


طلیعه سخن
واقعۀ غدیر خم به عنوان حادثۀ بزرگ تاریخی؛ 
در زمرۀ مهمترین حادثۀ معرفتی تاریخ اسالم 
و بلکه تاریخ جهان به شمار می آید، حادثه 
ای که بر مبنــای »والیت« »امامت« و لزوم 
پیروی از انســان کامل  شکل می گیرد و با 
طرح اســالم ناب از رهگــذر والیت علوی و 
حاکمیت عترت، به حکومت حضرت مهدی 

عجل اهلل تعالی فرجه می انجامد.

در این میان برگزاری هدفمند جشــن عید 
غدیر خم و گرامیداشت دهه والیت و امامت، 
نوید بخش تبیین معنا و مفهوم والیت است؛ 
اهمیت این مسأله وقتی آشکار می شود که 
بدانیم انقالب شــکوهمند اسالمی بر مبنای 
اصل والیت فقیه و بر مدار نظریۀ عام والیت 
بنا شده اســت؛ مفهومی راهبردی که عامل 

ایجاد و بقای نظام اسالمی است.

بر این اساس والیت مولفه ای راهبردی است 
که از عقل عاطفی و زندگی محوری نشــأت 
می گیرد؛ لذا تحقق مصلحت مردم و دوستی 
با انســانها و ارتقای ساحت مادی و معنوی 
جوامع بشری بر مبنای حفظ نظام اجتماعی 
در چارچوب تئوریک والیت به منصۀ ظهور 
می رســد؛ نظریه ای ثابت و تغییر ناپذیر در 
نظام اســالمی که بر احــکام و فروع دینی، 
حاکم و وارد اســت و در نهایت تقویت بنیاد 

امنیتی جامعه را رقم می زند.

در تبییــن عینی مفهوم والیت باید در وهلۀ 
نخست به معناشناسی»امامت« پی برد که 
»به هر چیز که انســان بــه آن توجه کند و 
مقصود او واقع شود اطالق می شود؛ این واژه 
که در اصل از ماده  »اّم« به معنی قصد کردن 
آمده است  به معنی اصل و مرجع و جماعت 

و دین است« ، 

لذا از یک ســو شیعیان مبنای معرفتی خود 
را بر محور عشــق ورزیدن بــه امام و امامت 
 بنا می نهند؛ از ســوی  دیگر امام به معنی
» پیشــوا،جلودار و مقتدا کــه مردم با قصد 
و توجه خاص به ســراغ او می روند« از نظر 
ُسوُل  معرفتی و ساختاری و از باب )َو یَُکوَن الَرّ
َعلَْیُکْم َشــِهیداً ؛ و پیامبر هم گواه بر شــما 

باشــد( گواهان بر امتند چنانکه در حدیثی 
از امام  صادق علیه السالم می خوانیم:»در هر 
قرنــی از این امت امامی از ما خواهد بود که 

گواه بر آنهاست«. 

از ایــن رو پیوند امت و امامــت مقولۀ عام 
معرفتی و شهودی و سرشار از عشق و محبت 
است؛ بر خالف دیگر مبانی سیاسی که صرفاً 
بر مبنای عقالنیت محض و سیاست استوار 
اســت؛ از این رهگذر روش شناسی اجرای 
امامت از طریق اصل والیت  بر مبنای عرف، 
شــهود، علم حضوری و عینیت بنا می شود 
و ســپس در عالم ذهن به مولفه های میان 

ذهنی تبدیل می شود.

بدیهی است از آنجا که عرف بر محور زندگی 
شــکل می گیرد؛ لذا عقالنیت عرفی، اصل 
تفاهم و فهم متقابل را در جامعۀ اســالمی  
به خوبی میســر می سازد و و معرفت میان 
ذهنیتی جامعه به شعور عمومی و عقل سلیم 
تبدیل می شــود؛ هم چنین بازگشت عقل 
عرفی مردم)امت( به شــهود)امامت( به قلب 
سلیم منتهی می شــود به نحوی که اتکای 
عمومی امت به عصمت ائمۀ معصومین علیهم 
السالم ، عقل عرفی را از هر گونه وهم و خطا 
دور خواهــد کرد چرا که شــهود در قلب به 

ظهور می رسد نه در عقل. 

بر این اســاس اصل والیت بــه عنوان روش 
شناســی اجرای امامت؛ امت را از اشــتباه و 
خطا دور می کند و قلب سلیم را برای آنان به 
ارمغان می آورد؛ این دستاورد مهم معرفتی 
در حالی اســت که در جوامع غربی صرفاً بر 
عقالنیت و میان ذهنیت تأکید شده است و 
اینچنین پدیده ای موهوم به نام دموکراسی 
شکل گرفته است که به شدت از قلب سلیم 

و شهود، تهی است.

تداوم این ســیکل معیوب در جوامع مادی 
؛ احــزاب و گروه های سیاســی را در مدار 
عقل خود بنیاد)بخوانید اومانیسم( جایگزین 
قلب سلیم و انســان کامل کرده و اینچنین 
ســایۀ ســنگین عقالنیت غربی بر فطرت 
سبقت جسته و مردم آن جوامع را به شدت 
ســرخورده کرده اســت؛ اینچنین است که 
قائلیم دموکراســی حزبی و نخبگانی فارغ از 

امت مشهود و امام شاهد یقیناً به قهقرا می 
رود و عدالت در آن جایی ندارد؛ در حالی که 
دموکراسی شیعی عقل سلیم را صرفا در پناه 
قلب ســلیم و در پناه فیض امام می جوید و 
آن را مبنای دموکراسی خود قرار داده است؛ 
رویکردی جامع که بر اساس آیات خداوند در 

قالب انسان کامل تبلور می یابد.

آری عقالنیت شیعی با محوریت عدالت کار 
را به کاردان)انســان کامل( می ســپرد زیرا 
انتخــاب غیر کاردان اولین و آخرین ظلم در 
تحقق مدینه فاضله محسوب می شود؛ پس 
والیت به معنای عــام و نیز والیت فقیه در 
عصر غیبت؛ والیت عدالت اســت که الیقان 
بر منصب نظارت می نشــینند و با تجمیع 
امنیت؛ محبت و عدالت؛ ســعادت عمومی و 

خصوصی را برای امت به ارمغان می آورند. 

البته برای تحقق سعادت؛ قانون صرفاٌ شرط 
الزم است ولی شرط کافی نیست؛ لذا فرهنگ 
والیــت از طریق هنجار ســازی)فرهنگ( و 
قانون)شریعت( انســجام اجتماعی را پدید 
می آورد لذا آرامش در جوامع بشری حاکم 
می شود و اضطراب و نگرانی از آن رخت می 

بندد.

هم چنین باید دانست ساختار امامت و والیت 
بر خالف کشــورهای صاحب دموکراسی که 
صرفاً در چارچوب ملی خود عمل می کنند، 
فراساختاری و فراملی است؛ از این رو بر مدار 
عدالت جهانی و مبارزه با ظلم جهانی استوار 
است. آن اصل متعالی از باب قاعده حفظ نظام 
نیز ، صیانت از ساختار اجتماعی را وظیفه خود 
می داند و برای ایجاد فراساختارهای متعدد 
در راستای انسجام اجتماعی در جوامع بشری 

تالش می کند

با این تفاسیر بهتر می توان به دور نمای بی 
بدیل مفهوم امامت و والیت در ادارۀ جامعۀ 
اســالمی رهنمون گردید؛ لذا واپس گرایی 
در بازتولید چارچوب تئوریک نظام شــیعی 
به هیچ عنوان زیبندۀ نظام اســالمی نیست 
بلکه شایسته است بازتولید عینی و کاربردی 
مفهوم امامت و والیــت بیش از پیش مورد 

اهتمام قرار گیرد.
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پیام ها و بیانات

بســیاری از مــردم از طــرق مختلف با 
مــا تمــاس می گیرند و مــی گویند چرا 
مشکالت ما از طریق مراجع، به مسئولین 

تذکر داده نمی شود؟

ما بارها در جلســات خصوصی و عمومی 
این مشــکالت را گوشزد کرده ایم، باز هم 
عرض می کنیم مــردم از چند موضوع به 

شدت از مسئولین شکایت دارند:

اول اینکه در مســائل اقتصــادی با تورم 
شــدید و باال رفتن جهشی قیمت ها تهّیه 
نیازهــای اولیه زندگی برای آن ها بســیار 
تحریم های  مشکل شده. می گویند گرچه 
خارجی فشــار بر اقتصاد ما وارد می کند، 
اّما چنان نیست که راه حلی نداشته باشد. 
اقتصادی  تیم  معتقدنــد،  آن ها  همچنین 
دولت ضعیف اســت. چه اصــراری دارند 
که مشــکالت به دســت آن ها حل شود؟ 
چرا این تیــم ضعیف را عوض نمی کنند؟ 
چرا صاحب نظران باتجربه اقتصادی را فرا 
نمی خوانند؟ چرا به جای اینکه کارخانه ها 
را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت 
نماینــد، ثروت هــای مــردم را از گردش 

اقتصادی خارج کرده و به صورت ســکه 
و دالر در خانه هــا محبــوس می کننــد؟ 
چــرا نقدینگــی بــدون در نظــر گرفتن 
راهکارهای اقتصادی از طریق اســتقراض 
از بانک مرکزی، بی حساب و کتاب افزوده 

می شود؟

مــردم از دســتگاه قضایی نیز به شــدت 
شــکایت دارنــد. می گویند اگــر آن ها با 
با مفسدان  قاطعیت، شجاعت و ســرعت 
اقتصادی برخــورد کنند این جرثومه های 
فســاد به ســرعت برچیده می شوند. اگر 
ده، بیســت نفر از آن ها با محاکمه سریع، 
یعنــی حداکثر در یکی دو مــاه، نه چند 
ســال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره 
و به اشــد مجازات، مجازات شوند، اوضاع 
عوض می شود و اگر آن ها به افراد صاحب 
نفوذی مربوطند ـ کــه حتماً مربوطند ـ 
آن صاحبان نفوذ را با شــجاعت پای میز 
محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم 
آن ها را اجرا کننــد و آن ها را با مجازات 
به یقین کســی  شــدید، مجازات کنند، 
جــرأت نمی کند که ســرمایه های عظیم 

توهین به حوزه علمیــه در کانون حوزه 
علمیه

حادثــه ای که در مدرســه فیضیه کانون 
حوزه علمیه در چند روز پیش رخ داد به 

تمام معنا یک فاجعه بود.

متأســفانه جمعــی از طالب و اســاتید 
محترم را بــه آنجا دعوت کــرده بودند، 
تا دربارۀ مســائل اقتصادی مردم صحبت 
کنند. ســپس ورق برگشت؛ گوینده ای را 
که هیچ اطالعی از وضع حوزه های علمیۀ 
شــیعه نداشــت، دعوت کرده و بدترین 
اهانت ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه 
کرد و پالکاردی را در دســت گرفتند که 
رئیس جمهــور محترم را تهدید به مرگ 
می کــرد و اعتــراف ضمنی بــه مطالب 

دیگری داشت.

آیا صحیح اســت در کانون حوزه علمیه 
این گونه سخنان گفته شود؟

حــوزه علمیه ای که محــل پرورش امام، 

بنیانگذار انقالب اســالمی و رهبر انقالب 
بوده است.

حوزه علمیه ای که بیشــترین شهیدان را 
نسبت به سایر مردم تقدیم انقالب نموده.

حوزه علمیه ای که در سال ده ها هزار نفر 
بــرای تبلیغ به اقصی نقــاط در داخل یا 
خارج کشور برای دفاع از اسالم و مذهب 

السالم( می فرستد. اهل بیت)علیهم 

حوزه علمیه ای که در ســال صدها کتاب 
برگزیده درباره علوم اســالمی و مســائل 
مــورد نیاز مــردم و مســائل اقتصادی و 

سیاسی می نویسد و منتشر می کند.

حوزه علمیــه ای که مراجــع آن هزاران 
مدرسه، مسجد، خانه عالم و مراکز خیریه 

در نقاط محروم کشور ساخته اند.

مسئولین محترم حوزه علمیه باید روشن 
سازند که این برنامه زیان بار با اجازه چه 
کســی صورت گرفته و مسئولین محترم 
سپاه نیز روشن ســازند، آیا با اجازه آنها 

گروهی از سپاهیان در این برنامه شرکت 
داشته اند.

به هر حال، در شــرایط حساســی که در 
آن قــرار داریــم، تضعیف حــوزه علمیه 
و مرجعیــت و تهدید رئیــس جمهور بر 
اســاس چه ضابطه ای بوده؟ آیا همه اینها 
آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟! اگر 
گروهی از طالب و اســاتید می خواستند 
انتقاد  اقتصــادی  برنامه های  به  نســبت 
کنند، مانعی نداشــت که با بیان منطقی 
ســخنان خــود را بازگو کننــد و راه کار 
برون رفت نشان دهند، چه کسانی دستور 
داشــتند افتخارات شیعه را به این آسانی 
زیر ســؤال ببرند و دشــمن را که گفته 
تا مرجعیت و عاشــورا در میان شیعیان 
وجــود دارد، نفــوذ در انقالب اســالمی 

ممکن نیست، خوشحال کنند.

خداوند همه ما را به راه راســت هدایت 
فرماید.

مردم را به حساب خود بریزد.

اگر در مســألۀ چهار- پنج هزار خودروی 
قاچاق که اسناد آن کاماًل در دست است، 
در چنــد هفته حکم صادر و اجرا شــود، 
دیگران جرأت آن سوء استفاده های کالن 

را نخواهند کرد.

تکرار می کنم، مــردم قضاتی می خواهند 
شــجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این 

وضع شرم آور مفسدان پایان دهند.

در ضمــن به مردم عزیزمان این توصیه را 
دارم که آن ها حق مطالبه حل مشکالتشان 
را دارند ولی بدانند بدون انســجام داخلی 
و اتحــاد همــه گروه ها، مشــکالت حل 
نمی شــود. آن ها که از خــارج مردم را به 
آشــوب دعوت می کنند، دشــمنان قسم 
خــورده ملــت ایرانند و تشــنه خون ما 
می باشــند، هرگز نباید به شــیطنت های 

آن ها توجه کرد.

بیداری، هوشیاری،  به مسئولین  خداوندا! 
اراده و تصمیم برای حل مشــکالت مردم 

خوبمان عنایت فرما.

بيانيه حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى )دامت بركاته( پيرامون گردهمايى در مدرسه فيضيهبيانيه حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى درباره مسائل جارى كشور
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معظم له در مشهد مقدس

دیدارها

مسئولین بانک تجارت

نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

مسئولین سپاه استان قم

مراسم عزاداری شهات امام محمد باقر علیه السالم

آیت اهلل رئیسی و آیت اهلل علم الهدی آیت اهلل شبیری زنجانی
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گزیده سخنان

استقالل مالی حوزه ها باید محفوظ بماند
یکی از برکات انقالب اســالمی تشــکیل حوزه های علمیه خواهران است یعنی 

خواهران وارد مســؤولیت های سنگین علمی و تربیتی شده اند.

غدیر نقطه وحدت جهان اسالم است؛ اجازه اختالف ندهیم
شــیعه امیر المؤمنین علی علیه الســالم باید متخلق به اخالق اسالمی و حسنه 
باشــد؛ شــیعه موال علی علیه الســالم اهل احتکار و کارهای ضد ارزشی و غیر 

اخالقی نیست.

گزیده سخنان



1یادداشت

آثار و کارکردهای مقاومت اسالمی 
اسالم این آیین نجات بخش و مایه رحمت  از منظر معظم له  

و برکت بــرای مــردم جهان، بــر مولفۀ 
ایستادگی در برابر تجاوز دشمن و مقاومت 
در مقابل ظلم و فســاد، و بذل جان ومال 

وفداکاری در این راه تأکید کرده است.

مقاومــت در برابــر دشــمنان خارجــی، 
دشــمنان حقیقــت، دشــمنان عدالــت، 
دشــمنان اصالحات، دشــمنان فضیلت و 
دین و مقاومت سنگین در برابر دنیائی که 
به منزله بند شــیطان برای به بند کشیدن 

انسان ها است. 

لذا اسالم به هر کس حق می دهد که اگر 
به او تعدی شــود، به همــان مقدار مقابله 
کند، زیرا تســلیم در برابر متجاوز مساوی 
اســت با مرگ و مقاومت مســاوی است با 
حیات. حال اگر مسلمانان برای رسیدن به 
اهــداف متعالی از عنصر مقاومت به عنوان 
یک دستورالعمل و برنامه مستمر در زندگی 
بهره گیرند و پیوسته این برنامه را بخوانند 
و اجرا کند در این صورت آثار وکارکردهای 

آن را به عینه مشاهده خواهند کرد.

مفهوم شناسی مقاومت

مقاومت از ماده قوم و قیام گرفته شــده و 
از آنجا که انســان هنگامی که می خواهد 
فعالیت پی گیری انجام دهد، قیام می کند 
و به کار می پردازد، از این نظر، »مقاومت 
« کنایه از حسن انجام امور و آمادگی برای 

فعالیت آمده است.

 »مقاومت« به معنای راســتی و استقامت 
اســت، لذا به معنای پایــدار و جاویدان، و 
هم به معنای قائم به امور دین و دنیا است، 
یعنــی باید در هر حــال و در هر کار و در 
هر عصر و زمان قیــام به عدالت کنید، به 
گونــه ای که این عمل خلق وخوی شــما 
شــود، وانحراف از آن برخالف طبع و روح 

شما گردد.،

مفهوم پایداری و مقاومت به معنای صاف 
بودن طریق و به معنای مالزم راه مستقیم 
بودن و ثبات بر خط صحیح است  بنابراین 
از امــوری که ســبب ورود در کانون لطف 
خدا یعنی بهشت می شود عالوه بر ایمان 

تداوم خط و راه صحیح و مستقیم است.

هم چنین صبر مفهومــی معادل مقاومت 
، سرســختی، پایداری، حوصلــه، تحّمل، 
خویشــتن داری و یا مفهومــی بر ضّد بی 
تابی وجزع، دســتپاچگی، ضعف و ناتوانی 
روحیه دارد.و به معنای ایستادگی در برابر 
حوادث و درگیری مداوم با مشکالت و فرار 

نکردن از مقابل آن است.

خاستگاه معرفتی مقاومت اسالمی

بی شــک سرچشــمه مفاهیمی همچون 
مقاومت، ایمان به یــک حقیقت و آگاهی 
کامل از آن و عشــق و عالقه شدید نسبت 
به آن است، لذا کسانی که ایمانی ضعیف و 
اّطالعاتی ناچیز و عالقه ای مختصر نسبت 
بــه هدفی دارند، هرگــز در راه آن صبر و 
استقامت به خرج نمی دهند و به سرعت از 

میدان حوادث بیرون می روند.

در ایــن میــان درك آگاهانــه از مذهب 
ســر چشــمه اصلی مقاومــت و پایداری 
و ایســتادگی اســت، اینگونه اســت که 
خدامحــوری به آرامش مــی انجامد و هر 
گونه شــک و تردید و وحشت را از انسان 
زائل مــی کنــد و او را در طوفان حوادث 

ثابت قدم می دارد.

این آرامش جنبــه عقیدتی دارد، و تزلزل 
اعتقــاد را بر طرف می ســازد، و در عمل، 
ثبات قدم و مقاومت و شــکیبائی به انسان 

می بخشد.

البتــه منظور از یاد خــدا تنها ذکر لفظی 
نیســت، بلکه خدا را در درون جان حاضر 

دیدن است، این توجه به خدا روحیه سرباز 
مجاهــد را تقویت می کنــد و در پرتو آن 
احساس می نماید که در میدان مبارزه تنها 
نیســت، تکیه گاه نیرومندی دارد که هیچ 
قدرتی در برابــر آن مقاومت نمی کند، و 
اگر هم کشته شود به بزرگ ترین سعادت، 

یعنی سعادت شهادت رسیده است.

اینگونــه اســت که میــدان جهــاد برای 
مؤمنان؛ میدان اظهار عشــق به محبوب و 
میدان پایداری و مقاومت و پیروزی است، 
و در چنیــن میدانی ترس معنــی ندارد. 
زیرا روح و جــان جنگجویان با خداگرایی 
عجین شــده است و مســأله ترس از خدا 
و احساس مســؤلّیت در برابر فرمان او به 
شدت خودنمایی می کند، و این مهم ترین 
انگیزه ای اســت که جهادگر با ایمان می 
تواند داشــته باشــد و به خاطر آن تا پای 
جان مقاومت می کند! در حالی که انگیزه 

های دیگر در برابر آن کم اثر است.

هــم چنین توّکل بــر خدا، بــر آن منبع 
فناناپذیر قدرت و توانایی، ســبب افزایش 
مقاومــت انســان در برابــر مشــکالت و 
حوادث ســخت زندگی می شود و از آنجا 
که متــوّکالن کار خود را بــه خدا واگذار 
می کنند، اعتماد به نفس و ایســتادگی و 
مقاومــت در برابر مشــکالت چندین برابر 

خواهد شد.

لــذا انســان در برابر عظمت مشــکالت، 
احســاس حقارت و ضعف نمی کند، بلکه 
با اتّکاِء بر قدرت بــی پایان خداوند، خود 
را پیروز و فاتــح می داند و به این ترتیب، 
تــوّکل امیدآفریــن، نیروبخــش و تقویت 
کننده و ســبب فزونی پایداری و مقاومت 

می شود.

حال آنکه اگر مفهوم توّکل، به گوشــه ای 
خزیدن و دســت روی دست گذاشتن بود 
معنا نداشــت که درباره مجاهدان و مانند 

آنها سفارش شود.

تحقق  برای  اسالمی؛حرکتی  مقاومت 
عدالت

همیشه وجود مصائب دستاویزی برای کّفار 
در مــورد نفی عدالــت در این جهان بوده 
اســت، از این نظر بدون مقاومت در برابر 
دشــمنان مؤمن به جائی نمی رســد و در 
راه تحقق عدالت باید مقاومت اســالمی را 
ســرلوحۀ عمل قرار داد.زیرا حق مقاومت، 

ناشی از اصل عدالت است.

انتخــاب اصل عدالت به عنوان یک اصل از 
اصول دین، رمزی است به احیای عدل در 
جوامع بشــری و مبارزه با هر گونه ظلم و 

ستم.

لذا مادامی که همه مــردم جهان در برابر 
اصول عقل و عدالت تسلیم نشده، و زور و 
قدرت بر روابط ملل دنیا حکومت می کند 
، این احتمال وجود دارد که جامعه اسالمی 
مــورد تهاجم بیگانه قــرار گیرد، از این رو 
اســالم به مقاومت دســتور می دهد؛ لذا 
مسلمانان باید آمادگی کامل خود را برای 
دفاع از خویش حفظ کنند؛ قرآن دســتور 
صریحی در ایــن باره دارد و در یک جمله 
کوتــاه همه مطالــب الزم را بیان فرموده: 
ٍۀ؛ هرگونه  ا اْسَتَطْعُتم ِمْن ُقوَّ وا لَُهْم مَّ »َواِعدُّ
نیرو و قدرت که ممکن است برای مقابله با 

هجوم دشمنان آماده و مهیا سازید«.،

مقاومت اســالمی؛ به مثابۀ حمایت از 
تمامیت ارضی جهان اسالم

اســالم در نحــوه اســتقالل و تمامّیــت 
ارضــی و جلوگیری از نفوذ دشــمنان، بر 
اصــل  راهبــردی مقاومت تأکیــد کرده 
اســت،  لذا  بــا در نظر گرفتــن اوضاع و 
احوال موجود، مقّررات و احکامی از طرف 
حکومت اسالمی در نظر گرفته شده است 
و از راهی که به حفظ مقاصد اسالم کمک 

کند اقدام شده است.

بر این اساس جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از 
تمامّیت کشورهای اسالمی در برابر هجوم 
بیگانــگان ، از وظایــف حکومت هاســت. 
درست اســت که جهاد و دفاع وظیفه هر 

مســلمان بالغی اســت ولی بی شک این 
کار بدون ســازماندهی و تهیه ساز و برگ 
مناسب و اســلحه روز امکان پذیر نیست 
و این کار تنها از حکومت ســاخته اســت؛ 

همانگونه که در تمام دنیا چنین است.

این مسألۀ مهم وقتی رنگ و بوی حقیقت 
به خود می گیرد که بدانیم در عصر و زمان 
کنونی جنگ ها صورت بسیار پیچیده تری 
به خود گرفته و نیاز به تشــکیالت بسیار 
وسیعی دارد اعّم از آموزش و تعلیم و تهّیه 
ســالح های پیچیده و تکیــه بر اطالعات 
گســترده از وضــع دشــمن و برنامه ها و 
نقشــه های او و تهیه هزینه های سنگین 
در راســتای  حمایت از مقاومت اسالمی، 
انکار ناپذیر اســت و به همین دلیل، همه 

جا حکومت ها را عهده دار آن می بینیم.

در این بین نباید فراموش نمود اگر افراد با 
ایمان و غیور و دولت های اســالمی دست 
روی دست بگذارند و تماشاچی فعالیتهای 
ویرانگرانه قدرت های استکباری باشند و از 
این رهگذر دشمنان اسالم میدان را خالی 
ببینند اثری از تمامیت ارضی مســلمانان 
نخواهند گذارد، لذا اگــر آنها فرصت پیدا 
کنند ممالک اســالمی را با خاك یکسان 

خواهند کرد.

