


طلیعه سخن
زنان مهمترین وقایع انسانی را در تاریخ رقم 
زدند به نحوی که کشــاورزی و دامداری و 
نیز تحقق زندگی تمدنی را باید در سرپنجۀ 
قدرت زنان حســتجو کــرد؛ زیرا برخالف 
مردان کــه برای تهیه غذا  بــه جابجایی، 
حرکت و  کوچ نیاز داشتند  لیکن زنان به 
علت تمرکز و سکون در سرزمین پیرامونی 
خود، تمــدن  را پایه ریزی کردند و ملیت 
را به وجود آوردند که تعبیر مام وطن موید 

این مدعاست.
البته این ساختار توسط مردان با برهنگی 
و مسائل جنسی دچار تغییر و تحول شد و 
غریزه محوری معطوف به لذت فردی توأم 
با انقالب صنعتی در غرب به بار نشســت 
و فرهنــگ و تمــدن زنانه را دســتخوش 
تحریفات فروان کرد و اینگونه بود که بدن 
انســان طعمۀ مطامــع عقالنیت اقتصادی 
غرب قرار گرفت و مســألۀ جنسی هم در 
سیطرۀ اقتصاد قرار گرفت و این غریزۀ مهم 
و کلیــدی در  جوامع غربی به شــدت بی 

معنا شد.
بدیهی است شالوده های فکری و تئوریک 
در غــرب بر مبنــای نظریــۀ فروید یعنی 
ارضــای بی حد و حصر نیازهای جنســی 
جامعۀ غربی به ویژه ارضای نیازهای مردان 
بنیان نهاده شده است، که یقیناً نابسامانی  
غرب در مقولۀ غریزۀ جنسی و ظلم آشکار 
به زنــان و ناهنجاری هــای متعددی که 
در قالــب مرتفع نمودن غیــر ضابطه مند 
نیازهای جنســی در جوامع غربی صورت 
می گیرد، قطعاً با مفهوم آزادی انســان ها 
به ویژه با شــأن و مقام واالی زن در اسالم 

تفاوت بسیار دارد.
اینگونه بود که عقالنیت جنســی در قالب 
فرهنگ عشــق و عاشــقی کاماًل به سمت 
برهنگی و غریزه محوری و ســاده ســازی 
مســائل جنسی  سوق داده شــد؛ در این 
میان زنان بیشترین خســارت را متحمل 
شــدند به نحوی کــه  در جامعه غربی به 
شــدت معنازایی خود را از دست دادند که 
آمار بی حدو حصر خشــونت علیه زنان در 
غرب ؛شــیوع عقالنیت جنسی در غرب با 
شــعار»برای خوردن یک لیوان شیر، گاو 

نمی خرنــد« )برای ارضای میل جنســی 
نیازی به ازدواج نیســت(، و  نابودی غریزۀ 
جنسی در ساحت خانواده و فروپاشی نهاد 

خانواده، خود موید این مدعاست.
از این جهت زنان در دوران مدرنیســم به 
شدت مورد تحقیر و فشار قرار گرفتند؛ این 
چالش اساســی  که با گرایشات فمینیسم 
در جهــان ، آزادی زن از قیــد و بندهای 
بــه اصطالح ظالمانه را مطــرح می کرد با 
نقش مادری مخالفت بود و تحمل سختی 
های دوران بارداری و متحمل شــدن رنج 
و زحمت زن برای رشــد و تربیت فرزند را 
مورد ســرزنش قرار می داد، همچنین این 
مکتــب مدرن، اهتمام زنــان به عواطف و 
احساســات برای خانواده به ویژه شوهر را 
غیر قابل قبول می دانست، وحجاب وعفاف 
ومدیریت در خانه و خانواده و رعایت حد و 
مرزهای روابط جنسی بر اساس ازدواج  در 
چارچوب زندگی زناشویی را نفی می کرد.

از سوی دیگر و در عصر پست مدرنیسم با  
نابودی زنانگــی در میان زنان، و جابجایی 
ویژگی های  ذاتــی زنان و مردان؛ این بار 
مــردان جامعه مورد تحقیــر قرار گرفتند؛ 
این چالش منبعث از مدرنیســم و پســت 
مدرنیســم در حالی اســت که در اسالم 
عدالت جنســی در چارچوب خانواده قوام 
می یابد و نظام خانواده جایگاه زن و مرد را 

به طور کامل تبیین می کند.
بر این اســاس چارچوب سیاســی اسالم، 
فعالیــت های اجتماعی و سیاســی  را در 
طول خانواده گرایی برای زنان در نظر می 
گیــرد و تحقق این امر را به پایبندی زنان 
به نقش خود در ســاحت خانواده مشروط 
می ســازد؛ لذا  حضور اجتماعی و سیاسی  
حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها( در دفاع از 
والیت حضرت علی )علیه السالم( و نقش 
آفرینــی حضرت زینب )ســالم اهلل علیها( 
در واقعۀ عاشورا و ســخنرانی سیاسی آن 
حضرت در کوفه و شام، حاکی از مشارکت  

اجتماعی و سیاسی زنان در اسالم است. 
اینگونه اســت که نه تنهــا نقش بی بدیل 
بانوان در تحقق پیروزی انقالب اســالمی 
ایــران به چشــم می آید؛ بلکــه بانوان به 
عنوان پیشروان حقیقی در پیروزی انقالب 
اســالمی ، نجات بخشــی حیات جامعه با 
رویکرد خانــواده گرایــی و تحقق امید و 

آزادی را رقم زدند.
گفتنی اســت  مفهوم آزادی در اسالم در 
ساحت خانواده تعریف می شود؛ لذا حضور 
حضــرت فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها( و 
حضرت زینب)سالم اهلل علیها( در فعالیت 
های اجتماعی و سیاسی، خانوادگی است؛ 
برخــالف آزادی خواهــی در غــرب که با 
بیان،آزادی سیاسی؛ آزادی  شــعار آزادی 
اقتصــادی و آزادی اخالقــی، در نهایت به 

نابودی خانواده می انجامد.
اینگونه اســت که نقش و جایگاه سیاسی 
حضرت زهرا)ســالم اهلل علیها( و حضرت 
زینب)ســالم اهلل علیها( بــه عنوان الگوی 
کامــل زنان در اســالم ، دیــروز، امروز و 
همیشــه تاریخ خواهد درخشــید؛ در این 
بین مادران شهدای دفاع مقدس و مادران 
شــهدای مدافع حرم از جمله  کارکردهای 
بی بدیل اســالم در مشــارکت سیاسی و 

اجتماعی زنان به شمار می آیند.
در خاتمــه باید گفت ایجــاد فاصله میان  
زن و خانواده و ترویج لیبرالیســم در میان 
زنان مهمترین چالشــی است که از جانب 
مدرنیســم، جامعۀ اســالمی را به شدت 
تهدید می کند؛ از یک سو  نگاه کاال گرایانه 
به زن با برچســب مشــارکت اجتماعی و 
سیاسی ،در عمل بردگی جنسی زنان را در 
برخی شرکت ها به همراه داشته است ، از 
ســوی دیگر  حضور زنان در محیط خشن 
ورزشگاهها و همراه با خشونت های زبانی، 
کالمی و حتی فیزیکی تقلیل شخصیت زن 
به واقعیات ساختارشــکنانۀ جامعۀ مردانه 
محسوب می شود ؛ و عواطف و احساسات 
زنــان را در جامعه دســتخوش تغییرات 

فراوانی خواهد کرد .
هــم چنین  وارونه ســازی از مشــارکت 
اجتماعی زنان در رســانه به ویژه ســینما 
که منبعــث از غرب گرایی ، انفعال و خود 
باختگی اســت در عمل به تشدید فقدان 
زنانگی در میان زنــان جامعه منتهی می 
شــود، حال آنکه باید مشارکت سیاسی و 
اجتماعــی زنان را  در امتداد نقش آفرینی 
بانوان در  ساحت مقدس خانواده جستجو 
کرد،  در غیر این صورت تبعات مدرنیسم 
غربی بر زنان و خانواده، دامن گیر اجتماع 
خواهد شــد  و پویایی فرهنگ را به شدت 

خدشه دار خواهد کرد.
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پیام ها و بیانات

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی  
در درس خارج خود که در مســجد اعظم 
قم برگزار شــد، فرمودند: حــوادث اخیر 
درس های عبرتی در برداشــت که اگر به 
کار بسته شــود آینده بهتری در انتظار ما 
خواهد بود. معلوم شد نمی توان در پشت 
درب های بســته نشســت و درباره مردم 

تصمیم گرفت و برنامه بودجه را نوشت.

معظم لــه افزودند: آغــاز کار این بود که 
عــده ای از مــردم مطالباتی در مســائل 
اقتصــادی داشــتند چون گوش  مختلف 
شــنوایی برای مطالبات خود ندیدند تنها 
راهکار را این دیدند که به سراغ تظاهرات 
خیابانی برونــد و از این طریق، فریاد خود 
را به گوش مسئولین برسانند، تا آنها پشت 
درب های بسته برای آنها تصمیم نگیرند. 
البته بعداً جمعی از ضد انقالب و منافق و 
افراد فریب خورده به آنها پیوستند و ابتکار 
عمل را از دســت آنها گرفتند و به تخریب 
و توهین مشغول شدند. شیاطین خارجی 
نیز از فضای مجازی به طور کامل استفاده 
کردند و اغتشاش توأم با ویرانگری و اهانت 
به مقدسات مختلف را به آنها تعلیم دادند، 
پرده ها باال رفت و نقشــه دشمنان برمال 
شــد و مردم با راهپیمایی های پرشــکوه 
خود پاســخ این گــروه انــدک را دادند. 

حقیقت این اســت که مسئولین چاره ای 
ندارند جز اینکه به درددل مردم، مستقیما 
گــوش فرا دهند. و بهترین راه این اســت 
که در تمام طول ســال یک روز در هفته 
را برای شنیدن مشــکالت مردم بگذارند. 
این هفته از نمایندگان دانشجویان دعوت 
کنند تا در یک فضای باز با حضور چندین 
نفر از وزرا و مسئولین دیگر، دردهای خود 
را بگویند و اگر راه حلی دارند تذکر دهند. 
و هفته دیگر مثــاًل از نمایندگان کارگران 
دعوت شــود و هفته دیگر از کسبه بازار، و 
بعد از کشاورزان، سپس از صاحبان صنایع 
مختلف، آنها مشــکالتی دارند که یقیناً به 
گوش مســئولین نرسیده و بسیاری از آنها 
راه حل هایی پیشنهاد می کنند که بسیار 

قابل توجه است.

ســپس گروهی مأمور رســیدگی و جمع 
بندی آنها شوند و در اختیار مسئولین قرار 
دهند تــا قوانین و برنامه هــا بر طبق آن 
تنظیم گردد و این کار در طول سال ادامه 

یابد.

معظم له در ادامه، بیان داشــتند: مســاله 
مهم دیگر داســتان آتش افــروزی فضای 
مجازی اســت. بارها به مســئولین هشدار 
دادیم،  از رئیس جمهــور محترم گرفته تا 
دیگران که ایــن فضای مجازی بالی جان 

شماســت نه تنها دین و ایمان و اخالق و 
همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشاء 
را به درون خانه ها می فرســتد و خانواده 
ها را متالشی می کند، بلکه خطری است 
برای انقــالب و نظام و امنیت جامعه، ولی 

متاسفانه گوش شنوایی نبود.

اکنون می بینیم دامن همه را گرفته، یک 
نفر مزدور موســاد یا سیا در خارج نشسته 
بــرای ده میلیون نفر به آســانی پیام می 
فرستد که فردا در فالن ساعت همه بیرون 
بریزید و اغتشاش کنید، حتی طرز ساختن 
بمب های دســت ســاز را به آنها یاد می 

دهد.

از مسئولین محترم سوال می کنیم فضای 
مجازی که پدید آورنده اش دشــمنان ما 
هستند و تمام اختیارش به دست آنهاست 
و ما را عماًل برده خود می سازند آیا عاقالنه 
اســت ما خود را در اختیــار آن بگذاریم، 
درست اســت که فوائدی هم دارد اما سّم 

خطرناکی در جوف آن است.

بیایید طرحی که برای فضای مجازی سالم 
توســط کارشناســان آگاه ریخته شده را 
تکمیل کنید، آنچه مورد نیاز مردم اســت 
در آن بریزیــد و به جای این لجن زارهای 
متعفنی که به نام تلگرام و مانند آن است 
قــرار دهید، و امنیت و اخــالق و ایمان و 
سالمت جامعه را حفظ کنید، نگویید موقتاً 
قطع کرده ایم دوباره بر می گردیم راستی 
عجیب است، آن شــیاطین هم دوباره بر 

می گردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در پایان افزودند: ســخن دیگــر این که، 
متاســفانه بعضی تصمیم گرفتــه اند، به 
توجیــه گــری پرداخته پیام آشــکار این 
حــوادث را فراموش کنند کــه این واقعا 
اشتباه بزرگی اســت. در احادیث اسالمی 
آمده اســت که افراد با ایمان و هوشیار از 
یک ســوراخ دوبار گزیده نمی شوند. آری 
افراد با ایمان و هوشــیار چنین هســتند. 
آخرین ســخن این که اجازه ندهید بیش 
از این به اموال عمومی و خصوصی صدمه 

بزنند و به مقدسات توهین کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در درس خارج خود که در مســجد اعظم 
قم برگزار شــد، با بیان این که مســؤوالن 
باید در ســخنان خود دقت کنند، گفتند: 
مسؤوالن باید حرف های خود را یادداشت 
کنند و بخوانند، این دقت باید وجود داشته 

باشد تا انسان گرفتار نشود.

ایشــان با اشــاره به طرح برخی شــبهات 
دربــاره نقد پیامبــر و معصومــان علیهم 
الســالم افزودنــد: گفت وگوهــای زیادی 
درباره سخنان یکی از مسؤوالن بود که چرا 
دامنه نقد را به معصومان علیهم السالم نیز 
کشیده است که بعدا بخشی از آن تکذیب 
شــد. نامه های زیاد و تلفــن های فراوانی 
به دفتر ما رســید که چرا حریم معصومان 
علیهم السالم شکسته شده و شما سکوت 
کرده اید، عرض کردیم که ســکوت نمی 

کنیم.

معظم له اظهار داشتند: صرف نظر از این که 
محتوای کالم آن مســؤول دقیقا چه بوده، 
عرض ما این اســت کــه معصومان علیهم 
السالم خط قرمز ما هستند و معصوم بودن 
آن هــا از خطا و گناه از مســلمات مذهب 

شیعه است.

ایشــان ادامه دادند: چــرا هنگامی که می 
خواهید مســأله نقد را بــه همه عمومیت 
دهید به ســراغ زمان معصومان می روید؟ 
شما می گویید در جامعه افراد، غیر معصوم 
بوده و قابل نقد هســتند. اما کاری به خط 
قرمز نداشــته باشــید. چه ضرورتی برای 
ایــن کار وجود دارد؟ در این زمان که نیاز 
شدید به وحدت داریم چرا سخنانی گفته 

می شود که جامعه را ملتهب می کند؟

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
ابراز داشتند: شــما بگویید مسؤوالن قابل 
نقد هستند اما چه کار به معصومان و زمان 
آن ها دارید که دردسر بی دلیل برای خود 
درست می کنید؟ در شرایط فعلی تضعیف 
قوای ســه گانه صالح جامعه نیســت اما 
گاهی خودشــان مشکل درست می کنند. 
این گونه مسائل ســبب شده که این باور 
برای برخی پیدا شــود که منظور ایشــان 
این اســت که ذهن مردم را از مشــکالت 
و مطالبــات دور کنند و به حاشــیه ببرند. 
نبایــد کاری کرد که این بــاور برای مردم 

پیدا شود.

معظم له افزودند: شــما کار اصلی خود را 
در ســه چیز خالص کنیــد: جلوگیری از 
گرانی، ایجاد اشتغال برای جوانان به ویژه 
افراد تحصیل کرده و اصالح فضای مجازی 
و در دســترس قرار دادن فضایی سالم که 
مشــکالت را حل کند و مفاسد و خطرات 

شبکه های بیگانه را نداشته باشد.

ایشــان خاطرنشــان کردند: به یقین تمام 
اختیــارات فضای مجــازی فعلی که از آن 
رفع مانع شــد در دســت صهیونیست ها 
و آمریکایی ها اســت. کســانی که در این 
فضا وارد می شــوند مانند یــک نوکر بی 
اختیار هســتند. آیا این در شأن یک ملت 
بزرگ و پرافتخار است که نوکر بی اختیار 
صهیونیســت ها باشــد؟ چرا فضای سالم 
ایجاد نمی شــود؟ در حال حاضر این فضا 
باز شــده اما اگر بار دیگر ســبب اغتشاش 

شود مردم شما را نخواهند بخشید.

ایشان اضافه کردند: در بیان دیگر گفته اند 
چرا در عصر ما شــهید مطهری ها و عالمه 
طباطبایی ها نیستند، عرض می کنیم که 
بحمداهلل هســتند اما حجاب معاصرت به 
شــما اجازه نمی دهد که آن ها را ببینید، 
اما وقتی آن ها را از دســت می دهیم می 
گوییم که چه افراد بزرگی را از دست داده 

ایم.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان این که شــرایط کشور به گونه ای 
اســت که همه باید متحد باشند، گفتند: 
قوای ســه گانه باید حفظ شوند، البته به 
شــرط این کــه خودشــان در حفظ خود 
اهتمام داشــته باشند. باید دست به دست 
هم دهیم تا جلوی خطرات گرفته شــود؛ 

امیدواریم که چنین مسائلی تکرار نشود.

ایشــان در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
روایتــی از پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
گفتند: باید از تسویف و کم کاری و تنبلی 
پرهیز شــود. عقب انداختن کارها ســبب 
هالکت امت ها اســت، تأکیــد پیامبر این 
است که انســان نباید از زیر بار مسؤولیت 

فرار کند.

معظم له بــا بیان این که انســان باید در 
کار خــود جدی باشــد، افزودند: به تأخیر 
انداختن کارها ســبب نارضایتی مردم می 

شود.

ایشــان در ادامه تبیین روایت پیامبر اکرم 
صلّی اهلل علیه وآله فرمودند: مسأله دیگری 
که بر اساس فرمایش پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله سبب هالکت انسان می شود آرزوهای 

طوالنی و بلند است.

مسئولین پیام های حوادث اخیر را بشنوند

واکنش حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به حاشیه سازی های اخیر
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ســردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

دیدارها

مراسم بزرگداشت آیت اهلل حائری شیرازی

مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قمسید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز

جمعی از قضات

مراسم بزرگداشت آیت اهلل حائری شیرازی

درس اخالقخانواده آیت اهلل حائری شیرازی

جمعی از طالب و فضالی حوزه علمیه قم نخستین کنگره یک هزار شهید روحانی استان قم
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گزیده سخنان

تأثیر پول های شبهه ناک در عدم استجابت دعا 

یکی از مشــکالت زمان ما این اســت که غذای بدون شبهه هیچ کجا پیدا نمی شود، به علت اینکه همه پول ها در بانک 
می رود و رباخواری بانک هم مســلم اســت. پول حالل با این پول های ربا آمیخته و کارها و برنامه های زندگی با این 

پول انجام می شود

مسئولین پیام های حوادث اخیر را بشنوند 

 بارها به مســئولین هشدار دادیم، از رئیس جمهور محترم گرفته تا دیگران که این فضای مجازی بالی جان شماست نه 
تنها دین و ایمان و اخالق و همه مقدســات را هدف قرار داده و فحشــاء را به درون خانه ها می فرســتد و خانواده ها را 

متالشــی می کند، بلکه خطری است برای انقالب و نظام و امنیت جامعه، ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود.

حوادث اخیر مردم را در حمایت از انقالب و نظام جدی تر کرد 

با وجود فتنه اخیر مردم در حمایت از کشــور، نظام و انقالب اســالمی جدی تر شــدند و آگاه تر شدند که نباید کوچک 
ترین فرصت را به دشــمنان داد بلکه در برابر آنان باید به موقع ایستادگی کردند.

مسؤوالن با حضور در بین مردم مشکالت و مطالبات را بشنوند

دشــمنان هنوز مردم ایران را نشــناخته اند، خیال می کردند که با روشــن کردن آتش فتنه در گوشــه ای و به میدان 
کشــیدن عده ای کار تمام می شود اما نمی دانند که مردم پشتیبان نظام، دین، قرآن و کشورشان هستند

واکنش حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به حاشیه سازی های اخیر 

مســؤوالن به جای حاشیه سازی، مشــکالت و مطالبات مردم را حل کنند / چرا در شــرایطی که نیاز به وحدت داریم 
جامعه را ملتهب می کنند؟

مهم ترین مشکل حوزویان مسائل علمی است

باید از مسائل علمی مراقبت کرد که البته گاهی با مشورت حل می شود، مهم ترین مشکل حوزویان مسائل علمی است 
تا عمر طالب در حوزه به هدر نرود و به مقداری که در حوزه هســتند بتوانند بازدهی داشــته باشند، تحقق این موضوع 

تا مراقبتی نباشد امکانپذیر نیست.



کتاب چند رسانه ای

 از تبعید تا پیروزی
معرفی اجمالی کتاب:

کتاب حاضر شامل دو بخش است:

ـ  سیاســی  زندگینامــه  اول؛  بخــش 
اجتماعی آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی: 
از آنجایــی، کــه تاکنــون زندگی نامه 
درباره  کاملــی، خصوصــاً  و  مســتقل 
آیــت اهلل مکارم شــیرازی در  مبارزات 
دوران انقالب اســالمی، منتشــر نشده 
است. در بخش اول کتاب برای آشنایی 
بیشــتر مخاطبان با زندگینامه سیاسی 
ـ اجتماعی ایشان با اســتفاده از منابع 
موجود در آرشیو واحد فرهنگ ناموران 
معاصر ایــران و بانــک اطالعات واحد 
تدویــن تاریخ انقالب اســالمی )حوزه 
هنــری( و همچنیــن فیش بــرداری از 
شــصت عنوان کتــاب و دوازده عنوان 
نشــریه و چندین پایگاه اینترنتی آمده 
است. هم چنین در پایان تعدادی سند 
و دهها تصویر از آرشــیوهای اختصاصی 
آیــت اهلل مکارم شــیرازی، واحد تدوین 
تاریــخ انقــالب اســالمی و موسســه 
اطالعات، که برخــی از آنها برای اولین 

بار منتشر می شود، آمده است.

یازده  بخش دوم؛ مقاالت و مصاحبه ها: 
مقاله و یادداشت و دو مصاحبه  آیت اهلل 
از روزنامه های کیهان و  مکارم شیرازی 
اطالعات در ســال 1357 فراهم آمد و 
برای آشنایی خواننده با موقعیت انقالب 
اســالمی ایران در زمان انتشار مقاله یا 
مصاحبه، برای هر یــک از آنها با توجه 
به اوضاع جــاری ایران و محتوای مقاله 
با اســتفاده از منابع مختلف اشــاره ای 
نگاشته شــد. عالوه بر این، برای برخی 

مقاالت گویا ســازی در پاورقی انجام شد. 
تصویــر برخی از مقاالت آیــت اهلل مکارم 
شــیرازی نیز در پایان ایــن بخش آمده 

است.

ویژگی های نرم افزاری:

از مهمترین ویژگی هــای این کتاب می 
تــوان به همخوانی آن با تمامی دســتگاه 
هــای صوتی و تصویری و سیســتم های 
عامل رایانه ای اشــاره نمود. سایر ویژگی 

های نرم افزار عبارتند از:

ـ قرائت پیوســته کتاب به صورت خودکار 
و بدون نیاز به انتخاب در رایانه و دستگاه 

های صوتی و تصویری

ـ ارائه گالری تصاویری از معظم له مرتبط 
با موضوع کتاب

ـ ارائــه متن کتاب به صــورت کامل و یا 
بخشی که در حال مطالعه آن هستید

ـ اســتفاده از گویندگان حرفه ای صدا و 

ســیما به منظور افزایش جذابیت صوتی 
کتاب

ـ استفاده از گرافیک و افکت های مناسب 
به منظور افزایش جذابیت بصری نرم افزار

ـ ســازگاری با تمامی سیستم عامل ها و 
بدون نیاز به نصب 

فن آوری

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

1011

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



1یادداشت

بازخوانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم
از منظر معظم له

بی شــک بعد از مســأله اعتقاد به توحید، 
وجود یــک اقتصاد ســالم از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت، از سوی دیگر به هم 
ریختگی نظام اقتصادی ســر چشمه فساد 
وسیع در جامعه خواهد بود. لذا ریشه مهم 
نابسامانیهای یک جامعه را باید در مسائل 

اقتصادي آن جستجو کرد.

با این تفاسیر اگر اقتصاد جامعه به صورت 
ســالم پیش نرود، جامعه گرفتار یک نوع 
انتحار اجتماعی خواهد شــد، و فتنه ها از 
آن بــر می خیزد؛ آنگاه کــه دو جناح، بی 
فکر و بــی مطالعه، بی رحمانه به جان هم 
می افتند و فضای جامعه را تیره و تار می 
سازند، نتیجه اش آن است که گردبادهای 
نابســامان اقتصادی، همه چیز را از بیخ و 
بــن می کند و نابود می ســازد! به همین 
دلیل، در مواجهه با چالش های اقتصادی 
بایــد به طور جدی ورود کــرد و وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم را به نحو واقعی 
و عینی مورد بررسی قرار دادکه این وظیفه 
اندیشمندان و دولتمردان هر جامعه است.

حال در شــرایط فعلی مشکالت اقتصادی 
به مــردم فشــار وارد کرده اســت، مردم 
تقاضاهایی از ما و دولــت دارند، از ما می 
خواهنــد که این مســائل را منتقل و بیان 
کنیم؛ از ایــن رو باید با زبــان خوب و با 
منطق به نحوی که نظام تضعیف نشود این 

مسائل را گوشزد و بیان کنیم.

تورم غوغا مي کند؛ مسووالن چاره اي 
بیندیشند

بی شــک حل مشــکالت مردم، بهترین 
راهبرد در مردم گرایی مســئوالن به شمار 
می رود؛ لذا قدر شناســی عملی مسووالن 
از مردم  این است که مشکالت مردم را با 
برنامه ریزي هاي دقیق حل کنند تا مردم 

راضي باشند، چرا که رضایت مردم، رضایت 
خداست و نارضایتي آنان، نارضایتي خدا را 

به همراه خواهد داشت. 

ایــن مطالبه در حالی اســت کــه امروزه 
مشــکل تــورم و گراني در جامعــه غوغا 
مي کند، مســووالن نباید ساده از کنار آن 
بگذرند، باید فکري کنند تا مشکالت مردم 
کم شود. دولت مردان و مسئولین باید در 
راه خدمت به خلق خدا استوارتر باشند و از 
جمله بتوانند بر مشــکل مهم جامعه یعنی 
تورم فائق آیند و شــاخ غول گرانی طاقت 
فرســا را بشکنند و کاری کنند که مردم از 

مسئولین راضی باشند.

بایــد کاری کرد کــه تورم بیــش از این 
باالنرود؛ به عنوان نمونــه در بحث حامل 
های انرژی برخالف آنچه که گفته شــد، 
افزایــش قیمت ها با شــیب مالیم نبوده 
است. بلکه افزایش قیمت حامل های انرژی 
موجب افزایش قیمت در بخش های بسیار 
زیادی می شود، حتی قیمت چیزهایی که 
در ظاهر ربطی به حامل های انرژی ندارند 
نیز افزایش می یابد چراکه همه به نوعی با 

این انرژی ها سر و کار دارند.

بی شک گراني هاي موجود ریشه هاي زیادي 
دارد، لیکن مشکل تورم مردم با فرستادن 
بازرس به بازارها حل نمي شودگرچه اصل 
مساله خوب هســت، ولي حالل مشکالت 
مردم نیســت ، مســووالن باید مســائل 

اقتصادي را ریشه اي حل کنند.

و یــا اینکه همه می دانیم  مســاله تورم، 
گرانی و مشکالت اقتصادی توطئه دشمن 
است و آنها می خواهند از این طریق ملت 
انقالبی ما را به زانو درآورند.لذا تحریم هاي 
موجود نیــز تاثیرهایــي در گراني و تورم 
موجود داشته اســت، ولي همه مشکالت 

نیست.

