


طلیعه سخن
مسألۀ فلســطین، مقوله ای فراسرزمینی ، 
فراملی و فراســاختاری است؛ لذا مهمترین 
دغدغه امت اســامی و حتی جوامع بشری 

به شمار می آید.

در این میان نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان 
به نام روز قدس توسط امام خمینی رحمه اهلل 
علیه، نه تنها سرآغازی بود بر حماسه گرایی و 
خروش امت اسامی بر علیه استکبار جهانی 
و رژیم صهیونیستی؛ بلکه به علت بهره گیری 
از اصل حکمت، فطرت، معنویت و عقانیت 
از کارکردهای مختلف اجتماعی و فرهنگی و 

معرفتی برخوردار است .

در تبیین این مهم باید گفت تجمع مسلمانان 
روزه دار در راهپیمایــی روز قدس بســتری 
مناســبت برای طرح بســیاری از مسائل و 
دغدغه های سیاسی و اجتماعی و دینی امت 
اسامی پدید می آورد به نحوی که بیداری و 
معنازایی ساالنۀ ملت های مسلمان و مقابله 
با توطئه های شــوم دشــمنان اسام رقم 

می خورد.

کیفی گرایی و عینی سازی مبارزه علیه ظلم 
و ستم بر مبنای آموزه های اسام اصیل در 
مبارزات فراگیر علیه رژیم صهیونیستی فارغ 
از بازی های دیپلماتیک برخی کشــورهای 
عربی، از جمله آثار راهبردی آن روز جهانی 
اســت کــه در نهایت به تعمیــق مطالبات 
مسلمانان جهان از دولت های اسامی برای 
حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین به 
همراه ارائۀ راهکار و راهبرد های عینی برای 
استکبار ستیزی می انجامد و از این رهگذر 
ملی گرایی در حمایت از مردم فلسطین رنگ 
می بازد و امت گرایی جایگزین آن می گردد.

اهمیت این مســأله از آن جهت اســت که 
با شکســت پان عربیســم به رهبری جمال 
عبدالناصر در مبارزه موثر با اسرائیل و دفاع 
از ملت فلســطین ، انقاب اسامی ایران، با 
قدرت و شکوه پا به میدان نهاد و امام خمینی 
رحمه اهلل علیــه با نامگــذاری روز جهانی 
قدس در چارچوب اســام سیاسی و اسام 
استکبار ستیز ، ناکارآمدی مکاتبی هم چون 

سوسیالیسم، ناسیونالیسم، و سکوالریسم در 
عرصــۀ دفاع از مردم فلســطین را به اثبات 
رساند و اینچنین رفته رفته مسلمانان به لطف 
دور اندیشی و مردم گرایی امام، در مقابله با 
بحران های سیاسی، از خواب گران برخاسته 

و متوجه فرهنگ اصیل اسامی خود شدند.

 و اینچنین است که پرچم مبارزه با اسرائیل 
و آزادی فلســطین در دستان اسام گرایان 
قرار گرفته و انقاب اسامی ایران نماد گذر از 
گفتمان های ملی گرایانه و سوسیالیستی در 
محو اسرائیل و آزادی فلسطین محسوب می 
شود؛ چرا که خروش مردم و تحلیل و ترسیم 
مباحث سیاســی جهان اســام و نیز طرح 
مباحــث دینی و ارائۀ دکتریــن امت واحدۀ 
اسامی در بستر عینیت دیانت و سیاست در 
روز قدس به اوج خود می رسد و ارتقای شعور 
عمومی جوامع اسامی ، بصیرت سیاسی و 
تقویت ابعاد معنوی و اخاقی ممالک اسامی 

را فراهم می سازد.

از ســوی دیگر راهپیمایی عظیم روز قدس 
در مسیر وحدت مسلمانان و اشاعۀ فرهنگ 
صلح جهانی اســت؛ زیرا محکومیت جنگ 
طلبی رژیم صهیونیستی ؛ نمود عینی صلح 
طلبی است که بر مدار فطرت جوامع انسانی 

بنا شده است.

لــذا طلب مرگ برای جنگ طلبان و کودک 
کشان اسراییلی و شــیطان بزرگ آمریکا و 
متحدانش عاوه بر آنکه بیش از هر چیز به 
سبقۀ تاریخی ننگین این رژیم های شیطانی 
در نســل کشــی مردم مظلوم جهان بر می 
گردد نشان دهندۀ دشمنی سران لیبرالیسم 
با آحاد جوامع بشری است؛ لذا نفرت عمومی 
مردم جهان از سیاســت های جنگ طلبانۀ 
رژیم صهیونیستی و سران کاخ سفید و طلب 
مرگ برای سردمداران کفر، به شدت عقانی 

است. 

 هم چنین مبانی دینی اسام و دیگر ادیان 
توحیدی نیز مقّوم نفرت جهانی مردم از رژیم 
صهیونیستی و آمریکا است؛ چرا که خداوند و 
بزرگان دین، مشرکان، ظالمان و مستکبران 
و  را لعن و نفرین کــرده  اند و بر آنها مرگ 
فرستاده  اند، به عنوان نمونه در قر آن کریم 

می خوانیم: »ان الذین یؤذون  اهللّ  و رســوله 
لعنهم  اهلل فی الدنیا و االخره« ،» قتل اصحاب 
االخدود« ؛ مرگ بر شــکنجه  گران صاحب 
گودال آتش، و یا »قتل االنســان ما اکفره ؛ 
مرگ بر انسان چه قدر کافر و ناسپاس است«.

بــا در نظر گرفتــن ابعاد توطئــه و جنایت 
اسراییل و آمریکا علیه مردم مظلوم فلسطین 
و و ســایر ملل مظلوم جهان و خصومت این 
رژیم هــای جنایتکار با دین مبین اســام، 
هیچ شکی باقی نمی ماند که آمریکا و رژیم 
کودک کش اسراییل، مصداق عینی شرک، 
کفر، عصیان و استکباردر زمین به شمار می 
آیند، لذا مسلمانان هم در بیان و زبان و هم 
در عمل وظیفه دارند بــر مبنای آیۀ »و لن 
یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیًا «، 
برای نابودی کامل اســراییل و آمریکا مبارزه 
کنند تا هرگونه سیطره و سلطه این استکبار 

بر مسلمانان، برداشته شود.

آری راهپیمایی روز قدس با فقاهت)بخوانید 
فقه الدفاع( امام اّمت، در مقابل جنگ افروزی 
های اسراییل و آمریکا تعریف می شود؛ و به 
راستی چه زیبا و باشکوه است خروش همۀ 
اقوام و ملت های آزاده و دین مدار در مبارزه 
منفی علیه دشمنان انسانیت که صلح جهانی 
و دفاع از تمامیت ارضی فلســطین و آزادی 
کامل قدس شریف از بند رژیم اشغالگر قدس 

را فریاد می زنند.

در نقطۀ مقابل نیز رژیم صهیونیســتی قرار 
دارد؛ این رژیم نامشروع گرچه در خط مقدم 
غرب در خاورمیانــه قرار دارد لیکن به علت 
تکیه بر ارزش های ســرمایه داری، در بعد 
معنایی ، قائل به جنگیدن نیست و در نهایت 
دچار بحران روانی می شــود که شکســت 
ذلیانۀ رژیم صهیونیستی در جنگ دو روزه 

غزه، موید این مدعاست.

با این تفاســیر خروش مسلمانان علیه رژیم 
صهیونیستی با چاشنی دین گرایی، فروپاشی 
قطعی این رژیم و آنگلوساکسون ها و بیداری 
عمومــی جهان و ایجاد بلــوک های جدید 
جهانی را به همراه خواهد داشــت؛ که یکی 
از مهمترین اضاع آن جریان مقاومت است 
کــه نگاه آزادی خواهان جهان را نیز به خود 

معطوف خواهد کرد.
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مراسم جشن میاد صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و عمامه گذاری

مراسم جشن میاد صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و عمامه گذاری

مراسم جشن میاد صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و عمامه گذاری

دیدارها

مهندس فتاحی معاون وزیر ارتباطاتفرمانده انتظامی استان قم مسئولین دانشکده الهیات دانشگاه تهرانفرمانده و مسؤوالن سپاه استان قم

سفیر سابق افغانستانسی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حجت االسام والمسلمین علوی وزیر اطاعاتاعضای ستاد برگزاری یکهزار و چهارصدمین سال شهادت موال علی علیه السام

نشست صمیمی اساتید و مراکز و مدارس تحت اشراف معظم له
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توصیه های مهم معظم له به تولیت آستان قدس رضوی �گزیده سخنانگزیده سخنان

در تمامی فعالیت های آستان قدس رضوی باید با حساسیت و دقت 
مضاعف عمل شود، بویژه در مسائل مالی باید مراقبت های الزم صورت 

گیرد تا برخی مشکات تکرار نشود

سیل اخیر کشور باید درس عبرتی برای مسؤوالن باشد �

متأسفانه گاهی دولت به حوزه های علمیه و مسائل فرهنگی حساسیت 
الزم را نشــان نمی دهد در حالیکه باید به این نکته توجه داشت که 
این مملکت اگر دارای عظمت و عزت در جهان است به خاطر مسائل 

فرهنگی و اسامی است

تجلیــل از حضور جهادی طالب و عمــوم مذهبي ها در  �

مناطق سیل زده

با توجه به شــرایط تنگنای اقتصادی کشور و مشکات موجود همه 
باید دست به دست هم دهند؛ پیشنهاد می شود اهالی هر مسجد در 
کشور متعهد شوند یک مسکن برای سیل زدگان بسازند و با توجه به 
کثرت مساجد در سراسر کشور اگر این برنامه عمل شود قسمت عمدۀ 

مشکات حل خواهد شد

قدردانــی معظم له از فعالیت هــای مرکز خدمات حوزه   �

هرچنــد امروز طاب و روحانیان عزیز در تنگنا و شــرایط ســخت 

اقتصادی و معیشــتی هستند، اما باید به سیره، روش و منش علمای 

سلف توجه کنند که در چه شرایطی تحصیل می کردند

توضیحات معظم له درباره برخی مسابقات �

در کشور اســامی نباید این وضع باشد، باید شفاف باشد. مال حرام 
برکت ندارد، در راه بد مصرف می شود و خیری در آن نیست

دستگاه قضا آبروی نظام است  �

امیدواریم در دوره مدیریت حضرتعالی تحول همه جانبه ای در دستگاه 
قضا صورت گیرد چراکه شما مرد تحول هستید.

انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر �

عجیب تر از همه سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در 
قبال این جنایت است؛ اگر یک نفر از اینها در ایران بود دادشان بلند 
میشــد، 37 نفر به قتل می رسند اما در پی این جنایت سر و صدای 
چندانی راه نیفتاد چراکه اینها گاه شیرده هستند و اگر گاهی اوقات 

لگدی هم زد نباید با آن ها کاری داشت

مراقب باشید دشمنان در روابط ما رخنه نکنند �

مردم ایران با مردم افغانســتان عاوه بر همسایگی، از تعامل و روابط 

دیرینه ای برخوردار هستند و الزم است این روابط روز به روز مستحکم 
تر شود.

تسلیت شهادت طلبه همدانی �

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با تسلیت شهادت حجت 
االسام قاسمی از دستگاه های اطاعاتی و انتظامی خواست در مقابل 

مخان امنیت اجتماعی و اشرار مراقبت بیشتری داشته باشند.

داد مردم از گرانی ها بلند است �

واقعا عده ای از مردم فریاد می زنند؛ دولت از یکســو گران می کند و 
برخی از مردم هم از سوی دیگر در تهران تعدادی از مراکز و رستوران 

ها به دلیل گرانی ها تعطیل شده اند، این وحشتناک است!

موال علی علیه السالم و نهج البالغه در جامعه مظلوم است �

هرچنــد کارها و اقدامات بســیاری انجــام دادند تا نــام و یاد موال 
امیرمؤمنان علی علیه السام را محو کنند اما نتوانستند و امروز عطش 
بســیاری برای شنیدن معارف اهل بیت علیهم السام بویژه حضرت 

امیرالمؤمنین علی علیه السام وجود دارد.

تخلفات کالن سبب بدبینی مردم می شود �

دستگاه های اطاعاتی باید در مورد تخلفات مالی گسترده، هوشیاری 
و مراقبت بیشتری به خرج دهند.

بی تفاوتی مســؤولین نســبت به فضای مجازی مایه  �

تاسف است

فضای مجازی از نخســتین مســاله های کشور اســت که اگر حل 
نشــود آینده تاریک خواهد بود؛ امیدواریم مسؤولین این آمار و ارقام 
وحشتناک را ببینند و توجه کنند در فضای مجازی چه خبر است و 

چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

باید امکانات الزم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای  �

مجازی ملی از سوی دستگاه های ذیربط فراهم شود

فضای مجازی قابل حذف نیســت و ابزاری اســت که می توان از آن 
استفاده های مثبت فراوان کرد؛ اما در عین حال جنبه های منفی آن 

نیز زیاد است

در برابر مسائلی که در مدارس رخ داده نباید سکوت کرد �

آمارها نشان می دهد که مفاسد اخاقی، کاهبرداری های اقتصادی و 
سمپاشی های سیاسی در فضای مجازی چندین برابر شده است، در 
چنین شرایطی نباید دست روی دست گذاشت و تسلیم وضع موجود 

شد.
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پیام ها و بیانیه ها

دلیل عدم پخش برنامه معظم له در ماه مبارک رمضان

بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

دربارۀ مشکالت مهم سیل اهواز

در پی ســواالت مکرر مخاطبین پیرو عدم پخش برنامه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
از صدا و ســیما، دفتر معظم له متن زیر را منتشر نمود:

معظم له امسال به علت اشتغاالت زیاد حوزوی، علی رغم اصرار مسئوالن صدا و سیما، متأسفانه 
آمادگی برای ضبط برنامه نداشتند.

اســتان خوزســتان از بهترین استان های کشور و مردم آن از بهترین هموطنان ما هستند. آنها بسیار خونگرم و مهربان و مجاهدند و 
شــهیدان فراوانی که در جنگ تحمیلی نثار کشــور و نظام کردند بهترین دلیل بر عاقۀ آنها به نظام و کشور است.

به همین دلیل سیل اخیر که مشکات فراوانی برای این عزیزان فراهم ساخته برای ما بسیار دردناک است. بارها گفته ایم مشکات 
ســیل اخیر در همۀ نقاط کشــور از جمله خوزستان بدون همکاری عموم مردم و حتی ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند میسر 

نیســت، هرچند خدمات دولت و سپاه و ارتش جمهوری اسامی و سایر نهادها بسیار با ارزش بوده است.

اینجانــب ضمن کمک ناچیزی در دو مرحله ســیصد و پنجاه میلیون تومــان از طریق هال احمر و کمیته امداد به این برنامه کمک 
کردم و اکنون تصمیم بر این شد جمعی از فضای جوان حوزه )در مرحلۀ اول حدود 50 نفر( که در مؤسسۀ داراالعام لمدرسه اهل 
البیت )علیهم الســام( همکاری دارند با امکاناتی به خوزستان بفرستیم تا به یاری هموطنان خوزستانی خود بشتابند و مخصوصاً به 
مســائل فرهنگی آنها نیز اهمیت فراوان بدهند و تا آنجا که در توان دارند در این راه بکوشــند و از آالم مردم عزیز خوزستان بکاهند.

توفیق همگان را در خدمت رســانی به همۀ سیل زدگان از خداوند متعال مؤکداً تقاضا دارم.
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فن آوری

مرکــز فناوری اطاعات دفتر حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی در آستانه ماه 
مبــارک رمضان، اقدام به تولید و انتشــار 
نرم افزار شــوق بندگی با هدف ســهولت 
دسترسی مخاطبان و کاربران به محتوای 

مورد نیاز در این ماه ضیافت الهی، نمود.

این نرم افزار با هدف دسترســی سریع و 
آســان به مطالب و محتوای مرتبط با ماه 
مبارک رمضان و مورد نیاز مؤمنان در این 
ماه ضیافــت الهی، توســط مرکز فناوری 
اطاعات دفتر حضــرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مد ظله العالی تولید شده 
است و مطالب ارائه شده در این نرم افزار 
از طریق بســتر اینترنت و محتوای موجود 
پایــگاه اطاع  در ســایت های تخصصی 

رسانی معظم له، نمایش داده می شود.

در این نرم افزار سعی شده تا همه جوانب 
در افعال و اعمال ماه رمضان، در دسترس 
مخاطب قرار گیرد. لذا بخش های مختلف 

این نرم افزار عبارتند از:

ـ دعای هــر روز ماه مبــارک رمضان به 
همراه ترجمه و تفسیر آن

ـ ادعیــه و اعمال مخصــوص ماه مبارک 
رمضان بــه تفکیک ایــام و لیالی این ماه 

مبارک

ـ ختــم قرآن با در دســترس قــراردادن 
قــرآن به تفکیک جزء و بــا ترجمه معظم 
له و قابلیت های نمایشی صفحه به منظور 

سهولت مطالعه

ـ پاســخگویی به ســؤاالت از طریق بستر 
پایــگاه اطاع  های مختلف پاســخگویی 

رسانی دفتر معظم له

ـ اوقات شــرعی آناین تمامی شهر های 
ایران

ـ احکام ویژه ماه مبارک رمضان بر اساس 
مســائل مبتا بــه و بر مبنای اســتفائات 

جدید معظم له

ـ موشــن گرافی احکام رمضان در ســی 
قسمت ویژه ناشنوایان

ـ درگاه آناین پرداخت وجوهات شرعیه

ـ موشــن گرافــی آموزش کامــل احکام 
رمضان و روزه

ـ لینک دسترســی بــه مفاتیح نوین، نهج 
الباغه و تقویم اسامی سایت معظم له

ـ لینــک دسترســی به ســایت تخصصی 
معارف اســامی با بیش از 12000 عنوان 
پرسش و پاسخ اعتقادی در بیش از 400 

موضوع مختلف

ـ لینــک دسترســی به ســایت تخصصی 
احکام شــرعی با بیش از 14000 عنوان 
پرسش و پاسخ و احکام ویژه مناسبت ها

ـ استخاره آناین از طریق سایت معظم له

المسائل  ـ دسترســی به رســاله توضیح 
آناین موجود در سایت معظم له

ـ لینک دسترسی به سایت تخصصی اخبار 
و رویدادهای مرتبط بــا رویدادهای دفتر 

معظم لــه و مواضع،بیانیه ها و دیدارهای 
ایشان

ـ پخش مســتقیم مراسم شــبهای قدر از 
طریق شبکه ماهواره ای والیت که توسط 

معظم له برگزار خواهد شد.

انتشار موشــن گرافی های احکام روزه به 
زبان اشاره مناسب برای ناشنوایان 

پس از پایان پروژه موشــن گرافی احکام 
روزه و در راستای توجه به نیاز های اقشار 
مختلف، پایگاه اطاع رسانی دفتر حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی درصدد 
برآمد جهت آگاه سازی مخاطبین محترم 
ناشــنوا از احکام روزه، محتوای این کلیپ 

ها را به زبان اشاره ترجمه کند.

در این راستا با همکاری برخی فعالین این 
حوزه، موشــن گرافی های احکام روزه به 
زبان اشاره، ترجمه و آماده سازی تصویری 
شــد و هم اکنون در سایت تخصصی چند 
رسانه ای بارگذاری شده و آماده استفاده 

عزیزان ناشنواست.

امید اســت با دعــای خیر ایــن عزیزان 
توفیق خدمت هر چه بیشتر به همه اقشار 
مختلف جامعــه را نزد پــروردگار متعال 

داشته باشیم.

شناسه کاربری تولیدات ویژه ناشنوایان در 
شبکه های اجتماعی

@makarem_eshareh

تولید و انتشار نرم افزار ویژه ماه مبارک رمضان 

شوق بندگی 
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1یادداشت

کرامت کارگر در اسالم از منظر معظم له 
از جمله اصول اخاقی در اســام، غنای 
نفســانی و عزت و کرامــت روحی به نحو 
شایســته اســت؛ به نحوی کــه می توان 
اســام را آیین ســامت و کانون کرامت 

نامید. 

آموزه های اسامی اجازه نمی دهد انسان 
در نظرها ســبک و موهون شود و کرامت 
انســانی پایمال گردد، چــرا که مهم این 
اســت شــخصیت اجتماعی انسان ضایع 

نشود و خوار و ذلیل و بی مقدار نگردد.

شــعاع این عزت و بی نیازی، همه شئون 
حیات انسان را فرا می گیرد و مظاهر آن 
در همه شــئون جامعه اسامی مشاهده 
می شــود؛ چرا که جامعه اســامی باید 
جامعه ای برخوردار و ثروتمند باشد تا در 
مقابل جوامع دیگر سربلندی و عزیز بودن 
خود را حفظ کند، فقر و نابســامانی های 
اقتصادی نه تنها عزت و کرامت انســان را 
زیر سؤال می برد که احیاناً موجب تکدی 
و خودفروشــی و قرارگرفتن در زیر چتر 
استعمارگران و مستکبران می شود و این 
منافــات دارد با عزتی کــه خداوند برای 

مؤمنان خواسته است.

در این بیــن ضرورت حفظ شــؤون فرد 
فرد جامعه و نقش مؤثــر آن در تحصیل 
عزت و کرامت نفســانی و انســانی نیز بر 
کسی پوشیده نیست. از جمله در زندگی 
اقتصادی و مســائل مالی به ویژه کارگران 
که به ســهم خود از مشکات خاصی رنج 
می برنــد و برای برون رفت از این نقیصه 
بایــد أهم ابعــاد کرامت کارگــران مورد 

واکاوی قرار گیرد.

نگرش اسالمي به کرامت انساني

در جامعه ای که اقتصاد بر اســاس ایمان 
و کرامت انســانی است افراد آن در تولید، 
توزیع، مصــرف و انفاق کریمانه عمل می 
کننــد، به گونه ای که اقشــار کم درآمد 

احساس ذلت و خواری نمی کنند.

از ایــن رو در ســلوک عملی پیشــوایان 
اســام می خوانیم که حتی در اطعام به 
مســتمندان کاری نمی کردنــد که آنان 
احســاس حقارت کنند؛ مثا از اضافه غذا 
بــه آنان نمی دادند، بلکه از همان ابتدا از 
بهترین های سفره طعام بر می داشتند و 
آن را داخل ظرف بزرگی می گذاشتند و 

برای آنها می فرستادند.،

این مســأله اختصاص به مسلمانان ندارد، 
بلکه در مورد غیر مســلمانانی نیز که هم 
زیستی مســالمت آمیز با مسلمانان دارند 

جاری است.

یکی از دوستان امام علی بن موسی الرضا 
علیه السام به نام زکریا بن آدم از مردی 
از اهل ذمه سؤال کرد که به جهت ابتای 
به فقــر و فاکت، می خواســت به ذلت 
بردگی فرزنــدش تن بدهد تا هم خودش 
به نوایی برســد و هم شکم فرزندش سیر 
شــود، حضرت فرمود:»الیبتــاع حر فانه 
الیصلح لــک وال من اهل الذمۀ؛ انســان 
آزاده، بــرده نمی شــود، چنین کاری نه 

شایسته توست و نه از ذمیان رواست«.،

امیرمؤمنان علی علیه الســام نیز به ذلت 
تکدی نصرانی کارگری که پس از عمری 
کار و تــاش بر اثر نابینایــی و پیری به 
ســؤال از مردم مســلمان روی آورده بود 
رضا نداده، و فرمان بیمه شدن او را از بیت 
المال صادره کرد و فرمود: »اســتعملتموه 
حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا علیه 
مــن بیت المال ؛ از او کار کشــیدید؛ اما 
وقتی پیر و ناتوان شــد رهایش ساختید؟! 
مخارج او را از بیت المال تأمین کنید«.،

از روایات متعددی اســتفاده می شود که 
انســان نباید از آغاز تا پایــان عمر خود، 
کارگــر و اجیر دیگری باشــد؛ یعنی چه 
بهتر که پس از دورانی کارآموزی استقال 

پیدا کند و روی پای خود بایستد. بهترین 
توجیه این دســتور حفظ کرامت انسانی 

است.

هم چنین انســان مؤمنی کــه در عرصه 
مســائل اقتصــادی فعالیت مــی کند در 
کســب مال و تولید ثروت، خود را به راه 
های نامشــروع و حرام و شیوه های ضد 
کرامــت و حریت، آلوده نمی ســازد؛ لذا 
تمام درآمدهــا و هزینه ها در چهارچوب 
ارزش ها و کرامت انسانی است و از ورود 
حرام به حوزه فعالیت های جامعه خویش 

اجتناب می شود.

 زیرا فعال اقتصادی بر اساس آموزه های 
دینی معتقد اســت خداوند ارزاقش را به 
نحو حال میان بندگانش تقسیم کرده و 
هیچ کس نمی میرد مگر اینکه رزق مقدر 
و مقسوم حالش را به طور کامل دریافت 

می کند، گرچه دیرتر به آن برسد.

مؤمن اقتصــادی افزون بــر پرهیز از راه 
های حرام از راه های پست و ذلت آور نیز 
کسب درآمد نمی کند؛ همتش بلند است 
و کرامت نفســش او را به سمت »معالی 
االمور« سوق می دهد.و او را از ذل سؤال 
باز می دارد، چون پیرو آن مکتبی اســت 
کــه تقاضای کمک از افراد نااهل را منفور 

می شمرد.

امام علی بن موســی الرضا علیه الســام 
به یکی از یارانــش )بزنطی( هنگامی که 
تقاضــا کرد امام با نوشــتن نامه ای برای 
یکــی از حاکمان وقت از وی بخواهد نیاز 
اقتصادیش را برطرف ســازد، می فرماید: 
»أنا أضن بک ان تطلب مثل هذا وشــبهه 
ولکن عول علی مالی ؛ من دریغ دارم که 
از مثل چنین کســی تقاضا کنی، اگر نیاز 
داری بر مال مــن تکیه کن و هر چه می 

خواهی بردار«.،

در منابع اهل ســنت نیز از رسول گرامی 

صلی اهلل علیه و آله نقل شــده اســت که 
فرمود: »الیفتح عبد باب مســألۀ اال فتح 
اهلل علیــه باب فقر؛ کســی باب ســؤال و 
درخواســت از دیگران را نمی گشاید مگر 
اینکه خداونــد باب فقری را به رویش باز 
مــی کند« نیز در ذیــل روایتی به همین 
مضمون آمــده اســت: »ألن العفۀ خیر؛ 
زیــرا عفیف بودن بهتر اســت« و در ذیل 
روایت سومی با همین محتوا می خوانیم: 
»ألن یأخذ أحدکم أحبلــه فیأتی الجبل 
فیحتطب علی ظهــره فیبیعه فیأکله خیر 
له من ان یســأل الناس معطی او ممنوعا؛ 
تحقیقا اگر کســی از شما ریسمان هایش 
را بردارد و به کوه برود و هیزم جمع آوری 
کند و آن را بفروشــد بهتر از آن است که 
از مردم درخواست کند خواه جواب مثبت 

به او داده شود یا جواب رد بشنود«.،

کارگري؛ سیره انبیا و امامان

برای  بزرگ اسام  از پیشــوایان  بسیاری 
تعمیم و توســعه کار و تعظیم مقام کارگر 
شــخصا و با دســت خویش کار می کند 
آنهم کارهائی که شــاید امروز بسیاری از 
افراد آنرا دور از شــأن خود می پندارند و 

حقیر و کوچک می شمارند.

یکی از دوســتان امام موســی بن جعفر 
علیه الســام او را مشــغول کار در زمین 
کشاورزی خود دید در حالی که پاهایش 
در عرق فرو نشســته بــود، تعجب کرد و 
پرســید چرا زحمت ایــن کار را به دوش 

دیگران نمی گذارید؟

امام فرمود: »پیامبر و امیرالمؤمنین و همه 
نیاکانم با دســت خویــش کار می کردند 
و این برنامه همه پیامبران و رســوالن و 
اوصیای آنها و همه بندگان صالح است.«،

ممکن اســت این ســؤال برای بســیاری 
مطرح شــود که پس چرا پیشوایان دینی 
امروز به کارهای تولیدی همچون زراعت 
و ماننــد آن نمی پردازند تا الگوی دگران 
باشــند ولی توجه به این نکته الزم است 
که احترام فوق العاده ای که اســام برای 
کار بــا دســت قائل شــده مفهومش این 
نیست که کارهای سازنده فکری همچون 

تعلیم و تربیت و رهبری و راهنمائی مردم 
از ارزش و احترام فوق العاده ای که اسام 
برای کار با دست قائل شده مفهومش این 
نیست که کارهای سازنده فکری همچون 
تعلیم و تربیت و رهبری و راهنمائی مردم 
از ارزش و احترام فوق العاده بی بهره اند، 
تــا افراد نا آگاه از این موقعیت اســتفاده 
کرد و دانشمندان و اســتادان دانشگاه و 
نویســندگان و پیشــوایان فکری مردم را 

متهم به عدم انجام کار مثبت کنند.

بلکه بــه عکس هدف اصلــی این احترام 
فوق العاده بــرای کارگر، این اســت که 
هرگز نقــش کارگر را در پیشــرفت یک 
جامعه زنده فرامــوش نکنیم و مقام او را 

کم نشمریم.

وگرنــه پیشــوایان فکــری و مربیان یک 
جامعــه قطع نظر از ارزش های انســانی، 
ســهم بســیار مهمی در پیشــبرد جنبه 
های مــادی جامعه نیز دارنــد، زیرا آنها 
بــا پایه ریزی یک مجتمــع صالح، دعوت 
به همبســتگی، درســتکاری، تعاون می 
کنند، و تأثیر غیر مســتقیم کوشش های 
آنها همانند تأثیر غیر مســتقیم عمل یک 
طبیــب ماهر و دلســوز در افزایش بازده 

اقتصادی کارگران قابل انکار نیست.

کار کارگر عبادت است

برای پی بردن به اهمیــت کار کارگر در 
این اســام، توجه به این نکته الزم است 
که نــه تنها کار مثبت و ســازنده از مهم 
ترین عبادات در اسام محسوب می شود، 
بلکه عــوارض ناشــی از آن نیز در حکم 
عبادت اســت اســت، چنانکه در حدیثی 
می خوانیم: »کارگر خســته ای که شب 
با اندام فرســوده می خوابد همانند کسی 
اســت که شــب زنده داری و عبادت می 

کند«!

تأمل در این روایت نشان می دهد اسام 
برای عمل کارگر مســلمانی که شــبی را 
تــا صبح نخوابیده، و با قلبی پر از عشــق 
به خدا، و اخاص و احســاس مسئولیت 
در برابر مشــکات جامعه اســامی، کار 
کرده ، فوق العاده اهمیت قائل شــده، و 

حتی کسانی را که این گونه اعمال ظاهرا 
کوچک و واقعا بزرگ را تحقیر می کنند، 
شــدیدا توبیخ و تهدید مــی کند، و می 
گوید مجازاتی دردناک در انتظار آنهاست.

شراکت کارگران در ســود کارخانه ها به 
مثابۀ صیانت از کرامت انسانی

در نظــام اقتصــادی اســام احکامی را 
مشــاهده می کنیم که داللت دارد اسام 
با اســتثمار انســان ها مخالف اســت؛ از 
جمله آن احکام، سهم عادالنه نیروی کار، 
شــراکت کارگران در سود بنگاه است که 
اهمیــت زیادی در ایجاد کارایی و رشــد 
رویکرد  بررســی  دارد.  پایــدار  اقتصادی 

اسامی موید این مدعا است.

بر اساس سیستم اقتصادی سرمایه داری، 
اصل حاکم آن اســت کــه کارگر )عامل 
اصلی تولیــد( مزدش را دریافت کند و از 
محصول سهمی نداشــته باشد و سرمایه 
دار، همه محصــول را تملک نماید. البته 
تعیین مقدار مزد هم، به دســت سرمایه 
دار اســت؛ ولــی در اســام از آنجا که 
شخصیت انســان )کارگر( بسی گرامی تر 
و ارجمندتر از نقش ابزار و سرمایه است، 
لذا کارگر به عنوان عامل اصلی تولید، می 
تواند طبق ضوابط و مقررات شــرعی، در 

این محصول سهیم گردد.

بر اســاس همین تفاوت نظری اســت که 
برخــاف سیســتم های اقتصــادی رایج 
»مضاربه«  »مزارعه«،  ابوابی چون  جهان، 
و »مســاقات« در نظام اقتصادی اســام 

مطرح است.

طبق عقد »مساقات«، هرگاه صاحب باغی 
برای آبیاری و مراقبت نیاز به کارگر داشته 
باشــد می تواند باغ را به کارگر بسپارد و 
در مقابل، کارگر برابر نســبت عادالنه ای 
که طرفین توافق کــرده اند، در محصول 
را  قــراردادی  باغ شــریک گردد. چنین 
در اصطاح فقهی، »عقد مســاقات« می 

گویند.

