


طلیعه سخن
در آستانۀ حلول ســال جدید و شروع ایام 
نــوروز ، زمین عبادت یک ســالۀ خود را با 
موفقیت به انجام رســاند و توانســت بدون 
کمترین تخلف و انحراف، سر ساعت ، دقیقه 
و ثانیه معین به نقطۀ اعتدال،حیات و رویش 

بهاری رهنمون شود.
این تغییرات در عرصــۀ زمین باید ما را به 
فکر وادار کند که آیا انســانها نیز توانســته 
اند بــا دوری از افــراط و تفریط، موجبات 
حیات قلب و جان خود را فراهم ساخته و با 
بهره گیری از آموزه های اهل بیت )علیهم 
الســام( دل و جان خــود را با معارف ناب 
شیعی صیقل بخشــند؟ به راستی تاکنون 
همانگونه که برای نــو کردن لباس و خانه 
تکانی ظاهری در خانه و در محیط پیرامونی 
خود همت کردیم آیا توانسته ایم در راستای 

غبارزدایی از دل و جان اقدام کنیم؟
به راســتی چه معیاری برای تحویل قلب و 
جان وحلول ســال نو ارزشــمند تر از کام 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( که فرمود: 
»غافل ترین مردم آن کسی است که از این 
همه تغیر و تحول دنیا و دگرگون گشتنش 
از حالی به حالی، عبــرت نگیرد و اندرزی 

نشنود«. 
حال با این تفاســیر  چند صباحی است که 
آموزۀ مهم و کلیدی نوروز در جامعه اسامی 
،صرفــاً در هجوم مردم بــه مراکز تجاری و 
خریــد اجناس و کاالهای غیــر ضروری و 
لوکــس و در یک کام بــه  مصرف گرایی، 
ُمد گرایی و چشــم و هم چشــمی خاصه 
شده است که  تنها موجبات خوشی ، وقت 

گذرانی و خودنمایی را فراهم کرده است.
در تبیین خواستگاه فکری مصرف گرایی در 
کشــور باید به  تأثیرپذیری مردم از  سبک 
زندگی غربی به ویژه آموزۀ کریســمس در 
جوامع اروپایی اشاره کرد؛ کریسمس و تولد 
حضرت عیسی )علیه السام( به عنوان سال 
نــو میادی در غرب بــه مولّفه های مادی 
منحصر شــده اســت، و گذران این ایّام در 
جوامع غربی با مادی گرایی، مصرف گرایی 
همراه با اسراف ،خرید های آنچنانی از مراکز 

تجاری بــزرگ ،خودنمایی،شــهوت رانی...
عجین شــده است،  این آسیب به حدی در 
غرب جدی است که حتی صدای پاپ را هم 
در آورد و رهبر مســیحیان جهان خواستار 
تقویت آموزه های معنوی در مراســم سال 

نوی میادی در جوامع غربی شد.
اینچنین است که  با غفلت متولیان فرهنگی 
کشــور ونفوذ روز افزون سبک غربی، تقلید 
کــور از رویکرد مــادی جوامــع غربی در  
تعطیات کریســمس، درآموزه های نوروز 
ایرانی تشــخص پیدا کرده است، به نحوی 
که هجوم مردم بــرای تهیۀ برخی کاالها و 
لــوازم لوکس و تجملی و نیز فرار ســرمایۀ 
عظیم ارزی کشــور به جیب شــرکت های 
برزگ اقتصــادی غربی و در نهایت  مصرف 
گرائی؛ مد گرایی شدید، اشرافیت و تجمل 

پرستی را رقم زده است.
تبعات و پیامدهــای  تبعیت از آموزه های 
غربی در کشور  به گونه ای  است که آموزه 
ای ماندگار همچون صلۀ رحم در خانواده ها 
به شدت کم رنگ شده است، در  سوی دیگر  
تکیه بر مادیات و بی اعتنایی به معنویت و 
غفلت از بخشش محبت به یکدیگر در نهاد 

خانواده و اجتماع  شدت گرفته است.
لذا استمرار رویکرد غرب گرایانه در جامعه، 
جایگزینی خوشی به جای خوبی را به همراه 
داشــته اســت به گونه ای که ارتباطات و 
مهمانی های خانوادگی،  با هدف رسیدن به 
خوشی صرف ، وقت گذرانی و طرح مباحث 
سطحی و بعضاً ســخیف با مایه های طنز 
سپری می شود که به بهانۀ شادی و تحقق 
خوشــی، با اهمال کاری ها و روا شــمردن 
برخی حرام ها و بی اعتنایی به حفظ حریم 
میان محرم و نامحرم منتهی می شــود که 
در نهایت تضعیف پیونــد میان خانواده ها 
و تشدید فروپاشــی نهادخانواده و ارحام و 
افزایش آســیب های اجتماعی  را موجب 

خواهد شد.
حــال آنکه فرهنگ ایرانی اســامی نوروز، 
سرشــار از آموزه هایی از قبیل  صلۀ رحم، 
حمایت روحی عاطفی و مادی از یکدیگر در 
برابر مشــکات را در خود جای داده است، 
از سوی دیگر به فرمودۀ حضرت علی )علیه 

الســام( تنها گناه نکردن روزانه موجبات 
تحقــق عید و اســتحقاق پــاداش را برای 

بندگان فراهم خواهد کرد.
هم چنین امام رضا)علیه السام( در روایتی  
فرمود:»دردیدو بازدیدها احادیث و سخنان 
ما را مطرح کنید«؛ که تأمل در این روایت 
نورانی نشان می دهد صلۀ رحم تنها به این 
نیســت که خانواده ها چند دقیقه دور هم 
بنشینند و با چند مباشــرت ساده و صرفاً 
کامی از کنار یکدیگر متفرق شوند بلکه در 
اوقات صلۀ رحم شایســته است وقت ما به 
بیهودگی سپری نشود، بلکه گذران عمر ما 
باید با طرح معارف اهل بیت )علیهم السام( 
و بهره گیری از آموزه های ناب آن انســان 
های کامل توأم شود تا رشد و کمال جامعۀ 

اسامی را رقم بزند. 
لذا در ایام نوروز به جای تکیه بر خوشــی 
های محض و برخــی بیهودگی ها در دید 
بازدیدها، شایســته اســت به رشد و کمال 
یکدیگــر اهتمام بوزیــم و در حق یکدیگر 
محبت روا داریم و به رزق ها و کمبودهای 
اطرافیان توجه کنیم، تا نوروز همۀ مردم به 
جای خوشگذرانی صرف به خوبی و معروف 

منتهی شود.
بی تردید آنچه باعث رشــد و رویش افکار و 
اندیشه های اعضای فامیل و اقوام و آشنایان 
اســت توجه به مفهوم اصلی»صله« یعنی 
اتصال میان آنها اســت که قرب و نزدیکی 
میان اقوام و آشنایان را موجب خواهد شد.

هم چنین لزوم حسابرسی از اعمال و رفتار 
خود در آستانۀ ســال جدید و خرید لباس 
تقوا و خانه تکانی و غبارزدایی از دل و جان 
موجبات تقویت معنویت، احسان و نیکی به 
اطرافیان، اقوام و فامیل ها را موجب خواهد 
شد که این امر می تواند سرآغازی بر تحویل 

اوقات جان و سعادت آدمی باشد.
لذا شایســته است همگان در لحظۀ ساعت 
تحویل ســال زمین، به تحویل ساعت جان 
خود اهتمام ورزیده  و با حسابرسی از خود 
موجبات هدایت و ســعادت خود و دوری از 
غفلــت از یاد و نام خدا را بــرای خود رقم 

بزنیم.

13
96

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

2

13
96

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

3

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



پیام ها و بیانات

پیام تســلیت حضرت آیت اهلل العظمی 
رحلت  مناســبت  به  شــیرازی  مكارم 

خطیب شهیر سید محمد آل طه

فقدان اسفناك حجت االســام و المسلمین 
خطیب شــهیر آقای ســید محمــد آل طه 
)رحمۀ اهلل علیه( موجب نهایت تأسف گردید، 
این واعظ شــجاع و وارسته ســالیان دراز در 
خدمت مکتب اهل بیت )علیهم السام( بود و 
با بیانات شــیوا و ارزندۀ خود به هدایت مردم 
اشــتغال داشــت. خداوند روح او را با ارواح 
اجدادش مخصوصاً شــهیدان کربا محشــور 

گرداند.

اینجانب این ضایعه اسفناك را به همه وعاظ 
شهرستان قم و خاندان شریفش تسلیت عرض 
می کنم و علّو درجات برای آن مرحوم و صبر 
جمیل و اجــر جزیل برای همه بازماندگان از 

خداوند مسئلت دارم.
1395/12/07

پیام تســلیت معظم له به مناســبت 
فقدان اســفناك حجت االســام و 
المســلمین آقای حاج شــیخ محمد 

حسن قرهی

فقدان اســفبار عالم ربانــی و فاضل مورد 
اعتمــاد مراجع دینی، حجت االســام و 
المســلمین آقای حاج شیخ محمد حسن 

قرهی موجب نهایت تاسف گردید.

آن فقید ســعید عمــری را در خدمت به 
اسام و مسلمین و مکتب اهل بیت )علیهم 
السام( ســپری کرد و مانند مرحوم والد 
گرامــی اش آیت اهلل حاج شــیخ عبدالعلی 
قرهی مورد اعتماد مراجــع تقلید و رهبر 

فرزانه انقاب بود.

رحلــت آن فقیــد ســعید را بــه همــه 
ارادتمندان ایشان و حوزۀ علمیه و خاندان 
شــریف آن مرحوم و خانواده های محترم 
وابســته صمیمانه تسلیت عرض می کنم و 
علــّو درجات آن عالم ربانــی را از خداوند 
متعال خواستارم و صبر و اجر فراوان برای 
بازماندگان ایشــان از درگاهش مســئلت 

دارم.
1395/12/09

جمعی از علمای اهل سنت قشم

ستاد مبارزه با قاچاق کاال

مبلغین مناطق محروم حوزه علمیه قم

اعضای حزب موتلفه اسامی

دانش آموزان دبستان مدرسه هاجر ناحیه دو قم

همایش بین المللی خمس و تعالی فرهنگ جامعه

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت زهرا سام اهلل علیها

نمایندگان اعتاب مقدس جهان اسام

دیدارها
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گزیده سخنان

دولت و ملت آسیب دیدگان حوادث اخیر را یاری کنند/ مسؤوالن فکری کنند تا این صحنه ها تکرار 
نشود.

1395/12/04

بسیاری از مراجع در زندگی شخصی از خمس استفاده نمی کنند/  دشمن درصدد از بین بردن قدرت 
مرجعیت است.

1395/12/05

ناتوی عربی، اروپایی آمریکا علیه اسام شکل گرفته است.
1395/12/09

اتحاد خود را حفظ کنید
1395/12/09

باید مراقب انقاب باشــیم و اگر هوشیار نباشیم، وقتی به خود می آییم که ضد انقاب مناصب را به 
دست گرفته است

1395/12/12

مردم نوروز خود را در چهارشنبه پایان سال عزا نکنند
1395/12/18

دولت برای استانداران خود کاس اسام شناسی و ایران شناسی بگذارد/ عدم توجه به خواسته مردم 
محبوبیت دولت را کاهش می دهد

1395/12/25



دروس

احكام شرکت - جلسه هشتاد و هشتم

موضــوع: بیــع هوا و امثــال آن بحث در 
مســأله ی پنجم از مســائل قسمت است 
و به مناسبت به مســأله ی فروختن هوا، 
ممر آب و اســتطراق. یعنــی آیا می توان 
در مورد طبقــات، هوا را فروخت و یا می 
شــود ممر آب را بدون اینکه خود زمین 
را بفروشــند فقط حق العبور آب و یا حق 

العبور اشخاص را بفروشند.
95/12/01

احكام شرکت - جلسه هشتاد و نهم

موضوع: تقســیم خانه و بستان در مسأله 
ی اینکه گفته شد: کسی که مالک زمینی 
است تا عنان سماء و تخوم ارض هم مالک 
آن اســت این را در مورد مســجد الحرام 
قبول کردیــم ولی در مســاجد دیگر نه. 
مساجد دیگر، مانند اماك مردم است که 
در حد متعارفی از هوا و زمین را مالک اند 
زیرا دلیلی بر آن نداریم. الغاء خصوصیت 
و امثال آن در اینجا نیســت و بلکه نوعی 
قیاس است که در مذهب ما وجود ندارد. 
حتی به مســجد النبی )صلی اهلل علیه و 

آله( هم نمی توان سرایت داد.
95/12/02

احكام شرکت - جلسه نودم

موضوع: تقســیم زمین زراعــی همراه با 
محصول قبل از ورود به مسأله ی هشت، 
اشکاالتی که بعضی از افراد در مورد مسأله 

ی پنجم داشته اند را بررسی می کنیم. 
92/12/03

احكام شرکت - جلسه نود و یكم

بحــث اخاقی: رســول خــدا صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم در روایتــی می فرماید: 
لیأتیــنّ  علي  الّناس  زمــان  ال یبالی المرء 
بمــا أخذ المال أمن حــال أم من حرام. 
یعنی روزگاری بر مردم می آید که افراد، 
در تحصیــل اموال دنبال حــال و حرام 
نیســتند؛ هر مســیری که مال به دست 
بیاورنــد را دنبال می کننــد و جاذبه ی 

امــوال از جاذبه ی حکم خــدا برای آنها 
بیشتر است. 

95/12/04

احكام شرکت - جلسه نود و دوم

موضوع: تقسیم حمام و امثال آن بحث ما 
در کتاب القســمه است. در مسأله ی نهم 
بحث در مورد دکان های مشترك است. 
95/12/07

احكام شرکت - جلسه نود و سوم

موضوع: حدوث ضرر در صورت تقســیم 
بحــث در مســأله ی یازدهم از مســائل 

مربوط به قسمت است.
95/12/08

احكام شرکت - جلسه نود و چهارم

موضوع: تبییــن معنای ضرر مســأله ی 
دوازدهم در مــورد تبییــن معنای ضرر 
اســت. در ســابق گفتیم که اگر قسمت، 
مســتلزم ضرر باشد شــریک را نمی توان 
به قســمت مجبور کرد و در این صورت، 
تقسیم باید با تراضی طرفین باشد. از این 

رو باید معنای ضرر مشخص شود. 
95/12/09

احكام شرکت - جلسه نود و پنجم

موضوع: تقســیم و قرعه بحث در مســأله 
ی سیزدهم از مســائل مربوط به قسمت 
اســت. این مســأله طوالنی است و ما آن 
را در دو ســه بخــش جداگانه مطرح می 
کنیم. این مســأله در مورد نحوه ی قرعه 
کشی کردن است. تا به حال بحث در این 
بود که باید قسمت کرد و قرعه زد و اآلن 
نحوه ی انجام دادن قرعه مطرح می شود. 
95/12/14

احكام شرکت - جلسه نود و ششم

موضوع: تحلیــل کام صاحب جواهر در 
مورد قرعه بحث در مســأله ی سیزدهم 
از مســائل مربوط به قسمت است که در 
مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال 

می باشد. 
95/12/15

احكام شرکت - جلسه نود و هفتم

موضوع: قرعه کشیدن در قسمت بحث در 
مســأله ی سیزدهم از مســائل مربوط به 
قسمت اســت و گفتیم ابتدا باید سهام را 
تعدیل کرد و ســپس باید روی آن سهام 

قرعه کشید. 
95/12/16

احكام شرکت - جلسه نود و هشتم

موضوع: قرعه در تقســیم چنــد نکته از 
مسأله ی ســیزدهم باقی مانده است: اول 
اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو 
صورت اشــاره کرد که عبارتند از: صورت 

اتحاد سهام و صورت اختاف سهام. 
95/12/17

احكام شرکت - جلسه نود و نهم

بحث اخاقی: رسول خدا )صلی اهلل علیه 
وآله( مــی فرماید: ســتکون  فتن  یصبح  
الّرجــل فیها مؤمنــا و یمســي کافرا إاّل 
مــن أحیاه اهللَّ بالعلم. رســول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله( پیشــبینی می کند و می 
فرماید کــه در آینده در میــان امت من 
فتنــه هایی رخ خواهــد داد که در میان 
آنها، فرد، صبح مؤمن اســت و عصر کافر 
می باشد. یعنی دین او در عرض یک روز 

عوض می شود. 
95/12/18

احكام شرکت - جلسه یكصدم

موضوع: کســی که باید قرعه بکشد بحث 
در این بود که آیا قرعه باید از طرف امام و 
منصوب از طرف او مانند نائب خاص و یا 
عام امام باشــد یا اینکه هر کس می تواند 

قرعه را جاری کند. 
95/12/21

احكام شرکت - جلسه یكصد و یكم

موضوع: مســأله ی تراضی بعــد از قرعه 
بحث در این بود کــه قرعه آیا وظیفه ی 
امام و نائب امام اســت یــا اینکه توده ی 
مردم نیز می توانند عمل قرعه کشــیدن 

را انجام دهند.
95/12/22

احكام شرکت - جلسه یكصد و دوم

موضــوع: مهایــات بحث در مســأله ی 
شــانزدهم از مســائل مربوط به شــرکت 
اســت که در آن از ُمهایات بحث می شود 
یعنی هر کدام از شــرکاء به نوبت از عین 

مشترکه استفاده می کنند.
95/12/23

احكام شرکت - جلسه یكصد و سوم

موضــوع: مهایــات بحث در مســأله ی 
شانزدهم از مسائل قســمت است که در 
مورد مهایات اســت. مهایات به این معنا 
اســت که ملکی است مشترك که شرکاء 
به تناوت از آن اســتفاده می کنند. جواز 
اصــل مهایــات، اجماعی اســت البته در 
صورتی که همراه با تراضی طرفین باشد. 
95/12/24
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فن آوری

رســاله »توضیح المسائل« که متن نخســتین آن توّسط چند 
تــن از فضای حوزه علمّیه قم در عصر مرحوم آیه اهلّل العظمی 
بروجردی ـ قّدس ســّره ـ بر طبق فتاوای ایشــان تنظیم شد، 
گام موثّری در طریق واضح ســاختن احکام فقهی، برای اّولین 
بــار، جهت عموم مــردم بود; چراکه هــم اصطاحات پیچیده 
مخصوص فقه که رساله های پیشین مملّو از آن بود در توضیح 
المســائل وجود نداشــت، و هم جمله بندی ها ساده و روشن، 
و در عیــن حال دقیق و منســجم بود; و بــه همین دلیل، اثر 
عمیقی در رغبت اقشــار متدیّن نســبت به فهم مسایل دینی 
گذاشــت. بعد از »معّظم لــه«، مراجع بزرگ دیگــر ـ کّثراهلّل 
امثالهم ـ نیز ازآن متن اســتفاده کرده، با داخل نمودن فتاوای 
خود در متن مزبور، همان ســّنت پســندیده را تعقیب کردند. 
اّمــا از آنجا که جمله بندی های کتاب برای فتاوای مرحوم آیه 
اهلّل العظمی بروجردی تهّیه شــده بود، با مرور زمان و تلفیق با 
فتاوای بزرگان دیگــر، ناهماهنگی هایی در آن به وجود آمد و 
ساست و انســجام نخستین را از دست داد، تا آنجا که در این 
اواخر قســمت قابل توّجهی از »توضیح المسائل« دوباره شکل 
پیچیده به خود گرفت و فهم آن برای بعضی مشــکل شد حّتی 
در بعضی از موارد، شاید تناقضهایی در آن به وجود آمد. از این 
گذشته، تغییرات تند و سریع جامعه سبب می شد مسایلی که 
از محّل ابتا خارج شــده بود و هنوز در آن به چشم می خورد 
از توضیح المســائل خارج گردد و در عوض مســایل مهّم مورد 
ابتاء و حاجت به آن افزوده شــود، تا جوابگوی نیازهای مردم 

مسلمان در مسایل فقهی باشد.

