


طلیعه سخن
بی شــک بالیای طبیعی در زندگی جوامع 
بشــری ، منجر به کاهش موجودی سرمایه 
انســانی، اجتماعی و فیزیکی می شود؛ لذا 
ضرورت مقابله بــا اینگونه حوادث طبیعی، 
اجتناب ناپذیر است، در این میان نقش کمک 
های مردمی در کاهش خسارات وقایعی هم 

چون سیل و زلزله انکار ناپذیر است.

ایران اسالمی طی دو ماه گذشته شاهد وقوع 
سیالب های مخرب و سهمگین و مشکالت 
ناشــی از آن بوده است؛ لیکن موج حماسه 
آفرینی مردم در مقابله با ســیل و همدلی و 
همراهی خالصانه با سیل زدگان ، نظر همه را 

به خود جلب کرده است.

 اهمیت این مسأله وقتی آشکار می شود که 
بدانیــم ملت ایران در طول ســال های اخیر 
به ویژه طی یک ســال گذشته به علت سوء 
مدیریــت و رویکردهای غرب گرایانۀ دولت و 
ناکامی برجام؛ و نیــز عدم تحقق وعده های 
اقتصادی دولت، سایۀ سنگین بحران معیشتی 
و اقتصادی را بر سر خود احساس کرده است.

لیکن وجود این مشکالت نیز نتوانست خللی 
در ارادۀ آهنین ملت ایران در حمایت از سیل 
زدگان وارد کند، بلکه مردم با خلق حماسه 
عظیم خدمت به مردم سیل زده ، یک فاجعۀ 
ملــی را به وحــدت و همگرایی ملی تبدیل 
کردند لذا ضرورت رفتار شناســی اجتماعی 
مردم در مدیریت بحران سیل می تواند گوشه 
ای از ظرفیت های کمــک های مردمی در 

برون رفت از چالش ها را ترسیم نماید.

گفتنی است ملت ایران در طول تاریخ کهن 
خود، بر استقالل و عزت نفس بر مبنای اتکاء 
به توانمندی های بومی ، بدون چشم داشت 
از کمک های خارجی تأکید ورزیده اند ؛ هم 
چنین به علت بهره گیری از ساختار اصیل و 
ریشه ای خانواده ؛ امنیت و آرامش برای آنان 
از اهمیت باالیی برخوردار است لذا همیشه 
مردم در مدیریت بحران ها در وسط میدان 

قرار داشته اند .

این دستاورد عظیم مردمی در حالی است که 
غرب گرایی دولت بالی جان مردم شده است 

و تأکیــد دولت بر برخی اقدامات تبلیغاتی و 
تشریفاتی، جایگزین اهتمام به محیط زیست 
و ترمیم زیر ساخت های کشور شده است به 
نحوی که به اعتراف کارشناسان یکی از عوامل 
اصلی سیل اخیر، عدم الیروبی رودخانه ها و 
عدم مقابله با ساخت و ساز های بی رویه در 

کنار بستر مسیل ها است.

چرا کــه در قاموس فکری و مدیریتی دولت، 
مسألۀ محیط زیست و مقابله با خشکسالی و 
ترمیم زیر ساخت های کشاورزی و حمایت از 
توده های محروم و نیازمند جامعه جایی ندارد 
بلکه مدل توسعه دولت بر مبنای فرمالیسم و 
تمرکز گرایی و ایجاد تشکیالت عریض و طویل 
صرفــاً در پایتخت ایران برای مدار حمایت از 

طبقه اشراف منحصر شده است. 

در کنار غرب گرایی دولت و غفلت از دغدغه 
های زیســت محیطــی مــردم؛ لیکن این 
نیروهای مردمی هستند که به مثابۀ حضور 
بی بدیل جهادی خود در قالب بسیج مردمی 
در جنگ تحمیلی ، این بار جنگ نفس گیر با 
سیل آمده اند و اینچنین رسالت و مسئولیت 
خود را به نحو احسن انجام داده و فاجعه ای 

مرگبار را به حماسه ای ملی تبدیل کردند. 

در این بین نقش نهادهای نظامی هم چون 
ســپاه ستودنی اســت چرا که به مثابۀ یک 
نیروی اجتماعی عمل نمود و با بازگشت به 
اصل خویش یعنی خدمت رسانی با روحیۀ 
بســیجی و جهــادی، در عمل بــه تقویت 

همبستگی اجتماعی دامن زد. 

تحقق این مهم و نیز نقش آفرینی روحانیت 
به عنوان نیروی موثر اجتماعی در عرصه های 
مختلف مدیریت بحران، یادآور نقش آفرینی 
طالب و روحانیون در جنگ تحمیلی است، 
لذا جنگ روانی دشــمنان به ویژه آمریکا با 
خدمت رسانی ســپاه و طالب و دانشجویان 
بســیجی به شــدت به قهقرا رفته است و 
همگان شاهدیم سپاه به محبوب ترین نهاد 

اجتماعی در کشور تبدیل شده است.

بر این اساس برای برون رفت از چالش های 
اقتصادی نیــز به جای غرب گرایی و اعتماد 
به نسخه های فریب کارانۀ بانک جهانی باید 
بــه توانمندی های مردمــی تکیه کرد چرا 

که میوۀ تلخ وابســتگی به غرب ، فروپاشی 
اجتماعی اســت حال آنکه مــردم گرایی از 
فروپاشی اجتماعی پیشگیری کرده و در عمل 
همبستگی اجتماعی و تقویت حفظ نظام را 

فراهم می کند.

بنابراین اهتمام متولیان فرهنگی کشــور به 
ویژه رسانۀ ملی در ترویج فرهنگ مردمی در 
مدیریت بحران ها و تحقق سازندگی صحیح 
بر مدار استفاده از ظرفیت های بسیج مردمی 
در مقابل غرب گرایی انکار ناپذیر است؛ چرا 
که رفتار اجتماعی مردم در مدیریت بحران 
سیل، در عمل دو قطبی سازش ناپذیر»مردم 
گرایی« و » غرب گرایی« را به تصویر کشید ؛ 
که در این کارزار، فرهنگ عمومی مردم پیروز 
میدان لقب گرفت چرا که بر مبنای عدالت، 
فاجعه سیل را به حماسه باشکوه هم دلی و 

خدمت رسانی به سیل زدگان تبدیل کرد.

از این رو مردم گرایی نماد حقیقی عزت، شور 
و حماســه ملت ایران و غرب گرایی دروازۀ 
ورود به ذلت و عقب ماندگی عمومی اســت، 
که حماسه آفرینی مردم درمدیریت بحران 
سیل خود مویّد این مّدعاست؛ در واقع سیل 
اخیر حقیقت مهمی از ظرفیت های عظیم 
مردمی را برای دشــمنان نظام مخابره کرده 

است

لــذا عصبانیــت آمریکا از حماســه آفرینی 
مردم در ســیل اخیر، بی جهت نیست چرا 
که بازســازی اجتماعی و بازگشت مردم به 
»حافظۀ تاریخی« دستاوردی است بی نظیر 
که بر خالف موج غرب گرایی، نشان دهندۀ 
پیشرفت شــعور و فرهنگ عمومی در نظام 

اسالمی است.

در خاتمه باید تأکید کرد مردم به عنوان محرک 
اصلی تحقق انقالب اسالمی ؛ انفعال و وادادگی 
در برابر غرب را گناه نابخشودنی و دهن کجی 
به ظرفیت ها و توانمندی های عظیم مردمی 
تلقی می کنند؛ لذا شایسته است دولتمردان 
در عرصه های اقتصــادی نیز بیش از پیش 
بــه نیروی مردمی اعتماد کرده و برای تحقق 
اقتصادمردمــی و مقاومتی از توان مردم بهره 
گیرند و اینچنین مهر بطالن بر غرب گرایی و 

ماکت تقلیدی اقتصاد سرمایه داری زند.
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حجت االسالم والمسلمین مروی  تولیت آستان قدس رضویستاد مردمی کمک به سیل زدگان

مراسم جشن میالد ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم

مراسم جشن عید مبعثمراسم جشن میالد حضرت علی علیه السالم

دیدارها

دکتر سقائیان نژاد شهردار قم جمع زیادی از طالب و روحانیان استان تهران، فارس و روحانیان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی

اختتامیه سومین مسابقات بین المللی قرآنی طالب علوم دینی جهان اسالم

گروه تحقیقاتی »منتخب األثار من  بحاراألنوار«مسئولین دانشگاه صنعتی قم

اختتامیه سومین مسابقات بین المللی قرآنی طالب علوم دینی جهان اسالم
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ستادهای مردمی کمک به سیل زدگان در سراسر کشور تشکیل شود �

امیدواریم مردم همچون دیگر عرصه ها که در کارهای خیر پیشگام و همراه هستند، در این عرصه 
نیز ورود جدی داشــته باشند و به کمک سیل زدگان بشــتابند؛ ما به همه کسانی که در این راه 

پراهمیت گام برمی دارند از صمیم دل دعا می کنیم

سپاه محبوبیت خود را با این قبیل اقدامات از دست نمی دهد �

اینها به زعم خود می خواهند انتقام بگیرند، در حالی که کارشان کار بی عقل ها است، این نهایت 
بی عقلی اســت که انســان خیال کند همه چیز در اختیار اوست و هر کار خواست می تواند بکند 

و واقعیــات را می تواند با یک خط و امضا عوض کند!

طالب و روحانیان به ســالح قلم و بیان مجهز شوند/ عزمی برای اصالح و ساماندهی  �

فضای مجازی دیده نمی شود

برخی می گویند چون فســاد زیاد شــده نمی توان کاری کرد و باید منتظر ظهور حضرت صاحب 
االمر)عج( بمانیم؛ این تفکر غلط است؛ باید به هر میزان که توان داریم به وظیفه خود عمل کنیم 

و امیدوار به لطف و عنایت خدای متعال باشیم

گزیده سخنانگزیده سخنان
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پیام ها و بیانات

بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره دو مسأله مهم اخیر

 دو حادثه بسیار تلخ

ابعاد ویرانی سیل عظیمی که در بخشی از 
مازندران و گلستان روی داده وسیع تر از 

آن است که تصور شود.

گروهــی نه تنها خانه خود، بلکه همه چیز 
خود را از دســت داده اند و ارتفاع آب در 
درون خانه ها گاه به دو متر رســیده است 

و نتیجه آن ناگفته پیداست.

آنچه تاکنون از سوی مراکز مسؤول برای 
نجات آن ها انجام گرفته خوب است ولی 
هرگز کافی نیســت. دولت باید با جدیت 
بیشتری وارد این حادثه شود و هر چه در 
تــوان دارد برای نجات زندگی این عزیزان 

به کار گیرد.

مــردم خّیــر و نیکــوکار نیــز ســاکت 

نمی نشــینند. دامن همت بــه کمر زده و 
برای نجــات ســیل زدگان از عواقب این 
حادثه تــالش کننــد. در ضمــن آن ها 
مجازند از یک سوم وجوهات شرعی خود 

نیز در این راه استفاده کنند.

حادثه تلخ دیگر، به رســمیت شــناختن 
اشغال جوالن به وسیله اسرائیل، از سوی 
رئیــس جمهور آمریکا اســت که برخالف 
تمام موازین بین المللی اســت. درســت 
مثل اینکه کســی خانه همســایه را بدون 
هیچ مــدرک حقوقی اشــغال کند و جزء 

خانه خود گرداند.

البته ایــن تصمیم کامــاًل احمقانه، مورد 
قبول هیچ یــک از دولت های جهان واقع 

نخواهد شد و در ضمن پرده از روی نیات 
پلید آمریکا و اسرائیل برداشت و نشان داد 
آن ها هر کشوری را بتوانند اشغال کنند، 

جزء خود قرار می دهند.

البته آن ها هرگز موفق نخواهند شــد به 
نیت پلید خود جامه عمل بپوشــانند ولی 
زنگ خطری برای همه مسلمین بلکه همه 
مردم آزاده جهان اســت. وقت آن رسیده 
که دولت های اســالمی دســت به دست 
هم داده و شّر اســرائیل غاصب را نه تنها 
از جوالن بلکه از فلســطین اشغالی کوتاه 
کننــد و بدانند خداوند یــار و یاور آن ها 

است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مجــدداً به خیریــن تأکید کردنــد که از 
کمک به سیل زدگان مازندران و گلستان 
خودداری نکنند که آن ها مشکالت بسیار 
زیــادی دارنــد و انتظار کمک از ســوی 

خیرین سراسر کشور را دارند.

معظم له مبلغ دویســت و پنجاه میلیون 
تومان از طریق حساب هالل احمر به این 

برنامه کمک نمودند.

الزم به ذکر اســت پیش از این معظم له 

طی بیانیه ای مــردم خّیر و نیکوکار را به 
کمک رسانی به سیل زدگان دعوت نموده 
و اعــالم کردند که مقلدین ایشــان مجاز 
هســتند از یک سوم وجوهات شرعی خود 

نیز در این راه استفاده کنند.

حادثه بســیار غم انگیز سیل در شیراز و 
تلفات و خســارات آن سبب تأسف شدید 
گردیــد. اینجانب ضایعــات آن را به همه 
همشهریان عزیز و مهمانان محترم و همه 
اقشــار به خصوص علما تسلیت عرض می 
کنم و شــادی روح درگذشتگان و شفای 

مجروحان را از خداوند متعال خواهانم.

اکنــون باید تمام کوشــش مســؤولین و 

خّیریــن محترم متوجه جبران خســارت 
های وارده باشــد. وموقع آن رســیده که 
خیرین شــهر که بحمدهلل عددشــان زیاد 
است، ستادی تشــکیل دهند وکمک های 
الزم را جمــع آوری کــرده و با همکاری 
مسؤولین به جبران خسارت ها بپردازند و 
همان گونه که قباًل عرض کردم، مردم می 
توانند از یک ســوم وجوهات شرعّیه خود 

برای این کار استفاده کنند.

در ضمن الزم اســت مکان های آســیب 
پذیر که تا کنون مورد غفلت واقع شــده 
مورد بررســی کامل قرار گیرد و اقدامات 
الزم بــرای جلوگیری از تکرار این حوادث 
دردناک انجام پذیرد. پذیرایی محبت آمیز 
از مهمان های عزیز  همشــهریان محترم 
مورد تشــکر فراوان اســت. خداوند یار و 

نگهدار همه باشد.

تأکید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 در مورد کمک رسانی به سیل زدگان 

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

به مناسبت سیل ویرانگر شیراز 

13
98

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

13
98

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

89

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



1یادداشت

بازنمایی دغدغه های فرهنگی معظم له در سال 1397 
در ســال هــای اخیر عــالوه بر مســائل 
اقتصادی و معیشــتی، موضوعات فرهنگی 
نیز به عنوان چالش مهم کشور مطرح شده 
است که بیانگر فعالیت مضاعف دشمن در 
این جبهه اســت؛ زیرا فرهنگ روح و جان 
هر ملت اســت و صعود و سقوط هر ملتی، 
بســته به فرهنگ آن ملت است. لذا قدرت 
هــای غربی به این نتیجه رســیده اند که 
برای اثرگذاری تحریم های اقتصادی، باید 

فرهنگ نیز مورد هجمه قرار گیرد.

در این میان مرجعیــت، اصلی ترین نهاد 
اجتماعــی و متولی امر دیــن و عهده دار 
نقش رهبری شیعیان در موضوعات مختلف 
سیاســی و اجتماعی و فرهنگی است. این 
نهاد، که بر اســاس اندیشۀ نیابت فقیهان 
جامع الشرایط از امام معصوم علیه السالم 
شکل گرفته، از مبانی خاص عقالنیت دینی 
و سیاستگذاری در امور فرهنگی برخوردار 
اســت و در سطوح مختلف سرزمینی و فرا 

سرزمینی، ایفای نقش می کند.

در ایــن میان جایگاه بــی بدیل منویات و 
دغدغه های فرهنگی مرجع عالیقدر جهان 
تشــیع حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی مدظله العالی، در تقویت معادالت 
و مناســبات فرهنگی جامعــه انکار ناپذیر 

است.

 این نگاشــته در صدد اســت در راستای 
بازشناســی بیانــات و مطالبــات متعالی 
معظــم له در موضوعــات فرهنگی در بازۀ 
زمانی ســال 1397، بیش از پیش دغدغه 
ها و کنشــگری فرهنگی معظم له و نهاد 
مرجعیــت و تأثیرگــذاری آن نهاد معظم 
دینی بر پویایی فرآیندها و رویه ها و نظام 
انگاره های فرهنگی کشور را تبیین نماید.

کتب خطی و ارزشــمند علمی شــیعه در 
کتابخانه ها زندانی هستند

یکی از برنامه های کنگره شیعه نشر کتاب 

های خطی ما اســت، کتــاب های خطی 
باید از پرده درآمــده و کپی آن در اختیار 
پژوهشگران قرار گیرد؛ متاسفانه مسؤوالن 
کتابخانه های مهم دیگر کشــورها و بعضاً 
کشــور ما همکاری خوبــی در این زمینه 
ندارند و اجــازه نمی دهند کپی این کتب 
تهیه شده و پژوهشگران از آن ها استفاده 
کنند و این کتب ارزشمند در زندانی به نام 

کتابخانه نگهداری شده است.

حضور در محافل قرآنی جواب دندان شکن 
به دشمنان اهل بیت علیه السالم است

از مشاهده منظره ترتیل خوانی قرآن لذت 
مــی برم، چراکه هــزاران نفر زن و مرد به 
ویــژه جوانان و نوجوانــان در این مجالس 
شــرکت می کنند و جواب دندان شکن به 
دشــمنان اهل بیت علیه السالم می دهند 
که می گفتند پیروان اهل بیت علیه السالم 

رابطه ای با قرآن ندارند.

لــذا جوانان را به قرآن بســپارید و مراقب 
حــال جوانان و فرزندان خود باشــید و از 
اکنون آنها را به این جلســات دعوت کنید 
تا عادت کنند. اگر فرزندان شــما از اکنون 
به این جلســات دعوت نشــوند فایده ای 

دربرندارد.

هجرت به مســئله اول حوزه تبدیل 
شده است

امروز هجرت به مســئله درجه یک حوزه 
تبدیل شده و باید فضالیی تربیت کرد و به 

شهرستان ها فرستاد.

برای  معنا  بــی  خانواده ها اســامی 
فرزندان خود انتخاب نکنند

گاهی پــدران و مادران، نــام هایی برای 
فرزندان خود انتخاب می کنند که در هیچ 
قاموسی پیدا نمی شود، حال آنکه خانواده 
ها باید اســمی برای فرزنــد خود انتخاب 
کنند که وقتی بزرگ می شــود، خجالت 
نکشــد؛ بعضی خانواده ها اسامی انتخاب 

مــی کنند که نه معنــا دارد و نه آهنگی؛ 
البته خوشــبختانه ســازمان ثبت احوال، 
کتابی تهیه کرده و اســامی مورد قبول را 

در آنجا تدوین کرده است.

بر اســاس آمارهای ســازمان ثبت احوال، 
بیشــترین نــام هایی که خانــواده ها می 
گذارند، اســامی مقدس ائمــه معصومین 
علیهم السالم است و خوشبختانه اکثریت 

جامعه نسبت به این اسامی توجه دارند.

توجــه به تربیت در نظام آموزشــی 
کمرنگ است؛ ریشه های فرار مغزها

پرورش و تربیت در نظام آموزشی ما بسیار 
کمرنگ اســت، مغز فرزندان خود را پر از 
فرمول ها و مســائل علمی مــی کنیم اما 
تربیت اخالقی بســیار کمرنگ اســت چرا 
کــه فقط علم می آموزیم و در تربیت الزم 
اهتمــام نداریم،لذا خدمــت به اهل وطن 
نمی کنند و بخاطر دالر بیشتر به بیگانگان 
خدمت می کنند؛ ان شاءاهلل این موضوعات 

با همت متفکران رفع شود.

به راستی چرا چرا مغزهای مستعد فرار می 
کند و جوانانی که نخبه هستند، می روند 
نوکری خارجی را می کنند؛ برای اینکه ما 

علم آموختیم اما ادب نیاموختیم.

اخالق اسالمی در کتب درسی تقویت شود

اخــالق اســالمی، ســیره پیامبــر و ائمه 
معصومین علیهم الســالم در کتب درسی 
بایــد پررنگ باشــد، نه اینکــه به صورت 

کمرنگ باشد و گاهی اشاره شود.

لذا بــه همان اندازه که به مســائل علمی 
اهمیت داده می شــود، به مسائل پرورشی 
و اخالقــی هــم اهتمــام ورزیده شــود؛ 
بنابراین ســاعت هایی برای تعلیم اخالق 
نســل نوجوان و جوان در مراکز آموزشی 
اختصاص پیــدا کند و معلمــان اخالق و 
کسانی که نمونه اخالقی هستند، در مراکز 
آموزشــی تدریس کنند و مزایای اخالق را 

بگویند و نسل جدید را پرورش دهند.

هم چنین نظام آموزشــی برای مســائل 
اخالقــی، نمره و امتیازهــای خاصی قائل 
شود، دانش پژوهان را از نظر ادب، صداقت، 
راستگویی، امانت، نظم و تربیت باید نمره 
داد. در کنار ستون نمره های علمی، نمره 

های اخالقی هم باشد.

ارزشی  نظام  ترویج  برای  ها  رســانه 
مبتنی بر اخالق تالش کنند

 نقش رســانه ها در تربیت نســل برومند، 
آگاه و مســؤولیت پذیر انکار ناپذیر است؛ 
رســانه های اجتماعی شــامل مطبوعات، 
صداوســیما، فضای مجازی، سینما، کتاب 
و تئاتر ...است که تا اصالح نشوند، مشکل 
جامعه و به خصوص نســل جوان پر ارزش 

ما حل نخواهد شد.

لذا رسانه ها باید برای ترویج نظام ارزشی 
مبتنی بر اخــالق و انســانیت در جامعه 
تالش کنند، اگر رســانه هــا هم به دنبال 
ثروت بیشتر و مقام باالتر و تجمل فزاینده 

بیفتند، اوضاع جامعه خراب می شود.

علــم منحصر به علوم اســالمی نیســت؛ 
واجب  موردنیــاز جامعه  علــوم  فراگیری 

کفایی است

تمام فقهــای ما تقریباً اتفاق نظر دارند که 
یادگیری علوم مورد نیاز جامعه از هر قبیل 

باشد، واجب کفایی است.

 باید نگاه کنیــم جامعه نیازمند چه تعداد 
طبیب، مهندس و دیگر کارشناســان علوم 
مختلف است و اگر کمبود وجود دارد، الزم 
اســت در آن علم، افراد بیشــتری تربیت 

شوند.

برای تمام علوم دانشگاهی احترام قائلیم و 
ما حوزویان نمی گوییم فقط علوم اسالمی 

و علوم حوزوی یادگیری شود.

عزت ملــت ایــران در حفظ روحیه 
جهادی است

روحیه جهادی موجب حفظ نظام و جامعه 
می شــود و بــا روحیه جهادی اســت که 

جمهوری اسالمی ایران با عزت می ماند.

دولتی کردن مساجد بر خالف مصلحت 
مسلمین است

در مذهب شیعه مســاجد همیشه مردمی 
بوده، امام جماعت و هیئت امناء از ســوی 
مردم انتخاب می شده و الزم است همچنان 
مردمــی بماند و هیچ کس حق مخالفت با 
این کار را ندارد، دولتی کردن مســاجد بر 
خالف مصلحت مسلمین است و باید از آن 

به شدت اجتناب شود.

عزاداری های نامتعارف خالف شــرع 
اسالم است

عزاداری های نامتعارف دو ضرر دارد؛ یک 
ضرر برای خود این افراد است و ضرر دیگر 
خدشه دار شدن آبروی اسالم و شیعه است. 
برگزاری عزاداری های سنگین و مجالس و 
دسته جات آبرومند در جای خودش خوب 
اســت اما این چه کاری اســت که بعضی 
افراد با قمه زنی هم ضرر به اسالم و تشیع 

می زنند و هم ضرر به خودشان.

بنده بارها گفتم می دانم کسانی که این کار 
را می کنند از عشــق به امام حسین علیه 
الســالم است اما این عشق را نتوانستند به 

طور صحیح پیاده کنند.

به جای قمه زدن، به عشــق امام حســین 
علیه الســالم به مراکز انتقال خون بروید 
و خــون بدهید؛ این خون شــما جان یک 
انســان را از مرگ نجات می دهد و کسی 
کــه یک نفر را از مرگ نجات بدهد، گویی 

همه انسان ها را نجات داده است.

در  نفوذ سند ۲۰3۰  به  هشدار نسبت 
صداوسیما

باید همه دســتگاه ها و نهادهــا از جمله 
صداوســیما مراقبت کنند که سند ۲۰3۰ 
به صورت خزنده توســط نفوذی ها عملی 

نشود.

از زبان طنزبرای برنامه های مذهبی و 
دینی استفاده کنید

از زبان طنز حتی برای برنامه های مذهبی و 
دینی استفاده کنید از ظرفیت و توانمندی 
های حوزه علمیه که در دنیا بی نظیر است 
برای همکاری در رسانه بهره برداری کنید.

زیارت معصومین علیهم السالم دارای 
فلسفه حیاتی و سیاسی است

بی شــک زیارت معصومین علیهم السالم 
دارای فلســفه حیاتی و سیاســی است؛ بر 
خالف وسوســه های وهابیون که به دنبال 
از بین بردن فرهنگ زیارت هستند ما باید 
بیشتر به این فرهنگ اهمیت دهیم و دهه 
کرامت نیز فرصت خوبی برای آشنا شدن با 

مکتب اهل بیت علیهم السالم است.

سرمایه اصلی هالل احمر اعتماد مردم 
است

بایــد هالل احمر از ســرمایه ها و امکانات 
موجــود حداکثــر اســتفاده را ببرد، همه 
افرادی که با هالل احمر همکاری می کنند 
باید برای اســتفاده و بهره روی حداکثری 
از ســرمایه های موجود تعلیم ببینند تا از 
اتالف و اسراف منابع و امکانات جلوگیری 
شود؛ چرا که امکانات هالل احمر محدود و 

نیازها گاه نامحدود است .

در این بین ســرمایه اصلــی هالل احمر 
اعتماد مردم اســت. این سرمایه است که 
موجب جلب کمک های انســانی و مادی 
برای خدمت رســانی مناســب تر به مردم 

می شود. 