در »عقــد مضاربه« نیــز مطلب از همین 
قــرار اســت.مضاربه عقدی اســت که به 
موجب آن عامل با صاحب مال، توافق می 
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کند که با ســرمایه او تجــارت کند و در 
سود آن شریک گردد.

در این عقد هرگاه زیانی متوجه ســرمایه 
شــود به صاحب مال بر می گــردد زیرا 
کارگــر نیز در واقــع نتیجه کار خود را از 

دست داده است.

»عقد مزارعه« نیز به همین صورت است؛ 
یعنــی عقدی که به موجــب آن عامل با 
صاحب زمین توافق می کند که در زمین 
زراعت نماید و در محصول آن به نســبت 

خاصی، شریک شود.

این مســأله در مورد کارخانه ها و شرکت 
های بزرگ اقتصادی بدین گونه است که 
می توان عوامل کار را در سود کارخانه به 

نسبتی عادالنه و توافقی سهیم کرد.

نتیجــه ای کــه از طرح این مســائل به 
دســت می آید آن است که از نگاه اسام 
کارگران، برابر عقودی از قبیل مســاقات، 
مزارعــه و مضاربــه، در محصول و درآمد 
آن ســهیم اند. البته در کنــار این عقود 
اسامی، مسئله عقد اجاره و کار کارگر را 
نمی توان نادیده گرفت، زیرا ممکن است 
گروهی باشــند که قادر بر انجام عناوین 

عقود اسامی نباشند.

حکمت این مســأله نیز رسیدن به عدالت 
اجتماعــی و اقتصــادی و تأمین زندگی 
متوســط و قابــل قبــول اجتماعی برای 
کارگران و حفظ کرامت آنان و جلوگیری 
از انباشــته شــدن فوق العاده ثروت در 

دست توانگران است.

در نگاه دیــن، اگر همــگان حقوق مالی 
خویــش را پرداخت کننــد و عادالنه به 
توزیع آن مبادرت ورزنــد، آحاد مردم از 

آن بی نیاز می شوند.

امام صادق علیه الســام می فرماید: »إن 
الناس یســتغنون إذا عدل بینهم ؛ آن گاه 
که میان مردم عدالت )در توزیع ثروت ها 
و درآمدها( حاکم شــود، همگان بی نیاز 

می شوند«.،

هم چنیــن ایجاد تــوازن اجتماعی میان 
افراد جامعه و تقارن نســبی سطح زندگی 

انسان ها، از اهداف اقتصاد اسامی است. 
حال اگر دامنه نابرابری ها به اینجا برسد 
که عده ای، در توزیع منابع اولیه، امکانات 
زیستی و مشاغل و فرصت های اجتماعی 
بیــش از حق و توان و اســتعداد خود را 
مطالبــه کنند، در آن صــورت جامعه در 
معرض طغیان ها و آشــوب های شــدید 

اجتماعی قرار می گیرد.

در واقــع این همان هــدف نهایی اقتصاد 
اسامی است که ثروت ها چه ثروت های 
قبــل از تولید و چه ثــروت های پس از 
آن تنها در دســت ثروتمنــدان دور نزند، 
بلکــه باید به صورت عادالنــه میان همه 
توزیع شــود و هر کس به ســهم خود از 
آن بهره مند گردد، زیــرا تمرکز و تراکم 
آن در دســت طبقه خاصی باعث آسیب 
های فراوان اجتماعی می شود و امنیت را 

متزلزل می سازد.

کارگران؛ مجاهدان راه خدا

بدون شک جهاد از اساسی ترین و سازنده 
ترین برنامه های اسام به شمار می آید، 
قانونی هماهنگ با قانــون حیات و نظام 
آفرینش، و روح آزادگی و عدالت خواهی 
انسان ها، قانونی است که بدون آن زندگی 
مفهوم خود را از دســت خواهد داد، و به 

صورت مرگ گونه ای در می آید.

در اســام هر گونه کار ثمربخش، در هر 
مقیاس، شــعبه ای از جهاد محسوب می 
شــود و کارگر بعنــوان مجاهد راه خدا و 

گاهی برتر از آن شناخته شده است.

امام علی بن موســی الرضا علیه الســام 
مــی گوید: الذی یطلب مــن فضل اهلل ما 
یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی 
سبیل اهلل: »آنکس که برای تأمین زندگی 
خانــواده خویش تاش می کند و مواهب 
الهی را در پرتو کار می طلبد از مجاهدان 

راه خدا گرانقدرتر است«.،

فهم ایــن نکته که چــرا موقعیت چنین 
کارگری برتر است چندان مشکل نیست، 
اوالً مجاهدان گاهــی حافظ وضع  زیــرا 
اما کارگــران الیق،  اند؛  موجود جامعــه 
همیشــه امروز و توســعه آینده را اختیار 

دارند.

ثانیا هیچ نظام سیاسی بدون پشتوانه یک 
اقتصاد قوی و شــکوفا باقی و برقرار نمی 
مانــد یعنی تاش ســربازان بدون تاش 

کارگران بی اثر است.

کارگری کــه پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله دست او را بوسید

در احترام و تعظیم مقام کارگر از دیدگاه 
اســام همین بس که در حاالت ســعد 
می  مســلمان،  زحمتکش  کارگر  انصاری 
خوانیم هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله از غزوه تبوک باز می گشــت ســعد 
به اســتقبال او شــتافت و با دست خشن 
و پینه بســته اش با پیامبر مصافحه کرد. 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه فرمود چرا 
دستت چنین اســت؟ عرض کرد: با بیل 
و طنــاب کار می کنــم و هزینه زندگی 
همســر و فرزندم را فراهم می سازم، در 
ایــن موقع پیامبر صلی اهلل علیه و آله کار 
عجیبی کــرد که در تاریــخ هیچ یک از 
مردان بزرگ جهان دیده نشده است: متن 
حدیث چنین است:»فقبل یده رسول اهلل 
و قال هذه ید التمسها النار!؛ پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله دست پینه بسته این کارگر 
با ایمان را بوســید و گفت »این دســتی 
اســت که هرگز آتش دوزخ به آن نخواهد 

رسید«،

و یــا در روایتی دیگر از پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله معروف اســت که ایشــان 
دســت کارگری را کــه از کثرت کار ورم 
کــرده بود بلند کرده و به دیگران نشــان 
داد و فرمود: این دســتی است که خدا و 

پیامبرش آن را دوست دارند«.

به راســتی که عظمت و اهمیت این عمل 
را با هیچ تعبیــری جز خودش نمی توان 

بیان کرد.

در  کارگر  حقــوق  پرداخــت  لزوم 
مناسبات کارگر و کارفرما

یکــی از عوامل مهــم فقــر در عصر ما، 
بلکه در هر زمان و مکان ظلم و ســتمی 
اســت که کارفرمایان به کارگران روا می 

دارنــد و بخــش مهمی یا حداقل ســهم 
کوچکــی از حقوق آنــان را نمی پردازند. 
گرچــه در عصر ما قوانین و مقرراتی برای 
حفظ حقوق کارگران وضع شــده؛ ولی به 
روشــنی می بینیم بسیاری از کارفرمایان 
مخصوصاً صاحبان صنایع و شــرکت های 
بزرگ آن قوانین را دور می زنند یا به نفع 
خود تفســیر می کنند و در نتیجه حقوق 
کارگران همچنان پایمال می شــود و فقر 

دامن آنها را می گیرد.

در اسام به حفظ حقوق کارگران اهمیت 
فوق العاده ای داده شــده اســت تا آنجا 
که یکی از ســه گناه نابخشــودنی غصب 
حقوق کارگر شــمرده شــده؛ رسول خدا 
مــی فرماید: »إن اهلل غافر کل ذنب إالمن 
أحدث دینــا او اغتصب أجیرا أجره او باع 
حرا؛ خداوند هر گناهی را می بخشــد جز 
کســی که دینی اختراع کنــد یا حقوق 
کارگــری را غصب نماید یــا آزاده ای را 

بفروشد«.

امیرمؤمنــان علــی علیه الســام نیز در 
حدیث اصبغ بن نباته فرمود: »لعنت خدا 
بر کســی باد که حق کارگــری را غصب 
کنــد؛»أال من ظلم أجیرا أجرته فلعنۀ اهلل 

علیه «.،

همین مضمون در منابع اهل سنت نیز به 
صورت حدیث قدسی آمده است؛ خداوند 
می فرماید: »ثاثۀ أنا خصمهم یوم القیامۀ 
... رجل استأجر أجیرا فاستوفی منه و لم 
یعط أجره ؛ ســه گروه اند که روز قیامت 
خودم با آنها مخاصمه خواهم کرد ... یکی 
از آنها کسی است که کارگری را استخدام 
کرده؛ ولی حق او را بــه طور کامل نمی 

پردازد«.،

اهمیــت صیانت از حقــوق کارگر تا بدان 
حد اســت که تعدیل کارگــران و آنهایی 
کــه در صددند کارگر کمتــری را به کار 
گیرند تا ســود بیشــتری به دست آورند، 
مورد پذیرش اسام نیست بلکه بر مبنای 
اســام معاش پســندیده آن اســت که 
افراد بیشــتری از کنار آن روزی بخورند 
و بدترین زندگی برای کســی اســت که 

دیگران از کنار او بهره مند نمی شوند، که 
این کار ناپسند است، اگر چه خمس خود 

را بپردازد و از راه حال پول در بیاورد.

گناهی که هرگز بخشیده نخواهد شد!

اســام ارزش خاّصی برای حقوق کارگر 
قائل شده و طبق روایات اسامی از جمله 
گناهانی که بخشیده نخواهد شد، تضییع 

حّق کارگر است.

در توجــه دادن بــه اهمیت این مســأله 
همین بــس که پیامبــر گرامی صلی اهلل 
علیه وآله در روایتی فرمود؛ »ان اهلل غافر 
کل ذنــب اال من احدث دینــا او اغتصب 
اجیرا او باع حــرا؛ »خداوند هر گناهی را 
می آمرزد، مگر کسی را که دین جدیدی 
از طرف خود بیــاورد، یا اجرت اجیری را 

غصب کند یا فرد آزادی را بفروشد«.،

در روایتی دیگر از آن حضرت می خوانیم: 
»ان اهلل غافــر کل ذنب اال من جحد مهرا 
او اغتصب اجیرا اجره او باع حرا؛ »خداوند 
هــر گناهی را می آمرزد، مگر کســی که 
انکار مهریــه کند، یا غصب اجرت اجیر و 

کارگری کند یا فرد آزادی را بفروشد«.،

از ضمیمه کردن ایــن دو روایت اهمیت 
حفظ کرامت کارگران روشن می شود که 
اوالً: خداوند هر گناهی را می آمرزد، مگر 
اینکه حقی از کارگر از کسی گرفته شود، 
و ثانیــا جرم غصب این حقــوق به منزله 
جرم کســی کــه دینــی را از طرف خود 
بوجود آورده، و تشــریع و بدعتی گذارد، 
و در برابــر دین خدوند ابــراز دینی کند. 
یعنی در نزد خداوند ســلب حقوق انسان 

ها امری نابخشودنی است.

کســانی که هرگز بوی بهشت را نمی 
شنوند!

پیامبــر اکرم صلــی اهلل علیــه و آله در 
بیان لــزوم صیانت از حقــوق کارگر می 
فرمایند:»»من ظلم أجیرا أجره أحبط اهلل 
عمله وحرم علیه ریــح الجنۀ وإن ریحها 
لیوجد من مسیرۀ خمسمأۀ عام ؛ هر کس 
به کارگری در مورد دستمزدش ستم روا 
دارد، خداوند عمــل او را تباه می کند و 

بوی بهشــت را که از فاصله پانصد ســال 
راه استشــمام می شــود به او حرام می 

گرداند«.،

آری ظلــم به کارگر باعــث حبط عملش 
می شود و دیگر اینکه این گناه باعث می 
شود که بوی بهشت را استشمام نکند چرا 
که بوی بهشــت در فاصله پانصد سال راه 
به مشام می رسد؛ یعنی این افراد نزدیک 
بهشــت هم نمی شــوند که ایــن نهایت 

دوری از رحمت خدا را می رساند.

دریابید؛  را  کارگران  آخر:)  ســخن 
بیچاره  را  آنها  200 درصــدی  گرانی 

کرده است(

وضع عجیبی شــده، قیمت ها روز به روز 
شــده و غوغا می کند، گروه هایی از این 
وضع اســتفاه می کنند اما آنان که حقوق 
ثابتی دارند، به ویژه کارگران واقعا گرفتار 
مشکل هستند، باید به مردم بگوئیم از این 
گرانــی ها و قیمت های جهنده ناراحتیم. 
مــا هم به وظیفه خــود عمل کرده و می 

گوئیم.

مســؤوالن نیز بدانند در هر جلســه ای 
ســخن از گرانی اســت، آن هم نه گرانی 
20 درصد و 50 درصد، بلکه امروز سخن 
از گرانی 100 درصد و 200 درصد است 
و در ایــن بین کارگــران بیش از دیگران 

بیچاره شده اند.

مسؤوالن باید این مسائل کارگران را جدی 
بگیرند؛ این مسائل نه تنها شوخی نیست 
بلکه سرنوشت ســاز است؛ باید مسؤوالن 
شــبانه روز به فکر حل مشکات کارگران 
باشــند و دلخوش به این نباشند که این 
گرانی ها ناشی از فشارهای خارجی است
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2یادداشت

سیمای عدالت اقتصادی در حکومت مهدوی 
از منظر معظم له

اصــوالً عدالت در همه چیز و همه جا یک 
اصل اساسی و حیاتی است، و اصلی است 
که بر کل عالم هســتی حکومت می کند، 
و هرگونه انحراف از این اصل، خطرناک و 

بد عاقبت است .

عدالــت؛ قانــون حاکم بر جهان هســتی 
اســت، وگردونه عالم هســتی بــر محور 
عدالــت دور می زند، تا آنجا که از پیغمبر 
گرامی اســام صلی اهلل علیــه و آله نقل 
شــده که فرمود:»بالعدل قامت السماوات 
واألرض؛  آســمان ها و زمین، با عدالت، 
پا برجــا می مانند.« که ایــن نظم دقیق 
از مظاهر عدالت در جهان آفرینش است.

لذا عدالت مهمترین آرمان جوامع بشری 
اســت ؛ ولی کمتر کســی از حکمرانان و 
زمامداران تاریخ توانســته اند آن را اجرا 
کنند جز انبیا و اوصیا که همواره در خط 
تحقق عدالت در جامعۀ انسانی گام برمی 
داشتند هرچند همیشــه با موانعی روبرو 

بودند.

اجرای عدالت به قدری مهم است که می 
توان آن را هدف اصلی یا از اهداف اصلی 
پیامبران علیهم الســام  برشمرد. اینگونه 
است که تمام اولیا و انبیا و کتب آسمانی 

در مسیر اجرای عدالت گام برداشته اند.

البتــه این نکته نیز قابل توجه اســت که 
تکامل نعمت هــای الهی از جمله عدالت 
در پرتــو اهل بیت علیهم الســام در هر 
زمــان خواهد بود، ولــی نهایت کمال آن 
در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السام 

ارواحنا فداه است.

بدین ترتیب هنگامی که ظلم و جور زمین 
را فرا گرفت و بشــریّت گرفتار تبعیضات 
ناروا و مفاسد گوناگون گردید و مشکات 
طاقت فرسا گریبان انســان ها را گرفت؛ 
تجارب مختلف نشــان می دهد که انسان 

تنها به اتّکای نیــروی خود و قوانینی که 
وضع کرده نمی تواند مشــکات را ریشه 
کن ســازد و عدالت اجتماعــی و عدالت 
اقتصادی را در سراســر کره زمین مستقر 
نمایــد؛ در ایــن هنــگام، آمادگی فکری 
کامل برای پذیرش برنامه یک رهبر الهی 
موضوعیت پیدا می کند که بیماری های 
این بیمار خسته را با نسخه های آسمانی 
خود درمان نماید و مــی فهمد که نقش 
دیگــر و انقاب برتری الزم اســت که به 

همه نابسامانی ها خاتمه بخشد.

در حقیقت فلســفه طوالنی شدن غیبت 
امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
ناظر به همین قســمت باشد؛ زیرا عدالت 
طلبی جهانیــان نیازمند پرورش روحّیات 
پــاک و پدید آوردن حّداکثر ورزیدگی در 
افراد می باشــد. و تحقق این مهم نیاز به 
این دارد که زمان قابل ماحظه ای بگذرد 
و جهان از بســیاری از جهات پیش برود؛ 
و آمادگی روحی و فکــری برای پذیرش 
حکومت جهانی بر اســاس حّق و عدالت 
در مردم پدید آیــد؛ آن گاه این برنامه با 
وسایل و امکانات خاّصی در سطح جهانی 

وسیله حضرت مهدی )عج( پیاده گردد.

لذا در عصــر انقاب جهانی مهدی موعود 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف؛ عصر برتری 
نور بر ظلمــت و عدالت بر بیدادگری؛ آن 
حضــرت مأموریت دارد به هنگام آمادگی 
کافــی در جهان و عجــز و ناتوانی قوانین 
بشری از اصاح وضع دنیا، در مسیر منافع 
انسان ها و تحقق بخشیدن به آرمان حق 
طلبان و آزادي خواهان و تشنگان حق به 
ویژه در مســائل اقتصادی ؛ پرچم عدالت 
را برافرازد و با استمداد از اصول معنوی و 
ایمان جهانی آباد و مملو از صلح و عدالت 

را بسازد.

از این رو شایســته اســت نتیجه عدالت 
اقتصادی انقاب وســیع و همه جانبه آن 
حضرت مــورد واکاوی قرار گیرد، چرا که 
حتی تصّور اینکه جهانی به وجود آید خالی 
از تبعیض ها و اختــاف های طبقاتی، و 
صف بندي های مفسده آفرین اقتصادی؛ 
خالی از جدائي هــا و پراکندگي ها؛خالی 
از جنگ و خونریــزی و تجاوز؛و خالی از 
خنده های مســتانه استعمار گران، و ناله 
های محرومان به زنجیر کشیده شده؛ دل 

انگیز و آرامبخش و نشاط آفرین است!

البته همان قدر که ترســیم چنین جهانی 
در افق خیال آســان اســت، از نظر عمل 
فوق العاده مشکل و طاقت فرساست، ولی 
به هر صورت بشــریّت ناگزیر است چنین 
راهــی را بپیماید و بــه آن واقعّیت عینی 
دهد کــه در غیر این صــورت راهی جز 

تباهی و نابودی ندارد.

مفهوم عدالت اقتصادی

عدالــت به معنای قــراردادن هر چیز در 
جــای واقعی و حقیقی و جایگاه اصلی آن 
اســت، لذا عدالت آنجا گفته می شود که 
انســان حق هر کس را بپــردازد، و نقطه 
مقابلش، آن اســت که ظلم و ســتم کند 
و حقوق افــراد را از آنها دریغ دارد، و به 
آنهــا ندهد.و به قول شــاعر:عدل چه بود 
وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در 

ناموضعش 

نظام اقتصادی اســام نظامی اســت که 
مقّرراتی را تنظیم می کند که در سایه آن 
اّواًل هر انســانی بتواند به فراخور استعداد 
و توانایــی که دارد و به میزان پشــتکار و 
تاشی که از خود بروز می دهد دست به 
فعالیت های اقتصادی دســت بزند یعنی 
در توزیــع مواهب طبیعــی و درآمدهای 
عمومی به حقوق او که بر اساس استعداد 

و تاشــش تعیین می شود تجاوز نشود و 
ثانیاً پس از تولید درآمد و به دست آمدن 
ربــح، مراعات عدالت شــده، حّقی که از 
ناحیه تاش خود و یا سایر مناشی بوجود 
آمدن حق )نظیر ارث که به تاش پدر بر 

می گردد( پیدا کرده، پایمال نگردد.

لذا »عدالت اقتصادی « به معنای تساوی 
سهام نیست بلکه مقصود »برابری فرصت 
ها« ســت. به تعبیر یکی از اندیشمندان 
اهل ســنت: »عدالت یعنی برابری فرصت 
ها برای همه و رعایت تعادل میان همگان. 
از ایــن رو، به فراخور کوشــش و کار، هر 
کس بهره ای بیش تــر یا کم تر می برد. 
اسام منکر این نیست که به دلیل تفاوت 
های معقوِل مبتنی بر تاش یا اســتعداد، 
بهره های مالی مــردم با یکدیگر متفاوت 

باشد.

مساوات شــعاری، هیچ معنایی ندارد زیرا 
کســب مــال در نتیجه بروز اســتعدادها 
صــورت می پذیــرد و اســتعدادها با هم 
متفاوتنــد. پس عــدل واقعی آن اســت 
که بهره ها )بر اســاس تفــاوت تاش ها 
و اســتعدادها( مختلف باشــد و برخی بر 
برخــی دیگر افزونی یابنــد در عین حال 
فرصت مســاوی در اختیار همگان نهاده 
شــود. معنای این ســخن آن اســت که 
عواملــی همچون اصل و نســب و نژاد و 
جنســّیت نمی توانند و نباید قید و بندی 

بر پای انسان زند«.

عدالت گســتری؛ راهبرد تشــکیل 
حکومت مهدوی

اهدافی که پیامبران الهی علیهم الســام 
داشــتند و مأموِر اجرای آن بودند، بدون 
تشــکیل حکومــت عملی نبــود، و آنچه 
ممکــن بود به صورت محــدود پیاده می 
شــد. مثًا: از جمله اهــداف پیامبر الهی 
که در قرآن مجیــد آمده تعلیم و تربیت، 
قیــام به قســط، عدالــت اجتماعی، آزاد 
کردن انســان از اسارت ها، احقاق حقوق 
مظلومان، تربیت نفوس و پرورش فضایل 
اخاقی بوده اســت . این اهــداف بدون 
تشــکیل حکومت اسامی در سطح وسیع 

و گسترده قابل تحّقق نیست.

به راســتی آیا به صرف توصیــه و پند و 
اندرز در داخل مســاجد و حســینّیه ها 
عدالــت اجتماعی محّقق می شــود؟ آیا 
بدون داشــتن قدرت اجرایی و اســباب 
و ابــزار باز دارنــده، و امکانــات مجازات 
فاســدان و مفســدان اقتصادی، می توان 

حّق مظلومان را از ظالمان گرفت؟

لذا»اسام« از »حکومت و سیاست« جدا 
نمی باشد و به مسلمانان دستور می دهد 
زمام حکومت خود را در دســت گیرند، و 
ارزش های واالی اســام را به کمک آن 
زنده کنند، و جامعه اسامی چنان تربیت 
شــود که عموم مردم در مســیر عدالت و 
قســط قرار گیرند و حّتی عدالت را درباره 
دوست و دشمن اجرا کنند.»یا ایَُّها الَّذیَن 
َولَْو   ِ آَمُنوا ُکونُوا َقّوامیَن بِالِْقْسِط ُشَهداَء هللَّ
َعلی انُْفِســُکْم اِو الْوالَِدیِْن َو االْقَربیَن؛ ای 
کسانی که ایمان آورده اید، کامًا قیام به 
عدالت کنید و برای خدا شــهادت دهید 
هر چند )این گواهی( به زیان خود شــما 
یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد«.،

و مخصوصاً در آغازش نوید حکومت حق 
و عدالت را برای مستضعفین و بشارت در 
هم شکستن شوکت ظالمان را باز گو می 

کند، بشارتی آرام بخش و قدرت آفرین.

این بشارتی اســت برای همه انسان های 
آزاده و خواهــان حکومت عدل و داد و بر 
چیده شــدن بساط ظلم و جور؛ نمونه ای 
از تحقق این مشــیت الهی، حکومت بنی 

اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود.

و نمونه کامل ترش حکومت پیامبر اسام 
صلّی اهلّل علیه و آله و یارانش بعد از ظهور 

اسام بود.

و نمونه گســترده تــر آن ظهور حکومت 
حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله 

حضرت مهدی عج است.

البتــه حکومــت جهانی حضــرت مهدی 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در آخر کار 
هرگــز مانع از حکومت های اســامی در 
مقیاس های محدودتــر هم چون انقاب 

شکوهمند اسامی از طرف مستضعفان بر 
ضد مســتکبران نخواهد بود، بلکه جوامع 
بشری هر زمان شــرایط حکومت جهانی 
مهــدی موعود عجــل اهلل تعالــی فرجه 
الشــریف را فراهم ســازند وعده حتمی و 
مشــیت الهی در باره آنهــا تحقق خواهد 

یافت و این پیروزی نصیبشان می شود.

عدالت اقتصــادی و رفاه عمومی در 
حکومت مهدوی

بی شــک جامعه جهانی بایــد جامعه ای 
برخــوردار و ثروتمند باشــد؛ چرا که فقر 
و نابســامانی های اقتصادی نه تنها عزت 
و کرامت انســان را زیر سؤال می برد که 
احیانــا موجــب تکدی و خودفروشــی و 
قرارگرفتــن در زیر چتر اســتعمارگران و 
مستکبران می شــود و این منافات دارد 
بــا عزتی کــه خداوند برای آحــاد مردم 

خواسته است.

در حکومت مهــدوی ؛ آن حضرت ثروت 
های جهان را عادالنه تقســیم می نماید.

او رونق به اقتصاد جهان می بخشد و رفاه 
عمومی را محقق می ســازد، آنچنان که 
نیازمنــدی در همه جهان پیــدا نخواهد 
شد.او هر حّقی را به صاحبش می رساند.
او هیچ نقطه ویرانی را در زمین باقی نمی 

گذارد مگر این که آباد می سازد.

از روایاتــی که حکومت اســامی پس از 
ظهور را به تصویر می کشــد نیز توســعه 
اقتصــادی و مطلوبیــت رفــاه عمومی و 
مســئولیت حاکم اســامی در این زمینه 
بدســت می آید. در روایتی از رسول اکرم 
صلی اهلل علیه و آله مــی خوانیم:»یخرج 
له األرض أفاذ کبدها ویَْحثوا المال َحْثواً 
والیعّده عّداً؛زمیــن گنجینه های خود را 
برای حضرت مهدی علیه الســام بیرون 
می انــدازد و آن حضرت اموال فراوانی را 

بین مردم تقسیم می کند«

و نیز در روایت دیگری از آن حضرت می 
خوانیم:»یتنّعــم أّمتی فــی زمن المهدی 
علیه الســام نعمۀ لم یتنّعموا قبلها قّط، 
یرسل السماء علیهم مدراراً وال تدع األرض 
شــیئاً من نباتها ااّل أخرجته ؛ اّمت من در 
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زمــان مهدی از چنان نعمتــی برخوردار 
شــوند که مانند آن را هرگــز برخوردار 
نشــده باشند؛ آســمان، باران بر سر آنان 
فرو می ریزد و هیچ گیاهی نیســت، مگر 

اینکه زمین آن را می رویاند« 

البته در کنــار این هدف این نکته را باید 
متذّکر شــد که رفاه و آسایش تا زمانی و 
به اندازه ای مطلوب است که سبب غفلت 
از یاد خدا نشــود. لذا در قرآن کریم می 
ْزَق لِِعَباِدِه لََبَغْوا  ُ الرِّ خوانیم: »َولَْو بََسَط اهللَّ
فِی اأْلَْرِض«. معلوم می شود که توسعه و 
بســطی که سبب غفلت و بغی و سرکشی 
شــود و غنا و ثروتی که طغیان را در پی 
داشته باشد و سبب اعراض و روی گردانی 

از حق شود مطلوب شارع نمی باشد.

امام زمان)عج( چگونه به فقر بشــر 
پایان می دهند؟!

در روایات مربوط بــه آخر الزمان، جامعه 
الســام  عصر ظهور حضرت مهدی علیه 
که الگوی همه جوامع اســت، جامعه ای 
برخوردار از ثروت معرفی شــده اســت؛ 
عصری که آسمان برکات خود را بر مردم 
نازل می کند و زمین معادن و ذخایر خود 
را بیــرون می ریزد و آن قدر اموال زکوی 
در کوی و برزن جمع می گردد که فقیری 
یافت نمی شود تا خود را مستحق تصرف 

در آن بداند.

در حدیثی که در منابع اهل تســّنن آمده 
اســت، از ابو ســعید خــدری چنین نقل 
شده:قال رسول اهلّل صلی اهلل علیه و آله و 
سلم:ابّشــرکم بالمهدی یمأل االرض قسطاً 
کما ملئت جوراً و ظلماً، یرضی عنه سّکان 
الّســماء و األرض، یقســم المال صحاحاً، 
فقال رجل ما معنی صحاحاً، قال بالّسویه 
بین الّناس؛ و یمأل قلوب اّمۀ محّمد صلی 
اهلل علیــه و آله و ســلم غنی؛ و یســعهم 
عدله، حّتی یأمــر منادیاً ینادی یقول من 
له بالمال حاجۀ فلیقم فما یقوم من الّناس 
ااّل رجل واحد )ثم یأمر له بالمال فیأخذ ثم 
یندم و یرّده؛ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم فرمود:شما را به ظهور مهدی 
علیه السام بشارت می دهم؛ زمین را پر 

از عدالــت می کند همان گونه که از جور 
و ستم پر شــده است؛ ساکنان آسمان ها 
و ســاکنان زمین از او راضی می شوند و 
اموال و ثروت ها را بطور صحیح تقســیم 
می کند. کســی پرســید: معنی تقســیم 
صحیح ثروت چیست؟فرمود:بطور مساوی 
در میان مردم!)سپس فرمود:( و دل های 
پیروان محّمد صلی اهلل علیه و آله و ســلم 
را پــر از بی نیازی می کنــد، و عدالتش 
همه را فرا می گیرد؛ تا آنجا که دســتور 
می دهد کسی با صدای بلند صدا زند هر 
کس نیاز مالــی دارد برخیزد، هیچ کس 
جز یک نفر بر نمی خیزد.)سپس در ذیل 
حدیــث می خوانیم که امام دســتور می 
دهد مال قابــل ماحظه ای به او بدهند، 
اّما او بزودی بازمی گردد و پشــیمان می 
شود که چرا آزمند و حریص بوده است.(«

منظور از تقســیم عادالنه ثروت در شکل 
تقسیم مساوی اشاره به اموال بیت المال 
و امــوال عمومــی بطور کلّی اســت که 
همگان در حکومت اسامی در مقابل آن 
برابرند؛ چنانکه از ســیره پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم و علی علیه السام نقل 

شده است.

 یا اشــاره به این اســت که در شــرایط 
مســاوی، امتیازات و پــاداش ها و اجرت 
ها مســاوی به افراد داده می شود؛ بعکس 
آنچه در دنیای کنونی دیده می شــود که 
یک کارگر در نقطــه ای از جهان ممکن 
است ساعتی ده دالر مزد بگیرد اّما کارگر 
دیگر با همان شــرایط و کیفّیت در مقابل 
کار ده ســاعته خود حّتــی یک دالر هم 
نگیــرد و این نهایت ظلم اســت که مزد 
افراد در شرایط برابر، کامًا متفاوت باشد.

وقتــی مردم برای پول و ثروت پیشــقدم 
نمی شوند!

از روایات مطروحه در این نگاشته می توان 
دریافت در آن روز حّتی یک نفر محتاج و 
نیازمنــد وجود ندارد، به دلیل این که آن 
یک نفر هم که بر می خیزد غنای روحی 
نداشــته و گرفتار حرص و آز بوده و ااّل از 
نظر ماّدی بی نیاز بوده اســت؛ و مهم این 

است که او تحت رهبری صحیح خود دل 
هــا را مملو از غنــای معنوی و روانی می 
کند؛ و این خلق و خوی زشــت »حرص« 
را از سرزمین دل ها ریشه کن می سازد؛ 
همان حرصی که سرچشــمه بســیاری از 
تاش های بیهوده ثروت اندوزان تهی مغز 
است که با داشــتن هزاران برابر سرمایه 
مورد نیاز زندگی خود و فرزندان خویش، 
بازهم دست و پا بر جمع ثروت فزونتر می 
کنند؛ گوئی به بیماری استســقا گرفتارند 
که هر چه می نوشــند بازهم سیراب نمی 

شوند.

یکی دیگر از عوامل، یا صحیح تر، از بهانه 
هــای جمع ثروت، که عــدم اطمینان به 
وضع آینده است، در پرتو عدالت اجتماعی 
او بکلّی از بین می رود و هیچ کس نیازی 
در خود به ثــروت اندوزی نمی بیند؛ زیرا 
هم امروز و هم آینده او تأمین شده است.

باز در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله و سلم می خوانیم:»... حّتی 
تمأل االرض جوراً فا یقدر احد یقول اهلّل! 
ثم یبعث اهلّل عّز و جــلّ رجًا مّنی و من 
عترتی فیمــأل االرض عدال کما مألها من 
کان قبلــه جوراً و یخــرج له االرض افاذ 
کبدهــا و یحثو المــال حثــواً و ال یعّده 
عداً؛زمانی فرا می رســد کــه زمین پر از 
ستم می شود و کسی نمی تواند )آشکارا( 
نام خــدا را ببــرد )و دم از حّق و عدالت 
بزند(؛ سپس خداوند عّز و جّل مردی را از 
من و خاندان من، بر می انگیزد؛ که زمین 
را پر ازعدل می کند آن گونه که پیش از 
او، پر از ستمش کرده اند و زمین قطعات 
کبد خود را برای او بیرون می فرســتد، و 
ثروت را بدون شــماره و محاسبه در میان 
مردم پخش می کنــد )و هر کس به قدر 

نیازش از آن بر می گیرد ...(.

