




طلیعه سخن
والدت فرخنــدۀ حضرت معصومه )ســام 
اهلل علیهــا(  در آغاز دهه اول ماه ذی العقده 
ونیز  میاد با ســعادت حضرت ابوالحسن 
علی بن موسی الرضا)علیه السام( در پایان 
آن دهــه با عنوان  دهــۀ کرامت نامگذاری 
شده اســت، لذا تبیین و ترویج آموزه های 
رضــوی و تبیین جایــگاه و منزلت کریمۀ 
اهل بیت)علیهم السام( می تواند موجبات 
تعمیق شــناخت و معرفت عاقمندان را به 
معارف ناب شــیعی  فراهم ســازد، به ویژه 
آنکه بدانیم عشــق و عاقۀ ایرانیان به اهل 
بیت)علیهم الســام( از بدو ورود اسام به 
ایران مسبوق به سابقه است و ایرانیان پس 
از مدتی با تمسک به مکتب اهل بیت)علیهم 
السام(دین خود را تکمیل نموده وتشیع  به 

مذهب رسمی کشور تبدیل شد.
آری در  تاریــخ ،عشــق ایرانیــان به اهل 
بیت)علیهم السام( آن چنان بی حد و حصر 
است که علی رغم تبلیغات مخرب بنی امیه 
و بنی عباس، دوســتداران اهل بیت)علیهم 
السام(هنگام  سفر امام رضا)علیه السام(به 
ایران، فوج فوج برای زیارت آن حضرت و در 
مســیر حرکت ایشان حضور یافته و  شکوه 
عشق به اهل بیت)علیهم السام( را  تداوم 
بخشیدند به نحوی  که هر روز ، هر ساعت 
و هــر دقیقه بر حضور خیل میلیونی زائران 
و پناه جویان بــارگاه مطهر امام رضا )علیه 

السام(  افزوده می شود .
البته این عشق و عاقۀ وافر به معارف رضوی 
منبعث از  شــاخصه های هویت بخش در 
ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( در ترسیم 
مفهوم متعالی  عقانیت  رضوی است؛ زیرا 
آموزه های وحدت بخــش امام رضا )علیه 
الســام( از طریق  متن و محتوای  مناظره 
ها،جلســات پرسش و پاســخ،و گفتارهای 
حیکمانه و استدالل، منطبق با مبادی عقل 
و بر مدار ارتباطات میان فرهنگی و راهبرد 

وحدت امت اسامی بنا شده است.
از ســوی دیگر باید به فقه رضوی اشــاره 
نمودکرد که هنوز به خوبی شــناخته نشده 
است ، در این بین غالب بررسی های علمای 
اسام به فقه جعفری متمرکز شده است و 
فقه دیگر امامان به خوبی مورد بررســی و 
اســتفادۀ قرار نگرفته است.که این امر خود 

نشان دهندۀ کوتاهی برخی نخبگان فقهی 
جوامع اســامی در بهره گیری از فقه ائمه 
اطهار باألخص فقه امام رضا )علیه السام( 

است.
جای بسی تأســف است که  بســیاری از 
اندیشه های فقهی و سیاسی امام رضا)علیه 
الســام( در جامعۀ اسامی مطرح نشده و 
از معارف ناب رضوی در راستای ایجاد فقه 
تقریبی و مقارن در ابعاد تمدن اســامی و 
بشری  به خوبی اســتفاده نشده است.این 
غفلت  در حالی اســت که با تعمق و تأمل 
در فقه رضــوی می تــوان آن  را به عنوان 
بزرگترین مانیفســت تشــیع، در وحدت و 
همگرائی اسامی و نفوذ اندیشه های شیعه 

در جهان اسام و جوامع بشری برشمرد.
 بی اعتنایــی به معارف رضــوی در حالی 
اســت که احادیث فقهی وارده از این امام 
معصوم باید به عنوان مرجع جامع و کامل 
حقوق مدنی و نیز حقوق روابط بین الملل 
مورد توجه قرار گیرد، در این زمینه  کتاب 
ارزشــمند »عیون اخبار الرضــا« به عنوان 
یک تدوین مختصر از احادیث حضرت رضا 
)علیه السام( در نوع خود قابل توجه است، 
لیکن  تبیین و تشریح بسیاری از ابعاد روایی 
مطرح شده از امام رضا)علیه السام(در دیگر 
متون کتب روائی، من جمله جلدچهل ونهم 
کتاب شــریف بحاراالنــوار و تدوین تازه از 
ســیره و احادیث آن حضــرت، طرح ریزی 
تمدن جهانی را به همراه خواهد داشت، به 
ویژه آنکه  یکــی ازویژگی های علمی امام 
رضا)علیه السام( آشنائی کامل آن حضرت 
به زبان های مختلف بوده اســت لذا رویکرد 
علمی و عقانی امام رضا)علیه الســام( را 
باید به عنوان نقشــۀ راه تبلیغ آموزه های 
ناب اسام نبوی در عرصه های بین المللی 

مورد توجه قرار داد.
الزم به ذکر اســت با حضور امام رضا)علیه 
الســام( در ایران،خواهرایشــان حضــرت 
معصومه)ســام اهلل علیها( که زینب وار به 
برادر خود دلبســتگی بی مانندی داشــت 
در نهایت کریمۀ اهل بیت)علیهم الســام(
را روانه ایران نمود و شــاخۀ طوبای دیگری 
از خاندان اهل بیت)علیهم السام(در  میان 
جمعیت دوســتداران آل عبا و در گوشــۀ 

دیگری از سرزمین ایران حضور یافت.
شخصیت و فضائل امام گونۀ کریمۀ اهل بیت 
)ســام اهلل علیها( به نحوی است که لقب 

کریمۀ اهل بیت)سام اهلل علیها(،»معصومه« 
است زیرا دارای عصمت است. البته  عصمت 
برای غیر چهارده معصوم)علیهم الســام(

مراتب مختلفی دارد که در این بین حضرت 
متعالی  علیها(درجات  اهلل  معصومه)ســام 

عصمت را دارا است.
اینگونه اســت که به تعبیر امام جواد)علیه 
السام( بهشت برای زائر قبر آن حضرت]1[ 
واجب می شود؛»من زار قبر عمتی بقم فله 
الجنه«]2[ هر کســی که قبر عمه معصومه 

را در قم زیارت کند، بهشت برای اوست.«.
 و یــا شــفاعت گســتردۀ ایشــان در روز 
قیامت]3[، نشــان دهندۀ جایــگاه واالی 
حضرت معصومه)ســام اهلل علیها( در اصل 
مقام شفاعت اســت؛ زیرا در زیارت کریمۀ 
اهل بیت)سام اهلل علیها( می خوانیم؛»فِاَّن 
لَک ِعنداهلل شــأناً ِمن الشــأن؛ چرا که در 
پیشگاه خداوند، داراي مقام و منزلتي بس 
ارجمند هستي « که نشان دهندۀ عظمت 
معنوی این بانوی بزرگوار است تعبیری که 
از امام رضا)علیه السام( نقل شده و با غیر 
معصوم ســازگار نیســت؛ بلکه آن حضرت 
آئینــۀ تمام نمای  جال و جبروت حضرت 
صدیقۀ طاهره فاطمه زهرا)سام اهلل علیها(

است.
اینچنین اســت که تعبیر »حرم اهل بیت« 
به سبب حضور آن بانوی مکرمه]4[ در شهر 
قم از ســوی امام صادق)علیه السام( پیش 
از والدت حضرت معصومه)سام اهلل علیها( 
و حتی پیش از والدت امام موســی کاظم 

)علیه السام( بیان شده است.
در خاتمــه باید گفت  بــارگاه مطهر  امام 
رضا)علیه الســام( در مشهد و ،حرم مطهر 
حضرت معصومه)سام اهلل علیها( ، پناهگاه 
دوستداران آل محمد)صلی اهلل علیه و آله(

است، امید است خداوند عنایتی ماندگار به 
دست های مشــتاق و  امیدوار دوستداران 
آن امام رئــوف و خواهر بزگوار آن حضرت 
در دهۀ کرامت  ارزانی کند.باشد که توفیق 
زیارت به تکراردر مشــهد  و قم برای همه 

آرزومندان عنایت گردد.

]1[ کامل الزیارات، ص 324.
]2[ همان.

]3[ ســفینۀ البحار، ج 2، ص 376، مجالس المؤمنین، 
ج1، ص 83.

]4[ بحاراالنوار،ج60ص216.
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پیام ها و بیانات

ســقوط دولت بی بنیاد داعش را به همه 
حق طلبان جهان تبریک می گوییم

بسم اهلل الرحمن الرحیم

َّا َفَتْحَنا لََک َفْتًحا مُِّبیًنا )الفتح: 1( إِن

بحمداهلل آخرین سنگرهای گروه خرافی و 
جانی تکفیری های داعش در موصل فرو 

ریخت و همگی رهسپار عدم شدند.

آزادی موصل دومین شهر بزرگ عراق یک 
رویــداد کوچک نبود! اســتعمار با آوردن 
مزدورانی از سراســر دنیا و تشکیل دولت 
خرافی داعش می خواســت غده سرطانی 
دیگری در قلمرو اسام بکارد تا یک تهدید 
همیشــگی برای کل منطقه باشد و از این 
طریق از کشورهای اســامی منطقه باج 
بگیرد و منافع نامشــروع خود را گسترش 
دهد. فتوای مرجعیت در تشکیل »الحشد 
الشعبی = بسیج مردمی« سرنوشت دولت 
پوشــالی داعــش و حمایت هــای پنهان 
و پیــدای آن را با همــکاری نیروی های 

مسلح شجاع عراق رقم زد.

معظم له در راهپیمایی روز قدس:

این راهپیمایــی، موجب  اســتمرار 
رژیم  ســرنگونی  و  فلسطین  آزادی 

صهیونیستی خواهد شد

پیام این حرکت در داخل وحدت، انسجام 
و همدلی و در خارج از کشور، پیام آزادی 
فلسطین و سرنگونی رژیم صهیونیستی را 

به همراه خواهد داشت

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
امروز در حاشیه شرکت در راهپمایی روز 
جهانی قدس، در گفت و گو با خبرنگاران 
فرمودند: حضور در راهپیمایی روز قدس، 
مســئله با اهمیتی اســت کــه باید مورد 
توجه قرار گیرد و استمرار این راهپیمایی، 
موجب آزادی فلســطین و سرنگونی رژیم 

صهیونیستی خواهد شد.

ایشان تاکید کردند: راهپیمایی روز قدس 
از اهمیت ستوده ای برخوردار است و آثار 
و برکات زیــادی در عرصه داخلی و بین 
المللی خواهد داشــت، پیــام این حرکت 
در داخل وحدت، انســجام و همدلی و در 
خارج از کشــور، پیام آزادی فلســطین و 
ســرنگونی رژیم صهیونیستی را به همراه 

خواهد داشت.
1396/04/02

ایــن فتوا که در ادامۀ فتــوای امام راحل 
)قدس ســره( در تشــکیل بسیج مردمی 
ایران بود یک حماســه تاریخی محسوب 
می شد و خاری در چشم دشمنان اسام 
الحشد  امیدواریم که إن شــاء اهلل  اســت، 
الشــعبی همچنان ســپری برای دفاع از 
امنیت، اســتقال و تمامیت ارضی عراق 
در کنار نیروی های مســلح باقی بماند و 
هرگز از وظایف تعریف شده اش باز نماند!

ســقوط فضاحت بار دولت خــود خواندۀ 
داعش، درس عبرتی اســت بــرای همه 
کســانی که خیال های خــام برای دنیای 
اسام در ســر می پرورانند و مزدورانی را 
از سراســر جهان برای تجزیه کشورهای 

اسامی بسیج می کنند.

آزادی موصل و ســقوط دولــت بی بنیاد 
داعــش را بــه مرجعیت معظــم نجف و 
همــۀ دولتمردان عراق و مردم مســلمان 
آن کشــور و نیروهای مســلح و همۀ حق 
طلبان و آزادی خواهان جهان تبریک می 

گوییم. و من اهلل التوفیق
1396/04/13

بیانیه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به مناسبت آزادی موصل
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دیدارها

معاون وزیر آموزش و پرورش

جمعی از اساتید دانشگاهای تهران

رئیــس و جمعی از اعضای کمیته امداد امام خمینی)رحمه اهلل(

راهپیمایی روز قدس

سردار مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان قم

مدیر حوزه علمیه بقیۀ اهلل )عج( تهران

رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور

طاب جدید الورود استان کرمان
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گزیده سخنان



انتقاد معظم له از شیطنت برخی وکال در متالشی کردن خانواده ها 
متأســفانه اخیرا برخی از وکای دادگستری شیطنت عجیبی می کنند، این افراد در روزنامه آگهی کردند که حاضر هستند در 
یک هفته طاق توافقی زوجین را بگیرند، در یک جامعه اســامی که طاق منفورترین کار اســت برخی آگهی می کنند که در 

یک هفته خانواده را از هم متاشــی می کند، این کارها به عنوان جرم باید تعقیب شود.
1396/04/01

زندانی کردن افراد ناتوان از پرداخت بدهی خالف قانون اسالم است
قرآن می فرماید اگر انســان نمی تواند بدهی را پرداخت کند باید مجال داد تا پرداخت کند.

1396/04/02

استمرار این راهپیمایی، موجب آزادی فلسطین و سرنگونی رژیم صهیونیستی خواهد شد 
پیام این حرکت در داخل وحدت، انســجام و همدلی و در خارج از کشــور، پیام آزادی فلسطین و سرنگونی رژیم صهیونیستی 

را به همراه خواهد داشت
1396/04/02

۲۰3۰سندی به تمام معنا سکوالر و منهای مذهب است 
مســؤوالن به جای کنایه زدن متن ســند را با دقت مطالعه کنند. بنده با برخی از مســؤوالن در این زمینه صحبت کردم اما 
متأسفانه مطالعه کافی درباره سند 2030 نداشتند و ما بیشتر از آن ها مطالعه کردیم، این در حالی است که تعریض می کنند 

و می گویند شــما مطالعه ای نکردید اما خودشان کمتر مطالعه کرده اند.
1396/04/03



جناب آقای سروش در ایران مردی مؤدب، مواضع دفتر
هوشیار و دین دار بود، با بزرگان به احترام 
برخورد می کرد و سخنانش شکل منطقی 
داشت، خواه در حال موافقت یا مخالفت.

اما پس از هجــرت به دیار غرب و آمریکا 
و خوردن نان حال آنجا و غرق شدن در 
بعضی از مسائل سیاسی، ناگهان طرز فکر 
و ادبیات و برخوردش بــه کلی دگرگون 
شــد، افکارش نسنجیده، سخنانش دور از 
ادب، و برداشت هایش با عقاید اسامی ـ 

مخصوصا تشیع ـ فاصله گرفت.

منطق و دلیــل را رها کرده و به ادعاهای 
سست بسنده نموده است.

در خرده گیری ایشــان، مقام بحث علمی 
با مقام شــعر سرایی، خلط شده است چرا 
که ســخن وی بیشتر به شعر می مانست 

تا بحث علمی!

و این رویه از جناب وی عجیب نیســت، 
چون شاعر مسلک است و صوفی مشرب!

وی به رســم خود بحث هــای علمی را با 
شــعر در می آمیزد و حال آن که بزرگان 
از آوردن شعر در بحث های علمی بر حذر 
می دارند، مبادا که قوه مخیله بر قّوه عاقله 
غالب آید و انسان را از راه صواب بدر برد.

خرده گیر در جای جای نوشته ها و گفته 
های خویش نشان داده، که از قوه مخیله 
بســیار قوی برخوردار است، این خصیصه 
در دنیای شــعر و خیال پردازی پسندیده 
اســت ولی در بحث های علمی یک آفت 
می باشد! خصوصیت یاد شده، باعث آمده 
که گاه و بی گاه احکام کلی را بدون هیچ 
دلیلی صــادر کند، چنان کــه در قضیۀ 
»قبض و بســط« و »مبدأ نــزول قرآن« 

دیدیم.

صــدور احــکام مطلق و کلی شــیوه ای 
نارواســت، چراکه نظر و رأی انســان را 
آسیب پذیر می کند! و به آسانی در معرض 
نقد و مؤاخذه قرار می دهد! چون ـ به هر 
تقدیر ـ بدون دشــواری مــی توان موارد 
نقض بــرای آن یافت کــه کلیت مدعا را 
از کار می اندازد! وی در مورد نظر اســتاد 

پاسخ به شبهه ای ناپخته
نه چنان است که می پنداری!
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عرض کردم!«

جل الخالق! ایشان ادعا می کند که فتوای 
مراجع باطل اســت اما بــه خود حق می 
دهد که بر مسند افتاء جلوس کند و فتوا 
صادر نماید که بدین معناســت: سخنان 
همه باطل و تنها گفتار بی دلیل او صحیح.

از عجایب روزگار است که یک داروشناس 
ـ که مقداری فلسفه علم هم خوانده ـ روا 
بداند در مقام افتــاء برآید، فتوای همه را 
باطل دانسته، ســخنان ناروای خویش را 

صحیح بشمرد! فعلی االسام السام.
پس از موضع گیری هــای قاطع حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در برابر 
ســند 2030 و دفاع جانانه از والیت امیر 
مؤمنان علی بن ابی طالب )علیه الســام(، 

درباره آزادی و دموکراسی می گوید:

»نمی دانم که ایشان عزمی و عمدی دارند 
که هر جا صحبت از آزادی و دموکراســی 
می شــود بافاصله وارد می شوند و سعی 
می کنند که به نحوی این را سلب کنند. 
بگویند اشــکال دارد. این چنین است. در 
اســام این را نگفتند، در تشــیع این را 

نخواستند«.

پر واضح اســت که این نسبت دادن ها به 
معظم له کاما دروغ و نارواست.

نخســتین نقض بر این کلیت، ســخنان 
اســتاد معظم در نشســت های بررســی 
نهایی قانون اساسی است که مکتوب می 
باشد! ایشان بیشترین دفاع را از آزادی و 

به اصطاح دموکراسی داشته اند!

و باز اگر تفسیر نمونه و شرح نهج الباغه 
و مباحث فقهی ایشــان را ببینیم خواهیم 
یافت که از موضوعات اساســی که مورد 
عنایت و اهتمام ایشــان بوده، آزادی و به 
اصطاح دموکراســی است و همچنین در 
دیدارهایی که با افراد ذی ربط داشــته ـ 
مانند رئیس دولت اصاحات! ـ از مباحث 
جدی کــه در این گفتگوها مطرح فرموده 
اند، مسألۀ پاسداشت آزادی و دموکراسی 
قوانین و ضوابــط متعارف  در محــدودۀ 

دینی و عقانی است.

با این شواهد و دالیل تمام ادعای وی فرو 
می ریزد بلکه از اساس باطل می شود!

ولی گویا مشــکل آنجاست که وی انتظار 
دارد آزادی و دموکراســی مد نظر خویش 
و همفکرانش پذیرفته آید و کسی خدشه 
نکند، نه اصل آزادی و دموکراسی! وگرنه 
کدام عاقل در دنیای امروز پیدا می شــود 
که معارض آزادی و دموکراسی باشد؟! تا 

چه رسد به بزرگان!

بنابراین اختاف، مبنایی است و ما قرائت 
او را از دموکراســی و آزادی که حتی به 
همجنس گرایــان آزادی می دهد ـ چنان 
که در برخی ســخنان وی نیز اشاره شده 

ـ نمی پذیریم.

قوه مخیله در فراز زیر از ســخنش نمود 

بیشتری پیدا کرده، آنجا که می گوید:

»شــک نکنید که نصب حاکم برای مردم 
باید با اراده و رضایت مردم باشــد. شک 
نکنید. و این کار خداپســند است. پیامبر 
پسند است. امام پســند است. هر فقیهی 
هر چه آمد به خیالش فتوایی داد، شــک 
نکنید که باطل اســت، و حقیقت همین 

است که خدمت شما عرض کردم.«

نخستین چیزی که در این باره باید گفت 
این اســت که فقیه در مقــام فتوا، خود 
را نایــب امام می داند و بــا توجه به این 
جایگاه عمل مــی کند! در این مقام هیچ 
فقیهی به خــود اجازه نمــی دهد که بر 
اساس هر آنچه به خیالش آمد حکم کند، 
از اینجاســت که مراجع هیأت اســتفتاء 
دارند تــا قبل از صدور فتــوا، آن را ـ به 

اصطاح ـ چکش کاری نمایند!

این از یک ســو و از ســوی دیگر، پیامبر 
خدا)صلی اهلل علیه و آله( فرمود:

»مــن افتی بغیر علــم فلیتبوأ مقعده من 
النار؛ یعنی: کسی که به غیر علم فتوا دهد 

جایگاهش آتش دوزخ است«.

روشن است که »فتوا دادن به هر آنچه به 
نظر آید« از مصادیق فتوا به غیر علم است، 
و کدام فقیه می پســندد که جایگاهش از 

این طریق در آتش باشد!

خاصه اســتاد بزرگوار که در مقام فتوا به 
شدت محتاط هستند چنان که در رساله 

توضیح المسائل ایشان می بینیم!

معــروف اســت کــه احتیاط هــای امام 
خمینی)قدس ســره( در رســاله عملیه، 
بســیار اســت به گونه ای که به )350( 
احتیاط می رســد، در صورتی که رساله 
عملیه اســتاد )410( احتیــاط دارد که 
نشــان وســواس زاید الوصف ایشــان در 
مقام افتاء اســت! در خور توجه است که 
ایشــان بارها فرموده اند: تا آنجا که دلیل 
اجــازه می دهد، در فتوا، بر مردم آســان 

می گیریم!

بدترین سخن وی آن است که می گوید:

»... حقیقت همین اســت که خدمت شما 



بدخواهان ـ جویای نــام و نان ـ در پروژه 
تخریب خود، به سراغ گزارش نشست های 
مجلس بررســی نهایی قانون اساسی رفته 
انــد تا مگر از این طریق طرفی ببندند و با 
استناد بدان برچسب ناچسب دیگری بزنند 
که این بار ادعای مخالفت معظم له با اصل 

والیت فقیه بود!
اما این دفعه هم تیر ترفندشــان به سنگ 
می خــورد چرا که مجتهــدان و خبرگان 
عضو این مجلس قرار نبوده است که دیکته 
ای فکر کنند و طوطی وار آنچه بر آنان القا 
می شــود بگویند بلکه بنا بود آنچه را که 
خود فکر می کردند و صحیح می دانستند، 
ابراز دارند و بر دیگر اعضا عرضه کنند تا از 
خال تضارب آرا آنچه حق و صواب اســت 

حاصل شود.
طی این فرایند سازنده بود که قانون اساسی 
تدوین گشته، از سوی اعضا تصویب شد! و 

در پی آن مردم بدان رأی دادند!

