


طلیعه سخن
میالد باسعادت چهارمین پیامبر از پیامبران 
اولوالعزم حضرت عیســی بــن مریم )علیه 
 الّســالم(، پیامبر صلح و دوســتی، مهربانی 
و موّدت و نزدیكترین حلقة اتصال ادیـــان 
ابراهیمی به دین اســالم، فتح بابی است تا 
بیش از پیش ســیر تحوالت  مسیحت مورد 

واکاوی قرار گیرد. 
گفتنی است پیامبران الهی در راستای انجام 
رسالت خود با تكیه بر قدرت و پشتیبانی های 
خداوند برای تحقق نظــام توحیدی از هیچ 
کوششــی فروگذار نكردند، بلكه انبیای الهی 
برای هدایت جامعه، از عنصر محبت و دغدغه 
مندی و هدایت به خوبی بهره گرفتند که این 
امر، اعتماد و توجه محرومان و مســتضعفان 

جامعه نسبت به آنان را در پی داشته است. 
در این میان هواپرســتان ریاست طلب هم 
چــون پولس یهودی درصــدد برآمدند تا با 
دستبرد متون مقدس و راهنمائی های انبیای 
الهی، بر اندیشه و افكار عمومی سلطه یابند، و 
یهودی سازی مسیحیت را تحقق بخشند که 
این مسأله پس از عروج حضرت عیسی )علیه 
السالم( و حتی پیش از پایان عصر حواریون 

به وقوع پیوست.
در تبیین این مدعا باید گفت پولس با استفاده 
از اندیشه های یونانی و یهودی، خدامحوری 
در دین مسیحیت را به انسان گرایی در قالب 
»دینی دربارۀ عیسی« تقلیل داد و اینچنین 
سنگ بنای انحرافاتی بزرگ هم چون تثلیث و 

اومانیسم را بنا نهاد.
در عقاید پولسی، عیسی علیه السالم مقامی 
الهی و  فوق بشــری داشت؛ در واقع حضرت 
عیسی علیه السالم خدایی بود که به جسمیت 
درآمد و اینچنین به صلیب کشــیده شد تا 

قربانی گناهان انسان شود.
البته قرائت پولسی از مسیحیت به این امور 
ختم نشــد، بلكه خودآزاری و ریاضت های 
شدید جســمانی را نیز در بر گرفت؛ چرا که 
پیروان افراطی حضرت مسیح بر این باورند که 
تنها با خودآزاری می توان به حقیقت خدایی 
حضرت عیسی )علیه السالم( دست یافت، لذا 
در سالروز تولد حضرت عیسی )علیه السالم( 
و سالگرد تصلیب ادعایی مسیحیان، قمه زنی 

و لطمه زنی به سر و صورت و  کشیدن صلیب 
و گذاشتن خار در پشت بدن و انواع ریاضت ها 
و شكنجه های وحشتناک در بین مسیحیان 

مشاهده می شود.
هم چنین پولس نقش موثری در تلقی آموزه 
»گناه ذاتی« از کتاب مقــدس ایفا کرد، در 
نتیجه یكی از ساختارهای عقیدتی مسیحیت 
بر اصل گناهكار بودن انسان بنا گردید، که از 
این رهگذر غسل تعمید برای پاکی انسان  از 

آلودگی و نجاست ذاتی موضوعیت یافت.
سایة سنگین اصالت گناه برای انسان،  لذت 
های دنیوی را نیز در بر گرفت؛ چرا که لذت 
ها به زعم تندروهای مسیحی شیطانی بود که 
هر چه از آن دوری شود بهتر است و اینچنین 
رهبانیت مسیحی به عنوان اصل اخالقی مهم 
در دین مسیحیت مورد پذیرش قرار گرفت، 
هم چنانكه پولس می گفت: پیروان عیســی 
از زن و مرد شایســته است که مجرد زندگی 

کنند و ازدواج ننمایند.
در واقع رهبانیت مسیحی با اطالق گناه ذاتی 
و اصالت ناپاکی و آلودگی برای انسان، زاویه 
های تند و تیز کلیسای کاتولیسم را بی محابا 
به سمت آسمان گشود که به نوبة خود از اوج 
حقارت و اسارت انسانی و استیصال و ناامیدی 

از تحقق تقوا و پرهیزکاری خبر می داد.
تحریــف در عقاید مســیحیت پولســی، با 
رنسانس دینی توســط مارتین لوتر تكمیل 
گردیــد و از دل کلیســا، یهــودی ســازی 
مسیحیت)پروتستانتیســم( در قالب سطلة 
جسمانیت انســان در مقابل ابعاد معنوی و 
روحانی انسان پدید آمد و اینچنین رهبانیت 
مســیحی و عزلت گزینی در قرون وسطا به 
رسوایی های متعدد جنسی رهبران کلیسا در 
دوران رنسانس رسید؛ به نحوی که هزاران تن 
از باالترین طبقه ی اســقف ها و کشیش ها 
هم خوابه های متعدد داشتند و نیز چانه زنی 
بسیاری از آنان با لباس کشیشی در روسپی 
خانه ها به نوبة خود بسیار تأمل برانگیز است.

این بحران از تفسیر جسمانی انسانی از خدا 
و تقلیل خدا به انســان نشأت می گرفت؛ در 
واقع خدا در قالب انسان در متون یهودی به 
همراه اسطوره های انسان گونه، سیر تحوالت 
تاریخی و هویت مســیحی غرب را به خود 
اختصاص داد و پارادایــم یهودیت به عنوان 

جریان اصلی غرب مطرح گردید.
سایة سنگین پروتستانتیسم و اشاعة عقالنیت 
منهای معنویت )پوزیتویسم(، اقتصاد محوری 
و پول گرایی را به جای عرفان گرایی مسیحی 
نشــاند و به تدریج معرفت شناسی کلیسا به 
شدت دچار انقالب معرفتی گردید به نحوی 
که سازمان کلیســا به نهاد عریض و طویل 

اقتصادی و یک سازمان سكوالر تبدیل شد.
البته در آغــاز تمدن جدید غرب، ناپلئون به 
عنوان بنیانگذار سكوالریسم و علوم تجربی، 
با مصادرۀ اموال کلیسا  به نفع افراد سكوالر، 
کلیسا و نهاد دین را اریكة قدرت به زیر کشید.

اســتمرار بحران معرفتی در مســیحیت به 
تضعیف معنویت گرایی و عرفان مسیحی و 
تقویت عقالنیــت طبیعت گرای فاقد هویت 

دینی انجامید.
خاستگاه فكری طبیعت گرایی و جسد گرایی 
منبعث از حس گرایی یهود است که قائل است 
خداوند در جسم و جسد حضرت مسیح)علیه 
الســالم( حلول کرده است در نتیجه نه فقط 
روح حضرت مسیح )علیه السالم( بلكه جسم 

آن حضرت نیز دارای تقدس است.
 بر این مبنا نهاد کلیســا در راســتای اشاعة 
تفســیر یهود از مســیحیت یعنی )تفسیر 
جســمی و مادی از حضرت مســیح )علیه 
السالم( از نقاشانی هم چون لئوناردوداوینچی 
بهره گرفت و اینچنین مجسمه هایی برهنه بر 

دیوارهای کلیسا نقش بست.
همة این مسائل بیانگر هویت غرب جدید در 
شــكل گیری اومانیسم غربی است که ریشة 
آن به القائــات انحرافی پولس در تقلیل خدا 
به انســان در قاعدۀ تثلیث بر می گردد چرا 
که این عقیدۀ انحرافی مبنای انسان شناسی 
فلســفی گردیــد و در دوران بعدی در قالب 
پروتستانتیسم تمام و کمال به منصة ظهور 

رسید.
در خاتمه باید گفت تقابل و مخالفت پیروان 
یهودیســم معرفتی و کاتولیســیم به انحاء 
مختلــف در  جوامع غربی به قوت خود باقی 
اســت؛ که مصداق بارز آن را مــی توان در 
تفكیک جغرافیای معرفتی غرب و تقابل آراء 
و اندیشه های متفكران غربی در قالب عقل 

یهودی و عقل مسیحی مشاهده نمود.
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پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت دکتر کلب صادق نقوی رهبر شیعیان هند

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت آقای حاج مهدی مشکاتی )رحمت اهلل علیه(

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت ترور دانشمند برجسته هسته ای کشور

پیام ها و بیانات

خبر رحلــت دکتر کلب صادق نقوی رهبر 
برجسته شــیعیان هند مایة تأسف بسیار 
شــد. ایشــان در طول عمر خود به خوبی 
شــیعیان هند را رهبری کــرد و مخلصانه 
به مكتب اهل بیت)علیهم السالم( خدمت 

نمود. شــیعیان هند عالقة زیــادی به او 
داشتند و ســخنانش را از جان و دل می 

پذیرفتند.

اینجانــب ایــن ضایعة بــزرگ را به همة 
شیعیان به خصوص شــیعیان هند و بیت 

محترم او تسلیت می گویم.

خداونــد روح او را بــا ارواح اهــل بیــت 
)علیهم الســالم( محشور گرداند و به همه 
بازماندگانــش صبر و اجر فــراوان عنایت 

کند.

خبررحلــت نیكوکارمحتــرم آقــای حاج 
مهدی مشكاتی)رحمة اهلل علیه(، والد مكرم 
داماد ما موجب نهایت تأسف گردید. او از 
معتمدین مردم اصفهان و عضو بسیاری از 
هیئت امنای خیرین این شهر بود که خود 
نیز سهم وافری در کمک های خیرخواهانه 

داشت.

آن فقیــد ســعید عالقه منــد بــه ائمــه 
مجلس  و  بود  الســالم(  معصومین)علیهم 
عزاداری او در محــرم از مجالس آبرومند 

اصفهان به شمار می رفت.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به همه مردم 
و خیرین اصفهان وبیت محترم و همســر 

مكرمه و فرزندان ایشــان به خصوص آقای 
دکتر حاج حســن مشكاتی تسلیت عرض 

می کنم.

خداوند روح او را با ارواح معصومین)علیهم 
السالم( محشــور گرداند و به بازماندگان 

صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

ترور وحشیانة دانشمند برجستة هسته ای 
کشور، شــهید محســن فخری زاده، همة 
آزادی خواهــان جهان را ســخت ناراحت 
ســاخت. دشــمن تصــور می کنــد که با 
نیروهــای ممتــاز می تواند جلوی  حذف 
پیشــرفت علمی ایران را بگیرد، در حالی 
که تجربه نشــان داده دانشمندی که ترور 
می شــود، یــاران، همكاران و شــاگردان 

او راه او را بــا جدیــت بیشــتری ادامــه 
خواهنــد داد و پرچم پیشــرفت و تعالی 
را به دوش خواهند کشــید. ما شهادت او 
را مبارک می شــمریم و امیدواریم پاسخ 
مناســب و مأیوس کننده ای بــه این گونه 
وحشی گری های دشمن داده شود. بدیهی 
این  در  شناخته شــده ای  دولت های  است 
کار دست داشته که شورای امنیت حاضر 

به محكومیت آن نیست.

اینجانــب ایــن ضایعه بــزرگ را به همة 
مردم کشــورمان، جامعة علمی، دوستان، 
همــكاران و به خصــوص خانوادۀ ایشــان 
تســلیت می گویم و علّو درجات و شادی 
روح آن فقیــد ســعید را از درگاه خداوند 

متعال مسألت می نمایم.

خبر رحلــت عالم فرزانــه حضرت حجت 
محمدجعفر  آقای  والمســلمین  االســالم 
تأثر شدید  الهادی )خوشــنویس( موجب 
گردیــد. آن عالــم بزرگــوار آثار بســیار 
متعددی در مسائل مختلف علمی از خود 

به یادگار گذاشــت و با کتــاب های پربار 
خــود خدمات فوق العاده ای به اســالم و 

مكتب اهل بیت)علیه السالم( نمود.

اینجانــب رحلت او را به حــوزه علمیه و 
همة دوستان و یاران و بیت شریف ایشان 

تسلیت گفته، علّو درجات او و صبر و اجر 
برای همــة بازمانــدگان از درگاه خداوند 

منان مسألت دارم.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر الهادی )خوشنویس( 
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پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت حجت االسالم والمسلمین سید محمد علی شهیدی )قدس سره(

مولمــة رحلت حضــرت حجت  ضایعــة 
آقای سید محمدعلی  والمسلمین  االسالم 
شــهیدی )رحمة اهلل علیه( موجب نهایت 
تأثر شد. خدمات آن عالم بزرگوار بر کسی 
پوشیده نیســت. اینجانب از قدیم االیام با 

ایشان آشــنا بودم، ُحسن سلوک و اخالق 
حسنة او کامال نمایان بود.

اینجانب ایــن ضایعه ناگــوار را به حوزه 
علمیــه و همه دوســتان و عالقه مندان و 
بیت شــریف او تســلیت عرض می کنم. 

خداونــد خدمات او را به اســالم و مكتب 
فراوان  پــاداش  الســالم(  بیت)علیه  اهل 
دهد و بر علــّو درجاتش بیفزاید و به اهل 
بیت گرامی اش صبر و اجر فراوان عنایت 

فرماید.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی )قدس سره( 

خبــر رحلت عالم مجاهــد، آیت اهلل حاج 
شــیخ محمد یزدی )رحمة اهلل علیه( مایة 
نهایت تاســف گردید. عالمی شجاع که در 
دوران عمر خود خدمات فراوانی به اسالم 
و مكتب اهل بیت)علیهم الســالم( نمود. 
همواره در خدمت انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی بود و از هر فرصتی برای این هدف 
مقدس بهره می گرفت. سالیان دراز عالوه 
بــر مناصب مهم انقالبی، ریاســت جامعه 
مدرسین را نیز بر عهده داشت و به خوبی 

آن را اداره کرد.

