


طلیعه سخن
تراژدی مرگ جورج فلوید به دســت پلیس 
آمریکا، عالوه بر اعتراضات ســیاه پوستان 
آمریکایــی، افکار عمومی مــردم جهان را 
علیه سیاست های نژاد پرستانۀ سران کاخ 
سفید در جهان طنین اندازه کرده است، اما 
به راســتی چرا مردم آمریکا و مردم جهان 
به ویژه کشــورهای اروپایی به یکباره علیه 
این پدیدۀ شــوم به پا خواســته و رسوایی 

زایدالوصف نظام سلطه را رقم زدند؟ 
برای پاسخ به این پرسش و هم نوایی با درد 
و رنج سیاه پوســتان آمریکایی و اروپایی ، 
ناگزیریم خاســتگاه تاریخی نژاد پرستی در 
غرب را مورد بررسی قرار دهیم؛ در غیر این 
صورت، تحلیل و بررسی دقیق چرایی خشم 
و اعتراضات فراگیر سیاه پوستان در آمریکا و 

غرب، دور از ذهن خواهد بود.
در وهلۀ نخست باید منشأ شکل گیری  غرب 
مدرن را در عصر رنسانس جستجو نمود، در 
تبیین این مهم باید گفت نهاد کلیســا در 
قرون وسطی با بهره گیری از حمایت های 
پادشاهان و قدرتمندان و صاحبان سرمایه، 
شــریعت را در راســتای قدرطلبی و فرون 
خواهی و جمــع آوری ثرت تعریف نمود و 
اینچنین بر کل اروپا مسلط شد که ارمغانی 
جز شکل گیری اشــرافیت دینی و برتری 
طلبی و تحقیر جامعه و شیوع فساد اخالقی 
در میان روحانیون مسیحی به همراه نداشت 
که این آسیب نیز در نهایت به دین گریزی 
مسیحیان و موج فراگیر تنفر مردم  از نهاد 
کلیسا و قیام مارتین لوتر)بنیانگذار مذهب 
پروتستان( علیه مسیحیت کاتولیک منتهی 

گردید.
آفات و آسیب های متعدد در  دین مسیحی 
به ویژه مذهب پروتستان، به خودبرتربینی، 
در قالب انســان و نژاد برتر تعمیق گردید و 
اینچنین جهان گشایی جنگ های صلیبی 
شــکل گرفت کــه در یک قلــم آن »بیت 
المقدس« 83 ســال به تصرف مســیحیان 
درآمد و کلیســا به زغم باطــل خود برای 
مسیحی سازی مکان تولد و زندگی حضرت 
عیسی علیه السالم عزم خود را جزم نمود، 
اگر چه در عمل از این توطئه طرفی نبست 
و باالخــره صالح الدین ایوبی بیت المقدس 

) اورشــلیم ( را از دســت صلیبیون خارج 
ساخت. 

تداوم سیاســت های نژاد پرستانه کلیسا در 
مسیحی ســازی جهان در غرب، این بار در 
قامت جهان گردی و کشــف سرزمین های 
جدید و تصرف و استعمار آن تعریف گردید 
و سفیران کلیسا هم چون کریستف کلمب 
مأموریــت یافتند تا به این مهم جامۀ عمل 

پوشند.
از این رهگذر کریســتف کلمــب به خیال 
رســیدن به هند، در واقع قــاره ای جدید 
را کشــف نمــود که برای نژادهای ســفید 
آنگلوساکسونی پروتســتان، ثروت و قدرت 
و بــرای بومیــان آن قاره فقــر و بردگی و 
پذیرش اجباری آئین جدید و فرهنگ مدرن 
مســیحیت را به همراه داشت؛ چرا که نژاد 
پرستی، شالودۀ اصلی فعالیت های تبلیغی 
کشیش های مسیحیت در آمریکایی التین 

را در بر می گرفت.
در این میان کلمب این سفیر ناخلف کلیسا، 
بومیان آن منطقه را از آن جهت که مسیحی 
نبودند حیوان بر شمرد و به پادشاه کاتولیک  
اسپانیا نوشت: از اینجا به نام تثلیث مقدس، 
می توانیم برده هــای فراوانی را برای فروش 
بفرستیم... اگر اعال حضرت فرمان دهند، همه 
ساکنان اینجا را به کاستیل منتقل می کنیم 

یا در همین جزیره به بردگی وامی داریم. 
این جمالت به خوبی موید خوی اســتثمار 
گری و نــژاد پرســتی کریســتف کلمب 
اســت، حال آنکه بومیان آمریکا با کلمب و 
همراهانش در بدو ورود به آمریکا، به خوبی 
اســتقبال نمود چرا که کریستف کلمب را 
»پیام آور مســیح« می دانستند، بی جهت 
نیست که کلمب اعتراف می کند، مردم این 
منطقه آن قدر مهربان اند که گویی قلبشان را 

اهدا می کنند.
اما مسیحیت در جواب مهربانی های بومیان 
آن منطقه، سرخپوســتان و سپس سیاهان 
انتفــال یافتۀ به آمریکا را حیوان نامید؛ چرا 
که مفهوم انســانیت در مسیحیت  تنها در 
صورت اروپایی و مسیحی بودن تعریف می 
شــد؛ لذا بی رحمی و نسل کشی گسترده، 
تاریخ 500 سالۀ برده داری در آمریکا را رقم 
زد؛ چرا که رابطه با ســیاهان به زعم انسان 

شناسی مسیحی رابطه با حیوانات بود.
برخی اندیشمندان مسیحی در قرون 17 و 
18 هم چون جان الک و ژان ژاک روســو 
تالش کردند بــرای تلطیف اندیشــۀ نژاد 
پرســتانۀ مســیحیت، در نهایت سیاهان را 
انسان قلمداد کنند لیکن »وحشی نجیب«!.

 امــا این تالش ها نیز موثر واقع نشــد چرا 
که در انسان شناسی مسیحی، رنگ پوست 
و نژاد پرســتی مولّفه ای راهبردی بود، به 
نحوی که حتی تصویر حضرت عیسی علیه 
السالم  که به بیان شــواهد متقن تاریخی 
دارای چشــمانی قهوه ای، موهایی ســیاه و 
پوســتی زیتونی رنگ بــود، از گزند رویکرد 
نژاد پرستانۀ نقاشان مسیحی در امان نماند 
و تصاویر آن حضرت در کلیســاها، ســفید 
پوســت، بلند قد، چشــم آبی و با موهایی 
طالیی به تصویر کشــیده شــد، که نقاشی 
»شام آخر« اثر لئوناردو داوینچی به عنوان 
مهمترین اثر، از رویکرد نژاد پرستی مدرن 

غرب حکایت دارد.
با این تفاسیر بهتر می توان به چرایی شکل 
گیــری جنبش هــای اعتراضــی و  به زیر 
کشیده شدن مجسمه های نماد نژاد پرستی 
و بــرده داری در غرب به ویــژه آتش زدن 
مجسمۀ کریستوف کلمب و به آب انداختن 
آن پــی برد؛ چرا که حافظۀ تاریخی جوامع 
غربی نشــان داد در مواجهه با رذالت های 
نظام ســرمایه داری دچار خاموشی نخواهد 
شــد؛ بلکه ارتقای شعور عمومی در واقع به 
بیداری انسانی در جوامع غربی منتهی شده 
و اینچنین قیامت زمینی معترضان به نژاد 
پرستی با محاکمۀ اسطوره های نژاد پرستی 
و برده داری در غرب طنین انداز شده است.

در حقیقت موج فراگیر براندازی مجســمه 
هــای بــرده داری در غرب، اعــالم برائت 
مــردم غرب، علیه جنگ طلبی دولت هایی  
است که قرون متوالی با تجویر فیلسوفانی، 
هم چون پوپر، به نژادپرســتی و کشــتار و 
اســتعمار دیگر مردم جهان پرداخته و نفی 
ارزش های اخالقی را عامل پیشــرفت خود 
قلمداد کردند؛ این مسأله یعنی نظام متعین 
فاشیستی به شــدت دچار فروپاشی شده و 
نظام میان فرهنگی و میان رشته ای مردم با 
محوریت شبکه های اجتماعی جایگزین آن 

شده است.
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پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت 

 آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم محجوب جهرمی )رحمة الله علیه(

دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار فرمانده جدید انتظامی قم با تبریک 
انتصاب وی به این مسؤولیت، توصیه های 

مهمی خطاب به وی ارائه کردند.

ایشان تامین نظم و امنیت ظاهری و حفظ 
اخــالق در جامعه را دو وظیفه مهم نیروی 
انتظامی دانســت و تاکید کردنــد: بدانید 
اگر اخالق در جامعه حفظ نشــود امنیت و 
نظم ظاهری جامعه نیز دچار آسیب جدی 

خواهد شد.

معظم له بخش قابل توجهی از مشــکالت 
و آســیب های اجتماعی را ناشی از ضعف 
اخالقی و فرهنگی ارزیابی و تصریح کردند: 
نیروی انتظامی برای مقابله با این مشکالت 
و آســیب ها باید از ظرفیــت های دینی، 
فرهنگی بویژه حوزه های علمیه، نهادها و 
مراکز دینی، مساجد، صدا و سیما، سازمان 

تبلیغات و دیگر سازمان ها کمک بگیرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با 
تاکید بر لزوم آســیب شناسی مشکالت و 
مفاسد اخالقی، اظهار داشتند: بدون شک 
یکی از مســائلی که در زمینه گســترش 
مفاســد اخالقی نقش دارد، فضای مجازی 

بــدون  و  رهــا 
که  است  ساماندهی 
باید در این خصوص 
و  اندیشــی  چــاره 
صورت  عاجل  اقدام 
گیــرد، بعــد دیگر 
ماجــرا نیز برخی از 
رسانه ها هستند که 
دانسته و یا نادانسته 
به گونه ای عمل می 
کنند که ارزش های 

فرهنگی و دینی تضعیف می شود.

ایشان اظهار داشتند: نمی شود با این بهانه 
که کار از کار گذشــته، دست روی دست 
گذاشــت و اقدامی انجام نداد، ما معتقدیم 
و تاکیــد می کنیم که بایــد به اندازه توان 
در این راستا و برای اصالح وضعیت موجود 

برنامه ریزی، فعالیت و اقدام کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
غفلت از مســائل مذهبی در ســاماندهی 
موضوع مهــم نظم و امنیــت اجتماعی را 
خسارت بار توصیف و تاکید کردند: نیروی 
انتظامی باید از نفــوذ و جایگاه مهمی که 
مراجع عظام تقلید، 
حوزه هــای علمیه، 
هــای  شــخصیت 
فرهنگی،  و  دینــی 
مســاجد  خطبــا، 
و اماکــن مذهبــی 
دارند به خوبی بهره 

بگیرد.

معظــم له مســاله 
مبانــی  تحکیــم 

اعتقادی جامعه را مــورد تاکید قرار داد و 
فرمودنــد: برای تحقق این مهــم باید کار 
ریشــه ای صــورت گیرد و از مــدارس و 
دبســتان فعالیت ها آغاز شود، اگر پرورش 
نسل آینده جامعه از مدارس صورت گیرد، 

قطعا به نتایج بهتری خواهیم رسید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به شــرایط پیش آمده در کشور و موضوع 
کرونا، ابــراز امیدواری کرد به لطف الهی و 
با همکاری آحاد ملت این مشکل مرتفع و 
اماکن مذهبی، زیارتی، مســاجد، نمازهای 
جمعه به صورت کامل بازگشــایی و زمینه 
بهــره مندی معنوی همگان از این ظرفیت 

ها فراهم شود.

ایشــان خطاب به فرمانــده جدید نیروی 
انتظامی اســتان قم اظهار داشتند: فعالیت 
و کار شما مصداق عبادت است و امیدوارم 
در ایــن مســؤولیت مهم موفق باشــید و 
بدانید هرچه در این مسیر و در جهت حل 
مشــکالت مردم تالش کنید در نزد خدای 
متعــال ماجور خواهید بــود؛ من نیز برای 

موفقیت شما دعا می کنم.

لزوم بهره گیری نیروی انتظامی از ظرفیت های دینی و معنوی 

خبر ناگوار درگذشــت عالــم ربانی آیت 
اهلل آقای محجوب)رحمــۀ اهلل علیه( مایۀ 
تأسف بسیار شد. آن فقید سعید از علمای 
برجســتۀ خطۀ فارس بود و در جهرم آثار 

گرانبهایــی از خــود به یادگار گذاشــت. 
اکنون جای او خالیست.

اینجانــب این مصیبت بــزرگ را به همۀ 
علما و دانشمندان منطقه و اهالی محترم 

فارس و خانوادۀ معزز ایشان تسلیت عرض 
نمــوده، علو درجــات آن مرحوم و صبر و 
اجر فراوان بــرای بازماندگان را از خداوند 

متعال مسألت دارم.
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زندگی بشــر یک زندگی دســته جمعی 
اســت، و اداره این زندگی جــز از طریق 
تعــاون  و خدمــت متقابل امــکان پذیر 
نیســت. چرا که هر کس قدرت محدودی 
دارد که با آن نمی  توانــد همه نیاز های 
خود را برطرف سازد ولی با کمک دیگران 
می تواند بر مشکالت غلبه کند. لذا تا نیرو 
های کوچک فکری و بدنی به هم ضمیمه 
نشــوند حرکت ها و جنبــش های عظیم 
اجتماع، در هیچ قســمت صــورت نمی  

گیرد.

تعاون در مسائل اقتصادی می  تواند تحقق 
 بخش اهدافی چون توازن اجتماعی، رفاه 
عمومی، امنیــت اقتصادی، تحکیم ارزش 

 های معنوی و اخالقی و ... باشد.

لذا باید اساس کار اقتصادی را بر تأسیس 
شــرکت  ها و تعاونی هــا  در فعالیت  های 
اقتصادی گذاشت. زیرا یک دست به یقین 
کوتاه اســت و هر انســانی آمادگی برای 
بخشی از فعالیت  های ثمربخش دارد؛ اما 
هنگامی که گروهی دســت به دست هم 
بدهند و استعداد ها و تخصص  های خود 
را بســیج کنند، عوامل تأثیرگذار بیشــتر 

می  شود و سود بیشتر خواهند برد.

خالصه اینکه اگر نظــام حاکم بر اقتصاد 
جامعــه، نظام تعاون  و همــکاری و انفاق 
باشد بدون شک چنین جامعه  ای نیرومند 

و سربلند خواهد شد.

شرکت تعاونی چیست؟

تعریفی که برای شرکت های تعاونی شده 
اســت عبارت است از: شرکت جماعتی از 
صنف واحد یــا جماعتی که از یک صنف 
نیستند ولی اشــتراکی در جهات مختلف 
دارند. این شــرکت برای رسیدن به منافع 
مشــترکه اســت از طریق بــذل اموال و 

اعمال. )بیشتر روی اعمال تکیه می شود 
تا اموال(. لذا همه در عمل واحد دست به 

دست هم می دهند.

گفتنی است تعاونی ها به شکل شخصیت 
حقوقی هســتند و ثبت شرکت می شوند 
و برای خود اساســنامه ای دارند. لذا ابتدا 
یک هیئت مؤسســی که می گویند کمتر 
از هفت نفر نباشد عهده دار آن می شوند 
)البتــه وجود این تعداد، شــرط شــرعی 
نیست بلکه فقط قانونی است(، سپس این 
عده، از اعضای آن صنف دعوت می کنند 
تا عضو تعاونی شــوند. بعــد یک مجمع 
عمومی دارند که تمامی این اعضاء در آن 
مجمع شــرکت می کنــد و هیئت مدیره 
توســط مجمع تعیین می شــوند. اعضاء، 
هر کدام یک رأی دارند هرچند ســرمایه 
ای کــه وارد کرده اند از دیگران بیشــتر 
باشــد. مجمع تعاونی ســالی یک یا چند 
بار تشکیل می شــود و مسائل تازه ای با 
آراء جمع در آن تصمیم گیری می شــود. 
بنابراین مســائل اصلــی تعاونی را مجمع 

عمومی به عهده دارد.

پیشینه تعاونی در جهان و ایران

تعاونــی ها از لحاظ تاریــخ از حدود صد 
و هفتاد ســال پیش در انگلســتان شروع 
به کار کردند. در ابتدای کار، با شکســت 
مواجه شــدند و بعد از آن تقویت شــد و 
شروع به کار کرد. در کشور ما از نود سال 
پیــش تعاونی ها بــه راه افتاد ولی بعد از 
پیروزی انقالب جان تازه ای گرفت و وارد 
قانون اساسی ما شد، به نحوی که در اصل 
44 قانون اساسی، سه شاخه برای فعالیت 
های اقتصادی در نظر گرفته شــده است 
که عبارتنــد از: فعالیت هــای اقتصادی 

شخصی، دولتی و تعاونی.

اقتصاد تعاونی در اسالم

در نظر اســالم هر فردی از امت اسالمی، 
موظف اســت به  قدر توان خود درجهت 

منافع  امت  تالش کند.

در فرهنــگ قرآنی از این مســأله با واژه 
»تعاون « یاد شــده اســت: »َوتَعاَونوا َعلَی 
الِبــِرّ َوالَتّقوی؛ و )همــواره( در راه نیکی 
و پرهیــزگاری با هم تعــاون کنید!« که 
تعــاون در بخش  های اقتصادی جامعه، از 

مهم ترین مصادیق تعاون است.

هم چنین خداوند در قرآن کریم در رابطه 
با همیاری اجتماعی و مشــارکت همگانی 
در جهت توســعه اقتصــادی ، واژه والیت 
و تولی را به اســتخدام مــی  گیرد و می 
بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  »َوالُْمْؤِمُنــوَن   فرماید: 
أَْولَِیاُء بَْعٍض؛مردان و زنان باایمان، ولی )و 
یار و یاور( یکدیگرنــد« که به همیاری و 
پشتیبانی مؤمنان نسبت به یکدیگر اشاره 

می کند.

به هر حال این همیاری و همکاری جلوه  
هایی دارد که از آن جمله دســتگیری از 
نیازمندان و ایجاد اشــتغال برای بیکاران 
یا کسانی که از شــغل مناسبی برخوردار 
نیستند از طریق تشکیل کمیته  ها و مراکز 
امداد و تعاونی ها و پرداخت واجبات مالی 
نظیر زکات و خمس و صدقات مستحبه را 

در بر می گیرد.

این  مبنــای  که  روایتــی  معروف تریــن 
همیــاری را رغم می زند، روایــت »ُکُلُّکْم 
ِتهِ ؛ هریک  َراٍع َوُکُلُّکْم َمْســؤول َعــْن َرِعَیّ
از شــما مراقب و هریک از شــما مسئول 
رعیت خود هســتید«، است که از رسول 
گرامی)صلــی اهلل علیه و آلــه( در منابع 

فریقین نقل شده است.