از ســوی دیگــر از ســوی دولــت، دائما 
آمارهایــی مربــوط به کاهش تــورم ارائه 
می شــود اما این برخالف چیزی است که 
مردم با چشم خود می بینند.وقتی آمارها 
با واقعیات تطابق نداشــته باشند مردم به 
واقعیت بدبین نمی شوند بلکه اعتماد خود 

را به آمارهای دولتی از دست می دهند.

هــم چنین اخباری از نظام اقتصادی دیگر 
کشور ها  به ما می رســد که تورم هفتاد 
درصدی ســال های گذشــته خود  را به 
هفت درصد رســانده اند. مســئولین باید 
ببینند آنها چه فورمول و محاسباتی انجام 
داده اند، تا آنها هم تجربه کنند. به راستی 
چــرا ما نمی توانیم تــورم را در جامعه به 
نحو عینــی و ملموس کاهش دهیم؟ علت 
چیست؟ حال آنکه فکر ایرانی در تمام دنیا 
مورد قبول است با هم بنشینند و مشورت 
کنند از نخبه های اقتصادی استفاده کنند 
تا این مشکل اساسی مملکت را حل کنند. 
مردم توقــع زیادی از مســئولین ندارند، 
همین کــه ببینند مســئولین دنبال حّل 

مشکال ت هستند امیدوار می شوند.

با این تفاســیر  دولت باید بســیار مراقب 
باشد، مسؤوالن باید با برنامه ریزی مناسب 
و اصولی شاخ های غول تورم را بشکنند در 
غیر این صورت مشکل خواهیم داشت،زیرا 
با پنهان کردن درد، مشــکل درمان نمی 
شــود و ممکن است زمانی سر باز کند که 
کنترل آن مشــکل باشــد؛ هر کس دلش 
برای کشــور، نظام، رهبری و عزت و شرف 
این ملت می ســوزد باید برای حل مشکل 
گرانی فکر کند و پیشنهاد بدهد و از سویی 
دیگر بدون تعصب پیشنهادات و راهکارها 
بررســی شــود.از جمله باید همایش ها و 

سمینارهایی کاربردی  برای حل مشکالت 
اقتصادی برگزار شــود و اندیشــمندان و 
صاحبنظــران به طرح دیــدگاه های خود 

بپردازند تا شاخ غول تورم شکسته شود.

جــداً از دولتمردان مــی خواهیم به جای 
برخی مسائل به مشــکالت مردم در رفع 
تورم و گرانی بیشــتر رســیدگی کنند و 
چشــم را بر واقعیت های جامعه نبندند.ما 
مردم بسیار خوبی داریم و آنها با وجود تورم 
باال در صحنه حاضر هستند و منتظرند تا 
گشایشی ایجاد شــود، البته در برخورد با 
مردم باید ســعی کنیم آمارهای ما واقعی 

باشد و برای حل مشکالت تدبیر کنیم.

دولت اجازه ندهد اقشار کم درآمد زیر 
چرخ های تورم له شوند

مردم مدام به ما مراجعه می کنند که اخیرا 
موجی از تورم در جامعه پیدا شده است و 
آن هــم به خاطر باال رفتــن قیمت حامل 
های انرژی از سوی دولت است.در این بین 
دولت باید به فکر طبقات نیازمند باشد،زیرا 
تورم دو اثر نا مطلوب دارد، نخست این که 
ثروت منــدان را غنی تر مــی کند و دوم 

نیازمندان را محتاج تر می کند.

تورم باعث شــده است بسیاری از مردم از 
نظر معیشــت با مشــکل مواجه شوند. در 
حالی که همه قشــرها، به ویژه محرومان 
باید از حداقل زندگی آبرومندانه برخوردار 
باشند. اگر چه این مشکل در دنیا عمومیت 
دارد، اما نباید همــه علل آن را مربوط به 
مشــکالت جهانی بدانیم. دولت و مجلس 
و نهادهــای دیگــر، باید بــرای حل این 
مشکل بیشــتر تالش کنند و مجلس باید 
تصمیمــات منطقی و معقول و البته بدون 

تنش و شجاعانه اتخاذ کند.

و  کارمنــد  دوش  بــر  تــورم  بــار  آری 
کارگری  اســت که حقوق ثابــت دارد نه 
ثروت منــدان. دولت فکری به حال گرانی 
ها بکند، یارانه این افراد باید افزایش یابد.

برای تحقق این مهم، مســؤوالن باید برای 
حل مشــکل گرانی مطالعه همــه جانبه 
داشته باشند تا اقشار آسیب پذیر بیش از 

این آســیب نبینند؛ این که تنها عده کمی 
برای این مســائل فکر و برنامه ریزی کنند 
درست نیست، امیدواریم دولت و مجلس و 
دیگر افراد دست به دست هم دهند و قشر 
نیازمند را از زیر بار تورم نجات دهند.   تا 
مردم خسته و ناامید نشوند و اقشار آسیب 

پذیر در رنج نباشند.

لذا دولت باید بیش از پیش به شناســایی 
افراد محروم و حل مشکالت اقشار آسیب 
پذیــر جامعه  اهتمام ورزد  و ســعی کند 
خدمات مــادی و معنوی بیشــتری برای 
محرومیــن فراهــم گــردد. ما هــم برای 
موفقیت شان دعا می کنیم. ما این مسائل 
را بیان می کنیم تا ان شاءاهلل عمل کنند.

کرده  تحصیل  جوانــان  بیکاری  آمار 
نگران کننده است

در حال حاضر چندیــن میلیون جوان در 
کشــور ما از بیکاری رنج می برند، معلوم 
اســت که چه فاجعه ای بــه دنبال خواهد 
داشــت. لذا مــردم از آن نگرانند چرا که 
بیکاری سرچشــمه انــواع ناهنجاری های 
اســت دولتمردان  اســت. الزم  اجتماعی 

تالش بیشتری در این زمینه انجام دهند.

عدم اشــتغال جوانان در مجموع پیام آور 
وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشــتی مردم 
اســت، و این ضربــه بزرگی بــر جامعه و 
اقتصاد وارد می کند. بســیاری از جوانان 
بــا تحصیالت باال به ما مراجعه می کنند و 
تقاضای شــغل می کنند اما ما نمی توانیم 
برای آنها کاری انجام دهیم که این مسئله 

جای تاسف دارد. 

لذا در مســئله کار و شــغل، آمارهایی که 
از بیــکاری می دهند واقعا نگــران کننده 
تحصیل کرده  جوان های  اســت،مخصوصا 
زیادی که بیکار و دنبال شــغل هستندکه 
باید برای این مسئله هم تدبیری اندیشیده 

شود.

به  اشتغال جوانان  و  اقتصادی  مسائل 
وضعیت پیچیده ای تبدیل شده است

نباید فرامــوش کرد مــردم متدین ایران 

همیشــه  از آزمون های  تاریخی سربلند 
بیــرون می آینــد و افتخــار آفرینی می 
کنند لذا بر همۀ مســئوالن فرض است تا 
برای حل مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم  دست به دســت هم دهند به ویژه 
آنکه  مشــکالت به حدی زیاد هستند که 

باید به صورت مشارکت جمعی حل شود.

بی شک  مســئوالن دولتی نباید وضعیت 
کنونــی جامعه را  دلیــل رضایت مردم به 
وضع موجــود تلقی کنند بلکــه مردم در 
مسائل اقتصادی انتقاد های فراوانی دارند. 
زیرا مســائل اقتصادی و اشــتغال جوانان 
به حالت پیچیده ای تبدیل شــده است و 
شاهد هستیم که بســیاری از کارخانجات 
ســطح کشــور یا تعطیل شــده اند و یا با 
ظرفیت پایین به کار خود ادامه می دهند.

البته اینکه جوانان پس از دانش آموختگی 
از دانشگاه تمایل زیاد به پشت میز نشینی 
دارند، قطعاً نیاز اقتصادی کشــور را تامین 
نمی کند. زیرا در شــرایط فعلی شغلی که 
چرخ تولید کشور را راه بیاندازد مورد نیاز 

است.

کار تولیدی و فراهم کــردن فضای تولید 
متفاوت از اســتاد دانشــگاه بــودن یا کار 
پزشــکی کردن بــه عنوان ارائــه خدمات 
به مردم اســت و بخش تولید، اشــتغال و 
درآمدزایی و خودکفایی را برای کشــور به 

همراه دارد.

حقیقت آن اســت که هنوز مشــکل رکود 
بخــش تولید و کارخانه هــا به قوت خود 
باقی اســت.در حالی کــه خوابیدن چرخ 
تولید مشکل ساز اســت؛ لذا باید مسائلی 
از جملــه پرداخــت یارانه نقــدی، حقوق 
های نجومی برخی مدیران و فســاد مالی 
ساماندهی می شــد و پول های اضافی را 
در مســیر تولید هزینه می کردند تا زمینه 
اشتغال جوانان فراهم شده و از واردات بی 

رویه جلوگیری می شد.

مشــکل بیکاری جوانان باید برطرف 
شود

برای پیشرفت اقتصادی و معیشتی جامعه 
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و مردم باید در راســتای ایجاد اشــتغال و 
حرکتهای اقتصادی تولید محور اقدام کرد 
مشــروط بر این که توأم بــا برنامه ریزی 

دقیق باشد.

امــا در عمل مــی بینیم بیــکاری یکی از 
معضالت اساســی جامعه امروز اســت و 
دولت باید برای حل قطعی مشکل اشتغال، 

همچنان اهتمام داشته باشد.

رفع معضل بیکاری یک عمل صالح اســت 
که ســرمایه  داران و دولــت باید آن را در 
کشــور حل کنند، جوان ما تــا وقتی کار 
نداشته باشــد قادر به ازدواج نخواهد بود 
و اینچنین اســت که خیلی از انحرافات و 

فسادها به خاطر بیکاری است.

لــذا باید تولید و اشــتغال رونــق یابد تا 
بیکاری ریشه کن شده یا کاهش پیدا کند؛ 
اگر دولت حمایت نکند مشــکلی حل نمی 
شــود، همه این موارد باید دست به دست 
هم دهند تا مســأله تولید و اشتغال رونق 
پیــدا کند؛ دولت باید جلــوی واردات بی 
رویه و قاچــاق را  نیز بگیرد و دروازه های 

کشور را بر قاچاق ببندد.

دولت دروازه هــای مملکت را به روی 
قاچاق ببندد؛ دولت پای کار نباشــد 

مشکل تولید و اشتغال حل نمی شود

بدیهی است با افزایش تولید، اشتغال بیشتر 
می شود و بیکاری کاهش پیدا می کند این 

مشکل با کمک یکدیگر حل می شود.

از ســوی دیگــر بــا کاهــش کیفیت در 
تولید  چه طور به مردم سفارش کنیم که 
تولیــد داخلی مصرف کنند حال آنکه باید 
کیفیت را افزایش دهند؛ با افزایش کیفیت 
مصرف کننده جذب شــده و دیگران از آن 

استفاده می کنند.

اگر بانک هــا نیز  به مردم فشــار آورند و 
نتوانند تولید را بــه گردش درآورند تولید 
می خوابــد، اگر نظام بانکی اصالح نشــود 

تولید و مصرف درست نمی شود.

هم چنین اگر مالیات عادالنه نباشد تولید 
خراب می شــود اگــر نظــام مالیاتی تنها 

بخواهد کســب درآمد بیشــتر کند و تراز 
باالیی داشته باشــد مشکل حل نمی شود 

باید به فکر مردم و تولیدکننده بود.

با این تفاســیر اگر  دولــت حمایت نکند 
مشکل حل نمی شــود مالیات باید عادالنه 
باشد بانک ها مراقب باشند و تولیدکنندگان 

کیفیت را درنظر بگیرند.

دولت باید جلوی واردات بی رویه و قاچاق 
را بگیــرد و دروازه هــای مملکــت را بــه 
روی قاچاق ببندند البته در کنار مســائل 
اقتصادی، مســائل فرهنگی و اخالقی باید 
درست شــود زمانی که تولیدکننده مقید 
به مبانی اسالم باشد جنس تقلبی و قاچاق 

نمی آورد.

آری تا زمانی که مســاله قاچاق حل نشود 
کمیت اقتصاد ما لنگ است؛ حتی اگر تورم 
به صفر برســد و رشــد اقتصادی ما اعداد 
باالتــر را هم ببیند، قطعا نمــی توان آثار 
اقتصادی را در زندگی مردم مشاهده کرد. 
مســئوالن مبارزه با قاچاق کاال باید موانع 
خود را به شکل شفاف بیان کنند و در این 
زمینه قوی تــر عمل کنند و قطعا اگر این 
گونه شود ما نیز همین مباحث را به شکل 

شفاف بیان می کنیم.

طرح همۀ این مطالبات از این جهت است 
کــه دولت متولــی تولیــد کار و مبارزه با 
قاچاق کاال  است و باید هزینه های اضافی 
را حــذف کرده و با همه توان در شــرایط 

فعلی دغدغه اش رونق اقتصادی باشد.

دولت به فکر معیشــت مردم باشد نه 
حضور بانوان در ورزشگاه

تأسف آور است که دولت با وجود مخالفت 
هــا ی رهبری و مراجــع در دولت قبل و 
مفاســدی که وجود دارد به دنبال تدوین 
آیین نامه حضور بانوان در ورزشگاه هاست 
در حالیکــه مشــکل اصلی مــردم بهبود 

معیشت است.

گرانی، تعطیلــی کارخانه ها، فعالیت بانک 
های ربوی ، بیکاری و بافت های فرســوده 
مشکالت اصلی مردم هستند ؛ این مشکالت 

مــردم را بیچاره کرده آنوقت دولت به فکر 
حضور بانوان در ورزشگاه است که در واقع 
یک بیراهه است و مشکالت زیادی در پی 

خواهد داشت.

لذا باید از دولتمردان پرســید آیا مشــکل 
مردم با وجود پخش تلویزیونی، عدم حضور 
بانوان در مجالس ورزشــی است یا این که 

مشکالت معیشتی و اقتصادی دارند.

مشــکل مردم گرانی اســت، مشکل مردم 
بناهای فرســوده موجود در سراسر کشور 
اســت که وقتی زلزله می شود خسارات و 

تلفات بسیاری را به بار می آورد.

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند، 
جوانان تحصیل کرده بســیاری هستند که 
مشکل بیکاری دارند، مشکل مردم تعطیل 
شــدن کارخانه ها است، اگر آیین نامه می 
نویســند باید برای رفع مشکالت معیشتی 
مردم و بیکاری جوانان باشد، چرا با وجود 
این که مســأله را می دانند به بیراهه می 

روند.

ســود بانکــی بــاال عامل ورشکســتگی 
کارخانه هاست

روزی نیست که از ســوی مردم برای من 
نامه نیاید و از سود بانک  ها شکایت نداشته 
باشــند، لذا باید جلو این بانک  های افسار 
گســیخته گرفته شــوددر خارج از کشور 
سود بانکی یک یا 2 درصدد است و همین 
امر چرخ صنعــت را در آنجا می  چرخاند.
در حالی که وقتی بانک ها سود 30 درصد 
می گیرند و درآمد یک کارخانه 10 درصد 

است، پیداست که ورشکسته می شود.

بانک ها مردم را بیچاره کرده اند

بی تردید عملکرد بانک ها اســت که مردم 
را بیچــاره کردند؛ در این زمینه باید گفت 
بانک ها و رباخواران برای خود کاله شرعی 
درست کرده اند، دریافت کارمزد هرساله از 

وام ها کاله شرعی است.

 تأسف آور است بعضی بانک ها می گویند 
ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی گیریم، ما 
می گوییم ۴ درصد بــرای تمام مدت وام 

بگیرید، یعنی اگر وام 5ساله است یک بار 
چهاردرصد بگیرید اما آنها سالی ۴ درصد 
می گیرند، یعنــی مجموعا 20 درصد می 
شود، اسمش را چهاردرصد می گذارند اما 

در واقع 20 درصد می گیرند.

هم چنین گرفتــن جریمه تاخیر در بانک 
ها خالف شرع اســت چیزی که در رسانه 
ها دیدم و باعث تعجب من بود این مطلب 
بود که بیشــترین درآمــد بعضی بانک ها 
از جریمه تاخیر اســت و حال آنکه چنین 

چیزی اصال صحیح نیست.

حقیقت آن اســت که عملکرد برخی بانک 
ها سبب بی اعتمادی مردم به بانک ها شده 
استآری بانک ها درد اقتصادی و معیشتی 
مردم هســتند و تا زمانی که این مشکالت 
حل نشود، اقتصاد ما به جایی نمی رسد و 
قطعا رشد اقتصادی در زندگی مردم خود 

را نشان نمی دهد.

البته  گوش بانک ها بدهکار کسی نیست؛ 
بسیاری از بانک ها متمرد هستند و به این 
مطالبات گوش نمــی دهند و تا زمانی که 
ایــن روند ادامه دارد مشــکالت حل نمی 

شود.

ندارد،  بست  بن  آخر:)کشــور  سخن 
دولت مشکالت اقتصادی را با مشورت 

حل کند(

تجربه ای که ما داریم این اســت که هیچ 
کاری بن بســت ندارد، منتهی نیاز است تا 
افراد بنشــینند و با هوشــیاری و اخالص 

مسائل و مشکالت را حل کنند.

دولت باید توجه داشته باشد که مشکالت 
اقتصادی فراوانی در جامعه وجود دارد که 
الزم اســت آن ها را برطرف ســازد. گاهی 
گفته می شــود تورم کاهش، تولید افزایش 
و رشد اقتصادی تقویت شده که مردم این 

مسائل را لمس نمی کنند.

لذا توصیه ما به دولت محترم این است که 
مسائل غیر اصلی و فرعی را رها کند و  به 
سراغ مشکالت اصلی مردم از جمله گرانی، 
 تــورم و تحریم ها و تنگناهــای اقتصادی 
و معیشــتی برود و برای حــل آنها اقدام 
کنید. به ویــژه آنکه رئیس جمهور محترم 
وعده هایی برای ارتقای اقتصاد و معیشــت 
به مردم داده  اســت، لذا مردم می خواهند 
اثر و نتیجه این وعده ها را در زندگیشــان 

ببینند و لمس کنند.

ما تذکر می  دهیم و عواقب این وضعیت را 
روشــن می کنیم باید ببینیم تا چه اندازه 

این مسائل مورد توجه واقع می شود.
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2یادداشت

اصول و مبانی عدالت اجتماعی
 از منظر معظم له

از جملــه مهمترین  عدالــت اجتماعی 
اهداف تشــکیل حکومت اسالمی است؛ 
تأمیــن عدالت  بــرای  بدین نحــو که 
اجتماعــی و حمایت از قانــون و افراد 
ســتمدیده، مقام مسؤولی الزم است تا 
بر اعمال مردم نظارت کند و در اجرای 
قوانیــن بکوشــد و آن مقام مســؤول 

حکومت اسالمی است.

سیســتمی که با عدالــت اجتماعی زیر 
بنای اقتصاد اســالمی را شکل می دهد 
داری)لیبرالیسم(و  ســرمایه  سیستم  و 
مکتب کمونیســتی و سوسیالیســتی را 

نفی می کند.

مفهوم شناسی واژۀ عدالت

»عدالت « مفهوم وسیعی دارد که همه 
اعمال نیــک را در بر مــی گیرد؛ زیرا 
حقیقــت عدالت آن اســت که هر چیز 
را در مــورد خود به کار برند و به جای 
خود نهند عدالت آنجا گفته می شــود 
که انســان حق هر کــس را بپردازد، و 
نقطه مقابلش، آن است که ظلم و ستم 
کند و حقوق افراد را از آنها دریغ دارد، 

و به آنها ندهد.

عدالــت بــه معنای قــرار دادن چیزی 
در محل الیق و مناســب اســت، و این 
مفهــوم وســیع، مصداق هــای زیادی 
دارد از جملــه عدالت به معنای موزون 
بودن، عدالت به معنای رعایت تســاوی 
و نفــی هرگونــه تبعیــض، عدالت به 
عدالت  دیگران،  رعایت حقــوق  معنای 
به معنای رعایت اســتحقاق ها ولیاقت 
ها، و باالخره عدالت بــه معنای تزکیه 

پاکسازی. و 

در این میــان »قســط« مفهومش آن 

است که حق کسی را به دیگری ندهد، 
و بــه تعبیر دیگر»تبعیض« روا ندارد، و 
نقطه مقابلش آن اســت که حق کسی 
را بــه دیگــری دهد. به عبــارت دیگر 
»قســط« در اصــل به معنای ســهم و 
نصیب عادالنه اســت و به همین جهت 
گاه بــه معنای عدالت مــی آید، و آن 
در صورتی اســت که نصیب عادالنه هر 

کس پرداخته شود.

ولــی مفهــوم وســیع ایــن دو کلمه 
مخصوصا به هنگامی که جدا از یکدیگر 
استعمال می شوند تقریبا مساوی است 
و بــه معنی رعایت اعتدال در همه چیز 
و همه کار و هر چیز را به جای خویش 

قرار دادن می باشد.

بدیــن ترتیب عدالت آن اســت که بر 
طبق شــئون آنهــا هرکدام متناســب 
حالش رفتار کند و عدالت همیشــه به 
معنای مساوات نیســت بلکه عدالت به 
معنای وســیع کلمه یعنــی قرار دادن 
هــر چیزی در جای خود بــه کار رفته 
اســت که هم عدالت درباره بندگان را 
شامل می شــود و هم عدالت و نظم را 

در مجموعه جهان هستی.

بــا این تفاســیر عدالــت و دادگری  و 
»پیراستگی از هر گونه تبعیض و ظلم« 
از مهمتریــن اوصافی اســت که در هر 

مدیر نهایت لزوم را دارد.

البّته عدالت در مفهوم گسترده اسالمی 
اش از دادگری فراتر اســت، و به معنی 
تــرک گناهان کبیره، و عــدم اصرار بر 
صغائر آمــده، یا به تعبیــر دقیقتر، آن 
حالت خدا ترســی باطنی اســت که به 
صورت یک ملکــه و خصلت در آمده و 
او را از انجام گناه باز می دارد، و سّدی 

میان انسان و گناه می کشد.

اجتماعی عدالت  مفهوم 

حکومت اســالمی موظف است که برای 
تمام افراد ملت خود نیازمندیهای اولی 
زندگی را در عرصه های مختلف فراهم 
ســازد، و بــه آنها آمــوزش الزم دهد، 
بدیهی اســت در چنــان محیطی افراد 

مختلف بسیار کم خواهند شد.

بی شک اســالم مجموعه احکامی است 
که پیاده شدن آن در یک اجتماع سبب 
اجــرای عدالت اجتماعــی ، و مبارزه با 
فقر، و تعلیم و تربیت صحیح، و آموزش 
و پرورش کافی، آگاهی و بیداری و تقوا 
می گردد، روشن می شود که مشموالن 
ایــن حکم چه اندازه کــم خواهند بود 
اشــتباه نشود، منظور این نیست که در 
جوامع امروز این حکم نباید اجراء شود 
بلکه منظور این است که هنگام داوری 
و قضاوت باید تمــام این جوانب را در 

گرفت. نظر 

لذا عدالت اجتماعی، برنامه ریزی کامل 
و همــه جانبه برای پیشــرفت و تعالی 
مردم در تمــام جنبه هــای معنوی و 
مادی اســت، به این ترتیب باید برنامه 
صحیح و جامعی را که تضمین و تأمین 
کننده منافع معنوی و ماّدی توده های 
مردم و سبب رسیدن به کمال مطلوب 
اســت با حّداقل ضایعات، تنظیم شود و 
این معنا در دنیای امروز از اهّمیت فوق 

العاده ای برخوردار است.

از این رو اهتمام به سیاســت هایی در 
راســتای بقای جامعه ،کم کردن فاصله 
به تحکیم  پیشرفت همگانی  و  طبقاتی، 
عدالــت اجتماعی می انجامد و مســلّم 

اســت که با پیشــرفت اجتماع افرادی 
کــه در آن اجتماع زندگــی می کنند 
نیز رفاه و آســایش پدیــد خواهد آمد؛ 
این همان نظر واقع بینانه الهی اســت.

زیرا در یک جامعــه بدبخت نمی توان 
زندگی کرد. خوشبخت 

در دنیای امروز کــه در نتیجه اختالف 
طبقاتی، پایمال شدن ثروتها در جنگها 
و حوادث دیگر به روشــنی بچشم می 
خورد، درک این مســأله چندان مشکل 

نیست.

در ایــن میــان امر به معــروف و نهی 
از منکــر و مبارزه با هر گونه مفســده 
اجتماعــی عوامل گســترش نیکی ها و 
خوبیها را در جامعه فراهم می ســازند؛ 
هم چنین تعلیم و تربیت و رشد جامعه 
در جنبه های علمــی و اخالقی؛تأمین 
آزادی های انســانی، و نفــی هر گونه 
اســارت و استعمار بشــر به وسیله بشر 
خــواه در جنبــه های فکری باشــد یا 
اقامه  اقتصــادی،  سیاســی و نظامی و 
عــدل و داد و تأمیــن عدالت اجتماعی 
در تمام سطوح جامعه ؛ فراهم ساختن 
ای  عنــوان مقدمه  به  اجتماعی  امنیت 
برای وصول به اهداف دیگر و نیز فراهم 
کردن مقدمات بندگی خدا و ســیر الی 
اهللَّ و تکامل انسانی و رسیدن به مقام و 
الهی مبین حقیقت مفهوم عدالت  قرب 

است. اجتماعی 

بر  عدالت اجتماعی؛ عدالتی مبتني 
فطرت

فطرت، همان الهام و درک درونی است 
که نیاز بــه دلیل نــدارد، یعنی بدون 
استدالل و برهان، انســان آن را پذیرا 

می شود و به آن ایمان دارد.

این گونه الهامات باطنی گاهی امواجش 
از داوریهای خرد نیرومندتر، و اصالتش 
بیشــتر اســت، که اینها ادراکات ذاتی 

آنها معلومات اکتسابی. است و 

عشق به عدالت در درون جان هر کسی 
هست؛ همه از عدل لّذت می برند؛ و با 

تمام وجود خــود خواهان جهانی مملو 
از این آن هستند.

با تمام اختالفهایی کــه در میان ملّتها 
و اّمتهــا در طرز تفّکر، آداب و رســوم، 
عشــقها و عالقه ها، خواستها و مکتبها، 
وجود دارد؛ همه بدون استثنا سخت به 
این عدالــت عالقه مندند، و به نظر می 
رســد دلیلی بیش از ایــن برای فطری 
بودن آنها لزوم نــدارد؛ چه اینکه همه 
جا عمومّیت خواسته ها دلیل بر فطری 

آنهاست. بودن 

هم چنین اصــل عدالت از بدیهی ترین 
اصــول اخالقی اجتماعی اســت ؛نباید 
الهی که  فراموش کرد که اصول احکام 
پایه های اساســی را تشکیل می دهد 
در همه جا یکســان اســت، هرگز اصل 
مانند  و صدهــا حکم  اجتماعی  عدالت 
آن دگرگون نمی شود، تغییر در مسائل 

کوچکتر و دست دوم است.

قبح ظلم و حســن عدالت از مستقاّلت 
عقلیه است؛ نه امری قراردادی عقالیی 
و شــارع مقّدس ظلم را تحریم و عدل 
را واجــب کرده و به ایــن ترتیب حکم 
عقل را امضا نموده است و قاعده »کلّما 
َحَکم به العقل َحَکم به الشــرع « ناظر 

به این گونه موارد است 

اگــر درک حســن و قبح افعــال برای 
انســان فطری نبود؛ و مثــاًل برای فهم 
زشــتی ظلم، و خوبی عدالت و احسان، 
و اعمــال دیگری از ایــن قبیل نیاز به 
اســتدالل داشت؛ مســلّماً نظام جامعه 
انســانی به هم مــی ریخــت. چرا که 
در اســتدالالت نظری اختــالف عقیده 
بســیار پیدا می شد، و چون پایه محکم 
وجدانی برای این معنی وجود نداشــت 
هرکس به خود اجازه می داد هر کاری 

را انجام دهد.

