


طلیعه سخن
قرن هاي متمادي است که بشر وامانده از 
عدالت و آزادي، شــوق باز آمدن يا آمدن 
منجي موعود را در ســر مــي پروراند. اگر 
چه افق نــگاه آزادي خواهان در سراســر 
دنيا، گونه هاي مختلفي به انتظار بخشيده 
است، اما اين واژه در معناي عام خود يکي 
از مشــترکات پيروان اديان الهي به شمار 

مي رود.

عالم  انتظــار موعــود منجي)عج(  مفهوم 
بشريت ، راهبردي کليدي در تاريخ بشري 
محســوب مي شود که منشأ آن را بايد در 
تمام اديان و نيز اعصارتاريخ بشر جستجو 
نمود، لذا آرزوي ظهور يک مصلح جهاني، 
صــرف نظر از نوع نگرش به آن و چگونگي 
ترســيم و پردازش آن، يک ايــده فراگير 
درهمه مکاتب و اديان، به ويژه در مکتب و 
آئين اسالم است؛ چون انتظار دنيايي  بهتر 
و اميد به آينده اي روشن تر در پرتو انقالب 
جهانــي منجي موعود و مصلح جهاني، يک 
انديشــه و عقيده فراگير اســت، بنابراين 
انتظــار از جمله وجوه مشــترک بيشــتر 
مکاتب و از نظر تاريخي از ريشــه دارترين 
حرکت ها در تمام اديان به شمار مي رود.

اين امر، عالوه بر اين که از جمله مهمترين 
تعاليم ديني کتب آســماني، مانند تورات، 
انجيــل و قرآن کريم به حســاب مي آيد، 
از اموري اســت که به سرنوشــت بشريت 
و تکامل انســان هم ارتباط دارد. ســاليان 
درازي اســت که آرزوي موعود جهاني، در 
دل هاي خداپرســتان وجود داشته است و 
اين آرزو نه تنهــا در ميان اديان توحيدي 
بزرگ ســابقه دارد بلکه آثار آن را درکتب 
يونان قديم ، افسانه هاي ميترا، کتب قديم 
چينيان، عقايد هنديان و نظاير آن نيز مي 

توان يافت.

بنابرايــن فلســفه انتظــار، دميــدن روح 
اميــدوارى، پايــدارى، آزادي و عدالت در 
سرتاسر جهان است. تفکر و انديشيدن به 
اين موضوع کــه منجي عادلي خواهد آمد 
و باورمندان را يــاري خواهد نمود، اثرات 

مثبت و خوبي در اعمال و انديشــة انسان 
هاي خداباور مي گذارد و آدمي را ناظر بر 

کردار و تفکرات خود مي کند.

در ايــن بين تبيين مفهوم انتظار در جامعه 
اسالمي، راهبردي حياتي براي احياء جامعة 
آرماني مهدوي در جوامع اســالمي و ديگر 
جوامع بشــري اســت، ليکن ضعف مفرط 
متوليان فرهنگي در انتقــال مباني فکري 
مهدويت به آحاد مردم عليرغم صرف هزينه 
هاي کالن و هنگفت ، در عمل فعاليت هاي 
موازي وگزارش محــوري برخي نهاد هاي 
فرهنگي را موجب شده است که در نهايت 
به عدم تبيين فرهنــگ انتظار در جامعه و 

نهاد خانواده منتهي شده است.

سستي و کاهلي برخي از متوليان امور ديني 
کشور که با ورود برخي عناصر غير متخصص 
در امر دين عجين شده است ، شتاب زدگي 
و تعجيل در ظهور، مالقات گرايي و برداشت 
هاي انحرافي از فرهنــگ انتظار را موجب 
شــده اســت به نحوي که انتظار موجود با 
فرهنگ انتظار در ســيرة ائمه اطهار )عليه 

السالم( هيچ گونه همخواني ندارد.

هم چنين عوام گرايــي در مفهوم انتظار و 
تقليل آن به برگزاري ســطحي جشن هاي 
نيمه شــعبان و نيز فقــدان توليد ات فاخر 
آموزه هاي مهدوي در سيســتم آموزشــي 
کشور، چيستي مفهوم انتظار را در هاله اي 

از ابهام قرار داده است.

از ســوي ديگر ترويج انتظار سکوالر در امر 
دين و نگاه حدأقلي و ســکون و بي تحرکي 
در صيانت از اســالم ناب و حتي ترويج قبح 
و زشتي به ســبک انجمن منحلة حجتيه 
با هدف ظهــور! و ترويج نا اميدي و ناتواني 
باتکيه بر رفع همة مشــکالت خرد و کالن 
جامعة اســالمي منوط بــه ظهور حضرت 
مهدي )عــج(، فقدان تبيين صحيح مفهوم 
انتظار را در جامعة اســالمي بيش از پيش 

آشکار مي کند. 

حــال آنکه مفهوم انتظار بر مبناي»والعاقبة 
للمّتقين« اميــدواري را در وجود انســان 
احياء ساخته و آينده نگري درخشان و غير 
نهيليستي را در جامعه نهادينه مي سازد، لذا 

ساختار اصلي تحرک و اميد و پويايي جامعه 
را بايد در فرهنگ انتظار جستجو نمود.

از جمله چالش هــاي فراروي جوامع غربي 
تبيين آينده و پيشــرفت بــدون معنويت 
گرايي است که با عقالنيت جهنمي و ابزاري 
»ماکس وبر« بروز و ظهور يافت که در نهايت 
به روزمرگي ، زندگي ماشــيني و افسردگي 
منتهي شد،از سوي ديگر ترويج آينده نگري 
به سبک زندگي غربي ،جوامع بشري را نيز 
با مخاطرات جدي از جمله افسردگي مواجه 
ساخت که جامعة اسالمي نيز از آن آسيب 

ها بي بهره نبوده است.

از اين رو افزايش افسردگي در نظام اسالمي 
معلول پيامدهاي سبک زندگي غربي است 
که از فقدان آينده شناسي ايماني نشأت مي 

گيرد. 

حال آنکه جامعة انتظار محور نه تنها دچار 
بي هنجاري نمي شود بلکه اميد اجتماعي 
آن جامعــه در باالترين حد ممکن قرار مي 
گيرد و بر خالف جوامع غربي که پيشرفت به 
همراه دل مردگي است ليکن فرهنگ انتظار 
و فرايند ظهور نوعي اميد اجتماعي به جامعه 
تزريق مي کند که پيوند پيشرفت و معنويت 
را با يکديگر توأم مي سازد؛ همچنان که در 
»دعاي عهد « به آن اشاره شده است:»اللُّهَمّ 
بِِه باِلَدَک ، َو أَْحِى بِِه ِعباَدَک؛ اي خدا شهر 
و ديارت را به وجود او معمور ساز و بندگانت 

را به واسطه ي او زنده ساز«.

لــذا فرايند ظهور و اصل انتظار آينده را مي 
ســازد و انفعال را در مواجهه با مشکالت از 
جامعة اســالمي دور مي ســازد، لذا شکوه 
جشن نيمه شــعبان در نوع خود دست رد 
به نهيليسم غربي است که آينده و پيشرفت 
را بدون معنويت تعريف کرده اســت، حال 
آنکه معنازايي جشــن هاي نيمه شــعبان، 
افسردگي، بي معنايي و تکرار را بر نمي تابد، 
بلکه مفهوم انتظار ، جزئي پايدار و اساســي 
در گفتمان اسالمي است که از طريق آينده 
شناسي مومنانه به مثابة سرمايه اي فرهنگي 
اجتماعــي در چارچــوب فرهنگ و هويت 
اســالمي ايراني عمل کرده و مقدمه سازي 
حقيقي اصل ظهــور منجي موعود )عج( را 

تسهيل مي سازد. 
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پیام ها و بیانات

نماينده معّظم له در لندن

معاون نخست وزير مجارستان 

يکى از علماى باشقيرستان

رونمايى از قرآن مطال

توليت آستان مقدس سلمان فارسى

کارگروه نظام پولى و مالى حوزه علميه قم

دیدارها

مناسبت  به  له  معظم  تســلیت  پیام 
ابن  رحلت آیت اهلل حاج سید مهدى 

الرضا خوانسارى )رحمه اهلل علیه(

فقدان اسفناک آيت اهلل حاج سيد مهدى 
محترم  رئيــس  خوانســارى  الرضــا  ابن 
حــوزه علمّيه خوانســار موجــب نهايت 
ربانــى عالوه  تأســف گرديــد. آن عالم 
بر ســاير مناصب روحانيــت اداره حوزه 
علميــه خوانســار را که حوزه اى بســيار 
پربار و پيشــرفته اســت بر عهده داشت 
و شــاگردان مبرز خوبــى تحويل پيروان 
مکتــب اهل بيت عليهم الســالم داد و با 
بر  را  دلســوزى تمام سرپرســتى طالب 
عهده داشــت. اينجانب فقــدان آن عالم 
وظيفه شــناس را به علمــا و حوزه علميه 
و مردم شــريف خوانســار و بيت شريف 
آن مرحــوم مخصوصاً فرزنــد برومندش 

صميمانه تسليت عرض مى کنم.

خداونــد آن فقيــد ســعيد را بــا اجداد 
طاهرينــش محشــور گردانــد و به همه 
بازماندگان صبر و اجر فراوان عنايت کند.

مناسبت  به  له  معّظم  تســلیت  پیام 
بین)رحمه  باریك  درگذشت آیت  اهلل 

اهلل علیه( 

فقدان اســفناک عالم ربانى، مرحوم آيت 
اهلل حاج شــيخ هادى باريک بين )قّدس 

سّره(، موجب نهايت تأسف گرديد.

اين عالم بزرگوار ســاليان دراز در استان 
قزويــن به نشــر احکام اســالم و تقويت 
مبانى انقالب و توســعه حوزه هاى علميه 
مشــغول بود و آثار گرانبهايى از خود به 

يادگار گذاشت.

اينجانب رحلت آن فقيد سعيد را به مردم 
قزوين، خاّصه علما و روحانيون وباالخص 
بيت شريف ايشان تسليت عرض مى کنم. 
از خداوند براى ايشان علّو درجات وبراى 
بازمانــدگان صبر و اجر فراوان مســئلت 

دارم.

مناسبت  به  له  معظم  تســلیت  پیام 
رحلــت حضــرت حجت االســام 
والمســلمین آقاى حاج سید حسن 

صالحى)رحمه اهلل علیه(

فقدان اســفناک عالم بزرگــوار و مدرس 
عاليقــدر مرحوم مغفور حجت االســالم 
والمســلمين آقــاى حاج ســيد حســن 
تأسف  نهايت  صالحى)قدس سره( موجب 
گرديد. اين عالم ربانى ده ها سال در طول 
عمر پربرکت خود در حوزه علميه مشهد 
مقدس به تدريس در ســطوح مختلف و 
پرورش شــاگردان برجسته مشغول بود و 
از اين جهــت خدمت بزرگى به آن حوزه 

علميه کرد.

اينجانب اين ضايعه مولمه را به حوزه هاى 
علميه خراسان و علماى اعالم و شاگردان 
آن فقيد ســعيد به ويژه بيــت محترم و 
فرزند برومندشان تســليت عرض نموده، 
علّو درجات براى آن عالم باشــخصيت و 
صبر و اجر فراوان براى بازماندگانشــان از 

خداوند متعال مسألت دارم.
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گزیده سخنان

کاندیداها براى رســیدن به هدف خط قرمزها را نشکنند/ انتخابات باید پرشور و دشمن شکن باشد.
1396/01/29 

ضرورت دارد که مســلمانان کامًا به هوش باشند و از هر ســخن و هر کارى که موجب تفرقه میان 
مسلمین است، بپرهیزند.

1396/01/28 

دولت دروازه هاى قاچاق را ببندد/ رباخوارى بانك ها همه را آلوده مى کند. 
1396/01/16 

سه راه حل براى مشکل تروریسم »ســوزاندن ریشه هاى فکرى تروریسم«، »مذاکرات سیاسى« و 
»برخورد با افراد جنایتکار«

1396/01/14 

دولت از تولیدکنندگان حمایت ویژه کند/ ارتقاى کیفى تولیدات داخلى ســبب استقبال مردم مى 
شود.

1396/01/09 

مصرف کاالى ایرانى را موجب رونق کارخانه ها و اشــتغال در کشور و کاهش مفاسد ناشى از بیکارى 
در جامعه دانستند.

1396/01/01



دروس

احکام شرکت - جلسه یکصد و پنجم

موضوع: قرعه در قســمت بحث در مسأله 
ى هفدهم از مسائل قسمت است.

96/01/06

احکام شرکت - جلسه یکصد و ششم

موضوع: اقاله بحث در مســأله ى هفدهم 
از مسائل شرکت است که داراى سه فرع 
اســت. فرع اول را بحــث کرديم. اما فرع 
دوم عبارت اســت از اينکــه قرعه را نمى 
تــوان به هم زد و نمى توان آن را فســخ 
نمــود حتى اگر طرفين، بــا هم راضى به 
فسخ باشند زيرا على الظاهر اقاله در قرعه 

مشروعيت ندارد.

96/01/07

احکام شرکت - جلسه یکصد و هفتم 

موضوع: اقاله بحث در مسأله ى هفدهم از 
مسائل مربوط به قسمت است و آن اينکه 
اوال بعد از آنکه قرعه کشــيده شد و سهم 
افراد از همه جدا شد نمى توان قرعه را به 
هم زد. فرع دوم ايــن بود که اگر طرفين 
قائل به فسخ و اقاله ى قرعه شوند آيا مى 
توانند قرعه را بر هم زد؟ امام قدس ســره 
قائل شد که حتى با توافق که همان اقاله 

است نيز نمى توان قرعه را بر هم زد.

96/01/08

احکام شرکت - جلسه یکصد و هشتم 

موضوع: بحث اخالقى: رســول خدا )صلى 
اهلل عليه و آله( در روايتى مى فرمايد: اتّق  
اهللَّ  و ال تحقرنّ  من  المعروف شيئا و لو أن 
تُفرغ من دلوک في إناء المستســقي و أن 
تلقى أخاک و وجهک إليه منبسط. يعنى 
تقواى الهى پيشه کن و هيچ عمل خيرى 
هرچند کوچک باشد را حقير مشمار و از 
آن صرف نظر نکن. ســپس پيغمبر اکرم 
)صلى اهلل عليه و آلــه( دو مثال مى زند: 
هرچند يک ليوان آب به دســت تشنه اى 
بدهى و يا اينکه با روى خوش و قيافه اى 

باز با برادر مسلمانت روبرو شوى.
96/01/09

احکام شرکت - جلسه یکصد و نهم

موضوع: اقاله بحث در مســأله ى هفدهم 
از مســائل مربوط به قســمت است. اين 
مسأله حاوى ســه فرع است. فرع اول آن 
عبارت است از اينکه وقتى قرعه کشيدند، 
طرفين ملزم هستند که به آن عمل کنند 
و مشــروط به رضايت طرفين نيســت و 

کسى نمى تواند آن را باطل کند.

96/01/14

احکام شرکت - جلسه یکصد و دهم 

موضوع: اقاله به مناسبت مسأله ى هفدهم 
از مســائل مربوط به قسمت، که سخن از 
اقاله به ميان آمده بود تصميم گرفتيم که 
اقاله را به شکل کامل بحث کنيم. گفتيم 
حقيقت اقاله، در خواســت فســخ معامله 
است و در اقاله عربيت و صيغه ى خاصى 
معتبر نيســت و حتى بــا فعلى که آن را 

برساند مى توان آن را انجام داد.

96/01/15

احکام شرکت - جلسه یکصد و یازدهم 

موضوع: بحث اخالقى: رســول خدا )صلى 
اهلل ( در حديثــى مى فرمايد: ليأتينّ  علي  
الّناس  زمان  ال يبالى المرء بما أخذ المال 
أمن حالل أم من حــرام. يعنى زمانى بر 
مردم مى آيد که اهميت نمى دهند مالى 
که به دســت مى آورند از حالل باشد يا 
از حــرام و فقط به دنبال درآمد بيشــتر 
هســتند. و در حديث ديگرى مى فرمايد: 
ليأتيــنّ  على  الّناس  زمــان  ال يبقى منهم 
أحــد إاّل أکل الّربا فإن لــم يأکله أصابه 
مــن غباره  يعنى زمانى بــر مردم مى آيد 
که هيچ کس باقى نمــى ماند مگر اينکه 
رباخوار مى شــود و اگر هم رباخوار نباشد 

غبار ربا بر دامان او مى نشيند. 

96/01/16

احکام شرکت - جلسه یکصد و دوازدهم 

موضــوع: بحث اقاله: تا به حال ده فرع در 
مورد اقاله بيان کرديم و اکنون به ســراغ 
فرع يازدهم مى رويم. االمر الحادى عشر: 
آيا تلــف مبيع و امثال آن مانــع از اقاله 

مى باشد؟ مثال معامله اى صورت گرفت و 
جنسى که دست مشترى است تلف شده 
اســت. آيا مى توان آن را اقاله کرد و مثل 

و قيمت جنس را پرداخت کرد؟ 

96/01/19

احکام شرکت - جلسه یکصد و سیزدهم

موضوع: اقاله بحث در اقاله به اينجا رسيد 
کــه آيا اقاله در زمان تلف جايز اســت يا 
نه. مشــهور و معروف اين بود که هرچند 
متاع، تلف شده است ولى اقاله جايز است 
و بعــد از اقاله بايد مثل يــا قيمت آن را 
بــه بايع بر گردانــد. از اينجا به اين بحث 
کشيده شديم که آيا فسخ از حين است يا 
از اصل. گفتيم اين مســأله را بايد به طور 
کلى و کامل بحــث کنيم و بعد نتيجه ى 

آن را در اقاله پياده کنيم.

96/01/20

احکام شرکت - جلسه یکصد و چهاردهم

موضوع: اقاله در صورت تلف شدن جنس 
از ســؤاالتى که از درس جلسه ى گذشته 
شــده اســت ظاهرا مطلب بــه خوبى جا 
نيفتــاده اســت در نتيجــه آن را به بيان 

ديگرى ارائه مى کنيم. 

96/01/21

احکام شرکت - جلسه یکصد و پانزدهم

موضــوع: اقاله و مســأله ى شــفعه االمر 
الثانى عشــر: هل تثبت الشــفعة باالقالة 
ام ال؟ يکى از دو شــريک ســهم خود را 
مى فروشــد و خريدار هم آن را مى خرد. 
شــريک دوم هنوز وارد شفعه نشده است 
بعد، مشــترى پشيمان شــد و اقاله کرد. 
اقاله در اين صــورت ملک جديدى براى 
شــريکى که مالــش را فروخته بود ايجاد 

مى کند.

96/01/26

احکام شرکت - جلسه یکصد و شانزدهم 

موضوع: اقالــه بحث در مســأله ى اقاله 
است. االمر الثالث عشر: حکم اجرة الدالل 

و الوّزان و الناقد.
96/01/27

احکام شرکت - جلسه یکصد و هفدهم

موضوع: تقســيم ديون بحث در مســائل 
مربوط به قســمت اســت و به مسأله ى 
هفدهم از تحرير رســيده ايم. اين مسأله 

سه بخش دارد.

96/01/28

احکام شرکت - جلسه یکصد و هجدهم 

موضوع: تقســيم ديون بحث در مسأله ى 
هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است 
و آن اينکــه آيا مى توان دين را تقســيم 
کرد )همان گونه که عين را تقســيم مى 

کنيم(؟ 

96/01/29

احکام شرکت - جلسه یکصد و نوزدهم 

موضوع: بحث اخالقى: پيغمبر اکرم )صلى 
اهلل عليــه و آله( در حديثــى مى فرمايد: 
لــو کان  لي  مثل  أحد ذهبا لســّرني أن ال 
يمــّر علّي ثــالث و عندي منه شــي ء إاّل 
شــي ء أرصده لدين يعنى اگر به اندازه ى 
کوه احد طال داشــته باشم خوشحال مى 
شــوم که بيش از ســه روز نگذرد و حال 
آنکه همــه را در راه خدا و کمک به افراد 
نيازمند بدهــم و چيزى از آن باقى نماند 
مگــر اينکه يک مقدار بدهکار باشــم که 
وقتش نرســيده باشد و به مقدار بدهى از 

آن در دستم مانده باشد. 
96/01/30
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فن آورى

جهــت ســهولت در دسترســى طالب و 
فضــالى محترم تشــکيل پرونده عبادات 
در دفتر حضــرت آيت اهلل العظمى مکارم 
شــيرازى مدظله العالى از اين به بعد در 
تاريخ هاى مشخص از طريق سامانه امور 

حسبيه و عبادات انجام خواهد پذيرفت.

»حســبه« در لغت به معناى اجر و ثواب 
اســت و در اصطالح فقهى، بــه کارهايى 
گفته  مى شــود که شخص يا نهاد خاصى، 
متولّى آنها نيســت و از ديگر سو مى دانيم 
که  خداوند راضى نيســت ايــن امور بر 
بماند؛ مثــل سرپرســتى اطفال  زميــن 
بى سرپرســت و  حفظ امــوال آنان، دفن 
مسلمانى که خويشاوند ندارد، حفظ امواِل 

اشخاص غايب و ... .

از نظر فقهى، مســؤوليت اين گونه کارها، 
بر عهده فقيه عادل است  و يا حّق تصدى 
اين مسؤوليت ـــها به طور متيقن با فقيه 
عادل اســت. اگر او در  دســترس نبود، 
بر عهده مســلمانان عــادل و در غير اين 
صورت بر عهده ديگر  مســلمانان اســت. 
بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حّق 

تصّرف در امور  حسبّيه را ندارند.

اجــازات و عبــادات دفتر حضرت  واحد 
)مدظله  شــيرازى  مکارم  العظمى  آيةاهلل 
العالــى( به منظور ســاماندهى اين مهم، 
تحت نظارت و اشراف معظم له مسئوليت 
اجرايى امور مربوط بــه اجازات و نظارت 
بر اجراى عبادات اســتيجارى را عهده دار 

است.

اين سامانه در راســتاى سهولت مديريت 
و جــذب طــالب متقاضى بــراى انجام 
امور مربوط به عبادات اســتيجارى ايجاد 
شده اســت و عالوه بر تســهيل ثبت نام 
متقاضيان و تکريم آنها،  امکانات مختلف 
مکانيزاســيون پرونده عبــادات طالب و 
نگهدارى ســوابق و مديريــت دوره هاى 

فراخوان و جذب را در اختيار متوليان امر 
قرار مى دهد.

معرفى امکانات سامانه:
1. تعريــف دوره هــاى متعــدد فراخوان 
و جذب طــالب متقاضى انجــام عبادات 

استيجارى با قابليت هاى:
ـ تعيين زمان شروع و پايان ثبت نام
ـ تعريف ظرفيت جذب و تعداد رزرو

ـ تعريــف فيلد هــاى اطالعاتى الزم براى 
تکميل و يا ارسال مدارک مورد نياز

ـ تعييــن روزهــاى مراجعــه و ظرفيــت 
پذيريش طالب براى تکميل پرونده

ـ درج پيام هاى سيستمى براى خطاهاى 
ناشى از ثبت نام

2. مديريت تکميل پرونده شامل:
ـ تعيين وضعيت پذيرش/ رد متقاضيان

ـ بايگانى اسناد و مدارک مورد نياز
ـ ثبت شماره پرونده براى متقاضيان

ـ ايجاد بانک اطالعات متقاضيان ثبت نام 
شده

ـ اســتفاده از پنل پيامک هوشــمند براى 
فراخوانى و استفاده از ظرفيت رزرو پذيرش

3. ثبــت و بايگانى پرونده هــاى عبادات 
گذشته

4. ثبت عبادات استيجارى و تخصيص آن 
به متقاضيان با قابليت هاى زير:

ـ نگهدارى ســوابق انجام عبادات توســط 
متقاضيان

ـ قابليــت گزارش دهــى از وضعيت انجام 
عبادات به درخواســت دهنده عبادات در 

پنل مخصوص کاربرى
ـ ثبت رويداد هاى مالى مربوطه

5. ثبــت پيغــام پيش فــرض و مديريت 
صفحات مربوط به سامانه

6. پيشخوان مديريت با امکان رصد تعداد 
کاربران ثبت نام کننده و حاضر در سامانه

معرفی سامانه امور حسبیه
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1یادداشت

شکوه اقتدار ارتش 
جمهورى اسامى ایران از 

منظر معظم له 
تأّمل در تاريخ انقالب اين مسأله را به خوبى 
نشان مى دهد وقايع و بحران هايى هم چون 
جنگ تحميلى اگر چه بالى بزرگى بود؛ زيرا 
در آن روز نه ارتشى در کار بود نه معلوم بود 
سالح دست کيست و نه برنامه ريزى دفاعى 
داشتيم. دشــمن ما در حد اعالى امکانات 
و مــا در حد ادناى امکانــات بوديم ؛ ليکن 
با همة اين اوصاف در حــال حاصر نيروى 
نظامى ما از قوى ترين نيروهاى موجود در 
منطقه است که در اين بين، ارتش جمهورى 
اســالمى ايران، يکى از مهمترين نتيجه ى 

همان جنگ تحميلى بوده است.

اقتدار حکومت اسامى در گرو تشکیل 
ارتش مکتبى و انقابى

بديهى اســت هيچ گاه جامعه بشرى حتى 
براى يــک روز بدون حکومــت نمى تواند 
زندگى ســالمى داشته باشد، و منکران اين 
امر نيز هرگز به آن نرسيدند، و از وسط راه با 
دست پاچگى و شتاب به صورت شرم آورى 

بازگشتند!.