بنابرایــن چیــزی کــه درگــزارش های 
نشست های مجلس بررســی نهایی قانون 
اساســی آمده، نه تنها نقطه ضعف نیست 
بلکه سند افتخار استاد عالیقدر است که به 
عنوان یک مجتهد جامع الشرایط شجاعانه 

و آزادمنشانه نظر خود را ابراز داشته اند.
ناگفته نماند که طی نزدیک به چهل سال 
پــس از انقاب اســامی، مطالعات درباره 
اصل مترقی والیت فقیه گســترش یافته، 
منقح و منســجم تر گشته، در مرحله اجرا 

محک خورده است.
بی تعارف باید گفت که نظر اســتاد درباره 
والیت فقیه همان اســت کــه خود از ادله 
اســتنباط کرده اســت و بارهــا در درس 
خارج فقه اشــاره فرموده اند چراکه پروسه 
اســتنباط تعارف بردار نیست و فقیه باید 
در مقابل خدای خــود در آنچه فتوی می 
دهد حجت داشته باشد، به این خاطر نظر 
اســتاد درباره والیت فقیه از جهت نظری 

خاص خود ایشان است که در کتاب ارزنده 
»بحوٌث فقهیۀ هامۀ« به زبان عربی عرضه 

شده است!
الزم به یادآوری اســت که هیچ فقیهی در 
طول تاریخ فقه امامیه با اصل والیت فقیه 
مخالفت نکرده اســت، اختاف تنها بر سر 
محدودۀ اختیارات فقیه اســت که نظرها 
در این باره متفاوت اســت؛ برخی فقیهان 
بسیار گسترده گرفته اند مثل محقق نراقی 
و برخی دیگر بســیار محدود مثل محقق 
خوئی، و در این گیر و دار اســتاد معظم ما 
هم نظر خاص خودشان را دارند چنان که 

اشارت رفت.
در این میــان خرده گیر چون نتوانســته 
است بین مقوله اصل والیت فقیه و مقوله 
محدوده اختیارات آن فرق بگذارد، ناشیانه 
مخالفــت با اصل والیت فقیه را به اســتاد 

نسبت داده اند که خطایی فاحش است.
در ایــن جریان ها، اســتاد عظیم الشــأن 
هزینه دفــاع از والیت اهــل بیت)علیهم 
السام( و استقال فرهنگی و سیاسی ملت 
و حمایت از نظام را می پردازد و در این راه، 
هجمه بی امان مغرضان و بدخواهان ـ هر 
چقدر که سنگین باشد ـ نمی تواند ایشان 
را از عمل به وظایف الهی خودش منصرف 
کند! خوشبختانه عقای قوم و دین باوران 
همگی این مواضع را ستودند و جداً تشکر 

کردند.
ناگفته پیداســت که ایــن هجمه ها برای 
ســاکت کــردن مراجع و منــزوی کردن 
آنهاست ولی غرض ورزان روانپریش بدانند 

که این آرزو را به گور خواهند برد!
بی شــک هر شــخص یا نهاد که با پروژه 
تخریــب همــکاری دارد در برابر خداوند 
متعال و ملت آگاه ما و تاریخ، مسؤول است 

و باید پاسخگو باشد!
و سخن آخر:

گوئیا باور نمی دارند روز داوری
این همه قلب و دغل در کار داور می کنند

گوئیا باور نمی دارند روز داوری!
جنجالی بر سر نظر معظم له درباره والیت فقیه
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توضیح الزم

حضور محترم حضــرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)دامت برکاته(

با سام و تحیت؛

لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1ـ مطالبی که حضرتعالی دربارۀ خافت و 
امامت موال امیرمؤمنان علی)علیه السام( 
ابراز داشــتید و بعد نسبت به دموکراسی 
در عصر ما توضیح دادید به وسیلۀ بعضی 
از ناآگاهان داخلی و مخالفان خارج نشین 
تحریف شــد، حتــی دروغ هایــی بر آن 
افزودند، توضیح شــفاف تر در این زمینه 

موجب نهایت امتنان است.

2ـ بعضــی از ناآگاهــان گاه و بــی گاه 
شــعارهای نامناســب و تفرقــه افکن در 
اجتماعات دینی می دهند نظر حضرتعالی 

در این مورد چیست؟

ســایت  بازدیدکننــدگان  از  جمعــی 
حضرتعالی

بسمه تعالی

جواب: در مورد سؤال نخست باید توجه 
داشــت ما دو بحث جداگانــه داریم، اول 
در مورد امام معصوم)علیه الســام( مانند 
حضرت امیرمؤمنان علی)علیه السام( که 
امامت و حاکمیت او از ســوی خداوند به 
وســیلۀ پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
تعیین شــد و حدیث متواتر غدیر یکی از 
شواهد زندۀ آن اســت، ولی بدیهی است 
که بــرای اجرای حاکمیتش نیاز به کمک 
مردم دارد و در اینجاست که بیعت مردم 

نقــش مهمــی در اجــرای آن حاکمیت 
خواهد داشت. تکرار می کنم حاکمیت از 
طرف خداست ولی اجرای آن بدون کمک 

مردم ممکن نیست.

دوم در مورد حاکمان فعلی اســت، شک 
نیســت که در دنیای امــروز دیکتاتوری 
محکوم به شکست اســت، هرچند دولت 
های معروفی بعضی دیکتاتورها را بخاطر 
دالرهــای فــراوان نفتی آنها نــه تنها به 
رسمیت می شناســند بلکه پرستش می 

کنند.

به هر حــال تنها راه بــرای حاکمیت در 
دنیای کنونی همان دموکراســی و رجوع 
به آرای مردم است منتها گاهی نتیجۀ آن 
ایده آل خواهــد بود مثل این که اکثریت 
قاطع مــردم در انتخابات شــرکت کنند 
و اکثریــت قاطع به شــخص خاصی رأی 
دهند، این نوع دموکراســی که حاکمیت 

اکثریت مطلق است ایده آل است.

ولی بســیار شــده که این چنین نیست، 
مثا نصف مردم در انتخابات شــرکت می 
کنند و نصف شرکت کنندگان به شخصی 
رأی مــی دهنــد و در نتیجــه آرای یک 
چهــارم مردم بر کل جامعه حاکم اســت 
و این دموکراسی ایده آل نیست هر چند 
در شرایط فعلی راهی برای حاکمیت جز 

این وجود ندارد.

در مورد ســؤال دوم: مسلم است مطالب 
توهیــن آمیز و تفرقه افکن از ســوی هر 
کس باشــد کار زشــت و ناپسندی است 
و خداونــد به آن راضی نیســت. به یقین 
اقلیت کوچکی هســتند که به سراغ این 
کارها می روند، نیروهای انقاب در اینجا 
دو وظیفه دارنــد: اوالً این کار را نکوهش 
کنند تا به حســاب آنها گذارده نشــود و 
ثانیــاً این گونه افــراد را نصیحت کنند و 
بــه آنها بگوینــد که ایــن کار نه خدمت 
به انقاب اســت و نه خدمــت به اتحاد و 
وحدت جامعۀ اســامی که در این زمان 

بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم.

امیدواریــم خداوند همه را به راه راســت 
هدایت فرماید.

سؤالی دربارۀ خصوصی نبودن فضای 
داخل خودرو

بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور محترم حضــرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)دامت برکاته(

با سام و تحیت؛

جنابعالــی مدتی قبل فرمــوده بودید که 
فضــای داخل خــودرو خصوصی اســت، 
اخباری کــه اخیراً از حضرتعالی در دیدار 
فرمانــده نیروی انتظامی قم دربارۀ فضای 
داخل خودرو منتشر شده نشان می دهد 
کــه آن را خصوصــی نمی دانیــد، لطفا 
توضیح بیشتری در این زمینه ارائه دهید.

جمعی از کاربران سایت

بسمه تعالی

پاسخ: با عرض سام؛ آنچه که قبًا عرض 
کرده ام مربوط به سرقت از خودروها بوده 
یعنی اگر در خودرو قفل باشــد و کســی 
شیشــۀ آن را بشــکند و چیزی از درون 
آن ســرقت کند حکم ســرقت از »حرز« 
)حریم خصوصی( دارد و احکام ســارقان 
از منازل مســکونی بر آن جاری می شود 

)این مربوط به سرقت است(.

ولی اگر کســی در خودرو بنشــیند و در 
آن را ببنــدد و در داخــل آن بی حجاب 
یا نیمه عریان باشــد و خودرو نیز دارای 
شیشه های شفاف باشــد و مثا مشغول 
اســتعمال مــواد مخدر و یا شــرب خمر 
گــردد، آن هم در مأل عام، به یقین حریم 
خصوصی محســوب نمی شــود، درست 
مانند کسی است که یک خانه ای شیشه 
ای در سر چهارراه بسازد و در آن مشغول 
انواع کارهای خاف شــود و بگوید اینجا 
حریم خصوصی اســت و کسی مزاحم من 
نگردد. اهل عــرف آن را حریم خصوصی 
نمی شمارند و او را از مجازات معاف نمی 
کنند. این دو مســأله شــرعاً با هم کاما 

متفاوت است.

همیشه موفق باشید
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فن آوری

معرفی اجمالی:
بخشــی از نظرات فقهــی مرجع 
العظمی  اهلّل  آیه  عالیقدر، حضرت 
العالی،  مکارم شــیرازی، مّد ظلّه 
پیرامــون مناســک و اعمال حج، 
بــار در کتاب  بــرای نخســتین 
»تعلیقــات علی العروه الوثقی« به 
زبان عربی منتشــر شد، سپس به 
صورت کامل تر و فراگیر، به گونه 
ای که عمده احکام حج و عمره را 
در بر داشــت، در کتاب »مناسک 
حّج« معّظم له انتشــار یافت. در 
مرحله بعد، و به پیشنهاد سازمان 
حج، معّظم له »بر مناســک حّج 
امام خمینی قدس سّره الشریف« 
از جامع ترین مناســک های  که 
محســوب  فارســی  زبان  به  حج 
ابتدا  می شود، حاشــیه زدند که 
مستقل،  به صورت  مزبور  حواشی 
و سپس در پاورقی کتاب مذکور، 
و به همراه حواشــی ســه تن از 
مراجع بــزرگ تقلید، آیات عظام 
خویــی، گلپایگانی و اراکی قّدس 
اهلّل اســرارهم چاپ، و در اختیار 

عاقمندان قرار گرفت.

معرفی نرم افزار مناسک جامع حج فارسی و عربی
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دو موضوع »قربانــی« و »رمی جمرات« 
پس از تحقیقات گسترده، و با عرضه فتاوا 
و نظریّاتــی جدید، در دو کتاب مســتقل 
به نــام »رمی جمرات« و »حکم االضحیه 
فی عصرنا« به زیور طبع آراســته گردید. 
پراکندگــی فتــاوای معّظم لــه در مورد 
مناســک حج در کتابهــای مذکور، تغییر 
فتوی در برخی از مسایل، و تضاّد ظاهری 
برخی از مســایل که در کتابهای مذکور 
آمده بود، و امور دیگر، ســبب شد که فکر 
تالیف کتابی مســتقل ذهن ما را به خود 
مشــغول ســازد. کتابی که نظرات معّظم 
له در تمــام کتابهای مذکــور را در خود 
جمع کند، و اشــکاالت مزبــور را مرتفع 
ســازد. با این انگیزه، و پس از مشورت با 
اســتاد معّظم دام ظلّه العالی، تهّیه کتاب 
مناســک جامع حج در عصر پنجشــنبه 
1380/7/7 شروع، و با امدادهای الهی، و 
عنایات حضرت ولی عصر عّجل اهلّل تعالی 
تاریــخ 1383/2/22  الّشــریف در  فرجه 
پایان یافت، سپس معّظم له تمام مطالب 
کتاب را به طور دقیق مطالعه نموده، و با 
اصاحاتی که انجام دادند به شکل کنونی 
در اختیار شــما خواننــدگان گرامی قرار 
گرفته است. امید است خداوند متعال این 
خدمت ناچیــز را به لطف و کرمش قبول 

فرماید. «.

در این نرم افزار محتوای کتاب مناســک 
جامع حــج، که در آن احکام و مســائل 
اعمال حج و عمره به طور کامل و جامع، 
مطابق فتاوای معظم له جمع آوری شده، 

با قابلیت های زیر ارائه شده است:

ـ ارائه سرفصل ها در درختواره به منظور 
سهولت دسترسی به موضوعات

ـ قابلیــت جســتجو در عناوین درختواره 
موضوعات

ـ قابلیت جستجوی پیشرفته )کل عبارت 
و یا عبارت به صورت عطفی و فصلی( در 

کل مسائل

ـ قابلیت نشــان گذاری مســائل و ایجاد 
فهرست مربوطه

راهنمای نرم افزار:

1. فهرســت موضوعات با قابلیت جستجو 
در عناوین موضوعات:

2. فهرست نشان گذاری مسائل مورد نیاز 
و قابلیت مشاهده مسئله قبلی و بعدی:

3. جستجوی پیشرفته:

امکان جستجوی عبارت به سه صورت زیر 
وجود دارد:

ـ فصلی: در این حالت تمام کلمات عبارت 
به صورت مجزا بررســی شده و نتیجه بر 
اساس کلمات به ترتیب ورود نمایش داده 
می شــود. مثا در عبارت "نماز جماعت" 
ابتدای متون حاوی کلمه "نماز" و سپس 
متون حاوی کلمه "جماعت" نمایش داده 

می شود

ـ عطفی: در این حالت متونی نمایش داده 
می شوند که در آن هر دو کلمه به صورت 
مجزا یا در کنار هم وجود داشــته باشند. 
مثــا در عبارت "نمــاز جماعت" متونی 
نمایش داده می شــود که در آن متن هر 
دو کلمــه به صورت مجزا و یا در کنار هم 

وجود داشته باشد

ـ کل عبــارت: در ایــن حالت فقط متون 
نمایش داده می شــوند کــه عین عبارت 
مورد نظر در متن وجود داشته باشد. مثا 
در عبــارت "نماز جماعــت" فقط متونی 
نمایش داده می شــود کــه عین عبارت 

"نماز جماعت" وجود داشته باشد.

4. اشتراک گذاری مطالب:

برای اشتراک گذاری می توان هم از طریق 
درگاه های اشتراک گذاری دستگاه و هم 
به صورت یادداشــت در نرم افزار پژوهش 

یار به اشتراک گذاشت.



1یادداشت
اخیراً در ســخنان یکــی از دولت مردان، 
والیــت و امامت امام علی)علیه الســام( 
بــا آرای مــردم دانســته و گفته شــده 
الســام(  علی)علیه  میراث  دموکراســی 
است؛ این حرف، حرف عجیبی است؛ زیرا 
شــما یک ذره از نهج الباغه را دیده اید و 
خطبه های دیگر و آیات قرآن را ندیده اید؛ 
اوالً شــما باید آیات قرآن را ببینید، زیرا 
کام وحی بیان می کند، ولّی شــما کسی 
است که در حال رکوع زکات داد؛ خداوند 
این ولی را تعیین کرده است؛ آیات والیت 

در قرآن کریم فراوان است.

کسی نباید دموکراسی را میراث امام 
علی)علیــه الســالم( بداند/ امام از سوی 
خداوند تعیین می شود نه آرای مردم

بدیهی است دموکراسی ماهّیت مخصوص 
بــه خود دارد؛ در واقع یــک نوع قرار داد 
اجتماعی ناشــی از ضرورت است؛ چرا که 
جامعــه، حکومت می خواهد و از ســوی 
دیگــر اتفاق نظــر مردم در این مســأله 
امکان پذیر نیســت؛ پس به حکم اجبار و 
ناچاری باید به سراغ رأی اکثریّت رفت و 
باید اقلّیت در برابر اکثریّت تسلیم باشند؛ 
چــون راه دیگری بــرای اداره اجتماع از 
نظــر آنها وجود ندارد، هر چند این کار به 

طورکامل عادالنه نیست.

اّما آنها که حکومت را از ســوی خدا می 
دانند راه دیگری را پیشــنهاد می کنند؛ و 
آن اینکه ببینیــم خداوند حکومت را در 
اختیار چه کســی گذارده است؟ هر چند 
نظــرات مردم در مواردی که افراد الیق و 
شایسته از نظر تعالیم اسام متعدداند می 
تواند در تعیین فرد مورد قبول، سرنوشت 
ساز باشد؛ و آن کس ترجیح پیدا کند، که 
پشتیبانی مردمی بیشتری را برای اجرای 

اهداف حکومت دارد.

البته نمی تــوان این واقعّیت را انکار کرد 
که مشــارکت مردم در امــر حکومت، به 
حاکمان قدرت و قّوت می بخشد، و بدون 
مشــارکت آنها هیچ کاری از آنان ساخته 
نیســت؛ همان گونه که امیرمؤمنان علی 
علیــه الســام در خطبه شقشــقیه می 

تبیین مبانی قرآنی والیت علوی
 از منظر معظم له
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فرماید:»اما َوالَّذی َفلََق الَْحبََّۀ...آگاه باشید 
به آن خدایی ســوگند که دانه را شکافت، 
و انســان را آفرید، اگر نبــود که جمعّیت 
بســیاری گرداگردم را گرفتــه و به یاریم 
قیــام کره اند، و از ایــن رو حّجت بر من 
تمام شده است؛ و اگر نبود عهد و پیمانی 
که خداوند از دانشــمندان و علماء گرفته 
اســت که دربرابر پرخوری ســتمگران و 
گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من 
مهار ناقه خافت را رها می ســاختم و از 
آن صرف نظر مــی نمودم«. این تعبیر به 
خوبی می رساند که حمایت مردمی حتی 
باعث اتمام حّجت بر ولّی منصوب از طرف 

خداوند می گردد.

لیکن والیت آن حضرت از ســوی خداوند 
و از طریق پیامبر اســام صلی اهلل علیه و 
آله ثابت شــده بود، و ایــن والیت فعلّیت 
داشت، و بر خاف آنچه بعضی از ناآگاهان 
گفته اند جبنه شأنی و بالقّوه نداشت؛ولی 
از نظــر اجرائی و عملی نیــاز به حمایت 
مردم داشــت؛ و بدون آن به فعلیت نمی 

رسید.

از دیــدگاه توحیدی حّق والیــت تنها با 
خدااست و این مقام برای کسانی است که 
اولیائش  باواسطه  یا  خداوند بدون واسطه 
برای آنها تعیین فرموده اســت؛ و اصالت 
دادن بــه آراء مردم و نفــی جوهره الهی 
حکومت از بینش های شــرک آلود و غیر 

توحیدی سرچشمه می گیرد.

علی  امام  والیــت  ابالغ  تبلیغ،  آیه 
علیه السالم

در ســوره مائــده، آیــه 67 چنیــن می 
ِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَک  ُسوُل بَل خوانیم:»یَا أَیَُّها الَرّ
ِمْن َربَِّک َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَســالََتُه 
َ ال یَْهِدي  ُ یَْعِصُمــکَ ِمَن الَنّاِس إَِنّ اهلَلّ َواهلَلّ
الَْقــْوَم الَْکافِِریــَن«؛ »ای پیامبــر آنچه از 
سوی پروردگارت بر تو نازل شده به مردم 
برسان، و اگر این کار را نکنی رسالت او را 
انجام نداده ای، و خداوند تو را از )خطرات 
احتمالی( مــردم نگاه می دارد، و خداوند 
جمعّیت کافران )لجــوج( را هدایت نمی 

کند«.

لحن این آیه که به آیه تبلیغ مشهور شده 
است، نشــان می دهد سخن از مأموریت 
سنگینی است که بر بر دوش پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله قرار داشــته، و نگرانی های 
خاّصی از هر ســو آن را گرفته بوده است، 
رســالتی که ممکن بوده با مخالفت هایی 
از سوی گروهی از مردم روبه رو شود،.لذا 
آیه تبلیغ ، اباغ والیت علی )علیه السام(  
را از بزرگتریــن مأموریتهای پیامبر )صلی 
اهلل علیه وآله( می شــمرد و قرین رسالت 
قرار مــی دهد تا آنجا که مــی گوید: »َو 
إِْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرســالََتُه«، اگر اباغ 

نکنی رسالت او را اباغ نکرده ای«!،

این آیه نشــانه روشنی اســت بر این که 
پیامبــر گرامی اســام صلــی اهلل علیه و 
آله موّظف بوده که به هنگام بازگشــت از 
آخریــن حج و در اواخر عمرش علی علیه 
السام را رســماً به جانشینی خود نصب 

کرده و به عموم مسلمانان معّرفی کند.

والیت  بر  تبلیغ  آیه  داللت  چگونگی 
المومنین)علیه السالم( امیر 

بی تردید مســأله جانشینی و والیت امیر 
المؤمنین علیه الســام با نشانه های سه 
گانه ای که در آیه تبلیغ آمده است کامًا 
انطباق دارد؛ زیــرا: پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله در طــول عمر مبارکــش هیچ گاه 
مسأله خافت و جانشینی پس از خویش 
را بطور رســمی و در این مقیاس وســیع 
مطرح نکرده بود و این مسأله، تنها مسأله 
مهّمی بود کــه تا آخرین ســالهای عمر 
پیامبر اســام صلی اهلل علیه و آله زمین 

مانده بود.

هم چنین در بین مسائل مختلف اسامی، 
هیچ مســأله ای در حّد و شــأن نبّوت و 
همطــراز و همســنگ آن و ادامه دهنده 
مســیر نبّوت نمی باشد، بلکه مقام امامت 
است که همردیف مقام نبّوت، و امام است 
که انجــام دهنده وظایف محّوله بر پیامبر 
اســت.عاوه بر این از زمان طرح مســئله 
امامت و والیــت امیر مؤمنان، مخالفتهای 
متعّددی بروز داده شــد؛ حّتی در همان 
صحرای غدیر، شخصی به حضور حضرت 

رســول صلی اهلل علیه و آله آمد و به آن 
حضرت اعتراض کرد.

