


طلیعه سخن
ســالروز میالد مظهر عدالت حضرت علی 
علیه الســالم، فرصتی طالیی اســت برای 
آشــنایی هر چه بشتر با ســاختار معرفتی 
عدالت علوی، چه بسا از این رهگذر بتوانیم 
چگونگی ترمیم خألهای ســاختاری نظام 

اسالمی را چاره کنیم.

قبل از  تشریح ابعاد مختلف ساختار عدالت 
در دین مبین اســالم به نحو عام و ترسیم 
چارچوب معنایی عدل علوی به نحو خاص، 
ناگزیر باید اجماالً به مهمترین ساختارهای 
حکومتی غــرب در جهــان معاصر یعنی 
نظریۀ پیشــرفت و نظریۀ توسعه غربی به 

عنوان نظریۀ رقیب اشاره نمود.

نظریــۀ پیشــرفت که در قــرن نوزدهم با 
محوریــت علم تجربــی و تکنولوژی برای 
ارضای نیازهای غریزی انســان بنیان نهاده 
شــد در عمل جز جنگ های جهانی اول و 
دوم ارمغانی به همراه نداشت. پس از جنگ 
جهانی دوم، نقد نظریۀ پیشرفت در آمریکا، 
به شکل گیری  نظریۀ توسعه  انجامید که 
فرجام توسعه غربی نیز به خشونت و کشتار 

)جنگ ویتنام( انجامید.

پیشــرفت گرایی در غرب با سوژه محوری 
و عقــل نخبگی و اشــرافی بــا دمیدن در 
تنور انقــالب صنعتی در نهایت به تضعیف 
خانواده)صاحبان عقــل فطری( انجامید و 
اینگونه جنگ و خشــونت بر کرسی صلح 

طلبی تکیه زد.

در توســعه آمریکایی نیز رفاه گرایی، توجه 
به زندگــی روزمره بدون توجــه به آرمان 
خواهــی و غایتمنــدی در قالــب جهانی 
شدن  )بخوانید نابودی همه کشورها برای 
پیشــرفت آمریکا(  به شــدت بر ســاحت 
زندگی جوامع بشری سایه افکند.که تداوم 
این بحران جهانی، نهیلیسم، نابودی ارزش 
های انســانی، بحران هــای هویتی، فاصلۀ 

طبقاتی و افسردگی را رقم زد. 

بر خالف نظریۀ پیشــرفت غربی و توسعۀ 
آمریکایی که صلح گرایی و زندگی محوری 

حلقۀ مفقودۀ آن به شــمار می آید، اسالم  
بــر مبنای آیۀ »ُهَو أَنَْشــَأُکْم ِمــَن اْلَْرِض 
َواْسَتْعَمَرُکْم فِیَها؛ اوست که شما را از زمین 
آفرید، و آبادی آن را به شــما واگذاشت«  
و »َو اْعُمــِر اللَُّهَمّ بِــِه بِــاَلَدَك َو أَْحِي بِِه 
ِعَباَدَك؛خدایا به دســت او کشــورهایت را 
آبــاد کن، و بندگانت را به وســیله او زنده 
فرمــا(،  بر مفهوم عمــران و آبادی توأم با 
تأکید بر زندگی روزمره و حمایت از خانواده 
منحصر شده اســت که تحقق این مهم در 
بســتر عدالت شــکل می گیرد و اینچنین 
عدالت فردی)تقوا( بستر ساز تحقق عدالت 
اجتماعی می شود و در مدار فطرت و قاعدۀ 
حسن وقبح عقلی به منصۀ ظهور می رسد.

از این رو در دین مبین اسالم تحقق عدل و 
قسط به دفعات در قرآن کریم مورد تأکید 
قرار گرفته اســت؛  لیکن نکتۀ کلیدی این 
اســت که تحقق عدالــت اجتماعی باید از 

مسیر اقتصاد زندگی محور عبور کند.

پیشــرفت  مفهوم  تئوریک  آری ســاختار 
اســالمی، صرفاً در بســتر عمران و آبادانی 
جامعه محقق خواهد شــد کــه در آموزه 
های اســالمی به شــدت مورد تأکید قرار 
گرفته است؛ لیکن متأسفانه مسئوالن نظام 
اســالمی به نام اســالم، در عمل به نسخه 
های غربی  پیشــرفت و توسعه آمریکایی 
اتکا کرده و  در ورطۀ اقتصاد سوسیالیستی 
و لیبرالی افتاده اند که موج فســاد و  رانت 
خــواری ها و اشــرافی گری هــا در بین 
مسئوالن و فاصلۀ شدید طبقاتی در جامعه 

به نوبۀ خود موید این مدعاست. 

بر این اساس می توان  عملکرد مسئوالن را 
بر خالف آموزه های اسالمی بر شمرد چرا 
که بنیان و اســاس حکومت امام علی)علیه 
الســالم( در تبیعت از اسالم نبوی بر مدار 
عمــران و آبادانی اســت و در حکومت آن 
هیچ فردی گرســنه نمانــد، همانگونه آن 
حضرت در فرازی فرمود: »امروز در شــهر 
کوفــه همه در رفاه زندگی می کنند؛پایین 
ترین افراد،نان گندم می خورند،خانه دارند، 

و آب آشامیدنی سالم می نوشند.« 

هم چنیــن رفع تبعیض در تقســیم بیت 

المال؛ برگردانــدن دارایي هاي عمومي به 
تــاراج رفته؛ جلوگیــري از پیدایش ثروت 
هاي انبوه نامشــروع در دولــت جدید؛ از 
جمله اقدامات ســلبی اســت که امام علی 
)علیه الســالم( برای همــوار نمودن موانع  

فقرزدایي و توسعه رفاه عمومي برداشت.

هم چنین تالش در راه عمــران و آباداني 
زمین و  تأمین اجتماعي محرومان و از کار 
افتادگان و اهتمام بی حدو حصر به افزایش 
تولیدات کشاورزی از جمله اقدامات اثباتی 
آن حضرت برای از میان برداشــتن فاصلۀ 

طبقاتی بود.

از سوی دیگر ســوژه محوری و نگاه باال به 
پایین مردم از جمله چالش هایی است که 
در اسالم خالفتی به ویژه در دوران خالفت 
عثمان به وضوح قابل مشاهده است، لیکن 
در ســاختار عدل علوی، مردم محوری بر 

اساس فطرت و حکمت شکل گرفت.

در تبییــن این مهم بایــد گفت امام )علیه 
الســالم( مبنعث از عقل و قلب ســلیم و 
شــهود کل عالم از طریق قلــب، از برتری 
طلبی و اســتعالء اجتناب مــی ورزد؛ در 
نتیجه بر مبنای قاعدۀ قرآنی )ِمْن أَنُْفِسُکْم؛ 
از خــود شــما)مردم((  از فرهنگ و عرف 
زندگی مردم مطلع اســت و زندگی خود را 
بر مبنای زندگــی مردم)عرف( تنظیم می 

کند.

اینگونه اســت که امام علی )علیه السالم( 
می فرمود: »شــاید در حجاز گرســنه  ای 
باشد که این قرص نان گیرش نیاید، شاید 
در یمامه، کناره های خلیج  فارس گرســنه 
ای باشــد که همین قرص نان هم گیرش 

نیاید، چطور من با شکم  سیر بخوابم؟« 

 امام )علیه الســالم( با طــرح این احتمال 
که ممکن اســت در وســط بیابان برهوت 
عربســتان شخصی گرســنه باشد به نان و 
نمــک اکتفا می کرد چرا که در ســاختار 
عدالــت علوی با وجود یک گرنه در جامعه 
اســالمی خلیفه مســلمین نیز باید گرنه 
باشــد؛ به راستی مسئوالن نظام اسالمی تا 
چه اندازه خود را همسان سبک و زندگی و 

معیشت مردم قرار می دهند؟!
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پیام تسلیت معظم له به مناسبت 
رحلت آیت اهلل جاللی خمینی )قدس سره( 

پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت معظم له به مناسبت 
رحلت آیت اهلل سید محمدحسن علوی سبزواری )رحمه اهلل علیه( 

خبــر رحلت عالــم فرزانه آیــت اهلل حاج 
سیدمحمدحســن علوی سبزواری )رحمۀ 
اهلل علیــه( موجب نهایت تأســف گردید. 
عالمی برجســته و مــورد عالقه مردم که 
زندگی سادۀ او درس عبرت و اخالق توأم 

بــا محبت و احترام او مایۀ جذب مردم به 
دین اســالم بود. ایشان خدمات زیادی به 
مکتب اهــل بیت)علیهم الســالم( کرد و 
شــاگردان فراوانی تربیت نمود. خداوند او 

را با اجداد طاهرینش محشور گرداند.

اینجانب فقدان اسفناك این عالم فرزانه را 
به مردم متدین سبزوار و خصوصاً به بیت 
شریف ایشان تسلیت عرض نموده و صبر 
و اجر فراوان بــرای بازماندگان از خداوند 

منان مسألت دارم.

پیام تسلیت معظم له به مناسبت 
رحلت حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبداهلل 

نظری )قدس سره( 
رحلــت عالم فرزانه آیت اهلل حاج شــیخ عبداهلل نظری )قدس 
ســره( موجب نهایت تأسف گردید. عالم بزرگواری که در طول 
حیات مبارك خود خدمات بســیاری به اسالم و مکتب مقدس 
اهل بیت علیهم الســالم نمود و در مسائل انقالبی نیز از هیچ 
کمکی فروگذار نکــرد. خداوند روح مقدس او را با ارواح انبیاء  
و اولیاء محشــور گرداند و بــه بازماندگان او صبر و اجر فراوان 

عنایت فرماید.

اینجانب ایــن مصیبت دردناك را به مردم شــریف مازندران، 
عالقه مندان و دوســتان و به خصوص به خانوادۀ گرامی ایشان 

تسلیت عرض می کنم.

آیــت اهلل جاللی خمینی)قدس ســره( به دیار باقی شــتافت و 
همــگان را در غم و اندوه خود فرو بــرد. عالمی که عمری را در 

خدمت به اسالم و مکتب اهل بیت علیهم السالم سپری نمود.

اینجانب این مصیبت جانــکاه را به مردم بزرگوار تهران و اهالی 
محترم خمین و تمام دوســتان و عالقه مندان ایشــان تسلیت 
عرض می کنم و بــرای بازماندگانش صبر و اجر فراوان از درگاه 

ایزد منان مسألت دارم.
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اخبار

آیین رونمایی از مجموعــه دو جلدی "حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی به روایت اسناد ســاواك" از سوی مرکز بررسی 

اسناد تاریخی و اداره کل اطالعات استان قم برگزار شد.

این برنامه همزمان با ایام اهلل دهه فجر در روز ســه شــنبه مورخ 

21 بهمن ماه ســال 1399 از ســاعت 9 الی 11 صبح در سالن 
اجتماعات مدرســه امام کاظم علیه الســالم و بــا رعایت کامل 

دستور العمل های بهداشتی انجام شد.

رونمایی از کتاب
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به روایت اسناد ساواک 
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دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار ســید مرتضــی بختیاری رییس 
اهلل(  خمینی)رحمه  امــام  امــداد  کمیته 
ضمن تســلیت ایام شهادت بانوی دو عالم 
حضــرت صدیقه طاهــره)س( به نیازهای 
عمده افــراد تحت پوشــش کمیته امداد 
امــام خمینی)رحمه اهلل( اشــاره کرده و 
فرمودند: مواردی همچون مسکن، اشتغال 
و نیازهــای فرهنگــی از عمــده نیازهای 

مددجویان این کمیته است.

معظم له بر ضــرورت تحصیل افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)رحمه 
اهلل( تأکید کرده و گفتنــد: اگر این افراد 
تحصیالت داشته باشند، همین تحصیالت 
مقدمــه یافتن شــغل مناســب در آینده 

برایشان خواهد بود.

ایشــان اشــتغال، تحصیالت، مســکن و 
ازدواج را چهار ضرورت برای جوانان تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)رحمه 
اهلل( دانســته و خاطرنشان کردند: باید به 
همه این نیازها از سوی مسؤوالن این نهاد 
توجه شود، زیرا شما نمی خواهید نیازمند 
پرور باشید، بلکه می خواهید این افراد را 

توانمند سازید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
بیــان کردنــد: اکثر افراد تحت پوشــش 
کمیته امداد، بیمار یا ســالخورده نیستند، 
بلکه قابلیــت توانمدســازی دارند و باید 
مســائل آنها را در صورتــی که جوان هم 
باشند، حل شود؛ باید به این افراد آموزش 
داده شود تا خودشان را همواره وابسته به 
کمیتــه امداد ندانند و بــاور کنند که این 
نهاد وظیفه دارد آنها را توانمند و مستقل 

سازد.

ایشــان یکی از آســیب هــای موجود در 
کمیته امداد امــام خمینی)رحمه اهلل( را 
توجه به کمیت به جای کیفیت دانســته و 
ابراز داشتند: گاهی احساس می شود این 
نهاد سفره را بسیار پهن کرده ولی غذایی 
که در آن قرار داده اســت، کافی نیست، 
از ایــن رو ضرورت دارد به کیفیت اهمیت 
بدهید و کمیت را تا زمانی که توانتان زیاد 
شــود، محدود کنید تا کمک قابل توجهی 

به نیازمندان صورت بگیرد.

معظــم لــه در ادامه لزوم آمــوزش های 
افراد تحت پوشــش کمیته  مذهبی برای 

امــداد امام خمینی)رحمــه اهلل(  را مورد 
اشــاره قرار داده و فرمودنــد: این کار دو 
فایده دارد؛ یکی این که این افراد مذهبی 
می شوند و دیگر این که هیچگاه به کمیته 
امداد خیانت نکرده و همواره مطابق وظیفه 
شرعی خود عمل می کنند؛ در این زمینه 
اگر کتاب های فشرده مختصری راجع به 
عقایــد و اخالق در اختیــار این افراد قرار 

داده شود، نیز خوب است.

ایشان همچنین با تأکید بر ضرورت اطالع 
رســانی فعالیت های کمیته امــداد امام 
خمینی)رحمه اهلل( در بســتر رســانه ها 
بیان داشــتند: شما باید فعالیت های خود 
را رســانه ای کنید تا مردم بدانند کمیته 
امداد با پشــتوانه اســالم کارهای بزرگی 
انجام مــی دهد؛ ایــن کار اوالً به صورت 
غیــر مســتقیم نوعی تبلیغ برای اســالم 
محسوب شده و ثانیاً اگر جامعه در جریان 
این فعالیت ها قرار گیرد، خیرین تشــویق 
شده و افراد نیکوکار بیشتری برای کمک 

رسانی پیدا خواهند شد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در پایان، کار مســؤوالن کمیته امداد امام 
خمینی)رحمه اهلل( را نوعی عبادت خوانده 
و فرمودند: نیروهای این نهاد باید نســبت 
به مددجویان و امور آنها دلســوز باشــند، 
زیرا دلســوزی کردن غیر از انجام وظیفه 
اســت، یعنی این افراد باید خدمت رسانی 
به مددجویان را صرفــاً وظیفه خود تلقی 
نکنند، بلکه تصور کنند برای خودشان می 
خواهند خدمت رســانی کنند؛ به هر حال 
ایــن کار عبادت بزرگی اســت و خدمتی 
برای مردم و منشــأ برکات برای جامعه به 
حســاب می آید و بالها بر اثر این خدمات 

دفع خواهد شد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس کمیته امداد امام خمینی)رحمه اهلل(
توانمند سازی و رفع نیازهای اساسی مددجویان کمیته امداد، ضروری است 

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر صمت
برای رفع مشکالت اقتصادی به آمریکا دل نبندید 

مسؤولیت این وزارتخانه در زمینه بهبود زندگی 
و معیشت مردم را بسیار مهم خوانده و فرمودند: 
آنچه شما مســؤولیتش را برعهده دارید، مهم 
ترین بخش زندگی مردم اســت، زیرا مسأله 
صنعت چیزی اســت که اقتصاد بر محور آن 

می چرخد.
معظم له همانگونه که بارها از مسأله سودهای 
بانکی و عملکرد بانک ها انتقاد کرده اند بار دیگر 
یکی از چالش ها و  موانع مهم بر سر راه رونق 
و جهش تولید را فشار بانک ها بر بخش تولید 
دانسته و ادامه دادند: شنیده ایم که بسیاری از 
صنایع بر اثر فشار بانک ها تعطیل شده است؛ 
شما باید بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشید. 
باید چاره ای بیاندیشید که جلوی طغیان بانک 
ها و تعطیلی صنعت گرفته شود، زیرا اگر صنعت 

نباشد همه چیز با آسیب مواجه خواهد شد.
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود دغدغه 
های ناشران را مورد توجه قرار داده و افزودند: 
ناشران کتب دینی نیازمند کاغذ هستند، از این 
جهت اگر بخواهند کاغذ را با این دالرهای باال 
وارد کنند، قیمت کتب سر به فلک می کشد؛ 
فکری برای کاغذ داشته باشید تا با ارز دولتی 
کاغذ وارد شده و جلوی گرانی کتاب ها گرفته 

شود.
معظم له همچنین نسبت به بی انصافی برخی 
کسبه انتقاد کرده و با بیان اینکه رابطه ملموسی 
میان نرخ ارز و نرخ کاالها وجود ندارد، فرمودند: 
نرخ ارز که باال می رود اجناس از سوی کسبه 

ها گران می شــود، اما با پایین آمدن نرخ آن، 
اجناس را ارزان نمی کنند؛ شما باید این موارد را 

از طریق نظارت سامان دهی کنید.
ایشــان فرمودند: امروز گاهــی از نقش برخی 
کســبه در گرانی ها و مشــکالت معیشتی و 
اقتصادی جامعه غفلــت صورت می گیرد، در 
حالی که با اندکی بررسی درمی یابید که برخی 
به هر قیمتی در پی افزایش درآمد خود هستند 

و توجهی به مردم ندارند.
معظم له در ادامه بر ضرورت شــفاف ســازی 
در زمینــه ارزش گذاری بر روی ارز از ســوی 
مسؤوالن تأکید کرده و با اشاره به اینکه در حال 
حاضر مشخص نیســت نرخ ارز از سوی کدام 
ارگان و نهاد تعیین می شود، گفتند: تا زمانی 
که معمای قیمت ارز حل نشــود کاری پیش 

نخواهد رفت.
ایشــان در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تأکید بر لزوم تالش جهادی مســؤوالن برای 
رفع مشکالت اقتصادی، دل بستن به آمریکا 
برای رفع تحریم ها را امری ناصحیح خوانده و 
تصریح کردند: نمی شود به تحوالت آمریکا دل 
بست؛ گاهی گفته می شود به تیم جدید روی 
کار آمده می توان امید داشت، در حالی که باید 
بدانیم تیم رقیب این جریان ادعا می کند که 
نزدیک به 70 میلیون رأی دارد، از این رو تیم 
جدید نمی تواند خواسته آن تعداد از جمعیت 
خود را نادیده انگاشته و علی رغم میل آنها عمل 
کند، بنابراین سیاست های آمریکا تغییر ناپذیر 

است و نباید به آنها دل خوش کرد.
ایشان خاطرنشــان کردند: امروز کشور علی 
رغم وجود تحریم ها روی پای خودش مانده و 
بحمداهلل پیشرفت هایی نیز داشته است؛ وقتی 
کشور در این دوران بسیار سخت توانست روی 
پای خود بایستد، هم اکنون نیز خواهد توانست.

