


طلیعه سخن
مفهوم  انتظار منجی موعود)عج(، به عنوان 
مولفــه بنیادین در جوامع بشــری  و همۀ 
ادیــان و مکاتب مورد توجه قــرار  گرفته 
اســت؛ زیرا انتطار مولّفه ای معنا دار  است 
که چشم انداز آیندۀ بشریت و جهت آینده 

و حتی گذشته را به ما نشان خواهد داد.
در تبییــن معنازایی مفهوم انتظار می توان 
به فلسفۀ تاریخی انتظار اشاره کرد؛ به ویژه 
آنکه  سیر زمانی)تاریخ( و مکانی)جغرافیا( 
در مفهــوم انتظار کــه در روایات ظهور به 
شدت مشهود اســت معنازایی انتظار را به 
همراه دارد  و نهیلییســم ، پــوچ گرایی و 
بی معنایی را در زندگی جوامع انســانی  به 

شدت نفی می کند .
حال پیونــد تاریخ و جغرافیا در اصل ظهور 
منجی موعود)عــج( فرهنــگ و هویت را 
تشــخص می بخشــدو در نهایت به تبیین 
چارچوب تئوریک انتظار منتهی می شــود؛ 
البته تحقق این امر در گرو بازتولید معارف 
مهدوی اســت ؛ حال آنکــه مواجهۀ خام 
گرایانه با مفاهیم مهدویت هم چون مفهوم 
انتظار به مثابۀ اقتصاد نفتی ، مصرف گرایی 
را فرهنگ تشدید کرده است؛ به نحوی که  
فقدان نوآوری در ایده پردازی مفهوم انتظار 
به نوبۀ خود تبعــات متعددی در جامعه به 

همراه داشته است.
در تبیین این چالش باید به بازتولید ضعیف 
و ناکارآمد معارف مهدوی اشاره کرد ؛ خام 
نویسی، موســوعه نگاری؛ فقدان تولید فکر 
در اصل انتظار فعــال، ذکر گرایی افراطی، 
انتظار منفعالنه و سکوالریستی متمایل به 
تفکر انجمن حجتیه؛ شهود گرایی عرفانی 
در بســتر نفــی عقالنیت دینی و اســالم 
منهــای والیت و تطبیق گرایــی.. از جمله 
مهمترین عوامل اصلی ناکارآمدی تولید علم 

در  معارف مهدوی به شمار می رود. 
این بحــران فکری در جامعۀ اســالمی در 
حالی اســت که اصل انتظار مســاله ای به 
شــدت معنــا دار اســت و از تلفیق والیت 
پذیری ؛آینده نگری و  احســاس گرایی به 
وجود می آید ؛ لذا کامال  فرهنگی اســت و 
در متن خود تعامل گرایی و ارتباطات میان 

فرهنگی را برای بســط و گســترش انتظار 
مومنانه در جوامع بشری گسترانیده است؛ 
این دســتاورد بزرگ معرفتی  مرهون صلح 
گرایی و اجتنــاب از جنگ طلبی در آینده 

پژوهی تشیع است. 
در تشــریح این مهم و تبیین هر چه بهتر 
مفهــوم انتظار باید به ریشــه های تاریخی 
اشــاره کرد؛ معرفتی که از مبدأ عاشــورا تا 
مقصد ظهور حضرت حجــت )عج( امتداد 
یافته است و مفاهیم بی بدیل آن در ادعیه 
و  زیارت نامه های شــیعی  نیز به دفعات 
مورد نظر قرار گرفته است ؛ بی جهت نیست 
که این اصل راهبردی بــا زندگی مردم به 
شــدت پیوند خورده و از انجــا که انتظار 
دارای مفهومی فطری اســت لذا در فطرت 
و وجدان عمومی مردم در جوامع بشــری 
نهادینه شده است که تجلی آن  را نیز می 
توان در انتظار گرایی اقشار مختلف مردم از 
ادیان مختلف توحیدی در  مناسبت هایی 
همچون راهپیمایی عظیم اربعین حسینی 

جستجو کرد .
حال وقتی در فــرازی از روایت ها و زیارت 
نامه ها درباره امام حســین )علیه السالم( 
می خوانیم کــه » فقد قاتل کریما )1(« می 
توان به جنگ عزتمندانه و جمع اضداد پی 
برد؛ این مفهوم به ظاهر پارادوکســیکال در 
سایۀ  صلح طلبی امام حسین و فقیه دفاع 
آن حضرت ماهیــت اصلی مفهوم انتظار را 
شــکل می دهد ؛ و از آنجا که انتظار فعال 
سرشــار از امید و نشــاط معنوی است لذا 
جنگ طلبــی را بر نمی تابــد بلکه  عزت 
و کرامــت انســانی مقتضای صلــح گرایی 
عزتمندانه اســت و اینگونه ظهور امام زمان 
با این رویکرد عاشــورایی)فقه ادفاع( آینده 

روشن جهان را رقم می زند.
شــکوه ایــن راهبــرد معرفــت  در آینده 
پژوهی  اســالم در حالی اســت که مسألۀ 
جنگ در غرب  با اصل پیشــرفت تاریخی 
گره خورده و اگر جنگ به وجود نیاید، هیچ 
وقت تاریخ نیز پیشرفت نخواهد کرد؛ بدیهی 
است جنگ مورد نظر فیلسوفان غربی همراه 
با پســتی و کشتار است و رذالت را رقم می 
زند هم چون جنگ جهانی اول و دوم که به 
ویران سازی اخالق در جوامع بشری منتهی 

شد.

تضاد معرفتی غرب و اسالم را نیز می توان 
اینگونه دانســت که در غرب مفهوم آزادی 
)رهایــی از بیرون( موضوعیــت دارد  حال 
آنکــه مفاهیم اســالمی هم چــون مفهوم 
انتظار در پــی آزادگی )رهایــی از درون(  
است ؛لذا  مفهوم انتظار به عینیت معنا گرا 
منتهی می شود بر خالف مکاتب غربی که 
صرفا در ساحت ازادی بر عینیت تأکید می 

روزند و از معنا گرایی به شدت غافلند.
بدیــن ترتیب  »عینیت معنــا گرا« مفهوم 
حقیقی انتظار در جوامع بشــری است ؛ در 
واقع مفهوم انتظار از یک بُعد رئالیســتی  و 
بُعد ایده آلیستی شکل می گیرد حال تبیین 
صحیــح مفهوم انتظــار در پیوند عینیت و 
ذهینت در معارف مهــدوی  به تولید معنا 

می انجامد.
آری  تعدیل عینیت گرایی و ذهنیت گرایی 
به مفهوم انتظار رنگ و بویی تازه  می بخشد 
؛ به عنوان نمونه توصیف غیبت امام زمان به 
خورشید پشــت ابر؛ تجلی عینیت ذهنیت 
گرا است؛ چرا که آن حضرت خورشید پشت 
ابر هســتند که اگر چه در ظاهر دیده نمی 
شوند اما شــعاع های نور ایشان پیداست و 
مردم از آنها منتفع می شوند. لذا آن حضرت 
عینیت دارد چرا که ما نورهای آن حضرت را 
می بینیم لیکن غایب است و این امر ذهنی 

است.
با این اوصاف می توان دریافت مفهوم انتظار 
از جملــه مهمترین معرفت هــای موجود 
در علوم انســانی اســت که با طرح اصالت 
خانواده در ترسیم انتظار منجی موعود)عج( 
اصالت فرد در لیبرالیسم و اصالت جامعه در 

سوسیالیسم را به قهقهرا سوق می دهد. 
از این رو انتظار مکمل روح و جسم)غریزه(، 
فرهنــگ و تمدن و دنیا و آخرت اســت؛ و 
از آنجا که مفهوم انتظار تلفیق احســاس و 
عقالنیت و نقش آفرینی مرد و زن در تحقق 
ظهور حضرت حجت)عج(؛ )بخوانیدخانواده 
گرایی( اســت؛ از این جهت آرمان شــهر 
مهدوی با  چاشنی میانه روی و عدم تنازع 
و جنگ طلبی و اســراف و تبذیر شکل می 
گیرد و اینگونه آیندۀ روشن جهان در عصر 

باشکوه مهدوی  پدید می آید. 
1. صلوات خاصه امام حسین علیه السالم
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پیام ها و بیانات

بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در آغاز درس خارج خود که در مســجد 
اعظم قم برگزار شــد، چنیــن فرمودند: 
چند روز قبل در دیدار با وزیر بهداشــت 
مطلب الزمی درباره طب اســالمی گفتم. 
که مطابق معمول از سوی بعضی تحریف 

شده بود و سبب سوء تفاهم گردید.

ایشــان افزودند: حقیقت این است که ما 
مجموعه ای درباره تمام دردها و درمان ها 
و داروها به نام طب اسالمی نداریم. البته 
اشاراتی در قرآن مجید و اشارات بیشتری 
در روایات اســالمی به مســائل مربوط به 

پیشــگیری از بیماری ها و درمان ها شده 
که بســیار قابل اســتفاده اســت ولی آن 
را نمی تــوان به صورت یــک علم با تمام 

جزئیاتش مطرح کرد.

معظم له خاطرنشان کردند: از سوی دیگر 
عــده ای از این نام )طب اســالمی( برای 
منافع خود ســودجویی کرده و مشکالتی 
بــرای جهان اســالم فراهــم کرده اند که 
وظیفه ما این است از آن جلوگیری کنیم. 
البتــه طّبی به نام طب ســنتی داریم که 
مجموعه کاملی از پیشــگیری ها، دردها و 
درمان هاســت. مثل آنچه در قانون بوعلی 
سینا که در هشــت جلد به چاپ رسیده 

است دیده می شود.

ایشــان در پایان فرمودند: چنین طبی که 
حاصل هزاران ســال تجربیات بشر است 
را نمی توان انکار کرد و هنوز بســیاری از 
مطالب آن راهگشاست منتهی اگر کسانی 
می خواهند بــا این طب بیماران را درمان 
کنند باید دوره ببیند نه اینکه هر عّطاری 
با یک مشت داروهای گیاهی، مغازه خود 
را مطــب قرار دهد و به درمــان بیماران 
بپردازد کــه این کاری اســت خطرناك. 
امیدوارم عزیــزان در این مســائل دقت 

بفرمایند. کافی 

پس از جوســازی های اخیر در مورد عدم 
امنیت پیام رســان هــای داخلی یکی از 
چندین نامه ای که در این زمینه به دفتر 
معظم له رســیده است به همراه پاسخ آن 
در مورد رعایت حریــم خصوصی، جهت 

اطالع مخاطبین منتشر می گردد:

متن سوال دریافتی:

باسمه تعالی

احتراما همانطور که مستحضرید به منظور 
خود کفایی و رفع نیــاز کنونی جامعه به 
پیام رسان در بستر فضای مجازی ، مدتی 
اســت برخی مراکز دانش بنیان نسبت به 
تولید پیام رسان داخلی اقدام و در اختیار 

مردم قرار داده اند.

امــروز عیوب و مضرات پیام رســان های 

خارجی ماننــد تلگرام و ... شــبکه های 
اجتماعی و ... از نظر های مختلف خصوصا 
فرهنگی و امنیتی بر همگان آشــکار شده 
است به همین منظور اقبال و توجهی هم 
به پیام رســان های داخلی شــده که در 
حال گسترش اســت اما برخی با اغراض 
و نیت های دشــمنانه ســعی در امنیتی 
نشان دادن پیام رسان های داخلی دارند 
تا مردم را از وارد شدن به این پیام رسان 

ها بترسانند.

مقام عظمای والیت در ابتدای سال جاری 
و در دیدار با برخی مسئوالن نظام بر حفظ 
آبــروی مردم تأکید داشــتند و فرمودند: 
مسنوالن باید امنیت و حریم داخلی مردم 
و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و 

حریم داخلی مردم »حرام شــرعی« است 
و نباید انجام شود.

اکنون از معظم له درخواســت می گردد 
بــا بیان اهمیــت موضوع حریــم داخلی 
مــردم، ما را در ارائــه خدمات مطلوب به 
هموطنان که حاصل تالش علمی جوانان 

ایران است، یاری فرمائید.

پاسخ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی)مدظله(:

شک نیست که تعرض به حریم خصوصی 
افراد چه در فضای مجازی باشــد چه در 
غیر آن شــرعا جایز نیســت و مسئولیت 

شدید دارد.

فتوای آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در مورد عدم جواز 
تجسس در حریم خصوصی افراد

توضیح الزم درباره طب اسالمی
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سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قمسید مهدی صادقی استاندار قم

دیدارها

رئیس دانشگاه ادیان سوئدرئیس صلیب سرخ جهانی

شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی نقش شیعه

شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی نقش شیعه

مجلس عزاداری شهادت امام موسی کاظم علیه السالم

اعضای دفتر معظم له در اصفهانسید محمد بطحایی رئیس آموزش و پرورش

مراسم جشن عید مبعث و عمامه گذاری علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی ایران
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گزیده سخنان

پرهیز از کاالهــای خارجی از تدابیــر مورد نیاز  �
جامعه است

یکی از تدابیر مورد نیاز جامعه این اســت که از کاالهای خارجی 
پرهیز کنیم تا اقتصاد داخلی تقویت شــود و تولیدکنندگان نیز 
باید در این راستا به دنبال افزایش کفیت و ماندگاری کاال باشند

کارنامه نیروی انتظامی مثبت است  �
الزم می دانم که به نکته مهمی اشاره کنم و آن این که عده ای 
این روزها موضوع حجاب اجبــاری را مطرح می کنند در حالی 
که این افراد »اجبار« را با »الزام« اشــتباه مــی کنند، اجبار به 
معنای تحمیل کردن عقیده یا کاری غیرمنطقی اســت، اما الزام 
به معنای الزامی بودن قانون است، ترك دزدی، شراب خواری و 
مواد مخدر الزامی اســت که تخلف از آن پیگرد قانونی دارد، اما 
این الزام به معنای اجبار نیست یعنی یک وظیفه قانونی که برای 

هر کاری مطرح می شــود و این منحصر به دنیای اسالم نیست

توصیه های الزم درباره شهر قم �
مسائل فرهنگی در قم با جاهای دیگر تفاوت دارد، برخی مسائل 
را شــاید در جاهای دیگر بتوان اغماض کرد اما کارها در قم باید 
به فضا و موقعیت این شــهر بســازد؛ بنابراین نســبت به مسائل 

فرهنگی به ویژه حجاب باید دقت کرد

آبروی قم آبروی شیعه است �
آبروی قم آبروی شیعه است و خدایی نکرده مشکالت آن مشکالت 

عالم تشیع است، افزون بر حرم مطهر حضرت معصومه)سالم اهلل 
علیها(، مســجد مقدس جمکران و وجود حوزه علمیه بی نظیر، 
خاســتگاه انقالب به شــمار می رود و هرچه به قم خدمت شود 

به جا است

غربی ها با ترویج ایران هراســی در پی فروش  �
سالح های کهنه خود به قیمت گزاف هستند

غربی ها ایران هراســی را در متن کار خــود قرار داده اند و می 
گویند ایران قوی شــده و همســایگانش باید از او بترســند و از 
این طریق کشــورها را تحریک می کنند تا ســالح های خود را 

بفروشند

تحقق »حمایــت از کاالی ایرانی« نیازمند عزم  �
جدی مردم و مسؤوالن است 

مســائل اجتماعی مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند 
کــه باید برای حل همه آن ها برنامه ریزی کرد، برای حمایت از 
تولید داخلی فرهنگ ســازی بســیار الزم است اما کافی نیست. 
باید فرهنگ ســازی کنیم مردم از اجناس داخلی استفاده کنند 
و بدانند که اشــتغال جوانان و راه افتادن کارخانه ها وابســته به 
حمایت از کاالی ایرانی است و اگر اجناس خارجی استفاده شود 
جوانان بیکار، کارخانه ها ورشکســته و وابستگی به خارج بیشتر 

می شود

حل مشکالت بدون عزم عمومی ممکن نیست �
حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی بســیار مهم اســت اما تا 

زمانی که اهل خبره زنجیره های مورد نیاز آن را حل نکنند این 
موضوع محقق نمی شود.

مسائل مربوط به بهداشــت و درمان در جامعه  �
حرف اول را می زند

حمایــت از تولید داخلی در دارو هم باید وجود داشــته باشــد، 
یکی از مشــکالت برخی از داروهــای داخلی عدم برخورداری از 
کیفیت الزم اســت، نه تنها در مســأله دارو بلکه در همه موارد 

برای حمایت از کاالی داخلی ابتدا باید به ســراغ کیفیت برویم.

حضــور قــرآن در همــه برنامــه های فــردی و  �
اجتماعی باید پررنگ باشد

به یقین در قرآن هیچ تحریفی نبوده و نخواهد بود ولی این رسم 
الخط اغالط زیادی دارد، باید زمینه فراهم شود تا علمای اسالم 
برای رفع و اصالح این مشــکل چاره اندیشی کنند، این مشکل 
سبب غلط خواندن قرآن می شود، باید مشکالت را برطرف کرد 
تا همه بتوانند قرآن را صحیح بخوانند؛ اصالح رســم الخط قرآن 

به هیچ وجه به معنای تحریف نیســت و اشکالی ندارد

مهره های اصلی دالالن ارزی به عنوان مفســد  �
فی االرض محاکمه شوند 

حوادثی که در این چند روز درباره مسأله ارز و مسائل اقتصادی 
واقع شــد و به صورت غیر منتظره هر ساعت تغییر و ترقی پیدا 
کرد نشــان داد توطئه جدیدی در کار است. نمی شود به حسب 

موازین اقتصادی ســاعت به ساعت ارز ترقی کند و حتما دستی 
پشــت آن وجود دارد، منافقان داخلی بــا کمک اربابان خارجی 
دســت به دست هم دادند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد 

مملکت را فلج کنند.

باید در فضای مجازی خودکفا شویم  �
برخی افراد بدون آگاهی مقامــات باال در بعضی مناطق درصدد 
اجرای این سند هستند، مســؤوالن باید توجه داشته باشند که 
اجرای ســند 2030 به معنای تابع غرب شدن و فاصله گرفتن از 

مسائل اسالمی است و باید مراقب باشیم

فضای مجازی بالی حقیقی شده است  �
همه باید دست به دســت هم بدهند که هویت دینی، مذهبی و 
اسالمی قم همچنان محفوظ باشــد و بدرخشد و واقعا پیشرفت 
کند، وقتی می بینیم بیش از صد کشــور در قم طلبه دارند، در 
جامعــۀ المصطفــی و در حوزه علمیه قم بیــش از 50 هزار نفر 
طالب و فضال و اســاتید حضور دارند، نشــان از جایگاه مهم این 

شهر دارد

مهاجمان به سوریه نشان دادند که هنوز قانون  �
جنگل حاکم است

در دنیای امروز لعابی از انســان دوســتی و حقوق بشر در ظاهر 
وجود دارد اما هزاران نفر را با بمب های خود می کشند و خم به 
ابرو نمی آورند، باید باطن دنیای کنونی را شــناخت که در ظاهر 

حتی به حقوق حیوانات اهمیت می دهند
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1یادداشت

معناشناسی اخالق در بعثت نبوی 
 از منظر معظم له  

بی شک رســالت انبیاء الهی، تربیت انسان 
ها بوده اســت، لذا در ایــن راه مرارت ها و 
رنج هــای فراوانی برده اند.حــال کاروان 
ســاالر این قافلــه، پیامبر اکــرم صلی اهلل 
علیــه و آله نیز هدف بعثت خود را تکمیل 
مکارم اخــالق دانســته  و فرمودند:» إنَّما 
بُِعثُت اِلتَّمَم َمکاِرَم األخالِق؛ من تنها برای 
تکمیل فضائل اخالقی مبعوث شده ام.«،لذا 
شایسته است معانی و مفاهیم اصیل اصل 
اخالق در بعثت رسول گرامی اسالم)صلی 
اهلل علیه و آله( بیش از پیش مورد واکاوی 

و توجه قرار گیرد.

معنا و چیستی اخالق

اخالق جمع »ُخلق« و »ُخُلق« اســت. به 
گفته راغب در مفــردات، َخلق و ُخلْق )یا 
ُخُلق( هر دو به یک ریشــه بر می گردند. 
در واقع »َخلْق« به معنای هیئت و شــکل 
و صورتی اســت که با چشم سر دیده می 
شود و ُخلق به معنای قوا و سجایا و صفات 
درونی است که با چشم دل دیده می شود.

بنابراین، می توان گفت: »اخالق مجموعه 
صفات روحی و باطنی انســان است« و به 
گفته بعضی از دانشمندان گاه به بعضی از 
اعمال و رفتاری که از خلقّیات درونی انسان 

ناشی می شود، نیز اخالق می گویند.

البته »اخــالق« را از طریق آثارش نیز می 
تــوان تعریف کرد، و آن این که »گاه فعلی 
که از انسان ســر می زند، شکل مستمّری 
ندارد؛ ولی هنگامی که کاری بطور مستمر 
از کسی ســر می زند ؛هم چون امساك در 
بذل و بخشش و کمک به دیگران، دلیل بر 
این است که یک ریشه درونی و باطنی در 
اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق 

و اخالق می نامند.

اینچنین است که می خوانیم:»ُخلق همان 

حالت نفسانی اســت که انسان را به انجام 
کارهایــی دعوت می کند بی آن که نیاز به 

تفّکر و اندیشه داشته باشد.«،

همین معنی را مرحوم فیض کاشــانی در 
کتاب »حقایق« آورده اســت، آنجا که می 
گوید:»بدان که خوی عبارت است از هیئتی 
اســتوار با نفس که افعال به آسانی و بدون 
نیاز به فکر و اندیشه از آن صادر می شود.«،

و به همیــن دلیل اخالق را مــی توان به 
ملکاتی که سرچشــمه پدید آمدن کارهای 
نیکو اســت اخالق خــوب و ملکات فضیله 
اطالق کرد، و آنها که منشا اعمال بد است 

به آن اخالق بد و ملکات رذیله نامید.

هم چنین گاه به آثار عملی و افعال ناشــی 
از این صفات نیز واژه »اخالق« اطالق می 
شــود؛ مثاًل، اگر کسی پیوسته آثار خشم و 
عصبانّیت نشــان می دهد به او می گویند: 
این اخالق بدی اســت، و بعکس هنگامی 
که بذل و بخشــش می کند می گویند:این 
اخالق خوبی اســت که فالن کس دارد؛ در 
واقع این دو، علّت و معلول یکدیگرند که نام 

یکی بر دیگری اطالق می شود.

حضرت محمد مصطفی)صلی اهلل علیه 
و آله(؛ بهترین معلم اخالق

سپاس خداوندی که انسان را نهاد و فطرتی 
پاك عطا فرمود تا همواره در جســتجوی 
حــق باشــد و هیــچ گاه از توفیق هدایت 
محروم نساخت و بعضی از بندگان پاکش را 
یکی پس از دیگری ُمرشــد آدمیان ساخت 
و بهتریــن آنان محمد امین صلی اهلل علیه 
و آلــه را بزرگ تریــن معلّم اخالق و خاتم 

رسوالن قرار داد.

سایر پیامبران الهی نیز یکی پس از دیگری 
به تهذیب نفوس و تکمیل اخالق که خمیر 
اّما  مایه سعادت انسانها اســت پرداختند، 

بزرگترین معلّم اخالق پیامبر اســالم صلی 
اهلل علیه و آله بود که با شعار»انَّما بُِعْثُت اِل 
َم َمکاِرَم ااْلْخالِق«مبعوث شد. و از آنجا  تَمِّ
که یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسالم 
صلــی اهلل علیه و آله تزکیه نفوس و تربیت 
انسانها و پرورش اخالق حسنه بوده است؛ 
شاید به همین دلیل »تزکیه« بر »تعلیم« 
پیشــی گرفته اســت، چرا که هدف اصلی 
و نهائــی »تزکیه« اســت هرچند در عمل 

»تعلیم« مقّدم بر آن می باشد.

حال همــان گونه که آموزشــهای صحیح 
سبب باال بردن سطح اخالق و تزکیه نفوس 
می شود، وجود فضائل اخالقی در انسان نیز 
سبب باالبردن ســطح علم و دانش اوست؛ 
چرا که انســان وقتی می تواند به حقیقت 
علم برســد که از »لجاجــت« و »کبر« و 
»خودپرســتی« و »تعّصب کورکورانه« که 
ســّد راه پیشــرفتهای علمی اســت خالی 
باشــد، در غیر این صورت این گونه مفاسد 
اخالقی حجابی بر چشم و دل او می افکند 
که نتواند چهره حق را آن چنان که هست 
مشاهده کند و طبعاً از قبول آن وا می ماند.

از ســوی دیگر باید اذعان نمــود تربیت، 
بیشتر جنبه عملی دارد، تا جنبه علمی.لذا 
مربی کامل کسی است که عالوه بر آشنایی 
دقیق به خوبی ها، بدی ها و اطالع دقیق از 
اسرار و رموز وجود انسان، شخصاً یک فرد 
کامل از نظر اخالق و عمل باشــد. مسلماً 
انتظار تربیت از ذات تربیت نایافته ، انتظار 
بسیار نابجایی است، زیرا آنقدر که صفات و 
اخالق مربی در تکمیل و تربیت افراد مورد 
تربیت مؤثر اســت، هیچ چیز حتی علم و 

دانش او مؤثر نیست.

حال به راســتی آیا چنین کسی جز پیامبر 
معصوم کــه از طرف آفریــدگار جهان به 
عنوان مربی و راهنما تعیین شــده و عالوه 

بر علم سرشار، از هر گونه گناه و انحراف و 
خطا مصونیت دارد می تواند باشد؟

بنابراین رسیدن به هدف آفرینش و تکامل 
انســان در جنبه های اخالقی بدون بعثت 
انبیا ممکن نیســت و مسلماً خدایی که ما 
را بــرای این هدف مقــدس آفریده چنین 

مربیانی را نیز برای ما فرستاده است !

در این بین، بعثت نبوی، قیام پیغمبری است 
که مربّی اخالقــی و معلّم کتاب و حکمت 
است به عنوان مّنتی بزرگ و نعمتی عظیم 
از ناحیه خداوند شــمرده است؛ که این امر 

خود دلیل مهمی بر اهّمّیت اخالق است.

اینگونه است که  امام علی علیه الّسالم نیز 
به بیان این نکته می پردازد که من اگر در 
دوران قبل از بعثت نیز از آن حضرت پیروی 
می کــردم و این را افتخار و فرصت مهمی 
برای خود می شــمردم، بــه این دلیل بود 
که آن حضرت از آغاز عمر تحت هدایت و 
عنایت پروردگار قرار داشت، می فرماید: »از 
همان زمان که رسول خدا صلّی اهلّل علیه و 
اله از شیر بازگرفته شد، خداوند بزرگ ترین 
فرشته از فرشــتگان خود را مأمور ساخت 
تــا در طول شــب و روز وی را به راههای 
فضیلت و محاسن اخالق جهانیان وادارد و 
من هم مانند کودکی که به دنبال مادرش 
حرکت مــی کند از او پیــروی می کردم. 
هرروز نکته تازه ای از اخالق برجسته خود 
برای من آشکار می ساخت و مرا فرمان می 

داد که به او اقتدا می کنم«.

اشاره آن حضرت به این نکته مهم است که 
سرپرستی پیامبر صلّی اهلّل علیه و اله نسبت 
به من، تنها در جهــات ظاهری و معمولی 
نبود، بلکه هرروز ایــن معلم بزرگ درس، 
تازه ای از اخالق و فضیلت به من آموخت و 

من نیز پذیرا می شدم.

آله(؛  و  علیه  اهلل  اکرم)صلــی  پیامبر 
مظهر خلق عظیم

گفتنی اســت قرآن کریم بر خلق و خوی 
نیکــو و اخالق عظیم و برجســته حضرت 
محمد صلی اهلل علیه و آله شــهادت داده 
ـَک لََعلی ُخُلٍق  َـّ اســت لذا می خوانیم: »َوإِن
َعِظیٍم؛ و )سوگند به قلم و ابزار نوشتن که( 

تو اخالق عظیم و برجسته ای داری«.

تأثیر این اخالق در پیشرفت پیغمبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( به اندازه ای بود که بعضی 
آن را به عنوان معجزه اخالقی پیغمبر می 
شــمرند.در هر حال توصیف پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه و آله به خلق عظیم ، نشــان 
می دهد که این ویژگی اخالقی از واالترین 

صفات انبیاء است.

مراد از خلق عظیم نبوی چیست ؟

حال پرسش این است که »اخالق عظیم« 
که با این اهمّیت بیان شــده چیســت؟در 
پاسخ می توان گفت ،ُخُلْق به معنای دین و 
آیین است؛ یعنی قسم به قلم و ابزار نوشتن 
که تو صاحب آیین عظیمی هســتی؛ هم 
چنین مــی توان اذعان کرد خلق عظیم به 
معنای اخالق اســالمی است. ای پیامبر ما! 
اخالق اسالمی که به وسیله تو تبلیغ شده، 

اخالق برجسته و سرنوشت سازی است.

و نیــز خلق عظیم به معنای واجد صفات و 
ویژگیهای زیر بودن:استقامت ورزیدن، اهل 
بذل و بخشش بودن، و تدبیر امور بر اساس 
اصول ســه گانه عقل و رفق و مدارا، تحّمل 
کردن سختیهای دعوت به سوی خدا، عفو 
و گذشت ازخطاهای مردم، کوشش فراوان 
جهت یاری مؤمنان، ترك حسد و حرص و 

مانند آن.

