


طلیعه سخن

میالد باســعادت و پر خیر و برکت امام رضا 
علیه السالم فرصت طالیی برای تأمل هر چه 
بیشــتر در معارف ناب رضوی است، معارف 
بی نظیر  عالــم آل محمدصلی اهلل علیه و 
آله که بــا رهیافت های حاصل از  محتوای 
مناظره ها،جلســات پرســش و پاســخ،و 
گفتارهای حکیمانه و استدالل های منطبق 
با مبادی عقل؛ ساختار اصلی ارتباطات میان 
فرهنگی و اتحاد امت اســالمی را بنیان می 

نهد.
تأمــل در احادیث فقهــی آن حضرت نیز، 
مبین ظرفیت بی بدیل فقه رضوی  به عنوان 
منبع جامــع و کامل حقوق مدنی و حقوق 
روابط بین الملل اســت، در این میان کتاب 
ارزشــمند»عیون اخبار الرضا« و بسیاری از 
روایات صادره از آن معصوم در متون کتب 
روائی  ، موید این مدعاست که بهره گیری از 
آن می تواند طرح ریزی تمدن نوین اسالمی 

را میسر می سازد.
آری احتجاج در مناظرات بر محور عقالنیت 
و نیز بهره گیــری از  زبان های مختلف در 
جلسات مناظره و بحث و پرسش و پاسخ و 
دو سال والیت عهدی امام رضا علیه السالم 
که مملو از تعقل و اندیشه ورزی است؛پویایی 
علمی واعتقادی آموزه های شیعی را هویدا 
می سازد؛ که این مهم در فرازهای مختلف 
به ویژه کنگرۀ عظیم حج در مقابله فکری و 
نظری با پدیدۀ شوم تکفیر مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.
در تشریح این مســأله باید گفت حج یکی 
از مهمترین آیین های اســالمی اســت که 
ارتباط با خــود، ارتباطات میــان فردی و 
ارتباطات انســانی را در عرصه های مختلف 
میان فرهنگی، بین المللی، جهانی و سنتی 
به منصۀ ظهور می رساند که در نهایت به هم 
گرایی فرهنگی و تقویت روز افزون وحدت 
جهان اســالم می انجامد؛ حال بهره گیری 
ازآمــوزه های رضــوی در ارتقای ارتباطات 
میان فرهنگی و میان مذهبی حج و تغییر 
افق نگاه به حج از یک مناســک شرعی به 
الگویی برای تغییــر نظام اجتماعی موجود 
و ترسیم ایجاد نظم اجتماعی مطلوب امت 

اسالمی به هیچ وجه دور از ذهن نیست.

از ســوی دیگر کنگرۀ عظیــم حج ، بخش 
جدایی ناپذیر زندگی عبادی  فرهنگی حجاج 
و آحاد مسلمانان جهان است؛ زیرامناسک 
حــج ، متون معنــا دار را ایجــاد می کند؛ 
متونی که نظام نرم افزاری حج ابراهیمی به 
شــمار می آید  و تفسیر نشانه های متعدد 
حج، پویایی سبک زندگی اسالمی و اتحاد 
امت اسالمی را رقم می زند. لیکن بازتولید 
زندگی مومنانه ائمۀ اطهار علیهم السالم در 
مناسک حج به ویژه سبک زندگی رضوی؛ 
تفسیر عینی و حقیقی حیات طیبه در حج 

ابراهیمی را تقویت خواهد کرد.  
گفتنی اســت آیندۀ تمدن جهانی در عصر 
حاضر به ویژه پس از  افول آمریکا، توســط 
کشــورهای مســتقل و از طریــق تجمیع 
فرهنگ های بومــی و معرفتی رقم خواهد 
خورد، در این یبن ایران اســالمی با توجه 
به ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی و 
نیز شهر مقدس مشهد به عنوان مهد حوزه 
ارتباطی و بیانی ایــران می تواند در تحقق 

تمدن نوین اسالمی نقش اساسی ایفا کند.
این ادعا وقتی رنگ و بوی حقیقت به خود 
می گیــرد که بدانیم دیگــر حنای تئوری 
اســتعماری دولت و ملــت در جهان رنگی 
نــدارد و مرزهای جغرافیایــی؛ این میراث 
شوم اســتعمار، در عصر ارتباطات به زباله 
دان تاریخ پیوســته است، و تئوری »شهر و 
مردم« در عصر فرامرزها جایگزین آن شده 

است.
حال بــرای اجرای تئوری شــهر مردم در 
جوامع اســالمی به ویژه اماکن زیارتی، باید 
همگرایی میان عالم غیب و عالم شهود را در 
معماری شهر های مذهبی عینیت بخشید؛ 
بدین نحو که زمان رسیدن از عالم شهود به 
عالم غیب)ذکــر و یادخدا( در مقولۀ زیارت 
به کمترین زمان ممکن برسد و این مهم از 
طریق اهتمام  به زیبایی شناســی معماری 

اسالمی امکان پذیر خواهد بود.
البته طرح این پرسش کلیدی در جای خود 
محفوظ اســت که بازیابــی هویت تاریخی 
و تمدنی شــهر مقدس مشــهد مهمترین 
ضرورت در ایجاد تمدن ایرانی است ؛اما به 
راستی نهادهای علمی کشور به ویژه مراکز 
علمی و فرهنگی شهر مشهد هم چون حوزه 
علیمه مشــهد و دانشگاه رضوی در  تئوری 

سازی و بازتولید معارف رضوی  به چه حد 
و میزان موفق عمل کرده اند؟ که پاسخ به 

این مسأله مجالی دیگر می طلبد. 
باید دانســت ارتباطــات فرهنگی در آموزه 
های رضوی ، مبتنی بر مهمترین استراتژی 
شــیعه یعنی صلح محوری است؛ و از آنجا 
که صلــح محوری مولفه ای فطری اســت  
در امت اســالمی و  و دیگر جوامع  بشری 
مورد توجه قرار گرفتــه و در پرتو حکمت 
به عقالنیــت دینی منتهی شــده و پیوند 
معرفتی آن با  مناسک حج به صلح جهانی 
می انجامد ؛از سوی دیگر تبیین چارچوب 
نظري استراتژي صلح جهاني با آموزه های 
میان فرهنگی امام رضا علیه السالم ؛فرایند 
صلح جهانی مهدوی را تسهیل خواهد نمود 
و اینگونه است که ادعای موهوم پایان تاریخ 
و وقوع جنگ تمدنها به قهقرا ســوق داده 

خواهد شد.
آری شــکوه معارف ناب رضوی در موســم 
حج با مولفــۀ ارتباطات میان دینی و صلح 
محوری و عدالت خواهی به نوبۀ خود بستر 
ساز مواضع روشنگرانۀ حجاج حرم امن الهی 
در اعتراض به سیاســت های جنگ طلبانۀ 
آمریکا و محکومیت شدید جنایات رژیم آل 
سعود بر علیه مردم مظلوم یمن و پیگیری 

حقوقی فاجعۀ منا خواهد بود.
به هر حال باید این فرصت را غنیمت شمرد 
و بــا بهره گیری از  ظرفیــت های تمدنی 
تاریخی و مذهبی شــهر مقدس مشــهد ، 
تمدن نوین جهانــی را در عرصه های بین 
المللی به ویژه در  مناســک عظیم حج به 

منصۀ ظهور رساند.
البتــه طرح این مســأله  حاکی از ضرورت 
اهتمام متولیان فرهنگی کشور به بازتولید 
معارف رضوی در قالب معرفت های تمدن 
ســاز در عرصه های داخلــی و بین المللی 
اســت؛و صد البته رویکرد خــام گرایانه به 
مولفــه هــای معرفتی از قبیل  موســوعه 
نویســی و دائره المعارف نویسی آنچنان که 
باید و شاید دردی از ساحت فرهنگی کشور 
درمان نخواهد کرد بلکه شایســته اســت 
سیاســتگذاران فرهنگی کشور  در راستای 
بهره گیری از مولفه های دانشــی به سوی 
رهیافت های  بینشــی و حکمت محور  و 
در نهایت به تئوری پردازی رهنمون گردند.  
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پیام ها و بیانات

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي )دامت بركاته( به مناسبت فقدان اسفناك

 حجت االسالم آقاى سيد على اكبر حسينى)رحمه اهلل(

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي )دامت بركاته( به مناسبت فقدان اسفناك

 حضرت آيت اهلل آقاى حاج شيخ مرتضى تهرانى)رحمه اهلل(
پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي )دامت بركاته( به مناسبت رحلت استاد حوزه علمیه

  آيت اهلل دوزدوزانى )رحمه اهلل(

این عالم وارســته سالیان دراز با روشهای ابتکاری به تعلیم اخالق برای خانوادهها و مخصوصاً برای جوانان پرداخت وآثار مطلوبی از 
خود بجای گذاشت.

پیام معظم له به مناســبت رحلت اســتاد حوزه علمیه،آن عالم برجسته که سالیان دراز در حوزه علمیه شاگردان فراوان پرورش داد، 
از دروس بزرگانی از فقهای برجســته پیشــین بهره مند شد و نتیجه آن را به شاگردان فروان خود منتقل ساخت.

این عالم ربانی که از اســاتید برجســتۀ زمان خود اســتفاده کرده بود، به سهم خود شاگردان فراوانی تربیت کرد که در اخالق و طّی 
سلوک نمونه بودند.

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي )دامت بركاته( به مناسبت رحلت 

حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ محمدرضا حدائق )قدس سره(
این عالم فرزانه تمام عمر خود را در ترویج اســالم ومکتب اهل بیت علیهم الســالم کوشید ونمونهای از اخالق فاضله انسانی بود، به 
همین دلیل در دل مردم وجامعه جای واالیی داشــت. آن مرحوم از یک بیت شــریف، ریشــه دار و اصیل بود وصفات برجسته والد 

ماجد او در وجودش متجلی بود وعمری را با نیکنامی و خدمت به مردم ســپری ساخت
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واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری

خانواده شهدا

آیت اهلل قزوینی رونمایی از کتاب جامع فی الرجالجمعی از اساتید نخبه مدارس دینی چینطالب و دانشجویان از کشور های اروپا

رئیس کانون مساجد

ديدارها

ختم آیت اهلل شیخ االسالم محمد رضا حدائق

آیت اهلل علوی گرگانی

مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

مراسم جشن میالد حضرت معصومه سالم اهلل علیها
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گزيده سخنان

صداوســیما باید یک دانشــگاه  �
جامع و عمومی باشد

سند ۲۰۳۰ ســندی استعماری به تمام 
معنا اســت که اگر انســان دقت کند 
بســیار مشخص می شــود که هدف 
بیگانگان چیســت، خارجــی ها قانع 
نیســتند که آشــکارا حقوق ملتها را 
پایمــال کنند، بلکه با انــواع حیله ها 
مــی خواهند مخصوصاً بــر جمهوری 

اسالمی سلطه پیدا کنند

امــروز ملــت مــا در برابــر یک  �
امتحان مهم تاریخی قرار دارد

اگر مردم و مســؤوالن در این شــرایط 
مقاومت کنند و دســت به دســت هم 
دهنــد به یقین با عنایــت الهی پیروز 
خواهنــد شــد، نباید روزهای ســخت 
گذشــته مانند زمان منافقان و جنگ 
تحمیلی را فراموش کنیم که دشــمن 

تصور می کرد نظام از بین می رود.

در مورد الحاق به کنوانســیون  �
مقابله با تروریسم باید سه نکته به  

صورت شفاف برای ما تبیین شود
نخســت بایــد معیار تروریســم بودن 
تبیین شــود. دوم باید مشخص شود 
چه  تروریســم  تشــخیص  بــرای  که 
محدودهــای از اطالعــات حســابهای 
بانکــی باید در اختیار طرف غربی قرار 
گیرد. ســوم آیا ما هم به عنوان عضوی 
از کنوانســیون دسترسی به حسابهای 

آنها خواهیم داشت؟

اســامی  � امــت  نجــات  راه 
بازگشت به اســام حقیقی است / 

عمر وهابیت به آ خر رسیده است
کارهای وهابیت ســبب شــد که نظر 
برخی در دنیا نســبت به اسالم عوض 
شــود، باید ثابــت کنیم اســالم دین 
محبت، دوستی و همزیستی مسالمت 
آمیز است و خشونت در آن وجود ندارد

کمک به نیازمندان از اساســی  �
ترین تعلیمات اسام است

امروز خبر رســانی خوب حرف اول را 
می زند، باید خبررسانی شود که هالل 
احمــر چقــدر در حوادث کرمانشــاه، 
کرمان، پالســکو، اربعین و موارد دیگر 
فعــال بوده اســت، باید اخبــار کارها 
منتشر شــود چرا که ســرمایه اصلی 
هالل احمــر اعتماد مردم اســت، اگر 
سرمایه اعتماد وجود داشته باشد جلب 

کمک انسانی و مادی می شود.

زیارت سبب احیا و بقای مذهب  �
شیعه شده اســت / فرهنگ زیارت 

تبلیغات دشمن را درهم می شکند
از شکوه جریان عظیم اربعین می توان 
این نتیجــه را گرفت کــه اگر دعوت 
بــه زیارتها نبود با حملــه هایی که به 
الســالم( می  اهلبیت)علیهم  مکتــب 
شــود، چیزی از این مکتب باقی نمی 

ماند.

حکومت  � حامی  شیعه  روحانیت 
اسامی اســت / حوزه باید مستقل 
یــک   FATF کنوانســیون / بمانــد 

کنوانسیون استعماری است
اگــر بنــده در مقابل دولــت، مجلس 
و افــراد مختلف می ایســتم و درباره 
FATF ســخنی می گویــم و فتوایی 
می دهم، به دلیل استقالل ما از دولت 
اســت و ما می توانیم تمام حرف های 
خودمــان را بزنیم، بــدون اینکه هیچ 

نیازی به آن ها داشته باشیم.

بایــد از وســائل روز برای نشــر  �
فرهنگ اسامی استفاده کرد

دشــمنان فعال اســالم را مزاحم منافع 
میدانند.  منطقه  در  نامشروع خودشان 
بنابر این کمر به شکســتن اســالم و 
مسلمین بســته اند و ما نباید حالت 

انفعالی و یأس به خودمان بگیریم.

اخاقی  � امنیــت  نتوانیــم  اگــر 
و اعتقــادی را تضمیــن کنیــم، چه 

امنیت اجتماعی ای داریم؟
مجموعه نیروی انتظامی وظیفه بسیار 
ســنگین تأمیــن امنیت در ســطوح 
مختلف جامعه را بر عهده دارد و انجام 
این وظیفه جز با همکاری مردم امکان 

پذیر نیست

گزيده سخنان
9
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1يادداشت

وضعيت حقوق بشر در آمریکا 
 از منظر معظم له  

در عصــری به ســر می بریم کــه قدرت 
های اســتکباری بــه ویژه آمریــکا دم از 
رعایت حقوق بشــر می زند، و شــعارهای 
بشردوســتانه آنان گوش جهانیان را کرد 
کرده اســت، از سوی دیگر مّدعیان حقوق 
بشر با ابزارهای ناجوانمردانه ای که همواره 
مورد اســتفاده آنها قرار گرفته و می گیرد، 
به اســالم برچسب خشــونت می زنند و 
تهمت هایی ناروا در سراســر جهان بر ضّد 

اسالم ترویج می کنند.

با این تفاســیر باید اعمال و کارنامه سیاه 
مّدعیــان دروغیــن حقوق بشــر را مورد 
بررســی قرار داد تا روشن شود این انسان 
های پرمّدعی، وحشی تر از عرب های عصر 
جاهلّیت بوده اند؛ اما به راستی حقوق بشر 

به چه میزان در آمریکا رعایت می شود؟

حقیقــت آن اســت که برخــورد دو گانه 
و چنــد گانه با مســائل مربوط به »حقوق 
بشــر« حتی در داخل کشورهای غربی نیز 
بسیار وحشــت انگیز است و این کشور ها 
در اهتمام به مســألۀ حقوق بشــر مصداق 
واضح ریا کاری هســتند کــه از همه آنها 
ریاکارتر آمریکا اســت. لذا امروزه شــاهد 
هســتیم آمریکا حتی به مردم خود نیز در 

ابعاد مختلف انسانی رحم نمی کند.

آمريكا و پديده ای به نام ناامنی

بی شک نعمت امنیت نخستین شرط برای 
زندگی انســان و سکونت در یک منطقه، و 
برای هر گونه عمران و آبادی و پیشــرفت 
و ترقی اســت؛ اگر جایی امن نباشد قابل 
ســکونت نیست، هر چند تمام نعمت های 
دنیا در آن جمع باشد، اصوال شهر و دیار و 
کشــوری که فاقد نعمت امنیت است همه 

نعمت ها را از دست خواهد داد!.

لذا برای ساختن یک اجتماع سالم قبل از 

هر چیز »امنیت« الزم اســت، زیرا انسان 
در محیــط امن قادر به انجام دادن هر کار 
خوبی اســت؛ اّما بسیار دیده شده با تزلزل 
امنیت، ســال ها ناامنی و آثارش باقی می 
ماند و بــه زودی بازنمــی گردد.بنابراین 
تأمین امنّیت داخلی و حفظ اموال و نفوس 
مــردم در هر جامعــه ای از جمله بدیهی 

ترین وظایف یک حکومت است.

لیکن واقعیت آن اســت کــه آمریکایی ها 
هــر کجا که پا می گذارنــد به همراه خود 
جنایت، قتل، کشتار و ناامنی می آورند؛ در 
این بین محروم بودن کشــورهای غربی به 
ویژه آمریکا از ضمانت های اجرائی درونی 
و عاطفی، و ضعــف ضمانت اجرائی مادی 
و خارجی هم چون تخفیــف مجازات ها، 
و حذف مجــازات هائی ماننــد »مجازات 
اعدام« علیرغم ارتکاب فرد به فجیع ترین 
قتل ها و جنایات، ســبب بروز انواع قانون 
شــکنی ها، و تخلف ها و بــی اعتنائی به 
قوانین شده است، لذا تداوم این وضع برای 
جواع غربی به ویژه مردم آمریکا ارزان تمام 
نخواهد شــد، و بهای فوق العاده سنگینی 
که همان از دســت دادن امنیت اجتماعی 

است در برابر آن خواهند پرداخت.

نمونه بــارز این موضوع  حــوادت متعدد 
تروریستی وکشتار دانش آموزان در مدارس 
آمریکا اســت حوادثی تکان دهنده که در 
آمریکا تازگی ندارد زیرا طی سال های اخیر 
همواره شــاهد وقوع فجایع مشابه در این 
کشور بوده ایم؛ فجایعی بسیار تکان دهنده 
به گونه ای که در هر حادثه تروریستی، به 
برخی از کودکان 1۰ الی 15 گلوله اصابت 

می کند. 

البته دولــت و کنگره آمریــکا بر جنایات 
داخلی این کشور ســرپوش می گذارند و 
تالش می کنند قاتــل یا قاتلین را افرادی 

روانی معرفی کنند و از انتشار صحنه های 
دلخراش در رسانه ها جلوگیری، اما مردم 
دنیــا همه چیز را بخوبــی دیده و قضاوت 

می کنند. 

هم چنین حادثه کنسرت آمریکا و کشتار 
تقریباً جمع کثیری از مردم نشــان از نبود 
امنیت حاکم در کشــور آمریــکا و ضعف 
پلیس این کشور در برقراری نظم و امنیت 

است.

و یا تیرانــدازی در الس وگاس آمریکا که 
اخیراً اتفاق افتاد دســت کم 59 کشــته و 
بیش از 5۰۰ زخمی برجای گذاشــت آری 
تنهــا در یک حادثه که آن هم به وســیله 
یک فرد انجام شــد، قریب 6۰ تن کشــته 
و 5۰۰ تن زخمی می شــوند؛ حال آنکه به 
طور معمول یک تن حداکثر می تواند چند 
تن دیگر را مصــدوم کند، نه این که 6۰۰ 
تــن را زخمی نمایــد. در این میان پلیس 
آمریکا و نیروهای امنیتی آنها کامال ضعیف 
و ناتوانند که نتوانســتند دست کم جلوی 
این عــدد بزرگ را بگیرند. بنابراین باید به 
جرأت مدعی شد آمریکا ناامن ترین کشور 

جهان است.

آزادی حمل سالح و نقض حق حیات

آن چــه در دوران جاهلیت بشــر و اعصار 
و قرون تاریک پیشــین وجود داشــت، با 
مقیاس بزرگ تر و وســیع تری در عصر ما 
در میان ملل به اصطــالح مترّقی به ویژه 
آمریــکا خودنمایی می کند؛ لذا مســابقه 
وحشتناک و روز افزون، برای تولید اسلحه 
بیشــتر و خطرناک تر، یکی از پدیده های 
تمّدن ماشــینی غرب به شمار می رود که 
حتــی حق حیات و آرامش مردم آمریکا را 

نیز به شدت نقض کرده است.

از این رو قســمت مهّمی از صنایع سنگین 

کشــورهای غربی را »صنایــع جنگی« و 
کارخانه های عظیم اسلحه سازی تشکیل 
مــی دهد و میلیون ها نفر کارگر و کارمند 
و کارشناس و مهندس در این کارخانه ها 
کار می کننــد. و رقم بزرگی از درآمد این 
دولت ها از طریق فروش انواع سالح جنگی 

تأمین می گردد.

بدیهی اســت برای این که این کارخانه ها 
نخوابد، و این همه کارگر و کارشــناس و 
مهندس بی کار نشوند، و به عواید سرشار 
این دولت ها نیز لطمه ای وارد نگردد، باید 
این »فرآورده های صنعتی«! به هر طریق 
ممکن از جمله از طریق آزادی حمل سالح 

در آمریکا مصرف شود.

لذا ثروتمنــدان و کارخانه داران آمریکایی 
که مشــغول تولید سالح هستند بر مبنای 
صاحبــان  و  ثروتمنــدان  منفعت طلبــی 
از  یکــی  اسلحه ســازی؛  کارخانه هــای 
مهم ترین عوامل ایجــاد ناامنی در ایاالت 
متحده به شــمار می آینــد؛ این در حالی 
اســت که نمایندگان مجالس قانون گذاری 
این کشــور هیچ اقدامی در راستای حذف 
قانون آزادی حمل ســالح انجام نمی دهند 
زیرا همان کســانی که آن ها را به مجلس 
و حمایتشان می کنند صاحب  فرستاده اند 

کارخانه های تولید سالح هستند.

بدین ترتیب ســران آمریکایی جان مردم 
را فدای منافع مادی کارخانه های اســلحه 
ســازی خود می کننــد و قانــون گذاران 
آمریکایی چون با پول سرمایه داران سر کار 

آمده  اند جرأت مقابله با آنها را ندارند.

در این بین نقش فیلم های خشن هالیوودی 
در قبــح زدایی از آزادی حمل اســلحه و 
ترویج خشــونت و کشــتار در آمریکا غیر 
قابل انکار اســت؛ وقتی کودکان آدم کشی 
آسان را در فیلم های ســینمایی مشاهده 
می کنند جای تعجب ندارد که دســت به 

چنین رفتاری بزنند.

ایــن حوادث درس عبرتی برای کشــوری 
اســت که خــود را قطب تمــدن در دنیا 
می دانــد؛ آنهــا از درون پوســیده اند اما 

می خواهند دنیا را اداره کنند.

و نیز می توان دریافت دولت آمریکا در عین 
ثروت و پیشــرفت صنایع، کم ترین امنیت 
در محیــط خودش ندارند، از آن جهت که 
آدم کشی در آن محیط ها همانند نوشیدن 

یک جرعه آب است، به همین آسانی.

و می دانیم اگر تمام دنیا را به کسی بدهند 
و در چنین شرائطی زندگی کند، از بیچاره 
ترین مردم جهان خواهد بود، تازه مشکل 

امنیت تنها یکی از مشکالت آنها است.

تبعیض نژادی در اياالت متحده آمريكا 
و نقض حقوق سیاهپوستان

اگــر جهان غرب به ویــژه آمریکا را از دور 
نگاه کنیم، ســراب زیبایی بــه نام آزادی 
در آن موج می زند و انســان را به ســوی 
خود می کشاند؛ ولی هنگامی که به درون 
جوامــع غربی می نگریم، اثــری از آزادی 
حقیقی نمی یابیم؛ بلکه آنهارا اســیر امور 
مختلف هم چون تبعیــض نژادی و مانند 
آن می بینیم. حال آنکه همه مردم جهان 
صرف نظر از مذهب و عقیده و نژاد؛ با تمام 
اختالفاتــی که دارند بایــد در کنار هم در 

آرامش زندگی کنند.

لذا در آمریکا هنوز مشــکل سپاه پوستان 
حــل نشــده، زیرا هنــوز سفیدپوســتان 
آمریکا حاضر نیســتند برای سیاه پوستان 
تمــام حقوق شــهروندی را بپذیرند. البته 
دکورهایی از تساوی شــهروندان را نشان 

می دهند،

اگر یک روز هیتلر می گفت: »خون ســیاه 
پوســتان آلودگی و تعفــن خاصی دارد و 
آمیخته شــدن آن با خون سفید پوستان 
اروپا، باعث دو رگه کردن قاره اروپا، و آلوده 
نمودن نژاد ســفید با خون انسانهای پست 
می گردد!!« امروز نیز همین منطق در قاره 
آمریــکا به خصوص ایــاالت متحده مورد 

قبول بسیاری از مردم آن جاست.

بر این اساس تأسف آور است که در جامعه 
به اصطالح پیشــرفته ای همچون آمریکا، 
مســأله نژاد سفید و ســیاه ، حل نشده، و 
سیاهان از تبعیضات دردناکی در بطن این 
جامعــه رنج می برند. تا آنجا که برای ترور 
کردن رهبر معتدل سیاه پوستان که منطق 

او همیشه »مبارزه با هر نوع خشونت در به 
دست آوردن حقوق ســیاه پوستان« بوده 

است جایزه تعیین می کنند!

به راســتی چقــدر بین سفیدپوســتان و 
ســیاه پوســتان آمریکا فاصله اســت؟ آیا 
حقوق بشــر اقتضا می کند که در بسیاری 
از شــهرهای آنان هتل ها، رستوران ها و 
پارک های ســیاهان و سفیدها از هم جدا 
باشد، و سیاهان حّق استفاده از مکان های 
خصوصی ســفیدها را نداشته باشند؟ و یا 
آنچنــان در جامعــه ی آمریکایی ، میان 
سفید پوستان و سیاه پوستان فاصله وجود 
داشته باشــد و ؛ حقوق آنها با هم یکسان 
نباشد که سیاه پوســتان را بکشند و آنها 
را بــه برخی از محافل خــود و ارادات راه 

ندهند.

بــا این اوصــاف توصیه ما به ســران کاخ 
سفید این اســت که بودجه های کالنی را 
که برای براندازی نظام جمهوری اســالمی 
تصویب کرده اند، خرج سیاه پوستانی کنند 
که از تبعیض نژادی رنج می برند و شب ها 
در خیابان های نیویورک و شهرهای دیگر 

آمریکا روی کارتن  می خوابند.

كودكان  و  زنان  حقوق  گستردۀ  نقض 
در آمريكا

در جوامع امروز، به ویــژه جوامع غربی یا 
آنها کــه راه غرب را در دموکراســی می 
پیمایند نیز، ســخن در این زمینه بســیار 
اســت، دولت های غربی در ســخن، دفاع 
زیادی از حقوق زنان می کنند و شخصّیت 
آنها را تا آنجا که می توانند باال ببرند، ولی 
در عمل خبری نیست و زنان امروز گرفتار 
انواع محرومیت ها هســتند که درگذشته 

نیز با آن دست به گریبان بودند. 

بررسی عملکردهای گذشته غرب و آمریکا 
در مــورد حقوق زنــان نشــان می دهد 
که دولت هــای غربی بــرای فریب دادن 
شــعارهایی می دهند؛ ولی در عمل با آن 

مخالف هستند.