اینجانــب این ضایعه مؤلمــه را به جامعة 

روحانیت و حوزۀ علمیه و خصوصاً جامعه 
مدرســین و باالخــص به بیت شــریف و 
فرزنــدان محترم ایشــان تســلیت عرض 
می کنم و علّو درجــات آن مرحوم و صبر 
و اجــر فراوان برای بازمانــدگان از درگاه 

خداوند متعال مسألت دارم.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت امام جمعه محترم سابق کرمان )قدس سره( 

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(
به مناسبت رحلت جناب حجت االسالم راستگو )قدس سره( 

خبــر رحلت حضــرت حجت االســالم و 
المســلمین آقای جعفری امام جمعه سابق 

کرمان موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان سالیان متمادی در سمت امام جمعه 
و ریاست شورای حوزه علمیه استان کرمان 

خدمات شایانی به نشر اسالم و مكتب اهل 
بیت علیهم السالم به خصوص تربیت جوانان 
و اداره حوزه های علمیه داشت. مردم کرمان 
او را دوســت می داشــتند و برای او احترام 

فراوان قائل بودند.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به مردم شریف 
کرمان مخصوصا علما و حوزه علمیه و بیت 
محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و علو 
درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر فراوان 
برای بیت ایشــان را از درگاه خداوند مّنان 

مسألت دارم.

خبــر رحلت جناب حجت االســالم آقای 
راســتگو موجب نهایت تأسف گردید. این 
روحانی وظیفه شــناس سالیان دراز برای 
جلــب و جذب نوجوانان به امور مذهبی با 

استفاده از یک سبک جدید، کوشش کرد 
و الحق کوشش های او مؤثر بود.

اینجانب این ضایعه مولمه را به عالقمندان 
دوســتان، بستگان و بیت شــریف ایشان 

تســلیت می گویم و شادی روح آن فقید 
سعید و صبر و اجر بازماندگان را از درگاه 

خداوند خواهانم.
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حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی در 
دیدار کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
با ابراز خرســندی از خودکفایی کشور در 
برخــی زمینه های مربوط به کشــاورزی 
فرمودنــد: امیدواریــم در بخش های باقی 

مانده نیز به خودکفایی برسیم.

معظــم له بــا انتقاد از گرانــی های اخیر 
نابسامان  وضعیت  ســاماندهی  خواســتار 
کنونی شده و بر لزوم تدبیر و برنامه ریزی 

مسؤوالن در این راستا تأکید کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شــیرازی 
مسألة  کارشناســانة  بررســی  خواســتار 
محصوالت تراریخته در کشــور به منظور 
تبیین مضرات آن شــدند و در این راستا 
دســتوراتی را خطــاب بــه وزیــر جهاد 

کشاورزی بیان فرمودند.

ایشــان با انتقاد از عدم نظارت در بازار از 
ســوی دولت اظهار کردنــد: چرا کاالهای 
اساســی با ارز دولتی وارد می شود اما بر 

اســاس ارز آزاد به فروش می رسد؟ چرا 
کنترلــی در ایــن زمینه از ســوی دولت 
صورت نمی گیرد؟ این چه قدرتی اســت 

که می تواند در مقابل قانون بایستد؟

ایشان خاطرنشان کردند: وزارت کشاورزی 
از وزارت خانــه هایی اســت که با زندگی 
مــردم ارتبــاط بســیاری دارد و هر گونه 
تغییــری در آن، در زندگی مــردم تأثیر 
ایجاد می کند؛ این وزارت خانه باید قوی 
باشــد، دســت دالل ها را از واسطه گری 
قطع کند و متخلفان را شناسایی و به قوه 

قضاییه تحویل دهد.

حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شــیرازی 
بخشــی از گرانی های افسارگســیخته را 
نتیجه بی انصافی برخی از کســبه دانسته 
و فرمودند: برخی کســبه اجناس خود را 
بــا نرخ دالر باال می برنــد، اما نرخ ارز که 
پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی کنند؛ 
تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشــود 

اوضاع تغییری نخواهد کرد.

معظم له با اشــاره به اینكه مبارزه با فساد 
نیازمند فرهنگ سازی است، ابراز داشتند: 
در این زمینه صدا و ســیما موظف است با 
وزارت جهاد کشاورزی نهایت همكاری را 

داشته باشد.

مرجــع عالیقدر جهان تشــیع با تأکید بر 
اینكه حل مشــكالت اجتماعــی نیازمند 
این اســت که همه مسؤوالن وظایف خود 
را به بهتریــن وجه انجام دهنــد، یادآور 
شدند: امروز بســیاری از مسائل همچون 
سوء اســتفاده های چندهزار میلیاردی یا 
واردات اقــالم لوکس بــدون هماهنگی و 
دست داشــتن با برخی افراد امكان پذیر 
نیست؛ مبارزه با فســاد چیزی نیست که 
یک نفر بتوانــد کاری کند، بلكه باید همة 
مســئوالن به صورت هماهنگ و با کمک 

یكدیگر مشكالت را حل کنند.

وضعیت نابسامان کنونی را ساماندهی کنید

بــه گــزارش روابــط عمومی مؤسســه 
)علیهم  اهل البیــت  لمدرســة  داراإلعالم 
الســالم(، آیین معارفه ریاســت مؤسسه 
)علیهم  اهل البیــت  لمدرســة  داراإلعالم 
الســالم( با حضــور اعضای هیئــت امنا 
و مســئولین این موسســه و بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی در روز شنبه 
15 آذرماه ســال 1399 در این مؤسسه 

برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت 
امنــا، معاونیــن و برخی مدیــران برگزار 
گردید، طی حكمی از سوی حجت االسالم 
والمسلمین مهدی مكارم شیرازی ریاست 
هیئــت امنای موسســه، حجت االســالم 
والمســلمین علی رضــا حاجــی زاده بــه 
عنوان ریاســت به مدت 2 سال منصوب 
و از خدمات حجت االســالم والمســلمین 

احمد کوثری در مدت یكسال سرپرستی 
مؤسسه تجلیل گردید.

علی رضــا  والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی زاده که از فارغ التحصیالن و اساتید 
مؤسسه امام صادق )علیه السالم( وابسته 
به حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی )دامت 
برکاته( هستند، بیش از 8 سال عهده دار 
جامعة  الزهرا  تربیتــی  آموزشــی  معاونت 
)سالم اهلل علیها( بودند. ایشان همكاری با 
مراکز علمی همانند جامعه الزهرا، جامعه 
المصطفــی العالمیه، مرکز کامپیوتری نور 
و مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( 
را در قالب مدیریت گروه فلسفه، تدریس 
علــوم عقلــی، مدیریت طــرح و برنامه، 
دبیری شــوراهای مذاهب و فرق شــیعی 
و گروه اندیشــه معاصر مســلمین و ... در 

کارنامه سوابق خود دارند.

شــایان ذکر اســت مؤسســه داراإلعالم 
از  الســالم(  لمدرســة اهل البیت )علیهم 
ســال 89 تحت اشــراف مرجع عالی قدر 
حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شــیرازی 
)دامــت برکاته( فعالیت خــود را با هدف 
نقد وهابیت، جریان های سلفی، افراطی و 
تكفیری آغاز کرد و طی سال ها فعالیت در 
این زمینه ها در شهر مقدس قم، با تأسیس 
شعبات مختلفی در شهرهای شیراز، اهواز 
و مشهد، پژوهشگران بسیاری را تربیت و 
ده ها کتاب به زبان های فارســی،  عربی و 
انگلیســی تألیف نموده است و اکنون به 
عنــوان تنها مرکز تخصصــی نقد وهابیت 
در ســطح 4 حوزه های علمیه فعالیت های 
خود را در عرصه های داخلی و بین المللی 

ادامه می دهد.

انتصاب حجت االسالم و المسلمین حاجی زاده به سمت 
ریاست مؤسسه داراإلعالم لمدرسه اهل البیت )علیهم السالم( 

اخبار
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الزامات ده گانۀ پژوهشی1یادداشت
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

در عصر و زمانه ای به ســر می بریم، که 
بشــر در همه زمینه  ها ترقی و پیشرفت 
خیره کننده  ای داشته، و به ابزار و وسائل 
فوق العاده مدرن دست یافته، به گونه  ای 
کــه به حق می  توان ایــن عصر را »عصر 
تحقیق  و کنكاش، علم، دانش و پژوهش « 

لقب داد. 

البته باید دانست تحقق پیشرفت و توسعه 
در غــرب، به صــورت ابزاری در دســت 
مستكبران و استعمارگران بوده است. زیرا 
اوالً مردمــی که از نظر فكری در ســطح 
پایین قــرار دارند همیشــه مرکب  های 
راهواری برای مســتكبران محســوب می 
 شــوند، و به همین دلیل همیشه حرکت 
 های اســتعماری در راســتای جهل و بی  
خبری مســتضعفان حرکت می  کنند، و 
پیوســته تالش می  کنند کــه مردم را از 
بیــداری و آگاهی و علم و دانش  باز دارند 
و هرگونه روزنه  ای را به ســوی تحقیق  به 
روی آنان ببندنــد، و در تقلید کورکورانه 
که سرچشــمه تحمیق اســت آنها را فرو 

برند.

از ایــن رو بایــد بر لزوم تبییــن اهمیت 
پژوهــش و اهداف و الزامات آن و ... برای 
آحاد مختلف جامعه به ویژه دانشــجویان 
و طــالب تأکید کــرد و در قالب جزوات 

مختلف به آنها آموزش داد.

لزوم اهتمام به امر پژوهش در مقولۀ 
فرهنگ

باید اذعان نمود هجوم مســائل فرهنگی 
از ســوی دشــمنان در عصر ما بسیار بی 
ســابقه اســت، ماهواره ها و شبكه های 
اجتماعی در حال حاضــر تبدیل به لجن 
زار متعفن شده است که اگر هرچه زودتر 
یاری  به  با راهكارهای مناســب فرهنگی 
مردم و جوانان نیاییم دشمن در هجوم و 
شــبیخون فرهنگی به افكار جوانان موفق 

خواهد شــد و خیلی از چیزها را از دست 
خواهیم داد.

لذا باید باور کنیم که مســائل فرهنگی با 
مســائل دیگر رابطه تنگاتنــگ دارد، اگر 
فرهنگ اصالح شود مســائل دیگر مانند 
سیاست، اقتصاد... نیز اصالح خواهد شد، 
نباید تصور شود فرهنگ یک چیز است و 

سیاست یک چیز دیگر.

بنابراین برای مسائل فرهنگی، باید برنامه 
ریزی مناســبی کرد و بــا حضور اصحاب 
فكر و اندیشــه به یاری و تقویت فرهنگ 
اســالمی ایرانی جامعه شتافت، تصور من 
این اســت که کار الزم در زمینه فرهنگ 

نشده است.

که در ایــن میان باید گفت اهتمام به امر 
پژوهش در اجرای برنامه های فرهنگی غیر 
قابل انكار اســت، که نتایج این رویكرد را 
می توان در فیلم، نمایشنامه و جلسات هم 
اندیشی و مساجد و مصاحبه و حسینه ها 

استفاده کرد.

امر  در  ضــرورت  مهمترین  اخالص؛ 
پژوهش

از آنجــا که علــم  و معرفت یكی از ســر 
چشــمه  های یقیــن اســت، و یقین نیز 
بدیهی  اســت،لذا  اخــالص   سرچشــمه 
اســت هر چه خلوص در مسائل علمی و 
تحقیقاتی بیشــتر باشــد، موفقیت در امر 
پژوهش نیز باالتر خواهد رفت، لیكن اگر 
کسی تنها، عالم باشــد و تقوا را در خود 
پرورش ندهد، ممكن است در آینده دچار 
مشكل شــود، زیرا تمامی وسایل ارتباط 
جمعی فاسد، سالح های کشتار جمعی و. 

.. حاصل دست عالمان بی تقواست.

ارتقای پژوهش های علمی در حوزه و 
دانشگاه در گرو کار گروهی 

می  دانیم اســاس زندگی انســان را کار 

گروهی  و دسته جمعی تشكیل می  دهد و 
بــدون آن هیچ کار مهمی پیش نمی  رود.

به ویژه آنكه در شــرایط کنونی، کارهای 
فردی به نتیجه مناســب نمی رسد، بلكه 
فعالیت های دینی در عرصه های مختلف، 
به ویژه طرح های پژوهشــی باید گروهی 
باشد و در این راستا از برنامه ای منسجم 

پیروی شود.

نبایــد فراموش نمــود کــه پژوهش در 
گذشــته چنین نبود که به روش جمعی 
انجــام گیرد و تنها بــه صورت فردی کار 
پژوهشــی صورت می گرفت کتاب  هایی 
مانند الغدیــر، المراجعات و بســیاری از 
کتاب هایی دیگر در حوزه های تفسیری، 
کالمی، اصولی و ... بــه صورت فردی در 
گذشــته صورت گرفته اســت که البته از 

جامعیت علمی  برخوردار هستند.

البته جای بسی تأمل است که  کار دسته 
جمعــی در حوزه بســیار کــم دیده می 
شــود و هم اینک افرادی همچون عالمه 
مجلســی را در حوزه شــاهد نیستیم، لذا 
باید بــرای انجام فعالیــت های  پژوهش 
در قالــب کارهــای گروهــی، در حوزه و 
دیگر مراکز علمی، فرهنگ سازی شود تا 
تمامی طالب و دانشــجویان به این مهم 

گرایش پیدا کنند.

پرهیــز از مــوازی کاری در عرصه 
پژوهش

بدیهی اســت ضرورت هماهنگی و تعامل 
میــان  مراکز پژوهشــی غیر قابــل انكار 
اســت، لیكن متاســفانه ایــن روزها کار 
تكراری در زمینه پژوهش و نشــر کتاب 
بســیار صورت می گیــرد و کتبی چاپ و 
منتشــر می شود که قبال مشابه آن انتشار 
یافته و در اختیار عموم قرار گرفته است.

لذا تكراری بودن کارهای پژوهشــی ، ولو 
اینكه در آنها تولید علم رخ داده باشد، از 

جمله آسیب های مهم در عرصة پژوهش 
به شــمار می آید، بدین ترتیب باید حلقه 
اتصالی میان نویسندگان برقرار شود تا در 
عرصه پژوهش  از نوشتن مطالب تكراری 
جلوگیری شــود و عرصه هــای بر زمین 
مانده مورد نظر قرار گیــرد. و نیز هیأتی 
انتخاب موضوعات مشخص کنند  برای  را 
تا دست نویسندگان از نوشتن موضوعات 

روز و جدید خالی نباشد.

به عنوان نمونه برای  الزم است نشریه ای 
برای معرفی آثار تولید شــده راه اندازی 
شود تا کارهای انجام شده در معرض دید 
محققان قرار گیرد و  فعالیت های تكراری 

انجام نشود.

