


طلیعه سخن
دنیــای مدرن بــا هدف تضعیــف فرهنگ 
ازدواج و نهاد مقــدس خانواده ، با محوریت 
ســبک زندگی مدرن و اصالت لذت، فارغ از 
چارچوب خانواده، روابط جنسی را در گستره 
ای فراگیر ترویج داده اســت؛ این چالش از 
آن جهت اســت که در دنیای مدرن، اخالق 
مداری به شــدت بی معناســت و فرهنگ 
ازدواج و خانــواده گرایی نیز مغایر با اصالت 

لذت و شهوت تعریف می گردد.
این بحران عمومی در حالی است که آموزه 
های اسالمی، عقالنیت جنسی)فرویدیسم ( 
را بر نمی تابد چرا که شیوع اختالل جنسی 
در این حالت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ لذا 
نگاه متعالی اســالم بر مبنای مدیریت غرایز 
جنســی و تحقق روابط جنسی مطلوب در 
چارچوب ازدواج)فرهنگ جنسی( تعریف می 

گردد.
در این میان سیرۀ نبوی و سیرۀ ائمۀ اطهار 
علیهم السالم از یک سو بر مدار ترویج ازدواج 
آسان و از سوی دیگر تبیین فرهنگ جنسی 

منحصر شده است.
آســان گرفتن شرایط ازدواج از سوی پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیــه و آله و ازدواج حضرت 
علی علیه الســالم و فاطمه زهرا ، نمونه یک 
ازدواج آسان و دســتور العمل های جنسی 
پیامبــر اکرم صلی اهلل علیه و آله در شــب 
عروســی حضرت زهرا سالم اهلل علیها و امام 
علی علیه السالم، نشان دهندۀ حکمت اسالم 
در ارائۀ فرهنگ جنســی و تقبیح حیاورزی 
ها و جهالت های نادرست در رابطه جنسی 

است. 
این پدیدۀ شگرف از آن جهت دراری اهمیت 
است که فرهنگ، مقوم ارضای صحیح غرایز 
انســانی است ، لذا تعلیم و تربیت در حیطۀ 
مســائل جنسی، زمینه ســاز تحقق ازدواج 
آسان و تشکیل نهاد مقدس خانواده می شود 
و فلســفۀ تأکیدات بی شائبۀ اهل بیت علیه 

السالم بر اصل ازدواج را آشکار می سازد.
در این میان ایجاد آگاهی نســبت به هویت 
های جنسیتی و احیاء هویت های مردانه و 
زنانه از جمله ابعاد مثبت فرهنگ جنسی در 
معرفت شناسی خانواده است چرا که ساحت 

خانواده بر مــدار مردانگی مرد و زنانگی زن 
استوار است.

لذا روشنگری نسبت به هویت فطری زنان و 
مردان زمینه ساز فلسفۀ ازدواج خواهد بود و 
جامعه هدف را از اقناع فکری و روحی برای 

تشکیل خانواده بهره مند خواهد ساخت.
ظرفیــت های بی بدیل اســالم در آموزش 
تربیت صحیح جنسی در حالی است که عدم 
آموزش فرهنگ جنســی و عدم روشنگری 
نســبت به هویت های جنســیتی ؛ یکسان 
سازی هویتی زنان و مردان را به همراه داشته 
و مردنمایی زنان و زن نمایی مردان؛ جهالت 
جنســیتی را پدید آورده است که در عمل 
به نابودی خانواده و بی معنایی اصل ازدواج 

منجر شده است.
این چالش از یک سو معلول هجوم فرهنگ 
های بیگانه و تشــدید اختالالت جنســی 
در جامعــه در ســایۀ بهره گیــری مردم از 
پورنوگرافی است؛ حال آنکه پورنوگرافی در 
جوامع غربی، نه در راستای آموزش جنسی ، 
بلکه بر مدار ارضای تفریحات جنسی است لذا 
به شدت انتزاعی و تخیلی است و با فرهنگ و 
اخالق جنسی در چارچوب خانواده به شدت 

بیگانه است.
در تبیین این مدعــا باید گفت پورنوگرافی 
تقلیل بی قاعده عمل جنسی به دفع غرایز به 
هر طریق ممکن است که در حقیقت بیانگر 

چارچوب مدرنیسم در مسائل جنسی است.
بنابراین صنعت پورنوگرافی با ایجاد تحریک 
مصنوعی، فحشــا را جایگزین رابطه عمیق 
جنســی در خانواده می کند؛ بر این اساس 
ازدواج و تشــکیل خانــواده در این رویکرد 
تقلیلی به شــدت رنگ می بازد؛ بی جهت 
نیســت که اصل لذت طلبــی و عدم تمایل 
برای تشــکیل خانواده و نیز عدم رغبت در 
تولید نسل و نیز شــیوع روابط آزاد جنسی 
قبل از ازدواج و حتی پس از ازدواج در جامعه 
مشاهده می شود که نشان دهندۀ دگر دیسی 

و تغییرات هویتی و استحالۀ فرهنگی است.
از ســوی دیگر ترس نابجا و ســهل انگاری 
متولیان فرهنگی کشــور درتبیین فرهنگ 
جنسی و مسائل روحی و روانی رابطه صحیح 
جنســی، جامعۀ اسالمی را بیش از پیش به 

سوی بحران جنسی سوق داده است.
در این میان نهاد حوزه و دانشــگاه، رســانۀ 

ملی و دیگــر نهادهای فرهنگی کشــور به 
ویژه شــورای عالــی انقــالب فرهنگی، با 
رویکرد محافظه کارانــه ، این مولفه مهم را 
درکشــور مورد بی اعتنائی قرار داده ا ند؛ به 
نحوی که بایــد ارتباط 90درصدی طالق با 
مسائل جنســی را ، ارمغان محافظه کاری 
سیاستگذاران فرهنگی و تداوم فضای راز آلود 

بودن موضوعات جنسی در کشور دانست.
البته عدم تدوین الگوی صحیح جنســی در 
جامعه اسالمی، نفوذ سند 2030 در سیستم 
آموزشــی کشور را تشدید کرده است که در 
نهایت هویت فرهنگی جامعه را دستخوش 

تغییرات خواهد کرد.
آری تغییــر ماهیــت روابــط جنســی در 
عصــر کنونی با اســنادی هم چون ســند 
2030یونسکو، هشداری است برای همگان،تا 
در راستای مبارزه با روابط آزاد جنسی و ارائۀ 
الگوی صحیح آموزش جنســی، متناسب با 
ســنین مختلف گام بردارند،حــال آنکه در 
عمل شاهدیم غفلت سیاستگذاران فرهنگی 
نظام اسالمی در ترسیم چارچوب های نظری 
فرهنگ جنســی و ناتوانی در تفکیک روابط 
جنســی لذت گرا و روابط جنسی اخالق گر 
به مهمترین و کلیدی ترین تهدید اجتماعی 

کشور تبدیل شده است.
گفتنی اســت مبنای روایــی ترویج ازدواج 
آسان بر مدار نفی رهبانیت و سرکوب غرایز 
جنســی »ال رهبانیۀ فی االسالم؛  در اسالم، 
رهبانیت نیســت. « و تأکید پیامبر اکرم بر 
اصل ازدواج:» النَِّکاُح ُســنَِّتی َفَمْن َرِغَب َعْن 
ُســنَِّتی َفلَْیَس ِمنِّی ؛ نکاح؛ سّنت من است. 
هر کس از ســّنت من رویگردان شود از من 

نیست«. استوار است.
 لذا اســالم بــا نفی لذت گرایــی بی قاعده 
غرب و تقبیح ســرکوب غرایز، لذت جنسی 
را با ایجاد رابطه عاطفی مشروع و حالل در 
ساحت خانواده ترسیم می کند؛ بر این اساس 
ضرورت عزم همگانی بــرای ترویج »ازدواج 
آسان « همراه با تدوین الگوی صحیح جنسی 
و نیز اقدام دولتمردان در ساخت مسکن های 
ارزان قیمت بیش از پیش احساس می شود 
چرا که تحقق این مهم تنها راهکار برون رفت 
از آسیب های اخالقی و اجتماعی، اعتیاد، و 

بدحجابی است.
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مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

جمعی از علمای اهل سنت هند

دیدارها

مسنوالن آستان قدس رضوی

مراسم جشن میالد امام رضا علیه السالم و عمامه گذاری

رؤسای دانشگاه های فرهنگیان

مراسم جشن میالد امام رضا علیه السالم و عمامه گذاریرئیس حوزه علمیه خواهران

مراسم جشن میالد امام رضا علیه السالم و عمامه گذاریمراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

13
98

ه 
ما

یر
/ ت

غ 
یــ

بل

13
98

ه 
ما

یر
/ ت

غ 
یــ

بل
45

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



قرارگاه فرهنگی تبلیغی قوي در خوزستان تشکیل شود �

موسســه ما به نام »موسسه دار االعالم« ظرفیت مهمي براي مقابله با شبهات فرهنگي معاندان 
دارد و ما حاضریم با تمام قوا آن را در اختیار بگذاریم. در این مرکز اســاتید مبرز، طالب درس 
خوانده و پژوهشــگران و دانش پژوهان نخبه ای حضور دارند که هم شبهات را می دانند و هم 

به پاســخها اشراف کامل دارند؛ این مرکز با این پشتوانه و ظرفیت عظیم در اختیار شماست.

رییس جمهور آمریکا گرفتار اوهام و خیاالت است �

رییس جمهور آمریکا مذاکره ای که بیش از یک ســال برای آن زحمت کشــیده شــده بود و 
عالوه بر کشــورهای اروپایی و آمریکا، به تصویب شورای امنیت نیز رسیده بود را یکجانبه زیرپا 

گذاشــت و از توافق برجام خارج شد. با این حال چگونه امید دارد کسی با او مذاکره کند؟

دانشگاه باید کانون دانش و تقوا باشد �

اگر خدای ناکرده دانشگاه فاسد باشد، دانشــگاهیان و دانشجویان درست تربیت نخواهند شد، 
شــما بدانید مسؤولیت سنگینی در پیشگاه خدای متعال و مردم این کشور دارید، بنابراین باید 

کامال مراقب باشید

گزیده سخنان
13
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پیام ها و بیانیه ها

ِحیِم ْحَمـِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

ا َقْوًما َغِضَب  ـوْ َـّ َِّذیَن آَمُنوا اَل تََتَول َُّها ال یَــا أَی
ُه َعلَْیِهْم َقْد یَِئُسوا ِمَن اْلِخَرِۀ َکَما یَِئَس  اللَـّ

اُر ِمْن أَْصَحاِب الُْقُبوِر )ســورۀ الممتحنۀ: 13( الُْکفَّ

فرزندانــم! ای مقاومان و ای حامیان خط 
مقاومت در جهان

سالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

عزیزانم! شما کســانی هستید که همواره 
مســئولیت مبارزه با طاغــوت را به دوش 
 می کشید و کید و حیله دشمن را به فضل 
الهی و با تالش و عزم خود برهم می زنید. 
در جبهه جهاد علیه دشــمنان امت اسالم 
خصوصاً صهیونیسم و آمریکای مستکبر و 
مقاومت  جوانان  آن،  منطقه ای  دنباله های 
همواره نقش ثقل اکبر و پرچم داران جبهه 

را ایفا می کنند.

اما امروز امت اسالمی مواجهه ای جدید با 
هجمه های بزرگتر و حیله هایی سخت تر را 
آغاز کرده است تا پیش از این رزمندگان 
از  مقاوم امت اســالم، صحنه هایــی زیبا 
فــداکاری را در جبهه ها خلــق نمودند و 
شــهدای بســیاری در دفاع از امت اسالم 
و مقدســات اســالم تقدیــم کردند. لکن 
امروز شیوه مواجهه، شــیوه ای سیاسی و 
متفاوت از روش های نظامی است، چرا که 
خط آلوده  نفــاق طرح هایی خبیثانه برای 
معامله فلسطین و قبله اول مسلمین آغاز 
کرده اســت و از این رو بر ما الزم اســت 
که با توان بیشــتر و اراده ای راسخ تر با آن 

مقابله کنیم.

هیچ کــس نخواهــد توانســت قبله اول 
مسلمانان را معامله کند

بنابراین فرزنــدان و عزیزانم! چند نکته را 
به حضور شما متذکر می شوم:

اوال: نزدیکــی و محبت به دشــمنان امت 
اســالمی مخالف بــا آیات صریــح قرآن 
ََّما  کریم اســت، آنجا که می فرمایــد: »إِن
یِن  َِّذیَن َقاتَُلوُکْم فِی الِدّ ُه َعِن ال یَْنَهاُکُم اللَـّ
َوأَْخَرُجوُکــم ِمّــن ِدیَاِرُکْم َوَظاَهــُروا َعلَی 
َُّهْم َفُأولَـِئَک  َّْوُهْم َوَمن یََتَول إِْخَراِجُکْم أَن تََول
الُِموَن.« بــار دیگر تأکید می کنیم  ُهُم الظَّ
که به لحاظ شــرعی هر نــوع همکاری با 
صهیونیست ها حرام بوده و تکرار می کنیم 
کــه هیچ کس نخواهد توانســت قبله اول 
مسلمانان را معامله کند، چه با طرح هایی 

مانند معامله قرن و چه با غیر آن.

متعــدد  شکســت های  از  پــس  ثانیــاً: 
صهیونیســت ها در درگیری هــای نظامی 
در غزه و لبنان، کاخ سفید تالش می کند 
مســأله فلســطین را از اولویت مسلمانان 
خارج کــرده و تجاوز به قدس شــریف و 
مســجداألقصی را از طریــق عّمال خود و 
حکام و ســران دولت هــای عربی منطقه 
وجاهت قانونی ببخشــد. امــا از آنجا که 
پیروزی از آن مســتضعفین اســت، امت 
مقــاوم این نقشــه را برهــم خواهد زد، 
همانگونه کــه پیش از ایــن چنین بوده 
اســت. و خداوند فرموده اســت: »َونُِریُد 
ْضِعُفوا فِی اأْلَْرِض  َِّذیَن اْســتُ أَن نَُّمنَّ َعلَی ال

الَْواِرثِیَن«. ًۀ َونَْجَعلَُهُم  َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ

ثالثاً: تأکید می کنیم بر اینکه حق بازگشت 
َِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن ِدیَاِرِهم  ملت فلسطین» أل
« حقی مشــروع اســت، که همه  بَِغْیِر َحٍقّ
قوانین انسانی به آن اذعان دارند چه رسد 
به قوانین دولتــی و هیچ قدرتی در عالم و 
نه هیچ یک از عمالشــان توان آن را ندارند 
که این حق را ملغی کنند و همراهی حکام 
منطقه برای اســقاط حق بازگشــت ملت 
فلســطین نه فقط مخالف با حقوق انسانی 

بلکه مخالف با تعالیم اسالم نیز می باشد.

عاقبت حــکام بحرین از عاقبت اســالف 
مزدورشان بهتر نخواهد بود

رابعــاً: تحیــت می گوییــم بــه همه ملل 
اســالمی و عربِی مومــن و مقاوم خصوصاً 
فرزنــدان و جوانانشــان که جهــاد علیه 
به  تجــاوزات صهیونیســتی-آمریکایی را 
عهده گرفته و با این جهاد کید دشــمن را 
باطل می کنند. و تحیت می گوییم به ملت 
فلسطین ـ که در هفت دهه اخیر همواره 
از مسأله فلسطین دفاع کرده است ـ ملت 
لبنان، بحرین، سوریه و یمن و سایر ملل. 
از خداوند متعال مســألت داریم که از کار 
فرزندان  مظلوم خصوصا  ملت های  ســایر 
کشور بحرین گره گشایی نماید و آنان را از 

دست طواغیت نجات بخشد.

خامســاً: حــکام و ســران خصوصا حکام 
بحریــن کــه خــود را مــزدور و نوکــر 
صهیونیست ها در عالم اسالم قرار داده اند 
را نصیحت می کنیم که از سلف خود درس 
عبرت بگیرند و نصیحتشان می کنیم که از 
خدمت به صهیونیســت ها و آمریکا دست 
بردارنــد و از این مســیر ذلیالنه به دامان 
امت اســالم و مقاومت اسالمی بازگردند و 
اال عاقبت آنها از عاقبت اسالف مزدورشان 

بهتر نخواهد بود.

در پایان تشــکر می کنم از همه فرزندان و 
عزیزانم که این اجالسیه را برگزار کرده اند 
و از درگاه خداوند برای شــما توفیق الهی 
مســألت دارم و بدانید که این مســیر به 
َِّذیَن  َُّها ال پیروزی ختم خواهد شــد، »یَا أَی
ــَه یَنُصْرُکــْم َویَُثِبّْت  آَمُنوا إِن تَنُصُروا اللَـّ

أَْقَداَمُکم«.                 
 ناصر مکارم شیرازی    
91 شوال 0441

حجــت االســالم مجیــد یــزدی معاون 
فرهنگی دادگســتری در نشســت خبری 
معاونان دادگستری استان قم گفته است: 
هرگونه برنامه فرهنگی تنها با مجوز اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در قم برگزار 

می شود و این شهر به دلیل حضور مراجع 
عظــام تقلید و حفظ شــئون حرم کریمه 
اهل بیت)علیهم الســالم( مالحظاتی دارد 
از خبرگزاری ها  ولی متأســفانه بعضــی 
آن را تحریف کردنــد و گفته اند مخالفت 

مراجع مانع از برگزاری کنسرت موسیقی 
در قم شــده اســت و بدین وســیله باید 

اصالح گردد.

توضیح الزم 

پیام معظم له به دومین همایش بزرگ شباب المقاومت با عنوان

 »تکریم شهدای بحرین و مرگ معامله قرن« 

هیچ کس نمی تواند قبله اول مسلمانان را معامله کند 

بــا کمــال تأســف باخبــر شــدیم عالم 
فرزانــه حضــرت آیــت اهلل ســیدمحمد 
شاهرودی)قدس سره( داعی حق را لبیک 
گفته اند. این عالم فرزانه از فقهای مشهور 
حوزه های علمیه و صاحب تألیفات و آثار 
گرانقــدری بود و در طــول عمر با برکت 

خــود با تمام وجودش از اســالم و مکتب 
اهل بیت)علیهم السالم( دفاع کرد.

اینجانب این ضایعۀ اســفناک را به حوزه 
های علمیه و عالقمندان به ایشــان و بیت 
تسلیت عرض می  محترمشــان صمیمانه 
کنم. شادی روح آن بزرگوار و صبر و اجر 

بازمانــدگان را از درگاه خداوند مســألت 
دارم.

ناصر مکارم شیرازی

16 تیرماه 1398

پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت 

رحلت آیت الله العظمی سیدمحمد حسینی شاهرودی 
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1یادداشت
سیری در آموزه های اخالقی امام صادق علیه السالم

 از منظر معظم له 

معیار اخالقــی و ارزش فضائل و رذائل از 
ســوی خدا تعیین می شود و ذات پاک او 
ثابت والیتغّیر اســت، ارزشــهای اخالقی 
ثابت والیتغّیر خواهد بود و افراد و جوامع 
انســانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن 

باشند

در این میان امامان  معصوم علیه الســالم 
به گواهی روایات اخالقی گسترده ای که از 
آنان نقل شده، بزرگ ترین معلّمان اخالق  
بودند؛ و در مکتب آنها مردان برجسته ای 
که هر کــدام از آنها را می تــوان یکی از 
معلّمان عصر خود شمرد، پرورش یافتند.

در حقیقــت، احادیــث اخالقــی امامان 
دوازده گانه اهل بیت علیهم السالم، میراث 
و گنجینه گران بهایی از ســّنت نبی اکرم 
صلی اهلل علیه و آله و معارف اسالم است  و 
درسی است که تمام علم اخالق  و سخنان 

علمای اخالق در آن خالصه شده است.

