


طلیعه سخن
حلول عید ســعید قربان بیش از هر چیز 
بیانگــر احیاء اصل توحید در آئین حضرت 
ابراهیم )علیه الســام( اســت، مسأله ای 
راهبردی در تاریخ جوامع بشــری که می 
تواند بیش از هر چیز ابعاد و زوایای مسألۀ 
توحید و شــرک را در جهان معاصر آشکار 

سازد.
درواقع اصل مسألۀ توحید و شرک را باید 
در داســتان حضرت ابراهیم )علیه السام( 
جستجو نمود؛ چرا که آن حضرت به عنوان 
بــزرگ ترین پایه گــذار توحیدمحوری، با 
مطالعه در اسرار طبیعت به پرستش خدای 
آسمان ها و زمین رســید؛ »َوَکَذلَِك نُِري 
َماَواِت َواْلَْرِض َولَِیُکوَن  إِبَْراِهیَم َملَُکوَت الَسّ
ِمــَن الُْموقِِنیــَن؛  و این چنیــن، ملکوت 
آسمانها و زمین )و حکومت مطلقه خداوند 
بر آنها( را به ابراهیم نشان دادیم؛ )تا به آن 

استدالل کند،( و اهل یقین گردد«.
و اینچنین خداوند متعال ملکوت آسمان و 
زمین را به حضرت ابراهیم )علیه الســام( 
نشــان داد و آن حضرت بــا دیدن ملکوت 
آسمان ها و زمین، بیشتر با سّنت، خلقت، 

حکمت و ربوبّیت الهی آشنا شد.
اهمیت این مســأله از لحاظ جغرافیایی از 
آن جهت اســت که تمام پیامبران بزرگ 
در منطقه خاورمیانه ظهور نموده اند؛ زیرا 
در زمان ظهور پیامبران، منطقه مســکونی 
عمده انسان ها مناطق آسیایی بود و خاور 
میانه مهد تمدن قرار داشــت. لذا تسلط بر 
این منطقه تســلط معرفتی و فرهنگی بر 

کل جهان را تضمین می کرد.
داســتان حضرت ابراهیم )علیه الســام( 
نیز در خاورمیانه رقم خــورد؛ چرا که آن 
حضرت اهل بابِل بوده و این شهر جزئی از 

ایران به شمار می رفت.
لذا فعالیت های تبلیغــی حضرت ابراهیم 
)علیه الســام( در این منطقه اتفاق افتاد؛ 
مرکز دعوت ابراهیم پیامبر، عراق و شــام 
بود، سپس آن حضرت از فلسطین به مصر 
و حجاز نیز ســفر کرد. حیطه فعالیت های 
توحیدی فرزندان آن حضرت و دیگر ادیان 

ابراهیمی نیز در این منطقه قرار داشت.

با این تفاســیر اطاق توحید و خداپرستی 
به مردمــان خاورمیانه به ویژه مردم ایران 
دور از ذهن نیست. بلکه حق این است که 
پیوند ناگسســتنی تاریخ ایران و ایرانی با 

دین و هویت دینی غیر قابل انکار است.
تأمل در آیۀ شــریفۀ » َو إِِذ ابَْتلي  إِبْراهیَم 
ُهَنّ قــاَل إِنِّي جاِعُلَك  َربُّــُه بَِکلِمــاٍت َفَأتََمّ
لِلَنّــاِس إِماماً،  هنگامی که خداوند ابراهیم 
را با وســایل گوناگونی آزمود و او به خوبی 
از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او 
فرمود: من تو را امام و پیشــوای مردم قرار 
دادم«، نشان می دهد آن حضرت به مانند 
حضرت آدم )علیه السام( که »َو َعلََّم آَدَم 
اْلَْســماَء ُکلَّها،  سپس علم اسماءرا همگی 
به آدم آموخت«، به دفعات با کلمات الهی 
امتحان شــد و پس از پیــروزی در آزمون 
های الهی به مقام امامت رسید، سپس آن 

حضرت حکمت را بنیان نهاد.
در تبییــن این مدعا بایــد گفت حکمت 
ابراهیمی نه بر مدار عقل خودبنیاد ســوژه 
محور اشرافی)اومانیســم(، بلکــه بر مدار 
فطرت و عقل عملی)قلب ســلیم و شعور 
عمومی مــردم( رقم خود ، کــه در ادامه 
در مســیحیت و یهودیــت و دیگر ادیان 