هم چنین خلــق عظیم اشــاره به صفات 
برجسته ای اســت که در آیات اولّیه سوره 
مؤمنون آمده است: مؤمنان رستگار شدند؛ 
آنها که در نمازشان خشوع دارند، و آنها که 
از لغــو و بیهودگی روی گردانند، و آنها که 
زکات را انجام دهند، و آنها که دامان خود 
را )از آلوده شــدن به بی عّفتی( حفظ می 
کنند؛ ... و آنها که امانتها و عهدهای خود را 
رعایت می کنند، و آنها که بر نمازهایشان 
مواظبت می نماینــد، )آری!( آنها وارثانند. 
)وارثانی( که بهشــت برین را ارث می برند 
وجاودانــه در آن خواهنــد ماند«.بنابراین 
کســانی که واجد صفات هفــت گانه باال 

باشند دارای خلق عظیم هستند.

تمــام آنچه در ایــن فراز ذکــر گردید از 
مصادیق خلق عظیم است؛ هر چند منحصر 

در آن نیســت. بنابراین تفسیر، خداوند به 
قلم و ابزار نوشــتن سوگند یاد می کند که 
پیامبرش تمام اخــالق ویژگیهای اخالقی 
برجســته را دارد. اخــالق فــردی، اخالق 
اجتماعی، اخــالق میدان جنگ، اخالق به 
هنگام صلح، اخالق خانه و خانواده، اخالق 
جامعه، اخالق در ســفر، اخالق در وطن و 
خالصه اینکه آن حضرت واجد تمام صفات 
فضیلت اخالقی هست و از همه رذیله های 

اخالقی پاك و مبّرا می باشد.

بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله را به صبر در راه حق، وسعت 
بذل و بخشش، تدبیر امور، و رفق و مدارا و 
تحّمل سختی ها در راه دعوت به سوی خدا 
و عفو و گذشــت و جهاد در راه پروردگار و 
ترك حرص و حسد تفسیر کرده اند و این 
نشــان می دهد که خلق عظیم را منحصر 
به خوش خویی و نرمش و مدارا ندانســته 
اند بلکه آن را مجموعه ای از صفات واالی 
انســانی شمرده اند، و به تعبیر دیگر تقریباً 
همه اخالق حسنه را در خلق عظیم به طور 

جمعی دیده اند.

حدیثی که از امام صادق علیه السالم در این 
زمینه نقل شــده است نیز مؤیّد این معنی 
َب  َ َعــزَّ َو َجلَّ ادَّ اســت می فرماید: »انَّ اهللَّ
ا اْکَمَل لَُه ااْلَدَب قاَل  نَبیَُّه َفاْحَسَن اَدبُه َفلَمَّ
انََّک لََعلی ُخُلٍق َعظیــٍم؛ خداوند پیامبرش 
را تربیــت اخالقی کرد، هنگامی که تربیت 
او کامل شــد به او فرمود: انََّک لََعلی ُخُلٍق 

َعظیٍم«.،

و اگــر در بعضی از روایــات خلق عظیم به 
اســالم یا آداب قرآنی تفسیر شده به خاطر 
آن اســت که اســالم و قرآن در بردارنده 

مجموع فضائل اخالقی است.

این در حالی اســت که در بعضی از روایات 
»حســن خلق« به خوش رویــی، نرمش 
و خوبی گفتار تفســیر شــده، از جمله در 
حدیثی که در »نور الثقلین« در ذیل همین 
آیه نقل شــده می خوانیــم: از امام صادق 
علیه السالم پرسیدند: حسن خلق چیست؟ 
فرمود: »تَلیُن جانَِبــَک َو تَُطیُِّب َکالَمَک َو 
تَلْقی اخاَك بُِبْشــٍر َحَسٍن؛ حسن خلق آن 
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اســت که رفتار خود را آمیخته با نرمش، و 
کالم خــود را پاکیزه و محّبت آمیز کنی، و 
با چهره گشــاده برادر مسلمانت را مالقات 

نمایی«. و این دو با هم منافاتی ندارند.

لذا خلق عظیم اینگونه است که عقل در آن 
حیران است، لطف و محبتی بی نظیر، صفا 
و صمیمیتی بی مانند، صبر و اســتقامت و 

تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر.

اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی 
تو خود بیــش از همه عبادت می نمایی، و 
اگر از کار بد بازمــی داری تو قبل از همه 
خودداری می کنــی آزارت می کنند و تو 
اندرز می دهی، ناسزایت می گویند و برای 
آنها دعا می کنی، بر بدنت سنگ می زنند 
و خاکستر داغ بر سرت می ریزند و تو برای 
هدایت آنهدست به درگاه خدا برمی داری.

آری تو کانون محبت و عواطف و سرچشمه 
رحمتی.

گذری بر خلق عظیم نبوی

پیروزی پیامبر صلی اهلل علیه و آله هرچند 
بــا تأیید و امــداد الهی بود، ولــی از نظر 
ظاهری عوامل متعّددی داشت که یکی از 
مهم ترین آنهــا جاذبه اخالقی آن حضرت 
بود. آن چنان صفات عالی انسانی و مکارم 
اخالق در او جمع بود که دشمنان سرسخت 
را تحت تأثیرقرار می دادوبه تســلیم وا می 
داشت و دوســتان را سخت مجذوب خود 

می ساخت.

حّتی اگر ایــن را معجــزه اخالقی پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آله بنامیــم اغراق نگفته 
ایم، چنانکه نمونه ای از این معجزه اخالقی 
در فتــح مّکه نمایان گشــت، هنگامی که 
مشرکان خونخوار و جنایت پیشه که سالیان 
دراز هر چه در توان داشــتند بر ضّد اسالم 
و شخص پیامبر صلی اهلل علیه و آله به کار 
گرفتند در چنگال مسلمین گرفتار شدند، 
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله برخالف 
تمام محاسبات دوستان و دشمنان، فرمان 
عفو عمومی صادر کرد و تمام جنایات آنان 
را به دست فراموشی سپرد و همین سبب 
 ِ شــد که به مصداق »یَْدُخُلوَن فِی ِدیِن اهللَّ
أَْفَواًجــا؛  فوج فوج به دین خدا درمی آیند. 

« مردم گروه گروه مسلمان شوند.

درباره حســن خلق، عفــو، مهربانی، ایثار، 
فداکاری و تقــوای آن حضرت همین بس 
که در حدیثی از حســین بــن علی علیه 
الســالم آمده اســت که فرمــود: از پدرم 
امیرمؤمنان علی علیه السالم درباره ویژگی 
های زندگــی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 
اخالق او پرســیدم و پدرم مشروحاً اینگونه 
به من پاســخ فرمود:»پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله با همنشــینانش با خوشرویی و خنده 
برخورد می کــرد و نرمخــو و مالیم بود. 
هرگز خشن، ســنگدل، پرخاشگر، بدزبان، 
عیب جو و مدیحه سرا نبود.هیچ کس از او 
مأیوس نمی شد و هر که به در خانه او می 
آمد نومید بازنمی گشت.سه چیز را از خود 
دور کرده بود: مجادله در ســخن، پرگویی، 
دخالت در کاری که به او مربوط نبود. و دو 
چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کســی 
را مذّمت نمی کرد، به جست وجوی لغزش 
ها و عیب های پنهانی مردم نمی پرداخت.

فقــط در مــورد اموری که ثــواب الهی را 
امید داشت سخن می گفت. هنگام سخن 
گفتــن به قدری کلماتــش در دل ها نفوذ 
داشت که همه ســکوت اختیار می کردند 
و هنگامی که ساکت می شد آنها به سخن 
درمی آمدند، اّما نزد او هرگز نزاع و مجادله 
نمی کردند. هرگاه مــرد غریب و ناآگاهی 
با خشونت ســخن می گفت و درخواستی 
می کرد، تحّمــل می کرد و به یارانش می 
فرمود: هرگاه کسی حاجتی دارد به او عطا 
کنید. هرگز کالم کسی را قطع نمی کرد تا 

سخنش پایان گیرد«.

تکمیل فضائل اخالقی؛ راز بعثت نبوی

در حدیثی می خوانیم که پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله فرمود: »انَّما بُِعثُت اِلتَّمَم َمکاِرَم 
األخــالِق ؛ من برای این مبعوث شــده ام 
که فضایــل اخالقی را تکمیل کنم«.به این 
ترتیب، یکــی از اهداف اصلی بعثت پیامبر 
صلی اهلل علیــه و آله همین تکمیل اخالق 

نیکوست.

در تبیین این مهم باید گفت بخش مهمی 
از تعلیمات اسالم، اخالق است. حال منظور 

آن حضــرت از فضایل و مــکارم اخالقی، 
صفاتــی مانند: امانت داری، درســتکاری، 
شجاعت، راستگویی، وفاداری، پای بندی به 
تعهدات، احترام به بزرگترها بخصوص پدر 
و مادر، رعایت عدالت و مانند آن است. زیرا 
اخالق فردی و اجتماعی ســبب نجات بشر 
از مشکالت و پیشرفت در همه کارها و صفا 
و صمیمیــت همه گروهها و صلح و امنیت 

در جامعه بشری است.

مــکارم اخالقی در بعثــت نبوی؛ به 
مثابۀ  عدالت فردی و اجتماعی

به اتّفاق همه دانشــمندان علــم اخالق ، 
رمز خوشــبختی و سعادت حقیقی بشر در 
تعدیل احساســاتش نهفته است که از آن 
به عدالت تعبیر می شــود و آن به معنای 
واقعی کلمه در منطبق کردن مسیر زندگی 
با راه خدا که صراط مستقیم است خالصه 
می شــود؛ زیرا روح آرامش و اطمینان آن 

جاست. 

 لذا فضایل و ســجایایی که در اعماق روح 
ریشــه دوانیده، و سراسر وجود انسان را در 
بر گرفته باشد. موجب می شود مسلمانان 
در منافع با یکدیگر شــریک باشند و اصول 
عدالت و انصــاف را در حق یکدیگر رعایت 

کنند.

به عنوان نمونه عدالــت در امور اجتماعی 
با بندگان خدا همین اســت که با نرمی با 
آنهــا برخورد می کننــد مادامی که حصار 
ارزشــها را نشــکنند، و به مرزهای اخالق 
تعدی نکنند، و گرنه دچار شــّدت و حّدت 
متقین می گردند. و یــا  »تقوا« به عنوان 
نماد عدالت فــردی باید در همه ابعاد و در 
مفهوم وسیعش، حتی در برابر مخالفان، و 
نیز در برابر دشــمن تحقــق یابد تا رعایت 

اصول اخالق اسالمی ترسیم شود.

چرا که باغ پر بار جامعه انســانّیت، با گل 
ها و برگ های پر طراوت اخالق و فضیلت 
زینــت می یابد و میوه هــای آن عدالت و 
مرّوت و محّبت است و آبی که این درختها 
را سرسبز و پربار می ســازد، ایمان و تقوا 
است و در عصر جاهلّیت خبری از هیچ یک 
از این امور نبود. حّتی از نظر جهات ماّدی، 

کسب و تجارت و دامداری و زراعت، بر اثر 
ناامنی و جنگها، به کلّی ضعیف گشته بود 
و فقر شدیدی بر تمام مردم جاهلی حاکم 
بود، به گونه ای که فرزندان دلبندشــان را 
از خوف فقر می کشــتند کــه قرآن از آن 
نهی فرمود و گفــت: »َو ال تَْقُتُلوا أَْوالَدُکْم 
َخْشَیَۀ إِْمالٍق؛ فرزندان خود را از ترس فقر 
نکشــید.« و این غیر از کشتن دختران به 

خاطر احساس ننگ بود.

اینگونه اســت که پیامبر اکــرم صلی اهلل 
علیــه و آلــه در مورد بعثــت خویش می 
َم َمَکاِرَم اأْلَْخالِق ؛ برای  فرماید:»بُِعْثُت أِلُتَمِّ
کامــل کردن اصول اخالقی مبعوث شــده 
ام«. و خداوند متعال نیز در مورد فلســفه 
بعثت انبیا در قرآن کریم می فرماید:»لََقْد 
أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب 
َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط؛ ما پیامبران 
خود را با دالیل روشــن فرستادیم، و با آنها 
کتاب آســمانی و میزان )شناسایی حق از 
باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم 

قیام به عدالت کنند«.

طبق این آیه شــریفه، یکی از اهداف بعثت 
انبیا عدالت اجتماعی است. حال در آیه »إِنَّ 
ِ أتَْقاُکْم ؛ گرامی ترین شما  أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ
نزد خداوند باتقواترین شماست« به معنای 
گرامی تر و بزرگوارتر است و »مکارم اخالق 
« هم به معنای ارزش های اخالقی و تحقق 

عدالت در ابعاد فردی و اجتماعی است.

آری وقتی به تعلیمات رسول گرامی اسالم 
)صلی اهلل علیه و آله(می نگریم مجموعه ای 
از عقاید خالص توحیدی و احکام و قوانینی 
را مــی بینیم که ضامــن عدالت اجتماعی 
اســت، و برنامه هایی که خالی از خرافات 
اســت و اخالق و ارزش هایی که در قالب 
عدالت طلبی به حق متمم مکارم االخالق 

می باشد.

نفی سکوالریسم؛ شکوه پیوند اخالق و 
سیاست در بعثت نبوی

در دنیای مادی هم چون کشورهای بزرگ 
صنعتی ، احزابی تشــکیل می شود که هر 
کدام حافظ منافع گروه معّینی می باشــد، 
ســپس از هر وســیله ای برای جلب آراء 

بیشــتر و دســتیابی به حکومت بهره می 
گیرند، و هنگامی که به حکومت رســیدند 
افرادی را به کار می گیرند، که قدرت آنها را 
تحکیم کند و اصولی را به کار می بندند که 

منافع مادی گروهی آنها را تضمین نماید.

در برابــر این نوع حکومت، حکومت انبیا و 
اولیاء اهلّل اســت که نه بر محور منافع فرد 
دور مــی زند و نه منافع گروه معّینی، بلکه 
اســاس و پایه آن بر حفظ ارزشهای واالی 

انسانی گذارده شده است.

گــروه اّول با صراحت می گویند که اخالق 
و سیاســت با یکدیگر جمع نمی شود، بنا 
بر این فرمانروایی که خویشــتن را ملزم به 
رعایت اصول اخالقی می داند، در حقیقت 
مغز سیاسی ندارد، و هرگز حاکمیتش دوام 
نخواهد یافت! هدف وســیله را توجیه می 
کند و هر آنچه در راه نیل به هدف دستاویز 
قرار گیرد نیک شــمرده می شود! در حالی 
که پیشوای گروه دوم می گوید: انّما بعثت 
التّمم مکارم االخالق، من تنها برای تکمیل 

ارزشهای اخالقی مبعوث شده ام.

یکی از دانشــمندان بزرگ تعلیم و تربیت 
می گوید:»کســانی که سعی دارند اخالق 
را از دین جدا کنند و به طور مســتقل در 
تکمیل آن بکوشند، دست به کار خطرناکی 
زده اند«. زیرا جدایی دین از سیاست یعنی 

محو اسالم، تخریب عقاید و اخالق .

فضائل  عینی  ترســیم  ؛  نبوی  بعثت 
اخالقی در مردم گرایی

 بــی شــک نرمــش و مالیمــت پیامبر 
اکرم)صلــی اهلل علیه و آله( ســکوی پرش 
بزرگی برای دســتیابی بــه اهدافی بلند و 
رمز موفقیت پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه 
وآله( در گرایش مردم به اسالم نبوی است، 
حال آنکه اگر با خشــونت با مردم برخورد 
می کرد، کســی به گرد او جمع نمی شد» 
وا ِمْن  َولَْو ُکْنَت َفّظــاً َغلِیَظ الَْقلْــِب اَلنَْفضُّ
َحْولَِک؛اگر با غلظت و شــدت بودی از گرد 

تو پراکنده می شدند«.

انســان با نرمی می تواند قــدرت خود را 
مضاعف کند لذا در حدیثی آمده است:»َمْن 
الَن َعوُده َکُثَفْت اغصانُه؛کسی که برگشتن 

او نرم و سریع باشد، شاخه هایش زیاد می 
شــود«؛ یعنی اگر کســی زود منعطف به 
مردم شد و در برخوردها سریع از غضب و 
شدت خود برگشت، مردم هم به او متمایل 
شــده، و همچون شــاخه هائی قوی برای 
حفاظت و یــاری او خواهند بود، این کالم 
به صورت مثلی درآمده برای افراد متواضع 
کــه با مردم الفت گرفته، و مردم نیز آنها را 
دوست دارند، و در نتیجه بوسیله مردم و با 

اجتماع آنها قدرت پیدا می کنند.

البتــه نه تنها پیامبر صلــی اهلل علیه و آله 
که امام علیه الســالم و هر رهبر اجتماعی 
نیازمند به ُخلق و خوی جّذابی اســت که 
مردم را همچون مغناطیس به ســوی خود 

جذب کند.

بدون شک هر گونه خشونت و بدخلقی که 
مایه پراکندگی و انزجار مردم اســت برای 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آلــه و امام علیه 
الســالم عیب بزرگی است، و آنها از چنین 
عیبــی منزهند. لذا این اخالق پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله بود که باعث جذب مردم به 

آن حضرت و الفت مردم با یکدیگر شد.

ســخن آخر:» ترویج اخــالق نبوی؛ 
مهمترین ضــرورت دراصالح اخالقی 

جامعه«

در خاتمــه باید گفت هدف از بعثت پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله تکمیل فضایل 
اخالقی در جامعه اســالمی است. براستی 
اگر اخالق اســالمی تا این درجه از اهمّیت 
اســت، باید برای پیاده کردن آن در وجود 
خویش و جامعه تالشی مضاعف انجام داد. 
حال چه خوب است که این اخالق اسالمی 
امروز زنده شــود و در هر مسلمانی، پرتوی 
از اخالق و خوی پیامبــر صلی اهلل علیه و 

آله باشد.

لذا باید به سمت» انک لعلی خلق العظیم« 
و اخــالق پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
برویم. زیــرا پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( با 
سالح اخالق دلها را تسخیر کرد و  با اخالق 
اسالمی و خلق عظیم نبوی می توان جامعه 

را اصالح کرد.
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2یادداشت

درآمدی بر مبانی نظری اقتصاد تولیدی
 از منظر معظم له

گفتنی اســت در تمام مکتبهای اقتصادی 
جدید اعم از سوسیالیســم و کمونیسم و 
لیبرالیسم و یا سایر مکتبهای غیر معروف 
سخن ازچگونگی تحقق اقتصاد تولید محور 
اســت؛ از سوی دیگر اســالم نیز به عنوان 
دیــن جهانــی و رو به جلو، تــالش برای 
ارتقای تولید و اجتنــاب از مصرف گرایی 
را مورد توجه قرار داده اســت؛زیرا جامعه 
اسالمی به معنای واقعی کلمه، جامعه ای 
فزاینده، گســترش یابنــده، زاینده و مولّد 
اســت، نه جامعه ای محدود و مصرف گرا 
کــه فقط در چهار چوب خود قرار گرفته و 

هیچ پیشرفت و ترّقی ندارد.
لذا دســتورهای اســالم در مورد محکوم 
ساختن فرار از زیر بار مسئولیتها و وظائفی 
که نظام اقتصادی جامعه بر دوش هر کس 
گذارده که بدون دخالــت در امر تولید از 
دســترنج دیگران بهره نگیرنــد؛ و زندگی 
اتکالی و وابسته را برای خود نپذیرند بسیار 
گویا و صریح اســت. لیکن باید دانســت 
تحقق ایــن مهم، در گرو بهــره گیری از 
اصــول و مبانی نظری اســت که در ادامه 

أهم آن از نظر مخاطبان می گذرد.
ضرورت و اهمیت اقتصاد تولیدی در اسالم
بی تردید »تولید« در نظام های اقتصادی 
ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا 
دوام و قوام امور اقتصادی در جوامع بشری 
به آن وابســته اســت. حتی امروزه میزان 
ثبــات و امنیت هر کشــوری، با ظرفیت و 
توان تولیدی آن ســنجیده می شــود. باال 
بودن ســطح تولید در هــر جامعه ای، از 
اقتصادی  پیشــرفت  معیارهای ســنجش 
آن به شــمار مــی رود، لذا »کشــورهای 
پیشــرفته« به آن دسته از کشورها اطالق 
می شود که دارای ســطح بسیار باالیی از 
تولیدات، اعم از کاال و خدمات هستند. در 
مقابل از کشــورهایی که از سطح تولیدات 
»کشــورهای  برخوردارند  ناچیزی  داخلی 

عقب مانده« یاد می شود.
در بینش اســالم نیز »تولیــد« مهم ترین 
رکن اقتصاد اســالمی به شــمار می رود و 
افزایش نرخ آن از اهداف اقتصادی جوامع 
اسالمی است و بسیار مورد تأکید و توصیه 

است.
اینگونه اســت که اســالم به کار و تولید، 
ارزش واقعــی بخشــید و از طریق آموزه 
های تربیتی و فرهنگی خاص خود، شرایط 
الزم را جهت تولید و بهره بردارِی صحیح 
از طبیعت، فراهم ســاخت و همگان را به 
تشریک مســاعی در آن فرا خواند. دلیلش 
هم روشــن بود، زیرا اسالم، خواهان عزت 
و اســتقالل جامعه اسالمی بود، و هرگونه 
تســلّط بیگانه و وابستگی به آنان را مردود 
مــی دانســت، و بنابر اصــل محکم نفی 
ُ لِلَْکافِِریَن َعلَی  ســبیل: »َولَْن یَْجَعــَل اهللَّ
الُْمْؤِمِنیَن َسِبیاًل؛ وخداوند هرگز کافران را 
بر مؤمنان تســلّطی نداده است. ، و برتری 
اسالم:»اإلسالم یعلو و الیُعلی علیه؛ اسالم 
برتر است و چیزی بر آن برتری نمی یابد.«

دشــمنی و مبارزه سرسختانه اسالم با فقر 
و احترامبه ثروت برآمــده از فعالیت های 
ســالم اقتصادی که در ســایه آن خدمتی 
به جامعه از نظر تولیــد، توزیع و خدمات 

صورت بگیردخود موید این مدعاست.
اینچنین است که تولید انواع فرآورده های 
مــادی و فیزیکی از یک طــرف و تربیت 
نیروهای متخصص انسانی ومجهز شدن به 
آخرین دســتاوردهای علمی بشر از سوی 
دیگر، در ســرلوحه آموزه های دینی این 
آیین آســمانی قرار گرفته است.به نحوی 
که فعالیت های تولیدی در ســیره اولیای 
دین، به طور گسترده و چشمگیر در تاریخ، 
انعکاس یافته، در شکل گیری این بینش، 
نقش بسزایی داشته اســت.لذا پیامبر این 
آیین پاك پس از بوســیدن دســتان پینه 
بســته کارگری، فرمود:»هذه یٌد ال تمّسها 

النار؛ این دستی اســت که آتش دوزخ به 
آن نمی رسد.

در این بینش، انســان های بیکار، ســربار 
جامعه معرفی شــدند، و افزون بر ســقوط 
معنوی و تزلزل موقعیت اجتماعی شــان، 

دور از رحمت خدا به شمار آمدند.
امیرمؤمنان علی علیه السالم آن گاه که از 
امر جهاد، آموزش مردم و قضاوت فارغ می 
شــد، به کشاورزی و باغداری و کندن چاه 
ها و قنوات روی می آورد.در ســیره امامان 
معصوم در اشتغال به تولید، تصویر روشنی 
از جایگاه تولید در بینش اسالمی دیده می 
شود که بســتر فکری و فرهنگی مناسبی 
را در جامعه نســبت به امر تولید و جایگاه 

واالی آن فراهم می کند.
تأملی در مفهوم اقتصاد تولیدی

در علم اقتصاد به مجموع عملیاتی که طّی 
آن، شکل نخســتین مواد، تغییر می یابد 
و یا جابجا می شــود »تولید« نامیده می 
شود.به بیان دیگر »تولید« عبارت است از 
فعالیتی که با به کارگیری و ســازماندهی 
سلســله عوامــل و نهاده هایــی همچون 
ســرمایه و منابع طبیعی، بــه ایجاد کاال و 

خدمات می انجامد.
در یــک جمله کوتاه و ســاده تر می توان 
تولید را به »ایجاد فایده« تعریف کرد.البته 
مقصود از تولید اعم از تولید کاال یا خدمت 
است، بنابراین انجام فعالیت های خدماتی 

نیز »تولید« محسوب می شود.
امروزه نظریه پردازان اقتصاد بر این باورند 
که منابع طبیعی، ســرمایه های فیزیکی، 
تکنولــوژی و نیــروی انســانی، مجموعه 
عناصری هستند که در تولید و ایجاد کاال 
و خدمــات، نقش اصلــی را ایفا می کنند، 
در این میان ســرمایه انسانی و بهره ورِی 
درســت از آن، پایه اصلی ثروت ملت ها را 

تشکیل می دهد.

لذا »کار« قــوۀ محرك اقتصــاد تولیدی 
و محصــول این نیروها اســت چرا که اگر 
کارگر »کار فکری« باشد مانند »مدیریت« 
و »آموزش« و »طرح نقشــه های تولید و 
عمرانــی« و »ابداع و اختراع و اکتشــاف« 
محصول مستقیم قدرت فکری و خالقیت 
انســان اســت، و اگر »کار جسمی« باشد 

محصول نیروی بازوی او است.
در اقتصاد سرمایه داری، انسان وسیله ای 
است در خدمت تولید، و لذا انسان )کارگر( 
همپایــه دیگر ابزار، دیده می شــود؛ ولی 
در سیســتم اقتصادی اسالم ، محوریت با 
انســان )کارگر( است و »تولید« وسیله ای 

در خدمت اوست.،
بر اســاس همین تفاوت نظری اســت که 
برخالف سیســتم هــای اقتصــادی رایج 
جهان، ابوابی چون »مزارعه«، »مضاربه« و 
»مساقات« در نظام اقتصادی اسالم مطرح 
است. و این از آن جهت است که باید سود 
عادالنه ای نیز بــرای کارگر به عنوان ابزار 
تولید در نظر بگیریم، تا چرخ های اقتصاد 
به حرکت در آید، و زمینه کار بیشتر فراهم 
گردد، تا منفعــت کارگر بصورت کاملتری 

تأمین شود.
اخالق  گرو  در  تولیدی  اقتصاد  تحقق 

گرایی و نفی اقتصاد لیبرالیستی
الزم به ذکر است در نظام اقتصادی لیبرال، 
هدف از »تولید« رسیدن به »حداکثر سود 
با کم ترین هزینه« اســت. انســان در این 
نظام بی آنکه بــه اصول اخالقی و معنوی 
پای بند باشــد، به دنبال ســود بیشتر با 
هزینــه و تالش کمتر اســت، لذا هر چیز 
کــه او را به این هدف برســاند، تولید می 
کند، حتی اگر به انواع مفاســد اجتماعی 
و پا گذاشتن روی اصول اخالقی و انسانی 
بینجامــد، ازاین جهت کــه تولید در این 
نظام، هیــچ محدودیتی ندارد، حتی تولید 
فرآورده هایی چون ســالح های شیمیایی 
و میکروبــی، مواد مخدر، انواع مشــروبات 
الکلی و قــرص های خانمان ســوز روان 
گردان و ... عماًل مجاز شــمرده می شود، 
هرچندبه حسب ظاهر در شعارها و قوانین 
رســمی به گونه ای دیگر می گویند و می 
نویسند؛ ولی حقیقت آن است که بر اساس 
جهان بینی مادی، عماًل راهی جز »حداکثر 

خواهی سود« برای آنها باقی نمی ماند.
حقیقت آن اســت که دنیای مــاّدی، در 
تولیــدات خود توّجهی به زیــان بار بودن 
آن بــرای مصرف کنندگان ندارد، ازاین رو 
در مزارع، کشتزارها و کارخانه ها فرآورده 
هایی تولید می کند که آثار زیانباری برای 
مصرف کنندگان دارد و حّتی گاه به مرگ 

آنها نیز می انجامد.،
حتــی گاه با نهادهــای ارزیابی و کنترل و 
به اصطالح »استانداردها« کنار می آیند و 
فــرآورده های زیانبار خود را وارد بازار می 
کنند، صرفــاً دلیل آن که در دنیای ماّدی 
تنها سودآوری مورد توّجه است، در حالی 
که در مکتب اســالم، تولید مــواّد زیانبار 
و اضرار به مردم و محیط زیســت ممنوع 

شمرده شده است.
ولی اســالم به مقتضای واقع گرایی خود و 
اهتمام ویژه به بُعــد معنوی و ارزش های 
اخالقی انســان، محدودیت هایی را در امر 
تولید قائل شــده اســت که دارای ریشه 
های فطری است و از اعماق وجود انسان، 
سرچشــمه می گیرد. در ایــن نگاه، تمام 
آزادی های اقتصــادی، در محدوده ارزش 
های اخالقی و معنوی جای دارد زیرا تولید 
محوری باید با اصول اخالقی آمیخته شود، 
از این رو اســالم تولید منهای اخالق را بر 

نمی تابد.
آری اگر اخالق در تولید کاال آمیخته گردد، 
روز به روز فاصله زیاد بین فقیر و غنی کم 
می شود، اسالم می گوید: هر وسیله ای که 
برای جامعه بشری زیانبخش است، تولید 
آن حرام است. اگر چه بسیارند کسانی که 
مرز نفوذ ناپذیری میان مســائل اخالقی و 
مسائل اقتصادی قائلند ولی انقالب اسالمی 
ایران این مرز خیالی را در هم شکســت، 
و کار برد عظیم مســائل مذهبی و اخالقی 
را در زمینــه های اقتصادی کاماًل روشــن 

ساخت.
اســالم مخصوصاً با وضع قاعده الضرر )ال 
ضــرر و ال ضرار فی االســالم(، از این نوع 
ضرر رسانی به جامعه جلوگیری می کند، 
مطابق این قاعده که از قوانین مهم و حاکم 
بر سایر قوانین است، هر نوع اقدام ضرری، 
چــه در مرحله وضــع آن و چه در مرحله 

اجرا مشــروعیت ندارد. مطابق این قاعده 
مردم حق ندارند به یکدیگر ضرر رســانند، 
این قانون از هر چه موجب اضرار به مردم، 
محیط زیســت و جامعه بشری می شود، 
جلوگیری می کند و به یقین شامل تولید 

مواد زیان آور نیز می شود.
با این تفاســیر فعاالن عرصه های تولیدی 
، آزاد نیســتند که هرگونه خواستند تولید 
کنند بلکه باید اخــالق را اعم از الزامی و 

غیر الزامی بر فرایند تولید حاکم سازند.
نیازمند  تولیدی  فراینداقتصاد  ایجاد 

مقابله فکری با اقتصاد ربوی
ربا بــه مفهوم واقعی کلمه این اســت که 
انسان در گوشه ای بنشیند و سود سرمایه 
اش را بگیرد خواه به شــکل ربا دادن باشد 
و یا گذاردن ابزار تولید در دســت دیگری 
به همین دلیــل می بینیم قــرآن مجید 
در مخالفت با ربا مــی گوید »فلکم رؤس 
اموالکــم ؛تنها حق دارید ســرمایه خود را 

بگیرید نه بیشتر«
»تحریم ربا بمعنی بنیانی، استثمار و رابطه 
ســرمایه داری است، زیرا اســاس روابط 
ســرمایه داری بر این اســت که ســرمایه 
سهمی از ارزش تولید شده دارد و قرض و 
یا سرمایه گذاری ماهّیت این رابطه غلط را 

تصحیح نمی کند«.
قبــول چنین حقی عالوه بر این که جامعه 
را به دو قطب »ســرمایه دار« و »کارگر« 
تبدیل مــی کند باعث بیکاری و کم کاری 
عده ای از افراد جامعه اســت. به ویژه انکه 
بدانیم اقتصاد ربوی پول را از واســطه کاال 
بودن خارج و آن را تبدیل به کاال می کند.