در روایتی از امام علی)علیه الســالم( نیز 

ِ علی  الَْجَماَعه؛  آمده اســت: »َفإِنَّ یََد اهللَّ
دست خدا همراه جماعت است «.

در حدیثی از امام صادق )علیه الســالم( 
مــی  خوانیم که فرمــود: »و یَِحــقُّ َعلَي 
الْمسلِمیَن اْلجِتهاُد في التَّواُصِل، َوالتَّعاُوُن 
َعلَي التَّعاُطِف، َوالُْمواســاُۀ ِلَهِل الْحاَجِۀ، و 
تَعاُطــُف بَعِضِهم َعلي بَعــٍض، َحّتي تکُونُوا 
َکما أَمَرُکْم اهلُل، ُرَحماَء بَیَنُکم؛ بر مسلمانان 
الزم اســت کوشش کنند تا دل های خود 
را بــه یکدیگر نزدیک ســازند و از تعاون 
آمیخته به محبت فروگذار ننمایند، نسبت 
به نیازمندان مواسات نمایند، و نسبت به 
یکدیگر ابراز عاطفه کنند تا مصداق گفتار 
خداوند »مهربانان به یکدیگرند«، گردند.

عــالوه بــر روایات زیــادی کــه در این 
زمینــه وجود دارد، ســیره عملــی ائمه 
معصومین)علیهم الســالم( نیز بر ضرورت 

روحیه تعاون در جامعه تأکید دارد.

در فقه اسالمی نیز اگر تعاونی ها سه چیز 
را رعایت کنند و این شرایط در آنها باشد 
تأسیس تعاونی ها قطعاً برکات فراوانی در 

پی خواهد داشت.

یکی اینکه شــرایط عامه ماننــد اختیار، 
بلوغ، عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری 
کــه انجام می دهند همــه باید در اعضاء 
جمع باشد. مثال اعضاء به زور وارد تعاونی 

نشده باشند.

دیگر اینکه شــرایطی که در اساسنامه ی 
آنها وجــود دارد و تصویب می شــود بر 
خالف مقتضای عقد و بر خالف شــریعت 
نباشد و کار آنها مشروع باشد و رباخواری 
در آن نباشــد و جهات شــرعی را در آن 

رعایت کنند.

ســوم اینکه چیز مجهولی که موجب غرر 
می شود در آن نباشد.

در این صورت تعاونــی ها تحت عمومات 
آیه شــریفه »أَْوُفــواْ بِالُْعُقــوِد؛ به عهد و 
پیمان خود وفا کنید« و حدیث شــریف» 
نزد  مؤمنان  ُشــُروِطِهْم؛  ِعْنَد  الُْمْؤِمُنــوَن 
شروط و قراردادهای خود پایبند هستند«، 

قرار می گیرد.

البتــه دولت ها یک ســری قوانینی برای 
تعاونی ها وضــع کرده اند. این قوانین در 
شرع نیست و دولت به سبب مصلحتی که 
دیده اســت آنها را وضع کرده است. حتی 
خود اعضاء تعاونی مــی توانند در مجمع 
اعضاء خود شــروطی را اضافه کنند و این 
قوانین اگر مخالف شرع و خالف مقتضای 

عقد نباشد اشکالی ندارد.

ویژگی های اساســی شــرکت های 
تعاونی

بســیاری از افراد هستند که دارای درآمد 
و ثروت اندکی هســتند و کســب و کار 
به سبک ســابق، امروز برای آنها جوابگو 
نیســت. مانند زراعت، صنعت، دامداری، 
نقل و انتقال به وسیله ی اتوبوس و مانند 
آن که امکان ندارد کســی به تنهایی در 
این امور موفق شود. جمعیتی باید دست 
به دســت هم دهند تا بتوانند از وســائل 
صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا 
توزیع، نقل و انتقــال و مانند آن را انجام 
دهند. در نتیجــه بعضی باید پول خود را 
به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن 

اضافه کنند.

لذا در شــرکت های تعاونــی، اعضاء، هم 
کار را به میدان می آورند و هم ســرمایه 
هایشــان را، ولــی اســاس در تعاونی ها 
بیشــتر بر کار است و در ضمن از سرمایه 

نیز استفاده می کنند.

هم چنین است مسائل خدماتی، که فردی 
اتوبوس دارد و می خواهد مســافر بگیرد. 
راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر 
الزم را برای وســیله ی نقلیه ی خود پیدا 
کنــد. این کار باید به صــورت تعاونی ها 
انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود 
که ده ها اتوبوس داشــته باشــد و مردم 
آنجا روند و ثبــت نام کنند اتوبوس ها به 
نوبت پر شود. واضح است که هر راننده ی 
اتوبوس نمــی تواند برای خودش دکه ای 
داشته باشــد و به صورت منفرد کار کند. 
باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را 

به عهده گیرد.

حتی گاه می شــود به شــکل منفرد کار 

کــرد ولی مقرون به صرفه نیســت مانند 
تعاونــی مصرف. مثاًل فرد می بیند که اگر 
بخواهد کاالی خود را به صورت خورده و 
جزئی بخرد و یا خورده فروشی کند برای 
او گران تمام می شــود ولــی اگر تعاونی 
مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید 
بــه مصرف بــه مقادیر بــاال بخرند برای 

مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.

در نتیجه مشارکت جمعی در قالب احداث 
شــرکت هــای تعاونی موجب پیشــرفت 
اقتصادی در جامعه می گردد. زیرا اگر هر 
کســی در جامعه به صورت فردی فعالیت 
کنــد هرگز به پای فعالیــت جمعی نمی 
رســد. اگر اهل محل دست به دست هم 
دهند، جاده های محل درست می شود و 
مسجد و حسینیه های آن آباد می شود و 
بیمارســتان و درمانگاه آنها محل مناسبی 
می شود و مشکالت آنها برطرف می شود.

نقش تعاونیها در اشتغال زایي

نقــش تعاون در تحقق پویایی اقتصادی و 
اشتغال زایی برای کشور انکار ناپذیر است؛ 
چرا که ممکن است تک تک افراد نتوانند 
کارهــای بزرگ را به عهده گیرند ولی اگر 
دست به دست هم دهند این کار در قالب 
شــرکت های تعاونی امکان پذیر است و 

می تواند تولید اشتغال کند.

در این میان نقش همکاری  ها و پشتیبانی  
های دولــت و کارگزاران حکومت از توده 
مــردم در تشــکیل تعاونی  هــا و ایجاد 
اشتغال  و اعطای وام به انسان  های بی کار 

و نیازمند غیر قابل انکار است.

نقش تعاوني ها در توزیع عادالنه ثروت

اگر اخالق در الیه  هــای مختلف اقتصاد 
حاکم شود، یعنی تولید کاال توزیع کاال و 
مصرف کاال همه آمیخته با اصول اخالقی 
گردد، بی شک روز به روز فاصله زیاد بین 
فقیر و غنی کم می  شود، و به طور طبیعی 
ثروت به طور عادالنه در میان همه مردم 

توزیع می  گردد.

از جملــه موضوعاتی که بــه هدف توزیع 
عادالنه  ثــروت  و مبارزه با فقر و یا تمرکز 

1یادداشت

نقش تعاونی ها در پویایی اقتصاد
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
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سرمایه، کمک مؤثری می  کند، گسترش 
تعاون  و همکاری در جامعه است که افزون 
بر تأمین بخشی از نیازهای نیازمندان، از 
انبوه شدن ثروت در دست اغنیا می  کاهد.

در واقع یکی از آثــار و کارکردهای مهم 
تعاونی ها، توزیع عادالنه ی ثروت اســت؛ 
اگــر تعاونی هــا در این بخــش فعالیت 
نکنند، بخش خصوصــی، ثروت ها را می 
بلعــد و بخــش دولتی هم نمــی تواند با 
بخش خصوصــی معارضه کند زیرا بخش 

دولتی مشکالت خاص خودش را دارد.

تعاونی ها، بهترین الگو در حمایت از 
محرومان

در جامعــه ی مــا تعاونی ها بــرای این 
تأســیس شــد که عدالت در جامعه فعال 
باشــد و افراد ضعیف نیــز بتوانند از آن 
اســتفاده کنند. در حقیقت بخش تعاون، 
مفیدتریــن بخــش برای مســتضعفین و 
افراد محروم جامعه است و باید زنده نگاه 

داشته شود.

تعاونی بسترســاز  اقتصاد  توســعه 
دستیابی به اقتصاد سالم

برخی مشــکالت و بیماری های اقتصادی 
از گذشته بوده و به امروز رسیده است؛ از 
جمله مشــکل و بیماری مزمن این است 
کــه نقدینگی به جای ایــن که به بخش 
تولید ببرند در عرصه هــای دیگر هزینه 

می شود.

این چالش نشان می دهد، درهای تعاون  
به معنی حقیقی، در اقتصاد کشــور بسته 
شــده، و درهــای رباخواری کــه یکی از 
موجبــات بزرگ فاصله طبقاتی اســت با 

شکل های مختلف باز است.

وقتی انســان به دقت می  نگرد درمی  یابد 
جامعه  ای که در آن ربا باشــد ســرانجام  
به فقر و فالکت و ناامنی دچار می  شــود، 
اما در مقابــل جامعه  ای که در آن تعاون  
و انفاق باشــد جامعه  ای موفق و سربلند 

است.

در این میان، اصل فعالیت های اقتصادی 
بایــد در عرصه تعاونی انجام شــود؛ زیرا 

کارهــای بزرگ اقتصادی بــه ثروت های 
مهمی احتیــاج دارد و ثروت های فردی 
وافی به انجام آن نیســت. بر این اســاس 
وجــود تعاونــی ها ضروری اســت، حتی 
کســانی که فعالیت فردی مــی کنند نام 
شــرکت را روی این کار خود می گذارند، 
چرا که اگر طرف قرارداد شــرکت باشــد 
بیشــتر مورد اعتماد اســت تا موردی که 

طرف آن شخص باشد.

همۀ این مســائل نشــان می دهد توسعه 
اقتصاد  تعاونی ها، بســتر ســاز تحقــق 
ســالم اســت؛ در نتیجه اگر اقتصاد ما در 
قالب تعاونی ها ســالم شد، جوانان ما نیز 
از بیــکاری نجات می یابند و ســالمت را 

درپیش می گیرند.

اگر اقتصاد تعاونی درست شود دیگر غربی 
ها نمی توانند با اندک تحریم اقتصادی ما 
را آزار دهند؛ دشمنان از نظر نظامی نمی 
توانند به ما حمله کنند و به همین خاطر 
همیشه از حربه تحریم استفاده می کنند. 

اقتصاد  در  ضرورتــي  تعاوني هــا؛ 
کشاورزي ایران

در زمان مــا تعاونی ها یــک ضرورت به 
حســاب می آید. زیرا همانطور که مکرر 
بیان شد بعضی از کارهاست که به صورت 
فردی قابل انجام نیســت. مثاًل زراعت از 
این قبیل اســت کــه گاه رعایا پنج یا ده 
هکتار دارنــد. همچنین زراعت مکانیزه و 
ماشینی شده اســت و احتیاج به تراکتور 
و وســائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی 
تواند با درآمد خودش این ماشــین آالت 
را به کار گیــرد. در نتیجــه باید تعاونی 
هــای زراعی تشــکیل شــود و چند صد 
نفر دســت به دست هم دهند و کار را به 
صورت جمعی انجام دهند. لذا پیشــرفت 
کشاورزی ایجاب می کند تعاون به صورت 

جدی در کشور پیگیری شود.

ســخن آخر: )ضرورت فرهنگ سازی 
تعاون در اقتصاد ایران(

در خاتمه باید گفــت عالم آفرینش عالم 
تعاون اســت، در عالم انســانّیت هم باید 
با عالم آفرینش هماهنگ شــویم؛ منتهی 

مشــکل مهّمی در تعاون هست و آن این 
که فرهنگ تعاون و کارگروهی در کشــور 
جــا نیفتاده و باید از طریــق میزگرد ها، 
فیلم  نامه، سخنرانی، پالکارد ها و بروشور 
ها در این زمینه فرهنگ  ســازی کرد. تا 
مردم یاد بگیرند که با هم کار کنند، با هم 
قدم بردارند، باهم بیاندیشند و با هم عمل 
کننــد تا این فرهنگ تعاون پا بگیرد. و از 
این رهگذر احیای تعاون در کشور موجب 

پیشرفت اقتصاد و ترویج اخالق  شود.

منابع:

1. آرشــیو دروس خــارج فقــه آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی 96-95، ص272.

2. دائرۀ المعارف فقه مقارن
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2یادداشت

وظایف وزارت جهاد کشاورزی در »جهش تولید«
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

شک نیست که اساس کار مثبت و سازنده 
همان کار های تولیدی اســت، و ارزش کار 
های دیگر از نظر اقتصادی به مقداری است 

که در امر تولید دخالت داشته باشد.

لذا جامعه ای را می توان پیشــرفته نامید 
که میزان تولید کاالها در هر رشته از رشته  
ها متناســب با مقدار نیاز جامعه باشــد. از 
این رو بهبود میزان تولید و درآمد، افزایش  
کمی محصــوالت و خدمات، توزیع عادالنه 
ثروت و درآمد، فقرزدایی، ایجاد اشــتغال، 
رفــع محرومیــت و تأمین رفــاه عمومی 
محدودۀ توسعه را در بزرگترین کشورهای 
تولیدکننــده در بــر می گیــرد. اینچنین 
توســعه اقتصادی بر مبنای افزایش تولید، 
شرایط مساعدی در ساختمان اجتماعی و 
اقتصادی جامعه فراهم می آورد که استمرار 

رشد اقتصادی را تضمین می  نماید.

ناگفته پیداست که افزایش تولید، کار یک 
شبه نیست، بلکه برنامه  های درازمدتی می  
طلبــد. در این میان بــرای تصمیم  گیری 
درباره برنامه  های سازنده در راستای جهش 
تولید در بخش کشاورزی و صنعتی، نیاز به 
یک کادر وســیع و مجهز رهبری  هستیم 
که با وضع و اجرای نظامات و آئین نامه  ها 
و مقررات و قوانین کل جامعه را به ســوی  

هدایت کند.

تأمین امنیت غذایی در پرتو خودکفایی

در بینش دینی برخالف نظام سرمایه  داری، 
هدف از تولید، کسب حداکثر سود نیست، 
بلکــه توجه بــه منافع جامعــه، هماهنگ 
ســازی عرضه و تقاضا، حرکت در راستای 
نفی تورم، رســیدن به استقالل اقتصادی و 
خودکفایی  مالی، همچنین دســت یابی به 
عدالــت اقتصادی و برطرف شــدن فاصله 
طبقاتــی، از اهداف و انگیــزه  های مهم و 

اساسی »تولید« به شمار می  رود.

در ایــن میــان خودکفایــی در تولیدات 
اســتراتژیک هم چــون غــالت و صنایع 
غذایی، از جمله شاخص  های رشد و توسعه 
اقتصادی یک جامعه به شمار می آید، زیرا 
در دنیای امروز تولیدات کشاورزی و تغذیه، 
پایه اصلی اقتصاد است، و وابستگی در این 
مسأله، وابســتگی سیاسی و فرهنگی را به 

دنبال دارد.

لذا برای رهایی از ســلطه اقتصادی قدرت 
 های جهانی، قبل از هر چیز دست کم باید 
در سطح تولیدات مواد غذایی و استراتژیک 

به خودکفایی رسید.

به راســتی تا چه زمانی باید به یک کشور 
مصرف کننده خالص تک محصولی  تبدیل 
شــویم و درآمد عمده خــود را که از نفت 
بدســت می آوریــم، به پــای محصوالت 
کشاورزی جوامع دیگر بریزیم، و در انتظار 
روزی بنشینیم که نفت تمام شود و باتمام 

شدن آن همه چیز مملکت تمام گردد؟!

در این زمینه باید به مظاهر و لوازم دردآور 
عدم خودکفایی  اقتصادی در واردات فراگیر 
محصوالت غذایی خارجی اشــاره کرد که 
ســرازیر کشــور می  شــود، که نتیجه آن 
کســری تراز بازرگانی و افزایش واردات بر 
صادرات، افزایش بیکاری، فقر و گرسنگیو 
غارت و وابســتگی هر چه بیشتر ایران در 

تأمین مواد غذایی است.

با این تفاسیر مسئوالن موظفند تا به سرحد 
خودکفائی ، کشاورزی را زنده کنند؛چرا که 
افزایش تولیدات کشاورزی و رسیدن جامعه 
به حد خودکفائی، عالوه بر اینکه زمینه کار 
را افزایــش می دهد، و عاملی برای از میان 
بردن بیکاری در جامعه است، سرمایه  های 
 راکــد را تبدیل به  ســرمایه  های فعال  می  

سازد.

با این تفاســیر باید خطاب به مســئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت، کاری کنید 
که ما در زمینه کشــاورزی و تأمین امنیت 
غذایی، هر چه بیشتر، غنی و بی نیاز گردیم 
و به مرحله خودکفایی  برســیم و روی پای 
خود بایستیم و شــرف و عزت و استقالل 
خود را بر اثر فقر و عدم امنیت مواد غذایی، 
فدای وابســتگی به دیگران نکنیم و بدانید 

خط اصیل اسالم این است.

مقابله بــا »واردات بی رویــه« محصوالت 
کشاورزی

با گذشــتن بیش از چهل ســال از انقالب 
اســالمی، متأســفانه اقتصاد ایران اسالمی 
شدیداً بیمار اســت. زیرا عمده فعالیت آن 
واردات  کاال اســت؛  چرا کــه برخی آقایان 
بر این باورند که برای رشــد و توسعه! نیاز 
اســت عده  ای قربانی شوند، تا برنامه  های 

اقتصادی ثمر دهد.

این افراد معتقدند گروهی خواه ناخواه باید 
زیر چرخ شتابان رشــد قرار گیرند و گرنه 
نمی  توان به توسعه اندیشید، بر این اساس 
واردات کاال از خــارج با قیمــت ارزان، هر 
چند ســبب بیکاری جمع کثیری از مردم 
و تعطیلی تولید می  شود؛ ولی به زعم آنان 
از نظر اقتصادی به صرفه است! روشن است 
که چنین اقتصادی عــوارض و پیامدهای 
متعددی به دنبال خواهد داشت، که معضل 
کاهش تولید و گســترش بیکاری یکی از 

آنهاست.

این چالش در حالی است که تمام کشورها 
برای ورود اجناس خارجی به کشــور خود، 
جز در مــوارد محدود، شــرایط و قیودی 
قائلنــد، زیرا بــاز بــودن دروازه  ها به طور 
مطلق، تمام امور اقتصادی یک کشور را به 

هم می  ریزد.

