تالش شخص این خواهد بود 
که از زیر بار این تحمیل رها شــود 
و خود را از زحمت آن خالص کند 
و ایــن تالش نه از راه سســتي در 

جنگ اســت، نه تهاون، و نه فرار ... 
!؛ به هنگام جنگ، آنــرا را با تمام 
قوت، با گام هائي استوار اداره مي 
کند؛ ولي هر لحظه منتظر اســت 
که متجاوز متنبه شــود، بفهمد، و 
دســت از تجاوز و ظلم خود بردارد. 
هــر لحظه منتظر اســت که زنگ 
صلح به صدا درآید؛ اما نه به تزویر، 
بلکه به تدبیر !؛ نه صلحي که گروه 
متجاوز براي نجــات از مخمصه و 
هالکت به آن دســت زده اند ! بلکه 
صلحي که از ســر تسلیم در برابر 

حق به آن متوسل شوند.
اگر اینگونه شــد دیگر اجازه ادامه 

جنگ را نمي دهد.
قرآن مي فرماید : )اگر آنها از پیکار 
با شما کناره گیری کنند و پیشنهاد 
صلح نمایند خداوند به شــما اجازه 
تعرض نسبت به آنها را نمی دهد(؛ 
»َفإِِن اْعَتزَلُوُکْم َفلَْم یُقاتُِلوُکْم َو أَلَْقْوا 
ــلََم َفما َجَعــَل اهلّلُ لَُکْم  َْیُکُم السَّ إِل
و موظفید  َســبیالً« )13(.  ْیِهْم  َعلَ
دســتی را که به منظــور صلح به 

سوی شما دراز شده بفشارید.
علی)علیه الســالم( امیر مومنان و 
اســوه مســلمانانـ  طبق آنچه در 
»نهج البالغه« آمدهـ  به لشکریانش، 
قبل از شروع جنگ صّفین دستور 
این زمینــه داده که  جامعــی در 

شاهد گویای بحث ما است:
َُّکْم  َفإِن یَْبَدُءوُکْم  »ال تُقاتُِلوُهْم َحّتی 
ــۀ، َو تَرُْکُکْم  بَِحْمــِد اهلّلِ َعلی ُحجَّ
ٌۀ أُْخری  إِیّاُهْم َحّتــی یَْبَدُءوُکْم ُحجَّ
ْیِهــْم، َفإِذا کانَــِت الَْهزِیَمُۀ  لَُکْم َعلَ
بِإِْذِن اهلّلِ َفالتَْقُتُلوا ُمْدبِراً َو التُِصیُبوا 
ُمْعــِوراً َو التُْجِهــُزوا َعلــی َجرِیح َو 
َشَتْمَن  إِْن  َو  بِأًَذی  النِّساَء  التَِهیُجوا 
أَْعراَضُکْم َو َسَبْبَن أَُمراءَُکم«؛ )با آنها 

نجنگید تا آنها جنگ را آغاز کنند، 
چه این که شماـ  بحمد اهلّلـ  )برای 
حقانیت خود( دارای حجت و دلیل 
هســتید، و واگذاشتن، تا آنها نبرد 
را آغاز کنند; حجت دیگری اســت 
به ســود شــما و بر زیان آنان، آن 
گاه که به اذن خدا آنان را شکست 
دادید، فراریان را نکشــید، بر ناتوان 
هــا ضربه نزنیــد و مجروحان را به 
قتل نرسانید، و با اذیت و آزار، زنان 
را به هیجــان نیاورید، هر چند به 
شــما دشــنام دهند، و به سرانتان 

ناسزا گویند(.
این منطق اسالم است .

خدائي که اسالم، همه را به تسلیم 
بودن در برابــر حکم او دعوت مي 
کند، »رحمت« را بر خویش واجب 
کــرده »َکَتَب َعلَی نَْفِســِه الرَّْحَمَۀ  
«)14( و در آغاز تمامي سوره هاي 
قرآن - به اســتثناي یک ســوره - 
خود را بــا صفت رحمن و رحیم به 
بندگانــش معرفي مي کند. رحمت 
و صلح، اصل اســالم، مسیر اسالم، 
و هدف اســالم اســت. در توصیف 
جامعه آرماني اســالمي مي گویند 
گرگ و میــش در کنار هم زندگي 
مي کننــد ! یعني تا این حد صلح 
و آرامــش و صفا میان مردم فراوان 
خواهد بود. ولي همین خدائي که 
وصــف »ارحم الراحمیــن« زیبنده 
اســم جمیل اوســت، وصف »اشد 
المعاقبین« را نیــز دارد !. در برابر 
اهل  نیســتند  خدائي  که  گروهي 
صلــح و آرامش نیســتند، ســالح 
شدت عقاب کار آمد است تا وسیله 
بیداري آنها شود و یا عامل نابودي 
و محو شــان گردد و بستر صلح و 

آرامش، بي منازع و پایدار بماند.

و السالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته
پی نوشت: 

)1(. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!
)2(. منظور از متون اصیل قرآن و ســنت 
قطعي پیامبر "صلي اهلل علیه و آله" که از 
طریق اهل بیت علیهم السالم به ما رسیده 

مي باشد .
)3(. کاري که امروز در مورد اسالم در حال 
انجام اســت ! با دست گرفتن مفاهیمي از 
فصول احکام جزائي اسالم ! و مفاهیمي که 
نا بخردانه و از ســر کج فهمي تصور شده 

که دستور خشونت است.
)4(. در آیه 208 سوره بقره.

)5(. در آیه 9 سوره توبه.
)۶(. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن 
اسحاق ، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر 
و آخوندی، ج 5، ص28، باب )وصیۀ رســول 

اهلل ص و أمیر المؤمنین ع في السرایا(.
)7(. در سوره توبه آیه 4.