لــذا یکی از حکمت های تحریم ربا عبارت 
از فساد مالی است. چه اینکه به وسیله ربا، 
اموال سرشــاری بدون هیچ گونه فعالیت 
اقتصادی نزد رباخوار جمع می شــود بی 
آنکه هرگز زیانی دامان او را بگیرد و همین 
امر توازن و تعــادل اقتصادی جامعه را بر 

هم می زند.
بدیهی اســت در سیستم اقتصاد ربوی، در 
برابر یک ســرمایه دار رباخوار ممکن است 
صدها نفر پس از مدتی از هســتی ساقط 
گردنــد و ســرمایه و ثروتشــان به تدریج 
به جیب یک نفر یا یک مؤسســه رباخوار 
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ســرازیر شود و این عمل باعث فقر و بیچارگی صدها نفر از سویی 
و تراکم ثروت ها و تکاثر اموال از سوی دیگر می شود و جامعه از 

تعادل و توازن اقتصادی خارج می گردد.
ربا ســبب می شــود صاحبان پول و سرمایه، دست از تولید و کار 
کشــیده و تجارت و فعالیت اقتصادی مفیــد را کنار بگذارند و با 
رباخواری به جمع اموال و انباشت سرمایه اقدام کنند. روشن است 
با این عمل به تدریج طبقه ای در جامعه به نام رباخواران پیدا می 
شــوند بی آنکه پول و ثروت را در مســیر تولید قرار دهند و مولّد 
باشــند، با پول، پول می آورند و در مقابــل آن بخش عظیمی از 
توده مردم با کار و تالش، تولید می کنند؛ ولی نتیجه کارشــان را 
به رباخوار تحویل می دهند و اگر زیانی متوّجه شود گریبان توده 

زحمتکش را می گیرد.
این گونه است اســت که »رباخواری« یکی از عوامل اصلی فقر و 
اختالف طبقاتی اســت؛ یعنی ربا موجب می شــود طبقه ای غیر 
مولّد، ولی سرمایه دار تمام هستی طبقه ضعیف و مولّد را تدریجاً 
ببلعند. ناگفته پیداســت این نوع فســاد اقتصادی، به دنبال خود 
مفاسد اخالقی و اجتماعی و سیاسی گوناگونی را موجب می شود 

و سرچشمه انواع وابستگی های فسادانگیز خواهد بود.
هشــام بن حکم آن فیلسوف و متکلّم و دانشمند برجسته اسالمی 
می گوید از امام صادق علیه السالم درباره فلسفه تحریم ربا سؤال 
کردم امام علیه الســالم در جمله های کوتاهی چنین فرمود:»انه 
لو کان الربا حالال لترك الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم 
اهللَّ الربا لتنفر الناس من الرام الی الحالل، و الی التجارات من البیع 
و الشــراء، یبقی ذلک بینهم فی القرض؛اگر رباخواری حالل باشد 
مردم تجارت و فعالیتهای تولیدی را که مورد نیاز جامعه آنها است 
تــرك می گویند، و به رباخواری روی می آورند، لذا خداوند ربا را 
حرام کرده تا مردم از حرام به حالل روی آورند، و به سراغ کسب 
و کار و خرید و فروش و تولید بروند، و مسأله قرض بصورت قرض 

الحســنه )و خالی هز ار هگونه ســود و صرفاً مّتکی به 
اصول اخالقی( در میان آنها باقی بماند«.

تبیین  اقتصاد اسالمی پیشرفت ؛ مهمترین 
ضرورت در ایجاد اقتصاد تولیدی

گفتنی است جنگها و صلحها و پیمانهای نظامی 
و روابــط بین المللــی، در عصر ما 

بیــش از هر چیز بــر محور 
دور  اقتصادی«  »مســائل 
می زنــد. البته نه به آن 

صورت مبالغه آمیز 
»مارکس«  که 
»انگلــس«  و 
از  پــس  و 
»لنین«  آنها 
گویند  مــی 
نیــروی  که 

متحّرك تاریخ بشــر در همه زمینه های علمی و صنعتی و ادبی و 
اخالقی و ... در تمام طول تاریخ تنها »مســأله اقتصاد«، و »اصل 
تولید« مد نظر بوده اســت، این سخن، با این عمومّیت، به معنای 
آن اســت که تمام غرایز و امیال و عواطف و انگیزه های گوناگونی 
را که در روح بشــر ریشه دوانده و سر چشمه فعالیتهای اجتماعی 
او می شــود همه را نادیده گرفته و بگوییم: »انسان همچون یک 
دستگاه ماشین اســت که برای ادامه کار خود فقط سوخت الزم 
دارد«! با این همه سهم عوامل اقتصادی در این رویدادها مخصوصاً 

در عصر کنونی غیر قابل انکار است.
بر خــالف مکاتب غربی که تحقق پیشــرفت اقتصادی را در گرو 
فروپاشــی اجتماعی و جنگ طلبی دنبــال کردند ؛ لیکن دقت و 
ژرف اندیشــی در اقتصاد اسالمی نشان می دهد که در نگاه دین، 
اقتصاد از جایگاه ویــژه و اولویت خاصی در حفظ نظام اجتماعی 
برخوردار اســت به گونه ای که از برخی از آیات استفاده می شود 
افراد و جوامع بشــری چنان متکی به توانمندی اقتصادی اند که 
قوام و دوام امور فردی و اجتماعی آنها در گرو آن اســت.چرا که 
از دیدگاه اســالم، همه افراد جامعه به منزله اعضای یک پیکرند، 
به گونه ای که مصلحت و منفعت فرد نمی تواند از منافع دیگران 
جدا باشــد. چنان که زیان یک فرد نیز نمی تواند از زیان جامعه 

جدا باشد.،
توّجه به ماهیت و طبع سیســتم اقتصادی شــرق و غرب نیز این 

واقعیت را روشن می سازد. که هیچکدام 
در نفــی عدالــت اجتماعی، و نفی 
جامعه توحیــدی، و ایجاد جامعه 

طبقاتی و شــرك آلود و مبارزه 
با آزادی و کرامت انسان دست 

کــم از دیگــری 
ندارند

لیکن در اصول فکری اقتصاد اســالمی پیشــرفت ،بهره گیری از 
عنصر ایمان و اخالق و کابرد آن در تولید و مصرف و خدمات غیر 

قابل انکار است. 
هم چنین در حالی که سوسیالیســم و کمونیســم روی مالکّیت 
کمون ها و جامعه تکیه می کنند، و کاپیتالیسم روی مالکّیت فرد، 
لیکن اســالم ماکلیت را به معنی واقعی کلمه برای خدا می داند و 
طرح کاماًل جدیدی در زمینــه ارائه می دهد و می گوید:»وانفقوا 
مما جعلکم مســتخلفین فیهاز آنچه خداوند شــما را جانشین و 

نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید« 
این احســاس که »در حقیقت مالک اصلی خداست، و این امانت 
چند روزی دست ماست«، دید و درك تازه ای به انسان در مسائل 
مربوط به تولید می دهد، و او را در اقتصاد تولیدی به رعایت نظر 
صاحب امانت در تمام زمینه هاموظف می سازد؛ لذا تولید کننده 
نمی تواند هرگز، فعال ما یشــاء باشــد و آن کند که شــخصاً می 
پسندد و عالئق خاص یا تمایالت و هوسهای او ایجاب می نماید، 
در آورد. اینچنین اســت که اقتصاد اســالمی کــه تار و پودش با 
مسائل اخالقی همراه است، عدالت را پایه اصلی خود قرار می دهد 
بــا این اوصاف نظام اقتصادی اســالم مبارزه بــا فقر را یک اصل 
اساسی به حساب آورده، راه وصول به آن را در گرو و حرکت جدی 
و برنامه ریزی شــده به ســوی عدالت و کم کردن فاصله طبقاتی 
بر می شــمرد همان اصولی که اقتصاد مــادی غرب هیچ کدام از 

نمی شناسد و در آنها را به رسمیت 

مســیری بر ضد آن حرکت می کند بلکه بر خالفکاری های خود 
لباس قانون نیز پوشانده است.

همۀ این امــور به »حیات طّیبه« می انجامد زیرا شــاخصه مهم 
اقتصاد اسالمی توجه به معنویت، اخالق و عدالت است. لذا اقتصاد 
تولید محور، وسیله ای خواهد بود در جهت خدمت به هم نوعان، 
وابزاری برای ترقی مادی و معنوی آحاد جامعه ؛ از این رو فعاالن 
تولید در کشــور همه ابزارهای دنیــوی و ثروت و قدرت را در آن 
مســیر به کار می گیرند و طبیعی است که با این اندیشه و تفکر، 
هرگز از خّط اخالق و عدالت خارج نمی شــوند و اصالت ســود را 

بری اقتصاد تولیدی بر نمی تابند.
سخن آخر:) مبانی حقیقی اقتصادتولیدی در جامعه فرهنگ 

سازی شود(
در خاتمــه باید گفت ترویج مبانی فکــری اقتصاد مولد و فرهنگ 
متعالی تولید و کار، و ارزش گذاری معنوی بر فعالیت های تولیدی، 
زیرســاخت های اقتصادی کشور را در موضوع کار و تولید، چنان 
اوج خواهــد داد داد که »کار و تولید« در ردیف یکی از عبادت ها 
قرار خواهد گرفت ، و کرامت و مقام انسان نزد خداوند به آن گره 
خواهــد خورد، و تالش جهت تولیــد و کار، به مثابه جهاد در راه 

خداوند قلمداد می شود.
نبایــد فراموش نمود  فرهنگ ســازی و ترویح اقتصاد اســالمی 
پیشرفت که از اهداف توسعه اسالمی است با وجود نیروهای قابل 
و شایسته به ارتقای اقتصاد تولیدی منجر خواهد شد. در غیر 
این صــورت، جامعه فقط از نظر اقتصاد لیبرالی  رشــد 
خواهد کرد؛ که در این صورت جامعۀ اسالمی تهی از 
معنویت و اخالق خواهد شد و از »حیات طّیبه« که 

قرآن به آن فرا می خواند دور می شود.
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بی شک پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
بر پایه انقالب فرهنگی بنا شــد.لذا از جمله 
مهمترین برکات انقالب اســالمی ایران که 
دســتاورد خون هزاران شهید مظلوم است 
اقبال عمومی مردم به مقولۀ هنر می باشدبه 
نحوی که این اصل بنیادین فرهنگی پس از 
پیروزی انقالب، حــوزه وارد مرحله تازه ای 
شد و در ابعاد مختلف مورد توّجه قرار گرفت 

.

در این بین نکتۀ کلیدی این است که اصول 
و مبانی هنر انقالب اسالمی به معنی اصیل 
و سازنده آن مورد توجه قرار گیرد تا سخن 
حق نظام اسالمی در قالب هنر و فرهنگ به 
قلوب آحاد مسلمانان و دیگر جوامع بشری 

راه یابد.

دین؛خاستگاه اصلی هنر

مطالعات مختلف، اصالت پیوند دین با هنر 
را ثابت مــی کند.در تبین ایــن مهم باید 
گفت روح انسان،دارای ابعاد مختلفی است 
که یکی از آنها بعد مذهبی اســت که حّس 
»راســتی«، »نیکی« و »زیبایی« به عنوان 
مولفه های مهم هنر از آن نشأت می گیردبه 
عبارت دیگر به موازات سه مفهوم »زیبایی«، 
»نیکویــی« و »راســتی«، مقولــه چهارم 
»قدسی« یا »یزدانی« که از سه مفهوم دیگر 

مجّزاست، منشأ تولید سه بُعد دیگر است.

از ایــن رو »حّس مذهبی« با »حّس نیکی« 
رابطه بسیار نزدیکی دارد و پشتوانه ای برای 
آن محسوب می شود و می تواند به آن رونق 
بخشــد و دایره نفوذ و تأثیر آن را گسترش 

دهد.

به گفته »ویل دورانــت« جوامع ، به ندرت 
مقــّررات اخالقی خود را بر بنیان روشــن 
منافع اقتصادی و سیاســِی اجتماع استوار 
ساخته اند،لیکن برای ایجاد پاسبانی نامرئی 
و تحریک تمایالت اجتماعی و ارتقا ی حّس 

خوف و رجــا در میان توده مــردم از دین 
اســتفاده کرده است؛ به این ترتیب که دین 
هاله مقّدس برِگرد مقّررات اخالقی ایجاد می 

کند.

هــم چنیــن هنری کــه از حس راســتی 
سرچشمه می گیرند، در حقیقت بازگشتی 
به درك نظام آفرینش و قوانین عمومی آن یا 
ریزه کاری ها و خصوصّیات و مشّخصات این 
جهان پهناور است، بنابراین »عشق به علم« 
در حقیقت »عشق به درك نظامات هستی« 
اســت.از این جهت ملکات اخالقی و حاالت 
و کیفّیــات روانی که تجلّیــات حّس نیکی 
اســت، بر خالف مفاسد و انحرافات اخالقی 
که تخت عنوان هنر از افراط و تفریطها و از 
عدم کنترل امیال و خواسته ها و هرج و مرج 
در آنها سرچشمه می گیرد. در واقع یک نوع 
»عشــق به نظام اخالقی« است که در هنر 

حقیقی تجلی می یابد.

نویســنده کتــاب »مهاجرت  »گلبــرت« 
افکار«، تحــت عنوان دین و هنر چنین می 
نویسد:»دین یکی از اساسی ترین مبانی هنر 
به شــمار می رود، چنان که هنر نیز یکی از 
بهترین وسیله های ابراز کیفّیت تفّکر دینی 
است و در سراسر جهان از معابد چین گرفته 
تا مجّســمه های مکزیک هنرمندان، عالی 
تریــن و بهترین نمونه های فّنی و هنری را 
برای بزرگداشت خدایان به وجود آورده اند«،

گفتنی اســت زیبایی ها کــه هدف حّس 
زیبایی است، چیزی جز »نظام بدیع سمعی 
و بصری« نمی باشــد؛ نغمه هــای موزون 
یک صدای خوب، اعضای موزون یک پیکر 
زیبا، ساختمان موزون یک اثر بدیع همگی 
نظاماتی هستند که ســمع و بصر انسان را 
تحت تأثیر کشش فوق العاده خود قرار می 
دهند و اینچنین همۀ این مولفه های زیبایی 

شناسانه در هنر به منصۀ ظهور می رسد.

لذا عالقه انسان به هنرهای اصیل و واقعی، 

زیبایی ها، ذوقّیات و کششــی که در درون 
روح خود به این امور حس می کندلّذتی را 
که به انسان از یک قطعه تصویری و هنری 
، یک صنعت ظریف، یک نّقاشی و معماری 
بدیع، مولود این نیاز و کشش روحی است و 
این خود دلیل بــر اصالت این حّس و تأثیر 
آن در پیدایش بخش عظیمی از پدیده های 

هنری است.

مذهــب نیز چیزی جز »عشــق بــه پدید 
آورنده این نظام هســتی« نیست.به تعبیر 
دیگر:»علم« به نظام فکری هماهنگ با نظام 
آفرینش ، »اخالق« به نظام غرائز و خواسته 
ها، »زیبایی« به نظام در کیفّیات ســمعی 
و بصری، و »مذهب« بــه پدید آورنده این 

نظامات بازگشت می کند.

حال با این تفاســیر به خوبــی می توان به 
این نکته پــی برد که چرا دیــن می تواند 
سرچشمه هنر باشد.چرا که حّس مذهبی، 
عشق به پدیده آورنده نظامات هستی است، 
در حالی که احساســات دیگر ناظر بر اصل 
نظامات هســتی اســت ؛ به این ترتیب اگر 
حّس مذهبی را به معنی وسیع، تفسیر کنیم 
و ریشه اصلی آن را که ایمان به مبدأ جهان 
آفرینش و نظامات آن است، در نظر بگیریم، 
روشن می شود که چگونه سرچشمه اساسی 

هنر خواهد بود.

البته منظور از سرچشمه این است که حّس 
مذهبی به جایی مّتکی است از این رو تکیه 

گاه سه گانۀ هنر می باشد.

فرهنگ؛ پایه و اساس هنر انقالب اسالمی

فرهنگ، مجموعه اموری است که به روح و 
فکر انسان، شکل می دهد و انگیزه اصلی او را 
به سوی مسائل مختلف از جمله تحقق هنر 
متعهد دینی و انقالبی فراهم می ســازد.لذا 
مجموعه عقائد، تاریخ، آداب و رسوم جامعه، 

ادبّیات و هنر، همان فرهنگ جامعه است.

اینچنین اســت که یکی مهمترین اهداف 
شــکل گیری انقالب اسالمی، نشر فرهنگ 
صحیح و تعلیم و تربیت اســت و با توّجه به 
این که انســان یک موجود فرهنگی است، 
یعنی اعمال و رفتــار او بازتابی از مجموعه 
تفّکرات و آگاهی های اواســت؛ لذا هر گونه 
اصالح و دگرگونی در وضع جامعه از طریق 
بهره گیری از هنر، بدون نفوذ در فکر و روح 
او امکان پذیر نیست و درست به همین دلیل 
در جوامع امروزی برای رســیدن به اهداف 
مختلف سیاســی و اجتماعــی و نظامی و 
اقتصادی، سعی می شود از طریق اصل هنر 

، در فرهنگ ملّت ها نفوذ کنند.

بر این اســاس نظام اســالمی باید بر روی 
هنر به معنی عام آن، اعم از وســایل ارتباط 
جمعی اعم از رســانه های متعدد دیداری و 
شنیداری،مطبوعات ،فضای مجازی و مانند 
آنها، ســرمایه گذاری بسیار سنگینی کند و 
این ضرورت یک واقعّیت اســت نه مبالغه و 
اغراق؛ چرا که اگر هنر انقالب اســالمی در 
طریق نشــر فرهنگ صحیح و سالم، برنامه 
ریزی جامع و مؤثّری داشــته باشــند و بر 
فرهنــگ و محور فضائــل دور زند ؛ محیط 
اجتماعی ســالم می شــود؛ افراد جامعه به 
صورت خودکار به وظایف خویش عمل می 
کنند.و زمینه بســیار مناسبی برای پرورش 
صفات عالی انســانی و تهذیب نفوس فراهم 
می شود، لیکن اگر هنر یگ جامعه از رذائل 
اخالقی مایه بگیرد، محیــط را کاماًل آماده 

پذیرش رذائل می سازد.

چشــم انداز هنر متعهــد انقالبی در 
ساحت زیبایی شناسی

هنگامی که ســخن از فطــرت می گوئیم 
منظور احساســات درونی و درکی است که 
هیچگونه نیازی به استدالل عقلی ندارد.لذا 
هنگامی که یک منظره بسیار زیبای طبیعی، 
یا یک گل بسیار خوشرنگ و خوشبو را می 
بینیم جاذبه نیرومندی از درون خود نسبت 
به آن احساس می کنیم که نام آن را تمایل 
و عشــق به زیبائی می نهیــم؛ و هیچگونه 
نیازی به اســتدالل در اینجا نمی بینیم.زیرا 
حــس زیبائی یکی از تمایــالت عالیه روح 

انسانی است.

لذا روانشناسان معتقدند تمام زیبائیهای هنر 
،به معنی واقعی مولود حس زیبایی است. به 
عبارت دیگر »حس زیبایی « منشأ پیدایش 
شعر و ادبیات و هنر، به معنی واقعی است.و 
هنگامی که انسان حس زیبایی را در درون 
جان خود احســاس می کنــد در نهایت به 

ابداع انواع آثار هنری سوق داده می شود.

بدون شــک این بعد از روح انســانی نقش 
مؤثری در احیاء هنــر دارد، لذا باید به طرز 
صحیح و ســالم و بــه دور از هرگونه افراط 
و تفریط و اســراف و تبذیر اشباع گردد.که 
در صورت تحقق این مهم ؛ ســر چشــمه 
تحولهایی در زندگی فرد و جامعه می شود.

حــال به کار گیری حــس زیبایی و تزریق 
امید در آثار هنری ؛ خالقیت و نوآوری را در 
عرصه های هنری رقم خواهد زد که اشباع 
آن به صــورت صحیح،و اجتناب از هر گونه 
افراط و تفریط ، روح جامعه را شــاداب می 
سازد، و به مردم نشاط و آرامش می بخشد، 
و آنها را برای انجام کارهای سنگین زندگی 

آماده می کند.

اخالق گرایی؛ اصــل بنیادین در هنر 
انقالب اسالمی

بدون شــک هنر مانند همه ســرمایه های 
فرهنگی جامعه در صورتی ارزشمند است که 
در یک مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره 
گیری مثبت و سازنده شود، اما اگر به عنوان 
یک وسیله مخرب برای ویران کردن بنیان 
اعتقاد و اخالق جامعه و تشــویق به فساد و 
بی بند و باری مورد اســتفاده واقع شود، و 
یا انســانها را به پوچی و بیهودگی و خیال 
پروری سوق دهد، یا تنها یک سرگرمی بی 
محتوی تلقی گردد، بی ارزش و حتی زیانبار 

است.

ارزیابی اســالم در این زمینه روی»هدفها« 
و»جهت گیریها« و»نتیجه ها« اســت، اما 
متاســفانه در طول تاریخ هنری اقوام و ملل 
جهان، از آن سوء استفاده فراوان شده است، 
و این مســأله مهم فرهنگی در محیطهای 
آلوده آن چنان به ننگ کشــیده شده است 
که گاه از مؤثرترین عوامل فســاد و تخریب 

بوده است.

لیکن در دورانی که شاهد و ناظر بارور شدن 

انقالب اســالمی بودیم با چشم خود دیدیم 
کــه هنر متعهد انقالبی و آثار فاخر هنری و 
فرهنگی چه شــور و هیجان و جنبشی می 
آفریند و چگونه خونها را در رگها به جوش 
می آورد، و صفوف انسانها را به خروش وامی 
دارد، و به راســتی چه کسی می تواند انکار 
کند که گاه یک اثــر فاخر هنری آن چنان 
در اعماق جان انسان نفوذ می کند که یک 
کتاب بزرگ و پر محتوا کار آن را انجام نمی 

دهد.

ولی افســوس که در طــول تاریخ، گروهی 
ساحت هنر را که از زیباترین مظاهر آفرینش 
اســت آلوده کرده اند، گاه آتش جنگهایی با 
آثار خود برافروختند، و انسانها را برای غارت 
و کشتار به جان هم انداختند و صفحه زمین 

را از خون بی گناهان رنگین ساختند.

ولی در مقابل، هنرمندان با ایمان و پر همتی 
بودند که باج به فلک نمی دادند، و هنر را در 
طریق آزادگی انسانها و پاکی و تقوا، و مبارزه 
با دزدان و غارتگران و جباران به کار گرفتند 

و به اوج افتخار رسیدند.

این مسأله نشان می دهد اهتمام به اخالق 
گرایی در عرصه های هنری موجب خواهد 
شد تا جامعه اســالمی هیچ گاه آلت دست 
بیگانگان و ایادی آنها نگردد ، افسوس که در 
اثر نواقص برنامه های هنری و فرهنگی، روز 
به روز سطح افکار بسیاری از جوانان ما پایین 
تر آمده و وضع اخالقی آنان اسف انگیزتر می 
شــود، حال اگر به زودی فکر اساسی برای 
این موضوع نشــود، و با یک نقشــه صحیح 
به اصالح هنر در جامعه اســالمی نپردازیم 
چیزی نمی گذرد کــه امید اصالح بدل به 
یأس قطعی شده و کار به جایی خواهد رسید 
که باید ناظر صحنه های تأثرآور و شــاهد 
حــوادث دردناك و ناگــواری در این عرصه 

مهم فرهنگی باشیم.

اینجانب مکرر با افــراد مؤثر و رجال عرصه 
هــای هنری و فرهنگی تمــاس گرفته ام و 
این موضوع را با ذکر شواهد و دالیل روشن 
گوشزد کرده ام، با هر طرف که صحبت می 
کنیم می بینیم او هم با ما هم صداســت ، 
بلکــه از خرابی اوضاع مطلع تر اســت ولی 
تعجب در این اســت که عمل مثبتی برای 

1پرونده ویژه

اصول و مبانی هنر انقالب اسالمی
 از منظر معظم له 
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برانداختن ریشه فساد در عرصه های هنری 
دیده نمی شو؛البته چون امروز خرابی وضع 
فرهنگ افــکار عمومی را بــه خود متوجه 
ساخته و طوری هم نیست که بتوان پرده بر 
آن انداخت، بهترین راه برای نجات از دست 
اعتراضات و حمالت ســیل آسای مردم را، 
این می دانند که خــود نیز با آنها هم صدا 

شوند و فریاد آی دزد آی دزد بلند کنند!

زندگی محوری؛ مهم ترین شاخصه هنر 
انقالب اسالمی

تحّقق زندگی اجتماعی بشر مطلب ساده ای 
نیســت؛ چرا که نیاز به تقسیم استعدادها، 
و جاذبه های مختلف فکری و جســمانی، و 
برنامه ریزی دقیق، و تقسیم کار، و همچنین 
نیــاز به هماهنگی و همدلــی و الفت میان 
دل هــا دارد؛ حال به راســتی چگونه باید 
روح اجتماعی را با تمام ویژگی هایش برای 
حرکت دادن انســان در مسیر تکامل ایجاد 

کرد؟ 

با الهام گرفتن از کتاب و سنت و دلیل عقل 
مــی توان به اصل زندگی محوری و اجتماع 
گرایی رهنمون شــد زیرا انسان موجودی 
اســت اجتماعی، و تنها در سایه اجتماع و 
زندگی جمعی می تواند به اهداف واالی خود 
دست یابد، مشکالت خود را آسان تر مرتفع 

کند، و به سعادت مطلوب سریع تر برسد.

آثار هنری باید به گونه ای تولید شــود که 
مردم به ســوی زندگی محــوری با رویکرد 

یک زندگی ساده توجیه شوند، و خطر 
تجّمل پرستي که توسط 

غربی  های  رسانه 
صورت 

می گیرد دفع گردد.

و به عبــارت دیگــر هنری که رافــع نیاز 
آحادمردم باشــد برای جامعه مفید اســت؛  
اصــواًل تصویری که زبان هنر ترســیم می 
کند، تشریح دلنشین، عمیق و روان از یک 
ماجراست و هنگامی که این تصویر آمیخته 
با اعتقاد، ایمان و واگویی دغدغه های جامعه 
اســالمی و حتی جوامع بشــری باشد، به 

ماندگاری اثرش بیشتر کمک می کند.