مقاومت و پایداری؛ زمینه ساز بیداری 
اسالمی

باید دانســت نیروی مقاومت و پایداری در 
مســلمانان به بیداری اندیشه ها، باال بردن 
ســطح معرفت و آگاهی منجر می شود. از 
یک سو ترك هر گونه همکاری و هماهنگی 
با ایادی قدرت های اســتکباری و از سوی 
دیگر مقاومــت و مبارزه و درگیری با آنها؛ 
به خودســازی و خودیاری و جلب آمادگی 
های جســمی و روحی و مــادی و معنوی 
می انجامد که به نوبۀ خود عامل تحرك و 

آگاهی و بیداری اسالمی است.

و اینگونه اســت که پس از رشــادت های 
جبهــۀ مقاومت به ویژه در یمن، ســوریه 
و عراق، به اذعــان و اعتراف همگان، امت 
اســالمی بیدار شــده و مقاومت می کند؛ 
حّتــی دولت های غربی هــم امروز به این 

نکته معترفند که کشورهای اسالمی بیدار 
شده اند و می کوشند زنجیرهای وابستگی 
به کشورهای اســتکباری را ازدست و پای 
خود بردارند.آثار این بیــداری را در میان 
کشــورهای حامی مقاومت، به خوبی می 

توان مشاهده نمود.

وحدت امت اسالمی در سایه مقاومت 
و ایستادگی

حفظ وحدت از نظر اســالم اهمیت زیادی 
دارد لذا مسلمانان در صدر اسالم توانستند 
در برابر آن همه دشمنان فراوان ایستادگی 
بــه خــرج دهنــد و در ســایه مقاومت و 
و  مقدس  نیرومنــد  اتحــاد  ایســتادگی، 
جمعیت فشرده و هماهنگ به منصۀ ظهور 

رسید.

البته تردیدی نیست که در دنیا دولت های 
غربــی از اتحاد ما رنج مــی برند و »وضع 
آشــفته« ما باعث »جمعیــت خاطر« آنها 
است، و معتقدند: »چون چنین است پس 
آشــفته ترش باید کرد!« لذا باید با کمال 
دقت مراقب نقشــه های آنها باشــیم و از 
طریق مقاومت و پایداری، توطئه های آنان 

را نقش بر آب کنیم.

ما چه »مرد دین« باشیم و چه »مرد دنیا« 
چه دوســتدار اسالم باشــیم چه خواهان 
وطن و ملیت، و چه مرد سیاســت باشیم 
و چــه مرد روحانیت، در هر صورت بایددر 
احیای مقاومت اسالمی حرکت  راســتای 
کنیــم و اجــازه ندهیم این رشــته اتحاد 
مقدســی که نامش »مذهب« اســت و در 
اعماق روح و زوایای قلب میلیون ها مردم 
کشور ما جا دارد از هم گسسته شود! نباید 

این سرمایه معنوی بر باد رود! 

راســتی حیرت آور اســت امروز سعی می 
شــود اختالفاتی که در میان شیعه و سنی 
وجود دارد تقلیل پیدا کند و همه مسلمانان 
یــک دل و یک زبــان در برابر دشــمنان 
مشــترك خود مقاومت و ایستادگی کنند 
از آن باالتر ســعی می کنند در میان تمام 
معتقــدان به مذاهب عالم در برابر ســیل 
مادیگری و الحاد و بی دینی یک نوع اتحاد 
و هماهنگــی ایجاد کرده و زنجیر محکمی 
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تشکیل دهند.

از ســوی دیگر اگر کشــورهای اســالمی 
از یک وحــدت قابل مالحظــه برخوردار 
نباشند قدرت مقاومت در برابر دولت های 
نیرومندتری مانند آمریــکا و ایادی آن را 
نخواهند داشــت، و در آینده سرنوشــتی 
پیدا  وابسته  کشورهای  سرنوشت  همچون 

خواهند نمود.

بنابراین راهی جز این نیســت که مقیاس 
های کوچک سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و نظامی در جهان اســالم، به مقیاس های 
بزرگ تر و وسیع تری که قادر به مقاومت 
در برابر فشــار قدرت ها عظیم بین المللی 
باشــد تبدیل گــردد، و امت اســالمی با 
همکاری و همبســتگی هر چه بیشتر در 
زمینه های مختلف، پایه یک نوع وحدت را 
در میان خود بریزند و باالخره همه در برابر 

غرب مّتحد گردند.

آری نخســتین گام را بایــد از ایــن جــا 
برداشت، به ویژه آنکه سیاست های غربی 
در برانگیختن ناسیونالیست های محلی و 
جنبش های نژادی در راســتای تجزیه و 
از هم پاشــیدگی جهان اسالم صورت می 

گیرد.

 به همین دلیل به جای ناسیونالیسم های 
محلی که »ملّیت و وطن دوستی« را تنها 
در مرزهای یک کشور کوچک یا یک نژاد 
مخصوص جســتجو می کند، باید صیانت 
از امت اســالمی را جانشین آن امر موهوم 
نمود و مسلمانان،سراسر ممالک اسالمی را 
وطن خود بدانند، و از آن دفاع کنند و در 
حمایت آن از هیچ نوع کوشش و فداکاری 

مضایقه ننمایند.

کرامت ، عزت، مقاومت

مســأله مقاومت اســالمی امــروز برای ما 
مســلمانان به ویژه شیعیان به صورت یک 
الگو و برنامــه جهت قیام در برابر هر گونه 
اســتبداد و زورگویی و ظلم و ستم درآمده 
لَّۀ؛ ما هرگز  و شــعارهای »َهْیهاَت ِمنَّــا الذِّ
تن به ذلّت نمــی دهیــم«، »َو انَّ الَْحیاَۀ 
َعقیــَدۀ َو َجهاد؛ حقیقــت زندگی ایمان و 
جهاد اســت« که برگرفته از تاریخ خونبار 

کربالســت همیشه به ما کمک کرده است 
که در مقابل حکومت های ظالم بایستیم و 
با اقتدا به ساالر شهیدان حسین و یارانش، 
شّر ظالمان را برطرف سازیم، در جمهوری 
اســالمی ایران نیز همه جا این شعارها به 

چشم می خورد.

لذا مقاومت و ایستادگی در دفاع و عّزت و 
سربلندی مسلمین تجلی می کند و سبب 
می شود مثاًل بیســت نفر چنان قدرتمند 
شــوند که در برابر دویست نفر ایستادگی 
کننــد. نمونه های بارز ایــن نوع صبر در 
قرآن مجید، در مــورد طالوت و همراهان 
اندك او، اصحاب بدر و بسیاری از پیامبران 
و همراهان آنها آمده اســت، چنان که می 
ِّیُّوَن  ـْن مِّْن نَِبیٍّ َقاتََل َمَعُه ِرب فرماید: »َوَکَأیِـّ
 ِ َکِثیٌر َفَما َوَهُنوا لَِما أََصابَُهْم فِي َســِبیِل اهللَّ
ابِِریَن؛  ُ یُِحبُّ الصَّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَکانُوا َواهللَّ
چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی 
به همراه آنان جنــگ کردند! آنها هیچگاه 
در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید 
سســت و ناتوان نشــدند ) و تن به تسلیم 
ندادنــد( و خداوند اســتقامت کنندگان را 

دوست دارد«.

درباره حضرت حســین بن علــی علیهما 
الســالم سیدالشــهدا کــه اســوه صبر و 
اســتقامت بود، در یکــی از زیارت نامه ها 
آمــده اســت: »ولقد عجبــت من صبرك 
فرشــتگاِن  آنچنانکه  الســماوات؛  مالئکۀ 
آســمان ها ازصبر و شکیبائی توبه شگفت 
آمدند«بی شــک چنیــن آزادگی و کمال 
روحی به مقاومت و پایداری نیازمند است.

از مقاومت تا پیشرفت

وجــود شــهوات در درون نفــس آدمی و 
مقاومــت عقل و ایمــان در برابر نیروهای 
مخالف، سبب قّوت و قدرت انسان در مسیر 
اطاعــت فرمان خدا می شــود، همچنین 
وسوسه های »شیطان« از برون و مقاومت 
سرســختانه انسان در برابر او سبب تکامل 
او می گردد، چرا که همیشه وجود دشمن، 
عامــل حرکت و تحصیل قــدرت و قّوت و 

پیشرفت و تکامل است.

از ایــن رو برای مؤمنان بیدار و ســالکان 

هوشیار، شیطان می تواند وسیله ای برای 
تکامل و پیشرفت و پرورش باشد، چرا که 
هر قدر در برابر وسوســه های او مقاومت 
کنند، قدرت معنوی و روحانی آنها افزوده 
می شود و مقامشان در پیشگاه خدا باالتر 

می رود.

بنابرایــن برای پیشــرفت و پیــروزی بر 
مشــکالت دو رکن اساســی الزم اســت، 
یکی پایگاه نیرومنــد درونی و دیگر تکیه 
گاه محکم برونی، در این میان استقامت و 
شــکیبایی و ایستادگی در جبهه مشکالت 
از اهمیت فراوان برخوردار اســت. لذا سر 
پیشرفت هر انسانی در مقاومت او در برابر 
حوادث و مشکالت اجتماعی و یا تمایالت 

درونی او است.

با این تفاسیر باید گفت مشکالت و سختي 
ها به این صورت باقی نمی ماند، کارشکني 
های دشــمنان برای همیشه ادامه نخواهد 
یافت، و محرومیت های مادی و مشکالت 
اقتصادی و فقر مسلمین به همین صورت 

ادامه نمی یابد.

بلکه آن کس که تحمل مشــکالت کند، و 
در برابر طوفانها ایســتادگی به خرج دهد 
روزی میوه شیرین آن را می چشد، روزی 
که فریاد دشــمنان خاموش، کارشکني ها 
بی رنــگ، جاده های پیشــرفت و تکامل 
صاف، و پیمودن مســیر حق آسان خواهد 

شد.

این نوید و وعده الهی اســت که دل را نور 
و صفا می بخشــد، و به پیروزي ها امیدوار 
می کند، و گــرد و غبار یاس و نومیدی را 
از صفحه روح انسان می زداید، در حدیثی 
آمده است که پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله فرمود:»و اعلم ان مع العســر یسرا، و 
ان مع الصبر النصر، و ان الفرج مع الکرب؛ 
بدان که با ســختي ها آســانی است، و با 
صبر پیروزی و با غم و اندوه خوشــحالی و 

گشایش است«،

بــه عنوان نمونه یکی از عوامل پیشــرفت 
اسالم در صدر اســالم و عدم شکست آن 
در زیر فشارهای شکننده دشمنان، منطبق 
شدن مسلمانان با نیازهای اندك بود، آنها با 

این عمل خود را در برابر فشارهای اقتصادی 
بیمه کردند جریان محاصره های اقتصادی 
و شــعب ابیطالب و سختی مسلمانان و در 
نتیجه مقاومت آنان زبانزد خاص و عام بود. 
اسالم از طرفی با تعالیم خود توسط پیامبر 
اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( و از طرفی با 
الگوســازی و ارائه الگوهای مطمئن چون 
پیامبران و به ویژه پیامبر اسالم )صلی اهلل 
علیه وآله( مســلمانان را در این امر یاری 
رســاند؛ آنان را چنان ســاخت که اگر می 
خواســتند به زندگی پــرزرق و برق روی 
آورند، کمال نفســانی و ایمان بارور آنها به 
آنان اجازه نمــی داد، و چنان آنها را قانع 
کرد، که به اندك چیزی می ســاختند، و 

دم نمی زدند.

بر  پیروزی حق  رمز  اسالمی؛  مقاومت 
باطل

زندگی انسان در دنیا، آمیخته با مشکالت 
عجیبی است که اگر در مقابل آن بایستد و 
شکیبایی و مقاومت به خرج دهد، به یقین 
پیروز خواهد شــد و اگر ناشکیبایی کند و 
در برابر حوادث زانو زند، هیچ گاه به مقصد 
نخواهد رسید. تمام سطور تاریخ جهان نیز 
حاکی از این حقیقت است که پیروزي ها 
در سایه استقامت ها به دست آمده است.

از آنجا که پیروزی در این امتحانات جز در 
سایه مقاومت و پایداری ممکن نیست لذا 
ِر  خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َو بَشِّ
ابِِریَن؛و بشــارت ده صابران و پایداران  الصَّ
را« زیرا صبر و استقامت مهم ترین وسیله 

پیروزی انسان در دنیا و آخرت است.

 از این رو در قرآن مجید می خوانیم: »إِنَّ 
ُل  َقاُموا تََتَنزَّ ُ ثُمَّ اْســتَ َُّنا اهللَّ الَّذیَن َقالُــوا َرب
َعلَْیِهــُم الَْمالئَِکــُۀ أاَلَّ تَخاُفــوا َوال تَْحَزنُوا 
َوأَبِْشُروا بِالَْجنَِّۀ الَّتي ُکْنُتْم تُوَعُدوَن؛ به یقین 
کسانی که گفتند: پروردگار ما خدای یگانه 
است سپس استقامت ورزیدند فرشتگان بر 
آنان نازل می شوند و می گویند:نترسید و 
غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن 
بهشتی که به شما وعده داده شده است«.،

تأمــل در این فراز نورانی نشــان می دهد 
هنگامی که »حرکت« و »مقاومت « دست 

به دســت هم دهند عامــل اصلی هرگونه 
پیروزی خواهند شــد. لذا آنها هستند که 
از عهده این آزمایش های سخت به خوبی 
بر می آیند و بشــارت پیــروزی متعلق به 
آنها است، اما سست عهدان بی استقامت از 
بوته این آزمایش ها سیه روی در می آیند. 
همانگونه که در طــول تاریخ افراد زیادی 
دیده شــده اند کــه بر اثر غــرور، در دام 
»غفلت« گرفتار شده و نتوانستند در برابر 
دشــمنان مقاومت کنند، از این رو ضربات 

دشمن، آنها را از پای درآورد.

هنر مقاومت؛ بهتریــن الگو در اصل 
هدایت

بدیهی است آنها که در راه او جهاد کنند، 
به جنگ مشکالت بروند، با هوای نفس به 
مبارزه برخیزند، و در برابر دشمنان بیرونی 
مقاومت و سرسختی نشان دهند، خداوند 
وعده هدایت آنها را داده اســت و این عین 

عدالت است.

و اّما آنها که »ظلم و ســتم« بنیاد کنند، 
خدا توفیق هدایت را از آنها سلب می کند، 
قلبشان بر اثر این اعمال، تاریک و ظلمانی 
می گردد، و توفیق رســیدن به ســرمنزل 
سعادت نصیبشان نخواهد شد. و این است 
معنی گمراه ســاختن پروردگار که نتیجه 
اعمال مــا را در اختیار ما می گذارد و این 

نیز عین عدالت است. 

لذا خداوند ناظر به مشکالت طاقت فرسایی 
که انبیای الهی در مسیر رهبری و هدایت 
مردم و مبارزه با خرافات، فساد، تبعیض و 
ستم داشتند، آنها را به مقاومت و استقامت 
در برابر دشمنی ها، جهالت ها، تعصّب ها، 
و ماننــد آن دعوت می کند که تضاّد آن با 

تسلیم و سکوت بدیهی و روشن است.

ســخن آخر:)»ایران« محور مقاومت؛ 
تروریســت خواندن حزب اهلل لبنان 

شرم آور است(

در خاتمه باید این مسألۀ مهم را با صدایی 
رســا فریاد زد که بی تردید  ایران اسالمی 
محور مقاومت است، لذا  ما باید با همراهی 
دیگر کشورهای اسالمی در برابر دشمنان 
قــوی و محکم بایســتیم، همچنان که از 

ابتدای انقالب در برابر دشمنان ایستادگی 
و مقاومت کرده ایم و امروز نیز باید همین 
راه را ادامــه دهیم؛ البته امروز باید قوی تر 
در برابر آنها بایستیم چون دشمنان حاضر 

مسلح تر شده اند.

هــم چنیــن بایــد اذعان کــرد حزب اهلل 
لبنــان که سرســخت ترین دشــمن رژیم 
صهیونیســتی و در تاریخ عرب شــجاعت 
و شــهامت آنها بی نظیر اســت و افســانه 
را  صهیونیســتی  رژیم  شکســت ناپذیری 
درهم شکست متاسفانه از سوی جمعی از 
سران عرب جزو گروه های تروریستی است. 

حال آنکه آنها بداننــد هرگز نمی توانند با 
مصوبات شــرم آور افتخــارات حزب اهلل را 
پنهــان کنند، حــزب اهلل همچنان قهرمان 
می ماند و آنها نام ننگی برای خود به جای 

می گذارند.

لــذا دبیرکل اتحادیه عــرب در واقع رژیم 
صهیونیســتی اســت و بهترین نشانه این 
اســت که سرسخت ترین دشــمنان رژیم 
صهیونیســتی یعنی حزب اهلل را تروریست 

نامیدند.

البته آنهایی که طرح دوســتی با دشمنان 
پیامبر می ریزند ، ایمان به خدا و روز قیامت 
ندارند، اگــر ایمان به خــدا و روز قیامت 
داشتند با کســی که قبله اول را گرفته و 
ســرزمین ها را غصب کرده است و قتل و 

غارت می کند، طرح دوستی نمی ریختند.

امید اســت به عظمت اســالم ریشه رژیم 
صهیونیستی و نوکران آنها قطع شود و عالم 
اسالم از شر این نوکران رژیم صهیونیست 
رهایی یابد و آتش هایی که در کشــورهای 

اسالمی روشن شده است خاموش شود.
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2یادداشت

شرح فرازهایی از دعای عرفه
از منظر معظم له یکــی از مزایــای مهّم مکتــب اهل بیت 

علیهم الســالم دعاهای بسیار عالی، روح 
پرور، پرمحتــوا و آموزنده ای اســت که 
از آن امامان بزرگوار بــه یادگار مانده، و 
بعضی از آنها شــبیه اعجاز است؛ در این 
میان دعای عرفه امام حسین علیه السالم 
به راســتی چنین اســت؛ به گونه ای که 
ماننــد این دعــا را در هیچ جا و نزد هیچ 

گروهی نمی توان یافت.

خواندن دعــای عرفه امام حســین علیه 
الســالم با حضور قلب، چنــان انقالب و 
دگرگونی در انســان ایجــاد می کند که 
فصــل نوینی در زندگی انســان آغاز می 
شــود؛ روحش را به اوج آسمان ها برده، 
با فرشتگان دمســاز می کند و از این جا 
روشن می شود که ثواب های عظیمی که 
برای دعای عرفه ذکر شــده، فلسفه اش 

چیست و برای کیست؟

ایــن دعا  در زمــرۀ دعاهــای معروف و 
مشــهور و پربرکت است و دارای محتوا و 
مضامین عالی و انســان ساز می باشد، و 
راه بندگی و عبودیّت، توبه و انابه و کسب 
نورانّیت دل را به انسان می آموزد. لذا اگر 
انســان با توّجه به معانــی بلندش، آن را 
بخواند و در تک تک جمالتش تأّمل کند، 
بــی تردید در روح و جانش اثر می کند و 

انقالبی در او ایجاد می نماید.

مفهوم دعا

دربــاره معنی دعــا در اینجــا احتماالت 
زیادی داده شــده ولی ریشه همه تقریبا 
به یک اصــل بازمی گــردد. بعضی گفته 
اند دعا به همان معنی دعا کردن معروف 
است. بعضی دیگر آن را به معنی ایمان، و 
بعضی به معنی عبادت و توحید، و بعضی 
به معنی شــکر، و بعضی به معنی خواندن 
خدا در ســختي ها و شدائد، تفسیر کرده 
اند اما ریشــه همه این ها همان ایمان و 

توجه به پروردگار است.

معنی دعا این نیســت که از وسائل و علل 
طبیعی دست بکشــیم و بجای آن دست 
به دعا برداریم، بلکــه مفهوم صحیح دعا 
این اســت که ما منتهای تالش و کوشش 
خــود را انجام دهیم، و آنچــه را از توان 
ما بیرون اســت به لطف خدا بسپاریم، و 
با دعــا حّل مشــکل را از او بخواهیم؛ به 
عبارت دیگر بعد از آنکه نهایت کوشــش 
خود را در استفاده از همه وسائل موجود 
به کار بستیم، آنجا که دست ما کوتاه شد 
و به بن بست رسیدیم به سراغ دعا برویم، 
و با توجه و تکیه بــر خداوند روح امید و 
حرکــت را در خود زنده کنیم، و از کمک 
های بی دریغ آن مبداء بزرگ مدد گیریم. 
بنــا بر این دعا مخصوص به نارســایي ها 
و بن بســت ها اســت، نه عاملی به جای 

عوامل طبیعی.

فلسفه و حکمت دعا

دعا یک نوع کســب قابلّیت برای تحصیل 
ســهم زیادتر از فیض بی پایان پروردگار 
اســت. در این میــان، دعا کننــده برای 
اســتفاده از نیروی بی پایــان پروردگار، 
چــاره ای نــدارد که پیوند خــود را با او 
محکم کنــد، به ذات او نزدیک شــده و 
مظهــری از صفات جمــال و جالل او که 

منبع پاکی و نیکی است گردد.

لذا دعا به معنای واقعی عامل مهّم تربیت 
اســت و هر دعــا کننده ای وجــود این 
کیفّیــت روحی را به اختــالف مراتب در 

خود احساس می کند.

از سوی دیگر محتویّات دعاها می تواند به 
سهم خود در باال بردن طرز تفّکر و سطح 

عواطف انسانی مؤثّر باشد.

بــا توّجه به این که یکــی از عوامل تأثیر 

دعــا، دعا بــرای دیگران اســت لذا روح 
اجتماعی را جانشــین انحصارطلبي های 
فردی می ســازد؛ و دعــا کننده به خاطر 
توّجــه به یک مبدأ بی پایان، ازلی و ابدی 
که سرچشمه همه نیکي هاست و زندگی 
عالی تــر و برتری که در پرتــو ارتباط با 
او در خــود می بیند، احســاس بیهودگی 
و پوچــی را از خود دور ســاخته و برای 

زندگی، هدفی بزرگ می یابد.

بنابرایــن برخوردهــای نامناســب و غیر 
عادالنــه را تقلیــل می دهــد و به خاطر 
یافتن تکیــه گاه نیرومندی مافوق خود، 
ناراحتي های ناشــی از شکســت ها را از 
خود دور می سازد و برای تجدید فّعالّیت 
و پیروزی بر مشکالت، توان و نیرو گرفته 

و به آینده امیدوار می شود.

و  مراقب  را  تو  که  باد چشــمي  کور 
نگهبان خود نبیند

هرگز نبایــد تصور کرد که احاطه خداوند 
به همه موجودات فی المثل شبیه احاطه 
هــوای پیرامون کره زمیــن به کره زمین 
اســت، که این احاطه دلیل بر محدودیت 
اســت، بلکه منظور از احاطه پروردگار به 
همه چیز معنی بســیار دقیق تر و لطیف 
تری اســت و آن وابستگی همه موجودات 

در ذاتشان به وجود مقدس او است.

به عبارت دیگر در عالم هستی یک وجود 
اصیل و قائم به ذات بیش نیســت،و بقیه 
موجودات امکانیه همه متکی و وابسته به 
او هســتند که اگر یک دم این ارتباط از 
میان برداشــته شــود همه فانی و معدوم 

می شوند.

این احاطه همان حقیقتی اســت که امام 
حسین علیه السالم در آن دعای پر محتوا 
و غراء و شــیوای عرفه بیــان فرموده که 
ای خدای من، مردم می آیند ســراغ عالم 
هســتی که از آنها تو را بشناسند، مگر تو 

از من دور شــده ای که بخواهم با آثار، تو 
را پیدا کنم: »ایکون لغیرك من الظهور ما 
لیس لک، حتی یکــون هو المظهر لک؟، 
متی غبــت حتی تحتاج الــی دلیل یدل 
علیــک؟ و متی بعدت حتــی تکون اآلثار 
هی التــي توصل الیــک؟ عمیت عین ال 
تراك علیها رقیبا! و خسرت صفقۀ عبد لم 
تجعل له من حبک نصیبا؛ الهی! آیا برای 
موجــودات دیگر ظهوری اســت که برای 
تو نیســت تا آنها نشان دهنده تو باشند؟! 
کی پنهان شــدی تا نیاز به دلیلی داشته 
باشــی که داللت بر وجودت کند؟ و کی 
دور شده ای که آثار تو در عالم هستی ما 
را به تو رهنمون گردد؟! کور باد چشــمی 
که تــو را مراقب خود نبیند، و زیانکار باد 
تجارت بنده ای که نصیبی از حب و عشق 
تو ندارد«! مگر تو کی از من دور شده ای 

که بخواهم تو را از میان آثار پیدا کنم.

کــی رفته ای ز دل که تمّنا کنم تو را کی 
بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

بــا صد هزار جلوه بــرون آمدی که من با 
صد هزار دیده تماشا کنم تو ر

آری این معرفت آن جانبازی عاشورا، 
را هم می طلبد.