در این میان رشد قارچ گونۀ جمعّیت های 
به اصطــالح مدافع حقوق زنان با شــعار 
برابری ؛ نتیجه ای جز ظلم بی حد و حصر 
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به زنان در پی نداشــته است؛ در مصاحبه 
ای که با یکی از رسانه های معتبر خارجی 
در مورد حقوق زنان انجام شد از آنها سؤال 
شــد که آیا تساوی حقوق زن و مرد اقتضا 
نمی کند که در جوامع غربی نصف وزرا از 
زنان و نصف آن از مردان باشند؟ در حالی 
که در کشــوری مثل آلمان که از مدافعین 
حقوق زنان اســت، یک مدیر کل هم زن 
نیســت! در جواب گفتند: مــردان جامعه 
اجازه نمی دهند؛ پس معلوم می شــود که 
اینهــا دروغ می گویند و با این که چندین 
سال است شعار آزادی و برابری زن را سر 
می دهند هنــوز اثری از برابری در جوامع 
غربی دیده نمی شــود؛ پس این برنامه ها 

شعار و ریاست نه واقعّیت.

البتــه به هر حال زن و مرد از تمام جهات 
یکســان نیســتند و دولت های غربی که 
شعار مســاوات یا احیانا شعار برتری زن را 
بر مرد ســر می دهند، خودشان در عمل 

طور دیگری رفتار می کنند

از سوی دیگر وقتی می شنویم چهل و یک 
درصد افراد متولد شده در آمریکا نامشروع 
هستند، و هنگامی که می شنویم جمعی از 
دانشمندان آمریکا در این رابطه به مقامات 
آن کشــور اعالم خطر کــرده اند و نقض 
گستردۀ حقوق زنان و کودکان و خطراتی 
که فرزندان نامشــروع برای امنیت جامعه 
بــه وجود آورده اند را گوشــزده کرده اند، 
به گونه ای که در بســیاری از پرونده های 
جنایی پای آنها در میان اســت، به اهمیت 
این مساله کامال پی می بریم، و می دانیم 
که مساله گسترش فحشاء حتی برای آنها 
که هیچ اهمیتی برای مذهب و برنامه های 
اخالقی قائل نیســتند فاجعه آفرین است، 
بنا بر این هر چیز که دامنه فساد جنسی را 
در جوامع انسانی گسترده تر سازد تهدیدی 
برای امنیت جامعه ها محســوب می شود، 
و پی آمدهای آن هر گونه حساب کنیم به 

زیان زنان آن جامعه است.

هم چنین باید دانست مجامع بین المللی 
که به پایین بودن سن ازدواج در کشورهای 
اسالمی معترضند خود با طرح روابط آزاد 

جنســی ، به دفع نیازهای جنسی دختران 
و پســران از راه نامشــروع دامن زده اند و 
آن را مصداقی از آزادی انســانی می دانند 
و نامشــروع نمی شمرند غافل از اینکه این 
برنامه و پیامد شــوم آن یعنی پایین آمدن 
ســن آغاز روابط جنســی از راه نامشروع، 
عدم امنّیت جنســی حّتی بــرای فرزندان 
در داخل خانــواده را در پی دارد به گونه 
ای که طبق آمارهای ارائه شده در آمریکا 
۳5درصد از تجاوز به کودکان توسط محارم 

صورت گرفته است.،

هم چنین صدها هــزار دختر کمتر از 18 
ســال در ایالــت مّتحده آمریکا به فســاد 
کشانده شــده اند، و معضل سوء استفاده 
جنسی از کودکان از بزرگ ترین مشکالت 

روز آمریکا است.

بر اساس آمار جمع آوری شده از کشورهای 
غربی و آمریکا بیشتر زنانی که سقط القایی 
انجام می دهند بســیار جوان هستند؛ 55 
درصد زیر ۲5 ســال و ۳1 درصد نوجوان 
محسوب می شوند یعنی زیر 19 سال که 
مطابق تعریف کنوانســیون حقوق کودک، 
در رده ســنی کودکان گنجانده می شوند. 
در آمریکا 88 درصد از ســقط های القایی 
در فاصله 6 تــا 1۲ هفتگی جنین رخ می 
دهد که هــم قلب جنین مــی تپد و هم 
مغز او امواج الکتریکی صادر می کند. 4۳ 
درصد از زنان، دســت کم یک سقط را در 
طول زندگی خود تجربه می کنند. فقط در 
آمریکا ساالنه یک میلیون و سیصد و هفتاد 

هزار سقط انجام می شود.،

ازدواج هــای زودرس و در نتیجــه مــادر 
شــدن زودرس و فقر و خودفروشــی در 
آمریــکا حاصل اختالطهــای اجباری بین 
دختران و پسران جوان به ویژه در مدارس 
متوّسطه اســت که آنها را به ازدواج های 
زودرس می کشــاند. در این زمینه نشریه 
آمریکایی »ریدرز دایجســت« در سپتامبر 
1996 گزارشی را درباره دختران جوان که 
عمومــاً در مدارس مختلط درس خوانده و 
ناخواسته مادر شده اند و در کنار فرزندان 
خود زندگی دشــواری را سپری می کنند، 

می نویســد:»هر ســاله ۳5۰ هزار دختر 
نوجوان آمریکایی در ســنین 15 الی 19 
ســالگی در دوره دبیرســتان فرزندان غیر 
قانونی خود را به دنیا می آورند که این آمار 
در دهه های اخیر در حال افزایش اســت. 
این دختران که بــا رؤیاهایی مانند ازدواج 
با دوستان پســر خود و اتمام تحصیالت و 
شــروع یک زندگی ایــده آل، به این گونه 
ارتباطات روی آورده اند بســیار زود، پرده 
های سراب گونه این اوهام از پیش رویشان 
کنار رفته و واقعّیت زندگی، چهره خود را 

می نمایاند«.،

کاپالن )199۳( معتقد اســت که »مادران 
15- 19 ســاله آمریکایــی کــه در کنار 
فرزندان نامشــروع خود زندگی می کنند 
دچار فقر شــدید اقتصادی هســتند و به 
فساد و خودفروشی گرایش می یابند زیرا 
به طور معمول این گونه مادران، تحصیالت 
و تخصــص الزم بــرای ورود به مشــاغل 

درآمدزا را ندارند«.،

رسوايی انتخابات آمريكا ؛ نقض آشكار 
حقوق بشر

بی شک دموکراسی غربی آش دهان سوزی 
نیســت! آنها خود نیز قبول دارند که چیز 
ایده آلی نیست و از بابت ناچاری و اضطرار 
به آن پناهنده شــده اند، چون در شرایط 
فعلی اگر به دموکراسی غربی پناهنده نمی 
شدند گرفتار بدتر از آن می شدند و از باب 
پیاده کردن »اقــّل الّضررین« آن را عملی 
کردند وگرنه کدام انسان عاقلی می پذیرد 
کــه از مجموع 1۰۰% مردم یک کشــور، 
5۰% در انتخابــات شــرکت کنند و %۲6 
به یک نفر و ۲4% به شــخص دیگری رأی 
دهند، آنگاه منتخب ۲6% مردم، حاکم بر 
1۰۰% مردم شود! و حتی بعضا پائین ترین 
درصــد آراء بر باالترین درصــد آراء غالب 

گردد، آیا این عدالت است!؟

خودباختگان در مقابل دموکراســی غربی، 
آمریــکا را مهــد این مطلب مــی دانند و 
خوشــبختانه با افتضاح و رســوایی اخیر، 
که در جریــان انتخابات آمریکا پیش آمد، 
ماهّیت حقیقی این نوع دموکراســی برای 

همگان روشــن و هویدا شد. آنها که تمام 
صنعت و ادارات و کشور خود را با سیستم 
هــای کامپیوتری اداره می کنند بر ســر 
شــمارش ده الی پانزده هــزار برگه رأی 
دعوی دارند، که آیا آن را با دست بشمارند 
و یا با کامپیوتر محاســبه کنند! این دعوی 
چه معنــی دارد! کاری که به هر شــکلی 
انجام دهند نهایتاً در یک روز به اتمام می 
رســد، چقدر دعوی و گفتگو و اختالف بر 
سر آن به وجود آمده، به گونه ای که گوش 

جهانیان را کر کرده است!

هم چنیــن در آمریکا برخالف بســیاری 
از کشــورها کــه رئیس جمهــوری با رأی 
مســتقیم مــردم انتخاب می شــود، آرای 
نمایندگان احزاب اســت که رئیس جمهور 
منتخــب را بر مــی گزیند؛ لــذا مردم به 
پای صندوق هــای رأی می روند و به نامزد 
مورد نظر خود رأی می دهند، اما این رأی 
مردم، رئیس جمهوری را مشخص نمی کند. 
بلکــه حزب نامزد پیروز در هــر ایالت، به 
تعداد ســهمیه  آرای الکتــرال و باتوجه به 
جمعیت آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب 
رئیس جمهوری معرفی می کند. در نتیجه، 
تمام آرای مردم بــه نامزدهای غیر پیروز 
فارغ از میزان آن به حســاب نامزد پیروز 

ریخته می شود.

اینگونه امور نشــانگر بی اعتمادی مّدعیان 
دموکراسی و مردم ســاالری به خویشتن 
و نقض آشــکار حقوق بشر است! دنیا باید 
بر این دموکراســی و انتخابــات بخندد! و 
محّققــان بایــد این حادثه را موشــکافانه 
بررسی کنند تا ماهّیت مّدعیان دموکراسی 
برای همه، مخصوصاً برای کسانی که آنجا 
را کعبــه آمال خود می دانند، روشــن تر 

شود.

نقض فاحش حقوق زندانیان در آمريكا

ایــاالت متحده،  مروری بر زنــدان هایی 
از نقض گســتردۀ حقوق بشــر در آمریکا 
حکایــت دارد؛ جامعــه ای کــه علی رغم 
پیشــرفت شــگفت انگیز صنعــت و علی 
رغم فراهم بودن همه وســائل زندگی در 
اضطراب و نگرانی شدید بسر می برند، در 

تنگنای عجیبی گرفتارند و خود را محبوس 
و زندانی می بینند.

همه از هم می ترسند، هیچکس به دیگری 
اعتماد نمی کند، رابطه ها و پیوندها همه 
بر محور منافع شخصی است، بار تسلیحات 
ســنگین به خاطر ترس از جنگ بیشترین 
امکانات اقتصــادی آنها را در کام خود فرو 
برده، و پشتهایشان زیر این بار سنگین خم 

شده است.

زندان ها مملو از جنایتکاران است و نقض 
گســتردۀ زندانیان در قالب شکنجه علیه 
آنان صورت می گیــرد؛ هم چنین در هر 
ســاعت و دقیقه طبق آمارهای رسمي آن 
کشور، قتل ها و جنایت های هولناکی رخ 
می دهد، آلودگی به مواد مخدر و فحشــاء 
آنها را برده و اسیر ساخته است، در محیط 
خانواده هاشــان نه نور محبتی است، و نه 
پیوند عاطفی نشاط بخشی، آری این است 
زندگی ســخت و دردناک! نیکسون رئیس 
جمهور اســبق آمریکا در نخســتین نطق 
ریاست جمهوریش به این واقعیت اعتراف 
کرد و گفت:»ما گرداگرد خویش زندگاني 
های تــو خالی می بینیم، در آرزوی ارضاء 
شــدن هســتیم، ولی هرگز ارضــاء نمی 
شویم«! یکی دیگر از مردان معروف آمریکا 
که نقش او در جامعه به اصطالح شــادی 
آفریدن برای همه بود، می گوید:» من می 
بینم انسانیت در کوچه تاریکی می دود که 

در انتهای آن جز نگرانی مطلق نیست«!

واینچنیــن آمریکا که حیــات ننگینش به 
مکیدن خون دیگران وابسته است، در پناه 
عناوینی مانند حقوق بشر بدترین جنایات 
را انجام مــی دهند. به عنــوان نمونه در 
زندان »گوانتانامو« جنایاتی انجام می دهد 
که در تاریخ بی ســابقه بوده است و اخبار 
تکان دهنده آنهــا در عصر و زمان ما همه 

جا منتشر شده است.

آمريكا غیر از صهیونیست ها كسی را 
به عنوان بشر قبول ندارد

بدیهی اســت اگر آمریکا درادعای حقوق 
بشری صادق باشــد، جهان بشریّت چهره 
دیگری به خود خواهد گرفت، ولی حقیقت 

این اســت که شــیطان بزرگ به تبع ذات 
خود از مسیر صداقت منحرف گشته و تنها 
به منافع خویش می اندیشد ؛ بدین جهت 
اگر یک جاســوس اسرائیلی در نقطه ای از 
جهان به محاکمه کشیده شود فریاد حقوق 
بشر آنها گوش جهانیان را کر می کند، اّما 
اگر هزاران نفر از مردم مظلوم و ستمدیده 
فلسطین با بدترین شیوه به دست اسرایل 
غاصب به قتل برسند، هیچ صدا و اعتراضی 
از مّدعیان حقوق بشــر بلند نخواهد شد. 
بلکه بــا کمال تعّجــب و تأّســف از نظر 
سیاسی و اقتصادی و نظامی به کمک ظالم 

می شتابند تا بیشتر ظلم کند!

اقدام آمریکا در خروج از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل به خوبی موید این مدعاست و 
نشــان داد آنها غیر از صهیونیست ها کسی 

را به عنوان بشر قبول ندارند.

غیرمتعارف  آخر:)رفتارهای  ســخن 
آمريكا با تحلیل برای مردم بیان شود(

در خاتمه باید گفت اگر این گونه رفتارهای 
غیرمتعارف آمریکا بیشتر و با تحلیل برای 
مردم بیان شــود آن وقت عــده ای بلند 
نمی شوند و نامه نمی نویسند که برویم با 

ترامپ مذاکره کنیم.

بر این اساس باید از این جماعت غرب گرا 
پرســید با این شروطی که ترامپ گذاشته 
اســت می خواهید درباره چه با او مذاکره 
کنید، آیا می خواهید فعالیت موشکی خود 
را تعطیــل کنید؟ یا اجــازه دهید از تمام 
اماکــن نظامی بدون قید و شــرط بازدید 
کنند؟ یا اینکه می خواهید اســرائیل را به 

رسمیت بشناسید.

از سوی دیگر رسانه ملی که با تالش فراوان 
همواره چهره پلید آمریکا را به مردم نشان 
داده اســت، در این مقطع باید بیشتر و با 
برنامه های ویژه تــر بر این موضوع متمرکز 

شود.
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2يادداشت

اصالح الگوی مصرف در آموزه های امام صادق عليه السالم 
از منظر معظم له

اســالم  دینی اســت که بــا نگاهی جامع 
به همــه ابعاد مادی و معنــوی، فردی و 
را  اقتصادی اش  برنامه  انســان،  اجتماعی 
برای دســت یابی به سعادت دنیا و آخرت، 
ارائه کرده اســت. در ایــن آئین نه اصل 
مال تحقیر شده و نه تولید یا مصرف  آن، 
بلکــه همه اینها مورد تأکید و توصیه قرار 
گرفته اســت. آنچه مــورد مذمت یا مدح 
قرار گرفته، در واقع به نگرش انســان به 
امکانــات ماّدی و نحوه تعامل آدمی با آن 

بر می گردد.

لذا در آموزه های اسالم روی نحوه مصرف 
به شــدت تأکید کرده اســت و مقّررات 
از  انحاء مختلف  به  اسالمی، اســرافکاری 
جمله ســاختن خانه، انتخاب نوع ماشین، 
و طــرز تغذیه و حتی پوشــیدن لباس و 
مصرف بــی رویه آب و بــرق... رابر نمی 
تابد، زیرا مصرف  بی رویّه و اسراف و تبذیر 
و ریخــت و پاش گروهی مرّفه و ناآگاه، به 
سیستم اقتصادی جامعه  آسیب می رساند. 
ثروت های جامعه   نامتعادل، هــم  مصرف  
را هدر می دهد و بنیه اقتصادی کشــور را 
ضعیف می ســازد و هم سبب فشار روانی 
بر توده مردم، به ویژه قشــرهای محروم، 

می شود.

لذا میانه روی در مصرف ، از بایســته های 
مصرف و مورد تأکید اســالم و آموزه های 
اهل بیت علیهم السالم به ویژه امام صادق 
علیه السالم اســت. که در این نگاشته از 

نظر مخاطبان خواهد گذشت.

مفهوم اسراف

اسراف آن است که بیش از حّد، در غیر حق 
و بــی جا مصرف گردد. در یکی از روایات  
اسالمی تشبیه جالبی برای  »اسراف« ذکر 
شده اســت و آن این اســت که هنگامی 
امام صادق علیه السالم، مشتی سنگ ریزه 

از زمین برداشــت و چنان دست خود را 
گشــود که همه آن به روی زمین ریخت؛ 

فرمود: این  »اسراف« است.

تفاوت اسراف و تبذير

»تبذیــر« در اصل از ماّده  »بذر« به معنی 
پاشــیدن دانه می آید؛ منتهــا، این کلمه 
مخصوص مواردی اســت که انسان اموال 
خودرا به صورت غیر منطقی و نادرســت 
مصــرف می کند و معادل آن در فارســی 
امروز »ریخت وپاش« اســت، بــه تعبیر 
دیگر، تبذیر آن اســت که مــال در غیر 
موردش مصرف شــود، هر چند کم باشد؛ 
و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست 
ولی اگر بیش از حد باشد »اسراف « است.

چنانکه در »تفسیر عّیاشی« از امام صادق 
علیــه الســالم می خوانیم: که در پاســخ 
ســؤال کننده ای فرمود:»من انفق شــیئاً 
في غیر طاعۀ اهللَّ فهو مبّذر ومن انفق في 
ســبیل اهللَّ فهو مقتصد؛ کسی که در غیر 
راه اطاعــت فرمان خدا مالــی انفاق کند، 
تبذیرکننده اســت و کسی که در راه خدا 

انفاق کند میانه رو است.«

و نیز از آن حضرت نقل شــده که روزی 
دســتور داد بــرای پذیرایــی از حاضران 
رطب بیاورند، بعضی رطب را می خوردند 
و هسته آن را به دور می افکندند، فرمود: 
»این کار را نکنید که این تبذیر اســت و 

خدا فساد را دوست نمی دارد!«،

البته دقت در اســتعماالت و کاربردهای 
واژه اســراف  و واژه تبذیــر در آیــات و 
روایات اسالمی، نشان می دهد که این دو 
واژه دارای عرصه مشــترک بوده، تفاوت 
چندانی میــان آنها نیســت. چنانچه در 
ســخنی از امام صادق  علیه السالم آمده 
اســت که»إّن التبذیر من اإلسراف ؛ تبذیر 

نوعی از اسراف است«.

لذا معنی مشــترک میان آنها »خروج از 
حد اعتدال « اســت. یعنی هــر عملی، با 
توجه به ظرفیت فاعل و توانمندی انسان 
و با عنایت به ماهّیت خود عمل، در مقام 
تحقــق، حدی معین دارد که تجاوز از آن 
»اســراف«، رعایت حد الزم را »اعتدال«، 
»قوام« و »قصد« گویند. چنان که مصرف  
بیش از حد اعتــدال یعنی ریخت و پاش 

در زندگی را »تبذیر« می نامند.

در ایــن میــان برخــی از صاحب نظران، 
»تبذیر« را اخص از »اســراف« می دانند 
و می گوینــد: تبذیر تنهــا در موردی به 
کار می رود که مصــرف »اموال« به گونه 
اســراف آمیز، صورت پذیرد یا آنکه اموال، 
صرف در معاصی و موارد گناه شــود؛ ولی 
اســراف در مورد مطلق زیاده روی به کار 
می رود؛ اعم از آنکه در باب اموال باشــد 

یا غیر اموال.

بعضــی از صاحــب نظران تفــاوت میان 
»اســراف« و »تبذیــر« را در جهت دیگر 
دیده اند. آنان می گویند: »اسراف« مصرف 
چیزی اســت در موردی که ســزاوار آن 
است، لیکن از حیث مصرف به زیاده روی 
منجر گــردد؛ ولی تبذیــر مصرف چیزی 

است در غیر مورد الزم.

بنابراین اسراف و تبذیر از دو جهت با هم 
تفاوت دارند: اســراف اعم از تبذیر اســت 
زیرا تبذیر در خصــوص امور مالی به کار 
می رود، ولی اسراف در اموال و غیر اموال، 

هر دو کاربرد دارد.

هم چنین اســراف این است که اموال در 
موارد شایسته و عقالیی هزینه شود؛ ولی 
بیش از مقدار الزم، و تبذیر آن اســت که 
اموال در موارد غیر عقالیی و ناشایســت 

هزینه شود.

بــا مثالی ســاده نیز می تــوان فرق بین 
اسراف و تبذیر را روشن ساخت: هرگاه در 
یک مهمانی به جای تهّیه دو سه نوع غذا، 
ده نوع غــذا تهّیه کنند و همه آن مصرف 
شود، به یقین »اسراف« است و اگر برای 
ده نفر مهمان غذای ســی نفر آماده کنند 
و مقدار اضافی دور ریخته شــود »تبذیر« 

نامیده می شود.

گاهــی تبذیر به عنوان یکــی از مصادیق 
اســراف به کار گرفته می شود و می توان 
گفت هر تبذیری اســراف است گرچه هر 
اســرافی تبذیر نیست؛ مثاًل مصرف  اموال 
در امور خارج از شئون، اسراف است؛ ولی 
تبذیر و ریخت  و پاش به حساب نمی آید.

به بیان دیگر تبذیــر، ریخت وپاش اموال 
و تضییــع و هــدر دادن آن را بــه همراه 
دارد؛ ولی در اسراف، مال ضایع نمی شود، 
بلکــه به جا مصرف می شــود؛ ولی خارج 
از شــئون و بیش از حــّد الزم. مثاًل اگر 
لبــاس گران قیمتی بپوشــیم که بهایش 
صد برابــر لباس مورد نیاز ما باشــد و یا 
غذای خود را آن چنان گران قیمت تهیه 
کنیم که با قیمت آن بتوان عده زیادی را 
آبرومندانــه تغذیه کرد به چنین هزینه ای 
اســراف گفته می شود، چون گرچه از حّد 
گذرانده ایــم؛ ولی ظاهــراً چیزی ضایع و 
نابود نشــده اســت. ولی اگر برای دو نفر 
میهمــان غذای ده نفــر را تهیه ببینیم و 
باقیمانــده را در زبالــه دان بریزیم گفته 
می شود تبذیر کرده ایم، در عین حال باید 
توجه داشت که گاهی هر دو واژه در یک 

معنی به کار می رود.

كمترين حّد اسراف چیست؟!

اســراف در روایات انعکاس گســترده ای 
دارد. در این میان امام جعفر صادق علیه 
الســالم بطور دقیق و موشکافانه این بلّیه 
اجتماعی را مورد توّجه قرار داده  است؛ از 
جمله، روایتی از آن حضرت نقل شده که 
طبق این روایت، پایین ترین حّد اســراف 
را ســه مطلب بیان فرموده اســت:»أَْدنَی 
َوابِْتَذاُل  اإْلنَــاِء،  َفْضــِل  ِهَراَقُۀ  ااْلســَراِف 

وِن، َو إِلَْقــاُء النََّوی ؛ کمترین حّد  ثَْوِب الصَّ
اســراف ، دور ریختن باقیمانده آب )لیوان 
که( نوشــیده شــده، و پوشــیدن لباس 
میهمانی در منزل، و دور انداختن هســته 

خرماست!«

با تأمــل در این فراز نورانی از امام صادق 
علیه الســالم می توان دریافت هر گاه آب 
بنوشــی، و مقداری از آب ته لیوان شــما 
اضافــه بیاید، و آن را دور بریزی، این کار 
اسراف محسوب می شود! بدین جهت نقل 
می کننــد که امام خمینــی رحمه اهلل در 
ایــن گونه موارد قطعه کاغذی روی لیوان 
می گذاشــت، و بعداً باقیمانده آب را مورد 
اســتفاده قرار می داد. و حّتی آن مقدار از 

آب رااسراف نمی کرد.

معمواًل لباس بیرون انســان با لباسی که 
داخل منزل می پوشــد تفاوت دارد؛ لباس 
بیرون به شــکلی است که آبروی انسان را 
حفظ کنــد )بدین جهت از آن به »الّثوب 
الّصون« تعبیر شده است.( اسالم می گوید 
پوشــیدن لباس میهمانی و استفاده از آن 
در داخل منزل، اسراف محسوب می شود.

هــم چنین مســلمان بایــد از همه چیز 
بیشــترین بهره را ببــرد؛ مثاًل در صورت 
امکان از هســته خرما برای تنور و پختن 
نان و مانند آن اســتفاده کند؛ مخصوصاً 
کــه در زمان مــا هیچ چیز بــی فایده و 
بالاستفاده نمی ماند؛ تا آنجا که زباله ها را 
تبدیل بــه کود می نماینــد و بعضاً از آن 
بــرق تولید می کنند! یــا فاضالب ها را با 
دستگاه های مدرن تصفیه نموده، و برای 
کشــاورزی آماده می کننــد؛ بلکه گاه به 
نیز مورد استفاده  عنوان آب آشــامیدنی 

قرار می دهند!

ســخنان امام صادق علیه الســالم زمانی 
بیان شــده که هیچ یک از امکانات فعلی 
برای اســتفاده از زباله هــا و فاضالب ها 
وجود نداشــت. و این خــود نوعی معجزه 

است.

حقیقت اقتصاد در پرتو میانه روی در 
مصرف

اقتصادمعانــی مختلفی دارند، از جمله به 

معنای میانه  روی  در زندگی آمده اســت.
میانه روی در حرکات و سکنات و مصارف 
اینکه  افعــال، یعنــی  مال بلکــه جمیع 
توانگــری فرد موجب طغیــان و خروج از 

حد اعتدال و تجاوز از حّد نمی شود.

امام صادق علیه السالم فرمود: »إّن القصد 
أمر یحّبه اهللَّ وإّن الّســرف أمر یبغضه اهللَّ ؛ 
میانه روی امری اســت که خداوند متعال 
آن را دوســت و اســراف امری است که 

خداوند آن را دشمن می دارد«.،

آن حضرت در بیانــی دیگر فرمود: دعای 
چهار دســته مســتجاب نمی شود »...من 
کان له مال فأفسده فیقول: یا َرّب ارُزقني! 
فیقول اهللَّ عّز و جّل: ألم آمرک باالقتصاد...؛ 
کسی که مالش را تلف می کند و در عین 
حال عرضه مــی دارد: خدایــا روزیم ده، 
خدای عزوجــل می فرماید: آیــا تو را به 

اقتصاد و میانه روی امر نکرده بودم«.،

در بیانی دیگر امام صادق علیه الســالم از 
قول پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نقل 
می کنــد که آن حضرت فرمــود: »ما من 
نفقۀ أحّب إلی اهللَّ عّز وجّل من نفقۀ قصد 
ویبغض اإلســراف إاّلفي الحــّج والعمرۀ؛ 
هیچ هزینه ای نزد خدا محبوب تر از هزینه 
آمیخته با قصد و میانه روی نیست، اسراف 
و زیاده روی در مصرف مبغوض خداســت 
مگر در حج و عمره«. )البته منظور از این 
اســتثنا بذل و بخشــش و توسعه مصرف 

است؛ نه اسراف واقعی(.

مال، مال خداست

از مالحظه مجموعه تعالیم دینی خصوصاً 
اصولی چــون قاعده »الضرر وال ضرار فی 
االســالم« به دســت می آید که از جمله 
اقتصادی  نظام  مبانی و اصول موضوعه در 
اســالم این اســت که در تعــارض میان 
مصالح جامعه و مصالح فرد، مصالح جامعه 
مقدم است از این معنا در تعبیری دقیق تر 
بــه »هماهنگــی مصالح فرد بــا مصالح 
جامعه« یاد می شــود؛ یعنی اگر در نظام 
سرمایه داری، مصالح فرد بر مصالح جامعه 
غلبه دارد و در نظام سوسیالیستی مصالح 
فرد، به طــور کلی فــدای مصالح جامعه 
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می شــود، در نظام اقتصادی اسالم میان 
مصالح فــرد و جامعــه، هماهنگی ایجاد 
شده است؛ یعنی این گونه نیست که فعال 
اقتصادی در نظام اقتصادی اســالم نباید 
و نتواند به مصالح شــخصی خود برســد، 
بلکه ســخن این اســت که تالش کند به 
گونه ای به مصالح شخصی خود برسد که 
به مصالح جامعــه ضربه ای و ضرری وارد 

نشود.