لذا هنر و هنرمند اسالمی باید روح »اجتماعی 
بودن« را به طور کامل در خود حفظ کرده 
و از مرحله فردیّــت و انتزاعیات گام بیرون 
نهاده و چیزی جز اجتماع و عینیت زندگی 
مــردم نبیند؛ از این رو هــر هنرمندی باید 
خود را در برابر همه افراد اجتماع مســؤول 
ببیند، در موقع لزوم با انتقاد سازنده و ارائه 
راهکار در ســاختن اجتماع خود از هر نظر 
ســهیم باشــند چرا که در زندگی دسته 

جمعی خوشــبختی و بدبختــی افراد 

اجتماع به هم پیوسته است و نمی توانند در 
برابر رفتار یکدیگر بی تفاوت بمانند

هنر  معرفتی  مبنای  شــیعی؛  هویت 
انقالب اسالمی

در انقالب اســالمی ایران به خوبی مشاهده 
کردیم که اعتقادات اســالمی در ســاحت 
مذهــب حقۀ تشــیع چگونه توانســت بر 
نیرومندترین اســلحه زمــان و قوی ترین 
ارتشها و قدرتهای استعماری پیروز گردد، و 
این نشان می دهد کار برد عقائد دینی تا چه 
حد در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 

زیاد است.

خوشبختانه در سالهای پس از پیروزی انقالب 
اسالمی این وضع به مقدار قابل مالحظه ای 
تغییر یافته، و آثار هنری فاخر انتشار یافته 
که ماهیت مذهب شیعه را آنچنان که هست 

تا اندازه ای روشن می سازد. 

بنابراین در حوزه های هنری مانند 
فیلم، کتاب، تئاتر و دیگر رشته 
ها بایــد روح تعلیــم و تربیت 

اســالم اصیل بر آثار حاکم باشد. اگر وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی رسالت تعلیم و 
تربیت خود را درست انجام دهد. سایر ارگان 
ها و دستگاه های کشور نیز فعالیت خود را 
بهتر انجام داده و مردم به هویت واقعی خود 

نزدیک می شوند.

آثارتولید شــده فرهنگی  اهمیت محتوای 
هنری آنچنان باالست که  نظارت جدی از 
وزارت ارشــاد اسالمی غیر قابل انکار است؛ 
هرچند دشمن از قدرت رسانه ای و ماهواره 
ای برخوردار اســت، اما ما نباید در مقابل او 
منفعل و اثرپذیر باشیم، چون دارای فرهنگ 
غنی و قوی اســالمی و شــیعی هستیم.لذا 
متولیــان عرصه هنر باید با نظارت دقیق بر 
آثار هنری، از ارائۀ اثر نامناسب ، سبک و دور 
از شأن اهل بیت علیهم السالم 

جلوگیری 

کنند و از فعالیت هــای هنری که موجب 
وهن شیعه در جهان است و بهانه به دست 

دشمن می دهد ممانعت به عمل آورند.

سخن آخر:)غربزدگی خطر جدی برای 
کارهای هنری است(

در خاتمه باید گفت غربزدگی برای کارهای 
هنری خطر ایجاد می کند و متأســفانه به 
قدری این هجوم زیاد شده که حتی قویترین 
افراد را ممکن اســت تحت تاثیر قرار دهد 
.لذا در برخی از آثار هنری  مســائلی تبلیغ 
می شــود که به عقیده ما پوچ است و نباید 
استدالل فرهنگی اسالم را رها کنیم و چشم 

و گوش بسته دنبال غربیها راه برویم .

البته  اسالم برای رسیدن به اهداف مقدس 
که همان اعتقاد، اخالق و برنامه های علمی 
اســت از هر ابزار مؤثر و مشــروعی از 
جمله هنر اســتفاده می کند 
لیکن  بایــد هنر را در 

سالم  مسیر 

هدایت کرد .

در شرایط کنونی متاسفانه بسیاری از مسائل 
هنری در قبضه گروهی ناســالم قرار گرفته 
است .این امر ذهنیت منفی در برخی از افراد 
جامعه ایجاد کرده است که خنثی کردن آن 

زمان می برد .

از ســوی دیگر  دشــمنان نظام نیز درست 
فهمیده  اند که اگر نسل جوان را از ما بگیرد 
هنر اسالمی و انقالبی را از ما خواهند گرفت 
. در این میان اگر بنا است برنامه هایی برای 
شادی جوانان اجرا شود، می توان با هماهنگی 
خبرگان از حوزه و دانشگاه برنامه هایی خالی 
از هرگونه مسائل خالف شرع و هماهنگ با 
فرهنگ اسالمی تنظیم کرد، نه اینکه چشم 
و گوش بسته دنبال فرهنگ های غربی افتاد.
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در عصری به ســر می بریــم که فضاهای 
مجازی روبه روز گســترده تر می شــود، 
فضایی که به مانند شمشیر دو لبه است .

حــال در این زمینه دو نــوع برخورد می 
توان داشــت؛ نخست اینکه برخورد سلبی 
داشته باشیم که دشــمنان نتوانند از آن 
اســتفاده کنند؛ راه دیگر آن اســت که با 
برنامــه ریزی صحیــح و اصولی از فضای 
مجازی به بهترین شکل ممکن تهدیدات 
فضای مجازی را بــه فرصت تبدیل کنیم 
لیکن تحقق این مهم در گرو ارائۀ شــبکه 
های اجتماعی داخلی به جای شبکه های 
خارجی اســت  تا همگان متوجه این فضا 
شوند و از شــبکه های غیر مطئن خارج 

شوند.

کارســاز  ها چندان  جلوگیری  بنابرایــن 
نیســت؛ یعنی روی  فیلترینگ نمی توان 
حســاب خاصی بازکرد، پــس باید از راه 
دیگر وارد شــد. یعنی باید شــبکه ملی و 
پیام رســان های داخلی تقویت شــود و 
تمام نیازهای مردم در آن فضا مهیا شود 
و  در اختیــار آنــان قرار گیــرد تا از این 
رهگذر مشــکالت این عرصــه نیز به نحو 

مطلوب کاهش یابد.

البتــه روز بــه روز دغدغه ها نســبت به 
مشــکالت فضای مجازی بیشتر می شود.
زمانی عده محدودی ایــن فریاد را برمی 
آوردند؛ ولی امروز حوزه و دانشگاه و برخی 
از مسئولین ونهادهای مختلف نیز به این 
مساله پی برده اند و در میدان حاضر شده 
اند؛لیکن  باید برخی از دیگر مسووالن  را 
متوجــه کرد تا ضــرورت و اهمیت بومی 
سازی شــبکه های اجتماعی  را دریابند، 
زیرا ضــرورت بهره گیری از شــبکه های 
ناپذیر اســت همانگونه  داخلی اجتنــاب 
که  دیگر کشورها نیز   از شبکه های غیر 

بومی  جدا شــدند و شبکه های داخلی را 
برای خود ایجاد کردند. البته خوشبختانه 
به تازگــی خبرهای خوبی برای ســامان 
دادن و مدیریت صحیح فضای مجازی به 
گوش می رسد که در جای خود ستودنی 

است.

بهره گیری  تبیین ضــرورت  امیدواریــم 
از پیــام رســان هــای داخلی بــه نوبۀ 
خود  مقدمه ای برای حل این معضل که 
مهمتریــن معضل سیاســی و اجتماعی و 

اخالقی و دینی امروز است باشد.

ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی؛ راهکار 
بنیادین در مقابله با نظام سلطه و استکبار

بدیهی اســت فضاهای مجازی خارجی به 
قصد کمک به ملتها و بشــریت راه اندازی 
نشــده اند و قصد ســلطه بــر جهان و به 
بردگی کشیدن ملتها را در سر دارند. لذا 
باید خــود و مردم را به ایــن نکته توجه 
دهیم کــه فضاهای مجــازی خارجی به 
قصــد قربــت، حمایت بشــریت و کمک 
به مردم دنیا تاســیس نشــده است. این 
موضــوع مانند ســایر کارهــای غربی در 
راســتای حفظ منافع خودشــان و دامی 
برای مردم است تا بتوانند حاکمیت خود 

را بر دنیا تثبیت کنند.

لذا تمام فعالیت های غرب و استکبار برای 
حفظ برتری بر دنیا است؛ قبال استعمار به 
شکل بدون روتوش بود اما در حال حاضر 
اقتصادی را در  اســتعمارهای فرهنگی و 

دستور کار دارند.

از ایــن جهت  اگــر توجــه الزم صورت 
نگیرد فضــای مجازی در آینــده تبدیل 
بــه بال می شــود و جامعه را بــه بردگی 
مــی کشــاند، بــه ویــژه که بســیاری 
رژیم  به  از شبکه های اجتماعی وابســته 

و ســرویس های جاسوسی  صهیونیستی 
غرب و آمریکا هستند. 

لذا شاهدیم ابزار جنگ روانی قدرت های 
غربی به ویژه در  فضای مجازی به شدت 
فعال اســت، و هر روز درباره اشــخاص و 
نهادهــا دروغ می گویند؛ روزی نیســت 
که انسان دروغی نشــود و با این کار می 
خواهند ایجاد بدبینی بین افراد کنند.هم 
چنین ابزار جنگ روانی سیاه نمایی کردن 
است که کشور را مانند یک ویرانه معرفی 
می کنند،از ســوی دیگر تبلیغات دشمن، 
در خصوص اسالم هراسی و شیعه هراسی 

در فضای مجازی  غیر قابل انکار است.

حال اگر مــردم ماهیت غــرب را بدانند 
از آن هــا متنفــر خواهنــد شــد،در این 
بینتسهیل دسترسی مردم  به پیام رسان

های داخلی و نیز ســخت گیری بر شبکه 
را  ترغیب  اجتماعی خارجی جامعه  های 
خواهد کرد تا به سمت پیام رسان داخلی 
برونــد ؛ هم چنین تبییــن هویت و نیت 
پلید قدرت های استکباری  از راه اندازی 
پیام رســان خارجی  نیز مردم را از آنان 

متنفر خواهد کرد.

صیانت از  امنیت ملی در سایۀ اهتمام 
به تقویت پیام رسان های داخلی

بدیهی است عدم اهتمام مسئوالن به راه 
اندازی پیام رســان های داخلی؛  امنیت 

ملی را به شدت خدشه دار خواهدکرد.

در تبیین این مســاله باید به  اغتشاشات 
اخیر اشــاره کرد کــه بدخواهــان نظام 
اســالمی از طریق  فضای مجازی برخی 
کارها را مدیریت کردند.مدارك و شواهد 
متقن نیز نشان می دهد  سیاست مداران 
آمریکایــی در ناآرامی هــای اخیر ایران، 
با اســتفاده از فضای مجــازی اثر مهمی 

داشــته انــد؛ در این بین  دشــمنان در 
فضای مجازی پیام می فرستادند و مردم 
را تحریک می کردنــد و به آنان آموزش 
می دادنــد چگونه ناآرامــی ایجاد کنند؛ 
حال آنکه این بزرگترین تهدیدی اســت 

که توسط فضای مجازی ایجاد می شود.

همگان شاهد بودیم که در اغتشاشات دی 
ماه96، معجونی از ضد انقالب، منافقان و 
افراد فریب خورده ابتکار عمل را از دست 
تظاهرکننــدگان گرفتند و به ویرانگری و 
شیاطین  پرداختند،  مقدســات  به  اهانت 
خارجی نیز از فضــای مجازی به صورت 
کامل اســتفاده کرده و اغتشــاش توأم با 
ویرانگری و اهانــت را در مناطق مختلف 

کشور تعلیم می دادند.

ایــن چالش در حالی اســت کــه قدرت 
های خارجــی اجماع پیدا کــرده اند در 
اینکــه نقش فضای مجــازی و تلگرام در 
اغتشاشــات اخیر مهم و اثر گــذار بوده 
اســت و در داخل کشــور نیز این اجماع 
حاصل شده اســت؛ لیکن متاسفانه هنوز 
عده ای از مســئولین کشور در مقابل این 
امر مقاومت می کنند.بعضی از مســئولین 
هنــوز متوجه نیســتند که ایــن فضای 
مجازی همانند ماری اســت در آســتین؛ 
لــذا تکیه کردن به قــول و تعهد خارجی 
ها نیز قابل قبول نیســت؛ چرا که مگر در 
سایر موارد از جمله برجام به قول و تعهد 

خودشان عمل کردند؟.

لذا تأســف بار اســت که تمام اختیارات 
فضــای مجازی فعلی در دســت آمریکا و 
صهیونیست هاســت و به همه اجازه دادند 
که به آن وارد شوند اما به صورت یک نوکر 
بی اختیار؛اما به راســتی آیا در شأن یک 
ملت پرافتخار هســت که نوکر بی اختیار 
آن هــا باشــد؟  از این جهــت خطاب به 
مســئوالن مرتبط با فضــای مجازی می 
گوئیــم، اگر یک بــار دیگــر ، این فضای 
مجازی غیر بومی ســبب اغتشــاش شود 

مردم شما را نخواهند بخشید.

باالخــره باید بدانیم اگــر فضای مجازی 
اصالح نشــود، مشــکل حل نخواهد شد.  

بلکه خطای اســتراتژیک بهــره گیری از 
شــبکه های اجتماعی خارجی در عرصه 
با کوچکترین مساله،  امنیتی  سیاســی و 
باعث فراگیر شــدن بحران و بهره برداری 

دشمنان در خارج از کشور می شوند.

 آری بومی سازی شــبکه های اجتماعی 
تنها راهکار برون رفت از این نابســامانی 
هاســت، بی شــک  اگر این فضا به نفع 
پیام رسان های داخلی مدیریت نشود باز 
هم می توانند این کارهای شــوم را علیه 

امنیت ملی ایران انجام دهند.

در  اجتماعی  های  سالم سازی شبکه 
پرتو  ایجاد پیام رسان های بومی

بی تردید ما مخالف فضای مجازی نیستیم 
بلکه می گوییم بیاییم فضای ســالم ایجاد 

کنیم و این امکانپذیر است..

در تشریح این امر باید گفت متاسفانه در 
این فضا دروغ و تهمت شایع است و فساد 
وجود دارد همچنیــن هتک حرمت افراد 
که به سبب فضای مجازی این آفت شیوع 
پیدا کرده است و همه باید متوجه باشند 
که بــازی کردن با آبروی مــردم همانند 

بازی کردن با خون مردم است.

از ســوی دیگر شایعه سازی، مردم آزاری 
دیگری است که بیشتر توسط رسانه های 
خارجی برای کشــور ما ایجاد می شــود؛ 
آنان حــوادث کوچک را بــزرگ و دروغ 
پردازی مــی کنند؛ حال کســانی که در 
کشور هستند نباید به این شایعه ها توجه 

و آن را منتشر کنند.

هم چنین امروزه هجمه علیه دین اســالم 
و به ویژه مکتب اهل بیت)علیهم السالم( 
در فضای مجازی بســیار زیاد شده است 
و دشــمنان و بدخواهــان دیــن گاهی با 
ســاخت فیلم ها، گاهی با انواع جســارت 
هــا و توهین ها و گاهی با شــبهه افکنی 
و برخــی اوقات نیز با فحاشــی در فضای 
مجازی و ســایت ها به مقدسات اهانت و 

علیه دین و مکتب ما فعالیت می کنند.

بدین ترتیب فضای مجازی همه را درگیر 
کرده اســت، در این فضا هر کس هرچه 

دلش می خواهد می گوید و قید و بندی 
ندارد و بارها با وجود تکذیب کردن دروغ 
می گویند، و یا بسیاری از طالق ها که از 
فضای مجازی سرچشــمه می گیرد؛ یکی 
از مسئولین برنامه های مرتبط به جوانان 
و نوجوانــان، از بلــوغ زودرس پســران و 
دختران در 10 یا 11 ســالگی خبرداد که 

محصول همین فضای مجازی است.

گفتنی است زن و مردی که در این شبکه 
های اجتماعی حضور داشته و هرکدام به 
راه خطایی رفته و آلوده شــده اند، دیگر 
نمــی توانند زندگــی مشــترك خود را 
ادامــه دهند.لذا تزلزل بنیــان خانواده ها 
در فضای مجازی به شــدت شــایع است 
البتــه  بنده نمی خواهم پرده برداری و از 
این صریح تر در این رسانه عمومی عرض 
کنم، اما مســائلی پیش می آید که دیگر 
زن و شــوهر یکدیگر را قبــول ندارند و 
طالق توافقی می گیرند لذا فضای مجازی 
چالش بزرگ برای خانواده ها شده است.

با این تفاســیر اگر فضای مجازی اصالح 
شــود و شــبکه های اجتماعی غیر بومی 
جای خود را به پیام رســان های داخلی 

بدهند کل جامعه اصالح خواهد شد.

از این رو  امروز و فردا باید به فکر فضای 
مجازی سالم داخلی باشیم، افرادی که در 
این زمینه تخصــص دارند می گویند این 

امکان در کشور وجود دارد.

بر این اســاس  یکــی  از کارهای اصلی 
دولت سالم سازی شبکه های اجتماعی از 
طریق بومی سازی پیام رسان هاست  که 
می تواند بــه ایجاد یک فضــای مجازی 
ســالم که نیازهای مــردم را برطرف می 
کند منجر شود  و این کار نشدنی نیست.

حمایت فراگیر از شبکه های اجتماعی 
داخلی؛ ضامن استقالل کشور

دفاع از موجودیت و استقالل و امنیت یک 
کشــور وظیفه همه افراد آن کشور است  
لذا مســلمانان باید درصدد استقالل نظام 

اسالمی بکوشند.

در ایــن میان اگــر موضوع شــبکه های 

2پرونده ویژه

ضرورت و اهمیت بومی سازی شبکه های اجتماعی
 از منظر معظم له 
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اجتماعی حل شــود استقالل کشــور کامل خواهد شد، مادامی 
که این موضوع حل نشــود اســتقالل ما جریحه دار است چراکه 

دیگران از این طریق سوء استفاده های خود را انجام می دهند.

بنابراین  باید رسانه مستقل و قوی داشته باشیم و در این مسیر 
از اندیشــمندان نظر خواهی شــود، باید همایشی برگزار شود تا 
اندیشــمندان و متفکران نظر دهند و مســأله حمایت فراگیر از 
شــبکه های اجتماعی داخلی به صورت جدی پیگیری شود، اگر 
این مســأله ضرورت اجتماعی دانسته شــود کارها بهتر و بیشتر 
پیگیری خواهد شــد. امیدواریم همه دســت به دست هم دهند 
و با توکل بر خدا اســتقالل کشور را در فضای مجازی  به منصۀ 

ظهور رسانند.

شبکه های اجتماعی تاثیرگذار راه اندازی شود

کاش می توانستیم شبکه های اجتماعی خوب، سازنده و پویایی 
را بوجود بیاوریم که جوانان و فرزندان جامعه جذب آنها شــوند. 
در این بین مســئوالن باید تا جایی که توان دارند فکری به حال 

سم پاشی های شبکه های مجازی فاسد و آلوده کنند.

امیدواریم با همت معلمان مدارس، اساتید دانشگاه و رسانه های 
با هدف بتوانیم  با راه اندازی شبکه های اجتماعی بومی ،جلوی 

مفاسد شبکه های اجتماعی را بگیریم.

راه اندازی پیام رســان های داخلی؛ زمینه ســاز ترویج 
فرهنگ اسالمی

گفتنی اســت فضای مجازی هم می تواند سازندگی داشته باشد 
و هــم تخریب، اما با توجه به این که بانیان اصلی این فضا هدف 
شــان تخریب فرهنگی اســت، کار ما مشــکل و پیچیده است و 

تالش بیشتری را می طلبد.

لذا امروزه ابزار گسترش فســاد و ناهنجاری های اخالقی بسیار 
گســترش یافته اســت و فضای مجازی نیز در ایــن بین کاربرد 

خاصــی دارد، لیکن مــا باید با ایجاد و تقویت پیام رســان های 
بومی، فضای مجازی را به ســمت و سوی تعلیم و تربیت صحیح 
هدایت کرده  و در این راســتا از راهنمایی ها و هدایت حوزویان 

و کارشناسان تعلیم و تربیت بهره گیریم.

بر این اساس  باید در مقابل این موج و سیالب عظیم ایستادگی 
کرد، و برای  تحقق این مهم یک گروه کارشناســی قوی تشکیل 

داد تا بتوان این تهدید را به فرصت تبدیل نمود.

بــه عنــوان نمونه فضــای مجازی فرصــت طالیــی در انتقال 
مفاهیم دینی اســتحال اگر می خواهیم کتــب دینی و مذهبی 
از مهجوریــت بیرون بیاید باید برای ترویج آن در بســتر فضای 
مجــازی بوی  بیشــتر تالش کرد. به ویژه آنکه امروزه شــبهات 
و جهل نســبت به اهل بیت)علیهم الســالم( بــه ویژه در فضای 
مجازی بیداد می کند که همه این ها پاسخ های روشن با ادبیات 

روز را می طلبد.

از این جهت  طالب باید به مســائل روز و نیازهای زمان و پاسخ 
به شبهات اعتقادی که از سوی مغرضان در فضاهای مجازی القاء 
می شــود آشنا شوند.بی شــک اگر کار فرهنگی حسابی شود در 
وضع جامعه بسیار اثرگذار خواهد بود، زیرا کار فرهنگی قوی در 

حوزه فضای مجازی بسیار اثرگذار است.

با این تفاسیر می توان دریافت مسائل فرهنگی آن هم در فضای 
مجازی  راه اصالح دارد و بن بســت نیست که بگوییم آب از سر 
گذشته و نمی شود کاری کرد، البته دولت متأسفانه برای مسائل 
فرهنگی شــبکه های اجتماعی بومی بودجــه های الزم را نمی 
گــذارد در حالی که گاهی یک ریال یا یــک دالر اینجا بگذارند 

جلوی هزاران  دالر جای دیگر را می گیرد.

پهنای بانــد اینترنت برای اســتفاده از پیام رســان های داخلی 
افزایش یابد

متأسفانه  مفاسد در فضای مجازی غوغا می کند، شبهات دینی، 
توهین به تمام مقدســات به بدترین شکل و انحرافات جنسی در 
ایــن فضا وجود دارد، حال آنکه  درمــان درد فضای مجازی راه 
اندازی شــبکه ملی اطالعات و تقویت پیام رســان های داخلی 
اســت، لذا پهنه وســیعی که به تلگرام و اینســتاگرام می دهند 
را باید گرفت و در اختیار شــبکه هــای ایرانی قرار داد، باید این 

امکانات در اختیار شرکت های داخلی قرار گیرد.

حال بــر فرض این کــه تمام موبایــل هاو فضــای مجازی  را 
کامل  کنترل کنند و پلیس فتا فتح الفتوح کند باز هم مشکالت 
وجود دارد و تمام نمی شــود، بلکه باید بتوانیم یک شــبکه ملی 
قوی جوابگوی نیازهای مشروع افراد در اختیار جامعه قرار دهیم.

متأســفانه هنوز دولت برای این مســأله آنچنان که باید و شاید 
دل نمی ســوزاند، و باید بیش از این تالش کرد،البته دولت اگر 
متوجه شود که این مســأله چه تأثیری دارد آرام آرام به میدان 
می آید اما هنوز دلســوزی کاملی که انتظار می رود مشــاهده 
نشــده اســت، در صورتی که باید فضاها و شبکه های اجتماعی 
داخلــی تقویت گردد تا خألهایی را پر کند، باید کارها را با تدبیر 

پیش برد و به نتیجه رساند.

لذا توصیۀ اینجانب به مسئوالنی که با مسائل رسانه ای در ارتباط 
هستند این است که  سعی کنند رسانه هایی را در اختیار مردم 
بگذارند که بدآموز نباشد؛ وزیر ارتباطات نباید به حرف هرکسی 
گوش کند و بگوید ما پهنای اینترنت را وســیع و به وســیله آن 
علم و دانش را گســترش دادیم، او باید با سازمان عالی مجازی 
ارتباط برقرار و بررســی کند که آیا گسترش بی حساب و کتاب 

رســانه ها به نفع کشور و جوانان است یا به ضرر آن ها.

ضررت دسترســی آســان به پیام رســان های داخلی در سایۀ 
اجتناب از موازی کاری

شکی نیست که با کار منسجم، متمرکز و با برنامه در شبکه های 

اجتماعــی بومی می توان موفق عمل کــرد لذا  به جای این که 
تعداد شــبکه ها بی دلیل افزایش پیدا کند باید امکانات و نیروها 
را مثــال در دو شــبکه متمرکز کرد تا فعالیت ها تقویت شــده و 

رقابت هم وجود داشته باشد.

از این رو  دسترسی به شــبکه های اجتماعی داخلی باید آسان، 
ارزان و سریع باشــد، و تنها این که بگوییم شبکه های اجتماعی 
ایرانی باید اســتفاده شود فایده ندارد، مردم باید عمال ببینند که 

حضور در این شبکه ها آسان، ارزان و سریع است.

سخن آخر:) ضرورت فرهنگ سازی برای جذب کاربران به 
سوی پیام رسان های بومی(

در خاتمه باید گفت  ما مخالف گسترش علم و دانش و ابزارهای 
رسانه ای نیســتیم اما باید توجه داشت که بخشی از این رسانه 
هــا ابزاری خطرناك و ابزار گناه هســتند؛ در واقع هیچ زمان به 
اندازه امروز گناه گســترش نداشته است چرا که امروز ابزارهای 

گناه وسعت یافته اند.

از ســوی دیگر حل مشکالت شــبکه های اجتماعی تنها بر عهده 
وزارت ارتباطات نیســت بلکه همه وظیفــه دارند، همه از جمله 
حوزه های علمیه و مراجع نیز باید کمک، تبلیغ و فرهنگ سازی 
کنند. این که برخی دستگاه ها با وزارت ارتباطات همکاری نمی 
کنند برای این اســت که ضرورت آن را نمی دانند، باید فرهنگ 

سازی کرد تا ضرورت کار را متوجه شوند. 

البته کســانی که در عرصه های فضای مجــازی  فعالیت مثبت 
دارنــد، قطعا ذخیره یــوم المعاد خویش را تجمیــع می کنند؛ 
متاسفانه شــورای فضای مجازی چندان دلسوزانه در این عرصه 
کار نمــی کند، امیدواریم که در این عرصه کار جدی تری انجام 

دهند.
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و  پیشــرفت  به  انســان  عالقه  چکیده: 
تکامــل، به دانایــی و زیبایی و به نیکی و 
عدالت، عالقه ای است اصیل، همیشگی و 
جاودانی، و انتظار ظهور یک مصلح بزرگ 
جهانی آخرین نقطه اوج این عالقه است. 
امیــد و انتظار صلــح و عدالت جهانی در 
پرتــو قیام یک مرد انقالبــی، با برنامه ها 
و بینش های انقالبی، چیزی است که در 
متن تعلیمات پیامبر اســالم قرار داشــته 
انتظــار، عدالت،  اســت. کلمات کلیدی: 
ظلم، انســانها، فساد، خود سازی، زندگی 

بهتر، مصلح، ادیان 

همه مسلمانان بدون استثناء _ در انتظار 
ظهور مصلحی بزرگ به سر می برند، این 

مصلح بزرگ دارای این ویژگیها است:

1ـ جهان انســانّیت را به ســوی صلح و 
عدالــت رهبری می کند و بســاط ظلم و 

فساد و خونریزی را بر می چیند.

2ـ مســاوات و برادری را در میان عموم 
ملت ها و نژادها تعمیم می دهد.

3ـ نــور ایمــان و اخــالق و صمیمّیت و 
محّبت را در همه جا می پاشد.

4ـ یک جهش بزرگ علمی و فرهنگی برپا 
می سازد.

5ـ دنیای انســانی را وارد مرحله نوینی از 
حیات خود می کند.

6ـ به هرگونه اســارت و بردگی و استثمار 
پایان می دهد.

7ـ نام او مهدی است و از فرزندان پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( می باشد.

هــدف از بحثی کــه در این رســاله می 
خوانید این نیســت که مسائل فوق را یک 

به یک اثبــات کنیم، چه ایــن که، اینها 
موضــوع بحث های جداگانه ای هســتند 
که در نظر اســت به خواست خدا مستقال 

تدوین گردد.

بلکه هدف اصلی این است که اثرات و پی 
آمدهای چنین ظهوری را بررســی کنیم 
و »منتظــران راســتین« را از »منتظران 
دروغین« بازشناسیم، و ببینیم این انتظار 
که در روایات اســالمی به عنوان یکی از 
بزرگترین عبادات شمرده شده چه فلسفه 

ای می تواند داشته باشد؟

داوری های حساب نشده

آیا فکر ظهور یــک مصلح جهانی واکنش 
شکســت هــا و ناکامی هاســت؟ آیا این 
فکــر در محیط های اســالمی یک »فکر 
وارداتی« است؟ یا این که به عکس ریشه 
ای در نهاد آدمی دارد و از عشق به تکامل 

سرچشمه می گیرد؟

آیا وجود یک عشق در نهاد انسان دلیل بر 
این نیست که معشوقی وجود دارد؟

با این که جمعی از خاورشناســان، اصرار 
دارنــد ایمان به وجود یــک مصلح بزرگ 
جهانی را »واکنشــی« از وضع نابســامان 
مســلمانان در دورانهــای تاریــک تاریخ 

بدانند.

و با این که جمعی از پژوهشگران شرقی و 
اسالمی که تحت تأثیر افکار غربی ها قرار 
دارنــد به این طرز تفکــر دامن می زنند، 
و حتــی اصرار دارند کــه ایمان به وجود 
»مهــدی« و مصلح جهانــی را یک »فکر 
وارداتــی« تلقی کنند که از عقاید یهود و 

مسیحیان گرفته شده .