این فراز نورانی از دعــای عرفه به خفای 
کنــه ذات خداوند در عین ظهور وجود او 
در تمام عالم هســتی اشاره دارد به گونه 
ای که نه هیچ کس می تواند وجودش را 
انکار کند و نــه احدی قدرت دارد احاطه 

بر کنه ذات پاکش پیدا کند.

و این یکی از آثــار نامتناهی بودن وجود 
مقدس اوســت که هر گاه گامی به سوی 
شناخت کنه ذات او از طریق خرد برداریم 
شــعاع ذات نامحدودش فکر ما را گام ها 
به عقب بر می گرداند و هر زمان به سوی 
اوج کنه صفاتــش پرواز کنیم بال و پر ما 
می سوزد و ســقوط می کنیم و به گفته 
ابن ابی الحدید معتزلی، در شعر زیبایش:

فیک یا أعجوبۀ الکون غدا الفکر کلیال

أنت حّیرت ذوي اللّّب و بلبلت العقوال

کلّما قّدم فکري فیک شبرا فّر میال

ناکصا یخبط في عمیاء ال یهدی سبیال

»در ذات تو ای اعجوبه جهان هستی فکر 
خســته و وامانده شد، تو صاحبان اندیشه 
را حیران ســاخته ای و خرد ها را به هم 
ریخته ای، هر زمان فکر من یک وجب به 
تو نزدیک شــود یک میــل فرار می کند، 
آری بــه عقب بر می گــردد و در تاریکي 
ها غرق می شــود و راهی بــه پیش پیدا 

نمی کند«.

لذا توصیف خداوند به »ظاهر« و »باطن«، 
تعبیر دیگری از احاطه وجود بی پایان او 

نسبت به همه چیز است.

خداونــد از همه چیز ظاهرتر اســت، چرا 
کــه آثارش تمام جهان را پــر کرده؛ و از 
همــه چیز مخفی تر اســت، چرا که کنه 
ذاتش ناشناخته است! آری او از نظر آثار 
وجودیش به قدری ظاهر و آشــکار است 
کــه هیچ چیــز مانند او نیســت؛ زمین، 
آسمان، گیاهان،حیوانات و انسان ها، دریا 
و صحرا، همه مملّو از آثار وجود اوســت؛ 
ولی با این حال، کنه ذاتش چنان مخفی 
اســت که احــدی به آن راه نــدارد؛ زیرا 
انســان محدود، کنه آن وجود نامحدود را 

نمی تواند درك کند.

آری او معّرف خویش اســت )آفتاب آمد 
دلیل آفتــاب( و ذات پاکش دلیل بر ذات 
او اســت، بی آن که نیاز به معّرف داشته 
باشــد، و اگر در نظر بعضــی مخفی می 
نماید این به خاطر شــّدت ظهور او است 
که اگر نور بیش از حّد باشد انسان را توان 

دیدن آن نیست.

حجاب روی تو، هم روی تو است، در همه 
حال نهان زچشم جهانی زبس که پیدایی!

عطای کثیر خداونــد در مقابل ادای 
قلیل بندگان

انســان باید همــواره خــود را به خدای 
خویش بسپارد و معتقد باشد که عبادات 
و طاعات او شایسته مقام پروردگار نیست 
و هر چه از خداوند بدو رســیده اســت، 
سراسر لطف واحسان است؛ نه این که به 
خاطر انجام عمل، مســتحّق احسان بوده 

انسان ضعیف  این  است. ولی متأّســفانه، 
گاهــی تفّکر نمی کند و بــه چند رکعت 
نماز و به چند روز، روزه خود مغرور شده، 
خود را بهشــتی می داند، بلکه بهشت را 
بر خود واجب می شــمارد. همین انسان 
ناگهان چشــم باز می کنــد؛ می بیند بی 

ایمان از دنیا رفته است!

ایــن نقیصه از آنجا نشــأت می گیرد که 
برخــی افراد عمل واحدی را که از خود و 
دیگران ســر می زند دوگونه می بینند؛ از 
خودش بســیار بزرگ و از دیگران بسیار 
کوچک. این در مورد اعمال نیک اســت 
و به عکــس در گناه واحــدی که از او و 
دیگری سر زده، از دیگران را بزرگ و آن 
را از خــودش کوچک می انگارد و این ها 
همــه از آثار حب ذات اســت که مانع از 
قضاوت یکسان درباره خود و دیگران می 

شود.

درست به عکِس مؤمنان راستین که شرح 
حالشان در روایتی از امام باقر علیه السالم 
از رســول خدا صلی اهلل علیه و آله آمده 
اســت که برای مؤمن ده عالمت شمرده 
ِمْن  الَْخْیِر  َقلِیَل  از جمله:»یَْســَتْکِثُر  شده 
َغْیِرِه َویَْســَتِقلُّ َکِثیَر الَْخْیِر ِمْن نَْفِســه ؛ 
او اعمــال خوب زیــادی را که از خودش 
ســر زده ناچیز می شــمارد؛ امــا اعمال 
خیــر اندك دیگران را بــزرگ می بیند«.
لذا وقتی انســان زاد و توشــه خود را کم 
ببیند، برای افزایش آن کوشش می کند؛ 
ولی اگر گرفتار غرور گردد و اعمال ناچیز 
خود را بزرگ ببیند هرگز به فکر افزایش 

نمی افتد.

با این تفاســیر بشری که این همه ضعیف 
اســت باید تســلیم حــق و خدا باشــد. 
بنابراین نشناختن خدا و خویش و جهان، 

سرچشمه همه این بدبختی هاست.

در این زمینه امام حســین علیه الســالم 
در دعای عرفه بــه درگاه الهی عرضه می 
دارد:»إلهی َمن کانَت َمحاِســُنُه َفَکیَف ال 
تَکوُن َمســاِویِه َمساوي َوَمن کانَت َحقائُقُه 
َدعــاوی َفَکیَف ال تَکــوُن َدعاویِه َدعاوی ؛ 
خدای من کســی که خوبی هایش بدی 
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باشــد چگونه بدی هایش بدی نباشــد و 
کسی که حقیقت هایش اّدعا باشد چگونه 

اّدعاهایش اّدعا نباشد«.

 خدایــا، این انســانی که اگــر به خوبی 
هایش نیــک بنگریم و آن را بشــکافیم، 
در واقع عیب و نقص اســت، چگونه عیب 
هایش عیب نباشد!« و این انسانی که اگر 
حقایق و علومش را بشــکافیم آمیخته با 
جهل اســت، چگونه جهلش جهل نباشد. 
نیروهــای ما را وقتی بشــکافند همه اش 

ضعف است.

این مسألۀ به نوبۀ خود مبین مسأله فضل 
و رحمت خدا در مورد پاداش های سرای 
دیگر اســت، که به هیچ وجــه برابری با 
اعمال ناچیز انســان نــدارد، همانطور که 
مجازات هــای آن جهان جنبــه انتقامی 
نداشــته بلکه نتیجه اعمــال خود آدمی 

است.

درســت اســت که پرهیزکاران حسنات 
بســیاری در دنیــا انجــام داده اند، ولی 
مسلما پاداش عادالنه آن اعمال ناچیز این 
همــه نعمت بی پایان و جاودانی نیســت 
این فضل خداســت که این همه پاداش را 

در اختیار آنها گذارده.

اینگونه اســت کــه در قــرآن کریم می 
ِ یُْؤتِیِه َمْن یَشــاُء  خوانیم: »ذلَِک َفْضُل اهللَّ
ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم؛این فضل خداوند  َو اهللَّ
اســت که به هر کس بخواهد می دهد و 

خداوند صاحب فضل عظیم است«

از این رو آن بهشت گسترده، با آن مواهب 
عظیمش چیزی نیســت که انسان با این 
اعمال ناچیز به آن برسد، و این تنها فضل 
و رحمت و لطف الهی است که آن پاداش 
عظیــم را در مقابل این قلیل قرار داده، و 
از او نیــز جز این انتظار نیســت. چرا که 
پاداش ها همیشه به مقیاس اعمال نیست 
بلکه به مقیاس کرم پاداش دهنده است.

جنین شناسی دلیل بر توحید

به گفته علمای »جنین شناسی«، تطورات 
شــگفت انگیز جنینــی از عجیب ترین و 
ظریف ترین چهره های آفرینش پروردگار 

است، تا آنجکه علم»جنین شناسی« یک 
دوره کامل توحید و خداشناسی محسوب 
می شــود، و کمتر کسی اســت که ریزه 
کاري هــای این مســائل را مطالعه کند 
و زبــان به حمد و ســتایش آفریننده آن 

نگشاید.

صورتگــران معمولی بایــد در مقابل نور 
و روشــنایی کامل صورتگــری کنند، اما 
انســان در آن ظلمتگاه عجیب  آفریدگار 
چنان نقش بر آب مــی زند و صورتگری 
می کنــد که همه مجذوب تماشــای آن 
می شــوند، و در جایی که هیچ دسترسی 
از ناحیــه هیچکس به آن نیســت رزق و 
روزیش را که برای پرورش و رشــد سریع 
ســخت به آن نیازمند است به طور مداوم 

به او می رساند.

سید الشــهداء امام حسین علیه اسالم در 
دعای معروف »عرفه« که یک دوره کامل 
و عالی درس توحید اســت بــه هنگام بر 
شمردن نعمت و قدرت خداوند به پیشگاه 
او چنین عرض می کند »و ابتدعت خلقی 
من منی یمنی، ثم اســکنتنی فی ظلمات 
ثالث: بیــن لحم و جلد و دم، لم تشــهر 
بخلقی، و لم تجعل الی شــیئا من امری، 
ثــم اخرجتنی الی الدنیا تاما ســویا! آغاز 
آفرینــش مرا از قطــرات ناچیز منی قرار 
دادی، سپس مرا در ظلمت های سه گانه، 
در میان گوشــت و پوست و خون ساکن 
نمودی، آفرینش مرا آشــکار نساختی، و 
در آن مخفیگاه بــه تطورات خلقتم ادامه 
دادی، و هیچ یک از امــور حیاتی مرا به 
من واگذار نکردی، ســپس مــرا به دنیا 

کامل و سالم منتقل ساختی«،

آن حضــرت با تأکید بر مشــاهده این اثر 
بــزرگ توحیدی، انســان هــا را به مقام 
رساند.همانگونه  پروردگار می  ذات  شهود 
که قرآن مجید کراراً روی مســأله مراحل 
تکامــل جنین در رحم مــادر تکیه کرده 
و همه انســان ها را بــه مطالعه دقیق آن 
دعوت مــی کند، و آن را یکــی از طرق 
، و همچنین یکی از  وصول به معرفــۀ اهللَّ

طرق اثبات امکان معاد می شمرد.

لذا خداونــد متعال به حلقــه دیگری از 
حلقه های آفرینش پروردگار که تطورات 
خلقت جنیــن بوده باشــد پرداخته، می 
گوید: »یَْخُلُقُکْم فِــي بُُطوِن أُمَّهاتُِکْم َخلْقاً 
ِمْن بَْعــِد َخلٍْق فِي ُظُلماٍت ثاَلٍث؛او شــما 
را در شــکم مادرانتان آفرینشــی بعد از 
آفرینش دیگر در میان تاریکي های ســه 
گانه می بخشــد« ،که به ظلمت های سه 
گانه شامل ظلمت شــکم مادر، و ظلمت 
رحم، و مشــیمه )کیســه مخصوصی که 
جنیــن در آن قرار گرفته اســت( که در 
حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی 

جنین کشیده شده، اشاره دارد.

بی شک »آیات انفسی« همچون آفرینش 
دســتگاه های مختلف جســم انســان و 
نظامی که بر ســاختمان حیرت انگیز مغز 
و حرکات منظــم قلب و عروق و بافت ها 
و اســتخوان ها، و انعقــاد نطفه و پرورش 
جنین در رحم مادران، و از آن باالتر اسرار 
و شــگفتي های روح انسان می باشد. که 
هر گوشه ای از آن کتابی است از معرفت 
پروردگار و خالق جهان! و آن حضرت در 
دعای عرفه به نحو احسن از این امر بهره 

گرفته است.

غنا و بی نیازی از مردم از دیدگاه امام 
حسین علیه السالم

در فرازی از دعــای »عرفه « می خوانیم: 
»و اجعل غنای في نفســي ، خداوندا! بی 

نیازی مرا در درون جانم قرار ده!«.

از این فــراز نورانی الهام مــی گیریم که 
بی نیازی چیزی نیســت کــه در بیرون، 
از طریق جمع ثــروت فراوان و کاخ های 
رفیع و مقامات منیع، فراهم گردد،بلکه بی 
نیازی و غنا را باید در درون جان جست، 
که تا جان آدمی سیراب و بی نیاز نگردد 
اگر تمام جهــان را به او دهنــد، باز هم 
تشنه است و همچون مبتالیان به بیماری 
استسقا، پیوســته در طلب آب است، اّما 
اگر روح او با معرفت الهی، ســیراب گردد 
در نظرش »جهان و هر چه در آن اســت، 

سهل و مختصر است«! 

حــال اگر بــه انگیزه هــای روانی تجّمل 

پرســتی که قســمت عظیمی از سرمایه 
های اقتصادی جهــان را بر باد می دهد، 
درست بیندیشــیم، به وضوح، عدم غنای 
روحــی را در آنها می بینیم، چون اعتماد 
به نفس و بی نیازی روحی نداشته و سعی 
می کنند با پناه بردن به تجّمالت بیشتر، 
کمبود خود را جبران نمایند و خویش را 

ثروتمند نشان دهند.

این مسأله در زندگی افراد نیز بسیار مهم 
است، چرا که ما افراد زیادی را می بینیم 
که اموال زیادی دارند ولی باز هم حریص 
هستند، شب و روز تالش می کنند ولی نه 
خودشــان از زندگی خود استفاده ای می 
برند و نه دیگران از اموالشــان خیری می 
بینند، هرچه به دست می آورند باز از فقر 
می نالند. در مقابــل افرادی را می بینیم 
که چیزی از مال دنیا ندارند ولی بی اعتنا 
و بی تفاوت هستند. بنابراین آنچه انسان 
را بــی نیاز می کند، غنای نفس اســت و 
آنچه انســان را نیازمنــد و فقیر می کند، 

فقر نفسانی است.

از ســوی دیگــر آنهایی که با خدا آشــنا 
هســتند غیر خدا در نظرشــان ارزشــی 
ندارد، یک قطره آب در نظر کســی ارزش 
دارد که دریا را ندیده، و یا روشنایی شمع 
برای کسی ارزش دارد که آفتاب را ندیده 

است.

بر این اســاس آنها که معرفــۀ اهللَّ دارند 
غنای نفس هم دارند، و کســی که غنای 
نفس داشته باشــد دین، آبرو و شخصّیت 

خود را نمی فروشد.

از نعمت های  بهترین راه شکرگزاری 
خداوند

نعمــت پــروردگار در یک یــا چند چیز 
خالصه نمی شــود، بلکه سر تا پای ما را 
در تمام عمر فرا گرفته اســت، لذا بندگان 
هرگــز توانایی جبران نعمــت های الهی 
را ندارنــد، چرا کــه اّوال او نیازی ندارد تا 
کسی بتواند نعمتش را جبران کند، و ثانیا 
توانایی بر شــکر و ثنای او خود احسان و 
نعمت دیگری است از سوی پروردگار، چرا 

که شکر سبب فزونی نعمت می گردد.

لذا هیچ کس توان شــکر نعمت های خدا 
را ندارد، چرا که همین توفیق شکرگزاری 
و فکــر و عقل و زبان و دســت و پایی که 
انســان به وسیله آن شکر قلبی و لسانی و 
عملی را انجام می دهد همه از نعمت های 
خدا است و این توفیق و ابراز هنگامی که 
در مســیر شــکرگزاری به کار گرفته می 
شود نعمت دیگری است که خود نیازمند 
شــکر دیگری است. به همین دلیل همان 
گونه که در روایات اســالمی اشــاره شده 
برترین شــکر آدمی اظهار عجز و ناتوانی 
از شــکر خدا در برابر نعمت های او است 
و عذر تقصیر به پیشــگاه حق بردن، ورنه 
ســزاوار خداوندی خدا را کسی نمی تواند 

بجای آورد.

اینگونه اســت که در فرازی از دعای روز 
عرفه امام حســین علیه السالم عرضه می 
دارد: اگر تصمیــم بگیرم و تالش کنم در 
تمام عصرهــا و روزگاران، به فرض اینکه 
در تمام این اعصار و روزگارها زنده باشم 
و زندگی کنم و خواســته باشــم یکی از 
نعمت هایت را شــکرگذاری نمایم، توان 
آن را نخواهم داشت.بنا بر این نهایت شکر 
ما آن است که در پیشگاه پروردگار اظهار 

عجز کنیم.

آری بندگان از ادای حق شکر او عاجزند، 
چرا که توفیق شــکرگزاری او خود نعمت 
تازه ای است، و ابزار شکرش فکر و دست 
و زبان همه از نعمت های اویند، بنابراین 
جز اعتراف به عجز، کاری از آنها ســاخته 

نیست.

سخن آخر: )الهی انا الفقیر فی غنای 
فکیف ال اکون فقیرا فی فقری؟(

ایــن نگاشــته را با جملــه پرمحتوایی از 
دعای معروف امام حســین علیه الســالم 
در روز عرفــه پایــان می دهیــم، آن جا 
امام حســین علیه السالم عرض می کند: 
»الهی انا الفقیر فی غنای، فکیف ال اْکوُن 
فقیــراً فی فقــری، الهی انــا الجاِهُل فی 
ِعلمی، َفْکیَف ال اکــوُن جهواًل فی جهلی؛ 
خداوندا! من در عین بی نیازیم ســرتا پا 
فقــر و نیازم، پس چگونــه در حالت فقر 

فقیر نباشم؟! خداوندا! من در عین علم و 
دانش جاهلم پس چگونه در جهلم جاهل 

و نادان نباشم؟!«

یکی از تفســیرهای مشــهور این روایت 
همان احساس فقر ذاتی نسبت به خداوند 
اســت که مایه افتخار اســت، نــه فقر به 
معنای تنگدســتی و نیاز بــه مخلوق، که 
روایات در مذمت آن وارد شده است مانند 
حدیث معروف: »کاَد الَْفْقُر أَْن یَُکْوَن ُکْفراً؛ 
نزدیک اســت که فقر ســر از کفر بیرون 

آورد!«.،

فقر ذاتی غیر اختیاری اســت و اعتراف و 
اذعان به آن در مقابل خداوند بزرگ ترین 
افتخار برای انســان محسوب می شود و 
او را به کرنــش در مقابل معبود و خضوع 
و اطاعــت او وا می دارد، لذا این فقر فخر 
بشریت است. همان گونه که پیامبر صلی 
اهلل علیه و آلــه فرمود: »الفقر فخري؛ فقر 

افتخار من است «

آری ایــن گونه فقر مربــوط به هر ممکن 
الوجودی اســت که در ذات خود نیازمند 
اســت و اختصاص به انسان ندارد. از آنجا 
کــه همه ممکنــات، نیازمند بــه خدایی 
هستند که غنای مطلق است و در وجود و 
ذات و صفات خویش هیچ گونه نیازی به 
دیگران ندارد، لذا ما سوی اهلل، همه فقیر 
و او غنّی حمید است. »یَا أَیَُّها النَّاُس أَنُْتُم 
ُ ُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد؛ ای  ِ َواهللَّ الُْفَقَراُء إِلَی اهللَّ
مردم شــما )همگی( نیازمند به خدائید؛ 
تنها خداوند اســت که بی نیاز و شایسته 

هر گونه حمد و ستایش است!«.
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1پرونده ویژه

FATF آثار و پیامدهای قرارداد استعماری
در بسیاری از جوامع که خبری از اخالق،  از منظر معظم له 

دین و ایمان به خدا نیست سازمان های 
بین المللی دیده می شوند که می کوشند 
در راســتای تأمین منافع خود، قراردادها 
و پیمان هایی را بر دیگر کشورها تحمیل 
کنند. که سایۀ ســنگین این پدیدۀ شوم 
به نوبۀ خود آثار و تبعات جبران ناپذیری 
بــه همراه دارد؛ زیرا حیثیــت و تمامیت 
کشورها تابع قراردادها و مقّررات منصفانه 
اســت؛ حال آنکه قراردادهای به اصطالح 
بین المللی در صورتی دارای ارزش است 
کــه محکم و غیر قابــل تردید و خالی از 
هرگونه ضعف، سستی و ابهام علیه منافع 

همۀ کشورها باشد.

گفتنی است امروزه قدرت های استکباری 
و ظالــم بــرای اظهار وجود، یــا مرعوب 
ســاختن مســتضعفان و محرومان جهان 
دست به یک سلسله تالش ها و تبلیغات 
و کنفرانس ها و دید و بازدیدهای سیاسی 
و مانورهای نظامی به ویژه عقد قراردادها 
و پیمان ها با هم مسلکانشــان می زنند، 
تا جو مساعدی برای پیشبرد اهداف شوم 
خود فراهم سازند، اما دولت های مستقل 
و آزادی خواه باید بیدار باشــند و فریب 
این صحنه سازی های کهنه را نخورند، و 

هرگز مرعوب و مفتون نشوند.

از   FATFکنوانســیون میــان  ایــن  در 
جملــه قرارداهای پر ابهامی اســت که با 
اهداف خاص و بر علیه منافع کشــورهای 
امضاکننده این قرارداد تنظیم شده است 
از این رو شایســته است آثار و پیامدهای 

این طرح شوم، مورد توجه قرار گیرد.

FATF  ضرورت نقد و بررسی قرارداد

اصوالً باید این معنی برای مجامع جهانی 
تبییــن گردد که ملّت ها نمــی توانند با 
فرهنــگ و مذهــب خــود وداع کنند، و 

چشم و گوش بسته تسلیم مقّرراتی شوند 
که نه در تصویب آن حضور داشــته اند و 
نه از نظر وجــدان و منطق قطعّیت دارد. 
زیرا با احکام و فرهنگ اســالمی سازگار 
نیســت و نیز سرچشمه مفاسد فراوان در 

جوامع انسانی است.

موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه هیچ 
عقل ســلیمی نمــی گوید بایــد در برابر 
قراردادهــای غربی تســلیم شــد؛ از آن 
جهت که تسلیم بالشــرط در مواجهه با 
معاهــدات بین المللی بی معناســت و با 
اندیشــی هرگز سازگار نیست. روح آزاد 
بلکه حق این اســت که با علم و عقالنیت 
مرتّبــاً رو بــه جلــو حرکت کنیــم و در 
کنوانسیون  تکامل،  و  پیشــرفت  راستای 
هــای بین المللی را مورد نقد و بررســی 

مستمر قرار دهیم.

بنابراین نباید با خوش بینی محض، افکار 
منبعث از آموزه های غربی را که در قالب 
 FATF قراردادهایــی هم چون قــرارداد
منعقد مي شــود را صحیــح و مطابق با 
واقع دانســت، بلکه می تــوان نقادانه به 
آنها نگریست و چنانچه برخی مفاد آن با 
اصول و مبانی نظام اســالمی منطبق بود 
پذیرفت، در غیــر این صورت آن قرارداد 

را قاطعانه رد کرد.

تعارض مفــاد این کنوانســیون با منافع 
ملی به حّدی اســت که قابــل تطبیق بر 
قوانین اســالمی نیست؛ لذا شایسته است 
کشــورهای اســالمی برای حفظ مکتب 
خــود در مواجهــه با این گونــه امور، از 
موضع انفعال برخــورد نکنند، و به جای 
خودباختگــی در برابر ایــن قراردادهای 
تحمیلــی، علمای بزرگ و نخبگان جامعه 
گرد هم بنشینند، و ماهیت واقعی اینگونه 

قراردادهــا را در نهایت دقــت مورد نقد 
قرار دهند، و موارد اختالفی را به اجتهاد 
مجتهدیــن واگذارنــد، و برای همیشــه 
تحمیل کنندگان فرهنــگ ها و مقّررات 
بیگانه را از ســازش به قیمت مخالفت با 

ضرورت های اسالم مأیوس سازند.

در این میان بهره گیری از آراء و اندیشه 
های فقهای اسالمی بسیار ضروری است 
آنکه روحانیت شــیعه مســتقل  به ویژه 
است و وابســته به حکومت ها نیست. به 
نحوی که علمای شیعی حتی در حکومت 
اســالمی، حامی حکومت اسالمی هستند 

و نه وابسته به آن.

لذا اگر بنده در مقابــل دولت، مجلس و 
 FATF افراد مختلف می ایســتم و درباره
ســخنی می گویم و فتوایــی می دهم، به 
دلیــل اســتقالل ما از دولت اســت؛ اگر 
امــام رحمۀ اهلل علیه قیــام کرد به دلیل 
اگــر روحانیت  بود،  اســتقالل روحانیت 
استقاللی نداشــت امام نمی توانست قیام 
کند و نظام اســالمی را بنیــان نهد؛ لذا 
ما می توانیم تمــام حرف های خودمان را 
بزنیم، بدون اینکه هیــچ نیازی به آن ها 

باشیم. داشته 

مصائــب FATF و بــازی دوگانه با 
تروریسم

در دنیای امــروز واژه هایی مانند مبارزه 
با تروریســم و مانند این ها کلمات حّقی 
اســت که غالباً بر زبــان زمامداران ظالم 
و ســتمگر عصر ما جاری می شــود، ولی 
از آن اراده باطــل مــی کنند، و هر کدام 
که مهارت بیشــتری در تحریف حقایق و 
توجیهات شــیطنت آمیز داشته باشند در 

نیل به مقاصد نامشروعشان موّفق ترند.