ابراهیمی متجلی گردید.
از ســوی دیگر در آموزه های قرآنی آمده 
اســت ابراهیم علیه الّســام عاوه بر مقام 
امامــت ، بــه تنهایی به منزلــه یك امت 
است  این مسأله به نوبۀ خود بیانگر پیوند 
ناگسســتنی میان امام و امت اســت؛ در 
واقع بر اســاس حکمت ابراهیمی، امت و 
امام یکســانند؛ چرا که قلب سلیم و شعور 
عمومی مردم با هدایت گری امام بر مبنای 
ٌر؛ پس تذکر ده که تو  ََّما أَنَت ُمَذکِّ ْر إِن »َفَذکِّ
فقط تذکر دهنــده ای!« در قالب یادآوری 
فطرت به منصۀ ظهور رســید. و اینچنین 
ذکر و یــادآوری، شــالودۀ اصلی حکمت 

ابراهیمی را تشکیل می دهد.
از این رهگذر آموزش و تزکیه شــکل می 
گیرد چرا کــه فطرت بدون تزکیه، فعلیت 
نخواهــد یافــت؛ بلکه تعیــن ارزش ها و 
فضیلت ها از ســوی امــام حکیم که خود 
مظهر فضیلت به شــمار می آید در بستر 
عقل عملی محقق خواهد شــد در نتیجه 
مفهــوم عدالــت مردمی منبعــث از )آراء 

مشهوره( به شدت معنا می یابد، در نتیجه 
در حکمت ابراهیمی، رجوع به مردم)امت(، 
جایگزین سوژه محوری، فلسفه و فیلسوف 

محوری خواهد شد.
شرک موجود در یهودیت و مسحیت فعلی 
نیز، از آن جهت اســت کــه آنان برخی از 
اسماء را گرفته و برخی دیگر را رها کردند: 
»نُْؤِمــُن بَِبْعٍض َونَْکُفُر بَِبْعــٍض؛  به بعضی 
ایمان می آوریم، و بعضی را انکار می کنیم«
در حقیقت یهودیت و مسیحیت انحرافی، 
برخــی از اســماء را در مســیر اهــداف 
اومانیســتی خود اخذ کردند و آن اســماء 
را آنچنان تقویــت کردند که در نتیجه به 
فراماســونری منتهی گردید که تشــکیل 
فرقه های انحرافی در جهان معاصر از قبیل 
بهاییت و وهابیت معلول مسامحه معرفتی 
جریان هــای فراماســونری در مواجهه با 
اســماء الهی است؛ چرا که » اْلَْسَماَء ُکلََّها؛  
همه اســماء« در نگاه معرفتی آنان جایی 

نداشت. 
در نتیجه بر خــاف حکمت ابراهیمی که 
توحید را بر مدار امامت و والیت ترســیم 
نمود و از خشــونت جلوگیری کرد، اسام 
و ادیان رحمانی توحیــد را منهای امامت 
تعریــف کردند، و اینچنین بــود که خود 
مفســری و تفســیر آیات الهــی با عقل 
خودبنیاد کانتی، از یك سو و اتکاء به امام 
منهــای امت و اطاق روح خدا به ســوژه 
های انســانی هم چون هیتلر و ناپلئون در 
فلسفۀ هگلی، در نهایت به خشونت گرایی 
و جنگ طلبی و شــرک انجامید که جنگ 
های صلیبی و اسام داعشی از یك طرف و 
اسام رحمانی و فراماسونری از طرف دیگر، 

دولبۀ قیچی شرک به شمار می آیند.
در خاتمه باید تأکید کرد انقاب اســامی 
ایران بــه رهبری امــام خمینــی )ره( و 
محوریت مردم، تجلــی حکمت ابراهیمی 
در جهان معاصر به شــمار مــی رود؛ لذا 
ضــرورت واکاوی ابعــاد و زوایای حکمت 
ابراهیمی و بهره گیری از آن در ارتباطات 
میان فرهنگی و ساختار فقه سیاسی نظام 

اسامی انکار ناپذیر است.
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پیام ها و بیانیه ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم

قبــل از هر چیز الزم می دانم به همه شــما عزیــزان بخصوص 
خیرین و خادمانی که در این عرصه وارد شــدید و به سهم خود 

خدمات انسانی و مالی فراوانی کردید، تبریك بگویم.