در این میان واردات بــی رویه محصوالت 
کشــاورزی، ظلم بزرگی است به کشاورزان 
زحمتکش داخلی، اما حقیقت آن است که 
برخی با واردات بی رویه به آالف و الوف می 
رسند، دولت هم که وظیفه نظارت بر کشور 
را دارد مصالــح را در نظر نمی گیرد و مانع 
این واردات بی رویه نمی شــود تا اینچنین 
برخی درآمدهای هنگفتی را بدست آورند.

به راستی چرا باید در کشوری که در تمام 
ســال می تواند تمام مواد غذایــی و انواع 
میوه  ها را تولید کند، این همه محصوالت 

کشاورزی از خارج کشور وارد شود؟

لذا مسئوالن باید با وضع مقررات و قوانین، 
از واردات  کاالهایــی کــه موجــب خروج 
ســرمایه  های ملــی و تضعیــف، تولیدات 
داخلی به ویژه بخش کشــاورزی می  شود، 

جلوگیری نمایند.

در حقیقت خطابمان به وزیر محترم جهاد 
کشاورزی است، اسم شما جهاد است، باید با 
جهاد و کوشش عمیق این معضل را برطرف 
کنید، اگر بنا باشد واردات بی رویه همچنان 
ادامه داشته باشد، منجر به وابستگی  های 
اقتصادی خواهد شــد و نتیجه وابســتگی 
اقتصادی نیز چیزی جز وابستگی سیاسی 

و فرهنگی نیست.

البته در کنــار جلوگیــری از واردات باید 
ورودی  های دیگر کشور را که از آنها جهت 
قاچاق استفاده می شود مســدود شوند تا 
ورود کاالها به شکل دیگر ادامه پیدا نکند. 

بخش  در  ســرمایه گذاری  توســعۀ 
کشاورزی

یکــی از مهم ترین عوامل جهــش تولید، 
ســرمایه هایی )نقدینگی  هایی( است که 
شایسته تبدیل به فرآورده  های مختلف  اند.

اهمیت این مسأله وقتی دوچندان می شود 
که بدانیم بیشترین سرمایه  گذاری در بخش 
کشــاورزی و صنعتی  مربوط به کشور های 
توسعه یافته است و کشــور های در حال 
توسعه و یا فقیر از سرمایه  گذاری  کمتری 
برخوردارنــد. لذا امروزه رهایی از ســلطه 

اقتصادی قدرت  های جهانی، بدون سرمایه 
 گذاری  جدی در بخش تولید فرآورده  های  

کشاورزی و صنعتی ممکن نیست .

علیرغم آنکه کشور از طرفیت سرمایه گذاری 
عظیمی برخوردار اســت، لیکن ســرمایه  
هاي ســرگردان جامعه، در مســیر اقتصاد 
ســوداگرانه هم چون خرید طال و ســکه و 
ارز و خودرو... راکد مانده و از چرخه تولید 

خارج شده است.

دولت نیز  چوب الی چرخ ســرمایه  گذاران 
می گذارد، مثل اینکه بخش خصوصی را از 
خودشان نمی داند، مردم نیز به دلیل برخی 
موانع اداری روی به ساخت وســاز می آورند 
که این مســاله نیز سرمایه گذاری محسوب 

نمی شود.

با این تفاسیر ضرورت ایجاد فرهنگ سرمایه  
گذاری  در امور مهم و حیاتی و نیز اهمیت 
دادن به ســرمایه  گذاری  در امر تولید باید 
مورد توجه ویژه سیاســتگذاران اقتصادی 

قرار گیرد.

هم چنین بر صاحبان سرمایه، واجب است 
که از طریق سرمایه  گذاری  برای تولید کار 
و تأمین نیازمندی  ها، به امر تولید اهتمام 
ورزند؛ چرا که رکــن تولید از اهمیت ویژه 
 ای در نظام  های اقتصادی برخوردار بوده و 
توسعه اقتصادی هر کشور، نخست در گرو 

ظرفیت و توان تولیدی آن کشور است.

در این بین، بیشــترین سرمایه گذاری باید 
در بخش کشــاورزی انجام شــود، چرا که 
بســیاری از ثروت  ها مانند نفت و گاز و ... 
تمام می شوند، لیکن محصوالت کشاورزی 
این گونه نیســتند و هر سال تجدید شده 
و افزایش پیدا می کنند و می تواند نیاز های 

اولیه بشر را برآورده کند.

در این مسیر، مســئوالن جهاد کشاورزی 
می توانند با اعالن  تخفیف و بخشــودگی 
مالیات در این بخش،  اعطای وام و اعتبارات 
بلندمدت با هزینه پایین، انگیزه الزم جهت 
سرمایه  گذاری  در بخش کشاورزی را برای 
بخش خصوصی و آحاد مردم محقق سازند. 
تا با مشارکت بانک ها، سرمایه  های عظیم 
و کالن مردمی در بانک ها، در مسیر منافع 

مردم بکار گرفته شود، و از یک سو کارهای 
و  دامداری  تولیدی، صنعتی، کشــاورزی، 
تجاری رونق یافته و از ســوی دیگر سهمی 
از ســود سرمایه  گذاری ، برای سرمایه  گذار 

اختصاص می  یابد.

هم چنین مســئوالن باید درآمد بیشــتر 
کشــاورزان را همــواره در »تولیــد بهتر و 
بیشــتر« جســتجو کنند، لذا باید مردم را 
تشــویق کرد که از طرق صحیح همه گونه 
ســرمایه گذاری در امر کشــاورزی  داشته 

باشند.

برچیــدن داللی با خریــد تضمینی 
محصوالت کشاورزی

واســطه  گری انواع و اقسام مختلفی دارد و 
نقش واسطه  ها به عنوان خریدار، امانت دار 
و حق العمل کار مختلف است؛ اما تمام آنها 
به زیان فروشنده اصلی و تولیدکنندگان و 
همچنین مصرف  کنندگان اســت. چرا که 
دالالن در جریــان تولید، تولید کننده را از 
مصرف کننده جدا می کنند و بدون کاری 
مثبت و به صرف واســطه  گری سودی می 

برند.

هم چنین با واسطه  گری ، اجناس گران تر به 
دست مشتریان می  رسد، زیرا سرمایه  داران 
با پول نقد به ســراغ تولیدکنندگان عمدتاً 
روســتایی می  روند و فرآورده  های آنها را 
به ثمن بخس می  خرند، گاه نگه داری می  
کنند و در انتظار گران شــدن هستند )که 
مســئله احتکار نیز بر عمل واســطه  گری  
ناســالم اضافه می  شود( و گاه بالفاصله آن 
را به بازارهای شهر منتقل ساخته و با سود 

بسیار آن را می  فروشند.

به عنوان نمونه هم اکنون دالل ها بیشترین 
سود را از محصوالت کشــاورزی می برند، 
فعالیت ایــن افراد موجب غیــر اقتصادی 
شــدن صنعت کشاورزی و نابودی آن شده 

است که کار این افراد نوعی جنایت است.

تأسف انگیز است که واسطه  ها و دالالن  با 
اجحاف، بــی  انصافی، نادیده گرفتن حقوق 
تولیــد کننــده، احتکار و فرصــت  طلبی، 
عدالت را در بازار به راحتی قربانی می کنند 
و بازار و تولید کننــده نیز به خودی خود 
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هیــچ اهرمی برای مقابله با این بی  عدالتی 
 ها در دست ندارد.

اینچنین اســت که حضور حکومت دینی 
بــرای تحقق قســط و عــدل و جلوگیری 
از اجحــاف و بیدادگــری دالالن در بازار و 

اقتصاد، امری حیاتی و ضروری است.

لذا مبارزه با این مفت خوران که به عنوان 
دالل در بخش کشاورزی فعالیت می کنند 
و خســارت بسیاری سنگین را به این قشر 
وارد کــرده اند، باید برنامۀ اصلی جمهوری 
اسالمی باشــد، در این میان وزارت جهاد 
کشاورزی باید مانع فعالیت این گروه شود.

مســئله ای که در این بخش حل نشــده 
است، محرومیت کشاورزان از ارزش افزوده 
محصوالت کشــاورزی اســت چرا که تنها 
25 درصد سود حاصل از کشت و برداشت 
محصوالت کشــاورزی به زارع و کشــاورز 
می رســد، حال آنکه به جای ریختن پول 
های سرشــار به جیب واســطه  ها، باید با 
فراهم ساختن یک سیستم تبدیل و توزیع 
صحیح، پول را به آنها داد که تولید گرند نه 

واسطه و بیکار و دالالن  بیعار!

لذا پرسشــمان از وزارت جهاد کشــاورزی 
این اســت که چرا بعضــی محصوالت 

را بــا قیمــت  های بــاال از 
تولیدکنندگان 

خارجی 

می خرید؟ حــال آنکه همــان محصول را 
با یک ســوم قیمت از کشــاورزان داخلی 
خریداری می کنیــد؟ اگر هر قیمتی برای 
باید  می پردازید،  خارجــی  تولیدکنندگان 
همان قیمــت را برای کشــاورزان داخلی 

بپردازید.

از این رو مســئوالن جهاد کشاورزی باید 
با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به 
قیمتی که کشــاورزان را دلگرم و بی نیاز و 
مکفی المؤنۀ سازد، در راستای حذف واسطه 

یا الاقل کم شــدن واســطه 
 هــا گام بردارند، که هم 
تولید کننده روســتایی 
برد  می   بیشتری  سود 
بــرای  اش  انگیــزه  و 
افزایش تولید چند برابر 

می شود و هم اجناس، با 
قیمت مناسب تری به دست 

مصرف کنندگان می  رسد.

چتر  زیر  تولید«  )»جهش  آخر:  سخن 
آموزش و کشــاورزی مکانیزه میسر 

است(

در خاتمه بایــد تأکید کرد وجود نیروهای 
کارآزموده، آموزش دیده و شایســته برای  
ضروری اســت. بدین معنا کــه نیروهای 
آمــوزش  دیده ای بتواننــد در کارخانه  ها، 
کارگاه  ها، مــزارع، آموزشــگاه  ها، بخش 
خدمــات و دیگر نهادهای مرتبط با  به کار 

گمارده شوند.

پرورش چنیــن نیروهایی و 
فراهم ساختن بسترهای 
الزم جهــت آموزش و 
تقویــت آموخته  های 
شــرایط   از  آنــان 

است.

از تجربه کشــورهای پیشرفته نیز می  توان 
به ایــن حقیقت پی برد که جوامعی که به 
کیفیت نیروی انسانی توجه کرده و افرادی 
شایسته، متخصص و با مهارت تربیت نموده  
انــد، در جنبه  های مختلف به پیشــرفت 

دست یافته  اند.

هــم چنین در نظــر اقتصاددانــان، عامل 
آموزش به آن دلیل مهم است که از ارکان 
توسعه اقتصادی اســت. این نظریه تقریبا 
به حد اجماع رســیده است و کتابی را در 
زمینه توسعه اقتصادی نمی  توان یافت که 
با عناوین گوناگون، همچون »به کارگیری 
نیروهــا در زمینه آمــوزش و بهره  وری از 
منابع انسانی« به این مسأله نپرداخته باشد.

از ســوی دیگر نباید از کشاورزی مکانیزه 
غفلت نمود، چرا که دستگاه های تولیدی، 

گســترده  قدر  آن 
شده که همه 

چیز را تحت الشــعاع قرار داده است. بنا بر 
این جای تعجب نیست که تمام ملت های 
دنیا کوشش می  کنند که صنعت کشاورزی 
و دامداری خود را تا سر حد امکان توسعه 
دهند و از صنایع مدرن برای این توســعه 

کمک گیرند.

نیاز به این مســأله، تا آن حد اساسی است 
که گاه کشــورهای به اصطالح  ابر قدرتی 
همچون روســیه برای رفع نیازمندی خود 
در این زمینه ناچار می  شوند با دادن امتیاز 
های سیاسی دســت نیاز خود را به سوی 
کشــور هایی که درست در قطب مخالفند 

دراز کنند!

در مجموع باید تأکید کرد افزایش کیفیت 
محصوالت 

کشاورزی و  محقق نمی شود مگر به واسطه 
آمــوزش و در اختیار قــرار دادن ابزار های 
مورد نیاز که مســئوالن جهاد کشــاورزی 
باید در این راستا حرکت کنند؛ سعی کنید 
از طریق آموزش  های مختلف کشــاورزی 
سنتی به ســوی صنعتی شدن و انطباق با 
آخرین فناوری هــای دنیا ارتقا دهید تا از 
هر وجب خاک و هر قطره آب این کشــور 

استفاده شود.

منابع:

1. دائرۀ المعارف فقه مقارن، ج2

2. خطوط اقتصاد اسالمی

3. بیانات معظم له

13
99

ه 
 ما

یر
/ ت

غ 
یــ

بل

13
99

ه 
 ما

یر
/ ت

غ 
یــ

بل
1213

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R



ضرورت تبلیغ دین در فضای مجازی
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

1پرونده ویژه

زندگی بشری، در گرو ارتباطات و مراودات 
دسته جمعی، زنده نگه داشته شده است 
و هر گونه پیشرفت و ترقی در گرو همین 

ارتباطات بوده است.

با گذشت زمان و تحول در زندگی بشری 
نــوع ارتباطات و تعامالت بشــر بســیار 
متحول شد، به طوری که هر گونه ارتباط 
و تعامــل در کمترین زمان ممکن درتمام 
این کره خاکی به حداقل ممکن رســید، 

که نمونه بارز آن فضای مجازی است.

البته بهره گیــری از آن به نوع نگاه افراد 
بســتگی دارد، به طوری که انســانی که 
نفســی پاک و خدایی داشــته باشــد از 
جنبــه مثبت این امکانات و کســانی که 
نفس شــیطانی داشــته باشــند از جنبه 
منفی ابزاری مانند شــبکه های اجتماعی 
اســتفاده می کنند، لذا فضای مجازی هم 
مــی تواند نقش مفید و هم آثاری مضر بر 

جای بگذارد.  

با همۀ این تفاسیر متأسفانه امروزه مشکل 
مهمی در نحوۀ تبلیغــات دینی داریم؛ از 
جمله اینکه بیشــتر برنامه  های تبلیغاتی، 
منحصر به مســاجد، حســینیه  ها و منابر 
اســت، حال آنکه مــا در دنیایی زندگی 
می  کنیم که شــرایط آن با دنیای گذشته 
متفاوت شده و راه  های زیادی برای ابالغ 
ایده  هــا وجود دارد. لذا اگر بخواهیم تنها 
به خطبه  ها در مســجد و حسینیه قناعت 
کنیم، عقب می  مانیــم. حال باید ببینیم 
دنیا از چه وسایلی استفاده می  کند ما هم 
در کنار حفظ حدود الهی از آن وســایل 

برای نشر معارف دینی استفاده کنیم.

و این مسأله یعنی اصل دعوت به استفاده 
از فضای مجازی برای بســط و گسترش 
دین درست اســت؛ چرا که با استفاده از 

این فضا، بعضاً می توان ده ها میلیون نفر 
را تحت پوشش معارف اسالمی قرار داد. 

ضرورت تبلیغ مجازی از منظر اسالم

قرآن کریم به تبلیغ نــگاه ویژه ای دارد، 
نگاهی که قــرآن به تبلیغ دارد، بســیار 
عمیق و دقیق اســت؛ به عنوان نمونه در 
 ِ آیه تبلیــغ: »الَِّذیَن یَُبلُِّغوَن ِرَســااَلِت اهلَلّ
َ َوَکَفی  َویَْخَشــْونَُه َواَل یَْخَشْوَن أََحًدا إاَِلّ اهلَلّ
ِ َحِســیًبا؛)پیامبران( پیشــین کسانی  بِاهلَلّ
بودند که تبلیغ رســالت هــای الهی می 
 کردنــد و )تنها( از او می ترســیدند، و از 
هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین 
پاداش دهنده  بس که خداوند حسابگر )و 
اعمال آنها( است«. عمومیت در تمام آیه 
موج مــی زند، که می توان شــاخه های 

مختلفی را در بر گیرد.

از جمله اینکه ابالغ بــا توجه به این آیه، 
محدود نیســت و بیان، عمل، قلم، فضای 
مجازی و هرچیزی که در آن ابالغ صورت 
می گیرد را شامل می شود چراکه رساالت 
اهلل مفهوم گســترده ای دارد و تمام آنچه 

خدا دستور داده را شامل می شود.

و این مســأله نشــان می دهــد در عصر 
کنونی به روش هــای مختلف از جمله با 
اســتفاده از فضای مجازی نیز ابالغ قرآن 
امکان پذیر اســت. لذا باید کالم حق را با 

ابزارهای مختلف به مردم برسانیم.

هم چنین، رسول، کسی است که موظف 
اســت در حوزه ماموریت خود به تالش و 
کوشــش بر خیزد و از هر وسیله  ای برای 
دعوت مردم به سوی خدا و ابالغ فرمان او 
استفاده کند، و برای یک انقالب فرهنگی 

و فکری و عقیدتی تالش نماید.

لــذا پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله( 
و مــوال علی)علیه الســالم( کوچک ترین 

مســائل و موضوعات در اجتماع را، وسیله 
و بســتری برای تبلیغ قــرار می دادند و 
از پیــش پا افتاده تریــن فرصت ها برای 
هدایت مردم اســتفاده می کردند. که این 
مهم لزوم الگوگیری روحانیان و مبلغان از 
سیره، روش و منش حضرت رسول)صلی 
اهلل علیــه و آله( موال علی)علیه الســالم( 
الســالم(، دو چندان  ائمه)علیهم  و دیگر 
می ســازد تا برای انجام رســالت تبلیغی 
خود، هر فرصت، زمان و مکانی را غنیمت 
بشــمارند و در انجــام ایــن وظیفه الهی 

نکنند. کوتاهی 

و این مســأله یعنی ما نبایــد تبلیغات را 
محــدود به مراکز خــاص دینی هم چون 
مســاجد کنیــم ، بلکه بایــد زمینه های 
تبلیغ را گسترش دهیم، از جمله اینکه از 
فضای مجازی اســتفاده درست کرده و از 
این طریق معــارف اهل بیت را در جامعه 

بسط دهیم.

براي  مناسب  بستری  مجازی،  فضای 
تبلیغ دین

فضای مجازی از جمله مســائلی است که 
هیچ وقت نباید از آن غافل شــد؛ چرا که 
می  تواند مفید باشــد، بــه ویژه در تبلیغ 
دین که باید از این ظرفیت استفاده شود.

فراموش نکنیم برخی مســائل تبلیغی را 
نمی  شــود به صورت چریکــی حل کرد، 
بلکــه باید برنامه ریزی کامل داشــت، از 
جمله این برنامه ریزی ها این است که که 
همه علما و فضال، تبلیغ در فضای مجازی 

را جزو برنامه خودشان بدانند.

در  مقدسات  به  اهانت  با  مقابله   لزوم 
فضای مجازی

دشــمنان برای نابودی اسالم برنامه های 
متعــددی دارند، دشــمن در این عرصه 

تمامی امکانات و ســرمایه های خود را به 
کار گرفته؛ یکــی از ابزارهای آنها فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی است.