شاهد اين سخن قبل از هر چيز تاريخ اسالم 
است؛ نخستين کارى که پيامبر اسالم صلى 
اهلل عليه و آله بعد از هجرت به مدينه انجام 
داد تشــکيل حکومت اسالمى بود. اگر چه 
»حکومــت اســالمى« در عصر آن حضرت 
بسيار ســاده بود؛ ولى تمام آنچه براى يک 
حکومت مقتــدر مورد نياز اســت، در آن 
پيش بينى شــده بود، اينگونه بود که پس 
از تشکيل حکومت اسالمى و شکل گرفتن 
جامعه اسالمى نهادهاى اجتماعى و سياسى 
هم چون ارتش منعقد گرديدو آن حضرت 
نخســت به مســأله نيروى دفاعى و تحقق 

ارتش قدرتمند اسالم پرداخت.

پيامبــر اکرم)صلى اهلل عليه و آله( ارتشــى 
تشــکيل داد که مهاجــران و انصار در آن 
شــرکت داشــتند؛ و هر کس در هر سن و 

سال و در هر شرايط به جز زنان و کودکان 
و بيماران و از کار افتادگان ملزم به شرکت 
در آن بونــد. تهيه ســالح و مرکب و آذوقه 
اين ارتش کوچک و ساده قسمتى بر عهده 
خود مردم بود، و قسمتى بر عهده حکومت 
اســالمى؛ و هر قدر دامنه غزوات و پيکار با 
دشــمنان سر سخت گســترده تر مى شد 
تشکيالت ارتش اسالم وسيع تر و منظم تر 

مى گشت.

بنابراين از يک ســو اگر اســالم حکومتى 
نداشته باشــد، تشــکيل ارتش بى معنى 
خواهد بود؛ و از ســوى ديگر براى پيشرفت 
علوم و صنايع و حفظ سالمت و امنيت مردم 
،بايد در راســتاى تشکيل ارتش نيرومند و 
جلوگيرى از تهاجم هاى بيگانه اقدام نمود؛ 
زيــرا حتى اگر در جهــان هيچ جنگى هم 
صــورت نگيرد ليکن بــدون نيروى نظامى 
نمى توان نظم مطلوبى به جوامع بشرى داد.

از ارتش  ضــرورت حمایت فراگیــر 
جمهورى اسامى ایران

بى ترديد حکومت اســالمى براى تشکيل 
ارتــش ، متکى به بيت المال اســت ، زيرا 
همه بخش هاى حکومت اســالمى به ويژه 
ارتش به منابع مالى نيازمندند، لذا در عصر 
و زمان حاضر هزينه جنگجويان و ارتش را 
دولت مى پردازد و حتى جنگجويان حقوق 
دريافــت مى کنند، اما بايــد بيش از پيش 

مورد حمايت قرار گيرد. 

اينچنين اســت که پيامبــر صلى اهلل عليه 
و آله وقتى تصميم داشــت لشکر اسالم را 
براى مقابله با دشــمن، آماده سازد، و نياز 
به گرفتن کمک از مردم داشت.کسانى که 
توانائى داشتند، مقدار قابل مالحظه اى به 
عنــوان »زکات« يا کمــک بالعوض، براى 
هزينه ارتش اسالم تحويل مسئوالن اين امر 

دادند.

و يــا کارگر مســلمانى به نــام »ابو عقيل 
انصــارى« که از چاه هاى اطراف مدينه آب 
براى منازل مى آورد و با مبلغ مختصرى که 
از اين کار دريافــت مى کرد هزينه زندگى 
خانــواده خود را در حــد پايين تأمين مى 
کرد نيز به فکر کمک به ارتش اسالم افتاد 

و چون اندوخته اى نداشت گفت: يک شب 
را اضافه کار مى کنم و درآمد آن را خدمت 
پيامبر)صلــى اهلل عليــه و آله( مــى آورم. 
محصول کار شــبانه او دو من خرما بود که 
يک من آن را براى خانــواده خود گذارد و 
يک من را براى کمــک و حمايت از ارتش 
اســالم خدمت پيامبر)صلى اهلل عليه و آله( 

آورد.

ضرورت تقویت بنیۀ دفاعى ارتش

بدون شک مسلمانان موظف هستند از تمام 
توان و نيروى خويش استفاده کنند و بنيه 
نظامى خويش را باال ببرند، لذا تقويت بنيه 
دفاعى اسالم و باال بردن توان نظامى ارتش 
اســالم و به کارگيرى پيشرفته ترين سالح 
هاى نظامــى، اقتصادى، تبليغاتى، اخالقى، 
اجتماعــى و ماننــد آن، در ارتش و ديگر 
نهادهاى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
ايران بسيار ضرورى اســت، که مسلمانان 
بايــد آن را تأمين کنند؛ ولــى از آنجا که 
اين هزينه ها در راه خدا مصرف مى شــود، 
خداونــد متعال آن را بطور کامل به شــما 
بازخواهدگرداند و بدون شک در اين معامله 

ضرر نخواهيد کرد.

لزوم پرورش نیروهاى متخصص نظامى 
بادانش در ارتش

در عصــرى زندگــى مى کنيــم، که فنون 
نظامى بسيار پيچيده شده و جنبه تخصصى 
پيدا کرده اســت، و چاره اى جز استفاده از 
نيروهاى متخصص در اين فنون و افســران 
و درجــه دارن درس خوانده و تمرين ديده 
نيست؛ به اين ترتيب الزم است گروهى به 
عنوان کادر ثابت در ارتش بمانند و شــب و 
روز به مســائل مهم دفاعى بينديشند و هر 

لحظه آماده مقابله با دشمن باشند.

ارتش؛ از وابســتگى  دوران طاغوت تا 
جانفشانى براى مکتب

گفتنى است هر جا سياست وابسته، صنايع 
وابسته، فرهنگ وابســته، ارتش وابسطه، و 
خالصه زندگى وابسته است در آنجا شيطان 
بزرگ اســتعمار حضور دارد. فراموش نمى 
کنيم در دوران پهلــوى، غربى ها بر اموال 
ما مسلط بودند و منافع کشور را آزادانه مى 

بردند در ارتش، سى هزار مستشار آمريکايى 
در کشــور ما حضور داشــتند ولى اآلن به 
برکت انقالب اسالمى و جان فشانى ارتش 
مکتبى، نمى توانند چنين کنند. زيرا حرکت 
انقالبى ايران، نقشه ى منطقه را عوض کرد 

و آثار مهم بسيارى به جا گذاشت.

نظام اسالمى اين مسأله را به خوبى تجربه 
کرده، و در سايه تحمل مشکالت و سختى 
هــاى انقالب توانســت در خيلى از جهات 
خودکفا و مستقل شود. آرى اقتدار و صالبت 
ارتش مرهون تحمل فشارها و تحريم هاست.

مرزهاى  محافظان  پرافتخــار؛  ارتش 
کشور

در فقه اســالمى در باب جهاد بحثى تحت 
عنوان »مرابطه« يعنى آمادگى براى حفظ 
مرزهاى اســالمى در برابر هجوم احتمالى 
دشمنان ديده مى شــود که احکام خاصى 

براى آن ذکر شده است.

ممکن اســت در نظر بعضى اين موضوع به 
عنوان طرفدارى اســالم از وجود »مرزهاى 
جغرافيايى« تلقى گردد، اما ناگفته روشــن 
اســت که اين موضوع تنها در صورتى است 
که اســالم از طرف بيگانه اى مورد هجوم 
واقع گردد، ولى در صورت پيشرفت دعوت 
اسالمى در جهان- و بعبارت ديگر پيروزى 

طرح اســالم در دعوت خــود اين موضوع 
خودبه خود منتفى خواهد گرديد و قبل از 
آن هم مرزهاى کشــور اسالم مرز فکرى و 
عقيدتى است نه مرز جغرافيايى و قراردادى.

و به تعبير ديگر در داخل حوزه اســالم به 
هيچ وجه تقســيم بندى جغرافيايى و مرز 
وجود ندارد، و در بيرون حوزه اسالم نيز تنها 
مرزهاى فکــرى و اعتقادى آن را از ديگران 

جدا مى سازد.

با همة اين تفاســير، مرزها معموالً مناطقى 
هســتند که در اطراف کشــور قرار دارند و 
ممکن است دشــمن از آنجا نفوذ يا حمله 
کند و بــه همين دليل هميشــه حکومت 
ها بخش مهمى از نيروهاى مسلحشــان را 
در ايــن مناطق مى گمارنــد تا از حمالت 
غافلگيرانه دشمنان آسوده خاطر باشند. اين 
تعبير نشــان مى دهد که توجه به مرزها از 
مهم ترين وظايف نيروهاى مســلح به ويژه 
ارتش پرافتخار جمهورى اسالمى است که 
به نحو احسن به منصة ظهور رسيده است.

ساز  زمینه  مکتبى،  آخر؛ارتش  سخن 
انقاب مهدوى و ارتش انقاب جهانى

در خاتمه بايد گفت ما هر چه در برنامه هاى 
انقالب داشــتيم از نيروى مذهب بود. بهره 

گرفتن از نماز شب، دعاهاى کميل و ندبه، 
شروع عمليات با اســامى اهل بيت)عليهم 
السالم( و موارد ديگر. خود انقالب را هم با 
استفاده از فلسفه ى عاشورا و کمک گرفتن 
از نيروى مذهــب جلو برديم. امروز هم اگر 
دشمن به ما حمله نمى کند به دليل ترس 
او از همين نيرو است زيرا مى داند که اگر به 
ما حمله کند، ارتش و ديگر نهادهاى مسلح 
جلو مى آيند و پروائى از کشــته شدن هم 

ندارند.

اينگونه اســت که با لطف خداوند و رهبرى 
امام)ره( و کمک گرفتن از نيروى مذهب و 
استفاده از نيروى شهادت در ارتش، سپاه و 
بسيج، بعد از هشت سال بدون اينکه حتى 
يک وجب از خاک ما به دست دشمن بيفتد 

جنگ به اتمام رسيد.

بى ترديد پيشــبرد چنين هدفى و تشکيل 
ارتــش مکتبــى و به وجود آمــدن چنين 
افراد پاکباختــه و فداکارى که در راه هدف 
و حقيقت از همه چيــز بگذرند، پى ريزى 
انقالب مهــدوى و تشــکيل ارتش انقالب 

جهانى را موجب خواهد شد.
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2یادداشت

شکوه فضائل امیرالمومنین 
على )علیه السام( از منظر 

معظم له 
تبيين آثــار و برکات فضايــل على)عليه 
الســالم( در کتاب هــاى تاريخ، حديث و 
تفسير اسالمى به گونه اى است که شرق 
و غــرب را گرفته و ايــن از عجايب تاريخ 
بشــر است. فضايل آن حضرت فوق العاده 
زياد اســت و به گفته آن مرد دانشــمند، 
على)عليه السالم( کسى بود که دوستانش 
از ترس بنــى اميه و دشــمنانش بخاطر 

دشمنى، فضايلش را پنهان داشتند.

مصداق  ؛  السام(  على)علیه  حضرت 
کامل صالح المومنین

در فضيلت امير مؤمنان عليه الســالم مى 
خوانيم؛ خداوند در آيه ى چهارم سوره ى 
تحريم دو نفر از همســران پيغمبر)صلى 
اهلل عليــه و آله( را که برنامه اى بر خالف 
رضايت پيغمبر)صلى اهلل عليه و آله( اجرا 
کرده بودند مخاطب ساخته و مى فرمايد: 
َ ُهَو َمْوالُه َو  »َو إِْن تَظاَهــرا َعلَْيِه َفــإِنَّ اهللَّ
ِجْبريــُل َو صالِــُح الُْمْؤِمنيــَن َو الَْمالئَِکُة 
بَْعــَد ذلَِک َظهيٌر؛ اگر بر ضّد او دســت به 
دست هم دهيد ، )کارى از پيش نخواهيد 
برد( زيرا خداوند ياور اوســت و همچنين 
جبرئيل و مؤمنان صالح ، و فرشتگان بعد 

از آنان پشتيبان اويند.« 

آنچــه در آيه مذکور قابــل توجه و جاى 
بحث و بررســى دارد اين است که: منظور 
از »صالح المؤمنين « کيست؟ آيا شخص 
خاصى مراد اســت، يا اين تعبير شــامل 

تمام مؤمنان صالح العمل مى شود؟

بدون شــک »صالح المؤمنين « به حسب 
ظاهر معنى وسيعى دارد، که همه مؤمنان 
صالــح و باتقوا و کامل االيمان را شــامل 
مى شود؛ هر چند کلمه »صالح« در اينجا 
مفرد اســت، نه جمع؛ ولــى چون معنى 
جنســى دارد از آن عموميت استفاده مى 

شــود. اما بى ترديد »صالــح المؤمنين « 
مصداق أتم و اکملى نيز دارد و از روايات 
متعددى اســتفاده مى شــود که آن فرد 
کامــل »امير مؤمنان علــى بن ابى طالب 
عليه السالم« است. اين مطلب را بسيارى 
از علماى اهل ســنت نيــز در کتاب هاى 
خود نقل کرده اند. از جمله:عالمه ثعلبى ، 
عالمه گنجى در کفاية الطالب ، أبو حيان 
اندلســى ، ســبط ابن جوزى ، ســيوطى 
در الدر المنثور، آلوســى در روح المعانى 
، حاکم حســکانى در شــواهد التنزيل ، 
عالمه برســويى در روح البيان ، ابن حجر 
در الصواعــق ، عالء الديــن متقى در کنز 

العمال. ،

در ذيل اين آيه، حاکم حسکانى از علماى 
اهل سنت و حنفى مذهب، 18 روايت نقل 
مى کند که منظــور از »صالح مومنين« 
امام على بن ابى طالب عليه السالم است. 

حــال از ميان آن احاديــث 18گانه، يک 
حديث به شرح ذيل است: عمار ياسر مى 
گويد از على عليه الســالم شنيدم که مى 
فرمود: پيغمبــر اکرم صلى اهلل عليه و آله 
و ســلم مرا فراخواند و فرمود:»أال ابشرک 
؟ قلت: بلى يا رســول اهلل و ما زلت مبشرا 
بالخير! قال: قد انزل اهلل فيک قرآنا. قلت: 
و ما هو يا رسول اهلل؟ قال: قرنت بجبرئيل 
ثم قــرأ: و جبريل و صالح المؤمنين ...؛آيا 
تو را بشــارت دهم؟ عرض کردم: آرى اى 
رســول خدا، تو هميشه بشارت دهنده به 
خير بوده اى! فرمود: خداوند درباره تو آيه 
اى نازل کرده اســت. عرض کردم: کدام 
آيه؟ فرمود: تو قرين و هم رديف جبرئيل 
شــده اى )آرى خداونــد تــو را قرين او 
ساخته( سپس خواند: »و جبريل و صالح 

المؤمنين ...«.

البتــه به عقيــده ى ما اميــر مؤمنان از 
جبرئيل هم باالتر اســت ولــى در مقابل 
کســانى که مقامات و فضائــل على عليه 
السالم را نمى دانند اين گونه احاديث که 
از منابع خودشــان نقل شده است جالب 

توجه است.

نخستین کســى که وارد بهشت مى 
شود

ســلمان فارسى از رســول خدا)صلى اهلل 
عليــه و آله( در مورد اميــر مؤمنان عليه 
لُُکــْم ُوُروداً َعلَيَّ  الســالم مى فرمايد: »أَوَّ
لُُکْم إِْساَلماً َعلِيُّ بُْن أَبِي َطالٍِب؛  الَْحْوَض أَوَّ
نخســتين کس از بين شــما که در کنار 
حوض بر من وارد مى شــود همان است 
که پيش از شما مســلمان شده و او على 

بن ابى طالب است«.

اين دو فقره در کالم رســول خدا )صلى 
اهلل عليه و آله( بى ارتباط به هم نيســت 
و نشــان مى دهد که اولين نفر بودن در 
پذيرش اســالم موجب مى شود که فرد، 

اولين وارد شونده به بهشت باشد.

مقــام واالى پيشــگام بــودن در ايمان، 
مقامــات وااليى را در بهشــت و در جوار 
قرب الهى مى طلبد که ويژه على بن ابى 
طالب عليه الســالم )بعد از پيامبر اسالم( 

است.

ساقى حوض کوثر

هــم چنين يکى از مســائل اســرار آميز 
مسأله ى حوض کوثر است. در دروازه ى 
بهشت نهرى به نام حوض کوثر قرار دارد 
که افراد مؤمن بر آن وارد مى شــوند. در 
روايات متعدد آمده اســت که ساقى اين 
حوض امير مؤمنان عليه السالم است که 
تحت اشراف رسول خدا )صلى اهلل عليه و 
آله( ســقايت مى کند و مؤمنان از آن مى 

نوشند و وارد بهشت مى شوند.

هم چنين از روايات استفاده مى شود که 
حــوض کوثر از تحت عــرش الهى جارى 
است و اين نهر براى آن است که بهشتيان 
از آن بنوشند و هر چه ناخالصى در وجود 
آنان اســت ازبين برود و پاک و خالص و 

شستشو شده، وارد بهشت شوند.

زيراوقتى انســان از عالم ماده بيرون مى 
رود يک ســرى ناخالصى هايى در درون 
دارد. خداوند مــى فرمايــد: »َو نََزْعنا ما 
في  ُصُدوِرِهــْم ِمْن ِغلٍّ إِْخواناً َعلى  ُســُرٍر 
ُمَتقابِليــَن؛ و آنچــه کينه )و شــائبه هاى 

نفســانى( در ســينه هاى آنان اســت بر 
کنيــم، برادرانه بر تخت هايــى روبروى 

يکديگر نشسته اند«. 

بنا بر اين على عليه السالم شستشو دهنده 
ى سينه هاى بهشتيان از بقاياى آثار عالم 
دنيا و ناخالصى ها و رذائل اخالقى است.

تقسیم  الســام  علیه  على  حضرت 
کننده بهشت و جهنم

در مــورد فضائل و مناقب علــى بن ابى 
طالب)عليه الســالم( که در سالروز ميالد 
با ســعادت ايشــان هســتيم مى توان به 
حديثــى کوتــاه و پرمعنى اشــاره نمود: 
پيامبر اکرم)صلى اهلل عليه و. آله( فرمود:» 
عنــوان صحيفــة المؤمن حــّب علّي بن 
ابيطالب)عليه الســالم( ؛ سرلوحه و تيتر 
نامه کردار مؤمنين دوســتي علي بن ابي 

طالب است.«،

بر اســاس حديث فوق آن تيتر عبارت از 
اين اســت که صاحب نامــه على بن ابى 
طالب را دوست داشته است؛ واضح است 
که مراد محبتى است که از باب پيوند در 
اخالق و انديشه و اعمال باشد نه محبتى 

صورى و ظاهرى. 

زيرا محبــت همه به اميــر مؤمنان عليه 
الســالم يکســان نيســت؛ محبت برخى 
دروغين اســت و لقلقه زبانى بيش نيست 
و در قلب آنها ريشــه نکرده است؛ محبت 
دسته ديگر دروغين نيست و ريشه در قلب 
آنها دارد، ولى عميق نيست، بلکه سطحى 
اســت؛ دسته سوم ريشه محبت در اعماق 
جانشان نفوذ و ريشه کرده، به شکلى که 
تمام وجود آنها را به رنگ و بوى محبوب 
درآورده اســت. برخورد چنين اشخاصى 
على وار، سخنانشان على گونه، اخالقشان 
على،  اعطاى  اعطايشــان همچون  علوى، 
اين عاليترين مرحله محبت است، مرحله 
اى که واجد آن حاضر نيست اين محبت 
را بــا هيچ چيز ديگــر معاوضه کند، بلکه 

جانش را هم در اين راه فدا مى کند.

الحديد،اخبار مستفيض  ابى  ابن  بنار قول 
رسيده است که امام )عليه السالم( »قسيم 
النــار و الجنة« مى باشــد،عده اى آن را 

چنين معنى کرده اند که چون دوستان او 
بهشتى و دشمنانش جهنمى است از اين 
جهت او تقســيم کننده، بهشت و جهنم 
است و عده اى گفته اند او حقيقتا تقسيم 
کننده بهشــت و دوزخ است عده اى را به 
آتش مى فرســتد و عده اى را به بهشت 

داخل مى نمايد.

على  حضرت  دانش  و  علم  گســتره 
علیه السام 

دامنــه دانش و علوم حضــرت على عليه 
السالم آن قدر وسيع، و شعاع نور علم آن 
حضرت آن قدر بلند و روشــن است، که 
حتــى مخالفانش آن را انــکار نمى کنند. 
بلکه در عمــل آن حضــرت را به عنوان 
مرجــع علمــى پذيرفته انــد و در طول 
خالفت خلفاى ســه گانه و دوران طوالنى 
سکوت تلخ، در بن بست هاى علمى به آن 
حضرت مراجعه مى کردند. سخن در اين 
زمينه فراوان اســت؛ بــه ارائه چند نمونه 

قناعت مى کنيم:

1. مرجعيت علمى امام على عليه السالم 

انس بــن مالک، خادم مخصــوص پيامبر 
اکرم صلى اهلل عليه و آله و ســلم نقل مى 
کند کــه آن حضرت خطــاب به حضرت 
على عليه الســالم فرمود:انت تبين ألمتى 
ما اختلفوا فيه بعدى ؛تو بعد از من تبيين 
کننده و حل کننــده اختالفات امت من 

خواهى بود!«.

2. امام على عليه السالم دروازه شهر علم 
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم 

در صحيح ترمذى آمده اســت که پيامبر 
اکرم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:انا 
دار الحکمة و على بابه؛من خانه دانشــم و 

على در آن خانه است.

3. امام على عليه السالم و علم تفسير

با مراجعه به تفاســير، معلوم مى شود که 
امام على عليه الســالم پيشواى مفسرين 
اســت، چنان که ســيوطى مى نويســد: 
»در ميان خلفا از همه بيشــتر از على بن 
أبي طالب روايت شــده است.« شاگردان 
تفســيرى امام على عليه السالم هر کدام 

در مکــه و مدينه و کوفــه صاحب مکتب 
تفسيرى شدند.

4. امام على عليه السالم واضع علم نحو

حضرت على عليه الســالم بــراى صيانت 
زبان قرآن از انحراف و اعوجاج، أبو األسود 
دؤلــى را مأمور ســاخت تا زيــر نظر آن 
حضرت علم نحو را وضع کند و بعدها أبو 
األسود با استفاده از همين علم نحو، قرآن 

را اعراب گذارى کرد.،

5. امام على عليه السالم و علم کالم 

ابــن أبي الحديــد در مقدمه شــرح نهج 
البالغه مى نويسد: »علم کالم و اعتقادات، 
که اشرف علوم اســت، از کالم امام على 

عليه السالم اقتباس شده است.«،

6. امام على عليه السالم و علم فقه 

گذشــته از فقهاى اماميه، کــه فقه خود 
را از امام على عليه الســالم دارند، احمد 
حنبل فقه را از شافعى، و شافعى از محمد 
بن حســن و مالک آموخت. و محمد بن 
حســن فقه را از ابو حنيفه، و مالک و ابو 
حنيفه فقه را از امام صادق عليه الســالم 
آموخته اند و فقه امام صادق عليه السالم 
به جدش على بن أبي طالب عليه الســالم 

منتهى مى شود.،

7. امام على عليه الســالم و علم حقيقت 
)علم باطن(

دکتــر أبو الوفاء غنيمى تفتازانى، اســتاد 
دانشگاه قاهره و شيخ طريقت، در مقدمه 
خود بــر کتاب »وســائل الشــيعه« مى 
نويسد: »مشايخ و اصحاب طريقت؛ مانند 
رفاعى، بدوى، دســوقى و گيالنى از اجله 
علماى اهل سنت، در اسناد طريقت خود 
به ائمه اهل بيت و از طريق آن ها به امام 
علــى عليه الســالم و از او به پيامبر صلى 
اهلل عليه و آله و ســلم اســتناد مى کنند. 
زيــرا پيامبر صلى اهلل عليه و آله و ســلم 
فرمودنــد: »انا مدينة العلم و على بابها« و 
اين نزد عرفا خصوصيتى در علم حقيقت، 
علم مکاشــفه و علم باطن اســت که بجز 
امام على عليه الســالم کســى واجد اين 

خصوصيت نيست.

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

1415

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



سخن آخر

اميد اســت بتوانيم وظيفه ى شيعه گرى 
خــود را در برابر امام عليه الســالم انجام 
دهيم، ســعى کنيم براى رسيدن به اين 
مهم، به دعاى توســل و زيارت عاشورا و 
دعاى ندبه و مانند آن بسنده نکنيم، بلکه 
بايد گام هايمــان را جاى گامهاى على و 
اوالد على عليهم الســالم بگذاريم؛ هم از 
نظر اخــالق و هم از نظر اعمال و افعال و 
جامعه و خانواده و کســب و کار و مسائل 
اقتصادى و سياســى...، تا در لحظه جان 
دادن و در کنــار صــراط و حوض کوثر و 
به هنگام تقســيم بهشت و جهنم ياريمان 

نمايند.