معظم له با اشاره به ضرورت کار رسانه ای برای 
تبیین پیشرفت های عرصه صنعت، معدن و 
تجارت برای عموم مردم فرمودند: باید فعالیت 
ها و آمارهای واقعی خود را رســانه ای کنید و 
پیشرفت ها را به گوش مردم برسانید تا نسبت 

به وضعیت کشور امیدوار شوند.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دغدغه 
های قشر کارگر و آسیب پذیر جامعه را مورد 
اشاره قرار داده و تصریح کردند: امروز این قشر 
درآمدشــان تغییری نکرده، اما قیمت اجناس 
پشت ســر هم باال می رود و متأسفانه حتی 
گاهی شاهد رشد ده برابری قیمت ها هستیم؛ 
این افراد در صورتی که دارای مســکن باشند، 
با این مبالغ پایین زندگی شــان بسیار سخت 
خواهد بود و اگر خانه نداشته باشند هم هر آنچه 

درآمد دارند را باید صرف کرایه خانه کنند.
معظم له اضافــه کردند: اصالحات اقتصادی و 
اجتماعی و تجاری کار یک دستگاه نیست، بلکه 
کار همه دستگاه ها اســت و باید آن را با هم 

افزایی و همدلی پیش ببرند.
این مرجع تقلید هشــدار دادند: امروز در این 
شــرایط حســاس باید کاری کنید که مردم 

احساس آرامش و راحتی داشته باشند.
ایشــان در پایان مسأله قاچاق در برخی بنادر 
و گمرك هــا را مورد توجه قرار داده و تصریح 
کردند: معمای قاچاق نیز باید حل شــود؛ باید 
مشخص شود چه افرادی هستند که می توانند 
در مقابل مســؤوالن قد علم کرده و به صورت 
علنی کاالهای قاچــاق وارد کنند؟ در جایی 
خواندم که یک شــخص توانسته است 4 هزار 
ماشین را وارد کشور کند؛ این نشان می دهد 
که دست هایی در پشت پرده قرار دارد و عواملی 
در کار هســتند که باید دستگاه قضایی آن را 

شناسایی و پای میز محاکمه بکشاند.
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1یادداشت

در وهلۀ نخســت باید گفت پیامبر اسالم 
)صلی اهلل علیه و آله( در سال پنجم بعثت 
در ســخت ترین شــرایط و حاالت به سر 
می برد؛ اســالم منزوی بود، و مسلمانان 
اندك نخســتین، شــدیدا تحت فشــار؛ 
محیط مکه بر اثر شــرك و بت پرستی و 
جهل و خرافات و جنگ های قبایل عرب 
و حاکمیت زور و بینوایی توده های مردم، 

تیره و تار بود.

لیکــن پیامبــر )صلی اهلل علیــه وآله( به 
آینده می اندیشید، آینده ای درخشان از 
پشــت این ابرهای سیاه و ظلمانی، آینده 
ای که با توجه به اسباب عادی و ظاهری 

بسیار دور دست و شاید غیر ممکن بود.

گذری بر اسرار تولّد حضرت فاطمه ی 
زهرا )علیها السالم(

در همین سال)ســال پنجم بعثت( حادثه 
بزرگی در زندگی پیامبر رخ داد، به فرمان 
خدا برای مشــاهده ملکوت آســمان ها 
بــه معراج رفت، و به مصداق آیۀ شــریفۀ 
»لنریه من آیاتنا؛ تا برخی از آیات خود را 
به او نشان دهیم« آیات عظیم پروردگار را 
در پهنه بلند آسمان با چشم خود دید، و 
روح بزرگش بزرگتر شد، و آماده پذیرش 

رسالتی سنگین تر توأم با امید بیشتر.

در روایتی که اهل سنت و شیعه هر دو بر 
آن تأکید دارند می خوانیم: پیامبر )صلی 
اهلل علیه و آله( در شــب معراج از بهشت 
عبــور می کرد، جبرئیــل از میوه درخت 
طوبی به آن حضــرت داد، و هنگامی که 
پیامبــر )صلــی اهلل علیه وآلــه( به زمین 
بازگشت نطفه فاطمه زهرا )علیها السالم( 

از آن میوه بهشتی منعقد شد.

لذا روایات متعدد موجود در منابع شیعه و 

اهل سنت درباره تولد بانوی اسالم فاطمه 
زهرا )علیها السالم(، گواه بر این معناست 
که می گوید: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه 
و آله( در شــب معراج وارد بهشت شد و 
از میوه درختان بهشــتی تناول فرمود، و 
از همــان میوه، نطفه زهرا علیها الســالم 
منعقد شــد، و لذا پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم او را بوسید و می گفت »از او 

بوی بهشت می شنوم«.،

آری »فولــدت فاطمــۀ )علیها الســالم( 
فوقعت حین وقعت علی االرض ســاجدۀ؛ 
به این گونه فاطمه متولد شــد و در حین 
تولد برای خدا سجده کرد.« بدین ترتیب 
طبق آنچــه در کتب روایی آمده اســت 
فاطمه پنج سال بعد از بعثت پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و سلم از همسرش خدیجه 

)علیها السالم( تولد یافته است.

مشاهده بهشــت و جهنم و ماجرای میوه 
بهشتی در جریان معراج پیامبر )صلی اهلل 

علیه و آله( چگونه بوده است؟

ممکن اســت گفته شــود اینها مربوط به 
بهشــت برزخی اســت همان بهشتی که 
ارواح شــهدا نیز بعد از شهادت و قبل از 
قیامت در آن جای دارند، ولی پاســخ این 
ســخن این است که بهشت برزخی مادی 
نیســت بلکه جنبه مثالی دارد و ارواح در 
قالب های مثالی در آن بهشــت متنعمند 
و مسلماً چنین بهشــتی که جنبه مادی 
عنصری نــدارد، میوه هایی همچون میوه 
های این جهان که قابل اســتفاده بر این 
جسم مادی باشد در آن نخواهد بود، بلکه 
از جهاتی شــبیه به صحنه هایی است که 
انســان در خواب می بیند و لذاتی که از 

آن بهره مند می گردد.

اضافه بــر اینها در روایــات متعددی می 

خوانیم که بهشــت هم اکنــون در حال 
شــکل گرفتن و گسترش به وسیله اعمال 
انســان هاســت و پاره ای از اعمال سبب 
غرس درختان تازه ای در بهشت می شود، 
ایــن گونه اخبار تنهــا در صورتی مفهوم 
است که بهشــت هم اکنون موجود باشد، 
به عنــوان نمونه در حدیثــی از ابو ایوب 
انصــاری از پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و 
آله( می خوانیم که در شب معراج ابراهیم 
خلیل )علیه الســالم( بر من عبور کرد و 
گفت: »به امتت دســتور ده در بهشــت 
زیــاد درختکاری کنند، چــرا که زمینش 
گسترده و خاکش پاك و حاصلخیز است! 
گفتم: درختکاری بهشــت چیست؟ گفت: 

ذکر ال حول و ال قوۀ اال باهلل است«.،

در حدیث دیگــری از پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیــه و آله( تعبیر لطیف تری در این 
زمینــه دیده مــی شــود و آن اینکه می 
فرماید هنگامی که بــه معراج رفتم وارد 
بهشت شــدم در آنجا فرشتگانی را دیدم 
که قصرهایی می ســازند و گاه توقف می 
کنند از علت این امر ســؤال کردم گفتند 
مــا منتظر مصالح هســتیم! گفتم مصالح 
شــما چیســت؟ گفتند: ذکر »سبحان ا و 
الحمــد اهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر« که 
مؤمن می گوید: هنگامی که ذکر می کند 
 بنا می کنیــم و هنگامی کــه خودداری 

می کند دست نگه می داریم.

الســالم(؛  )علیها  فاطمــه  حضرت 
مصداق بارز کوثر و خیر کثیر

تولــد این مولود خجســته آنچنان پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( را خشــنود کرد که 
زبان به مدح و ثنای پروردگار گشــود، و 
زبان بدخواهان که او را »ابتر« بریده نسل 
و بی عقــب می خواندند، برای همیشــه 

کوتاه شد.

خداونــد مژده این مولــود پربرکت را در 
ســوره کوثر به پیامبرش داد و فرمود:»إنا 
أعطینــاك الکوثر؛ ما به تــو کوثر[ خیر و 

برکت فراوان عطا کردیم.

بدیهی اســت روی ســخن در تمام آیات 
ســوره کوثر به پیغمبر اکــرم )صلی اهلل 
علیه و آله( اســت و یکــی از اهداف مهم 
آن ســوره، تســلی خاطر آن حضرت در 
برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهای 

مکرر دشمنان است.

با این تفاســیر باید اذعــان نمود »کوثر« 
یــک معنی جامــع و وســیع دارد، و آن 
»خیر و برکت فراوان« است،زیرا » کوثر« 
وصف است که از»کثرت« گرفته شده، و 
به معنی خیر و برکت فراوان اســت، و به 
می  گفته  افراد» ســخاوتمند«نیز»کوثر« 
شود. ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه 
یکی از روشــن نرین مصــداق های آن را 
وجود مبارك فاطمه زهرا )علیها الســالم( 
دانســته اند، چرا که شــأن نزول آیه می 
گویــد: آنها پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و 
آله( را متهم می کردند که بال عقب است، 
قرآن ضمن نفی سخن آنها می گوید: »ما 
به تو کوثر دادیم«. از این تعبیر استنباط 
می شــود که ایــن »خیر کثیــر« همان 

فاطمه زهرا علیها السالم است،

علیها؛  اهلل  زهرا سالم  فاطمه  حضرت 
حقیقت کوثر

در اینکــه منظــور از» کوثــر« در اینجا 
چیســت؟ در روایتی آمده است که وقتی 
این ســوره نازل شــد پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیــه و آله( بر فــراز منبر رفت و این 
ســوره را تالوت فرمــود، اصحاب عرض 
کردند: این چیست که خداوند به تو عطا 
فرموده؟ گفت: »نهری اســت در بهشت، 
ســفیدتر از شــیر، و صافتر از قدح )بلور( 
در دو طــرف آن قبه هایی از در و یاقوت 
است«...، در حدیث دیگری از امام صادق 
)علیه السالم( می خوانیم که فرمود:»کوثر 
نهری است در بهشت که خداوند آن را به 
پیغمبــرش در عوض فرزنــدش )عبد اهلل 

کــه در حیات او از دنیــا رفت( به او عطا 
فرمود«.

اند: منظور همان»حوض  بعضی نیز گفته 
کوثر« است که تعلّق به پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( دارد و مؤمنان به هنگام ورود 
در بهشت از آن سیراب می شوند، بعضی 
آن را به نبوت تفسیر کرده، و بعضی دیگر 
به قــرآن، و بعضی به کثــرت اصحاب و 
یــاران، و بعضی به کثرت فرزندان و ذریه 
که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرا 
)علیها الســالم( به وجود آمدند، و آن قدر 
فزونی یافتند که از شــماره بیرونند، و تا 
دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر اکرمند، 
بعضی نیز آن را به»شفاعت« تفسیر کرده 
و حدیثی از امام صادق )علیه السالم( در 

این زمینه نقل نموده اند.

در ایــن میان »فخر رازی« پانزده قول در 
تفسیر »کوثر« ذکر کرده است، ولی ظاهر 
این است که غالب اینها بیان مصداق های 
روشــنی از این مفهوم وســیع و گسترده 
است، زیرا »کوثر« به معنی »خیر کثیر و 
نعمت فراوان« است، و می دانیم خداوند 
بزرگ نعمتهای فراوان بسیاری به پیغمبر 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله( ارزانی داشــت 
که هر یک از آنچه در باال گفته شــد یکی 
از مصداق های روشن آن است، و مصداق 
های بســیار دیگری نیــز دارد که ممکن 
اســت به عنوان تفسیر مصداقی برای آیه 

ذکر شود.

هم چنین در این مســأله به بحث جالبی 
از »فخــر رازی« برخورد مــی کنیم که 
در ضمن تفســیرهای مختلــف کوثر می 
گوید:»قول ســوم این است که این سوره 
به عنوان رد بر کسانی نازل شده که عدم 
وجود اوالد را بــر پیغمبر اکرم )صلی اهلل 
علیه و آله( خرده مــی گرفتند، بنابر این 
معنی ســوره این اســت که خداوند به او 
نســلی می دهد که در طــول زمان باقی 
می ماند، ببینید چه اندازه از اهل بیت را 
شــهید کردند، در عین حال جهان مملو 
از آنهاســت، این در حالی است که از بنی 
امیه )که دشمنان اســالم بودند( شخص 

قابــل ذکری در دنیا باقی نماند، ســپس 
بنگــر و ببین چقــدر از علمای بزرگ در 
میان آنهاست. مانند امام باقر، امام صادق 
و امام رضا )علیهم السالم( و نفس زکیه.،

اینچنین است که هزاران هزار از فرزندان 
فاطمه )علیها الســالم( در سراسر جهان 
پخش شــدند، در میان آنها نویســندگان 
و فقهــا و محدثان و مفســران واال مقام 
و فرماندهــان عظیم بودند کــه با ایثار و 

فداکاری در حفظ آیین اسالم کوشیدند.

در تفســیر روح المعانی نیز آمده اســت 
که: »منظور از کوثــر فرزندان و اوالد آن 
حضرت است، زیرا این سوره به عنوان رد 
کسانی است که به آن حضرت، عیب می 
نهادند و او را ابتر می خواندند و بحمداهلل 
امروزه چنان فرزنــدان او فزونی یافته اند 

که سراسر کره زمین را پر کرده اند.«

محّبت فراوان پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله( نسبت به فاطمه )علیها السالم(

همه مورخان و ارباب حدیث نوشــته اند 
که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( نســبت 
به دخترش فاطمه )علیها الســالم( عالقه 
عجیبی داشت؛ بدیهی است عالقه پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( تنها به خاطر رابطه 
پدری و فرزندی نبود، هر چند این عاطفه 
در وجــود پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( 
موج می زد، اما تعبیرات و ســخنانی که 
آن حضرت به هنگام اظهار عالقه نســبت 
بیان  الســالم(  به دخترش فاطمه )علیها 
می کرد، نشــان می داد کــه در این جا 

معیارهای دیگری مطرح است:

این محبت از محبت ها جداست حب 
محبوب خدا، حب خداست

در تبیین این مهم از میان روایات فراوانی 
که در این زمینه رســیده، کافی است به 
چند روایت زیر که در کتب معروف شیعه 

و اهل سنت آمده، اشاره کنیم:

1. »ما کان احد... من النساء احب الیه من 
فاطمۀ؛ احدی از مردان نزد پیامبر )صلی 
اهلل علیــه و آله( محبوب تر از امیرمؤمنان 
علی )علیه الســالم( نبــود، و نه از زنان، 

شکوه والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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السالم(«.این  از فاطمه )علیها  محبوب تر 
حدیث را گروه زیادی از عایشه نقل کرده 

اند.

2. هنگامــی که آیه شــریفه: »ال تجعلوا 
دعاء الرســول بینکم کدعاء بعضکم بعضا؛ 
صدا کردن پیامبر را در میان خود، مانند 
صدا کــردن یکدیگر قــرار ندهید«، نازل 
شــد مســلمانان پیامبر )صلی اهلل علیه و 
آله( را با خطاب »یا محمد« صدا نکردند، 
بلکه »یا رسول اهلل« و »یا ایها النبی« می 

گفتند.

فاطمه )علیها الســالم( مــی گوید: بعد از 
نزول این آیه من دیگر جرأت نکردم پدرم 
را بــه عنوان »یا ابتــاه « )پدر جان( صدا 
کنم، و هنگامی که خدمتش می رســیدم 

»یا رسول اهلل« می گفتم.

یکی دوبــار این خطاب را تکــرار کردم، 
دیدم پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( ناراحت 
شــد و از من روی برتافت. بار سوم رو به 
من کــرد و فرمود: »یا فاطمۀ ... انت منی 
و انــا منک.،؛ ای فاطمه! این آیه درباره تو 
نازل نشــده، و نه درباره خاندان و نســل 
تو، تــو از منی و من از توام، این در مورد 
جفــاکاران و تندخویان بی ادب از قریش 
نازل شده است«. سپس این جمله عجیب 
و روح پــرور را افزود: »بگو: پدر جان، که 
این سخن قلب مرا زنده می کند و خدا را 

خشنود می سازد«.

آری آهنــگ دلنواز »پدر جــان« فاطمه 
)علیها الســالم( با روح پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( همان می کرد که امواج نسیم 

بهاری با شکوفه های لطیف درختان.

3. در حدیث دیگری آمده اســت: پیامبر 
چنان مشــتاق فاطمه )علیها السالم( بود 
که هر گاه به سفر می رفت آخرین کسی 
را کــه بــا او وداع می کرد زهــرا )علیها 
الســالم( بود، هنگامی که از سفر باز می 
گشــت نخستین کســی را که به دیدنش 

می شتافت فاطمه )علیها السالم( بود.

