


طلیعه سخن
برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حســینی 
مهمترین پدیدۀ معرفتــی در جهان معاصر 
به شــمار می آید که از زوایای مختلف قابل 
تحلیل و بررسی است؛ در این میان ابعاد جهان 
شمول خروش عظیم جوامع بشری در  اربعین 
حسینی ؛  این واقعۀ بزرگ را به مثابۀ میدان 
ارتباطات میان فرهنگی تبدیل کرده است که 
می تواند ملتها، زبان ها ، فرهنگ ها و قومیت 
های مختلف را در قالب میلیون ها انسان آزاده 

و عدالت طلب را گرد هم آورد. 

لذا بزرگترین خیزش عدالت محوری در آموزه 
های شــیعی به یک زبان جهانی تبدیل شده 
است ، اهمیت این مسأله وقتی  آشکار می شود 
که بدانیم حج ابراهیمی که می توانست به نماد 
فرهنگی جهان اسالم تبدیل گردد با سیاست 
های خصمانۀ آل سعود به شدت جایگاه خود 
را در همگرایی جوامع بشــری از دست رفته 
می بیند لیکن راهپیمایی اربعین حسینی  به 
بهترین وجه ممکن توانسته است اتحاد جوامع 
بشری را تسهیل سازد و اینگونه به عنوان بدیل 
شایسته برای حج ابراهیمی، مورد توجه احاد 

مردم جهان قرار گیرد.

اما به راستی رمز و راز جهان شمولی ظرفیت 
عظیم اربعین حسینی  چیست؟ در پاسخ باید 
گفت فارغ از تأکیدات بی شــائبۀ آموزه های 
شیعی در اهتمام به برگزاری راهپیمایی اربعین 
حســینی و زیارت امام حسین علیه السالم، 
بزرگترین اجتماع بشــری مولفــه ای کامال 
مردمی است که از فطرت مردم سرچشمه می 
گیرد؛ لــذا آرامش زایی معنوی در اربعین  در 
عصری  که اضطراب و نگرانی میوه تلخ آن به 
شمار می آید، بزرگترین هدیۀ نهضت حسینی 
به آحاد مردم اســت که با عدالت محوری آن 
حضرت در روز عاشورا به منصۀ ظهور رسیده 
است.که این دستاورد مهم ضرورت عدم دولتی 
سازی راهپیمایی اربعین حسینی و اجتناب از 
نگاه اقتصادی و تجاری یا سیاسی دولت به آن 

پدیدۀ فوق العاده   را دو چندان می کند.

از سوی دیگر باید دانست صلح طلبی مهمترین 
پیام جهان شــمولی مناسک اربعین حسینی 

اســت؛ چرا که امام حسین علیه السالم »َفَقْد 
قاتَلَ  َکریماً، َوُقِتَل َمْظُلوماً؛ بزرگوارانه جنگید و 

مظلومانه کشته شد« ،  

در تبیین این مهم باید گفت در نگاه فیلسوفان 
و عالمان علوم اجتماعی غرب مســألۀ جنگ 
و پیشــرفت تاریخی از یک پیوند ناگسستنی 
برخوردارند ، به عنــوان نمونه جامعه لیبرال 
حقوقی پوپر  و ماهیــت اعتراضات مدنی که 
بر حق فرد )لیبرالیســم(تأکید مــی ورزد در 
قالب آزادی فردی، تفســیر قانــون را به نفع 
فرد)بخوانید جریانات سیاسی( رقم می زند و 
اینچنین خشونت و جنگ طلبی برای حفظ 
احزاب و جریانات سیاسی را نهادینه می سازد.

هم چنیــن اباحه گری کانــت  و عقل انگلو 
ساکسونی که با تئوری جهانی شدن ، فلسفه 
، اخالق ؛ متافیزیــک و در نهایت غایتمندی  
را به قهقرا کشــاند در نهایت اخالق قراردادی 
و فلســفه تحلیلی و ســودمحور را  رقم زد و 
اینچنین فروپاشی خانواده کلید خورد و اینگونه  
ره آورد نابودی مهمترین رکن اجتماعی ، وقوع 
جنگ جهانــی اول و دوم بود که 55 میلیون 
کشــته  بر جای گذاشــت ؛ هم چنین نقش 
سیطرۀ غرب در آغاز قرن بیستم در کشتار صد 
میلیون انسان غیر قابل انکار بود  که همۀ این 
چالش ها از تئوری شوم فیلسوفان جنگ طلب 
غربی هم چون پوپر و کانت در پیوند خشونت و 
جنگ طلبی با توسعه و پیشرفت نشأت گرفت.

پذیرش اقتصاد جهاني در قالب بانک اقتصاد 
جهاني و شــرایط خاص آن هم چون تحمیل 
قرارداد استعماری FATF  ، پذیرش فرهنگ 
هاي انگلوساکســوني هم چون تحمیل سند 
ننگین2030یونســکو ، پذیــرش فرهنــگ 
دانشگاهي انگلوساسکوني مانند ISI به عنوان 
شاخص علمي کشــور و ...که دامن گیر مردم 
جهان شده است همه وهمه صرفاً نهادخانواده 
و نیز تأمین منافع جنگ طلبانۀ غرب را هدف 

گرفته است.

آسیب و چالش های مبانی نظری غرب علیه 
جوامع بشــری در حالی اســت که  خانواده 
محوری، صلح گرایی و غایتمندی در زندگی؛ 
مهمترین شاخصۀ  نهضت حسینی است که 
کمال و ســعادت بشــر را به همراه دارد؛ آن 

حضــرت برخالف نظریۀ جنگ در غرب که با 
هدف تأمین سود و منفعت)پیشرفت(؛پستی و 
رذالــت و نابودی جوامع را دنبال می کنند، با 
کرامت و عزت جنگید؛ لذا شروع کننده جنگ 
نبود و تا آخرین لحظه واقعۀ عاشورا به هدایت 
گری لشکر دشمن پرداخت حال آنکه در آن 
وضعیت خشم انسانی  بسیار طبیعی می نمود.

جنگ کریمانۀ آن حضرت منبعث از  حریت 
و آزادگی امام حســین علیه السالم و  رهایی 
از درون بود که پیروزی نظریۀ پیوند عینیت و 
ذهنیت)صلح عزتمندانه و دفاع ارزش مدارانه( 
بر عینیت گرایی خشن و جنگ محور لشگر 
عمر ســعد فائق آمد و جنــگ کریمانۀ امام 
حســین علیه در جهان جاوادنه شد به نحوی 
که عشق به آن حضرت فرا زمانی  و فرامکانی 

گردید. 

اینگونه است که نکوداشت اربعین حسینی هر 
ساله با حضور خیل عظیم مردم جهان با شدت 
بیشــتری دنبال می شود و  زن و مرد و پیر و 
جوان در آن پدیدۀ شگرف اجتماعی حاضر می 
شــوند و بدون چشم داشت در راستای کمال 
طلبی، از آموزه های حسینی به عنوان انسان 
کامل تبعیت می کنند  و اینچنین ارزش های 

انسانی را با عمل خود تبلیغ می کنند.

همۀ این امور نشــان می دهد بشر سرگشتۀ 
امروز از جنگ طلبی سیاســت گذاران خود 
به ســتوه آمده و اصالت فرد)لیبرالیسم( و نیز 
اصالت جمع)سوسیالیسم( در جهان معاصر به 
شــدت رنگ باخته است؛ در این بین  خانواده 
گرایی امام حســین علیه الســالم در واقعۀ 
عاشورا، مبنای تئوریک آینده جهان و فلسفۀ 
تاریخی جهان را ترسیم کرده است که انقالب 
شــکوهمند اســالمی ایران، به رهبری امام 
خمینــی رحمه اهلل علیه تجلی کامل خانواده 

گرایی  در تحقق عدالت طلبی است.

در خاتمه بایــد تأکید نمــود ترویج زیبایی 
شناسی عاشورا و بازتولید معرفتی راهپیمایی 
اربعین حسینی و انطباق آن با نیازها و دغدغه 
های جوامع بشری، رمز رهایی از علوم انسانی 
غربی و حلقۀ مفقودۀ تحقق منویات مقام معظم 
رهبــری در ارائۀ الگوی پایه اســالمی ایرانی 

پیشرفت خواهد بود.
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پیام ها و بیانات

نامه سرگشاده آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى
 براى آيت اهلل آملى الريجانى، رياست محترم قوه قضائيه 

پیام حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازی)دام ظله(
در مورد حادثه تروريستي اهواز 

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي)دام ظله( 
به مناسبت رحلت حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید ابوالقاسم شجاعى)قدس سره(

حادثۀ اســف بار حمله تروریســتي در اهواز که منجر به شهادت 
گروهي از ارتشــیان و سپاهیان عزیز، مردم عادي و حتي کودك 
خردسال و مجروح شــدن عده بیشتري شد را به شدت محکوم 
مي کنیم و امیدواریم با همت مســئولین عوامل آن هر چه زودتر 
با پاسخ کوبنده به سزاي اعمالشان برسند و این گروه تروریستي 

را ریشه کن سازند.

این تــرور کور که نه قهرماني بود و نه شــجاعت و مبارزه، بلکه 
صددرصد ناشــي از حماقت بود به گونه اي شــد که سبب نفرت 
عمومي همه مردم کشــور، بلکه همه ملت هــاي آزاده جهان و 

مخصوصا اهالي شجاع، فداکار و با ایمان خوزستان شد.

شگفتي در اینجاســت چگونه آن ها اعالم مي کنند عامل آن ما 
بودیــم و این همه نفرت و ذلت را براي خود مي خرند؟

این حادثه اسفناك نشان داد که همه مسئولین باید بر هوشیاري 
خــود بیفزایند و از تکرار این گونه حوادث به شــدت جلوگیري 
کننــد. ما به همه خانواده هایي که عزیزان خود را در این حادثه 
از دســت دادند صمیمانه تســلیت مي گوییم و شــفاي عاجل 

مجروحان را از خداوند مسئلت داریم.

فقــدان اســفناك خطیــب فرزانــه و توانا جناب 
مســتطاب حجت االسالم والمســلمین آقای حاج 
سید ابوالقاسم شــجاعی )قدس سره( مایه نهایت 

تأسف گردید.

ایــن خطیب با اخــالص در طول عمــر پربرکت 
خــود از فــراز منبر بــه هدایت مــردم مخصوصاً 
نســل جوان می پرداخت و عالقه خاصی به مکتب 
اهل بیت)علیهم الســالم( داشت و مجالس خود را 

با نام و فضائل و مقامات آنها پرنور می ساخت و به 
همین دلیل دوستان و عالقه مندان فراوانی داشت.

اینجانب این فقدان اسفناك را به همه عالقه مندان 
آن فقیــد ســعید ومخصوصاً بیت محترم ایشــان 
صمیمانه تســلیت عرض می کنــم. امیدوارم روح 
پــاك او با ارواح اجداد طاهرینش محشــور گردد 
وخداونــد او را در کنار موالیانــش قرار دهد و به 

خانواده او صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي)دام ظله(
به مناسبت رحلت مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقای بیانى )قدس سره(

اســفناك روحانــی مجاهــد مرحــوم  فقــدان 
)قدس  بیانی  آقای  والمســلمین  حجت االســالم 
سره( موجب نهایت تأسف گردید. این عالم ربانی 
ســال ها در منصب امامت جمعه آن منطقه و بعد 
از آن سرپرســتی حوزه علمیه مشــغول بود و در 
دوران زندگی پربارش طالب الیق وارزشــمندی 
پــرورش داد و تا آنجا که در توان داشــت در آن 
منطقه حســاس به نشــر آثار اهل بیت )علیهم الســالم( 

مشغول بود.

اینجانــب به تمام علمــای منطقه و اهالی محترم 
زابل و بیت شــریف آن مرحوم صمیمانه تسلیت 
عرض می کنم. علّو درجات برای آن مرحوم و اجر 
جزیل برای بازمانــدگان از درگاه خداوند متعال 

مسألت دارم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مستطاب آیت اهلل آملی الریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه )دامت برکاته(

با اهداء سالم و تحیت؛

معروض می دارد بیانات جنابعالی را درباره مســائلی که اینجانب 
مطرح کرده بودم، خواندم. متأســفانه قانع کننده نبود و شــاید 

توضیحات من برای آن چند مسئله کافی نبوده است.

بنابراین پیشــنهاد می کنم همان طور که خود شــما هم اشــاره 
کرده اید دادســتان کل کشــور و دو نفر از قضــات عالی رتبه که 
سوابق حوزوی داشته باشند تشــریف بیاورند تا آن چهار مسأله 
مهــم درباره مهریه در محیط عالمانــه و دور از عصبانیت حل و 

فصل شــود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، ان شاء اهلل به 
کار بســته شــود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسالمی 

سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسالمی اصالح شود.

اینجانب برای قوه قضائیه و برای شخص جنابعالی قائل به احترام 
بوده و هســتم و تضعیف این قوه را کار خالفی می شمرم. هدف 
اینجانب روشن ســاختن قوانین مترقی اسالم و کمک به جمعی 
از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان 

مهریه را با ذکر سن و سال، همراه بیاورند.

امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکی به حل مشکالت جوانان که 
گرفتار مسأله مهریه هستند و در زندان ها به سر می برند بنماییم.

همیشه در سایه لطف پروردگار موفق باشید.
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بیســتمین اجالسیه اساتید سطوع عالی و خارج حوزه علمیه قم

بیســتمین اجالسیه اساتید سطوع عالی و خارج حوزه علمیه قم

گردهمایی مدارس و مراکز تحت اشراف معظم له

ديدارها

رئیس سازمان تبلیغات اسالمیمراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام فرماندهی ناجاستاد اربعین

مراسم عزاداری شهادت امام سجاد علیه السالم

همایش آموزشی مبلغین اربعین

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش
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گزيده سخنانگزيده سخنان

عاشورا با پوست و خون و جان مردم عجین است �
فرهنگ عاشورا و عزاداری با پوست، خون و جان مردم آمیخته و عجین شده است، مگر می شود این برنامه را تحریم 

کرد؛ تمام دنیا هم بخواهد تحریم کند راه به جایی نخواهند برد
شدیدا نگران وضع اقتصادی کشور هستیم / داد مردم از گرانی ها بلند است �

ما به مسؤوالن تاکید کرده و تاکید می کنیم که نگران این وضعیت هستیم؛ گاهی گوش شنوایی نیست، گاهی نمی 
توانند مشکالت را حل کنند؛ گاهی می توانند و نمی خواهند حل کنند

مدرسه امام کاظم علیه السالم به کانون مهم علمی در حوزه تبدیل شده است �
روزی که این مدرسه تاسیس شد، باور نمی کردیم با این سرعت و در این مدت کوتاه به نقطه کنونی برسیم؛ این 

نشانه توجه ویژه حضرت ولیعصر عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف است
تاکید معظم له بر بهره گیری سازمان تبلیغات از ظرفیت عظیم حوزه های علمیه �

باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هر طلبه و روحانی، تبلیغ رفتن را وظیفه خود بداند

ضرورت تعامل و همفکری حوزه و دستگاه قضا برای حل مشکالت مهریه �
در این مسائل بین ما و دستگاه قضا اختالف است و باید این مشکالت حل شود؛ از جمله اینکه زن مهریه را به اجرا 
می گذارد و چون عندالمطالبه است فرد به زندان می رود این اشتباه است، اوال عندالمطالبه و عنداالستطاعه فرقی 

با هم ندارند اگر مطالبه هم بکنند و قدرت و استطاعه نباشد این مطالبه اثر ندارد

از لزوم تقویت حوزه های شهرستانی و توجه اساتید به مباحث روز جامعه غفلت نشود �
شما اصرار داشته باشید که به مسائل جدید جامعه بپردازید تا معلوم شود که حوزه علمیه دردها و مشکالت جامعه 

را درك می کند تا تهمت بی جای به روز نبودن دیگر به حوزه زده نشود
روا نیست زائران اربعین در مرزها دچار مشکل باشند �

هر سال باید با خالقیت و ابتکارات جدید، برنامه های بهتری برای شرکت کنندگان در این مراسم باشکوه تدارك دید

حفظ و ایجاد امنیت توأم با حفظ ارزش ها �
مردم به نیروی انتظامی خوشبین هستند، این خوشبینی را با تقویت عملکرد خوبتان مضاعف کنید

مشکالت کشور با فرافکنی حل نخواهد شد �
دولت بدون شک در مشکل گرانی بی تقصیر نیست، برای ارز بازار اولیه و ثانویه و اخیرا بازار ثالثه درست کرده اند 
که مبادا قیمت دالر از حد معینی کمتر شود، مسؤوالن و دولتمردان باید صادقانه با مردم صحبت کنند و مشکالت 

را بگویند

امثال سند 2030 پوششی برای انتقال فرهنگ انحرافی غربی است / مراقب نفوذی ها باشید  �
مهم ترین بخش شخصیت افراد در دوره ای شکل می گیرد که شما متصدی آن هستید، بنابراین نوع تعلیم و تربیت 

و برنامه ریزی های شما باید به گونه ای باشد که نسل آینده این کشور را نسلی متعهد و کارآمد بار بیاورد
راهپیمایی اربعین مانور وحدت مسلمانان و خاری در چشم دشمنان است �

این برنامه اسالم و شیعه را زنده می کند، دعوت ائمه برای این مساله تنها به خاطر مساله ثواب نیست بلکه یک مساله 
سیاسی است، یکی دیگر از برکات راهپیمایی اربعین بازخوانی نهضت عاشورا و اهداف قیام اباعبداهلل الحسین)علیه 

السالم( است.



فن آوری

معرفى سايت تخصصى خبری  بلیغ نیوز
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 

مد ظله العالی:

»ما باید با قدرت به تبلیغ اســالم مشغول 
باشــیم، چون معارف اســالم قوی است 
و مخالفــان ضعیف هســتند، بنابر این ما 
می توانیم به صورت »کــم من فئۀ قلیلۀ 
غلبــت فئۀ کثیرۀ« بر آنها پیروز شــویم، 
چون منطق  ما و معارف  ما قوی اســت و 
حرف حســاب برای زدن داریم ولی آنها 

کارشان تخریب است.«

در دوران معاصر کــه به عصر اطالعات و 
ارتباطی معروف است  و  جوامع اطالعاتی 
بخش عمده ای از جامعه پذیری از طریق 
رســانه ها انجام می شــود و نفوذ و تاثیر 
پذیری رســانه ها تا جایی است که برخی 
از نظریه پردازان ارتباطی براین باورند که 
رســانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری 
مــارا تعیین می کنند و اگــر چگونه فکر 
کردن را به ما یاد نمــی دهند ، اینگه به 
چیزی فکر کنیــم را به ما می آموزند. به 
تعبیــری اطالع رســانی از کارهای انجام 
شــده به ذهن مخاطب القــا می کند که 
این دستگاه در حال فعالیت می باشد چرا 
که برخــی از ارگان ها فعالیت و اقداماتی 
را انجام می دهنــد اما بدلیل عدم اطالع 
رسانی مناسب و به موقع فعالیتهای آنان 
مخفی و مقفول می ماند و در ذهن  برخی 

ازمردم عدم فعالیت تداعی می شود.