لــذا امروزه شــاهدیم هجمــه علیه دین 
اســالم، به ویژه مکتب اهــل بیت)علیهم 
السالم( بســیار زیاد شده است، دشمنان 
و بدخواهان دین، گاهی با انواع جســارت 
هــا و توهین ها و گاهی با شــبهه افکنی 
و برخــی اوقات نیز با فحاشــی در فضای 
مجازی و ســایت ها به مقدسات اهانت و 

علیه دین و مکتب ما فعالیت می کنند.

هــم چنیــن تبلیغات ضــد قرآنی فضای 
مجــازی را پرکــرده، و در شــبکه  های 
اجتماعی به وی ژه در تلگرام و اینستاگرام، 
توهین به مقدسات اوج گرفته،  و فضاهای 
مجازی مملو از دروغ درباره شــیعه است 
و قانون تفرقه بینداز و حکومت کن را در 
میان شیعه و ســنی رواج داده و کارهای 

خود را پیش می برند.

این مســأله نشــان می دهد دشمنان در 
مقابل اســالم عزیز صف آرایی کرده اند تا 

اعتقادات امت اسالم را خدشه دار کنند.

حال در چنین شــرایطی که شــب و روز 
هزاران رســانه و ســایت و شــبکه های 
اجتماعی بر ضد اســالم تبلیغ می کنند، 
نبایــد در برابــر هجمه دشــمنان حالت 
انفعالی به خــود بگیریم، بلکه باید بدانیم 

ما هم وظایفی داریم.

از این رهگذر علمــا و مبلغان دینی باید 
با همه توان خــود در برابر این هجمه ها 
ایســتادگی کنند. و با تــوکل بر خداوند 
متعال، معارف اســالم را مورد توجه قرار 
داده و سرمایه گذاری در فضاهای مجازی 

را دنبال کنند.

ضرورت پاسخگویی به شبهات دینی 
در فضای مجازی

بدیهی است شبهه پراکنی علیه اعتقادات 
و ارزش هــای دینــی، از طریــق فضای 
مجازی در دستور کار دشمنان قرار دارد.

حال با توجه به شــبهه افکنی دشمنان و 
معاندان در فضای مجازی، پاسخگویی به 

این شبهات از سوی علما و فضالی حوزه 
ضروری اســت. بر این اســاس خطاب به 
مســئوالن حوزه می گوئیم باید پاسخ به 
شبهات مطرح شده را در یک اتاق فکر به 
صورت دقیق اســتخراج کنید و در اختیار 

جامعه قرار دهید.

فراموش نکنیم عالمی که نتواند پاســخگو 
و حل کننده مشــکالت باشــد فایده ای 
نــدارد، بلکه علما و طــالب، باید با تکیه 
بــر منطق دینی و اســالمی پاســخ این 
سمپاشی ها را بدهند، و معارف اسالم که 
قوی ترین معارف است را برای مردم دنیا 

روشن کنند.

همۀ این مسائل نشان می دهد تبلیغ تنها 
بر فــراز منبرها خالصه نمی شــود، بلکه 
مبلغ واقعی کســی است که از همه سوژه 
ها و از تمام فرصت ها برای نشــر معارف 
اهل بیت)علیه الســالم(، پاســخگویی به 
شبهات و مسائل اعتقادی امت بهره کافی 

ببرد.

نجات جوانان از گرداب مفاسد فضای 
مجازی

امروز آســیب هــا و خطرهــای فضاهای 
مجــازی، علیــه جوانان غوغــا می کند، 
گاهی اوقات سرنوشــت یک جوان با یک 
انحــراف در فضای مجازی تغییر می  کند. 
لذا وظیفه همه ما این است که در چنین 

شرایطی بتوانیم جوانان را حفظ کنیم.

فیلتر  راه اصــالح فضای مجــازی،  البته 
کردن نیست، بلکه خدمات فضای مجازی 
باید بر اساس سن افراد ارائه شود. از جمله 
باید مشکالت جوانان و نحوه ارتباط  گیری 
با جوان  ها را به طالب دینی آموزش داد.

ســخن آخر: )راه انــدازی اینترنت ملی، 
ضرورت تبلیغ دین در فضای مجازی(

در خاتمه باید گوشــزد نمود مــا نه تنها 
نبایــد عقب بمانیم، بلکــه باید جلوتر هم 
باشــیم. و راهش نیز این است که در راه 
ترویج مکتب اسالم از بومی سازی فناوری 
اطالعــات بهره مند شــویم. همانگونه که 
کشــور های دیگری هم هستند که شبکه 

های داخلی برای خود ایجاد کردند.

اهمیت این مســأله وقتی دو چندان می 
شــود که بدانیم امروزه تنها با سیاســت 
های انقباضی و فیلتر کردن شــبکه های 
مجازی نمی توان مانع از آسیب های این 
فضا شــد و چنین سیاســت هایی امروز 
دیگر کارایــی ندارد و باید اقدامات اثباتی 
و ایجابــی انجــام داد که راهــکار آن راه 
اندازی شبکه ملی اطالعات و ساخت نرم 

افزارهای داخلی و بومی است.

لذا گرچه پاالیش فضاهایی مانند تلگرام و 
اینســتاگرام خوب است اما باید برای این 
برنامــه ها جایگزین درســت کرد تا افراد 
جامعه احتیاجی به استفاده از این برنامه 

ها نداشته باشند.

از این رهگذر باید شــبکه ای به نام شبکه 
ملی به وجود آیــد و نیازمندی ها در آن 
گردآوری شــود، به طوری که مراجعان را 
اشباع کند. سپس می توان پهنای باندی 
که مثال به تلگرام داده اند را به شبکه ملی 
بدهند و به گونه ای باشــد که مراجعه به 
شبکه ملی آسان باشد؛ که در این صورت 
دسترســی به آموزه های دینی راحت تر 
خواهــد بــود، و طبیعتاً مردم بیشــتر به 

معنویات سوق داده می شوند.

لیکن متأسفانه مســئوالن در عمل اقدام 
جدی برای شبکه ملی نکرده اند. که باید 
قبل از اینکه جوانان فاســد شــوند و به 

مقدسات اهانت شود فکری کرد.
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2پرونده ویژه

انتظارات ده گانۀ آیت الله العظمی مکارم شیرازی
 از مجلس در برهه حاضر 

در جمهوری اســالمی، مجلس مهم  ترین 
نهاد حکومتی است و انتظار زیادی هم از 
این نهاد می  رود و اگرچه مشــکالت تنها 
بــا مصوبات مجلس حل نمی  شــود، ولی 

بخش عظیم کار بر عهده مجلس است.

اینجانب همیشــه احتــرام فراوانی برای 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
قائل بوده و هســتم، به همین دلیل الزم 
مــی دانم به خاطر حساســیت شــرایط 
موجود و مشکالت مهمی که ملت شریف 
ما با آن دســت به گریبان است تذکراتی 
ْکری  تَْنَفُع  ْر َفــإَِنّ الِذّ چند از بــاب »َو َذِکّ
الُْمْؤِمِنیَن« بــه نمایندگان محترم مجلس 

عرض کنم.

در  ها  از حاشــیه  پرهیز  1. ضرورت 
قانون گذاری

فلســفۀ وجودی مجلس شورای اسالمی، 
حفظ مصالح امت و دستاوردهای انقالب و 
حل مشکالت و تنگناهای مردم و پیشرفت 
در تمام زمینه های مادی و معنوی است، 
ولی گاه طرح هایی بــه مجلس ارائه می 
شــود که نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه مشکلی بر مشکالت می افزاید، حال 
آنکه اگر بخواهیم فهرســتی از مشکالت 
اصلی و فرعــی مردم کشــورمان تنظیم 
کنیم این گونه مســائل هیچ جایی در آن 
فهرســت ندارد، بلکه در عمل به سوء ظن 
در میان مردم مسلمان کشورمان منتهی 
می شود، که برخی به خاطر حفظ جایگاه 
و به دســت آوردن آرای بیشتر در آینده 
به ارائه مصوبات حاشــیه ای مبادرت می 
ورزند که این رویکرد، قوانین مجلس را از 
دغدغه های جامعه دور می ســازد و این 
ضایعه ای بزرگ برای مجلس خواهد بود.

از قوانین موجود کاستی هایی  بســیاری 
دارد که باید با دید کارشناســانه و دقت 

کافــی برطرف گــردد، اما آیــا می توان 
پذیرفت که وجود این کاســتی ها سبب 
شــود که نمایندگان محترم فوراً به سراغ 
نفی این قوانین بروند؟ البته باید ضوابطی 
تعیین شود که جلوی این کارهای خالف 

گرفته شود.

گاهــی برخی از قوانین ممکن اســت در 
بعضی از مواقع  سوء استفاده  شود، اما آیا 
می توان تبصره و اســتثنایی به آن قانون 
زد و آن موارد را به کلی از شــمول قانون 

خارج ساخت؟

به حمــداهلل افراد آگاه و باســابقه در امر 
قانون گذاری در مجلس کم نیســتند، لذا 
انتظار می رود طرح های آینده از انسجام 
و پختگــی برخوردار باشــد. به ویژه آنکه 
بســیاری از کارهای مجلس در کمیسیون 
هــای تخصصی صــورت می گیــرد، این 
کمیســیون های تخصصــی در مجلس با 
بهره گیری از صاحبنظران و پژوهشگران 
می توانند قوانین مســتحکمی را تدوین و 
آنها را به صحن علنــی مجلس بیاورند تا 

به تصویب نهایی برسد.

2. وحدت، اولویت منتخبان ملت

در این شــرایط مشــکالت جز با همدلی 
و وحــدت نظر کلیه قوا حل نمی شــود؛ 
نباید مرکز تنش در کشــور ایجاد شــود. 
مســایل کوچک را بــزرگ و به آن دامن 
نزنیم. گاهي ادبیات خشن به کار برده مي 
شود که شایســته نظام اسالمي نیست.در 
این میان نمایندگان مجلس مي توانند در 
تحکیم وحدت نقش موثري داشته باشند.

برای تحقق این مهم تشــکیل کمیسیون 
های مشــترک میان مجلس، دولت و قوۀ 
قضائیه ضروری اســت؛ این اقــدام موثر 
ســبب می شود تا ذهنیت مردم نسبت به 

جدا بودن فعالیــت دولت و مجلس و قوۀ 
قضاییه اصالح شود.

از ســوی دیگر باید مــردم را در جریان 
مســائل بیشــتر قرار داد و مشکالت را با 
مشــارکت مردم حل نمود چون مشکالت 
جامعه تنها توسط دولت و مجلس و نظام 
قضایی کشــور حــل نمی شــود. هر چه 
بیشــتر مردم در جریان قرار گیرند بهتر 
است. نکند کاری کنیم که مشکل بیشتر 
شود، باید با درایت برخورد کرد و مسائل 

حساس را حل نمود.

3. پرهیز از سیاسی کاری

هوشیاری هرچه بیشتر نمایندگان مجلس 
نسبت به مشکالت کشــور حیاتی است؛ 
باید مراقب بود که مشــکالت مختلف در 

کشور به مسائل سیاسی تبدیل نشود.

به عنــوان نمونه مردم از نظر معیشــتی 
گرفتاری های زیادی دارند و تورم افســار 
گســیخته برای آنان مشکالت بسیاری به 
وجود آورده است. و یا گسترش فساد که 
از دیگر مشــکالت کنونی جامعه اســت؛ 
صــرف نظــر از واقعیت های تلــخ، نباید 
بلکه  این مشکالت فرافکنی کنیم،  درباره 

باید به این مشکالت اعتراف کنیم. 

در ایــن بیــن اگر دولــت و مجلس باهم 
هماهنگ نباشند جامعه ضرر می  کند. اگر 
کســی منافع مردم را قربانی منافع جناح 
خود کند، از منحط  ترین انســان  هاست. 
همه منتخب مردم هســتند هم مجلس و 
هم دولت و اگر مــردم را فراموش کنند ، 
بد فکر کرده  انــد. باید فارغ از جناح بازی 

مشکالت مردم را بررسی کرد.

4. مجلس مستقل، عادل و شجاع

مجلس شــورای اســالمی بایــد با حفظ 
استقالل خود از دولت حمایت کند، مبادا 

شــعار مجلس مبنی بــر حمایت از دولت 
مانع حفظ استقالل این قوه شود.

و یا اینکه اگــر کالمی از عدالت و اجرای 
آن در جامعه مطرح می شــود نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی باید خودشان 
در ردیف نخستین کســانی باشند که به 

اجرای عدالت می پردازند.

هم چنین مجلس بایــد برنامه ها و طرح 
های خود را شــجاعانه ، قاطعانه و شفاف 
برای مردم و دولت بیان کند. این مســأله 
یعنــی نمایندگان مجلــس نباید در برابر 
مشــکالت حالت انفعالی داشــته باشند، 
البته شــجاعت به معنای تنش و درگیری 
نیست، بلکه باید عاقالنه، منطقی و بدون 

تنش احقاق حق شود.

5. انتقاد دلسوزانه

بی شــک گریز از واقعیات و پرده پوشی 
بر بحران های جامعه، نه مشــکلی را حل 
می کند و نه خدمتی به کســی محسوب 
می شود، به همین دلیل نمایندگانی که به 
جای انتقاد سازنده  و صحیح، سعی دارند 
حقایق را کتمان کننــد، نه تنها خدمتی 
بــه مردم نکرده  اند، بلکــه خیانتی بزرگ 

مرتکب شده  اند.

لذا انتقاد باید دلســوزانه و توأم با منطق 
باشــد نه مغرضانه، ولــی درد ها را نباید 
کتمان کــرد؛ از کتمــان درد، درد مداوا 
نمی شود بلکه خطر افزایش پیدا می کند 
و در کنار مطرح کردن درد باید راه درمان 

را نیز بیان کرد.

6. معیشت مردم، اولویت مجلس 

یکی از مشــکالت مهم و غیــر قابل انکار 
کشور گرانی اســت. فشار اصلی گرانی ها 

نیز بر دوش اقشار ضعیف است. 

تأســف بار است که بســیاری از اجناس 
دوبرابــر و بعضــاً بیش از دو برابر شــده، 
این مساله مشــکل و فاجعه است و یکی 
از عوامل مهم آن این است که ارزش پول 
ملی ما با وضعیت بازار ارز، به پایین ترین 
حد ممکن رسیده اســت؛ به راستی چرا 
باید ارزش پول ملی ما به این آســانی بی 

ارزش شود و ســرمایه های مردم به این 
راحتی بر باد رود؟

اگــر چــه مشــکالت اقتصــادی در دنیا 
عمومیت پیدا کرده اســت، ولی ما نباید 
همه مشــکالت را بــه دنیــا و تحریم و 
خشکســالی نســبت دهیم.گاهــی به ما 
خبــر می دهند که هرچه جلوتر می رویم 
وضعیت اقتصادی بدتر می شود؛ لذا مردم 
به خاطر این مشــکالت اقتصادی فراوان، 
بسیار نگرانند، که اگر به آن نپردازیم و با 
همدلی بیشتر بر این مشکل پیروز نشویم 

آینده نگران کننده است.

فراموش نکنیم مسایل اقتصادی تبدیل به 
مســایل فرهنگی  و پس از آن به سرعت 
سیاســی می  شــود. بســیاری از مفاسد 
کشــور مثل اعتیاد، قاچاق و فحشاء ناشی 
از فقر اســت. در این صــورت اصل نظام 
نیــز زیر ســؤال می  رود، که چــرا با این 
همه امکانات و ذخایر طبیعی نتوانســت 
مشــکالت را حل کند، آیا نظــام کارایی 
الزم را ندارد؟ دشــمنان هم می  خواهند 
ما را در تنگناهای اقتصادی قرار دهند تا 

ناکارآمدی نظام را به اثبات برسانند.

البتــه نمایندگان بایــد در عین توجه به 
معیشت آحاد مردم ، بیش از پیش متوجه 
مناطق محروم باشــند، در حــال حاضر 
مناطــق محرومــی در کل کشــور داریم 
کــه همه باید به فکر آن باشــیم. مجلس 
و دولــت باید برنامه هایشــان را به گونه 
ای تنظیــم کنند که توان رویارویی با این 
بحران را داشته باشند، باید از هزینه های 
اضافی کاسته شود. این بحران مطمئناً در 
درآمد های مردم اثر گذاشته است، از این 
رو مجلــس باید به این نکته توجه کند تا 

از این بحران به سالمت بیرون رویم.

7. فرهنگ اولویت مجلس باشد

ما مشکالت فرهنگي زیادي داریم و شاید 
در این اواخر برخي تشــدید شــده است 
و مردم در مورد مســائل فرهنگي انتظار 

دارند.

امروز متأســفانه طالق در حال زیاد شدن 
و مســاله بی حجابی و مجالس ســوء در 

حال گسترش است و برخی از فیلم هایی 
که با اجازه ارشاد منتشر می شود عجیب 

به نظر می رسد.

حــال آنکه مســائل فرهنگی بــه راحتی 
تبدیل به مســائل سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی می شــود، وقتی آمار طالق در 
جامعه افزایش یابد و اعتیاد گسترش پیدا 
کند مشکالت دیگری نیز به تبع آن ایجاد 

خواهد شد.

البته سخت گیری های بیجا مانند »بگیر 
و ببندها« پاســخگوی مشکالت فرهنگی 
جامعــه نیســت ، بلکه بایــد از کارهاي 
فرهنگي شــروع کــرد. مــن معتقدم از 
کودکستان  ها باید شــروع کرد و در این 
زمینــه آموزش و پرورش، صدا و ســیما، 
دانشــگاه  ها نقش دارند و مجلس هم باید 
خط  دهــي کند. در مســائل فرهنگي ما 
امروز در سطح جهان در خالف مسیر آب 
حرکت مي کنیم و به همین دلیل کارهاي 
نباید منفعل شویم  فرهنگي سخت است. 
و فکر کنیم که مخالفت با حرکت در این 

زمان امکان پذیر نیست.

با این تفاســیر، از مجلس شورای اسالمی 
انتظار مــی رود از طریــق تدوین برنامه 
های فرهنگی، تمهیداتــی برای مقابله با 
مشــکالت فرهنگی بیندیشــد. باید برای 
حل مشــکالت حوزه فرهنــگ تصمیم و 
عزم راســخ و برنامه ریــزی درازمدت و 
کوتاه مدت داشــت؛ باید برنامه ای جامع 
برای حل مســائل فرهنگــی و اخالقی با 
ضمانت اجرایی قــوی تدوین گردد؛ البته 
ذکر کلیات درباره مســائل فرهنگی فایده 

ندارد.