در رساله حاضر این مشکات بحمداهلّل برطرف گشته و توضیح 
المسائل به طرز شایسته تری عرضه شده است.

در پــی گذر زمان و پدیدار شــدن فن آوری های نوین، مراجع 
معظم تقلید بر آن شدند که جهت تسهیل دسترسی مخاطبان 

و مقلدان از این بستر ها بهره ببرند.

سیســتم عامل وینــدوز که بر روی بعضی گوشــی های همراه 
خدمات رســانی می کند یکی از این بســتر هاست که پس از 
تولید نــرم افزارهای اندروید، اینک نــرم افزارهای ویندوزفون 
مــورد توجه مرکز فن آوری اطاعات قرار گرفته و پس از تولید 
سه نرم افزار ویندوزفون تفسیر نمونه، مفاتیح نوین و استخاره، 

اینک نرم افزار ویندوزفون رساله توضیح المسائل تولید شد.

در این نرم افزار محتوای کتاب توضیح المســائل حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مد ظله العالی( با قابلیت های زیر 

ارائه شده است:

1- ارائه ســرفصل ها در درختواره به منظور سهولت دسترسی 
به موضوعات

2- قابلیت جستجو در عناوین درختواره موضوعات

3- قابلیت جســتجوی پیشــرفته )کل عبارت و یــا عبارت به 
صورت عطفی و فصلی( در کل مسائل

4- قابلیت نشان گذاری مسائل و ایجاد فهرست مربوطه

5- فهرست موضوعات با قابلیت جستجو در عناوین موضوعات

6- فهرست نشان گذاری مسائل مورد نیاز

7- جستجوی پیشرفته:

امکان جستجوی عبارت به سه صورت زیر وجود دارد:

1- فصلــی: در این حالت تمام کلمــات عبارت به صورت مجزا 
بررسی شده و نتیجه بر اســاس کلمات به ترتیب ورود نمایش 
داده می شــود. مثا در عبارت "نماز جماعــت" ابتدای متون 
حــاوی کلمه "نماز" و ســپس متون حــاوی کلمه "جماعت" 

نمایش داده می شود

2- عطفی: در این حالت متونی نمایش داده می شــوند که در 
آن هــر دو کلمه به صورت مجزا یا در کنار هم وجود داشــته 
باشــند. مثا در عبارت "نماز جماعت" متونی نمایش داده می 
شــود که در آن متن هر دو کلمه به صورت مجزا و یا در کنار 

هم وجود داشته باشد

3- کل عبارت: در این حالت فقط متون نمایش داده می شوند 
که عین عبارت مورد نظر در متن وجود داشــته باشد. مثا در 
عبــارت "نماز جماعت" فقط متونی نمایش داده می شــود که 

عین عبارت "نماز جماعت" وجود داشته باشد.

8- اشتراك گذاری مطالب:

رونمایی از نرم افزار ویندوزفون

المسائل رساله توضیح 

برای اشــتراك گذاری می توان از طریق درگاه های اشــتراك 
گذاری دســتگاه و هم به صورت یادداشت در نرم افزار پژوهش 

یار به اشتراك گذاشت.

13
96

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

10

13
96

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

11

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



1یادداشت

شاخصه های حجاب و 
عفاف در سیرۀ فاطمی از 

منظر معظم له

دین مبین اسام برای همه مسائل زندگی 
برنامه و دســتور دارد و به جزئیات و ریزه 
کاری ها نیز توجــه می کند. در این بین 
مسئله ی حجاب و عفاف در اسام مسئله 
ی بسیار مهمی اســت. حجاب در اسام 
امنیت فوق العاده ای دارد و آیات فراوانی 
نیز درباره حجاب آمده است. البته حجاب 
یک مساله سرنوشت ساز است و تنها یک 
دستور نیست، بلکه افزون بر وظیفه شرعی 
یک وظیفه اجتماعی است و ضروری است 
خانواده ها نســبت به این مساله بیش از 
پیش اهتمام داشــته باشند. از نظر اسام  
هر قدر جانب عفاف  و حجاب رعایت شود 
پسندیده تر و به تقوا و پاکی نزدیکتر است

در یکــی از آیــات قرآن یــک جمله ی 
کوتاهی است که می توان مدعی شد تمام 
فلسفه ی عفاف و حجاب در این جمله ی 
کوتاه جمع شده اســت: »َوإَِذا َسَألُْتُموُهَنّ 
َمَتاعاً َفاْســَألُوُهَنّ ِمــْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِکْم 
أَْطَهُر لُِقُلوبُِکْم َوُقُلوبِِهَنّ « این آیه در مورد 
زنان پیغمبر نازل شــده ولــی برای تمام 
زنان اســت. قرآن می فرماید هنگامی که 
می خواهی چیزی از آنهــا بگیری، )مثًا 
مجلســی در خانه ی پیغمبر تشکیل می 
شد، اصحاب دعوت می شدند، چیزی می 
خواســتند از بعضی از همســران پیغمبر 
بگیرنــد، غذایی، نانــی و هر چه که بود(، 
بایــد »من وراء حجاب « باشــد، بعد می 
« این  گوید »ذلُِکْم أَْطَهُر لُِقُلوبُِکْم َو ُقُلوبِِهَنّ
باعث می شــود قلب شما »پاك« شود و 

قلب آنها »پاك« بشود. 

مفهــوم آن فراز قرآنی این اســت که اگر 
این حجاب از میان برداشته شود )حجاب 
به معنی پرده ، در جایی که پرده نیست، 
حجــاب معمولی از قبیــل چادر..مد نظر 
اســت(قلب ها، جوانان، دختران و پسران 

آلوده می شود، طهارت از قلب ها برداشته 
می شود، وسوســه های شیطان آغاز می 
شــود و ناپاکی قلب ها در نهایت ســبب 

ناپاکی جامعه می شود.

در این میان ســیرۀ بانوی نمونه  اســام 
فاطمه زهرا )علیها الســام( دخت گرامی 
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(، در مقولۀ 
حجاب و عفاف الگویی بســیار مناســب 
برای انســان ها اســت. که در ادامه مورد 

واکاوی قرار خواهد گرفت.

چیستی مفهوم حجاب و عفاف

کلمــه »حجاب « در فارســی بــه معنی  
ِستر)پوشش( است ولی در عربی به معنی  
چیزی اســت که در میان دو شی ء حائل 
می  شــود، لذا واژه »حجاب « هم در مورد 
حجــاب ظاهری بــه کار مــی  رود و هم 

حجاب معنوی

»عفت« نقطه مقابل  »شــکم پرســتی و 
شــهوت پرستی« اســت که از مهمترین 
فضایل انسانی محسوب می  شود. به گفته 
راغــب اصفهانی در کتــاب  »المفردات«، 
عفت به معنی پدیدآمدن حالتی در نفس 
اســت که آدمی را از غلبه شهوت باز می  
دارد و »عفیف« به کســی گفته می  شود 

که دارای این وصف و حالت باشد.

صاحــب  »مقاییــس اللغۀ« می  نویســد: 
»عفت در اصل به دو معنی آمده اســت: 
نخست، خودداری از انجام کارهای زشت 

و دیگر، کم بودن چیزی. 

مؤلف التحقیق می  نویســد: »این ماده در 
اصل، به معنی حفــظ نفس از تمایات و 
شهوات نفسانی است؛ همان گونه که تقوا 
بــه معنی حفظ نفس از انجام گناهان می 
 باشــد، بنابراین عفت یــک صفت درونی 
اســت؛ در حالی که تقوا ناظــر به اعمال 

خارجی است«.

علمای اخــاق نیز در تعریــف  »عفت«، 
آن را صفتی حد وســط در میان شهوت 

پرستی  و خمودی دانسته  اند.

عاوه بر  تفســیر »عفــت« به مفهوم عام 
کلمــه ؛ بعضی برای معرفــی  »عفت« از 

نقطه مقابــل آن؛ یعنی، پــرده  دری نیز 
اســتفاده کــرده  اند. به همیــن علت در 
بسیاری از موارد، واژه  »عفت« را در مورد 
پرهیزکاری در خصوص مســایل جنسی 

استعمال کرده  اند.

به هــر حال از آیات قرآن مجید و روایات 
اسامی استفاده می  شود که  »عفت«- به 
هر دو معنی- از بزرگترین فضایل انسانی 
اســت و هیچ کس در سیر الی اهلل، بدون 
داشــتن  »عفت« به جایی نمی رســد. در 
زندگی دنیا نیز آبرو و حیثیت و شخصیت 

انسان در گرو عفت است.

سیرۀ فاطمی و شكوه امنیت و آزادی 
در محیط خانه؛  ارمغان رعایت حدود 

ارتباط و پوشش در برابر نامحرم 

بی شک وجود انسان دارای دو بعد است، 
بعــد فردی و بعــد اجتماعــی، به همین 
دلیل دارای دو نوع زندگی اســت، زندگی 
خصوصی و عمومی که هر کدام برای خود 

ویژگي هایی دارد و آداب و مقرراتی.

انسان ناچار است در محیط اجتماع قیود 
زیــادی را از نظر لبــاس و طرز حرکت و 
رفت و آمد تحمل کند، ولی پیدا است که 
ادامه این وضع در تمام مدت شــبانه روز 

خسته کننده و درد سر آفرین است.

او مــی  خواهد مدتــی از شــبانه روز را 
آزاد باشــد، قید و بندهــا را دور کند به 
استراحت پردازد و تا آنجا که ممکن است 
از این آزادی بهره گیرد، از این رو به خانه 
خصوصی خــود پناه می  برد و با بســتن 
درها به روی دیگــران، زندگی خویش را 
موقتا از جامعه جدا می  سازد و همراه آن 
از انبــوه قیودی که ناچــار بود در محیط 
اجتماع بر خود تحمیل کند آزاد می  شود.

لیکن از یک ســو باید در این محیط آزاد 
با این فلسفه روشــن، امنیت کافی وجود 
داشته باشد، اگر بنا باشد هر کس سر زده 
وارد ایــن محیط گردد و به حریم امن آن 
تجاوز کند دیگر آن آزادی و اســتراحت و 
آرامش وجود نخواهد داشــت و مبدل به 

محیط کوچه و بازار می  شود.

از ســوی دیگر در جامعــه مخصوصاً در 
جامعه فعلی نمی تــوان زندگی  زن و مرد 
نامحرم  را به طــور کامل از هم جدا کرد، 
ولی در مواردی که ضرورتی نداشته باشد، 
چنان که از اختاط پرهیز شود، به یقین، 
اصول عفت و پارسایی، بهتر حفظ خواهد 
شد؛ دلیل آن هم مفاسد بسیار وحشتناك 
و شرم  آوری اســت که از اختاط پسران 
و دختران در کشــورهای غربی دیده می 

 شود.

به همین دلیل همیشــه در میان انســان 
هــا مقررات ویژه  ای در ایــن زمینه بوده 
است، و در اسام نیز در این زمینه دستور 
بســیار مؤکد داده شده مبنی بر اینکه در 
مقابل نامحرم  باید پوشش  اسامی رعایت 
شــود،بدین نحو که برای حجاب اسامی 
کافی اســت تمام بدن را با لباس مناسب 
)بــه  جزگردی صورت و دســت ها تا مچ( 

بپوشانند.

لذا در روایتی به هر دو بُعد از این مســأله 
یعنی لزوم کسب اجازه و رعایت شئونات 
کامل اسامی  برای ورود به منزل و حریم 
خصوصی دیگران و نیــز ضرورت رعایت 
اصل پوشــش کامل در برابــر نامحرم  به 
خوبی اشاره شده اســت که می خوانیم: 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( می خواســت 
وارد خانــه دختــرش فاطمه )ســام اهلل 
علیها( شود، نخست بر در خانه آمد دست 
به روی در گذاشت و در را کمی عقب زد، 
سپس فرمود: السام علیکم، فاطمه)سام 
اهلل علیها( پاســخ ســام پدر را داد، بعد 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: اجازه 
دارم وارد شــوم؟ عرض کرد وارد شو ای 
رســول خدا! پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
فرمود: کسی که همراه من است نیز اجازه 
دارد وارد شود؟ فاطمه عرض کرد: مقنعه 
بر سر من نیســت، و هنگامی که خود را 
پیامبر  به حجاب اسامی محجب ساخت 
ص مجدداً ســام کرد و فاطمه)سام اهلل 
علیهــا( جواب داد، و مجــددا اجازه ورود 
برای خودش گرفت و بعد از پاسخ موافق 
فاطمه)ســام اهلل علیها( اجازه ورود برای 

همراهش جابر بن عبد اهلل گرفت 

حتــی در بعضی از روایات می خوانیم باید 
سه بار اجازه گرفت، اجازه اول را بشنوند 
و به هنگام اجازه دوم خود را آماده سازند، 
و به هنگام اجازه سوم اگر خواستند اجازه 
دهند و اگر نخواســتند اجازه ندهند!حتی 
بعضی الزم دانســته  اند که در میان این 
ســه اجازه، فاصله  ای باشــد چرا که گاه 
لباس مناسبی بر تن صاحب خانه نیست، 
و گاه در حالی است که نمی  خواهد کسی 
او را در آن حــال ببینــد، گاه وضع اتاق 
به هم ریخته اســت و گاه اســراری است 
که نمــی  خواهد دیگری بر اســرار درون 
خانه اش واقف شود، باید به او فرصتی داد 
تا خود را جمع و جــور کند، و اگر اجازه 
نداد بدون کمترین احساس ناراحتی باید 

صرف نظر کرد.

زهرا  عفــاف حضرت  و  حیا  حجاب، 
)ســام اهلل علیها( در برابر مرد نابینا؛ تجلی 

درسیرۀ  مرد  و  زن  روابط  قانونمندی 
فاطمی

در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که  
پســران و دختران کشــورهای »غربی« 
و »غــرب زده« برای یافتن همســر آینده 
خود، در رســانه ها به ویژه فضای مجازی 
بــه صورت  »زننــده« و »شــنیع« آگهی 
می کنند، و مشــخصات اعضای بدن خود 
و جزئیات آن را شرح می  دهند، و چیزی 
که در میــان آنها مفهوم ندارد پوشــش 

زیبای حیاء است.

در حالی که اسام  زن  را در هاله زیبائی 
از قداســت و پاکی قرار مــی  دهد، و به 
گوهر گرانبهائی تبدیل می  کند که دارای 
ارزش فوق العــاده ای اســت، لیکن حذف 
مسأله حیا زن را به ابتذال می  کشاند و از 

ارزش و بهای او می  کاهد. 

بی شــک اثر حیا تنها پرهیز از زشتی ها و 
قبایح آن گونه که بســیاری گمان می برند 
نیســت بلکه آثار مثبت زیــادی در انجام 
واجبات و رعایت آداب و اخاق انســانی 
دارد.بلکه حیا به زنان ابهت، شــخصیت و 
ارزش می  دهد، متأســفانه برخی حیا را 
نوعی ضعف نفس می دانند  که اگر پرده 

حیا دریده شــود سبب قوت نفس خواهد 
بــود در حالی که قضیه کامــًا بر عکس 
اســت؛ فرد بی  حیا کسی است که تسلیم 
خواسته  های نفسانی است و نمی تواند از 
آن روی گردان شــود؛ ولی افراد با حیا بر 
اثر قــدرت روحانی در برابــر عوامل گناه 
مقاومت می  کنند و ســد نیرومندی میان 

خود و آنها به نام حیا قرار می  دهند

نمونه کامــل و جامع این مســأله را می 
توان در روایت جعفریات مشــاهده نمود 
که از امام باقر علیه الســام نقل می  کند 
مرد نابینایی وارد منزل شد. فاطمه  علیها 
السام خود را در حجاب کرد و نگاه نکرد. 
پیامبر پرســید: چرا چنین کردی این که 
نابینا اســت؟ فاطمه علیها الســام عرض 

کرد:

ان لم یکن یرانی فانا أراه و هو یشم الریح« 
فقــال النبي صلی اهلل علیه و آله:»أشــهد 
أنــک بضعۀ منی،اگر او مرا نمی بیند، من 
که او را میبینــم و او بوی مرا حس می 
کند! پیامبر اکرم فرمود: گواهی می دهم 

که تو پاره دل منی «.
دامنه عفت حضرت زهرا )سام اهلل علیها(

هم چنین مقــام عفت آن حضرت  به آن 
حد است که از اسماء بنت عمیس داستان 
عجیبی به این شرح نقل شده است:روزی 
فاطمه )علیها الســام( به من فرمود: من 
از کار مردم مدینه که زنان خود را بعد از 
وفات به صورت ناخوشــایندی برای دفن 
می  برند، و تنها پارچه  ای بر او می افکنند 
که حجم بدن از پشــت آن نمایان اســت 
ناخرسندم.اســماء گفت: من در سرزمین 
حبشــه چیزی دیده  ام که بــا آن جنازه 
مــردگان را حمــل می  کردند، ســپس 
شاخه هایی از درخت نخل را برداشت و به 
صورت تابوت مخصوصی درآورد که پارچه 
 ای را روی چــوب  های آن می  افکندند، و 
بدن را درون آن می  گذاردند، به گونه  ای 

که بدن پیدا نبود. 

هنگامــی که فاطمه بانوی بزرگ اســام 
)علیها السام( آن را مشاهده کرد فرمود: 
بســیار خوب و عالی است )و هنگامی که 
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من از دنیا رفتم مرا با آن بردارید( ... 

و در ذیــل همیــن حدیث آمده اســت: 
هنگامــی کــه فاطمــه )علیها الســام( 
چشــمش به آن افتاد تبسم فرمود، و این 
تنها تبســم او بعد از وفــات پیغمبر اکرم 

)صلی اهلل علیه وآله( بود!.

سخن آخر

متأسفانه  اختاط زن و مرد در دانشگاه ها، 
مجالس و... مساله ای در جامعه اسامی شده 
که همه را رنج می دهد. با این تفاسیر  و 
در پاســخ به این  پرسش عجیب که چرا 
برای حجاب، آزادی نمی دهید باید گفت؛ 
همانگونه که ما برای انجام گناهانی مانند 
شــراب خواری، ربا خواری، سرقت، رشوه 
خــواری و... آزادی نمی دهیم، چگونه می 
شود در گناهی چون بی حجابی که منشا 
ده ها گناه کبیره است، آزادی قائل شویم.

از ســوی دیگر برای ریشــه کن ساختن 
مفاسد اجتماعی مانند اعمال منافی عفت، 
تنها توسل به اجرای حدود و تازیانه زدن 
منحرفــان کافی نیســت، در هیچ یک از 
مســائل اجتماعی چنین برخوردی نتیجه 
مطلوب را نخواهد داد، بلکه باید مجموعه  
ای ترتیب داد از آموزش فکری و فرهنگی 
آمیختــه بــا آداب اخاقــی و عاطفی، و 
آمــوزش های صحیح اســامی هم چون 
فراهم آوردن وسائل ازدواج سالم، رعایت  
حجاب  اســامی، نهی از چشــم  چرانی، 
تحریم متهم ســاختن افــراد به آلودگی 
اجازه گرفتن فرزندان  باآلخره  ناموسی، و 
به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران 
و در یک کام ایجاد یک محیط اجتماعی 
ســالم، ســپس مجازات را به عنوان یک 
عامل در کنار این عوامل در نظر گرفت... .