همچنیــن  بهرمنــدی از تکنولوژی های 

نوین رســانه و فضــای وب2 و وب3 در 
عرصه اطالع رسانی از ضروریات بالمنازع 
ایــن حرفه محســوب می شــود و طبق 
فرمایــش حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مدظله العالی در تأکید استفاده 
از ایــن فناوری ها که می فرمایند: ما باید 
پــا به پای زمان جلــو برویم، هر روز یک 
وســیله تازه ای ابتکار و اختراع می شود و 
ما نباید اجازه بدهیم که این وســیله فقط 
در اختیار دیگران باشــد. ما باید پیش گام 
باشــیم و این وســیله را قبل از آنکه آنها 
استفاده کنند، استفاده کنیم. به هر حال 
استفاده از ابزار نوین یک وظیفه ماست و 
بدون تعصــب باید بین ابزار و احکام فرق 
بگذاریــم. یکی از رویکردهای اصلی مرکز 
فناوری اطالعات دفتر معظم له اســتفاده 
از تکنولوژی ها و تکنیک های فناورانه در 

فضای وب است.

بــا توجه به مقدمه مذکور و در راســتای 
افزایــش بهره منــدی مخاطبــان پایگاه 
اطالع رسانی معظم له و به منظور سهولت 
اطالع رســانی اخبار، وقایع و رویکردهای 
دفتر این مرجع عالیقدر، سایت تخصصی 
خبــری در محورهــای اصلــی بیانیه ها، 
دیدارهــا، فتــاوا، پیام هــا و رخدادهای 
مرتبط با معظم له و اطالع رســانی درباره 
رئوس فعالیت های پایگاه اطالع رســانی 
و سایر مؤسسات وابســته به دفتر ایشان 
و بــا مؤلفه های ویژه ای که در ذیل بیان 
خواهد شــد، تولید و در اختیار عموم قرار 

گرفت.

این  افــزاری اختصاصی  نرم  ویژگی های 
سایت خبری عبارتند از:

1. بهــره منــدی از تکنولــوژی های روز 
MVC و NET CORE. برنامه نویسی

2. ماژوالر بودن نمایش مطالب و سهولت 
چینــش و ارائه آن به صــورت درگ اند 

دراپ

3. امــکان تعریــف و طراحــی قالب ها 
مختلف گرافیکی نمایش ســایت خبری، 

فراخور مناسبت ها و وقایع روز

4. اســتفاده از موتور جستجوی قدرتمند 
در یافتن مطالب مد نظر

5. طراحی ماژوالر سایت برای چند زبانه 
بودن بدون محدودیت تعداد زبان

 UI & UX 6. استفاده از آخرین متدهای
برای تعامل بیشتر با مخاطبان

7. نمایــش اخبار مرتبــط و پربازدید در 
صفحه اختصاصی مطالعه هر خبر

8. ارائه دســته بندی موضوعــی اخبار و 
به منظور ســهولت  لیســت همه خبرها 

دسترسی مخاطب به مطالب مد نظر

9. افزایش تولیــد تصاویر به روز خبری و 
استفاده از جذابیت های بصری در اطالع 

رسانی خبری
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1يادداشت

روش شناسی امام سجاد علیه السالم  
در احیای نهضت عاشورا  از منظر معظم له 

قیام عاشــورا عالوه بر آن که به احیای 
دین خــدا کمک کرد، و موجب رشــد 
و شــکوفایی درخت اسالم شــد، باعث 
بیداری اّمت اسالمی گشت و روح شهادت 
طلبی و شجاعت را در مسلمانان دمید 
و درس فــداکاری و ایثــار را به بشــر 
آموخت و دســتگاه خالفــت اموی را با 
خطرات جّدی روبرو ســاخت و ســبب 
قیام ها و نهضــت های خونینی گردید 
کــه در کوتاه مّدت به ســقوط خالفت 
آل ابوســفیان و در درازمّدت به برچیده 

انجامید. امّیه  شدن خالفت بنی 

لذا امام حســین علیه الســالم در روز 
عاشــورا، تنها فرزندش امام سّجاد علیه 
السالم را آماده پذیرش مسئولّیت عظیم 
به ثمر رساندن نهال برومندی را که در 
کربال نشــانده و با خون عزیزانش آبیاری 
با  کرده بود ساخت. آخرین وصایایش را 
او در میان گذاشت و سفارش اطاعت از 

او را به خواهران و دخترانش می کرد.

پیروان  و  الســالم شــیعیان  علیه  امام 
مکتبــش را در این لحظــات بحرانی و 
طوفانــی نیز فرامــوش نکــرد، و پیام 
مظلومّیــت خــود را بــه وســیله تنها 
پسرش به آنها رساند، تا بدانند در ادامه 

راه از چه راهبردی استفاده کنند.

اهتمــام امام ســجاد علیه الســالم در 
اجــرای احتجاجــات متعــدد و متنوع 
در راســتای تداوم نهضت عاشــورا غیر 
قابل انکار اســت به عنوان نمونه فنون 
های  خطبــه  در  ســخنوری  مختلــف 
علیه  ســّجاد  امــام  نشــدنی  فراموش 
السالم در کوفه و شام و مدینه به شدت 
ستودنی اســت؛ لذا شایسته است روش 
شناســی آن حضرت در احیای نهضت 
امام حســین علیه السالم یش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد.

علیه  سجاد  امام  بالغت  و  فصاحت 
السالم

شــیرینی و جذابیت عبارات، رسا بودن 
تعبیرات و مفاهیــم، و نفوذ فوق العاده 
یعنی »فصاحت و بالغت«، در این میان 
بنی هاشــم عالوه بــر فضایل معنوی و 
اخالقی که در رفتار و کردارشــان آشکار 
بود، همچون جوانمردی، سخاوت، ایثار، 
از خودگذشــتگی و زهد و وارستگی؛ از 
فصاحت و بالغت فوق العاده نیزبرخوردار 
بودند و ایــن کمــال در مقابل زندگی 
آلوده بنی امّیه به سختی آرامش درونی 
آنان را بر هم می زد، و آتش حسد را در 

درونشان شعله ور می ساخت.

حضرت علی علیه الســالم در پاسخ به 
ســؤالی پیرامون ویژگی های هر یک از 
طوایف قریش، در بیان فرق بین فرزندان 
عبد شمس که بنی امّیه از آنها هستند 
ا  و بنی هاشــم چنین می فرماید:»َو أَمَّ
نَْحُن َفَأبَْذُل لِما فِي أَیِْدینا، َو أَْسَمُح ِعْنَد 
الُْموِت بُِنُفوِســنا، َو ُهــْم أَْکَثُر َو أَْمَکُر َو 
أَنَْکُر َو نَْحُن أَْفَصــُح َو أَنَْصُح َو أَْصَبُح؛اّما 
ما »طایفه بنی هاشــم« از همه طوایف 
قریش نســبت به آنچه در دست داریم 
بخشــنده تریم و به هنگام بذل جان از 
همه ســخاوتمندتریم، آن ها )بنی امّیه( 
پر جمعّیــت و مّکار و زشــت اند و ما 

فصیح تر و دلسوزتر و زیباتریم!«.

اینچنین اســت که باید به امام ســجاد 
علیه الســالم لقب امرای کالم را اطالق 
کــرد،. بهترین دلیل بــرای این مطلب، 
آثاری اســت کــه از آن حضــرت باقی 
مانده؛ به ویژه خطبه هایی که امام زین 
العابدین علیه اسالم بعد از حادثه کربال 

در کوفه و شام و سپس در مدینه ایراد 
دعاهــای صحیفه  و همچنین  کردنــد 
ابو  ماننــد دعای  دعاهایی  و  ســجادیه 
حمزه ثمالی که آن نیز سندش به امام 
ســجاد علیه الّســالم می رسد و امثال 

آنها.

در تبیین این مهم باید گفت امام سجاد 
علیه السالم پیوســته در بیدار ساختن 
مردم تالش می کرد و همه را برای قیام 
بر ضّد آن حکومت غیر اســالمی که در 
رأس آن بقایــای عصــر جاهلیت یعنی 

فرزند معاویه بود فرا می خواند.

خطبه ها و استدالالت متین و محکم و 
پرمایه آن حضــرت و فصاحت و بالغتی 
کــه در آن به کار رفتــه، حکایت از این 
دارد که این فرزند به حّق امام حســین 
علیه الســالم با همان منطــق کوبنده 
پدر در برابر ظالمان ایســتاده بود و از 
هــر فرصتی بهره می گرفت. تا مردم  با 
اهداف و پیام نهضت عاشورا آشنا گردند 
و برای قیــام و نابودی حکومت یزید به 

خیزند. پا 

اینگونه است که وقتی امام سجاد علیه 
الســالم رو به یزید کرد و فرمود: »أَتَاَْذَن 
َفأَتََکلََّم بَِکالٍم  اْلَْعــواَد  لي أَْن أرْقی هِذِه 
ِ تَعالی رِضًی، َولِهُؤالِء أَْجٌر َوثَواٌب  فیــِه هللَّ
آیا به من اجازه می دهی که بر فراز این 
چوب بروم و ســخنانی بگویم که سبب 
خشــنودی خداوند متعال گردد، و اجر 
و پاداشــی برای این مردم در پی داشته 

باشد؟«.

یزید در خواست امام را نپذیرفت، وقتی 
مردم اصرار کردنــد که یزید اجازه دهد، 
باز هم یزید نپذیرفت و در پاســخ مردم 
گفت: »إنَّ هؤالِء َورِثُــوا الِْعلَْم َوالَْفصاَحَۀ 

َوزَقُّوا الِْعلَْم زَّقاً؛ این گروه علم و فصاحت 
را )از پدرانشــان( به ارث برده اند و علم 

و دانش را با تمام وجود، چشیده اند«.

یزید  فراوان مــردم،  اصرار  با  ســرانجام 
اجازه داد که امام ســّجاد علیه الســالم 
علیه  امام ســجاد  برود.لــذا  منبــر  بر 
السالم در آغاز خطبه معروفش در شام 
لْنا  فرمود:»أیُّها الّناُس اْعِطْینا ســّتاً َوُفضِّ
ماَحَۀ  بَِســْبٍع، اْعِطْینا الِعلَْم والِحلَْم والسَّ
في  ــًۀ  والَمَحبَّ ــَجاَعَۀ  والشَّ والَفَصاَحــَۀ 
ُقلوِب الُمْؤِمنیَن؛ای مردم خداوند شــش 
موهبــت به ما عطا فرمــوده و به هفت 
چیز ما را برتری داده اســت. آن شــش 
موهبت عبارت اســت از علم، بردباری، 
سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبوبیت 

در دل های مؤمنان«.

آری آن حضــرت وارث دانش و فصاحت 
علوی و شــجاعت و جســارت حسینی 
اســت؛ از این رو با آرامــش تمام و در 
و بالغــت و موقعیت  نهایت فصاحــت 
شناســی به معّرفی خویش و پدر و جّد 
خــود پرداخت تا مردم غفلت زده شــام 
را بیــدار کند و حّجــت را بر آنان تمام 

نماید، و کرد!

با این تفاســیر باید گفت آن کسی که 
پس از واقعۀ عاشــورا نقشه های یزید را 
در کوفه و شام نقش بر آب کرد و او  را 
در رســیدن به مقصود ناکام گذاشــت، 
امام ســجاد علیه الســالم بــود که در 
داراالمــاره و نیز کاخ یزیــد حضور می 
یافت و با فصاحت و بالغت و شــجاعتی 
کــه از پدر بزرگوارش بــه ارث برده بود، 
دهان یزید را می بســت و جنایت او را 

برای همه مردم فاش ساخت.

قاطعیت و شــجاعت امام ســجاد 
السالم علیه 

تعبیراتــی که پس از واقعۀ عاشــورا در 
الســالم مورد  امام ســجاد علیه  گفتار 
اســتفاده قرار می گرفت نشان می دهد 
که شجاعت پدرش حسین علیه السالم 
در وجود مبارکــش به طور کامل وجود 

داشته است.

نمونه ای از شــجاعت امام سجاد علیه 
الســالم را هنگامــی کــه  آن حضرت  و  
همراهــان را  به  صورت اســیر وارد قصر 
داراالماره کردند قابل مشاهده است؛ لذا 
وقتی ابن زیاد رو به علی بن الحســین 
پرســید: »تو  و  الســالم کــرد  علیــه 
کیستی؟« حضرت پاسخ داد: »من علی 
الحســین هســتم«.ابن زیاد گفت:  بن 
مگــر علی بن الحســین را خداوند )در 
کربال( نکشــت؟امام علیه السالم فرمود: 
من برادری بــه نام علی بن الحســین 
داشتم که مردم )ســتمگر( او را به قتل 

رساندند.

ابن زیاد گفت: نه، او را خدا کشت !امام 
چهارم با اســتناد بــه کالم وحی فرمود: 
ــی اْلَنُْفــسَ ِحیــَن َمْوتَِها؛  ُ یََتَوفَّ » »أهللَّ
خداوند، جان ها را به هنگام مرگشــان 
می گیرد« )یعنی هر چند خداوند، جان 
هر کس را هنگام مرگ می ســتاند ولی 
برادرم را عده ای ســتمکار به شــهادت 

رساندند(.

ابن زیاد که از این جواب دندان شــکن 
خشــمگین شده بود، گفت: تو با جرأت 
و جســارت پاســخ مرا می دهی؟! هنوز 
در تو، توانایی پاســخگویی به من وجود 

دارد؟ او را ببرید و گردن بزنید!!

و یا آنجا که امام ســجاد علیه الســالم 
رو بــه ابن زیاد کرد و فرمــود: »أَبِالَْقْتِل 
ُدني یَابْــَن زِیاٍد، أَما َعلِْمَت أَنَّ الَْقْتَل  تَُهدِّ
ــهاَدُۀ؛ ای پســر  لَنا عاَدٌۀ َو َکراَمَتَنا الشَّ
زیاد! آیا ما را با قتــل تهدید می کنی؟ 
مگر نمی دانی که کشــته شدن )در راه 
خدا(، عادت )دیرین( ما و شهادت، مایه 

کرامت و افتخار ماست«.

پس از ایــن گفتگوها ابن زیاد که کاماًل 
شکســت خورده بود، دســتور داد علی 
بن الحســین و همراهانش را درخانه ای 

کنار مسجد اسکان دهند.

بی شــک اگر بخواهیــم بیش از پیش 
به شجاعت امام سجاد علیه السالم پی 
ببریم باید به خطبه شــامیه آن حضرت 
در آن مجلس مهــم در بارگاه حکومت 

امیه دقت کنیم.  بنی  ظالمانه 

این خطبه غّرا، یکــی از فصیح ترین و 
اســالم  تاریخ  ترین خطبه های  کوبنده 
است؛ گویی تمام آن از روح بلند حسین 
بن علی علیه الســالم و شــجاعت بی 
نظیرش تراوش کرده و بر زبان فرزندش 
امام ســجاد علیه السالم جاری شده که 
با همان زبان و همان منطق پدر سخن 

می گوید.

تمــام خطبــه آمیخته با شــجاعت در 
حد اعالســت که باعث شد تا همان  جا 
پایه های حکومت بنی امیه لرزان شود و 
یزیدیان و امویانــی که خیال می کردند 
پیروز شدند آن وقت فهمیدند که گرفتار 
چه شکســت عظیمی شده اند و همان 
سبب شد که اهل بیت علیه السالم را با 
احترام برگردانند و زودتر از شــام ببرند 

که مبادا قیامی در شام شود.

تبلور شــجاعت آن حضرت را در پاسخ 
به یزیــد می توان مشــاهده نمود آنجا 
کــه فرمود:وای بر تــو ای یزید! اگر می 
دانستی که چه کردی و چه جنایتی را 
در حــق پدر و برادر و عموها و خاندانم 
مرتکب شــدی، به یقین )از وحشت( به 
کوهها فرار می کردی و بر روی خاکستر 
می نشســتی و فریاد ناله و غم سر می 
از اینکه چرا ســر پدرم، حسین  دادی، 
پســر فاطمه و علی علیهم السالم را بر 
سر دروازه شــهرتان آویخته اید، با آنکه 
او امانت رســول خدا صلــی اهلل علیه و 
آله میان شــما بــود.)ای یزید( من تو را 
در فردای قیامتی کــه همه مردم گرد 
می آیند، به خواری و رســوایی بشارت 

می دهم«

به راســتی انسان نمی داند در برابر این 
همه شجاعت و قدرت روحی چه بگوید؟ 
جز اینکه در برابــر عظمت آن حضرت 
زانو بــه زمین بزند و اعتــراف کند که 
الفاظ و جمله ها قادر نیستند، عظمت 
و شــهامتی را که در ایــن چند جمله 
در آن شــرائط مخصوص و در برابر مرد 
سّفاك و بی رحمی همچون یزید نهفته 
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است بیان کند.