رشــد اخاقی، و تأمین نیازهــای آینده 
بطــور اطمینان بخش، و فراوانی منابع در 
آمد، و خاصه جمع شدن غنای روحی و 
جسمی سبب می شــود که حّتی نیاز به 
شمارش اموال پیدا نشود و هر نیازمندی 
نیاز خود را از بیت المال حکومتش بدون 

تشریفات زاید بگیرد.

پیشــرفت صنعــت و تکنولوژی در 
حکومت مهدوی

بازگشــت به عقب نه ممکن اســت و نه 
منطقی، و این بر خاف ســّنت آفرینش 
و اصل تکامل در زندگی انســانها اســت؛ 
بنابرایــن، هیچ دلیلی وجــود ندارد که با 
جهــش جامعه انســانی به ســوی حّق و 
عدالت، ترّقی و پیشــرفت جامعه متوّقف 
گردد، و یا عقب نشینی کند، عقب گرد و 
گذشته گرائی با چنان پیشرفت و جهشی 

متناسب نیست.

برای  بــزرگ  قیــام یک مصلح  بنابراین، 
اســتقرار عدل و آزادی در سراسر جهان 
هیچ گاه ســبب نمی شــود کــه جنبش 
صنعتی و ماشــینی در شــکل ســالم و 

مفیدش بر چیده یا متوّقف شود.

صنایع کنونی نه تنها بســیاری از گره ها 
را از زندگی انســان ها گشــوده اند، بلکه 
یکی از پایه های اســتقرار حکومت واحد 
جهانی، نزدیکی و بهم پیوســتگی دنیا از 
نظر وسایل ارتباطی و پیوندهای اجتماعی 
اســت و این موضوع بدون تکامل صنعتی 

ممکن نیست.

ولی شــک نیســت این جنبش صنعتی و 
تکامــل تکنولوژی الزاماً باید از یک صافی 
دقیق بگــذرد تــا جنبه های ناســالم و 
زیانبخش آن حذف گردد، و ســرانجام در 
مســیر منافع انســان ها و صلح و عدالت 
بسیج شــود؛ یک حکومت طرفدار حّق و 

عدالت این کار را حتماً خواهد کرد.

در حکومت مهدوی جهش علمی، صنایع 
و تکنولــوژی را نیز در مقیاس وســیعی 

شامل می گردد.

وسایل اّطاعاتی آن قدر پیشرفته خواهد 
بود که دنیا را همچون کف دســت آشکار 
می ســازد؛ و به حکومت مرکزی تســلّط 
کامل بر اوضاع جهان می بخشد تا بموقع 
و بــدون فوت وقت برای حّل مشــکات 
جهانــی بکوشــد؛ و هر گونه فســادی را 
)عمدی و غیر عمد( در نطفه خفه سازد.

مســأله انرژی و نور آنچنان حل می شود 
که حّتــی نیاز به انرژی خورشــیدی که 
بازگشت همه انرژی ها )جز انرژی اتمی( 

به آن است، نیست.

و این شــاید در پرتو یک سیستم تکامل 
یافتــه انرژی اتمــی با تصفیــه کامل از 
تشعشــعات زیانبــار کنونی کــه در حال 
از این  حاضر بزرگترین مشــکل استفاده 

انرژی تشکیل می دهد خواهد بود.

وسایل سریع الّسیری که با وسایل کنونی 
قابل مقایســه نیســت، نه فقط برای دور 
زدن کــره زمین در یک زمان کوتاه، بلکه 
برای مســافرت های دور دست فضایی در 

اختیار آن حکومت قرار می گیرد.

در حدیثــی از امام صادق علیه الســام 
چنین آمده اســت:»اّن قائمنا اذا قام مّد 
ابصارهم،  اهلّل بشــیعتنا فی اســماعهم و 
حّتــی ال یکون بینهم و بیــن القائم برید، 
یکلّمهم فیســمعون و ینظرون الیه و هو 
فی مکانه ؛هنگامی کــه قائم ما قیام کند 
خداوند آنچنان گوش و چشم شیعیان ما 
را تقویــت می کند که میــان آنها و قائم 
)رهبر و پیشوایشــان( نامه رسان نخواهد 
بود؛ با آنها ســخن می گوید و سخنش را 
می شــنوند، و او را می بینند در حالی که 
او در مکان خویش اســت )و آنها در نقاط 

دیگر جهان!(«

انتقال »صدا« و »تصویر«  یعنی وســائل 
بطور همگانی و ســاده و آسان در اختیار 
همه پیــروان او قرار می گیرد آنچنان که 
چیزی به نام اداره پست در عصر حکومت 
او شــیئی زائد محســوب می گــردد! و 
مســائل جاری این حکومت، بدون نیاز به 
کاغذ بازی آنچنان که راه و رســم دنیای 
امروز است و شاید نیمی از وقت و نیروی 
انســانی را تلف کرده و گردش همه کارها 
را کند می سازد و رسیدن حق را به حق 
داران به تأخیر می اندازد حّل و فصل می 

شود.

البته ایــن گونه امور که با زندگی روزمّره 
مردم ســر و کار دارد بســیار بعید است 
که بر پایه اعجاز صــورت گیرد بلکه باید 

از طرق اســباب عادی و طبعاً بر اســاس 
پیشرفت علم و صنعت باشد.

این نیز روشن است که این گونه پیشرفت 
های صنعتی، نمی توانــد در یک جامعه 
ظاهــراً عقب افتــاده بود باشــد بلکه به 
موازات آن باید ســایر بخش های زندگی 
نیز به همان نســبت پیشــرفته باشد، در 

همه زمینه ها و در همه شئون.

در  دامداری  و  پیشرفت کشــاورزی 
عصر ظهور

زمینــی کــه در آن زندگــی مــی کنیم 
امکانــات فراوانی برای زندگی ما و نســل 
های آینده و جمعّیتهائی بســیار زیادتر از 
جمعّیت کنونی مــا دارد؛ اّما عدم آگاهی 
کافی به منابــع موجود، و منابــع بالقّوه 
زمین از یک ســو، و عدم وجود یک نظام 
صحیح برای تقســیم ثروت زمین از سوی 
دیگر، سبب احساس کمبود از جنبه های 
مختلف شده است؛ تا آنجا که در عصر ما 
همه روزه گروهی از انسان های مفلوک از 

گرسنگی می میرند.

لــذا ویراني های زمین نه به خاطر کمبود 
نیروی انســانی اســت، و نه کمبود مالی، 
بلکه مولود ویرانگری انســان ها، و صرف 
بیهــوده منابع مالــی و انســانی و عدم 
احساس مسئولّیت اســت؛ و هنگامی که 
اینها در پناه یــک نظام صحیح اقتصادی 
بر طرف گردد، این آبادی حتمی اســت؛ 
بخصوص که از پشتوانه منابع جدید فوق 

العاده ای نیز برخوردار خواهد بود.

در ایــن زمینه مــی توان به پیشــرفت 
کشــاورزی و دامــداری در عصــر ظهور 
پیشرفت  اشاره داشــت؛روایات در زمینه 
کشــاورزی و فزونی فراورده های زراعی و 
فزونی آب هــا و دام ها و عمران و آبادی 

در تمام زمینه ها فراوان است.،

به عنــوان نمونه در حدیثی از امام صادق 
علیه الســام می خوانیــم: اذا قام القائم: 
حکــم بالعدل و ارتفع الجــور فی ایّامه و 
امنت به الّسبل و أخرجت االرض برکاتها 
و رّد کّل حــّق الــی اهلــه ...و حکم بین 
الّناس بحکم داوود علیه الســام و حکم 
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محّمد صلی اهلل علیه و آله و ســلم فحینئذ 
تظهر االرض کنوزها و تبــدی برکاتها و ال 
یجد الّرجل منکــم یومئذ موضعا لصدقته و 
ال لبّره لشــمول الغنی جمیع المؤمنین ...؛ 
هنگامی که قائم قیــام کند: حکومت را بر 
اســاس عدالت قرار می دهد.و ظلم و جور 
در دوران او برچیــده می شــود.و جاّده ها 
در پرتــو وجودش امن و امــان می گردد.
زمیــن برکاتــش را خارج می ســازد.و هر 
حّقی به صاحبش می رســد.در میان مردم 
هماننــد داوود علیه الســام و محمد صلی 
اهلل علیــه و آله و ســلم داوری می کند.در 
این هنگام زمین گنج های خود را آشــکار 
می ســازد.و برکات خود را ظاهر می کند.و 
کسی موردی را برای انفاق و صدقه و کمک 
مالی نمی یابــد زیرا همه مؤمنان بی نیاز و 

غنی خواهند شد ...!«

تأمــل در آن فراز از روایــت که روی ظاهر 
شــدن برکات زمین و خارج شدن گنج ها 
تکیه دارد نشــان می دهد که هم مســأله 
زراعت و کشــاورزی به اوج ترقی خود می 
رســد؛ و هم تمام منابع زیر زمینی کشــف 

و مورد اســتفاده قرار مــی گیرد، و در آمد 
سرانه افراد آن قدر باال می رود که در هیچ 
جامعه ای فقیری پیدا نمی شــود و همه به 
سر حّد بی نیازی و خود کفایی می رسند.

ســخن آخر:) آرمان شــهر مهدوی؛ 
الگوی انقالب اسالمی در تحقق عدالت 

اقتصادی (

در خاتمــه باید تأکید کرد اینها برنامه های 
عملی و رســالت های اقتصادی آن انقابی 

انقاب های  بزرگ جهان در بزرگترین 
تاریخ بشر است که در منابع مختلف 
به آن اشاره شده است. راهبرد هایی 

که نه تنها دستوراتی 
برای  کارساز 

عصر 

ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف، بلکه برای هر عصــر و زمانی از 
جمله حیات طیبه انقاب اســامی کارساز 

و کارگشا اســت و سبب عدالت اقتصادی 
می شود.

اما به راســتی آیا هیچ 
یک از این مّدعیان 

تحقق عدالت در 

جوامع بشری یک هزارم این برنامه را عملی 
کرده اند؟ آیا حّتی شــهر و محلّه خود 
را توانستند طبق این برنامه تنظیم 
کنند؟ حال آنکه شاهدیم هنوز 
تجاوزها  ها،  و ستم  مظالم 
و تعــّدي هــا، 
حال  در 

اّول  گســترش اســت؛ جنگ های جهانی 
و دّوم میلیــون ها کشــته، و ده ها ملیون 
مجروح بر جــای گذاشــت و جهانی را به 

خاک و خون کشید.

روز بــه روز رقابت های خطرناک اقتصادی 
ابرقدرتها، بیشــتر، و فاصله آن ها با ممالک 
فقیر فزونتر می گردد؛ هر شب بیش از یک 
میلیارد مردم جهان گرســنه می خوابند؛ و 
زندانها پر است از انبوه بی گناهان.

هنوز  سیرت  دیو  خودکامگان 
به انواع شکنجه مردم جهان 
جهــان  مشــغولند.یعنی، 
به  رو  هنوز 
تراکم 

ظلم و ســتم می رود، کی و کجا از عدل و 
داد پر شده است؟

آری! هنوز آن آفتاب چهــره از ابرها به در 
نکشــیده، و باید همچنان انتظار آن روز را 
کشــید، که ابرها بکلّی کنــار روند و جهان 
تاریک به وجودش روشن شود؛ و گویا صبح 
نزدیک است.»ألیس الّصبح بقریب؛ آیا صبح 

نزدیک نیست؟!«
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1پرونده ویژه

فه های اقتدار سپاه از منظر معظم له
ّ
مول

اســامی  ما  انقاب  ویژگی  تریــن  مهم 
بــودن آن اســت و مهم تریــن ویژگی 
مکتب اســام، انسان ســازی بر اساس 

است. الهی  معیارهای 

در ایــن میان نهــاد انقابی و ارزشــی 
سپاه پاســداران انقاب اسامی مجموعه 
ای سرشــار از اعتقادات خالص اسامی 
اســت که موجب گردید احــاد مردم به 
ویژه نسل جوان در شــرایط خاص آغاز 
انقاب اسامی ، خود را بسازند و ایمانی 
نیرومنــد کــه در اعمــال و رفتــار آنها 

پرتوافکن باشد به منصۀ ظهور رسد.

در تاریخ انقاب این مســأله را به خوبی 
حس کردیم. لذا گرچــه جنگ تحمیلی 
بــای بزرگی بود ولی ســبب شــد که 
نیــروی نظامی ما به ویژه ســپاه از قوی 
ترین نیروهای موجود در منطقه باشــد. 
نهادی ارزشی که در واقع نتیجه ی همان 

بوده است. جنگ تحمیلی 

حال و در چهل ســالگی انقاب اسامی، 
مانند  بــه  اســامی  انقاب  پاســداران 
گذشــته درخشان خود در تقویت حیات 
افرادند و پرچم  طیبه نظام، شجاع ترین 
صیانــت از انقاب و اســام را هرگز بر 
زمین نگذاشته و ســنبل اقتدارند؛ لیکن 
مســاله مورد نظر، این اســت که مولفه 
هاي قدرت ســپاه کدام اســت؟ به این 
اقتدار آن  اســت عناصر  منظور شایسته 
نهاد ارزشی و انقابی بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.

هویت دینــی و معنوی؛ عامل اصلی 
اقتدار سپاه

بــی تردید ما هــر چــه در برنامه های 
انقاب داشــتیم از نیــروی مذهب بود. 
بهره گرفتن از نماز شب، دعاهای کمیل 
و ندبه، شروع عملیات با اسامی اهل بیت 
علیهم السام و موارد دیگر. خود انقاب 

را هم با اســتفاده از فلســفه ی عاشورا 
و کمــک گرفتن از نیــروی مذهب جلو 
بردیم. امروز هم اگر دشــمن به ما حمله 
نمی کند به دلیل ترس او از همین نیرو 
اســت زیرا می داند که اگــر به ما حمله 
کند، نهادهایی انقابی و شجاع هم چون 
ســپاه جلو می آیند و پروائی از کشــته 

شدن هم ندارند.

آری ُحســن سپاه این است که بر اساس 
یعنی یک  بنیان شده،  اعتقادات مذهبی 
نیروی نظامی خالص نیست بلکه نیرویی 
است که ریشه اش عقاید مذهبی است و 

نمی تواند از آن عقاید جدا شود.

بنابراین یکی از ویژگی های پیش روندۀ 
ســپاه، ارتباط آن با مســائل دینی است 
چرا که آن چیزی که سپاه را پیروز کرد، 

ایشان است. اعتقادات دینی 

و اگر در تاریخ اســام و حماســه های 
جاویــدان جهادهای اســامی و شــرح 
ایثارگــري های کســانی را کــه با تمام 
وجودشان در راه پیشبرد این آئین پاک 
جانفشــانی کردند دقت کنیم می بینیم 
یــک دلیل مهــم همه آن پیــروزي ها، 
همین بود که اســام در تعلیمات خود 
این درس بزرگ را بــه آنها آموخته بود 
که شــهادت در راه خدا و در طریق حق 
و عدالــت به معنی فناء و نابودی و مرگ 
نیســت، بلکه ســعادت اســت و زندگی 

جاویدان و افتخار ابدی.

سپاه با ترسیمی که از مساله شهادت در 
فعالیت های جهادی خود داشــته است 
روح تازه ای را در مبــارزه حق در برابر 
باطل وارد میدان ســاخته است، عاملی 
که کاربرد آن از هر ســاحی بیشــتر، و 
تاثیــر آن از همه برتر اســت، عاملی که 
مــی تواند خطرناک ترین و وحشــتناک 
ترین ســاح های عصر و زمان ما را در 

هم بشــکند، چنان که در تاریخ انقاب 
اسامی کشــور ما ایران با کمال وضوح 
این حقیقت را با چشــم دیدیم که عشق 
به شــهادت علی رغم تمــام کمبودهای 
برابر  پیروزی ســپاه در  ظاهری عامــل 

قدرتهای بزرگ شد.

در واقع ســپاهیان به علت بهره گیری از 
ظرفیت های معنوی و ایمانی، از شهادت 
نمی هراســند و زنده بودن شهدا را نزد 
خدا، بــا تمام وجود باور کــرده اند. در 
واقع این قدرت ایمان اســت ؛ همانگونه 
که در قرآن نیز آمده است که اگر 100 
نفــر با ایمان باشــد، در برابر 1000 نفر 

ایستد. می 

ما در طول هشت ســال دفاع مقدس و 
جنگ تحمیلی ، سپاهیان دلیر و شجاعی 
را دیدیم که جــز رضایت پروردگار چیز 
دیگری آنها را آرام نمی کرد. دالورمردانی 
که در حریم قلبشــان کسی و چیزی جز 
او النه نمی کرد. پاســدارانی که علیرغم 
نابرابری توان نظامی با دشــمن تا دندان 
مســلح، در صفوفی منظم و دســت در 
دست یکدیگر، به سمت جبهه ها حرکت 
می کردند، و تمام موانع ایذایی دشــمن 
را علیرغم تمام نوآوري ها و پیشــرفتی 
که داشــت برطرف می کردنــد، و با یاد 
اولیاءاهلل  نام پروردگار، و توســل بــه  و 
بی مهابا به قلب دشــمن می زدند، و به 
»إحدی الحســنیین؛ یکی از دو نیکی و 

خیر و سعادت « می رسیدند.

زمزمه های شــب جمعه، زیارت عاشورا، 
دعــا و توســل، نمازهای شــب و حتی 
شوخیهای شــب حمله برای کسانی که 
مــرگ را در چند قدمی خود می دیدند، 
تفســیری جز عشــق آنها به پروردگار، 
و شــوق آنها برای رســیدن به محبوب 

نداشت.

البتــه نباید به ایــن ظرفیت های عظیم 
دینــی و معنوی در ســپاه بســنده کرد 
بلکه باید سعی کرد معارف مذهبی سپاه 
روزبــروز ارتقاء پیدا کنــد، ارتقاء کیفی 
معارف و اعتقادات مدهبی و برنامه های 
دینی در ســپاه خیلی مهم است،زیرا هر 
روز شــبهه تازه ای می آید اگر آمادگی 
نباشــد مشــکاتی پیش می آید، البته 
می دانیم که ســپاه فــداکار به این مهم 
اهتمام می ورزند و دشــمن شناســی و 
شناخت شــگرد ها و راه های دشمن را 

مورد توجه قرار داده اند.

علیهم  بیت  اهل  خدمت  در  ســپاه 
السالم و اسالم

انســان هر کس را دوست دارد باید از او 
اطاعت کند، پس اگر ما مدعی دوســتی 
اهل بیت علیهم الســام هستیم باید از 
آنان اطاعت و پیــروی نمائیم، وگرنه در 

دوستی خود صادق نخواهیم بود. 

این مســأله از آن جهت است که والیت 
دو سو دارد!در یک سوی آن، ولی و امام 
و رهبر اســت که به هدایــت خلق می 
پردازد و مســائل و مطالب گفتنی را به 
مردم می گوید و مسلمان ها را در مقابل 
خطرات و توطئه ها هشــیار و بیدار می 
کند و نظم را بــر جامعه حاکم می کند 
و حقوق ســتمدیدگان را احقاق می کند 
و حــدود الهی را اجرا می نماید و امر به 

معروف و نهی از منکر می کند.

و در ســوی دیگر مردم هستند که باید 
ســعی کننــد گفتار و کــردار و عقاید و 
اندیشه  افکارشــان منطبق بر نظریات و 
های آن بزرگواران باشد و قدم جای قدم 
آنها بگذارند وگرنه نمی توان با تخلف از 
دســتورات آن بزرگواران و ارتکاب انواع 
خاف ها و گناهان، بازهم مدعی والیت 

آن عزیزان شد.

لذا مسأله »والیت اهل بیت « و دوستی 
ایــن خاندان، موجب پیــروی از گفتار و 
رفتار آنان می گردد و این خود یک نوع 
هدایت و ســعادتی اســت که از این راه 

نصیب مردم انقابی ایران شده است.

در این بین بار ســنگین این مسألۀ ذي 
قیمــت و ارزنده را نهاد انقابی ســپاه با 
فعالیت های متنــوع جهادی در خدمت 
به اسام و مســلمین و گسترش مکتب 
بیــت عصمــت و طهــارت علیهم  اهل 
السام به نحو احســن به دوش کشیده 
اســت، به نحــوی که می تــوان مدعی 
شــد ســپاه در خدمت اهل بیت علیهم 
السام و اســام است و البته ما هم باید 
در خدمت کســانی باشیم که در خدمت 
اسام و اهل بیت علیهم السام هستند.

سپاه ؛ ثمرۀ وجودی »والیت فقیه«

بی تردید اگر می خواهیم دشــمنان ما 
در هر زمان مأیوس و ناامید شــوند باید 
به اصل والیت چنگ بزنیم و آن را زنده 
نگهداریــم؛ چرا که زنده نگه داشــتن و 
چنگ زدن به آن، باعث ناامیدی منافقان 

و دشمنان خواهد شد.

امــروزه در عصــر غیبت امــام غائب از 
نظرهــا و حاضر در دل ها، حضرت حجۀ 
بن الحسن العســکری ، عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف، قرار داریم.

 حال شــکی نیســت که ما در مســائل 
اســامی نیاز به رهبر داریــم، و با عدم 
وجــود پیامبر صلــی اهلل علیــه و آله و 
غیبت جانشین او، مسئله رهبری متوقف 
می شــود بلکه برای این دوران نیز پیش 
بینی الزم در اسام شده است و از طریق 
»والیت فقیه « است که رهبری را برای 
فقیهی که جامع الشــرایط و دارای علم 
و تقوی و بینش سیاســی در سطح عالی 
باشــد تثبیــت کرده اســت؛ والیتی که 
همان تــداوم خط انبیــا و اوصیای آنها 

است.،

توجه به این نکته نیز ضروری اســت که 
مقــام نیابت ولی فقیــه از نظر ما مقامی 
است که از ســوی امامان معصوم علیهم 
السام تعیین شده، و هیچ گونه نیازی به 
بیعت ندارد، البته پیروی و اطاعت مردم 
از »ولی فقیه«، به او امکان اســتفاده از 

این مقــام و به اصطاح »بســط ید« را 
می دهد، ولی این بدان معنی نیست که 
مقــام او در گرو تبعیــت و پیروی مردم 
است و تازه مسأله پیروی مردم ارتباطی 
با مسأله بیعت ندارد، بلکه در واقع عمل 
به حکم الهی در مورد والیت فقیه است.،

در این بین سپاه سلسله جنبان پیروی و 
اطاعت از والیت فقیه محسوب می شود؛ 
در واقع رمز موفقیت ســپاه در ایمان و 
پیوند ناگسســتنی آن بــا والیت فقیه و 
مرجعیــت اســت؛این دســتاورد عظیم 
معنوی و اعتقادی ســپاه، در حالی است 
با دالرهــای هنگفت  ها  آمریکایــی  که 
ســربازها را به میدان می فرستند لیکن 
ســربازهای آنهــا که با هــدف پول می 
آینــد؛ عــده ای فرار کردنــد و عده ای 
خودکشــی کردند و عــده ای هم روانی 
شــدند. این بر خاف سپاهی ماست که 
مکتبی اســت و با انگیزه وارد میدان می 
شــود. مخصوصاً که همه نیروهای مسلح 
در نظام اســامی تحت یک فرماندهی و 
یک پرچم معرفتی در نظام شیعی، یعنی 

»والیت فقیه« جمع شده اند.

ســربازانی که چنین درســی را در این 
قابل  انــد هرگز  آموخته  بــزرگ  مکتب 
نیستند، سرباز  با سربازان عادی  مقایسه 
عادی به حفظ جان خود می اندیشد، اما 
آنها برای حفظ مکتب پیکار می کنند و 
پروانه وار بر گرد شــمع والیت فقیه می 
گردند و می ســوزند وبه آن افتخار می 

کنند.

پیوند عمیق با مردم ؛ رمز محبوبیت 
و قدرت سپاه

مســلما هر گونه جهادی، بدون آمادگی 
هــای روحی و جســمی افــراد و بدون 
پیوندهــای محکم اجتماعــی محکوم به 
شکســت خواهد بود در ایــن بین مردم 
از جمله مهــم ترین رویکردهای  گرایی 
ســپاه در دفاع از کشــور اسام و حفظ 

امنّیت نظام اسامی است.

وا  این رویکرد متعالی ســپاه از آیۀ »َوأَِعدُّ
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ٍۀ؛ هر نیرویی در  لَُهْم َما اْســَتَطْعُتْم مِّْن ُقوَّ
قدرت دارید، برای مقابله با آنها دشمنان 

، آماده سازید! « نشأت می گیرد.

طبق این آیه شریفه مسلمانان باید تمام 
توان و امکانات خود را به کار گرفته تا از 
هر جهت در آمادگی کامل باشند. اّما نه 
برای جنگ و خونریزی، بلکه برای اینکه 
فکر جنگ و کشــتار را از ســر دشمنان 
بیرون کنند. قرآن بــه ما می آموزد که 
ابزار و آالت جنگی ، در خدمت آمادگی 
رزمی، سیاسی، اجتماعی و نظامی مردم 
و برای جلوگیری از جنگ است، نه اقدام 

به جنگ و درگیری.

ســپاه نیز بر مبنای همراهی مردمی؛ در 
سایه عمل به این آیه شریفه، فکر حمله 
را از سر دشمنان خود بیرون کرده است. 
آنان که به ســوریه و عراق هجوم بردند، 
نقشــه حمله به ایران را نیز در ســر می 
پروراندند. اّمــا آمادگی نیروهای مردمی 
در بســیج و ســپاه و ارتــش و نیــروی 
انتظامی ، اجازه چنین جســارتی به آنها 

نداده و نخواهد داد.

 لــذا پیوند عمیــق این نهــاد انقابی با 
مــردم در قالــب تقویــت آمادگی های 
انکار اســت؛ همانگونه  مردمی غیر قابل 
کــه نقش نیــروی مردمــی را در جنگ 
تحمیلی هشــت ســاله ایران و عراق به 
خوبــی مشــاهده کردیم؛ که اگــر آنها 
نبودند، بخــش های عظیمی از ایران در 
برابر تهاجم عراق به کلّی از دســت می 
رفت و این نیروی عظیــم مردم بود که 
ســپاهیان صدام را که از ســوی قدرت 
های بزرگ کامًا حمایت می شد، عقب 

راند و ناکام کرد.

اینگونه اســت که مردم همه، به ســپاه 
عاقمند هســتند و سپاه را سنگر محکم 
کشــور و مردم می دانند. مردم اطمینان 
دارند که ســپاه در مشکات مهم، حامی 
کشور و ســنگر مطئمن بوده است و می 
دانند که دشــمن از ســپاه زخم خورده 
و می ترســد، از این رو علیه ســپاه سم 

پاشی می کند.

لذا گرچه دشمنان در صددند میان سپاه 
و مــردم جدایی و بدبینــی ایجاد کنند 
لیکن بــه علت پیوند ناگسســتنی میان 
مــردم و ســپاه، این توطئه هــا تاکنون 
ناکام مانده است و در آینده هم دشمنان 

از این حربه، طرفی نخواهند بست

همــۀ ایــن مســائل حاکــی از پیونــد 
ناگسستنی ســپاه و مردم است؛گنجینه 
ای ارزشمند که با گذشت زمان و کسب 
در عمل  تدریجــاً  فــراوان،  تجربه های 
هماننــد یک لشــکر کار آزمــوده عمل 
کــرده؛ و دشــمنی را که تا بــن دندان 

مسلح است، به ستوه آورده است.

البته باید نسل جدید را به حال و هوای 
دفاع مقدس بــرد و آن حال و هوا را از 
طرق مختلف برای آنان تشــریح کرد تا 
اگر دشمن دوباره قصد نامربوطی داشت، 

با سد آهنین سپاه و ملت مواجه شود.

امیدواریم که ســپاه همــواره در همین 
جایگاه برای مردم بماند و این امر میسر 
نمی شود مگر با رعایت شراطی که یکی 
از آنهــا، حفظ خاطــرات دفاع مقدس و 

ارائه آنها برای جوانان و مردم است.

سپاه؛ شناســنامه غیرت ملت ایران 
است

ایســتادن در برابر دشمن و دفاع از خود 
و آرمان های خویــش نیازمند اعتقاد به 
خداوند وغیرت دینی اســت؛ در این بین 
غیرت، صفتی اســت که انســان را وادار 
به دفاع شــدید از دین و آیین و ناموس 
و کشــور خود می کند، و اصواًل هرگونه 
دفاع شدید از ارزش ها نوعی غیرتمندی 

است. 

با این تفاســیر نهاد انقابی ســپاه، یک 
نیــروی دفاعــی عظیــم در غیرتمندی 
ملت ایران محســوب می شود که مردم 
بــه کمک آن توانســتند بر دشــمنان و 
مخالفان اسام پیروز شوند، چرا که این 
نیروی عظیم انقابی هنگامی که جان و 
مال و ناموس و دین و ایمان و اســتقال 
یک کشــور در معرض تهدید قرار گرفت 

بســیج شــد، و تمام نیروهای مردمی را 
در کشور به حرکت در آورد، و اینچنین 
مردم تــا آخرین حد ایثــار و فداکاری، 

ایستادگی و پایمردی نشان داداند. 

و چه فضیلتی از این باالتر که پاسداران 
این مــرزو بوم اجازه ندادند بیگانه ای به 
حریم ناموس یا کشــور یا دین و آیین ما 
هجوم برد، بلکه در مقابل او ایســتاند، و 
تا ســر حد جان از کیان نظام اســامی 

دفاع کردند.

ســپاه؛ پیشــتاز خدمت رسانی به 
مردم

حــل مشــکات مــردم از مهــم ترین 
مستحبات و بهترین طاعات است تا آنجا 
که در حدیثی از امام صادق علیه السام 
می خوانیم:»من ســعی في حاجۀ أخیه 
المسلم طلب وجه اهلل کتب اهلل عز وجل 
له ألف ألف حســنۀ یغفــر فیها ألقاربه و 
جیرانه و إخوانه ومعارفه؛کســی که برای 
برآوردن حاجت برادر مسلمانش تاش و 
کوشش کند برای جلب رضای پروردگار، 
خداوند متعال هزار هزار حســنه در نامه 
اعمال او می نویســد و حتی به سبب آن 
بســتگان و همســایگان و برادران دینی 
و آشــنایانش مشــمول غفران الهی می 

شوند«.،

حال برای تســریع در امر خدمت رسانی 
و تسهیل راه پیروزی و پیشرفت در نظام 
اســامی باید فعالیت هــای مخلصانه با 
روحیــۀ جهادی روی آورد؛ آن هم جهاد 
در همه ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی ، 
فرهنگی و مهم تر از همه جهاد نفسانی.

در این زمینه از یک ســو شاهدیم سپاه 
برای دفاع از کشــور اسام و برای حفظ 
امنیت مردم آماده جان فشــانی است و 
ایــن مهم را در عرصه هــای مختلف به 
منصۀ ظهور رســانده اســت بــه عنوان 
نمونه حمایت هایی که ســپاه در منطقه 
داشــته، واقعا اثرگذار بوده و تاثیرات آن 
را با چشــم می بینیم.، از ســوی دیگر 
شــاهدیم فداکاری های سپاه در عرصه 

هــای مختلــف عمرانــی و اقتصادی و 
محرومیت زدایی حد و مرز ندارد و همه 

جا حاضر است خدمت رسانی کند.

االن هــم ماحظه می کنیم در مســاله 
سیل، ســپاهیان و پاسداران عزیز جانانه 
وارد میدان شدند و در کنار ارتش، هال 
احمر و سایر دستگاه ها چقدر جانفشانی 
و تاش مــی کنند؛ هرچه امکانات دارند 
برای رفع مشــکل به میــدان آوردند و 
یکی از عواملی که تلفات جانی این سیل 
عظیم و بی سابقه در مقایسه با خسارات 
مالی آن کم بود، همین تدبیر و بســیج 
همــه امکانات ســپاه و دیگــر نهادهای 

خدمت رسان بود.

ســپاه در خط مقدم پشــتیبانی از 
نظام است

دین عبارت از مجموعه دســتوراتی است 
که عهده دار حفظ نظام بشــر و متکفل 
تأمین ســعادت دو ســرای او است، این 
دستورات از طرفی به مســئله توحید و 
از طــرف دیگر به کوچــک ترین احکام 

»فقهی« و »اخاقی« منتهی می شود.

