


طلیعه سخن
فرارســیدن ســال جدید حاکی از این امر 
اســت که کرۀ خاکی که یکی از مخلوقات 
فرمانبردار خداســت، در طــول مدت یک 
سال،بدون کمترین تخلف و انحراف توانسته 
است دورۀ گردش یک ساله اش را طی کند 
و سر ساعت و دقیقه و ثانیه معین به نقطۀ 
اعتدال بهاری رهنمون شــود، یعنی زمین 
عبادت یک ســالۀ خود را با موفقیت انجام 
داده و از تمامــی اطــراف و جوانب آن آثار 

حیات و رویش آشکار شده است.

این تغییرات در عرصۀ زمین باید ما را به فکر 
اندازد که آیا انسانها نیز توانسته اند موجبات 
حیــات قلب و جان خود را فراهم ســازند؟ 
آیا نمی توان در لحظۀ ســاعت تحویل سال 
زمین، به تحویل ســاعت جان خود اهتمام 
ورزید؟به راستی  همانگونه که برای نو کردن 
لباس و خانه تکانی ظاهری ســعی و تالش 
می کنیم  آیا توانسته ایم ساعات عمر خود 
را با بهره گیری از ارزش های دینی و اسالمی 
در فرهنگ عید نوروز ؛ هم چون  صلۀ رحم 
و محبت گرایی میان اقوام و آشــنایان، در 
راستای غبارزدایی از دل و جان اقدام کنیم؟

آری وقت آن رســیده است که از دگرگونی 
طبیعت، عبرت گیریم واز خواب غفلت بیدار 
شده و کینه توزی، ُمد پرستی ،مصرف گرایی 

و دیگر رذایل اخالقی را از خود بزداییم.

حقیقت آن اســت که  متأســفانه ســبک 
زندگــی غربی در قالب عقالنیــت ابزاری و 
عاری از معنویت،عالوه بر آنکه مناسک سال 
نو میالدی را به تسخیر خود در آورده و حتی 
اعتراض پاپ را به فقدان معنویت گرایی در 
مراسم سال نو میالدی در پی داشته است؛ 
عید  نوروز را نیز تحت الشعاع خود قرار داده 
اســت؛  لذا  مصرف گرائی؛ مد گرایی شدید 
،اشرافیت، تجمل گرایی و غفلت از محرومان 
و اقشار آسیب پذیر در جامعۀ اسالمی حاصل 
تقلید ماکتی از  از سبک زندگی  غرب است.

 حال آنکــه فرهنگ ایرانی اســالمی نوروز 
آموزه هایی ارزشــمند منطبق بر  ســبک 
زندگی اســالمی را در خود جای داده است 

کــه معنویــت گرایی،خانــواده محوری  با 
رویکرد عاطفه و محبــت ورزی و  حمایت 
فراگیــر از  اعضــای  خانواده بــه نحو عام، 
تقویت روحیه سیر و سفر در دامان طبیعت 
و تعمیق معرفت و شناخت به عظمت الهی  

از جمله آن به شمار می آید.

با این تفاســیر می توان  عید نوروز را بسیار 
متمایز از ســایر اوقات گذرانــد و با طرح و 
انتقــال ارزش های دینی هم چون فرهنگ 
اصیل  مهمانی در  اسالم ؛ به آثار و فواید بی 
بدیل آن دست یافت؛ لذا شیوع نوع خاصی 
از  دیدو بازدیــد  در جامعه به ویژه در عید 
نورورز در قالــب دورهمی چند دقیقه ای و 
کلیشه ای ومباشرت ساده و صرفاً کالمی و 
البته کم اثر ، صله رحم از نوع  یک بار مصرف 
و مغایر با سبک زندگی اسالمی به شمار می 
آید. در حالی  که صلۀ رحم مطلوب و مورد 
تأکید اهل بیت )ع(، بر  مبنای رویش افکار و 
اندیشه های اعضای فامیل و اقوام و آشنایان 
تاکید دارد؛ و بر ارتباطات همگرایانه در بین 

اقوام و آشنایان بنا شده است.

از ســوی دیگر باید اذعان کــرد روزمرگی 
و تسلســل فکری در زندگــی، بی معنایی 
در جوامع بشــری پدید اورده اســت، لیکن 
فرارسیدن نوروز به عنوان روز نو،پایانی است 
بر  تسلسل زمانی ، لذا ایجاد انقطاع زمانی در 
نوروز معنازایی در زندگی را ارتقا می بخشد 
و اینچنین معنا  را در عصر سیطرۀ نهیلیسم 
و افســردگی، نهادینه می ســازد که از این 
طریق، بحران های متعدد روحی و روانی از 

جامعه رخت بر می بندد.

لــذا ایجاد شــادی در بین آحــاد مردم، به 
عنــوان مهمترین هدیۀ بهار بــرای جامعه 
قلمداد می شــود؛ اینگونه اســت که اسالم 
به خوبی  بر عید نــوروز صحه می گذارد و 
حتی به آن رنگ و بوی اســالمی می دهد 
زیرا کارکردهای متعدد معنازایی و  هویتی 
نوروز  در گســترش معنویت گرایی در نهاد 
خانواده و به تبع آن در جامعه غیر قابل انکار 

است. 

با این تفاسیر باید گفت  عید نوروز، مسافرت 
گرایی و کارکرد ارزشمند ارتباط با طبیعت 

را در درون آدمــی احیاء می کند به نحوی 
که مردم ســختی سفر را به جان می خرند 
و با ترک منازل خود در شــهرها به عنوان  
مظاهر تمدنی در ایجاد آســایش و رفاه ؛به 
ســوی  روستاها )بخوانید سنت( ؛  و کوه  و 
دشت وبیابان روانه می شوند تا اینچنین در 
راستای بازگشــت به اصل وجودی خویش 
در قالب تجدد گریزی و  خانواده گرایی، به 

آرامش پایدار دست یابند. 

هــم چنین عید نوروز بســط و گســترش 
فرهنگ ایرانی اســالمی در قالب همگرایی 
اقــوام و مذاهب مختلف و نیز تقویت مولفه 
های زبانی اســت که از فروپاشی و تضعیف 

خانواده و جامعه جلوگیری خواهد کرد.

در تبییــن این مســأله می تــوان به نقش 
عید نــوروز در احیای هویتــی و فرهنگی 
زبان فارســی و  مقابله بــا آثار مخرب زبان 
های بیگانه اشــاره کرد لذا جشن نوروز در 
میان مردم از تبعــات و پیامدهای  موجود 
در جهانی شــدن و ترویج زبان انگلیسی و 
گسترش فرهنگ آنگلوساکسون در جامعه 

اسالمی  جلوگیری خواهد کرد.

از این جهت اســت که  عید نوروز از جمله 
مولفه های کلیدی در مقابله با جهانی شدن 
به شمار می رود زیرا وقتی معنا در اوج قرار 
می گیرد بر لفظ غالب شــده و آن شیرینی 
معنا به لفظ سرایت می کند، از این رو  عید 
نوروز بــه عنوان یکی از مظاهــر معنازایی 
،  موجــب می شــود تا در ســایۀ کاهش 
ارتباطات جمعی و تــرک روز افزون فضای 
مجازی ، ارتباطات انسانی  به رشد و تعالی 
منتهی شود و اینگونه  زبان فارسی در وهلۀ 
نخست در جامعه به جایگاه واقعی خود نائل 
آید ، سپس  به عنوان زبان میان فرهنگی و 
سازگار  بر تنوع و تعدد فرهنگی در جوامع 

مختلف  بر جهانی سازی]1[  فائق آید.

 همۀ این امور نشان دهندۀ  ظرفیت های بی 
نظیر عید نوروز در بازتولید معارف اسالمی و 
ارتقای فرهنگ معرفتی مردم اســت که  در 
نهایت سبک زندگی اسالمی را رقم خواهد 

زد. 

]1[ G lobalization
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پیام ها و بیانات

پيام تسلیت حضرت آیت الله 

العظمی مکارم شیرازی

به مناسبت درگذشت 
آبادى  الله شاه  آيت 
خبر درگذشت عالم فرزانه، مرحوم 
مبرور آیت اهلل حاج شــیخ نصر اهلل 
شــاه آبادی )قدس ســره( موجب 
نهایت تأســف گردید. او که انسان 
فرهیخته از بیتی شــریف و خدوم 
بود، عمر با برکت خود را در جهات 
مختلف برای نشــر اسالم و مکتب 

اهل بیت )علیهم الســالم( سپری 
کــرد و آثار گرانقــدری از خود به 
یادگار گذاشت.اینجانب این ضایعه 
اسفناک را به بیت شریف و گرانمایه 
مرحوم آیت اهلل شاه آبادی و فرزندان 
و برادران ایشان و حوزه های علمیه 
و تمام عالقمندان آن عالم بزرگوار 
تسلیت عرض می کنم و علو درجات 
آن فقید سعید و صبر و اجر جمیل 
برای بازمانــدگان از درگاه خداوند 

الیزال مسئلت دارم.

اخیراً در اخبار بعضی از رســانه ها 
آمده بود که معاون رئیس جمهور 
در امور زنان گفته است که درباره 
ورزشگاه ها، خدمت  به  زنان  ورود 
حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
و  دادم  توضیحاتــی  و  رســیدم 
ایشان نسبت به این موضوع قانع 
مخاطبین  همه  اطالع  شــدند.به 
عزیز می رســاند که ایــن خبر به 
طور کامــل دروغ و کذب محض 

اســت و نامبرده مالقاتی با معظم 
له نداشته و گفتگویی نکرده است 
و راستی مایه تعجب است چگونه 
چنین دروغ هایی در عصر و زمانه 
ما گفته می شــود و چــرا قبح و 
زشــتی دروغ اینقدر از میان رفته 
است با اینکه دروغ از بزرگ ترین 
گناهان کبیــره از نظر آموزه های 
اسالمی و سرچشمه انواع گناهان 

است.

توضيح الزم
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پیام معظم له به همایش مقابله با جریان های افراطی و خشــونت گرا

دیدارها

رئیس صلیب سرخ جهانی

رئیس و کارمندان بانک تجارت قم

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

مدیر مجتمع آموزشی بنت الهدی و گروه فقه و اصول

استاندار کرمانشاه

خبرگزاری رسا نماینده ولی فقیه در سپاه قم
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گزیده سخنان

عزاداری ها نباید در ذکر مصیبت خالصه شــود / باید سبک زندگی و اخالق برجسته اهل بیت )علیهم السالم( 
را تبیین کرد  

یکی از رحمت های الهی این است که در توبه را بر بندگان باز کرده است، اگر این توبه نبود مردم آلوده و ناامید می شدند 
چون وقتی در توبه باز باشــد نســبت به آلوده نشــدن خود تالش می کند و اگر گناهی انجام داد امید به بخشش الهی دارد 

که البته شــرایطی دارد که از جمله آن جبران گذشته است

مسؤوالن مراقب عرفان های کاذب باشند

مســئله مهم اینجاســت که بارها گفتهایم عرفانهای کاذب سر از مسائل خطرناک دینی و اجتماعی و اخالقی در میآورند که 
یک نمونهاش همین حادثه دردناک تهران بود. این جنایت تا کنون در کشــور ما ســابقه نداشــت که شخص تبهکاری سوار 
ماشــین شــود و مردم بیگناه و مدافع امنیت را زیر بگیرد و به قتل برســاند. آری این عارفان کاذب این بدعت را به نام خود 

ثبت کردند

عده ای با هجمه به اعتقادات و احکام در صدد تضعیف نظام هستند / عدم اکراه در دین به معنای آزادی مطلق 
و شکستن خط قرمزها نیست

اگــر افرادی در مأل عام کارهــای خالف انجام دهند حکومت و آحاد مردم از باب فریضه نهی از منکر مأمور هســتند، مردم 
باید با زبان نهی کنند و حکومت باید با اســتفاده از موقعیت خود، نهی از منکر داشــته باشد، اگر شرب خمر و رشوه خواری 

و گناهان علنی باشــد باید جلوی آن گرفته شود وبی حجابی نیز از همین قبیل است

مسؤوالن به غرب بدبین باشند و اعتماد نکنند

نسبت به دنیای کنونی که این گردن کلفت ها بر آن حاکم هستند باید بدبین بوده و اعتماد نکنیم واال ضربه خواهیم خورد 
چون به صورت کلی نمی توان جلوی کار آن ها را گرفت مگر این که بشــریت در برابر زورگویان قیام کنند و آن ها را ســر 

جای خود بنشانند

مســؤوالن به فکر مناطق آسیب پذیر باشند / کمک رسانی به زلزله زدگان مشمول مرور زمان نشود

مســؤوالن دولتی باید به فکر مناطق آســیب پذیری مانند کرمانشاه باشند، بناهای فرســوده بالی بالقوه هستند که باید در 
تمام ایران فکری برای آن کرد

باید تمام مسائلی که در حوزه واقع می شود را رصد کنید

امروز حرف اول را رســانه ها می زنند و رســانه هایی که زودتر، بهتر و قوی تر بتوانند وارد عرصه شــوند برنده هستند، باید 
کاری کنیم که از رســانه های جهان عقب نمانیم و بتوانیم فعالیت های خوبی داشته باشیم.

آسیب ها و فرصت های عید نوروز

دید و بازدیدها که خانه تکانی قلبی به شــمار می رود از دیگر فرصت ها اســت تا افراد کینه ها را فراموش، و آشــتی کنند؛ 
توجه به صله رحم و صلح دوستان بسیار مهم است.
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فن آوری

تولید موشن گرافیک
 با موضوعات مناسبتی برگرفته از بیانات معظم له

موشــن گرافیک با زمان آماده ســازی به مراتب کم تر از 
انیمیشــن و با زیبایی بصری باال و ســاده ســازی مفاهیم 
پیچیده، امروزه تبدیل به یکی از ارکان اصلی و مهم ترویج 
فرهنگ و تبلیغ محصول شــده اســت. هنــری که پویایی 

انیمیشن و نماد گرایی گرافیک را توامان دارد. 

موشن گرافیک هنری برای تمام سنین است. چرا که ساده 
گی را در راســتای کار خویش قرار داده و باعث گشــته تا 
ســنین پایین در جذابیت آن و بزرگ ساالن در مفاهیمش 
غوطه ور گردند. موشــن گرافیک ابزاری ست که عالوه بر 
مستقل بودن می تواند در خدمت هنرهای دیگر باشد و در 

جهت بیش تر مفهوم ساختن آن ها گام بردارد.

از این رو در راستای گسترش مفاهیم ناب اهل بیت علیهم 
السالم، مرکز فناوری اطالعات به منظور تسهیل در برقراری 
ارتبــاط با مخاطبان پایگاه اطالع رســانی حضرت آیت اهلل 
مکارم شــیرازی از موشــن گرافیک به مثابه ی ابزاری در 
انتقال مفاهیم فرهنگ ناب شیعه اثنی عشری استفاده می 
نماید و تا کنون توانســته اســت متناســب با موضوعات و 
رویدادهای مناسبتی، گزیده ای از بیانات گرانسنگ معظم 
له که برگرفته از گفتار معصومین علیهم الســالم است را با 

تکنیــک های مختلف آن، تولید و منتشــر نماید. برخی از 
این موضوعات عبارتند از:

* اهمیت اربعین

* وظائف جاماندگان اربعین

* حضور زنان در اربعین
* اهمیت صلوات به مناسبت میالد پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(

* نقش مؤثر حضرت زینب در قیام عاشــورا به مناســبت 
میالد حضرت زینب )سالم اهلل علیها(

* توضیحی درباره حدیث رفع القلم به مناسبت آغاز امامت 
ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

* ضــرورت تبعیــت از رهبری فرزانه انقالب به مناســبت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

* لزوم تعظیم شعائر فاطمی و برپایی عزاداری به مناسبت 
شهادت حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

* اهمیت امر به معروف در هدایت جامعه به مناســبت ایام 
فاطمیه)سالم اهلل علیها(

13
96

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

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

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب



1یادداشت

نقش و جایگاه شیخ طوسی در تحول و گسترش علوم اسالمی
 از منظر معظم له  

در  شــیعه،  تردیــد  بی 
گســترش  و  پیدایــش 
علــوم اســالمی نقــش 
اســت،  داشــته  مؤثّری 
بعضــی معتقدنــد کــه 
آنها  از  اســالمی  علــوم 
نشــأت گرفتــه، حّتــی 
کتاب یــا کتاب هایی در 
نوشــته شده  زمینه  این 
و اســناد و مدارکی ارائه 
انــد، ولــی ما می  داده 
آنها در  گوییم حّداقــل، 
علوم  این  آوردن  پدیــد 
اند،  داشته  بسزایی  سهم 
و بهترین شــاهد و گواه 
این مســأله کتاب هایی 
است که از علمای شیعه 
در علوم و فنون اســالم 

دیده می شود.

لــذا ده ها هــزار کتاب 
از ســوی علمای شــیعه 
درباره عقائد اســالمی و 
فقه و اصول و تفســیر و 

حدیث و فلســفه و رجال و درایه و تاریخ 
اســالم تألیف و چاپ و منتشر شده است. 
که بسیاری از این کتاب ها هم اکنون در 
کتابخانه های ما و کتابخانه های معروف 
دنیا موجود است و در معرض دید همگان 

قرار دارد.

در این بین یکی از دانشــمندان معروف 
شــیعه نام ده ها هــزار کتــاب از کتب 
علمای شیعه را با ذکر مؤلّفین آنها و شرح 
کوتاهی درباره هر یک ذکر کرده. و روشن 
می ســازد که تا چه مقدار دانشمندان و 
علمای شــیعه به علوم اســالمی خدمت 
کردند؛ و چگونه تصانیف بسیار گرانبهایی 

در همه فنون اســالمی و علوم بشــری از 
خود به یادگار گذاردند.

مطالعه وضع نهضت علمی اســالم که از 
همان قرن نخســتین آغاز شد، و در قرن 
دّوم و ســّوم هجری بارور گردید، نشــان 
می دهد کــه محیطهای اســالمی رنگ 
دیگری داشــت، چرا که ایــن نهضت به 
زودی موجب پیدایش دانشمندانی، چون 
معروف  فیزیکــدان  هیثم«  بن  »حســن 
اســالمی و »جابر بن حیان« که غربی ها 
به او »پدر علم شــیمی« نام داده اند، وده 

ها تن مانند آنها شد.

البّتــه نبایــد فرامــوش کرد که ســهم 

متفکّران  و  دانشــمندان 
علمی  نهضت  در  ایــران 
دیگران  از  بیش  اســالم 
بود که در ســایه عقیده 
جنبش  چنیــن  مذهبی 
محقق  بزرگــی  علمــی 
شــد؛ جنبشــی کــه به 
اعتــراف همــه موّرخان 
شرق و غرب یک جنبش 
علمی وسیع را در جهان 
برانگیخت، که اثر آن در 
علمی  نهضت  و  رنسانس 
مشــهود  خوبی  به  اروپا 

است.

حقیقت آن اســت که ما 
قبل از اســالم، دانشمند 
مملکتمــان  تاریــخ  در 
بسیار کم داریم، اما پس 
از ظهور اسالم می بینیم 
متفّکرین و دانشــمندان 
بوعلی  همچــون  بزرگی 
خواجه  زکریاها،  سیناها، 
نصیر الدین طوســی ها، 
پس از اســالم پیدا شدند؛ و این خدمتی 
اســت که اســالم به علم و اندیشه همه 
مردم دنیا مخصوصاً به ما جمعّیت ایرانیان 
کــرد و افکار خفته را زنده کرد؛ البّته نژاد 
ایرانی استعداد و لیاقت فراوانی داشت اما 

می بایست پرورش یابد.

در ایــن میان مرحوم شــیخ طوســی از 
، فقیهان و مفســران  بزرگترین محدثان 
شــیعه است که شایســته است نقش آن 
عالم شــهیر شــیعه و مؤّســس حوزه ی 
علمیــه ی نجــف اشــرف در پیدایش و 
گســترش علوم اســالمی به خوبی مورد 

واکاوی قرار گیرد. 

هجرت به بغداد

بــزرگ دانشــمند و پایه گذار دانشــگاه 
دیرینه شــیعه در نجف، مرحوم محّمدبن 
حسن طوسی ، در ســال 385 در طوس 
دیــده به جهان گشــود و بــرای تکمیل 
تحصیل در ســال 408 عازم بغداد شد و 
از جلسات درس دو عالم معروف شیعه در 
قرن پنجم اســالمی )مرحوم شیخ مفید و 
فراوانی  استفاده  الهدی(  علم  سیّدمرتضی 

نمود

شیخ طوسی و تأســیس حوزه علمیه 
نجف 

تأمل در حوادث ســال 441 هجری و بعد 
از آن وضــع ناراحت کننــده ای که برای 
شیعه اهل بیت از کشتن، آزار رساندن، و 
سوزاندن کتابخانه های آنها، به وجود آمد 
، شــیخ طوســی را ناچار ساخت در سال 
450 از بغــداد به نجف اشــرف مهاجرت 
کنــد، و حــوزه نجف را تأســیس نماید. 
البته بغداد از آن زمان تا وقتی که فتنه و 
آشوب و درگیری آنجا را فرا گرفت مرکز 

تشّیع بود.

و  و مرجع علمی  زعیم  شیخ طوسی؛ 
دینی شیعه

گفتنی است از زمانی که شیخ طوسی به 
اجبار از بغداد به نجف اشرف هجرت کرد. 
شــیخ الّطائفه محّمد بن حســن طوسی، 
از شاگردان برجسته شــیخ مفید و سّید 
مرتضی بــود و مّدت زیــادی را نزد آنان 
شاگردی کرد. وی به مّدت 23 سال مالزم 
و همراه ســّید مرتضی بــود، تا آنکه پس 
از ارتحال ســّید مرتضــی، زعامت پیروان 
مکتــب اهل بیت را بر عهــده گرفت و از 

همه جا به سوی وی می آمدند.

لذا ریاســت علمی و مرجعّیت شیعه به او 
انتقال یافت؛ در عظمت و موقعّیت علمی 
او همین بس که از طرف خلیفه عّباســی 
»القائم بامــر اهلّل« با همه مخالفتهایی که 
با مرحوم شــیخ طوســی داشت، کرسی 
مخصوصی به وی داده شــد که روی آن 

بنشیند و به تدریس بپردازد.

بر  محکم  ای  نشــانه  تبیان؛  تفسیر 
وسعت فکری و معرفتی شیخ طوسی

بدیهــی اســت موّفقّیت شــیخ در میان 
علمای اسالم بســیار کم نظیر است؛ وی 
آثار گرانبهایی از خود در تفســیر، کالم، 
فقه، اصــول و حدیث و غیــره به یادگار 
گذارده است. تنها کتاب تفسیر وی به نام 
»الّتبیان« گواه محکمی بر قدرت فکری و 

وسعت اّطالع وی می باشد.

»تهذیب االحکام«؛ مهــم ترین مجموعه 
روایی و سومین کتاب از کتب اربعه شیعه

شــیخ طوســی کتاب »تهذیب االحکام« 
را به درخواســت شــاگردان حوزه درس 
خود به عنوان شــرح بر رســاله »مقنعه« 
اســتاد خود »مفید« نوشت. این سّومین 
کتــاب از چهار کتاب معروف شــیعه می 
باشــد. وی در این کتاب غالباً آن قسمت 
از احادیثی را که مرحوم کلینی و صدوق 
موّفق به جمــع آوری آنها نشــده بودند 
از کتابهای معروف شــیعه کــه در زمان 
شاگردان  وســیله  به  معصوم  پیشــوایان 
آنان نوشته شــده بود جمع آوری نموده 
و به نــام »تهذیب االحکام« در 393 باب 
منتشر ساخت؛ شماره احادیث این کتاب 

)13590( می باشد.