اقرار گرفتن از طرف مقابل و الزام او 
به نتايج آن اقرار

الســالم در پاسداشت  امام سجاد علیه 
نهضت عاشــورا همۀ وقایــع آن را برای 
مردم کوفه و شــام بیان مــی کرد و از 
آنان اقــرار می گرفت لــذا در فرازی از 
آن حضرت مــی خوانیم کــه فرمود:» 
هــل تعلمون أنکــم کتبتــم إلی أبی 
أنفســکم  من  وأعطیتموه  وخدعتمــوه 
العهــد و المیثاق والبیعــۀ ثم قاتلتموه 
وخاذلتموه...بأیــۀ عیــن تنظــرون إلی 
رســول اهلل یقــول لکم قتلتــم عترتی 
وانتهکتم حرمتی فلســتم من أمتی؛ آیا 
در خاطــر دارید به ســوی پدر من نامه 
نوشــتید و او را فریب دادید و پیمان و 
عهد و میثاق بســتید و باز با او کارزار 
کردیــد و او را بی یاور گذاشــتید؟!...به 
کدام چشــم بــه روی پیغمبر نظر می 
افکنید، وقتی با شــما گوید عترت مرا 
کشــتید و حرمت مرا شکستید؛ پس از 

امت من نیستید! ؟«

و یا در شــام هنگامی کــه مؤّذن گفت: 
ِ،امام سجاد  رَُسوُل اهللَّ داً  »أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
علیه الســالم رو به یزیــد کرد و فرمود: 
یَزیُد؛  أَْم َجــدَُّك؟ یا  ٌد هذا َجّدي  »ُمَحمَّ
ای یزیــد! این محمد )که به رســالت او 
گواهی داده شــد( جّد من است یا جّد 
تــو؟« اگر بگویی جّد توســت که دروغ 
گفتــه ای، و اگر جّد من اســت )که به 
یقین چنین اســت( پس چرا فرزندانش 

را به قتل رساندی؟

یزید که پاسخی نداشت، سراسیمه شد 
و از شــورش مردم بیمناك گشــت؛ لذا 

پس از پایان اذان فوراً به نماز ایستاد.،

ســخن آخر:)اتمام حجت؛ شــیوه 
اقناعى بزرگ مبّلغ قیام عاشورا(

افــراد توخالی و خود بزرگ بین فراوانند 
و گاه خــود را از خداونــد طلبکار می 
دانند، باید محــک تجربه آید به میان، 
باید اتمام حّجت شــود تا بر ســر جای 

خود بنشــینند، گاه مصلحت 
در این اســت که از پــرده برون 

افتــد راز، تا آشــکار شــود در حلقه 
رندان چه خبرهاست

لذا امام ســجاد علیه الســالم در فرازی 
فرمود:ما به این امــور بر دیگران برتری 
برگزیده خدا حضرت  پیامبر،  یافتیم که 
محّمد صلی اهلل علیه و آله از ماســت و 
آن صّدیق )علی علیه الســالم که همه 
گفته هــای خدا و رســولش را تصدیق 
کرد( از ماســت و جعفر طّیار از ماست 
و )حمزه( شــیر خدا و شیر رسول خدا 
از ماست و دو ســبط پیامبر )حسن و 
حسین علیهما الســالم( از ما هستند، 
آن کس که مرا )با این اوصاف( شناخت 
که شــناخت، اما برای آنان که هنوز مرا 
نشــناخته اند آنها را بــه اصل و تبار و 

خاندانم آگاه می سازم«.

ســپس امــام در معّرفی بیشــتر خود 
فرمــود:»ای مــردم! مــن فرزنــد مّکه 
و منایــم، مــن فرزند زمــزم و صفایم، 

من پســر آن کســی هستم 
بــا عبایش  که حجراالســود را 
در جای خــود نصب  )و  برداشــت 
بهترین کســی هستم  کرد(؛ من فرزند 
که )برای حج( لباس پوشید؛ من فرزند 
بهترین کســی ام که )بــرای طواف( پا 
برهنه شــد؛ من فرزند بهترین کسی ام 
که طواف و ســعی انجام داد؛ من فرزند 
بهترین کســی ام که تلبیه گفت و حج 
به جا آورد؛ من فرزند کســی ام که )در 
شب معراج( بر براق سوار شد؛ من فرزند 
کسی ام که شــبانه از مسجدالحرام به 
مسجد االقصی برده شــد )و از آنجا به 
آســمان ها رفت(؛ من فرزند کســی ام 
که جبرئیل او را به »ســدرۀ المنتهی« 
)باالترین جایگاه وصــول به قرب الهی( 
برد؛ من فرزند کســی ام که بســیار به 
مقام قرب الهی نزدیک شــد؛ من فرزند 

کسی هســتم که با فرشــتگان آسمان 
نماز گذارد؛ من فرزند کســی هستم که 
خداوند جلیل بــه او وحی کرد؛ )آری؛( 
فرزنــد محّمــد مصطفــی و علیِّ  من 
مرتضایم، من فرزند کســی هســتم که 
تا  کشید،  شمشــیر  برگردنکشان  آنقدر 

.» بگویند: ال إله إاّلاهللَّ

و آن حضــرت اینگونه  بــا احتجاجات 
مختلف و متعدد خود در کوفه و شــام، 
حّجــت را بر آنها که عمری را با اســالم 
اموی سپری کردند و امیرمؤمنانی! مثل 
معاویه را دیدند و اکنون نیز یزید فاسد 
و شراب خوار اّدعای امامت بر مؤمنان و 
خالفت خّطه مسلمین را می کند و جز 
خود و خاندان فاســدش را آشنا به دین 
و مکتب نمی داند و امام حســین علیه 
الســالم و خاندان پاکش را خارج از دین 
و شورشــگر بر ضد خلیفه مســلمین! 

معرفی می کند، تمام کرد.

از این رو رویکرد اقناعــی و فوق العاده 
کوبنده امام سجاد علیه السالم در کوفه 
و شــام غوغایی بپا کرد و کاخ حکومت 
امویــان را بــه لــرزه درآورد و تبلیغات 
شــومی که بیش از چهل ســال بر ضد 
امیرمؤمنان علی علیه الســالم شده بود 
را بر باد داد و مانند غّرش رعد در همه 

جا صدا کرد.

آری  روش شناســی صحیح در تبیین 
نهضــت حســینی که با اتمــام حجت 
با مردم همراه باشــد مــی تواند چنین 
اثری از خود بــه یادگار بگذارد، االن هم 
هنگامی که انســان آن را می خواند مو 
بر بدنش راست می شــود و به گوینده 

آن هزاران درود می فرستد.

13
97

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل
1415

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل



2يادداشت

آموزه های اسالمی در شاعرانه های حافظ
از منظر معظم له

در هر قرن شاعران توانا رساترین مدح و ثنا 
را به زبان عربی و فارسی و زبان های دیگر 
درباره آموزه های غنی اســالم سروده اند.
روش شناسی شاعران در گسترش معارف 
اسالمی بر مبنای غزل های عاشقانه،اشعار 
حماسی و طرح مسائل اخالقی محقق می 

گردد. 

نباید فرامــوش کنیم قرآن و روایات ابعاد 
زیادی دارد و هریک از اسالم شناسان آن 
را از یــک بعد خــاص، و زاویه معین، می 
بینند، و تفســیر می کنند. درســت مثل 
شــاخه های گل های گران بها که باغبان 
به آنها به عنوان یــک محصول پر درآمد 
نگاه می کند، و پزشــک دارو ســاز از این 
نظر که برگهایش برای فالن بیماری خوب 
است، و ســاقه هایش برای درمان بیماری 
دیگر، و ریشــه ها و گل هایش نیز هریک 

برای درمان بیماری خاّصی مفید است.

شاعران نیز به گلبرگ آموزه های دینی و 
قرآنی از این نظر می نگرند که الهام بخش 
لطیف ترین اشعار، و پرورش دهنده قریحه 
هنری، عارض شــاهدان و غنچه هایشان 
چون دهــان خوبان، و رنــگ و طراوت و 

بویشان یادآور رنگ و بوی جانان است. 

و باآلخره یک شــاعر خوش ذوق و خوش 
ســخن هم چون حافظ در جزء جزء پیکر 
معارف اســالم، آثار آن معبــود بزرگ را 
تماشــا می کند، و با گــوش جانش از هر 
ذّره ای از آن حمد و تســبیح آن شــاهد 
شاهدان را می شنود، و از ظرافت و لطافت 
و نظم و حســاب دقیقش نشانی از آن بی 

نشان می یابد.

تهجد و شــب زنــده داری؛ کیمیای 
سعادت

از جملــه ویژگی عبادالّرحمــن و بندگان 

خــاّص خداوند راز و نیاز شــبانه و شــب 
زنده داری و نماز شب است. که جایگاهی 
خاّص در مســأله تربیت و ســیر و سلوك 

الی اهلّل دارد.

 لذا اگر انســان در انتهای شــب از خواب 
برخیــزد و به راز و نیاز بــا خالق بی نیاز 
خویــش بپردازد، نشــاط خــوب و حال 
خوشــی برای عبادت خواهد داشت؛ زیرا 
که نســیم سحری خود نشــاط آور و فرح 

بخش است.

حال وقتی در دل شب بر می خیزیم و به 
درگاه پــروردگار مهربان می رویم و برای 
لحظاتــی با خداونــد درد دل می کنیم با 
به  ارزشــمند،  این عبادت  انجــام  توفیق 

مقامی ارزشمند واصل خواهیم شد.

به هر حال، نماز شــب، که با آداب خاّصی 
انجام می گیرد، اکســیر اعظم و کیمیای 
سعادت است که می تواند مس تیره وجود 
انســان را، به طالی ناب تقوا مبّدل کند؛ 
نورانّیت و صفا و معنویّت و حفاظت انسان 
از آلودگی، و جبران گناه ها، گوشــه ای از 
برکات این کیمیای با ارزش اســت.از این 
رو بســیاری از کسانی که به مقامات عالیه 
رســیده اند در پرتو نماز شــب و مناجات 

سحر بوده است.

در اهّمّیت و فضیلت شب زنده داری همین 
بــس که قــرآن مجید خطاب بــه پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله مــی فرماید: 
ْد بِِه نافِلًَۀ لََک َعســی  »َو ِمــَن اللَّْیِل َفَتَهجَّ
َُّک َمقاماً َمْحُموداً؛ پاســی از  اْن یَْبَعَثَک َرب
شــب را از خواب برخیــز و قرآن )و نماز( 
بخوان ایــن یک وظیفه اضافی )واجب( بر 
توســت تا پروردگارت تو را به مقامی در 
خور ستایش برساند«. این تعبیر نشان می 
دهد که پیامبــر اکرم صلی اهلل علیه و آله 

نیز مقامات عالیه خود را از پرتو نماز شب 
و قرآن و مناجات سحر کسب می کرد.

از روایــات فراوانــی که در ایــن زمینه از 
پیامبــر اکرم صلّی اهلّل علیــه و آله و ائمه 
هدی علیهم الّســالم نقل شده نیز همین 
بــس که در حدیثی پیامبــر اکرم به علی 
علیه الّسالم توصیه می کند:»علیک بصالۀ 
اللّیل! یکّررها أربعۀ، بر تو باد که نماز شب 
را به جای آوری! پیامبر این سخن را چهار 

بار تکرار کرد«.،

در حدیــث پرمعنــای دیگــری از همان 
حضرت مــی خوانیم:»ما اتّخذ اهلّل إبراهیم 
خلیال إاّل إلطعامه الّطعام و صالته باللّیل و 
الّناس نیام ؛ خداوند ابراهیم علیه الّســالم 
را به مقام دوســتی خود )و افتخار خلیل 
اللّهی( نرســاند مگر به خاطر اطعام طعام 
و نماز شــبانه هنگامی که مردم در خواب 

بودند«.

و جالب اینکه در کالم وحی از نماز شــب 
تعبیر به »ناِشَئَۀ اللَّْیِل« شده و آن را بسیار 
مهّم و سبب اســتقامت شمرده است »إِنَّ 
ناِشــَئَۀ اللَّْیِل ِهَي أََشــدُّ َوْطئاً َو أَْقَوُم قِیًل؛ 
مســلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با 
استقامت تر اســت!« ، و به گفته بعضی از 
مفّســران: تعبیر »ناِشــَئَۀ اللَّْیِل« اشاره به 
نشئه و نشــاط و جذبه روحانی و ملکوتی 
اســت که در سایه این عبادت برای انسان 

فراهم می شود.

دلیل این اهمّیت نیز روشــن اســت زیرا 
»روح عبــادت« در قالــب »اخــالص« و 
»حضــور قلب«، انســان را بــه »مقامات 
عالی« می رســاند، و ایــن  دو مولفه در 
شــب، مخصوصا در آخر شب، بعد از یک 
استراحت نسبتا ممتّد نمایان می شود، در 
حالی که چشــم های بسیاری از مردم در 

خواب اســت و جنب و جوش های زندگی 
ماّدی موّقتا خاموش شده، و نه جایی برای 
ریا و تظاهر اســت و نه اشتغاالت روز مّره 
ماّدی، فکر انســان را به خــود جلب می 
کند، از این رو، نماز شــب عبادتی اســت 
خالــص و توأم با حضــور دل و آمیخته با 
معنّویت کامل و سرچشــمه انواع برکات، 

به گفته حافظ:
هر گنج ســعادت که خــدا داد به حافظ
از یمــن دعای شــب و ورد ســحری بود
آثار بی نظیر این عبادت شبانه را، هر کس 
مــی تواند با تجربه دریابــد و هنگامی که 
طعم شیرین آن را در مذاق جان احساس 

کند به آسانی آن را رها نخواهد کرد!

می صبوح و شــکر خواب صبحدم تا چند 
به عذر نیمه شــبی کوش و گریه سحری 

آری! کلید گنج ســعادت و راه رسیدن به 
معشوق حقیقی همین است:

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی 

خوش اخالقى؛ راه نفوذ در دلها

تأثیر عمیق حسن اخالق در پیشرفت امر 
مدیریّــت و جلب و جذب دل ها و وحدت 
صفوف و پیــروزی و موّفقّیت جامعه غیر 
قابل انکار اســت؛ بنابراین، تأثیر حســن 
اخــالق تنهــا در بعد الهــی و معنوی آن 
خالصه نمی شــود، بلکه اثر وســیعی در 

زندگی ماّدی انسان ها نیز دارد.

از جملــه آثار اجتماعــی و دنیوی اخالق 
نیکو این است که مایه جلب محبت است، 
این مســأله بــه تجربه تقریبــاً برای همه 
کس ثابت شــده اســت که با حسن خلق 
و برخوردهای محبــت آمیز و مؤّدبانه می 
توان صید دل ها کرد، نه تنها افراد عادی 
مجذوب اخالق حســنه می شوند، بلکه به 

گفته حافظ:

به حســن خلــق تــوان صید اهــل نظر

بــه دام و دانــه نگیرنــد مــرغ دانــا ر

در تبیین این مسأله می توان به کالم امام 
علی علیه السالم اشــاره کرد که فرمود:» 
ََّفَها أَْقَبلَْت  َجاِل َوْحِشــیٌَّۀ، َفَمْن تََأل ُقُلوُب الرِّ

َعلَْیِه؛ دل های انســان ها وحشی و رمنده 
است، هرکس با آنها انس گیرد رو به سوی 

او می کنند!«

امــام علیه الســالم در ایــن کالم نورانی 
حکمت آمیــز درس مهمی برای صید دل 
ها و جلب و جذب دوســتان می دهد و به 
این امر اشــاره می کند که انسان، نسبت 
به کســانی که نمی شناسد نوعی احساس 
بیگانگی می کند؛ ولی اگر طرف مقابل از 
طریق محبت وارد شود در برابر او تواضع 

خواهد کرد.

به عبــارت دیگر بــرای انســانی که تازه 
در شــهر یا در محله ای وارد می شــود و 
ســکنا می گزیند در وهلۀ نخست حتی از 
همســایگان نزدیکش فاصله می گیرد اما 
اگر چند بار با او ســالم و علیک کنند و به 
دیدارش بروند و هدیه ای برایش بفرستند 

رابطه دوستی آنها مستحکم می شود.

ایــن مقولۀ مهم از آنجا نشــأت می گیرد 
که انســان ذاتاً روح اجتماعی دارد و نمی 
تواند تنها زندگی کند و تمام پیشرفت ها 
و موفقیت ها بشــر در ســایه همین روح 

اجتماعی است.

تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز

بســیار می شود که اعمال انسان و صفات 
برابر  او، حجابــی ضخیــم در  شــیطانی 
چشــمانش می شود به گونه ای که هرگز 
حضور خود را در پیشــگاه خدا احســاس 

نمی کند.

بر این اســاس باید گفت عمل و اخالق در 
یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هر کدام می 
تواند به نوبه خود ســبب پیدایش دیگری 
شــود.این مســأله در آیات قرآن مجید و 
روایات اسالمی، بازتاب گسترده ای دارد، 
از جملــه اینکــه خداوند در قــرآن کریم 
بعد از اشــاره به صفات زشــت گروهی از 
دوزخیــان می فرماید:»َکالَّ بَــْل راَن َعلی 
ُقُلوبِِهْم ماکانُوا یَْکِســُبوَن؛چنین نیست که 
آنها خیال می کنند، بلکه اعمالشان چون 

زنگاری بر دل هایشان نشسته است.«

این تعبیــر به خوبی نشــان می دهد که 

اعمال ســوء، همچون زنــگار تیره بر قلب 
می نشیند، و نور و صفای فطری آن را می 
گیرد، و درون انسان را تاریک می سازد، و 

به شکل خود در می آورد.

هــم چنیــن در فــراز قرآنــی دیگر می 
خوانیم:»بَلی َمْن َکَســَب َســیَِّئًۀ َواحاَطْت 
بِــه َخطیَئُتُه َفاُولِئَک اْصحاُب النَّاِر ُهْم فیها 
خالُِدوَن؛ آری کســانی کــه تحصیل گناه 
کنند و آثار گناه سراســر وجودشــان را 
احاطه نماید آنها اهل آتشند و جاودانه در 

آن خواهند بود!«

منظــور از احاطه گنــاه )خطیئه( بر تمام 
وجود انسان، آن است که آثارش در درون 
روح او چنــان متراکم گــردد، که روح را 
تاریک و به رنــگ گناه در آورد، و در این 
هنگام پند و موعظه و ارشــاد معمواًل اثر 
نخواهد داشــت؛ گوئــی ماهّیت انســان 
عوض می شــود، و صفات اخالقی و حّتی 
اعتقادات او بر اثر تکرار گناه دگرگون می 

گردد.

از سوی دیگر در سوره بقره درباره گروهی 
از کّفار لجوج و متعّصب می خوانیم:»َخَتَم 
ُ َعلــی ُقُلوبِِهــْم َوَعلی َســْمِعِهْم َوَعلی  اهللَّ
بر  َولَُهْم َعذاٌب َعظیٌم؛خدا  ابْصاِرِهْم ِغشاَوٌۀ 
دل ها و گوش هــای آنها مهر نهاده، و بر 
چشم های آنها پرده افکنده شده است، و 

برای آنها عذاب بزرگی است.«

روشــن اســت که خداوند، نسبت به هیچ 
کــس، عداوت و کینه ای ندارد. که بر دل 
و گــوش او مهر نهد و بر چشــم او پرده 
بیفکند، این در واقع آثار اعمال آنها است، 
کــه به صورت حجاب ها و پرده ها در می 
آید و حواّس او را می پوشــاند، و از درك 

حقیقت باز می دارد

همــان گونه کــه در دعای معــروف امام 
سّجاد علیه السالم )دعای ابوحمزه ثمالی( 
َخلِْقَک  َعْن  تَْحَتِجُب  می خوانیم:»َوانََّک ال 
إالَّ اْن تَْحُجَبُهُم اْلَْعماُل ُدونََک؛ تو هرگز از 
مخلوقات خود پنهان نیســتی مگر این که 

اعمال آنها حجابی در برابر تو گردد!«

و حافظ چه خوش سروده:
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میان عاشق و معشــوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
در ایــن میان غرور، حجــاب ضخیمی بر 
عقــل و فهم انســان می فکنــد و او را از 
درك حقایق بازمی دارد لذا حجاب و پرده 
حّب ذات و خود خواهی و خود برتر بینی 
بزرگترین مانع اســت، و تــا این پرده ها 
کنار نرود خودشناســی ممکن نیست؛ و تا 
انسان خود شناسی نکند و به نقاط ضعف 
خویــش آگاه نگردد، راه تهذیب اخالق به 

روی او بسته خواهد بود.