جامــع ترین آیه اخالقــی قرآن از 
دیدگاه امام صادق علیه السالم

در برابــر خطاها، عفــو و پذیرش عذر را 
در پیش گرفتــن، و همه مــردم را دعوت 
بــه نیکی نمودن، و با جاهالن و نابخردان 
درگیر نشدن، ســه برنامه مهم در رابطه 
با زندگــی اجتماعی و فعالیت های جمعی 
اســت که اگر هر سه با شــرایط خاصش 
پیاده شــود، اکثر مشکالت اجتماعی حل 

خواهد شد.

لــذا در قرآن کریــم خطاب بــه پیامبر 
بزرگ اســالم صلی اهلل علیــه و آله آمده 
است:» ُخِذالَْعفُو َو اُْمْر بِالُْعْرِف َو اْعِرْض َعِن 
الْجاِهلیَن؛ عفــو را بگیر )با آنها مدارا کن 
و عذرشان را بپذیر( و مردم را به کارهای 
نیک دستور ده، و از جاهالن روی بگردان 
)و با آنها ستیزه جویی مکن« خطابی که 

تکلیف دیگران را نیز روشن می سازد.

از جمله معنی عفو »پذیرش عذر« دیگران 
است. اگر کسی کار خطا و اشتباهی کرد، 
و از شما پوزش طلبید، عذرش را بپذیرید، 

و او را مورد عفو و بخشش قرار دهید.

هــم چنین در بر خورد بــا جاهالن، و به 
هنگامی که با ســخنان زشت و ناپسند به 
استقبالمان آمدند، و به ما اهانت کردند، با 
آنها گالویز نشویم، بلکه چنان از کنار این 
برخورد ناپسند بگذریم که گویا سخنی با 

ما نگفته اند.

از امــام صادق علیه الســالم پرســیدند: 
جامع ترین آیات اخالقی قرآن مجید کدام 
 199 آیه  فرمودنــد:  اســت؟حضرت  آیه 
ســوره اعراف. چرا که مشتمل بر عّفت و 
حکمت و شجاعت است و این امور، اصول 

سه گانه اخالق محسوب می شود.

نشانه هاي انسان با شخصیت

امام صادق  علیه السالم در فرازی فرمودند: 
»ثالثۀ تدل علی کرم المرء: حسن الخلق 
و کظم الغیظ و غض البصر؛سه چیز نشانه 
شخصیت انسان اســت: حسن خلق ، فرو 

بردن خشم و چشم پوشی کردن«.

مطابق این حدیث شــخصیت انســان از 
برخورد خوب، حســن معاشرت و رعایت 
ادب  تشــکیل می شــود؛ افراد با ظرفیت 
اگر کــم و زیادی هــم در زندگــی آنها 
پیش آید، به روی خودشــان نمی آورند و 
خود را کنترل می کننــد، در مقابل افراد 
بی تاب  نامالیمات  اندک  با  بی شــخصیت 

شده و با همه برخورد می کنند.

هم چنین فرو بردن خشم  نشانۀ شخصیت 
اســت؛زیرا خشــم در درون انسان مانند 
آتشی اســت که از درون زبانه می کشد و 

شخص جلوی آن را می گیرد.

و نیز چشم پوشی از نامحرم، چشم پوشی 

از عیوب مردم، چشــم پوشی از خطاهای 
کوچــک مردم، چشــم پوشــی از زرق و 
برق دنیا و ...از دیگر نشــانه های انسان با 

شخصیت به شمار می آید.

سه نشانه حســن خلق در کالم امام 
صادق علیه السالم

حســن خلق به معنی خاص، آن است که 
انسان با گشاده رویی و چهره شاد و زبان 
نرم و مالیم با مردم روبرو شــود، و در هر 
جا و بــا هر کس بــا خوش روئی برخورد 
کند، لب هایی پر از تبســم، و کلماتی پر 
از محبت و لطف داشــته باشد. این یکی 
از فضایــل اخالقی اســت کــه در روابط 

اجتماعی فوق العاده مؤثر است.

به عکس، کج خلقــی و ترش روئی باعث 
نفرت عموم و پراکندگی از دور انســان و 
گسستن پیوندهای اجتماعی خواهد شد.

در حدیث جامــع و جالبی از امام صادق  
علیه السالم در تعریف حسن خلق  چنین 
آمده است، یکی از یاران امام پرسید: »ما 
حد حســن الخلق؛ تعریف حســن خلق 
چیست؟« امام علیه السالم فرمود: »تلین 
جانبــک و تطیب کالمــک و تلقی اخاک 
ببشــر حســن؛ با نرمش و مدارا با مردم 
رفتار می کنی، و ســخن خویش را پاکیزه 
می گردانــی، و بــرادرت را با خوش رویی 

مالقات می نمایی«.،

این دســتور که غالباً در رابطه با برخورد 
با دیگران اســت بخش مهمی از حســن 
خلق را در قالب آمیزه ای از خوش رویی و 
تواضع و نرمش در سخن و رفتار منعکس 

می کند.

از آثــار اجتماعی و دنیوی حســن خلق ، 
جلب محبت اســت، این مسأله به تجربه 
تقریبا برای همه کس ثابت شده است که 
با حسن خلق و برخوردهای محبت آمیز و 

مؤدبانه می توان صید دل ها کرد

کاری که باعث تنفر مردم از شما می شود

 آنچه نکوهیده اســت این است که انسان 
افتخــارات خود را ذکر کــرده و به آن ها 
افتخار کنــد و خود را به این وســیله از 

دیگران برتر بشمارد.

از آیات قــرآن مجید و روایات اســالمی 
به خوبی استفاده می شود که این کار یکی 

از زشت ترین کارهاست.

ممکن اســت کسی فخرفروشی نکند ولی 
برخــورد او با مــردم متکبرانه و حتی راه 
رفتن و ســایر حرکاتش آمیخته با کبر و 
غرور باشــد؛ این چیزی است که اسالم و 

تمام مکاتب اخالقی آن را نمی پذیرند.

در روایتی از امام صادق علیه السالم نقل 
شده است که در تفسیر جمله  »َوال تَُصعِّْر 
َک  لِلنَّاِس؛ با بی اعتنایی از مردم روی  َخدَّ
مگردان  « فرمود: مفهومش آن اســت که 
صورتت را از مردم بر مگردان و از کســی 
که با تو سخن می گوید به عنوان توهین 

صورت بر متاب.،

واژۀ » تَُصعِّــْر «به هر گونه روی گردانی 
اطالق شده است، و جالب این که نهی از 
این کار تنها در مورد مؤمنان نیست بلکه 
در مورد همه انسان ها است،: »َوال تَُصعِّْر 
َک لِلنَّاِس«، قــرار گرفتن این صفت  َخــدَّ
رذیلــه در کنار تکبر و افراط کاری در راه 
رفتن و صدا نشــان می دهــد که همه از 
صفات رذیله ای است که باعث تنّفر مردم 

می شود.

اگر مومن هستید، پس شوخی کنید!

در روایات اســالمی بحث های گسترده ای 
در زمینه مزاح و شــوخی آمده است که 
جمــع بندی همه آنها انســان را به اینجا 
می رســاند که  »مزاح« اگر در حد اعتدال 
باشد و آلوده به گناهی نشود، نه تنها چیز 
بدی نیست بلکه می توان آن را بخشی از 
مسأله حسن خلق و گشاده رویی و اخالق 

فاضله محسوب داشت.

 از ســیره امامان علیهم الســالم استفاده 
می شــود که آنها عماًل مزاح را به صورت 

معتدل در زندگی خود داشــتندو دیگران 
را تشــویق می کردند که در مجلس آنها 

مزاح کنند و مایه ادخال السرور گردند.

در روایتــی از امــام صادق علیه الســالم 
می خوانیــم که بــه یکی از یــاران خود 
فرمود:»کیف مداعبۀ بعضکم بعضا؛ چگونه 
شما با یکدیگر شوخی می کنید«؟او پاسخ 

گفت: بسیار کم.

امــام فرمود: »فال تفعلوا فان المداعبۀ من 
حســن الخلق، و انک لتدخل بها السرور 
علی اخیک و لقد کان رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله یداعب الرجل یرید ان یســره؛ 
این کار را نکنید )و مزاح را ترک نگویید( 

است، زیرا مزاح شاخه ای از  خلق  حسن 
آن  وســیله  به  دل و  در  شادی 

مؤمن  وارد بــرادر  خود 
و  پیامبر می کنــی 

اهلل  علیه صلی 
با  آلــه  افرادی و 

می کرد،  تــا آنهــا را شوخی 
خوشحال کند«.،

مخصوصاً در ســفرها که مشکالت بیشتر 
است و گاه پیشــامدهای نگران کننده ای 
رخ می دهد دســتور به مزاح داده شــده 

است.

در حدیث دیگری از آن حضرت می خوانیم 
کــه فرمود: »ما من مؤمن اال و فیه دعابۀ، 
قلت و ما الدعابۀ قال المزاح؛ هیچ مؤمنی 
نیســت مگر این کــه در او دعابه وجود 
دارد، راوی می گوید: ســؤال کردم دعابه 

چیست؟ فرمود: مزاح است«.،

از این تعبیر اســتفاده می شــود مؤمنان 
نباید خشــک باشند، و یکی از شاخه های 

حسن خلق مزاح های حساب شده و توأم 
با تقوا است.

سخن آخر:)حد و مرز شوخي و مزاح(

احادیث دیگری از آن حضرت وارد شــده 
کــه از مزاح نهی می کنــد از جمله کالم 
آن حضــرت که فرمــود: »ایاکم و المزاح  
فانــه یذهب بماء الوجــه و مهابۀ الرجال؛ 
از مزاح بپرهیزید که آبرو و ابهت انســان 
را می برد«.و نیز روایت »اذا احببت رجال 
فال تمازحه و ال تماره؛ هنگامی که کسی 
را دوســت داشتی مزاح با او مکن و جر و 

بحث با او منما«.،

بنابر آنچه در این روایات کوتاه و پر معنی 
آمده است، مزاح می تواند آبرو و شخصیت 
انســان را بر باد دهد، و یا سبب عداوت و 
دشــمنی گردد، و مانند دشنام تأثیر سوء 
بگذارد و موجب جرئت و جســارت افراد 

نادان بر انسان گردد.

از مطالعــه این تعبیرات به خوبی می توان 
دریافت که راه جمــع میان کالم امام 
صادق علیه الســالم این است که 
مزاح امری اســت بســیار پیچیده، 
و گاه شــوخی ها از جدی هــا جدی تر 
اســت؛ به تعبیر دیگر، مزاح بسیار ظریف 
و شــکننده است، و اگر از حساب و کتاب 
خارج شــود، آثار آن بســیار ویران گر و 

مخرب است.

آری اگــر در مــزاح از کلمــات رکیک و 
ســخنان ســبک و کودکانه استفاده شود 
بی شک ســبب آبروریزی و از بین رفتن 

شخصیت انسان است.

واگر مزاح در برابر کسانی که ظرفیت آن 
را ندارند و حریم شــخصیت اشــخاص را 
نمی شناســند انجام گیرد، چه بسا راه را 
برای جرئت وجســارت آنها باز می کند و 
آنها نیز هر چــه بخواهند می گویند. چرا 
که به قول بزرگان»مزاح در ســخن مانند 
نمک در غذاســت« لذا کســانی که زیاد 
شوخی می کنند ســخنان جدی آنها نیز 

از ارزش می افتد.
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2یادداشت
سیری در مقام حضرت معصومه سالم الله علیها

از منظر معظم له

اّول ذی القعده، روز میالد حضرت فاطمه 
معصومه )علیها السالم( است. روز بابرکتی 
که آغاز دهه کرامت است و با والدت برادر 
ایشــان، امام علی بن موسی الرضا )علیه 

السالم( به پایان می رسد.

کرامت بــه معناي بزرگواري اســت و بر 
مبنای آیــۀ »انَّ اْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلّلِ اتْقیُکْم؛ 
باتقواترین  نزد خداوند،  ترین شما  گرامی 
فرد  واالترین  و  بزرگوارترین  شماســت«. 
در نزد پروردگار کســي اســت که تقواي 
باشــد؛ همانگونه که  بیشــتري داشــته 
الســالم  علیها  فاطمــه معصومه  حضرت 

داراي مقام واالیي است.

معصومه  حضــرت  شــفاعت  مقام 
)علیهاالسالم(

شفاعت عبارت است از کمک نمودن یک 
موجود قوی به موجود ضعیف تر تا بتواند 
به آســانی مراحل رشد خود را با موفقیت 

طی کند.

مقام شــفاعت در قیامــت از آِن هر کس 
نیست، بلکه مقام مقّربان درگاه خداست ؛ 
و به وســیله بندگان خاص خدا انجام می 

گیرد. 

شــفاعت از حکمت خداوند سرچشمه می 
گیرد، یعنی روی حســاب و کتابی است، 
و تاکســی شایسته شــفاعت نباشد، اذن 
برای شــفاعت او داده نمی شــود و طبعاً 
شفیعان باید افراد و اال مقام و بلند مرتبه 
ای باشند که از ضعیفان دستگیری کنند.

لذا خداوند به مؤمنان راستینی که نهایت 
اخالص را دارا هســتند و در اعمال نیک 
خــود جز به پاداش الهی نظر ندارند. نوید 
می دهد عــالوه بر پاداش معمولی که آن 
را خــود گاهی صدها یا هزاران برابر عمل 
اســت از فضل خود بر آنان افزوده، و مقام 
شــفاعت به آنها داده می شــود؛ به این 

ترتیب آنها نه تنها خــود اهل نجاتند که 
برای دیگران نیز بــه فضل پروردگار مایه 

نجاتند.

نخستین و بزرگترین شفیع، شخص پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه و آله( است، سپس 
تمام انبیاء، ائمه معصومین و شیعیان آنها 
نیز شفاعت می کنند، علماء و دانشمندان 
و همچنین شهیدان راه خدا از شفیعانند.

از مقام های مسلم حضرت  »شــفاعت«، 
فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( است.

لذا امــام صادق)علیه الســالم( در فرازی 
فرمود: »تقبض فیها امرأۀ من ولدی اسمها 
فاطمۀ بنت موســی، وتدخل بشــفاعتها 
شــیعتی الجنۀ بأجمعهم؛ در شهر قم زنی 
از فرزنــدان من رحلت مــی کند که نام 
او فاطمه دختر موســی بن جعفر علیهما 
السالم اســت، و تمام شــیعیان من )که 
شایســته شفاعت باشــند( با شفاعت این 

خانم وارد بهشت می شوند«.

از ســوی دیگر بســیاری از مقامات اهل 
تــوان در  را می  الســالم(  بیت)علیهــم 
زیارتنامه های آنهــا یافت؛ زیارت جامعۀ 
کبیــره و زیارت وارث را مــی توان برای 
فهم شــخصیت امام حسین)علیه السالم( 
مثــال زد، زیــارت نامه حضــرت فاطمه 
معصومه)ســالم اهلل علیها( نیز نشــان گر 
علو درجات و جایگاه معنوي ایشان است.
به عنوان نمونه وجود دو جمله »یا فاطمۀ 
اشفعي لي في الجنۀ فإن لک عند اهلل شأنا 
من الشــأن« در زیارتنامه آن حضرت، به 

تنهایی از علو مقام ایشان حکایت دارد.

باید دانســت دایره شــفاعت، متناســب 
با دایره مقام و شــخصیت اســت. هرچه 
مقام باالتر باشــد، دایره شفاعت، گسترده 
تر اســت. حال وقتی در زیــارت نامه آن 
حضــرت می خوانیم: »یا فاِطَمُۀ اْشــَفعی 
لی فِی الَْجنَّــِۀ،؛ ای فاطمه معصومه برای 

من برای ورود به بهشــت، شفاعت کن!« 
پس معلوم می شود آن حضرت می تواند 
شــفیع همه شود. همانگونه که در حدیث 
شریف امام صادق)علیه السالم( ذکر شده 
بود: »با شــفاعت او همه شیعیان من وارد 

بهشت می شوند«.

در واقع این تعبیر خیلی وسیع و گسترده 
ای دارد که شامل آنان که قابل شفاعتند 

و لیاقت شفاعت را دارند، می شود.

بنابراین معلوم می شــود مقــام این بانو، 
مقــام فوق العــاده عظیمی اســت که بر 
اثر معــارف و تقوای باال و مقامی شــبیه 
عصمت، نصیب حضــرت فاطمه معصومه 

علیها السالم شده است.

»َفإنَّ لَک ِعنداهلل شأناً ِمن الشأن«

در فرازی دیگــر از زیارتنامه می خوانیم: 
»َفإنَّ لَک ِعنداهلل شأناً ِمن الشأن؛ چرا که 
در پیشــگاه خدا دارای جایگاه با عظمت 
هســتی « که این عبــارت، گویای نهایِت 

عظمِت آن حضرت است.

 یکی از شــؤون این مقــام، همان »مقام 
شفاعت« است.بزرگان و اولیای دین، می 
توانند به اذن و دســتور خداوند کارهایی 
را که دیگــران از انجام آن عاجزند، انجام 
دهند و یا شــفیع و واســطه بین بندگان 
و خدا بشــوند تا حضرت حق مشــکالت 

بندگان را حل کند.

ولی آیا شــفاعت به این معناست که من 
هر گناهی را می خواهم مرتکب شــوم، و 
هر وظیفه واجبی را بخواهم ترک گویم و 
بعد دســت تمّنا به سوی آن حضرت دراز 
کرده و او را شفیع خود در درگاه خداوند 

قرار دهم؟!

به یقین چنین نیست، شفاعت معصومین 
و اولیای الهی)علیهم الســالم( چراغ سبز 
بــرای انجام گناه نیســت، بلکه به عکس 

یک عامل بازدارنده در برابر گناه اســت، 
زیــرا من به هنگام تقاضای شــفاعت می 
گویم اگر لغزشی از من سر زد باید مراقب 
باشــم آلوده گناه دیگر نشوم تا رابطه من 
با اولیای الهــی قطع نگردد و روی این را 
داشــته باشــم که از آن حضرات بخواهم 
شــفیع من بــر در درگاه خداوند غفور و 

رحیم باشند.

حضرت معصومه)ســالم اهلل علیها(؛ 
فاطمه دوم

در زیــارت غیــر معروفی که بــرای آن 
حضرت نقل شده است هشت صفت مهم 
برای حضرت نقل شده است که با صفات 
علیها(  اهلل  زهرا)ســالم  فاطمــه  حضرت 
برابری می کند؛ »الســالم علیــک ایّتها 
الطاهرۀ الحمیــدۀ الَبّرُۀ الرشــیدُۀ التقَیّۀ 
النقّیۀ الرضیته المرضیۀ؛ ســالم بر تو ای 
بانوی پاک و ســتایش شــده، نیکوکردار 
و هدایــت شــده، پرهیزگار و وارســته و 
شایســته و پســندیده«، این تعابیر بلند 

نشان روشنی از مقام آن حضرت است.

اهلل  معصومه)ســالم  حضرت  زیارت 
علیها(؛ راهی نزدیک تا بهشت

فاطمه)علیها  حضــرت  جلیلــه،  ســّیده 
الســالم( دختر موســی بن جعفر)علیهما 
السالم( که به حضرت »معصومه« شهرت 
یافته و قبر شــریفش در شهر مقّدس قم 
معروف و مشهور است، روشنی چشم اهل 

قم و پناهگاه عاّمه مردم است.

لذا در هر ســال میلیونها نفر از شــهرها 
و کشــورهای دور و نزدیک، رنج سفر بر 
خود هموار می کنند تا از فیض زیارت آن 
کریمه اهل بیت)علیها الســالم( بهره مند 
گردند. چرا که فضیلت زیارت آن حضرت 
بسیار است و روایات زیر گواه بر آن است.

الســالم(  امام جواد)علیه  از  روایتــی  در 
تی بُِقْم  چنین نقل شده است: »َمْن زاَر َعمَّ
َفلَُه الَْجنَّــُۀ؛ هر کس )مرقد( عّمه ام را در 

قم زیارت کند، بهشت از آن اوست«.،

سعد بن ســعد می گوید: در مورد زیارت 
حرم فاطمه دختر امام موسی کاظم)علیه 

الســالم( از امام رضا)علیه السالم( سؤال 
َفلَُه  کردم، حضــرت فرمود: »َمــْن زاَرها 
الَْجنَُّۀ؛ کسی که آن حضرت را زیارت کند 

پاداشش بهشت است«.