لذا وجوب حفــظ نظام و حرمت اختال 
در آن، از جمله احکام اّولّیه است. از این 
جهت هنگامی که فقیه تصمیم به اجرای 
آن مــی گیرد، از طریــق وضع نهادهای 
اجتماعــی و انقابــی هم چون ســپاه، 
بســیج و... قوانین و مقــّررات کلّی برای 
تقویــت نظام اجتماعــی مردم وضع می 
نماید. چرا که وجــوب حفظ نظام حکم 
کلّی اّولی است، که در ضمن احکام کلّی 

حکومتی دیگر پیاده می گردد.

این مســأله از آن جهت است که حفظ 
نظــام و حفظ نظم جامعــه از مهم ترین 
اهــداف اســام اســت، که انحــراف از 
آن جایز نیســت. لــذا اختیاراتی که به 
فقیه  از طریق والیت  اســامی  حکومت 
واگذار شــده، به او امکانات وسیعی برای 
گشودن مشــکل ها و حفظ نظام جامعه 
در چارچوب اصول کلی اسام می دهد.

در این بین شــاهدیم ســپاه همواره در 

راســتای حفظ تمامیت نظام اسامی در 
منطقه اثربخش بوده اســت؛ چرا که به 
برکت فداکاری ها سپاه آمریکا در جبهه 
آن  است؛  واقعا شکســت خورده  نظامی 
ها حاضر نبودند بشــار اسد سرپا بماند، 
در عراق چقدر بــه داعش کمک کردند، 
در لبنان چقــدر حمات علیه حزب اهلل 
صــورت دادند بــا این حال آثــار نقش 
آفرینی و حمایت سپاه از جبهه مقاومت 
با تروریســم تکفیری مشخص  در مبازه 

است.

اکنون نیز دشمن از وجود سپاه ناراحت 
اســت و یکی از اولین شرط های مذاکره 
شان حذف سپاه و حشدالشعبی و حزب 
اهلل لبنان اســت، برای اینکــه تا این ها 
هســت آن ها نمی توانند مسلط شوند و 

کاری از این ها ساخته نیست.

همۀ این مســائل نشــان می دهد سپاه 
در خط مقدم پشتیبانی از نظام اسامی 

قرار دارد.

سخن آخر:) تروریست خواندن سپاه 
بی عقالن است؛ سپاه محبوبیت  کار 
خود را با این چیزها از دســت نمی 

دهد(

در خاتمه و با توجه به اقدام اخیر آمریکا 
در تروریســت خواندن ســپاه پاسداران 
باید گفت: تمام مشکات دنیا به واسطه 
ســردمداران بی عقل اســت، این موضع 
گیری که رئیس جمهوری آمریکا درباره 
بلکه  نبــود،  ســپاه گرفــت غیرمنتظره 
ضرباتی که آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
در سوریه، عراق و جنگ تحمیلی هشت 
ساله از ســپاه خوردند سبب گرفتن این 
موضع شــده و کار این ها کار بی عقان 

است.

این نهایت بی عقلی اســت که فکر کنیم 
هر کاری می توانیم انجام دهیم، ســپاه 
محبوبیت خود را با این چیزها از دســت 
نمــی دهد، ســپاه منطقه را از ســلطه 
اســرائیل و آمریکا حفظ کــرده و یا در 
منطقه ســیل اخیــر ببینید کنار ســایر 

ارگان ها، نیروهای سپاه چه میزان جان 
فشانی می کنند بنابراین محبوبیت سپاه 

نه تنها کم نشــده بلکه بیشتر می شود.

وای به حال دنیایی که این گونه افراد در 
آن بخواهنــد حکومت کنند، آن وقت به 
این دنیــا دنیای متمدن می گوییم، باید 
ذیل عنایت ائمه علیهم الســام متوسل 
شــویم تا این حوادث دردناک نه تنها از 
ســر ما بلکه از سر دنیا برطرف بفرمایند.
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2پرونده ویژه

بازخوانی بیانات معظم له دربارۀ فضای مجازی
 در سال 1397 

انفجــار اطاعاتی و انقــاب رایانه ای و 
مســیله جهانی شــدن ازجمله مهمترین 
برانگیزترین محورهایی  و چالش  تحوالت 
اســت که جامعه بشری با آن روبرو است. 
جوانــان به خاطــر داشــتن روحیه تنوع 
برقراری  بــه  خاقیت،گرایــش  طلبــی، 
ارتباط با دیگران،حس کنجکاوی ، تبادل 
اطاعات ، کسب خبر ودوست یابی بیش 
از دیگران به فضای مجازی می پردازند و 

شبکه های اجتماعی را دنبال می کنند.

در این بیــن حضرت آیــت اهلل العظمی 
العالی چندین  مکارم شــیرازی مدظلــه 
ســال اســت که دغدغه فرهنگی و غفلت 
از فرصت ها و آسیب های فضای مجازی 
را مطالبه کرده اســت. اما اینکه مطالبات 
معظم له تا چه حد برآورده شــده سؤالی 

است که پاسخ مشخصی ندارد.

طــرح ایــن مطالبات از ســوی معظم له 
در حالی اســت که ضرورت حفظ هویت 
ایرانی و اسامی وپیشرفت در تمامی ابعاد 
و جلوگیری از آسیب های فضای مجازی 
انکار ناپذیر اســت و باید بــا برنامه ریزی 
و مدیریــت فرهنگی کافــی و تخصصی، 
هماهنگــی بین ســازمان هــا، توجه به 
آموزش سواد رسانه ای و تمرکز و جدیت 
در ایــن حوزه گام های محکم تر و مداوم 
تر نهاد تا توســعه فرهنگی کشور بیش از 

پیش به منصۀ ظهور رسد.

نگاشته حاضرمروری است بر دغدغه ها و 
مطالبات معظم له در حوزه فضای مجازی 
و بازشناسی فرصت ها و تهدیدهای آن در 
آینۀ کام معظم له در سال 1397، که به 

مخاطبان گرامی ارائه می شود.

موج ســواری قاچاقچیان کاال این بار در 
فضای مجازی

قاچــاق کاالهای خارجــی ، یکی دیگر از 

خارجی  محصــوالت  به  گرایــش  عوامل 
اســت؛ در این میان فضــای مجازی در 
گرایش مردم به وابســتگی و اســتفاده از 
اجناس خارجی غیر قابل انکار است؛ حال 
آنکه باید با پدیده قاچاق در هر ســطحی 
مبارزه کــرد چرا که مضرات بیشــماری 

برای اقتصاد کشور دارد.

عقا و اندیشــمندان دلســوز کشور برای 
برون رفت از گرایش به کاالهای خارجی 
فکر و راه حل مناســبی پیدا کنند و همه 
ســعی کنند تنها به منفعــت امروز نگاه 
نکنند بلکه بــه آینده خود و فرزندان این 

مملکت نیز توجه شود.

شبکه های اجتماعی مجازی و بحران 
هویت

برای  اخیراً خبرهای خوبی  خوشــبختانه 
ســامان دادن و مدیریــت صحیح فضای 
مجــازی به گــوش می رســد، اگر توجه 
الزم صــورت نگیرد، فضــای مجازی در 
آینده تبدیل به با می شــود و جامعه را 
به بردگی می کشــاند، به ویژه که هویت 
بسیاری از شــبکه های اجتماعی وابسته 
به رژیم صهیونیســتی و ســرویس های 

جاسوسی غرب و آمریکا هستند.

های  کالهبرداری  و  مجــازی  فضای 
اقتصادی

کارها باید شــکل قانونــی پیدا کرده و از 
شــکل توصیه ای خارج شود، اگر فضای 
مجازی سامان پیدا کند یکی از مشکات 
جدی کشور حل خواهد شــد، متأسفانه 
اخیر در فضاهای غربی مردم را به فعالیت 
اقتصادی نادرست کشانده اند، باید توجه 
داشــت که بسیاری از غربی ها کاهبردار 
هستند، آنها اصا قابل اعتماد نبوده و بی 

انصاف و بی رحم هستند.

اتخاذ سیاست های تشویقی برای مراجعه 

مردمی به پیام رسان های داخلی

اخیراً یکی از شبکه های اجتماعی ایرانی 
هزینه های اینترنت را رایگان اعام نمود؛ 
این کار خوب اســت و باید از راه حل ها 
استفاده کرد تا مردم به میل خود از شبکه 
ایرانی اســتفاده کنند، نه  های اجتماعی 

این که با اجبار و اکراه باشد.

تقوا در دنیای مجازی

اگر انسان تقوا پیشه سازد، همچون دژی 
برای وی عمل کرده و ســپری اســت که 
انســان را در برابر هــوای نفس محافظت 
می ســازد، ضمن آن کــه رعایت تقوای 
الهی کلید اصاحات اخاقی و سیاســی و 

اجتماعی است.

قرآن کریم تاکید می فرماید تقوا بهترین 
توشــه برای سفر آخرت اســت ، چرا که 
تقوا خداترســی درونی است که باعث می 
شود انسان در برابر وسوسه های شیطان 
مقاومت کــرده و از گنــاه و خطا دوری 

نماید.

حــال در روزگار کنونی که انواع رســانه 
هاو فضــای مجازی و ابزار گناه در جامعه 
مشــهود اســت، باید با توکل بــر خدا و 
تقوامــداری زمینه ســعادت و عاقبت به 

خیری را فراهم کرد.

فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدات

در گزارشی که در خصوص فضای مجازی 
ارائه شد، نســبتا کمی امیدوارم شدم، اما 
قبا هم گفته ام فضای مجازی هم فرصت 
و هم تهدید اســت، برخــی ها می گویند 
»بــای مجازی« ولی آنچه واضح اســت 
اســتفاده از این فضا آســیب های بزرگی 
بــرای ما دارد، به ویــژه آنکه وقتی از آن 
اســتفاده می کنیم »برده « آنها هستیم، 
به نحوی که می توانند در مسائل داخلی 

و سیاســی ما خــراب کاری کنند مانند 
آشــوب های گذشته و مســاله بدآموزی 

هایی که در این بستر فراهم است.

خودکفایی در فضای مجازی

ما باید در عرصه فضای مجازی و شــبکه 
های اجتماعی خودکفا شــویم، تا از این 
طریــق بتوانیم فضایی امــن، با محتوایی 
پاک و امکانات مناسب در اختیار کاربران 
قرار دهیم و از آســیب های جدی آن رها 

شویم.

فیلترشکن ها باید ساماندهی شوند

وقتی اینترنت ارزان و پهنای باند مناسب 
را در اختیــار کاربران قــرار دهیم خوب 
طبیعی اســت که بسیاری از افراد از بستر 
های غربی جدا شــده و به فضای مجازی 
بومی مراجعــه می کنند و هیچ احتیاجی 
هم به فیلتر شکن نیز نخواهیم داشت، چرا 
که لفظ فیلتر شکن خودش حساسیت بر 

انگیز است و قطعاً باید ساماندهی شود.

حرمت »حریم خصوصی«

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

شدید دارد.

شــبکه اجتماعی بومــی ؛جایگزین 
شبکه های خارجی

با توجه به معضات و آسیب های مخرب 
شبکه های اجتماعی خارجی، لیکن هنوز 
برخــورد قاطعی با این فضاهای مســموم 
مجازی نشــده، حال آنکه باید جانشــین 
مناســبی برای شــبکه های آلوده وجود 
داشــته باشــد که تحقق این امر نیازمند 
دلســوزی و عزم جدی مســئوالن است 
امــا هنوز عزم جدی را برای این کار نمی 

بینیم.

تلگرام؛ باغ سبز و چنگال سرخ

پیام رســان هــای غیر بومــی در فضای 
مجازی مانند آن است که بیگانه ای آمده 
و آهســته وارد منزل ما شده و درب باغ 
سبزی به ما نشــان داده و امروز در خانه 

ما النه کرده اســت؛ متأسفانه برخی باور 
کردند که بهره گیــری غیر قاعده مند از 
پیام رسان های غیر بومی برای زندگی بی 
خطر اســت؛ حال آنکه در عمل فهمیدیم 
ایــن بیگانه، عقائد، اخاق جوانان، نظام و 

اقتصاد ما را هدف قرار داده است.

حال کــه فهمیدیم که این پیام رســان 
ما دارد،  برای  خارجی چنین مشــکاتی 
دیگر شک و تردید نباید داشته باشیم که 

گوش او را گرفته و بیرون بیاندازیم.

بحمــداهلل این مســئله تقریبــاً به حالت 
اجماع رســیده؛ اما برخی هنوز مخالفند 
و بیان می کنند کــه نمی توانیم این کار 
را انجام دهیم؛ چرا نمــی توانیم؟ ما می 
توانیم؛ اما ممکن اســت امــروز به تمام 
مقصود نرســیده و روزهای آینده به این 

هدف دست پیدا کنیم.

بی تردیــد با خروج از شــبکه های پیام 
رســان خارجی، خطر بزرگــی از جامعه 
برطرف می شود و ما در اغتشاشات اخیر 
دیدیم که چه فعالیت هایی در این شبکه 

ها انجام شده است.

تلگرام؛ اسب تروای اسرائیلی

صاحب تلگرام، شخص یهودی روسی تبار 
است که ســر بر فرمان صهیونیست ها و 
آمریکایی هاســت؛ باید تــاش کنیم که 
روی پای خود ایســتاده و ان شاءاهلل این 

مشکل با همت عموم برطرف شود.

پیام رسان های داخلی را دریابید

زمانــی برای کنتــرل فضــای مجازی و 
حمایت از پیام رسان هاغی داخلی گوش 
شنوایی نبود ؛ لیکن اکنون زمان آن است 
تــا فضای مجازی فاســد خارجی از مدار 
خارج شــود نمونه داخلی و ســالم آن در 

جامعه ارائه شود.

باید بیگانــه ای که اعتقــادات جامعه را 
نشانه رفته اســت را از خانه بیرون کنیم 
و امروز اجماع برای حل این مساله اتفاق 

افتاده است.

آری اکنــون در خــط اول پیگیر فضای 
مجازی داخلی هستم و تدریجاً باید روی 

این مســاله کار کرد تا جانشین مناسبی 
ایجاد  برای شبکه های اجتماعی خارجی 
کرد و کســی نمی تواند در برابر خواست 

عمومی ایستادگی کند.

روش شناســی حمایت از پیام رسان 
های داخلی

تقویت و غنی ســازی شبکه های داخلی، 
فرهنگ ســازی برای مــردم، جلوافتادن 
سران و مســئولین مملکت بر لغو حضور 
در شبکه های اجتماعی خارجی، از جمله 
کارهایی است که باید در راستای تقویت 

پیام رسان های داخلی انجام شود.

خانواده، مدرســه و فضای مجازی؛ ســه 
ضلع تاثیرگذار در رشد و بالندگی جوانان

بسیاری از پدران و مادران به ما می گویند 
برای جوانان دعا کنید، بنده از سخن این 
عزیزان احساس می کنم که جوانان خود 
را در خطــر مــی بینند و به راســتی نیز 
خطرهای بســیاری در این زمان، جوانان 

را تهدید می کند.

خطر فضای مجازی یکی از عوامل تهدید 
جوانان اســت؛ زیرا دشــمنان، جوانان را 
کــه نیروی فعال و ســرمایه اصلی جامعه 
هستند از این طریق هدف قرار می دهند.

بی شــک قلب جوان مثل زمین بکر است 
و هر بذری در آن بریزند، قبول می کند، 
بر این اســاس هم بذر اخاق نیک و هم 
بذر فساد در قلب جوانان قابل رشد است 
و از آنجا که جوانان تأثیرپذیرتر از دیگران 
هســتند، وضع حساس می شود و آنان را 

به خطر نزدیک می کند.

حال بــرای تهدید زدایی بایــد به مثلث 
تربیتی »خانواده«، »نهادهای آموزشــی« 
و » رســانه و فضــای مجــازی« اهتمام 
ورزیــد؛ هرکــدام از اضاع ایــن مثلث، 
وظایفــی در مقابل تربیت جوانان دارند تا 
اینکه جوانانی برومند، مفید و ســعادتمند 
تحویل جامعه دهنــد و علیرغم خطراتی 
که متوجه جوانان است، آنان را در مسیر 
تقوا، ســعادت، پاکی، تقوا، انقاب و نظام 

قرار دهند.
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موفقیت جوانان در گرو اصالح فضای 
مجازی

نقش رســانه ها در تربیت نســل برومند، 
آگاه و مســئولیت پذیــر غیــر قابل انکار 
اســت؛ لذا رســانه های اجتماعی شامل 
مطبوعات، صداوســیما، فضــای مجازی، 
ســینما، تئاتر و کتاب ها تا اصاح نشوند، 
مشکل جامعه و به خصوص نسل جوان پر 

ارزش ما حل نخواهد شد.

در ستایش حرف حساب

بنده پرســش می کنم اگــر دیدیم یک 
رســانه خاص در فضای مجازی در دست 
یک صهیونیســتی است که می گوید من 
همه اخبار شما را می توانم به هر صورت 
منعکس کنــم و وقتــی وارد فضای من 
شــدید، اختیارات شما به دست من است 
نه به دســت خودتان و در بستر آن شاهد 
انواع توهین ها به مقدســاتمان هســتیم 
و انــواع تصاویر و فیلم های مســتهجن و 
فسادانگیز منتشر شده و گاهی هم زمینه 
ســاز ایجاد آشوب می شــود، عقل برای 

برخورد با این رسانه چه می گوید؟

به راســتی آیا عقل می گوید در کنار این 
بدآموزی ها بــه دلیل اینکــه می توانی 
مقداری کار تجــاری در آن انجام دهی و 
اطاعات خوبی هم می تواند بدهد، تسلیم 
باش؛ یا عقل می گوید برو این رســانه را 
حذف کن و چند رسانه سالم درست کن 
و اطاعات خوب را بده و مفاســد در آن 
نباشد تا همه بتوانند استفاده کنند؛ عقل 
می گوید دسترسی به رسانه سالم را آسان 
و دسترسی به رسانه ناسالم را دشوار کن؛ 

این مسئله مانند دودوتا چهارتاست.

حربه دشــمن برای ضربــه زدن به 
اسالم، فضای مجازی است

دشــمن با تحریم ســعی می کند ما را از 
جهاد منع کند ؛ ســپس ســخنان شما را 
سانســور می کند و اجــازه نمی دهد که 
حرف شــما به گوش مردم برسد؛ وسایل 
ارتباطی امروز، غالباً در دست صهیونیست 
ها اســت؛ به خصوص این فضای مجازی 

آلــوده و کثیــف اجازه نمــی دهد حرف 
حساب من و شما به گوش جهانیان برسد.

دشمن در فضای مجازی به دنبال آندلسی 
کردن ایران است

جوانان باید به فکر خود باشند زیرا دشمن 
می خواهد نیروی شــما را به هدر بدهد؛ 
جوانانی که تاریخ اندلس را نشنیدند باید 
آن را مطالعه کنند؛ بخشــی از اســپانیا، 
اندلس نــام دارد که مســلمانان وارد آن 
منطقه شدند ولی مسیحیان با یک نقشه 

در مقابله مسلمانان ایستادند.

ســرمایه گذاری مســیحیان روی بزرگان 
نبــود زیرا آنها در دامان جهاد وشــهادت 
بزرگ شــدند به همین دلیل روی جوانان 
ســرمایه گذاری کردند؛ ایجــاد رابطه به 
دختران مســیحی و شــراب های مجانی 
در اخیتار جوانان مسلمانان قرار گرفت و 
سپس با شــبهاتی که در ذهن آنها شکل 
گرفــت، این نســل با یک حملــه از بین 
رفتند و این کار نیز انجام شد و این گروه 
نیز به موفقیت رســید؛ نگذارید آن تجربه 

تکرار شود.

بــی تردید رســانه های فاســد و فضای 
مجازی نیــز تکرار آن تجربه اســت؛ راه 
نجات نیز حرکت به سایه تعلیمات اسام 
و فرهنــگ قران و نهــج الباغه امام علی 

علیه السام است.

ولنگاری مجازی؛ ریشــه جنایت در 
مدرسه غرب تهران

دشمن، برای جوانان ما دام ها پهن کرده 
اســت؛ این مســاله از این جهت است که 
در تمــام صحنه هــا، جوانان در خط اول 
هســتند؛ جنگ تحمیلی را جوانان ما به 
پایان رســاندند؛ در روز قــدس نیز اکثرا 
جوانــان ســتند که در صحنــه حاضرند؛ 
دشــمن نیز می خواهد ایــن ها را از بین 
ببرد و به همین جهت ســعی می کند که 

عقاید آنها را سست کند.

اخیــرا شــنیدیم که در یکــی از مدارس 
تهران، کارهــای غیر اخاقی در خصوص 
برخی از بچه هــا و فرزندان این مملکت 

انجام شد؛ از کجا به این افراد این مسایل 
را یاددادند؟ بی تردید ریشــه های فساد 
اخیــر در یکی از مدارس تهران را باید در 
استفاده از فضای مجازی مسموم دانست.

بر اســاس گفته خودشان با همان صحنه 
های مســتهجن فضای مجــازی این کار 
انجام شــده اســت ولــی بازهــم برخی 
مســئولین می گویند که نمــی توانیم از 
فضــای مجازی صرف نظــر کنیم؛ دیروز 
محصولــش در کازرون و آشــوبی که در 
شــهر دیگر شد دیدیم و در روز دیگر باید 
در دادگاه هــا حضور یابیــم و ببینیم که 
ریشــه طاق ها از فضای مجازی ناشــی 
می شود؛ به راســتی چرا برخی این همه 
مفاســد را می بینند ولی بازهم طرفداری 

می کنند.

ضرورت سالم سازی فضای مجازی

فضای مجازی ســالم خوب اســت ؛ باید 
فضای مجازی که علوم و دانش ها و اشعار 
و تفریحات و... باشد را تامین کنند ولی نه 
این فضای مجازی که صهونیست ها ایجاد 
کردنــد و مملو از توهین بــه ائمه هدی 
علیهم الســام و صحنه های مستهجن و 
آشوب های سیاسی و.. است؛ جالب است 
که همه می دانند که سررشته این مسایل 

از کجاست و هدف آنها چیست.

تربیت  بر  مجازی  فضای  مخرب  نقش 
دینی جامعه

اینکه بعضی از افراد گرفتار ســلب توفیق 
می شوند و بعضی دیگر توفیق الهی دارند، 
بی دلیل نیســت. خداوند حکیم اســت و 
هرکار او روی حکمت است و این عملکرد 
ماســت که زمینه ساز اسباب توفیق الهی 

یا سلب توفیق می شود.

به عنوان نمونه بعضــی افراد روزی چند 
ساعت مشــغول فضای مجازی هستند اما 
یک بار پای آنان به مســجد نمی رســد، 
حضور در برنامه های آلوده فضای مجازی 

و ... از اسباب سلب توفیق الهی است.

فضای مجازی حرف اول را در بسیاری 
از رویدادها می زند

امــروز فضــای مجازی حــرف اول را در 
بسیاری از رویدادها می زند، اگر این فضا 
ناســالم باشد ما بقی امور را نیز به ویرانی 
می کشاند و اگر سالم باشد مابقی امور را 

نیز اصاح می کند.

پیامدهــای امنیتــی شــبکه های 
اجتماعی مجازی

آسیب های امنیت را باید بشناسیم، همه 
آســیب ها خارجی نیستند و برخی ریشه 
در داخــل دارنــد، یکی از آســیب هایی 
که هنوز حل نشــده و به آسانی نیز حل 
نخواهد شد، آســیب های امنیتی فضای 
مجازی است که مقولۀ امنیت را به شدت 
شــکننده کرده اســت. بر این اساس باید 
از دبســتان، دبیرســتان و دانشگاه برنامه 

ریزی کنیم تا مردم آگاه شوند.

متاســفانه دولت روی فضای مجازی 
حساسیت چندانی ندارد

مقاومت در مقابل شیطنت های دشمنان 
در فضای مجازی کار آســانی نیست، ولی 
با شــجاعت باید ایستاد و به جای انفعال، 

فعاالنه وارد این عرصه شویم.

 دشــمنان از طریق فضای مجازی تاش 
های گســترده ای دارند؛ متاسفانه دولت 
روی فضــای مجازی حساســیت چندانی 

ندارد.

شبکه های اجتماعی؛ مفید یا مضر؟

حساســیت داشــتن نســبت بــه فضای 
مجازی از آن جهت اســت که شبکه های 
اجتماعی هم می تواند مفید باشــد و هم 
آســیب آفرین، لذا باید به گونه ای برنامه 
ریزی کرد که آسیب ها به کمترین میزان 

ممکن برسد.

نقــش پلیــس در پیشــگیری از جرایم 
سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی

بی شک فضای مجازی بار نیروی انتظامی 
را سنگین تر کرده و باید همه تاش کنند 
که آسیب های فضای مجازی کاهش پیدا 
کند،، متاســفانه برخی دستگاه ها نسبت 
به فضای مجازی بی تفاوت هســتند و در 

این خصوص دلسوزی ندارند.

لذا وظایف سنگین پلیس در حفظ و ارتقاء 
نظــم و امنیت در فضای مجازی غیر قابل 
انکار اســت؛ و پلیس فضای مجازی باید 
تاش کند که جرائم ســایبری و آســیب 

های فضای مجازی کاهش پیدا کند.

از  شده  مدیریت  اســتفاده  ضرورت 
فضای مجازی در آموزش و پرورش

در دنیــای کنونی ســرعت انتقال مطالب 
بســیار زیــاده بــوده و در آن اطاعات 
مطلــوب و غیــر مطلوب هــر دو با یک 
ســرعت و گستره به دانش آموزان منتقل 
می شــود، نظام استکباری از طریق فاسد 
کــردن جوانان و ضعیــف کردن اخاق و 
اسامی  انقاب  براندازی  درصدد  فرهنگ 
هستند، وجود آســیب های اجتماعی راه 
نفوذ دشــمنان برای ضربه زدن به کشور 

است.

وجود فضاهای مجازی بی بندوبار، آسیب 
های اجتماعی، آســیب های سیاســی و 
فرهنگــی از جمله آســیب های جدیدی 
بوده که در جامعه فعلی پیداشــده و الزم 
اســت تا آموزش وپــرورش آموزش های 
الزم را در ایــن زمینه بــه دانش آموزان 

ارائه دهند.

دانش آمــوزان امانت هــای جامعه بوده 
که در اختیار آموزش وپرورش گذاشــته 
شده اند که این امانت ها را به سامت به 
جامعه بازگردانده شــوند، دوران نوجوانی 
مهم تریــن و تأثیرگذارترین زندگی یک 
فرد برای پایه ریزی شــخصیت آینده فرد 
اســت؛ آموزش وپرورش از یک ســو باید 
استفاده مدیریت شــده از فضای مجازی 

را مد نظر قرار دهد.

از ســوی دیگر باید دانش آمــوزان را با 
مراکز مذهبی آشــنا کرده و مسیر حضور 
آن ها را در این مراکز مهیا کنند، آشنایی 
و انس دانــش آموزان بــا مراکز مذهبی 
ســبب بیمه شدن آن ها در برابر بسیاری 
از آســیب های بعدی به ویژه آسیب های 

فضای مجازی می شود.

شایعه ســازی، دروغ و تهمت علیه نظام 
اسامی در فضای مجازی

باید مردم را متوجه کرد که آن چیزی که 
در رســانه های خارجی و فضای مجازی 
علیه کشــور و انقاب اسامی منتشر می 

شود، دروغ است

نجات جوانان از گرداب مفاسد فضای 
مجازی

امروز در شــرایط بســیار حساســی قرار 
داریم، علم و دانشــی که وســیله و ابزار 
نجات مردم اســت، گاهی سبب بدبختی 
جوامع و ملت ها را فراهم می کند؛ امروز 
به نام علم و دانش مردم را به سوی جهل، 

بی بندوباری و آلودگی می برند.

امــروز جوانان ما در معرض آســیب ها و 
خطرهای بســیاری هســتند، یکی از این 
آسیب ها که نیاز به مراقبت فراوان دارد، 
فضاهای مجازی اســت که غوغا می کند، 
وظیفه همه ما این اســت کــه در چنین 

شرایطی بتوانیم جوانان را حفظ کنیم.

مسجد و جلوگیری از نفوذ دشمن در 
فضای مجازی

دشــمن با اســتفاده از فضای مجازی در 
حال نفوذ بین جوانان هستند، سعی کنید 
جوانان را به مســاجد خود دعوت کنید و 
سعی داشــته باشید مسائل اسامی کاما 
برقرار باشــد و جلوی نفوذ دشمن گرفته 

شود.

در  خبرش  انتشار  از  له  معظم  روایت 
صدای آمریکا

اخیرا صدای آمریکا خبری از ما منتشــر 
نمود که در حدود چند خط خبر نزدیک 
ده دروغ وجود داشــت که این نشان می 
دهــد آن ها در دروغ گویــی چه مهارتی 

دارند.

تاثیر فضای مجازی بر کاهش کتابخوانی

به دالئــل مختلف کتابخــوان در جامعه 
ما کم شــده اســت، حال آنکه هر اندازه 
کتابخــوان در جامعه کم شــود به همان 
اندازه جامعــه عقب گرد فرهنگی و دینی 
می کند.در این میان فضای مجازی یکی 
از مهمتریــن علت های بی رونق شــدن 
کتابخوانــی در جامعه اســت؛ متاســفانه 
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بخشــی از افراد جامعه چندین ساعت در 
فضاهــای مجازی و شــبکه های مجازی 

وقت خود را تلف می کنند.

و  حقیقت  آوردگاه  مجــازی؛  فضای 
دروغ

اگر دروغ از جامعه برچیده شود، بسیاری 
از کارهای خاف از بین می رود.

از زمانی کــه فضای مجازی باب شــده، 
دروغ رواج بســیاری پیدا کرده است حال 
آنکه می توانســت به فرصتی برای اشاعۀ 
حقیقــت تبدیل گردد؛ حال آنکه در عمل 
بــه فضایی بــرای دروغ گویــان و تهمت 
زنندگان تبدیل شــده اســت و با همین 
دروغ هــا، افکار عمومی را مشــوش می 

کنند.

فرصت یا تهدید ؟ مسئله این است

بایــد فضای مجازی و راه هــای مقابله با 
آسیب ها و تهدیدها و بهره گیری درست 

از فرصت های آن را جدی بگیریم.

 در حال حاضر ، حاکم بر جوامع بشــری 
همین فضاهای مجازی هستند، روز به روز 
پدیدآورندگان این فضاها به دنبال برنامه 
ها و تحوالت جدید هستند تا بتوانند همه 
چیز را قبضه کنند و در اختیار خودشــان 

قرار دهند.

در چنیــن شــرایطی نمــی تــوان غافل 
نشســت، و ااّل یک وقت بیدار می شویم و 
مــی بینیم همه چیز ما را تحت تاثیر قرار 

داده اند و قبضه کرده اند.

آسیب شناسی فضای مجازی

باید در برابر آســیب های فضای مجازی 
هوشیار باشــیم، مرتفع ســاختن آسیب 
ها و آفات ایــن عرصه، یک وظیفه دینی، 
انسانی و اجتماعی اســت، این آسیب ها 
هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ اجتماعی 
و هم به لحاظ انسانی خسارت بار است و 

باید جلوی آن را گرفت.

لزوم ســرمایه گــذاری دولت برای 
اصالح فضای مجازی

ضرورت ســرمایه گذاری دولــت و دیگر 

دســتگاه های ذیربط برای اصاح فضای 
مجازی به شــدت احســاس می شــود؛ 
هرچه ســرمایه گذاری بــرای اصاح این 
فضا صورت گیرد بجا و شایســته است و 
اگر کوتاهی شــود ثمره ای جز پشیمانی 

نخواهد داشت.

سبک  به  مجازی  فضای  مهندســی 
رسانه هاي بیگانه

امروزه فضــای مجازی یــک فرصتی در 
اختیار دشــمنان اســام قرار داده که از 
طریــق جنگ رســانه ای، تبلیغات گمراه 
کننده و ناجوانمردانــه و مملو از دروغ را 
گســترش دهد؛ البته ما وظیفه داریم که 

در مقابل این موج بایستیم.

ضرورت راه اندازی منبرهای مجازی

وجــود شــبکه های فاســد و مفســد و 
گســترش فســادهای اخاقــی از طریق 
فضاهای مجازی، ضــرورت مقابله طاب 
در برابر این هجمه ها را معنادار می کند.

برای تحقق این مهم شناســایی و حمایت 
نخبگان حوزوی ضروری اســت؛ در میان 
جمعیت چند ده هزار نفر، نخبگانی وجود 
دارند کــه باید برای شناســایی، حمایت 
و تربیت آنها متناســب با ذوق، اســتعداد 
و تخصص آنها در فضــای مجازی برنامه 

ریزی الزم صورت گیرد.

بنابرایــن در این زمان بایــد کاری کنیم 
که همه طاب با دو ســاح بیان و قلم به 
ویژه در فضای مجازی مسلح شوند؛ لذا در 
زمینه نویسندگی و ارائۀ منبرهای مجازی 
باید دوره ها و جلساتی گذاشته و آموزش 

های الزم به طاب ارائه شود.