)8(. انــي ال اري الموت اال الســعادۀ و ال 
الحیاۀ مــع الظالمین اال برما ! بحار األنوار، 
مجلســی، محمد باقر بــن محمد تقی ، 
محقــق / مصحــح جمعــی از محققان ، 
ج 75،ص 117، باب 20 )مواعظ الحسین بن 

أمیر المؤمنین صلوات اهلل علیهما( .
)9(. سوره بقره، آیه 194.
)10(. سوره توبه، آیه 3۶.

)11( . سوره بقره، آیه 190.
)12(. )گذشــته از ایــن که مــالک صلح 
چیست ؟ و بر سر چه چیز باید صلح نمود 
؟ ؛ حق کدام است و معیار تشخیص حق 
چیست ؟ اینها مسائل بنیادي و ریشه هاي 
فکري حل این مســئله بــراي ارائه راه کار 
اجرائي و نســخه آرماني براي تحقق هدف 
صلح است که از دائره بحث ما خارج است.(

)13(. سوره نساء، آیه 90.
)14(. سوره انعام، آیه 12.
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رهیافت هایی برکتاب 
»مدیریت و فرماندهی در اسالم« 

مقولۀ مدیریــت و فرماندهی در اســالم  به 
عنوان یکی از مهمترین شاخصه های حکومت 
اســالمی و از جمله الزامات بنیادین در ادارۀ 

جامعۀ اسالمی به شمار می آید.
لذا ضــرورت واکاوی مدیریت در آموزه های 
اسالمی ، نویسندۀ فرهیختۀ این اثر ذی قیمت 
را بر آن داشت تا با بهره گیری از قرآن کریم، 
سیره ی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( باألخص 
غزوات آن حضرت و نهج البالغه به ویژه نامه 
های حضرت علی)علیه السالم( ، ابعاد و زوایای 
ناگفتۀ مدیریت در اســالم را تبیین نماید و 
اینچنین تألیف ارزشــمند کتاب گرانسنگ 
»مدیریت و فرماندهی در اسالم« را به منصۀ 

ظهور برساند.
کتاب»مدیریت و فرماندهی در اسالم« مباحث 
متعددی در خصوص نوع مدیریت در حکومت 
اسالمی را مورد بحث قرار داده است ، به نحوی 
که نگاه معظم له، نگرش اسالم از حکومت را 
مد نظر قرار می دهد و آن را وســیله ای برای 
تحقق بخشیدن به اهداف عالی دین می داند 
ســپس مدیریت پیامبر بزرگ اســالم را در 
مقاطع مختلف مــورد ارزیابی قرار می دهد ، 
هم چنین جو حاکم بر آن روز را مورد تجزیه 

معرفی کتاب

اثر ارزشمند حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله(

و تحلیل قرار داده و ســپس مدیریت کالن 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آلــه( و نگاه جهانی 
ایشان را در رابطه با سایر کشورها مورد بررسی 
قرار داده و دالیل و استنادات متفاوت ایشان 
را در رابطه با سایر کشورها مورد واکاوی قرار 
می دهد؛ هم چنین تبیین آموزه های مدیریت 
علوی نیز در این اثر فاخر به خوبی مورد اشاره 
قرار گرفته است؛ نثر روان، توضیحات جامع و 
نکات آموزنده ، خوانندگان و مخاطبان این اثر 
فاخر را به سوی فهم چیستی مدیریت اسالمی 
و چگونگــی اجرای آن اصل مهم در حکومت 

اسالمی رهنمون می سازد.
عناوین اصلی کتــاب  عبارتند از: 1 .ضرورت 
تشکیالت و اهّمّیت مدیریّت؛ 2 .پیامبر اسالم 
مدیر و فرمانده بی نظیر!؛ 3 .مســؤولّیت ها و 
وظایف دهگانه یک مدیر و فرمانده؛ 4 .صفات 
و شــرایط: مدیران و فرماندهان اســالمی؛ 5 
.آفــات مدیریّت ۶ .نمونه هائــی از ویژگی ها 
 و شــرایط مدیریّت و فرماندهی در اســالم؛

7 .توصیه های مهم به فرماندهان و مدیران.
غایت شناسی در مدیریت اسالمی

در بخش نخســت کتاب،تبعات وآسیب سوء 
مدیریت، به حق  فراتر از کمبودها و تحریم ها 
ذکر شده است، لذا از نگاه معظم له در مدیریت 
و فرماندهی، باید ها از هستی نشأت گرفته و 
اینچنین مدیریت بــا جهان بینی توحیدی، 

رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد.
هم چنین از نگاه مولّف، اهتمام به اســتمرار 
نظام تشــکیالتی و اهتمام بــه کار جمعی 
توأم با سازماندهی و مدیریت از جمله مولفه 
هایی اســت که جهت دهی و انگیزه سازی و 

هماهنگی را موجب خواهد شد.
لذا آگاهی بخشي به انسان ها،تربیت معنوی 
و احیــای ارزش های اخالقی ،اقامه قســط و 
عدل به صورت خود جوش و برخاسته از متن 
جامعه  وآزادی انسانها از زنجیرهای اسارت،  از 
جمله مهمترین اهداف مدیریت محسوب می 
شــود که در نگاه ژرف اندیش معظم له مورد 

تأکید قرار گرفته است.
از این رو ایشان، لزوم مقابله با استعمار فکری و 
نیز اهتمام به تولید معارف اسالمی در مدارس 
و دانشگاه ها و نیز تغذیۀ فکری مردم از طریق 
رســانه ها را از جمله مسائلی به شمار آورده 
است که لزوم به کار گیری مدیران متدین و 

متخصص  را در متن مدیریتی نظام اسالمی 
صد چندان می کند.