اين عجوزه عروس هزار داماد است

دربــاره ناپایداری و بــی وفایی و زودگذر 
بــودن دنیا، هم در آیات قــرآن و هم در 
روایات اســالمی، سخن بسیار آمده است. 
قرآن در تشــبیه جالبی زندگی دنیا را به 
بارانی تشــبیه می کند که از آسمان نازل 
می شود و گیاهان رنگارنگ و پرطراوت و 
زیبــا از آن می روید، اّما چند صباحی که 
گذشت، ســیر نزولی آن شروع می شود، 
آب و رنــگ خود را از دســت می دهد و 
پژمــرده و خشــکیده می شــود و تندباد 
خزان، آن را به هر سو پراکنده می سازد.،

هم چنین ترســیم بســیار گویایی از بی 
اعتباری دنیــا در روایات بیان شــده که 
راســتی تکان دهنده اســت و غافل ترین 
افــراد را هر چند برای مــّدت کوتاهی از 

خواب غفلت بیدار می سازد. 

در حدیثی آمده اســت که حضرت مسیح 
در حال مکاشــفه دنیا را به صورت پیرزن 
بی دندانی دید که بر او از هر گونه زینتی 
وجود داشت، پرسید:»تا کنون چند همسر 
اختیار کرده ای؟« گفت: »از شماره خارج 
است.« حضرت مسیح پرســید: همه آنها 
مردنــد یا تو را طالق دادنــد؟ گفت: »نه، 
همه را کشتم«.حضرت عیسی فرمود: »بدا 
به حال همســران باقیمانده ات! چگونه از 
همســران پیشــین تو درس عبرت نمی 

گیرند!«،

لذا دنیا خانه ای است که فنا بر پیشانیش 
نوشته شــده، و جالی وطن برای اهل آن 
حتمی اســت، این جهان شــیرین و دل 

انگیز و سر سبز اســت، به سرعت بسوی 
خواهانــش می دود، و بــا قلب و روح آن 

کس که به آن نظر افکند می آمیزد.

البته گاه تصّور می شــود انســان باید به 
کلّی ترك دنیا گویــد، و همچون راهبان 
در گوشــه ای بخــزد و از جامعــه دوری 
گزینــد؛ در حالی کــه این معنــا با روح 
اجتماعی اســالم هرگز نمی ســازد و در 
روایات اســالمی، شــدیدا از آن نهی شده 
اســت. بلکه منظور از آن، ترك دلباختگی 
و دلدادگی و عشق بی قرار نسبت به دنیا، 
و عدم اســارت در چنگال زرق و برق آن 
است و این همان ســرمایه عظیمی است 
که اگر انســان فاقد آن باشد، آلوده انواع 
گناهان می گردد و گاه دین و ایمان خود 

را بر سر متاع دنیا می نهد.

لذا بی اعتباری دنیا را همه می شناســند 
و مــی دانند این دنیا به کســی وفا نکرده 
و عروسی اســت که هزاران داماد را ناکام 
گذارده و به کسی کام نداده است. اینگونه 
است که شعرا و ادیبان نیز، در هر عصر و 
زمان، درباره بی اعتباری و بی وفایی دنیا 
اشعار زیادی ســروده و آثار نغزی از خود 

به یادگار گذاشته اند.

به قول حافظ:

مجو درســتی عهد از جهان سســت نهاد 
کــه این عجــوز، عروس هزار دامادســت 

و  دقیق  آخر:)حسابرســى  ســخن 
طوالنى در قیامت(

روزی تمام انسان ها از ابتدای آفرینش تا 
قیام قیامت، حسابرســی می شوند. ممکن 
است سؤال شود چرا در قیامت حسابرسی 
می کنند؟ در جواب می گوییم: برای جزا 
دادن، زیرا چنانچه جزایی در کار نباشــد 
دیگر دّقت در حســاب الزم نیســت. پس 
معنایش این است که حساب و بعد جزایی 

در کار است.

لذا خداوند در قــرآن مجید در این زمینه 
مــی فرمایــد:» لََمْجُموُعوَن الــی میقاِت 
یَــْوٍم َمْعُلوٍم؛ همگــی در موعد روز معّینی 

گردآوری می شوند«

از آیــات مختلف قرآن به خوبی اســتفاده 
می شود که برای حسابرسی اعمال در روز 
قیامت فوق العاده دّقت و موشــکافی می 
شــود. قرآن در این باره می فرماید:» »یَا 
ََّها إِْن تَُک ِمْثَقــاَل َحبٍَّۀ ِمْن َخْرَدٍل  بَُنــیَّ إِن
ــمَواِت أَْو فِی  َفَتُکــْن فِی َصْخَرٍۀ أَْو فِی السَّ
َ لَِطیٌف َخِبیٌر«؛  ُ إِنَّ اهللَّ اْلَْرِض یَــْأِت بَِها اهللَّ
پســرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی 
)کار نیک یا بد( باشــد و در دل سنگی یا 
در گوشــه ای از آسمان ها یا زمین پنهان 
شــود، خداونــد آن را )در قیامت( برای 
حسابرسی می آوَرد، خداوند دقیق و آگاه 

است«.،

در حدیثی امام صادق علیه السالم فرمود: 
»؛ اگر برای حســاب روز قیامت گرفتگی 
و زحمتــی نباشــد مگــر ناراحتی و هول 
عرضــه کردن اعمال به پــروردگار متعال 
و حالت شــرم و حیایی که در آن هنگام 
حاصل می شــود و رســوایی و فضیحت 
دریده شــدن پرده ای که بــرای کارهای 
خالف و نامطلوب کشــیده شــده بود، هر 
آینــه جا دارد که آدمی از ســر کوه ها به 
زیــر نیامده و در آبادی ســکنی نگرفته و 
از خوردن و خوابیدن امســاك کند، مگر 
به مقدار ضــرورت و بــرای جلوگیری از 
تلف و همچنین باشــد حال آن کسی که 
قیامت را با آن سختی ها و هول و وحشت 
خاّصش تصّور کند آنها را واقع شده و برپا 
بیند و تصّور کند که او در پیشگاه خداوند 
حاکم قّهار و ســلطان عظیم ایستاده است 
و در ایــن هنگام خداونــد او را خطاب و 
بازخواســت کند و از جریــان ها و اعمال 
گذشته او پرسش و حســاب می خواهد، 
گویــی که او برای حضــور در آن عرصات 
و مراســم دعوت شده است و در میان آن 
درهم گیری و فرورفتگــی و گرفتاری ها 

بازخواست شود«.،

لــذا باید بار خــود را ســبک کنیم برای 
اینکــه در پیش روی ما گردنه های صعب 
العبوری است که جز سبکباران از آن نمی 

توانند بگذرند.

به تعبیر حافظ: 

گر مســلمانی از این است که حافظ دارد
 آه اگــر از پــس `امــروز بــود فردایی
دل که آیینه شــاهی اســت غباری دارد
 از خــدا می طلبم صحبت روشــن رایی
ســخن غیر مگو با من معشــوقه پرســت
کز وی و جام میم نیســت به کس پروایی 
البته هر کســی به مالحظــه اعمال و به 
تناســب رفتار و کردار خود، بهشــتی یا 
دوزخی اســت. در حقیقت، خواه و ناخواه 
از نظر روحــی حالت پس از مرگ را دارد 
و در این صورت الزم است به خود آمده و 
از ایــن زندگی ظاهری و موّقتی و عاریتی 
فریب نخوَرد و خود را برای عالم جاودانی 

آماده سازد.

به بیان حافظ:
خوش بود گر محــک تجربه آید به میان 
تا ســیه روی شود هر که در او غش باشد
زاهد و عجب و نماز و من و مســتی و نیاز 
تا تــو را خود ز میان با که عنایت باشــد
نــاز پــرورد تنّعم نبــرد راه به دوســت
باشــد رنــدان بالکش  عاشــقی شــیوه 
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1پرونده ويژه

موّلفه های جاودانگی دفاع مقدس
 از منظر معظم له 

دفــاع مقدس تجربه گران بهایی اســت 
کــه به علت بهره گیــری از مولفه های 
معرفتی توانســت در دل تاریخ جاودانه 
بمانــد و تا به امــروز در اختیار ما قرار 

گیرد.

جنگ با این گســتردگی و پشــتیبانی 
ابرقدرت هــای جهان خــوار از صدام که 
ســرانجام با پیروزی امت اسالمی ایران 
عجین گردید به نوبۀ خود مبین اهمیت 
دفاع مقدس اســت؛ لــذا واکاوی مبانی 
راســتای  حیات بخش دفاع مقدس در 
حفظ و صیانت از آن واقعۀ مهم ضروری 
است و شایسته است مولفه های حیاتی 
جنــگ تحمیلی ، بــرای آیندگان حفظ 
شود و به نسل کنونی کاماًل اطالع رسانی 
شــود تا بدانند این انقالب و نظام راحت 
به دست نیامده که آسان از دست برود.

فطرت؛ رمز جاودانگى دفاع مقدس

فطرت انســانی امری ثابــت و پایدار و 
همگانی و همه زمانی است و برای همه 
اعصار ســریان و جریــان دارد. در این 
میان دفاع از حیات خود، محبوب ترین 
چیز در نظر انسان است که جزء فطرت 

هر بشری است.

از ســوی دیگر هر انسانی فطرتاً خواهان 
این اســت که موجــود بــا ارزش و پر 
افتخاری باشد، و به همین دلیل با تمام 
وجودش برای کسب ارزش ها تالش می 
کند.زیرا انسان فطرتاً خواهان حق است 
لذا در برابر کســانی کــه حق را کتمان 
می کننــد جامعه انســانی را از ســیر 
تکامل فطری باز می دارند می ایســتد. 
از آن رو که مردم فطرتاً حق شــناس و 
خداپرســتند و رفتار ظالمانه را بر نمی 

تابند.

هم چنین مســایل فطــری هنگامی در 
انســان تجلی می کند که با شــناخت، 
تــوأم باشــد در این بین دیــن مقّدس 
بــه عنوان مهــم ترین منبــع معرفت و 
شناخت هماهنگ با فطرت بشری است.

و از آنجــا که فطــری بــودن حمایت 
از »دیــن« منحصــر به اصــل توحید و 
خداپرستی نیست لذا شامل تمام اصول 
و فروع می شــود؛ در این میان »جهاد« 
یک امر فطری اســت چرا که هرکس با 
فطرت خود درك می کند که در مقابل 

تهاجم دشمن باید از خود دفاع کند.

از این رهگذر می توان به رمز جاودانگی 
»دفاع مقدس« پــی برد چرا که ابعاد و 
زوایای متعدد آن واقعۀ عظیم منبعث از 

فطرت است.

پیونــد امام و امت؛ رمز اســتمرار 
گفتمان دفاع مقدس

حکومت اســالمی در حقیقــت پیوندی 
اســت میان امام و اّمت ، همانند پیوند 
ســر با بدن که بدون همکاری نزدیک و 
هماهنگی کامل، هرگز سامان نمی یابد.

حاکمان الهی در عین این که نمایندگان 
خدا در میان اّمت ها هستند، نمایندگان 
مــردم برای تأمین مصالــح آنها نیز می 
باشــند و به همین دلیل ســنگین ترین 

حقوق را امام بر اّمت دارد.

مرحوم کلینی از ابو حمزه نقل می کند 
که از امام باقر علیه الّسالم پرسیدم:»ما 
حّق اإلمام علی الّناس؛ حّق امام بر مردم 
چیست؟فرمود: »حّقه علیهم أن یسمعوا 
لــه و یطیعــوه؛ حّق امام بــر مردم این 
اســت که به سخنانش گوش فرا دهند و 

فرمانش را اطاعت کنند«.

بر این اساس کوشش و تالش امام برای 

وصول مردم به اهداف مقدس و عالی از 
طریــق امر به دفاع مقــدس برای حفظ 
ایــن اّمت صــورت گرفت؛ زیرا  مصالح 
حیــات جاویدان و نجات اّمت اســالمی 
جز در ســایه آن میّســر نبود، و در غیر 
اینصورت مرگ و نابودی ابدی در انتظار 

آنها بود.

در سایه همین کوشش ها و تالش های 
مداوم بود که طلیعه پیروزی آشکار شد 
و روح پــاك و تازه ای در میان مردم به 

جنبش درآمد.

لذا این نتیجه کار تبعیت امت از امامت 
بود که از امام خود پیروی کردندو جهاد 
را ادامــه دادند. در حقیقت دفاع مقدس 
در ســایه جّد و جهد و ایثار و فداکاری 
امام و امت صورت گرفت، درســت است 
که دســت حمایت الهی باالی ســر آنها 
بــود، ولــی از نظر اســباب ظاهر عامل 

پیروزی تالش و کوشش آنان بود.

بی تردیــد این یک قانون جاودانه تاریخ 
اســت نه منحصر به یاران پیامبر و امام 
حسین علیه الّسالم بوده و نه مربوط به 
دیروز و امروز است، بلکه در آینده مانند 
گذشته نیز این اصل اساسی حاکم است.

دفاع  ماندگاری  راز  طلبى؛  شهادت 
مقدس

بشــر فطرتاً خواهان جاودانگی است و از 
فنا و نیســتی هراســان است. آن ها که 
از مرگ می ترســند بدان جهت اســت 
که مرگ را فنــا و نابودی می دانند، اّما 
پیروان اسالم و مکتب اهل البیت علیهم 
السالم، که مرگ را تنها انتقال از جهانی 
به جهان بزرگ تر می دانند، از آن هرگز 

ترسند. نمی 

آن کس که شهادت در راه خدا را دریچه 

ای برای راه یافتن به جوار رحمت حق، 
و رســیدن به مقام قــرب او، و مواهب 
توصیف ناشدنی بهشت می داند، چگونه 
ممکن اســت از بذل جان و مال در راه 
او دریغ داشــته باشد، و یا از انبوه لشکر 

بهراسد؟! دشمن 

و اینکه می بینیــم در جنگ های صدر 
اســالم، و جنــگ های تحمیلــی اخیر 
رزمندگان دلیر ســپاه اسالم ایستادگی 
بی نظیر و شــجاعت اعجــاب انگیزی از 
خود نشان می دادند، و علی رغم برتری 
دشــمن از نظر تجهیــزات و ِعّده و ُعّده 
بــر او غالب می شــدند ســّرش همین 
اســت که ایمان به معاد از آنها انســان 
دیگری می ســاخت، انسانی که هرگز از 
مرگ نمی ترسید، و شهادت در راه خدا 

افتخار خود می دید.

ما ایرانیان آثار ایمان را در طول انقالب 
اســالمی، ومخصوصــاً در زمــان جنگ 
تحمیلی هشــت ســاله، با تمــام وجود 
لمس نموده ایم. آنچه که ما را در مقابل 
استکبار جهانی پیروز کرد ایمان جوانان 
غیور ما بود، لذا  در طول هشــت سال 
دفــاع مقّدس و جنگ تحمیلی، شــاهد 
بــروز و ظهــور صفاتــی در رزمندگان 
دلیر و شــجاعی بودیم کــه جز رضایت 
پروردگار چیــز دیگری آنها را آرام نمی 
کرد. دالورمردانی که در حریم قلبشــان 

کسی و چیزی جز او النه نمی کرد.

این، بــه خاطر همان منطــق »ُقْل َهْل 
الُْحْســَنَیْیِن؛  إِْحــَدی  إاِلَّ  بِنا  تََربَُّصــوَن 
بگــو: »آیا دربــاره ما، جز یکــی از دو 
نیکــی را انتظار داریــد؟! ): یا پیروزی 
یا شــهادت(« بود که خود را در میدان 
نبــرد، در همه حال، پیــروز می دیدند: 
یــا در هم شکســتن دشــمن و یا نائل 
شــدن به افتخار شــهادت، که هر دو، 
ســعادتی بزرگ و پیــروزی عظیم بود.

همین منطــق، در جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران اســالمی، عصر و زمان ما، بار 
دیگر خودش را نشان داد و در حالی که 
تمــام قدرت های بزرگ دنیا، با امکانات 
خود، به طور ظاهــر و پنهان، به تقویت 

دشمنان اسالم پرداختند، جوانان مؤمن 
بســیجی و رزمندگان تربیــت یافته در 
مکتب قرآن، تمام محاسبات جنگی آنها 

را بر هم زدند.

این، همان اصلی اســت که مســلمانان، 
باید ســخت به آن وفادار باشــند و این 
روحیه را در میان تمام فرزندان اســالم، 
زنده کنند که با زنده شدن این روحیه، 
از برتری های دشــمنان، از نظر ســاز و 
برگ جنگی و فــن آوری پیچیده عصر، 

ترس و وحشتی نخواهد داشت.

بی شــک نباید این فرهنــگ در جامعه 
کمرنگ و ضعیف شــود حفظ اســالم و 
ارزش های اســالمی فقط برای سعادت 
اخروی نیست بلکه برای حفظ آرامش و 
امنیت مملکت نیز باید این روحیه حفظ 

شود.

به راستی چرا دشــمنان مدام از گزینه 
روی میز ســخن می گوینــد اما اقدامی 
نمــی کنند، اینها بخاطــر همان روحیه 
شــهادت طلبی اســت، روحیــه ای که 
مــا داریم و آنها بی بهره اند ، شــهادت 
برای دنیا تازه اســت، سالحی اثر گذار 
که دشــمنان آن را نمی شناسند و نمی 

توانند با آن مقابله کنند.

 امــروز این فرهنگ نشــر یافته و حزب 
الــه لبنان و عــراق و ســوریه با همین 
روحیــه توانســتند در برابر دشــمنان 
ایســتادگی کننداگر این روحیه نبود تا 
کنون دشمنان چه بر سر این کشورهای 

مسلمان می آوردند.

دفاع مقــدس؛ معیار دين مداری و 
مردم گرايى

»جوهــره حکومت اســالمی« حکومت 
الهی اســت؛ ولی این حکومت در نهایت 
ســر از حکومت مردمــی در می آورد. 
امامان و جانشــینان  و  پیامبران  تعیین 
آنهــا، جوهره الهی حکومت را تشــکیل 
مــی دهــد و مأمور بودن ایــن افراد به 
مسأله مشــورت و احترام به آراء مردم 
که آن نیز به فرمان خدااســت، جوهره 

مردمی آن را تشکیل می دهد.