حوزه علمیه باید مستقل باشد

ما به کسانی که دست نیاز به سوی دولت 
دراز کردنــد و کمــک از دولت می گیرند 
هشدار دادیم که این کار را نکنید، بگذارید 
حوزه مستقل باشــد. صرفه جویی کنیم، 
برنامه ها را محدود کنیم ولی دســت نیاز 

به سوی دولت دراز نکنیم.

حمایت ما از نظام غیر از این است که مانند 
شــیخ االزهر دست نشــانده باشیم. هرگز 
نشــنیدیم یک امام اهل سنت یک قیامی 
بر ضد حکومتشان کرده باشند. برای اینکه 

موقعیت آنان از آنجا تامین می شود.

 اگر بنده در مقابــل دولت،مجلس و افراد 
مختلف می ایستم و درباره FATF سخنی 
مــی گویــم و فتوایی می دهــم، به دلیل 
اســتقالل ما از دولت است و ما می توانیم 
تمام حرف های خودمــان را بزنیم، بدون 
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اینکه هیچ نیازی به آن ها داشته باشیم.

امروز بیش از هر چیز به جهاد فرهنگی 
نیازمندیم

جهاد فرهنگی از جهاد نظامی برتر و باالتر 
اســت و امروز بیشــتر از هر چیزی به این 

عرصه نیاز داریم.

همان گونه که در عرصه نظامی هر مرزی 
مورد تهاجم قرار می گیرد، باید دید دشمن 
در عرصه فرهنگی کجا را مورد هجمه قرار 

داده است.

جّو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور 
زنان مناسب نیست

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به 
استفتایی درباره حضور بانوان در ورزشگاه 
ها پاســخ داد: جّو حاکم در ورزشــگاه ها 
برای حضور زنان مناســب نیست و شکی 
نیست که اختالط جوانان و آزاد بودن آنها 
سرچشمه مشکالت زیادی از نظر اخالقی 
و اجتماعی می شــود؛ اضافه بــر این در 
بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی 
در برابر زنان ندارند؛ بنابراین الزم است از 
حضور در این برنامــه ها خودداری کنند؛ 
به خصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه 
ها می توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی 

ندارد.

باید مراقب تحریف حدیث غدیر باشیم

پاسداشــت دقیق واقعه غدیر، در گرو کار 
محتوایی عمیق و دقیق امکان پذیر است؛ 
لذا باید مراقب تحریف حدیث غدیر باشیم 
تا »مــن کنت مواله فهذا علــی مواله« را 
به گونه ای دیگــر تبیین نکنند و موضوع 

والیت را در حد دوستی تنزل ندهند.

دینی که رسالت و والیت در آن نباشد 
نقصان دارد

دینی که رســالت و والیت در آن نباشــد 
نقصان دارد، اگر هیچ دلیلی برای مســاله 
والیت جز این آیه ۶7 ســوره مائده نباشد 
به عقیده ما کافی است، چون هیچ جوابی 
در مقابل آن نمی شــود داد، ویژگی های 
ســه گانه ای دارد که تنها و تنها بر مساله 

والیت منطبق است.

کتب  در  غربی  فرهنگ سکوالر  مبادا 
دانشگاهی نفوذ کند

غربی ها سعی می کنند فرهنگ خودشان 
را در دروس دانشــگاهی جاسازی کنند و 
آن را به دانشــجویان منتقل کنند به ویژه 
کتاب های علوم انســانی که جنبه ترجمه 
دارد خــواه ناخواه این مســائل را در خود 

دارد.

لذا باید مراقب بود تا فرهنگ سکوالر غربی 
در کتب دانشــگاهی نفوذ نکرده و در این 
زمینه نهاد نمایندگی ولی فقیه مسؤولیت 

مهمی دارد.

برخی نقاط کشــور هیــچ گاه مبلغ 
نداشته اند

برخی از مناطق در کشــور وجود دارد که 
هنــوز پای مبلغان به این نقاط باز نشــده 
است؛ شما باید نقشه جامع تبلیغی از تمام 
ایران داشته باشید تا هم نیازها را مد نظر 
داشته باشــید و هم بتوانید با برنامه ریزی 

مطلوب به این نیازها پاسخ دهید.

ســند ۲۰3۰ پوششــي براي انتقال 
فرهنگ غربي است

بی شک سند ۲۰3۰ برنامه ای براي انتقال 
فرهنگ غربي اســت؛ این برنامه آسیب بي 
سر و صدا در لباس خدمت است؛ آنها مي 
خواهند به نام خدمت به بشــریت، ضربه 
هاي خود را وارد کنند؛ بنابراین همه باید 

مراقب باشند.

جامعه مدرسین بر رساله های مدعیان 
مرجعیت نظارت داشته باشد

بایــد از جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
خواســته شــود، بر رســاله های مدعیان 
مرجعیت نظارت بیشتری داشته باشند چرا 
که تصور گروهی از تکثیر و انتشاررســاله؛ 

تضعیف مرجعیت است.

راهپیمایی حماســی اربعین در قالب 
جهانیان  به  ای  رســانه  مستندهای 

نشان داده شود

خوشــبختانه اربعین به یک مساله بزرگ 
اجتماعی و جهانی تبدیل شــده است که 

آثــار و برکات فراوانی به لحاظ سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و دینی دارد.

لیکن با توجه به بایکوت و سانســور برنامه 
بــزرگ راهپیمایی اربعین در رســانه های 
غربی، تهیه مســتندهای رســانه ای برای 
به تصویر کشــیدن ابعاد مختلف این مانور 
دینی و مذهبی ضروری است؛ در حقیقت 
باید زوایای مختلف حرکت عظیم معنوی 
اربعین در قالب های مختلف و مستندهای 
رسانه ای به تصویر کشیده شود تا عظمت 

و اعتبار آن به جهانیان نشان داده شود.

فیلم های منتشر شده نشان داد نمی 
را  ورزشــگاه  در  زنان  حضور  توانید 

کنترل کنید

یکی از روزنامه ها در خصوص حضور بانوان 
در ورزشگاه نوشــته بود ما حاضریم انگ 
تحجر را بر ما بزنند اما این نوع حضور زنان 
در ورزشگاه را شاهد نباشیم ؛ صحنه ها و 
فیلم هایی در این مورد منعکس شــده که 
رسوایی هایی را به دنبال داشته است، این 
نشان می دهد که شما نمی توانید حضور 

زنان در ورزشگاه را کنترل کنید.

از  وقف کتاب و کتابخانــه به مراتب 
وقف حسینیه ها مهم تر است

متأســفانه در خیلی از جاها نیاز به کتاب 
و کتابخانه است، ولی کتابخانه ای موجود 
نیســت. کتابخانه به تنهایی نیاز جامعه را 
برطــرف نمی کند بلکه روح کتاب و کتاب 

خوانی باید در جامعه امروز زنده شود.

متأسفانه هنوز عده ای بر این باور هستند 
که وقف حســینیه دارای اجــر باالتری از 
وقف کتابخانه اســت اما ایــن کتابخانه ها 
هســتند که اســالم را زنده نگه داشته اند 

و سبب زنده ماندن شعائر الهی شده اند. 

احترام به مقدسات مذهبی از راه های 
رسیدن به وحدت است

یکی از راه های تقویت وحدت آن اســت 
که به مقدســات مذهــب یکدیگر احترام 
بگذاریــم؛ نه ما به مقدســات آنان توهین 
کنیم؛ نه اهل سنت این کار را انجام دهند؛ 
همچنین تکیه بر مشــترکات نیز می تواند 

وحدت را حاصل نماید.

خدمات فرهنگی و اجتماعی بسیج به 
اطالع مردم رسانده شود

اطالع رســانی باعث می شــود مــردم از 
فعالیت های بســیج مطلع و دلگرم شوند. 
یکی بودن و همســان بودن رفتار و عمل 
بسیجیان باعث می شــود، دلهای زیادی 
جذب شــوند، اگر این کار انجــام بگیرد، 

شاهد اثر گذاری بیشتر آن خواهیم بود.

نگاه به ازدواج بــه عنوان یک مقوله 
اقتصادی اشتباه است

بایــد در امر ازدواج از افراط وتفریط پرهیز 
کرد؛ برخی در انتخاب همســر دچار یک 
نوع خیال پردازی می باشند و عده ای هم 

نگاه تجارتی دارند.

برخی در انتخاب همســر دچــار یک نوع 
خیال پردازی می باشــند که حتماً سواد 
من بیشتر باشــد یا حتماً سطح اجتماعی 
او کمتر باشــد یا اینکه ببینیم پدرش پول 
دارد یا خیر گویی که در اینجا هم عده ای 

نگاه تجارتی دارند.

این نــگاه مــادی گرائی و ماتریالیســتی 
توهین به همســر اســت؛ چرا که بسا این 
شــخص ورشکست شــود و مال خود را از 
دســت بدهد. نبی مکرم اسالم در حدیث 
دیگــری می فرماینــد: »ال تنکــح المرء 
الالربعۀ و ال تنکح المراۀ الالربعۀ؛ لمال ها 
و ال لجمال ها وال لنسب ها و ال لذت ها و 
علیک لذات الدین« برای چهار چیز ازدواج 
نکنید؛ جمال یا ثروت یا نســب خانوادگی 
و یــا لذت، بلکه برای دین مرد یا زنی با او 

ازدواج کنید.

هر اندازه کتاب خوان کاهش یابد به همان 
میــزان جامعــه به عقب مــی رود؛ دولت 

مسئله ی کاغذ را حل کند

هرانــدازه کتاب خــوان در جامعه کاهش 
یابد، به همان میزان جامعه به عقب بازمی 
گردد و ایــن موضوع عوامل مختلفی دارد. 
یکــی از آن ها افزایش رجــوع جوانان به 
فضای مجازی است؛ متأسفانه برخی روزانه 

هشت ساعت با موبایل کار می کنند.

قیمت کاغذ نیز چهار برابر شده است. مردم 
هم در شــرایط سخت و دشــوار اقتصادی 
قرار دارند و حاضر نیستند کتاب بخرند. بر 
اســاس برخی اخبار موثق، دولت ارز ارزان 
در اختیــار تجار قرار مــی دهد، اما آن ها 
پس از ورود کاغــذ آن را به گرانی عرضه 

می کنند.

دولت باید نظارت خود را در خصوص ورود 
کاغذ به داخل کشــور افزایش دهد. برخی 
مدعی هستند که دولت نظارتی ندارد، اما 
ما خوش بین هســتیم و مــی گوییم این 
نظارت ضعیف اســت؛ البتــه این موضوع 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی بازمی 
گردد که مســئولیت اصلی بــر عهده آنها 
اســت. به آن ها پیغام داده ایم و قول داده 
اند که پیگیر باشــند اما هنوز نتیجه آن را 

شاهد نیستیم. 

چرا مجوز کشــیدن سیگار در کشور 
صادر می شود؟

امروز با وجود ســخنانی کــه در ارتباط با 
امراضی که با کشیدن ســیگار و قلیان به 
وجود می آید، یا باید دور پزشــکی را خط 

کشید؛ یا دور سیگار را.

اگر ســخنان پزشکان در مورد امراضی که 
در مورد سیگار کشــیدن ایجاد می شود، 
درســت اســت، پس چرا مجوز کشیدن 
سیگار در کشــور صادر می شود؟ یا اینکه 
بگوییم سخنان پزشــکان در امور امراض 
مرتبط با ســیگار دروغ است؛ کدام حرف 

را باید باور کرد؟

وضعیت فعلی که اشخاصی گرفتار سیگار 
و قلیان هستند، مناســبت نیست؛ چراکه 
گرفتــار امــراض گوناگون خواهندشــد؛ 
همچنیــن آمارهایی که درباره کشــیدن 
ســیگار و قلیان از ســوی نسل جوان ارائه 

می شود، نگران کننده است.

نیروی انتظامی نســبت به مســئله 
فرهنگ حساس تر از سایر موضوعات 

باشد

مســائل فرهنگی از آن لحاظ ویژه اســت، 
چون نظام ما نظام فرهنگی بوده و برخالف 

سایر نظام هاست.

بــر این اســاس باید آموزش در مســائل 
اخالقــی و فرهنگی و حتی نــوع فعالیت 
نیروی انتظامــی در برقرار کردن امنیت و 

نوع برخورد با مردم بیشتر شود .

نکتــۀ دیگر برخورد محبــت آمیز در عین 
قاطعیــت اســت؛ بعضی فکر مــی کنند 
چشم پوشــی از خطا، قاطعیت نیست؛ نه 
باید بدانیم برخــورد محبت آمیز در عین 
قاطعیت بســیاری از مشکالت را حل می 

کند.

از ســوی دیگر نباید با کسی آمرانه سخن 
گفت بلکه با ادبیات خوب و محترمانه می 
توان قلب ها را جذب کرد، با زبان و گفتار 
خوب و ادبیات محترمانه می توان همه را 
جذب کرد و جلوی اتفاقات بعدی را گرفت.

لذا نیروی انتظامی باید نســبت به مسئله 
فرهنگ حســاس تر از ســایر موضوعات 
انتظامــی جمهوری  نیروی  باشــد؛ چون 
اســالمی است و نباید مسائل فرهنگی این 

نیرو کم رنگ باشد.

اگــر چه نیروی انتظامــی در برقرار کردن 
امنیت و برخورد با مردم تاکنون خوب کار 
کرده است و این نوع مسائل نشان می دهد 
می توان با تدبیر ولی با قاطعیت به درستی 

عمل کرد.

گروهی برای تضعیف مرجعیت و حوزه 
های علمیه تالش می کنند

آســیب دیگر که اخیرا ایجاد شد این است 
گروهــی برای تضعیــف مرجعیت و حوزه 
تالش مــی کنند. ما با قرائنی این موارد را 
کشــف کردیم؛ افرادی با تخریب حوزه و 
مرجعیت دنبال منافع خود هستند. آن ها 
یک نفر یا چند نفر نیســت، بلکه این افراد 
منافع خود را در تضعیف حوزه و مرجعیت 
می بینند. حتی گاهی به مراکز حســاس 

نفوذ می کنند

حال آنکه باید بدانیم هر چه داریم از حوزه 
و مرجعیت است؛ و امام خمینی رحمه اهلل 
علیه بــا تکیه بر مرجعیت به میدان آمدند 
یا در عراق با تکیــه برمرجعیت ، کارهای 
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بزرگ انجام شده اســت؛ لذا باید مواظب 
باشیم نباید بین حوزه و مردم و مرجعیت 

فاصله ایجاد کنیم.

دولت باید مســئله حجاب را از خود 
آغاز کند

مســئولین باید حجاب را مســأله امنیتی، 
اجتماعی، قضایی و مسأله واقعی مرتبط با 
تمام جامعه حساب کرده و دولت حل این 
مســأله را از خود آغاز و بانوان کارمند در 
ادارات را مکلف به رعایت حجاب شــرعی 

کنند.

متأســفانه با اینکــه اصل هشــتم قانون 
اساسی، امر به معروف و نهی از منکر است، 
این دو واجب در حال فراموشــی اســت. 
برخی تفســیر بد کرده و امر به معروف و 
نهی از منکر را خشونت می دانند؛ در حالی 
که این تفسیر درست نیست؛ این دو واجب 
الهی باید با ادبیات توأم با احترام و محبت 

باشد.

مرجعیت حذف شدنی نیست

نیست، دشمنان  مرجعیت حذف شــدنی 
اسالم تابه حال هرچه تالش کرده اند این 
اصل را کمرنگ کنند نتوانســته اند، حوزه 
علمیه قم امروز چه به لحاظ کمی و چه به 

لحاظ کیفی قابل قیاس با گذشته نیست.

عیب اســت که با گذشــت چهل سال از 
انقــالب، کاری برای حضرت ابوطالب علیه 

السالم نکرده ایم

متأســفانه بعــد از انقــالب، کار در خور 
توجهی در زمینه معرفی حضرت ابوطالب 
علیه الســالم صورت نگرفته اســت؛ این 
عیبی می شــود برای انقــالب و جهوری 
اســالمی که چهل سال از آن بگذرد و پدر 
امیرالمؤمنین علیه الســالم مظلوم باشد و 
کاری برای حضرت ابوطالب علیه الســالم 

کاری نشده باشد.

ان شاءاهلل باید این کوتاهی را جبران کنیم؛ 
مرحوم عالمــه »امینی« می نویســد که 
امویان هرکــس با امیرالمؤمنین علی علیه 
السالم ارتباط داشت را می خواستند بزنند. 
مثاًل چوبی که به جناب »ابوذر« زدند را به 

خاطر علی علیه الســالم زدند. اگر حضرت 
ابوطالــب هم پدر علی علیه الســالم نبود 

اینقدر مورد تهمت آنان قرار نمی گرفت.

بنابراین، شفاف سازی درباره ابوطالب علیه 
السالم و رفع مظلومیت از ایشان، در واقع 
اظهــار عالقه بــه امیرالمؤمنین علی علیه 

السالم است.

هفته ای به نام »حوزه های علمیه« نام 
گذاری شود

یکی از محرومیت های حوزه این بوده که 
خبررسانی و اطالع رسانی کافی ندارد،حال 
چرا ما یک هفته ای برای حوزه های علمیه 
نداریم که در آن خدمات حوزه برای مردم 

بیان شود.

هشــدار معظم له نســبت به اجرای 
پنهانی سند۲۰3۰

برخی از افــراد نفوذی بدون توجه به وزیر 
آمــوزش و پرورش به دنبال اجرای ســند 
۲۰3۰ هســتند، گفته می شــود که سند 
۲۰3۰ بــه صورت مرموز در برخی از جاها 

در حال اجرا است.

ها  دانشــگاه  در  اســالمی  فرهنگ 
نهادینه شود

دانشــجویان دانشــگاه ها در شرایط سنی 
حساســی قرار دارند از ایــن رو باید برای 
آنان، برنامه ریزی دقیقی در زمینه آموزش 
مســائل دینی و فرهنگ اســالمی در نظر 

گرفت.

شکی نیست که باید به بعد علمی دانشگاه 
ها توجه شــود؛ لیکــن در کنار بعد علمی 
توجه به نهادینه کردن فرهنگ اسالمی نیز 

امری ضروری است.

ما وظیفه داریم که در حکومت اســالمی 
بتوانیم دانشــگاه را از فرهنگ فاسد غربی 
جدا کنیم، لذا باید دانشگ ها را با فرهنگ 

اسالمی عجین کرد.

فرهنگ حاکم بر جامعة المصطفی باید 
حوزوی باشد

شایسته است گروهی از المصطفی و حوزه 
جلســات هم اندیشــی با یکدیگر داشته 

باشــند تا از تجارب ارزشمند یکدیگر بهره 
بگیرند.

هرچنــد جامعه المصطفــی العالمیه یک 
دانشــگاه اســت، اما فرهنگ حاکم بر آن 
باید حوزوی باشد. هم چنین رابطه جامعۀ 
المصطفی با حوزه های علمیه نیز باید قوی 

باشد.

رضا  امام  المللی  بین  کنگره  برگزاری 
علیه الســالم برای خلع سالح اسالم 

ستیزان ضروری است

االن می بینیم اســالم ســتیزی به وسیله 
دشــمن غوغا می کنــد و راه مقابله با این 
هجمه دشــمنان، برگزاری کنگره در کنار 
علمای ســایر ادیان اســت تا از این طریق 
بگوییم همه ادیان الهی می توانند در کنار 

هم در مقابل دشمنان بایستند.

ما در شــرایط کنونی منطق اسالم را بیان 
می کنیم و همین مســئله باعث می شود 
روز به روز مردم دنیا به سمت اسالم آمده 
و در حال حاضر هم این چنین است؛ چون 
مردم سایر مکاتب بهتر از پایگاه اهل بیت 
علیه السالم و اســالم را پیدا نکردند و به 
همین دلیل بهتر اســت با برگزاری کنگره 
هایی هم چون کنگره بین المللی امام رضا 
علیه السالم هم چون جلوی اسالم ستیزی 

را بگیریم.

ارســال 17 هزار اثر به همایش کتاب سال 
حوزه پاسخ دندان شکن به منتقدان است

برخی حوزه را به کم کاری علمی متهم می 
کنند، ولی ارســال 17 هزار اثر به همایش 
کتاب ســال حوزه پاســخ دندان شکن به 

منتقدان حوزه است.

عــده ای می گویند که حــوزه چه کاری 
انجام می دهد؟ این 17 هزار کتاب پاســخ 
محکمی به این افراد است، زیرا این تعداد 
کتاب در رشــته های متخلف تولید شــده 

است.

این آمار نشــانی از حرکــت رو به جلوی 
حوزه اســت؛ برگزاری کتاب ســال حوزه 
نشانی از حواشی پربرکت حوزه علمیه پس 

از انقالب اسالمی است.

فرهنگ در جامعه مظلوم است

وقتی فرهنگ دینی زنده باشــد مســائل 
اقتصادی هم بهتر خواهد شــد؛ بارها افراد 
به ما نامه می نویسند که ما از پشت کنتور 
آب و برق گرفته ایم و می خواهیم جبران 
کنیم؛ بنابراین اگر حــالل و حرام رعایت 
شــود و بی بند و باری نباشــد و فرهنگ 
دینی حاکم شــود فرد حاضر است قصور 
خود را جبران کند و بســیاری از مشکالت 
دادسراها و دادگستری ها هم حل خواهد 

شد.

بیشتر مشکالت قضائی از روی بی تقوایی 
و کم رنگ شــدن فرهنگ مذهبی و دینی 
اســت؛ کار مظلومیت فرهنــگ به جایی 
رسیده که مردم کتاب مذهبی نمی توانند 
بخرند؛ کاغذ چهار و نیم برابر شده است و 
حتی مفاتیح و قرآن به ترتیب 1۰۰ هزار و 

۵۰ هزار تومان شده است.

وقتی به فرهنگ اهمیت داده نشود دزدی، 
اختالس، ارتشاء و گســترش می یابد که 
همه و همه ناشــی از نبــود فرهنگ دینی 

است.

از میراث فرهنگی برای معرفی فرهنگ 
دینی استفاده کنیم

در گردشگری مشــروع باید تمام خطوط 
قرمز و هنجارهای دینی و ارزشــی رعایت 

شود.

در گردشــگری نامشــروع تنها به درآمد 
بیشــتر فکر می کنند و برای شــان مهم 
نیست که این درآمد با چه وسیله و ابزاری 

بدست آمده است.

کشــور ما به لحاظ زیارتی، گردشــگری و 
درمانی زمینه های بســیار خوبی را برای 
جذب گردشگر دارد، منتهی باید راه های 
خوب را پیــدا کرد و در این راه به الزامات 
و بایدهــا و نبایدهای شــرعی توجه ویژه 

داشت.

باید به گونه ای برنامه ریزی صورت گیرد 
تا صنایع دستی فرهنگ ملی و دینی ما را 

به جهانیان نشان دهد.

بســیاری از آثار و بناهای فرهنگی، میراث 

مذهبی و دینی ما اســت، لذا باید اهداف 
خــود را در برنامه هــای مربوط به میراث 

فرهنگی نشان دهیم.

از ایــن رو مــا از هــر کار و عرصه ای می 
توانیم به نفع فرهنگ دینی خود اســتفاده 
کنیم؛ میراث فرهنگــی نیز یکی از همین 
عرصه ها است، تحقق این مساله نیز برنامه 

ریزی، هوشمندی و دقت را می طلبد.

صدا و سیما مراقب نفوذ نااهالن باشد

خدا نکند افراد نفوذی در صدا و سیما نفوذ 
کنند، باید مراقب نفوذی ها بود، نفوذی ها 
ممکن است کارهایی بکنند که نتیجه آن 

تضعیف نظام اسالمی باشد.

لذا رصد و شناســایی نقشــه های دشمن 
و برنامــه ریــزی هدفمند بــرای مقابله با 
این نقشــه ها را به دست اندرکاران رسانه 
ملی توصیه و تأکید می کنیم؛ توجه شــما 
بــه نوجوانان و جوانــان باید بیش از دیگر 
مقاطع ســنی باشد، دشمن در حال برنامه 
ریزی برای انحراف نســل جــوان جامعه 
است، صدا و سیما در برنامه هایی که برای 
این مقاطع ســنی تهیه و تولید می کند، 

باید بیش از پیش مراقب باشد.

مردم و مسئوالن ســفرهای خارجی را در 
ایام نوروز کاهش دهند

بی تردید سفرهای خارجی هزینه و مخارج 
زیادی دربردارد، ما نمی گوییم انجام نشود 
ولی باید با فرهنگ ســازی درست توسط 

رسانه ها این سفرها کاهش یابد.

در حقیقــت مــردم و دولــت در این ایام 
تشریفات را کم کنند و به جای آن به فکر 
خانواده هایی که در فشار مضاعف هستند 

باشند.

بیانیه گام دوم انقالب جامع، پرمعنی، 
حساب شده و راهگشاست

بحمداهلل اخیراً رهبــر معظم انقالب بیانیه 
ای جامع، پرمعنی، حساب شده و راهگشا 
تحت عنــوان گام دوم انقالب صادر کردند 
که پیداســت روی آن فکر و دقت زیادی 

شده است.

محور  پیگیــری  بــرای  کارگروهی 
انقالب  دوم  گام  بیانیــه  فرهنگــی 

تشکیل شود

این بیانیه تاکنون مورد استقبال گروه های 
زیادی واقع شــده ولی می دانیم استقبال 
و تقدیر و تشــکر به تنهایی کافی نیست، 
اکنون وقت آن اســت کــه کارگروه هایی 
برای هر یــک از محورهــای هفتگانه آن 
بیانیه تعیین شــود و برای پیــاده کردن 

اهداف این محورها برنامه نویسی کنند.

بــه عنوان مثال یکی از محورهای هفتگانه 
بیانیه مزبور ، مســائل فرهنگی و اخالقی 
است که باید از فضال و اندیشمندان دعوت 
بــه عمل آید تا دربــاره طرق اصالح وضع 
فعلــی و راه حل ها بیندیشــند و شــرح 
الزم را برای آن بنگارند و همچنین ســایر 

محورهای هفتگانه این بیانیه مهم.

گردآوری باید نــاب و توام با نوآوری 
باشد

امروزه گردآوری آسان شده است اما نکته 
مهم این است که گردآوری باید ناب و در 
آن نوآوری باشــد یعنی به سراغ چیزهایی 

بروید که در آن خالء احساس می شود.