لذا برخــی افراد خیال نکننــد که اگر به 
ناموس مردم نگاه داشــته باشند و... می 
تواننــد محب حضــرت زهرا)ســام اهلل 
علیها( قلمداد شوند، امید است همگان با 
اجتناب از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی 
و با تأمــل روز افزون در معنــا و مفهوم 
محب اهل بیت)علیهم الســام( به رشد و 

کمال واقعی دست یابند. 
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2یادداشت

شكوه حماسه آفرینی
 حضرت اُم البنین )سام اهلل علیها( 

از منظر معظم له
با ظهور اسام و تعلیمات ویژه آن زندگی 
زنــان وارد مرحلــه نوینی گردیــد و از 
کلیه حقوق فردی و اجتماعی و انســانی 

برخوردار شد.

هم چنین امتیازها و حقوقی که به مردان 
تعلق داشــت به همان مقــدار نیزبه زنان  
نیز تعلق گرفت. از این رو در تاریخ  اسام 
با شــخصیت  های بزرگ و با فضیلتی از 

جنس زنان برخورد می  کنیم.

حماسه در لغت

حماسه  معنای تشدید و تشّدد مخصوصاً 
در جنگ ها آمده اســت و احمس به مرد 
شجاعی گفته می شود که در برابر دشمن، 

با شّدت، ایستادگی می کند.

ضرورت تقویت روحیه حماســی در 
مقابله با دشمنان امت اسامی

بی تردید وجود دشــمنانی کــه به تعبیر 
قرآن مجیــد کینه و عناد و دشــمنی از 
ســیمای آنها به خوبی هویدا اســت: »َقْد 
بَــَدِت الَْبْغضاُء ِمْن أَْفواِهِهْم ؛ دشــمنی از 
لحن و سخنشان آشکار است «؛دشمنانی 
که به هیچ اصلی از اصول انســانی پایبند 
نیســتند و حاضرنــد برای حفــظ منافع 
نامشــروع خویش دســت به هر جنایتی 
بزنند. در مقابل چنین دشمنان خطرناکی 
همــواره باید آماده دفــاع و جهاد بود؛ و 
همیشه باید حالت حماسه  و سلحشوری 

را در جوانان مسلمان زنده نگهداشت .

امروزه همه مســلمانان حتی افراد گنگ 
و کــر! می دانند که در هــر منطقه ای از 
مناطق اسامی یکی از مارها و افعی های 
اســتکبار، دهان باز کــرده که آن منطقه 
و آنچه در آن اســت را بلعد، آیا احساس 
همین موضوع، برای اتحاد مسلمین، و بر 
افروختن شــعله های غیرت و حماسه  در 

کانون دلهای آنها کافی نیست؟

اشــک حماسی زنان عاشــورایی ؛ 
صیانت از نهضت حسینی

بی تردید نقش و جایگاه زنان در پیشرفت 
اســام و اجرای حق و عدالــت غیر قابل 
انکار اســت، زنانی که بــا ایمانی محکم و 
تفکری عالی، مردان خود را با تمام وجود 
در این مســیر حمایت مــی کردند ، و از 
آنجا کــه زن  و مرد، به هنــگام دفاع از 
حق و جهاد برای کســب عزت و شرف و 
جلب رضای خدا، یکسانند، همه به میدان 
آمدند و هر کدام به نوبه خود، وظیفه خود 
را ایفا کردند، و چه جالب است که صحنه 
کربا همه درس ها را دراین مسأله، در خود 

نهفته دارد.

زنان عاشورایی در مواقع حساس به سهم 
خود در پیشــبرد اهداف اســامی همراه 
مردان در برابر دشــمن می  ایستاده  اند، 
زنان عاشورایی  صفحات درخشان زندگی 
که در تاریخ  اسام، گام بر جای گام های 
بزرگتریــن زنان عالم هــم چون حضرت 
فاطمه زهرا علیها الســام نهاده  اند، گواه 

این حقیقت است.

در این میان قسمت زیادی از حماسه های 
کربا، شــوق آفرین و شورانگیز است و به 
دنبال آن سیاب اشــک  شوق به خاطر 
آن همه رشادت ها، فداکاری ها، شجاعت 
ها، آزادمردی ها، و سخنرانی های آتشین 
مردان و زنان  به ظاهر اســیر، از دیدگان 
شنونده ســرازیر می گردد؛ اما به راستی 

آیا این گریه دلیل بر شکست است؟

های  ؛اشــک  علیهــا(  اهلل  ام البنین)ســام 
حماســی؛ اولین برپــا کننده عزای 

حسینی علیه السام

بدیهی اســت عاشــورا ســبب رســوایی 
خطرناکترین دشمنان  اسام و سرنگونی 
آنان خواهد شــد، و درسی پر از عبرت و 
حماســه  و عّزت و افتخار برای آیندگان 

بجا خواهد گذارد.

از این جهت  جناب ام البنین )ســام اهلل 
علیها( همسر امیرمؤمنان علیه السام که 
چهار فرزندش به نام های عباس، عبداهلل، 
جعفــر و عثمان در کربــا در رکاب امام 
حسین علیه الســام به شهادت رسیدند. 
به یاد فرزندانش روزها به قبرســتان بقیع 

می رفت و عزاداری می کرد.

مرحوم حاج شیخ عباس قمی می نویسد: 
ام البنین در حالی که دست فرزند عباس 
را که عبیداهلل نام داشت می گرفت روزها 
به بقیع می رفت و برای فرزندانش مرثیه 
سرایی می کرد. مردم مدینه برای شنیدن 
مرثیه هــای جانســوز او اجتماع کرده و 
همنوای با او گریه می کردند. به اندازه ای 
عزاداری او جانســوز بود که حتی مروان 
بن حکم دشمن کینه توز اهل بیت علیهم 
الســام هنگامی که آن منظره را دید نیز 

متأثر شد و اشک ریخت.

علیها(  اهلل  )سام  البنین  ام  آفرینی  حماسه 
در مصیبت حماسه سازان عاشورا

گفتنی اســت پس از حادثــه جانگداز و 
حماســه  آفرین کربا، شــاعران فراوانی 
آن را بــه نظــم درآورده اند ولی هر یک، 
با نگاهی به ســراغ این واقعه رفته است. 
جمعی بُعــد مظلومّیــت آن را به تصویر 
کشــیده اند، گروهی به ابعاد عرفانی آن 
پرداخته اند و دســته ای نیز حماســه  و 
ظلم ســتیزی آن را مورد توّجه قرار داده 
اند. هــر یک از این ابعاد و دیگر ابعاد این 
حادثه، بیانگر عمق نفوذ عاشورا در عرصه 

شعر و هنر است.

در این بین آن بانــوی داغدیده گاه برای 
ایجــاد حرکــت در توده هــای رنجدیده 

اشعاری می ســرودند و شور و حماسه  و 
هیجان می آفریدند. که از آن جمله است:
یا من رأی العباس کر علی جماهیر النقد
ووراه من أبناء حیدر کل لیث ذي لبد
انبئت أن ابني أصیب برأسه مقطوع ید

ویلي علی شبلي أمال برأسه ضرب العمد
لو کان سیفک في یدیک لما دنی منه أحد

 »ای کســی که عباس را دیــدی که بر 
فرومایــگان حملــه ور شــده و از پی او 
فرزندان حیدر که هر یک شــیرانی قوی 

بودند، قرار داشتند.

با خبر شــدم که بر سر پسرم در حالی که 
دستش را قطع کرده بودند، عمود آهنین 
زده شــد؛ وای بر شــیر بچه ام که عمود 

آهنین بر فرقش فرود آمد!

آری؛ اگر شمشــیر در دستانت بود، هرگز 
کسی به تو نزدیک نمی شد«.

ام البنین مادر شجاعت ، اسوه مادران 
و همسران شهید

در تاریخ می خوانیم ام البنین )ســام اهلل علیها( 
خطاب به زنان مدینه می گفت:

التدعوني ویک  ام البنین
تذکریني بلیوث العرین

کانت بنون لي أدعی بهم
والیوم أصبحت وال من بنین

أربعۀ مثل نسور الربی
قد واصلوا الموت بقطع الوتین

»دیگر مــرا ام البنین نخوانید؛ چراکه مرا 
به یاد شــیران بیشــه )رزم و جهاد( می 

اندازید.

مرا پسرانی بود که به خاطر آنها ام البنین 
خوانده می شــدم، ولی امــروز دیگر مرا 
پســرانی نیست )تا به خاطر وجود آنان ام 

البنین خوانده شوم(.

آن چهار پســری که )در میــدان جهاد( 
همچون عقاب هــای تیز پرواز بودند )آن 
قدر شجاعت و اســتقامت به خرج دادند 
کــه( با رگ های بریــده به ماقات مرگ 

رفتند )و به شهادت رسیدند(«.

تیشه های اشک ام البنین)سام اهلل علیها( ؛ 
پاسداری از خاطره و حماسۀ عاشورا

بی تردید عزاداری هــای آن حضرت که 
از غم عمیق و دردی جانکاه نشــأت می 
گرفت، یادآور مظلومیت امام حسین علیه 
الســام و یارانش و افشــاگر ستم یزید و 
جانیان شــام و عوامل مــزدور آنان بود و 
ســبب زنده نگه داشــتن خاطره عاشورا، 
بیداری مردم و ایجاد روح مقاومت،حماسه 
و شــجاعت در آنان و ســرانجام انقاب و 

قیام می شد.

آنجا که نتوان با شمشیر و نیزه به جنگ با 
دشمنان برخاست، می توان با قطره های 
اشک، ســیلی بنیان کن به راه انداخت و 

بساط ظالم را برچید.

سخن آخر

در خاتمه باید گفــت ، رویکرد آن بانوی 
داغدیده در بزرگداشــت خاطره شهیدان 
کربا، روح حماســه  و ایثار و شــهامت و 
جانبازی در راه عقیده و ایمان  را همواره 
در ما زنده مــی دارد، و به ما درس های 
مهّمی برای ســربلند زیستن و تن به ظلم 
ندادن می دهد، این اســت فلســفه زنده 
نگهداشتن این خاطره ها و تجدید مراسم 

عزاداری در هر سال.

بی شک این شــورها و اشک ها، عواطف 
را بر می انگیزد، آتش نفرت از ســتمگران 
را بر می افروزد و ســینه ها را ماالمال از 
عشق به فداکاری می کند و در نهایت به 
شــورش و قیام می انجامد همانگونه که 
شــد. اینگونه است که عاشــورا در میان 
سیل اشــک و آه عاشقان مکتب حسینی، 
روح حماســی خود را نیز آشکار ساخت و 

توده های مسلمین را به حرکت درآورد.
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1پرونده ویژه
سیری در گفتمان

 »صیانت از محیط زیست« از 
منظر معظم له

ضرورت حفظ محیط زیست  و حمایت از 
حیوانات در اسام از جمله مسائل مهمی 
است که عاوه بر رابطه ی ما با خدا و خلق 
خدا، ارتباط ناگسســتنی جوامع بشری با 
محیط زیســت را یادآور می شــود، زیرا 
خداوند در این دنیــا نعمت هایی آفریده 
اســت ولی این نعمت ها محدود اســت و 
اگر تخریب شود چیزی جانشین آن نمی 
شود. حتی اکســیژن هوا، آب های روی 
زمیــن، زمین های قابل کشــت و معادن 
روی زمیــن محدود می باشــد. از این رو 
باید این منابع را برای نســل های بعدی 

نگه داریم و نباید محیط زیســت را برای 
آنهــا ویران کنیم و زندگی آنها را به خطر 

بیندازیم.

قرآن مجید در این زمینه می فرماید:»إِنَّ 
ــیاطیِن َو کاَن  ریَن کانُوا إِْخواَن الشَّ الُْمَبذِّ
ِِّه َکُفوراً ؛ کسانی که اسراف  ــْیطاُن لَِرب الشَّ
و تبذیر می کنند )چه در اموال خودشان 
باشد و چه در منابع طبیعی( آنها برادران 
شیطان هســتند)زیرا کار شیطان تخریب 
است(، و ابلیس آن شیطان بزرگ همواره 
نسبت به نعمت های پروردگارش ناسپاس 

بوده است«.

محیط زیســت؛ امانتــی الهی برای 
آیندگان در جوامع بشری

بایــد اذعان نمــود امانت ســرمایه اصلی 
جامعه انســانی و ســبب پیونــد مردم با 
یکدیگر و نظم معاش و معاد آنها اســت، 

در حالی که خیانت آتش ســوزانی است 
که همــه پیوندها را از میــان می  برد، و 
ســبب هرج و مرج جامعه و فقر و ضعف 
و بدبختی اســت. امانت از جمله صفاتی 
است که هم در رابطه خلق با خالق و هم 
انســان ها نســبت به یکدیگر و هم انسان 
نســبت به خودش و نیز نسبت به محیط 

زیست  او صادق است.

از آنجا که  یکی از ویژگی های دستورات 
اســام جامعیت اســت لذا نفع رساندن 
بــه بــرادران دینی مفهوم عامــی دارد و 
مخصــوص نفع مادی نیســت بلکه منافع 
معنــوی، اخاقی، علمی و هدایت و مانند 
آن را شــامل می شود،در این بین نفع به 
اخوان، دســتور به محیط زیست را نیز در 
بر می گیرد یعنی انســان برای اســتفاده 
ی نســل های آینده از محیط زیست که 

نوعــی منافع راهبردی بــه دیگر افراد در 
جوامع بشــری است باید از محیط زیست 

محافظت کند.

لذا نعمت  های معنوی و مادی که خداوند 
در جســم و جان انســان آفریــده و نیز 
مواهب بی شمار طبیعی همه امانت  های 
او هســتند. و مردم مأمور بــه حفظ آنها 
هســتند، از این رو باید برنامه ای ترتیب 
داد و با تمرین و ممارســت، همگان را به 
محیط زیســت  خود آشــنا و بر ابزار بهره 
برداری بهینه و اصولی از آن مسلط نمود.

منظومه  در  زیست  محیط  از  حفاظت 
ي معرفتي اسام

انسان با مطالعه قوانین متعالی و دستورات 
حساب شــده و مترقی، به عظمت اسام 
و گســتره رحمت اســامی پی می  برد و 
انگشت حیرت به دهان می  گیرد؛ چرا که 

رحمت اســامی در کانون خشونت، حتی 
شــامل درختان نیز می  گردد؛ لذا پیامبر 
رحمــۀ للعالمین )صلی اهلل علیه و آله( به 
سربازان خویش دستور می  دهد که هیچ 
درختــی را در هنگام جنــگ و نبرد قطع 
نکنند و به محیط زیست  احترام بگذارند.

از طرفی دیگر روشــن اســت که اسام 
می  خواهد با توســعه و رشــد اقتصادی 
بســتر آبادانی بیشــتر زمین یعنی بستر 
توســعه کشاورزی، صنعت، بازرگانی و هر 
آنچه تأمین کننــده رفاه زندگی از جمله 
)صیانت از محیط زیست( را فراهم کند تا 
از طریق دســت یابی به این هدف، به دیگر 

اهداف مادی و معنوی نایل آید.

اینگونه است که در نظام اقتصادی اسام  
برای حصول رشــد و پیشــرفت، در عین 
حال که بــرای مالکیت شــخصی اصالت 

قائل اســت و برخاف نظام سوســیالیزم، 
انگیزه  های شــخصی و تمایات فردی را 
به عنوان حق طبیعی و فطری مطرح می  
کند دو نــوع مالکیت دیگر به نام مالکیت 
عمومی و مالکیت امام )حکومت اسامی( 
را نیز تشریع کرده، برخاف نظام سرمایه  
داری بخــش مهمی از منابــع  طبیعی  را 

ملی می  داند.

افزون بر این، اســام از »اســتئثار )ویژه 
ســازی منابع درآمد و انحصارطلبی(« نیز 
منع کرده اســت. از موارد استعمال واژه 
»استئثار« به خوبی استفاده می  شود که 
اهل استئثار، به ســرمایه  داران پرنفوذی 
گفتــه می  شــود که با نفوذ در دســتگاه 
حکومــت  هــا، امــوال عمومــی و منابع  
طبیعی  و ملــی همانند مالکیت بر مراتع، 
معادن، جنگل ها و دریاها و یا امتیاز تولید 
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یــا تجارت کاالیی خــاص را در اختیار و 
انحصــار خویش در می  آورند و از این راه 
به ثروت  های هنگفتی دســت می  یابند و 
این از نظر اسام  ممنوع است. بلکه اسام 
با ایجاد بخش عمومــی و انفال، مالکیت 
بــر اراضی موات و آباد طبیعی، جنگل  ها، 
دریاها، نهرها، معادن و امثال این ها را به 

دولت اسامی واگذار کرده است.

جایگاه صیانت از محیط زیســت در 
رهیافت های قرآنی

در آیات قرآن کریــم، نمونه  های فراوانی 
در موضوع حفاظت از محیط زیست  یافت 
می  شود، به عنوان نمونه تعبیر به عمران و 
آبادسازی به وسیله حضرت آدم علی نبینا 
و آله و علیه الســام و نســل او در آموزه 
های قرآنی مبین این مسأله است که باید 
هدف همه انسان ها عمران و آبادی زمین 
باشد، نه تخریب آن به وسیله جنگ ها و 
اختافات ویرانگر و یا تنبلی و سســتی و 
بیکاری و یا حتی تخریب محیط زیســت ! 
و جالــب اینکه این عمران و آبادی بعد از 
توبه صورت گرفته و تا انسان از خطاهای 
خود توبه نکند توفیق این عمران و آبادی 
تحقق نمی یابد. لــذا در قرآن مجید می  
خوانیــم: »»هو أنشــأکم مــن األرض و 
استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه«؛ 
اوســت که شما را از زمین آفرید و آبادی 
آن را به شما واگذاشت؛ پس از او آمرزش 
بطلبید سپس به سوی او باز گردید )و به 

عمران و آبادی زمین بپردازید(«.

بی تردیــد این آیه  تابلویی اســت که به 
روشــنی، آبادانی زمین را به عنوان یکی 
از اهداف نظام اقتصادی اســام نشان می 
 دهد گرچه دلیل عقلی نیز به  طور آشکار 
بر آن داللــت دارد زیرا اگــر زمین مهد 
حیات انسانی است و همه اهداف مادی و 
معنوی زندگانی انســان در چنین بستری 
تحقق می  یابد طبعاً باید مقدمات زیست  
و حیــات در آن فراهم شــود و پر واضح 
اســت که چنین چیزی در زمین ویرانه، 

دست نایافتنی است.

از ســوی دیگر اسام از فســاد و تباهی 

در زمیــن نهــی و آنان را که به فســاد و 
تباهی در زمین روی می  آورند، شــدیدا 
نکوهش کرده اســت: »... َویُْفِســُدوَن فِي 
اِر«؛  اأْلَْرِض أُولَِئَک لَُهُم اللَّْعَنُۀ َولَُهْم ُسوُء الَدّ
آنان که در زمین فســاد می  کنند، دوری 
از رحمت خدا برای آن هاســت و بدی و 

مجازات سرای آخرت«.

از این رو قرآن کریــم در معرفی یکی از 
منافقان عصر رســول خدا صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم می  فرماید: »َوإِذا تََولّیٰ َسعٰی 
فِي األَرِض لُِیفِســَد فیهــا َویُهلَِک الَحرَث 
ُ ال یُِحبُّ الَفســاَد؛ هنگامی  َوالنَّســَلۗ  َواهللَّ
که روی برگرداند )و از نزد تو خارج شد( 
در راه فســاد در زمین کوشش می  کند و 
زراعت  ها و چهارپایان را نابود می ســازد 
)با اینکه می  داند( خدا فســاد را دوست 

ندارد«.