از نگاه مولف ارجمند، پیوند ذاتی مدیریت و 
فرماندهی با اهداف کلی الهی و انسانی اصل 
مذهب و مقولۀ تشــکیل حکومت بر مبنای 
کتاب و سنت غیر قابل  انکار است، لذا رعایت 
موازین اسالمی از جمله الزامات مهم در اصل 

مدیریت اسالمی به شمار می رود.
تبیین اصول مدیریتی پیامبر اعظم 

بخش دوم کتــاب »مدیریــت و فرماندهی 
در اســالم« به تبیین سیرۀ مدیریتی رسول 
اکرم)صلی اهلل علیه و آلــه( اختصاص یافته 
است، لذا صاحب آن اثر فاخر، اصول مدیریتی 
آن حضرت را در فرازهای متعدد به مخاطب 
عرضه می دارد،از تدبیر فوق العاده آن حضرت 
در نصب »حجراالسود« تا مدیریت ماهرانۀ آن 
حضرت در انتحاب مسکن به هنگان ورود به 
مدینه که نشان دهندۀ عمق تدبیرآن حضرت 

در مسألۀ مدیریت اسالمی است.
هم چنین اجرای عقد ُمواخات با هدف همِگن 
ســازی مهاجران مکه و انصار مدینه، مسجد 
محوری،پیمــان عدم تعرض به یکدیگر و نیز 
تدبیر صحیح آن حضرت در اجتناب از نبرد در 
جبهه های مختلف، هم چنین اتخاذ رویکرد 
دیپلماســی اسالمی و ارســال نامه به سران 
کشورهای بزرگ جهان و دعوت آنان به اسالم، 
بیعت گرفتن و ایجاد روحیۀ تازه در لحظات 
بحرانی و نیــز بینش دقیق پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله(در آئین نبرد  از جمله بهره گیری از 
جنگ روانی با هدف پیروزی بر دشمن...همه 
و همه بیانگر اوج تدبیر و مدیریت پیامبر اعظم 

)صلی اهلل علیه و آله( است.
مدیریت و فرماندهی؛ مســئولیت ها؛ 

رسالت ها
در منظومــۀ فکری حضرت آیت اهلل العظمی 
برنامه ریزی ،  مکارم شــیرازی،تصمیم گیری ، 
سازماندهی، هماهنگی و کنترل ، ایجاد انگیزه 
و ابتکار، چاره جوئی و پیشــگیری ، بررسی و 
ارزیابی عوامــل پیروزی و ناکامی ، جمع آوری 
اطالعات و آمار الزم ، جذب نیروهای صالح  و 
تشویق و توبیخ  به عنوان مهمترین مسئولیت 
و رسالت مدیر اسالمی مورد توجه قرار گرفته 

است.
در این میان رجحان و برتری تجربه بر آموزش 

های کالسیک در زمینه مدیریت، لزوم بهره 
گیری از مشورت و قاطعیت در تصمیم گیری 
و نیز تبعــات اســتبداد رأی و نظر در میان 
مدیران و فرماندهان به عنوان مهمترین الزام و 
ضرورت برای مدیران اسالمی مورد تأکید قرار 

گرفته است.
از ســوی دیگر عدم اعتماد به نفس  از جمله 
آفــات مهــم در تصمیم گیری هــای نابجا 
برشمرده شده است لذا از دیدگاه معظم له،باید 
احتیاط و هوشیاری به عنون اصل ضروری در 

برنامه ریزی اعمال گردد.
کیفی گرایی ،شفاف ســازی، بهره گیری از 
ظرفیت های بی بدیل نیروی انسانی و توجه 
به زمان بندی و از همه مهمتر مدیریت بحران 
از جمله شاخصه های موجود در اصل برنامه 
ریزی در مدیریت اســالمی است که از نگاه 

تیزبین مولّف دور نمانده است.
دور نمای فکری معظم له در مولفۀ سازماندهی 
بر محورهایی هم چون شایسته ساالری،لزوم 
انسجام کاری، ارتباط و هماهنگی میان بخش 
های مختلف با مدیر و فرمانده منحصر شده 

است.
لزوم انگیزه سازی توسط مدیران و فرماندهان 
بر مبنای فرهنگ»ایمان به اهلل« آنچنان حائز 
اهمیت اســت که حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی آن را در قالب انگیزه معنوی 
بازتعریــف کرده اســت حــال در این میان 
رویکردهــای نرم افــزاری و فکری همچون 
بهره گیری از آیات قــرآن کریم، آموزه های 
روایی،بازشناســی حکومــت نبوی)صلی اهلل 
علیه و آله( و سیرۀ مدیریتی ائمه اطهار)علیهم 
السالم(، دعا محوری، آموزش محوری و برخی 
اقدامات فرهنگی دیگر به عنوان راهبردهای 
کلیدی در انگیزه سازی مورد توجه مولف آن 
اثر قرار گرفته است. البته عدم مغایرت تحقق 
این مسأله با ارتقای انگیزه های معقول مادی 

انکار ناپذیر است.
از ســوی دیگــر حفظ خونســردی، اهتمام 
مدیران بــه رویکرد خود ترمیمــی، رعایت 
اصل تقوا،قاطعیت و شجاعت و توکل به خدا 
برای مهار بحران از جمله اصول مدیریتی در 
مدیریت بحران محسوب می شود که نویسندۀ 