مراقب نفوذی ها باشید

آمــوزش و پــرورش باید بــه برنامه های 
درســی، معلمان و دانش آمــوزان نظارت 
کافی داشــته باشد، اگر این نظارت صورت 
بگیرد کســی نمی تواند به این وزارتخانه 

آسیب برساند.

ما در طول تاریخ شــاهد نفوذ بودیم، حتی 
بیوت مراجع گذشته از این مسئله در امان 
نبوده اند و افرادی به عنوان عامل استکبار 

و استعمار نفوذ داشته اند.

بنابراین نمی تــوان در وزارتخانه ای مانند 
آموزش و پرورش با این همه نیرو، دشمن 

در صدد نفوذ نباشد
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۲یادداشت
سلوک اخالقی بعثت از منظر معظم له 

بی تردید باغ پر بار جامعه انســانیت، با گل 
هــا و برگ های پر طراوت اخالق و فضیلت 
زینت می یابد حال آنکه در عصر جاهلیت 
خبری از این امر نبــود. همانگونه که تمام 
بدبختي های امروز بشــر از قبیل قتل ها، 
غارت ها، جنگ هــای داخلی، بین المللی، 
قاچاق ، ســرقت ها، تولید و فروش ســالح 
های مرگبار کشــتار جمعی، و مانند آن، بر 

اثر فقدان اخالق است.

در این وضعیت رســول خدا صلی اهلل علیه 
و آله به رســالت مبعوث شد، مردمی که در 
رذالت های اخالقی به ســر می بردند؛ لذا 
جنایت، زنده به گور کردن دختران، ظلم و 
بیدادگری، غارت و خونریزی، پایمال کردن 
حقوق ضعیفان و فحشا و منکرات، بر سراسر 

جزیرۀ العرب حکومت می کرد.

خداوند متعــال، در چنین عصری، حضرت 
محمد صلــی اهلل علیه و آله را برای هدایت 
دینی و اخالقی بشر، به رسالت برگزید تا از 
یک ســو مردم را از بت پرستی و شرک، به 
توحید و خدا پرستی دعوت کند و از سوی 
دیگر آنان را از تاریکی رذالت های اخالقی 
، رهانیده و به سرچشــمه فضایل اخالقی و 

رفتاری رهنمون سازد.

در این میــان جایگاه »مبعــث« در ایجاد 
تحول اخالقی در زندگی جامعه بشــری و 
ایجاد رستاخیز عظیم در روح انسان ها، غیر 
قابل انکار اســت به نحوی که می توان روز 
بعثت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را روز 

»احیای ارزش های اخالقی« نامید.

مفهوم اخالق

»اخالق« جمع »ُخلق« و »ُخُلق« به معنی 
هیئت و شــکل و صورتی است که انسان با 
چشــم می بیند و نیز به معنی قوا و سجایا 
و صفات درونی اســت که با چشم دل دیده 

می شود.

بنابراین می تــوان گفت: »اخالق مجموعه 

صفات روحی و باطنی انســان است« و به 
گفته بعضی از دانشمندان، گاه به بعضی از 
اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان 
ناشی می شــود، نیز اخالق گفته می شود 
)اولی اخالق صفاتی اســت و دومی اخالق 

رفتاری(.

»اخالق« را از طریــق آثارش نیز می توان 
تعریــف کرد، و آن این که »گاه فعلی که از 
انسان ســر می زند، شکل مستمری ندارد؛ 
ولی هنگامی که کاری بطور مستمر از کسی 
سر می زند )مانند امساک در بذل و بخشش 
و کمک به دیگران( دلیل به این اســت که 
یک ریشه درونی و باطنی در اعماق جان و 
روح او دارد، آن ریشــه را خلق و اخالق می 

نامند.

اینجاست که می گویند:»خلق همان حالت 
نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی 
دعــوت می کند بی آن کــه نیاز به تفکر و 
اندیشه داشته باشــد.« و یا اینکه:» خلق و 
خوی عبارت است از هیئتی استوار با نفس 
که افعال به آســانی و بــدون نیاز به فکر و 

اندیشه از آن صادر می شود.«،

البته گاه بــه آثار عملی و افعال ناشــی از 
ایــن صفات نیز واژه »اخــالق« اطالق می 
شــود؛ مثال، اگر کسی پیوسته آثار خشم و 
عصبانیت نشــان می دهد به او می گویند: 
این اخالق بدی اســت، و بعکس هنگامی 
که بذل و بخشــش می کند می گویند:این 
اخالق خوبی اســت که فالن کس دارد؛ در 
واقع این دو، علت و معلول یکدیگرند که نام 

یکی بر دیگری اطالق می شود.

از خلقت تا بعثت

هرگاه انســان درســت فکر کند که ارزش 
وجود او جز به فضائل اخالقی نیست و هدف 
آفرینش انســان چیزی جز تکامل اخالق و 
قرب الی اهلل نمی باشــد، و هر لحظه از این 
هدف مهم غافل شــود، عقب گرد و سقوط 

او آغاز خواهد شد، هر اندازه این حقیقت را 
بهتر بشــکافد و باور کند گامهای او، در این 

راه استوارتر خواهد بود.

لذا نگاه نهیلیستی به آفرینش انسان از پوچ 
ترین سخنانی است که از انسان اومانیستی 
صادر شده اســت؛ چرا که خداوند حکیم و 
رحیم، انســان را برای هدف واالیی آفریده 
اســت  و اگر چشم باز کنیم و سیر حوادث 
را بنگریــم. در می یابیــم زندگی فردی و 
اجتماعی بشر هیچ گاه در یک حال نمانده 
است بلکه در مسیر طوالنی زندگی همواره 

به سوی تکامل پیش رفته است.

لذا می توان دریافت هدف آفرینش انسان در 
همه جا تکامل بوده، منتها نه فقط تکامل در 
جنبه های مادی، بلکه تکامل در همه زمینه 

ها، به ویژه اخالق و ارزش های انسانی.

البته ابزار این تکامل و پیشــرفت از جنبه 
های مختلف دراختیار ما گذاشته شده است 
و نیروهایی ما را در این مســیر به پیشروی 
دعوت می کند.در حقیقت ما از صفر شروع 
کرده ایم و به ســوی بی نهایت می رویم و 
حرکت ما دائما و همیشــه در میان صفر و 

بی نهایت است.

اگر می بینیم که در قرآن فلســفه آفرینش 
انســان »عبادت« ذکر شــده »و ما خلقت 
الجن و اإلنس إال لیعبدون ؛ من جّن و انس 
را نیافریــدم جز برای اینکــه عبادتم کنند 
)و از ایــن راه تکامل یابند و به من نزدیک 
شــوند(!« نیز بیانگر هدف تکاملی آفرینش 
است که به خود انسان ها باز می گردد. چه 
اینکه حقیقت عبودیت و بندگی خدا همان 
پرورش اخالقی انسان است و مراسم عبادت 
نیز درس هایی برای تربیت انســان است و 
عبادات هر کدام به نوعی انسان را در مکتب 

خود تربیت می کنند.

از این رو بعثت انبیاء رابطه بسیار نزدیک و 
روشنی با مسأله هدف آفرینش انسان دارد، 

و هیچ کس نمی تواند ایمان به خدا داشته 
باشــد و حکمت او را در کل جهان هستی 
و به ویژه خلقت انســان، انــکار کند؛ و این 
هدف چیزی جز پرورش یک مخلوق کامل 
کــه پرتوی از صفات جمال و جالل حق در 

او باشد و الیق قرب او گردد نخواهد بود.

نتیجه این امر، چیزی جز این نیســت که 
خداوند نمایندگانی از سوی خود برگزیند، 
کــه با چراغ هدایت الهی به ســوی جامعه 
بشــریت آیند، و آنها را از ظلمات به نور، و 
از نقص به ســوی کمال، و از جهل به سوی 
علم، و از بی تقوایی به ســوی تقوا و مکارم 
اخالق رهنمون ســازند و مسلما اگر چنین 
بعثتی صورت نگیرد آفرینش انسان بیهوده 

خواهد بود.

مظهر ُخلق عظیم

ســپاس خداوندی که از یک ســو انسان را 
نهاد و فطرتی پاک عطا فرمود تا همواره در 
جستجوی حق باشــد و هیچ گاه از توفیق 
هدایت محروم نســاخت و از ســوی دیگر 
بعضی از بنــدگان پاکــش را یکی پس از 
دیگری مرشد آدمیان ساخت و بهترین آنان 
محمد امین صلــی اهلل علیه و آله را بزرگ 

ترین معلم اخالق و خاتم رسوالن قرار داد

شهادت بر خلق و خوی نیکو و اخالق عظیم 
و برجســته حضرت محمد صلی اهلل علیه و 
آلــه غیر قابل انکار اســت. تا آنجا که قرآن 
حســن خلق را یکی از عوامل مهم پیروزی 
پیغمبر می شــمرد و می فرماید: » »فبما 
رحمۀ من اهلل لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ 
القلــب النفضوا من حولک؛ پس تو به لطف 
و رحمت الهی با آنان نرم خو شــدی و اگر 
درشت خوی و سخت دل بودی بی شک از 

گرد تو پراکنده می شدند«

لذا پیروزی های پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
هرچند با تأیید و امداد الهی بود، ولی از نظر 
ظاهری عوامل متعددی داشــت که یکی از 
مهم ترین آنها جاذبــه اخالقی آن حضرت 
بود. آن چنان صفات عالی انســانی و مکارم 
اخالق در او جمع بود که دشمنان سرسخت 
را تحت تأثیرقرار می دادوبه تســلیم وا می 
داشت و دوستان را سخت مجذوب خود می 

ساخت.

قرآن کریم در جای دیگر خطاب به پیغمبر 
اکرم می فرماید: » »وإنک لعلی خلق عظیم 
«؛ تو اخالق بسیار برجسته ای داری«. تأثیر 
این اخالق در پیشرفت پیغمبر به اندازه ای 
بود که بعضی آن را به عنوان معجزه اخالقی 

پیغمبر می شمرند.

چنانکــه نمونه ای از این معجزه اخالقی در 
فتح مکه نمایان گشت، هنگامی که مشرکان 
خونخوار و جنایت پیشه که سالیان دراز هر 
چه در توان داشتند بر ضد اسالم و شخص 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله به کار گرفتند در 
چنگال مسلمین گرفتار شدند، پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله برخالف تمام محاسبات 
دوســتان و دشــمنان، فرمان عفو عمومی 
صادر کرد و تمام جنایات آنان را به دســت 
فراموشی ســپرد و همین سبب شد که به 
مصداق »یدخلون فی دین اهلل أفواجا« مردم 

گروه گروه مسلمان شوند.

اهمیت موضوع فوق از نظر دانشــمندان و 
مورخان حتی دانشــمندان و مورخان غیر 
مســلمان مخفی نمانده و همگی با اعجاب 
فــراوان از آن یاد کرده اند، به عنوان نمونه: 
»جــان دیون پــورت« دانشــمند معروف 
انگلیســی مــی نویســد:» ... محمد)صلی 
اهلل علیه وآله( یک نفر عرب ســاده، قبائل 
پراکنده کوچک و برهنه و گرســنه کشور 
خودش را مبدل به یک جامعه فشــرده و با 
انضباط نمود و در میان ملل روی زمین آنها 

را با صفات و اخالق تازه ای معرفی کرد«.،

مراد از خلق عظیم نبوی چیست ؟

پیامبر صلــی اهلل علیه و الــه تمام ویژگي 
های اخالقی برجســته را داراســت. اخالق 
فردی، اخــالق اجتماعــی ، اخالق میدان 
جنگ، اخــالق به هنگام صلح، اخالق خانه 
و خانواده، اخالق جامعه، اخالق در ســفر، 
اخالق در وطن و خالصه اینکه آن حضرت 
واجد تمام صفات فضیلت اخالقی هست و 
از همــه رذیله های اخالقی پاک و مبرا می 

باشد.

در واقع توصیف پیامبر اسالم صلی اهلل علیه 
و آلــه به خلق عظیم ، نشــان می دهد که 

این ویژگی اخالقی از واالترین صفات انبیاء 
است.

درباره حســن خلق، عفــو، مهربانی، ایثار، 
فداکاری و تقوای آن حضرت در کتاب های 
تفسیر و تاریخ داســتان های زیادی آمده 
اســت؛ اخالقی که عقل در آن حیران است 
لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی 
بی مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصله 

ای توصیف ناپذیر.

ولی همین قدر بایــد گفت که در حدیثی 
از حســین بن علی علیه السالم آمده است 
که فرمود: از پــدرم امیرمؤمنان علی علیه 
الســالم درباره ویژگی های زندگی پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله و اخالق او پرســیدم و 
پدرم مشروحاً به من پاسخ فرمود. در بخشی 
از این حدیث آمده اســت:»پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله با همنشــینانش با خوشرویی و 
خنده برخورد می کرد و نرمخو و مالیم بود. 
هرگز خشن، ســنگدل، پرخاشگر، بدزبان، 
عیب جو و مدیحه سرا نبود.هیچ کس از او 
مأیوس نمی شد و هر که به در خانه او می 

آمد نا امید بازنمی گشت.

ســه چیز را از خود دور کرده بود: مجادله 
در سخن، پرگویی، دخالت در کاری که به 
او مربوط نبــود. و دو چیز را در مورد مردم 
رها کرده بود: کسی را مذمت نمی کرد، به 
جست وجوی لغزش ها و عیب های پنهانی 

مردم نمی پرداخت.

فقــط در مورد اموری که ثواب الهی را امید 
داشت سخن می گفت. هنگام سخن گفتن 
به قدری کلماتش در دل ها نفوذ داشت که 
همه سکوت اختیار می کردند و هنگامی که 
ساکت می شد آنها به سخن درمی آمدند، 
اما نــزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. 
هرگاه مرد غریب و ناآگاهی با خشونت سخن 
می گفت و درخواستی می کرد، تحمل می 
کرد و به یارانش می فرمود: هرگاه کســی 
حاجتی دارد به او عطــا کنید. هرگز کالم 
کســی را قطع نمی کرد تا ســخنش پایان 

گیرد«.

خلق حســن پیامبر صلــی اهلل علیه و آله 
نشــانگر اهمیت اخالق در اســالم اســت. 
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حضرت رســول صلی اهلل علیــه و آله فوق 
العاده متواضع بود، به همه ســالم می کرد، 
در مجلس ناشناخته بود. هنگام سفر بخشی 
از کارها را بر عهده مــی گرفت، و از اینکه 
همــه کارها و زحمت ها بــر دوش دیگران 

باشد، اجتناب می ورزید.

بعضی از مفســران از تعبیــر به »علی« در 
»انک لعلی خلق عظیم« با توجه به این که 
»علی« معموال مفهوم ســلطه را در بردارد، 
چنین استفاده کرده اند که پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله ســلطه کاملی بر فضائل اخالقی 
داشــت، آن چنان که این فضائل جزیی از 
وجود او را تشــکیل می داد، و بدون تکلف 

آنها را ظاهر می ساخت.،

بی شک انسان مدت ها باید خودسازی کند 
تا بتواند بر خشــم و غضــب خویش چیره 
گردد، باید در پرتــو ایمان و تقوی آن قدر 
روح او وسیع و قوی شــود که به آسانی از 
آزار دشــمنان متاثر نگــردد، و حس انتقام 
جویی در او شــعله ور نشود، روحی بزرگ، 
و شــرح صدر کافی الزم است تا شخص به 
چنین مرحله ای از کمال انسانیت به رسد 
که بــدي ها را با نیکی پاســخ گوید، و در 
راه خدا و برای رسیدن به اهداف مقدسش 
حتی از مرحله عفو و گذشت فراتر رود، و به 

مقام»دفع سیئه به حسنه« برسد!.

اگر این اخالق نیکو و ملکات الهی نبود آن 
ملت عقب مانده جاهلی و آن جمع خشــن 
انعطاف ناپذیر به اسالم درنمی آمدند، بلکه 
به مصداق آیه »النفضوا من حولک« همه از 
گرد او پراکنده می شدند و همان راه و روش 

دوران جاهلیت را ادامه می دادند.

بعثت نبوی ؛ تجلــی عینیت اخالق و 
سیاست

بسیاری از اندیشمندان غربی، سیاست را از 
دائره اخالق خارج مــی پندارند و برای آن 
جنبه عرفی و نســبی قائلند بدین معنا که 
معتقدند: آموزه های اخالقی به تشــخیص 
و تصویب اندیشــمندان هر عصر و مالحظه 
عرف زمان و »فهم متناسب با مسائل کالن 
بشری« واگذار شده، اما در اجرای سیاست 
و تمدن و فرهنگ و معاش و روابط انسان ها 

نقشی ایفا نمی کند و تعیین مکانیسم های 
اخالقی و روش های زندگی در این عالم به 

خود انسان واگذار شده است«.،

لذا شاهدیم در کشــورهای بزرگ صنعتی 
دنیای امروز، احزابی تشــکیل می شود که 
هر کدام حافظ منافع گروه معینی می باشد، 
سپس از هر وسیله ای برای جلب آراء بیشتر 
و دســتیابی به حکومت بهره می گیرند، و 
هنگامی که به حکومت رســیدند افرادی را 
بــه کار می گیرند، که قدرت آنها را تحکیم 
کند و اصولی را به کار می بندند که منافع 

مادی گروهی آنها را تضمین نماید.

متأسفانه روشنفکران غرب زده داخلی نیز 
همسو با متفکران مدرنیسم غربی این شعار 
را مطرح می کنند که اخالق و سیاســت با 
یکدیگر جمع نمی شــود و فرمانروایی که 
خویشــتن را ملزم به رعایت اصول اخالقی 
می داند، در حقیقت مغز سیاســی ندارد، و 

هرگز حاکمیتش دوام نخواهد یافت! 

بلکه هدف وســیله را توجیه می کند و هر 
آنچه در راه نیل به هدف دستاویز قرار گیرد 
نیک شمرده می شود! این متن کار حکومت 

های مادی است.

لیکن گــروه دوم مروجان خداگرایی اند که 
حکومت را برای حفظ ارزش ها می خواهند، 
و سیاستی هماهنگ با آن دارند. لذا پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله به عنوان پیشوای 
گروه دوم می گوید:» انما بعثت التمم مکارم 
االخالق، من تنها برای تکمیل ارزش های 

اخالقی مبعوث شده ام«. ،

بدیهی است اصولی که بر سیاست گروه اول 
حاکم است، با اصول سیاسی شناخته شده 
از ســوی گروه دوم کامال متفاوت، بلکه در 

تعارض است.

گروه اول به شــهادت تاریخ به آسانی همه 
ارزش هــا را در پــای حکومت خود قربانی 
کنند، و گــروه دوم بارها و بارها حکومت و 

قدرت خود را فدای حفظ ارزش ها کردند.

اختــالف این دو دیدگاه در سیاســت های 
الهی و شیطانی سبب می شود که گاه افراد 
ناآگاه به حامیان سیاســت های الهی خرده 

بگیرند و اعمال آنها را بر ســاده اندیشی و 
عدم آگاهی به فنون سیاســت حمل کنند، 
غافل از این که آنها در عالم دیگری سیر می 
کنند که اصــول و ضوابط حاکم بر آن جز 
این روش را اجازه نمی دهد! مثال هنگامی 
که می شنوند پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
آله و سلم به پیشنهاد کسانی که به هنگام 
محاصره قلعه های خیبر اصرار داشتند آب 
را بــه روی یهودیان ببندنــد وقعی ننهاد، 

تعجب می کنند. ،

همچنین اصرار بر پایبندی به عهد و پیمان 
ها، حتی با دشــمنان، که در قرآن مجید و 
احادیث اسالمی آمده است و اصرار بر حفظ 
امانت هر چند امانت شمشــیر دشمن بوده 
باشــد، تمام ایــن امور ارزشــی را با اصول 
سیاست سازگار نمی بینند، بلکه می گویند 
سیاســتمدار ماهر آن است که از پیمان ها 
و امانت ها تا آنجا دفــاع کند که به نفع او 
تمام می شــود، و آنجا که به زیان او است 
بایــد به بهانه ای از عمل به تعهدات خود و 
امانتداری ســرباز زند! این گونه افراد که در 
حال و هوای شرایط حاکم بر سیاست های 
شیطانی زندگی می کنند هرگز به سیاست 
های الهی که حفظ اخالق در متن آن قرار 

دارد، نمی اندیشند.

حال آنکه یک »سیاستمدار الهی« پیروزی 
بر دشــمن در درجه دوم اهمیت است و در 
درجه اول حفظ اخالق مهم اســت، ارزش 
هایی که ماندنی اســت، و بهترین وســیله 
تکامــل اخالقی جامعه انســانی و پرورش 
انســان های شایسته و فلسفۀ واقعی بعثت 

نبوی است.

و  اومانیستی  حقوق  نفی  نبوی؛  بعثت 
اثبات اخالق اجتماعی

هنگامی که سخن از »اخالق « به میان می 
آید بســیاری از مردم، حتی بعضی از اهل 
فضل و دانش، آن را یک امر مستحبی، و در 
حاشیه زندگی می دانند، درحالی که غالب 
مشکالت فردی و اجتماعی که با آن دست 
به گریبان هســتیم، دقیقاً و مســلماً ناشی 
از ضعف های اخالقی مااســت، مشــکالت 
و گرفتاري ها و بن بســت های جهانی نیز 

درست از فقر اخالقی جامعه ها و مخصوصا 
سران بسیاری از کشورهای جهان سرچشمه 

می گیرد.

آری اخــالق ســرمایه اصلی اقــوام و ملت 
هاســت.اخالق کلید حل مشــکالت مهم 
اجتماعی اســت.اخالق خمیرمایه تمدن و 
ســتون فقرات یک زندگی اجتماعی سالم 
است و اخالق بهترین وسیله انسان در سیر 
الهی است؛ به همین دلیل تا مسائل اخالقی 
در جوامع انسانی حل نشود هیچ مسأله ای 

حل نخواهد شد.

این مسأله در حالی است که هگل، اخالق را 
عبارت از پیروی و اطاعت از قوانین می داند، 
ولی می دانیم که این صحیح نیســت، چه 
بسیارند افرادی که رفتارشان طبق مقررات 
و قوانین فردی و اجتماعی اســت و از مرز 
قانون قدمی فراتر نمی نهند اما اخالقاً خشن 
و تندخو، بی گذشت و سختگیر، کینه توز 
و انتقام جو هســتند، این تفکیک قانون و 
اخالق را »کانت« دیگر فیلسوف غربی مورد 
اشاره قرار داده و در فلسفه اخالق، تکالیف را 
منقسم به دو قسم کرده است، یکی تکلیف 
قانونی یعنی آنچه به موجب قوانین بر مردم 
الزام می شود و نقض آنها سبب بازخواست 
دادگاه ها و دیوانخانه ها می گردد. و دیگری 
تکالیف فضیلتی که الزامش درونی است و 

محاکمه اش با نفس انسان است.

در تکالیــف قانونی، نظر به این اســت که 
آزادی فرد بر طبق یک قاعده کلی با آزادی 
همه مردم سازگار شــود، لیکن در تکالیف 
فضیلتی، نظر به اخالق اســت و غایب علم 
اخــالق برای هر کس کمال نفس خود او و 

خوشی دیگران است.،

از ســوی دیگر ممکن اســت گفته شــود، 
ســعادت و خوشــبختی و تکامــل جوامع 
بشــری را می توان در پرتو عمل به قوانین 
و احکام صحیح به دســت آورد، بی آن که 
مبانی اخالقی در افراد وجود داشته باشد. در 
پاســخ می گوییم عمل به مقررات و قوانین 
نیز بدون پشــتوانه اخالق ممکن نیست؛ تا 
از درون انسان ها انگیزه هایی برای اجرای 
مقررات و قوانین وجود نداشته باشد، تالش 

های برونی به جایی نمی رسد.

لذا طرح این پرسش بســیار معنادار است 
که، این قوانین را چه کســی باید تصویب 
کند؟ بشر یا آفریدگار بشر؟ کسی که خالق 
بشر اســت و از تمام اســرار وجود او آگاه 
است، کســی که علم او گذشته و آینده را 
تا میلیاردها سال در بر می گیرد، و از ریشه 
ها و اســرار هر چیز و بازتاب ها و نتایج هر 
موضوع آگاه اســت. کسی که خطا و لغزش 
و اشتباه در ذات پاکش راه ندارد، و باالخره 
کســی که نیاز به چیزی و کســی ندارد تا 

بخواهد منافع خویش را تأمین کند.

و از این جا نتیجه می گیریم که هر قانونی 
غیر از قانون خدامحــور ناقص و بی فرجام 
اســت، و هر حکمی غیر از حکم الهی غیر 
قابل اعتماد و بی سرانجام است، و هنگامی 
که درست دقت می کنیم می بینیم، تمام 
بدبختی و مشکالت بشر از این جا سرچشمه 
می گیرد که خودش می خواهد با آن علم 
محدود، با آن همه انگیزه های هوس آلود، 
برای خویش قانون بگــذارد! و این یکی از 

دالیل عقلی لزوم بعثت انبیاء است.

و به همین دلیــل »تکمیل مکارم اخالق« 
به عنوان یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر 
بزرگ اســالم صلی اهلل علیه وآله در کتاب 
آســمانی ما قرآن و روایات اسالمی شمرده 
شده است، و پیشوایان اسالم و بزرگان دین 
قسمت عمده عمر پربرکت خود را وقف این 

کار کردند.

قابل توجه این اســت که بــه فرض اینکه 
قوانین بشــری و اومانیســتی، مفید و قابل 
اجرا باشــد، ضمانت اجرا نخواهد داشــت؛ 
زیــرا در اجتماعــی که اخــالق ، فضیلت، 
ایمان و مســئولیت باطنی حکومت نکند، 
ضامن اجرای این قانون چه قدرتی اســت؟ 
حال آنکه یکی از اهداف بعثت انبیا عدالت 
اجتماعی اســت. و تحقق این مهم در گرو 
تکمیل مکارم اخالق و ارزش های اخالقی 

است.

از بررســی حال پیامبــران مخصوصاً حال 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیــه و آله و ائمه 
هدی علیه السالم بخوبی استفاده می شود 

که ایــن بزرگواران برای تحقق بخشــیدن 
به اهداف تبلیغی و تربیتی اســالم بر مدار 
خدامحوری، از اخالق اجتماعی و انســانی 
ترین شــیوه های نفوذ در قلب ها استفاده 

می کردند.