این آیه نابودسازی محیط زیست  و آسیب 
رساندن به گیاهان و حیوانات را، مصداق 
روشــن »فســاد فی االرض« نامیده و به 
شــدت از آن نهی کرده است، چرا که در 
آیه بعد چنین شخصی را تهدید به جهنم 
می  کند و می فرمایــد: »َوإَِذا قِیَل لَُه اتَِّق 
ُه َجَهنَُّم ۚ  ُۀ بِاْلِثِْمۚ  َفَحْســبُ َ أََخَذتْــهُ الِْعزَّ اهللَّ
َولَِبْئَس الِْمَهاُد؛ و هنگامی که به آنها گفته 
شود: »از خدا بترســید!« ) لجاجت آنان 
بیشــتر می شــود ( ، و لجاجت و تعصب 
، آنها را به گناه می کشــاند. آتش دوزخ 
برای آنان کافی اســت و چه بد جایگاهی 

است! «.

آموزه  اهمیت حفظ محیط زیست در 
های روایی

روایــات زیــادی از پیامبر اکــرم و ائمه 
معصومین علیهم السام در زمینه صیانت 
از محیط زیست و اهمیت حقوق حیوانات 
صادر شده که این مسأله مهم را در عالی 

 ترین شکل و صورت ارائه کرده است.

از جمله این که دســتور داده شده است: 
»کنار نهرها را آلوده نســازید؛ و همچنین 
زیر درختــان میــوه  دار و مقابل درهای 
خانــه  ها و محل نزول کاروان  ها و اطراف 
مســاجد«. در دستورات جنگی اسام نیز 

نقل شده: »درختان ســرزمین دشمن را 
قطع نکنید؛ نســوزانید و با جریان ســیل 
آســای آب، آن ها را از میــان نبرید. آب 

آشامیدنی دشمن را آلوده نسازید«.

هم چنین در زمینــه حمایت از حیوانات 
و رعایــت حقــوق آن هــا در ماجرایی از 
پیغمبــر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
مــی  خوانیم: آن حضرت شــتری را دید 
که آن را خوابانده  اند و پای آن را بســته 
 اند؛ ولی جهــازش بر او بود )در حالی که 
در این گونه موارد جهاز را از پشــت شتر 
بر می  دارند تا اســتراحت کنــد( پیامبر 
فرمود: »أین صاحبها؟ مروه فلیستعد غدا 
للخصومــۀ؛ به او بگوییــد: خود را فردای 

قیامت برای دادخواهی آماده سازد!«.

در حدیث دیگــری از پیغمبر اکرم صلّی 
م نقل شده است: »ال  اهلل علیه وآله وســلّ
تتورکــوا علی الدواب و ال تتخذوا ظهورها 
مجالس؛ به صورت یک طرفی بر چهارپایان 
ننشینید )زیرا سنگینی پاها بر یک طرف 
بدن حیوان وارد می  شود( و پشت آن ها را 
به صورت مجلس انتخاب نکنید )اشاره به 
این که اگر در راه به دوســتانتان رسیدید 
و می  خواستید با آن ها گفتگوهایی داشته 
باشــید از مرکب پیاده شوید؛ هنگامی که 
گفتگوی شــما تمام شد ســوار شوید!(«. 
هــم چنین در حدیثی از امام صادق علیه 
السام می  خوانیم: » چهار پا بر صاحبش 
شش حق دارد این که پیش از طاقتش بر 
آن بار نکند و پشــت آن را مجلسی برای 
ســخن گفتن قرار ندهد و هنگامی که در 
منزلگاه پیاده می شود، نخست  آذوقه او را 
آماده کند )سپس به خود بپردازد( و بدن 
او را داغ نکند و به صورتش شــاق نزند؛ 
چرا که تســبیح خدا می  گوید و هر زمان 
از کنار آب می  گــذرد آب را بر او عرضه 
کنــد )زیرا او نمی  تواند تشــنگی خود را 

اظهار کند!(.«

ایــن احادیث و احادیث فــراوان دیگر در 
زمینه حفاظت از محیط زیست و حمایت 
از حقوق حیوانات به خوبی نشان می  دهد 
اســام، دقیق ترین دســتورات را در این 

گونه مســائل ارائه کرده است؛ و به جرأت 
می توان ادعا نمود چنین دســتوراتی در 

هیچ مکتبی دیده نمی  شود.

مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست 
در یک نگاه

بی شــک اســام به هیچ وجــه به ضرر 
دیگران رضایت نمی  دهد، حدیث مشهور 
»ال ضرر« که در کتب اهل سنت و شیعه 
از رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
وارد شده است ، وجود هر نوع تولید زیان  
آور را ممنوع مــی  کند، خصوصاً آنجا که 
تولید فــرآورده  ای به زیــان  های عظیم 
اجتماعی منجر شــود و یا حقوق گسترده 
دیگران را پایمال کند؛ مانند تولیداتی که 
به تخریب محیط زیست ، به خطر افتادن 
زندگی آبزیــان و حیوانات، نابودی جنگل 
 ها و آلودگی دریاها، و یا تولید ساح  های 

کشتار جمعی منجر گردد.

از ایــن رو در فقــه اســامی بایدهــا و 
نبایدهای فراوانی در زمینه مسائل مربوط 
به زندگی طبیعی انسان وجود دارد، که او 
را از امور زیانبار و خطرات حفظ می  کند. 
که تحریم بعضی از تصرف  های زیانبار در 
طبیعــت که محیط زیســت  را ویران می  
کنــد و به طور کلی تحریم اضرار به نفس 
و آنچه برای ســامت جسم و جان انسان  
ها خطرآفرین اســت )و ممکن است خود 
انسان خطر آنها را هنوز درنیافته باشد( از 

جمله آن موارد به شمار می آید.

اســام مخصوصا با وضع قاعده الضرر )ال 
ضرر و ال ضرار فی االســام(، از این نوع 
ضرر رسانی به جامعه جلوگیری می  کند، 
مطابق  ایــن  قاعده  کــه  از قوانین  مهم  و 
حاکم  بر ســایر قوانین  است، هر نوع اقدام 
ضرری، چــه در مرحله وضع آن و چه در 
مرحله اجرا مشــروعیت ندارد. مطابق این 
قاعده مردم حق ندارنــد به یکدیگر ضرر 
رسانند، این قانون از هر چه موجب اضرار 
به مردم، محیط زیســت و جامعه بشری 
می شــود، جلوگیری می  کنــد و به یقین 

شامل تولید مواد زیان  آور نیز می  شود.

بدیــن ترتیب در مواجهــه با چالش های 

مرتبط با محیط زیســت جامعه می توان 
اینگونــه گفت هر کاری که موجب ضرر و 
زیان مسلمین، در کوتاه مدت یا درازمدت 
می  شــود، جایز نیست، و الزم است مردم 
مسلمان در این گونه مسائل، که با محیط 
زیست  انسان  ها ارتباط شدید دارد، کاما 

هوشیار و مراقب باشند.

از ســوی دیگر این پرســش در موضوع 
منابع طبیعی و ملی  مطرح می شــود که 
آیا هر کســی می تواند هــر قدر در توان 
دارد از مواهــب طبیعــی را حیازت کند؟ 
حق این است که دلیلی بر آن نیست بلکه 
هر کس باید بــه مقدار نیازش به حیازت 
مواهب طبیعی قیام کند نه اینکه کســی 
تمامــی زمین ها را حیازت کند و خود را 
مالک آنها بداند. در این موارد باید حدود 

عقاییه را لحاظ کرد.

همچنین اســت در مورد احیــاء اراضی. 
حتی نســل موجود نمی تواننــد تمامی 
مواهب طبیعی را اســتفاده کنند و چیزی 
برای نســل های آینده نگذارند. مثا اگر 
مواهبی باشد که نسل موجود بتواند همه 
ی آن را حیازت کند مثا کل درخت های 
جنگل هــا را بُبرند و بفروشــند و یا یک 
گونه پرنده را کاما حیازت کنند و نســل 
آن را منقرض کننــد چنین چیزی جایز 
نیست. زیرا طبق آیه ی »َخلَقَ  لَُکْم ما فِي 
اأْلَْرِض َجمیعاً« خداوند هرآنچه در زمین 
است را برای همه ی انسان ها خلق کرده 

است نه افرادی خاص و یا نسل موجود.

حتــی یکی از ادله ی محیط زیســت که 
باید همه در محافظــت آن دقت کنند و 
آن را از بین نبرند و نســل  های آینده را 

نیز در نظر بگیرند همین آیه است.

عقانیت و محیط زیست

بی تردیــد توجه به پیوندهای اجتماعی و 
اینکــه هیچ کار بدی در اجتماع انســانی 
در نقطه خاصی محدود نمی  شــود، بلکه 
هر چه باشد همانند آتش ممکن است به 
نقاط دیگر ســرایت کند؛  به عبارت دیگر 
در اجتماع چیزی به عنوان »ضرر فردی« 
وجود ندارد، و هر زیان فردی امکان این را 

دارد که به صورت یک »زیان اجتماعی« 
درآیــد، لذا دلیل منطــق و عقل به افراد 
اجتمــاع اجازه می  دهــد که در پاك نگه 
داشــتن محیط زیســت  خود از هر گونه 

تاش و کوششی خود داری نکنند.

انســان  های چنین جامعه  ای در صورت 
عمل به این بینش  ها و اندیشــه  ها در از 
بین بردن وســیع منابع طبیعی، تخریب 
محیط زیســت  و نابــودی منابع طبیعی 

برای ثروت اندوزی به دور خواهند بود.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت چون عده ای سودجو 
به جان جنگل ها و مراتع افتاده اند و این 
ثروت طبیعــی را به زودی بر باد خواهند 
داد لــذا باید تدبیری بــرای جلوگیری از 
آنها با اســتفاده از وسایل ارتباط جمعی و 
نظارت کمیته های محلی اندیشــید، زیرا 
در جوامع بشری  صدها میلیون کشاورز، 
جنگل  نشــین  ها و مردم بومی که تأمین 
معاش آنان به زمین و وضع مساعد محیط 
زیست  بســتگی دارد، به مشکات عدیده 

ای دچارند.

لــذا انتظار مــی رود همــگان قوانین و 
مقررات زیســت محیطــی راکامًا رعایت 
کرده و از آلوده کردن محیط زیست جداً 

بپرهیزند.
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2پرونده ویژه

الزامات و بایسته های حمایت 
از تولید داخلی 

از منظر معظم له
در بینش اســام مقولۀ »تولید« مهم ترین 
رکن اقتصاد اســامی به شــمار می رود و 
افزایش نــرخ آن از اهداف اقتصادی جوامع 
اسامی است و بسیار مورد تأکید و توصیه 

است.

هم چنیــن در مباحث اقتصادی رائج دنیا ، 
تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد به شــمار 
می آید، اگر چه در اقتصاد ســرمایه داری، 
انسان وســیله ای است در خدمت تولید، و 
لذا انســان )کارگر( همپایه دیگر ابزار، دیده 
می شود؛ ولی در سیستم اقتصادی اسام، 
محوریت با انسان )کارگر( است و »تولید« 

وسیله ای در خدمت اوست.

البته بایــد اذعان نمــود اقتصاد کشــور، 
متاســفانه از بیماری و از مشکات مختلف 
رنج می برد، اگر چه این مشکات، غیر قابل 
حل نیســت، اما نیازمند یک عزم عمومی و 
جدی اســت که به این مشکات به صورت 

مجزا بپردازد. 

زیرا از یک ســو دشمنان سیاسی جمهوری 
اسامی ایران به شدت برای تخریب اقتصاد 
کشــورمان تاش می کنند، از سوی دیگر 
نبودن تدبیر کافی در داخل و ســودجویی 
جمع اقلیت غارتگر از جمله عواملی اســت 
که دســت به دســت هم داده و تنگناهای 

اقتصادی را ایجاد کرده است.

لذا باید از این مشــکل که دشمن برای ما 
ایجاد کرده، فرصت پیشرفت و ترقی را فراهم 
کرده و با برنامه ریزی و تدبیر کارها را دنبال 
کنیم، از این رو اگر ما اقتصاد قوی داشــته 
باشیم، در مقابل تهدیدات خارجی هم قوی 
می شویم و آنها هرچه گزینه درست کنند و 

تحریم کنند، اثرگذار نخواهد بود.

چیستی مفهوم »تولید«

انســان برخاف بیشــتر حیوانــات، غالباً 

احتیاجــات خویــش را به طور آمــاده از 
طبیعت دریافت نمــی کند، بلکه با تصرف 
و تغییر در طبیعت و انجام کار، روی آن به 
نیازهای خویش دست می یابد. خواه آن کار 
به صورت تبدیل شیء به شيء دیگر باشد، 
یــا جابجایی کاال از نقطه ای به نقطه دیگر. 
در علم اقتصاد به مجموع عملیاتی که طی 
آن، شکل نخســتین مواد، تغییر می یابد و 
یا جابجا می شود »تولید« نامیده می شود.

بــه بیان دیگــر »تولید« عبارت اســت از 
فعالیتی که با به کارگیری و ســازماندهی 
سلسله عوامل و نهاده هایی همچون سرمایه 
و منابع طبیعی، به ایجاد کاال و خدمات می 
انجامد، به عبارت دیگر می توان تولید را به 

»ایجاد فایده« تعریف کرد.

البته مقصود از تولید اعــم از تولید کاال یا 
خدمت اســت، بنابراین کار پرســتاری که 
در بیمارســتان ها خدمت می کند یا مأمور 
بهداشــتی که به نظافت خیابان ها و پارك 
ها اشــتغال دارد، نیز »تولید« محسوب می 

شود.

ضــرورت تولید ملــی در آموزه های 
اسامی

در بســیاری از اقوام تاریخی گذشــته، کار 
و تولید را امری ســخیف و ویژه بردگان و 
انســان های ضعیف می دانستند. این تلقی 

در برخی از جوامع، تا این اواخر باقی بود.

از نگاه یهود، تولید تنهــا فعالیتی ضروری 
برای جلوگیری از فقر به شمار می رفت. با 
ظهور کلیسای پروتستان، کار و تولید، مظهر 
اراده الهی قلمداد شــد و ارزش ذاتی یافت. 
این اندیشه مبنای پیدایش دوران شکوفایی 

اقتصاد سرمایه داری شد.

لیکن اســام به کار و تولید، ارزش واقعی 
بخشــید و از طریق آموزه هــای تربیتی و 
فرهنگی خاص خود، شــرایط الزم را جهت 
تولید و بهره برداری صحیح از طبیعت، فراهم 
ساخت و همگان را به تشریک مساعی در آن 
فرا خواند. دلیلش هم روشن بود، زیرا اسام، 
خواهان عزت و اســتقال جامعه اســامی 
بود، و هرگونه تســلط بیگانه و وابستگی به 
آنان را بنابر اصل محکم نفی ســبیل: »َولَن 

ُ لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیًا؛ و  یَْجَعَل اهلَلّ
خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی 
نداده است. «، و برتری اسام:»السام یعلو 
و الیعلی علیه؛ اســام همچنان به برتری 
میرود، و هیچ دینی بر آن برتر نم یشــود « 
مردود می دانســت، طبیعی بود که، تولید 
انواع فــرآورده های مادی و فیزیکی از یک 
طرف و تربیت نیروهای متخصص انســانی 
ومجهز شدن به آخرین دستاوردهای علمی 
بشــر از سوی دیگر، در سرلوحه آموزه های 
دینی این آیین آسمانی قرار گیرد، لذا پس 
از ظهور اسام، در پرتو تعلیمات آن، تمدن 
بزرگ اســامی به سرعت، شــکل یافت و 
ســطح وسیعی از جغرافیای آن روز را در بر 

گرفت.

بنابراین »تولید« با انگیزه تأمین نیازمندی 
های دیگران و با هدف تقارب نسبی سطح 
زندگی طبقات مختلف اجتماع، از امتیازات 
اقتصاد اســامی اســت کــه آن را از دیگر 
مکاتب اقتصادی متمایز می ســازد، افزون 
بــر آن، در قرآن نیز اشــارات پرمعنایی به 
مشاغل تولیدی خاصی به عنوان نعمت های 
الهی، وجود دارد که بیانگر اهمیت آنهاست، 
از جمله:کشــاورزی، دامپــروری، صنعت ، 
کشتیرانی ، صیادی، مسکن و شهرسازی و 

ذوب فلزات.

تحقق  شرط  داخلی؛  تولید  از  حمایت 
اقتصاد مقاومتی

گاهی در مســأله اقتصــاد مقاومتی، منابع 
اسامی در زمینه مقاومت مورد بررسی قرار 
می گیــرد و عنوان کلی موضوع مطرح می 
شــود که در جای خود خوب اســت،گاهی 
از مرحلــه کلی یک پله پاییــن تر آمده و 
به عناوینی تحت مســأله اقتصاد مقاومتی 
همانند قناعــت، زهد، پرهیز از اســراف و 
تبذیر توجه می شود، در این صورت موضوع 
کلی کوچکتر شده و بر روی عناوین ملموس 
و محسوس می رود و از منابع اسامی برای 

این موضوعات کمک گرفته می شود.

گاهی نیز از این مرحله فراتر رفته و مصادیق 
اقتصاد مقاومتی تعیین می شود، به عنوان 
مثال فعالیت های مرتبط با قناعت، زهد و 
اسراف به صورت مصداقی مورد معرفی قرار 
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می گیرد، مسأله ای که امروزه به آن احتیاج 
داریم هر سه مرحله است اما باید از عنوان 
کلی خارج شده و به مصادیق بپردازیم، در 
این صورت اســت که برنامه ها کاربردی و 

عملی می شود.

حال می توان در زمینــه مصداقی اقتصاد 
مقاومتــی فعالیــت تبلیغاتی انجــام داد و 
مردم را آگاه کرد،وظایف ادارات، مؤسسات 
صنعتی، بازارها و خانواده ها باید به صورت 

مصداقی تعیین شود.

در تبین ایــن مدعا باید گفت بخشــی از 
فعالیت های مهم در اقتصاد مقاومتی مقولۀ 
تولید است؛ مسأله تولید یکی از مهمترین 
مصادیق اقتصاد مقاومتی است، بلکه یکی از 
ارکان اقتصاد مقاومتی، رونق تولید داخلی 
است؛ اگر تولید داخلی تقویت شود، مشکل 
مهمی نخواهیم داشــت،لیکن برای تحقق 
ارکان اقتصاد مقاومتی مردم باید باور کنند 
که تولید داخلی و خرید اجناس و تولیدات 
داخلــی راه گشاســت؛ در شــرایط کنونی 
اقتصادهای مهم دنیا نیز به سمت عملیاتی 
کــردن اقتصاد مقاومتــی حرکت می کنند 
چراکه برخی همانند آمریکا به صورت علنی 
به مــردم اعام کرده اند کــه باید تولیدات 

داخلی کشور خود را خریداری کنند.

بنابراین افزایش تولید از جمله فعالیت های 
مهم اقتصاد مقاومتی است، توجه به اقتصاد 
مقاومتی در گــرو اهتمام به  تولید ثروت و 
صرفه جویی در برنامه های اقتصادی است؛ 
می دانیم بدون تکیه بر تولید داخلی اقتصاد 
مقاومتــی صورت نمی گیــرد و اصوال کل 

مسائل اقتصادی زیر سؤال می رود.

وضع قوانین حمایتی زمینه ساز رشد 
تولید داخلی

در بینش اسام، قوانین حقوقی به گونه ای 
در نظر گرفته شده است که نتیجه مستقیم 
آن فراهم ســازی هر چه بیشتر زمینه های 
تولید در جامعه اســت؛ مرحوم شهید صدر 
در کتاب اقتصادنا موارد بیست گانه ای را در 

این باره نقل می کند.