زندگی  در  الهــی  ایــن هدایــت  آری 
العاده سرنوشت  انســان فوق  اجتماعی 
ساز اســت، و این نعمت و این هدایت 
بزرگ به قــدری مهم اســت که قابل 

با نعمت های دیگر نیست. مقایسه 

اجتماعی  عدالت  جایگاه  و  اهمیت 
در اسالم

از مهمترین مســائلی که اســالم روی 
آن تکیه می کند، مســأله حفظ حقوق 
و امــوال مــردم و بطور کلــی اجرای 
عدالــت اجتماعی اســت. عــدل چنان 
مفهوم گسترده ای دارد که هم عدالت 
اعتقادی را شامل می شود، و هم عدالت 
اخالقــی و عدالت اجتماعی را، و به این 
ترتیــب پرتوی از مســأله عدل خداوند 
به ملکات اخالقی انســان، و به سراسر 
قوانین اجتماعی تابیده خواهد شــد، و 
زیبنده اســت چنین اصل اعتقادی که 
بازتاب چنین گســترده دارد به عنوان 

یکی از ارکان اسالم معرفی گردد.

لذا عدالــت اجتماعی یکی از مهم ترین 
تعلیمات انبیاء اســت؛ دعوت به عدالت 
اجتماعی یکی از اصول اساســی اسالم 
است لذا نزول کتاب و میزان را مقدمه 
ای بر آن شمرده می شود. قرآن در این 
زمینه می فرماید: لََقْد أَْرَســلَْنا ُرُســلََنا 
َوالِْمیَزاَن  الِْکَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَْزلَْنا  بِالَْبیَِّناِت 
پیامبران  »مــا  بِالِْقْســِط:  النَّاُس  لَِیُقوَم 
خود را با دالیل روشــن فرستادیم، و با 
آنها کتاب آســمانی و میزان )شناسایِی 
حــق از باطل و قوانیــن عادالنه( نازل 

کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند«،

چــرا چنین نباشــد در حالی که بدون 
اقامه قســط و عدالــت اجتماعی هرگز 
جامعه بشــری به اهــداف نهایی خود 
رسید.لذا  نخواهند  معنوی  تکامل  یعنی 
هدف از ارسال رسل و بینات و کتاب و 
میزان این بوده که مردم شخصاً مجری 
قســط و عدل باشند و به آن قیام کنند 
نه این که به صــورت یک امر تحمیلی 
آنها را مجبــور به آن ســازند، آری تا 
جامعه بشری به مرحله خود جوشی در 
امر اقامه قســط و اجرای عدالت نرسد 

این هدف تأمین نشده است.

از حق  را  انحراف  خداوند کوچکتریــن 
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و عدالت به هر بهانه و دســتاویزی که 
باشد حتی در آنجا که لباس حق بجانب 
بر آن مي پوشانید کیفر خواهد داد، که 
این مسأله حاکی از اهمیت فوق العاده 
اسالم به مساله عدالت اجتماعی در هر 
شکل و هر صورت است و نشان میدهد 
که اســالم تا چه اندازه در این مســاله 
اجتماعی، حساســیت  و  انســانی  مهم 
دارد، اگــر چــه با نهایت تاســف میان 
عمل مســلمانان، و این دســتور عالی 
اسالمی، فاصله از زمین تا آسمان است!

هم چنیــن از جمله اموری که ســبب 
گســتردگی فقه اسالم شــده این است 
که اسالم بســیاری از قوانین اجتماعی 
را که در میان عقال برای حّل مشکالت 
آنها حاکم  اجتماعی  روابــط  بر  زندگی 
بوده اســت، با اصالحاتی، به رســمّیت 
شــناخته و جز در مواردی که مخالف 
اصول اخالقــی و عدالت اجتماعی بوده 

آنها را پذیرفته است.

توضیح اینکه »فقه« در برابر تمام دین 
مســئول اســت و فقیه نمی تواند رأیی 
صادر کند که با یکی از اهداف و مقاصد 
دینی ناسازگار باشــد، مثاًل اگر حکمی 
و فتوایــی با اســتقرار قســط و عدالت 
اجتماعی تعارض داشــته باشد باید در 

آن تأمل بیشتری شود.

کتاب هــای متعــددی از فقــه تحت 
عنوان: کتاب غصب کتاب دیون، کتاب 
متاجر،  کتاب  مســاقات  کتاب  مزارعه، 
کتاب احیاء موات، کتاب شــفعه، کتاب 
وقف، کتــاب ودیعه، کتاب رهن، کتاب 
مصالحــه کتاب لقطه )اموال گمشــده( 
کتاب زکات و خمــس و انفال و مانند 
اینها تحریــر یافته، و مســائل حقوقی 
مالی با تمام ریزه کاری هایش بر اساس 
تأمیــن و عدالت اجتماعی در آنها مورد 
بحث قرار گرفته و نشان می دهد تا چه 
اندازه اســالم برای این مسائل اهمیت 

قائل است.

نســبت عدالت اجتماعی و امنیت 
ملی

تأثیر اجرای عدالت اجتماعی در آرامش 
و سالمت جامعه بر کسی پنهان نیست 
؛ بی شــک امنیت و آرامــش اجتماعی 
تنها موقعی به دســت مــی آید که در 
جوامع انســانی دو اصل حکومت کند، 
ایمان و عدالت اجتماعی ، اگر پایه های 
ایمان به خدا متزلزل گردد و احســاس 
مســئولیت در برابر پــروردگار از میان 
برود و عدالــت اجتماعی جای خود را 
به ظلم و ستم بسپارد، امنیت در چنان 
جامعه ای وجود نخواهد داشــت، و به 
همین دلیل با تمام تالش و کوششــی 
که جمعی از اندیشــمندان جهان برای 
برچیدن بســاط ناامنی های مختلف در 
دنیا می کننــد روز به روز فاصله مردم 
جهان از آرامش و امنیت واقعی بیشــتر 
می گــردد، دلیل این وضع این اســت 
که پایه هــای ایمان لرزان و ظلم جای 

عدالت را گرفته است.

از ســوی دیگر باید دانســت کار دولت 
و حکومــت تنها حفظ منافــع طبقاتی 
برنامه ریزی  بلکه یک سلســله  نیست، 
مربوط  اســت که  اجتماعی الزم  کالن 
بــه همــه می شــود، مثال آمــوزش و 
برای تمام قشــرها الزم است،  پرورش 
مســائل اقتصادی در جامعــه، در بعد 
کشاورزی و دامداری و صنعتی، مسائل 
بهداشــت و درمان برای عموم مردم... 
هر کــدام برنامه ریزی مــی خواهد و 
بدون سیاســتگذاری و مدیریت تحقق 

آن امکان پذیر نیست. 

روی همین جهت همــه حکومتها باید 
جلوی هرج و مــرج را بگیرند و برنامه 
ریــزی هایی بــرای عمــران و آبادی 
و امنّیــت و دفــع دشــمنان آن قوم و 

باشند. ملت،داشته 

نســبت عدالت اجتماعی و عدالت 
اقتصادی

بی شــک ایجاد تــوازن اجتماعی میان 

افــراد جامعه و تقارن نســبی ســطح 
زندگــی انســان ها، از اهــداف عدالت 
اقتصادی و اقتصاد اســالمی اســت. در 
بینش دینــی، نابرابری هاِی ناشــی از 
میزان اســتعداد، مهارت، ابتکار، تالش 
و قابلیت های دیگر شخصی، پذیرفتنی 
اســت، بلکه برای بقای حیات انسان و 

جامعه ضروری است.

الســالم می  علیه  علــی  امیرمؤمنــان 
فرماید: »الیــزال الناس بخیر ما تفاوتوا 
فإذا اســتووا هلکــوا؛ تا وقتــی تفاوِت 
به  انســان ها هســت،  )طبیعی( میان 
ســوی رشــد در حرکتند؛ ولی آن گاه 
که از هر جهت یکسان شوند، نابود می 

گردند«.

اما اگر دامنه نابرابری ها به اینجا برسد 
کــه عــده ای، در توزیع منابــع اولیه، 
امکانات زیســتی و مشــاغل و فرصت 
هــای اجتماعــی بیش از حــّق و توان 
و اســتعداد خود مطالبــه کنند، در آن 
صورت جامعه در معــرض طغیان ها و 
قرار می  اجتماعی  آشوب های شــدید 

گیرد.

قرآن مــی فرماید: » »َها أَنُْتــْم َهُؤاَلِء 
ِ َفِمْنُکْم  تُْدَعــْوَن لُِتنِفُقوا فِی َســِبیِل اهللَّ
ْبِدْل َقْوماً  َّْوا یَْســتَ مَّْن یَْبَخُل ... َوإِْن تََتَول
َغْیَرُکــْم«؛ آری، شــما همــان گروهی 
هســتید که بــرای انفــاق در راه خدا 
دعوت می شــوید؛ ولی بعضی از شــما 
بخل مــی ورزند ... وهرگاه ســرپیچی 
کنید خداوند گروه دیگری را جایگزین 

کند«.،

اشاره  َغْیَرُکْم«  َقْوماً  به »یَْسَتْبِدْل  تعبیر 
به بروز تنش های فوق العاده اجتماعی 
و سقوط اقوام و ملل دارد و گویای این 
واقعیت اســت که بی توّجهی نسبت به 
نیازهای طبقــه ضعیف چقدر  تأمیــن 
می تواند خطرناک باشــد، زیرا ســبب 
اجتماعی  هــای  انقــالب  پدیدآمــدن 
توســط طبقه ضعیــف بر ضــد طبقه 
مستکبر شده، طومار زندگی آنان را در 
هم می پیچد و اقــوام دیگر را به جای 

آنان می نشاند.

در واقع ایــن همان هدف نهایی عدالت 
اقتصادی اســت که ثروت ها-چه ثروت 
های قبل از تولید و چه ثروت های پس 
از آن تنهــا در دســت ثروتمندان دور 
نزنــد، بلکه باید به صورت عادالنه میان 
همه توزیع شــود و هر کس به ســهم 
خــود از آن بهره مند گردد، زیرا تمرکز 
و تراکــم آن در دســت طبقــه خاصی 
باعث آســیب های فراوان اجتماعی می 

شود و امنیت را متزلزل می سازد.

نســبت عدالت اجتماعی و عدالت 
قضایی

طبیعــت زندگــی بشــر یــک زندگی 
اجتماعی و گروهی اســت؛ و بی شــک 
امتیازاتش میدان  تمــام  با  این زندگی 
برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبیر 
دیگر ایــن زندگی گروهی گر چه منبع 
انواع منافع و برکات برای جوامع انسانی 
و موجب پیشــرفت در تمام جنبه های 
ماّدی و معنوی اســت، ولی با این حال 
مشــکالت و نقاط منفی هم دارد، و آن 
منازعاتی است که همیشه بر سر احقاق 
حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت می 
گیرد؛ که اگر با داوری صحیحی حّل و 
فسخ نشــود جوامع انسانی را مبّدل به 
صحنه زد و خوردهــای دائمی خونین 
و نابود کننده می ســازد و کانون فساد 

می شود.

حال برای تعمیــم عدالت اجتماعی ، و 
جلوگیری از ظلم و فساد و پایان دادن 
به کشــمکش هــا و منازعات، و اجرای 
صحیح قوانین و همچنین نظارت دقیق 
بر دستگاه های اجرائی، و آشنا ساختن 
مســئولین رده های مختلف به وظایف 
خویــش، یک نیروی مقتــدر قضائی با 
برای اجرای احکام آن  پشــتوانه کافی 

الزم و ضروری است.

درســت اســت کــه تربیــت صحیح و 
زنده بودن روح ایمــان و اصول اخالق 
انســانی در یک اجتماع جلوی بسیاری 

از تجاوزهــا و تبهکاری ها را می گیرد، 
ولی با این حال برقرار ســاختن عدالت 
اجتماعی و تحکیم آن در جوامع انسانی 
بدون حمایت »یک دســتگاه نیرومند و 
عدالت گر قضایی « امکان پذیر نیست، 
چرا که در هــر محیطی افراد گردنکش 
و طغیانگــری وجود دارند که شــرارت 
آنها به قدری اســت که شعاع نیرومند 
ایمان و اخالق برای روشــن ســاختن 
روح و فکــر تاریک آنها به تنهایی کافی 
نبود.و جز در برابر یک دســتگاه قضایی 

عادل و مقتدر سر فرود نمی آورند.

بــه ویژه آنکــه باید بدانیم تســلیم در 
برابر اجــرای حّق و عدالــت در ذائقه 
انسان ناخوشــایند است و می دانیم تا 
این روح تســلیم و رضــا در جامعه به 
وجــود نیاید و افراد به حــّق خود قانع 
برقرار  اجتماعی  عدالت  هرگز  نشــوند، 
نخواهد شد، بلکه همه نسبت به اجرای 
عدالت معترض و در برابر آن کارشکنی 

کرد. خواهند 

به همین دلیل اســالم تنهــا به توصیه 
هــای اخالقی و تربیت های معنوی، در 
پیاده کــردن برنامه عدالــت اجتماعی 
خــود قناعــت نکــرده، و تشــکیالت 
قضایی نیرومندی را در پشــت سر همه 

دستورات خود پیش بینی کرده است.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت بدون اقامه قسط و 
عدالت اجتماعی هرگز جامعه بشری به 
تکامل معنوی  نهایی خود یعنی  اهداف 
نخواهند رسید بلکه تا جامعه بشری به 
مرحله خود جوشــی در امر اقامه قسط 
و اجرای عدالت نرسد این هدف تأمین 

نخواهد شد.

اســت آحــاد مســئوالن هم در  امید 
سیاســتگذاری ها و برنامــه ریزی ها، 
فعالیــت هــای اجتماعــی و اقتصادی 
کشور را در مسیر رشــد و توسعه قرار 
دهند؛ تولیدکنندگان، تاجران و فعاالن 
عرصه اقتصادی را به این ســمت و سو 

راهنمایی می کند تــا طّی یک فرآیند 
حســاب شــده، جهت گیری برنامه ها 
به بهره مندی اقشــار مختلف مردم از 
امکانات طبیعی کشــور و بسط عدالت 

اجتماعی ختم شود.

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

1819

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



1پرونده ویژه

آثار و تبعات فتنه سازی از منظر معظم له 

در وهلۀ نخســت باید گفت ریشه اصلی 
شــکل گیری فتنه ها را باید در دو امر 
جســتجو نمود: پیروی از هوای نفس و 
احکام دروغین خود ساخته که مخالف 
کتاب خداســت و بی شــک اگر احکام 
قــرآن در میــان مردم حاکم باشــد و 
اصالــت قوانین اســالم حفظ شــود و 
بدعتهای نــاروا در دین خدا نگذارند و 
الهی  ناب  قوانین  اجــرای  همچنین در 
هوی و هوس را حاکــم نکنند فتنه ای 
پیدا نخواهد شــد، چرا کــه این قوانین 
مجــری عدالــت و حافظ حقــوق همه 
مــردم و بیانگر وظائف اســت، فتنه آن 
زمان شروع می شــود که فزون طلبی 
ها آشکار گردد و قوانین الهی در مسیر 
مطامع شــخصی تحریف شــود. حق و 
عدالــت زیر پا بماند و افــراد و گروهها 
وظائف الهی خود را فراموش کنند و به 

بدعتها روی آورند.

لــذا ریختن خون بی گناهان، ســتم بر 
تودۀ مردم و نظام ، دامن زدن به آتش 
فتنه و فســاد،  و از بین رفتن امنّیت و 

صلح در جامعه تسری می یابد.

در ایــن میــان منافقــان داخلــی در 
راســتای تضعیــف مســلمانان از هــر 
فرصتــی اســتفاده می کنند؛ کســانی 
که در میان مســلمانان تحــت عنوان 
»مســلمان نما« که قرآن مجید آنها را 
»منافق« نام نهاده زندگی می کنند که 
نقش جاسوسی بیگانگان و ابزار اجرایی 

فتنه بر عهده آنان است.

ایــن گــروه از منافقان، چنــان از حّق 
و حقیقــت عاری، و چنــان برکار خود 
مسلّط هستند که می توانند خود را در 
بدون  جابزنند،  راستین  مسلمانان  صّف 
اینکه کســی متوّجه نفاق آنها بشود.لذا 

منافقان داخلی در کار خود مســلّطتر و 
طبعاً خطرناک ترند، و مســلمانان باید 
شدیداً مراقب آن ها باشند، هرچند که 
منافقان خارجی را نیز نباید از نظر دور 

دارند.

وقتی حــق و باطــل، مخلوط می 
شود...

ابزاری که در تمام طول تاریخ از سوی 
مورد  و جنایتکاران  پرســتان  هوا  همه 
اســتفاده قرار گرفتــه و به صورت یک 
سّنت همیشــگی در آمده این است که 
آنها همیشــه برای رســیدن به مقاصد 
خود حق و باطــل را به هم می آمیزند 
و حق را سپری برای حمایت از باطل و 
یا پوسته شــیرین و جالبی برای پنهان 
کردن زهــر باطل قرار مــی دهند، به 
تعبیر حضرت علی)علیه الســالم( »اگر 
باطل از آمیختن با حق جد می گردید 
بر کسانی که طالب حّقند پوشیده نمی 
ماند، و اگر حــق از آمیزه باطل پاک و 
خالص می شد زبان دشمنان و معاندان 

از آن قطع می گردید«.

چــه تعبیر جالــب و گویایی، باطل اگر 
در شکل اصلیش نمایان شود خریداری 
ندارد و حق اگر به صورت خالص عرضه 
شود زبان بهانه جویان را قطع می کند، 
لذا بدیهی اســت نه حق خالص مشکل 
هوا پرســتان را حل مــی کند، چرا که 
منافــع آنهــا در باطل نهفته اســت، و 
نه باطــل خالص آنها را بــه مقصد می 
رســاند، چرا که مــردم از آنها حمایت 
نخواهند کرد و اینجاســت که به سراغ 
آمیختن حق و باطــل می روند، همان 
چیزی که تمام سیاستهای مخّرب دنیا 

را می توان در آن خالصه کرد.

در واقــع آمیــزش حــق و باطل چراغ 
ســبزی اســت برای هوی پرســتان و 
بهانه ای است برای پیروان شیطان که 
وجدان خــود را فریب دهند و در برابر 
دیگران اســتدالل کنند کــه ما به این 
دلیل و آن دلیل )اشــاره به قسمتهایی 
از حق که با باطل آمیخته شــده( این 

راه را برگزیده ایم.

آری مســتضعفین فکری و ساده لوحان 
ناآگاهانه  میــان  این  در  اســت  ممکن 
در دام شــیطان بیفتنــد، در حالی که 
آنها نیز اگــر رهبــر و راهنمایی برای 
خود انتخاب مــی کردند گرفتار چنین 
سرنوشــتی نمی شــدند. به این ترتیب 
مردم در برابر آمیــزش حق و باطل به 

سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول حق طلبــان آگاه و مخلصند 
که بــه لطف پــروردگار از توطئه های 

شوم فتنه جویان در امانند.

گــروه دوم هــوی پرســتان بهانه جو 
هستند که می خواهند به بهانه حق در 
راه باطــل گام بگذارند و در واقع نیمه 
آگاهنــد و با پای خود در دام شــیطان 

می روند.

گروه سوم افراد ساده لوحی هستند که 
تشــخیص حق از باطــل در این آمیزه 
خطرنــاک برای آنها مشــکل اســت و 
ناآگاهانه گرفتار دام شــیطان می شوند 
مگــر این که در پناه رهبر آگاه و فرزانه 

ای جای گیرند.

اینگونه اســت کــه به تعبیــر حضرت 
علی )علیه الســالم(فتنه ها آن گاه که 
رو آورند با حق مشــتبه می شــوند، و 
هنگامی که پشــت کننــد ماهیت آنها 
بر همه کس روشــن می گــردد، فتنه 

همچــون بادها دور می زند به برخی از 
شــهرها اصابت می کند و از بعضی می 

گذرد.

آری در جهان معاصــر نیز وضع چنین 
است و از آن به خوبی صدق کالم موال 
امیر مؤمنان علیه الّســالم روشــن می 
شــود که فرمود: فتنه جویان بخشی از 
حق را با بخشــی از باطل می آمیزند و 
دامهای شیطان را می گسترانند تا توده 

های ساده اندیش را به دام بیندازند!

فتنه سازی با طعم شراکت منافقان 
داخلی و خارجی

بی شک فتنه و فساد ، خطوط پیروزی 
یک جامعه را محو می کند و دســائس 
دشــمنان را بر فضای اجتماعی کارگر 
می کند. لذا موجب می شــود دشمنان 
بــرای جلوگیــری از گســترش دعوت 
اســالم و به منظور خفه کــردن ندای 
حق طلبان و حتی باز گرداندن مؤمنان 

به سوی کفر اقدام کنند.

در این بین افــراد منحرف معموالً می 
کوشند اعتراضات مردم را دستاویز قرار 
داده و تفسیری بر خالف حق برای آنها 
درســت کنند، تا در میان مردم، فتنه 
انگیــزی نمایند، و آنهــا را از راه حق 

سازند. گمراه 

مسلمانان  درمیان  ســرعت  به  منافقان 
ســاده دل ایجاد فتنــه و تفرقه و نفاق 
می کنند؛ در فتنــه خّفاش ها به پرواز 
در می آیند و منافقان داخلی و خارجی 
به جوالن در مــی آیند و آزمون بزرگ 

شروع می شود!.

لــذا »فتنــه « در واقع جنــگ بر ضّد 
مســلمانان اســت کــه اگــر منافقان 
پیشنهاد شــود، به زودی این دعوت را 
اجابــت کرده و با فتنــه جویان داخلی 
نیز  اخیر  اعتراضات  همکاری می کنند. 
از عمق توطئه های منافقان حکایت می 
کندلذا باید مراقب تحّرکات جاسوســی 

بود. منافقان 

امنیت  در  اخالل  و  شایعه ســازی 
اجتماعی

فتنــه ســازی موجبات افزایش فســاد 
اجتماعی باشــد، که این امــور گاه از 
کشــتن هم دردناک تر است، یا سبب 
قتل و کشتارها در اجتماع می شود،لذا 
فتنــه به معنای فســاد کبیر اســت. و 
فتنه بــه معنای فســاد، از قتل بزرگتر 
و شــدیدتر اســت، همان گونه که در 
قرآن »َوالِْفْتَنُۀ أََشــدُّ ِمــَن الَْقْتِل؛  فتنه 
از کشتار هم بدتر اســت!« و »َوالِْفْتَنُۀ 
أَْکَبُر ِمَن الَْقْتِل؛ و ایجاد فتنه، )و محیط 
نامســاعد، که مردم را به کفر، تشویق و 
از ایمان بازمی دارد( حّتی از قتل باالتر 
است « به این مطلب اشاره شده است.

لذا فتنه ســازان امنّیت جامعه را برهم 
می زنند که از کشــتار و قتل خطرناک 
تر و شــدیدتر اســت. البته »فســاد« 
هر گونــه نابســامانی و خرابی نظامات 
مختلف اجتماعی را شــامل می شــود، 
مخصوصا ریخته شدن خون بی گناهان 

و ناامنی و مانند آنها.

اینگونه اســت که  دشــمنان اسالم و 
ایادی آنها در داخل، حّداکثر اســتفاده 
را از فتنــه می کنند؛ شــایعات زننده 
و تحریــک آمیزی را جعــل کرده و به 
وســیله بعضی از افراد متعصب و ساده 

لوح نشر و توسعه می دهند.

لذا در این مسأله دو گروه ضربه زیادی 
به امنّیت جامعه می زنند، و در حقیقت 
مرتکب فســاد و فتنه می شــوند: یکی 
شایعه سازان، و دیگری اراذل و اوباشی 
که مخّل به امنّیــت اجتماعی اند.قرآن 
کریم به این مطلب اشاره دارد؛ لذا می 
َِّذیَن  َوال الُْمَنافُِقوَن  یَْنَتِه  َّْم  ل َِّئْن  خوانیم:»ل
فِی  َوالُْمْرِجُفوَن  مَّــَرٌض  ُقُلوبِِهــْم  فِــی 
الَْمِدیَنــِۀ لَُنْغِریَنََّک بِِهْم ثُمَّ اَلیَُجاِوُرونََک 
ثُِقُفوا  أَیَْنَما  لُْعونِیــنَ  * مَّ َقلِیــالً فِیَها إاِلَّ 
أُِخــُذوا َوُقتِّلُــوا تَْقِتیاًل؛ اگــر منافقان و 
بیمــاردالن و آنهــا که اخبــار دروغ و 
شایعات بی اساس در مدینه پخش می 
کنند دســت برندارند، تو را بر ضّد آنان 

می شــورانیم، سپس جز مّدت کوتاهی 
نمی تواننــد در کنار تو در این شــهر 
بمانند. و از همه جا طرد می شــوند، و 
هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و 

به سختی به قتل خواهند رسید«.

بــا این تفاســیر امــروزه عــّده ای از 
منافقین که کار آنها پخش شایعه است 
و نیــز عّده ای از اوبــاش، که هر چند 
در اقلّیت هســتند، اّما امنّیت جامعه را 
برهم می زنند از جمله دشــمنان اصلی 

هستند. اجتماعی  امنّیت 

در این میان قرآن مجید اخطار شدیدی 
به این دو گروه مــی دهد. می فرماید: 
اگر شــایعه ســازان و اوباش دست از 
فســاد و فتنه برندارند، بــه آنها اعالن 
جنگ بده، سپس آنها را از شهر اخراج 
کن، و آنها را هرجا یافتی به ســختی به 

برسان. قتل 

آری قــرآن مجیــد در مقابــل فتنه و 
فســاد اجتماعی برخورد شدیدی کرده 
اســت؛ زیرا زندگی در چنان جامعه ای 
بسیار مشکل است. و لذا برای تحصیل 
یــا حفظ امنّیت جامعــه باید هر بهایی 
را پرداخت. تا آنجا که اســالم به خاطر 
آن اجازه جنگ بــا اخالل گران امنّیت 

اجتماعی را صادر می کند.

فتنه گران و توهــم تفرقه و ایجاد 
فاصله بین مردم و نظام اسالمی

اهداف وسوسه های  از جمله مهمترین 
ایجاد اختالف  دشــمنان و فتنه گران، 
و پراکندگی و تزلــزل مبانی عقیده ای 
مجید  قرآن  بین  اســتدراین  مسلمانان 
به مســلمانان هشــدار می دهد که اگر 
پیونــد ارتباط و تعــاون و برادری را با 
هــم محکم نکنند، و از دشــمنان قطع 
پیونــد و همــکاری ننماینــد روز بروز 
تشــتت و پراکندگــی در صفــوف آنها 
بیشتر می شــود، و با نفوذ دشمنان در 
جامعه اســالمی، و وسوسه های اغواگر 
آنان پایه های ایمان سســت و متزلزل 
مــی گردد، و از ایــن راه فتنه عظیمی 
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دامانشان را خواهد گرفت.

اینچنین اســت که بر اثر نبودن پیوند 
محکــم اجتماعی و رخنه دشــمن در 
انــواع مفاســد، ناامنی،  صفــوف آنها، 
خونریــزی و تباهی امــوال و فرزندان 
و نابســامانیها در اجتماع آنها آشــکار 
خواهد شد، و» فساد کبیر« همه جا را 

فرا خواهد گرفت.

لذا شــاهدیم در روز هــای اخیر گروه 
زیادی از منافقان و دشــمنان اســالم، 
دور هم جمع شده اند و با وسوسه های 
شــیطانی، برای تفرقه افکنی و تضعیف 

روحیه مردم تالش می کنند.

ایــن زمینــه حضرت علــی )علیه  در 
شّقوا  الّناس  »ایّها  فرماید:  الســالم(می 
امــواج الفتن بســفن الّنجــاۀ، و عّرجو 
عــن طریق المنافــرۀ، وضعــوا تیجان 
امواج ســهمگین  مردم!  المفاخــرۀ؛ای 
فتنه ها را با کشتیهای نجات  بشکافید 
و از راه اختالف و پراکندگی و دشمنی 
کنار آییــد و تاجهای تفاخــر و برتری 

جویی را از سر بنهید!«

این نکته قابل توّجه است که امام )علیه 
الســالم( فتنه ها را به امواج کوبنده و 
شکننده تشــبیه می کند و برای مقابله 
با آن به اســتفاده از کشــتیهای نجات 
توصیه مــی کند و مراد از کشــتیهای 
نجــات، کشــتیهای محکــم و بزرگی 
اســت که توانایی بر شــکافتن امواج و 
رساندن سرنشــینان را به ساحل نجات 
دارد، و منظور در این جا رهبران الهی 
و مخصوصــاً اهل بیت پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( اســت  یعنی آنچه را ما می 
گوییــم گــوش کنید نه آنچــه را خود 
می خواهیــد و در تأکید بر این معنی، 
اختالف و تفاخر و برتری جویی گروهی 
و قبیله ای را به راه خطرناکی تشــبیه 
می فرماید که باید هر چه زودتر از آن 

کناره گیری کرد.