نتیجــه این که، آیه شــریفه فوق، با قطع 
نظــر از روایات و اقوال و آراء مفّســران و 
آنچه در تاریخ آمده، داللت بر والیت امیر 

مؤمنان، علی علیه السام دارد.

داللت آیۀ تبلیــغ بر والیت علی بن 
ابیطالب)علیه السالم( درآئینۀ روایات

عــّده زیــادی از محّدثــان صدر اســام 
معتقدنــد کــه آیه فــوق در شــأن امیر 
مؤمنان علی علیه السام نازل شده است. 
از جمله،»ابــن عّبــاس«، »جابر بن عبد 
اهلل انصاری«،»ابو ســعید خدری«، »عبد 
هریره«،»حذیفه«  مســعود«،»أبو  بن  اهلل 
و »بــراء بن عــازب«و جمعــی دیگر از 
پیامبر)صلی اهلل علیه  یاران  دانشمندان و 
وآله( معترفند که آیه فوق پیرامون والیت 
حضرت علی علیه السام نازل شده است.

در بین مفّســران اهل ســّنت نیز عّده ای 
روایت مربوط به والیت امیر مؤمنان علیه 
الســام را نقل کرده اند، که می توان به 
آقای »ســیوطی« و »أبو الحسن واحدی 
نیشــابوری« و »شــیخ محّمــد عبده« و 

»فخر رازی« اشاره کرد.

عــاوه بر ایــن روایات زیــادی از جمیع 
کثیــری از صحابه پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله از جمله زید بن ارقم، ابوسعید خدری، 
ابــن عباس، جابــر بن عبــداهللَّ انصاری، 
ابوهریره، حذیفه و ابن مســعود نقل شده 
که بعضی از این روایات به یازده طریق به 
ما رســیده و گروه عظیمی از دانشمندان 
اهل ســّنت اعم از مفســران و محّدثان و 
مورخان، آنها را نقل کرده اند که آیه فوق 
درباره علی علیه الســام و داســتان روز 

غدیر نازل شده است.،

نتیجــه این که، احادیث و روایات و گفتار 
صحابــه و روات و نظریّــات مفّســرین و 
دانشــمندان، همگی داللــت دارد که آیه 
تبلیغ پیرامون والیت امیر المؤمنین علی 

علیه السام نازل شده است.
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تجلــی والیــت وخالفــت حضرت 
علی)علیه السالم( در آیۀ اکمال دین

یَِئَس  در قرآن کریم مــی خوانیم:»الَْیْوَم 
َِّذیــَن َکَفُروا ِمْن ِدیِنُکْم َفا تَْخَشــْوُهْم َو  ال
اْخَشْوِن الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم َو أَتَْمْمُت 
َعلَْیُکــْم نِْعَمِتــي َو َرِضیُت لَُکُم اْلِْســاَم 
ِدیناً...؛امروز کافران از )زواِل( آییِن شــما، 
مأیوس شدند؛ بنابراین، از آنها نترسید! و 
از )مخالفت( من بترسید! امروز، دین شما 
را کامــل کردم؛ و نعمت خود را بر شــما 
تمام نمودم؛ و اســام را بــه عنوان آیین 

)جاوداِن( شما پذیرفتم ....«.

در این آیه شریفه سخن از یک روز بسیار 
بزرگ و با شکوه اســت، که نقطه عطفی 
برای مسلمانان شمرده شده است. روزی 
که یأس دشــمنان، إکمال دیــن، إتمام 
نعمتهــای الهــی و رضایت و خشــنودی 

پروردگار، ارمغان آن است.

آیه شــریفه اکمال دیــن پیرامون حادثه 
غدیر نازل شــده و گواه واضح و روشــنی 
بــر امامت و والیت و خافت امیر مؤمنان 

علیه السام است.

همان طور که از آیه اســتفاده شد، اکمال 
نعمت و اتمام دین در آن روز، در ســایه 
والیــت تحّقق یافــت؛ امروز هــم اتمام 
نعمت، چه نعمتهای ماّدی و چه نعمتهای 
معنــوی، و اکمال دیــن ، در تمام ابعاد و 
شاخه هایش، در سایه والیت است. بدون 
والیت، هر چند به ظاهر دین عمل شــود 
و پوسته اعمال و عبادات انجام شود، ولی 
بی شــک به مرحله قبول و پذیرش درگاه 
الهی نمی رســد؛ بنابراین، اتمام نعمت و 
اکمال دین در هر عصر و زمانی در ســایه 

تمّسک به والیت عملی خواهد بود.

مبناشناســی والیت علــوی در آیه 
والیت

سوره مائده مشــتمل بر قسمت مهّمی از 
آیات والیت اســت؛در این میان آیۀ»إِنََّما 
ُ َوَرُســولُُه َوالَِّذیــَن آَمُنوا الَِّذیَن  ُکُم اهلَلّ َولُِیّ
َکاَۀ َوُهْم َراِکُعوَن؛  َاَۀ َویُْؤتُوَن الَزّ یُِقیُموَن الَصّ
سرپرســت و ولّی شــما، تنها خداست و 

پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها 
که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع، 
زکات می دهنــد« به روشــنی داللت بر 
والیت امیر مؤمنان علی علیه السام دارد.

ُ َو َرُســولُُه َو  َّمــا َولِیُُّکُم اهللَّ در تبییــن »إِن
َِّذیــَن آَمُنــو« باید گفت کلمــه إنَّما در  ال
ادبّیات عرب از الفاظ حصر شــمرده شده 
است و معادل فارســی آن، کلمه »فقط« 
یا جمله »این اســت و جز این نیســت« 
می باشــد؛ بنابراین، ولی و سرپرست شما 
مؤمنان، فقط ســه دســته ای هستند که 
در آیه شــریفه آمده اســت و غیر از این 
سه، هیچ کس ولّی مؤمنان محسوب نمی 

شود؛ سه دسته مذکور عبارتند از:

1- خداوند 2- رسول خدا صلی اهلل علیه 
اَۀ َو یُْؤتُوَن  َِّذیــَن یُِقیُموَن الصَّ و آله 3-»ال
کاَۀ َو ُهــْم راِکُعوَن «- گروه ســوم از  الــزَّ
اولیاء مؤمنان، مؤمنان هستند، اّما نه همه 
مؤمنان؛ بلکــه مؤمنانی که اّواًل اقامه نماز 
می کنند و عاوه بر اقامه نماز، زکات می 
پردازند و ثالثاً زکات را در حال رکوع نماز 

به مستحّق آن می دهند.

البتــه باید دانســت ولی در ایــن فراز به 
معنی سرپرســت و صاحب اختیار اســت 
زیرا اگر ولّی به معنای دوست باشد حصر 
معنی نخواهد داشت، زیرا در این صورت 
واضح است که غیر از سه گروه فوق کسان 
دیگری هــم یار و یاور مؤمنان هســتند، 
عــاوه بر این که اگر ولّی بــه معنای یار 
َِّذیَن  و یاور باشــد این همه قیــد برای »ال
آَمُنوا«* الزم نبود، که در حال اقامه نماز 
زکات بدهنــد. زیرا همه مؤمنان، حّتی در 
غیر حال نماز و بلکه حّتی مؤمن بی نماز، 
می تواند یار و یاور برادر مسلمان خویش 

باشد.

داللت آیه والیت بر امام علی)علیه السام(

با همۀ این تفاســیر هنوز ابهام آیه کامًا 
برطرف نشــده اســت؛ زیــرا از بحثهای 
َِّذیَن  گذشته معلوم نشــد که مراد از »َو ال

آَمُنوا ... راِکُعوَن« کیست؟

برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که در 
میان راویان، مفّسران، دانشمندان و علماء 

شیعه و اهل سّنت، هیچ کس، جز »علی« 
را مصداقی برای آیه ذکر نکرده است.

بنابرایــن، اجمــاع و اتّفاق همــه علماء 
مســلمان بر این اســت که بجز علی هیچ 
کســی مصداق آیه شــریفه نیست. و اگر 
َِّذیَن آَمُنوا ...«الاقل یک  برای جملــه »َو ال
مصداق وجود داشته است، پس حتماً آن 
نفر، جز علی بن أبي طالب علیه الســام 

نبوده است.

داللت آیۀ والیت بر علی بن ابیطالب 
)علیه السالم(دراحادیث فریقین

به راستی آیا آن کس که در رکوع، انگشتر 
به سائل بخشید و آیه در شأنش نازل شد، 
کسی جز علی علیه الّسام بود؟ با این که 
ابن عباس، عمار یاســر، جابر بن عبد اهلّل 
انصاری، ابوذر غفاری، انس بن مالک، عبد 
اهلّل بن سام، مســلمۀ بن کهیل، عبد اهلّل 
بن غالب، عقبۀ بــن حکیم و عبد اهلّل بن 
ابــّی )این ده نفر( از صحابــه همگی این 
حدیــث را نقل کرده اند و شــرح آن در 

تفاسیر اهل تسنن نیز نقل شده است.

هم چنین مرحوم محّدث بحرانی در غایۀ 
المرام 24 حدیث از منابع اهل ســّنت و 
19 روایــت از منابع و مصادر شــیعه نقل 
کرده اســت، که مجموعاً 43 حدیث می 
شود.بنابراین، روایاتی که پیرامون این آیه 

وارد شده متواتر است .،

عاوه بر این، عّامــه امینی در کتاب بی 
نظیرش، الغدیر، از بیســت منبع معروف 
اهل ســّنت روایاتی پیرامون آیه شــریفه 
محّل بحث نقل مــی کند؛ منابع معروفی 
چون تفسیر طبری ، تفسیر اسباب الّنزول 
، تفســیر فخــر رازی، تذکره ســبط ابن 
جــوزی و الّصواعق ابن حجر و نور االبصار 
شــبلنجی و تفســیر ابن کثیر و مانند آن 
کــه از اعتبار خاّصی در نزد اهل ســّنت 

برخوردار است.

از ســوی دیگر از شــخص حضرت علی 
علیه السام نیز روایاتی در شأن نزول آیه 
شریفه نقل شده و آن حضرت بارها به این 
آیه اســتدالل کرده است.مضمون روایات 
فوق چنین است: روزی حضرت علی علیه 
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الســام در مســجد الّنبی صلی اهلل علیه 
و آله مشــغول نماز بــود، نیازمندی وارد 
مسجد شــد، و تقاضای خویش را مطرح 
کرد، کسی چیزی به او نداد. حضرت علی 
علیه الســام که در آن هنــگام در حال 
رکوع بود با دســت به آن نیازمند اشــاره 
کرد، او آمد و انگشتر را از انگشت مبارک 
آن حضرت بیرون آورد و از مسجد رفت؛ 
در ایــن هنگام آیه شــریفه مورد بحث بر 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله نازل شد.

مطلــب مذکــور مضمون بیــش از چهل 
روایتی اســت که پیرامون آیه والیت نازل 
شده است؛ که سه روایت از روایات چهل 
گانه در تفسیر فخر رازی نقل شده است،با 
این شرایط ســخت اگر در مسأله ای 40 
روایت به ما برسد به جرأت می توان اّدعا 
کرد کــه چند برابر این مقدار روایت بوده 

که در طول تاریخ از بین رفته است!.

نتیجــه این که، با توّجه به روایات فراوان، 
که در حّد تواتر اســت و برخی از آنها به 
طور مفّصل مطرح شــد، شّکی باقی نمی 
ُ« در  َّما َولِیُُّکُم اهللَّ ماند که آیه شــریفه »إِن
شــأن حضرت امیر مؤمنان علیه الســام 
وارد شــده و آن حضرت، پس از خداوند 
و پیامبرش، سرپرســت مسلمانها و امام و 

رهبر و پیشوای آنهاست.

السالم(  امیرالمومنین)علیه  والیت  مبنای 
در آیۀ اولی االمر

َِّذیَن  َُّها ال در کام آسمانی آمده است:»یا أَی
ُســوَل َو أُولِي  َ َو أَِطیُعوا الرَّ آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَّ
وُه  اأْلَْمِر ِمْنُکْم َفإِْن تَناَزْعُتْم فِي َشــْي ٍء َفُردُّ
ِ َو  ُسوِل إِْن ُکْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َو الرَّ إِلَی اهللَّ
الَْیْوِم اْلِخِر ذلَِک َخْیٌر َو أَْحَســُن تَْأِویًا؛ای 
کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید 
خــدا را؛ و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو 
االمر  را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، 
آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها 
داوری بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز 
ایمان دارید.این )کار( برای شــما بهتر، و 

عاقبت و پایانش نیکوتر است.«

آیــه فوق که نام دیگــر آن »آیه اطاعت« 
می باشــد یکی دیگر از آیاتی اســت که 

به روشــنی بر والیت امیر المؤمنین علیه 
السام داللت دارد و نقطه اصلی بحث در 

این آیه، جمله »أُولِي اأْلَْمِر« است.

ظاهر آیه شــریفه این است که اطاعت از 
اولو االمر مطلق است و مقّید به هیچ قید 
و مشروط به هیچ شرطی نیست.  و چون، 
اطاعــت مطلق و بی چــون و چرا، تنها از 
معصومین جایز اســت و نســبت به غیر 
معصوم جایز نیســت و از آنجا که خداوند 
اطاعت از اولی االمر را بصورت مطلق الزم 
کرده، نتیجه می گیریم که اولی االمر باید 

معصوم باشد.

لذا احتماالت معروفی که در تفسیر عنوان 
»اولی االمر« گفته شده این است که جز 
امام معصوم علیهم الســام مفهوم صحیح 

دیگری ندارد.

هــم چنیــن در بحــث والیــت خاّصه و 
خافــت بافصــل علی علیه الســام در 
منابع  )مخصوصاً  اســامی  معروف  منابع 
مشــهور اهل سّنت( در تطبیق این آیه بر 
علی علیه السام موارد فراوانی ذکر شده 
است.به عنوان نمونه مفّسر معروف حاکم 
حســکانی حنفی نیشابوری، ذیل این آیه، 
پنــج حدیث نقل کرده کــه در همه آنها 
عنوان »اولی االمر« بر علی علیه الســام 
)به عنــوان یک مصداق روشــن( تطبیق 

شده است.

اثبات والیت علوی )علیه الســالم( از آیۀ 
صادقین

هــم چنین در دیگــر فــراز قرآنی آمده 
َ َو ُکونُوا  َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ َُّها ال است:»یا أَی
اِدقِیَن ؛ای کسانی که ایمان آورده  َمَع الصَّ
اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، و 

با صادقان باشید.

آیــه فوق، که به آیــه صادقین نامگذاری 
شده اســت، و یکی دیگر از آیات متعّدد 
مربــوط به والیــت و امامــت و عصمت 
حضرت علی علیه السام و یازده فرزندش 

علیهم السام می باشد.

»آیــه صادقین « در اواخــر عمر مبارک 
پیامبر اســام صلی اهلل علیــه و آله نازل 

شــده و زمینه والیــت و امامت و خافت 
علّی بن أبي طالب علیهما السام، را آماده 

می کند.

سخن آخر

کوتاه ســخن اینکــه مردم کســی را بر 
مســند حکومت نمی نشانند؛ چرا که این 
تنها کاری که  حّق،مخصوص خدااســت، 
می کنند، این اســت که از میان کسانی 
که خداوند حّق والیت به آنها داده اســت 
یکــی را انتخاب کــرده و اعام حمایت و 
پشــتیبانی از او می کننــد؛ و اگر تعبیر 
انتخاب می شــود، ایــن انتخاب مفهومی 
غیر از آنچه در دنیای ماّدی می بخشــد 
دارد، و قرائــن حالّیه و مقالّیه گواه بر این 
حقیقت اســت که ماهّیت این دو انتخاب 

کامًا با هم متفاوت است .

بنابراین همــان گونه که امیرمؤمنان علی 
علیه الســام قبل از بیعت مــردم ، ولّی 
خدا بــود؛ که طبق صریــح آیات والیت 
این والیــت را خدا به علی علیه الســام 
داده بــود؛ و طبق حدیــث متواتر غدیر و 
جمله »َمْن ُکْنُت َمْوالُه َفهذا َعلِیُّ َمْوالُه«؛ 
پیامبر اسام صلی اهلل علیه و آله در غدیر 
خم رســماً او را از سوی خدا به این مقام 
منصوب کرد؛ لیکن بیعت مردم با دیگران 
ســبب شــد که او مّدتی نتوانــد والیت 
خویش را اعمال کند؛ و تنها بعد از بیعت 
مردم با او بود که امکان اعمال این والیت 
حاصل شد. آری مردم زمینه های اجرائی 
را فراهم کردند، نــه اینکه مقام والیت او 

رابه فعلّیت برسانند.

امیرالمومنین  خداوند! مــا را بر والیــت 
ائمــۀ  دیگــر  الســام(و  )علیــه  علــی 
معصومین)علیهــم الســام(پایدار بدار! و 
با والیت آنها محشــور بگردان! و ما را از 

رهروان راستین راه آنها قرار ده!



۲یادداشت

در یــک قرن گذشــته واقعــه تلخی در 
سرزمین وحی روی داد که مسلمین را از 
آثار تاریخی اسامی برای همیشه محروم 
ساخت و آن حادثه قدرت گرفتن وّهابّیت 

بود.

94سال پیش )سنه 1344ه ق( در هشتم 
شــوال، هنگامی که وهابــی های نادان و 
تکفیری در حجاز به قدرت رســیدند، در 
یک حرکت هماهنگ ناپخته، تمام بناهای 
تاریخی اســامی به ویژه قبور ائمه بقیع 
)علیهم السام( را به بهانه شرک یا بدعت 
ویران کرده، و با خاک یکسان نمودند.ولی 
جرأت نکردند به ســراغ قبر مطّهر پیغمبر 
اکرم )صلی اهلل علیه و آلــه( بروند، مبادا 
عموم مســلمین بر ضّد آنها قیام کنند و 
به اصطاح، این »مخالفان تقّیه« از دیگر 

مسلمانان »تقّیه« کردند!.

هشتم شّوال؛ روز عزای اّمت اسالمی

درروز هشــتم شــّوال 1344ه ق، دست 
وهابیت نادان و بی خرد از آســتین ظلم و 
ستمگری درآمد و بارگاه ملکوتی و بسیار 
باشــکوه ائمه هدی )علیهم الســام( در 
بقیع را با خاک یکسان کرد و قلوب صدها 
میلیون شــیعه جهان و اهل سّنت محّب 
اهل بیت را جریحــه دار نمود.لذا عاوه بر 
آنکه شــیعیان همه ساله در هشتم شوال 
بــه عزاداری پرداخته و یــاد و خاطره آن 
جنایت بزرگ را زنده نگاه می دارند، لیکن 
هشــتم شــوال تنها روز عزای شــیعیان 
نیســت بلکه تمام ملت های مسلمان این 

روز را بزرگ می دارند.

به  بقیع  ائمۀ  قبور  بازشناسی تخریب 
دست وهابیون

در حدود نودو چهار ســال قبل یعنی در 

سال 1344 هـ.ق وّهابیها مدینه را تسخیر 
کردند. قاضی القضاتی به نام شیخ عبداهلل 
مــردم را جمــع کرد و پرســید: در مورد 
تخریب قبور چه مــی گویید؟ قطعاً قصد 
قاضی وهابــی نظرخواهی نبــود و مردم 
مدینه می دانستند که آنها عّده ای بیرحم 
هســتند چون قبا قبور مّکه و شهرهای 
دیگر را تخریب کرده بودند. از این رو عده 
زیادی سکوت کردند و عّده ای هم از ترس 
موافقت کردند، آنها هم قبور ائّمه بقیع را 
که بــا عظمت ترین قبور آنجا بود تخریب 
کردند عــاوه بر آن قبور زوجات پیامبر و 
هــر چه قبر و گنبد و بــارگاه بود تخریب 
کردند. قبر عبداهلل پــدر پیامبر)صلی اهلل 
علیــه و آله( را هم که در بقیع نبود خراب 
کردنــد و فقط قبر پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( را که از زمان عثمانیها به یادگار مانده 
بود باقی گذاشتند. البّته آنها معتقد بودند 
کــه این بارگاه هم باید خراب شــود ولی 
از ترس رویارویی با تمام مســلمانان از آن 
صرف نظر کردند که اکنون هم یک نقطه 
ضعف برای آنهاســت، چرا که می گوییم 
اگر از آثار شــرک اســت چرا آن را باقی 
گذاشتند؟! و اگر بگویند به خاطر ماحظه 
مسلمین اســت، می گوییم که شما تقّیه 
را حــرام می دانید و اگــر تخریب را یک 
جا جایز و در جای دیگر جایز ندانند. می 

گوییم مگر شرک دو گونه است؟!

تخریب قبور ائمۀ بقیع ؛ یک نقشــه 
خائنانه برای نابودی تاریخ اسالم

بدیهــی اســت حیــات اّمت ها بــا امور 
گوناگونــی گره خورده اســت که یکی از 
آنها حفــظ میراث های فرهنگــی و آثار 
علمــی و دینی اســت ، لیکن بــا نهایت 
تأّسف ســرزمین وحی به خصوص مّکه و 
مدینه بر اثر سوء تدبیر مسلمانان به دست 
یک جمعّیت عقب افتاده و کج ســلیقه و 
متعّصب افتاد و ارزشمندترین میراث های 
فرهنگی اسام با بهانه های واهی و بسیار 
سســت بر باد رفت، میــراث هایی که هر 
کــدام یادآور بخش هــای مهّمی از تاریخ 

پرافتخار اسام بود.

نمونه بارز آن قبرســتان بقیع اســت، این 
قبرســتان مهمترین قبرســتان در اسام 
است که بخش مهّمی از تاریخ اسام را در 
خود جای داده و کتــاب بزرگ و گویایی 
از تاریخ ما مسلمین است. لیکن وهابیت، 
میراث فرهنگــی پیامبر )صلی اهلل علیه و 
آله(و اهل بیت)علیهم السام( ایشان را از 
بین برد و آثــار فراوانی از اصحاب پیامبر، 
بزرگان و دانشمندان اسام را تخریب کرد؛ 

وهابیت تاریخ زنده اسام را نابود کرد.

البتــه تنها قبور امامان و بزرگان خفته در 
بقیع از میان نرفــت، بلکه این »قوم« هر 
جا اثری گرانبها از تاریخ اسام یافتند آن 
را از میان بردند و از این رهگذر خسارات 
غیر قابل جبرانی دامان مسلمین را گرفت.