3یادداشت
راهکارهاى رسیدن به »احسن 

الحال« از منظر معظم له 
نظام احسن است،  آفرينش صحنه  جهان 
يعنى نظــم موجود عالم شايســته ترين 
نظمى اســت که مى تواند بر جهان حکم 
فرما باشد، همه چيز روى حساب است و 
هيــچ گونه مطلبى بر خالف حق و عدالت 
و نيکى در آن وجود ندارد، و اگر بدى ها 
در جامعه انســانى ديده مى شود از ناحيه 

خود آنهاست.

ليکن قسمت عمده هدف آفرينش جهان 
هســتى به »گل ســر ســبد اين جهان« 
يعنى »انســان« باز مى گردد، انسانى که 
بايد در مســير تعليم و تربيت قرار گيرد و 
راه تکامــل را بپيمايد تا هر لحظه به خدا 

نزديکتر شود.

و از آنجا که مســلمان واقعــى نمى تواند 
انســان يک بعدى باشــد و تنهــا نظر به 
جهت ماده نظر داشــته باشد و به جهت 
معنــا و جنبه هاى فــردى و يا اجتماعى 
بى اعتنا باشــد، لذا بايد بــا تفکر، ايمان، 
دادگرى، مجاهدت، مبارزه و در عين حال 
بــا بهره گيرى از معنويت و بندگى خدا و 
زندگى و فعاليت و معاشرت.حال و هواى 

ديگرى به خود بخشد.

لــذا در برخى از کتب آمده اســت که در 
وقت تحويل سال، اين دعا را که مضمون 
خوب و سازنده اى دارد، بخوانند»يا مقلب 
القلوب و األبصار، يــا مدبر الليل و النهار، 
يا محول الحول واألحوال، حول حالنا إلى 
احســن الحال؛اى کسى که تحول دل ها 
و گردش چشــم ها در دست توست. اى 
تدبير کننده شب و روز و اى تغيير دهنده 
ســال وحال؛ حال ما را بــه بهترين حال، 

تغيير ده!«

در اين ميان رسيدن به احسن الحال هم 
با دعا و مقدمات بيرونى شــروع مى شود 
که بايد مقدمات آنــرا در خودمان فراهم 

نماييم.

معنى و مفهوم واژۀ »َحول«

»َحول« به معناى تغيير و دگرگونى است 
و در دعاى )يا محــّول الحول و االحوال، 
حّول حالنا الى احســن الحال( به همين 

معنا به کار برده شده است.

لغويون عرب، حول را که به معناى ســال 
اســت در معناى تغيير و دگرگونى به کار 
برده اند؛ يعنى ســال گذشــته گذشت و 
سال نو آمد و نوعى دگرگونى حاصل شده 

است.

معنى واژۀ»أحسن« در لغت

»أحســن« از ماده »حســن« است و به 
معناى بهتر و افعل تفضيل اســت، لذا » 

احسن« يعنى نيکوتر و خوبترين. 

عبادات؛زمینه  و  دعا  در  قلب  حضور 
ساز وصول به »احسن الحال«

بى ترديد اگر ما بخواهيم که به »احســن 
الحال« که در دعاى تحويل سال وارد شده 
اســت برسيم حتما بايد به حضور قلب در 
دعاها و عبادت هاى خودمان بيشتر توجه 
بکنيــم و خودمــان را در محضر خداوند 
متعال ببينيم، تا اينکه خداى متعال از ما 

بنده ها راضى باشد.

زيــرا عبادت و نيايش اگر با حضور قلب و 
آداب آن باشــد، صفا و نورانيت غير قابل 
توصيفى مى آورد که در برابر آن ظلمات 
اخالق رذيله تاب مقاومت ندارد؛ به همين 
دليل، انسان پس از يک عبادت آميخته با 
حضور قلب، خــود را به نيکي ها نزديکتر 

مى بيند.

لذا تنها فزونى اعمال مهم نيســت، بلکه 
اعمال مقبول مهم است؛ دو رکعت نمازى 
که با حضور قلب خوانده شــود و مقبول 
درگاه الهى قــرار گيرد، از هــزار رکعت 
نماز بدون حضور قلــب که مقبول درگاه 

پروردگار قرار نگيرد، بهتر است.

آيا تا به حال فکر کــرده ايد چه کنيم تا 
حضور قلــب پيدا کنيم؟ چــرا وقتى مى 
گويــد اهلل اکبر و نماز را شــروع مى کند 
افــکار به او هجوم مــى آورد بازار، منزل، 
زن، بچــه، اداره، همه و همه به ســوى او 

مــى آيند، گويــا فقــط او را در نماز مى 
يابنــد، و وقتى الســالم عليکم را گفت و 
نماز را تمام کرد از انبوه افکار نجات پيدا 

مى کند.

براى برون رفــت از اين چالش، مى توان 
هفت اصل در مورد حضور قلب و چگونگى 

تحصيل آن در دعا و نيايش بيان نمود:

1- بايد دعا و نماز و عشــق به اهلل از همه 
چيز براى ما مجذوبتر باشــد، زيرا حضور 
قلب انســان تابــع دلبســتگي هاى قلب 
اســت، به هر چه عالقه و تمايل داشــت 

قلب و روح به آن مجذوب مى شود.

2- انديشــه در حقــارت و پســتى دنيا، 
جاذبه هاى مادى مانع حضور قلب است، 
قيود ماده دســت و پاگير پرواز قلب و پر 
کشــيدن آن اســت، بايد در ثروت ها و 
انسان هائى که در اثر حوادث روزگاريک 
ساعت بعد هيچ مى شــوند انديشيد، در 
بى ارزشــى دنيا نظاره کرد تا غل و زنجير 
ماديت باز شود، هر چه جاذبه هاى مادى 
کمتر شــد قدرت بر تمرکز حواس بيشتر 

مى شود.

3- توجــه بــه قــدرت خداونــد در حل 
مشــکالت؛ وقتى مى دانم که مشــکالت 
زندگــى تنها مختص به من نيســت بلکه 
همه دارند و وقتى بدانم که غير از خداوند 
کســى قادر به حل آنها نيســت. مسلما 
توجهم به مشکل گشا خواهد بود نه نفس 
مشکل، لذا از هجوم افکار درباره مشکالت 

نجات مى يابم.

4- قبل از دعــا و نماز آمادگى پيدا کند، 
قبــل از نماز فکر کنــد در عظمت خالق 
و ضعــف مخلوق، بداند با چه کســى مى 

خواهد سخن گويد.

5- آشــنائى به محتواى ادعيه و عبادات 
همچون آشنائى با معانى نماز .

6- تــرک گناه؛ از جملــه عوامل مؤثر در 
حضور قلب و خشــوع و صفــا و نورانيت 
عبادت، ترک گناه اســت. گنــاه قلب را 
از کشــش حضور باز مــى دارد، خصوصا 
خوردن غذاى حرام که باعث تاريکى قلب 

مى گردد.

7- دور کردن عوامل پراکندگى حواس. 

تهذيب نفس در ســاية عبوديت و بندگى 
مولفه اى کليدى در »احسن الحال«

کســانى که مى خواهند به تهذيب نفس 
راه يابنــد بايد از در عبوديت و پرســتش 
خداوند وارد شــوند؛ ســالکان راه خدا، و 
پويندگان طريق خودسازى و تقوا، بايد از 
نيايش و عبــادت يارى طلبند و ناخالصي 
هاى وجود خود را در کوره داغ عشــق به 
خدا بسوزانند و از بين ببرند، و مس وجود 

خود را با کيمياى عبادت زر کنند.

حال براى حصول زندگى »احسن الحال« 
بايد هواى نفس و شيطان درون خودمان 
را نابود کنيم و اين به دست نمى آيد مگر 
با بندگى کــردن خداى متعال و توجه به 

بارى تعالى.

در تبيين اهميت تهذيب نفس بايد گفت؛ 
در اسالم به نام »جهاد اکبر« ناميده شده 
که از مبارزه با دشمنان خارجى مهم تر و 
پر ارج تر اســت. چرا که اين جهاد وسيله 
خودســازى است و تا خودســازى انجام 
نگردد پيروزى نيســت؛ زيرا شکســت ها 

غالبا نتيجه نقطه ضعف هاست.

در محيط هاى آلــوده به گناه ارزش اين 
جهاد آشــکارتر و اهميت آن در پيشبرد 

اهداف اجتماعى روشنتر است.

لــذا اهميت جهــاد به اهميــت و قدرت 
دشمن است، جنگ با يک کشور کوچک 
آسان تر است تا با يک کشور بزرگ، زيرا 
دشــمن هر چه قويتر باشد، جنگ با آن 
مشکل تر اســت، و نفس و هم پيمان آن 

شيطان، قويترين دشمنان عالم هستند.

پــس مگــذار در مبــارزه با نفــس اماره 
شکســت خورى که هم خود از بين روى 
هم قلب تو که همچون همنشــينى نيک 
و پسرصالح تو اســت که بدون جواب در 
برابر صاحب اصلــى اموال و عاريه دهنده 

آن خواهى بود.

زندگى به رنگ خدا؛ شاخصه بنیادین 
در تحقق »احسن الحال«

خداوند در قرآن، »احســن الحال« را زدن 

رنگ خدايى به زندگى ذکر کرده است،لذا 
در قرآن کريــم مى خوانيم: »صبغه اهلل و 
من أحســن مــن اهلل صبغــه و نحن له 
رنگ  )بپذيرند،  خدايــى  رنــگ  عابدون؛ 
ايمــان و توحيد و اســالم( و چه رنگى از 
رنگ خدايى بهتر است؟ و ما تنها عبادت 

او را مى کنيم.«

در احاديث متعــددى از امام صادق عليه 
الســالم در تفســير اين آيه نقل شده که 
مقصود از: »صبغه اهلل « آئين پاک اسالم 
اســت ، لذا قرآن فرمان مــى دهد؛ رنگ 
هاى غير خدايــى را بشــوييد! به دنبال 
دعوتى که در آيــات مختلف قرآن کريم، 
از عموم پيروان اديــان، دائر به تبعيت از 
برنامه هاى همه انبياء شــده بود، در اين 
آيه، به همه آنها فرمان مى دهد که »تنها 
رنگ خدايــى را بپذيريد« که همان رنگ 
ايمان و توحيد خالص است )صبغه اهلل (.

قــرآن مى گويــد: بجاى ايــن رنگ هاى 
خرافــى، رنــگ توحيد، رنــگ خدايى را 
بپذيريــد، تا روح و جانتــان را از هرگونه 

شرک و بت پرستى و گناه پاک سازد.

بدين ترتيــب ترتيب همــگان بايد رنگ 
هاى نژادى و قبيلگى و ســاير رنگ هاى 
تفرقه انداز را از ميان بردارند و همگى به 

رنگ الهى در آيند.

به راســتى چه تعبير زيبا و لطيفى است؟ 
اگر مردم رنگ خدايى بپذيرند يعنى رنگ 
وحدت و عظمت و پاکــى و پرهيزکارى، 
رنــگ بى رنگــى و عدالت و مســاوات و 
برادرى و برابرى و رنگ توحيد و اخالص، 
مى توانند در پرتــو آن به همه نزاع ها و 
کشــمکش ها که »هر گاه بى رنگى اسير 
رنگ شــود« به وجود مى آيــد، از ميان 
بردارند، و ريشــه هاى شــرک و نفاق و 
تفرقه را بر کننــد. در حقيقت اين همان 

بى رنگى و حذف همه رنگ ها است.

بديهى اســت در صورتى کــه در طريق 
اطاعت فرمان پروردگار قرار بگيريم ، رنگ 
الهى و صبغه اهلل به خود خواهيم گرفت و 
روحــى که رنگ الهى و صبغه اهلل به خود 
بگيرد گشاده مى شــود و شرح صدر مى 

يابد؛ يعنى روح آن قدر گسترده مى شود 
که آمادگى پذيــرش حقايق فراوانى پيدا 

مى کند.

هم چنين اخالص مرحله نفى ما ســوى 
اهلل اســت که همه چيــز را غير خدا کنار 
مى زند، تنها او را مى بيند و به او عشــق 
مى ورزد و با او ســخن مــى گويد و از او 
طلب مى کند و همــه زندگى او به رنگ 
الهــى درمى آيد و مصــداق »صبغه اهلل و 

من أحسن من اهلل صبغه« مى شود.

لذا» احســن الحال« به معنى رنگ خدايى 
گرفتن زندگى اســت و اگر تفکر، چشم، 
زبان، بــازار، ادارات و جامعه رنگ خدايى 
بــه خود بگيــرد، همه مشــکالت ما حل 

مى شود.

سخن آخر

در خاتمــه بايــد اذعان نمــود در هنگام 
تحويل ســال همه به فکر خدا هســتند 
و مشــغول دعا و ذکر مى باشــند و همه 
از درگاه خداونــد احســن الحــال را مى 
خواهندکه »احســن الحال« همان ايمان، 
تقوا، شجاعت، ســخاوت، آزادگى و امثال 

آن است.

بى ترديد همه بايد در ســال جديد تالش 
کنيم با تقويت روح ايمان به خدا و پرهيز 
از گناهان، جامعه اى خدايى داشته باشيم.

بارالها! در آستانة حلول سال جديد، روح 
و جان ما را به عشق جمالت آنچنان گرم 
کن که اخالق و اعمال ما را به رنگ خود 
درآورد، و با صبغة اهلل يعنى رنگ ايمان و 

توحيد و اسالم قرين گردد.
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1پرونده ویژه
جایگاه واهمیت تولیدمحورى 
در اقتصاد مقاومتى از منظر 

معظم له 

در عصرى به ســر مى بريم که جنگ ها 
و صلح ها و پيمان هــاى نظامى و روابط 
بين المللــى، بيش از هر چيــز بر محور 
»مســائل اقتصادى« دور مى زند. البته نه 
به آن صــورت مبالغه آميز که »مارکس« 
و »انگلــس« و پس از آنهــا »لنين« مى 
گويند که نيروى متحرک تاريخ بشــر در 
همه زمينه هاى علمى و صنعتى و ادبى و 
اخالقى ودر تمام طول تاريخ تنها »مسأله 
اقتصاد«، و »چگونگى دستگاههاى توليد« 
بوده است، و بنابراين »تاريخ بشر« مساوى 
است با »تاريخ دستگاههاى توليد«!، بلکه 
بدانيــم اهميــت نظام »توليد« چيســتو 
بــا توجه به اينکه هنوز مشــکل رکود در 
بخــش توليد و کارخانه هــا به قوت خود 
باقى اســت، با تبيين و تحليل رفتارهاى 
بشرى اعم از فعاليت هاى فردى و جمعى 
در زمينه توليد، در راستاى چاره انديشى 

براى تقويت توليدگام برداريم.

چیستى مفهوم تولید

انســان برخالف بيشــتر حيوانــات، غالباً 
احتياجــات خويــش را به طــور آماده از 
طبيعت دريافت نمى کند، بلکه با تصرف 
و تغييــر در طبيعت و انجام کار، روى آن 
به نيازهاى خويش دســت مى يابد. خواه 
آن کار به صورت تبديل شــى ء به شيئى 
باشــد، يــا جابجايــى کاال از نقطه اى به 
نقطه ديگر، لذا در علم اقتصاد به مجموع 
عملياتــى که طى آن، شــکل نخســتين 
مواد، تغيير مى يابد و يا جابجا مى شــود 

»توليد« ناميده مى شود.

به بيــان ديگر »توليد« عبارت اســت از 
فعاليتى که با به کارگيرى و ســازماندهى 
سلســله عوامــل و نهاده هايــى همچون 
ســرمايه و منابع طبيعى، به ايجاد کاال و 
خدمات مى انجامد.در يــک جمله کوتاه 

و ســاده تر مى توان توليــد را به »ايجاد 
فايده« تعريف کرد.،

جایگاه و اهمیت تولید در اسام

در بينش اســالم »توليد« مهم ترين رکن 
اقتصاد اسالمى به شمار مى رود و افزايش 
نرخ آن از اهداف اقتصادى جوامع اسالمى 
اســت و بســيار مــورد تأکيــد و توصيه 
است؛لذا اســالم مى گويد درآمد بايد به 
واســطه يک کار مفيد باشد و کار مفيد از 
طريق کارهاى توليدى امکان پذير خواهد 

بود.

هم چنين اســالم با ترويج فرهنگ توليد 
و کار، و ارزش گــذارى معنوى بر فعاليت 
هاى توليدى، زيرساخت هاى فکرى بشر 
را در موضــوع کار و توليد، چنان اوج داد 
که »کار و توليد« در رديف يکى از عبادت 
ها قرار گرفت ، و کرامت و مقام انسان نزد 
خداوند بــه آن گره خورد، و تالش جهت 
توليد و کار، به مثابه جهاد در راه خداوند 
قلمداد شــد، و باالخــره پيامبر)صلى اهلل 
عليه و آله( اين آيين پاک مطابق نقل ابن 
اثير در اسدالغابه، پس از بوسيدن دستان 
پينه بســته کارگرى، فرمود: »هذه يد ال 
تمســها النار؛ اين دســتى است که آتش 

دوزخ به آن نمى رسد«.،

در اين بينش، انســان هاى بيکار، سربار 
جامعه معرفى شــدند، و افزون بر سقوط 
معنوى و تزلزل موقعيت اجتماعى شــان، 

دور از رحمت خدا به شمار آمدند.

اهمیــت حمایت از تولیــد و اجراى 
اقتصاد مقاومتى در قرآن

گفتنــى اســت در قرآن کريــم، اصول و 
کلياتى ارائه شــده و اقتصــاد يک جامعه 
اسالمى سازماندهى شده است که در اين 
ميــان جايگاه و اهميــت توليد در آموزه 
هــاى قرآنى به عنوان يک دســتورالعمل 

مهم مورد توجه قرار گرفته است .

لذا خداوند در آيه 80 ســوره انبياء چنين 
فرموده است: »َو َعلَّْمناُه َصْنَعَة لَُبوٍس لَُکْم 
أَنُْتْم شاِکُروَن؛  َفَهْل  بَْأِسُکْم  ِمْن  لُِتْحِصَنُکْم 
و ســاختن زره را بخاطر شما به او تعليم 

داديــم ، تا شــما را در جنگهايتان حفظ 
کند آيا شــکرگزار ) اين نعمتهاى خدا ( 

هستيد؟«.

با تأمــل در اين فراز قرآنــى بايد گفت؛ 
خداونــد از حضرت داوود)عليه الســالم( 
که داراى مقام ســلطان بــود براى توليد 
دعوت به عمل آورده اســت و داوود)عليه 
السالم( با بافتن زره، زندگى خود را اداره 
و ديگران را از آن توليد بهره مند مى کرد، 
بنابرايــن توليــد بعضى صنايــع از جمله 

تعليمات الهى و انبياء بوده است.

و يا در آيه 14 سوره نحل مى خوانيم:»َو 
َر الَْبْحَر لَِتْأُکُلــوا ِمْنُه لَْحماً  ُهَو الَّذي َســخَّ
َطِريًّا َو تَْســَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحلَْيًة تَلَْبُسونَها َو 
تََري الُْفلَْک َمواِخَر فيِه َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه 
َو لََعلَُّکْم تَْشــُکُروَن؛ او کسى است که دريا 
را مسّخر ) شما ( ساخت تا از آن ، گوشت 
تــازه بخوريد و زيورى براى پوشــيدن ) 
مانند مرواريد ( از آن اســتخراج کنيد و 
کشــتى ها را مى بينى که ســينه دريا را 
مى شکافند تا شــما ) به تجارت پردازيد 
و ( از فضل خدا بهره گيريد شــايد شکر 
نعمتهاى او را بجا آوريــد!«؛ يعنى توليد 
از شما و زمينه سازى آن از جانب خداوند 

فراهم شده است.

جایگاه  و  مقاومتى  اقتصــاد  اهمیت 
حمایــت از تولید در پرتو قاعده نفى 

سبیل

بديهى اســت اسالم به کار و توليد، ارزش 
واقعى قائل اســت و از طريق آموزه هاى 
تربيتــى و فرهنگى خاص خود، شــرايط 
الزم را جهت توليد و بهره بردارى صحيح 
از طبيعت، فراهم مى سازد و همگان را به 
تشريک مساعى در آن فرا مى خواند. زيرا 
اسالم، خواهان عزت و اســتقالل جامعه 
اسالمى اســت، و هرگونه تسلط بيگانه و 
وابســتگى به آنان را مــردود مى داند، و 
بنابر اصل محکم نفى سبيل: »ولن يجعل 
المؤمنين ســبيال؛ و  اهلل للکافريــن على 
خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى 
نداده اســت. «، و برترى اسالم:»اإلسالم 
يعلــو و اليعلــى عليه؛ اســالم شــأن و 

منزلتش واالتر و باالتر اســت و چيزي با 
آن برابري نمي کند«، طبيعى اســت که، 
توليد انواع فرآورده هاى مادى و فيزيکى 
، در ســرلوحه آموزه هاى دينى اين آيين 

آسمانى قرار گيرد.

نمونه  السام(؛  )علیه  یوسف  حضرت 
بارز قرانى در اجراى اقتصاد مقاومتى

بى شــک اقدامات حضرت يوســف )عليه 
الســالم( نمونه بارز قرآنى بــراى اجراى 
اقتصاد مقاومتى اســت؛ زيرا آن حضرت 
دســتور اقتصاد مقاومتى بــه مردم داد و 
14 سال از زندگى مردم مصر را از طريق 
توليــد بيــش از پيش در زمــان بارورى 
زمين، ذخيره آن و صرفه جويى مناســب 
در دوران خشکســالى مديريت کرد ، زيرا 
آن حضرت مى دانســت ريشــه بسيارى 
از نابســاماني هاى يک جامعه در مسائل 
اقتصاديش نهفته اســت، لذا نبض اقتصاد 
کشور مصر را در دســت گرفتو مخصوصاً 
با نظارت بر مســائل کشاورزى که در آن 
کشور در درجه اول اهميت بود، و با توجه 
به اينکه ســال هاى فراوانى و سپس سال 
هاى خشــکى در پيش بود،لذا مردم را به 
کشاورزى و توليد بيشــتر دعوت کرد، و 
آنها را در مصرف فرآورده هاى کشاورزى 
تا ســر حد جيره بندى، بــه صرفه جويى 
فراخواند، تا آنها را براى ســالهاى قحطى 
ذخيره نمايند. بنابراين ضمن اين که آنها 
را به توليد، ذخيره ســازى و ساختن سيلو 
اقتصاد مقاومتى توأم  دعوت کرد، دستور 

با صرفه جويى داد.

بــى شــک اگــر ايــن برنامــه حضرت 
نبود شايد50 درصد  السالم(  يوسف)عليه 
مردم در هفت سال خشکسالى مى مردند 
و از بيــن مى رفتند، وجــود يک مديريت 
سالم در مســأله اقتصاد و مسأله مصرف 
باعــث نجات هزاران نفــر از مرگ حتمى 

شد.

جایگاه تولید محورى در ســیرۀ ائمۀ 
السام( معصومین)علیهم 

در ســيره امامان معصوم در اشــتغال به 
توليد، تصوير روشــنى از جايگاه توليد در 

بينش اســالمى ديده مى شــود که بستر 
فکــرى و فرهنگى مناســبى را در جامعه 
نســبت به امر توليــد و جايگاه واالى آن 

فراهم مى کند.

لذا اميرمؤمنان على عليه الســالم آن گاه 
که از امر جهــاد، آموزش مردم و قضاوت 
فارغ مى شد، به کشــاورزى و باغدارى و 
کندن چاه ها و قنوات روى مى آورد.زيرا 
آن حضــرت توليدات کشــاورزى را رکن 
اصلى توليد جامعه مى داند که بقيه بخش 
ها بر آن اســتوارند به گونه اى که ضعف 
آن، سســتى بخش هاى ديگر و شکوفايى 

آن رونق ديگر بخش ها را در پى دارد. 

و يا آن حضرت هزار برده را با دســت رنج 
خود آزاد کرد که از بهترين کارهاى خير 
است، هم چنين اســماعيل بن جابر نقل 
مى کنــد: روزى خدمت امام صادق)عليه 
الســالم( در مزرعه اى که مشغول به کار 
بودند رســيدم و ديدم يک بيل به دست 
دارند، لباس کار پوشــيده مشغول اند، به 
ايشــان گفتم، بگذاريد ما يا اين کارگران 
کار کنند شما چرا مشغول شده ايد؟ جواب 
دادند: دوست دارم خداوند من را درحالى 
ببيند که با دست رنج خودم توليد مى کنم 
و روزى حالل کسب مى کنم هرچند برايم 

زحمت داشته باشد.

اهمیت مقولۀ تولید در عیارســنجى 
رشد و پیشرفت اقتصادى

مهمترين مســأله در اقتصاد، مسأله توليد 
است که اگر ســامان پيدا کند، همه امور 
اقتصادى اصالح ميشــود؛ لــذا کار فقط 
پشــت ميزنشــينى و امضاى چند برگه و 
پاســخ به ارباب رجوع نيســت بلکه کاِر 
واقعى آن است که در آن توليد باشد، کار 

عار نيست به خصوص کارهاى توليدى.

بنابرايــن »توليد« در نظام هاى اقتصادى 
ازاهميت فوق العاده اى برخوردار اســت، 
زيرا دوام و قوام امور اقتصادى در جوامع 
بشرى به آن وابســته است. حتى امروزه 
ميزان ثبات و امنيت هر کشورى، با ظرفيت 
و توان توليدى آن سنجيده مى شود. باال 
بودن ســطح توليد در هــر جامعه اى، از 

معيارهاى ســنجش پيشــرفت اقتصادى 
آن به شــمار مى رود، لذا »کشــورهاى 
پيشــرفته« به آن دسته از کشورها اطالق 
مى شــود که داراى سطح بسيار بااليى از 
توليدات، اعم از کاال و خدمات هستند. در 
مقابل از کشورهايى که از سطح توليدات 
داخلى ناچيزى برخوردارند »کشــورهاى 

عقب مانده« ياد مى شود.