و از انجا کــه خروج از رکــود در تولید به 
منظــور کاهش فشــارهای اقتصــادی بر 

مردم بســیار پر اهمیت اســت لذا  مجلس 
و نهادهای تصمیم گیرنــده با وضع قوانین 
مطلوب به صورت مســتقیم در رفع برخی 
از مشکات اقتصادی کشور به ویژه مسألۀ 

تولید  نقش دارند.

و  صنعت  از  دولــت  حمایت  ضرورت 
تولیدات داخلی؛ نه تشویق واردات!

بدیهی اســت خودکفایی اقتصادی در گرو 
تقویت تولیدات داخلی است، نظام اسامی  
دارای انواع منابع مختلف اســت؛ اقتصاد ما 
مزیت های بسیاری دارد که می توان از آنها 
اســتفاده کرد ولی نکته مهم، مدیریت این 

جریان اقتصادی است.

حال یکی از گروه هایی که باید برای تقویت 
تولید ملی فعال باشد، دولت است؛ به رئیس 
جمهور محترم گوشــزد نمودم از یک سو 
متأسفانه هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی 
راه نیفتاده و از سوی دیگر تولیدکنندگان از 
مــوج واردات بی رویه  ناراحتند و معتقدند 
تا جلوی این کار گرفته نشود تولید داخلی 

جان نخواهد گرفت.

بــه عنوان نمونه واردات بــی رویه از جمله 
موانع بزرگ بخش کشــاورزی است ؛ ظلم 
بزرگی بخش کشــاورزی را تهدید می کند 
کــه واردات بی رویه یکی از این ظلم ها به 
شــمار می آید و باید مانع واردات بی رویه 

شد.

همچنان کــه رهبر عزیز انقاب اســامی 
فرمودند باید مانع ورود میوه های تجماتی 
و غیر ضروری به کشــور شــد خوشبختانه 
کشــور ما از تمامــی منابع غنــی و قوی 
برخوردار اســت و تمامی میوه ها در چهار 
فصل در کشور وجود دارد و نیازی به واردات 

نیست. 

لیکن حقیقت این است که  برخی با واردات 
بی رویه به آالف و الوف می رسند، دولت که 
وظیفه نظارت بر کشور را دارد باید مصالح 
را در نظر بگیرد و مانع این واردات بی رویه 
شود ما هرگز نیازی به میوه های تجماتی 
نداریــم تا برخی از ایــن طریق درآمدهای 

هنگفتی را بدست بیاورند.

در زمانی برخی اقام با قیمت های بســیار 
ســنگینی وارد کشــور می شــد؛ ولی از 
قشر کشــاورز همان کاال را با قیمت ارزان 
خریداری می کردند که این روش بســیار 
ناپسند بود و امروز نیز اگر این روش وجود 
دارد باید جلوی آن را گرفت؛ زیرا این روش 

سبب تضعیف کشاورزان می شود.

 اینچنین است  که برخی از کارخانه ها رو 
به تعطیلی می رونــد و عده ای از کارگران 
بیکار می شوند که این به ضرر اقتصاد ملی 

است.

تعطیلی کارخانه های داخلی خود باعث می 
شــود مصرف کنندگان برای تامین کاالی 
مورد نیاز خود به ســمت استفاده از کاالی 
قاچاق بروند و این به صاح اقتصاد کشــور 
نیســت. لذا باید مقصران این مساله را پیدا 

کنیم

هم چنین تــداوم این نقیصه تعــداد زیاد 
بیکاران مخصوصاً جوانــان بیکار را در پی 
داشــته اســت که  مردم از آن نگرانند چرا 
که بیکاری سرچشمه انواع ناهنجاری های 
اجتماعی اســت.الزم اســت رئیس جمهور 
محترم توصیــه کنند دولتمــردان تاش 

بیشتری در این زمینه انجام دهند.

خرید کاالی ایرانی؛شــاخصۀ کلیدی 
حمایت مردم از تولید داخلی

در موضوع حمایت از کاالهای ساخت داخل، 
عاوه بر دولت، مردم نیز تاثیر بســیاری در 
تحقق اقتصــاد مقاومتی و حمایت از تولید 
داخلی دارد. لیکن متاسفانه مردم نیز طالب 
اجناس خارجی شده و این مسئله باعث می 
شــود در داخل صنایع ما پیشرفت الزم را 

نداشته باشند.

حــال وقتی مــردم به دنبــال جنس های 
خارجی می روند و آن را می خرند، فروشنده 
هم همان جنــس خارجی را می آورد و در 
این جا تولید داخلی زیان فراوانی می کند و 
بیکاری افزایش یافته و اقتصاد مقاومتی بر 

زمین می ماند.

ضرورت ارتقای کیفیت برای حمایت از 
تولیدات داخلی

در اســام بر موضوع کیفیــت عمل تاکید 
جدی شده است، و انگیزه های دینی و توجه 
به معارف اسامی پشــتوانه مناسبی برای 
ایجاد تحول و تســهیل در انجام امور است، 
بنابراین باید با تدوین و اجرای استانداردها 
در تمام کاالها مانع بهانه تراشی دشمن در 

خصوص کیفیت محصوالت داخل شد.

باید  تولیدکننــدگان داخلی  بدون شــک 
کیفیت کاالهای خود را افزایش دهند و تنها 
به کمیت آنها توجه نکنند تا فروشندگان و 
مردم به سمت استفاده از کاالهای خارجی 

نروند؛

 نمی توان مردم را به سمت تولید کاالهای 
داخلی تشــویق کرد امــا کیفیت آن را باال 

نبرد.

لذا از جمله مهمترین ابعاد مبارزه با قاچاق، 
کیفی ســازی تولیدات داخلی است؛ وقتی 
تولید داخل با مارك کشــور دیگری تولید 
می شود به این معنی است که مردم هنوز 

به کاالی ایرانی اعتماد ندارند.

بدیــن ترتیب اگرچه کارخانــه های از کار 
افتاده باید به کار بیفتند، زیرا تا زمانی که این 
کارخانه ها تولید نکنند، قطعا دیگر تولیدی 
نخواهد بود و کاالیی در بازار وجود نخواهد 
داشت که نیازمند خارجی ها نباشیم. لیکن 
تا زمانی که کیفیت کاالها باال نرود، نصایح 
کارساز نخواهد بود؛ بلکه اگر کیفیت اجناس 
باال باشد یک دستگاه صنعتی به جای دوماه، 
چندسال کار می کندو کیفیت محصوالت 

داخلی عامل توسعه صادرات خواهد بود.

ضرورت فرهنگ ســازی برای مصرف 
تولیدات داخلی

مسایل فرهنگی جزو مهمترین امور است؛ 
تجربه هم ثابت کرده ، تازمانی که مســایل 
فرهنگی حل نشــود، مشــکات حل نمی 
شود؛ باید در این زمینه فرهنگسازان جامعه 
کار کننــد؛ باید فتوا بدهند که قاچاق حرام 
اســت، دور زدن قوانین کشور کار حرامی 
اســت؛ حتی خروج از چراغ قرمز نیز حرام 

است زیرا خاف قوانین کشور است.

مســاله مصرف کاالی داخلی نیــز  باید از 

سوی رســانه ها و تریبون های فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی و مذهبی از جمله نماز 
جمعه تبلیغ شود؛ خوشبختانه جامعه ما کم 
کم نسبت به این مساله حساس شده است 

و باید این مساله را حساس تر کرد.

مبارزه با قاچاق کاال؛ راهكار بنیادین در 
تقویت تولید داخلی

وقتی بازار داخل از کاالی قاچاق پُر شــود، 
تولید داخلی متوقف می شود و افول تولید 
ملی زمینه ساز افزایش بیکاری و اثرگذاری 

تحریم ها خواهد شد.

لذا دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد و نگذارد 
محصوالت خارجی به صورت رسمی و غیر 
رسمی داخل بازار شــود. وقتی مصنوعات 
خارجی داخل بازار شود، تولید داخلی از کار 
افتاده و کنار می رود و بیکاری و خسارت از 

پیامدهای آن خواهد بود.

اینکه گفته می شود درصد باالیی از کاالهای 
بــازار قاچاق بوده قابل قبول نیســت، باید 
جلوی دزدها و ثروت اندوزان بی رحم گرفته 
شــود، در این صورت حصول این مطالبه، 
تولید داخلی رونق خوبــی پیدا می کند و 
ایران ملتی می شــود که می تواند در برابر 

تهدیدهای اقتصادی ایستادگی کند.

به نظر بنده مبارزه بــا قاچاق به یک معما 
تبدیل شده است که همه از لزوم مبارزه با 
آن صحبت می کنند و بازهم شــاهد ورود 
تریلی های کاالی قاچاق به کشور هستیم 
در حالی که مبارزه با این مســأله برای رفع 
مشــکل های اقتصادی کشور بسیار مهم و 

حیاتی است.

رقم 15.5 میلیارد دالر کاالی قاچاق کشف 
شده در کشور بسیار وحشتناك است و باید 
برای مبــارزه با این پدیــده نامبارك اقدام 
جدی تری صورت گیرد؛ به نظر می رســد 
کســانی که در زمینه قاچــاق فعالیت می 
کنند، دارای قدرتی هســتند که می توانند 
حتی از مسیرهای عادی کاالی قاچاق وارد 

کشور کنند. 

در ایــن میان نیــروی انتظامی، دســتگاه 
قضایی، ســپاه و مجموعه نهادهای اجرایی 

دســت به دســت هم دهند و اجازه ندهند 
کاالی قاچاق وارد کشور شود. 

مصرف کاالی قاچاق حرام است

باید دانســت رعایت نکــردن قوانین نظام 
اسامی نه تنها از لحاظ قانونی تخلف است، 
بلکه ازنگاه دینی و شرعی نیز حرام می باشد 
و انجام آن جایز نیست، بنابراین مردم نباید 

کاالی قاچاق مصرف کنند. 

باید با مســاله قاچاق قوی تــر و جدی تر 
برخــورد کــرد و موانع مقابله بــا آن را در 
رسانه ها با مردم درمیان گذاشت تا حمایت 

اجتماعی از این کار افزایش یابد.

بــی تردید تا زمانی که مســاله قاچاق حل 
نشــود کمیت اقتصاد ما لنگ است؛ حتی 
اگر تورم به صفر برســد و رشد اقتصادی ما 
اعداد باالتر را هم ببیند، قطعاً نمی توان آثار 

اقتصادی را در زندگی مردم مشاهده کرد.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت مــردم در نامه ها و 
ماقات های خــود با ما نگرانی هایی دارند 
حال آنکه با شــعار دادن و همایش برگزار 
کردن مشــکل اقتصاد کشور رفع و اقتصاد 
مقاومتی محقق نمی شود، بلکه مشکل در 
صورتی رفع می شود که دولت، فروشندگان 

و مردم به تولید داخلی اهمیت دهند.

دردهای اقتصادی ما شامل قاچاق، یارانه ها 
و بانک ها اســت، تا زمانی که این مشکات 
حل نشــود، اقتصاد ما به جایی نمی رسد و 
قطعاً رشد اقتصادی در زندگی مردم خود را 
نشــان نمی دهد؛ البته در مسایل اقتصادی 

درد بی درمان نداریم و باید حل شود. 

در این زمینه باید بــا امیدواری جلو برویم 
و احســاس یأس و ناامیدی کاری از پیش 
نمــی برد؛ همه ما باید مبلغ اقتصاد ســالم 
باشیم زیرا اگر اقتصاد ما سالم شد جوانان ما 
نیز از بیکاری نجات می یابند و ســامت را 
درپیش می گیرند. امید است قوای سه گانه 
و همه مسئوالن دست به دست هم دهند تا 

مشکات برطرف شود.
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مقاله

مستندات فقهی حرام 
بودن شرکت های 
بازاریابی شبكه ای 

ابوالقاسم علیان نژادی

افشای ماهیت شــرکت های هرمی و 
شبكه ای

موضوع درس خارج فقــه مرجع عالیقدر، 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مدظله در ســال تحصیلــی 96-95 کتاب 
شرکت اســت که به مناسبت این موضوع، 
بحث شــرکت های نوظهور به میان آمد و 
استاد در مورد هفت شرکت عمده به مقدار 
کافی بحث کردنــد. و از آنجا که بازاریابی 
شــبکه ای و هرمی در این زمان وســعت 
تــازه ای یافته و در گوشــه و کنار در حال 
رشد و توســعه است، و متأســفانه وزارت 
صنعت و معدن روی ماحضات سیاسی به 
آنها مجوز داده، و مع االســف از قرار معلوم 
بعضی از نهادهای محترم نیز بر اثر اطاعات 
نادرستی که به خدمتشان داده شده آن را 
تأیید کرده، و این مطلب ســبب شــبهات 
زیادی برای عاقه مندان شــده، و از سوی 
دیگر آنها نیز نوعی شرکت تجاری محسوب 
می شوند، اســتاد عزیز را )که عارفاً بزمانه 
هستند( بر آن داشت، که به بحث مستوفی 
پیرامون شرکت های مزبور پرداخته و حکم 
فقهی آن را بطور شــفاف با بیان ادله بیان 
کرده، و ماهیت واقعی آنها را روشن سازند.

مباحث ارزشمند استاد در ده بخش خدمت 
خوانندگان محترم و طالبان احکام اسام و 

سامت اقتصادی کشور عرضه می شود.

1. ریشه های بازاریابی شبكه ای و هرمی

اندیشه این مسأله و ریشه های اصلی آن به 
زمان فیثاغورث، که 600 سال قبل ازمیاد 
حضرت مســیح )علیه السام( می زیست، 
برمی گــردد. چرا که ایشــان آثار و خواص 

عدد و آسانتر شدن محاسبه، سه رقم کمتر 
در نظر گرفتیم(

خانه نهم: 250 عدد

خانه دهم: 500 عدد

خانه یازدهم: 1000 عدد

خانه دوازدهم: 2000 عدد

خانه سیزدهم: 4000 عدد

خانه چهاردهم: 8000 عدد

خانه پانزدهم: 16000 عدد

خانه شانزدهم: 32000 عدد

خانه هفدهم: 64000 عدد

خانه هیجدهــم: 125000 عدد )برای رند 
شدن عدد و آســانتر شدن محاسبه، کمتر 

در نظر گرفته شد (

خانه نوزدهم: 250.000 عدد

خانه بیستم: 500.000 عدد

خانه سی و یکم: یک میلیارد

خانه چهل و یکم: 1.000.000.000.000 
)هزار میلیارد(

خانه پنجاه و یکم: 
1.000.000.000.000.000 )یک میلیون 

میلیارد(

خانه شــصت و یکم، یک میلیارد میلیارد 
دانه گندم می شود.

و از محاســبه ســه خانه دیگــر صرفنظر 
می کنیم.

حال اگــر 25 عدد گندم را یک گرم فرض 
کنیم، هر 25 هزار گندم یک کیلو و هر 25 
میلیون گندم یک تن می شــود. و چنانچه 
عدد یــک میلیارد میلیارد تقســیم بر 25 
میلیون تن گندم شــود، حاصل آن چهل 
میلیارد تن خواهد شــد. در حالی که کل 
تولید گندم ما در سال تنها به 12 میلیون 
تن می رســد]1[ و تولید گندم در سراسر 

کشورهای جهان به رقم باال نمی رسد!]2[

آری، این خاصیت عدد تصاعدی اســت که 
وحشــتناك به پیش می رود و شرکت های 

»اعداد تصاعدی« را کشــف کرد، و اساس 
شــرکت های هرمی و شبکه ای، استفاده از 
همین مطلب اســت و به صورت تصاعدی 
پیــش می روند. به منظور روشــن شــدن 
آثار اعداد تصاعدی، به داســتان زیر توجه 

بفرمایید:

مخترع شطرنج آن را به پادشاه زمانش ارائه 
کرد، پادشــاه این اختراع را پســندید و به 
مخترع آن گفت: اگــر از من چیزی طلب 
کنی به تــو خواهم داد. مخترع گفت: لطفا 
دســتور دهید در خانه اول یک دانه گندم 
بگذارنــد و در خانه بعد آن را دو برابر کنند 
و در خانه ســوم دو برابــر خانه قبلی، و به 
همین شــکل ادامه دهند تا به خانه شصت 
و چهارم، که آخرین خانه اســت، برســد و 

مجموع آن را به من بدهند.

پادشــاه که از کیفیت اعــداد تصاعدی بی 
اطــاع بود گفت: این که خواســته مهمی 
نیســت، چیز دیگری طلب کــن! مخترع 
گفت: اگر همین حاجت مرا برآورید کفایت 
می کند. پادشاه دســتور داد طبق خواسته 
او عمل شود. محاســبه گران بعد از مدتی 
به حضور پادشــاه رســیده و اعام کردند 
که اگر تمام گندم های موجود در کشــور 
را به مختــرع بدهیم جوابگوی خواســته 
وی نیست! پادشاه پرسید: چطور؟ مخترع 
خاصیت اعداد تصاعدی را برایش تشــریح 
کرد. پادشاه هنگامی که به این حقیقت پی 
برد گفت: این کشــف تو از شطرنج مهم تر 

است!

برای روشــن شدن این مطلب تعداد گندم 
هر خانه را محاسبه می کنیم:

خانه اول: 1 عدد

خانه دوم: 2 عدد

خانه سوم: 4 عدد

خانه چهارم: 8 عدد

خانه پنجم: 16 عدد

خانه ششم: 32 عدد

خانه هفتم: 64 عدد

خانه هشــتم: 125 عدد )برای رند شــدن 

هرمی و شبکه ای از همین خاصیت استفاده 
کرده اند.

نتیجه ایــن که ریشــه بازاریابی های چند 
ســطحی بــه خاصیــت اعــداد تصاعدی 
برمی گــردد که 600 ســال قبــل از تولد 
حضرت مســیح )علیه الســام( توســط 
فیثاغورث کشف شد، و مورد سوء استفاده 
سودجویان در شرکت های هرمی و شبکه ای 

قرار گرفت.

2. اولین شرکت های هرمی و شبكه ای

اولین کســانی که از این شرکت ها استفاده 
کردنــد آمریکایی ها]3[ بودند. نخســتین 
کمپانی که بطور رســمی فعالیت بازاریابی 
شــبکه ای را آغاز کرد کمپانی » ویتامین 
کالیفرنیا « بود، که در سال 1930 میادی 
)هشتاد و هفت سال پیش( کارش را شروع 
کرد. ســپس وارد کشــورهای اروپایی شد 
و ســودجویان و دنیا پرستان کشور ما نیز 
از آنجا گرفته و در ایران گســترش دادند. 
در آغاز کار، این شــرکت ها به شرکت های 
بازاریابی هرمی معروف شد، اما هنگامی که 
مشکات و مفاســد و ضررهای آن آشکار 
گشت، نام آن را به بازاریابی شبکه ای تغییر 
داده و به فعالیتشــان ادامه دادند، و مدعی 
شــدند که اشــکاالت هرمی در شبکه ای 
وجود ندارد؛ در حالی که در مباحث آینده 
خواهید دید که بین این دو کمترین تفاوت 
ماهوی که در حکم شرعی اثر داشته باشد 

وجود ندارد.

متأســفانه تعداد زیــادی از جوانان آلوده 
این کار شده اند. بســیاری می پرسند: اگر 
بازاریابی شــبکه ای اشکال دارد چرا وزارت 
صنعــت و معدن مجوز فعالیت به آنها داده 
است؟ تصور ما این است که چون روز به روز 
بر آمار بیکاری اضافه می شــود و مسؤولین 
توانایی ایجاد اشتغال کافی را ندارند، و این 
کار ظاهراً اشتغالزاست و جوانان را سرگرم 
می کند، اجازه فعالیــت داده اند در حالی 
که این شــرکت ها سرچشمۀ مصیبت و با 

هستند.