نکته مهم در حل مشکات اجتماعی در کشور ما ورود نیکوکاران 
و خیرین به این گونه مســائل اســت؛ در کمبودهــا و گرانی ها، 
معالجه معتادان، نجات زندانیان بی گناه و درمان انواع بیماری ها؛ 
و این به آن دلیل اســت کــه حس مذهبی و انســانی در آنان 

بحمداهلل قوی است.

مســاله درمان کرونا نیــز یکی از این موارد مهم اســت که اگر 
خیرین و خادمان این عرصــه، همکاری الزم را نمی کردند قطعا 

مشــکات بیشــتر بود. بی شك اجر خدمات شایســته آنان در 
درمان بیماران، مواســات و کمك های مؤمنانه به آسیب دیدگان 

نزد خداوند محفوظ است.

اینجانب از همه نیکوکاران کشــور عمومــاً و خیرین و خادمانی 
که بــه درمان این بیماری خطرناک کمك های شایســته کردند 
خصوصاً، تشکر می کنم. به یقین همه آن ها مشمول عنایات الهی 
هســتند و عاقبت به خیر خواهند بود و برکات خداوند شــامل 

حالشان می باشد.

از استاندار محترم و تمامی دست اندرکاران که به وظیفه خویش 
عمل نموده و این جلســه را تشــکیل دادند نیز تشکر می کنم. 

خداوند آنان را مشمول عنایات خود گرداند.

ه( 
ّ
 ظل

ّ
پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)مد

درباره گرانی های اخیر 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در این ایام، بســیاری از مردم نســبت به گرانی روزافزون کاالها 
که برخی چندین برابر شده است، به شدت اعتراض دارند. دیگر 
اجاره مســکن، خرید جهیزیــه و مایحتاج زندگی جز با وام های 
ســنگین ممکن نیست. از ســوی دیگر، برخی بیان می کنند که 
چرا مراجع تقلید در برابر این وضع ســکوت کرده اند؟! ما نه تنها 
ســکوت نکرده ایم، بلکه بارها در این باره ســخن گفته ایم و باز 

هم می گوییم.

مسألۀ مهم، خونسردی مسئولین است! که با وعدۀ حل مشکات 
و مســئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شــرمندگی هم نمی 
کنند! و غالباً با پرداختن به مســائلی همچون برخی دستاوردها 
یا افتتاح پروژه ها، کشف داروهای جدید، تأمین آب و برق برای 
برخی مناطق و ...که در جای خود قابل تقدیر اســت، عمًا خود 
را از زیربار مســئولیت سنگین گرانی سرسام آور، کنار می کشند.

مشــکل مهم دیگر این اســت که این گرانی های لجام گسیخته 
متوقف نمی شــود و همچنان افزایش ها ادامه دارد و مجلسیان 
محتــرم نیز جز انتقاد، چندان که الزم اســت، راهکارهای عملی 

ارائه نداده، و حتی بعضاً به امور حاشــیه ای می پردازند. 

در این میان، برخی ســودجویان نیز از این وضع ســوء استفاده 
کرده و  ســیلی به روی هموطنان ضعیف خود می زنند.

به یقین، این مشــکل تنهــا با اعتراض و انتقاد حل نمی شــود 
بلکه باید قوای ســه گانه عوامــل گرانی را پیدا کرده، با توجه به 
محدودیت هــای موجود همچون تحریم هــای ظالمانه، با ارائۀ 
راهکارهای مناسب، جلوی این وضع نابسامان را بگیرند و تا آنجا 
که امکان دارد در حل این مســأله اجتماعــی که خدای نکرده 
ممکن اســت منشأ سوء استفاده دشــمنان و ضد انقاب گردد، 

بیاندیشــند و به جای سخن، بر عمل بیافزایند؛ ان شاء اهلل

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( 

به مجلس تکریم خیرین، نیکوکاران و خادمان عرصه مبارزه با بیماری کرونا 

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

به مناسبت رحلت مرحوم حاج سید باقر اورعی)قدس سره( 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با نهایت تأســف خبر رحلت ســید گرامی آقای حاج ســید باقر 
اورعی)قدس ســره( را دریافت داشتم. سالها با این مرد مخلص، 
دوســتی داشــتم وجز خیر و صــاح چیزی از او ندیــدم. او از 
عاقه مندان خاص اهل بیت)علیهم السام( بود و هرساله مجلس 

باشکوهی در دهه آخر صفر برگزار می کرد.