طرز برخورد آنها بــا مردم چنان بود که به 
سرعت آنها را به سوی اهداف خود جلب و 
جذب مــی کردند، گرچه بعضی میل دارند 
به این امور همیشــه جنبه اعجاز دهند اما 
چنین نیســت، اگر ما نیز ســنت و روش و 
شــیوه بحث آنها را در برخورد با دیگران به 
کار بندیم به ســرعت می توانیم در آنها اثر 

بگذاریم و در اعماق جانشان نفوذ کنیم.

سخن آخر:) جامعه امروز نیازمند اخالق 
نبوی است(

در خاتمه و یا توجــه به حدیث نبوی»انما 
بعثت التمم مکارم االخالق« باید گفت تمام 
برنامه های دینی از قبیل نماز، روزه، جهاد، 
حج و همه در مسیر پرورش اخالق نیک در 
انسان هاست، بنابراین انسان کامل انسانی 

است که دارای اخالق فاضله باشد.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده است تا 
انسان ها را به کمال برساند و اگر این مسائل 
اخالقی حل شــود، دنیا گلستان می شود، 
تمام مشــکالت موجود در جامعه، خانواده 
ها، بازار، سیاســت و .. برای رذائل اخالقی 
و انحراف از مســیر اخالقی اســت در واقع 

جامعه امروز به اخالق نبوی نیازمند است.

وقتی خداوند انسان را برای سعادت آفریده 
وســائل آن را در اختیار او قرار داده است، 
صدو بیســت چهار هزار پیامبر برای همین 
فرستاده شدند، خدا در این مسیر واعظانی 
قرار داده که انســان را موعظه کنند و مانع 
انحراف آن ها شــوند؛ خدایی که پیامبر را 
مأمور اکمال مکارم اخــالق کرده زمینه را 
فراهم آورده و اال با حکمت الهی نمی سازد؛ 
خداوند مجموعه کاملی در اختیار انســان 
قرار داده تا بتواند به سعادت و کمال برسد. 
و چه خوب اســت که این اخالق اســالمی 
امروز زنده شــود و در هر مسلمانی، پرتوی 
از اخالق و خوی پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

باشد .
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1پرونده ویژه

الزامات مدیریت بحران سیل از منظر معظم له
امروزه شاهدیم انسان ها علیرغم قدرت و 
پیشرفت در جوامع بشری، لیکن هنوز در 
برابر طوفان و سیل  و صاعقه و زمین لرزه 
سخت ضعیف و آسیب پذیرند. حال آنکه 
تحمیل بالیای طبیعی بر انسان ها در هر 
زمان و مکان غیر قابل اجتناب است؛ چرا 
که طبیعت گاهی بر ســر »قهر« اســت و 
زمانی از در »مهر و آشتی« ، و در هر حال 
از کارهای خود خبر ندارد و یه این ترتیب 

عذر او خواسته است.

 لــذا الزم اســت جوامع بشــری آن را با 
مدیریت مهار کنند و مســامحه و ســهل 
انــگاری به نحــوی که انســان مدیریت  
صحیــح بحران را رهــا کنــد و در برابر 
اینگونــه بالیای طبیعی هم چون ســیل، 
سســتی و بی تدبیری از خود نشان دهد 
بــه هیچ وجه قابــل قبول نیســت. بلکه 
باید در رویارویــی با بالیای طبیعی بیش 
از پیــش آماده بود و در عمــل بحران را 
مدیریت کرد که تحقق این مهم ، اهتمام 
به الزامات مدیریــت بحران را دو چندان 

می سازد.

مدیریت بحران چیست؟

فرآینــد پیش بیني و پیشــگیري از وقوع 
بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم 
ســازي بعــد از وقوع بحــران را مدیریت 
بحران گویند؛ علمي کاربردي که به وسیله 
مشــاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه 
و تحلیل آنها در جســتجوي یافتن ابزاري 
است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران 
ها ، پیشــگیري نمود و یا در صورت بروز 
آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگي 
الزم امداد رساني سریع و بهبودي اوضاع 

اقدام نمود .

البته با همۀ این تفاسیر مشکل این است 
کــه مدیران در هنگام وقوع بحران، اصول 
و قوانین خاّصی در دست ندارند و راه حّل 

رفع بحران را نیاموختــه اند ؛ بلکه صرفاً 
بیشــتر از تجربّیات شخصی خودبهره می 
گیرند که این نقیصــه، پیامدهای جبران 

ناپذیری به همراه دارد.

از  پیشــگیري  در  ســیل  مدیریت 
خسارات سیل و کاهش آن

بی شــک الزم اســت ما خود را در برابر 
خطرات حفظ کنیم و پیشــگیری  الزم را 
در برابر ســیل بنماییم تا خسارات سیل 
و وقــوع تلفات جانــی و مالی، به حدأقل 
کاهــش یابد؛ این نوع مدیریت ســیل، به 
نوعــی مقابله با »اجل غیر حتمی« نیز به 
شمار می آید چرا که قابل اجتناب است و 
در اختیار انسان است و می توان با رعایت 
موازین عقالیــی از آن پرهیز کرد، مانند 
پوشیدن »زره« در تن و گذاشتن »خود« 
بر سر و گرفتن »سپر« به دست در میدان 
جنگ، که بی شک جلوی بسیاری از مرگ 

و میرها را می گیرد.

لذا پرهیز از این گونه امور، به عهده خود 
انســان و مدیریت او گذارده شده است و 
اوست که در برابر این حوادث، مسئول و 

تعیین کننده است.

بــر این اســاس، مدیریت ســیل در گرو 
تــدارک قــوا و تقویت نیروهای انســانی 
کارآمد بطور عام، و آماده ساختن امکانات 
نرم افزاری و ســخت افزاری بطور خاص، 
به منظور پیشگیری  از آن در نظر گرفته 
شــده اســت ، و این منطقی ترین هدف 
برای مدیریت بحران ســیل به شمار می 

آید. 

اهمیــت این مســأله از آن جهت اســت 
که حکومت اســالمی نمی تواند به طرق 
ساده و بعضاً سنتی برای مقابله با سیالب 
قناعت کنــد؛ بلکه باید به تکنولوژی های 
روز دنیا در مهار ســیالب مجهز شود؛ اگر 
چه این کار ســرمایه گذاری وســیعی را 

می طلبد؛ ولی با توّجه به اینکه ســرمایه 
گذاری در این بخش ، سبب پیشگیری  از 
خســارت های کالن مالی و جانی و سبب 
کاهش خســارت های وسیع می شود هر 
گونه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در 

این راه ضروری و مقرون به صرفه است.

نقش جنــگل ها در کنتــرل حادثه 
فالکت بار طبیعی سیل

تحقیقــات دامنه دار نشــان می دهد که 
حادثه ســیل بر اثر تخریــب جنگل ها و 
مراتــع بوجود می آید و شــرایط فیزیکی 
منطقــه هم عامل تســریع آن به شــمار 
مــی رود. جنگل هــا دارای اهمیت بوده 
و تنظیــم کننده گردش آب می باشــند. 
جنگل ها بــا کنترل جریان آب مانع بروز 
سیالب و سیل، در نتیجه فرسایش خاک 

میشوند.

لذا حافظت از جنگل های کشــور نه تنها 
تاثیــر عمیقی بر محیط زیســت دارند و 
سدی در مقابل سیل های خانمان برانداز 
می باشــند بلکه بدلیل تاثیرات مهمی که 
در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی برجای 

میگذارد مسألۀ ملی تلقی میگردد. 

انگیزه سودجویی  لیکن در عمل شاهدیم 
و کســب درآمد بیشــتر، افراد حریص را 
در کشــور به جان طبیعت انداخته است. 
صداهای گوش خــراش غول های آهنین 
که به قطع درختان جنگل ها می پردازند 
و کارخانه هایی که پیوســته چوب ها را 
قطعه قطعــه و تبدیل به فــرآورده های 
صنعتی می کنند، از هر ســو شنیده می 
شــود.و البته این چالش، از فاجعه بزرگ 
زیســت محیطی خبر مــی دهد که وقوع 
ســیالب عظیم در بسیاری از نقاط کشور 

در روز های اخیر مویّد این مدعاست.

در تشریح این مسأله باید گفت در سطح 
جهانی در ۲۵ ســال گذشــته بیش از ۲ 

میلیــون کیلومتــر مربــع از جنگل های 
جهان ناپدید شده که مساحت آن بیش از 
مساحت کشور ایران است؛. البته وضعیت 
جنگل های کشور نیز بسیار نگران کننده 
اســت؛ طبق گزارش مراکز آماری، امروزه 
در مقایســه با دهه های پیش مســاحتی 
معــادل ۶۰ درصد از جنــگل های ایران 
تخریب شده است! همچنین ساالنه رقمی 
بالــغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصل 
خیز کشــور دســت خوش فرسایش می 
شود. در ســه دهه گذشته تاکنون در اثر 
تخریب، جنگل های کشور از حدود 1۸.3 
میلیــون هکتار به حــدود 1۲.۴ میلیون 
هکتار تقلیل یافته است که از این میزان، 
حدود 1.9 میلیون هکتار در منطقه البرز 
شــمالی واقع اســت. لذا می توان برآورد 
کرد کــه در آینده ای نه چندان دور، این 
جنگل زدایی به یــک بحران کاماًل جدی 
تبدیل خواهد شــد؛ درواقع اگر این روند 
ادامه پیدا کند، در چند دهۀ آینده، دیگر 
چیزی به عنوان مرتع و جنگل در کشــور 

نخواهیم داشت!

این چالــش کلیدی در حالی اســت که 
مســئوالن، گوش و چشم خود را به روی 
این حقایق بســته اند و صرفاً به زعم خود 
آســایش امروز را می طلبند ولی از فردا و 
فرداهــا غافلند و آیندگان را فدای مطامع 
و لذات برخی سودجویان از خدا بی خبر 
می کنند. حــال آنکه تخریب جنگل ها و 
مراتع، آسایش امروز مردم را نیز در قالب 
ســیالب های عظیم، دستخوش تهدیدات 

و وقایعی کشنده قرار داده است.

همۀ این امور نشان می دهد آسیب جنگل 
ها خطری جّدی در کشور است که ناشی 
از حرص برخی افــراد بر مصرف زدگی و 
سودجویی اســت. لذا نمی توان پذیرفت 
درختــان و جنگل هایی که گردش آب را 
و مدیریت ســیل را بر عهده دارند اینگونه 

مورد بی رحمی قرار گیرند.

لذا آنچه باید مورد نظر همۀ مسئوالن قرار 
گیرد مسأله ی صیانت از محیط زیست و 
نقش آن در کاهش خســارات سیل است؛ 

چرا کــه اگر محیــط زیســت را رعایت 
نکنیم، ضرر غیر مســتقیم به دیگران و یا 
به آیندگان می خورد. زیرا سیالب سرازیر 
می شــود و چــون در مســیرش چیزی 
نیست به راحتی خانه های مردم را خراب 
و ویران می کند و تلفــات جبران ناپذیر 

مالی و جانی به بار می آورد.

بنابرایــن صیانت از جنگل ها و جلوگیری 
از جنــگل زدایی و مقابله بــا افرادی که 
به شــکل قاچاق و غیــر قانونی و با دادن 
رشوه، جنگل را خراب می کنند به عنوان 
مدیریت پیشگیرانه ســیل باید در سریع 
ترین زمان ممکن در دستور کار مسئوالن 

قضایی کشور قرار گیرد. 

لزوم مقابله با ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز در بستر رودخانه

ضــرورت هماهنگــی و یکپارچگــی در 
جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز 
در بســتر رودخانه ها انکار ناپذیر اســت؛ 
زیراساخت و سازها باید به گونه ای باشد 
که به لحاظ زیســت محیطی ریسک پذیر 
نباشد؛ حال آنکه بســتر رودخانه  یا دره 
هایی کــه در کنار کوه هاســت در واقع 

محل عبور سیالب ها است.

متآســفانه در برخی ســاخت و ســازها 
شــاهدیم بــه زیرســاخت های زیســت 
محیطی آن توجه نشــده اســت، هزاران 
واحد مســکونی توســط برخــی مرفهان 
بــی درد به صورت غیر قانونی در بســتر 

رودخانه ها ساخته می شود. 

در این میان نقش شهرداری ها در مقابله 
با اینگونــه اقدامات مخرب انــکار ناپذیر 
است چرا که اگر شــهرداری های کشور 
به ایفای وظیفۀ ذاتی خود اهتمام نورزند 
ساخت و ســازها برحسب ســلیقه های 
اســتاندارد صــورت خواهد  بدون  فردی 
گرفت؛ در حالی که ایمن بودن ساختمان 
و تعیین جغرافیای مناســب برای احداث 
مسکن در برابر ســیل بسیار مهم است و 
این مطالبه باید به وســیله شهرداری ها 

محقق گردد.

آمادگــی مدیریت بحران بــرای مقابله با 

حوادث احتمالی ناشی از سیل

اقتضای مدیریت صحیح بحران این است 
که هر مدیــری از حــوزه مدیریّت خود 
اّطالعات کافی داشــته باشــد و از بحران 
هایــی که احتمال وقوع آن می رود دقیقاً 
مّطلع گردد، تا بتواند مطابق با آن بحران، 

تصمیمات موثر اتخاذ نماید.

یعنی مدیریت بحــران در انتظار نماند تا 
ســیل، مردم را غافل گیر کند و مدیران 
آنگاه آماده مقابله شوند، بلکه از پیش باید 
به حــّد کافی آمادگــی  در برابر خطرات 

احتمالی سیل داشته باشند.

در مدیریــت بحــران باید نارســائی ها و 
نابسامانی ها در مواجهه با بالیای طبیعی 
را به دّقت بررســی کــرد، و به اصالح آن 
پرداخت، و تنها بــه تصمیمات موضعی و 

مقطعی قناعت نکرد.

این نکته نیز بســیار قابل دّقت اســت که 
معمواًل مدیریت پیشگیری در بحران ه  از 
مدیریت درمان مؤثّرتر، کم هزینه تر، و به 
طور کلّی مفیدتر اســت، و ضایعات آن به 

مراتب، کمتر می باشد.

روی این اصل، جلوگیری از بروز این گونه 
حوادث برای یک ســازمان بــا تدبیرهای 
پیشگیرانه، بســیار امید بخش تر است تا 
پرداختن به اصالح و جبران خسارات بعد 

از بروز بحران.

از سوی دیگر بعضی تصور می کنند، یک 
قانون خوب در مواجهه با بحران آن است 
که قوانین وسیع و گســترده ای، با خود 
یدک بکشــد،که البّته این نشانه ضعف و 
درماندگی و عجز آن قانون و ضعف مدیران 
بحران آن جامعه اســت؛ بلکه یک قانون 
خوب آن اســت که از طریق آموزش های  
فرهنگی و مقــررات صحیح و کاربردی و 
جزئی به پیشگیری  و آمادگی روز افزون 
مردم در مقابله با بالیای طبیعی بینجامد.

برای رســیدن به این منظور، باید آنچنان 
از طریق تعلیم و اطالع رســانی ، آموزش 
ترمیــم  مانــور و  برگــزاری  مســتمر و 
ســاختارهای مدیریتی، به جامعه نیرو و 
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توان تزریق کرد که همگان در برابر احتمال 
وقوع بحران به آمادگی کامل دست یابند 
و درســت همان گونه که بــه هنگام بروز 
یک بیماری به »واکسیناســیون« عمومی 
افــراد می پردازند و محیــط بدن را برای 
پرورش میکروب های بیماری زا نامساعد 
می کنند، به هنــگام بروز بالیای طبیعی 
هم چون ســیل، عموم مــردم به همراه 
مسئوالن ، در برابر آن از هر لحاظ مجهز 

و آماده باشند.

البته کسانی که عهده دار مدیریت بحران 
می باشــند باید از تجربه و ســلیقه کافی 
برخوردار باشــند؛ بر این اســاس مدیر با 
همکاری بخش تبلیغات و اطالع رســانی 
در زمینه مقابلــه فراگیر مردم با حوادث 
زیست محیطی، می تواند نقش مؤثّری در 
این زمینه ایفا کند، و جامعه را از ســقوط 

در دامان بحران های طبیعی برهاند. 

فرآینــد برنامه ریــزی در مدیریت 
بحران

بعد از آن که »سیاستگذاری ها در مدیریت 
بحران « روشن شــد و به مرحله تصمیم 
گیری درآمــد، برای تحّقق بخشــیدن و 

اجرای آن، نیاز به »برنامه ریزی« است.

روشن است برنامه ریزی و محاسبه دقیق 
از فرایند مدیریت بحران به شمار می آید 
و دلیــل بر صّحت عمل و درســتی راه و 
لزوم تعقیب آن اســت؛ کــه هر گاه زیان 
مهّمی را نشان دهد دلیل بر وجود بحران  
و خطر اســت که باید هر چه زودتر برای 

اصالح آن وضع کوشید.

لذا یک مدیر خوب، کســی اســت که از 
قــدرت »برنامــه ریــزی« در مواجهه با 
حوادث طبیعی بهره کافی داشــته باشد 
که آن نیز با استفاده از تجربّیات شخصی 
و اســتفاده از تجارب دیگــران در نظرات 
صاحب نظران، انجــام می گیرد؛ و به هر 
حــال، بدون برنامه ریزی هرگز »نباید« و 
»نمی توان« وارد مرحله عمل شــد.منتها 
گاه نیــاز به برنامه ریــزی »کوتاه مدت« 

است و گاه »دراز مدت« و گاه هر دو.

البتــه برنامه، باید دقیــق و از نظر کیفی 

و کّمی کاماًل روشــن باشد. برنامه باید از 
هر گونــه ابهام و کلّی گوئی خالی و تماماً 
جنبه عملی و عینی داشته باشد.در برنامه 
ریزی بایــد نیروهای انســانی الزم برای 
انجام هر کار، هزینه ها، و ابزار و وســائل 
مورد نیاز، دقیقاً محاســبه شوند، و برای 
هر مرحله و هر مقطع، آنچه الزم اســت 

پیش بینی گردد.

در برنامه ریــزی باید زمان بندی مواجهه 
و کنترل بحران مورد توّجه قرار گیرد، به 
طوری که نه وقت بیهوده تلف شــود و نه 

حجم برنامه، بیش از مقدار وقت باشد.

هم چنین در برنامه ریزی مدیریت بحران 
باید همیشــه محلّی برای »حوادث پیش 
بینی نشــده« در نظر گرفته شود، چرا که 
بسیار می شود »مدیران« در جریان عمل 
با مشــکالت پیش بینی نشده ای از سیل 
و دیگر بالیای طبیعی رو به رو می شــوند 
کــه اگر آمادگی بــرای رویاروئی با آن را 
نداشته باشــند، و به هنگام برنامه ریزی 
این مســائل مورد توّجه آنها قرار نگرفته 
باشد کارشــان به بن بســت می کشد و 

درمانده می شوند.

مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی 
و هماهنگی تیم ها

بی شــک هــدف از »ســازماندهی« در 
مدیریت بحــران ها تقســیم کار در یک 
مجموعه است، به گونه ای که مسائل زیر 

در آن تأمین گردد:

1. هیچ کاری، بدون مســؤول نماند، و در 
عین حال از تداخل و تضاّد مســؤولّیت ها 

جلوگیری به عمل آید.

۲. هــر کاری به افرادی که دقیقاً از عهده 
آن برمی آیند سپرده شود.

3. کّل افراد به صورت یک مجموعه کاماًل 
منســجم عمل کنند، به طوری که کار هر 

یک، مکّمل عمل دیگری باشد.

۴. سلسله مراتب، در تقسیم مسؤولّیت ها 
در نظر گرفته شود.

۵. تمــام افراد از طریق سلســله مراتب با 
مدیریّت واحد در ارتباط باشند.

لیاقت  به  بایــد  برای »ســازماندهی«   .۶
هــا، اســتعدادها، تخصّص هــا، و تقوی، 
فوق العاده اهّمّیــت داد، و از تمام عناصر 
شایسته، نه تنها اســتفاده کرد، بلکه باید 
آنها را به معنی واقعی کلمه »صید« کرد.

7. در ســازماندهی، حّتــی بایــد بــرای 
جانشــینان احتمالــی روی فــرض وقوع 
ضایعاتــی در نفــرات، دقیقــاً مطالعه، و 

افرادی برای این منظور تعیین گردند.

۸. در یک ســازماندهی دقیق، باید هیچ 
موضوع پیش بینی نشده از نظر تشکیالت 
و ســازمان، در آن نباشــد، بلکه برای هر 
حادثــه عــادی و غیر عادی، مســؤول یا 

مسؤوالنی تعیین شوند.

هم چنیــن از نقش مدیریــت بحران به 
عنــوان هماهنگ کننده اصلــی در مهار 
بالیایی طبیعی نباید گذشــت، او در عین 
این که رابطه خود را با نفرات خویش )چه 
از طریق مســتقیم یا غیر مســتقیم( باید 
حفظ کند، نقــش هماهنگ کننده را نیز 

بر عهده دارد.

مثــاًل، در برابر یک حادثه ســیل که باید 
برای مهار آن تالش گــردد، هماهنگی و 
بسیج نیروها به طور کامل در برابر حادثه 
ضروری اســت . حال هر قــدر چارچوب 
سازمان مدیریت بحران کشور؛گسترده تر 
و پیچیده تر شود؛ مسأله هماهنگی در آن 
حّســاس تر و پیچیده تر می شود، تا آنجا 
که بعضاً شاهدیم مهار سیالب های عظیم 
در کشــور به علت برخی ناهماهنگی های 

مدیریتی دچار کندی شده است.

ضرورت حضــور میدانی مدیران در 
مدیریت بحران

بــه عکس آنچــه بعضی فکر مــی کنند، 
مشــکل بــزرگ جامعــه مــا، مشــکل 
»کمبودها« نیست؛ مشکل »ضعف بعضی 
از مدیریّت ها« است که هر گاه با الهام از 
مبانی معنوی اســالم و دستورهای جامع 
االطراف و حرکت آفرین آن اصالح گردد، 
به ســرعت می توانیم ضعف ها را به یاری 
خدا جبــران کنیم و برمشــکالت پیروز 

شویم.

در این بین بزرگترین خطری که بر ســر 
راه مدیران اجرایی کشــور قرار دارد این 
اســت که به ســراغ افراد ناالیق بروند.و 
دیدیــم نتیجه این گونه مدیریّت را که در 
ســیل اخیر چه شــد! لذا مدیران باید در 
حوزه کار خودشــان به ویــژه در گزینش 
اســتانداران به دّقت مراقب باشند که در 

این دام خطرناک نیفتند.

بی شک این گونه همکاران ناالیق، عالوه 
بر این که آفــت خطرناکی برای روند هر 
اداره و تشکیالتی هستند، و مدیران خود 
را در حالت غفلت و بی خبری محض نگاه 
می دارند، رابطه آنهــا را از واقعّیت های 
عینی قطع می کنند؛ گاه »کاه« را »کوه« 
و »کوه« را در نظرشــان »کاه« جلوه می 

دهند.

البته »مدیریّت« کار پیچیده ای اســت، و 
می دانیم هر قدر کاری پیچیده تر باشــد 
مشــکالت  آن افزون تر، و آفاتش بیشتر 
است؛ به همین دلیل، مدیران ، باید دارای 
اعصابی قــوی، حوصله زیــاد، و ظرفّیت 

کافی در رویاروئی با مشکالت  باشند.

با این تفاســیر، از جمله ویژگي های یک 
مدیر نمونه آن اســت کــه در زمان وقوع 
بحــران ها از بیداری و هوشــیاری کامل 
در مهــار آن بحــران برخوردار باشــد و 
این مســأله یعنی به گواهی راه و رسمی 
کــه همه مدیران و رؤســای حکومت، در 
زندگی خود داشــته و دارند؛ هیچ مدیری 
در هنگام وقوع بحران ، مرکز مدیریت  و 

حکومت خود را ترک نمی کند.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که 
حضور میدانــی مدیران مــی تواند مایه 
آرامش و تســلّی خاطر آســیب دیدگان 
باشد و نیز تکیه گاهی برای آحاد مردم در 
برابر بالیای طبیعــی، تحقق این مهم در 
نهایت موجب بقــا و دوام جامعه و منافع 

مختلف فردی و اجتماعی است. 

بی شــک مدیر و مدیرانی کــه بر اریکه 
قــدرت اجرایی کشــور نشســته و زمام 
حکومت را به دســت گرفتــه اند و توده 
عوام و گروهی از خواص دســت به دست 

او داده اند، در چنین شــرایطی هر گاه در 
وسط یک بحران  عظیم، هم چون سیالب 
عظیم در کشور، به طور ناگهانی پای آنها 
از میان برداشته شود هرج و مرج و آشوب 
همه جــا را می گیرد و بالیــای طبیعی 
اینگونه با ســوءمدیریت برخی مدیران، به 
نوبۀ خود به بحران های متعدد اجتماعی 

دامن می زند

و اینچنین رها کردن مرکز بحران، ضریب 
مهــار کامل حوادث طبیعی را به شــدت 
کاهــش خواهد داد و در پاره ای موارد به 

شکست حتمی منتهی خواهد شد

خالصه اینکــه، در این گونــه حوادث و 
بحــران ها قبل از هر چیــز، مدیر باید با 
حضور میدانی در محل بحران، خونسردی 
و تسلّط بر نفس را از دست ندهد و گرفتار 
وحشت و دستپاچگی نشود که اگر چنین 
شود، تمام راه های چاره به  روی او بسته 

می شود.

هم چنین اگر مدیری احســاس می کند 
اشــتباهی از ناحیه او در مدیریت بحران 
رخ داده، هرگــز نباید گرفتــار تعّصب و 
خودخواهی و لجاجت شــود، و بر اشتباه 
خود اصرار ورزد و آن را ادامه دهد؛ بلکه، 
بــه محض آگاهی بــر اشــتباه، باید فوراً 
بــه اصالح و جبران پــردازد، و اعتراف به 
واقعّیات در ایــن مواقع، کمک مؤثّری به 
مهار ســیالب و دیگر بالیای طبیعی می 

کند.