هــم چنین امام صادق)علیه الســالم( در 
َۀ،  ِ َحَرمــًا َوُهَو َمکَّ فرازی فرمــود: »انَّ هلِلَّ
ُســوِل َحَرمــاً َوُهــَو الَْمدیَنُۀ، َوانَّ  َواَن لِلرَّ
اِلمیِرالُْمْؤِمنیــَن َحَرماً َوُهَو الُْکوَفُۀ، َوانَّ لَنا 
َحَرمــاً َوُهَو بَلَْدُۀ ُقْم، َوَســُتْدَفُن فیها اْمَرأٌَۀ 
ِمْن اْوالدی تَُســّمی فاِطَمــُۀ، َفَمْن زاَرها 
اوی : َوکاَن هذا  َوَجَبْت لَُه الَْجنَُّۀ، قــاَل الرَّ
الْــَکالُم ِمْنُه َقْبــَل اْن یُولَــَد الْکاِظُم علیه 
الســالم ؛ خداونــد حرمــی دارد که مّکه 
است، و برای پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
هم حرمی اســت وآن مدینه است. و حرم 
و  است.  کوفه  السالم(  امیرالمؤمنین)علیه 
حرم ما اهل البیت شهر قم است. و بزودی 
در قم، زنــی از فرزندان من به نام فاطمه 
دفن می شود که هر کس مرقد او را زیارت 
کند بهشت بر وی واجب می گردد. راوی 
گوید: امام صادق)علیه السالم( این سخن 
را قبــل از تولّد امام کاظم)علیه الســالم( 
پــدر بزرگــوار حضرت فاطمــه معصومه 

)علیها السالم( بیان کرد«.

در روایتی دیگر از امام صادق)علیه السالم( 
در ارزش زیارت کریمــۀ اهل بیت)علیها 
الســالم( می خوانیــم: »انَّ ِزیاَرتَها تَْعِدُل 
الَْجنَّــَۀ؛ بی شــک )ثواب( زیــارت مرقد 
حضرت معصومــه علیها الســالم برابر با 

بهشت«.

البّته عارف به حق آن بزرگوار بودن شرط 
است، همان گونه که در بعضی از روایات 

آمده است.

اینگونه اســت که مردم به عشــق فاطمه 
معصومه)علیهاالســالم(، در یک جمله به 
عشــق اهل بیت)علیهم الســالم( به این 

سرزمین می آیند.

آمار کسانی که آســتانه قم را زیارت می 
کنند در سال 14 میلیون نفر است و این 
آمار خیلی باالیی اســت. از ســوی دیگر 
کســانی که به زیارت خانه خدا می روند، 
در سال شاید مجموعا حدود 8-7 میلیون 

نفر بشــوند؛ یعنی تقریبا دو برابر آنجا به 
شــهر قم می آیند. مســأله بسیار مهمی 
که هســت و باید توسط مسؤوالن و حوزه 
علمیــه و اســاتید روی آن برنامه ریزی 
شود، این اســت که این عدد 14 میلیون 
سرمایه ای اســت برای کارهای فرهنگی. 
اگــر روی اینها کارهای فرهنگی بشــود، 
اصــاًل چهره مملکت ممکن اســت عوض 
بشود. امروز ابزار تبلیغ خیلی متنوع شده. 
اگر از همه اینها استفاده شود، به اهدافی 
که فاطمه معصومه)علیهاالسالم( برای آن 
به قم آمدند و می خواستند به مرو بروند 
و همچنیــن به اهدافی که در والیت ائمه 

علیهم السالم هست، خواهیم رسید.

نقش حضرت فاطمه معصومه ســالم 
اهلل علیها در ترویج تشیع ناب

به عقیده اینجانب، بهترین چیزی که می 
شــود درباره آن حضرت گفت آن جاذبه 
ای است که برای تشکیل حوزه علمیه در 
جوار قبر مبارک آن حضرت بوده و هست. 
الن بزرگ ترین مرکز شیعه همین حوزه 
علمّیه است، که بزرگ ترین حوزه علمّیه 
شیعه اســت؛ بلکه ما مقایســه کردیم با 
حوزه های علمّیه سایر فرق اسالمی اهل 
تســّنن و اینها، آنها هــم چنین حوزه ای 
بالنده و گســترده، کیفــاً و کّماًّ مثل قم 

ندارند.

روایــات  در  قــم  دربــاره  ای  جملــه 
معصومین)علیهــم الســالم( هســت که 
درباره کمتر جایی و شاید هم درباره هیچ 
جایی نباشــد، و آن این است که: »زمانی 
فرا می رســد که از قم علــم و دانش به 
تمام دنیا صادر می شــود«. »با حتی« که 
در ذیل حدیث اســت: »حتی المخّدرات 
فــی الحجال؛ حتی دخترانی که در حجله 
ها هستند« به همه اتمام حّجت می شود. 
معلوم می شــود که عمومّیت کاملی دارد 
و ما هم آثار ایــن را می بینم که در پرتو 
حضــرت فاطمه معصومه)علیهاالســالم(، 
حوزه علمّیه تأسیس شــد و در پرتو این 
حــوزه علمیه علــم از اینجا بــه مناطق 

مختلف جهان منتشر گردید.
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چرا حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل 
علیها( سرآمد امامزادگان است

درباره حضــرت فاطمه معصومــه )علیها 
الســالم( مطالبی اســت که درباره کمتر 
کســی از امام زادگان دیده می شــود. ما 
امام زاده بســیار داریم. بعضی می گویند: 
در قــم و اطــراف آن بیــش از چهارصد 
امــام زاده اســت. اینهــا فرزنــدان ائمه 
معصومین)علیهم الســالم( هســتند یا با 
واسطه یا بال واسطه. در مناطق دیگر ایران 
و عــراق و جاهای دیگر هــم امام زادگان 
بســیارند؛ اما امــام زادگانی مثل حضرت 
روایات  ایــن  معصومه)علیهاالســالم( که 
مهم درباره شــان وارد شده باشد، خیلی 
کم اســت. و همۀ این روایات داللت می 
کند مقام ایشــان خیلی باالست. بسیارند 
کســانی که در کنار مرقــدش آمده اند و 

مشکالتشان حل شده است.

کرامت حضرت معصومه علیها السالم 
نسبت به جوان نخجوانی

پس از فرو پاشــی شــوروی، و آزاد شدن 
جمهــوری هــای آن، از جمله: جمهوری 
نخجوان، شــیعیان نخجوان تقاضا کردند 
که عّده ای از جوانان خود را برای تحصیل 
علوم حوزوی به حوزه علمّیه قم بفرستند 
تا در آینــده برای تبلیــغ در آن منطقه 
آماده گردند. اســتقبال عجیبی از این امر 
شد. از بین سیصد نفر داوطلب، پنجاه نفر 
که معّدل باالیی داشــتند انتخاب شدند، 
ولی در این میان جوانی با داشــتن معّدل 
باال به خاطر اشکالی که در چشمش بود، 

انتخاب نشد.

 با اصرار پدر ایشــان، مســؤول مربوطه 
به ناچــار او را نیز پذیرفــت. هنگام فیلم 
برداری از مراسم بدرقه این کاروان علمی، 
روی  را  دوربیــن  فیلمبرداری،  مســؤول 
چشــم معیوب این جوان متمرکز کرد و 
تصویر برجســته آن را به نمایش گذاشت. 
جوان با دیدن این منظره، بســیار ناراحت 
و دل شکســته شد. کاروان به قم رسید و 
در مدرسه مورد نظر ساکن شد. این جوان 
به حــرم حضرت معصومه)علیهاالســالم( 

متوّسل شد و در همان حال، خوابش برد. 

در عالم خواب، عواملی را مشــاهده کرد، 
پــس از بیــداری چشــم خود را ســالم 
یافت، به حجره اش بازگشــت. دوســتان 
و آشــنایان چشــم او را ســالم یافتند و 
با مشــاهده چنیــن کرامتــی از حضرت 
معصومه)علیهاالســالم( تحت تأثیر شدید 
قرار گرفتند و دســته جمعی برای دعا و 
مناجــات به حرم آمدند و ســاعت ها در 
حرم حضرت معصومه)علیهاالسالم( به دعا 
و توّســل پرداختند. هنگامی که این خبر 
به نخجوان رســید، شیعیان آنجا با اصرار 
تقاضا کردند که این جوان شــفا یافته به 
آنجا باز گردد تا دیدار با او موجب بیداری 
و هدایــت دیگــران، و اســتحکام عقیده 

مسلمانان شود.

حضرت  خادمــی  )به  آخر:  ســخن 
معصومه سالم اهلل علیها مفتخرم(

آخریــن جمله ای که الزم می دانم عرض 
کنم این است که مطابق بعضی از روایات، 
در میان فرزندان موســی بن جعفر)علیه 
الســالم( ، حضرت رضا)علیه الســالم( با 
معصومه)علیهاالســالم(  فاطمــه  حضرت 
برادر و خواهر تنی هستند. این نشان می 
دهد که نزدیکی ایشــان به مقام والیت، 

بسیار بسیار زیاد است.

البتــه مقــام واالی آن حضرت نــه تنها 
بــه خاطر فرزنــدی حضرت موســی بن 
جعفر)علیــه الســالم( و خواهــری امام 
هشتم)علیه السالم( است، بلکه به واسطه 

مقام معرفتی خود ایشان نیز می باشد.

بی شک زندگی در سایه آن حضرت افتخار 
اســت چرا که حضرت معصومه)سالم اهلل 
علیهــا( برکت قم و حوزه علمیه اســت و 
افتخار من این اســت که خادم افتخاری 

حضرت معصومه سالم اهلل علیها هستم.
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1پرونده ویژه
راهکارهای »تحول در قوه قضاییه« 

از منظر معظم له

»قّوه قضائّیه« عهده  دار تشــخیص ظالم از 
مظلوم و صاحب حــق از مّدعی فاقد حق 
می باشد. لذا وجود دســتگاه های قضائی، 
جــزء بافت جدایی  ناپذیر جوامع انســانی 
اســت. چرا کــه تحقق عدالــت اجتماعی 
و تحکیــم آن در جوامع انســانی ، در گرو 
حمایت  »یک دستگاه نیرومند و عدالت گر 

قضایی « است.

در ایــن میــان، قوه قضاییه آبــروی نظام 
اسالمی به شمار می آید و عدالت مطلوب، 
خود را در این دســتگاه نشــان می دهد. 
لیکن در عمل شــاهدیم مــردم به دلیل 
مشکالتی که در دستگاه قضایی وجود دارد 

از دستگاه قضایی راضی نیستند.

فقــدان فرهنگ مصالحه بیــن مردم، زیاد 
شــدن پرونده هاي قضایي، طوالنی بودن 
زمان رســیدگی به پرونده ها، تشــریفات 
دســت و پاگیر، زندانی شــدن جوانان به 
خاطر بدهــی مهریه و غفلــت از فرهنگ 
دینی در جرم زدایی از جمله مشــکالتی 
اســت که باید نســبت به حل آنها اقدام 
شود. این مسئله چیزی نیست که بخواهیم 
آن را پنهان کنیم. لذا تاکید ما این اســت 
که مســؤوالن قضاییه باید تحولی در نظام 

قضایی ایجاد کنند.

اصالح دستگاه قضاییه؛ اصالح جامعه

دســتگاه قضایی یک جامعه، مانند تابلویی 
اســت که مردم همه خوبی ها و بدی ها را 
در این تابلو می بینند و طبعاً این دستگاه 
با سایر دستگاه های کشور متفاوت است ، 

چرا که با همه مردم در ارتباط است.

لذا اصالح دســتگاه قضاییه؛ اصالح جامعه 
اســت و در این رابطه هر چقدر کار شــود 

خوب است.

 تحول دستگاه قضا در گرو اهتمام به 
فرهنگ صلح و سازش

در همه جا اصل نخســتین، صلح  و صفا و 
دوستی و سازش  است، و نزاع و کشمکش 
و جدایی بر خالف طبع ســلیم انســان و 

زندگی آرام او است.

در گذشــته اگر اختالفی بیــن دو نفر به 
وجود می آمد با کدخدامنشــی حکمیت 
و ریش ســفیدی حل می شد.اما امروز تا 
اختالفی پیدا می شود فوراً به دادگستری 
مراجعــه می کنند درحالیکه غالب اینها را 

بزرگترهای قوم می توانند حل کنند.

گاهي زمان رسیدگي، از یک تا بیست سال 
طول مي کشــد که دلیــل آن زیاد بودن 
پرونده هاي قضایي مي باشد، زیرا تا اتفاقي 
مي افتد مردم به دادگســتري شکایت مي 
کنند. بی شک این مشکل فرهنگی است. و 
باید به مردم آموزش داده شود تا با وساطت 

ریش سفیدان میان خود صلح نمایند.

از ســوی دیگر متأسفانه مشاهده می شود 
کــه بعضی قضات، صبر و حوصله کافی در 
امر قضا ندارند و زود عصبانی می شــوند؛ 
حال آنکه خیلی از قضات می توانند مردم 
و طرفین دعوا را بایکدیگر آشتی دهند و به 
آنها نحوه صلح و سازش را آموزش دهند و 
این کار می تواند تعداد پرونده ها را تا حد 

زیادی کاهش دهند.

هم چنین تشــکیل شوراهای حل اختالف 
نیز، اقدامی ارزنده اســت؛ زیرا این شوراها 
با محاکــم قضایــی و دادگاه هــا تفاوت 
ماهوی دارد؛ در محاکم قضایی و دادگاه ها 
باالخره یک نفر ناراضی بر می گردد اما در 
شوراهای حل اختالف در بسیاری از مواقع 
دو طرف دعوا راضی بــر می گردند و این 

بسیار مهم است.

تشریفات دســت و پاگیر از دستگاه 
قضایی حذف شود

در دســتگاه قضایی غرب بازی هایی است 
که ممکن اســت یک پرونده سال ها طول 
بکشــد؛ لیکن وجود این آسیب در دادگاه 
های اسالمی بســیار آزار دهنده و زیبنده 

دستگاه قضایی جمهوری اسالمی نیست.

کثرت پرونده ها و تشریفات دست و پاگیر 
به عنوان عامل اصلی اطاله دادرسی، سبب 
شده اســت تا افراد از پیگیری حق خود و 

مراجعه به دادگستری صرف نظر کنند.

این نقیصه نشان می دهد دستگاه قضایي 
داراي تشریفاتي است که فرآیند رسیدگي 
به پرونده ها را طوالني مي کند که باید آن 
را کم و یا حذف نمود و یا اگر این موضوع 
نیاز به قانون گذاری دارد، باید در مجلس 

قانون اصالح شود.

 لزوم نظارت دســتگاه قضا بر فعالیت 
وکال

یکی از عوامل طوالنی شدن پرونده ها، عدم 
وجدان کاری برخی وکال اســت. چرا که از 
پیچ و خم هاي قانون اســتفاده کرده و در 
روند دادرســی سنگ اندازی می کنند. در 
نتیجه زمان رســیدگي به پرونده ها عمداً 
طوالني مي شــود تا طرف مقابل خسته و 

حاضر به مصالحه شود.

از این رو دستگاه قضا باید بر فعالیت وکال 
نظارت کند تا جلوي این سوءاســتفاده ها 

گرفته شود.

وکالي دادگســتري نیــز بداننــد که اگر 
پرونده حق اســت باید وکالت آن را قبول 

کرد و »شرعاً دفاع از باطل جایز نیست«.

نظام ســازی صدور احــکام قضایی 
مبتنی بر آموزه های دینی

مشکل ما این است که دستگاه قضایی می 

خواهد هماهنگ با دســتگاه قضایی غرب 
باشد. حال آنکه دستگاه قضایی باید مطابق 

احکام اسالم باشد.

به عنوان نمونــه در حال حاضر عده ای از 
جوانان بی گناه به واسطه مسئله مهریه در 
زندان به سر می برند. حال آنکه اصل اولیه، 
اعســار و نداشتن است، شــما ثابت کنید 
توانایی پرداخت دارد و نمی دهد، آن وقت 
زندان بیندازید، متاسفانه در این خصوص 
بر عکس عمل می شود و این خالف شرع 

است و باید اصالح شود.

قانون دوم خالف شــرع این است که اگر 
ثابت شد کســی فرد معسر است و گفتند 
باید ماهی یک ســکه به زوجه بدهد، ماه 
اول که پرداخت کرد زن باید تمکین کند، 
اما در قانون این گونه نیست، و می گویند 
هرگاه تمام اقســاط پرداخته شد هر چند 
50 ســال و گاه صد سال طول بکشد، بعد 
از آن زن به خانه بخت برود و این مضحک 

است.

ســومین قانون خالف شرع که باید اصالح 
شــود این است که شما می گویید در عقد 
قصد جدی شــرط است، آیا جوانی که می 
گویــد این میزان مهریه بــه طور مثال به 
سال تولد دختر را می دهم، قصد دارد این 
میزان مهریه را پرداخت کند؟! مشــخص 
اســت که این جوان قصد جدی ندارد که 
این میزان مهریه را پرداخت کند و همین 
که می گویند چه کســی داده و چه کسی 

گرفته شاهدی بر همین مدعا است.

ما راهی را پیشــنهاد کرده ایم که به هیچ 
قانونی هم صدمه نمی زند و آن این اســت 
که طرحی تصویب شــود که اگر مهریه ها 
از یک میزان بیشــتر شد دفاتر ثبت نکنند 
و این مســاله در بخشــنامه به دفاتر ابالغ 
شود، البته میزان آن را می توانند بنشینند 

و بنویسند.

هــم چنین از رییس محتــرم قوه قضاییه 
انتظار می رود کارگروهی برای رســیدگی 
به این مشــکل که بخش زیادی از جوانان 
را دچار مشکل کرده است، تشکیل دهد و 
با دقت و سرعت این مشکل را حل نماید.

مثال دیگر اینکه شــخصی قاتل عمد است 
و محکوم به قصاص شده؛ ولی اولیاء دم نه 
رضایــت به قصاص می دهند و نه عفو می 
کنند و گاه قاتل 5 سال و ده سال در زندان 
های ما در انتظار مرگ می ماند. در حالی 
که حکم صحیح این است که اگر اولیای دم 
نمی خواهند فعاًل قصاص کنند، باید قاتل 
را با گرفتن »وثیقه و کفالت مطمئن« آزاد 
کرد؛ زیرا بر اساس حکم شرع، این شخص 
مســتحقق بیش از قصاص نیست. اینها و 
امثال اینها ایجــاب می کند که قضات در 
صدور احکام قضایی آموزش های بیشتری 
ببینند، و این مسائل شرعی را با حوزویان 
بنشــینند و حل کنند، تا مردم به دستگاه 

قضائی اسالم خوشبین تر شوند.

ضــرورت ارتباطات علمــی و فقهی 
دستگاه قضا با حوزه های علمیه

بسیاري از مسائل راه حل شرعي و قانوني 
دارد، ولــي وقتــي ارتباط قــوه قضاییه با 
حوزه کم باشــد، مشــکل ادامه پیدا مي 
کنــد. در زمان رییس ســابق قوه قضاییه، 
در خصوص زندانیان مهریه نکته ای گفتم 
ولی مسئوالن وقت برای دریافت راه حل و 
حل مشــکل نیامدند و تذکرات بنده به آن 

ها برخورد.

آری ارتباط دستگاه قضایی با حوزه علمیه 
باید قوی باشد، زیرا بسیاری از مشکالت در 
درس های خارج حل می شــود؛ مخصوصاً 
مــاده قانونی هم داریم کــه اگر چیزی در 
قوانیــن موجود پیش بینی نشــده، حکم 

مراجع تقلید در آن مورد قبول است.