نخبگان حوزه در  از ظرفیت  استفاده 
کاهش آسیب های فضای مجازی

اصاح فضای مجــازی راهکارهای خوبی 
دارد؛ جمعــی از نخبگان حــوزه در این 
خصوص راه های خوبی را پیشنهاد کرده 
اند، امیدواریم مسئوالن نیز این مساله را 
جدی بگیرند و آسیب های این فضا را به 

حداقل برسانند.

وظیفه  و  مجــازي  فضاي  شــبهات 
سنگین روحانیت

با توجــه به شــبهه افکنی دشــمنان و 
معاندان در فضای مجازی، پاسخگویی به 
این شبهات از سوی علما و فضای حوزه 

ضروری است.

بر این اســاس خطاب به مسئوالن حوزه 
می گوئیم باید پاســخ به شــبهات مطرح 
شــده را در یک اتاق فکر به صورت دقیق 
اســتخراج کنید و در اختیار جامعه قرار 

دهید.

در  مجازی  فضای  لزوم حل مشکالت 
شورای عالی انقالب فرهنگی

فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخودار 
اســت و به توجه بیشــتری نیاز دارد؛ در 
این میــان یکی از وظایف مهم شــورای 
انقاب فرهنگی رسیدگی به مسئله فضای 
مجازی اســت که باید بــه آن توجه ویژه 

داشته باشد.

برای رفع آســیب های اجتماعی باید این 
مســئله که پهنای باند به چه کسانی داده 
شود را مشخص کرد زیرا با کنترل پهنای 
باند می توان فساد را در فضاهای مجازی 
کمرنگ کرد در حالی که به این امر توجه 

نمی شود.

البتــه دولت بــرای حل مشــکل فضای 
مجازی عاقه مند اســت، لیکن دولت در 
عین عاقه مندی تاش نمی کند و با این 
شــرایط که بخش های دیگــر به این امر 
بی توجه هســتند، مراکزی مانند شورای 
عالــی انقاب فرهنگی باید به جای آن ها 

اقدامات الزم را انجام دهد.

فضای مجازی در ســیطرۀ سلبریتی 
های کم مایه

ســابقا تریبون ها در اختیار امامان جمعه 
و خطبای مســاجد بود، امــا این فضای 
مجازی برای همه و بــرای افراد بی مایه 
تریبون درســت کرده است، به طور مثال 
این فردی که اخیرا خلع لباس شده بیش 
از یــک میلیون پیگیرکننــده و مخاطب 
داشته و متاســفانه اجازه نداده اند سالم 

ســازی درســتی در فضای مجازی ایجاد 
شود.

های  شبکه  باند  پهنای  افزایش  لزوم 
داخلی

باید مشــخص شــود که پهنــای باند به 
چه کســانی باید داده شــود و با استفاده 
از پهنای باند می شــود فضاهای مجازی 
فاســد را کمرنگ کرد، اما متاســفانه این 

کار را نمی کنند.

ســخنان روحانی درباره فضــای مجازی 
زننده بود

اخیــرا جنــاب رئیس جمهــور جمله ای 
درباره مســئله فضای مجــازی گفتند که 
متأســفانه زننده بود. رئیــس جمهور در 
سخنان خود می گوید: »وقتی مردم همه 
چیز را خواســتند، نباید جلوی خواســت 

آنان را گرفت«

بی تردید کسی نمی گوید فضای مجازی 
را حذف کنید؛ بلکه باید این فضا را اصاح 
کرد، بی شــک اگر مردم همه چیز را می 
فهمند، پس درب دادگســتری و تعزیرات 
را هم ببندید؛ حال آنکه یک عده خطاکار 
در کشور وجود دارند که باید جلوی آنان 

را گرفت.

مجـازی؛  فضـای  امـن  نـا  حاشیـه 
بستر ساز فساد و جرائم اجتماعی

درباره فضای مجازی هــم ببینید که چه 
فسادهایی رخ داده اســت؛ ما منکر اصل 
فضای مجازی نیســتیم؛ امــا باید جلوی 
مفاســد را گرفت؛ بنده از برخی از قضات 
محتــرم دادگســتری شــنیده ام که می 
گفتند اکثر طاق هایی که واقع می شود 
مرتبط با وسوســه های فضــای مجازی 
اســت و اکثر بدآموزی ها و انحرافات هم 

مربوط به این فضاست.

بازآفرینی حوزه های علمیه در فضای 
مجازی

حوزه های علیمه ظرفیــت های فراوانی 
دارد و می توانند کارهای بســیار خوب و 
ارزنــده ای انجام دهــد و انقاب را حفظ 
کنند؛ انقاب از حوزه برخاســته و حافظ 

انقاب نیز حــوزه های علمیه هســتند؛ 
برخاف گمان کســانی کــه طور دیگری 

فکر می کنند.

به ویژه آنکه باید سعی شود آثار ارزشمند 
حوزه هــای علیمه در فضاهــای مجازی 
بازآفرینی شــود؛ هرچه این آثار خواننده 
و اســتفاده کننده داشــته باشــند، قطعاً 
ســودمند تر خواهد بود؛ بر خاف کسانی 
که از فضای مجازی اســتفاده غلط کنند 
ما باید از این فضا، استفاده مناسب داشته 

باشیم.

وقتی رسانه ملی به داد فضای مجازی 
می رسد

بهره گیری از ابزارهای نوین و تکنولوژی 
های روز توسط دســت اندرکاران صدا و 
ســیما ضروری است؛ صدا و ســیما باید 
آخرین تکنولوژی ها را در اختیار داشــته 

باشد تا از دنیا عقب نماند.

هم چنین فرهنگ ســازی برای مســائل 
ارزشــی و دینی ؛ از جمله رســالت دیگر 
رسانه ملی است؛ صدا و سیما باید با روش 
های غیر مستقیم و جذاب در صدد ترویج 

و تبیین مسائل دینی و اسامی باشد.

لــذا تمامــی برنامه های صدا و ســیما و 
حتی برنامــه های طنز و ســرگرمی نیز 
باید هدفمند دنبال شود؛ بر این مبنا می 
توان همین برنامه ها که هزینه زیادی هم 
بابت تهیه و تولید آن خرج می شود را به 

برنامه هایی آموزنده تبدیل کرد.

اهمیت این مســائل به ســبب گسترش 
فضای مجازی اســت؛ در حقیقت رســانه 
بــرای فضای مجازی  پادزهری  باید  ملی 
باشــد و به گونه ای برنامه ریزی کند که 
تخریب ها و هجمه های صورت گرفته در 

این فضا کم اثر و بی اثر شود.

بر این مبنا رصد و شناســایی نقشه های 
دشــمن و برنامــه ریــزی هدفمند برای 
مقابلــه با چالش های فضای مجازی را به 
دســت اندرکاران رســانه ملی توصیه می 
کنیم؛ به ویژه توجه به نوجوانان و جوانان 
که باید بیش از دیگر مقاطع ســنی باشد، 

چرا که دشمن در حال برنامه ریزی برای 
انحراف نسل نوجوان و جوان جامعه است، 
لذا صدا و ســیما در برنامه هایی که برای 
این مقاطع سنی تهیه و تولید می کند به 
نحوی باید جور فضای مجازی را بکشد و 

باید بیش از پیش مراقب باشد.

طــرح و برنامــه های دشــمن در فضای 
مجازی، حمله بــه فرهنگ و تمدن ایران 

اسامی

دشمن دیگر از راه نظامی عاجز شده و از 
دو راه اقتصادی و فرهنگی ضربه می زند، 
خارج نشینانی که در خدمت عمال بیگانه 
انــد، منافقــان داخلی و از همــه مهم تر 
فضاهای مجازی ســه عنصری هستند که 
به فرهنگ و تمدن ایران اســامی حمله 

ور می شوند.

سخن آخر:»عزمی برای اصالح فضای 
مجازی وجود ندارد«

در خاتمه باید تأکید کرد ما منکر اینکه با 
جمع شــدن فضای مجازی برخی تجارت 
ها از بین می رود نیســتیم، ما می گوییم 
در کنار این مزایا، زهرهایی وجود دارد و 

مسئولین باید آن را اصاح کنند.

فضای مجــازی راه اصاح داشــته و می 
توان کاری کرد که از مزایای آن استفاده 
کــرد و آفات آن را کم کرد، البته با کمال 
تأسف باید اعتراف نمود هیچ عزمی برای 
اصــاح فضای مجازی در بین مســئوالن 

وجود ندارد.
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مقاله

ادب دعا، در محضر خـدا
چکیده 

با پروردگار  ارتباط  نیازمند  انسان همواره 
خویش است. دعا از آنجا که حلقه ارتباط 
بندگان بــا پروردگار جهان اســت، حائز 
اهمّیت است. خداوند در آیات قرآن وعده 
اجابت دعا را به بندگانش داده اســت، اّما 
برای رسیدن به این منظور کسب شرایطی 
الزم است و اگر بنده با قلبی پاک و عملی 
صالح و بــدور از گناه و معصیت، دعا کند 
وآداب و شرایط دعا را رعایت کرده باشد؛ 
دعای او مســتجاب است. در این گفتار به 
بیان برخی از آداب دعا به درگاه پروردگار 

می پردازیم.

مقّدمه

با پروردگار  ارتباط  نیازمند  انسان همواره 
خویش است. او موجودی است ضعیف که 
بــا ارتباط با پروردگار خویش می تواند به 
کمال آرامش برسد. پروردگاری که انتهای 
قدرت و سر منشا کماالت است. انسان با 
این ارتباط، خود را در کنار قدرتی بی انتها 
مشــاهده می کند و با این پشتوانه، مسیر 
موفقّیــت را می پیماید؛ در فراوانی نعمت 
شــکرگزار پروردگار است و در مواجهه با 
سختی ها و بایا، چشم امیدش را به باب 
رحمــت او دوخته و با ایــن امید، صبر و 
بردباری را پیشــه می سازد تا از دشواری 

ها و نامایمات رهایی یابد.

ارتباط با پروردگار کار دشــواری نیست، 
چرا که او به ما نزدیک است و به پیامبرش 
ِّی  می گوید: »َو إِذا َسَألََک ِعبادی َعنِّی َفإِن
َقریــٌب«)1(؛ )هنگامی کــه بندگانم از تو 
درباره من سؤال کنند، بگو: من نزدیکم(. 
بســیار نزدیکتر از آنچه مــی پندارید، »َو 
نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَْوِریِْد«)2(؛ )و ما 
به او ـ انسان ـ ازرگ قلبش نزدیکتریم!(.

به همین خاطر اســت که خداوند پس از 

بیــان نزدیکیش به بنــدگان، از آنها می 
خواهد دســت به دعا بردارند و با خداوند 
اِع إِذا  ســخن بگویند، »أُجیُب َدْعــَوَۀ الدَّ
َفلَْیْســَتجیُبوا لی«)3(؛ )من دعای  َدعاِن، 
دعاکننــده را به هنگامی که مرا می خواند 
اجابت می کنــم، بنابراین باید بندگان من 

دعوت مرا بپذیرند(.

چگونه می شــود که انســان با کسی که 
همیشــه مازم و همراه اوســت ســخن 
نگوید؟ و از او غفلت کند؟! یا درخواستی 
از او نداشته باشد؟! آن هم اگر مصاحبش 
چاره ســاز مشــکات و رواکننده حوائج 
باشد. بنابراین از ارتباط با پروردگار نباید 
غفلــت کرد و یکی از راه هــای ارتباط با 
پروردگار دعا اســت. دعا برنامه ای است 
که اگر با شــرایط و آدابش انجام شــود، 
اثرات بســیار ســازنده ای به ارمغان می 
آورد و در پرتو آن، انسان به دامان رحمت 
الهــی چنگ می زند و حوائــج خود را از 
کســی می طلبد که شایســته این انابه و 

عرض حاجت است.

در این بیان، بر آن شــدیم تا نکاتی چند 
در مورد اهمّیت، آداب و شرایط استجابت 

دعا، و آثار و ثمراتش سخن بگوییم.

اهمّیت دعا

دعــا از آنجا که حلقه ارتبــاط بندگان با 
پروردگار جهان اســت، حائز اهمّیت بوده 
و در تعالیم اسامی به آن با نگاه ویژه ای 

نگریسته شده است.

در قــرآن خداونــد بندگانــش را به دعا 
فراخوانــده و اجابت را وعده داده اســت 
و اوســت که ندای بندگان را می شــنود 
و پاســخ می دهد. پس چرا با او مناجات 
نکنیــم و دردهای دلمــان را با او به نجوا 
نگوییم. مگر پروردگارمان نیســت که می 

گوید:

»اُْدعونی اْســَتِجْب لَُکْم«)4(؛ )مرا بخوانید 
تا دعای شــما را بپذیرم!( مگر او نیســت 
اِع إِذا  که مــی فرماید: »أُجیُب َدْعــَوَۀ الدَّ
َفلَْیْســَتجیُبوا لی«)5(؛ )من دعای  َدعاِن، 
دعاکننده را به هنگامی که مرا می  خواند 
اجابت مــی  کنم، بنابراین بایــد بندگانم 

دعوت مرا بپذیرند(.

با این حال، چه کوتاهی بزرگی است، اگر 
زبانمان جویبار دعا و سرچشــمه مناجات 
نباشــد. پس دعوت الهی را لّبیک گوییم 
کــه در غیر این صورت، خود را بی اجر و 
قرب کرده ایم. زیرا قرآن از زبان پیامبری 

از پیامبرانش می گوید:

»ما یَْعَبُؤ بُِکْم َربّی  لَْو ال ُدعاؤُکْم«)6(؛ )اگر 
دعای شما نباشــد، پروردگارم برای شما 
ارجی قائل نیســت(. ســّر این مطلب به 
اظهار بندگی در قالــب دعا بر می گردد. 
چــرا که دعا با عبــادت و عبودیّت رابطه 
ای محکــم دارد. گاهی دعا خود به منزله 
عبادت تلّقی شــده)7( و گاهی به عنوان 
برترین عبادت معّرفی شــده است)8( و یا 
در جای دیگر از آن به عنوان مغز عبادت 
یاد می شود.)9( عاوه بر این، در آیه 60 
ســوره غافر از دعا با تعبیر »عبادت« یاد 
شده است.)10( آری، دعا چشمه جوشان 
بندگی و عبودیّت اســت. هــر چه از آن 
بیشتر بنوشــیم، ارزش و مقام رفیع تری 
در نزد موالیمان داریم. تا جاییکه در زمره 

»عباد الرحمن«)11( قرار می گیریم.

در روایات اســامی نیز از دعــا با تعابیر 
مختلفی یاد شــده اســت که از یک سو، 
بیانگر اهمّیت آن در تعالیم دینی است و 
از ســوی دیگر، به برخی از آثار و ثمرات 
دعــا اشــاره دارد. برخی از ایــن تعابیر 
الّدین«؛ )ستون دین( از: »عمود  عبارتند 

عبادت()13(،  )مغز  العبادۀ«؛  »مّخ   ،)12(
»اْفَضُل الِْعبــاَدِۀ«؛ )برترین عبادت()14(، 

»نور الّســموات و االرض«؛ )نور آســمان 
لَْمِۀ«؛  هــا و زمیــن()15(، »ِمْصبــاُح الظُّ
)چراغ روشــنی برای تاریکی )های دنیا و 
الّنجاح«؛ )کلید  آخرت(()16(، »مفاتیــح 
پیروزی()17(، »نَجاُح ُکلِّ حاَجٍۀ«؛ )عامل 
پیــروزی در هر حاجتــی()18(، »َمقالِیُد 
رســتگاری()19(،  )وســیله  الَفــاح«؛ 
)کلید رحمت خداوند( ْحَمِۀ«؛  الرَّ »ِمْفتاُح 

)20(، »ِمْفتــاُح ُکلِّ َرْحَمٍۀ«؛ )کلید تمام 
رحمت ها()21(، »ِساُح ااْلنْبیاِء«؛ )اسلحه 
پیامبران الهی()22( و »ِســَاَح الُْمْؤِمِن«؛ 

)اسلحه مومن()23(.

فلسفه و اسرار دعا

از آنچه گذشــت دانسته شد که در تعالیم 
اســامی به دعا توّجه ویژه ای شده است. 
ولی با ایــن حال برخی از ناآشــنایان به 
فلسفه و اســرار دعا، در این زمینه خرده 

 گیری می کنند و می گویند:

1- دعا با روح رضا و تسلیم در برابر اراده 
خداوند نمی ســازد، ما باید تسلیم اراده او 
باشــیم و هر چه او می پســندد همان را 

بپسندیم!

2- دعا یکی از عوامل تخدیر، و کند شدن 
چرخهای فعالّیت و تاش و کوشش  است، 
چرا که مردم ایــن امور را رها می کنند و 

به سراغ دعا می  روند!)24(

3- اضافه بــر همه اینها، مــا چگونه می 
 توانیم بــا دعا مقــّدرات الهــی را تغییر 
دهیم، اگر در علم خدا مقّدر شــده حادثه 
 ای رخ دهد، با دعــای ما تغییر نمی کند، 
و اگر مقّدر شــده واقع نشــود با دعای ما 
واقع نمی  شــود، و به تعبیر ســاده، دعا 
نوعی فضولی در کار خداســت، او هر چه 
مصلحت اســت انجام می دهد و نیازی به 

دعای ما نیست؟!

ولی اگر مفهوم واقعی دعا و فلسفه نیایش 
روشن شود جایی برای این گفتگوها باقی 
نمی ماند. مفهوم صحیح دعا این است که 
ما منتهای تاش و کوشــش خود را انجام 
دهیم، و آنچه را از توان ما بیرون است به 
لطف خدا بسپاریم و با دعا حّل مشکل را 
از او بخواهیــم. و به مضمون »أَمَّْن یُِجیُب 

ــوَء«، به  الُْمْضَطرَّ إِذا َدعاُه َو یَْکِشــُف السُّ
هنــگام اضطرار و عقیم ماندن تاشــها و 
کوششــها به در خانه خدا برویم و دست 
به دعا برداریم، به همین دلیل در روایات 
اسامی تصریح شــده است آنهایی که بر 
اثــر تنبلی و کوتاهی و ندانم کاری گرفتار 
محرومیت می شــوند، دعایشان مستجاب 
نخواهد شــد. جوان تنبلی که تن به کار 
نمی دهد دعایش درباره وســعت روزی به 
اجابت نمی رسد، و همچنین طلبکاری که 
مقدار قابل توّجهــی از مال و ثروت خود 
را به کسی داده و شاهد و سندی نگرفته 
و شــخص بدهکار انکار کرده است دعای 
او در این زمینه مستجاب نیست! خاصه 
این که ندانــم کاری  ها و تنبلی  ها با دعا 
حل نخواهد شد. با توّجه به این نکته دعا 
نــه تنها عامل تخدیر نیســت، بلکه عامل 
حرکت و تاش تا آخرین حّد توان است.

اّما این که گفته می  شود دعا مقّدرات الهی 
را تغییر نمی  دهد، پاسخش روشن است، 
دعا ســبب افزایش قابلّیت و شایســتگی 
انســان می  شود. زیرا به در خانه خدا می 
 رود، دل و جــان خود را به نور معرفت او 
صفا می  بخشد، از گناه خود توبه می کند، 
چرا کــه توبه یکی از شــرایط قبولی دعا 
اســت، و با این امور قابلیت بیشتری  برای 
لطف پروردگار می یابد، و مشمول عنایت 
تازه ای می  شود، زیرا خداوند مقّدر کرده 
آنانکه شایسته  ترند بهره بیشتری از لطف 

و عنایت او داشته باشند.)25(

به تعبیر دیگر، خداونــد نعمتها و برکاتی 
دارد که شامل حال بندگانش می شود اما 
مشروط به شرایطی است. یکی از شرایط 
آن اســت که به در خانه او بروند و دست 
به دعا بردارنــد روح خود را پاک کنند و 
به او نزدیک شــوند. بنابراین، در پرتو دعا 
شــرایط رحمت الهی حاصل می  شــود و 

باران لطف او ریزش می  کند.

از آنچه در باال گفته شــد پاسخ این ایراد 
که دعا با روح تسلیم و رضا سازگار نیست، 
نیز روشــن می  شود، چرا که دعا تأکیدی 
است بر تسلیم و رضا چون خدا می خواهد 

از طریق دعا بندگانش به او نزدیک شوند، 
و در پرتــو قرب به ذات پاک او مشــمول 
برکات و رحمت و عنایت بیشتری گردند، 
و بــه همین دلیل بارها و بارها در آیات و 

روایات دعوت به دعا شده است.

کوتاه ســخن این کــه دعا آثــار تربیتی 
فراوانی در انســان دارد، روح و جان او را 
می  سازد، و زنگار جهان ماّده را از او دور 
می کنــد، او را به ذات پاک خدا، به نیکی 
 ها و پاکی  ها و صفات برجســته انســانی 
نزدیــک می  ســازد، و راهی اســت برای 
کسب قابلّیت بیشــتر برای تحصیل سهم 
افزونتــری از فیض بی  پایان پروردگار! آیا 
رســیدن به این آثار برای فلســفه دعا و 

حاجت طلبی کفایت نمی کند؟

آثار و ثمرات طلب حوائج و دعا

دعــا از آن جهت مورد توّجه واقع شــده 
اســت که آثار و ثمــرات فراوانــی دارد. 
دعا مخصوصا دعاهــای معصومین)علیهم 
الســام(، سرشــار از درســهای تربیتی 
است. به عنوان مثال، »دعای ندبه« برای 
کسانی که با دّقت و حضور قلب و با توّجه 
به مضمــون و محتوایــش، آن را زمزمه 
می کنند، یک دوره درس امامت و والیت 
عاشقانه است. یا دعای بلند و پر محتوای 
»عرفه« حاوی یــک دوره کامل معارف و 
عقاید، و درس توحید و یکتاپرستی است؛ 
توحیدی که در ایــن دعا موج می زند در 
دعاهای دیگــر یافت نمی شــود. »دعای 
کمیل« به ما درس تهذیب و خودســازی 
و توبه می دهد؛ به انســانی که قصد توبه 
و بازگشــت به خدا را دارد، می آموزد که 
چگونه با خدای خویش سخن بگوید. و از 
»دعای مکارم  االخاق« می توان یک دوره 

اخاق اسامی را استخراج کرد.

ادعّیه اســامی با این محتــوای متعالی، 
ثمرات تربیتی فراوانی برای انســان دارد. 
مــا در اینجا به برخی از این آثار و ثمرات 

اشاره می کنیم:

1. کسب معرفت و شناخت

یکــی از ثمــرات دعا و ادعیــه خوانی به 
درگاه الهی، کســب معرفت و شــناخت 
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اســت. به عنــوان مثال دعــای بلند و پر 
محتوای »عرفه« حــاوی یک دوره کامل 
معارف و عقاید، به خصوص درس توحید 
و یکتاپرســتی است؛ توحیدی که در این 
دعا موج می  زنــد در دعاهای دیگر یافت 

نمی  شود.

الســام(  امیرالمومنین)علیه  دعاهای  در 
در نهــج الباغه نیز درس خداشناســی 
بــه بهتریــن نحــو بیان شــده اســت. 
در خطبه  الســام(  امیرالمومنین)علیــه 
46 به نکته  ای)26( اشاره می  فرماید که 
مایه دلگرمی دعا کنندگان و متوّســان 
بــه درگاه الهی اســت، عــرض می  کند: 
)خداوندا! تو در سفر همراه مایی، و نسبت 
بــه بازماندگان ما در وطن، سرپرســت و 
نگاهبانــی، و جمع میان ایــن دو را هیچ 
کس جــز تو نمی تواند داشــته باشــد(؛ 
»أللّهــّم أنت الّصاحب فی الّســفر، و أنت 
الخلیفۀ فی  األهل، و ال یجمعهما غیرک«. 
آری تنها خداست که ذات پاکش از زمان 
و مکان منّزه است، و در عین حال احاطه 
به تمــام مکانها و زمانهــا دارد، جایی به 
او نزدیکتــر از جای دیگری نیســت، و به 
همین دلیل هم در ســفر با ماست، و هم 
در حضر بــا زن و فرزندان و بســتگان و 
دوســتان ما، و چه جالب اســت که زمام 
زندگی خود را به دســت کســی بسپاریم 
که بر تمام شــئون زندگی ما احاطه دارد. 
همه جا با ماســت و همه جا با افراد مورد 
عاقه ما. و در آخرین جمله  های این دعا، 
دلیل این موضوع را که هیچ کس جز خدا 
نمی تواند میان این دو حالت را جمع کند، 
چنین بیان می  فرماید: )زیرا آن کس که 
نتواند  بازماندگان است همسفر  سرپرست 
بود، و آن کس که همسفر است جانشینی 
انســان را ـ در خانه و خانواده  اش ـ نمی  
تواند بر عهده گیرد(؛ »ألّن المستخلف ال 
یکون مســتصحبا، و المستصحب ال یکون 
مستخلفا!«. همانطور که می بینید در این 
جمات که در قالب دعا ارائه شــده است، 
معارفی از خداشناسی برای ما بازگو شده 

است.

در ادعّیه اسامی تنها معارف خداشناسی 

بیان نشــده اســت. این دعاهای پر مغز، 
دریایــی از معرفت اند که هر دّری در آن 
یافت می شــود. در »دعــای ندبه« برای 
کسانی که با دّقت و حضور قلب و با توّجه 
به مضمون و محتوایش، آن را زمزمه می 
 کننــد، یــک دوره درس امامت و والیت 

عاشقانه بیان شده است.

و هنگامی که در دعای »ندبه« می  خوانیم: 
»َو اْجَعــْل َصَاتََنا بِِه َمْقُبولَــًۀ َو ُذنُوبََنا بِِه 
َمْغُفوَرًۀ َو ُدَعائََنا بِِه ُمْسَتَجاباً َواْجَعْل أَْرَزاَقَنا 
بِِه َمْبُسوَطًۀ َو ُهُموَمَنا بِِه َمْکِفیًَّۀ َو َحَوائَِجَنا 
بِــِه َمْقِضیًَّۀ« می  فهمیــم که بدون درک 
حقیقت والیــت، تمام درها بــه روی ما 
بسته اســت. قبول نماز ما، آمرزش گناه 
ما، اجابت دعای ما، گســترش روزی ما و 
برطرف شدن سایه شوم اندوهها، در پرتو 
نور والیــت حاصل می گردد. چه حقیقت 
بزرگی!، و هــزاران نکته معرفتی دیگر که 

قلم از بیان همه آنها قاصر است.

2. تربیت اخالقی و تکامل معنوی

یکی دیگر از ثمــرات دعا و ادعیه خوانی 
بــه درگاه الهی، تربیــت اخاقی و تکامل 
معنوی اســت. از »دعای مکارم  االخاق« 
مــی  توان یــک دوره اخاق اســامی را 
اســتخراج کرد. یا هنگامــی که در دعای 

»عرفه« می  خوانیم:

»َو اْجَعْل ِغَناَی فِی نَْفِسی«؛ )خداوندا! بی 
 نیازی مرا در درون جانــم قرارده!( الهام 
می  گیریم که بی نیازی چیزی نیست که 
در بیــرون، از طریق جمــع ثروت فراوان 
و کاخ های رفیع و مقامــاِت منیع، فراهم 
گــردد. بی نیازی و غنــا را باید در درون 
جان جســت، که تا جان آدمی ســیراب 
و بی نیــاز نگردد اگر تمــام جهان را به 
او دهند، باز هم تشــنه اســت و همچون 
مبتایان به بیماری استسقاء، پیوسته در 
طلب آب اســت؛ اّما اگر روح او با معرفِت 
الهی، ســیراب گــردد در نظرش »جهان 
و هر چه در آن اســت، ســهل و مختصر 

است«!)27(

در متون ادعیه، فرازهایی که نکات تربیتی 
و اخاقی را بیان می کنند، کم نیســتند. 

انســان با خواندن این فرازها در مسیری 
از تکامــل پای می نهد کــه انتهای آن بر 
فراز قلّه کمال و ســعادت است. دعاهایی 
که از معصومین)علیهم الســام( رسیده، 
و گروهی خاّص در آن ذکر نشــده، برای 

همه مفید و مایه پیشرفت معنوی است.

فی الَمَثل هنگامی که در دعاهای روزهای 
هفته )دعای روز یکشنبه( می  خوانیم:»َو 
اْجَعْل َغِدی َو َما بَْعَدُه أَْفَضَل ِمْن َســاَعِتی 
َو یَْوِمی« ایــن پیام مهّم الهی را به گوش 
جان می  شــنویم: مراقب بــاش! هر روز، 
بلکه هر ســاعت که از عمــر تو می گذرد، 
باید گامی به جلو برداری و قلّه تازه  ای از 
قلّه  هــای افتخار را فتح کنی! در غیر این 
صورت، نمی  توانی بــر عمرت نام زندگی 
بگذاری، بلکه جان کندن تدریجی اســت 

که از عمر حسابش می  کنی!

3. تقوا و پرهیزگاری

دعا کننده بــرای اســتفاده از حمایت و 
نیروی بی پایان پــروردگار، چاره ای ندارد 
که پیوند خود را با او محکم کند، به ذات 
او نزدیک شده و مظهری از صفات جمال 

و جال و خوبیها گردد.

آیــا با انواع آلودگی، ممکن اســت انتظار 
اجابت داشته باشد؟! انسان هنگامی که در 
دعــای »کمیل« به این جمله پر معنا می 
َِّتی تَْحِبُس  نُوَب ال  رســد: »اللَُّهمَّ اْغِفْرلَِی الذُّ
َعــاَء« می  فهمد که بســیاری گناهان  الدُّ
مانع خواسته های او هستند.همین کافی 
است تا انسان از آنچه خداوند نمی پسندد 
دوری گزینــد و پرده هــای غفلت و بی 

خبری را کنار زند.

یکــی از مهّم تریــن عوامل گنــاه و بی 
تقوایی، غفلت و بی خبری اســت. و یکی 
از ویژگی های دعا اینســت که انســان را 
به مســائلی که توّجه ندارد و از آن غافل 
اســت، توّجه می  دهد. به عنــوان مثال، 
دعایی که شیعیان پس از نمازهای روزانه 
در ماه مبــارک رمضان می  خوانند، و می  
گویند: »أَللَُّهــمَّ أَْدِخْل َعلَی  أَْهــِل الُْقُبوِر 
ــُروَر، أَللَُّهمَّ أَْغِن ُکلَّ َفِقیٍر، أَللَُّهمَّ أَْشِبْع  السُّ
ُکلَّ َجائٍِع، أَللَُّهمَّ اْکــسُ ُکلَّ ُعْریَاٍن، أَللَُّهمَّ 

ْج َعْن ُکلِّ  اْقِض َدیْــَن ُکلِّ َمِدیٍن، أَللَُّهمَّ َفرِّ
َمْکُروٍب، أَللَُّهــمَّ ُردَّ ُکلَّ َغِریٍب، أَللَُّهمَّ ُفکَّ 
ُکلَّ أَِســیٍر، أَللَُّهــمَّ أَْصلِْح ُکلَّ َفاِســٍد ِمْن 
أُُموِر الُْمْســلِِمیَن، أَللَُّهمَّ اْشِف ُکلَّ َمِریٍض، 
أَللَُّهمَّ ُســدَّ َفْقَرنَا بِِغَناَک، أَللَُّهمَّ َغیِّْر ُســوَء 
َحالَِنا بُِحْســِن َحالِــَک، أَللَُّهــمَّ اْقِض َعنَّا 
ََّک َعلَی  ُکلِّ  یْــَن، َو أَْغِنَنا ِمَن الَْفْقــِر، إِن الدَّ
َشــیْ ٍء َقِدیٌر«، انســان را به یاد بسیاری 
از امــوری که در طول ســال از آن غافل 
بوده، می  اندازد. به انســان یادآوری می  
کند کــه: باید به فکر آنها که از دنیا رفته 
 اند و دستشان کوتاه است، بود. باید برای 
رفع فقر و تنگدســتی نیازمندان چاره ای 
اندیشید. باید شــکم گرسنه گرسنگان را 
ســیر کرد. باید کسانی را که قادر به تهّیه 
باید  پوشاک مناسب نیستند، یاری نمود. 
برای پرداخت بدهــی بدهکاران ناتوان از 
پرداخت، قدمی برداشت. باید غم و اندوه 
انسانهای غم  زده را زدود )نه این که غمی 
بر غمهای آنها افزود(! باید به مسافران در 
راه مانــده و دور از وطن کمک کرد. باید 
برای آزادی اسیران، که گذشت زمان آنها 
را به فراموشی می  سپارد، اقدامهای عملی 
نمود. باید برای اصاح مفاسد جامعه اقدام 
کرد )وگرنه به خانواده  ها هم سرایت می  
کند(. باید برای شــفای بیماران اســام 
دســت به دعا شــد. حّتی گاهی انسان بر 
اثر کثرت کار از حــال خودش هم غافل 
می  شــود؛ و لهذا این دعا انسان را به یاد 
خودش هم می  آورد و به او تذّکر می  دهد 
که برای مشکات روحی و جسمی، ماّدی 
و معنــوی خودت مخصوصاً در زمانهای با 
ارزشی چون ماه مبارک رمضان، چاره  ای 
بیندیش و پرده  های غفلت را کنار بزن. و 
از کسی کمک بخواه که بر انجام هر کاری 
قادر و تواناست. بنابراین، سّر دیگر اهّمّیت 
فوق  العاده دعا، رهانیدن انســان از غفلت 
اســت. غفلتی که مقّدمه ای برای تقوا و 
پرهیزگاری اســت، و مانع آلوده شدن به 

گناهان و سستی در تکالیف است.)28(

4. آمرزش گناهان و لغزش ها

آمــرزش گناهان و لغزش های بندگان، از 
دیگر آثار دعا به درگاه الهی اســت. برخی 

از ادعّیــه، راه توبه و طلــب آمرزش را به 
بندگان می آموزند. »دعای کمیل« از این 
دسته می باشــد، که به ما درس تهذیب 
و خودســازی و توبه می  دهد. به انسانی 
که قصــد توبه دارد، می  آموزد که چگونه 
»اللهــم اغفر« گویان، بــا خدای خویش 
نیز  الســام(  ائمه)علیهم  بگوید.  ســخن 
در بســیاری از دعاهایشان، اگر از خداوند 
طلب آمرزش گناهان مــی کنند؛ بخاطر 
اینســت که به بنــدگان »طلب آمرزش« 
را بیاموزانند، و مــا معتقدیم ائمه)علیهم 
السام( معصوم اند و گناهی ندارند که از 

خداوند طلب آمرزش کنند.