در این زمینه از نظر دینی و نظام اسالمی، 
کمیســیون فرهنگی مجلــس مهم ترین 
کمیسیون به شــمار می آید، چراکه اگر 
مسائل فرهنگی حل و فصل نشود نظام و 
کشــور به خطر می افتد. مصّوبات و طرح 
های ارائه شــده در کمیســیون فرهنگی 
مجلس باید ضمانت اجرایی داشته باشد و 
برای این مهم باید فکری اندیشیده شود.

گاهی افکار روشنفکر مآبانه و غرب زدگی 
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مانع می شــود که اندیشــه های اسالمی 
به طــور جّدی مــورد توجه قــرار گیرد 
.نماینــدگان باید محکم و اســتوار مبانی 
دینی را مورد توجه قــرار دهند، حضرت 
امام )ره( نیز مســائل شرعی را می گفتند 
چه کسی خوشش بیاید و چه کسی بدش 
بیاید، رهبــر بزرگوار انقالب نیز این گونه 

هستند.

البته در راستای تحقق این امور، اختصاص 
بودجه به امور فرهنگی در جامعه بســیار 
ضروری اســت؛ ما هنوز متوجه نشــدیم 
چرا مســؤوالن کشــور برای فعالیت  های 
فرهنگــی و حــوزه  های دینی ســرمایه 
 گذاری جدی نمی  کنند. من خدمت رهبر 
معظم انقالب گفتــم اگر یک دهم هزینه  
های تبلیغاتی دیگر کشورهای اسالمی که 
صــرف می  کنند ، ســرمایه  گذاری کنیم 
همه جا ابتکار عمل در دســت ما قرار می 

 گیرد.

8. اشتغال جوانان در سایۀ جهش تولید

رسیدگی به مسألۀ اشتغال بویژه جوانان، 
از ضروریات کار مجلس شــورای اسالمی 
است؛ باید دانست پوشاندن این مشکالت 
عاقالنه نیســت، بلکه باید آن را حل کرد. 
البته بــرای رفع آنهــا بایــد از اقدامات 
تسکیني و شــعارهاي روزمره پرهیز کرد. 
چرا که اگر مشــکالت به صورت ریشه ای 
حل شــود می توان برای 20 سال آینده 
برنامه ریزی کرد و فردایی روشــن برای 

جوانان رقم زد.

در ایــن میــان تولید ملی یــک موضوع 
بنیادی و مهم در تقویت اشــتغال جوانان 
به شمار می آید؛ البته تصور من این است 
که از ابتدای امســال تاکنــون کار قابل 
مالحظه ای در این عرصه نشده و تنها در 

حد شعار به این مساله توجه شده است.

لذا مجلس باید به صورت جدی و شــفاف 
مســاله تولید ملی را در دســتور کار قرار 
دهد و از دســت اندرکاران و مســؤوالن 
توضیح بخواهد که چــه اقداماتی در این 

راستا انجام داده اند.

9. لزوم بررسی مسائل اقتصاد نوین 

باید بررسی دقیق معامالت نوین اقتصادی، 
در دســتور کار مجلس به ویژه کمیسیون 
اقتصادی مجلس قرار گیرد، چرا که برخی 
موضوعات در بورس و اوراق بهادار وجود 
دارد که ارکان و مســیر آن به خوبی بیان 
و تعریف نشده اســت که تبیین و ترسیم 
جزئیــات این معامــالت در روند فعالیت 

های اقتصادی بسیار کمک خواهد کرد.

گاهــی در معامالت اینترنتــی دیده می 
شود که افراد به صورت کاذب و دروغین 
معامالت را انجام می دهند، ترســیم خط 
مشی این گونه معامالت نیز باید در کمیته 

فقهی سازمان بورس تبیین و توضیح داده 
شــود، زیرا غربی ها دام های مهمی برای 
ربودن ســرمایه های مردم جهان ســوم 

تهیه کرده اند.

هم اینک فصل نوینی در مسائل بازارهای 
اقتصادی گشــوده شــده، که حوزه های 
علمیه باید پاســخ گوی این گونه مسائل 
بــرای  را  فقهــی آن  مبانــی  و  باشــند 

اقتصاددانان تبیین و ترسیم کنند.

با این اوصــاف مجلس مــی تواند برخی 
شــبهات موجود در ســازمان بورس را با 
مراجع تقلید و حوزه های علمیه در میان 
بگذارد و ماهیت آنها را تشــریح کند تا به 
صورت اســتداللی و فقهی به این مباحث 

پاسخ داده شود.

10. مجلس و مأموریت مبارزه با فساد

مجلس باید بدون مالحظه کاری و هراس 

از هیاهوها و جنجال ها به رســالت خود 
در مبارزه با فســاد عمل کنــد و در این 
زمینــه مالحظه هیــچ فــردی را نکند، 
اقدام کردن نســبت به برخی موضوعات 
و مســائل غالباً هزینه برای اشخاص دارد، 
لیکن نماینــدگان مجلس به ویژه اعضای 
کمیســیون اصل 90 نبایــد از این هزینه 
بترســد و با تــوکل به خــدای متعال به 
رســالت قانونی خود و احقاق حقوق عمل 

کند.

نمایندگان مجلس باید دائماً این مســاله 
را به خود القــا کنند که قانون برای افراد 
ضعیــف و رده های پایین نیســت، قانون 
بیشــتر برای رده های باالست که جلوی 

آنها گرفته شود.
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مقاله

نقدی بر کنوانسیون »منع تبعیض علیه زنان«
تهیه و تحقیق: معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چند نکته درباره »رویت هالل«

چکیده : 

این نوشــتار عمدتاً به اصل مســأله »رؤیت 
هالل« و سپس به مســأله »رؤیت هالل با 
تلسکوپ« و بعد به مسأله »اتّحاد افق« می 
پردازد. ولی قبل از همه به مسأله ای که شاید 
مهمتر از اینها باشد می پردازیم و آن اختالف 
اسفناکی اســت که بارها در طّی سال های 
اخیر، در امر »رؤیت هالل شــوال« رخ داده 
و َشهد شیرین عید را در کام همه تلخ کرده 

است ...

چند نکته درباره »رویت هالل«

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ 
فصلنامــه تخصصی فقه اهــل بیت)علیهم 

السالم(، پاییز 1384، شماره 43.

اشاره:

با توجه به تقارن زمان انتشــار این شــماره 
از فصلنامه فقه اهل بیت)علیهم الســالم( با 
ماه مبارک رمضان، بخشی از صفحات مجله 
به ویژه نامــه »رویت هالل« اختصاص داده 
شده اســت. البته در سال های گذشته نیز 
مقاالت فقهی ارزشــمندی در شماره های 
مختلف همین مجله منتشر شده است. این 
بحــث پرجدال فقهی به رغم غنای تئوریک 
و گســتردگی کّمی و کیفی دامنه مباحث 
آن عمال به حل کاربردی مسأله نینجامیده 
است و با توجه به تعدد مبانی فقهی در این 
مسأله و مستدل بودن هر یک از این مبانی بر 
اساس اصول روش شناختی علم فقه، شاید 
نتوان به نتیجه واحد فقهی در این مســأله 
دست یافت، از این رو واقع بینانه تر آن است 
که به جای امید بســتن به راه حل تئوریک 
این مساله به فکر راه حل عملی برای آن بود.

فصلنامــه تخصصی فقه اهــل بیت)علیهم 
السالم(

مقدمه

این نوشــتار عمدتاً به اصل مســأله »رؤیت 
هالل« و ســپس به مســأله »رؤیت هالل 
با تلسکوپ« و بعد به مســأله »اتّحاد افق« 
می پــردازد. ولی قبل از همه به مســأله ای 
که شــاید مهمتر از اینها باشد می پردازیم و 
آن اختالف اسفناکی است که بارها در طّی 
سال های اخیر، در امر »رؤیت هالل شوال« 
رخ داده و َشــهد شیرین عید را در کام همه 
تلخ کرده اســت؛ گروهی امــروز نماز عید 
می خواندند و می گفتند »اسئلک بحق هذا 
الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً...« و فردا 
گروه دیگری در همان شــهر و گاه در همان 
مســجد، عین همین عبارت را می گفتند و 
معلوم نبود منظور از »المســلمین« در این 
عبارات کیست؟! عّده ای به هم تبریک عید 
می گفتنــد و جماعتی در حال روزه بودند و 
دعای »یا علّي یا عظیم... و هذا شهر عّظمته 
و کّرمته... و هو شهر رمضان...« می خواندند 
و گاه در یک لحظــه و حّتی یک خانه این 
اختالف جانکاه دیده می شــد، در حالی که 
اســالم دین »توحید« در تمام زمینه هاست 
و خواهیم دید حّتی با وجود اختالف فتاوی 

هیچ موجبی برای این اختالف ها نیست.

مردم از این بیم دارند که در ســال های بعد 
نیز این امر تکرار شود، و در نتیجه بعضی از 
ناآگاهان تعلیمات اسالم را زیر سؤال ببرند. 
این امر هنگامی نگران کننده تر می شود که 
می بینیم در اغلب کشورهای اسالمی مسأله 
»رؤیت هالل« حل شــده و الاقل اهل یک 
کشــور با یکدیگر هماهنگ هستند، ولی در 
کشور ما چگونه است؟ شاید تنها ما هستیم 
که این مســأله را حــل نکرده ایم، با این که 
فقهای قوی و آگاهی داریم. مشــکل اصلی 
در این اســت که با مسأله رؤیت هالل که از 
»موضوعات« است مانند یک مسأله فقهی و 

»حکمی از احکام شرع« برخورد می کنیم. در 
حالی که می دانیم مردم هر چند در مسائل 
و احــکام فقهی یا باید مجتهد باشــند یا از 
مجتهدی پیروی کننــد، ولی در موضوعات 
)ماننــد رؤیت هالل( هر کــس می تواند به 

یقین و اطمینان خود عمل کند.

توضیح این کــه: وجــوب روزه ماه مبارک 
رمضان از ضروریّات اسالم و واضحات قرآن 
است و هیچ کس در آن تردید ندارد، و چون 
اصل وجوب از ضروریّات دین اســت، طبعاً 
تقلید هم در آن راه نــدارد؛ ولی در احکام، 
جزئیات، شرایط و موانع روزه باید یا مجتهد 
بود یا از مجتهدان آگاه تبعّیت کرد. اّما این 
که امروز ماه مبارک رمضان است، یا نیست، 
از »موضوعات« است که هرکس می تواند در 
آن به تشخیص خود عمل کند، یعنی هر گاه 
بر کسی ثابت شــد که روز اّول ماه رمضان 
اســت می تواند روزه بگیرد و اگر عید ثابت 
شــد، افطار کند. گرچه مردم روی اعتمادی 
که به مراجــع دارند در این گونه موضوعات 
مهم نیز به ســراغ مراجــع می روند تا بهتر 
تشخیص دهند، اما مراجع از نظر شرعی هیچ 
الزامی به نظر دادن درباره این موضوع ندارند 
و می توانند بگویند این مسأله از موضوعات 

است و خودتان تحقیق کرده و عمل کنید.

از ســوی دیگر اگر هر یــک از مردم در این 
مســأله که جنبه عمومی و اجتماعی دارد، 
جداگانه به تحقیق پردازند، اختالفات زیادی 
به خاطر تعّدد منابع تحقیق به وجود می آید 
که با روح اسالم سازگار نیست. همان گونه 
که رجوع به مراجــع به طور جداگانه نیز از 
این مشکل دور نخواهد بود؛ زیرا ممکن است 
چند نفر از شــهود نزدیک مرجع بزرگوار به 
گونه ای گواهی دهند و چند نفر به شــکل 
دیگر نزد مرجع بزرگوار دیگری، یا شهودی 
که نزد یک مرجع گواهی می دهند، ممکن 

اســت مورد اعتماد دیگری نباشند، یا اصاًل 
شــهودی که نزد این مرجع می روند، موّفق 
به درک محضر مرجع دیگر نشوند. این امور 
سبب می شود هالل ماه بر یکی ثابت شود، 
و بر دیگــری ثابت نگردد، و اختالف جانکاه 
و نگــران کننده ای میان مردم پیدا شــود و 
عظمت عید و ماه مبارک و شعائر مربوط به 
آن زیر ســؤال رود و حّتی به یک شهر و در 

یک خانه نیز کشیده شود.

شورای »رؤیت هالل«

در این جا راه روشنی وجود دارد که می تواند 
به این اختالفات پایان دهد و الاقل اهل یک 
کشور، مسیر واحدی را طی کنند و عظمت 
و شکوه این برنامه  اسالمی را حفظ کنند؛ و 
آن این که شورایی برای مسأله رؤیت هالل از 
آگاهان این فن و نمایندگان مراجع تشکیل 
گردد و تمام اطالعاتی که درباره رؤیت هالل 
از هر طرف می رســد، چه از طریق شــهود 
عینی یــا از طرف خبرگان فــّن نجوم -که 
ممکن است نظرات آنها به عنوان مؤیّد مورد 
توجه قرار گیرد- گــرد آوری کنند و بعد از 

جمع بندی آنها، نظر واحدی ابراز دارند.

ممکن است گفته شود: هرگاه اعضای شورای 
رؤیت هالل نظر واحدی نداشته باشند )خواه 
به خاطر جرح و تعدیل شــهود باشد، یا غیر 
آن( چه خواهد شد؟ پاسخ این است که نظر 
اکثریّت می تواند معیار باشــد؛ چراکه برای 
غالب مــردم اطمینان بخش تر خواهد بود و 
به یقین »اقربّیت به واقع« دارد و چون همان 
طور که اشــاره شد، بحث تشخیص موضوع 
است نه تشــخیص حکم، مشــکلی ایجاد 

نمی کند.

ســؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد 
این که: گاه مراجع در پاره ای از احکام مربوط 
به رؤیت هالل اختــالف فتوی دارند که در 
مسأله تأثیر گذار است؛ به عقیده ما این نیز 
مشــکل مهّمی ایجاد نمی کند و ما راه حّل 
آن را نیز یافته ایم، که شرح آن از عهده این 
مختصر بیرون اســت. در هر صورت شــرعاً 
می توان نظر اکثریت شــورای رؤیت هالل 
را کــه با دّقت کامل همراه باشــد، پذیرفت 
و به آن اعتماد کــرد. به یقین حضرت ولی 

عصر)ارواحنا فداه( راضی نیست که پیروان 
او در یک چنین امر مهّمی گرفتار تشّتت و 
تفرقه -حّتی در یک شهر و یک خانه- شوند 
و قدرت و قّوت آنها به ضعف گراید و در برابر 

دشمنان سر شکسته گردند.

هنگامی که ائّمه اهل بیت)علیهم الســالم( 
برای حفظ شوکت مسلمین اجازه می دهند 
پیروان آنهــا در نماز جماعت اهل ســّنت 
شــرکت جویند، با این کــه اختالفاتی در 
بســیاری از فروع نماز با آنها دارند، چگونه 
راضی می شوند مســأله رؤیت هالل موجب 
آن همه تشّتت گردد؟ آن هم در جهان امروز 
که اخبار به سرعت از نقطه ای به نقاط دیگر 
منتقل می گردد. واز عجایب روزگار این که 
به خاطر نبودن یک شــورای متمرکز دقیق 
برای رؤیت ماه و اعتماد بر شهود غیر خبره، 
سالهاســت که مردم ماه مبارک را 29 روز 
روزه می گیرند و کمتر کســی به خاطرش 
می آید که ماه مبارک را 30 روز روزه گرفته 
باشد )جز در موارد بسیار نادر( و این از نظر 
علمی غیر ممکن اســت و معلوم نیست چه 
کســی در برابر این امر مسؤول است؟ امید 
است صاحب نظران به مسأله »شورای رؤیت 
هالل« بیشتر بیندیشند و راهکارهای آن را 

روشن تر سازند.

آیا رؤیت ماه با »تلسکوپ« کافی است؟

مشــهور در میان مراجع این است که رؤیت 
هالل، باید با چشــم »غیر مســلّح« باشد 
ولی بعضی از فقهای معاصر قائل به کفایت 
مشاهده با تلسکوپ شده اند. با دّقت در ادلّه 
ثابت می شود که -با احترامی که به همه آراء 
مجتهدین می گذاریم- این رأی موافق با ادلّه 

و قواعد فقه نیست؛ زیرا:

اّوالً: در روایــات متواتر، معیــار ثبوت ماه، 
»رؤیت« ذکر شده اســت؛ از جمله در باب 
سوم از ابواب شهر رمضان وسائل الشیعه، 28 
روایت نقل شــده که غالباً همین مضمون را 
دارد: »إذا رأیت الهالل فصم و إذا رأیته فافطر« 
یا »صم للرؤیۀ و افطر للرؤیۀ«؛ )هنگامی که 
مــاه را دیدی روزه بگیــر و هنگامی که آن 
را ]در پایان رمضــان[ دیدی افطار کن(. در 
ابــواب بعد از آن نیــز روایاتی در این زمینه 

دیده می شود و هنگامی که سخن از رؤیت به 
میان می آید منصرف به رؤیت متعارف است 
که رؤیت با چشــم غیر مسلّح می باشد؛ زیرا 
فقها در تمام ابواب فقه، اطالقات را منصرف 

به افراد متعارف می دانند، مثاًل:

1. در بــاب وضو می گوینــد: »حّد صورت 
که باید شسته شــود آن مقداری است که 
میان رســتنگاه مو و چانــه )از طرف طول( 
و آن مقداری که میان انگشــت شســت و 
انگشــت میانه قرار می گیرد، از طرف عرض 
است«. ســپس تصریح می کنند که مدار بر 
افراد متعارف از نظر طول انگشت ها و محّل 
روییدن موی ســر و مانند آن است، و افراد 
غیر متعارف باید مطابــق افراد عادی عمل 

کنند.

2.در باب مقدار »آب ُکر« که آن را به وجب 
تعیین می کنند، مــدار وجب های متعارف 
است و آنچه خارج از متعارف می باشد از نظر 

فقها معیار نیست.

3. در باب مقدار مســافت هایی که در فقه 
با قدم تعیین می شود، مدار بر قدم متعارف 

است.

4. در نماز و روزه در مناطق قطبی یا نزدیک 
به قطب که روزها یا شــب ها بسیار کوتاه و 
غیر متعارف است، بسیاری از فقها مدار را بر 

مناطق متعارف می گذارند.

5. در مسأله »حّد ترّخص«؛ )دیدن دیوارهای 
شــهر، یا شــنیدن اذان( تصریح می کنند 
معیار چشم های متوّســط )نه زیاد تیزبین، 
نه فوق العاده ضعیــف( و صداهای متعارف 
و گوش هــای متعارف اســت و آنچه خارج 
از متعارف باشــد معیار نیست)1( و بزرگان 

فقهای معاصر با متن کاماًل موافق هستند.

6. در مــورد منکراتی که حــّد آن »جلد«؛ 
)شاّلق( اســت گفته اند شاّلق باید متعارف 
باشد و از شاّلق های سنگین و پرفشار وغیر 
متعارف بپرهیزند، همچنین از شاّلق های بی 

اثر یا کم اثر.