و اینجاســت که وظیفه علمــای الهی و 
دانشــمندان بــا ایمان و مــردم متدین 

و انقالبــی ســنگین می شــود، زیرا باید 
بــه مردم آگاهی الزم را بدهند و ســطح 
فرهنــگ عمومی را باال برنــد تا حاکمان 
ظالم و گروه های تبهکار نتوانند در قالب 
 ،FATF قرار دادهایی هــم چون قرارداد
کلمات حق را بگویند و از آن اراده باطل 
کنند و پایه های منافع قدرت های غربی 

را در حمایت از تروریسم محکم سازند!

کنوانســیون FATF به گونــه ای تنظیم 
شــده که کشــورهای حامــی اهداف و 
اغــراض و منافــع دولت هــای غربی به 
عنوان بهترین کشورها معرفی می شوند، 
هر چنــد هیچ یک از اصول انســانی در 
کشورشــان مراعات نشــود و کشورهایی 
مانند ایران اسالمی که در تضاد با منافع 
آنان اســت، تروریست و ناقض  نامشروع 
حقوق بشــر معّرفی می شــود، هر چند 
انســانی  اصول  به  کشــورها  پایبندترین 

باشند.

آری منافع غرب مشّخص می کند که چه 
گروه هایی در جهان تروریســم محسوب 
می شــوند، و چه گروه هایی از لیســت 
تروریسم خارج هستند! و چه کشورهایی 
محور شرارت هســتند، و چه کشورهایی 

نیستند!

و به راســتی قرارداد FATF نمونه کامل 
رویکردهای دوگانه غرب به پدیدۀ شــوم 
تروریســم به شــمار می آید؛ لذا از یک 
ســو می گویند منابع مالی تروریســت ها 
باید مســدود شــود، لیکن مصداق را چه 
کســی تعیین می کند؟ اگر غرب مصداق 
را تعیین کند حزب اهلل لبنان را تروریست 
می داند اما داعش را نــه، که قطعاً آن ها 

می خواهند مصداق را تعیین کنند.

آری حق این اســت که در خصوص سند   
FATF و الحــاق به کنوانســیون مقابله 
با تروریســم  باید برخی مســائل از جمله 
معیارهای تروریســم بودن مشخص شود، 
که بر اســاس چه معیاری تروریسم بودن 
و یا نبودن گروه ها مشــخص می شــود ؛ 
همچنین باید روشــن شود که این معیار 

از سوی چه کسی تعیین خواهد شد.

زیرا بر اســاس معیار غربی ها هر گروهی 
که بخواهد از کشــور و ملــت خود دفاع 
کند، مصــداق تروریســت خواهد بود و 
حتــی گروه هایی که موجب شــدند که 
تروریست های داعشــی از عراق و سوریه 
هســتند،  تروریســت  نیز  شــوند  خارج 
این کنوانســیون، ســپاه  لذا غرب طبق 
پاســداران، حزب اهلل و امثــال این ها را 
تروریســم خطاب می کند کــه البته باید 
بداند کســی چنین اجــازه ای را به آن ها 
نمی دهد؛ اما غربی ها داعش را تروریست 
نمی دانند چرا که در مســیر منافع آن ها 

می کند. فعالیت 

لیکــن اگــر قبــول کردند کــه مصداق 
تروریســم را دوطرفه تعیین کنیم، یعنی 
اگر حزب اهلل لبنان، الحشد الشعبی، سپاه 
پاســداران را جزو گروه های تروریســتی 
ندانستند، و قائل شدند این کار یک طرفه 
نیست بلکه دوطرفه است و تعریف جوامع 
اسالمی از تروریسم در سند FATF مورد 
استناد قرار گیرد در آن صورت می توان 

آن را قبول کرد.

تصویــب»FATF«؛ به مثابۀ پذیرش 
سلطه آمریکا بر نظام بانکی ایران

بی شک اسالم، خواهان عزت و استقالل 
جامعه اســالمی اســت، و هرگونه تسلّط 
بــه قــدرت های  وابســتگی  بیگانــه و 
اســتکباری، بنابــر اصــل محکــم نفی 
ُ لِلَْکافِِریَن َعلَی  ســبیل : »َولَْن یَْجَعــَل اهللَّ
الُْمْؤِمِنیَن َســِبیاًل؛ و خداوند هرگز کافران 
را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.« مردود 

است.

از آنجــا که کلمه »ســبیل« به اصطالح 
از قبیل »نکره در ســیاق نفی« اســت و 
معنای عموم را می رساند از آیه استفاده 
می شود که کافران نه تنها از نظر منطق 
بلکه از نظر نظامی و سیاســی و فرهنگی 
و اقتصــادی و خالصــه از هیــچ نظر بر 
افراد بــا ایمان، چیره نخواهند شــد. لذا 
در مســائل مختلف می تــوان به این آیه 
برای عدم تســلّط کّفار بر مؤمنان حتی از 
نظر حقوقی و حکمی استدالل کرد که با 

توّجه به عمومّیتی کــه در آیه دیده می 
شود، این توسعه بعید به نظر نمی رسد.

از ســوی دیگر شــاهدیم امــروزه قدرت 
های غربی ترجیح می دهند که در قالب 
المللی بیش  بین  به اصطالح  قراردادهای 
از هر چیز روی شــاخه های اقتصادی به 
تکیه  بانکی کشــور  نظام  ویژه تضعیــف 

کنند.

در صورتی کــه بهترین خــط اقتصادی 
برای ما و همه ملــل آزاده جهان که می 
خواهند مســتقل و آزاد زندگی کنند، و 
زیر ســلطه هیچ ابرقدرتی نباشند، همان 
خط معروف نه شــرقی و نه غربی است، 
خطی که ما را به ترك هر گونه وابستگی 
دعــوت می کند، خطی که ما را بســوی 
خودکفائــی در تمــام زمینه ها پیش می 
بــرد، خالصه خطی که به مــا اجازه می 
دهد خودمان باشیم، و نه بیگانه از خود.

در ماجرای »FATF«، غرب باید مشخص 
کند که آیا به  عنوان عضوی از کنوانسیون 
مبارزه با تروریسم حاضر به ارائه اطالعات 
هستند  خود  مشتریان  بانکی  حساب های 
یا خیر و یا اینکه این موضوع صرفاً امری 
یک طرفه اســت.البته اگر گفتند این کار 
یک طرفه نیســت بلکه دوطرفه اســت و 
شــما هم می توانیــد حســاب های ما را 
ببینید، در این صورت می توان قبول کرد.

لیکــن واقعیت آن اســت که غرب حاضر 
بــه ارائــه اطالعــات حســاب های خود 
نیســت؛ و اگر به مفاد کنوانسیون توجه 
شــود مشخص خواهد شــد که مفاد این 
کنوانســیون کاماًل اســتعماری و ســبب 
ســلطه محســوس اجانب بر ما می شود؛ 
بنابرایــن اگر به این کنوانســیون ملحق 
نشــویم تحریم هــا ادامه یافتــه و اتفاق 
دیگــری بــروز نمی کنــد؛ درحالی که با 
عضویت در کنوانسیون و پذیرش شرایط 
غرب به طور کامــل در اختیار آن ها قرار 
خواهیــم گرفت و این کار عقال، شــرعاً و 
منطقاً حرام اســت و نباید همه اطالعات 

ما در اختیار آن ها قرار گیرد.
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افشــای اســرار مالی کشور توسط 
FATF

حفظ اســرار کشور اســالمی از بدیهّیات 
اســت، به همین دلیل پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله هم خودش نســبت به این 
مســأله فوق العاده اهمیت می داد، و هم 
اصحــاب و یارانش را بــه آن توصیه می 
کرد، و بسیاری از پیروزی های مسلمین 

به خاطر حفظ همین اسرار بود.

بدیهی است افشــای مربوط به جامعه و 
مکتب و مذهب، گاه کشــوری را به خطر 
می اندازد و پیروان مذهبی را گرفتار می 
ســازد، خون های بی گناهان ریخته می 
شــود، و اموال آنها به دست قدرت های 
غارتگر بر باد می رود.لذا رازداری نســبت 
به مســائل نظام از اهم وظائف اســت، و 
ترك آن کیفر سنگینی دارد.از آن جهت 
که افشــای اســرار نظام از زشــت ترین 

رذائل اخالقی است.

به همین دلیل امام صادق علیه الســالم 
می فرماید: »کسی که چیزی از اسرار ما 
را فاش کند، همچون کســی است که ما 
را عمداً به قتل رســانده نه به عنوان قتل 

خطا«.

لذا اگر در تواریخ می خوانیم که بعضی از 
پیشوایان اســالم جاسوس هایی را اعدام 
کردند به خاطر این اســت کــه کار آنها 
خون هــای پاکی را بر زمیــن می ریزد، 
از این رو باید خــون ناپاك آنها بر زمین 

ریخته شود.

به هر حال حفظ اســرار نظام از مســائل 
مســلّمی است که نمی توان در آن تردید 
کرد، چرا که اگر این اســرار فاش شود و 
یابند، موجودیت  بر آن دســت  دشمنان 
نظام به مخاطره خواهــد افتاد به همین 
دلیل دســتور اکید به حفظ اســرار داده 

شده است.

حال از جملــه نقایص کلیدی در قرارداد
FATF  این است که باید مشخص شود چه 
میزان از حساب های بانکی باید در اختیار 
طرف غربی قرار گیرد و آیا همه حساب ها 

باید شــفاف شــود یا فقط حســاب های 
مشــکوك؛ به نظر می رســد غربی ها در 
این کنوانســیون به دنبال اطالعات همه 
حساب ها هستند و می خواهند همه چیز 
را زیر نظر داشــته باشــند.لذا می گویند 
تمــام هزینه ها و درآمدهــای مالی را در 
اختیار ما بگذارید و مــا از همه ما باخبر 
باشــیم. اما به راستی  آیا هیچ عاقلی این 
کار را می کند که تمام اســرار مالی اش را 

در اختیار دشمنانش بگذارد.

در عمل نیز مــی بینیم تحمیالت قدرت 
های غربی به ویژه آمریکا منجر به متعهد 
بــدون محدودیت  ارائه  به  ایران  شــدن 
اطالعــات مربوط بــه آنچــه »معامالت 
مشــکوك« خوانده شــده، بــه نهادهای 
خارجی می  شــود و از این طریق تسلط 
دشــمنان بر اســرار مالی کشور را فراهم 
مــی  کند کــه این امر خدشــه جدی بر 
اســتقالل اقتصادی و سیاسی کشور وارد 
خواهــد کرد؛  واز این رهگذر اســت که 
مــی گوئیم  چنین قراردادی یک قرارداد 
استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، 
ســلطه بر امضا کننــدگان این قرارداد و 
نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضاّد 
با قوانین اســالمی و مخالف منافع مسلم 
ماســت و جای تعّجب اســت که چگونه 
بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب 
آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام 

به چنین کار خطرناکی کرده اند.

»FATF«؛ زمینه ساز خودتحریمی و 
تضعیف توان دفاعی و نظامی کشور

بدون شــک تقویت بنیه دفاعی اســالم 
و بــاال بردن توان نظامی ارتش اســالم و 
به کارگیری پیشــرفته ترین سالح های 
اخالقی،  تبلیغاتــی،  اقتصــادی،  نظامی، 
اجتماعی و ماننــد آن اصل راهبردی در 
نظام اســالمی اســت؛ البته اگر دشــمن 
دســت دوستی به سوی مســلمانان دراز 
کنــد، امت اســالمی دســت آن ها را به 
گرمی می فشــارد، و اگر آن ها دعوت به 
صلح کنند، مســلمانان اصراری بر جنگ 

نخواهند داشت.

لیکن خداوند بر مبنای آیۀ »َو إِْن یُِریُدوا 
ُ ُهَو الَِّذي  أَْن یَْخَدُعوَك َفإِنَّ َحْســَبَک اهللَّ
أَیََّدَك بَِنْصِرِه َو بِالُْمْؤِمِنیَن؛ و اگر بخواهند 
تو را فریــب دهند، خدا بــرای تو کافی 
اســت؛ او همان کسی اســت که تو را، با 
یاری خود و مؤمنــان، تقویت کرد...« به 
مسلمانان هشدار می دهد که مواظب مکر 
و فریب دشمن باشــند و حّتی به هنگام 
صلح هم تــوان نظامی و قدرت دفاعی را 
در حّد باالیی حفظ کنند و اجازه نفوذ به 
دشمن ندهند، تا اگر دشمن مکر و حیله 
کرد و بــرای تجدید قوای نظامی خویش 
در قالب قرار دادهای استعماری پیشنهاد 
شــفاف ســازی مالی را مطرح کرد و در 
پــی نفوذ به مراکز نظامــی و تضعیف آن 
در کشورهای عضو بود مسلمانان غافلگیر 

نشوند.

لیکــن در قــرارداد »FATF« می بینیم 
قدرت های غربــی در ادعای دیگری در 
قالب شــفاف ســازی مالی، مایل هستند 
مراکز نظامی ما را بررســی کنند. که این 
مسأله یقینا تضعیف توان دفاعی و نظامی 
کشــور را در پی خواهد داشــت به ویژه 
آنکه رفتار دوگانۀ دولــت های غربی در 
ادعای پوشالی مبارزه با تروریسم و شهرۀ 

عام و خاص است.

عجیب این اســت کــه حامیــان واقعی 
تروریســم مرتّــب دروغ مــی گوینــد و 
رئیــس جمهور آمریــکا چندین بار ایران 
را خطرناك ترین حامی تروریسم خوانده 
اســت، به راســتی چقدر زشــت اســت 
ایــن همه دروغ گفتن، چــرا که ما خود 
قربانی تروریســت و در صف اّول مبارزه 
بــا تروریســم هســتیم. و حمایت های 
برخی کشــورهای غربی یکــی از دالیل 
اصلی شــکل گیری گروه های تروریستی 

تکفیری مانند داعش است.

از سوی دیگر دولت های استکباری، خود 
به هیچ کشوری اجازه نمی دهند تا مراکز 
نظامی آنــان در قالــب قراردادهایی هم 

چون»FATF«  مورد بررسی قرار گیرد.

FATF گام به گام پازل دشمن در

دشــمنان گام به گام می خواهند انقالب 
ایــران را از بیــن ببرند، و ایــن یک گام 
عربستان  مثل  می خواهند  این ها  اســت، 
که تســلیم اســت، نفتــش را می دهد، 
حکومتــش را می دهــد و به قــول آن ها 
اگــر دو هفته دســت از حمایت حکومت 
سعودی بردارند، ســقوط می کنند، دیگر 
در مقابــل آن هــا قدرتی وجود نداشــته 
نباشــد. مشــکل این اســت که ایران به 
قدرتی در مقابل منافع نامشــروع آنان در 
منطقه تبدیل شــده است و آن ها این را 

نمی پذیرند.

 لذا بر فرض که این کنوانســیون را قبول 
کردیــم، از مســئلۀ موشــکی صرف نظر 
کردیــم، اســرائیل را هــم به رســمیت 
شــناختیم، بازهم آن ها قانع نمی شــوند، 
چراکه می گوینــد قدرتی به نام ایران در 
منطقه نباید در مقابل ما باشــد که بتواند 
سرنوشــت داعش را در عراق، در سوریه 
و در جاهــای دیگر تعییــن بکند، این ها 
می گویند بودن چنین قدرتی در منطقه، 
آرامش مــا یعنی آن چیزی که به نفع ما 

است را بر هم می زند.

بنابراین حرف اصلی آن ها این اســت که 
ما تسلیم آن ها باشیم، و قدرتی در مقابل 
آن ها نداشــته باشــیم، اگر کنوانســیون 
نوبت حقوق بشــر  بپذیریــم،  را   FATF
اســت، آن هم اگر پذیرفته شــود، نوبت 
رسمیت اســرائیل است، سپس نوبت این 
اســت که ما باید بــرای همه چیز از آنها 

بگیریم. اجازه 

FATF ؛ کنوانسیونی ذلت بار

در نظام زندگی انســان های شایسته و با 
شخصیت، زندگی ماّدی و ظاهری برترین 
ارزش نیست، همان گونه که مرگ مادی 
ضّد ارزش نمی باشد، بلکه ارزش واال در 
نظر آزاد مردان با ایمان، در زندگی توأم 
با عّزت اســت به همیــن دلیل هر گاه بر 
ســر دو راهی قرار گیرند، شــهادت توأم 
با عّزت و ســربلندی را بر زندگی ذلیالنه 
ترجیح می دهند، و همین نظام ارزشــی 
بود که مسلمانان را در عصر پیامبر صلّی 

اهلّل علیه و آله و سلّم و حتی بعد از آن در 
پیکارهای نابرابر پیروز می کرد.

آری عّزت جامعه اســالمی بــر هر چیز 
مقّدم اســت و هــر بهایی بــه خاطر آن 
پرداخته شود بجاســت. همین معنی در 
ســخنان فرزندش حسین علیه الّسالم در 
حادثــه خونین کربال تجلّی کرد آن زمان 
کــه فرمــود: »ال و اهلّل ال أعطیکم بیدي 
إعطاء الّذلیل و ال أقّر لکم اقرار العبید؛نه، 
به خدا سوگند دست ذلّت در دست شما 
نمی گــذارم، و همچون بردگان تســلیم 
نمی شــوم، )بلکه می جنگم و ســربلند 

شربت شهادت را می نوشم!(«.

لذا تســلیم در برابر توطئه های دشــمن 
ستمگر نشــانه ناتوانی و ذلت است. بلکه 
مومنان در مشکالت در برابر دشمن زانو 
نمی زنند و ذلّت تسلیم را بر خود هموار 
نمی کنند که این همه موهبت را ارزان به 
کســی نمی دهند، بلکه مخصوص کسانی 
اســت که می خوانند و می اندیشــند و 
فکورانه با قرار دادهای به ظاهر مسالمت 
آمیز دولت های غربی مواجهه می کنند.

بــر ایــن اســاس بایــد گفــت پذیرش 
FATFخطرنــاك اســت،  کنوانســیون  
زیرا هــم مصداق را آن هــا تعیین کنند، 
هم تمام حســاب های ما را آن ها بررسی 
کنند، همــه کار یک طرفه اســت، آن ها 
تصمیــم می گیرند و مــا قبول می کنیم 
و چنانچه ما تصمیــم بگیریم آن ها قبول 
نمی کننــد، این غیر از ذلت چه می تواند 
باشــد؟ بنابراین اگر ما ایراد و اشــکالی 

داریم دالیل روشن و شفاف دارد.

پذیرش ســند FATF سیاهی مطلق 
است

با این تفاســیر می توان  قبول کردن این 
سند سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم 
اتفاقی ایجاد نخواهد شــد و تحریم ها به 
یافت؛ درحالی که  ادامه خواهد  روال قبل 
پذیرش این ســند خودباختگی، بردگی و 
تســلیم مطلق است و کســانی که حامی 
عضویت و پیوســتن به این کنوانســیون 

به صورت  باال  به ســؤاالت  باید  هســتند 
شفاف پاســخ دهند و برای مردم و علما 
به صورت شــفاف بیان کنند که هدف از 

این کنوانسیون چیست.

ســخن آخر: »خودمان مســتقل از 
قــدرت ها درباره معاهــدات قانون 

گذاری کنیم«

در هر صــورت بایــد اذعان نمــود این 
کنوانســیون یک طرفه به نفع دشــمنان 
است و اگر ماده و شرطی بر آن بیفزاییم 
آن هم تشریفاتی اســت که از نظر آن ها 

قابل قبول نیست.

لذا باید شفاف ســازی شــود اگر کسی به 
تعهــدات عمل نکرد چه می شــود؟ آنچه 
در واقــع می بینیم این اســت که این ها 
تصمیماتی برای تضعیــف ما می گیرند و 
می خواهند به کشــورهای مستقلی مانند 
ایــران تحمیل کنند، اما به راســتی چرا 
و  تنظیــم کنند  باید کنوانســیون  آن ها 
به دیگران پیشــنهاد بدهنــد؟ چرا ایران 
کنوانســیون تنظیــم نکنــد و در اختیار 

آن ها قرار ندهد؟
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2پرونده ویژه

 فلسفه تحریم احتکار در اسالم
از منظر معظم له 

تفســیرهای  برخالف  اســالم  در  اقتصاد 
ناآگاهانه و برداشت های نادرسِت افرادی 
که بدون داشــتن صالحیت علمی، احکام 
اســالم را به غلط تفســیر می کنند و به 
امور مالی همچون شی ء پلید نظر دارند؛ 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت 
به گونه ای که در نگاه دین، قوام سیاسی 
و اجتماعی جامعه اســالمی، در گرو قوام 
و ثبات اقتصادی آن است و زندگانی دنیا 

مقدمه و زمینه ساز حیات آخرت است.

از این رو تحقق اقتصاد ســالم از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار اســت، و عواملی که 
موجبات به هــم ریختگی نظام اقتصادی 
شــود و به جای آن یک اقتصاد نامتعادل 
و توأم با اســتثمار و ظلم و فسادبه وجود 

آورد به شدت نفی شده است.

در ایــن میان احتکار از بدترین مفاســد 
اقتصادی اســت که اسالم از آن به شدت 
نهی کرده اســت.اکنون برای درك فلسفه 
تحریم احتکار در اســالم شایسته است به 
بخشــی از آیات و روایات الهی که در این 
زمینه وارد شــده نظری افکنیم تا دیدگاه 
اســالم را توأم با بیان فلسفه این حکم از 

درون آنها استخراج کنیم.

احتکار چیست؟

احتکار در اصل از ریشه »ُحکر« به معنای 
ذخیره ســازی و نگه داشتن و انباشتن  و 
در اصطــالح فقها به معنــای »خریداری 
اجنــاس به هنگام گرانــی و نیاز مردم؛ و 
نگهداری و انبار کــردن آن برای افزایش 

قیمت است«.،

لذا احتکار بــه معنی انبار و حبس کردن 
اجناس مورد نیاز مردم، به ویژه محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی، بــه منظور باال 

رفتن قیمت آن است.،

ایــن عمــل اختصاص به جنــس خاصی 

نــدارد، گرچه بعضی از فقهای اســالم در 
مورد احتــکار به »قوت« بودن و خوراکی 
بودن آن اشــاره کرده انــد؛ ولی آنچه از 
نصوص به دســت می آید حبس هرگونه 
»مایحتــاج عمومــی« کــه باعث زحمت 
مســلمانان و »فلج شــدن« جامعه شود 
»احتکار« محســوب شده و شــرعاً حرام 

است.،

»احتکار« نوعی مال اندوزی موقت اســت 
که به منظور رسیدن به ثروت های بیشتر 
صورت می گیرد و برای ســرمایه داران و 
صاحبان نقدینگــی، که می توانند به این 
وسیله در فرصتی کوتاه بدون زحمت زیاد 
به ثروت های هنگفت دست یابند، بسیار 

وسوسه انگیز است.

هم چنین منظور از احتکار ذخیره کردن 
مایحتاج عمومی در زمانی است که عرضه، 
نســبت به تقاضا کم باشد تا از این طریق 
افزایــش قیمت حاصل شــود و منظور از 
انحصار در چرخه تولید آن است که تولید 
یــک کاالی مورد احتیاج عموم در اختیار 
فــرد یا گروه خاصی قــرار گیرد و منظور 
از انحصار در چرخه مصرف آن اســت که 
بازار مصــرف کاالهای مورد نیاز مردم در 
اختیــار فرد یا گروه خاصی قرار بگیرد که 
تمام اینها می تواند ســبب افزایش قیمت 

به صورت کاذب شود.

اهتمام به اصول اخالقی اقتصادی  در 
عرصه توزیع

همــان گونــه کــه اخــالق در مجموعه 
شریعت و احکام اســالمی تنیده شده، با 
مسائل اقتصادی اسالم نیز پیوند محکمی 
خورده اســت.حاکمیت اخــالق در داد و 
ســتد آنچنان در اســالم اهمیت دارد که 
دســتورات و ســفارش هــای فراوانی در 

منابــع دینی آمده اســت کــه همه آنها 
حاکی از اهمّیت پیونــد اخالق با اقتصاد 

در اسالم است. 

اهتمام به رعایت عدالــت در نظام توزیع 
ثروت، گویای این حقیقت است که اسالم 
با مدیریــت صحیح خود، از تجمیع ثروت 
در دســت گروه خاّصی پیشــگیری کرده 
اســت.، و اگر اخالق در الیه های مختلف 
اقتصاد حاکم شود، یعنی تولید کاال توزیع 
کاال و مصــرف کاال همه آمیخته با اصول 
اخالقی گردد، بی شــک روز به روز فاصله 
زیاد بین فقیر و غنی کم می شــود، و به 
طور طبیعــی ثروت به طــور عادالنه در 

میان همه مردم توزیع می گردد.