آن حضــرت در فــرازی دیگــر مــی 
فرماید:»شــیطان راه هــای انحرافــی 

خویش را برای شــما آســان جلوه می 
دهد، و می خواهد )رشته های محکم( 
دین شما را گره گره بگشاید و به جای 
اتحاد و هماهنگــی، ایجاد تفرقه کند و 
به وســیله تفرقه، فتنه بر پا سازد. حال 
که چنین اســت: از وسوسه ها و فریب 
هــای او روی بگردانید و نصیحت را از 
کســی که به شما هدیه می کند، پذیرا 
شــوید، و آن را محکــم در درون جان 

کنید«. نگهداری  خویش 

در واقــع امــام )علیه الســالم( در این 
نقطه  انگشــت روی  ســخن گهربارش 
بشــریّت  اصلی دردهای جانکاه جامعه 
گذارده که همیشــه جنگهــای خونین 
و اختالفات و کشمکشــها و کشــت و 
کشــتارها و ناامنیها از برتری جوییها و 
تفاخر سرچشــمه می گیرد، و اگر این 
مشکالت  بیشــترین  شود  بت، شکسته 
جوامع بشــری حل خواهد شــد و دنیا 

امن و امان و آرام می گردد.

ایجاد یأس و بدبینی نسبت به نظام 
و انقالب؛ بــزرگ ترین توطئۀ فتنه 

گران

ایجــاد یأس و بدبینی نســبت به نظام 
و انقــالب و ناکارآمد نشــان دادن آن، 
از جمله بزرگترین هدف فتنه ســازان و 
از جمله حیله هــای خطرناک منافقان 
است که در راستای تضعیف اراده ها و 
درهم شکستن قدرت جهاد و مقاومت، 
صورت می گیرد و اگر کارگر شود آثار 

زیانباری دارد. بسیار 

این موضوع در دنیای امروز که فعالیت 
رســانه های جمعــی به ویــژه فضای 
مجــازی ، بر همه جا ســایه افکنده از 
گذشــته خطرناک تر اســت. منافقانی 
کشــورهای  درون  و  بیــرون  در  کــه 
اســالمی هســتند با فتنه انگیزی و با 
اســتفاده از قدرت رسانه، برای مأیوس 
کــردن مســلمانان از هر گونــه برنامه 
های اصالحــی و از هرگونه پیشــرفت 
و موفقّیــت، وســائل شکســت آنها را 
برابر این  بایــد در  فراهم می ســازند. 

ایستاد  قدرت  تمام  با  شــیطان صفتان 
و پیوســته مردم را به ضرورت مطالبه 
خواهی صحیح از مسئوالن و نیز توکل 
بــر الطاف خفّیــه و جلّیه الهی و تالش 
همگانــی بــرای پیشــرفت و پیروزی 

امیدوار ساخت .

وظایف پنج گانۀ مردم در رویارویي 
با فتنه ها ازدیدگاه امام علي )علیه 

السالم(

امــام علی علیه الّســالم به بخشــی از 
وظایف مردم در فتنه ها و آشوب های 
سخت اشاره کرده و دستورات پنجگانه 
ای بــرای پیروان حق بیــان می کنند. 
نخســت می فرماید: »فال تکونوا أنصاب 
الفتن ، وأعالم البدع؛ســعی کنید شما 
پرچم های فتنه ها و نشانه های بدعت 
نباشید«؛ اشاره به این که با سردمداران 
فتنه ها و بدعت هــا همکاری نکنید و 
خــود را از این معرکه هــای خطرناک 

بکشید.  کنار 

آن حضرت در دّومین دستور می افزاید: 
»و الزموا ما عقد علیه حبل الجماعۀ، و 
بنیت علیــه أرکان الّطاعــۀ؛ از آن چه 
پیونــد جماعت )و جامعه اســالمی( به 
آن گره خــورده و ارکان اطاعت بر آن 

نباشد، جدا مشوید«.

اشــاره به این که تا مــی توانید قوانین 
و دســتورات الهی را کــه ضامن بقای 
جامعــه اســالمی و اطاعت پــروردگار 
اســت، حتی درگیر و دار فتنه ها تا آن 
جا که می توانید محترم بشــمرید؛ چرا 
که اگر راه نجاتی از فتنه باشــد پیروی 
از این دســتورات اســت. این ســخن 
هایــی همچون کمک  برنامه  مخصوصا 
به محرومان و ســتمدیدگان را شــامل 
می شــود؛ چرا که حفظ آن ها ســبب 

نجات از فتنه هاست.

در ســّومین دســتور مــی فرماید: »و 
اقدموا علــی اهلّل مظلومین، و ال تقدموا 
علیــه ظالمین؛مظلوم بــر خداوند وارد 
شوید و ظالم وارد نشوید« ؛ مفهوم این 

ســخن آن نیست که تن به ظلم بدهید 
و تســلیم ظالم شــوید؛ زیرا این کار از 
نظر اســالم ممنوع و نوعــی کمک به 
ظالم و اعانت بر اثم اســت؛ بلکه منظور 
آن اســت که اگر بر ســر دو راهی قرار 
گرفتید که یا حقــوق مردم را ببرید یا 
حق شــما را ببرند، ترجیح دهید که از 
حق خــود بگذرید تا به ظلم بر دیگران 
آلوده نشــوید. با توجه به قاعده تقدیم 
اهــم بر مهم این کار یک برنامه عادالنه 

و خدا پسندانه است.

و در چهارمیــن دســتور مــی افزاید: 
»و اتّقــوا مــدارج الّشــیطان و مهابط 
العــدوان؛از گام نهــادن در راه هــای 
شیطان و سراشیبی های ظلم و عدوان 

بپرهیزید!«

اشاره به این که به منطقه خطر )ظلم و 
فســاد( نزدیک نشوید؛ چرا که لغزشگاه 
انســان اســت. تعبیر به »مدارج« )پله 
اشاره  ها( و »مهابط« )سراشــیبی ها( 
به نکته لطیفی اســت؛ یعنی شــیطان، 
انســان را از پله های طغیــان باال می 
برد و هنگامی که به اوج رســید او را به 
پایین پرتاب می کند و گاه به کنار دره 
های گناه می کشاند تا پایشان بلغزد و 

در اعماق کبایر سقوط کنند.

در پنجمین و آخرین دستور می افزاید: 
»و ال تدخلــوا بطونکــم لعــق  الحرام، 
فإنّکم بعین من حّرم علیکم المعصیۀ، و 
الّطاعۀ؛لقمه های حرام  سّهل لکم سبل 
را هر چند اندک باشــد وارد شکم خود 
نســازید؛ چرا که شــما در معرض نگاه 
کسی هســتید که گناه را بر شما حرام 
کــرده و راه های اطاعت را برای شــما 

آسان ساخته است«

بی شــک، به هنگام بروز فتنه ها اموال 
حرام در دســت مردم زیاد می شود و 
اســتفاده از آن آثار بســیار شومی در 
وجود انســان دارد؛ قلــب را تاریک و 
انســان را از خدا دور می ســازد و در 
مسیر شــیطان قرار می دهد. امام علیه 
الّســالم در این زمینه هشدار می دهد 

و در ضمــن می فرمایــد: هیچ گاه راه 
طاعت و کسب حالل به روی شما بسته 
نمی شود؛ زیرا در هر شرایطی خداوند 
طرقــی برای نجــات از معاصی و روی 
آوردن بــه طاعت الهی بــه روی مردم 

گشوده است.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت از یک ســو حل 
وظیفه  ترین  مهم  اقتصادی  مشــکالت 
حکومت اســت. اگر در این قســمت وا 
بماند کارهای دیگــر او مردم را راضی 
البته محال اســت  نخواهــد ســاخت. 
مشــکالت اقتصادی جامعه را بر اساس 
یــک مکتب اقتصادی لیبرالی حل کرد، 
حتمــاً باید دســت به دامــان اقتصاد 

شد. مقاومتی 

از ســوی دیگر مردم و مســئوالن باید 
بــا وحــدت و انســجام در دو جبهه با 
دشــمنان و فتنه گران پیــکار کنند و 
شــدت عمل به خرج دهند، دشــمنان 
خارجــی و عوامل نفــوذی آنها که در 
البالی صفوف مســلمین جــای گرفته 
و از هر فرصتــی برای تضعیف حکومت 

اسالمی بهره می گیرند. 

لذا ما در مســیر و هدف خود کمترین 
تردیدی نداریم بایــد برویم و آتش هر 
گونــه فتنه ای را خامــوش کنیم، خدا 
یار و یاور ماست و روسیاهی برای گروه 

است. منافق 
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2پرونده ویژه

راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری از منظر معظم له 

بعد از گذشت 39 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی لیکن اقتصاد کشور هنوز سالمتی 
خود را به دســت نیاورده، و روشن است 
که چنین اقتصــادی عوارض و پیامدهای 
متعــّددی بــه دنبال خواهد داشــت، که 

معضل بیکاری یکی از آنهاست.

البته بیکاری یک معضل جهانی است، که 
بیشتر کشــورهای دنیا را رنج می دهد. و 
این، ارمغان ماشــینی شدن زندگی امروز 
ماست. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی 
نمــی باشــد، و تعــداد افراد بیــکار آن 
متأّسفانه کم نیســت ؛ لیکن باید دانست 
بیکاری سبب می شــود که یک اجتماع 
از نظر اقتصادی وابســته به دیگران باشد؛ 
حال آنکه انقالب سیاســی هنگامی کامل 
می شود که عالوه بر اتکاء به یک انقالب 
عمیق فرهنگی، از پشتوانه اقتصاد غنی و 

خود کفا و پرمایه ای برخوردار گردد.

لــذا مبــارزه با پدیــده هــای خطرناک 
اقتصادی عصر ماهم چــون بیکاری انکار 
ناپذیر اســت به ویژه آنکــه می دانیم بن 
بست ها و تضادهائی در اقتصاد امروز دنیا 
بوجــود آمده، و باید با ارائــۀ راهکارهای 
موثر بــرای رهائــی از این بن بســت و 
تضادهــا تالش کرد. باید این بحران را که 
گریبانگیر نســل جوان شــده ریشه یابی 
کرد و به دنبال معالجه و ارائه راهکار بود.

مضرات بیکاری از نظر اسالم

بیکاری برای کســانی که قــادر بر کار و 
فعالّیت هستند مذموم و ناپسند است لذا 
در فرهنگ اسالمی، کار و تالش و فعالیت 
در زندگی، مورد توجه و تشــویق فراوان 
قــرار گرفته و از هرگونه تن آســایی و به 
کار نگرفتن نیروها و توانایی های طبیعی 

و علمی، نکوهش شده است.

ابن عباس مــی گوید: هــرگاه پیامبر به 
کسی می نگریست که قوای بدنی او سالم 
بود، می پرســید:آیا او شــغل و حرفه ای 
دارد؟ اگر جواب، منفــی بود، می فرمود: 

»سقط من عیني ؛ از نظرم افتاد«.،

امام باقر علیه الســالم مــی فرماید: »إنّی 
َلبْغُض الّرجل أن یکون َکْســالناً عن أمر 
ُدنیاه، و من َکِســل عن أمر ُدنیاه فهو عن 
أمر آخرته أکســُل ؛ من دشمن می دارم 
آن کــس را که در ارتباط بــا امر دنیا )و 
تالش برای ســامان دهی امــور زندگی( 
تنبل و وارفته باشــد؛ هر کس که درباره 
امور دنیایش تنبل و سســت باشــد، در 

ارتباط با امر آخرتش سست تر است«.،

»َمْن  فرمــود:  الســالم  علیه  امیرمؤمنان 
وجد ماًء َوتراباً ثم افتقر فابَْعَدُه اهلّل ؛ کسی 
که آب و خاک در اختیــار دارد و )بر اثر 
کوتاهی در بهره بــرداری صحیح از آنها( 
در فقــر و تنگدســتی زندگی می کند، از 

رحمت خدا دور باد!«.،

آری »بیــکاری « در تعلیمات اســالم به 
شــدت محکوم شده است، تا آنجا که امام 
موســی بن جعفر علیه السالم می گوید: 
»خداونــد بنده پر خــواب را مبغوض می 
دارد، خداوند بنده بیــکار را مبغوض می 

شمارد«!،

جمله کوتاه و شــعارمانندی که از پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله نقل شده نظر 
این آئین را نســبت به افراد و جامعه های 
ســربار، و متکی به غیر، روشن می سازد، 
آنجا که فرمود« »از رحمت خدا دور است 
کسی که سنگینی زندگی خود را بر دوش 

مردم بیفکند«!،

بیکاری و پیامدهای منفی آن

و  موجود  اقتصــادی  نابســامان  وضعیت 

یا تفســیر وضعیتــی که پیــش خواهد 
آمــد تبیین می کند کــه بیکاری چه پی 

آمدهایی را در جامعه به بار خواهد آورد

معضالتی از قبیل مشــکل بیکاری ، عامل 
بســیاری از مفاسد است ؛به نحوی که بی 
کاری و خالی ماندن اوقات از برنامه، بالی 
عظیمی اســت که زمینه را برای وسوسه 

های بازگشت به گناه فراهم می سازد.

آری بیــکاری مفاســد و تبعــات منفی 
متعــّددی دارد، و می تواند بســتر جرم 
های مختلفی قرار گیرد، لذا بســیاری از 
جنایــات و پرونده های خــالف: اعتیاد، 
ســرقت،ناامنی، فحشاء و خودفروشی و ... 

معلول بیکاری است.

انســان بیکار دست به طغیان و فساد می 
زند، و لــذا معتقدیم که یکــی از عوامل 
گناه بیکاری اســت. همان گونه که یکی 
از زمینــه های اعتیاد به مــواّد مخّدر نیز 
بیکاری اســت. و نیز یکــی از مهم ترین 
زمینه هــای فعالّیت های شــرکت های 
هرمی در جامعه، بیکاری است؛وقتی توّرم 
همراه رکود بیاید، و بر آمار بیکاری روز به 
روز افزوده شود، و سکون جامعه را خسته 
و دل زده کند، و درست در همین اوضاع 
و احوال کســانی با اســتفاده از رانت ها، 
یک شــبه به ثروت های بادآورده برسند، 
رؤیاپرداز شــدن مردم، و اســتقبال آنان 
از طرح های شــبکه هــای هرمی عجیب 

نیست«.

 لذا خداوند راه رســیدن به رزق و روزی 
مقّدر را کار و فعالّیت دانســته، تا انسانها 

دست به طغیان و فساد نزنند.

هم چنیــن در آیات و روایــات به تالش 
و کوشــش برای تأمیــن نیازمندی های 
زندگی دعوت شــده اســت تــا افراد تن 

به بیکاری و وادادگی ندهند و دســت از 
تالش و کوشــش باز ندارند، سربار جامعه 
نشوند و جامعه را به رکود و عقب افتادگی 

نکشانند.

حمایــت از تولید ملــی؛ مهم ترین 
راهبرد در رفع بیکاری

انســانی  »تولید داخلی« محصول نیروی 
اســت چرا که کارگر »کار فکری« باشــد 
مانند »مدیریــت« و »آموزش« و »طرح 
نقشــه های تولید و عمرانی« و »ابداع و 
اکتشــاف« محصول مســتقیم  و  اختراع 
قدرت فکری و خالقیت انسان، و اگر »کار 
جسمی« باشــد محصول نیروی بازوی او 

است.

بی شک برای برون رفت از بحران بیکاری 
مردم باید بــاور کنند که صرفه اصلی آن 
اســت که از اجناس داخلــی و تولیدات 
مهمترین  امروزه  کنند،  اســتفاده  داخلی 
اقتصاد دنیا هم بــه جامعه خود الزام می 
کنند تــا تولیدات داخلی را مصرف کنند.
وقتی تولید داخلی مصرف شــود، بیکاری 
و بســیاری از معضالت اجتماعی برطرف 

می شود.

لذا در وهلۀ نخســت باید تولید و اشتغال 
رونق یابد تا بیکاری ریشــه کن شــود یا 
کاهش یابد، ما به مردم سفارش می کنیم 

که تولید داخلی مصرف کنند.

هم چنین دولت بایــد برای تقویت تولید 
ملی فعال باشــد و از ورود کاالی قاچاق 
مصنوعات  ندهــد  اجــازه  و  جلوگیــری 
خارجی چــه از طریق مبادی رســمی و 
چه قاچاق وارد کشور شود که بازار را در 
اختیار بگیــرد زیرا اگر تولیدات داخلی از 
کار بیفتد بیکاری، ضرر و زیان ایجاد شده 

و بیکاری افزایش می یابد.

تقویــت تولید داخل یک مســئله جمعی 
می باشد، اگر بخواهیم مملکت روی پای 
خود بایستد یک همت جمعی می خواهد 
فروشــندگان  بورزد،  اهتمام  دولت  یعنی 
ســراغ تولیــد داخلی برونــد و مردم هم 

مشتری تولید ملی باشند.

نرخ  بودن  بــاال  تاوان  بیکار  جوانان 
تسهیالت بانکی را پرداخت می کنند

اشــخاصی هســتند که قــدرت مدیریت 
برای تولید و تجارت را دارند ولی سرمایه 
الزم را ندارند. اینها افرادی هستند که از 
مسائل کشاورزی، تجارت و صنعت آگاهی 
کافی دارند، ولی پول و سرمایه ای که در 
این راســتا به کار گیرند ندارند، در اینجا 
بانک ســالم به این افراد ســرمایه ای می 
دهد که با آن کار کنند، و با آنها شــریک 
می شــود و از آن به تســهیالت بانکی یا 
تسهیالت اعتباری تعبیر می کنند که این 
کار هم به نفع جامعه اســت و هم به نفع 

بانک، و هم به سود خود این افراد.

ایــن گونه برنامه هر قدر توســعه یابد به 
ســود جامعه اســت و در ایجاد اشتغال و 
حرکتهــای اقتصــادی فوق العــاده مؤثر 
اســت، مشــروط بر این که توأم با برنامه 

ریزی دقیق باشد.

این امر در حالی اســت که در حال حاضر 
بخشــی از علت رکود در حــوزه تولید و 
ایجاد بحران بیکاری به علت ســود باالی 
بانکی اســت. دولت در ابتــدای کار خود 
بایــد در این زمینه تدبیری بیاندیشــد تا 
مشکالت مربوط به بیکاری، تولید و سایر 

بخشها حل شوند.

بدیهی است وقتی بانک ها سود 30 درصد 
می گیرند و درآمد یک کارخانه 10 درصد 

است، پیداست که ورشکسته می شود.

با این تفاسیر باید اذعان کرد اگر بخواهیم 
مســائل اقتصادی را حل کنیم بدون حل 
مسائل بانکی، این شدنی نیست در حالی 
که بخش قابــل توجهی از مطالبات بانک 
هــای ما از ســرمایه داران کالن اســت، 
تســهیالت در اختیار گردن کلفت ها قرار 
می گیرد و واحدهای کوچک دادشــان به 
جایی نمی رســد، نباید این طور باشــد. 
باید نظام و سیستم بانکی در اختیار توده 

مردم باشد تا کار و تولید رونق گیرد.

اینچنین است که مبارزه با بیکاری جوانان، 
بدون اصالح نظام بانکداری ممکن نیست، 

متاســفانه خرابی کار یکی و دوتا نیست، 
زیبنده نظام نیســت که بانکداری ما بعد 
از ســی و نه سال از پیروزی انقالب، هنوز 
امیدواریم صاحبان  باشــد  نشده  اسالمی 
بانک ها، مجلس و دیگر دســت اندرکاران 
برای اصــالح نظام بانکی همکاری کنند.و 
دست به دســت هم بدهند و این مشکل 
را حل کنند، که  بســیاری از مشکالت ما 

حل خواهد شد.

خوداشتغالی جوانان ؛ راهبرد کلیدی 
در کاهش بیکاری

رفع معضل بیکاری یک عمل صالح است 
که جوانان، سرمایه  داران و دولت باید آن 
را در کشــور حل کنند، جوان ما تا وقتی 
کار نداشته باشــد قادر به ازدواج نخواهد 
بود. از ســوی دیگر بیکاری منشا مفاسد 
فراوانی اســت و عمده این انحرافات و یا 
پرونــده های دادگســتری مولود بیکاری 
اســت که اعمال صالح مــی تواند درمانی 
شایسته برای این معضل اجتماعی باشد.

لذا اولین رکن  در مــان بیکاری »همت 
خوِد جوانان« اســت. البته بعضاً  جوانان 
بیان مــی کنند فــالن کار در شــان ما 
نیست، امروز ســوال ما از آنان این است 
که اگر این کارها در شان شما نیست پس 
کشاورزی  السالم(  )علیه  امیرمومنان  چرا 
و باغبانی می کردند. جوانان عزیز، ســرور 
و موالی ما کشاورزی و آبیاری و دامداری 
می کرد، ما هم نباید از کار کردن خجالت 
بکشــیم؛ چرا که کار کردن عار نیســت، 
سربار جامعه و پدر و مادر شدن عار است 

.

از نظر اســالم، کار، عار نیســت مهم آن 
اســت که مفید و سودمند به حال جامعه 
باشــد. متأســفانه گروهی از مــردم تنها 
حاضــر به قبول کارهایی هســتند که آن 
را در شــأن خود می پندارنــد و کمتر از 
آن را ذلّت می شــمارند. متأسفانه برخی 
جوانان نیز خیال می کنند کار شایســته 
آنــان وجود ندارد  حال آنکــه  آنها  باید 
با همــت و توان به دنبــال کار و فعالیت 
باشند. جوانان باید با جدیّت به دنبال کار 
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باشند؛ به هر کار حاللی تن دهند، و تنها 
به دنبال کارهای راحت نباشند.

در این بین دولتمردان در واگذاری منابع 
و امکانات، مخصوصاً به قشر جوان ، سخت 
گیری نکنند. به عنوان نمونه در کشور ما 
زمین موات بســیار است که می توان این 
زمین ها را با شــرایطی به جوانان واگذار 
نموده، تا روی آن کار کنند.از سوی دیگر 
دانشگاهها، جوانان را فقط برای پشت میز 
نشســتن تربیت نکنند، بلکه برای فّعالّیت 
در کارهــای تولیــدی و مهارتی تربیت و 

آماده سازند.

مدیریّــت  دارای  جوانــان  از  بســیاری 
اقتصادی قوی هســتند؛ لکن سرمایه در 
دســت ندارند؛ مانند بســیاری از جوانان 
فارغ التحصیل دانشگاهها که هم مدیریّت 
دارند و هم توان و نشــاط کار؛ ولی فاقد 

سرمایه اند.

در این جا بانکها می توانند برای آن آنان 
کمک مؤثّری داشته باشند.به این صورت 
که بانکها سرمایه ای را در اختیار جوانان 
بی ســرمایه قرار دهند تا آنها بر اســاس 
قــرارداد، در امر تجاری ســرمایه گذاری 
کنند و از ســود به دســت آمده درصدی 
به خود و درصدی بــه بانک تعلّق دهند؛ 
سپس طی اقســاطی، اصل سرمایه را به 

بازگردانند. بانکها 

اشتغال زایی در گرو جلوگیری از فرار 
سرمایه

پیامدهای منفی خروج سرمایه، مخصوصاً 
هنگامی که معادل آن چیز با ارزشی وارد 
کشور نشود، بر هیچ انسان آگاه و مّطلعی 
پوشیده نیســت، به ویژه اگر این سرمایه 
کالن به جیب دشــمنان در حال جنگ با 
اسالم و مسلمین واریز شود، و صرف تهّیه 
ســالح گردد. و طبعاً هــر مقدار که مبلغ 
ارز خارج شده باالتر رود، خطرات آن هم 

بیشتر می باشد.

برخی از سرمایه داران همه سرمایه خویش 
را در بانک های خارجی گذاشــته اند تا از 
ســودش بهرمند شــوند، قرآن کریم  در 
آیات متعدد این کار را مذمت کرده و آنها 

را به عذاب عظیم و آتش ســنگین جهنم 
وعده داده است.

در وضعّیــت کنونی اقتصــاد در جامعه، 
خطرناکتریــن حربــۀ اقتصــادی، خروج 
پــول از مرزها اســت؛لیکن تأســف آور 
است که گفته شــود برخی ثروتمندان به 
جای آنکه درآمدشــان را در همین کشور 
ســرمایه گذاری کننــد، آن را روانه بانک 
های خارجی نظیر سوئیس و دبی و دیگر 

کشورها کردند.

به هر حال غفلت از رویکرد فرار ســرمایه 
از کشور به ویژه از سوی بخش خصوصی 
خود عامل کلیدی در بحران بیکاری است.

ایجاد اشــتغال و کاهــش بیکاری؛ 
مهمترین مسئولیت دولت

بیکاری یکی از معضالت اساســی جامعه 
امروز است و دولت باید با برای حل قطعی 
بر  باشد.  اهتمام داشته  اشــتغال،  مشکل 
دولت واجب اســت در حّد امکانات خود 
برای جوانان تولیــد کار نموده، و معضل 

بیکاری را حل کند.

در این میــان دولت باید تــالش کند تا 
نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ البته در حال 
حاضر در شرایط ســختی قرار داریم، اگر 
در این شرایط سخت نرخ بیکاری کاهش 
پیدا کنــد، افتخار بزرگی محســوب می 

شود.

در تبیین چگونگی تحقق این مسأله باید 
گفت دولت برای حل بیکاری باید هزینه 
زیاد خودش را کم کنــد و در گام بعدی 

نحوۀ پرداخت یارانه ها را هدفمند نماید.

از سوی دیگر دولت باید جلوی بانک های 
افسار گسیخته را بگیرد، روزی نیست که 
از ســوی مردم برای من نامــه نیاید و از 
سود بانک ها شکایت نداشته باشند. خیلی 
از کارخانه هــا را این بانک ها ورشکســته 
کرده است. در خارج از کشور سود بانکی 
یک یا دو درصد اســت و همین امر چرخ 
صنعت را در آنجا می چرخاند، اگر تورم 7 
درصد است ســود بانکی هم باید زیر 10 
درصد باشد، تا ورشکستگی در کشور زیاد 

نشود.

گام بعدی دولت باید جلوگیری از قاچاق 
باشــد، وقتی تعداد زیادی کامیون کاالی 
قاچاق وارد کشــور می کند یقینا دستگاه  

تولیدی ما خواهد خوابید.

دولت و کارگــزاران حکومت باید در رفع 
بیکاری تــوده مردم ، از طریق تشــکیل 
تعاونی ها و ایجاد اشــتغال و اعطای وام 
بــه جمعیت جویای کار و نیازمند و توجه 
ویژه به مخترعــان ومبتکران، همکاری و 

پشتیبانی کند.

چرخش نخبگانــی و رفع بیکاری در 
گرو مقابله با چند شغله های انحصار 

طلب

یکی از مســائل مهم جامعه مــا بیکاری 
اســت که علل و عوامــل متعّددی دارد و 
یکــی از عوامل آن انحصارطلبی هاســت 
که اگر این عامل از بین برود بســیاری از 
بیکاران به کار می رســند ؛ لذا شــاهدیم 
در جامعه افراد زیــادی زندگی می کنند 

و نســلهای جدید می آیند که به شــغل 
و کســب در آمد برای زندگی نیاز دارند؛ 
لیکن بعضی از افراد در جامعه چندین کار 
را قبضه کرده و باعث می شوند تا دیگران 
بیکار بمانند ، حال آنکه چند شغله ها که 
چندیــن کار را قبضه کرده اند باید جایی 
هم به دیگران بدهد و فقط به فکر این که 
گلیم خود را از آب بیرون بکشند، نباشند، 
بلکه به دیگران کار و زندگی و امید دهند.

اینگونه است که در صحنه اجتماع گاهی 
برخی افراد 10 پســت و شغل دارند و در 
مقابل عده ای بیکار هســتند، جوانانی که 
تحصیالت عالیــه دارند اما به دلیل اینکه 
عده ای مشاغل و پست ها را اشغال کرده 

اند ، بیکار مانده اند.