لزوم مقابله با کمیت گرایی در عرصه 
پژوهش؛ گردآوری تولید علم نیست

بدون شک باید میان پژوهش و گردآوری 
تفاوت گذاشــت ؛ برخی کارهــا با عنوان 
پژوهش در جامعه رایج شــده اســت که 
پژوهــش نیســت بلكه گردآوری اســت 
و نظــری از مولّــف در آن وجــود ندارد، 
متاسفانه بیشــتر کسانی که کار پژوهشی 
انجام می دهند غالباً یک رایانه در اختیار 
دارنــد و کتاب های متعدد را جمع و نقل 
قول ها را می نویسند و یا ترجمه ای انجام 
می دهند؛ اما پژوهش دقیقی صورت نمی 
گیرد که این کار را می توان کپی برداری 
مطلب یا نقل قول سخنان دیگران دانست 

نه فعالیت پژوهشی.

تأمل برانگیز اســت که امــروز ه برخی با 
اســتفاده از آثار دیگران و یا گرد آوری از 
منابع دیگر بدون تولید علم سرمایه ای  را 
هدر می دهند و دســت به تألیف می زنند 
کــه این امــر پســندیده نیســت، بلكه 

گردآوری تولید علم نیست.

با کمال تأســف باید گفــت تولید علم در 
کشــور کم شده است و  در  تألیف گاهی 
به کمیت بیشتر از کیفیت توجه می شود 
و کتاب بیشــتر در حد گــردآوری باقی 
مانده و شــاید بیــش از ۷۰ درصد، تولید 
کتاب و آثار نیســت، بلكه گردآوری آثار 
اســت، اما این که عدد کتاب را باال ببریم 

افتخار نیست و باید به کیفیت توجه کرد.

در این میان باید به روش های پژوهشــی 
در حوزه اشــاره کــرد، کــه در فعالیت 
های پژوهشــی خود تحــت تاثیر فضای 
دانشــگاهی واقع می شود؛ و غالب کتابها 
به صــورت جمع آوری و تألیف اســت و 
تولید علم در تحقیقات صورت نمی گیرد. 
در واقــع تصنیف در حاشــیه می رود و 

تألیف در متن می آید.

در حالی که ما روش مستقل سنتی خوبی 
داشتیم و باید آن ها را کامل کنیم، امروز 
کتاب هایی که نوشــته می شود به روش 
دانشــگاهی اســت، این کار بیشــتر کار 
گردآوری مطالب اســت نه ایجاد فكر، لذا 
حوزه نباید مانند دانشگاه به دام گردآوری 

و نقل گویی از دیگران بیفتد.

البته باید در نظر داشــت که گردآوری در 
مرحله  ای که شــخص نمی  تواند خالقیت 
فكری داشته باشــد خوب است ولی باید 
پژوهش های حوزه توام با نوآوری باشد تا 

بتوان تولید علم کرد.

رفع  نویســی؛  روان  ســنجی؛  نیاز 
نیازهای فکری

الزم به ذکر اســت مراکز پژوهشــی باید 
کارها را در بخش های گوناگون، همچون 
عقاید، شبهات، مسائل اخالقی و فرهنگی 
و پاسخگویی به ســؤاالت تقسیم کرده و 
کمبودهای جامعــه را برطرف کنند. زیرا 
معارف اسالمی و حقانیت نظام ما به گونه 
ای اســت که می تواند به مقابله با حرف 

های بی پایه و اساس دشمنان بپردازد.

اینچنین است که موسسات پژوهشی نباید 
منتظر طرح مشــكالت از ســوی دیگران 
باشــند؛ بلكه باید در تمام زوایای جامعه 
گردش کرده؛ اطالع داشته و بیماری های 
جامعه را شناسایی و به موقع وارد میدان 
شوند. مســیر پژوهش ها نیز باید در این 
راســتا باشد تا خوراک فرهنگی مورد نیاز 

جامعه فراهم شود.

از این جهت ، پژوهشگران و  نویسندگان 
باید چندین موضوع را در نوشــتن کتاب 

لحــاظ کنند کــه یكی از آن ها نوشــتن 
کتاب با ادبیات مخاطب اســت؛ بنابراین 
نویســندگان متناســب با نیازهای روز و 
ادبیــات مخاطب قلم بزنند و از نوشــتن 

کلمات دشوار دوری کنند.

در تبیین این مســأله بایــد گفت یكی از 
مشــكالت پژوهش های حــوزوی انتقال 
ادبیات نوشتاری دانشــگاه به حوزه های 
علمیه اســت که نتیجه آن  اســتفاده از 
جمالت نامأنوس و پیچیده،  اختراع لغات 
تازه و غیره اســت که ایــن مورد هم باید 
مدنظر محققان قرار گیرد، و پژوهشگران 
روان نویســی در تحقیقات را ســرلوحه و 

معیار کار خود قرار دهند.

از سوی دیگر تأسف آور است که در تألیف 
کتاب گاهی موضوعاتی انتخاب می شــود 
که مورد نیاز نیست،  این نقیصه ناشی از 
این مسأله اســت که برخی در اولویت ها 
اشتباه می کنند،  راه حل نیز اینگونه است 
که از سوی محققان ســرفصل هایی ارائه 
شــود.به عنوان نمونه، نیاز به پژوهش در 
حوزه فقه و اصول و تفســیر و علوم قرآن 
به شدت احساس می شود، لیكن حصول 
این امــر  در گرو وجود  اســتاد  راهنما 
برای چگونگی پژوهش در این حوزه های 
اسالمی اســت، حال اگر طالب راهنمایی 

شوند به این مسیر حرکت خواهند کرد

هم چنیــن ضعف ها و نقاط قوت اثر برای 
مؤلفان باید بیان شــود، لذا  سزاوار است 
در بخش داوری، کتاب ها بدون نام مؤلف 
در اختیــار آنها قرار گیــرد چون ممكن 
اســت خدای ناکرده روابط در آن دخیل 

شود و حق به حق دار نرسد.

در انجام کار پژوهشــی برای شبهه زدایی 
نیز شــبهه را باید به نحوی پاسخ داد که 
خودش منجر به طرح شــبهه و نشــر آن 
نباشــد، بلكه  باید به حداقل شبهه اکتفا 
شود و یا اینكه بدون طرح شبهه به جواب 

آن بپردازیم.

بیان عالمــه طباطبائــی )رحمه اهلل(  به 
شــبهه نبایــد مفصل باشــد و باید آن را 
کوتاه و فشــرده نوشت ، لیكن جواب باید 
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مفصل باشد زیرا شبهه زود در ذهن شكل 
مــی گیرد ولی جــواب آن دیرتر به ذهن 

سپرده می شود.

لذا  نشــر شبهه یكی از مشكالت است  و 
اگر بتوانیم بدون طرح آن، به آن پاســخ 
بدهیم؛ یعنی بــدون اینكه خیلی به اصل 

شبهه پر و بال بدهیم، قطعاً بهتر است.

لزوم بهره گیری مراکز پژوهشــی از 
ظرفیت های حوزه

پژوهش از جمله کارهای کلیدی در حوزه 
به شمار می آید. لذا حوزه باید با استفاده 
از نقشــه راهی برای پیشــبرد برنامه های 
پژوهشــی بــه راه خود ادامــه دهد و در 
تعیین این نقشــه باید از رهنمود مراجع 

تقلید و بزرگان استفاده کند.

متاســفانه هم اینک پژوهش های جامعی 
را در حوزه شاهد نیســتیم؛ در حالی که 
بیشترین کار و فعالیت پژوهشی در حوزه 
انجام می گرفت و بســیاری از بزرگان به 

این مساله اهتمام جدی داشتند.

حوزه مانند اســتخری بزرگ است که به 
شــكل رایگان در اختیار نهادهای مسئول 
قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به 4۰۰ 
مرکز پژوهشی حوزوی در قم وجود دارد 
که بایــد از ظرفیت این مراکز اســتفاده 
شــود. کتاب های جامعی که سال ها مورد 
اســتفاده مجامــع علمی بوده و هســت 

محصول پژوهش در حوزه است.

نوآوری؛ زمینه ساز تحقق تولید فکر 

بی تردید ما باید در پژوهش ها به ســوی 
نوآوری و ایجاد فكر برویم باید این نوآوری 
و ایجاد تفكر را به طلبه ها و دانشــجویان 
آمــوزش داد. البته این کار در عین حالی 
که خوب اســت ولی خطرناک هم هست 
، اما خطری که وجود دارد این اســت که 
برخی به جای نــوآوری، ضروریات را زیر 
ســئوال می برند لذا نباید به نام نوآوری 
ضروریات دین را زیر ســؤال برد بلكه باید 
مراقب بود این گونه مسائل هم رخ ندهد.

مقابله با سرقت علمی

ســرقت مطالــب علمــی و اســتفاده از 

تحقیقات دیگران بــدون ذکر نام صاحب 
اثر  از جمله چالش های موجود در مقولة 
پژوهش محســوب می شود، در حالی که 
ســرقت های ادبی و کتابی نه تنها از نظر 
افراد  اخالقی خوشایند نیســت بلكه این 

بدانند که باالخره رسوا می شوند.

نفی مادی گرایی در پژوهش

نكته دیگر آن اســت که متاسفانه فرهنگ 
دانشگاهی به فرهنگ حوزوی منتقل می 
شــود؛ فرهنگ دانشگاهی بعضاً از فرهنگ 
غرب گرفته شده و این فرهنگ به مسائل 
مادی متكی شده اســت، لذا نباید اجازه 
دهیم که مســائل علمی و پژوهشــی در 
حوزه و دیگر نهادهای علمی ، در سیطرۀ 
محوریت مسائل  مادی قرار گیرد. اولویت 
مســائل  مادی نزد برخی پژوهشــگران، 
مشكالت بسیاری برای فعاالن این عرصه 

ایجاد خواهد کرد.

لذا باید کاری کنیم که اســتقالل معنوی 
نهادهای پژوهشــی حفظ شود؛ و در عین 
تامین زندگی نویسندگان و محققان، باید 
مسائلی چون قصد قربت را به عنوان اصل 
در جامعه نهادینه کنیــم؛ کارهایی که با 
قصد قربت انجام می شود سرعت و برکت 

گسترده ای دارد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفــت دنیای امروز دنیای 
پژوهش ها اســت و امروزه حتــی مراکز 
صنعتــی نیز به پژوهــش و تحقیق توجه 
فــوق العــاده دارند،حــال  اگــر نهاد و 
تشــكیالتی بدون پژوهش باشــد گرفتار 
خطا شده و بالندگی و پیشرفت خود را از 

دست داده و متوقف می شود.

بنده ۷۰ ســال اســت که دســت به قلم 
هســتم و قلم از دســتم نیفتاده از این رو 
آســیب های قلم را خوب می شناسم، لذا 
راه باید باز باشد و همه باید برای پیشبرد 
و تولید علم تالش کنند،تولید علم، کار بر 
زمین مانده و خألی است که همگان باید 
سراغ آن بروند زیرا هم وظیفه است و هم 

مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

هم چنین تعریف پژوهش ، آموزش نحوه 
فعالیت های پژوهشــی و برگزاری کارگاه 
ها و دوره های کاربردی پژوهشــی ســه 
اصل مهم در پژوهش است که در صورت 
تحقق این مسائل،مراکز علمی پژوهشی ، 
به مجهزترین قطب علمی کشــور تبدیل 

خواهند شد.
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بحران معیشتی مردم
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

برخــورداری تمــام افراد جامعــه از یک 
زندگی معقول و مناسب شؤون و به تعبیر 
شــهید صدر »توازن در سطح معیشت  و 
دسترسی افراد جامعه به ثروت، به نحوی 
کــه امكان معیشــت  در ســطح عمومی 
برای آحاد جامعــه فراهم گردد«،ضرورت 
برقراری عدالت اجتماعی و بهبود ســطح 

معیشت  مردم را دوچندان می سازد.

اما حقیقت آن اســت در شــرایط کنونی 
مشــكالت مالی روزمره، به شدت گریبان 
مــردم را گرفته، و وضعیــت اقتصادی و 
معیشــتی مردم بسیار نگران کننده شده، 
به نحوی که مدام از قشــر متوسط کاسته 

و به قشر فقرا افزوده می شود.

توّرم  افسارگســیخته همراه بــا رکود در 
تولید، بر آمار شــدید بیكاری دامن زده؛ 
و جوانان به واســطه بیكاری و نداشــتن 
آینده  ای روشن و حّتی ناتوانی در کسب 
اندک برای تأمیــن هزینه  های  درآمدی 
ضروری خود، به ورطة افســردگی افتاده 

اند.

متأســفانه بســیاری از اجناس دوبرابر و 
بعضاً بیش از دو برابر شــده،تغییر قیمت 
ها نیز ســاعتی و لحظه ای شــده و مردم 
بویژه اقشــار ضعیف، شدیداً دچار مشكل 

شده اند.

هم چنین ارزش پــول ملی ما با وضعیت 
بازار و بازی ارز، بــه کم ترین حد ممكن 
رسیده است، درســت در همین اوضاع و 
احوال کســانی با استفاده از رانت  ها، یک 

شبه به ثروت  های بادآورده رسیده اند.

همة این بحــران ها جامعه را خســته و 
دل زده کرده اســت، و زمینه ساز فاجعه 

شدید معیشتی شده است.

ادامه روند کنونی؛ منشأ بدبینی های 
اجتماعی

وقتی توده  های مردم در تنگنای اقتصادی 

و معیشتی قرار می  گیرند بی شک سبب 
نارضایتــی آنها از حكومت خواهد شــد؛ 
همان چیزی که ممكن اســت به شورش 
 های خطرناک بینجامد؛در نتیجه آســیب 
دیدن عدالــت و نارضایتی  تــوده مردم، 
پایداری دولــت و حكومت را متزلزل می 

کند.

وقتی بحث روز مــردم و جامعه ما گرانی 
اســت نه مســائل دیگر، آن هم نه گرانی 
2۰ درصد و 5۰ درصد، بلكه گرانی 1۰۰ 
درصد و 2۰۰ درصد.و یا اینكه هر روز می 
شنویم فالن کاال و محصول، چندین برابر 
افزایــش قیمت یافتــه، از جمله مایحتاج 
اصلی مردم از قبیل مواد غذایی، پوشاک، 
مســكن، وســایل اولیه زندگــی و دارو، 
بــه نحوی که دیگر اجاره مســكن، خرید 
جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام های 
سنگین ممكن نیست، یقیناً اعتراض و سر 
و صــدای مردم را در پی خواهد داشــت، 
چرا که در این وضعیــت مردم به نهایت 

بیچاره گی رسیده اند.