توأم بودن مســائل اخالقی با مسأله سود 
و ربح معامله نیز در اســالم کاماًل مشهود 
اســت؛ در روایت معروفی از امیرمؤمنان 
علی علیه الســالم آمده اســت که ســود 
معامله باید به شکلی باشد که نه به تولید 
کنندگان و فروشــندگان زیان برســد و 
نه برای مصرف کننــدگان؛ یعنی رعایت 
عدالت در این زمینه بشــود. آن حضرت 
در فرمان مالک اشــتر فرمــود: »ولیکن 
البیع بیعاً ســمحاً بموازین عدل وأســعار 
التُجحف بالفریقین مــن البایع و المبتاع 
؛ باید معامالت آمیخته با بزرگواری باشد، 
با موازین عادالنه و نرخ هایی که نه برای 
فروشــنده مایه اجحاف اســت و نه برای 

خریدار«.،

این درســت به عکس چیزی است که در 
دنیای امروز معمول است که فروشندگان 
در باال بردن قیمت ها تا آنجا که در توان 

دارند اصرار می کنند.

این مســأله مهم در حالی اســت که در 
اقتصاد لیبرالی ســاز و کاری برای مبارزه 
بــا چالش های اقتصادی هم چون احتکار 
پیــش بینی نشــده و تفّکر مــاّدی اجازه 

توزیــع عادالنــه ثروت را نمــی دهد ، از 
این رو با اینکه امروزه عموم کشــورها از 
همین اقتصــاد مختلط الگــو گرفته اند؛ 
ولی همچنان از مشکالت فراوانی رنج می 
برند، بلکه در حال حاضر شــاهد سونامی 
های سهمگینی هستیم که ارکان این نوع 

از اقتصاد را به لرزه درآورده است.

اّما اســالم داروی ایــن درد جانــکاه را 
همچون سایر آالم بشر ارائه کرده است و 
آن این که مســائل اقتصادی باید با اصول 
اخالقــی آمیخته شــود، و اقتصاد منهای 
اخــالق ممنوع گردد.لذا در یک دســتور 
عام و کلّی از امام علی بن موســی الرضا 
علیه السالم می خوانیم: »... واستعمل في 
تجارتک مکارم األخالق، واألفعال الجمیلۀ 
للّدیــن والّدنیا؛ در تجــارت خود اخالق 
کریمانه و کارهــای زیبا برای امور دین و 

دنیا را به کار بند«.

در موارد مشّخص نیز دستورات و روایات 
متعّددی در این زمینه وارد شــده اســت 
از جملــه در عهدنامــه مالک اشــتر ،که 
امام علیه الســالم به آن حضرت دســتور 
 ِ داد:»اْمَنــْع ِمَن االْحِتکاِر َفانَّ َرُســوْل اهللَّ
صلــی اهلل علیه و آلــه َمَنَع ِمْنــه، َولَْیُکْن 
الَْبْیُع بَْیعاً َســِمعاً بِموازیَن َعْدٍل، َو اْســعاٍر 
التُْجِحف بِالَْفریَقْیِن ِمــَن الْبائِِع َو الُْمْبتاِع، 
ْل  َفَمْن قاَرَف ُحْکَرًۀ بَْعــَد نَْهِیَک ایّاُه، َفنکِّ
بِِه َو عاقِْبُه فی َغْیِر اْســراٍف؛»از احتکار به 
شــّدت جلوگیری کن که رســول خدا از 
آن منع فرمود، و باید معامالت با شــرایط 
آسان صورت گیرد، با موازین عدل و نرخ 
هایی که نه به فروشــنده زیان رساند و نه 
به خریدار؛ و هر گاه کسی پس از نهی تو 
از احتکار، به آن دســت زند او را مجازات 

کن، مجازاتی که بیش از حّد نباشد«.

تأمل در این روایت نورانی نشان می دهد 
مسلمانی که پا به عرصه مسائل اقتصادی 
می گــذارد، هم در مرحلــه تولید، و هم 
داد و ســتد و هــم در مرحله مصرف باید 
اخالق را مراعات کند. او آزاد نیســت که 
هرگونه خواست تولید کند و به هر شیوه 
ای خواســت داد و ســتد نماید و به هر 

صورتــی که مایل بود مصــرف کند، بلکه 
باید اخالق را اعم از الزامی و غیرالزامی بر 

این تکاپوها حاکم سازد.

به بیان دیگر او آزاد اســت که به شــکل 
معقــول و هماهنگ با اصــول اخالقی از 
اموال خود و از نعمــت هایی که خدا در 
اختیار او قــرار داده اســت، بهره گیری 

نماید.

مبارزه با احتکار در سایۀ حفظ نظام و 
منع اختالل در آن

می دانیم هر منطقــه ای در روی زمین، 
تولیدهای کشاورزی و صنعتی خاص خود 
را دارد و اگر این تولیدات به مناطق دیگر 
منتقل نشود هم آنها گرفتار خسارت فوق 
العاده می شوند و هم مناطق دیگر محروم 
می مانند و اگر نقل و انتقال تجاری صورت 
نگیرد یک منطقه ممکن اســت نسبت به 
چیزی گرفتار قحطی و منطقه دیگر دچار 
فزونی بی حد و حساب شــود. بازرگانان 
نقــش تعدیل اقتصادی را در کشــورهای 
جهان و در شــهرهای مختلف یک کشور 
دارند و آنها که برای این کار به نقاط دور 
و نزدیــک می روند گاه حتی جان خود را 

نیز به خطر می افکنند.

درست است که آنها دنبال منافع خویش 
انــد؛ ولی در کنار تأمین منافع شــخصی 
یک منفعت بــزرگ اجتماعی برای مردم 
یک کشــور یا کشــورهای مختلف جهان 
دارند. آنها به مجرد اینکه احســاس کنند 
فالن جنــس در فالن منطقه نســبت به 
منطقه دیگر ارزان تر اســت به سوی آن 
منطقــه هجوم می آورند و اجناس اضافی 
آن منطقــه را به منطقه ای که آن جنس 
کمیاب است می برند تا سودی عایدشان 
شــود؛ ولی این سود انگیزه ای برای بهره 

مندی هر دو نقطه می گردد.

ولی گاه می شــود که تجار از مسیر سالم 
خود منحرف شــده برای دســت یابی به 
سود بیشــتر بازار سیاه ایجاد می کنند یا 
به سراغ احتکار می روند یا با ایجاد واسطه 
های غیــر ضروری عماًل نرخ کاالها را باال 
می برند یا برای اهداف سیاسی،کشــوری 

را در محاصره اقتصادی و به صورت ابزاری 
برای دست سیاست مداران قرار می دهند 
و گاه بالعکس سیاســت مداران به صورت 
ابزاری در دســت آنها عمل می کنند. آن 
گونــه که در ماه های اخیر در کشــور به 

دفعات این نقیصه مشاهده شده است.

احتکار از آنجا که از روشــن ترین مصداق 
هــای ظلــم و بدرفتاری اســت موجب 
می گردد تــوده های مــردم در تنگنای 
اقتصــادی قرار گیرند و در نهایت ســبب 
نارضایتی آنها از حکومت می شــود همان 
چیزی که ممکن اســت به شــورش های 

خطرناك و تضعیف نظام بینجامد.

بی شــک این امور لکه ننگــی بر دامان 
برخی مسئوالن خواهد بود و دلیل بر بی 
کفایتــی و عدم مدیریت آنــان، زیرا حل 
مشــکالت اقتصادی از مهم ترین یا مهم 
ترین وظیفه حکومت بــرای تقویت نظام 
اســالمی است و اگر دولتمردان و دستگاه 
قضا در این قسمت وا بمانند دستاوردهای 
بی بدیل نظــام مردم را راضــی نخواهد 

ساخت.

اینچنین است که امیرمؤمنان علیه السالم 
در فرازهایــی خطــاب به مالــک فرمود: 
»َواْعلَــْم َمَع َذلَِک أَنَّ فِي َکِثیٍر ِمْنُهْم ِضیقاً 
َفاِحشــاً، َوُشــّحاًَقِبیحاً، َواْحِتَکاراً لِلَْمَنافِِع، 
ٍۀ  ماً فِــي الِْبَیاَعاِت ، َوَذلَِک بَاُب َمَضرَّ َوتََحکُّ
ِۀ َوَعْیٌب َعلَی الُْواَلِۀ؛بدان با تمام آنچه  لِلَْعامَّ
گفتــم در میان آنها)تجــار و صنعتگران( 
جمع کثیری هســتند به شّدت تنگ نظر 
و بخیِل زشــت کار و احتکار کننده مواد 
مورد نیاز مردم و اجحاف کننده در تعیین 
قیمت ها و اینهــا موجب زیان برای توده 

مردم و عیب و ننگ بر زمامدارانند«.

در  ویژه خواری  و  طلبی  انحصار  نفی 
نظام توزیع

از بعضی از احکام و آداب در نظام اقتصادی 
اسالم به دســت می آید که نباید شرایط 
به گونه ای تنظیم شود و فعاالن اقتصادی 
به اندازه ای آزادی داشته باشند که بستر 
انحصار در تولیــد وعرضه کاال و خدمات 
فراهم شود، بدین معنا که تنها یک بنگاه 
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یا فــرد تولید کننده یا فروشــنده کاال یا 
خدمت، تولید یا عرضــه کاال و توزیع در 
بازار را در اختیار داشته باشد و دو عرصه 
تولید و عرضه، از رقابت سالم خارج شود.

حــال آنکه نظــام توزیع ثــروت و درآمد 
در اســالم به گونه ای شــکل گرفته که 
در صورت اجرای آن، نیازهای اساســی و 
حیاتی هر فرد به غذا، پوشــاك، مسکن، 

آموزش و بهداشت تأمین می گردد.

در این میان نباید از نقش حیاتِی تاجران 
و واســطه های در توزیع غفلت کرد، زیرا 
آنــان هر چند به طور مســتقیم در تولید 
کاال نقــش ندارند؛ ولــی از آنجا که کار و 
فعالیــت های اقتصادی آنهــا، انتقال کاال 
و رســاندن آن از مراکز تولید به دســت 
مصرف کننده اســت، از نظر علم اقتصاد 
از خدمات شــمرده شــده و به نوعی کار 

تولیدی محسوب می گردد.

لذاآنچه بــه عنوان »حرمــت احتکار« از 
آن یاد می شــود در حقیقــت مربوط به 
تاجران و بازرگانانی است که می خواهند 
عرصــه بازار را در اختیار خــود بگیرند و 
همه کاال یا فــراورده های غذایی را یکجا 
خریداری کنند تا عرضه آن را منحصر به 
خودشــان ســازند در حالی که در روایت 
می خوانیم:»... وانما النهی من رسول اهللَّ 
صلــی اهلل علیه و آله عن الُحکرۀ أّن رجاًل 

مــن قریش یقال له حکیم بن مزاحم کان 
اذا دخل المدینۀ طعام، اشــتراه کلّه فمّر 
علیه النبی صلــی اهلل علیه و آله فقال له: 
یا حکیم ایّاك وان تحتکر؛...همانا رســول 
خــدا )صلــی اهلل علیه و آلــه( احتکار را 
زماني نهــي فرمود که مــردي از قریش 
به نام »حکیم بن حــزام« هر طعامي که 
داخل مدینه مي شد همه آن را خریداري 
مي کرد، پیامبراکرم )صلی اهلل علیه وآله( 
بر وي گذشت و فرمود: اي حکیم، برحذر 

باش از اینکه احتکار نمائي«.

مبارزه با پدیدۀ شوم فقر 

بی شــک یکی از اسباب شــیوع فقر در 
جامعــه بشــری اجحاف هایی اســت که 
از ســوی تولیدکنندگان و فروشــندگان 
و واسطه ها نســبت به مصرف کنندگان 
می شــود؛ آنها با انواع حیلــه ها و ایجاد 
نیازمند  بازار سیاه، درآمِد کم قشــرهای 
را از طریق قیمت های غیرعادالنه تملّک 
می کنند و آنها را به خاك ســیاه فقر می 

نشانند.

لذا یکی از عوامل مبارزه با فقر نیز همین 
مسئله است. از آن جهت که همه فعالیت 
هــای اقتصادی کــه به زیــان جامعه یا 
گروهــی از مردم تمام می شــود، از نظر 
اســالم ممنوع است؛ احتکار و انبار کردن 
مواد مورد نیاز مردم برای درآمد بیشــتر، 

تحریم شده است و در مورد سود کاال نیز 
توصیه شــده اســت که به حداقل آن که 
زندگی فروشنده را تأمین می کند قناعت 
شــود؛ بنابراین ایجاد بازار سیاه در اسالم 

ممنوع است.

از ایــن رو اســالم به حکومت اســالمی 
توصیه می کند که مسئله فقرزدایی را در 
رأس کارهای خود قرار دهد و با استفاده 
از راهکار مبارزه با احتکار و تعیین قیمت 
در صورت لزوم و دعوت به ســاده زیستن 

با فقر مبارزه کند.

امروز نیــز اگر جوامع اســالمی بخواهند 
عزت و احترام و ســربلندی و اســتقالل 
خویش را باز یابند باید از طریق همکاری 
با یکدیگر به اســتفاده از تمام منابعی که 
خــدا به صــورت فــراوان در اختیار آنان 

گذاشته است با فقر مبارزه کنند.

مقابله با انباشت ثروت و پیشگیری از 
تشکیل بازار سیاه

اســالم، برای تولیــد و ثــروت افزایی، و 
تحصیل مالکّیت آن حدود و ثغور خاصی 
قائل شــده اســت، و آن را در چارچوب 
قراردادهای ویــژه ای از عقود و ایقاعات، 
به رســمیت می شناســد و از تمام شیوه 
های تولیدِی نشأت گرفته از فعالیت های 
حرام، چون ایجاد بازار ســیاه، احتکار...و 
ســایر اموری کــه در فقه تحــت عنوان 

»مکاســب محرمه« از آن بحث می شود، 
جلوگیری می کند.

در بینش اسالم، درآمدهای حاصل از این 
نوع تولیدات، همگی از مصادیق اکل مال 
بــه باطل بوده و مالکیتــی از آنها حاصل 

نمی شود.

بدیــن ترتیب بازار ســیاه که در اصطالح 
فقهــی »احتــکار« نــام دارد، از اموری 
اســت که در اسالم به شــّدت از آن نهی 
شــده اســت.زیرا احتکار از طریق کمبود 
کاذِب عرضــه پدیــد می آیــد و نرخ ها 
به طور ســاختگی باال مــی رود و از این 
طریق درآمد سرشــاری عاید محتکران و 

انحصارگرایان اقتصادی می شود.

اســالم با تحریم احتکار یکی دیگر از راه 
های تعدیل ثروت را پیموده است و مانع 
تمرکز ثروت از این راه شــده است. حتی 
رویکرد اســالمی اینگونه اســت که مردم 
ســرمایه خود را احتکار نکننــد، بلکه به 
وســیله ثروت خــود، تولیــد کار کرده و 
جوانــان بیکار را دعوت بــه کار و فعالّیت 
نموده، و گوشه ای از مشکالت بیکاری را 

حل نمایند.

در این زمینه عّده ای خدمت امام صادق 
علیه السالم رســیدند، عرض کردند: یابن 
! به منظور تجــارت و فروش  رســول اهللَّ
کاالهایمــان کاروانی تشــکیل داده و به 

همراه دوستان تاجر به سمت کشور مصر 
حرکــت کردیم. قبــل از ورود به مصر از 
مســافرانی که قصد خروج از آن کشــور 
را داشــتند در مورد موقعّیــت اقتصادی 
کاالهایــی که برای فــروش آورده بودیم 
تحقیــق کردیم. متوّجه شــدیم که بازار 
آنجا سخت نیازمند کاالهای ماست. بدین 
جهت تمام تّجار کاروان تفاهم کردند که 
کاالها را به قیمت باال فروخته، و به کمتر 
از فالن مقدار ســود رضایت ندهیم، و به 
همین شکل عمل کردیم و سود سرشاری 

نصیب ما شد. کار ما چه حکمی دارد؟

حضرت فرمود: مرتکب کار حرامی شــده 
اید، مســلمان نباید بازار ســیاه درســت 
کنــد. هنگامی که مردم نیازمند کاالی تو 
هستند نباید آن را به چندین برابر قیمت 

بفروشی!

آری اســالم با تحریم این گونــه فّعالّیت 
ها، از انباشــته شدن ثروت های نامشروع 
حاصل از بازار ســیاه جلوگیری می کند.
البته دولت اســالمی برای پیش گیری از 
احتکار و ایجاد بازار ســیاه باید از نظارت 
خود اســتفاده و با برخورد بــه هنگام و 
مناسب، از سودجویی محتکران و ستم به 

توده مردم پیش گیری کند.

حرام  جامعه  در  احتکار  آخر:)  سخن 
است؛ دولت و قوه قضائیه با محتکران 

برخورد کنند(

در خاتمه باید گوشــزد نمــود احتکار در 
جامعه حرام است، اگر کسی مواد غدایی 
مــورد نیاز مردم را در انبــار قفل کند تا 
گران شود این حرام است لیکن متأسفانه 
عده اي تنها به فکر گروه خویش هستند و 
تمام منافع را براي خود مي خواهند و این 

فرهنگ نازیبا در جامعه وجود دارد.

بی شک افزایش قیمت ها از طریق ایجاد 
بازار ســیاه و انحصار در دســت افرادی 
محدودی در وضعیــت فزونی کاال ایجاد 
شده اســت؛ لذا شاهدیم گروهی دست به 
دســت هم داده اند تا عرضه را به صورت 
مصنوعــی کــم کنند و قیمت هــا را باال 
ببرند. در اینجا دولــت و قوه قضائیه باید 
بازار سیاه را بشکنند و از قرار گرفتن کاال 
در دســت گروهی ســودطلب جلوگیری 
کند تا عرضه بــه صورت طبیعی درآید و 

قیمت ها تنزل یابد.

بــه امید روزی که همگان در پی کســب 
از  رباخــواران  و  باشــند  حــالل  روزی 
رباخواری، کم فروشــان از کم فروشــی، 
ســارقان از ســرقت، محتکران از احتکار، 
از  قاچاقچیان  از گرانفروشی،  گرانفروشان 
قاچاق مواّد مخّدر دست بکشند و همه به 

رزق و روزی حالل روی آورند.
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مقاله

معیارهای عرفان راستین و هشدارها
برگرفته از عرفان اسالمی ج 1 )شرحی جامع بر صحیفه سجادیه(

تحت اشراف آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

چکیــده: راه ســیر و ســلوك الی اهلل 
که پرارزش تریِن راه هاســت همچون 
خط مستقیمی اســت که در دو طرف 
آن صدها و هزاران خط غیر مســتقیم 
تصور می شود و متأســفانه بسیاری از 
پوینــدگان این راه براثر وسوســه های 
نفس یا شــیطنت دجاالن و شیادان و 
یا بر اثر ناآگاهی از دستورات شرع، در 
این بیراهه ها گرفتار شــده و به جایی 
نرسیدند بلکه سر از شقاوت و بد بختی 
درآوردنــد و اینکه می بینیم سلســله 
دروغین  مدعیــان  و  صوفیــان  هــای 
عرفان و سیر و سلوك، فوق العاده زیاد 
شــده به همین دلیل است. ولی سالک 
راستین الی اهلل سیر و سلوك خود را بر 
محورهای سه گانه »عقل« و »فطرت« 
و »شــرع« که همه با یکدیگر هماهنگ 
اند اســتوار می کند و از این کشــتی 
نجات برای پیمودن این دریای طوفانی 
و خطرناك بهره می گیرد. یکی از مهم 
تریــن محورهای عرفان اســالمی یا به 
تعبیر دیگر، معیار شناخت آن از عرفان 
های کاذب، توجه به »عقل و عقالنیت« 
اســت. عرفان های کاذب برای توجیه 
عقایــد و اعمال غیــر منطقی خود در 
ارزش و حجیــت عقل  نخســتین گام 
را زیر ســؤال می برد تــا بتوانند بدون 
برخــورد با مانعی مســیرهای خرافی و 
غیر عاقالنه و حتی ســخنان کفرآلود را 
بــه خورد پیروان خــود بدهند. در این 
مقالــه انحرافات مبنایی مدعیان تصوف 
و عرفــان کاذب و معیار هــای عرفان 

راستین بررسی می شود. 

معیارهــای عرفــان راســتین و 
هشدارها

راه سیر و ســلوك الی اهلل که پرارزش 
خــط  همچــون  هاســت  راه  تریــِن 
مســتقیمی اســت که در دو طرف آن 
صدهــا و هــزاران خط غیر مســتقیم 
تصور می شود و متأســفانه بسیاری از 
پوینــدگان این راه براثر وسوســه های 
نفس یا شــیطنت دجاالن و شیادان و 
یا بر اثر ناآگاهی از دستورات شرع، در 
این بیراهه ها گرفتار شــده و به جایی 
نرسیدند بلکه سر از شقاوت و بد بختی 
درآوردنــد و اینکه می بینیم سلســله 
های صوفیان و مدعیان دروغین عرفان 
و سیر و ســلوك، فوق العاده زیاد شده 
به همین دلیل اســت و چــه زیبا می 
گوید قرآن مجیــد: »َوأَنَّ هذا ِصراطی 
ــُبَل  ُمْســَتقیماً َفاتَِّبُعــوُه َوال تَتَِّبُعوا السُّ
اُکْم بِِه  َق بُِکْم َعْن َســبیلِِه ذلُِکْم َوصَّ َفَتَفرَّ
لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن« ؛ )این راه مســتقیم من 
است، از آن پیروی کنید! و از راه های 
انحرافی[ پیروی نکنید، که  پراکنده ]و 
شــما را از راه حق، دور می سازد! این 
چیزی اســت که خداوند شما را به آن 
ســفارش می کند، شــاید پرهیزکاری 

کنید!(. پیشه 

ولی ســالک راســتین الی اهلل ســیر و 
ســلوك خود را بر محورهای ســه گانه 
عقل و فطرت و شرع که همه با یکدیگر 
هماهنگ اند اســتوار می کند و از این 
کشــتی نجات برای پیمودن این دریای 

طوفانی و خطرناك بهره می گیرد.

چه خوب ترســیم فرمود لقمان حکیم، 
آن جا که طبق آنچــه امام کاظم)علیه 
الســالم( در حدیــث هشــامیه بیــان 

فرمــوده به فرزنــدش می گویــد: »یَا 
نَْیــا بَْحٌر َعِمیــٌق، َقْد َغِرَق  بَُنــیَّ اِنَّ الدُّ
فِیَها َعالٌَم َکِثیٌر، َفلَْتُکْن َســِفیَنُتَک فِیَها 
اِیَماَن، َو ِشَراُعَها  َها  ِ، و ََحْشــوُ تَْقَوی اهللَّ
َل، َو َقیُِّمَها الَْعْقَل، َو َدلِیُلَها الِْعلَْم،  التَّــَوکُّ
ْبَر« ؛ )پسرم! دنیا دریای  انَُها الصَّ َو ُســکَّ
عمیقی اســت که گروه بسیاری در آن 
غرق شــدند، کشــتی تــو در این دریا 
باید تقوای الهی باشــد، و زاد و توشــه 
ات ایمــان، بادبان این کشــتی توکل، 
ناخدای آن عقــل، راهنمای آن علم، و 

سکان آن صبر(.

آری، چنان کشــتی ای که اصول شش 
گانه نجات خود را از کتاب و ســنت و 
عقل می گیرد مــی تواند اقیانوس پیما 
باشد و به سرمنزل مقصود و مقام نفس 
مطمئنه برســد و مشمول »َفاْدُخلِی فِی 

ِعَباِدی * َواْدُخلِی َجنَِّتی« شود.

در این جــا نکات الزمی وجود دارد که 
به پویندگان راه عرفان و سلوك توصیه 

می شود:

در عرفــان نظری نبایــد گرفتار اصالت 
عالم اســباب شوند؛ سبب را بشکافند و 
برسند که گرفتاری  االسباب  به مسّبب 
در عالم اســباب نوعی شــرك اســت 
ُفونََک  یَُخوِّ َعْبَدُهــَو  بِــکاٍف   ُ اهللَّ »أَلَْیَس 
ُ َفما لَُه  بِالَّذیَن ِمــْن ُدونِِه َوَمْن یُْضلِِل اهللَّ
ِمْن هــاٍد« ؛ )آیا خداوند برای ]نجات و 
دفــاع از[ بنده اش کافی نیســت؟! اّما 
آن هــا تو را از غیر او می ترســانند. و 
هرکــس را خداوند گمــراه کند، هیچ 

هدایت کننده ای ندارد!(.

و به گفته شاعر:

دیده ای باید سبب سوراخ کن 

تا حجب را برکند از بیخ و بن

این سبب ها بر نظرها پرده است 

که نه هر دیدار، صنعش را سزاست

و از سوی دیگر، در وادی غلو سرگردان 
نشــوند، آن گونه که بسیاری از صوفیه 
دربــاره اقطاب و شــیوخ خــود معتقد 
هستند و آن ها را انسان های استثنایی 
و صاحب اختیار در مســائل شــرعی و 
اوامر و نواهی مــی دانند و مظهر ذات 
پاك پروردگار می شــمارند و معتقدند 
که بدون وســاطت آن ها به خدا نمی 

رسند.