4. این حدیث را نیز بســیاری از محدثان 
شیعه و اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر 
فرمود: »فاطمۀ بضعۀ منی، من آذاها فقد 

ومن  آذانــی 
فقد  أغضبها 

أغضبنی، 
سرها  من 
فقد سرنی 

ومن 
فقد  سائها 

سائنی؛ 
پاره  فاطمه 

است،  من  تن 
را  او  کــس  هر 

آزار  مرا  دهد  آزار 
داده است،و هر کس 

او را خشــمگین کند 
ساخته،هر  خشمگین  مرا 

کس او را مســرور کند مرا 
مســرور نموده، و هر کس او را 

اندوهگین سازد مرا اندوهگین ساخته 
است«.

سخن آخر

بدون شک شخصیت واالی فاطمه )علیها 
الســالم( و آینده درخشان و مقام عرفان 
و ایمــان و عبادتش این همــه احترام را 
ایجاب می کرد. چرا کــه امامان، همه از 
نســل او بودند. و به عالوه او همسر بزرگ 
مرد اسالم امیرمؤمنان علی )علیه السالم( 

بود.

امــا پیامبر )صلی اهلل علیــه و آله( با این 

عمل می خواســت حقیقت دیگری را نیز 
به مــردم تفهیم کند و دیدگاه اســالم را 
در زمینه دیگری روشــن سازد و انقالب 
فکری و فرهنگی بیافریند و بگوید: دختر، 
موجودی نیست که باید زنده به گور شود، 
ببینید من دســت دخترم را می بوسم، او 
را بر جــای خود می نشــانم، و این همه 

عظمت و احترام برای او قائلم.
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انتظارات امام باقر علیه السالم از شیعیان
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت

ائمــۀ معصومین علیهم الســالم از خاندان 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله و گرامی 
ترین مردم در پیشــگاه خدا هســتند. لذا 
رهبری مادی و معنوی جامعه اســالمی، در 
تمام شؤون زندگی، از طرف خداوند و پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله به آنها سپرده شده است، 

و غیر آنها را شامل نمی شود.

در روایاتــی که از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آلــه در کتب شــیعه و اهل تســنن ذکر 
شده اســت؛ امامان اهل بیت علیهم السالم 
و حامالت مکتب اســالم به عنوان »کشتی 
نجات« معرفی شده اند. لذا هنگامی که توفان 
های فکری و عقیدتی و اجتماعی در جامعه 
اسالمی رخ می دهد تنها راه نجات، پناه بردن 

به مکتب اهل بیت علیهم السالم است.

این مســأله از آن جهت اســت کــه امامان 
معصوم علیهم السالم و پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله برای تمام مردم امام و پیشــوا هستند؛ 
چرا که شیعه معتقد است امام مانند پیغمبر 
صلــی اهلل علیه و آله باید از گناه و اشــتباه 
معصوم و پاك باشد، وگرنه اعتمادی به گفتار 
و اعمال او نخواهد بود و نمی توان سخنان او 
را به عنوان سخن خدا و پیغمبر پذیرفت و یا 

اعمال او را سرمشق قرار داد.

از ســوی دیگر کســانی که از طرف آنها به 
مقامی منصوب شــوند و پستی را در جامعه 
اسالمی به عهده بگیرند، با شروط معینی در 
قالب والیت فقیه، اطاعت آنها الزم اســت به 
خاطر این که نمایندگان اولی االمر می باشند.

 به نحو عام نیز شیعیان نیز باید برای گروهی 
از مردم امام باشند. در واقع در جامعه اسالمی 
شیعیان باید پیشــرو باشند ودیگران به آنها 
اقتــدا کنند، در حقیقت پیــروان اهل بیت 
علیهم الســالم باید در تمــام دنیا، در تمام 

جهات قدوه و اسوه باشند.

تحقق این مهم مشــروط به آن است که ما 
شــیعیان رابطه خود را با آن بزرگواران قطع 

نکنیم. و صرفاً مدعی شــیعه گری نباشیم. 
حال آنکه اگرامامان علیهم السالم به عنوان 
»هادی« مسلمانان مطرح شده اند و مسلمانان 
خواهان هدایت هستند، باید به آن بزرگواران 
اقتدا کنند اهمیت این مسأله وقتی آشکار می 
شود که بدانیم ائمۀ معصومین علیهم السالم 

به شیعیان و پیروان خود نظر دارند.

از این رهگذر ائمۀ اطهار علیهم السالم به ویژه 
امام باقر علیه السالم، با طرح احادیثی شرایط 
واوصاف شیعه واقعی را به روشنی بیان کرده 
اند، به ایــن معنا که در کنار مقاماتی که در 
احادیث برای شیعه بیان شده، وظایفی هم 

برای شیعه تعیین شده است.

این مسأله نشان می دهد شیعه بودن مفهومی 
است پرمحتوا و مسئولّیت هایی دارد که در 
بیانات معصومین علیهم السالم مورد توجه 

قرار گرفته است.

بنابراین تنها با اّدعــا و این که پدر و مادرم 
شــیعه بوده، نمی توان شیعه بود؛ بلکه باید 
اخالق، رفتار، گفتار، تاریخ زندگانی سراســر 
عبــرت آمــوز، آداب معاشــرت پرجاذبه ، 
مدیریّت قــوی و نیرومند ، نحــوه برخورد 
مهربانانه و خوب ائمه علیهم الســالم با افراد 
و اقوام و شــخصّیت های داخلی و خارجی، 
ارشاد و هدایت پرســوز و گداز آنان و بویژه 
زندگی ساده ائمۀ معصومین علیهم السالم ، 

الگو و اسوه همه مسلمانان قرار گیرد.

لذا شایســته است در این نگاشته با مراجعه 
به کالم نورانی امام باقر علیهم اسالم ، صفات 
و نشــانه های شــیعه واقعی را مد نظر قرار 
دهیم و فرمایشات آن امام همام را در زندگی 
روزمره مد نظر قرار داده و به آن عمل کنیم 
تا از این رهگذر در زمرۀ شیعیان آن حضرت 

قرار گیریم.

تعریف شیعه و اقسام آن

»شیع« از نظر لغت، به معنای فرقه ها، دسته 
هــا و پیروان افراد مختلف اســت؛ بنابراین، 

مفرد آن »شیعه« به معنای دسته ای است 
که پیروی از مکتب یا شــخص معینی می 
کند. لذا »شیع« جمع »شیعه« به جمعیت 
و گروهی گفته می شــود کــه: دارای خط 

مشترکی هستند.

»راغــب« در کتاب »مفــردات« می گوید: 
»شــیع« از ماده »شیاع« به معنای »انتشار 
و تقویت« اســت، و »شــاع القوم« هنگامی 
گفته می شود که جمعیتی منتشر و فراوان 
گردند، و »شیعه« به کسانی می گویند که: 
»انسان به وسیله آنها قوی می شود«. لذا به 
چیــزی که با قدرت و قوت در نقاط مختلف 
منتشر شود شیعه گفته می شود. نتیجه این 
که، شیعه در لغت به گروهی منتشر، قوی و 

نیرومند اطالق می شود.

»شیعه« را طبق یک تقسیم به پنج قسم می 
توان تقسیم نمود:

1. شیعیان جغرافیایی 

کسانی که در کشور شیعه نشین متولّد می 
شــوند، از لحاظ آماری جزءِ افراد آن کشور 

محسوب می شوند.

2. شیعیان ارثی 

کســانی که پدر و مادرشان شیعه بوده و در 
دامان پدر و مادر شیعه متولّد شده اند.

3. شیعیان لفظی 

کســانی که با زبان می گویند که ما شیعه 
علی بن ابی طالب علیه الســالم هستیم، اّما 

در عمل خبری نیست.

4. شیعیان سطحی 

شیعیانی که عملشان سطحی است و به عمق 
تشّیع نرسیده اند، از تشــّیع فقط عزاداری 
و توّســالت و امثال اینها را بلد هســتند. از 
کجا معلوم که شــیعه هستند؟ آیا به خاطر 
آن که در ایّام عاشــورا در دســتجات سینه 
زنی و مجالس عزاداری شــرکت می کنند و 
به مسجد جمکران می روند؟! البّته قصد ما 

کم اهمّیت جلوه دادن این امور نیست، ولی 
این گروه، از تشّیع همین را فهمیده اند، اّما 
از صفات »رهبان باللیل، اسد بالنهار، احالم 
وزینــۀ و صدور امینــۀ و ...«، خبری در آنها 

نیست.

5. شیعیان واقعی 

کســانی که با معارف الهّیه و کتب اهل بیت 
علیهم السالم آشنا هستند و برنامه های آنها 

صفاتی است که در این روایت آمده بود.

به چه کسی شیعه می گویند؟

شــیعه در اصطالح معنای خاصی دارد و به 
کسانی گفته می شود که بعد از پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله پیرو مکتب امیر مؤمنان علی 

علیه السالم می باشند.

در تشریح این مدعا باید گفت از اخبار و تواریخ 
بر می آید که در زمان پیغمبر اکرم صلی اهلل 
علیــه و آله عده قابل توجهــی از صحابه، از 
خواص علی علیه السالم و همراهان او بودند 
و او را امــام و پیشــوای خود به عنوان مبلغ 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و مفسر تعلیمات و 
احکام او می دانستند، و از همان زمان به نام 

شیعه علی علیه السالم شناخته می شدند.

انتخاب نام »شیعه « برای کسانی که ارتباط 
با علی علیه الســالم داشتند، در همان عصر 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آله صورت گرفته، و 
ایــن نام را پیامبر صلی اهلل علیه و آله به آنها 
داده اســت نه این که در عصر خلفا و یا در 

زمان صفویه یا غیر آن پیدا شده باشد.

 این حقیقت را با مراجعه به کتاب های اهل 
لغت مانند نهایه »ابن اثیر« و »لسان العرب« 
و امثال آنه می توان دریافت، آنها تصریح می 
کنند که نام »شــیعه« بر پیروان علی علیه 
الســالم و فرزندان او، و دوستان آنها، اطالق 
شــده، تا آنجا که اســم خاص آنها گردیده 

است.،

لــذا منظور از »شــیعه« دســته معینی از 
مســلمانان بوده اند که ارتباط مخصوصی با 
علی علیه السالم داشته، و این دسته در آن 
روز از سایر مسلمانان که هیچ یک از مهر و 
عالقه نســبت به آن حضرت خالی نبوده اند 

مشخص و ممتاز بوده اند.

انتظــارات امام باقر علیه الســالم از 
شیعیان

بی شک شیعیان واقعی غیر از اوامر و نواهی، 
باید سّنت های اهل بیت علیهم السالم را هم 
حفظ می کنند. به عنوان مثال ســّنت ائّمه 
علیهم السالم این بوده است که بدون واسطه 
شــب ها به در خانه نیازمندان رفته و به آنها 
کمک می کردند. بنابراین کسانی که سّنت 
ها را زنده بدارند و تمام اوامر و نواهی را عمل 

کنند، آنها شیعه هستند.

در این زمینه باید به کالمی از امام باقر علیه 
السالم استناد نمود؛ شخصی به آن حضرت 
عرض کرد: »الحمد هللَّ شــیعیان شما خیلی 
زیاد هستند« امام علیه السالم نگاه پرمعنایی 
به او کرد و فرمود: اینها که می گویی شیعیان 
ما هستند، آیا این کارها را انجام می دهند؟ 
»َهــْل یَْعِطُف الَْغنيُّ َعلَی الَْفقیــِر؟ َو یََتجاَوُز 
الُْمْحِسُن َعِن الُْمِسي ءِ و یََتواَسْوَن؟ ُقلُت: ال، 
یَعُۀ َمْن یَْفَعُل  ــیَعُۀ، الشِّ قاَل: لْیَس هُؤالءِ الشِّ
َهَکــذ؛ آیا ثروتمندان این افراد به حال فقراء 
و مســتمندان خود توّجهی دارند و به آنها 
رسیدگی می کنند؟ آیا بزرگان و نیکوکاران 
این افرادی که شما آنها را شیعه می خوانید، 
خطاها و اشتباهات خطاکاران را می بخشند 
و آنها را مورد عفو و گذشــت قرار می دهند، 
)یــا آنها را چندین برابر مجازات می کنند و 
زجر می دهند!؟( آیا اینها مواســات دارند؟ 
خوشــبختی های خویــش را بین همدیگر 
تقسیم می کنند )شــادي هایشان را با هم 

قسمت نمایند(؟

آن مرد وقتی این ویژگیها را شنید شرمنده 
شد و پاسخ منفی داد. سپس حضرت فرمود: 
چنین افرادی شــیعه نیستند؛ شیعه کسی 

است که آنچه را گفتم عمل کند.

آری، انســان مؤمن و مســلمان باید در حّد 
امکانات و توانایی اش به تمام اقشــار آسیب 
پذیر جامعه کمک کند. شــیعه واقعی باید 
راهب شــب و شیر روز، انســانی هوشیار و 
فهمیده و زرنگ باشــد، به فقراء و نیازمندان 
کمک کند و از خطای خطاکاران درگذرد و 

دیگران را در شادیهای خود سهیم کند.

اما به راستی آیا ما مدعیان پیروی از خاندان 

اهل بیت علیه السالم به مانند ائمۀ معصومین 
علیهم الســالم ایثارگری می کنیم؟ آیا می 
دانیم همســایگان ما در چه وضعی به ســر 
می برند؟ آیا خبر داریم همسایگان ما چگونه 
معیشت خود را می گذرانند؟ آیا از وضع اقوام 

و بستگان و آشنایان اّطالعی داریم؟

مسلمانان باید این واقعیت وجدانی و ضروری 
را کامال احساس نمایند که سربلندی هر کس 
بستگی به سربلندی برادران او دارد؛ همه یار 
و مــددکار یکدیگرند، اما چرا از کمک به یار 
و مددکار خود مضایقه می کنیم؟کیست که 
حاضر باشــد در همه چیز اصل »مساوات و 
مواســات« را با برادران مسلمان خود رعایت 
کند و راســتی آنچه را برای خود می خواهد 
برای آنان نیز بخواهد، منافع و ســربلندی و 
پیروزی خود را در حفظ منافع و سربلندی و 

پیروزی آنها بداند؟! 

اقاًل باید انصاف و عدالت در حق هم داشــته 
باشیم، الاقل با یکدیگر همکاری کنیم، حقوق 
یکدیگــر را زیرپا نگذاریم و منافع یکدیگر را 

نادیده نگیریم.

به راستی اگر پاسخ این سؤاالت و مطالبات 
منفی باشد، آیا می توانیم اّدعا کنیم که شیعه 

هستیم؟

هفت نشانه شیعیان واقعی از نگاه امام 
باقرعلیه السالم

امام باقر علیه السالم در روایتی کوتاه، هفت 
صفت برای شیعیان متذکر شده است که یک 

دنیا مطلب و مسئولّیت در آن نهفته است.

حضرت امام محّمد باقر علیه السالم فرمود: 
ــُر أاََل اْخِبُرَك بِِشــیَعِتَنا؟ ُقلُْت: بَلی  »یَا ُمَیسِّ
َُّهــْم ُحُصوٌن َحِصیَنٌۀ و  ُجِعلُْت فِداَك َقاَل: إِن
ُصُدوٌر أِمْیَنٌۀ َو أَْحاَلٌم َوزِیَْنٌۀ لَْیُســوا بالَمِذیِع 
َواَل بِالُجَفاِت الُمَراِعْیــَن ُرْهَباٌن بِالْلَیِل  الَبِذرِ 
اُســٌد بِالَْنهارِ؛ ای میّسر، آیا شیعیانمان را به 
تو معّرفی کنم؟ عرض کردم: فدایت شــوم 
بفرمایید. حضرت فرمود: آنها دژهای محکم و 
سینه های امانتدار و صاحبان عقل های وزین 
و متین هستند، شایعه پراکنی نمی کنند و 
اســرار را فاش نمی کنند و آدم های خشک 
و خشن و ریاکار هم نیستند، راهبان شب و 

شب زنده داران و شیران روزند.

13
99

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

1415

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
99

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب



1. دژهای محکم 

شــیعیان باید در مقابل تبلیغات دشــمن 
نفوذناپذیر باشــند؛ اکنون که وضع فرهنگی 
دنیا به شکل خطرناکی نسل جوان ما را تهدید 
می کند، آیا راهی برای این که جوانانمان را 
تقویت کنیم پیدا کرده ایم؟ اگر نمی توانیم 
میکروب ها را نابود کنیم باید خود را تقویت 

کنیم.

2 و 3 و 4. امانتدار، عاقل و رازدار

در زمان ائّمه علیهم السالم یکی از ِگله های 
ایشان این بود که بعضی از شیعیان اسرار ما 
را فاش می کنند. مراد از اســرار این بود که 
مقاماتی که ائّمه علیهم الســالم داشته اند 
مانند مقام علم غیب امام، شــفاعت در روز 
قیامت، امانت داری علوم رسول اهللَّ صلی اهلل 
علیه و آله، شــاهد و ناظر اعمال شیعیان و 
معجزات و ... از مسائلی بود که مردم عاّدی و 
مخالفان قادر به درك آن نبودند ولی بعضی 
از شیعیان ساده لوح و خام، در هر جا که می 
نشســتند همه چیز را می گفتند و این کار 
ایجاد اختالف، عداوت و دشــمنی می کرد، 
به همین جهت امام علیه الســالم فرمودند 
شیعیان ما، سینه های امانتدارند، افشاکننده 
بی جهت نیستند، ایجاد اختالف در میان این 

و آن نمی کنند.

از این بدتر گروه غالتی هستند که در زمان 
ما پیدا شده اند که به بهانه والیت، کفریّات و 
تعبیرات زشتی درباره ائّمه علیهم السالم می 
گویند که هرگز ائّمه از آن راضی نیستند. باید 

مراقب این غالت جدید باشیم. 