 انگیــزه شــیخ طوســی از نگارش
» االستبصار «

دّومین کتاب آن عالم شــهیر شــیعه که 
چهارمین کتاب از کتب اربعه می باشــد 

همان »االستبصار« است.

وی در این کتاب هّمت خود را بر توضیح 
و تشــریح اخباری معطوف داشــته است 
که در آغاز نظر، فهــم آنها برای یک فرد 
محّدث و یــا مجتهد مشــکل و پیچیده 
می رســد و چه بســا میان دو خبر، یک 
نوع اختالف احســاس می کند؛ او با فکر 
بلند و اّطالعات وســیع خود در این کتاب 
کوشــیده که هر نوع ابهام و اختالف را از 
چهره احادیث برطرف ســازد. این کتاب 
دارای 925 بــاب و شــماره احادیث آن 

)6531( می باشد.

مروری بر »مصباح المتهّجد« شــیخ 
طوسی )ره(

در طول تاریخ شــیعه، جمعی از بزرگان 
به گردآوری دعاها و زیاراتی که از جانب 
پیامبــر اکرم صلی اهلل علیــه و آله و ائّمه 
هدی علیهم الســالم صادر شده، پرداخته 
اند تا همه عاشــقان راز و نیــاز با خدا و 
شیفتگان زیارت اولیاءاهللَّ را از این چشمه 
جوشــان معنویّت، سیراب ســازند که از 
میان آنها، شــیخ الطائفه شــیخ طوســی 
مؤلّف کتــاب »مصباح المتهّجد« از جمله 

آن بزرگان به شمار می آید.

المتهّجد« از جمله  کتب معتبر  »مصباح 
در مضامین ادعیه شیعی به شمار می رود؛ 
زیرا شــیخ طوســی )ره( اهتمام فراوانی 
داشــتند تا بدون مدرک چیــزی را نقل 
نکنند و اگر دعا یا زیارتی از انشــای نفس 
ربّانــی وملکوتی خودشــان اســت به آن 
تصریح نماید. ایشــان به هنگام نوشــتن 
ادعیه، کتب فراوانی را در اختیار داشــته 
اســت که با اقتباس از آن، چنین اثری از 

خویش به یادگار گذاشته است.

آثار فقهی شــیخ طوســی در بیان 
الشیعة« »تأسیس 

مولف کتاب گرانبهای تأسیس الشیعۀ در 
تبیین مقام شــیخ طوســی این گونه می 
گوید: شــیخ الطائفه أبو جعفر محّمد بن 
حســن بن علي طوســي )م 460(؛شیخ 
طوسی ، شیخ الطائفه علی االطالق است.
امام فقه و حدیث و تفسیر و کالم است.

 کتابهایی در اسالم تصنیف کرده که پیش 
از او کســی مثل آنها را تصنیف نکرده، از 
جمله کتاب »مبســوط« که حاوی فروع 
مســتنبطه از اصول فقهیه اســت، کتابی 
اســت عظیم و مفصــل در فقــه. کتاب 
دیگر ایشــان کتاب »خالف « اســت، که 
یک کتاب فقهی اســت و به ترتیب کتب 
فقه مرتب شــده و مســائل مورد اختالف 
فقهای اســالم در آن )با ذکر ادلّه( مطرح 
شــده اســت ... کتاب دیگر او نهایۀ است 
که در همــه ابواب فقه به ترتیب کتابهای 
فقهی نگاشــته اســت. و همه این ابواب 
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درباره فروعی اســت کــه از احادیث اهل 
بیت علیهم الســالم استنباط شده، کتاب 
فشرده دیگری در فقه دارد به نام الجمل 

،.»

فرایند  در  طوسی  کلیدی شیخ  نقش 
عقل گرایی در فقه شیعه

به نظر می رســد مهم ترین علّت پیدایش 
تفّکر اخباری گری، ســخت گیری جمعی 
از فقهــا در امــر حدیث و توّجه بیشــتر 
به عقل و اســتدالالت عقلــی بود.به واقع 
گرایش شدید به اخبار را می توان عکس 
العمل شــدید در برابر عقل گرایی مرحوم 
محّقــق اردبیلی و شــاگردان و پیروانش 

دانست.

در گذشــته جمعی از فقها در استنباطات 
خویــش فقط به کتــاب و ســّنت توّجه 
داشــتند و از ورود عقل به مباحث فقهی 
برای دوری جســتن از عمــل به قیاس و 
رأی- اجتنــاب می کردنــد، ولی برخی 
دیگر از فقها، مانند عّمانی و اســکافی، از 
اســتنباط عقلی در مسائل شرعی و فقهی 
بهره ها می گرفتند، تا اینکه شــیخ مفید 
و شــیخ طوســی با بهره گیری از هر دو 
مکتب، تعادلی میــان آن دو روش برقرار 
ســاختند و این خط و مسیر، سالها ادامه 

داشت.

محقق طوسی؛ عالم عامل

بی شــک علما و اســتوانه های علمی که 
علــوم مختلــف را به مــا آموختند، خود 
قبــل از همه عامل به آن بودند، همانگونه 
که در کالم حضرت علی )علیه الســالم(
می خوانیم کــه فرمودند؛»ایها الناس انّی 
ُقُکم  و اهلل ما اُحّثُکم علی طاعۀ ااّل و اْســبَ
الیهــا و ال انهاکم عن معصیۀ ااّل و اتَناهی 
قبلَُکم عنها؛ای مردم به خدا قســم شما را 
به کار نیک و طاعتــی ترغیب و تحریص 
نمی کنم، مگر این که در انجام آن بر شما 
ســبقت می گیرم و از معصیتی نهی نمی 
کنم مگر این که قبل از شما از آن دوری 

می جویم«.،

پیروان راســتین این بــزرگان هم چنین 
هســتند، تأمل در احواالت شیخ طوسی 

موید این مدعاســت ، لذا گفته اند وقتی 
مصباح المتهجد کــه کتاب دعا و زیارت 
و نمــاز و ذکر مثل مفاتیح الجنان اســت 
را نوشــت اول خود عمل کــرد و یک بار 
هم اهل خود را مأمور کرد چنین کنند و 

سپس به مردم ارائه کرد.

نقش بی بدیل شیخ طوسی در تحول 
و پویایی فقه

دوره تحول فقاهت و اجتهاد از عصر شیخ 
طوســی )م 460( آغاز می شود، در ابتدا 
شــیخ طوســی کتاب فقهی خود همانند 
گذشتگان به صورت مختصر و با استفاده 
از متن روایات و بدون تفریعات گســترده 

نوشت که از جمله کتاب »نهایه « بود.

سپس شــیخ طوســی با مهارت در علوم 
مختلف اســالمی از جمله تفسیر، رجال، 
اصول و فقــه، تحّول تــازه ای را در فقه 
اســالمی ایجاد کــرد. در عصر وی، کتب 
فقهی از شیوه مرسوم که به صورت تدوین 
نصوص بود، تغییر یافت و فروعات تازه ای 
بر آن افزوده شد. در همه این فروعات به 
طور کامل از اســتدالل به روایات و قواعد 

اصول عقلی استفاده گردید.

شــروع این تحّول، از ناحیه شیخ طوسی 
با نوشــتن کتاب مبســوط آغاز شد. وی 
در مقّدمه کتاب مبســوط آورده است که: 
»پیوســته مخالفان، مــا را تحقیر کرده و 
می گویند: آنها فروعات و مســائل اندکی 
در فقه دارند و اّدعا می کنند کســانی که 
به قیاس و اجتهــاد )به معنای خاص نزد 
اهل ســّنت( عمل نمی کنند، نمی توانند 
تکثیر مســائل نمایند و بر اســاس اصول 

کلّیه، تفریع فروع کنند«.

سپس می افزاید: »من از گذشته به انجام 
ایــن کار عالقه مند بودم، ولی کم رغبتی 
طایفــه امامّیه، مرا از انجــام آن منصرف 
می ســاخت، زیرا امامّیه اخبــار فراوانی 
در اختیار داشــتند و در مسائل، از الفاظ 
صریح و روایات بهــره می بردند، به گونه 
ای که اگر کســی آن الفــاظ را تغییر می 
داد و از لفــظ دیگری به جز روایت، برای 
رســاندن مقصود خویش بهره می گرفت، 

تعجب می کردند. از این رو، نخســت من 
کتاب »نهایه « را به همان شــیوه مرسوم 
نوشــتم، تا از نوشــتن کتاب مبسوط )به 

شیوه تازه( شگفت زده نشوند«.

این کلمات شــیخ در »مبسوط« به خوبی 
نشان می دهد که وی برای انتقال از دوره 
دوم فقه، به دوره ســوم، کار بزرگی انجام 

داد و تحّول عظیمی به وجود آورد.

روش  در  فقاهت  تحول  های  شاخصه 
شناسی فقهی شیخ طوسی

بدیهی اســت مرحوم شــیخ طوســی در 
نــگارش جدیــد مســائل فقهی ســّنت 
گذشــتگان را در تدوین کتب فقهی کنار 
گذاشت و با استفاده از قواعد و اصول کلی 
به تفریع فروعــات پرداخت و از تقیید به 
متن روایت )نه محتــوای آن( در تدوین 
مسائل فقهی خارج شــد و فصل تازه ای 

را در تدوین کتب فقهی امامّیه باز کرد.

هر چند پیش از شــیخ طوسی کتابهایی 
در فقه مقارن نوشته شده بود، ولی وی با 
نوشــتن کتاب »خالف « به طور گسترده 
تری وارد این عرصه شــد و مسائل مورد 
امامّیــه و مذاهب اهل  اختالف مذهــب 
ســّنت را مورد توّجه قرار داد و به مسأله 
فقه مقــارن به صورت گســترده ترتوجه 

نمود.

از ســوی دیگر تــا زمان ســّید مرتضی، 
امامّیه در مسائل فقهی به اجماع استدالل 
نمی کــرد و تنها اهل ســّنت از آن بهره 
می گرفت؛ ولی از زمان ســّید مرتضی و 
مخصوصاً از عصر شیخ طوسی، نزد امامّیه، 
ورود »اجماع« به ادلّه فقه به عنوان یکی 
از ادلّه مورد پذیرش قرار گرفت، هر چند 
حجّیــت آن را از راه »لطف« و مانند آن 

می دانستند.

گفتنی است شیخ طوسی با نوشتن کتاب 
ارزشــمند و مهم خود به نام عّدۀ االصول 
عرصــه جدیدی را در علــم اصول و ورود 
گســترده »علم اصول فقه« به عرصه فقه 
گشود. این کتاب ســالها به عنوان کتاب 
درســی در حوزه های علمّیه امامّیه مورد 
اســتفاده قرار گرفت.مرحوم سّید مهدی 

بحر العلــوم )م 1212( درباره این کتاب 
می نویســد: »این کتــاب بهترین کتابی 
است که در علم اصول نوشته شده است«.،

از ثمرات مهم این اثر، اثبات حجّیت خبر 
واحد اســت؛ زیرا پیش از شــیخ طوسی، 
ادعای اتّفاق می شد که جز به خبر قطعی 
نمی شــود عمل کرد؛ ولی شــیخ طوسی 
نخستین کسی است که اثبات کرد، اخبار 
آحاد اگــر راویانش افراد موثّقی باشــند 
حجّیت دارد و ادعا کرد که عمل اصحاب 

به روایات همین گونه بوده است.

شیخ طوســی افزون بر تدوین کتابی در 
علــم اصول، با تدویــن کتابهای رجالی و 
موسوعات حدیثی، خدمت بزرگی به فقها 
در مســیر اســتنباط احکام کرد و دیگر 
عناصر الزم برای استنباط احکام را فراهم 

کرد.

تأثیر شخصیت شیخ طوسی بر فقه و 
آرای فقهای پس از خود

ســالها افکار شیخ طوســی بر فقه شیعه 
ســایه افکنده بود و به ســبب نفوذ فوق 
العاده علمی شــیخ، کسی با وی مخالفت 
نمی کرد،لذا شخصیت فقهی شیخ طوسی 
بر آرای فقهــای پس از خود از نیمه قرن 
پنجم تا پایان قرن ششــم ســایه افکند 
و به ســبب عظمت علمی شــیخ طوسی، 
ابّهتــی از وی در میان فقهــای امامّیه به 
وجود آمد؛ به گونه ای که تا ســالها فقیه 
مســتقلی که بتواند بر خالف نظرات شیخ 
فتــوا دهد، یافت نشــد. قداســت علمی 
او ســبب شــد تا بیش از صد سال کمتر 
کسی جرأت مخالفت با نظراتش را داشته 
باشــد. فقهایی که پس از وی کتابی می 
نوشــتند، مرجع علمی آنها کتابهای شیخ 
بود و همــان را به بیانــی دیگر نقل می 
کردند؛ به این سبب این عصر، دوره تقلید 
از افکار شــیخ و رکود در فقاهت و اجتهاد 

نام گرفت.

تأثیر شیخ طوســی در تحول اصول 
فقه

مقام بارز علمی شــیخ طوسی به ویژه در 
تحول علــوم مختلف اســالمی هم چون 

اصول فقه موجب شد تا دیگر علما نیز  به 
تبع شیخ طوسی به علم اصول توّجه ویژه 
ای داشــته باشــند ؛ لذا از عنصر عقل در 
اســتدالالت، بهره بیشــتری گرفته شد و 
ابن زهره، بخشی از کتاب غنیه را به علم 
اصول اختصــاص داد.وی در عرصه های 
مختلف به طور روشن بر عقل اعتماد کرد. 
همچنین ســدید الّدین حمصی )م 588( 
نیــز کتابی به نام المصادر فی اصول الفقه 

نوشت.

هم چنیــن قطب الدین راوندی )م 573( 
کتابی با نام فقه القرآن نوشــت و شــیخ 
طبرســی نیز در تفســیر مجمع البیان به 

این مسأله توّجه خاّصی کرد.

وامداری غرب به اسالم در سایة نقش 
آفرینی شیخ طوسی در نجوم

بی شــک مطالعــه کتابهایی کــه درباره 
تأثیر علوم و دانشــهای شــرقی مخصوصاً 
علوم اســالمی در جنبش علمی اروپا و به 
بدهکاری  فهرست  و  »رنسانس«  اصطالح 
های غرب به مشــرق نوشــته شده، این 
واقعیــت تلخ را به ما مــی فهماند که هر 
قدر به عقب بر گردیــم می بینیم غربیها 
با صراحت و انصاف بیشــتری درباره تأثیر 
عمیق ایــن علوم و دانشــها در »نهضت 

علمی اروپا« بحث می کنند.

در ایــن زمینــه مســتر »بــارون کارول 
دربــاره  خــود  یادداشــتهای  در  دوو« 
»اخترشناســی« مســلمانان و فعالیتهای 
دانشمندان اسالم در نجوم و اخترشناسی 
مخصوصاً کوششــهای ارزنده و بی سابقه 
خواجه نصیر الدین طوســی و تأســیس 
رصدخانــه مراغــه و دقت ابــزار و آالت 
نجومی کــه در آن رصدخانه به کار رفته 
بود، و اکتشافات گوناگونی که در این علم 
نصیب آنها گردید به تفصیل ســخن می 
رانــد و تصریح می کند که:»آالت نجومی 
که در مراغه ســاخته می شد فوق العاده 

قابل تحسین بود«.

علمای  نقش  نگذاریم  آخر:)  ســخن 
شــیعه در پیشرفت اســالم نادیده 

گرفته شود(

در خاتمه بایــد گفت برخی کتب بزرگان 
دین مانند شــیخ طوســی بیش از هزار 
سال اســت که در حال استفاده هستند و 
ماندگار شده اند که نشان می دهد پیروان 
الســالم( نقش  مکتب اهــل بیت)علیهم 
مهمــی در پیدایش علوم اســالمی دارند.

لذا شایســته اســت  خدمات ارزنده ائمه 
و عالمان برجســته را روشــن سازیم و با 
برگزاری کنگره، موســوعه ای با 30 تا 50 
جلد در خصوص نقش شــیعه در پیدایش 
نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم 
به جهان اســالم تقدیم کنیم تا مشخص 
شود که شیعه ستیزی تا چه اندازه دور از 

منطق و حقیقت است.

از این رو در این کنگره با دعوت از صاحب 
نظران حوزوی و خــارج از حوزه و مراکز 
علمی به جهان ثابت خواهیم کردکه ائمه 
و علمای این مکتب بیشــترین خدمت را 
به علوم اســالمی کرده اند؛ اکنون میدان 
عمل برای صاحــب نظران و مراکز علمی 
و تحقیقاتی گشوده اســت که امیدواریم 
همه در شکل دهی به یک دایره المعارف 

بزرگ در تاریخ اسالم باقی بماند.
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2یادداشت

مروری بر زندگانی حضرت ام البنین )سالم اهلل علیها(
 از منظر معظم له

بی شک پیشرفت اســالم مرهون ایثار و 
فداکاری های زنان بزرگ و با شــخصیتی 
همچون حضرت خدیجه)سالم اهلل علیها(، 
بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل 
علیهــا( وحضرت زینب کبری)ســالم اهلل 
علیها( اســت لیکن در ایــن میان باید از 
جمعی از زنان شــجاع یاد نمود که برای 
پیشــرفت اســالم و اجرای حق و عدالت 
بزرگتریــن فداکاری را بــه خرج داده اند 
و بــا ایمانی محکم و تفکری عالی، مردان 
و فرزنــدان خود را با تمــام وجود در این 
مســیر حمایــت کردندکــه حضــرت ام 
البنین)ســالم اهلل علیها( به عنوان  همسر 
امام علی)علیه السالم( و مادر چهار شهید 
کربال از جمله آن زنان شــجاع وفداکار به 

شمار می رود.

ازدواج امیــر المؤمنیــن علی علیه 
السالم با ام البنین سالم اهلل علیها 

جناب اّم البنین همســر امیرمؤمنان علیه 
الســالم بعد از فاطمه زهرا علیها الســالم 
اســت که نام وی نیــز فاطمه بود. پس از 
آنکه امیر المؤ منیــن علی بن ابی طالب 
علیه الســالم به ســوگ پاره تن و ریحانه 
رســول خدا محمد بن عبد اهلل صلی اهلل 
علیــه و آله یعنی ســرور زنــان عالمیان 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیه شهیده 
راه والیت و امامت نشست ،برادرش عقیل 
را که آگاهی وســیع نسبت به علم انساب 
داشت، و قبائل عرب را خوب می شناخت 
و از نســبهای آنها آگاه بود و ازسرگذشت 
آنها در ایام جاهلیــت از همه داناتر بود ، 
فرا خواند و از او خواست برایش همسری 

از تبار دالوران برگزیند. 

عقیل نیز  ام البنین کالبیه علیها الســالم 
را برای حضرت علی علیه الســالم برگزید 
کــه قبیله و خاندانــش ، بنی کالب ، در 

شجاعت بی مانند بودند.

البنین)ســالم اهلل  ام  ازدواج  جریان 
علیها( با امیر المومنین)علیه السالم( 

از زبان زهیر

روز نهم محرم وقتی که شــمر برای قمر 
بنی هاشــم حضرت عباس علیه الســالم 
امان نامه آوردو عباس به شدت آن را رد 
کــرد، زهیر بن قین نگاهی از ســر مهر و 
ارادت به عباس افکند و گفت:»داســتانی 
برایــت بگویم: وقتی پدرت می خواســت 
ازدواج کند، به بــرادرش عقیل که قبیله 
های عــرب را می شــناخت فرمود: برای 
او از طایفــه ای زنی انتخــاب کند که به 
رشــادت و جنگاوری شــهره باشند، می 
خواســت فرزندی پیدا کند که یار حسین 
او در کربال باشــد، پــدرت تو را برای این 
روز ذخیــره کرده اســت. در یاری زن و 
فرزند برادرت و خواهرانت کوتاهی مکن!.

عباس گفت: تو مــی خواهی مرا بر یاری 
برادرم تشــجیع کنی )من بیــش از این 

آماده فداکاری هستم(«.          

حضرت ام البنین)ســالم اهلل علیها( 
مادر چهار شهید کربال

گفتنی اســت تربیت فرزندان شــجاع در 
حمایت از اســالم و صبر در برابر شهادت 
جانسوز فرزند دلبندشان خود سهم زنان 
در جهاد به شمار می رود.از این رو بخش 
زیــادی از شــوق آفرینی و شــورانگیزی 
حماســه های کربــال مرهون فــداکاری 
های مادران شــهدا است که در این میان 
حضــرت ام البنین)ســالم اهلل علیهــا(از 

جایگاهی ویژه برخوردار است

آری  حضرت ام البنین)سالم اهلل علیها( به 
عنوان مادر چهار شهید به نام های عّباس، 
، جعفر و عثمان که در کربال و در  عبــداهللَّ

رکاب امام حسین علیه السالم به شهادت 
رســیدند.  از جمله زنــان افتخارآفرین و 
برومندی اســت که   توانست میوه های 
دل خــود را به نهضت حســینی  تقدیم 

کند. 

چگونگی شهادت  فرزندان حضرت ام 
البنین)سالم اهلل علیها(

عبداهلل بن امیرالمؤمنین علیه السالم

مادرش »ام البنین« اســت. او از برادرش 
حضــرت ابوالفضل علیه الســالم هشــت 
ســال کوچکتر اســت و در وقت شهادت 
امیرمؤمنان علیه السالم 6 ساله بوده است 
و در روز عاشورا بیست و پنج سال داشت.

پــس از شــهادت عده ای از بنی هاشــم 
در قیان عاشــورا، حضرت ابوالفضل علیه 
، عثمان و  الســالم برادران خویش عبداهللَّ
جعفــر را احضار کرد و فرمود: بروید جان 
خود را فــدای برادر و امام خویش نمایید 
تا شــما را در پیشگاه خدا به حساب آورم 

وانتقام شما را از دشمنان بگیرم.

عبداهللَّ که از دیگران بزرگتر بود به میدان 
رفت و این رجز را خواند:

أَنَا بْــُن ِذي النَّْجَدِۀ َواْلَْفضــاِل َذاَک َعلِيٌّ 
الَْخْیِر فِي اْلَْفعاِل

ِ ُذوا النِّکاِل فِي ُکلِّ یَْوٍم  َسْیُف َرُســوِل اهللَّ
ظاِهِر اْلَْهواِل 

»من فرزند صاحــب افتخار و فضیلت ها، 
علــی بن ابی طالبم کــه در رفتار از همه 
بهتر اســت. او شمشــیر رســول خدا در 
سختی ها بود و در هر روز برای دشمنان 

مایه ترس و رعب بود«.

او دالورانه مــی جنگید تا آنکه »هانی بن 
ثبیت« بر او حمله کرد و شمشیرش را بر 
ســرش فرود آورد. عبداهللَّ در خاک افتاد 

و با چهره ای خونین به شهادت رسید.،

عثمان بن علی )علیهماالسالم(

وی نیز از فرزندان »ام البنین« اســت که 
« کوچکتر  دو ســال از برادرش »عبــداهللَّ

است.