نیمی از پرونده هــای قضایی در اثر 
نبود فرهنگ مذهبی است

بی شــک »پیشــگیري از جــرم« تنها از 
دستگاه قضایي برنمی آید. امروزه بسیاری 
از پرونده های قضایی در کشور وجود دارد 
که با مسائل فرهنگی حل می شود؛ نصف 
پرونده ها برای نبود فرهنگ مذهبی است.

وقتی اعتنایی به فرهنگ نشــود، شــاهد 
قاچاق، اختالس، دزدی، ســوء استفاده و... 
خواهیــم بود. حال اگر مســاجد، مدارس 
دینــی و حوزه های علمیه فعال باشــند و 

پایــه های ایمان مــردم را تقویت کنند و 
با مســائل خالف اخالق مبــارزه کنند، از 
بســیاری از تخلفات و جــرم ها در جامعه 

کاسته می شود.

 در واقع باید به همان اندازه که فســاد و 
تباهی در جامعه زیادتر می شــود، تالش 
و فعالیــت خود را بیشــتر کنیــم، و باید 
پیشــگیری را بر درمان مقدم داشت باید 
کانون های فساد را شناخت و مراقبت کرد.

بر این اســاس الزم است در این زمینه کار 
کارشناســی صورت گیــرد و ضمن تهیه 
گزارش آماری دقیــق، علت کثرت پرونده 
های موجود در دســتگاه قضا مورد آسیب 
شناسی قرار گیرد تا بر مبنای کار فرهنگی، 
جلوی ورود این همه پرونده به قوه قضاییه 

گرفته شود.

تحول  مرد  رئیسی  )آقای  آخر:  سخن 
همه جانبه  تحول  به  امیدوار  اســت؛ 

هستیم(

در خاتمــه تاکید ما این اســت که باید با 
برنامه ریزی مناسب مشکالت حل شود در 
عین حال که تشــکر می کنیم از زحمات 
کســانی که مخلصانه زحمت می کشــند 
و کار مــی کنند، امــا معتقدیم این کافی 
نیســت و باید تحولی در تشکیالت قضایی 
پیدا شــود. چراکه رضایت مردم از دستگاه 
قضا، ســبب قوت نظام اســالمی و ناامید 

شدن بیگانگان است. 

خوشبختانه سوابق آقای رئیسی در دستگاه 
قضایی روشن است و نسبت به پیچ و خم 
ها و مشکالت آگاه است لذا باید بنشینند 

و مشکالت را شناسایی کنند.

امیدواریم ایــن تذکرات خیرخواهانه مورد 
توجــه قــرار گیــرد و در دوره مدیریــت 
ایشــان، تحول همه جانبه ای در دستگاه 
قضا صورت گیرد چراکه آقای رئیسی مرد 

تحول است.
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درآمدی بر مبانی »عفاف«2پرونده ویژه
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

با توجه به سرمایه گذاری همه جانبه دشمن 
در زمینه)تضعیف حجاب و عفاف(، رفتار و 
واکنش ما نیز برای تقویــت آن مقوله باید 
قوی باشــد. اهمیت این مسأله از آن جهت 
اســت ما جمهوری اسالمی هستیم، نه یک 
کشور ســکوالر، تا با این کشورهای مقایسه 

شویم.
لذا موضوع عفاف و حجاب در کنار بعد دینی 
و اسالمی خود، امروز به نماد سیاست های 
فرهنگــی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
تبدیل شده است. بی جهت نیست که دشمن 
می خواهد با هجوم فرهنگی ابتدا اعتقادات 
را از بین برده و ما را از درون تهی و ســپس 
به کشور تعرض کند و این یک خطر جدی 

است که باید در برابر آن هوشیار باشیم.
از ســوی دیگر»عفت« از مهمترین فضایل 
انســانی ویکی از پایه های مهم علم اخالق 
شناخته شده و نقش آن در رشد و پیشرفت 
و تکامل جوامع انسانی غیر قابل انکار است .
 اگر چــه افــرادی خیاالتی بــرای ترویج 
بدحجابی یا بی حجابی در ســر دارند لیکن 
ملت ایران هر ساله به ویژه در هفته حجاب 
و عفاف، نسبت به این مساله حساس شده و 

به آنها هشدار می دهد.
با این تفاسیر ضررت واکاوی مبانی و ریشه 
های معرفتی»عفاف« انکار ناپذیر است، که 
در ادامه این نگاشــته ، با اســتفاده از آراء و 
اندیشه های حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله( این مسأله مورد نظر قرار 

می گیرد.
»عفت« در لغت و اصطالح

از نظر لغت »عفت« از عفه و عفافه )باقیمانده 
چیزی( گرفته شــده، و بــه معنی اقتصار و 
قناعت کردن بر تناول شی ء قلیل و مختصر 
اســت، که باقیمانده از چیزی است. سپس 
معنــی از این فراتر رفته و راغب در مفردات 
گوید: »العفۀ حصول حالۀ للنفس تمتنع بها 
عن غلبۀ الشهوۀ؛ عفت حاصل شدن حالتی 
برای نفس است که امتناع می کند به سبب 
آن حالت از غلبه شــهوت« و به تعبیر ساده 

حالت کنترل در مقابل شهوات است.
لذا مفهوم عام»عفت« به معنای خویشــتن 
داری در برابر هر گونه تمایل افراطی نفسانی 
است چرا که وقتی می گوئیم شهوت، فقط 
شهوت جنسی مراد نیست؛ بلکه معنی عام 
مراد است، شهوت مال، جاه، خوردن، تکلم 
کردن، شهوت جنسی و غیره، عفت در همه 

اینها کنترل کننده است.
مفهوم خاص کلمۀ »عفت«، خویشتن داری 

در برابر تمایالت بی بند و بار جنسی است.
»عفاف« به مثابۀ مدیریت شــهوت و 

کنترل غریزه جنسی
غرائز بشری مانند مواد گداخته آتشفشانی 
اســت، که در درون انسان ها وجود دارند، و 
همواره برای رها شدن و فعالیت به خود می 
پیچند؛ به طوری که اگر کمترین روزنه ای 
پیدا کننــد، به مقدار همان روزنه خود را به 
بیرون خواهند زد. بنابراین هر مکتبی و هر 
نظام خاص فکری در قلمرو معارف انسانی که 
همه کوشش خود را برای تنظیم و تحکیم 
شخصیت بکار ببرد ولی فکری منطقی برای 
مهار کردن غرائز ننماید، نه تنها درباره نیمی 
از انســان نیندیشــیده و آن را حذف کرده 
است، بلکه همه معارف انسانی خود را درباره 
شخصیت بر مبنای پوچ و هیچ ساخته است. 
افراط در شــهوت جنســی ، غرق شدن در 
لذات جسمانی است، به حدی که نه شرع و 
نه عقل تجویز می نماید؛ چرا که انسان را از 
طی مسیر آخرت و توجه به امورات اخروی 
باز داشــته، دین را زائل و خــوف خدا را از 
دل مــی زداید، و کم کم نــور و فروغ الهی 
به خاموشی می گراید. اینجا است که انسان 
دســت به هر کار حیوانی زده و پرده حیا را 

پاره می کند.
لذا کالم نورانی رســول گرامی اســالم که 
فرمود: »بیشترین چیزی که امت من بواسطه 
آن داخل آتش می شود، دو چیز است: یکی 
شــکم و دیگری فرج )آلت تناسلی(«،نشان 
دهندۀ این مســأله است که اگر قوه شهویه 
در حالت افراط قرار گرفت کنترل آن مشکل 

خواهد بود.
حد تفریط قوه شــهویه خمود اســت و آن 
میراندن و سرکوب کردن غریزۀ جنسی است؛ 
به نحوی که کمبود در شهوت جنسی ایجاد 
می شــود و این خالف مسیر صحیح شرع 
اســت. این انحراف از خط مستقیم تکوین 
است؛ زیرا خداوند حکیم از روی حکمت این 
قوه را در انسان به ودیعت گذارده تا در مسیر 
تکامــل خود بهره برداری کند و کوتاهی در 
این امر موجب بیماری و قطع نسل است که 

خالف اراده الهی است. 
»عفت« فضیلت و حد اعتدال قوه شــهویه 
است چرا که به معنای )اطاعت( قوۀ شهویه 
از عقل است، لذا بواسطه حد وسط بودنش، 

بسیار نیکو است
بنابرایــن اگر)غریزه گرایــی( از حد بگذرد، 
حرص اســت و اگر به حد اعتدال نرســد، 
تنبلی و رکورد اســت و اگر در حد اعتدال 

باشد عفاف است.
باید دانست »عفت« ، قناعت طبع را به دنبال 
داشته، و انســان را از هر ذلت و پستی می 
رهاند؛ چنان که حضرت علی علیه الســالم 
می فرماید: »ثمــرۀ العفۀ القناعۀ؛ محصول 

پاکدامنی قناعت است«. 
و یا در روایتی دیگر از آن حضرت نقل شده 
اســت: »تمام العفاف الرضــا بالکفاف؛کمال 
عفت این اســت که انسان به آنچه که دارد 
راضی باشد«، که ناظر بر خودداری از شهوت 

رانی حرام است.
و اینگونــه، اجتناب از شــهوت حــرام، از 
بزرگترین و دوست داشــتنی ترین مراتب 
عفت است. چنانچه رســول اکرم صلی اهلل 
علیه و آله می فرمایــد: »أحب العفاف الی 
اهلل تعالی، عفۀ البطن والفرج ؛ محبوب ترین 
پاکی نزد خدای تعالی، پاکی شکم و شهوت 

جنسی است«. 
عفاف؛ سپر نفوذ ناپذیر شرافت انسانی

پاکدامنی و عّفت یکی از اعمال صالح بسیار 
با ارزش اســت، این عمل آن قدر ارزشمند 

است که حّتی ناپاکان به آن عشق می ورزند. 
آن ها، هنگامی که قصد ازدواج می کنند و 
می خواهند تشکیل خانواده دهند، به سراغ 
خانواده های پاکدامن می روند و از ناپاکان 

اجتناب می نمایند! 
این مســأله نشان دهندۀ ابهت، شخصیت و 
ارزش زنان با حیا و عفیف اســت ؛ به گفته 
یکی از فالســفه معروف، دختــران حوا در 
طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان 
در این است که به دنبال مردان نروند خود را 
متبذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور 
نگه دارند آنها این درس ها را در طول تاریخ 

دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
آری اگر انسان به جنبه افراط و تفریط تمایل 
پیدا نکرد و از کارهــای ناروا به ویژه از نظر 
مسائل جنسی پاکدامن گردید. نه تنها نفس 
او سالم مانده و از گزند مصیبت های افراط 
و تفریــط در امان خواهد بود. بلکه به تعبیر 
حضرت علی علیه السالم در زمرۀ باشرافت 

ترین اشراف، قرار می گیرد.
گستره عفاف به گستردگی زندگی

بی شک قسمت اعظم مســائل اخالقی در 
رابطه انســانها بایکدیگر پیدا می شود، و از 
این نظر برخی اصول اخالقی بازگشــت به 
مناســبات خاص اجتماعی انسان با دیگران 

می کند.
» عفت« ، از جمله آن مســائلی است که در 
اجتماع و برخورد انســان با دیگران، مفهوم 
دارد، )اگر چه شاید بتوان با رهبانیت و دوری 
از اجتماع( ازآلودگی محفوظ ماند ولی این 
نوع پاکدامنی فضیلت نیســت بلکه سالمت 
است. فضیلت این است که انسان در اجتماع 
زندگی کند و در لحظات حساس یوسف وار 
تا لب پرتگاه برود و تســلط خود را بر نفس 
خویش حفظ نماید و بازگردد. بنابراین برای 
کســب ملکات فاضله که مقیاس ارزشهای 
انســانی محسوب می شــوند راهی جز این 
نیست که در اجتماع زندگی کنیم و با مردم 

معاشرت داشته باشیم.
لذا بخشــی از آداب معاشرت و دستورهای 
اجتماعی اســالم ، ارتباط نزدیکی با مسائل 
مربوط به حفظ عفت عمومی و مبارزه با هر 

گونه آلودگی جنسی دارد.
به عنوان نمونه در قرآن کریم آمده است: »یا 

َِّذیَن آَمُنوا ال تَْدُخُلوا بُُیوتاً َغْیَر بُُیوتُِکْم  َُّها ال أَی
َحتَّی تَْسَتأْنُِســوا َو تَُســلُِّموا َعلی أَْهلِها؛ ای 
کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی که 
غیر از خانه شما است داخل نشوید تا اینکه 
اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید«. 
اگر بنا باشد هر کس سر زده وارد این محیط 
گردد و به حریم امن آن تجاوز کند دیگر آن 
آزادی و اســتراحت و آرامش وجود نخواهد 
داشت و )حریم خصوصی( مبدل به محیط 

کوچه و بازار می شود.
هم چنیــن در قران کریــم، آداب ورود به 
جایــگاه خصوصی پدر و مــادر مورد تأکید 
قرار گرفته اســت، لذا کودکان بالغ موظفند 
بدون اجازه وارد نشوند، حتی کودکان نابالغ 
که مرتباً نزد پدر و مادر هستند نیز آموزش 
داده شــوند که ال اقل در سه وقت )قبل از 
نماز صبح و بعد از نماز عشــاء و هنگام ظهر 
که پدران و مادران به استراحت می پردازند( 

بدون اجازه وارد نشوند.
این آیات قرآن کریم نشــان می دهد برای 
ریشه کن ســاختن اعمال منافی عفت باید 
مجموعــه ای ترتیب داد از آموزش فکری و 
فرهنگی، آمیخته با آداب اخالقی و عاطفی، 
و همچنین آموزش های صحیح اسالمی، و 

ایجاد یک محیط اجتماعی سالم.
معنویت و عفاف

در مکتب های ماّدی که برای اخالق پشتوانه 
الهی وجود ندارد، عّفت ، دلیل بر ناآگاهی و 
ساده لوحی اســت. حال آنکه هیچ کس در 
سیر الی اهلّل، بدون داشتن »عفت« به جایی 
نمی رســد. چرا که عفت ، خویشتن داری، 
تسلط بر نفس و ایمان و تقواست. بخشی از 
مقاماتی که بسیاری از اولیا و انبیا پیدا کرده 

اند مرهون عفت نفس آن ها بوده است.
حضرت یوســف علیه السالم گرچه به دلیل 
عفت و پاکدامنی ســال ها در زندان به سر 
برد و رنج های فراوانی تحمل کرد اما عالوه 
بر مقامات معنوی و اخروی، در دنیا سربلند 
و سرافراز شد و عزیز مصر، آن کشور پهناور 

و بزرگ گشت.
لذا از جمله ویژگي های پرهیزکاران خاموش 
کردن شعله های شهوت دانسته شده است، 
و مراد از مرگ شهوت، کنترل و اعتدال آن 
و عدم سرکشــی آن است. لذا امام باقرعلیه 

السالم می فرمایند: »عبادتی با فضیلت تر از 
پاکدامنی شکم و فرج نیست«.

 در دیگر روایات، مسأله عفت و پاکدامنی و 
چشم پوشی از گناه ، به هنگامی که انگیزه 
های شدید آن در وجود انسان زنده می شود 
کمتر از شــهادت در راه خدا نیســت و این 
نشان می دهد که اسالم برای مسائل اخالقی 
مخصوصاً عفت نفس به ویژه در مقابل انگیزه 
های شدید جنســی چه اندازه اهمیت قائل 

است.
عفت هر کس به اندازه غیرت اوست

غیرت به معنای حفظ ارزش های مربوط به 
خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حریم 
اوســت که غالباً در عرف ما در امور ناموسی 

به کار می رود.
در این بین هرچه عفت بیشتر شود، حیا هم 
بیشتر می شود، لذا درجه غیرت هرکس به 
اندازه درجه عفت اوســت و میزان عفت هر 

کس به قدر غیرت اوست.
بدین ترتیب کســی که نسبت به نوامیس 
خود غیرت دارد هرگز حاضر نمی شــود به 
نوامیس دیگران چشــم خیانــت بدوزد، به 
؛  تعبیر امام علی علیه السالم»ما َزنا َغیوٌر َقطُّ

هرگز انسان غیرتمند زنا نمی کند«.
بی تردید این کالم نورانی، هماهنگ با منطق 
عقل است، زیرا انسان غیور؛ یعنی کسی که 
نســبت به تجاوز ناموسش حساسیت فوق 
العاده دارد، نوامیس دیگران را نیز به همان 
چشم نگاه می کند و هرگز راضی نمی شود 
به نوامیس مردم تجاوز کند. به همین دلیل، 
غیرت ، او را از آلوده شــدن به اعمال منافی 
عفت بازمــی دارد. حتی حاضر نیســت به 
همسر یا خواهر و مادر دیگری نگاه کند، زیرا 
نســبت به نگاه دیگران به همسر و خواهر و 

مادرش احساس تنفر می کند.
ســخن آخر: )اکثریت افــراد جامعه 

خواهان عفاف و حجاب هستند(
در خاتمه باید گوشــزد نمود دولت مسألۀ 
حجاب را ساده تصور نکند چرا که اکثریت 
افراد جامعه خواهان عفاف و حجاب هستند. 
در این بین زناِن طرفدار حجاب در کشــور 

یک اقلیت نیستند، بلکه اکثریت هستند.
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مقاله

نسخه های قرآنی سیر و سلوک الی الله
چکیده: 

برای رســیدن به اوج معرفت اهلل، در قرآن 
مجید و کلمات معصومین)علیهم اســالم( 
و ســپس در کلمات عرفای اسالمی طرقی 
ذکر شــده که با پیمودن آن، سیر و سلوک 
الی اهلل میســر می شــود. عرفای اسالمی 
بــه ویژه عرفای اخیــر روش های مختلفی 
برای پیمودن این مســیر پیشــنهاد کرده 
انــد. البته آنچه برگرفته از کتاب و ســنت 
اســت و یا تجربیاتی کــه موافق آن ها می 
باشــد قابل قبول است و اما روش هایی که 
جنبه التقاطی دارد و از مکاتب دیگر گرفته 
شده یا کســانی که مقید به کتاب و سنت 
نیستند آن را پیشنهاد کرده اند قابل قبول 
نخواهد بود. نســخه هــای کامل و جامعی 
برای رهروان این راه و ســالکان طریق الی 
اهلل در سوره های مختلف قرآن آمده است 
که عمل به هریک از آن ها می تواند انسان 

را به مقصود برساند.

نسخه های قرآنی سیروسلوک الی اهلل

نسخه های کامل و جامعی برای رهروان این 
راه و ســالکان طریق الی اهلل در سوره های 
مختلف قرآن آمده است که عمل به هریک 
از آن ها می تواند انسان را به مقصود برساند.

1. نسخه سوره فرقان

ازجمله در اواخر سوره فرقان نسخه ای آمده 
است که طی دوازده مرحله انسان را به مقام 
عبادالرحمان، یعنی بندگان خاص خداوند 

می رساند.

نخستین مرحله، مسأله تواضع و فرونهادن 
ردای کبر و غرور، و تسلیم بودن دربرابر خدا 
ْحَمِن  و فروتنی دربرابر خلق است »َوِعَباُد الرَّ

َِّذیَن یَْمُشوَن َعلَی االَْرِض َهْونآ«.)1( ال

دومیــن مرحلــه، حلم و بردبــاری دربرابر 
جاهالن و عدم درگیری با آنان اســت »َوإَِذا 

َخاَطَبُهُم الَْجاِهُلوَن َقالُوا َساَلمآ«.)2(

ســالمی که نشــانه بی اعتنایــی و توأم با 
بزرگواری است نه ناشی از ضعف و ناتوانی. 
ســالمی که بیانگر عدم تمایل به مقابله به 
مثل درمقابل جاهالن اســت. ســالمی که 
بیانگر عظمــت روحی آن هــا و تحمل و 

حوصله دربرابر مشکالت است.