مدیریــت بحران در گــرو مقابله با 
بحران سیل

مدیــران در مدیریت بحران باید از اموری 
که تصمیم گیری را به مخاطره می اندازد 
به شــّدت اجتناب کند؛ تردید و دو دلی ، 
احتیاط بیش از حد، وســواس در مقابله 
با بحران، تســویف )امروز و فردا کردن(، 
ترس و وحشــت از بحــران .و انفعال در 
مقابل  آن و دســتپاچگی در مهار بحران 
های زیســت محیطی و آنچه نشانه عدم 
اعتمــاد به نفــس اســت، مهمترین مانع 
اتّخاذ تصمیــم مؤثّر برای مدیریت بحران 

به شمار می آید. 

در حالــی که آنچــه برای مدیــران باید 
ضرورت داشته باشد این است که مسئوالن 
و مدیران، »احتیاط« را با »شــجاعت«، و 
»دّقــت« را بــا »جســارت« بیامیزند، و 
مســائل قابل پیش بینی را ســهم دّقت و 
احتیاط قرار دهند، و مسائل غیر منتظره 
را به دست شــجاعت و جسارت بسپارند. 
در این مواقع بحرانــی باید مدیران، تمام 
نبوغ و ابتکار خود را برای مقابله  با سیل 

خانمان برانداز در کشور به کار گیرند.

مســئوالن باید، قبل از هر اقدام دیگر به 
این فکر باشــند که از گســترش خسارت 
های ســیالب مانع گردند؛ و در ادامه کار، 

سیل را مهار کنند.

مدیریت بحران در این حاالت فوق العاده 
باید همچون یــک طبیب ماهر و قاطع با 
کمک مشاورانش فوراً دست به کار شود.

شــکی نیست که در مقابله با حوادث غیر 
منتظــره از قبیل ســیل و زلزله، اگر روح 
شــهامت در وجود مدیران نباشد، چنان 
دســتپاچه می شــوند که راه های ساده 

چاره جوئی را نیز فراموش می کنند.

دراین گونه بحران ها بســیار می شود که 
ایســتادن بی محابا و شــتابزده در مقابل 
موج ســیالب، تلفات افزایــش می یابد؛ 
لذا کمی بایــد همراه موج حرکت کرد، و 
سپس بر موج سوار شد و آن را مهار نمود 
و این کاری است »بسیار ظریف و دقیق« 

که باید با هوشیاری کامل عمل شود.

 در این موارد گاهی »دقیقه ها« و »لحظه 
ها« سرنوشت ساز است، و در یک لحظه، 
ممکن اســت همه چیــز دگرگون گردد؛ 
حــال آنکه مدیریت بحــران، یعنی اینکه 
بدون فوت وقت، و بــا نهایت چابکی، در 
عین خونســردی دست به کار عالج واقعه 
بزننــد، و حّتی لحظه ها را نیز از دســت 
نــداده و برای تخلیۀ مردم از شــهر برای 
نجان جانشان و نیز خروج سیالب از شهر 

برای بازسازی، تالش نمایند.

نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران

کل جامعه انسانی همانند بدن یک انسان 
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است، که بدون رعایت اصل عدالت بیمار 
خواهد بود.اما از آنجــا که عدالت با همه 
قدرت و شــکوه و تاثیر عمیقش در مواقع 
بحرانی و اســتثنایی به تنهایی کارســاز 
نیست، دســتور به احسان در اسالم مورد 

توجه قرار گرفته است.

به تعبیر روشن تر در طول زندگی انسان 
ها مواقع حساســی پیش می آید که حل 
مشکالت به کمک اصل عدالت به تنهایی 
امکان پذیر نیســت، بلکه نیــاز به ایثار و 
گذشت و فداکاری دارد، که با استفاده از 

اصل»احسان« باید تحقق یابد.

در ایــن میــان شــاهدیم بحران ســیل  
خســارت های فراوان به برخی از استان 
ها وارد کرده اســت؛ حــال اگر مردم در 
چنین شــرائطی بخواهنــد در انتظار آن 
بنشــینند که مثال مالیات های عادالنه و 
سایر قوانین عادی از سوی دولت، مشکل 
مردم ســیل زده را حل کند، امکان پذیر 
نخواهــد نبود، اینجاســت کــه باید همه 
کســانی که دارای امکانات بیشتر از نظر 
نیروی فکری و جســمانی و مالی هستند، 
دســت به فداکاری بزنند، و تا آنجا که در 
قدرت دارند، برای سازندگی مناطق سیل 
زده ایثار کنند، در غیر این صورت شالوده 
هــای اجتماعی جامعه با حوادث دردناک 
طبیعی، اینگونه دچار نابســامانی خواهد 

شد.

ســخن آخــر:) مســئولیت همگانــی در 
برابر خســارت ســیل ؛ مردم مجازند یک 
سوم وجوهات شــرعی را به سیل زدگان 

اختصاص دهند (

در خاتمــه باید تأکید نمود که همه مردم 
و مســئوالن در برابر خسارت های سیل 
مســئول هســتند. لذا از کمک به سیل 
زدگان مازندران و گلستان و شیراز و دیگر 
اســتان های سیل زده کشــور خودداری 
نکنند که آن ها مشــکالت بسیار زیادی 
دارنــد و انتظار کمک از ســوی خیرین 

سراسر کشور را دارند.

چرا کــه ابعاد ویرانی ســیل عظیمی که 
در بخشــی از مازندران و گلستان و دیگر 

استان ها، روی داده وسیع تر از آن است 
که تصور شــود.گروهی نه تنها خانه خود، 
بلکه همه چیز خود را از دست داده اند و 
ارتفاع آب در درون خانه ها گاه به دو متر 
رسیده است و نتیجه آن ناگفته پیداست. 
لذا رسانۀ ملی باید در خصوص این حادثه 
بسیار مهم، خبر رسانی و اطالع رسانی را 
افزایــش دهد تا مردم به خوبی در جریان 

این حادثه قرار گیرند.

البته آنچه تاکنون از سوی مراکز مسؤول 
برای نجات آن ها انجام گرفته خوب است 
ولــی هرگز کافی نیســت. دولــت باید با 
جدیت بیشــتری وارد این حادثه شود و 
هر چه در تــوان دارد برای نجات زندگی 

این عزیزان به کار گیرد.

کمــک دولت بــه ســیل زدگان نیز باید 
بیشتر شــود و مردم هم باید تا جایی که 
امکان دارد با تأمین مایحتاج سیل زدگان 
به کمک حادثه دیدگان بشــتابند و خانه 
هایی هم که در این ســیل ویران شــده 

است باید بازسازی شوند.

 همه مردم نیز برای کمک به سیل زدگان 
تصمیــم بگیرند و به آنــان کمک کنند، 
ناگوار است.  العاده  چون وضعشــان فوق 
اگر چه مردم خّیر و نیکوکار، ساکت نمی 
نشــینند. دامن همت به کمر زده و برای 
نجات ســیل زدگان از عواقب این حادثه 
تالش مــی کنند. در ضمن آن ها مجازند 
از یک ســوم وجوهات شرعی خود نیز در 

13این راه استفاده کنند
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۲پرونده ویژه
بازخوانی الزامات و چالش های »رونق تولید«

 در بیانات معظم له در سال 1397 
در بینش اســالم، رونــق و پویایی تولید از 
جملــه اهداف راهبردی اقتصــاد در جوامع 
اســالمی است و بسیار مورد تأکید و توصیه 

است.

هم چنین در مباحث اقتصادی رائج دنیا نیز 
، پویایی تولید یکــی از ارکان اصلی اقتصاد 

جوامع بشری به شمار می آید.

در این میان ایران اســالمی، از نظر وسعت، 
اقلیم، جمعیت، موقیعت جغرافیائی، منابع 
انرژی و مواد اولیه و بسیاری دیگر از مولفه ها 
و متغییر های موثر بر اقتصاد، در جایگاهی 
ویژه و بلکه سرآمد قرار گرفته است. موقعیتی 
که این امکان را فراهم ساخته است تا نظام 
اســالمی بتواند در عرصــه اقتصاد جهانی ، 
به یکی از نقش آفرینان مهم تبدیل شــود؛ 
متاسفانه در ســال های اخیر اقتصاد مولد 
کشور، متاســفانه از بیماری و از مشکالت 
مختلف رنج می برد و امر تولید در کشــور 
با مخاطرات جدی مواجه شــده است ، اگر 
چه این مشکالت، غیر قابل حل نیست، اما 
اهتمام به الزامات و ضرورت های تولید و رفع 
موانع چالش های پیش روی تولید اجتناب 

ناپذیر است.

حال یکی از اقدامات نــوروزی مقام معظم 
رهبری مدظله العالی در ســالیان متمادی 
، نامگذاری هر ســال با عنوانی خاص برای 
جهت دهی به مسیر حرکتی کشور در سال 
پیِش رو است. به نظر می رسد رهبر معظم 
انقالب با رصد رخداد های کشــور و با نگاه 
به اهداف انقالب اســالمی، عنوانی خاص را 
برای آن سال برمی گزینند تا تمامی نهاد ها 
و ارگان های حکومتی و بخش خصوصی در 

مسیر تحقق آن بکوشند.

اینگونه اســت کــه رهبر انقالب اســالمی 
مدظله العالی ســال جدید را ســال »رونق 
تولید« نامگذاری کرده و از تمامی نخبگان 
و فرهیختگان جامعۀ اســالمی و نیز ارگان 

هــای دولتی و آحاد ملت ، حرکت یکپارچه 
در مسیر تحقق این شعار را خواستار شدند. 
ایشان در ســخنان خود گفتند: »تولید اگر 
چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکالت 
معیشتی را حل کند، هم می تواند استغناء 
کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، 
هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، 
هم حّتی می تواند مشــکل ارزش پول ملّی 
را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاســت که 
مسئله ی تولید به نظر من مسئله ی محوری 
امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار 
دادم: »رونــق تولید«. باید همه تالش کنند 
تولید در کشــور رونق پیدا کند. از اّول سال 
تا آخر سال ان شــاءاهلل این معنا به صورت 
چشمگیری در کشــور محسوس باشد. اگر 
این شد، امیدواریم که ان شاءاهلل حّل مشکل 

اقتصادی راه بیفتد«.

در ایــن بین واکاوی بیانات مهم و راهبردی 
مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی درباره 
ی الزامات و بایسته های رونق تولید و چالش 
های پیــش روی آن، در فرازهای متعدد در 
ســال 1397 ، با توجه بــه فراوانی نکات و 
محورهای مطرح شــده، می تواند منشوری 
جامع در تبیین چگونگی تحقق رونق تولید 
در ســال جاری، فراروی مسئوالن اجرایی 

نظام و آحاد ملت قرار دهد.

تولید باکیفیت؛ الزمه رونق تولید

با حمایت از تولید داخلی می توانیم اقتصاد 
کشــورمان را مدیریت کنیــم، لیکن الزمه 
حمایــت از تولید داخلــی، تولید مطلوب و 

باکیفیت توسط تولیدکنندگان است.

برای  راهکاری مهم  فرهنگ ســازی؛ 
رونق تولید

دین اسالم دین آسان و آسان گیری است و 
ما نیز باید در زندگی روزمره خود سخت گیر 
نباشیم؛ در استفاده از محصوالت و کاالهای 

ایرانی نیز ممکن است که کاالی داخلی بعضاً 
از قیمت باالتری برخوردار باشد یا از لحاظ 
کیفیت کمی پایین تر باشد که اگر ما سخت 
گیر باشــیم نمی توانیم از تولیدات داخلی 

حمایت کنیم.

لذا اگر همچنان اهل ســختگیری باشــیم 
و نسبت به اســتفاده از کاالهای ایرانی بی 
تفاوت باشیم برای همیشه وابسته به خارج 
می مانیم و نمــی توانیم روی پای خودمان 

بایستیم.

بنابراین فرهنگ ســازی بــرای حمایت و 
استفاده از تولیدات داخلی ، امری الزم است. 
برای تحقق ایــن مهم باید امیدوار بود عقال 
و اندیشمندان دلسوز کشور برای هرکدام از 
عوامل تضیف کاهش تولید ملی و گرایش به 
کاالهای خارجی فکر و راه حل مناسبی پیدا 
کنند و همه سعی کنند تنها به منفعت امروز 
نگاه نکنند بلکه به آینده خود و فرزندان این 

مملکت نیز توجه شود.

کیفی سازی و کاهش قیمت، پیش نیاز 
تحقق اهداف کالن تولید

اگرچه فرهنگ سازی برای استفاده از کاالی 
ایرانی امری الزم و مهم اســت اما به تنهایی 
کافی نیست بلکه باید اندیشمندان و خبره 
های این عرصه برای باالبردن کیفیت تولید 
داخل و کاهش قیمت اجناس داخلی راه حل 

مناسبی پیدا کنند.

در تشــریح علل گرایش مــردم به اجناس 
خارجی باید گفت چندین عامل سبب شده 
اســت مردم به سمت اســتفاده از تولیدات 
خارجــی بروند که باید ایــن عوامل مهم را 
برطرف کرد تا انگیره بیشتری برای حمایت 
از تولیدات داخلی پیدا شود؛ نخست کیفیت 
اســت به این صــورت که مردم بــه دنبال 
اجناس با کیفیت هســتند و اگر ما بتوانیم 
کیفیت محصوالت داخلی را افزایش دهیم 

مسلما رغبت مردم نیز بیشتر می شود.

هم چنین قیمــت باالی اجنــاس داخلی 
نیز یکــی دیگر از عوامــل گرایش مردم به 
محصوالت خارجی اســت که باید دید چرا 
تولیدات داخلی بعضاً قیمت شان باالست و 

برای کاهش قیمت آن فکر اساسی شود.

شبیخون قاچاق کاال به تولیدات داخلی

قاچاق کاالهای خارجی یکی دیگر از عوامل 
گرایــش به محصــوالت خارجی و تضعیف 
تولیدات داخلی اســت؛ لذا بایــد با پدیده 
قاچاق در هر ســطحی مبارزه کرد چرا که 
مضرات بی شماری برای اقتصاد کشور دارد.

لزوم حمایت از تولید داخل در اقتصاد 
مجازی

فضای مجازی یکــی دیگر از عوامل کاهش 
استقبال مردم به تولیدات داخلی و گرایش 
مــردم به وابســتگی و اســتفاده از اجناس 

خارجی است.

در صورتی که فضای مجازی نیز می تواند از 
ابعاد مختلف در شکل گیری اقتصاد مجازی 
و ترویــج تولیدات داخلی و حتی کســب و 
کارهای مجازی به شدت کمک کننده باشد. 
در واقع فضای مجازی مــی تواند درجهت 
دهی و کمک به رشــد بخش های تولیدی 

نقش داشته باشد.

رونق تولید داخلی مانع وابســتگی به 
غرب

از نظر شــرعی اگر به رونــق تولید اهمیت 
داده نشود وابسته خواهیم شد و اگر وابسته 
شویم دشمنان می توانند زورگویی کنند که 
وابسته شدن به دشمن جایز نیست، چراکه 
نتیجه وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی 

و فرهنگی است.

رونق تولیــد و دوگانه کیفیت و رقابت 
پذیری

حل مشــکالت مردم کار دولت و مجلس به 
تنهایی نیست و ما به سهم خود باید برنامه 
صرفه جویی را داشــته باشیم و باید خود را 

سبک بار کنیم.

لذا باید از اجناس داخلی استفاده کنیم لیکن 
نکتۀ مهم این است که تولیدکنندگان باید از 
حیث کیفیت و قیمت اجناس خود را به بازار 

رقابت برسانند.

بانک ها ایجاد شدند تا تولید شکل نگیرد!

اساسا فلسفه تاسیس بانک این است که بانک 
ها اموال را در مسیر فعالیت مثبت اقتصادی 
بکار بگیرند. مردم سرمایه کمی دارند. وقتی 
همه در کنارهم در بانــک بگذارند، تبدیل 
به ســرمایه عظیم می شود و می توان برای 
فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی به کار 

گرفت.

ســرمایه کوچکی که در دنیای امروز بازده 
نــدارد، با تجمیع درجایــی مانند بانک می 
توان به صورت احســن تبدیل کرد و به دو 

صورت به کار گرفت.

یک قسم فعالیت اقتصادی بانک این است که 
یا خود بانک برای فعالیت اقتصادی، سرمایه 
را بــه کار بگیرد یا به مــردم بدهد تا مردم 
در فعالیت های خصوصی بکار گیرند، بخش 
خصوصــی گاهی ســرمایه کالن و کوچک 
دارند، اگر این ها سالم کار کنند، بانک ها به 

رسالت خود عمل کرده اند.

البته شــرط ســالم کار کــردن بانک این 
است که ربا حذف شــود، ربا مایه بدبختی 
جامعه اســالمی و ویرانی اقتصادی است و 
اندیشمندان نشستند و فکر کردند مسائلی 
مانند عقود اســالمی و شــرعیه و بانکداری 

بدون ربا را به وجود آوردند.

اگر به این معیارها عمل شود، باعث شکوفایی 
اقتصادی می شــود و اگر به این موارد عمل 
نشود، تبدیل به ربا خواری مخفی شود، مایع 
بدبختی می شــود. اگر بانک داری بدون ربا 

باشد، جامعه مشکلی نخواهد داشت

بســیار دیده شــده وقتی به افراد به عنوان 
تســهیالت می خواهنــد وامــی بدهند،تا 
کارخانه ای راه بیاندازد، کشاورزی و دامداری 
کند، بانک می گوید، برو فاکتور صوری بیاور. 

این فاکتور صوری بالی بانک ها است.

این فرد این پــول را تبدیل به جهیزیه می 
کند، بعضی می گویند پول گرفتیم در مسیر 
دیگر هزینه کردیم و رفتیم کربال و ماشین 
خریدیم. این پول به صورت بدهی می ماند، 
بدهــی را نمی تواند بدهد، بــه این وام ها، 
جریمه می خورد نمی تواند بدهد، که خود 

همین عاملی برای بدبختی است.

اگر بیایند تســهیالت را از عقود شرعیه به 
فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید 
که نتیجه آن منفی اســت و آنچیزی که ما 
از بانک ها انتظار داریم که همانا شــکوفایی 

اقتصادی است،تبدیل به ضد می شود.

تولیدکنندگانی که به جای کارخانه در 
زندان به سر می برند

مشکل دیگر جریمه برجریمه است. کسانی 
نمی توانند بدهی خــود را پرداخت کنند ، 
خواسته کار کند ولی ورشکست شده است 
باید به آن فرد مهلت داد، چون این دســتور 
قرآن کریم اســت. قرآن دستور می دهد به 
بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد، 
مهلت دهید، نه اینکه زندان ببریم. به راستی 
چرا به تولید کننده مهلت نمی دهیم و دنبال 
حساب سود بر سود هســتیم. همین برای 

تولید مشکل اساسی ایجاد می کند.

لزوم بستر سازی برای رونق تولید

فرض کنید دولت می گوید ما باید در مسئله 
گندم خودکفا شــویم؛ برای اجرای این امر 
باید وسایل آن را هم فراهم کند و در اختیار 
کشاورزان بگذارد، سرمایه و زمین بدهند و 

امکانات آبیاری را فراهم کند.

اینکه گفته می شــود از محصوالت داخلی 
مصرف کنیم و رونــق تولید را مد نظر قرار 
دهیم، برنامه بسیار خوب و سازنده ای است 
اما وقتی به تولیدکنندگان و مردم دســتور 
می دهیم، باید امکاناتش را هم فراهم کنیم. 
یعنی بســتر آن نظیر سرمایه تولید، تقویت 
کیفیت و قیمت قابل رقابت ایجاد شــود تا 
تولیدکننده بتوانند محصول خوب تولید کند 
و برای مردم هم فرهنگســازی شــود که از 

تولید داخلی استفاده کنند.

نقش بانک ها در تحقق شــعار »رونق 
تولید«

بنده معتقدم هنوز مسئله بانکداری در این 
کشور حل نشده است؛ باید فکری برای بانک 
ها کرد و تا مسئله بانک در این مملکت حل 
نشود، اقتصاد ما همچنان نابه سامان خواهد 

بود.

بانک در زمان فعلی یک ضرورت است؛ بانک 
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ها می توانند به مسائل اقتصادی و تولیدی 
شکل بدهند، هرکسی سرمایه کوچکی دارد 
اما نمی تواند با آن یک شغل اقتصادی ایجاد 
کنــد؛ بنابراین، این ســرمایه کوچک را در 
حساب ســپرده بانک می گذارد و این پول 
ها جمع می شود و تبدیل به ثروت عظیمی 
می شود که با آن می توان کارهای اجتماعی 
و عمرانی و صنعتی انجام داد و از درآمد آن، 
بخشی را به سپرده گذار بدهند و بخشی هم 

برای فعالیت های بانک ها باشد.

این کار مهمی است که سرمایه های کوچک، 
سرگردان نشــود و تبدیل به سرمایه بزرگ 

شود و کار اقتصادی مهم با آن انجام شود.

همچنین، اشخاصی هســتند که مدیریت 
دارند اما سرمایه برای ایجاد اشتغال ندارند؛ 
یعنی توانایی اداره یک کارخانه و باغداری و 
دامداری و تجارت دارند اما پول ندارند؛ این 
افراد از بانک ها به صورت عقود شــریعه از 
بانک، وام می گیرند و کار از آنان و ســرمایه 
از بانک می شود که بعد، درآمد آن را تقسیم 
می کنند؛ بنا نیست اگر کسی مدیریت دارد 
اما سرمایه ندارد، معطل بماند. این هم یکی 
دیگر از خدماتی است که بانک ها می توانند 

در راستای رونق تولید انجام دهند.

حمایت بانک ها از تولید ملی؛ صوری یا 
واقعی؟

بانک هــا باید مطابق هشــت نــوع عقود 
شرعیه نظیر مضاربه و مشارکت عمل کنند. 
اگــر مطابق عقود شــرعیه عمل کنند، هم 
شکوفایی اقتصادی است و هم مردم به جایی 
می رسند و از سرمایه های خود استفاده می 
کنند اما اگر بانک ها عمل نکنند، باز همان 
بانک رباخوار غربی و باعث بدبختی می شود.

با همۀ این تفاسیر شاهدیم بعضی از بانک ها 
به وظایف شرعی عمل نمی کنند، بعضی از 
آنها می گویند شما می خواهی با من برای 
فــالن برنامه صنعتی و تولیدی مشــارکت 
کنی، برو یک فاکتور صــوری بیاور که این 
میزان وام می خواهی و من به تو می دهم و 
سود من را هم بده و کاری نداشته باش؛ در 
حالی کــه واقعاً نمی خواهد کار صنعتی راه 
اندازی کنــد و به دنبال مثاًل خرید جهیزیه 
یا وســیله ازدواج یا سفر برای زیارت عتبات 

عالیات اســت؛ این رباخواری آشکار است و 
بانکداری اسالمی را خراب می کند.

قحطی وام تولیدی ها با رباخواری بانک 
ها

ناکارآمدی سیستم بانکی و انبوه قراردادهای 
صوری و غیر شــرعی اکثر مبادالت بانکی، 
باعث شــده تقریباً تولیدی های کوچک از 

دریافت تسهیالت بی بهره باشند.

وقتی ما می گوییم ۴ درصد یعنی برای تمام 
این پنج ســال، نه اینکه هرســال ۴ درصد 
کارمزد بگیرید و در نهایت ۲۰درصد بشود؛ 
این در حالی اســت که درصد تســهیالت 
اعطایــی بانک ها به واحدهــای تولیدی نه 
۴رصد که غالباً دو رقمی است و این رویکرد 
ظالمانه، یکی از کارهای خالفی است که در 
بانک ها به بهای نابودی تولید انجام می شود.

غیرشرعی  و  های ســنگین  »جریمه 
دیرکرد«؛ رمز نابودی تولید

اخذ جریمه های دیرکرد توســط بانک ها 
از دیگــر کارهای خالفی اســت که تولید 
کنندگان را به خاک ســیاه نشــانده است؛ 
اســالم می گوید اگر بدهکار ورشکست شد 
و نتوانست بدهد، نمی توان او را جریمه کرد 
اما بانک ها جریمه می کنند؛ به عنوان مثال، 
اصــل وام صد میلیون تومــان و جریمه آن 
یک میلیارد تومان می شــود؛ از این طریق، 
واحدهای تولیدی از دســت تولیدکنندگان 

می رود و به خاک سیاه می نشینند.

تا مسئله بانکداری در این مملکت حل 
نشود، مشکالت تولید پابرجاست

بنده معتقدم هنوز مسئله بانکداری در این 
کشور حل نشــده است، بانک تسهیالتی از 
1۸ درصد تــا ۲۸ درصد به تولید می دهد، 
وقتی تولید کننده بخواهد ۲۸ درصد ســود 
به بانک بدهد در حالی که خودش سود 1۰ 
درصد داشته باشد، ورشکست می شود؛ باید 
فکری برای بانک ها کرد و تا مسئله بانک در 
این مملکت حل نشود، تولید ما همچنان نابه 

سامان خواهد بود.

اولویت دولت؛ احیای تولید

نمی توان منکر شد که در همه جا و از جمله 
دولت ضعف هایی وجود دارد، البته همه باید 

کمک کنیم تا این ضعف ها برطرف شود.

شــرایط امروز، یک امتحــان تاریخی برای 
ملت ایران و دولت و نظام جمهوری اسالمی 
است؛ در این شــرایط، بسیار مهم است که 
دولت با احیای مجدد تولید، آنچه را که مایه 
امیدآفرینی برای مردم اســت با هنرمندی 
به آنها انتقال دهــد ؛ چرا که مطالبۀ مردم 
از دولت این اســت که در صدر اولویت های 
خــود، به احیــای تولید، و ایجاد اشــتغال 
اهتمام ورزد؛ تحقق این مهم در گرو پذیرش 
صادقانۀ ضعف ها و نقص های احتمالی است 
زیرا این مسأله تأثیر روانی بسیار مثبتی بر 

اقتصاد کشور خواهد داشت.

رونق تولید در سایة مقابله با واردات بی 
رویه

شکی نیســت که واردات بی رویۀ تولیدات 
خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور 
می شود و تولید کنندگان داخلی گرفتار ضرر 
و زیان شــوند لذا دولت وظیفه دارد جلوی 
چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید 
از ورود آن خودداری کنند و تولید کنندگان 
داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آنها 
طوری باشــد که مردم را از خرید کاالهای 
بیگانه بی نیاز کند؛ همچنین جایز نیســت 
تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ 
حتــی در صورتی که مــردم از آن آگاهی 

داشته باشند.