او در زمان شــهادت امیرالمؤمنین چهار 
ســاله بود و در روز عاشــورا بیست و سه 

سال داشت.

هنگامی که عبداهللَّ بن علی به شــهادت 
رســید، عبــاس بــه عثمــان رو کرد و 
ْم یا أَِخــي ؛ ای برادر! قدم  فرمود:»تََقــدَّ

پیش نه«.

عثمان به سوی میدان حرکت کرد و این 
رجز را می خواند:

ِّي أَنَا ُعثمــاُن ُذوالَْمفاِخِر َشــْیِخي َعلِيٌّ  إِن
اِهِر الظَّ ُذوالِْفعاِل 

اِهِر أَخي ُحَسْیٌن ِخْیَرُۀ  َوابُْن َعمٍّ لِلّنِبيِّ الطَّ
اْلَخایِِر

ُسوِل َوالَْوِصيِّ  َوَسیُِّد الِْکباِر َواْلَصاِغِر بَْعَد الرَّ
النَّاِصر

»منم عثمان، صاحــب افتخارات و پدرم 
علی، صاحب رفتار )نیک( روشــن است. 
او پســر عّم پیامبر پاک و برادرم حسین 
بهترین بهترین هاست. او سرور کهنساالن 
و جوانان اســت و پــس از پیامبر و وصّی 

)علی(، یاری دهنده دین است«.

عثمان همچنــان رجز مــی خواند و بی 
باکانــه می جنگیــد، تا آنکــه هدف تیر 
»خولی بن یزید« قرار گرفت و به پهلو بر 
زمین افتاد.سپس شخصی به پیش آمد و 

سر مبارک او را از بدن جدا ساخت.،

شــاید گفته شــود که چرا امام علی علیه 
السالم اســم فرزندش را عثمان نامید می 
گویند در پاسخ باید گفت به سبب عالقه 
آن حضرت به عثمان بن مظعون، صحابی 
بزرگوار رســول اهللَّ علت ایــن نامگذاری 
بوده اســت؛ لذا از آن حضرت نقل شــده 
ْیُتُه بِإِْسِم أخي  َّما َسمَّ اســت که فرمود: »إِن
ُعْثماَن بِْن َمْظُعوَن ؛ به خاطر عالقه اي که 
اسم  بن مظعون داشتم،  برادرم عثمان  به 

را عثمان گذاشتم.«.، پسرم 

جعفر بن علی بن ابی طالب

او کوچکترین فرزند ام البنین اســت که 
دو ســال پس از بــرادرش عثمان به دنیا 
آمد. او در عاشورا حدود بیست و یک سال 

داشت.

وقتــی کــه آن دو برادرش به شــهادت 
رسیدند، عباس، برادر کوچکش را نیز فرا 
ْم إِلَی الَْحْرِب  خواند و به او فرمود: »تََقــدَّ
َحّتــی أَراَک َقتیاًل َکَأَخَویَْک، َفَأْحَتِســُبَک 
َکما أَْحَتِسْبُتُهما؛ به سوی نبرد بشتاب، تا 
تو را مثل دو برادرت شــهید ببینم، پس 
آن را به حساب خدا بگذارم آنگونه که آن 

دو را به حساب خداوند گذاشتم«.،

جعفر به ســوی میدان گام نهاد در حالی 
که این رجز را می خواند:

إِنّي أَنَا َجْعَفــُر ُذوا الَْمعالِي ابُْن َعلِيِّ الَْخْیِر 
ُذو النَّواِل

نا َوالْوالِي َحْسِبي بَِعّمي  َذاَک الَْوِصيُّ ُذوالسَّ
َجْعَفر َوالْخاِل

أَْحِمي ُحَسْیناً ِذي النَّدی الِْمْفضاِل               

»منم جعفر، صاحب مراتب واال، پسر علِی 
نیکوکار و بخشــنده. آن که وصّی پیامبر 
و دارای مراتــب بلند و والیت اســت. مرا 
کافی اســت که به عمویــم جعفر و دایی 
ام افتخار کنم و برتر از آن، اینکه حسین 
علیه الســالم آن صاحب فضائل و کرم را 

حمایت نمایم«.،

او جنگید و مجروح شــد سرانجام »خولی 
بــن یزید« قاتل بــرادرش، بر او حمله ور 

گردید و او را به شهادت رساند.،

حضرت عباس علیه السالم

عّباس بــن علی علیه الســالم بزرگترین 
فرزند ام البنین)ســالم اهلل علیها( بودو در 
کربــال  هنگامی که دید صــدای العطش 
کودکان به گوشش رســید، بی درنگ بر 
اسب شــد و نیزه و مشــک را برداشت و 
به سوی فرات روانه شــد. چهار هزار تن 
از مأمــوران فرات، آن حضرت را محاصره 
کردند و هدف نیزه ها قرار دادند ولی آن 

حضرت دالورانه لشــکر دشمن را شکافت 
و هشــتاد نفر از آنان را به خاک هالکت 
افکند، و وارد فرات شــد.آنگاه مشک را بر 
دوش راســت خود نهاد و به سوی خیمه 

رهسپار شد

دشمن پشــت درختها کمین کرده بودند. 
در این بین »نوفل ازرق« دســت راســت 
قمر بنی هاشــم را قطع نمود و آن جناب 
مشــک را به دوش چپ نهــاد و پرچم و 
شمشیر را به دست چپ گرفت و این رجز 

را خواند:

ـي أُحاِمي أَبَداً  ِـّ ِ إْن َقَطْعُتــمُ یَمیني إِن َواهللَّ
َعْن دیِني

َو َعــْن إِماٍم صــاِدِق الَْیقیِن نَْجــِل الْنَِّبيِّ 
اِهِر اْلَمیِن  الطَّ

»به خدا ســوگند! اگر چه دست راستم را 
قطــع نمودید، ولی من پیوســته از دینم 
حمایت می کنم و از امامی صادق االیمان 
که فرزنــد پیامبــر پاک و امین اســت، 

حمایت می کنم«.

آنگاه »نوفل ارزق« و »حکیم بن طفیل« 
از کمینــگاه بر آن حضرت حمله کردند و 
دســت چپ او را از بدن جدا کردند. آنگاه 
بنا به قولی، مشــک را بــه دندان گرفت، 
چیزی نگذشت که تیری بر مشک اصابت 
کرد و آبهای آن فــرو ریخت. تیر دیگری 
بر ســینه مبارکش اصابــت کرد و بعضی 
نوشته اند تیری بر چشم حضرت نشست 
و مــردی از قبیله تمیم با عمود آهنین بر 
فرق مبارکش زد که از اسب به زمین افتاد 
»َونــادی بِأْعلی َصْوتِِه: أَْدِرْکني یا أَِخي ؛ با 

صدای بلند فریاد زد: برادر مرا دریاب«.،

از  بعد  علیها(  اهلل  البنین)ســالم  ام 
واقعه کربال

ام البنین)سالم اهلل علیها( در واقعه کربال 
حضور نداشــت. لیکن وی پــس ازواقعۀ 
کربال به یاد فرزندانش روزها به قبرستان 

بقیع می رفت و عزاداری می کرد.

مرحوم حاج شیخ عباس قمی می نویسد: 
اّم البنین در حالی که دست فرزند عباس 
را کــه عبیداهللَّ نام داشــت مــی گرفت 
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روزها به بقیع می رفت و برای فرزندانش 
مرثیه ســرایی می کرد. مردم مدینه برای 
شــنیدن مرثیه های جانســوز او اجتماع 
کرده و همنوای با او گریه می کردند زیرا 

عزاداری او جانسوز بود ریخت.

مرثیه سوزناک حضرت ام البنین)سالم اهلل 
علیها( در ســوگ حضرت ابوالفضل)علیه 

السالم(

آن بانــوی داغدیــده در ســوگ حضرت 
ابوالفضل)علیه السالم( اشعاری می سرود 

که از آن جمله است:

یا َمْن َرأَی الَْعبَّاَس َکرَّ َعلی َجماِهیِر النََّقِد 
َوَوراُه ِمْن أَبْناِء َحْیَدَر ُکلُّ لَْیٍث ذي لََبِد

انِْبْئُت أَنَّ ابْني أُصیَب بَِرأِْســِه َمْقُطوَع یَِد 
َویْلي َعلی ِشْبلي أَماَل بَِرأِسِه َضْرُب الَْعَمِد

لَْو کاَن َســْیُفَک في یََدیْــَک لَما َدنی ِمْنُه 
أَحٌد                      

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

بودند، قرار داشتند.

با خبر شــدم که بر سر پســرم در حالی 
که دســتش را قطع کــرده بودند، عمود 
آهنین زده شــد؛ وای بر شیر بچه ام که 
عمود آهنین بر فرقش فرود آمد!آری؛ اگر 
شمشیر در دستانت بود، هرگز کسی به تو 

نزدیک نمی شد«.

دیگر مرا ام البنین نخوانید!

همچنیــن ام البنین)ســالم اهلل علیهــا(
خطاب به زنان مدینه می گفت:

ِّي َویِْک امَّ الَْبنیَن تَُذکِّریني بُِلُیوِث  التَْدُعَون
الَْعریَن

کانَــْت بَُنوَن لي أُْدعی بِِهْم َوالَْیْوَم أَْصِبْحُت 
َوال ِمْن بَنیَن

بی َقْد واَصُلوا الَْمْوَت  أَْربََعٌۀ ِمْثُل نُُســوِر الرُّ
الَْوتیِن  بَِقْطِع 

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

اندازید.

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

البنین خوانده شوم(.

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

رفتند )و به شهادت رسیدند(«.

سخن آخر:) حضرت ام البنین )سالم 
اهلل علیها( الگوی مادران شهدا است(

در خاتمــه باید گفت ســیرۀ حضرت ام 
البنین )ســالم اهلل علیها( به عنوان الگوی 
مادران شهید نشان می دهد که در میان 
مادران و همســران شهید چه احساساتی 
وجــود دارد، و چــه انــدازه گرمند و چه 
اندازه با ایمانند، و چه اندازه حامی اسالم 

و حق اند.

 اینگونه است که می گوئیم ، مادران شهدا 
به دعایشــان در زیارت امام حسین)علیه 
السالم( )...یا لیتنا کنا معک؛ یا اباعبداهلل!» 
ای کاش ما با تو بودیم«( رسیده اند و به 
فوز عظیم نائل شدند، چه افتخاری از این 
بزرگ تر که انســان فرزندی تربیت کند 
و ســال ها زحمت بکشــد تا او را از آب 
و گل بیــرون بیاورد جوانــی برومند کند 
و در ســبد اخالص گذاشته و به اسالم و 
قرآن و انقــالب تقدیم کند، چه افتخاری 
از این باالتر، این افتخاری است که نصیب 
همه کس نمی شــود، لیکن مادران شهدا 
با الگوپذیری از ام البنین علیهاالســالم ؛ 
آن بانــوی مردآفرین لیاقت داشــتند که 

خداوند این نعمت را نصیبشان کرد
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1پرونده ویژه

آثار و کارکردهای خرید کاالی ایرانی
 از منظر معظم له 

در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که 
امتیــاز انحصــاری منابع تولیــد و امتیاز 
انحصــاری بســیاری از کاال های مختلف 
و نیــز بازارهای مصرف جوامع بشــری ، 
تمام و کمال در اختیار قدرت های بزرگ 
اقتصادی قرار گرفته اســت و کسی حق 
ندارد امتیاز استفاده از این گونه منابع را 

ویژه خویش سازد.

اقتصادی  این پدیــده هــای خطرنــاک 
عصر ما، ماننــد انحصارطلبی کارتل های 
بزرگ اقتصــادی که مقصود اصلی آنها به 
دست گرفتن انحصار جهت فروش کاالی 
خــود می باشــد. و یااتحادیّه های بزرگ 
اقتصادی)تراســت( کــه در  کنار انحصار 
طلبی،اهداف دیگری مانند بهره گیری از 
روشــهای علمی تولید، کم کردن هزینه 
های تولید، بهره مند شــدن از همکاری 
های گروهی شرکت های تشکیل دهنده 
اتحادیّــه و ماننــد آن را نیــز دنبال می 

نمایند.

در عمل بن بســت هــا و تضادهائی را در 
اقتصــاد امروز دنیا بوجود آمده، و بیکاری 
، تورم و در یک کالم اســتثمار اقتصادی 
در کشــورهای در حال توســعه را شدت 
بخشیده اســتاز این جهت است که برای 
کاالهای داخلی، خریداری در کار نیست،

لیکن بــرای برون رفت از این بن بســت 
و تضادهــا، در برنامــه هــای اســالمی 
راهکارهایــی پیش بینی شــده که خرید 
کاالی داخلی و ملی از جمله آن به شمار 

می آید.

نقش دولت و ملت در حمایت از تولید 
ملی

در این بین باید به ســه گروه مشخص در 
جریان حمایت از تولید ملی اشــاره نمود 

کــه  نقش اساســی  در پویایــی اقتصاد 
کشــور دارند، یکی از این گروه ها دولت 
اســت که باید جلوی قاچــاق را بگیرد و 
اجــازه ندهد چه از طریــق قاچاق و چه 
رســمی مصنوعات خارجی که مشابه آن 
در کشور وجود دارد، بازار ایران را پر کند، 
فروشــندگان نیز در بــازار نباید به دنبال 
مصنوعــات خارجی برونــد، وقتی بازار از 
مصنوعات خارجی پر شــد تولیدکنندگان 
داخلــی دیگر چه چیزی تولید کنند حال 
آنکه در صورت نبود بازار فروش، کارگران 

بسیاری بیکار می شوند.

اما مردم نیز  ســومین گروهی هستند که 
نقش بســیار مهمــی در حمایت از تولید 
داخلی دارند، وقتی مردم به دنبال جنس 
هــای خارجی می روند و آن را می خرند، 
فروشــنده هم همان جنــس خارجی را 
مــی آورد و در این جا تولید داخلی زیان 
فراوانی می کند لذا مردم نیز باید با خرید 
محصول داخلی مشــتری کاالهای ایرانی 
باشــند تا آثار و فواید راهبردی آن محقق 

گردد.

دولت چگونه باید تولید ملی و کاالی 
ایرانی را حمایت کند؟

بی شــک دولت باید خــود را آماده قطع 
پیوندهای غلــط اقتصادی خود با غرب و 
شــرق باشــد، و روابط جدیدی بر اساس 
صحیح، همچون روابط دو تاجر مســتقل، 
بر اســاس احترام متقابل، نــه به معنای 
اقتصاد مصرفی و اتکالی یک فرد مستمند 

به یک ثروتمند خودخواه، برقرار سازد.

شکی نیست که دولت باید تدریجاً دروازه 
هــای باز خود را به روی کاالهای خارجی 
ببنــدد، و افراد را به مصــرف مصنوعات 
داخلی تشــویق نماید، و در صورت لزوم 
از هر گونه امســاک و روزه داری در این 

قســمت مضایقه نکند، و ایــن وضع را تا 
آن جا ادامه دهد کــه توازن کاملی میان 
»صادرات و واردات صنعتی« آنها به وجود 
آید، و این رقم وحشتناک برتری واردات 

صنعتی بر صادرات به »صفر« برسد.

برای این کار باید آن چنان موج تبلیغات 
نیرومندی در سراســر کشور به راه بیفتد 
که همــه این حقیقت فکــری و معرفتی 
را بــه وضوح دریابند که وابســتگی فعلی 
بــه تولیدات خارجی و اعتیــاد به اقتصاد 
مصرفی شرم آور است، و این نوع زندگی 
عــالوه بر ذلــت و ســرافکندگی و زبونی 
پایانش مرگ است. این نوع زندگی هرگز 
برای یک انسان آزاده مایه افتخار نیست، 

و شایسته نیست.

بــه عکس مصــرف کــردن کاالی ایرانی 
افتخــار بزرگی محســوب شــود، هر چه 
این مصنوعات از نظــر ظاهر برابر با انواع 
مشابه خارجی خود نباشد.این مبارزه باید 
از ســوی دولتمردان تا بیرون راندن تفکر 
اقتصــاد لیبرالی و اقتصــاد مصرفی ادامه 

یابد.

قطع  ســایة  در  ایرانی  کاالی  خرید 
وابستگی به بیگانگان

ایجاد وابســتگی در زمینه هــای مختلف 
یکی از برنامه های اســتکبار جهانی است 
و آنهــا نباید به هیچ وجــه به این هدف 
خــود دســت یابند.لیکــن در عمل می 
اقتصادی غرب ضربات  بینیم مکتب های 
ســنگینی بر پایه های اقتصاد کشور خود 
وارد ســاخته، و اقتصاد کشــور وابستگی 

شدیدی به آنها پیدا کرده اند.

لذا اقتصــاد غرب روی »توســعه هر چه 
بیشتر صادرات«، و »تقلیل هر چه بیشتر 
واردات « گذاشته شــده است،و از سوی 

دیگر اقتصاد داخلی کشور به سما مصرف 
تولیدات خارجی ســوق داده شده است و 
اینگونه ســرمایه های سرسام آوری همه 

ساله به سمت غرب سرازیر می شود.

به ویژه آنکه سیســتم »تولید انحصاری« 
و یــا »نمایندگــی های انحصــاری« و یا 
»بازارهای مصرف انحصاری« که توســط 
قــدرت های بــزرگ اقتصــادی زیر چتر 
اقتصاد آزاد انجام می گیردو احیاناً فلسفه 
هائی برای آن می تراشند که مثال در راه 
منافع مصرف کنندگان است، و در حقیقت 
منافع جمع را آشکارا فدای منافع فرد می 
کند، به گونه ای اســت که و همیشه در 
ســایه آن نرخ کاالهای مورد نیاز بســود 
تولیــد کنندگان و دالالن و واســطه ها و 
بزبان مصرف کننــدگان تغییر می یابد و 
کاخهای مســتکبران را آبادتر و کوخ های 

مستضعفان را ویران تر می سازد.

بنابراین چه جای تعّجــب، اگر غرب روز 
بــه روز فربه تر و کشــورهای واردکننده 
کاال هر روز الغرتــر گردند؟ خرید کاالی 
خارجی موجب می شــود ثروتهایی را که 
بایــد همچون خون در عــروق اقتصادی 
جریان یابد با ســخاوت هر چه تمامتر به 
غرب منتقل می شــود!، و همین سیستم 
اقتصادی ناسالم مصرفی آن هم از طریق 
خریــد کاالی خارجــی کشــور موجبات 
وابســتگی به قدرت های غربی را فراهم 

می کند.

حیقــت آن اســت که با وجــود امکانات 
وســیع آب و خاک در کشور، اگر محتاج 
و نیازمند دیگران شــویم از رحمت الهی 
به دور خواهیم ماند. شــکی نیســت که 
وابســتگی در خریــد کاالی غیــر ملــی 
تهدید جدی بــرای امنّیت اقتصادی نظام 
محسوب می شود زیرا تولیدات کشورهای 
غربــی و برخی قدرذت های اقتصادی هم 
چون چین، بیش از نیاز داخلی آنهاســت. 
این کشورها در جســتجوی بازار مصرف 
برای کاالهای خویش هستند. برای صادر 
کردن کاالهای خود و تسلّط بر بازار دیگر 
کشورها ، کاالیی را که با هزینه کم تولید 

کــرده اند به صدها برابر قیمت فروخته، و 
از این راه کیسه خود را پر کنند.

حال اگر این وابســتگی در حوزه کاالهای 
اساسی و ســایر ارزاق عمومی قرار گیرد، 
دراین صورت است که پیوسته در معرض 
تعّرض و فشار اقتصادی خواهیم بود چون 
مجبوریم که در مقولــۀ مصرف کاالهای 
وارداتی از سیاســت های کشــور متبوع، 
پیروی کنیم.با این اوصاف تصور کنید در 
زمان واردات بــی رویه کاالی خارجی، با 
کشورهای وارد کننده درگیر شویم و آنها 
واردات را قطــع کنند چه حادثه ای برای 

مردم ما رخ می دهد؟

با این تفاســیر باید گفت تقویت پایه های 
اقتصاد جامعه اسالمی و مجد و عظمت و 
سربلندی آن و شاه کلید برون رفت از هر 
گونه وابســتگی به دیگران در گرو خرید 
کاالی ایرانی اســت.در ایــن زمینه قطعاً 
حکومت اسالمی نیز وظیفه دارد  با وضع 
مقررات و قوانینی از واردات کاالهایی که 
مشابه آن در داخل کشور تولید می شود 
و خرید آن به ضرر جامعه است یا موجب 
سلطه بیگانگان می شود.جلوگیری نماید.

خریــد کاالی ایرانــی؛ تجلــی گــردش 
چرخ های صنعت و افزایش تولیدات ملی

اســالم بــه کار و تولیــد، ارزش واقعــی 
بخشــیده اســت و از طریق آمــوزه های 
تربیتــی و فرهنگی خاص خود، شــرایط 
الزم را جهت تولید و بهره بردارِی صحیح 
از طبیعت، فراهم ســاخت و همگان را به 
تشریک مساعی در آن فرا خواند. دلیلش 
هم روشن بود، زیرا اسالم ، خواهان عزت 
و اســتقالل جامعه اسالمی بود، و هرگونه 
تسلّط بیگانه و وابستگی به آنان را مردود 
می داند، و بنابر اصل محکم نفی ســبیل: 
ُ لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن  »َولَْن یَْجَعــَل اهللَّ
َســِبیاًل؛ و خداونــد هرگز کافــران را بر 
مؤمنان تســلّطی نداده اســت. ، و برتری 
اسالم:»اإلسالم یعلو و الیُعلی علیه؛ اسالم 
شــأن و منزلتش واالتر و باالتر اســت و 
چیــزي با آن برابــري نمي کند.« طبیعی 
اســت که تولید انواع فرآورده های مادی 

و فیزیکــی از یک طرف و تربیت نیروهای 
انسانی ومجهز شدن به آخرین  متخصص 
دستاوردهای علمی بشــر از سوی دیگر، 
در ســرلوحه آموزه های دینی این آیین 

آسمانی قرار گیرد

لیکن اشــتباه بزرگی کــه دولتمردان در 
برهه های مختلف به آن دچار شدند این 
است که به انحاء مختلف کاالهای خارجی 
را در زندگی مــردم راه دادند، حال انکه 
تــالش دولت باید بر خود کفایی در تولید 
ملی منحصر می شــد نه افراط در مصرف 
گرایی و ایجاد بازار مصرف برای کاالهای 
خارجی ، و همین اشــتباه بزرگ و همین 
اقتباس غلــط، دردناکتریــن ضربه را به 
حیات اقتصادی کشور وارد ساخته است.

در ایــن میان اگر انســان ســرمایه های 
مادی را در راستای خرید کاالهای ایرانی 
مصــروف دارد به یقین وســیله ای برای 
فعالیــت، کار، تولید، توســعه و اشــتغال 
در جامعه محقق خواهد شــد و اینچنین 
با گــردش چرخ هــای صنعــت و احیاء 
واحدهای تولیدی عمران و آبادانی به بار 

خواهد نشست.