حال وقتی پایه ها و زیربناها توسط امام 
امت محکم شــود، پایه هــای اعتقادی 
مردم مســتحکم خواهد شد و مردم به 
میدان جهاد می روند؛ لذا نقش بســیج 
و نیروهــای عمومــی مردمــی در دفاع 

مقدس غیر قابل انکار است.

به راســتی نقش این نیروی عظیم را در 
جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق 
به خوبی مشــاهده کردیم؛ که اگر آنها 
نبودنــد، بخش های عظیمی از ایران در 
برابر تهاجم عراق به کلّی از دســت می 
رفت و این نیروی عظیم بســیج بود که 
ســپاهیان صدام را که از ســوی قدرت 
های بزرگ کاماًل حمایت می شد، عقب 

راند و ناکام کرد.

بنابرایــن اگــر بعضی تصــور کنند؛ که 
مســأله بســیج مردمی مخصوص زمانی 
بوده اســت؛ که فنون نظامــی پیچیده 
امروز وجود نداشــت مانند عصر پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله ســخت در اشــتباه 
اند. امــروز نیز نقش بســیج مردمی در 
انکار  از کشورهای اســالمی جای  دفاع 

نیست.

البته فداکاری های مردم، سپاه،بســیج و 
ارتش در هشت سال دفاع مقدس مولود 
اعتقاد دینی و مذهبی است که اگر این 
عامــل نبود در روزهــای اول، جنگ را 
باختــه بودیم و این جنگ قدرت مذهب 

ما را نشان داد.

ســخن آخر:) تاريخ دفاع مقدس را 
ننويسید، درست بنويسید( درشت 

هر ملتــی با تاریخ آن زنده اســت،زیرا 
تاریخ همان آب حیات است که محصول 
صدها و هزاران ســال تجربیات زندگی 
انســان های گذشــته را در چند صفحه 
یــا چند کتاب در اختیــار آیندگان می 

گذارد.

لذا باید تاریخ را نوشت و برای آیندگان 
به یادگار گذشــت تا هویت ملی و دینی 
حفظ شود و جرات، شهامت و قدرت به 
آینده و نســل های آینده منتقل شود تا 
آنها بدانند نیاکان و پدران ما با شــرایط 

13
97

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل
2021

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل



بسیار ســخت در مقابل دشــمنان به خوبی 
ایســتادند و نگذاشــتند یک وجــب از خاك 

کشور ما از دست برود.

در ایــن میان جنگی که ما در دوران هشــت 
سال دفاع مقدس با آن روبرو بودیم در تاریخ 
ســابقه نداشــته اســت؛ گرچه با جنگ های 
مختلفی روبــرو بوده ایم اما این جنگ از نظر 
گســتردگی زمان و مکان مســبوق به سابقه 
نیســت. لذا باید تاریخ جنگ را درست نوشت 
تا آیندگان دریابند انقالب اســالمی به راحتی 
بدســت نیامــده ؛ بلکه هزاران جــوان برای 
پیروزی ایــن انقالب خون دادنــد و در برابر 

دشمنان ایستادگی کردند تا به ثمر رسید.

بیــان حقایق جنــگ برای ثبــت در تاریخ و 
آگاهی حاضــران و آیندگان، نــه تنها مانعی 
ندارد، بلکه گاهی از اوجب واجبات اســت؛ در 
حقیقت مصالح مردم و جامعه اسالمی و نسل 
های آینــده ایجاب می کند کــه این حقایق 
بیان شــود تا به ارزش ها و آرمان های دفاع 

مقدس به دست فراموشی سپرده نشود.

اینگونه است که بررســی تاریخ دفاع مقدس 
پیونــد فکــری و فرهنگــی نســل حاضر با 
گذشــتگان برای درك حقایق، را محقق می 
ســازد و ارتباط و گره خــوردن فرزندان دو 

زمان )گذشته و حاضر( را میسر می سازد.

حال اگر می خواهیم راه صحیحی در زندگی 
خود انتخــاب کنیم و به بیراهــه نرویم، باید 
به خوبی گســتره این جنگ بیان شود؛ و این 
مســاله مهم به صورت دقیق برای مردم بازگو 
شود تا آن ها به اهمیت تاریخ جنگ پی ببرند.

بدیهی است مســائل در تاریخ برخی قطعی، 
ظنی و احتمالی اســت همه را به آن شــکل 
که هســت باید نگاشــت؛ بر این اساس باید 
از اغــراق گویی مطلقا پرهیز شــود و واقعیت 
ها آنچنان که هســت نوشته شــود؛ زیرا اگر 
خواننــده واقعیت را دید به آن ایمان پیدا می 
کند؛ اما اگر بزرگ نمایی و اغراق در آن باشد 

بی اعتماد می شود.

امروز روشی در نوشتن کتاب ها مرسوم شده 
کــه در هر فصل عصــاره را در چند خط می 
نویسند این روش را می توان در تاریخ نگاری 
دفاع مقدس نیز به کار گرفت؛ از ســوی دیگر 

نصف ارزش کتاب به تیترهای زنده است، اگر 
ده هــا صفحه مطلب در موضــوع تاریخ دفاع 
مقــدس بنویســیم اما تیتر مناســب انتخاب 
نکنیم مطالــب مطروحه زنده نخواهد بود؛ در 
انتخاب تیترها نیز می توان از افراد باســابقه 
و باتجربه استفاده کرد و از صاحب فن کمک 

گرفت.

گفتنی است درســت نویسی تاریخ جنگ در 
گرو عینی ســازی آن واقعۀ عظیم در ســطح 
زندگی مردم است، لذا باید مسائل مهم دفاع 
مقدس را به صورت محســوس و ملموس در 
اختیــار همگان قرار داد، و حقایق آموزه های 
جنــگ را بــرای همگان تبیین کــرد؛ بر این 
اســاس تاریخ نگاری جنگ تحمیلی بر خالف 
تاریخ نویســی رایج که وقایع را بدون در نظر 
گرفتن ارزش تربیتی آنها مورد بحث و بررسی 
قرار میدهند، نباید جنبه واقعه نگاری به خود 

بگیرد.

بلکه باید  انگشــت روی مسائل مهم معرفتی 
گذاشــت، و مخصوصاً این مسائل را در میان 
دیگر شاهکارها و زنده ترین فرازهای تاریخی 
جنــگ تحمیلی بیش از پیــش مورد ظر قرار 

داد.

به راســتی بایــد آن را زیــر ذره بین تحقیق 
گذاشــت و فداکاری های رزمندگان اسالم را 
تا ســر حد یک اصل جاویدان زندگی بزرگ 
درآورد و توجه همگان را به ســوی آن جلب 

کرد.

به عبارت دیگر باید »مغز تاریخ دفاع مقدس« 
را گرفت،تحقق این مسأله موجب خواهد شد 
تــا بر خالف روش معمول تاریخ نگاری، حس 
»کنجــکاوی« و روح »دّقــت و تّدبر و تفّکر« 
در خوانندگان در نقاط حســاس تاریخ جنگ 

احیاء گردد.

آری بایــد تاریــخ جنگ تحمیلــی را با دقت 
بنگاریــم ؛ زیــرا تاریخ در حال تکرار شــدن 
اســت؛ اتخاذ این رویکرد دقیق تاریخی برای 
آیندگان الهام بخش خواهد شــد، همان طور 
که حماســه های کربال و عاشــورا، در تاریخ 
رنــگ جاودانگی به خود گرفته و سرمشــقی 

است برای جمعّیت ها و ملّت ها.
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2پرونده ويژه

جایگاه »قیمت گذاری«  در برون رفت از بحران اقتصادی
از منظر معظم له 

بی تردید اســتقالل،ثبات سیاسی، نفوذ 
در مجامــع جهانی، اقتدار ملی و میزان 
تســلط و امنیت هــر جامعه به قدرت و 
کارآیــی اقتصاد و توانمنــدی مالی آن 

دارد. بستگی 

دراقتصاد اســالمی نیز سیاست گذاری 
های صحیح مالــی و تجاری از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت به گونه 
ای که در نــگاه دین، قوام سیاســی و 
اجتماعی جامعه اســالمی، در گرو قوام 
و ثبات اقتصادی و مالی آن اســت. که 
اقتصادی  ثبــات  از جملــه مولفه های 
یک جامعه، آزادی اقتصادی اســت که 
»آزادی در نرخ گــذاری«، از جمله آن 

مسائل به شمار می آید.

به اســتراتژی  ایــن میان اهتمــام  در 
»قیمــت گــذاری« در شــرایط غیــر 
عــادی و اضطرار، از جملــه راهکارهای 
کوتاه مدت  بــرای برون رفت از بحران 
اقتصادی اســت، که ابعاد و زوایای آن 

مسأله از نظر مخاطبان می گذرد.

قیمت گذاری انحصار طلبانه؛ ارمغان 
اقتصادی لیبرالیسم 

گفتنی است در نظام اقتصاد لیبرالی نه 
تنها قیمت کاالهای تولیدی در دســت 
سرمایه داران بزرگ اســت بلکه قیمت 
مواد خام را که از دیگران خریداری می 
کنند نیز عماًل در اختیار آنها می باشد، 
چه این که این گونه سرمایه داران بزرگ 
با اســتفاده از قدرت مالی خود و ضعف 
بنیه اقتصــادی صاحبان مواد خام غالباً 
مــی توانند قیمت هــای آنها را پائین و 
نگهدارند؛  باال  را  قیمت محصوالت خود 
به همین دلیل بسیار می بینیم که یک 
ماده فــوق العاده کم قیمــت به ضمیه 
مقداری تکنیک و صنعت به قیمت فوق 

العاده فروخته می شود.

لذا سرمایه داران بزرگ با تبانی و نقشه 
های بسیار حساب شده و پیچیده دائماً 
می کوشــند که قیمت مواد اولیه را در 
یک سطح کاماًل پائین نگهدارند تا بهتر 

به غارتگری خود ادامه دهند.

حــال آنکه این رویکــرد ظالمانه نتیجه 
ای جــز فقر بیشــتر توده های وســیع 
مــردم جهان و ثــروت هر چه بیشــتر 
ندارد؛  خودکامــه  و  اقلیتی خودخــواه 
زیرا چنین سیستم اقتصادی هرگز نمی 
توانــد حافظ منافع اکثریت مردم جهان 
شود. بلکه جز انباشتن ثروت افسانه اي 
در دســت گروه کوچکــی در برابر فقر 
گروه های عظیمی ثمره دیگری نخواهد 

داشت.

ممنوعیــت قیمت گــذاری دولت 
در شــرايط عادی بر اساس قواعد 

اسالمى

اینکه محدوده دخالــت های دولت در 
مســائل اقتصــادی چه مقدار باشــد و 
اینکه شــیوه های نظارت دولت بر نظام 
اقتصادی، نظیر مســئله »تسعیر« )نرخ 
گذاری( چگونه اســت، از جمله مباحث 
بســیار مهم و سرنوشت ســاز در نظام 
اقتصادی اســالم است؛ مســئله ای که 
افراط یا تفریط در آن می تواند خسارت 

های فراوانی را به بار آورد.

لــذا در مــورد نــرخ گــذاری اجناس 
مختلــف، قانــون اّولی اســالم، آزادی 
نرخ اســت، زیرا اهدافی چــون امنیت 
اقتصــادی در صورتی تأمین می شــود 
که فّعــال اقتصــادی و به طــور کلی، 
انســان، همانند ماشینی فرض نشود که 
مجموعه ای از عوامل جبری و طبیعی، 

نحوه حرکتــش را تعیین می کند. بلکه 
اگر پذیرفتیم که انسانیت انسان در گرو 
مختار بودن اوســت بایــد در فعالیت و 
برنامه ریــزی های اقتصادی، اصل را بر 
اختیار و آزادی وی قرار دهیم و تا مرز 
عــدم صدمه به آزادی هــای دیگران و 
مخدوش نشدن »تقّدم مصالح جامعه بر 
مصالح فــرد« و عدم خروج از چارچوب 
احکام شرع، دســت فّعاالن اقتصادی را 

بگذاریم. باز 

چرا که بدون تردیــد یکی از چیزهایی 
که ســبب ناامنی بــرای تولیدکنندگان 
و بازرگانان می شــود و انگیزه آنان در 
فعالیــت های اقتصــادی را کاهش می 
دهد محدود ســاختن آنــان در تعیین 
ای  تولیدکننده  کاالهاست؛  برای  قیمت 
که احســاس کند محدودیتی را در نرخ 
گذاری ندارد بیشــتر تشویق به فعالیت 

اقتصادی می شود.

از ایــن رو دولــت در تنظیــم مقّررات 
اقتصــادی اش تنها نبایــد روی کمّیت 
درآمدهایش تکیــه کند، بلکه اگر فرضاً 
برنامــه ای را به فّعاالن اقتصادی عرضه 
کرده کــه در آن آزادی، شــخصیت و 
اختیار آنان محفوظ می ماند؛ ولی مثاًل 
تنها هشــتاد درصد از نتیجه مطلوب را 
به دست می آورد آن را بر برنامه ای که 
مطلوب  نتیجه  اســت صددرصد  ممکن 
را در پی داشــته باشــد؛ ولی با جبر و 
فشار آن را بر مردم تحمیل کرده است 

دهد. ترجیح 

در روایتــی کــه از طرق شــیعه و اهل 
ســنت از رســول اکرم صلی اهلل علیه و 
آله نقل شده، می خوانیم: »دعوا الناس 
یــرزق اهللَّ بعضهم مــن بعض ؛ مردم را 
رها کنید و آزاد بگذارید )که در ســایه 

ایــن آزادی ها( خداوند عــده ای را به 
توسط عده ای دیگر روزی می دهد«.،

آنچه در روایات اســالمی و فتاوای اکثر 
به  امامیه مشــاهده مــی کنیم  فقهای 
روشــنی شــهادت بر همین آزادی می 
دهد؛ زیرا در این روایات و فتاوا، تعیین 
نرخ کاالها به عهده فروشــنده گذاشته 

شده است.

شــیخ طوســی به ســند معتبر از امام 
صادق علیه الســالم نقل مــی کند که 
فرمــود: در زمان رســول خــدا طعام 
)غــذای ضروری مــردم( در بازار نایاب 
شد مســلمان ها به رسول خدا گزارش 
دادنــد و گفتند که تنهــا فالنی از این 
طعام دارد دســتور فرماییــد و او را به 
فروش آن فرمان دهید. حضرت حمد و 
ثنــای خداوند را به جای آورد و فرمود: 
نایاب شده  فالنی! خبر دادند که طعام، 
و فقــط نزد تو موجود اســت، آن را )از 
انبار خــود( بیرون آورده و هرگونه و به 
هر قیمتی که خواســتی بفروش و آن را 

مکن«. حبس 

در روایت معتبر دیگری وقتی به رسول 
خدا پیشــنهاد تعیین قیمت می شــود 
غضبناك شــده می فرماید: من تعیین 
قیمت کنم؟! قیمت دســت خداست هر 
وقت بخواهد آن را باال می برد و هرگاه 

بخواهد پایین می آورد.،

 شــبیه همین مضمون در روایات اهل 
ســنت نیز وارد شــده است  و در بحث 
»تسعیر« در کسب های حرام بر اساس 
روایات فوق اکثر فقهای امامیه و شافعی 
از فقهای اهل ســنت، قیمت گذاری را 
جایز نمی داننــد مگر در صورتی که به 

اجحاف و اضرار، منجر شود.،

ضوابط قیمت گــذاری کاال در فقه 
اسالمى

در ارتباط با جواز و یا عدم جواز قیمت 
گذاری توسط حکومت، میان فقها گفت 
وگو است که ناشــی از روایات مختلف 

در این زمینه است.

در کتــاب های متعــدد و معتبر روایت 
معروفی نقل شــده اســت که سالی در 
عصر رســول خدا صلــی اهلل علیه و آله 
قیمــت اجناس گران شــد؛ مــردم از 
برای  محضر آن حضرت خواســتند که 
آنــان قیمت گذاری کند؛ رســول خدا 
صلــی اهلل علیه و آله فرمــود: »إّن اهللَّ 
هو الُمســعِّر القابض الباسط الّرازق، إنّی 
لرجــو أن ألقی اهللَّ عّزوجّل ولیس أحد 
منکم یطلبنــی بمظلمۀ في دم و المال 
؛ قیمت گذار و آن که )در روزی( تنگ 
می گیرد و گشــایش فراهم می کند و 
روزی می رســاند، فقط خداســت؛ من 
امیــدوارم که در حالی خــدا را مالقات 
کنم کــه طلبی در خون و مال مردم بر 

نباشد«.، عهده من 

در روایت دیگری آمده اســت که رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله وقتی از احتکار 
کاال باخبر شــد؛ دستور داد آن اموال را 
به بازار آورنــد و در معرض فروش قرار 
دهند؛ ولی هنگامــی که از آن حضرت 
قیمت  اجنــاس  آن  بــرای  خواســتند 
بگذارد، خشــمگین شــد و فرمود: »أنا 
اقّوم علیهم؟ إنّما الّســعر إلی اهللَّ یرفعه 
إذا شــاء، ویخفضه إذا شاء؛ من برای آن 
اجناس قیمت بگذارم؟! قیمت ها دست 
خداســت که هرگاه خواست آن را باال 
می برد و هرگاه خواســت آن را پایین 
می آورد«. این تعبیر ممکن است اشاره 

به مسأله عرضه و تقاضا باشد.

مطابــق روایــت دیگــر، وقتــی از آن 
حضرت خواســتند بــرای اجناس بازار 
للقی  کنت  فرمود:»ما  بگــذارد،  قیمت 
اهللَّ ببدعــۀ لم یحدث إلّی فیها شــیئاً، 
فدعوا عباداهللَّ یــأکل بعضهم من بعض 
و إذا اســتنصحتم فانصحوا؛ نمی خواهم 
خــدا را با امر تــازه ای مالقات کنم که 
در آن رابطــه چیزی به من )از ســوی 
را  بندگان خدا  اســت،  نرســیده  خدا( 
آزاد بگذاریــد تا بعضــی از بعض دیگر 
اســتفاده کنند و هنگامی که از شــما 
طلب نصیحــت و خیرخواهــی کردند، 

آنها خیرخواهی کنید«.، برای  شما 

عالمه حلی با اشــاره به روایت معروف 
رســول خدا صلــی اهلل علیــه و آله در 
فلســفه امتنــاع آن حضــرت از قیمت 
گــذاری مــی نویســد: »و الّن االصل 
تحریم نقل مــال الغیر عنــه بغیر اذنه 
والنّه ماله فلم یجز منعه من بیعه؛ چون 
اصل آن اســت که انتقــال مال دیگری 
بدون اذن وی حرام اســت و دیگر آنکه 
این مال متعلق به صاحبش است و نمی 
توان جلوی او را از فروش آن )به قیمت 

گرفت«.، دلخواه( 

هم چنین شهید ثانی در کتاب مسالک 
پــس از اختیار قول مشــهور، مبنی بر 
عدم جــواز قیمت گذاری، تعبیر زنده و 
جامعــی در این باره دارد، می نویســد: 
»مگر در صورتی که قیمت ها به اندازه 
ای باال باشد که سبب اجحاف و ظلم به 

مردم گردد«.،

در کتاب جواهر نیز آمده که در صورت 
اجحاف به مردم، بعید نیســت معتقد به 
جواز قیمت گذاری شــویم، همان گونه 
کــه جمعی از فقها گفتــه اند؛ به دلیل 

قاعده نفی ضرر.،

آیــت اهللَّ خویــی رحمــه اهلل در بحث 
احتکار، پس از بیان این نکته که حاکم، 
محتکــر را مجبور می کند اموالش را به 
نماید، درباره قیمت گذاری  بازار عرضه 
معتقد اســت: قیمت گذاری به دســت 
حاکم نیست، چرا که »الّناس مسلّطون 

علی أموالهم «.