نقدینگی سرگردان؛ آفت تولید

بسیاری از مردم از طرق مختلف با ما تماس 
می گیرند و می گویند چرا مشــکالت ما از 
طریق مراجع، به مســئوالن تذکر داده نمی 
شود؟حال آنکه ما بارها در جلسات خصوصی 
و عمومی، این مشکالت را گوشزد کرده ایم، 
باز هم عرض می کنیم مردم از چند موضوع 

به شدت از مسئولین شکایت دارند:

از جمله اینکه در مســائل اقتصادی با تورم 
شــدید و باال رفتن جهشــی قیمت ها که 
تهّیه نیازهای اولیه زندگی برای آن ها بسیار 
مشکل شده، می گویند گرچه تحریم های 
خارجی فشــار بر اقتصاد مــا وارد می کند، 
اّما چنان نیســت که راه حلی نداشته باشد. 
همچنیــن آن ها معتقدنــد، تیم اقتصادی 
دولت ضعیف اســت. چه اصراری دارند که 

مشکالت به دست آن ها حل شود؟ چرا این 
تیم ضعیف را عوض نمی کنند؟ چرا صاحب 
نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی خوانند؟ 
چرا به جای اینکه کارخانه ها را فعال کنند 
و جوانان ما را بــه کار دعوت نمایند، ثروت 
های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده 
و به صورت سکه و دالر در خانه ها محبوس 
می کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن 
راهکارهای اقتصادی از طریق اســتقراض از 
بانک مرکزی، بی حساب وکتاب افزوده می 

شود؟ 

سود باالی تسهیالت بانکی؛ مانعی برای 
رونق تولید

متأسفانه بانک ها تمام سرمایه های مردمی 
را در اختیــار دارنــد، آنهــا از این موقعیت 
استفاده می کنند و تسهیالت را با سود باال 
به مشتریان به ویژه واحدهای تولیدی عرضه 

می کنند.

اما به راســتی چرا باید بانک ها تمام اموال 
مردم را اینگونه در اختیار داشــته باشند و 
تمام سودش را به بهای نابودی تولید، یکجا 
ببرند؟ چرا دولت اجــازه می دهد بانک ها 
به این شکل از ســرمایه های مردمی سوء 

استفاده کنند؟

سنگینی هزینه های دولت بر شانه های 
نحیف تولید

اقتصاد به معنای میانه روی اســت؛ مشکل 
این اســت که دولــت در هزینه های جای 
خود میانه روی نداشته و بخش اعظم بودجه 
ســاالنۀ کشــور خرج امور جاری دولت می 

شود، ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست.

به راســتی چرا اقتصاد کشــور مــا به این 
مقدار پیچیده شده است، دلیل این چالش 
گستردگی و چاقی بیش از حد دولت است 
که اکثر بودجه خــرج هزینه های جاری و 
حقوق می شود؛ لذا سهم تولید به شدت کم 

است که باید تقویت شود.

کشوری که اقتصادش این گونه باشد طبیعتاً 
گرفتار مشکل می شــود، وقتی اکثر بودجه 
خرج حقوق کارمندان شود عمال چیزی برای 
تولید نمی ماند؛ گاهی اوقات خبر از حقوق 

هایی می رسد که انسان وحشت می کند.

به نقل از منابع آماری، ژاپن با 1۲۰ میلیون 
نفر، 3۰۰ هزار نفر شــاغل دولتی دارد؛ اما 
کشــور ما با ۸۰ میلیون ایرانی، ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر کارمند دارد که 1۰ برابر کشور 

ژاپن است.

بی تردید وقتی اکثر بودجه کشــور هزینه 
امور جاری دولت شــود، چیزی برای تولید 
نخواهیم داشت، در طرف مقابل اگر بخواهند 
حقوق بگیران را کم کنند باز هم مشــکل 
دیگری ایجاد می شــود زیــرا اگر نیروهای 
مازاد بازنشسته هم شوند حقوقشان بر دوش 
دولت اســت؛ تنها راه این است که به تولید 
توجه شود و افراد اضافی را در این بخش ها 

به کار گیرند.

خصولتی ها؛ بالی جان تولید

گفتنی اســت تا وقتی که تولید در دســت 
بخــش خصوصی قرار نگیــرد، امر تولید به 
جایی نمی رسد؛ در تولید بخش های دولتی، 
درآمدها کمتر از هزینه هاست؛ اما در بخش 
خصوصی برعکس است؛ و تا زمانی که تولید 
به بخش خصوصی واگذار نشــود، مشکالت 

حل نمی شود.

متاسفانه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون 
اساسی به شعار تبدیل شده است ؛ یک عده 
از دولتی ها شرکتی برای خود درست کرده 
و آن بخش تولیدی دولتی را خصوصی می 
کننــد که در نهایت تبدیل به خصولتی می 
شود؛ یعنی هم خصوصی است؛ هم دولتی؛ 
به نحوی که این شرکت های خصولتی بالی 

جان تولید کشور شده اند. 

رونق تولید در گرو انقالب اقتصادی

با ایــن مدل از اقتصاد کــه اکنون در حال 
اجراست هرچه جلو برویم، نه تنها مشکالت 
تولید حل نخواهد شــد بلکه تحقق اقتصاد 
مولد با چالش های بیشتری مواجه خواهد 
شــد، لذا برای برون رفــت از این بحران ما 
بــه انقالب اقتصادی نیــاز داریم، ما انقالب 
سیاســی کرده ایم، انقــالب فرهنگی نیز تا 
اندازه ای صورت گرفته، اما انقالب اقتصادی 
نشده اســت. و باید برای رونق تولید به این 

سمت حرکت کنیم.

نقش مهم نظام بانکــی در حمایت از 
تولید ملی

بدیهی اســت مشــکالت اقتصادی باید به 
صورت ریشه ای حل شود، از جمله اقدامات 
راهبردی در این زمینه، تسهیالت بانکی است 
که باید به بخش های تولیدی اختصاص داده 
شود، در برنامه ریزی ها نیز باید توجه به این 

سمت باشد.

کشاورزی هوشمند؛ نیاز امروز تولید

بدیهی اســت دامداری و زراعت به ســبک 
سنتی نتیجه کاملی ندارد؛ بلکه باید سبک 
های جدید کشاورزی را برای افزایش تولید 
بــه مردم آمــوزش داد؛ منظور این اســت 
ســرمایه ها را روی هــم بگذاریم و واحدی 
مقبول و سود ده با افزایش چشمگیر تولید 

راه اندازی نماییم.

تقویت نقش تعاون در حوزه تولید

اینکه بیایند زمین های کوچک را آباد کنند 
و چند دام داشته باشــند، در شرایط فعلی 
جواب گو نیست؛ باید روح تعاون را زنده کرد 
تا با همکاری یکدیگر، کارها را پیش ببرند؛ 
جوامع غربی فهمیدنــد که اقتصاد تولیدی 
با کارهای جمعی پیــش می رود؛ لیکن ما 
ایرانی ها زیاد اهل تعاون و همکاری نیستیم 
چون فرهنگ جمعی در اقتصاد کشور حاکم 

نیست.

رونق تولید در گام دوم انقالب

بیانیــه گام دوم انقالب که از ســوی رهبر 
معظم انقالب صادر شده است تاکنون مورد 
استقبال گروه های زیادی واقع شده است؛ 
ولی اســتقبال و تقدیر و تشــکر به تنهایی 
کافی نیســت؛ بلکه اکنون وقت آن رسیده 
اســت که کارگروه هایی بــرای هرکدام از 
محورهای هفت گانه آن بیانیه تعیین شود 
و برای پیاده کردن اهداف این محورها برنامه 

نویسی کنند.

در ایــن میان مســائل اقتصــادی یکی از 
محورهای این بیانیه ارزشــمند به شــمار 
می آید؛ لذا شایســته اســت تا گروهی از 
اقتصاددانان دعوت شوند و درباره برنامه های 
راهبردی آن به ویــژ چگونگی احیاء تولید 
دقیقاً بیندیشند و کاستی ها و ریشه های راه 
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حل های اقتصاد بیمار موجود و راهکارهای 
تحقــق اقتصاد مولد را ارائه دهند و شــرح 
جامع مســتدل، جامع و مستندی برای آن 

بنویسند. 

تصدی گری بانک ها؛ مانع جدی بر سر 
راه تولید ملی

باید شــجاعت داشته باشیم و عیب ها را به 
مردم بگوییم و به دنبال اصالح آنها باشــیم؛ 

ترسوها عیب ها را توجیه می کنند.

شرایط امروز کشور به گونه ای است که اگر 
دست به دست هم ندهیم مشکالت بیشتر 
می شود؛ به ویژه مشکالت اقتصادی کشور، 
که بخشی از این مشــکالت، به دلیل سوء 
اســتفاده برخی از بانک ها از شرایط موجود 

است.

در واقــع تصــدی گری بانک هــا از جمله 
مشــکالت و موانع جدی در مسیر تولید به 
شمار می آید؛ بانک ها از یک سو واحدهای 
تولیدی را جریمه می کنند و بر جریمه آنها 
نیز سود می گیرند؛ از سوی دیگر بانک ها با 
دخالت نابجا در امر تولید و خلق پول اقتصاد 
کشور را با تهدیدات جدی مواجه می سازند، 
به عنوان مثــال یک بانــک 1۰۰ میلیارد 
ســرمایه دارد اما به اندازه ۲۰۰ میلیارد کار 

می کند و در نهایت ورشکسته می شود.

مشکالتی که در پی افزایش نقدینگی بانک 
ها در جامعه به ویژه در امر تولید ایجاد می 
شود؛ ضرورت نظارت بر بانک ها را دو چندان 
مــی کند ؛ لــذا برای خلق پــول و افزایش 

نقدینگی در کشور باید چاره ای اندیشید.

بی تردید افزایش نقدینگی که در پی تصدی 
گری و کار بیش از سرمایه بانک ها اتفاق می 
افتد کار درستی نیست؛ اساس کار این است 
که بانک ها از تصدی گری و بازی با نقدینگی 
مردم دســت بردارند و نقدینگی متناسب با 

نیازهای واحدهای تولیدی توزیع شود.

دولت بخش تولید را دریابد

بخش های تولیدی در کشــور با مشکالت 
عدیده روبرو است، متاسفانه از سوی برخی 
مسؤوالن آن حمایت و توجهی که الزم است 

دیده نمی شود.

کشورهای پیشرفته جهان به سبب توجه به 

تولید به شکوفایی رســیده اند، لذا دولت و 
مسئوالن نیز باید این بخش را دریابند.

بانک کاسب؛ تولید ورشکسته

سیستم بانکی از جمله مشکالت عرصه تولید 
به شــمار می آید؛ کارخانجات و بخش های 
تولیدی گاهی اوقات مجبور می شوند برای 
پرداخت اقســاط وام های دریافتی، واحد و 
بنگاه اقتصادی خود را بفروشند؛ در حالی که 
باید مکانی و سازوکاری در نظر گرفته شود 
تا بانک هــا به این راحتی نتوانند واحدهای 

تولیدی را تحت فشار قرار دهند.

واحدهای تولیدی؛ زیر بار مالیات های 
سنگین

اخذ مالیات های زیاد از بخش های تولیدی 
، از دیگر مشکالت در بخش تولید محسوب 
می شــود؛ گاهی اوقات به دلیل مســائل و 
مشــکالت مالیاتی، کارخانه دار مجبور می 
شــود قید تولید را بزنــد و کارخانه و واحد 
تولیــدی خود را برای تأمیــن مالیات آن را 

بفروشد.

حمایت از کارگــران در گرو حمایت از 
کارآفرینان

از دیگر مشــکالت بخش تولید ؛ فشارهای 
ناموزن اداره کار بر کارفرماســت؛ حال آنکه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بداند 
حمایــت از کارفرما حمایــت از کارگر نیز 
هســت؛ اگر از کارفرما حمایت نشود کارگر 

دچار مشکل خواهد شد. 

سرطان نوسانات ارزی بر پیکرۀ تولید

یکی دیگر از مشــکالت واحدهای تولیدی، 
سرطان نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات 
آن و بر پیکرۀ تولید کشــور است، در چنین 
شــرایطی کدامین نهاد بایــد از واحدهای 
تولیدی حمایت کند تا آنها با اطمینان خاطر 
به رونق کسب و کار و شکوفایی اقتصاد فکر 

کنند.

رونق تولید؛ راز شکوفایی

ضرورت و اهمیت حمایــت از تولید داخل 
انکار ناپذیر اســت؛ وجود تولید سبب رونق، 
شکوفایی و حل مشــکالت می شود و اگر 
مشــکلی برای تولید به وجود آید بیکاری و 

وابستگی به وجود می آید.

آسیب شناسی تولید در ایران

تأســف آور اســت که بخش های تولیدی 
در کشــور با مشــکالت عدیده روبرو است، 
و متاســفانه از ســوی برخی مسؤوالن آن 
حمایت و توجهی که الزم اســت دیده نمی 
شود، لذا باید کارگروه و اتاق فکری تشکیل 
و علل تعطیلی واحدهای تولیدی آســیب 

شناسی شود.

تأسف خوردن کافی نیست؛ نوشداروی 
دولت پس از مرگ تولید

صرف تاســف خوردن از اینکه بخشــی از 
واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل 
شــده کافی نیست؛ و باید راه حلی برای آن 
پیدا کرد و باید هرچه سریع تر این اتاق فکر 
تشکیل شود و مشکالت تولیدکنندگان احصا 
شود،چرا که صرف تأسف خوردن از بحران 
در واحدهای تولیدی، به شــدت مضحک و 

بی معناست.

خام فروشی؛ بالی جان تولید

یکی از ویژگی های اســتراتژیک کشــور ؛ 
وجود معادن گوناگون و بسیار غنی است که 
متأســفانه با بی تدبیری ها، خام فروشی در 
بعضی از بخش ها ادامه دارد ؛ لذا شــاهدیم 
خام فروشی از یک سو به معضل جدی برای 
تولید و اشتغال تبدیل شده است و از سوی 
دیگر کشورهای خارجی همین مواد خام را 
بعد از فرآوری با چندین برابر قیمت به خود 
ما می فروشند؛ که صد البته جلوی این کار 

حتما باید گرفته شود.

پای درد و دل تولیدگننگان بنشینید

انتظار و مطالبه جدی ما از دولت این است 
که باید راه حل پیــدا کرد و پای درد و دل 
صاحبان تولید نشست. وزارت معدن، صنعت 
و تجارت باید گروه و کمیته ای برای بررسی 

این مشکل تشکیل دهد.

آری در نخســتین فرصت باید چنین اتاق 
فکری تشکیل شود، باید افرادی که برای این 
کمیته تعیین می شــوند در مراکز تولیدی 
حضور پیدا کنند و با کارفرمایان و صاحبان 
بنگاه های تولیدی و اقتصادی صحبت شود، 

واال این روند ادامه خواهد یافت
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مقاله

منافات تشکیل حکومت اسالمی با روایات
 »نهی از قیام قبل از قیام حضرت مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف(«

چکیده : 

در ذیل سند اّول و معروف صحیفه سّجادیه، 
سخنی از امام صادق )ع( نقل می شود که: 
»تا زمانی کــه قائم ما قیام کند تا هرگونه 
ظلم را برطرف ساخته و هر حقی را استیفا 
نمایــد، هیچ فردی از مــا اهل بیت خروج 
نکرده و در آینده خروج نخواهد کرد، مگر 
این  که مبتال به بالهایی می شوند«. یعنی 
ما در مورد صحیفه سجادیه تکیه بر سندی 
می کنیم کــه روایت نکوهش از قیام  های 
قبل از قیام حضرت مهدی)ع( در ذیل آن 
است. مرحوم صاحب وســائل نیز در جلد 
یازدهــم در کتاب الجهاد بــاب 13 »باب 
حکم الخروج بالســیف قبل قیــام القائم« 
روایاتی نقل کرده که می گوید: »هر قیامی 
قبل از قیام حضرت مهــدی)ع( یا قبل از 
قیام قائــم صورت بگیرد قیــام  کننده آن 
طاغوت است« و یا می گوید: »هر پرچمی 
که قبــل از قیام قائم بر افراشــته شــود 
صاحب آن طاغوت و بتی اســت که مورد 
پرســتش قرار می گیــرد« و یا این که می 
گوید: »هر پرچمی قبل از قیام مهدی)ع( 
به  عنوان قیام برافراشته شود پرچم ضاللت 
و گمراهی اســت«. حال جمعی سؤال می  
کنند که با توجــه به این احادیث، تکلیف 
نظام اسالمی چه می  شود؟ آیا این روایات 
تأیید بعضــی از ســخنان مخالفین نظام 
اسالمی نیست؟ این مقاله در صدد بررسی 

این روایات می باشد.

منافــات تشــکیل حکومــت اســالمی با 
روایات »نهــی از قیام قبل از قیام حضرت 

مهدی)عج(«.

آیا هــر قیامــی قبــل از قیــام حضرت 
مهدی)عج( صورت بگیرد، قیام  کننده آن 

طاغوت است؟!

در پایــان ســند اّول و معــروف صحیفه 

سّجادیه و در ضمن داستان مالقات متوکل 
بن هارون)1( بــا یحیی بن زید، مذاکراتی 

بین متوکل و یحیی رخ می دهد.

متوکل بن هارون می  گوید: 

»من بــا یحیی بــن زید بــن علی)علیه 
السالم( مالقات کردم در حالی که به  سوی 
خراســان می رفت. به او سالم کردم. گفت: 
از کجا می آیی؟ گفتم: از حج باز می گردم. 
درباره خانواده و عمو زادگانش در مدینه از 
من ســؤال کرد و با اصرار درباره جعفر بن 
محمد)علیه السالم( سؤال کرد. من درباره 
او و خاندانش اطالعات الزم را به او دادم و 
اینکه آن ها نســبت به پدرش زید بن علی 

بن الحسین محزون و غمگین اند.

او به مــن گفت: عمویم محمــد بن علی 
)الباقر)علیه السالم(( به پدرم نصیحت کرد 
که خروج مکن و به او گفت که اگر خروج 
کنــد و از مدینه بیــرون رود پایان کارش 

چگونه خواهد بود.

آیــا پســرعمویم جعفر بــن محمد)علیه 
السالم( را مالقات کردی؟ گفتم: آری.

گفت: آیا چیزی درباره من از او شــنیدی؟ 
گفتم: آری.

گفت: درباره من چه گفت؟ به من خبر ده.

گفتم: فدایت شــوم، دوست ندارم آنچه را 
که از او شنیدم برای تو بازگو کنم.

گفــت: آیا مرا از مرگ می ترســانی؟ )من 
هرگز ترسی ندارم( بگو ببینم چه شنیدی؟

گفتم: شــنیدم که می  فرمود: تو شــهید 
می شــوی و به دار آویخته می شوی همان  
گونه که پدرت شهید شد و به دار آویخته 

شد!

 ُ چهره اش دگرگون شد و گفت: »یَْمُحو اهللََّ
ا یََشــاُء َو یُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ الکتاب«؛ )خدا  َمَ

هر چیزی را بخواهد تغییر می دهد و هرچه 
را بخواهد ثابت مــی  دارد و ام  الکتاب نزد 

اوست(.)۲(

ای متوکل! خداوند متعال، اســالم و آیین 
اهل بیت را به  وسیله ما تقویت کرد و برای 
ما »علم و شمشیر« قرار داد و هر دو با هم 
در اختیار ما بود ولی عمو زاده های ما تنها 

به »علم« مجهز هستند.

گفتم: فدایت شوم! من دیدم مردم به عمو 
زاده ات جعفر)علیه السالم( مایل  ترند تا به 

تو و پدرت.

گفت: عمویم محمد بــن علی و فرزندش 
جعفر)علیه الســالم( مردم را به »حیات« 
دعــوت کردند و مــا آن ها را بــه مرگ و 

شهادت!...«

متوکل بن هــارون به مدینه برمی گردد و 
به مالقات امام جعفر صادق)علیه الســالم( 
مّشــرف شــده و جریان مذاکرات خود با 

یحیی بن زید را بازگو می کند.

امام صادق)علیه الســالم( خود از متوکل 
می پرسد:

»ای متوکل! آیا یحیــی برای تو گفت که 
عمویم محمد بــن علی )امــام باقر)علیه 
الســالم(( و فرزنــدش جعفر مــردم را به 

حیات دعوت کردند و ما به مرگ؟

عرض کردم: آری، خداوند شــما را ســالم 
بدارد. پسرعمویت یحیی همین را گفت«.

هنگامی که امام صادق)علیه السالم( سخن 
تعریض آمیز زیــد را از متوکل بن هارون 
شنید پاســخی به آن داده و در ضمن آن 

می فرماید: 

»َمــا َخَرَج َو ال یَْخُرُج ِمنَّــا أَْهَل الَْبْیِت اِلَی 
قَِیاِم َقائِِمَنا أََحٌد لَِیْدَفَع ُظلْماً أَْو یَْنَعَش َحّقاً 
االَّ اْصَطلََمْتُه الَْبلِیَُّۀ، َو َکاَن قَِیاُمُه ِزیَاَدًۀ فِی 

َمْکُروِهَنا َو ِشیَعِتَنا«)3(؛ )تا زمانی که قائم 
ما قیام کنــد تا هرگونه ظلــم را برطرف 
ســاخته و هر حقی را اســتیفا نماید هیچ 
فــردی از ما اهل بیت خــروج نکرده و در 
آینده خروج نخواهد کرد مگر این که مبتال 
به بالهایی می  شــوند ]و به شکســت می  
انجامد، درنتیجه[ قیام آن ها ناراحتی ما و 

شیعیان ما را بیشتر می  کند(.

حال جمعی ســؤال می  کنند که با توجه 
به این حدیث، تکلیف نظام اسالمی ما چه 

می  شود؟ 

آیــا این روایــت تأیید بعضی از ســخنان 
مخالفین نظام اسالمی نیست؟

پاسخ: قبل از هرچیز الزم است روایت فوق 
و روایات متعّدد دیگری را که هماهنگ با 

آن است مورد بررسی قرار دهیم.

مرحوم صاحب وســائل در جلد یازدهم در 
کتاب الجهاد بــاب 13 )باب حکم الخروج 
بالســیف قبل قیام القائــم( روایات زیادی 
نقل کرده که آن ها را می  توان به سه گروه 

تقسیم کرد:

نخســت روایاتی که می گویــد: عجله در 
قیام نکنید تا وقت مساعد پیش آید مانند 
روایت ابوالمرهف از امام باقر)علیه السالم( 
که فرمود: »الُْغْبَرُۀ َعلــی َمْن اثاَرها، َهلََک 
الَمحاِصیــُر)۴(، ُقلْــُت ُجِعلُْت فِــداَک َوما 
...«)۵(؛  الُْمْســَتْعِجُلوَن  قــاَل:  الَمحاصیُر؟ 
)گرد و غبار بر کسانی می  نشیند که آن را 
پراکنده می  کنند. محاصیر هالک می شوند. 
راوی عرض می  کند: فدایت شوم! محاصیر 
چیســت؟ فرمود: کسانی هستند که عجله 
در قیام می  کنند ]و پیش از آمادگی دست 

به شمشیر می برند[...«.

و روایات دیگری از همین قبیل.

گروه دوم روایاتی است که می  گوید: باید 
قیام با رضایت آل محمد باشــد و ما فعاًل 
راضی به قیام نیســتیم. مانند روایت اول 

همان باب:

ــُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِــیِّ بِْن اِبَْراِهیَم  »ُمَحمَّ
َعْن أَبِیِه َعْن َصْفــَواَن بِْن یَْحَیی َعْن ِعیِص 
ِ)علیه  بِْن الَْقاِســِم َقاَل َســِمْعُت أَبَا َعْبِد اهللَّ

ِ َوْحَدُه  الســالم( یَُقوُل َعلَْیُکْم بَِتْقــَوی اهللَّ
ِ اِنَّ  ال َشــِریَک لَُه َو انُْظُروا الَنُْفِسُکْم َفَو اهللَّ
اِعی َفاَِذا  ُجَل لََیُکــوُن لَُه الَْغَنُم فِیَهــا الرَّ الرَّ
َوَجــَد َرُجاًل ُهَو أَْعلَُم بَِغَنِمــِه ِمَن الَِّذی ُهَو 
ُجِل الَِّذی  فِیَهــا یُْخِرُجُه َویَِجیُء بَِذلِــَک الرَّ
ِ لَْو  ُهــَو أَْعلَُم بَِغَنِمِه ِمَن الَِّذی َکاَن فِیَها َواهللَّ
َکانَْت الََحِدُکْم نَْفَساِن یَُقاتُِل بَِواِحَدٍۀ یَُجرُِّب 
ی بَاقَِیًۀ تَْعَمُل َعلَی َما  بَِها ثُمَّ َکانَِت االْْخــرَ
َقِد اْســَتَباَن لََها َولَِکْن لَُه نَْفــٌس َواِحَدۀ اَِذا 
ْوبَُۀ َفَأنُْتْم أََحقُّ  ِ َذَهَبــتِ التَّ َذَهَبْت َفَقْد َواهللَّ
أَْن تَْخَتــاُروا الَنُْفِســُکْم اِْن أَتَاُکــْم آٍت ِمنَّا 
َفانُْظُروا َعلَی أَیِّ َشــْیٍء تَْخُرُجوَن َوال تَُقولُوا 
َخَرَج َزیٌْد َفاِنَّ َزیْداً َکاَن َعالِماً َوَکاَن َصُدوقاً 
ََّمــا َدَعاُکْم اِلَی  َولَْم یَْدُعُکْم اِلَی نَْفِســِه َواِن
ٍد)صل اهلل علیه و آله(  َضا ِمــْن آِل ُمَحمَّ الرِّ
ََّما َخَرَج  َولَــْو َظَهَر لََوَفی بَِما َدَعاُکــْم اِلَْیِه اِن
اِلَی ُســلَْطاٍن ُمْجَتِمٍع لََیْنُقَضُه َفالَْخاِرُج ِمنَّا 
َضا ِمْن  الَْیْوَم اِلَی أَیِّ َشــْیٍء یَْدُعوُکْم اِلَی الرِّ
َّا  ٍد)علیه السالم( َفَنْحُن نُْشِهُدُکْم أَن آِل ُمَحمَّ
لَْسَنا نَْرَضی بِِه َوُهَو یَْعِصیَنا الَْیْوَم َولَْیَس َمَعُه 
ایَاُت َو االَْلِْویَُۀ أَْجَدُر  أََحٌد َوُهَو اَِذا َکانَــِت الرَّ
أَْن الیُْسَمَع ِمنَّا ااِلَّ َمِن اْجَتَمَعْت بَُنو َفاِطَمَۀ 
َمَعُه«؛ )هرگاه کسی ازسوی ما آمد ـ و اّدعا 
کرد که می خواهم برضّد حکومت ظالمان 
قیــام کنم ـ بنگرید بــرای چه می خواهد 
قیام کند؛ نگویید: زید قیام کرد، زید عالم 
و راســتگو بود، و هرگز شــما را به  سوی 
خویش فرانخواند؛ بلکه شما را به خشنودی 
آل محّمد: دعوت کرد، و اگر پیروز می شد 
به آنچه شما را به  ســوی آن دعوت نمود 
وفا می  کرد ـ و حکومت را به ما می  سپرد 
ـ او در برابــر حکومت متمرکزی قیام کرد 
تا آن را درهم بشــکند ـ ولی موفق نشد ـ 
هرگاه کســی از ما امروز قیام کند به چه 
چیزی شما را فرامی  خواند؟ به خشنودی 
آل محّمد:؟ ما شــما را گواه می گیریم که 
ما از این کار خشــنود نیستیم! امروز که او 
تنهاســت نافرمانی می کند ـ و بدون اجازه 
دست به این کار می زند ـ مسلّماً هنگامی 
که پرچم  ها بر افراشــته شــد و مردم دور 
او را گرفتنــد به  طریق اولــی به حرف ما 
گوش نمی  دهد مگر آن  که فرزندان فاطمه 

همگی اتفاق نظر در قیام داشته باشند«.