قرائــت برخــی از ادعّیه، ســبب آمرزش 
گناهان می شــود. در برخــی از روایات 
پیرامــون فضیلت خواندن برخی از دعاها، 
و تســبیحات حضرت زهرا)علیها السام( 
بعــد از نماز، آمده اســت کــه: »هرکس 
این دعاهــا و تســبیحات را بخواند مثل 
این اســت که تازه از مادر متولّد شــده، 
و هیــچ گناهی ندارد«. البتــه باید توّجه 
داشــت که این گونه روایات، شامل حّق 
الّناس و گناهانی که حّد شرعی دارد نمی 
 گردد، بلکه باید حّد آنها شرعاً اجرا گردد. 
و شــامل گناهانی که جبرانی مانند قضا 
و کّفاره دارد نیز نمی  شــود، چون قضا و 
کّفاره با این اعمال ســاقط نمی  گردد. و 
شمول آن نسبت به بقّیه گناهان، با توّجه 
به عفو و کرم خداوند، چیز بعیدی نیست.

)29(

5. رفع بالیا و مصائب

در حدیثــی از امام صادق)علیه الســام( 
نقل شــده اســت: »الُْمِحــقُّ َفــإِذا َدَعا 
اْســَتجاَب لَُه َو َصَرَف َعْنُه الَْباَء ِمْن َحْیُث 
الیَْعلَُمــُه«)30(؛ )صاحب حــّق، هنگامی 
که دعا کند، خداونــد اجابت می  فرماید 
و با را از او برطرف می  ســازد، به طوری 
که گاه خود او نمــی  داند(.همچنین نقل 
شــده است که امام ســّجاد)علیه السام( 
در مدینــه به مرد نیازمندی برخورد کرد، 
که بر در خانه شــخصی نشسته بود. به او 
فرمود: چه چیزی تــو را مجبور کرده که 

بر در خانه این شــخص ثروتمند ستمگر 
بنشــینی؟ »َفقاَل: الَْبــَاُء!«؛ )گفت: با و 
گرفتــاری!( امام فرمود: برخیز، تا تو را به 
خانه  ای بهتر از ایــن خانه، و اربابی بهتر 
از این ارباب هدایت کنم. ســپس دســت 
آن فقیر را گرفت، و با هم حرکت کردند، 
تا به مســجد الّنبی رســیدند. آن گاه امام 
فرمود: رو به قبله کــن، و دو رکعت نماز 
بگذار. سپس دستانت را به سمت آسمان 
بلند کن، و حمد و ثنای خداوند بگو، و بر 
پیامبر گرامی اسام صلوات فرست. آنگاه 
به وســیله آیات آخر سوره حشر، و شش 
آیه اّول ســوره حدید، و دو آیه از ســوره 
آل عمــران خداوند را بخوان. ســپس هر 
حاجت و خواسته  ای که داری از خداوند 
طلب کن، زیرا هــر دعایی کنی به هدف 
اْسَتْقِبِل  قاَل:  اجابت خواهد رســید. »ثُمَّ 
الِْقْبلََۀ َو َصلِّ َرْکَعَتْیِن، ثُمَّ اْرَفْع یََدیَْک الَی 
ِ َوَصلِّ َعلَی  ِ َعــزَّ َو َجلَّ َفاثِْن َعلَــی اهللَّ اهللَّ
َرُســولِِه، ثُمَّ اْدُع بِآِخِر الَْحْشِر َو ِستِّ آیاٍت 
ِل الَْحِدیِد َو بِاْلیََتْیِن اللََّتْیِن فِی آِل  ِمــْن اوَّ
َ ُسْبحانَُه َفانََّک اَلتَْسَأُل  ِعْمراَن، ثُمَّ َسِل اهللَّ
َشْیئاً إاِلَّ اْعطاَک«)31(، پیام گفتگوی امام 
نیازمند،  با آن مرد  الســام(  سّجاد)علیه 
اینســت که برای رفع با و گرفتاری باید 
بــه درگاه االهی پناه برد؛ زیرا پناهگاه بی 

پناهان است.

6. دمیدن روح امید، و آرامش درونی

به ثمر نرســیدن تاشــها و کوششها در 
زندگی، گاهی انسان را از پیروزی نهایی، 
برای همیشــه مأیوس می  ســازد، و از به 
کار گرفتن باقیمانده نیرو و توان خود باز 
می  دارد و اندیشــه کردن برای دستیابی 
به طریــق تازه و ابتکارات جدید را مختل 
می  ســازد. اّما دعا بارقه امیدی است که 
در کانون دل آدمی می  درخشد و ابرهای 
یأس را از آســمان زندگــی کنار می  زند. 
دعا کننده خود را بــا قدرتی مرتبط می 
 بیند که »مشــکل« و »آســان« برای او 
مطرح نیست و گشــودن بن  بستها برای 
او بســیار ساده است. این امیدواری که از 
دعــا بر می  خیزد، هماننــد خون تازه  ای 
در جــان آدمی جاری می  شــود و عاملی 
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برای از ســرگرفتن تاشــها، کوششها و 
دســت زدن به ابتکار اســت و طرق تازه 
 ای برای گشودن بن  بســتها خواهد بود. 
دعا، درخت امید را آبیاری می  کند و این 
درخت در بیابان زندگــی به هنگامی که 
آفتاب ســوزان مشکات، انسان را از حال 
می برد، بر ســر او ســایه افکنــده و او را 

آماده تاش می  سازد.)32(

عاوه بر شکســت هایی کــه در زندگی 
انســان منجر بــه نومیــدی و یاس می 
شــود، اضطراب ها و مشــکات روانی در 
عصر جدید از معضات دیگری اســت که 
پیش روی انســان امروزی است. احساس 
پوچــی در بحران مشــکات، و معضات 
بوجود آمــده از انحصارطلبی های فردی، 
از عوامل تشــدید نا آرامی و اضطراب می 

باشد.

دعا اثر عمیقی در زدودن این اضطراب ها 
دارد. زیرا از یک ســو سبب رشد اخاقی 
و عاطفــی می  گردد و از ســوی دیگر، ـ 
بــا توّجه بــه این که یکــی از آداب دعا، 
دعا برای دیگران اســت - روح اجتماعی 
را جانشــین انحصارطلبــی هــای فردی 
می  ســازد و برخوردهای نامناسب و غیر 
عادالنه را تقلیل مــی دهد. همچنین، به 
خاطر توّجه به پروردگاری که سرچشــمه 
امید و نیکی اســت، احســاس بیهودگی 
و پوچــی را از خود دور ســاخته و برای 

زندگی، پناهگاه و هدفی بزرگ می  یابد.

آداب دعا و طلب حوائج

هر یک از عبادات دارای آداب و مناســک 
ویــژه ایســت و از آنجا کــه در قرآن از 
دعا به عبادت تعبیر شــده اســت، آداب 
خاّصی را می طلبــد. رعایت کردن آداب 
دعا و حاجت طلبــی در برآمدن حاجات 
و اســتجابت دعاها تاثیر بســزایی دارند. 
از امام صادق)علیه الســام( نقل شــده 
َُّه  که فرمود: »إیَّاُکْم أْن یَْســَأَل أَحُدُکْم َرب
نَْیا َو الِخَرِۀ َحتَّی یَْبَدَء  َشْیَئاً ِمْن َحَوائِِج الدُّ
لَوِۀ  بِالثََّنــاِء َعلَــی اهلّلِ َو الِمْدَحِۀ لَــْه َو الصَّ
نِْب ثُمَّ  َعلَی النَِّبیِّ َو آلِِه ثُــمَّ االْعِتَراِف بِالذَّ
الَمْسألََۀ«)33(؛ )بپرهیزید از این که کسی 

از شما، چیزی را از خدا بخواهد مگر این 
که نخســت مدح و ثنای الهی بجا آورد و 
درود بر پیامبر و آل او بفرســتد، ســپس 
اعتــراف به گناه خویش کند و بعد چیزی 

را از خدا بخواهد(.

در بسیاری از روایات اسامی به آداب دعا 
و حاجت طلبی اشاره شده است که برخی 

از این آداب عبارتند از:

1ـ  خواندن خداوند با اسماء و صفات الهی: 
در آیات ابتدای سوره غافر، حامان عرش 
الهی، راه و رســم دعا را بــه مؤمنان می 
 آموزند. نخســت، تمّسک به نام پروردگار 
با نــدای »َربَّنا«، ســپس او را به صفات 
جمال ســتودن و از مقــام رحمت و علم 
بی  پایانش مدد خواستن با ندای »َوِسَعْت 
ُکلَّ َشیْ ٍء َرْحَمًۀ َو ِعلْماً«. سرانجام وارد در 
دعا شدن، و مســائل را به ترتیب اهمّیت 
خواستن، و با شرائطی که زمینه استجابت 
را فراهم می سازد، مقرون ساختن، »َفاْغِفْر 
ْیلََک«. سپس دعا  لِلَِّذیَْن تابُوا َو اتََّبُعوا َســبِ
را با ذکر اوصاف جمال او، و توّسل مجّدد 
به ذیل رحمتش، پایان دادن. جالب توّجه 
این که، حامــان عرش در این دعا، روی 
پنج وصف از مهمترین اوصاف الهی تکیه 
می کنند: ربوبّیــت، رحمت، قدرت، علم و 

حکمت او.)34(

مطالعه آیات قرآن مجید، نشــان می دهد 
که »اولیاء اهلّل« اعم از پیامبران و فرشتگان 
و بندگان صالح، به هنگام دعا سخن خود 
ِّی«، شــروع می کردند.  را با »َربَّنا«، یا »َرب
حضرت آدم)علیه السام( می  گوید: »َربَّنا 
َظلَْمنا أَنُْفَسنا«؛ )پروردگارا! من و همسرم 
بر خود ســتم کردیم(. حضرت نوح)علیه 
الســام( عرض می  کند: »َربِّ اْغِفْر لِی َو 
«؛ )پروردگارا! من و پدر و مادرم را  لِوالَِدیَّ
بیامرز(. حضرت ابراهیم)علیه السام( می  
گوید: »َربِّ اْغِفْر لِی َو لِوالَِدیَّ َو لِلُْمؤِمِنْیَن 
یَوَم یَُقوُم الِْحساُب«؛ )پروردگارا! من و پدر 
و مــادرم و همه مؤمنــان را در روزی که 
حســاب بر پا می  شــود ببخش(. حضرت 
یوسف)علیه الســام( می  گوید: »َربِّ َقْد 
الُْملِْک«؛ )پروردگارا! بهره  ای  ِمَن  آتَْیَتِنی 

از حکومت بــه من رحمت فرموده  ای(. و 
گوید:  می   الســام(  موسی)علیه  حضرت 
»َربِّ بِمــا أَنَْعْمَت َعلَیَّ َفلَــْن أَُکوَن َظِهْیراً 
نعمتی  به خاطر  )پروردگارا!  لِلُْمْجِرِمْیَن«؛ 
کــه به مــن داده  ای پشــتیبان مجرمان 
بزرگ اسام)صلی  پیامبر  و  بود(.  نخواهم 
اهلل علیه وآله( عرضه می  دارد: »َربِّ أَُعوُذ 
ــیاِطْیِن«؛ )پروردگارا!  بَِک ِمْن َهَمزاِت الشَّ
من از وسوسه  های شیاطین به تو پناه می  
برم(. و مؤمنان طبق آیات آخر ســوره آل 
عمران چندین بار، این تعبیر را تکرار می  
کنند، از جمله می  گویند: »َربَّنا ما َخلَْقَت 
َهذا باِطًا«؛ )پروردگارا! این آســمان ها و 
زمین پهناور را بیهــوده نیافریده  ای!( از 
این تعبیرات به خوبی اســتفاده می  شود 
که، بهترین دعا آن اســت که از مســأله 
ربوبّیت پروردگار آغاز شــود. درست است 
که نام مبــارک »اهلّل« جامع  ترین نامهای 
خدا اســت ولی از آنجا که تقاضا از محضر 
پر لطف او تناســب با مسأله ربوبّیت دارد، 
خوانــدن خداوند به این نام در آغاز دعاها 
از هر نام دیگر، مناســب  تر و شایسته  تر 

است.)35(

2 ـ صلوات بر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
الســام(:یکی دیگر  بیت)علیهم  اهــل  و 
از آداب دعا که اثر زیادی در اســتجابت 
آن نیــز دارد، صلــوات و درود بر پیامبر 
اســام)صلی اهلل علیــه وآلــه( و خاندان 
پاکش می باشد. امام صادق)علیه السام( 
فرمود: »هرگاه کســی بــه درگاه خدای 
عزوجل حاجتی دارد، بایــد با صلوات بر 
محمد و آلش شــروع کند، سپس حاجت 
خود را بخواهد و در آخر هم به صلوات بر 
محمد و آل محمد پایان دهد؛ زیرا خدای 
عزوجل کریم  تر از آن اســت که دو طرف 
دعا را بپذیرد و وسط دعا را واگذارد؛ زیرا 
صلــوات بر محمــد و آل محمد محجوب 
نیســت«. )36( همچنین ایشان در سخن 
دیگری مــی فرماید: »ُکلُّ ُدعاٍء یُْدَعی اهلّلُ 
ــماِء حّتی  السَّ َعِن  َمْحُجوٌب  بِــهِ  َوَجلَّ  َعزَّ
ٍد«؛ )هر  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ـی َعلــی  ُمَحمَّ یَُصلَـّ
دعایی کــه خداوند عزوجل به آن خوانده 
شــود از رفتن به آســمان محجوبست تا 

صلــوات بر محمد و آل محمد فرســتاده 
شود(.)37(

3ـ  با تضّرع: یکی دیگر از آداب دعا عبارت 
است از اینکه: )پروردگار خود را ـ آشکارا 
ـ از روی تضــّرع و در پنهانــی بخوانید(؛ 

عاً َو ُخْفَیًۀ«)38(. َُّکْم تََضرُّ »اُْدُعواْ َرب

نقل شده اســت که حضرت صادق)علیه 
الســام( به ابو  بصیر فرمود: »اگر از وقوع 
یا حاجتی  باشــی،  چیزی ترس داشــته 
خواســتی، به نام خدا دعــا آغاز کن و او 
را چنانچــه شایســته اوســت تمجید و 
ســتایش کن و بــر پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( صلوات فرســت و حاجــت خود را 
بخــواه و خود را به گریه وادار کن اگر چه 
بسا اندازه سر مگســی باشد، همانا پدرم 
همیشــه می فرمود: نزدیکترین حالی که 
عبد به پــروردگار عزوجل دارد آن زمانی 
اســت که در سجده باشــد در حالی که 

اشک می  ریزد«.)39(

البته این تضّرع باید همراه با شکر گزاری 
و در هر حالی باشــد. در قرآن کریم آمده 
اســت که عّده ای در مشــکات با تضّرع 
خداوند را مــی خوانند اّمــا هنگامی که 
نجات مــی یابند او را فرامــوش کرده و 
طغیان می کنند.)40( اّما مومنین اینگونه 
نیســتند و خداوند را نــه تنها در لحظات 
دشــوار، بلکه در رفاه و فراوانی نعمت نیز 

می خوانند.

تضــّرع در مقابل پــروردگار باید از خوف 
الهــی و با امید به رحمتش باشــد. قرآن 
می گوید: )خداوند را از روی ترس و امید 
َو َطَمعاً«)41(،  بخوانید(؛ »َواْدُعوُه َخْوفــاً 
امام باقر)علیه الســام( فرمــود: »ما ِمْن 
َوَجــلَّ ِمْن َقْطَرِۀ  َقْطَرٍۀ أَحــبُّ إلَی اهلّلِ َعزَّ
ُدُموٍع فی َسواِد اللَّْیِل َمخاَفًۀ ِمَن اهلّلِ الیُراُد 
بِهــا َغْیُرُه«)42(؛ )قطــره  ای نزد خداوند 
محبوبتر نیســت از آن قطره اشکی که در 
ظلمت شب از خوف خدا بریزد و جز خدا 

چیز دیگری منظور نداشته باشد(.

4 ـ دعای عمومی و بــرای دیگران: یکی 
از آداب دعا و طلب حوائج اینســت که به 
صورت عمومی برگزار شود و جمات دعا 

نیز عمومی باشد و شامل افراد دیگری غیر 
از دعاکننده نیز شود. از امام صادق)علیه 
الســام( نقل شده اســت که فرمود: »ما 
اجتمع اربعــۀ قط علی امــر واحد فدعوا 
اال تفرقــوا عــن اجابۀ«؛ )هیچــگاه چهار 
نفر با هم دســت به دعا برنمی دارند، جز 
آن که وقتی پراکنده شــوند دعایشان به 
اجابت رسیده باشــد(. به همین جهت به 
شــرکت در مجالس عمومی قرائت ادعّیه 
و زیارات تاکید شــده اســت. زیرا در این 
نوع مراسمات، دعاها نوعا عمومی هستند 
و شــامل همه افراد می شــوند؛ به همین 
خاطر در تسریع اســتجابت دعا و حوائج 
پیامبر اسام)صلی  دارند.  بســزایی  نقش 
اهلل علیــه وآله( مــی فرمایــد: »اذا دعا 
احدکم فلیعم«؛ )هرگاه یکی از شــما دعا 
می کند باید به طور عمومی دعا کند(. در 
بســیاری از دعاهای قرآنی، طلب حاجات 
به صیغه جمع آمده است می گوید: »ربّنا 
آتِنا«)43(، »ربّنا ال تؤاِخذنا«)44(، »ربّنا ال 
تُِزْغ ُقلوبَنا«)45(، »فاْغِفر لنا ُذنوبنا«)46(، 
»واْجَعــل لنا«)47(، »ربّنا َظلَْمنا أنُفَســنا 
وإْن لم تَْغِفر لنا وتْرَحْمنا«)48(»ربّنا اْفِرْغ 

علینا َصْبراً«.)49(

عاوه بر ایــن، دعاکردن در حّق دیگران، 
بــه خصوص فرزندان، والدین، دوســتان، 
همســایگان، مرزداران کشــور اسامی و 
همــه مومنین، موجب اســتجابت دعا در 
حّق دعاکننده و دعاشــونده می شود. در 
دعاهای قرآنی و اهل بیت)علیهم السام( 
مصادیــق فراوانــی از دعا بــرای دیگران 
دیده می شــود: »ربّنا اغفــر لی ولوالدّی 
وللمؤمنین«)50(، »ربّنا اغفْر لنا وإلخواننا 
الذیــن ســبقونا باإلیمــان وال تجعل فی 
قلوبنا ِغــْا للذین آمنوا ربّنــا إنّک رئوف 
رحیم«)51(، »رّب اغفر لی وألخی«)52(، 
»رّب اغفر لــی ولوالدّی ولَِمن دخل بیتی 
مؤمناً، وللمؤمنین والمؤمنات«)53(، »رّب 
اجعلنی ُمقیــم الّصاه ومن ذّریتی«)54(. 
امــام ســّجاد)علیه الســام( در صحیفه 
برای مرزداران سرزمین اسام  ســّجادیّه 
اینگونه دعــا می کند: »اَللَُّهــمَّ َصلِّ َعلی ََ 
تَِک  ْن ثُُغوَر الُْمْسلِمِیَن بِِعزَّ ٍد َوآلِِه َوَحصِّ ُمَحمَّ

ْغ َعَطایَاُهْم ِمْن  تَِک  َوأَْســبِ ِّْد ُحَماتََها بُِقوَّ َوأَی
ٍد َوآلِِه َوَکثِّْر  ِجَدتِــَک. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلی ََ ُمَحمَّ
تَُهْم َواْشَحْذ أْسلَِحَتُهْم َواْحُرْس َحْوَزتَُهْم  ِعدَّ
اَْمَرُهْم  ِّْر  َوَدب َجْمَعُهْم  ِّْف  َوأَل َحْوَمَتُهْم  َواَْمَنْع 
َحــْد بِِکَفایَِۀ ُمَؤنِهْم  َرَواتِــْر بَْینَ  ِمَیِرِهْم َوتَوَّ
ْبِر َوالُْطْف  َواْعُضْدُهْم بِالنَّْصِر َوأَِعْنُهــْم بِالصَّ
ٍد َوآلِِه  لَُهْم فِی الَْمْکِر، اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلی ََ ُمَحمَّ
ْفُهْم َما یَْجَهُلوَن وَعلِّْمُهْم َما الَ یَْعلَُموَن  َوَعرِّ
ْرُهْم َمــا الَ یُْبِصــُروَن«)55(؛ )خدایا  َوبَصِّ
بــر محّمــد و خاندانش درود فرســت و 
مرزهای مسلمین را با قدرت و عّزت  خود 
مســتحکم و اســتوار گردان و نگهبانان و 
محافظــان آن را با قّوت خود تقویت فرما. 
عطایا و بخشــش  های آنها را از توانگری 
خویش سرشار ســاز.خداوندا بر محّمد و 
آل محّمد درود فرســت و عّده مرزداران 
را بسیار فرما، و ساحشان را مؤثّر و بُّران 
ساز و حوزه نگهبانیشان را حراست و نقاط 
حّســاس جبهه آنها را نفوذ ناپذیر گردان، 
در بین جمعشــان الفت برقرار و امورشان 
را خود تدبیــر فرما و آذوقه آنها را پی در 
پی برسان، ســختی  ها و مشکات آنها را 
خود به تنهایی عهــده  دار باش، بانصرت 
و پیــروزی یاریشــان فرمــا و بــا صبر و 
استقامت آنان را مدد نما و در طرح نقشه 
 هــا دّقت و ظرافت مرحمت فرما. خداوندا 
بر محمــد و آل او درود فرســت و آنچه 
راکه مراقبان مرزها از دقایق نقشــه  های 
جنگی بی اطاعند به آنان بشناسان و هر 
چه  را در نبرد با دشــمن و خنثی سازی 
توطئه آنها الزم است به ایشان تعلیم فرما 
و در هــر جایی که آگاهــی و بینش الزم 
و در کســب پیروزی مؤثر اســت به آنان 
بنمــای(. حضرت زهرا)علیها الســام( نه 
تنها برای همســایگان دعا می کرد بلکه 
آنها را بر خود و خانواد اش مقّدم می کرد 
و مــی فرمود: »الجار ثم الدار«.)56( یکی 
از آداب نماز شــب، دعا کردن برای چهل 
تن از مومنین با ذکر نام ایشــان اســت. 
امام صادق)علیه الســام( نیز می فرماید: 
»من قدم اربعین رجا مــن اخوانه فدعا 
لهم ثم دعا لنفســه اســتجیب له فیهم و 
فی نفسه«)57(؛ )کسی که پیش از دعای 
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برای خود، چهــل نفر از برادران -مومن- 
خود را دعا کند، دعایش هم در حق آنان و 
هم در حق خودش مستجاب خواهد شد(. 
البته در بسیاری از دعاهای قرآنی، هنگام 
طلــب غفران و آمرزش گناهان، شــخص 
دعاکننده بر دیگران مقّدم شــده اســت. 
خاصــه اینکه دعا برای دیگران، عاوه بر 
آنکه موجب رواشدن حوائج می شود؛ روح 
مهرورزی و همدلی در مشکات را در بین 

افراد جامعه دو چندان می کند.

5 ـ رعایت زمان و مــکان در دعا:یکی از 
آداب دعا رعایت زمان و مکان شایســته 
برای آن اســت. دعاهایی هستند که وقت 
مخّتصی دارند یا بــرای مکان و موقعّیت 
خاّصی در نظر گرفته شــده اند. به عنوان 
نمونــه بــرای ماه هــای رجب، شــعبان 
و رمضــان، دعاهــای مختّصی از ســوی 
معصومین)علیهم السام( نقل شده است. 
عاوه بر این، برخی از زمان ها و مکان ها 
نیز دارای ارزش و اعتبار ویژه ای هستند 
کــه هرگونه دعا و طلــب حاجت در این 
زمانها و مکان ها پســندیده و در شــرف 
اجابت اســت. به عنوان نمونه شب و روز 
جمعه دارای این ویژگی اســت. هنگامی 
کــه فرزندان یعقوب دســت به دامن پدر 
زدند و )گفتند پدر جان از خدا بخواه که 
گناهان و خطاهای ما را ببخشــد چرا که 
ما گناهکار و خطاکار بودیم(؛ »قالُوا یا أَبانَا 
َّا ُکنَّا خاِطِئیَن«)58(،  اْســَتْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا إِن
پیرمــرد بزرگــوار کــه روحــی همچون 
اقیانوس وسیع و پرظرفیت داشت بی آنکه 
آنها را مامت و سرزنش کند به آنها وعده 
داد و )گفــت: من به زودی برای شــما از 

پروردگار مغفرت می  طلبم(:

ِّی«.)59( در  »قاَل َسْوَف أَْســَتْغِفُر لَُکْم َرب
روایات وارد شــده که هدفــش این بوده 
است که انجام این تقاضا را به سحرگاهان 
شــب جمعه کــه وقت مناســبتری برای 
اجابت دعا و پذیرش توبه است، به تأخیر 
انــدازد.)60( روایات زیــادی در فضیلت 
برخــی از ایّام ـ از جمله روز جمعه ـ نقل 

شده است.

کربــا نیز از مکان های ویژه ایســت که 
اجابت دعــا در آن به اجابت می رســد. 
حدیث است که خداوند به عوض شهادت 
امام حسین)علیه السام( چهار خصلت به 
او کرامت فرمود که اجابت دعا در زیر قّبه 

ایشان، یکی از این خصال است.)61(

ایــن موارد بخشــی از آدابی بــود که در 
دعاخوانــی و حاجت طلبــی رعایت آنها 
توصیه شــده اســت. برای آگاهی بیشتر 
در ایــن زمینه می توانیــد به کتب ادعّیه 

مراجعه کنید.

شرایط استجابت  دعا

خداوند در آیات قرآن وعده اجابت دعا را 
به بندگانش داده اســت، اّما برای رسیدن 
به این منظور کسب شرایطی الزم است تا 
دعا به درگاه الهی قبول افتد یا در اجابت 
آن تعجیل شــود. مهّم ترین شرایطی که 

ذکر کرده اند عبارتند از:

1- رعایت آداب دعــا و طلب حوائج: که 
پیش از این در این موردســخنانی گفته 

شد.

2- صفــای دل و پاکــی قلــب: یکــی 
دیگر از این شــرایط اســت. در سخنان 
امیرالمومنین)علیه الســام( می  خوانیم: 
َوَجلَّ ُدعاَء َقلٍْب الٍه«)62(؛  ُ َعزَّ »الیَْقَبُل اهللَّ
)خداوند دعای دلهای غافل را مســتجاب 
نمی  کند(.ایشــان در ســخن دیگری می 
َوَجلَّ اَلیَْسَتِجیُب ُدَعاًء  َ َعزَّ فرماید: »إِنَّ اهللَّ
بَِظْهِر َقلٍْب َقاٍس«)63(؛ )بدرســتی کـــه 
خدای عزوجــل اجابت نکنــد دعائی که 
از دل ســخت و باقســاوت برآمده باشد(. 
در حدیــث دیگری از امــام صادق)علیه 
الســام( به همین مضمــون می  خوانیم: 
بَِظْهِر  ِجیُب ُدعاًء  َوَجلَّ الیَْســتَ َ َعزَّ »إِنَّ اهللَّ
َقلٍْب ســاٍه«)64(؛ )خدای عزوجل اجابت 
نکند دعائی که از دل غافل برآمده باشد، 
پــس هرگاه دعا کردی بــا دل توّجه کن 
و یقین داشــته باش که اجابت شود(. در 
ســخن دیگری از آن حضرت نقل شــده 
َُّه  اســت که: »إِیَّاُکْم أَْن یَْســَأَل أََحُدُکْم َرب
نْیا َو الِْخَرِۀ َحّتی  یَْبَدأَ  َشْیئاً ِمْن َحوائِِج الدُّ
اِۀ َعلَی  ِ َو الِْمْدَحِۀ لَُه َو الصَّ بِالثَّناِء َعلَی اهللَّ

ْوبَِۀ  نِْب َو التَّ النَِّبیِّ َو آلِِه ثُمَّ اإلِْعِتــراِف بِالذَّ
ثُمَّ الَْمْسَألَِۀ«)65(؛ )مبادا هیچ یک از شما 
از خدا تقاضائی کند مگر این که نخســت 
حمــد و ثنــای او را به جــا آورد و درود 
بــر پیامبر و آل او بفرســتد، بعد به گناه 
خود نــزد او اعتراف و توبه کند، ســپس 
دعــا نماید(. چراکه با اعتــراف به گناه و 
توبه، انســان با قلبی پاک به درگاه الهی 
دعا می کند.عاوه بر این احادیث، از آنجا 
که اخاص در دین امری قلبی می باشد، 
یَن«)66(  َ ُمْخلِِصیَن لَُه الدِّ آیــه »َفاْدُعواْ اهللَّ

نیز به نحوی بر مقصود داللت دارد.

3- پاکــی ثروت و طعــام : دوری از اموال 
غصبی و پرهیز از کســب و کار حرام، از 
عوامل دیگری است که در مستجاب شدن 
دعا موثّر اســت. از پیامبر اسام)صلی اهلل 
علیــه وآله( نقل شــده که: »َمــْن أََحبَّ 
أَْن یُْســَتجاَب ُدعائُُه َفلُْیَطیِّــْب َمْطَعَمُه َو 
َمْکَســَبه«)67(؛ )کســی که دوست دارد 
دعایش مســتجاب گردد باید غذا و کسب 

خود را پاک کند(.

امیرالمومنین)علیه السام( فرمود: »اِنَّ اهللَ 
تَباَرَک و تَعالیا وَحی الَی الَمســیح عیَسی 
بن مریم ُقل للمأل ِمن بَِنی اِســرائیل: اِنّی 
غیر مســتجیب الحد منکم دعوۀ والحد 
)خداوند  مظلمــۀ«)68(؛  قبله  ِمن خلقی 
به حضرت عیسی )علیه السام( وحی کرد 
که به بنی  اسرائیل بگو: دعای کسی راکه 
حّق  الناس برعهده  اش باشــد اجابت نمی  

کند(.