اینجانــب این ضایعه را به فرزنــدان محترم او به ویژه آقای دکتر 
ســیدکاظم اورعی که خود منشأ کارهای برجسته ای در خدمت 
بــه جامعه اســامی در کنار پدر بزرگوارشــان بودند، تســلیت 
عرض نمــوده، علّو درجات آن فقید ســعید و صبر و اجر جزیل 
برای خانواده محترم و وابســتگان آن مرحوم را از خداوند منان 

خواستارم.
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دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار آیت اهلل اعرافی 
ریاست حوزه های علمیه کشور با تشکر از اقدامات و تاش های 
ایشان، مسألۀ معیشت طاب را مهم دانسته و فرمودند: معیشت 
از مشکات اولیه طاب است که باید دربارۀ آن تدبیری اندیشید 
و از هر مســیر ممکن این مسأله تقویت و حل گردد، البته ما به 

نوبۀ خود شهریه طاب را افزایش داده ایم.

ایشان افزودند: مســائل درمانی و بیمه ای نیز از دیگر مشکات 
طاب اســت که باید پیگیری شود تا به شــرائط مطلوبی برسد. 
اینکــه در برخی موارد گفته می شــود طلبه تمــام هزینه های 
بیمارســتان را بپردازد و بعد از مرکــز خدمات مطالبه کند، این 

مناســب نیست، چرا که ممکن اســت توان پرداخت هزینه ها را 
نداشته باشد.

معظم له در ادامه به مشــکل مســکن طاب نیز اشــاره کرده و 
فرمودند: باید طرحی در این باره تنظیم گردد تا این مشــکل نیز 

به مرور برطرف شود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ادامه با بیان این که 
بیماری کرونا سبب شــده تا بسیاری از مشاغل و کسب و کارها 
و زندگی مردم مختل شــود، فرمودند: از خداوند متعال مسألت 
داریم که با عنایت خود هر چه زودتر این بیماری را ریشــه کن 

فرماید.

هرگونه خدمت به قم خدمت به امام زمان)عج( و تشیع است برای رفع مشکالت معیشتی طالب باید تدبیری اندیشید 
حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در دیــدار مدیرکل 
اطاعات قم ضمــن تبریك والدت حضرت معصومه)ســام اهلل 
علیها( فرمودند: امیدوارم با سابقۀ طوالنی که در مسألۀ اطاعات 
و آســیب شناسی دارید بتوانید منشأ اثرات خوبی در این استان 

شوید.

معظم له با اشــاره بــه نقش قم به عنــوان پایگاهی برای جهان 
تشــیع فرمودند: به همین دلیل اســت که دشمن با آسیب های 
فرهنگی، اخاقی و اطاعاتی فشار بر این شهر را بیشتر کرده که 

باید جلوی آن ایستادگی کرد.

ایشان با هشدار در مورد فضای مجازی و شبهه افکنی دشمنان، 

بر لزوم جلوگیری از آســیب رســانی و تخریب توســط این فضا 
تأکید کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ضمن توصیه بر استفاده 
حداکثــری از توان حوزه علمیه قم در این امر فرمودند: امیدوارم 
با برنامه ریزی و استفاده از این ظرفیت به این مهم دست یابید.