لذا توســعه اقتصادى هر کشــور، نخست 
در گرو ظرفيت و توان توليدى آن کشــور 
اســت.و رونق توليد به عنــوان مهمترين 
بخش اقتصادى يک کشــور و عامل رشد 

و توسعة ساير بخش ها است.

سخن آخر

در خاتمــه بايد بــار ديگر به مســئوالن 
کشور گوشــزد نمود که به فکر مشکالت 
اقتصادى مردم باشند،زيرا عليرغم کاهش 
تــورم ليکن اثرى از اين کاهش در جامعه 
ديده نمى شود، چون مســأله توليد هنوز 

حل و مراکز توليدى فعال نشده است.

توليد در  بديهى اســت خوابيدن چــرخ 
جامعــه مشکل ســاز اســت؛ کاش برخى 
يارانه هــاى بى دليــل، حقوق هاى نجومى 
و پول هايــى که در جيب هاى مفســدان 
اقتصادى است را شجاعانه جمع مى کردند 
و فکــر آراى انتخاباتى نبودند، اضافات را 
حذف مى کردند و در مســيرهاى توليد به 
کار مى گرفتند تا جوانان بيکار مشغول به 
کار شوند و اقتصاد سامان پيدا کند، اميد 
اســت مردم نيز از خريد توليدات خارجى 
که توليد داخلــى را ضعيف و ثروت ما را 

مى بلعد پرهيز کنند.
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2پرونده ویژه

راهبردها و راهکارهاى احیاء 
تولید در اقتصاد مقاومتى از 

منظر معظم له 
جامعه اســالمى زمانى مى تواند به عزت و 
سربلندى نايل شــود که بتواند قبل از هر 
چيز در بخش توليدبه خودکفايى برســد. 
زيرا »وابســتگى اقتصادى« سبب بدترين 
نوع سلطه بيگانگان است و به دنبال خود، 
وابستگى سياســى و فرهنگى را بر جامعه 
تحميل مى کند. امروزه رهايى از ســلطه 
اقتصادى قدرت هاى جهانى، بدون سرمايه 
گذارى جدى در بخش توليد ممکن نيست.

بايد دانست از ديدگاه اسالم، نياز و وابستگى 
به ديگران اســارت مى آورد، اميرمؤمنان 
على عليه الســالم مى فرمايد:»احتج إلى 
من شئت، تکن أسيره واستغن عمن شئت 
تکــن نظيره ؛ به هر کس نيازمند باشــى، 
برده و اســير او هســتى و از هر کس بى 

نيازى بجويى، همانند او خواهى بود«.

از ســوى ديگــر در جهان امــروز قدرت 
هاى بزرگ براى تســليم کردن کشورهاى 
جهان سوم در برابر خواسته هاى نامشروع 
خويش، از نياز و وابســتگى اقتصادى آنها 
به خودشــان، به عنوان حربه اى نيرومند 
اســتفاده مى کنند و از اين را ه، آنها را در 
امور سياســى و فرهنگى نيز به خودشان 

وابسته مى سازند.

حال اقتصــاد مقاومتى تنها راه برون رفت 
از اين چالش اســت، و بايد يکى از ارکان 
اقتصاد مقاومتى، يعنى رونق توليد داخلى 
را مورد نظر قرار داد؛ زيرا اگر توليد داخلى 
تقويت شود، مشکل مهمى نخواهيم داشت 

و حتى تحريم ها هم موثر نمى شود.

لزوم بهره گیرى هدفمند از تکنولوژي 
و ابزار تولید

بديهى اســت اقتصاد به نوبــه خود تحت 
تأثير ابزار توليد و دگرگونى آن اســت.زيرا 
ابزار چرخ هاى اقتصاد را به حرکت در مى 

آورد، و زمينه کار بيشــتر و منفعت کارگر 
را به صــورت کاملترى تأمين مى کند.هم 
چنين ابزار، راندمــان کار را باال مى برد ؛ 
بنابراين هنگامى کــه حاصل کار افزايش 
يافت تعلق ســهمى به ابزار غير قابل انکار 

است.

به عبارت ساده فرض کنيم انسانى با دست 
خالى و يا تنها بوســيله يک بيل ساده مى 
تواند در روز مقدارى از زمين را شخم کند، 
اما رفيقــش گاو آهنــى در اختيار او مى 
گــذارد که با آن مى توانــد چند برابر اين 
زمين را شــخم کند، بدون شک اين ابزار 
بازده کار او را باال برده اســت، زيرا با توليد 
ماشين آالت کاملتر استفاده از ماشينهاى 

قديمى مقرون به صرفه نيست.

در اقتصاد سرمايه دارى، انسان وسيله اى 
اســت در خدمت توليد، و )کارگر( همپايه 
ديگر ابزار، ديده مى شود؛ ولى در سيستم 
اقتصادى اسالم، محوريت با انسان )کارگر( 
اســت و »ابزارتوليد« وسيله اى در خدمت 
اوست، لذا بهره انسان در مقام توزيع، بسى 

باالتر از بهره »ابزار توليد« است.،

لذانبايد اساس را بر مبناى»ابزار« قرار داد 
و »کار« را عامل درجه دو به شــمار آورد، 
آنچنان که نظام ســرمايه دارى مى گويد، 
زيرا نتيجه اين مى شود که درآمد حاصل 
از کارگاه هــاى کوچک يا بزرگ آن چنان 
تقسيم مى شــودکه مثال هشتاد درصدبه 
ابزار و سرمايه تعلق گيرد و تنها 20 درصد 
به نيروى انسانى تعلق مى گيرد، در چنين 
صورتى مسلماً جامعه دو قطبى خواهد شد، 
ولى اگر قضيه را عکس کنيم، بيشــترين 
حق را بــراى کار، و حق عادالنه اى را نيز 
براى ابزار و ســرمايه قبــول کنيم، در اين 
صورت هرگز جامعه دو قطبى نخواهد شد، 

و کارگر نيز استثمار نمى شود.

به هر حال انکار سهم ابزار، رکود اقتصادى 
و فــرار از هر گونه ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى را به همراه خواهد داشــت و اين 
خود عامل بيــکارى، تورم، کاهش توليد و 

باال رفتن مصرف است.

از اين جهت کســى که برخــوردار از ابزار 

توليد در يکى از زمينه هاى اقتصادى است 
اگــر آن را معطل بگــذارد در صورتى که 
توليــد آن کاال از نيازهاى ضرورى جامعه 
و پرداختــن به آن حرفه از واجبات کفايى 
باشــد حکومت اســالمى براى حفظ نظام 
اقتصــادى او را ملزم به اخــذ اجرة المثل 
کرده، ابزار را در اختيار شخص ديگرى مى 

گذارد.

راهبرد  ارز؛  خــروج  از  جلوگیــرى 
بنیادین در تقویت تولید

اســالم به هر سوالى پاسخ مى دهد و هيچ 
بن بســتى در مسايل اسالمى وجود ندارد؛ 
لذا اهميت رعايت اصول اســالمى در نظام 
اسالمى بايد در همه روابط کارى مورد نظر 

قرار گيريد.

که از جملــه آن مى توان بــه جلوگيرى 
از خروج ارز به عنــوان يکى ازراهبردهاى 
تقويت توليــد ملى در اقتصــاد مقاومتى 
اشــاره کرد، زيرا روابط اقتصادى در کشور 

بايد به توليد ختم شود . 

بديهى اســت پيامدهاى منفى خروج ارز، 
مخصوصــاً هنگامى که معــادل آن چيز با 
ارزشــى وارد کشور نشــود، بر هيچ انسان 
آگاه و مطلعى پوشيده نيست، به ويژه اگر 
اين ســرمايه کالن به جيب دشــمنان در 
حال جنگ با اسالم و مسلمين واريز شود، 
طبعــاً هر مقدار که مبلغ ارز خارج شــده 
باالتر رود، خطرات آن هم بيشتر مى باشد.

متأسفانه در وضعيت کنونى شاهديم که به 
مقدار زيادى ارز و بودجه مملکت اسالمى 
از کشور خارج شــده، بدون اينکه صنعتى 
وارد کشور شــود، يا حرفه توليدى به راه 
افتد، که در واقع موجــب تعطيلى بعضى 
از توليــدى ها و مراکز صنعتى که تعدادى 

نيروى کارگر داشته، شده است. 

کمتريــن اثرى که خروج ايــن ارزها دارد 
اين است که رقم مهمى از ذخاير ملى اين 
کشورها را به باد مى دهد، و مانع هر گونه 
پس انداز، و تشکيل سرمايه هاى بزرگ و 
باالخره ارتقاى توليد مى شود ، در صورتى 
که زندگى مردم بايد به سوى ساده زيستى 
سوق داده شود که در اين بين نقش رسانه 

در روشــنگرى از پيامدهاى تجمل پرستى 
غير قابل انکار است.

در اين ميان دولت بايد با ايجاد راه کارهاى 
عملى جلوى خروج ارز از کشور را بگيرد.

الحال  ؛احســن  ایرانى  کاالى  خرید 
اقتصادى

دنياى امروز به دو بخش تقســيم شــده 
اقليتــى بــه صــورت »توليد کننــده« و 
اکثريتــى به صــورت »مصــرف کننده«؛ 
بدين نحــو که توليدات صنايــع برخى از 
کشــورها بيش از نياز داخلى آنهاست. اين 
کشورها در جســتجوى بازار مصرف براى 
کاالهاى خويش هســتند. گاه چند کشور 
توليدکننده، کشــور خاصى را براى صادر 
کــردن کاالهاى خود در نظر مى گيرند، و 
براى تسلط بر بازار آن کشور با يکديگر به 
جنگ مــى پردازند، تا کااليى که با هزينه 
کم توليد کرده اند بــه صدها برابر قيمت 
فروخته، و از اين راه کيسه خود را پر کنند.

دليل آن نيز روشن اســت؛ اساس اقتصاد 
ناســالم و تمدن صنعتى و ماشــينى غرب 
بر توســعه هر چه بيشــتر صنايع سبک و 
سنگين قرار داد و شعار اصلى اين توسعه، 
»توليد بيشتر در زمان کوتاهتر و با هزينه 

کمتر« است.

بــا اين تفاســير بايد اذعــان نمودمصرف 
کاالهاى خارجى نوعــى صيانت از اقتصاد 
بيگانگان اســت؛ در ســوى ديگر مصرف 
کاالهــاى ايرانى باعث رونــق کارخانه ها و 
مراکز توليدى، افزايش اشــتغال و کاهش 
مفاســد ناشى از بيکارى اســت که نشان 
دهندة اهميت احسن الحال در عرصه هاى 

اقتصادى است.

مدیریت انقابى و کارآمد؛ الزمۀ رونق 
تولید 

ايران کشورى اســت که داراى انواع منابع 
است، کشور از معادن، کساورزى، تجارت، 
ترانزيت و مســائل ديگر بهــره مى برد اما 
مهــم مديريت اســت که بايــد مديريت 
صحيحى باشــد، مصائب اقتصادى بايد به 
درستى مديريت شــود.لذا تحقق سياست 
هاى اقتصــاد مقاومتى در گــرو مديريت 

صحيح متوليان هر بخش براى رونق توليد 
و صرفه جويى در منابع است.

چنين مديريتى که آخرت را هدف و دنيا را 
ابزار مى بيند در توليد و درآمد مشروع، در 
صورت برخــوردارى از عوامل توليد، نظير 
نيروى انسانى، زمين، تکنولوژى و مديريت 
کارآمد، با رعايت موازين شرعى و پرداخت 
حقــوق واجب و مســتحب مالى و با قصد 
قربت، به توليد گســترده اقدام مى کند تا 
نيازمندى هاى بيشــترى را از بندگان خدا 
مرتفع سازد و درجات باالترى را در آخرت 

به دست آورد.

ســيره اقتصادى پيشــوايان اسالم به ويژه 
اميرمؤمنان على عليه السالم و کار و تالش 
اقتصــادى فــوق العاده و توليــد و درآمد 
فراوان آن حضــرت در دورانى که خالفت 
ظاهرى را بر عهده نداشــت با همين نگاه 

توجيه مى شود.

بهره گیرى از نیروى انســانى متعهد؛ 
تحقق مسیر »اقتصاد مقاومتى، تولید 

و اشتغال«

بديهى اســت ســرمايه اصلى هر کشــور 
نيروهــاى انســانى کارآمــد، متعهــد و 
متخصص اســت؛ زيرا نيروى انسانى منابع 
ثابتى هستند که مى توان هميشه از آن ها 

در تمام موقعيت ها بهره گرفت.

در شــريعت اسالم انســان هاى تالش گر 
و مولــد چون کشــاورزان، صنعت گران و 
کارگــران، از جايــگاه و منزلت ارجمندى 
برخوردارند، تا آنجــا که کار و تالش آنان 

عبادت خداوند شمرده مى شود.،

از ميان عوامل ســه گانه توليــد )نيروى 
انســانى ، منابع طبيعى و سرمايه(، نقش 
نيروى انسانى از اهميت و حساسيت ويژه 
اى برخوردار است به گونه اى که بدون آن، 
هيچ يک از دو عامل ديگر به مرحله توليد 
نمى رســد، زيرا اين نيروى انســانى است 
کــه مى تواند با خالقيت فکرى و يا قدرت 
جســمى، مواد خام طبيعــى را به صورت 
صحيح و بهينه، به مرحله توليد برســاند و 

يا خدماتى را ارائه نمايد.

اينگونه اســت که نظريه پــردازان اقتصاد 

بــر اين باورند که منابع طبيعى، ســرمايه 
هاى فيزيکى، تکنولوژى و نيروى انســانى، 
مجموعه عناصرى هســتند که در توليد و 
ايجاد کاال و خدمات، نقش اصلى را ايفا مى 
کنند، ليکن در اين ميان سرمايه انسانى و 
بهره ورى درســت از آن، پايه اصلى ثروت 

ملت ها را تشکيل مى دهد.،

لذا اين که جوانان پس از دانش آموختگى 
از دانشگاه تمايل زياد به پشت ميز نشينى 
دارند، نياز اقتصادى کشــور را تامين نمى 
کند زيرا در شــرايط فعلى شغلى که چرخ 
توليد کشور را راه بياندازد مورد نياز است.

محور؛  تولید صادرات  به  اهتمام  لزوم 
جلوگیرى از واردات بى رویه

بى ترديد حکومت اســالمى، بايد با وضع 
مقــررات و قوانينــى از توليد يــا واردات 
کاالهايــى که به ضرر جامعه اســت مانند 
کاالهــاى لوکــس و غيــر ضــرورى که 
موجب خروج ســرمايه هاى ملى اســت و 
يا کاالهاى مفيدى کــه ورود آنها به بازار 
باعث تضعيف، بخش کشاورزى يا توليدات 
داخلى مى شود، از توليد يا واردات چنين 
کاالهايى، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود 
ســازد،همچنين اســت کاالها يا کارهايى 
که موجب ســلطه بيگانگان مى شود.زيرا 
مسلمانان بايد از هر کارى که باعث تقويت 

دشمن مى شود بپرهيزند.

جاى هيچ گونه ترديد نيست که با رشد و 
پيشرفت صنايع و واحدهاى توليدى، توليد 
بيشــترى در مدت کمتر صــورت خواهد 
گرفــت، و رقم بزرگــى از اين محصوالت، 
زايد بر احتياجات کشور فراهم خواهد شد 
لــذا بايد به صورت »صــادرات « به خارج 
فرستاده شود و در بازارهاى بيرون مصرف 

گردد.

اهتمام بــه کیفیت در تولید؛ متضمن 
تحقق اقتصاد مقاومتى

»توسعه اقتصادى داراى مفهومى گسترده 
تر و همه جانبه ترى است که عالوه بر رشد 
کمى، چگونگى تغييرات فنى و ســازمانى 
در کيفيت انجــام توليد و تخصيص منابع 
انسانى و مادى و کاهش نابرابرى و فقر را نيز 
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شامل مى شود. بنابراين، توسعه اقتصادى 
عالوه بر افزايش توليد، شــرايط مساعدى 
در ساختمان اجتماعى و اقتصادى جامعه 
فراهم مى آورد که استمرار رشد اقتصادى 

را تضمين مى نمايد«.،

از سوى ديگر اســالم دين اتقان و محکم 
کارى اســت و متأســفانه امروزه ما به اين 
دستور اسالم توجهى نکرده، و ضررهاى آن 
را هم ديده ايم، گويا اجانب و دورافتادگان 
از مکتب خاندان عصمــت و طهارت بهتر 
بــه اين دســتور عمل کرده انــد، و ما هر 
روز شــاهد پيشــرفت و ترقى و استحکام 
مصنوعــات آنها هســتيم، و کار به جائى 

3پرونده ویژه
منشور اخاقى انتخابات از 

منظر معظم له 
جمهورى اسالمى ايران يک نعمت بزرگ 
الهى اســت که قدرت و اقتدارش در گرو 
حمايت همــه جانبه مــردم از آرمانهاى 
آن اســت که نمونه مهم آن شــرکت در 
انتخابــات هاى متعدد اســت که خشــم 

دشمنان را در پى داشته است.

متاســفانه بعضاً شــاهد هســتيم فضاى 
انتخابات ناســالم شــده و برخــى براى 
رسيدن به هدف، از هر وسيله اى بهره مى 
گيرند. حال آنکه کرسى رياست جمهورى 
مســؤوليت ســنگين مردمــى در دنيا و 
مسؤليت الهى و اخروى دارد و کسانى که 
به اين ميدان مى روند لحظه اى آسايش 
ندارند و بايد هدف و مقصدشــان را الهى 
کنند تا تحمل سختى ها را داشته باشند. 
در اين ميان همه بايد به مســائل اخالقى 
توجه کنند و اين مختص به گروه يا فردى 

خاصى نيست همه مسؤولند.

لذا رعايت خط قرمز هاى شرعى و اخالقى 
از جمله شاخصه هاى دموکراسى اسالمى 
اســت که انتخاب افراد بايد بر اساس آن 
موارد وبــدون در نظر گرفتن جناح بندى 

هاى سياسى صورت گيرد.

نابســامان  وضعیت  اصاح  ضرورت 
اخاقى در روند ثبت نام انتخابات

شــکايات زيادى از افــراد متعدد از نقاط 
مختلف به ما رسيده که از وضع نابسامان 
ثبت نام انتخاب رياســت جمهورى بسيار 
نگران هستند و معتقدند عده اى ناآگاه و 
گروهى آگاهانه براى به ُســخره کشيدن 
انتخابات رياســت جمهورى و ضربه زدن 
به نظام با نداشــتن هيچگونه صالحيتى، 
براى نام نويســى شــرکت کرده و حتى 
صف تشکيل مى دهند و از آنجا که ادامه 
اين وضع بــه ضرر نظام مقدس جمهورى 
اســالمى اســت و مخالف شــئون کشور 

بزرگى مانند کشور ماســت؛ بايد هر چه 
زودتر فکرى براى حل اين مشــکل شود 
تا افرادى نام نويســى کننــد که حداقل 
کمترين صالحيــت الزم را براى اين کار 

داشته باشند. 

زيرا اين دموکراسى و انتخابات غربى است 
که مســائل اخالقى در آن حاکم نيست؛ 
بلکه يک عــده گردن کلفت زد و بند مى 
کننــد، افراد را مى خرند، ســرمايه داران 
افراد را مى بيننــد و پول مى دهند و زد 
و بند مى کنند و در نتيجه افراد ســرمايه 
دار روز به روز قوى تر و افراد فقير روز به 

روز ضعيف تر مى شوند.

انتخابات اسالمى  و  ليکن ما دموکرســى 
داريم کــه خطوط قرمز زيادى هم در آن 
وجود دارد؛ کسى که نامزد مى شود بايد 
بينى و بين اهلل خود را اليق اين مسئوليت 
بداند، اگر براى نام و شــهرت و اســتفاده 
هاى مادى مى رود اين نخستين مخالفت 

با خط قرمز است.

لــزوم اخــاق مــدارى در معرفى 
انتخابات کاندیداهاى 

در باب روايات اهل بيت)عليه الســالم( و 
علم رجال داريم که فالن کس ثقه است، 
فالن شخص ضعيف است يا آن فرد صادق 
و يا کاذب اســت؛ چون سرنوشــت ما در 
روايات به دست اينهاست لذا بايد معرفى 
شوند. انتخابات نيز اينگونه سرنوشت ساز 
اســت اگر معرفى در حدود شناخت آنها 
باشــد يعنى فرد را معرفى و ســوابقش او 
مطرح مى شود که مانعى ندارد؛ دروغ هم 
در آنها نباشــد و تهمت هم نباشد در حد 

شناخت اشکالى ندارد. 

ليکن صحبــت کردن دربــاره نامزدهاى 
انتخابات اگر با مطالب خالف واقع همراه 
شــود و يا مطالبى که ارتباطى ندارد مثال 

اسرار منزلش گفته شود درست نيست. 

نفى مشــکات اقتصــادى مردم در 
انتخابات؛ پدیده اى غیر اخاقى

بديهى اســت در حال حاضر ما دو مشکل 
عظيــم در مســير نظام داريــم هر چند 

عظمت ملــت و انقالب ما بــه اندازه اى 
است که بر اين مشکالت فائق مى شود. 

يکى از مشــکالت دشمنان خارجى است 
که دســت به دست هم داده و روز به روز 
متحد مى شوند و مادامى که ما تسليم آنها 
نشــويم با آنها مشکل خواهيم داشت، در 
حالى که بايد در مقابل آنها قوى باشيم و 
از خود دفاع کنيم، مشکل ديگر معضالت 
اقتصادى اســت که بر اثر خشکســالى ؛ 
بحران جهانى اقتصادى و سوء مديريت ها 
به وجود آمده اســت، بخشى از مشکالت 
اقتصادى نيز بــه جراحى هدفمند کردن 

يارانه ها برمى گردد. 

بعضى در انتخابات جنبــه هاى مثبت را 
گرفته و از جنبه هاى منفى آن بى تفاوت 
گذشــتند، صالح اين است که بپذيريم و 
قبول کنيم مشکل وجود دارد، زيرا با نفى 
و نديدن حقيقت مشکل حل نمى شود. 

اجتناب از تنــش و درگیرى در پرتو 
انتخابات  انتخاباتــى،  اخاق  تحقق 

اخاقى 

بى شــک انتخابات ســالم و پرشــور ، از 
خواسته هاى نظام و انقالب اسالمى است، 
لــذا مردم عزيز ما بايــد در اين انتخابات 
حضور پرشور و گسترده اى داشته باشند 
تا در عرصه بين المللى، ايران اســالمى، 
ســرافراز و قوى عمل کنــد ؛ ليکن نبايد 
فراموش نمود انتخابات بايد خالى از تنش 
و درگيرى باشد و جوانان ما نبايد در فضاى 
به وجــود آمده در برابر هــم قرار گيرند. 
مبادا مســائل انتخابات باعث اختالف در 
کشور شود که اختالفات در شرايط فعلى 
همچون ســم، مهلک و کشنده است، زيرا 
گزينة انتخابات رياست جمهورى يک نفر 
اســت و اگر تجزيــه و اختالفى پيش آيد 

خطر در آنجا تهديد مى کند.

از آنجا که دشمنان نظام اسالمى در کمين 
اند تا انتخابات تبديل به يک جنگ داخلى 
شود که آنها به مقاصدشان و اهداف شان 
برســند؛ لذا آنها که به اختالف دامن مى 
زننــد از هر گروه باشــند تنها راه را براى 

سيطره دشمنان صاف مى کنند . 

رسيده که همه روى به وسائل ساخته شده 
خارجى ها کــرده ايم و حتى بعضى وقتها 
خود کارگر ايرانى حاضر نيست وسيله اى 
را کــه خود ســاخته و توليد کرده مصرف 
کند، يعنــى خود او هم مى داند چه کرده 

است!.

سخن آخر

در خاتمــه بايــد گفــت کار توليــدى و 
فراهم کردن فضــاى توليد موجبات رونق 
توليد، اشــتغال و درآمدزايى خواهد شد و 
خودکفايى را براى کشور به همراه خواهد 

داشت.

اينکه ما هميشه در حال معامله باشيم ولى 
توليدى انجام نشــود ســودى براى کشور 
ندارد؛بايــد کارى کنيم کــه همه چيز به 
سمت توليد حرکت کند؛ اگر اين امر انجام 
شود، اقتصاد مقاومتى محقق مى شود ولى 
اگر اين کار انجام نشــود مشکلى از ما حل 

نخواهد شد.
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برخى شواهد نشان مى دهد که دشمنان 
بــا تمام توان خود به ميدان آمده اند تا با 
ايجاد تنش در فضاى انتخاباتى به مقاصد 
نادرست خود دســت يابند که اميداوريم 
مردم با هشــيارى خود ايــن توطئه ها را 
خنثى کنند، براى تحقق اين مهم نيازمند 
محيطى آرام و بدون تنش هســتيم و اگر 
قرار باشــد در هر راه پيمايى يک عده آن 
طرف و عده اى ديگر اين طرف سرو صدا 
کنند و مســايل و تنش هاى داخلى حل 
نشود، نمى توانيم بر اين مشکالت مسلط 

شويم.