اینچنین اســت که مــی گوئیم واردات و 
خرید تولیــدات خارجی ســبب تضعیف 
بنیه اقتصــادی کشــور و تعطیلی تولید 
ملی  اســت زیرا تولیدکننــدگان داخلی 
گرفتــار ضرر و زیــان می شــوند، لذا هم 
دولت وظیفــه دارد جلوی چنین وارداتی 
را بگیرد و هــم بازرگانان باید از ورود آن 

خودداری کنند.

 از سوی دیگر مردم نیز باید از خرید این 
گونــه کاالها اجتناب کننــد.از آن جهت 
که واردات بی رویه کاال از ســوی دولت و 
خرید کاالی خارجی توسط مردم مساوی 
اســت با تعطیلی کارخانه ها که ســبب 
بیــکاری جمع کثیری از مردم که نابودی 

تولید ملی را موجب خواهد شد..

جلوگیری از خروج ارز در گرو خرید 
تولید داخلی

دنیای امروز به دو بخش تقســیم شــده 
اقلّیتــی به صــورت »تولیــد کننده« و 
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اکثریتی به صــورت »مصرف کننده« ،به 
عبارت روشــنتر ممالک پیشرفته صنعتی 
کــه فرآورده هایی بیــش از احتیاج خود 
گاهی تا چند صد برابــر تولید می کنند، 
در پی ارســال آن کاالها به دیگر کشورها 
حرکــت مــی کنند؛بدیهی اســت تولید 
کننــدگان فرآورده های خود را به رایگان 
در اختیار دیگران نمی گذارند، بلکه پول 
می خواهند آن هم پول خودشــان و این 

یعنی خروج ارز از کشور.

اما به راســتی هیــچ فکر کــرده ایم که 
خرید کاالهای خارجی چقدر ارز از کشور 
خارج می کنــد، و این کار چه پیامدهای 
خطرناکــی در پــی دارد؟لــذا پیامدهای 
ارز، مخصوصــاً هنگامی که  منفی خروج 
معادل آن چیز با ارزشی وارد کشور نشود، 
بر هیچ انســان آگاه و مّطلعی پوشــیده 
نیســت، به ویژه اگر این سرمایه کالن به 
جیب دشــمنان در حال جنگ با اسالم و 
مســلمین واریز شود،و طبعاً هر مقدار که 
مبلغ ارز خارج شــده باالتر رود، خطرات 

آن هم بیشتر می باشد.

بدیهی است خرید اجناس خارجی افزون 
بر انحــراف در گردش ســرمایه و خروج 
از مســیر طبیعِی تولیــد و مصرف، نوعی 
بدگمانی به خداوند و ناسپاســی به نعمت 
های اوســت، زیرا ســرمایه هــای مردم، 
وســیله ارزش گذاری کاالها در مبادالت 
اقتصادی و موجبات اقتدار نظام اســالمی 
اســت و به وســیله آنها امکان برابری در 
داد و ســتدهای مالی به ویژه در صادرات 

کاالها فراهم می گردد.

در تبیین این مســأله باید گفت غفلت از 
تولیــد ملی و واردات بــی رویۀ کاالهای 
خارجــی دولتمردان را ناچار می ســازد 
بــرای تهیــه ارز، از طریق فــروش مواّد 
ارزش  نفتی( و منابــع پر  اّولیه)اقتصــاد 
خود به نازلتریــن قیمت،اقدام کنند و به 
اصطالح از ایــن راه »ذخیره ارزی« برای 
خود فراهم سازند، و به این ترتیب دالر به 
عنوان »پول ارزشدار« شناخته می شود و 
پول داخلی »پول وابسته و بدون ارزش«! 

و »استعمار اقتصادی« از همین جا شروع 
می شود.

چه کسی اســت که نداند امروز بازارهای 
کشــور مملو از اجناس لوسک و تجّملی 
غربی و شرقی اســت، و این اجناس رقم 
بســیار مهّمی از واردات را تشــکیل می 
دهد، از اتومبیلهای لوکس تجّملی گرفته، 
تــا هزاران نوع اســباب بــازی خودکار و 
تزانزیستوری، و عروسکهای غربی! درست 
به شــکل همان دختر بّچه های غربی با 
همان چشــمهای آبــی و موهای طالیی، 
بعضــی با صــدا، بعضی متحــّرک بعضی 
غیر متحّرک و هکذا! ... این ســرگرمیها و 
اســباب بازیها که بعضی برای بزرگساالن 
و بعضی برای کودکان ســاخته شده، وی 
هــم رفته مبالغ هنگفتــی از ارزهای این 
کشورها را می بلعد، ارزهایی که به قیمت 
عمر و جان مردم این ســامان به دســت 

آمده است.

کمترین اثری که خــروج این ارزها دارد 
این است که رقم مهّمی از ذخایر ملّی این 
کشورها را به باد می دهد، و مانع هر گونه 
پس انداز، و تشــکیل سرمایه های بزرگ 
و باالخره صنعتی شــدن این کشورها می 

گردد.

خریــد کاالی ایرانــی ؛ پایة تحقق 
اقتصاد مقاومتی

در تاریخ زندگی همه انســان ها روزهایی 
پیش می آید که باید با قوت و قدرت تمام 
و با فداکاری و مقاومت در برابر دشــمنان 
بایســتیم و به آن ها نه بگوییم تا بتوانیم 
عزت، شــرف و افتخارات و استقالل خود 
را حفــظ کنیم. اکنون یکی از آن زمان ها 
اســت که دشــمنان کینه توز از تشکیل 
حکومت اســالمی با شــعار نه شرقی نه 
غربی و هیهات منا الذله ســخت عصبانی 
هســتند و تصــور می کننــد می توانند با 
تحریم های خــود ملت ما را بــه زانو در 
آورنــد، در حالیکه کور خوانده و اشــتباه 

کرده اند.

اکنون الزم اســت با بررسی نقش حمایت 
از تولید داخلی در تحقق اقتصاد مقاومتی 

مشــت محکمی به دهان دشــمنان کینه 
توز بزنیم و برای همیشــه آنان را مأیوس 

کنیم.

باید اذعان کرد ما در کشوری زندگی می 
کنیــم که خدای متعــال خزانه آن را در 
اختیار ما گذاشــته وهر گاه این منابع را 
بــه خوبی مدیریت کنیــم و برنامه ریزی 
دقیقی بوســیله مغزهای متفکر اقتصادی 
تنظیم کنیــم و به قناعــت در مصرف و 
خریــد تولید ملــی   روی آوریم به یقین 
توطئــه هــای دشــمن در هــم کوبیده  
می شــود.اینچنین اســت کــه در بحث 
اقتصاد مقاومتی مــی گوئیم ، مردم باید 
باور کنند که صرفه اصلی آن اســت که از 
اجناس داخلی و تولیدات داخلی استفاده 
کنند؛ امروزه مهمترین اقتصاد دنیا نیز به 
سوی اقتصاد مقاومتی می رود و این مهم 

در گرو خرید کاالی داخلی است.

ســاز  زمینه  ؛  داخلی  کاالی  مصرف 
سبک زندگی اسالمی

شکی نیســت که مســائل اقتصادی باید 
با اصول اخالقی آمیخته شــود، و اقتصاد 
منهای اخالق ممنوع گردد.لذا اگر اخالق 
در الیه های مختلف اقتصاد حاکم شــود، 
تولید کاال، توزیع کاال و مصرف کاال همه 

آمیخته با اصول اخالقی خواهد شد.

از سوی دیگر شاهدیم نظام سرمایه داری 
غرب به عنوان مهد سبک زندگی غربی با 
اســتفاده از عنوان آزادی تولید و تجارت، 
بســیاری از مغزهای نیرومند صنعتی را با 
حقوق زیاد بسوی اختراع و تولید کاالهی 
تجملی ســوق می دهــد و از این طریق 

خون مردم زحمتکش را می مکند.

به همین دلیل مشــاهده مــی کنیم که 
بازارهــا در کشــورهای صنعتــی و از آن 
بیشــتر در »کشــورهای غیر صنعتی پر 
درآمد« هــم چون ممالک نفت خیر مملو 
اســت از انواع کاالهای تجملی و وســائل 
دروغــی زیبائی اندام و دکورهای جالب و 
مزخرفات دیگر که غالباً به هیچ درد نمی 
خورد و به زور تبلیغات دروغین، مردم بی 
خبر را بســوی آنها می کشــانند تا ثروت 

هــای خود را بیهوده به پای این اجناس 
بنجل بریزند، و سهمی از درآمد نفت را 
که عائد آنها شده از این طریق به کیسه 

غارتگران بریزند.

با این تفاســیر بایــد از خرید کاالهای 
خارجــی به ویــژه وســایل تجمالتی و 
لوکــس غربی کــه گذشــته از زیانهای 
بزرگ اقتصادی، عامل مؤثر در کشــتن 
غرور ملّی و اصالت اجتماعی و استقالل 
فکــری و اخالقی محســوب می گردد 

اجتناب نمود.

هم چنین بوجود آوردن تقاضاهای کاذب 
از طریق دامن زدن به تبلیغات دروغین 
و بکار گرفتن همه مســائل روانی برای 
تحریــک مــرد و زن و کوچک و بزرگ 
خانواده ها، و کشــیدن آنــان به بازارها 
برای خرید اجناس غیر ضروری و لوکس 
، و در یک کالم مصرف گرایی به عنوان 
یکی از مظاهر بارز سبک زندگی غربی، 
یکی دیگر از سیاســت هــای اقتصادی 
اســت که زیر لفافــه آزادی »تولید« و 

»تبلیــغ« و »تجارت« بــه زیان مصرف 
کنندگان انجام می گیرد و آخرین رمق 

توده های زحمتکش را می کشند.

لذا مردم باید به ســوی اقتصاد درونی و 
یک زندگی ســاده توأم با خرید کاالی 
داخلــی و منطبق بــا فرهنــگ ایرانی 
اسالمی ،توجیه شــوند، و خطری را که 
این تجّمل پرســتیها بــرای پس انداز و 
بزرگ و صنعتی  تشکیل ســرمایه های 
شــدن، عالوه بر زیانهای فراوان اخالقی 
آنها دارد به وســیله رسانه های مختلف 

درست دریابند.

از سوی دیگر مردم باید بدانند بسیاری 
از کاالهای قاچاقی که وارد کشــور می 
شــود به گفته مســئوالن تاریخ گذشته 
و بی کیفیت اســت و به سالمت آن ها 

نیز  آسیب می رساند.

رسانة  کلیدی  نقش  آخر:)  ســخن 
ملی در تشــویق مــردم به خرید 

کاالی ایرانی(

در خاتمه باید گفت در آمریکا که مسائل 

دینی به مانند ایــران مورد توجه مردم 
قرار نمی گیرد، مســئوالن به مردم می 
گویند باید از کاالهای ســاخت خودمان 
اســتفاده کنید؛ آنها اعالم کرده اند که 
تولیــدات آمریکایی و  باید  ملت آمریکا 
داخلــی خود را مصرف کنــد؛ پس می 
بینیم که آنها هم به این سمت می روند.

 بنابراین استفاده از کاالی ساخت داخل 
در کشــور ما باید بیــش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد لیکــن تحقق این مهم 
در گرو نقش آفرینی رســانه ها، روزنامه 
ها و به ویژه رســانۀ ملی اســت تا مردم 
نســبت به خریــد کاالی ایرانی بیش از 

پیش اهتمام ورزند.
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2پرونده ویژه

ضرورت و اهمیت اردوهای »راهیان نور«
 از منظر معظم له 

جنــگ تحمیلی حکومت بعثی عراق علیه 
ایران که از ســال 1359، یعنی دو سال 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، 
شــروع شد و هشت سال به طول انجامید 
. نمونه کامل از جنگ نابرابر و ظالمانه به 
شــمار می آید که با حمایت های قدرت 
های غرب و شرق از حکومت دیکتاتوری 
صدام بر مردم مسلمان ایران تحمیل شد.

حــال آنکه در آن روز نه ارتشــی در کار 
بود نه معلوم بود سالح دست کیست و نه 
برنامه ریزی دفاعی وجود داشت؛ دشمن 
ما در حد اعالی امکانات و ما در حد ادنای 
امکانات بودیم؛ زیرا دولت های نیرومند با 
حمایــت همه جانبه از  صــدام ؛ آخرین 
ســالح ها و آخرین اطالعات و امکانات را 
در اختیار او گذاشتند تا اینگونه حکومت 

اسالمی به زعم آنان به پایان راه برسد.

لیکن بــا لطف خداونــد و رهبری امام و 
کمک گرفتن از نیروی مذهب و اســتفاده 
از نیروی شهادت بعد از هشت سال بدون 
اینکه حتی یک وجب از خاک ما به دست 
دشــمن بیفتد جنگ به اتمام رسید.آری 
حماسه های غرورآفرین هشت سال دفاع 
مقــّدس در جبهه های نبرد حــّق علیه 
باطــل،  را بایدمنبعــث از  نیروی مذهب 
دانست؛ بهره گرفتن از نماز شب، دعاهای 
کمیل و ندبه، شــروع عملیات با اســامی 
اهــل بیت)علیهم الســالم( و موارد دیگر 
همه و همه نشــان دهندۀ عنایت خداوند 
به این ملت است که باید قدر بدانیم و بر 
ارواح شــهدا و امام، جانبــازان و آزادگان 

درود بفرستیم .

باید اذعان نمــود جنگی که ما در دوران 
هشت سال دفاع مقدس با آن روبرو بودیم 
در تاریخ ســابقه نداشــته است؛ گرچه با 
جنــگ های مختلفی روبرو بــوده ایم اما 

این جنگ از نظر گستردگی زمان و مکان 
مسبوق به سابقه نیســت. لذا پیروزی ما 
در این جنگ تحمیلی هشت ساله معجزه 
ای الهی است، زیرا این پیروزی به حساب 

های عادی امکان پذیر نیست.

با این تفاســیر باید تاریخ گذشته ی دفاع 
مقدس را مرور کرد که در راستای تحقق 
این مهــم ،»راهیان نور« یکی از ابتکارات 
پر ارزش به شــمار می آید و پس از پایان 
جنگ تحمیلی به وجود آمده است، تا نسل 
هــای بعدی بدانند که بــرای این انقالب 
چه زحماتی کشــیده شد و بدانند که اگر 
مشــکلی در آینده پیدا شــود چه وظیفه 
ای در برابــر آن دارند. حال در تبیین این 
مســأله مهم، شایسته اســت  ضرورت و 
اهمیت برگزاری اردوهــای راهیان نور  ، 
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که در 

ادامه از نگاه شما می گذرد.

اردوهــای راهیان نور؛ پیام رســان 
معارف  و  مقــدس  دفاع  های  ارزش 

شهدا

مــا شــبانه روز و پی در پــی از خدا می 
خواهیم که در خط شــهدا باشــیم و در 
هــر مقطع زمانــی در این مســیر انجام 
وظیفــه کنیم و رســالت خویــش را ادا 
نمائیم ؛زیرا مقام شــهدا در اسالم بسیار 
باالست؛ شهدایی که میهمان خدا هستند 
و از خوان احســان او، روزی می گیرند.،. 
شــهدایی که در هنگام خطر، اســالم را 
بیمه کردند، و اگر فداکاریهای شــهدایی 
همچــون شــهدای »بــدر« و »احد« یا 
»شهیدان کربال و»شهدای دفاع مقدس« 

نبود، شاید امروز خبری از اسالم نبود.

از ســوی دیگر باید دانست خون شهید و 
شهادت او یک حادثه است، حادثه نیاز به 
تحلیل دارد، عوامل این حادثه چه بوده؟ 

پیامدهایش چه بوده؟ امــروز می گویند 
خون شهید پیام دارد، لذا اردوهای راهیان 
نور می تواند پیام رسان ارزش های دفاع 
مقدس و معارف ناب شهدا باشد به نحوی 
که با تجزیه و تحلیل، حادثه را موشکافی 
کرده، و پیام را به جامعه منتقل سازد، که 
همیشــه بعنوان تابلوئی روشن در مسیر 

هر قوم و ملتی متجلّی گردد.

در ایــن زمینه در قــرآن مجید در مورد 
شــهدای در راه حق که بــه ظاهر مرده 
هســتند می خوانیم: »َو ال تَْحَسَبنَّ الَّذیَن 
ُقِتُلوا فِی َســبیِل اهلّلِ اْمواتاً بَْل اْحیاٌء ِعْنَد 
ِِّهــْم یُْرَزُقــون « ای پیامبر! هرگز گمان  َرب
مبر کســانی که در راه خدا کشته شدند، 
مردگاننــد! بلکــه آنهــا زنده انــد و نزد 
پروردگارشان روزی داده می شوند. شهدا 
از نظر قرآن زنده هســتند؛ چون اثر یک 
انســان زنده را دارند باعث تقویت دین و 
اسالم می شوند و یاد و خاطره آنها یادآور 

معروف ها و خوبی هاست.

لــذا گرامیداشــت یاد شــهیدان نه فقط 
عبادتــی اســت بــزرگ و دلیــل بر حق 
شناسی و زنده بودن عواطف انسانی، بلکه 
برای تقویت روحّیه دیگران اثر فوق العاده 

مهّمی دارد.

از ســخنان امــام علی علیه الســالم می 
تــوان در این مورد نیز بهترین سرمشــق 
را گرفت:بعــد از شــهادت »محّمدبن ابی 
بکــر« والی و فرمانده مصــر، در نامه ای 
که به »عبداهللَّ بن عّباس« نوشت، چنین 
فرمود:محّمد بن ابی بکر که رحمت خدا بر 
او باد شهید شده، من این مصیبت بزرگ 
را به خاطر خدا تحّمل می کنم و اجر آن 
را از خدا می طلبــم!او برای من فرزندی 
تالشگر،شمشــیری  خیرخواه،فرمانداری 

برنده،و ستونی محکم و بازدارنده بود ...،

آری فراموشــی یــاد شــهدا از تهدیدات 
فراروی انقالب اســت و بایــد به همگان 
گوشــرد نمود که چه رشادت ها و ایثارها 
در دفاع از کشــور و نظام در هشت سال 
انجام شد و چه شهدای عزیزی در این راه 

داده ایم.

از این جهت است که می گوئیم اردوهای 
راهیــان نــور در واقع بزرگداشــت یاد و 
نــام شــهدا و ارزش های دفــاع مقدس 
اســت ، مســاله ای حیاتی که بخشی از 
دســتورات اســالم و تدبیراتی اســت که 
برای حفظ روحیه بســیجی و بقای آن در 
میان مســلمین می شــود؛ و اگر این امر 
به فراموشــی سپرده شــود به یقین تأثیر 
فراوانی درتضعیف روحیه بسیجی خواهد 

داشت.

برای  برنامه  موثرتریــن  نور؛  راهیان 
به  شــهادت  و  ایثار  فرهنگ  انتقال 

نسل جوان

امروز دشمنان اسالم بیشترین وحشت را 
از فرهنگ شهادت و شهادت طلبی دارند، 
این در حالی است که آنها توان مقابله به 
مثل، نســبت به فرهنگ شهادت را ندارند 
و ســالحی که بتــوان از آن در برابر این 

فرهنگ دفاع کرد در خود نمی بینند.

البته شنیده شده اســت که اخیرا دولت 
هــای غربی در صــدد برآمدند تا ریشــه 
فرهنگ شهادت طلبی خشکانده شود،لذا 
در قالب اســناد مختلف بیــن المللی هم 
چون ســند 2030، برای حــذف واژه و 
مفهوم شــهادت از کتب درسی تالش می 
کنند، هم چنین حــذف آیات مربوط به 
جهاد و شــهادت را در کتب دروس دینی 
در دستور کار قرار داده اند ؛ تأسف آورتر 
این اســت که برخی عناصر دست نشانده 
که متأسفانه در ممالک اسالمی و بعضا در 
داخل کشور کم نیستند به این امر توصیه 
کرده اند و برای ایجاد نفرت نسبت به آن، 
شــهادت طلبی را انتحار و خودکشی می 

نامند و شهادت طلبان را تروریست.

بر این اســاس نه تنها دیروز، بلکه امروز 
نیز فرهنگ سرنوشــت ســاز» شهادت« 

است که لرزه بر اندام دشمنان می افکند، 
و آنها را از نفوذ در دژهای اســالم مایوس 
مــی کند، و چه پر برکت اســت فرهنگ 
شهادت برای مسلمانان، و چه وحشتناک 

است برای دشمنان اسالم.

با این تفاسیر مســاله شهادت و جهاد در 
مقابل دشــمنان نباید خاموش شود؛ بلکه 
این مســاله باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد و برای نسل جوان تبیین شود؛  
لذا آشــنا کردن بیــش از پیش جوانان با 
تجربیات دفاع مقدس ضروری است؛ زیرا 
یکــی از رموز موفقیت ملــت به ویژه در 
دفاع مقدس بهره گیری از  فرهنگ جهاد 
و شهادت بود، و باید روی این مساله مهم 
کار،بررســی، اســتخراج، تبیین و تحلیل 
شــود که برگزاری اردوهای راهیان نور به 
نوبۀ خود نســخۀ کامل از انتقال فرهنگ 
ایثار و شــهادت به نســل جوان محسوب 

می شود. 

بنابراین مســئوالن و دســت انــدرکاران 
برنامــۀ ارزشــمند راهیــان نــور باید  با 
رویکــرد نظری  جامعــه را آماده جهاد و 
شــهادت نمایند؛باید مطالــب و محتوای 
جامــع در طــول  دورهــای اردویی در 
مناطــق عملیاتی تهیه و منتشــر شــود. 
تاجوانانــی که صحنه ایثــار و فداکاری را 
ندیده اند در آن سرزمین ها حضور یابند 
و خاطره ها تجدید شود ؛ در این بین می 
توان پیروزی ها و شــجاعت ها و شهامت 
های رزمندگان دفــاع مقدس را  را برای 
آنها تشریح کرد و جوانان را  با کوله باری 
از عشق به ایمان و شهادت، به پوییدن راه 

آنها دعوت کرد. 

خوشــبختانه برنامه  راهیــان نور در این 
زمینه بسیار مثبت است  و با فعالیت های 
چند سال اخیر مسئوالن برگزاری اردوی 
راهیان نــور و با تالش بــی امان دغدغه 
مندان به فرهنگ شــهادت؛ این فرهنگ 
متعالــی آن چنان در جامعه گســترش 
یافته و ریشه دوانیده که باتبلیغات مادی 

غرب نمی توان جلوی آن را گرفت.

حقیقت آن است که اعزام تعداد بسیاری 

از جوانــان به مناطــق عملیاتــی باعث 
آشنایی بیش از پیش آنان با فرهنگ دفاع 
مقدس شده اســت. به نحوی که جوانان 
و نوجوانان اعم از پســر و دختر وارد این 
صحنه شــده اند و این بالی وحشتناکی 
اســت برای دشمنان اسالم، امیدواریم که 
مسلمین جهان روز به روز با این فرهنگ 
پر افتخار آشناتر شوند و راه شهیدان روز 

به روز پر رهروتر گردد.