7. در ابواب »نجاســات« می گویند اگر ِجرم 
نجاســت )مثاًل خون( ظاهراً زایل شود ولی 
رنگ یا بوی آن بماند پاک اســت، حال اگر 
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کسی با میکروسکوپ ذّرات کوچکی از خون 
را ببیند که حتماً می بیند )چون رنگ و بو با 
اجزاء همراه است(، چون این مشاهده خارج 

از متعارف است مدار احکام نیست.

8. هرگاه ماّده نجس )مانند خون( در آب ُکر 
مستهلک شود همه می گویند پاک است با 
این که با میکروسکوپ می توان ذرات خون 

را در آب مشاهده کرد.

عالوه بر این »هشــت مورد« موارد متعدد 
دیگری در سراســر ابواب فقه وجود دارد که 
کالم شارع و لســان آیه یا روایت »مطلق« 
است و فقها آن را منصرف به »فرد متعارف« 
می دانند. به یقیــن در مورد »رؤیت هالل« 
کــه در روایات متواتر وارد شــده نیز معیار 
رؤیت متعارف است یعنی چشم غیر مسلّح، 
و چشم های مسلّح خارج از متعارف است و 
مقبول نیست. ما نمی توانیم همه جا در فقه 
در مطلقات ادلّه به سراغ افراد متعارف برویم، 
ولی در رؤیت هالل فرد کاماًل غیر متعارفی را 

مالک حکم قرار دهیم.

ثانیــاً: بعضی می گویند معیــار در آغاز ماه، 
»تولّد ماه در واقع« است و رؤیت و مشاهده 
جنبه »طریقــی« دارد نه »موضوعی«. بنابر 
این اگر با وسیله غیر متعارف از تولد ماه آگاه 

شویم، کافی است.

در پاســخ می گوییم: به یقین ظاهر روایات 
این اســت که قابلّیت رؤیت با چشم عاّدی، 
جنبه موضوعی دارد )تکرار می کنم قابلیت 
رویت با چشــم عادی( زیرا: اگر معیار تولّد 
واقعی ماه باشد مشکل مهّمی پیش می آید 
که نمی توان به آن تــن درداد و آن این که 
غالباً تولّد ماه قبل از امکان رؤیت با چشــم 
عادی صورت می گیرد، و به عبارت دیگر در 
بسیاری از موارد ماه در آسمان ظاهر می شود 
و هیچ کس با چشم عادی آن را نمی بیند و 
شب بعد قابل رؤیت است. بنابراین باید قبول 
کرد که ماه واقعاً در بســیاری از موارد یک 
شب جلوتر متولّد شده منتها چون مردم با 
چشم عادی آن را ندیده اند، شب دوم ماه را 
شب اّول ماه پنداشته اند. درست است که بر 
اثر ندیدن و ندانستن معذور بوده اند ولی آیا 
می توان قبول کرد که مسلمین جهان از آغاز 

بعثــت پیامبر)صلی اهلل علیه واله( تاکنون و 
حّتی در عصر آن حضرت مکّرر بر مکّرر اّول 
ماه را اشــتباه گرفته اند، و از فضل شب های 
قدر محروم بــوده و روز عید را روزه گرفته 
و به خاطر نداشتن تلســکوپ روز بعد نماز 
خوانده اند )چون ماه قباًل متولّد شــده اما با 
چشم غیر مســلح قابل رؤیت نبوده(. حّتی 
کســانی که فعاًل تلسکوپ را برای رؤیت ماه 
کافی می دانند باید بپذیرند که در بســیاری 
از سال های گذشته، خود آنان و مقلّدانشان 
دوم مــاه مبارک را آغاز ماه و دوم شــؤال را 
اّول شوال حساب کرده اند؛ زیرا از تلسکوپ 
بهره نگرفته اند و اگر می گرفتند می دانستند 
اّول ماه یک روز جلوتر بوده و شب های قدر 
نیز در جای خود قرار نگرفته و از دست رفته 

است.

این ها همــه گواهــی می دهد کــه معیار 
تولّد واقعی ماه نیســت، بلکه معیار قابلّیت 
رؤیت با چشــم عادی اســت. اساساً در علم 
اصول گفته ایم »اماره« و »طریق« شــرعی 
نمی تواند کثیر الخطاء باشــد؛ زیرا مردم از 
درک واقع محروم خواهند شد و در مواردی 
که اماره کثیر الخطاء باشــد باید گفت خود 
اماره موضوعیــت دارد.)دقت کنید( این باور 
کردنی نیست که در گذشته حّتی در زمان 
پیغمبــر اکرم)صلی اهلل علیه واله( و ســایر 
معصومین)علیهم السالم( مردم از درک عید 
و لیالی قــدر محروم بوده اند، بلکه به عکس 
ما معتقدیم استفاده از تلسکوپ برای رؤیت 
ماه سبب می شــود که مردم از آغاز و پایان 
ماه محروم شوند! زیرا معیار واقعی چشم غیر 
مسلّح است. ممکن است بعضی تصّور کنند 
که با اســتفاده از تلسکوپ بساط اختالفات 
برچیده می شــود در حالی که این کار هیچ 
اثــری در این امر نــدارد؛ چــرا که قدرت 
تلسکوپ ها کاماًل با هم فرق دارد و مناطقی 
که در آن نصب می شود از حیث وجود غبار 
و بخار آب در افق متفاوتند. بنابراین ممکن 
است بعضی با تلسکوپ خود آن را ببینند و 
بعضی نبینند و انکار کنند و سفره اختالف 

دگر بار گسترده می شود.

آیا وحدت افق شرط است؟ هرگاه در نقطه ای 
از جهان هالل ماه رؤیت شود آیا برای سایر 

نقاط کافی است؟

مشــهور در میان فقهای گرامی این اســت 
که اتّحاد افق شــرط است. مرحوم »محقق 
یزدی« مســأله را در »عروۀ« مطرح کرده و 
تقارب بالد یا وحدت افق را شــرط دانسته 
و اکثریــت قریب به اتفاق محّشــین، آن را 
پذیرفته اند. ولی بعضی از بزرگان پیشــین و 
معاصر آن را شرط ندانسته و رؤیت هالل را 
در یک نقطه از جهان کافی برای مناطق دیگر 
دانسته اند، مشروط بر این که الاقل در جزئی 
از شب با هم مشترک باشند. آغازگر این فتوا 
در عصر ما مرحوم آیۀ اهللّ  العظمی خویی)ره( 
بود، سپس جمعی دیگر از شاگردان ایشان به 

ایشان تأّسی جستند.

عمده دلیلی که بر آن اعتماد می کنند 
دو چیز است:

1. طلــوع ماه و تولّــد آن )و خروج از تحت 
الشعاع( یک پدیده آسمانی است که مربوط 
به مقابله خورشــید با ماه اســت. هرگاه آن 
نیم کره ماه که دائمــاً مقابل ما قرار گرفته 
از تاریکی خارج شــود و کمی از آن در برابر 
خورشــید قرار گیرد، ماه نو آغاز شده است 
و ارتباطــی با مناطق مختلــف زمین ندارد 
و این یک امر آســمانی است نه زمینی. در 
تقریــرات درس حضرت آیۀ اهللّ  خویی آمده 
اســت: »تکّون الهالل عبارۀ عن خروجه عن 
تحت الشــعاع بمقدار یکون قاباًل للرؤیۀ و لو 
في الجملۀ و هذا کماتری أمر واقعي وحداني 
الیختلف فیه بلد عن بلد والصقع عن صقع 
النّه کما عرفت نســبۀ بین القمر و الشمس 
ال بینــه و بین الرض فــال تأثیر الختالف 
بقاعها في حــدوث هذه الظاهرۀ الکونّیۀ في 
جــّو الفضاء«.)2( ولی این ســخن موافق با 
مسّطح بودن زمین و نفی کرویّت آن است. 
در حالی کــه امروز کرویّت زمیــن از امور 
محسوس است. اگر در گذشته می بایست با 
ادلّه نظری کرویّت زمین اثبات شــود، امروز 
ماهواره ها از تمام زمین عکسبرداری کرده و 
برای ما می فرستند و مسافران فضا نیز زمین 
را کروی می بینند و کاماًل یک امر محسوس 

است.

به عبــارت دیگر، تکّون و تولّد ماه مربوط به 

سه چیز است: »ماه«، »خورشید« و »زمین« 
زیرا تولّد ماه به این اســت که خط باریکی 
از بخــش نورانی ماه در برابر اهل زمین قرار 
گیرد، به یقین این بخش نورانی را کســانی 
که در بخشی از کره زمین که محاذی با آن 
است، زودتر مشاهده می کنند. این مطلب را 
می توان با یک آزمایش حّسی نشان داد. سه 
کره تهیه کنیم یکی نورانی مانند یک المپ 
روشن و دو کره غیر نورانی. به خوبی مالحظه 
می کنیم که اگر کره اّول ظلمانی را چنان در 
مقابل کره نورانی قرار دهیم که فقط یک نوار 
باریک نورانی به طرف کره سوم باشد، کسانی 
که در بخش محــاذی آن نقطه نورانی قرار 
دارند، آن را می بینند و کســانی که محاذی 
نیستند نمی بینند. چیزی که با تجربه حّسی 
قابل درک اســت، نیاز به توضیح بیشتری 
ندارد، آری اگر زمین مســّطح بود گفتار باال 

صحیح بود، ولی قطعاً مسّطح نیست.

ایراد دیگری که بر این ســخن وارد می شود 
ایــن که آنها می گویند تمــام بالدی که در 
قســمتی از شب با نقطه رؤیت ماه مشترک 
هستند، اّول ماه آنها یکی است. مفهوم این 
سخن آن اســت که اگر مثاًل هنگام غروب 
آفتاب در مّکه ماه تولّد یابد، و مشاهد شود، 
مناطقی که در شرق آن قرار دارد و چندین 
ساعت از شب آنها گذشته یا حّتی نیمه شب 
یا اواخر شــب آنهاست، ماه برای آنها عوض 
می شود یعنی تا نیمه شــب یا اواخر شب، 
برای آنها شــب آخر ماه رمضان بوده چون 
ماه شــّوال متولّد نشده بوده و دعاهای شب 
آخر را می خواندند. ناگهان از نیمه شب، شب 
اّول ماه شوال می شود، چون به هنگام غروب 
آفتاب »مّکه« ماه در آن ســاعت تولّد یافته 
است! این امر عجیب و غیر قابل قبول است، 
زیرا قبل از آن ســاعت )غروب آفتاب مکه 
در مفروض بحث( قطعاً ماه از تحت الشعاع 
خارج نشــده بود و پس از خــروج، اول ماه 
شروع شده، یعنی برای بعضی مناطق از نیمه 
شــب یا آخر شب، ماه شّوال شروع می شود، 
و قســمت مهّمی از شب آنها، شب آخر ماه 

رمضان بوده است.

اگر گفته شــود از اّول شــب برای همه این 
مناطق ماه شــّوال بوده، قابل قبول نیست، 

چون فرض بر این است که تا آن ساعت ماه 
از تحت الشعاع خارج نشده بوده و قطعاً ماه 
شــّوال نبوده است. پس از خروج و تولّد ماه، 
برای تمام این مناطق اّول ماه اســت، یعنی 
واقعاً نیمی از شب، شب آخر رمضان و نیمی 
از آن واقعاً شّوال اســت. بدیهی است برای 
مناطق دورتر که در شــب با آنجا اشتراک 
ندارند )مانند کانادا و آمریکا( اّول ماه یک روز 

بعد از آن خواهد بود. )دقت فرمایید(

2. دلیــل دوم طرفداران عدم اختالف آفاق، 
اطالق روایات، مخصوصاً صحیح هشــام بن 
حکم اســت که نشــان می دهد اگر در یک 
منطقه ماه رؤیت شود برای همه مناطق کافی 
است. روایت چنین است: »هشام بن الحکم 
عن أبي عبداهللّ )ع( أنّه قال في من صام تسعۀ 
و عشــرین قال: إن کانت له بّینۀ عادلۀ علی 
أهل مصر أنّهم صاموا ثالثین علی رؤیته قضی 
یوماً«.)3( آنها معتقدند اطالق روایت داللت 
دارد در هر شهری از شهرهای دنیا ماه دیده 
شود، برای شهرهای دیگر کافی است خواه 
بسیار دور باشد یا نزدیک. همچنین بعضی 

روایات دیگر.

پاسخ: این ســخن قابل مناقشه است؛ زیرا 
اطالق این روایات منصرف به بالدی اســت 
که اطالع رســانی در آن زمان نسبت به آن 
معمول بوده است نه بالدی که چندین ماه 
با آنها دور بوده اســت و کمتر خبری از آن 
می رسیده است. به عبارت دیگر این روایات 
ناظر به بالد متقاربه از نظر افق است که گاه 
با وسایل آن زمان یک هفته یا یک ماه طول 
می کشید تا از یکی به دیگری مسافرت کنند، 
ولی »بالد غیر هم افق« را که گاه چندین ماه 
با وسایل آن زمان طول می کشید تا خبرش 
برسد شــامل نمی شــود، زیرا کمتر اتّفاق 
می افتاد کســی بعد از چند ماه به فکر خبر 
رســانی و فحص و بحث درباره ماه رمضان 
گذشــته بیفتد. حّتی اگر شک در اطالق )و 
تحقــق مقدمات حکمت( در اینجا داشــته 
باشیم، مســاوی با عدم اطالق است )همان 
گونه که در اصول آمده است( بنابراین با این 
گونه روایات جز حجّیت شهادت به رؤیت در 
بالد نزدیک و هم افق را نمی توان اثبات کرد.

جالب این که بعضی از گذشــتگان به لزوم 
وحدت شــب قدر و تعیین مقّدرات در یک 
شــب معّین و فضیلت آن، استناد جسته اند 
در حالی که طرفــداران این عقیده، وحدت 
اّول ماه را تنهــا در مناطقی پذیرفته اند که 
در مقداری از شــب بــا منطقه رؤیت هالل 
مشترک باشد، یعنی برای مناطق دیگر زمین 
که به هنگام رؤیت هالل روز اســت )مانند 
کشورهای کانادا و آمریکای شمالی و جنوبی( 
به ناچار شب قدر دیگری قائل هستند و اّول 
ماه آن مناطق را یک روز متفاوت می دانند! و 
از آن جالب تر قول کسانی است که می گویند 
کشورهای اسالمی در منطقه ای قرار دارند که 
در مقداری از شب با هم مشترکند. در حالی 
که در کشورهای دور دست میلیونها مسلمان 
زندگی می کنند، به عــالوه ما معتقدیم که 
اســالم و احکام آن سرانجام تمام کره زمین 
را فرا خواهد گرفت، تکلیف مسلمانان در آن 

زمان چه خواهد بود؟

کوتاه ســخن این که همان گونه که مشهور 
فقهای ما پذیرفته انــد و دالیل مختلف نیز 
گواهی می دهد، اتّحــاد افق در رؤیت هالل 
شرط اســت، و این امر نتیجه کرویّت زمین 
است، همان گونه که اختالف در اوقات نماز 
و شب و روز ناشی از آن است و اگر منظور، 
حفظ وحدت میان مسلمین است )با وجود 
کرویّــت زمین(، وحدت تنها در یک منطقه 
امکان پذیر است نه در تمام دنیای اسالم، زیرا 
مســلمانانی در نیم کره دیگر زمین زندگی 
می کنند که حّتی مطابــق قول »عدم لزوم 
وحدت افق« عید جداگانــه ای دارند؛ البته 
شرح مســائل فوق مجال و بحث وسیع تری 

را می طلبد.

واهللّ  العالم بحقائق أحکامه

پی نوشت:
)1(. رجوع شــود به مساله 46 از مسائل صلوۀ المسافر در 

کتاب عروۀ الوثقی.
)2(. المستند فی شــرح العروۀ الوثقی، بروجردی، ج 21، 

ص 811.
)3(. وســائل الشــیعه، ج 01، کتــاب الصوم، بــاب 5 از 
ابواب احکام شــهر رمضــان، ص 562، ح 31، چاپ آل 

البیت)علیهم السالم(.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»انوار هدایت: مجموعه مباحث اخالقی«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

انسان در ساحت زندگی فردی و اجتماعی 
خود، همــواره نیازمند آمــوزه ها و تعالیم 
اخالقی و تربیتی اســت؛ چرا که تخلق به 
اخالق الهی و بهره گیری از آن در زندگی، 
زمینه ســاز نیل به کماالت انســانی و در 
نتیجه کسب ســعادت دنیا و آخرت است 
و از این رهگذر، رســتگاری انسان در سایۀ 

تهذیب و خودسازی حاصل می شود.

عــالوه بر نیازمندی آحاد مــردم به تعالیم 
اخالقــی، نهادهــای متعــدد اجتماعی به 
خصوص نهــاد های سیاســتگذار در امور 
فرهنگی و تربیتــی، به دریافت آموزه های 
اخالقی نیازمندند؛ چــرا که باید پیام ها و 
نکات اخالقی با نظام آموزشــی کشور هم 
چون حوزه و دانشگاه عجین گردد تا جان و 
قلب طالبان علم و دانش به معارف اخالقی 
خو گرفته و اینچنین تعالی روحی و معنوی 
در ســایۀ آن آموزه های اصیل و بی بدیل 

فراهم گردد.

در ایــن میــان، آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی )مدظلــه العالــی( در خصوص 
اهمّیــت و جایگاه درس اخالق و لزوم بیان 
نــکات اخالقی و تربیتــی در کالس های 
درس به ویژه در حوزه های علیمه فرمودند: 
» بــه همان اندازه که برای مســائل علمی 
ارزش قائلیم، باید برای مسائل اخالقی هم 
ارزش قائل باشــیم، چرا کــه علم و اخالق 
کنار هم است، لذا مباحث اخالق در حوزه 
خیلی ضــرورت دارد؛ اما بر خالف ضرورت 
واالی آن، اهمیــت الزم بــه آن داده نمی 
شود، ســابق بر این هم استاد، اسوه و الگو 
بود و هم درس های اخالق بیشــتر بود و 
هم فضای جامعه به خاطر فضای مجازی و 
رســانه های آلوده مسموم نبود. حال وقتی 
فساد در جامعه زیاده شده، باید برنامه های 
اخالق هم فزونی پیــدا کند؛ البته این کار 

لوازمی دارد، اگر اســاتید ایــن طور که ما 
انجام می دهیم نصف درسشان، چهارشنبه 
ها اخالق )عــالوه بر درس اخالق عمومی( 

باشد کار خوبی است«. 

لذا ضرورت طرح آموزه های اخالقی و شرح 
آیــات و روایات تربیتــی در خالل دروس 
اســاتید اخالق، به عنــوان یکی از بهترین 
راه های تعالی اخالقــی جامعه و تربیت و 
تهذیب نفوس طالب و دانش پژوهان مورد 

توجه قرار گرفته است.