مرحله ســوم، عبادات خالصانه شبانگاهی 
اســت، همــان گونه که قرآن مــی گوید : 

دآ َوقَِیامآ«.)3( ِِّهْم ُسجَّ َِّذیَن یَِبیُتوَن لَِرب »َوال

آری، در ظلمت شــب هنگامی که چشــم 
غافالن در خواب اســت وجایی برای تظاهر 
و ریاکاری وجود ندارد از بســتر استراحت 
برمی خیزند و دربرابــر پروردگار قیام و در 
پیشگاهش سجود می کنند. پاسی از شب 
را به مناجات با محبوب می گذرانند و قلب 
وروح خود را با یاد و نام او روشن می کنند.

چهارمین مرحله سیر و سلوک آن ها همان 
مرحله خوف از خداست، خوفی که آن ها را 
از هرگونه گناه بازمی دارد. آن ها به درگاه او 
دست برمی دارند و نجات از عذاب دوزخ را 
در سایه اطاعت و پرهیزکاری از ذات پاکش 
ََّنا اْصِرْف َعنَّا  َِّذیَن یَُقولُوَن َرب می طلبند »َوال

َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َکاَن َغَرامآ«.)4(

این خــوف و ترس از خداوند در تمام طول 
راه همراه آنهاست و آنها را از هرگونه انحراف 

بازمی دارد.

در پنجمین مرحله ســخن از انفاق در راه 
خدا و کمک به نیازمندان به میان می آید. 
انفاقی دور از اسراف و تبذیر و خالی از بخل 
َِّذیَن إَِذا أَنَفُقوا لَْم یُْسِرُفوا  و تنگ نظری »َوال

َولَْم یَْقُتُروا َوَکاَن بَْیَن َذلَِک َقَوامآ«.)5(

بی شــک بدون پیمودن این مرحله کسی 
نمــی تواند این راه پرفراز و نشــیب را طی 
کند. به همیــن دلیل بســیاری از عارفان 
اسالمی تأکید بر این کار دارند در حالی که 

بعضی دیگر، از آن غافل شده اند و نسخه آن 
ها خالی از این موضوع مهم است. گذشتن 
از عالقه به مال دنیا از یک ســو وخدمت به 
خلق و شــاد کردن دل هــای نیازمندان از 
سوی دیگر، رهروان این راه را کمک فراوان 

خواهد کرد.

در حاالت پیشوایان اسالم نیز بارها خوانده 
ایم که آن ها شــبانه شــخصاً بار یتیمان و 
نیازمندان را بر دوش می کشیدند و به خانه 

و کاشانه آن ها می رساندند.

ششــمین مرحله سیر آن ها مرحله توحید 
خالص است، توحید خالی از هرگونه شرک 
و دوگانه پرســتی، توحیدی که غیر خدا را 
از صحنه دل دور ســازد و در آسمان فکر و 
َِّذیَن  روح، کسی و چیزی جز خدا نباشد »َوال

الَ یَْدُعوَن َمَع اهللِ إِلَهآ آَخَر«.)6(

مرحلــه هفتم، پاکی آن هــا از آلودگی به 
هرگونه حق الناس اســت، نه خون کسی را 
می ریزند و نه در ریختن خون کسی شریک 
و ســهیم اند و نه اذیت وآزار آن ها به خلق 
خدا می رســد و مردم از دســت آن ها در 
َم  آســایش اند. »َوالَ یَْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتی َحرَّ

)7(.» اهللُ إاِلَّ بِالَْحقِّ

هشتمین مرحله سیر و سلوک آن ها پرهیز 
از هوی پرستی و آلودگی های جنسی است، 
همان چیزی که یوسف پیامبر)علیه السالم( 
را به آن مقام واالی الهی رســاند؛ در ظاهر، 
او را از ســیاه چال زندان بر تخت حکومت 
نشاند و در باطن به مقام قرب نبوت رسانید 

»َوالَ یَْزنُوَن«.)8(

روشن است که مسأله پاکی دامن آن ها از 
زنا ـ بنابر این که زنا مفهوم عامی داشــته 
باشد و زنای چشم و گوش و لمس را شامل 
شود و ســایر انحرافات جنسی را نیز همراه 
داشــته باشد و حتی همجنس گرایی را که 
مرحله شدیدتری از زناست، به دلیل آن که 

حّدش از آن ســخت تر و شدیدتر است، در 
بر گیردـ  در نسخه سلوک این سالکان ثبت 

است.

مرحله نهم عباداهلل )بنــدگان خاص خدا( 
عدم حضور در مجالس گناه است مجالسی 
که روح انســان را آلوده مــی کند و او را از 
خدا دور می سازد ودر مسیر قرب الی اهلل به 
ُدوَن  َِّذیَن الَ یَْشــهَ او ضربه وارد می کند »َوال

الزُّوَر«.)9(

گرچــه »زور« در بعضی از روایات ائمه اهل 
بیت: تفسیر به مجالس لهو و لعب و غنا شده 
ولی به یقین از قبیل بیان یک مصداق روشن 
است و گرنه هرگونه مجلسی که در آن گناه 
می شــود یا غیبــت و دروغ و حرف های 
نادرست و آنچه را که مربوط به دنیاپرستی 
است شــامل می گردد، همه مصداق باطل 
اســت و حضور در چنین مجالسی شایسته 

سالکان راه حق نیست.

آن ها نــه تنها در مجالس آلــوده به گناه 
حاضر نمی شوند بلکه هرگاه از کنار چنین 
مجالســی بگذرند با بی اعتنایــی کامل و 

بزرگوارانه گذر خواهند کرد.

دهمین مرحله، در ادامه این آیات دهمین 
وصف آن ها را می خوانیم: »َوإَِذا َمرُّوا بِاللَّْغِو 

َمرُّوا ِکَرامآ«.)10(

باتوجــه به این که »لغو« مفهوم وســیعی 
دارد، هر کاری را که هدف عاقالنه ای در آن 
نباشد و یا هرگونه هوی پرستی و سرگرمی 

ناسالم در آن باشد، شامل می شود.

در یازدهمین مرحله ایــن گروه از بندگان 
خاص خدا و ســالکان الــی اهلل به مراقبت 
دائمی آن ها اشــاره شده است، می فرماید: 
)آن ها کســانی هســتند که هرگاه آیات 
پروردگارشــان را به آن هــا یادآوری کنند 
َِّذیَن  کــر و کور روی آن نمی افتنــد(؛ »َو ال
ِِّهْم لَْم یَِخرُّوا َعلَْیَها ُصّمآ َو  ُروا بِآیَاِت َرب إَِذا ُذکِّ

ُعْمَیانآ«.)11(

آن ها دارای گوش های شــنوا وچشم های 
بینا هستند و به پیام های الهی که ازطریق 
انبیا و اوصیا و یــا علمای باتقوای دین می 
شــنوند گوش فرامی دهنــد و از کنار هر 

صحنه ای که می گذرند درس های عبرتی 
را که در آن نهفته است می بینند. آن ها با 
بصیــرت کامل در این راه گام برمی دارند و 
دائماً مراقب گام های خویش اند که از مسیر 

دور نشوند.

و ســرانجام، دوازدهمیــن مرحله آن ها به 
این صورت بیان شده است: )آن ها کسانی 
هستند که پیوسته از درگاه خدا تقاضا می 
کننــد: خداوندا! همســران و فرزندان ما را 
کســانی قرار ده که مایه چشــم روشنی ما 
باشــند و ما را امام و پیشــوای پرهیزکاران 
ََّنا َهْب لََنا ِمْن  َِّذیَن یَُقولُوَن َرب قــرار ده(؛ »َو ال
َۀ أَْعُیٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقیَن  أَْزَواِجَنا َو ُذرِّیَّاتَِنا ُقرَّ

إَِمامآ«.)12(

این وصف، وصف بسیار مهمی است و اشاره 
به این دارد که آن ها نه تنها خودشــان در 
این سیر الی اهلل گام برمی دارند بلکه همواره 
در این فکرند کــه دیگران را هم به این راه 
دعوت کنند. نخســت از خانواده خود یعنی 
زن و فرزند آغاز می کنند سپس به هدایت 
و رهبری دیگران مــی پردازند تا بر تعداد 

رهروان این راه هرچه بیشتر بیفزایند.

قابل توجه این که در بســیاری از نســخه 
هایی که عارفان برای ســلوک الی اهلل داده 
انــد این نکته مورد غفلت قرار گرفته و تنها 
به خودسازی و سلوک شخصی آن ها اشاره 
شده است، در حالی که قرآن مجید در این 
برنامه جامع خود، آخرین نکته را همین امر 
قرار داده اســت و جالب این کــه آن را به 
صورت خواسته و دعای دائمی این سالکان 
کامل بیان کرده است )توجه داشته باشید 

که فعل مضارع دلیل بر استمرار است(.

و در ادامه این آیات، پاداش این ســالکان را 
که رسیدن به مقصد نهایی است این چنین 
بیان می کند: »أُْولَِئَک یُْجــَزْوَن الُْغْرَفَۀ بَِما 

ْوَن فِیَها تَِحیًَّۀ َوَساَلمآ«.)13( َصَبُروا َویُلَقَّ

از تکیه کردن بر واژه »غرفه« که به معنای 
طبقات باالی ساختمان است بدون اشاره به 
باغ های بهشتی و حوران زیبای آن و جنات 
تجری مــن تحته االنهار، چنین اســتفاده 
می شــود که آن ها به یک مقام فوق العاده 
معنوی می رسند که این امور در نظر آنان 

ْوَن فِیَها تَِحیًَّۀ  سهل وساده است و تعبیر »یُلَقَّ
َو َساَلمآ«؛ )آن ها با تحیت و سالم ]الهی یا 
فرشتگان الهی[ روبرو می شوند( نیز گواه بر 

این معناست.

به یقین پیمــودن این راه و عبــور از این 
مراحل دوازده گانه انسان را به مقاماتی می 
رساند که مایه روشنایی چشم قلب انسان و 
پیشوایی او برای دیگران است. چه دستوری 
از ایــن بهتر و چه منبعــی از این مهم تر و 

مطمئن تر؟

مرحــوم مصطفوی در کتــاب التحقیق فی 
کلمات القرآن الکریم بعد از اشــاره به واژه 
»غرفه« در آیات متعــددی از قرآن مجید، 
می گویــد: پرهیزکارانی که از لذات زندگی 
دنیا پرهیز کردند و آن ها که در راه ایمان و 
عمل صالح بودند و صبر و استقامت در مسیر 
حق به خرج دادند غرفه هایی در بهشــت و 
مساکن بسیار عالی و مرتفع دارند که مشرف 
بر اطراف آن می باشــد و آن برترین منازل 
بهشت و با ارزش ترین مقامات بهشتی است 
و نتیجه ســکنای در آن غرفــه ها حصول 
امنیــت و آرامش اســت کــه از مهم ترین 
اســباب زندگی رضایت بخش و سرور دائم 

است »َوُهْم فِی الُْغُرَفاِت آِمُنوَن«.)14(

مرحوم عالمه طباطبایی نیز در ذیل همین 
آیات سوره فرقان در تفسیر »المیزان« بعد 
از آن که »غرفه« را به معنای طبقات باالی 
بنا ذکــر می کند می گویــد: این کنایه از 
درجه عالی بهشــت است. یعنی کسانی که 
دارای این صفات باشند پاداششان درجات 
رفیعه بهشتی است که در آن جا فرشتگان 
با آن ها مالقات می کنند و تحیت ودرود بر 
آن ها می فرستند و آن ها از هر آنچه انسان 
از آن می ترســد و خود را برحذر می دارد 

در امان اند.

2. نسخه سوره مؤمنون

نسخه دیگر، در سوره مؤمنون، آیات 1 تا 11 
بیان شــده است و سالکان این راه را وارثان 
بهشــت برین که از آن به فردوس یاد کرده 
و مقامی برتر از آن نیســت، و دارای هفت 

منزل یا هفت صفت معرفی فرموده است.

نخست خشــوع و خضوع در نماز است به 
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گونه ای که با تمام وجود به درگاه محبوب 
حقیقی توجه دارند و دل وجانشان در گرو 

مناجات و راز و نیاز با اوست.

دیگر این که از هرگونــه لغو و بیهودگی و 
بیهوده گرایی پرهیز مــی کنند و واجبات 
مالی را می پردازند و از هرگونه هوس رانی 
شیطانی و شهوت پرستی دوری می جویند 
و به امانت )به معنای وســیع کلمه( و عهد 
و پیمان هایــی که با خلق وخالق دارند وفا 
دارند و نماز را ـ عالوه بر خشــوع و خضوع 
و حضور قلب ـ از هرگونه آسیب )اعم ازریا 
و ســمحه و ُعجب و آســیب هــای دیگر( 

محافظت می کنند.

و جالــب این که تمام این ها جز یک مورد، 
به صورت اســم فاعل ذکر شده )خاشعون، 
معرضون، فاعلون، حافظــون و راعون( که 
دلیل بر استمرار و ادامه این راه است یعنی 
این کارها راه و رســم همیشگی آنهاست نه 
فقــط در زمان خاص، و آن یک مورد که به 
صورت فعــل مضارع »یحافظون« آمده، آن 
نیز به معنای استمرار راه است زیرا این معنا 

در فعل مضارع نیز نهفته شده است.

آری، کســانی که در این مســیر، پیوسته 
این امور هفــت گانه را محافظت می کنند 
وارثان بهشت برین اند و این گونه، سالکان 
ســبیل الی اهلل و دعوت شدگان به این راه، 
به باالترین مقام قرب خدا که از آن تعبیر به 

»فردوس« شده است راه می یابند.

در همین ســوره مؤمنون آیــات 57 تا 61 
به پیشــگامان در این مســیر اشاره کرده و 
چهــار وصف برای آنان ذکــر می کند: آن 
ها کسانی هســتند که از خدا )و تخطی از 
انجام مســئولیت ها( هراسان اند و به آیات 
پروردگارشان ایمان راسخ دارند. آنهایی که 
هیچ چیز را شریک و همتای خدا قرار نمی 
دهند و قلبشان به نور توحید کامل روشن 
اســت و آنهایی که آنچه در توان دارند در 
انجــام وظیفه بندگی دریــغ نمی دارند اما 
با این حال باز از صحنه قیامت وحســاب و 
کتاب الهی بیم دارند. آری »أُْولَِئَک یَُساِرُعوَن 
فِی الَْخْیَراِت َوُهْم لََها َسابُِقوَن«.)15( آن ها 
پیشتازان در نیکی ها وسبقت گیرندگان در 

این سیر و سلوک الی اهلل هستند.

کتــاب  در همــان  مرحــوم مصطفــوی 
»التحقیق« بعد از آن که تفسیر ارباب لغت 
را درباره »فردوس« ذکر می کند می گوید: 
»َوَهِذهِ الجنه ُمَتَفرَِّدۀٍ لَْیَس لََها ُمَعاِدَل«؛ )این 
بهشت فردوس بهشتی است که منحصربه 

فرد است و شبیه و نظیری ندارد(.

در ســوره معارج آیات 22 تا 35 نیز نسخه 
ای بــرای رهروان این راه، همانند نســخه 
ســوره مؤمنون البته با تفــاوت مختصری 
دیده می شــود. )16( در پایان این صفات 
می فرماید: »أُْولَِئَک فِی َجنَّاٍت مُّْکَرُموَن« که 
دلیل روشنی بر واال بودن مقام کسانی است 
اندونیزدلیل روشــنی  اوصاف  که واجداین 

برُقرب آن هابه ذات پاک پروردگار.

3. نسخه قرآنی دیگر

نســخه های دیگری که از تلفیق و ضمیمه 
کردن آیات قرآن به یکدیگر برای ســالکان 
راه خدا به دست می آید بسیار قابل توجه و 
دارای آثار اطمینان بخشی است. به عنوان 
نمونه ابتدا آیات مربوط به ذکر و دوام آن را 

بررسی می کنیم.

در ســوره احزاب آیات 41 تا 43 سخن از 
ذکر کثیر است: »یا أَیَها الَّذیَن آَمُنوا اْذُکُروا 
ُحوُه بُْکَرًۀ و َأَصیاًل ُهَو  َ ِذْکراً َکثیراً َو َســبِّ اهللَّ
ـذی یَُصلِّی َعلَیُکــْم و َمالئَِکُتُه لِیْخِرَجُکْم  الَـّ
ُلماِت اِلَی النُّــوِر َو کاَن بِالُْمْؤِمنیَن  ِمــَن الظُّ
َرحیما«؛ )ای کســانی که ایمان آورده اید! 
خدا را بســیار یاد کنید و صبح و شام او را 
تســبیح گویید! او کسی اســت که بر شما 
درود و رحمت می فرســتد، وفرشتگان او 
]نیز برای شــما تقاضای رحمت می کنند[ 
تا شــما را از ظلمات ]جهل[ به ســوی نور 
]ایمان[ رهنمون گردد؛ او نسبت به مؤمنان 

همواره مهربان بوده است!(.

آری! فرســتادن درود توســط خداونــد و 
فرشتگانش بر انسان ها تا آن ها را از ظلمات 
به سوی نور دعوت کند بعد از آیه »ذکر کثیر« 
نشان می دهد که چنین ذاکرانی مورد عنایت 
خاص خداوند قرار می گیرند و سرانجام پرده 
های ظلمت از برابر چشــم قلب آن ها کنار 

رفته و نور حق در آن ظاهر می شود.

در آیه 37 و38 ســوره نور ســخن از دوام 
ذکر اســت، می فرماید: »ِرَجاٌل اّلَ تُلِْهیِهْم 
اَلۀِ َو  تَِجــاَرٌۀ َو الَ بَْیٌع َعْن ِذْکِر اهللِ َو إَِقاِم الصَّ
َکاۀِ یََخاُفوَن یَْومآ تََتَقلَُّب فِیِه الُْقُلوُب  إِیَتاءِ الزَّ
َو االْبَصاُر* لَِیْجِزیَُهُم اهللُ أَْحَســنَ َما َعِمُلوا َو 
یَِزیَدُهْم مِّْن َفْضلِِه َو اهللُ یَْرُزُق َمْن یََشاُء بَِغْیِر 
ِحَساٍب«؛ )مردانی که نه تجارت ونه معامله 
ای آنان را از یاد خدا و بر پا داشــتن نماز و 
ادای زکات غافــل نمی کند؛ آن ها از روزی 
می ترسند که در آن، دل ها وچشم ها زیر 
و رو می شود ]آن ها به سراغ این کارها می 
روند[ تا خداونــد آنان را به بهترین اعمالی 
که انجــام داده اند پــاداش دهد، واز فضل 
خود بر پاداششــان بیفزایــد؛ و خداوند به 
هرکس بخواهد بی حســاب روزی می دهد 
]و از مواهب بی انتهــای خویش بهره مند 

می سازد[(.

آری! آن ها که پیوســته به یاد خدا هستند 
نه تجارت وبیع و نه مقام و مال، نه همسر و 
فرزند، نه غم و شــادی آن ها را از ذکر خدا 
بازنمی دارد؛ همواره به یاد او هســتند، از او 
می گویند و با آن سرخوش اند و به همین 
دلیل سزاوار است مشمول رزق بی حساب 
شوند و شک نیست که رزق بی حساب، نیل 
به عرفان الهی را درحد اعلی شامل می شود.

و در آیه 36 زخرف مــی خوانیم: )هرکس 
از ذکر و یاد خدا روی گردان شود شیطانی 
همنشین او می شود و پیوسته او را وسوسه 
ْحمِن  می کند(؛ »َو َمْن یْعــُش َعْن ِذْکِر الرَّ

نَُقیْض لَُه َشیطاناً َفُهَو لَُه َقریٌن«.

و در تأیید این آیه، آیه 28 سوره کهف است 
که می فرماید: »َوال تَْعُد َعیناَک َعْنُهْم تُریُد 
نْیــا َوال تُِطْع َمْن أَْغَفلْنا َقلَْبُه  زیَنَۀ الَْحیاۀِ الدُّ
َعْن ِذْکِرنا َو اتََّبَع َهــواُه َو کاَن أَْمُرُه ُفُرطاً«؛ 
)و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل 
ساختیم اطاعت مکن! همان ها که از هوای 
نفس پیروی کردند، و کارهایشــان افراطی 

است(.