آن اثر فاخر بدان اشاره نموده است.
ضــرورت جمع آوری اطالعــات و آمار برای 

آگاهی از حوزه مدیریــت و فرماندهی ،عدم 
اعتماد به اطالعات نادرست و مبالغه آمیز به 
ویژه مقابله با تحریف واقعیات توســط برخی 
اطرفیــان مدیر،عدم اتکاء بــه منابع ضعیف 
خبــری و اجتناب از خوش بینی های مفرط  
و یا ســوء ظن های بی مورد، عدم جواز ورود 
مدیران به حریم خصوصــی افراد تحت امر، 
لــزوم جزئی نگری در اطالعات و آمار و ارقام، 
استمرار اطالعات و هم دلی مدیران با افرادزیر 
مجموعه...از جمله شــاخصه هــای مهم در 
نهادهای مدیریتی کشــور است که با اشراف 
فکری و نظری نویسندۀ دانشمند این اثر جامع 

به مخاطبان ارائه شده است.
اهمیت مسألۀ گزینش از جمله نکات مدیریتی 
اســت که از نگاه معظم له دور نمانده است،  
لذابه بیان ایشان انتخاب افراد محافظه کار و 
منفعت طلب که چشم و گوش بسته تسلیم 
اوامر مدیــران قرار می گیرنــد و از هر گونه 
پیشنهاد یا انتقادســازنده برای پیشبرد امور 
خودداری می کنند ضایعه ای جبران ناپذیر 

در امر مدیریت محسوب می شود.
زوایــای  و  ابعــاد  تبییــن  مولــف، 
مختلف»قدردانی،تشویق و توبیخ« را در فراز 
پایانی بخش سوم کتاب »مدیریت و فرماندهی 

در اسالم« مورد نظر قرار داده است.
و  مدیران و فرماندهان اسالمی؛ صفات 

ویژگی ها
صاحــب این اثر مهــم در مقولــۀ مدیریت 
اســالمی،»انتخاب اصلح« را به عنوان اصولی 
ترین شرایط  برای انتخاب مدیران مد نظر قرار 
داده است، لیکن برای تبیین این اصل کلی، 
معیارهای متعدد و بی شمار قرآنی و روایی را 
در گزینش مدیر اصلح، ذکر کرده است، که به 
عناوینی هم چون ایمان به هدف،علم و قدرت، 
امانت و رســتگاری، صداقت و راستی،حسن 
سابقه، وراثت صالحه،ســعۀ صدر،دلسوزی و 
عشــق به کار، تجربه و آزمودگی،شجاعت و 
قاطعیت،عدالت و دادگری،برخورداری از پایگاه 
مردمی، پایبندی به اصول و ضوابط....منتهی 

شده است.
آفات و آسیب های مدیریت

بی تردید تبیین آفات و آســیب های ســی 
گانــۀ مدیریــت از جمله بخــش های مهم 
این اثر گرانســنگ محســوب می شود که 

تبعیض،جاه طلبی،مال اندوزی،تجمل گرایی 
و اســراف و تبذیر،محافظه کاری،اســتبداد 
رأی،هواپرستی،سازشکاری در برابر منحرفان 
و مستکبران ولجاجت در اشتباه از جمله اهم 
آفــات مدیریت، از دیــدگاه حضرت آیت اهلل 

العظمی مکارم شیرازی است.
گفتنی است بخش ششم از کتاب »مدیریت 
و فرماندهی در اسالم« به تبیین نمونه هایی 
از ویژگی ها و شرایط مدیریت و فرماندهی در 
اســالم به ویژه شاخصه های پنج گانۀ پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( و مدیریت امام علی 
)علیه السالم( منحصر شده است که تعمیق در 
ایــن فرازها می تواند الگوی کامل از مدیریت 
جامع در حکومت اسالمی به مخاطبان ارائه 

نماید.
بخــش پایانی این اثر مهــم مدیریتی نیز در 
راستای تبیین و تفسیر توصیه های امام علی 
)علیه السالم( به مدیران و فرماندهان متمرکز 
شده است که در نوع خود می توان به عنوان 
منشور کامل مدیریت علوی در نظام اسالمی 

مورد اهتمام مدیران و فرماندهان قرار گیرد.
الزم به ذکر است کتاب »مدیریت و فرماندهی 
در اسالم« با بهره گیری فراوان از  منابع متعدد 
قرآنی، روایی و تاریخی به همراه شرح و تفسیر 
آن، الگوی کامل و جامع از تولید نرم افزاری و 
فکری در مقولۀ مدیریت اسالمی به مخاطبان 
ارائه می دهد، لذا ایــن اثر فاخر می تواند به 
عنوان نقشۀ راه اجرای مدیریت کامل اسالمی 
، برای همۀ مدیران و مسئوالن نظام اسالمی 
مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر مولف دانشمند 
این اثــر؛ »مطالعه این کتاب نــه فقط برای 
کسانی که مشاغل  مدیریت  و فرماندهی )اعم از 
کلیدی و غیر کلیدی( در اختیار دارند ضروری 
اســت، بلکه مطالعه آن برای همه کسانی که 
می خواهند اسالم را بهتر و عمیق تر بشناسند 

مفید و راه گشاست« . 
در خاتمــه بایــد گفت  تألیف ایــن اثر  بی 
نظیر توسط حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی ، در184صفحــه و در قطع وزیری 
توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه 
الســالم به زیور طبع آراسته شده و در سال  
137۶ منتشر شده و تا کنون چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.
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بیان قــرآن، در مورد خلقت حضرت 
مسیح )علیه السالم(

پرسش: بیان قرآن در مورد خلقت حضرت 
مسیح )علیه السالم( چیست؟

پاسخ اجمالی: خداوند در آیه 59 سوره آل 
عمران، با استداللی کوتاه، به ادعای فرزند 
خدا بودن حضرت عیســی)علیه الســالم( 
پاســخ داده و می فرماید: مثل عیسی نزد 
خدا همچون مثل آدم اســت کــه او را از 
خاک آفرید. بر این اساس، اگر مسیح بدون 
پدر به دنیا آمد، آفرینش حضرت آدم)علیه 
السالم( شــگفت انگیزتر است؛ چرا که او 
بدون پدر و مادر به دنیا آمد. ســپس می 
فرماید: در برابر اراده الهی، هر کاری سهل 
و آســان است؛ تنها کافی اســت بفرماید: 

»موجود باش، موجود می شود«.