اهتمام معظم له در خصوص شرح احادیث 
اخالقی به صــورت کوتــاه و کاربردی به 
منظور ترویج و گسترش آموزه ها و معارف 
اخالقی و تربیتی و فرهنگ ســازی این امر 
خطیر، ضرورت بهــره گیری از تأکیدات و 
منویات معظم له نسبت به مسائل اخالقی 
به ویــژه اهتمام به اخــالق عملی و پیاده 
ســازی آن در زندگی فردی و اجتماعی را 
دو چندان می سازد که تألیف کتاب »انوار 
هدایت: مجموعه مباحث اخالقی« از سوی 
معظم له، در راستای تحقق این مهم تعریف 

می گردد.

انوار هدایت در یک نگاه

»انــوار هدایــت« مجموعــه روایت های 
اخالقی جهت پیشــرفت در تهذیب نفس 
و خودســازی است که در درس خارج فقه 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
)مدظله العالی( مطرح و توســط برخی از 
فضــال در قالب سلســله درس  ها و توصیه 
 های اخالقی به رشتۀ تحریر در آمده است.

مولّــف در چگونگی تألیف کتاب در مقدمۀ 
اثر می نویسد: این جانب به حکم احساس 
وظیفه، ســال  هاســت که ســعی می کنم 
روزهای چهارشــنبه که روز آخر درســی 
هفته اســت، یکی از روایات ناب معصومین 

علیهم الســالم را در زمینه تهذیب نفس و 
پرورش اخالق، از منابع معتبر برای طاّلب 
عزیــز درس خارج مطرح کــرده و به ذکر 
دقایق و نکات و محتوای آن بپردازم، تا هم  
گوینده  از آن  پند گیرد و هم شنونده راه و 

رسم اخالق را بیاموزد.

تدوین کنندۀ اثر نیز در پیشــگفتار کتاب، 
درس  های اخالقی روزهای چهارشــنبه را 
گنجینه و توشــه گران بهایی بر می شمرد 
که عطش تشــنگان معارف الهــی را فرو 
می نشــاند و طالب را به تزکیــه همراه با 
تعلیم و تعلــم فرامی خواند، لذا باید از آنها 
برای تهذیــب نفس بهره برد و اهل منبر و 
وعظ و خطابه را به اســتفاده از مطالب آن 

برای پربار ساختن سخنان خود فراخواند.

وجه نامگذاری اثر

درباره علت نام گذاری این کتاب می خوانیم: 
از آنجا که معصومین علیهم السالم مصادیق 
بارز و اکمل انوار الهی و واسطه  های فیض 
او هستند و بالطبع آنچه از زبان مبارکشان 
جاری می شود نور است، این کتاب را انوار 

هدایت  نامیدیم.

ساختار اصلی کتاب

کتاب حاضر، از مقدمه و پیشــگفتار و سه 
بخش اصلی تشــکیل شــده و موضوعات 
متعدد و متنوعی را در زیر مجموعۀ فصول 

سه گانه خود جای داده است.

عوامل شکست، غرور و غفلت، شش برنامه 
ســعادت بخش، مراتب کمال ایمان، عواقب 
و آثــار گناه، قدرت زبان، عفو و گذشــت، 
چشــم چرانی، تقوا، توصیف ایمان، قساوت 
قلب، بیماری وســواس، عجب، ترک حج و 
دعا، عالم بی عمل،خطــر تصوف.. عناوین 
برخــی از مباحث مطرح شــده در این اثر 

است.

مهم  ترین ویژگی  های کتاب

»انوار هدایت« به سبب فصل بندی، سادگی 
بیــان و همه فهم بودن، اثــری اجتماعی و 
تربیتی است که همگان حتی مردم عادی 

می توانند از آن بهره ببرند.

در واقع تالش مولّف بر این امر استوار شده 

است که محتوای روایات را توأم با استحکام 
و اتقان علمی، برای عموم مردم تبیین کند، 
در این میان ذوق و قریحۀ سرشار معظم له 
در بیان متنوع موضوعات مورد نیاز جامعه، 
مثال زدنی اســت به نحوی که ســاختار 
موضوعات کتاب با ابتکار و خالقیت معظم 
له در برداشت های موثر اخالقی و انطباق با 
دغدغه های اخالقی و تربیتی جامعه همراه 

شده است. 

روش شناسی نگارش اثر

شــرح و توضیح، اســتخراج منابع قرآنی 
و روایی و اشــاره به نکات تفســیری آیات 
مربوطه، کاری اســت که در تدوین مطالب 

افزوده شده است.

در وهلۀ نخست محقق اثر، برخی مطالب را 
که در درس معظم له اجماالً بیان شده بود 
را شــرح داده و برای توضیح آنها از منابع 
متعدد خصوصاً از تفســیر نمونه بهره برده 

است.

هم چنین نشانی آیات و روایاتی که مولّف 
در ضمن سخنانشــان بحث کــرده اند در 

پانوشت ذکر شده است.

انوار هدایت به مثابۀ فقه الحدیث

روایــات کتاب، مجموعه  هایــی از احادیث 
بحاراالنــوار ، روضه کافی یــا نهج البالغه یا 
تحف العقول را شامل می شود و دارای یک 
تسلسل جالب و منطقی است و چون به زبان 
ساده مطرح می شود برای همگان مفید است؛ 
به نحوی که ایــن بحث  های کوتاه اخالقی 
معظم له را می توان نوعی  فقه الحدیث   شمرد.

اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود 
که بدانیم مولّف به ســبب آشناسی با حوزۀ 
معنایی کالم ائمۀ معصومین علیه الســالم 
و چگونگــی بهــره گیری از این ســخنان، 
ژرف  ترین معارف هســتی شناسی، از خدا 
تا انســان و از دنیا تا معــاد و نکته  های نغز 
اخالقی و راهنمایی های تربیتی و عملی را 
در ابعاد فردی و اجتماعی، از بطن تعالیم و 
معارف روایی استخراج کرده و به مخاطبان 
عالقمنــدان به معارف اخالقــی ارائه کرده 

است.

گزارش محتوایی اثر

سیمای دنیا در انوار هدایت

مولف در این نوشــتار ســعی کرده است 
از یــک جانبه نگری پرهیز، و با اســتناد به 
احادیث و قرآن کریم، نگاه جامعی نســبت 

به دنیا ارائه دهد.

بررسی سایه روشن های ابعاد و زوای مفهوم 
دنیــا در کتاب انوار هدایت در عناوینی هم 
چون دگرگونی های دنیا، استفاده از لحظه 
های دنیا، جایگاه انســان در دنیا و آخرت، 
، عبرت از سرنوشــت گذشتگان، هشدار و 
آمادگی، پیوند دین و دنیا، بیان حضرت از 
کوتاهی عمر دنیا، توصیف دنیا، دنیا معدن 
جواهر، دنیا و آخرت از دو منظر، آثار روانی 
دنیا پرســتی، آرزوهای طوالنی بی پایان، 
دنیا و وظیفۀ ما در آن، و عوامل تســویف 
به خوبی مورد توجه مولّف قرار گرفته است.

مولف بحــث از دنیا را بحــث دامنه داری 
توصیــف می کند امــا مولــف در نگاهی 
اجمالی، دنیا را تجارتگاه وسجده گاه اولیای 
الهی بر می شمرد که می توان از آن به طور 
صحیح بهره بــرد و نردبانی برای عروج به 

ملکوت ساخت.

مرگ و مرگ اندیشی

مرگ و زندگی مهم ترین مسأله انسان در 
طول تاریخ است.آدمی فطرتاً طالب زندگی 
است و به شــدت از مرگ فراری است، لذا 
مرگ، جدی ترین مسأله و دغدغه زندگی 
بشــر را به خود اختصاص می دهد، مولّف 
نیز با توجه به این دغدغه عمومی درصدد 
برآمده، تا نوع نگاه انسان به مرگ در قالب 

مرگ اندیشی ارتقا بخشد.

قانون عمومی مرگ، دســتور توبه، فرار از 
مرگ، عبرت سرنوشــت گذشــتگان، سفر 
آخرت و یادمرگ، بیداری و آمادگی وحیات 
و مرگ دل هــا... از جمله عناوین مهم در 
موضــوع مرگ و مرگ اندیشــی در کتاب 

است.

معظم له در فرازی از اثر اینگونه می نویسد: 
انسان باید به گونه  ای باشد که وقتی صبح 
کــرد به خود وعده ندهد که تا شــب زنده 
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می مانــد... بلکه باید بداند کــه هر لحظه 
در معرض خطر اســت. ممکن است بر اثر 
لقمه  ای بمیرد... خالصه مردن خیلی ساده 
است. وقتی انسان بداند که زندگی این قدر 
بی اعتبار است چرا انواع گناهان را مرتکب 
شــود. ازاین روســت که به یاد مرگ بودن 
می تواند ترمزی بســیار قوی باشد تا انسان 

گناه نکند.

تشریح ابعاد و زوایای اخالق فردی

اخــالق مهم ترین دغدغه مولف در نگارش 
اثر به شمار می آید، نگرانی نسبت به شدت 
وضعف اخالق در جامعۀ اســالمی و نسبت 
آن با فرد و جامعه، حج عظیمی از محتوای 
کتاب را به خود اختصاص داده اســت، در 
این میان مبادی و مبانــی اخالق و بنیان 
هــای فکری و نظری و نیز مفاهیم اخالقی 
به طور گســترده در کتاب مورد توجه قرار 
گرفته و در ادامه اخالق فردی و اجتماعی 

مورد نظر قرار گرفته است.

اخالق فــردی از جمله ارزش  های اخالقی 
اســت که حیات فردی انسان ها را فارغ از 
رابطه با غیــر در بر می گیرد، مولّف نیز به 
انحاء مختلف در موضوعات متعدد، مفاهیم 
و مصادیــق اخالق فردی را در آن اثر فاخر 
در موضوعاتی هم چون تالش و کوشــش، 
پیامد های پرخوری و شــهوت رانی، هوای 
نفس، انتخاب الگو، اســراف، تبذیر، صبر، 
خودشناســی، حکمت، خودسازی، توکل، 
اخالص، عزت نفس، در قالب عناوینی هم 
چون تربیت نفس، راه رهایی از شــبهات و 
شهوات،پرخوری و چشم چرانی، بیداری و 
آمادگی، قســاوت قلب، ترس از خدا و نظم 

در زندگی...مورد توجه قرار داده است.

بــه عنوان نمونــه مولف در بیــان جایگاه 
خودشناســی می نویســد: هــر کس باید 
خودش ببیند که به چه چیز حرامی تمایل 
دارد تــا آن را تــرک کند. البّته شــناخت  
خویشــتن کار آسانی نیســت. گاه صفاتی 
در انسان است که شــصت سال از سّن او 
می گذرد ولی خبر ندارد، چرا که هیچ کس 
با چشم انتقاد به خود نمی نگرد. اگر کسی 
می خواهد در امور معنوی پیشــرفت کند و 

به درجه  های عالی برسد باید با بدبینی به 
خود بنگرد تا نقاط ضعف خود را بشناسد.

و یــا در فرازی از اثــر، مولف از اخالص به 
عنوان مهم  ترین مســأله در تربیت نفوس 
یــاد می کند به نحوی کــه هرچه اخالص  
بیشتر باشــد اثر تربیتی آن بر جان و فعل 

آدمی بیشتر است .

اخالق اجتماعی به مثابۀ چگونه زیستن

ارزش  ها و ضــدارزش  های حاکم بر رابطه 
فرد با سایر انســان  ها، اخالق اجتماعی را 
شــکل می دهد، مولّف نیز با ارزش گذاری 
دربارۀ اجتماعی زیســتن و کســب تکامل 
معنوی، بسیاری از فضیلت ها را به ساحت 
اجتماع منتقل ساخته و آن فضائل اخالقی 
را تحت تأثیر عوامل و انگیزه های مختلف 
مورد بررســی قرار داده و در نهایت با بهره 
گیری از آمــوزه های ائمــۀ معصومین به 
عنوان بهترین الگو های چگونه زیســتن، 
زندگی اجتماعــی و روابط مطلوب وارزش 
محور میان آحاد جامعــه را در این اثر در 
قالــب موضوعاتی هم چون، خوش اخالقی، 
خیرخواهی، مردم داری، مردم یاری، رعایت 
حقوق مردم ، معاشرت نیکو، عدل، احسان، 
حسد و تکبر، عفو و بخشش، امربه معروف 
و نهی از منکر... به خوبی ترسیم کرده است.

عفوو گذشت، امت پیامبر سه دسته اند، امر 
به معروف و نهی از منکر، فروبردن خشــم، 
بدتریــن مردمان، بداخالقــی، عذرخواهی 
و قبول عذر، امــوری که امت طاقت آن را 
ندارند، برترین اعمال، سه صفت مهم، عجب 
و خودپسندی، یتیم نوازی، رباخواری، مزاح، 
تنبلی و سستی، غیبت و سخن چینی... از 
جمله عناوین فهرســت کتاب است که به 
نحو مستقیم به اخالق اجتماعی اشاره دارد.

مولف در بخش از کتاب می نویسد: توّجه به 
پیوند های اجتماعی و اینکه هیچ کار بدی 
در اجتماع انسانی در نقطه خاّصی محدود 
نمی شــود، بلکه هر چه باشد همانند آتش 
ممکن اســت به نقاط دیگر ســرایت کند، 
عقلــی بودن فریضۀ امر به معروف و نهی از 
منکر را مشّخص می سازد. به عبارت دیگر، 
در اجتماع چیــزی به عنوان »ضرر فردی« 

وجود ندارد و هر زیــان فردی امکان دارد 
که به صورت »زیــان اجتماعی« درآید؛ به 
همین دلیل، منطق و عقل به افراد اجتماع 
اجازه می دهد در پاک نگاه داشــتن محیط 

زیست خود از هر کوششی دریغ نکنند.

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس با تنظیم 
و تدوین حجه االســالم فقیــه نی ریزی، 
نخستین بار در سال 1376 در 256 صفحه، 
در قطع وزیری از سوی انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه الســالم به رشتۀ تحریر 
در آمــده که تا کنون نیــز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است. 
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معارف اسالمی

عبادت؟ از  نبردن  لذّت  چرایی 
پرسش : 

چرا گاهی از عبادت لّذت نمی بریم؟ چه راه 
حلّی برای لّذت بردن از عبادت وجود دارد؟

پاسخ اجمالی:

لّذت بخش بودن ارتباط با پروردگار امری 
اســت منوط به رعایت برخی از شــرایط و 
مرتفع نمودن برخــی از موانع که در آیات 
قرآن و احادیث اهل بیت)ع( نیز بدان اشاره 
شده اســت. برخی از آن شــرایط و موانع 
عبارت اند از: 1. کســب معرفت و شناخت 
نســبت به پروردگار. 2. آشــنایی با آداب، 
معارف و مفاهیم نماز و رعایت آنها. 3. ترک 
گنــاه و معصیــت، و دوری از محّرمات، به 
ویژه لقمه حرام. 4. خشوع و حضور قلب در 
نماز. 5. حفاظت از عبادت و عدم سســتی 

در آن.

پاسخ تفصیلی:

عبادت و پرستش خداوند متعال به عنوان 
متعالی تریــن نمود مناجــات و ارتباط با 
پروردگار باید عملی لّذت بخش باشد. انسان 
به عنوان موجودی محدود و ممکن الوجود 
و سراســر نیاز، هنگامی که با خالق واجب 
الوجوب و بی نیاز خویش سخن می گوید، 
به واســطه این ارتباط احساس بی نیازی 
و اســتغنا می کند و لّذتی معنوی سراسر 
وجودش را می گیرد کــه حّس رضایت و 
آرامش را به دنبال دارد. با این وجود، گاهی 
در عبادات فــردی و جمعی فقدان چنین 
لّذتی احساس می گردد! چرا این احساس 
ناب در همه عبادات پدید نمی آید و تجربه 
نمی گردد؟ چه موانعی لّذت عبادت را از ما 
سلب می نماید، و بال عروج به ملکوت را به 

حرکاتی بی روح بدل می کند؟

در این مطلب می کوشیم به صورتی اجمالی 
این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

باید توّجه داشــت که نماز نیز همانند هر 

عمل دیگــری نیازمند دّقــت نظر و توّجه 
اســت. با توّجه به سفارشــاتی که در کالم 
آداب  رعایت  در  السالم(  معصومین)علیهم 
نماز بیان شــده اســت، نمی توان انتظار 
داشت بدون توّجه به این سفارشات از حال 
و کیفّیت نمازمان احساس رضایت و انتظار 
اثر داشته باشــیم. به عبارتی، لّذت بخش 
بودن ارتباط با پروردگار امری است منوط 
به رعایت برخی از شرایط و مرتفع نمودن 
برخی از موانع که در آیات قرآن و احادیث 
اهل بیت)ع( نیز بدان اشــاره شــده است. 

برخی از آن شرایط و موانع عبارت اند از:

به  نسبت  و شناخت  معرفت  1. کسب 
پروردگار

هر چه شــناخت و معرفت انسان نسبت به 
پدیده ای بیشــتر گردد، اشتیاقش نسبت 
به آن مضاعف خواهد شــد. یعنی اشتیاق 
به هر پدیده ای نتیجه شــناخت آن است. 
به همین دلیل اســت کــه در آموزه های 
اهل بیت)علیهم الســالم( به کسب معرفت 
و شناخت نســبت به پروردگار تاکید شده 
است. حضرت امام حسین)علیه السالم( در 
میان اصحــاب خود فرمود: »أَیَُّها النَّاُس  إِنَ  
َ  َجلَ  ِذْکُرهُ  َما َخلَقَ  الِْعَباَد إاِلَّ لَِیْعِرُفوهُ  َفإَِذا  اهللَّ
َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفإَِذا َعَبُدوُه اْســَتْغَنْوا بِِعَباَدتِِه 
َعــْن ِعَباَدِۀ َمــا ِســَواه «)1(؛ )اصحاب من! 
خداونــد مردم را آفرید تا او را بشناســند، 
وقتی شــناختند او را می پرستند، وقتی او 
را پرستیدند، از پرستش دیگران دست مي 

کشند(.