زیرا این آثار تاریخی جاذبه عجیبی داشت 
و انســان را به اعماق تاریخ اسام فرو می 

برد.

این در حالی است که تمام جهانیان سعی 
دارند آثــار تاریخی خــود را که حکایت 
از ریشــه دار بودن تمّدن آنهــا می کند با 
هزینه های بسیاری نگهداری کنند و برای 
تخریــب آنها جرائم ســنگینی قائلند ولی 
این نابخردان مهم ترین اثار تاریخی اسام 
و تمّدن اســامی را که قلوب مســلمین 
برای آن می تپد به دست نابودی سپردند و 
جهان اسام را از این گنجینه های گرانقدر 
محروم ساختند، و خسارت عظیمی به بار 
آوردند که با هیچ چیز قابل جبران نیست.

آری آنان به ســبب همین عقاید جاهانه 
و خشــک، با تأّسف بســیار آثار تاریخی 
اســامی فراوانی را در حرمین شــریفین 
تخریــب کردند؛ آثار ارزشــمندی که می 
توانست ســبب پیوند نسل حاضر با تاریخ 
گذشته اسام باشد که متأّسفانه همه آنها 

از دست رفت.

تخریب بقیــع؛ ارمغان توحید وارونه 
وهابیت

هشتم شوال روزی است که قبور فرزندان 
پیامبر اســام به دســت افرادی بیسواد 
ویران شــد؛ وهابیت نادان و تکفیری که 
قبور ائمه بقیــع را ویران کردند نه تنها از 

بازخوانی تخریب قبور 
ائمۀ بقیع علیهم السالم از 

منظر معظم له
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قرآن، سنت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و 
روایات معصومان)علیهم الســام( بی خبر 
هســتند بلکه توحید را نیــز وارونه جلوه 

می دهند.

وّهابیان بــر اثر عدم قدرت کافی علمی بر 
تحلیل مســائل اسامی به خصوص مسأله 
توحید و شرک، گرفتار وسواس عجیبی در 
این مسأله شــده و هر جا دستاویزی پیدا 
کردند به مخالفت برخاســتند، در مسأله 
زیارت، در موضوع شــفاعت، در باب بنای 
بر قبور و امور دیگری از این قبیل، همه را 
به نحوی مخالف شــرع دانسته و با مسأله 
»شــرک« و »بدعت« پیوند زدند و با آن 

مخالفت نمودند.

بارگاه  تخریب  بــرای  وهابیون  بهانه 
بقیع چه بود؟

بــه اعتقاد وهابیت ســاختن بنــا بر قبور 
ســبب پرســتش قبرها می شــود و این 
حدیــث نبــوی را گواه بر عــدم جواز آن 
می گیرند:»»لََعــَن اهلُل الَْیُهوَد اتََّخُذوا ُقُبوَر 
أنِْبَیائِِهْم َمَســاِجَد؛ خداونــد یهود را لعن 
کرد زیرا قبور پیامبرانشــان را مسجد قرار 
دادنــد«.، لذا وهابی های نادان و تندرو به 
شیعیان اشــکال می کنند که چرا شما بر 
مزار و قبور امامان و بزرگان دینتان گنبد 

و بارگاه می سازید؟

ولی بر همه مسلمین روشن است که هیچ 
کس قبور اولیاء اهلل را پرســتش نمی کند 
و میان »زیارت« و »عبادت« فرق واضح و 
روشنی است. ما همان گونه که به زیارت 
و دیدار احیا و زنده ها می رویم و بزرگان 
را احترام کــرده و از آنها التماس دعا می 
کنیــم، همین گونه به زیــارت اموات می 
رویم و به بزرگان دین و شهدای راه اسام 
احترام می گذاریــم و از آنها التماس دعا 

داریم.

به راستی آیا هیچ عاقلی می گوید زیارت 
بزرگان در حیاتشــان به صورتی که گفته 
شد، عبادت، کفر و شــرک است؟ زیارت 

بعد از وفات نیز همین گونه است.

اینگونه اســت که پیامبر اسام )صلی اهلل 
علیــه و آله( به زیارت قبور بقیع می رفت 

و روایات بســیاری در منابع اهل سّنت در 
مورد زیارت قبــر پیامبر )صلی اهلل علیه و 

آله( و زیارت سایر قبور آمده است.

لذا اگر خداوند یهود را لعن کرده به سبب 
این بوده که قبور انبیا را ســجده گاه قرار 
دادند، در حالی که هیچ مســلمانی هیچ 

قبری را سجده گاه خود قرار نمی دهد.

از این جهت زیارت قبور ربطی به عبادت 
نــدارد، و نماز در کنار قبــر پیغمبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله( و قبور ســایر اولیاء 
اهلل هیچ مشــکلی ندارد و روایت مذکور، 
ناظر به کســانی اســت که واقعاً پرستش 

قبور می کردند.

هم چنین کســانی که با زیارت شــیعیان 
جهان از قبور امامان )علیهم السام( آشنا 
هســتند، می دانند هنگام نمازهای واجب 
وقتی صدای مؤّذن بلند می شود، همه رو 
به قبله می ایستند و نمازهای واجب را به 
جماعت برگزار می کننــد و موقع زیارت 
نخســت صد بار تکبیر مــی گویند و بعد 
از زیارت نیز دو رکعت نماز مســتحب رو 
به قبله بجا مــی آورند، تا در آغاز و پایان 

روشن شود پرستش مخصوص خداست.

ولی متأّســفانه باب تهمت و افترا و دروغ 
بر اثر انگیزه های خاّصی گشــوده شده و 
اقلّّیــت وّهابیها همه مخالفــان خود را به 
انــواع تهمت ها مّتهم می ســازند که در 
خوش بینانه تریــن حالت باید گفت ؛آنها 
بر اثــر قلّت بضاعت علمــی، توان تحلیل 
مسائل را به خوبی ندارند و حقیقت شرک 
و توحید را در نیافته و فرق میان زیارت و 

عبادت را به طور دقیق نمی دانند.

تخریب قبور بقیع در ســایۀ تفسیر 
خرافی وهابیت از اسالم

در ســال 1344 هجری قمــری وهابیها 
تصمیــم گرفتند قبور ائمه بقیه و ســایر 
بزرگان را که قبه و بارگاه داشتند و بیش 
از هزار ســال برای این قبــه احترام قائل 
بودنــد همه را ویران کننــد لیکن در آن 
زمان از تمام کشــورهای اســامی به این 
عملکرد وهابیها اعتراض شد؛ولی این قوم 
لجــوج اعتنا نکردند و حتی برخی تصمیم 

داشــتند بارگاه پیامبر)صلــی اهلل علیه و 
آله( را هم ویــران کنند.وهابیها زمانی که 
هجوم جهان اسام را فوق العاده دیدند از 
تخریب بارگاه پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 

دست نگه داشتند.

شکی نیست که اساس بحثهای اسامی را 
توحید و شرک تشکیل میدهد؛ ولی وهابی 
ها تفسیر خرافی برای این دو مسائل دارند 
که این تفســیر بیگانه از اسام است و در 
این مساله این گروه اندک یک طرف قرار 
دارند وتمام جهان اسامی شیعی و سنی 

در طرف دیگر قرار دارند.

وهابی ها براســاس برداشت نادرستی که 
دارند هر پدیده نو و تازه را بدعت میدانند 
برهمین اساس با نوآوری مخالفت میکنند؛ 
در حالی که نوآوری در دو شــکل صورت 
میگیــرد که یکی از آنهــا عرفی و دیگری 

شرعی است.

شرک آن اســت که کسی چیزی یا کسی 
را همتای خدا بداند،حال آنکه آیات زیادی 
در قرآن وارد شــده اســت که شــفاعت 
طلبیدن شــرک نیست و شفیع هرگز هم 
ردیف خدا نیست و فقط واسطه ای است 
که از خدا تقاضا می کند و اگر شرک است 

چرا قرآن آن را مجاز شمرده است.

بدعت نیز آن اســت که چیزی را که جزء 
دین نیســت به نام دیــن وارد دین کنند. 
حــال اگر کار جدیدی انجام دهیم ولی به 
نام دین نباشد دیگر بدعت نیست زیرا اگر 
بدعت باشــد بسیاری از کارهای وهابی ها 
بدعت است مثا در زمان رسول خدا)صلی 
اهلل علیه و آله( مسجد الحرام دارای مناره 
و این درب های وســیع نبود و بعد آنها را 
درســت کردند و این از باب نوآوری عرفی 
اســت و کسی قائل نشــده است که اینها 
بدعت اســت و هکذا موارد بسیار دیگر. به 
تعبیر دیگر بدعت به معنای این است که 
ما پدیدهای نو را به عنــوان دین قلمداد 
کنیم؛ در حالی که نوآوریهای عرفی هرگز 
به معنای بدعت در دین نیست،اگر تفسیر 
نادرســت وهابیها را در اسام جاری کنیم 
باید تمام شئون اجتماعی را حرام بدانیم.
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آیا ســاختن بنا بر روي قبور و مســجد و 
توسل و بوســیدن ضریح بدعت و شرک 

است؟

در پاسخ به این شبهه، از وهابی ها سوال 
مــی کنیم که چرا قبور بقیــع را تخریب 
کرده ایــد. در جواب می گویند شــرک 
است. ســؤال می کنیم چرا شرک است؟ 
شرک آن اســت که غیر خدا را همردیف 
خــدا قرار دهنــد، حال آنکــه هیچ کس 
پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله(و ائّمه)علیهم 
الســام( را هم ردیف خدا نمی داند بلکه 

همه، آنها را شفیع و واسطه می دانند.

عاوه بر این آنها بوسیدن ضریح را شرک 
می دانند. می گوییم چرا بوســیدن حجر 
االسود شــرک و حرام نیست؟ می گویند: 
این سّنت اســت. مگر می شود شرک در 
جایی سّنت و جایز باشد و در جایی دیگر 
جایز نباشد. همچنین همه آنها جلد قرآن 
را می بوسند. در حالی که جلد قرآن یک 
تّکه مقّواســت. اگر شرک نیست بوسیدن 
در و دیوار هم شــرک نیست، اگر بگویند 
قرآن را بــه خاطر آن کــه از ناحیه خدا 
فرســتاده شــده می بوســیم، ما نیز می 
گوییم ما هم ضریح امامی را که از طرف 

خدا و فرستاده اوست می بوسیم. 

تمــام  هــم چنیــن در 
افراد  بــرای  جهان 

و  قبه  سرشناس 

بارگاهــی وجود دارد و حتی در میان اهل 
تســنن هم چنین است، حال آیا می توان 
گفت که همه ی این مظاهر شرک است و 
فقط ســاکنین منطقه ی کوچکی در مکه 
موحد هســتند و ما بقی افراد از شیعه و 

سنی همه مشرک اند؟

و یا در قــرآن مجید می خوانیم؛ هنگامی 
که اصحاب کهف شــناخته شدند و مردم 
دور آنها را گرفتند در تفاســیر آمده است 
کــه آنها از خداوند تقاضــا کردند که آنها 
را از دنیا ببرد و خداوند هم دعایشــان را 
مستجاب کرد. در اینجا قرآن می فرماید: 
»قاَل الَّذیــَن َغلَُبوا َعلی  أَْمِرِهــْم لََنتَِّخَذنَّ 
َعلَْیِهْم َمْســِجداً؛ یعنی آنها که بر امر آنها 
واقف شــدند گفتند که در کنــار بارگاه 
آنها مسجدی درســت می کنیم و در آن 
عبادت می کنیم« ظاهر آیه این است که 
با این مســئله به شکل موافق برخورد می 
کنــد حال آیا می توان گفت که قرآن هم 

اجازه ی شرک داده است.

حــال چطور شــد کــه همه مســلمانان 
اشــتباه کردند جز این عّده قلیل!، این را 
هیــچ عقلی نمی پذیــرد. از این رو باید 
در قبرســتان بقیع، قبــوری مثل قبر 
پیامبر)ص( تجدید بنا شــود و یا الاقل 
بقیــع را از این شــکل درآورند 
و اینهــا به هیــچ عنوان 

شرک نیست.

ســوال بی جواب در مــورد تخریب بقیع 
از علمای وهابی؛ چــرا هنوز بارگاه پیامبر 

برپاست؟!

کســانی که به مّکه و مدینه مشّرف شده 
انــد، می دانند علــی رغــم ویرانی تمام 
قبرســتان بقیع و قبور شهدای احد و غیر 
آنها، گنبد و بارگاه ملکوتی پیامبر اســام 
صلی اهلل علیه و آله برپاســت و مسلمانان 
از همه جای دنیا به زیارت آن حضرت می 
شتابند و این وضع سؤال مهّمی در اذهان 
همه زائران ترســیم می کند، که چرا این 
گروه به سراغ بارگاه پیامبر صلی اهلل علیه 

و آله نرفتند؟!

ما از علمای وهابی می پرســیم: به راستی 
اگر واقعاً ســاختن گنبــد و بارگاه بر قبور 
امامان و پیامبران شــرک و بت پرســتی 
اســت و بدین جهت گنبد و بارگاه امامان 
مظلوم بقیع را ویران کرده اید، چرا گنبد 
و بــارگاه پیامبر اســام صلــی اهلل علیه 
و آلــه را خراب نمی کنید؟ آیا شــرک و 
بت پرســتی استثنا هم دارد؟ این سؤال را 
مکّرر از وهابی ها پرسیده ایم، اّما هیچ گاه 
جواب قانع کننده ای نداشــته اند. بعضی 
از آنهــا که خیلی وقیح و بی شــرمند می 
گویند: هنور قدرت بر این کار پیدا نکرده 
ایم هر زمان قــدرت پیدا کنیم آن را هم 

خراب خواهیم کرد!

قابل توّجه این که هم اکنون ُقّبه و بارگاه 
پیامبر اســام )صلی اهلل علیــه و آله( در 
کنار مسجد نبوی ســر به آسمان کشیده 
و همه مردم مســلمان حّتی وّهابی ها در 
روضه مقّدسه )آن قسمتی از مسجد نبوی 
که در کنار قبر آن حضرت و مّتصل به آن 
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است( در پنج وقت نماز واجب می خوانند 
و در اوقات دیگر نمازهای مســتحب، و در 
پایان هم قبر پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه 

و آله( را زیارت می کنند.

حال آیا این کار پرســتش قبور محسوب 
می شود و حرام است؟ یا این که قبر مطّهر 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( مستثناست، 
آیا ادلّه شرک و حرمت پرستش غیر خدا 

قابل استثناست؟!

حقیقت آن اســت که آنها خود را کوچک 
تر از آن دیدند که دست به این کار زنند و 
تمام جهان اسام را بر ضّد خود بشورانند. 
آری وّهابــی هــای متعّصب نتوانســتند، 
بارگاه ملکوتی پیامبر اسام صلی اهلل علیه 
و آلــه را از میان بردارند، و گنبد خضرا را 
ویران ســازند و ضریح مقّدس حضرت را 

نابود کنند.

لذا از آنها می پرســیم چگونه تمام گنبد 
و بــارگاه هایــی را که بر فــراز قبور ائّمه 
بقیع علیهم الســام و شهدای احد و غیر 
آنها بنا شــده بود از میان برداشــتید ولی 
گنبــد و بارگاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
همچنان پابرجاست؟ این تناقض در عمل 

چه مفهومی دارد؟

اگر این ها نشــانه بت پرســتی و شــرک 
اســت، چرا این »نشانه بزرگ!« را در کنار 
این مسجد با شکوه و با عظمت نگه داشته 
اید، و اگر نیســت، چرا بقّیــه را از میان 
این سؤال  برابر  برداشتید؟آنها پاسخی در 

ندارند و به راستی وامی مانند.

هم چنین به آنها مــی گوئیم اگر بگویید 
که ما تقیه کردیم و از مســلمانان جهان 

واهمه داریــم میگوئیم که تقیه به مذهب 
شما حرام است.

اداره حرمین شــریفین توسط  لزوم 
علمای اسالمی

تشخیص وهابیت این است که قبه و بارگاه 
شرک و بدعت است و ما هم خطاب به آنها 
می گوئیم که شما اشــتباه می کنید. آیا 
مکه و مدینه فقط از آن شــما ست که هر 
چه تشخیص داده اید در آن اعمال کنید 
یا اینکه همه ی مســلمانان در آن شریک 
هستند ، چرا شــما نظرات شخصی خود 
را به مرحه ی انجام می رســانید و همه را 
مجبور می کنید که به حکم شــما گردن 
نهنــد. در حالی که شــما فقــط از لحاظ 
سیاســی آن هم به نحو مســتبدانه حاکم 
منطقه خود هستید ولی از لحاظ مذهبی 

همه ی مسلمانان در آن سهیم هستند.

جای بســی تأسف اســت که وهابی ها با 
میراث های اســامی معامله ملک شخصی 
می کنند و خیال می کننــد مکه و مدینه 
فقــط به آنهــا تعلــق دارد و هــر کاری 
خواســتند می توانند با این مواقف اسامی 
بکننــد. در حالــی که آثار اســامی تنها 
متعلق به کسانی که در آن منطقه زندگی 
می کنند نیست و متعلق به همه مسلمان 
اســت از این رو هر اقدامی که می خواهد 
صورت بگیرد باید با مشورت همه علمای 

اسام باشد.

لذا جهان اســام باید فریاد کشد و به آنها 
بفهماند که اینها ذخایری اســت متعلق به 
تمام مســلمین جهان، در گذشته و حال، 
و هیچ کس در هر مقامی باشد حق ندارد 

خودسرانه با آنها به صورت ملک شخصی 
عمل کنــد ، از ایــن رو مفتیــان وهابی 
ســعودی که فقط اطاعات بسیار سطحی 
از مبانی اســامی و کتاب و ســنت دارند 
حق ندارند برای این امور تصمیم بگیرند و 

فتوا صادر کنند.

بنابراین در اداره حــرم اهل بیت )علیهم 
السام( باید نمایندگانی از تمام کشورهای 
اسامی حضور داشــته باشند، اگر چنین 
شــود قطعاً اتفاقاتی همچون تخریب قبور 
ائمه بقیع )علیهم الســام( و ســایر آثار 

اسامی رخ نخواهد داد.

بــی تردید کســانی که در ســوریه قبور 
افرادی  بزرگان اســام را ویران کردنــد 
هســتند که فاقد فکر و فرهنگ انســانی 
هســتند و نمی توانند بر حرمین شریفین 

حکومت کنند.

سخن آخر

امید اســت بازســازی قبــور ائمه)علیهم 
الســام( در مکه و مدینه به زودی اتفاق 
افتد. برای تحقق ایــن مهم، انتظار روزی 
را می کشــیم که مســلمین جهان بیدار 
شــوند و حق مشروع خود را مطالبه کنند 
و اداره امــور فرهنگی حرمین شــریفین 
را به دســت گروهــی از نمایندگان بصیر 
تمام کشــورهای اسامی بسپارند و دست 
وهابیت تندرو را از این مقدســات اسامی 
، نه تنها قبور ائمه بقیع )علیهم الســام( 
بلکه تمام آثار تاریخــی مکه و مدینه که 
هر کدام نشانه ای از عظمت اسام و تاریخ 
گویای مســلمین جهان بود و به ســبب 
افکار سفیهانه تخریب شدند، کوتاه کنند.
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1پرونده ویژه

خواســتگاه فکری حقوق بشر آمریکایی/ 
آمریــکا؛ بزرگتریــن ناقض حقوق بشــر/ 
ماهیت جنــگ طلبانۀ آمریکا در ســایۀ 
ادعــای مضحک حمایت از حقوق بشــر/ 
تبعیض نــژادی در آمریکا و نقض حقوق 
سیاهپوســتان/ نقض حقوق بشر از سوی 
آمریــکا؛ مداخله،اشــغال نظامی وکودتا/ 
تعریــف دوگانــه آمریکا از حقوق بشــر/ 
حمایت از رژیم »کودک کش« اسراییل ؛ 
بارز حقوق بشر آمریکایی/ دبیرکل  نمونه 
سازمان ملل؛ آلت دســت ناقضان حقوق 

بشر

در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که 
علیرغــم وضــع برخی قوانیــن در حفظ 
حرمت انســان، صلح ،آرامش و ســعادت 
انســان، لیکن زمانی که این قوانین برای 
منافــع شــخصی گروهــی از دولت ها و 
سیاســتمداران دنیا تزاحم پیدا می کند، 
همه آن جوامع به ویژه آمریکا، آن ها را به 

فراموشی می سپارند.

در ایــن بیــن باید به ســقوط هواپیماي 
مســافربري ایران توســط ناوگان متجاوز 
آمریکا در 12 تیر ماه 1367 اشــاره کرد 
که خوی ضد بشــری آمریــکا را بیش از 

پیش آشکار می کند.

در حالــی که منافع شــخصی ما در این 
اســت که به این قوانین احترام بگذاریم 
و از ویرانــی ها، کشــتارها و برباد رفتن 
ثروت هــای عظیــم و نابــودی عمران و 
آبادانی جوامع بشری جلوگیری کنیم که 
در صورت تحقق این مهم، دنیای دیگری 

داشتیم.

لذا حقیقت این اســت که مســألۀ حقوق 
بشــر به یکی از ابزارهای مهم در دســت 

اســتکبار جهانی و ظالمان به ویژه آمریکا 
تبدیل شده است که نتیجه ای جز ویرانی 

و کشتار بیگناهان در بر نداشته است. 

بشــر  خواســتگاه فکــری حقوق 
آمریکایی

در تبییــن ایــن مســأله باید بــه افکار 
دانشمند انگلیسی به نام بنتام توجه نمود 
که حقوقدانان زیادی را هم چون استین، 
جان اســتوارت میل، هــارت، ایرینگ و 
ِکلِْســْن.. را در غرب تحت تأثیر خود قرار 
داد و منشــأ تحّوالتی در حقوق آمریکا و 
سایر کشورهای اروپایی هم چون انگلیس 

گردید.