این گروه دو عیب دارند: یک عیب این است 
که خودشان را از بین می برند؛ خیال می کنند 
اگر ما صفات خدا را برای ائّمه علیهم السالم 
یا حضرت زینب علیها السالم یا شهدای کربال 
بگویند، عین والیت اســت؛ و عیب بزرگ تر 
این است که زمان ما زمان رسانه های جمعی 
است، اگر خبری امروز صبح صادر شود، یک 
ساعت بعد تا گوشه و کنار دنیا می رسد. این 
کلمات غلّوآمیز و این سخنان نادرست را از 
این جا به جاهــای دیگر پخش می کنند و 
لّکه بزرگی را بر دامان شیعه می چسبانند و 
شیعه را کافر معّرفی کرده و بعد هم کشتن 

شیعیان شروع می شود. این اشخاص نادان 
خبر ندارند که با حرف هایشان منشأ کشتار 
یک عّده از شــیعیان در جای دیگری از دنیا 

می شوند.

وای از این دوستان نادان و انسانهای جاهل، 
وای از آن زمانی که نبض مجالس به دســت 
افراد بی سواد، بی اّطالع، ناآگاه و نادان بیفتد؛ 
نباید بگذاریم که ابتکار مجالس به دست این 

گونه افراد باشد.

5. محّبت 

شــیعیان خشن نیســتند، بلکه پرمحّبت و 
دارای لطافتند. شیعه روح علی بن ابی طالب 
علیه السالم و سایر ائّمه هدی علیهم السالم 
را دارد، که حّتی با دشمنانشــان هم محّبت 

می کردند.

در روایــت دیگری از امام باقر علیه الســالم 
چنین می خوانیم: »الّدین ُهَو الُْحبُّ َو الُْحبُّ 
ُهَو الّدیُن؛ دین محّبت اســت و محّبت دین 

است«.

گاه استدالل عقلی انگیزه انسان برای انجام 
کاری می شــود؛ و گاه عشق و محّبت، او را 
وادار به کاری می کند. اما به راستی آیا این 

دو انگیزه یکسان هستند؟

حقیقت آن اســت که در روایات بر عشق و 
محّبت تأکید شده، نه بر راه پرسنگالخ برهان 
منطقی و استدالل های عقلی، تا آدمی زودتر 
به سر منزل مقصود برسد. اگر عاشق شدی 
خود به خود به سوی اطاعت الهی گام برمی 
داری، و مشــکالت آن را به جان می خری. 
اگر عاشــق امام زمان شدی اطاعت اوامرش 
و مبارزه با فساد و منکرات، کاری بس آسان 
خواهــد بود. آری، عشــق و محّبت کارها را 
ســهل می کند. آیا دین و آئینی که انگیزه 
حرکت پیروانش محّبت و عشق است، و تمام 
دینش را محّبت و عشــق معّرفی می کند، 

آئین خشونت است؟!

6 و 7. شب زنده دار و شجاع 

شیعیان ریاکار نیستند، و دو حالت مختلف را 
باهم جمع کرده اند، اگر کسی عبادت های 
شبانه آنها را ببیند می گوید زاهدان روزگاراند 
و در امــور زندگی ضعیف اند، اّما روز هنگام 

مشــاهده می کند که مثل شیر در صحنه 
اجتماع حاضر می شوند.

توصیه امام باقر علیه السالم به شیعیان

بی شــک، تنها دعا کردن و ســخن گفتن 
افتخار محســوب نمی شــود و انسان را به 
درجات عالیه نمی رســاند؛ بلکه سخنی که 
به دنبال آن عمل باشــد و گفتاری که منشأ 
کردار نیک و پسندیده گردد ارزشمند است؛ 
این مطلب یک قانون کلی است که در همه 
موارد جاری اســت؛ مثال، ادعای شیعه بودن 
و دم از محبت علی زدن و ســخن از عشق 
ســوزان به اهل بیت گفتن، در صورتی که 
منشأ ترك گناهان و انجام عبادت و اطاعت 
نشود بی شــک ارزش ندارد و ما را در زمره 
شیعیان واقعی معصومین علیهم السالم قرار 
نمی دهد؛ بدین جهت، در روایات، انسانی که 
سخنی می گوید ولی برخالف آن عمل می 

کند، تقبیح و سرزنش شده است.

از جمله در روایتی، امام باقر علیه السالم به 
َُّه  یکی از دوستان خود فرمود:»أَبْلِْغ ِشیَعَتنا أَن
ِ إاِلَّ بَِعَمٍل ؛ به شــیعیان ما  ال یُناُل ما ِعْنَد اهللَّ
بگــو که هیچ کس به مواهب و رحمت های 

الهی نمی رسد مگر با عمل«.

این گفتار امام باقر علیه السالم پاسخی است 
به آنها که تصور می کنند تنها به عنوان قبول 
نام تشیع و ابراز عشق به خاندان پیغمبر صلی 
اهلل علیه و آله می توانند بزرگترین مقام را در 
پیشــگاه خدا داشته باشند، در حالی که می 
دانیم اســاس اسالم روی عمل گذشته شده 
و شیعیان واقعی آنها هستند که برنامه عملی 
آنان اقتباسی است از برنامه های عملی علی 
علیه السالم و یارانش و اصواًل تشیع از ماده 
مشــایعت به معنای گام برداشت پشت سر 
کسی است؛ بنابراین آنها شیعه واقعی خاندان 
پیغمبرند که پشت سر آنها گام بر می دارند.

تقوا و ورع؛ الزمه شیعه واقعی

باید دانست شیعه بودن به این است که دنبال 
ائمۀ معصومین علیهم السالم حرکت کنیم و 
امامان علیهم السالم در علم، تقوی ، امانت، 
شجاعت، بی اعتنایی به دنیا و ... پیشوای ما 
باشــند. چرا که آنان مانند نوری هستند که 
همه به سویشان در حرکتند، چون نور جاذبه 

دارند و افراد را به سوی خود جذب می کنند.

متأســفانه پیوندهای بســیاری از افراد این 
مکتب به ائمۀ اطهار علیهم الســالم، پیوند 
محبت و توســل و حاجت اســت، نه امام و 
مأموم و راهنما و راهبر، در حالی که نور وجود 
آنان به عنوان انســان های کامل، باید تمام 
کسانی که خدا را اطاعت می کنند به سوی 
خود جلب کند و در زندگی از او الگو بگیرند.

لذا روایات متعددی وارد شده که به سرزنش 
کســانی می پردازد که از محبت اهل بیت 
علیهم الســالم دم می زنند و گمانشان این 
است که محبت تنها، برای رستگاری کافی 
است؛ نظیر روایتی که در آن، امام باقر علیه 

السالم خطاب به جابر فرمود:

»یــا جابر أ یکتفی من ینتحل التشــیع أن 
یقول بحبنا أهل البیت؟ فو اهلل ما شیعتنا إال 
مــن اتقی اهلل و أطاعه و مــا کانوا یعرفون یا 
جابر إال بالتواضع و التخشع و المانۀ و کثرۀ 
ذکر اهلل و الصوم و الصــالۀ و البر الوالدین و 
التعاهد للجیران من الفقراء و أهل المسکنۀ 
و الغارمین و اإلیتام و صدق الحدیث و تالوۀ 
القرآن و کف اللسن عن الناس إال من خیر و 
کانوا أمناء عشائرهم في الشیاء ... فاتقوا اهلل و 
اعملوا لما عند اهلل، لیس بین اهلل و بین أحد 
قرابۀ، أحب العباد إلی اهلل عز و جل و أکرمهم 
علیه أتقاهم و أعملهم بطاعته، یا جابر و اهلل 
ما یتقرب الی اهلل تبارك و تعالی إال بالطاعۀ و 
ما معنا براءۀ من النار و ال علی اهلل لحد من 
حجــۀ، من کان هلل مطیعا فهو لنا ولی و من 
کان هلل عاصیــا فهو لنا عدو و ما تنال والیتنا 
إال بالعمل و الورع ؛ ای جابر! آیا برای کســی 
که نام شــیعه بر خود نهاد همین قدر بس 
اســت که از محبت ما اهل بیت دم زند؟! به 
خدا قسم نیست شیعه مگر کسی که تقوای 
الهی پیشه کند و اطاعت خدا نماید و چنین 
کسانی، ای جابر شناخته نمی شوند مگر با 
فروتنی، خشوع، امانتداری، فراوانی ذکر خدا، 
روزه گرفتن، نماز خوانــدن، نیکی به پدر و 
مادر، سرکشی از همسایگان فقیر و نیازمند و 
بدهکاران و یتیمان، راستگویی، تالوت قرآن، 
زبان را جز به نیکی درباره مردم نگشودن و در 

قبیله خود معروف به امانت بودن ...«

»پس تقوای الهی پیشه کنید و به فرامین او 
عمل نمایید و بدانید که بین خدا و هیچ کس 
قرابت و خویشاوندی نیست، محبوب ترین 
و گرامــی ترین بندگان نزد خدای عز و جل 
باتقواترین و مطیع ترین آنان است ... ای جابر! 
به خدا قســم به خدای تبارك و تعالی نمی 
توان نزدیک شد مگر با اطاعت و فرمانبرداری، 
)ما اهل بیت( برائت هیــچ کس را از آتش، 
در اختیــار نداریم، هیچ کس حجتی بر خدا 
ندارد، هرکس که مطیع خداســت دوست و 
ولی ماست و هرکس که در برابر خدا عاصی 
و گنهکار است دشمن ما محسوب می شود. 
والیت و سرپرســتی ما دست یافتنی نیست 

مگر از طریق عمل و ورع و پارسایی«.

لذا اآن عده که معتقدند منظور از والیتمداری 
و شــیعه گری، صرفاً محبت و دوســتی و 
عشــق به اهل بیت علیهم الســالم و توسل 
به آن بزرگواران اســت سخت در اشتباهند؛ 
حال آنکه منظور از والیت در اینجا تشکیل 
حکومت است. یعنی یک مسلمان عالوه بر 
نمــاز و زکات و حــج و روزه، باید حکومت 
اســالمی را پذیرا باشــد. حکومــت پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله و ائمه علیهم الســالم و 
جانشینان آن را بپذیرد. بنابراین، شیعه گری 
تنها عشق و عالقه و محبت و توسل نیست، 
بلکه به معنــای تقوی و پذیرش برنامه های 
حکومت اســالمی از سوی امامان معصوم یا 

پیامبران الهی علیهم السالم است.

یک سفارش به شیعیان

امام باقر علیه السالم در فرازی فرمود:»مروا 
شــیعتنا بزیارۀ قبر الحسین بن علی علیهما 
الســالم فإن إتیانه یزید فی الرزق، ویمد فی 
العمر، ویدفع مدافع الســوء؛ شیعیان ما را به 
زیارت قبر حسین بن علی علیه السالم فرمان 
دهید زیرا زیارت آن، روزی را زیاد می کند، 
عمــر را دراز می گرداند و بدی ها را دور می 

سازد«.،

ســخن آخر:) چگونه شــیعه حقیقی 
باشیم(

در خاتمه باید گوشــرد کرد که ما مســأله 
اّدعای تشّیع را خیلی ساده حساب کرده ایم 
بــه طوری که با توّســل، و زیارت و دعا می 

خواهیم خود را شیعه بدانیم. البته کسی نمی 
خواهد توّسل و زیارت را کم ارزش کند ولی 
شیعه بودن، غیر از اینها امور متعّددی مانند: 
فداکاری، ایثار، معرفت، تقوا و ... می خواهد.
تمام زندگی ما خانه، بازار، ادارات، جشن ها، 

سفر، حضر و ... همه باید بوی والیت دهد. 

لذا امام باقر علیه السالم در بیان اهمیت اصل 
والیــت به زراره فرمود:» بني االســالم علی 
خمسۀ اشــیاء؛ علی الصالۀ و الزکاۀ و الصوم 
و الحج و الوالیۀ. قال زرارۀ: فقلت: و أي شي 
ء من ذلک أفضل؟ قال علیه الســالم:الوالیۀ 
افضــل النها مفتاحهن و الوالــی هو الدلیل 
علیهن ...؛اسالم بر پنج پایه استوار است؛ نماز 
و زکات و روزه و حج و والیت. زرارۀ می گوید 
از امام پرسیدیم: کدامیک از این اصول پنج 
گانه مهم تر است؟ امام علیه السالم فرمودند: 
والیت از همه مهم تر است چون والیت کلید 
رسیدن به آنهاست )و محتوای آن دستورات 
در والیت تحقق پیدا می کند( و امام و والی، 

راهنمای مردم به سوی این اعمال است.،

باید التزام بــه والیت را که در بیان امام باقر 
علیه الســالم آمده، از خــود و خانواده خود 
شــروع کنیم، چرا که شیعه علی بودن فقط 

به اّدعا نیست.

بلکه باید ســعی کنیم ارتباط با ائمه اطهار 
علیهم السالم حفظ شود و نشانه های واقعی 
شیعه گری را در پرتو والیت در خود تقویت 
ســازیم ؛ و حتی اگر لغــزش و گناهی از ما 
ســر زد توبه کنیم و در نزد پروردگار اعتراف 
به گناه نماییــم و از دریای بی کران لطف و 

رحمتش تقاضای عفو و بخشش کنیم.

بــی تردید با تأمــل در روایــت نورانی امام 
باقر علیه الســالم ، انســان امیدوار شده و 
می فهمد که باید برای شــیعه بودن خیلی 
زحمت کشــید، چرا که محّب بودن آسان و 
شــیعه بودن مشکل است و ما در ابتدای راه 
هســتیم و باید از آنها کمک بخواهیم تا در 
زمرۀ شیعیان حقیقی خاندان اهل بیت علیهم 

السالم قرار بگیریم.
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1پرونده ویژه

در سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران قرار داریم  که با زعامت و رهبری امام 
فقید، خمینی کبیر)قدس ســره( به وقوع 
پیوست، لذا در وهلۀ نخست  باید  این ایام 
را گرامی داشــت و به ملــت ایران تبریک 
گفت، هم چنین لــزوم حفظ و تقویت این 
دســتاورد عظیم یعنی پیــروزی انقالب را 
مطالبه نمود، لیکن ناگفته پیداست ضرورت 
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی از سوی 
رسانه های گروهی برای اقشار مختلف مردم 
به ویژه نســل جوان غیر قابل انکار اســت؛ 
لذا باید گفت دهه مبارك فجر دهه آشــنا 
ســاختن نســل جوان با ارزش های واالی 
انقالب اســت، بلکه باید ابعاد و نشانه های 
پیروزی  انقالب اســالمی  را در دهه فجر 
برای مردم به ویژه نسل جوان تشریح نمود 
و  صاحبنظران از جهت تاریخی، سیاسی و 
دیگر ابعاد  انقالب را مورد تحلیل و واکاوی 

قرار دهند.
بنابراین در ابتدا باید این پرسش کلیدی را 
مطرح نمود که چــرا و با بهره گیری ازچه 
مولفه ها و نشــانه هایی انقالب اسالمی به 
پیروزی رســید؟ بی شــک در ایام سالگرد 
پیروزی  انقالب اســالمی بایــد روی این 
عوامــل که باعث پیــروزی، تثبیت و تداوم 

انقالب اسالمی شد، تفکر نمود .
دین گرایی شاخصۀ کلیدی در پیروزی 

انقالب اسالمی
بی شک ایمان و اعتقادات مذهبی و اسالمی 
مایه پیشــرفت  و حصول انقالب اســالمی 
اســت، که اگر نبود هرگز بــه جایی نمی 

رسیدیم.
لذا یکی از برکات انقالب  اســالمی  ایران که 
دســتاورد خون هزاران شهید مظلوم است 
اقبال عمومی مردم به معارف و احکام دینی 
می باشــد.لذا هنگامی که انقالب  اســالمی  
ایران به ثمر نشســت و نخستین حکومت 
اســالمی انقالبی تشکیل شــد؛ همگی در 
غرب انگشــت حیرت بر دهان نهادند؛ که 
مگر می شــود مذهب زمــام حکومت را به 

دســت گیــرد؟ چگونه ممکن اســت دین 
جواب گوی تمــام نیازهای عصر و زمان ما 
باشــد؟ لیکن دیدند این حکومت ریشه دار 
و باثبات اســت، از ایــن رو پس از پیروزی 
انقالب اسالمی بسیاری از سنت های حسنه 
دینی احیا شــد، به نحوی که اگر مساجد 
نبود انقالب اسالمی نیز  به ثمر نمی نشست 
لذا با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام 
راحل، مساجد بتدریج به اوضاع نخست خود 
باز گشت گرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله است.
 بنابراین انقالب  اسالمی  ایران که پیروزیش 
بر ارتش نیرومند شاه و قدرت  های عظیمی 
که از او حمایت می  کرد برای هیچ کس باور 
کردنی نبود لیکن این مرز خیالی را در هم 
شکست، و کار برد عظیم مسائل مذهبی و 
اخالقی را در زمینه  های سیاسی اجتماعی 
کاماًل آشکار ســاخت، بدین ترتیب فشارها 
تهدیدها و تحریــم های غرب علیه مردم و 
جمعیتی که از اعتقادات دینی باال برخوردار 

می باشند نتوانست انقالب را متزلزل کند.
گفتنی اســت هنگامی که انقالب  اسالمی  
ایران به ثمر نشســت متوجه شــدند عامل 
اصلــی این انقالب، کــه بزرگترین حرکت 
اجتماعــی قرن لقب گرفــت، دین مقدس 
اسالم بوده است، ورود قرآن به زندگی مردم 
انگیزه های دینی فراوان در میان ملت..همه 
و همه به برکت انقالب اسالمی و انقالب نیز 

به برکت دین و اسالم است.
رهبری بی بدیل امام خمینی)ره(؛ نشانۀ 

پیروزی و عزتمندی انقالب اسالمی
باید اذعــان کرد پیروزی انقالب اســالمی 
ایــران بر قدرت های غرب و شــرق  ثابت 
کردکه بدون تکیه بر این قدرت ها  می توان 
مســتقل و سربلند بود و در برابردولت های 
زورگوی جهان ایســتاد این به برکت وجود 
امام راحل بود که نصیب این کشــور شد و 

باید قدردان آن بود .
گفتنی است پیروزی انقالب اسالمی ایران 
به حکم حاکمیت و عقالنیت امام، حاکی از 

این مسأله مهم است که امام الگوی انقالب 
اسالمی را از انقالب پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله وسلم( استنباط، اخذ و پیاده کرد و رمز 

موفقیت شان نیز همین بود.
هــم چنین باید بر این نکتــۀ مهم تصریح 
نمود که علت این که کشورهای دیگر انقالب 
کردند لیکن  به نتیجه نرســیدند این است 