همچنیــن در وادی وحــدت وجود )به 
نشــوند  گرفتار  معنای وحدت موجود( 
که این خود نیز شــرك وسیع و دامنه 
داری اســت. یعنی همه موجودات عالم 
را عین ذات خدا شــمردن و اعتقاد به 
بت های بی شمار داشتن، آن گونه که 
جمعی از مشــایخ صوفیه با صراحت و 

گاه با کنایه از آن یاد کرده اند.

و نیز در وادی خود بــزرگ بینی براثر 
ریاضات و توهمات ناشــی از آن گرفتار 
نشــوند، آن گونه که بسیاری از سران 
صوفیه گرفتار شدند و شطحیات آن ها 

معروف است.

آری، هنگامــی که عارف و ســالک از 
مســیر عقل و فطرت، و از همه مهم تر، 
از مسیر شــریعت خارج شود در وادی 
ظلمات شــرك و انانّیت فرو می رود و 

روز به روز از خدا دورتر می شود.

نام شطحیات به  آسیب مهمی 

کلمــات نا موزون و شــرك آلودی که 
از بسیاری از ســران صوفیه صادر شده 
و نــام آن را شــطحات یا شــطحیات 
می گذارند، نمونــه ای از پیمودن این 
بیراهه های خطرناك اســت که بعضی 
از ســالکان براثر دوری از عقل و شرع 

گرفتار آن می شوند.

واژه »شطح« و »شطحیات« در بسیاری 
از منابــع لغت قدیمــی نیامده ولی در 
لغات جدید تفســیرهایی برای آن دیده 

می شود، از جمله در کتاب تاج العروس 
آمده اســت که واژه شطحیات در میان 
صوفیه مشــهور شده ودر اصطالح آنان 
عبارت از کلماتی اســت کــه از آن ها 
درحالی که از خود بی خود می شــوند 
صادر می شود، مانند گفتن: »انا الحق« 

.»ُ و »لَْیَس فی جبتی إاِلَّ اهللَّ

در لغــت نامه دهخدا نیز آمده اســت: 
سخنانی است که ظاهر آن خالف شرع 
می باشــد و بعضی از عرفا در شدت و 
جد و حال، آن ها را بر زبان می رانند، 
مانند انا الحق گفتن حسین بن منصور 

حالج.

از بایزید بســطامی در تذکــرۀ االولیاء 
شــیخ عطار نقل شــده که مــی گوید: 
مدتی گرد خانــه )ی کعبه( طواف می 
کردم چون به حق رسیدم خانه را دیدم 

که بر گرد من طواف می کند. 

در تاریخ تصوف دکتر غنی می خوانیم 
که جمله »ســبحانی ما اعظم شأنی« از 

است.  بسطامی مشهور  بایزید 

از همــه این هــا عجیب تر و شــرك 
آلودتر ســخنی است که در کتاب شرح 
شطحّیات شــیخ روزبهان از بایزید نقل 
شــده که به او گفتند: خلــق )در روز 
قیامــت( تحت لــوای محمد)صلی اهلل 
علیــه و آله( خواهند بــود. گفت: لوای 

من از لوای محمد عظیم تر است. 

امام خمینی )ره( جمله جالب و قاطعی 
در نقد شــطحیات صوفیه می گوید. در 
کتاب مصباح الهدایــۀ می فرماید: »َما 
َوَقَع ِمْن الشــطحیات ِمْن بَْعِض أَْصَحاِب 
یَاَضِۀ  الرِّ أَْربَاِب  َو  الســلوك  َو  الُْمَکاَشَفِۀ 
االنانیۀ  بََقــاِء  َو  ُســُلوِکِهْم  لُِنْقَصاِن  َفُهَو 
ُهْم َفَتَجلَّی َعلَْیِهْم  ُهْم اَْو ُسرَّ ِســرَّ فی ِسرَّ
أَنُْفُســُهْم بالفرعونیۀ« ؛ )آنچه به عنوان 
شــطحیات از بعضی از اصحاب مکاشفه 
و ســلوك و ارباب ریاضت صادر شــده 
به ســبب ناقــص بودن ســلوك و بقاء 
خــود خواهی و انانّیت در درونشــان یا 
درون درونشــان بوده است و به سبب 
آن، نفــس آن ها همچــون فرعونی بر 

آن ها تجلی کرده اســت ]و این کلمات 
ناموزون و ادعاهای باطل را گفته اند[(.

آیــا از امامان معصوم علیهم الســالم یا 
اصحاب واالمقام آن ها به یقین جمعی 
از آنان که درجات ســیر و سلوك الی 
اهلل را پیموده اند هرگز کسی امثال این 

اباطیل را شنیده است؟

آری، هنگامی که انســان از محور عقل 
و شــرع دور شود گرفتار این خرافات و 
سخنان شــرك آلود بی پایه و ادعاهای 

شیطانی می شود.

بنابراین، باید عارفان راستین و سالکان 
واقعی عنان خود را به دســت شــرع و 
عقل بســپارند تا در بیراهه ها و در دام 

نیفتند. شیطان 

تعلیمات  در  ســتیزی  عقل  و  علم 
انحرافی

یکی از مهــم ترین محورهــای عرفان 
اســالمی یا بــه تعبیــر دیگــر، معیار 
شناخت آن از عرفان های کاذب، توجه 

به عقل و عقالنیت است.

عرفان های کاذب بــرای توجیه عقاید 
و اعمال غیر منطقی خود در نخســتین 
گام ارزش و حجیت عقل را زیر ســؤال 
می بــرد تــا بتوانند بــدون برخورد با 
مانعی مســیرهای خرافی و غیر عاقالنه 
و حتی ســخنان کفرآلــود را به خورد 

پیروان خود بدهند.

اصــوالً گروهی از آنان عقــل و علم را 
حجاب اکبر می شــمرند و معتقدند که 
در این مســیر تنها عشق باید پیشوای 

باشد. سالک 

دکتر قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف 
خود چنین آورده اســت: جنید بغدادی 
کــه از ســران معروف صوفیه اســت و 
شاگرد شیخ ســّری َسَقطی بوده عقیده 
داشــت که خواندن و نوشــتن ســبب 

است.  اندیشه صوفی  پراکندگی 

همان نویســنده تحت عنوان آثار ادبی 
صوفیه مــی نویســد: از مطالعه تراجم 
احــوال صوفیــه و اطالع بــر اقوال و 
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احــوال عرفا )ی آنان( این بوده اســت 
که همیشــه علم رســمی و قیل و قال 
مدرســه و کتاب و دفتــر را حجاب راه 
ســالک می شــمردند ... زیرا احوال و 
مبانی طریقت و ســلوك بــا علم ظاهر 
مخالــف اســت و عارف معتقد اســت: 
االکبر...« شــرط  الحجاب  هــو  »العلم 
وصول به معرفت را این می دانســتند 
که لوح قلــب را باید از نقش آموختنی 
های مدرســه پاك کرد. تــا آن صفا و 
ســادگی حاصل نگردد محال است که 
برای پذیرفتن نقش معرفت الهی آماده 

شود.

در تأیید این ســخن که انسان باید لوح 
دل را از همه علوم و دانش ها پاك کند 
تا آمــاده پذیرش معرفت الهی شــود، 
نیز به تشــبیهاتی مغالطه گونه  مولوی 

پرداخته و در اشعارش آورده است:

بنویسد کسی  نوشته هیچ  بر 

یا نهالی کارد اندر مغرسی

کاغذی جوید که آن بنوشته نیست 

تخم کارد موضعی کان کشته نیست

ای برادر! موضع ناکشته باش 

باش نابنوشته  اسپید  کاغذ 

تا مشرف گردی از نون و القلم 

تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم

مخالفت این گروه ها با علم و دانش به 
حدی است که شبلی، از سران معروف 
صوفیه می گفت: »کســی را سراغ دارم 
که وارد صوفیه نشد مگر جمیع دارایی 
خــود را انفــاق کرد و هفتــاد صندوق 
کتاب را که خود نوشــته و حفظ کرده 
بــود و به چندین روایت درســت کرده 
بود در این رودخانه دجله که می بینید 
غــرق کرد« مقصود شــبلی از این آدم 

خود او بود. 

از ابوسعید ابوالخیر که او نیز از معاریف 
آنان است نقل شــده که گفت: »َرأُْس 
َفاتِِر  َهــَذا اأْلَْمِر َکَبَس الَْمَحابَِر َو َخَرَق الدَّ
َو نِْسَیاِن الُْعُلوِم«؛ )آغاز این کار ]عرفان 

و تصــوف[ پنهان کردن دوات و مرکب 
و پــاره کردن دفاتر و فراموشــی علوم 

است(.

در این زمینه ســخنان زیادی از آن ها 
نقل شده است.

بدون شک مســیر قرآن و اهل بیت: و 
شریعت اســالم کاماًل مخالف آن است. 
اســالم و به ویــژه قــرآن اهمیت فوق 
العــاده ای برای عقــل و عقالنیت قائل 
است و سرآغاز مهم ترین کتاب حدیث 
ما، کافــی، احادیثی اســت که اهمیت 

عقل و عقالنیت را اثبات می کند.

علم و دانش، مهم ترین چیزی است که 
در آغاز نبوت و در آیات نخســتینی که 
از قرآن مجیــد بر قلب پیغمبر)صل اهلل 
علیه و آله( نازل شــد اهمیت آن بیان 
گردیده وتکیه بر قلم ونوشــته ها شده 
َِّک الَِّذی َخلََق * َخلََق  است »اْقَرأْ بِْسِم َرب
َُّک االَْکَرُم *  االِنَساَن ِمْن َعلٍَق * اْقَرأْ َوَرب
الَِّذی َعلََّم بِالَْقلَِم * َعلََّم االْنَســاَن َما لَْم 

یَْعلَْم«.

البته شــّکی نیست که اگر علم و دانش 
بــرای خودنمایی و خودبــزرگ بینی و 
برتری جویی باشــد و انســان از آن به 
خدا نرســد، حجابی خواهــد بود، ولی 
این دلیل نمی شــود که انســان علم و 
دانش را رها سازد و جهل را دست مایه 

پیشرفت کار خود قرار دهد.

عارفان  که  گامی  نخســتین  درحقیقت 
التقاطــی و کاذب از عارفان راســتین 
اســالمی جدا می شــوند همین مسأله 
است که آن ها علم را سد راه می دانند 
و عشق جدا شده از علم را مرکب راهوار 
و چه مفاســد و خرافــات و اعتقادات 
ناموزون و اعمال زشــت و ناپسندی از 
آن سرچشــمه گرفته که بررسی آن ها 
نشان می دهد اسالم چه راه روشنی را 
برای پیروانش برگزیــده و دیگران چه 

راه ظلمانی و تاریکی را.

شاهد این ســخن مطالبی است که ابن 
جوزی حنبلــی در کتاب تلبیس ابلیس 
از احیــاء العلــوم نقل می کنــد که او 

درباره مشــایخ صوفیــه مطالبی کاماًل 
غیــر عقالنی آورده اســت، ازجمله می 
گوید: یکی از شیوخ در آغاز کار از شب 
خیزی کسل می شد، بر خود الزام کرد 
که شــب را به صبح بر روی سر بایستد 
تا نفس او از روی میل و رغبت به شب 

خیزی مبادرت کند.

دیگری برای این که دوســتی مال را از 
دل بیرون کند تمام اموالش را آتش زد 
و به دریا ریخت زیرا می ترســید اگر به 

مردم ببخشد دچار ریا شود.

دیگری بــه منظور عادت کردن به حلم 
و بردباری کســی را استخدام کرده بود 
که در میان مردم به او فحش و دشنام 

دهد.

دیگــری بــرای تحصیل شــجاعت، در 
هنگام زمستان و موقع طوفان و تالطم 
دریا بر کشــتی ســوار می شد )و جان 

خود را به خطر می انداخت(.

ابن جوزی بعد از نقل این داستان های 
عجیب و دور از عقل وشرع می نویسد: 
بیشــتر  ابوحامد )غزالی(  از  تعجب من 
اســت از کسانی که این اعمال زشت را 
مرتکب می شدند زیرا او پس از نقل آن 
ها نه تنها هیچ گونه نکوهشــی از آنان 
نکــرده بلکه این حکایات را برای تعلیم 

و تربیت دیگران بیان نموده است. 

نامبــرده )ابن جــوزی( در نقل دیگری 
می گویــد: غزالی از ابــن ُکرینی نقل 
کرده اســت: زمانی وارد یکی از شهرها 
شــدم در آن جا ُحسن ســابقه ای پیدا 
کردم و به خوبی و درســتکاری معروف 
شــدم. روزی به حمام رفتم و لباس پر 
قیمتی را دزدیــده، در زیر لباس های 
کهنــه و منــدرس خود پوشــیدم و از 
راه  حمام خارج شدم، آهســته آهسته 
مــی رفتم )تا مردم متوجه شــوند و به 
ســراغ من بیایند(، مردم دویدند و مرا 
گرفتــه و جامه هــای کهنه را از بر من 
بیرون آوردند و لبــاس های پر قیمت 
را به صاحبــش دادند. بعد از این واقعه 
به دزد گرمابه مشــهور شــدم و به این 

وسیله نفس من راحت شد.

غزالی پس از نقل این حکایت زشــت و 
نامعقول می گوید: این گونه خودشــان 
را ریاضت می دادند تا از توجه مردم و 

نفس راحت شوند. 

از ایــن گونه کارهای وحشــتناك غیر 
عاقالنه در حاالت صوفیان و عارفان گم 
کرده راه فراوان دیده می شــود که اگر 
جمع آوری گردد کتابی را تشکیل می 

دهد.

بی دلیل نیســت که آن هــا در اولین 
گام، حجیت عقــل را انکار می کنند و 
خود را از قضاوت آن رها می ســازند و 
علم را حجاب اکبر می شــمارند چراکه 
اگر این کار را نکنند تمام این حاالت و 
کرامات زیر ســؤال می رود و به عنوان 

خرافات شناخته می شود.

غلطیدن در وادی خرافات

نمونــه دیگری از خرافات آن ها چیزی 
است که شــیخ عطار در تذکرۀ االولیاء 
آورده اســت. او از ابوبکر کّتانی )بعد از 
آن که او را مدح و ثنا گفته( چنین نقل 
می کند که او شــیخ مکــه و پیر زمان 
بود و صحبت ُجنید و ابوســعید خّراز و 
ابوالحســن نوری دریافته، و او را چراغ 
کعبه گفتندی، و در طواف دوازده هزار 
ختم قرآن کرده بود و سی سال در زیر 

ناودان بوده و خواب نکردی و گفت:

مــرا اندك غبــاری )کدورتــی( بود با 
امیرالمؤمنین علــی ـ کّرم اهللَّ وجهه ـ 
بدان سبب که رسول اهلل)صل اهلل علیه 
و آله( فرموده بــود: »ال فتی ااّل علّی«، 
)شــرط فتّوت آن اســت کــه ـ اگرچه 
معاویه بر باطل بود و او بر حق ـ کار به 
وی بازگذاشــتی تا چندان خون ریخته 
نشــدی(. و گفت: »میــان صفا و مروه 
خانه داشتم. شــبی در آن جا مصطفی 
را علیه الّصالۀ والّسالم، به خواب دیدم 
با یاران او، کــه درآمدی و مرا در کنار 
گرفتی. پس اشــارت کرد بــه ابوبکر ـ 
رضی اهلّل عنه ـ که: او کیســت؟ گفتم: 
ابوبکر. پس به عمر اشــارت کرد. گفتم: 

عمر. پس به عثمان اشارت کرد. گفتم: 
عثمان.

پس اشــارت کــرد به علی. من شــرم 
داشــتم به ســبب آن غبار )کدورت(. 
پیغمبــرـ علیه الّصالۀ والّســالم ـ مرا با 
علــی ـ رضی اهلّل عنــه ـ برادری داد تا 
یکدیگر را در کنار گرفتیم. پس ایشــان 
برفتند. مــن و امیرالمؤمنین علی)علیه 
الســالم( بماندیم. مرا گفــت: بیا تا به 
کوه ابوقبیس رویم. به ســر کوه رفتیم 
و نظاره کعبه کردیم. چون بیدار شــدم 
خود را به کوه ابوقبیس دیدم و ذّره ای 

از آن غبار در دل من نمانده بود. 

این ســخن که مملو از خرافات و گفته 
های غیر عاقالنه اســت نشان می دهد 
که فاصله گرفتن از عقل و مبانی شرع، 
انسان را در چه وادی هایی گرفتار می 

کند.

چگونــه ممکن اســت انســانی در زیر 
ناودان طال در مکه ســی سال بماند و 

خواب به چشمانش نرود؟

چگونه ممکن اســت کســی در طواف 
دوازده هزار بار ختم قرآن کند؟

چگونه ممکن اســت کسی معتقد باشد 
کــه علی)علیــه الســالم( در مقابله با 
معاویه که حکومت اســالمی را از مسیر 
خود به کلی منحرف ســاخت راه خطا 
پیموده و می بایســت حکومت را به او 

واگذار کند؟

چگونه ممکن اســت انســان در خواب 
ببیند باالی کوه ابوقبیس اســت و بعد 

از بیداری خود را همان جا ببیند؟

در  گونه ســخنان  ایــن  از  متأســفانه 
حاالت این عارفان کاذب بســیار نوشته 

شده است.

ســقوط در دره هولناک تفسیر به 
رأی

ازجملــه آســیب هایی که در مســیر 
از  براثر فاصلــه گرفتن  عرفان نظــری 
معصومین  کلمــات  و  قــرآن  تعلیمات 
علیهم الســالم و بیگانگی از عقل، دامن 

گروهــی از پویندگان این راه را گرفته، 
افتادن در مســیر تفسیر به رأی است، 
یعنی نصوص قرآنی و حدیث را به میل 
خود تفســیر کردن و بر خواســته های 
خود تطبیق نمــودن و به جای تبعیت 
از خدا و معصومین: آن ها را به پیروی 
از افکار نادرست خویشتن خواندن و به 
جای شــاگردی کردن در محضر استاد، 

خود را بر کرسی استاد نشاندن.

در حالــی که در احادیث اســالمی به 
شّدت درباره تفســیر به رأی و تطبیق 
آیات و روایات بر خواسته های خویش 
هشــدار داده شــده به گونه ای که در 
حدیثی از رســول خدا)صل اهلل علیه و 
َر الُْقْرآَن بَِرأْیِِه  آله( می خوانیم: »َمْن َفسَّ
الَْکِذَب« ؛ )کســی   ِ َفَقِد اْفَتری َعلَی اهللَّ
که قرآن را با آراء شــخصی خود تفسیر 

کند بر خدا افتری بسته است(.

در حدیث دیگری هشــدار شــدیدتری 
داده شــده و امام صادق)علیه السالم( 
ــَر بَِرأْیِِه آیًَۀ ِمْن  مــی فرماید: »َوَمْن َفسَّ
ِ َفَقْد َکَفَر« ؛ )کســی که حتی  ِکَتاِب اهللَّ
یک آیه از قرآن را مطابق میل شخصی 

خود تفسیر کند کافر شده است(.

از امام  همچنیــن در حدیث دیگــری 
صادق)علیه الســالم( آمده است: »َمْن 
ــَر الُْقرآَن بَِرأْیِِه، اِْن أََصاَب لَْم یُوَجْر،  َفسَّ
َماِء«  َواِْن أَْخَطَأ َخرَّ ]َسَقَط[ أَبَْعَد ِمَن السَّ
؛ )کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر 
کند اگر به واقع هم برسد اجر و پاداشی 
ندارد و اگر خطا کند، به اندازه بیش از 
فاصله آسمان تا زمین سقوط می کند(.

این ســخن منحصر به روایات شیعه و 
اهل بیت: نیســت. در صحاح اهل سنت 
نیز از تفســیر به رأی نکوهش شدیدی 
شــده اســت. ازجمله ترمذی در سنن 
خود بابی تحت عنوان تفســیر به رأی 
بــاز کــرده در آن، احادیــث متعددی 
آورده است، ازجمله از رسول خدا)صل 
اهلل علیه و آله( نقل می کند: »ِمْن َقاَل 
أْ َمْقَعَدُه  فــی الُْقْرآِن بَِغْیــِر ِعلٍْم َفلَْیَتَبــوَّ
ِمَن النَّــاِر« ؛ )آن کس که بدون آگاهی 
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درباره قرآن چیزی بگوید، جایگاه خود 
را در آتش دوزخ مهیا ساخته است(.

الدین محیی  خطاهای 

هنگامی که به کتب و نوشــته های این 
گونه عارفان مراجعه می کنیم تفســیر 
به رأی هایی را می بینیم که به راستی 
وحشتناك است. به عنوان نمونه محیی 
الدین عربی در جلد اول فتوحات مکیه 
در تفســیر آیه 6 و7 ســوره بقره: »اِنَّ 
َِّذیَن َکَفُروا َســواٌء َعلَْیِهْم أَ أَنَْذْرتَُهْم أَْم  ال
ُ َعلی  لَــْم تُْنِذْرُهْم ال یُْؤِمُنوَن * َخَتَم اهللَّ
ُقُلوبِِهــْم َوَعلی َســْمِعِهْم َوَعلی أَبْصاِرِهْم 
ِغشاَوۀ َولَُهْم َعذاٌب َعِظیٌم« عبارتی دارد 
کــه ترجمه اش چنین اســت: خداوند 
می فرماید: ای محمد! کســانی که کافر 
شــدند محبت خــود را در من خالصه 
کــرده انــد و بدین علت بــرای آن ها 
تفاوت نمــی کند که آن ها را از عذاب 
هایی بیم دهی که من تو را به ابالغ آن 
مأموریت داده ام یــا بیم ندهی. آن ها 
به گفتار تــو ایمان نمی آورند زیرا غیر 

مرا درك نمی کنند.

تــو آن ها را از مخلوقــات من بیم می 
دهی درحالی که آن هــا مخلوقات مرا 
نه درك مــی کنند و نه مــی بینند و 
چگونه ممکن اســت آن ها به تو ایمان 
بیاورند در حالی کــه بر دل های آنان 
مهــر نهــاده ام )غیر مــن در دل های 
آن هــا ورود نمی کنــد( و در دل آن 
ها جایگاهــی برای غیر من نیســت و 
بر گوش های آن هــا نیز مهر نهاده ام 
و بدیــن علت ســخنی در جهان جز از 
من نمی شــنوند و بر چشم های آن ها 
پــرده ای از نور و بَهایَم )درخشــندگی 
ام( به هنگام مشــاهده مــن افکنده ام 
که غیر از مرا نمی بینند؟ آن ها عذاب 
عظیمی نزد من دارند )و آن اینکه( آن 
ها را بعد از این مشاهده نورانی به انذار 
تو باز می گردانــم و آن ها را از خودم 
محجوب می ســازم همان گونه که تو 
را )ای پیغمبــر!( بعد از قاب قوســین 
او ادنــی )نزدیــک ترین قــرب پیامبر 

اکرم)صــل اهلل علیه و آلــه( به خداوند 
در داســتان معراج( از آن منزلت فرود 
آوردم و گرفتار کسانی ساختم که تو را 
تکذیب می کنند و آنچه را که از سوی 
مــن برای آن هــا آورده ای در برابر تو 
رد می نمایند و به خاطر من ســخنانی 
می شنوی که سینه تو تنگ می شود. 

از عبارات مذکور روشــن می شود که 
تفســیر به رأی چه بــالی عظیمی در 
فهم معانــی کتاب و ســنت ایجاد می 
کنــد تا آن جا کــه افراد کافر بســیار 
منحرفــی را که قرآن در جای دیگر آن 
ها را از چهارپایان هم پست تر شمرده، 
مؤمن ترین افراد به خدا و مقرب ترین 
بنــدگان معرفــی می کند! کفــر را به 
ایمــان و ظلمت را به نور وب دترین را 

به بهترین تبدیل می کند. 

نیــز محیی الدیــن عربــی در فصوص 
الحکم در ذیل فّص کلمه »اسماعیلیه« 
می گوید: خداوند حضرت اســماعیل را 
در قــرآن به  عنوان صــادق الوعد مدح 
کرده نه صادق الوعید )صادق بودن در 
تهدیدها( وخداوند خــودش نیز چنین 
است چون فرموده اســت: َ»نََتجاَوُز َعْن 
َســیَِّئاتِِهْم« ؛ )از گناهــان آن ها صرف 
نظر می کنیم( ، بــا این که گنهکاران را 
تهدید به عذاب کرده اســت و در ذیل 
آن اشــعاری آورده که یک بیتش این 

است:

»یسمی عذاباً من ُعذوبۀ َطعمه 

و ذلک له کالقشر والقشر صائن«؛ 
)عذاب نامیده می  شود به  دلیل 

شیرینی طعمش ]از ماده َعذب[ و این 
عذاب نسبت به عذب ]که به معنی 
شیرینی است[ مانند پوست است 

نسبت به مغز و می دانیم که پوسته 
هر دانه یا میوه ای حافظ و نگهدارنده 

آن است(.