این دو گروه از روایات، مشکلی ایجاد نمی  
کند و ناظر بر این است که اوالً باید شرایط 
قیام وجود داشته باشد و ثانیاً باید رضایت 

آل محمد: درباره آن ثابت باشد.

بنابراین تمام قیام  هایی که بدون عده وُعده 
و آمادگی الزم انجام می  شــده محکوم به 
شکست بوده است و ائمه اهل بیت)علیهم 

السالم( به آن راضی نبوده اند.

همچنیــن قیام  هایــی که توســط افراد 
خودخــواه برای کســب قــدرت بدون در 
نظر گرفتــن رضایت و اهــداف ائمه اهل 
بیت)علیهم السالم( صورت می  گرفته آن 
هم مورد قبول نبوده و در این روایات از آن 

مذمت و نکوهش شده است.

آنچه مهم اســت طایفه دیگری از روایات 
اســت که تعداد محدودی را تشــکیل می  
دهد و آن روایاتی اســت که می گوید: هر 
قیامــی قبل از قیام حضــرت مهدی)علیه 
الســالم( یا قبل از قیام قائم صورت بگیرد، 
قیام  کننده آن طاغوت است. مانند روایات 
ابوبصیــر از امام صادق)علیه الســالم( که 
فرمــود: »ُکلُّ َرایٍَۀ تُْرَفُع َقْبَل قَِیــاِم الَْقائِِم 
ِ َعزَّ  َفَصاِحُبَهــا َطاُغوت یُْعَبُد ِمــْن ُدوِن اهللَّ
َوَجــل«)۶(؛ )هر پرچمی کــه قبل از قیام 
قائم بر افراشته شود صاحب آن طاغوت و 
بتی است که مورد پرستش قرار می گیرد(.

و یــا ایــن که هــر پرچمی قبــل از قیام 
مهدی)علیــه الســالم( بــه  عنــوان قیام 
برافراشته شــود، پرچم ضاللت و گمراهی 
است. مانند روایت زکریا نقاض که در آخر 
َُّه لَْیَس ِمْن أََحٍد یَْدُعو اِلَی  آن می خوانیم: »اِن
اُل ااِلَّ َسَیِجُد َمْن یَُبایُِعُه َوَمْن  جَّ أَْن یَْخُرَج الدَّ
َرَفَع َرایََۀ َضالٍل َفَصاِحُبَها َطاُغوت«)7(؛ )هر 
کســی که قبل از خــروج دجال قیام کند 
باالخــره افرادی را پیدا مــی  کند که با او 
بیعت کننــد و هرکس پرچم ضاللت را بر 

افرازد صاحب آن طاغوت است(.

و یا روایتــی که عمر بن حنظلــه از امام 
صادق)علیه السالم( نقل می  کند که فرمود: 
ْیَحُۀ  »َخْمُس َعالَماٍت َقْبــَل قَِیاِم الَْقائِِم الصَّ
ِکیَِّۀ  الزَّ النَّْفِس  َوَقْتُل  َوالَْخْســفُ  ْفَیانِیُّ  َوالسُّ
َوالَْیَمانِیُّ َفُقلُْت ُجِعلُْت فَِداَک اِْن َخَرَج أََحٌد 
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ِمْن أَْهِل بَْیِتَک َقْبَل َهِذِه الَْعالَماِت أَ نَْخُرُج 
َمَعــُه َقاَل ال«)۸(؛ )پنج عالمت اســت که 
قبل از قیامت قائم ظاهر می شــود: صیحه 
آسمانی، خروج سفیانی، فرو رفتن گروهی 
در بیابــان در زمین ]براثر زلزله وشــکاف 
زمیــن[ و قتل نفس زکیه ]شــخصی که 
معــروف به پاک  دامنــی در میان مؤمنان 
اســت[ و یمانی ]فرد دیگــری که از یمن 
قیام می کند[. ســپس راوی ســؤال کرد: 
اگر از اهل بیت شــما قبل از این عالمات 
قیام کند آیا ما با او قیام کنیم؟ امام)علیه 

السالم( فرمود: نه(.

نقد و بررسی

این گونه روایات از جهــات متعددی قابل 
نقد است:

1. این اخبار در عین این  که بعضی صحیح 
و بعضی ضعیف می باشــد و صحیح آن از 
حد خبر واحــد تجاوز نمی کند در تعارض 
با اخباری اســت که در مدح بعضی از قیام  
های عصر ائمه: مانند قیام زید و حســین 
شــهید فّخ آمــده اســت. از جمله همان 
حدیــث معتبری که از امــام صادق)علیه 
الســالم( آوردیم که فرمود: »اْن اتاُکْم آٍت 
ِمّنا َفانُْظــروا َعلی اِی َشــیٍی تَْخُرُجوَن؟ َو 
ال تَُقولُوا َخَرَج َزید َفــانَّ َزیداً کاَن عالِماً َو 
کان َصُدوقاً...«)9(؛ )هرگاه کســی ازسوی 
ما آمــد ـ و اّدعا کرد که می خواهم بر ضّد 
حکومت ظالمــان قیام کنم ـ بنگیرد برای 
چه می خواهید قیام کنید؛ نگویید زید قیام 

کرد، زید عالم وراستگو بود، و...(.

نمونه دیگر، روایاتی اســت کــه در مدح 
حسین بن علی شهید فّخ آمده است. او که 
از نوه های امام حسن مجتبی)علیه السالم( 
بود و در زمان خلیفه عباسی، موسی الهادی 
در سنه 1۶9 قیام کرد. به  عنوان حج در آن 
ســال از مدینه به  سوی مکه حرکت نمود، 
هنگامی که او و یارانش به سرزمین فّخ در 
نزدیکی مکه رسیدند جنگ شدیدی میان 
او و لشــکریان خلیفه عباسی واقع شد. در 
این نبرد عظیم، حسین بن علی با گروهی 
از کســانی که با او بودند شــهید شدند و 
او همان کســی است که دعبل خزاعی در 

اشــعار معروف مدارس و آیات، در حضور 
امام علی بن موســی الرضا)علیه السالم( از 
وی به  عنوان شهید بزرگی از شهدای اهل 
بیــت: یاد کرده و آن  حضــرت بر او خرده 

نگرفت. آن  جا که می گوید:

»ُقبوٌر بکوفان وأُخــری بِطیبٍۀ واخری بَِفخِّ 
نالها َصلَواتی«

در حدیث دیگری از امام جواد)علیه السالم( 
می خوانیم که پیامبــر اکرم)صل اهلل علیه 
وآله( از ســرزمین فّخ عبور می کرد، پیاده 
شــد و نماز خواند، هنگامی که به رکعت 
دوم رسید در حال نماز آن  چنان گریه کرد 
که مردم به  سبب گریه او به گریه افتادند. 
هنگامی که نماز پایان یافت، مردم از علت 
گریه آن  حضرت پرسیدند، فرمود: جبرئیل 
ُد إِنَّ  بر من نازل شــد و گفــت: »ای ُمَحمَّ
َرُجاًل ِمْن ولدک یُْقَتُل فی َهَذا المکان أَْجُر 
ــِهیِد َمَعُه أَْجُر َشِهیَدیِْن«)1۰(؛ )مردی  الشَّ
از فرزندان تــو در این ســرزمین به قتل 
می رسد، پاداش کسی که با او شهید شود 

پاداش دو شهید است(.

در حدیــث دیگــری از امــام جواد)علیه 
السالم( می خوانیم که فرمود: »لَْم یکن لََنا 
«)11(؛ )بعد  فِّ َمْصَرٌع أَْعَظُم ِمْن َفخٍّ بَْعَد الْطَّ
از ماجــرای کربال قتلگاهی برای ما مهم  تر 

از قتلگاه فّخ نبود(.

مرحوم عالمه مامقانی در پایان شرح حال 
او مــی  گوید: از آنچه گفته شــد روشــن 
می شــود که او از ثقات بوده است چراکه 
پیغمبــر در زمان خود برای او گریه کرد و 
فرمود: افرادی که با او شهید شوند، پاداش 

دو شهید را دارند.

دربــاره محمد بــن عبــداهلل )از فرزندان 
امام حســن)علیه الســالم( که معروف به 
نفس زکیه اســت( نیــز در روایاتی از امام 
صادق)علیه الســالم( نقل شده که فرمود: 
اگــر او به  عنوان امر به  معــروف و نهی  از 
منکر قیام کند ما با او بیعت می کنیم ولی 
اگر به  عنوان مهدی این امت قیام کند با او 
بیعت نمی کنیم زیرا مهدی شخص دیگری 

است.)1۲(

از این تعبیر روشن می شود که اگر گروهی 

به عنوان امر به  معروف و نهی  از منکر قیام 
کنند می  توان به آن  ها پیوست و قیامشان 

قیام الهی است.

از همه مهم  تر قیام حضرت سیدالشــهدا 
امام حسین)علیه الســالم( است که قیام 
تاریخی اش مایه نجات اســالم و رســوایی 
خاندان بنی امیه شــد. آیــا می توان گفت 
که چــون این قیام قبــل از قیام حضرت 
مهدی)علیــه الســالم( بوده قابــل قبول 

نیست؟

۲. بــه احتمــال قــوی این اخبــار برای 
پیشــگیری از قیام های زودرس و ناموفق 
بــوده که بــدون آمادگی کامــل در برابر 
لشکر عظیم بنی امیه و بنی  عباس صورت 
می گرفته اســت و نتیجه ای جــز افزودن 

مشکالت اهل  بیت نداشت.

3. احتمال حمل بر تقیه نیز دور نیســت 
زیرا نشــر این اخبار از امام معصومی مانند 
امام صادق)علیه السالم( سبب می  شد که 
حاکمان ظالم و خونخــوار زمان همچون 
منصور و ســفاح مطمئن شــوند که ائمه 
معصومین)علیهم الســالم( قصد قیامی بر 
ضد آن ها ندارند در نتیجه مزاحمتی برای 
شیعه و خود آن  حضرت تولید نمی  کردند.

۴. ما دالیل بســیار محکمی بر وجوب امر 
به  معروف و نهــی  از منکر داریم. در قرآن 
مجید آیات بسیاری ناظر به این دو فریضه 
الهی است و حتی اقوام پیشین را به  دلیل 
ترک آن مورد نکوهش شــدید قرار داده و 
روایات در این زمینه نیز در حد تواتر است.

در کتب فقهیه نیز کتابی تحت عنوان امر 
به  معــروف و نهی  از منکــر ناظر به اصل 
وجــوب و شــرایط آن می باشــد و احکام 
متعددی را دربر دارد و به هر حال این دو 

فریضه از ضروریات اسالم است.

از ســویی دیگر، انجام بسیاری از فرائض و 
ترک منکرات بدون تشکیل حکومت امکان  
پذیــر نیســت؛ بنابراین اگر قیــام موفقی 
صورت گیرد و بر دشــمن پیــروز گردد و 
حکومت اسالمی تشکیل شود، زمینه انجام 
بسیاری از واجبات و ترک محرمات حاصل 

می شود.

به  عنوان مثال، قبل از انقالب اســالمی ما، 
می  خانه ها به  طور گســترده و آشــکارا به 
فروختن مشــروبات الکلی مشغول بودند، 
در جلســات مختلــف، در هتل ها و حتی 
در قطارها و مجالس جشــن و شادی علناً 
مشروبات ِسرو می شد. قمارخانه ها و مراکز 

فحشا علناً و آشکارا مشغول به کار بودند.

از آن مهم تر، اجانب بر سرنوشت ما مسلط 
بودند و انتخابات مجلس شورا و تعیین وزرا 
و مانند آن غالباً با مشــورت آن ها صورت 
می گرفت و گاه فرقه ضاله بهائّیت آن  قدر 
قدرت پیدا می  کرد که یکی از کلیدی ترین 
پست های کشور به دست پیروان آن سپرده 

می  شد.

کوتاه  ســخن ایــن  که در فضــای قبل از 
انقالب انجام بســیاری از فرائض مذهبی و 
ترک منهیات مشکل بود در حالی که بعد 
از انقالب، افراد مــی  توانند به  طور کامل 
مذهبی باشــند و پایبند بــه تمام اصول و 

فروع مذهب.

ایــن نکته نیز قابل توجه اســت که امر به  
معــروف و نهی  از منکــر مراحل متعددی 

دارد:

مرحلــه ای از آن وظیفه همگان اســت و 
آن تذکــر با زبان و تنفــر قلبی از منکرات 
می باشد )که در سوره آل عمران آیه 11۰ 

به آن اشاره شده است(.

مرحله دیگر آن، اقدامات عملی اســت که 
منجــر به مجازات ها نیز می شــود )که در 
ســوره آل عمران، آیه 1۰۴ به آن اشــاره 

شده است(.

بدون شــک این مرحله، تنها به  وســیله 
حکومت اســالمی قابل اجراست و فرد فرد 
مردم نمی توانند در آن ورود پیدا کنند زیرا 

منجر به هرج  و مرج می شود.

این بحــث را با حدیــث جالبــی از امام 
کاظم)علیه السالم( پایان می دهیم:

»َرُجــلُّ ِمْن اْهِل ُقْم یَْدُعوا الّناَس الَی الَْحقِّ 
ُُّهم  یَْجِتِمُع َمَعــُه َقْوم َکُزبُِر الَْحدیــِد ال تَِزل
الَْحْرِب  یَِملُّوَن ِمــَن  الَْعواِصــُف َوال  یاُح  الرِّ
َن َوالْعاقَِبُۀ  ُلــوْ ِ یََتَوکَّ َوال یَْجُبُنــوَن َوَعلَی اهللَّ

لِلُْمتَّقیــَن«)13(؛ )مــردی از اهل قم قیام 
می کند و مردم را دعوت به حق می  نماید. 
جمعیتــی گرد او را می  گیرنــد که مانند 
پاره  های آهن )ســخت و محکم( هستند، 
طوفان های سخت آن ها را تکان نمی دهد، 
و از جنگ خسته نمی شوند و ترس به خود 
راه نمی دهند و بر خــدا توّکل می کنند و 

عاقبت برای پرهیزکاران است(.

این حدیث نیز به  خوبی داللت می کند که 
قیام  های موفق حتی در عصر غیبت کبری 
که نتیجه مطلوبی برای مؤمنان و صالحان 
دارد نه  تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و 

شایسته تقدیر است.

حال این ســؤال باقــی می  مانــد که آیا 
می توانیم به  خاطــر چند خبری که گفته 
شــد که می گوید: هر پرچمی قبل از قیام 
حضرت مهدی برافراشــته شود پرچم کفر 
و ضالل اســت، تمــام این مســائل را به 
فراموشی بســپاریم و این دو وظیفه بزرگ 

را به  صورت عام و خاص تعطیل کنیم؟

به یقین هیچ فقیهی چنین فتوایی نخواهد 
داد.

در این  جا سؤالی پیش می  آید و آن این که 
ما در مورد صحیفه سجادیه تکیه بر سندی 
می کنیم کــه روایت نکوهش از قیام  های 
قبل از قیام حضرت مهدی)علیه الســالم( 
در ذیل آن است. چگونه می توانیم بخشی 
از این حدیــث را بپذیریم و بخش دیگر را 

نفی کنیم؟

در پاسخ می گوییم: در همه اسناد صحیفه 
این ذیل نیامده اســت همان  گونه که در 
آخر ســند دیگر صحیفه که از ابوالمفضل 
شــروع می شــود و به متوکل بــن هارون 
منتهــی می گردد آمده اســت که متوکل 
بن هــارون می گوید: من یحیــی بن زید 
بن علی)علیه الســالم( را مالقات کردم و 
او تمام حدیث امام صادق)علیه الســالم( 
را برای من نقل کرد؛ بی  آن  که داســتان 
رؤیای پیغمبــر را )و آنچه را که بعد از آن 
دربــاره قیام قبل از حضــرت مهدی)علیه 
السالم( آمده اســت( که در ذیل آن است 
بیــان کند. از این  جا معلوم می  شــود که 

این بخش در همــه روایات مربوط به نقل 
صحیفه سجادیه نبوده است.

در روایت حســین بن اشکیب نیز که سند 
صحیفه ســجادیه را نقل می کند این ذیل 

نیامده است.

پی نوشت:
)1(. راوی صحیفه ســّجادیّه از یحیی بن زید شــهید و 

امام صادق)علیه السالم(.

)۲(. ممکن اســت نظر یحیی این بوده که ســخن امام 
صادق)علیه الســالم( صحیح است ولی گاهی خداوند با 

مشّیتش حوادث را دگرگون می سازد.

)3(. الصحیفۀ السجادیۀ، علی بن الحسین، ص۲۰-1۰.

)۴(. در نســخه کافــی و بحار به جــای »المحاصیر«، 
»المحاضیر« جمع »محضار« آمده است که در لغت به  

معنای اسب تندرو می  باشد.

)۵(. وســائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، 
محقق/ مصحح: مؤسســه آل البیت)علیهم السالم( ، ج 

11، ص 3۶، ح ۴، باب 13 از ابواب جهاد.

)۶(. کافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، محقق/ 
مصحح: غفاری، علــی اکبر، آخوندی، محمد، ج ۸، ص 

۲9۵، ح ۴۵۲.

)7(. همان، ص ۲9۵، ح ۴۵۶.

)۸(. همان، ج ۸، ص 31۰، ح ۴۸3.

)9(. وسائل الشــیعه، همان، ج 11، ص 3۵، ح 1، باب 
13 از ابواب جهاد.

)1۰(. تنقیح المقال، مامقانی، عبداهلل محقق: مامقانی، 
محیــی الدین، حاالت حســین بن علی، شــهید فخ؛ 
بحاراالنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق/ 

مصحح: جمعی از محققان ، ج ۴۸، ص 17.

)11(. تنقیــح المقال، همان، حاالت حســین بن علی، 
شهید فخ؛ بحاراالنوار، همان، ج ۴۸، ص 17.

)1۲(. بحاراالنوار، همان، ج ۴۶، ص 1۸۸.

)13(. بحاراالنوار، همان، ج ۵7، ص ۲1۶، ح 37.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

 »اسالم و کمك های مردمی«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

کمک های مردمی اعضای جامعه به عنوان 
نیاز اجتناب ناپذیر عصر کنونی، همه ابعاد 
انسانی را در سطوح مختلف فکری ، عاطفی 
و رفتاری تحت پوشــش قــرار می دهند. 
فراینــد انجام اعمال خیــر از رویکردهای 

متفاوتی قابل توجه است.

در دین مبین اسالم نیز کمک های مردمی 
مورد تأکید فراوان اســت. با تدبر در آیات 
نورانی قرآن و احادیث متعدد نبوی و ائمه 
اطهار علیهم الســالم ایــن نتیجه حاصل 
می شــود که دین مبین اســالم بیشتراز 
ســایر ادیان به امر کمک و مســاعدت به 
نیازمندان تأکید و توصیه نموده اســت. در 
مطالعه زندگینامــه پیامبر اعظم صلی اهلل 
علیه و اله و ائمه اطهار علیهم الســالم ما 
شــاهد مصادیق کمک به افــراد نیازمند ، 

محروم و مستمند هستیم .

با پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی امام 
خمینی رحمه اهلل علیه معمار کبیر انقالب 
با توجه به آرمان های مقدس نظام حضور 
مردم و مشارکت آنان را زمینه ساز توفیق 
و ســربلندی نظام جمهوری اســالمی در 

تمامی عرصه ها تبیین فرمودند.

انفاق ۵: انفاق ریایی ۶ : ده شرط الزم برای 
انفاق ارزشمند7: داستان هاي آموزنده انفاق

گزارش محتوایی اثر

گسترۀ مفهومی کمک های مردمی 

مولف در فراز آغازین اثر با استفاده از آیات 
قرآن کریــم و روایات، کمک های مردمی 
را در اشــکال مختلف ترسیم کرده است؛ 
هدیــه، صدقه، صله رحــم، اطعام، ولیمه، 
وقــف، وصّیت بــه ثلــث، زکات واجب و 

مستحب و غیر اینها.

لذا نه تنها کمک به نیازمندان، بلکه هرگونه 
کمک به کارهای خیر و فّعالّیت های مثبت 
اجتماعی اعم از ساختن مدرسه، درمانگاه، 
جاّده، مراکز فرهنگی، مساجد و مانند آنها 
« در  را به عنــوان  »انفاق في ســبیل اهللَّ
مفهــوم انفاق و کمک هــای مردمی درج 

شده است.

آثار و کارکردهای کمک های مردمی 

معظم له در کتاب » اســالم و کمک هاي 
مردمي« ،در تبیین آثار و برکات کمک ها 
مردمی، توســعه شبکه ارتباطی و حمایتی 
مردمــی کارآمد برای انجام کارهای عمیق 
، مانــدگار ، زود بازده و اثر بخش در میان 
اقشار آســیب پذیر جامعه، احیاء و ترویج 
ســنت های حسنه اسالمی و تأثیر گذار بر 
تقویت همبســتگی های ملی، اجتماعی و 
حفــظ همگرایی مردم با نظام اســالمی و 
تأمیــن اصل عدالــت و رضایت اجتماعی، 
ترویج فرهنگ انفاق ، احسان ، ایثار ، اکرام 
یتیم ،....و دیگر سنت های حسنه اسالمی، 
بسیج همبســتگی های مردمی و تقویت 
رضایتمندی عمومــی و همگرایی مردم با 
نظــام و بهره مندی از همدلی و توانائی ها 
و اســتفاده از منابع عظیم مردم در جهت 
مبــارزه با فقر و محرومیت و گســترش و 

عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت 
هــای عمومی و ارتباط و حمایت ممکن از 
نهادهای عام المنفعه عمومی و مؤسســات 
و خیریــه های مردمی و در نهایت، زدودن 
چهره فقر از جامعه را بر مبنای آموزه های 

اسالمی مورد توجه قرار داده است.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: به یقین، 
هــرگاه روحّیــه مشــارکت و کمک های 
مردمی حفظ و بالنده و گســترده شــود، 
محرومّیت زدایــی از جامعه امــکان پذیر 
خواهد بود و جامعه ما مجموعه ای می شود 
از بهترین انسان ها و سرشارترین عاطفه ها.

هم چنین کمک های مردمی تنها وســیله  
فقرزدائی  یا مبارزه با فاصله طبقاتی  نیست، 
بلکه وسیله بســیار مؤثّری برای پرورش و 
ارتقاء روحی و تربیت شخص کمک کننده 
است؛ کسی که قســمتی از بهترین اموال 
خودرا جدا می کند و برای کمک به شخص 
آبرومنــدی اختصاص می دهد یا یک مرکز 
خیریّــه اجتماعی می ســازد، قبــل از هر 
چیــز روح خودرا پــاک و قلب خودرا صفا 

می بخشد.

برای حل مشکل فاصله  راه  مهمترین 
طبقاتی

مولف در بیان اهمیت کمک های مردمی، 
ســفارش به انفاق را بهترین راه برای حّل 
اختالفات طبقاتی بر شمرده است. در فرازی 
از اثر می خوانیم: یکی از اهداف مهّم اسالم 
این است که این اختالفات غیر عادالنه ای 
کــه در اثر بي عدالتي هــای اجتماعی در 
میان طبقات غنی و ضعیف پیدا می شــود 
از بین برود و ســطح زندگی کســانی که 
را  زندگیشــان  نیازمندي های  نمی توانند 
بدون کمک دیگران رفع کنند باال بیاید، و 
حّداقل لوازم زندگی را داشته باشند.اسالم 
برای رســیدن به این هدف جوب پرداخت 
مالیــات های اســالمی از قبیــل زکات و 
خمس و مانند آنها، تشویق به انفاق، وقف، 
و قرض الحسنه و کمک های مختلف مالی 

را مورد تأکید قرار داده است. 

انفاق کنید و از فقر نترسید

یکی از عمد ه ترین نگرانی بشــر، نیاز و فقر 

مالی اســت که روح او را آزار داده و گاه او 
را از مسیر فطری باز می دارد. مولف در این 
اثــر ، انفاق را به عنوان یکی از مهارت های 
رفتاری معرفی می کنــد که توان تحمل 
آدمــی را در فقر مالــی افزایش می دهد تا 
در برابر آثار طبیعی و عادی فقر سر تسلیم 
فرود نیاورد، چه آنکه در انفاق فی ســبیل 
اهلل، امید بخشــی به افزایش نعمت نسبت 
به آنچه که داده اســت می باشــد و همین 
امیدواری توان تحمل آدمی را در برابر فقر 
مالی تقویت می کنــد، عالوه آنکه انفاق به 
مستحق، خود توجه به وضع افرادی است 
که ضعف مالی دارند و روشن است چنین 
توجهی در تــوان تحمل فقــر مالی تأثیر 
غیرقابل انکار دارد، چــه آنکه انفاق کننده 
به وضوح درمی یابد فقط او نیســت که با 
فقر مالی روبروست، بلکه دیگران هم با این 
مشکل )پدیده فقر مالی( دست و پنجه نرم 

می کنند.