و  هرمی  شرکت های  کار  چگونگی   .3
شبكه ای

یک نفــر به عنوان بازاریاب عضو شــرکت 
می شود، ممکن است کاالیی هم از شرکت 

بخرد یا نخرد.

سپس تاش و فعالیت می کند که مثا چهار 
مشتری برای شرکت جذب و به آنها معرفی 
نماید، تا کاالیی از شرکت بخرند. این چهار 
نفر نیز هر کدام باید چهار مشــتری دیگر 
پیدا کنند که کاالیی از شــرکت خریداری 
نمایند. خریداران جدید نیز به همین شکل 
به جذب مشتری می پردازند و کار به همین 
صورت به پیش می رود و روز به روز بر تعداد 
بازاریاب های شرکت اضافه می شود. البته به 
هر بازاریابی تا پنج ســطح پورسانت داده 
می شود واز ســطح ششم به بعد پورسانتی 

به وی تعلق نمی گیرد.

کار بازاریاب ها، پیدا کردن مشتری است تا 
کاالهای شرکت را بخرند و کاال گاه برنج و 
روغن و مانند آن است؛ ولی بسیاری اوقات 
لوازم آرایشــی یا کاالهای خارجی با قیمت 
باالست. همه کســانی که کاالهای مذکور 
را می خرنــد هدفشــان به دســت آوردن 
پورســانتی اســت که از معرفی مشتریان 
جدید به دســت می آید، و گرنه خود کاال 
معمــوال مقصود اصلی آنها نیســت. مقدار 
پورسانت ها در شرکت های مختلف متفاوت 
است ولی بطور متوسط و میانگین به شرح 

زیر است:

پورســانتی که از سطح اول و مشتری های 
باواســطه داده می شــود 10 درصد، و از 
ســطح دوم 5 درصد، و از ســطح سوم 3 
درصد، و از سطح چهارم 2 درصد، و از سطح 
پنجم 1 درصد است. و سپس آن شخص از 
گردونه خارج می شــود و از سطح ششم به 
بعد پورســانتی به وی تعلق نمی گیرد. اما 
پورسانت دادن به سطوح بعد همین شکل 
ادامه پیدا می کند و در نتیجه کســانی که 
در رأس هرم و سطوح اولیه هستند درآمد 
خوبی خواهند داشــت، اما کســانی که در 
سطوح پایین و قاعده هرم هستند چنانچه 

خواهیم دید محروم از سود خواهند بود.

زیــرا فعالیت این شــرکت ها بقدری ادامه 
پیدا خواهد کرد که بازار اشباع می شود، در 
این هنگام همه فروشــنده اند و خریداری 
یافت نخواهد شــد و در نتیجه هرم از هم 
فرو می پاشــد و ســطوح آخر به ســودی 
نمی رسند. جنســی خریداری کرده اند که 
غالبا به آن نیازی ندارند، و ساعت ها و روزها 
وقت صرف کرده اند و در مقابل آن چیزی 

عایدشان نشده است.

آمار تعداد اعضاء در سطوح پنجگانه

در ســطح اول 4 عضو، و در سطح دوم 16 
عضو، و  در سطح سوم 64 عضو، و در سطح 
چهارم 256 عضو، و در سطح پنجم 1024 

عضو وجود دارد.

در یکی از دائرۀ المعارف ها چنین می خوانیم:

»فــرض کنید همه چیز خوب پیش برود و 
فروشــنده ها روز به روز بیشتر شوند. وقتی 
تعداد فروشنده ها به واسطه افزایش تصاعدی 
به حالت نهایی خود برســد دیگر بازاریابی 
برای استخدام وجود نخواهد داشت. شرکت 
با انبوهی از فروشندگان روبروست که قصد 
دارند محصوالت خود را به خریدارن عرضه 
کنند چون خریداران تبدیل به فروشــنده 
شــده اند و دیگر در ِســَمت خریدار کسی 
نمانده اســت و همه قصد فــروش دارند. 
در ایــن حالت حجم عظیــم عرضه و میل 
باالی فروشــندگان به عرضه کاال و اشباع 
بازار، باعث ضرر گســترده توزیع کنندگان 

رده های پایین می شود«.

4. تفاوت های بازاریابی هرمی و شبكه 
ای

شبکه ای،  بازاریابی  شــرکت های  مدافعان 
هنگامی که مفاســد شــرکت های هرمی 
آشــکار و این شــرکت ها بدنام شدند و در 
نتیجه فعالیت آنها ممنوع گشــت، مدعی 
شدند بازاریابی شــبکه ای غیر از بازاریابی 
هرمی اســت و مشــکات و مفاسد آن را 
ندارد، و فرق های مختلفی برای آن دو ذکر 
کردند، که به پنج نمونه آن اشاره می شود:

1. شــرکت های هرمی تحت نظارت دولت 
نیســتند؛ اما بازاریابی های شبکه ای تحت 

نظارت هستند.
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2. هرمی ها مالیات نمی دهند؛ اما شــبکه 
ای ها مالیات می پردازند.

3. منبع کاال در شــرکت های هرمی معلوم 
نیست؛ اما در شــبکه ای معلوم و مشخص 

است.

4. پرداخت حق عضویت در هرمی اجباری 
است؛ ولی در شبکه ای چنین نیست.

5. کاالهای عرضه شــده در شــرکت های 
هرمــی گرانتــر از نرخ بازار اســت؛ اما در 

شبکه ای چنین نیست.

ولی توّجه کنید که این ادعا به دو علت بی 
اساس است:

الــف( برخی از تفاوت های ذکر شــده، زیر 
سؤال اســت؛ مثا این که کاالهای عرضه 
شده در بازاریابی های شــبکه ای گرانتر از 
قیمت بازار نیســت، آنها هم گاه گرانتر از 
بازار می فروشــند تا پورســانت را از تفاوت 

قیمت بپردازند.

ب( برفــرض که تمــام تفاوت های مذکور 
صحیح باشد، اما ماهیت هر دو یکی است؛ 
چــون هر دو با اســتفاده از خاصیت اعداد 
تصاعدی کار می کنند. بنابراین، تغییر نام، 
تغییری در ماهیت اصلی این شرکت ها ایجاد 
نمی کند. در نتیجه، تفاوت های مذکور ) بر 
فرض صحت ( تفاوت های حاشیه ای است 
و تغییری در اصل ماهیت این شرکت ها به 
وجود نمی آورد؛ زیرا هر دو به صورت هرمی 

پیش می روند.

5. آثار مخرب شرکت های مذکور

ضررها و آثار مخرب شــرکت های هرمی و 
شبکه ای متعدد است، که به ذکر سه نمونه 

آن اشاره می شود:

1. هزاران هزار جوان توسط این شرکت ها 
به سمت درآمد کاذب سوق داده می شوند. 
)آمارهــا می گوید یک میلیــون نفر جذب 
شده اند( جوانانی که می توانند نیروی مفید 
و کارآمد و مولد باشــند یــک میلیون نفر 
تبدیل به دالل می شوند، که نفس این کار 
ضربــه مهمی به جامعه می زند. گاه اعضای 
این شرکت ها به طمع رسیدن به سودهای 
کان تحصیات یا کار تولیدی، یا شــغل 

مناســب خود را رها می کنند و تبدیل به 
یک واســطه ســاده مصرف می شوند، که 

ضربه ای به اقتصاد کشور وارد می کند.

2. هنگامی که بازار اشــباع شــد و سطح 
آخر موفق برجذب اعضای جدید نشــد، و 
هرم از هم پاشــید، عده کمی به سودهای 
کان می رســند و تعداد فراوانی محروم از 
سود، و صدای اعتراضشان بلند می شود، که 
مشکات روحی و روانی و قضایی و امنیتی 

به دنبال خواهد داشت.

3. عاوه بر این مشــکات، مفاسد اخاقی 
هم در کنار این شــرکت ها بر اثر اختاط 
دختران و پســران عضو در کاس های به 
اصطاح آموزشی وجود دارد؛ همانگونه که 
بعضی از کسانی که در شرکت های مذکور 
بوده اند نــزد ما به این مطلب اعتراف کرده 

اند.

6. آماری از ســود برنــدگان و زیان 
دیده ها

آمارهــای تــکان دهنــده ای از ناکام های 
شرکت های هرمی و شــبکه ای خارجی و 
داخلی منتشر شده که قابل تأمل است. به 

چند نمونه از این آمارها توجه کنید:

نمونه اول: طبق بعضی از این آمارها » تنها 
10درصد فروشندگان شــرکت »آمووایز« 
که یکــی از قدیمی ترین و بــزرگ ترین 
شــرکت های بازاریــاب در آمریکا و جهان 
است توانســته اند درآمدی داشته باشند و 

بقیه محروم شده اند«.

طبق این آمار، 90درصد اعضاء ضرر کرده و 
تنها 10درصد سود برده اند!

نمونــه دوم: طبــق آمار دیگــری »از 32 
هزار فروشــنده مورد بررسی همان شرکت 
در ســال دیگر تنها 90 نفر موفق برکسب 

درآمد شده اند!«

یعنی از هر 1000 نفر تقریبا ســه نفر سود 
برده و بقیه محروم شده اند!

نمونه ســوم: » در ســال 2007 تنها یک 
درصد از فروشــندگان شــرکت بازاریابی 
شبکه ای »موناوای« موفق به دریافت سود 

شدند! «

نمونه چهــارم: » در ســال 1998 درآمد 
ســاالنه 90درصد از بازاریاب ها در آمریکا ) 
همه شــرکت های هرمی و شبکه ای آمریکا 
نه یک شرکت خاص ( از 5 هزار دالر کمتر 
بود که بــا درآمد حداقــل زندگی تفاوت 

فاحش داشت«.

نمونه پنجم: » تنهــا 14درصد از میان دو 
میلیون و هفتصدهزار فروشــنده شــرکت 
»هرباالی« از شرکت های بازاریابی شبکه ای 
توانستند درآمدی که به مراتب از خط فقر 
کمتر اســت بدســت آورند و 93درصد از 

فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند«.

وضعیت اعضای شرکت های داخلی اگر بدتر 
نباشد بهتر نیست. اخیرا یکی از اعضای این 
شرکت ها که مدتی در آن فعالیت داشت و 
بیرون آمده بود گزارش مفصلی از چگونگی 
کار آن شرکت و مسائل مختلف آن در یکی 
از روزنامه ها منتشر کرد. از جمله گفته بود: 
» از هــر هزار نفر یک نفر برنده می شــود! 
« افراد دیگــری که پــس از مدتی کار با 
شــرکتهای مذکور از آن خارج شده اند نیز 
همیــن مطلب را می گوینــد. و علتش هم 
همانگونه که گذشت، روشن است؛ چون در 
قاعده هرم و ســطوح پایین همه فروشنده 
می شــوند و خریداری یافت نمی شود؛ زیرا 
بازار اشــباع شــده و این جمعیت کثیر ) 

90درصد به باال ( مال باختگانند؛

چرا که اوال: اجناس خریداری شــده غالبا 
مورد نیازشان نیست.

و ثانیا: وقت زیادی صرف کرده اند ودربرابرآن 
چیزی به دست نیاورده اند.

7. ادله حرمت بازاریابی هرمی و شبكه 
ای

بــه دو دلیل ایــن نوع فعالیتهــای مرموز 
اقتصادی مشروع نیست:

دلیل اول - اکل مال به باطل

گرفتــن پورســانت از بازاریاب هــای مع 
الواسطه یا ســطح دوم به بعد اکل مال به 
باطل محسوب می شود، که به تصریح قرآن 
مجید )َواَل تَْأُکُلــوا أَْمَوالَُکْم بَْیَنُکْم بِالَْباِطِل(

]4[ حرام است.

توضیح این که : عضوی که اقدام به جذب 
مشتری می کند، برای جذب چهار مشتری 
ســطح اول تاش نموده و متحمل زحمت 
می شود و با قطع نظر از سایر ادله، پورسانتی 
که از ســطح اول می گیرد صحیح است. اما 
پورســانتی که از بازاریاب های مع الواسطه 
یعنی ســطح دوم به بعد می گیرد اکل مال 
به باطل محسوب می شــود و حرام است؛ 
چــرا که در مقابل آن کاری که مســتحق 
دریافت اجرت باشد انجام نداده است. و لذا 
پورســانت دادن به او شبیه پورسانت دادن 
به کسی است که هیچ ارتباطی به شرکت 

ندارد.

برخی از مدافعین مشــروعیت این شرکت 
ها، دو توجیه برای حل مشکل اکل مال به 

باطل ذکر کرده اند:

توجیــه اول: پورســانت مذکــور در برابر 
آموزشی است که آن شخص به سطوح دوم 
تا پنجم می دهد و چون کاری انجام گرفته 

»اکل مال به باطل« محسوب نمی شود.

و لکــن به ســه دلیل ایــن توجیه صحیح 
نیست:

1. پورسانتی که از بازاریاب های مع الواسطه 
به او پرداخت می شود  مشروط به آموزش 
نیســت و لذا در هر صورت پورسانت های 
مذکور به حســاب او ریخته می شود، حتی 

اگر آموزشی به آنها ندهد.

2. آموزش به بازاریاب های مع الواسطه، که 
در سطوح دوم تا پنجم هستند، عما امکان 
ندارد، چرا که با یک محاسبۀ ساده روشن 
می شود که آنها بیش از هزاروسیصد نفرند! 
و گاه آنهــا را هرگز یکدیگر را نمی بینند و 

نمی شناسند.

3. مگــر رده دوم تــا پنجم چند اســتاد و 
معلم نیاز دارند؟ اگر هر کس که پورسانت 
می گیرد به همه رده های پنج گانه آموزش 
بدهد، هر بازاریاب پنج استاد خواهد داشت! 
مگر کار بازاریابی چه اصول پیچیده ای دارد 

که نیاز به این همه استاد باشد؟

بنابراین، آنچه که در توجیه مزبور گفته اند 
تنها بهانه ای برای فرار از اکل مال به باطل 

است.

توجیه دوم: پورســانت هایی که از ســطح 
دوم تا پنجم به شــخص اول داده می شود 
در حقیقت »هبه« اســت، نه در برابر انجام 
آموزش و مانند آن، و هبه دادن به دیگری 

اکل مال به باطل محسوب نمی شود.

پاســخ این توجیه هم روشن است؛ چرا که 
همه می دانند اصا سخنی از هبه و بخشش 
در میان نیســت و تمام این پرداختی ها به 
عنوان پورسانت می باشد. این سخن شبیه 
سخن کسانی است که برای حیله های فرار 
از ربــا طرح می کنند آنهــا می گویند: »ربا 
دهنده اضافه را به عنوان هبه و بخشش به 

ربا خوار می دهد! «

نتیجه این که توجیهات مذکور هیچ کدام 
مشکل را حل نمی کند و پورسانت هایی که 
توســط بازاریاب های مع الواسطه پرداخت 

می شود مصداق اکل مال به باطل است.

دلیل دوم - قاعده الضرر

مقتضای قاعده الضرر، این است که هرگونه 
ضرر زدن به خود و دیگران مجاز نیســت. 
این قاعده دلیل دیگری بر، حرمت فعالیت 
شــرکت های هرمی و شــبکه ای است زیرا 
هنگامی که 90درصد و گاه بیشتر و حتی 
در برخی موارد 99درصد اعضای شــرکت 
گرفتار ضرر و خسران می شوند و تنها گروه 
اندکی که در رأس قاعده قرار دارند ســود 
می برند، بر حاکم شــرع الزم اســت مانع 
فعالیت چنین شــرکت هایی شــود. یعنی 
برفرض که طبق عناوین اولیه شرکت های 
فوق مشکلی نداشته باشــند، طبق عنوان 
ثانوی الضــرر کار آنها حرام اســت. آری 
حاکم شــرع نباید اجازه دهــد که عده ای 
ســودجو چنین دام خطرناکی را ســر راه 
جوانان بگسترانند و آنها را گرفتار سازند. و 
از شورای محترم نگهبان نیز انتظار می رود 

که اجازه چنین کاری را ندهد.

هنگامی که اکثریت مراجع برحرمت کاری 
فتوا می دهند شورای محترم نگهبان نباید 
به سادگی از کنار آن بگذرد. وزارت صنعت 
و معدن هــم که به این شــرکت ها مجوز 
می دهد از کار خود پشــیمان خواهد شد. 

زیرا سرانجام صدای اعتراض مال باختگان 
که اکثریت اعضاء را تشکیل می دهند، بلند 
خواهد شد و مشکات اجتماعی و امنیتی 

بزرگی ایجاد می گردد.

8. مشكات جنبی و حاشیه ای

آنچــه کــه در بحث عــدم مشــروعیت 
بازاریابی های چند ســطحی گفته شــد با 
قطع نظر از مشکات جنبی و حاشیه ای آن 

است، که به چند مورد آن اشاره می شود:

الف( اختاط محرم و نامحرم:

جلسات و کاس های توجیهی این شرکت ها 
معموالً مختلط است و دختر و پسر نامحرم 
در یک مکان حضور پیدا می کنند و روابط 
آزادی دارنــد. این مطلبی اســت که خود 

بازاریاب ها گفته اند.

کســانی که حدود هشــتاد روز با آنها کار 
کرده اند، و همچنین افرادی که برای کسب 
اطاع از چگونگی کار آنها در جلساتشــان 
حضــور یافته اند، مطلب مذکــور را تأیید 
نموده اند و توصیه به ترك اینگونه جلسات 
عمًا کارساز نیست؛ زیرا این جلسات محل 

معینی ندارد.

ب( بازماندن از کارهای مفید و سازنده:

عده زیــادی از این جوان ها که مشــغول 
کارهای کاذب بازاریابی می شــوند، )که به 
گفتۀ بعضی از نهادهای مسئول آنها حدود 
یــک میلیون نفرند( از کارهای اساســی و 
تولیــدی و مفید باز می ماننــد و همانطور 
که گذشــت عده ای از ایــن جوانان درس 
و تحصیل، و برخی از آنان کار و اشــتغال 
خود را به امید رســیدن به سودهای کان 
رها می کنند، و روشــن اســت که این کار 
به اقتصاد و بنیــه علمی جامعه لطمه وارد 

می کند.

ج( توسل به دروغ:

بازاریاب ها در بســیاری از موارد برای جلب 
مشــتری متوســل به دروغ و بیان مطالب 
خاف واقع می شوند، چون اگر واقعیت ها را 

بگویند کسی به سراغ آنها نمی رود.

البته همان گونه که گذشــت دلیل اصلی 
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بر حرمت بازاریابی های چند ســطحی آن 
دو دلیل فقهی اســت که قبًا بیان شد، و 
آنچه در این بخش گفته شد در واقع مؤید 
آن اســت. بنابراین، به فرض که هیچ یک 
از مشــکات حاشــیه ای ذکر شده و آنچه 
را که نگفتیم وجود نداشــته باشد در عدم 
مشــروعیت این بازاریابی ها تأثیر چندانی 

ندارد.

9. پاسخ به چند سؤال

سؤال اول - دلیل شما نسبت به پورسانت های 
گرفته شــده از سطح دوم به بعد، )که اکل 
مال به باطل محســوب می شــود( صحیح 
اســت؛ اما در مورد بازاریاب های سطح اول 
که باواســطه هســتند اکل مال به باطل 
محسوب نمی شــود؛ زیرا گیرنده پورسانت 
بــرای جذب و هدایت و آموزش آنها تاش 
می کند. در مورد خود شرکت و درآمدهای 
آن نیز اکل مال به باطل صدق نمی کند؛زیرا 
تمام درآمد آنها از محل فروش کاالیشــان 
به دســت می آید. هرچند دادن پورسانت 
در برابر فروش بازاریاب های ســطح دوم به 
بعد )بازاریاب های مع الواسطه( کار خافی 
محسوب می شــود؛ ولی سبب حرمت مال 

آنها نمی شود.