و با این کــه جمعی از جامعه شناســان 

ماتریالیســت می کوشــند که از مســأله 
انتظار ظهور مهدی، دلیلی بر

عقیده خود ترتیــب دهند که این عقیده 
یک ریشــه اقتصادی دارد و برای تخدیر 
افــکار »توده های بــه زنجیر اســتعمار 

کشیده« ساخته و پرداخته شده است.

با تمام این گفتگوها، باید توجه داشت که 
اعتقاد به چنین ظهوری یک ریشه فطری 
در همه نهادها دارد که در اعماق عواطف 
انسان نفوذ کرده است، و یک ریشه اصیل 
اســالمی که در منابع مهم اسالمی دیده 

می شود.

ولــی شــاید مطالعــات محــدود ایــن 
پژوهشگران از یک سو، عالقه به »توجیه 
مادی« برای هرگونه فکر و عقیده مذهبی، 
از سوی دیگر، این گونه افکار را به وجود 

آورده است.

جالب این کــه جســتجوگرانی از غرب، 
انکار احادیث  همچون »مارگلی یوت« به 
الســالم( پیرامون مهدی)علیه  اســالمی 

برخاسته و می گوید:

این احادیث را هرگونه تفسیر کنند، دلیل 
قانع کننده ای در دســت نیست که تصور 
کنیم پیغمبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله(

ظهــور یک مهدی را بــرای احیا، تحقق، 
اکمــال و تقویــت اســالم الزم و حتمی 
شــمرده باشد، لیکن درگیری آتش جنگ 
هــای داخلی، در میان یک نســل واحد، 
پس ز وفــات پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( 
و درهمی و آشــفتگی جهان اســالم که 
بر اثر اختالف آنان بــا یکدیگر روی داد، 
موجــب اقتباس فکر ظهــور »منجی« از 
یهود با مســیحیان گردید، که به ترتیب 

در انتظار ظهور و بازگشــت »مسیح« به 
سر می برند.)1(

نمی دانیــم »مارگلی یــوت« چه کتاب 
هایــی از منابع اســالمی را در این زمینه 
دیده و چگونه در تفسیر آنها چیزی که او 
را قانع کند نیافته اســت، در حالی که در 
مهمترین منابع »شیعه« و »اهل تسنن« 
درباره ایــن ظهور احادیث صریحی وجود 
دارد، و این احادیث در سرحد تواتر است.

چگونــه همــه دانشــمندان و محققــان 
اســالمی تقریباً بدون اســتثنا )جز افراد 
ابــن خلدون که  بســیار نادری همچون 
در مقدمه تاریــخ خود در احادیث مهدی 
این  تردید کــرده( گفتگویــی در صدور 
احادیــث از پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله(

ندارد و تنهــا گفتگوها پیرامون شــاخ و 
برگ ها و مسائل فرعی آن است، ولی تنها 
»مارگلی« نتوانسته قانع شود؟ این سؤالی 

است که خود او باید پاسخ آن را بدهد.

در این میان عده دیگری می گویند ما کار 
بــه عمل و انگیزه های این انتظار عمومی 
نداریم، ما پی آمدهــای آن را می نگریم 
که ســبب تحمل دردها و شــکیبایی در 
برابر نابسامانی ها و تن در دادن به مظالم 
و ســتم ها، و فرار از زیر بار مســئولیت 

هاست.

ما به این مــی نگریم که این انتظار، توده 
های رنج دیده را در یک عالم رؤیایی فرو 
می برد و از آنچه در اطراف آنها می گذرد 
غافل می سازد، و آنها را به تنبلی و فرار از 

تعهدهای اجتماعی تشویق می کند.

و به عبــارت دیگر از نظر فــردی عاملی 
اســت بــرای رکــود و توقــف و از نظر 
اجتماعی وســیله ای است برای خاموش 
ســاختن جنبش های ضد استعماری و به 

هر صورت اثر منفی آن آشکار است.

تحقیق و بررسی

ولی به عقیده ما یک پژوهشــگر آگاه که 
نمی خواهــد از دور قضــاوت کند، بلکه 
خود را موظف می بیند که از نزدیک همه 
مســائل مربوط به »انگیزه ها« و »نتیجه 

هــا« را بنگرد، نمــی تواند تنهــا به این 
داوری های حساب نشده قانع شود.

اکنون اجازه دهید بی طرفانه انگیزه های 
انتظــار و نتایج و پــی آمدهای آن را یک 
به یک مورد بررســی قرار دهیم و ببینیم 
عامل پیدایش آن، شکستهاســت و یا یک 
سلســله واقعیت های فطــری و عقالنی 
اســت و نتایج آن سازنده و مثبت است یا 

منفی و نامطلوب؟

انتظار در اعماق سرشت آدمی

برخــالف گفته های کســانی که فکر می 
کنند بذر اصلــی انتظار ظهور یک مصلح 
بــزرگ را شکســت هــا و ناکامــی ها و 
نابســامانی ها در ســطح افکار می پاشد، 
عشــق به این موضوع مربــوط به اعماق 
وجود آدمی است، گاهی به گونه پررنگ، 

و گاهی کم رنگ.

به تعبیر دیگر: انســان از دو راه عاطفه، و 
خرد، ســرانجام در برابر چنین مسأله ای 
قرار می گیرد و سروش این ظهور را با دو 

زبان »فطرت« و »عقل« می شنود.

و به عبارت روشن تر :

ایمان بــه ظهور مصلــح جهانی جزئی از 
»عشــق به آگاهی«، »عشــق به زیبایی« 
و »عشــق به نیکی« )ســه بعــد از ابعاد 
چهارگانه روح انســان( اســت که بدون 
چنان ظهوری این عشق ها به ناکامی می 

گراید و به شکست محکوم می شود.

شاید این ســخن نیاز به توضیح بیشتری 
داشته باشد و آن این که :

مــی دانیم »عشــق بــه تکامل« شــعله 
جاویدانی است که سراسر وجود انسان را 
در برگرفته، او می خواهد بیشــتر بداند، 
بیشتر از زیبایی ها ببیند، بیشتر از نیکی 
ها بهره ببرد و خالصه آنچه مایه پیشرفت 

و برتری می داند بیشتر فراهم سازد.

هیــچ گاه پیدایش ایــن انگیزه ها را نمی 
توان با عوامــل اجتماعی، روانی، وراثت و 
تربیــت پیوند داد، گرچــه این عوامل در 
تضعیف یا دامن زدن به آنها ســهم مهّمی 
دارنــد، ولی اصل وجود آنهــا، جزء بافت 

روان انسانهاســت و جزء ابعاد اصلی روح 
او، بدلیل این که هیچ جامعه و هیچ ملتی 

هرگز از این انگیزه ها تهی نبوده است.

خالصــه، عالقه انســان به پیشــرفت و 
تکامــل، به دانایــی و زیبایی و به نیکی و 
عدالت، عالقه ای است اصیل، همیشگی و 
جاودانی، و انتظار ظهور یک مصلح بزرگ 
جهانی آخرین نقطه اوج این عالقه اســت 

)دقت کنید(.

چگونه ممکن اســت عشق به تکامل همه 
جانبه، در درون جان انسان باشد و چنان 
انتظاری نداشته باشــد؟ مگر پیاده شدن 
تکامل جامعه انسانی بدون آن امکان پذیر 

است؟

بنابراین حق کسانی که در زندگی گرفتار 
شکســت و بحرانی نبوده اند این است که 
چنیــن احساســی را در درون جان خود 

دارند... این از یک سو.

از ســوی دیگر همانطور که اعضای پیکر 
انســان به تکامل و به پیشــرفت وجود او 
کمک مــی کند و عضــوی در بدن نمی 
یابیم کــه مطلقاً نقشــی در این حرکت 
باشــد، خصایص روانی  تکاملی نداشــته 
انســان نیز چنین اند یعنی هر کدام نقش 
مؤثری در پیشــرفت هدف های اصیل او 

دارند.

مثال »ترس از عوامــل خطرناك« که در 
هر انســانی وجود دارد، سپری است برای 

حفظ او در برابر خطر.

»خشم« به هنگامی که انسان منافع خود 
را در معرض تهدید می بیند وســیله ای 
اســت برای افزایش قدرت دفاعی و بسیج 
تمــام نیروهای ذخیره جســمی و روحی 
برای نجــات منافعش از خطــر، بنابراین 
عشــق به تکامل، عشق به صلح و عدالت، 
نیز وســیله ای است برای رسیدن به این 
هدف بزرگ و بــه منزله موتور نیرومندی 
اســت که چرخ های وجود انســان را در 
ایــن راه به حرکت دائمــی وا می دارد، و 
او را برای رسیدن به جهانی مملو از صلح 

وعدالت کمک می کند.

مقاله

فلسفه انتظار
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله( 

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

2627

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



از ســوی دیگر احساسات و دستگاه هایی 
که در جسم و جان وجود دارد نمی تواند 
هماهنگ با مجموعه عالم هســتی نباشد، 
زیرا همه جهان هســتی یک واحد به هم 
پیوســته اســت، و وجود ما نمی تواند از 

بقّیه جهان جدا باشد.

از این بهم پیوســتگی به خوبی می توانیم 
نتیجه گیری کنیم که هر عشــق و عالقه 
اصیلــی در وجود ما هســت دلیل بر آن 
است که »معشوق« و »هدف« آن نیز در 
جهان وجود دارد و این عشــق وسیله ای 

است که ما را به او نزدیک می سازد.

یعنی اگر تشــنه می شویم و عشق به آب 
داریم دلیل بر آن اســت که »آبی« وجود 
دارد که دستگاه آفرینش تشنگی آن را در 

وجود ما قرار داده است.

اگر عالقه ای به جنس مخالف داریم دلیل 
بر وجود جنسی مخالف در بیرون ماست. 
و اگر عشق به زیبایی و دانایی داریم دلیل 
بر این اســت که زیبایی ها و دانایی هایی 

در جهان هستی وجود دارد.

و از این جا به آسانی نتیجه می گیریم که 
اگر انســان ها انتظار مصلح بزرگی را می 
کشــند که جهان را پــر از صلح و عدالت 
و نیکــی و داد کنــد دلیل بر آن اســت 
کــه چنان نقطه اوجــی در تکامل جامعه 
انسانی امکان پذیر و عملی است که عشق 

و انتظارش در درون جان ماست.

عمومیت ایــن اعتقاد در همه مذاهب نیز 
نشــانه دیگری بر اصالــت و واقعیت آن 
است زیرا چیزی که زائیده شرایط خاص 
و محدودی اســت نمــی تواند این چنین 
عمومی باشــد، تنها مسائل فطری هستند 
که از چنین عمومّیتی برخوردارند، و اینها 
همه نشــانه آن است که از زبان عواطف و 
سرشــت آدمی این نغمه در جان او ســر 
داده شــده که ســرانجام مصلحی بزرگ، 
جهــان را زیر پرچم صلــح و عدالت قرار 

خواهد داد.

ظهور مصلح بزرگ در منابع اسالمی

اخبار  پیرامون  گواهی فشــرده و جامعی 

مهــدی وســیله تندروترین گــروه های 
اسالمی.

گفتیــم کــه مســأله انتظار ظهــور یک 
حکومت بــزرگ جهانی که صلح و امنیت 
و آرامش و عدالت و پاکی را در همه دنیا 
گسترش دهد عکس العمل عوامل سخت 
اجتماعی و ناکامی ها نیســت، بلکه ریشه 
عمیقی در اصیل ترین ابعاد روح انســانی 
دارد و بــه تعبیر دیگر این انتظار از درون 
فطرت و روان آدمی می جوشــد و از ذات 
انسان سرچشــمه می گیرد، و دلیل خود 

را در این زمینه بازگو کردیم.

اکنون موقع بررســی این مسأله است که 
آیــا اعتقاد بــه چنین ظهــوری یک فکر 
وارداتی است که از عقاید اقوام دیگر مایه 
گرفته و به محیط های اسالمی نفوذ کرده 
اســت، یا یک واقعیت تاریخی اســت که 
همانند ســایر تعلیمات اصیل اسالمی از 
شخص پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( گرفته 

شده است.

آیا پاسخ این سؤال را باید از مستشرقانی 
که به اصطالح اگر بخواهیم اعمالشــان را 
حمــل بر صحت کنیم و آنها را متعصب و 
مغرض ندانیم الاقل باید بگوییم اطالعات 
آنهــا در زمینه مســائل اســالمی )غالباً( 

بسیار سطحی و نارساست، بشنویم؟

بدبختی این جاست که پیروان یک مکتب 
برای شناخت مکتب خود دست به دامان 
کارشناسان خارجی شــوند، و آنچه خود 
دارند از بیگانه تمّنا کنند و از گم شدگان 
لب دریا ســراغ گوهرهایــی را گیرند که 

صدفش از دسترس آنها بیرون است.

به کمک طلبیدن »گیورگیو« دانشــمند 
اروپایــی بــرای از نــو شــناختن پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( و جرج جرداق 
مســیحی لبنانــی برای شــناخت مکتب 
انسان ســاز علی)علیه السالم(، و سلیمان 
بانوی  شناســایی  برای  مســیحی  کتانی 
السالم(  زهرا)علیها  فاطمه  اســالم  نمونه 
دخت گرامی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(، 
ماننــد اســتمداد از »مارگلی یوت« برای 
بــه »مهدی«)علیه  فهم مســائل مربوط 

الســالم( همه یک نوع انحراف از مســیر 
صحیح تحقیق، و زمینه چینی و کوشش 

برای »اسالم وارداتی« است.

نمــی گوییم باید آن قدر خشــک بود که 
نقل قول مستشــرقان را )حتی به منظور 
تأیید( کفر و ضاللت پنداشــت، بلکه می 
گوییــم نباید آن قدر غــرب زده بود که 
اساس و پایه شــناخت عقاید و تعلیمات 

اسالمی را برگفته های دگران گذارد.

اگر ما در مســائل مربوط به تکنولوژی از 
کارشناســان آنها ـ متأسفانه ـ کمک می 
گیریم دلیل این نیســت که در شــناخت 
آنچه مربوط به ما و مخصوص ماســت نیز 

از آنها مدد بخواهیم.

به ویژه این که می بینیم اســالم شناسی 
آنها ـ مانند همه چیز دیگرشان که تنها با 

معیارهای مادی سنجیده

می شودـ  سر از یک »اسالم ماتریالیستی« 
بیرون خواهد آورد که ارزش اصول و فروع 
آن تنهــا در چهارچوب معیارهای مادی و 
زندگی اقتصــادی و پیوندهای آب و نان 
اجتماعی دور خواهد زد، اســالمی مسخ 
شده و رنگ باخته و واژگونه، اسالمی تنها 
در خدمــت آب و نان، چونان که مقلدین 

بی قید و شرط آنها نیز تبلیغ می کنند.

به هر حال مطالعه متون معروف اسالمی 
نشــان می دهد که امیــد و انتظار صلح 
و عدالــت جهانی در پرتــو قیام یک مرد 
انقالبی، با برنامه ها و بینش های انقالبی، 
چیزی اســت که در متن تعلیمات پیامبر 

اسالم قرار داشته است.

روایات مربوط به قیام مهدی)علیه السالم( 
چنان است که هیچ محقق اسالمی، پیرو 
هر یک از گروه ها و مذاهب اسالمی باشد 

نمی تواند »تواتر« آن را انکار کند.

تاکنــون کتــاب هــای زیــادی از طرف 
دانشــمندان شــیعه و اهل تسنن در این 
زمینه نوشته شــده و نویسندگان آنها به 
اتفــاق صحت احادیث مربــوط به مصلح 
جهانــی یعنی »مهــدی« را پذیرفته اند، 
افراد بســیار معــدودی مانند »ابن  تنها 

خلــدون« و »احمــد امیــن مصری« در 
صدور ایــن اخبار از پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( تردید کرده اند، و قرائنی در دســت 
داریــم که انگیزه آنهــا در این کار ضعف 
اخبار نبوده بلکــه فکر می کردند روایات 
مربوط به »مهدی« مشــتمل بر مسائلی 
اســت که به سادگی نمی توان آنها را باور 
کرد، یا به خاطر این که احادیث درســت 
از نادرســت را نتوانســته اند جدا کنند یا 
تفسیر احادیث را به درستی در نیافته اند.

در هر صورت الزم اســت قبل از هر چیز 
سؤال و جوابی را که اخیراً از طرف »رابطه 
العالم االســالمی« که زیر نفــوذ افراطی 
ترین جناح های اسالمی )یعنی وهابیان( 
قرار دارد، نشــر یافته، از نظر خوانندگان 
عزیز بگذرانیم تا روشن شود مسأله انتظار 
یک مصلح بزرگ در میان مسلمانان قولی 
اســت که جملگی بر آننــد و به عقیده ما 
مدارك الزم در این رســاله کوتاه آنچنان 
جمع آوری شده که هیچ کس را یارای آن 
نیســت و اگر وهابیان سخت گیر در برابر 
آن تســلیم شــده اند نیز به همین دلیل 
است )ما نخســت ترجمه قسمت حساس 
این رســاله را نقل کرده، سپس تمام متن 
عربــی آن را برای آنها که مــی خواهند 

مطالعه بیشتری کنند، می آوریم(.

مدارك زنده بر ظهور مهدی)علیه السالم(

در حدود یک ســال قبل شــخصی به نام 
»ابومحمــد« از »کنیــا« ســؤالی درباره 
ظهور »مهدی منتظــر« از »رابطه العالم 
مراکز  از متنفذتریــن  االســالمی« کــه 

مذهبی حجاز و مکه است، کرده است.

دبیر کل »رابطــه« محمد صالح القزاز در 
پاســخی که برای او فرستاده است ضمن 
تصریح به این که »ابن تیمیه« مؤســس 
مذهــب وهابیان نیز احادیــث مربوط به 
ظهــور مهــدی را پذیرفته، متن رســاله 
کوتاهی را که پنــج تن از علمای معروف 
فعلی حجاز در این زمینه تهیه کرده اند، 

برای او ارسال داشته است.

درایــن رســاله پس از ذکر نــام حضرت 
»مهدی« و »محل ظهــور او« یعنی مکه 

چنین می خوانیم:

»... بــه هنــگام ظهور فســاد در جهان و 
انتشار کفر و ســتم، خداوند به وسیله او 
)مهــدی( جهان را پر از عــدل و داد می 
کند همان گونه که از ظلم و ســتم پرده 

شده است... .

او آخرین »خلفای راشدین دوازده گانه« 
است که پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( خبر 

از آنها در کتب صحاح داده است«.

احادیــث مربوط به مهدی را بســیاری از 
صحابه پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( نقل 

کرده اند از جمله:

عثمــان بن عفــان، علی بن ابــی طالب، 
طلحۀ بن عبیداهلل، عبدالرحمان بن عوف، 
عبداهلل بن عباس، عمار یاســر، عبداهلل بن 
مسعود، ابوســعید خدری، ثوبان، قره بن 
اساس مزنی، عبداهلل بن حارث، ابوهریره، 
حذیفۀ بن یمان، جابربن عبداهلل، ابوامامه، 
جابربن ماجد، عبــداهلل بن عمر، انس بن 

مالک، عمران بن حصین، و اّم سلمه.

اینها بیســت نفر از کســانی هستند که 
روایات مهدی را نقل کــرده اند و غیر از 

آنها افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند.

ســخنان فراوانی نیز از خــود صحابه نقل 
شده که در آن بحث از ظهور مهدی شده 
که آنها را نیــز می توان در ردیف روایات 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( قرار داد، زیرا 
این مسأله، از مسائلی نیست که با اجتهاد 
بتوان چیــزی پیرامون آن گفت )بنابراین 

آنها نیز مطلب را از پیامبر شنیده اند(.

سپس اضافه می کند:

همــه احادیث بــاال کــه از پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( نقل شــده و هم شــهادت 
و گواهی صحابه کــه در این جا در حکم 
حدیث است، در بسیاری از کتب معروف 
اسالمی و متون اصلی حدیث پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( اعم از »سنن« و »معاجم« 

و »مسانید« آمده است از جمله:

سنن ابوداود، سنن ترمذی، ابن ماجه، ابن 
عمرو الدانی، مســند احمــد، و ابن یعلی، 
و بزاز، و صحیح حاکــم ومعاجم طبرانی 

)کبیر و متوســط( و رویانی، و دار قطنی 
و ابونعیــم در اخبارالمهدی، و خطیب در 
تاریخ بغداد، و ابن عساکر در تاریخ دمشق 

وغیر اینها.

بعد اضافه می کند:

بعضــی از دانشــمندان اســالمی در این 
زمینه کتاب های مخصوصی تألیف کرده 

اند از جمله:

ابونعیــم در »اخبار المهــدی«، ابن حجر 
هیثمی در »القــول المختصر فی عالمات 
المهدی المنتظر«، شوکانی در »التوضیح 
فی تواتــر ماجاء فی المنتظــر و الدجال 
و المســیح«، ادریس عراقــی مغربی در 
بــن عبدالمؤمن  ابوالعباس  »المهــدی«، 
المغربــی در کتاب »الوهــم المکنون فی 

الرد علی ابن خلدون«.

و آخرین کســی که در ایــن زمینه بحث 
مشــروحی نگاشــته مدیر دانشــگاه آزاد 
اسالمی مدینه است که در چندین شماره 

مجله دانشگاه مزبور بحث کرده است.

عده ای از بزرگان و دانشــمندان اسالم از 
قدیــم و جدید نیز در نوشــته های خود 
تصریــح کرده اند که احادیــث در زمینه 
مهدی در ســرحد تواتر اســت )و به هیچ 

وجه قابل انکار نیست( از جمله:

السخاوی در کتاب »فتح المغیث«، محمد 
بن احمد الســفاوینی در »شرح العقیده«، 
ابوالحســن االبری در »مناقب الشافعی«، 
ابــن تیمیه در کتاب فتاوایش، ســیوطی 
در »الحاوی«، ادریــس عراقی در تألیفی 
که در زمینــه »مهدی« دارد، شــوکانی 
در کتاب »التوضیــح فی تواتر ما جاء فی 
المنتظر...«، محمد جعفر کنانی در »نظم 
در  عبدالمؤمن  بــن  ابوالعباس  المتناثر«، 

»الوهم المکنون« ... .

در پایــان بحث مــی گوید )تنهــا( ابن 
خلدون است که خواسته احادیث مربوط 
به مهدی را با حدیث بی اساس و مجعولی 
که می گوید »المهدی اال عیسی ؛ مهدی 
جز عیسی نیســت« مورد ایراد قرار دهد، 
ولــی بزرگان، پیشــوایان و دانشــمندان 
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اســالم گفتار او را رد کرده اند، بخصوص 
»ابــن عبدالمؤمن« کــه در رد گفتار او 
کتاب ویژه ای نوشته است که از 30 سال 

قبل در شرق و غرب انتشار یافته.

ُحّفاظ احادیث و دانشمندان بزرگ حدیث 
نیز تصریح کرده انــد که احادیث مهدی 
مشتمل بر احادیث »صحیح« و »حسن« 

است و مجموع آن متواتر می باشد.

بنابرایــن اعتقاد به ظهــور مهدی )بر هر 
مســلمانی( واجب است و این جزء عقاید 
اهل سنت و جماعت محسوب می شود و 
جز افراد نادان و بی خبر یا بدعت گزار آن 

را انکار نمی کنند.

مدیر اداره مجمع فقهی اسالمی

محمد منتظر کنانی

به عقیــده ما بحث فوق آنچنان روشــن 
است که نیاز به هیچ گونه توضیح اضافی 
ندارد با این حال آیــا آنها که می گویند 
عقیده به ظهور مهــدی یک فکر وارداتی 

است در اشتباه بزرگی نیستند؟

اینک متن اصلی نامه

در اینجا متــن عربی نامه ای را که آقایی 
از »کنیــا« به »رابطه العالم االســالمی« 
که یک مرکز رســمی اسالمی در »مکه« 
اســت درباره »مهدی منتظر« فرستاده و 
متن پاســخی را که رییس رابطه زیر نظر 
جمعــی از علمای معــروف حجاز تهیه و 
ارســال داشته اســت، از نظر خوانندگان 

محترم می گذرانیم.

و ایــن همان اســت که ترجمه قســمت 
حســاس آن را قبال بدون کم و کاست از 

نظر گذراندیم.

تنهــا نکتــه ای که یــادآوری آن در این 
جا الزم اســت این می باشد که »تفاوت 
مهمی« که این نوشــته بــا عقاید پیروان 
مکتب اهل بیت)علیهم الســالم( دارد این 
است که آنها نام پدر حضرت مهدی)علیه 
السالم( را »عبداهلل« ذکر کرده اند درحالی 
که در کتب شــیعه نام پدر بزرگوارش به 
طور مســلم »االمام الحســن العسکری« 
است و سرچشــمه این اختالف آن است 

که در بعضی از روایات اهل ســنت جمله 
»اسم ابیه اسم ابی« )اسم پدرش اسم پدر 

من

اســت( آمده در حالی که قرائن نشان می 
دهد که این جمله در اصل »اسم ابیه اسم 
ابنی« )اســم پدرش اسم فرزند من است( 
بوده، و بر اثر اشــتباه در نقطه گذاری به 
این صورت درآمده اســت )این احتمال را 
کنجی شــافعی نیز در کتاب »البیان فی 
اخبار صاحب الزمان« تأیید کرده است( و 
در هر حال آن جمله قابل اعتماد نیســت 

زیرا :

1 ـ در اکثر روایات اهل ســنت این جمله 
وجود ندارد.

2 ـ در روایت معروف ابــن ابی لیلی می 
خوانیم »اســمه اســمی واســم ابیه اسم 

ابنی« اسم پدرش اسم فرزند من است.

3 ـ روایات متواتر از طرق اهل بیت)علیهم 
الســالم( گواهی می دهــد که نام پدرش 

»حسن« است.

4 ـ در بعضــی از روایات اهل ســنت نیز 
تصریح شــده کــه او فرزند امام حســن 

عسکری است.

)برای توضیح بیشــتر در ایــن زمینه به 
کتاب »منتخب االثــر« صفحات 231 تا 
236 بــاب 11 و کتاب نوراالبصار مراجعه 

فرمایید(.

رابطه العالم االسالمی

االمانه العامه

الکرم ابومحمد ـ المحترم )کنیا(

السالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته ـ اشاره 
الی خطابکم )المورخ فی 21 یوماً 1976 
م المتضمن عن موعد ظهور المهدی و فی 

ای مکان یقیم؟

نفیدکم باننا نوفر لکم مــع خطابنا الیکم 
ما جاء مــن الفتوی فی مســاله المهدی 
المنتظــر و قد قام بکتابته فضیله الشــیخ 
محمــد المنتصر الکنانــی و اقرته اللجنه 
المکونه من اصحاب الفضیله الشیخ صالح 
بن عثیین و فضیله الشــیخ احمد محمد 

جمال و فضیله الشیخ احمد علی و فضیله 
الشیخ عبداهلل خیاط.

و قــد دعم الفتوی بمــا ورد من احادیث 
المهدی عن الرسول صلی اهلل علیه و سلم 
و ما ذکره ابن تیمیــه فی المنهاج بصحۀ 
االعتقاد و ابن القیم فی المنار و ان شــاء 
اهلل تعالی ستجدون فی الکتابه مطلبکم و 
ما یغنیکم عن مســاله المهدی انتم و من 
کان علــی نهجکم آملین لکــم التوفیق و 

السداد.

االمین العام

محمد صالح القزاز

التحیه بعد 

جواباً عما یســأل عنه المسلم الکینی فی 
شــأن المهدی المنتظر عن موعد ظهوره 
و عــن المکان الذی یظهــر منه و عن ما 

یطمئنه عن المهدی)علیه السالم(.

هو محمد بــن عبداهلل الحســنی العلوی 
الفاطمــی المهــدی الموعــود المنتظــر 
موعــد خروجه فی آخــر الزمان و هو من 
عالمات الساعۀ الکبری یخرج من المغرب 
و یبایــع له فی الحجاز فــی مکۀ المکرمه 
بین الرکــن و المقام ـ بین بــاب الکعبه 
المشرفه و الحجر االســود عند الملتزم و 
یظهر عند فســاد الزمان و انتشار الکفر و 
ظلم الناس یمأل االرض عدال و قسطاً کما 
ملئت جــوراً و ظلماً یحکــم العالم کله و 
تخضــع له الرقاب باالقنــاع تاره و الحرب 
اخری و ســیملک االرض ســبع سنین و 
ینزل عیسی علیه السالم من بعده فیقتل 
الدجال او ینزل معه فیســاعده علی قتله 

بباب لدب ارض فلسطین.

هو آخر الخلفاء الراشــدین، االثنی عشــر 
الذیــن اخبر عنهــم النبــی، صلوات اهلل 
و ســالمه علیه فی الصحــاح، و احادیث 
المهــدی وارده عن الکثیر مــن الصحابه، 
یرفعونها الی رســول اهلل صلــی اهلل علیه 
و ســلم و منهم عثمان بــن عفان، و علی 
بن ابــی طالب، و طلحۀ بــن عبیداهلل، و 
عبدالرحمن بن عوف، و عبداهلل بن عباس، 
و عمار بن یاســر، و عبداهلل بن مســعود، 

و ابو ســعیدالخدری، و ثوبــان، وقره بن 
ایــاس المزنی، و عبداهلل بــن الحارث بن 
جز، و ابوهریــره، و حذیفه بن الیمانی، و 
جابربن عبداهلل، و ابوامامه، و جابربن ماجد 
الصدفــی، و عبداهلل بن عمــر، و انس بن 

مالک، و عمران بن حصینی، و ام سلمه.