راهیان نــور ؛ نمایش آمادگی دفاعی 
ملت

مادامــی که همــه مردم جهــان در برابر 
اصول عقل و عدالت تســلیم نشده، و زور 
و قدرت بر روابــط ملل دنیا حکومت می 
کنــد و این احتمال وجود دارد که جامعه 
اســالمی مورد تهاجم بیگانــه قرار گیرد، 
اســالم دســتور می دهد که مســلمانان 
آمادگی کامل خود را برای دفاع از خویش 

حفظ کنند

بدیهی اســت در موضوع جهــاد و دفاع 
اســالمی اغراض شــخصی مطرح نیست، 
بلکه هدف حفظ مکتب انســانی اســالم 
اســت، لذا آنها که دشمنیشــان با شــما 
شکلی از دشــمنی با خدا، یعنی دشمنی 
با حق و عدالت و ایمان و توحید و برنامه 
های انســانی دارد، باید در این زمینه ها 

هدف حمالت یا دفاع شما باشند.

خداونــد در قــرآن کریم مــر فرماید:»َو 
ٍۀ َو ِمْن  وا لَُهْم َمااْســَتَطْعُتْم ِمْن ُقــوَّ اِعــدُّ
نیرو  نوع  الَْخْیِل؛ای مســلمانان! هر  ِرباِط 
و توانــی داریــد )اعــم از توانایــی های 
اقتصادی، نظامــی، تبلیغاتی، اجتماعی و 
مانند آن( برای مقابله با دشــمنان آماده 
سازید«. این آیه به ما می گوید مسلمانان 
بایــد در همه حال و همه جــا در مقابل 
دشمنان آماده باش باشند.یعنی تا زمانی 
که اسالم دشــمنی دارد باید این آمادگی 
انتظار نمانید  وجود داشته باشد؛یعنی در 
تا دشــمن به شــما حمله کند و آن گاه 
آماده مقابله شــوید، بلکه از پیش باید به 
حــد کافی آمادگی در برابــر هجوم های 
احتمالی دشــمن داشته باشید. به عبارت 
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دیگر بــرای این که فکر جنگ را از ســر 
دشــمن خارج سازید، باید با آمادگی باال، 

اندیشه جنگ در نطفه خفه شود.

در حقیقت بینش اســالم در مورد جنگ، 
یک تفّکر پیشــگیرانه اســت.و اسالم می 
خواهد با ایجاد آمادگی عالی مســلمانان، 
ریشه جنگ را بخشکاند و زمینه درگیری 

و خونریزی را از بین ببرد. 

در این بین به مسلمانان دستور داده شد 
با برقراری پیوند محکم با خداوند و پیوند 
محکم با بندگان خدا، جسم وجان خود و 
اجتماع خویش را آماده برای جهاد کنند، 
و به اصطالح خود سازی نمایند، و مسلما 
هر گونه جهادی بدون آمادگی های روحی 
و جســمی افراد و بدون پیوندهای محکم 
اجتماعی محکوم به شکســت خواهد بود، 
که برنامــه راهیان نور می تــوان در این 

زمینه توفیقات فراوانی کسب کند.

حــوادث  اخیر  نیز ثابت کــرد بر خالف 
آنچــه که برخی ها خیال می کنند دوران 
دفاع مقدس تمام شده است بلکه  جوانان 

امروز از جوانان قدیم آماده ترند.

بنابراین در هر زمان ممکن اســت دشمن 
علیه مــا حمله کند ؛ از ایــن رو باید در 

راســتای برگــزاری مســتمر برنامه های 
فرهنگــی از جمله اردوهــای راهیان نور 
اقــدام نمود زیــرا جامعه و مــردم وقتی 
ببینند شهید در جامعه ارزش واالیی دارد 
آنها هم تشویق می شوند که به این مقام 
واال نائل شــوند و درصورت نیاز ، مردم پا 

به میدان خواهند گذاشت.

بی شــک  ما در حال حاضر می توانیم با 
استفاده از تجربیات دفاع مقدس در قالب 
کاروان هــای راهیان نــور،  توطئه های 
دشــمنان را شناسایی کرده و برای مقابله 
بــا آن برنامه ریزی نماییم؛ منتهی در این 
بین آماده نگه داشتن جوانان بحث بسیار 
مهمی اســت که ظرفیت هــای بی بدیل 
برنامه راهیان نور  می تواند بر این مسأله 

جامۀ عمل پوشاند .

روایت گری در  راهیان نور ؛ فرصتی 
مناسب برای بازخوانی تاریخ جنگ 

مطالعه تاریخ جنگهای اســالمی، از صدر 
اسالم تاکنون ؛ این حقیقت را آشکار می 
سازد که مســلمانان از عصر پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( تــا رزمندگان دوران دفاع 
مقدس ، اگر شــاهد پیروزیهای ســریع و 
پی در پی بودند، همه بدون اســتثناء در 

سایه جّد و جهد و ایثار و فداکاری بسیار 
صورت گرفت، درســت اســت که دست 
حمایت الهی باالی ســر آنها بود، ولی از 
نظر اســباب ظاهر عامل پیروزی تالش و 
کوشــش آنان بود.این یک قانون جاودانه 
تاریخ اســت نه منحصر به یاران پیامبر و 
امام حسین علیه الّسالم بوده و نه مربوط 
به دیروز و امروز اســت، بلکــه در آینده 
مانند گذشــته نیز این اصل اساسی حاکم 

است.

شکی نیست که هر ملتی با تاریخ آن زنده 
است، و هراندازه که تاریخ یک ملت مبهم 
شــود، هویت آن ملت نیــز مبهم و ناقص 
می شــود، لذا باید تاریخ دفاع مقدس به 
عنــوان مهمترین واقعــه تاریخی پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، مورد توجه قرار 
گیرد و  بــرای آیندگان به یادگار بماند تا 
از ایــن طریق هویت ملــی و دینی حفظ 
شــود و این جرات، شــهامت و قدرت به 
آینده و نســل های آینده منتقل شود تا 
آنان  بدانند پدران آنها  با شــرایط بسیار 
بــه خوبی  ســخت در مقابل دشــمنان 
ایســتادند و نگذاشتند یک وجب از خاک 

کشور ما از دست برود.

بدین ترتیــب باید گســتره تاریخ جنگ 
تحمیلی در مناســبت های مختلف بیان 
شود؛ و این مســاله مهم به صورت دقیق 
برای مردم بازگو شــود تا  آحاد جامعه به 
ویژه نسل جوان؛ با ابعاد و زوایای مختلف 
تاریخ جنگ تحمیلی آشــنا شــوند  و به 
اهمیــت آن پــی ببرند که ایــن امر می 
تواند در بستر راهیان نور و در قالب نقش 

خطیر روایت گری محقق شود. 

در ایــن میان ؛ بایــد در اردوهای راهیان 
نور ، جلوه های ایمان و شهادت در تاریخ 
جنگ تحمیلی باز گو شود و  واقعیت های 
جنگ  آنچنان که هست  بازگو شود  زیرا 
اگرمخاطبان  واقعیت را مشاهده کنند به 

آن ایمان پیدا می کنند.

سایة  در  خواهی  عدالت  نور؛  راهیان 
پیوند فرهنگ انتظار و شهادت

»انتظار« و »شــهادت « از جمله سازنده 
ترین مفاهیم در آموزه های اسالمی است 
زیرا هجرت و جهاد و شــهادت مخصوص 
به دوران معّینی از آغاز اسالم نیست بلکه 
»انتظار« معموال به حالت کسی گفته می 
شــود که از وضع موجود ناراحت است و 

برای ایجاد وضع بهتری تالش می کند.

لذا مســأله انتظار حکومت حق و عدالت 
»مهــدی« و قیام مصلــح جهانی در واقع 
مرّکب از دو عنصر اســت؛ عنصر »نفی« و 
بیگانگی  نفی همان  »اثبات«.عنصر  عنصر 
بــا وضع موجود؛ و عنصــر اثبات خواهان 

وضع بهتری بودن است.

از این جهتعالقه انســان به پیشــرفت و 
تکامل، بــه دانایی و زیبایــی، به نیکی و 
عدالت ، عالقه ای است اصیل، همیشگی 
و جاودانــی؛ و انتظار ظهــور یک مصلح 
بزرگ جهانی آخرین نقطه اوج این عالقه 
است . از سوی دیگر انتظار چنان انقالبی 
داشتن همیشه توأم با یک جهاد وسیع و 

دامنه دار است 

لذا در مــورد انتظار ظهور حضرت مهدی 
)عج( یک نــوع رابطه و تشــابه در میان 
مســأله »انتظار« و »جهاد و شهادت« و 
مبارزه با دشــمن، در آخرین شکل خود، 

وجود دارد.

با این تفاسیر باید گفت  دو واژه»انتظار« 
و»شــهادت« مکمل یکدیگرنــد، و ارواح 
پاک شــهیدان در جهان برزخ، در انتظار 
آن ظهور عظیمند و راهیان نور ، به سوی 
آن بــر افرازنده پرچم عــدل جهانی گام 

برمی دارند.

سخن آخر:) تداوم راهیان نور در گرو 
مردمی بودن آن است(

اســالم بهترین راه را برای مردمی بودن 
، معّرفی می کند؛ اگر ما مســائل مردمی 
اسالم را پر رنگ نشان داده و عمل کنیم 
جاذبه اســالم چند برابر می شود و وقتی 
مــردم ببینند که من به صــورت متکلّم 
وحده ســخن نمی گویم و همه جا منافع 
مــردم را در نظر می گیرم بــه این آیین 

گرایش می یابند.

در ایــن میان ترویج فرهنگ دفاع مقدس 
و تــدام برنامه راهیان نور جــز از طریق 
همــکاری مردمی حاصل نمی شــود.لذا 
وقتی برنامه ها مردمی باشــد هیچ گونه 

عوارضی نخواهد داشت.

ســالم و درود خداوند بر شهیدان راه حق 
و سالم و درود خدا بر شما زحمت کشان 
عرصــۀ ترویج فرهنگ دفــاع مقدس  که 
چراغ پرنور شهیدان را پاسداری می کنید 
و از آن خون های پاک، دروس پر ارزشی 

برای رهروان راه آنها می سازید
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مقاله

راه و رسم جلب امدادهای الهی
بخش پژوهشهای اعتقادی و معارفی سایت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

چکیده: خداوند متعال بر اساس حکمت 
خویــش عالوه بر رحمت واســعه اش که 
همه انسانها و موجودات را در بر می گیرد، 
کمکهایی را جهت پیشــرفت و دستگیری 
انسان در مسیر زندگی و عبودیت او قرار 
داده که ما از آنها تحت عنوان »امدادهای 
الهــی« یاد می کنیم. جلب این امدادها و 
بهره مندی از آنها شرایط و اسبابی دارند 
که می بایست از سوی انسان فراهم آیند 
تا بتواند آنها را بســوی خود جلب نماید. 
در این نوشــتار به اختصار ســعی شده تا 
الهی  امدادهای  دریافت  مهمترین شرایط 

مورد شناسایی و تبیین قرار گیرند. 

مقدمه:

خداوند متعال به عنوان پروردگار عالمیان، 
بر اســاس حکمت عالی خویش عالوه بر 
لطف و رحمت واسعه اش که همه انسانها 
و موجودات را در بــر می گیرد، عوامل و 
کمکهایی را جهت پیشــرفت و دستگیری 
هر چه بیشتر انســان در مسیر زندگی و 
عبودیت او قــرار داده که ما از آنها تحت 
عنوان »امدادهای الهــی« یاد می کنیم. 
امدادهای الهــی در واقع رزقهای مادی و 
معنوی ای هســتند که نقــش مهمی در 
امور و  توفیقات، گشــایش در  پیشرفتها، 
تقویت و تعالی مادی و معنوی انسان، هم 
در عرصــه های اجتماعــی و هم در امور 
شــخصی و فردی دارند. این امدادها می 
توانند به صورت ماّدی یا معنوی شــامل 

حال انسانها باشند.

امدادهای مادی بیشــتر بصورت کســب 
الهــی و توفیقــات و  نصــرت و یــاری 
برکات مادی در زندگــی فرد محقق می 
شــوند همچنانکــه خداوند مــی فرماید: 
»اَْمَدْدناُکْم بِاَْمواٍل َو بَنیَن َو َجَعلْناُکْم اَْکَثَر 

نَفیراً«)1(؛)شــما را به وســیله داراییها و 
فرزندانی کمک خواهیم کرد و نفرات شما 

را بیشتر قرار می دهیم(.

امدادهای معنوی بیشتر مربوط به کسب 
علم و ایمان، هدایتها، الهامات، حکمتها و 
بصیرتهایی است که نصیب فرد می گردند 
َُّهْم فِْتَیٌه  همچنانکه خداوند می فرماید: »اِن
ِِّهْم َو ِزْدناُهــْم ُهدًی«)2(؛)آنها  آَمُنــوا بَِرب
ایمان  به پروردگارشان  بودند که  جوانانی 
آوردنــد، و ما بر هدایتشــان افزودیم(، یا 
جــای دیگر می فرمایــد: »آتَْیناُه ُحْکماً َو 
ِعلْماً َو َکذلَِک نَْجِزی الُْمْحِســنیَن«)3(؛)ما 
»حکــم« و »علم« به او دادیم و اینچنین 

نیکوکاران را پاداش می دهیم(.

دریافت و جلب این امدادها و بهره مندی 
از آنها راهها، شــرایط و اسبابی دارند که 
می بایست از ســوی انسان فراهم آیند تا 
بتواند آنها را بسوی خود جلب نماید. این 
عوامــل و راههای جلــب امدادهای الهی 
گستره بسیار وســیعی دارند که احصاء و 
شمارش همه آنها کاری دشوار است و در 
این مختصر نمی گنجد؛ لذا در این نوشتار 
به اختصار سعی شــده تا بر اساس منابع 
دینی مهمترین شرایط و راههای جلب و 
الهی مورد شناسایی و  امدادهای  دریافت 

تبیین قرار گیرند.

راههای جلب امدادهای الهی:

ایمان

با مراجعه به آیات قــرآن کریم می  توان 
دریافــت که ایمان به خداونــد، پیامبران 
و تعالیــم الهــی، از مهم  ترین شــرایط 
از امدادهای الهی هستند که  برخورداری 

به چند آیه اشاره می شود:

الَِّذیــَن  َعــِن  یَُدافِــُع  اللَّـــَه  »اَِنّ   .1

ایمان  از کســانی که  آَمُنوا«)4(؛)خداوند 
آورده اند دفاع می  کند(.

َُّهْم  2. »نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیــَک نََباَُهْم بِالَْحقِّ اِن
ِزْدناُهْم ُهدًی«)5(؛)ما  َو  ِِّهْم  بَِرب آَمُنوا  فِْتَیٌه 
داســتان آنــان را بحــق برای تــو بازگو 
می  کنیــم آنهــا جوانانی بودنــد که به 
پروردگارشــان ایمــان آوردنــد، و ما بر 

هدایتشان افزودیم(.

3. »َو لَْو اَنَّ اَْهَل الُْقری  آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا 
ــماِء َو ااْلَْرِض َو لِکْن  َعلَْیِهْم بََرکاٍت ِمَن السَّ
بُوا َفاََخْذناُهْم بِما کانُوا یَْکِسُبوَن«)6(؛)و  َکذَّ
اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمانمی  آوردند 
و تقوا پیشــه می  کردند، برکات آسمان و 
زمیــن را بر آنها می  گشــودیم ولی ]آنها 
حق را[ تکذیــب کردند؛ ما هم آنان را به 

کیفر اعمالشان مجازات کردیم(.

4. »َفاَمَّــا الَّذیَن آَمُنوا َفزاَدتُْهْم ایماناً َو ُهْم 
یَْسَتْبِشــُروَن«)7(؛)اما کســانی که ایمان 
آورده اند، بر ایمانشــان افزوده و آنها ]به 

فضل و رحمت الهی[ خوشحالند(.

در این آیات »ایمان« سبب هدایت، ایمان 
بیشتر، خوشــحالی، جلب برکات و دفاع 

الهی از انسان برشمرده شده است.

تقوا

بعد از ایمان به خــدای متعال مهم ترین 
شرط بهره مندی از امدادها و نصرت های 
الهی تقوا و پرهیزکاری است. خداوند می 

فرماید:

ُقوا اَل یَُضرُّ ُکْم َکْیُدُهْم  1. »َواِن تَْصِبــرُ وا َوتََتّ
َشْیًئا«)8(؛)و اگر صبر کنید و پرهیزگاری 
نمایید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی  

رساند(.

َ یَْجَعْل لَــهُ َمْخَرجاً َو  2. »َو َمــْن یَتَِّق اهللَّ

یَْرُزْقــُه ِمْن َحْیُث ال یَْحَتِســُب«)9(؛)و هر 
کس تقوای الهی پیشــه کند، خداوند راه 
نجاتی بــرای او فراهم می  کند، و او را از 

جایی که گمان ندارد روزی می  دهد(.

َ یَْجَعْل لَــُه ِمْن اَْمِرِه  3. »َو َمــْن یَتَّــِق اهللَّ
یُْسراً«)10(؛)و هر کس تقوای الهی پیشه 
کند، خداوند کار را بر او آسان می  سازد(.

طبق این آیات، بواســطه تقــوا، کیدها و 
حیله های دشمن به انسانهای مومن ضرر 
نمــی  زند، راه نجات برایشــان فراهم می 
شود، از جایی که گمان ندارند روزی داده 

می شوند و امورشان آسان می شود. 

توّکل

توکل یکی دیگر از اوصاف برجسته بندگان 
شایسته خداوند است که در تعالیم دینی 
ما بســیار به آن تاکید شــده است و آثار 
فراوانی بر آن مترتب اســت. در این باره 
در قرآن مجید چنین آمده اســت: »َو َمْن 
ُه«)11(؛)و هر  ِ َفُهَو َحْســبُ ْل َعلَی اهللَّ یََتَوکَّ
کس بــر خدا توّکل کند، پس خدا کفایت 

امرش را می  کند(.

امام علی)علیه الســالم( نیــز در این باره 
ِ َذلَّْت  َل َعلَــی اهللَّ مــی فرمایند: »َمْن تََوکَّ
لَْت َعلَْیِه ااْلَْســَباُب َو  َعاُب َو تََســهَّ لَــُه الصِّ
اَ الَْخْفــَض َو الَْکَراَمه«)12(؛)هرکس بر  تََبوَّ
خدا توّکل کند، امور ســخت بر او آسان و 
اسباب حصول خواسته ها برایش تسهیل 

شود و در وسعت و کرامت فرود آید(.

بنابر آنچه از آیه و حدیث فوق بر می آید 
انســان با توکل حمایــت همه جانبه خدا 
دارد و ســختی ها بر او آسان و دستیابی 
به خواســته ها برایش تسهیل می شود و 

به مقام کرامت دست می یابد.

اخالص در عمل

اخالص مقام بسیار واالیی است که علمای 
اخــالق و عرفــان روی آن تکیــه فراوان 
کرده انــد. فرد مخلص تمــام نّیت  خود را 
متوّجه خدا می  کنــد و هر انگیزه ای غیر 
از انگیزه الهی را مردود می  شمرد و تمام 
هســتی خویش را در اختیار کســی می  
گذارد که همه هستی  ها از آن او است، و 

هرچــه را غیر از او، باطل و فانی می  داند. 
خداوند نیز چنین شخصی را مورد الطاف 

خاص خویش قرار می دهد.)13(

خداونــد در داســتان یوســف در قرآن 
مجید، مــی  فرمایــد: »َکَذلِــَک لَِنْصِرَف 
َُّه ِمــْن ِعَباِدنَا  ان ــوَء َو الَْفْحَشــاَء  َعْنُه السُّ
الُْمْخلَِصینَ «)14(؛)ما این چنین کردیم تا 
بدی و فحشا ]و گناه[ را از او دور سازیم، 

چرا که از بندگان مخلص ما بود(.

ایــن تعبیر نشــان می دهد کــه هرکس 
بــه هنگامــی که در  باشــد،  »مخلص« 
کشــاکش هیجان هوای نفس و وسوســه  
های شــیطانی قرار می  گیرد با امدادهای  
َُّه  الهــی  از آن رهایی می  یابــد. جمله  »ان
ِمــْن ِعَباِدنَا الُْمْخلَِصیــَن« از قبیل قیاس 
منصــوص العله اســت و به مفهــوم آیه 

عمومیت می  دهد.)15(

همچنین در حدیثی رسول خدا)صلی اهلل 
علیه و آله( مــی فرمایند: »َما اَْخلََص َعْبٌد 
َوَجلَّ اَْربَِعیَن َصَباحاً ااِلَّ َجَرْت یََنابِیُع  ِ َعزَّ هلِلَّ
الِْحْکَمِه ِمْن َقلِْبِه َعلَی لَِســانِه« )16(؛)بنده 
ای برای خدا چهل صباح خالص نشــود، 
مگر آنکه چشمه  های حکم تاز قلب او بر 

زبان او جاری شود(.

شکرگزاری

در قــرآن و منابع روایی مــا درباره مقام 
شاکرین و آثار شکرگزاری مطالب بسیاری 
وجود دارد که در اینجا به دو نمونه اشاره 

می شود:

َشــَکْرتُْم  لَِئــْن  ُُّکــْم  َرب َن  تَــاَذَّ اِْذ  »َو   .1
اِنَّ َعذابــی   َکَفْرتُــْم  لَِئــْن  َو  َُّکــمْ  اَلَزیَدن
خاطــر  بــه  لََشــدیٌد«)17(؛)وهمچنین 
بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعالم 
داشت اگر شکرگزاری کنید، ]نعمت خود 
را[ بر شــما خواهم افزود و اگر ناسپاسی 

کنید مجازاتم شدید است(.

2. امام علی)علیه الســالم( نیــز در این 
باره می فرمایند: »ُشــْکُر الُْمْنِعِم یَِزیُد فِی 
نعمت  از  ْزق«)18(؛ )شــکر و ســپاس  الرِّ
دهنده رزق و روزی را افزایش می دهد(.

صبر و استقامت

یکی دیگر از شروط جلب امدادهای الهی، 
خصوصا حضور فرشتگان و امدادهای ویژه 
آنان، صبر و اســتقامت در کنار داشــتن 
ایمان و تقواســت. خداوند مــی  فرماید: 
»اَِنّ الَِّذیَن َقالُوا رَ بَُّنا اللَّـــُه ثَُمّ اْســَتَقاُموا 
ُل َعلَْیِهُم الَْماَلئَِکُه«)19(؛)در حقیقت،  تََتَنَزّ
کســانی که گفتند: پروردگار ما خداست، 
سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان 

فرود می  آیند(.

حضرت موســی)علیه الســالم( آنگاه  که 
می  خواهد قوم خــود را آماده کند تا در 
برابر سختی  ها و فشارهای فرعون تحمل 
خود را از دســت ندهند به آنها ســفارش 
می  کند تا صبر و اســتقامت پیشه کنند 
و تقوای الهی را رعایــت کنند تا خداوند 
نصرت و یاری خویش را شــامل حال آنها 
کرده و وارث زمین شــوند؛ »َقاَل ُموَسی 
لَِقْوِمِه اْسَتِعیُنوا بِاللَّـــِه َواْصِبرُ وا اَِنّ ااْلَرْ َض 
لِلَّـــِه یُورِ ثَُها َمن یََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاقَِبُه 
ِقیَن«)20(؛)موسی به قوم خود گفت:  لِلُْمَتّ
از خدایــاری جویید و پایداری ورزید، که 
زمین از آِن خداست، آن را به هر کس از 
بندگانش که بخواهد مــی  دهد و فرجام 

نیک برای پرهیزگاران است«.