در ابتدای این دیدار حجت االســام والمســلمین سلیمی ضمن 
ارائۀ گزارشــی از برنامه های پیشنهادی خود در مورد استان به 
فراخور کارهای دشــمنان در حوزه ضد دینی، نفوذ و جاسوسی، 
همــکاری، همراهی و هم افزایی با حــوزه علمیه قم را از اصول 

برنامه های خویش برشمرد.
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1یادداشت
نگاهی به حیات علمی و سیاسی 

رئیس مذهب تشّیع، امام جعفر صادق )علیه السالم(
ششــمین امام ما شــیعیان اثنی عشری 
الّســام(  صادق)علیه  محمــد  بن  جعفر 
است که بنا به نقل اصح منابع در 17ربیع 
الول ســال 83 هـ ق در مدینه دیده به 
دنیا گشــودند. پدر ایشــان، امام محمد 
باقر)علیه السام( و مادرشان بانویی به نام 
»ام فروه« بود. مشــهورترین کنیه ایشان، 
با نظر به نام دومین فرزندشــان )عبداهلل 
افطح(، »ابوعبداهلل« اســت. شناخته شده 

ترین لقب ایشان نیز »صادق« است.

جایگاه علمی و اخالقی امام صادق)ع(

درباره شــخصیت علمی بسیار برجسته و 
واالی امام صادق)علیه الّســام( شــواهد 
فراوانی وجود دارد. این امام همام در میان 
اهل سنت، از نظر روایت حدیث و فقاهت 
از موقعیت شــامخی برخوردار  افتــاء،  و 
بوده به طوری که او را از شیوخ و اساتید 
مســلّم »ابو حنیفــه« و »مالك بن انس« 
و شــمار فراوانــی از محدثان بزرگ زمان 
خود به شــمار آورده  انــد. مالك بن انس 
از ائمه اربعه فقهی اهل ســنت که مدتی 
در محضر امام صــادق)ع( تلمذ کرده در 
کامی به این شاگردی خود اعتراف کرده 
و به مراتب واالی زهد و تقوا و عبادت آن 

امام شهادت داده است.

عمــرو بن المقــدام، از تابعین و محدثین 
معتبــر نزد اهل ســنت، نیــز درباره آن 
حضرت گفتــه: »هنگامی کــه جعفر بن 
محمد)علیهما الّســام( را می  دیدم، می  
فهمیدم که او از نســل پیامبران است«. 
»ابن حجر هیتمی« نیز در مقام تمجید از 
شــخصیت علمی امام)علیه الّسام( اشاره 
به این نکته دارد که افرادی چون »یحیی 
بن سعید«، »ابن جریح«، »مالك، سفیان 
ثوری«، »ابو حنیفه« و »شعبه« و »ایوب 
فقیه« از آن حضرت نقل روایت نموده  اند.

امام صادق)ع( عبارات  درباره شــخصیت 
زیادی از علما و اندیشــمندان نقل شــده 
که استاد »اســد حیدر« قسمت معظمی 
از آنها را در کتاب ارزشــمند خود »االمام 
الصادق)علیه الّسام( و المذاهب االربعۀ« 
گــرد آورده و امــکان تکــرار آنها در این 

مختصر نیست.

کثــرت دانــش اندوزانی کــه در محفل 
درس امــام)ع( حاضر می  شــدند و یا از 
آن حضرت حدیث نقل می  کردند، نشان 
دهنده عظمت شخصیت علمی ایشان می  
باشد. گفته شده که در زمانه آن حضرت، 
در مسجد کوفه، 900 نفر»حّدثنی جعفر 
بن محمد« مــی  گفتند.  برخــی منابع، 
شــمار کســانی را که از آن حضرت تلمذ 
کرده و حدیث شــنیده  انــد، حدود چهار 

هزار نفر یاد کرده  اند.

منصور، خلیفه وقت عباســی که همواره 
درگیر مبارزه با علویان بود، می  کوشید تا 
الّسام(  امام صادق)علیه  فقهی  شخصیت 
را بــا مطرح کردن برخــی از فقهای اهل 
ســنت مثل »مالك بن انــس« کم رنگ 
جلوه دهد. این حرکت »منصور« ناشــی 
از عاقه وی به مالك نبود بلکه بر آن بود 
تا با برجســته کردن مالك، آتش کینه و 
حسد خود را نســبت به امام صادق)ع( و 
دیگر علمای مخالف فرو نشاند. این خلیفه 
عباســی »منصور« به منظور ایراد خدشه 
به شــخصیت علمی و فقهــی امام)ع(، به 
هر وسیله ای توســل می  جست، چنانکه 
»ابو حنیفه« را واداشــت تــا رو در روی 
امام ایســتاده و با وی به بحث بپردازد تا 
امام)ع(  پیروزی »ابو حنیفه«،  در صورت 
را در صحنه علم و دانش اســامی تحقیر 
کند. امــا در مباحثه ای که بین ابوحنیفه 
و امام)ع( صورت گرفت، امام به 40مسأله 
پیچیده ای که ابوحنیفه مطرح کرده بود، 

به صورت مبســوط پاسخ گفت به طوری 
که خود ابوحنیفه نیز به برتری علمی امام 

گواهی داد.