معروف  حدیــث  همــان  ســپس   وی 
نبوی را ذکــر می کند و می افزاید: اگر 
فروشــنده در قیمت اجحــاف کند و به 
گونــه ای قیمت ها را باال ببرد که مردم 
نتواننــد خریــد کننــد، و چنین عملی 
احتکار شــمرده شود، حاکم می  نوعی 
تواند مانع شــود و محتکر را وادار کند 
آن را بــه قیمت بازار یا اندکی بیشــتر 

بفروشد.،

امام خمینی قدس سره نیز معتقد است 
در صورتــی که فروشــنده به اندازه ای 
قیمت هــا را گران عرضــه کند که در 
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واقــع برای فرار از فــروش کاال و بقای 
احتکار باشــد، حکومت اسالمی مانع از 
این کار می شــود و اخبــار »عدم جواز 
قیمــت گذاری« شــامل چنین موردی 
نمی شــود، و در این صورت حاکم می 

تواند قیمت گذاری کند.،

نظر فقهای اهل ســنت دربــاره قیمت 
گــذاری اینگونه اســت که بــه هنگام 
نیست؛  قیمت گذاری جایز  ارزانی کاال، 
به هنگام گرانــی، »مالک« معتقد  ولی 
است که برای مراعات حال ضعیفان می 

توان قیمت گذاری کرد،

اگر متاعی اســت که مــردم به آن نیاز 
دارند و ضــروری آنهاســت و او حاضر 
نیســت جز به قیمت عادالنه و شناخته 
شــده بفروشــد، در اینجا الزم اســت 
متــاع او را به قیمــت عادالنه و معمول 
قیمت گذاری  اینجــا  در  و  بفروشــند، 

جایز و عادالنه است«.،

مطابق نظر نــووی در واقع جواز قیمت 
گذاری مربوط به گرانی تصّنعی در بازار 
اســت که جمعی از بازاریان با احتکار و 
ایجاد بازار سیاه، لوازم ضروری مردم را 
گران عرضه مــی کنند؛ در اینجا حاکم 
مــی تواند به قیمت گذاری اقدام نماید؛ 
ولــی اگر گرانی کاال ناشــی از عرضه و 
تقاضــا بوده، و به ســبب کمبود کاال و 
عدم توازن میان عرضه وتقاضا جنســی 
گران شــود، نمی توان فروشــندگان را 
بــه قیمــت معینی وا داشــت؛ چرا که 
طبیعی است در صورت کمبود اجناس، 
فروشــندگان نیز باید آن اجناس را به 
قیمــت گران تر خریداری کنند و اجبار 

آنان به قیمت معّین جایز نیست.

وادلته  الفقه االسالمی  نویســنده کتاب 
نیز می نویســد: »اگــر گرانی مربوط به 
نیازمنــدی های ضروری مردم باشــد، 
مالکی ها و حنفی هــا معتقدند، حاکم 
بایــد برای دفــع ضرر از مــردم قیمت 
گذاری کند و مســتند ایــن نظر قاعده 

»الضرر والضرار« است«.

از مجموع ســخنان فقهــای اهل بیت و 

اهل سّنت به دست می آید که بنابر اصل 
قیمت گذاری  اسالمی حّق  اّولی، حاکم 
اجناس را نــدارد و مطابق مفاد »إاِلَّ اْن 
تَُکوَن تِجاَرًۀ َعْن تَراٍض ِمْنُکم« و»الناس 
مســلطون علی اموالهم ؛ مردم بر اموال 
خویش ســلطه کامــل دارند« و حدیث 
معروف نبوی، قیمت ها را فروشــندگان 
و عرضه و تقاضــا معّین می کنند؛ ولی 
در صورتــی که اجناس از لوازم ضروری 
و مایحتاج مردم باشــد و فروشندگان با 
ایجاد جنگ روانی و احتکار و بازار سیاه 
و به هدف ســودجویی و ستم به مردم 
از فروش عادالنه کاالهــا امتناع ورزند، 
حاکم مــی تواند به قیمت گذاری اقدام 

کند.

قیمت گذاری در شــرايط بحرانى؛ 
نمونه ای از احكام حكومتى

احکام حکومتی ابزار اجرای احکام اّولی 
و ثانوی محســوب می شود، و در رتبه 

متأّخر از آن قرار دارد.

در تبیین این مســأله باید گفت وجوب 
حفظ نظــام و حرمت اختالل در آن، از 
اّولّیه اســت.هنگامی که  جمله احــکام 
فقیــه تصمیم به اجــرای آن می گیرد، 
قوانیــن و مقّررات کلّــی برای آن وضع 
مــی نماید. مثل قوانیــن مرتبط با نرخ 
مثــال وجوب  این  در  کاالهــا.  گذاری 
حفظ نظام حکم کلّی اّولی است، که در 
ضمن احــکام کلّی حکومتی دیگر پیاده 

می گردد.

هم چنین قاعده »ال ضرر و ال ضرار فی 
االســالم؛ هیچ کس حق نــدارد ضرر و 
زیانــی به عمد یا به غیر عمد به دیگری 
برســاند« حکم ثانوی است. زیرا حرمت 
ضرر زدن بــه دیگران  از قاعده ال ضرر 
اســتفاده می شود، لذا حکومت اسالمی 
در مقــام اجرای این قانــون، مقّررات و 
قوانین خاّصــی نظیر تعیین و نظارت بر 
قیمتها وضع می کند، تا جلوی آســیب 
را  به قشــرهای ضعیف جامعه  رساندن 
بگیــرد. در این مثال، حرمت ضرر حکم 
عام ثانوی است، که در ضمن یک حکم 

یافته است.  حکومتی خاص تحّقق 

لــذا تعیین قیمــت کاالها در شــرایط 
خاص در زمرۀ احکام حکومتی اســت و 
دولت از این طریق ، مســئله فقرزدایی 
را در رأس کارهــای خود قرار می دهد 
و با اســتفاده از تعیین قیمت در شرایط 

خاص، با فقر مبارزه می کند.

به  الســالم  علیه  على  امام  توصیۀ 
مالک اشتر دربارۀ قیمت گذاری

 بعضی تصور مــی کنند که مفاد قاعدۀ 
الضرر مقوله ای فردی است ، حال آنکه 
اگر دیگران هم بخواهند به ما بقی ضرر 
بزنند ال ضرر آن را شــامل می شود؛ در 
این زمینه می توان به توصیه امام علی 
علیه السالم به مالک اشتر دربارۀ قیمت 

گذاری استناد کرد.

امیر مؤمنــان علیه الســالم در کالمی 
کــه در حقیقت وســعت قاعــدۀ فقهی 
ال ضرر و مســئولیت دولــت در قیمت 
گذاری  را بیان کرده ، خطاب به مالک 
اشــتر می فرماید:» َو لَْیُکــِن الَْبْیُع بَْیعاً 
َســْمحاً بَِمَواِزیِن َعْدٍل َو أَْسَعاٍر اَل تُْجِحُف 
بِالَْفِریَقْیــِن ِمَن الَْبائِــِع َو الُْمْبَتاِع ؛ باید 
داد و ســتد با سهولت و با موازین عدل 
و انصاف و نرخ هایی که به هر دو گروه 
نمی  وارد  اجحاف  و خریدار  فروشــنده 

باشد.، کند، 

تأمــل در این فــراز نورانی نشــان می 
دهــد حاکم شــرع باید قیمــت را در 
تحت نظر بگیرد؛ لذا اشــکال نشود که 
قاعدۀ الضــرر مقوله ای فردی اســت، 
زیرا امیرالمومنین علی علیه الســالم به 
روشنی وسعت الضرر و وظیفۀ دولت در 
بیان فرموده  را  قیمت گذاری عادالنــه 
اســت، از آن جهــت که قاعــدۀ فقهی 
الضرر عمومیت دارد و حکومت اسالمی 
نیــز به نحو گســترده باید از این قاعده 
در قیمــت گذاری و  مقابلــه با بحران 

گیرد. بهره  اقتصادی 

قیمت گذاری در شــرايط خاص؛ به 
مثابۀ حفــظ نظام و منع اختالل در 

آن

بی شــک آزاد بودن فعالیــت اقتصادی 
مشــروط به تکلیف مداری اســت، لذا 
آزادی هــای اقتصادی هیچ گاه منافاتی 
بــا نظــارت هــای دقیــق و هدفمند 
حکومــت اســالمی و اعمــال بعضی از 
نــدارد؛ محدودیت هایی  محدودیت ها 
کــه باعث مــی شــود آزادی در نظام 
اقتصاد اســالمی از آزادی بی بند و بار 
و مطلقی که در اقتصاد ســرمایه داری 
مشــاهده می شــود ممتاز شود، چنان 
کــه اصل آزادی، اقتصاد اســالمی را از 
اقتصاد سوسیالیســتی و اقتصاد لیبرال 
کــه اراده و اختیاری را بــرای فّعالیت 
های اقتصادی قائل نیست، متفاوت می 

سازد.

بــا این اوصــاف  در مــواردی که این 
آزادی ســبب سوء اســتفاده گروهی از 
ســودجویان شــود و جامعــه در تنگنا 
اقتصادی  نظــام  و حفــظ  گیــرد  قرار 
جامعه متوّقف بر نرخ گذاری شــود، بی 
شک مســأله حفظ نظام مقدم است در 
اینجا می تــوان قانونی برای تعیین نرخ 
اجناس وضع کرد و همگان را موّظف به 

اجرای آن نمود.

به بیــان دیگر، گرچه بر اســاس قاعده 
سلطنت»الناس مســلطون علی اموالهم 
؛ مــردم بر اموال خویش ســلطه کامل 
آزاد هســتند  اقتصادی  دارند«فعــاالن 
که اموال و ســرمایه های خود را به هر 
طریقــی که بخواهند به جریان بیندازند 
و از آن بهره مند شوند و بر اساس »کل 
شــی ء مطلق حتــی یرد فیــه نهی«تا 
زمانــی که نهی خاّصی وارد نشــده، هر 
نوع فعالیت اقتصادی، مباح خواهد بود؛ 
لیکــن وجود انگیزه های ســودجویی و 
منفعــت پرســتی افراطی، ســبب بروز 
کارتل ها و تراســت هایی می شود که 
آزادی واقعــی و ســازنده را از طبقات 
دیگر جامعه ســلب کرده، به اهرم های 

فشــاری مبدل می شود که سایر بخش 
هــای اجتماعی را تحت ســیطره خود 
قرار می دهــد و در نهایت همه طبقات 
جامعــه، در تمــام مســائل اجتماعی و 
اســیر خواسته های  و  وابسته  سیاسی، 

آنان می گردند.

کاالهای  در  دولــت  گذاری  قیمت 
اساســى؛ زمینه ســاز کنترل آثار 

روانى گرانى

بدیهی اســت حکومت بــرای نظارت بر 
بــازار و نظام اقتصادی جامعه، ســاز و 
کارهای مختلفی در دســت دارد که با 
اســتفاده از آنها شــیوه نظارتی خود را 
به هنگام و به تناســب، اعمال می کند؛ 
که قیمت گذاری و نظارت بر روند نرخ 
گذاری کاالها، از جمله این ساز و کارها 

است.

و  اجتماعی  آثار ســوء  اجنــاس  گرانی 
روانی دارد، به تعبیــر امام صادق علیه 
الُخلق  الســالم: »غالء السعر یســّیی ء 
ویُذهب المانۀ ویضجر المرء المســلم ؛ 
گرانی قیمت ها، بدخلقی )و مشــکالتی 
روانــی( می آورد، امانت داری را از بین 

می برد و مسلمان را آزار می دهد«.،

هر چند بر اســاس آزادی فعالیت های 
تقاضاست که قیمت  اقتصادی، عرضه و 
ها را تعیین مــی کند و دولت نباید در 
قیمت گــذاری اجناس دخالت کند.ولی 
مواردی وجــود دارد که عرضه کاال کم 
نیســت و تولید به اندازه کافی است؛ اما 
مقام  بــا هماهنگی در  عرضه کنندگان 
اجحاف بر مــی آیند و قیمــت کاال را 
بی دلیل به طور چشــمگیر افزایش می 

دهند.

اینجاست که حکومت می تواند دخالت 
و قیمــت گــذاری کند و یــا کاالهای 
ذخیره کرده خود را وارد بازار کند و از 

این طریق قیمت ها را بشکند.

 هــم چنیــن در جنس هــای خاص و 
مواردی ویژه هم چون کاالهای اساسی 
مردم الزم اســت بــه قیمــت گذاری 
اقــدام کند تا از اجحــاف در حق مردم 

جلوگیری شــود و آثار مخّرب روانی و 
اجتماعی گرانی دامان جامعه را نگیرد.

لذا خریدار و فروشــنده در تعیین نرخ 
کاال آزادنــد، ولــی اگر ایــن آزادی در 
نظام  اختالل  و  مواردی ســبب فســاد 
اقتصادی جامعه اســالمی گردد، حاکم 
شرع در چنین مواردی می تواند تعیین 

نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

سخن آخر: )مردم دادشان از گرانى 
اقالم  ســريع تر  دولت  است؛  بلند 

اساسى را قیمت  گذاری کند(

در خاتمه باید تأکیــد کرد در مواردی 
که نظم جامعه ایجــاب می کند قیمت 
گذاری شود وظیفۀ دولت قیمت گذاری 

است در غیر این صورت واجب نیست.

حال وقتی می بینیم مردم دادشــان از 
گرانی بلند اســت، و متأسفانه قیمت ها 
روزبه روز و ســاعتی شــده، وگروه هایی 
از این وضعیت ســوء استفاده می کنند؛ 
آن هایــی که تجــارت و صادراتی دارند 
سود برده و اما آن هایی که حقوق ثابتی 
اقتصادی  فراوان  مشکالت  گرفتار  دارند 
هســتند در وهلۀ نخســت به مردم می 
گوییم ما همدرد شما هستیم و از تمام 

نگرانیم. قیمت های جهنده  و  گرانی ها 

 از سوی دیگر به مســئوالن می گوییم 
لذا  نگــران هســتیم؛  و  ناراحتیم  کــه 
ضــرورت اقتضا می کند کــه دولت در 
چنین موارد اضطراری و خاص، به ویژه 
در ارتباط با کاالهای اساســی مردم، با 
رعایت عدل و انصــاف و مراعات منافع 
هر دو گروه فروشــنده و خریدار، اقدام 
به نرخ گــذاری کند تــا از این رهگذر 
بتواند برآثار سوء تورم و موج سهمگین 

اقتصاد داللی فائق گردد.
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مقاله

جامعیت دعاهای صحیفه سجادیه
برگرفته از عرفان اسالمى جلد اول )شرحى جامع بر صحیفه سجاديه(

 تحت اشراف آيت اهلل العظمى مكارم شیرازی 

چکیده: امام سجاد)علیه السالم( بعد از 
واقعه کربال حدود ســی و پنج سال در 
سخت ترین شرایط می  زیست و قسمت 
مهمــی از زندگی آن  حضرت در دوران 
حکومت عبدالملــک، خلیفه بی  رحم و 
سفاك اموی و دوران فرمانداری حجاج 
بــر کوفه بــود. در چنین شــرایطی نه 
آزادی زمان حکومــت امیرمؤمنان)علیه 
تا دانشــمندان و علمای  بود  الســالم( 
اســالم بتوانند حقایــق را بازگو کنند و 
عالقه  مندان به اهل بیت از آنها ســخن 
بگویند و نه ضعف حکومت  های بنی امیه 
و بنی عبــاس در دوران امام باقر و امام 
صادق)علیه الســالم( در آن زمان وجود 
داشــت تا بتوانند از آن فرصت استفاده 
کنند و به نشــر علوم اسالم و علوم اهل 
 بیــت بپردازنــد. بنابرایــن، آن حضرت 
بهتریــن راه را برگزید؛ راهــی که تنها 
قالب  بــود ولی در  مخاطبش پروردگار 
دعا و مناجات و عرض حاجت به درگاه 
او آنچــه را که الزم بــود بیان فرمود و 
خلق را هدایت کرد. و عجب این که نشر 
همین دعا ها نیز آســان نبود دعا ها به  
صورت یک گنج پنهان دســت  به  دست 
می  شد و ســعی در اخفای آن داشتند. 
دعا های صحیفه ســجادیه بسیار متنوع 
و جالب و جامع اســت و تمام شــئون 
زندگی انســان  ها را در بــر می  گیرد، 
بــرای هر زخمــی مرهمــی و برای هر 
دردی دارویــی و برای هر مشــکلی راه 

 حلی ارائه می  دهد. 

صحیفه دعاهای  جامعیت 

دعا های صحیفه ســجادیه بسیار متنوع 
و جالب و جامع اســت و تمام شــئون 
زندگی انســان  ها را در بــر می  گیرد، 

بــرای هر زخمــی مرهمــی و برای هر 
دردی دارویــی و برای هر مشــکلی راه 

 حلی ارائه می  دهد.

دعاهای صحیفه سجادیه را می  توان به 
 طور عمده در هفت بخش خالصه کرد:

بخش اول:

حمد و ثنــای الهی و صلــوات و درود 
بــر پیامبــر اکرم)صل اهلل علیــه و آله( 
و حامــالن عرش و فرشــتگان مکرم و 
انبیای الهی ماننــد دعای اول و دوم و 

سوم و چهارم.

بخش دوم:

دعا هــای مربوط به زمان  های مختلف: 
هنگام صبح و شــام، رؤیت هالل دخول 
ماه مبــارك رمضان، ودای بــا این ماه 
مبارك، روز عید فطــر و جمعه و عرفه 
و عید قربان و... مانند دعا های چهل و 
سه، چهل و چهار، چهل و پنج، چهل و 
شش، چهل و هفت، چهل و هشت و... .