در بخشــی از کتاب مــی خوانیم: با دّقت 
و دید وســیع واضح است که انفاق ضامن 
بقای جامعه، و تحکیــم عدالت اجتماعی، 
وســبب کــم کــردن فاصلــه طبقاتی، و 
پیشــرفت همگانی می باشد، و مسلّم است 
کــه با پیشــرفت اجتماع افــرادی که در 
آن اجتمــاع زندگی می کننــد نیز در رفاه 
و آســایش خواهند بود؛ ایــن همان نظر 

واقع بینانه الهی است.

قرآن به این وســیله مســلمانان را توّجه 
می دهــد که انفاق اگر بــه ظاهر چیزی از 
شــما کم می کند، در واقــع چیزهایی بر 
سرمایه های شــما می افزاید، و هم از نظر 
معنوی و هــم از نظر ماّدی خوشــبختی 

می آفریند.

فرهنگ انفاق از دیدگاه روایات

انفاق یکی از تکالیف الهی است که روایات 
به شــیوه هــای گوناگون ، تاکید بســیار 
زیادی بر آن داشته اند . ارائه تعریف دقیق 
از انفاق و راهبردهای ترویج فرهنگ کمک 
هــای مردمی از دیــدگاه روایات ، یکی از 

نیازهای مهم جامعه امروز است . 

لــذا مولف با تشــریح این مســأله که در 

فرهنگ اســالم انفاق مالی به شــرط این 
که انگیزه ای جز رضای پروردگار نداشــته 
باشــد و از هرگونه ریاکاری و مّنت و آزار 
خالی باشــد از بهترین اعمال است. نقش 
بسزایی در گســترش فرهنگ آن فضیلت 

مهم اخالقی و اجتماعی داشته است. 

در حقیقــت معظم له بــا تبیین الزامات و 
شــرایط دقیق انفاق در نگاه روایات ، بیش 
از هــر چیز رشــد و تربیت فــردی ، ارتقا 
ســطح اندیشــه و تعالی مادی و معنوی و 
فرهنگی انفاق کننــده را مورد توجه قرار 
داد و از طرف دیگر نیز گســترش فرهنگ 
انفاق درجامعه، موجب برطرف شــدن فقر 
و محرومیت و مفاســد و مشکالت ناشی از 
آن و اســتحکام بیشــتر حکومت و جامعه 

اسالمی خواهد شد. 

شرایط انفاق ارزشمند

انفــاق نیز مانند بســیاری از امور مراتب و 
درجاتی دارد و هر نوع انفاقی را نمی توان 
انفاق ارزشمند تلقی کرد. لذا مولف با توجه 
به آیات قرآن این شرایط را مورد نظر قرار 

داده است.

در فرازی از کتاب می خوانیم: انفاق هایی 
کــه در راه خدا می شــود یــک طرف آن 
مستمندان هســتند، و طرف دیگر خدایی 
اســت که به خاطر او انفاق انجام می گیرد؛ 
در این حال، اگر اموال پســت و کم ارزش 
انتخاب شــود از یک ســو توهین به مقام 
قدس پروردگار محسوب می شود و از سوی 
دیگر تحقیری اســت نسبت به نیازمندانی 
که ممکن اســت علی رغم تهیدستی مقام 
واالیی از نظر ایمان و انسانّیت داشته باشند 
و روح آنها بر اثر چنین انفاقی آزرده گردد.

مخفیانه انفاق کنیم یا آشکارا؟

از جملــه موضوعاتی اســت کــه در آیات 
مختلــف قرآن کریــم و احادیث اهل  بیت 
علیهم السالم به آن اشاره شده است؛ این 
است که آیا پنهانی انفاق کنیم یا آشکارا؟ 
البتــه هر کدام از این نــوع انفاق مزایایی 

دارد. 

لذا مولّف در پاســخ به این پرسش اینگونه 

از آنجائی که کمک به محرومین و محروم 
نوازی از ارزش های دین مبین اسالم است 
و ایــن ارزش عطر هدایت قرآن و بوی دل 
انگیز والیت عدالت پــرور ائمه معصومین 
علیهم الســالم را برای مســلمین تداعی 
می کند لذا نخبگان دینی جامعۀ اسالمی 
بر ضرورت مشــارکت مــردم، در زدودن 
فقــر ومحرومیت به عنوان امری اساســی 
وتعیین کننده تأکید ورزیده و گســترش 
کمک هــای مردمی را برای ســاماندهی 
ارزش های اعتقادی و تعمیق آن در رفتار 
و بینش افــراد جامعه و تالش برای تحقق 
عملی اهداف و دستورات دینی و باورهای 
فرهنگی و هدایت مردم ضروی دانسته اند.

در این میان کتاب » اســالم و کمک هاي 
مردمي« از جمله آثار ارزشــمندی اســت 
که به قلــم حضرت آیۀ اهللَّ العظمی مکارم 
شــیرازی  مدظله العالی به رشــتۀ تحریر 

درآمده است.

کتاب » اســالم و کمک هاي مردمي« 
در یک نگاه

مولف در این اثر، آیــات مرتبط با اهّمّیت 
انفاق، آداب و شرایط کمال و موانع قبولی 
آن و نیــز اولویّت های مــوارد انفاق را با 
استفاده از تفسیر آیات در »تفسیر نمونه«، 
بازتولید نموده و ســپس چندین حدیث از 
احادیــث ناب در هر بــاب آن افزوده، و به 
همراه داســتان های انفــاق ، مجموعه ای 
شــیرین و آموزنده بــرای مخاطب فراهم 

کرده است.

ساختار کلی اثر

کتاب » اســالم و کمک هاي مردمي« در 
هفت فصل به رشــتۀ تحریر درآمده است 
که عبارتند از1: اهمیت انفاق در اســالم۲: 
شــرایط انفاق ارزشــمند3: به چه کسانی 
انفاق کنیم و چگونــه کنیم۴: موارد قبول 
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می نویســد؛ تردید نیست که انفاق در راه 
خدا چه علنی و آشــکار باشد چه پنهان، 
هر کدام اثر مفیدی دارد؛ زیرا هنگامی که 
انسان به طور آشکار و علنی مال خود را در 
راه خدا انفاق می کند اگر انفاق واجب باشد 
گذشته از این که مردم تشویق به این گونه 
کارهای نیک می شوند، رفع این تهمت نیز 
از انسان می گردد که به وظیفه واجب خود 

عمل نکرده است.

و اگر انفاق مســتحب باشــد در حقیقت 
یک نحوه تبلیغ عملی اســت که مردم را 
به کارهای خیــر، و حمایت از محرومان و 

انجام کارهای عام المنفعه تشویق می کند.

و چنانچــه انفاق به طــور مخفی، و دور از 
انظار مردم انجام شــود، ریــا و خودنمایی 
در آن کمتر اســت، و خلوص بیشتری در 
آن خواهد بــود، مخصوصاً درباره کمک به 

محرومان، آبروی آنها بهتر حفظ می شود.

در هر حــال، آنچه در انفاق بســیار مهم 
اســت، نّیت پاک و خلوص در عمل است؛ 
دانســتن و ندانســتن مردم اثــری ندارد؛ 
و آنچه مهم اســت علم خداســت، چرا که 
اوست که جزای اعمال انسان را می دهد و 

از نهان و آشکار آگاه است.

اعتدال در انفاق

از جمله نکات مهم در این اثر می توان به 
نگاه جامع و واقع بینانه معظم له به مقولۀ 
انفاق اشــاره کرد؛ ایشــان در این زمینه 
رعایت اعتدال در همه چیز، حتي در انفاق 
و کمک به دیگران را یک اصل اساســي بر 

شمرده است. 

در ایــن زمینه مولّف با بیان یک سلســله 
احکام اصولی اســالم در رابطــه با انفاق و 
ادای حّق خویشــاوندان و مستمندان و در 
راه مانــدگان، بر دور بودن انفاق از هرگونه 

اسراف و تبذیر تأکید کرده است.

در ادامه نویســندۀ اثر در پاســخ به شبهۀ 
تضاد میانه روی در انفاق با ایثار اینگونه می 
نویســد: دستور به رعایت اعتدال در جایی 
است که بخشــش فراوان سبب نابساماني 
های فوق العــاده در زندگی خود انســان 

گردد، و بــه اصطالح »ملوم و محســور« 
شــود؛ و یا ایثار ســبب ناراحتی و فشار بر 
فرزندان او گردد و نظــام خانوادگی اش را 
به خطر افکند؛ ولی هرگاه هیچ یک از اینها 
تحّقق نیابد، مســلّماً ایثار کار بسیار خوبی 

است.

از این گذشــته، رعایت اعتدال یک حکم 
عام است و ایثار یک حکم خاص که مربوط 
به موارد معّینی است و این دو حکم با هم 

تضاّدی ندارند.

شرایط یک انفاق مقبول چیست؟

هــر کار مقدس و مذهبی در دین اســالم 
برای رســیدن به حد نهایــی آرمانی خود 
شــرایط و اصول خاص خــود را دارد که 
اگر در انجــام آن، اصول و آداب مربوط به 
آن انجام شود نتیجه و اثر مطلوب خود را 

خواهد داد. 

لذا مولّــف با اســتفاده از دیــدگاه قرآن 
و روایــات، هدف از انفــاق را فراتر از رفع 
نیازمندی های تهیدستان ذکر کرده، بلکه 
تعالــی و تکامل انفاق کننــده نیز به طور 

کامل مورد نظر قرار گرفته است. 

هم چنیــن به تعبیر نویســندۀ اثر، ارزش 
انفاق، بســتگی به رعایت آداب و شــرایط 
دارد که برخی از آنها شرط صحت و برخی 
شــرط کمال آن است.  ایمان، شرط اصلی 
قبول شــدن تمام اعمــال از جمله انفاق 
اســت؛ لذا افراد با ایمان نباید انفاق های 
خودرا در راه خدا بر اثر مّنت گذاردن و آزار 

رسانیدن، باطل و بی اثر سازند.

انفاق ریایی؛ اعمال بر باد رفته

»انفــاق « از جمله عبادت هایی اســت که 
احتمــال خودنمایــی و ریا در آن بســیار 
است. معظم له با استفاده از آیات و روایات 
متعدد در این زمینه، در مساله انفاق تأکید 
می ورزد که انســان عالوه بــر این که باید 
ثواب عمل را در نظر داشــته باشد، باید به 
گونه ای عمل کند تا به آبروی شخصی که 
قرار اســت به او انفاق شــود لطمه ای وارد 
نگردد. انســانهای دارای عــزت نفس، از 
این که در جلو چشــم دیگران به آنها انفاق 

شود، ناراحت می شوند.

مولّف هم چنین می نویســد، انســان اگر 
به گونــه ای انفاق کند کــه حتی االمکان 
انفاق شونده او را نشناسد خیلی بهتر است. 
حال کسانی که عمل نیکی انجام می دهند، 
و سپس با ریاکاری یا مّنت و اّذیت و آزار، 
آن را از بین می برند همانند چنین کســی 
اســت که زحمــات فراوانی کشــیده و به 
هنگامی که نیاز شدیدی به بهره برداری از 
آن دارد، نتیجه کار او بکلّی از میان می رود 
و جز حســرت و اندوه چیزی برای او باقی 

نمی ماند.

ده شرط الزم برای انفاق ارزشمند

نویســندۀ اثر در فراز پایانی اثــر، با بهره 
گیری از آیات قرآن کریم ده شرط »انفاق 

ارزشمند« را اینچنین بر می شمرد.

1.انفاق از بهترین قســمت مــال انتخاب 
شــود، نه از اموال کم ارزش۲.از اموالی که 
مورد نیاز مردم اســت، باشد 3.به کسانی 
انفاق کند که ســخت بــه آن نیازمندند و 
اولویّت هــا را در نظر گیــرد ۴.انفاق اگر 
مکتوم باشــد، بهتر اســت ۵.هرگز مّنت و 
آزاری با آن همراه نباشد ۶.انفاق باید توأم 
با اخالص و پاکی نّیت باشد 7.آنچه را انفاق 
می کند، کوچک و کم اهّمّیت بشمارد، هر 
چند ظاهراً بزرگ باشــد ۸.از اموالی باشد 
که به آن دل بســته است و مورد عالقه او 
اســت9.هرگز خود را مالک حقیقی تصّور 
نکند، بلکه خود را واسطه ای میان خالق و 
خلــق بداند1۰.و قبل از هر چیز باید انفاق 
از اموال حالل باشــد، چرا که خداوند فقط 

آن را می پذیرد.

گفتنی اســت این اثر نفیس ، نخســتین 
بــار در ســال 13۸۲ با تحقیــق و تنظیم 
بانــو: ج. فرازمند؛ زیر نظر گــروه معارف 
و علوم اســالمي وابســته به مدرسه امام 
امیرالمومنین علیه الســالم، در یک جلد و 
در 199 صفحه و در قطع رقعی، توســط 
انتشــارات نسل جوان به زیور طبع آراسته 
شده که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.

معارف اسالمی
ناپایداری »دنیا« و تغییر حاالت آن

پرسش: امام علي)علیه السالم( در نامه 31 
نهج البالغه، درباره ناپایداری »دنیا« و تغییر 

حاالت آن چه فرموده است؟
پاسخ اجمالی: ایشان می فرماید: »و دنیا 
پابرجا نمــی ماند مگر به همــان گونه که 
خداوند آن را قرار داده؛ گاهی نعمت و گاهی 
گرفتاری و سرانجام پاداش در روز رستاخیر 
یا آنچه او خواسته و تو نمی دانی، و اگر فهم 
این امور برایت مشــکل شد، آن را بر نادانی 
خود حمل کن؛ زیرا تو در آغاز خلقت جاهل 
بودی و سپس آگاه شدی و چه بسیار اموری 
که هنوز نمی دانــی و فکرت در آن متحیر 
و چشــمت در آن خطا می کند؛ اما پس از 
مدتی آن را می بینــی«. آری طبیعت دنیا 
موافق حکمت خداوند است؛ زیرا اگر انسان 
همیشه غرق نعمت باشد، دچار غفلت و اگر 
همیشه مبتال باشــد، دچار یأس و دوري از 
خدا می شود. خداوند حکیم این دو را به هم 
آمیخته تا انسان پیوسته بیدار و به سوی او 

حرکت کند.
پاســخ تفصیلی: امام علي)علیه السالم( 
در بخشــی از نامه 31 »نهج البالغه« - که 
خطاب به فرزندش امام حسن)علیه السالم( 
نوشته - به ناپایداری »دنیا« و آمیخته بودن 
تلخ و شیرین در آن اشاره کرده می فرماید: 
)و دنیــا پابرجا نمی ماند مگر به همان گونه 
که خداونــد آن را قرار داده اســت؛ گاهی 
نعمت و گاهی گرفتاری و ســرانجام پاداش 
در روز رستاخیر یا آنچه او خواسته و تو نمی 
نَْیا لَْم  دانی ]از کیفرهای دنیوی[(؛ »َو أَنَّ الدُّ
تَُکْن لَِتْسَتِقرَّ إاِلَّ َعلَی َما َجَعلََها اهللُ َعلَْیِه ِمَن 
ءِ َو الَْجَزاءِ فِي الَْمَعاِد، أَْو َما  النَّْعَماءِ، َو اإْلِبِْتــالَ

ا اَل تَْعلَُم«. َشاَء ِممَّ
آری این طبیعت دنیاست و موافق حکمت 
خداوند اســت؛ زیرا اگر انسان همیشه غرق 
نعمت باشــد، در میان امــواج غفلت غرق 
می شــود و اگر همیشه مبتال باشد، یأس و 
نومیدی همــه وجودش را فرا می گیرد و از 
خدا دور می شــود. خداوند حکیم این دو را 
به هم آمیخته تا انســان پیوسته بیدار باشد 
و به ســوی او حرکت کند و دست به دامان 

لطفش بزند.
سپس از آنجا که گاهی افراد نادان به سبب 
بی اّطالعی از حکمِت حوادث عالم، زبان به 
اعتراض می گشــایند. امام)علیه السالم( به 
فرزندش هشدار می دهد می فرماید: )و اگر 
درباره فهم این امور ]حوادث جهان[ امری بر 
تو مشکل شد، آن را بر نادانی خود حمل کن 
]و زبان به اعتراض مگشای[؛ زیرا تو در آغاز 
خلقت جاهل و نادان بودی و سپس عالِم و 
آگاه شدی و چه بسیار است اموری که هنوز 
نمی دانی و فکرت در آن متحیر و چشمت 
در آن خطا می کند؛ اما پس از مدتی آن را 
می بینی ]و از حکمت آن آگاه می شوی[(؛ 
»َفإِْن أَْشــَکَل َعلَْیَک َشيْ ٌء ِمْن َذلَِک َفاْحِملُْه 
ََّک أَوَُّل َما ُخلِْقَت بِِه َجاِهاًل  َعلَی َجَهالَِتَک، َفإِن
ثُــمَّ ُعلِّْمَت، َو َما أَْکَثَر َمــا تَْجَهُل ِمَن اأْلَْمِر َو 
یََتَحیَُّر فِیــِه َرأْیَُک َو یَِضلُّ فِیــِه بََصُرَک ثُمَّ 
تُْبِصُرُه«. اشاره به اینکه کسی می تواند زبان 
به اعتراض بگشــاید که نسبت به همه چیز 
آگاه باشد و فلسفه تمام حوادث را بداند و آن 
را موافق حکمت نبیند؛ در حالی که چنین 
نیست، معلومات انسان در برابر مجهوالتش 
همچون قطره در مقابل دریاســت. در آغاِز 
عمر چیزی نمی داند و تدریجاً نســبت به 
بعضی امور آگاه می شود و چه بسیار اموری 
که در آغاز از فلســفه آن بی خبر است؛ اما 
چیزی نمی گذرد که حکمت آن بر او آشکار 
می شود. آیا انسان با این علم محدود و با این 
تجاربی که درباره جهل و علم خود دارد می 
تواند در مورد آنچه نمی داند لب به اعتراض 

باز کند؟!
شک نیست انسان هنگام تولد چیزی را نمی 
داند، هرچند اســتعداد او برای فراگیری در 
حد بسیار باالیی اســت. »قرآن مجید« نیز 
بر این حقیقت ناطق است، و می فرماید: »َو 
اهللُ أَْخَرَجُکْم ِمْن بُُطوِن أُمَّهاتُِکْم اَل تَْعلَُموَن 

َشْیئاً«.)1(
آن گاه انسان از سه طریق آموزش می بیند: 
1. از طریق تجربیاتی که پیوسته به صورت 
بازی و ســرگرمی و... بدان مشغول است. ۲. 
از راه تعلیم و تربیت پدر و مادر و اســتاد. 3. 
از طریق شــکوفا شدن علوم فطری )فطرت 
توحید، ُحســن و ُقبح عقلی، امور وجدانی و 
مانند آن( که دســت قدرت خدا در نهاد او 

قرار داده است؛ ولی هرچه پیش تر می رود 
به وسعت مجهوالت خود آشناتر می گردد. 
فی المثل ستاره شناسان با اسباب ابتدایی که 
نگاه به آسمان می کنند، ستارگان محدودی 
را می بینند که وضع آنها برایشــان مجهول 
اســت، وقتی ابزار پیشــرفته تر می شود به 
کهکشان های عظیمی دست می یابند که 
هرکدام میلیون ها یا میلیاردها ستاره دارد. با 
کشف یک کهکشان دنیایی از مجهوالت در 
مقابل آنهــا خودنمایی می کند و اگر روزی 
بتوانیم بعضی از ستاره های آنها را با دقت به 
وسیله تلسکوپ ببینیم، عالَمی از مجهوالت 
در مورد آن ســتاره در مقابل ما آشکار می 
گردد. به این ترتیب هرچه در علم پیشرفت 
می کنیم سطح آگاهی ما بر دامنه جهلمان 
بیشتر خواهد شد و تا به جایی می رسیم که 

به گفته آن دانشمند معروف:
تا به جایی رسید دانش من 

که بدانم همی که نادانم
سری به» قرآن مجید« می زنیم و آیاتی را 
که اشاره به علم خدا دارد بررسی می کنیم: 
ََّما فِی اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرۀٍ أَْقاَلٌم َو الَْبْحُر  »َو لَْو أَن
ُه ِمْن بَْعِدهِ َسْبَعُۀ أَبُْحٍر َما نَِفَدْت َکلَِماُت  یَُمدُّ
اهللِ«)۲(؛ )و اگر همه درختان روی زمین قلم 
شود و دریا برای آن مرّکب گردد و هفت دریا 
به آن افزوده شود ]اینها همه تمام می شود 
ولی[ کلمات خدا پایان نمی گیرد(. به همین 
دلیل در آیه دیگر می فرماید: »َو ما أُوتیُتْم 

ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلِیاًل«.)3(
»اینشتین«، دانشمند معروف می گوید: اگر 
تمام علوم بشــر را از روز نخست تا به امروز 
که در کتابخانه ها جمع شده است در برابر 
مجهوالت بشر بگذاریم، همانند یک صفحه 

از یک کتاب بسیار قطور خواهد شد.
از اینجا نتیجه ای را که امام)علیه السالم( در 
عبارت باال گرفته اســت به خوبی درک می 
کنیم که اگر ما در مســائل مربوط به مبدأ 
و معاد و اســرار زندگی بشر سؤاالت بدون 
جوابــی پیدا کنیم باید حمل بر نادانی خود 
کنیم و زبان به انکار و اعتراض نگشاییم. این 

حکم عقل و منطق است.)۴(
پی نوشت:

)1(. سوره نحل، آیه 7۸.
)۲(. سوره لقمان، آیه ۲7.
)3(. سوره اسراء، آیه ۸۵.

)۴(. کتاب: پیام امام امیرالمؤمنین)ع( ، مکارم شیرازی
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احکام شرعی

وظیفه شخص در صورت ترک روزه به دلیل ضرر و کشف 
خالف آن

پرســش: اگر پزشــک فردی را به مدت ۵ الی۶ سال از روزه 
گرفتن منع کرده باشــد، اما این فرد با مراجعه به پزشک دیگر 
متوجه شــود که بیمار نمی باشد و می توانسته روزه بگیرد،حال 

وظیفه ی او نسبت به گذشته چیست؟

پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند.

قضای روزه ای که به خاطر انجام ندادن غسل از روی خجالت 
ترک شده

پرسش: چنانچه فردی در مکانی میهمان باشد و جنب شود، اما 
به علت خجالت غســل و تیمم نکرده است، آیا باید عالوه ی بر 

قضا، کفاره نیز بدهد؟

پاسخ: اگر تصورش این بوده که به علت اضطرار می تواند غسل 
نکند قضای روزه کافی است و کفاره الزم نیست.

حکم روزه ی قضا در روزهای روزه ی مستحبّی

پرســش: گرفتن روزه ی قضــا در روزهایی کــه روزه گرفتن 
مستحب است به این نیت که هم روزه قضا گرفته و هم از ثواب 

روزه مستحب بهره مند شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: با داشــتن روزه قضا روزه مستحبی نمی توان گرفت اما 
می تواند در روزهایی که روزه آن مســتحب است نیت قضا کند. 

ان شاء اهلل از ثواب روزه مستحبی نیز بهره مند خواهد شد.

حکم قضای روزه در صورت استمرار عذر تا ماه رمضان آینده

پرسش: اگر فردی به علت عذر شرعی نتواند روزه ی ماه رمضان 
را به جا آورد و عذر او تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد، 

وظیفه ی او چیست؟

پاســخ: هرگاه به واســطه بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و 
بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طوالنی شود، قضای روزه هایی 
را که نگرفته واجب نیست، فقط باید برای هر روز یک مد )تقریبا 
7۵۰ گــرم( گندم یا جو و مانند آن بــه فقیر بدهد، ولی اگر به 
واسطه عذر دیگری )مثاًل بخاطر مسافرت( روزه نگرفته باشد 

و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند احتیاط واجب آن است که 
روزه  هایی را که نگرفتــه بعد از ماه رمضان قضا کند و برای هر 
روز یــک مد طعام به فقیر دهد، همچنین اگر ترک روزه بخاطر 
بیماری بوده، بعد بیماری رفع شده و عذر دیگری مانند مسافرت 

پیش آمده است.

ترک عمدی قضای روزه تا رمضان آینده

پرســش: اگر شــخص معذور با وجود رفع عذر، قضای روزه را 
عمدا تا رمضان آینده به جا نیاورد چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: هرگاه روزه ماه رمضان را عمدا یا به واسطه عذری نگیرد 
و تــا رمضان آینــده عمداً قضای آن را بجا نیــاورد در حالی که 
عذرش برطرف شــده، باید بعداً روزه را قضا کند و برای هر روز 
یــک مد طعام کّفاره بدهد، همچنین اگر در قضای روزه کوتاهی 
کند تا وقت تنگ شــود و در تنگی وقــت عذری پیدا کند، باید 
بعــداً هم قضا به جا آورد و هم کّفاره دهد، اّما اگر کوتاهی نکرده 

و اتّفاقاً در تنگی وقت عذری پیدا شده فقط قضا الزم است.

زمان انجام قضای روزه ی ماه رمضان

پرسش: در صورتی که روزه باطل شود یا به خاطر عذری ترک 
شود، باید قضای آن را در ماه های دیگر به جا آورد؟

پاسخ: اگر کسی روزه ماه رمضان را در وقت آن نگیرد، یا آن را 
باطل کند، باید بعد از ماه رمضان قضای آن را بجا آورد، هر چند 
الزم نیست قضای روزه را فوراً بجا آورد، ولی بنابراحتیاط واجب 
باید تا رمضان سال بعد، انجام دهد و اگر تا ماه رمضان سال بعد 

به جا آورده نشود باید کفاره ی تاخیر نیز بدهد.

کوتاهی در انجام قضای روزه و از دست دادن توانایی

پرســش: اگر فردی در ادای روزه قضا کوتاهی کند و بعد نیز 
توانایی خود را از دست بدهد، وظیفه ی او چیست ؟

پاسخ: چنانچــه عذر شرعی داشته اســت باید برای هر روز دو 
نفر مســکین را اطعام کند و اگر عذر عرفی داشــته بچه ها باید 
بعدا قضا کنند و نیازی به وصیت نیست، البته اگر عذر نداشته و 

عمدی بوده است باید ۶۲ فقیر را برای هر روز سیر کند.
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