هــم چنين نامزدها و حاميــان آن ها در 
مراقبت  بايد  تبليغاتى شــان  ســتادهاى 
کنند تــا فضاى انتخابــات خالى از تنش 
باشــد؛ زيرا اگر تقواى اســالم را رعايت 
کنيم، هيچ مشکلى به وجود نخواهد آمد.

رقابت اخاقى؛ تقواى انتخاباتى

گفتنى اســت کانديداهاى محترم تقوا را 
رعايت و از تخريب يکديگر اجتناب کنند، 
مردم به کســانى که اهــل تخريب و بى 
تقوايى هســتند راى نمى دهند و آنها را 

نمى بخشند.

هزينــه هــاى بى حســاب و کتــاب در 
تبليغات مردم را به شــک مى اندازد؛ لذا 
ملت به کســى راى مى دهــد که به آنها 
خدمت کند نه آنهايى که کيســه بدوزند 
و بخواهند سهمى برآى آينده خود تامين 

کنند . 

قول ها و وعده هاى بى حســاب و کتاب 
دادن درســت نيســت، دروغ نبايد گفت، 
مردم وقتى مى بيينند کسى بى حساب و 
کتــاب وعده تو خالى مى دهد مى فهمند 
اين فرد بى تقواســت و بــه او راى نمى 

دهند. 

هم چنين بى تقوايــى در تخريب رقيب، 
خــرج کردن و وعده هــاى توخالى دادن 
عمــل مذمــوم شــمرده مى شــود لذا 
کانديداهاى محترم از مســير صحيح وارد 
شــوند، اگر منظور خدمت است نيازى به 
اين کارها نيســت، ما در نظام اســالمى 
هســتيم و با نظام هاى ليبرال فرق داريم 

و نبايد براى به دســت آوردن آراى مردم 
دست به هر اقدامى زد و پول دادن و پول 

گرفتن براى راى حرام است.

نبايــد فرهنگ مــا در عرصــه انتخابات، 
فرهنــگ غربــى و وعده هــاى توخالى و 
عوام فريبى باشــد؛ بايد اصول اسالمى در 
تبليغــات و برنامه هــا و هزينه ها رعايت 
شود و افراد مراعات اين مسائل را بکنند.

تمکین به قانون و نظر شوراى نگهبان 
اخاق مدارى در سایۀ

در حکومت اسالمى قوانين احترام شرعى 
دارد؛ چراکه از فيلتر شــوراى نگهبان رد 
مى شود و رنگ اســالمى دارد و اگر غير 
اسالمى باشــد حتما جلوى آن گرفته مى 

شود.

لذا وقتى قانونى تصويب شد احترام حکم 
شرعى را دارد و نبايد با آن مخالفت کرد، 
قانون هايى که مسير صحيح را طى کرده 
و جنبه مشروعيت پيدا کرده بايد رعايت 
شود و شکستن آن درست نيست و نبايد 

در برابر آن نق زد و بهانه گيرى کرد.

از اين رو بايد نســبت به ســؤ رفتارهاى 
احتمالــى افرادى که صالحيت آنان تاييد 
نمى شــود، هشــدار داد و گفت برخى از 
کانديداهــا کــه جامع الشــرايط نبوده و 
صالحيت شــان تاييد نشــده است نبايد 
به ســم پاشــى بر ضد نهادهــاى قانونى 
اگر مساله  اقدام کنند؛ درســت نيســت 
اى برخــالف ميل ما بود قبــول نکنيم و 
مســائل مطابق ميل خود را قبول کنيم؛ 
اين قانــون گرايى نمى شــود و با چنين 
وضعيتى سنگ روى سنگ بند نمى شود.

رذايــل اخالقى؛ مهمتريــن چالش پيش 
روى انتخابات

در فضــاى انتخابات، رقابت ســالم وجود 
دارد ولــى عداوت و دشــمنى، تخريب و 
آبرو ريزى و برهــم زدن يکپارچگى نبايد 

وجود داشته باشد.

در اين شــرايط بايد بيــدارى و آگاهى، 
انســجام و اتحــاد را در جامعه بيشــتر 
کنيم؛ اينگونه نباشــد که در رقابت هاى 

انتخاباتى، به عداوت، دشــمنى، تخريب و 
آبروريزى که موجب از بين بردن اتحاد و 

يکپارچگى مى شود روى آورد.

تجلى  انتخابات؛  در  گرایــى  وحدت 
اقتدار نظام اسامى

منظور از وحدت بر خالف آنچه که بعضى 
از مطبوعات مى نويسند اين نيست که ما 
دست روى دست اغتشاش گران، مخالفان 
نظــام و رهبرى و فريــب خوردگان غرب 
قرار بدهيم، بلکه وحدت با کســانى است 
به نظام، اســتقالل کشــور، رهبرى،  که 

مرجعيت و قانون اساسى عقيده دارند. 

همه ادعــاى عقل و دين مى کنيم، ليکن 
بايد توجه داشــته باشــيم نه دين اجازه 
اختــالف مى دهــد که گروه ارزشــى و 
انقالبــى و طرفدار نظام اختالف داشــته 
باشند و نه عقل چنين اجازه اى مى دهد. 

متاسفانه همه دم از وحدت مى زنند؛ ولى 
در عمل به اختالفــات دامن مى زنند که 
اين روند به صالح کشــور و نظام نيســت 
و بايــد روش عملى درســتى را در پيش 
گرفت،امروز دشمن شمشير را از رو بسته 
و قصد نابودى ملــت ما را دارد در چنين 
شــرايطى بــدون وحدت بــه جايى نمى 

رسيم. 

البته با توجه به وجود سليقه هاى مختلف 
در کشــور، وحدت به اين آسانى ها شکل 
نمى گيــرد؛ زيرا گويى برخــى در دفتر 
يادداشــت خود به جز نمره صفر و بيست 
عدد ديگرى را نمى شناســند؛ اگر نگاه ما 
به وحدت اين رويه باشــد هرگز اين نگاه 

ما را به وحدت نمى رساند. 

اينچنين اســت که برخى چنين تفکرى 
دارنــد که يا همه يا هيــچ چيز، اين نوع 
تفکر، تفکر اشــتباهى است. زيرا اختالف 
سليقه هرگز نبايد مانع رسيدن به وحدت 
شود، پايبندى به اصالت ها و اصول ثابت 
مى تواند انســان را به وحدت نزديک تر 

کند. 

با اين تفاسير تشــتت نيروهاى وفادار به 
انقالب در انتخابات شرعاً جايز نيستو بايد 

آنهايى که معتقد به انقالب و نظام هستند 
در اين خصــوص تاّمل و تدبّر کنند. البته 
براى رفع تشتت خلوص نيت الزم است و 
واقعاً بايد دل ما براى انقالب و کشــور و 

ملت بسوزد.

کارى کنيــم که متحــد و متفق در برابر 
بايســتيم، روش وحدت همين  دشــمن 
است، اين گونه نيست که من تابع شما و 
شــما هم تابع من باشيد، اخالق و سليقه 
ها نسبت به مســائل متفاوت است، همه 
به رهبرى، نظام، اســالم و قرآن عالقمند 
هستيم؛ از اين رو مى توانيم با اين اصول 

به وحدت کامل برسيم.

سخن آخر

در خاتمــه بايــد گفــت کارى نکنيم که 
انتخابات سرچمشه اختالفات و عداوت ها 
در آينده شود، بلکه بعد از پايان انتخابات 
بايد دوســتانه به يکديگر تبريک بگويند، 
من تاکيد مى کنم همه به موازين دينى، 

اخالقى و اسالمى پايبند باشند.

ما به همه احترام مــى گذاريم و به همه 
عالقه داريم، لکن نياز بــود اين تذکرات 
داده شــود،اميدواريم صداى ما به گوش 
همه برســد و خداوند بــه همه ما گوش 

شنوا عنايت بفرمايد.

اميد است همگان اعم از کانديداها، ستادها 
و حاميــان نامزدها اين اصول اســالمى و 
اخالقــى را رعايت کنند تا خداوند عنايت 
کند کســى که اصلح باشــد راى بياورد و 
بتواند مشکالت مردم را حل، نقاط ضعف 

را برطرف و نقاط قوت را تقويت کند.

اميــدوارم ايــن انتخابات با آبــرو برگزار 
شود تا باعث شــادى دوستان و نااميدى 
دشــمنان شــود. من به همه کسانى که 
واقعاً به انتخابات ســالم و پرشور و آينده 
خوبى براى کشــور مى انديشند دعا مى 

کنم.
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مقدمه

يکى از دغدغه هاى بســيارى از مادران و 
پدران محترم، تربيت دينى کودکانشــان 
است. همين امر سبب شــده تا به دنبال 
يک روش موثّر براى جذب کودکانشــان 
نسبت به آموزه هاى دينى باشند. از سوى 
ديگر؛ همه والدين مى دانند يکى از آموزه 
هاى مهّم دينى که نقش بسيار موثّرى در 
تربيت فرزندانشان دارد، نماز است. لذا به 
دنبال شــيوه هاى کاربردى براى جذب و 
عالقه فرزندانشــان به نماز مى باشــند. با 
توّجه به اينکه اجــراى هر برنامه اى بايد 
خالــى از افراط و تفريــط و رعايت نکات 
تربيتى باشــد، از ســوى اهل بيت)عليهم 
الســالم( رهنمود هايى در اين باره آمده 
اســت که مــى تواند براى اين دســته از 

والدين بسيار حائز اهمّيت باشد.

دغدغــه و حــرص اين دســته از والدين 
گرامــى در تربيــت فرزندانشــان بخاطر 
سفارشــى اســت کــه در ســخنان امام 
ســجاد)عليه السالم( آمده است که: »فان 
تعلــم .... انــک مســئول«)1(؛ )فرزندان 
خــود را تربيت نماييد کــه در برابر آنان 
السالم(  المومنين)عليه  امير  مســئوليد(. 
نيز مى فرمايد: »اکرموا اوالدکم و احسنوا 
آدابهم«)2(؛ )فرزندانتان را گرامى بداريد 

و آنان را نيکو تربيت و ادب کنيد(.

پدر و مادر گرامى نيز در قبال فرزندانشان 
احساس مســئوليت مى کنند و سعى در 
تربيت آنان دارند. بســيارى از والدين از 
دوران کودکى به دنبــال آموزش نماز به 
کودکانشــان مى باشند. چرا که نماز يکى 
از مهمترين آداب و دســتورات اســالمى 
است و تاثير بســزايى در هموارسازى راه 

تربيت فرزندان دارد.

اهمّیت نماز

در آيــات قرآن کريم، بيــش از 122 آيه 
پيرامون نماز وارد شده است که داللت بر 
اهمّيت اين دســتور الهى دارد. همچنين 
تعبيراتــى کــه در احاديــث ائمه)عليهم 
الســالم( در مورد نماز آمده همين مطلب 
را تاييد مى کند. گاهى نماز به منزله سر 

در بدن قرار گرفته، و گاهى اسالم بر پنج 
پايه تصّور شده است که يکى از آنها نماز 

است.

پيامبر اســالم)صلى اهلل عليه وآله( نماز را 
نور چشــم خود مى دانــد،)3( و يا آن را 
بسان معشوقه اى توصيف مى کند که هم 
صحبتى با او هر سختى را گوارا مى سازد.

)4(

آرى نماز فروغ چشــمى اســت که ساير 
اعضاء بــا آن مســير خود را مــى يابند 
و ميزانى اســت کــه همه اعمــال با آن 
سنجيده مى شود)5( و کسى که ميزانش 
را بــر نــدارد در روز قيامــت اعمالش را 

چگونه محاسبه خواهند کرد؟!)6(

نماز آن گونه اســت کــه، پيامبران الهى 
نيز به آن ســفارش شده اند و از سفارش 
کنندگان به آن بوده اند. پيشــوايان الهى 
چــه در طول حيــات پر برکــت خود و 
چــه در لحظات واپســين زندگى همواره 
به نماز عنايت داشــته انــد.)7( حضرت 
ابراهيم)عليه السالم( در جهت اقامه نماز، 
همســر و کــودک خويــش را در بيابانى 
بى آب رها مى کنــد)8( و با اين حال از 
خداونــد تقاضا دارد تــا او و فرزندانش را 
در زمره اقامه کنندگان نماز قرار دهد.)9( 
چه سعادتى اســت اقامه نماز که حضرت 
عيسى)عليه السالم( مى گويد: »َو اَْوصانِى 
کــوِه ما ُدْمــُت َحّياً«)10(؛  لــوِه َو الَزّ بِالَصّ
)مادامــى که در حياتم بــه نماز و زکات 
ام(. حضرت موســى)عليه  توصيه شــده 
السالم( نيز مامور به اقامه نماز است.)11( 
و لقمان حکيــم فرزندش را به اقامه نماز 
توصيه مى کند)12( و ســرانجام نماز بر 
همه مومنان نوشــته شده است)13( تا از 
اين چشمه جوشان بهره گيرند)14( و به 

معراج رسند.)15(

پيامبر اســالم)صلى اهلل عليــه وآله( نيز 
از ســوى خداوند مامور اســت تا خانواده 
خويش را به نمــاز فراخواند و خود نيز بر 
اَلِة  اين امر پايدارى کند »َوأُْمْر أَْهلََک بِالَصّ
َعلَْيَهــا«)16( چراکه نماز معراج  َواْصَطِبْر 
مومن اســت، و هر کس از عروج باز ماند 

در سقر زمين گير خواهد شد »َما َسلََکُکْم 
فِى َسَقر؟ ََقالُوا لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّيَن«)17(

فوائد و آثار نماز خوانى فرزندان

1- گرايش به امور پسنديده

نماز از آنجا که ارتباط با خداوندى است که 
فرزندانتان  هاست،  خوبى  همه  سرچشمه 
را به کار هاى پســنديده دعوت مى کند. 
شرايطى که براى نماز بيان شده و نمازگزار 
بايد آن را رعايت کند، به گونه اى طّراحى 
شده که او را نا خداگاه به سمت خوبى ها 
سوق مى دهد. مسائلى مثل غصبى نبودن 
مکان و لباس نمازگزار، وقت شناســى و 
همراهــى او با اجتماع و... از اين مواردند. 
اين مســئله به ســادگى قابل درک است 
که نماز تنهــا نماز نيســت بلکه رفتارى 
آموزشى اســت که يک مجموعه صفات و 
افکار پســنديده را در نهان انسان نهادينه 
مــى کند. چنانکه مشــرکين هنگامى که 
با حضرت شــعيب)عليه السالم( به جدل 
مــى پرداختند به ايــن نکتهـ  هر چند از 
روى تمســخر ـ اشــاره کرده اند و به او 
گفتند: »يَا ُشــَعْيُب أََصاَلتُــَک تَْأُمُرَک أَن 
نَّْتُرَک َما يَْعُبُد آبَاُؤنَــا أَن نَّْفَعَل فِى أَْمَوالَِنا 
ما نَشــاء«)18(؛ )اى شعيب! آيا نمازت به 
تو دســتور مى دهد که آنچه را پدرانمان 
مى پرستيدند، ترک کنيم؛ يا آنچه را مى 

خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟!(

2- دورى از گناه و جرايم

رذائل و رفتارهاى ناپسند مصاديق فراوانى 
دارند. با اين حــال يکى از آثار مهّم نماز، 
محافظــت نمازگزار از همــه اين گناهان 
الَة إِنَّ  است. اگر قرآن مى گويد: »أَقِِم الصَّ
الَة تَْنهى َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر«)19(  الصَّ
يعنــى اينکه نماز شــما را از هر آنچه که 
از مصاديق فحشــا و منکر اســت باز مى 
دارد. البتــه اگر برخــى از نمازگزاران به 
گناهانى آلوده مى شــوند بخاطر اينست 
که به همان ميزان به نماز توّجه و عنايت 

نداشته اند.

دو نکتــه را بايد مورد دّقــت قرار دهيم: 
1- اينکــه هر چه به نمــاز توّجه و ارزش 
بيشترى قائل شــديم از گناهان به همان 

مقاله

جاذبه هاى نماز، براى 
کودکان

حجت االسالم حسين االدرى 

بســيارى  هاى  دغدغه  از  يکى  چکیده: 
از مادران و پــدران محترم، تربيت دينى 
کودکانشان اســت. همين امر سبب شده 
تــا به دنبال يــک روش موثّر براى جذب 
به آموزه هاى دينى  کودکانشان نســبت 
باشــند. از ســوى ديگر همه والدين مى 
دانند يکى از آموزه هــاى مهّم دينى که 
نقش بسيار موثّرى در تربيت فرزندانشان 
دارد نماز اســت. لذا به دنبال شيوه هاى 
کاربردى براى جذب و عالقه فرزندانشان 
به نماز مى باشــند. کلمات کليدى: نماز، 
الگوپزيــرى، محبت، هفت  وآثــار،  فوائد 

سالگى، تشويق 

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

2829

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



بهشــتى را بيان مى کننــد و آياتى که از 
بشــارت ســخن مى گويند، از اين دسته 
آيات مى باشــند. يکى از اوصاف پيامبران 
الهى)عليهم السالم( در قرآن »مبّشر«)34( 
بيان شــده است. بشارت هايى در قرآن از 
جمله »لَُهْم أَْجــٌر َکِريٌم«)35(، »لَُهْم أَْجٌر 
ْغِفــَرٌة َو أَْجٌر  َغْيــُر َمْمُنوٍن«)36(، »لَُهم َمّ
َعِظيــٌم«)37(، »أَْجٌر َکِبيــٌر«)38(، »لَُهْم 
اِر«)39(، »َســاَلٌم َعلَْيُکْم بَِما  ُعْقَبــى الــدَّ
اِر«)40(، »أُْولَِئَک  َصَبْرتُْم َفِنْعــَم ُعْقَبى الدَّ
ِة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن«)41( و...  أَْصَحاُب الَْجَنّ
، نمونه هايى از آيات بشــارت آميز قرآن 
انــد که به تشــويق بندگان بــراى انجام 

کارهاى نيک مى پردازند.

يکى از راه هاى جذب فرزندان به ســوى 
آموزه هاى دينى و نماز، تشويق و ترغيب 
اســت. تشــويق اگر به گونه اى پسنديده 
و بجا باشــد، بسيار کارســاز است. تاثير 
تربيتى تشــويق، گاهى چنان اســت که 
جهت زندگى افراد را دگرگون مى ســازد. 
اگر تشــويق قبل از انجام عملى پسنديده 
باشد، موجب شــوق و رغبت شخص مى 
شــود، و اگر پس از انجام آن عمل باشد؛ 
ســبب تقويت و پايدارى اين رفتار در او 
مى گردد. لذا والديــن محترم مى توانند 
در دو مرحله فرزندانشان را به نماز دعوت 
کنند. ابتدا آنها را ترغيب به نماز خواندن 
کنند و در صورت انجام، به تشــويق آنها 
بپردازند. با توّجه به اينکه تشويق فرزندان 
نوعى توّجه و شخصيت دادن به آنها است، 
ســعى مى کنند خود را از کانون توّجه و 
محّبت والدين دور نســازند. از اين طريق 
به تکرار عمل يا رفتار مورد نظر پرداخته، 
تا جائيکه جزئى از شخصّيت رفتارى آنها 

مى گردد.

تشــويق کودک، مى تواند يک تشــويق 
ماّدى يا معنوى باشــد. پاداش و تشويق 
ماّدى حّتى مى تواند با خريد يک شکالت، 
اســباب بازى، يا يک گردش تفريحى، و 
بازى و ســرگرمى صورت گيرد. البته، هر 
چند اين نوع پاداش ها خوب اســت، اّما 
نبايد از پــاداش هاى معنوى و روحى نيز 
غفلــت کرد. گاهى يــک آفرين و نوازش 

تاثير بيشــترى دارد. نقل شــده است که 
پسر بچه اى در نزد پيامبر )صلى اهلل عليه 
وآله( عطســه کرد و سپس گفت: »الحمد 
هلل«. پيامبر اسالم)صلى اهلل عليه وآله( به 
او فرمود: »باَرَک اهلُل فِيَک«؛ )آفرين بر تو 
باد(.)42( همين ابراز محّبت اگر از سوى 
والدين به فرزند باشــد مى تواند بهترين 
پاداش براى آنها تلّقى شود. خداوند نيز به 
بسيارى از بندگان صالح خود ابراز محّبت 
مى کند. در قرآن آمده است که: »أَْحِسُنوا 
ْل  إِنَّ اهللَ يُِحبُّ الُْمْحِســنين«)43(، »َفَتَوَکّ
لِيَن«)44(،  َعلَى اهلّلِ إَِنّ اهلّلَ يُِحــبُّ الُْمَتَوِکّ
اْ إَِنّ اهلّلَ يُِحُبّ الُْمْقِسِطيَن«)45(  »اَْقِســُطَوّ
 َ و » بَلى َمْن أَْوفــى بَِعْهِدِه َو اتََّقى َفإَِنّ اهلَلّ

ِقيَن«.)46( الُْمَتّ يُِحب 

پدر و مادر گرامى نيز بايد توّجه داشــته 
باشند که تشــويق و پاداش نقش موثّرى 
در تربيت فرزندشــان دارد، البته به گونه 
اى که بداند چرا مورد تشــويق واقع شده 
اند. تشــويق بايد متناســب با رفتار نيک 
فرزند باشــد، نه بيشتر و نه کمتر از آنچه 
شايستگى دارد. دورى از افراط و تفريط، 
و رعايت تعادل نيز از ضروريات تشــويق 

است.

3- الگوپذيرى و اسوه سازى

تقليــد و الگوبردارى از رفتار ديگران يکى 
از جنبه هاى روانى انســان اســت که هر 
انســان ناگزير براى يادگيرى و آموزش از 
آن بهره مى گيرد. عمومّيت و شــمول آن 
در تمام انسان ها ســبب شده تا عّده اى 
آن را نوعى غريزه و امرى فطرى در وجود 
انســان بداننــد.)47( فرزند شــما تقريبا 
از دو ســالگى در تمام زمينه ها از شــما 
الگوبــردارى مى کند)48( و براى تقليد و 
الگوپذيرى او نمى توان مرز و محدوده اى 

مشّخص کرد.

نــه تنها شــما الگوى رفتــارى فرزندتان 
هســتيد که اطرافيان نيز مى توانند اين 
نقش را ايفا کنند. اقوام، خويشــان، عّمه 
و عمــو، خالــه و دايى و ...، هــر يک به 
نحوى در شکل گيرى شخصّيت فرزندتان 
نقش دارند. به همين خاطر اســت که در 

انتخاب همسر«)49( آمده است  »روايات 
که دّقت کنيد؛ با ازدواجتان چه کســى را 
خاله و دايى فرزندانتــان قرار مى دهيد! 
چرا کــه آنها الگوى رفتــارى فرزندانتان 
خواهند شد و در تربيت آنها نقش دارند.

برقــرارى روابــط عاطفى و دوســتانه با 
ديگران نيــز در تربيت فرزنــدان بى اثر 
نيســت. در طّى اين روابط و معاشرت ها، 
فرزندان هر چه را مى بينند و مى شنوند 
عيناً مى پذيرد و اجــرا کند. بدون اينکه 
به خــوب يا بد بودن آن توّجهى داشــته 
باشــد. اين پيروى و تبعّيــت بى دليل از 
ديگران بســيار خطر آفرين است. حضرت 
ابراهيم)عليه الســالم( بــه قومش فرمود: 
»َهْل يَْســَمُعونَُکْم إِْذ تَْدُعوَن أَْو يَْنَفُعونَُکْم 
وَن«؛ )آيــا هنگامى که اين بت ها  أَْو يَُضرُّ
را مى خوانيد، صدايتان را مى شــنوند. يا 
مى توانند به شما سود و زيانى برسانند؟( 
مشــرکان گفتند: »قالُوا بَــْل َوَجْدنا آباَءنا 
َکذالَِک يَْفَعُلــوَن«؛ )ما پدران و مادرانمان 
را ديديــم که چنين مى کردند. )ما نيز از 
آنها تبعّيت مى کنيم((.)50( گاهى تقليد 
هــاى فرزندان از بزرگانشــان اينگونه بى 
دليل و بى چون و چرا است که آنها را به 

انحراف و گمراهى مى کشاند.

ما بايد در دوســتى ها و روابط خانوادگى 
با ديگران دّقت بيشــترى به خرج دهيم. 
فرزندانمــان را بــه برقرارى دوســتى با 
افرادى توصيه يا برحذر داريم. اين روش 
را قرآن به ما آموخته است. چرا که انسان 
هاى بد عاقبتى همچــون ابولهب)51( را 
منفور افراد مى ســازد و از ســوى ديگر، 
همه را به الگــو گيرى از افرادى همچون 
حضرت ابراهيم)عليه الســالم( و حضرت 
محّمد)صلــى اهلل عليه وآلــه( توصيه مى 

کند.

هرچند حــّس الگو پذيــرى در فرزندان 
اجتناب ناپذير است، اّما والدين گرامى نيز 
نبايد از »اسوه سازى« و معّرفى الگوهاى 

مناسب به فرزندانشان کوتاهى کنند.