بی شــک اگر این روند ادامــه پیدا کند 
ممكن است بسیاری از مردم حتی نسبت 
بــه اصل نظام و انقالب نیز بدبین شــوند 
و ایــن مســئله اقتصادی و معیشــتی به 
مســئله یی سیاسی و سرنوشت ساز تبدیل 

شود، که قطعاً باید برای آن فكری شود.

تاکیــد می کنیم مســئوالن موضوع حل 
مشكالت اقتصادی و معیشتی که شرایط 
ســختی را برای آحاد مــردم ایجاد کرده 
اســت، را جــدی بگیرند؛ ایــن گرانی ها 
شوخی نیست، یک مسئله سرنوشت ساز 

است.

فاجعه  در ســبد معیشت، مسئوالن 
حتی اظهار شرمندگی هم نمی کنند!

مشــكل مهم دیگر در بحران معیشــتی، 
این اســت که گرانی های لجام گسیخته 

نه تنها متوقف نمی شــود بلكه همچنان 
افزایش سرسام آور قیمت ها ادامه دارد.

مســألة مهــم در این میان، خونســردی 
مسئولین است! که با وعدۀ حل مشكالت 
و مســئولیتی کــه دارند، اکنــون حتی 
اظهار شــرمندگی هم نمی کنند! و غالباً 
با پرداختــن به مســائلی همچون برخی 
پروژه ها، کشــف  افتتاح  یا  دســتاوردها 
داروهــای جدید، تأمیــن آب و برق برای 
برخــی مناطــق و ...که در جــای خود 
قابل تقدیر اســت، عماًل خود را از زیربار 
مسئولیت سنگین گرانی سرسام آور، کنار 

می کشند.

مجلســیان محترم نیز جز انتقاد، چندان 
که الزم اســت، راهكارهــای عملی ارائه 
نــداده، و حتی بعضاً به امور حاشــیه ای 

می پردازند .

این چالش در حالی اســت که مشكالت 
معیشــتی مردم تنها با اعتــراض و انتقاد 
حل نمی شــود، بلكه باید قوای سه گانه 
عوامــل گرانی را پیدا کــرده، با توجه به 
محدودیت های موجــود همچون تحریم 
های ظالمانه، با ارائة راهكارهای مناسب، 
جلوی این وضع نابســامان را بگیرند و تا 
آنجــا که امكان دارد در حل این مســأله 
اجتماعی که خدای نكرده ممكن اســت 
منشأ سوء استفاده دشمنان و ضد انقالب 
گردد، بیاندیشــند و به جای ســخن، بر 

بیافزایند. عمل 

فاجعۀ  اصلی  عامل  مدیریت؛  ســوء 
معیشتی مردم

روشن اســت که فقر به معنای تهیدستی 
بر اثر ضعف مدیریت  حاصل می شود؛ لذا 
نقش مدیران جامعه در ایجاد فقر، از همه 

بیش  تر است.

 تأسف آور تر اینكه وقتی مسئوالن بر اثر 
ضعف و سوء مدیریّت  شكست می خورند، 

اعتراف به ضعف مدیریت  خود  شــهامت 
را ندارند. بلكه آن را مســتند به دشمنان 
خارجی می کنند! در حالی که نباید ســوء 
مدیریّت هــا و کم کاری هــا و ضعف ها را 
نادیده گرفت و همه چیز را به پای دشمن 

نوشت.

این مســأله خــود دلیل بــر بی کفایتی و 
عدم مدیریت  است، چرا که حل مشكالت 
اقتصادی از مهم  ترین یا مهم  ترین وظیفه 
حكومت است. اگر در این قسمت وا بماند 
و به طور خودســرانه عمل کنند شــیرازه 
کارها به هــم می ریزد و کارهای دیگر او، 

مردم را راضی نخواهد ساخت.

فرامــوش نكنیــم جامعه فقیر ســرانجام 
می تواند با مدیریت صحیح روی پای خود 
بایستد ولی ســوء تدبیر در جامعه منشأ 
پیدایش فقر و بحران معیشــت و بسیاری 
دیگر از ناهنجاری های اجتماعی می گردد.

یكی از یاران امام صادق علیه الســالم به 
آن حضــرت عرض می کند که شــنیده ام 
اقتصاد و تدبیر در معیشت نیمی از کسب 
موفق اســت، امــام علیه الســالم فرمود: 
»خیر، بلكه همه کســب است و تدبیر در 

معیشت بخشی از دین است«.

بی شــک اگر در کشور به توصیه یاد شده 
که در کالم امام و سائر معصومین علیهم 
الّســالم آمده اســت عمل می شد آگاهان 
را بــرای مدیریت  ها بــر می گزیدند و هر 
کاری را به اهلش می ســپردند. که در این 
صــورت مدیریت ها ســامان می گرفت و 
ســرمایه گذاری صحیحی در تولید انجام 
می پذیرفــت، و زمینه کار برای جوان ها 
فراهم می شــد، و بحران معیشتی با این 
شدت بر قشــر های ضعیف تحمیل نمی 

شد.

باید ریشه ها را یافت و از آن راه، مشكالت 
را حل کرد و ااّل عده ای گرفتار مشكالت 
عظیمی می شــوند و چنانچه اشــاره شد 
نســبت به اصل انقالب دچــار تردید می 

شوند.

به عنوان نمونه چرا کاالهای اساسی با ارز 
دولتی وارد می شود اما بر اساس ارز آزاد 

به فروش می رســد؟ چرا کنترلی در این 
زمینه از ســوی دولت صورت نمی گیرد؟ 
این چه قدرتی اســت که مــی تواند در 

مقابل قانون بایستد؟

گاهــی چیزهایی می شــنویم کــه واقعاً 
جای تعجب اســت. می بینیم برای بعضی 
از مســائل ضروری، ارز داده نشــده، اما 
چهل موسســه با ارز دولتی توانســته اند 
موبایــل وارد کنند و بــه قیمت بازار آزاد 
می فروشند، یا چهار هزار ماشین خارجی 
وارد شده است. مردم وقتی این ها را می 

شنوند عصبانی و ناراحت می شوند.

به راســتی آیا بهتر نبود دولت یا رؤسای 
قوای ســه گانه به جای گرانی بنزین آن 
هم در حّد ســه برابــر و آن هم در وقت 
نامناسب و بدون ذکر دلیل، که یک شوک 
مهم بر افكار عمومی وارد کرد و اســباب 
بعضی نارضایتی  ها گردید مشكل خود را 
با راه حل دیگری غیر از این راه، حل می 

کردند؟

بی تردید کســی که بدون علم و آگاهی 
الزم وارد کار مدیریتی شــود، بیش از آن 
کــه آباد کند، خــراب کاری خواهد کرد. 
کســی که تخصص الزم را ندارد نیز نمی 
تواند از عهده مســئولیت برآیــد و نباید 

مسئولیتی را بپذیرد.

بی تردید خطر های ناشی از سوء مدیریت، 
از خطر های ناشــی از خیانت نیست بلكه 

گاهی از آن برتر و بیشتر است! 

 باید اعتراف کرد بسیاری از شكست  ها و 
ناکامي ها که دامنگیر اقتصاد کشور شده 
از همیــن رهگذر بوده اســت، و مردم به 
دفعات طعم تلخ سوء مدیریت را چشیده 

 اند.

ســخن آخر: )شــدیداً نگران وضع 
گوش  کو  اما  کشور هستیم  اقتصادی 

شنوا!(

برخی بیان می کنند که چرا مراجع تقلید 
در برابر این وضع سكوت کرده  اند؟! ما نه 
تنها ســكوت نكرده ایم، بلكه بارها در این 
باره سخن گفته ایم و باز هم می گوییم.

االن داد مردم از گرانی بلند اســت، ما به 
مســئوالن تاکید کرده و تاکید می کنیم 
که نگــران این وضعیت هســتیم؛ گاهی 
گوش شنوایی نیســت، گاهی نمی توانند 
مشــكالت را حل کنند گاهی می توانند 
و نمی خواهند حل کنند، متاســفانه هر 

دو هست.

متأسفانه اوضاع معیشــتی مردم به هیچ 
وجه خوب نیســت، لذا ما نسبت به تمام 
گرانی ها و قیمت های روز به روز و افسار 
گســیخته ناراحت هســتیم، و نسبت به 
وضع موجود به شــدت انتقاد داریم و در 
چنین شــرایطی با مردم ابــراز همدردی 
کــرده و به وظیفه خود در تذکر پیاپی به 

مسئوالن نیز عمل می کنیم.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. دائرۀ المعارف فقه مقارن
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مقاله

والدت حضرت زینب)سالم اهلل علیها(
تهیه و تحقیق: معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

چکیده: بنابر مشهورترین اقوال، حضرت 
زینب)سالم اهلل علیها( در پنجمین روز ماه 
جمادی األول سال پنجم هـ ق در مدینه 
بــه دنیا آمد. پیامبــر اکرم)صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم( هنگام تولد زینب)سالم اهلل 
علیهــا( آن حضرت را به وصف »کرامت« 
ستود و به جده اش حضرت خدیجه)سالم 
اهلل علیها( تشبیه کرد و از همگان خواست 
کــه حرمتــش را پاس بدارنــد. برای آن 
حضرت القاب فراوانی نقل شــده که مهم 
ترین شان عبارت اند از: عقیله بنی هاشم، 
عالمة غیر معلمة، نائبة الحســین، شریكة 
الحســین و »ام المصائب«. زینب)ســالم 
اهلل علیها(، در وقار و شــخصیت همچون 
خدیجه)سالم اهلل علیها( در حیاء و عّفت، 
مانند مــادرش فاطمه)ســالم اهلل علیها( 
در شیوایی و رســایی بیان، چون پدرش 
علی)علیه السالم( در حلم و صبر انقالبی 
همانند برادرش حســن)علیه الســالم( و 
در شــجاعت و قّوت قلــب مانند برادرش 

حسین)علیه السالم( بود. 

اهلل  زینب)ســالم  حضــرت  والدت 
علیها(؛ 5 جمادی االولی، سال 5 هـ 

ق

حضــرت  اقــوال،  مشــهورترین  بنابــر 
زینب)ســالم اهلل علیها( در پنجمین روز 
ماه جمادی األول سال پنجم هـ ق)1( در 
مدینه به دنیا آمد. نام گذاری آن حضرت 
به »زینب« توســط پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( انجام شد و بنابر برخی روایات، 
جبرئیــل این نام را از طــرف خداوند به 
پیامبر)صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم( الهام 
کرد.)2( این نــام به معنای »درخت نیكو 
منظــر و خوشــبو«)3( یــا »زینت پدر« 
است.)4( پیامبر اکرم)صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم( هنگام تولد زینب)سالم اهلل علیها( 

آن حضرت را به وصف »کرامت« ســتود 
و به جده اش حضرت خدیجه)ســالم اهلل 
علیها( تشــبیهش کــرد)5( و از همگان 

خواست که حرمتش را پاس بدارند.)6(

بــرای آن حضــرت القــاب فراوانی نقل 
شــده که مهم ترین شــان عبارت اند از: 
عقیله بنی هاشم، عارفه، فاضله، معصومه 
صغری، عالمه غیر معلمه، نائبة الحســین، 
عقیلة النســاء، فصیحة و شریكة الحسین.
)۷( البته ایشــان به خاطر تحمل سختی 
های فراوان در دوره های مختلف زندگی 
شان - شهادت مادر در کودکی و شهادت 
پدر و دو برادر و اسارت بعداز واقعه کربال 
و... - »ام المصائب« نیز لقب داده شــده 

اند.)8(

بــه تعبیــر ســید نورالدیــن جزایــری، 
زینب)سالم اهلل علیها(، در وقار و شخصیت 
همچون خدیجه)سالم اهلل علیها( در حیاء 
و عّفت، مانند مادرش فاطمه)ســالم اهلل 
علیها( در شیوایی و رســایی بیان، چون 
پدرش علی)علیه الســالم( در حلم و صبر 
انقالبــی هماننــد برادرش حســن)علیه 
السالم( و در شــجاعت و قّوت قلب مانند 

برادرش حسین)علیه السالم( بود.)9(

حضرت زینب)ســالم اهلل علیها( در سال 
1۷هـــ ق با عبداهلل بن جعفر طیار ازدواج 
کــرد که ثمره این ازدواج بنابر نقل برخی 
منابع چهار پســر به نام های علی، عون، 
عباس، محمد و یک دختر به نام ام کلثوم 

بود.)1۰(

در ادامه برخی از برجســته ترین ویژگی 
ها و فضائل آن حضرت را مروری اجمالی 

می کنیم:

علم و دانش حضرت زینب)سالم اهلل 
علیها(

واالتریــن دانش ها، دانشــی اســت که 
مســتقیما از سرچشمه علم ال یزال الهی، 
بدون هیچ آموزش انســانی ای، به آدمی 
افاضه شــود. همان علمی که در داستان 
همراهی موسی)علیه الســالم( با یكی از 
بندگان عالم خدا )خضر( این گونه در آیه 
65 ســوره کهف مورد اشــاره قرار گرفته 
ِعلًْما«؛ )علم  لَُدنَّــا  ِمْن  »َوَعلَّْمَناُه  اســت: 
فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم (. 
به گواهی امام زین العابدین)علیه السالم(، 
حضرت زینب برخوردار از چنین دانشــی 
بوده اند؛ آنجا که ایشــان را با این عبارت 
خطاب کــرد: »انــِت عالَِمٌة َغیــَر ُمَعلََّمٍة 
وَفْهَمٌة«)11(؛ )تو دانشمند معلم ندیده و 

فهمیده ای فهم نیاموخته هستی(.