بی شک  چند شغله بودن افراد در کشور 
عوارض و مشــکالت زیــادی را به همراه 
دارد از جملــه اینکه به دلیل رســیدگی 
ناکافی ، کارهــا را خراب می کند. و موج 

بیکاری را افزایش می دهد.

این مســاله ناشــی از چند چیز می تواند 
باشــد، اینگونه افراد یا می گویند تنها ما 
الیق هســتیم که این امر ناشــی از تکبر 
است و از بدترین صفات به شمار می آید 
و شیطان نیز به همین دلیل از درگاه خدا 

رانده شد.

منشــا دیگر این مساله نیز حرص ، طمع 
و انحصار طلبی است که می خواهد همه 
منافع برای خودش باشد و این امر نیز از 

بدترین رذائل اخالقی است .

با این اوصاف دولت بایــد صحنه فعالیت 
در کشــور را باز کند تا دیگران هم بهره 
مند شده و ســرگردان و شرمنده نشوند. 
جای بســی تأسف است که   این فرهنگ 
بد و نازیبا امروزه در جامعه ما وجود دارد 
امیدواریم فکر های ما وســیع تر شــود ، 
مســائل جناحی را کنار بگذاریم و به فکر 
همه جامعه باشیم و به دستورات و تعالیم 

انسان ساز دین مبین اسالم عمل کنیم.

کنید  گری  توجیه  مبادا  آخر:)  سخن 
نادیده  را  مردم  مطالبات  مســئله  و 

بگیرید(

مردم از بیــکاری جوانان خــود رنج می 
برنــد، جوانــان تحصیل کرده بســیاری 
هســتند که مشکل بیکاری دارند، مشکل 
مردم تعطیل شــدن کارخانه ها است، لذا 
اگر دولت آیین نامه می نویسند باید برای 
رفع مشکالت معیشــتی مردم و بیکاری 
جوانان باشــد، چرا با وجود این که مسأله 

را می دانند به بیراهه می روند.

دولت بداند مطالبــات اقتصادی خاموش 
نشــده و مردم نگران مشکالت اقتصادی 
هســتند و تا این مشــکل برطرف نشود، 
ریشه مشــکالت حل نمی شود، باید واقعاً 
برای مردم کار شــود؛ مبــادا توجیه گری 
کنند و مســئله مطالبات مردم را نادیده 
بگیرنــد، واقعیــات باید پذیرفته شــود و 
مشکالت مردم  از جمله بیکاری باید رفع 

شود.
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مقاله

واقعیت تلخ )حرمتی که نگه داشته نشد(
حجت االسالم مهدی شبان

چکیده: با رحلــت پیامبر)صلی اهلل علیه 
از حوادث  تــازه ای  آلــه( طوفان هــای  و 
پیچیــده و بحرانی وزیــدن گرفت؛ احقاد 
و کینه هــای بدر، خیبــر و حنین که در 
عصر پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( در زیر 
خاکســتر پنهان بود آشکار گشت؛ احزاب 
منافقین به جنــب و جوش افتادند تا هم 
از اســالم انتقام بگیرنــد و هم از خاندان 
پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه(؛ و فاطمه 
زهرا)ســالم اهلل علیها( در مرکز این دایره 
بود که تیرهای زهرآگین دشــمنان از هر 

سو به سوی آن پرتاب می  شد.

مقدمه

دوران شیرین زندگانی بانوی اسالم فاطمه 
زهرا)علیها السالم( با رحلت پیامبر )صلی 
اهلل علیه و آله( به ســرعت سپری شد، هر 
چنــد به یک معنا در سراســر زندگی او، 
دوران شــیرینی وجود نداشــت، چرا که 
پیوسته فشــارها و جنگ ها و توطئه  های 
دشــمنان بر ضد اســالم و پیامبر آرامش 
روح فاطمه )علیها الســالم( را بر هم می 

 زد.

با رحلــت پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( 
طوفان های تازه ای از حــوادث پیچیده و 
بحرانی وزیــدن گرفت؛ احقاد و کینه های 
بــدر، خیبر و حنین کــه در عصر پیامبر 
)صلــی اهلل علیه و آله( در زیر خاکســتر 
پنهان بود آشــکار گشت؛ احزاب منافقین 
به جنب و جوش افتادند تا هم از اســالم 
انتقــام بگیرنــد و هم از خانــدان پیامبر 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه(؛ و فاطمه زهرا 
)علیها السالم( در مرکز این دایره بود که 
تیرهای زهرآگین دشــمنان از هر سو به 

سوی آن پرتاب می  شد.

فراق و جدایــی دردناک پدر از یکســو، 
مظلومیــت غم انگیز و جانکاه همســرش 
امیرمؤمنان علی )علیه الســالم( از سوی 
دیگر، توطئه های دشمنان بر ضد اسالم از 
دیگر ســو و نگرانی فاطمه )علیها السالم( 
از آینده مســلمین و حفظ میراث قرآن، 
وســنت نبوي، دســت به دست هم داده، 

قلب و روح پاکش را سخت می  فشردند.

فاطمه )علیها الســالم( نمی خواهد با بیان 
غم های خــود، روح پاک امیرمؤمنان علی 
علیه الســالم را که ســخت از آن اوضاع 
ناگوار و خــالف کاری  هــای امت ضربه 
دیده، آزرده  تر ســازد؛ بــه همین دلیل 
بــه کنار قبــر پیامبر )صلــی اهلل علیه و 
آله( می رفت و بــا او درد دل می  کرد؛ و 
سخنان جانسوزی همچون اخگر آتش که 
اعماق وجود انسان را می سوزاند، بر زبان 

می  آورد.)1(

آنچه در ایــن مقاله به خوانندگان محترم 
ارائه مي شــود نقل گوشــه اي از روایات 
از متون اهــل ســنت پیرامون  متعــدد 
واقعیات تلخ بعــد از رحلت پیامبر )صلی 

اهلل علیه و آله( مي باشد.

تذکر ایــن نکته نیز الزم اســت که بیان 
حقایق به شیوه علمي و منطقي و مستدل 
و خالــي از هرگونه تعصــب و توهین به 
مقدسات، منافات با وحدت اسالمي ندارد.

به قول اســتاد شــهید مرتضي مطهري: 
»مخالفین اتحاد مســلمین برای اینکه از 
وحدت اســالمی مفهومــی غیرمنطقی و 
غیرعملی بســازند، آن را بــه نام وحدت 
مذهبی توجیه می  کننــد تا در قدم اول 
با شکســت مواجه گردد. بدیهی است که 
منظور علمای روشنفکر اسالمی از وحدت 

اسالمی، حصر مذاهب به یک مذهب و یا 
اخذ مشــترکات مذاهب و طرد مفترقات 
آن ها- کــه نه معقول و منطقی اســت و 
نه مطلوب و عملی- نیســت؛ منظور این 
است  مسلمین  متشکل شدن  دانشمندان 
در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان.

از نظر این گروه از علمای اســالمی، هیچ 
ضرورتی ایجاب نمی  کند که مسلمین به 
خاطر اتحاد اســالمی، صلــح و مصالحه و 
گذشــتی در مورد اصول یا فروع مذهبی 
خــود بنمایند، همچنان  کــه ایجاب نمی 
 کند که مســلمین دربــاره اصول و فروع 
اختالفی فیما بین، بحث و استدالل نکنند 
و کتاب ننویســند. تنها چیزی که وحدت 
اســالمی، از این نظر، ایجاب می کند، این 
است که مسلمین- برای اینکه احساسات 
کینه  توزی در میانشان پیدا نشود یا شعله 
 ور نگــردد- متانت را حفظ کنند، یکدیگر 
را سّب و شتم ننمایند، به یکدیگر تهمت 
نزننــد و دروغ نبندنــد، منطق یکدیگر را 
مســخره نکنند (و به مقدســات یکدیگر 
اهانت نکننــد] و باالخره عواطف یکدیگر 
را مجروح نســازند و از حــدود منطق و 
اســتدالل خارج نشــوند و در حقیقت- 
الاقــل- حدودی را که اســالم در دعوت 
غیرمســلمان به اسالم الزم دانسته است، 
درباره خودشــان رعایت کنند: »اُْدُع الی  
َِّک بِالِْحْکَمِۀ َو الَْمْوِعَظِۀ الَْحَسَنِۀ َو  َسبیِل َرب

جاِدلُْهْم بِالَّتی ِهَی اْحَسُن«)2(

این مقاله شامل بخش هاي ذیل مي باشد:

قطــره اي از بحر فضائل زهــراي مرضیه 
سالم اهلل علیهادرمنابع اهل سنت

نارضایتــي حضرت زهرا علیها الســالم از 
خلیفه اول

تهدید به آتش زدن خانه حضرت توســط 
خلیفه دوم

اثبات عملي شدن این تهدید

قطــره اي از بحرفضائل زهــراي مرضیه 
سالم اهلل علیها در منابع اهل سنت

بعــد از رحلت پیامبر )صلــی اهلل علیه و 
آله( طوفان عجیبی در جامعه اســالمی بر 
سر مســأله خالفت در گرفت، طوفانی که 
نتیجــه آن تغییر محور خالفت از خاندان 
پیامبــر )صلی اهلل علیه و آله( به ســوی 
افراد دیگری بود، آن ها که از ســوی خدا 
به عنوان جانشینی پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله( معرفی شــده بودند کنار زده شدند 

و دیگران جای آن ها را گرفتند.

منزوی شــدن اهل بیت )علیهم الســالم( 
ســبب شــد که مقامات حاکــم آنچه از 
فضایل و مناقب در شأن آن ها بود و طبعاً 
شایســتگی و اولویت آن ها را برای مسأله 
اثبــات می کرد، سانســور کنند؛  خالفت 
زیرا ذکر ایــن مناقب و فضایل برای همه 
سؤال  انگیز بود که اگر آن ها دارای چنین 
مقاماتی بوده  اند پس چرا دیگران پیشــی 

گرفتند؟!)3(

اما از آنجا که خواســت پــرودگار بر باقي 
ماندن ایــن فضائل بــود، فضائل ومناقب 
اهــل بیت )علیهم الســالم( بطور کلي از 
بین نرفت وبه راســتي کــه ذکر احادیث 
فضائل و مناقب اهل بیت )علیهم السالم( 
درکتب مخالفان و عبور آن از کانال زمان 
و محیطــي که نهادن نام "علی" بر فرزند 
نابخشودنی محسوب می شد، خود  جرمی 
معجزه اســت؛ آري آن ها می خواهند نور 
خدا را با دهــان خود خاموش کنند؛ ولی 
خــدا جز این نمی خواهد کــه نور خود را 
ناخشــنود  کامل کند، هــر چند کافران 
 ِ باشــند! »یُریــُدوَن أَْن یُْطِفــُؤا نُــوَر اهللَّ
ُ إاِلَّ أَْن یُِتمَّ نُوَرُه َو لَْو  بَِأْفواِهِهــْم َو یَْأبَی اهللَّ

َکرَه الْکافُِروَن«)۴(

شــیعه و سني روایات بســیاري از پیامبر 
اعظم صلي اهلل علیه وآله در شأن ومنزلت 
حضرت زهراء ســالم اهلل علیهــا بیان نقل 
نموده اندکه نشــان از جایگاه ویژه وباالي 

حضــرت صدیقه طاهــره دارد ما نیز قبل 
از ورود بــه اصل بحث تنها چند روایت از 
بحر بیکران فضائل برترین بانوي جهان از 

منابع معتبر اهل سنت نقل مي کنیم.

1. قاَل رسول اهلل: »فاطمُۀ َسّیَدۀ نِساِء اَهِل 
سرور  علیها(  )سالم اهلل  فاطمه  الَجّنۀ«)5( 

زنان اهل بهشت است.

2. آلوســی که از استوانه های علمی اهل 
سنت اســت در تفســیر روح المعانی در 
مورد مقام واالی حضرت زهراء ســالم اهلل 

علیها می گوید:

ـِذي أَْمَیُل إِلَْیــِه - أَنَّ َفاِطَمُۀ الَْبُتوُل  »َو الَـّ
ِمْن  والمتأخرات  المتقدمات  النَِّساِء  أَْفَضِل 
ُ تََعالَی  ِ َصلَّی اهللَّ ََّها بَْضَعُۀ َرُسوِل اهللَّ َحْیُث إِن
َر أَیْضاً  َعلَْیِه َو َســلََّم بَْل َو َمْن حیثیات أَخَّ
ــابَِقِۀ  ، َو اَل یعکر َعلَــی َذلَِک اْلَْخَباِر السَّ
لَِجَواِز أَْن یَُراَد بَِها أَْفَضلِیَِّۀ َغْیِرَها غلیها ِمْن 
بَْعــِض الِْجَهاِت وبحیثیۀ ِمْن الحیثیات - َو 
بِــِه یُْجَمُع بَْیَن اْلثَاُر - َو َهَذا َســائُِغ َعلَی 
ِۀ َمْریََم أَیْضــاً إِْذ البضعیۀ ِمْن  الَْقــْوِل بُِنُبوَّ
َرْوِح الُْوُجــوِد َو َســیُِّد ُکلِّ َمْوُجوُد اَل أََراَها 
ـا یٍَد«)6( نظر  تَُقابُِل بَِشــيْ ٍء َو أَیَْن الثَُّریَـّ
من این اســت که فاطمــه بتول أفضل از 
تمام زنان اولین و آخرین اســت از جهت 
این کــه او پاره تن رســول اهلل )صلي اهلل 
علیه و   ســلم( اســت و از سایر جهات هم 
همین گونه اســت و ... حتــي اگر ما قائل 
شــویم که حضرت مریم نبي بوده باز هم 
فاطمه أفضل از او است؛ زیرا پاره تن روح 
وجود عالم هســتي و پاره تن ســید تمام 
موجودات اســت ]یعني رسول اهلل )صلي 
اهلل علیه و   ســلم([ و بــا هیچ چیزي قابل 
مقایســه نیســت. چه زماني مي تواند این 

دست هاي بشري به ستاره ثریا برسد؟

3. قاَل رســول اهلل )صلــي اهلل علیه وآله(: 
»اِنَّمــا فاُطَمــۀ بَضَعــۀ ِمنِّــي یُوِذیِني ما 
پاره  علیها(  )ســالم اهلل  فاطمه  آذاها«)7( 
تن من اســت هر چــه او را آزار دهد مرا 

می آزارد.

آري آزار فاطمــه )ســالم اهلل علیها( آزار 
رســول اکرم صلوات اهلل علیه وآله است؛ 
و جزاي آزار رســول اهلل صلي اهلل علیه وآله 

نیز در قرآن کریم آمده است.

در دو آیــه از آیات قرآن کریم جزاي آزار 
دهندگان رســول اهلل صلي اهلل علیه وآله را 
عذاب الهي ودوري از رحمت پروردگاربیان 
مي داردآنجا که مــي فرماید: »إِنَّ الَّذیَن 
نْیا  ُ فِي الدُّ َ َو َرُســولَُه لََعَنُهُم اهللَّ یُْؤُذوَن اهللَّ
َو اْلِخَرِۀ َو أََعدَّ لَُهْم َعذاباً ُمهیناً«)8( آن ها 
کــه خــدا و پیامبــرش را آزار می دهند؛ 
خداونــد آنان را از رحمت خــود در دنیا 
و آخرت دور ســاخته و برای آن ها عذاب 
خوارکننــده ای آماده کرده اســت. درآیه 
اي دیگرنیزمــي فرماید: »الَّذیــَن یُْؤُذوَن 
رســول اهلل لَُهْم َعــذاٌب أَلیــم «)9( آن ها 
که رســول خــدا راآزار می دهند، عذاب 

دردناکی دارند.

۴. »کاَن رســول اهلل )صلي اهلل علیه وآله( 
اذا ســاَفَر کاَن آِخُر َعْهِدِه بِانْساٍن ِمْن اْهلِِه 
ُل َمْن یَْدُخُل َعلَْیِه اذا َقِدَم  فاِطَمَۀ )س( َو اوَّ
پیامبر )صلي اهلل  زمــان  فاِطَمۀ«)10( هر 
علیه وآله( به ســفر می رفت آخرین کسی 
را که خداحافظی می کرد دخترش فاطمه 
)سالم اهلل علیها( بود و هنگامی که از سفر 
باز می گشــت نخستین کسی را که دیدار 

می کرد زهرا )سالم اهلل علیها( بود.

5. قال رسول اهلل: »اِّن اهلل یَغِضُب لَِغَضبِک 
و یَرَضــي لِِرَضــاِک«)11( خداوند بخاطر 
خشــم تو خشمگین می شــود و به خاطر 

رضای تو راضی  مي شود

ما در شــبانه روز حداقــل ده مرتبه دعا 
مي کنیــم از کســاني که مــورد غضب 
الهي قــرار گرفتــه اند، نباشــیم »اهدنا 
الصراط المســتقیم صــراط الذین انعمت 
علیهم غیر المغضــوب علیهم و الضالین« 
از جمله کســاني که در زمره مغضوبینند 
کساني هســتند که باعث خشم و غضب 
و نارضایتي فاطمه زهراء ســالم  اهلل علیها 

شده اند.

6.َعن َزیِد بن اَرَقم: اِنَّ رسول اهلل )صلي اهلل 
علیه وآله( قاَل لَِعلي َو فاطَمۀ و الَحَســِن َو 
الُحَســین: »اَنا َحرٌب لَِمن حاَربُتم َو ِسلٌم 
لَِمن ســالمُتم«)12( زید بن ارقم از نبي 
مکرم اســالم ]صلي اهلل علیــه وآله[ نقل 
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مي کنــد که حضرت به علــي و فاطمه و 
حسن و حسین ]علیهم السالم[ فرمودند: 
من با کســی که با شما جنگ کند اعالن 
جنگ می کنم و با کســی که با شما صلح 

کند اعالن صلح می کنم .

ََّها قالَت: َما  7. »َعن عائَِشــه اُُم الُموِمِنین اَن
َرأَیُت اََحَداً أَشَبه َکالَماً وَ َحِد یَثاً ِمن فاطمۀ 
بِرسول اهلل )صلي اهلل علیه وآله( و کانَت اذا 
َب بِها و َقــاَم اِلِیها، َفاََخَذ  َدَخلَت َعلَیِه َرَحّ
لَها، َو اَجلََسها فِي َمجلِِسه«)13(  بِیَدها َفَقَبّ
عائشه ام المومنین نقل مي کند که: »من 
هیچ کس را در ســخن گفتــن از فاطمه 
شــبیه  تر به رســول خدا )صلي اهلل علیه 
وآله( ندیــدم، هنگامی کــه وارد بر پدر 
می شــد به او خوش آمــد می گفت و در 
برابر دخترش فاطمه بر می خاست، دست 
او را می گرفت و می بوسید و او را در جای 

خود می  نشاند«.

منابع معروف و مشهور اهل سنت پر است 
از احادیثي که مناقب حضرت زهراء سالم  
اهلل علیها را بیان مي کند ما در این بخش 
تنهــا به ذکر چند روایــت از منابع معتبر 
اهل ســنت اکتفا نمودیم. در باب مناقب 
حضــرت زهراء ســالم  اهلل علیها برخي از 
اهل سنت حتي کتاب مستقل نگاشته اند 
بنابراین مقام ومنزلــت واالي دخت نبي 
مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله( بر هیچ 

کس پوشیده نیست.)1۴(

از  آیا حضرت زهرا ســالم اهلل علیها 
خلیفه اول راضي بودند؟

بر اســاس آنچه در معتبرترین متون اهل 
سنت آمده اســت مي توان به یقین بیان 
کرد که حضرت زهراء ســالم  اهلل علیها از 
خلفاء رضایت نداشــته اند. البته این عدم 
رضایــت و غضب حضرت فاطمــه علیها 
الســالم قطعا بدون دلیل نمي باشد علت 
غضب حضرت زهراء ســالم  اهلل علیها نیز 
در متون اهل ســنت آمده است که به آن 

اشاره خواهیم کرد.

براي اثبات عــدم رضایت حضرت صدیقه 
طاهره از خلفاء مــا در این بخش تنها به 
چند روایــت از کتب معتبر اهل ســنت 

اســتناد مي کنیم و قضاوت را برعهده و 
جدان هاي منصف و آگاه مي سپاریم.

1. صحیح بخاري)15( وصحیح مسلم)16( 
دو کتــاب معتبر اهل ســنت روایتي را از 
عایشه نقل مي کنند متن روایت به شرح 
زیر اســت »َعْن َعایَشــه: انَّ َفاِطَمَۀ بِْنَت 
النَِّبيِّ أَْرَســَلت الي أَبِي بَْکٍر تساله ِمیَراثََها 
ُ َعلَْیِه بالمدینه  ا أََفاَء اهللَّ ِمْن رســول اهلل ِممَّ
َو َفَدَک َو َما بَِقَي ِمــْن ُخْمِس َخْیَبَر َفَقاَل 
ابوبکر انَّ رسول اهلل َقاَل: ال نُوِرث َما تََرْکَنا 
ٍد فِي َهَذا الَْماُل  َّما یاکل آِل ُمَحمَّ َصَدَقَۀ أَن
ئاً ِمــنْ َصَدَقِۀ  ِ اَل أَُغیُِّر َشــیْ ـي َو اهللَّ ِـّ َو أَن
َِّتي َکاَن َعلَْیَها فِي  رســول اهلل مْن َحالَِها ال
َعْهِد رســول اهلل َو العملــن فِیَها بماعمل 
رسول اهلل فابي ابوبکر ان یَْدَفُع الي فاطمه 
ِمْنَها َشــْیئاً َفَوَجدت فاطمه َعلِي أَبِي بَْکٍر 
فِي ذالک َفِهجرتُه َفلَْم تَُکلُِّمُه حتي تُُوفَِّیْت 
ا تُُوفَِّیْت  َو َعاَشْت بعدالنبي ستَۀ أَْشُهر َفلَمَّ
َدَفَنها َزْوُجها َعلِّي لَْیاًل َو لَْم یُؤذن بَِها ابابکر 

َو ُصلَِّي َعلَْیَها«؛

)عایشــه نقل مي کند که فاطمه شخصي 
را نــزد ابوبکر فرســتاد و ارث خود را که 
از رســول اهلل برایش بود از فيء و فدک و 
مابقي خمس خیبــر از ابوبکر طلب کرد. 
ابوبکر گفت پیامبر فرموده اســت ما ارث 
نمــي گذاریم هر آنچــه از اموالمان باقي 
بمانــد صدقه اســت! آل پیامبر هم از آن 
ســهم دارند ]مانند ســایر مسلمین[ و به 
خدا قســم صدقه پیامبر را تغییر نخواهم 
داد و بــه همانگونه کــه در زمان حیات 
پیامبر عمل مي شــده عمل خواهم کرد، 
بنابراین ابوبکر از دادن چیزي از آن ارثیه 

به فاطمه امتناع ورزید.

پــس فاطمه بر ابوبکر غضــب کرد و از او 
دوري کــرد و با ابوبکر دیگــر تکلم نکرد 
تا زماني که ازدنیا رفــت و فاطمه بعد از 
پیامبر شــش ماه زندگي کرد و زمانیکه از 
دنیا رفت نیز همســرش علي او را شبانه 
دفــن کرد وبــراي تدفین و نمــاز ابوبکر 
را خبر نکــرد(. این روایت از عایشــه ام 
المؤمنین اســت در دو کتاب صحیح اهل 
ســنت کــه از معتبرترین کتــاب ها نزد 

عامه اهل ســنت مي باشد نقل شده است. 
از این عبارت »فاَبــي ابوبکر ان یَْدَفُع الي 
فاطمه ِمْنَها َشْیئاً َفَوَجْدت فاطمه َعلِي أَبِي 
بَْکــٍر فِي ذالک َفِهجرتُه َفلَــْم تَُکلُِّمُه حتي 
تُُوفَِّیــْت« چند نکته از این روایت مي توان 

فهمید:

الف - وجود اختالف و نزاع میان حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها و ابوبکر

ب- غضب حضرت زهراء علیها الســالم بر 
ابوبکر

ج- تداوم ایــن غضب تا زمان شــهادت 
حضرت زهراء سالم اهلل علیها

2. ابــن قتیبه )17(روایتي را نقل مي کند 
که نشان دهنده پشیماني عمر و ابوبکر از 
رفتارشان با حضرت زهراء سالم اهلل علیها 
دارد لذا براي رضایت گرفتن از حضرت به 

خانه ایشان مي روند

َفَقــاَل ُعَمُر اَل بِي بَْکِر انَْطلِْق بَِنا الي فاطمه 
فانا َقْد اغضبنا َها َفانَْطلََقا َجِمیعاً فاســتاذنا 
َعلِــي فاطمه َفلَْم تــاذن لَُهَما فاتیــا َعلِّیاً 
ا َقَعَدا ِعْنَدَها  َفَکلََّماُه فادخلهما َعلَْیَهــا َفلَمَّ
لْــت َوْجِهَها الي الَْحائِِط َفَســلَِّما َعلَْیَها  َحوَّ
ابوبکر  ـَم  َفَتَکلَـّ ــاَلم  السَّ تَُرّدَعلَْیِهَما  َفلَــْم 
ِ انَّ َقَرابَُۀ  َفَقــاَل یَا َحِبیَبَۀ رســول اهلل َو اهللَّ
رســول اهلل أُِحبُّ الي ِمــْن قرابتي وانک اَل 
َحبُّ الي ِمْن عایشــه ابنتي َو لََوِدْدُت یوم 
َماَت ابوک اني ِمــتُّ والاَبقي بَْعَدُه افتراني 
اَعرفِک َو اْعِرُف فضلِک وَشــَرفِک واَمنعک 
ِّي  حقــک ومیراثک ِمْن رســول اهلل ؟ اال أَن
ُ َعلَْیِه َو  َسِمْعُت أَبَاَک رســول اهلل صلَِّي اهللَّ
َقه َفَقالَْت:  آلِِه اَل نُورِّث، َما تََرْکَنــا َفُهَو َصدَّ
ارایتکما انَّ حدثتکما َحِدیثاً َعْن رسول اهلل 
تَعرفانه َو تَفَعالِن بِِه؟ َقااَل نََعْم َفَقالَْت نََشد 
ِ الم تســمعا رسول اهلل یَُقوُل ِرضا  تکلما اهللَّ
فاطمه ِمــْن ِرَضاَي َو َســِخَط فاطمه ِمْن 
ســخطي َفَمْن أََحبَّ فاطمه َفَقْد اْحبِني َو 
َمْن اْرَضي فامه َفَقْد ارضاي َو َمْن أَْســَخَط 
فاطمه َفَقْد أَْسَخَطِني َقااَل نََعْم َسِمْعَناُه ِمْن 
َ َو َمالئَِکَتُه  رســول اهلل َقالَْت فاني اْشَهِد اهللَّ
َُّکَما اســخطتماني َو َما ارضیتماني َو لَِئْن  أَن
لَِقیُت النَِّبيَّ الشــکو نکما الیه َفَقاَل ابوبکر: 
انا عائذ باهلل تعالي ِمْن َسَخِطِه وسخطک یا 

فاطمه ثُمَّ انَْتَحَب ابوبکر یبکي حتي کادت 
ُ الدعون  نَْفِســِه انَّ تَْزَهَق وهي تَُقوُل: َو اهللَّ

ِ علیک في کل َصاَلِۀ اصلّیها«)18( اهللَّ

عمر بــه ابوبکر گفت: بیا بــا هم به پیش 
فاطمــه برویم؛ زیــرا مــا او را غضبناک 
کردیــم، پس به را ه افتادنــد و از فاطمه 
اذن ورود خواستند، ولي او اجازه نداد. به 
نزد علي رفته و با او سخن گفتند، او آن ها 
را بــه داخل خانه آورد و چون نزد فاطمه 
نشستند، آن حضرت صورتش را به طرف 
دیوار برگرداند و جواب سالم آنان را نداد.