بخش سوم:

دعاهایــی برای حل مشــکالت مادی و 
معنــوی، برای دفع بیمــاری  ها، تنگی 
معیشت، مشــکالت بدهکاری، ضایعات 
و خشــک  ســالی و... مانند دعای پنج، 
شش، یازده، چهارده، پانزده، نوزده و... .

بخش چهارم:

دعایــی که فضایــل اخالقــی و مکارم 
االخــالق را به  طور گســترده بیان می  
کنــد و به زبان دعا و خطاب به خداوند 
همــه آنها را از درگاه او می  طلبد مانند 

بیستم. دعای 

پنجم: بخش 

دعا هایی که در حق دیگران اســت؛ در 
حق همسایگان، دوســتان، پدر و مادر 
و فرزندان و همچنین مرزداران کشــور 
اســالم، ماننــد دعای بیســت و چهار، 
بیســت و پنج، بیست و شش، بیست و 

هفت و....

بخش ششم:

دعاهایی اســت که مربوط به مســائل 
عرفانــی و ارتباط با خداونــد متعال و 
شــوق الی اهلل اســت، مانند دعای نهم، 
ســی وپ نجم، پنجاه و یکــم، پنجاه و 

دوم، پنجاه و سوم و مانند آن.

هفتم: بخش 

دعا به هنــگام بروز حــوادث خوفناك 
آســمانی یا پناه بردن بــه ذات پاك او 
یا نفوذ شــیطان در جسم و جان، مانند 

دعای هفدهم و سی و ششم.

و به این شــکل، دعاهای صحیفه کامله، 
جامعیتــی دارد که همــه ابعاد زندگی 
انسان  ها را د ربر می  گیرد، یعنی همان  
گونه که قرآن در سیر نزولی من الخالق 
الی الخلق همه شــئون زندگی را شامل 
می  شود و نهج البالغه در مقام سیر فی 
الخلق جامعیت دارد، صحیفه ســجادیه 
نیز در مقام ســیر من الخلق الی الخالق 

کاماًل جامع است.

در ضمن، هر جمله از این دعا ها دارای 
پیام خاصی اســت که تدبر در آن و به 
کار بســتن محتوای آن مــی  تواند دعا 
کننده را به  ســوی اهداف واالی آن دعا 

رهنمون شود.

و ســعی ما در این شــرح این است که 
به تمــام این پیام  ها اشــاره کنیم و از 

خداوند توفیق آن را مسئلت داریم.

فضای زمان ورود دعاها

واقعه  از  بعد  الســالم(  امام سجاد)علیه 
کربــال حــدود ســی و پنج ســال در 
سخت ترین شرایط می  زیست و قسمت 
مهمــی از زندگی آن  حضرت در دوران 
حکومت عبدالملــک، خلیفه بی  رحم و 
سفاك اموی و دوران فرمانداری حجاج 
بر کوفــه بود. شــیعیان و عالقه  مندان 
در  آن قدر  الســالم(  اهل بیت)علیهم  به 
فشــار بودند که حتی اگر نام کسی علی 
بــود جانش در خطر بــود و مجبور بود 
نــام اصلی خود را پنهــان کند و به نام 

دیگری خود را بنامد.

اصحــاب  سرشناســان  از  بســیاری 
امام حسین)علیهما  یاران  و  امیرمؤمنان 
الســالم( را گرفتند و شــهید کردند. به 
همین دلیــل موالیــان اهل بیت)علیهم 
الســالم( ناچار بودند از محیط عراق و 
حجاز هجرت کنند و یا مخفیانه زندگی 

نمایند.

از ســویی دیگر، براثر بــی  بند و باری 
حکومــت، تــوده مــردم از اســالم و 
تعلیمات حیات  بخش آن فاصله گرفتند 
به  گونــه ای که مکــه و مدینــه مرکز 
خواننــدگان و نوازندگان معروف شــده 
بود و مجالس عیش  و نوش و آمیخته با 
انواع گناهان در دو کانون مهم اسالمی 
یعنی حرمین شریفین تشکیل می  شد.

جنایات معروف عبدالملک درباره مردم 
این دو شــهر که به دنبال قیام  هایی بر 
ضد آنها صورت گرفت، اوضاع را پیچیده 

تر و بحرانی تر ساخت.

والــی او َحّجاج در کوفــه چنان محیط 
وحشتناك و رعب آوری ایجاد کرده بود 
کــه هیچ  کس را یارای گفتن حق نبود. 
داســتان زندان وحشتناك َحّجاج با آن 
وسعت و کثرت، با آن  همه شکنجه  ها و 
جنایاتی که در طول تاریخ اسالم کمتر 

دیده می شود معروف است.

در چنیــن شــرایطی نــه آزادی زمان 

حکومت امیرمؤمنان)علیه الســالم( بود 
تا دانشــمندان و علمای اســالم بتوانند 
حقایــق را بازگو کننــد و عالقه  مندان 
آنها  از  الســالم(  اهل بیت)علیهــم  بــه 
ســخن بگویند و نه ضعف حکومت  های 
بنی امیــه و بنی عبــاس در دوران امام 
باقــر و امام صادق)علیهما الســالم( در 
آن زمان وجود داشــت تا بتوانند از آن 
فرصت اســتفاده کنند و به نشــر علوم 
اســالم و علوم اهل  بیت)علیهم السالم( 

بپردازند.

بنابرایــن، آن حضــرت بهتریــن راه را 
برگزیــد؛ راهــی کــه تنهــا مخاطبش 
پــروردگار بــود ولــی در قالــب دعا و 
مناجــات و عرض حاجت بــه درگاه او 
آنچه را که الزم بود بیان فرمود و خلق 

را هدایت کرد.

و عجب این که نشــر همیــن دعا ها نیز 
آســان نبود دعا ها به صــورت یک گنج 
پنهان دســت  به  دست می  شد و سعی 
در اخفای آن داشــتند ولی به هر حال 
امام)علیه الســالم( گفتنی  ها را گفت و 
از خود به یادگار گذاشــت؛ گروهی در 
آن زمــان بر آن دســت یافتند و گروه 

بیشتری در زمان  های بعد.

مرحوم شــهید صدر نیــز درباره وضع 
دوران حیات امام ســجاد)علیه السالم( 

دارد. تحلیل هایی 

از مســائل جالــب این کــه امام)علیــه 
الســالم( در بســیاری از دعا های خود 
ســخن را از صلــوات بر محمــد و آل 
محمد)علیهم الســالم( شروع می  کند و 
حتــی در بندبند دعا، صلــوات را تکرار 
می  فرماید؛ همــان صلواتی که پیروان 
اهل بیت)علیهم السالم( و اهل سنت در 

تشهد نماز آن را ترك نمی  کنند.

گویا امام)علیه الســالم( بــا این برنامه 
می  خواسته مقام واالی اهل بیت)علیهم 
الســالم( را که ذکر فضایــل آنها جرم 
محســوب می  شــد و زبان گویندگانش 
را می  بریدند به این وسیله روشن سازد 
و از این طریــق، فضایل آنها را ماندگار 

کند و با فراموش  شدن آن مبارزه نماید.

اضافه بــر این، در روایات اســالمی به  
ویژه نهج  البالغه آمده اســت که هرگاه 
دعا، آمیخته با صلــوات بر پیغمبر وآل 
او: شود به اجابت می  رسد زیرا خداوند 
کریم  تر از آن است که از دو درخواست 
یکــی را بپذیــرد و دیگــری را نپذیرد.

)2(،)1(

منبع: 
البالغه، تحقیق: صبحی صالح. 1. نهج 

2. الفقه علی المذاهب االربعۀ، جزیری، عبد الرحمن، 
دار احیاء التراث العربی، بیرون چاپ هفتم.

پى نوشت: 
ِ ُســْبَحانَُه َحاَجــۀ َفابَْدأْ  )1(. »اَِذا َکانَــْت لََک اِلَی اهللَّ
الِۀ َعلَی َرُســولِِه ص ثُمَّ َسْل َحاَجَتَک َفاِنَّ  بَِمْســَألَِۀ الصَّ
َ أَْکَرُم ِمْن أَنُْیْسَأَل َحاَجَتْیِن َفَیْقِضَی اِْحَداُهَما َویَْمَنَع  اهللَّ
االُْْخــَری« )نهج البالغه، تحقیق: صبحی صالح ،حکمت 

 .)361
)2(. در کتــاب الفقه علــی المذاهــب االربعۀ تحت 
عنوان الصــالۀ علی النبی فی التشــهد االخیر چنین 
آمده اســت: و منها الصالۀ علــی النبی)صل اهلل علیه 
و آله( فی التشــهد االخیر و افضلهــا ان یقول: )اللّهم 
صلــی علی محمد و علی آل محمــد کما صلیت علی 
ابراهیــم وعلی آل ابراهیم و بــارك علی محمد وعلی 
آل محمــد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم 
فــی العالمین انک حمید مجید( و هذه الصیغۀ ســنۀ 
عند المالکیۀ و الحنفیۀ و اما الشافعیۀ و الحنابلۀ قالوا: 
الصالۀ علــی النبی)صل اهلل علیه و آله( فی التشــهد 
الثانی فرض و االفضل عنــد الحنابلۀ ان یقول: )اللّهم 
صل علی محمــد و علی آل محمد کمــا صلیت علی 
ابراهیم انک حمیــد مجید و بارك علی محمد و علی 
آل محمد کمــا بارکت علی آل ابراهیــم انک حمید 
مجیــد(. )الفقه علی المذاهب االربعــۀ، جزیری، عبد 

الرحمن، ج 1، ص 266 و267( 
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به  محکــوم  آدمــی 
زندگی و نفس کشیدن 
و گــذران عمر در این 
دیار خاکی است. گویا 
و  ها  داستان  همچون 
رمانهــای تخیلی او را 
در جزیره ای رها کرده  
و بــه قصــد و غرضی 
نقشه گنجی را نیز در 
تا  اند  نهــاده  کنارش 
گنجینــه ای نهفته از 
دل خــاك را بیــرون 
ما  داستان  کشــد؛اما 
داستانی تخیلی نیست 
واقعیت  در  ریشــه  و 
دارد لذا باید نقشه را به دست گرفت و به راه افتاد تا خود واقعی و را که 

گنجینه واقعی زندگی است بیابیم. 
در این مسیر، دین راه و نقشه را در اختیار گذاشته و در این میان کتاب 
های ارزشــمندی نیز موجود اســت  که جزئیات این راه را به روشنی 
ترســیم می کند تا راهرو دچار کج فهمی، بدفهمی و انحراف از مسیر 

اصلی نگردد.
لذا کتاب هایی در این زمینه راهکارهای  ارزشمندی را ارائه داده اند تا 
رهروان با مشــق کردن آن پله ها ،  قله های موفقیت را یکی پس از 
دیگری پشت سر گذارند. که یکی از این کتاب های ارزشمند، کتاب» 

یکصدو پنجاه درس زندگی« است.
اثر ارزشــمند آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظلــه العالی که 
مجموعه ای از احادیث ارزنده ائمۀ معصومین علیهم السالم را به همراه 
ترجمه روان و شرحی کوتاه از آن روایت ها در قالب آموزه های اسالمی 
به عموم عالقمندان به سیرۀ زندگانی اهل بیت علیهم السالم ارائه کرده 
اســت، به نحوی که می توان مدعی شد کتاب » یکصد و پنجاه درس 
زندگی « هم برای گویندگان و خطبا منبع خوبی است و هم برای توده 

مردم.
انگیزه تألیف اثر

این کتاب ارزشــمند گلچینی از  احادیث، با ترجمه روان و شرح کوتاه 
است، و نخستین بار در آغاز جلسه بحث و تفسیر »مجمع دین دانش«  
در مسجد امام حسین علیه السالم تهران توسط معظم له بیان گردید؛ 
بدین نحو که در طول هفته  یک حدیث مطرح می شد و همۀ مخاطبان 
به عنوان یک »درس برای سراسر هفته« از آن استفاده می کردند، و از 

این رهگذر تعداد زیادی از جوانان  پســر و دختر، به حفظ ان احادیث 
اهتمام ورزیدند. 

اســتقبال فوق العاده از این احادیث و شــرح معظم له، سبب گردید 
محتوای آن جلسات به صورت جداگانه چاپ و منتشر گردد.

کتاب » يكصد و پنجاه درس زندگى « در يک نگاه
کتاب یکصد و پنجاه درس زندگی  با مقدمه مرجع عالیقدر جهان تشیع 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی درباره موضوع و 
اهمیت کتاب آغاز و متن اثر در 150 نکته تنظیم شــده است. لذا این 
کتاب مشتمل بر 150 حدیث ناب اخالقی با ترجمه روان و شرح کوتاه 

است .
معظم له در بخشی از معرفی این اثر آورده   است:

بعد از کتاب اهلل، قرآن مجید، بزرگترین سرمایه ما، سنت پیامبرصلی 
اهلل علیه وآله و احادیث ارزنده اهل بیت علیهم السالم است، و این همان 
دو ثقل بزرگی است که بعد از رحلت پیامبرصلی اهلل علیه وآله به یادگار 

مانده، و دست زدن به دامان آنها مانع گمراهی و ضاللت است.
 متأسفانه این احادیث که اقیانوسی از علوم و دانش هاست، هنوز ناشناخته 
مانده است؛ چه بسیار از احادیث که در یک جمله کوتاه آن، در حقیقت 
کتابی از درس زندگی نهفته شده اســت و می تواند عقده گشای انسان 
امروزی در مسایل مختلف باشد. کتاب های اصول کافی، وسایل الشیعه، 
نهج الفصاحه، سفینه البحار، تفسیر برهان و نهج البالغه از منابع استناد 

شده در تدوین و نگارش این اثرند.
از عناوین مهم این مجموعه می توان به پیمانه تقدیر، نقش قلم، منابع 
ثروت، بدترین پیشــه ها، عبادت آزادگان، عاشــقان فداکار، نشانه های 

ایمان، تنها راه شیعه بودن، قرآن و قانون جاذبه اشاره کرد.
روش شناسى نگارش اثر

روش کار مولف اثر بدین صورت است که معظم له در ضمن هر درس، 
حدیثی را متذکر شــده و ابتدا عنوانی برای هر روایت ذکر کرده و بعد 
از نقل حدیث، ضمن اشــاره به نص و ترجمه آن روایت، به شرح کوتاه 
پیرامون هر روایت پرداخته و بدین وســیله دروس ارزشــمندی را در 

اختیار مخاطب قرار می دهد.
بهترين اثر در  موضوع سبک زندگى اسالمى

گفتنی است معظم له با هدف ارتقای سبک زندگی اسالمی و آشنایی و 
یادآوری برخی از احادیث و روایات معصومین علیهم  السالم و استفاده 
از آنها در مراحل گوناگون زندگی  به نگارش این اثر همت گماشته است. 
در این نوشــتار شــیوه  های صحیح برخورد با مسایل اجتماعی و حل 
مشکالت فردی با ارایه الگویی از راه و رسم زندگی اسالمی و استناد به 
آرای علما و بزرگان دین عنوان شــده و در پایان نیز با ذکر سرگذشت 

معرفى کتاب
سيرى درکتاب 

» یکصد و پنجاه درس زندگی «
اثر ارزشمند حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى )مدظله(

برخی از اندیشمندان مذهبی در جهت پربارتر ساختن  پشتوانه معنوی 
خوانندگان تالش شده  است.

با این تفاسیر آنچه از همه مهم تر به نظر می رسد، همان پیاده کردن 
این برنامه ها در متن زندگی و عمل کردن به آن اســت.بنابراین باید 
به درگاه خدا عرضه داشــت، تا نخست توفیق فهم و درك صحیح این 

احادیث، و سپس عمل به آنها را، به ما مرحمت کند.
گزارش محتوايى اثر

به منظور آشــنایی با محتوای مطالب، به برخی روایات و شــرح آن ها، 
به صورت مختصر، اشاره می گردد:

بر حذر داشتن از علم بدون عمل 
اولین روایت، از حضرت علی علیه الســالم است که فرموده اند: »آگاه 
باشــید دانشی که در آن اندیشه نیست، ســودی ندارد و تالوت قرآن 
که در آن تدبر نباشــد، نفعی نداشته و عبادتی که در آن تفکر نیست، 
بی اثر اســت«. معظم له در تشریح این روایت، به این نکته اشاره دارد 
که انباشتن مغز از فرمول های علمی، قوانین منطقی، اصول فلسفی و 
هرگونه دانشی، مادام که با اندیشه صحیح و جهان بینی روشن و آشنایی 
با اصول زندگی انسانی هماهنگ نباشد، بسیار کم اثر است؛ همان طور 
کــه خواندن آیات قرآن اگر با تدبــر و دقت در عمق معانی آن همراه 
نباشد، تأثیر آن ناچیز است و عبادتی که نور تفکر و عقل بر آن نتابد، 

جسمی است بی روح و فاقد آثار عالی تربیتی
وظیفه شناسى و مسئولیت پذيری؛ نشانۀ ايمان واقعى

در روایــت پنجم، امام صادق علیه الســالم از نگرانی مؤمن از گناهان 
گذشته و همچنین از باقی مانده عمر خود، سخن به میان آورده است. 
مولف اثر بارزترین نشــانه ایمان را  احساس مسئولیت انسان در برابر 
اعمالی که انجام داده بر می شمرد و احساس مسئولیت در برابر وظایف 

و تکالیفی که در پیش دارد.
تنبلى و کاهلى؛ عامل فقر 

در هفتمین روایت، امیرمؤمنان علیه الســالم تنبلی و ناتوانی را به هم 
آمیخته دانســته که فرزندی به نام »فقر و تنگدستی« از آن دو متولد 
خواهد شــد. معظم له نیز به این نکته اشاره نموده است که همه چیز 
در پرتو سعی و کوشش به دست آمده و تنبلی، سستی، ناتوانی و فرار 
از برابر حوادث سخت و مشکالت، چیزی است که با روح ایمان، هرگز 
ســازگار نیست و اینها، مولودی جر فقر در همه جهت های اقتصادی، 
اخالقی و معنوی نخواهد داشت، در حالی که مردم با ایمان، باید در تمام 

جهات، متکی به خود و بی نیاز باشند.
تكبر؛ بازتاب عقدۀ حقارت

در روایت نهم، امام صادق علیه الســالم فرموده اســت: هیچ کس بر 
دیگران برتری جویــی نمی کند و بزرگی نمی فروشــد، مگر به خاطر 
حقارتی که در درون وجود خود احســاس می کند.مولف اثر  در شرح 
ایــن روایت بیان می دارد که امروزه در پرتو تحقیقات روانشناســی و 
روانکاوی مسلم شده است سرچشمه تکبر و بزرگی فروختن بر دیگران، 
چیزی جز عقده حقارت نیست و آن ها که مبتال به این عقده هستند و 
از آن رنج می برند، برای جبران کمبودهای خود، متوسل به این وسیله 
غلط یعنی خود را به طور مصنوعی بزرگ نشان دادن می شوند و از این 

راه بــر حقارت اجتماعی خود می افزایند و بیش از پیش خود را منفور 
می سازند.