که رهبری واحد ندارند.
لذا امروزه  باید نقش امام راحل و تاثیر گذاری 
ایشان در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی در 
جامعه پررنگ تر شود زیرا دشمنان در پی 
آننــد نقش امام خمینی)رحمــه اهلل( را در 
دفاع از کیان اسالم و تشیع کم رنگ جلوه 
دهند، حال باید آثار امام راحل به زبان های 
مخلتف دنیا ترجمه شود تا تمام جهانیان با 
افکار و اندیشه های ایشان آشنا شوند و هر 
میزان در این خصوص اقدامی صورت گیرد 

سبب بقای نظام و اسالم خواهد شد.
 بنابراین امروز باید آثار امام راحل در کتاب 
های درســی دانش آموزان و دانشــجویان 
بیشتر نمایان شود تا آن ها به افکار و اندیشه 
ایشان بیشتر آشنا شــوند؛ زیرا نسل جوان 
امروزی در زمان ایشــان حضور نداشــته و 
سخنرانی های ایشان را ندیده و نشنیده اند 
و امروز ضروری اســت جوانان مان را با این 
افکار بیشــتر مانوس کنیم زیرا اگر بیدارگر 
عصرما، امام خمینی قدس ســره، شجاع و 
نترس نبود انقالب  اســالمی  ایران بر خالف 
انتظار جهانیان پیروز نمی شد از این رو امام 
راحل با انقالب اسالمی، عزت و آبرو را برای 

کشور به منصۀ ظهور رساند.
قطع وابستگی به قدرت های استکباری

بی تردید دیده گرفتن و چشــم بســتن به 
روی برکات و دستاوردهای بی بدیل انقالب 
اســالمی  بی انصافی است ، زیرا با پیروزی 
نظام مقدس اســالمی، وابستگی کشور به 
بیگانگان قطع شد؛ در ارتش ما مستشاران 
آمریکایی حضور داشــتند، ارتش کشوری 
که دســت بیگانه باشد، معلوم است که چه 
وضعی خواهد داشــت. هــم چنین قبل از 

انقــالب بیگانگان بر ما حکومت می کردند، 
نمایندگان مجلس ما در ســفارتخانه های 
بیگانه تعیین می شــدند، دســتوری از باال 
داده می شد و همان دستور نیز در مملکت 
پیاده و اجرایی می شد. و این مساله بسیار 

ذلیالنه و اوج بدبختی بود.
لذا شایســته اســت روی عوامل نگهدارنده 
انقالب اندیشــید و در عیــن حال که می 
توانیم تعامل با خارج را تداوم بخشید لیکن 

باید از  وابستگی به اجانب اجتناب کرد.
مبارزه طلبی با مظاهر فساد و فحشاء 

در رژیم پهلوی
بایــد تصریح نمــود قبل از انقــالب مراکز 
فســاد در کشور غوغا می کرد، غارت ثروت 
و منابع ایران از جملــه مهترین چالش در 
زمان طاغوت محســوب می شد، اضافه بر 
این موارد، مســائل ضد ارزشی اسالمی نیز 
بیداد می کرد، به قول برخی تعداد مشروب 
فروشی ها در تهران بیش از نانوایی ها بود و 

مفاسد دیگر نیز غوغا می کرد.
دستگاه رژیم آلوده به مفاسد بسیاری بود، 
چه عیاشــی ها و برنامه ها و مفاسدی که 
همه این مسائل در آن زمان بیداد می کرد؛ 
برآستی دردآور است که در کشورهای غربی 
و غرب زده، قبل از انقالب  اسالمی ، بیشترین 
اســم و شــهرت و آوازه و پــول و درآمد و 
موقعیت بــرای زنان آلــوده و بی بندوباری 
بود کــه به نــام »هنرمند و هنرپیشــه«، 
معروف شده بودند، و هر جا قدم می نهادند 
گردانندگان این محیط آلوده برای آنها سر و 
دست می شکستند و قدمشان را خیر مقدم 
می  دانســتند! لیکن حضــرت امام)رحمه 
اهلل( این مفاســد را دید، به غیرت اسالمی 
ایشان برخورد و وظیفه شرعی خود را قیام 
دید. لذا باید خدا را شاکر بود که آن بساط 
برچیده شد، و زن از صورت ابتذال سابق و 
موقعیت یک عروســک فرنگی و کاالی بی  
ارزش درآمد و شــخصیت خود را بازیافت، 
حجاب بر خود پوشــید اما بی  آنکه منزوی 
شود و در تمام صحنه  های مفید و سازنده 
اجتماعی حتی در صحنــه جنگ با همان 

حجاب اسالمیش ظاهر شد.
بنابراین ارزش هــای انقالب نباید کمرنگ 
شود، مساله حجاب، عفت، مسائل اخالقی 

و دیگر ارزش های اســالمی و انقالبی نباید 
در رسانه ها و صدا و سیما و جامعه کمرنگ 

شود.
زمینه ساز  مردمی  انســجام  و  اتحاد 

پیروزی انقالب اسالمی
بدیهی اســت حمایت های مردم در برهه 
های مختلــف از مهم ترین عوامل برقراری 
نظام مقدس جمهوری اســالمی است، لذا 
وحدت و اتحاد و انســجام مــردم یکی از 
عوامل مهم در پیروزی انقالب اســالمی به 
شــمار می رود به نحوی که همبستگی و 
اتحاد مردم و قاطعیت و شجاعت و اخالص 
حضرت امام)ره( مانع از ضربه دشــمنان به 

انقالب اسالمی گردید.
حال با این تفاســیر باید گفت  ما باید این 
اتحاد و همدلی را حفظ کنیم، در شرایطی 
که دشــمنان خارجی برای ما خط و نشان 
می کشــند کدام عقل ســلیمی اجازه می 
دهد به اختالفات دامن بزنیم و سلیقه های 
شــخصی را حاکم قرار بدهیــم؟! لذا اتحاد 
مردم باعث پیشرفت شد، و برای نگهداری 
این انقــالب باید روی   همان عوامل محدثه 

تکیه و تاکید کرد.
نقــش کلیدی حــوزه و مرجعیت در 

پیروزی انقالب اسالمی
تردیدی نیست که  انقالب اسالمی برخاسته 
از حوزه ها و مرجعیت است، یقیناً حوزه در 
عین حال که از اســتقالل کامل برخوردار 
است لیکن  حامی و پشتیبان نظام مقدس 
اسالمی اســت، لذا  حوزه ها باید پاسدار و 
پشــتیبان نظام اسالمی باشند، چرا که اگر 
این پشــتوانه از بین بــرود، امیدی به دوام 

نظام نخواهد بود.
ایمان؛ اخالص؛ فداکاری

بهره گیــری انقالبیون از مولفۀ  فداکاری و 
اخــالص و ایمان در جریان قیام علیه رژیم 
پهلوی غیر قابل انکار است، لذا باید با صدای 
بلنــد فریاد زد ما ایرانیــان آثار ایمان را در 
طول انقالب  اســالمی  ، با تمام وجود لمس 
نموده  ایم. آنچه که ما را در مقابل استکبار 
جهانی پیروز کرد ایمان جوانان غیور ما بود.
هــم چنیــن نیت هــای خالــص از دیگر 
عوامل  و نشانه های تحقق پیروزی انقالب 

اسالمی است لذا به جرأت می توان مدعی 
گردیــد  در روند پیروزی انقالب اســالمی 
نیات آلوده نبود، زیرا وقتی نیات آلوده شود 
یقیناً نتیجه ای عائد نمی شــود و در مقابل 

لطف الهی هم برچیده می شود.
دیگر شــاخصۀ مهــم در پیــروزی انقالب 
اسالمی را می توان در آمادگی کامل  برای 
فداکاری به هر قیمت برای اسالم دانست ، 
گرچه  همه این فضایل ارزشمند را حضرت 
امام به ملت تقدیم کرد و مدیون آن بزرگوار 

هستیم.
لیکن اگر بخواهیــم این انقالب باقی بماند 

باید این اصول را حفظ کنیم.
انقالب اسالمی؛ معیار بنیادین  گفتمان 

بیداری اسالمی 
نگاه منصفانه نشــان می دهــد که انقالب 
اسالمی نقشه سیاسی و معادالت منطقه را 
عوض کرد، خوشــبختانه ایران به ام القرای 
شیعیان و مسلمانان جهان تبدیل گردید ، 
بسیاری از مسلمانان پناهنگاه خود را ایران 
اسالمی می دانند و صریحاً تاکید می کنند 
در بیداری اســالمی از انقــالب ایران الگو 
گرفته اند و این افتخاری بزرگ است،حتی 
دشمنان اسالم نیز  به نقش انقالب اسالمی 
در تحوالت منطقه اذعــان دارند و ایران را 

گام اول حرکت در این راستا می دانند.
بدیهی اســت نظام اســالمی بدون چشم  
داشت تجربیات ارزشمند انقالب اسالمی را 
در اختیار خیزش های اسالمی قرار خواهد 
داد زیرا با تحقق این مهم می توان از انحراف 
در مسیر بیداری اسالمی جلوگیری نمود تا 

در مسیر درست حرکت کنند.
این که دشــمن می خواهد نشان دهد که 
ایران اسالمی در انقالب های منطقه به دنبال 
توسعه طلبی است لیکن اعالم می کنیم به 
برکت انقالب اســالمی، ایران به دشــمنان 
امت اسالمی باج نمی دهد، بلکه  هیچ چشم 
داشتی در هیچ کشور منطقه ندارد و دنبال 
حکومت، نفوذ و به دســت آوردن خاکی از 
سرزمینی ندارد، بلکه ما می خواهیم که این 
کشورها همچون سوریه وعراق و کشورهای 
دیگر از بند جنایات گروه ها و جریان های 
تروریستی تکفیری و نقشه های شوم قدرت 

های استکباری آزاد شوند.

تأّملی در نشانه شناسی پیروزی انقالب اسالمی ایران
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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علمای کشورهای اســالمی باید بدانند که 
تکیه بر مسائل ملیتی در مبارزه با استکبار 
نمی تواند اثر گذار باشد، باید مردم را حول 
اسالم گرد هم آورد و با استفاده از احساسات 
دینی، انقالب ها را در مســیر اسالمی حفظ 
کرد لــذا آقایان)قرضاوي و رییس االزهر...( 
بیایند و بنشینیم تا ثابت کنیم اگر انقالب 
اسالمي ایران نبود هرگز انقالب هاي منطقه 

شکل نمي گرفت.
شهادت طلبی مولّفه حیاتی در پیروزی 

انقالب اسالمی
در ترســیم پیروزی انقالب  اســالمی  همه 
سال و هر ماه بلکه هر روز، خاطره شهیدان 
انقالب زنده می شــود و بر آنهــا درود می  
فرستند ، زیرا شــهادت مولفه ای است که 
کاربرد آن از هر سالحی بیشتر، و تاثیر آن 
از همه برتر اســت و عاملی اســت که می  
تواند خطرناک ترین و وحشتناک ترین سالح  

های عصر و زمان ما را در هم بشکند، چنان 
که در تاریخ انقالب  اسالمی  کشور ما ایران 
با کمال وضــوح این حقیقت را با چشــم 
دیدیم که عشق به شهادت علی رغم تمام 
کمبودهای ظاهری عامل پیروزی سربازان 

اسالم در برابر قدرت های بزرگ شد.
لذا دکتر »مایکل برانــت« یکی از معاونان 
سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( 
در یک گفتگو با اشــاره به جلســات سری 
مقامات ســازمان ســیا و نماینده سرویس 
اطالعاتــی انگلیس می گویــد: »ما به این 
نتیجه رسیدیم که پیروزی انقالب  اسالمی  
ایران فقط نتیجه سیاست  های اشتباه شاه 
در مقابله با این انقالب نبوده اســت، بلکه 
عوامل دیگری مانند ... اســتفاده از فرهنگ 
شــهادت دخیل بوده؛ که ایــن فرهنگ از 
هزار و چهار صد ســال پیش توســط نوه 
پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه و آله وسلم(

امام حسین )علیه السالم( بوجود آمده و هر 
ســاله با عزاداری در ایام محرم این فرهنگ 

ترویج و گسترش می  یابد«.
با  این تفاسیر باید گفت فراموشی لذا 

یاد و آرمان های شهدا از آفات 
و تهدیدات فرا روی 

انقالب است.
حق گرایی؛ باطل ستیزی

نباید فراموش نمود اســاس انقالب  اسالمی  
انقالب ارزش  هاست، و اگر مسلمانان امروز 
در شــرائطی ســخت و ناگوار تحت فشار 
دشــمنان بیرحم و خونخوار قرار گرفته  اند 
به خاطر همین اســت که آن ارزش 
 های اصیل را رها ســاخته، بار دیگر 
ارزش هــای جاهلــی در میان آنان 
رونق گرفته است. مقیاس شخصیت 
مال و مقام دنیا شده، و علم و تقوا و 
فضیلت را به فراموشی سپرده  اند، 
در زرق و برق مادی فرو رفته، و از 
اسالم بیگانه شده  اند، و تا چنین 
است باید کفاره این خطای بزرگ 

را بپردازند.
لیکن اینکــه در ایام دهه فجر 

انقالب  اسالمی  ایران آیه شریفه  »جاء الحق 
وزهــق الباطل إن الباطل کان زهوقا« ،زیاد 
تکرار می  شود بدان جهت است که حکومت 
طاغوت که باطل و مروج فســاد، فحشــا، 
وابســتگی، ویرانی و حیــف و میل کردن 
بیت  المال بود رفت، و حکومت اسالمی که 
حق است آمد و جایگزین آن شد. و هر چه 
حکومت اسالمی عادالنه  تر و کامل تر باشد و 
بیشــتر در مسیر دین گام بر دارد به همان 

اندازه کسب حقانیت می  کند.
سخن آخر 

در خاتمه باید گفــت عواملی که انقالب را 
به ثمر رساند ضامن بقای انقالب است، لذا 
انقالب اسالمی را آســان به دست نیاورده 
ایم که آســان از دست دهیم، بلکه انقالب 
اســالمی محکم  تر از گذشته سرجای خود 
ایستاده است، بدین ترتیب باید قدر انقالب 

را بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم و اجازه 
ندهیم ارزش های دینی و انقالبی در جامعه 

کمرنگ شود.
امیدواریم همه شاکر نعمت انقالب اسالمی 
باشیم تا خداوند تبارك و تعالی این نعمت 
را برای همه پایدار بدارد و بتوانیم تا ظهور 
حضرت ولی عصر)عجــل اهلل تعالی فرجه 
الشریف( در سایه آن زندگی مادی و معنوی 
خوبی داشته باشــیم، هم چنین امیدواریم 
خداوند به همه ما بصیرت بدهد که از نعمت 
هایی که نصیب ما شده پاسداری و بتوانیم 

انقالب اسالمی ایران را حفظ کنیم.
بار الها! آن چنــان در پرتو آگاهی به قرآن 
قلب ما را روشــن و فکر مــا را توانا کن که 
در میان بندگانت تفرقه نیندازیم و انقالب  

اسالمی  خود را به پرتگاه خطر نکشانیم.
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2پرونده ویژه

بی تردید وقایع نیمه دوم ســال 1357، از 
جایگاه بی بدیل در  پیروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی برخوردار اســت، در آن 
برهه از زمان اعالمیه ها، بیانیه ها، مقاالت 
و مصاحبه هــای علمای مبــارز نقش به 
سزایی در ســقوط رژیم پهلوی ایفا کرده 
اســت که از آن جمله می توان به مبارزات 
فراگیــر حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی)مدظله( اشاره کرد.

معظم له که مبارزه خود را با رژیم پهلوی 
از ابتدای دهــۀ 40 آغاز کرده و در خرداد 
1342 نیــز توســط حکومت شــاه مدتی 
زندانی شده و پس از آزادی، مبارزات خود 
را از ســر گرفته بود، بعد از قیام نوزده دی 
1356 قــم ، به اتهام» اقدام علیه امنیت و 
اخالل در نظم و آســایش عمومی« در 21 
دی ماه همان ســال به چابهار و در ادامه 
به مهاباد و انارك نائین تبعید شــد که در 
مرداد مــاه 1357 از تبعید رهایی یافت و 
با شــدت گرفتن حوادث انقالب، به تهران 

آمد.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در زمینه 
های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
صاحــب قلمی بــود، لذا از ســال 1337 
ماهنامــه درس هایی از مکتب اســالم را 
منتشــر نمود، پس از رهایی از تبعید، در 
نیمه دوم ســال 1357 مقاالت و مصاحبه 
هایــی در روزنامه هــای کثیر االنتشــار 

اطالعات و کیهان منتشر کرد.

در این بین نگاشته های معظم له به علت 
اســتمرار نگارش و منسجم بودن ساختار 
مقاالت، به روز بودن موضوعات مقاالت با 
توجه به مسائل جاری کشور، مستند و شیوا 
و قابل فهم بودن نگاشته ها و مقاالت برای 
عامه مــردم، پیش بینی ها و توصیه هایی 
که پس از انقالب محقق شــدند، فراگیری 

بختیار...(و  نظامیان،شــاپور  بــه  )خطاب 
انتشار در نشریه های کثیراالنتشار آن هم 
در زمان حاکمیت رژیم پهلوی، از اهمیت 

فوق العاده ای برخودار است.