پس ابوبکر گفت: اي محبوب رســول خدا 
به خدا سوگند خویشــاوندي رسول خدا 
نزد من دوست داشتني تر از خویشاوندي 
خــودم مي باشــد و من تــو را از دخترم 
عایشــه بیشــتر دوســت دارم، روزي که 
پدرت وفات کرد دوســت داشتم من هم 
مي ُمردم تا بعد از او باقي نمانم، آیا گمان 
مي کني من با این که تو را مي شناســم 
و فضل و شرف تو را مي دانم تو را از حق 
و میراثت محروم مــي کنم؟ اّما از پدرت 
رسول خدا شــنیدم که مي گفت: ما ارث 
بجا نمي گذاریم و هر چه از ما باقي بماند 
صدقه است؛ در این هنگام فاطمه فرمود: 
اگر حدیثي از رســول خدا براي شما نقل 
کنم آیــا آن را تأیید مــي کنید و به آن 

عمل مي کنید؟

گفتنــد: آري! فرمــود: شــما را به خدا 
ســوگند می دهم آیا شما دو نفر از رسول 
خدا نشنیدید که فرمود: خشنودی فاطمه 
خشــنودی من و ناراحتی او ناراحتی من 
اســت، هر کس دخترم فاطمه را دوست 
بدارد و احترام کند مرا دوســت داشته و 
احترام کرده اســت و هــر کس فاطمه را 
خشنود نماید مرا خشــنود کرده است و 
هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت 
کرده اســت؟! ابوبکر و عمر هر دو اعتراف 
کرده و گفتند: آری ما از رســول خدا این 
گونه شنیدیم. سپس فرمود: پس من خدا 
و فرشــتگان را شاهد می گیرم که شما دو 
نفر مرا اذیت و ناراحت کرده اید و رضایت 
مرا بدســت نیاورده ایــد و در مالقات با 

پدرم از شــما دو نفر شکایت خواهم کرد. 
ابوبکــر گفت: من از خشــم او )پیامبر( و 
خشم تو اي فاطمه به خدا پناه مي برم... 
. ســپس حضرت فرمود: به خدا قسم پس 

از هر نماز بر تو نفرین خواهم کرد.

3. بیهقــي نیز تصریــح دارد که حضرت 
زهراء سالم اهلل علیها از ابوبکر ناراضي بود 
و تا آخر عمر شــریف خود با ابوبکر تکلم 
نکــرد. »َفَغِضَبْت َفاِطَمُۀ َعلــي أَبِي بکر َو 
هجَرتُْه َفلَْم تکلْمه حتي َماتَْت َفَدَفَنَها َعلِيٌّ 
لَْیاًل«)19( حضرت فاطمه بر ابوبکر غضب 
کــرد و از او اعراض نمــود و با او صحبت 
نکرد تا اینکه وفات یافت پس علي شبانه 

او را دفن کرد.

آیا تهدید به آتش زدن خانه حضرت 
زهراء ســالم اهلل علیها توسط خلیفه 

دوم صّحت دارد؟

حوادث تلخ و ظلم هاي بســیاري بعد از 
رحلت پیامبر عظم الشــأن اسالم صلي اهلل 
علیه وآله در حق اهل بیت او شــد همان 
اهل بیتي که پیامبر صلــي اهلل علیه وآله 
مــدام بر محبت و مودت بــه آن ها تاکید 
مي ورزید و در قرآن کریم از آن به عنوان 
اجر رســالت پیامبر صلي اهلل علیه وآله یاد 

شده است.

ُ ِعباَدُه الَّذیَن آَمُنوا َو  ُر اهللَّ »ذلَِک الَّذي یَُبشِّ
ُلُکْم َعلَْیِه أَْجراً  الِحاِت ُقْل ال أَْســئَ َعِمُلوا الصَّ
َۀ فِي الُْقْربــی«  )20( این همان  دَّ إاِلَّ الَْمــوَ
چیزی اســت که خداوند بندگانش را که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند 
به آن نوید می  دهد! بگو: من هیچ پاداشی 
از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز 

دوست  داشتن نزدیکانم.

تهدید به آتش زدن خانه دختر پیامبر 
مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

تنها بعــد از اندک زماني بعــد از رحلت 
پیامبــر )صلــی اهلل علیه و آلــه( یکي از 
واقعیات تلخي اســت کــه در متون اهل 
ســنت نیز به آن اشاره شــده است ما در 
این بخش نیز به ذکر چند روایت از کتب 

معتبر اهل سنت اکتفا مي  کنیم.

1. ابن ابی  شــیبه  در کتاب المصنف خود 
این گونه نقل مي کند:

ثََنا َزیِْد بِْن أَْســلَم َعْن أَبِیِه أَْسلَم انَه  »َحدَّ
حین بُویَِع اَل بِي بَْکٍر بَْعَد رسول اهلل )صلي اهلل 
بَْیُر یَْدُخاَلِن َعلِي  علیه وآله( َکاَن َعلِيُّ َو الزُّ
فاطمۀ بِْنَت رسول اهلل )صلي اهلل علیه وآله( 
ا  فیشــاورونها َو یَْرتَِجُعوَن فِي أَْمِر هْم َفلَمَّ
ــاٍب َخَرَج حتي  بَلَــَغ ذالــک ُعَمر بن َخطَّ
َدَخَل َعلَي فاطمۀ َفَقاَل: یابنت رســول اهلل 
ِ َما أََحُد أََحبَّ  )صلي اهلل علیه وآلــه( َو اهللَّ
الینا ِمْن أَبِیَک َو َما ِمْن أََحٍد أََحبَّ الینا بَْعَد 
ِ ماذالک بَِمانِِعي انَّ  أَبِیَک منک َو ایْــُم اهللَّ
اْجَتَمَع هــوالء النَّْفِر ِعْنَدک ان أََمرتُهْم ان 
ا َخَرَج ُعَمَر  یُْحَرَق َعلَْیِهُم الَْبْیــُت َقاَل: َفلَمَّ
جاءوها َفَقالَْت »تَْعلَُموَن انَّ ُعَمر قدجاءني 
ِ لَِئْن ُعْدتُْم لَیحرقن َعلَْیُکْم  َو َقْد َحلََف بِاهللَّ
ِ لیمضین لَِما َحلََف َعلَْیِه...  الَْبْیِت َو ایُْم اهللَّ

)21(».

زید بن اســلم به نقل از پدرش مي گوید: 
هنگامی که مردم بعد از پیامبر )صلی اهلل 
علیه وآله( با ابی بکــر بیعت کردند، علی 
و زبیر بر فاطمه علیهاالســالم وارد شدند 
و با ایشان به مشــاوره می پرداختند، به 
کار خود ]اســتکناف ازبیعــت[ ادامه مي 
دادند زمانیکه  این خبر به عمر بن خطاب 
رســید. او بیرون آمد و نــزد فاطمه رفت 
و گفت: ای دختر رســول خدا، هیچ کس 
براي ما محبوب تر از پدر تو نیست و پس 
از پــدرت نیز هیچ کس نزد ما محبوب تر 
از تو نیست، و سوگند به خدا این محبت 
مانع از آن نیســت که اگر ایــن افراد در 
خانه تو جمع شــوند دستور دهم خانه را 

بر سرشان به آتش کشیده شود.

راوي مي گویــد وقتي عمــر بیرون رفت 
آن هــا ]تحصــن کننــدگان[ نزدحضرت 
آمدنــد آن حضرت فرمود: دانســتید که 
عمر پیش من آمد و به خدا قســم خورد 
که اگر نزد من بازگردید خانه را برسرتان 
به آتش مي کشــد و قســم به خدا که او 
آنچه را که برایش ســوگند خورده انجام 
مي دهد.« این روایت را سیوطي در جامع 
االحادیث خود و ابن ابي الحدید در شرح 
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نهج  البالغه و تعداد دیگري از اهل ســنت 
نقل کرده  اند.)22(

2. طبري در تاریــخ خود در نقل حوادث 
ســال 11 هجري بــه این تهدید اشــاره 
اٍب َمْنِزِل  دارد)23( َقاَل : اتي ُعَمر بْن َخطَّ
علي و فیــه طلحه َو الزبیــر َو ِرَجاٌل ِمَن 
ِ الَحُرَقّن علیکم  المهاجریــن َفَقــاَل َو اهللَّ
أَْو لتخرجّن الــي البیعۀ زیادبن کلیب مي  
گوید: عمر به منزل علي آمد و در حالیکه 
آنجا طلحه و زبیــر و عده اي از مهاجرین 
تحصن کــرده بودند عمر گفــت: به خدا 
ســوگند یا بیعت کنید و یا خانه را آتش 

مي زنم.

3. ابــن قتیبه یکي دیگــر از علماي اهل 
سنت است که در کتاب االمامه و السیاسه 
خود اشــاره به این تهدیــدات مي نماید.

)2۴( و ان ابابکــر تفقد قومــا تخلفوا عن 
بیعۀ عند علي کرم اهلل وجهه فبعث الهیم 
عمر فجاء فناداهم و هم في دار علي فابوا 
ان یخرجوا فدعــا بالحطب و قال: و الذي 
نفس عمر بیده لتخرجن او الحرقنها علي 
من فیها فقیــل له: یا اباَحفــض اِْن فیها 
فاطمــه َفقــاَل: و اِْن... .«؛ ابوبکر جویاي 
کســاني شــد که از بیعت با او سرپیچي 
کرده بودند و در خانه علي کرم اهلل وجهه 
اجتماع کرده بودند عمر را به ســوي آن  
ها فرســتاد، عمر آنان را فراخواند آنها از 
منزل علي خارج نشدند عمر هیزم طلبید 
و گفت: قســم به کســي که جان عمر در 
دســت اوست یا خارج شــوید و یاخانه را 

براهلش آتش مي کشم.

به عمرگفته شــد: اي اباحفــض در خانه 
فاطمه اســت. عمر گفــت: گرچه فاطمه 

باشد... .

آیا این تهدیدات عملي شد؟

اّم ســلمه می گوید: هنگامی کــه بعد از 
رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله به دیدن 
بانوی اســالم فاطمه علیها السالم رفتم و 
جویای حال او شــدم، در پاسخ این جمله 
 های پر معنــا را بیان کرد: »اْصَبْحُت بَْیَن 
َکَمٍد َو َکــْرٍب، َفْقِد النَِّبیِّ صلی اهلل علیه و 
ِ ِحجابُْه ...، َو  ، ُهِتَک َواهللَّ آله َو ُظلِْم الَْوِصيِّ

لِکنَّها اْحقــاٌد بَْدِریٌَّۀ، َو تِراٌت اُحِدیٌَّۀ، کانَْت 
َعلَْیها ُقُلوُب النِّفاِق ُمْکَتَمَنًۀ«)25(

از حالم چه می پرسی ای اّم سلمه، من در 
میان اندوه و رنج بســیار بسر می  برم، از 
یکســو پدرم پیامبر صلی اهلل علیه و آله را 
از دســت داده ام و از سوی دیگر ]با چشم 
خود می بینم که [ به جانشینش ]علّی بن 
ابی طالب [ ســتم شده است، بخدا سوگند 
که پرده حرمتــش را دریدند ...، ولی من 
می  دانم اینها کینه  های بدر و انتقام های 
اُحد اســت، که در قلوب منافقان پنهان و 

پوشیده بود

چقدر زود فراموش شــد آنهمه توصیه به 
موّدت ومحّبت به اهل بیت علیهم السالم! 
چــه خوب مزد زحمات و تالش ها، و اجر 
رسالت پیامبر صلي اهلل علیه وآله داده شد 
اجري به سود خود مؤمنان بود، نه به سود 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله، اجري که به 
تعبیر قرآن وســیله  ای بود برای هدایت 
یافتن به راه خدا. »ُقْل ما أَْســَئُلُکْم َعلَْیِه 
ِِّه  ِمْن أَْجٍر إاِلَّ َمْن شــاَء أَْن یَتَِّخــَذ إِلی  َرب
َســبیال«)26( »بگو:من در برابر آن )ابالغ 
آیین خدا( هیچ گونه پاداشی از شما نمی  
طلبم؛ مگر کسی که بخواهد راهی بسوی 
پــروردگارش برگزیند )ایــن پاداش من 

است(.

غاصبین خالفت با هجوم به خانه حضرت 
زهراء)سالم اهلل علیها( دختر پیامبر عظیم 
الشأن اســالم)صلي اهلل علیه وآله( و هتک 
حرمــت آن، اجر رســالت پیامبر صلي اهلل 

علیه وآله را ادا کردند.

تلــخ ترین واقعیت این اســت کــه آنها 
متاسفانه به تهدید اکتفا ننمودند و جنایتي 
تلخ درصدر اسالم رقم خورد، جنایتي که 
صفحه تاریخ را ســیاه کــرد و اتفاق افتاد 
آنچــه نباید اتفاق مي افتاد، حادثه اي که 
الســالم(  اوج مظلومیت اهل بیت)علیهم 
را بعد از رحلــت پیامبر )صلی اهلل علیه و 
آله( نشان مي دهد، حادثه اي که زهراي 
مرضیه)علیهــا الســالم( را خانه نشــین 
کرد و موجب بســتري شــدن بي بي دو 
عالم و نهایتا شــهادت مظلومانه حضرت 

زهراء)سالم اهلل علیها( در سن جواني شد، 
جنایتي که باعث شــهادت محســن بن 
علي)علیه السالم( شد. برخي از اهل سنت 
خواسته اند تا براین واقعیات تلخ سرپوش 
بگذارند و منکر اصل این قضایا شــوند و 
حتي عده  اي آنرا افســانه نامیده اند، اي 

کاش، اي کاش افسانه بود... .

براي اثبــات عملي شــدن تهدیدات مي  
توان به سه دسته از روایات در متون اهل 

سنت استناد نمود:

1. روایاتي که صراحتا به بیان اصل ماجرا 
پرداخته اند.

2. روایاتي که اشاره به سقط شدن حضرت 
محسن علیه  السالم دارد.

3. روایاتــي که اشــاره به اظهــار ندامت 
ابوبکر از کار خود در پایان عمر خود دارد.

دسته نخســت: روایاتي صراحتا اشاره به 
اصل ماجرا دارد

در  الحرمیــن()27(  )امــام  جوینــي   .1
فرائدالسمطین نقل مي  کند: روزي پیامبر 
نشسته بود و امام حسن وارد شد دیدگان 
پیامبر که بر او افتاد، دیدگانش اشک آلود 
شد. سپس امام حسین وارد شد و باز هم 
گریســت. علي و فاطمه هم وارد شدند و 
باز هم پیامبر گریســت. وقتــي از پیامبر 
علت گریه را پرسیدند، این  چنین فرمود: 
»قال رســول اهلل )صلي اهلل علیه وآله(: »َو 
ا َرأَیُْتَهــا َذَکْرُت َما یُْصَنُع بَِها بَْعِدي  ِّي لَمَّ أَن
لُّ فــي بَْیَتَها َو  ـي بَِها َو َقــْد َدَخَل الذُّ ِـّ َکَأن
َها َو ُمِنَعْت   انُْتِهَکْت ُحْرَمُتَهــا َو ُغِصَبْت َحقَّ
إِْرثََها َو ُکِســَر َجْنُبَها ]َو ُکِسَرْت َجْنَبُتَها[ َو 
َداْه  أَْســَقَطْت َجِنیَنَها َو ِهَي تَُناِدي یَا ُمَحمَّ
َفاَل تَُجاُب َو تَْســَتِغیُث َفاَل تَُغاُث ... َفَتُکوُن 
َل َمــْن یَلَْحُقِني ِمْن أَْهــِل بَْیِتي َفَتْقَدُم  أَوَّ
َعلَيَّ َمْحُزونَــًۀ َمْکُروبًَۀ َمْغُموَمــًۀ َمْغُصوبًَۀ 
َمْقُتولَۀ. َفَأُقوُل ِعْنَد َذلِــَک اللَُّهمَّ الَْعْن َمْن 
ََّها  ِّْل َمْن أََذل َظلََمَها َو َعاقِْب َمْن َغَصَبَها َو َذل
َو َخلِّْد فِي نَاِرَک َمْن َضــَرَب َجْنَبَها َحتَّی 
أَلَْقــْت َولََدَها َفَتُقوُل الَْماَلئَِکــُۀ ِعْنَد َذلَِک 

آِمین« . )28(

)وقتي فاطمه را دیدم، به یادم افتاد آنچه 

کــه بعد از من، امت مــن در حق فاطمه 
مي کنند. گویا مي بینم که ذلت وارد خانه 
او شــده، حرمت او را پایمــال کرده اند، 
حقش را غصب کرده انــد، ارث او را منع 
کرده اند، پهلویش را شکسته اند، جنین او 
را سقط کرده اند در حالي که دخترم فریاد 
مي زند یا محمدا! ولي کســي او را جواب 
نمي دهد. هر چه کمک می خواهد کسی 
به داد او نمی رســد. اول کسي که از أهل 
بیــت من به من ملحق مي  شــود فاطمه 
اســت. پیش من خوهد آمــد در حالیکه 
ناراحت و غمگین و حقش غصب شــده و 
شهید شده اســت. پیامبر دستش را بلند 
کرد و گفت: خدایا! لعنت کن هر کس به 
فاطمه ظلم کرده؛ و مجازات کن کســي 
کــه حقش را غصب کرده؛ و ذلیل کن هر 
کس که زمینه ذلت او را فراهم کرده و در 
آتش خودت جاودانه نگهدار کســي را که 
بر پهلوي فاطمه زد و فرزندش سقط شد. 

در این هنگام مالئکه گفتند: آمین(.

2. ابــن قتیبــه نیز درکتــاب »االمامه و 
السیاســه« اصل ماجرا را ایــن گونه نقل 

کرده است)29(

»ثم قام عمر مشــي معه جماعه حتي اتو 
باب فاطمه )ســالم اهلل علیها( دقوا الباب 
فلما سمعت اصواتهم نادت باعلي صوتها یا 
ابت یا رسول اهلل ما ذا لقینا بعدک من ابن 
الخطاب و ابن ابي قحافه فلما سمع القوم 
صوتهــا و بکائها انصرفــوا باکین و کادت 
قلوبهم تنصــدع و اکبادهم تنفطر؛ و بقي 
عمــر و معه قوم فاخرجــوا علیا فمضوا به 

الي ابي بکر«؛

)آنگاه عمر برخاســت و با گروهي به درب 
خانه فاطمه )ســالم اهلل علیهــا( رفت در 
ب را کوبید وقتي فاطمه ســالم اهلل علیها 
صدایشــان را شــنید با صداي بلند فریاد 
زد اي پدر جان اي رســول خدا ببین ابن 
خطاب و ابن ابــي قحافه بعد از تو چه بر 
سر ما مي آورند؟ وقتي مردم صداي گریه 
فاطمه ســالم اهلل علیها راشنیدند با گریه 
برگشــتند نزدیک بود قلب و جگرشــان 
پاره شود اما عمر و گروهي باقي ماندند و 

سرانجام علي علیه السالم را به زور از خانه 
بیرون کشیدند و او را نزد ابوبکر آوردند(.

3. ابــن تیمیه نیز نمي توانــد منکر اصل 
ورود بــه خانــه حضرت زهــراي مرضیه 
شــود بلکه براي این عمل توجیهي بسیار 
خنده  دار مــي آورد. او در نقد حدیثي که 
اشــاره به اظهار ندامت ابوبکر از کار خود 
در پایــان عمر خــود دارد)30( مي گوید: 
»غایۀ ما یقــال انه کبــس البیت لینظر 
هل فیه شــيء من مال اهلل الذي یقسمه 
و ان یعطیه لمستحقه ثم رأي أنه لو ترکه 
لهم لجاز فانــه یجوز أن یعطیهم من مال 
الفيء«)31( )نهایــت چیزي که مي توان 
گفت این است که آن ها وارد خانه ایشان 
شدند مي خواستند ببینند که آیا در خانه 
فاطمــه اموالي از بیت المال هســت که 
ذخیره کرده باشــند تا آن هــا را مصادره 

کنند و میان مردم توزیع کنند!!(

دســته دوم: روایاتي که اشــاره به سقط 
شدن حضرت محسن علیه  السالم دارد

شهادت حضرت محسن علیه  السالم گواه 
دیگري بر حرمت  شکني غاصبان خالفت 
مي باشد این واقعیت تلخ نیز در کتب اهل 
سنت بیان شــده است ما به عنوان نمونه 

به برخي از این اسناد اشاره مي کنیم.

1. مسعودي شــافعي در "اثبات الوصیه" 
مي نویســد: »فوجهوا الــي منزله فهجموا 
علیه و احرقوا بابه و استخرجوه منه کرها 
و ضغطوا سیدۀ نساء العالمین بالباب حتي 
اسقطت محســنا«)32( به سوي منزلش 
]حضرت علي علیه الســالم[ رفته و بر آن 
هجوم آوردند درب خانه اش را آتش زدند 
و او را به زور از خانه بیرون آوردند و سرور 
زنان بهشــت را پشت در چنان فشردند تا 

محسن سقط شد.

2. شهرســتاني در کتاب ملل و نحل خود 
از قــول نظام معتزلي بیــان مي  کند که: 
»ان عمــر ضرب بطن فاطمــه یوم البیعه 
حتــي القت الجنیــن من بطنهــا و کان 
یصیح عمر: احرقوا دارهــا بمن فیها و ما 
کان بالــدار غیر علي و فاطمه و الحســن 
و الحســین«)33( در روز بیعــت، عمر به 

شکم فاطمه زد و در اثر این ضربه جنین 
از شــکم فاطمه افتاد و عمر فریاد مي زد: 
خانــه را بر اهل آن بســوزانید، و در خانه 
به غیر از علي و فاطمه و حســن و حسین 

کسي نبود!

ابــن ابي الحدید در شــرح نهج  البالغه ج 
1۴ داســتاني را نقــل مي کند که عده اي 
از مشــرکان ازجمله هبار بن اســود، ناقه 
زینــب، ربیبه پیامبر اکــرم صلي اهلل علیه 
وآله را تعقیــب مي  کردنــد، وقتي هبار 
به خیمه زینب رســید نیــزه  اي به طرف 
هودج او پرتاب کــرد زینب حامله بود از 
این حمله ترسید وقتي به مدینه آمد بچه  
اش سقط شــد پیامبر صلي اهلل علیه وآله 
دســتور دادند که هر جا هبار را دیدید او 
را به قتل برسانید بعد استادش این گونه 

نقل مي کند که:

»َفَقاَل إَِذا َکاَن رسول اهلل ص أَبَاَح َدُم هبار 
َع َزیَْنَب َفَألَْقْت َذا بَْطِنَها؛  َُّه َروَّ بِْن اْلَْسَوِد ِلَن
َُّه لَْو َکاَن َحّیاً لباح َدُم َمْن  َفَظَهــَر الَْحاِل أَن
َع َفاِطَمَۀ َحتَّی أَلَْقــتْ َذا بَْطِنَها. َفُقلُْت:  َروَّ
أَرِوي َعْنــَک َما یَُقولُُه قوم  إن َفاِطَمَۀ َرْوَعِۀ 
َفَألَْقْت الُْمْحِســُن؟ َفَقاَل اَل تَْرِوِه َعنِّي َو اَل 
تَْرِو َعنِّي بُْطاَلنه«.)3۴( زماني که رســول  
اهلل خون هبار بن اســود را به خاطر اینکه 
او با ترســاندن موجب سقط شدن جنین 
زینب شد، مباح مي شمرد اگر هنگامي که 
این مردم به خانه فاطمه هجوم آوردند و 
او را ترســاندند تا آنچه در شــکم داشت 
سقط شــد، رســول خدا زنده بود حتماً 
به مهدور الدم بودن کســي که فاطمه را 
ترســانده بود حکم مي  فرمود... . ابن ابي 
الحدید مي  گوید به استاد خود اَبي جعفر 
گفتــم: آیا مي توانم ایــن خبر که عده اي 
فاطمــه را ترســاندند تا اینکــه فرزندش 
محســن سقط شد را از شــما نقل کنم؟ 
گفت: از من نقل نکن و بطالن این خبر را 

نیز از من نقل نکن.

دسته سوم: روایاتي که اشاره اظهار ندامت 
خلیفه اول از کار خود دارد

ابوبکر  تاریخ نویسان اهل سنت  اعتراف  به 
ســرانجام از آنچه نسبت به حضرت زهراء 
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سالم اهلل علیها روا داشته بود پشیمان شد 
و درصــدد جلب رضایت حضــرت زهراء 
ســالم اهلل علیها برآمد و براي عذرخواهي 
و اظهــار ندامت به عیادت حضرت فاطمه 

علیها السالم آمد.

1- طبــري در تاریخ االمم و الملوک خود 
در بیان حوادث سال 13 هجري این گونه 

آورده است:

»قــال ابوبکــر رضي اهلل عنــه: اَجل، اني 
نَْیا إاِل َعلَی  ِّي ال آَســی علي ِمَن الدُّ أََجْل إِن
، َوثاَلٍث  ِّي تََرْکُتُهنَّ ثاَلٍث َفَعلُْتُهنَّ َوَوِدْدُت أَن
، َوثاَلٍث  ـي َفَعلُْتُهــنَّ ِـّ تََرْکُتُهــنَّ َوَوِدْدُت أَن
 ُ ِّي َسَألُْت َعْنُهنَّ رسول اهلل َصلَّی اهللَّ َوِددُت أَن
 ، ِّي تََرْکُتُهنَّ ا الالتِي َوِدْدُت أَن َعلَْیِه َوَسلََّم، أَمَّ
ِّي لَم اکشــف بَْیَت َفاِطَمَۀ علي  َفَوِدْدُت أَن
َشــْيٍء، َوإِْن َکانُوا غلقوه َعلَی الَْحْرِب ...«؛ 
)ابوبکر روزهاي آخر عمرش مي گفت: من 
بر هیچ چیز از این دنیا حسرت نمي خورم 
مگر بر سه کار که دوست داشتم اي کاش 
آن هــا را انجام نداده بودم و ســه کار که 
ترک کردم اي کاش انجام مي دادم و سه 
ســئول که  اي کاش از رسول اهلل صلي اهلل 
علیه وآله مي پرسیدم اما سه کاري که  اي 
کاش ترک مي کردم، اي کاش درب خانه 
فاطمــه را باز نمي کــرد اگرچه علیه من 

پیمان جنگ بسته بودند ...(.)35(

2- متقي هندي در کنز العمال ج 5 کتاب 
الخالفه باب خالفه ابي بکر از عبدالرحمن 

بن عوف نقل مي کند:

»عــن عبدالرحمن بــن عــوف اَّن ابابکر 
الصدیــق قال له في مــرض موته: اني ال 
آســي علي شــيء اال علي ثالث فعلتهن 
وددت اني لم افعلهن وثــالث لم افعلهن 
وددت اني فعلتهن وثالث وددت انّي ساَلُت 
رســول اهلل )صلي اهلل علیه وآله( عنهن فاما 
الالتي فعلتها وددت انّي لم افعلها فوددت 
اني لم اکن اکشــف بیت فاطمه وترکته و 
ان کانوا غلقوه علي الحــرب ...«؛ )ابوبکر 
روزهاي آخر عمرش بــه عبدالرحمن بن 
عــوف گفت: من بر هیچ چیــز از این دنیا 
حســرت نمي خورم مگر بر ســه کار که 
انجام دادم و اي کاش آن ها را انجام نداده 

بودم و سه کار که انجام ندادم و اي کاش 
انجام مي دادم و سه سؤال که  اي کاش از 
رســول اهلل صلي اهلل علیه وآله مي پرسیدم 
اما ســه کاري که انجــام دادم واي کاش 
انجــام نــداده بــودم، اي کاش بازکننده 
درب خانــه فاطمه را باز نمي بودم و ترک 
مي کردم این کار را اگرچه علیه من پیمان 

جنگ بسته بودند ...(. )36(

این روایت را برخــي دیگر از علماي اهل 
ســنت نیز با همین مضمون نقل کرده اند.

)37(

در پایان متذکر مي  شــویم اســناد هتک 
علیها  ســالم اهلل  مرضیه  زهــراي  حرمت 
در متون اهل ســنت خیلي بیشتر از آن 
چیزي است که در این مقاله به آن اشاره 
شده اســت ما در این مقاله جهت اثبات 
این واقعیت تلخ تنها به ذکر برخي از این 
روایــات اکتفا کردیم البته تذکر این نکته 
نیز الزم است که جزییات ماجراي هجوم 
به خانه وحي در منابع اهل ســنت نیامده 

است.