»من« واقعى انسان 
در روایت دوازدهم، پیامبر صلی اهلل علیه و آله راســت گویی و امانت را 
دو نشانه انسان واقعی معرفی کرده و معظم له به این نکته اشاره نموده 
است که با مطالعه مدارك اسالمی، این حقیقت روشن می شود که دو 
نشانه قطعی مســلمان واقعی این است که راست گو و امین باشد و با 
این که عبادات اسالمی برنامه های عالی تربیتی هستند، ولی تنها اینها 

نشانه اسالم نیست، بلکه باید با راست گویی و امانت، تکمیل گردد.
چه کسانى را به دوستى نگیريم؛خطرات افراد چاپلوس و متملق 
معظم له در فراز دیگر اثر در تقبیح تملق گرایی و چاپلوسی در روایط 
میان افراد  می نویســد؛ گریز از واقعیات و پرده پوشــی بر حقایق، نه 
مشــکلی را حل می کند و نه خدمتی به کســی محسوب می شود؛ به 
همین دلیل، دوستانی که به جای انتقاد سازنده و صحیح، سعی دارند 
حقایق را کتمان کنند و برای ارضای کاذب خاطر دوست، عیوب او را 
بپوشانند و یا آن را ُحسن جلوه دهند، نه تنها خدمتی در عالم دوستی و 
رفاقت نکرده اند، بلکه خیانتی بزرگ مرتکب شده اند. این مطلب، نکته ای 
اســت که معظم له در شرح روایت حضرت علی علیه اسالم  در مورد 

بدترین دوستان فرموده اند.
عجز انسان از شناخت ذات خدا 

در روایت چهل وســوم، امیرمؤمنان علیه السالم فرموده اند: »حقیقت 
توحید پروردگار این اســت که ذات او را به وهم و تصور خود، محدود 
نسازی و ایمان و عدالت او در این است که هیچ کار او را متهم نکنی«. 
مولّف در توضیح و شرح این روایت، این نکته را خاطرنشان نموده است 
که به همان اندازه که اصل وجود خداوند برای ما روشن و آشکار است 
و هــر ذره ای از ذرات این جهــان، دلیل عظمت، قدرت، علم و توانایی 
اوســت، به همان مقدار، حقیقت ذات او بر ما پوشــیده است؛ زیرا او 
وجودی است نامحدود و چنان وجودی، باالتر از درك محدود ماست، 
بنابرایــن بایــد ذات او را از هر چیز تصور می کنیم، باالتر بدانیم و این 

حقیقت توحید است.
به حرف هر کسى گوش ندهید! 

در روایت هشــتادم، امام جواد علیه السالم سفارش کرده است انسان 
پای هر ســخنی منشیند ، معظم له نیز بر این عقیده است که سخن 
هرچه باشد و از هر کس باشد، اثر دارد و گوش فرا دادن به سخنان این 
و آن، معموالً با تأثیر آن در دل آدمی همراه اســت و از آنجا که هدف 
سخن گویان مختلف است، جمعی سخنگوی حقند و جمعی سخنگوی 
باطل؛ خضوع در برابر هر یک از این دو گروه، یک نوع پرستش است؛ 
زیرا روح پرستش همان تسلیم است، بنابراین آنها که به سخنان حق 
گوش می دهند، پرستندگان حقند و آنها که به سخنگویان باطل گوش 

فرا می دهند، پرستندگان باطلند.
تألیــف این اثر  نفیس  در یک جلــد و در 160صفحه، در قطع رقعی 
توسط انتشارات نسل جوان به زیور طبع آراسته شده و در سال  1383 
منتشر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است،الزم 

به ذکر است این اثر فاخر به زبان عربی نیز چاپ و منتشر شده است.
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معارف اسالمى

خالصه ای از داليــل ورود يا عدم 
ورود اسرا به کربال در اربعین  

پرسش: آیــا کاروان اسیران در اربعین 
به کربال آمدند؟ حسینی 

پاســخ اجمالى: در مورد ورود یا عدم 
ورود اسرا به کربال در اربعین  حسینی، 
نظــرات مخالفی ابراز شــده اســت از 
جملــه؛ 1- ورود کاروان بــه کربال در 
روز اربعین  ســال 61 بــوده. 2- ورود 
کاروان به مدینه در روز اربعین  ســال 
61 بوده.3- هر دو قول قبل بعید است. 
4- هنگام رفتن از کوفه به شام، نخست 
به کربال آمــده اند.5-بعد از مراجعت از 
شام به مدینه، در زمان دیگری به کربال 
آمده اند. 6- در سال 62 یعنی یک سال 
بعد، در روز بیســتم صفر به کربال آمده 
اند. از مجموع شواهد و قرائن، می توان 
ورود اهل بیت)علیهم السالم( را در روز 

اربعین به کربال تقویت کرد.

پاســخ تفصیلى: درباره ورود کاروان 
اسیران از شــام به کربال در روز اربعین 
بن  اســت، مرحوم ســید  نظر  اختالف 
طــاووس در کتــاب خود می نویســد: 
»وقتی کــه خاندان امام حســین)علیه 
السالم( را از شام به سوی مدینه حرکت 
دادنــد و )به دو راهی مســیر مدینه و( 
عــراق رســیدند، به راهنمــای کاروان 
گفتند: ما را به کربــال ببر. هنگامی که 
این جمعیت به کربال رســیدند، در آنجا 
جابر بن عبداهلل  انصــاری و گروهی از 
بنی هاشــم و مردان دیگــر از خاندان 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( را دیدند 
امام حســین)علیه  زیــارت  بــرای  که 
الســالم( به کربال آمدنــد؛ این دو گروه 
در یــک روز با یکدیگــر مالقات کردند 
و با گریه و اندوه و ســر و سینه زنان با 
یکدیگر دیــدار نمودند. در آنجا مجلس 
غــم و اندوه و ماتم برپــا کردند و زناِن 
روســتاهای مجــاور کربال نیــز به آنها 

پیوســتند و چنــد روز در آنجا مجلس 
ماتم پرشوری برپا شد. )1(

از طرفــی مــی دانیم که جابــر در روز 
اربعیــن به زیــارت امام حســین)علیه 
الســالم( آمده بــود )2( و مالقات آنها 
بــا یکدیگر در آن روز اتفــاق افتاد؛ در 
نتیجه، اهل بیت)علیهم الســالم( نیز در 

روز اربعین به کربال آمدند.

در مورد ورود اهل بیت)علیهم الســالم( 
در روز اربعیــن به کربال از نگاه تاریخی 

نظرات مخالفی ابراز شده است.

که در ایــن جا به بیان ایــن اقول می 
پردازیــم: قول اول، آن اســت که اهل 
بیت)علیهم الســالم( در همان سال 61 
در روز بیستم صفر به کربال وارد شدند 
که نظر سید بن طاووس در لهوف است 
و ابن نمانیز همین را معتقد است. )3(

در نفس المهموم از قول »تاریخ حبیب 
الّســیر« آمده اســت که یزیدســرهای 
شــهیدان را به علی بن الحســین)علیه 
السالم( تسلیم کرد و آن حضرت سرها 
را روز بیســتم صفر به بــدن ها ملحق 
کرده و ســپس به مدینه بازگشت، )4( 
و در مقتل الحســین مقّرم این سخن از 
ابوریحان بیرونی در ـ اآلثار الباقیه ـ نیز 

نقل شده است. )5(

مطابق این ســخن، می تــوان گفت که 
اهل بیــت نیز همراه امام ســجاد)علیه 
الســالم( در روز اربعین  به کربال آمدند 
و ســخن ســید بن طاووس تقویت می 

شود.

قول دوم، از شــیخ مفید اســت که می 
است  بیســتم صفر روزی  نویسد: »روز 
کــه خاندان حرم حســینی از شــام به 
مدینــه آمدند، و ایــن روز همان روزی 
اســت که جابر بن عبــداهلل  انصاری به 
کربال برای زیارت قبر امام حسین)علیه 
الســالم( آمد و او نخستین کسی است 
که قبر آن حضرت را زیارت کرد«. )6(

شــیخ طوســی نیز در مصباح المتهّجد 

تصریح می کند: روز بیســتم صفر، روز 
ورود حرم حســینی از شــام به مدینه 

است. )7(

قول سوم، از سید بن طاووس در کتاب 
اقبال اســت که ایشــان در این کتاب، 
هم ورود حرم حســینی را در اربعین به 
کربال بعید می شــمرد و هم ورودشان 
را بــه مدینه )8( و عالمه مجلســی نیز 
هــر دو را بعید می دانــد. )9( در واقع 
سید بن طاووس که کتاب اقبال را پس 
از لهوف نوشــته، نظِر نخست خویش را 
پذیرد، هرچند مــی گوید: ممکن  نمی 
اســت آنها به کربال رفته باشند، ولی نه 

در روز بیستم صفر. )10(

قول چهــارم و پنجم، آنکه بــه هنگام 
رفتن از کوفه به شــام، نخست به کربال 
آمده اند )11( و یا آنکه بعد از مراجعت 
از شــام به مدینه، در زمــان دیگری به 

کربال آمده اند.

این دو قول را مرحوم حاج شیخ عباس 
قمی در منتهی اآلمال به برخی نســبت 
داده ولی آنها را ضعیف شــمرده است؛ 

چرا که در نقل ها نیامده است.

قول ششم، آن است که خاندان حسینی 
در سال 62 یعنی یک سال بعد، در روز 
بیســتم صفر به کربال آمده اند؛ که این 
قــول را فرهاد میــرزا در کتاب »قمقام 

زّخار« انتخاب کرده است. )12(

بن  آنچه گفته شــد، »ســید  مطابــق 
طــاووس« در »لهــوف« و »ابــن نما« 
در »مثیــر االحزان« و »شــیخ بهایی« 
در »توضیــح المقاصــد« معتقدند اهل 
بیت)علیهم الســالم( در اربعین اّول به 
اربعین سال 61  کربال آمدند و مقصود، 
اســت. زیرا گفته اند به هنگام مراجعت 
از شــام از راهنمای کاروان خواســتند 
آنها را به کربال ببرد. ولی بسیاری دیگر 
از موّرخان و صاحب نظران این ســخن 
را نپذیرفتند. آنــان نیز اقوال گوناگونی 
داشــته انــد و همین اختــالف اقوال و 
گوناگونی دیدگاه ها ســبب تردید شده 

است.

به هر حال، از مجموع شــواهد و قرائن 
و کلماتــی که از عالمان و محّققان ذکر 
بیت)علیهم  اهل  توان ورود  شــده، می 
الســالم( را در روز اربعیــن بــه کربال 
تقویت کرد و سخنان آنان که معتقدند 
کاروان اهل بیت)علیهم السالم( با جابر 
و همراهانــش در کربال مالقات کردند و 
به عزاداری پرداختنــد، پذیرفت. و اگر 
جناب ســید بن طــاووس در اقبال آن 
را بعید می شمرد مشــکلی ایجاد نمی 
کند، چرا که ایشان با فرض ماندن آنها 
به مدت یک ماه در شام، ورود آنها را در 
روز اربعین بــه کربال نمی پذیرد، همان 
گونه که ورودشــان را در این تاریخ به 
مدینه نیز قبول ندارد؛ ولی هنگامی که 
ثابت شــد، کاروان اسرا کمتر از ده روز 
در شــام مانده اند، پذیرش سخن سید 
بن طاووس در لهوف که ورود آنها را به 
کربال همزمان با ورود جابر از قول راوی 
نقل کرده، به حقیقت نزدیک تر است.

در واقــع، ســیدبن طــاووس در تاریخ 
معتبــری این حادثــه را دیده بود و آن 
را در لهــوف نقل کرده، ولی بعداً که در 
تاریخ دیگری خوانده است آنها به مدت 
یک ماه در شام مانده اند، ورود کاروان 
اهــل بیت)علیهــم الســالم( را در روز 
اربعین به کربال ناممکن دانســته است. 
در نتیجه، با رّد ســخن آنان که اقامت 
یک ماهه را در شــام مطــرح کرده اند، 
موضوع ورود اهل بیت)علیهم الســالم( 
در اربعین سال 61 به کربال تثبیت می 

شود.

طبیعت امر نیــز اقتضا می کند که این 
کاروان قبــل از رفتن به مدینه بار دیگر 
با آســودگی به کربال برونــد و با قبور 

نمایند. دیدار  تجدید  شهدا 

اربــاب )از علمای  مرحوم حــاج میرزا 
معــروف قم( می نویســد: »به حســب 
عادت بعید مــی نماید که آن قافله دل 
شکســته که با اکراه و اضطرار از کربال 

کوچ کردند و از گریه و ســوگواری منع 
شدند و اجساد شــریفه شهدای خود را 
در مقابــل آفتاب دیدنــد، بدون آگاهی 
برحال مقابر مقّدســه و اطالع بر حال، 
بــه مدینه رجوع کننــد و به زیارت آن 
برگردند«.  نشــده،  فائز  مقّدســه  تربت 

)14( ،)13(

پى نوشت:
)1(. ملهوف )لهوف(، ص 225.

)2(. شیخ طوســی در مصباح المتهجد، ص 
548، و شیخ مفید در مساّر الشیعه، ص 46، 
به ایــن مطلب تصریح کرده انــد )همچنین 
رجــوع کنید به: منتهی اآلمال، شــرح حال 

السالم((. امام حسین)علیه  زندگانی 
)3(. مثیراالحــزان، ص 107. شــیخ بهایی 
نیز معتقد اســت در اربعین حســینی، اهل 
بیت)علیهم السالم( به کربال آمدند و با جابر 
مالقات کردنــد )توضیح المقاصد، ص 6( هر 
چنــد وی اربعین را روز نوزده صفر می داند، 
ولی بــا توجه به آنکه امام حســین در عصر 
عاشورا به شهادت رسید، باید ابتدای اربعین 
را از روز یازدهم حســاب کرد ولذا بیســتم 
صفر،اربعیــن آن حضرت می شــود )رجوع 
کنید بــه: تحقیق درباره اربعین، ص 201 - 

.)202
)4(. نفس المهموم، ص 269.

)5(. مقتل الحسین مقّرم، ص 363.
)6(. مساّرالشیعه، ص 46.

)7(. مصباح المتهجد، ص 548.
)8(. اقبــال االعمال، ج 3، ص 100 - 101. 
وی می نویســد: پس از ورود کاروان اسیران 
بــه کوفه، عبیداهلل  بن زیــاد برای یزید نامه 
نوشت تا تکلیفش را درباره اسرا روشن سازد 
و یزید پاســخ داد که آنها را به شــام روانه 
کند، این رفت و برگشــت و سپس حرکت و 
رسیدن به شام بیست روز یا بیشتر طول می 
کشید؛ و از طرفی وقتی آنها به شام رسیدند، 
در آنجــا نیــز آنها را یک مــاه در مکانی که 
از ســرما و گرما حفظشــان نمی کرد، جای 
دادند؛ بنابرایــن، طبیعت کار اقتضا می کند 
که آنهــا بیش از چهل روز از شــهادت امام 

حسین به عراق و یا مدینه برسند.

)9(. زاد المعاد، ص 402.
)10(. اقبال، ص 101.

)11(. قول چهارم را ناسخ التواریخ )ج 3، ص 
176( انتخاب کرده اســت. مرحوم شــعرانی 
نیز در ترجمه نفس المهموم )ص 270( این 

قول را ترجیح داده است.
)12(. قمقام زخار، ص 586.

)13(. اربعین حسینیه، ص 242 ـ 243.
)14(. گرد آوري از کتاب: عاشــورا ریشه  ها، 
انگیزه  ها، رویدادها، پیامدها، سعید داودی و 
مهدی رستم نژاد،)زیر نظر آیت اهلل  العظمی 
ناصر مکارم شیرازی(، امام علی بن ابی طالب 

علیه السالم ، قم ، 1388 ه. ش ، ص 625.
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احكام شرعى

شرکت زنان در پياده روى اربعين 
سؤال: شرکت زنــان در پیاده روی اربعین  چه حکمی دارد؟

پاســخ: نباید از شــکوه اربعین  چیزی کاست و شرکت زنان 
اشــکالی ندارد ولی جهات شرعی را باید کامال رعایت نمایند. و 

بهتر است که با محارم خود بروند.

ثواب زيارت اربعين در ديگر روزهاى ماه صفر
ســؤال: ظاهرا برخی از علما و مراجع فرموده اند درهر روز از 
ماه صفر که امام حســین علیه الســالم را زیارت  کنند زیارت  
اربعین محســوب می شود، نظر معظم له در این مورد چیست؟

پاســخ: در صورتی که اجتمــاع آن ها در یک روز اســباب 
مشکالتی می شــود و واقعا نیت زائر درك اربعین  باشد ثواب 

اربعین  را دارد.

پياده روى براى رفتن به کربال
سؤال: آیا پیاده رفتن به کربال استحباب خاصی دارد؟ 

پاسخ: بــا توجه به اینکه تعظیم شــعائر اسالمی محسوب می 
شود رجحان و استحباب دارد.

سفر بدون ويزا
سؤال: آیا برای زیارت  اربعین  می توان بدون گرفتن پاسپورت 

و ویزا اقدام به زیارت  نمود؟

پاسخ: الزم است بر طبق قوانین و حکومت اسالمی عمل شود.

لزوم رعايت قوانين و مقررات سايرکشورهاى اسالمى
سؤال: آیا رعایت قوانین عراق برای دیگر مسلمانان که در ایام 

اربعین به آن کشور سفر می کنند الزم است؟

پاســخ: زائرین باید بدانند که این برنامه در کشور عراق است 
و حاکمیت کشــور مال آن هاست، آن ها میزبان هستند و باید 

تدبیر و قوانین میزبان را پذیرفت.

استفاده از پاسپورت ديگران 
ســؤال: ایام زیارت  اربعین  نزدیک است و فرصت کافی برای 
گرفتــن گذرنامه موجود نیســت. آیا بنــده میتوانم با گذرنامه 
بــرادرم با رضایت او به زیــارت  اربعین  بروم؟ آیا رفتن به این 

زیارت منع شرعی دارد؟

پاســخ: اگر برخالف قوانین و مقّررات و قرارداد باشــد، جایز 
نیست و مسؤولّیت الهی دارد.
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