الزم به ذکر اســت که بهــره آن حضرت 
از علــم و دانش آن چنــان بود که هنگام 
الســالم( در  امیرالمؤمنین)علیه  حضــور 
کوفه، ایشــان برای زنان این شهر، درس 
تفسیر قرآن بیان می کردند.)12( نیز آن 
از مادرشــان حضرت زهرا)سالم  حضرت 
اهلل علیها( نقل حدیــث کرده اند)13( به 
گونه ای که بزرگانی مانند ابن عباس نیز 
با نام بردن از ایشــان با عنــوان »عقیلتنا 
زینب بنت علی«، احادیثی راجع به فدک 
را از قول شــان نقل کرده است.)14( غیر 
از ابن عباس، کســان دیگــری نیز مانند 
محّمد بن عمرو، عطاء بن ســائب، فاطمه 
بنت الحســین، از آن حضرت نقل حدیث 

کرده اند.)15(

اهلل  زینب)ســالم  عبــادت حضرت 
علیها(

یكی از مهم ترین ابعاد وجودی انسان های 
دین مدار، عبادت آنهاســت. شــخصیتی 

چون حضرت زینب)ســالم اهلل علیها( که 
از آغازین روزهای تولد، از نزدیک شــاهد 
راز و نیازها و عبادت ها و نمازهای روزانه 
و شبانه والدینش بود، خود تبدیل به یكی 
از برجســته ترین اسوه های عبادت برای 
ما شــد به گونه ای که امام حسین)علیه 
الســالم( نیز با همه مراتب واالی معنوی 
شــان، از ایشــان می خواست که در نماز 

شب برای شان دعا کند.)16(

عبادت زینب)ســالم اهلل علیها( به نحوی 
بــود کــه حتــی در پررنج تریــن و غم 
آلودتریــن روزها و شــب هــای زندگی 
شــان نیز، مداومت بــر آن را ترک نكرد. 
از فاطمه دختر امام حسین)علیه السالم( 
نقل شده که: »عمه ام زینب در تمام شب 
عاشــورا در محراب خویش ایستاده و به 
پروردگارش استغاثه می کرد، در آن شب 
هیــچ یک از ما نخوابیــد و صدای ناله ما 
قطع نشد«.)1۷( امام سجاد)علیه السالم( 
نیز درباره عبادت عمه شــان در روزهای 
سخت اســارت فرمود: »عمه ام زینب در 
مسیر کوفه تا شــام همه نمازهای واجب 
و مســتحب را اقامه می نمود و در بعضی 
منازل به خاطر شــدت گرسنگی و ضعف، 

نشسته ادای تكلیف می کرد«.)18(

غیرت حضرت زینب)سالم اهلل علیها( 
بر حجاب

حفظ عفــت و پاکدامنی بــرای هر زنی، 
یكــی از گران قدرترین و بــاارزش ترین 
گوهرهــای وجودی او به شــمار می آید. 
از مهم ترین ابعاد شــخصیت حماسه ساز 
زینــب کبری)ســالم اهلل علیهــا( نیز آن  
بود که کســی از مــردان در زمان پدر و 
برادرانــش او را ندید، جز در واقعه  کربال.

)19( به خاطر غیرتمندی بر حفظ حجاب 
و تأکید بــر جایگاه عفاف اســت که می 
بینیم ایشــان، در مجلس یزید بدون هیچ 
واهمه ای، در اشاره به جسارت لشكریانش 
در شهر به شــهر گرداندن زنان اهل بیت 
این گونه فریاد برمی آورد که: »ای پســر 
آزاد شده های ]جدمان پیامبر اسالم[ آیا 
این از عدالت اســت که زنان و کنیزکان 

خویش را پشــت پرده نشانی، و دختران 
رســول خدا را به صورت اسیر به این سو 
و آن سو بكشانی؟ نقاب آنان را دریدی و 
صورت های آنان را آشكار ساختی!«.)2۰(

صبر حضرت زینب)سالم اهلل علیها(

هیچ انســانی بــه مراتــب واالی کمال و 
رشد معنوی نمی رسد مگر اینكه فضیلت 
صبر و بردبــاری را درون خــود پرورش 
دهد. فضیلتی که زینب)ســالم اهلل علیها( 
مخصوصا در ماجرای کربال، در آن همچون 
ســتاره ای پر نور درخشــید. پاسخ این 
بانوی عظیم الشــأن به عبیداهلل بن زیاد، 
یكی از زیباترین تصاویر صبر و بردباری را 
برای ما ترســیم می کند، هنگامی که آن 
با پرسیدن سؤال موذیانه  ملعون خواست 
»کار خــدا را با برادر و خانواده ات چگونه 
یافتی؟«)21( قلب حضرت را به درد آورد 
و زینب کبری)سالم اهلل علیها( با آرامشی 
برآمده از صبر بر قضا و قدر الهی پاســخ 

داد: »جز زیبایی چیزی ندیدم«.)22(

حضــرت  شــهامت  و  شــجاعت 
زینب)سالم اهلل علیها(

متقیــن و دینداران واقعی، در شــجاعت 
و شــهامت، ســرآمد جامعــه پیرامــون 
شــان هســتند. چرا که به تعبیر حضرت 
علی)علیــه الســالم( »َعُظــَم الَْخالُِق فِي 
أَْعُیِنِهم «)23(؛  َما ُدونَُه فِي  َفَصُغَر  أَنُْفِسِهْم 
)خالق در جان آنان بزرگ است، پس غیر 

او در چشم شان کوچک می باشد(.

زینب کبری)سالم اهلل علیها( بعداز حادثه 
کربــال، در کنار امام زیــن العابدین)علیه 
الســالم( با شجاعت و شــهامت، هدایت 
کاروان اسرا را به عهده گرفت و با صالبت 
و صراحتــی مثال زدنی، هــم در مجلس 
ابــن زیاد و هم در مجلــس یزید، صحنه 
هایی سراسر حماسه و افتخار آفرید. یكی 
از مهم تریــن تجلی های ایــن فضیلت، 
محافظت ایشــان از جان امام سجاد)علیه 
الســالم( اســت. برای مثال می بینیم که 
بعداز هجوم ســپاهیان کوفه به خیمه ها 
در عصر روز عاشــورا و هنگامی که شمر 
بن ذی الجوشن، قصد کشتن حضرت زین 

العابدین)علیه السالم( را داشت، این زینب 
کبری)ســالم اهلل علیها( بــود که با حائل 
شدن بین شمر و امام سجاد)علیه السالم( 
مانع عملی شدن نیت شــوم آن نابه کار 
شد.)24( شــبیه این اتفاق در داراإلمارۀ 
کوفه و زمانی که ابن زیاد دســتور به قتل 
امام سجاد)علیه السالم( داد نیز تكرار شد 
و آنجا نیز حضرت زینــب مانع این روی 

دادن این فاجعه شد.)25(

زینب)سالم اهلل علیها( در داراإلمارۀ کوفه، 
با بــی اعتنایی به ســخنان ابن زیاد، این 
امیر دســتگاه اموی را بــا عناوینی چون 
»فاســق« و »فاجر« تحقیــر کرد و بدون 
ترس و واهمه این گونه خطابش قرار داد 
ٍد  ِ الَِّذي أَْکَرَمَنا بَِنِبیِِّه ُمَحمَّ کــه: »الَْحْمُد هلِلَّ
َرنَا ِمَن  م( َو َطهَّ )صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
ََّما یَْفَتِضُح الَْفاِســقُ َو  َو إِن ْجِس تَْطِهیراً  الرِّ
یَْكِذُب الَْفاِجُر َو ُهَو َغْیُرنَا«)26(؛ )ســپاس 
خــدای را کــه مــا را با نبــوت حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه و آله( گرامی داشت 
و از پلیــدی ها پاک نمــود . همانا فقط 
فاسق رسوا می شــود، و بدکار دروغ می 

گوید، و او غیر ما می باشد(.

همچنین در طول حوادث بعداز عاشــورا، 
آن حضــرت لحظــه ای از محافظــت از 
السالم(  اســرای کاروان اهل بیت)علیهم 
که نزد ایشــان امانت بودند غافل نشــد 
و همــه تالش خــود را برای بازگشــت 
صحیــح و ســالم آنها به مدینــه مبذول 
داشــت. یكی از مهم ترین مثال های این 
تالش، حفاظت آن حضرت از »فاطمه بن 
الحسین«)علیها السالم( در کاخ یزید بود، 
هنگامی که مردی از شــامیان با جسارت 
از یزید خواســت که فاطمــه را به عنوان 
کنیز به او ببخشد. در اینجا حضرت زینب 
با مقاومتی بســیار شــجاعانه و طی گفت 
وگوهایی بســیار صریح با یزید و یادآوری 
سابقه او به عنوان نواده آزادشدگان پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآله(، این نكته را 
برای همگان یادآور شــد کــه هیچ کس 
نمی تواند بانویــی از خاندان پیامبر)صلّی 
م( را به عنوان کنیزی  اهلل علیه وآله وســلّ
بگیرد یا به کسی دیگر ببخشد. صحبت ها 
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و محاجه ها و استدالل های زینب)سالم 
اهلل علیها( نهایتا مانع آن شد که آن مردی 

شامی به خواسته پلید خود برسد.)2۷(

در نمونــه ای دیگر از صحنــه هایی که 
زینب)سالم اهلل علیها( از شجاعت ترسیم 
کــرد جایی بود کــه در شــام و در کاخ 
دارالحكومة یزید در پاســخ دهن کجی ها 
و بدزبانی های این اموی زاده این گونه از 
موضع عزت و ذلت ستیزی پاسخ داد که: 
َواِهــي ُمَخاَطَبَتَک  ْت َعلَيَّ الدَّ »َو لَِئــْن َجرَّ
ْصِغُر َقْدَرَک َو أَْسَتْعِظُم تَْقِریَعَک  ِّي أَلَْســتَ إِن
)اگر فشارهای  تَْوبِیَخک «)28(؛  أَْسَتْكِبُر  َو 
روزگار مرا به ســخن گفتن با تو واداشته 
بــدان که من قدر و مقــدار تو را کوچک 
پنداشــته و سرزنش تو را بزرگ شمرده و 

توبیخ کردن تو را بزرگ می دانم(.

فصاحت و بالغت حضرت زینب)سالم 
اهلل علیها(

اینكــه زینــب کبری)ســالم اهلل علیها( 
در عین تشــنگی و گرســنگی و خستگی 
رنجــوری از داغ عزیزترین نزدیكانش، در 
اسارت به گونه ای سخن بگوید که مردم 
کوفــه را از بــزرگ و کوچک و زن و مرد 
به گریــه اندازد و وجدان خفته شــان را 
بیدار کند و حتــی برخی را به یاد خطبه 
امیرالمؤمنین)علیه  حضرت  تاریخی  های 
السالم( بیاندازد)29(، تنها و تنها نشان از 
کمال او در کسب برترین مراتب فصاحت 

و بالغت دارد.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
» کتاب النکاح « 

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(
ازدواج یكــی از مهم  ترین و سرنوشــت 
 ســاز ترین مقوالت بشری است که نقش 
اجتماعی  فــردی و  راهبردی در زندگی 

انسان ایفا می کند.

در این میــان تعدد احكام فقهی نكاح، و 
ترتب آثار و پیامد های مختلف اجتماعی 
در آن، ضرورت بررسی این موضوع را دو 

چندان می سازد. 

»کتــاب النــكاح« از جملــه تألیفات و 
پژوهش های مهم در این زمینه به شمار 
می آید که از ســوی حضــرت آیت اهلل 
العالی(  مكارم شــیرازی)مدظله  العظمی 
در باب فقه اســتداللی به رشــتة تحریر 
درآمده و معظم له به صورت مبسوط به 
موضوع نكاح پرداخته و از زوایای مختلف 
به شرح و بسط آن اهتمام ورزیده است. 

کتاب النکاح در یک نگاه

درس  تقریرات  حاصــل  النكاح«  »کتاب 
خارج معظم له از سال 13۷8 تا 1385ه 
ش اســت که در موضوع نكاح بیان شده 

است.

هر یک از مجلدات هفــت گانة کتاب به 
یک ســال از دروس معظم له اختصاص 

است. یافته 

در مقدمــة محققــان آن اثر برجســته 
آمده اســت: کتاب حاضــر اّولین جلد از 
مجموعــه »دروس خارج فقه حضرت آیة 
العظمــی مكارم شــیرازی )مّد ظلّه  اهللَّ 
العالــی(« در بحــث نكاح اســت که در 
ســال تحصیلی ۷9- ۷8 تدریس شده و 
به شــكلی نوین در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفته است.

بعــد از آنكــه در طول ســال تحصیلی، 
پس از هر جلســه، جزوه درس اســتاد، 
قــرار گرفت،  اختیــار عالقه منــدان  در 

و با اســتقبال خوبی مواجه شــد، بر آن 
شدیم که مجموعه درس  ها را از ابتدای 
بحث  های »کتاب الّنكاح« در هر ســال 
جمــع آوری کرده و در اختیــار عزیزانی 
که در همــه مباحث همراه نبوده و قصد 
دارند به جهت پیوســتگی مطالب از ابتدا 
آن ها را دنبال کنند، به چاپ برســانیم. 
بدین منظور مجموعــه درس  ها بازبینی 
گردید و تمامــی روایات و مطالبی که از 
کتب مختلف نقل شــده، به طور دقیق و 
با ذکــر آدرس کامل به آن اضافه گردید 
تا طالبیــن را از مراجعه به کتب مختلف 

کند. بی نیاز 

تألیف انگیزۀ 

در مقّدمه حضرت آیة اهللَّ العظمی  مكارم 
شــیرازی بر کتاب النكاح  مــی خوانیم: 
بحث  هــای مربوط به نكاح و زناشــویی 
همیشــه در میان همه اقوام مورد توّجه 
بــوده، و پایــه اصلی بســیاری از روابط 
اجتماعی  را تشــكیل می دهد و به همین 
دلیل در فقه اسالمی جایگاه مهّمی دارد.

مخصوصاً در عصر و زمان ما که مســائل 
مســتحدثه فراوانی به ســبب دگرگونی  
های روابــط اجتماعی و آمیختن ملّت  ها 
با یكدیگر، و نفوذ تشــریفات و امور غیر 
اخالقــی، در این امر حیاتی پیدا شــده، 
از اهّمّیت بیشــتری برخوردار  این بحث 

شده است.

روی این جهات ما این بحث را در ســال 
هــای اخیر به عنوان موضوع درس خارج 
فقه خــود انتخاب کردیم و تــا آنجا که 
ممكن بود به روشــن ساختن زوایای این 
به خصوص  و  پرداختیــم،  فقهــی  بحث 
مســائل مســتحدثه در کنار بحث  های 
اصلی و ســّنتی فقه اســالمی از دیدگاه 
اهل بیت علیهم الســالم بــا دّقت دنبال 

شــد و تا آنجا که امكان داشت برای حّل 
مشــكالت مردم، در این مسائل تالش به 
عمــل آمد و نتیجه آن همین اســت که 
امروز به طور فشــرده در دســترس شما 

مخاطبین عزیز قرار دارد.