لذاً روح مقررات اسالمی در زمینه الگوی 
صحیح مصرف بر مبنای خدامالکی اســت 
همانگونه که امام صادق علیه الســالم می 
فرماید:»المــال مال اهللَّ یضعه عند الرجل 
ودائــع ؛ مال، مال خداســت، و آن را نزد 

اشخاص به امانت می گذارد«

از ایــن رو همگان باید توجه کنند که اگر 
بخواهنــد حّق این امانــت را آن گونه که 
شایســته است بجا آورد باید به اندازه نیاز 
و با رعایت اقتصاد و اعتدال  مصرف  کنند 
و باقیمانــده را برای رفــع نیازمندی های 

جامعه و مستمندان هزینه نماید.

بر همین اســاس امام صادق علیه السالم 
در ادامه روایت می فرماید: »وجّوز لهم ان 
یأکلوا قصداً ویشــربوا قصداً ... ویُعودوا بما 
وا به  سوی ذلک علی فقراء المؤمنین ویَُلمُّ
َشــَعثهم ؛ خداوند به آنها اجازه داده است 
که با رعایت اعتدال از این اموال بخورند و 
بیاشامند ... و اضافه را در اختیار نیازمندان 
از مؤمنان و سامان بخشی پراکندگی آنان 

هزینه کنند«.

اعتــدال در خوردن، خرید مرکب و لباس 
پوشیدن در کالم امام صادق علیه السالم

ابان بن تغلب از امام صادق  علیه الســالم 
نقل می کند که فرمــود: آیا فکر می کنی 
که اگر خداوند چیزی به کســی عطا کرد 
او را گرامی داشــت و اگر از دادن چیزی 
به کســی امتناع فرمود او را خوار شمرد؟ 
نه؛ این چنین نیســت، بلکه هر مالی، مال 
خداســت که آن را به امانــت در اختیار 
انسان قرار می دهد و به آنها اجازه می دهد 
با رعایت اقتصاد و میانه روی از آن بخورند 
یا بیاشامند یا بپوشند و یا ازدواج کنند و 

یا مرکب ســواری تهیه کنند و باقی مانده 
دارایی را به مؤمنان نیازمند انفاق کنند و 
با آن پریشانی ها و مشکالتشان را برطرف 
نماینــد. هر کس چنین کنــد خوردن و 
آشامیدن و تهیه مرکب و ازدواجش حالل 
اســت و در غیر این صورت مرتکب حرام 

شده است.

ســپس فرمود: اســراف  نکنیــد خداوند 
اسرافکاران را دوست ندارد. آیا چنین فکر 
می کنی که خداوند کســی را که مالی در 
اختیارش قرار داده امینش قرار می دهد بر 
اینکه اسبی را با ده هزار درهم خریداری 
کند، در حالی که اســب بیســت درهمی 
او را کفایــت می کنــد .... آن گاه این آیه 
َُّه اَلیُِحبُّ  ُفوا إِن را تالوت فرمود: »َواَل تُْســرِ
الُْمْسِرفِیَن؛ ولی اسراف نکنید که خداوند 

مسرفان را دوست نمی دارد!«.

الگوی  اصالح  ســايۀ  در  زدايی  فقر 
مصرف

می دانیم منابع جهان محدود اســت و اگر 
گروهــی از طریق اســراف، منابع کثیری 
را بــر باد دهند، نتیجــه آن به یقین فقر 

گروهی دیگر است.

آمارها نشان می دهد که میلیون ها نفر در 
دنیا زیر خط فقر زندگــی می کنند و هر 
سال میلیون ها نفر از گرسنگی جانشان را 
از دست می دهند، این در حالی است که 
در مناطقی از دنیا مواد غذایی فراوانی در 
زباله دان ها ریخته می شود و از آن بدتر گاه 
مقادیر بســیار زیادی از آنها برای کنترل 
بــازار و باال نگه داشــتن قیمت ها به دریا 
ریخته می شــود، حال آنکــه ما در زمانی 
زندگــی می کنیم که ابزارهای ماشــینی، 
قدرت تولید را بــه مقدار زیادی باال برده 
و انسان امروز می تواند تمام نیازهای خود 

را تأمین کند.

روشن است که تاوان این نوع مصرف گرایی 
لجام گسیخته و افراطی در جهان پیشرفته 
و صنعتــی را کشــورهای توســعه نیافته 
پرداختــه و هــر روز بر رونــد محرومیت 
توده های صدها میلیونی کشورهای جهان 

سوم سرعت بخشیده است. 

این چالش در حالی در جوامع غربی واقع 
می شود که در اسالم میانه روی، خواه در 
مصــرف خوراک و پوشــاک و مانند آن و 
خواه در هزینه های جاری دیگر به شدت 
توصیه شــده اســت. که نشــان می دهد 
پایه اقتصاد ســالم، بر اعتدال در مصرف 
نهاده شده است و اســالم در مصرف نیز 
دســت مصرف کنندگان را باز نمی گذارد 
که هرگونه بخواهند از ســرمایه های خود 
اســتفاده کنند و به هر شیوه ای آنها را به 

مصرف برسانند.

در ایــن زمینه امام صادق علیه الســالم 
ال  ان  اقتصــد  لمــن  فرمود:»ضمنــت 
َماَذا  لُونََک  عزوجل:»َویَْســأَ اهللَّ  قال  یفتقر 
یُنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو«والعفو الوســط وقال اهللَّ 
یُْســِرُفوا  لَْم  أَنَفُقوا  إَِذا  َِّذیــَن  عزوجل:»َوال
َولَْم یَْقُتــُروا َوَکاَن بَْیَن َذلَِک َقَواماً«والقوام 
الوســط؛ من تضمین می کنم کسانی که 
میانــه روی را رعایــت کننــد هرگز فقیر 
نشــوند. ســپس امام به دو آیــه از قرآن 
اســتدالل می فرماید؛ در آیه نخســت از 
پیامبر ســؤال می کنند چــه چیز را انفاق 
کنند. پیامبر می فرمایــد: عفو؛ یعنی حّد 
وســط و در آیــه دوم خداوند در توصیف 
آنها کســانی هســتند  مؤمنان می گوید: 
که به هنگام انفاق نه اســراف می کنند نه 
ســخت گیری و حد وسط را در میان این 

دو رعایت می نمایند«.

حال با توجه بــه محدودیت منابع جهان 
و افزایش تدریجی نســل بشر، با الهام از 
کالم نورانــی امام صادق علیه الســالم و 
رعایــت اقتصاد و میانــه روی در مصرف، 
می توان همگان را از مواهب طبیعی عالم 
بهره مند کرد و نســل های آینده را نیز از 

فقر و نیازمندی نجات بخشید.

سخن آخر: )سبک زندگی امام صادق 
علیه الســالم ؛ بهترين الگوی عملی 

در مصرف صحیح(

در خاتمــه باید گوشــزد نمــود هر گونه 
اسراف و تبذیر و تضییع نعمت ها جریمه 
دارد جریمــه ای بســیار ســنگین؛ ایــن 
هشداری اســت به آنها که همیشه نیمی 

از غــذای اضافی خود را بــه زباله دان ها 
می ریزند.هشــداری است به آنها که برای 
ســفره ای که سه چهار نفر میهمان بر سر 
آن دعوت شده است معادل غذای بیست 
نفــر از غذاهای رنگین تهیــه می بینند، و 
حتی باقیمانده آن را به مصرف انسانهای 

نمی رسانند. گرسنه 

و هشداری اســت به آنها که مواد غذایی 
را در خانه ها برای مصرف شــخصی و در 
انبارها بــرای گران تــر فروختن آن قدر 
ذخیــره می کننــد که می گندد و فاســد 
می شود اما حاضر نیســتند به نرخ ارزان 
تر و یا رایگان در اختیار دیگران بگذارند!

آری اینها همه در پیشگاه خدا مجازات و 
جریمه دارد و کمترین مجازات آن سلب 
این مواهب اســت. اهمیت این مساله آن 
گاه روشــن تر می شــود که بدانیم مواد 
غذایی روی زمین نامحدود نیســت، و به 
تعبیر دیگر به میزان این مواد، نیازمندان 
و گرســنگانی نیز وجود دارند که هر گونه 
افــراط و تفریــط در آن باعث محرومیت 

گروهی از آنها می شود.

حال آنکه در ســیرۀ زندگانی امام صادق 
علیه الســالم ســخت به این مساله توجه 
شــده اســت تا آنجا که از آن حضرت در 
حدیثــی می خوانیــم کــه فرمود:»پدرم 
ناراحت می شــد از اینکه بخواهد دستش 
را کــه آلوده به غذا بود با دســتمال پاک 
کند بلکه به خاطر احترام غذا دست خود 
را می مکیــد و یا اگر کودکــی در کنار او 
بــود و چیزی در ظرفــش باقی مانده بود 
ظرف او را پــاک می کرد، و حتی خودش 
می فرمــود گاه می شــود غــذای کمی از 
ســفره  بیرون می افتد و من به جستجوی 
آن می پردازم بــه حدی که خــادم منزل 
می خنــدد )که چرا دنبال یــک ذره غذا 
می گردم(، ســپس اضافه کــرد جمعیتی 
پیش از شــما می زیســتند که خداوند به 
آنها نعمت فراوان داد، اما ناشکری کردند 
و مواد غذایی را بی جهت از میان بردند و 
خداونــد برکات خود را از آنها گرفت و به 

قحطی گرفتارشان ساخت«!
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1پرونده ويژه

بازخوانی قيام خونين مسجد گوهرشاد عليه کشف حجاب
 از منظر معظم له 

حجاب از ضروریّات اســالم است و تمام 
فَِرق مســلمین آن را واجب می شمرند و 
در قــرآن مجید در آیات متعّددی صریحاً 
آمده است؛ حّتی غیر مسلمانان می دانند 

چنین حکمی در اسالم وجود دارد.

در این میــان حکومت های زورگو با واژۀ 
آزادی بر طبل حجاب ستیزی می کوبند؛ 
کلمــه ای که اگر زبان داشــت فریاد می 
زد مرا هم به اســارت کشیدید، و از ظلم 
در حــق من هم فروگذار نکردید، این چه 
آزادی است که به قیمت فرو رفتن ملتی 
در منجالب فســاد ؛ مسئله حجاب را نفی 
می کنیــدو البته با کدام الگو و معیار و با 

چه قیمتی؟!

اینچنین اســت که دوران رژیم پهلوی به 
ویژه ســلطنت ظالمانۀ رضا شاه؛ زنان را 
مجبور به کشــف حجاب می کردند؛ حال 
آنکه حجاب برای حفظ شــخصیت زن، و 
جلوگیری از انحــراف جوانان، و )ممانعت 
از( گســترش فســاد در جامعه اسالمی 
اســت. و همان گونه که اصل پوشــیدن 
لباس برای زنان و مردان منافات با آزادی 

آنها ندارد، حجاب نیز چنین است.

كشف حجاب رضاخانی؛ اجرای توطئۀ 
استعماری

ممکن اســت نســل جوان خبر نداشــته 
باشــند که 8۳ ســال قبــل رضاخان از 
اربابانش دستور گرفت که اسالم، دشمن 
او و پیشــرفت در کشور اســت بنابراین 
باید در مرحله اول از زنان جامعه کشــف 
حجاب کرد. رضاخان نیز دســتور کشف 

حجاب را صادر کرد.

آری از یک ســو انگلیــس رضاخان را به 
مقام ســلطنت رساند، از ســوی دیگر به 
او دســتور داد کــه باید اســالم را از این 

مملکت حذف کند زیرا اســالم مهم ترین 
دشــمن قدرت های اســتکباری است و 
البته از مســأله حجاب شروع کردند زیرا 
حجاب مســأله مهمی است که در صورت 
حذف آن، مقدمات حذف اسالم به عنوان 
دشــمن شــماره یک قدرت های زور گو 

حاصل می شد.

لذا هدف این بود که اســالم و تشیع که 
مانع راهشــان اســت را بردارند،از سوی 
دیگررِژیم پهلوی مجری سیاســت گام به 
گام اســالم زدایی در ایران بــود؛ واز آنجا 
کــه رضاخان توســط غربی هــا روی کار 
آمد بنا شــد سیاســت غربی ها را اجرایی 
کند؛ لــذا یکی از کارهایی که به رضاخان 
بود؛ رضاخان  دستور دادند کشف حجاب 
نیــز چقدر به زنان مملکــت ما ظلم کرد 
تا دســتور غربــی ها را برای دور شــدن 

مسلمانان از اسالم اجرایی کند.

اینگونه بود که به دنبال دســتور کشــف 
حجاب، پاســبانان رضاخان با خشونت هر 
چه تمام، به زنان با حجاب هجوم آورده و 
چادر و روسری آن ها را با زور از سرشان 

می کشیدند.

البتــه در همان زمان، مرحلــه به مرحله 
پیــش رفتند به این معني که اول با طرح 
تغییر لباس وارد شدند و بعد وارد مرحله 
کشف حجاب شدند. این توطئه در حالی 
صورت پذیرفت کــه علیرغم وجود لباس 
ملــی در میــان عرب ها، پاکســتانی ها و 
هندی ها، لیکن رضاخان تحمیل کرد باید 

لباس ها و کاله ها تغییر کند.

به هــر حــال رژیــم پهلوی بــه نحوی 
ممنوعیت حجاب را با شــدت و خشونت 
دنبال کرد و برای کشف حجاب در کشور، 
به روسا و افراد تراز اول شهرهای مختلف 

دستور به حضور همسران بی حجاب خود 
در مجالس داد و در مقابل مخالفت علما با 
این اقدام، نهایت خشونت را اعمال نموده 
و ضمن هتک حرمت بانــوان محجبه در 
خیابان هــا، علمای مخالــف را به زندان 

افکند یا تبعیدشان کرد.

خشــونت در حد اعال بود، پاســبان های 
خشــن به دنبال زنــان راه مــی افتادند 
و موی ســر آن ها را با مقنعه شــان می 
کندند و گاهی زنان را به زمین پرتاب می 
کردند.حتــی از جمله کارهای عجیب آن 
ها دســتور به عالمان تمام شهرها بود که 
باید همسرانتان را ســربرهنه همراه خود 
به اســتانداری و فرمانداری بیاورید و در 

مجلس شرکت کنید.

قیام خونین مســجد گوهرشاد علیه 
كشف حجاب

البته مســاله مبارزه با حجاب از ســوی 
را در کشــور  رضاخــان واکنش مــردم 
خصوصا در مشهد به همراه داشت؛ مردِم 
مســلمان و عالمان دیدند مســأله بسیار 
وخیم اســت، از خود عکس العمل نشان 
در مسجدگوهرشــاد  و جمعیتی  دادنــد 
متحّصن شــدند، هزاران نفر تمام مسجد 
را پرکردنــد و شــب ها و روزهــا آن جا 
متحصن شدند، خطیبان که در میان آنان 
مرحوم شــیخ بهلول بیشتر می درخشید، 
مردم را درباره فلســفه حجاب و مبارزه با 
بــی حجابی توجیه کرد و بــه تنویر افکار 
عمومی نســبت به این مســاله در مسجد 

گوهرشاد پرداختند.

اینچنیــن بود کــه علمــا و مراجع عظام 
بــا دیدن ایــن گونه اتفاقات در مســجد 
گوهرشاد مردم را جمع کردند و برایشان 
دربــاره عفــاف و حجــاب و تاثیرات آن 

در جامعــه و زندگی به ایراد ســخنرانی 
پرداختنــد و وقتی این اتفــاق به گوش 
به مسجد  را  رضاخان رســید، مامورانش 
گوهرشــاد فرســتاد و آنها نیز مردم را به 

رگبار بستند.

البتــه با مخالفت عالمان، رژیم پهلوی نیز 
عکس العمل نشان داد؛ و عالمان دینی را 
به زندان افکندند و تبعید شــان کردند با 
این وجود کسی تسلیم برنامه آن ها نشد.

الزم به ذکر اســت قیام مردم و علما علیه 
سیاســت های ضد اســالمی رژیم پهلوی 
به ویژه در مخالفت با کشــف حجاب رضا 
خانی ادامه داشت؛ فراموش نمی کنم که 
در زمان ریاست مرحوم آیت اهلل العظمی 
بروجردی بر حوزه علمیه قم )قبل از سال 
4۰( در سالگرد هفده دی، نظام، تبلیغات 
گســترده و وقیحانه ای راجع به کشــف 
حجــاب راه انداخــت و در مطبوعات آن 
زمان نیز غوغایی برپا می شــد؛ به نحوی 
که مردم و طالب حــوزه هم متقابال طی 
یک راهپیمایی که به سمت فرمانداری ها 
انجــام می دادند، از این قضیه اعالم انزجار 
کردنــد که عــده ای در آن روزکشــته و 
مجروح شــدند. لذا همواره ایام هفده دی 
خاطــره انگیز بوده اســت؛ هم برای نظام 
طاغوت که به کشــف حجاب مفتخر بود 
و هم برای قشــر متدین که این مســاله 

برایشان ناگوار بود.

حمله به مســجد گوهرشاد و كشتار 
مردم توسط رضاخان

واکنش انقالبی مردم در مسجد گوهرشاد 
در نهایــت منجــر بــه خشــونت عوامل 
رضاخانی و به خاک و خون کشیدن مردم 
در این مسجد شــد؛ رضا خان که متوجه 
شده بود خبر تحصن مسجدگوهرشاد در 
حال پخش شــدن در کل مملکت است و 
ممکن اســت به دنبال این خبررسانی ها، 
شورشــی عمومی برپا شود، تحصن مردم 
را ســرکوب کرد. و در مسجد گوهرشاد و 
جوار حضرت رضا علیه اسالم حمام خون 

به راه انداخت.

آری قداست مکان تحصن که یک مسجد 

بود، عــالوه بر این در جوار حرم امام رضا 
علیه السالم بود توسط رژیم پهلوی نادیده 
گرفته شــد، و ایادی رضا خان، مأموران 
خشن و بی دین شــان را به پشت بام ها 
فرســتادند و درهای مسجد را بستند که 
نتوانند فرار کنند، ســپس جمعیت را به 

رگبار بستند.

جنايت بزرگی كه سانسور شد

رضاخان کــه از واکنش گســترده مردم 
نسبت به قضایای مســجد گوهرشاد بیم 
داشت نگذاشت دامنه این مساله گسترش 
پیدا کند لذا اجســاد شهدای این مسجد 
به نقطه نامعلومی فرســتاده شد که هنوز 
تعداد دقیق کشــته ها نیــز در آن واقعه 
مشــخص نیســت؛ بلکه کامیون هایی را 
اطراف مســجد آماده کردنــد که پس از 
کشــتار جنازه ها را در آن ها بریزند و به 
نقطه نامعلومی منتقل کنند که هنوز هم 
برای ما روشن نیســت قبر شهیدان قیام 

مسجد گوهر شاد کجاست.

حمله  از  پس  رضاخان  منفورترشدن 
به گوهرشاد

اما به راستی آیا وقوع این جنایت ننگین، 
توانســت آتش خشم مردم را فرو بنشاند؟ 
رژیم پهلوی جمعی از عالمان را محاکمه 
و محکوم به اعدام کردند البته نتوانستند 
اعدام کننــد وهیچ کدام از اقداماتشــان 
اثربخش نبــود جزء این کــه روز به روز 

منفورتر شدند.

لذا کشتار مسجد گوهرشاد نتوانست عزم 
ملی مردم را ســرکوب کند، بلکه پس از 
مرگ رضاخان، پســرش هم همین روند 
را ادامه داد، اما با ایــن تفاوت که فردی 
چون امام راحل با بسیج کردن مردم، در 
مقابلش ایســتاد و نظام شاهنشاهی را بر 

انداخت.

فرجام رضــا خان؛ عبرتي براي ديگر 
ديكتاتورها

در طول عمر خــود ظالمانی را دیده ایم 
که سرنوشــت آنهابه کجا رســیده است، 
ماننــد رضاخان و محّمدرضــا پهلوی و یا 

صــّدام و دیگر ظالمان، حّتــی می بینیم 
کــه در این دنیای متمّدن و اســتعمارگر 
با دســت خودشــان چه بالهایی بر ســر 
خودشــان آوردند و تمام ظلم هایی را که 
در استعمار و استثمار ممالک دیگر کرده 
بودنــد، بدتر از آن را در جنگ اّول و دّوم 
جهانــی دیدند و جمعــاً نزدیک به پنجاه 
میلیون کشــته دادند و ویرانی عجیبی به 

بار آمد.

لذا فرجام شــوم رضا خــان اینچنین رقم 
خورد کــه توســط انگلیــس، همان که 
رضاخان دســت نشــانده آن هــا بود ،به 
انگلیسی  وسیله چند مأمور دستگیر شد، 
ها او را به جزیــره دورافتاده ای در یکی 
از اقیانوس ها فرســتادند که تا آخر عمر 
همان جا بود و ســرانجام به درک واصل 
شــد، حتی یک نفــر هم بــه حمایت از 
رضاخان برنخاســت و خیلی ساده او را از 

جاکندند و بردند.

آری قدرت های غربــی نیز نتیجه مظالم 
فعلی خودشــان را خواهند دیــد، باید از 
ظلم در حــّق دیگران ترســید، خواه در 
مقیاس شــخصی یا در مقیاس اجتماعی 
و جهانــی؛ اینها بدون کیفــر نمی ماند و 
به نوعی خداوند جزای آن را خواهد داد.

البته انگلیســی ها به پســر رضاخان هم 
وقتی روی کار آمد گفتند اســالم دشمن 
توســت اما از راه دیگــری غیر از حجاب 
شــروع کن از این رو در زمان محمدرضا 
شــاه حجاب موضوعی داوطلبانه شــد و 
او دشــمنی با اســالم را از جای دیگری 
شــروع کرد.و تاریخ اســالمی را به تاریخ 
شاهنشــاهی تبدیل کرد تا مردم از اسالم 
فاصلــه بگیرند، البته زمزمــه تغییر خط 
فارســی به التین از سوی عده ای مطرح 
بود اما به جایی نرسید، ولی تاریخ شمسی 
را تغییر دادنــد در اینجا فریاد امام راحل 
بلند شــد و با بســیج کردن مردم مقابل 
این برنامه ایســتاد و ایستاد تا زمانی که 
شاه فرار کرد، دســتگاه سلطنت واژگون 
شد، انقالب پیروز شد و ریشه این خاندان 
فاسد و ضداســالم از این سرزمین کنده 
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شد.

نكنید؛  تجربه  را  آخر:)آزموده  سخن 
مردم تسلیم كشف حجاب نمی شوند(

در خاتمه باید از کســانی که هم خاطره 
مسجد گوهرشــاد را زنده کرده اند و هم 
هفتــه حجاب و عفــاف را مطرح نمودند، 
تشــکر کنم، مبادا عــده ای خیال کنند 
بی حجابی کم کم در حال عادی شــدن 
است و مسأله حجاب و عفاف به فراموشی 

سپرده می شود.

بلکه هر سال خون تازه ای در این مسأله 
مهم اســالمی جریــان پیدا مــی کند و 
افرادای که خیاالتی نســبت به حجاب در 
سر دارند، از خیاالت شــان پشیمان می 
شوند و می دانند این ملّت مسلمان بیدار 

مسأله حجاب را فراموش نکرده است.

لذا باید دانست آن هایی که مسألۀ حجاب 
را به عنوان یک مســأله سیاسی پیگیری 
می کننــد، و در فضای مجــازی کمپین 
تحت عنوان »بی حجاب ها« درســت می 
کنند، بایــد بدانند گرامی داشــت هفته 
عفاف و حجاب و احیای مسأله گوهرشاد 
پس از 8۳ سال، به آن ها نشان می دهد 

مسأله آنطور که خیال کرده اند، نیست.

بلکه ما اجرای توطئۀ شــوم کشف حجاب 

را در زمان رضاخان تجربه کرده ایم ؛ حال 
آنکه عده زیادی در راســتای مخالفت با 
منع حجاب، در مســجد گوهرشاد شهید 
شدند ولی تسلیم نشدند و علیه رضاخان 
قیام کردند و حجاب اصیل را برگرداندند.

لذا نصیحت دوستانه ما این است که این 
کار را دنبــال نکننــد چرا که به 
تصریح قرآن مســلمانان پایبند 
به حجاب هستند و چندین آیه 

درباره حجــاب وجود دارد و 
مســلمانان به واسطه حجاب 
در دنیا شناخته می شوند؛بهتر 

اســت مردم را به حال خودشان بگذاریم 
تا وظایف شــرعی را درباره حجاب انجام 
دهند، اصل حجاب چیزی نیســت که آن 
را بتوان انکار کرد و یا مسلمانان را از آن 

منصرف نمود.
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2پرونده ويژه

عوامل نابسامانی اقتصاد کشور
از منظر معظم له 

بی شک سعادت و پیروزی مادی و معنوی 
جوامع بشــری بدون اقتصاد غنی و سالم 
ممکن نیســت، همانگونه که ریشــه مهم 
نابســامانی های یک جامعه را نیز باید در 
عوامل و مســائل اقتصادی آن جســتجو 

کرد.

حال در ســال های اخیر اقتصاد کشور با 
بحران های  عظیمی روبرو شده است،حال 
آنکه اقتصاد در هر جامعه  ای مانند خون 
اســت در بدن، یک اقتصاد سالم همانند 
خون ســالم اســت، و یک اقتصاد ناسالم  
هماننــد خون کثیف و آلوده، تمام بدن را 
آلوده می  کند.و از آنجا که اقتصاد کشــور 
از نظر ایجــاد عدالت، توازن نــدارد، لذا 
اقتصاد ما، از بیماری و از مشــکالتی رنج 

می برد .

اینگونه است که ساختار اقتصادی ناسالم 
به نوبۀ خود  بستر ساز فعالّیت  های ناسالم 
اقتصادی شده است. وافراد جامعه با انگیزه 
پولدار شدن از هیچ فعالیتی فروگذار نمی 
کنند. در این میان نباید از عوامل بحران 
زا در تضعیف توانمندی اقتصادی کشــور 
غفلــت کرد زیرا این عوامل بحران ســاز، 
اقتصاد جامعه را از تعادل خارج ساخته و 
چرخ  اقتصاد را از حرکت باز داشته است.

اینچنین اســت که مردم مرتب نامه می 
نویسند و تماس حضوری و غیر حضوری 
دارند و درخواست می کنند که مشکالت 
آن ها به دولت و مســؤوالن منتقل شود، 
مشکل عمده مردم مشکل اقتصادی، تورم 
و افزایش قیمت ها اســت که می گویند 
گاهی در یک ســاعت یــا روز قیمت ها 
افزایش پیدا مــی کند. از این رو ضرورت 
بررســی آن عوامــل بحــران زا می تواند 
در برون رفــت از نابســامانی های اخیر 

اقتصادی کشور موثر باشد  

بی  لیبرالی در سايۀ  اقتصاد  بر  اصرار 
اعتنايی به اقتصاد مقاومتی

بی شــک تمــام ناکامي هــا و تضادهای 
اقتصادی کشــور از اقتصاد لیبرالی نشأت 
مــی گیرد که بــا مســأله  »فردگرائی« و 
»آزادي های فردی« و»اصالت ســرمایه« 
عجین شده اســت؛اقتصادی که بر مبنای 
بازار آزاد و »دستگاه سود و نفع شخصی« 
استوار اســت. و هدف از »تولید« رسیدن 
به »حداکثر سود با کم ترین هزینه« است. 

انســان در ایــن نظام بی  آنکــه به اصول 
اخالقی و معنوی پایبند باشــد، به دنبال 
ســود بیشتر با هزینه و تالش کمتر است، 
لذا هر چیز که او را به این هدف برســاند، 
تولید می  کند، حتی اگر به انواع مفاســد 
اجتماعی و پا گذاشتن روی اصول اخالقی 
و انســانی بینجامد، ازاین رو که تولید در 
این نظام، هیــچ محدودیتی ندارد، حتی 
تولید فــرآورده  هایی چون ســالح  های 
شــیمیایی و میکروبی، مواد مخدر، انواع 
مشروبات الکلی و قرص  های خانمان سوز 
روان گــردان و ... عماًل مجاز شــمرده می  

شود

در این نظریه »یگانه مسئولیت اجتماعی 
انســان آن است که ســودش را افزایش 
دهــد« لذا با افتخار اعالم می  کند: »اصل 
اولّیه علم اقتصاد این اســت که انگیزه هر 
عامل )فّعال اقتصادی(، فقط سود شخصی 

است«.