4- تاش و کوشش: در کنار دعا، تاش و 
کوشــش برای تحّقق آن الزم است. کسی 
که از خداوند همسری شایسته و فرزندانی 
صالح طلب می  کنــد، باید آنچه در توان 
اوســت خود انجام دهــد و آنچه خارج از 
از خداوند طلب کند.دعای  قدرت اوست، 
مســتجاب دعائی اســت که به مضمون 
»أَمَّْن یُجیُب الُْمْضَطرَّ إِذا َدعاُه َو یَْکِشــفُ 
ــوء«)69( به هنگام اضطرار و ناتوانی  السُّ
امیرمومنین)علیه  انجام گیرد. در سخنان 
اِعــی بِا َعَمٍل  الســام( می  خوانیم: »الدَّ
اِمــی بِا َوتٍَر!«)70(؛ )دعاکننده بدون  َکالرَّ

عمل و تــاش، مانند تیرانــداز بدون زه 
اســت(. با توجه به این که َوتَر )زه( عامل 
حرکت و وسیله پیش راندن تیر به سوی 
هدف است نقش »عمل« در تأثیر »دعا« 
روشن می  گردد.)71( از امام صادق)علیه 
الســام( می  خوانیم: »أْربََعٌۀ اَلتَْســَتَجاُب 
لَُهــْم َدْعَوٌۀ: 1- َرُجٌل َجلََس فِی بَْیِتِه یَُقوُل 
لَِب؟!  اللُُّهمِّ اْرِزْقِنی، َفُیَقاُل لَُه ألَْم آُمُرَک بِالطَّ
2- َو َرُجٌل َکانَــْت لَُه اْمَرأٌَۀ َفَدَعــا َعلَْیَها، 
َفُیَقــاَل لَُه: أَلَْم اْجَعــْل أْمَرَها إلَْیَک؟ 3- َو 
َرُجٌل َکاَن لَُه َماٌل َفأْفَســَدُه، َفَیُقول: اللَُّهمَّ 
بِاإلْقِتَصاِد؟  أَلَــْم آُمُرَک  لَُه  َفُیَقاُل  اْرُزْقِنی، 
ألَْم آُمــُرَک بِاإلْصَاح؟! 4- َو َرَجٌل َکاَن لَُه 
َماٌل َفاداته بَِغْیِر بَیَِّنٍۀ َفُیُقاُل لَُه، ألَْم آُمُرَک 
ــَهاَدِۀ؟!«)72(؛ )چهار کس دعایشان  بِالشَّ
مســتجاب نمی  شــود: 1- مردی که در 
خانه بنشــیند و دعا کند خدایا روزی مرا 
برسان. 2- مردی که زن داشته باشد و به 
ضررش دعا کند.3- مــردی که مالش را 
از بین ببرد و درخواســت روزی کند. 4- 
مردی که مالی را قرض بدهد بدون شاهد.

موانع استجابت دعا

برخــی از بنــدگان از عــدم اســتجابت 
دعایشان سخن می گویند و از درگاه الهی 
ناامید گشته و خود را دور از رحمت الهی 
مــی بینند. این در حالیســت که خداوند 
وعده اســتجابت دعا بــه بندگانش داده 
اســت. بنابراین، چه عواملی ســبب شده 
اســت که دعا مستجاب نگردد؟ نقل شده 
است که شــخصی نزد امیرالمومنین)علیه 
السام( از عدم استجابت دعا شکایت کرد 
و گفت: بــا این که خداونــد فرمود، دعا 
کنیــد، من اجابت می  کنــم، چرا ما دعا 
می  کنیم و به اجابت نمی  رسد؟! حضرت 
در پاســخ فرمود: »إنَّ ُقُلوبَُکْم َخاَن بَِثَماِن 
َُّکــْم َعَرْفُتُم اهللَ َفلَْم تَُؤُدوا  ِخصاٍل: أّولُها: أن
ُه َکَما أْوَجَب َعلَْیُکــْم َفَما اْغَنْت َعْنُکْم  َحقَّ
َُّکــْم اَمْنُتْم  َمْعِرَفُتُکــْم َشــْیئاً. َو الثَّانَِیُۀ: أن
بَِرُســولِِه ثُمَّ َخالَْفُتْم ُسنََّته َو امْنُتم َشِریَعَتُه 
َُّکْم َقَرأْتُْم  َفأیْــَن ثََمَرُۀ إیَمانُِکْم؟ َو الثَّالَِثُۀ: أن
ِکَتابَُه الُمْنَزَل َعلَْیُکْم َفلَْم تَْعَمُلوا بِِه َو ُقلُْتْم 
َُّکْم  ابَِعُۀ: أن َسِمْعَنا َو أَطْعَنا ثُمَّ َخالَْفُتْم. َو الرَّ
ُقلُْتْم تََخاُفوَن ِمَن النَّاِر َو أنُْتْم فِی ُکلِّ َوْقٍت 

َخْوُفُکْم؟  َفأیَْن  بَِمَعاصیُکــْم  إلَْیَها  ُموَن  تَُقدِّ
َُّکْم ُقلُْتْم تَْرُغُبوَن فِی الَجنَِّۀ  َو الَْخاِمَســُۀ: أن
َو أنُْتْم فِی ُکلِّ َوْقــٍت تَْفَعُلوَن َما یَُباِعُدُکْم 
َُّکْم  اِدَسُۀ: أن ِمْنَها َفأیَْن َرْغَبُتُکْم فِیَها؟ َو السَّ
أَکلُْتْم نِْعَمَۀ الَمْولَی َفلَْم تَْشــُکُروا َعلَْیَها. َو 
ْیَطاِن َو  ــابَِعُۀ: أَنَّ اهلّلَ أَمَرُکْم بَِعَداَوِۀ الشَّ السَّ
ْیَطاَن لَُکْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدّواً«  َقاَل »إنَّ الشَّ
َفَعاَدیُْتُمــوُه بَِا ثَْوٍل َو َوالَْیُتُموُه بَِا ُمَخالَِفًۀ. 
َُّکْم َجَعلُْتْم ُعُیوَب النَّاِس نَْصَب  َو الثَّاِمَنُۀ: أن
أْعُیِنُکْم َو ُعُیوبُِکــْم َوَراَء ُظُهوِرُکْم تَلُوُموَن 
ـْوِم ِمْنُه َفــأیُّ ُدَعاٌء  َمــْن أنُْتــْم أَحقُّ بِاللَـّ
یُْســَتَجاُب لَُکْم َمَع َهَذا َو َقْد َسَدْدتُْم أبَْوابَُه 
َو ُطُرَقــَه َفاتَُّقوا اهلّلَ َو أْصلُِحــوا أْعَمالَُکْم َو 
أْخلَُصوا َسَرائَِرُکْم َو آُمُروا بِالَْمْعُروِف َو انُْهَوا 
َعِن الُْمْنَکِر َفَیْسَتِجیُب لَُکْم ُدَعائُُکْم«)73(؛ 
)قلب و فکر شــما در هشت چیز خیانت 
کرده )به همین جهت دعایتان مستجاب 
نمی  شود(: 1- شــما خدا را شناخته  اید، 
اّما حّق او را ادا نکرده  اید، به همین دلیل 
شــناخت شما ســودی به حالتان نداشته 
است. 2- شما به فرستاده او ایمان آورده 
 اید، سپس با سّنتش به مخالفت برخاسته 
 اید، ثمره ایمان شــما کجاست؟ 3- کتاب 
او را خوانده  ایــد، ولی به آن عمل نکرده 
 اید.4- شما می  گویید از مجازات و کیفر 
خدا می  ترســید، اّما همواره کارهایی می  
کنید که شــما را به آن نزدیک می  سازد. 
5- مــی  گویید بــه پاداش الهــی عاقه 
دارید، اّمــا همواره کاری مــی  کنید که 
شــما را از آن دور می  ســازد. 6- نعمت 
خــدا را می  خورید و حّق شــکر او را ادا 
نمی  کنید. 7- به شما دستور داده دشمِن 
شیطان باشید و شــما طرح دوستی با او 
می  ریزید.8- شــما عیوب مردم را نصب 
العین خود ســاخته و عیوب خود را پشت 
ســر افکنده  اید. با این حال چگونه انتظار 
دارید دعایتان به اجابت برســد؟ در حالی 
که خودتان درهای آن را بســته  اید؟ تقوا 
پیشــه کنیــد، اعمال خویــش را اصاح 
نمایید، امر به معروف و نهی از منکر کنید 

تا دعای شما به اجابت برسد(.

طبق بیــان امیرالمومنین)علیه الســام( 
عوامل عدم استجابت دعا را باید در درون 

خــود یافــت. دوری انســان از خداوند و 
تمایل به گناهان و زشتی ها سبب حبس 
دعــا می گــردد. در حدیثــی از پیغمبر 

اکرم)صلی اهلل علیه وآله( می خوانیم:

فِیِه  تَْخُبُث  َزَمــاٌن  النَّاِس  َعلَی  »َســَیْأتِی 
َسَرائُِرُهْم، َو تَْحُســُن فِیِه َعَانَِیُتُهْم، َطَمعاً 
ِِّهم،  نَْیا، الَیُِریــُدوَن بِِه َما ِعْنــَد َرب فِــی الدُّ
یَُکوُن ِدیُنُهــْم ِریَــاًء؛ الَ یَُخالُِطُهْم َخْوٌف، 
ُهُم اهلّلُ بِِعَقــاب، َفَیْدُعونَُه ُدَعاَء الَْغِریِق،  یََعمُّ
َفَا یَْسَتِجیُب لَُهْم«)74(؛ )زمانی بر مردم 
فرا می رســد که باطن آنها زشت و آلوده 
و ظاهر آنها زیباســت. این کار را به خاطر 
دنیاپرســتی انجــام می دهنــد و پاداش 
های الهی را طلــب نمی کنند؛ دین آنها، 
ریاکاری است و خوف الهی در وجودشان 
نیســت؛ کیفر عظیم الهی آنها را فرا می 
گیرد و آنها همچون غریق دعا می کنند، 
ولی خداوند دعای آنها را مســتجاب نمی 
کند(.شــخصی ازامام صادق)علیه السام( 
ُ اْدُعونِی  ســؤال کرد: »أَلَْیــَس یَُقــوُل اهللَّ
أَْسَتِجْب لَُکْم؟ َو َقْد نََری الُْمْضَطرَّ یَْدُعوُه َو 
الیُجاُب لَُه، َو الَْمْظُلوَم یَْسَتْنِصُرُه َعلی  َعُدوِِّه 
َفایَْنُصُرُه«؛ )آیا خداوند نمی  فرماید: دعا 
کنید تا برای شــما اجابت کنم؟ در حالی 
که افراد مضطری را می بینیم که دعا می  
کنند، و به اجابت نمی  رسد، و مظلومانی 
را می  بینیم که از خدا پیروزی بر دشمن 
می  طلبند، ولی آنها را یاری نمی  کند؟(. 
حضرت فرمود: »َویَْحِک! ما یَْدُعوُه أََحٌد إاِلَّ 
الُِم َفُدعائُُه َمْرُدوٌد إِلی   ا الظَّ اْسَتجاَب لَُه، أَمَّ
جاَب  ا الُْمِحقُّ َفإِذا َدَعا اْســتَ أَْن یَُتوَب، َو أَمَّ
لَُه َو َصَرَف َعْنُه الَْباَء ِمْن َحْیُث الیَْعلَُمُه، أَِو 
َخَر لَُه ثَواباً َجِزیًا لَِیوِم حاَجِتِه إِلَْیِه، َو إِْن  ادَّ
لَْم یَُکِن االْمُر الَِّذی َسَئَل الَْعْبُد َخْیراً لَُه إِْن 
أَْعطاُه أَْمَسَک َعْنُه«)75(؛ )وای بر تو! هیچ 
کــس او را نمی  خواند مگر این که اجابت 
می  کند، اما ظالم دعای او مردود اســت 
تا توبه کند، و امــا صاحب حّق، هنگامی 
کــه دعا کند، اجابت مــی  فرماید و با را 
از او برطرف می  ســازد، به طوری که گاه 
خــود او نمی  داند، و یــا آن را به صورت 
ثــواب فراوانی برای روز نیــازش به آن ـ 
روز قیامــت ـ ذخیره می  کنــد، و هرگاه 
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چیزی را که بندگان تقاضا کنند مصلحت 
آنها نباشــد، خودداری مــی  فرماید(. در 
حدیث دیگری از امام باقر)علیه الســام( 
 َ نقل شده اســت که: »إِنَّ الَْعْبَد یَْسَأُل اهللَّ
الَْحاَجَۀ َفَیُکوُن ِمْن َشْأنِِه َقَضاُؤَها إِلَی أََجٍل 
َقِریٍب أَْو إِلَی َوْقٍت بَِطی ٍء َفُیْذنُِب الَْعْبُد َذنْباً 
ُ تََباَرَک َو تََعالَی لِلَْملَِک اَلتَْقِض  َفَیُقــوُل اهللَّ
َض لَِسَخِطی  َُّه تََعرَّ َحاَجَتُه َواْحِرْمُه إِیَّاَها َفإِن
َو اْســَتْوَجَب الِْحْرَماَن ِمنِّی«)76(؛ )گاهی 
بنده از خداوند حاجتی را درخواست می  
کند که شایســته اســتجابت است حال 
بــزودی یا در مدت طوالنی. ســپس این 
بنده گناهی را مرتکب می شــود، خداوند 
به مائکه می  فرماید: حاجتش را برآورده 
نکنید و او را محــروم کنید. چراکه باعث 

خشم من و محرومّیت از فضل من شد(.

بنابرایــن اگر بنده با قلبــی پاک و عملی 
صالح و بدور از گناه و معصیت، در درگاه 
الهی دست به دعا بردارد در حالیکه آداب 
و شرایط دعا را رعایت کرده است؛ دعای 

او مستجاب است.

در هر صورت، امام صادق)علیه الســام( 
ـ در ســخنی که از ایشــان نقل شــد ـ 
سرنوشــت دعای بندگان را به خوبی بیان 

کرده است که:

1- یا مستجاب می شود؛ »اْسَتجاَب لَُه«.

2- یا مســتجاب نمی شود به علّت ظلم و 
الُِم َفُدعائُُه َمْرُدوٌد إِلی   گناه و ...؛ »أَمَّــا الظَّ

أَْن یَُتوَب«.

3- یــا در عوض، بــا را از او برطرف می 
 سازد، به طوری که گاه خود او نمی  داند؛ 

»َصَرَف َعْنُه الَْباَء ِمْن َحْیُث الیَْعلَُمُه«.

4- یــا آن را به صورت ثواب فراوانی برای 
روز نیازش بــه آن ـ روز قیامت ـ ذخیره 
َخَر لَُه ثَوابــاً َجِزیًا لَِیوِم  می  کنــد؛ »أَِو ادَّ

حاَجِتِه إِلَْیِه«.

پی نوشت:
)1(. سوره بقره، آیه 86.

)2(. سوره ق، آیه 16.
)3(. سوره بقره، آیه 186.
)4(. سوره غافر، آیه 60.

)5(. سوره بقره، آیه 186.

)6(. سوره فرقان، آیه 77.

)7(. پیامبراکرم)صلــی اهلل علیه وآله( می فرماید: 
َعاُء ُهَو الِْعَباَدُۀ«؛ )دعا، عبادت اســت(. )نهج  »الُدّ
الفصاحۀ، پاینده، ابو القاسم ، ص 486، ح1589(

)8(. از حضرت باقر)علیه الســام( روایت شــده: 
»افضل العبادۀ الدعا«؛ )برترین عبادت دعاســت(. 
)میزان الحکمۀ، محمد ری  شــهری، باب 1189، 

حدیث 5516 و 5532(
)9(. پیامبراکــرم)ص( مــی فرمایــد: »الدعا مخ 
العبــادۀ«؛ )دعا مغــز عبادت اســت(. )المحجۀ 
البیضاء فــي تهذیب اإلحیاء، ما محســن فیض 
کاشانی، تصحیح  و تعلیق: علی اکبر غفاری، ج2، 

ص282، فضیلۀ الدعاء(.
)10(. در ایــن آیــه، نخســت به »دعــا« تعبیر 
می کند؛ ســپس در ادامه تعبیر را عوض کرده، از 
ُُّکُم اْدعونی  آن به »عبادت« یاد می کند. »َو قاَل َرب
اْســَتِجْب لَُکْم انَّ الَّذیَن یَْســَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدتی  
َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخریَن«؛ )پروردگار شما گفته 
است: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم! کسانی 
که از عبادت من تکّبر می  ورزند به زودی با ذلّت 

وارد دوزخ می  شوند!(.
)11(. دعا و عرض نیاز به درگاه آن قادر بی نیاز، 
خداوند  اســت.  عبادالّرحمن  ویژگی  دوازدهمین 
مهربان ویژگی مذکور را در آیه 74 ســوره فرقان 
ََّنا  َِّذیــَن یَُقولُوَن َرب چنین توصیــف می کند: »َو ال
َۀ أَْعُیٍن َو اْجَعلَْنا  َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنــا َو ُذرِّیَّاتَِنا ُقرَّ
لِلُْمتَِّقیــَن إَِماماً«؛ )و ـ عبادالّرحمن ـ کســانی ـ 
هســتند ـ که می گویند: پروردگارا! از همسران و 
فرزندانمان مایه روشــنی چشم ما قرار ده و ما را 
برای پرهیزگاران پیشوا گردان!(. جمله »یقولون« 
که به صورت فعل مضارع آمده، داللت بر مداومت 

عباد الّرحمن بر دعا و تضّرع دارد.
)12(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمد، ج 2، ص468، بــاب أن الدعاء 

ساح المؤمن، ح1.
)13(. المحجۀ البیضاء فــي تهذیب اإلحیاء، ما 
محسن فیض کاشانی، تصحیح  و تعلیق: علی اکبر 

غفاری، ج2، ص282، فضیلۀ الدعاء.
)14(. میــزان الحکمۀ، محمد ری  شــهری، باب 

1189، حدیث 5516 و 5532.
)15(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمد، ج 2، ص468، بــاب أن الدعاء 

ساح المؤمن، ح1.
)16(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان ، ج 90، 

300، باب 16 فضله و الحث علیه.
)17(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان ، ج 90، 
ص341، بــاب 20 الرغبۀ و الرهبــۀ و التضرع و 
التبتل و االبتهال و االســتعاذۀ و المسألۀ؛ الکافي، 
کلینــی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، محقق / 
مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 2، 

ص468، باب أن الدعاء ساح المؤمن .
)18(. المحجۀ البیضاء فــي تهذیب اإلحیاء، ما 
محسن فیض کاشانی، تصحیح  و تعلیق: علی اکبر 

غفاری، ج2، ص284، فضیلۀ الدعاء
)19(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان ، ج 90، 

ص341، بــاب 20 الرغبۀ و الرهبــۀ و التضرع و 
التبتل و االبتهال و االســتعاذۀ و المسألۀ؛ الکافي 
)ط - اإلســامیۀ(، ج 2، ص468، باب أن الدعاء 

ساح المؤمن.
)20(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان ، ج 90، 

ص300، باب 16 فضله و الحث علیه.
)21(. المحجۀ البیضاء فــي تهذیب اإلحیاء، ما 
محسن فیض کاشانی، تصحیح  و تعلیق: علی اکبر 

غفاری ج2، ص284، )فضیلۀ الدعاء(.
)22(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخوندی، محمــد، ج 2 ، ص468، باب أن الدعاء 

ساح المؤمن.
)23(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمد، ج 2، ص468، بــاب أن الدعاء 

ساح المؤمن، ح1.
)24(. جهت خواندن پاســخ مفّصل رجوع شــود 
به: )پیام امام امیر المومنین علیه الســام ، ناصر 
مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم: جمعی از فضاء، 

ج 2، ص518، نکته فلسفه دعا(.
)25(. پیام امام امیر المومنین علیه السام ، ناصر 
مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم: جمعی از فضاء، 

ج 2، ص519.
)26(. پیام امام امیر المومنین علیه السام ، ناصر 
مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم: جمعی از فضاء، 

ج 2، ص516.
)27(. پیام امام امیر المومنین علیه السام ، ناصر 
مکارم شــیرازی، تهیه و تنظیم: جمعی از فضاء، 

ج 3، ص265.
)28(. واالتریــن بندگان ، ناصر مکارم شــیرازی، 

تهیه و تنظیم: بانو ج فرازمند ص233.
)29(. اســتفتاءات جدید، ناصر مکارم شــیرازی، 
تهیــه و تنظیم: ابوالقاســم علیان نــژادی ، ج 3، 

ص575.
)30(. تفســیر الصافی، فیض کاشانی ما محسن، 
تحقیق: حســین اعلمی، ج 4، ص347، ]ســورۀ 

غافر)40(: آیۀ 60[.
)31(. »ُرِوَی انَّ َزیَْن الْعابِِدیَن َمرَّ بَِرُجٍل َو ُهَو قاِعٌد 
َعلی  باِب َرُجٍل، َفقاَل لَُه: ما یَْقَعُدَک َعلی  باِب هَذا 
َک  َفاْرِشــدُ َفقاَل:ُقْم  الَْبَاُء!  َفقاَل:  الَْجبَّاِر؟  الُْمْتِرِف 
إِلــی  باٍب َخْیٍر ِمْن بابِِه، َو إِلــی  َربٍّ َخْیٍر لََک ِمْنُه. 
َفاَخَذ بَِیِدِه َحتَّی انَْتهی  بِِه الی  الَْمْســِجِد َمْســِجِد 
ِ، ثُمَّ قاَل: اْسَتْقِبِل الِْقْبلََۀ َو َصلِّ َرْکَعَتْیِن،  َرُسوِل اهللَّ
 ِ ِ َعــزَّ َو َجلَّ َفاثِْن َعلَی اهللَّ ثُــمَّ اْرَفْع یََدیَْک الَی اهللَّ
َوَصلِّ َعلَی َرُســولِِه، ثُمَّ اْدُع بِآِخِر الَْحْشــِر َو ِستِّ 
ِل الَْحِدیِد َو بِاْلیََتْیــِن اللََّتْیِن فِی آِل  آیــاٍت ِمْن اوَّ
َ ُسْبحانَُه َفانََّک اَلتَْسَأُل َشْیئاً إاِلَّ  ِعْمراَن، ثُمَّ َسِل اهللَّ
اْعطاَک«. )بحار األنوار، مجلســی، محمد باقر بن 
محمد تقی ، محقــق / مصحح جمعی از محققان ، 
ج 88، ص375، باب 2 صاۀ الحاجۀ و دفع العلل 

و األمراض في سائر األوقات .(
)32(. پیدایــش مذاهب، ناصر مکارم شــیرازی، 

ص101.
)33(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان ، ج 90، 
ص312، بــاب 17 آداب الدعاء و الذکر زائدا علی 
ما مر من تقدیم المدحۀ و الثناء و الصاۀ علی ... .

)34(. تفســیر نمونه، مکارم شیرازی ناصر، ج 20، 
ص33.

)35(. همان.
)36(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخوندی، محمــد، ج 2، ص494، باب الصاۀ علی 
النبــي محمد و أهل بیته علیهم الســام، ح 16؛ 
وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، 
ج 7، ص95، 36 باب استحباب الصاۀ علی محمد 

و آله في أول الدعاء و وسطه و آخره، ح 8833.
)37(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمــد، ج ج 2، ص493، باب الصاۀ 
علــی النبي محمد و أهل بیته علیهم الســام، ح 
10؛ وسائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد بن 
حسن ، ج 7، 92، 36 باب اســتحباب الصاۀ علی 
محمــد و آله في أول الدعاء و وســطه و آخره، ح 

.8823
)38(. سوره اعراف، آیه 55.

)39(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمــد، ج ج 2، ص483، باب البکاء، 
ح 10؛ وســائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد 
بن حســن ، ج 7، ص74، 29 باب استحباب الدعاء 
مــع حصول البکاء و اســتحباب البکاء أو التباکي 
عنــده مع تعذره و لو بتذکر من مات من األقرباء، 

ح8767.
عاً َو ُخْفَیًۀ لَِئْن أَنْجانا ِمْن هِذِه  )40(. »تَْدُعونَُه تََضرُّ
یُکْم ِمْنها َو  ُ یَُنجِّ ــاِکرینَ ، ُقــِل اهللَّ لََنُکونَنَّ ِمَن الشَّ
ُکوَن«؛ )او را با حالت  ِمْن ُکلِّ َکْرٍب ثُمَّ أَنُْتْم تُْشــرِ
تضرع و در پنهانی می  خوانید؛ )و می گوئید:( اگر 
از این )خطرات و ظلمت ها( ما را رهائی بخشد، از 
شــکرگزاران خواهیم بود«. بگو: خداوند شما را از 
اینها، و از هر مشــکل و ناراحتی، نجات می  دهد؛ 
باز هم شــما برای او شــریک قرار می  دهید«(. 

)سوره انعام، آیه 63 و 64(
)41(. سوره اعراف، آیه 56.

)42(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخونــدی، محمــد، ج ج 2، ص482، باب البکاء، 
ح3؛ وسائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد بن 
حســن ، ج 15، ص228، 15 باب استحباب کثرۀ 

البکاء من خشیۀ اهلل.
)43(. سوره بقره، آیه 201.
)44(. سوره بقره، آیه 286.

)45(. سوره آل عمران، آیه 8.
)46(. سوره آل عمران، آیه 16.

)47(. سوره نساء، آیه 75.
)48(. سوره اعراف، آیه 23.

)49(. سوره اعراف، آیه 126.
)50(. سوره ابراهیم، آیه 41.

)51(. سوره حشر، آیه 10.
)52(. سوره اعراف، آیه 151.

)53(. سوره نوح، آیه 28.
)54(. سوره ابراهیم، آیه 40.

)55(. الصحیفۀ السجادیۀ، علی بن الحسین علیه 
الســام، امام چهارم ، ص126، دعای »و کان من 

دعائه علیه السام ألهل الثغور«.
)56(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 

تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان، ج 86، 
ص13، بــاب 3 أعمال لیلۀ الجمعــۀ و صاتها و 

أدعیتها، ح19. 
)57(. مــن ال یحضره الفقیه ، ابــن بابویه، محمد 
بن علی ، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 2، 

ص212، باب فضائل الحج )پاورقی کتاب(.
)58(. سوره یوسف، آیه 97.

)59(. همان، آیه 98.
)60(. تفســیر نمونه، مکارم شیرازی ناصر، ج 10، 

ص75.
)61(. وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن 
حسن ، ج 14، ص537، 76 باب استحباب اإلکثار 
مــن الدعاء و طلب الحوائج عند قبر الحســین ع؛ 
عرفان اسامی، ج 6، ص235، کربا و اجابت دعا.
)62(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخوندی، محمد، ج 2، ص473، باب اإلقبال علی 
الدعاء ؛ وسائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد 
بن حسن ، ج 7، ص54، 16 باب استحباب اإلقبال 
بالقلب حالۀ الدعاء ؛ بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقــر بن محمد تقی ، محقــق / مصحح جمعی از 
محققــان، ج 90، ص314، باب 17 آداب الدعاء و 
الذکــر زائدا علی ما مر من تقدیم المدحۀ و الثناء 
و الصاۀ علی النبي ص و ما یختم به الدعاء و رفع 
الیدین و معناه و اســتحباب تقدیم الوسیلۀ أمام 

الحاجۀ و نحو ذلک. 
)63(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخوندی، محمد، ج 2، ص474، باب اإلقبال علی 

الدعاء.
)64(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحح: غفاری علــی اکبر و 
آخوندی، محمــد ج 2، ص473، باب اإلقبال علی 
الدعاء، ح 1؛ وسائل الشیعۀ، ج 7، ص53، 16 باب 
اســتحباب اإلقبال بالقلب حالۀ الدعاء، ح 8702؛ 
بحار األنوار، مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان، ج 90، ص305 
و323، باب 17 آداب الدعاء و الذکر زائدا علی ما 
مر من تقدیم المدحۀ و الثناء و الصاۀ علی النبي 
ص و ما یختم بــه الدعاء و رفع الیدین و معناه و 
استحباب تقدیم الوسیلۀ أمام الحاجۀ و نحو ذلک.

)65(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان، ج 90، 
ص312، بــاب 17 آداب الدعاء و الذکر زائدا علی 
مــا مر من تقدیم المدحــۀ و الثناء و الصاۀ علی 
النبــي ص و ما یختم به الدعــاء و رفع الیدین و 
معناه و اســتحباب تقدیم الوسیلۀ أمام الحاجۀ و 

نحو ذلک.
)66(. سوره غافر، آیه14.

)67(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان، ج 90، 
ص372، باب 24 علۀ اإلبطاء في اإلجابۀ و النهي 
عــن الفتور في الدعاء و األمــر بالتثبت و اإللحاح 

فیه.
)68(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقی ، محقق / مصحــح جمعی از محققان، ج 90، 
ص356، بــاب 22 من یســتجاب دعاؤه و من ال 
یستجاب؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، 
نوری، حســین بن محمد تقی ، محقق / مصحح: 

مؤسســۀ آل البیت علیهم السام ، ج 5، ص271، 
61 باب وجوب ترک الداعي الظلم و رده المظالم.

)69(. سوره نمل، آیه 62.
)70(. نهج الباغۀ، شــریف الرضــی، محمد بن 
حسین ، محقق / مصحح: للصبحي صالح ص534، 
حکمت]344[ 337 ؛ مــن ال یحضره الفقیه ، ابن 
بابویه، محمد بن علــی ، محقق / مصحح: غفاری، 
علی اکبر ج 4، ص416، و من ألفاظ رسول اهلل ص 
الموجزۀ التي لم یســبق إلیها، ح 5904؛ وسائل 
الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج 7، 
ص145، 67 باب وجــوب ترک الداعي للذنوب و 
اجتنابه للمحرمات؛ بحار األنوار، مجلســی، محمد 
باقــر بن محمد تقی ، محقــق / مصحح جمعی از 
محققــان، ج 75، ص60، بــاب 16 مــا جمع من 
جوامع کلم أمیــر المؤمنین صلی اهلل علیه و علی 

ذریته.
)71(. تفســیر نمونه، مکارم شیرازی ناصر، ج 1، 

ص647.
)72(. الکافــي، کلینــی، محمد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقــق / مصحــح: غفاری علــی اکبر 
و آخونــدی، محمــد ج 2، ص511، بــاب من ال 

تستجاب دعوته.
)73(. مستدرک سفینه البحار، نمازی شاهرودی، 
علی ، ج 3، ص288، دعا ... ؛ بحار األنوار، مجلسی، 
محمــد باقر بن محمــد تقی ، محقــق / مصحح 
جمعی از محققــان، ج 90، ص376، باب 24 علۀ 
اإلبطاء في اإلجابۀ و النهي عن الفتور في الدعاء و 

األمر بالتثبت و اإللحاح فیه، حدیث 17.
)74(. وســائل الشیعۀ، شــیخ حر عاملی، محمد 
بن حســن ، ج 1، ص65، باب تحریم قصد الریاء و 

السمعۀ بالعبادۀ، ح141.
)75(. تفســیر الصافی، فیض کاشانی ما محسن، 
تحقیق: حســین اعلمی، ج 4، ص347، ]ســورۀ 

غافر)40(: آیۀ 60[.
)76(. وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن 
حســن ، ج 7، ص144، باب وجــوب ترک الداعي 

للذنوب و اجتنابه للمحرمات.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

 »معاد و جهان پس از مرگ«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

یکــی از حقایق پیش روی هر انســـانی 
مسـاله مرگ و حقایق پس از آن اسـت. 
حقیقتی کـه ذهـــن هر کس را به خود 
مشـغول کرده و ســـواالت متعـددی را 

برای او ایجـاد می نماید. 

مـــرگ، نامـي آشـــنا بـــراي زندگـي 
اسـت؛ چـرا که زندگـــي با مـرگ معنا 
میشـــود. هـراس از مـــرگ، هـراس از 
ماهیـــت مرگ اســـت. ایـــن که مرگ 
به معناي نیســـتي و نابـودي در صحنه 
زندگـي دنیـوي اســـت، بسـیاري را به 

افکند. وحشـت مي 

 اما پرســـش این اســـت که آیـا واقعا 
حقیقت مرگ نیســـتي و نابودي اسـت؟ 
یا این که این تصور، تصویري نادرســـت 
از آن اسـت. آیـا مـرگ دردناک اسـت؟ 
روح چیســـت؟ آیا با پوســـیدن بـدن، 
روح باقی می مانـــد؟ عالم پس از مـرگ 
چگونـه اسـت؟ آیـــا مسـائل مربـوط به 
زندگـــی پـس از مـــرگ را می توان بـا 

ثابـت کرد؟  اصول علمـی 

این ســـوالها و ده ها ســـؤال دیگـر در 
کتاب »معاد و جهـــان پــس از مرگ« 
اثر ارزشمند حضرت آیـــت اهلل العظمی 
العالی که  مـــکارم شـــیرازی مدظلــه 
موثـر معظم  نقـــش  و  سـابقه درخشان 
له در امر تالیف کتب اعتقـادی و ترویـج 
فرهنگ اصیـــل دینـی بر کسی پوشیده 
نیست، مورد بحث قـــرار گرفته و بـــه 
خوبی به این پرسش ها و نظایر آنهـا در 

این مجموعه پاسـخ داده شـده اسـت.

تألیف  انگیزه 

نویســنده در اولین مبحث کتاب، انگیزه 
خــود از پرداختن به این بحث را اهمیت 
موضوع، نگارش کتب اندک در این رابطه، 
نیاز شدید افراد بشری به معرفت حوادث 

پس از مرگ، دانســته و می نویسد؛»در 
زمینه معاد و رســتاخیز ارواح و اجساد، 
و جهــان بعد از مرگ با تمام اهمیتی که 
دارد متأســفانه کمتر نوشــته شده و از 
تعــداد محدودی تجاوز نمی کند. با اینکه 
هر انســانی تشنه این است که بداند بعد 

از مرگ چه خواهد شد«.

کتاب»معاد و جهان پس از مرگ« در 
نگاه یک 

اعتقاد بــه مبدأ یعنی خــود را دائماً در 
حضور خدا دانســتن، خداونــدی که از 
تمام نیات و اعمال، خرد و کان، آشکار 
و نهان، آگاه اســت، گردش چشــم های 
خطــاکاران را مــی بیند. نجــوای نجوا 
کنندگان را می شــنود و از آنچه در دل 
داریم یا در سر می پرورانیم آگاه است. 