در قــرآن، پيامبر اســالم)صلى اهلل عليه 
وآلــه( به طــور مطلــق،)52( و حضرت 

ميزان بيشــتر دور مى شــويم. به عنوان 
نمونه حضرت فاطمــه)س( نماز را عامل 
دورى از تکّبر مــى دانند.)20( 2- اينکه 
بايد مراقب باشيم اگر به هر علّتى گناهان 
پر رنگ شــدند و بر توّجه ما به نماز غلبه 
کردند به همان ميزان، از لّذت و روح نماز 
ما کاســته خواهد شــد. اين حالت بسيار 
خطرناک است به گونه اى که بعضى افراد 
با آلوده شــدن به گناهان نماز خواندن بر 
ايشــان بى مفهوم مى شود لذا تارک نماز 
مى شوند و روز به روز در گرداب گناهان 

بيشتر فرو مى روند.

3- آرامش بخش و شجاعت آفرين

هر کسى به فکر آرامش خود و اطرافيانش 
مى باشــد. هر پــدر و مادر دلســوزى با 
اســترس و اضطراب فرزندش و يا با ترس 
و دلواپســى او دچار غم و اندوه مى شود. 
قرآن ياد خداوند را آرامش بخش دلها مى 
دانــد »أاَل بِِذْکِر اهللِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«)21( 
و از ســوى ديگر نماز را بهترين وســيله 
الَة  براى ذکر و ياد خدا مى داند »أَقِِم الصَّ
لِِذْکِرى«)22( بــا اين توصيف فرزندان ما 
اگر اهــل نماز و راز و نياز باشــند عالوه 
بر اينکه دلهايشــان مملّو از آرامش است، 
طبق بيان قــرآن ترس و خوفــى نيز به 
دلشــان راه نمى يابد. »إِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو 
الَة ... ال َخْوٌف  َعِمُلوا الّصالِحاِت َو أَقاُموا الصَّ

َعلَْيِهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن«)23(

4- موفقّيت و احساس کاميابى

هر چند ســعادت واقعى مربوط به جهان 
ديگر اســت و مومنان نمــاز خوان طبق 
قرآن در ســوره مومنون به رســتگارى و 
سعادت مى رسند اّما اين افراد در همين 
دنيا هم گوى ســبقت را از ديگران ربوده 
اند چراکه آنها از خداوند يارى مى طلبند. 
ْبِر َو  »يا أَيَُّهــا الَّذيَن آَمُنوا اْســَتعيُنوا بِالصَّ
ــالِة«)24( و خداوند نيز گفته اســت  الصَّ
که نماز گــزاران را تنها نمى گذارد »قاَل 
الَة«)25(  اهلُل اِنّــى َمَعُکْم لَِئْن اََقمتــُم الصَّ
حــال اگر فرزندانمان را بــه نماز خواندن 
و ارتبــاط با خداوند آشــنا کنيم، او را به 
منبعــى از قدرت و اقتدار که سرشــار از 

اعتماد و اميد اســت رسانده ايم. هرگاه از 
بدى روزگار و مشــکالت پيش رو صداى 
نالــه افرادى بلند شــد، آنها بــا اراده اى 
مســتحکم پيش مى رونــد و در جا نمى 
ــُه الشــرُّ َجُزوعاً. َو اِذا َمسُه  زنند. »اِذا َمسَّ
الَخْيــٌر َمنوعاً. ااِّل الُمَصليَن. الَّذيَن ُهْم َعلى 

َصالتِِهْم دائُِمون«)26(

اصول کّلى جذب کودک به امور دینى

1- محّبت و مهرورزى

محّبــت و مهرورزى يکى از اصول تربيتى 
اســالم است که تاکيد فراوانى به آن شده 
است. شــخصى که محّبت و مهر کسى را 
به دل مى نشاند نا خواسته به تقليد از او 
پرداختــه و الگوگيرى از رفتار و اخالق او 
مى کند مانند او لباس مى پوشــد، مانند 
او ســخن مى گويــد و از رفتارهاى او در 
موقعيت هاى متفاوت نســخه بردارى مى 
کند. هر چه آن شــخص دوســت دارد، 
برايش دوست داشتنى مى شود. و هرچه 
بد مى داند، از چشــم او مى افتد. گاهى 
اوقات دوستى و محّبت به حّدى مى رسد 
که از شخص، فردى مريد؛ و مطيِع چشم 

و گوش بسته مى سازد.

خداوند نيز کســانى را کــه دم از محّبت 
الهى مى زنند، اّما مطيع نيســتند را مورد 
خطاب قرار داده و مــى فرمايد: »ُقْل إِْن 
اهلُل«؛  يُْحِبْبُکُم  َفاتَِّبُعونى  اهللَ  تُِحبُّوَن  ُکْنُتْم 
)بگو: اگر خدا را دوست مى داريد، از من 
پيروى کنيد؛ تا خدا )نيز( شــما را دوست 
بدارد(.)27( هرچند نياز ضرورى فرزندان 
به محّبت و عاطفه را نمى توان انکار کرد، 
اّمــا از آثار و پيامدهــاى محّبت و عاطفه 
و تاثيرات تربيتى آن نبايد غافل شــد. به 
هر حال در اســالم به والدين توصيه شده 
اســت تا محّبت خويش را از فرزندانشان 

دريغ ندارند.

اميــر المومنين)عليــه الســالم( نيز مى 
و  بکبيرکم  صغيرکــم  »ليتــأّس  فرمايد: 
ليــرأف کبيرکــم بصغيرکــم و ال تکونوا 
کجفــاة الجاهليــة«؛ )کودکتــان بايد در 
رفتار خود پيرو بزرگان باشد و بزرگترها، 
بايد نســبت به کودک، رئــوف و مهربان 

باشــد. مبادا مانند جفاکاران و ستمگران 
دوران جاهليت رفتار کنيد(.)28( با دقت 
در ســخن حضرت)عليه الســالم( رابطه 
ميان اطاعت و پيــروى، با رافت و محّبت 
به روشــنى قابل درک است. کوچکتر ها 
به پيروى از بزرگتر ها توصيه شــده اند و 
بزرگتر ها ســفارش به رفتار محبت آميز 
با کودکان شــده اند. گويــا حضرت)عليه 
الســالم( اين دو را در گــرو يکديگر مى 
دانند و بــه عنوان يک رفتــار متقابل از 
ســوى کودکان و والدينشــان لحاظ مى 

کنند.

اّما در مــورد چگونگى محّبت و مهرورزى 
بــه کودکان تا حــّدى مربوط به فطرت و 
تا حّدى مربــوط به عرف جامعه دارد. در 
هر صورت معصومين)عليهم السالم( براى 
ابراز محبت خود نسبت به فرزندانشان از 
نوازش، بوسيدن و ... بهره مى جسته اند.

در مــورد پيامبــر اســالم)صلى اهلل عليه 
وآله( نقل شده است که: »إذا أَصَبَح َمَسَح 
َعلى ُرُؤوِس ُولِدِه َو ُولِد ُولِدِه«؛ )همه روزه 
صبح، دســت محّبت به سر فرزند خود و 
فرزند فرزندش مى کشــيد(.)29( ايشان 
مســلمانان را به ابراز محّبت و بوســيدن 
فرزندانشان سفارش مى کردند و در مقابل 
آن حســنه)30( و مقام هاى بهشتى)31( 
را وعده مى دادند. هنگامى که شــخصى 
نــزد پيامبر)صلى اهلل عليــه وآله( آمد و 
عرض کرد کــه هيچ کدام از فرزندانش را 
تاکنون نبوســيده است، ايشان آن مرد را 

اهل آتش دانست.)32(

بنابراين، بايد به فرزندان عشــق ورزيد و 
آنها را مورد لطف و مهربانى قرار داد. زيرا 
»کسى که نسبت به فرزندش محّبت کند 

مشمول رحمت الهى مى شود«.)33(

2- تشويق و ترغيب

در تربيت اســالمى به تشــويق و ترغيب 
توجه ويژه اى شده است و خداوند از اين 
طريق بندگان را به ســوى خوبى ها سوق 

مى دهد.

قرآن به شــيوه هاى گوناگونى به تشويق 
پرداختــه اســت. آياتى کــه نعمت هاى 
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هفت ســاله شــدند، به نماز امر کنيد. ما 
کودکان خود را وقتى هفت ســاله اند، به 
روزه وامــى داريم؛ به انــدازه اى که توان 
دارند، چه تا نصف روز باشــد يا بيشتر يا 
کمتر. وقتى تشــنگى و گرسنگى بر آنان 
چيره شــد، افطار مى کنند تا اين که به 
روزه، عادت کنند و توان آن را بيابند؛ ولى 
شما کودکانتان را وقتى نُه ساله شدند، به 
اندازه اى که توان دارند، به روزه وا داريد 
و وقتى تشــنگى بر آنان چيره شد، افطار 

کنند(.)57(

در دو روايت فوق به نکات بســيار دقيقى 
اشاره شده اســت که رعايت آنها کفايت 

مى کند:

1. آموزش نمــاز بايد مرحلــه به مرحله 
باشد.

2. آموزش نماز با مراحِل آســانى همچون 
گفتن »ال اله ااّل اهلل« آغاز شود.

3. آمــوزش نماز همراه بــا آموزش آموزه 
هاى آن باشد. )رو به قبله بودن و ...(

4. آموزش نماز تدريجى )طيفى( و قبل از 
رسيدن به سّن تکليف باشد.

5. آموزش نماز و مراحل آن متناســب با 
سّن کودک و در توان او باشد.

آموزش نماز بايد همراه با اختيار و عالقه 
کودک باشد.

2- مرحله تســهيلى )آسان سازى و انس 
گيرى(

با توّجه به اينکه خداشناسى و خداباورى 
از امــور فطــرى اســت،)58( رغبــت و 
تمايــل درونى کودکان به شــناخت خدا 
و نمازخواندن طبيعى به نظر مى رســد. 
تربيت  کــودکان،  خداباورى  پاک  فطرت 
دينى را آســان و ســهل مــى کند. هم 
والدين به راحتى مى توانند فرزندانشــان 
را با آموزه هاى دينى آشــنا کنند. و هم 
کــودکان، ـ آن را مطابق فطرت خود مى 

يابند و ـ از آن استقبال مى کنند.

البته والدين گرامى، بايد فرزندانشــان را 
بــه گونــه اى ـ قبل از ســّن تکليف ـ به 

نماز وادارند که اين رغبت و عالقه، تبديل 
به انس و الفت گــردد. نماز خواندن بايد 
به صورت يــک عادت، ملکه و مونســى 
براى فرزند گردد. مونســى که مصاحبت 
با او آســان، و ترک آن دشوار است. امام 
صادق)عليه السالم( نيز علّت اينکه زودتر 
)قبل از ســّن تکليف( بايد کودکان را به 
نماز و روزه امر کرد را همين عادت کردن 
آنان بيان مــى کند»حتى يتعودوا«)59( 
براى عادت دادن فرزنــد نيز مى توان از 

تشويق بهره برد.

هرچند فرزنــدان داراى فطرت خداجويى 
مى باشــند؛ اّما با اين حــال، عّده اى از 
فرزنــدان در بزرگســالى تمايل و رغبتى 
بــه نماز نشــان نمى دهنــد. علّت اصلى 
اين مســاله، مربوط به عوامــل محيطى 
مى شــود. عواملى که فطرت شخص را از 

مسيرش منحرف کرده اند.

يکــى از لــوازم آســان ســازى تربيت، 
ســازگارى محيط با نوع تربيت است. اگر 
فرزنــد؛ مصاديقى از آنچــه به آن امر مى 
شــود را در اطراف خود مشــاهده کند، 
پذيــرش آن رفتار برايش راحت اســت. 
نماز خواندن والدين، اطرافيان، دوســتان 
و آشنايان بسيار کمک کننده هستند. به 
همين خاطر است که در خانواده هايى که 
بــزرگان، اهل عبادت و نماز اند؛ به ندرت 

فرزندان به نماز بى توّجهى مى کنند.

القائــات محيطى، ناخواســته فرزندان را 
محو محيط مى ســازند. آنها بدون اينکه 
فکر کنند، عمل نيک و زشتى را تکرار مى 
با محيط  نبايد کــودکان  بنابراين،  کنند. 
هاى دينى مثل مساجد و مجالس مذهبى 
بيگانه باشند. والدينى که بين فرزندانشان 
با اين محافــل عالقه اى ايجاد مى کنند، 
در مســاله تربيت، کمتر بــه زحمت مى 

افتند.

فرزندانشــان نيــز پذيــراى تربيت دينى 
هستند.

3- مرحله بينشى )انگيزه سازى(

خداوند راه هدايت را به بندگان نشان داده 
است و اين بندگان هستند که مسيرشان 

را انتخــاب مى کنند. هرکس بخواهد، راه 
مومنان را در پيــش مى گيرد و هر کس 
بخواهــد راه کفر را پيشــه مى کند.)60( 
ايمان امرى قلبى اســت که با اشــتياق و 
اکــراه، جايگاهى در  اســت.  ميل همراه 
ايمان قلبــى و پايدار نــدارد. خداوند در 
قرآن مى گويد: »أَ َفَأنَْت تُْکِرُه الّناَس َحّتى 
يَُکونُــوا ُمْؤِمنيَن«)61(؛ )آيا تو مردم را به 

اجبار وا مى دارى تا ايمان بياورند؟!(.

پــدر و مادر گرامى نيــز بايد زمينه هايى 
را فراهــم کنند تا فرزندانشــان با انگيزه 
و عالقــه قلبى به ايمــان و نماز رو آورند. 
زور و اجبار راه به جايى نمى برد. شــايد 
فرزندان از ترس توبيخ و سرزنش والدين 
يا بوســيله اجبار آنها؛ به نماز بايســتند، 
اّما اين نــوع تربيت ناپايدار خواهد بود. با 
گذشــت زمان و از بين رفتن زور و اجبار، 
ديگــر نبايد انتظار اســتمرار اين رفتار را 
داشــت. بهمين ســبب، انگيزه سازى از 
نکاتى اســت که والدين گرامى بايد به آن 

عنايت ويژه اى داشته باشند.

هرچنــد کودکان در ســنين پايين تر، از 
اعمال خــود انگيزه اى جــز جلب توّجه 
اطرافيان ندارند؛ اّما با رشــد کودک و باال 
رفتن فهم او؛ الزم اســت ـ به همان زبان 
کودکانــه ـ از خداوند، نعمتهــاى الهى، 
شــکرگزارى و فلسفه نماز خواندن برايش 
ســخن گفت. شــايد تشــويق در مراحل 
ابتدايــى انگيــزه اى براى نمــاز خواندن 
فرزند شــود اّما با رشــد فکرى او کفايت 
نمى کند. عالوه بر اين، تشــويق تا حّدى 
براى انگيزه ســازى کاربرد دارد. افراط در 
تشــويق، سبب مى شــود کودک شرطى 
شــده و در صورت نبودن آن، انگيزه اى 

براى نماز خواندن نداشته باشد.

ايجاد انگيزه بــراى کودک در مرحله اّول 
مــى تواند باتشــويق و ترغيــب، با هديه 
دادن، مشــارکت در برپايى نماز، تمجيد 

در مقابل ديگران و ... باشد.

نتیجه

نماز در آئين مبين اســالم داراى اهمّيت 
فوق العاده اى است. نماز انسان را از پليدى 

نيز در توحيدگرايى  السالم(  ابراهيم)عليه 
و ســتيز با شرک و بت پرســتى)53( به 
عنوان الگو و اســوه معّرفى شــده اند. ما 
نيز بايد فرزندانمان را به تبعّيت از ســيره 
فراخوانيم.  الســالم(  معصومين)عليهــم 
عالوه بر اين، معّرفى الگوهاى عملى و قابل 
مشــاهده براى فرزندان بسيار موثّر است. 
اين امر ســبب آسان شــدن پذيرش يک 
رفتار از سوى فرزندان مى شود. فراموش 
نکنيد که تنها معصومين)عليهم الســالم( 
مى تواننــد الگوهاى کامل و مطلقى براى 
فرزندانمان باشند. اگر افراد ديگرى را نيز 
براى فرزندانتان الگو قرار مى دهيد، بهتر 
اســت به رفتارهاى پســنديده آنها اشاره 
کنيد تا فقــط در همان رفتارها به عنوان 

الگو معّرفى شده باشند.

مراحل اصولى براى جذب کودک به نماز:

هر چنــد بــراى تربيت دينــى کودکان 
اصولى کلّى ذکر شــده اســت که رعايت 
آنها ضرورى است، اّما آشنا کردن کودکان 
به نماز نياز بــه رعايت نکات خاّصى دارد 
کــه ذکر آنها خالى از لطف نيســت. کلّى 
گويى و عدم ارائه روشى کاربردى و عملى 
در تربيــت کــودکان، يکى از مشــکالت 
والدين در مســير تربيت فرزندان اســت. 
اين ابهام و کلّــى نگرى، گاهى به حيرت 
و ســردرگمى والدين يا برداشت شخصى 
ايشــان از روشهاى ارائه شــده منجر مى 
شــود که پيامدهاى خوبــى را به دنبال 
ارائه روش هاى کاربردى  بنابراين،  ندارد. 
و زمانبندى شــده از ضروريات به نظر مى 
رسد. هر برنامه تربيتى براى نتيجه بخشى 
ناگزير سيرى را طى مى کند. براى عالقه 
مند کردن کودکان به نماز نيز يک ســير 
تربيتى الزم اســت که مى توان آن را در 

مراحل پيش رو ارائه داد:

1- مرحله تعليمى )آموزشى(

در روايــات اســالمى بــه آمــوزش نماز 
بــه کودکان توّجه و تاکيد شــده اســت. 
فرمايد:  مى  الســالم(  اميرالمومنين)عليه 
ــالَة«؛ )نماز را به  »َعلُِّمــوا ِصْبيانَُکــُم الَصّ
امام  همچنين  بياموزيد(.)54(  فرزندانتان 

صادق)عليه الســالم( مى فرمايــد: »َفإِذا 
ــالَة َغَفَر اهلّل ُ عّز و جّل  تََعلََّم الُوضوَء َوالَصّ
لَُه و لَِوالَِديِه إن شــاَء اهلّلُ«؛ )چون فرزندى 
وضو و نماز را ياد گيرد، خداوند ان شــاء 

اهلل، پدر و مادر او را مى آمرزد(.)55(

در آمــوزش و تعليم همواره به چند عامل 
توّجه ويژه اى مى شــود: 1- گروه سّنى، 
2- ميزان اســتعداد و ســطح توانايى در 
يادگيرى افراد، 3- عالقه و اختيار افراد و 
4- روش و طريق آموزشى. امروزه با لحاظ 
اين عوامل، براى هر گروه ســّنى کتابهاى 
ويژه اى با سبک هاى متفاوت نوشته مى 
شود. آموزش نماز نيز از اين امر مستثنى 
نيست. توّجه به ســّن، و ارزيابى استعداد 
افراد کمک زيادى در رســيدن به مقصود 
مى کنــد. در تعليم و آمــوزش دينى به 
خصوص نماز نيز عواملى مثل سّن کودک 

و ... بايد مورد لحاظ واقع شوند.

در چه سّنى، فرزند خود را به نماز تشويق 
کنيــم؟ در چــه زمانى او را بــه نماز امر 
کنيم؟ آموزش نماز در چه ســّنى مناسب 
است؟ آيا با توّجه به مراحل رشد کودک، 
روش آموزشــى نيز داراى مراحل و قابل 
ارتقا اســت؟ آيا در روايات اسالمى اشاره 
روشــنى به اين مراحل و نحوه زمانبندى 

آن شده است؟

امام باقر)عليه السالم( در توصيه هايى به 
والدين، به نکاتى اشاره کرده اند که پاسخ 
مناسبى براى ســواالت فوق است. ايشان 
مى فرمايند: »إذا بَلََغ الُغالُم ثاَلَث ِسنيَن، 
َع َمّراٍت  يُقاُل لَُه : ُقل )ال إلَه إالَّ اهلّل( َســبْ
. ثُــمَّ يُتَرُک َحّتى يَِتمَّ لَُه ثاَلُث ِســنيَن و 
َسبَعُة أشُهٍر و ِعشروَن يَوما، َفُيقاُل لَُه : ُقل 
ٌد َرسوُل اهلّل( َسبَع َمّراٍت . و يُتَرُک  : )ُمَحمَّ
َحّتى يَِتمَّ لَُه أربَُع ِسنيَن، ثُمَّ يُقاُل لَُه ُقل : 
ٍد و آلِِه(.  َسبَع َمّراٍت : )َصلَّى اهلّلُ  َعلى ُمَحمَّ
ثُمَّ يُتَرُک َحّتى يَِتمَّ لَُه َخمُس ِســنيَن ، ثُمَّ 
يُقاُل لَُه : أيُُّهما يَميُنَک و أيَُّهما ِشــمالَُک 
َل َوجُهُه إلى الِقبلَِة  ؟ َفإِذا َعَرَف ذلَِک ُحــوِّ
و يُقاُل لَُه : أســُجد. ثُمَّ يُتَرُک َحتَّى يَِتمَّ لَُه 
َسبُع ِســنيَن، َفإِذا تَمَّ لَُه َسبُع ِسنيَن قيَل 
لَُه : اغِســل َوجَهَک و َکّفيَک، َفإِذا َغَسلَُهما 

قيَل لَُه : َصلِّ . ثُمَّ يُتَرُک َحّتى يَِتمَّ لَُه تِسُع 
ت لَُه ُعلَِّم الُوضوَء، و ُضِرَب  ِسنيَن ، َفإِذا تَمَّ
ــالِة، و ُضِرَب َعلَيها . َفإِذا  َعلَيِه، و اُِمَر بِالصَّ
ــالَة َغَفَر اهلّل ُ عز و جل  تََعلََّم الُوضوَء َوالصَّ
لَُه و لَِوالَِديِه إن شــاَء اهلّل«؛ )چون پسر به 
سه سالگى رسيد، بايد به او بگويند: هفت 
مرتبه بگو )ال إله إاّل اهلّل(. سپس، رهايش 
کنند تا سه سال و هفت ماه و بيست روِز 
او کامل شــود. ســپس بايد به او بگويند: 
هفت مرتبه بگو )محّمد رســول اهلّل(؛ و او 
را رها کنند تا چهار ســال او تمام شــود. 
آن گاه بايــد به او بگوينــد: هفت مرتبه 
بگو )صلى اهلّل على محّمد وآله(. ســپس 
رهايش کنند تا پنج ســال او تمام شود. 
آن گاه از او بپرسند: دست چپ و راستت 
کدام است؟ اگر شناخت، بايد صورتش را 
به ســمت قبله برگردانده، بــه او بگويند: 
سجده کن. سپس، رهايش کنند تا هفت 
سال او تمام شــود. پس وقتى هفت سال 
او تمام شــد، بايد به او بگويند: صورت و 
دو دستت را بشوى وقتى آن دو را ُشست 
، بايــد به او بگويند: نماز بخوان. ســپس، 
رهايش کنند تا نُه ســال او تمام شــود. 
وقتى تمام شد، وضو به او ياد داده شود و 
بر )تــرک( آن، تنبيه گردد و به نماز، امر 
شــود و بر )ترک( آن، تنبيه گردد. وقتى 
وضو و نماز را فراگرفت، خداوند، او و پدر 
و مادرش را مى آمرزد؛ إن شاء اهلّل!(.)56(

امام صادق)عليه الســالم( نيــز به زمانى 
براى آموزش نماز اشــاره کرده اند. ايشان 
الِة إذا  مــى فرمايند: »إنّا نَأُمُر ِصبيانَنا بِالصَّ
کانوا بَنى َخمِس ِســنيَن، َفُمروا ِصبيانَُکم 
الِة إذا کانوا بَنى َســبِع ِسنيَن، و نَحُن  بِالصَّ
وِم إذا کانوا بَنى َســبِع  نَأُمــُر ِصبيانَنا بِالصَّ
ِســنيَن بِما أطاقــوا ِمن ِصيــاِم الَيوِم إن 
کاَن إلــى نِصِف النَّهــاِر أو أکَثَر ِمن ذلَِک 
، َفــإِذا َغلََبُهُم الَعَطــُش و الَغَرُث  أو أَقــلَّ
ــوَم و يُطيقوُه،  ُدوا الصَّ أفَطــروا، َحّتى يََتَعوَّ
َفُمروا ِصبيانَُکم إذا کانوا بَنى تِســِع ِسنيَن 
وِم َما اســَتطاعوا ِمن ِصياِم الَيوِم، َفإذا  بِالصَّ
َغلََبُهــُم الَعَطــُش أفَطروا«؛ )مــا کودکان 
خود را وقتى پنج ســاله انــد، به نماز امر 
مى کنيم؛ ولى شــما کودکانتان را وقتى 
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ص240، خطبه 166، الحث على التآلف .
)29(. بحــار األنــوار، مجلســى، محمد باقر 
بــن محمد تقى ، محقــق / مصحح جمعى از 
محققان ، ج 101، ص99، باب 2 فضل األوالد 

و ثواب تربيتهم و کيفيتها .
)30(. رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله( فرمود: 
ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه َحَسَنًة«؛  »َمْن َقبََّل َولََدُه َکَتَب اهللَّ
)هر کس فرزند خود را ببوســد خداوند براى 
او يک حسنه مى نويســد(. )الکافي، کلينى، 
محمــد بــن يعقوب بــن اســحاق ، محقق / 
مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، 
ج 6، ص49، بــاب بر األوالد؛ عــدة الداعي و 
نجاح الساعي، ص88؛ وســائل الشيعة، شيخ 
حر عاملى، محمد بن حسن ، ج 21، ص475، 
83 باب اســتحباب تعليم الصبــي الکتابة و 
القرآن سبع ســنين و الحالل و الحرام سبع 
ســنين و تعليمه الســباحة و الرماية ( و مى 
الَحسَنه َعشره«؛  فرمودند: »الَقّبله َحســَنه و 
)بوســيدن فرزند حسنه اســت و پاداش هر 
حســنه ده برابر است(. )کنز العمال في سنن 
األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن حســام 
الدين المتقي الهندي البرهان فوري، المحقق 
: بکري حياني - صفوة السقا، ج 16، ص445، 
ح 45348، الفرع الرابع في العدل بين العطية 

لهم(.
)31(. رســول خدا)صلــى اهلل عليه وآله( در 
روايــت ديگرى با اشــاره به پــاداش فراوان 
اخــروى بوســيدن فرزنــدان مــى فرمايند: 
»أَْکِثــُروا ِمْن ُقْبلَِة أَْواَلِدُکْم َفإِنَّ لَُکْم بُِکلِّ ُقْبلٍَة 
َدَرَجــًة فِى الَْجنَِّة َمِســيَرَة َخْمِســِمائَِة َعاٍم«؛ 
)فرزندان خود را بسيار ببوسيد چرا که براى 
هر بوســه اى درجه اى در بهشــت اســت و 
فاصلة ميان دو درجه پانصد ســال مى باشد(. 
)روضــة الواعظين و بصيــرة المتعظين) ط- 
القديمة(، فتال نيشــابورى، محمد بن احمد، 
ج 2، ص369، فصل فــي ذکر حق الولد على 
الوالد؛ وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد 
بن حسن ، ج 21، ص485، 89 باب استحباب 

تقبيل اإلنسان ولده على وجه الرحمة(.
)32(. هنگامى که شخصى به نزد ايشان آمد 
و به پيامبر)صلــى اهلل عليه وآله( عرض کرد 
که هيچ يک از فرزندانش را تاکنون نبوسيده 
است. ايشان او را از اهل آتش دانستند؛ »َجاَء 
َرُجــٌل إِلَى النَِّبى ص َفَقاَل لَــُه َما َقبَّلُْت َصِبياً 
ِ ص َهَذا َرُجٌل  ا َولَّى َقاَل َرُســوُل اهللَّ َقــطُّ َفلَمَّ
َُّه ِمْن أَْهِل النَّــاِر!« )الکافي، کلينى،  ِعْنَدنَــا أَن
محمــد بــن يعقوب بــن اســحاق ، محقق / 
مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، 
ج 6، ص50، بــاب بر األوالد؛ تهذيب األحکام، 
طوســى، محمد بن الحسن ، محقق / مصحح: 
خرسان، حسن الموســوى ، ج 8، ص113، 5 
بــاب الحکم فــي أوالد المطلقات من الرضاع 
و حکمهم بعده و هم أطفال؛ وســائل الشيعة، 

شــيخ حر عاملى، محمد بن حســن ، ج 21، 
ص485، 89 باب اســتحباب تقبيل اإلنسان 

ولده على وجه الرحمة(.
)33(. امام صادق)عليه الســالم( مى فرمايد: 
ة  »اّن اهلل عّزوجل ليرحم الّرجل )العبد( لشــدّ
حّبه لولده«؛ )مردى که نسبت به فرزند خود 
محّبت بسيار دارد، مشمول رحمت مخصوص 
خداوند اســت( )مکارم األخالق ، طبرســى، 
حســن بن فضل ، ص219، في فضل األوالد؛ 
وســائل الشيعة، شــيخ حر عاملى، محمد بن 
حسن ، ج 21، ص483، 88 باب استحباب بر 
اإلنســان ولده و حبه له و رحمته إياه و الوفاء 

بوعده(.
)34(. »َو ُرُسال َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَْيَک ِمْن َقْبُل 
ُ ُموَســى  َوُرُســال لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَک َوَکلََّم اهلَلّ

تَْکلِيًما« )سوره نساء، آيه 165(.
)35(. سوره حديد، آيه 18.