لذا تشــکیل کمپانی  های عظیم، و حتی 
شــرکت  های چند ملیتی، شــرق و غرب 
دنیا را بســود خــود و بزبان مــردم کم 
درآمد و فقیر، به هم می رســاند؛ سیستم  
»نمایندگی   یــا  و  انحصــاری«  »تولیــد 
یــا »بازارهای مصرف  و  انحصاری«  های 
انحصــاری« که زیر چتــر آزادی تجاری 

انجام می  گیرد و در حقیقت منافع جمع 
را آشکارا فدای منافع فرد می  کنند.

هم چنین اصل تصاعدی رابطه »سرمایه« 
و »ســود«، و نبــودن هیچگونــه کنترل 
روی آن در اقتصاد ســرمایه داری، مرتباً 
صاحبــان صنایع بــزرگ را از کارگران و 
کشاورازن دور می  سازد، و این فاصله روز 
بروز به زیان اکثریت کم درآمد و به سود 
اقلیــت ثروتمندان افزایش می  یابد، گروه 
هائی که به این وضــع اعتراض دارند کم 
کم متشکل می  شوند؛ و سرانجام طرفدار 
سر سخت دگرگون ساختن نظام سرمایه 

داری و محو آن خواهند شد.

حال اصرار مســئوالن کشــور بــر تداوم 
اجرای اقتصاد لیبرالــی، عالوه بر این که 
جامعــه را به دو قطب »ســرمایه دار« و 
نابودی  »کارگر« تبدیل کرده است باعث 
تولید، بیــکاری  و کم کاری بســیاری از 

افراد جامعه شده است.

هــم چنین اقتصاد غربــی بدیهی  ترین و 
ابتدائی  ترین اصل اساسی زندگی جمعی 
یعنی »عدالت« و »تعاون « را حذف کرده 
و برتری جوئی و ســلطه گری ظالمانه را 
بجای آن نشــانده است. حال آنکه اقتصاد 
مقاومتی با اصالت کار و نه اصالت ســود؛ 
همگان را به وحدت، درســتکاری، تعاون ، 
جدییت در طریق تولیــد و مبارزه با کم 
کاری و بیکاری دعوت می  کند که از این 
رهگذر بازده اقتصاد کشور را چندین برابر 

می  کند.

بــا این تفاســیر نمی توان هــم فرهنگ 
بیگانــگان را پذیرفت و هــم توقع اجرای 
کامــل برنامه هــای اقتصــادی مقاومتی 
را داشــت. بلکه باید به جنــگ با اقتصاد 
ســرمایه داری رفت و از راه های مختلف 
هم چــون ایجاد تعاونی هــای متعدد در 

کشــور برای تحقــق اقتصــاد مردمی و 
تولیدی تالش کرد به ویژه نقش بانک ها 
را نباید نادیده گرفت چون عمده سرمایه 
 هــای بانک ها از خود مردم اســت و باید 
مقدار قابل مالحظــه  ای از آن، به عنوان 
وام  بدون ســود به گروه های تعاونی داده 
شــود تا تولید واقعی محقق گردد؛ اگرچه 
متأّســفانه تقریبا نامــی از وام های قرض 
الحســنه در میان است و در عمل چندان 
خبری از آن نیســت و بانک های اسالمی 

باید از این نظر اصالح شود.

بی تدبیری در مقابله با بحران بیكاری 
؛ منشأ نابسامانی های اقتصادی

در مســئله کار و شــغل، آمارهایی که از 
بیکاری می دهند واقعا نگران کننده است، 
مخصوصــا جوان های تحصیل کرده زیادی 

که بیکار و دنبال شغل هستند.

این نقیصه در حالی اســت که می بینیم 
ثروتمندان به علت سیاست های نادرست 
اقتصادی کشور، سرمایه خود را به خارج 
از کشــور انتقال دادند یا در مســیرهای 
دیگر )اقتصاد سوداگرانه( قرار می دهند، 
در صورتی که ثروت باید در زمینه ایجاد 

اشتغال و کار هزینه می شد.

هم چنیــن نباید از رویکرد ســود محور 
بانــک ها غفلت نمود که در واقع بر دامنۀ 
بیکاری افــزود، در حالی که بانک ها می 
به اشخاصی که قدرت مدیریت  توانستند 
برای تولید و تجارت دارند ولی ســرمایه 
الزم را ندارند. تســهیالت مالی ارائه کند؛ 
این کار هم به نفع جامعه بود و هم به نفع 

بانک ، و هم به سود خود این افراد.

هم چنیــن بانک ها بــا اقداماتی موثر از 
قبیل تقویت عقود شــرعی در حمایت از 
تولید، نقدینگی  های ســرگردان مردم را 
از رکورد خــارج و عوارض رکورد پول که 
تورم و فساد می  باشد را از فضای اقتصاد 
کشور خارج ســازند و در مجموع حرکت 
خوبی به سود جامعه رقم زنند و شکوفایی 

اقتصادی را تسریع بخشند.

فراموش نکنیم بســیارند کســانی که می  
توانند با مدیریت مصرف، سرمایه ای گرد 

آوردند و آن را بصورت دســته جمعی در 
یک مؤسسه تولیدی به کار اندازند. لیکن 
ســاختار نظری بانک ها به گونه ای است 
کــه حمایت از فعالیت هــای مولد در آن 

جایی ندارد.

لذا بــرای رونق تولید و اشــتغال چرخه 
ای وجــود دارد کــه بانک هــا از جمله 
آن محســوب می شــوند و در این زمینه 
مســؤولیت دارند، بانک هــا اگر بر مردم 
فشــار بیاورند و آن ها نتوانند تولید را به 
گردش در بیاورند باز هم تولید می خوابد، 
بنابراین تا نظام بانکی اصالح نشود تولید 
و مصرف درست نخواهد شد. وقتی بانک 
ها به فکر منافع خود بوده و به فکر تولید 
کننده نباشند و دست به دست هم ندهند 

تولید و اشتغال رونق پیدا نمی کند.

بر این اســاس عدم حمایت از واحدهای 
تولیدی، رکود اقتصادی و فرار از هر گونه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشدید 
نمــود که بــه نوبۀ خود موج ســهمگین 

بیکاری را تشدید کرد .

هم چنیــن واردات  بی رویه کاال از خارج 
با قیمت ارزان، سبب تعطیلی کارخانه  ها 
و بیــکاری جمع کثیری از مردم شــد،در 
صورتی کــه وقتی تولیــد داخلی مصرف 
شــود بیــکاری و بســیاری از معضالت 
اجتماعــی برطرف می شــود؛ البته تولید 
داخلی نیز باید با کیفیت و قیمت مناسب 
عرضه شود؛ گرچه باید مساله قاچاق کاال 
را نیز حل کنیم؛ وقتی گفته می شود که 
درصد باالیی از کاالهای بازار ما از طریق 

قاچاق وارد می شود قابل قبول نیست.

بــا ایــن تفاســیر وظیفه دولــت و دیگر 
مســئوالن این بود که نظــارت دقیق بر 
شــاخصه های اقتصادی کشور و مقابله با 
بحران بیکاری داشته باشند و از دو قطبی 
کــردن جامعه جلوگیری کننــد تا انگیزه  
های حرکت اقتصادی خاموش نشود؛و به 
راســتی اگر دولت حمایت نکند مشکلی 
حل نمی شود، همه این موارد باید دست 
به دســت هم دهنــد تا مســأله تولید و 
اشتغال رونق پیدا کند؛ دولت باید جلوی 

واردات بی رویه و قاچاق را بگیرد و دروازه 
های کشور را بر قاچاق ببندد.

فاصلۀ  ارمغــان  اقتصادی؛  بحــران 
طبقاتی و ناكارآمدی در فقر زدايی

از مهم تریــن پی  آمدهای نظام ســرمایه 
داری کــه بر اســاس بــازار آزاد و رقابت 
کامل و ســودجویی بیشتر بنا نهاده شده، 
شــکاف طبقاتی اســت. آمارها نشان می  
دهد بهره  کشــی نوین بر رنج فقرا افزوده 
و ثــروت  های عمده جهــان را در اختیار 
گروه خاصی قرار داده است. قشری مرّفه 
و صاحــب همه  چیز و قشــری محروم از 
نیازهــای ابتدایی زندگی در برابر هم قرار 
گیرند که هم به قشــر محروم آسیب می  
رســد و هم بر اثر واکنش های شدید آن 
قشر، قشر مرّفه آســیب می بیند و ناامنی 

در کّل جامعه آشکار می  شود.

تأســف آور اســت که تأکید و پافشاری 
اقتصــاد لیبرال بــر آزادی  های فردی در 
اقتصاد و عدم دخالت حکومت در آن، که 
بر مبنای اصل فایده  گرایی فردی استوار 
بوده، خســارت  های جبــران  ناپذیری از 
جمله فاصله  طبقاتی ، تبعیض و اختالف و 
از بین رفتن منافع اجتماعی و عمومی در 
پی داشته اســت. آمار و ارقام وحشتناک 
نیز در این زمینه نشان می  دهد که تا چه 
حــّد اقتصاد کنونی جهــان بیمار و تا چه 

اندازه موجب فاصله  طبقاتی  است.

لیکن اسالم با آمیختن اخالق و اقتصاد، و 
طرح بایدها و نبایدهای  اخالقی در حوزه 
اقتصاد، عماًل چشــمه  هــای تولید ثروت  
های نامشــروع، که باعث توزیع ناعادالنه 
ثروت می  گردد را مسدود نموده، تا ثروت 
به طور عادالنه در بین تمام اقشار جامعه 
توزیع گردد. اســالم سفارش می  کند که 
ســود هم باید عادالنه باشد. در حالی که 
در جهان کنونــی گاه کاالیی برای ماّدی  
پرســتان یکصد دالر تمام می  شود، ولی 
آن را بــه ده برابر و گاه پنجاه برابر قیمت 
می  فروشــند، و این ســود ناعادالنه یکی 

دیگر از عوامل فاصله  طبقاتی  است.

این مسأله در حالی اســت که می بینیم 
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عّده ای در کشور آن قدر ثروت دارند که 
حساب اموالشــان را نمی  توانند بکنند، و 
عّده دیگری از فقر و تهیدســتی رنج می  
برنــد، به طوری که تهّیــه لوازم ضروری 
زندگی از قبیل غذا و مسکن و لباس ساده 

برای آنان خیلی مشکل است.

در چنیــن جامعه  ای دلهــره و اضطراب 
و نگرانــی و بدبینــی، و از همــه مهمتر، 
دشــمنی و عداوت اجتناب  ناپذیر خواهد 
بــود؛ زیرا از یک ســو با سیاســت های 
نادرســت اقتصادی، درهــای کمک های 
انسانی، و تعاون به معنی حقیقی، به روی 
مردم بســته شده، و درهای رباخواری که 
یکــی از موجبات بزرگ فاصلــه طبقاتی 

است با شکل های مختلف باز است.

همچنیــن با توجه به اینکه اســالم توجه 
خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با 
فاصله  طبقاتی  دارد بر مســئوالن نیز الزم 
اســت با این اختالفات غیر عادالنه  ای که 
در اثر بي عدالتي های اجتماعی در میان 
طبقات غنی و ضعیف پیدا شــده اســت 
مقابله کنند و ســطح زندگی کســانی که 
نمی  توانند نیازمندي های زندگیشــان را 
بدون کمک دیگران رفع کنند ارتقا دهند 
تا آنان نیز حّداقل لوازم زندگی را داشــته 

باشند.

در غیــر ایــن صــورت فاصلــه طبقاتی 
مهمترین چیزی اســت کــه امنیت یک 
جامعــه را تهدید خواهد کرد در حالی که 
خیلــی از مردم در مایحتاج زندگی روزانه 
خــود مانده اند برخی مدیــران و لو اندک 
در کشور، حقوق های نجومی دریافت می 
کنند که این وضع حقوق های نجومی در 
شرایط فقر عمومی بسیاری از مردم هیچ 

توجیهی ندارد.

لذا باید این پرســش را مطــرح نمود که 
آیا مســئوالن اجرایی کشــور، مملکت را 
مــی توانند با شــعار اداره کنند. کشــور 
ما بیشــترین حرف را از امــام علی علیه 
الســالم می زند اما آیا در عرصه عمل هم 
همین طور است؟ چقدر نحوه اداره کشور 
ما به مشــی و روش حکومتــی امام علی 

علیه الســالم نزدیک است؟به راستی اگر 
جوانی بــه دلیل بی کاری تــن به کار با 
حقوق ماهیانه چنــد صد هزار تومان می 
دهــد و در خانه ی ۳۰ متری زندگی می 
کند و از ســوی دیگر مدیری با خانه چند 
هــزار متری بیش از ده شــغل دارد، می 
توان دم از عدالت و شیعه علی بودن زد؟

بنابراین تقویــت فعالیت  های تولیدی در 
راستای رسیدگی به محرومان و نیازمندان 
جامعــه از جمله راهبردهای دســت یابی 
دولتمردان بــه عدالت اقتصــادی و نفی 
فاصله  طبقاتی  اســت؛ زیــرا این رویکرد 
متعالی در راستای تأمین نیازمندی  های 
دیگران و با هدف تقارب نســبی ســطح 
زندگــی طبقات مختلــف اجتماع صورت 

می گیرد.

بهای  به  قاچــاق  و  رويه  بی  واردات 
نابودی اقتصاد ايران

واردات از جمله مصادیق مصرف نامتعادل 
اســت که به نظام اقتصادی جامعه آسیب 
می رســاند،چه کسی است که نداند امروز 
بازارهای کشــور مملو از اجناس خارجی 
اســت، و این اجناس رقم بسیار مهّمی از 
واردات  این کشــورها را تشکیل می  دهد؛ 
از خودروهــای لوکس تجّملــی گرفته، تا 

هزاران نوع کاالهای مصرفی.

گفتنــی اســت واردات گرایی بــه مقدار 
زیادی تالش اقتصادی را کاهش می دهد 
در ایــن زمینه دولت باید با وضع مقررات 
و قوانینی از تولید یا واردات  کاالهایی که 
به ضرر جامعه است مانند کاالهای لوکس 
و غیر ضــرور که موجب خروج ســرمایه  
های ملی اســت و یا کاالهای مفیدی که 
ورود آنهــا به بازار باعــث تضعیف، بخش 
کشــاورزی یا تولیدات داخلی می  شــود، 
از تولیــد یــا واردات  چنیــن کاالهایی، 

جلوگیری نماید یا آن را محدود سازد.

متاسفانه برخی با واردات بی رویه به آالف 
و الوف می رسند، دولت که وظیفه نظارت 
بر کشــور را دارد باید مصالــح را در نظر 
بگیرد و مانع این واردات بی رویه شود ما 
هرگز نیازی به اجناس تجمالتی نداریم تا 

برخی از این طریق درآمدهای هنگفتی را 
بدست بیاورند.

زیرا ایران کشوری است که در طول سال 
تمام مواد غذایــی و انواع میوه ها را دارد 
اما به راســتی چرا این همه از خارج وارد 
می کنید، دولتی که اشــراف به مســایل 

دارد مصالح را در نظر بگیرد.

بدین ترتیــب دولت باید مانــع قاچاق و 
واردات بی رویه شود، در شرایطی که کاالی 
خارجی در بازار پر باشــد تولید داخل به 
حاشــیه می رود .حال وقتی تولید داخلی 
اقتصادی  افول کند بیکاری و مشــکالت 
بروز می کند و متعاقــب آن تحریم ها هم 
اثرگذار می شــود زیرا وقتی بازار از کاالی 
خارجی مملو است تولیدکننده چه چیزی 

تولید کند؟

از ایــن جهت می گوئیم فعالیت های غیر 
تولیــدی از قبیل واردات بــی رویه کاال، 
ضمــن این که مقادیــر هنگفتی از ثروت 
کشــور را به صورت ارز خــارج می  کند، 
زیــان  های جبــران  ناپذیــری را بر بدنه 

اقتصاد کشور وارد می  نماید.

بحران ارزی؛ چالش جدی پیش روی 
اقتصاد ايران

گفتنی اســت اقتصاد تک محصولی کشور 
با بحران های متعدد از جمله بحران ارزی 
مواجه است لذا ناچاریم با خام فروشی در 
حوزۀ انرژی از طریق فــروش مواّد اّولیه، 
منابــع پــر ارزش خود را به نــازل ترین 

قیمت به فروش رسانیم

حوادثــی که در ماه هــای اخیر در مورد 
مســئله ارز و حوادث اقتصادی واقع شد 
و به صورت غیرمنتظره هر ســاعت تغییر 
و ترقــی پیدا کرد، نشــان داد که توطئه 
جدیدی در راه اســت، نمی شــود که هر 
ســاعت قیمت ارز یک مملکت ترقی پیدا 
کنــد، منافقــان داخلی با کمــک اربابان 
خارجی آن ها دست به دســت هم داده اند 
که کشــور را به  آشــوب کشیده و اقتصاد 

مملکت را فلج کنند.

لذا بدون قاطعیت در این شــرایط خاص، 

مشــکلی حل نمی شود اگر ما پیش دستی 
نکنیم بعداً هزینه زیادی باید بپردازیم.

البتــه یکــی از برنامه هــای قاطعیت این 
اســت که چند نفــر از مهره هــای اصلی 
دالالن ارزی را که ســعی دارنــد از این 
طریق کشور را به آشوب بکشند، به عنوان 
مفســد فی االرض محاکمه شوند، تا بقیه 
حســاب خود را بدانند و بدانند که مسئله 
جدی است، البته باید به سرعت دادگاهی 
تشــکیل دهند و به حســاب این افراد با 

برسند. قاطعیت 

فروختن ارز به افراد عادی که پولشان را از 
بانک ها بیرون کشیده و دالر می خرند چه  
معنی دارد؟ ارز برای کســانی که واردات 
و صــادرات دارند و از ارز بــرای مقاصد 
اقتصادی اســتفاده می کنند داده شود، نه 
اینکه پول ها را به کســانی که از بانک ها 
گرفته و از گــردش اقتصادی خارج کرده 
و تبدیــل به دالر کرده و ذخیره اقتصادی 
می کنند داده شود، چه کسی گفته ارز به 
این ها فروخته شــود؟ باید مدارک بیاورند 

برای خرید ارز.

از ســوی دیگر پیامدهای منفی خروج ارز 
دولتی، مخصوصــاً هنگامی که معادل آن 
چیز با ارزشــی وارد کشور نشود، بر هیچ 
انســان آگاه و مّطلعی پوشیده نیست، زیرا 
ســوء استفاده برخی از شــرکت ها از ارز 
دولتی، چیزی جز ثروت و ســود بادآورده 
بــرای عّده  ای خاص بدون آن که ذّره  ای 
ارزش افــزوده و یا تولید داخلی داشــته 
باشد، نیست، و موجبات خروج غیر مجاز 
میلیــون  ها دالر ارز گردش جاری اقتصاد 
در کشــور را فراهم می  کنــد، و ضربات 
مهلکی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می  

نماید.

بــی تردید این گونه فعالّیت های ناســالم 
اقتصادی منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف 
مــردم می  شــود، و فّعالّیت  های ســالم 
اقتصادی مغایر است زیرا واردات کاالهای 
غیر ضرور و مغایر با ماهیت برخی شکرت 
های اقتصــادی، مقادیر هنگفتی از ثروت 
ملّی کشور را به صورت ارز از ایران خارج 

می  کند، و بدون واردات کاالهای اساسی، 
زیــان  های جبــران  ناپذیــری را به بدنه 

اقتصادی کشور وارد می  سازند.

سخن آخر:) بحران اقتصادی محصول 
ضرب االجلی  دولت  مديريت؛  ســوء 

برای تیم اقتصادی  خود تعیین كند(

در خاتمه باید تأکید کرد ســوء مدیریت 
اقتصادی در کشــور وجود دارد البته بنده 
نمی خواهم کســی را متهم کنم لیکن این 
مسئله ای اســت که در کشــور مشاهده 
می شود که باید هر چه سریع تر رفع شود.

لذا دولــت باید ضرب االجلــی برای تیم 
اقتصــادی خــود تعیین کند، مــا هرگز 
نمی گوییــم دولت باید تضعیف شــود اما 
باید کار خود را اصــالح کند، دولت باید 
تیم اقتصــادی خود را اصــالح کند، اگر 
مشــکالت را حل کردند، بمانند و در غیر 
این صورت باید تیم قوی تر را که قاطعیت 

بیشتری دارند به جای آن ها قرار دهد.

هم چنیــن دولت باید با وضــع مقّررات 
مربــوط بــه تنظیم بــازار پولــی، مانند 
محدودیت خریــد و فروش ارز، یا نظارت 
بر نحــوۀ اختصاص ارز به شــرکت های 
اقتصــادی و نیز اتخــاذ اقدمات کالم هم 
چون تقویت تولید در کشــور، برای برون 

رفت از بحران ارزی اقدام کند.

بنــده یقیــن دارم اگر نســبت به همین 
نرخی کــه تعیین شــده قاطعیت به خرج 
دهنــد همه چیز تحت کنتــرل درخواهد 
آمد، امروز بــازی دالر مطرح و فردا بازی 
برجام مطرح می شــود، اگر این قاطعیت 
نباشد ما مشکل برای اداره کشور خواهیم 

داشت.
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مقاله

اسالم اجباري ایرانيان!
حجت االسالم حسین االدري 

چكیده:

بعضــی ســایت هــاي معلــوم الحال 
پیرامون نحوه ورود اســالم به ایران، و 
اســالم آوردن ایرانیان سخناني مطرح 
مــي کنند و بر این عقیــده اند که در 
ایرانیان  ایران توّسط سپاه اسالم،  فتح 
با زور شمشیر و اجبار مسلمان شدند. 
آنها قصــد دارند اســالم را یک آئین 
تحمیلي بر ایرانیــان بدانند و از عالقه 
و اشــتیاق ایرانیان چشم پوشي کرده 
و نســخه طرد آن از جامعــه ایران را 
بپیچند، و بعد از آن که دســت ایران 
و ایرانــي از این نســخه هدایت خالي 
شــد، افکار موجود نظام سلطه را وارد 
کــرده و نهایتا ایراني را برده و ایران را 
ملک طلق آنها نمایند. کلمات کلیدی: 
اسالم، ایران، فتح، زور واجبار، تحقیر، 

عرب، عجم، ساسانی 

مقدمه

در فضاي مجازي و ســایت هاي اینترنتي 
و بعضي شبکه هاي معلوم الحال ماهواره 
اي، غالبــا پیرامون نحوه ورود اســالم به 
ایرانیان سخناني  ایران، و اســالم آوردن 
مطرح مي کنند و بر ایــن عقیده اند که 
در فتح ایران توّسط سپاه اسالم، ایرانیان 
با زور شمشــیر و اجبار مســلمان شدند. 
این گروه قصد دارند اســالم را یک آئین 
تحمیلي بــر ایرانیان بداننــد و از عالقه 
و اشــتیاق ایرانیان چشــم پوشي کرده و 
نسخه طرد آن از جامعه ایران را بپیچند، 
و بعد از آن که دســت ایــران و ایراني از 
این نسخه هدایت خالي شد، افکار موجود 
نظام ســلطه را وارد کرده و نهایتا ایراني 
را بــرده برده داران مدرن کرده و ایران را 

ملک طلق آنها نمایند. 

آنهــا فاتحان ایران را محکوم به وحشــي 
نوامیس، غــارت و  بــه  گــري، تجــاوز 
ســوزاندن کتابخانه ها کرده. و مغرضانه 
در پي تخریب آئین اســالم هســتند، با 
اینکه رفتــار افراد و فاتحــان ـ بر فرض 
پذیرفتن جنایات ـ ربطي به آئین اســالم 
که سراســر مهر و محّبت، و عدالت است 
نــدارد. به گفته آنها: »ایــران و ایراني در 
حمله اعراب، جز کشته شدن دانشمندان 
و ســوختن کتابخانه  هــا، و از بین رفتن 
مراکــز فرهنگي، چیزي ندیــد. ایراني در 
پذیرش اســالم هیچ اختیاري نداشت، و 
مسلمان شــدن ایرانیان به زور شمشیر و 
پس از کشــتاري فجیع بود، و ما ایرانیان، 
14۰۰ ســال اســت که فریــب اعراب را 

خورده ایم و به خرافاتشان چسبیده ایم.«

غافــل از اینکــه نمي فهمنــد که همین 
نســبت، بــي احترامي بزرگي به شــعور 

ایرانیان اســت چرا که بر فرض اسالم به 
زور تحمیل شده باشــد، 14۰۰ سال که 
زور و تحمیل وجود نداشته، چرا ایراني  را 
اینقدر احمق تصّور مي کنید که نتوانسته 
اند در طــول این مّدت کــه اجباري در 
کار نبــوده دســت از آن آیین اجباري بر 
دارند!!؟ ملّتي که 14۰۰ ســال اســت در 
فریب اعراب باقي مانده و به خرافات آنها 

بچسبند، همان به که... .

آنها گاهي دم از وطن پرســتي و بازگشت 
به نیاکاني چون کوروش کبیر مي زنند. ـ 
و جالب است که این کار را تحّجر و واپس 
گرایي نمي دانند! ـ در حالیکه هدفي جز 
اسالم ستیزي ندارند؛ و ااّل نه از حّب وطن 
چیزي مي دانند و نه منشــور کوروش را 
دواي دردهــا. آنان قوانین اســالم را که 
حّتي جزئي ترین مسائل را مشّخص کرده 
رها و دم از منشوري مي زنند که به ذکر 
کلّیاتي بسنده کرده است. همه مي دانند 
»عدالت خوب اســت« اّما با این گفته که 
نمي تــوان عدالــت را در جامعه اجرایي 
کرد. اگر هم اکنون منشور کوروش کبیر 
به شما عرضه شود تا با حکومتي را سامان 
دهید، چگونه امکان پذیر اســت؟! بله ما 
هم کــوروش کبیر را به عنــوان حاکمي 
صالح پذیرفته ایم و منشور حقوق بشرش 
را تمجید مي کنیم، اّما آنچه اینک گره از 
مشــکالت و نیازهاي جامعه ایران باز مي 
کند کدام اســت؟ قوانین اسالم و قرآن، 
یا منشــور کوروش! چه شده که قرآن را 
بــا آن قوانین دقیق که براي تمام زوایاي 
زندگــي انســان برنامه و ســخن دارد را 
تازینامه مي نامید! اّما این منشــور چند 
ســطري را تقدیس مي کنید و دم از آن 
مي زنید؟! به توّهم اینکه اســالم به اجبار 
وارد شــده ، چشم ها را بســته شمشیر 

مخالفت به دســت گرفته و بدون تاّمل و 
فکر و شناخت از اســالم، دیوانه وار تر و 

خشک را از دم تیغ مي گذرانید!

اگر مطالعه اي هم داشــته باشــید، نگاه 
یک بعدي و مقطعي و ناقص به بخشي از 
وقایع تاریخي یا احکام اسالمي کرده و با 
فهم ناقصي که از آن دارید تحلیل کرده و 
با غروري جاهالنه افکار پوچ تان را علمي 

تصّور مي کنید.

به هر حال، براي روشــن شدن صّحت و 
ســقم این گفته ها، الزم است ابتدا نقش 
اجبار در اســالم گرایــي ایرانیان را مورد 
مطالعــه قــرار داده، و ســپس کیفّیت و 
عواملي که در روند اسالم گرایي ایرانیان 

موثّر بوده اند را بررسي کنیم.

نقش اجبار در اسالم آوردن ايرانیان

ایــن احتمال که ایرانیان با زور و از ســر 
اجبــار اســالم را پذیرفته اند ســخني نا 
معقول اســت. مگر مي توان عقیده ملّتي 
را براي همیشــه دچار تحّول قلبي کرد، 
آن هم با زور شمشــیر و اجبار؟! شــاید 
بتوان انســان را با اجبار، تا مّدتي وادار بر 
انجام اعمال یــا اظهار عقیده اي کرد، اّما 
در صورتي که جبر برداشــته شود، دیگر 
معنا ندارد شخص به آن رفتار ادامه دهد. 
در صورتي که ما مي بینیم ایرانیان حّتي 
پس از پیروزي بــر بني امیه ـ که با قیام 
ابومســلم خراســاني و جمعي از ایرانیان 
انجام شد ـ دست از اســالم بر نداشتند، 
بلکه مبارزه آنهــا بخاطر این بود که بني 
امّیه »اسالم« را به فراموشي سپرده است.