قیصری، شــارح معروف فصوص الحکم 
در شــرح ایــن کالم محیی الدیــن در 
فصــوص می گویــد: نعمت هــای الهی 
به شــقاوت  مندان عذاب نامیده شــده 

به علّت عذوبت و گوارایی طعم آن برای 
آنــان، زیرا عذاب در اصــل از »َعذب« 
گرفته شــده و این لفــظ معنای واقعی 
آن را )که شــیرینی و گوارایی اســت( 
از درك کســانی که محجوب و غافل از 
حقایق اشــیاءاند می پوشاند و یا این که 
اشــاره به نعمت های دوزخیان است که 
نعمت  ها همچون پوســته ای است  آن 
بــرای نعمت  های اهل بهشــت چرا که 
بهشــت، پیچیده شده در میان ناراحتی  
هاســت. آیــا نمی بینی کــه کاه نعمت 
حیوان اســت و گندم نعمت انســان و 

گندم به وسیله کاه حفظ می شود. 

ایــن تفســیر در تضاد آشــکار با تمام 
آیاتی از قرآن اســت کــه درباره عذاب 
دوزخیان نازل شده و پیامبر اکرم)صل 
اهلل علیه وآلــه( را نذیر معرفی می  کند 
و اگر چنین تفسیر مضحکی را بپذیریم 
باید درباره عذاب دنیا یعنی زلزله  های 
ویرانگــر و صاعقــه  هــا و طوفان  های 
مرگبــار که بر امت  های پیشــین نازل 
شــد و قرآن آن ها را عــذاب دنیا می  
شمرد و عذاب آخرت را از آن شدیدتر 
معرفــی می  کنــد ، نیز معتقد باشــیم 
که آن عذاب  هــای دنیوی هم گوارا و 

شیرین و جالب بوده است!

راســتی مایه حیرت است که آنها گویا 
نگاهی به آیات قرآن حتی نگاهی گذرا 
نکرده انــد چراکه قرآن بیــش از پنجاه 
بار عذاب آخــرت را »الیم« )دردناك( 
توصیف کرده در حالــی که چیزی که 
شیرین است دردناك نیست و بارها آن 
را »ُمهین« بــه  معنای خوارکننده ذکر 
می کنــد، آیا آنچه عذوبت و شــیرینی 

باشد؟ دارد می تواند خوارکننده 

از قــرآن مجید  بــاز در جایی دیگــر 
می خوانیم که دوزخیان دست  به  دامان 
مالــک دوزخ می شــوند و از او تقاضــا 
می کنند: آیا ممکن اســت مرگ ما فرا 
رســد و از این عذاب خالصی یابیم؟ و 
او در جواب می  گوید: شما باید در این 

بمانید.  معّذب   جا همچنان 

و در توصیــف عبادالرحمن می  فرماید: 
»آن ها کسانی هســتند که می  گویند: 
خداوندا! عــذاب دوزخ را از ما دور کن 
که عذابی سخت و پردوام است! مسلّماً 
آن )جهنــم(، بــد جایگاه و بــد محّل 

است!«.  اقامتی 

و اگــر تمام آن آیات قرآن را که درباره 
دوزخ و دوزخیان و عذاب  های گوناگون 
آن هــا ســخن می گوید بررســی کنیم 
خواهیم دید که تفســیر مزبور با صد ها 
آیه از قرآن مجید در تضاد آشکار است.

اوج تفسیر به رأی

نمونــه دیگر که بســیار شــگفت انگیز 
اســت این اســت کــه محیی الدین در 
فصوص الحکم در فّص هارونیه می گوید: 
عدم توانایی هــارون برای جلوگیری از 
گوساله  پرســتان آن  گونه که موسی بر 
آن ها مســلط شــد حکمت آشکاری از 
ســوی خداوند داشته است و آن این که 
خدا در هر صورتی پرستیده شود )حتی 

در صورت گوساله(. 

محیی الدین  کالم  شــرح  در  قیصــری 
هارون  تأثیر ســخنان  عــدم  می گوید: 
در جلوگیری از گوســاله  پرستی و عدم 
سلطه بر گوســاله  پرستان آن  گونه که 
آشکارا  یافت حکمتی  موســی ســلطه 
از ســوی خداوند بوده است تا خداوند 
در تمامــی صورت هــای عالم هســتی 
پرســتیده شــود هرچند این صورت از 
بین می رود و فانی می  شود ولی از بین 
رفتــن صورت و فناء آن بعد از آن بوده 
نزد پرستندگان شناخته  الوهیت  به  که 

شده است. 

روشــن اســت که تمام این اســتنباط  
ها و تفسیرهای نادرســت از اعتقاد به 
وحدت وجــود )به  معنای وحدت وجود 
وم وجود( سرچشــمه گرفتــه و آن ها 
معتقدنــد که بــه توحیــد حقیقی راه 
یافته اند در حالی که در پرتگاه شــرکی 
افتاده انــد که از اعتقاد همه مشــرکان 
بدتر است. مشرکان بت  های خاصی را 
پرستش می  کردند اما این  گونه وحدت 

وجودی  ها تمام موجودات عالم را بتی 
بــرای خود می  دانند و آن را شایســته 
پرستش می  شمرند؛ مشروط به این که 

محدود به بت خاصی نباشیم.

اوج تفســیر بــه  رأی را در کالم یکی 
دیگر از طرفــداران این مکتب انحرافی 
می توان مشــاهده کــرد. طبق نقل ابن 
ابی الحدیــد، ابوالفتوح احمد بن محمد 
معروف،  غزالــی  برادر  واعــظ،  الغزالی 
واعظ توانایی بود. هنگامی که به بغداد 
آمد و برای مردم آن جــا وعظ می کرد 
شیوه نادرســتی را انتخاب کرد زیرا او 
طرفداری شــدیدی از شیطان می  نمود 
و می  گفت: او ســید الموحدین )سرور 
بر منبر گفت:  موحدین( اســت. روزی 
هرکس توحید را از شــیطان فرا نگیرد 
کافــر و زندیق اســت زیرا به شــیطان 
دســتور داده شد که برای غیر موالیش 
سجده کند، او خودداری کرد و سجده 

ننمود. 

این ســخن را با آیات زیر که در سوره 
حجر بعد از امتناع ابلیس از ســجده بر 
آدم)علیه الســالم( آمده مقایسه کنید: 
ََّک َرِجیٌم * َواِنَّ  »قاَل َفاْخُرْج ِمْنهــا َفاِن
یِن... اِنَّ ِعباِدی  َعلَْیَک اللَّْعَنَۀ اِلی یَْوِم الدِّ
لَْیَس لََک َعلَْیِهْم ُســلْطاٌن ااِلَّ َمِن اتََّبَعَک 
ِمَن الْغاِویــَن * َواِنَّ َجَهنَّــَم لََمْوِعُدُهْم 
أَْجَمِعیــن« ؛ )فرمــود: ]از صف آن ها[ 
فرشــتگان بیرون رو، که رانده شده ای 
و لعنت ]و دوری از رحمت حق[ تا روز 
قیامــت بر تو خواهد بــود... بر بندگانم 
تسلط نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که 
از تو پیروی می کنند و دوزخ، میعادگاه 

آنهاست(. همه 

مقایسه این دو با هم نشان می  دهد که 
تفســیر به  رأی چه بالیی بر ســر آیات 
الهــی می  آورد و پیروانش را تا چه حد 

از خدا و کلمات حق دور می  سازد.

جالــب این کــه عبدالرحمــن جامــی 
که یکی از مشــاهیر صوفیه اســت در 
اشــعار خود حدیثی آورده که گفتگوی 
شــیطان را با موسی)علیه السالم( شرح 

می  دهد. موســی)علیه الســالم( بر او 
ایراد می  گیرد که چرا بر آدم ســجده 
نکردی؟ او مــی  گوید: غیرت من اجازه 
نمی  دهد که بر غیر خدا سجده کنم. و 
بعد از گفتگوی نسبتاً طوالنی میان این 
دو، ظاهراً موسی مغلوب می شود. اشعار 

وی چنین است:

پور عمران به دلی غرقه نور 

می شد از بهر مناجات به طور

دید در راه سر دوران را 

قاید لشکر مهجوران را

گفت: از سجده آدم به چه روی 

تافتی روی رضا راست بگوی

گفت: عاشق که بود کامل ِسیر 

پیش جانان نبرد سجده غیر

گفت موسی: که به فرموده دوست 

سر نهد هر که به جان بنده اوست

گفت: مقصود از آن گفت و شنود 

امتحان بود محب را نه سجود

گفت موسی: که اگر حال این است 

لعن و طعن تو چرا آئین است

بر تو چون از غضب سلطانی 

لباس ملکی شیطانی شد 

گفت: کین هر دو صفت عاریت  اند 

مانده از ذات به یک ناحیت  اند

گر بیاید صد از این یا برود 

حال ذاتم متغیر نشود

ذات من بر صفت خویشتن است 

عشق او الزمه ذات من است

تاکنون عشق من آمیخته بود 

در َعَرض های من آویخته بود

داشت بخت سیه وروز سفید 

هر دمم دستخوش بیم و امید

این دم از کشمکش آن رستم 

پِس زانوی وفا بنشستم
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لطف و قهرم همه یکرنگ شده ست 

کوه وکاهم همه همسنگ شده  ست

عشق شست از دل من نقش هوس 

عشق با عشق همی بازم وبس

تفکر انحرافی  ای که در این اشــعار بر 
اثر تفسیر به  رأی در یک مقیاس وسیع 
منعکس اســت با قرآن مجید کاماًل در 
تضاد و تناقض می  باشــد، زیرا قرآن در 
آیات متعددی می  گوید: شــیطان براثر 
سرکشــی و تکبــر از درگاه خدا برای 
همیشه رانده شد و او هم بر اثر لجاجت 
آدم)علیه  فرزندان  وسوســه  به  تصمیم 
السالم( و گمراه ســاختن آنها گرفت و 
لعنت خــدا تا روز قیامت شــامل حال 
او گشــت و ما همیشــه هنگام خواندن 
قــرآن مجید طبق دســتوری که قرآن 
به ما داده اســت »َفاِذا َقــَرأَْت الُْقْرآَن 
جیِم« از  طاِن الرَّ ــیْ ِمَن الشَّ  ِ َفاْسَتِعْذ بِاهللَّ
شر شیطان رجیم به خدا پناه می بریم.

قــرآن با صراحــت می گوید: شــیطان 
ســلطه ای بر بندگان خالص ندارد بلکه 
به ســراغ گمراه ساختن کسانی می  رود 
َُّه لَْیَس  کــه از او تبعیت می کننــد: »ان
َِّذیَن آَمُنــوا َوَعلی  لَُه ُســلْطاٌن َعلَــی ال
َِّذیَْن  ُلوَن انَّما ُســْلطانُُه َعلَی ال ِِّهم یََتَوکَّ َرب
ُکْوَن« ؛ )او  َِّذیَْن ُهْم بِِه ُمْشــرِ َّونَُه َوال یََتَول
بر کســانی که ایمــان دارند و توکل بر 
پروردگارشــان می کنند ســلطه ندارد، 
تســلط او تنها بر کسانی است که او را 
برگزینند،  به دوستی و سرپرستی خود 
و به او شــرك می  ورزنــد ]و فرمانش 
را در برابــر فرمــان خــدا الزم  االجرا 

می دانند[(.

اگــر او به زعم احمد غزالــی و جامی، 
رئیس الموحدین می باشد و عاشق پاك 
 باخته خداوند متعال است نه  تنها نباید 
از او به خــدا پناه برد بلکه باید به خود 
او پناه برد و در ِســلک او وارد شد و او 

را شفیع درگاه خداوند شمرد!

به راســتی انســان شــرمش می آید که 
این  گونه کلمات ناموزون و ســخیف را 

نقل کند و اگر فقیهاِن حافظ شــریعت 
این  نبودند  و متکلمان راستین شــیعه 
گروه گمراه چه بالیی بر ســر اسالم و 

قرآن و شریعت می  آوردند.

و از ایــن عجیب  تــر تفســیر به رأی  
هایی اســت که شــخص نــه  تنها در 
مفاهیم کلمات طبق امیال باطنی خود 
تصرف می کنــد بلکه الفاظ را نیز تغییر 
می دهد. به  عنــوان نمونه، محیی الدین 
عربی در فص موسوی چنین می  گوید: 
» أَنَّ الُْمــَراَد بَِقْوِل فِْرَعْوَن ]لَِئْن اتََّخْذَت 
إِلََهاً َغْیَری الجعلنک ِمْن الَْمْســُجونِیَن[ 
یِن  السِّ أِلَنَّ  وِریَن  الَْمْســتُ ِمَن  أَلَْجَعلَنََّک 
َوائَِد َفإَِذا َحَذْفت ِمْن ِسْجِن  ِمْن أَْحُرٍف الزَّ
ُر « ؛  ــتْ بَِقیَِّۀ ُجنَّ َوم َْعَناَها الِْوَقایَِۀ َو السَّ
)این که فرعون موسی را تهدید می کند 
کــه اگر خدایی غیر از مــن را بپذیری 
تو را از زندانیــان قرار می  دهم، گرچه 
ظاهر این جمله تهدید موســی اســت 
ولــی در واقــع تهدید نیســت، وعده 
حمایت از اوســت زیرا سین از حروف 
زائده اســت بنابراین، مسجونین تبدیل 
به مجونین می شــود که از ماده جّن به  
معنای پوشــاندن و حمایت کردن آمده 
اســت و در واقع فرعون به موسی وعده 

می دهد(. حمایت 

حیرت آور اســت که ما نه  تنها مفاهیم 
قرآن را به میــل خود تغییر دهیم بلکه 
الفــاظ قرآن را نیز عــوض کنیم که در 
وآن  اســت  قرآن  نوعــی تحریف  واقع 
را تبدیــل به لغتی کنیــم که این لغت 
در عرف عرب نیز وجــود ندارد، یعنی 
مجونیــن گفته نمــی  شــود، بنابراین 
باید اول ســین را برداشت تا تبدیل به 
مجونین شــود وسپس نونی بعد از جیم 
اضافه کرد که تبدیل به مجنونین شود 
و مجنون را نیز به معنای حمایت شــده 
تفســیر کرد برخالف مفهومی که ابتدا 

از آن فهمیده می  شود.

از همه این ها گذشــته، فرعون نه  تنها 
حمایتی از موســی نمی  کرد بلکه او را 
تحت تعقیب شدید قرار داد و می گفت: 

»َوقــاَل فِْرَعــْوُن َذُرونی أَْقُتْل ُموســی 
َل دیَنُکْم  ِّی أَخــاُف أَْن یَُبدِّ َُّه اِن َولَْیْدُع َرب
أَْو أَْن یُْظِهــَر فِی االَْْرِض الَْفســاَد« ؛ )و 
فرعون گفت: بگذارید موســی را بکشم، 
و او پــروردگارش را بخواند]تا نجاتش 
دهد[ زیرا من می ترســم آیین شما را 
دگرگون ســازد، و یا در این ســرزمین 

فساد بر پا کند!(.

و اضافــه بر این، فرعون نوزادان پســر 
بنی اســرائیل را می کشــت و نــوزادان 
دختــر را برای کنیزی و اســتفاده های 
بنابراین،  نگه می داشــت.  مختلف زنده 
هم خود موسی را تهدید می  کرد و هم 

حامیان او را نابود می  ساخت.

تفسیربه رأی پیدایش  انگیزه های 

حقیقت این اســت که گروهی از عارف 
 نمایان یــا عارفان منحــرف و به  ویژه 
صوفیه، پیش  داوری  هایی درباره اصول 
و یا فروع دین دارند؛ هنگامی که آن ها 
را در تضــاد بــا آیات قرآن یــا روایات 
معصومیــن علیهم الســالم می  بینند و 
نمی  توانند از هیچ  کدام چشــم  پوشی 
کنند به  ســراغ تفسیر به  رأی می  روند 
ولی در این  جا اصالت را به پیش  داوری 
 های خود می  دهند و آیات وروایات را 
با تغییر دادن محتوا، بر آن تطبیق می  
کنند. در حالی که می  بایســت اصالت 
را بــه وحی الهی و کلمــات معصومین 
علیهم السالم می  دادند و افکار و رفتار 

خود را با آن اصالح می  کردند.

فی المثل هنگامی که وحدت وجود )به 
 معنای وحدت موجود( را اصل اساســی 
مذهــب و عقیده خود قــرار می  دهند 
ناچار می  شوند آیات مربوط به پرستش 
گوساله سامری و امثال آن را با تفسیر 
به  رأی از مفاد خود منحرف ســازند و 
بگویند: پرســتش گوســاله سامری نیز 
پرستش خدا بود زیرا ما یک موجود در 
عالم بیشــتر نداریم و به این شکل، کار 
همه بت پرســتان نیز توجیه می شــود. 
تنها مشــکل آن ها این بود که بت های 
خاصی را انتخاب می  کردند و اگر همه  

چیز را می  پرستیدند مشکلی نداشتند.

شیخ شبســتری که از پیشــوایان این 
گروه است در کتاب گلشن راز می گوید:

نکو اندیشه کن ای مرد عاقل 

 که بت از روی هستی نیست باطل

بدان کایزد تعالی خالق اوست 

ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست

وجود آن جا که باشد محض خیراست 

اگر شری است در وی او ز غیر است

بدانستی که بت چیست  مسلمان گر 

بدانستی که دین در بت پرستی است

و گر مشرك ز بت آگاه گشتی 

کجا در دین خود گمراه گشتی

در مســائل رفتــاری و عملــی ماننــد 
ریاضت هــای نامشــروع نیز بــه همین 
یکی  توجیه گری ها دســت می زنند که 
از آسیب های مهم سیر و سلوك الی اهلل 
است وســرانجام انسان را به بیراهه می  

کشاند.

ماننــد چله   بــه خرافات،  بــردن  پناه 
نشــینی و حتی پنــاه بردن بــه افکار 
شــیطانی و خود شیطان برای پیشرفت 
در مســائل روحی و پرداختن به اذکار 
بی  معنا یا بــی  محتوا و دنباله  روی بی 
 چون  و چرا از شــیخ و قطب و مرشد و 
به تعبیر دیگــر، دلیل راه، و غلو درباره 
مشایخ و پناه بردن به مکاشفات خیالی 
و پنداری، از آســیب  های دیگری است 
کــه دامن گروهی از عارفــان را گرفته 
و ســر از عرفان  های کاذب و شیطانی 

درآورده است.
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2006 م.

12. فصــوص الحکم، محــی الدین ابن 
الزهرا، 1366 شمسی. انتشارات  عربی، 

13. فصــوص الحکم، محــی الدین ابن 
عربــی، تعلیقــه: عفیفــی، ابــو العالء، 
دفتر  الدین،  جالل  آشــتیانی،  تحقیق، 

تبلیغات اسالمی، قم، 1369 شمسی.

14. الکافی، کلینــی، محمد بن یعقوب 
بن اســحاق ، محقق/ مصحــح: غفاری، 
علی اکبــر، آخوندی، محمد، دار الکتب 
اإلســالمیه، تهران،  1407 قمری، چاپ 

چهارم

15. مثنــوی معنــوی ، بلخــی مولوی، 
جــالل الدین، انتشــارات امیــر کبیر ، 

تهران ، 1361 شمسی.

16. مصبــاح الهدایه و مفتــاح الکفایه، 
کاشــانی، عزالدیــن محمــود، مقدمه، 
تصحیــح، توضیحات، کرباســی، عفت، 
برزگــر خالقی، محمد رضا، انتشــارات 

زوار، تهران، 1382 شمسی.

17. وســائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، 
محمــد بن حســن ، محقــق/ مصحح: 
مؤسســه آل البیت)علیهــم الســالم( ، 
مؤسســه آل البیت)علیهم السالم (، قم، 

  1409 قمری ، چاپ اول.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
» صد و ده سرمشق از سخنان حضرت علی علیه السالم «

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

ضــرورت بازخوانــی آراء واندیشــه های 
امام علی علیه الســالم در ابعاد و زوایای 
مختلــف، در قالــب تألیــف کتــب و در 
راســتای تعمیق و بازتولیــد معارف ناب 
اهل بیت علیهم السالم در جامعۀ اسالمی 
انکار ناپذیر اســت؛ زیرا سخنان علی علیه 
السالم از قلبی سرچشمه گرفته است که 
با علم خدا پیونــد دارد و از آنجا که علم 
خداوند کهنه نمی شــود، این سخنان نیز 
کهنه نمی گردد؛ از این رو از ســخنان آن 
حضرت می توان بــه بهترین نحو ممکن 
در رفع مشــکالت متعدد جامعه، به ویژه 

چالش های اخالقی جامعه بهره جست.

در این میان کتاب ارزشــمند » صد و ده 
سرمشــق از ســخنان حضرت علی علیه 
الســالم« ، حاصل تعــدادی از درس های 
مکارم  العظمــی  آیه اهلل  اخالق حضــرت 
شــیرازی مدظله العالی است، که پس از 
تحقیق در منابع اثــر و ذکر  پاورقی های 

الزم به رشتۀ تحریر در آمده است.

» صد و ده سرمشق از سخنان حضرت 
علی )علیه السالم(« در یک نگاه

گفتنــی اســت آن اثر فاخر مشــتمل بر 
یکصــد و ده حدیث از روایت های اخالقی 
امیرالمومنین علیه السالم است که مولّف 
به توضیح و شــرح آن پرداخته است، لذا 
مطالــب این اثــر ارزشــمند در صدو ده 
عنوان تدوین شــده که تحت هر عنوان، 
یک حدیث، سپس شرح و تفسیر آن بیان 

شده است.

 از آن جــا که مولّف، مطالب مهم اخالقی 
را در ذیل روایات، با زبانی ســاده و رســا 
بیان کرده  اســت لذا تبییــن یکصد و ده 
فــراز از زندگی موالی متقیــان در قالب 
قطعات تاریخی و ارائۀ داستان های جالب 

و شــنیدنی، با گوشــه هایی از فضایل و 
کمــاالت و ظلم هایی کــه بر آن حضرت 
رفته، بــرای عمــوم مردم قابــل فهم و 
اســتفاده است، لذا مطالعه دقیق آن اثر و 
عمل به مضامیــن آن، هر کدام می تواند 
الگویی بی بدیل و چراغی روشن فراسوی 
ظلمــت های زندگی ما باشــد و نقش به 
سزایی در  رشد اخالقی جامعه ایفا کند.

انگیزه تألیف  اثر

از آن جهــت که ســال 1379هـ ش، به 
ســال امیرمومنان علیه السالم نام گذاری 
گردید؛ لذا به تناســب آن ســال مبارك، 
یکصــد و ده حدیث از روایت های اخالقی 
امیرالمومنین  علیه السالم که در جلسات 
اخالق حضــرت آیــه اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مد ظلــه در قالــب بحث های 
آموزنده و شــیرین  مطرح شــده بود به 

رشتۀ طبع آراسته گردید. 

عناوین مهم کتاب

»آغاز همــه کارها با نام خــدا«، »آری٬ 
بهشت را به بها می دهند«٬ »آیا همه جا 
اکثریت معیار اســت«٬ »امنیت و آرامش 
در سایه دین«٬» ایمان و عمل٬ دو دوست 
همیشــگی«٬» بدعت چیســت بدعتگذار 
کیســت«٬» بزرگ ترین گناه«٬» بدترین 
دوســتان«٬» بهتریــن زاد و توشــه«٬» 
تفســیری دیگر از تقوا«٬ »حســاب رس 
خود باش«٬» حقیقــت روزه«٬ »درهای 
نیکــوکاری«٬» راه نفوذ شــیطان«٬» دو 
چیز مایه هالکت مردم اســت«٬» زمان٬ 
یکــی از گواهان روز قیامــت«٬» علی از 
زبان علی علیه الســالم«٬» غیبت٬ تالش 
عاجزان«٬»مجازات شــش گــروه بخاطر 
شــش خصلت«٬» مقام دانشجو و طالب 
علم«٬» نشانه اصلی دین داری«٬ » نشانه 

های اصلی جهل و نادانی«٬»نقش انتظار 
فرج در زندگی ما«٬» همه چیز حســاب 
و کتاب دارد«٬» همیشــه بــه ضعف ها 
بیندیشــیم« و »یاد خدا«  از جمله مهم 
ترین عناویــن و مباحث اخالقی کتاب به 

شمار می آید.

گزارش محتوایی اثر

تبیین احادیث امام علی علیه السالم 
در حوزه اخالق

الزم بــه ذکر اســت ســاختار اصلی اثر 
بر مــدار تبیین فرازهــای روایی حضرت 
علی علیه الســالم منحصر شده است لذا 
اسلوب اصلی و پیکره بندی موضوعی  اثر 
بر محور تفســیر و تشــریح روایات علوی 
متمرکز شده است و نویسنده، از این نظر 
به خوبی توانســته اســت بازتولید معارف 

حدیثی را به منصۀ ظهور رساند.

تأکید بر اخالق عملی؛ رمز پویایی اثر

هر مفهومی برای آنکه مرهم زخمی باشد 
یا نسخه دردی شــود الجرم باید به یک 
نظــم و آیین تن در دهــد. اخالق هم از 
این حکم مســتثنی نیســت. به موضوع 
مهم اخالق از زوایــای گوناگون می توان 
نزدیک شــد. می توان فیلســوفانه در قد 
و باالی اخالق خیره شــد و پرســش های 
ســترگ متافیزیکی پیــش روی آن نهاد. 
در ایــن صــورت، آنچه حاصــل می آید 
دستگاهی فلســفی خواهد بود که محور 
کنجکاوی اش، کاوش در معنای حســن و 

قبح افعال است. 