)36(. سوره انشقاق، آيه 25.
)37(. سوره مائده، آيه 9.
)38(. سوره حديد، آيه 7.
)39(. سوره رعد، آيه 22.
)40(. سوره رعد، آيه 24.

)41(. سوره اعراف، آيه 42.
)42(. الکافي، کلينــى، محمد بن يعقوب بن 
اســحاق ، محقق / مصحح: غفارى على اکبر و 
آخوندى، محمد، ج 2، ص655، باب العطاس 

و التسميت .
)43(. سوره بقره، آيه 125.

)44(. سوره آل عمران، آيه 159.
)45(. سوره حجرات، آيه 9.

)46(. سوره آل عمران، آيه 76.
)47(. مراجعه کنيد به: مقاله اثربخشى تقليد 
و الگوپذيرى در تعليم و تربيت کودکان. ســه 

شنبه، 24 آذر، 1388ش، روزنامه اطالعات
)48(. مراجعــه کنيد به: کتاب پرورش دينى 
کودک، زهرا کريما، ناشر: مرکز پژوهش هاى 

اسالمى صدا و سيما.
)49(. الکافي، کلينــى، محمد بن يعقوب بن 
اســحاق ، محقق / مصحح: غفارى على اکبر و 
آخوندى، محمــد، ج 5، ص332، باب اختيار 

الزوجة .
)50(. سوره شعراء، آيات 72ـ74.

« )سوره مسد،  )51(. »تََبّْت يََدا أَبِى لََهٍب َوتََبّ
آيه 1(.

)52(. »لََقْد کاَن لَُکْم فِى َرُســوِل اهللِ أُْســَوٌة 
َحَسَنٌة لَِمْن کاَن يَْرُجوا اهللَ َوالَْيْوَم اآْلِخَر َو َذَکَر 

اهللَ َکِثيراً« )سوره احزاب، آيه 21(.
)53(. »َقْد کانَْت لَُکْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة فِى إِبْراِهيَم 

َِّذيَن َمَعُه« )سوره ممتحنه، آيه 4( َو ال
)54(. جامع أحاديث الشــيعة، بروجردى، آقا 
حســين ، جمعى از محققان، ج 26، ص850، 
)62( - بــاب ما ورد فى تأديب الولد وتعليمه 
بالحديــث والداللــة على ربه واســتصالحه 
وإکرامه وإحسانه وإسراره وجملة من حقوقه .

)55(. وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد 
بن حســن ، ج 4، ص20، 3 باب استحباب أمر 
الصبيان بالصالة لست سنين أو سبع و وجوب 

إلزامهم بها عند البلوغ
)56(. مکارم األخالق ، طبرســى، حســن بن 

فضل ، ص222، في فضل األوالد .
)57(. تهذيــب األحکام، طوســى، محمد بن 
الحســن ، محقق / مصحح: خرســان، حسن 
الموســوى ، ج 2، ص380، 18 بــاب الصبيان 
متى يؤمــرون بالصالة ؛ من ال يحضره الفقيه ، 
ابن بابويه، محمــد بن على ، محقق / مصحح: 
غفارى، على اکبــر، ج 1، ص280، باب الحد 

الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصالة . 
 ِ يِن َحِنيفاً فِْطَرَت اهللَّ )58(. »َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
ِ ذلَِک  َِّتى َفَطَر النَّاَس َعلَْيها ال تَْبِديَل لَِخلِْق اهللَّ ال
يُن الَْقيُِّم َو لِکــنَّ أَْکَثَر النَّاِس ال يَْعلَُمون«؛  الدِّ
)پــس روى خود را با گرايش تمام به حق، به 
سوى اين دين کن، با همان سرشتى که خدا 
مردم را بر آن سرشته است. در آفرينش خدا 
تغييرى نيست. اين اســت همان دين پايدار 
ولى بيشتر مردم نمى دانند(. )سوره روم، آيه 

)30
)59(. تهذيــب األحکام، طوســى، محمد بن 
الحســن ، محقق / مصحح: خرســان، حسن 
الموســوى ، ج 2، ص380، 18 بــاب الصبيان 
متى يؤمــرون بالصالة ؛ من ال يحضره الفقيه ، 
ابن بابويه، محمــد بن على ، محقق / مصحح: 
غفارى، على اکبــر، ج 1، ص280، باب الحد 

الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصالة .
ــبيَل اِّما شــاکراً و اِّما  )60(. »اِنّا َهديناُه السَّ

کفوراً« )سوره انسان، آيه 3(.
)61(. سوره يونس، آيه 99.

 

ها دور مــى کند و راه تکامــل را برايش 
هموار مى سازد. بخاطر جايگاه رفيعى که 
نماز دارد، در سيره پيشوايان توصيه شده 
اســت تا فرزندانمان را از کودکى به نماز 
امر کنيد. نماز خوان کردن کودکان، يک 
فرايند تربيتى است که دّقت زيادى را مى 
طلبد. آموزش نماز بايد همراه با تشــويق 
و محّبت باشد. با باالتر رفتن سّن کودک، 
پشــتيبانى فکرى او از لــوازم تربيتى مى 
باشــد. او بايد بداند، چرا نماز مى خواند؟ 
اين امر ســبب مى شود تا تربيت او پايدار 
باشــد. ما براى نماز خوان کردن کودکان 

رعايت سه امر را پيشنهاد مى کنيم:

1- آموزش زبانى و عملى نماز به کودک.

2- آسان ســازى نماز خواندن، با تکرار و 
به وسيله تشويق و.

3- پشــتيبانى فکرى در جهــت تقويت 
خداباورى او.

پى نوشت: 
)1(. رساله حقوق، امام سجاد، شرح وترجمه: 

محمد سپهرى، ص 140 ، حق فرزند.
)2(. وسائل الشــيعة، شيخ حر عاملى، محمد 
بن حسن ، ج 21، ص476، 83 باب استحباب 
تعليم الصبي الکتابة و القرآن ســبع ســنين 
و الحــالل و الحرام ســبع ســنين و تعليمه 

السباحة و الرماية، حديث 27629.
)3(. »قــرة عينى فى الصلوة« بحــار األنوار، 
مجلســى، محمد باقر بن محمد تقى ، محقق 
/ مصحــح جمعى از محققان ، ج 79، ص193، 

باب 1 فضل الصالة و عقاب تارکها(.
)4(. پيامبر اکرم)صلى اهلل عليه وآله(: »افضل 
الناس من عشق العباده فعانقها و احبها بقلبه 
و باشرها بجسده و تفرغ لها، فهواليبالى على 
ما اصبح من الدنيا على عســر ام على يسر«؛ 
)بهترين مردم کســى اســت کــه عبادت را 
معشــوق خود بداند. با عبادت معانقه کند و 
آن را با تمام وجود لمس نمايد و خود را براى 
آن فارغ ســازد. آنگاه نگــران نخواهد بود که 
دنيا براى او به ســختى بگذرد يا به آسانى(. 
الکافي، کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق ، 
محقق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، 

محمد، ج 2، ص83، باب العبادة(.
)5(. »الصلوه ميزان«؛ )نماز وســيله سنجش 
مردم اســت( )تفســير نور الثقلين، عروسى 
حويــزى عبد على بن جمعه، تحقيق: ســيد 
هاشــم رســولى محالت، ج 2، ص5، ]سورة 

األعراف)7(: اآليات 1 الى 11[(.
)6(. قــال الصادق)عليــه الســالم( : »اول ما 
يحاســب به العبــد، الصالة فــان قبلت قبل 
ســائر عمله و اذا ردت رد عليه سائر عمله«؛ 
)نخســتين چيزى که از بنده حسابرسى مى 
شــود نماز اســت، پس اگر نماز پذيرفته شد 
اعمــال ديگرش نيــز پذيرفته مى شــود.اگر 
نمــازش رد شــود، بقيه اعمــال او هم قبول 
نخواهد شــد(.) وســائل الشــيعة، شيخ حر 
عاملى، محمد بن حسن ، ج 4، ص34، 8 باب 
وجــوب إتمام الصالة و إقامتها؛ من ال يحضره 
الفقيه ، ابن بابويه، محمــد بن على ، محقق / 
مصحح: غفارى، على اکبر، ج 1، ص208، باب 

فضل الصالة(
)7(. امام صادق)عليه السالم(: »احب االعمال 
الــى اهلل )عز وجل( الصلــوة و هى اخر وصايا 
األنبيــاء«؛ )نماز، بهتريــن کارها نزد خداوند 
و آخريــن وصيتهاى پيامبران الهى اســت«. 
الکافي، کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق ، 
محقق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، 

محمد، ج 3، ص264، باب فضل الصالة(
ْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتى بَِواٍد َغْيِر  ِّى أَْســکَ ََّنا إِن )8(. »َرب
ََّنــا لُِيِقيُموا  ِم َرب ِذى َزْرٍع ِعْنــَد بَْيِتــَک الُْمَحرَّ
اَلَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوى إِلَْيِهْم َو  الصَّ
ُروَن« )سوره  اْرُزْقُهْم ِمْن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشــکُ

ابراهيم، آيه 37(.
)9(. »رّب اجعلنى مقيم الّصلوة و من ذريّتى« 

)سوره ابراهيم، آيه، 40(.
)10(. سوره مريم، آيه 31

)11(. خداونــد به موســى چنيــن خطاب 
مى کند: »اقم الّصلوة لذکرى« )سوره طه، آيه 

.)14
)12(. کالمى  از لقمان اســت کــه به فرزند 
خود چنين مى گويد:»يا بنّى اقم الّصلوة و امر 
بالمعــروف و انه عن المنکر« )ســوره لقمان، 

آيه 17(
)13(. »إّن الّصلــوة کانت على المؤمنين کتاباً 

موقوتا« )سوره نساء، آيه 103(.
)14(. پيامبر)صلــى اهلل عليــه وآله(: »مثل 
الصــوات الخمس کمثل نهرجــار عذب على 
باب احدکم يغتسل فيه کل يوم خمس مرات 
فما يبقى ذالــک من الدنس«؛ )نمازهاى پنج 
گانه به نهر جارى گوارايى مى مانند که بر در 
خانه هايتان روان است وهر روز پنج بار خود 
را در زالل آن شســت و شو مى دهيد، ديگر 
هيچ پليدى باقى نمى ماند(. )کنز العمال في 
ســنن األقوال واألفعال، عــالء الدين علي بن 
حســام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، 
المحقق : بکري حياني - صفوة الســقا، ج 7، 

ص 291، حديث 18931(.

)15(. پيامبراکرم)صلــى اهلل عليــه و آلــه و 
ســلم(: »الصلوة معراج المؤمــن: نماز معراج 
مؤمن اســت« )بحار األنوار، مجلسى، محمد 
باقر بن محمــد تقى ، محقق / مصحح جمعى 
از محققــان ، ج 81، ص255، بــاب 16 آداب 

الصالة . (
لوة َو اصَطبر َعلَيها«.  )16(. »َو أَمر اَهلََک بِالصَّ

)سوره طه، آيه 132(.
)17(. سوره مدثّر، 42 ـ 43.

)18(. سوره هود، آيه 87.
)19(. سوره عنکبوت، آيه 45.

)20(. حضرت فاطمه زهرا)س( :»)جعل اهلل( 
الصالة تنزيها لکم عن الکبر«؛ )خداوند نماز را 
جهت دورى شما از کبر و خود پسندى مقرر 
فرمود( )أعيان الشــيعة، محسن األمين، ج 1، 
ص316، خطبــة الزهراء)عليها الســالم( بعد 

وفاة أبيها ص بمحضر المهاجرين و األنصار(.
القلــوُب«؛  تطَمِئــنُّ  اهللِ  بِذکــِر  »ااَل   .)21(
)آگاه باشــيد که تنها ياد خدا آرامش بخش 

دلهاست( )سوره رعد، آيه 28(.
)22(. سوره طه، آيه 14.

)23(. »اِنَّ الَّذيــنَ اَمُنــوا َو َعِمُلواالّصالِحاِت َو 
کاَة لَُهْم اْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهْم  الَة َو اتُواالزَّ اَقاُمواالصَّ
َوال َخْوٌف َعلْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن«؛ )کســانى 
که ايمان آوردنــد و اعمال صالح انجام دادند 
و نمازبرپــا داشــتند و زکات را پرداختنــد 
اجرشــان نزد پروردگارشان است و نه ترسى 
بر آنهاســت و نه غمگين مى شــوند( )سوره 

بقره، آيه 277(.
)24(. » اى کســانى کــه ايمــان آورده ايد 
از صبــر و نماز اســتعانت جوئيــد که خدا با 

صابرين است« )سوره بقره، آيه 153(.
)25(. »َو لَقَد اَخذاهلُل ميثاَق بَنى اِْســرائيَل َو 
بََعثنا ِمنُهْم اثنْى َعَشــَر نقيبــاً َو قاَل اهلُل اِنّى 
ــالَة«؛ )و خدا از بنى  َمَعُکْم لَِئــْن اََقمتُم الصَّ
اســرائيل پيمان گرفت و از آنها دوازده رهبر 
و سرپرســت برانگيختيم و خداوند گفت من 
با شــما هستم اگر نماز را بر پا داريد( )سوره 

مائده، آيه 12(.
)26(. »انســان، حريص و کم طاقت آفريده 
شــده هنگامى که بدى به او رســد بى تابى 
مى کند. و هنگامى که خوبى به او رسد مانع 
ديگران مى شــود. مگر نماز گزاران. آنها که 
نماز را مرتباً به جا مى آورند« )سوره معارج، 

آيات 19 تا 23(
)27(. »قــل ان کنتم تحّبــون اهلل فاتبعونى 

يحببکم اهلل« )سوره آل عمران، آيه 31(.
)28(. نهــج البالغة، شــريف الرضى، محمد 
بن حســين ، محقق / مصحح: للصبحي صالح، 

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

3435

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



بيدارى اسالمى انسانى، أهم کارکردهاى 
انتظار به شمار مى رود که در اين بخش 
با اســتناد به روايات هفت گانة شيعى از 
سوى مولف اثر بدان پرداخته شده است. 

انتظار آثار این 

گرانســنگ، خودســازى  اثر  آن  صاحب 
فــردى را در زمرة مهمترين ويژگى هاى 
منتظــر واقعى بر شــمرده اســت که در 
راستاى  ارتقاء و آماده باش کامل فکرى، 
اخالقى، مــادى و معنوى، فرد متنتظر را  
براى اصالح جهان و بســتر سازى براى 
ظهور منجى موعود)عج( مهيا مى سازد.

هم چنين از ديدگاه مولف اثر، هم نوايى 
با مشــکالت جوامع بشرى و تالش براى 
اصالح ديگــران در قالب خود يارى هاى 
اجتماعــى، در ظرفيت عظيــم منتظران 

راستين تعريف شده است.

پاسخ به یك سفسطۀ زشت

نفى  با  انتظار«  کتاب »مســألة  نويسندة 
رويکرد اســالم و انتظار سکوالر مبنى بر 
مقدمه چينى ظهور از طريق ســکوت در 
برابر ظلم براى فراگيرى آن در جامعه!از 
طريق  محور هاى ســه گانه، آن شــبهه 
را مورد نقد و بررســى قرار داده و بدان 

پاسخ مى گويند.

1. صفوف را مشخص کنيم

نفى بى طرفــى در انقالب جهانى مصلح 
بزرگ و ضرورت ظلم ســتيزى در عصر 
غيبــت نافى انتظار منفعالنه و ســکوالر 

قلمداد مى شود.

2. هدف آمادگى است، فساد هدف نيست

مولــف با طــرح ايدة تشــکيل»حکومت 
جهانــى« در ابعــاد وســيع آن، ترغيب 
جوامع بشرى و آمادگى روحى و جسمى 
پذيرش آن نظام واحد را مورد توجه قرار 

داده است.

3. رسالت منتظران واقعى در ظلم زدايى

لزوم اگاهى از عواقب اســتعمار و تشريح 
علــل و عوامــل ظلــم و ســتم از جمله 
انتظار شــمرده  الزامات کليدى در اصل 

شده است.

محیط  فساد  در  راســتین  منتظران 
حل نمى شوند

مولف ان اثر ارزشــمند در فرازپايانى  و 
پس از تبيين آثار انتظار در ساحت فردى 
و اجتماعى، ضرورت عــدم تأثير پذيرى 
منتظــران واقعى از مفاســد محيطى را 
مطرح ســاخته و بر لــزوم ارتقاى فضاى 

معرفى کتاب

رهیافت هایى برکتاب 
انتظار«   »مسأله 

اثر ارزشمند حضرت 
آيت اهلل العظمى مکارم شيرازى)مدظله(

واکاوى تاريخ، فلســفة اديان، نص صريح 
متون کتاب مقدس به ويژه  آيات کريمه 
قران کريم و اخبار و احاديث اســالمى و 
حتى افســانه هاى قديــم يونان ، چين، 
هنــد و مصر...همگان را بــه اصل انتظار 

رهنمون مى سازد.

لــذا مقولــة »انتظــار« درطــرح کلي و 
عمومي و در سطحي جهاني، عامل بقاي 
نسل بشــر و رمز موجوديت تمام اديان و 

مذاهب الهي شمرده شده است.

اثــر  انتظــار«  مســألة   « کتــاب 
العظمــى  اهلل  آيــت  ارزشــمندحضرت 
مــکارم شــيرازى)مدظله( ، مجموعه اى 
اســت  درباره معارف اسالمى و بحثهاى 
اعتقــادى مربــوط به مهدويــت و اصل 
انتظــار که در عين اختصــار از جامعيت 

نيز برخوردار است. نسبى 

انتظار ظهور  اثر ارزشمند، مسأله  در اين 

حضرت مهــدي عجــل اهلل تعالي فرجه 
الشريف با تحليل دقيق منطقي و به نحو 
ســاده و روان   مورد بحث قــرار گرفته 
اســت که عناوين اصلى آن به شرح ذيل 

است:

انتظار مصلحى بزرگ 1.در 

2. ظهور مصلح بزرگ در منابع اسالمى

انتظار 3. مفهوم 

4. آيا انتظار سازنده است

5. آثار انتظار

6.پاسخ به يک سفسطة زشت

7.منتظرين راستين در فساد محيط حل 
شوند نمى 

انتظار مصلحى بزرگ در 

مولف اثر با اثبات اصل انتظار در اســالم 
و تبييــن ويژگى هاى منجى موعود)عج( 
آثــار و کارکردهاى اصــل ظهور را مورد 
اشــاره قرار داده و در راستاى بازشناسى 
دروغين  منتظران  از  راســتين  منتظران 

اقدم نموده است .

داورى هاى حساب نشده

صاحــب اثــر با تقبيــح مواجهــة مادى 
گرايان و مستشرقين با اصل انتظار ، آن 
را مقوله اى فطرى برشمرده که در منابع 

مهم اسالمى نيز بدان اشاره شده است.

فقدان مطالعــات کافى در ميان محققان 
غربــى در موضــوع مهدويــت، عليرغم 
اشــتراک فراوان علماى مذاهب اسالمى 
در مقولــة انتظــار بــا ذکــر مصاديق و 
اســتنادات متقن به مخاطبــان اثر ارائه 

شده است.

انتظار در اعماق سرشت آدمى

ترســيم ابعاد و زوايــاى مختلف معرفتى 
اصل انتظار از مســير عقــل و فطرت در 
ساية »عشــق به تکامل، صلح و عدالت« 
در اين فراز مورد اهتمام نويسنده کتاب 
قرار گرفته اســت، که در نهايت گفتمان 
انتظار را در همة مذاهب اسالمى و اديان 

تثبيت مى سازد. توحيدى 

ظهور مصلح بزرگ در منابع اسامى

در  انتظار«،  کتاب » مســألة  نويســندة 
راســتاى نفى رويکرد انديشمندان غربى 
کــه انتظــار را مقولــه اى وارداتــى بر 
شــمردند، بر جامعيت مســألة انتظار در 
ميــان علماى اســالمى و ديگــر علماى 

اديان توحيدى تأکيد مى ورزد.

مدارک زنده بر ظهور مهدى )عج(

مولف در ايــن زمينه پاســخ پنج تن از 
علماى معــروف حجــاز از مرکز »رابطه 
العالم االســالمى «به عنوان  متنفذترين 
نهــاد مذهبــى حجاز و مکــه، در مقولة 
ظهور امــام زمان)عج( و اعتراف آن علما 
بــه پذيــرش احاديث مربوط بــه ظهور 
ابن  از سوى  حضرت مهدى موعود)عج(، 
تيمميه)موســس وهاببت( را مورد توجه 

قرار داده است.

انتظار مفهوم 

انتظار و  تبيين معنــى و مفهوم دقيــق 
تشريح عناصر کليدى قيام مصلح جهانى 
به عنــوان عنصر محرک؛ آگاهى بخش و 
انســانها  بيدارکننده و تأثير آن بر رفتار 
مورد اهتمام نويســنده اثر قــرار گرفته 

است.

انتظار یعنى آماده باش کامل

نويســندة اثر در صدد برآمده است تا با 
طرح الزامــات انتظــار ، ازقبيل آگاهى، 
خودسازى در سطح عمومى به مخاطبان 
آموزه هــاى مهدوى ، در وهلة نخســت 
انتظار  مقولة  بــه  تخديرى غرب  رويکرد 

را به چالش بکشاند.

 هــم چنيــن در اين بخش بــر تأثيرات 
شگرف مفهوم انتظار و انقالب جهانى در 
ابعاد ســلبى و ايجابى آن  تأکيد شــده 

است.