رویکــرد عالمانۀ معظم له در تبیین مبانی 
اسالم اصیل و اتخاذ رویکرد هوشمندانه در 
بهره گیری مســتمر به ویژه از رسانه ها ی 
حکومت مستقر در نیمه دوم سال  1357 
در راستای ســرنگونی آن رژیم ، روزشمار 
بی بدیل وقایع انقالب اســالمی از منظر و 
روایت معظم له را در روزنامه های کیهان 
و اطالعــات 57، در قالب یــازده مقاله و 
یادداشــت و دو مصاحبه رقم زده است که 

عبارتند از:

4و6 آبان 1357

انتشار دو مقاله از معظم له در روزنامه 
کیهان بــا عناوین»7ماه در تبعید« و 

»بالی استبداد و ریاکاری«

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در چهارم 
و ششم آبان 1357 در دو مقاله با عناوین 
»7 مــاه در تبعید« و »بالی اســتبداد و 
ریــاکاری« که در روزنامه کیهان منتشــر 
شد، به بیان خاطرات خود از دوران تبعید 
به نقاط مختلف کشــور پرداخت. او که در 
جریان قیام 15 خرداد 1342 طعم زندان 
شاه را نیز چشــیده بود در پایان خاطرات 
خود از زنــدان و تبعید ایــن گونه نتیجه 
گرفــت: »زندان عناصر انقالبی را پخته تر، 
آگاه تر و مقاوم تر مــی کند، تبعید ندای 
انقالب را به نقاط دور و نزدیک می رساند.«

14 آبان 1357

تأکید بر تشکیل حکومت اسالمی

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در مصاحبه ای با خبرنگار روزنامه اطالعات 

که در 14 آبان 1357 و در آســتانه روی 
کارآمدن دولت نظامی غالمرضا ازهاری، به 
چاپ رسید، تشــکیل حکومت اسالمی در 
ایران را امکان پذیر دانســت و تأکید کرد 
حکومت اسالمی بر اساس عدالت، آزادی، 
مبارزه با فساد طبقاتی و مبارزه با فساد در 
تمام دستگاه هاســت. معظم له افزود: اگر 
دولت نظامی سر کار آید و مردم چاره ای 
جز دفاع از خود نداشته باشند، جهاد اعالم 
می شــود. یک روز پــس از این مصاحبه، 
بــا روی کارآمدن دولــت نظامی غالمرضا 
ازهــاری مطبوعات اعتصاب کردند که این 

اعتصاب تا 16 دی 1357 ادامه داشت.

23 دی 1357

تبیین ماهیت حکومت اسالمی

پس از پایان اعتصاب مطبوعات و با شدت 
گرفتن حــوادث انقــالب در دی و بهمن 
1357، آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
بر فعالیت رســانه ای خود افــزود. معظم 
لــه در 23 دی 1357 با انتشــار مقاله ای 
در روزنامــه کیهان تحت عنوان» حکومت 
تأکید  است؟«  اســالمی چگونه حکومتی 
اســالمی«؛ قطع  کرد: »مفهوم »حکومت 
پیوند با جهانیان، بستن دِر چاه های نفت 
بر روی مردم دنیا، مبارزه با صنعتی شدن 
کشــور، بازگشــت به زندگی سنتِی قرون 
وســطا، گذراندن اقلیت ها از دم شمشیر، 
محرومیت زنان از حقوق اجتماعی، حذف 
دموکراسی از برنامه حکومت و روی آوردن 
به خشونت و استبداد، آنچنان که دکتر اوئن 
)وزیر خارجه وقت انگلیس( و همفکرانش 
در شــرق و غرب پنداشته اند نیست، بلکه 
حکومت اسالمی تالشی سازنده و انقالبی 

است پویا در جهت عکس آن.«

3 بهمن 1357

نامه سرگشاده آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی به بختیار در بهمن 1357: 

»دولت شما فقط یک عیب دارد!«

پس از رأی اعتماد مجلس ســنا و مجلس 
شــورای ملی به کابینه شاپور بختیار، شاه 
در 26 دی 1357 از کشور خارج شد و به 

بهانه استراحت و مداوا به مصر رفت.

ســه روز پس از خروج شــاه، با پیام امام 
خمینی )رحمه اهلل(، مردم سراســر ایران 
در تظاهــرات پانــزده میلیونی در 29 دی 
1357، خواســتار بازگشــت امام )رحمه 
اهلل( و تشکیل»حکومت اسالمی« در ایران 
شدند. با این حال شــاپور بختیار با تأکید 
بر اینکه »نخست وزیر قانونی« است، ادعا 
کرد 90 درصد روحانیون نیز طرفدار اویند؛ 
ادعایی که بالفاصله با انتشار اعالمیه هایی 
از سوی روحانیون طراز اول ایران به شدت 

رد شد.

در ایــن میان آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شیرازی)مدظله( با انتشار نامه ای سرگشاده 
خطــاب به بختیار، با عنوان »دولت شــما 
فقط یک عیب دارد!« در روزنامه اطالعات 
)3 بهمن 1357( نوشــت: » درست است 
که شــما مرغ طوفانید، اما این باد، طوفان 
نیست، صاعقه آتش زاست... . خودتان هم 
کم و بیش احســاس کرده اید پایگاهی در 
میان مردم برای شما نیست و همین است 
یک عیب شما! و نیز همین است دلیل غیر 

قانونی بودن حکومت شما!«.

4 بهمن 1357

تبیین اصول بنیادین انقالب اسالمی

در دی و بهمن 1357، شــاپور بختیار که 
ورود امام خمینی)رحمه اهلل( به کشــور را 
به منزلۀ پایان حکومت خود می دانســت، 
با اعالم بستن فرودگاه های کشور به بهانۀ 
مشــکل فنی! در صدد برآمد تــا با تأخیر 
انداختن ورود امام به کشــور، اجتماعاتی 
به طرفداری از خود برپــا کند و در میان 
صفوف مبارزین و انقالبیون شکاف و رخنه 

ایجاد کند.

در این اوضاع و احــوال، آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی با انتشار نوشتاری با عنوان 
»10 اصــل بــرای پیروزی انقــالب« در 
روزنامه کیهان )4 بهمن 1357( سعی کرد 
با تقویت اتحاد، انسجام و هم گرایی میان 
انقالبیون با این گونه اقدامات دولت بختیار 

مقابله کند.

معظم له در این روزنامه ضمن برشــمردن 
ده اصل برای پیــروزی انقالب تأکید کرد: 
»این انقالب به همان نســبت که به هدف 
نهایــی نزدیک تر می گــردد، پیچیده تر، 
حســاس تر و شــکننده تــر خواهد بود و 
کمترین اشــتباه و غفلت در موضع گیری 
انقالبی، ممکن اســت ضربه های  صحیح 
درد ناکی بر ما وارد سازد، و چون این بار با 
تمام سرمایه وجود خود پا به میدان نهاده 
ایم، اگــر خدای ناکرده نتیجه عقیم بماند، 
چنان ضربه ای بر ما وارد می شــود که به 
آســانی کمر راســت نخواهیم کرد و همه 

چیز را از دست خواهیم داد.«

5 بهمن 1357

ترغیب بدنه ارتش به حمایت از انقالب

دولــت بختیار با اتّکا به نظامیان و حامیان 
غربــی و در رأس آنان آمریــکا، برای پیدا 
کردن پایگاه اجتماعی با همراهی گسترده 
نظامیان و خانواده هایشان در پنجم بهمن، 
اجتماعی در تهران بر پــا کرد. آنان اعالم 
کردند این تظاهرات در حمایت از »قانون 
اساسی« است. از سوی دیگر، نظامیان در 

برخی نقاط دست به مانور و رژه زدند.

در چنین شرایطی آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی با انتشار مقاله ای با عنوان »بیایید 
از یک فاجعه خونین جلوگیری کنیم!« در 
روزنامه اطالعات )5 بهمن 1357( ســعی 
کرد بدنه ارتش را به سوی مردم جلب کند.

معظم له در بخشــی از مقاله تصریح کرد: 
»من فکر می کنم اگر همه گروه هایی که 
در داخــل و خارج با مســایل ایران درگیر 
هســتند، در رویارویــی بــا حوادثی که با 
ســرعت بر ما می گــذرد، واقعیات را هر 
چند بر خالف تمایالتشــان باشد بپذیرند 
و عقل و درایــت را به یاری طلبند، یافتن 

راه ســالمت در این مثلث مرگ و زندگی 
)پیــروزی انقالب؟ ادامه هــرج و مرج؟ یا 
جاری شــدن سیل خون؟( مشکل نخواهد 
بود و هرگز فاجعــه ای روی نخواهد داد؛ 
فاجعه ای که هیچ کس از آن سودی نمی 

برد.«

10بهمن 1357

ما  از  »اگر  ارتش؛  امرای  به  هشــدار 
نیســتید در صف دشــمنان ما هم 

نباشید«

دولــت بختیار پــس از آنکه موفق شــد 
موقتاً از ورود امــام خمینی)رحمه اهلل( به 
کشــور ممانعت کند و بــا ایجاد و رعب و 
وحشــت و بــه راه انداختن کشــتار های 
مختلف،مخالفان را عقــب برآند، اما مردم 
و روحانیون بر عزم خود برای ساقط کردن 
حکومت پهلوی افزودند و علمای برجسته، 
از جمله آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در اعتراض به بســته شدن فرود گاه ها از 
صبح 8 بهمن 1357 در مســجد دانشگاه 
تهران دست به تحصن زدند که با استقبال 

گروه های مختلف روبه رو شد.

در روزهای اوج گیری انقالب، حامی اصلی 
دولِت بختیــار نظامیان بودند؛ لذا آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی با انتشار مقاله ای 
با عنوان »سخنی با امرای ارتش؛ اگر از ما 
نیســتید در صف دشمنان ما هم نباشید« 
در روزنامه اطالعــات )10 بهمن 1357( 
به نظامیان تأکید کــرد: »فردا که دادگاه 
ملت تشــکیل شــود تو را هم چون سایر 
مأموران ناپذیرفته عذری که هم اکنون در 
کنج زندان در انتظار محاکمه های پر سرو 
صدا به سر می برند به پای میز محاکمه و 
دادگاه عدالت خواهند کشــید. هر قدر زور 
مند باشی از هویداها و نصیری ها که روزی 
مردم از ســایه آنها نیز وحشــت داشتند 
زورمند تر نیستی؛ سری به زندان ها بزن و 
حال و روزگار آنها را ببین و عبرت گیر!.«

11بهمن1357

تشریح اصول اساسی حکومت اسالمی

سرانجام شاپور بختیار در اثر فشار مردم و 

سلسله اقدامات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظّله(
در ماه های منتهی به 22 بهمن 57 
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تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران 
و ســایر نقاط مجبور به بازگشایی فرودگاه 

ها شد.

با قطعی شــدن ورود امام خمینی )رحمه 
اهلل( به کشــور، آیــت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی با انتشار مقاله ای با عنوان »اصول 
روزنامه  در  اســالمی«  اساســی حکومت 
کیهــان )11 بهمــن 1357( این اصول را 

برشمرد:

1. حق مشارکت مردم

2. استفاده از صاحب نظران هر رشته

3. نظارت فقیه

معظــم له در پایان مقاله خطاب به بختیار 
نوشت:

»این را نیز باید بگویم شما کراراً می گویید 
من بسیاری از خواسته های مردم را انجام 
داده ام. می پرســیم: با اســتفاده از کدام 
اختیارات؟ می گویید: نخســت وزیرم! ولی 
آیا ایــن ادعا با گفته شــما که می گویید 
25 سال است دیکتاتوری بر همه چیز این 
کشور ســایه انداخته -طبعاً مجلس قانون 
گذاری رستاخیزی اش تالش مظهر کامل 
این دیکتاتوری اســت- تناقض آشــکاری 

ندارد؟!«

15بهمن 1357

اسالمی؛  در حکومت  زن  نقش  تبیین 
»زن کاالی تزئینی و مصرفی نیست«

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله( 
که از مســائل اجتماعی غافل نبود، در 15 
بهمــن 1357 با خبرنــگار روزنامه کیهان 
دربــاره »نقش زن در حکومت اســالمی« 
و مســائل مربوط به کار کــردن زنان در 
مشــاغل مختلــف اجتماعی در سیســتم 

حکومت اسالمی گفت و گو کرد.

16بهمن 1357

تبیین مسأله جهاد در اسالم

در شــب 15بهمن 1357 شــاپور بختیار 
در گفت و گویــی با رادیو تهــران گفت: 
»جمهوری اسالمی برای من به تمنام معنا 
مجهول است«؛ بختیار درباره احتمال اعالم 

جهاد علیه دولتش گفت من به عنوان یک 
مسلمان تا به حال نشنیده بودم که جهاد 
مربوط به یک مسلمان با مسلمانان دیگری 

باشد.

آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در 16 
بهمــن 1357 در روزنامه کیهان با عنوان 
»بختیــار و مســأله جهــاد و جمهــوری 
اسالمی« به سخنان بختیار واکنش نشان 
داد، معظم له نوشــت؛ بختیار جهاد را تنها 
در برابر دشمن غیر مســلمان روا دانسته 
در حالی کــه دوران حکومت حضرت علی 
)علیه الســالم( در مبارزه با ســه گروه به 
ظاهر مسلمان ناکثین، قاسطین و مارقین 

خالصه می شود.

18بهمن 1357

رفع اتهام استبداد از حکومت اسالمی

پس از آنکه امام خمینی)رحمه اهلل( مهدی 
بازرگان را در 15 بهمن 1357 به نخســت 
وزیری موقــت برگزید مردم در سراســر 
کشور با راهپیمایی های گسترده، حمایت 
خود را از نخست وزیری مهندس بازرگان 
اعالم کردند، اما شاپور بختیار هم چنان بر 
قانونی بودن خود اصرار داشت. لذا حکومت 
مستبد پهلوی در آستانه سقوط، نیروهای 

انقالبی را به استبداد متهم نمود.

در چنین وضعیتی بود که  آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی با انتشار مقاله ای با عنوان 
»اســتبداد اتهام بزرگ روز! چرا دشمن ما 
را متهم به اســتبداد می کند و چه کنیم 
تا به اســتبداد متهم نشویم؟« در روزنامه 
اطالعات )18 بهمــن 1357( تأکید کرد: 
»این بســیار طبیعی است که یک اکثریت 
نیرومنــد و قاطــع را در معــرض چنین 
اتهامی قــرار دهند، زیرا این بهترین وصله 
ای است که دشــمن می تواند بچسباند و 
روی آن تکیه کند و نیز طبیعی اســت که 
گاهی قاطعیت که برای پیشبرد هر مبارزه 
انقالبی شرط است با استبداد اشتباه شود، 
زیرا مرز این دو کامــاًل به هم نزدیک می 

باشد.«

22 بهمن 1357

جلوگیری از انحالل ارتش

ســرانجام در 22 بهمــن 1357، انقالب 
اسالمی مردم ایران که نقطه آغاز آن قیام 
خونین، 15 خــرداد 1342 بود، با رهبری 
الهی و هوشمندانه امام خمینی)رحمه اهلل( 
و همراهی آگاهانه و گسترده علمای مبارز 
و مردم ایران به پیروزی رســید و زمستان 
1357، به بهار بیداری اندیشــه های الهی 

پیوند خورد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی، عده ای در 
صدد انحالل برخی از سازمان ها برآمدند. 
این عده به شــدت در صدد انحالل ارتش 

بودند.

اما آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با انتشار 
مقاله ای با عنــوان »توطئۀ خطرناك« در 
روزنامه اطالعات )15 اسفند 1357( تأکید 
کرد: »ارتشیان انقالبی ما سهم بسیار مهمی 
در به ثمر رسانیدن انقالب اسالمی دارند«، 
معظم له ضمن مخالفت شــدید با انحالل 
ارتش نوشت: »البته سازمان منظمی برای 

پاسداری انقالب کامال ضروری است...«.

این توصیه معظم له به سرعت محقق شد و 
در اواخر فروردین 1358، امام خمینی)ره( 
دســتور تشکیل »سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی« را زیر نظر شورای انقالب اسالمی 
صادر کردند و در دوم اردیبهشــت 1358 

تشکیل این نهاد رسماً اعالم شد.

منبع:

کتاب »از تبعید تا پیروزی«؛ اثر میرزا باقر 
علیان نژاد که نخستین بار در سال 1392 
از سوی انتشــارات سوره مهر منتشر شده 

است.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
»حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح« 

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(
بســیاری از احکام الهی در قالب وجوب و 
حرمت دارای مصلحت و مفسده ای است 
که باید به آن ملتزم بود. در این میان عدم 
تحّمل سختی ها و چشم داشت به برخی  
منافع، از سوی برخی مکلفان و متشرعان 
به دالیل متعدد فرهنگی، اقتصادی، روان 
شــناختی و تربیتی، به ابداع راهکارهایی 
برای برون رفت از ســختی هــا و هزینه 
ها در قالب حیله های شــرعی و التزام به 
راه های مباح و مجاز تــوأم با اجتناب از 
مخالفت با حکم شارع منتهی شده است.

از ایــن رهگذر تغییــر و تبدیل موضوع و 
رفع متعلق حکم در راســتای تحقق حیله 
های شــرعی مجاز در بســیاری از ابواب 
فقهی جاری و ســاری است، به نحوی که 
افزایش روز افزون اســتفاده از انواع حیل 
شرعی، بحث و گفتگو در این زمینه را در 
همایش ها و نشست های متعدد علمی و 
نگاشته های فقهای اسالم فزونی بخشیده  

است.

البته دغدغه مندی فقها برای پاسخگویی 
به  طرح  ســواالت و ابهامــات فراوان که 
همه مربوط به موضوع حیله های شــرعی 
است از همان روزهای آغازین تدوین فقه 
شــیعه، مورد توجه قرار گرفته و بعضاً در 
ابواب مختلف فقهــی به خصوص در باب 
معامــالت از قبیل بیع، وکالت، شــفعه و  

بدان پرداخته شده است.

شیرازی)مدظله(  مکارم  العظمی  اهلل  آیت 
از جمله فقهایی اســت کــه برای زدودن 
ســواالت به وجود آمــده در این مورد، از 
ذهن اهل علم و مســدود سازی هر گونه 
ســوء اســتفاده از این موضــوع، از هیچ 
تالشــی فروگذار نکرده، و کتاب ارزشمند 
»حیله هــای شــرعی و چاره جویی هــای 
صحیح« را به رشتۀ تحریر درآورده است.

 در یک نگاه

کتــاب حاضــر تحقیقــی اســت درباره 
ماهیت  حیله های شرعی در فقه ، تبیین 
حیله هــای رایج در ابــواب مختلف فقهی 
و تحلیلــی از آرای فقهای امامیه و عامه، 
هم چنیــن مولّف در این اثر  به اقســام 
حیله های شرعی اشاره کرده و راه کارهای 
مشــروعیت بخشــی به آنها و گونه های 
متعــدد حیله های غیر مشــروع را مورد 

تحلیل و واکاوی فقهی قرار داده است. 