هوالء عشــرون منهم، ممن وقفت علیهم، 
و غیرهم کثیر، و هناك آثار عن الصحابه، 
مصرحه بالمهدی، من اقوالهم، کثیره جدا، 
لها حکم الرفع، اذ ال محال لالجتهاد فیها.

احادیث هوالء الصحابــۀ التی رفعوها الی 
النبی صلی اهلل علیه و ســلم، والتی قالوها 
من اقوالهم اعتماداً علی ما قاله رسول اهلل 
صلوات اهلل و سالمه علیه رواها الکثیر من 
دواوین االسالم، و امهات الحدیث النبوی، 

من السنن، والمعاجم، و المسانید منها.

ســنن ابی داود، و الترمذی، و ابن ماجه، 
و ابن عمروالدانی، و مســانید احمد، و ابن 
یعلی، و البزاز، و صحیح الحاکم، و معاجم 
الطبرانــی الکبیر و الوســیط و الرویانی و 
الدار قطنی فی االفراد، و ابونعیم فی اخبار 
المهدی، و الخطیب فی تاریخ بغداد، و ابن 

عساکر فی تاریخ دمشق و غیرها.

و قد خص المهــدی بالتألیف ابونعیم فی 
»اخبــار المهدی« و ابن حجــر الهیثمی 
فی »القول المختصر فی عالمات المهدی 
المنتظــر« و الشــوکانی فــی »التوضیح 
فــی تواتر ما جاء فــی المنتظر و الدجال 
و المســیح« و ادریس العراقــی المغربی 
فی تألیفــه »المهــدی« و ابوالعباس بن 
عبدالمؤمــن المغربی فی کتــاب »الوهم 

المکنون فی الرد علی ابن خلدون«.

و آخر من قــرات له عن المهــدی، بحثاً 
فی  االسالمیۀ،  الجامعه  مدیر  مســتفیضاً، 
المدینۀ المنورۀ فــی مجله الجامعه، اکثر 

من عدد.

و قد نص علــی ان احادیث المهدی، انها 
متواتــره، جمع من االعالم قدیماً و حدیثاً 

منهم السخاوی فی

»فتــح المغیــث«، و محمــد بــن احمد 
ابوالحسین  السفاوینی فی شرح العقیده و 

االبری فی »مناقب الشافعی« و ابن تیمیه 
فــی فتاواه، و الســیوطی فــی الحاوی، و 
ادریس العراقــی المغربی فــی تألیف له 
عن المهدی، و الشــوکانی فی »التوضیح 
فــی تواتر ما جاء فی المنتظر، و الدجال و 
المســیح« و محمد بن جعفر الکنانی فی 
»نظم المتناثر فــی الحدیث المتواتر«، و 
ابوالعبــاس بن عبد المؤمــن المغربی فی 
»الوهم المکنون مــن کالم ابن خلدون« 
رحمهــم اهلل و حــاول ابن خلــدون فی 
مقدمته ان یطعن فــی احادیث المهدی، 
محتجاً بحدیث موضوع ال اصل له عند ابن 
ماجه ال مهدی اال عیســی. و لکن رد علیه 
االئمه و العلماء، و خصه بالرد شــیخنا ابن 
عبدالمؤمــن، بکتاب مطبــوع متناول فی 
المشــرق و المغرب، منذ اکثر من ثالثین 

سنه.

و نــص الحفــاظ و المحدثــون علی ان 
احادیث المهدی فیها الصحیح و الحسن و 
مجموعها متواتر مقطوع بتواتره و صحته.

و ان االعتقاد بخروج المهدی، واجب و انه 
من عقاید اهل السنۀ و الجماعه و ال ینکره 

اال جاهل بالسنه، و مبتدع فی العقیده.

و اهلل یهدی الی الحق و یهدی السبیل.

مدیر اداره المجمع الفقهی االسالمی

الکنانی المنتصر  محمد 

اثر سازنده انتظار

در بحث گذشته دیدیم که چگونه انتظار 
ظهور یک »اصالح عمومی در وضع جهان 
بشــریت« از اعماق روح آدمی سرچشمه 

می گیرد.

و نیز دانستیم که این عقیده در تعلیمات 
اســالمی جنبه »وارداتی« نــدارد بلکه از 
قطعی ترین مباحثی اســت که از شخص 
پایه گزار اســالم گرفته شده و عموم فرق 
اســالمی در این زمینه متفقند و احادیث 
در ایــن زمینه »متواتــر« ـ تنها قضاوت 
کنندگان ناآگاه یا مستشرقینی که از دور 
می نشــینند و با حــدس و گمان درباره 
همــه چیز اظهار نظر می کنند چنین می 

پندارند.

اکنون به ســراغ پی آمدهــای این انتظار 
در وضع کنونی جوامع اســالمی برویم و 
ببینیم آیا ایمان به چنین ظهوری انسان 
را آن ســان در افکار رویایی فرو می برد 
که از وضع موجود خود غافل می گردد، و 

تسلیم هرگونه شرایطی می کند؟

و یا این که به راستی این عقیده یک نوع 
دعوت به قیام و ســازندگی فرد و اجتماع 

است؟

آیا ایجاد تحرك می کند یا رکود؟

آیا مســئولیت آفرین است یا مایه فرار از 
زیر بار مسئولیت ها؟

و باالخره آیا مخدر است یا بیدارکننده؟

ولی قبل از توضیح و بررسی این سؤاالت 
توجه به یک نکته کامال ضروری اســت و 

آن این که

ســازنده تریــن دســتورات و عالی ترین 
مفاهیــم هر گاه به دســت افراد ناوارد، یا 
ناالیق، یا ســوء استفاده چی بیفتد ممکن 
اســت آن را چنان مسخ کنند که درست 
نتیجــه ای برخالف هــدف اصلی بدهد و 
در مســیر بر ضد آن حرکــت کند، و این 
نمونه های بســیار دارد و مسأله »انتظار« 
به طوری که خواهیم دید در ردیف همین 

مسائل است.

به هر حال برای رهایی از هر گونه اشتباه 
در محاســبه، در این گونــه مباحث، باید 
به اصطالح آب را از سرچشــمه گرفت تا 
آلودگی های احتمالی نهرها و کانال های 

میان راه در آن اثر نگذارد.

به همین دلیل ما در بحث انتظار مستقیماً 
به ســراغ متــون اصلی اســالمی رفته و 
لحن گوناگون روایاتی را که روی مســأله 
»انتظار« تأکید می کند مورد بررسی قرار 

می دهیم تا از هدف اصلی آگاه شویم.

اکنون با دقت به ایــن چند روایت توجه 
کنید

1ـ کســی از امــام صادق)علیه الســالم( 
پرســید چه می گویید درباره کســی که 
دارای والیت امامان است، و انتظار ظهور 
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حکومت حق را می کشــد و در این حال 
از دنیا می رود؟

امام)علیه الســالم( در پاسخ فرمود : »هو 
بمنزله من کان مع القائم فی فســطاطه ـ 
ثم ســکت هنیئه ـ ثم قال هو کمن کان 
مع رسول اهلل؛ او همانند کسی است که با 
رهبر این انقالب در خیمه او )ستاد ارتش 
او( بوده باشــد ـ سپس کمی سکوت کرد 
ـ و فرمود مانند کســی است که با پیامبر 
اسالم »در مبارزاتش« همراه بوده است«.

)2(

این مضمون در روایات زیادی با تعبیرات 
مختلفی نقل شده است.

2ـ در بعضی »بمنزله الضارب بســیفه فی 
ســبیل اهلل؛ همانند شمشــیرزنی در راه 

خدا«.

3ـ و در بعضــی دیگــر »کمــن قارع مع 
رســول اهلل بســیفه؛ همانند کسی است 
کــه در خدمت پیامبر با شمشــیر بر مغز 

دشمن بکوبد«.)3(

4ـ در بعضی دیگر »بمنزله من کان قاعداً 
تحت لواء القائم؛ همانند کســی است که 

زیر پرچم قائم بوده باشد«.

5ـ و در بعضــی دیگــر »بمنزله المجاهد 
بین یدی رســول اهلل؛ همانند کسی است 
که پیش روی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(

جهاد کند«.

6ـ و در بعضی دیگر »بمنزله من استشهد 
مع رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله(؛ همانند 

کسی است که با پیامبر شهید شود«.

این تشبیهات هفتگانه که در مورد انتظار 
ظهــور حضــرت مهدی)عــج( در این 6 
روایت وارد شــده بسیار پرمعنا و روشنگر 
این واقعیت اســت که یک نــوع رابطه و 
تشابه در میان مسأله »انتظار« و »جهاد« 
و مبارزه با دشمن، در آخرین شکل خود، 

وجود دارد )دقت کنید(.

7ـ در روایــات متعددی نیز انتظار چنین 
حکومتی را داشــتن، به عنــوان باالترین 

عبادت معرفی شده است.

ایــن مضمــون در بعضــی از احادیث از 
پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله( و در بعضی 
از حضرت علی)علیه الســالم( نقل شــده 
است. از جمله در حدیثی می خوانیم که 

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( فرمود:

»افضل اعمــال امتی انتظار الفرج من اهلل 
عز و جل؛ باالترین اعمال امت من انتظار 

فرج از ناحیه خدا کشیدن است«.)4(

و در حدیث دیگــری از پیامبر)صلی اهلل 
علیــه وآله( می خوانیــم : »افضل العبادۀ 

انتظار الفرج«.)5(

این حدیث اعم از این که انتظار فرج را به 
معنای وســیع کلمه بدانیم، ویا به مفهوم 
انتظار ظهــور مصلح جهانی  خاص یعنی 
باشــد، اهمیت انتظار را در مورد بحث ما 

روشن می سازد.

این تعبیرات همگی حاکی از این اســت 
که انتظار چنان انقالبی همیشــه توأم با 
یک جهاد وســیع و دامنه دار است )این 
موضوع را سر بســته به خاطر بسپارید تا 

به شرح آن برسیم(.

انتظار مفهوم 

»انتظار« یا »آینده نگری« به حالت کسی 
گفته می شود که از وضع موجود ناراحت 
است و برای ایجاد وضع بهتری تالش می 

کند.

بهبودی  انتظــار  بیمــاری که  المثل  فی 
می کشــد و پدری که در انتظار بازگشت 
فرزندش از ســفر است، از بیماری و فراق 
فرزند ناراحتند و بــرای وضع بهتری می 

کوشند.

بازار آشــفته  از  همچنیــن تاجری کــه 
انتظار فرونشســتن  ناراحت اســت و در 
بحران اقتصادی می باشد این دو حالت را 
دارد »بیگانگی با وضع موجود« و »تالش 

برای وضع بهتر«.

بنابراین مســأله انتظــار حکومت حق و 
عدالــت »مهدی« و قیــام مصلح جهانی 
در واقع مرکب از دو عنصر اســت، عنصر 
»نفــی« و عنصــر »اثبــات«؛ عنصر نفی 
همان بیگانگی با وضــع موجود، و عنصر 

اثبات خواهان وضع بهتری بودن است.

و اگــر ایــن دو جنبه در روح انســان به 
صورت ریشه دار حلول کند سرچشمه دو 
رشــته اعمال دامنه دار خواهد شد )زیرا 
اعتقادات ســطحی ممکن است اثر آن از 
گفتار و ســخن تجاوز نکند اما اعتقادات 
عمیق همیشــه آثار عملی گسترده ای به 

دنبال خواهد داشت(.

ایــن دو رشــته اعمال عبارتنــد از: ترك 
هرگونــه همــکاری و هماهنگی با عوامل 
ظلم و فســاد، و حتی مبارزه و درگیری با 
آنها از یک ســو، و خودسازی و خودیاری 
و جلــب آمادگی های جســمی و روحی 

ومادی و

معنوی برای شــکل گرفتــن آن حکومت 
واحد جهانی و مردمی، از سوی دیگر.

و خوب که دقت کنیــم می بینیم هر دو 
قسمت آن کامال سازنده و عامل تحرك و 

آگاهی و بیداری است.

با توجه بــه مفهوم اصلی »انتظار« معنای 
روایات متعددی که در باال درباره پاداش 
و نتیجــه کار منتظــران نقــل کردیم به 
خوبی درك می شــود، اکنون می فهمیم 
چرا منتظران واقعی گاهی همانند کسانی 
شــمرده شــده اند که در خیمه حضرت 
مهدی)علیه الســالم( یا زیر پرچم اوست، 
یا کسی که در راه خدا شمشیر می زند یا 
به خون خود آغشته شده یا شهید گشته 

است.

آیا اینها مراحل مختلف و درجات مجاهده 
در راه حق و عدالت نیست که متناسب با 
مقدار آمادگی و درجه انتظار افراد است؟

یعنــی همانطــور کــه میزان فــداکاری 
مجاهــدان راه خــدا و نقش آنهــا با هم 
متفــاوت اســت. انتظار و خودســازی و 
آمادگی نیز درجــات کامال مختلفی دارد 
کــه هر کدام از اینها با یکی از آنها از نظر 
»مقدمات« و »نتیجه« شــباهت دارد، هر 
دو جهادند و هر دو آمادگی می خواهند و 
خودسازی، کسی که در خیمه رهبر چنان 
حکومتی قرار گرفته یعنی در مرکز ستاد 

فرماندهی یک حکومت جهانی است نمی 
تواند یک فرد غافل و بی خبر و بی تفاوت 
بوده باشــد، آن جا جای هر کس نیست 
جای افرادی اســت که به حق شایستگی 

چنان موقعیت پراهمیتی را دارند.

همچنین کسی که سالح در دست دارد در 
برابر رهبر این انقالب با مخالفان حکومت 
صلح و عدالتش می جنگد آمادگی فراوان 
روحی و فکری و رزمی باید داشته باشد.

انتظار یعنی آماده باش کامل

مــن اگر ظالم و ســتمگرم چگونه ممکن 
اســت در انتظار کسی باشــم که طعمه 

شمشیرش خون ستمگران است؟

من اگر آلــوده و ناپاکم چگونه می توانم، 
منتظر انقالبی باشم که شعله اولش دامان 

آلودگان را می گیرد؟

ارتشــی که در انتظار جهاد بزرگی است 
آمادگی رزمــی نفرات خود را باال می برد 
و روح انقالبی در آنها می دمد، و هرگونه 

نقطه ضعفی را اصالح می کند.

چگونگــی »انتظار« همواره متناســب با 
هدفی است که در انتظار آن هستیم.

انتظار آمدن یک مسافر عادی از سفر.

انتظار بازگشت یک دوست بسیار عزیز.

انتظار فرا رســیدن فصــل چیدن میوه از 
درخت و درو کردن محصول.

انتظار فرا رسیدن فصل تحصیلی مدارس... 
هر یک از این انتظارها آمیخته با یک نوع 
آمادگی است، در یکی باید خانه را آماده 
کرد و وســایل پذیرایی فراهم ساخت، در 
دیگــری ابــزار الزم و داس و کمباین و... 
در دیگــری کتاب و دفتــر و قلم و لباس 

مدرسه و مانند آن.

اکنــون فکر کنید آنها که انتظار قیام یک 
مصلــح بــزرگ جهانی را می کشــند در 
واقع انتظار انقــالب و دگرگونی و تحولی 
را دارند که وســیع ترین و اساسی ترین 
انقالب های انســانی در طول تاریخ بشر 

است.

انقالبی که برخالف انقالب های اصالحی 

پیشــین جنبــه منطقه ای نداشــته و نه 
اختصــاص به یــک جنبــه از جنبه های 
مختلــف زندگی دارد بلکــه عالوه بر این 
که عمومی و همگانی اســت تمام شئون 
و جوانب زندگی انســان ها را شامل می 
شود، انقالبی اســت سیاسی و فرهنگی و 

اقتصادی و اخالقی.

فعال کار به ایــن موضوع نداریم که دلیل 
ما بر تحقق یافتن چنین انقالبی چیست؟

ایــن را موکول به بحث دیگری می کنیم، 
زیــرا هدف ما در این بحث تنها بررســی 
نتایج و آثار چنین عقیده و چنان انتظاری 
است که آیا به راستی آن چنان که بعضی 
از ماتریالیســت هــا پنداشــته اند جنبه 
تخدیری دارد یا سازنده و حرکت آفرین و 

اصالح گر است.

ســابقاً گفتیم که »انتظار« همیشه از دو 
عنصر »نفی« و »اثبات« تشکیل می شود 
ناراحتی از وضع موجود و عشــق و عالقه 

به وضع بهتر.

و در ایــن جا اضافه مــی کنیم که در هر 
انقالب و تحول بنیادی نیز دو جنبه وجود 

دارد جنبه نفی و جنبه اثبات.

جنبه نخســتین انقالب کــه همان جنبه 
»نفی« است، از میان بردن عوامل اختالل 
و فســاد و انحطاط و شستشــو دادن لوح 

جامعه از نقش های مخالف است.

پس از انجام یافتن ایــن مرحله نوبت به 
جنبه اثبات یعنی جانشین ساختن عوامل 

اصالح و سازندگی می رسد.

ترکیــب دو مفهوم »انتظــار« و »انقالب 
جهانی« آنچه را قبال گفتیم کامال روشن 
می کند یعنی کسانی که در انتظار چنان 
انقالبی به سر می برند اگر در ادعای خود 
صادق باشــند )نه جزء منتظران دروغین 
خیالی( به طور مســلم آثــار زیر در آنها 

آشکار خواهد شد.

نخستین فلسفه خودسازی فردی

چنین تحولــی قبل از هر چیــز نیازمند 
به عناصر آماده و با ارزش انســانی است 
کــه بتوانند بار ســنگین چنان اصالحات 

وســیعی را در جهان بدوش بکشــند، و 
ایــن در درجه اّول محتاج بــه باال بردن 
سطح اندیشــه و آگاهی و آمادگی روحی 
و فکــری برای همــکاری در پیاده کردن 
آن برنامــه عظیم اســت، تنگ نظری ها، 
کوته بینی ها، کج فکری ها، حسادت ها، 
اختالفات کودکانــه و نابخردانه و به طور 
کلی هرگونه نفاق و پراکندگی با موقعیت 

منتظران واقعی سازگار نیست.

نکته مهم این جاســت که منتظر واقعی 
برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی تواند 
نقش تماشاچی را داشته باشد، باید حتماً 

در صف اصالح طلبان قرار گیرد.

ایمان بــه نتایج و عاقبت این تحول هرگز 
به او اجازه نمی دهد، که در صف مخالفان 
باشــد و قرارگرفتن در صف موافقان نیز 
محتاج به داشــتن اعمالــی پاك و روحی 
پاك تر و برخورداری از شهامت و آگاهی 

کافی است.

من اگر ناپاك و آلوده ام چگونه می توانم 
منتظر تحول و انقالبی باشــم که شــعله 

اّولش دامان مرا می گیرد؟

مــن اگر ظالم و ســتمگرم چگونه ممکن 
است در انتظار کســی بنشینم که طعمه 
شمشیرش خون ســتمگران است. و من 
اگر فاســد و نادرستم چگونه می توانم در 
انتظار نظامی که افراد فاسد و نادرست در 
آن هیچ گونه نقشی ندارند، بلکه مطرود و 

منفور خواهند بود روزشماری کنم.

آیا ایــن انتظار برای تصفیــه روح و فکر 
و شستشــوی جســم و جان من از لوث 

آلودگی ها کافی نیست؟

ارتشــی که در انتظار جهاد آزادی بخشی 
به سر می برد، حتماً به حالت آماده باش 
کامل در می آید، سالحی که برای چنین 
میدان نبردی شایســته است بدست می 
آورد، ســالح های موجــود را اصالح می 
کند، سنگرهای الزم را می سازد، آمادگی 
رزمی نفرات خــود را باال می برد، روحیه 
افراد خود را تقویت می کند و شعله عشق 
و شــوق برای چنان مبارزه ای را در دل 
فرد فرد ســربازانش زنــده نگه می دارد، 
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ارتشــی که دارای چنین آمادگی نیست 
هرگــز در انتظار به ســر نمــی برد و اگر 
بگوید دروغ می گویــد انتظار یک مصلح 
جهانــی به معنای آماده باش کامل فکری 
و اخالقــی، و مادی و معنوی برای اصالح 
همه جهان اســت. فکر کنید چنین آماده 
باشــی چقدر سازنده اســت. اصالح تمام 
روی زمین و پایان دادن به همه مظالم و 
نابسامانی ها شوخی نیست، کار ساده ای 
نمی تواند باشــد. آماده باش برای چنین 
هدف بزرگی باید متناســب با آن باشــد 

یعنی باید به وسعت و عمق آن باشد.

برای تحقق بخشــیدن بــه چنین انقالبی 
مردانی بســیار بزرگ و مصمم و بســیار 
نیرومند و شکســت ناپذیر، فــوق العاده، 
پــاك و بلندنظــر، کامال آمــاده و دارای 
بینــش عمیق الزم اســت و خودســازی 
برای چنین هدفی مســتلزم به کار بستن 
عمیق تریــن برنامه های اخالقی و فکری 
و اجتماعی است، این است معنای انتظار 
واقعی، آیا کســی می تواند بگوید چنین 

انتظاری سازنده نیست؟

فلسفه دومـ  خودیاری های اجتماعی

منتظران راســتین درعین حــال وظیفه 
دارند تنها به خویش نپردازند بلکه مراقب 
حــال یکدیگر باشــند وعــالوه بر اصالح 

خویش در اصالح دیگران نیز بکوشند.

زیرا برنامه عظیم و سنگینی که انتظارش 
را می کشــند یک برنامه فردی نیســت. 
برنامه ای اســت که تمــام عناصر تحول، 
بایــد در آن شــرکت جوید بایــد کار به 
صورت دســته جمعی و همگانی باشــد. 
کوشش ها و تالش ها باید هماهنگ گردد 
و عمق و وســعت ایــن هماهنگی باید به 
عظمت همان برنامه انقالب جهانی باشــد 

که انتظار آن را دارند.

در یک میدان وسیع مبارزه دسته جمعی، 
هیچ فردی نمی تواند از حال دگران غافل 
بماند، بلکه موظف اســت هر نقطه ضعفی 
را در هــر کجا ببیند اصــالح کند، و هر 
موضع آسیب پذیری را ترمیم نماید و هر 
قســمت ضعیف و ناتوانی را تقویت کند، 

زیرا بدون شرکت فعاالنه و هماهنگ تمام 
مبارزیــن، پیاده کردن چنــان برنامه ای 

امکان پذیر نیست.

بنابرایــن منتظران واقعی عالوه بر این که 
به اصالح خویش می کوشند وظیفه خود 

می دانند که دیگران را نیز اصالح کنند.

این اســت اثر سازنده دیگری برای انتظار 
قیام یک مصلح جهانی و این است فلسفه 
آن همه افتخــارات و فضیلت ها که برای 

منتظران راستین شمرده شده است.

پاسخ به یك سفسطه بزرگ

آنچه در دنیای کنونــی کم داریم آگاهی 
از عواقــب دردناك و خطرناك نظام فعلی 
جهــان و عوامل و علل آن اســت و گرنه 

ظلم و فساد به حد کافی وجود دارد.

معموال افراد سوء استفاده چی برای پنهان 
داشتن چهره واقعی خود، سعی می کنند 
در گوشــه و کناِر قوانین و مقررات، جمله 
ای یا تبصــره ای پیدا کنند کــه بتوانند 
آن را به نحوی طبق مقاصد خود تفســیر 
کنند، در مســأله انتظار مصلح جهانی نیز 
این موضوع به خوبی به چشم می خورد، 

زیرا بعضی می گویند:

اگر شــرایط ظهور آن مصلــح بزرگ، پر 
شــدن زمین از ظلم و فســاد است )آن 
چنان که در روایات اســالمی وارد شده( 
پــس چرا ما در این عصر و زمان مبارزه با 
فســاد کنیم و با ظلم و ستم بجنگیم؟ یا 
سراغ امر به معروف و نهی از منکر برویم، 
بــا این عمل آن انقالب بزرگ را به تأخیر 

بیندازیم؟

اگر بخواهیم درســت فکــر کنیم نه تنها 
نباید گام در جهت اصالح برداشــت بلکه 
برای تســریع آن ظهور بزرگ باید کمک 
به فساد، فسادی هر چه وسیع تر و دامنه 
دارتر، کرد تا شرط ظهور آن مصلح بزرگ، 

زودتر تحقق یابد.

این ســخن را می توان به شــکل دیگری 
تشریح کرد، و آن این که:

انتظار ظهور آن مصلح بزرگ عاملی برای 
تخدیر تــوده ها در راه مبــارزه با ظلم و 

فســاد است، مردم را تشــویق به سکوت 
و یــا همکاری بــا ظالمان و ســتمگران 
مــی کند، و ایــن موهبــت بزرگی برای 
بود که  استعمار و اســتعمارگران خواهد 
»استعمارشدگان« با دست خود زنجیر را 

به گردن خود بگذارند.

گمان نمی کنیم آنها که به چنین منطقی 
دســت می زنند واقعاً به آن عقیده داشته 
باشــند، بعید نیست این ماسکی باشد که 
برای پوشاندن چهره اصلی کارهای خود، 
بــه صورت می زنند، ولــی در هر صورت 
ایرادی اســت که باید پاســخ آن روشن 
گردد، خواه ایراد کنندگانش مؤمن به آن 

باشند یا غیر مؤمن.

برای روشن شدن نقطه انحرافی این ایراد 
باید به سه موضوع عمیقاً توجه کرد.

1ـ صفوف را مشخص کنیم

باید توجه داشــت که در انقالب وســیع 
جهانی آن مصلح بزرگ، تماشــاچی، و بی 
طرف مفهوم ندارد )و در واقع در هیچ یک 
از انقالب های وسیع و گسترده بی طرف 
مفهوم نــدارد، خواه در مقیــاس جهانی 
باشــد و یا در مقیاس هــای منطقه ای، 
زیرا اگر به ســود اجتماع است تمام افراد 
متعهد وظیفه دارند در آن شرکت کنند( 
و اگر زیان بخش است همه وظیفه دارند 
با آن مبارزه کنند و اما فرض این که یک 
انقالب گســترده نه زیانی به حال اجتماع 
داشته باشد و نه سود، فرض محال است(.

بنابرایــن هر یــک از مــا از همین حاال 
بایــد موقعیت خودمــان را در انقالب آن 
مصلح بزرگ روشن سازیم و صف خود را 

مشخص کنیم.

من اگر امروز کمک به ظلم و فســاد کنم، 
چگونه ممکن اســت به هنگام برپا شدن 
آن انقالب، در صف مصلحان و رزمندگان 
بر ضد ظلم باشم؟ با این عمل بی شک در 
صف مخالف قــرار خواهم گرفت مگر غیر 
از این اســت که ظهور آن مصلح جهانی 
برای ریشــه کن ســاختن و نابود کردن 
ظالم اســت؟ بنابراین من با کمک به ظلم 
و فســاد باید آماده پذیرش شمشــیر آن 

مصلح بزرگ بر گردن خویش باشــم، نه 
قرار گرفتن در صف یاران و ســربازان او، 
به تعبیر دیگر معقول نیســت ما کمک به 
تسریع انقالبی کنیم که خود جزء تصفیه 
شــدگان آن خواهیم بود، این درست به 
آن می ماند که آتشی برافروزیم که شعله 
هایش اول دامان خود ما را خواهد گرفت.

اگر می خواهیــم موقعیت خود را در این 
مبارزه مشــخص کنیم، از هم اکنون باید 
حســاب خود را از ظلم و ظالم و فاسد و 

مفسد جدا سازیم.

خالصه این که به فــرض که ما به کمک 
کردن به ظلم و ســتم، انقــالب را پیش 
بیندازیم، نابــودی خودمــان را نیز ـ به 

عنوان یک ستمگر ـ پیش انداخته ایم.

2ـ هدف آمادگی است، فساد هدف نیست

برخالف آنچه بعضی تصور می کنند برای 
تســریع ظهور مصلح جهانــی، آنچه الزم 
است آمادگی و تشــنگی محیط است، نه 

وجود ظلم و فساد.

البته نمی توان انکار کرد که افزایش ظلم 
و فســاد یکی از عوامل آمادگی است، چه 
این که وقتی مردم جهان ثمره تلخ و شوم 
تبعیض هــا و بی عدالتی ها را بچشــند 
ناراحت می شــوند و در جســتجوی یک 
طریق اصــالح و یافتن یک مصلح جهانی 

گام بر می دارند، وبه گفته شاعر:

همه از ظلم و ســتم خســته شده *** 
رهروی راهبری می جویند

و به تعبیر دیگر:

مردم جهان تدریجاً این حقیقت را در می 
یابند که وجود حکومت ها و کشــورهای 
متعدد سرچشــمه تضادها و رقابت های 
ناســالم و جنگ ها و خونریزی هاســت 
و همیــن موضوع آنها را به فکر تشــکیل 
»حکومت واحد جهانی« با ابعاد وسیعش 

می افکند.