آیه59  در  خداونــد  تفصیلی:  پاســخ 
ســوره»آل عمران« به خوبی پاســخ این 
ســوال را داده اســت: )مثل عیســی نزد 
خداهمچون مثل آدم است که او را از خاک 
آفرید، ســپس به او فرمود: موجود باش، او 
نیز بالفاصله موجود شد(؛ »انَّ َمَثَل عیسی 
ِعنــَداهللِ َکَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراب ثُمَّ َقاُل 

لَُه ُکْن َفَیُکوَن«.

خداوند با این اســتدالل کوتاه و روشــن، 
بــه ادعای آنها که بدون پدر بودن حضرت 
مسیح)علیه السالم( را دلیل بر فرزندی او 
نســبت به خدامی داشتند پاسخ می گوید 
که اگر مسیح بدون پدر به دنیا آمد، جای 
تعجب نیســت، و دلیل به فرزندی خدایا 
عین خدابــودن نمی باشــد؛ زیرا موضوع 
آفرینــش آدم)علیه الســالم(، از این هم 
شــگفت انگیزتر بود، او بــدون پدر و مادر 
به دنیا آمد، ســپس به غافالن می فهماند: 
هر کاری در برابر اراده حق، سهل و آسان 
اســت تنها کافی اســت بفرماید: »موجود 

باش! آن هم موجود می شود«! )1(

حضرت مســیح)علیه السالم( و نفی 
الوهیت از خویش

پرسش : آیا حضرت مسیح)علیه السالم( 
برای خویش مقام الوهیت قائل بود؟

پاسخ اجمالی: خداوند برای آن که تولد 
عیســی)علیه الســالم( دســتاویزی برای 
الوهیــت او قرار نگیرد، در آیه 51 ســوره 
آل عمــران، از زبان ایشــان مــی فرماید: 
»خداوند پروردگار من و شــما است، پس 
او را پرســتش کنید«. در قرآن- بر خالف 
اناجیل که عیسی)علیه السالم( غالباً کلمه 
پدر را درباره خدا به کار می برد- ایشــان 
بر عبودیت و بندگی خود در پیشــگاه خدا 
تاکید می کند. تــا زمانی هم که در میان 
مردم بود هیچ کس جرأت نکرد، او را خدا 
معرفــی کند و حتی آثــار تعلیمات او، به 
منحرفــان اجازه نداد تــا دو قرن بعد از او 
نیز، عقائد شرک آلود خود را ظاهر سازند.

رفع  برای  متعال  خدای  تفصیلی:  پاسخ 
هر گونه ابهام و اشتباه و برای این که تولد 
اســتثنائی حضرت مســیح )علیه السالم( 
را دســتاویزی برای الوهیت او قرار ندهند 
از زبان حضرت مســیح)علیه السالم( می 
گوید: )مســلماً خداوند پــروردگار من و 
پروردگار شــما اســت، پس او را پرستش 
کنید؟ ]نه من و نه چیز دیگر را[ این است 
راه راست(، راه توحیدو یکتاپرستی، نه راه 
شرک و دوگانه و چندگانه پرستی »اِنَّ اهللَ 
ُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقیم«.  َربّی َو َرب

)2(

در آیات قرآن کراراً می خوانیم که حضرت 
مسیح)علیه السالم( روی مساله عبودیت و 
بندگی خود در پیشگاه خداتکیه می فرمود، 
و بر خالف انجیل های تحریف یافته کنونی 
ـ که نقل می کند: مســیح)علیه الســالم( 
غالباً کلمه پدر را درباره خدابه کار می برد 
ـ قرآن مجید کلمه »رّب« و مانند آن را از 
او نقل می کند که دلیلی اســت بر نهایت 
توجه او نســبت به مبارزه با شــرک، و یا 
دعوی الوهیت حضرت مسیح)علیه السالم( 
و لذا تــا زمانی که حضرت مســیح)علیه 
السالم( در میان مردم بود هیچ کس جرات 

پیدا نکرد، او را یکی از خدایان معرفی کند 
و حتی آثار تعلیمات مســیح)علیه السالم( 
در زمینه توحید، به منحرفان اجازه نداد تا 
دو قرن بعد از او نیز، عقائد شرک آلود خود 

را ظاهر سازند. )3(

بشارت حضرت عیسی)صلی اهلل علیه 
و آله( به بعثت پیامبر اسالم)صلی اهلل 

علیه و آله(

پرسش: آیــا حضرت عیسی)علیه السالم( 
بعثت پیامبــر اســالم)صل اهلل علیه واله 

وسلم( را بشارت داده اند؟

پاســخ اجمالی: خداوند در آیه ۶ سوره 
مســیح)علیه  فرمایــد: حضرت  می  صّف 
السالم( به آمدن رسول اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( بشــارت داده است و این بشارتها به 
قدری مفصل بیان شده که خداوند درباره 
آن در آیات متعددی مثل آیه 14۶ ســوره 
بقره مــی فرماید: اهل کتاب پیامبر موعود 
را همچون فرزندان خود می شناسند ولی 
جمعی از آنــان، حق را در حالی که از آن 

آگاهند کتمان می کنند.