پاسخ: با توجه به اینکه این فعالیت ها سبب 
ضرر و زیان به مســلمین و کشور اسامی 
اســت، تمام آن حرام اســت؛ حتی درآمد 
بدون واســطه، و درآمدهای  بازاریاب های 
حاصل از فروش کاالهای شرکت. بنابراین، 
تجزیه بیــن درآمدهــای مختلف صحیح 

نیست و تمام آن شرعاً صحیح نمی باشد.

به تعبیر دیگر، گرچه ممکن است دلیل اول، 
برخی از درآمدهای بازاریابی چند سطحی 
را شامل نشود؛ اما قاعده الضرر شامل همه 
آنها می شود و اصل الضرر حاکم برهمه ادله 

است.

ســؤال دوم - کسانی که پی به ماهیت غیر 
مشروع این شرکت ها می برند و از آن خارج 
می شــوند، در صورتی که درآمدی کسب 

کرده باشند، وظیفه آنها چیست؟

پاسخ: سودهای به دست آمده از آن شرکت 
ها، اموال مجهول المالک محسوب می شود. 

اگر صاحبان اصلی آن قابل شناسایی باشند 
باید آنها را شناســایی کرد و پولشان را به 
دستشان رساند و اگر قابل شناسایی نباشند 
به افراد مال باخته همان شرکت داده شود.

ســؤال ســوم - کســانی که متنبه شده و 
این فعالیتهای ناســالم را رها می کنند، آیا 
وظیفه ای در برابر کسانی که به دعوت آنها 
عضو آن شرکت شده اند و هنوز به کارشان 

ادامه می دهند دارند؟

پاســخ: آری وظیفه دارند آنها را از ماهیت 
شــرکت ها مطلع کنند؛ زیــرا این کار نهی 
از منکر محسوب می شــود و نهی از منکر 

واجب است.

بحث های  و خاصه  بنــدی  10. جمع 
گذشته

به هشــت نکته که چکیده مباحث گذشته 
است. توجه کنید:

1. اســاس تمــام بازاریابی های شــبکه ای 
و هرمی یک چیز اســت و آن، اســتفاده از 
خاصیت اعداد تصاعدی و أشــکال هرمی. 
و اگر تفاوتی وجود داشــته باشد در مسائل 
جانبی و حاشــیه ای اســت و ارتباطی به 

ماهیت آنها ندارد.

2. مشــتری های این شرکت ها غالبا کاال را 
برای نیاز نمی خرند؛ بلکه به منظور این که 
در صف بازاریاب ها قرار بگیرند و سودهای 
کانی ببرند دســت به ایــن کار می زنند. 
بنابراین، در حقیقت همه فروشــنده اند نه 

خریدار!

3. این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان 
را از کارهای تولیدی و گاه از تحصیل علم 
منحرف و به بیراهه می کشــاند و تبدیل به 

یک دالل حقیر و مصرف گرا می کند.

4. آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی 
نشان می دهد که تنها عدد کمی از اعضای 
شرکت های مذکور ســود کانی می برند و 
اکثریت قاطع، کــه گاه تا 99درصد پیش 

می رود، محروم ها و ناکام ها هستند.

5. ایــن کار قطعا مصداق اکل مال به باطل 
است و توجیهاتی که برای آن ذکر می کنند 
واقعیت ندارد و شبیه توجیهات و حیله های 

رباخوران اســت. بعضی آن را شبیه نوعی 
بخت آزمایی و قمــار می دانند؛ قماری که 
چند قمارباز حرفه ای در برابر تعداد بســیار 

زیادی از قمار بازان ناشی قرار می گیرند!

6. اگر دلیلی برحرمت آن نباشــد جز این 
که سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود، 
کافی اســت و حکومت اسامی باید جلوی 

آن را بگیرد.

7. از نــکات جالــب این که بــه تصدیق 
کارشناســان و محققــان، اداره کنندگان 
شرکت های بازاریابی شبکه ای، غالبا همان 
هرمی های و گلدکوئست های سابق هستند!

8. متأسفانه بر اثر اطاعات نادرستی که به 
شورای محترم نگهبان داده شده، آنها اخیرا 
حکم به جواز فعالیت این شرکت ها داده اند 
و وزارت صنعت و معدن هم بنا به عللی که 

مخفی نیست به آنها مجوز می دهد.

به امید روزی که ماهیت این شــرکت های 
سودجو برای همگان روشن تر شود.

پی نوشت:
]1[. طبق آنچه که در ســایت وزارت جهاد کشــاورزی 
آمــده، ایــران در ســال 93 ـ 94، موفــق بــه تولید 

11/522/318 تن گندم شده است.
]2[. طبق آنچه که در دانشــنامه ویکی پدیا آمده تولید 
کل گنــدم در سراســر جهان در ســال 2008 م، 690 

میلیون تن بوده است.
]3[. برخی معتقدند اولین بار یک شرکت دوچرخه سازی 

در روسیه از ایدۀ بازاریابی شبکه ای استفاده کرد.
]4[. سورۀ بقره )2(، آیۀ 188.

معرفی کتاب

رهیافت هایی بر کتاب
»معّمای هستی« 

اثر ارزشمند حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله(

»شــناخت هســتی« از جمله شــناخت های ضروری است که 
در زندگی یک مســلمان مکتبی اثرگذار و نقش آفرین اســت، 
این معرفت و شــناخت، از ابعاد گوناگون قابل بررسی است که 
شــناخت ماهّیت هستی و وجود، شــناخِت هستی آفرین، ابعاد 
غیر مادی و فیزیکی در هســتی، مسئله غیب و شهود در عالم، 
رابطه هســتی و هســتی بخش، عظمت و گســتردگی هستی، 
عجایب و شــگفتی های هستی، جایگاه انسان در مقام »خلیفۀ 
اهلل« در جهان هســتی، آغاز و پایاِن هســتی و مسئله قیامت و 
ابدیّت، فرجام شناســی، هدف داری هســتی، وجود سّنت های 
تغییرناپذیر خداوند در عالم وجود از جمله آن به شمار می آید.

کتاب ارزشــمند »معمای هســتی« از جمله آثاری اســت که 
مباحث هستي شناســانه به زبان بسیار ســاده و بدون الفاظ و 
اصطاحات ســنگین و فلسفي مطرح شده است.البته در این اثر 
دیدگاه های حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با توجه به 
بنیان های فلسفه اســامی و در پاسخ به فیلسوفان حس گرای 
غرب ، برخی از پرســش های اساســی درباره ماهیت هستی و 

هدف از آفرینش انسان ها طراحی و تبیین شده است.

مباحث این اثر ارزشــمند در هجده بخش ارائه شــده است که 
عبارتند از:

پیشــگفتار1- معماهای بــزرگ؛ 2- آرامــش روح را کجا پیدا 
کنیــم؟؛ 3- نخســتین گام؛ 4- گمشــده بــزرگ؛ 5- ایمان و 
آرامــش روح؛ 6- رابطه )آرامش( و )جهــان بینی(؛ 7- زندگی 
هــای توخالی و درد آلــود؛ 8- موقعیت ما در جهان هســتی؛ 
9- چگونه فکر کنیم و در چه بیندیشیم؛ 10- تکیه بر حس به 
تنهائی ممکن نیست؛ 11- گذرنامه برای سفر به جهان ماورای 
حس؛ 12- اعجوبه صنعت عصر ما؛ 13- یک اتاق اســرارآمیز؛ 
14- عجیبترین بایگانی جهــان؛ 15- معجزه حافظه!؛ 16- آیا 
جهان آغاز و انجامی دارد!؛ 17- مســئله ای به نام سرنوشــت؛ 

18- فلسفه آفرینش

پیشگفتار

در وهلۀ نخســت باید به پیشگفتار این اثر مهم اشاره کرد آنجا 
کــه نگارندۀ اثر آغاز کتاب می نویســد:از کجا آمده ایم؟،به کجا 
می رویم؟،و اکنون در کجا هستیم؟،و ما در این میان چه نقشی 

داریم و چکاره ایم؟و باالخره وظیفه ما چیست؟ و...  .]1[

مؤلفــه در ادامه می نویســد؛ »اینها پرســش هائی اســت که 
انســان هر قدر هم کم هوش ]2[باشــد باز در لحظاتی به فکر 
آنها می افتد، منتها بســیاری به سرعت از آن می گذرند چنانکه 
گوئی اصا پرسشــی وجود نداشته است، و به عکس پی جوئی 
وسوســه آمیز بعضی، گاهی آنها را به شــکل سؤاالت غیر قابل 

جواب در می آورد«.]3[

بدیهی اســت مولّف کتاب در صدد برآمده است تا با بهره گیری 
از اندیشــه ها و گزاره های معرفتی منبعث از آموزه های دینی 
و اسامی، افق هایی نوین در جهت هستی شناسی، حق جویی 

و حق طلبی برای مخاصبان بگشاید.

معماهای بزرگ

پاســخ به پرســش های بنیادین انســان، تبیین چرایی خلقت 
انســان و خواستگاه وجودی ، مبدأ و مقصد انسانها ،  تبلور این 
گونه پرســش ها در دوران بلوغ و لــزوم مواجهه صحیح با این 
ســواالت از جمله مســائل کلیدی است که در این بخش به آن 

پرداخته شده است.

آرامش روح را کجا پیدا کنیم؟

روش شناســی تفکر به عنوان رمز آرامش روحی  و القای امید 
برای ســیطره بر وسوسه و ترسیم آینده نگری از جمله مباحث 

مهم در این بخش به شمار می آید.

نخستین گام)چرایی تفكر(

آرامش به عنوان مهمترین تاش انسانها مورد توجه قرار گرفته 
اســت که در راســتای مقابله با نهیلیســم و پوچ گرایی به کار 
گرفته شــده است، لذا از منظر مولف، تفکر مهمترین الزام برای 

حصول آرامش روحی محسوب شده است.
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گمشدۀ بزرگ

حقیقت خوشــبختی و تعدد معانی آن در 
میان مردم، این مقوله مهم را به مفهومی 
البته  اســت؛  تبدیل کرده  برانگیز  چالش 
نویســندۀ اثر دریافت آرامش روح، تن و 
وجدان را به عنوان مهمترین مصادیق در 
تعریف خوشــبختی مورد لحاظ قرار داده 
اســت که مغایرتی با  رنــج و آالم متعدد 

جوامع بشری ندارد.

ایمان و آرامش روح

نقد نهیلیســم در میان مــادی گرایان و 
مواجهه فکری بادین ســتیزان و مروجان 
»دیــن افیون تــوده هاســت« از جمله 
راهبردهــای مهم مولف اثــر در بازنمایی 
نقــش دیــن و مذهــب و هدفمندی در 
زندگی انسانی و تحقق آرامش ابدی مورد 

نظر قرار گرفته است.

رابطه )آرامش( و )جهان بینی(

تأکید بــر نقش جهان بینــی در آرامش 
انســانها و نقد گفتمان پوچ گرایی مادی 
این  گرایان مهمترین گزاره های معرفتی 
بخش محســوب می شــود که به خوبی 
مورد اهتمام مولف دانشــمندآن اثر قرار 

گرفته است.

زندگی های توخالی و درد آلود

در ایــن بخــش از کتاب، مولّــف با ژرف 
اندیشی و ارائۀ عینی و ملموس از جزئیات 
یک زندگی کامًا مادی در قالب نثر روان 
و رمــان، طراوت خاصی به اثر بخشــیده 
اســت به نحوی که ترسیم عینی آن ، در 
نهایت به دریافت چیستی حقیقت زندگی 

متعالی می انجامد.

موقعیت ما در جهان هستی 

اشــتغاالت فراوان در زندگــی روزمره و 
غفلت از کــم و کیف هســتی و ابهامات 
فــراوان در دریای ظلمات عدم، ســاختار 

کلی این بخش را تشکیل می دهد.

چگونه فكر کنیم و در چه بیندیشیم 

مؤلفــه در پی این مهم برآمده اســت که 
ضرورت تفکر و شناســایی مبدأ نخستین 

هستی و لزوم تفکر در آن مسائل به گونه 
ای است که با علم آموزی و »اعتقاد به یک 
مبدأ علم و قدرت و تفکر هر چه بیشــتر 
در همه پدیده ها و نظامات هســتی«]4[ 

به افق هایی روشن دست خواهیم یافت.

لذا معظم له در فــرازی از این بخش می 
نویســد؛»افتخار ما در این نیست همچون 
دیوانــگان با گوســفندان یا یــک قطعه 
چوب خشــک و بی جان و بی تأثر باشیم، 
خوشــبختی ما در این نیســت که مانند 
یک دســت ]5[فلج هیچگونه درد و رنجی 
را احساس نکنیم، به عکس باید احساس 
داشته باشــیم اگر چه این احساس گاهی 
دردهــای جانکاهی را هم بــه ما تحمیل 

کند«.]6[

تكیه بر حس به تنهائی ممكن نیست 

نقــد تجربه گرایی و تقبیــح رویکرد عدم 
اثبات یا نفی خدا از ســوی حس گرایان 
از ســوی مولف، از جمله مباحث مهم این 
کتاب به شــمار می رود که این بخش از 
اثر را از دیگر بخش های آن متمایز کرده 

است.

لذا نقد مکتب پراگماتیسم و مقابله فکری 
و معرفتی با فیلسوفان حس گرای غربی و 
پاسخ های متعدد نقضی از سوی نویسندۀ 
دانشــمند اثر، پیوند حــس و عقل را به 
عنوان مهمتریــن راهکار برای برون رفت 

از حس گرایی مطرح کرده است.

گذرنامه برای ســفر به جهان ماورای 
حس 

از دیــدگاه مولــف کتــاب، فروپاشــی و 
ناکارآمــدی  مکتب اصالت حس موجبات 
بروز و ظهور مکتب ایده آلیســم را پدید 
آورده است حال آنکه برداشت نامعقول از 
اشــتباهات حس و انکار موجودات حسی 
در قالب ایده آلیســم نیــز در طول خبط 
های مکتب حس گرا قرار می گیرد؛ لذا از 
نگاه مولف هر دو مکتب به خطا می روند، 
لیکــن در این میان نقش عقل در رهبری 
حس در قالــب اصاح، تجرید،کلی گیری 
و قانون سازی از جمله راهکارهایی است 
که نویســندۀ فرهیختۀ اثر در رفع بحران 

های بشری پیشنهاد می کند.

اعجوبه صنعت عصر ما

از نــگاه مولّف محدودیت فــراوان  میان 
ربــات های انســان نما در فهم مســائل 
پیرامونی خود و تمایز غیــر قابل انکار با 
فهم و درك و تحلیل مســائل از ســوی 
انســان های واقعی، در نهایت ناکارآمدی 
اومانیســم را آشــکار ســاخته و  همگان 
را بــه صورت فطری به ســوی خداگرایی 

رهنمون می سازد.

 یک اتاق اسرارآمیز

در این بخش نویســندۀ اثر بر مبنای لزوم 
فهم چیســتی مغز انسانی مخاطبان را به 
این پرســش ها ســوق می دهد؛»اصا ما 
چگونــه اشــیاء را درك می کنیم؟ مفهوم 
واقعی »ادراك« چیســت؟خاطرات ما در 
کجاســت؟رابطه روح با جســم و با خارج 

چگونه است؟«.]7[

مولــف در ادامــه می نویســد:»این ماده 
خاکســتری رنگ و به ظاهر نامنظم ]8[و 
بی مصرف، که یک عمر در میان جمجمه 
ما زندانی اســت چه نقشــی در این میان 

دارد؟«. ]9[

از سوی صاحب اثر، طرح اینگونه مباحث 
به عنوان نخستین گام در راه حل معمای 
هســتی مورد توجــه قرار گرفته اســت؛ 
ترسیم چیستی کارکردهای مغز در قالب 
»اتــاق کنترل« و ارائه تشــبیهات متعدد 
به همراه ذکــر مثال های عینی، مخاطب 
را با کارکردهای بــی نظیر مغز در فهم و 
درك مســائل به ویژه خود شناسی و خدا 

شناسی سوق داده است.

بایگانی جهان  عجیبترین 

مولف در این بخش به تبیین کارکردهای 
حافظــه در ثبت و ضبط اطاعات و اخبار 
و ایجاد بایگانی توأم با ســرعت فراوان در 

یادآوری آن اشاره می کند.

معجزه حافظه 

معظــم له با طــرح و بررســی دیگر آثار 
خارق العــادۀ حافظه به ویــژه در مقولۀ 

تداعــی معانــی و از همــه مهمتر نعمت 
بزرگ فراموشی که توسط حافظه صورت 
می گیرد و نیز تفکیک میان مســائل مهم 
و غیر مهم در اندوختۀ ذهنی انســان ها، 
در نوع خود شدت روشنی خداوند را برای 

مخاطبان آشکار می سازد.

آیا جهان آغاز و انجامی دارد!

مولف در پی این مســأله اســت که طرح 
معماگونۀ مســائل در باب خداشناســی و 
طرح مثال های ملموس و عینی، ضرورت 
آغاز جهان مادی و لــزوم پایان جهان را 
آشکار می سازد، با این تفاسیر نیاز جهان 
هســتی به یــک قدرت مــاورای طبیعی 
مســائلی متعدد برای مخاطبان ایجاد می 
کند که از نگاه نویســندۀ اثر به قرار ذیل 

است:

1.جهــان مــاده آغــازی دارد و تاریــخ 
پیدایشی.

2.جهــان مــاده انجامــی دارد و تاریــخ 
خاموش شدنی.

3.  ممکن اســت این آغــاز و انجام بارها 
تکرار شده باشد.

4. جهــان در آغازش، نیــاز به یک عامل 
ماورای طبیعی دارد.

5. جهــان در طــرح آینــده اش پس از 
نیرویی  به چنیــن  نیز  خاموشــی مطلق 

نیازمند است.

6. و بــه این ترتیب ازلیــت و ابدیت این 
جهان کنونــی مفهومی ندارد، این حقایق 
می تواند به ســؤاالت زیاد دیگری پاســخ 

گوید.

مسئله ای به نام سرنوشت 

خرافــه زدایــی از مفهوم سرنوشــت در 
فرهنگ عمومــی جامعه و نقد جبرگرایی 
مارکســیت ها و مادی گرایــان از جمله 
مسائل مهم این بخش محسوب می شود، 
لذا مولّف با رد برداشــت های انحرافی از 
اصل سرنوشــت، ســعی و تاش انسان را 
بر این اصل عقانی منطبق ســاخته است 
که »سرنوشــت هر کس به دست خود او 

سپرده شده است«.]10[

فلسفه آفرینش

در بخــش پایانی  این کتــاب زیبا،مولّف 
اندیشمند اثر با طرح پرسش های کلیدی 
در مقولۀ آفرینــش، مخاطب را با ابعاد و 
زوایای اصل خلقت آشــنا می سازد، هم 
چنین نقــد کامل مکاتب نهیلیســتی در 
ســاحت عقل و نقل و تبیین مولفه هایی 
از قبیل چرایی آفرینش انســان از عدم و 
چیستی فواید تکامل حتی در دوران پس 
از مــرگ، به بهترین وجــه ممکن طومار 

افکار نهیلیستی را در هم پیچیده است.

الزم به ذکر اســت تألیف این اثر برجسته 
توســط حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی ، در یک جلد و در 208صفحه، 
انتشــارات نسل  در قطع جیبی توســط 
جوان به زیور طبع آراسته شده و در سال  
1385 منتشر شده و تاکنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است.

پی نوشت ها:
]1[ معمای هستی ؛ ص5.