براي انکار این واقعیات عده  اي از راه هاي 
گوناگون اســتفاده نموده و مي نمایند و 
یکي از حربه هایي که در این رابطه به  کار 
برده اند مطرح کردن شبهاتي پیرامون این 
ماجرا است از آنجا که  این مقاله در صدد 
اثبــات اصل هجوم به خانه وحي بوده، در 
آن به شــبهات پرداخته نشده است البته 
زماني که اصل این واقعیت تلخ بر اســاس 
متون معتبر اهل ســنت به اثبات رســید 
دیگر آن شــبهات پایه استواري نخواهند 

داشت.
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انصاریان  ایران قم 1۴26 قمری/ 138۴شمســی 

چاپ سوم  .
10. الملــل والنحــل محمد بن عبــد الکریم بن 
ابی بکر احمد الشهرســتانی تحقیق  محمد سید 

کیالنی دار المعرفه  بیروت  1۴0۴قمری.
11. منهاج السنه النبویه احمد بن عبد الحلیم بن 
تیمیه الحرانی ابو العباس تحقیق  محمد رشــاد 

سالم موسسه قرطبه 1۴06قمریالطبعه االولی.
12. فرایــد الســمطین فی فضایــل المرتضی و 
البتول و الســبطین و االیمه مــن ذریتهم علیهم 
الســالم  ابراهیم بن ســعد الدین شافعی  موسسه 

المحمود بیروت   1۴00 قمری  چاپ اول.
13. تذکــره الحفاظ محمد بــن احمد بن عثمان 
الذهبی تحقیق زکریا عمیرات دار الکتب العلمیه 
بیروت لبنان 1۴19قمری- 1998میالدی الطبعه 

االولی.
1۴. مناقب ال ابی طالب علیهم الســالم ابن شهر 
اشوب مازندرانی محمد بن علی  عالمه  قم  1379 

قمری  چاپ اول .
15. جامــع  االحادیث جالل الدین ســیوطی دار 

الفکر بیروت سال 1۴1۴ قمری.
16. الوافــی  بالوفیات صفــدی دار احیاء بیروت 

1۴20قمری چاپ یکم.
17. روح المعانی فی تفسیر القران العظیم الوسی 
ســید محمود تحقیق علــی عبدالبــاری عطیه 
دارالکتب العلمیه بیروت 1۴15 قمری چاپ اول.

18. زهــرا ع برتریــن بانوی جهــان  ناصر مکارم 
شیرازی مدرســه االمام علی بن ابی طالب ع قم  

چاپ اول .
19. الجامــع الصحیح ســنن الترمذی محمد بن 
عیسی ابو عیسی الترمذی السلمی تحقیق  احمد 
محمد شــاکر واخرون دار احیاء التراث العربی – 

بیروت بی تا.
20. ســنن ابی داود ابو داود سلیمان بن االشعث 

السجستانی دار الکتاب العربی  بیروت بی تا.
21. المصنف فی االحادیث واالثار ابو بکر عبد اهلل 
بن محمد بن ابی شــیبه الکوفــی تحقیق  کمال 
یوسف الحوت مکتبه الرشد  الریاض 1۴09قمری 

الطبعه االولی.
22. المستدرک علی الصحیحین محمد بن عبداهلل 

ابو عبداهلل الحاکم النیســابوری تحقیق  مصطفی 
عبد القادر عطا دار الکتب العلمیه  بیروت 1۴11 

قمری- 1990میالدی الطبعه االولی.
23. الجامــع الصحیح ســنن الترمذی محمد بن 
عیسی ابو عیسی الترمذی السلمی تحقیق  احمد 
محمد شــاکر واخرون دار احیاء التراث العربی – 

بیروت بی تا.

پی نوشت:
)1(. زهــرا) ع( برترین بانوی جهان ، ناصر، مکارم 
شــیرازی، ص ۴8، فاطمه)علیها الســالم( بعد از 

رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(.
)2(. سوره مبارکه نحل آیه 125

)3(. زهــرا) ع( برترین بانوی جهان ، ناصر، مکارم 
شیرازی، ص 5۴، مقامات فاطمه)علیها السالم( .

)۴(. سوره مبارکه توبه آیه 32
)5(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب 
البغــا، ج 3، ص 137۴، باب) مناقب فاطمه صلي 

اهلل علیه و آله(.
)6(. روح المعانــی فی تفســیر القــرآن العظیم، 
آلوســی ســید محمود، تحقیق: علی عبدالباری 
عطیــه، ج  2، ص 150، ســورۀ آل  عمران، آیات 

38 الی ۴7.
)7(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحســین القشــیري النیسابوري، 
تحقیــق : محمد فؤاد عبــد الباقي، ۴ ص 1903 

کتاب فضائل الصحابه باب مناقب فاطمه، ح 9۴
)8(. سوره مبارکه احزاب آیه 57

)9(. آیه 61 سوره مبارکه توبه.
)10(. ســنن أبــي داود، أبو داود ســلیمان بن 
الشعث السجستاني، ج2، ص ۴86، باب )ما جاء 
في االنتفاع بالعاج ( ؛ مســند احمد بن حنبل، ج 

5، ص 275
)11(. المســتدرک علــی الصحیحین، محمد بن 
عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم النیســابوري، تحقیق : 

مصطفی عبد القادر عطا، ج 3، ص 167.
)12(. الجامــع الصحیح ســنن الترمذي، محمد 
بن عیســی أبو عیسی الترمذي السلمي، تحقیق : 
أحمد محمد شاکر وآخرون، ج 5، ص699، ابواب 

)المناقب ماجاء في فضل فاطمه(
)13(. المســتدرک علــی الصحیحین، محمد بن 
عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم النیســابوري، تحقیق : 

مصطفی عبد القادر عطا، ج 3، ص 167
)1۴(. آدرس برخــي دیگر از منابع اهل ســنت 
کــه فضائل حضرت زهرا ســالم اهلل علیها را ذکر 
کرده اند. المستدرک علی الصحیحین، محمد بن 
عبداهلل أبو عبداهلل الحاکم النیســابوري، تحقیق : 
مصطفی عبــد القادر عطا، ج 3، 16۴، ذکرمناقب 
فاطمه بنت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله؛ مسند 
أحمد بــن حنبل، أبو عبــد اهلل أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هالل بن أســد الشــیباني، المحقق 
: الســید أبــو المعاطي النــوري، ج 6، ص 282، 
احادیث فاطمــه بنت محمد صلي اهلل علیه و آله؛ 
الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسی 
أبو عیســی الترمذي الســلمي، تحقیــق : أحمد 
محمد شــاکر وآخرون، ج 5، ص 697 ما جاء في 
فضل فاطمه رضي اهلل عنه؛ فضائل ســیدۀ النساء 
فاطمۀ علیها الّســالم ، أبو حفص عمر بن شاهین، 

تحقیق: أبي إســحاق الجوینــي، ص3،؛ الصواعق 
المحرقــۀ علی أهل الرفض والضالل والزندقۀ، أبي 
العباس أحمد بن محمــد بن محمد بن علي إبن 
حجر الهیتمي، تحقیــق : عبدالرحمن بن عبداهلل 
الترکي وکامل محمد الخراط، ج 2، ص ۴17 باب 

)في فضائل اهل البیت (
)15(. صحیح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب 

البغا، ج ۴ ص 15۴9، ح 3998.
)16(. الجامع الصحیح المســمی صحیح مســلم، 
مســلم بــن الحجــاج أبو الحســین القشــیري 
النیســابوري، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج 
3 ، ص 1380، ح 52،.کتاب الجهاد و السیر، باب 

)قول النبي ال نورث ما ترکنا فهر صدقه(.
)17(. ابــن قتیبه یــک ناصبي بســیار متعصب 
اســت،منحرف عن العتره تعبیر ذهبي و ابن حجر 

عسقالني در مورد ابن قتیبه است
)18(. اإلمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبۀ الدینوري، 
تحقیــق علي شــیري، ج  1، ص 31، کیف کانت 

بیعۀ علي بن أبي طالب کرم اهلل وجهه .
)19(. السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي، أبو 
بکر أحمد بن الحســین بن علــي البیهقي، ج 6 

ص 300.
)20(. آیه 23 سوره مبارکه شوري.

)21(. الُمَصنَّف فــي الحدیث َوالثارم، عبداهللَّ بن 
ابی  شیبه  کوفی، ج 9، ص 323.

)22(. جامع  الحادیث، جالل الدین ســیوطی، ج 
26، ص 395، ح 29333، مسند عمربن خطاب؛ 
شــرح نهج البالغۀ ، ابن أبي الحدید، عبد الحمید 
بــن هبه اهلل ، محقــق / مصحــح: ابراهیم، محمد 
ابوالفضــل ، ج  2، ص ۴5، حدیث الســقیفۀ؛ کنز 
العمال في سنن القوال والفعال، عالء الدین علي 
بن حســام الدین المتقي الهندي البرهان فوري، 
المحقق : بکري حیاني - صفوۀ الســقا، ج 5، ص 
651 کتاب الخالفه؛ الوافی  بالوفیات، صفدی، ج 5 

ص ۴28 شرح حال عبداهلل بن عثمان.
)23(. تاریخ المــم و الملوک )تاریخ طبری(، أبو 
جعفــر محمد بن جریر الطبــري، تحقیق محمد 
أبو الفضل ابراهیــم، ج  3، ص 202، ذکر االخبار 
الوارده بالیوم الذی توفی فیه رســول اهلل و مبلغ 

سنه یوم وفاته.
)2۴(. اإلمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبۀ الدینوري، 
تحقیــق علي شــیري، ج  1، ص 30، کیف کانت 

بیعۀ علي بن أبي طالب کرم اهلل وجهه.
)25(. مناقــب آل أبي طالب علیهم الســالم، ابن 
شــهر آشــوب مازندرانی، محمد بن علی ، ج  2، 
ص 205، فصــل في ظالمۀ أهــل البیت ع؛ زهرا 
)ع( برترین بانوی جهــان، ص ۴9، فاطمه)علیها 
السالم( بعد از رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(.

)26(. آیه 57 سوره مبارکه فرقان.
از  و  هجــري   730 متوفــاي  جوینــي،   .)27(
شخصیت هاي برجسته أهل سنت است ذهبي که 
از اســتوانه هاي علم رجال است در کتاب تذکرۀ 
الحفاظ، محمــد بن أحمد بن عثمــان الذهبی، 
تحقیق: زکریا عمیرات، ج۴، ص 199، از او تعبیر 
مي کنــد: » اإلمام المحــدث الوحد الکمل فخر 
االســالم جویني امام و پیشــوا و محدث یگانه و 

فخر اسالم بوده است«.
)28(. فرائد الســمطین في فضائــل المرتضی و 
البتول و الســبطین و الئمۀ مــن ذریتهم علیهم 
الســالم ، ابراهیم بن سعد الدین شافعی ، ج  2، ص 
35، الباب الســابع فضیلۀ في أن رسول اهلل صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم و حمــزۀ و جعفرا و علیا و 
الحسن و الحســین و المهدي صلوات اهلل علیهم 

هم سادۀ أهل الجنۀ.
)29(. اإلمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبۀ الدینوري، 
تحقیــق علي شــیري، ج  1، ص 30، کیف کانت 

بیعۀ علي بن أبي طالب کرم اهلل وجهه .
)30(. ما این روایت را در پایان مقاله از کتب خود 

اهل سنت بیان خواهیم داشت.
)31(. منهاج السنۀ النبویۀ، أحمد بن عبد الحلیم 
بــن تیمیۀ الحراني أبو العبــاس، تحقیق : محمد 

رشاد سالم، ج 8 ص 293.
)32(. اثبات الوصیۀ، مســعودی، علی بن حسین ، 
انصاریان ، ص 1۴6، في الحوادث التي اعقبت وفاۀ 

النبي.
)33(. الملل والنحل، محمــد بن عبد الکریم بن 
أبي بکر أحمد الشهرستاني، تحقیق : محمد سید 

کیالني، ج 1 ص 52.
)3۴(. شــرح نهج البالغۀ ، ابن أبي الحدید، عبد 
الحمید بــن هبه اهلل ، محقــق / مصحح: ابراهیم، 
محمــد ابوالفضــل ، ج  1۴، ص 193، القول فیما 
جری في الغنیمۀ و الســاری بعد هزیمۀ قریش و 

رجوعها إلی مکۀ .
)35(. تاریخ المــم و الملوک )تاریخ طبری(، أبو 
جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق محمد أبو 
الفضــل ابراهیم، ج  3، ص ۴30، ذکر اســتخالفه 

عمر بن الخطاب .
)36(. کنز العمال في ســنن القــوال والفعال، 
عالء الدین علي بن حســام الدین المتقي الهندي 
البرهان فوري، المحقق : بکــري حیاني - صفوۀ 
الســقا، ج 5، ص 631، ح 1131۴، کتاب الخالفه 

باب خالفه ابي بکر.
)37(. المعجــم الکبیر، ســلیمان بــن أحمد بن 
أیوب أبو القاســم الطبراني، تحقیق : حمدي بن 
عبدالمجید الســلفي، ج 1 ص 62 حدیث ۴3 مما 
اسند ابوبکر عن رسول اهلل )صلي اهلل علیه و آله(؛ 
شرح نهج البالغۀ البن أبي الحدید، ج  2، ص ۴6، 

حدیث السقیفۀ .
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معرفی کتاب

سیری در کتاب  » شیوه  همسری در خانواده نمونه«
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله( 

امروزه تشــکیل خانواده و ازدواج جوانان و 
ضرورت تداوم زندگــی در میان جوانان، به 
یکی از پیچیده ترین مسائل اجتماعی تبدیل 
شده است ، این مســأله در حالی است که 
راه حل این چالش  بزرگ در اسالم به روشنی 
ارائه شــده  است ، در این بین کتاب »شیوه 
همسرداری در خانواده نمونه« از جمله آثار 
و تألیفات ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی اســت که در حیطۀ مسائل 
خانــواده به به انواع مشــکالت و چالش ها  
به خصــوص ازدواج جوانان و راهکار تقویت 

ساحت خانواده اشاره دارد.
ساختار کلی کتاب

آنچه در این کتاب مــی خوانیم عبارتند از: 
پیشــگفتار، یک مشــکل بزرگ، ارزشهای 
اســالمی در امر ازدواج ، ویژگیهای خانواده 
نمونــه ، ویژگیهــای ایــن خانــواده نمونه ، 
خواســتگاری عجیب، نخستین گام ، عقدی 
که در آسمانها بســته شد!، دسته های گل 
بهشــتی!، هاله حیا ! ، غوغــای مهریّه، مهر 
»بانــوی اســالم«، جهیزیه، مســئله بغرنج 
جهیزیّه ، جهیزیّه دختر گرامی پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( ، خطبۀ عقد، مراســم خطبه 
عقد ،جشن عروسی،ســرود شادی ! مراسم 

عروسی، ،بزم شادی کّروبیان نثار عروس!.
» شیوه همسری در خانواده « در یک 

نگاه
یکی از شــئون بســیار مهم زنان، نقش آن 
هــا در جایگاه همســری اســت و از جمله 
مشــکالت طاقت فرســای جامعه امروز ما، 
معضالت مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج 
و مســائل پس از آن است. در دین اسالم و 
ســیره معصومان علیهم السالم ، سرچشمه 
های زاللــی از حقایقی وجــود دارند که با 
بهره گرفتن از آن ها می توان شــیوه های 
همســری در نهاد خانواده آرمانی را تبیین 
نمود و می توان به رهیافت ها و راهبردهایی 
برای تســهیل تصحیح، تعدیل و تعالی امور 

مربوط به ازدواج دست یافت. 
در این کتاب، مســئله تشــکیل خانواده بر 
اساس الگوها، معیارها و ارزش های تشّیع با 
توجه به سیره عملی بهترین همسران جهان، 
یعنــی حضرت علی علیه الســالم و فاطمه 
علیهاالسالم ، مورد بررسی قرار گرفته است. 
مولّف در این اثر برای طرح ارزش های اسالم 
در امر ازدواج، از آیات و روایات مأثور در این 
زمینه و ســیره معصومان علیهم الســالم با 
توجه به واقعیات اجتماعی بهترین استفاده 

ها را برده است.
بیان مشــخصات خانواده نمونه و مقایســه 
بین خواســتگارِی ارزشی حضرت علی علیه 
الســالم از حضرت فاطمه علیهاالســالم و 
بعضی از خواســتگاری هاِی غیرارزشی در 
جامعه امروز، بررسی مسئله مهریه و جهیزیه 
و مراسم خطبه عقد و مراسم زفاف و جشن 
عروســی مطلوب و مقایســه آن با بعضی از 
حقایــق تلخ اجتماعی معاصر از دیگر بخش 

های این کتاب گران سنگ می باشند.
گزارش محتوایی اثر

1. صاحــب اثــر در وهلۀ نخســت با طرح 
کاســتی های اجتماعی ، موانع و چالش ها 

ی تشــکیل خانواده  را مورد توجه قرار می 
دهد، در فرازی از کتاب می خوانیم: انبوهی 
از مشــکالت طاقت فرسا  هم چون دختران 
زیادی که در خانه ها مانده و پســران زیادی 
سنین شــاداب جوانی را پشت سر گذارده 
و نیز آداب و رســوم زشــت اجتماعی که از  
انتظارات غلط نشأت می گیرد به همراه آوار 
ســنگین آداب و رسوم موهوم،  به نوبۀ خود 
نوســانات و اضطرابات و ناراحتیها را موجب 
شده و ساحت خانواده را دستخوش تالطم و 
ناهنجاریها کرده به نحوی که بنیان آن پس 

از مدتی  متالشی می شود. 
مولّف اثر بــرای برون رفــت از این چالش 
های بزرگ  به گوشه هایی جالب و ظریف از 
زندگی پرافتخار علی )علیه السالم( و بانوی 
اسالم حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
به عنوانی رهنمونی برای حل مشــکالت در 

خانواده اشاره کرده است.
2. حضــرت آیــت اهلل العظمــی  مــکارم 
شــیرازی)مدظله( در این کتاب  با اشاره به 
جایــگاه خانواده به ارتبــاط تنگاتنگ آن با 
ارائه الگوهــا، معیارها و ارزش های صحیح و 
نیز حل مشکالت خانوادگی و نابسامانی های 

اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.
صاحــب اثر متذکر شــده اند کــه عظمت 
تعلیمات اســالمی این است که ازدواج را با 
دقت موشکافی می کند و مورد بررسی قرار 
می دهد و برای تشــکیل خانواده ای سالم و 
خالی از هر گونه ناراســتی از ارائه هیچ گونه 

برنامه ای فروگذار نکرده است.
از آن جهــت که   »خانواده بزرگ بشــری« 
از همیــن  »خانواده های کوچک« تشــکیل  
می شــود که هــر یک به منزلــه آجری در 
این ســاختمان عظیم است، و استحکام این 
ساختمان عظیم بســتگی به استحکام این 

واحدهای کوچک دارد«. 
در فرازی از کتاب آمده اســت: برای تحکیم 

روابط عمومی اجتماعی انسانها، باید قبل از 
هر چیز به فکر استحکام ریشه اصلی افتاد، و 
پایه های خانواده را بر شالوده قوی و محکم 
بنا نمود. لذا در روایات اســالمی تشــکیل 
خانواده  مخصوصاً به ساختن یک بنا تشبیه 
شــده آنهم بنائی محبوب نزد خدا چنان که 
در حدیثی از رســول خدا صلی اهلل علیه و 
آله می خوانیم:»ما بُِنَی بَناٌء فِی االْسالِم اَحبُّ 
الی اهللَّ ِمَن التَّْزِویِج؛ بنائی در اسالم نزد خدا 

محبوبتر از تزویج نیست.« 
3. از جمله بخش های مهــم که در این اثر 
به نحو برجســته و تأثیر گذار  به چشم می 
آید، ویژگی های »خانواده نمونه« اســت که 
صاحب اثر تالش نموده تا سیرۀ حیات بخش 
زندگی حضرت علی)علیه السالم(و حضرت  
زهرا )ســالم اهلل علیها( را بــه خواننده ارائه 

دهد.
از این رو حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله(مرجع عالیقــدر جهــان 
تشــیع، تأثیرات بی بدیل ســیره پژوهی از 
طریق واکاوی ویژگی هــای خانواده نمونه 
را مورد توجه قرار داده و می نویســد: ما در 
این نوشــتار برای رسیدن به عمق تعلیمات 
اسالم در این زمینه، به جای بررسی مشروح 
آیات و روایات اســالمی، راه دیگری انتخاب 
کرده ایم که فکر می کنیم تأثیر آن در بیدار 
کردن افکار بیشتر است، و آن اینکه به سراغ 
یــک خانواده نمونه ای برویم که در اســالم 
نظیر نداشته، و دقیقاً زیر نظر شخص پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله و با اشراف کامل 
او تشــکیل شده اســت، یعنی پیوند ازدواج  
علی علیه السالم  با بانوی اسالم، فاطمه زهرا 
علیها السالم  تا برای مسلمانان اسوه و الگوی 

پرارزشی باشد. 
معظم لــه در فراز  دیگر از کتاب در اهمیت 
بهره گیری از ویژگی های خانواده نمونه  می 
نویســد: من معتقدم جوانان، اعم از دختران 
و پســران که روح بی آالیش تری دارند برای 
سّنت شکنی، و درهم کوبیدن آداب و رسوم 
غلط آماده ترند، آنها باید حاکم بر سرنوشت 
خود شــوند، پســران جوان باید ثابت کنند 
رهروان مخلص راه امیرمؤمنان علّی مرتضی 
علیه السالم می باشند. دختران جوان نیز باید 
ثابت کنند از زندگــی زهرای مرضّیه علیها 

الســالم بزرگترین شــخصیت زن در جهان 
بشریّت الگو می گیرند، و به وسوسه های این 
و آن دل نسپرده، و به دشمنی های در لباس 

خیرخواهی، توّجهی نمی کنند.  
لذا باید به ســراغ »خانواده نمونه« رفت و از 
آن الگو گرفت و در پرتو هدایتش راه و رسم 

زندگی توأم با خوشبختی را پیدا کرد. 
بــا این تفاســیر در آن اثر گرانســنگ می 
خوانیم: ازدواج حضرت علی )علیه الســالم( 
و بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل 
علیها( بر پایه ارزشهای واال و بلند بنا می شود 
؛ به ویژه الگویی که از بانوی بزرگ اســالم 
فاطمه زهرا علیها السالم به جا مانده  است،  
به نحوی که در حدیث آمده اســت که تمام 
مهریّه بانوی اسالم فاطمه زهرا علیها السالم 
و هزینه های جهیزیّــه و عطریات او از پول 
زرهی تأمین شد که علی علیه السالم برای 

جنگ خریده بود. 
آری  مهریه »بانوی اسالم« راه و رسم زندگی 
توأم با خوشبختی را نشان می دهد، و مهریّه 
اســالمی را از غیر اسالمی متمایز می کند.  
هم چنین باید جهیزیّه ازدواج برترین زنان 
جهان با برگزیده ترین مــردان تاریخ بعد از 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله رامورد توّجه 

قرار داد و از آن الهام گرفت. 
مطالعۀ صورت جهیزیّه بانوی اســالم علیها 
الســالم انســان را با عالمی از صفا و زهد و 
وارستگی عجیب روبه رو می سازد، که عظمت 
و شکوه بی نظیر و خیره کننده اش هر انسان 

آزاده ای را به خضوع در برابر آن وامی دارد. 
خطبه هــای عقد بانوی اســالم فاطمه زهرا 
علیها الســالم  شامل خطبه ای است که خدا 
خواند؛ خطبه ای که رسول اهللَّ صلی اهلل علیه 
و آله خواند؛ و خطبه ای که علی علیه السالم 

خواند که همه معنی دار و آموزنده است.  
به راســتی چه زیبا و باشــکوه و با صفاست 
چنیــن جشــن و چنین مراســمی!،  تمام 
ســرودها که با آهنگی نــه گناه آلود خوانده 
می شد، پرمحتوا، آموزنده، و الهام بخش بود، 
و فضای آن جشــن روحانی را صفای تازه ای 
می بخشید، و دوست و دشمن، خود را با آن 

بزم الهی هماهنگ و همنوا ساخته بودند. 
مولّــف  آثار بهره گیری جوانــان از ویژگی 
های»خانــواده نمونــه« را اینچنین بر می 

شمرد: بی شک  خانواده نمونه می تواند تابلو 
زنده ای از تعلیمات حیاتبخش اسالم باشد؛ 
از آن جهت که هر دو سویش با نزدیکترین 
رابطه، به پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله 
می رسد؛ لذا زهرا علیها السالم در اسالم تولّد 
یافت و علی علیه الســالم دهســاله بود که 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمان نبّوت 
را دریافــت نمود، و ایــن دو زوج در آغوش 
اسالم پرورش یافتند و با آداب اسالم بزرگ 
شدند. هم چنین تمام مراحل خواستگاری و 
مراسم زفاف و تربیت فرزندان همه زیر نظر 
شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و به 

دستور و فرمان او صورت گرفت. 
۴. گفتنی است در این اثر فاخر، با اشاره به 
شیوه های خواستگاری به خواستگاری مثبت 
و سازنده در نگاه متعالی اسالم پرداخته شده 
و شــیوه های  زننده غــرب در انتخاب زوج 
،مخالف روح انســانی و جایگاه بلند انســان 

بلند در نظام آفرینش به شمار آمده است.
واکاوی مســائلی همچون مهریه، جهیزیه، 
مراســم عقد و عروســی از دیگــر مباحثی 
اســت کــه حضــرت آیــت اهلل  العظمــی 
مکارم شــیرازی)مدظله( در کتــاب با نگاه 
نقادانه بــه ارائۀ راهکار بــرای برون رفت از 
پیرایه های مرتبط با آن اهتمام ورزیده است.  
5. بدیهی اســت در عصر کنونی که بدعت 
هــای فراوان و چالش های متأثر از ســبک 
زندگی غربــی ســد راه ازدواج جوانان قرار 
گرفته و بحــران بی معنایــی ازدواج را در 
جامعۀ اسالمی تشــدید کرده است، کتاب 
ارزشــمند  »شیوه همســرداری در خانواده 
نمونه« اثــر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی می تواند به عنوان منشــور کامل 
از ســیرۀ حضرت علی علیه السالم و فاطمه 
علیهاالســالم در تشــکیل و تحکیم بنیان 
خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مطالعه این 
اثر فاخر به متولیان و سیاستگذاران  فرهنگی 

، خانواده ها و جوانان توصیه می شود.
الزم به ذکر اســت تألیف این اثر  نفیس  در 
یک جلــد و در 88صفحــه، در قطع رقعی 
توسط انتشارات نســل جوان به زیور طبع 
آراســته شده و برای نخســتین بار در سال 
1381 منتشر شــده و تا کنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

پاسخگویی ایمیل
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

)پســت  ایمیــل  پاســخگویی  بخــش 
الکترونیکی( با همکاری و تالش بی دریغ  
7 نفر از کارشناســان متخصص در زمینه 
مباحث کالمی و اعتقادی، مشــاوره ای و 
فقهی مشغول خدمت رسانی به مقلدان و 
سایر کاربران محترم می باشد که سواالت 
خــود را  از طریق بخش ارســال ســوال 

سایت، مطرح می نمایند. 

سواالتی که از این طریق مطرح می شود 
به دو قسم، فقهی و غیر فقهی تقسیم می 
شود که ســواالت فقهی بر اساس مبانی 
و فتــاوای معظــم له از منابــع موجود و 
همچنین در صورت لزوم، شــخص معظم 

له پاسخ داده می شود.

ســواالت غیر فقهی نیز شامل سواالت و 
شــبهات اعتقادی، اخالقی و مشاوره ای 
می باشد که با توجه به تألیفات و مقاالت 
موجود در بخش های مختلف ســایت از 

جمله بخش معارف اســالمی و همچنین 
تحقیق و بررســی دقیــق در منابع روایی 
و تاریخی با تأیید و نظر معظم له پاســخ 

داده می شود.

با توجه به حجم سواالت و نیاز به بررسی 
و تحقیق برخی سواالت فقهی و همچنین 
غالب سواالت غیر فقهی، تالش و کوشش 
کارشناســان بر پاسخگویی به سواالت در 
کمتر از ۴8 ساعت می باشد که بحمداهلل 
در غالب سواالت محقق شده و می شود و 
ســواالت تحقیقی و روایی نیز در کمتر از 

72 ساعت ارسال می شود.