پاسخ تفصیلی: در قرآن مجید حّداقل در 
دو مورد به این مساله اشاره شده است:

1ـ در مورد بشــارت حضرت مسیح)علیه 
السالم( نسبت به ظهورپیامبر اسالم)صلی 
اللهعلیه وآله(، چنان که در آیه۶ سورهصّف 
می خوانیم: »َو اِْذ َقاَل عیَســی ابُْن َمْریََم یَا 
قاً  ِّی َرُسوُل اهللِ اِلَْیُکْم مَُّصدِّ بَِنی اِْســَرایِیَل اِن
ــراً بَِرُسول  َِّما بَْیَن یََدیَّ ِمَن التَّوَراِه َو ُمَبشِّ ل
ا َجایَُهْم  یَاْتی ِمْن بَْعِدی اْســُمُه اَْحَمُد َفلَمَّ
بِالَْبیَِّنــاِت َقالُــوا َهَذا ِســْحٌر مُّبیٌن«؛ )و به 
یاد آورید هنگامی را که عیســی بن مریم 
گفت:" ای بنی اســراییل! من فرســتاده 
خدابه ســوی شــما هســتم در حالی که 
تصدیق کننده توراتی می باشــم که قبل 
از من فرستاده شــده، و بشارت دهنده به 
پیامبــری که بعد از من مــی آید و نام او 
احمد اســت." هنگامی کــه او )احمد( با 
معجزات و دالیل روشن به سراغ آنان آمد، 

گفتند: این سحری آشکار است(!

2- در آیات متعددی از قرآن مجید، سخن 
از بشارت تورات ) یا تورات و انجیل( نسبت 

به ظهور پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
به میان آمده، و نشان می دهد که به قدری 
اوصاف و نشــانه های پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه وآله( در کتب آنها آشــکارا بیان 
شــده بود که آن حضرت را با این نشانه ها 

همانند فرزندان خود می شناختند.

حّتــی در تواریخ معروف آمده اســت که 
مهاجرت یهود از مناطق شامات و فلسطین 
بــه مدینه و اســتقرار در آن جا، به خاطر 
بشــاراتی بود که دربــاره ظهوراین پیامبر 
در کتــب خود دیده بودنــدـ  این موضوع 
مشــروحاً در تفســیرنمونه، ذیــل آیه89 
سورهبقره آمده اســت ـ )1( هر چند که 
گروه کثیــری از آنان که قبــال از مبلغان 
پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( بودند 
بعــد از ظهورش به خاطر ایــن که منافع 
شــخصی خود را در خطر مــی دیدند از 
ایمان آوردن به او ســرباز زدند و در آیات 

قرآن مورد مالمت قرار گرفته اند.

از آیاتی که اشــاره به این موضوع می کند 
آیه14۶ ســوره بقره اســت، مــی فرماید: 
َِّذیَن اَتَْیَناُهُم الِْکَتاَب یَْعِرُفونَُه َکَما یَْعِرُفوَن  »اَل
اَبَْنایَُهــْم َو اِنَّ َفریِقاً مِّْنُهْم لََیْکُتُموَن الَْحقَّ َو 
ُهْم یَْعلَُموَن«؛ )کســانی که کتاب آسمانی 
بــه آنان داده ایــم، او )پیامبر( را همچون 
فرزندان خود می شناســند; ولی جمعی 
از آنان،حــق را در حالی که از آن آگاهند 

کتمان می کنند(.

همیــن معنا در آیــه20 ســوره انعام نیز 
َِّذیَن  آمده اســت آن جا که می فرماید:َ »ال
آتَْیَناُهــُم الِْکَتــاَب یَْعِرُفونَُه َکَمــا یَْعِرُفوَن 
اَبَْنایَُهْم«؛ )کســانی که کتاب آســمانی به 
ایشــان داده ایم، بخوبی او )پیامبر( را می 
شناســند، همان گونه که فرزندان خود را 
می شناسند(! همچنین آیه89 سوره بقره 
که در باال به آن اشــاره شــد نیز این معنا 

آمده است.

همین معنا با صراحت بیشتری در آیه157 
ســوره اعراف آمده اســت که می فرماید: 
ُســوَل النَِّبــیَّ االُْمِّیَّ  َِّذیــَن یَتَِّبُعوَن الرَّ »ال
ْوَراِه  ـِذی یَِجُدونَُه َمْکُتوباً ِعْنَدُهــْم فِی التَّ الَـّ
َواالِْنِجیِل«؛ )همان کســانی که از فرستاده 

)خدا(،پیامبــِر "اُّمــی" )و درس نخوانده( 
پیروی می کنند; پیامبری که صفاتش را، 
در تــورات و انجیلی که به صورت مکتوب 

نزدشان است، می یابند...(.

همچنین در تفســیرآیاتی کــه می گوید: 
قرآن تصدیق کننده کتاب های پیشــین 
است نیز یکی از احتماالت، این گفته شده 
که: منظور از تصدیق کردن کتب پیشــین 
هماهنگی قرآن و صفات پیامبر با نشــانه 
هایی است که در کتب انبیای پیشین آمده 

است.)2(،)3(

آئین مســیح )علیه السالم( در زمان 
ظهور مهدی)عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف(

پرسش: آیا آییــن مسیح)علیه السالم( تا 
پایان جهان باقی خواهد بود؟

پاسخ اجمالی: خداوند در آیه 55 سوره 
آل عمران خطاب به حضرت عیســی)علیه 
السالم( می فرماید: »ما پیروان تو را تا روز 
رســتاخیز بر کافران برتــری می دهیم«. 
طبــق این آیــه، یهود و نصــاری تا دامنه 
قیامت در جهان خواهند بود، اّما در روایات 
مهدی)عجل  به ظهــور حضــرت  مربوط 
اهلل تعالی فرجه الشــریف( می خوانیم، او 
همه ادیان را زیر نفــوذ خود در می آورد. 
در پاســخ به این شــبهه باید گفت: هیچ 
مانعی ندارد کــه اقلیتی از یهود و نصاری، 
در پنــاه حکومت حضرت مهدی)عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( با شرایط »اهل ذمه« 
وجود داشته باشند. زیرا می دانیم حضرت 
مهدی)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
مردم را از روی اجبار به اسالم نمی کشاند.