یاری دین خدا

خداوند به کســانی که دیــن او را یاری 
نماینــد وعده داده اســت کــه آنها را در 
مراحل زندگی و ســختیها نصرت و یاری 
دهــد و خداوند خلف وعده نمی کند: »یا 
َ یَْنُصْرُکْم  اَیَُّها الَّذیَن آَمُنــوا اِْن تَْنُصُروا اهللَّ
َو یَُثبِّــْت اَْقداَمُکْم«)21(؛)ای کســانی که 
ایمان آورده اید اگر ]آییــن[ خدارا یاری 
کنید، شما را یاری می  کند و گام هایتان 

را استوار می  دارد(.

تالش و جهاد در راه خدا

یکی دیگر از عواملی که باعث جلب امداد 
الهی و هدایت و راهنمایی بیشــتر انسان 
می شود جهد و تالش در راه خداست که 
در این باره خداوند می فرماید: »َو الَّذیَن 
َ لََمَع  جاَهُدوا فینا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا َو اِنَّ اهللَّ
الُْمْحِسنیَن«)22(؛)و آنها که در راه ما ]با 
خلوص نّیت[ جهاد کنند، قطعاً به راه های 
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خود، هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با 
نیکوکاران است(.

توبه و استغفار

توبه و استغفاریکی از ابواب مهم در منابع 
دینی ما اســت که آثار فراوانی در زندگی 
دنیــوی و اخروی ما دارد و از عوامل مهم 
جلب عنایات الهی اســت که در اینجا به 
چند نمونه از آیات و روایات مربوط به آن 

اشاره می کنیم:

حضــرت هود)علیــه الســالم( خطاب به 
قوم عــاد می گوید: »َو یا َقْوِم اْســَتْغِفُروا 
ماَء َعلَْیُکْم  َُّکْم ثُمَّ تُوبُوا اِلَْیِه یُْرِســلِ السَّ َرب
تُِکْم َو ال  ًه اِلــی  ُقوَّ ِمــْدراراً َو یَِزْدُکْم ُقــوَّ
َّْوا ُمْجِرمیــَن«)23(؛)و ای قوم من از  تََتَول
پروردگارتان طلب آمرزش کنید، ســپس 
به ســوی او بازگردید، تا باران آسمان را 
پی در پی بر شــما بفرســتد و نیرویی بر 
نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه، روی از حق 

بر نتابید(.

در آیاتی دیگــر از زبان حضرت نوح)علیه 
السالم( چنین آمده است: »َفُقلُْت اْسَتْغِفُرواْ 
َماَء َعلَْیکُم  اًرا * یُْرِسِل السَّ َُّه کاََن َغفَّ َُّکْم اِن َرب
مِّْدَراًرا * َو یُْمِدْدکُم بِاَْمَواٍل َو بَِنیَن َو یَجَعل 
لَّکمُ ْ َجنَّــاٍت َو یَجَعل لَّکمُ ْ اَنهاًرا«)24(؛)به 
آنهــا گفتم: از پــروردگار خویش آمرزش 
بطلبید که او بســیار آمرزنده اســت، و تا 
بارانهای پربرکت آســمان را پی در پی بر 
شــما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان 
فراوان کمــک کند و باغهای سرســبز و 

نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد(.

دربــاره  الســالم(  علی)علیــه  امــام 
توبــه مــی فرماینــد: »الّتوبُه تَســَتنِزُل 
حَمه«)25(؛)توبه و بازگشــت رحمت و  الرَّ

آمرزش را فرود می آورد(.

دعاو استغاثه

یکی دیگر از ابواب بســیار مهم در متون 
دینی ما دعا و اســتغاثه بــه درگاه خداو 
اولیاء الهی می باشــد، بطوریکه رســول 
خدا)صلــی اهلل علیه و آلــه( اصل و مغز 
َعاُء ُمخُّ  عبادت را دعا برشــمرده اند: »الدُّ

الِْعَباَده«)26(.

امام امیرالمؤمنین علی)علیه الســالم( نیز 
در وصیت خویش به فرزندانش درباره دعا 
می فرمایند: »اْعلَــْم اَنَّ الَِّذی بَِیِدِه َخَزائُِن 
نَْیا َو اْلِخَرِه َقْد اَِذَن لُِدَعائَِک َو  َملَُکــوِت الدُّ
َل اِلَِجابَِتَک َو اََمَرَک اَْن تَْساَلَُه لُِیْعِطَیَک  تََکفَّ
َو ُهَو َرِحیٌم َکِریٌم َفَمَتی ِشْئَت َسِمَع نَِداَک 
َو نَْجــَواَک َفاَْفَضْیَت اِلَْیِه بَِحاَجِتَک َو اَبَْثْثَتُه 
َذاَت نَْفِســَک َو َشــَکْوَت اِلَْیــِه ُهُموَمَک َو 
اْســَتَعْنَتُه َعلَی اُُموِرَک ثُمَّ َجَعَل فِی یَِدَک 
َمَفاتِیــَح َخَزائِِنِه بَِما اَِذَن فِیِه ِمْن َمْســاَلَِتِه 
َعــاِء اَبَْواَب  َفَمَتی ِشــْئَت اْســَتْفَتْحَت بِالدُّ
َخَزائِِنه «)27(؛)بــدان آنکــه گنجینه های 
آســمانها و زمین ها بدســت اوست، برای 
خواندن تو اجــازه داده و ضامن برآوردن 
حاجت تو شــده، او تو را فرمان داده که 
از او بخواهی تا به تو ببخشــد، او مهربان 
و جودمند اســت. هر گاه بخواهی صدایت 
را می شــنود، پس حاجتت را بسویش می  
افکنــی و او را از گرفتاریهایــت آگاه می 
کنی، غمهایت را با او در میان می گذاری، 
از او در کارهایــت کمک می  خواهی، بعد 
او کلیدهــای گنجینه هایش را در دســت 
تو قرار می  دهد بواســطه  اجازه ای که در 
خواهش بــه تو داده اســت، پس هر گاه 
بخواهی بوســیله  دعا درهای گنجینه های 

او را باز می کنی(. 

دعا پشــت ســر برادران دینی آثار بسیار 
الســالم(  امام صادق)علیه  دارد.  مطلوبی 
در ایــن بــاره مــی فرماینــد: »َعلَْیــَک 
َُّه یَِهیُل  َعاِء اِلِْخَوانَِک بَِظْهــرِ الَْغْیِب َفاِن بِالدُّ
ْزق«)28(؛)بر تو باد که در پشــت سر  الرِّ
برادرانت دعاشــان کنی، زیرا که روزی را 

فرو ریزد(.

خوش اخالقی

امــام صادق)علیه الســالم( دربــاره آثار 
حســن خلق و تاثیــر آن در جلب روزی 
مــی فرمایند: »ُحســُن الُخلــِق یَزیٌد فِی 
الرِّزق«)29(؛)حســن خلــق مایه افزایش 

روزی است (.

نیت نیکو داشتن

امــام صادق)علیه الســالم( درباره خوش 
نیت بــودن و آثــار آن در زندگی فرد و 

جلــب الطاف الهــی می فرماینــد: »َمْن 
ُ فِی ِرْزقِِه«)30(؛)هر  َحُســَنْت نِیَُّتُه َزاَد اهللَّ
کس نیت او نیکو شود خداوند روزی او را 

زیاد می  کند(.

احسان و نیکوکاری

خداوند متعال به محســنین و انســانهای 
نیکوکار به قدر احســان و نیکوکاریشــان 
علــم و حکمت افاضــه می نمایــد؛ لذا 
یکی از راههای جلــب علم و حکمت که 
مهمتریــن تفضــالت و امدادهای معنوی 
الهی بشمار می روند احسان و نیکوکاری 
مــی باشــد. خداونــد در این بــاره می 
فرمایــد: »آتَْیناُه ُحْکمــاً َو ِعلْماً َو َکذلَِک 
نَْجِزی الُْمْحِســنیَن«)31(؛)ما به یوســف 
»حکم«)پیامبــری( و »علــم« دادیــم و 
اینچنین نیکوکاران را پاداش می  دهیم(.

همچنین احسان و نیکوکاری عامل هدایت 
فرزندان و وجود انسانهای پاک و شایسته 
و اولیاء الهی در نسل انسان می شود؛ در 
این بــاره خداوند می فرماید: »َو َوَهْبنا لَُه 
اِْســحاَق َو یَْعُقوَب ُکالًّ َهَدیْنا َو نُوحاً َهَدیْنا 
ِمــْن َقْبُل َو ِمْن ُذرِّیَِّتِه داُوَد َو ُســلَْیماَن َو 
اَیُّوَب َو یُوُسَف َو ُموسی  َو هاُروَن َو َکذلَِک 
و  اســحاق  الُْمْحِســنیَن«)32(؛)و  نَْجِزی 
یعقوب را به او)ابراهیم ( بخشــیدیم و هر 
دو را هدایــت کردیم و نوح را نیز پیش از 
آن هدایت نمودیم و از فرزندان او، داوود و 
سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هارون 
را ]هدایت کردیم[ این گونه نیکوکاران را 

پاداش می دهیم(.

امام صادق)علیه الســالم( هم درباره آثار 
نیکوکاری می فرمایند: »اِنَّ الِْبرَّ یَِزیُد فِی 
ْزق«)33(؛ )همانــا نیکــی کردن باعث  الرِّ
زیاد شدن روزی می شــود(. در حدیثی 
ُه  دیگر نیز مــی فرمایند: »َمْن َحُســَن بِرُّ
بِاَْهِل بَْیِتِه ِزیــَد فِی ِرْزقه«)34(؛)هر کس 
به خانواده خــود نیکی کند روزی او زیاد 
می شــود(، و در جای دیگــر می فرماید 

باعث زیاد شدن عمر می شود.

پس احسان و نیکوکاری عامل جلب علم 
و حکمت و داشــتن نسلی پاک و شایسته 

و ازدیاد روزی و طول عمر می گردد.

انصاف 

انصاف نیز یکی از ارزشهای واالی اخالقی 
اســت که در دین ما به داشتن آن تاکید 
فراوانی شده است و آثار زیادی برای فرد 
دارد. انصاف یکی از راههای کسب و جلب 
عزتمندی و روحیه شکســت ناپذیری در 

فرد می گردد.

امــام علی)علیه الســالم( در این باره می 
َُّه َمْن یُْنِصــِف النَّاَس ِمْن  فرماینــد: »ااََل اِن
ا«)35(؛)آگاه  ِعــزّ ااِلَّ   ُ یَِزْدُه اهللَّ لَْم  نَْفِســِه 
باشــید که هر که از خود به مردم انصاف 

دهد خداجز عزت او را نیافزاید(.

امانتداری

امانتداری یکی از مواردی است که باعث 
درســتی و ســالمت دنیا و آخرت فرد و 
بی نیــازی وی می گــردد. در این رابطه 
لقمان به فرزندش مــی گوید: »یَا بَُنیَّ اَدِّ 
ااْلََمانََه تَْســلَْم لََک ُدنَْیاَک َو آِخَرتَُک َو ُکْن 
اَِمیناً تَُکْن َغِنّیا«)36(؛)پسر جانم امانت را 
بپرداز تا دنیا و آخرتت درســت و ســالم 

بماند، و امین باش تا بی  نیاز باشی(.

رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( نیز می 
الِْخَیانَُه  الِْغَناَء َو  فرمایند: »ااْلََمانَُه تَْجلِــُب 
تَْجلُِب الَْفْقر«)37(؛)امانتداری بی نیازی را 

جلب می کند و خیانت فقر را(.

در  نیــز  الســالم(  صادق)علیــه  امــام 
ایــن رابطــه مــی فرماینــد: »ااْلََمانَــُه 
نیازی  بی  باعث  ِغًنی «)38(؛)امانتــداری 

است(.

سخاوت

سخاوت یکی از ارزشهای واالی اخالقی در 
دین مبین اسالم است . رسول خدا)صلی 
اهلل علیه وآله( درباره سخاوت و آثار مثبت 
آن برای شــخص سخاوتمند می فرمایند: 
َ آِخٌذ بَِیِدِه  ِخیِّ َفاِنَّ اهللَّ »تََجاَفْوا َعْن َذنِْب السَّ
ُکلََّما َعَثَر َو َفاتِــٌح لَُه ُکلََّما اْفَتَقر«)39(؛)از 
زیرا  بگذرید،  ســخاوتمند  شــخص  گناه 
خداوند دســت او را هرگاه لغزشــی پیدا 
کند می  گیرد، و هر گاه تنگدســت شود، 

دری به روی او می  گشاید(.

این حدیث به روشــنی تاثیر سخاوت در 

جلب دســتگیری و گشایشــهای الهی را 
بیان می نماید.

صله رحم

صله رحــم یکی از دســتورات مهم دین 
اســالم است که تاکید فراوانی به آن شده 
است و آثار زیادی در زمان حیات شخص 
دارد و باعث افزایــش مال و طول عمر و 
دفع بال می گردد. امام صادق)علیه السالم( 
ِحِم تَُزکِّی ااْلَْعَماَل  می فرمایند: »ِصلَــُه الرَّ
ــرُ الِْحَساَب َو تَْدَفُع  َو تُْنِمی ااْلَْمَواَل َو تَُیسِّ
ْزق«)40(؛ )همانا صله  الَْبلَْوی َو تَِزیُد فِی الرِّ
رحم عمل ها را پاک سازد و اموال را می 
افزاید و حســاب را سبک کند، و بال را بر 

اندازد، و عمر را زیاد می کند(.

تالوت قرآن

یکــی از راههــای جلب خیــر و برکت و 
برخورداری از مواهــب الهی تالوت کالم 
خداوند اســت. رسول خدا)صلی اللهع لیه 
ُروا  و آلــه( در این باره مــی فرمایند: » نَوِّ
بُُیوتَُکْم بِِتاَلَوِۀ الُْقــْرآن َفإِنَّ الَْبْیَت إَِذا َکُثَر 
فِیِه تاَِلَوُۀ الُْقْرآِن َکُثَر َخْیُرُه َو أَْمَتَع أَْهلَُه َو 
َماِء  َماِء َکَما تُِضي ُء نُُجوُم السَّ أََضاَء ِلَْهِل السَّ
به  را  نْیا«)41(؛)خانه های خود  الدُّ ِلَْهــِل 
خواندن قرآن روشــن کنید، هرگاه تالوت 
قرآن در خانه زیاد شود، خیر آن افزایش 
پیدا مــی  کند، و اهل آن را برخوردار می  
ســازد، و آن خانه به اهل آسمان نور می 
 دهد، همان گونه که ستاره های آسمان به 

اهل زمین نور می  دهند(.

صدقه دادن

صدقــه دادن یکی از دیگــر امور مهم در 
دین اسالم اســت که باعث جلب روزی، 
دفع بال، شــفای بیماران و پرداخت بدهی 
می گردد. رسول خدا)صلی اهلل عیه وآله( 
در ایــن باره مــی فرمایند: »اَْکِثــُروا ِمَن 
دهید  بسیار  تُْرَزُقوا«)42(؛)صدقه  َدَقِه  الصَّ

تا روزی شما فروان شود(.

فرمایند:  همچنین در جــای دیگر مــی 
را  َدَقه«)43(؛)روزی  بِالصَّ ْزَق  الرِّ »اْسَتْنِزلُوا 

بوسیله صدق هدان فرود آورید(.

و بــاز مــی فرماینــد: »َداُووا َمْرَضاُکــْم 

َدَقه«)44(؛)بیمارانتــان را بــا صدقه  بِالصَّ
درمان کنید(.

امام صادق)علیه السالم( نیز می فرمایند: 
یْــَن َو تَْخُلــُف  َدَقــهَ تَْقِضــی الدَّ »اِنَّ الصَّ
بِالَْبَرَکه«)45(؛)صدقــه َدین و بدهی را ادا 

می کند و بجای آن برکت می آورد(.

ازدواج

ازدواج و اختیار همســر امری اســت که 
در دین اســالم تاکید فراوانی بر آن شده 
است. با ازدواج، شخصیت انسان تبدیل به 
یک شــخصیت اجتماعی می شود و خود 
را شدیدا مســوول حفظ همسر و آبروی 
خانواده و تامین وســائل زندگی فرزندان 
آینــده می  بینــد؛ به همیــن دلیل تمام 
هوش و ابتکار و اســتعداد خود را به کار 
مــی  گیرد و با تــالش و صرفه جویی، در 
مدت کوتاهی می  تواند بر فقر چیره شود 
و بدون شــک امدادهای  الهی  و نیروهای 
مرموز معنوی نیز به کمک چنین افرادی 
مــی آیند که برای انجام وظیفه انســانی 
و حفــظ پاکی خود اقدام بــه ازدواج می  

کنند.)46(

رســول خدا)صلی اهلل عیــه وآله( در این 
َُّه اَْرَزُق  باره می فرمایند: »اتََّخُذوا ااْلَْهَل َفاِن
لَُکم «)47(؛)همسر برای خود اختیار کنید 

زیرا روزیتان فراوان گردد(.

حضــرت در جای دیگر باز مــی فرمایند: 
َ یُْحِســُن لَُهْم  »َزوُِّجــوا اَیَاَماُکْم َفــاِنَّ اهللَّ
ــعُ لَُهــْم فِی اَْرَزاقِِهْم َو  فِی اَْخاَلقِِهْم َو یَُوسِّ
اتِِهم« )48(؛)با کنیزان  یَِزیُدُهــْم فِــی ُمُروَّ
بی  همسر خود ازدواج کنید، زیرا خداوند 
متعال اخالق آنان را نیکو می  گرداند، در 
رزق و روزی آنها وســعت و برکت ایجاد 
می  کند، و مرّوت و شهامت آنان را افزون 

می  نماید(.

مداومت بر طهارت و وضو

بر داشــتن طهارت و وضوباعث  مداومت 
جلب و گســترش روزی می گردد. وقتی 
کسی به رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 
عرض کرد: دوست دارم روزی ام گسترش 
یابــد، فرمود: »پیوســته در حال طهارت 
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باش، روزیت گسترش می یابد«.)49(

امام صادق)علیه السالم( نیز می فرمایند: 
َعاِم َو بَْعــَدُه یَِزیُد فِی  »الُْوُضــوُء َقْبــَل الطَّ
ْزق«)50(؛)وضو گرفتــن قبل و بعد از  الرِّ
غذا خــوردن موجب افزایــش روزی می 

شود(.

همسایه داری

در دین مبین اســالم توصیه های فراوانی 
در خصوص همسایگان و حفظ حقوق آنها 
و عدم آزار و اذیت آنها وارد شــده است. 
بــر همین مبنا برای حســن همجواری و 
همســایگی نیز آثار مثبتی ذکر کرده اند 
که امام صادق)علیه الســالم( در این باره 
مــی فرمایند: »ُحْســُن الِْجــَواِر یَِزیُد فِی 
ْزق«)51( ؛)خوش همســایگی روزی را  الرِّ

فراوان کند(.

اینهــا مهمترین عوامــل از صدها عواملی 
هستند که در متون دینی ما وارد شده اند 
و هر کدام به نوعی باعث جلب امدادهای 
الهی می شــوند و به طــور کلی می توان 
گفــت که هــر فعل و حرکت درســت و 
خداپسندانه انسان می تواند منشاء جلب 
آثار و برکات و گشایشهای مادی و معنوی 

برای او گردد.
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باب 9. 

معرفی کتاب
سیری در کتاب

»زندگی در پرتو اخالق «
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

ســیری در کتاب  اخالق مقوله ایست چند 
وجهی که در دین مبین اسالم بسیار مورد 
توجه قرار گرفته اســت لذا یکی از الزامات 
زندگی  مســلمانان  تالش برای رسیدن به 

اخالق حسنه است.

دســت یافتن به اخالق نیکو خواســته ای 
مقدس و تالش برای آن نشــانه مســلمانی 
است. اما اخالق مبحثی بسیار گسترده است 
بــه نحوی که در هر لحظه و در هر جنبه از 
زندگی انسان حضور دارد و آدمی به واسطه 
عمل و عکس العمل اخالقی در هر موقعیتی 
از زندگی شــکل می گیرد و شخصیت آن 
ساخته و معرفی می شود.شاید بسیاری از ما 
به دنبال راهنمایی می گردیم که به صریح 
ترین شکل، و آســان ترین روش، خلقیات 
ناپسند را از خود دور سازیم و به اخالق زیبا 

مزین شویم. 

در ایــن میان کتاب »زندگی در پرتو اخالق 
« تألیف ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( از جمله کتاب های 
ســاده و روان در این زمینه است که الفبا و 
کلیات اخالق هم چــون تهذیب نفس، راه 

سعادت و خوشبختی، اخالق بد و سنجش 
اعمال .. و البته مراحل کاربردی برای نیل به 
اخالق نیکو را در زندگی، در اختیار ما  قرار 
داده و  بــه زیبایی به نقــش اخالقیات در 
پرورش انسان می پردازد. معظم له  با توجه 
دادن انســانها به اهمیت اخالق در زندگی 

برای آن جایگاه ویژه ای در نظر می گیرد.

 بی تردید تربیت ، معاشــرت بــا نیکان و 
اهمیت محیط اجتماعی در تربیت انسان و 
بسیاری مطالب کاربردی دیگر، در این کتاب 
که به خوانندگان تقدیم شده است می تواند 
در یــک نگاه کلی ، راهنمای بســیار خوبی 
برای شــناخت اهمیت اخالقیات و راههای 

دستیابی به صفات پسندیده اخالقی باشد.

انگیزه تالیف کتاب

مولف کتاب در تبییــن چرایی نگارش این 
اثر بــا عنوان »در این کتــاب به دنبال چه 
می گردیم؟« می نویسد:بن بستهای جهانی، 
ناله های قربانیان تجاوزها، جنگها، جنایتها و 
بریدن روزافزون پیوندهای خانوادگی؛ همگی 
گواه  یــک حقیقتند که  قوانین جاری دنیا 
با تمام تالشــی که ظاهــراً در راه اصالح و 
بهبود و اجرای آنها می شود نه تنها نتیجه ای 
برای بخشیدن یک زندگی ایده آل به انسانها 
نداشــته، بلکه این امید را برای آینده نیز از 
بین برده است.]1[بنابراین باید دید عیب کار 
کجاســت و با تشخیص آن پیرامون راه حل 

آن بیندیشیم.]2[

در مرحله اول به این نکته برخورد می کنیم 
کــه قوانین بین المللی هرگز نتوانســته اند 
کوچکترین گامی در اعماق وجدان بشــری 
که الهام بخش تالشها و کوششها و حرکات 
اوســت بگذارنــد و از درون، نیروهای او را 

بسیج کنند و ریشه های درد را برکنند.]3[

به راســتی کدام قانون می تواندقدرت های 

غربــی و  ثروتمندان دنیا را بر ســر عقل و 
عاطفه انسانی بیاورد و به حمایت از میلیونها 
گرســنه آفریقایی دعوت کند؟ کدام قانون 
می تواند روح نوع دوستی را در آنها زنده کند، 
و به نجات جان میلیونها مردم مستضعف در 

جهان دعوت نماید؟]4[

کدام قانون می تواند غریزه های ســرکش و 
ویرانگر  قدرتهای عظیم صنعتی را در مسیر 
عمران و آبادی کشــورها بــه کار گیرد؟آیا 
قانونــی توانایی دارد در قلمــرو روح و جان 
ایشــان نفوذ کند و این دگرگونیها را بوجود 
آورد؟ بدیهی اســت در میان قوانین کنونی 

پاسخ منفی است.]5[

اینجاست که ضرورت پرورش و توسعه اصل 
دیگری به نام »اخالق« روشن می شود، اصلی 
که به درون جان آدمی راه پیدا می کند، او را 
زیر و رو کرده و شخصی تازه با صفاتی عالی 
و آســمانی و به معنی واقعی کلمه، انسانی 
می سازد.]6[آری  باید این اصل را زنده کرد. 
و کتاب حاضر نیز به همین منظور نوشــته 
شده و از منابع غنی و پرمایه اسالمی ریشه 

گرفته است.]7[

با ایــن اوصاف مولــف کتــاب زندگی در 
پرتو اخالق ، به بررســی مســائل تربیتی و 
راهکارهای اســالم برای اصالح اخالق فرد 
و جامعه پرداختــه که به بیان معظم له، به 
دنبــال زنده کردن اصل اخــالق در جامعه 

است.