اصلی کتاب ساختار 

کتاب در هفت جلد به زیور طبع آراسته 
شــده اســت، هر یک از مجلدات حاوی 
مقدمــة محققان اثر و فصــول چندگانه 

است.

از جلد پنجم کتاب به بعد، مقدمة معظم 
له، پیــش از مقدمة تنظیم کنندگان اثر، 

بر آن افزوده شده است.

هم چنیــن فهرســت مطالب هــر جلد 
در ابتدای همان جلد ذکر شــده اســت. 

ارجاعات در پاورقی کتاب آمده است.

ســر فصل های اصلی مجلدات هفت گانة 
از: کتاب عبارتند 

جلــد اول: 1.مقدمة مولّــف، 2.مقدمات 
بحث نــكاح، 3.در عروه دو مســأله مهّم 
35 و 5۰ داریــم که در تحریر نیســت، 

4.فصل فی عقد النكاح و احكامه .

جلــد دوم: 1.مقدمه، 2.فصــٌل فی اولیاء 
الّتحریم ،  اســباب  فــی  3.العقــد، فصٌل 
4.القول فی النســب، 5.چند مسئله مهم 

نكاح . از بحث مقّدمات  باقیمانده 

جلــد ســوم: 1.مقدمــه، 2.القــول فی 
الّرضــا)ع( ، 3.القول فــی المصاهرۀ و ما 

بها. یلحق 

2.القول فی  جلــد چهــارم: 1.مقدمــه، 
المصاهرۀ، 3.القول فی النكاح فی العدۀ و 

الكفر. 4.القول فی  العدد،  تكمیل 

جلــد پنجــم: 1.مقدمه  هــای پژوهش ، 
العیوب  فــي  3.القول  2.نــكاح موقــت، 

التدلیس . و  الفسخ  لخیار  الموجبة 

جلد ششــم: 1.مقّدمه حضــرت آیة اهلّل 
النكاح ،  بر کتاب  مكارم شیرازی  العظمی 

2.مقدمه،3.َمهر.

آیة اهللَّ  1.مّقدمه حضــرت  جلد هفتــم: 
النكاح ،  بر کتاب  مكارم شیرازی  العظمی  

4.فصل  النفقات ،  فــی  3.فصل  2.مقدمه، 
فی أحكام األوالد و الوالدۀ.

النکاح فقه  درسنامۀ 

ویژگــی ممتــاز درس  اســتاد معظــم، 
بدیع  دسته بندی دقیق مطالب و کیفّیت 
و دقیق ورود و خروج به مباحث اســت 
که در این امر نیز ســعی شــده است که 
به همان شــیوه مطالب ســنگین و مهّم 
علمی با دســته بندی و تیتر مناســب و 

ارائه شود. شماره گذاری 

لذا از جمله ویژگی  های این مجموعه که 
آن را از نظائرش  ممتاز می کند، این است 
که به صورت »درســی- فارسی« تنظیم 
شــده که ضمن ســهولت دسترســی به 
مطالــب، حال و هوای حضور در درس را 
دارد؛ عالوه بر این در کنار این مجموعه، 
نرم افزاری دروس نیز آماده شــده که به 

قابل دسترسی می باشد. راحتی 

الزم بــه ذکر اســت  در بعضی از دروس 
بــرای رعایت نظــم و ترتیــب مطالب و 
مباحث، قســمت  هایی از مطالب درسی 
جابجا و به قســمت  های مربوطه منتقل 

گردید.

ازدواج، مستحب موکد یا واجب

مولّــف در جلــد اول کتــاب در بحــث 
مقدمات بحث نكاح، با اســتناد به آرای 
فقهــی امام خمینی در تحریر الوســیله، 
آرای فقهــی مرحــوم آقــای حكیم در 
مستمسک، مرحوم شــهید ثانی، مرحوم 
صاحــب جواهر، به اســتحباب نكاح، به 
عنوان یكی از مســلمات شــیعه و سنی 

تصریح کرده است.

معظم له در تشــریح استحباب نكاح می 
نویســد: معمــواًل بزرگان فقهــاء به ادلّه 
ثالث )کتــاب اهلّل و الســنة و اإلجماع( 

استناد جسته  اند.

مولّف در ادامه، دلیــل عقل را به دالیل 
ســه گانه ضمیمه کرده و می نویسد، امر 
نكاح مصالح زیــادی دارد و در ترک آن 
نیز مفاســد زیادی اســت که عقل همه 
آن را می فهمــد، بــه همیــن جهت به 

عنوان یكی از مســتقالت عقلّیه، عقل به 
»کلّما  و  نكاح حكــم می کند،  محبوبّیت 

حكم به العقل حكم به الّشرع«.

نکاح حکمت 

در بخــش بعدی اثر، مولف با بهره گیری 
از نصوص و آیات و روایات، فلسفة ازدواج 
را تحت عناوینی هم چون افزایش نســل 
و جلوگیــری از انقــراض نســل، تقویت 
فعالّیت هــای اقتصادی و نشــاط مالی ، 
ســالمت جسم و روح انسان، حفظ تقوی 
و عفــاف و اجتناب از بســیاری از کبائر 
مثل زنا، لواط و استمنا و سالمت جامعه 

انسانی  بر شمرده است.

در بخشــی از اثر می خوانیــم: خداوند 
طبیعــت انســان را به گونــه  ای آفریده 
اســت که باید ازدواج کنــد و هر جا از 
این طبیعت کناره گیری شده و غریزه آن 
ســرکوب شود، مشكالت جسمی و روانی 

به دنبال خواهد داشت.

نکاح تعریف 

معظم لــه در ادامه در بررســی معنایی 
واژۀ نــكاح، بر مبنای اقــوال ارباب لغت، 
اقوال فقها و آیــات و روایات، بدین قول 
رهنمون شده است: در آیات، کلمه نكاح 
به معنی عقد بكار رفته اســت، در لسان 
احادیث هم به همین صورت است، البته 
کلمه نكاح قلیاًل به معنی وطی استعمال 
شــده اســت )مثاًل در مذمت هم جنس 
بازی( ولی آنچه که شــایع است، نكاح به 

معنی عقد است.

اولیای عقد

معظــم له در فصل دوم کتــاب با عنوان 
»فصٌل فی اولیــاء العقد« به بحث درباره 
والیت پدر و جد بر زوجین در عقد نكاح 
و عــدم والیت مادر و برادر در این زمینه 

می پردازد.

هم چنین مســتقل بــودن دختر باکره و 
غیر باکره در انعقاد عقد نكاح، اســتقالل 
پدر و جد پدری در والیت در عقد نكاح، 
شروط صحت تزویج ولی برای عقد نكاح، 
علل فســاد عقــد نــكاح در والیت پدر، 
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شــرایط عقد فضولی نكاح و موارد صحت 
و فساد این نوع عقد در نكاح، شرایط دو 
طرف عقد نكاح برای اجرای عقد فضولی 
و تبعات بطالن عقــد فضولی نكاح مورد 

اشاره قرار گرفته است.

مسائل مهمی درباره ازدواج

در فراز پایانی جلد دوم، مســائل مهمی 
درباره ازدواج همچــون احكام مربوط به 
افضاء، احكام اســتمتاع بــردن از زنان، 
حكم وطی با دختر کمتر از 9 سال،حكم 
عزل)جلوگیــری از انعقاد نطفه(، حرمت 
ترک وطــي بیــش از چهار مــاه مورد 

واکاوی فقهی مولف قرار گرفته است.

مصادیق ازدواج حرام

در جلد ســوم اثر دو ســبب از اســباب 
رضاع)شــیر  عنوان  تحت  نــكاح  حرمت 
دادن( و مصاهره)رابطه ای که بواســطه 
ازدواج بین زوج و زوجه و خویشــان هر 
یک از آن دو ایجاد می شــود. خویشــی 
ســببی( مورد واکاوی فقهی قرار گرفته 

است.

مولّف در این بخش با اســتناد به آیات و 
روایات و اجمــاع مصادیق حرمت مربوط 
به این دو مسئله را بیان می کند و آن را 
از مســلّمات اصل شیعه و سنی و یكی از 

ضروریات دین بر شمرده است.

در جلد چهــارم کتاب عالوه بر نســب، 
اســبابی هــم چون  و مصاهره،  رضــاع 
استكمال عدد، نكاح در عّده، طالق ثالث 
و طالق تســع و »کفر« از اسباب حرمت 

معرفی شده است.

پیامدهای شبیه سازی

مولّــف در جلــد چهارم کتــاب پس از 
بررســی اجمالی شبیه ســازی، عالوه بر 
تبییــن دیدگاه فقهی خود در این زمینه، 
پیامد هاي سوء اخالقي و مفاسد موجود 
در تجویز این تكنولوژي را تحت عناوین 
مشكل اخالقی، مشــكل فقدان هویّت و 
مشــكل جســمی، فكری و عاطفی بیان 

کرده است.

ازدواج موقت

جلــد پنجــم کتــاب النكاح بــه بحث 
نــكاح منقطع یــا ازدواج موقت)متعه( و 
مشــروعیت آن، تعریــف و تبیین اقوال 
علمای شــیعه و ســنی و تشــریح اقوال 
مخالفــان و موافقــان ازدواج موقــت و 
بیان دیگر مســائل مربــوط به این بحث 

است. یافته  اختصاص 

معظم 
در  لــه 

مبحث  ایــن 
اشــكاالتی  بــه 

کــه مخالفین بر اثر 
اثر  بر  یا  و  آگاهی  عدم 

آگاهی و تعّصب نسبت به 
داشته اند.  اسالمی  حكم  این 

پاسخ گفته است.

پرســش های ذیل از دیگر پرسش 
های مطروحه ای اســت که مولف در 

صدد پاسخگویی به آن ها برآمده است.

1.آیا اباحه متعه با قرآن یا ســّنت نبوی 
می شود؟ ثابت 

2.آیا دلیلی بر نســخ حكــم متعه وجود 
دارد؟

3.بعضی اّدعا می کنند که این حكم بوده 
ولی بعداً نســخ شده است، آیا دلیل قابل 

قبولی بر نسخ اقامه شده است؟

4.بر فرض قبول نســخ آیا نســخ آن در 
زمان رســول خدا صلــی اهلل علیه و آله 

بوده یا در زمان عمر؟

5. به فرض این که نســخ در زمان عمر 
بوده آیا کسی بعد از رحلت پیغمبر اکرم 
صلــی اهلل علیه و آله حق دارد حكمی را 
نســخ کند، به عبارت دیگر آیا اجتهاد در 
مقابل نّص رســول اهلّل صلــی اهلل علیه و 
آله و از آن باالتر نسخ حكم پیغمبر اکرم 

صلی اهلل علیه و آله جایز است؟

6.حكمت و فلسفه این حكم چیست؟ آیا 
می توان فهمید که خداوند چرا این حكم 

را قرار داده است؟

 ۷. نــكاح موّقت بر فــرض این که مباح 
باشد که هست آیا مســتحّب هم هست 
یا مكروه یا به اختالف اشــخاص مختلف 

است؟

َمهر  احکام 

ششــم  جلــد 
کتــاب بــه احكام 

َمهــر به عنــوان یكی 
مســتحدثه  مســائل  از 

است. یافته  اختصاص 

در این زمینه صاحب اثر، پس از 
تبییــن فروعات چهارگانه با عنوان، 

چیز هایی را که می توان مهر قرار داد، 
مهر اندازه خاص نــدارد، چیزی که مهر 
قرار داده می شــود، باید عالوه بر ملكّیت 
باشــد، مستحّب است  مالّیت هم داشته 

اندازه مهــر بیش از مهر الســّنة )پانصد 
درهم( نباشــد، مســائل مهم هفده گانة 
مربوط به این موضوع را بیان کرده است.

نفقات احکام  بررسی فقهی 

اصــل وجوب نفقــه زوجــه و دلیل آن، 
و شــرایط وجوب نفقه،  کمّیــت 

نفقه  کیفّیــت 
مرکب،  درمان،  و  دارو  )آیا 
ســفر، خادم و ... جزء نفقه هستند؟( و 
لــوازم و ملحقات از أهم مباحثی اســت 
که مولّف با اســتناد به آرای فقهی امام 
خمینــی )رحمه اهلل(، در فصــل پایانی 

کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است تألیف این اثر نفیس فقهی، 
توســط محمدرضــا حامدی و مســعود 
مــكارم، تهیه و تنظیــم و از روی نوار و 
ســی دی، پیاده سازی  شــده و در قطع 
رحلی توســط انتشارات امام علي بن ابي 
طالب علیه الســالم به زیور طبع آراسته 
شــده و در ســال 1382 برای اولین بار 
منتشر و تا کنون چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.
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معارف اسالمی

عیسی )علیه السالم( در منابع اسالمی
 در حیات سیاسی و تحلیل های تاریخی 

پرسش : 

حضرت عیســی )علیه الســالم( در منابع 
اسالمی چگونه توصیف شده است؟

پاسخ اجمالی:

از نگاه منابع اسالمی عیسی)علیه السالم( 
از نسل اسحاق پیامبر)علیه السالم( است. 
در قرآن کریم از عیســی)علیه السالم( با 
نام های مسیح، روح اهلل، عبداهلل، مبارک 
و کلمة اهلل، یاد شده است. در گاهواره بود 
که نبوت خود را اعالم کرد. در سه سالگی 
حجت خدا بر بندگان و حتی یحیی)علیه 
الســالم( بود و در هفت سالگی به رسالت 
رسید. در همان ســال برخی معجزات از 
وی ظاهر شــد. اما در سی سالگی بود که 
مأموریت یافت رســالت خــود را به بنی 
اسرائیل آشكار ســازد. در کوه ساعیر بود 
که از ســوی خداوند به وی وحی رسید و 
در زمان عروج به آســمان سی و سه سال 

داشت.