در تاریخ معاصر وضعّیت مسلمانان روسّیه 
بسیار عبرت انگیز است. آیا پس از انقالب 
روسّیه که در سراسر کشور مدارس دیني 
تعطیل و هزاران مســجد بســته شدند، 
این اجبار و فشــار از سوي کمونیست ها 
سبب شد مســلمانان از آئین خود دست 
بردارند؟ خیر. این اجبار ســبب نشــد تا 
دســت از اعتقادات خــود بردارند، و پس 
از 7۳ ســال که مسلمانان در سال قدرت 
و آزادي یافتنــد، مســاجد رونق گرفت و 
مردم آزادانه مراســم مذهبیشان را اجرا 

مي کردند. حال اگر مردم ایران در زمان 
فتح ایران به زور مســلمان شــدند، چرا 
پــس از رفع اجبار به آئین زرتشــتي باز 

نگشتند؟!

عــالوه بر این، چگونه اســکندر مقدوني، 
علي رغم ســعي و تالشش نتوانست پس 
از حمله به ایران آئین یونانیان و فرهنگ 
هلنیســم را در این کشور حاکم کند، اّما 
مسلمانان توانســتند ایرانیان را مجبور به 
پذیرش اســالم کنند؟! یا چگونه مي توان 
بــاور کرد که ایرانیان در حمله مغوالن به 
ایران تســلیم عقایدشان نشــدند، اّما در 
حملــه اعراب به ایرانیان با اجبار اســالم 
را پذیرفتند و بر این اجبار باقي ماندند!؟

آري، بــه قول پروفســور »ادوارد براون « 
موّرخ انگلیســی: »مسلّم  است که قسمت 
اعظم کســانی که  تغییر مذهب دادند، به 
طیــب خاطر و به  اختیار و اراده خود آنها 
بود. و پس از شکست ایران در »قادسیه « 
فی المثل چهار هزار ســرباز دیلمی پس 
از مشــاوره، تصمیــم گرفتنــد بــه میل 
خود اســالم آورند، و به قوم عرب ملحق 
شوند. این عّده در تســخیر »جلوالء« به 
تازیان کمــک کردنــد، و اشــخاص دیگر 
نیز گروه گروه به رضا و رغبت  به اســالم 

گرویدند«.

»اشــپولر« نیز درســت مــي گوید که: 
تقریبــا تمــام ایرانیان بــدون اعمال زور 
و فشــار خارجي قابل توّجهــي از طرف 
فاتحــان در مّدت قرون اندکي به اســالم 
گرویدنــد. و »دوز« مستشــرق معــروف 
هلنــدي نیز ســخن او را تایید کرده مي 
گوید: مهمترین قومــي که تغییر مذهب 
داد ایرانیان اند زیرا آنها بودند که اســالم 

را نیرومند و استوار نمودند، نه عرب.

آنچه جناب »دوز« در پایان سخنش مي 
گوید بیانگر نکته اي قابل تاّمل است. هر 
چند نقش اعراب مسلمان در شکل گیري 
تمّدن اســالمي ـ ایراني را نباید فراموش 
کرد، اّما نقش برجسته ایرانیان در توسعه 
تمــّدن و علوم اســالمي و تدوین هزاران 
کتاب در این زمینه، گویاي عشق و عالقه 

مضاعف این قوم به مکتب اسالم است. این 
عشــق و ارادت ایرانیان سبب شد تا این 
ســرزمین مهد اندیشمندان اسالمي شود. 
ابن خلدون مي نویســد: »بیشتر دانشوران 
اســالم ایراني اند.« مؤلفین »صحاح سّتۀ« 
اهــل ســنت، و صاحبان »کتــب اربعۀ« 
شــیعه، همگي ایراني هستند. محمد بن 
اسماعیل بخاري، مولف »صحیح بخاري« 
از بخارا؛ مسلم بن حجاج، مولف »صحیح 
مســلم« از نیشابور؛ ســلیمان بن اشعث 
معــروف به ابــو داود سجســتاني، مولف 
»ســنن ابو داود« از سیستان؛ محمد بن 
از  عیسي ترمذي، مولف »جامع ترمذي« 
ترمذ خراســان؛ احمد بن علي بن شعیب 
نسائي، مولف »سنن نسائي« و محمد بن 
یزید بن ماجه، مولف »سنن ابن ماجه« از 

قزوین مي باشند.

عــاله بر ایــن، جاي انکار نیســت که ابو 
ابوریحان بیروني،  علي ســینا، خوارزمي، 
محمــد بن زکریــاي رازي، عمر خیام، از 
اندیشــمندان ایراني اند. برخواستن تعداد 
زیادي از محّققان ایراني مســلمان، نشان 
از تحّول دروني، و نه زور و فشار اجتماعي 
است، زیرا با فشار نمي توان شاهد تحّول 

و پیشرفت بود.

در نتیجه مي تــوان گفت ایرانیان مکتب 
اســالم را با اختیار و با اشتیاق پذیرفتند، 
و طبق شواهد تاریخي، اکثر ایرانیان پس 
از گذشــت مّدتي از فتح ایران، به اسالم 
گرویدنــد. بــه عبارتي ایرانیــان کم کم 
و در طــي چند قرن، پس از آشــنایي با 
مکتب اســالم، به این آئین معتقد شدند. 
چنانکه ســخن »اشپولر« نیز به این نکته 
اشاره داشت. البته نباید فراموش کرد که 
اشــتیاق ایرانیان به اسالم در طول چند 
قرن، منافاتي بــا اجبار در پذیرش بعضي 
از اصول اسالمي از سوي فاتحان ندارد و 
آن را نفي نمي کند. و حّتي چه بســا در 
مواردي، اِعمال خشونت از سوي فاتحین 
ـ بر خالف دســتورات اسالم ـ سبب مي 
شده عّده اي اظهار اسالم کنند. اّما سخن 
ما این اســت که همین گروه با گذشــت 
زمان و آشــنایي با معارف اســالم به این 

13
97

ه 
 ما

داد
مر

 / 
ـغ

لیـ
ب

2627

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
 ما

داد
مر

 / 
ـغ

لیـ
ب



آئین عالقه مند شــده و ایمــان آوردند. 
اّمــا اینکــه چگونه و چه عواملي ســبب 
عالقه ایرانیان به مســلماني شــده است 
؟ و همچنین چه عواملي ســبب شــد تا 
ایرانیان با معارف اســالمي آشــنا شــده 
بیاورند؟ ســوال دیگري  ایمان حقیقي  و 

است که به آن خواهیم پرداخت.

به  ايرانیان  ظاهــري  گرايش  عوامل 
اسالم

چنانکــه موّرخین گفتــه اند تا ۳، 4 قرن 
مردم برخي از مناطق ایران هنوز مسلمان 
نشــده بودند. از جمله مردم فارس تا قرن 
چهارم زرتشــتي بودند. مــردم گیالن و 
دیلمستان نیز بر آئین قبلي خویش بودند 
تا اینکه پس از دو قرن توّســط شــخصي 
به نــام ناصر اطــروش زیدي مســلمان 
شــدند. البته مناطقي مثــل قزوین بود، 
که اسالم را به ســرعت پذیرفتند.  با این 
وجود، آنها به خاطر عدم آشــنایي با زبان 
عربي، بدون اینکه از اسالم چیزي بدانند 
اظهار مســلماني مي کردند. اغلب موارد 
نیــز مناطقي بودند که با اســالم آوردن 
کدخدایــان و صاحبان اراضي و اشــراف، 
رعایــا و دیگر مــردم نیز مســلمان مي 
شــدند. تمایل اشــراف و صاحبان اراضي 
نیز بخاطر این بود که هر کس مســلمان 
مي شــد امتیازاتي داشت. از جمله تملّک 
او بــر اراضي و اموالش باقي مي ماند، و از 

پرداخت جزیه معاف مي شد.

این چنین بــود که عّده زیــادي بخاطر 
حفظ امــوال و اراضي خود، و عّده زیادي 
بخاطر تبعّیت از عمل اشراف و بزرگانشان 
مســلمان شــدند، در حالي که ایمان در 
دلهایشان رسوخ نکرده بود. عّده اي نیز از 
ترس جان یا عدم توانایي پرداخت جزیه، 
مسلمان شدند. چرا که اگر کسي مسلمان 
نمي شــد، یا باید جزیه پرداخت مي کرد 
و یا باید کشــته مي شــد. گفته شده در 
زمان حّجاج، از موالــي به این عنوان که 
اســالم آنها واقعي نیســت ـ و براي فرار 
از جزیه اســالم  آورده انــد ـ جزیه گرفته 
مي شــد! بنابراین، ایرانیاني که هم زمان 

با فتح ایران اظهار مســلماني کردند پنج 
دسته بودند:

1- عــّده اي کــه به ســرعت اســالم را 
پذیرفتند اّما نســبت به معارف اســالمي 
ـ بخاطر ندانســتن زبان عربي ـ معرفتي 

نداشتند. این گروه اندک بودند.

۲- عّده اي که بخاطر تبعّیت از اشراف و 
بزرگان منطقه مسلمان شدند.

۳- عّده اي که از ترس جانشــان مسلمان 
شدند.

4- عــّده اي که بخاطر عــدم توانایي در 
پرداخت جزیه هاي ســنگین مســلمان 

شدند.

بنابراین اکثر تازه مسلمانان ایراني، اسالم 
ظاهري داشتند، و در طي چند قرن پس 
از فتح ایران، با معارف اســالم آشنا شدند 
و ایمان قلبي آوردند. آنان هم که اســالم 
را نپذیرفتند، یا مقاومت کردند و کشــته 
شــدند و یا مانند اکثر مناطــق از جمله 
مردم آذربایجان، بانقیا، باروســما، حیره، 
بهقباد اســفل، و اوســط، انبار، ســاباط، 
رومیه، مهرود، اهواز، ایذه، شوش، جندی 
شــاپور، رامهرمز، اصفهان و ... با پرداخت 

جزیه به آئین پیشین خود باقي ماندند.

هر چند موارد ذکر شــده نقش بســزایي 
در تظاهر ایرانیان به مســلماني داشتند، 
اّما مــوارد دیگري نیز بودند که در تظاهر 
ایرانیان به اسالم و کندي گرایش قلبیشان 
به اسالم موثّر بودند که با تفصیل بیشتري 

به تبیین آنها مي پردازیم:

1- اوضاع آشفته در عصر ساساني

زماني رســیده بود که آئین زرتشــتي با 
نظام طبقاتي ساســاني پیوند خورده بود 
و به شکل یک آئین اشرافي در آمده بود. 
آئیني که فقط اشــراف را خشــنود کرده 
و تبعیــض در آن بیداد مــي کرد. زمین 
هاي کشــاورزي، باغ هــا و تعلیم و تعلّم 
در انحصار اشــراف و اعیان بــود. زنان و 
دختران، حّق خواندن و با ســواد شدن را 
نداشتند مگر اینکه از زنان طبقات اشراف 
باشــند. نظام طبقاتي به حــّدي بود که 

حّتي هر طبقه اجتماعي داراي آتشــکده 
اي مجّزا بود.

بخاطــر این اوضاع وخیم بــود که بعضي 
از محّققیــن معتقدند اگر اســالم هم در 
آن وقــت به ایران نیامــده بود، به تدریج 

مسیحّیت بر ایران تسلّط مي یافت.

در چنین شرایطي بود که سپاه اسالم در 
زمــان خلیفه دّوم، به امپراطوري از درون 
پوسیده ساســاني حمله کرد و به راحتي 

توانست پیروز شود.

با توّجه به این مقّدمه، شــاید بتوان یکي 
از عوامل پیروزي لشــکر سي، چهل هزار 
نفره اســالم در مقابل لشکر صد و بیست 
هــزار نفره ایران را همان روحّیه همکاري 
اندازي حکومت ساساني  بر  ایرانیان براي 
دانســت. بگونــه اي که در آســتانه نبرد 
قادســّیه، چهار هزار نفر ایراني به ســپاه 
عرب پیوســتند. آنان به فرماندهي »زهرۀ 
بن حویه« براي شــرکت در جنگ آماده 
شدند. این افراد که »حمراء« یا »موالي« 
نامیده شدند، براي پیوستن به سپاه عرب 
شــرط کردند که پــس از جنگ هر کجا 
خواســتند بتوانند بروند، بــا هر قبیله اي 
که خواستند، هم  پیمان شوند و از غنائم 
با شــرایط  برگیرند.  نیز ســهمي  جنگي 
آنها موافقت شــد و آنها در جنگ شرکت 
کردند. اینها پس از پیوندشان با برخي از 
قبایل عرب، اصطالحاً »موالي« آن قبایل 
نامیــده، و مشــهور به »حمراء« شــدند. 
عالوه بر این گروه، شــماري از سپاهیاني 
که از اصفهان به ســوي جبهه نبرد برده 
شــده بودند، مسلمان شــدند و به اعراب 
پیوســتند. پس از قادســیه نیز یک گروه 
چهار هزار نفري از ایرانیان به مســلمانان 
پیوستند. نیروهاي دیگري هم از ساساني 
در شوشتر به ابو موسي اشعري پیوستند. 
روحّیه همکاري ایرانیــان با اعراب، یا به 
عبارتي نارضایتي ایرانیان از ساســاني به 
حّدي بود که حّتي سران نظامي و شهري 
یزدگرد او را تنها گذاشــتند تا جایي که 
وقتــي یزد گرد ســّوم از پایتخت گریزان 
شد، در شهر هاي ایران آواره شده و مورد 

حمایت قرار نگرفت و در نهایت به دست 
یک آسیابان در خراســان به قتل رسید. 
نفس پناهنده شدن یزد گرد سّوم به یک 
آسیابان و کشته شــدنش توّسط او مورد 
تأّمل و دّقت نظر اســت. اینها همه نشان 
از نارضایتي مردم از حکومت ساســاني و 
کمک بــراي برانــدازي آن دارد که فتح 
ایران را آسان و سهل مي نمود. سرانجام، 
پــس از دو نبرد نهاوند و قادســّیه که در 
یکي از این دو جنگ نیز باد شــدیدي به 
ضرر ایرانیان مي وزید، لشــکر مسلمانان 
پیروز شــد. اینگونه بود که ایرانیان براي 
فرار از بیدادگري ساســاني تســلیم سپاه 
اســالم شــده و همردیف آنهــا قرار مي 
گرفتند. به عبارتي دیگر ایرانیان نســبت 
به اســالم معرفتي نداشتند که بخاطر آن 
با حکومت ساســاني مبــارزه کنند بلکه 
بخاطر فرار از نظام بیدادگر ساســاني در 
مواردي با مســلمانان همــکاري کردند و 
همکاري آنها به منزله ایمانشان به اسالم 

نبود.

2- تنگ نظري و اهداف كوتاه فاتحان

ایــران به راحتي فتح شــد، اّمــا فاتحان 
که نّیت و هدفشــان از یک ســو، فتح و 
کشورگشــایي، و از سوي دیگر پیشگیري 
از حمله احتمالــي امپراطوري ایران بود، 
بــراي تربیت اســالمي ایرانیان تالشــي 
نکردند، و خود نیز به تدریج سیره پیامبر 
اســالم را ـ در فتوحات ـ به فراموشــي 
ســپردند. روش آن حضــرت این بود که 
پــس از فتح یک ســرزمین، یــا پذیرش 
اســالم توّســط قومــي، مربّیانــي را به 
میانشــان مي فرستاد تا با تربیت اسالمي 
آشنا شوند. همانطور که امیرالمومنین به 
یمن فرستاده شد تا یمني ها را با معارف 
اسالم آشنا کند. اّما در فتح ایران، از این 
مسئله غفلت شــد. علّت غفلت از این امر 
مهّم، به هــدف فاتحان بر مي گردد. نقل 
شــده اســت هنگامي که عمر بن خّطاب 
مردم را بــه جنگ با ایرانیــان فراخواند، 
اســتقبالي نکرده و بي توّجهي کردند. در 
این گیــر و دار قبیله »ازد« مهّیاي جنگ 
شــد، که عمر براي ترغیب بیشتر آنها به 

جنگ، غنائم کسري را یادآور شد:

»ثــّم اّن عمر نــدب الناس الــي العراق 
یتثاقلون عنه، حّتي  و  یتحامونــه  فجعلوا 
هّم ان یغز و بنفســه، و قــدم علیه خلق 
من االزد یریدون غزو الشــام فدعاهم الي 
العراق و رغبهم في غنائم آل کسري ...«.

ابو نصر بن مطّهر بن طاهر مقدســي، نیز 
در مورد دلیل حمله مســلمانان، روایتي 
از عمر بن خّطــاب نقل مي کند که قبل 
از حملــه به ایران گفته بود: »خدا شــما 
را به زبان رســول خویش گنج خسروان 
و قیصــران وعده داده  اســت، برخیزید و 

جنگ با فارس را ساز کنید.«

مثني بن حارثه، در حیره، مردم را به جهاد 
علیه ایران تحریــک مي کرد، و به غارت 
خزائن ملوک ساساني تطمیع مي نمود. از 
جمله کســاني که براي غارت آبادي ها و 
خزائن ایران مامور شــد، جریر بن عبداهلل 
بجلي بود که پیروان زیادي داشت. وقتي 
عمر او را بــراي جنگ با ایران فرا خواند، 
جریر با عمر قرار گذاشــت به این شــرط 
بــه جنگ مي رود که یک چهارم غنائم را 
براي خــود و اتباعش بر دارد، و عمر این 
شــرط را پذیرفت، و جریر به سوي ایران 
حرکت کــرد. »... و قدم جریر بن عبداهلل 
من السراۀ في بجیله فسال ان یاتي العراق 
علــي ان یعطي و قومه ربع ما غلبوا علیه، 
فاجابه عمر الي ذلک، فســار نحو العراق« 
عالوه بــر این، از رفتارهاي نژادپرســتانه 
اعــراب ـ که از تعالیم عصر رســول اکرم 
فاصله گرفته بودند ـ معلوم مي شــود که 
آنان اسالم را یک دین عربي مي دانستند. 
نه از اســالم آوردن غیر عرب خشنود مي 
شدند و نه براي اسالم آوردن آنها تالشي 
مي کردند. به همین سبب در زمان خلیفه 
دّوم از اختالط اعــراب با ایرانیان، و برابر 
دانستن آنها با یکدیگر جلوگیري مي شد. 
بنابراین، اگر برخي از مناطق مثل بخارا و 
فاراب نیز چند بار اظهار مسلماني کردند 
و سپس به کفر بازگشتند شاید علّتش بي 
توّجهي فاتحان به تربیت اسالمي و اکتفا 
به اســالم زباني بوده باشد. خالصه اینکه، 

عدم دغدغه گســترش فرهنگ اسالمي از 
ســوي فاتحان ســبِب کند شدن گرایش 

ایرانیان به اسالم شده است.

۳- جنایــات و روش حکومتــي حاکمان 
اهل سّنت 

از عوامل دیگري که سبب شد تا ایرانیان 
در ابتــدا تظاهر به اســالم کنند و ایمان 
قلبي نیاورند، جنایاتي بود که ایرانیان در 

هنگام فتح ایران نظاره گر آن بودند.

كشتار بي رحمانه

بنابر آنچه نقل شده، در برخي از قسمتها 
مهاجمین با رفتارهایي ناشایسته و به دور 
از آداب جهاد اســالمي به فتح سرزمین 
ساساني پرداختند، که این خود از عواملي 
بــود که ایرانیــان را از اعراب ناراضي مي 
کرد و سبب تاخیر در ایمان حقیقي شان 
شــد. در کتب تاریخ واقدي، تاریخ کامل 
ابن اثیــر، فتوح البلدان بــالذري، تاریخ 
یعقوبــي و تاریخ ابن عســاکر و طبري به 
گوشه اي از این جنایات اشاره شده است. 
جنایاتي که هیچ ســازگاري با دستورات 
اســالم نــدارد و بر خالف ســیره پیامبر 
گرامي اســالم اســت. براي مثال کشتن 
رســتم، یکــي از فرماندهــان ایراني که 
تمایل خود را به اســالم نشــان داد طبق 
کدام دستور اســالم بود؟ آیا این دستور 
اسالم اســت که اسیران را بکشید آن هم 
با شمشــیر و سالح خودشــان؟! آیا وادار 
کردن اســیري به کشتن اســیري دیگر، 
مورد تایید اسالم است؟ آیا رفتار فاتحان 
بر طبق ســیره پیامبر و امیر المومنین و 
هماهنگ با پیام آیه » »و یُطِعموَن الّطعاَم 
علي ُحّبِه ِمســکیناً َو یَتیماً َو اَسیراً« بود؟ 
چه تفاوت آشــکاري است بین رفتار امیر 
المومنین با اسیران، که سبب نزول آیات 
قرآن مي شــود و بین رفتــار دیگران که 

سبب دوري از قرآن و اسالم مي شود!

به این نقــل تاریخي توجــه کنید: »َعْن 
َســِعیِد بِْن الَْمْرزبَاِن، َعْن َرُجــٍل ِمْن بَِني 
َعْبٍس، َقــاَل: أََصاَب أَْهَل َفاِرَس یَْوَمِئٍذ بَْعَد 
َما انَْهَزُموا َما أََصاَب النَّــاَس َقْبلِِهْم، ُقِتُلوا، 
ُجُل ِمَن الُْمْسلِِمیَن لََیْدُعو  َحتَّی إِْن َکاَن الرَّ
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ُجُل ِمْنُهْم، َفَیْأتِیِه َحتَّی یَُقوَم بَْیَن یََدیِْه  الرَّ
َحُه  َُّه لََیْأُخُذ ِســالَ َفَیْضِرَب ُعُنَقُه، َو َحتَّی إِن
ْجلَْیِن  َُّه لَْیْأُمــْر الرِّ َفَیْقُتلَــُه بِِه، َو َحتَّــی إِن
أََحِدِهَمــا بَِصاِحِبــِه«؛ ! هــر چند فاتحان 
ایــران، جنایــات را در مــواردي از حّد 
از مســلمانان  افرادي  اّما  بودند،  گذرانده 
هنوز هم ســّنت پیامبر اکرم را در میدان 
نبرد از یــاد نبرده بودنــد و با اخالص و 
اهداف الهي پا به میدان جنگ گذاشــته 
و تــا حّد توان از خونریــزي اجتناب مي 
کردند و طرف مقابل را دعوت به اســالم 
و صلح و آشــتي مي نمودند. گفتگوهایي 
که بین فرماندهان دو ســپاه قبل از نبرد 
قادسّیه رّد و بدل شده گویاي این مطلب 
اســت. چنانکــه »زهــره« در گفتگویش 
با رســتم فرّخزاد به او گفت:»اي ســردار 
ایراني، بدان که ما براي جهانگشایي و به 
منظور دنیاطلبي و زیاده خواهي به سوي 
شــما نیامده ایم. بلکه تنها انگیزه ما براي 
حرکت و تالش و جنب و جوش و مبارزه 
و جهاد، توّجه به آخرت است«. و هنگامي 
که در میان گفتگوها، زهره آئین اسالم و 
برخــي معارفش را براي رســتم بیان مي 
کند؛ رستم مي گوید:»چه نیکو است این 
آئین«. آري، رســتم آنقدر مجذوب آئین 
اســالم مي شود که به میان بزرگان سپاه 
ایران رفته و به دفاع از موازین آیین اسالم 
پرداختــه و آنها را به پذیــرش این آئین 
فرا مي خواند. هر چند ســران ســپاه که 
بر کثرت نفــرات و تجهیزات خود مغرور 
شده بودند پیشنهاد رستم را نمي پذیرند.

پــس از این نیــز گفتگویــي دیگر میان 
رستم و ربعي بن عامر انجام مي شود که 
رســتم را بیش از پیش در اندیشه و تاّمل 
فرو مي برد. هنگامي که رســتم از ربعي 
فرصتي طلب مي کند تا بیشتر بیندیشد، 
با تقاضایش موافقت شــده و ســه روز به 
آنها مهلت داده مي شــود. رستم بار دیگر 
با بزرگان لشگرش به خلوت رفته و با آنان 
سخن مي گوید اّما آنها حاضر به پذیرش 
و تسلیم در برابر اســالم نمي شوند. روز 
دیگر حذیفه ابن محض از ســوي ســپاه 
اســالم فرستاده شــده تا مذاکراتي براي 

ســّومین مرتبه با رســتم فرخ زاد داشته 
باشد.

ایــن آخرین مذاکــره نبود. یکبــار دیگر 
مغیرۀ بن شعبه به سوي ایرانیان مي آید 
تا با آنها مذاکراتي داشته باشد اّما نتیجه 
اي حاصل نمي شــود، و مهلت سه روزه 
نیز به اتمام مي رســد، و ســرانجام بین 
سپاه ساساني و مســلمانان جنگي دامنه 

دار آغاز مي شود ... .

آنچه باید مورد توّجه قرار گیرد عبارتست 
از: مهلت سه روزه به ایرانیان، و مذاکرات 
متعّددي که بین بزرگان و نمایندگان دو 
لشگر انجام شد؛ که حاکي از وجود روحّیه 
صلح و آشتي میان برخي از فرماندهان و 
سپاهیان دو طرف بود و سعي بر این بود 
تا کار بدون خونریــزي و جنگ به پایان 

پذیرد.

اّما این نحوه رفتار که برگرفته از تعلیمات 
رســول اکرم بود به تدریج در سپاه اسالم 
رنگ باخت و با انحرافي که اّمت اســالمي 
از تبعّیت جانشــین به حــّق پیامبر، علي 
پیــدا کــرد دنیاپرســتي و توّحش عربي 
در قالبي جدید نمایان شــد و اســالم را 
همچون پوســتین وارونه به تن کردند که 
شرح آن مفّصل اســت و این مقاله جاي 
بیان آن نیست. قابل توّجه اینکه برخي از 
رفتارهاي خشن و جنایات لشگریان خلفا، 
منحصر به فتح ایران نمي شــود بلکه در 
موارد دیگري نیز نقل شده است. در اواخر 
حکومــت عثمان که مــردم از او ناراضي 
شــدند، عّده اي از مصر به عنوان اعتراض 
به مدینه آمده بودند. عدد آنها بالغ بر دو 
هزار نفر بود، و به خاطر اطاعت از فرمان 
امام علی، و اعالم پشیماني و توبه عثمان، 
راه بازگشــت به مصــر را پیمودند. بعد از 
ســه روز، به مدینه بازگشــتند و نامه ای 
را کــه از غالم عثمــان در بین راه گرفته 
بودند، ارائه دادنــد. در آن نامه عثمان به 
فرماندارش در مصر دســتور داده بود که 
بعضی از ســران معترضان را به دار آویزد! 

و برخی را شدیداً مجازات کند! 

تاریــخ طبري این ماجــرا را اینگونه نقل 

مي کند: »کتب عثمــان الی عبد اهلل بن 
سعد بن ابی سرح عامله علی مصر- حین 
تراجع الناس عنه، و زعم انه تائب- بکتاب 
فــي الذین شــخصوا من مصــر، و کانوا 
أشــد اهل األمصار علیه: امــا بعد، فانظر 
فالنــا و فالنا فاضرب أعناقهــم إذا قدموا 
علیک، فانظر فالنا و فالنــا فعاقبهم بکذا 
و کذا- منهم نفر من اصحاب رســول اهلل 
صلــی اهلل علیه و ســلم، و منهم قوم من 
التابعین- فکان رسوله في ذلک ابو األعور 
بن ســفیان الســلمی، حمله عثمان علی 
جمل له، ثم امــره ان یقبل حتی یدخل 
مصر قبل ان یدخلها القــوم، فلحقهم ابو 
األعور ببعض الطریق، فســألوه: این یرید؟ 
قال: ارید مصر، و معه رجل من اهل الشام 
من خوالن، فلمــا راوه علی جمل عثمان، 
قالوا له: هل معک کتــاب؟ قال: ال، قالوا: 
فیم أرســلت؟ قال: ال علم لي، قالوا: لیس 
معک کتــاب و ال علم لک بما أرســلت! 
ان امرک لمریب! ففتشــوه، فوجدوا معه 
کتابا في اداوه یابســه، فنظروا في الکتاب، 
فإذا فیــه قتل بعضهم و عقوبۀ بعضهم في 
انفســهم و أموالهم فلما رأوا ذلک رجعوا 

الی المدینۀ«؛ .