پاســخ تفصیلی: این سوال ممکن است 
در هنــگام مطالعه این بخــش از آیه55 
ســوره»آل عمران« پیش آمده باشــد که 
خطاب به حضرت عیسی)علیه السالم( می 
فرماید: )ما پیروان تو را تا روز رستاخیز بر 
کافران برتری می دهیم(؛ »َو جاِعُل الَّذیَن 
اتََّبُعوَک َفْوَق الَّذیَن َکَفُروا اِلی یَْوِم الِْقیاَمِه«.

طبــق این آیــه، یهود و نصــاری تا دامنه 
قیامت در جهان خواهند بود، و همواره این 
دو مذهب به زندگی خــود ادامه خواهند 

داد، با این که در اخبــار و روایات مربوط 
به ظهور حضرت مهدی)علیه السالم( می 
خوانیــم، او همه ادیان را زیر نفوذ خود در 

می آورد.

پاسخ این ســوال از دقت در روایات مزبور 
روشن می شود; زیرا در روایات مربوط به 
ظهــور حضرت مهدی)علیه الســالم( می 
خوانیــم: هیچ خانه ای در شــهر و بیابان 
نمی ماند مگر این کــه توحیددر آن نفوذ 
می کند، یعنی اسالم به صورت یک آیین 
رسمی، همه جهان را فرا خواهد گرفت، و 
حکومت به صورت یک حکومت اســالمی 
در می آید، و غیر از قوانین اســالم چیزی 
بر جهان حکومت نخواهد داشت، ولی هیچ 
مانعی ندارد که اقلیتی از یهود و نصاری، در 
پناه حکومت حضرت مهدی)علیه السالم( 

با شرایط »اهل ذمه« وجود داشته باشند.

زیرا می دانیم حضرت مهدی)علیه السالم( 
مردم را از روی اجبار به اسالم نمی کشاند، 
بلکه با منطق پیش می رود، و توسل او به 
قدرت و نیروی نظامی برای بســط عدالت، 
برانداختن حکومت های ظلم و قرار دادن 
جهان در زیر پرچم عدالت اسالم است، نه 
بــرای اجبار به پذیرفتن این آیین، و گر نه 
آزادی و اختیار مفهومی نخواهد داشت.)4(

پی نوشت:
)1(. گــرد آوري از کتاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب اإلســالمیه، 

چاپ چهل و هفتم، ج 2، ص ۶۶9.
)2(. سوره آل عمران، آیه 51.

)3(. گــرد آوري از کتاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب اإلســالمیه، 

چاپ چهل و هفتم، ج 2، ص ۶52.
)4(. تفسیر نمونه، جلد 1، صفحه 342.

)5(. بــرای آگاهی بیشــتر به تفســیر نمونه ذیل 
آیه 49 ســوره بقره، جلد 1، صفحه 207 مراجعه 

فرمایید.
)۶(. گــرد آوري از کتــاب: پیام قــرآن ، آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شیرازی، دار الکتب االسالمیه ، 

تهران ، 138۶ ه. ش   ،ج7 ،ص 313.
)7(. گــرد آوري از کتاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب اإلســالمیه، 

چاپ چهل و هفتم، ج 2، ص ۶۶3.

معارف اسالمی
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بنای 110 مدرســه که به مقیاس حروف »ابجد« با نام مقّدس »علی )علیه الســالم( « 
هماهنگ اســت در مناطق بســیار محروم کشور مخصوصاً در شــرق خراسان و منطقه 
سیســتان و بلوچستان. ســال 1379 که جمع دو عید غدیر در یک سال شمسی به نام 
سال امیرالمومنین )علیه السالم( نامیده شد و مراسم پرشکوهی در این سال در سراسر 
کشــور و حّتی در خارج از کشــور انجام گرفت، حضرت استاد به فکر انجام یک خدمت 
ماندگار در این ســال افتادند، و هّمت بر بنای 110 مدرســه فرهنگی در مناطق بسیار 

محروم کشــور مخصوصاً در شرق خراسان و منطقه سیستان و بلوچستان گذاشتند.

از جمعــی از تّجار خّیــر و افراد نیکوکار دعوت به عمل آوردنــد و طرح خود را مطرح 
کردند و آنها هم اســتقبال نموده، کانونی به همین نام با یک هیئت امنای هفت نفری 
بــه وجود آمد تا به کمک محرومان مخصوصاً شــیعیان محروم و مظلوم بشــتابند، این 
برنامه هم اکنون به ثمر نشســته و مدارس متعّددی در مناطق مذکور ساخته شده و به 
نام مبارک »الغدیر« یا »أمیرالمؤمنین )علیه الســالم(  » نامیده شــده و این برنامه ان 

شاءاهلل همچنان به پیش می رود تا به حّد 
نصاب الزم یعنی عدد 110 برسد.

این حرکت مایه امیــدواری زیادی برای 
پیروان مکتب اهل بیت )علیهم الســالم( 

شده است.

الزم بــه ذکر اســت که ایــن مدارس در 
روســتاهای محروم و دورافتاده به مقدار 
نیازشان ســاخته می شود و در شهرهای 

محروم نیز، بزرگتر و در حّد نیازشان.

مؤسسات وابسته

موسسه
 110 مدرسه

حکم ازدواج در سن زیر 13 سال  

پرسش : آیا ازدواج در سن زیر 13 سال 
حرام است؟

پاسخ : در گذشــته این اجــازه به اولیاء 
داده می شد که حتی برای صغیر همسری 
انتخاب کنند و معموال مشکلی ایجاد نمی 
شــد ولی در عصر و زمان مــا عمال ثابت 
شده اســت که این ازدواج ها به مصلحت 
دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی 
است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت 
باید رعایت شود این گونه ازدواج ها باطل 
اســت و اعتباری ندارد. نسبت به آنچه در 
گذشــته انجام شده اگر در آن زمان واقعا 
مفسده ای نداشــته و غبطه صغیر رعایت 

شده محکوم به صحت است. 