بنتــام تنها دو اصل امنّیــت و فایده را از 
میان ارزش ها به رســمّیت می شناســد،  
لذا نتیجــه می گیرد کــه در حقوق، در 
کنــار قواعــد متغیر، اصول ثابــت و غیر 
متغیری نیز وجود دارد که از تعقل محض 
به دســت نمی آیــد بلکه بایــد از طریق 
فایــده گرایی به آنها دســت یافت. جالب 
اینجاست که بنتام به اتکای همین اصالت 
فایده همجنس گرایــی را تأیید می کند 
چرا که بــه عقیده اوبرای جرم دانســتن 
آن، نفعی متصّور نیســت عاوه بر این که 
تشــخیص و تعریف آن هم مشکل است و 
تأمین شــاهد و دلیل برای اثبات آن که 
عمًا در خفا انجام می شــود، مشــکل تر 
می باشد.به عاوه از نظر اجتماعی، چنین 
عملــی، اهمّیت ویژه ای نــدارد، بنابراین 
نفع حاصل از ترک مجازات چنین افرادی 
بر ضرر ناچیزی که بــرای جامعه خواهد 

داشت، ترجیح دارد.

بنتــام معتقد اســت که نقــش حقوق و 
دولــت، تأمین امنّیت اســت زیــرا بدون 
امنّیت، ســعادت جمعــی و فردی ممکن 
نیســت لذا بنتام منبع و خواستگاه حقوق 
را حاکمّیت و فرمانروایی دولت می داند، 
بر اساس همین دیدگاه و نیز اصالت دادن 
بــه نفع و فایده اســت که بنتــام، نظم و 
امنّیت جامعه را بزرگترین فایده می داند 
و در نتیجــه دیکتاتوری را مشــروع می 
شــمارد چرا که نفع مردم را در اطاعت از 

سلطان می داند.،

بــا تأمل در این دیدگاه باید گفت تفکیک 
حقوق از اصل عدالت یکی از ویژگی های 
مکتب بنتام اســت که بهتریــن زمینه را 
برای سوء استفاده از قدرت و دیکتاتوری 
دولت ها فراهــم می آورد همان گونه که 
در کام بنتــام نیــز به آن تصریح شــده 
است در حالی که با معیار قرار دادن اصل 
عدالت در جامعه، می توان از بســیاری از 
سوء اســتفاده های احتمالی قدرت حاکم 

جلوگیری کرد.

از سوی دیگر این مطلب که همه تعارضات 
اجتماعی ناشی از تعارض منافع می باشد 
و با حّل تعارض منافع، مشکات اجتماعی 
حل شده و هدف نظام حقوقی، تأمین می 
گردد، اشــتباه بزرگ دیگری است که در 
مکتب بنتام دیده می شود زیرا انسان در 
عیــن اهمّیت دادن به مادیّات و مســائل 
اقتصــادی، ارزش های بســیار دیگری را 
نیز همچــون ارزش های واالی اخاقی و 

معنوی دنبال می کند.،

هم چنین مطابق دیدگاه مکتب رئالیســم 
حقوقــی آمریکا ، حقوق، ناشــی از آرای 
دادگاههاســت و به همین جهت بر روان 
شناســی قضایی و عواملی که دادرس را 
به قواعد حقوقی رهنمــون می کندتکیه 

خاص شده است. 

لــذا در نظــام حقوقــی غربــی کــه در 
کشــورهایی همچون انگلســتان، آمریکا، 
کانادا و اســترالیا حاکم است منبع اصلی 
حقوق، رویه قضایی اســت که به وســیله 
آرای دادگاه ها شــکل می گیرد و قانونی 
که توسط مجالس قانون گذاری وضع می 
شــود، از این رو منبع درجه دوم، حقوق 
اســت حال آنکــه این رویکــرد دقیقاً بر 

خاف نظام حقوق اسام است .

همه ایــن چالش هــای در نظام حقوقی 
آمریکا و دیگر جوامع غربی ارمغان تاش 
هایی است که بشر بدون اتکای بر تعالیم 
دینی و وحی در طول قرون متمادی برای 
تعییــن مبانی واقعی حقــوق و پی ریزی 
یک نظــام اجتماعی که بتواند مصلحت و 

حقیقت و ماهیت حقوق 
بشرآمریکایی
 از منظر معظم له
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ســعادت وی را تأمین نماید، انجام داده 
است.که نشــان دهنده راه پر از آزمون و 
خطایی است که بشــر طی کرده است و 
هرچه زمان پیشتر می رود، تناقضات آنها 

شدیدتر و آشکارتر می گردد.

آمریکا؛ بزرگترین ناقض حقوق بشر

در عصر حاضر خیلی چیزها پیشرفت کرده 
است و زمان صنایع بزرگ و ساختمانهای 
بــزرگ و اقدامات بزرگ اســت لیکن در 
کنار پیشــرفت های بزرگ ، عصرحاضر را 
بایدعصــر دروغ های بزرگ نامید که یکی 

از این دروغهای بزرگ حقوق بشر است.

در دنیای امروز به دفعات شعار حمایت از 
مردم مطرح می شود، مسئله دموکراسی، 
حقــوق بشــر و آزادی انســانها از جمله 
شــعارهای ریاکارانه در تمام دنیای غرب 
اســت؛ حال آنکه غربیهــا مصداق واضح 
ریا کاری هســتند و از همه آنها ریاکارتر 

آمریکا است.

زیرا وقتی می گویند دموکراسی منظورشان 
جامعــه ای اســت که حافــظ منافع آنها 
باشد. اگر حکومتی در خدمتشان باشد از 
لیست سیاه خارج اســت و اگر حکومتی 
در مقابل آنها و مخالــف برنامه های آنها 
باشــد، در لیست ســیاه جای دارد. اینها 
باید جوانان  در شعارهایشــان فریبکارند. 
را بیدار کــرد و بیچاره کســانی که آلت 
دست آنها هستند؛ تا آنجا که به دردشان 
بخورند می دوشــند و وقتی به دردشــان 

نخوردند دور می اندازند.

به راستی در میان غربیها باالخص آمریکا 
کجا سراغ از دفاع مظلوم دارید؟! آنها فقط 
بــه دنبال حفظ منافع خود هســتند. که 
قتل عام مردم هیروشــیما توّسط آمریکا 
نمونــه ای از خوی ضد بشــری این رژیم 

مستکبر به شمار می آید.

ماهیت جنگ طلبانۀ آمریکا در سایۀ 
ادعای مضحک حمایت از حقوق بشر

گفتنی اســت کشــورهای غربی و آمریکا 
تاش می کنند تا با ظاهری شکیل و زیبا 
باطــن جنایت آمیز خود را بپوشــانند،در 

وضعیت کنونی دنیا شاهدیم که ظاهر آن 
تمدن و حقوق بشر و مجامع جهانی است 
که قرار است از حقوق انسان ها دفاع کنند 
امــا در باطن انواع و اقســام جنایت ها را 
به اســم حقوق بشر مرتکب می شوند و بر 

مردم مظلوم دنیا تحمیل می کنند.

در این میــان باید به اظهارات ســخیف 
دولتمردان آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل 
علیه ایران در طــرح گزینه های روز میز 
اشــاره کرد ؛ حال آنکه طرح گزینه روی 
میز آمریکا نشانه یاغی گری است ؛ لذا باید 
سران کاخ ســفید را مورد عتاب قرار داد 
که به راســتی کدام قانون به شــما اجازه 
این گســتاخی را داده است، من هر وقت 
اراده کنم حملــه می کنم با کدام مجوز و 

قانون؟.

واقعاً مضحک اســت کــه آمریکایی ها با 
آن ســابقه و عملکردشان در نقض آشکار 
حقوق بشــر دم از حقوق بشر می زنند، یا 
رژیم صهیونیستی که می گوید اگر صاح 
بدانم به سوریه و مراکز اتمی ایران حمله 
می کنم؛ آیــا یاغی گری چیزی غیر از این 
است؟ این همه نهاد و مجامع حقوق بشر 
برای چیست؟ این توحش و بربریت است.

تبعیــض نژادی در آمریــکا و نقض 
حقوق سیاهپوستان

تأســف آور اســت که هنوز در جامعه به 
اصطاح پیشــرفته ای همچــون آمریکا، 
مسأله نژاد ســفید و سیاه ، حل نشده، و 
ســیاهان از تبعیضــات دردناکی در بطن 

این جامعه رنج می برند.

لذا مدعیان حقوق بشر از جمله آمریکا ، به 
هیچ وجه پایبند حقوق بشر و دموکراسی 
و آزادی نیســتند. به راســتی حقوق بشر 
به چه میزان در آمریکا رعایت می شــود؟ 
چقدر بین سفیدپوســتان و سیاه پوستان 
آمریکا فاصله است؟ آیا حقوق بشر اقتضا 
می کند که در بســیاری از شهرهای آنان 
هتل ها، رســتورانها و پارکهای سیاهان و 
ســفیدها از هم جدا باشد، و سیاهان حّق 
اســتفاده از مکانهای خصوصی سفیدها را 

نداشته باشند؟

حقیقت آن است که ســیاهان آمریکا در 
کنار ســازمانهای عریض و طویل جهانی 
هنوز حقوق حّقه خود را دریافت نداشــته 
اند،بلکه در آمریکا هنوز مشــکل ســپاه 
پوستان حل نشده، زیرا هنوز سفیدپوستان 
آمریکا حاضر نیســتند برای سیاه پوستان 

تمام حقوق شهروندی را بپذیرند.

اگر یک روز هیتلر می گفت: »خون سیاه 
پوســتان آلودگی و تعفــن خاصی دارد و 
آمیخته شــدن آن با خون سفید پوستان 
اروپــا، باعث دو رگه کردن قــاره اروپا، و 
آلوده نمودن نژاد سفید با خون انسانهای 
پست می گردد!!« امروز نیز همین منطق 
در قــاره آمریکا به خصوص ایاالت متحده 
مورد قبول بســیاری از مردم آن جاست.

تــا آنجا که برای ترور کردن رهبر معتدل 
ســیاه پوســتان کــه منطق او همیشــه 
»مبارزه با هر نوع خشــونت در به دست 
آوردن حقوق ســیاه پوستان« بوده است 

جایزه تعیین می کنند!.

آمریکا؛  ســوی  از  بشر  حقوق  نقض 
مداخله،اشغال نظامی وکودتا

بدیهی اســت آمریکا در برخی از کشورها 
حقوق بشر را بهانه می کنند و با تبلیغات 
وسیع ذهن مردم جهان را آماده جنگ با 
آن کشور می کند؛ سپس در پوشش های 
دروغیــن هم چون مبارزه با تروریســم و 
...کشورهای دیگر را اشغال کرده، و با نام 
آزادی، مردم و دولت آن کشــور را اسیر 

هوسهای خود می کند.

متأسفانه بسیار می بینیم افراد و حکومت 
هائــی را که فقــط برای ارضاء شــهوات 
نفسانی و حّب جاه و مقام و قدرت طلبی 
و زورگوئی به حق دیگــران تجاوز کرده، 
و چه بســا در کشــوری کودتا می کنند، 
چنانکه دیدیم آمریــکا وقیحانه در میان 
دیــدگان مردم جهــان پاناما را اشــغال 
نظامی کرده و حکومتی را ســرنگون می 
کند، و یا اشــغال ویتنام توســط آمریک  
حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان 
به نحــوی که تنها در کشــور عراق جان 

بیش از یک میلیون نفر را گرفت .
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آری ســال ها غربی ها چهره واقعی خود را 
زیر پرده حقوق بشــر، دموکراسی، احترام 
به رای مردم و امثال آن پوشــانده بودند، 
لیکن در سال های اخیر بسیاری از پرده ها 
کنار رفته و ماهیت و چهره حقیقی شــان 

نمایان شده است.

تعریف دوگانه آمریکا از حقوق بشر

دوگانگــی رفتــاری و نقلــی غربی ها در 
موضوع حقوق بشــر به گونه است که آنها 
از آزادی بیان سخن می گویند ولی کسی 
در غرب اجازه ندارد در باره بســیاری از 
موضوعات ، هم چون هولوکاست صحبت 
کنــد، زیرا از نظر آنها آزادی یعنی چیزی 
که به نفع آنها باشد اما طرح موضوعی که 

به ضرر آنها است، آزادی نیست. 

لذا جوامع غربی بــه ویژه آمریکا، در باره 
موضوعاتی که به نفع آنهاســت سریعاً می 
گویند که اجماع جهانی بر این اســت که 
فان تصمیم گرفته یا فان کشور تحریم 
شود؛ البته از نظر آنها واژۀ اجماع جهانی 
بــه همان چند نفر محدود می شــود که 
با فشــار آمریکا در مجامع بین المللی در 
راستای اجرای منافع راهبردی غرب برای 

دیگران تصمیم می گیرند. 

اینگونــه اســت که غربی هــا در موضوع 
حجــاب، مواضع مبهمی اتخاذ می کنند ، 
لذا از یک ســو بر آزادی انسانها تاکید می 
کنند و از ســوی دیگر مانع حضور افراد با 

حجاب در مدارس و مراکز می شوند. 

متأّســفانه برخورد دوگانه مّدعیان حقوق 
بشــر، جهان امروز را به جهّنمی ســوزان 
تبدیل کرده است. و از حقوق بشر، مفهوم 
دیگــری در ذهن جهانیان آفریده شــده 
است. مردم جهان امروز وقتی این واژه را 
از مّدعیان دروغین آن می شنوند، معنای 
جدیــدی از آن می فهمنــد و آن »حفظ 
منافع قدرتمندان و زورمندان با هر قیمت 

و تحت هر شرایطی است«!.

جالب اســت که صدای اعتراض مّدعیان 
رأفت و رحمت، و منادیان حقوق بشر، به 
هنگام اجرای قصاص انســانهای جنایتکار 
در سراســر جهان شــنیده می شود ؛ اّما 

زمانی که دوستان جنایتکار آنها در سوریه، 
یمن  بحرین،  افغانستان،  فلسطین،  عراق، 
و دیگر نقــاط دنیا هولناکترین جنایات را 
مرتکب می شوند، هیچ صدای اعتراضی از 

آنها بلند نمی شود.

در فلســطین اشغالی انتخابات آزاد برگزار 
می شــود، اما چون نتیجــه آن بر خاف 
اسرائیل است. حکومت  خواسته آمریکا و 

مردمی فلسطین را رد می کنند.

در عراق علیرغم تاشهای وسیع آمریکایي 
ها حکومت مردمی روی کار آمد، اّما چون 
مطابق میل غربیها نبود با آن به مخالفت 

پرداختند.

در مــورد آزادی، که پرونده آنها بســیار 
سیاه و تاریک است، اگر کسی منکر شود 
که یهودیان به وســیله نازی ها قتل عام 
شــدند، یا بخواهد در ایــن زمینه تحقیق 
و ســخنرانی نماید، یا مقاله ای بنویسد، 
او را ترور کرده، و یا به زندان می افکنند. 
این چه آزادی است که با مردم دنیا بدین 

شکل برخورد می شود؟

هم چنین عربستان سعودی آدم کشی می 
کند، اما تهدید می کند که اگر اســم من 
در لیســت ناقضان حقوق کودکان باشد، 
حمایتم را از سازمان ملل قطع می کنم و 
دبیرکل سازمان ملل هم با فشار آمریکا به 

حرف او گوش می دهد.

در یمــن چــه جنایت هایی کــه صورت 
نمی گیــرد، اما غربی هــا و آمریکایی ها به 
خاطر پول عربستان چه حمایت هایی که 

نمی کنند.

هم اکنون نیز آمریــکا در عراق در ظاهر 
ائتافی بــرای مبارزه با داعش تشــکیل 
داده، امــا تــا آخرین لحظــه قصد دارد 
تروریست های داعشی را زیر چتر حمایت 

خود روانه سوریه کند.

کش«  »کــودک  رژیم  از  حمایــت 
اســراییل ؛ نمونه بارز حقوق بشــر 

آمریکایی

و  آورترین  ترین، شــرم  اسرائیل زشــت 
قســاوت مندانه ترین برخــورد را با یک 

ملّت انجام می دهد، رژیم صهیونیســتی 
که به گفته ی شــورای شــورای امنیت 
ســازمان ملل بدترین جنایات را در غزه 
مرتکب شــد، لیکن آمریکا از رژیم کودک 
کش اســراییل حمایت مــی کند. عجیب 
این است که برخی از کشورهای اسامی 
و مراکز جهانی هم در مقابل آن ساکتند. 
زیرا آنها یاران ظالم و دشــمنان مظلومند 

و از ملّت فلسطین حمایت نمی کنند .

اگر مّدعیان حقوق بشــر در اســتفاده از 
این عنوان خــوش ظاهر صــادق بودند، 
جهان بشــریّت چهره دیگری به خود می 
گرفت، ولی اکنون که از مســیر صداقت 
منحرف گشته و تنها به منافع خویش می 
اندیشــند ظلم و تبعیض فاحش غوغا می 
کنــد، بدین جهت اگر هزاران نفر از مردم 
مظلوم و ســتمدیده فلســطین با بدترین 
شیوه به قتل برسند، هیچ صدا و اعتراضی 
از مّدعیان حقوق بشــر بلند نخواهد شد. 
بلکــه با کمــال تعّجب و تأّســف از نظر 
سیاســی و اقتصــادی و نظامی به کمک 

ظالم می شتابند تا بیشتر ظلم کند!

دنیایی که دم از رعایت حقوق بشــر می 
زند، و شــعارهای بشر دوستانه اش گوش 
جهانیــان را کــر کرده، وقتــی می بیند 
در جنگ اســرائیل و فلســطین، نه تنها 
ایــن امور رعایــت نمی شــود، بلکه این 
جنایتکاران بی رحم و سنگدل، خانه های 
بیمارستانهای  ویران،  را  فلســطین  مردم 
آنها را بر ســر بیمارانــش خراب، و مزارع 
را به آتش کشیده، و درختان را نابود می 
نمایند، و به کوچک و بزرگ، پیر زن و پیر 
مرد ترّحم نمی کنند؛ لیکن این، مّدعیان 
دروغین حقوق بشر از جمله آمریکا از آنها 
دفاع، و ما را مّتهم به خشونت می نمایند!.

دبیرکل ســازمان ملل؛ آلت دســت 
ناقضان حقوق بشر

شکی نیست که حقوق بشر مانند چماقی 
بــر ســر آزادی خواهانی که ســعی در 
ایستادگی در مقابل ظلم را دارند، درآمده 
و نمی گذارند کشــورهای بیدار و هوشیار 
از حقوق و منافع کشــورهای مستضعف و 

بی گناه دفاع کنند.
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در ایــن میــان نقش دبیــرکل ضعیف و 
ترسوی ســازمان ملل در اجرای سیاست 
های ضد بشــری آمریکا غیــر قابل انکار 
اســت به نحــوی کــه باید مدعی شــد 

بان کی مون کارمند آمریکا است.

آری دبیرکل سازمان ملل در واقع کارمند 
رئیس جمهــور آمریکا اســت که تمامی 
اوامــر دولت آمریکا را اجــرا می کند و به 
این طریق خود را فردی صلح جو و مدافع 

حقوق بشر در جهان معرفی می کند.

واقعیت این است که دبیرکل سازمان ملل 
تحت ســلطه جهان خواران و مستکبران 
اســت و از همین رو جهان هیچ گاه شاهد 

آرامش و صلح نمی تواند باشد چراکه آنان 
معنی درستی از عدالت ندارند و متکی به 
کشــورهای غرب هستند، در همین راستا 
ملت ها باید سعی کنند که متکی به خود 

شوند.

سخن آخر

روزگاری بود که برخی در کشــور ما آرزو 
می کردنــد همچون غربی ها و آمریکایی ها 
باشند و دموکراســی و حقوق بشر از نوع 
آمریکایی داشته باشــیم، اما حاال پرده ها 
کنار رفته و واقعیات برای همگان روشــن 

شده است

لذا نباید فریب تمدن و دموکراسی غربی 
را خــورد؛ آنها نه وفا می دانند چیســت، 
نه به تعهدات شــان پایبند هســتند و به 
شــعارهای حقوق بشری هم که می دهند 
متعهد نیســتند، البته مع االسف همچنان 
عــده ای وجود دارند که دلــداده غربی ها 

هستند.
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۲پرونده ویژه

اســام دینی اســت جهانی و جاودانی؛ 
لذا باید پاســخگوی همــگان در هر عصر 
و زمان و مکان بوده و باشــد به ویژه آنکه 
در عصری به ســر می بریم کــه دنیا به 
یک دهکده تبدیل شــده است؛ در چنین 
جهانی پیداست که اصطکاک ها بیشتر و 
طبعاً پرونده ها فزون تر می شود، لذا باید 
نشان دادکه قضاوت اســامی و دستگاه 
قضاء اســامی کارآییش بیشــتر از تمام 
دســتگاه های قضایی دیگر جوامع بشری 
است که به جرأت می توان این ادعا را با 

توجه به مولفه های ذیل اثبات کرد.

اجتنــاب از نظــام قضایــی غرب؛ 
مهمترین ضرورت پیش روی دستگاه 

قضا

شــکی نیســت که در بخــش قضایی با 
مشــکات عدیده ای مواجه هســتیم؛ از 
جمله مشکات مهم این است که سیستم 
قضایی جدید کشــور از غــرب آمده و ما 
خواســتیم آن را با نظام اسامی تطبیق 
دهیــم که این تطبیق دادن کار آســانی 
نیســت و هنــوز برخی امور نیــز تطبیق 
کاملی نشــده اســت. لذا بخشی از قانون 
مدنی را اشــخاصی نوشــتند که پرورش 
یافتــه حوزه بودند و خوب نوشــتند، اما 
بخشــی هم از غرب آمده که باید اصاح 

شود.

بدیــن ترتیب مشــکل ما این اســت که 
دســتگاه قضایی ما گویا می خواهد مثل 
دســتگاه قضایی غرب عمــل کند ، حال 
آنکه در دســتگاه قضایی غربی بازی هایی 
است که ممکن اســت پرونده ای سال ها 
طول بکشــد که این اثر خود را از دست 
مــی دهد، لــذا باید تشــریفات غلط در 
دادگاه های اســامی حذف شود و قاضی 
از خــود در مقابل وکیلی کــه به دنبال 

به تعویــق انداختن حکم پرونده اســت؛ 
قاطعیت نشان دهد.

بــا این اوصــاف که در قوانیــن و اجرای 
احکام قضایی برگرفته از سیســتم غربی 
اســت لذا نظام قضایی کشور باید به طور 
کامل با قوانین و موازین اسامی همخوان 
و همگن گردد . بهرحال ما وظیفه داریم 
نظــام قضایی جمهوری اســامی را نظام 

قضایی کامل کنیم.