]2[ همان.
]3[ همان؛ ص 6.

]4[ همان؛ ص100.
]5[ همان؛ ص 93.
]6[ همان؛ ص 94.

]7[ همان ؛ ص138.
]8[ همان.

]9[ همان ص 139.
]10[ همان ؛ ص190.
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مؤسسات وابسته

اهداف و رویكرد های مرکز:

• نشر معارف حقه اهل بیت علیهم السام 
در فضای مجازی

• نشــر آثار، تألیفــات، دروس، بیانات و 
اخبار دفتر معظم له

• نشــر محتوای مربوط به پاسخ گویی به 
مسائل شرعی و اعتقادی در فضای مجازی

• ایجاد بستر های ارتباطی به روز و پایدار 
در راستای تسهیل ارتباط مقلدین معظم 

له و عاقه مندان به معارف

اسام ناب محمدی)صلی اهلل علیه وآله( با 
پاسخگویان شرعی و اعتقادی

• مقابله با جریان هــای باطل و انحرافی 
در فضای مجازی از طریق بســتر سازی 

سخت افزاری و نرم افزاری

حضور فعال و گسترده، در این فضا

• تولید نرم افزار ها و محتوای چند رسانه 
ای به منظور جذب مخاطبان و گســترش 

معارف شیعی از این بستر ها

• حضــور مؤثر در حوزه پدافند غیر عامل 
فضای مجازی

رئوس فعالیتهای مرکز:

• پشــتیبانی فنی و به روز رسانی سایت 
معظم له

• تولید، به روز رســانی و پشتیبانی فنی 
سامانه های ارتباط با مقلدین

• تولید، به روز رســانی و پشتیبانی فنی 
سایت های مراکز وابسته به معظم له

• تولید ســامانه های محتوایی مورد نیاز 
پژوهشــگران و محققان مؤسسات وابسته 

مرکز فناوری اطالعات 
دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

به دفتر معظم له

• تولید نرم افزارهای مورد نیاز مؤسسات 
وابسته به معظم له و مخاطبان آنها

• تولید نرم افزارهای اندروید

• تولید نرم افزارهای ویندوزفون

IOS تولید نرم افزارهای •

• تولیــد محتوای چند رســانه ای برای 
مؤسســات وابســته به دفتر معظم له، به 

منظور گسترش تعامل با مخاطبان

• ایجاد زیر ســاختهای پدافند غیر عامل 
فضای مجازی

• پشتیبانی ســخت افزاری و نرم افزاری 
سایت های وابسته به دفتر معظم له"

مرکــز فنــاوری اطاعات دفتر حضرت آیــت اهلل العظمی مكارم شــیرازی با هدف ترویــج معارف حقه 
اهل بیت علیهم الســام و نشــر آثار، تألیفات، دروس و بیانات گرانســنگ معظم له و آماده سازی بستر 
هــای ارتباط مجــازی با مقلدین ایشــان و عاقه مندان به چشــمه زالل معارف ناب و اصیل اســام و 
فرهنگ تشــیع، در ســال 1392 تأسیس شــد. این مرکز در چهار بخش تولید ســایت و فضای مجازی، 
تولید نرم افزار، تولید چند رســانه ای و شــبكه و ســخت افزار، با مجموعه های وابســته به دفتر معظم 
له همكاری مــی نماید و به دلیل اهمیت پایگاه اطاع رســانی، در همان مجموعه مســتقر می باشــد.

معارف اسامی
مفهوم عید

پرسش: »عید« به چه معنی است؟

پاســخ اجمالی: عید در لغــت از ماده 
عود به معنی بازگشــت است. در اسام به 
مناسبت این که در پرتو اطاعت و عبادت 
یک ماهه رمضان، و یا انجام فریضه بزرگ 
حج، صفا و پاکی فطری نخستین به روح 
و جان انسان باز می گردد، به آن روز عید 
گفته شده اســت. هم چنین به روز نزول 
مائده بر حّواریون عیســی علی نبینا وآله 
وعلیه السام، عید گفته می شود زیرا روز 
بازگشت به پاکی و ایمان به خدا است. از 
ســویی امام علی علیه السام در روایتی 
مــی فرمایند: »هر روز که در آن معصیت 
خدا نشود، عید اســت«، از این رو، عید، 
روز ترك گناه، و روز پاکی و بازگشــت به 

فطرت نخستین است.

ماده  از  لغت  در  »عید«  پاسخ تفصیلی: 
»عود« به معنی بازگشــت است؛ و لذا به 
روزهائی که مشــکاتی از قوم و جمعیتی 
بر طرف می شود و بازگشت به پیروزی ها 
و راحتی های نخســتین می کند »عید« 

گفته می شود.

و در اعیاد اســامی به مناســبت این که 
در پرتــو اطاعت یک مــاه مبارك رمضان 
و یــا انجام فریضه بزرگ حج، صفا و پاکی 
فطری نخســتین بــه روح و جان باز می 
گــردد و آلودگی ها کــه بر خاف فطرت 
اســت از میان می رود »عید« گفته شده 

است.

و از آنجا که روز نزول »مائده« بر حّواریون 
حضرت عیسی)علیه السام( روز بازگشت 
به پیروزی، پاکی و ایمانبه خدابوده است، 
حضرت مسیح)علیه السام( آن را »عید« 
نامیده. و همان طــور که در روایات وارد 
شــده نزول مائده در روز یکشنبه بوده و 
شــاید یکی از علل احترام روز یکشنبه در 

نظر مسیحیان نیز همین بوده است.

و اگــر در روایتی که از حضرت علی)علیه 

السام( نقل شده می خوانیم: »ُکلُّ یَْوم ال 
یُْعَصی اهلّلُ فِیِه َفُهَو یَْوُم ِعید«؛ )هر روز که 
در آن معصیت خدانشود روز عید است(، 
نیز اشاره به همین موضوع است؛ زیرا روز 
ترك گناهروز پیروزی، پاکی و بازگشــت 

به فطرت نخستین است.

اهمّیت پیوندهای اجتماعی در قرآن

اهمّیت پیوندهای اجتماعی در   : پرسش 
قرآن تا چه میزان است؟

پاســخ اجمالی: قــرآن از یک ســو بر 
وحدت عمومی جهان بشــریت به عنوان 
اعضای یک خانــواده تأکید می کند و از 
ســوی دیگر مؤمنان را عضو یک پیکر بر 
می شمرد و به این نیز قناعت نمی کند و 
به پیوندهای خویشــاوندی نیز توصیه می 
کند و شکستن این پیمان را گناهی بزرگ 
می داند. اهمیت این پیوندها در اسام تا 
جایی اســت که هر چیــزی که کمک به 
تحکیم این پیوندها کند، مطلوب شمرده 
شده، حتی دروغی که بدترین گناه است 
را بــرای اصاح ذات البین مجاز می داند. 
و بــه عکــس، هر چیزی کــه مایه از هم 
گسستگی پیوندها گردد تحت هر عنوانی 

منفور شمرده است.

پاسخ تفصیلی: اجتماع بشری که منشا 
همه پیشــرفت ها و موفقیت های علمی 
و اجتماعی اســت در صورتــی می تواند، 
به هــدف مطلوب خود برســد که محکم 
ترین پیوند را داشــته باشد وگرنه تبدیل 
به جهّنم ســوزانی می شود، که زحمات و 
مشــکات اجتمــاع را دارد، بی آن که از 

برکات آن بهره مند گردد.

کتاب خدا از یک سو و بر وحدت عمومی 
جهان بشــریت بــه عنــوان اعضای یک 
خانــواده و برادرانی که از یک پدر و مادر 
متولد شده اند تاکید می کند )چنانکه در 
آیه13 ســوره حجرات آمده(، و از سوی 
دیگر مومنان را عضو یک پیکر، صرف نظر 
از اختاف زبان و نژاد بر می شمرد و می 
گوید: »بَْعُضُکْم ِمْن بَْعض«؛ )شــما همگی 
هم نوعید و همجنس یکدیگر و عضو یک 

پیکرید(.

و در جای دیگــر می فرماید: »َوالُْمْوِمُنوَن 
َوالُْمْوِمَناُت بَْعُضُهْم اَْولَِیاُء بَْعض«؛ )مردان و 
زنان با ایمانولی ]ویار و یاور[ یکدیگرند(.

به ایــن نیز قناعت نمی کنــد و عاوه بر 
ایمان نســبت  پیونــد بشــریت و پیوند 
به پیوندهای خویشــاوند، کــه در دایره 
فشــرده تر و نزدیکتری است نیز توصیه 
و تاکیــد می کند و شکســتن این پیمان 
را گناهــی بــزرگ توصیف مــی نماید و 
َِّذیَن یَنُقُضــوَن َعْهَد اهللِ  می فرمایــد: »ال
ِمن بَْعــِد ِمیَثاقِِه َویَْقَطُعوَن َمــآ اََمَر اهلُل بِِه 
اُْولَـــِئَک  اَْن یُوَصَل َویُْفِسُدوَن فِی االَْْرِض 
الَْخاِسُروَن«؛ )فاسقان آنها هستند که  ُهُم 
پیمان خدارا پس از آن که محکم ساختند 
می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور 
داده بر قرار ســازند قطع می نمایند و در 

جهان فساد می کنند اینها زیانکارانند(.

و در ســوره محمد)صلــی اهلل علیه وآله( 
آیات 22 و 23 می خوانیم: »َفَهْل َعَسْیُتْم 
ُعوا  َّْیُتْم اَْن تُْفِســُدوا فِی االَْْرِض َوتَُقطِّ اِْن تََول
َِّذیــَن لََعَنُهُم اهلُل  اَْرَحاَمُکــْم * اُْولَِئــَک ال
حکومت  )اگر  اَبَْصاَرُهْم«؛  َواَْعَمی  ُهْم  َفاََصمَّ
را بدســت گیرید، آیا جــز این انتظار می 
رود کــه در زمین فســاد نمایید و پیوند 
خویشاوندی را قطع کنید؟! * آنها کسانی 
از رحمت خویش  هســتند که خداونــد 
دورشان ســاخته، گوش هایشان را کر و 
چشــم هایشــان را کور کرده است.( و به 
این ترتیب قطع این پیوندها را هم ردیف 
فساد در زمین و مایه کوری و کری چشم 

و گوش باطن می داند.

اهمیــت این پیوندها در اســام تا جایی 
اســت که هر چیزی که کمک به تحکیم 
پیوندهای اجتماعی کند، مطلوب شمرده 
شده، حتی دروغی که بدترین گناه است 

برای اصاح ذات البین مجاز می باشد.

و بــه عکــس، هر چیزی کــه مایه از هم 
گسســتگی پیوندها گردد منفور و مردود 
شمرده شــده، تحت هر عنوان و هر نامی 

که باشد.
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دیدگاه اسام در مورد تفریحات سالم

پرسش : دیدگاه اسام در مورد تفریحات 
سالم چیست؟

ماشین  یک  مانند  انسان  اجمالی:  پاسخ 
آهنی نیســت که بشــود از آن هر طوری 
شد کار کشید؛ بلکه دارای جسم، و روح و 
روانی است که گاه خسته شده و نیازمند 
تفریح ســالم می باشد. تجربه نشان داده، 
کار یکنواخــت و بدون اســتراحت، باعث 
کاهــش راندمان کاری می شــود. اما اگر 
انســان، زمانی را صرف استراحت نماید، 
افزایش خواهد  کمیت و کیفیــت کارش 
یافت. امام علی علیه السام در حدیثی می 
فرماید: »زندگی فرد باایمان در سه قسم 
خاصه می شود، قســمتی به معنویات و 
مناجات با پروردگارش، قســمتی به فکر 
تامین معاش اســت، و قسمتی را به لذات 

حال و مشروع اختصاص می دهد«.

پاســخ تفصیلی: در قرآن در داســتان 
حضرت یوســف آمده اســت که یعقوب 
پیامبر )علیه الســام( در برابر اســتدالل 
یوســف)علیه  نیاز  بــه  نســبت  فرزندان 
الســام( به گردش و تفریح هیچ پاسخی 
نداد، و عمًا آن را پذیرفت، این خود دلیل 
بر این است که هیچ عقل سالم نمی تواند 

این نیاز فطری و طبیعی را انکار کند.

انسان، مانند یک ماشین آهنی نیست که 
هر چه بخواهند از آن کار بکشــند، بلکه، 
روح و روانی دارد که همچون جســمش 
خسته می شود، همان گونه که جسم نیاز 
به استراحت و خواب دارد، روح و روانش 

نیاز به سرگرمی و تفریح سالم دارد.

تجربه نیز نشــان داده اگر انســان به کار 
یکنواخت ادامه دهد، بازده و راندمان کار 
او بر اثر کمبود نشــاط تدریجاً پائین می 
آید، و اما به عکس، پس از چند ســاعت 
تفریح و ســرگرمی سالم، آن چنان نشاط 
کار در او ایجــاد می شــود، کــه کمیتو 
کیفیت کار، هــر دو فزونی پیدا می کند، 
و به همین دلیل ساعاتی که صرف تفریح 
و ســرگرمی می شود کمک به ساعت کار 

است.

در روایات اســامی ایــن واقعیت به طرز 
جالبی به عنوان دســتور بیان شده است، 
آنجــا که علی)علیه الســام( می فرماید: 
»لِلُْمْوِمِن ثَاُث ساعات َفساَعٌه یُناِجی فِیها 
َُّه َو ساَعٌه یَُرمُّ َمعاَشُه َو ساَعٌه یَُخلِّی بَْیَن  َرب

تِها فِیما یَِحلُّ َو یَْجُمل«؛ نَْفِسِه َو بَْیَن لَذَّ

)زندگــی فرد باایمان در ســه قســمت 
خاصه می شود، قسمتی به معنویات می 
پردازد و با پروردگارش مناجات می کند، 
قســمتی به فکر تامیــن و ترمیم معاش 
است، و قســمتی را به این تخصیص می 
دهد که در برابر لذاتی که حال و مشروع 

است آزاد باشد(.

قابــل توجه ایــن که: حدیثــی به همین 
مضمون از رســول خدا)صلــی اهلل علیه 
وآله( رســیده و جمات ذیــل نیز در آن 
آمده اســت: »َفاِنَّ هِذِه الّساَعَه َعْوٌن لِِتلَْک 
الّساعاِت َو اْسِتجاٌم لِلُْقُلوب«؛ )چرا که این 
ساعت تفریح و سرگمی کمکی است برای 
ســاعت های ســایر برنامه ها و آرامش و 

آسایشی است برای قلب ها(.

به گفته بعضی، تفریح و سرگرمی همچون 
سرویس کردن و روغن کاری نمودن چرخ 
های یک ماشین است، گر چه این ماشین 
برای این کار یک ساعت متوقف می شود، 
ولــی بعداً قدرت و توان و نیروی جدیدی 
پیــدا می کند، که چند برابر آن را جبران 
خواهــد کرد، بــه عاوه بر عمر ماشــین 

خواهد افزود.

اما مهم این اســت: ســرگرمی و تفریح، 
»سالم« باشــد و گرنه مشکلی را که حل 
نمی کند، بر مشــکل ها هــم می افزاید، 
چه بســیار تفریحات ناســالمی که روح و 
اعصاب انسان را چنان می کوبد که قدرت 
کار و فعالیــت را تا مدتی از او می گیرد، 
و یــا الاقل بــازده کار او را به حداقل می 

رساند.

این نکته نیــز، قابل توجه اســت که در 
اسامتا آنجا به مساله تفریح سالم اهمیت 
داده شده است، که یک سلسله مسابقات، 
حتی با شــرط بندی را اسام اجازه داده، 
و تاریخ می گوید قسمتی از این مسابقات 

در حضور شــخص پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآلــه( و با داوری و نظــارت او انجام می 

گرفت.

حتی گاه شــتر مخصوص خــود را برای 
مســابقه ســواری در اختیار یــاران می 

گذاشت.

در روایتی از امام صادق)علیه السام( می 
)صلی اهلل علیه وآله(  خوانیــم: »اَنَّ النَِّبیَّ
اَْجَری االِبِــَل ُمْقِبلًَه ِمْن تَُبوَك َفَســَبَقِت 
الَْعْضبــاُء َو َعلَْیها اُســاَمُه، َفَجَعــَل الّناُس 
یَُقولُوَن َسَبَق َرُسوُل اهلّلِ َو َرُسوُل اهلّلِ یَُقوُل 

َسَبَق اُساَمُه«؛

)هنگامــی کــه پیامبر از تبــوك بر می 
گشــت، میان یاران خود مسابقه سواری 
بر قرار ســاخت، اسامه که بر شتر معروف 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( به نام عضباء 
ســوار بود از همه پیشی گرفت، مردم به 
خاطر این که شــتر از آن پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( بود، صدا زدند رسول اهلّل پیشی 
اسامۀســبقت  پیامبر صدا زد:  اما  گرفت، 
گرفت و برنده شد( ]اشاره به این که سوار 
کار مهم است نه مرکب، و چه بسا مرکب 
راهواری که به دســت افراد ناشی بیفتد و 

کاری از آن ساخته نیست[

در  سین«  هفت  »سفره  برپایی  حكم 
جوار اماکن متبّرکه

پرسش: برپایی »ســفره هفت سین« به 
عنوان یک مراســم سّنتی در جوار اماکن 

متبّرکه چه حکمی دارد؟

پاسخ: این کار مانعی ندارد.

سفره هفت سین

پرسش: آیا چیدن سفره هفت سین جایز 
است؟

پاسخ: ایــن مراسم جزء تشــریفات عید 
اســت البته مدرکی ندارد و ضرری هم به 
جائی نمی زند پس استفاده از آن اشکالی 

ندارد.

منظور از ارحام در صله رحم

پرسش: بــا توجه به اینکه فقط برادرها و 
خواهرها از یک رحم خارج می شوند؛ اگر 

عمو، پســر دایی، دخترخاله و غیره همه 
اینها رحم انســان محســوب شوند دلیل 
می خواهــد، چرا افراد غیــر فامیل رحم 
نیســتند)با توجه به ایــن که همه به یک 

پدر و مادر و یک رحم ختم می شوند(؟

پاســخ: منظور از ارحــام در صله رحم، 
تمام بســتگان نســبی اســت ولی توجه 
داشــته باشــید صله رحم یعنی پیوند با 
خویشــاوندان، گاه با دیــدار آنها حاصل 
می شــود و گاه با نامه یــا تلفن یا دعوت 
از آنــان یا طرق دیگر تحقــق می یابد و 
خویشــاوندان خیلی دور را شــامل نمی 
شــود و مادام که محذور و مانع شرعی و 

عرفی در کار نباشد نباید قطع گردد.

معیار صله ارحام

پرسش: آیا صله رحم که در اسام بر آن 
تأکید شده است، بر اساس روایات دارای 

معیــار خاّصی می باشــد؟ اگر کســی با 
نتیجه خواهر و یا برادرم و یا خاله و غیره 
قطع ارتباط کند، قاطع رحم محسوب می 

شود؟

پاسخ: معیار صله رحم، داشتن ارتباط و 
پیوند با آن هــا در حّد متعارف و معمول 
اســت؛ البّته هر قدر خویشاوندی نزدیکتر 

باشد رابطه باید بیشتر باشد.  

مصادیق رحم در احكام صله رحم

پرسش: لطفــاً بفرمایید که رحم شخص 
چه کسانی هستند که صله رحم در مورد 

آن ها واجب است؟

پاسخ: از مصادیق رحم می توان از افرادی 
مادربزرگ،  پدربــزرگ،  مادر،  پدر،  مانند 
بــرادر، خواهر، عمه، عمــو، دایی، خاله و 

فرزندان آن ها و ... نام برد.

احكام شرعی
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