تبدیل ازدواج دائم به موقت  

پرسش : آیــا برای تبدیل ازدواج دائم به 
موّقــت غیر از طالق و انجــام عقد موّقت 
راهی وجود دارد؟ و اگر ندارد آیا عّده نگه 
داشــتن الزم است یا شوهر سابق در عّده 

می تواند زن را متعه کند؟

پاسخ : راه آن فقط طالق است و در عّده 
می تواند با او ازدواج نماید به شــرط این 
که طالق رجعی نباشد و اگر طالق رجعی 
اســت باید بعد از تمام شدن عّده او را به 

عقد موّقت درآورد. 

ازدواج معاطاتی  

پرسش: حکم ازدواج معاطاتی چیست و 
چه شــرایطی دارد؟ اگر یکــی از مقلّدین 
شــما در این مسأله )به فرض عدم صّحت 
ازدواج معاطاتــی به نظر شــما( به مرجع 
اگر  دیگری رجوع نماید حکم چیســت؟ 
فردی به علّت عدم آشــنایی به حکم )در 
با  ازدواج معاطاتی(  صورت عدم صّحــت 
فردی بــه این طریــق ازدواج کند و بعد 

حکم را بفهمد وظیفه اش چیست؟ 

پاســخ : چیزی به نام ازدواج معاطاتی 
نداریم چنین ازدواجی باطل است. 

ازدواج فامیلی  احکام شرعی

پرســش : آیا ازدواج های فامیلی مثاًل 
پســر و دختر عمو از نظر اســالم اشکالی 
دارند و آیا اســالم در این مورد توصیه یا 

نهی دارد؟ 

پاسخ : شــرعاً اشکالی ندارد ولی چنانچه 
از لحاظ پزشــکی و آزمایشات نهی شده، 

بهتر است از آن بپرهیزند. 

در  عقد  و  ازدواج  مراســم  برگزاری 
برخی زمان ها مانند قمر در عقرب  

پرسش : لطفاً بفرمایید ازدواج و خواندن 
خطبه عقد چــه دائم و چه موقت در ایام 
و زمــان هایی که نحس هســتند یا قمر 
در عقرب هســتند به چه صورت است و 
چگونه می توان اگر اثری بر زندگی دارند، 

این اثر را برطرف نمود؟ 

پاســخ : کراهت دارد و بــرای برطرف 
کردن تاثیر ســوء آن می توان از صدقه و 

دعا استفاده کرد. 

شرط عدم توارث در عقد  

پرسش : اگــر در عقد دائم شرط کند که 
ارث نبرد چه حکمی دارد؟ 

پاســخ : در اینجا اســقاط ما لم یجب 
نیســت، بلکه شــرط عدم توارث است و 
این شرط نیز خالف مقتضای عقد است و 

مشروع نیست. 

شرط اسقاط حق ارث زوجه در عقد  

پرسش : اگر شخصی در عقد دائم به زوجه 
بگوید به شرطی با تو عقد می کنم که حّق 
ارث خود را بعد از مرگ من اسقاط کنی، 

آیا این شرط جایز است؟ 

پاسخ : جایز نیســت، زیــرا اسقاط ما لم 
یجب است. 

شرط عدم ازدواج مجدد  

پرسش : نظــر حضرتعالی در مورد شرط 
عدم ازدواج مجدد چیست؟ 

پاسخ : این شــرط از نظــر فقهی صحیح 
ایجاب  ثانویه  نیســت ولی گاهی عناوین 
می کند کــه حکومــت ازدواج مجدد را 

محدود سازد 

حکم زوجیت در صورت زنده شــدن 
همسر پس از فوت  

پرســش : زنی که در اثنای وضع حمل 
بمیرد و بعد به برکت توّســل به ذات پاک 
خدا و اولیاء اهلل زنده شــود، آیا زوجّیت او 

باقی است.؟ 

پاســخ : در فرض مســاله زوجّیت باقی 
است. 

عادت  هنگام  عقــد  صیغه  خواندن 
ماهیانه  

پرســش : اگر دختر در هنگام خواندن 
خطبه عقد در دوران عادت ماهیانه باشد، 

آیا این عقد صحیح است؟ 

پاسخ : اشکالی ندارد. 

اختالف زن و مرد در وقوع عقد نکاح  

پرســش : در صورت اختالف بین زن و 
مــرد در وقوع عقد نــکاح، قول کدام یک 

مقّدم است؟ 

پاسخ : در صــورت نبودن بّینه شرعّیه یا 
قرائن قطعّیه، قول منکر نکاح مقّدم است. 

اختالف زوجین بر دائــم یا منقطع بودن 
عقد  

پرسش : در صورت اختالف بین زوجین 
در دائم یا منقطع بــودن عقد نکاح، قول 

کدام یک مقّدم است؟ 

پاســخ : قول مّدعی عقــد موّقت مقّدم 
اســت; ولی احتیاط آن است که در پایان 

مّدت، صیغه طالق نیز جاری گردد. 

اختالف زوجین در بقاء زوجیت  

پرســش : در صورت اختالف بین زن و 
مرد در مورد این که عقد نکاح ســابق به 
قّوت خود باقی اســت، یا به علل شــرعی 
مانند طالق و فسخ، زوجّیت خاتمه یافته، 

قول کدام یک مقّدم است؟

پاسخ : قــول مّدعی بقای زوجّیت، مقّدم 
است. 
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