در  دادرسی  افزایش سرعت  ضرورت 
سایۀ کاهش تشریفات اداری

گفتنــی اســت تجدیــد نظر کلــی در 
تشکیات و تشــریفات قوه قضاییه سبب 
هماهنگی آن با نظام جمهوری اســامی 
می شــود، زیرا قوه قضاییــه آبروی نظام 
و جامعه اســت؛ چرا که سرعت مجازات 
جلوی مفســدان و بــدکاران را می گیرد 
لیکن کندی مجازات ســبب دلسرد شدن 
مردم می شــود. تأسف آور است تشریفات 
دستگاه قضایی کشــور فاقد کارایی الزم 

است.

ایــن نقیصه در حالی اســت که اگر جرم 
بدی رســانه ای شــد و همه مردم از آن 
با خبر شــدند، منتظر اند تــا مجازات را 
ببیننــد، اما چــرا ماه ها می گــذرد و از 
مجازات خبــری نیســت، اینجانب بارها 
گفته ام برای جرم هایی که روشــن است، 
دادگاهی خارج از نوبت تشکیل و در یک 

هفته  به آن رسیدگی شود. 

زمانی که جرم مشــهودی اتفاق می افتد، 
همه شــاهد آن هســتند، ناظران زیادی 
دارد و مدارک پرونده هم روشــن است، 
وکیل بایــد طی مدت چند روز پرونده را 
بررسی کند، اگر هم اعتراضی دارد اعمال 
شــود تا مردم بــه عملکرد قــوه قضاییه 

ایمان پیدا کنند.

وجود این آســیب ها در حالی اســت که 
قضات و رییس قوه قضاییه را افراد خوبی 
می دانم، اما تشــکیات قــوه قضاییه که 
پس از حکومت اسامی بر سر کار آمد و 
هنوز تشریفات فرهنگ غربی بر آن حاکم 
اســت، خراب بوده و بایــد این خرابی را 

اصاح کرد.

آری باید برای اصاح تشــریفات قضایی 
فکــری کرد و آن را درســت کــرد. زیرا 
یک دســتگاه قضایی ســالم آن است که 
از صحت عمل و ســرعت عمل برخوردار 
باشــد و ما دالیلــی داریم که دســتگاه 
قضایی اســام از ســرعت و صّحت عمل 
بیشتری برخوردار است که نمی توان در 
دســتگاه های قضایی دنیــا چنین برنامه 

هایی را پیدا کرد.

رســالت قــوۀ قضاییه در بســط و 
گسترش شورای حل اختالف

تشکیل شــوراهای حل اختاف در کشور 
قدم بســیار خوب و مبارکی اســت؛ البته 
ایــن اقدام ارزنده دیر هنــگام راه اندازی 
شــد؛ زیرا در آموزه های اسامی به نقش 
شــوراها تاکید خاصی شده است و از اول 
انقاب باید شــوراهای حل اختاف وجود 

می داشت

باید دانست این شوراها با محاکم قضایی 
و دادگاه هــا تفــاوت ماهــوی دارد؛ در 
محاکم قضایــی و دادگاه ها باالخره یک 
نفر ناراضی بر می گردد اما در شــوراهای 
حل اختاف در بسیاری از مواقع دو طرف 
دعوا راضی بر می گردند و این بسیار مهم 

است.

با همۀ این تفاســیر متأسفانه مردم برای 
هــر مســاله جزئــی بــه دادگاه مراجعه 
می کنند درحالی که می توان در این موارد 
از ریش ســفید و بزرگ فامیل برای حل 
مشــکل بهره گرفت که وجود این آسیب 
حجم پرونده ها را افزایش داده و رسیدگی 

به پرونده ها را با مشکل مواجه می کند.

لیکن جای بســی خوشحالی است که در 
ســال های اخیر شــاهد فعالیت ارزشمند 
امیدواریم  هستیم  اختاف  حل  شوراهای 
کماکان شــاهد توســعه و گسترش بیش 
از پیش این شــوراها باشــیم به شرط آن 
که کم کم وضع دســتگاه قضایی به شورا 
تســّری پیــدا نکند و روند رســیدگی به 
پرونده هــای مراجعین همانند دادگاه های 
قضایی و دادگســتری ها نباشد؛در صورتی 

بایدها و ضرورت های 
دستگاه قضا از منظر معظم له
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که این ها زمان بر نشــود، وشوراها بسط و 
گسترش یابد کارها سامان خواهد یافت.

لزوم بهره گیری دستگاه قضا از همۀ 
ظرفیت های شوراهای حل اختالف

شــوراهای حل اختــاف از جمله برنامه 
های دســتگاه قضایی اســام اســت که 
بیشــتر باید در این بــاره تأمل کرد، زیرا 
شورای حل اختاف یک پشتوانه مذهبی 
و عقیدتی بــه نام عقیده بــه خدا و روز 
جزاء می خواهد ، لذا شورای حل اختاف 
مخصوص یــک جامعه مذهبی و معتقد و 
پایبند به مذهب اســت؛ زیرا شورای حل 
اختاف قلوب را نســبت یــه یکدیگر نرم 
مــی کند، از این رو وقتی دو صلح حاصل 
می شود این امر بسیار ارزشمند است هم 
اینها با هم صلح می کنند و هم با شــورا، 

این خیلی با ارزش است.

در روایتی می خوانیم: »اجر المصلح بین 
الناس کالمجاهد فی سبیل اهلل؛ کسی که 
بین مردم را اصاح بدهــد مانند مجاهد 
فی ســبیل اهلل اســت« اما به راستی چرا 
تشبیه به مجاهد شده است؟ چون مجاهد 
فی ســبیل اهلل به میدان می رود و سبب 
آبروی اسام می شود، همان گونه اصاح 
بین مردم سبب آبروی اسام است و پیام 
علی)علیه الســام( از بستر شهادت برای 
امروز همگان نیز اصاح ذات البین است.

بدین ترتیب شایسته است اعضای محترم 
شورای حل اختاف آیات و روایات درباره 
عفو و گذشــت و صلح و ســازش را برای 
مــرد بازخوانی نمایند زیــرا اینگونه امور 
سبب می شود بار دادگستری سبک شود 
و آبروی دســتگاه قضایی و آبروی اسام 

بیش از پیش محفوظ بماند.

از همه مهمتر این اســت که شوراها باید 
گســترش پیــدا کند، و بایــد از عواطف 
مذهبی افرادی که بــا هم اختاف دارند 

حداکثر استفاده را بکنند.

لذا توصیه مان به اعضای محترم شــورای 
حــل اختــاف این اســت که کارشــان 
را بــا بســم اهلل و حمد خــدا و درود بر 
پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( شروع کنند، 

و کینه ها را به محّبت تبدیل سازند.

ضــرورت حمایت دســتگاه قضا از 
آمران به معروف وناهیان ازمنکر

خداوند در قــرآن کریم نه تنها مســئله 
امــر به معروف و نهی از منکر را تشــریع 
نموده، بلکه افراد را موّظف ســاخته که از 
آن فریضه به طرق مختلف حمایت کنند، 
لذا باید بیشتر فعالیت کنیم تا مقدمه ای 
فراهم شــود امر به معروف و نهی از منکر 
زنده شده و تبدیل به ارزش شود ، از این 
جهت مردم نباید نسبت به امر به معروف 
و نهی از منکر بی تفاوت باشند بلکه باید 
بــه صورت فراگیر حمایت کنند، که البته 
اخیرا شــرایط تغییر کــرده و جامعه نیز 
نســبت به این مساله حساس شده است. 
مسووالن نیز باید به امر به معروف و نهی 
از منکــر و آمران به معــروف و ناهیان از 

منکر توجه جدی تری داشته باشند.

در این بین قــوه قضاییه باید از آمران به 
معروف وناهیان ازمنکر حمایت کند و در 
برخورد با عامان مجروحیت و شــهادت 
آمران به معروف تســاهل و تسامح نکند، 
البتــه ما نیز همواره تذکرات الزم را داده 
و خواهیــم داد ، نباید اینگونه باشــد که 
پرونده کســانی که به آمــران به معروف 
و ناهیان از منکر آســیب می رســانند دو 
ســال در نوبت بماند؛ لذا موضوع شهدای 
امــر به معروف و نهی از منکر را با رییس 
قــوه قضاییه مطرح کردم کــه اگر قضیه 
شــهدای امر به معروف و نهی از منکر را 
جدی نگیرید، قوه قضاییه زیر ســوال می 
رود و هم امر به معــروف و نهی از منکر 
کمرنگ می شود؛ که البته قوه قضاییه در 
برخورد با حرمت شــکنان مصمم و جدی 

است. 

آری تشــکیات قضایی و پلیــس باید با 
جدیــت پرونده هــای مرتبط بــا اینگونه 
مســأله را پیگیری کننــد. از این رو همه 
انتظار دارنــد قوه قضاییــه در این گونه 
مسائل، در اســرع وقت قاتل یا قاتان را 
به ســزای خود برساند و هیچ گونه تسامح 

و تساهل روا ندارد.

نقش بی بدیل رســانه ها در تعامل با 
دستگاه قضا و ارتقای سالمت جامعه

عملکــرد برخــی از رســانه های جمعی 
امروز  غیر قابل قبول اســت، متاســفانه 
بسیاری از مسائل پیش از آنکه دادگاهی 
شــود رســانه ای می شــود، در حالی که 
هنــوز حکمی صادر نشــده و قاضی پس 
از رســانه ای شــدن موضوع نمی تواند به 
راحتــی برای این امر قضــاوت کند و به 

سختی می افتد و این یک خطر است.

از ســوی دیگر ضرورت آموزش مردم در 
زمینه مســائل حقوقی از طریق وســایل 
ارتبــاط جمعی غیــر قابل انکار اســت؛  
در این میان رســانه ملــی می تواند نقش 
ارزشــمندی در فرهنگ سازی بسیاری از 
مشکات پیش پا افتاده جامعه مدنی ایفا 
کند؛از این رو رسانه ملی با تولید و پخش 
برنامه های آموزنده می تواند نقش بسزایی 
در کاهش حضور مراجعین به دادگاه های 
متعدد داشــته باشد، بطوریکه اگر درست 
فرهنگ سازی شود مردم برای هر مشکل 
کوچکــی به دادگاه مراجعــه نمی کنند و 
ســعی می کنند به واسطه حضور بزرگان 
فامیل و یا محل، مشکات خود را مرتفع 

سازند.

بــه عنــوان نمونه حضور هر چه بیشــتر 
روحانیان در مســند قضاوت به گونه ای 
اســت که باید در این زمینه تبلیغ کرد؛ 
بنــده در ایــن زمینه بارهــا توصیه هایی 
مطــرح کــرده ام و باز هــم می گویم؛ به 
عقیده بنده اطاع رسانی بیشتری در صدا 

و سیما و نشریات باید صورت گیرد.

لزوم تدریس کتــاب »آداب القضاء« 
در دستگاه قضا

مسأله مهم این اســت که ادیان الهی به 
که  نیرومندی  اخاقــی  پشــتوانه  خاطر 
دارند در مسأله قضاوت و داوری و اصولی 
که بر تشــکیات قضائی و مجلس داوری 
حاکم اســت بســیار فراتر از مکتب های 
ماّدی رفته اند، بلکه این دو قابل مقایسه 

نیستند.
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لذا دســتورات، لطایف و ریــزه کاری ها 
و دّقــت های فراوانی دیده می شــود، و 
هر چند پــاره ای از آنها مربوط به زمان 
های گذشته اســت و شاید امروز چندان 
کاربردی نداشته باشد، ولی از نظر اصولی 
همان ها نیز دارای مفهوم پر باری نسبت 
به مســائل قضائی اســت. لذا باید آداب 

القضاء به طور کامل تدریس شود.

در ایــن زمینه فقط کافی اســت آنچه را 
مرحوم محّقق در شــرایع در بحث آداب 
القضاء آورده است که در واقع عصاره ای 
است از آنچه در روایات اسامی و کلمات 

فقها آمده، مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان نمونه در آداب القضاء در کتاب 
قضاوت از کتب فقهیه تصریح شــده است 
کــه قاضی به هنــگام غضب بر کرســی 
قضاوت ننشیند.در حدیثی از پیامبر اکرم 
صلــی اهلل علیه و آله مــی خوانیم: »َمِن 
ابُْتلِــَی بِالَْقضاِء َفا یَْقِضــی َو ُهَو َغْضباٌن؛ 
کسی که گرفتار امر قضاوت می شود، در 

حال غضب قضاوت نکند«.

هم چنیــن یکی دیگــر از آداب قضاوت 
در این اثر ارزشــمند این است که قاضی 
برای خرید به بازار نرود چون وقتی با این 
کاسب روبرو می شود با او آشنا می گردد و 
همین سبب نفوذ وی می شود، در همین 
کتاب داریــم که اگر قاضی بــه مهمانی 
دعوت شــد نباید برود و دیگر شــرایطی 
که تحت عنوان آداب قضاوت در اســام 

آمده است.

حال که ما در اســام کتاب آداب القضاء 
را داریم زیبنده است که مراجع آموزشی 
وابســته به دســتگاه قضا ایــن کتاب را 
تدریس کنند به طوری که در این کتاب 
با توجه به اینکه در اسام تشریفات منع 
شــده اســت؛ ولی می گوید قاضی نباید 
خود به بازار مراجعه کند و باید فردی را 
به عنوان خدمت گزار داشــته تا وی برای 

خرید به بازار روانه شود.

و نیز می توان از مباحث کتاب نهج الباغه 
در این مســأله بهره گرفــت؛ چرا که این 
کتاب بــرای افرادی کــه می خواهند در 
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بخش قضا حضور داشــته باشــند بسیار 
خوب بــوده و آداب قاضــی و قضاوت را 
بیان کــرده اســت.البته تدویــن کتابی 
درباره دیدگاه اســام نســبت به قضاوت 
سبب می شود تا حتی بیگانگان به مسائل 

دقیق اسام در این زمینه پی ببرند. 

با  قضا  دستگاه  قاطع  مقابله  ضرورت 
مفسدان و اوباش

اخیــرا برخی از حوادث در کشــور واقع 
شده که بسیار دردناک است، لذا دستگاه 
قضایی نباید در برابر مفســدان و اوباش 
کوتاه بیاید چرا که همین مســاله سبب 
چراغ ســبز برای این گونه افراد می شود 
از این رو ضروری اســت دستگاه قضایی 
قوی تر در این مســائل برخورد کند ...تا 
افراد  با  ببینیم سیســتم قضایی کشــور 

اوباش جسور چه می کند؟.

البته ما از دســتگاه قضایی کشــور تشکر 
می کنیــم اما انتظار داریم بــا این گونه 

مسائل و امور قوی تر برخورد کنند.

تأســف آور اســت که در مقابل جنایات 
مکرر اراذل و اوبــاش، احکام دادگاه های 
قضایی بعضاً بی رمق است لذا از مسئوالن 
دســتگاه قضا درخواســت می کنیم که 
دادگاه های  به ســبک  را  شــعبه قضایی 

اداره کنند. السام(  امیرالمومنین)علیه 

بــی تردید با این طرز کار هرگز نمی توان 
امنیت را در کشــور برقــرار کرد و اراذل 
و اوباش و اخــال کنندگان در امنیت را 
بر ســر جای خود نشــاند، مخصوصاً اگر 
جنایات آنها ســازمان یافته و از ســوی 

باشد. دشمنان 

سخن آخر

در خاتمه درود می فرســتیم بر شهدای 
آیۀ  قوه قضائیه خصوصاً شــهید  گرانقدر 
اهلل بهشــتی)رحمه اهلل( کــه ما خاطرات 
زیادی از ایشــان داریم چــون با هم هم 
مباحثه بودیم و مّدت ها در بحث واحدی 
رحمت  غریق  داشــتیم، خدایش  شرکت 
کند و با اجداد طاهرینش محشور گرداند.
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مقاله

آرمان توسعه پایدار )2030( قبل و بعد از 
تصویب، همواره منتقدانی در سراسر جهان 
داشته که نسبت به خطرات آن بر فرهنگ 
و حاکمیت ملی کشــورها هشدار داده اند. 
منشا این نگرانی ها، نفوذ برخی دولت ها و 
گروه های خاص بر ســازمان ملل و ادارات 
تابعه آن می باشــد که بــا تحمیل نظرات 
خود، اهداف خود را در سرتاســر جهان به 

پیش می برند.

از جمله خطرات ایــن برنامه که با اندکی 
تامــل در مفاد اهداف برنامــه، به ضمیمه 
شــاخص های پیشــنهادی برای ارزیابی 
روند اجرای این برنامه فهمیده می شــود، 
"جهانی سازی فرهنگ" است که در نهایت 
به نابودی فرهنگ بومی کشــورها منتهی 
خواهد شــد. در این فرآیند، کشــورهای 
صاحب نفوذ در سازمان ملل با استفاده از 
ابزار این سازمان، به مرور، فرهنگ خود را 
به فرهنگ مشــترک همه کشورها تبدیل 

می کنند.

فعالیت گروه های حامی همجنس بازان و 
نفوذ آنها در ســازمان ملل و سازمان های 
تابعه، یکی دیگر از خطرات این سند است.

آنچه که واضح اســت این است که صرف 
مراجعه به متن این سند منجر به درک این 
خطرات نمی شود اما واقعیت این است که 
درک کامل از برنامه 2030 ســازمان ملل 
در گرو فهم کامل متن، اهداف، شــاخص 
های پیشــنهادی و نیز بررسی دستور کار 
تمام ســازمان های تابعه سازمان ملل می 

باشد.

از جملــه کســانی که به نقد ایــن برنامه 
اهتمام داشــته خانم شارن اسلیتر]1[ می 

باشد. این محقق آمریکایی مدیر »سازمان 
بین المللــی دیده بان خانــواده«]2[ که 
انتفاعِی مشورتی برای  یک ســازمان غیر 
ســازمان ملل متحد محســوب می شود، 
می باشــد. وی همچنین ریاست »انجمن 
متحد«]3[  ملل  ســازمان  خانواده  حقوق 
را بر عهده دارد که در امر مشــاوره دادن 
به کشــورهای اعضای سازمان ملل متحد 
در خصوص موضوعاتــی از قبیل زندگی، 
خانواده، و مســائل جنسی ایفای نقش می 
کند. ایشــان بنیان گذار و رئیس "انجمن 
جهانی سیاست خانواده" می باشد که هر 
ساله با حضور دیپلمات های سازمان ملل 

برگزار می شود.

خانــم اســلیترهمچنین نویســنده کتاب 
»حمایــت از کیــان خانــواده: وظیفه هر 
شــهروند مسئول«]4[ اســت و به صورت 
منظــم برای مجلــه »ســازمان دیده بان 
خانواده« که بــه صورت آن الین در بیش 
از 170 کشور منتشــر می شود مقاله می 
نویســد ودر کنفرانس هــای مختلف بین 

المللی به ایراد سخنرانی می پردازد.

ایشان هدایت چهار پروژه تحسین شده را 
برعهده دارد که عبارتند از:

- جنگ علیه کودکان: دستور کار آموزش 
جامع جنسی]5[

- بیماری مسری پورنوگرافی: اثرات مخرب 
بر کودکان، خانواده، و جامعه]6[

- درک جذابیت جنس موافق]7[

- امپریالیســم فرهنگی: دستور کار حقوق 
جنسی]8[

عاو بــر این، ایشــان مســئولیت پروژه 
»خانواده بــرای ایتام«]9[ را بر عهده دارد 
و حامی فرزند پذیری در سطح بین المللی 
و بومی اســت. وی در سال 2007 توسط 
مادران آمریکایی به عنوان مادر سال ایالت 
آریزونا انتخاب شــد. او به همراه همسر و 
هفت فرزندش که ســه تن از آنها کودکان 
یتیمی از کشــور موزامبیک هســتند که 
والدیــن خود را در اثر ایدز از دســت داده 

اند، زندگی می کند.

وی در ایــن گــزارش تحلیلی، با اســتناد 
به شــواهدی از ســازمان ملــل و ادارات 
زیرمجموعه آن، به بیان خطرات و تاثیرات 
برنامه 2030 بر نهاد خانواده، فرهنگ بومی 

کشورها و حاکمیت ملی آنها میپردازد.

نظر به ساده انگاری، ساده لوحی و انفعال 
برخی در کشور، در مقابل تصمیمات اتخاذ 
شده توسط ســازمان های جهانی، انتشار 

این گزارش خالی از فایده نیست.
پی نوشت ها:

 
[1] Sharon Slater
[2] Family Watch International
[3] UN Family Rights Caucus
[4] Stand for the Family: A Call to Responsible 
Citizens Everywhere
[5] The War on Children: The Comprehensive 
Sexuality Education Agenda
[6] Porn Pandemic: The Devastating Impacts 
on Children, Family, and Society
[7] Understanding Same-Sex Attraction
[8] Cultural Imperialism: The Sexual Rights 
Agenda
[9] Families for Orphans

 بــا توجــه بــه مفصــل بــودن مقالــه
مــی توانید متن کامل را در بخش مقاالت 

makarem.ir مطالعه نمایید.  

ترجمه گزارش تحلیلی
 خانم شارن اسلیتر 

بر سند ۲۰3۰
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معرفی کتاب

 ره یافت هایی بر کتاب
 » مناظرات تاریخی امام 
رضا )علیه السالم( با پیروان 
مکاتب و مذاهب دیگر« 
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 

همزمــان با فرارســیدن دهــه کرامت و 
شایسته  رضوی،  معارف  شناخت  ضرورت 
اســت معرفی اثر گرانسنگ حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مدظله(  با 
عنوان » مناظرات تاریخی امام رضا)علیه 
السام( با پیروان مکاتب و مذاهب دیگر« 
که در زمرۀ بهترین آثاری است که درباره 
مناظرات تاریخی امام رضا)علیه الســام( 
به زیور طبع آراسته شده، وبا قلمي روان 
و در عین حال علمي نگاشــته شــده ، به 

شیفتگان آموزه های رضوی ارائه شود. 