آيا اين انتظار سازنده است؟

تبيين آثــار وبرکات ســازندة انتظار در 
ايجــاد تحــرک، پويايى و آينــده نگرى 
مومنانه ، مسئوليت پذيرى،  سازندگى و 

اميد اجتماعــى و اجتناب از نااميدى  با 
بهره گيرى از منابع مهم اسالمى تصريح 
کرده است که به عنوان مهمترين ويژگى 
انتظار راســتين مورد اهتمام نويســندة 
دانشمند آن اثر ارزنده  واقع شده است.

الزم به ذکر اســت تأليف کتاب » مسألة 
انتظار« از سوى  حضرت آيت اهلل العظمى 
مکارم شــيرازى ، در يک جلد و در 64 
صفحه، در قطع جيبى توســط انتشارات 
نســل جوان به زيور طبع آراسته شده و 
در سال  1391براى نخستين بار منتشر 
شده و تا کنون نيز چندين مرتبه تجديد 

چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

در راستاى تحقق منويات مقام مرجعيت 
مــکارم  العظمــى  اهلل  آيــت  حضــرت 
شــيرازى)مّدظلّه( در گســترش فرهنگ 
قرآن خوانى، حفظ، فهم معانى و باالخص 
قرارگيرى آن دربرنامه زندگى، با دســتور 
معظم لــه جهــت طبع و نشــر قرآن هاى 

طرح باران رحمت 
خدمتى از مؤسسه تنظیم و نشر  آثار حضرت آیت اهلل العظمى مکارم شیرازى)مّدظّله(

ارزان قيمت، مرکز نشــر آثار با همکارى 
انتشــارات امام على بــن ابى طالب)عليه 
الســالم( اين ُمصحف شــريف را چاپ و 

عرضه نموده است.

مدارس،  دانشــگاه ها،  نهادها،  سازمان ها، 
مســاجد، ادارات و هيئــات قرآنى جهت 

ثبت ســفارش، اولويت و نوبت درخواست 
بــه شــماره 025-37840099  را  خود 

فاکس نمايند.

جهــت هرگونه اطالع بيشــتر با شــماره 
37732478-025 تماس حاصل فرماييد.
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امام على)عليه السالم( نيز در اين باره مى 
فرمايد: »اْعَمــْل لُِدنْياَک َکانََک تِعيُش اَبََداً 
واِْعَمــْل آلِ ِخَرتَِک َکاَنَّک تَُموُت َغَداً« )7(؛ 
)بــراى دنيا آنچنان کار کن که گويا تا ابد 
زنده اى و براى آخرت آنچنان کار کن که 

گويا فردا خواهى مرد(.

اين حديث چگونگى مواجهه اســالم را با 
مســائل مربوط به زندگى مادى و معنوى 
روشــن مى سازد. يک مســلمان مثبت و 
وظيفه شــناس نســبت به مسائل زندگى 
مادى بايد آنچنان محکم کارى و انضباط 
را رعايــت کند که گويا هميشــه در اين 
جهــان مى ماند، و به ايــن ترتيب اهمال 
کارى هاى ريــا کارانه مدعيــان زهد را 

مردود شناخته است.)8(

در فقه اســالمى نيز براى کاالى معيوب 
حق عودت قرار داده شــده است و احکام 
مفصلى درباره خيــار عيب و خيار غبن و 
... بيان شــده است)9( که نشان مى دهد 
به شــدت با عرضه کاالى نامرغوب و بى 
کيفيت به اســم کاالى با کيفيت مخالف 

است و با آن برخورد مى کند.

در پايان الزم به ذکر اســت که بر اساس 
اين همه ســفارش اســالم بــر کيفيت و 
اســتاندارد، حکومت اسالمى وظيفه دارد 
بــر کيفيــت و اســتاندارد کاال، خصوصا 
مواد غذايــى و لوازم مرتبط با ســالمت 
شــهروندان، نظارت داشته و شرکت هاى 
توليدى نيز الزم اســت هميشه به کيفيت 
کااليى کــه توليد مى کننــد توجه ويژه 

داشته باشند.

رعايت کيفيت و اســتاندارد در توليد کاال 
باعث اعتبار يافتن و رونق اقتصاد ممالک 
اسالمى مى شــود؛ چنانکه زمانى کااليى 
محبوب بود و اســتاندارد شناخته مى شد 
که آرم دولتهاى اسالمى و کلمات اهلل و... 
را داشت و امروزه هم محصوالتى که آرم 
»حالل« را دارند مورد استقبال مردم در 

نقاط مختلف دنيا قرار گرفته است. 

وطن دوستى از منظر اسام 

پرسش : آيا در اســالم وطن »حتى اگر 
اســالمى نباشــد« داراى احترام اســت؟ 
پاســخ اجمالى: در آيات قــرآن بيرون 
راندن از وطن ضدارزش تلقى مى شــود 
و مفهومش اين اســت که وطن ذاتا يک 
ارزش شمرده مى شود. خداوند نيز هنگام 
هجرت و ناراحتى پيامبر اســالم از ترک 
مکه، آن حضرت را با وعده بازگشــت به 
زادگاهــش دلدارى مى دهــد. ولى همه 
اينها بدين معنا نيســت که انسان نسبت 
به وطنش عشــق کورکورانه داشته باشد 
و هنــگام ضرورت، اقامــت در وطن را بر 
هجــرت بــراى تکامل علمــى و ماّدى و 

معنوى ترجيح دهد. 

پاســخ تفصیلى: کــراراً در آيات قرآن 
آمده است که »بيرون راندن از وطن، يک 
ضّد ارزش« است. مفهوم آن، اين است که 
وطن ذاتاً يک ارزش محسوب مى شود. از 
جمله آياتى کــه بوضوح اين معنا را بيان 
مى کند آيات 8 و 9 سوره ممتحنه است، 

مى فرمايد:

»اليَْنهاُکــْم اهلُل َعِن الَّذيَن لَــمْ يُقاتُِلوُکْم 
فِى الّديــِن َو لَْم يُْخِرُجوُکْم ِمــْن ِدياِرُکْم 
وُهْم َو تُْقِســُطوا اِلَْيِهْم اِنَّ اهللَ يُِحبُّ  اَْن تََبرُّ
َّما يَْنهاُکــُم اهلُل َعِن الَّذيَن  الُْمْقِســِطيَن اِن
قاتَُلوُکْم فى الّديِن َو اَْخَرُجوُکْم ِمْن ِدياِرُکْم 
َّْوُهْم َو َمْن  َو ظاَهــُروا َعلى اِخراِجُکْم اَْن تََول
َُّهْم َفاُولِيَک ُهُم الّظالُِموَن«؛ )خدا شما  يََتَول
را از نيکى کردن و رعايت عدالت نســبت 
به کســانى که در امر دين با شــما پيکار 
نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، 
نهى نمــى کند چرا کــه خداوند عدالت 
پيشــگان را دوســت دارد. تنها شما را از 
دوستى کســانى نهى مى کند که در امر 
دين، با شما پيکار کردند و شما را از خانه 
هايتان بيرون راندنــد، يا به بيرون راندن 
شــما کمک کردند، ]نهيتان مى کند[ از 
اين که با آنها دوســتى کنيد. و هر کس 
آنها را دوست دارد، ظالم و ستمگر است(.

در اين دو آيه مخصوصاً مســاله اخراج از 

خانــه و وطن در برابر مقاتله در دين قرار 
داده شــده، که نشــان مى دهد هر کدام 

ارزشى جداگانه دارد.

در آيه246 ســوره مبارکه بقــره نيز اين 
ســخن، از زبان گروهى از بنى اســراييل 
نقل شــده اســت: »قالُوا َو ما لَنا ااَّل نُقاتَِل 
فى َســبيِل اهللِ َو َقْد اُْخِرْجنا ِمــْن ِدياِرنا 
َو اَبْنايِنــا«؛ )آنهــا، به پيامبــر زمان خود 
گفتنــد: »چگونه ممکن اســت که در راه 
خدا پيکار نکنيم، در حالى که از خانه ها 
و فرزندانمان رانده شده ايم ]شهرهاى ما 
از سوى دشمن اشغال، و فرزندانمان اسير 

شده اند؟[(

اين تعبير نشــان مى دهد که انگيزه آنها 
بــراى جهاد، عالوه بر حفــظ آيين الهى، 
نجــات وطن بوده اســت و پيامبر آنان بر 
اين سخن اعتراض نکرد و عمال بر آن ُمهر 

تاييد نهاد. 

پيامبر اکرم )صلى اهلل عليه وآله وســلم( 
نيــز هنگامى که مــى خواســت از مّکه 
هجرت کند، سخت ناراحت و منقلب بود. 
درست است که مّکه ارزش معنوى و الهى 
فوق العاده اى داشــت، ولــى به نظر مى 
رســد که عالقه پيامبر به آن شهر جهات 
متعّددى داشــت که از جمله عالقه او به 
زادگاهش بــود. خداوند با اين جمله او را 

دلدارى داد:

َک اِلَى  »اِنَّ الّذى َفَرَض َعلَْيَک الُْقرآَن لََرادُّ
َمَعاد«؛ )آن کــس که قرآن را بر تو فرض 
کرد، تو را بــه جايگاهت باز مى گرداند(.

)10(

اساساً انسان رابطه ماّدى و معنوى فراوانى 
با زادگاه خود دارد و تاريِخ زندگيش با آن 
ناگسستنى پيدا کرده است. همين  پيوند 
پيوند، ســبب عالقه او به وطن مى شــود 
و هميــن عالقه، انگيزه حفــظ و دفاع و 

عمران و آبادى آن مى گردد.

در حديثى از امام على )عليه السالم( مى 
خوانيــم: »ُعِمَرِت الُْبلْداُن بُِحبِّ االَْوطاِن«؛ 

معارف اسامى

کیفیت و استاندارد در اسام 

پرسش : آيا در دين اسالم مفهوم و قانون 
اســتاندارد و کيفيــت کاال وجــود دارد؟ 
پاسخ اجمالى: در اسالم بر انجام امور به 
احسن وجه و توجه به کيفيت و دورى از 
تقلب تاکيد شــده است؛ مثال آيه »و ِزنُوا 
در  استاندارد  به  الُْمْســَتِقيِم«  بِالِْقْسطاِس 
خود ترازو و رعايت حق مشترى در اندازه 
کاال ســفارش و بطور ضمنى بر دورى از 
تقلب تاکيد کرده است. همچنين رواياتى 
مثل »إَِذا َعِمــلَ  أََحُدُکمْ  َعَماًل َفلُْيْتِقن « بر 
اتقان در کار ســفارش مــى کند. در فقه 
اســالمى نيــز بــراى کاالى معيوب حق 

عودت قرار داده شده است.

ويژه  توجه  اســالم  در  تفصیلى:  پاسخ 
اى به انجام کارها به بهترين وجه شــده 
است و آيات و روايات فراوانى بر توجه به 
کيفّيت و دورى از تقلّب تاکيد کرده است.

به عنوان مثال در آيه35 سوره اسراء مى 
خوانيــم: »َو اَْوُفوا الَْکْيــَل اِذا ِکلُْتْم َو ِزنُوا 
اَْحَسُن  َو  َخْيٌر  الُْمْسَتِقيِم ذلَِک  بِالِْقْسطاِس  
تَاِْويــاًل« ؛ )و به هنگامى کــه پيمانه مى 
کنيد حق پيمانه را ادا نمائيد و با ترازوى 
درســت وزن کنيد اين براى شما بهتر و 
عاقبتش نيکوتر اســت(. و در آيات 181 
تا 183 سوره شــعراء مى خوانيم: »اَْوُفوا 
الَْکْيــَل َو ال تَُکونُوا ِمَن الُْمْخِســِريَن * َو 
ِزنُوا بِالِْقْســطاِس الُْمْسَتِقيِم * َو ال تَْبَخُسوا 
النَّــاَس اَْشــياَءُهْم َو ال تَْعَثــْوا فِى ااْلَْرِض 
ُمْفِســِديَن« ؛ )حق پيمانه را ادا کنيد ]و 
کم فروشــى نکنيد[ و مردم را به خسارت 
نيفکنيد * با تــرازوى صحيح وزن کنيد 
* و حــق مردم را کم نگذاريد و در زمين 

ننمائيد(. فساد 

در اين آيات به استاندارد در خود ترازو و 
رعايت حق مشترى در اندازه کاال سفارش 
ويژه شده اســت و بطور ضمنى بر رعايت 

نظم و عدالت و دورى از تقلب تاکيد شده 
است. اصوال حق و عدالت و نظم و حساب 
در همه چيز و همه جا يک اصل اساســى 
و حياتى اســت، و اصلى است که بر کل 
عالم هســتى حکومت مى کند، بنا بر اين 
هــر گونه انحراف از ايــن اصل، خطرناک 
و بد عاقبت اســت، مخصوصا کم فروشى 
سرمايه اعتماد و اطمينان را که رکن مهم 
مبادالت اســت از بين مى بــرد، و نظام 

اقتصادى را به هم مى ريزد.

نکته ديگر اينکه گاهى مساله کم فروشى 
تعميم داده مى شــود، به گونه اى که هر 
نــوع کم کارى و کوتاهى در انجام وظائف 
را شامل مى شود، به اين ترتيب کارگرى 
کــه از کار خود کم مى گــذارد، آموزگار 
و اســتادى که درســت درس نمى دهد، 
کارمندى که به موقع سر کار خود حاضر 
نمى شــود و دلســوزى الزم را نمى کند، 
همه مشــمول اين حکم و در عواقب آن 

سهيم هستند.

البتــه الفاظ آياتى که در باال گفته شــد 
مستقيما شــامل اين تعميم نيست، بلکه 
يک توسعه عقلى اســت ولى تعبيرى که 
در آيــات 7 و 8 ســوره»الرحمن« مــى 
ــماَء َرَفَعها َو َوَضَع الِْميزاَن  خوانيم: »َو السَّ
* ااَلَّ تَْطَغْوا فِى الِْميزاِن«   اشاره اى به اين 

تعميم دارد.)1(

 تعبير »ال تَبَخُســوا« در آيه183 ســوره 
شــعراء که از ماده »بخس« گرفته شــده 
اســت نيز در اصل بــه معنى کم گذاردن 
ظالمانــه از حقوق مــردم، و گاه به معنى 
تقلب و نيرنگى است که منتهى به تضييع 
حقوق ديگران مى گردد، بنا بر اين جمله 
فوق داراى معنى وســيعى اســت که هر 
گونه غــش و تقلب و تزويــر و خدعه در 
معامله، و هــر گونه پايمــال کردن حق 

ديگران را شامل مى شود.

و امــا جمله »ال تَُکونُوا ِمَن الُْمْخِســِرينَ « 
- در آيه181 سوره شــعراء - با توجه به 
اينکه »ُمخِســر« به معنى کسى است که 

شــخص يا چيزى را در معرض خســارت 
قرار مى دهد، آن نيز معنى وســيعى دارد 
که عالوه بر کم فروشــى، هر عاملى را که 
ســبب زيان و خســران طرف در معامله 

بشود در برمى گيرد.

به اين ترتيب تمام سوء استفاده ها و ظلم 
و خالفــکارى در معامله و هر گونه تقلب 
و کوشــش و تالش زيانبار، چه در کميت 
و چه در کيفيت همه در دستورهاى فوق 

داخل است.)2(

در آيه2 ســوره ملــک نيز بــه انجام هر 
کارى به احســن وجه ســفارش کرده و 
َعَماًل«  اَْحَسُن  اَيُُّکْم  »لَِيْبُلَوُکْم  فرمايد:  مى 
. در نتيجه هر انســان مومن و مسلمانى 
با الهام از اين آيه شــريفه و تفسيرى که 
امــام صادق)عليه الســالم( براى آن بيان 
فرمــوده: »لَْيَس يَْعِنى اَْکَثــَر َعَماًل َو لَِکْن 
بيشتر  َعَمال« )3(؛ )مقصود عمل  اَْصَوبَُکْم 
نيست، بلکه منظور از »احسن عماًل« اين 
اســت که کارش صحيح تر و شايسته تر 
باشد(، به سراغ »احسن العمل« مى رود و 
»احسن العمل« ويژگى هايى را مى طلبد 

از جمله:

1. »نظــم و برنامه  ريــزى حکيمانه« که 
در دستورات اســالمى به آن توصيه شده 

است.

2. آگاهــى و تخصــص، زيرا بــدون آن 
هرگز »احســن العمل« تحقق نمى يابد و 
»حفيــظ و عليم« بودن)4( طبق آنچه در 

قرآن آمده شرط چنين کارى است.

3. رعايت اتقان و استحکام؛ به بيان ديگر: 
رعايت اســتانداردهاى الزم در کار، شرط 
ديگر »احسن العمل« اســت، تا آنجا که 
پيامبر اکرم)صلى اهلل عليه و آله( هنگامى 
که پس از دفن فرزندش ابراهيم، خللى را 
در قبر مشاهده و با دست مبارکش مرتّب 
نمود، به حضــار فرمود: »اَِذا َعِملَ  اََحُدُکمْ  
َعَماًل َفلُْيْتِقن « )5(؛ )وقتى هرکدام از شما 
کارى انجــام مى دهيد متقن و درســت 

انجام دهيد(.)6(
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)شهرها با حّب وطن آباد مى شود(.)11(

در حديث ديگــرى از همان حضرت مى 
خوانيم: »ِمــْن َکَرِم الَْمــْرِء بُکايُُه َعلى ما 
َمضى ِمْن َزمانِه َو َحنيِنُه اِلى اَوطانِه«؛ )از 
نشانه هاى ارزش و شــخصيت انسان آن 
است که نسبت به عمر از دست رفته ]که 
در آن کوتاهى کرده اســت[ اشک بريزيد 
و نسبت به وطنش عالقه مند باشد(.)12(

حديث معروف »ُحبُّ الَْوَطِن ِمَن االْيماِن«؛ 
)عالقه به وطن، از نشانه هاى ايمان است(

)13(، نيــز در منابع مختلفى نقل شــده 
است.

از مجموع آنچه گفته شد، مى توان نتيجه 
گرفت که عشق و عالقه به زادگاه و وطن 
هم ريشه هايى در قرآن مجيد دارد و هم 
در روايــات و هم در منطق عقل. ولى اين 
بدان معنا نيست که انسان نسبت به وطن 
و زادگاهش عشق کورکورانه داشته باشد 
و اگــر فرضاً براى تکامــل علمى و ماّدى 
و معنــوى هجرت از وطــن ضرورت پيدا 
کنــد، متعصبانه از وطن جدا نشــود، هر 
چند به قيمِت عقب ماندگى و درماندگى 
او تمام شود. پيامبر اسالم)صلى اهلل عليه 
وآله وســلم( با هجرت خود از مّکه ـ که 
عالوه بر تمــام مزاياى معنوى، زادگاه آن 
حضرت بود ـ به مدينه که محيط بازترى 
براى نشــر و پيشرفت اسالم محسوب مى 
شد، ثابت کرد که ماندن در وطن هميشه 
مطلوب نيست و استثناياتى دارد که بايد 

آن را پذيرفت.

جالب اين که پس از فتح مکه، باز پيامبر 
اکرم )صلى اهلل عليه وآله وســلم( آنجا را 
براى اقامتگاه خويــش انتخاب نکرد و به 
مدينه بازگشــت؛ چرا کــه مدينه جايگاه 
مناســب ترى براى مرکزيت اســالم بود. 
بــه همين دليل در حديث معروفى که در 
کلمات قصار نهج البالغــه از اميرمومنان 
على)عليه الســالم( نقل شده مى خوانيم 
که فرمود: »لَْيَس بَلَــٌد باَحقَّ بَِک ِمْن بَلَد. 
َخْيُر الِْبالِد ما َحَملََک«؛ )شــهرى براى تو 

شايسته تر از شــهر ديگرى نيست ]و در 
ضرورت هــا بايد از وطــن هجرت کنى[ 
بهترين شهرها شهرى است که تو را پذيرا 
شود، يعنى وســايل پيشرفت تو را فراهم 

سازد(.)14(

اين نکته نيز قابل توجه است که اگر وطن 
ماّدى و جســمانى توام با وطن معنوى و 
روحانى گردد و عنوان داراالسالم به خود 
بگيرد، عشــق و عالقه و احترام به آن، به 
مراتب افزون تر مى گردد و در اينجاست 
که انگيزه هاى معنوى و ماّدى، دســت به 
دست هم مى دهند و انسان را براى دفاع 
از آن تــا آخرين نََفس آماده مى ســازند.

)15(

پى نوشت:

)1(. تفسير نمونه، مکارم شيرازى، ناصر، دار 
الکتب االسالميه ، تهران ، 1374 ه. ش ، چاپ 

سى و دوم، ج  12، ص 112.

)2(. تفسير نمونه، همان، ج  15، ص 335.

)3(. الکافــي، کلينى، محمــد بن يعقوب بن 
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ق ، چاپ چهارم ، ج 2، ص 16، ح 4.
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اين کار واقفم (. سوره يوسف، آيه 55.

)5(. الکافي، همان، ج  3، ص 263.

)6(. دائــرة المعــارف فقــه مقــارن، مکارم 
شــيرازى، ناصر، مدرســه االمام على بن ابى 
طالب)عليه الســالم(، قم، 1427 ه. ق ، چاپ 

اول ، ج  2، ص 492.

)7(. مســتدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 
نورى، حســين بن محمد تقى ، مؤسســة آل 
البيت)عليهم الســالم (، قم، 1408 ق، چاپ 

اول ، ج  1، ص 146.

)8(. يکصــد و پنجــاه درس زندگى، مکارم 
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)9(. رک: انوار الفقاهــة )کتاب البيع( مکارم 
شــيرازى، ناصر، مدرســه االمام على بن ابى 
طالب)عليه الســالم(، قم ، 1425 ه. ق ، چاپ 
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)10(. سوره قصص، آيه 85.

)11(. بحاراالنوار، جلد 75، صفحه 45.
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)13(. سفينة البحار، ماده »وطن«.

)14(. نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 442.
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احکام شرعى
حق راى غیر مسلمانان 

پرسش: در بعضــى از کشورهاى اسالمى 
قانون جديدى وضع شــده است که طبق 
آن، غير مســلمانان در انتخابات مى توانند 
دو بــار رأى دهنــد يعنــى آنهــا هم مى 
توانند بــا مســلمانان رأى بدهند و هم با 
غيرمســلمانان. طبق فقه جعفرى آيا مى 

شود به غيرمسلمانان چنين حّقى داد؟ 

پاســخ: نبايد غيرمســلمانان امتيازى بر 
مســلمين داشــته باشــند، مگر اين که 

ضرورتهايى در کار باشد. 

بیان نکات منفى کاندیداتورها در جمع 

پرســش: انتقــاد از کانديداتورها و بيان 
نکات منفى آنها در جمع يا بين دونفر چه 

حکمى دارد؟ 

پاســخ: در صورتى که در مقام مشورت 
براى رأى دادن به آنها باشد اشکال ندارد، 
ولى بايد صفات آنها را بيان کرد نه توهين 
و مذّمت و تحقير و يا خداى نکرده تهمت 

به آنها زده شود. 

مشارکت زنان در پست هاى سیاسى 

پرسش: لطفا نظرتان را راجع به مشارکت 

سياسى زنان در کسب قدرت يعنى گرفتن 
پســت هاى وزارت و رياست جمهورى در 
جمهورى اسالمى ايران از نظر شرعى بيان 

کنيد . 

پاســخ: قانون اساســى ما که به امضاى 
گروهى از مجتهدين رســيده و امام راحل 
نيز آن را امضا نمــوده منعى از آنها نکرده 

مگر در موارد بسيار محدود. 

تبلیغات  در  المال  بیت  از  اســتفاده 
انتخابات 

پرسش: حکــم جنابعالى در مورد کسانى 
که در انتخابات در راستاى شناساندن خود 
به مــردم از امکانات بيت المال اســتفاده 

کرده اند، چيست؟ 

پاسخ: بيت المال مصارف خاّصى دارد، که 
بايد در آن مصرف گردد. 

به  مســئولیت رأى دهندگان نسبت 
اعمال رئیس جمهور 

پرســش: آيا کســى که به هــر رئيس 
جمهورى راى داده االن در تمام اعمالش با 
او شــريک است؟ )يعنى در ثواب و گناه او 

شريک مى باشد؟( 

پاســخ: اگر پس از تحقيــق همه جانبه 

و مشــورت را اهل اطالع بــه فرد مومن و 
متعهد و اصلح راى بدهيد مســئوليتى در 
قبال اعمال بد او نداريد، ولى امر به معروف 

و نهى از منکر را فراموش نکنيد. 

حمایت معظم له از کاندیداهاى ریاست 
جمهورى 

پرســش: آيا ديدار شــما بــا برخى از 
کانديداهاى رياست جمهورى نشان دهنده 

حمايت شما از آنهاست؟ 

پاسخ: مــا بارها اعالم کرده ايم از منتخب 
مردم حمايت مى کنيم ولى در مورد هيچ 

فرد خاصى نظر نداريم. 

تخریب کاندیداى ریاست جمهورى 

پرسش: حکم شــرعى تخريب کانديداى 
رياســت جمهورى که مورد تاييد شوراى 

نگهبان قرار گرفته، چيست؟ 

پاسخ: اين کار جايز نيست. 

به شــخص خاص در  اعتمــاد  عدم 
انتخابات 

پرسش: اگر تا زمان انتخابات هيچ شخص 
خاصى را براى راى به او پيدا نکنيم تکليف 
چيســت؟ آيا با راى ســفيد تکليف از ما 

ساقط مى گردد؟ 

پاسخ: در فرض سوال، راى سفيد بدهيد. 
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