که مضمونش این اســت: کسانی که از ذکر 
خدا غافل شــوند پیرو هوای نفس خواهند 
شــد و کارهای آن ها خارج از حد معقول 

است.

نقطه مقابل این افراد کســانی هستند که 
پیوســته ذکر خدا می کنند و شیطان را به 

آن ها راهی نیست.

در آیه 28 سوره رعد باز هم تعبیر پرمعنای 
دیگری دربــاره ذکر اهلل آمده اســت؛ می 
فرماید: »الَّذیَن آَمُنوا َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر 
ِ تَْطَمِئــنُّ الُْقُلوُب«؛ )آن ها  ِ أاَل بِِذْکِر اهللَّ اهللَّ
کسانی هســتند که ایمان آورده اند، و دل 
هایشــان به یاد خدا مطمئن ]و آرام[ است؛ 
آگاه باشــید، تنها با یاد خدا دل ها آرامش 

می یابد!(.

و هنگامی که در سایه ذکر اهلل صاحب نفس 
مطمئنه شدند مخاطب به خطاب »یا أَیُتَها 
ِِّک َراِضیًۀ  النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّۀ اْرِجِعــی اِلَی َرب
ْرِضیًۀ َفاْدُخلِی فِی ِعَباِدی وَ اْدُخلِی َجنَِّتی«  مَّ
که در ســوره فجر آیه 27 تا 30 آمده است 
می شوند و به دنبال آن سه موهبت بزرگ 
به آن ها می رسد: نخست رضایت طرفینی 
خلــق و خالق به گونه ای که هم خدا از آن 
ها راضی اســت وهم آن ها از پاداش های 
فــراوان الهی راضی اند »َراِضیــًۀ مَّْرِضیًۀ«. 
دوم ورود در زمره بندگان خاص خداســت 
»َفاْدُخلِی فِــی ِعَباِدی« وســرانجام، ورود 
در بهشت خاصی اســت که خداوند از آن 
به »َجنَِّتی«؛ )بهشــت من( یاد کرده است. 
توجه داشته باشید که در تمام قرآن جز در 
این جا درمورد بهشت واژه »جنتی« به کار 

نرفته است.

ِِّک«؛ )به سوی پروردگارت  آیا »اْرِجِعی اِلَی َرب
بازگرد( خطابی است مربوط به عالم قیامت 
یا لحظه ای که مرغ روح انسان از قفس تن 
پرواز می کند و یا حتی دنیا را نیز شامل می 
شود؟ هرچه باشد نشانه روشنی است درباره 
این کــه صاحبان نفس مطمئنه به مقامات 

واال و قرب الهی می رسند.

قابــل توجه ایــن که در چند جــای قرآن 
شهودهای حسی برای فراهم شدن اطمینان 

درون صورت گرفته است.

السالم(  ابراهیم)علیه  نخست در داســتان 
است که وقتی از خداوند تقاضا کرد صحنه 
معاد را در همین دنیا ببیند، مأمور ذبح چهار 
مرغ شد و اجزا و گوشت های آن ها را با هم 

مخلوط کرد و سپس تقسیم نمود و بر کوه 
های متعددی در اطراف نهاد و بعد آن ها را 
فراخواند و همگی به حال حیات بازگشتند 
و صحنه معاد در این شــهود حسی دربرابر 
چشم ابراهیم)علیه السالم( ظاهر شد و مایه 
اطمینان خاطر او گشت، زیرا قباًل به او گفته 
شــده بود: »أََولَْم تُْؤِمْن«؛ )آیا ایمان به زنده 
شــدن پس از مرگ نیــاورده ای؟(، )گفت: 
آورده ام ولــی می خواهــم قلبم مطمئن 
َِّیْطَمِئنَّ َقلِْبی«.)17( شود(؛ »َقاَل بَلَی َولَِکْن ل

شهود حسی دیگر، درمورد حواریون )اصحاب 
خاص حضرت مســیح)علیه السالم(( واقع 
شــد که از او تقاضا کردند غذای خاصی از 
آسمان برای آن ها نازل شود تا از آن تناول 
کنند و اطمینان کامل بــه قدرت خداوند 
ونبوت حضرت مســیح)علیه السالم( پیدا 
کنند. »َقالُوا نُِریــُد أَْن نَْأُکَل ِمْنَها َو تَْطَمِئنَّ 
ُقُلوبَُنا َونَْعلََم أَْن َقْد َصَدْقَتَنا َو نَُکوَن َعلَْیَها ِمَن 
اِهِدیَن«)18(؛ )گفتند: ما می خواهیم از  الشَّ
آن مائده آسمانی بخوریم و قلوب ما مطمئن 
شود و بدانیم که تو به ما راست گفته ای و 
گواه بر آن باشــیم ]و دیگران را به آیین تو 

دعوت کنیم[(.

در جنــگ بدر نیز هنگامی که فرشــتگان 
نامرئی پروردگار به یاری مسلمانان شتافتند 
و آثار محســوس آن در شکســت دشمن 
نمایان شــد خداوند این آیه را نازل فرمود: 
ِّی  َُّکْم َفاْســَتجاَب لَُکْم أَن »اِْذ تَْســَتِغیُثوَن َرب
ُکْم بَِألٍْف ِمــَن الَْمالئَِکِۀ ُمْرِدفِیَن * َوما  ُمِمدُّ
ُ ااِلَّ بُْشــری َولَِتْطَمِئــنَّ بِِه ُقُلوبُُکْم  َجَعلَُه اهللَّ
َ َعِزیٌز  ِ اِنَّ اهللَّ َوَمــا النَّْصُر ااِلَّ ِمــْن ِعْنــِد اهللَّ
َحِکیٌم«)19(؛ )به خاطر بیاورید هنگامی را 
که از پروردگارتان کمک می خواستید و او 
خواسته شــما را پذیرفت و گفت: من شما 
را با یک هزار از فرشــتگان که پشت سرهم 
فرود می آیند یــاری می کنم ولی خداوند 
این ها را تنها برای شــادی واطمینان قلب 
شــما قرار داد و گرنه پیروزی جز از طرف 

خدا نیست، خداوند توانا و حکیم است(.

از مجموع این آیات به خوبی اســتفاده می 
شــود که گاه خداوند صحنه های شــهود 
حســی را برای اطمینان خاطر و یا شهود 

باطنی ومعنوی فراهم می سازد.

قرآن بشــارت دیگری بــه صاحبان نفس 
مطمئنه مــی دهد و آن این که شــیطان 
هرگــز نمی تواند در آن هــا نفوذ کند زیرا 
صاحبــان نفس مطمئنه در زمره »عبادی« 
در آیه 29 ســوره فجر وارد شده اند و قرآن 
مجید ازســوی پروردگار به آن ها وعده می 
دهد: »اِنَّ ِعبادی لَیَس لََک َعلَیِهْم ُســلْطاٌن 
َِّک َوکیــاًل«)20(؛ )]اما بدان[ تو  بَِرب َوَکَفی 
هرگز ســلطه ای بر بنــدگان من، نخواهی 
یافت. همین قدر کافی اســت که پروردگار 

تو حامی ونگهدار آن ها باشد(.

و این بعد از آن اســت که شــیطان طبق 
آیــه دیگری تهدید می کند که من همه را 
تَِک الُْغِوینَُّهْم  اغوا خواهم کرد: »قــاَل َفِبِعزَّ

أَْجَمعین«. )21(

4. نسخه سوره توبه

ازجملــه آیاتی کــه به رهروان ایــن راه و 
ســالکان این طریق بشارت می دهد که در 
پرتو یک نســخه قرآنی بــه مقامات عظیم 
می رســند آیه 71 و72 ســوره توبه است: 
»َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمناُت بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعٍض 
یْأُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َویْنَهْوَن َعــِن الُْمْنَکِر 
َویُطیُعوَن  کاَۀ  الــزَّ َویْؤتُوَن  الَۀ  الصَّ َویُقیُموَن 
 َ ُ اِنَّ اهللَّ َ َوَرُســولَُه أُولِئَک َســیْرَحُمُهُم اهللَّ اهللَّ
ُ الُْمْؤِمنیَن َوالُْمْؤِمناِت  َعزیٌز َحکیٌم * َوَعَد اهللَّ
َجنَّاٍت تَْجری ِمْن تَْحِتَها االَنْهاُر خالِدیَن فیها 
َوَمساِکَن َطیَبًۀ فی َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن 
ِ أَْکَبــرُ ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعظیُم«؛ )مردان و  اهللَّ
زنان باایمــان، ولّی ]و یار ویاور[ یکدیگرند؛ 
امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ نماز 
را برپا مــی دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و 
خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ به زودی 
خدا آنان را مــورد رحمت خویش قرار می 
دهد؛ خداوند توانا وحکیم است! خداوند به 
مردان و زنان باایمان، باغ هایی از بهشــت 
وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری 
است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن 
های پاکیزه ای در بهشــت هــای جاودان 
]نصیب آن ها ساخته است[؛ و ]خشنودی 
و[ رضای خدا ]از همه اینها[ برتر اســت؛ و 

پیروزی بزرگ، همین است!(.
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مســیر آن هــا در ابتدا از والیــت و اخوت 
ونظارت عمومی بر یکدیگر می گذرد سپس 
امر به معروف و نهی از منکر و اقامه صالت 
و ادای زکات و اطاعت از خدا ورسول را ذکر 
می کند و ســپس به رضــوان اهلل که مقام 
بســیار و اال و فوز عظیم اســت بشارت می 

دهد.

هیــچ کس نمــی تواند آن لــذت معنوی 
واحساس روحانی را که به رهروان این راه به 
دلیل خشنودی و رضای خدا دست می دهد 
توصیف کند وبه گفته بعضی از مفسران )با 
الهام از آیه فوق که مــی گوید: »َو ِرْضواٌن 
ِ أَْکَبُر«( حتی گوشــه ای از این لذت  ِمَن اهللَّ
روحانی از تمام بهشت و نعمت هایش برتر 

و باالتر است.

و عجب این که در غالب یا همه نسخه هایی 
که عرفای اسالمی به سالکان راه می دهند 
مسأله امر به معروف و نهی از منکر و والیت 
و نظارت عمومی بر یکدیگر مطرح نیست، 
گویی تنها به هدایت خویش می پردازند و 

فارغ از هدایت دیگران اند.

5. نسخه ای دیگر از سوره توبه

شــبیه دو آیه مذکور، دو آیه دیگر از همین 
سوره اســت )آیات 111 و 112( که درباره 
َ اْشَتری  مؤمنان راستین می فرماید: »اِنَّ اهللَّ
ِمَن الُْمْؤِمنیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّۀ 
ِ َفیْقُتُلوَن َو یْقَتُلوَن  یُقاتُِلوَن فی َســبیِل اهللَّ
َوْعداً َعلَیِه َحّقاً فِی التَّْوراۀِ َو االِْنْجیِل وَ الُْقْرآِن 
ِ َفاْسَتْبِشُروا بَِبیِعُکُم  وَ َمْن أَْوَفی بَِعْهِدهِ ِمَن اهللَّ
الَّذی بایْعُتْم بِِه َوذلَِک ُهــَو الَْفْوُز الَْعظیُم«؛ 
)خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشــان را 
خریداری کرده، که ]دربرابرش[ بهشت برای 
آنان باشد؛ ]این گونه که:[ در راه خدا پیکار 
می کنند، می کشند و کشته می شوند؛ این 
وعده حّقی است بر او، که در تورات و انجیل 
و قرآن ذکر فرموده؛ وچه کســی از خدا به 
عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر 
شما، به داد و ستدی که با خدا کرده اید؛ و 

این است آن پیروزی بزرگ!(.

آن ها کســانی هســتند که برای به دست 
آوردن رضای پروردگار و دســتیابی به مقام 
واالی فــوز عظیم وارد معاملــه با خدا می 

شــوند و جان و مال خود را دربرابر بهشت 
برین به خدا می فروشند و اسناد محکمی از 
سه کتاب آسمانی برای آن می آورند وپس 
از پایان این معامله روحانی خداوند به آن ها 

تبریک می گوید و بشارت می دهد.

سپس در آیه بعد صفات نه گانه ای برای این 
ســوداگران روحانی بیان کرده، می فرماید: 
ــائُِحوَن  »التَّائُِبــوَن الْعابُِدوَن الْحاِمُدوَن السَّ
بِالَْمْعُروِف  االِْمــُروَن  ــاِجُدوَن  السَّ اِکُعوَن  الرَّ
 ِ َوالنَّاُهوَن َعِن الُْمْنَکِر َوالْحافُِظوَن لُِحُدوِد اهللَّ
ــِر الُْمْؤِمنین«؛ )توبه کنندگان، عبادت  َوبَشِّ
کاران، ســپاس گویان، سیاحت کنندگان، 
رکوع کننــدگان، ســجده آوران، آمران به 
معــروف، نهی کنندگان از منکر، و حافظان 
حــدود ]و مرزهای[ الهی، ]مؤمنان حقیقی 
اند[؛ و بشارت ده به ]این چنین[ مؤمنان!(.

به یقین آن ها که این صفات نه گانه معنوی 
را دارند صاحبان فوز عظیم اند.

درواقع این نســخه روشن دیگری از نسخه 
های قرآنی اســت که برای سالکان طریق و 
آن ها که در بند ســیر و سلوک الی اهلل اند 

بیان شده است.

»فوز« در اصــل به معنای نجات از هالکت 
ورسیدن به محبوب اســت و مطابق آنچه 
راغــب در مفــردات می گوید بــه معنای 

پیروزی توأم با سالمت است.

در آیه 100 همین ســوره )سوره توبه( فوز 
عظیم وخشــنودی خدا را درباره پیشگامان 
در اسالم بیان کرده که علی رغم مشکالت 
عظیمی که دشــمنان ایجاد کــرده بودند 
به حمایــت پیغمبر)صل اهلل علیــه و آله( 
برخاستند و انواع مکاره و نامالیمات را تحمل 
ابُِقوَن االْوَّلُوَن ِمَن  کردند، می فرماید: »َوالسَّ
الُْمهاِجریَن َواالْنصاِر َوالَّذیَن اتََّبُعوُهْم بِاِْحساٍن 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت  َرِضی اهللَّ
تَْجری تَْحَتَها االْنهاُر خالِدیَن فیها أَبَداً ذلَِک 
الَْفْوُز الَْعظیُم«؛ )پیشــگامان نخســتین از 
مهاجریــن و انصار، و کســانی که به نیکی 
از آن هــا پیروی کردنــد، خداوند از آن ها 
خشنود گشــت، و آن ها]نیز[ از او خشنود 
شدند؛ و باغ هایی از بهشت برای آنان فراهم 
ســاخته، که نهرها از زیر درختانش جاری 

اســت؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این 
است پیروزی بزرگ!(.

 پی نوشت:
1. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 63.
2. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 63.
3. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 64.
4. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 65.
5. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 67.
6. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 68.
7. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 68.
8. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 68.
9. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 72.

10. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 72.

11. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 73.

12. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 74.

13. قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 75.
14. قرآن کریم، سوره سبأ، آیه 37.

15. قرآن کریم، سوره مؤمنون، آیه 61.
16. هرگاه آیاتی که با »الذین« در این مورد آغاز شده 
صفات مؤمنان باشد )به قرینه آنچه در سوره مؤمنون 
آمده است( صفاتی خواهند بود هم ردیف نماز که در 

»اال المصلین« آمده و درواقع هرکدام استثناء جدیدی 
محسوب می شود گویی »اال« بر سر همه آنها آمده 
است و اگر همه این ها صفات نمازگزاران باشد تنها 

یک استثناء در آیات شریفه آمده و بقیه آیاتی که با 
»الذین« در اینجا آغاز شده جزء صفات نمازگزاران 
واقعی محسوب می شود ولی در هر حال تفاوتی در 

آنچه ما در پی آن هستیم حاصل نخواهد شد.
17. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 260.

18. قرآن کریم، سوره مائده، آیه 113.
19. قرآن کریم، سوره انفال، آیات 9 و10.

20. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 65.

21. قرآن کریم، سوره حجر، آیه 82.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»رمی جمرات در گذشته و حال«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

از دیربــاز، مســئله ازدحــام جمعیت، به 
عنوان یکــی از چالش هــای جدی حج 
گزاران در منا مطرح بوده اســت.که رمی 
جمره عقبه)پرتاب کردن ســنگ ریزه به 
ســوی جمره( ، در صبــح روز دهم ذی 
حّجــه از جمله آن مشــکالت به شــمار 
مــی آید؛ چرا که صدها هــزار حاجی، به 
خصوص شیعیان، بر اساس فتاوای مراجع 
عظام تقلید باید با چشــم خود، نظاره گر 
اصابت سنگ به ســتون جمره باشند، لذا 
یکباره به آن ســو حرکت مــی کنند و با 
مشکل ازدحام جمیعت روبرو می شوند و 
ناگزیر می شوند جمعیت را بشکافند و تا 
نزدیکی جمره پیش روند و اقدام به رمی 
نمایند که این خود دشواری های فراوانی 

را به وجود می آورد.

بر این اســاس چاره اندیشــی این معضل 
حج، ســال هاســت مورد توّجــه محافل 

علمی و حوزوی قرار گرفته است.

 در این میان، فقه اســالمی ، با جامعیت 
خاص خود در صدد اســت با ارائه راهکار، 

به مقابله با این آسیب بپردازد.

اهلل  آیــت  حضــرت  راســتا،  ایــن  در 
العظمــی مــکارم شــیرازی)دام ظله(، با 
رویکردپژوهشــی فقهــی اســتداللی و با 
اســتناد به روایات و اقوال فقها و با توجه 
به گشایشی که فقه شــیعه برای پیروان 
این مکتب فراهم نموده، کتاب ارزشــمند 
»رمی جمرات در گذشــته و حال« را به 
رشــتۀ تحریر درآورده اســت و اینچنین 
نظریه فقهــی خــود را در اختیار حجاج 
بیــت اهلل الحرام قرار داده و از این رهگذر 
توانســت راه هــای جدیــدی را در حّل 

معضالت فقهی حج فراهم سازد.

راهکارهایی که از یک ســو می تواند مانع 
فجایعی باشــد که تا امروز رخ داده است. 
و از ســوی دیگر نشان دهندۀ توجه شارع 
مقــدس بــه امنیت جان حجــاج در این 
مراسم و پیشگیری از فاجعه انسانی است.

» رمی جمرات در گذشته و حال« در 
یک نگاه

کتاب» رمی جمرات در گذشته و حال«، 
یکی از آثار فقهی آیت اهلّل العظمی مکارم 
شیرازی است که با توجه به تاریخ، روایات 
و حقیقت جمره، به بحث و بررسی درباره 
تعیین محّل دقیق ســنگ اندازی در رمی 
جمرات در مراســم عبادی حّج پرداخته 

است.

کتــاب با مقدمه ای کوتاه و ســپس ذکر 
نظریات فقهای شــیعه و سنی و نیز بحثی 

لغوی درباره جمره آغاز شده است.

ســپس مؤلّف روایاتی را در این باب ذکر 
کرده و از آن ها نتیجه گیری نموده است. 
در پایان نیز با مطرح کردن هفت پرسش 
و پاسخ دادن به آن ها و نیز ذکر نظریات 
برخــی از فقها، نتیجه مــورد نظر خود را 

دوباره بیان کرده است.

در مجمــوع معظم له بحث خــود را در 
چهار محــور »کلمــات اربــاب لغت در 
تفســیر و توضیح جمــره«،» نقل کلمات 
فقهای بزرگ شــیعه و اهل سّنت«،»آنچه 
از روایات اســالمی اســتفاده میشود« و» 
پاسخ به پرســش های مختلف و بررسی 
نقدها«دنبــال کرده و در آن، به بررســی 
مشــکل رمی و نیز بیان نظریه فقهِی خود 

پرداخته اند.