اعتقاد بــه معاد یعنی ایمــان به دادگاه 
عظیمی که هیچ شباهتی به دادگاه های 
جهان ما ندارد، همــه اعمال ما در آنجا 
حاضر اســت؛ لذا کوچکتریــن اعمال و 

بزرگترین آنها همه پرونده دارد. 

اگر ایمان به این دو اصل اساســی زنده 
شــود حتی توجه مختصــری به آن در 
اعمــاق جان ما باشــد، بــرای تربیت و 
هدایت ما کافی اســت، و اگــر ایمان به 
مبدأ و معاد نباشــد هیچ قانونی انسان را 

اصاح نخواهد کرد. 

کتــاب »معــاد و جهان پــس از مرگ« 
کوششــی اســت برای احیای اصل دوم 
یعنــی معاد، به زبــان روز، و به صورتی 
کامــا مســتدل و قابل فهم بــرای همه 
قشــرها و ناظر به تمام سؤاالت و پرسش 
هــا. مولف در ایــن اثر با موضــوع علم 
کام تاش کرده اســت به زبانی ســاده 
مهم ترین شبهات مربوط به جهان آخرت 

نماید. تبیین  را 

اصلی کتاب ساختار 

کتــاب در ضمن فصول متعدد مشــتمل 
بر یک یا چند بخش تدوین شــده است؛ 
سرفصل های و عناوین اصلی اثر عبارتند 

از :

 پیشــگفتار؛ از عالم پس از مرگ چه می 
دانیــم؟؛ آیا مرگ پایان زندگی اســت یا 
ســرآغاز زندگی نوین دیگر؟؛ ریشه های 
معاد در اعماق فطرت؛ چهره رســتاخیز 
در کتــب آســمانی؛ معاد و رســتاخیز 
انرژی ها!؛ چرا رســتاخیز ممکن نباشد؟؛ 
رســتاخیز در تجلیــگاه فطــرت؛ فرمان 
عمومی عدالت؛ معاد جسمانی و روحانی؛ 
گواهان دادگاه بزرگ رستاخیز و حساب 
و کتاب و میزان؛ پاداش و کیفر؛ تجســم 
اعمال؛ بهشــت و دوزخ؛ عائم و نشــانه 

رستاخیز. های 

هــم چنیــن فطری بــودن معــاد، ادله 
قرآنی و عقلی معاد، اســتقال روح، معاد 
جســمانی و عامت  هــای قیامت، مهم  
ترین ســرفصل  هــای محتوایی کتاب را 

شامل می شود.

اثر گزارش محتوایی 

علل ترس انسان از مرگ 

عده زیــادی از مردم از مرگ وحشــت 
دارند. نویســنده معتقد اســت که عامل 
این وحشــت همیشــگی دو چیز  اصلی 

نیست.  بیش 

بــه معنی  اولیــن عامل، تفســیر مرگ 
فناســت. بســیاری از مردم مــرگ را به 
نابودی تفســیر  معنای فنا و نیســتی و 
می   کنند. بدیهی اســت که انسان از فنا 
و نیستی وحشــت دارد. اگر انسان مرگ 
را بــه این معنا تفســیر کند، حتماً از آن 
گریزان خواهد بــود؛ از این رو، حتی در 
بهترین حاالت زندگی، فکر مرگ، شــهد 
زندگــی را در کام او زهــر مــی   کند و 

همیشه از این نظر نگران است.

لذا از نیســتی ها می گریــزد، از بیماری 
می گریزد که فقدان ســامت اســت، از 
تاریکــی وحشــت دارد که نیســتی نور 

اســت. اینکه چرا انسان از عدم و نیستی 
می ترسد و وحشت می کند دلیلش روشن 
است، هستی با هستی گره خورده است، 
و وجود با وجود آشناســت، هرگز وجود 
با عدم آشنایی ندارد، پس بیگانگی ما از 

است.  کامًا طبیعی  نیستی 

حال اگر مــرگ را پایان همه چیز بدانیم 
و گمــان کنیم با مــردن همه چیز پایان 
می گیرد، حق داریم که از آن بترسیم، و 
حّتی از اســم و خیال آن وحشت کنیم، 
چرا که مرگ همه چیز را از ما می گیرد. 
اّما اگر مرگ را سرآغاز یک زندگی نوین، 
و حیات جاودان و دریچه ای به سوی یک 
جهان بزرگ بدانیم، طبیعی اســت که نه 
تنها از آن وحشــتی نداشته باشیم، بلکه 
به کسانی که پاک و سربلند به سوی آن 

تبریک گوییم. برمی دارند،  گام 

به اذعان مولّــف، عامل دوم، پرونده های 
ســیاه اســت. گروهی را می شناسیم که 
مرگ را به معنی فنا و نیســتی تفســیر 
نمی کننــد و هرگز منکــر زندگی بعد از 
مرگ نیســتند؛ اّما با ایــن حال از مرگ 
اعمال  وحشــت دارند؛ چرا که پرونــده 
آنهــا آن قدر ســیاه و تاریک اســت که 
از مرگ  بعــد  از مجازات هــای دردناک 

وحشت دارند.

آثار تربیتی ایمان به معاد

از مطالب مهم دیگری که به آن پرداخته 
شده اســت، اثرات تربیتی ایمان به معاد 
اســت. اعتقاد بــه وجــود دادگاه بزرگ 
آخــرت، فوق العاده در زندگــی امروز ما 
مؤثّر است. ایمان به معاد، موج نیرومندی 
از احســاس مسئولّیت در برابر هر کار در 
اعماق روح انســان ایجاد می شود، که او 
را در برابر انحرافات و گمراهی ها، ظلم ها 

و تجاوزها کنترل می کند.

معاد در آینۀ فطرت

ادله امـکان و وقـــوع معاد را با شـواهد 
متعـــدد میتوان در ایـن کتاب مشاهده 
کــرد؛ از جملــه اینکــه در درون وجود 
انســان نیروی مرموزی است که فاسفه 
آن را »عقــل عملــی« می نامند و قرآن 

مجیــد »نفــس لوامــه اش« می خواند و 
امروز از آن به »وجدان« تعبیر می کنند.

 از آن جا که مســئله زندگی پس از مرگ 
و دادگاه عظیم رســتاخیز برای انســانی 
که در محدوده این جهان زندانی اســت، 
به نظر می رســد. خداوند  تازه ای  مطلب 
نمونــه کوچکی از آن دادگاه را در همین 
دنیــا به مــا ارائه داده اســت که نامش 
دادگاه وجدان اســت و این از جمله ادله 

بر وجود معاد است.

فطــری بــودن معــاد از موضوعات مهم 
معاد اســت. مولّف خاطر نشــان می کند 
در  خداشناســی  می گویند  معمــواًل  که 
فطــرت و سرشــت آدمی اســت، و اگر 
بــه کاوش ضمیــر آگاه و ناآگاه انســان 
بپردازیــم بــه ایمان و عاقــه او به یک 
مبدأ مــاوراِء طبیعی کــه از روی علم و 
برنامه و هدف این جهان را آفریده است، 
دســت می یابیــم. ولی ایــن منحصر به 
نیست،  و خداشناسی«  »توحید  مســئله 
تمام اصول و فروع اساســی دین باید در 
درون فطرت باشــد، در غیر این صورت 
هماهنگی الزم میان دســتگاه »تشریع« 

و »تکوین« حاصل نخواهد شد.

دالیل معاد در زندگی روزمره

در عصــر پیامبر صلــی اهلل علیه و اله بر 
اثــر عدم دانش و کوتاهــی افکار، عقیده 
بــه عالــم پس از مــرگ و زنده شــدن 
مــردگان یک نوع جنون یا تهمت بر خدا 
محســوب می شــد، و اعتقاد به جوشش 
حیات از ماده بی جــان، جنون آمیز تلّقی 
می گردیــد. قرآن در برابر این گونه افکار 
دست به استدالالت مختلفی زده که هم 
اندیشــمندان بزرگ و هم افــراد عادی 
بتوانند از آن استفاده کنند. از جمله این 

که:

گاهی قرآن به آنها می گوید، شما همواره 
با چشم خود صحنه های معاد را در زندگی 
روزانــه می بینید که چگونــه موجوداتی 
می میرنــد و بار دیگر زنده می شــوند باز 
هــم از مســئله معاد در شــک و تردید 
هســتید؟! اگر زندگی بعد از مرگ مفهوم 
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نداشت ما این صحنه را هر سال در برابر 
چشم خود نمی دیدیم، اگر زندگی بعد از 
مرگ امری محال، و ســخنی جنون آمیز 
باشــد، به صورت یک امر حّسی در برابر 

نمی شود. تکرار  چشمانمان 

گاهــی نیز قرآن دســت آنهــا را گرفته، 
به ســوی آغاز آفرینش می برد، آفرینش 

نخستین را یادآور می شود.

گاه قدرت عظیم خدا را در پهنه آفرینش 
زمین و آسمان، یادآور می شود.

گاه رســتاخیز »انرژی ها« را در نظر آنها 
می کند. منعکس 

جهان  آفرینش  فلسفه 

بسیاری ســؤال می کنند، فلسفه آفرینش 
این جهان بزرگ چیســت؟ در پاســخ این 
سؤال سخن بســیار اســت؛ ولی در چند 
جمله می توان پاسخ روشنی را خاصه کرد 
و آن این که: اشتباه بزرگ این است که ما 
صفات خدا را با خودمان مقایسه کنیم، ما 
چون موجود محدودی هستیم هر کاری را 
برای رفع کمبود می کنیم، درس می خوانیم 

کمبود علم ما برطرف شود.

اّمــا در مورد خداوند که وجودی اســت 
بی نهایــت از هــر نظر، اگــر کاری انجام 
دهــد، باید هــدف او را در بیرون وجود 
نمی کند  او خلــق  او جســت وجو کنیم، 
تا ســودی کند، بلکه هدف او این اســت 
تا بر بنــدگان ُجودی کنــد. آفرینش ما 
از عدم خــود یک گام برجســته تکاملی 
نزول کتب  و  پیامبــران  بود، فرســتادن 
آســمانی و تعیین قوانین و برنامه ها، هر 
یک پایه ای برای این تکامل ما محســوب 

می شود.

اثبات وجود روح

جدا از از ویژگی هـــای ایــن کتاب می 
تـــوان به بررســـی قابل توجه معظم له 
نســـبت به مسـاله روح و تناسـخ اشـاره 

کـرد.

برای اثبــات اصالت و اســتقال و بقای 
روح، دالئــل فراوان و پیچیــده ای اقامه 
شده است که مولّف، بعضی از روشن ترین 
آنها را با عباراتی ساده و روان بیان کرده 
اســت که أهــم عناویــن آن عبارتند از: 
یــک جهان بــزرگ را در محیط کوچکی 
نمی توان جــای داد، خاصّیت برون نمایی 

روح، دالئــل تجربی اصالت و اســتقال 
روح.

مولف در فــرازی در اثبــات وجود روح 
می نویسد: مســأله روح از قدیمی ترین و 
پیچیده ترین مباحثی اســت که فاسفه و 

دانشمندان با آن روبه رو بوده اند.

نخستین چیزی که سبب توجه انسان به 
مســئله روح شــده موضوع خواب و رؤیا 
بوده اســت. انسان حتی انســان قبل از 
تاریــخ در عالم خــواب صحنه ها و عوالم 
وســیعی را مشــاهده می کرد که پس از 
بیداری هیــچ یک از آنهــا را در محیط 

نمی دید. خود 

انســان با توجه بــه این مســئله، چنین 
احســاس می کرد که نیروی مرموزی در 
وجود او نهفته است که به هنگام بیداری 
به شــکلی، و به هنگام خواب به شــکل 
دیگر، فعالیت و خودنمایی می کند، حتی 
در موقعی که دستگاه های بدن خاموشند 
و انسان در گوشه ای افتاده، »او« مشغول 
فعالیت است.این نیروی مرموز را »روح « 

)یا معادل آن در زبان های دیگر( نامید.

آیا معاد جسمانی است یا روحانی ؟

از ســؤاالت مهّمــی که در بحــث معاد 
مطرح اســت، این که آیا معاد تنها جنبه 
»روحانی« دارد، و یا جســم و بدن انسان 
نیز در جهان دیگر باز می گردد، و انســان 
با همین روح و جســمی که در دنیا دارد، 
تنها در ســطحی برتر و باالتر، به زندگی 

جدید ادامه می دهد؟ 

جمعی از فاســفه پیشــین تنها به معاد 
روحانی معتقد بودند و جســم را مرکبی 
می دانســتند کــه تنهــا در ایــن دنیا با 
انسان اســت و بعد از مرگ از آن بی نیاز 
می شــود، و آن را رها می سازد و به عالم 
ارواح می شتابد. ولی عقیده علمای بزرگ 
اســام و بسیاری از فاسفه این است که 
معاد در هر دو جنبــه؛ یعنی »روحانی« 
درست  می گیرد،  صورت  »جســمانی«  و 

اســت که این جسم خاک می شود، و این 
خاک در زمین پراکنده و گم خواهد شد؛ 
ولی خداوند قــادر و عالم تمام این ذرات 
را در رســتاخیز جمع آوری کرده، لباس 
حیــات جدیدی بر آنها می پوشــاند، و از 
ایــن موضوع تعبیر به »معاد جســمانی« 
را مســلم  بازگشــت روح  زیرا  می کنند، 
گرفته انــد و چــون گفت وگــو تنهــا در 
بازگشت جسم اســت، این نام برای این 
عقیده انتخاب شــده اســت. به هر حال 
آیاتی کــه در قرآن درباره معاد ســخن 
می گویــد، روی »معــاد جســمانی« هم 

تکیه دارد.

لــذا معظم له در آخرین مباحث کتاب به 
شــواهد قرآنی و عقلی معاد جســمانی و 

عامت های روز قیامت اشاره می کند.

کتــاب »معاد و جهان پــس از مرگ« ؛ 

کاربردی با زبانی روان و همه فهم

گفتنی است بیان شـــیوا و ادبیات قابل 
فهـم بـرای عمـوم مـردم، از دیگر نقـاط 
قوت این اثـــر ارزنده بـوده که مخاطب 
خـــود را برای مطالعـــه ایـن اثـر حفظ 
می کند. بدیهی اســـت که ایـــن کتاب 
ماننـد دیگر کتب معظم له قابل اسـتفاده 

بـود. خواهـد  مخاطبیـن  عمـوم 

الزم بــه ذکر اســت ایــن اثــر نفیس ، 
نخســتین بار در سال 1376 در یک جلد 
و در 303صفحه و در قطع رقعی، توسط 
انتشارات سرور به زیور طبع آراسته شده 
که تا کنــون نیز چندیــن مرتبه تجدید 
چاپ شده است. این کتاب نفیس به زبان 

عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
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معارف اسالمی

نگاهي به فلسفه »روزه«

پرسش: فلسفه »روزه« چیست؟

پاســخ اجمالی: »روزه« آثــار و ابعاد 
گوناگونی دارد که از همه مهمتر فلســفه 
تربیتی آن اســت. روزه، روح انســان را 
تلطیــف، اراده او را قــوی و غرائزش را 
تعدیل می کند، درس مساوات و برابری 
در میان افــراد اجتماع مي دهد، تا افراد 
متمکن هم وضع محرومان اجتماع را به 
طور محســوس در یابند و این برای آنان 
تلنگری باشــد تا در رفع پریشــانی فقرا 
بکوشــند. هم چنین روزه در طب امروز 
اثر درمان بخشــي براي  و طب قدیــم، 
باعث  دارد؛ چراکه  بیماریها  از  بســیاری 
مي شــود که مواد اضافی و جذب نشده 
در بدن سوزانده شــود و به عبارتی بدن 

تکانی کند. خانه 

گوناگونی  ابعاد  پاسخ تفصیلی: »روزه« 
دارد و آثــار فراوانــی از نظــر مــادی و 
معنوی در وجود انســان مــی گذارد که 
از همــه مهمتر »بُعد اخاقی« و فلســفه 
تربیتی آن اســت. از فوائد مهم روزه این 
است که روح انســان را »تلطیف«، اراده 
انســان را »قوی« و غرائز او را »تعدیل« 
می کنــد. روزه دار باید در حال روزه با 
وجود گرســنگی و تشــنگی از غذا و آب 
و همچنین لذت جنســی چشم بپوشد و 
عمًا ثابت کند که او همچون حیوان در 
بند اصطبل و علف نیســت، او می تواند 
زمام نفس سرکش را به دست گیرد و بر 
هوسها و شــهوات خود مسلط گردد. در 
حقیقت بزرگترین فلسفه روزه همین اثر 
روحانی و معنوی آن اســت، انسانی که 
انواع غذاها و نوشــیدنی ها را در اختیار 
دارد و هر لحظه تشــنه و گرسنه شد به 
سراغ آن می رود، همانند درختانی است 
که در پناه دیوارهای باغ بر لب نهرها می 
رویند، این درختان ناز پرورده، بسیار کم 
مقاومــت و کم دوامنــد، اگر چند روزی 

آب از پــای آنها قطع شــود پژمرده می 
شــوند و می خشکند؛ اما درختانی که از 
البــای صخره ها در دل کوهها و بیابانها 
می رویند و نوازشــگر شــاخه هایشان از 
ابتدای عمر، طوفان های ســخت  همان 
و آفتاب ســوزان و سرمای زمستان است 
و با انواع محرومیتها دســت به گریبانند، 
محکم و بادوام و پراســتقامت و ســخت 
کوش و ســخت جاننــد! روزه نیز با روح 
و جان انســان همین عمــل را انجام می 
دهد و بــا محدودیت هــای موقت به او 
مقاومت و قــدرت اراده و توان مبارزه با 
حوادث سخت می بخشــد و چون غرائز 
سرکش را کنترل می کند بر قلب انسان 
نور و صفا می پاشد. خاصه روزه، انسان 
را از عالم حیوانیت ترقی داده و به جهان 
فرشــتگان صعود می دهد، جمله »لََعلَُّکم 
تَتَُّقوَن«؛ )باشــد که پرهیزکار شوید( در 
آیه 183 ســوره »بقره« در بیان فلسفه 
وجوب روزه اشــاره به همــه این حقایق 
ْوُم  اســت و نیز حدیــث معــروف: »اَلصُّ
النَّاِر«)1(؛ )روزه ســپری است  ِمَن  ُجنٌَّۀ 
در برابر آتــش دوزخ( اشــاره به همین 
موضوع اســت. در حدیث دیگری از امام 
علي)علیــه الســام( می خوانیــم که از 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( 
پرسیدند: چه کنیم که شیطان از ما دور 
شود؟ فرمود: »روزه، روی شیطان را سیاه 
می کند و انفاق در راه خدا کمر او را می 
شکند و دوست داشــتن به خاطر خدا و 
مواظبــت بر عمل صالح، دنباله او را قطع 
مــی کند و اســتغفار، رگ قلب او را می 
بُرد!«.)2( در »نهــج الباغه« به هنگامی 
فلسفه  السام(  امیرمؤمنان علي)علیه  که 
عبــادات را بیان می کند به روزه که می 
َیاَم اِبِْتَاًء  رســد چنین می فرماید: »َو الصِّ
را  روزه  )خداوند  «)3(؛  الَْخلْــقِ اِلِْخَاِص 
از ایــن جهت تشــریع فرمــوده که روح 
اخاص در مــردم پرورش یابــد!( و نیز 
در حدیث دیگری از پیامبر اســام)صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم( می خوانیم: »اِنَّ 
یَّان اَلیُْدَخُل فِیَها ااِلَّ  َعــی الرَّ لِلَْجنَِّۀ بَاباً یُدَّ
ائُِمــوَن«؛ )بهشــت دری دارد به نام  الصَّ

»ریّان« ]ســیراب شــده[ که تنها روزه 
داران از آن وارد می شوند(.

مرحوم صدوق در »معانــی االخبار« در 
شرح این حدیث می نویسد: انتخاب این 
نام برای این در بهشت به خاطر آن است 
از ناحیه  که بیشــترین زحمت روزه دار 
عطش اســت، هنگامی که روزه داران از 
این در وارد می شــوند چنان سیراب می 
گردند که بعد از آن هرگز تشنه نخواهند 

شد«.)4(

اثــر اجتماعی روزه بر کســی پوشــیده 
نیست. روزه یک درس مساوات و برابری 
در میان افراد اجتماع است، با انجام این 
دســتور مذهبی، افراد متمکن هم وضع 
گرســنگان و محرومان اجتماع را به طور 
محســوس در می یابند و این برای آنان 
تلنگری اســت تا در رفع پریشــانی فقرا 

بکوشند.

البتــه ممکن اســت بــا توصیــف حال 
گرســنگان و محرومان، سیران را متوجه 
این  اگر  ولی  حال گرســنگان ســاخت؛ 
مسأله جنبه حّسی و عینی به خود بگیرد 
اثر دیگــری دارد، روزه بــه این موضوِع 
مهِم اجتماعی رنگ حســی می دهد، لذا 
امــام صادق)علیه  از  معروفی  در حدیث 
السام( نقل شــده که: »هشام بن حکم 
از علت تشــریع روزه پرســید، امام)علیه 
السام( فرمود: »روزه به این دلیل واجب 
شده است که میان فقیر و غنی مساوات 
برقرار گردد و این، به خاطر آن است که 
غنی طعم گرســنگی را بچشــد و نسبت 
بــه فقیر ادای حق کند؛ چــرا که اغنیاء 
معموال هر چه را بخواهند برای آنها فراهم 
است، خدا می خواهد میان بندگان خود 
مساوات باشــد و طعم گرسنگی و درد و 
رنج را به اغنیاء بچشــاند تا به ضعیفان و 

کنند«.)5( رحم  گرسنگان 

راســتی اگر کشــورهای ثروتمند جهان، 
چند روز را در ســال روزه بدارند و طعم 
گرســنگی را بچشــند بــاز هــم اینهمه 

گرسنه در جهان وجود خواهد داشت؟!

اثر بهداشتی و درمانی روزه

در طب امروز و همچنین طب قدیم، اثر 
معجزآســای »امســاک« در درمان انواع 
بیماریهــا به ثبوت رســیده و قابل انکار 
نیســت، کمتر طبیبی است که در نوشته 
های خود اشاره ای به این حقیقت نکرده 
باشــد؛ زیرا می دانیم عامل بســیاری از 
بیمــاری هــا، زیــاده روی در خــوردن 
غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضافی، 
جذب نشده به صورت چربي های مزاحم 
در نقــاط مختلف بدن یــا چربی و قند 
اضافــی در خون باقی می ماند، این مواد 
اضافی در البای عضــات بدن در واقع 
انواع  پرورش  بــرای  متعفنی  لجنزارهای 
میکرب ها و بیماری های عفونی است و 
در این حال بهتریــن راه برای مبارزه با 
این بیماریها، نابــود کردن این لجنزارها 

از طریق امساک و روزه است!

روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده 
بدن را مــی ســوزاند و در واقع بدن را 

»خانه تکانی« می کند.

به عــاوه یــک نــوع اســتراحت قابل 
ماحظه برای دســتگاه گــوارش و عامل 
مؤثری برای ســرویس کردن آن است و 
با توجه به اینکه این دســتگاه از حساس 
ترین دســتگاه های بدن است و در تمام 
ســال به طور دائم مشغول کار است، این 
اســتراحت برای آنها نهایت لزوم را دارد. 
بدیهی است شخص روزه دار طبق دستور 
اسام به هنگام »افطار« و »سحر« نباید 
در غــذا افراط و زیاده روی کند تا از این 
اثر بهداشــتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر 
این صورت ممکن اســت نتیجه برعکس 
شــود. »الکســی ســوفورین« دانشمند 
روسی در کتاب خود می نویسد: »درمان 
از طریق روزه فائده ویژه ای برای درمان 
کم خونی، ضعف روده ها، التهاب بسیط و 
مزمن، ُدَمل های خارجی و داخلی، سل، 
استسقاء،  نقرس،  روماتیســم،  اسکلیروز، 
نوارستنی، عرق النســاء، خراز )ریختگی 
پوســت(، بیماري های چشم، مرض قند، 
بیمــاري های جلدی، بیماري های کلیه، 

کبد و بیماري های دیگر دارد. معالجه از 
طریق امساک، اختصاص به بیماري های 
فوق ندارد؛ بلکه بیماري هائی که مربوط 
به اصول جســم انسان اســت و با سلول 
های جسم آمیخته شده همانند: سرطان 
ســفلیس، ســل و طاعون را نیز شفا می 

بخشد!«.)6(

در حدیث معروفی پیغمبر اســام)صلی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم( مــی فرماید: 
ــوا«)7(؛ )روزه بگیرید تا  »ُصوُمــوا تَِصحُّ
سالم شــوید( و در حدیث معروف دیگر 
نیــز از پیغمبــر خدا)صلــی اهلل علیه و 
آله و سلم( رسیده اســت: »اَلِْمْعَدُۀ بَْیُت 
َدَواٍء«)8(؛  ُکلِّ  َرأُْس  الَْحِمیَّــۀُ  َو  َداٍء  ُکلِّ 
)معده، خانه تمام دردها است و امساک، 

داروها(.)9(،)10( باالترین 

پی نوشت:
)1(. الکافــي، کلینــی، محمــد بــن یعقوب بن 
اســحاق ، محقق / مصحح: غفــاری، علی اکبر و 
آخوندی، محمد، دار الکتب اإلســامیۀ، تهران، 
 1407 قمــری، چاپ: چهارم، ج  4، ص 62، باب 

)ما جاء في فضل الصوم و الصائم(.
الکافي، همان.  .)2(

)3(. نهــج الباغه، شــریف الرضــی، محمد بن 
حســین ، محقق / مصحح: صبحي صالح، هجرت ، 
قم ،  1414 قمری، چاپ: اول، ص 512، )حکمت 

.)252
)4(. معاني األخبار، ابــن بابویه، محمد بن علی ، 
محقــق / مصحح: غفــاری، علی اکبــر، جامعه 
مدرســین، قم، 1403 قمری، چــاپ: اول  ، ص 

409، باب )نوادر المعاني(.
)5(. مــن ال یحضره الفقیه ، ابن بابویه، محمد بن 
علی ، محقق / مصحح: غفــاری، علی اکبر، دفتر 
انتشارات اســامی جامعه مدرسین ، قم،  1413 
قمری ، چاپ: دوم ، ج  2، ص 73، باب )علۀ فرض 

الصیام(.
)6(. روزه روش نویــن برای درمان بیماریها )آب 
درمانی(، آلکســی ســوفورین، مترجــم: امامی، 
محمد جعفر، دارالکتب اســامیه، تهران، 1375 

شمسی، چاپ هشتم، ص 65.
)7(. دعائم اإلسام ، ابن حیون، نعمان بن محمد 
مغربی ، محقق / مصحح: فیضی، آصف ، مؤسســۀ 
آل البیت)علیهم الســام( ، قــم،  1385 قمری ، 
چــاپ: دوم ، ج  1، ص 342، ذکــر )الرغائب في 

الجهاد(.
)8(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد 
تقــی ، محقق / مصحح: جمعــی از محققان ، دار 
إحیــاء التــراث العربي ، بیــروت ، 1403 قمری ، 
چــاپ: دوم، ج  109، ص 201، باب )جوامع ما 

یحل و ما یحرم من المأکوالت و المشــروبات و 
بالحرام و ما اضطروا إلیه(. حکم المشتبه 

)9(. تفســیر نمونه، مکارم شــیرازی، ناصر، دار 
الکتب اإلســامیۀ، تهران، 1374 شمسی، چاپ: 

اول، ج 1، ص 628.
)10(. گردآوری از کتاب: یکصد و هشتاد پرسش 
و پاســخ ، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: 
حسینی، ســید حســین، دار الکتب االسامیۀ، 

تهران،  1386 شمسی،  چاپ: چهارم ،  ص 418.
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احکام شرعی

حکم شنا کردن برای روزه دار

پرسش: شنا کردن برای فرد روزه دار چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر سر را به زیر آب نکند اشکالی ندارد.

حکم استفاده از اسپری آسم برای روزه دار

پرسش:  استفاده از اسپری آسم برای فرد روزه دار چه حکمی 
دارد؟

پاسخ:  اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن می شود مانعی ندارد 
و روزه اش صحیح اســت و ما نمونه هــای معمول آن را دیده 

ایم اشکالی ندارد.

حکم استعمال دخانیات در حال روزه

پرسش:  استعمال ســیگار و قلیــان در حال روزه چه حکمی 
دارد؟

پاسخ:  الزم اســت تمام افراد از کشیدن ســیگار و استعمال 
هر گونه دخانیات در هر حال پرهیز کنند بعاوه ســبب باطل 
شدن روزه می شود بنابر احتیاط واجب و اگر عمدا انجام دهند 

احتیاط واجب قضای روزه است و کفاره عمد دارد.

حکم روزه آتشنشان ها در صورت استنشاق دود

پرسش:  افرادی مانند آتشنشــان هــا که در مواقع بروز آتش 
سوزی ویا آوار برداری جهت نجات جان افراد یا بیرون کشیدن 
اجســاد و یا اطفاء حریق وارد محل هایی می شوند که مملو از 
دود و آتش اســت، تکلیف روزه اینان در صورت استنشاق دود 

و گرد و غبار چیست؟

پاسخ:  اگر این کار ضرورت داشــته باشد، جایز است اما باید 
روزه را بعدا قضا کنند.

حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری

پرســش:  حکم تزریق آمپول و ســرم در حیــن روزه داری 
چیست؟

پاسخ:  تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حّسی که 
به صورت عضانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضانی 
واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها 
و سرم های وریدی )که در رگ تزریق می شوند( جایز نیست.

حکم فرو بردن اخالط سر و سینه

پرســش:  هنگام روزه بودن، فرو بردن اخاط سر و سینه چه 
حکمی دارد؟

پاســخ:  اگر اخاط وارد بینی شده باشــد احتیاط واجب آن 
اســت که آن را فرو نبرد، ولی اگر مربوط به سر و سینه باشد و 

به فضای دهان نرسد اشکالی ندارد.

حکم فرو بردن غذای به جای مانده در بین دندان ها

پرسش:  چنانچــه در حین روزه، بین دندان ها غذا باقی مانده 
باشد می توان آن را فرو برد؟

پاسخ:  اگــر کسی عمداً چیزی را که الی دندانش مانده است 
فرو برد، روزه اش باطل می شود.

حکم استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار

پرســش:  اســتفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار چه 
حکمی دارد؟

پاســخ:  اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو می رود 
برای روزه اشکال دارد.

حکم نوشیدن آب در هنگام تشنگی شدید

پرسش:  چنانچــه فرد روزه دار، تشنگی شدید بر او غلبه پیدا 
نماید، نوشیدن آب چه حکمی دارد؟

پاسخ:  اگــر روزه دار به اندازه  ای تشنه شود که طاقت تحّمل 
آن را ندارد و یا ترس بیماری و تلف داشــته باشد، می  تواند به 
اندازه ضرورت آب بنوشد، ولی روزه او باطل می  شود و اگر ماه 
رمضان باشــد باید بنابر احتیاط واجب بقّیه روز را امساک کند.

حکم شست و شوی دهان در حین روزه داری

پرسش:  هنگام روزه بودن شستن دهان چه حکمی دارد؟

پاسخ:  شست و شوی دهان با آب یا دارو: 1- اگر آن را بیرون 
بریزد روزه صحیح است. 2- اگر از اّول بداند بی اختیار فرو می 
رود و چنین شود روزه  باطل است و کّفاره نیز دارد. 3-اگر برای 
وضو آب در دهان کند و بــی اختیار فرو رود روزه اش صحیح 
است ولی اگر برای خنک شدن یا بدون هدف باشد روزه باطل 
است و فقط قضا دارد. 4- اگر فراموش کند روزه است و آب را 

فرو برد روزه اش باطل نیست.

حکم تهیه غذا در ماه رمضان برای شخص معذور و متعّمد

پرســش:  فردی در یک کارخانه آبدارچی است، حکم آماده 
و تهیه کردن غذا برای کســانی کــه روزه بجا نمی آورند )چه 

بصورت عمدی و چه به صورت عذر شــرعی( برای او چیست؟

پاسخ : بطــور کلی اگر آن شخص، شرعا معذور از روزه گرفتن 
باشــد مانعی ندارد ولی در صورتی که معذور نیستند باید آنها 
را بــا زبان خوب نهی از منکر نمائیــد و از تهیه غذا خودداری 
نمائید. و اگر بعد از نهی از منکر ناچار به این کار باشــید برای 

شما مسوولیتی ندارد.

حکم غذا دادن به کارگر در ماه رمضان

پرســش : آیا می توانیم به کارگری کــه روزه نمی گیرد غذا 
دهیم؟

پاســخ : به کارگر نمی توانید غذا دهید اما می توانید مزد او 
را اضافه دهید.
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