این رفتار خلیفه مســلمین بود! به راستي 
آیا حاکمان اسالمي باید با مسلمین چنین 
رفتاري داشــته باشــند؟ آیا در حکومت 
اســالمي با معترضان چنین برخورد مي 
شود؟ آن هم معترضاني که خلیفه به آنها 
وعده حّل مشــکالت را داده است و آنها 
نیز راهي دیارشــان مي شــوند. حال اگر 
این حاکم اسالمي با غیر مسلمانان رو برو 

شود چه خواهد کرد؟!

ایرانیــان پــس از فتح ایران نیز شــاهد 
اختنــاق و جنایــات هولناکي از ســوي 
خلفــاي بنــي امّیــه و بني عّبــاس در 
ســرزمین هاي اســالمي بوده اند. نمونه 
بارز این اختنــاق را مي توان در حکومت 
عبدالملک و جنایات عّمالش مثل حّجاج 
دانســت. حّجــاج هنگامي کــه از طرف 
عبدالملک به کوفه آمد، همچون حاکمی 
که از سوی خلیفه آمده باشد رفتار نکرد، 
بلکه ســر و صورت خود را پوشــاند و به 

طور ناشــناس به مســجد وارد شد، صف 
مردم را شــکافت و بر فراز منبر نشســت 
و مّدتــی دراز خاموش مانــد. زمزمه در 
گرفت که این کیســت؟ یکــی گفت: او 
را سنگســار کنیم. گفتنــد: نه، صبر کن 
ببینیم چه می گوید؟ همین که ســکوت 
همــه جا را فراگرفت، حجاج روی خود را 
گشود و چنین آغاز ســخن کرد: »مردم 
کوفه! ســرهایی را می بینم که چون میوه 
رسیده، موقع چیدن آن ها فرارسیده است 
و باید از تن جداگردد، و این کار به دست 
من انجام می گیرد، و خوانهایی را می بینم 
که میان عّمامه ها و ریشها می درخشد...«. 
آنگاه سخنان تهدیدآمیز خود را ادامه داد 
و چنان مردم را ترســاند کــه بی اختیار 
سنگ ریزه از دست مردی که می خواست 

او را سنگسار کند، بر زمین ریخت!

ورود حجاج به »بصره« نیز همچون ورود 
وی بــه کوفه بود. »ابــن قتیبه دینوری« 
ورود او را بــه »بصــره« چنیــن توصیف 

می کند:

حجاج همــراه دو هزار نفر از ســپاهیان 
شــام و طرفداران آنــان، و چهارهزار نفر 
از نیروهای متفرقه، رهســپار بصره شــد. 
هنــگام ورود بــه بصره، دو هــزار نفر از 
آنــان را همراه بــرد و تصمیم گرفت روز 
جمعه هنگام نماز وارد شــهر شود. او به 
همراهانش دستور داد مسجد را محاصره 
کنند و در کنار هر یک از درهای مســجد 
که بالغ بر هیجده در بود، صد نفر بایستند 
لبــاس پنهان  را زیر  و شمشیرهایشــان 
سازند. آنگاه به آنان گفت: به محض آنکه 
در داخل مسجد ســروصدا بلند شد، هر 
کس خواست از مسجد بیرون برود، کاری 
کنید که ســر بریده اش جلوتــر از تنش 

بیرون رود!

ماموران در کنار درها مســتقر شدند و به 
انتظار ایســتادند. حجاج همراه دویســت 
نفر مســلح که صد نفرشــان پیشــاپیش 
وی، و صد نفر دیگر پشــت سر او حرکت 
می کردنــد و شمشــیرها را زیــر لباس 
مخفی ســاخته بود. حجاج به آنان گفت: 

وقتی وارد مســجد شدیم، من برای مردم 
سخنرانی خواهم کرد و آنها مرا سنگباران 
خواهند ســاخت، وقتی کــه دیدید من 
عمامه را از ســرم برداشتم و بر زانو هایم 
گذاشــتم، شمشیر را از نیام بکشید و آنها 
را از دم تیغ بگذرانید ! با این نقشه، وقتی 
کــه موقع نماز رســید، او بر فــراز منبر 
نشســت و طی ســخنانی گفت: »... امیر 
المومنین  مرا به حکمرانی شــهر شما و 
تقســیم بیت المال در میان شما منصوب 
کرده اســت، و به من دســتور داده است 
که بــه داد مظلومان برســم و ظالمان را 
کیفر دهم، نیکوکاران را تقدیر و بدکاران 
را مجــازات کنــم... خلیفه وقتــی مرا به 
این ســمت منصوب کرد، دو شمشیر به 
من داد: یکی شمشــیر رحمت، و دیگری 
شمشــیر عذاب و کیفر. شمشــیر رحمت 
در راه از دستم افتاد، امام شمشیر عذاب 

اینک در دست من است!...«

مردم حّجــاج را از پای منبر ســنگباران 
کردند. در این هنگام عّمامه را از ســرش 
برداشت و روی زانو گذاشت. ماموران وی 
بیدرنگ به جان مــردم افتادند. مردم که 
وضــع را چنین دیدند، به بیرون مســجد 
هجوم بردند، اما هر کس گام از در مسجد 
بیرون گذاشــت، ســر از بدنش جدا شد 
بدین ترتیب فراریها را مجبور به بازگشت 
به درون مســجد کردنــد و در آنجا آن ها 
را کشــتند به طوری که جوی خون تا در 
مسجد و بازار سرازیر گردید! بدین ترتیب 
حجاج در سراســر عراق حکومت وحشت 
برقرار ســاخت، و بســیاری از بزرگان و 
مردمــان پارســا و بي گناه را کشــت. او 
چنان ترســی در دلها افکنــد که نه تنها 
عراق، بلکه سراســر خوزستان و شرق را 

فراگرفت.

»مســعودی«، موّرخ مشــهور می نویسد: 
فرمانروایی کرد و  بیســت ســال  حّجاج 
تعداد کســانی که در این مدت با شمشیر 
دژخیمــان وی یــا زیــر شــکنجه جان 
سپردند، صد و بیست هزار نفر بود و تازه 
غیر از کســانی بودند کــه ضمن جنگ با 
حجاج به دست نیروهای او کشته شدند.

هنگام مرگ حجاج، در زندان مشهور وی  
پنجاه هزار مرد، و ســی هزار زن زندانی 
بودند که شــانزده هزار نفر آنها عریان و 
بی لباس بودنــد! حجاج زنان و مردان را 
یــک جا زندانی می کــرد و زندانهای وی 
بدون ســقف بود از اینرو زندانیان از گرما 
تابســتان و سرما و باران زمستان در امان 

نبودند.

این وحشي گري و درندگي بعضي حّکام 
عرب کجا و احکام و دســتورات اســالم 
کجــا؟! بدیهي اســت که ایــن جنایات 
هولناک از فرهنگ و دستورات اسالمي به 
دور است و باید به پاي اشخاص و حاکمان 
جور نوشته شــود. در هر صورت، سلسله 
و تباري که، امام حســین )علیه السالم(  
یعني فرزند پیامبرشان را با قساوت تمام 
و جنایات دردناک به شهادت مي رسانند، 
هیچ بعید نیســت با مــردم دیگر اینگونه 
رفتاري داشــته باشند. اگر در طول تاریخ 
نســبت به علویان و ســادات ظلم هایي 
شده است که شنیدن آن غم انگیز است، 
چگونگي رفتار با مخالفیني که از علویان 
نبوده اند ـ و از آن باالتر با ایرانیاني که به 
اعتقاد آنها انگ عجم بودن را هم بر خود 
داشــتند، ـ روشن اســت. در هر صورت، 
حاکمان جور براي رسیدن به اهداف خود 
از هیــچ جنایتي فرو گــذار نمي کنند ـ 
هر چنــد به نام اســالم حکومت کنند ـ 
ولي نســلها باید بداننــد عمل حاکمان و 
جنایاتشــان نه بر طبق دســتورات اسالم 
بوده و نه به پاي اســالم نوشته مي شود. 
ایرانیان نیز این مطلب را به وضوح درک 
کردند و مسیرشان را از حاکمان جور جدا 
کرده و روز به روز خود را بیشــتر محتاج 

محّبت و معارف اهل بیت مي دیدند.

آتش زدن كتابخانه ها

هرچنــد برخي از جنایــات فاتحان ایران 
قابــل انــکار نیســت اّما آنچــه در مورد 
سوزاندن کتابخانه هاي ایران گفته شده، 
قابل تاّمل اســت. نباید این نکته فراموش 
شــود که هر چند حمله اعــراب به ایران 
در برخي موارد بخاطــر فاصله گرفتن از 
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فرهنگ اســالم همراه با جنایات و وقایع 
تلخي بوده اســت. اّما بعدها کساني بوده 
اند که با هدف اســالم ستیزي جنایاتي را 
بدون هیچ مدرکي ذکر کردند و افزودند. 
برخــي از مورخاِن متاّخــر چون حمداهلل 
مســتوفي، میــر خواند، گردیــزي و ابن 
اسفندیار از مسائلي ســخن گفته اند که 
در منابع دســت اّول مانند تاریخ طبري، 
انســاب االشراف بالذري،  یعقوبي،  تاریخ 
الفتــوح ابن اعثم کوفــي، و فتوح البلدان 
بالذري یافت نمي شــوند. آنچه آنها گفته 
انــد چیزي جز ســاخته و پرداخته ذهن 
خودشان نیســت و قابل قبول نمي باشد. 
یکي از مســائلي که آنها نقــل کرده اند 
همین مســئله به آتش کشیدن کتابخانه 
هاي ایران اســت که هیچ مدرکي ندارد. 
آنها از سوزانده شدن کتابخانه هاي جندي 
شاپور و ري سخن مي گویند با اینکه در 
منابع تاریخي هیــچ نامي از کتابخانه اي 
برده نشــده اســت. عالوه بر این، پس از 
ورود اســالم مر کز علمي جندي شــاپور 
رونق بیشــتر یافت و بعدها در آغاز دوره 
عباسیان که به عصر ترجمه مشهور است، 
نهضــت ترجمه کتب به زبــان عربي آغاز 
شد. حال سوال این اســت: اگر کتابخانه 
جندي شــاپور در آتش سوخته است چه 

کتبي به زبان عربي ترجمه شدند؟

در مــورد کتابخانه ري نیز، باید گفت که 
تــا قبل از حمله اعراب بــه ایران در آنجا 
اصال کتابخانه اي نبوده که سوزانده شود. 
اولیــن کتابخانه ري توســط صاحب بن 
عباد ایجاد شــد که بخشــي از آن توسط 
ســلطان محمود غزنوي به آتش کشیده 
شــد. بنابراین به آتش کشیدن کتابخانه 
ها از مسائلي است که واقعّیت ندارد و در 
جهت اسالم ستیزي ســاخته و پرداخته 
شــده اســت. و اگر این ماجــرا واقعّیت 
داشــت، در نهضت هاي ضــد عربي مثل 
شعوبیه حتما به آن بر علیه اعراب استناد 
مي شــد. در حالي که هیچ سخني از آن 
به میان نیامده اســت. و بر فرض هم که 
صّحت مي داشــت باز هم ربطي به تعالیم 
اســالم ندارد، چرا که بعد از پیامبر اسالم 

کســاني که حاکم شدند دستور دادند که 
یکي از منابع اصیل معارف اســالمي که 
همان ســّنت مکتوب پیامبر اســت را در 
آتش ســوزاندند! از این گروه چه توّقعي 
مي توان داشــت که براي کتابخانه هاي 

عجم ها! احترامي قائل باشند؟!

رفتار نژاد پرســتانه عرب، و تحقیر 
عجم

برخوردهاي برتــري جویانه اعراب نیز از 
مــوارد دیگري بود که اســباب تاخیر در 
ایمان عجم ها را فراهم کرد. برتري عرب 
بر عجم از زمان خلیفه دّوم شــروع شد، و 
در دوران بني امّیه ادامه داشــت. عمر بن 
خطاب دستور داد که عجم ها حق ندارند 
از عــرب ها زن و دختر بگیرند؛ ولي عرب 

مي تواند از عرب و عجم دختر بگیرد.

او حّتي در عصر پیامبر نیز داراي گرایش 
نژاد پرستانه بود ولي سعي در پنهان کردن 
آن داشت. با این حال، با رّد خواستگاري 
سلمان فارســي از دخترش نتوانست این 
حّس دروني را مخفي کند، و فقط بخاطر 
عجم بودن او خواستگاري را نپذیرفت. این 
در حالي بود که، عمرو عاص مقام سلمان 
را در نزد پیامبر و مســلمین به او گوشزد 
کرده بود و او را از رّد خواستگاري بر حذر 
داشــت. شاید منســوب کردن سلمان به 
فرمانروایي مدائن توسط عمر بن خطاب، 
بخاطر جلب محبوبّیت از دســت رفته اي 
بوده که با رّد همین خواســتگاري حاصل 
شده بود. شــاید هم علّت آن این بود که 
ســلمان نقش اساســي در فتح مدائن و 
مســلمان شدن اهلش داشــت تا جاییکه 
بدون خونریزي و جنگ فتح شد. یا اینکه 
او صالح نمي دانست ســلمان در مدینه 
باشد و از ســوي دیگر براي جلب اعتماد 
ایرانیان بهتر مي دانســت تا سلمان را که 
خود ایرانــي بود حاکم مدائن کند. با این 
وجود، چیزي مانع این نمي شــد تا عمر 
بن خطاب دیگــر ایرانیان و عجمان را به 

دید تحقیر ننگرد.

اّما اینکه ســلمان فارســي چگونه با عمر 
بن خطاب همکاري داشــته اســت؟ باید 

گفت که همکاري سلمان بسان همکاري 
یوسف با دربار مصر بوده است.

مویّــد دیگري که نشــان مــي دهد عمر 
بن خطاب گرایش نژاد پرســتانه داشــته 
ولي آن را مخفي مي کرده، اینســت که 
در سخني؛ ســلمان فارسي هدف از طرح 
خواســتگاري را امتحان کــردن عمر بن 
خّطاب به حّس جاهالنه نژادپرستي بیان 
مي کند. و این بیانگر این مطلب است که 
در آن هنگام، عمر ســعي در مخفي نگه 
داشتن این حّس داشته است و سلمان با 
این امتحان، ماهّیــت و طرز فکر او را بر 

مال ساخته است.

آري، نــگاه نژاد پرســتانه در عصر خلفا، 
ســبب شــد تا محرومّیت ها و تبعیضات 
فراواني بر عجم ها تحمیل شود؛ از روابط 
اجتماعــي گرفته تا تقســیم بیت المال، 

اشتغال، و اجراي برخي از احکام الهي.

نامــه معاویــه شــاهد مکتوبي اســت از 
رســمّیت یافتــن حــّس نژادپرســتي و 
تبعیضات در عصــر معاویه و خلیفه دّوم. 
او در نامه اش به زیاد بن ابیه، فرمانرواي 
عراق نوشــت و تأکید کرد که با ایرانیان 
بر اساس سّنت عمر بن خطاب رفتار کند 
تا موجب خــواري آنها گردد! در آن نامه 

چنین آمده است:

1- عرب ها حــق دارنــد از ایرانیان زن 
بگیرند، ولي آنها حــق ندارند از عرب ها 

زن بگیرند.

۲- عرب هــا حق دارند کــه از آنها ارث 
ببرنــد، ولي آنها حق ندارنــد از عرب ها 

ارث ببرند.

۳- حقوق و ســهم آنهــا را کمتر از عرب 
ها بپرداز.

4- در نمــاز، هیچگاه آنها را امام جماعت 
عرب ها نکن.

5- اگر نمــاز جماعت برقرار شــد، عجم 
حق ندارد در صف اول بایستد، مگر براي 

تکمیل صف اّول نماز.

6- مرزبانــي مرزها و شــهرها را به آنها 
واگذار نکن.

7- آنها را عهده دار امور قضایي نکن.

8- امور مذهبي مســلمانان را به دســت 
آنها نده و ... .

در مورد عثمان هم این روند ادامه داشت 
بلکــه او پــا را فراتر نهــاد و حّتي حقوق 
مســلمانان عرب را نیز رعایت نمي کرد. 
بیت المال و حکومــت در زمان حکومت 
عثمــان در انحصــار قبیلــه اي خاّص از 
نزدیکان و خویشان او بود. و همین اعمال 
او ســبب شد تا در نهایت مردم بر علیه او 

شورش کنند.

ایــن در حالي بود که پیامبر اســالم بیت 
المال را مســاوي تقســیم مي کرد و بین 
عرب و عجم، و خویشان با دیگران، فرقي 
نمي گذاشــت و مي فرمــود: »اِنَّ النَّاَس 
ِمن َعهِد آَدم اِلَي یَوِمنا َهَذا ِمثُل اســناِن 
المشــط، ال َفضَل لِلَعَربِي َعلَــي الَعَجِمي 
و ال لالحمــر علي االســود اال بالتقوي«؛  
حضرت علی نیز در عهدنامه مالک اشــتر 
ا أٌَخ لََک  می فرماید: »اَلنَّاُس ِصنفــاٌن: إِمَّ

ین أَو نَِظیٌر لََک فِي الَخلق«؛  فِي الدِّ

در هــر صورت بخاطر ظلم و ســتم هایي 
که بــه ایرانیان به عنوان عجم مي شــد، 
زماني فرا رســید که ایرانیــان در مقابل 
اعراب به رهبري ابومســلم خراساني قیام 
کردند و موجب ســرنگوني حکومت بني 
امّیه شــدند. عالوه بر این، شــکل گیري 
نهضت شعوبّیه نیز از بارزترین اعتراضاتي 
اســت که از ســوي ایرانیــان در مقابل 
افــکار برتري جویانه اعــراب و تبعیضات 
بیــن عرب و عجم بــه راه افتاد. اعتراض 
ایرانیــان در مقابل اعراب بخاطر دوري از 
دستورات اسالمي، انسان را به یاد سخن 
زیباي امیرالمومنین مي اندازد که فرمود: 
َعْوداً  الدین  »لیضربنکم االعاجم علي هذا 
کما ضربتموهم علیه بدوا«؛  شــنیدم که 
فرمــود: همچنانکه شــما ایرانیــان را به 
خاطر ورود به اسالم زدید، ایرانیان شما را 
بازگرداندن به اسالم خواهند زد(.  بخاطر 
پیامبــر اکرم نیز چنین فرمود: » َمَعاِشــَر 
قریش! تَْضِربُوَن الَْعَجم َعلَی اإْلِْساَلِم َهَذا َو 

ِ لیضربّنکم علیه َعْوداً«؛ . اهللَّ

بنابراین، هر چند برخي از ایرانیان بخاطر 
نارضایتي از حکومت ساساني از ورود سپاه 
اسالم اســتقبال کردند. ولي فاتحین که 
هدف از آمدنشان به ایران کشورگشایي و 
رهایي از حمله احتمالي امپراطوري ایران 
بود، بیشتر به گرفتن مالیات هاي سنگین 
مشغول شــدند تا ترویج اسالم. عالوه بر 
این، با رفتار هاي نژاد پرســتانه و برتري 
جویانه خود ســبب کندي اســالم گرایي 

ایرانیان شدند.

عوامل  و  ايرانیان  قلبي  گرايي  اسالم 
آن

هر چند اســالم گرایي قلبــي ایرانیان به 
اســالم، بخاطر عواملي به تأخیر افتاد اّما 
دیــري نپایید کــه ایرانیان بــه تدریج از 
پیشــتازان عرصه دینداري گشتند و قلب 
هایشان را تسلیم اسالم کردند. البته این 
ایرانیان،  اعتقــاد  تغییــر و دگرگوني در 
مرهون و متاثّر از عواملي بود که عبارتند 

از:

ســیره و روش پیامبر در برخورد با 
ايرانیان

یکي از عوامل گرایش ایرانیان به اســالم، 
اخبار و گزارشاتي بود که از منش و رفتار 
پیامبــر در زمان حیات پر برکت ایشــان 
به آنها مي رســید؛ نحوه رفتــار پیامبر با 
ایرانیان  پیامبر در مورد  ایرانیان، سخنان 
و جایگاه ممتاز اشــخاصي مثل ســلمان 
فارسي در نزد پیامبر؛ خود نقش بسزایي 
در افزایــش عالقه مندي ایرانیان به آئین 

اسالم داشته است.

تعبیرات پیامبر در مورد ســلمان مثل: » 
َســلماُن ِمّنا اَهَل الَبیِت «  و »إِنَّ َسلَْماَن 
ِمنِّي، َمــْن َجَفاُه َفَقْد َجَفانِــي َو َمْن آَذاُه 
َفَقــْد آَذانِي«  همه داللــت بر مقام ممتاز 
ممتاز  شــخصّیت  دارد.  فارســي  سلمان 
سلمان فارســي عامل موثّري مي شود تا 
اســالم گرایي ایرانیان را تقویت بخشــد، 
بــه خصــوص در دوران بیســت ســاله 

فرمانرواییش بر مدائن.

ایرانیان سبب شده  ظاهراً حقیقت جویي 
پیامبر بارهــا آنان را مورد لطف و تمجید 

قرار دهد. در جایــي حضرت مي فرماید: 
»نام ایرانیان را به زشــتي یاد نکنید زیرا 
آنهــا از یاران ما هســتند و از ما حمایت 
مــي کنند.« و در جایي دیگر مي فرماید: 
اَْهُل  ااْلِْســاَلِم  فِي  نَصِیباً  الَنّــاِس  »اَْعَظُم 

َفاِرٍس«؛ .

در حدیثي آمده اســت که پیامبر آیه »َو 
آَخِریَن ِمْنُهْم لَّما یَلَْحُقوا بِِهْم«؛ و ( پیامبر 
اســت بر گروه دیگری کــه هنوز ملحق 
نشده اند.« را تالوت مي کرد که حاضران 
پرســیدند: منظور از این »آَخِریَن ِمْنُهْم«؛  
کیســت؟ پیامبر در پاســخ آنها، دست بر 
شــانه ي سلمان گذاشــت و فرمود: »اگر 
ایمان در ستاره ثریّا قرار گیرد، مرداني از 

این گروه  به آن دست مي یابند«.

در ســوره محّمد نیز مي خوانیــم: » َو إِْن 
ثُمَّ الیَُکونُوا  َغْیَرُکْم  َقْوماً  یَْســَتْبِدْل  َّْوا  تََتَول
أَْمثالَُکْم«؛ . اکثر مفّســران شــیعه و اهل 
سّنت، در ذیل این آیه گفته اند که پس از 
نزول این آیه، جمعي از اصحاب پرسیدند: 
»این گروهي که خداونــد در این آیه به 
آنها اشاره مي کند، چه کساني هستند؟«. 
پیامبر به ســلمان کــه در نزدیکش بود، 
نگاه کرد و دست به زانوي او زد و فرمود: 
»منظور خداوند، این مرد و قوم اوســت. 
ســوگند به آن که جانم در اختیار اوست، 
اگر ایمان به ثریّا بســته باشد، گروهي از 
مردان فارس، آن را به چنگ مي آورند«.

عــالوه بر این، در ســوره مائــده آیه 54 
چنین آمده است که: » یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا 
َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن دیِنِه َفَســْوَف یَْأتِي اهلُل 
ٍَّۀ َعلَی الُْمْؤِمنیَن  بَِقْوٍم یُِحبُُّهْم َو یُِحبُّونَُه أَِذل
ٍۀ َعلَی الْکافِریَن یُجاِهُدوَن في َســبیِل  أَِعزَّ
اهللِ َو ال یَخاُفــوَن لَْوَمَۀ َلئِــمٍ ذالَِک َفْضُل 
اهللِ یُْؤتیِه َمْن یَشــاُء َو اهلُل واِســعٌ َعلیٌم«؛  
خداونــد گروهی را مــی آورد که آنها را 
دوست دارد و آنان  او را دوست دارند در 
برابر مؤمنان متواضــع، و در برابر کافران 
سرســخت و نیرومندند، در راه خدا جهاد 
می کنند، و از ســرزنش هیچ مالمتگری 
هراسی ندارند. این، فضل خداست که آن 
را به هر کس بخواهــد  می دهد و فضل 
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و احســان خداوند، گسترده و  داناست«. 
روایت شــده است که شخصي درباره این 
آیه از پیامبر پرســید. ایشان نیز با اشاره 
به سلمان فرمود: »منظور از این آیه، این 
شــخص و قوم او هستند«. آن گاه فرمود: 
» اگر دین در ثریّا باشــد و در آسمان ها 
قرار گیــرد، مرداني از فــارس، آن را به 

دست خواهند آورد(.

آري، ســخنان لطف آمیز پیامبر اســالم 
در مــورد ایرانیان و بیان شــأن و جایگاه 
ایشــان در آینده اســالم را نیز، مي توان 
عامل دیگري دانســت کــه ایرانیان را به 
اسالم مشتاق کرده اســت. این گونه بود 
کــه برخي از ایرانیــان در عصر پیامبر به 
اسالم عالقه مند شدند و با عشق و عالقه 

اسالم را پذیرفتند.

حكومت  روش  و  ســیره  با  آشنايي 
داري ائمه

ایرانیان براي اّولین بــار همزمان با عصر 
پیامبر اســالم در یمن که در آن زمان از 
ممالک ایران بود، با امیرالمومنین آشــنا 
شــدند و رفتار و سیره پسندیده ایشان را 

از نزدیک مشاهده کردند.

وقتي پیامبر اســالم نامه اي به خســرو 
پرویز مبني بر دعوت به اســالم فرستاد، 
او با گستاخي نامه را پاره کرد و به دست 
نشــانده خود در یمن، که شخصي به نام 
»بازان« بود موضــوع را اّطالع داد. بازان 
نیز دو تن از ایرانیــان را مأمور کرد تا به 
نــزد پیامبر رفته و پیام خســرو پرویز را 
ابالغ کنند. هنگامي که نمایندگان ایراني 
نزد پیامبر اسالم حاضر مي شوند، پیامبر 
آنــان را از قتل خســرو پرویز به دســت 
پســرش شــیرویه با خبر مي سازد. این 
خبر غیبي، ســبب مي شود تا »بازان« و 
دیگر بزرگان یمن به اســالم متمایل شده 
و ضمن گرویدن به مسلمین، از پیامبر در 
خواست ارسال فرمانرواي مسلماني کنند 
تــا عالوه بر فرمانروایي بــه تعلیم معارف 
امیرالمومنین  نیز  پیامبر  بپردازد.  اسالمي 
علــي را به عنوان مربّي به یمن فرســتاد 
و در حکمــي شــخص »بــازان« را بــه 

فرمانروایي یمن ابقا کرد. آشــنایي مردم 
یمن با امیر المومنین نیز ســبب شــد تا 
آشــنایي و عشــق و عالقه آنها نسبت به 
اســالم مضاعف شود. مردم بحرین نیز که 
آن زمان تحت حاکمّیت امپراطوري ایران 
بودند با مسلمان شــدن فرمانروایشان به 
اســالم روي آوردند. البته مسلمان شدن 
ایرانیان قبل از این نیز ســابقه دارد. چرا 
که قبــل از این نیز افراد پاک سرشــتي 
چون سلمان فارسي رنج و سختي سفر از 
دیارشان را به جان خریده و به دیار اسالم 
ســفر کرده بودند. هر چند طبق خیلي از 
نقل ها خود ســلمان توّسط زن ایراني اي 
به نام »ام الفارسیه« با پیامبر اسالم آشنا 
شده اســت اّما طبق نقل مشهور، سلمان 
فارسي اّولین فرد ایراني است که به اسالم 

ایمان مي آورد. 