انگیزه تالیف اثر

مولّف بــا نگارش اثر حاضــر، در پی رفع 
خطایی اســت که در مســیر انجام اعمال 
حّج وجود دارد و باعــث صدمات فراوان 
به حّجــاج مخصوصــاً در روز عید قربان 
می گردد؛ و آن عبارت است از اشتباه در 
مورد کجایی و چگونگی رمی جمرات که 
پیامدهای ناگــواری در طول انجام عمل 

رمی جمرات به همراه داشته است.

این چالش از آن جهت روی می دهد که 
پنداشــته شده، جمره همان ستونی است 
که باید به سوی آن ســنگ انداخت. لذا 
ســنگ ریزه ها نیز در هنگام رمی باید به 
ســتون های مخصوصی که مشخص شده 
اند اصابت کنند در حالی که چنین چیزی 
نبوده و تنها رسیدن آنها به محل اجتماع 

سنگ ریزه ها کفایت می کند.

ساختار اصلی کتاب

ســرفصل های اصلی کتاب»رمی جمرات 
در گذشــته و حــال«، عبارت اســت از: 
1.خالصــه کتــاب 2. پیشــگفتار ) لزوم 
بررســی درباره جمره( 3. جمره چیست؟ 
4. تفســیر جمــره در کتــب ارباب لغت 
5.گواهی فقهاء و دانشــمندان اســالم 6. 
جمــرات در روایات اســالمی 7. نظرات 
نقــادان و پاســخ به پرسشــها8. نکته ها 
)قراین تاریخی و روایات که نشانگر محل 

اجتماع سنگریزه ها بودن جمرات است نه 
ستونها(9.آخرین سخن

بهره گیری از منابع معتبر

در آغاز این کتاب، فهرســت مطالب و در 
پایان آن، فهرست منابع ذکر شده است.

نویسنده برای آفرینش اثر حاضر از تعداد 
قابل توجهی از منابــع )59 کتاب معتبر 
فقهــی تاریخی و لغوی قدیــم و جدید( 

استفاده کرده است]1[

منابع،  اســت.  مســتند  کتــاب،  مطالب 
توضیحات لغوی، تاریخــی و... به صورت 

پاورقی ذکر شده است.

گزارش محتوایی اثر

جمره چیست؟

در حقیقت کتاب در پاســخ به این سؤال 
نگاشــته شــده که منظــور از »جمره« 

چیست و کجاست؟

اصل وجوب رمی جمرات، به عنوان یکی 
از مناسک حج، از مســلمات و ضروریات 
اســالم اســت و همه علمای اسالم بر آن 

اتفاق نظر دارند.

مســئله مهم در باب رمــی جمرات این 
است که بدانیم »جمره« چیست، که باید 
سنگ ها را به ســوی آن پرتاب کرد؟ آیا 
جمره همین ستون هاست که امروز به آن 
ســنگ می زنند یا قطعه زمینی است که 

اطراف ستون ها قرار دارد یا هر دو؟]2[

تفسیر جمره در کتب ارباب لغت

معظــم لــه در تبیین مفهــوم جمره، به 
بحث لغوی آن اشاره کرده و چهار معنای 
»اجتمــاع قبیله«، »ســنگ ریــزه«، »به 
سرعت دور شــدن« و »قطعه سوزانی از 
آتش« را بر شــمرده و در ادامه می گوید: 
»از مجموع کلمات فوق استفاده می شود 
که جمــرات را از آن جهت جمرات گفته 
اند که یا محل اجتماع سنگ ریزه ها بوده 
یا به معنای زمینی که ســنگ ریزه ها در 

آن جمع می شود بوده است.]3[

 در ادامه به بخشی از کلمات لغویین اشاره 
شده اســت که مطلقا سخنی از ستون در 

آنها دیده نمی شــود. که عبارات »مصباح 
المنیر ، مجمع البحرین ، لســان العرب ، 
نهایه و تاج العروس في شرح القاموس« از 

آن جمله می باشند.]4[

نویســنده در ادامه این مطلب، متذکر می 
الفاظی نیست  شــود که »جمرات« جزء 
که دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه بوده 
باشد؛ بنابراین، باید در فهم معنای آن به 
کتــب لغت مراجعه کــرد و اطالق آن بر 
محل های ســه گانه، از قبیل اطالق کلی 
بر فرد اســت و کم کم این واژه برای آن 

اماکن »َعلَم« شده است.]5[

جمره در عبارات فقهای شیعه و اهل 
سنت

مؤلف، عبارات بیش از چهل تن از فقهای 
اسالمی شیعه و ســنی را در این موضوع 
متذکر شــده و ســرانجام به ایــن نتیجه 

رسیده است:

 دقت در ســخنان گســترده بــاال که از 
محققان فقه اســالمی اعم از شیعه و اهل 
سنت در پنج گروه و از حدود پنجاه منبع 
نقل شــد )مخصوصاً با توجه به این که در 
موضوعات مربوط بــه حج اختالفی میان 
فرق اسالمی نیست( ثابت می کند که در 
قرون پیشــین یا ستونی در محل جمرات 
نبوده و یا اگر بوده به عنوان عالمت بوده 

است.]6[

در بین فقهای شیعه می توان به نظریات 
ابــن زهــره در غنیــه، عالمــه حلی در 
المنتهی، شــیخ طوســی در مبسوط و... 
و از میــان فقهای اهل ســنت می توان 
به نظریات شــافعی، مالک، محیی الدین 
نووی، شــهاب الدین احمد بن ادریس و... 

اشاره کرد.

جمرات در روایات اسالمی

مولــف در ادامه روایاتــی را ذکر کرده و 
هرکــدام از آنها را در ترازوی نقد و نظر و 

اجتهاد قرار می دهد.

در بخشــی از کتاب آمده اســت:» روایات 
رمی جمرات در کتاب وسائل الشیعۀ در دو 
بخش بیان شده اند نخست در ابواب رمی 

جمــره عقبه که در ضمــن هفده باب می 
باشــد و دیگر در تحت عنوان أبواب العود 
إلی منی و رمي الجمــار. برخی از روایات 

مزبور نظر ما را تأیید می کنند.]7[

نتیجه بحث روایی

معظم له در نتیجــه بحث روایی ، چنین 
نگاشــته اســت: گرچه در هیــچ یک از 
روایاتــی که آوردیم و تمام روایاتی که در 
باب رمی جمرات آمده، سخن صریحی از 
موضوع »جمره« به میان نیامده، لیکن از 
تعبیرات موجود در آنها می توان اطمینان 
یافت که »جمــرات« چیــزی جز محّل 
اجتماع سنگ ریزه ها در آن قطعه زمین 
معّین از منی نیست. و اگر ستونی در آنجا 

باشد به عنوان عالمت و نشانه است.]8[

به تعبیر دیگر، ستونی به نام جمره در منا 
نبوده که به آن ســنگ بزنند؛ بلکه حجاج 
ســنگ ها را به همان محلّی که امروز به 
صــورت حوضچه هایی در اطراف جمرات 
بنا شــده است، پرتاب می کردند، کم کم 
بر اثر گذشــت زمان مــردم عالمت را به 
جای جمره اشــتباه گرفته اند و رمی آن 
را به جــای محّل اصلی قرار داده اند و به 
احتمــال قوی این مســأله در قرون اخیر 
صورت گرفته است، و به صورت یک عرف 
در آمده زیرا در کلمات پیشــینیان دیده 
نمی شود، زیاد هم نباید تعجب کرد.]9[

معظم لــه با مراجعــه به تاریــخ »مروج 
الذهب« مســعودی و »تاریــخ کامل« ابن 
اثیر ، این مطلب را استخراج کرده که عرب 
قبل و بعد از اســالم، قبــور افراد منفور را 
رمی می کردند؛ درحالی که در تاریخ بیان 
نشده که ستونی باالی قبور مزبور ساخته 
باشــند و این مطلب را به عنوان مؤید در 

مورد استفاده قرار گرفته است. ]10[

با این تفاســیر مؤلف نتایجی گرفته است 
کــه خالصــه آن این اســت:کفایت رمی 
ســتون ها، کفایت افتادن سنگ به دایره 
اطراف ســتون ها، و هــرگاه از طبقه باال 
رمی کنند و ســنگ به حوضچه هایی که 
در طبقه باال قرار دارد پرتاب کنند کفایت 

می کند.]11[
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ضرورت شناخت جمرات

معظم له تحقیق بیشــتر فقهــای عاّمه و 
خاّصه را در این مســأله، باعث حل یکی 
از بــزرگ ترین مشــکالت تمامی حّجاج 
کشورهای اسالمی دانسته و اینچنین می 
نویسد: سزاوار است همه محّققان اسالمی 
این مســئله را مورد بررسی قرار دهند و 
هرگاه علمای اعالم شــیعه و بزرگان اهل 
ســّنت، پس از بررسی الزم، بر این مسئله 
توافــق کننــد، یکی از مشــکالت عظیم 
حج، که ســبب ازدحام می شــود و بارها 
موجــب اتالف نفوس و یا مجروح شــدن 
گروه زیادی از حّجــاج عزیز گردیده، إن 
شــاءاهلّل حل خواهد شــد و عملشان إن 
شاءاهلّل هماهنگ با اعمال رسول خدا)ص( 

و امامان اهل بیت)ع( خواهد بود.]12[

در پایان کتاب نیز ســؤاالتی که از مؤلف 
پرســیده شده به همراه پاســخ آنها ارائه 
شده است؛ سپس مؤلف با ذکر آرای دیگر 
فقها، نتیجه سابق را مجدداً گوشزد نموده 

است.

الزم بــه ذکر اســت این کتــاب نفیس ، 
نسخه ویرایش شده کتاب مولف با عنوان 
»تحقیقــی جدید دربــاره رمی جمرات« 
اســت که در سال 1381ش، منتشر شده 
اســت؛ چاپ جدیدکتاب با عنوان »رمی 
جمرات در گذشته و حال« نخستین بار در 
سال 1384 در یک جلد و در 112صفحه، 
در قطع رقعی توســط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب به زیور طبع آراســته شده 
که تا کنــون نیز چندیــن مرتبه تجدید 

چاپ شده است.

 پی نوشت:
]1[ رمی جمرات در گذشته و حال؛ ص112-109.

]2[ همان ؛ ص13.
]3[ همان؛ص21.

]4[ ر.ک:همان؛ ص18 -19.
]5[ همان؛ص22.

]6[ همان ؛ ص62.
]7[ همان؛ص65.
]8[ همان؛ص73.
]9[ همان؛ص74.

]10[ همان؛ص103.

]11[ همان؛ص107.

]12[ همان؛ص108.
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مالک سنجش ارزش هر جامعه

پرســش: ارزش هر جامعــه ای با چه 
مالکی سنجیده می شود؟

پاسخ اجمالی: ارزش هر جامعه با »نظام 
ارزشــی« آن جامعه رابطه مستقیم دارد. 
باشــد،  اگر فضائل اخالقی زیربنای نظام 
ایــن جامعه همــواره داراي اســتحکام و 
اســتواری اســت؛ اما اگر نظام جامعه ای 
بر رذائل اخالقی اســتوار باشــد طبعاً بی 
ارزش و فناپذیــر اســت. آری ارزش هر 
فرد یــا جامعه ای را باید بــا معیاری که 
از ابتدای خلقت انســان ها معیار سنجش 
آنها بوده است ســنجید. اگر نظام ارزشی 
جامعه فضیلت را معیار قرار دهد، هر فرد 
آن جامعــه خود را بــا آن معیار با ارزش 
تلّقی کــرده و جلوه می دهد و اگر رذالت 
را معیار قرار دهد، هر فرد آن جامعه، خود 

را با آن معیار نشان می دهد.

پاسخ تفصیلی: ارزش هر جامعه با نظام 
ارزشی آن جامعه رابطه مستقیم دارد. اگر 
فضائل اخالقی زیربنای نظام باشــد، این 
جامعه همواره داراي استحکام و استواری 
اســت؛ اما اگر نظام جامعــه ای بر رذائل 
اخالقی استوار باشــد مثل بنا شدن خانه 
بر زمین سســت و در مسیر سیالب طبعاً 
بی ارزش و فناپذیر است. ارزش هر فرد یا 
جامعــه ای را باید با معیاری که از ابتدای 
خلقت انســان ها معیار سنجش آنها بوده 
است سنجید. انسان ها بنابر فطرت اصیل 
و پــاک اولّیــه خواهان این هســتند که 
ارزشمند شوند، هیچ کس را سراغ ندارید 
که بگوید نمی خواهم باارزش باشــم، اگر 
نظام ارزشی جامعه، فضیلت را معیار قرار 
دهد، هر فــرد آن جامعه خــود را با آن 
معیار باارزش تلّقی کرده و جلوه می دهد 
و اگر رذالت را معیار قرار دهد، هر فرد آن 
جامعه خود را با آن معیار نشان می دهد.

ایــن دو نظــام و فرهنگ در هــر عصر و 
زمانی در حال اصطکاک و درگیری با هم 

بوده اند. در یک ســو پیامبران و حامالن 
وحی با ارزش های واال و در طرف مقابل 
کافــران و طاغوتیان بــا ارزش های ضد 
خدایی و انســانی قرار داشته اند. حضرت 
نوح)علیه الســالم( با زحمت های بسیار 
عده ای از جوان ها و کســانی که هنوز از 
خط اصیل فطرت منحرف نشده بودند را 
بــه خود جذب نمود. ایشــان مجموعاً در 
950 ســال نبوت، 80 نفر را جذب نمود 
و به طرف خدا سوق داد که اگر میانگین 
گرفته شــود به طور متوســط در هر 12 
ســال یک نفر مّوحد شده است. در مقابل 
این خط فرهنگ ارزشــی، »ثروت« جلوه 
گری کــرد، ُمتِرفِین و ســرمایه داران در 
برابر هدایتگری حضرت نوح)علیه السالم( 
َِّذیَن ُهْم  می گفتند: »َما نَریَک اِتََّبَعَک ااِلَّ ال
اِی«)1(؛ )ما اعتقاد نداریم  اََراِذلَُنا بَاِدَی الرَّ
که کســي به تو گرویده باشد اال کسانی 
که پست و بی ارزش و ظاهربین هستند، 
کســانی که بدون تفکر و تعمق مجذوب 

می شوند(.

اینهــا در هفت آســمان یک ســتاره هم 
ندارند، پاهایشــان برهنه و آســتین هاي 
شان پاره اســت، اینها انسان با شرافت را 
مساوی با پولدار مي دانند و چون افرادی 
که به حضرت نوح)علیه الســالم( گرویده 
اند، ثــروت ندارند،]در نــزد آنها[ اراذل، 
پست و حقیرند، درحالی که باید به اینها 
گفت: درســت اســت که افراد محروم و 
بی بضاعت به حضرت نــوح گرویدند، اما 
الســالم(  نوح)علیه  انقالب حضرت  چون 
دارای محتویــات و مواد همســو با آرمان 
ای  هــا و فطرت اولیه آنها بــود و بادی الرَّ
و ظاهربیــن هم نبودند، بلکه چون فطرت 
اینهــا به عالئــق دنیوی مکــدر نبود لذا 
بالفاصله جذب آهنربای اعتقادات حضرت 

نوح)علیه السالم( شدند.

این آیــه برخورد دو مکتــب الهی و بت 
پرستی را نشان می دهد. از منظر حضرت 
نوح)علیه الســالم( افراد جذب شده افراد 
ارزشمندی هستند ولی از دید کسانی که 
معیار ارزش و نــرخ گذاری آنها »ثروت« 
بود، مشتی اراذل  اند. اینجا است که درک 

پیامبران چه رســالت عظیمی  می کنیم 
را بــر دوش می کشــیدند و چگونه برای 
دگرگون کردن مالک ارزش ها مهمترین 

خدمت را به بشریت انجام داده اند؟!

بعــد، بــه زمــان حضــرت موســی بن 
با  الســالم( می رسیم که  عمران)علیهما 
چــه زحماتی به دربار فرعــون راه یافت. 
در بعضی تفاســیر دارد که یکســال رفت 
و آمــد می کرد تا او را راه دهند، در میان 
جمعیت، فرعون صدا می زد این دو برادر 
یعنی موسی و هارون)علیهما السالم( چه 
مــی گویند که اّدعا مــی کنند اگر ایمان 
بیاوری سلطنت تو را تضمین می کنیم و 
شروع می کرد به استهزا و مسخره کردن 
آنهــا حتی دلقک دربار خود را به شــکل 
موسی)علیه  شبیه حضرت  واری  مضحکه 
الســالم( می کرد تا با آن لباس شــبانی 
و عصا موجــب تحقیر آنها و خرســندی 
فرعونیان شود. البته برای اینها قابل قبول 
نبــود که دو مرد با لباس شــبانی اّدعای 
تضمین حکومت کسی را بکنند که ادعای 
خدائــی می کرد آن هم نه خدای کوچک 
َُّکُم االَعلَی«)2(؛ )من  که می گفت: »اَنَا َرب

خدای بزرگ شما هستم(.

قرآن در ســوره زخرف به بیــان برخورد 
دو فرهنــگ در زمان فرعــون مي پردازد 
و عقیــده فرعــون و فرعونیــان را ـ که 
نشــأت گرفتــه از فرهنگ ارزشــی آنها 
اســت ـ تبیین می کند: »َفلَواَل اُلِقَی َعلَْیِه 
اَْســِورۀ)3(ِمْن َذَهٍب اَْو جاَء َمَعُه الَمالئَِکُۀ 
ُمْقَتِرنیــَن«)4(؛ )]فرعون در مقابل دعوت 
اطرافیان  به  السالم(  موسی)علیه  حضرت 
خود گفت:[ اگر موســی راست می گوید 
چرا به او دســتبندهای طال داده نشده یا 
چرا مالئکه به دنبال او نیامده  اند؟ ]تا او را 

تأییدش کنند![(

می گویند: فرعونیان عقیده داشــتند که 
رؤسا باید دستبند و گردن بند طال زینت 
خود کنند. از همین رو چون موسی)علیه 
السالم( چنین زینت آالتی همراه نداشت 
بلکه به جای آنها لباس پشــمینه چوپانی 
بر تــن کرده بود اظهار تعجب می کردند، 

آری چنین است حاِل جمعیتی که مالک 
ارزش بــراي آنها طال و نقره و زینت آالت 

است.

بعد از حضرت موســی)علیه الســالم( به 
زمــان پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( 
مي رســیم، مشــرکین در برابــر دعوت 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( به جبهه گیری 
پرداخته و به فضائل اخالقی و ارزش های 
واالی انســانی ایشــان حمله کردند و ندا 
دادند که: ما ایمان نمی آوریم. آیا انســان 
قحط بــود روی زمین که: خداوند قرآنش 
را به چنین فرد فقیری نازل کرد؟!: »لَواِل 
َل َهَذا الُقرآُن َعلــی َرُجل ِمَن الَقْریََتْیِن  نُزِّ
َعظیــم«)5(؛ )چرا قرآن بــر مرد عظیم و 
بزرگــی از دو قریه نازل نشــده اســت؟( 
مفســرین می گویند مراد از مرد عظیم، 
مرد ثروتمند و مراد از قریتین، دو شــهر 

مکه و طائف است.

پس معنی آیه این می شود که: اگر قرآن 
از طرف خداوند نازل شــده، چرا بر انسان 
با ارزشی که دارای ثروت و مکنت باشد، و 
معموال در مکه و طائف هست، نازل نشده 
اســت! پس اّدعای حضــرت محمد)صلی 
اهلل علیه وآلــه( که می گوید: بر من نازل 
شــده، خود گواهی بر کذب او است؛ زیرا 
او مردی اســت که معیارهای ارزش در او 

نیست.