ساختار کلی کتاب

کتاب زندگــی در پرتو اخــالق ، از مقدمه 
صاحب اثر و متن اصلی شــامل ده مبحث 
اصلی و ده ها بحث فرعی اخالقی تشــکیل 
شده است. که فصول ده گانۀ آن عبارتند از :

1. اخالق و تربیت 2. اصول چهارگانه اخالق 
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جلــب اطمینان و اعتماد همــان »صدق و 
راســتی« و خطرناک ترین دشمن آن دروغ 

است.]11[

غیبت چه کسی مجاز است؟

صاحب اثر  در این زمینه یادآور شده است: 
آنچه از احادیث برمی آید این اســت که فرد 
متجاهر، اصوالً احترام ندارد )همان احترامی 
که وجود آن، مانع از جواز غیبت اســت(. به 
عبارت دیگر این گونه افراد )و افراد ســتمگر 
و بدعت گزار( از نظر »شخصیت اجتماعی« 
محترم نیستند و هتک حیثیت آنها ممنوع 
نمی باشد و به همین دلیل ترک غیبت و حفظ 
آبروی آنها الزم نیست. اگر ما از احادیث فوق 
چنین استفاده کنیم همان طور که تعبیر »ال 
غیبۀ له« و »ال حرمۀ له« و امثال آن گواهی 
می دهد مطلب روشــن می گردد و نیازی به 
توضیح زیاد پیدا نمی کنــد؛ زیرا اصوالً ادله 
عقلی و نقلی حرام بودن غیبت شامل چنین 
کسی نخواهد بود. ولی باید توجه داشت که 
ظاهراً منظور از متجاهر، هر کسی است که 
به کلی پرده حیا را دریده و در برابر گناهان 
جسور و بی باک است، و شامل تمام افرادی 
که به علتی دست به یک گناه علنی می زنند 
نمی شود، بنابراین در مورد این اشخاص تنها 
در موردی که متجاهرنــد، می توان غیبت 

کرد.]12[

رهبانیت از دیدگاه اسالم 

حضــرت آیــت اهلل العظمی مکارم شــیراز 
ی)مدظله( در تبیین دیدگاه  اسالم در مورد 
رهبانیت این چنین می نویســد:» اســالم، 
»انزوای اجتماعی« و همه مظاهر آن را که از 
آن تعبیر به »رهبانّیت« نموده است، محکوم 
می کنــد. حدیث معــروف »ال رهبانیۀ في 
اإلسالم« را در بسیاری از کتب حدیث نقل 
کرده اند، و »ُرهبانیۀ« )بضم راء( و »َرهبانیۀ« 
)بفتح راء( منسوب به »ُرهبان« و »َرهبان« 
هر دو یک معنی دارد؛ در اصل لغت از ماده 
»رهــب« به معنی خوف، وحشــت و ترس 
گرفتــه شــده و در عرف به کســانی گفته 
می شــود که »انقطاع و انفراد از مردم پیدا 
می کنند به خاطر عبــادت و ترس از خدا«.

 ]13[

تحقق ملــکات اخالقــی ؛ اینگونه و 
اینچنین...

هم چنین  مولف  چگونگی ایجاد یک »ملکه 
اخالقی« را مورد واکاوی قرار داده است. چرا 
که »هــر عمل خوب یا بد اثری موافق خود 
در روح انســان باقی می گذارد و روح انسان 
را به ســوی خود جذب می کند. تکرار یک 
عمل این اثر را بیشــتر می نماید و کم کم 
کیفیتی به نام عادت حاصل می شود و اگر 
بیشتر شــود به صورت ملکه درمی آید و به 
این ترتیب تمایل درونی انسان به ریشه دار 
شدن عادات و ملکات نسبت به عمل بیشتر 
مــی گردد«.]14[لذا در بخشــی از این اثر 
فاخر مــی خوانیم:» چون وضع جهان دیگر 
در حقیقت تجسمی از وضع این جهان می 
باشــد ممکن است آن »صراط« تجسمی از 
همین اعتدال ملــکات اخالقی در این دنیا 

بوده باشد«.]15[

چرا از جر و بحث نتیجه نمی گیریم ؟

معظم لــه در فراز پایانی کتاب تحت عنوان 
»راه تسخیر دلها«، مطالبی مطرح کرده که 
در جای خود بسیار مهم و راهبردی است  از 
جمله اینکه معظم له با طرح این پرســش 
که چرا از مباحثات خود نتیجه نمی گیریم؟ 
چنین پاســخ داده اســت: »برای اینکه این 
بحث ها به منظور پی جویی از حقیقت نبوده، 
بلکه به خاطر غلبه و پیروزی بر حریف صورت 
گرفته است، و میان این دو فرق بسیار است؛ 
اگرچــه در ظاهر یکی می باشــند. هدف از 
تحقیق و پی جویی حقیقت، این اســت که 
چیزی را به کســی که ندارد بدهند، بدون 
اینکــه چیزی از او بگیرند، یعنی تعلیمی به 
او بدهند بدون اینکه شــخصیت او را درهم 
بشکنند. اما هدف مشاجرات و جدال های به 
ظاهر منطقی این است که افتخار و غرور و 
شــخصیت را از طرف بگیرند و عواطف او را 
جریحه دار سازند؛ در برابر تعلیم دادن چیزی 
که شــاید در نظر او یا در واقع چندان مهم 
و جالب نباشد. بنابراین جای تعجب نیست 
اگر در برابر آن مقاومت نشــان دهد و از آن 
متنفر باشــد. هرگز نادانی را به قوه منطق 
و به صورت جدال نمی تــوان متقاعد نمود. 

بهترین وسیله برای پیروزی در بحث، احتراز 
از بحث است، اصوالً بحث هایی که به صورت 
کشمکش یا هجوم و دفاع و به تعبیر عادی 
»جّر و بحث« درمی آید کمتر ممکن اســت 
اثر قابل مالحظه ای در جلب موافقت باطنی 
افراد از خود بگذارد و اینکه می بینیم طرف 
مقابل مقاومت به خرج می دهد نشــانه این 
است که چیزی از شــؤون خود را در خطر 

می بیند«.]16[

اصول نگارشی کتاب

در خاتمه باید گفت کتاب » زندگی در پرتو 
اخالق «  اثری کاماًل مستند است و مولّف، 
ارجاعات را به صورت پاورقی ذکر کرده است، 
لذا  در پاورقی ها نام و نشان آیات بیان شده 
و منابع با ذکر نام نویســنده، کتاب و شماره 
جلد و صفحه مورد اشاره قرار گرفته است ؛ 
گاه  افزون بر ذکر منابع، توضیحاتی نیز بیان 
شده و یا به طور مستقل، اصطالحاتی ، شرح 

داده است.

الزم به ذکر است این کتاب نفیس نخستین 
بار در سال 1352 نگاشــته و منتشر شده 
است ؛ لیکن  چاپ جدید آن اثر گرانبها  در 
ســال1380 در  یک جلد و در 261صفحه، 
در قطع رقعی توسط انتشارات سرور به زیور 
طبع آراســته شده که  تا کنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است.

پی نوشت:
]1[ زندگی در پرتو اخالق، ص11.

]2[ همان؛ ص 12.
]3[ همان.
]4[ همان.
]5[ همان.

]6[ همان؛ص13.
]7[ همان.

]8[ همان ؛ ص11.

]9[ همان ؛ ص13.
]10[ ر.ک: متن کتاب؛ ص71- 75.

]11[ همان؛ ص85.
]12[ ر.ک: همان؛ ص130- 131.

]13[ همان؛ ص173- 174.
]14[ همان؛ص18.

]15[ همان؛ص147.
]16[ همان؛ ص233- 235.

از نظر قدما3. نخســتین گام در راه تهذیب 
اخالق پس از آشــنایی با الفبای این علم 4. 
نشانه شخصیت 5.غیبت6.  بارزترین  راستی 
سوءظن و بدگمانی 7. اجتماع سالم در پرتو 
تســخیر  اجتماعی9.راه  اخالق 8.واحدهای 

دلها10.رابطۀ اخالق و تربیت.

معرفی اجمالی کتاب » زندگی در پرتو 
اخالق «

مرجع عالیقدر جهان تشــیع در این کتاب 
چند موضوع مهم اخالقی هم چون  ارزش 
اخالق در پیشــرفت جامعه، راستی، غیبت، 
سوء ظّن، آداب بحث و گفتگو را با استفاده 
از آیات و روایات توضیح داده اســت. زبان و 
ادبیات نویسنده رســا و شیوا و متناسب با 

فرهنگ امروز است.

مولف  در ابتدا به بررســی بعضی مســائل 
نظری علم اخالق پرداختــه و بعد از اثبات 
اصالح پذیری اخالق و بیان اینکه این اصالح 
باید در بســتر اجتماع شکل بگیرد نه انزوا، 
گام هایی را برای تهذیب اخالق بیان نموده 
و در این راه اولین گام را اصالح زبان دانسته 

است.

معظم له بعد از بیان چند نمونه از این گام ها، 
به اخالق اجتماعی اشاره نموده  و با بررسی 
خاستگاه اجتماع و لزوم اصالح اخالق جامعه 
به بیان موضع اسالم در مورد اخالق جامعه 
پرداخته است. در این قسمت عوامل اساسی 
در تعالیم اسالم که زمینه ساز تشکیل جامعه 

واحد جهانی است مطرح شده است.

بخش بعدی کتاب، به دنبال پاســخی برای 
این پرسش کلیدی است که: »چه کنیم که 
پندها و اندرزها و سخنان ما در دل دیگران 

مؤثر بیفتد؟«.

در فصل پایانی کتاب نیز مؤلف، رابطه اخالق 
و تربیت از نگاه اسالم را بیان نموده  و رابطه 
تربیت و شــکل گیری شخصیت را بررسی 

کرده است.

گزارش محتوایی اثر

هر چند درباره محتوای این اثر گرانســگ، 
گفتنی ها فراوان است ولی به جهت رعایت 
اختصار به ذکر نمونه هایــی کوتاه و گویا از 

مطالب آن اکتفا می شود:

نقش اخالق در تعدیل غرایز ســرکش 
انسانی

مولف در مقدمه کتــاب با نقد دیدگاههای 
غربی می نویســد : » ... قوانین جاری دنیا با 
تمام تالشی که ظاهراً در راه اصالح و بهبود 
و اجرای آنها می شود نه تنها نتیجه ای برای 
بخشــیدن یک زندگی ایده آل به انســانها 
نداشته، بلکه این امید را برای آینده از بین 
برده است. نمی دانم تا به ِکی باید این اصول 
فرسوده را آزمود و بازهم آزمود، اینها حتی 
نمی توانند از متولیان خود حمایت کنند تا 

چه رسد به دیگران؟«]8[.

مولف معتقد است اخالق است که می تواند 
انســان را در برابر غریزه سرکش و ویرانگر 
خود رام و احساســات او را تلطیف کند و او 
را فردی درستکار و خیراندیش برای اجتماع 

تبدیل نماید.

نویســنده اثر در ادامه اخــالق را به عنوان 
مهمترین اصل در پویایی زندگی اجتماعی 
بر می شمرد و می نویسد : » اصل »اخالق« 
، اصلی اســت که همچون امواج نیرومند از 
هــر مانعی عبور می کند و بــه درون جان 
آدمــی راه پیدا کــرده و  او را زیر و رو کند؛ 
در نتیجه افق وسیع فکر او، سبب می شود 
از مزاحمتها، تجاوزها، تنگ نظریها، و انتقام 
جوییها بر کنار بمانــد، و با دیگر همنوعان 

خود یک واحد حقیقی تشکیل دهد«.]9[

تربیــت ؛ مهمترین ابــزار در  تحقق 
شخصیت انسان

معظم له  در کتاب »زندگی در پرتو اخالق« 
، »تربیت« را مهمترین ابزار برای ســاختن 
انســان واقعی می داند . ایشــان انســان را 
موجودی تغییر پذیر می داند که به واسطه 
تربیت ، صفات شایســته در او اســتوار می 
شــوند. البته تربیتی که بــر مبنای فرامین 
نورانی دین اســالم و برگرفته از آیات قرآن 
مجید و سخنان پند دهنده پیامبر اکرم )ص( 
و خاندان پاک اوست. این نوع تربیت اسالمی 
بــه فرد می آموزد که چگونه صفات نیک را 
در خود پرورش دهد و چگونه با هوس های 
سرکش نفس خود مبارزه کند .لذا مولف در 

آن اثر برخی نظریه های فیلســوفان غربی 
را در زمینه علم اخــالق نقد کرده و برخی 
اندیشه های غربی را نیز در این زمینه ستوده 

است. 

نقش و جایگاه زبان در تربیت دینی و 
اخالقی

معظم له در مورد اهمیت زبان در مســائل 
اخالقی  چنین نوشته است:» اصالح »زبان« 
و گفتار از آن جهــت اهمیت فوق العاده در 
بحث های اخالقی به خــود گرفته که زبان، 
ترجمان دل و نماینده عقل و کلید شخصیت 
انسان اســت و مهم ترین دریچه ای می باشد 
که به روح انســان گشوده می شود. اهمیت 
اصالح زبان آنگاه آشکارتر می گردد که بدانیم 
قســمت مهمی از گناهان، مانند قســمت 
مهمی از اعمال نیک به وســیله زبان انجام 
می گیرد. مرحوم »فیض« در کتاب »محجۀ 
البیضاء« و »غزالی« در »احیاء العلوم« بحث 
بسیار مشروحی تحت عنوان »گناهان زبان« 
ذکــر کرده اند؛ از جمله غزالی بیســت نوع 
انحراف و گناه برای زبان نقل نموده اســت 
و مــواردی از آفات زبان هم هســت که در 
کالم او ذکر نشده است. جای تردید نیست 
که مســأله اصالح زبان باید به عنوان یکی 
از مهم ترین مســائل اخالقی مورد مطالعه و 

تعلیم قرار گیرد«]10[

صداقت؛ اعتماد و اعتبار

هم چنین نویسنده تأکید کرده است: از نظر 
اجتماعی بزرگ تریــن خدمتی که صدق و 
راستی می تواند به انسانها کند، مسأله جلب 
اطمینان و اعتماد است. البته می دانیم تمام 
پیشــرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی 
که نصیب بشــر شده مولود سیستم زندگی 
او، یعنی زندگی دســته جمعی اســت؛ ولی 
همــکاری و همفکری که اســاس زندگی 
دسته جمعی است در صورتی میسر است که 
افراد نسبت به هم اعتماد و اطمینان کامل 
داشــته باشند. در غیر این صورت مشکالت 
نزاع ها،  زندگی دســته جمعی، مزاحمت ها، 
کشمکش ها و کارشکنی ها را خواهند داشت 
بدون اینکــه از فوایــد آن بهره مند گردند. 
بدیهی اســت مهم ترین و مؤثرترین وسیله 
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ربات پاسخگویی به سواالت شرعی
https://t.me/Makarem_Istifta_Bot

پیام رسان سروش
http://sapp.ir/makarem.ir

هر روز با قرآن
http://sapp.ir/makaremtafsir

تقویم اسالمی
http://sapp.ir/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
http://sapp.ir/mafatiholjenan

احکام ویژه 600 مسئله
http://sapp.ir/makarem600

نهج البالغه
http://sapp.ir/makaremnahj

مکارم مدیا
http://sapp.ir/makaremmedia

سواالت شرعی
http://sapp.ir/makaremahkam

شبهات کالمی
http://sapp.ir/makaremdoubts

یکصدو پنجاه درس زندگی
http://sapp.ir/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
http://sapp.ir/makaremdars

معرفی کتاب
http://sapp.ir/makaremliber

پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل 
العظمی شیرازی

http://sapp.ir/makarem110

ایثار ادامه دارد
http://sapp.ir/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
http://sapp.ir/makaremnews

وجوهات
http://sapp.ir/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
http://sapp.ir/makarembaligh

مکارم 2030

http://sapp.ir/makarem2030

 پیام رسان تلگرام
https://t.me/makarem_ir

هر روز با قرآن
https://t.me/makaremtafsir

تقویم اسالمی
https://t.me/makaremtaghvim

مفاتیح نوین
https://t.me/mafatiholjenan

احکام ویژه 600 مسئله
https://t.me/makarem600

نهج البالغه
https://t.me/makaremnahj

مکارم مدیا
https://t.me/makaremmedia

سواالت شرعی
https://t.me/makaremahkam

شبهات کالمی
https://t.me/makaremdoubts

یکصدو پنجاه درس زندگی
https://t.me/makarem150

دروس خارج فقه معظم له
https://t.me/makaremdars

معرفی کتاب
https://t.me/makaremliber

پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل 
العظمی شیرازی

https://t.me/makarem110

ایثار ادامه دارد
https://t.me/isaar_edameh_darad

اخبار و رویداد ها
https://t.me/makaremnews

وجوهات
https://t.me/makaremvojoohat

گروه جهادی بلیغ
https://t.me/makarembaligh

مکارم 2030
https://t.me/makarem2030

المللی  کانال اطالع رســانی کنگره بیــن 
نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی با اشراف حضرت آیت اهلل العظمی 

ناصر مکارم شیرازی )مد ظله(
https://t.me/shia_congress_fa

کنگــره و همایش تحت اشــراف حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

https://t.me/makaremcongress

اینستاگرام
h t tps : / /www. ins tag ram.com/
makarem. i r_o ffic ia l /

h t tps : / /www. ins tag ram.com/
maka rem. i r _page /

h t tps : / /www. ins tag ram.com/
m a k a r e m _ a h k a m /

https://www.instagram.com/isaar_
edameh_darad/ 

گپ
https://gap.im/makarem_ir

بیسفون
https://bisphone.com/makarem_ir

کلــوب پایگاه اطالع رســانی دفتر مرجع 
عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی
http://www.cloob.com/makarem.ir

رصد؛ پاســخ به شــبهات و اخبــار گروه 
جهادی تبلیغ مجازی

http://www.cloob.com/rasadjahadi

شماره تماس )فعال در پیام رسان ها(: 
 09120523531

مؤسسات وابسته

گروه جهادی تبلیغی بلیغ
این گروه متشــکل از جمعــی از طالب 
حوزه علمیــه و عالقه مندان به مرجعیت 
شیعه در ســال 1396 با رویکرد فعالیت 
تبلیغی با تاکید بر اســتفاده حداکثری از 
فضای مجازی تحت اشــراف پایگاه اطالع 
رســانی دفتر حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( شروع بکار نمود.

اهداف و رویکرد ها

هدف از تشــکیل این گروه ســاماندهی 
شــبکه ی مویرگی ارتبــاط بین مرجعیت 
و اســاتید حوزه و روحانیــون اعزامی به 
مناطق مختلف با عموم محبین اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم می باشد و 
با بهره مندی از امکانات مراکز دیگر تحت 
اشراف معظم له از قبیل مراکز تخصصی و 
مرکز فن آوری اطالعــات و ...به آموزش 
و مدیریت هوشمندانه جهاد گران فضای 
مجازی پرداختــه و از این طریق به دفاع 

از اعتقادات بر حق تشــّیع در عرصه های 
مذهبی، فرهنگی، سیاسی و ... می پردازد.

 رئــوس فعالیت ها و مراکز شــرکت 
اهم  و  در طرح جامع سایبری  کننده 

فعالیت ها

تشــکیل شــبکه ارتباطی فعال و واکنش 
گــرا بیــن مرجعیت و اســاتید ســطوح 
حوزه علمیه و ائمه جمعه سراســر کشور 
و نمایندگان مجمع طالب و بســیج این 
تبلیغی  گروه ها و دیگر فعــاالن فرهنگی 
کشور در جهت حرکت آفندی و پدافندی 
هوشــمندانهحضور در فضــای مجــازی 
توســط طالب و متخصصین جهت پاسخ 
به شبهات و نشــر معارف اسالمی.ارتباط 
گیری با مراکز فرهنگی تبلیغی فعال  )به 
مجازی(تشــکیل  فضــای  در  خصــوص 
نشســت هم اندیشــی بین فعاالن مراکز 
حقوقی  فعالپیگیــری  تبلیغــی  فرهنگی 

رصد های صورت گرفته از عملیات جنگ 
روانی معاندین و دفاع از ســاحت مقدس 
اهــل بیت علیه الســالم و نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی و مرجعیت شیعه اعلی 
اهلل مقامهم الشریفآموزش طالب و اساتید 
حوزه علمیه کشــور برای حضور فعال در 
عرصه تبلیغی فضای مجازی و اســتفاده 
از ابزارهای نو آمدراه اندازی کمپین های 
مختلف با اســتفاده از قابلیت های متعدد 

گروه جهادی تبلیغی 

کانال های مــورد تایید پایگاه اطالع 
رسانی معظم له

الزم بــه ذکر اســت تمــام فعالیت های 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی)مدظله( در شبکه 
های اجتماعی توســط گروه جهادی بلیغ 
به شرح ذیل انجام می شود و سایر کانال 

ها و صفحات مورد تایید نیست.
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تواناست(.