البته آشــنایي ایرانیان بیشــتر به دوران 
خالفت حضرت مربوط مي شــود. انتقال 
مرکز خالفــت از مدینه به کوفه در زمان 
خالفت امیرالمومنین، مهّم ترین نقش را 
در آشــنایي ایرانیان با آن حضرت داشت. 
چــرا که در آن زمــان ایرانیان زیادي در 
کوفه و بصره حضور داشتند: از آن جمله :

1. افرادي که به دســت فاتحان مسلمان 
اسیر شده و به عنوان برده به کوفه آورده 
شــده بودند که اکثر آنها اســالم آورده و 
آزاد شدند، ولي هم پیمان و نانخور اعراب 

باقي ماندند.

۲. کســاني کــه پس از جنــگ، کوفه را 
مناســب ترین شــهر بــراي فرصت هاي 
شــغلي خویش یافتند و بــه آنجا هجرت 

کردند.

۳. شماري از زندانیان ایراني آزاد شده در 
جنگ نهاوند و زناني کــه نصیب فاتحان 
مســلمان شــده بودند و به ازدواج اسیر 

گیرندگان خود در آمده بودند.

4. همچنیــن چهار هــزار دیالمه اي که 
در آغاز تأســیس کوفه بدانجا رفته بودند، 
اینها جمعّیت زیادي از ایرانیاني بودند که 

در کوفه حضور داشتند.

از سویي حضور ایرانیان در کوفه، و از سوي 

دیگــر رفتار عدالت محــور امیرالمومنین 
کم کم موجبات عالقه ایرانیان به اســالم 
و حضــرت را فراهم کرد تا جایي که عّده 
زیــادي از موالي، امام علــي را در جنگ 
صّفیــن و جمل یــاري کردنــد. طوایفي 
موســوم به زط و ســیابجه که از سواران 
دوران ساســانیان به حســاب مي آمدند، 
در جریان جنگ جمــل در اطراف بصره 
با ســپاهیان اصحاب جمل مقابله کردند 
و کار را بر عایشــه، طلحه و زبیر ســخت 
نمودند. عالوه بر ایــن، افرادي نیز بودند 
که در سفرهایشــان دیدارهایي با حضرت 
داشته اند مثل یک ایراني اصفهاني به نام 

داوود بن سلیمان.

از جمله مواردي که در این دوران، سبب 
امیرالمومنین شــد  ایرانیان بــه  عالقــه 
عبارتنــد از: 1- مبارزه با عصبّیت عربي و 
برتري عرب بر عجم. ۲- مهرورزي نسبت 
به ایرانیان. در ســفینۀ البحار آمده است: 
مغیره همیشــه در مقایســه میان علی و 
عمر می گفت: »علــی مهربانی و تمایلش 
نســبت به موالی  بیشــتر بود؛ و عمر بر 

عکس از آن ها خوشش نمی آمد«.

۳- اجراي عدالت در تقســیم بیت المال 
میان عرب و عجم.

4- برخورداري ایرانیان از حقوق و عطایا، 
مانند دیگر مسلمانان که موجب اعتراض 
برخي از ســران و اشــراف کوفه از جمله 
اشــعث بن قیس کندي شد، و به حضرت 
گفت: از چه روي ما را مغلوب این حمراء  
ساخته اي؟ »لماذا غلبتنا هذه الحمراء«.

5- خونخواهــي آن حضــرت از هرمزان 
ایراني، که در پي مــرگ عمر بن خّطاب 
توّسط عبیداهلل بدون هیچ دلیل شرعي و 
عرفي همراه با ابولوءلوء و همسر و دخترش 
به قتل رســید. عثمان نیز با اینکه از قتل 
بي دلیل یک مسلمان ایراني آگاه بود، به 
وظیفه خود عمل نکــرد. امام علي ضمن 
نکوهش عثمان به عبیداهلل بن عمر چنین 
گفت:»اي فاســق، اگر روزي بر تو دست 
یابم، تــو را به خونخواهي هرمزان خواهم 
کشــت«. و عبیداهلل بن عمر سرانجام در 

جنگ صّفین کشته شــد. حضور ایرانیان 
در کوفه از یک سو و عدالت امیرالمومنین 
از ســوي دیگر، سبب شــد ایرانیاني که 
تاکنون اظهار مســلماني مــي کردند، با 
اســالم حقیقي آشنا شــده و حّتي محّب 
اهــل بیت گردند. مبارزه امام با تبعیضات 
نارواي خلفا و امویان نســبت به موالي، و 
دوري از روحّیه عصبّیت عربي، سبب شد 
تا ایرانیان به اسالم بدبین نشده و حساب 
اسالم را از حساب خلفاي جور جدا کنند 

و به اسالم حقیقي، ایمان بیاورند.

این مطلب در ســروده »ملک الشــعرای 
بهار« به خوبي بیان شده است:

گر چه عرب، زد چو حرامی به ما

داد یکی دین گرامی، به ما

گر چه ز جور خلفا، سوختیم

زآل علی تربیت آموختیم

ائمه دیگر شیعیان نیز رفتاري چون رفتار 
امیرالمومنین )علیه السالم( با غیر اعراب 
به خصوص ایرانیان داشــتند. امام صادق 
)علیه الســالم( نیز در مقابل کسي که از 
پســتي عجم و غیر عرب سخن مي گفت، 

موضع گرفت.

ایشــان در جهت محکوم کــردن تعّصب 
عربي و افــکار نژاد پرســتانه مي فرمود: 
»من تعّصب حشــره اهلل یــوم القیامه مع 
اعــراب الجاهلیه«؛  و نیز مي فرمود: »من 
تعّصب او تعّصب له فقد خلع ربقه االیمان 
من عنقه: کســي که تعّصب بورزد یا براي 
او تعّصب ورزیده شــود، رشته ایمان را از 

گردن خود بیرون آورده است.(

رفتار همه ائمه )علیهم الســالم( اینگونه 
بوده اســت. و ســیره و روش و تعلیمات 
ایشان شاهد بســیار گویایي بر کذب آن 
سخني اســت که بر سر زبان افراد معلوم 
الحال افتاده و مــدام آنرا تکرار مي کنند 
کــه امام حســین )علیه الســالم( گفته: 
»نحن قریش و شــیعتنا العــرب و عدّونا 

العجم«؛ .

اّول اینکه، این ســخن در کتاب ســفینۀ 
البحار از ابا عبداهلل نقل شــده که منظور 

امام صادق )علیه الســالم( اســت نه امام 
حسین )علیه السالم(.

دّوم اینکه، این حدیث از لحاظ ســندي 
اعتباري ندارد و ضعیف است. چرا که این 
حدیث مقّطع بوده و عالوه بر این در سند 
آن شخصي به نام »سلمۀ بن خطات« مي 
باشد که فردي ضعیف و غیر قابل اعتماد 
است. همچنین نّجاشي که از متخصّصین 
فن رجال اســت، مي گوید: او در حدیث 
ضعیف اســت. عالوه بر او، شخص دیگري 
به نام عثمان بن جبلۀ در سند قرار گرفته 

که مجهول است.

سوم اینکه، این حدیث چون مخالف قرآن 
و سّنت است فاقد اعتبار است. چرا که در 
تعارض آشکار با احادیث دیگري است که 
از ائمه نقل شده است؛ و همچنین مخالف 

با آیه 1۳ سوره حجرات مي باشد.

چهارم اینکــه، بر فرض که حدیث از نظر 
سندي مشکل نداشته باشد و آنرا تلّقي به 
قبول کنیم، برداشــت صحیحي از معناي 
آن مي توان داشــت، و شــاهد آن اینکه 
مرحوم شــیخ عباس قمي این حدیث را 
در باب فضائل عجم و خدمات آنها آورده 
نــه تقبیح آنها. بنابراین این حدیث به آن 
معنایي که برداشت کرده اند نیست؛ بلکه 
الفاظ حدیث را بــه معناي لغوي آن باید 
حمل کرد که در این صورت اشکالي وارد 
نخواهد بود. با توجه به اینکه »عرب« در 
لغت به معناي »االبانۀ و االفصاح: روشــن 
بودن و فصیح« و عجم در لغت به معناي 
»عدم الفصاحۀ و گنگ« مي باشد، معناي 
حدیث اینگونه مي شود: »ما از قریشیم و 
شیعیان ما کساني هستند که داراي فهم 
اند، و دشمنان ما کساني هستند که فهم 

و شعوري ندارند«.

آري، رفتار ائمه )علیهم الســالم( چیزي 
جز عمل به همان اســالم نابي که فطرت 
هر انســان خداجویي پذیراي آن اســت، 
نبوده اســت. ایرانیان نیز به همین سبب، 
از طریق ائمه با اســالم حقیقي آشنا شده 

و آن را پذیرفتند.

آغاز مهاجرت ها و آشنایي با معارف اسالم

یکي از عوامل آشنایي ایرانیان با فرهنگ 
اســالمي مهاجرت هایي بــود که پس از 
فتح ایران انجام شــد. با فتح ایران توّسط 
مسلمانان بســیاري از ایرانیان به اسارت 
گرفته شــدند و به ســرزمین هاي عربي 
رفتند. اسیران به عنوان برده به خانه هاي 
مسلمانان وارد شده و از نزدیک با زندگي 
مســلمین و آداب و معارف اسالمي آشنا 

شده و تعلیمات اسالم را مي پذیرفتند.

بســیاري از اعراب هم بصــورت فردي و 
قبیله اي به شــهرهاي ایران سفر کرده و 
اقامــت گزیدند. اعراب مهاجر در برخي از 
شــهرها به ساخت مساجد پرداختند و در 
مواردي با تخریب آتشکده ها، مساجد را 
جایگزین آن مــي کردند. به عنوان نمونه 
در نیشــابور آتشــکده قهندز ـ کهن دژ ـ 
به مســجد جامع تبدیل شــد. در تاریخ 
نیشــابور آمده اســت که »چون عبداهلل 
عامر، نیشابور را فتح کرد، آتشکده قهندز 

را خراب و به جاي آن جامع ساخت ».

از مهاجرت هاي فردي مي توان به ســفر 
سعید بن جبیر، و وثاب نامي که از موالي 
ابن عباس اســت و دو سال نزد او بوده و 
باز به کاشــان بازگشته است؛ و همچنین 
ســفر نافع بن ابي نعیــم مقري ء، و حماد 
بن ابي ســلیمان کوفي، و اقامت واقد در 
اصفهان اشاره کرد، که ابو موسي اشعري 
او را مــوّذن خــود قرار داد و نســل او تا 
قرن ســّوم هنوز مــوّذن بودند. آنطور که 
نقل شده ســلمان فارسي نیز پس از فتح 
ابو موسي اشعري، سفري  اصفهان توسط 
به اصفهان داشته است. احمد بن عبداهلل، 
معروف به »ابو نعیم اصفهاني« نویســنده 
دو کتــاِب »حلیــۀ االولیــاء و طبقــات 
االصفیــاء« و »تاریخ اصفهان«، نوشــته 
اســت: »پس از فتح اصفهان، ســلمان به 
آنجا آمده، مّدتي را در جي مانده، در آنجا 
مســجدي هم ســاخته«، و ابو اسحاق از 
قول »ابو الحجاج ازدي« بازگو نموده، که 
با ســلمان در اصفهان مالقاتي هم داشته 
است. و عالوه بر این موارد، تعداد دیگري 
از صحابه براي اقامت به ایران سفر کرده 
اند که نام آنها در تاریخ ثبت شده است.
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از مهاجرت هاي قبیله اي نیز مي توان به 
هجرت قبایل عرب به شهر جرجان اشاره 
کرد. یکي از نشــانه هــاي هجرت قبایل 
عرب به شــهرهاي ایران، مساجدي است 
که به نام هاي قبایل عرب ســاخته شده. 
الحمراء  قریش،  محارب،  بجیله،  مســجد 
معروف به مســجد ابن ابي رافع و مسجد 
اســد، العشــیره، الموالي، بني عجل، بني 
ضبه و مســاجد تیم بن ثعبه و ابن سنان 
از این مســاجدند. یعقوبــي نیز در کتاب 
البلدان از انتشــار قبایل عربي گزارشــي 

ارائه کرده است.

عالوه بر این، بسیاري از ایرانیان نیز پس 
از آشــنایي با اسالم به مّکه و مدینه سفر 
مي کردنــد و از روي ارادت و اخالص به 
خدمت در مناصبي همچون ریاست علمي 
اســتادي  حرمین، قضــاوت در حرمین، 
قرائت، تدریس و امامت در مسجد الحرام، 
اذان در مسجد الحرام و کمک در تعمیر و 
به  پرداختند.  الحرام مي  بازسازي مسجد 
عنوان نمونه مي توان از موّذنان کازروني 
نام برد که در سال هاي متمادي، منصب 
اذان در مسجدالحرام را بر عهده داشتند.

گذشته از مهاجرت هاي ایرانیان و اعراب، 
برخي از فرمانروایان اســالمي نیز که در 
فرمانروایي مي  شــهرهاي مهاجرنشــین 
کردند، در آشنایي ایرانیان با اسالم نقش 
موثّري داشــتند. فرمانروایي عّمار یاســر 
در کوفــه، که زمینه ســاز انتقال خالفت 
از مدینه بــه کوفه در زمان امیرالمومنین  
)علیه السالم( شد و حکومت خود حضرت 
نیز نقش موثّري ایفا کرد. سلمان فارسي 
نیز در زمان فرمانرواییش بر مدائن نقش 
خوبي در آشــنا کردن ایرانیان با فرهنگ 
اسالمي داشــت. او حّتي در همان اوایل 
جنگ سبب مسلمان شــدن عّده زیادي 
از ایرانیان شــد. او ســبب شد تا دو شهر 
از شــهرهاي مدائن و ایوان و کاخ مدائن، 
از جملــه  تیســفون که ســالها پایتخت 
ساســانیان بود، بدون درگیري به دعوت 
وي تســلیم لشکر اسالم شــود، و حدود 
چهــار هزار نفر از لشــکر ایران که تحت 
فرماندهي »رستم فرخ زاد« بودند، از سپاه 

او جدا شده، به سپاه مسلمانان بپیوندند.

هر یک موارد گفته شــده، ســبب شد تا 
ایرانیان با معارف اسالم بیشتر آشنا شده 

و آماده پذیرش قلبي اسالم گردند.
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المســمی صحیح  الصحیح  الجامــع   .۲7
مســلم مســلم بن الحجاج ابو الحســین 
القشــیری النیســابوری تحقیــق محمد 
فواد عبــد الباقی دار احیاء التراث العربی، 

بیروت بی تا.

۲8 . التحقیق فی کلمــات القران الکریم 
مصطفــوی حســن بنگاه ترجمه و نشــر 

کتاب تهران 1۳6۰ شمسی.

۲9. وســایل الشــیعه شــیخ حر عاملی 
محمد بن حسن  محقق / مصحح موسسه 
ال البیت علیهم السالم  موسسه ال البیت 
علیهم السالم  قم   14۰9 قمری  چاپ اول.

۳۰. تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران 
انتقال از عصر ساســانی به عصر اسالمی 
محمدی مالیری محمد انتشــارات توس 

تهران 1۳79 شمسی چاپ اول.

اســتاد شهید مطهری   اثار  ۳1. مجموعه 
مطهری مرتضی  صدرا تهران چاپ 1۳8۳ 

شمسی  چاپ چهارم .

۳۲. اســد الغابــه فــی معرفــه الصحابه 
عز الدیــن بن االثیــر ابو الحســن علی 
بن محمــد الجــزری دار الفکــر بیروت 

14۰9قمری/1989میالدی.

۳۳. جهاد نوری همدانی حسین   دفترنشر 
فرهنگ اســالمی قم 1۳76شمسی چاپ 

هشتم.

۳4. لســان العرب ابــن منظور محمد بن 
مکرم دار صادر بیروت 1414 قمری چاپ 

سوم.

المســمی صحیح  الصحیح  الجامــع   .۳5
مســلم مســلم بن الحجاج ابو الحســین 
القشــیری النیســابوری تحقیــق محمد 
فواد عبــد الباقی دار احیاء التراث العربی، 

بیروت بی تا.

القران قرطبی محمد  الجامع الحکام   .۳6
بن احمد انتشــارات ناصر خســرو تهران 

1۳64 شمسی چاپ اول.

۳7. مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر 
ابو الحســن علــی بن الحســین بن علی 
المســعودی تحقیق سعد داغر دار الهجره 

قم 14۰9قمری چاپ دوم.

۳8. تاریخ ایران اسالمی از پیدایش اسالم 
تا ایران اســالمی جعفریان رسول کانون 
اندیشــه جوان تهران 1۳78شمسی چاپ 

هفتم.

۳9. احسن التقاســیم فی معرفه االقالیم 
ابــو عبــد اهلل محمد بن احمد مقدســی 
مکتبــه مدبولــی القاهــره 1411قمری 

الثالثه. الطبعه  /1991میالدی 

4۰. تاریــخ گزیده حمــد اهلل بن ابی بکر 
بــن احمــد مســتوفی قزوینــی تحقیق 
عبــد الحســین نوایی تهــران امیر کبیر 

1۳64شمسی چاپ سوم.

41. بســتان الســیاحه شــیروانی زیــن 
العابدین بن اســکندر سنایی  تهران  بی تا 

چاپ اول .

4۲. تاریخ بخاری نرشــخی / تعریب امین 
عبد المجید بدوی- نصراهلل مبشر طرازی  

نرشــخی محمد بن جعفــر دار المعارف  
قاهره  بی تا چاپ سوم .

4۳. الکامــل فی اللغــه و االدب مبرد ابو 
عبــاس محمد بن یزید المبــرد محقق / 
مصحح تغارید بیضــون و نعیم زرزور دار 
الکتب العلمیه بیــروت  1987 میالدی - 

14۰7قمری چاپ دوم .

44. الغدیر فی الکتاب و الســنه و االدب 
الغدیر  امینی مرکز  الحســین  عالمه عبد 
للدراســات االســالمیه قم 1416 قمری 

چاپ اول.

الــدر المنثور فــی تفســیر الماثور   .45
ســیوطی جالل الدیــن کتابخانه ایه اهلل 

مرعشی نجفی قم 14۰4 قمری.
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معرفی كتاب
سيری در کتاب » مناسک حج «

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شيرازی )مدظله(

ساختار كلی كتاب

کتاب، از هجده قسمت تشکیل شده که 
عبارتند از: 1- اهمیت حج در اســالم. 
۲- اســرار حج. ۳- شرایط وجوب حج. 
4- حج مندوب)اســتحبابی(. 5- حج 
نیابتی)استیجاری(. 6- حج نذری. 7- 
اقســام حج. 8- کیفیت حج تمتع. 9- 
شرایط حج تمتع. 1۰- مواقیت احرام. 
11- احکام مواقیت. 1۲- واجبات عمره 
تمتــع. 1۳- حج تمتع. 14- مصدود و 
محصور. 15- مســائل متفرقه حج. 16 
عمره ی مفرده. 17- برخی از مســائل 
مهــم و مبتالبه در حــج و عمره. 18- 

آداب حج و عمره و مستحبات آنها.
گزارش محتوايی اثر

مقدمه

 طبــق روال رســاله های عملیــه، ابتدا، 
مؤلف، اجازه عمل به محتوای این رســاله 
را به مقلدین خود صادر نموده که طبیعتاً 
بعــد از بازبینی نهایی رســاله و دقت در 
اشکاالت و اصالح آنها چنین کاری صورت 
می گیرد تا به خاطر ســهل انگاری در امر 
چاپ یا مقدمات آن، مسئله ای به صورت 

ناصحیح به دست مخاطب نرسد.

اهمیت حج در اسالم

 نخستین بخش از کتاب، توضیحاتی است 
که مؤلف درباره ی اهمیت حج بیان نموده 
است. معظم له در این زمینه می فرمایند: 
حج، از ارکان مهم اســالم و از بزرگ ترین 
فرایض دینی می باشــد. قــرآن کریم، در 
آیــه ی 97 ســوره آل عمــران، اهمیت 
این امر خطیر را مــورد تأکید قرار داده، 
می فرمایــد: »و هلل علی الناس حج البیت 

من استطاع الیه سبیاًل و من کفر فإن اهلل 
غنی عن العالمین«. معنای قســمت دوم 
آیه، این اســت که هر کــس حج را ترک 

کند، به نفس خویش ضرر رسانده است.

معظــم له  جمله »و هلل علی الناس« را به 
ضمیمه ی کلمه ی »َکَفَر«، نشان از واجب 
بودن حج و اهمیت کم نظیر آن در اسالم 
برشــمرده اســت و در ادامه، با اشاره به 
روایت امام صادق علیه السالم، در تفسیر 
آیه ی 7۲ ســوره ی اســرا»و من کان فی 
هذه اعمی فهو فــی الخرۀ اعمی و اضل 
ســبیاًل؛ کسی که در این جهان )از دیدن 
چهــره حق( نابینا بوده اســت، در آخرت 
نیــز نابینا و گمراه تر اســت« می فرماید. 
یکی از معانی آیه، در مورد کسی است که 
حج بر وی  واجب شده، ولی امروز و فردا 
می کند و نمی رود تا اینکه می میرد؛ حال 
چنین کسی در قیامت، همان حالی است 
که در آیه ی مذکور ترســیم شــده است؛ 
یعنی در قیامت، کور، محشور خواهد شد.

اسرار حج

 مؤلف، در ادامه می نویســد: از این همه 
تأکیــدی کــه در قرآن کریــم و روایات، 
درباره ی حج رســیده، معلوم می شود که 
یک ســّر عظیم و یک فلســفه مهمی در 
این عبادت نهاده شده که قرآن درباره اش 
گفته: »لیشــهدوا منافع لهم«. در روایات، 
این منافع، به مناســبت های مختلف ذکر 
شده است؛ تربیت نفوس، تهذیب اخالق، 
تقویت اساس تقوا و اخالص، از جمله این 
منافع اســت؛ برای مثال، در روایات آمده 
کســی که اعمال حج را انجام دهد، مانند 
کســی است که تازه از مادر متولد شده و 
این، نشــان از صفای نفس و طهارت روح 
و ازاله ی آثار گناه می باشد که توسط حج 

صورت می پذیرد.

آثــار دیگر حج، آثار سیاســی هســتند؛ 
یعنی با جمع شــدن هزاران مســلمان از 
اقصــی نقاط عالم در یــک محل واحد و 
انجام اعمال واحد و اتخاذ شــکل متحد، 
قدرت اســالم و عزت و عظمت مسلمانان 
به نمایش گذاشــته می شود، ولی افسوس 
که مســلمانان، امروزه، قدر این نعمت را 
نمی دانند و از این امکانات بی نظیر نه تنها 
هیچ اســتفاده ی مطلوبی نمی کنند، بلکه 
می کوشــند تا در این کنگره ی عظیم، به 

آتش اختالفات دامن بزنند.

از دیگــر آثار حج، آثــار علمی و تحقیقی 
می باشــد؛ بدیــن معنا که مســلمانان با 
مشرف شــدن به آن مکان های مقدس و 
مشــاهده آثار پیغمبر گرامی اسالم صلی 
اهلل علیه و آله و ائمه اطهارعلیهم السالم، 
پــی به عظمــت و کنه تــالش آن ذوات 
مقدســه برده و حضــور عالمان و بزرگان 
اســالم در آن جا و پرداختــن به مباحث 
علمــی، می تواند منشــأ تحولی علمی در 

سراسر عالم اسالم باشد.

اهمیــت اقتصادی حج، آخریــن نکته ای 
است که نویســندۀ دانشمند اثر، در ذیل 
عنوان اســرار حج به توضیح آن پرداخته، 
می فرماید: حضور بزرگان و دست اندرکاران 
اقتصادی و سیاســی جهان اسالم، در آن 
تبادل  کنگــره عظیــم، می تواند منشــأ 
نظرات و راه کارهایی برای پیشــرفت های 
اقتصادی و تبادالت صنعتی، میان جهان 

اسالم، بشود.

شرايط وجوب حج

 این شرایط، عبارتند از: بلوغ، عقل، منجر 
نشــدن انجام حج به ترک واجبی مهم تر 
و یا افتادن در یک امر حرام، اســتطاعت 
که با حاصل شــدن این چند چیز، محقق 
می شود: هزینه ســفر، اعم از هزینه رفت 
آمــد و خورد و خــوراک و جایــی برای 
نبودن  برای ســفر؛  بودن  ماندن؛ مجــاز 
مانعی برای این کار در طول مسیر و عدم 
واهمه برای جان و مال و ناموس؛ به لحاظ 
بدنی، قادر بــودن برای انجام اعمال حج؛ 
داشــتن نفقه ی عیال و کسانی که واجب 

النفقه محســوب می شــوند در طول سفر 
حج و داشتن شغل یا مالی که بتواند بعد 
از بازگشت از سفر حج به زندگی خود به 

طور عادی ادامه دهد.

مؤلف، در مســئله دیگری، روی این نکته 
تأکید دارد که اگر کســی منزل شخصی 
برای سکونت ندارد، در حالی که نیاز بدان 
دارد، اگر به مقدار حج پول داشــته باشد، 

حج بر او واجب نمی باشد.

حج استحبابی

حج، برای کســانی که مستطیع به معنی 
اصطالحــی نیســتند و هم چنیــن برای 
کسانی که یک بار حج انجام داده و واجب 
الهی از گردنشان ســاقط شده، مستحب 
می باشــد؛ یعنی بعد از سال اول که حج 
انجام شــد، در ســال های بعدی برایش 

مستحب می گردد. 

در این زمینه مؤلف، بر این نکته تأکید می 
ورزد که اگر تعداد حج گزاران زیاد شــود، 
به طوری که انجام حج مســتحبی باعث 
مزاحمــت برای افرادی که حج برایشــان 
استحبابی در  اســت، گردد، دیگر  واجب 
میان نخواهد بود و باید این کار را به طور 
موقت و تا مرتفع شــدن این حالت، ترک 
کنند و نیز اگر تعداد حج گزاران به قدری 
کم شــود که اطراف بیــت الهی خالی از 
زائر و حاجی گردد، بر حاکم شــرع واجب 
می شود که هر ســاله عده ای را از هزینه 
بیت المال، برای انجام اعمال حج، به مکه 

بفرستد.

حج استیجاری

 نیابت در حج، از طرف شــخص مرده، در 
حج واجب و مســتحبی جایز اســت و از 
طرف شخص زنده، تنها در حج مستحبی 
جایز می باشــد، نه در حج واجب؛ مگر در 
صورتی که حج واجب بر ذمه ی شــخص 
آمده، ولی انجام نداده و فعاًل اســتطاعت 

بدنی برای انجام آن ندارد.

مســئله دیگر در حج نیابتی، جواز انجام 
نیابــت زن از طرف مرد و مــرد از طرف 
زن اســت و در چنین حالت هایی مرد به 

وظیفه ی خود و زن نیز به وظیفه ی زنان 
عمل می کند، لکن افضل آن است که مرد 
از طرف مــرد و زن از طرف زن به نیابت 
بپردازد. نکتــه مهم دیگر در بحث نیابت، 
این است که فرد واجب الحج و مستطیع 
تــا زمانی که حــج خود را انجــام نداده 

نمی تواند از طرف دیگری نیابت کند.

حج نذری

 هر کس که بالغ و عاقل باشــد و از روی 
قصــد و اختیار نذر کند حــج را، حج بر 
وی واجب خواهد شد. اگر کسی نذر کند 
بــدون آنکه زمان خاصــی را معین کند، 
می تواند آن را به تأخیــر بیندازد، اّما اگر 
در زمان خاصی نــذر کند و در آن زمان 
نرود، کفــاره برایش واجب خواهد شــد 
و طبق نظــر مؤلف احوط آن اســت که 

قضایش را نیز به جا بیاورد.

اقسام حج

 حج، دارای سه قسم اســت که عبارتند 
از: حج تمتــع، حج افراد و حج قران. حج 
تمتــع وظیفه ی کســی اســت که محل 
ســکونتش بیش از چهل و هشت مایل از 
مکه فاصله داشته باشد که حدوداً هشتاد 
و شــش کیلومتر می شــود. حــج افراد و 
قــران نیز وظیفه اهل مکه و کســانی که 
فاصله شــان تا مکه کمتر از مقدار مذکور 
اســت، می باشد. کســی هم که اهل مکه 
اســت، اّما برای مســافرت از مکه بیرون 
رفته، می تواند موقع بازگشــت، حج تمتع 
بکند. از آن جایی که غالب مسلمانان عالم 
در فاصله بیشتری از حد مذکور نسبت به 
مکه قرار دارند، لذا مؤلف، اقدام به توضیح 

حج تمتع نموده است.