و یا می توان با نگاه تاریخی ســراغ مقوله 
ایــن وضعیــت، آنچه  اخالق رفــت. در 
و  پرفــراز  می یابد سرگذشــت  اهمیــت 
نشــیب اخــالق در ادوار تاریخی خواهد 
بــود. طبعــاً در چنین نگرشــی، موضوع 
اساســی تحول و تطــور مفاهیم اخالقی 
اســت ، بنابراین همان طور که از فلســفه 
بــودن« حاصل  الزامــاً »اخالقی  اخالق، 
نمی شــود از نگرش تاریخی به اخالق هم 
لزومــاً »متخلق به اخالق بــودن« بیرون 
نمی آید، لیکن می توان با نگاه دینی، نگاه 
زیبایی شناســانه، نگاه مردم شناسانه در 

قالب تشریح روان روایات ائمۀ معصومین 
علیهم الســالم به »اخالق عملی« دست 
یافت؛ دانشی که می خواهد به آموزنده اش 
نظامنامه التــزام عملی به اصول اخالق را 

بیاموزاند.

با این تفاســیر کتاب » صد و ده سرمشق 
از ســخنان حضرت علی علیه الســالم« 
را بایــد در زمرۀ بهتریــن آثار اخالقی به 
شــمار آورد؛ کتابی خوش خوان که برای 
خواندنش نه مقدمات فلسفی منطقی الزم 
اســت و نه حوصله ای آکادمیک می طلبد. 
بلکــه این کتــاب با ســیری هدفمند در 
آموزه های  امام علی علیه السالم، به نحو 
احســن موضوعات مختلــف اخالقی را با 
ادبیات  روان به مخاطب ارائه کرده است.

 اهتمام به مسائل روز 

گرچه این اثر فاخــر را باید در زمرۀ آثار 
اخالقی معظــم له به شــمار آورد لیکن 
دغدغــه مندی مولف در پاســخگویی به 
مســائل روز جامعه به ویــژه وقایع مهم 
سیاســی روز موجب شده است تا در متن 
مباحث اخالقی ، مســایل مهّم سیاســی 
 روز نیز از نگاه ژرف اندیشــانۀ ایشان دور 

نماند.

» ریشــه فتنه ها«،»آیا همــه جا اکثریّت 
معیــار است؟«،»أســباب شــرف و عّزت 
آزادی  اســارت!«،»  و  آدمی «،»امــارت 
انسان ها« از جمله مهم ترین عناوین این 

بخش به شمار می آید.

در فــرازی از کتاب می خوانیم: آن نوع از 
آزادی مطلوب اســت که در مسیر تکامل 
انسان باشــد.لذاآزادی مطلق فقط در دل 
جنگل ها و در بین حیوانات وحشــی پیدا 
می شــود و بس. در چنین مکان هایی هر 
کســی هر کار بخواهد می کند. و روشــن 
اســت که هیچ کسی مدافع چنین آزادی 

نیست.

آزادی در محدوده قوانین بشــری نیز که 
دائماً دست خوش تغییر و تفسیر است.

لیکن آزادی در محدوده ارزش های الهی؛ 
آزادی پیروان مکاتب الهی اســت که در 

چارچــوب ارزش های دینی اســت، آن ها 
هرگز اجازه نمی دهند که به نام آزادی به 
حریم این ارزش های واالی الهی و انسانی 

تجاوز شود.

بدیهی است نوع اّول آزادی مطلوب هیچ 
بشــری نیست، و نوع دوم سرچشمه انواع 
مشــکالت و بدبختی هاســت، و تنها نوع 
ســوم اســت که می تواند ســعادت ما را 

تضمین کند.

تبیین مسأله والیت

توجه و اهتمام صاحب اثر به اصل والیت 
در این اثر ارزشمند به خوبی قابل مشاهده 
است؛ لذا در عناوینی از کتاب هم چون» 
آری، بهشت را به بها می دهند!« و» به این 
طریق از ما باش!« و » راه نفوذ شیطان!« 

به مسألۀ والیت اشاره شده است.

صاحب اثر در فرازهایی از کتاب و در شرح 
کالم نورانی حضرت علی علیه السالم که 
فرمــود:» یا ُکَمْیُل! ال تَْأُخــْذ ااّل َعنَّا، تَُکْن 
ِمنَّا؛ ای کمیل! اگر می خواهی از ما باشی، 
تمام معــارف دینت را از مــا بگیر!«،می 
نویســد:»بعضی مســأله والیت را خیلی 
آسان گرفته اند و کســانی که عاشقانه بر 
ائّمه اطهار علیهم السالم می گریند و برای 
آن ها سینه می زنند و عزاداری می کنند و 
توّسالتشــان ترك نمی شود را اهل والیت 
می دانند؛ یعنــی همین را کافی می دانند. 
بلکه بعضی تصــّور می کنند که والیت با 

گناه و خالف کاری هم جمع می شود!

حال آنکه والیت کامل و حقیقی آن است 
که تمام برنامه های زندگی خویش را طبق 
دستورات آن بزرگواران تنظیم کنیم و آن 
عزیــزان را در تمام زندگی خویش حاضر 
بدانیم؛ و معارف اصیل اســالم را از آن ها 

بگیریم. 

نقطه مقابل تفّکر والیی صحیح و ناب این 
اســت که انســان به خیاالت و گمان ها و 
اوهام خویش پناه ببــرد و بدعت هایی از 
خود بگذارد و اموری خارج از دین را هم 

داخل دین کند و دچار التقاط گردد.
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نگاه  به جای  اقتصاد؛  به  اخالقی  نگاه 
اقتصادی به اخالق

تبیین مبانی اقتصــادی با نگاه اخالقی از 
جمله فرازهای مهم کتاب به شــمار می 
آیــد؛ که در عناوینی هــم چون» »آداب 
خرید و فروش «،» دور افتادگان از رحمت 
بیکاری!«  ایمان!«،و »مفاسد  خدا«،»طعم 
به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است.

در بخشــی از کتاب آمده اســت؛ یکی از 
عوامــل معضــالت اقتصــادی در جامعه 
جامعه  گناهــکار  جامعه  اســت،  گناهان 

فقیری نیز خواهد بود.

کار و إشــتغال تنها یک مسأله اقتصادی 
نیســت، بلکه یک مسأله مهّم اخالقی نیز 
می باشد؛ بدین جهت آن حضرت، بیکاری 
را یکــی از عوامــل فســاد و کار را عامل 

جلوگیری از آن بیان می کند.

تــوّرم و گرانی در حّد معقول و شــناخته 
شده قابل تحّمل و تحلیل اقتصادی است. 
ناپایدار،  اّما نرخ های ساعتی و قیمت های 
که هر لحظه در حال تغییر اســت، نوعی 
هرج و مرج و غارت اقتصادی است. و این 
جاســت که حّکام شرع باید در مقابل این 
مســأله بایســتند و با عوامل آن برخورد 

مناسب کنند.

گناه شناسی و راهکارهای برون رفت 
از معاصی

بایــد اذعان نمود تأکید بــی حد و حصر 
مولــف بر اصل راهبــردی اخالق ، آن اثر 
فاخــر را در زمرۀ بهترین آثــار در زمینۀ 
گنــاه شناســی و ارائۀ راهــکار در برون 
رفــت از آن قرار داده اســت بــه نحوی 
کــه مخاطب با مطالعۀ آن اثر ارزشــمند، 
نسبت به پیامدهای گناهان و نحوۀ مقابله 

با معاصی آگاه می گردد.

» چگونه خدا را یاد کنیم؟«،ارکان اصلی 
توبه «،»رابطه قلب و زبان «،» دیده و دل «،» 
رابطه تقوی با زبان!«،» رابطه شخصّیت و 
تقوی «،» راه سالمت و عافیت «،» راه نفوذ 
شیطان!«،» روزه داران واقعی!«،» سرانجام 
مّتقین و گناهکاران «،» شرکت در مجلس 

گناه!«،» غیبت، تالش عاجزان است!« و» 
گناهان پنهان!«از جمله موثرترین عناوین 
اخالقی کتاب محســوب می شــود که به 

این مهم پرداخته است.

در ایــن زمینــه در بخشــی از کتاب می 
خوانیم:گناهانی که انســان انجام می دهد 
معمواًل ریشــه نفسانی دارد؛ یعنی خلق و 
خویی دارد که ســبب این گناه می شود. 
مثاًل، شــخصی که غیبــت می کند چون 
خلق و خوی حســادت دارد مرتکب این 
گناه بزرگ می شــود. یا کسی که از مال 
حرام اجتناب نمی کند چون دنیاپرســت 
و حریص اســت و آرزوهای طوالنی دارد، 
وابســته به دنیــا می گردد. یا کســی که 
دیگران را تحقیــر می کند، چون متکّبر و 
خود برتربین اســت این گناه کبیره را به 
راحتی انجام می دهد. حال اگر انسان این 
گناهان را بشناســد و ریشه های نفسانی 
آن را اصــالح کند، سرچشــمه های گناه 
در وجود او خشــکیده می شود. اّما اگر به 
سرچشمه ها توّجهی نشود و فقط به قلع و 
قمع شــاخه ها بپردازد، موفقّیتی به دست 
نمی آید. بــا توّجه به این مطلب روشــن 
می شــود که چرا عدم شناخت ریشه های 

نفسانی از بزرگ ترین گناهان است.

اخالقی  رفتار  در  شــناخت  جایگاه 
انسان

کتاب » صد و ده سرمشــق از ســخنان 
حضــرت علــی علیــه الســالم« مفاهیم 
رفتــاری و اخالقی را با مســألۀ معرفت و 
شــناخت مورد بررســی قرار داده است؛ 
مؤلف دانشــمند اثر ، تأثیر گذاری اصالح 
رفتار اخالقی انســان را با مقولۀ شناخت 
و معرفت به خوبی بیان کرده اســت بدین 
نحو که پایــه رفتارهای اخالقی انســان 
در تمــام حوزه های رفتــاری، منبعث از 
خودشناسی و خداشناسی است و اصالح 
انسان در همه حوزه ها  رفتارهای اخالقی 
در گرو اصــالح رفتار اخالقــی با خود و 
خدا خواهــد بود. اثبات این ادعا از طریق 
احادیث علوی به صورت ضمنی بیان شده 

است.

»نتیجۀ شــناخت«،» ارزش شناسان!« و» 
عشق سوزان، مانع مهّم شناخت « از جمله 

عناوین مهم آن بخش به شمار می رود.

مولف در بخش از کتاب می نویســد: اگر 
انسان مختصر شناختی نسبت به خداوند 
و صفات جالل و جمال او داشــته باشــد 
در دنیا زاهد می شــود، و هرگز اسیر دنیا 
نمی گردد. کســی کــه دارای معرفۀ اهللَّ 
است، می داند که خدا دریای کمال است 
و تمام جهان هســتی با همــه بزرگیش 
کمتــر از شــبنم در مقابــل بزرگ ترین 
انسانی  بدون شک چنین  اقیانوس هاست! 

اسیر دنیا نمی شود. 

شــناخت مقــام و ارزش انســان باعــث 
می گردد که وابســته به دنیــا نگردد. اگر 
انســان قدر خود را بداند و قیمت و ارزش 
خــود را بشناســد، خود را بــه یک مقام 
ناپایــدار یا اندکــی از مال نمی فروشــد. 
این متــاع پرقیمتی کــه می تواند برتر از 
فرشــتگان باشــد را نباید ارزان فروخت، 
آن را بــه کمتر از بهشــت و رضوان الهی 
نبایــد فروخت. اّما کســی کــه نمی داند 
انسان خلیفۀ اهللَّ اســت و تمام فرشتگان 
در برابرش ســجده کرده اند، خود را ارزان 
می فروشــد. همان طور که شخص ناآشنا 
بــه گوهرهای گران قیمت امکان دارد آن 

را به ثمن بخس بفروشد!

گفتنی است تألیف این اثر  نفیس در یک 
جلــد و در 288صفحــه، در قطع وزیری 
توسط انتشــارات امام علی بن ابی طالب 
علیه الســالم به زیور طبع آراسته شده و 
در ســال  1384برای نخستین بار منتشر 
شده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.
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معارف اسالمی

نقش امامت نزد شیعه 

پرســش : امامت نزد شــیعه امامیه چه 
نقشی را ایفا می کند؟ 

پاســخ اجمالی: امامت نزد شــیعه یک 
رهبری الهی و استمرار همه وظایف نبوت 
جز دریافت وحی از خدا اســت. بنابراین 
بیان احکام  وظایفی مثل: تفســیر قرآن، 
موضوعــات، حفاظــت از دیــن در برابر 
تحریف، رهبــری در امور دنیا مثل تأمین 
امنیت کشور و حفظ مرزها و اجرای حدود 

و نشر دین حن÷یف را بر عهده دارد.

بر اســاس دیدگاه اهل  پاسخ تفصیلی: 
ســنت در امامــت، جز شــرایطی که در 
روسای دولت ها وجود دارد شرط نیست. 
اما امامت نزد شیعه، با حقیقت امامت نزد 
برادران اهل ســنت متفاوت است. امامت، 
یک رهبری الهی و اســتمرار همه وظایف 
نبوت اســت، جز دریافت وحــی از خدا. 
مقتضای این دیدگاه، اتّصاف امام به همه 
شرایطی است که در پیامبر است، جز این 

که وحی به او نمی رسد.

توضیح ایــن که: پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( خال بزرگ و مهمی را در حیات 
امت اســالمی پر می کرد و مسئولیت ها 
و کارهــای او تنها دریافــت وحی الهی و 
رساندن به مردم نبود، بلکه ]عالوه بر آن[ 
وظایف زیر را هم بر عهده داشت ]که بعد 

از پیامبر بر عهده امام است[:

1. تفسیرقرآن و شرح اهداف آن و کشف 
رموز و اسرار کتاب خدا.

2. بیان احکام موضوعات و مسائلی که در 
زمان حیات و دعوتش پیش می آمد.

3. پاســخ بــه حمله های شــّک آفرین و 
ســئوال های دشــوار و شــبهه انگیز که 
دشمنان اســالم از یهود و نصاری بر می 

انگیختند.

4. حفاظــت از دیــن در برابــر تحریف و 
دســتکاری و مراقبت از آن چه مسلمانان 

از اصول و فروع دین از او می آموختند، تا 
در آن موارد نلغزند.

امامــت نــزد شــیعه امامیه حّق کســی 
اســت که این خال بــزرگ را که با رحلت 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( پیش می آید 
پر کنــد، افزون بر رهبــری در امور دنیا 
مثل تامین امنیت کشور و حفظ مرزها و 
اجرای حدود و نشر دین حنیف با تالشی 

پیگیر.)1( 

در  الهی،  حّجت  از  زمین  بودن  خالی 
»دوران فترت رسل«! 

پرسش: آیا در »دوران فترت رسل« زمین 
خالی از حّجت الهی بوده اســت؟ پاسخ 
اجمالــی: در فاصله میان موســی)علیه 
السالم( و مسیح )علیه السالم( پیامبرانی 
وجود داشــتند، اما در زمان میان حضرت 
مســیح و پیغمبر اسالم )صلی اهلل علیه و 
آله( که حدود ششصد سال بوده پیامبری 
نیامده، قرآن در آیه 19 سوره مائده، این 
دوران را دوران»فترت رسل« نامیده است. 
اما این به معنی این نیســت که زمین در 
ایــن دوران از اوصیای الهــی خالی بوده؛ 
زیرا طبق روایــات، زمین هرگز از حجت 

الهی خالی نخواهد بود. 

پاسخ تفصیلی: خدای متعال در آیه19 
سوره»مائده« به مساله فترت رسل اشاره 
نموده می فرمایــد: )ای اهل کتاب و ای 
یهود و نصاری پیامبر ما به ســوی شــما 
آمــد تا در عصری که میان پیامبران الهی 
فتــرت و فاصله ای واقع شــده، حقایق را 
برای شــما بیان می کند، مبادا بگوئید از 
طرف خدا بشــارت دهنــده و بیم دهنده 
به ســوی ما نیامد(؛ »یا اَْهــَل الِْکتاِب َقْد 
جاَءُکْم َرُســولُنا یَُبیُِّن لَُکــْم َعلی َفْتَره ِمَن 
ُســِل اَْن تَُقولُوا ما جاَءنا ِمْن بَشــیر َوال  الرُّ

نَذیر«.

»فتــرت« در اصــل، به معنی ســکون و 
آرامش اســت و به فاصله میان دو جنبش 
و حرکت یا دو کوشش و نهضت و انقالب، 

نیز گفته می شود.

و از آنجــا که در فاصله میان »موســی« 
)علیه الســالم( و »مسیح« )علیه السالم( 

پیامبران و رسوالنی وجود داشتند، اما در 
میان حضرت مسیح و پیغمبر اسالم)صلی 
اهلل علیــه وآله( به این شــکل نبود، قرآن 
این دوران را دوران »فترت رسل« نامیده 
اســت، و می دانیم که میان دوران مسیح 
و بعثت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( حدود 
ششصد سال فاصله بود.)1( به همین دلیل 
در قرآناز آن به عنوان دوران »فترت« یاد 

شده است.

در اینجا ممکن اســت گفته شــود: طبق 
عقیــده ما، جامعه انســانیت لحظه ای از 
نماینده خداو فرستادگان او خالی نخواهد 
شــد، چگونه ممکن اســت چنین فترتی 

وجود داشته باشد؟

در پاسخ باید توجه داشت قرآن می گوید: 
ُسِل« یعنی رسوالنی در  »َعلی َفْتَره ِمَن الرُّ
این دوران نبودند اما هیچ مانعی ندارد که 

اوصیای آنها وجود داشته باشند.

به تعبیر بهتر، »رســوالن«، آنهائی بودند 
که دست به تبلیغات وسیع و دامنه داری 
می زدند، مردم را بشارت می دادند و انذار 
می کردند، سکوت و خاموشی اجتماعات 
را در هم می شکستند، و صدای خود را به 
گوش همگان می رســاندند، ولی اوصیای 
آنها همگی چنین ماموریتی را نداشتند و 
حتی گاهی ممکن است آنها به خاطر یک 
سلسله عوامل اجتماعی در میان مردم به 

طور پنهان زندگی می نموده اند.

علی)علیه الســالم( در یکی از بیاناتش در 
»نهج البالغه« می فرماید:

ه  ِ بُِحجَّ »اَللُّهمَّ بَلی ال تَْخُلو االَْرُض ِمْن قائِم هلِلّ
اِّما ظاِهراً َمْشــُهوراً َو اِّما خائِفاً َمْغُموراً لَِئاّل 
تَْبُطَل ُحَجُج اهلّلِ َو بَیِّناتُُه... یَْحَفُظ اهلّلُ بِِهْم 
ُحَجَجــُه َو بَیِّناتِِه َحّتی یُوِدُعوها نَُظرائَُهْم َو 
یَْزَرُعوها فِی ُقُلوِب اَْشباِهِهْم«؛ )آری، روی 
زمین هرگز از کســی کــه قیام به حجت 
الهی کند، خالی نخواهد ماند، خواه آشکار 
و مشهور باشد، یا پنهان و ناشناخته، برای 
این که احکام، دســتورات، دالئل و نشانه 
هــای خداوند از میان نــرود ]و آنها را از 
تحریف و دستبرد مصون دارند[... خداوند 
به وســیله آنها دالئل و نشانه های خود را 

حفظ می کند تــا به افرادی همانند خود 
بســپارند و بذر آن را در دل های کسانی 

شبیه خود بیفشانند...(.)2(

روشن است هنگامی که رسوالن انقالبی و 
مبلّغان موج شکن در میان جامعهنباشند، 
تدریجاً خرافات، وسوســه های شیطانی و 
تحریف ها و بــی خبری از تعلیمات الهی 
گســترش می یابد، اینجا است که ممکن 
اســت جمعی وضع موجود را عذر و بهانه 
ای بــرای فــرار از زیر بار مســئولیت ها 
بپندارند، در این موقع، خداوند به وسیله 
مرداِن آسمانی این عذر و بهانه ها را قطع 

می نماید.)3( 

با وجود  الســالم(  امام)علیه  به  نیاز 
علم، عقل و تجربه 

پرسش: بــا وجود علم، عقل و تجربه چه 
نیازی به امام)علیه السالم( است؟

پاســخ اجمالی: قطعــاً خطراتی که در 
عصر علم و تکنیک برای بشــریت اســت 
به مراتب از خطرهای عصرهای پیشــین 
بیشــتر است. اشتباه است که خیال کنیم 
منشأ انحرافات بشــر همیشه نادانی بوده 
است. انحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرایز و 
تمایالت مهار نشده است؛ از ناحیه شهوت 
و غضب است؛ از ناحیه افزون طلبی، جاه 
طلبی، برتری طلبی، لذت طلبی و باالخره 
نَْفس پرســتی و نفع پرستی است. آیا در 
پرتــو علم همه اینها اصالح شــده و روح 
عدالــت و تقوا و رضا بــه حق خود و حد 
خود و عفاف و راستی و درستی جایگزین 

آن شده است؟

پاســخ تفصیلی: ممکن اســت افرادی 
خیال کننــد که در عصر علــم و دانش، 
بشر چه نیازی به امام)علیه السالم( دارد؟ 
بشــریت روز به روز مستقل تر و کامل تر 
می شــود و طبعــاً نیازمندیش به کمک 
های غیبی کمتر می گــردد، عقل و علم 

تدریجاً این خالها را پر می کنند ... .

پاسخ این اســت که قطعاً خطراتی که در 
عصر علم و تکنیک برای بشــریت اســت 
به مراتب از خطرهای عصرهای پیشــین 
بیشــتر است. اشتباه است که خیال کنیم 

منشا انحرافات بشــر همیشه نادانی بوده 
است. انحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرایز و 
تمایالت مهار نشده است؛ از ناحیه شهوت 
و غضب است؛ از ناحیه افزون طلبی، جاه 
طلبی، برتری طلبی، لذت طلبی و باالخره 
نَْفس پرســتی و نفع پرستی است. آیا در 
پرتــو علم همه اینها اصالح شــده و روح 
عدالتــو تقواو رضا به حق خود و حد خود 
و عفاف و راســتی و درستی جایگزین آن 

شده است؟ یا کار کاماًل برعکس است؟

»علم« امروزه به صورت بزرگترین دشمن 
بشر در آمده است؛ چرا چنین شده است؟ 
جوابش این اســت که علم چراغ اســت، 
روشــنایی است، اســتفاده از آن بستگی 
دارد که بشــر این چراغ را در چه مواردی 
و برای چه هدفی به کار برد. بشــر از علم 
همچون ابزاری بــرای هدف های خویش 
اســتفاده می کند اما هدف بشر چیست 
و چه باید باشــد؟ علم قــادر به بیان آن 
نیست! این کار دین است. علم، همه چیز 
را تحت تســلط خود قــرار می دهد مگر 

انسان و غرایز او را.

ویل دورانت درباره انســان عصر ماشــین 
می گوید: »ما از نظر ماشــین توانگر شده 
ایم و از نظر مقاصد فقیر«.)4( انسان عصر 
علم و دانش با انســان مــا قبل این عصر 
در اینکه اســیر و بنده خشــم و شهوت 
خویش است هیچ فرقی نکرده است. علم 
نتوانســته است آزادی از هوای نفس را به 

او بدهد.)5(
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1. گردآوری از کتاب: سیمای عقاید شیعه، 
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دارالحدیث،  مشــعر، چاپ:  نشر  محدثی، 

بهار 1386، ص 188.

2. بعضی فاصله میان این دو پیامبر بزرگ 
را کمتر از ششصد ســال و بعضی بیشتر 
از ششــصد ســال گفته اند، و بنا به گفته 
مســیح)علیه  والدت  میان  فاصله  بعضی، 
الســالم( و هجرت پیامبر اسالم)صلی اهلل 
علیه وآله( به سال رومی ششصد و بیست 
و یک ســال و صد و نود و پنج روز است 

)تفسیر »ابوالفتوح رازی«، جلد 4، صفحه 
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اهلل العظمــي مکارم شــیرازي، دارالکتب 
اإلسالمیه، چاپ ســی و ششم، ج 4، ص 
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4. لذات فلسفه، بخش دعوت.

5. گردآوری از: موعود شناســی و پاسخ 
به شــبهات، رضواني، علی اصغر، مسجد 
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احکام شرعی

تعريف و حكم احتكار
پرسش: لطفــا حکم شرعی و تعریف معظم له از احتکار چیست؟

پاســخ: انبار کردن کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتوانــد با قیمت باالتر به فروش 
برســاند مشروط بر اینکه به اندازه کافی آن کاال در بازار وجود نداشته باشد.

حكم انبار كردن كاالى غير ضرورى
پرسش: انبــار کردن کاالی غیر ضروری جامعه به قصد گران شدن، چه حکمی دارد؟

پاســخ: در صورتی که در بازار به حد وفور پیدا شود اشــکالی ندارد؛ ولی در غیر این صورت احتیاط 
در ترك آن است.

حكم خريد و فروش سكه و ارز در شرايط بحران و التهاب بازار
پرسش : خرید و فروش ارز و سکه و طال در شرایط کنونی که بازار ملتهب می باشد چه حکمی دارد؟

پاســخ : بهتر این است که در شرایط کنونی احتیاط شود زیرا معامالت ناسالم به نظر می رسد.
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