ممکن است پرسیده شود که چرا همیشه 
ســفر به طبیعت و بازدید از آثار باستانی 
آثار مد نظر اســالمندارد؟! مســلّماً آیات 
الهی خواه آفاقی باشــد یا انفسی، و خواه 
مربوط به درس های عبرتی باشــد که در 
سرگذشــت پیشــینیان بوده، برای همه 
انسان هاســت، ولی از آن جا که همگی از 
آن بهرهنمی  گیرنــد قرآنمی  گوید: »در 
این امور نشــانه  هایی بــرای افراد آگاه و 
عالم است« و گاه می  فرماید: »برای افراد 
باتقــوا« و گاه می  فرماید: »بــرای افراد 
کنجکاو شــکیبا و شــکرگزار«، اشاره به 
این که تنها این گــروه  ها به خاطر زمینه  
های مســاعدی کــه دارنــد از این  آیات 

منتفع می  شوند.)6(

صله رحم:

دیدار خویشــاوندان، نزدیکان و دوستان 
یکــی از اهداف مهم گــردش گری دینی 
اســت که از آن به »صله رحم« تعبیر می 
شــود. در دســتورات دین اسالمسفارش 
فراوانی درباره آن رســیده اســت. رسول 
گرامی اســالم)صلی اللهو علیه و آله( می 
اِهَد ِمْن اُمَِّتی َو الَْغائَِب  فرماید: »اُوِصی الشَّ
َجاِل َو اَْرَحاِم  ِمْنُهــْم َو َمْن فِی اَْصــاَلِب الرِّ
ِحَم َو  النَِّســاِء اِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِه اَْن یَِصَل الرَّ
اِْن َکانَْت ِمْنُه َعلَی َمِســیَرِه َسَنٍه َفاِنَّ َذلَِک 
یِن«)7(؛ )همه افراد امتم به حاضر  ِمَن الدِّ
و غایب شان حتی آنان که در رحم مادر و 
پشت پدرانشان هستند سفارش می کنم 
که به خویشان خود بپیوندد هر چند یک 

سال راه پیش رو داشته باشند(.)8(

از جمله آثار مهم روانی و تربیتی ســفر، 
پیوندهای عاطفی با همســفران، ارتباط با 
خویشــان و صله ارحام، دیدار همفکران 
و آشنایی با انســان  های مسئولیت  پذیر 
مبارکترین  از  دیدار خویشــاوندان  است. 
رویــداد هایی اســت کــه در زندگی هر 
انســانی روی می دهد. راهی شدن برای 
صله رحمشــادابی روح، تقویت اراده، دل 
گرمی، پشــتکار، پاداش و ثواب بی شمار 
دارد و تــرک آن به صــالح دین و دنیای 

هیچ مســلمانی نیســت. امــام باقر)علیه 
الســالم( در این باره مــی فرماید: »ِصلَُه 
ُح الَْکفَّ َو  ــنُ الُْخُلَق َو تَُســمِّ ااْلَْرَحامِ  تَُحسِّ
ْزِق َو تُْنِســئُ  تَُطیُِّب النَّْفَس َو تَِزیُد فِی الرِّ
فِی ااْلََجــِل«)9(؛ )صله رحم ُخلق را نیکو 
دســت را با سخاوت و نفس را پاکیزه می 
گرداند روزی را افزون می کند و مرگ را 

به تاخیر می اندازد(.)10(

کسب معاش:

سفر برای به دســت آوردن روزی حالل 
در اســالممورد تاکید قرار گرفته اســت. 
چنانکــه امام ســجاد)علیه الســالم( می 
وا َو تَرُزُقوا«)11(؛  فرمایند: »ســافِرُوا تَِصحُّ
)ســفر کنید تا تندرست شــوید و روزی 
یابید( و مســافرت را سبب وسعت رزق و 
روزی بندگان خدامی دانند: »...َو تَتَِّســْع 
اَْرَزاُقُکْم«)12(؛ ) و رزق شما توسعه یابد(. 
نیز در کالمی  الســالم(  امام صادق)علیه 
ْزقِ   نورانی می فرماید: »اَل تَــَدعْ  َطلََب  الرِّ
َُّه اَْعَوُن لََک َعلَی ِدیِنَک «)13(:  ِمْن ِحلِِّه، َفاِن
)طلب روزی حالل را فرو مگذار، که روزی 
حــالل تو را در دینداری کمک می  کند(. 
آن حضرت در کالم دیگری فرمودند: »اّن 
اهللَّ تَبــارَک و تَعالی لَُیِحــبُّ االِغتراَب فِی 
َطلِب الّرزِق«)14(؛ )خداوند محنت غربت 
کشــیدن را برای طلب روزی دوست می 
 دارد(. دربیان دیگر، ســفر را موجب جلب 
روزی می داند: »اْشــَخْص یَْشــَخْص لََک 
ْزق«)15( ؛ )سفر کن تا روزی بسوی تو  الرِّ

سفر کند(.

سفر مهاجرت:

سفر می تواند انگیزه های مختلفی داشته 
باشد؛ اّما گاهی مهاجرت برای حفظ دین 
و یا جان واجبمی شــود. پیامبر اکرم در 
ایــن باره می فرماید: »َمْن َفــرَّ بِِدیِنِه ِمْن 
اَْرٍض اِلَی اَْرٍض َو اِْن َکاَن ِشْبراً ِمَن ااْلَْرِض 
اْســَتْوَجَب الَْجنََّه َو َکاَن َرفِیَق اَبِیِه اِبَْراِهیَم 
ــدٍ صلی اللهعلیه و آله «)16(؛  َو نَِبیِِّه ُمَحمَّ
)هر کس بــه خاطر دینــش از جایی به 
جایی بگریــزد، هر چند کــه یک وجب 
زمین باشد، بهشتبر او واجبشود، و همراه 
ابراهیــم و پیامبرش محمد)صلی  پدرش 

اللهعلیه و آله( باشد(.

تفریح سالم و کسب تندرستی:

آموزه های دینی به ســالمتی و تفریحات 
سالم اهمیت ویژه ای داده است. شادابی و 
تندرســتی الزمه زندگی است. افرادی که 
در کارهایشان با نشاط تر هستند، موفقیت 
آنها از دیگران بیشــتر اســت. سفرکردن 
یکی از راه های بدست آوردن سالمتی می 
باشد. رسول گرامی  اسالم)صلی اللهعلیه و 
)سفر  وا«)17(؛  تَِصحُّ »سافُِروا  فرمود:  آله( 
کنید تا تندرست باشید(. امام سجاد)علیه 
ــوا َو اْعَتِمُروا  الســالم( فرموده  اند: »ُحجُّ
تَِصحَّ اَبَْدانُُکْم«)18(؛ )به حجو عمره بروید 
تا بدن های شــما سالم بماند(. در این دو 
روایت، ســالمتی و تندرستی در گرو سفر 
تضمین شده است. به این معنا که اگر به 
سالمتی خود می اندیشید مسافرت کنید، 
چون در مســافرت هم تفریح هست و هم 

تندرستی بدست می آید.

امــام علی)علیه الســالم( مــی فرمایند: 
»َعلَــی  الَْعاقِــلِ  اَنْ  یَُکــونَ  َطالِبــاً لَِثاَلثٍ  
ٍذ فِی  َمَرمَّــٍه لَِمَعاٍش اَْو تََزوٍُّد لَِمَعــاٍد اَْو تَلَذُّ
ٍم«)19(؛ )خردمند از شــهری  َغْیِر ُمَحــرَّ
به شهری ]و از کشــوری به کشور دیگر[ 
نمی رود مگر برای یکی از این ســه چیز، 
کســب حالل برای گذراندن زندگی، گام 
نهادن در راه آخرتــو برخورداری از لذت 
حالل(. سفر کردن در حقیقت، بهره گیری 
از امکانــات طبیعی و هم  نوایی با طبیعت 
است که همیشه سرشار از زیبایی، روح و 
روان آدمی را شــاداب می  سازد و در پی 
سالمت روح، جســم آدمی نیز با طراوت 

می  شود.)20(

زیارت اولیای الهی:

یکی از تاثیر گذار ترین ســفر ها، سفر به 
قصد زیارتاولیای الهی اســت. در اســالم 
زیارتاولیــای الهی یکی از بهترین توشــه 
های آخرتشــمرده شــده و بســیار مورد 
سفارش قرار گرفته است. امام صادق)علیه 
الســالم(  از قول پیامبر)صلــی اهللَّ علیه و 
آله( نقل می  کند: »َمْن اَتَانِی َزائِراً َوَجَبْت 
لَُه َشــَفاَعِتی َو َمــْن َوَجَبْت لَُه َشــَفاَعِتی 

معارف اسالمی

جایگاه و حکمت ســفر و جهانگردی 
در اسالم

پرســش: ســفر و جهانگــردی از دید 
اسالمچه جایگاه و حکمتی دارد؟

پاسخ اجمالی: سفر و مسافرت در اسالم 
از اهمیــت باالیــی برخوردار می باشــد. 
چنانکــه ســفر در مــواردی »واجب« یا 
»مستحب« دانســته شده است. مسافرت 
از دید اســالم حکمت و آثاری داشــته و 
یا با اهداف خاصی توصیه شــده اســت؛ 
بعضی از این حکمتهــا عبارتند از: عبرت 
آموزی درســفر به اماکــن تاریخی، تّدبر 
در آیات و نشــانه های خداوند در سفر به 
دامن طبیعت، صله رحــم، زیارت اولیای 
الهی، کســب دانش و تجربه، تفریح سالم 
و کسب تندرستی، کسب روزی، آموختن 

دین و... .

پاسخ تفصیلی: 

اهمیت سفر در اسالم

ســفر در اســالم دارای ارزش و جایــگاه 
واالیی اســت. قرآنکریم بــه عنوان منبع 
اولّیه معارف اســالمی، هفت مرتبه انسان 
را به »سیر فی االرض« یا گردش در روی 
زمین فرا خوانده اســت.)1( در حدیثی به 
نقل از رســول خدا)صلی اللهعلیه و آله( 
 ِ آمده اســت: »لَْو یَْعلَُم النَّــاُس َرْحَمَه اهللَّ
لِلُْمَســافِِر اَلَْصَبَح النَّاُس َعلَی َظْهِر َسَفٍر اِنَّ 
َ بِالُْمَسافِِر َرِحیم ٌ«)2(؛ )اگر مردم شفقت  اهللَّ
و رحمت خدابه مســافر را می  دانســتند، 
همگی اقدام به مسافرت می  کردند، همانا 

خداوند به مسافران مهربان است(.

به دلیل اهمیت مسافرت در اسالم، سفر در 
»احکام فقهی« مشمول »احکام پنجگانه« 
شده و در مواردی »واجب« یا »مستحب« 
دانسته شده است؛ چنانکه »سفر به قصد 
کار کــردن بــرای تامین معــاش خود و 
کسانی که نفقه آنان بر انسان واجباست«، 
»ســفر برای تحصیــل علــم واجب، در 
صورتی که در وطنش تحصیل آن ممکن 

نباشد«، »ســفر برای انجام حجواجب« و 
»ســفری که با نذرواجب شود«، در زمره 
ســفرهای واجبقرار می گیرد و »مسافرت 
به قصــد زیارتپیامبر)صلی اللهعلیه و آله( 
سفر  الســالم(«،  معصوم)علیهم  امامان  و 
برای زیارتپدر و مادر و برای صله ارحام و 
دیدار دوســتان و زیارتامام زادگان و علما 

و... مستحّب می باشند.)3(

تاکید اســالمبر مسافرت و مشمول کردن 
آن به احکام پنج گانه اســالمی نشان می 
دهد که ســفر دارای حکمتــو آثاری می 
باشــد و با اهــداف خاصی توصیه شــده 
اســت؛ در این مجال به بررسی بعضی از 
این حکمتها، آثار و اهداف در عناوین ذیل 

می پردازیم:

اماکن  عبرت آموزی در ســفر بــه 
تاریخی:

قرآن در آیات متعددی مردم را به گردش 
در روی زمیــن دعــوت کرده تــا درباره 
سرنوشــت پیشــینیان تفکر کننــد و از 
عاقبت آنهــا درس عبرت بگیرند. خداوند 
ســنتهایی در اقوام پیشــینیان داشته که 
این ســنتها هرگز جنبه اختصاصی ندارد 
و به صورت یک سلسله قوانین حیاتی در 
باره همگان، گذشــتگان و آیندگان، اجرا 
می  شــود. تاریخ، خصوصیــات اخالقی و 
کارهای نیک و بد و تفکرات گذشــتگان 
را برای ما بازگو می  کند، و علل ســقوط 
و ســعادت، کامیابــی و ناکامی جامعه  ها 
را در اعصــار و قرون مختلف نشــان می  
دهد، و در حقیقت تاریخ گذشــتگان آینه 
زندگی روحی و معنوی جامعه های بشری 
و هشداری است برای آیندگان. به همین 
به مسلمانان دستور می   قرآنمجید  جهت 
دهد: بروید در روی زمین بگردید و در آثار 
پیشــینیان و ملتهای گذشته و زمامداران 
و فراعنه گردنکش و ســتمگر دّقت کنید، 
و ببینید عاقبت کار آنها که کافر شــدند، 
و پیامبران خــدارا تکذیب کردند و بنیان 
ظلم و فســاد را در زمین گذاردند، چگونه 

بود؟ و سرانجام کار آنها به کجا رسید؟

آثاری کــه در نقاط مختلف روی زمین از 

دوران های قدیم باقی مانده اسنادزنده  و 
گویــای تاریخ هســتند، و حتی ما از آنها 
بیشــتر از تاریِخ نوشته شده بهره  مند می  
شــویم. مطالعه یک ســطر از این تاریخ 
های زنده معادل مطالعه یک کتاب قطور 
تاریخی اســت و اثری که این مطالعه در 
بیداری روح و جان بشر دارد با هیچ چیز 
دیگری برابــری نمی  کند. به همین دلیل 
قرآنمجید دســتور می  دهد که مسلمانان 
در روی زمین به سیر و سیاحت بپردازند 
و آثــار گذشــتگان را در دل زمیــن و یا 
در روی خــاک با چشــم خــود ببینند و 
از مشــاهده آن عبرت گیرنــد. چنانکه به 
عنــوان نمونه در آیه11 ســورهانعام می 
فرماید: »ُقْل ِســیُروا فِی ااْلَْرِض ثُمَّ انُْظُروا 
بِیَن«؛)]ای پیامبر![  َکْیَف َکاَن َعاقَِبُه الُْمَکذِّ
بگو: روی زمین سیر کنید؛ سپس بنگرید 
ســرانجام تکذیب کننــدگان آیات الهی 

چگونه بود؟!(.)4(

در  خداوند  های  نشــانه  در  اندیشه 
سفر به دامن طبیعت:

افزون بر 750 آیهــاز قرآنبه پدیده های 
طبیعی اشــاره و بیش از ده درصد آیات 
این کتاب به موضــوع طبیعت اختصاص 
یافته اســت.)5( هدف این آیــات توّجه 
دادن به شــگفتی های طبیعــت و بیان 
قدرت الهی در آفرینش می باشــد. بعضی 
از این آیات انســان را بــرای تدبّر در این 
شــگفتی ها، دعوت به ســفر در گستره 
طبیعی زمین نموده است. به عنوان مثال 
خداوند در آیات 19 و 20 سورهعنکبوت 
برای اثبات امــکان معادمی فرماید: »اََولَْم 
ُ الَْخلَْق ثُمَّ یُِعیُدُه اِنَّ  یََرْوا َکْیَف یُْبــِدُئ اهللَّ
ِ یَِســیٌر * ُقْل ســیُروا فِی  َذلِــَک َعلَی اهللَّ
 ُ ااْلَْرِض َفانُْظــُروا َکْیَف بَــَداَ الَْخلَْق ثُمَّ اهللَّ
َ َعلی  ُکلِّ َشیْ ٍء  یُْنِشُئ النَّْشاََه اْلِخَرَه اِنَّ اهللَّ
َقدیر«؛ )آیا آنان ندیدنــد چگونه خداوند 
آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز 
می گرداند؟! این امر بر خداآســان است. 
بگو: در زمین بگردیــد و بنگرید خداوند 
چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس 
خداونــد ]به همین گونــه[ جهان آخرترا 
ایجــاد می کند؛ به یقین خدابر هر چیزی 
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َوَجَبْت لَُه الَْجنَُّه«)21(؛ )هر کس به قصد 
زیارتمن بیاید، شــفاعتمن بر او واجبمی 
شــود و کسی که شــفاعتمن شامل حال 
وی شود بهشــتبر او واجبمی شود(.)22( 
السالم( درباره زیارتامامان  امام رضا)علیه 
معصوم)علیهم الســالم( می فرمایند: »اِنَّ 
لُِکلِّ اَِماٍم َعْهداً فِی ُعُنِق اَْولَِیائِِه َو ِشــیَعِتِه 
َو اِنَّ ِمْن تََماِم الَْوَفاِء بِالَْعْهِد ِزیَاَرَه ُقُبوِر ِهمْ  
َفَمْن َزاَرُهْم َرْغَبًه فِــی ِزیَاَرتِِهمْ  َو تَْصِدیقاً 
ُتُهْم ُشــَفَعاَء ُهْم یَْوَم  بَِما َرِغُبوا فِیِه َکاَن اَئِمَّ
الِْقَیاَمــه«)23(؛ )هر امامــی را بر گردن 
دوستان و شــیعیانش پیمانی هست، و از 
عالمات و موجبات کمال وفاء به آن پیمان، 
زیارتقبور ایشــان است، پس کسانی که از 
ســر رغبت و شــوق به زیارتشان، و برای 
اثبات صدق رغبت و شــوق خود ایشان را 
زیارتکنند، ائّمه  ایشان در روز قیامتشفیع 
آنها خواهند بود(. در منابع معتبر روایات 
از این دست فراوان هستند که مومنین را 

ترغیب و تشویق به زیارتمی کند.

کسب تجربه، دانش و معارف دین:

ســفر کردن جهت کسب مهارت و دانش 
اندوزی در کالم پیشــوایان دین بسیار به 
چشــم می خورد و روایــات در این باره 
فراوان اســت؛ رسول خدا)صلی اللهعلیه و 
آله( می فرمایند: »َمْن َسلََک َطِریقاً یَْطُلُب 
ُ بِهِ  َطِریقاً اِلَی الَْجنَِّه َو  فِیِه ِعلْماً َســلََک اهللَّ
اِنَّ الَْماَلئَِکَه لََتَضــعُ اَْجِنَحَتَها لَِطالِِب الِْعلِْم 
َُّه یَْســَتْغِفُر لَِطالِِب الِْعلِْم َمْن فِی  ِرًضا بِهِ  َو اِن
ــَماِء َو َمْن فِی ااْلَْرِض َحتَّی الُْحوِت فِی  السَّ
الَْبْحــِر َو َفْضُل الَْعالِِم َعلَــی الَْعابِِد َکَفْضِل 
الَْقَمِر َعلَی َســائِِر النُُّجــوِم لَْیلََه الَْبْدِر َو اِنَّ 
الُْعلََماَء َوَرثَــُه ااْلَنِْبَیاِء اِنَّ ااْلَنِْبَیاَء لَْم یَُورِّثُوا 
ثُوا الِْعلَْم َفَمْن  ِدیَنــاراً َو اَل ِدْرَهماً َو لَِکْن َورَّ
اََخَذ ِمْنُه اََخَذ بَِحظٍّ َوافِر«)24(؛ )کسی که 
در راهی رود که در آن دانشی کسب کند 
خدااو را به بهشترهنمون می شود، همانا، 
بالهای خویش  با خرســندی  فرشــتگان 
بــرای طالب علــم می گســترانند و اهل 
زمین و آسمان و حتی ماهیان دریا برای 
دانشــجو طلب آمرزش می کنند و برتری 
عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده 
است بر ســتارگان دیگر...(. رسول گرامی 

اســالمدر بیانی دیگر سفر را موجب سود 
دهی و آگاهی بیشــتر می داند:  »َسافُِروا 
َُّکْم اِْن لَْم تَْغَنُموا َمااًل اََفْدتُْم َعْقاًل«)25(؛  َفاِن
)سفر کنید زیرا اگر مالی در سفر به دست 
نیاوردید، به حتم اندیشه شما زیاد خواهد 

شد(.

فراگیری  برخی مواقع الزم اســت جهت 
علم و دانش، انسان مسافت های طوالنی 
را طی کند و رنج ســفر را به جان بخرد. 
لذا امام علی)علیه السالم( در این باره می 
یِن«)26(؛  فرمایند: »اْطُلُبوا الِْعلْمَ  َو لَْو بِالصِّ
)علم را یــاد بگیرید حتــی اگر در چین 
باشــد ]یعنی اگــر برای یــاد گیری علم 
مجبور باشــید این مسافت طوالنی را طی 

کنید، این کار را انجام دهید[ (.  

همچنیــن امیر المومنین)علیه الســالم( 
در دیوان اشــعار خود برای مسافرت پنج 
فایده بر می شمارد که دانش افزایی یکی 

از آنهاست:

ْب َعِن ااْلَْوَطاِن فِی َطلَِب الُْعلَی َو َسافِْر  تََغرَّ
َفِفی ااْلَْسَفاِر َخْمُس َفَوائَِد

ُج َهمٍّ َو اْکِتَساُب َمِعیَشٍه َو ِعلٌْم َو آَداٌب  تََفرُّ
َو ُصْحَبُه َماِجٍد

َفاِْن قِیَل فِی ااْلَْســَفاِر ُذلٌّ َو ِمْحَنٌه َو َقْطُع 
َدائِِد الَْفَیافِی َو اْرتَِکاُب الشَّ

َفَمْوُت الَْفَتی َخْیٌر لَُه ِمْن َمَعاِشهِ  بَِداِر َهَواٍن 
بَْیَن َواٍش َو َحاِسٍد. )27(

برای کســب بلند مرتبگــی از وطن خود 
دور شو و سفر کن که در مساف÷رت پنج 
فایده است: برطرف شــدن اندوه، بدست 
آوردن روزی و دانــش و آداب زندگی، و 
هم نشــینی با بزرگواران. گویند در ســفر 
رنج و آزمون اســت و بریــدن بیابان.ها و 
دیدن سختی هاســت. مرد را مرگ بهتر 
اســت تا آنکه در خانه خواری و در میان 

سخن چینان و رشک بران به سرآرد.
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احکام شرعی

حکم صله رحم با بستگان گناهکار 

پرسش: اگــر فردی از بستگان، اهل گناه باشد صله 
رحم با او چه حکمی دارد؟

پاسخ: هرگاه ادامه رابطه با آنها مفسده داشته باشد 
و یا ترک آن موجب نهی از منکر آنان شود می توان 
موّقتاً آن را ترک کــرد. در غیر این دو صورت، باید 
در حــّد واجب صله رحم کرد، و در عین حال امر به 
معروف و نهی از منکر با زبان خوش فراموش نشود.

حداقل وظیفه افراد برای صله رحم

پرسش: حداقل وظیفه افراد برای صله رحم چقدر 
است؟

پاسخ: حّداقل صله رحم آن است که در عرف گفته 
شــود: »فالن کس با خویشاوندانش ارتباط دارد« و 
اگر طوری رفتار کند که بگویند: »قطع رابطه کرده« 
قطع رحم محسوب می شود و بستگان در این رابطه 
با هم متفاوت هســتند: نسبت به پدر و مادر، فرزند، 
برادر و خواهر توجه بیشــتری باید کرد و نسبت به 

ارحام دور توجه مختصر کافی است.

حکم قطع ارتباط با اقوام همسر

پرسش: قطع ارتباط شوهر با بستگان زن و بالعکس 
چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگــر نسبت فامیلی ندارند کار حرامی نیست 
اما اختالف کار شایسته ای نمی باشد.

معیار صله ارحام

پرســش: آیا صله رحم که در اســالم بر آن تأکید 
شده است، بر اساس روایات دارای معیار خاّصی می 
باشــد؟ اگر کســی با نتیجه خواهر و یا برادرم و یا 
خاله و غیره قطع ارتباط کند، قاطع رحم محســوب 

می شود؟

پاسخ: معیار صله رحم، داشــتن ارتباط و پیوند با 
آن ها در حّد متعارف و معمول اســت؛ البّته هر قدر 

خویشاوندی نزدیکتر باشد رابطه باید بیشتر باشد.

حکم رساندن سالم به دیگری

پرسش: این که مــي گویند به فالني سالم برسان، 
آیا رساندن این سالم واجب است؟

پاسخ: در فرض سوال، واجب نیست.
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