گفتنی اســت زندگی امام علی بن موسی 
الرضا)علیه السام( ابعاد مختلفی دارد که 
یکی از آنها بعد علمی و فرهنگی است. آن 
حضرت که در عصر عباسیان می زیست و 
امواج سهمگین حمات مکتب ها و فرقه 
هــای مختلف به اصول و فروع اســام را 
از نزدیک مشــاهده می کــرد، با اقدامات 
فرهنگــی و مناظرات علمــی خویش، به 
دفاع از حریم عقاید اســامی برخاست و 

از چشمه سار علوم ناب رضوی، همگان را 
بهره مند ساخت.

لذا مولّف اثر در این نوشــتار بُعد علمی و 
فرهنگی زندگی امام هشتم )علیه السام( 
را به طور فشــرده و دقیق بررسی کرده و 
با الهام از مناظرات امام )علیه الســام(، 
رهنمودهایی برای جامعه علمی و حوزوی 

عرضه داشته اند. 

کتاب»مناظرات  اجمالــی  معرفــی 
تاریخی امام رضا )علیه الســالم( با 

پیروان مکاتب و مذاهب دیگر«

این کتــاب در یک مقدمــه و پنج فصل 
تنظیم شده است.

معظــم لــه در مقدمه این کتــاب، برای 
آشنایی بیشتر خواننده با شرایط فرهنگی 
و اجتماعــی آن زمــان، ابتــدا بــه بافت 
حکومت عباســیان اشاره کرده و در ادامه 
ویژگي هــاي 5 گانۀ حکومت بني امیه را 
مورد توجــه قــرار داده و در آخر انگیزه 
های سیاســی مأمون از برگزاری جلسات 
مناظــره با امام را بیان کرده اســت. بعد 
از اتمام مقدمه نیز به شــرح و بیان هفت 
مناظره تاریخی امام رئوف پرداخته است.

از آنجا که بحث پیرامون مناظرات حضرت 
رضا )علیه الســام( با پیــروان مذاهب و 
کاتب مختلــف عصر حضرت از مهم ترین 
بحثهــای علمی مربوط به آن حضرت می 
باشد لذا نویســندۀ این اثر ارزشمند بعد 
از اتمام مقدمه ، به بررســی اجمالی این 
بُعد از زندگی امام)علیه السام(  پرداخته 
و در ادامــه ضمن اشــاره به هدف مامون 
از ترتیب مناظــرات در آن عصر، به چهار 

دلیل اشاره مي کنند.

اثــر موضوعاتی  ایــن  ترتیب در  بدیــن 
همچــون؛» بافت حکومــت بنی عباس«، 
امیــه«،  بنــی  هایحکومــت  »ویژگــی 
»خودکامــگان عباســی«، »انگیزه اصلی 
مأمون برای تشــکیل جلسات مناظره« و 
شرح مناظرات هفت گانه امام رضا )علیه 

السام( ذکر شده است. 

انگیزه تألیف کتاب

در مقدمــه کتاب مؤلف بــه انگیزه تألیف 
کتاب اشــاره نموده اســت. معظم له در 
این زمینه نویســد:»بی شک زندگي امام 
علي بن موســي الرضا )علیه السام( ابعاد 
مختلفــي دارد که یکــي از ابعاد مهم آن 
بُعد فرهنگي و علمي و پاسداري از حریم 
عقاید اســامي در برابر امواج ســهمگین 
حمات مکتب ها و فــرق مختلف به اصول 
و فروع اسام در شــرایط خاص عصر آن 

حضرت است«. ]1[

»بررســي این بعد علمي که از بعد والیت 
الهیــه  آن امــام )علیه الســام( نشــأت 
مي گیرد در شــرایطي که امــروز در آن 
زندگــي مي کنیم بســیار ســازنده و راه 
گشاســت، و حاوي رهنمودهاي دقیق و 
ظریفــي در برخورد بــا مکتبها و مذاهب 

مختلف است«. ]2[

امام  علمی  ســیرۀ  واکاوی  ضرورت 
رضا)علیه السالم(

بــا توجه به آنچنان کــه در مقدمه کتاب 
آمــده اســت و هدفی که ایــن اثر دنبال 
می کندکه بررسی دقیق بُعد علمی زندگی 
امام)علیه السام( اســت، برای پی بردن 
به اهمیت این بخش از تاریخ درخشــان 
زندگی امام علیه السام ، قبل از هر چیز 
باید به بررســی شــرایط خاص فرهنگی 
و سیاســی حاکم بر جامعه اســامی در 
آن روز، به خصوص از نظــر هجوم افکار 
و  فکری  بیگانــگان، طوفان های ســخت 
عقیدتــی، جریان هایی که برای دگرگونی 
ساختن حکومت اسامی و کشاندن آن به 
موضع انفعالی و تبدیل دستگاه خافت به 
یک دستگاه سلطنت مستبد و بی رحم به 

کار افتاده بود؛ پرداخت.

هم چنین برای پــی بردن به اهمیت این 
بّعد از زندگی امام رضا)علیه السام(، باید 
به بافــت حکومت بنی عبــاس و کیفیت 
موضــع گیری های آن هــا در برابر ائمه 
الســام(، شرایط خاص  اهل بیت)علیهم 
فرهنگــی و سیاســی حاکم بــر جامعه 
اســامی در آن روز و انگیزه های مامون 
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برای تشکیل جلسات مناظره با امام )علیه 
السام( توجه کرد.

گزارش محتوایی کتاب

گفتنی اســت موضوع مطالــب کتاب به 
شرح زیر است:

فصل اول: بافت حکومت بني عباس و 
کیفیــت موضعگیریهاي آنها در برابر 

ائمه  اهل بیت )علیهم السالم(

مهم ترین مطالب مطرح شده در این فصل 
عبارتنــد از: چگونگی به قدرت رســیدن 
عباسیان.  ویژگیهای حکومت  عباســیان، 

مهم ترین این ویژگیها عبارتند از:

1 از میان بردن ارزشــهاي اسامي )زهد، 
تقوا، وارســتگي علم و فضیلت، پیشــگام 

بودن در اسام و ایمان و مانند اینها.

2  احیاي ســنتهاي جاهلي و روي آوردن 
به تجمات پرهزینه  ســاطین ساساني و 
فرعونها و قیصرها مانند ساختن کاخهاي 

پرزرق و برق و هرگونه اسراف و تبذیر.

3 پنجه افکندن بر بیت المال مســلمین و 
صــرف آن در مصارفي کــه تنها پایه هاي 
حکومت آنهــا را تقویت مي کرد و نه تنها 
ســودي به حال جامعه  اســامي نداشت 
بلکه شــاقي بود بر دوش مستمندان، و 
همچنین بخشــیدن ارقــام بزرگي به دار 
و دسته  فاســد و تبهکارشــان و محروم 

ساختن مستحقان واقعي بیت المال. 

4 مسلط ساختن جمعي از اوباش و افراد 
بي ایمان وبي تقوا بر سر مردم، و عقب زدن 
چهره  هاي پاک و باتقوا از صحنه  اجتماع، 
و خانه نشین کردن صحابه و یاران پیامبر 

)صلی اهلل علیه و آله(.

5 اختناق و فســاد و ظلم بي  حســاب و 
مبــارزه بي  رحمانه با هــر چیز و هرکس 
که در مســیر خودکامگیهاي آنها قرار مي 

 گرفت.

فصل دوم: شــرایط خاص فرهنگي و 
سیاســي حاکم بر جامعه  اسالمي در 

آن روز

مهم تریــن مطالب مطرح شــده در این 

فصل عبارتند از: گسترش قلمرو حکومت 
اسامی، ترجمه آثار علمی ملتهای دیگر.

فصل ســوم: انگیزه هاي مأمون براي 
تشکیل جلسات مناظره با امام )علیه 

السالم(

معظــم له در ادامه به انگیزه  اصلی مأمون 
برای تشــکیل جلســات مناظره پرداخته 
و مــی نویســد، مأمون پــس از تحمیل 
مقام والیتعهدی بر امام علی بن موســی 
الرضا)علیــه الســام(؛ )بــه خاطر حفظ 
موقعیــت خویش و ثبــات مقام خافت( 
امام)علیــه الســام( را از مدینه به توس 
دعــوت کرد و به هنــگام ورود امام)علیه 
الســام( در خراسان، جلســات گسترده 
بحــث و مناظره تشــکیل داد، و از اکابر 
علمــای زمان، اعــم از مســلمان و غیر 

مسلمان، به این جلسات دعوت کرد.]3[

بدون شک، پوشــش ظاهری این دعوت، 
اثبــات و تبییــن مقــام واالی امام)علیه 
الســام( در رشــته های مختلف علوم و 
مکتب اسام بود، اما در اینکه در زیر این 
پوشش ظاهری چه صورتی پنهان بود، به 
اذعــان مولّف اثر، در میان محققان، محل 
در مجموع  و گفت وگوســت،]4[  بحــث 
انگیــزه اصلــی مأمــون از تشــکیل این 

جلسات یکی از موارد زیر است: 

1.مأمــون هدفي جز این نداشــت که به 
پندار خویــش مقام امام )علیه الســام( 
ایرانیان  انظــار مــردم مخصوصــا  را در 
که ســخت به اهل بیت عصمــت )علیهم 
السام( عاقه داشتند و عشق مي ورزیدند 
پایین بیاورد، به گمان این که امام )علیه 
السام( تنها به مسائل ساده اي از قرآن و 
حدیث آشناست و از فنون علم و استدالل 

بي بهره است. ]5[

2. مأمون مي خواســت مقــام واالي امام 
هشتم )علیه السام( را تنها در بعد علمي 
منحصر کنــد، و تدریجا او را از مســائل 

سیاسي کنار بزند.]6[

3. ایجــاد یک نوع ســرگرمي براي توده  
مردم، تا افکار عمومي را به این وســیله از 
مســائل اصلي جامعه و ضعفهاي حکومت 

خود منحرف سازند. ]7[

4. مأمــون آدم بي  فضلي نبــود و تمایل 
داشــت به عنوان یک زمامــدار عالم در 

جامعه  اسامي معرفي گردد.]8[

مولف اثر بر این مسألۀ تأکید می کند که 
جلســات بحث و مناظره به هر حال قطعاً 
جنبه  سیاســی داشــت و مسایل سیاسی 
معموالً تک علتی نیســتند، و هیچ مانعی 
ندارد که همه  ایــن انگیزه های چهارگانه 

برای مأمون مطرح بوده است.]9[

در هر صــورت با این انگیزه ها جلســات 
بحث و مناظره  گسترده ای از سوی مأمون 
تشکیل شــد، ولی  مأمون از این جلسات 
نــاکام بیــرون آمد و نه تنهــا به هدفش 
نرسید، بلکه نتیجه  معکوس گرفت.]10[

فصل چهارم: مناظرات هفت گانه امام 
با پیروان مکاتب مختلف

امام رضا)علیه الســام( مناظرات بسیاری 
بــا عالمان ادیان داشــته اند که مولف در 
این اثر به شــیوه مناظرات آن حضرت با 
مخالفــان، مکتب ها و مذاهــب مختلف 

اشاره دارد.

العظمی مکارم شــیرازی)مدظله(  آیت ا... 
در انتهــای این اثــر نفیس به بررســی 
مناظــرات معروف و مهم امــام رضا)علیه 
الســام( پرداخته، و می نویســد: اگرچه 
مناظرات امام علی بن موســی الرضا)علیه 
السام( فراوان است، ولی از همه مهمتر، 

هفت مناظره  است 

لــذا در ایــن اثر ، هفــت مناظــره امام 
رضا)علیه الســام( با جاثلیق دانشــمند 
بــزرگ مســیحی، رأس الجالــوت بزرگ 
یهــود، بزرگ هیربــدان، عمــران صابی 
دانشمند شــبه مادی، ســلیمان مروزی 
دانشــمند کامی و علی بــن محمد بن 
جهــم و پیروان مکاتــب مختلف دربصره 

آورده شده است. 

مهم تریــن مطالب مطرح شــده در این 
فصل عبارتند از:

1.مناظره با جاثلیق.
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2. مناظره با رأس الجالوت )بزرگ یهود(

3. مناظره با بزرگ هیربدان.

4. مناظره با عمران صابي.]11[

5. مناظره با سلیمان مروزي]12[

6. مناظــره با علي بن محمــد بن الجهم 
درباره  عصمت انبیاء.

7. مناظــره با پیــروان مکاتب مختلف در 
بصره.

مناظرات  های  ویژگــی  پنجم:  فصل 
امام رضا علیه السالم

بدیهی اســت هر یــک از مناظرات هفت 
گانه در  این اثــر، دارای محتوای عمیق 
و جالبی اســت که امروزه هم با گذشــت 
حدود هزار و دویست ســال از آن تاریخ 
رهگشــا و بســیار آموزنده و پر بار است، 
هم چنیــن از نظر محتوا و هم از نظر فن 
مناظره و طرز ورود و خروج در بحثها در 

نوع خود بی نظیر است.

لــذا باید گفت مهم تریــن مطالب مطرح 
شــده در این فصل این است که مناظرات 
امام علي بن موســي الرضا )علیه السام( 
یک مســأله  تاریخي و متعلق به گذشــته 
نیســت، بلکه از نظر پاســداري از حریم 
اســام، و خط مکتبي سرمشق پراهمیت 
بسیار جامعي براي امروز و هر زمان دیگر 
اســت، زیرا کیفیت برخورد آن حضرت با 
پیروان مکاتب مختلف از جهات متعددي 
براي ما الهام بخش است و شیوه مباحثات 
و مناظــرات حضرت رضا )علیه الســام( 
در مباحث گوناگون و نحوه گفتار ایشــان 
نکات ارزنده ای را در باب مناظرات به ما 

می آموزد که عبارتند از:

1. برخورد اسام با پیروان مکتبهاي دیگر 
قبل از هرچیز باید برخورد منطقي باشــد 
و تا جنگ را بر ما تحمیل نکنند دســت 
به اسلحه نمي بریم و از منطق و استدالل 
چشــم نمي پوشیم، اســام در گذشته از 
طریــق تبلیغ و منطق پیــش رفته و در 

آینده نیز چنین خواهد بود. ]13[

2.  قدرت منطق اســام به قدري اســت 

کــه از منطق مکتبهاي دیگــر ابدا واهمه 
ندارد.]14[

3. علماي اســام در هر زمان باید از تمام 
مکاتب و مذاهب باخبر باشند و بتوانند با 
منطق خود آنها با آنان ســخن بگویند، و 
برتري آیین اســام را بر هر مکتب دیگر 
اثبات کنند، بنابراین بحث از تمام مکتبها 
، بدون استثنا  باید در متن دروس حوزه 

 هاي علمي باشد. ]15[

4. در میان علماي اســام باید کســاني 
باشــند که با زبانهاي زنده  دنیا آشــنایي 
داشــته باشــند، و بتوانند به هنگام لزوم، 
بدون وســاطت مترجمین کــه گاه بر اثر 
ناآگاهــي، و گاه اعمال غرض شــخصي، 
مسائل را تحریف مي کنند، با اهل زبانهاي 
دیگر ســخن بگویند، و از این جا ضرورت 
تدریــس زبان در کنــار حوزه هاي علمي 

احساس مي شود. ]16[

5. علماي اســام باید از وســایل ارتباط 
حداکثــر  جهــان  در  موجــود  جمعــي 
بهره گیــري را بکنند، و صداي اســام و 
تعلیمات قــرآن را به گوش همه جهانیان 
برســانند و بدیهي اســت این کار بدون 
وجود یک حکومت نیرومند اســامي کار 
بسیار مشــکلي است، چرا که حکومتهاي 
دیگر هرگز چنیــن مجال و فرصتي را به 
پیروان مکتب اسام نمي دهند، و نه تنها 
با سانسور شدید مانع از نشر دعوت اسام 
مي شــوند که بــا خفقان و ســلب آزادي 
نفسها را در سینه ها حبس مي کنند. ]17[

در حقیقت مرجع عالیقدر جهان تشــیع 
در این اثر ارزشــمند، در نظر دارد توجه 
خوانندگان را به سه نکته خاص رهنمون 
ســازد:عمق محتوای این مناظرات، شیوه 
بحث های آن حضــرت از نظر فن مناظره 
و پیام هایی کــه این مناظرات برای امروز 
مــا دارد و باید در مناظــرات پیش رو در 
مواجهه با مخالفان اســام  مورد اهتمام 

قرار گیرد.

سخن آخر

الزم به ذکر است تألیف این اثر  نفیس  در 

یک جلد و در 100صفحه، در قطع رقعی 
توسط  بنیاد پژوهش های اسامی آستان 
قــدس رضــوی  در ســال  1364 برای 
نخستین بار منتشر شــده و تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است. 
پی نوشت:

]1[ مناظرات تاریخی امام رضا علیه الســام با پیروان 
مذاهب و مکاتب دیگر ؛ ص7.

]2[ همان.

]3[ همان ؛ ص30.

]4[ همان.

]5[ همان.

]6[ همان.

]7[ همان.

]8[ همان؛ص35.

]9[ همان.

]10[ همان.

]11[ چهار مناظره نخســت در یک مجلس و با حضور 
مأمون و جمعی از دانشمندان و رجال خراسان صورت 

گرفت.

]12[مناظرۀ مذکور مســتقًا در یک مجلس با حضور 
مأمون و اطرافیانش صورت گرفت.

]13[ همان؛ ص 96.

]14[ همان.

]15[ همان؛ص97.

]16[ همان.

]17[ همان.
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مؤسسات وابسته

کنگره  دبیرخانــه  واحــد  گــزارش  بــه 
بین المللــی نقــش شــیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسامی، فعالیت این کنگره 
از مهر ماه سال 1395 تحت اشراف مرجع 
عالیقــدر، حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی )دامت برکاته( آغاز گردید.
این کنگره با هدف معرفی نقش شــیعیان 
در پیدایش و گســترش علوم اســامی، 
فعالیت های خود را در قلمرو علوم قرآن، 
حدیث، فقــه، اصــول، کام، علوم ادبی، 
علوم عقلی، اخاق، تربیت وعرفان، تاریخ 
و جغرافیا، علوم طبیعی )نجوم، طب و...( 
و علوم انســانی دیگر )سیاست، مدیریت، 
حقوق و...( شــروع کرد و در این راســتا 
15 کمیته علمی تشــکیل شــد که مدیر 

و اعضای این کمیته ها از شــخصیت های 
بزرگ حوزوی و دانشگاهی انتخاب شدند 
و 26 پیش نشست علمی برای معرفی این 
کنگــره و موضوعات و محورهای مقاالت، 
در شــهر ها و مراکز علمی و دانشــگاهی 

داخل و خارج از کشور برگزار شد.
محورهای مقاالت این کنگره:
بنیان گذاری و گسترش علوم

نوآوری و نظریه پردازی در علوم
پیدایش شخصیت های بزرگ علمی

ایجاد مراکز علمی و کتابخانه
فعالیت های نوآمد )مجازی، سایت و...(

پدید آوردن کتاب ها و آثار هنری ارزشمند
انتقال علوم توســط مترجمین  و  ترجمه 

شیعه

در  شــیعه  دانشــمندان  فعالیت هــای 
کشورهای جهان

شــایان ذکر اســت این کنگــره در حال 
ISC می باشــد و عاقه مندان  اخذ نمایه 
می تواننــد چکیده مقاله خــود را تا پایان 
تیرماه و اصل مقاله را تا پایان شهریور ماه 

96 از طریق سایت کنگره به نشانی:
 www.shia-congress.com

به چهار زبان فارســی، انگلیسی، عربی و 
اردو ارسال کنند.

تاکنــون حدود 850 چکیده و اصل مقاله 
به زبان های مختلف به این کنگره ارســال 

شده است.

گزارش دبیرخانه کنگره بین المللی نقش شیعه
 در پیدایش و گسترش علوم اسالمی
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معارف اسالمی
فلسفه اجمالی اعمال حج

پرسش : فلسفه اعمال حج چیست؟

پاســخ اجمالی: حــج، در حقیقت یک 
هجرت بزرگ، و یک ســفر الهی اســت، 
حج میدان گســترده خودسازی و جهاد 
اکبر اســت، و عبادتی اســت که عمیقاً با 
السام(،  )علیه  ابراهیم  مجاهدات  خاطره 
فرزند و همســرش آمیخته است؛ مسأله 
قربانــی، رمی جمــرات و ســعی صفا و 
مروه، همــه یادآور فداکاری ابراهیم)علیه 
السام( می باشد؛ که بخاطر فرمان خدا، 
همســر و فرزندش که در سنین پیری به 
او عطا شــد را در بیابان ســوزان و بدون 
آب و گیــاه تنهــا گذاشــته و بعد حاضر 
شد شــیرین ترین ثمره عمرش را در راه 
خدا ایثار کند. همه اینها درس فداکاری 
و امیــد و تاش را به انســان می آموزد.

پاسخ تفصیلی: ســفر حج، در حقیقت 
یک هجرت بزرگ اســت، یک سفر الهی 
است، یک میدان گســترده خودسازی و 

جهاد اکبر است.

مراســم حج، در واقع عبادتی را نشــان 
می دهد که عمیقاً بــا خاطره مجاهدات 
الســام( و فرزنــدش  »ابراهیم«)علیــه 
»اســماعیل«)علیه الســام( و همسرش 
»هاجــر« آمیخته اســت، و مــا اگر در 
مطالعات خود در مورد اسرار حج، از این 
نکته غفلت کنیم، بســیاری از مراسم آن 
به صورت معما در مــی آید، آری، کلید 
حل ایــن معما توجه به ایــن آمیختگی 

عمیق است.

قربانگاه، در ســرزمین  هنگامی کــه در 
»منی« می آئیم، تعجــب می کنیم این 
همه قربانی برای چیست؟ اصوالً مگر ذبح 
حیوان می تواند حلقه ای از مجموعه یک 

باشد؟! عبادت 

اما هنگامی که مساله قربانی ابراهیم)علیه 
الســام( را بــه خاطــر مــی آوریم که 
عزیزترین عزیزانش، و شیرین ترین ثمره 

عمرش را در این میدان در راه خدا ایثار 
کرد، و بعداً ســنتی به عنــوان قربانی در 
»منی« به وجود آمد، به فلســفه این کار 

پی می بریم.

قربانی کردن، رمز گذشت از همه چیز در 
راه معبود اســت، قربانی کردن، مظهری 
اســت برای تهی نمودن قلــب از غیر یاد 
خدا، و هنگامی می توان از این مناســک 
بهره تربیتی کافی گرفت که تمام صحنه 
روحیات  و  الســام(  اسماعیل)علیه  ذبح 
این پدر و پســر به هنگام قربانی، در نظر 
مجســم شــود، و آن روحیات در وجود 

انسان پرتو افکن گردد.