پاسخ تفصیلی:

از نگاه منابع اسالمی عیسی )علیه السالم( 
از نسل اسحاق پیامبر )علیه السالم( است، 
پیامبری که برادرش، اســماعیل ذبیح اهلل 
)علیه السالم( بود.)1( و اهل کتاب به دلیل 
اهمیــت فدیه و برای آن که مصلح موعود 
را از نسل شخص ذبیح می دانستند، آن را 
به اسحاق )علیه السالم( نسبت دادند.)2( 
از میان فرزندان و نوادگان اســحاق )علیه 
الســالم( می توان یعقوب )علیه السالم(، 
- که بــه دلیل مجاهدت فــراوان در راه 
یكتاپرســتی - اسرائیل لقب گرفت،)3( - 
داوود پیامبر )علیه السالم( و سلیمان بن 
داوود )علیه السالم( را نام برد که هر یک 
در طــول تاریخ بنی اســرائیل پر اهمیت 
اند. مریم )علیها الســالم(، مادر عیســی 

)علیه الســالم( فرزند عمــران بن ماثان 
)علیه الســالم(، از نــوادگان داوود )علیه 
الســالم( بــود. بنابراین می تــوان برخی 
از بشــاراتی را که بر مســیحایی از نسل 
داوود )علیه الســالم( وارد شده است، بر 
عیسی )علیه السالم( منطبق کرد.)4( در 
اعتقاد شیعیان هیچیک از پیامبران خدا، 
از جمله داوود )علیه الســالم( و سلیمان 
)علیه الســالم( به گناه آلــوده نبودند و 
ســاحت پدران پیامبران هــم از گناهانی 
چــون کفر و بــت پرســتی و آلودگی به 

شراب پاک بوده است.)5(

در منابع تاریخی قرن اول میالدی اشــاره 
ای به عیسی )علیه السالم( و فعالیت های 
او نشده است. همین نكته سبب شده بود 
که برخی منتقدان اصوالً عیسای تاریخی 
را انــكار کنند. نكتــه ی جالب و در عین 
حال تعجب برانگیز در منابع شیعه، وجود 
دو روایت اســت که کلیــد حل این معما 
را کــه چرا تا اوایل قــرن دوم میالدی از 
عیســای پیامبر ســخنی به میان نیامده 
است، به دست می دهند. در حدیث اول، 
امام باقر )علیه الســالم( در پاسخ شخصی 
مســیحی کــه از فاصلــه ی زمانی میان 
عیسی )علیه السالم( و پیامبر اسالم )صل 
اهلل علیه وآله وسلم( پرسیده بود، فرموده 
اند: »به اعتقاد من میــان آن دو بزرگوار 
پانصد ســال فاصله اســت و به اعتقاد تو 
ششصد سال.«)6( در روایت دوم هم امام 
صادق )علیه الســالم( فرموده اند: »میان 
عیســی )علیــه الســالم( و محمد )صل 
اهلل علیه وآله وســلم( پانصد سال فاصله 
اســت ...«)۷( به جز این دو روایت که به 
صراحت به فاصله ی زمانی این دو پیامبر 
اشــاره می کند، می توان قرائن دیگری را 

در روایات باز جست.)8(

بنابراین، مــی تــوان از راز نهفته ماندن 
عیســی )علیه الســالم( در قرن اول پرده 
برداشــت. در آن هنگام هنوز عیســایی 
متولد نشــده و قیام نكرده بود. التزام به 
چنین مطلبی بــه معنای به هم ریختگی 
تمام حــوادث تاریخی بعید می نماید. در 
عین حال که این روایت می تواند جرقه ای 
برای تحقیقات تاریخی بیشــتر باشد، باید 
به این نكته توجه کرد که از نگاه بسیاری 
از علمای اســالمی اعتماد به روایاتی که 
قطعیت آن به اثبات نرســیده اســت، در 
امور تاریخی و اعتقادی پذیرفتنی نیست.

متــون روایی ما تولد ایــن پیامبر الهی را 
در مــاه ذی الحجــه بیان کــرده اند، اما 
در تعییــن روز والدت نظر واحدی وجود 

ندارد.)9(

از مــوارد اختــالف موجود میــان منابع 
اســالمی و کتــاب مقدس می تــوان به 
محل والدت عیســی )علیه السالم( اشاره 
کرد. آیات قرآنی بیانگــر این واقعیت اند 
که عیســی )علیه الســالم( در مكانی که 
با محل زندگانی مریم )ســالم اهلل علیها( 

فاصله ای داشت، متولد شد:

َقِصیاً *  بِِه َمكانــاً  َفانَْتَبــَذْت  »َفَحَملَْتــُه 
َفَأجاَءَها الَْمخاُض إِلی ِجْذِع النَّْخلَِة«)1۰(

)پس مریم به او آبستن شد )11(و هنگام 
وضع حمل به مكانــی دور افتاده رفت تا 
درد زایمان، او را به ســوی درخت نخلی 

کشاند(.

َربْــَوۀ ذاِت َقــرار َو  »َو آَویناُهمــا إِلــی 
َمِعین«)12(

)مریم و فرزندش را به ســرزمین بلندی 
که دارای مكانی هموار و چشمه سار بود، 

منزل دادیم(.

روایات بســیاری که در میان آنها احادیث 
موثق هم یافت می شــود این مكان را بر 
بخشــی از ســرزمین عراق تطبیق کرده 
انــد. در این مورد روایــات به حدی گویا 
و متعدد اســت که می تواند اطمینان آور 
باشــد. بنابراین، تولد این پیامبر در شهر 
بیت لحم، در منابع شــیعه شاهدی ندارد.

)13(

روایــات مــا در تفســیر دو آیــه ی ذکر 
شــده، مكان تولد عیســی )علیه السالم( 
را در حوالــی کوفه،)14( حیــره )مكانی 
قدیمی میــان نجف و کوفه()15( و نجف 
الكوفــه)16( و آب گوارای ذکر شــده در 
آیه را آب فرات دانسته اند. این سه مكان 
تقریبــاً در یک نقطه واقــع و بر هم قابل 
تطبیق انــد. برخی روایات هم کربال)1۷( 
را محل والدت عیســی )علیه الســالم( و 
مكانی می دانند که مریم )علیها الســالم( 
پس از والدت فرزندش خــود را در آنجا 
شستشــو داد. این مكان امروزه در حدود 
۷۰ کیلومتــر بــا کوفه فاصلــه دارد و به 
همیــن دلیل به نظر می رســد با روایات 
قبلــی ناهماهنگ باشــد، اما اگــر مراد 
از کربــال مناطق نزدیک به آن باشــد، با 

روایات قبل قابل جمع است.)18(

روایات دیگــری هم تولد عیســی )علیه 
الســالم( را در ارض براثــا تعییــن مــی 
کنند)19( که در اطراف بغداد اســت. در 
هیچیک از این روایات به این نكته اشاره 
نشــده است که مریم )علیها السالم( خود 
را چگونه به این سرزمین رسانید و اینكه 
آیا طی این مسافت به گونه ای اعجازانگیز 
بوده است و یا به شــكل معمول؛ به نظر 
می رســد انگیزه ی مریم )علیها السالم( 
از خروج از وطن و تن ســپردن به چنین 
مسافتی گریز از اتهامات مردم بوده است. 
داســتان حاملگی مریم )علیها السالم( در 
عین پاکدامنی تا زمــان حمل و حوادث 
پــس از آن به گونه ای زیبا در ســوره ی 

مریم )علیها السالم( تصویر شده است:

»و در ایــن کتاب از مریــم یاد کن، آنگاه 
که از کســان خود، در مكانی شــرقی، به 

کناری شــتافت و در برابــر آنان پرده ای 
بر خود گرفت. پس روح خود را به ســوی 
او فرســتادیم تا به )شكل( بشری خوش 
اندام بر او نمایان شد. )مریم( گفت: »اگر 
پرهیزکاری، من از تــو به خدای رحمان 
پناه می برم.« گفت: »من فقط فرســتاده 
ی پــروردگار تــوام، برای ایــن که به تو 
پسری پاکیزه ببخشــم.« گفت: » چگونه 
مرا پسری باشــد با آنكه دست بشری به 
من نرســیده و بدکار نبــوده ام؟« گفت: 
»)فرمان( این چنین اســت، پروردگار تو 
گفته که آن بر من آســان اســت، و تا او 
را نشــانه ای بر مردم و رحمتی از جانب 
خویــش قــرار دهیم، و )این( دســتوری 
قطعی بود.« پس )مریم( به او )عیســی( 
آبســتن شــد و با او به مكان دور افتاده 
ای پناه جســت تا درد زایمــان، او را به 
ســوی تنه ی درخت خرمایی کشــانید و 
گفت: »ای کاش، پیش از این مرده بودم 
و یكسر فراموش شــده بودم. پس از زیر 
)پای( او )فرشــته( وی را ندا داد که غم 
مدار، پروردگارت زیر )پای( تو چشمه ی 
آبــی پدید آورده اســت. و تنه ی درخت 
خرمــا را به طرف خود )بگیر و( بتكان، بر 
تو خرمای تازه می ریزد. و بخور و بنوش و 
دیده روشن دار. پس اگر از آدمیان کسی 
را دیدی، بگوی من برای )خدای( رحمان 
روزه نذر کرده ام و امروز مطلقاً با انسانی 
ســخن نخواهــم گفت. پــس )مریم( در 
حالی که او را در آغوش گرفته بود به نزد 
قومش آورد. گفتند: ای مریم، به راســتی 
کار بســیار ناپسندی مرتكب شده ای. ای 
خواهر هارون،)2۰( پدرت مرد بدی نبود 
و مــادرت )نیز( بدکاره نبــود. )مریم( به 
سوی )عیسی( اشاره کرد. گفتند: چگونه 
با کسی که گهواره )و( کودک است سخن 
بگوییم؟ )کودک( گفت: منم بنده ی خدا، 
به من کتــاب داده و مرا پیامبر قرار داده 
است و هرجا که باشم مرا با برکت ساخته 
و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده 
است و مرا نسبت به مادرم نیكوکار کرده 
و زورگو و نافرمانم نگردانیده است و درود 
بر من روزی که زاده شدم و روزی که می 

میرم و روزی که زنده برانگیخته می شود. 
این اســت )ماجرای( عیســی پسر مریم 
السالم(، )همان( گفتار درستی که  )علیه 

در آن شک می کنند.«)21(

در ســخنان عیســی )علیه الســالم( در 
گاهواره چند نكته مهم قابل توجه اســت: 
اول آن که؛ خداوند علم به کتاب آسمانی 
خــود را در بــدو تولد به عیســی )علیه 
الســالم( داده و او را مقام نبوت بخشیده 

است.

دوم آن کــه، عیســی )علیــه الســالم( 
موجودی مبارک است و به هر جا که پای 
گذارد آثار رحمت و برکتش به مردم می 

رسد.

سوم آن که، خداوند او را به نماز و زکات 
سفارش بلیغ کرده است.

چهارم آن کــه، رابطه ی عیســی )علیه 
الســالم( با مادرش را رابطه ی مبتنی بر 
نیكی و فرمانبرداری تصویر کرده اســت و 
باالخره آن که عیســی )علیه السالم( در 
سه مقطع مهم و مشــقت زا، یعنی زمان 
تولد، زمــان مرگ و زمان رســتاخیز در 
امنیت و سالمتی از ناحیه ی خداوند قرار 

داده شده است.

در قرآن کریم از عیســی )علیه الســالم( 
با نام هــای مســیح،)22( روح اهلل،)23( 
کلمــة  و  مبــارک)25(  عبــداهلل،)24( 
اهلل،)26( یاد شــده اســت. عیسی )علیه 
الســالم( را از آن رو کلمة اهلل خوانده اند 
که با اراده ی مخصوص خدوند )کلمه ی 
تكوینی ُکن( و به گونــه ای خارق العاده 
متولد شده است.)2۷( در منابع روایی نیز 
روح اهلل)28( لقب عیســی بن مریم است. 
از دیگر القاب وی می تــوان معلّم الخیر 
)اســتاد نیكــی()29( و روح االمین)3۰( 

اشاره کرد.

مفیدی  اطالعات  اســالمی  منابع  مطالعه 
در مورد شخصیت عیسی بن مریم )علیه 
الســالم( به دســت می دهد. او همچون 
برخــی پیامبــران دیگر مختــون به دنیا 
آمد)31( و در گاهواره بود که نبوت خود 
را اعالم کرد.)32( در ســه سالگی حجت 
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خدا بــر بنــدگان و حتی یحیــی )علیه 
الســالم( بود)33( و در هفت ســالگی به 
رسالت رسید. )34( در همان سال برخی 
معجزات از وی ظاهر شد.)35( اما در سی 
ســالگی بود که مأموریت یافت رســالت 
خود را به بنی اسرائیل آشكار سازد.)36( 
در کوه ســاعیر بود که از سوی خداوند به 
وی وحی رســید)3۷( و در زمان عروج به 

آسمان سی و سه سال داشت.)38(

از نظــر ظاهــری دارای قامتــی میانــه، 
سیمایی ســفید مایل به سرخی و موهای 
مجعد بــود.)39( از لحــاظ ویژگی های 
اخالقی و زهــد)4۰( و ورع)41( و کثرت 
عبادت)42( مثال زدنی بود. بســیار روزه 
می گرفت، لباس خشــن می پوشــید و 
نــان جو می خورد. نه خانه ای داشــت و 
نــه فرزندی و تا آخر عمــر به دنبال هیچ 
صیدی نیفتاد. آنگاه که آفتاب غروب می 
کرد، هرجا که بود به نماز می ایســتاد و 
در حال عبادت بود تا خورشید طلوع می 
کرد. به مجالس اســرائیلیان وارد می شد؛ 
و به هر که محتاج بود رسیدگی می کرد. 
در هیچ مكانی توقــف نمی کرد، مگر آن 
که دو رکعت نماز بــه جا می آورد و این 
ســیره را تا زمانی که خدا وی را به سوی 
خویــش خواند، رها نكرد.)43( برای خود 
غذایی ذخیــره نمی کرد و مــی فرمود: 
»همان خداوندی که غذای صبح مرا داده 
اســت، شــامگاهان نیز مرا طعام خواهد 

داد.«)44(

علی )علیه السالم( در وصف عیسی )علیه 
السالم( فرموده اند: »سنگ را بالش خود 
می ســاخت، لباس خشــن می پوشید و 
غذایی ناگوار )بدون خورشــت( می خورد 
و خورشــت غذایش گرســنگی بــود. نه 
همسری داشت که فریفته اش سازد و نه 
فرزندی که اندوهناکش کند و نه مالی که 
وی را به خود مشــغول سازد و نه طمعی 
کــه خوارش نماید. مرکبــش دو پایش و 

خدمتكارش دستانش بودند.«)45(

او از نگاه شــهوت آلود و معاشرت با زنان 
شــدیداً گریزان بــود.)46( ایــن ویژگی 

عیسی )علیه الســالم( با آنچه در انجیل 
یوحنــا که در مورد شستشــوی پای او با 
گیســوان زنی به نام مریم خواهر ایلعازر، 
نقل شــده اســت،)4۷( تعارض آشكاری 

دارد.