ضمنا با توجه به تخصص و تسلط و تجربه 
کارشناســان به مباحث کالمی و شبهات 
و مباحث مشــاوره ای، بخش پاسخگویی 
»آنالین اعتقادی« نیز زیر نظر این بخش 

مدیریت و فعالیت می کند.

دقت و توجه به متقن و معتبر بودن پاسخ 
ها طبق فتــوا و نظر معظم له و همچنین 
تمرکز بر پاسخگویی به سوال مطرح شده 
و دغدغه های مورد نیاز کاربران، از اصول 
اصلی پاسخگویی در این بخش می باشد.

راهنمایی و نظارت و همدلی همیشــگی 
معظــم له و بیان نکات و تذکرات الزم در 
جهت ارتقاء پاســخگویی، از پشتوانه های 
مهم همکاران دراین بخش بوده و هست.

امیدواریم نتایــج و برکات انجام وظیفه و 
خدمت رســانی به مکتب اهل بیت علیهم 
السالم و سربازی امام زمان ارواحنا فداه، 
در جهت راهنمایی و حل مشکالت مردم 
عزیز و مؤمنین، موجب سعادت و عاقبت 

بخیری در دنیا و آخرت شود.

للمتقین« »والعاقبه 

معارف اسالمی

فاطمه  گرفتــن  قــرار  در  پشــت 
وجود  بــا  علیها(  اهلل  زهرا)ســالم 

السالم( علي)علیه 

پرسش: چرا بــا اینکه علی)علیه السالم( 
فاطمه  یــورش،  بود، هنــگام  در خانــه 

زهرا)سالم اهلل علیها( پشت در رفت؟

پاســخ اجمالی: اهل سنت می خواهند 
با این شــبهه نقصی را بــرای علی)علیه 
السالم( بتراشــند و دامان عمر را از این 
جســارت پاک و اصل قضیــه را تکذیب 
نویســد: عمر  آلوســی می  اوال:  کننــد. 
شمشیرش را به پهلوی فاطمه و تازیانه را 
بر بازوی او زد. ناگهان علی)علیه السالم( 
گریبــان عمر را گرفت و بر زمین زد و بر 
بینی و گردنش کوبید. ثانیا: شــاید آمدن 
حضرت زهرا)ســالم اهلل علیها( برای این 
باشــد، تا مهاجمان از او شــرم کنند، که 
چنین نشــد. ثالثا: بسیاری از علمای اهل 
ســنت اصل ماجرای هتاکــی و هجوم را 
آورده انــد، وقتی اصل ماجرا ثابت شــد 
اینگونه ســؤال ها دامان کســی را پاک 

نخواهد کرد.

باید گفت در واقع اهل  پاسخ تفصیلی: 
سنتمی خواهند با این شبهه دو کار را به 

نفع خودشان تمام کنند؛

اول: ضعف و نقصی را برای امیرالمؤمنین 
که چرا  بتراشــند  الســالم(  علی)علیــه 
علی)علیه الســالم( ناموس داری نکرد و 
یک زن را پشــت در فرســتاد و خودش 
نرفت. دوم: دامان عمر را از این جســارت 
پاک کنند و با ایــن فرا فکنی ها، وانمود 
کنند که اصالین قضیه کذب است و دور 

از شان عمر است.

در مورد هدف اول باید گفت:

اوالً: آنهــا مــی گویند کــه حضرت علی 
موظف بود از همــه مظلومان دفاع کند، 
مخصوصاً از نامــوس خودش دفاع نماید، 
چرا که همســر، خط قرمز هر شخصی به 

حســاب می آید، بی ُعرضــه ترین آدمها 
جاییکه زن و بچه خود را در خطر ببینند 
از فدا نمــودن خود دریغ نمــی نمایند، 
حال چطور ممکن اســت کــه علی)علیه 
السالم( از همســر خودش آن هم دختر 
پیامبر دفاع نکرده باشد. این بی غیرتی را 
به کســی نسبت می دهند که لقب »اسد 
اهلل الغالب« »شــیر پیروزمند خدا« به او 
نسبت داده شــده، چون حضرت علی در 
هیچ کجا مغلوب کســی نشــده است. و 
این در حالی اســت که »آلوسی« مفسر 
معروف اهل ســنتدر »روح المعانی« می 
نویســد: »... غضب عمر واضرم النار بباب 
علّی و احرقه و دخل فاســتقبلته فاطمه و 
صاحت یا ابتاه و یا رســول اهلل، فرفع عمر 
الســیف و هو فی غمده فوجــا به جنبها 
المبارک و رفع الســوط فضرب به ضرعها 
فصاحت یا ابتــاه فاخذ علّی بتالبیب عمر 
وهّزه و وجا انفه و رقبته«؛ )عمر عصبانی 
شــد و درب خانه علی را به آتش کشید 
و داخل خانه شد، فاطمه سالم اهلل علیها 
به طرف عمر آمد و فریــاد زد: »یا ابتاه، 
یا رســول اهلل«! عمر شمشیرش را که در 
غــالف بود بلند کرد و بــه پهلوی فاطمه 
زد، تازیانه را بلند کرد و بر بازوی فاطمه 
زد، فریاد زد: » یا ابتاه « - با مشاهده این 
ماجرا - علی )علیه الســالم( ناگهان از جا 
برخاســت و گریبان عمر را گرفت و او را 
به شدت کشــید و بر زمین زد و بر بینی 
و گردنش کوبید(. نقل این قضیه توســط 
آلوســی به هر نیتی که باشــد ، نشانگر 
این اســت که علی )علیه السالم( واکنش 
تندی در دفــاع از دختر پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( از خودشان نشان داده است.

)1(

ثانیاً: همان طور که اهل ســنت علم غیب 
را فقط مخصوص خداوند می دانند ما نیز 
مــی گوییم علم غیب نمــی دانیم و نمی 
دانیم چــرا حضرت زهرا)علیها الســالم( 
پشــت در آمدند. ولی می تــوان به این 
نکته اشــاره نمود که شاید آمدن حضرت 
زهرا)علیها الســالم( برای این باشــد، تا 
مهاجمــان از تنها یادگار پیامبر)صلی اهلل 

علیه و آله( شــرم کرده و جسارت نکنند، 
لکن نه تنها ایــن حضور حضرت، مانع از 
شــرم و حیای آنها نشــد بلکه جسارتی 
کردند که امروزه برای بسیاری از علمای 
اهل ســنت هم این سوال مطرح است که 
چرا این جســارت با دختــر پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله(، آن هم از ناحیه کســانی 
کــه خود را خلیفه خواندند صورت گرفته 

است.

در مورد هدف دوم، می گوییم:

وقتی اصل ماجرای یورش ثابت شده است، 
دیگر این ســوال که چرا به جای این، آن 
نیامد؛ دامان کســی را پاک نخواهد کرد، 
چرا که عده زیادی از علمای اهل ســنت 
اعــم از مورخین و محدثین و مفســرین 
در کتب شــان اصل قضیــه ی هتاکی و 
ماجرای هجــوم را آورده اند که در اینجا 

به نقل برخی از آنها اشاره می کنیم:

محمد بن جریــر طبری )متوفای 310(، 
فقیه و تاریخ نگار برجســته اهل سنت در 
تاریخ خود رویداد فجیع هتک حرمت به 
خانه وحــی را چنین بیان می کند: »اَتَی 
ُعَمُر بــُن الَْخّطاب َمْنِزَل َعلّی َو فِیِه َطلَْحَه 
بَْیــُر َو ِرجاٌل ِمــَن الُْمهاِجریَن، َفَقاَل  َو الزُّ
اَْو لَُتَخرُجّن اِلی  اُلُحِرَقــنَّ َعلَْیُکــمْ  َو اهلّلِ 
ِف  ــیْ بَیُر ُمصلِتاً بِالسَّ الَبْیَعِه، َفَخَرَج َعلَْیِه الزُّ
ْیُف ِمْن یَِدِه، َفَوثَُبوا َعلَْیِه  َفَعَثَر َفَســَقَط السَّ

َفاََخُذوُه«؛)2(

)عمر بن خطاب به در خانه علی آمد، در 
حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد 
آمــده بودند. عمر رو به آنان کرد و گفت: 
به خداسوگند، خانه را به آتش می کشم 
مگر این که برای بیعت بیرون بیایید. زبیر 
از خانه بیرون آمد در حالی که شمشیری 
بر دست داشــت، ناگهان پای او لغزید و 
شمشیر از دست او بر زمین افتاد. در این 
موقع دیگران بر او هجوم آورده و شمشیر 

را از دست او گرفتند(.

همچنیــن عبدالفتاح عبدالمقصود هم در 
دو مورد به اصــل قضیه - هجوم به خانه 
وحی - اشاره می کند که ما به نقل یکی 
از آن دو قول بســنده مــی  کنیم او می 
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گوید عمر- در آن ماجرای یورش - گفت:

»قســم به کســی که جان عمر در دست 
اوســت یا باید بیرون بیایید یا خانه را بر 
ســاکنانش آتش می  زنم عــّده  ای که از 
خدا می  ترســیدند و از پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( شرم داشتند و - رعایت حال 
اهــل بیت او را می  کردنــد،- گفتند: ای 
اباحفص، فاطمه در این خانه اســت. عمر 
بی پروا فریاد زد: باشــد!... نزدیک شــد، 
در زد، ســپس بر در کوبیــد و وارد خانه 
شد... علی علیه السالم پیدا شد ... طنین 
صدای زهرا در نزدیکی مدخل خانه بلند 

شد«)3(.

و نیز در کتاب اثبات الوصیه آمده اســت: 
عمر همــراه عده ای بــه در خانه فاطمه 
)علیها السالم( رفتند. آن ها با خود هیزم 
بسیاری بر در خانه فاطمه )علیها السالم( 
بردند. بنی  هاشــم از جمله عباس عموی 
پیغمبــر و علی علیهم الســالم و زبیردر 
آنجــا بودند. عمر گفــت: بیرون آیید و با 
خلیفه، ابوبکر بیعت کنید و گرنه شــما را 
می سوزانم. عمر به فاطمه )علیها السالم( 
گفت: هر که در خانه است را بیرون کن. 
زبیرشمشــیر کشــید و عمــر گفت: این 
سگ را بگیرید شمشــیرش را گرفتند و 
بر ســنگ کوبیدند و شکست. بنی  هاشم 
از بیــرون آمدن امتناع مــی  کردند. عمر 
هیزم طلبیــد و گفت: به خدایی که جان 
عمــر در قبضه قدرت او اســت یا بیرون 
آییــد، یا خانه را با هر که در آنجا اســت 
اباحفص!-  یا  می  ســوزانم. مردم گفتند: 
کنیــه عمر اباحفص بــود- فاطمه )علیها 
السالم( در این خانه است. عمر در پاسخ 
گفت: هر کس در آنجا باشــد می سوزانم 
... آنگاه فاطمه )علیها الســالم( با صدای 
بلنــد گفت: »ای پــدر و ای پیامبر خدا! 
ببین بعد از تو از عمــر و ابوبکربه ما چه 
می رســد.« مردم با صدای شــنیدن ناله 
و گریه فاطمه )علیها الســالم( برگشتند، 
ولی همچنان عمر و عدهدیگری در آنجا 

ماندند.)۴( باقی 

عــده زیادی از علمای اهل ســنت واقعه 

هتک حرمت، و یــورش به خانه وحی را 
نیز نقل کرده اند که می توان به افراد زیر 

اشاره نمود:

1. ابوعبید در کتاب االموال، ص 195؛

2؛ محمد بن ســعد در کتــاب الطبقات 
الکبری، ج 8، ص 27.

3. ابــن عبد ربه در العقــد الفرید، ج ۴، 
ص 263؛

۴. مســعودی در مروج الذهب، ج 2، ص 
301؛

5. ابن عســاکر در مختصــر تاریخ مدینه 
دمشق، ج 13، ص 222، چاپ دارالفکر.

دفن شــبانه دختر رسول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله(

پرسش: چرا حضرت زهرا )علیها السالم( 
شبانه دفن شد؟

پاسخ اجمالی: دفن شــبانه پیکر مطهر 
حضــرت زهرا)ســالم اهلل علیها( از جمله 
مسائل مسلم تاریخی است که هم شیعه 
و هم اهل ســنت به آن اذعــان دارند. با 
توجــه به روایات متعدد و اعتراف بزرگان 
اهل ســنت،  دلیل دفن شبانه آن حضرت 
وصیت آن حضرت بود که نمی خواســت 
افــرادی که بــر او ســتم کرده انــد، بر 
جنازه اش نماز بخوانند و با این کار خشم 
خود را از غاصبان خالفت آشکار ساخت.

پاسخ تفصیلی: دفن پیکر مطهر حضرت 
زهرا)علیها السالم( از جمله مسائل مسلم 
تاریخی اســت که هم شــیعهو هم اهل 
ســنت به آن اذعان دارند. ما در اینجا به 
برخــی از روایات فریقیــن در این زمینه 

اشاره می کنیم:

دفن شبانه در روایات اهل سنت:

محمد بن اســماعیل بخاری می نویسد: » 
َو َعاَشــْت بَْعَد النبی صلی اللهعلیه وسلم 
ِستََّه اَْشــُهٍر فلما تُُوفَِّیْت َدَفَنَها َزْوُجَها َعلِیٌّ 

لَْیاًل ولم یُْوِذْن بها اَبَا بَْکٍر َوَصلَّی علیها«.

فاطمه زهرا)علیها السالم(، شش ماه پس 
از رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( زنده 
بود، زمانی که از دنیا رفت، شوهرش علی 

علیه الســالم او را شبانه دفن کرد و خود 
بر او نمازگزارد و ابوبکر را با خبرنساخت.

)5(

ابــن قتیبه دینــوری، در »تاویل مختلف 
طالبت  وقــد   « الحدیــث« می نویســد: 
فاطمــه رضی اهلل عنها ابــا بکر رضی اهلل 
عنه بمیــراث ابیها رســول اهلل صلی اهلل 
علیه وســلم فلما لم یعطها ایاه حلفت ان 
ال تکلمه ابدا واوصــت ان تدفن لیاًل لئاّل 

لیاًل«. یحضرها فدفنت 

فاطمه از ابوبکرمیراث پدرش را خواست، 
ابوبکرنپذیرفت، پس فاطمه قســم خورد 
که دیگــر با او )ابو بکر( ســخن نگوید و 
وصیت کرد که شــبانه دفن شــود تا او 
)ابوبکــر( در دفن وی حاضر نشــود. پس 

شب هنگام دفن شد.)6(

عبد الرزاق صنعانی می نویسد: » عن ابن 
جریــج، و عمرو بن دینار، ان حســن بن 
محمــد اخبره: ان فاطمه بنت النبی صلی 
اللهعلیه و ســلم دفنــت باللیل. قال: »فرَّ 
بَِها علی من ابی بکر ان یصلی علیها؛ کان 

بینهما شیء«.

حســن بن محمــد روایت کــرده: علّی، 
فاطمــه دختر پیامبر را شــبانه به خاک 
ســپرد، تا ابوبکر بر وی نمازنخواند؛ چون 

بین آن دو اتفاقاتی افتاده بود.

و در ادامــه می گوید: » عــن ابن عیینه، 
عن عمرو بن دینار، عن حسن بن محمد، 

مثله؛ ااّل انه قال اوصته بذلک«.

از ابن عیینه نیــز همانند این روایت نقل 
شده است؛ مگر این که در این روایت قید 
شــده که خود فاطمه این چنین وصیت 

کرده بود.)7(

و ابــن بّطال در شــرح صحیــح بخاری 
الدفن  العلمــاء  اکثر  اجاز  می نویســد: » 
باللیل... و دفن علیُّ بن ابی طالب زوجته 
فاطمــه لیاًل، َفرَّ بَِها من ابی بکر ان یصلی 

علیها، کان بینهما شیء«.

اکثــر علما دفن جنازه را در شــب اجازه 
داده اند.... علی بن ابی طالب، همســرش 
فاطمه را شــبانه دفن کرد تا ابوبکربه او 

نمازنخوانــد؛ چون بیــن آن دو اتفاقاتی 
افتاده بود.)8(

ابــن ابی الحدید بــه نقــل از »جاحظ« 
می نویســد: و امــا اخفاء القبــر، وکتمان 
المــوت، وعدم الصــاله، وکل مــا ذکره 
المرتضــی فیه، فهو الــذی یظهر ویقوی 
عنــدی، الن الروایات بــه اکثر واصح من 
موجدتها  فــی  القــول  وکذلک  غیرهــا، 

وغضبها.

مخفی کــردن مرگ فاطمه )ســالم اهلل 
علیهــا(، و محل قبــر او، و نمازنخواندن 
ابوبکــرو عمــر، و هــر آن چه که ســید 
مرتضی )از اعالم شــیعه در قرن چهارم( 
گفته است، مورد تایید و قبول من است؛  
زیــرا روایات بر اثبات این موارد صحیح تر 
و بیشــتر اســت؛ و همچنین ناراحتی و 
خشــم فاطمه بر شیخین نزد من از اقوال 

دیگر اعتبار بیشتری دارد.)9(

دفن شــبانه در روایات شــیعه: هر چند 
که دفن شــبانه و ســبب وصیت صدیقه 
طاهره)علیها الســالم( بــه آن، در میان 
شــیعیان مســلم و اجماعی است؛ اما در 
عین حال به یک روایت اشــاره می کنیم: 
مرحوم شــیخ صدوق در«علل الشــرائع« 
علت دفن شــبانه آن حضرت را با روایتی 
چنین بیان می کند: َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِیِّ 
بِْن اَبِی َحْمَزَه، َعْن اَبِیِه، َقاَل َساَلُْت اَبَا َعْبِد 
ـهٍ ُدفَِنْت َفاِطَمُه  ِ علیه الســالم اِلَیِّ ِعلَـّ اهللَّ
بِاللَّْیِل َو لَْم تُْدَفْن بِالنََّهاِر؟  )علیها السالم( 
ََّها اَْوَصْت اَْن ال یَُصلَِّی َعلَْیَها ِرَجاٌل  َقاَل: اِلَن

ُجالنِ (. )الرَّ

علی بــن ابی حمزه از امــام صادق علیه 
السالم پرســید: چرا فاطمه را شب دفن 
کردنــد نــه روز؟ فرمــود: فاطمه)علیها 
السالم( وصیت کرده بود تا در شب وی را 
دفن کنند تا افرادی بر جنازه آن حضرت 

نمازنخوانند.)10(

بــا توجه به مــدارک موجــود و اعتراف 
بــزرگان اهل ســنت،  دلیل دفن شــبانه 
بود  آن حضــرت وصیــت آن حضــرت 
که نمی خواســت افرادی که بر او ســتم 
کرده اند، بر جنازه اش نمازبخوانند و با این 

کار خشم خود را از غاصبان خالفتآشکار 
ساخت.)11(

در  علیها(  اهلل  فاطمه)ســالم  رحلت 
منابع اهل سنت

حضــرت  وفــات  جریــان  پرســش: 
فاطمه)علیها السالم( در منابع اهل سنت 

چگونه نقل شده است؟

پاســخ اجمالی: در منابع اهل ســنت 
مثل مســند احمد بن حنبــل، المناقب، 
ذخائرالعقبــی و... نقل شــده اســت که: 
فاطمه)ســالم اهلل علیهــا( بیمــار بود و 
همان بیماری بــه مرگش انجامید. روزی 
او آب طلب کرد و خود را شســت و بعد 
رو به قبله خوابید و از دنیا رفت؛ حضرت 
وصیت کرد که علی و اســما او را غســل 
دهند و کســی دیگر نباشــد. لذا اســما 
عایشــه را برای غســل راه نداد و وقتی 
ابوبکر اعتراض کرد اســما گفت: خواسته 

فاطمه)سالم اهلل علیها( می باشد.

پاسخ تفصیلی: احمد بن حنبل)12( از 
ام سلمی نقل می کند که:

فاطمــه بیمار بود، همــان بیماری که به 
مرگش انجامیــد، و من از او مراقبت می 
کردم. روزی که حــال او بهتر بود و علی 
علیه السالم بخاطر کارهائی که داشت از 
خانــه بیرون رفته بود، به من گفت: برایم 

آب بیاور.

آب را آوردم و او بــه بهترین وجه خود را 
شست.

آنگاه گفت: لباس تازه ام را بیاور.

لبــاس را آوردم و او پوشــید و گفــت: 
زیرانداز مرا وسط اتاق پهن کن.

آنچه را گفت، انجام دادم و او رو به قبله، 
دســت هایش را زیر گونه اش قرار داد و 

به پهلو خوابید و گفت:

اجل من رسیده است و من خود را پاکیزه 
کرده ام، پس نباید مرا کسی برهنه کند.

)این را گفــت( و از دنیا رفت. بدنبال آن 
علی)علیه السالم( آمد و من جریان را به 

او گفتم.

محب طبری)13( نیز این حدیثرا به نقل 
از احمددرالمناقب و دوالبی از ام ســلمه 
روایت مــی کند. ابن اثیر )1۴( نیز آن را 

از ام سلمی نقل می کند.

همچنیــن)15( بــه نقــل از مــادر امام 
باقر)علیه الســالم( روایت مــی کند که: 
فاطمه)علیهــا الســالم( به اســماءدختر 
عمیس فرمود: من از اینکه )فقط( پارچه 
ای روی جســد زن می اندازنــد تا او را 

بپوشانند، بدم می آید.

اســماء گفت: ای دختر رسول خدا، اجازه 
دهید آنچه را در سرزمین حبشه دیده ام 

نشانت دهم.

آنگاه چند چوب نرم آورد و آن را خم کرد 
و پارچه ای رویش انداخت. فاطمه)علیها 

السالم( فرمود:

چقدر خوب و زیباســت. با آن، جنازه ی 
زن از مرد تشخیص داده نمی شود. پس 
هرگاه از دنیا رفتم، تو و علی)علیه السالم( 
غســلم دهید و کس دیگری نباشد. وقتی 
از دنیا رفت، عایشــه آمد و خواست وارد 

شود. اسماءگفت: داخل مشو.

عایشــه نزد ابی بکر گالیــه کرد و گفت: 
این خثعمیه )یعنی اســماء( نمی گذارد 
من در غســل دادن فاطمه شرکت کنم و 
هودجی چون هــودج عروس برای دختر 

رسول خدادرست کرده است!

پس ابوبکرآمد و کنار در، ایستاد و گفت:

اســماء! چرا همســران رســول خدارا از 
شــرکت در غسل دادن دختر او مانع می 
شــوی و چرا چیزی مانند هودج عروس 
برای او ساخته ای؟ اســماءگفت: فاطمه 
خود از من خواســت که نگذارم کسی بر 
او وارد شــود. چیزی را هم که ساخته ام، 
نمونــه اش را برایش ســاخته بودم و او 

خواست چنین چیزی برایش بسازم.

ابوبکــر گفت: همــان کاری را که فاطمه 
دستور داده، بکن.

آنــگاه ابوبکر بازگشــت، و فاطمه )علیها 
السالم( را علی و اسماء غسل دادند.
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محب طبری نوشــته است که این روایت 
را ابوعمر نقل کرده، دوالبی نیز با اختصار 

آن را آورده و نوشته است:

فاطمه چون تابوت را دید تبســم کرد، او 
)پس از فوت رســول اکرم)صلی اهلل علیه 

وآله(( جز در آن روز، تبسم نکرده بود!
پی نوشت:

1. تفسیر آلوسی، ج3، ص 12۴ .
2. تاریخ طبری، ج 2، ص ۴۴3، چاپ بیروت.

3. اإلمــام علی بن أبی طالب، ج ۴، ص 2. 27۴. 
دیوان محمد حافظ ابراهیم: ج 1، ص 82.

۴. اثبات الوصیه، ص 1۴3؛ الوافی بالوفیات، ج 6، 
ص 17؛ الملل والنحل، ج 1، ص 57.

5. صحیح البخاری، ج ۴، ص 15۴9، ح3998
6. عبد اهلل بن مســلم ابن قتیبۀ ، تأویل مختلف 

الحدیث، ج 1، ص 300.
7. المصنــف، ج 3، ص 521، حدیــث شــماره 

655۴ و حدیث شماره 6555۴ .
8. إبــن بطال البکــری القرطبی، شــرح صحیح 

البخاری، ج 3، ص 325.
9. إبن أبی الحدید، شــرح نهــج البالغۀ، ج 16، 

ص 170.
10. شیخ صدوق علل الشرایع، ج 1، ص185
11. موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصرعج.
12. مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص ۴61.

13. ذخائرالعقبی، ص 53.
1۴. اسدالغابۀ، ج 5، ص 590.

15. ذخائرالعقبی، ص 53 و ســنن بیهقی، ج ۴، 
ص 3۴.

احکام شرعی

حکم نقد امامان معصوم 

پرسش: آیا نقــد امامان معصوم در مورد 
نحوه عملکردشان جایز است؟

پاســخ: امامان معصوم هرگــز قابل نقد 
نیستند و عصمت با نقد سازگار نیست.

حکم نوشتن قرآن با آب طال

پرسش: نوشتن قرآن با آب طال به طوری 
که هزینه آن به کمک نمازگزاران مساجد 
باشد چه حکمی دارد؟ آیا در این شرایط 
که نیازمند زیاد اســت این کار ارجحیت 

دارد؟

پاسخ: این کار به صورت نادر و استثنایی 
برای ابــراز اهمیت قرآن مانعی ندارد ولی 

به صورت گسترده کار مناسبی نیست.

استفاده از نطفه های موجود در بانک 
نطفه

پرسش: بعضی از مؤمنین و مؤمنات، که 
از حیث نطفه نقایصی دارند، برای اوالددار 
شدن به مراکز ناباروری مراجعه میکنند. 
آیا میتــوان از نطفه هایــی که در بانک 
نطفه نگهداری میشود، در لقاح مصنوعی 
با منی خود آنها ممزوج، و شرایط لقاح را 

فراهم، و با دســتگاه در رحم همسرانشان 
قــرار داد؟ در صورتــی که بــه طور کلّی 
در منــی آنها اســپرم و تخمــک وجود 
نداشته باشــد، آیا میتوانند از اسپرمها و 
تخمکهای مجهول الهویه موجود در بانک 
نطفه اســتفاده نماینــد؟ و چنانچه در دو 
فرض فوق فرزنــدی به وجود آید، متعلّق 

به چه کسی خواهد بود؟

پاســخ: اســتفاده از نطفه بیگانه برای 
صاحب فرزند شــدن جایز نیست، و تولّد 
فرزنــد باید مســتند بــه ازدواج صحیح 
شرعی باشــد. ولی اگر چنین عملی انجام 
شــود، فرزنــد متعلّق به صاحبــان نطفه 
است، و نســبت به مادری که در رحم او 
کشت شده نیز محرم میباشد، بی آنکه از 

او ارث ببرد.

غیر  به  و مشــروب  فروش خــوک 
مسلمانان

پرسش: بعضــی از مســلمانان، حیوانات 
حرام گوشــت، از جمله خوک را شکار، و 
جهت مصرف غذایــی صاحب ادیان دیگر 
به آنها می فروشند. شــکار و فروش این 
گونــه حیوانــات از ناحیه مســلمانها چه 

حکمی دارد؟

پاسخ: فــروش مشــروب و خوک به غیر 
مسلمین بنا بر احتیاط واجب جایز نیست 
اما اگــر برای اســتفاده عقالیــی غیر از 
خوراک انسان باشــد مانند اینکه گوشت 
خوک را برای غذای سگ به آنها بفروشد 
یا شــراب را برای تهیه الــکل صنعتی به 

کفار بفروشد مانعی ندارد.

بازار  اخالل  موجب  که  فروشی  ارزان 
گردد

پرسش: ارزان فروشــی بــه گونه ای که 
موجب اخالل در بازار شــود به منظور از 
صحنــه به در کردن رقبا چه حکمی دارد 

و آیا برای خریدار مسئولیتی دارد؟

پاســخ: هرگاه هدف اضرار بــه دیگران 
باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد 

شود مگر اینکه واقعا ناچار باشد.

مواالت در غسل میت

پرســش: آیا رعایت مــواالت در هنگام 
غسل میت الزم است؟

پاســخ: هر چند رعایت مواالت شــرط 
نیست، اما بهتر است رعایت کنند.
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