به ســراغ »جمرات« )ســه  هنگامی که 
ســتون ســنگی مخصوصی که ُحّجاج در 
مراســم حج آنها را سنگباران می کنند و 
در هر بار هفت سنگ با مراسم مخصوص 
به آنها مــی زنند( این معمــا در نظر ما 
خودنمائی می کند کــه پرتاب این همه 
سنگ به یک ستون بی روح، چه مفهومی 
می تواند داشــته باشد؟ و چه مشکلی را 
حل می کند؟ امــا هنگامی که به خاطر 
می آوریــم اینها یــاد آور خاطره مبارزه 
با  توحید  قهرمان  الســام(  ابراهیم)علیه 
وسوســه های شیطان است که سه بار بر 
ســر راه او ظاهر شــد و تصمیم داشت او 
را در ایــن میدان »جهــاد اکبر«، گرفتار 
سســتی و تردید کند، و هر بــار ابراهیم 
قهرمان)علیه الســام( او را با ســنگ از 
خود دور ســاخت، محتوای این مراســم 

روشن تر می شود.

مفهوم این مراسم این است که همه شما 
نیز در طول عمر، در میدان جهاد اکبر، با 
وسوسه های شیاطین روبرو هستید، و تا 
آنها را سنگ ســار نکنید و از خود نرانید 

پیروز نخواهید شد.

اگــر انتظار دارید: خداونــد بزرگ همان 
السام(  ابراهیم)علیه  بر  گونه که ســام 
فرســتاده و مکتــب و یــاد او را جاودان 
نموده، به شما نظر لطف و مرحمتی کند، 

باید خط او را تداوم بخشید.

و یا هنگامی که به »صفا« و »مروه« می 

آئیم و می بینیم گروه، گروه مردم از این 
کوه کوچک به آن کوه کوچکتر می روند، 
و از آنجــا بــه این باز مــی گردند، و بی 
آن که چیزی به دست آورده باشند، این 
عمــل را تکرار می کننــد، گاه می دوند، 
و گاه راه مــی روند، مســلماً تعجب می 
کنیم که این دیگر چه کاری است، و چه 

مفهومی می تواند داشته باشد؟!

امــا هنگامی که به عقب بــر می گردیم، 
و داستان ســعی و تاش آن زن با ایمان 
»هاجــر« را بــرای نجــات جــان فرزند 
در  السام(  اســماعیل)علیه  شیرخوارش 
آن بیابان خشــک و سوزان، به خاطر می 
آوریم، که چگونه بعد از این سعی و تاش، 
خداوند او را به مقصدش رسانید، چشمه 
»زمــزم« از زیر پای نوزادش جوشــیدن 
گرفت، ناگهان چرخ زمان به عقب بر می 
گردد، پرده ها کنار می رود، و خود را در 
آن لحظه در کنــار »هاجر« می بینیم، و 
با او در سعی و تاشش همگام می شویم 
که در راه خدا بی سعی و تاش، کسی به 

جائی نمی رسد!

و به آســانی، می توان از آنچــه گفتیم، 
نتیجــه گرفت که: »حــج« را باید با این 
رمــوز تعلیم داد، و خاطرات ابراهیم)علیه 
السام( و فرزند و همسرش را گام به گام 
تجســم بخشــید، تا هم فلسفه آن درک 
شــود و هم اثرات عمیق اخاقی حج در 
نفوس ُحّجاج پرتوافکن گرددکه بدون آن 

آثار، قشری بیش نیست.)1(

حکمت سعی بین صفا و مروه

پرسش : حکمــت سعی بین صفا و مروه 
چیست؟

پاسخ اجمالی: سعی صفا و مروه یادآور 
فداکاری ابراهیم)علیه الســام( و امید و 
تاش همسرش می باشد؛ ابراهیم بخاطر 
فرمان خدا همسر و فرزندش را در بیابان 
ســوزان و بدون آب تنها گذاشت و هاجر 
هم به امید ســرابی هفت مرتبه بین کوه 
صفــا و مروه را پیمــود، خدا هم از راهی 
که تصــور نمی کرد او را ســیراب نمود. 
به همین دلیل، خداونــد بر هر فردی از 
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زائــران خانه اش واجب کــرده که کبر و 
غرور را کنار گذاشــته و هفت مرتبه بین 
این دو کــوه را بپیماید و بــا تجدید آن 
خاطــره، از آن درس فــداکاری و امید و 

تاش را بیاموزد.

پاسخ تفصیلی: درست است که خواندن 
و شــنیدن تاریخ زندگی مــردان بزرگ 
انسان را به سوی خط آنها سوق می دهد، 
ولی راه صحیح تر و عمیق تری نیز وجود 
دارد، و آن مشاهده صحنه هائی است که 
مردان خدا در آنجا به مبارزه برخاســته 
اند و دیدن مراکزی است که وقایع اصلی 

در آنجا اتفاق افتاده است.

این در واقع تاریخ زنده و جاندار محسوب 
مــی گــردد، نه ماننــد کتــب تاریخ که 
خامــوش و بی جان اســت، در این گونه 
با برداشــتن فاصله های  انســان  مراکز، 
زمانی و با توجه به حضور در مکان اصلی، 
خود را در متن حادثه احساس می کند و 
گویا با چشم خود همه چیز را می بیند.

اثر تربیتی این موضوع هرگز قابل مقایسه 
با اثرات تربیتی سخنرانی و مطالعه کتب 
و ماننــد اینها نیســت، اینجا ســخن از 
احساس است نه ادراک، تصدیق است نه 

تصور، و عینیت است نه ذهنیت!

از طرفی مــی دانیم در میــان پیامبران 
بزرگ کمتر کســی همچون ابراهیم)علیه 
السام( در صحنه های گوناگون مبارزه و 
در برابر آزمایش های ســخت قرار گرفته 
است تا آنجا که قرآن درباره او می گوید: 
»اِنَّ هذا لَُهَو الَْباُء الُْمِبْیُن«؛ )این مســلماً 
همان آزمایش های بزرگ و آشکار است(.

)2(

و همین مجاهده ها، مبارزه ها و آزمایش 
های سخت و سنگین بود که ابراهیم)علیه 
الســام( را آن چنان پرورش داد که تاج 

افتخار »امامت« بر سر او گذاردند.

مراســم حج در حقیقت یک دوره کامل 
ابراهیم)علیه  مبــارزات  هــای  از صحنه 
الســام( و منزلگاه های توحید، بندگی، 
فــداکاری و اخــاص را در خاطــره ها 

مجسم می سازد.

اگر مسلمانان به هنگام انجام این مناسک 
به روح و اسرار آن واقف باشند و به جنبه 
های مختلف »سمبولیک« آن بیندیشند، 
یک کاس بــزرگ تربیتــی و یک دوره 
کامل خداشناسی، پیامبرشناسی و انسان 

شناسی است.

بــا توجــه بــه ایــن مقدمه بــه جریان 
ابراهیم)علیــه الســام( و جنبه تاریخی 

صفا و مروه باز می گردیم:

با این که ابراهیم)علیه الســام( به ســن 
پیری رســیده بود ولی فرزندی نداشت از 
خدا  درخواست اوالد نمود، در همان سن 
پیری از کنیــزش »هاجر« فرزندی به او 
عطا شد که نام وی را »اسماعیل« گذارد.

همسر اول او »ساره« نتوانست تحمل کند 
که ابراهیم)علیه الســام( از غیر او فرزند 
ابراهیم)علیه  به  باشــد، خداوند  داشــته 
الســام( دســتور داد مادر و فرزند را به 
»مّکــه« که در آن زمان بیابانی بی آب و 

علف بود، ببرد و سکنی دهد.

ابراهیم)علیــه الســام( فرمــان خدا را 
امتثال کرد و آنها را به ســرزمین »مّکه« 
که در آن روز ســرزمین خشک و بی آب 
و علفی بــود و حتی پرنــده ای در آنجا 
پر نمی زد برد، همین که خواســت تنها 
از آنجا برگردد، همســرش شروع به گریه 
کرد که: یک زن و یک کودک شــیرخوار 

در این بیابان بی آب و گیاه چه کند؟!

اشــک هــای ســوزان او کــه با اشــک 
کودک شــیرخوار آمیخته می شد، قلب 
ابراهیم)علیه الســام( را تکان داد، دست 

به دعا برداشت و عرض کرد:

»خداوندا! من به خاطر فرمان تو همســر 
و کودکم را در این بیابان سوزان و بدون 
آب و گیــاه تنها می گذارم، تا نام تو بلند 
و خانــه تو آباد گردد« ایــن را گفت و با 
آنها در میان اندوه و عشــقی عمیق وداع 

گفت.)3(

طولی نکشید غذا و آب ذخیره مادر تمام 
شد، و شیر در پستان او خشکید، بی تابی 
کودک شــیرخوار و نگاه های تضرع آمیز 

او، مــادر را آن چنان مضطرب ســاخت 
که تشــنگی خود را فراموش کرد و برای 
به دســت آوردن آب به تاش و کوشش 

برخاست.

نخســت به کنار کوه »صفا« آمد، اثری از 
آب در آنجــا ندید، برق ســرابی از طرف 
کوه »مروه« نظر او را جلب کرد، به گمان 
آب به ســوی آن شــتافت و در آنجا نیز 

خبری از آب نبود.

از آنجــا همین برق را بر کوه »صفا« دید 
و به سوی آن بازگشــت، و هفت بار این 
تــاش و کوشــش برای ادامــه حیات و 

مبارزه با مرگ تکرار شد.

در آخریــن لحظات که طفل شــیر خوار 
شــاید آخرین دقائق عمــرش را طی می 
کرد، از نزدیک پای او ـ با نهایت تعجب! 
ـ چشمه زمزم جوشــیدن گرفت! مادر و 
کودک از آن نوشــیدند و از مرگ حتمی 

یافتند. نجات 

از آنجا که آب، رمز حیات است، پرندگان 
از هر ســو به سمت چشمه آمدند و قافله 
ها با مشــاهده پرواز پرندگان مسیر خود 
را به سوی آن نقطه تغییر دادند، اما چند 
روز یــا چند ماه طول کشــید؟ و بر این 

مادر و کودک چه گذشت خدا می داند!

و سرانجام از برکت فداکاری یک خانواده 
بــه ظاهر کوچــک، مرکزی بــزرگ و با 

عظمت به وجود آمد.

امــروز در کنار خانه خــدا حریمی برای 
»هاجر« و فرزندش »اسماعیل« باز شده 
)به نام حجر اسماعیل( که هر سال صدها 
هزار نفر از اطراف عالم به سراغ آن آمده 
و موظفنــد در طواف خانه خدا آن حریم 
را که مدفن آن زن و فرزند است همچون 

جزئی از »کعبه« قرار دهند.

کــوه صفا و مروه به ما درســی می دهد: 
برای احیای نام حق و به دســت آوردن 
عظمــت آئیــن او، همه، حتــی کودک 

شیرخوار، باید تا پای جان بایستند.

ســعی صفا و مروه به ما مــی آموزد در 
نومیدی ها، بســی امیدها اســت، هاجر 
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مادر اســماعیل)علیه الســام( در جائی 
که آبی به چشــم نمی خورد تاش کرد، 
خــدا هم از راهی که تصور نمی کرد او را 

سیراب نمود.

ســعی صفــا و مروه بــه ما مــی گوید: 
روزگاری بر ســر آنها بت هائی نصب بود 
امــا امــروز در اثر فعالیت هــای پی گیر 
پیغمبر اســام)صلی اهلل علیه وآله( شب 
و روز در دامنــه اش بانگ »ال اِلَه ااِلَّ اهلل« 

طنین انداز است.

کوه صفا حق دارد به خود ببالد و بگوید: 
من اولین پایگاه تبلیغات پیغمبر اســام 
)صلی اهلل علیه وآلــه( بودم، هنگامی که 
شــهر »مّکه« در ظلمت شرک فرو رفته 
بود، آفتاب هدایت از من طلوع کرد، شما 
که امروز ســعی صفا و مروه می کنید به 
خاطر داشته باشید اگر امروز هزاران نفر 
در کنار این کوه دعوت پیغمبر )صلی اهلل 
علیه وآله( را اجابــت کرده اند روزگاری 
بود که پیغمبر در بــاالی این کوه مردم 
را به خدا دعوت می کرد اما کســی او را 

اجابت نمی نمود.

شــما نیز در راه حق گامی بردارید و اگر 
از کسانی که امید استقبال دارید، جوابی 
نیافتیــد مایوس نشــوید و بــه کار خود 

همچنان ادامه دهید.

ســعی صفا و مروه به ما مــی گوید: قدر 
این آئین و مرکز توحید را بدانید افرادی 
خود را تا لب پرتگاه مرگ رساندند تا این 
مرکز توحید را تا امروز برای شــما حفظ 

کردند.

به همین دلیل، خداونــد بر هر فردی از 
زائــران خانه اش واجب کــرده با لباس، 
وضع مخصوص و عاری از هر گونه امتیاز 
و تشــخص هفت مرتبه برای تجدید آن 

خاطره ها بین این دو کوه را بپیماید.

کســانی که در اثــر کبر و غــرور حاضر 
نبودند حتــی در معابــر عمومی قدم بر 
دارنــد و ممکــن نبود در خیابــان ها به 
ســرعت راه بروند، در آنجا باید به خاطر 
امتثال فرمان خدا گاهی آهسته و زمانی 
»هرولــه کنان« با ســرعت پیش بروند و 

بنا به روایات متعدد، اینجا مکانی اســت 
که دستوراتش برای بیدار کردن متکبران 

است!.)4(، )5(

لباس احرام، نشانه تساوی انسان ها

پرســش : چرا لبــاس احــرام باید از 
لباسهای رسمی، و دوخته شده نباشد؟

پاســخ اجمالی: مراســم حــج یکی از 
عبادات دســته جمعی اســت که باید با 
تجــّرد کامل و وارســتگی مطلــق انجام 
گیرد؛ از این نظر، به پوشــیدن دو قطعه 
پارچه اکتفا شــده و از پوشــیدن لباس 
هایــی که نشــانه تمایز و احیانــاً برتری 
اســت، جلوگیری به عمل آمده؛ و و همه 
یکرنگ و یکســان در این مراســم بزرگ 
شــرکت می کنند. از این رو یکی از آمال 
بزرگ انســانها که روزی بشر تمام عوامل 
موهوم برتری جویی را کنار بگذارد، جامه 

عمل پوشیده است.

پاســخ تفصیلی: مراســم حج یکی از 
عبادت های دســته جمعی است که باید 
بــا تجّرد کامل و وارســتگی مطلق انجام 
گیرد؛ از این نظر، به پوشــیدن دو قطعه 
پارچه اکتفا شــده و از پوشــیدن لباس 
های معمولی و رســمی که نشــانه تمایز 
و اختاف و احیاناً تفاخر و برتری اســت 
جلوگیری بــه عمل آمــده؛ و از این راه 
یکی از آمال بزرگ انسانها که روزی بشر 
تمــام عوامل موهوم برتری جویی را کنار 
بگذارد، جامه عمل به خود پوشیده است.

تجلّیگاه  عالیترین  به عبارت دیگر: حــج 
تساوی انسان ها در برابر خداست و برای 
همین هدف، الزم اســت از هر نوع لباس 
رســمی و معمولی که پدید آورنده امتیاز 
است خودداری شود و به دو قطعه لباس 
پیراســته از هر نوع تفاوت و امتیاز اکتفا 
گــردد؛ و همه یکرنگ و یکســان در این 

مراسم بزرگ شرکت جویند.)6(
پی نوشت:

)1(. گــرد آوري از کتاب: تفســیر نمونــه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب السامیه، چاپ 

بیست و ششم، ج 19، ص 141.

)2(. سوره صافات، آیه 106.

)3(. خواننــده عزیــز! لطفــاً توقف کنیــد، برای یک 
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احکام شرعی

استفاده از ماشین سر پوشیده

استفاده از ماشین های سرپوشیده در حال 
احرام در شبها، یا بین الّطلوعین، یا روزهای 
کاما ابری، که سایبان تاثیری برای حفظ 
از آفتاب و باران ندارد، جایز است، همچنان 
که سوار ماشین سر پوشیده شدن در حال 
احرام در داخل شهر مّکه مانعی ندارد )خواه 
در روز باشد، یا در شب(، ولی بهتر است در 
آن قســمت که از حرم بیرون است )یعنی 
آن طرف که از مســجد تنعیــم فراتر می 
رود( احتیــاط کند، ولی با توّجه به این که 
قسمتهای بعد از تنعیم هم جزء شهر مّکه 

است، احتیاط مذکور واجب نیست.

نگاه به آینه

اگر بدون اختیار چشم ُمحرم به آینه بیفتد، 
اشکالی ندارد، و بهتر است که در ایّام احرام 
حج یا عمره، در اطاق هایی که افراد ُمحرم 
سکونت دارند، و همچنین در مسیر رفت و 
آمد آنها، مانند داخل آسانسورها، روی آینه 
ها چیزی بیندازنــد، که نگاه غیر اختیاری 

نیز به آن نیفتد.

کشتن حشرات

احتیاط واجب آن است که ُمحرم حشرات 
)مانند پشه، زنبور، مگس، ملخ و امثال آن 
را( نکشــد، چه روی بدن یا لباس او باشد، 
یا جــای دیگر، و نیز هیچ جنبنده ای را به 
قتل نرساند، مگر این که مایه آزار او شود، 
یا حیوان موذی و خطرناکی باشد، )مانند 
مار و عقرب(. و اگر عمداً آنها را بکشد کّفاره 
دارد، و کّفاره آن مقداری غذا اســت )مثا 
یک نان به فقیر بدهد(، بنابراین باید موقع 
راه رفتن مواظب ملخها و مورچه ها و مانند 

آن باشد.

طواف در تمام مسجدالحرام

الزم نیســت طــواف در فاصلــه بین مقام 
ابراهیم و خانه کعبه باشــد، بلکه در تمام 
مســجدالحرام طــواف جایــز اســت، )به 
خصوص هنگام ازدحــام جمعّیت( ولی در 

صــورت امکان بهتر اســت از فاصله مزبور 
تجاوز نکند.

طواف مطابق معمول همه مردم

الزم نیســت شــانه چپ در تمــام حاالت 
محاذی کعبه باشــد، بلکه همین اندازه که 
مطابق معمول همه مردم، خانه کعبه را دور 

بزند کافی است.

طواف در طبقه دوم و پشت بام

طواف در طبقه دّوم و پشت بام مسجدالحرام 
اشکال دارد، ولی کسانی که مجبور هستند 
از آنجا طواف کنند طوافشان صحیح است، 

و نایب گرفتن الزم نیست.

استطاعت مالی در حج 

در اســتطاعت برای حج عاوه بر داشــتن 
هزینه رفت و برگشــت، داشتن ضروریّات 
زندگی و آنچه در گذران زندگی به آن نیاز 
دارد شرط است؛ مثل خانه مسکونی )ملکی 
یا اجاره ای(، اثاث خانه، وســیله سواری و 
مانند آن؛ البّته در حّدی که مناســب شأن 
او باشد و چنانچه عین آنها را ندارد پول یا 

معادل قیمت آن را داشته باشد.

مهر و استطاعت حج

هرگاه مهر حداقّل به مقدار هزینه های حج 
باشــد و مطالبه آن از شوهر مشکل خاّصی 
برای زن ایجاد نکند مســتطیع محســوب 
می شــود و باید برای دریافت آن وثبت نام 

حج اقدام کند.

واگذاری فیش حج

هرگاه حج بر کســی مســتقر نشده باشد 
واکنون که نوبتش رســیده به علّت بدهی 
و مشــکات مالــی قادر بر رفتــن به حج 
نیست، می تواند فیش خود را مطابق قوانین 

حکومت اسامی به دیگری واگذار کند.

اعمال حج برای کودکان 

از طرف او نّیت می کند و لباس احرام به تن 
او می کند و لّبیک گفته، در طواف ها با خود 
برده و نماز به نیابت از او می خواند و او را در 
سعی همراه خود می برد و به هنگام تقصیر 
مقداری از موهــای او را می چیند ولی اگر 

اسباب دردسر می شود او را ُمحرم نکنید.

حکم کســی که پــس از مراجعه به وطن 
متوّجه شده طواف یا نماز طواف وی باطل 

بوده است

 ترک محّرمات الزم نیست، اگر طواف نساء 
را درســت انجام نداده باشد باید از رابطه با 
همسر بپرهیزد تا کسی به نیابت از او طواف 

نساء به جا آورد.

رنگ کردن مو و امثال آن برای کسی 
که به حج تمّتع می رود 

رنگ کردن مو و امثال آن اشــکالی ندارد 
مشروط بر اینکه قصدش زینت در حال حج 

نباشد.

 استفاده ُمحرم از ژل ضّد عفونی

 ژل ضــّد عفونی اگر معّطر نباشــد مانعی 
ندارد.

 استفاده از دستکش شفاف برای زنان 
ُمحرم

 اشکال دارد، ولی کّفاره ندارد.

 سعی در مسعای جدید

اّوالً مســعای جدید به یقین بین الجبلین 
است وســعی در آن صحیح اســت. ثانیاً، 
نمی توان گفت به خاطــر وضعّیت موجود 
کســی به عمره یا حج نــرود؛ بلکه از ادلّه 
برمی آید که به هیچ وجه نباید حج و عمره 
بیت اهلل تعطیل شود و در این حالت طبق 
قاعده »المیســور الیترک بالمعســور« بر 
فرض خارج بودن مسعای جدید از بین دو 
کوه باز سعی صحیح است؛ کما اینکه فتوا 
داده ایم اگر افراد ناتوان نتوانند در طبقه اّول 
سعی کنند، سعی آنها در طبقه دوم صحیح 
است، در حالی که طبقه دوم قطعاً بین دو 
کوه محســوب نمی شود. توّجه: به یقین در 
صورت امکان، طبقه پایین مسعای جدید بر 
طبقات باالی مسعای قدیم و جدید مقّدم 

است.

لّبیک پنجم 

چهار لّبیــک واجب اســت و لّبیک پنجم 
واجب نیست، ولی چنانچه بگوید ضرری به 

احرام نمی زند.
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