عیســی )علیه الســالم( دو حرف از اسم 
اعظــم خداوند را می دانســت و با همین 
دو حــرف مردگان را زنده می ســاخت و 
بیماران را شفا می بخشید.)48( او معاصر 
با یحیی )علیه الســالم( )49( و برخوردار 
از پشــتیبانی وی بود. ایــن دو پیامبر با 
یكدیگــر مصاحبــت و فعالیت داشــتند.
)5۰( یحیــی )علیــه الســالم(، پیامبــر 
همیشه گریان خدا، از خوف خداوند آرام 
و قرار نداشــت و هرگز نمــی خندید؛ اما 
عیسی )علیه السالم( خنده را با گریه می 
آمیخــت. گاهی لبخند بر لبان داشــت و 
گاه می گریست. این ویژگی عیسی )علیه 
السالم(  بر ویژگی یحیی )علیه  الســالم( 

برتری داشت.)51(

بر انگشــتری عیســی )علیه السالم( این 
جمله نقش بسته بود: »خوشا بر کسی که 
به خاطر او یــاد خدا زنده گردد و وای بر 
آن کــس که به خاطر او یاد خدا فراموش 
شــود.«)52( عیسی )علیه السالم( در ماه 
ذی الحجه حج به جا مــی آورد و لبیک 
گویان به ســمت کعبه می شتافت.)53( 
جّدش ابراهیم )علیه الســالم( صدها سال 
پیشــتر مردم را برای حج به خانه ی خدا 
فرا خوانده بود)54( و پیامبران پس از وی 

در صورت توان حج به جای می آوردند.

در میــان پیامبــران خدا، عیســی )علیه 
السالم( در زمره ی پنج پیامبر اولوالعزمی 
اســت که در صفاتی چون تقوا و توجه به 
خداوند، صبر و عفو گناهان دیگران سرآمد 
پیامبــران بودند.)55( گرچه مخالفان این 
پیامبر بزرگ او را همچون پیامبر خاتم به 
سحر و جادو متهم کردند،)56( استهزای 
مخالفان لحظــه ای تردیــد در پیگیری 
رســالتش در پی نداشت. در روش عملی 
عیســی )علیه السالم( عالوه بر صبر، زهد 
و عبــادت، چهار ویژگی تواضع، محبت به 

مؤمنان، مقابله با ســتمگران و اعتراض به 
فساد روحانیت یهود بسیار مشهود است. 
او در جلسه ای که با حواریان داشت، خود 
برای آنان غذا تهیه کرد و دســتان آنها را 
شســت تا تواضع را به آنان بیاموزد.)5۷( 
به حواریان گفت: من دنیا را در چشم شما 
خوار کردم و بــر زمین زدم. مبادا پس از 
من آن را از زمین بلند کنید.)58( او بارها 
با جمالت پی در پی خود روحانیت یهود 
را به فســاد، حرام خواری و ضعف فضائل 
اخالقــی متهم کرده بود.)59( از نگاه وی 
مشكل اساســی روحانیت یهود، عالوه بر 
کم توجهی به احكام شــریعت موســوی، 
نیامیختن شــریعت با فضائل اخالقی بود. 
این نكته سبب شده بود که شریعت زدگی 
و تقدس مآبی شــیوه ی رایج در سازمان 
روحانیت یهود باشد. شاید به همین دلیل 
بود که تعالیم وی از رنگ و بوی اخالقی و 
معنوی خاصی برخوردار بود. عیسی )علیه 
الســالم( برای تبلیغ رســالت خود بسیار 
مســافرت می کرد)6۰( و در قالب مثال 
موعظه می فرمــود.)61( تأکید بر توحید 
و یكتاپرســتی، تأکید بر بندگی خود در 
برابر خدا، توجه به اخالق در کنار حقوق 
و عدالت محوری از مهم ترین آموزه های 
تبلیغی عیســی )علیه السالم( بود. کتاب 
مقدس اعالم قریــب الوقوع بودن ملكوت 
خــدا را از مهم ترین پیام هــای تبلیغی 
عیســی )علیه السالم( دانســته است. با 
توجه به آیات قرآن و روایات مختلف می 
توان دریافت که این بشــارت در حقیقت 
الزمان)62( و  بشــارت ظهور پیامبر آخر 
شــریعتی فراگیر و فرهنگی نوین اســت.

)63(
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که شخص متوجه می شود دو سبب در تولد او نقش 
دارد: یكی از این دو سبب دستگاه نولید مثل است 
که نطفه را در رحم مادر قرار می دهد تا در محیط 
واجد شرایط به جنین تبدیل شود .از این سبب، به 
سبب قریب تعبیر می کنیم . در همین مثال، سبب 
مذکور به اراده الهی مرتبت است . یعنی اراده الهی 
است که تاثیر گذاری دستگاه تناسلی نقش اساسی 
دارد. و در صورت عدم اراد الهی جهاز تناسلی نقش 
خود را ایفا نخواهد کرد. حال اگر در موردی خاص 

دستگاه تناسلی مرد هیچ تاثیری در وجود یافتن طفل 
نداشته باشد و سبب قزیب منتفی گردد، به ناچار 

این حادثه به سبب بعید که همان اراده الهی است 
منسوب می گردد«. در داستان والدت عیسی ما هم 

دقیقا با چنین مسالهی مواجه هستیم و مراد از کلمه 
الهی کلمه تكوین است که آیه ای از قرآن در توضیح 
آن م فرماید: » انما قولنا لشیء ء اذا اردنا ام نقول له 

کن فیكون«: )ما وقتی که چیزی را اراده کنیم همین 
قدر که به آن می گوییم: باش بی درنگ موجود می 

شود(. نحل، آیه 4۰، بقره ، آیه 11۷، آل عمرا آیه 4۷ 
و 59، انعام آیه ۷3، مریم ، آیه 35 ، یس آیه 82، غافر 
آیه 68، از این رو عیسی )علیه السالم( وضعیتی چون 
آدم دارد که به اراده خاص الهی و بدون نیاز به اسباب 

عادی وجود یافته است . آل عمران آیه 59. خالصه 
آنكه مراد از کلمة اهلل بودن عیسی)علیه السالم( آنست 
که وی به سبب کلمه تكوینی الهی شكل گرفته است. 

)ر.ک: ابوحامد غزالی، الرد الجمیل اللهّیة العیسی 
بصریح االنجیل، ص 6۰(. 

)28(. بحار، ج 14، ص 233، ح 2؛ ص 235، ح ۷؛ 
ص 244، ح 22؛ ص 253، ح 45 و ...

)29( . همان، ج 14، ص 28۷، ح 9؛ ص 331، ح ۷1. 
)3۰(. همان، ج 94، ص 398، ح 3.

)31(. همان، ج 11، ص 36، ح 32؛ ج 12، ص 3، 
ح 4.

)32(. سوره مریم، آیه ی 3۰.
)33(. بحار، ج 5۰، ص 21، ح 8؛ ج 18، ص 2۷8، ح 

38؛ ج 14، ص 255، ح 51.
)34(. مرحوم کلینی، الكافی، ج 1، ص 382؛ بحار، ج 

18، ص 2۷8، ح 38.
)35(. بحار، ج 14، ص 251، ح 43.
)36(. همان، ج 14، ص 2۷۰، ح 1.

)3۷(. همان، ج 13، ص 3۷4، ح 34.

)38(. همان، ج 14، ص 24۷، ح 2۷.
)39(. همان، ج 13، ص 11، ح 15؛ ج 14، ص 248، 

ح 35.
)4۰(.همان، ج 4۰، ص 81، ح 114؛ ج 39، ص 38، 

ح 1۰.
)41(. همان ، ج4۰،ص 81، ح 114.

)42(. همان
)43(. همان، ج 9۷، ص 1۰4، ح 4۰.
)44(. همان، ج 1۰3، ص 56، ح 35.

)45(. همان، ج 14، ص 238، ح 16؛ ص 239، ح 
.1۷

)46(. همان، ج 1۰4، ص 41، ح 5۰ و 51؛ ج 14، 
ص 3۰6، ح 1۷.

)4۷(. یوحنا 2:11.
)48(. همان، ج 11، ص 63، ح 1؛ ج 14، ص 23۷، 

ح 14.
)49(. Jean )یوحنای معمدان

)5۰(. همان، ج 14، ص 188، ح 39.
)51(. همان، ح 4۰.

)52(. همان، ص 24۷، ح 31.
)53(. همان، ج 6، ص 84، ح 1؛ ج 14، ص 24۷، 

ح 28.
)54(. سوره حج، آیه ی 2۷. 

)55(. سوره احقاف، آیه ی 35؛ آل عمران، آیه ی 
186؛ سوره لقمان، آیه ی 1۷؛ شوری، آیه ی 43.

)56(. سوره ذاریات، آیه ی 52، صف، آیه ی 6.
)5۷( . بحار، ج 14، ص 326، ح 43.

)58(. همان، ص 32۷، ح 49.

)59(. همان، ص 28۷، ح 1۰.
)6۰(. همان، ج 1۷، ص 29۷، ح ۷.

)61(. همان، ج 14، ص 28۷، ح 1۰.
)62(. سوره صف، آیه ی 6.

)63(. گرد آوري از کتاب: مسیحیت شناسی مقایسه 
ای ،محمد رضا زیبائی نژاد، انتشارات صداوسیما 
جمهوری اسالمی ایران ،تهران، 1384، ص 6۰.
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احکام شرعی

تعریف اجاره 
عقد اجاره به چه معناست؟ 

واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى 

»اجاره« گویند. 

صیغه اجاره 
آیا صیغه عقد اجاره حتما باید به زبان عربی باشد؟ 

در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارســى يا هر زبان ديگر 

صيغه خوانــد )مثاًل مالك به شــخصى بگويد فالن ملك 

خــودم را به فالن مبلغ در فالن مّدت به تو اجاره دادم، او 

هم بگويد: قبول كردم( و نيز كافى اســت كه ملك خود را 

به قصد اجاره  در اختيار مســتأجر بگذارد و او هم تحويل 

بگيرد. 

اجاره به شرط تملیک 
ملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از 

شركا سهم خود را به شــريك ديگر، اجاره  به شرط تمليك 

مى دهــد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقســاط )كه 

طبعًا بيش از پولى اســت كه شــريك براى آن سهم داده 

بود( مورد اجاره  به ملكّيت مستأجر در مى آيد، آيا مى توان 

اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقى، 

و بعضًا توّســط اشــخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى 

شرعى براى تخّلص از رباى قرضى دانست؟ 

اگر قصد جّدى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى 

ندارد و ربا محسوب نمى شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و 

ظاهرًا براى فرار از رباست جايز نيست. 

اجاره دادن ملک به فرد فاسق 
آیا اجاره دادن منزل به فردی که با دیگری رابطه نامشروع 

دارد اشکال دارد؟ 

اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرف 

نظر کنید. 

مطالبه كشت زارعانه و حّق ریشه 
مطالبه كشــت زارعانه و حّق ريشــه، كه كشاورزان هنگام 

تخليه زمين كشــاورزى از مالك مطالبــه مى كنند، از نظر 

شرعى چه حكمى دارد؟ 

حّق كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است 

در مورد آن مصالحه اى بين مستأجر و مالك انجام شود. 

وضعیت اجاره در صورت مرگ موجر یا مستأجر 
چنانچه موجر یا مســتأجر از دنیا بروند عقد اجاره فســخ 

می شود؟ 

اجاره بــا مرگ صاحب ملک باطل می شــود اما با مرگ 

مستاجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مّدت براى ورثه 

مستاجر باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر 

شخصًا از آن ملك اســتفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك 

حق دارد باقيمانده مّدت را فسخ كند. 

شرایط اجاره دهنده و اجاره كننده 
آیا در اجاره، دو طرف باید شرایط خاصی داشته باشند؟ 

اجــاره دهنده و اجــاره كننده بايد بالغ و عاقل باشــند و 

با قصد و اراده خودشــان اجاره را انجــام دهند و نيز 

بايد حّق تصّرف در اموال خود داشــته باشند، بنابراين 

سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن 

را بيهوده مصرف مى كند اجاره اش باطل است. 

شروط مالی كه اجاره داده می شود 
مالی که اجاره داده می شــود چه شــرایطی باید داشته 

باشد؟ 

مالــى را كه اجاره مى دهند چند شــرط دارد:1-بايد معّين 

باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه ها يا يكى از اتومبيل 

هاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست.2-مستأجر بايد 

آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاماًل بيان كند.3-تحويل 

آن ممكن باشــد، پس اجاره دادن اســبى كه فرار كرده و 

مســتأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل  است.4-آن مال 

به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن 

نان و ميوه صحيح نيست.5-اســتفاده اى كه مال را براى 

آن اجاره داده اند ممكن باشــد، پس اجــاره دادن زمين 

براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى 

نداشــته باشد باطل اســت. 6-چيزى را كه اجاره مى دهد 

ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد. 

اجاره درخت، باغ و مرتع 
اجاره کردن درخت یا باغ یا مرتع براى استفاده از میوه یا 

علف آن درست است؟ 

صحیح است. 

تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره 
چنانچــه مال مورد اجاره تلف یا معیوب شــود وظیفه 

چیست؟ 

اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شــود، يــا معيوب گردد 

چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در اســتفاده از آن 

زياده روى ننموده باشــد ضامن نيست، مثاًل اگر پارچه اى 

كه به خّياط داده دزد ببرد يا در آتش ســوزى از بين برود، 

در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشــد، مسؤول 

نيســت، ولى اگر بر اثر اشــتباه يا هر عّلت ديگر آن را با 

دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر 

اين كه عيب از خود جنس باشد، مثاًل جنس پارچه طورى 

اســت كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن 

نيست. 

فروش مال مورد اجاره 
آیــا اگر مال مورد اجاره را به مســتأجر یا شــخص دیگر 

بفروشد اجاره به هم می خورد؟ 

هرگاه پيش از تمام شدن مّدت اجاره، ملك را به مستأجر 

بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال االجاره 

را بپــردازد، همچنين اگر به  ديگرى بفروشــد باز اجاره به 

حال خود باقى است. 

جواز تصرفات معمول و متعارف در ملک استیجاری 
آیا زدن میخ در خانه نیاز به مجوز صاحبخانه دارد؟ 

تصرفات جزیی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه 

صاحبخانه ندارد. 
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