بنابرایــن می بینیم که شــناخت خداوند 
متعال تأثیر بسزایی در عبادت ما نسبت به 
آن وجود مقــدس دارد. وقتی ما بدانیم در 
عبادت با چه وجود مقّدس، مهربان، رئوف 
و قادری ســخن می گوییم، انگیزه، نگاه و 
توّجه ما نســبت به عبادت متفاوت خواهد 

شد. شاید

بر همین اساس اســت که در روایتی، امام 
علی)علیه الســالم( عبادت کنندگان را به 
لحاظ انگیزه به سه گروه تقسیم می نماید: 
»إِنَّ َقْوًما َعَبُدو اهلّلَ َرْغَبًۀ َفِتلَْک ِعباَدُۀ التُّّجاِر 
َو إِنَّ َقْوًمــا َعَبُدوا اهلّلَ َرْهَبــًۀ َفِتلَْک ِعباَدُۀ 

الَْعبیــِد، َو إِنَّ َقوًما َعَبُدوا اهلّلَ ُشــْکًرا َفِتلَْک 
ِعبــاَدُۀ االَْحراِر َو ِهَي أَْفَضــُل الِْعباَدِۀ«)2(؛ 
)گروهی خــدا را از روی میل و رغبت ]به 
بهشــت[ عبادت می کنند که این عبادت 
تاجــران اســت و گروهی خــدا را از روی 
ترس ]از دوزخ[ می پرســتند و این عبادت 
بندگان است و گروهی خدا را از روی شکر 
]و شایستگی پرســتش[ عبادت می کنند 
و این عبــادت آزادگان اســت که بهترین 

عبادت است(.

مســلما آنچه موجب شــده تا انگیزه های 
متفاوتی از عبادت وجود داشــته باشــد، 
چیزی جز تفاوت در میزان معرفت نیست؛ 
یــک کودک ممکــن اســت از مراجعه به 
پزشک هراســان باشد و یا اگر هم هراسان 
نباشد مشتاق مالقات با او نیست؛ اّما همین 
کودک وقتی بزرگ و بالغ می گردد، هنگام 
بیماری با رغبت و عالقه و با پای خود نزد 
پزشک می رود. دلیل چنین رفتار متفاوتی، 
تفاوت در میزان شــناخت است. به همین 
خاطر اســت که می گوییم، تفاوت دیدگاه 

ها موجب تفاوت عملکردها می گردد.

2. آشــنایی با آداب، معارف و مفاهیم 
نماز

بعد از شــناخت معبــود، عامل دیگری که 
تأثیر بســیار زیــادی در کیفّیت عبادت و 
احســاس رضایت از آن دارد، »شــناخت 
آداب، معــارف و مفاهیم نماز« اســت. در 
صورتی که نسبت به حقیقت و مفاهیم نماز 
آشــنا نباشیم، تنها خود را به انجام اعمالی 
ظاهری عادت داده ایم؛ اعمالی که برایمان 
معنا و مفهومی نخواهند داشــت و بزودی 
نسبت به آن بی تفاوت خواهیم شد. وقتی 
شخص با مفاهیم، عبارات و اذکار نماز آشنا 
باشــد و معانی آنها را بداند، آن اذکار صرفا 
لقلقه زبان نخواهند بود. مگر می شود تصّور 
کرد که شخصی با کسی سخن بگوید ولی 
ندانــد چه بر زبان مــی آورد! ما در نماز و 
عبــادت با خداوند ســخن می گوییم پس 
باید بدانیــم چه جمالتی را با خداوند نجوا 
می کنیم. این مطلب نسبت به سایر آداب 
و مســتحبات مرتبط با نماز نیز صدق می 

کند که هر یک فلسفه و حکمتی دارد. عطر 
زدن یا پوشیدن لباس های تمیز، و توّجه به 
زمــان و مکان نماز، هر یک دارای حکمتی 
است که توّجه به آن عالقه انسان را نسبت 
به عبادت متفــاوت می کند. لقمان حکیم 
در نصایحش به فرزندش می گوید: »یَا بَُنیَّ 
اَِذا امَتأَلِت الَمِعَدُۀ نَاَمِت الِفکَرُۀ َو َخِرَســِت 
الِحکَمــُۀ َو َقَعَدِت االَعَضاُء َعِن الِعباَدِۀ«)3(؛ 
)فرزندم هرگاه شکم پر شود فکر به خواب 
می  رود و حکمت از کار می  افتد و اعضای 

بدن از عبادت باز می  مانند(. 

بی گمــان یکی از مهم تریــن دالیل این 
سفارشــات، جلوگیری از پدید آمدن موانع 
بروز و ظهور حالوت و لّذت مناجات است.

3. ترک گناه و معصیت

ارتکاب معصیت و گناه و آلوده شــدن قلب 
بــه غفلت یکی از عوامل مهّمی اســت که 
»حــالوت عبادت« را از انســان می گیرد. 
هرگاه حجاب گناه و غفلت بر قلب ســایه 
افکند، قلب در تاریکی و جمود و ســکوتی 
مرگبار فرومی رود و از درک روشناسی و نور 
و احســاس تقّرب الی اهلل محروم می ماند. 
امام صادق)علیه الســالم( در این باره می 
فرماید: »َوْقُف القلب، فــی الَغْفلَِۀ َعِن اهلّل... 
و عالمــُۀ الَوْقف، ثاَلثَُۀ اشــیاء، َزوال حالوِۀ 
الّطاَعۀ ...«)4(؛ )توقف و ســکون قلب، در 
غفلت از خداوند است... و نشانه توقف قلب 
سه چیز اســت، ]که یکی از آنها[ برطرف 

شدن حالوت طاعت است...(.

بنابراین گناهان و زشــتی ها لّذت عبادت 
را از انسان می گیرد؛ رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله( در حدیثی می فرمایند: »الِْعَباَدُۀ 
ْمِل«)5(؛  َمــَع أَْکِل الَْحَراِم َکالِْبَنــاِء َعلَی الرَّ
)عبــادت همراه با خــوردن مــال حرام، 
همچون ســاختن بنایی در ]سستی های[ 
شن زار است(. ایشان در حدیث دیگری می 
فرماینــد: »َمْن أََکَل لُْقَمَۀ َحَراٍم لَْم تُْقَبْل لَُه 
َصاَلٌۀ أَْربَِعیَن لَْیلًَۀ«)6(؛ نماز کسی که لقمه 
ای حرام خورده باشد تا چهل شب پذیرفته 

نمی شود(.

خداوند در آیه 20 ســوره انبیــاء در بیان 
کیفیت عبادت فرشــتگان که از شــهوت 
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و هــوس تهی می باشــند، مــی فرماید: 
»یَُســبُِّحوَن اللَّْیــَل َو النَّهــاَر ال یَْفُتُرون«؛ 
)]تمام[ شــب و روز را تسبیح می گویند و 
سست نمی گردند(. شاید اگر ما هم روزی 
همچون فرشتگان بتوانیم از هوای نفس و 
معصیت عاری شــویم، آن قدر از عبادتمان 
لذت ببریم که شبانه روز دست از انجامش 

برنداریم و خسته نشویم.

در نتیجه، هر چه از گناه و غفلت دور شویم، 
حالوت عبادت را بیشتر خواهیم چشید؛ لذا 
بایــد از محّرمات، به ویژه لقمه حرام دوری 

کرد.

4. خشوع و حضور قلب در نماز

یکــی دیگر از مهم ترین عوامل لّذت بخش 
در عبادت مســأله »حضور قلب و خشوع« 
و توجــه مداوم و کامل به معبودی اســت 
که هنگام عبادت آدمی رو به ســوی او می 
ایســتد. در آیه 2 ســوره مومنون و درباره 
اوصاف مؤمنان می خوانیم: »الَّذیَن ُهْم في  
َصالتِِهْم خاِشــُعون«؛ )آنها که در نمازشان 
خشوع دارند(. »خاشعون« از ماده »خشوع« 
به معنــی حالت تواضع و ادب جســمی و 
روحی است.)7( در اینجا قرآن »اقامه صالۀ« 
را نشانه مؤمنان نمی شمارد؛ بلکه خشوع در 
نماز را از ویژگی های آنان می داند. اشــاره 
بــه اینکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح 
و فاقد معنا نیســت؛ بلکه به هنگام نماز آن 
چنان حالت توجه به پروردگار در آنها پیدا 
می شود که از غیر او جدا می گردند و به او 
می پیوندند. چنان غرق حالت تفکر و حضور 
و راز و نیاز با پروردگار می شوند که بر تمام 
ذرات وجودشــان اثر می گذارد. خود را ذره 
ای می بینند در برابــر وجودی بی پایان و 
قطره ای در برابر اقیانوسی بی کران. لحظات 
این نماز هر کدام برای او درســی اســت از 
خودسازی و تربیت انسانی و وسیله ای است 

برای تهذیب روح و جان.

در حدیثی می خوانیم که پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( مردی را دید که در حال نماز با 
َُّه  ریش خود بازی می کند فرمــود: »أََما إِن
لَْو َخَشَع َقلُْبُه لََخَشَعْت َجَواِرُحُه«)8(؛ )اگر او 
در قلبش خشوع می داشت، اعضای بدنش 

نیز خاشــع می شد(. اشاره به اینکه خشوع 
یک حالت درونی است که در برون اثر می 
گــذارد.)9( چنین توجهی به مبدأ و چنین 
ارتباطی با معبود حقیقی حتما برای آدمی 
ابتهاج آفرین و لذت بخش است. موضوعی 
که فقدان آن نیز مســتقیما نماز را به امری 
عادی و معمولی و روزمره و ســنگین برای 
انسان تبدیل می کند؛ آن چنان که در آیه 
45 ســوره بقره می خوانیم: »َو اْســَتعیُنوا 
َّها لََکبیــَرٌۀ إاِلَّ َعلَی  ــالۀِ َو إِن ْبــِر َو الصَّ بِالصَّ
الْخاِشــعین«؛ )از صبر و نماز یاری جویید و 

این کار جز برای خاشعان گران است(.

5. حفاظت از عبادت و عدم سستی در 
آن

در کنــار نکات فوق، باید نســبت به نماز و 
عبادت مواظبت کنیم. زیرا در ســخنی از 
حضرت رســول)صلوات اهلل علیه وآله( می 
خوانیم که: »آَفُۀ الِْعَباَدۀِ الَْفْتَرۀ«)10(؛ )آفت 
عبادت سستی اســت(. در قرآن مجید نیز 
آیات متعّددی داریم که آدمی را توصیه به 
مداومت بر عبادت نماز و عدم سستی در آن 
می کند. آیاتی مانند آیه 238 ســوره بقره 
که با دعوتی همه جانبه می گوید: )در انجام 
همه نمازها ]به خصوص[ نماز وسطی ]نماز 
لَواِت َو  ظهر[ کوشا باشید(؛ »حافُِظوا َعلَی الصَّ
الۀِ الُْوْسطی«. زیرا در نیمه روز که انسان  الصَّ
مشــغول امور روزمره و کســب و کار است 
امــکان عدم توجه و فرامــوش نمودن نماز 
بیشتر اســت. آیه 34 سوره معارج نیز یکی 
از اوصاف رســتگاران در بهشت را این گونه 
َِّذیَن ُهْم َعلَی َصالتِِهْم  بیان می فرماید: »َوال
یَُحافُِظــوَن«؛ )و آنها که بــر نماز مواظبت 
دارند(. عالوه بر این، آیه 9 ســوره مؤمنون 
نیز بیان می کند که یکی از اوصاف مومنان 
اینســت که )آنها بر نمازهایشان مواظبت 
می نماینــد(؛ »الَّذیَن ُهْم َعلــی  َصلَواتِِهْم 
یُحافُِظون«. طبق آیه 23 ســوره معارج نیز 
مومنیــن و نماز گزاران حقیقی )کســانی 
هستند که نمازهایشــان را دائماً به جا می 

َِّذیَن ُهْم َعلَی َصاَلتِِهْم َدائُِموَن«. آورند(؛ »ال

بی گمان یکــی از مهم تریــن آثار چنین 
انس طوالنی مّدت و همیشگی با این عمل 

عبادی، شــور و ابتهاج شیرینی است که از 
انجام آن به کام آدمی می نشــیند و آن را 
بــا هیچ کدام از لّذت های ماّدی دنیا عوض 
نمی کند. این به آن خاطر است که ارتباط 
مستمر با درگاه پروردگار متعال انسان را از 
فحشــا و منکر باز می دارد، روح و جانش را 
پــرورش می دهد و او را همواره به یاد خدا 
می دارد. این توجه مستمر مانع از غفلت و 
غرور و فرو رفتن در دریای شهوات و اسارت 
در چنگال شــیطان و هوای نفس می شود. 
اصوال هر کار خیری آن گاه در انســان اثر 
مثبت می گذارد که تداوم داشته باشد.)11(

خوشا آنان که اهلّل یارشان بی 

به حمد و قل هو اهلّل کارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازنند

بهشت جاودان بازارشان بی)12(

در نتیجــه، درک حالوت و لــّذت عبادت 
امکان پذیر است؛ ولی الزم است در تداوم و 

رعایت نکاتی که گفته شد بکوشیم.
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مرتضوی، تهران، 5731هـ ش، چاپ سوم، ج 4، 023.
)8(. بحاراالنوار، همان، ج 18، ص 822.

)9(. تفســیر نمونه، مکارم شــیرازی، ناصــر، دارالکتب 
االســالمیه، تهران، 4731هـ ش، چاپ اول، ج 41، ص 

.591
)01(. تحف العقول ، ابن شــعبه حرانی، حسن بن علی ، 
محقق/ مصحح: غفــاری، علی اکبر، انتشــارات جامعه 

مدرسین ، قم، 4041هـ ق، چاپ دوم، ص 6.
)11(. تفسیر نمونه، همان، ج 52، ص 03.

)21(. بابا طاهر، دوبیتی ها، چاپخانه پیام، انتشارات باقر 
العلوم، تهران، 4731هـ ش، ص 601.
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احکام شرعی

محاسبه زکات بعد از کسر مخارج 

آیا می توان مخارج را قبل از محاســبه زکات کسر نمود؟ 

ابتدا مخارج را کســر کنند؛ اگــر باقیمانده به اندازه نصاب بود 
زکات را محاسبه کنند. 

معيار تعيين خوراک برای پرداخت فطره 

آیا در پرداخت زکات فطره خوراک شخصی خود انسان مالک 
می باشد؟ 

در زکات فطره خوراک شــخصی خود انسان مالک نیست بلکه 
خوراک معمولی اهل شــهر و یا محل مالک اســت؛ بنابراین، 
کســی که همیشــه برنج می خورد می توانــد زکات فطره را از 

گندم بدهد. 

وقت ادای زکات فطره 

وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟ 

وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز اســت؛ 
بنابراین، کسی که نماز عیدفطر را می خواند باید فطره را پیش 
از نماز عید بدهد، ولی اگــر نماز عید را نمی خواند می تواند تا 

ظهر روز عید تأخیر بیندازد. 

استحباب پرداخت زکات فطره توسط فقير 

پرداخت زکات فطره توسط شخص فقیر چه حکمی دارد؟ 

مســتحب اســت شــخص فقیری که فقط به اندازه یک صاع 
)تقریباً ســه کیلو( گندم یا مانند آن دارد زکات فطره را بدهد 
و چنانچه عیاالتی داشــته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، 
می توانــد آن یک صاع را به قصد فطره به یکی از آنان بدهد و 
او هم با همین قصد به دیگری می دهد، تا نفر آخر و بهتر است 

بعداً آن را به کســی بدهند که از خودشان نباشد و اگر یکی 
از آنها صغیر اســت ولی او به جای او بگیرد و بعد به شــخص 

دیگری دهد. 

اعتبار قصد قربت در زکات فطره 

آیــا باید در هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت نمود؟ 

در زکات فطره مانند زکات مال قصد قربت الزم اســت، یعنی 
بایــد برای اطاعت فرمان خدا زکات فطــره بدهد و نّیت فطره 

نیز شرط است. 

شرایط وجوب زکات فطره 

زکات فطره به چه شرایطی واجب می گردد؟ 

زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ 
و عاقل و غنی باشــند واجب اســت، یعنی باید برای خودش و 
کســانی که نانخور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع )تقریباً 
سه کیلو( از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم 
و جو یا خرما یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مســتحق بدهد و 

اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است. 

دسته ها: کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

حکم زکات فطره دانشجویان خوابگاهی 

زکات فطره دانشــجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور که در 
دانشــگاه ها تغذیه می شوند؛ بر عهده چه کسی است؟ 

با توّجه به این که دانشجویان محترم معموال غذا خریداری می 
کنند، هر چند با قیمت نازل باشــد، زکات فطره بر خودشــان 

است، یا بر کسی که خرجی آنها را می دهد. 

دسته ها: کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

حکم زکات فطره ی سربازان 

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟ 

مخارج سربازها در سربازخانه  ها یا میدان جنگ بر عهده دولت 
اســت، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیســت و اگر شرایط در 

خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند. 

فطره کارگران و کارمندان 

زکات فطره کارمندان و کارگران به عهده کيست؟ 

هرگاه انســان کسی را اجیر کند و شــرط نماید که مخارج او 
را نیــز بدهد )مانند خدمتکار( بایــد فطره او را هم بدهد، ولی 
در مــورد کارگرانی که مخارج آنها بر عهده صاحب کار اســت 
و این مخارج جزئی از مزد آنها محســوب می شــود، فطره آنها 
بر صاحب کار واجب نیســت، همچنیــن در میهمانخانه  ها و 
مانند آن، که معمول اســت کارکنان غذای خود را در همان جا 
می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، 

فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب کار. 

حکم زکات فطره طفل شير خوار 

زکات فطره طفل شیر خوار به عهده کیست؟ 

طفل شــیر خواری که از مادر یا دایه شــیر می خورد، فطره او 
بر کســی  اســت که مخارج مادر یا دایه را می پردازد و اگر از 
اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسی واجب 

نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری. 

دسته ها: کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

تعریف شخص غنّی در احکام شرعی 

در احکام شرعی به چه کسی غنّی گفته می شود؟ 

غنی کسی اســت که مخارج سال خود و عیاالتش را دارد، یا 
ازطریق کسب و کار به دست می آورد و اگر کسی چنین نباشد 
فقیر اســت، زکات فطره بر او واجب نیســت و می تواند زکات 

فطره بگیرد. 

حکم زکات فطره زن در صورت عدم دریافت نفقه از شوهر 

زکات فطــره زنی که شــوهرش نفقه او را نمــی دهد بر عهده 
کیست؟ 

زنی که شــوهرش مخارج او را نمی دهد و نانخور دیگری است 
فطره اش بر عهده کســی است که نانخور او می باشد و اگر زن 
غنی اســت و از مــال خود خرج می کند باید شــخصاً فطره را 

بدهد. 

وظيفه شخص در صورت عدم پرداخت فطریّه او که بر دیگری 
واجب شده 

اگر زکات فطره انســان بر دیگری واجب شــده باشــد ولی او 
نپردازد تکلیف چه می باشد؟ 

اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب 
نیســت، ولی اگر کسی که بر او واجب اســت نپردازد احتیاط 

واجب آن است که اگر می تواند خودش بدهد. 

حکم فطریّه در صورت رفع موانع آن قبل یا بعد از غروب 

اگر کســی قبل یا بعد از غروب آفتاب، بالغ یا غنی شود زکات 
فطره بر او واجب می باشد؟ 

اگر پیش از غروب، بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر 
غنی  شود، باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد 
زکات فطره بر او واجب نیســت، هر چند مستحب است اگر تا 
پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد. 
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