قرآن در سوره زخرف بیان شیوا و جالبی 
دارد. در آنجــا مــی فرماید: »َو لَــْواَل اَْن 
ًۀ َواِحَدًۀ لََجَعلْنا لَِمْن یَْکُفُر  یَُکــوَن النَّاُس اُمَّ
ٍۀ َو َمعاِرَج  حمن لُِبُیوتِِهم ُسُقفاً مِّْن فِضَّ بِالرَّ
َعلَیَها یَْظَهُروَن * َو لُِبُیوتِِهم اَبَواباً َو ُســُرراً 
َعلَیَها یَتَِّکُئــوَن * َو ُزْخُرفاً َو اِْن ُکلُّ َذلَِک 
نَیا َو الِخَرُۀ ِعْنَد َربَّک  لَّمــا َمتاُع الَحیوِۀ الدُّ
از مواهب  لِلُمتَّقین«)6(؛ )اگر تمّکن کّفار 
مادی ســبب نمی شد که همه مردم امت 
واحد شــوند، ما برای کسانی که کافر می 
شــدند خانه هایی قرار می دادیم با سقف 
هایــی از نقره و نردبان هایی که از آن باال 
رونــد. و برای خانه هــای آنها درها)7( و 
تخــت هایی ]زیبا و نقــره گون[ قرار می 
دادیم که بر آن تکیه کنند. و انواع وسائل 

اینها متاع زندگی  تجملی)8( ولی تمــام 
دنیا اســت و آخرت نزد پروردگارت از آِن 
پرهیزکاران اســت(. نظام ارزشی حاکم بر 
عرب جاهلی، ابوســفیان  پرور بود و نظام 
ارزشــی اسالم، ســلمان و ابوذر پرور. در 
زمان جاهلیت کســی کــه دارای ارزش 
جاهلی بود، مورد اعتنا و احترام بود مثل 
ابوسفیان؛ ولی بعد از انقالِب اسالم، کسی 
در مجالــس مورد اعتنا و تکریم قرار نمی 
گرفت مگر اینکــه قّوام یا صّوام )نمازگزار 

و روزه دار( بود.

آری پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( اصحاب 
ُصفِّــه)9( را ـ که هرچــه ثروتمندان به 
پیامبــر گفتند: اگر مــی خواهی پیرو تو 
باشــیم اینها را رها کن ـ رها نکرد، بلکه 
طبق دستور الهی که در سوره کهف آمده، 
مأمور به استواری و صبر با مثل آنها شد، 
اگرچه آنها آســتین پاره و پابرهنه بودند 
و در گوشــه مسجد می آرمیدند »َو اْصِبر 
نَْفِســَک َمَع الَّذیَن یَْدُعــوَن َربَّهم بِالَغدوِۀ 
َو الَعِشــّی یُریدُوَن َوْجَهُه َو التَْعُد َعْیناَک 
نیا َو التُِطْع  َعْنُهــم تُریُد ِزیَنَۀ الَحیــوِۀ الدُّ
َمْن اَْغَفلْنا َقلَْبَه َعــْن ِذْکِرنا َو اتََّبَع َهَویُه َو 
کاَن اَْمُرُه ُفُرطاً«)10(؛ )با کسانی باش که 
پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند 
]کنایه از این که همیشــه و در همه عمر 
به یاد خدا هســتند[ و تنها ذات او را می 
طلبند، هرگز چشم های خود را به خاطر 
زینت های دنیا از آنها برمگیر و از کسانی 
که قلبشــان را از یاد خود غافل ساختیم 
اطاعت مکن، همــان ها که پیروی هوای 

نفس کردند و کارهایشان افراطی است(.

در ذیل این آیه، مفســرین می گویند: به 
دنبال نزول این آیه، پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( به جســتجوی این گروه برخاست ـ 
گویا آنها با شــنیدن این ســخن ناراحت 
شدند و به گوشه ای از مسجد رفتند و به 
عبادت پروردگار پرداختند ـ سرانجام آنها 
را در آخر مسجد درحالی که به ذکر خدا 
مشــغول بودند یافت، فرمود: »حمد خدا 
را که نمردم تا این که او چنین دستوری 
به من داد که با امثال شــما باشم«، آری 
)زندگی با شــما و مرگ هم با شما خوش 

اســت(؛ »َمَعُکم الَمحَیا َو َمَعُکُم الَمَماِت«.
)11(

نیز در  الســالم(  امیرمؤمنــان علی)علیه 
خطبه قاصعه )12( که بزرگ ترین خطبه 
نهج البالغه است، در زمینه این دو قطب 
ارزشی سخن را به اوج رسانده، می فرماید: 
السالم( همراه  بن عمران)علیه  »موســی 
برادرش بر فرعون وارد شدند، درحالی که 
لباس های پشــمین بر تن داشــتند و در 
دســت هر کدام عصای ]چوپانی[ بود، با 
او شــرط کردند که اگر تسلیم فرمان خدا 
شــود حکومت و ملکش باقی می ماند و 
عزت و قدرتــش دوام خواهد یافت، اما او 
گفت: آیــا از این دو تعجب نمی کنید که 
با من شــرط می کنند کــه بقای ملک و 
دوام عزتم بســتگی به خواسته های آنها 
دارد؟ درحالی که فقر و بیچارگی از سر و 
وضعشــان می بارد، اگر راست می گویند 
پس چرا دستبندهایی از طال به آنها داده 

نشده است«.

فرعــون این ســخن را به خاطــر بزرگ 
شــمردن طال و جمــع آوری آن و تحقیر 
نمودن پشمینه پوشــی موسي گفت. اگر 
خدا می خواســت مي  توانست به هنگام 
بعثت پیامبرانش درهای گنج ها و معادن 
طال و باغ های ســبز و خــرم را به روی 
آنان بگشاید، و اگر اراده می کرد پرندگان 
آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه 
آنان گسیل می داشت، ولی اگر این کار را 
می کرد، آزمایش مردم از میان می رفت 

و پاداش و جزا بی اثر می شد«.

و در قســمت دیگری از همین خطبه می 
فرماید: »مگر نمی بینید خداوند انسان ها 
را از زمان آدم)علیه السالم( تا آخر جهان 
با ســنگ هایی که نه زیانی می رسانند و 
نه ســودی، نه می بینند و نه می شنوند، 
آزمایش نموده، این سنگها را خانه مقدس 
خود )کعبــه( قــرار داده و آن را موجب 
پایداری و قوام مردم ســاخته اســت، آن 
را در ســنگالخ ترین مکانهــا و بی گیاه 
تریــن نقاط روی زمیــن در تنگنای دره 
هایی مستقر ســاخته، در میان کوه های 

معارف اسالمی
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خشن، شن های متراکم، چشمه های کم 
آب، آبــادی های جدا و پر فاصله که هیچ 
َمرَکبی به راحتی در آن زندگی نمی کند 
و سپس آدم)علیه السالم( و فرزندانش را 
فرمان داده که به آن سو توجه کنند و آن 

را مرکز تجمع خود سازند...«.

اگر خدا می خواســت خانه مقدســش و 
محل انجام مناسک حج را در میان باغ ها 
و نهرهــا و زمین های هموار و پردرخت و 
آباد که دارای خانه ها و کاخ های بســیار 
و آبادی هــای به هم پیوســته در میان 
گنــدم زارها و باغ های پــرگل و گیاه در 
میان بســتان های زیبا و سرسبز و پرآب 
در وسط باغستانی بهجت زا با جاده های 
راحت و آباد قرار دهد، توانایی داشت، ولی 
در این حالت آزمایش و امتحان ســاده تر 
بود و پــاداش و جزا نیز کمتر )و مردم به 
ارزش های فریبنده ظاهری مشــغول می 
شــدند و از ارزش های واقعی الهی غافل 

می گشتند(.

بعــد از زمــان پیامبــر عظیــم الشــأن 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( به زمان و عصر 
حاضر می رســیم، وقتی صفحات تاریخ را 
ورق می زنیم و به دوره قبل از انقالب که 
در واقع کانون مفاســد اخالقی در ایران 
بــود و جز نامی از فضائل در البالی متون 
کتابها یافت نمی شــد، می رسیم ناگهان 
جوانــه ای از درخــت محمدی)صلی اهلل 
علیه وآله( را می یابیم که برای رســالتی 
بــزرگ در جامعه ما رشــد نمــوده و در 
صدد برگرداندن بشــریت به دامان فضائل 
اخالقی برآمد بــا طوفان، زنگار قلب های 
زنــگ زده را زدود و قاعدین و تشــنگان 
تاریــخ را به قیام علیه اهل رذائل بســیج 

نمود.

عصر ما صحنه برخورد و پیکار دو ســپاه 
فضیلت و رذیلت بود، دو نیروی متخاصم 
ارزش هــا و فرهنگ ها؛ فرهنگ توحیدی 
که هماهنگ با فطــرت بود، فرهنگ ضد 
توحیــدی که هماهنگ با تمــام هواها و 
امیال شــهوی به معنای اعم بود، شهوت 

مال و جاه و قدرت و غیره...

برای روشــن شدن کاربرد اسلحه فرهنگ 
ارزش ها شاهدی از عصر خودمان یادآور 
اســالم چنان  ارزشــی  فرهنگ  شــویم: 
تحرکی در مبارزین لبنانی ایجاد می کند 
که با یک عملیــات خطرناک و قهرمانانه 
مقّر ابرقدرت های مجّهز به اسلحه مدرن 
و پیشــرفته و مجّهز به اســلحه فرهنگ 
ضد الهــی و انســانی را منفجر می کنند 
که موجــب فرار آنها از لبنان می شــود، 
در فرهنــگ مادی مســئله مهــم تنفس 
اســت، آنقدر به این نفس کشــیدن خود 
اهمیت می دهند کــه همه چیز را فدای 
آن می کنند، حتــی عقیده و هدف خود 
را ـ اگر عقیده و آرمانی داشــته باشند ـ 
ولی در مکتب توحیــد حفظ ارزش های 
توحیــدی چنان جایگاهی دارد که در راه 
آن شــاگردان این مکتب جــان می بازند 
همچنان که در جبهه های جنگ خود در 
مرزهای زمینــی، در غرب و جنوب غربی 
و در مرزهای دریایی در آب های گلگون 
خلیج فــارس و در مرزهای هوایی بر فراز 
آسمان کشورمان و خلیج فارس نمونه ها 
را دیدیــم، و اگر قبل از طلوع خورشــید 
انقــالب تصورش برای ما مشــکل بود اما 
امــروز این مســئله از مرحله تصدیق هم 
پا را فراتر نهاده و به مرحله باور رســیده 

است.

امام اّمت چــه خوش فرمودنــد که: اگر 
مخالفین اســالم بخواهند جلــو دین ما 
بایســتند، ما جلوی تمام دنیای آنها می 
ایســتیم؛ زیرا دین ما سمبل اهداف ما و 
دنیای آنها هم تبلور آرمان های آنها است 
و هــّم و غّم ما دینمان و هــّم و غّم آنها 

دنیای آنها است.

به هرحــال وظیفه همــه نیروهای ما در 
تمام برهــه های تاریخ بایــد حفظ نظام 
ارزشی اسالم در تمام بخش های آن اعم 
از اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاســی 
باشــد، این وظیفه رسالتی است بر عهده 
حوزه ها و دانشگاه ها و اولین پاسدار این 
آرمان های اصیل، روحانی و دانشجو است 
که تشــکیل دهنده دو قشر فعال و متفکر 
جامعه هســتند، آنها باید در این مســئله 

دقیق باشند و نگذارند وزن شخصیت را با 
وزن ثروت ها بسنجند.)13(

پی نوشت:
)1(. سوره هود، آیه 27؛ اراذل جمع اَرَذل، موجود 
پست و حقیر را گویند خواه انسان باشد خواه غیر 

انسان.
)2(. سوره نازعات، آیه 23.

)3(. اسوره جمع سوار )بر وزن هزار( به معنی دستبند 
است خواه از طال باشد یا نقره و اصل آن از واژه 
فارسی دستواره گرفته شده و اساور جمع الجمع 

است: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب 
اإلسالمیۀ، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج  21، 

ص 87، )تفسیر: اگر پیامبر است چرا دستبند طال 
ندارد؟(.

)4(. سوره زخرف، آیه 53.
)5(. همان سوره، آیه 31.

)6(. همان سوره، آیات 33 تا 36.
)7(. از این که فرموده نردبان هایی قرار می دهیم 

معلوم می شود قصرها چند طبقه است و از این که 
فرمود )ابواب( درب هایی قرار می دهیم معلوم می 

شود قصرهای وسیعی است و اال خانه معمولی و 
متوسط درب های متعدد الزم ندارد.

)8(. وسائل تجملی ترجمه زخرف است، زخرف در 
اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل توأم با نقش و 

نگار است و از آنجا که یکی از مهمترین وسائل زینت، 
طال است به آن هم زخرف گفته شده است و این که 
به سخنان بیهوده )مزخرف( می گویند به خاطر زرق 

و برقی است که به آنها می دهند: تفسیر نمونه، مکارم 
شیرازی، ناصر، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران، 1374 

شمسی، چاپ: اول، ج  21، ص 57، )تفسیر: قصرهای 
باشکوه با سقف های نقره  ای!()ارزش های دروغین(.

)9(. اصحاب صّفه، تازه مسلمانان فقیری بودند که در 
مدینه به دستور پیامبر به واسطه این که پول و منزل 

و آشنایی نداشتند در مسجد به سر می بردند و سپس 
به پیامبر)صلّی اهلّل علیه و آله( وحی شد که مسجد 

جای سکونت نیست، اینها باید در خارج مسجد منزل 
کنند، رسول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( نقطه ای در 

خارج مسجد در نظر گرفته سایبانی ساختند و آن عده 
را زیر آن سایبان منتقل کردند آنجا را ُصّفه و ساکنین 

آن را اصحاب ُصّفه می نامیدند.
)10(. سوره کهف، آیه 28.

)11(. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب 
اإلسالمیۀ، تهران، 1374 شمسی، چاپ: اول، ج  12، 

ص 415، )شان نزول(؛ مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، طبرسی، فضل بن حسن، انتشارات ناصر 
خسرو، تهران، 1372 شمسی، چاپ: سوم، ج  6، 

ص 718، )النزول(؛ الجامع ألحکام القرآن، قرطبی، 
محمد بن احمد، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364 
شمسی، چاپ: اول، ج  11، ص 391، سوره کهف، آیه 

28 )ذیل آیه مورد بحث(.
)12(. نهج البالغۀ، شریف رضی، محمد بن حسین ، 
محقق / مصحح: صبحي صالح، هجرت ، قم ،  1414 

قمری، چاپ: اول، ص 285، خطبه 192 )و من خطبۀ 
له ع تسمی القاصعۀ و هي تتضمن ذم إبلیس لعنه اهلل، 
علی استکباره و ترکه السجود لدم علیه السالم، و أنه 
أول من أظهر العصبیۀ و تبع الحمیۀ، و تحذیر الناس 

من سلوک طریقته(.
)13(. گردآوري از کتاب: اخالق اسالمی در نهج 

البالغه، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: اکبر 
خادم الذاکرین ، نسل جوان ، قم ، 1385 شمسی، چاپ: 

اول، ج 1، ص 77.

احکام شرعی

تعریف زکات

پرسش : زکات به چه معنا می باشد؟

پاســخ : زکات در لغت به معنای پاکی از آلودگی می باشد و در 
اصطالح فقهی به مقدار معینی از اموال خاص انسان که به شرط 
رســیدن به حد نصاب باید در موارد مشــخص خود مصرف شود 

گفته می شود.

مفهوم نصاب زکات

پرسش : منظور از نصاب در زکات چیست؟

پاسخ : حــّد مشخصی که برای هر یک از موارد وجوب زکات  در 
نظر گرفته شده است.

اهمیّت زکات در اسالم

پرسش : اهمّیت زکات در اسالم را بیان فرمایید؟

پاسخ : زکات یکی از عبادات مالی اسالم است که با شرایط خاّصی 
واجب می شــود؛ در اهمّیت زکات همین بس که خداوند متعال 
در قریب به ســی آیه قرآن کریم پس از دستور به نماز، سفارش 
بــه زکات می کند؛ گویی رابطه عمیقی بین نماز و زکات اســت، 
به طوری که نمــاز بی زکات، نماز مقبولی نخواهد بود. همچنین 
روایات فراوانی در مورد زکات وجود دارد، از جمله در روایتی آمده 
است که: »مانع زکات و شخصی که زکات بر او واجب شده و نمی 
پردازد مســلمان از دنیا نمــی رود«؛ زکات همانند خمس، موارد 
معّینی دارد: یک قسم از آن زکات بدن و حیات انسان است که هر 
سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت می شود و تنها بر کسانی 
که قدرت پرداخت آن را )از نظر مالی( دارند واجب اســت و قسم 
دیگر زکات اموال است که به نُه چیز )گندم، جو، خرما، کشمش، 

شتر، گاو، گوسفند، طال و نقره سّکه دار( تعلّق می گیرد.

شرایط واجب شدن زکات

پرسش : با چه شرایطی زکات بر انسان واجب می گردد؟

پاسخ : زکات با چند شرط واجب می شود: 1- مال به مقدار نصاب 
برسد. 2- مالک آن بالغ و عاقل باشد. 3- بتواند در آن مال تصّرف 
کند. 4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باید دوازده ماه 
بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن اســت که از اّول ماه دوازدهم 
زکات تعلّق می گیرد، و اگر بعضی از شــرایط در اثناء ماه دوازدهم 

از بین برود زکات را باید بپردازد.

محاسبه زکات بعد از کسر مخارج

پرسش : آیا می توان مخارج را قبل از محاسبه زکات کسر نمود؟

پاسخ : ابتدا مخارج را کسر کنند؛ اگر باقیمانده به اندازه نصاب بود 

زکات را محاسبه کنند.

حکم زکات در جایی که مال متعلق به زکات از بین رفته

پرسش : آیا محصولي که به حّد زکات رسیده و در موقع برداشت 
بر اثر آتش سوزي و امثال آن از بین مي رود، زکاتش ساقط است؟

پاسخ : اگر کسی مقّصر نباشد و مسامحه ای صورت نگرفته باشد 
زکات ساقط است )یعنی هم اموال صاحب مال و هم اموال فقرا از 

بین رفته است(.

چیزهایي که زکات به آن تعلق میگیرد

پرسش : زکات به چه چیز هایی تعلق می گیرد؟

پاسخ : زکات در نُه مورد واجب می شود: 1-گندم 2-جو 3-خرما 
4-انگور)کشــمش( 5-طال 6-نقره 7-گوســفند 8-گاو 9-شــتر 
بنابرایــن اگر کســی مالک یکی از این نُه چیز باشــد با توجه به 
شرایط مندرج در رســاله عملّیه، باید مقدار معّینی را در مصارف 
مشــخص شده صرف کند، ولی مستحب است از سرمایه کسب و 
کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غاّلت )غیر 

از گندم و جو و خرما و کشمش( نیز زکات آن مستحب است.

حکم تصّرف در مال زکات داده نشده

پرسش : اگر ملکی با پولی که زکات آن پرداخت نشده، خریداری 
شود تصّرف در آن چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر با پولی که زکات  آن را نداده ملکی بخرد، تصّرف او در 
آن ملک حرام است و نمازش هم در آن بنابر احتیاط واجب باطل 
است؛ همچنین است اگر به ذّمه بخرد اّما هنگام خریدن قصدش 
این باشــد از مالی که زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر 

احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

پرسش : آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟

ِ ُخُمَسهُ ...(  پاسخ : با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال )...َفاَنَّ هلِلَّ
که با حرف اضافه »الم« آمده است، داللت بر ملکّیت و مشارکت 
در عین مــی کند و لذا چنانچه خمس را نپــردازد و درآمدی از 
سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. ولی در زکات 
چنین دلیل روشنی نداریم و به فتوای ما زکات به عین تعلّق می 
گیرد نه ذّمه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلّق گرفته 
جایز نیســت مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که 
تنها با رضایت همه شــرکا می تــوان در آن تصرف کرد و تصرف 
هرکدام به تنهایی، هر چند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت 

دیگران جایز نیست.
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