تدریجــاً متوجه می شــوند که مســابقه 
تســلیحاتی مخصوصــاً در میــان قدرت 
های بزرگ بیشــتر ســرمایه های انسانی 
و اقتصــادی جهان را مــی بلعد، و نتیجه 

ویرانی باقی مانده ســرمایه هاســت، در 
درجــه اول از تجزیه قــدرت های جهان 
سرچشــمه می گیرد، و از خالصه شــدن 
همه گرایــش های مادی اگــر حکومت 
واحدی جــای آن را بگیرد تنهــا نیاز به 
نیروی محدودی برای قرار نظم در جهان 
اســت و نه بیشتر، و باقیمانده همه صرف 

عمران و آبادی می گردد نه تخریب.

کوتاه ســخن این که آنچه در این جا مهم 
است مسأله آمادگی روحی و جسمی برای 
پذیرش چنان نظام واحدی است و آگاهی 
از عواقب خطرناك وضع نابسامان کنونی، 
و اگر در روایات اســالمی می خوانیم قبل 
از چنیــن انقالبی، جهان را ظلم و فســاد 
خواهد گرفــت آن هم در واقع مقدمه ای 
اســت برای پیدایش آگاهــی و آمادگی، 
نه این که ظلم هدف و فســاد، به راستی 

هدف نهایی باشد.

3ـ موضوع دیگر این که مدت هاســت که 
جهان از ظلم و فســاد پر شــده است چه 
ظلم و فســادی باالتــر از این همه جنگ 
هــا و خونریــزی ها و غارت گــری ها و 
استعمارها در اشــکال مختلف، و جنایات 
و تبیعــض های ناروا، و تقلب ها و خیانت 
ها و مفاسد اخالقی دیگر، بنابراین لزومی 

ندارد چیزی بر آن مفاسد بیفزاییم.

آنچه در مورد آن کمبود شــدید احساس 
می شــود آگاهی از »عواقب« این وضع از 
یک ســو و »علل و عوامل« آن از ســوی 

دیگر است.

منتظران واقعی باید تمام تالش و کوشش 
خود را در این دو قســمت بــه کار برند، 
نتیجه وضع کنونی را روشن سازند و علل 
اصلی آن را نیز مشــخص کنند تا آمادگی 

که شرط ظهور است انجام یابد.

منتظران راســتین در فســاد محیط حل 
نمی شوند

در این سلسله بحث ها تاکنون دو قسمت 
از فلســفه های انتظار ظهور مصلح بزرگ 

جهانی یعنی :

الــف( تأثیــر انتظار در خودســازی های 

فردی.

ب( تأثیــر انتظــار در خودیــاری هــای 
اجتماعی.

مورد بررسی قرار گرفته است.

ولی اثر ســازنده این انتظــار منحصر به 
اینها نیســت، اثر مهم دیگری نیز دارد که 
ذیــال از نظر خوانندگان محترم می گذرد 
و آن حل نشدن در مفاسد محیط، و عدم 

تسلیم در برابر آلودگی هاست.

توضیح این که هنگامی که فســاد فراگیر 
می شــود، و اکثریت و یا جمع کثیری را 
به آلودگی می کشــاند، گاهی افراد پاك 
در یک بن بســت ســخت روانی قرار می 
گیرند، بن بســتی که از یأس از اصالحات 

سرچشمه می گیرد.

گاهــی آن ها فکر می کننــد، کار از کار 
گذشته و دیگر امیدی برای اصالح نیست، 
و تالش و کوشــش برای پاك نگهداشتن 
خویش بیهوده است، این نومیدی و یأس 
ممکن است آنها را تدریجاً به سوی فساد 
و همرنگــی با محیط بکشــاند، و نتوانند 
خود را به صورت یک اقلیت صالح در برابر 
اکثریت ناســالم حفظ کننــد، و همرنگ 

جماعت نشدن را موجب رسوایی بدانند.

تنها چیزی کــه می توانــد در آنها روح 
امید بدمد و به مقاومت و خویشتن داری 
دعوت کند و نگذارد در محیط فاسد حل 
شوند، امید به اصالح نهایی است، تنها در 
این صورت است که آنها دست از تالش و 
کوشــش برای حفظ پاکی خویش و حتی 

برای اصالح دیگران بر نخواهند داشت.

و اگر می بینیم در دســتورات اســالمی 
یــاس از آمــرزش، یکی از بــزرگ ترین 
گناهان شمرده شــده است وممکن است 
افراد نــاوارد، تعجب کنند که چرا یأس از 
رحمت خدا این قدر مهم تلقی شده، مهم 
تر از بســیاری از گناهان، فلسفه اش در 
حقیقت همین اســت که گناهکار مأیوس 
از رحمــت، هیچ دلیلی نمــی بیند که به 
فکر جبران بیفتد و یا الاقل دست از ادامه 
گناه بردارد، و منطق او این اســت آب از 
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سر من گذشته است، چه یک قامت چه صد 
قامت، من که رســوای جهانم غم دنیا هیچ 
اســت، باالتر از ســیاهی، رنگ دگر نباشد، 
آخرش جهنم اســت، من که هم اکنون آن 
را بــرای خود خریــده ام، دیگر از چه چیز 

می ترسم؟

اما هنگامی که روزنه امید برای او گشــوده 
شود، امید به عفو پروردگار و امید به تغییر 

نقطه عطفی در زندگی  وضع موجود، 
او پیدا می شــود و چه بسیار او را به 
توقف کردن در مسیر گناه و بازگشت 
به سوی پاکی و اصالح دعوت می نماید.

به همین دلیل امیــد را می توان همواره 
به عنوان یک عامل مؤثــر تربیتی در مورد 
افراد فاسد شناخت، همچنین افراد صالحی 

که در محیط های فاسد گرفتارند، بدون 
امید نمی توانند خویشتن را حفظ کنند.

نتیجــه این که انتظار ظهور مصلحی که هر 
قدر دنیا فاســدتر می شــود، امید ظهورش 

بیشتر می گردد اثر

فزاینده روانی در معتقــدان دارد، و آنها را 
در برابر امواج نیرومند فساد بیمه می کند، 
آنها نه تنها با گســترش دامنه فساد محیط 

مأیوس تر نمی شوند بلکه به مقتضای

»وعده وصل چون شود نزدیک *** آتش 
عشق تیزتر گردد«

وصول به هدف را در برابر خویش می بینند 
و کوششــان برای مبارزه با فساد و یا حفظ 
خویشــتن با شوق و عشق زیادتری تعقیب 

می گردد.

از مجموع بحث های گذشته چنین 
نتیجه می گیریم که اثر تخدیری 
انتظار تنها در صورتی است 
و  مسخ  آن  مفهوم  که 
ـ  شود  تحریف 

همانگونه کــه جمعی از مخالفان، تحریفش 
کرده اند و جمعی از موافقان مسخش ـ اما 
اگــر به مفهوم واقعی در جامعه و فرد پیاده 
شــود، یک عامل مهم تربیت و خودسازی و 

تحرك و امید خواهد بود.

از جمله مدارك روشــنی کــه این موضوع 
را تأیید مــی کند، این اســت که در ذیل 
آیه »وعــداهلل الذین آمنوا منکــم و عملوا 
الصالحات لیستخلفنهم فی االرض...؛ خداوند 
به آنها کــه ایمان دارند و عمل صالح انجام 
می دهند، وعده داده اســت حکومت روی 
زمین را در اختیارشان بگذارد« از پیشوایان 

شــده  نقل  اســالم  است بزرگ 
القائم که منظــور از این آیه »هو 
او و اصحابــه« مهدی و یاران 

هستند.)6(

حدیــث  در  و 
دیگــری مــی 
خوانیم 

»نزلــت فــی المهدی؛ ایــن آیــه درباره 
مهدی)علیه الســالم( نازل شــده اســت« 
در حالــی که در این آیــه مهدی و یارانش 
به عنــوان »الذیــن آمنوا منکــم و عملوا 
الصالحــات؛ آنهــا که ایمــان دارند و عمل 
صالح معرفی شــده اند، بنابراین تحقق این 
انقالب جهانی بدون یک ایمان مســتحکم، 
که هرگونــه ضعف و زبونی و ناتوانی را دور 
سازد و بدون اعمال صالحی که راه را برای 
اصالح جهان بگشــاید، امکان پذیر نیست و 
آنها که در انتظار چنین برنامه ای هستند، 
هم باید ســطح آگاهــی و ایمان خود را 
باال ببرند و هم در اصالح خویش و 

اعمال خود بکوشند.

تنهــا چنیــن کســانی 
توانند  می  که  هســتند 
او  نوید زندگی در حکومت 
را به خود دهند، نه آنها که 
با ظلم و ستمگری همکاری دارند.

و نــه آنها کــه از ایمان و عمل 

صالح بیگانه اند.

و نه افراد ترســو و زبونی کــه بر اثر ضعف 
ایمان از همه چیز حتی از ســایه خود می 

ترسند،

و نه افراد سســت و بی حال و بی کاره ای 
که دســت روی دســت گذارده و در برابر 
مفاسد محیط زندگی و جامعه شان سکوت 
اختیار کرده و کمترین تالش و کوششــی 
در راه مبارزه با فســاد ندارند... آری انتظار 

راستین این است.
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معرفی کتاب
سیری در کتاب

» ده درس امام شناسی «
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

انگیزه تالیف کتاب

مولف کتــاب در تبیین چرایی نگارش این 
اثر می نویســد: مهم تریــن ویژگی انقالب 
ما اســالمی بــودن آن اســت و مهم ترین 
ویژگی مکتب اسالم، انسان سازی بر اساس 

معیارهای الهی است.

هدف ما این است که مجموعه ای دقیق و 
مستدل و در عین حال جالب و شیرین از 
اعتقادات خالص اسالمی از جمله »امامت« 
را در اختیــار همگان به ویژه نســل جوان 
قرار گیرد تا بتوانند در این شــرایط خاص 
انقالب اســالمی، خود را بسازند و ایمانی 
نیرومند که در اعمال و رفتار آنها پرتوافکن 
باشــد فراهم آورند. و هم مقدمه ای باشد 

برای مطالعات بیشتر.

ساختار کلی کتاب

کتاب » ده درس امام شناسی« از ده مبحث 
اصلی تشکیل شده است.که فصول ده گانۀ 
آن عبارتنــد از :1. بحث امامت از کی آغاز 
شد؟ 2. فلســفه وجود امام علیه السالم 3. 
شــرایط و صفات ویژه امام علیه السالم  4. 
نصب امام علیه الســالم بر عهده کیست؟ 
5. قرآن و امامت 6. امامت در سّنت پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آلــه   7. حدیث منزلت و 
حدیث یوم الدار 8. حدیث ثََقلین و سفینه 
نــوح 9. امامــان دوازدهگانــه 10. حضرت 
مهدی)عــج( دوازدهمین پیشــوا و مصلح 

بزرگ جهانی .

» ده درس امام شناسی« در یك نگاه

گفتنی اســت حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی  با طرح مباحث بنیادین  
امامت و ترسیم خطوط اصلی و فرعی  آن 
؛ تبیین و تعمیق  هر چه بهتر  آن مباحث 
را فراهم کرده است  و مخاطبان اثر را بیش 

از پیش  به تفکر و اندیشه واداشته است.

مولف دانشــمند اثر در فصل اول با تبیین 
رهیافت تاریخی مســألۀ امامت کوشــیده 
است با ابزارها و روش های رایج در دانش 
تاریخ، به تحلیل این امــر بپردازد  که آیا 
رســول خدا)ص( شــخص خاصی را پس 
از خــود برای تصدی امــر امامت معین و 

مشخص ساخته است یا خیر؟ که پاسخ آن 
روشن است و در فرازی از بخش اول کتاب 
می خوانیم؛»پیامبر اســالم صلی اهلل علیه 
و آله این کار را کرده، و علی علیه الســالم 
را به عنوان جانشین خود برگزیده است«. 

گفتنــی اســت مولف در این اثــر با طرح 
عناوینــی  هم چــون تکامــل معنوی در 
کنار وجود رهبران الهی ؛ پاســداری شرایع 
آسمانی ، رهبری سیاسی و اجتماعی امت ، 
لــزوم اتمام حّجــت  و  امام علیه الســالم 
واســطه بزرگ فیض الهی ، خطوط اصلی 
فلســفه وجود امام علیه السالم  را به خوبی 

تبیین کرده است.

در بخشی از اثر معصوم بودن از خطا و گناه ؛ 
علم سرشــار؛ شــجاعت ؛ زهد و وارستگی ؛ 
جاذبه اخالقی به عنوان  مهم ترین شرایط 
و ویژگی های  امام علیه السالم ذکر شده 

 است.

از جملــه مباحث بنیادین مســأله امامت، 
»انتصابي و الهي« یــا »انتخابي و عادي« 
بودن آن است. شیعیان معتقد به انتصابي 
بودن و دیگر مذاهب اسالمي پیرو انتخابي 

بودن آن هستند.

در ایــن بین مولف اثر با بیان اســتدالل و 
تبیین مفهوم شناســی دقیق »امامت«؛ و 
روشــنگری نسبت به ناکارامدی قائالن  به 
انتخابی بودن امامت ، به نحو عینی آشکار 
نمود که طرح این گونه سؤاالت از عامالن 
ســقیفه؛ خود دلیل بر این اســت که راه 

نصب امام انتخاب گرایی نبوده است.

گفتنی اســت مولف در اثبات اصل امامت  
؛ نــص صریح  قرآن کریــم را مورد توجه 
قرار داده و اینگونه می نویســد:»قرآن این 
بزرگ کتاب آسمانی ما بهترین راهگشا در 
همه چیز، و در مســئله امامت است، و آن 
را از ابعاد مختلفی مورد بررســی قرار داده 

است«. 

از ایــن رو  مولف در اثبــات امامت به نحو 
عام و تبیین امامت و خالفت بالفصل امام 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السالم 
؛  کالم نورانــی  پیامبــر اکــرم )صلی اهلل 
علیه و آله(را مورد واکاوی قرار داده اســت 

لذا معرفی  چنــد حدیث معروف از جمله 
حدیــث غدیر ، حدیث منزلــت و حدیث 
یوم الدار، حدیث ثََقلین و ســفینه نوح  از 
پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه و آله(منطبق 
بر احادیث معتبر شیعه و منبع معتبر اهل 
ســنت از جمله روایاتی است که  این مهم 

را به خوبی به اثبات رسانده است.

الزم بــه ذکر اســت مولف پــس از اثبات 
امامت و خالفت بالفصل امام امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب علیه السالم از امامت بقیه 
امامان ســخن می گوید لذا روایات متعّدد 
کتب اهل ســّنت و شــیعه که  به صورت 
کلّی که از خالفت »دوازده خلیفه و امام« 
بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله ســخن 
می گوید را به ویــزه در منابع معتبیر اهل 
ســنت به  خوبی بیان کرده و محتوای آن 
احادیث را نیز  بــرای مخاطب به تفصیل 

شرح داده است.

فصل دهم و  پایانــی اثر با عنوان حضرت 
مهدی دوازدهمین پیشــوا و مصلح بزرگ 
جهانی  با طرح این پرســش اغاز می شود 
که آیا وجود انحرافات عقیدتی و مفاســد 
اخالقی فــراوان در جهان معاصر، همچون 
باتالق متعّفن، انســان هــا  را در خود فرو 
می بــرد؟و یا روزنه امیدی بــرای نجات و 

اصالح وجود دارد؟ 

در این بین مولف دانشمند کتاب در پاسخ 
به این پرســش  با رویکرد فطرت محوری، 
ضرورت اصل  انتظار و ظهور منجی موعود 
را در همــۀ ادیان و مکاتب توحیدی و غیر 
توحیــدی اثبات می ســازد و در ادامه نیز  
بــا طرح دالیل عقلی  و اســتناد به  آیات 
و روایات ظهــور حضرت مهدی)عج( را به 
عنوان مهمترین ضروریــات مذهب مورد 

تأکید قرار می دهد.

گفتنی اســت این کتاب به شیوه درسنامه 
تنظیم شــده اســت، بدین نحو که مولف  
در  پایــان هر فصل با طرح پرســش های 
مرتبط با عنوان و محتــوای آن فصل؛ در 
ارتقــای تعمیق مخاطبان بــه اصل امامت 
کوشیده است که این رویکرد دقیق مولف، 
ان اثر ارزشــمند را از  دیگر آثار مرتبط با 

از جملــه  مهمتریــن  مباحث دین 
اســالم، بحث امامت است؛ چرا که 
در فرهنگ اســالمی و نگاه شیعی، 
»امامت«، تداوم خط »رسالت« است 
و »امام« به عنوان وصی و جانشین 
»پیامبر«، نقــش مدیریت جامعه و 
تربیت نفوس  هدایت مســلمانان و 
مؤمنان و اجرای احکام قرآن و دفاع 
از اسالم و تبیین خط راستین مکتب 
و مقابله با تحریف ها و انحراف ها و 

بدعت ها را بر عهده دارد.

لــذا پاســخگویی به این پرســش 
کلیدی که پس از پیامبر، چه کسی 
باید عهده دار »والیت« باشد و مردم 
تکلیف دارند از چه کســی و با کدام 
شاخصه ها و اوصاف، فرمان برداری 
کنند، مســئله ای مهم و سرنوشت 
ساز اســت. به همین دلیل شناخت 

چنین کسی الزم است.

 از ایــن رو در روایــات متعــدد بر 
ضــرورت »امــام شناســی« تأکید 
شده است. چنانچه رسول خدا)ص( 
فرموده اســت: »من مــات و هو ال 
یعرف امامه مــات میتۀ جاهلیۀ؛ هر 
کس بمیرد، در حالی که امام خود را 

نمی شناسد، به مرگ جاهلیت مرده 
است.«بنابراین  شناخت امام عنوان 
یک تکلیــف حتمی و نجات بخش، 
الزم اســت و آنان کــه امام خود را 
نشناسند و از امام شایسته و بر حق 
تبعیت نکننــد، به گمراهی خواهند 

افتاد.

بر این اســاس الزم است اهتمام به 
تألیف آثــار متعــدد در زمینه امام 
شناســی ؛ مورد نظر علما و نخبگان 
جامعۀ اسالمی  قرار گیرد تا اینچنین 
معارف ناب شیعی در جامعه اسالمی 
گسترش یابد؛ که در این میان کتاب 
» ده درس امام شناســی« از جمله 
آثار مهم و ارزشــمندی است که به 
قلم حضرت آیــۀاهللَّ العظمی مکارم 
شــیرازی که  از دهها سال قبل  در 
حوزه علمیه قم در زمرۀ یشــگامان 
بحث های عقیدتی قرار دارند به زیور 
طبع آراسته  شده است؛ کتابی مهم 
که برای همه جست وجوگران این راه 
مفید و سازنده است و مولّف مسئله 
امامت را طبق دالئل عقلی و تاریخی 
و آیات قرآن، و سّنت پیامبربررسی 

کرده است. 
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 مبحث  امامت متمایز کرده است. لذا کتاب 
» ده درس امام شناسی«  برای تدریس در 
مراکز آموزشــی و مدارس بســیار مناسب 

است.

گزارش محتوایی اثر

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

مطالب آن اکتفا می شود:

وحدت  سایۀ  در  امامت  مباحث  طرح 
گرایی 

وحــدت گرایی و پرهیــز از اخالف گرایی 
و بیــان اصــل اعتقادی امامت بــه دور از 
طرح مباحث حاشــیه ای  از جمله اصول 
راهبردی مولف در نگارش کتاب ده درس 
امام شناسی اســت که ارزش این اثر را از 
دیگر اثار اعتقادی متمایز کرده است؛ مولّف 
در بخشی از  کتاب می نویسد:»بحث های 
منطقی و مستدل و دور از تعّصب و لجاجت 
و پرخاشــگری، در محیطــی صمیمانه و 
دوســتانه، نه تنها تفرقه انگیز نیست، بلکه 
فاصله ها را کم می کند، و نقاط مشترك را 

تقویت می نماید. 

مولف معتقد اســت طرح ایــن مباحث نه 
تنها سوِء اثری در مناسبات ما ندارد؛ بلکه 
باعث تفاهم و خوش بینی بیشتر می شود، 
فاصله هــا را کمتــر می کنــد و کینه های 
احتمالی را از ســینه ها می شوید.مهم این 
است که در این بحث ها روشن می شود ما 
با یکدیگر نقطه های مشترك فراوانی داریم 
که می توانیم در برابر دشــمنان مشترك، 

روی آن تکیه و تأکید کنیم. 

لــذا صاحب اثر می نویســد:چه اشــکالی 
دارد بحث اعتقــادات را از طریق منطق و 
اســتدالل تعقیب کنیم؟ولی در عین حال 
مراقب باشــیم که عواطف مذهبی دیگران 

را جریحه دار نکنیم. 

هنگامی که ما مسئله امامت را به روشی که 
در بــاال گفتیم مطرح کنیم و نقاطی را که 
شــیعه بر آن تأکید دارد با دالیلی از کتاب 
و ســّنت روشن سازیم، معلوم می گردد که 

این تبلیغات دشــمنان در شــیعه هراسی 
دروغ بوده، و دشــمنان مشترك ما دست 

به سمپاشی زده اند. 

اثبات  از دالیل عقلی در   بهره گیری 
امامت

گفتنی اســت  دغدغه منــدی صاحب اثر 
به تبیین عقالنی و حکمی مســألۀ امامت 
و طرح آن مســأله از طریــق بهره گیری 
از قواعد معتبر کالمی؛ اتقان و اســتحکام 
معرفتــی اثــر را دو چندان کرده اســت.
لذا شــاکلۀ اســتداللی و منطقی کتاب بر 
مبنای قواع عقلی و کالمی هم چون قاعدۀ 
لطف استوارشده اســت؛تکامل معنوی در 
کنار وجود رهبران الهی ؛پاســداری شرایع 
آسمانی ؛ رهبری سیاسی و اجتماعی امت ؛ 
لزوم اتمام حّجت ؛ امام علیه السالم واسطه 
بزرگ فیض الهی  از جمله مولفه های آن 

اثر به شمار می رود.

لــذا مولــف در فــرازی از کتــاب مــی 
نویســد:»منظور از قاعده لطف  این اســت 
که خداوند حکیم، تمام اموری را که برای 
وصال انسان به هدف آفرینش الزم است، 
در اختیار او قــرار می دهد، از جمله بعثت 
پیامبران و نصب وجود امام معصوم و گرنه 

نقض غرض کرده است«. 

زندگی  در  امامــت  جایــگاه  تبیین 
اجتماعی مردم

افــق اندیشــه دقیــق مولفه نســبت به 
مولفــه های اجتماعــی  ؛  بازنمایی دقیق 
کارکردهــای اجتماعی و عینــی امام در 
اجتماع را رقم زده اســت و  پویایی خاصی 
به اثر بخشــیده است: در بخشی از اثر می 
فســادهای  و  بی عدالتی ها  آیــا  خوانیم:» 
اخالقــی و اجتماعی  که نوعــی  بی نظمی 
اســت می تواند برای همیشــه بــر جامعه 
...بدون شک هیچ  بشریّت حاکم باشــد؟! 
جمع و گروهی بــدون نظام اجتماعی  که 
در رأس آن رهبری توانا باشــد نمی توانند 
بــه حیات خود ادامه دهنــد، ...لذا جامعه  
نیازمنــد نظام صحیحی اســت که بر آن 
حاکم باشد، استعدادهای انسانی را شکوفا 
ســازد، با کجی ها و انحرافات مبارزه کند، 

حقــوق همه افراد را حفــظ نماید، و برای 
برنامه ریزی  بزرگ  به هدف های  رســیدن 
و ســازماندهی داشته باشــد و انگیزه های 
حرکت را در یک محیط آزاد در کل جامعه 

بسیج کند«. 

بهره گیری از منابع معتبر اهل سنت

بی شــک از جمله امتیــازات ویژۀ اثر این 
اســت که مولف با ظرافــت و هنر مندی 
توانسته استاصل امامت را نه تنها با منابع 
روایی معتبر شــیعی بلکه با بهره گیری از 
منابع معتبر اهل ســنت بــه منصۀ ظهور 

رساند.

اینگونه است که مولّف در بخشی از کتاب 
می نویسد:»روایات متعّددی در کتب اهل 
سّنت  و شــیعه، امروز در دست ماست که 
به صورت کلّی ســخن از خالفت »دوازده 
خلیفه و امام« بعد از پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله می گوید.این احادیث در منابع بسیار 
معروف اهل ســّنت مانند صحیح بخاری، 
صحیح ترمــذی، صحیح مســلم، صحیح 
ابی داود و مســند احمد و امثال این کتب 

نقل شده است.« 

هــم چنیــن در بخــش دیگــر از اثر می 
خوانیم:»احادیث در زمینه این که حکومت 
جهانی تــوأم با صلح و عدالت به وســیله 
فردی از خاندان پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله به نام  »مهدی« تحّقق می یابد در منابع 
حدیث »شــیعه« و »اهل سّنت « به قدری 
زیاد است که از حّد »تواتر« نیز می گذرد.« 

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس برگرفته 
از دیگر کتاب گرانسنگ معظم له با عنوان  
»پنجاه درس اصــول عقاید برای جوانان« 
است که به صورت مستقل در سال 1390، 
در یــک جلــد و در 120 صفحه در قطع 
پالتویی توسط انتشارات نسل جوان منتشر 
شده که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.

مؤسسات وابسته

بخش مناطق محروم
مراجع  فعالیت های  درخشان ترین  از  یکی 
عظام تشــیع، درگذشته و حال، پاسداری 
از دین و پیام رســانی مذهب بوده اســت 
و در ایــن راســتا تألمــات جانکاهــی را 
متحمل شــده اند تا توانسته اند چراغ پرنور 
هدایتگری را همچنان روشــن نگاه دارند. 
امروزه امپراطور بزرگ رســانه ای جهان با 
مدرن ترین ابزار فنی و اطالع رسانی علیه 
اســالم و مذهب تشیع مشــغول تبلیغ و 
دروغ پردازی است و در این راستا از افراد 
جاهل و بی اطالع ســوء استفاده کرده و با 
طالبان،  عنوان  تحت  گروه هائی  تشــکیل 
القاعده و داعش و..... چهره کریه و منفوری 
از اسالم به نمایش گذاشته و ضمن ایجاد 
تفرقــه بین مســلمانان اقدام بــه ترور و 
کشتار در دنیا و خاورمیانه خصوصاً عراق، 
افغانستان، پاکستان و سوریه نموده است. 
مرجع عظیم الشــان جهان تشیع حضرت 
آیۀ اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
با توجــه به مطالب فوق و احســاس نیاز 
نســبت به اقدامات پیشگیرانه و تدافعی و 
برای پاســخگویی به نیاز فرهنگی داخل و 
خارج کشور و جهان اسالم و پاسخ مثبت 
به درخواست های مکرر ائمه محترم جمعه 
و علماء و معتمدین مناطق محروم کشور 
دســتور تأسیس بخش رســیدگی به امور 
مناطــق محروم داخل و خارج کشــور را 
صادر فرمودند. بنا به دستور معظم له این 
بخش از شهریور 1386 در دفتر معظم له 
تأسیس گردید و با مطالعه وسیع، بندهای 

ذیل را در دستور کار خود قرار داد:

 تشــکیل کالس های آموزشــی مبلغین 
اعزامی به مناطق آسیب پذیر

 اعــزام مبلــغ آموزش دیده بــه مناطق 
محــروم در چهار مقطــع فاطمیه، محرم، 

صفر و رمضان

 کمک به روحانیون در مناطق آسیب پذیر 
به طور منظم و مقطعی 

 برگزاری اردوی تابستانی مستبصرین و 
میزبانان به مشهد مقدس

 چاپ کتاب های مناســب برای پاسخ به 
شبهات روز 

 احداث یا تکمیــل چندین حوزه علمیه 
در مناطق محروم داخل و خارج کشور 

 ســاخت تعــدادی خانه برای شــیعیان 
محروم هند

 کمک ماهیانه به برخی از دار القرآن های 
مناطق محروم کشور 

 احــداث و تکمیل مســاجد، خانه های 
عالم، حمام و حسینیه ها 

 توزیع آرد، کفش، لباس و مواد غذائی 

 تاسیس و تجهیز کتابخانه ها 

 ارســال محصــوالت فرهنگــی، قرآن، 
مفاتیح و سایر کتب مذهبی 

 پرداخــت کمــک هزینه بــه مؤذنین و 
ماّلهای محلی مناطق محروم 

 پرداخت شهریه به حوزه علمیه خواهران 
در برخی از مناطق

 اعــزام هیئت هائی بــه مناطق محروم و 
تفقد از ائمه محتــرم جمعه و تبادل نظر 

با مسئولین 

 تهیه گــزارش مفصلی از نیازمندی های 
فرهنگــی مناطق محروم و ارســال آن به 
محضر مقام معظم رهبری )دامت برکاته( 

 کمک به موسســات فرهنگی در مناطق 
محروم خارج از کشور 

 تاسیس حوزه علمیه تحصیالت تکمیلی 
در هند و پرداخت شهریه 

 کمــک بــه موسســات فرهنگــی در 
افغانســتان، پاکســتان، عراق، آذربایجان، 

هند و..