در این اثر ســعی شــده اســت تا فرآیند 
پژوهش بر رهیافت روشــن ساختن ابعاد 
مختلف حیلــه در فقه، تبییــن مرز بین 
با تحلیل  نا مشــروع،  حیله های مشروع و 
أهــم مصادیق حیله های رایــج در عقود؛ 
مثل بیــع، نکاح و بعضــاً در غیر عقود و 
بررســی آرای فقهای بزرگ شیعه و اهل 
سنت و تحلیل مبنای فقهی حیله استوار 

باشد.

انگیزه تالیف

هــدف از تألیــف کتــاب تفکیــک میان 
حیله های شرعی مشروع از غیر مشروع و 
ارائۀ راهکاری برای افراد متّشرع و تسهیل 
برخی از مشــکالت شرعی آنان بیان شده 

است.

مولّــف در بخــش مقدمات اثــر با عنوان 
»حیله شرعی اختصاص به ربا ندارد«، در 
بیان انگیزۀ تألیف اثر اینگونه می نویســد: 
حیله ها و چاره های شــرعی، هر چند در 
بحث ربا به صورت گسترده تر مطرح شده، 
ولی اختصاص به ربا ندارد؛ بلکه در سراسر 

فقه جاری است.

بیع،  در طهارت، طــالق، نکاح، شــفعه، 
اجاره، قضــا، و حتی در ابواب عبادات نیز 
مطرح اســت. بدین جهــت فقهای ما در 
ابواب مختلف کتابهای فقهی به مناسبت، 

بدان پرداخته اند، هــر چند معموالً بحث 
عمده آن را در ذیــل کتاب طالق مطرح 
نموده اند، ولی کتاب مســتقلی از فقهای 
شــیعه در این زمینه نیافتیم. اما در بین 
اهل سنت کتابهای مستقلی نوشته شده،   
که این مطلب نشــانگر اهمیت بیشتر این 

بحث در نزد آنهاست.

ساختار اصلی کتاب

ســاختار اصلی  کتاب شــامل پیشگفتار، 
مقدمات بحث و فصول ده گانه ای اســت 

که عبارتند از:

1. در بــاب غســل و وضــو و تیمــم 2. 
جلوگیــری از عادت ماهیانه 3. اخذ اجرت 
بــرای انجام عبادت 4. مســافرت به قصد 
فرار از روزه 5. آیا کفاره عمد با مســافرت 
ساقط می شود؟6. راه محرمیت زن برادر، 
بر برادر شــوهر7. چگونه می توان با فرزند 
خوانده محرم شــد؟8. طرق فرار از ربا9. 
تلقیح مصنوعی، راه کاری دیگر!10. راهی 
برای فرار از حرمت ابدی حاصل از ازدواج 

در عده!

ویژگی های اثر

1. پرداختن به حیله های شرعی )راه های 
فقهی رهایی از مخالفت با احکام شــرع( 

که یکی از نیازهای مهم جامعه است.

2. پرابتــال بــودن موضوع ایــن کتاب و 
کاربردی بودن مباحث.

3. پاسخگویی به شــبهات موجود درباره 
حیله های شرعی.

4. تحلیل و بررسی حیله در احکام فقهی، 
به ویژه دربارۀ مسئله ربا.

5. تفکیک حیله های مجاز از غیر مجاز.

6. پرداختن به تعریــف و تاریخچه حیله 
های شرعی، اقسام حیله های شرعی.

7. بررسی معناشناسی حیله. 

8. بیان احکام شرعی حیله.

9. ردیابی و بازیابی حیله های شــرعی در 
ابواب مختلف فقه از عبادات و روزه و حج 

و زکات گرفته تا ازدواج و وکالت.

10. بررســی تفصیلــی موضــوع، تبویب 
و تدوین مناســب مباحث و اســتقصای 

محورهای مهم بحث و فروعات آن.

11. بهره گیری عالمانه از منابع فراوان و 
معتبر فقهی.

12. استفاده از روش تحلیلی استنتاجی.

گزارش محتوا

حیله شرعی! مثبت یا منفی؟ 

مولف در فراز ابتدایی کتاب به بیان کلیاتی 
از حیله های شــرعی پرداخته و در ادامه 
با تعریف و ترســیم اقســام آن به  حیله 
واقعی مثبت و مشروع، حیله واقعی منفی 
و مذموم و حیلــه صوری ، به بیان ویژگی 
های هر یک از آنها اشاره کرده و در ادامه 
آراء و اندیشــه های برخی از فقها شیعه و 
اهل ســنت را در مورد حیله های شرعی 
حرام و مباح مورد نقد و بررسی قرار داده، 
شرعی  حیله های  مختلف  مصادیق  سپس 
را در احــکام فقهی و ابــواب مختلف آن 

مطرح کرده است.

در بخشــی از اثر می خوانیم:»حیله« در 
مصطلح فقها عبارتست از رسیدن به یک 
مطلوب شــرعی و هدف مشروع، چه این 
که راه رسیدن به آن، امر حاللی باشد، یا 
راه مذکور خود غیر مشــروع باشد، چنین 
چیــزی حیله اســت«.بنابراین، حیله هم 

جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی.

بنابرایــن به نظر مولف ایــن اصطالح در 
حوزه شــریعت به معنای راه و شــیوه ای 
است که شــخص در پیش می گیرد تا از 
رهگذر آن وضعیت خــود را در برابر ادله 
شرعیه تغییر دهد و کاری کند که کار او یا 
خود او از شمول دلیلی به مشمول دلیلی 
دیگر درآید و یا اصال از حوزه اشتمال ادله 
الزا م کننده شــرع، خــواه حرمت و خواه 

وجوب و همانند آن خارج شود.

حیل شرعی در عبادیات

معظم له در ادامه به تبیین حکم تکلیفی 
و وضعی حیله های شرعی در مورد غسل، 
وضــو و تیمــم پرداخته اســت، در این 
زمینه نویســنده تأمالت فقهی این مسأله 

را اینگونــه بیــان می کند کــه آیا انجام 
حیله های شــرعی در مــوارد فوق حرمت 
شرعی اســت یا تنها موجب بطالن عمل 

می شود.

در بخشــی از اثر می خوانیم: شخصی را 
فــرض می کنیم که جهت غســل و وضو 
آب دارد؛ امــا بــر اثر تنبلی، یا شــرم و 
حیا،نمی خواهد از آن اســتفاده کند؛ بلکه 
قصــد دارد با تیمــم عبادتهای خویش را 
انجام دهد. چنین شخصی دست به حیله 
می زند، بدین شــکل که نمــاز خود را به 
تأخیــر می اندازد، تا وقت برای غســل و 
وضو تنگ شــود، ســپس در ضیق وقت 
تیمم می کنــد، و با آن نماز یا روزه اش را 
انجام می دهد،این حیله از دو جهت قابل 

بحث و تحقیق است:

نخست این که آیا این کار از نظر تکلیفی 
جایز اســت؟دیگر این کــه از نظر حکم 
وضعــی، چنین نمــاز و روزه ای مجزی و 

کافی است، یا نیاز به اعاده و قضا دارد؟

جلوگیری از عادت ماهیانه

جلوگیــری از عــادت ماهیانــه و حکــم 
تکلیفــی و وضعــی خــوردن قرص های 
جلوگیــری از حاملگی و حکــم عوارض 
جانبی این قرص هــا از دیگر عناوین مهم 
کتاب است که مولف قواعد فقهی مرتبط 
با این مسئله را در فرضیه های مختلف با 
اســتناد به روایات مورد بررسی قرار داده 

است.

در بخش از کتاب می خوانیم: از حیله های 
مشروع و مجاز این است که جمعی از زنان 
عالقه مندنــد تمام ایام ماه مبارك رمضان 
را روزه بگیرنــد، بدین جهــت با مصرف 
قرصهــای مخصــوص از عــادت ماهیانه 
جلوگیــری می کنند، آیا خوردن قرصهای 
جلوگیری جایز اســت؟ آیا عبادتهایش در 
این صورت صحیح اســت؟ اگــر با وجود 
اســتفاده از قرص، در زمان عادت ماهانه 

لکه هایی دیده  شود چه حکمی دارد؟

اخذ اجرت برای انجام عبادت

در بخش دیگر از کتاب، مولف به اشــکال 
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مهم در مورد عبادات استیجاری مثل نماز، 
روزه، حج استیجاری مبنی بر معتبر بودن 
قصد قربت در این نوع عبادات پرداخته و 
راهکار رفع مشکل اخذ اجرت برای انجام 

عبادات استیجاری را بیان کرده است.

معظم له برای برون رفت از مشــکل قصد 
قربــت، پــس از تبیین ماهیــت اینگونه 
برای حل  مختلفی  راهکارهــای  عبادات، 

مشکل قصد قربت ارائه کرده است.

معظــم لــه در ایــن زمینه می نویســد: 
انســان گاهی برای یــک کار انگیزه های 
متفاوتی دارد، و این انگیزه ها گاه در طول 
انگیزه های  غالباً  نیز  یکدیگرند.در عبادات 
مختلــف غیر الهی در طــول انگیزه الهی 
دیده می شود، مثال شخصی که به زیارت 
یکی از معصومین علیهم الســالم مشرف 
می شود، در پاره ای از اوقات در پی شفای 
بیماری خود یا نزدیکانش می باشــد، هیچ 
کس نمی تواند تمــام این زیارات را باطل 
بداند، بنابرایــن، اخذ اجرت، که در طول 

قصد قربت است، تضادی با آن ندارد.

مسافرت به قصد فرار از روزه

مســافرت در ماه مبارك رمضان به قصد 
فرار از روزه و بررسی روایات و دیدگاه های 
فقهــا در این زمینه از دیگر عناوین کتاب 
است که در آن کراهت مسافرت و بررسی 
قواعد مربوط به جــواز یا عدم جواز آن و 
تحلیــل روایات در این زمینه بیان شــده 

است.

مولف در ادامه به طرح پرســش هایی در 
ایــن زمینه می پردارد، پرســش هایی از 
قبیل آیا کفاره روزه با مســافرت ســاقط 

می شود یا خیر؟ 

معظم لــه در این زمینه پس از بررســی 
دالیــل طرف داران نظریه ســقوط و عدم 
ســقوط، قول به تفصیل و ســقوط کفاره 
عمــد را در صــورت وجود عــذر و عدم 

اختیار، برگزیده است.

محرمّیت 

نویســنده در بخش دیگر از کتاب به ارائۀ 
محرمیت  ایجاد  بــرای  فقهی  راهکارهای 

زن برادر بر برادر شــوهر و محرم شدن با 
فرزندخوانده )پســر و مادرخوانده و دختر 
و پدرخوانــده( پرداخته و آراء و اندیشــه 
های فقها و دالیل شــرعی آنان را در این 

مسأله بیان کرده است.

حیله های فرار از ربا

ارائۀ راهکارهای فرار از ربا و بیان دیدگاه 
های فقها در این باره از دیگر بخش های 

که   است  کتاب 

مورد 
بحث 

بررســی  و 
گرفتــه  قــرار 

خاص  روایــات  و 
مربــوط بــه آن بــا 

قواعــد،  از  اســتفاده 
عمومــات و اطالقات بیان 

شــده و نظرات  مختلف فقها 
در زمینــه جــواز و عــدم جواز 

حیله های شرعی در فرار از ربا مورد 
واکاوی قرار گرفته است.

مولــف در این بخــش راهکارهای فراز از 
ربای قرضــی و ربای معامالتــی را بیان 
کــرده و روایات مربوط به آنها را از لحاظ 
ســندی و داللتی مورد ارزیابی قرار داده 

است.

هم چنین معظم له به اقســان حیله های 
فــراز از ربا با توجه به نوع ربا و قصد افرد 

جایز و برخی را غیر جایز شمرده است.

تلقیح مصنوعی

بیان انواع تلقیح مصنوعی و احکام و صور 
گوناگون و تشــریح دالیل قائالن به جواز 
و عدم جواز آن از دیگر بخش های کتاب 
اســت که مولف به طــور جداگانه آن را 
مورد بررســی قــرار داده  و احکام فرزند 
حاصــل از تلقیح مصنوعــی را بیان کرده 

است.

در ایــن زمینه نگارنده به ســه اصل مهم 
فقهی راه های ایجاد فرزند مشروع، تعیین 
پدر و مادر حقیقی فرزند حاصل از تلقیح 
مصنوعی و ایجاد محرمیت چنین فرزندی 
با مادر جانشین و شــوهر او، اشاره کرده 

است.

سپس نویسنده راهکارهای مشروع  چنین 
عملی را بیان کرده است. 

مولف 
ایــن  در 

بــه  بخــش 
هایی  پرســش 

از قبیــل آیا تلقیح 
جایز  ذاتــا  مصنوعــی 

اولی اســت؟ آیا این امور، حکم 
را تغییــر نمی دهد؟ و آیا احــکام فرزند 
طبیعــی، از قبیل محرمیــت، نکاح، ارث، 
حضانت، والیــت و ماننــد آن، بر فرزند 
حاصــل از تلقیــح مصنوعی نیــز جاری 
می گردد؟ به عنوان  موضوعات اصلی این 

بخش از کتاب،  پاسخ گفته است.

فرار از حرمت ابد ی حاصل از ازدواج 
در عّده

فراز  پایانی کتاب به راه های فرار از حرمت 
ابدی حاصل از ازدواج با زن در حال عّده 
اختصــاص یافتــه که مولف بــا  دالیل و 
مســتندات حرمت ابدی چنین ازدواجی 
را مــورد واکاوی قرار داده و 
راهکارهــای برون رفت 
از حرمت این نوع 
را   ازدواج 

از 

وکالت  طریــق 
بیان  عقد  بــرای  گرفتن 

کرده است.

مولــف از کل مباحــث ایــن فصل بدین 
نتیجه رهنمون شده است:

اوال: هرگاه مــردی از روی جهل و نادانی 
به مسائل شرعی، زنی را که در عده است 
به عقد خود در آورد، و در زمان عده با او 
آمیزش کند، و عقد توســط وکیل خوانده 
شده باشــد، حرمت ابدی ایجاد نمی شود. 

هر چند عقد مذکور باطل است، و پس از 
عده باید تجدید گردد.

ثانیــا: فقهای اســالم باید تمام ســعی و 
تالش خویــش را جهت حل مشــکالت 
مردم، تــا آنجا که ضوابط شــرعی اجازه 
می دهد، و از فقه ســنتی جواهری تجاوز 
نمی کند، و در راســتای رضای پروردگار 
اســت، بــه کار گیرنــد. ولــی البته حل 
مشــکالت گرفتاران، مجوز پناه بردن به 
قیاس ظنی و استحســان و دلیلهای غیر 

معتبر نمی شود.

ثالثا: موارد بســیار نادری پیدا می شــود 
کــه خوانــدن عقــد وکالتی در 
عده، ســبب حرمت ابدی 
اهلل  و  می گــردد. 

العالم 

گفتنی 
است  این اثر نفیس 
تدویــن حجه  و  تنظیــم  با 
االسالم علیان نژادی، نخستین بار در 
ســال 1388 در یک جلد و 168صفحه، 
در قطع رقعی توســط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه السالم به رشتۀ تحریر 
در آمــده که تا کنون نیــز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.
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»انسانیت« دین من است!معارف اسالمی
پرسش : 

آیا بهتر نیست »انسانیت« را جایگزین ادیان 
مختلفی کنیم که با دســتورات و اختالفات 

خود دردهای بشر را بیشتر می کنند؟!

پاسخ اجمالی:

اوال: در صورت نفی رابطه خدا و انسان نمی 
توان برای انســان عواطفی تصور کرد؛ زیرا 
انســانی که در دیدگاه ماتریالیســت ها نه 
مخلوق خداوند، بلکه ماشینی پیچیده و صرفا 
مادی باشد، نمی تواند خودش به خودش این 
احساسات و عواطف و انگیزه های روحی را 

افاضه کند.

ثانیا: اگر مالك آئین انسانیت »عقل« است، 
باید گفت: هر کسی ممکن است بعضی کارها 
را درســت و بعضی دیگر را غلط بداند، غافل 
از اینکه شخصی دیگر در تشخیص آن مالك 
های اخالقی برعکس او عمل می کند؛ یعنی 
عقل ناقص انســانی خود زاینده اختالف و 

تزاحم و تضاد و کشمکش است.

ثالثا: در نبود انذار و بشــارت دینی-اخروی، 
چنین مســلکی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. 
در نظام های اخالقی سکوالر گفته می شود 
یکی از مهم تریــن این ضمانت ها فهم این 
موضوع اســت که »نفع من در نفع دیگران 
است«. اما در شرایطی دیگر که میزان قدرت 
آحاد جامعه در مقایســه با یکدیگر نامتوازن 
باشد، این مالك به هیچ وجه ضمانت اجرایی 
نخواهد داشت؛ چرا که زورمندان می توانند 

نفعی نامرتبط با نفع دیگران تعریف کنند.

رابعا: دینــداری نه تنها با اخالق نیک تقابل 
نــدارد بلکه دیــن دار واقعی حتمــا دارای 
»اخــالق نیک« یا به تعبیری »انســانیت« 
است. با توجه به جایگاه واالیی که در متون 
دینی برای »حســن خلق« بیان شده، می 
پرسیم که دین داری چه تقابلی با انسانیت 
و »زیست اخالقی« دارد که ما فقط مجاز به 

انتخاب یکی شان باشیم؟!

پاسخ تفصیلی:

جایگزین شــدن دیــن با روابط انســانی و 
اخالقی عنوان بسیار جالب توجهی است که 
می تواند بسیاری از اذهان را به طرف خودش 
بکشاند. تصور اینکه مردم بدون ترس یا امید 
به عقوبت ها یا پاداش های اخروی، کارهای 
نیک را صرفا به خاطر انسانیت و حس درونی 
نیکوکاری انجام دهند، تصوری است بسیار 
ایده آل. همچنیــن در چنین جهان تخیل 
شــده ای از آنجا که ادیــان از جامعه رخت 
بربســته اند و همه مردمــان تابع یک دین 
تصویر می شــوند، فرض می شــود که نزاع 
هــای بین ادیان و مذاهب و فَِرق نیز با همه 
هزینه ها و آسیب های شان از بین رفته اند و 
بدیهی است چنین دنیای فرضی ای چه قدر 

مطلوب و خواستنی است.