كیفیت حج تمتع

مولف به طور اجمالی حج تمتع رااینگونه 
تبیین کرده اند: الــف( عمره تمتع: واجب 
اســت عمره تمتع حتماً در ماه های حج؛ 
یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه انجام 
گیرد. اعمال آن نیز عبارتند از: 1- احرام 
از میقات به نیــت عمره تمتع. ۲- طواف 
اطراف کعبه معظمــه. ۳- دو رکعت نماز 
طواف در مقام ابراهیم. 4- سعی بین صفا 

تمام آنچه در برنامه های دینی وارد شده 
و انســان را به یاد خدا و عظمت آئین 
او می اندازد شــعائر الهی است؛»شعائر 
اهلّل« به معنی »نشــانه های پروردگار« 
که شــامل ســر فصلهای آئین الهی و 
برنامه هــای کلی و آنچه در نخســتین 
برخورد با این آیین چشــمگیر است و 
از جمله مناســک  حّج، که انسان را به 

یاد خدا می اندازد.

در این میان کتاب ارزشمند»مناســک 
حج«، رساله ای است که مرجع عالیقدر 
جهان تشــیع حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مدظله، برای مقلدین 
و عالقمندان به احکام و اعمال فریضۀ 
حج به رشــتۀ تحریر درآورده اســت 
تااحــکام حج و عمــره  در یک کتاب 
مدون، در دسترس همگان قرار گیرد.
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و مــروه. 5- تقصیر؛ یعنــی کوتاه کردن 
مقداری از مو یا ناخــن. بعد از انجام این 
پنج عمــل، از احرام خارج شــده و تمام 
کارهایی که بر محرم حرام اســت، برایش 

حالل می شود.

ب( حــج تمتــع: حج تمتع، متشــکل از 
ســیزده عمل اســت که عبارتنــد از: 1- 
احرام از مکه. ۲- وقوف در عرفات از ظهر 
تا غروب روز نهم ذی حجه. ۳- وقوف در 
مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید 
قربان. 4- رفتن بــه منی و رمی جمره ی 
عقبه)سنگ زدن به ستون موجود در آخر 
منی که جمره ی عقبه نام دارد(. 5- ذبح 
قربانــی در منــی در روز عید؛ یعنی دهم 
ذی حجــه. 6- تقصیر یــا حلق یا گرفتن 
مقــداری از ناخن یا مو. بعد از این اعمال، 
از حال احرام خارج می شود و غیر از زنان 

و عطر، همه چیز برایش حالل می شود.

7- طواف حول کعبه که طواف زیارت نام 
دارد. 8- انجــام دو رکعت نماز طواف. 9- 
سعی بین صفا و مروه که بعد از آن عطر هم 
برایش حالل می شود. 1۰- طواف دیگری 
حول کعبه که بدان طواف نساء می گویند. 
11- خواندن دو رکعت نماز طواف نســاء 
کــه با ایــن عمــل، زنان برایــش حالل 
می شــوند. 1۲- بازگشت به منی و ماندن 
در آن جا در شــب های یازدهم و دوازدهم 
و در بعضی حاالت حتی شــب سیزدهم. 
زدن  سه گانه)سنگ  جمره های  رمی   -1۳
به هر یک از ســتون های سه گانه موجود 
در منــی(، در روز یازدهم و دوازدهم ذی 
حجه. بعد از ظهر روز دوازهم، اعمال تمام 
شده و می تواند به مکه باز گردد، در حالی 

که حاجی شده است.

صاحب اثر، در ادامه این هیجده عمل)پنج 
عمــل عمره ی تمتع و ســیزده عمل حج 
تمتــع( را در مســائل بعدی بــه تفصیل 

توضیح داده است.

مصدود و محصور

 مصــدود، به کســی گفته می شــود که 
شــخصی او را بعد از احرام بســتن برای 
عمره یا حج، از انجام سایر اعمال محروم 

کــرده باشــد و محصور، به کســی گفته 
می شود که به خاطر مریضی و امثال آن، 
توان انجام اعمال حج یا عمره را نداشــته 
باشــد. این افراد، احکام خاصی دارند که 

در این قسمت بدان ها اشاره شده است.

مسائل متفرقه حج

 مؤلف، در این قســمت نیز به پنج مسئله 
از مسائل متفرقه حج اشاره کرده که اولی 
عبارت اســت از اینکه اگر کســی قربانی 
نداشــت و پول آن را نیز همراه نداشــت، 
بــه جای قربانی، ده روز روزه می گیرد که 
ســه روزش به صورت پشت سر هم و در 
ایام حج بوده و ما بقی آن، بعد از بازگشت 
به وطن می باشــد. مسئله بعدی این است 
که اگر کســی بعد از پایــان یافتن اعمال 
عمــره تمتع و خروج از احــرام، به خاطر 
مریضی یا هر دلیلی دیگر، نخواهد اعمال 
حج تمتع را انجام بدهد، عاصی و گناه کار 

نخواهد بود.

عمره مفرده

معظم له اعمــال عمره ی مفرده را نیز در 
ضمن هفت مســئله توضیح داده، سپس 
در چنــد جملــه بعضی از مســائل مهم 
و مبتالبــه در حج و عمــره را بیان کرده 
اســت.آداب حج و عمره، نیز مشــتمل بر 
عده ای از مستحبات و مکروهات است که 

در  بخش پایانی کتاب، ذکر شده است.

الزم به ذکر است این رساله نفیس در وهلۀ 
نخست به زبان عربی و با عنوان»مناسک 
الحج«به زیور طبع آراسته شد؛ سپس در 
سال 1۳86، در یک جلد و در ۲88 صفحه 
در قطع رقعی توســط انتشــارات مدرسۀ 
اإلمــام علي بن أبي طالب علیه الســالم به 
فارســی ترجمه و منتشر شده است که تا 
کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده 

است.
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معارف اسالمی

مّكه، پناهگاهی أمن 
پرسش: منظور از اینکه مّکه پناهگاهی امن 

است، چه می باشد؟
پاســخ اجمالی: طبق آیه 1۲5 سوره بقره، 
خانــه کعبه که دارای قداســت و نورانیت 
خاصی اســت، از طرف پروردگار، به عنوان 
یک کانون امن و امان اعالم شــده تا مردم 
در هر قشر و گروهی  با تمام اختالفاتی که 
دارند در جوار آن، کنار هم بنشــینند و به 
مذاکره بپردازند. بسیاری از اوقات طرفین 
نزاع، یا دولت های متخاصم جهان مایلند 
رفع خصومــت کنند و برای این منظور به 
مذاکره بنشینند، اما مکانی که برای هر دو 
طرف محترم باشــد، پیدا نمی کنند؛ ولی 
در اسالم، این پیش بینی شده و»مّکه« به 
عنوان چنین مرکزی اعالم گردیده است. 

پاســخ تفصیلی: خدای متعال در آیه1۲5 
سوره»بقره« می فرماید: )هنگامی که خانه 
کعبــه را مثابه )محل بازگشــت و توجه( 
مردم و مرکز امن و امان قرار دادیم(؛ »َو اِْذ 

َجَعلَْنا الَْبْیَت َمثابًَه لِلّناِس َو اَْمناً«.
طبــق آیه فوق، خانــه خدا)خانه کعبه( از 
طرف پروردگار، به عنــوان یک پناهگاه و 
کانون امن و امان اعالم شده، و می دانیم: 
در اسالم مقررات شدیدی برای اجتناب از 
هر گونه نزاع، کشمکش، جنگ و خونریزی 
در این ســرزمین مقدس وضع شده است، 
به طوری که نه تنها افراد انسان در هر قشر 
و گروه و در هر گونه شــرائط باید در آنجا 
در امنیت باشند، بلکه حیوانات و پرندگان 
نیز در آنجا در امن و امان به سر می برند و 

هیچ کس حق ندارد مزاحم آنها شود.
در جهانی که همیشه نزاع و کشمکش در 
آن وجود دارد، بودن چنین مرکزی در آن 
می تواند اثر عمیــق مخصوصی برای حل 
مشکالت مردم از خود نشان دهد؛ زیرا امن 
بودن این منطقه، سبب می شود که مردم 
با تمام اختالفاتی که دارند در جوار آن در 
کنار هم بنشینند، و به مذاکره بپردازند، و 
به این ترتیب یکی از مهم ترین مشکالت، 
که معموالً برای فتح بــاب مذاکرات برای 
رفع خصومت ها و نزاع ها وجود دارد حل 

می شود.
چون بسیار می شود طرفین نزاع، یا دولت 

های متخاصم جهان مایلند رفع خصومت 
کننــد و بــرای ایــن منظور بــه مذاکره 
بنشــینند، اما مکانی که برای هر دو طرف 
مقدس و محترم و بــه عنوان مرکز امن و 
امان، شناخته شده باشد، پیدا نمی کنند، 
ولی در اســالم، این پیش بینی شده است 
و »مّکــه« به عنوان چنیــن مرکزی اعالم 

گردید.
هم اکنــون تمــام مســلمانان جهان که 
متاسفانه گرفتار کشمکش ها و اختالفات 
مرگباری هســتند می توانند با استفاده از 
قداست و امنیت این سرزمین باب مذاکرات 
را بگشایند و از معنویت این مکان مقدس 
که نورانیــت و روحانیــت خاصی در دل 
ها ایجاد می کند بــه رفع اختالفات خود 

بپردازند.)1( 
منظور از »مقام ابراهیم)علیه السالم(« 
پرســش: منظور از »مقــام ابراهیم )علیه 

السالم(« چیست؟ 
پاســخ اجمالی: منظور از مقام ابراهیم در 
آیه 1۲5 ســوره »بقره« که دســتور داده 
شــده در آنجا محلی برای نمازتان انتخاب 
کنیــد، همان مقام معــروف ابراهیم)علیه 
السالم( اســت که در نزدیکی خانه کعبه 
قــرار گرفته  و حجاج بعــد از انجام طواف 
بــه نزدیک آن می رونــد و نماز طواف به 
جا می آورند. پاسخ تفصیلی: خدای متعال 
در آیه1۲5 ســوره»بقره« می فرماید: )از 
انتخاب  ابراهیم نمازگاهی برای خود  مقام 
کنید(؛ »َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم اِبْراهیَم ُمَصلًّی«.

در این کــه منظور از مقــام ابراهیم)علیه 
السالم( چیست؟ در میان مفسران گفتگو 

است:
بعضــی گفتــه اند: تمــام »حــج« مقام 

ابراهیم)علیه السالم( است.
بعضی به معنی »عرفه« و »مشعر الحرام« 

و »جمرات سه گانه« گرفته اند.
و بعضی گفته اند: »تماِم حرِم مّکه«، مقام 

محسوب می شود.
ولی ظاهر آیه همان گونــه که در روایات 
اسالمی وارد شده)1( و بسیاری از مفسران 
نیز گفته اند، اشــاره به همان مقام معروف 
ابراهیم)علیــه الســالم( اســت که محلی 
اســت در نزدیکی خانه کعبه، و حجاجبعد 
از انجــام طواف به نزدیــک آن می روند و 

نمازطواف به جا می آورند، بنابراین منظور 
از »مصلی« نیز محل نمازاست.)۲(

بیــان عظمــت حــّج در كالم امام 
علی)علیه السالم( 

پرسش: امام علی)علیه السالم( عظمت حّج 
را چگونه بیان می کنند؟

پاســخ اجمالی: حضرت امیر)علیه السالم( 
حج را با این تعابیر توصیف می کند: قبله 
همه مردم، پرچم اسالم و پناهگاه امنی که 
تشنه کامان به آن پناه می آورند. خداوند 
حــّج را به عنوان عالمتــی برای عظمتش 
بــر مردم واجــب نمود و مــردم همچون 
فرشــتگانی که گرد عرش می گردند، دور 
کعبه طواف می کنند و در جایگاه پیامبران 
ایســتاده، به عزت الهی اعتراف می کنند 
و در ایــن میعادگاه مغفــرت و تجارتخانه 
عبادات الهی، سودهای فراوان نصیب شان 

می شود.
پاســخ تفصیلی: امام علی)علیه السالم( در 
آخرین بخش از خطبــه اول نهج البالغه، 
ســخن از مســاله وجوب حجمی گوید و 
با تعبیرات بســیار لطیف و زیبا، مسلمین 
جهان را به انجــام این فریضه بزرگ الهی 
تشویق می نماید، می فرماید: )خداوند حّج 
بیت اهلل الحرام ]خانه گرامی و محترمش[ 
را بر شــما واجب کرده اســت(؛ »َو َفَرَض 

َعلَْیُکْم َحجَّ بَْیِتِه الَْحراِم«.
ســپس در توصیفی بــرای خانه کعبه می 
فرماید: )همــان خانه ای که خداوند آن را 
قبله همه مردم قرار داده اســت(؛ »الَّذی 

َجَعلَُه قِْبلًَه لاَِلناِم«. )۳(
در هر شــبانه روز، چندین بار رو به سوی 
آن می کنند و مرکز دایره صفوِف جماعِت 
آن، رمز وحدت همه مسلمین جهان است.
آن گاه در توصیــف دیگــری از این خانه 
بزرگ و مراســم واقعی حج که عاشقان بی 
قرار الهی را به سوی خود دعوت می کند، 
می فرماید: )آنها همچون تشنه کامانی که 
به آبگاه می روند به ســوی آن می آیند و 
همچون کبوتــران به آن پناه می جویند(؛ 
»یَِرُدونَُه )4( ُوُروَد االَنْعاِم َو یَاْلَُهوَن )5( اِلَْیِه 

َولُوَه الَْحماِم«. )6(
تشــبیه به انعام یا به خاطــر تواضع فوق 
العاده حّجاج بیت اهلل اســت یا اشاره به بی 
قراری و بی تابی آنهــا به هنگام هجوم به 
سوی کعبه و طواف می باشد و باید توّجه 

داشت که این گونه تعبیرات در عرف عرب 
مفهومی متفاوت با عرف ما دارد. و تشبیه 
به حمام )کبوتر( به خاطر آن است که این 
پرنده، رمز محّبت و صلح و صفا و امنّیت و 

زمزمه آمیخته به شوق است.
سپس به یکی از فلسفه های حج پرداخته، 
می فرماید: )خداوند سبحان حجرا عالمت 
فروتنی در برابر عظمتش قرار داده و نشانه 
ای از اعتراف به عّزتش(؛ »َو َجَعلَُه ُسْبحانَُه 
تِِه«. َعالَمًه لَِتواُضِعِهْم لَِعَظَمِتِه َو اِْذعانِِهْم لِِعزَّ

زیرا مناسک و مراسم حج مشتمل بر اعمال 
و رفتار بســیار متواضعانه ای است که در 
برابر حق انجام می شود و هیچ عبادتی در 
میان عبادات تا این حد، نشانه های تواضع 
در آن نمایان نیست، احرام بستن و از تمام 
لبــاس و زر و زیورها بــه دو قطعه پارچه 
ندوخته قناعت نمودن و طواف خانه خداو 
سعی صفا و مروه و وقوف در بیابان عرفات 
و مشــعر و منی و رمی جمرات و تراشیدن 
سر، همه اعمالی اســت متواضعانه که در 
برابر عظمت پروردگار انجام می گیرد و به 
راســتی غرور و تکّبر و نخوت هر انسانی را 

در هم می شکند.
ســپس به این حقیقت اشاره می کند که 
قرار گرفتن در صفــوف حاجیان و زائران 
بیت اهلل، افتخار بزرگی است که خداوند به 
از بندگانش بخشیده، می فرماید:  گروهی 
)و از میان خلق خدا شنوندگانی را برگزیده 
که دعوت او را به ســویش اجابت کرده و 
ســخنش را تصدیق نموده اند(؛ »َو اْختاَر 
ِمْن َخلِْقِه ُسّماعاً )7( اَجابُوا اِلَْیِه )8( َدْعَوتَُه 

قوا َکلَِمَتُه«. َو َصدَّ
در احادیث اسالمی آمده است که ابراهیم 
و اســماعیل بعد از آن که ماموریت خدارا 
در بنای خانه خداانجــام دادند خداوند به 
ابراهیم دســتور داد که مردم را با صدای 
رســا به حج دعوت کند. او عرضه داشت: 
صدای مــن به جایی نمی رســد، خداوند 
فرمود: بر تو صدا زدن و بر من رســاندن، 
ابراهیم بر فراز مقام که در آن روز به خانه 
کعبه چسبیده بود قرار گرفت، مقام مرتفع 
شــد تا آن جا که از کوه ها برتر گشــت، 
ابراهیم انگشت در گوش خود گذاشت و با 
صدای بلند در حالی که رو به شرق و غرب 
کرده بود گفت: »اَیَُّهــا الّناُس ُکِتَب َعلَْیُکْم 
َُّکْم«؛ )ای  الَْحجُّ اِلَی الَْبْیِت الَْعتیِق َفاَجیُبوا َرب
مردم حّج خانه خدابر شما مقّرر شده است 

دعوت خدارا اجابت کنید( و تمام کســانی 
که در پشــت دریاهای هفتگانه و در میان 
مشرق و مغرب تا انتهای زمین بودند بلکه 
کســانی که در پشت پدران و رحم مادران 
قرار داشتند، صدای او را شنیدند »َو لَبَّْیَک 

اللُّهمَّ لَبَّْیَک« گفتند. )9(
بار دیگر به فلســفه حج و آثار سازنده آن 
باز می گردد و مــی فرماید: )آنها ]حّجاج 
بیــت اهلل[ در جایگاه پیامبران الهی وقوف 
کرده و به فرشــتگانی که بــه گرد عرش 
الهی می گردند شبیه می شوند(؛ »َو َوَقُفوا 
َمواقَِف اَنْبیائِِه َو تََشبَُّهوا بَِمالئَِکِتِه الُْمطیفیَن 

بَِعْرِشِه«.
تعبیر به »مواقف انبیا« به خاطر آن اســت 
کــه پیامبران زیادی بعد از ابراهیم و حّتی 
طبق روایاتــی قبل از ابراهیــم به زیارت 
ایــن خانه توحید شــتافتند )1۰( و تعبیر 
به تشــّبه به فرشــتگان به خاطر آن است 
که خانه ای درســت بر فراز خانه کعبه در 
آسمانها قرار دارد که فرشتگان بر گرد آن 

طواف می کنند. )11(
در ادامــه اســرار و آثار حج مــی افزاید: 
)آنها ســودهای فراوانی در این تجارتخانه 
عبادت الهی به دست می آورند و به سوی 
میعادگاه آمرزش و مغفرتش می شتابند(؛ 
»یُْحِرُزوَن )1۲( االَْرباَح فی َمْتَجِر ِعباَدتِِه َو 

یََتباَدُرون ِعْنَدُه َمْوِعَد َمْغِفَرتِِه«.
تعبیــر به »یُْحــِرُزون«؛ )انبار می کنند( و 
»اَْرباح«؛ )سودها( و »َمْتَجر«؛ )تجارتخانه( 
تعبیرات لطیفی اســت که این برنامه مهم 
معنــوی را با برنامه محســوس و ملموس 
ماّدی که برای همگان قابل درک اســت، 
تشــبیه می کند و راستی چه تجارتی برتر 
و باالتر از عملی که اگر صحیح انجام شود 
انســان از تمام گناهانش پاک می شــود! 
درست مانند روزی که از مادر متولّد شده 
است، آن گونه که در احادیث اسالمی آمده 

است.
سپس می افزاید: )خداوند متعال این خانه 
را پرچمــی ]یا عالمتی[ برای اســالم قرار 
داده و حرم امنی برای پناه جویان(؛ »َجَعلَُه 
ُســْبحانَُه و تَعالی لاِلِْسالِم َعلَماً َو لِلْعائِذیَن 

َحَرماً«.
سپس بعد از ذکر این همه فضایل و اسرار 
به مســاله واجب بودن زیارتخانه خدااشاره 
کرده، می فرمایــد: )خداوند ادای حّق آن 
را واجب شــمرده و حــّج آن را الزم کرده 

و بر همه شــما زیارت آن را به طور دسته 
جمعی مقّرر داشته و فرموده است: و برای 
خدابر همه مردم است که آهنگ خانه ]او[ 
کنند ـ آنها که توانایی رفتن به ســوی آن 
را دارنــد، و هر کس کفــر ورزد ]و حج را 
ترک کند به خود زیان رسانده[ خداوند از 
ُه  همه جهانیان بی نیاز اســت(؛ »َفَرَض َحقَّ
ُه َو َکَتَب َعلَْیُکْم ِوفاَدتَه َفقاَل  َو اَْوَجــَب َحجَّ
ِ َعلَی الّناِس ِحــجُّ الَْبْیِت َمِن  ُســْبحانَُه: وهلِلّ
اْسَتطاَع اِلَْیِه َسبیال َو َمْن َکَفَر َفاِنَّ اهللَ َغنّی 

َعِن الْعالَمیَن«.)1۳(
پی نوشت: 

)1(. »کافــی«، جلــد 4، صفحــات ۲۲۳، ۲49 و 4۲5، 
حدیث 1 )دار الکتب االســالمیۀ(؛ »التهذیب«، جلد 5، 
صفحــات 1۳7 و 1۳8 )دار الکتب االســالمیۀ(؛ »بحار 

االنوار«، جلد ۳۰، صفحه 6۰6 و... .
)۲(. گرد آوري از کتاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل العظمي 
مکارم شیرازي، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ پنجاه و پنجم، 

ج 1، ص 51۲.
)۳(. »انــام« بعضی آن را به معنای انســانها و بعضی به 
معنــای موجودات عاقلی که بــر روی زمین زندگی می 
کنند اعم از جن و انس تفســیر کرده اند، در صورت اّول 
مفهوم جمله این است که حج تنها قبله انسانهاست و در 
صورت دّوم، قبله برای جن و انس هر دو محســوب می 
شــود. بعضی آن را از ریشه »ونام« به معنای صدا دادن 
دانسته اند، سپس به همه موجودات ذی روح یا خصوص 

جن و انس اطالق شده است. )تاج العروس ماّده انم(.
)4(. »یــردون« از مــاّده »ورود« در اصل به معنای وارد 
شدن حیوانات تشــنه به آبگاه است، سپس به هر گونه 

داخل شدن در هر محل اطالق شده است.
)5(. »یألهون« بعضی آن را از ماده »اَلََه، اُلُوهاً« به معنای 
عبادت کردن دانسته اند. بنابراین یألهون یعنی پرستش 
می کنند و گاه گفته شده این ماده به معنای تحّیر است 
چرا که وقتی انسان درباره ذات و صفات خدا می اندیشد، 
متحّیر می شود و گاه گفته اند که ماده اصلی آن َولََه می 
باشــد که و او آن تبدیل به همزه شــده است )تعبیر به 
ولوه در ادامه جمله باال به صورت مفعول مطلق نیز مؤیّد 
این معناست( و َولََه به معنای پناه گرفتن و تضّرع کردن 

همراه شوق است.
)6(. »َحمام« )به فتح( بــه معنای کبوتر و »ِحمام« )به 
کسر( به معنای مرگ است و در عبارت باال همان معنای 

اّول منظور است.
)7(. »ُسّماع« بر وزن طاّلب، جمع »سامع« است )مانند 

طاّلب که جمع طالب است(.
)8(. ضمیر »الیه« ممکن است به خانه کعبه یا به خداوند 
بازگشــت کند و در مفهوم جمله تفاوت چندانی حاصل 

نمی شود.
)9(. نورالّثقلین، ج ۳، ص 488، ح 74.

)1۰(. در احادیث آمده اســت که از جمله پیامبرانی که 
این خانــه توحید را زیارت کرده اند آدم و نوح و ابراهیم 
و موســی و یونس و عیسی و سلیمان و همچنین پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( بود. )شرح نهج البالغه خویی، 

ج ۲، ص ۲5۲(.
)11(. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 1۲4.

)1۲(. »یحرزون« از ماّده »احراز« به معنای حفظ کردن 
و ذخیره کردن و انبار نمودن است. به همین دلیل، حرز 
به محلّی می گویند که محفوظ است مانند صندوق، انبار 

و مانند آن.
)1۳(. پیــام امام امیر المومنین علیه الســالم ، آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شــیرازی، دار الکتب االســالمیه ، 

تهران ، 1۳87 ه. ش ، ج 1، ص ۲54.
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احكام شرعی

تبعیت در نماز از اهل سنت در ایام حج
پرسش: مسائل مبتال به تبعیت از اهل سنت کدامند؟

پاسخ: نماز خواندن با اهل سّنت و شرکت در جماعات آنها در 
ایّام حج و مانند آن، برای حفظ وحدت مسلمین از مستحّبات 
موّکد و موجب تقویت صفوف در برابر دشــمنان اســت، و در 
روایات معصومین )علیهم الســالم( تاکیدات فراونی درباره آن 
شــده اســت، و چنین نمازی کفایت از نماز واجب می کند، و 

اعاده آن الزم نیست.

1. حاجیان شــیعه و پیروان مکتب اهلبیت )علیهم الســالم( 
نبایــد در ایّام حج و مانند آن، نمــاز جماعت جداگانه به طور 
گروهی در کاروانها یا مســجدالحرام یا مســجدالّنبی، تشکیل 
بدهند، و چنین نماز جماعتی خالی از اشکال نیست، مگر این 

که نماز چند نفری باشد.

۲. ُحّجاج محترم می توانند در مســاله وقت نماز و مانند آن از 
آنها پیروی نمایند، و با آنها نماز بخوانند، و برای ســجده اگر 
بتوانند، روی ســنگهای کف مسجد سجده نمایند )زیرا سجده 
بر تمام آن سنگها جایز است( و اگر نتوانند، روی فرش سجده 
می کنند، و الزم نیســت دست بســته نماز بخوانند، یا بعد از 

حمد آمین بگویند.

 ۳. اســتفاده از بادبزن، یا حصیرهای بدون نخ، یا حصیرهای 
معمولی که نخ نازکی دارد، برای ســجده کردن در همه حال 
جایز است، و لزومی ندارد از مهر استفاده شود که مخالفان به 
خاطر تبلیغات نادرست روی آن حّساسّیت دارند. بلکه استفاده 
از مهر در بعضی از مواقع ـ که باعث بدبینی و اعتراض می شود 

ـ اشکال دارد.

 4. زّوار عزیــز خانه خــدا در مورد هالل مــاه ذی الحّجه 
می تواننــد از آنهــا پیــروی کنند، و کســانی که بــه هنگام 
افطارروزه در مســجدالحرام یا سایر مساجد آنان حضور دارند، 
هرگاه به آنها اصرار بر افطارکنند، مانعی ندارد همزمان با آنها 

افطارنمایند، و روزه آنها صحیح است.

 5. زّوار خانه خدا باید از تمام کارهایی که موجب وهن مذهب 
است اجتناب ورزند؛ مانند :

الف( بازگشت از مسجدالحرام و مسجدالّنبی و صفوف جماعت، 
هنگام اذان یا نزدیک اذان.

ب( پرداختــن بــه خرید و فــروش در بازارهــا و خیابانها، یا 
بازگشتن با اجناس خریداری شده به سمت کاروانها در چنان 
ساعاتی؛ بلکه این کارها را کنار بگذارند، و به جماعت بپیوندند.

ج( اجتماع پشــت دیــوار بقیع برای زیارت قبــور معصومین 
)علیهم السالم(، هنگام نماز جماعت.

د( پوشیدن لباسهای نامناســب که مایه وهن در انظار عموم 
است.

هـ ( برخورد خشــونت آمیز در سخن یا رفتار با سایر زّوار خانه 
خدا، یا ساکنان مّکه و مدینه.

خالصــه پیروان مکتب اهل البیت )علیهم الســالم( باید چنان 
رفتار کنند که همه احســاس نماینــد آنها به برکت پیروی از 
اهلبیت )علیهم الســالم( از تربیت باالیی برخوردارند، و هیچ 
گونه بهانه ای به دست مخالفان ندهند که این کار اجر و ثواب 

حّج آنها را انشاء اهلل مضاعف می سازد.
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