عالوه بــر خدمات بخــش مناطق محروم 
دفتر، مؤسسات وابســته به دفتر از قبیل 
موسســه خیریه فرهنگی مسجد و مدرسه 
110 و همچنین مؤسســه خیریه ناصرین 
و همچنین دفاتر وابســته به دفتر معظم 
له در شهرستان ها خدمات بسیار فراوان و 
شایسته ای درکشور عزیزمان ایران به ویژه 
در مناطق محروم کشــور داشته اند. آنچه 
در ادامه می آید بخشــی از خدمات انجام 
شده توســط بخش مناطق محروم دفتر و 

سایر مؤسسات وابسته به دفتر می باشد.
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معارف اسالمی

آینده روشن در انتظار جوامع بشری

پرســش : آیا می توان به آینده روشنی 
برای جهان امیدوار بود؟

پاسخ اجمالی:  شــاید در نــگاه ابتدایی 
، آینــده بشــر تاریک به نظر برســد، اما 
مطالعات عمیقتر خبر از آینده ای روشن 
دارد. دالیل این حقیقت عبارت اند از: 1 
قانون کلی سیر تکاملی جامعه ها. 2 نظم 
و هماهنگی همــه موجودات.  3 جنگها 
و بیدادگــری ها و تبعیض هــا، می تواند 
جهان را آبســتن انقالبی عظیم و فراگیر 
برای اصالح جهان نماید. 4 نیاز به وجود 
حکومت واحــد جهانی برای مردم تبدیل 
به یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است. 
5 همه انســانها فطرتا به صلح و عدالت 

جهانی تمایل دارند.

پاســخ تفصیلی: در نظر ابتدائی قرائن 
گواهی می دهد که دنیا به سوی »فاجعه« 
پیــش مــی رود؛ فاجعه ای کــه زاییده: 
»تــرك عواطف«؛ »افزایــش فاصله میان 
جوامع ثروتمند و فقیر«؛ »شــدت گرفتن 
اختالفــات و برخوردهای دولتهای بزرگ 
و کوچک«؛ »ســیر تصاعــدی جنایات«؛ 
»نابسامانیهای اخالقی و روحی و فکری« 
و »فراورده های نامطلــوب و پیش بینی 
نشده زندگی ماشینی« و مانند آن است.

آگاهان بین المللی می گویند:

تنها حجم بمبهای هســته ای موجود در 
زّرادخانــه های دولتهای بزرگ برای نابود 
ساختن تمام آبادیهای کره زمین ـ نه یک 

بار بلکه هفت بار ـ کافی است!

در سران بزرگ امروز دنیا نیز »حّس جاه 
طلبــی« و »جنون قدرت« به اندازه کافی 

برای شروع چنین جنگی سراغ داریم!

بنابرایــن، پیش بینی می توان کرد که در 
آینده ای نــه چندان دور »فاجعه بزرگ« 
روی دهد و احتماال بشریّت در یک جنگ 
وســیع اتمی، یا بر اثر فقر اقتصادی ناشی 

از انحصارطلبــی قدرتهای بزرگ، یا پایان 
گرفتن منابع انرژی و یا غیر قابل زیســت 

شدن محیط زیست، از میان برود!

ولــی در برابــر اینهمــه عوامــل بدبینی 
ابتدایی، مطالعات عمیقتر نشان می دهد 

آینده درخشانی در پیش است:

این ابرهای تیــره و تار با غّرش تندرهای 
وحشت انگیز سرانجام کنار خواهد رفت.

این شــام ســیاه قیرگون را صبح سپید 
امیدی به دنبال است.

این سرمای سوزان زمستان جهل و فساد 
و زور گویی و ستم، بهار شکوفان عدالتی 

در پی دارد.

این اندوه کشــنده، این طوفــان مرگبار، 
و این سیل ویرانگر، ســرانجام، پایان می 
گیــرد، و اگر خوب بنگریم در افقهای دور 
دست نشانه های ســاحل نجات به چشم 

می خورد!

بر این حقیقت دالئلی می توان ارائه کرد:

1ـ قانون سیر تکاملی جامعه ها

نخستین دلیل منطقی برای این موضوع، 
قانون سیر تکاملی جامعه هاست.

از آن روز کــه انســان خود را شــناخته 
هیچگاه زندگی یکنواخت نداشته، بلکه با 
الهام از انگیزه درونی ـ و شــاید نا آگاه ـ 
کوشش داشــته که خود و جامعه خویش 

را به پیش براند.

از نظر مســکن، یک روز غارنشــین بود و 
امروز آســمانخراش هایی ساخته که یک 
دستگاه آن می تواند جمعّیتی معادل یک 
شــهر کوچک را در خود جــای دهد ـ با 
تمام وســائل زندگی و همه امکانات الزم 
برای مردم یک شهر! از نظر لباس، مرکب، 

غذا و همینطور.........

چنین می توان نتیجه گرفت که این نهاد 
بــزرگ آرام نخواهد نشســت، و همچنان 
انســان را در مســیر تکاملهــا بــه پیش 
می رانــد، و نیروهایش را بــرای غلبه بر 
مشــکالت و نابســامانیها و ناهنجاریهای 

زندگی کنونی بسیج می کند.

به ســوی جامعهــای پیش مــی برد که 
»تکاملهــای اخالقی« در کنار »تکاملهای 

ماّدی« قرار گیرد.

تکاملهای  بگویند که  ممکن است کسانی 
گذشــته همه در جنبه های ماّدی صورت 
گرفتــه، و دلیلی ندارد که ســیر تکاملی، 

معنویات را هم در بر گیرد.

ولی پاسخ این سخن روشن است زیرا:

اّوال، در تکاملهــای گذشــته بســیاری از 
اصــول معنوی و انســانی را نیز می توان 
یافت؛ مثال، در علوم و دانشــهای بشــری 
که در پرتو تکامل، پیشــروی عظیم کرده 
اســت؛ علوم غیر ماّدی هم کم نیست؛ و 
فی المثل، اعتقاد بشــر نخســتین درباره 
»خدا« کــه به صورت پرســتش قطعات 
سنگ و چوب و حّتی بتهایی از خرما بود، 
هیچگونه شــباهتی با درك یک دانشمند 
روشــن ضمیر خداشــناس یا یک حکیم 

عارف ربّانی امروز، از این مسئله، ندارد.

ثانیــاً، تکامل در همه جا تکامل اســت؛ و 
عشــقی را که در درون وجود خود نسبت 
بــه آن می یابیم هیچ حــّد و مرزی را به 
رســمّیت نمی شناسد و در همه زمینه ها 

جویای آن هستیم و در مسیر آن پویا.

از این گذشــته، اصول ماّدی و معنوی از 
هم جدا نیستند؛ و فی المثل، روح ستیزه 
جویی و برتری طلبــی، و تجاوز گری، به 
همــان اندازه زندگی ماّدی انســانها را به 
هم می ریزد که یک بمب اتمی پر قدرت! 
بلکه دومی بدون اّولی به کار نخواهد رفت!

و از ایــن جا می فهمیم که این تکامل در 
همه زمینه ها ادامه خواهد یافت.

2ـ هماهنگی با جهان آفرینش:

جهــان هســتی تا آنجــا که مــی دانیم 
مجموعه ای از نظامها است.

وجود قوانین منّظم و عمومی در سرتاسر 
ایــن جهان دلیل بــر یکپارچگی و به هم 

پیوستگی این نظام است.

فی المثل، اگر می بینیم صدها دســتگاه 
مغز الکترونیکی نیرومند دســت به دست 

هم می دهند تا با انجام محاســبات دقیق 
سفرهای فضایی، راه را برای مسافران فضا 
هموار سازند و محاســبات آنها درست از 
آب در می آید و قایق ماه نشین در محّل 
پیش بینی شده در کره ماه فرود می آید 
با اینکه کره ماه و زمین هر دو به سرعت 

در حرکتند.

از جهــان بــزرگ، وارد عالــم کوچک و 
کوچکتر و بســیار کوچک می شویم؛ در 
اینجا ـ مخصوصاً در عالم موجودات زنده. 
نظم مفهوم زنده تری به خود می گیرد و 

هرج و مرج در آن هیچ محلّی ندارد.

تنظیم ســلّولهای  به هم خــوردن  مثال، 
مغزی انســان کافی اســت که ســازمان 
زندگــی او را به گونه غــم انگیزی به هم 

بریزد.

یک اتــم را بــزرگ می کنیم به شــکل 
منظومه شمســی در می آید، و اگر فرضاً 
منظومه شمسی را کوچک کنیم همچون 
یک اتم خواهد شــد، هر دو نظام واحدی 
دارند؛ بزرگترین منظومه ها، و کوچکترین 

منظومه ها!

آیا در جهانی اینچنین، انســانی که جزئی 
از ایــن کّل اســت می توانــد یک وضع 
اســتثنائی بــه خود بگیــرد، و به صورت 

وصله ناهمرنگی در آید!

نظری به ساختمان دستگاههای گوناگون 
و پیچیده بدن هر انســانی مــی افکنیم 
مــی بینیم همه آنها تابــع قوانین و نظم 
و حســابی هســتند؛ با این حال، چگونه 
جامعه بشــریّت بدون پیروی از ضوابط و 
مقّررات و نظام صحیح و عادالنه می تواند 

بر قرار بماند!

همزمــان با افزایش ســطح آگاهی ما، به 
روشنی می یابیم که باید به نظام عمومی 
عالم هستی بپیوندیم، و همانطور که واقعاً 
جزئی از این کل هستیم، عمال هم چنین 
باشــیم؛ تا بتوانیم به اهداف خود در تمام 

زمینه های سازنده برسیم.

آفرینش دلیل دیگری  نظام  اینکه:  نتیجه 
بــر پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در 

آینده، در جهان انسانّیت خواهد بود.

اجتماعی)قانون عکس  3ـ واکنش هــای 
العمل(:

تنها در مباحث فیزیکی نیســت که ما به 
قانونی با نــام »قانون عکس العمل« روبه 
رو می شــویم که اگر فی المثل جســمی 
با فشــار معّینی به دیــوار برخورد کند با 
همان نیرو و فشار به عقب رانده می شود، 
بلکه در مســائل اجتماعی ایــن قانون را 

محسوستر می یابیم.

آزمونهای تاریخی به ما نشان می دهد که 
همواره تحّولها، و انقالبهای وسیع، عکس 
العمل مستقیم فشارهای قبلی بوده است؛ 
و شاید هیچ انقالب گسترده ای در جهان 
رخ نــداده مگر این که پیش از آن فشــار 
شــدیدی در جهت مخالف وجود داشته 

است.

به تعبیر دیگر، همیشه تندرویها سرچشمه 
دگرگونیها شده است؛ مثال:

1ـ انقالب علمی اروپا )رنسانس( واکنشی 
در برابــر یک هزار ســال جهــل وعقب 
ماندگی قرون وســطا، و فشارهائی که از 
طــرف متولّیان خرافی کلیســا در جهت 
عقب نگاهداشــتن مردم اعمال می شــد 

بود.

2ـ انقالب کبیر فرانســه به سال 1789 ـ 
که جهش سیاسی و اجتماعی فوق العاده 
در برابر استبداد و استعمار طبقاتی و زور 

گویی و خود کامگی رژیمهای حاکمبود.

3ـ انقالب بر ضّد بردگی ـ در سال 1848 
که نخســت از انگلستان آغاز شد ـ نتیجه 
طرز رفتار فوق العاده خشن و ضّد انسانی 
برده داران با بردگان بود که از یک ســو 
آتش انقالب را در خود بردگان، و از سوی 
دیگر در عواطف برانگیخته شده جامعه ها 
به ســود بردگان، شعله ور ساخت؛ و نظام 

بردگی را در هم پیچید.

4ـ انقــالب بر ضّد اســتعمار، در عصر ما، 
واکنش مســتقیم رفتارهای ضّد انســانی 
اســتعمارگران در مســتعمرات بــوده و 
هســت؛ که باعث شکفتن شعور اجتماعی 

مردم استعمار زده گردید و پرچم مخالفت 
را با قدرتهای استعماری بر افراشتند، هر 
چند غالباً به اســتقالل کامل اقتصادی و 
اجتماعی و سیاســی و فکــری نینجامید؛ 
ولی وضع با سابق بسیار تفاوت پیدا کرده 

است.

و..........

اگــر تاریــخ را ورق بزنیم و بــه عقب باز 
گردیم، در همه جا با مظاهر قانون عکس 

العمل رو به رو می شویم.

تاریخ پیامبران پر اســت از یک سلســله 
تحّولهــا که زمینه آنها در اثر فشــارهای 
شــدید اجتماعی از پیش فراهم شده بود، 
و پیامبران با تعلیمات آســمانی خود این 
انقالبها را رهبری و بارور ســاختند، و در 

مسیر صحیح پیش بردند.

نــه تنها در میــان سرگذشــتهای واقعی 
ملّتهای جهان، نمونــه های فراوانی برای 
ایــن قانون در تاریخ معاصــر و قدیم می 
یابیم؛ بلکه در اســطوره ها و افسانه های 
اقوام نیز بازتاب این قانون به خوبی دیده 
می شود. )مانند افسانه ضحاك و ماردوش 

و کاوه آهنگر و .....(.

در »روانــکاوی« و »روانشناســی« امروز 
بحثــی وجود دارد که بازتــاب دیگری از 

قانون عکس العمل است.

این بحث به ما می گوید: اگر امیال انسان 
به صورت مناســبی ارضا نشود، این امیال 
ســرکوفته و واپس زده، از مرحله »شعور 
ظاهر« بــه مرحله »باطن« و ناشــناخته 
روح، عقب نشینی می کند، و در وجدان، 
نــاآگاه )ضمیــر باطن( تشــکیل عقده یا 
»کمپلکس« مــی دهد؛ بلکــه به عقیده 
بعضــی ضمیــر باطن چیزی جــز همین 

امیال واپس زده نیست!

آنهــا در نهانگاه ضمیر آدمــی آرام نمی 
نشــینند، و دائماً ســعی دارند خود را به 
این  العمل  نحوی نشــان دهند؛ عکــس 
عقده ها در افراد بسیار متفاوت است، که 
غالبــاً خود را در ایجــاد اختالل روانی یا 
انزوا و گریز از اجتماع یا انتقام جوئی و... 
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نشان می دهد.

بنابراین، مالحظه می کنیم که فشارهای 
روانی نیــز همواره با انقالب و واکنشــی 
شدید روبه رو می شود که چهره دیگری 

از قانون عکس العمل است.

نتیجــه: این قانون به مــا می گوید وضع 
کنونی جهان، آبستن انقالبی است.

فشار جنگها، فشــار مظالم و بیدادگریها، 
فشــار تبعیضها و بی عدالتــی ها، توام با 
قوانین  از  انســانها  ناکامی و سرخوردگی 
فعلی بــرای از بین بردن یا کاســتن این 
فشارها، ســرانجام واکنش شدید خود را 

آشکار خواهد ساخت.

ســرانجام این خواســته های واپس زده 
انســانی، در پرتو آگاهی روز افزون ملّتها، 
چنــان عقده اجتماعی تشــکیل می دهد 
که از نهانــگاه ضمیر باطن جامعه، با یک 
جهش برق آســا، خــود را ظاهر خواهند 
ســاخت و ســازمان نظام کنونی جوامع 
انســانی را به هم می ریزند؛ و طرح نوینی 

ایجاد می کنند.

4ـ الزامها و ضرورت های اجتماعی:

این اســت  اجتماعی«  از »الــزام  منظور 
کــه وضع زندگــی اجتماعی انســانها به 
چنان مرحله ای برســد که احساس نیاز 
بــه مطلبی کنــد و آن را بــه عنوان یک 

»ضرورت« بپذیرد.

این را هم می دانیم که هر انسانی در آغاز 
چنان است که می خواهد از هر نظر آزاد 
باشــد و هیچ گونه محدودیّتی در زندگی 
او وجود نداشــته باشــد، ولی کم کم می 
فهمد که این گونه آزادی او را از بسیاری 
از امتیــازات زندگی جمعــی محروم می 
ســازد، و به خواســته های اصیل او زیان 
می رســاند؛ و اگر قیــد و بندهایی به نام 
»قانون« را نپذیــرد، اجتماعی که در آن 
زندگی می کند گرفتــار هرج و مرج می 

شود و از هم متالشی می گردد.

اینجاســت که تن به مقــررات و اصول و 
قوانینی می دهد.

همینطور با پیشــرفت جوامع؛ روز به روز 

بر میزان این قید و بندها افزوده می شود، 
و باز همه آنها را به عنوان »ضرورت« می 

پذیرد.

یک مثال ساده برای این موضوع می زنیم:

در مــورد مقــّررات رانندگــی و ترافیک، 
هنگامی که وســیله نقلیه سریع الّسیری 
در اختیار انسان قرار می گیرد، دلش می 
خواهــد آزادانه به هر جا می خواهد برود؛ 
در هر جا مایل باشــد توّقف یا پارك کند؛ 
با هر ســرعتی براند؛ بر ســر چهار راهها 
بدون معّطلی به راه خود ادامه دهد؛ ولی 
به زودی می فهمد اگر این کار را او بکند، 
دلیلی ندارد که دیگــران نکنند، و نتیجه 

آن هرج و مرج و انواع خطرهاست.

لذا امروز هر کودکی می داند این موضوع 
درســت نیســت؛ باید مقّرراتــی در کار 
باشــد، هر چند ســاعتها او را از رسیدن 
به مقصــدش عقب بیندازد؛ باید جریمه و 
انضباط شــدید )اّما عادالنه و عاقالنه!( در 
کار باشــد وگرنه هر روز صدها نفر، جان 
خود، یا وسیله نقلیه خویش را در این راه 

از دست می دهند.

این را می گوییم »ضــرورت« یا »الزام« 
اجتماعی.

ولی مهم این اســت که یک »نیاز واقعی« 
آشــکار گردد کــه ضرورت  جامعهآنقدر 
بودنش را، همــه یا حّداقــل متفّکران و 
رهبران جامعــه بپذیرند؛ و این در درجه 
اّول بســتگی به باال رفتن ســطح آگاهی 
و شــعور اجتماعی مردم دارد، و ســپس 
ارتباط با آشــکار شــدن نتایج نامطلوب 
وضع موجود جامعه و عــدم امکان ادامه 

راه.

شــاید بسیاری از مردم در قرن 17 و 18، 
با مشاهده پیشرفتهای چشمگیر صنعتی، 
ترســیمی که از قرن بیســتم داشــتند، 
ترســیم یک بهشــت برین بود؛ فکر می 
کردند با آهنگ ســریعی که رشد صنایع 
به خود گرفته روزی فرا خواهد رسید که:

منابع زیرزمینی پشــت سر هم کشف می 
شود؛

نیروی »اتم« کــه مهمترین و عظیمترین 
منبع انرژی است باالخره با سرپنجه علم 

مهار می گردد؛

انســان به رویای پرواز به آسمانها تحقق 
می بخشد؛

با یک فشــار آوردن روی یک دکمه خانه 
اش جاروب، غذا پخته، لباســها و ظرفها 
شســته، اطاقها در زمســتان گــرم و در 
تابستان سرد می شود؛ با زدن یک دکمه 
زمین شــکافته، بذر افشــانده و سرانجام 
محصــول آن با ماشــینهای مجّهز جمع 
آوری و پاك و بسته بندی و آماده مصرف 

می گردد...؛

آنگاه انسان می نشیند و از اینهمه آسایش 
و آرامش و راحتی لّذت می برد!

ولی باور نمی کردند که انســان صنعتی و 
ماشینی زندگی مرّفه تری نخواهد داشت، 
بلکه پــا به پــای پیشــرفت تکنولوژی، 
نابســامانیهای تــازه و غــول  ســروکلّه 
مشــکالت جدید پیدا می شــود؛ عفریت 
»جنگهای جهانی« سایه وحشتناك خود 
را بر کانونهای ماشــین و صنعت، خواهد 
افکنــد؛ و در مّدت کوتاهــی آن را چنان 
در هم می کوبد کــه هرگز در خواب هم 

نمی دید!

تازه مــی فهمد زندگی او چقدر خطرناك 
شده است!

اگر در گذشته سخن از جنگهایی در میان 
بــود که در آن چند هزار نفر جان خود را 
از دســت می دادند، فعال سخن از جنگی 
در میان است که بهای آن نابودی تمّدن 
در کــره زمین و بازگشــت به عصر حجر 

است!

کم کم می فهمد برای حفظ وضع موجود، 
و پیروزیهــای بــزرگ صنعتــی و تمّدن؛ 
مقّررات گذشــته، هرگز کافی نیستند، و 

باید تن به مقّررات تازه ای بدهد.

کم کــم زمانی فرا می رســد که »وجود 
حکومت واحــد جهانی« برای پایان دادن 
به مســابقه کمرشکن تســلیحاتی؛ برای 
پایــان دادن به کشمکشــهای روز افزون 

قدرتهای بزرگ؛ برای کنار زدن دنیا از لب 
پرتگاه جنگ؛ به عنوان یک »ضرورت« و 
احســاس  ناپذیر«  اجتناب  واقعّیت  »یک 
می گردد که باید ســرانجام این مرزهای 
ســاختگی و دردسرســاز بر چیده شود و 
همه مــردم جهان زیر یک پرچم و با یک 

قانون زندگی کنند!

زمانی فرا می رســد که ســطح شــعور 
اجتماعی در جهان به مرحله ای می رسد 
که به روشــنی می بیننــد توزیع ظالمانه 
ثروت به شــکل کنونی که در یک سوی 
دنیــا و حّتی گاهی در یک طرف شــهر، 
مردمی چنان مرّفــه زندگی می کنند که 
ســگ و گربه های آنها نیز بیمارســتان و 
پزشک و دندانســاز و اطاق مجلّل خواب 
دارنــد؛ ولــی در طرف دیگــر، مردمی از 
پائیزی  زرد  برگهای  گرســنگی، همچون 
روی زمین می ریزند؛ عاقبت وحشتناکی 
در پیــش دارد؛ و بــدون یک سیســتم 
توزیع عادالنــه ثروت، جهان روی آرامش 
نخواهد دید؛ بلکه غنی و فقیر، کشورهای 
پیشــرفته و عقب مانده هر دو در زحمت 

خواهند بود.

هنگامی که این مسائل بر اثر آشکار شدن 
عکس العملهای نامطلوب وضع موجود، و 
باال رفتن ســطح شعور عمومی، به مرحله 
یک »ضرورت« رسید انقالب و دگرگونی 
حتمی خواهد بود، همانطور که در گذشته 

نیز چنین بوده است.

بنابرایــن، »الزام اجتماعــی« عامل موثّر 
دیگری اســت که با کاربرد نیرومند خود، 
مردم جهان را خواه ناخواه، به ســوی یک 
زندگــی آمیخته با صلــح و عدالت؛ پیش 
مــی برد، و پایه های یک حکومت جهانی 

را براساس طرح تازه ای می چیند.

5ـ فطرت و هدایت انســان به سوی صلح 
و عدالتجهانی:

اوال: بــا تمام اختالف هایــی که در میان 
ملّتها و اّمتها در طرز تفّکر، آداب و رسوم، 
عشــقها و عالقه ها، خواسته ها و مکتب 
ها، وجود دارد؛ همه بدون اســتثنا سخت 
بــه این دو عالقه مندند، و گمان می کنم 

دلیلی بیش از این برای فطری بودن آنها 
لزوم ندارد؛ چه اینکــه همه جا عمومّیت 
خواسته ها دلیل بر فطری بودن آنهاست.

آیا این یک عطش کاذب است؟

یا نیاز واقعی که در زمینه آن، الهامدرونی 
به کمک خرد شــتافته؛ تا تاکید بیشتری 

روی ضرورت آن کند؟ )دّقت کنید(

آیا همیشه تشنگی ما دلیل بر این نیست 
که آبــی در طبیعت وجود دارد و اگر آب 
وجود خارجی نداشــته باشــد آیا ممکن 
اســت عطش و عشــق و عالقه به آن در 

درون وجود ما باشد؟

ما می خروشیم، فریاد می زنیم، فغان می 
کنیم و عدالــت و صلح می طلبیم؛ و این 
نشــانه آن است که سرانجام این خواسته، 
تحّقــق می پذیرد و در جهــان پیاده می 

شود.

اصوال فطــرت کاذب مفهومی ندارد؛ زیرا 
می دانیم آفرینــش و جهان طبیعت یک 
واحد به هم پیوسته است، و هرگز مرّکب 
از یک سلسله موجودات از هم گسسته، و 

از هم جدا نیست.

روی این جهت »هر عشق اصیل و فطری 
حاکی از وجود معشوقی در خارج و جذبه 

و کشش آن است.«

»عشــقی« که معشــوقش تنهــا در عالم 
رویاها وجــود دارد یک »عشــق قاّلبی« 
است؛ و در جهان طبیعت هیچ چیز قالبی 
وجود ندارد؛ تنها انحراف از مسیر آفرینش 
اســت که یک موجود قاّلبی را جانشــین 
یک واقعیت اصیل می کند. )دّقت کنید(

به هر حال، فطرت و نهاد آدمی به وضوح 
صدا می زند که سرانجام، صلح و عدالت، 
جهان را فرا خواهد گرفت؛ و بســاط ستم 
برچیده می شــود؛ چرا که این خواســت 

عمومی انسانها است.

ثانیاً: تقریباً همه کسانی که در این زمینه 
مطالعه دارند مّتفقند که تمام اقوام جهان 
در انتظار یک رهبر بزرگ انقالبی به ســر 
مــی برند که هر کــدام او را به نامی می 
نامند، ولی همگی در اوصاف کلّی و اصول 

برنامه های انقالبی او اتّفاق دارند.

بنابرایــن، برخــالف آنچه شــاید بعضی 
می پندارند، مســاله ایمــان به ظهوریک 
بر  نهادن  بــرای مرهم  بزرگ،  نجاتبخش 
زخمهــای جانکاه بشــریّت، تنها در میان 
مســلمانان، و حّتی منحصــر به مذاهب 
شــرقی نیست، بلکه »اســناد و مدارك« 
موجود نشــان می هد که این یک اعتقاد 
عمومی و قدیمــی، در میان همه اقوام و 
مذاهب شــرق و غرب اســت، اگر چه در 
پاره ای از مذاهب همچون اســالم تاکید 

بیشتری روی آن شده است.

و ایــن خود دلیل و گواه دیگری بر فطری 
بودن این موضوع است. )1(

پی نوشت:

)1(. گردآوری از کتــاب حکومت جهانی مهدی، آیت 

اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی، نســل جوان ، قم، 

1390 ش، نوبت هشتم، تلخیصی از ص 15 – 52.
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احکام شرعی

حکم رقص
پرسش: رقصیدن چه حکمی دارد؟

پاســخ : تنها رقص زن بــرای شــوهرش)بدون حضور 
دیگران( جایز است، و بقّیه اشکال دارد.

حکم رقص محلی
پرسش : گرفتن یا دادن شاباش چه حکمی دارد؟

پاسخ: تنها رقص زن برای شوهرش)بدون حضور دیگران( 
جایز است، و بقّیه اشــکال دارد. البّته منظور رقص لهوی 

است، نه هرگونه حرکات منّظم و موزون.

حکم کف زدن و چوب بازی در مجالس عروسی
پرسش : حکم کف زدن و چوب بازی در مجالس عروسی 

چیست؟

پاسخ: دست زدن اگر با امور حرام دیگری مقرون نباشد 
حرام نیســت، چوب بازی نیز اشکالی ندارد، مگر این که 

مفسده خاّصی بر آن مترتب شود.

شرائط مجلس عروسی اسالمی
پرسش : یک مجلس عروسی اسالمی چگونه باید برکزار 

شود؟

پاســخ : چنانچه از رقص و موســیقی حــرام و کارهای 
نامشــروع دیگر پرهیز شود، و اشعار مناسب خوانده شود، 
یا نمایش های شــاد مشروعی داده شــود مانعی ندارد. و 
بســیاری از متدیّنین در جلسات جشن ازدواج و مانند آن 

از همین روش استفاده می کنند.

حکم غنا و موسیقی در مراسم عروسی
پرسش: حکم استفاده از آالت موسیقی در عروسی چیست؟آیا 

بین مراسم عروسی و غیر آن تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ: آهنگها و موســیقی هــای مناسب مجالس لهو 
و فســاد، در هر حال حرام اســت، این کار نسبت به آن 
دســته از آالت موسیقی که غالبا با آن، آهنگهای مناسب 
مجالس لهو و فساد نواخته می شود جایز نیست و در غیر 
آن اشکالی ندارد که  تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، 

یعنی افراد فهمیده متدیّن، ممکن خواهد شد.

حکم عکس گرفتن زنان در مجالس عروسی
پرســش: آیا خواهران مذهبی می توانند در عروسی ها 
و عقدهــا که نوعاً بدحجاب و آرایش کرده هســتند، جلو 
دوربین قرار بگیرند توســط خواهــران عکاس عکس آنها 

گرفته بشود؟ )البته چاپ آن توسط مرد می باشد(

پاسخ: عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکالی ندارد، 
مگر این که به دست مردان بیگانه بیفتد و آنهارا بشناسند 

و یا منشا فساد شود.

حکم کاروان های عروسی
پرسش: حکم کاروانهای عروسی که عروس را با بوق زدن 

و دست زدن در خیابانها می برند چیست؟

پاسخ: این کارها مناسب اهل دین نیست و چنانچه تولید 
مزاحمت برای دیگران نماید اشکال دارد.

حکم آواز خواندن زنان در مجالس عروسی
پرسش: حکــم آواز خوانی زن )چه در مجالس عروسی یا 
غیر آن و چه اشعار مذهبی یا غیر آن ( چه حکمی دارد؟

پاســخ: خواندن آواز در حضور مردان جایز نیست،  ولی 
برای زنان در صورتی که آهنگ آن مناسب مجالس لهو و 
فســاد نباشد و منع قانونی نیز نداشته باشد اشکال ندارد.
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