به نظر ما تحقق چنین ایده ای که در محافل 
علمی گاهی از آن با عناوینی چون »اخالق 
سکوالر« یا »دین انسانیت« تعبیر می شود با 
چالش ها و پرسش های اساسی روبه روست. 
اما پیش از بیان این چالش ها شاید بد نباشد 
که پیشینه این نظریه به صورت اجمالی مرور 

شود.

»اگوســت کنت«، فیلسوف و جامعه شناس 
فرانسوی در اواســط قرن نوزدهم میالدی 
مسلکی را با عنوان »دین انسانیت« تأسیس 
و اختراع کرد. این مرد در بن بستی عجیبی 
میــان عقل و فکرش از یــک طرف، و دل و 
وجدانــش از طرف دیگر واقع شــده بود. به 
همین دلیــل آموزه هایی را بــه نام »دین 
انســانیت« بنا نهاد و گفت: »دین برای بشر 
ضرورت دارد و تمام مفاسدی که در اجتماع 
دیده می شود به این جهت است که دین در 
اجتماع سستی گرفته است«. به نظر آگوست 
کنت مســیحیت کاتولیک مربوط به دوران 
حیات تفکر »مابعد الطبیعه«، یعنی دوره ای 
تاریخ مصرف گذشته است و امروز که عصر، 
عصر »علم« است و بشر تفکر ماوراء الطبیعی 
را نمی پذیرد باید دیــن را دوباره باید از نو 

اختراع کرد اما با حذف همه امور و ریشــه 
های »غیبی«!)1(

به هر حال کسانی که مدعی اخالق گسسته 
از دین و اخالق گســته از موضوع وجود یا 
عدم وجود خداوند هستند، چه متأثر از گزاره 
های آگوست کنت باشند یا نباشند، باید به 
پرســش هایی که ممکن است راجع به این 

مسلک مطرح می شود پاسخ دهند.

اولین پرسشــی که می تــوان و باید از این 
مسلک پرسید این است که احساس احسان 
و نیکوکاری ای که در این مسلک به عنوان 
نیرو محرکه کارهای خیر و خدمت به دیگران 
معرفی می شود، چگونه احساسی است و از 

کجا می آید؟

طرفداران مســلک »دین انســانیت« از آن 
جایی کــه عموما »دین و منشــأ ماورایی« 
اصول و احساسات اخالقی را منکر می شوند 
در دیدگاهی ماتریالیستی، احساس خدمت 
گزاری بشر را زاییده نوعی »جانشین سازی 
ذهنی« می دانند. به عقیده آنها وقتی مثال 
ما می بینیم عــده ای افراد ضعیف از تعلیم 
محروم اند و حس انســان دوستی به خیال 
خودمان در ما تقویت می شــود تا برویم به 
آنها خدمت کنیم، در ایــن گونه مواقع اگر 
خوب دقت کنیم می بینیم انســان خود را 
به جای آنها گذاشته است. اول فکر می کند 
کــه او را در طبقه خــودش و خودش را در 
طبقه او بدانــد بعد در نظر می گیرد که آن 
شخص محروم، خود اوست که در آن جایگاه 
بی امکانات قرار گرفته است. بعد همان حس 
»خودپرستی« که موجب می شود انسان از 
خودش دفاع کنــد، اینجا به دفاع از مظلوم 
برمی خیزد. پس منشــأ این هــم دردی و 
انگیزه یافتن برای کمک به دیگران و انجام 
امور خیر، فقط نوعی »حس روانی« است که 
از درون انســان و بر اثر آن پروسه جانشین 
سازی پدید می آید نه اینکه از سوی وجودی 
برتــر و واالتر به عنــوان »ادراك و بصیرتی 
اصیل« در وجود انســان به ودیعه گذاشته 

شده باشد.)2(

در نقد چنین صورت بنــدی ای از موضوع 
»منشأ احساسات و اخالق نیک آدمی« که 
در صدد نفی »منشــأ الهیم برای احساسات 
آدمی است می توان گفت دقت در معنا و آثار 
این احساسات نشان می دهد که در صورت 
نفی رابطه خدا و انســان اصال به طور کلی 
نمی توان برای او چنین عواطفی تصور کرد؛ 
زیرا انسانی که در دیدگاه ماتریالیست ها نه 
مخلوق خداوند بلکه ماشینی پیچیده و صرفا 
مادی باشد، به مقتضای قاعده فلسفی »فاقد 
الشئ ال یکون معطی الشئ«؛ )فاقد یک چیز 
نمی تواند دهنده آن چیز باشــد()3(، نمی 
تواند خودش به خودش این احساســات و 
عواطف و انگیزه هــای روحی را افاضه کند. 
زیرا چگونه وجود دستگاهی بی روح و خشک 
بتواند خودش به خودش آنچه را ندارد )یعنی 
روح( بدهــد و حال که چنین احساســاتی 
در انســان وجود دارد الجرم وجودی دیگر، 
روح را به عنوان منشــأ آن احساسات به او 
داده است. بنابراین وجود احساسات انسانی 
انسان، به معنای مستثنا بودن آدمی از کلیت 
مادی جهان نیست بلکه این ذره نور نماینده 
»جهان نور« است. اینجاست که رابطه انسان 

با خدا روشن می شود.

ســؤال دیگری که باید از مبلغان ایده »دین 
انسانیت« پرســید این است که مالك شما 
برای استخراج و توصیه دستورهای اخالقی 
کلی چیست؟ اگر بگویید مالك ما عقل است 
می پرسیم ما چگونه می توانیم به عقِل ناقص 
بشر اکتفا کنیم در حالی که علم هنوز به طور 
کامل پیشرفت نکرده و خیلی از مسائل برای 
بشر الینحل باقی مانده و انسان فلسفه خیلی 
مسائل را نمی داند؟ از آن گذشته همه مردم 
از کمال عقل برای تشــخیص چنین مالك 
هایی برخوردار نیســتند و حتی در صورت 
برخورداری از آن، تحت تأثیر عوامل روانی و 
محیطی و جلب منافع و مصلحت ها، ممکن 
اســت تصمیم هایی بر خالف آن مالك ها 
بگیرند. بنابراین هر کسی ممکن است بعضی 
کارها را درســت و بعضی دیگر را غلط بداند 
غافل از اینکه شخصی دیگر در تشخیص آن 
مالك های اخالقی برعکس او عمل می کند. 

اما این برداشت های گوناگون از مالك های 
اخالقی در دین وجود ندارد. دین کامل ترین 
دستورات از طرِف خالق برای مخلوقات است 
و از آنجا که برای همگان توصیه های واحدی 
را ارائه می دهد موج پدید آمدن هیچ هرج و 

مرجی نمی شود.

ســؤال دیگری که ترویــج دهندگان »دین 
انسانیت« باید در پی پاسخ قانع کننده ای به 
آن باشند این است که در صورت عدم ایمان 
به جهان آخــرت و نتایج اعمال نیک یا بد، 
رعایت دستورهای چنین آیینی چه ضمانت 
اجرایی ای برای مردم و ادراه کنندگان جامعه 
خواهد داشت؟ در نظام های اخالقی ساخته 
شده بر مبانی سکوالر گفته می شود یکی از 
مهم تریــن این ضمانت ها فهم این موضوع 
است که نفع من در نفع دیگران است. یعنی 
شــخص به این اندازه از درك برسد که مثال 
دزدین مال همســایه اش می تواند منجر به 
دزدیده شــدن مالش توسط همان همسایه 
منجر شــود و از ترس این ناامنی اجتماعی، 
حدود خودش را متوجه و آنها را رعایت کند.

در پاسخ باید گفت چنین منطقی شاید در 
مثال هایی شبیه آنچه گفته شد کاربرد داشته 
باشــد اما در شرایطی دیگر که میزان قدرت 
آحاد جامعه در مقایســه با یکدیگر نامتوازن 
باشد، این مالك به هیچ وجه ضمانت اجرایی 

نخواهد داشت.)4(

به هر حال هوادارن تئوری »دین انسانیت« تا 
وقتی که پاسخ های قانع کننده و منطقی ای 
به این پرسش ها ندهند، کمتر کسی را می 

توانند قانع کنند به دین شان درآید.

حاال این را مقایســه کنیــد با منطق دین و 
قرآن در تشریع احکام آنجا که در آیات 7 و 8 
سوره زلزال می خوانیم: »َفَمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل 
ا  َذرَّۀٍ َخْیراً یََرُه * َو َمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّۀٍ َشــرًّ
یََرُه«؛ )پس هر کس هموزن ذّره ای کار خیر 
انجام دهد آن را می بیند* و هر کس هموزن 
ذّره ای کار بد کــرده آن را می بیند!( بدیهی 
است در این دســتگاه معرفت شناختی که 
برای هر عملی، صرف نظر از جلب منافع یا 
دفع آسیب های دنیوی، عقاب یا پاداشی در 
آخرت پیش بینی شده، اجرای اصول اخالقی 

از ضمانت اجرایی بســیار باالتری پشتیبانی 
می شوند.

از آن گذشته طرح »دین انسانیت« به گونه 
ای در جوامع دینی مطرح می شود که گویی 
دین و مذهب، در زمینه ای متفاوت با زیست 
اخالقی قابل طرح اند و این مغالطه ای بسیار 
بزرگ است. کیســت که ندارند دینداری نه 
تنها با اخالق نیک تقابل ندارد بلکه دین دار 
واقعی حتما دارای اخالق نیک یا به تعبیری 
انسانیت است و متون دینی به اندازه ای در 
این باره فراوان هســتند کــه همگان از آن 
باخبرند. مثال در بیانی از پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه وآله( می خوانیــم: »أَوَُّل َما یُوَضُع 
فِي ِمیَزاِن الَْعْبِد یَْوَم الِْقَیاَمِۀ ُحْسُن ُخُلق«)5(؛ 
)نخســتین چیزی که روز قیامت در ترازوی 
اعمال بنده گذاشــته می شود ُحسن خلق 
اوست(. از امام صادق)علیه السالم( نیز نقل 
شــده که فرمود: »إِنَّ الُْخُلَق الَْحَسَن یَِمیُث 
ــْمُس الَْجلِید«)6(؛  الَْخِطیَئَۀ َکَما تَِمیُث الشَّ
)خوش خویی گناه را ذوب می کند همچنان 

که آفتاب یخ را(.

با توجه به این احادیث و جایگاه واالیی که در 
آنها برای حسن خلق بیان شده می پرسیم 
که دین داری چه تقابلی با انسانیت و زیست 
اخالقی دارد که ما فقط مجاز به انتخاب یکی 
شان باشیم؟ البته ما مسلمانان از این هم فراتر 
می رویم و می گوییم که انسانیت و متخلق 
شدن به اخالق نیک، مراتب و درجاتی دارد 
که عالی ترین مراتب آن فقط در دین محقق 
می شود. از همین رو پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیــه وآله( تکمیل مــکارم اخالق را غرض 

بعثت خویش شمرده اند.)7(

پی نوشت:
)1(. مجموعه آثار شهید مطهری ، مطهری، مرتضی، قم، انتشارات 
صدرا، 1377هـ.ش، چاپ هشتم، ج 23)آزادی معنوی(، ص 676. 

)2(. همان، ص 680. 
)3(. ر.ك: الحکمۀ المتعالیۀ في السفار العقلیۀ الربعۀ، صدرالدین 
شــیرازی، محمد بن ابراهیم ، بیــروت، دار إحیاء التراث العربي ، 

1981م، چاپ سوم، ج 6، ص 176. 
)4(. مجموعه آثار شهید مطهری، همان، ج 15 )فلسفه تاریخ(، 

ص 105. 
)5(. قرب اإلســناد، حمیری، عبد اهلل بن جعفر، قم، مؤسسۀ آل 

البیت علیهم السالم ، 1413هـ.ق، چاپ اول، ص 46. 
)6(. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، محقق/ مصحح: 
غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ، 

1407هـ.ق، چاپ چهارم ، ج 2، ص 100. 
َم َمــَکارَِم اْلَْخاَلِق«: بحاراالنوار، مجلســی،  )7(. »بُِعْثــُت ِلُتَمِّ
محمدباقر، بیروت، دار إحیاء التــراث العربي ، 1403هـ.ق، چاپ 
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احکام شرعی

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند 
اگر فقــط پدر و مادر از گروه اول ارث موجود باشــد ارث 

چگونه تقسیم می شود؟ 

هــرگاه وارث مّيت فقط پدر و مادر او باشــند، مال ســه 

قســمت مى شود دو قســمت آن را پدر و يك قسمت آن 

را مادر مى برد؛مگر اینکه مّيــت دو برادر، يا چهار خواهر، 

يا يك برادر و دو خواهر داشــته باشــد كه همه آنها پدر 

ومادرى باشــند يا پدرى فقط )يعنى پدر آنان با پدر مّيت 

يكى باشــد( مادر شــش يك مال را مى برد وبقّيه به پدر 

مى رســد. )در اصطالح فقهی به »دو برادر، يا چهار خواهر، 

يا يك برادر و دو خواهر« حاجب می گویند( 

تقسیم ارث اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند 
اگر فقــط پدر و مادر از گروه اول ارث موجود باشــد ارث 

چگونه تقسیم می شود؟ 

هــرگاه وارث مّيت فقط پدر و مادر او باشــند، مال ســه 

قســمت مى شود دو قســمت آن را پدر و يك قسمت آن 

را مادر مى برد؛مگر اینکه مّيــت دو برادر، يا چهار خواهر، 

يا يك برادر و دو خواهر داشــته باشــد كه همه آنها پدر 

ومادرى باشــند يا پدرى فقط )يعنى پدر آنان با پدر مّيت 

يكى باشــد( مادر شــش يك مال را مى برد وبقّيه به پدر 

مى رســد. )در اصطالح فقهی به »دو برادر، يا چهار خواهر، 

يا يك برادر و دو خواهر« حاجب می گویند( 

ارث نبردن نوه ها در صورت زنده بودن فرزندان 
پدر من چهار سال قبل از پدر بزرگم فوت نموده ودارای 

پنج عمو و ســه عمه )همگی در قید حیات( می باشم. 

وراث پــدر بزرگم قصد حصر وراثت دارنــد. آیا اینجانب 

به عنوان فرزند بزرگ پدرم می توانم ادعای ســهم پدرم را 

داشته باشم؟ 

خیــر، نوه ها با وجود فرزندان ارث نمی برند و ســهم پدر 

شما با فوت ایشان از بین رفته است. 

ارث جنینی که در محیط آزمایشگاه رشد پیدا می کند 
جنینی که در محیط آزمایشگاه رشد پیدا می کند، تولدش 

چگونه محقق می شــود و اینکه تکلیــف تعلق ارث به او 

چگونه است؟ 

تشــخیص موضوع بر عهده متخصصین است ولی هر گاه 

زنده متولد شود از صاحبان نطفه ارث می برد. 

ارث فرزند حاصل از تلقیح نطفه زن و مرد نامحرم
 در لوله آزمایش 

آيا مى توان اسپرم مرد و زن اجنبى را در لوله آزمايش قرار 

داد؟ اگر فرزندى متوّلد شــود متعّلق به كيست؟ آيا حكم 

ولد الزنا را دارد؟ 

اين كار جايز نيست و اگر فرزندى متوّلد شود در بسيارى از 

احكام تابع صاحبان نطفه است؛ ولى از آنها ارث  نمى برد. 

ارث مسلمان و کافر از یکدیگر 
آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث می برد؟ 

مســلمان از كافر ارث می برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر 

مّيت باشد از مسلمان ارث نمی برد. 

اموالی که فقط به پسر بزرگتر می رسد 
کدام قســمت از اموال میت فقط به پســر بزرگتر او می 

رسد؟ 

هرگاه مردى از دنيا برود، قرآن، انگشتر و شمشير و لباسى 

را كه مى پوشــيده، يا براى پوشيدن آماده كرده، مال پسر 

بزرگتر اوست. 

تقسیم ارث با وجود چند برادر یا چند خواهر 
اگر وارث چند برادر یا چند خواهر باشد ارث چگونه تقسیم 

می شود؟ 

اگر وارث چند برادر يا چند خواهر پدر و مادرى باشند همه 

مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى شود. 

ارث زن از زمین و ساختمان 
زن از کدام اموال شــوهر ارث می بــرد و از چه چیزهایی 

ارث نمی برد؟ 

زن از تمام اموال منقول شــوهر ارث مى برد، ولى از زمين 

و قيمت آن ارث نمى برد، خواه زمين خانه باشــد يا باغ، 

يا زمين زراعتى و مانند آن و نيز از خود هوايى ساختمان 

ارث نمى برد، مثل بنــا و درخت، اّما بايد هوايى را قيمت 

كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند. 

ادله فقهی عدم ارث زوجه از زمین 
آيــا دليل اين که زوجه از زمين ارث نمي برد تنها به جهت 

اختالف ميان شيعه و اهل سّنت است؟ 

اين مطلب صحيح نيست و هفده روايت بر عدم جواز 

ارث وارد شــده و تنها يک روايت معارض دارد که نمي 

توان آن هفده روايت را در برابر يک روايت ناديده گرفت. 

ولي افراد مي توانند از ثلث اموالشان براي همسران خود 

وصّيت کنند که گاه بيش از ارث آنها نيز مي شود. 

وصیت به تساوی ارث بین دختر و پسر 
آیا پدر یا مادری وصیت کرده باشــد هنگام تقسیم ارثیه 

بین دختر و پســر فرق قائل نشــوند تکلیف چیست؟ آیا 

عمل به آن واجب است؟ 

در صورتی که این وصّیت به ضمیمه ســایر وصایای مّیت 

بیش از ثلت اموال وی نباشد عمل به آن الزم است؛ یعنی 

اضافه سهم دختران از ثلث پرداخته می شود. و اگر اضافه 

بر ثلث باشد، تنها به مقدار ثلث جایز است. 

سهم ارث زن از شوهر 
زن چه مقدار از شوهر ارث می برد؟ 

هرگاه مردى از دنيا بــرود چنانچه در زمان مرگ، فرزندی 

نداشته باشد، يك چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد 

و بقّيــه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند 

داشته باشد، يك هشــتم مال به زن او مى رسد و بقّيه به 

وارثان ديگر. 
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