از امــام صادق)علیه الّســام( نه تنها در 
مســائل فقهی بلکه در زمینه تفسیر، علم 
کام و اخاقیــات، احادیث با ارزشــی به 
دست ما رسیده است. با مراجعه به بخش 
اصول کتاب »الکافی«، عمق و وسعت نظر 
امام)ع( درباره مسائل عقلی اسام آشکار 
می شــود. تفاسیر روایی شــیعه همچون 
روایات  حاوی  نیــز  »صافی«  »البرهان«، 
فراوانــی از احادیث آن حضــرت در این 
زمینه می  باشد. »ابو زهره« فقیه، مورخ و 
متکلم معاصر اهل سنت با اعتراف به این 
نویســد: »دانش آن حضرت  موضوع می  
منحصــر به حدیث و فقه اســامی نبود؛ 
بلکه علم کام نیــز تدریس می  فرمود«. 
جملــه معروف »اَل َجْبــَر َو اَل تَْفِویَض بَْل 
اَْمٌر بَْیــَن ااْلَْمَریِْن« در زمینــه بیان نظر 
شــیعه راجع به مســأله »جبر و اختیار«، 
زیباترین، جامعترین و دقیقترین تعبیری 

است که در این مسأله ابراز شده است.

نقــش امام صادق)ع( در توســعه و 
پیشرفت فقه شیعه

عصــر امام باقر و صادق)علیهما الّســام( 
عصر گســترش علــوم اهــل بیت)علیهم 
الّســام( در زمینه  های مختلف بود. این 
مســأله درباره امام صادق)علیه الّســام( 
بیشــتر صدق مــی  کند و ایــن به دلیل 
مصادف شــدن بخشــی از دوران امامت 
آن حضرت، با فضای باز سیاســی بود که 
در نتیجه خاء سیاســی ناشی از انقراض 
حاکمیت نیرومنــد امویان از یك طرف و 
روی کار آمــدن بنی عباس از طرف دیگر 
بــه وجود آمده بــود. امــام)ع( توجه تاّم 
و تمام شــیعیان را به اهــل بیت )علیهم 

الّسام( جلب کرده و آنان را از تمسك به 
احادیث دیگران باز می  داشت.

امام صادق)علیه الّســام( روایات خویش 
را برای شــاگردان خود نقــل می  کرد و 
شــاگردان؛ اعم از شــیعه و سنی، روایات 
آن حضرت را می  نوشــتند، با این تفاوت 
که اهل ســنت حدیث را با ذکر سند می 
آوردند یعنی از جعفــر بن محمد)علیهما 
الّســام( و از پدرش و او از پدرانش و آنها 
از رســول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( نقل 
می  کردند. اما شاگردان شیعه آن حضرت 
با عنوان »عن ابــی عبداهلل« و بدون ذکر 
این ســند نقل مــی  کردند؛ زیــرا اعتقاد 
الســام(  ائمه)علیهم  عصمت  به  شــیعه 
و امامــت آنها و حّجیت قــول امام)علیه 
الّســام(، آنان را از ذکر سند بی  نیاز می  
ســاخت. با این حال، امام)علیه الّســام( 
تأکید داشت که احادیث او همان احادیث 

رسول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( است.

روایات امامان شیعه در فقه اهل سنت نیز 
نفوذ کرده و بســیاری از محدثان آنها از 
امام باقر و صادق)علیهما الّسام( روایاتی 
نقل کرده  اند که بخشــی از آن در جوامع 
حدیثی آنان مندرج است. حتی می  توان 
گفت روایات فراوانی در کتب اهل ســنت 
یافت می  شــود که گاه از نظــر لفظی و 
گاه از جهت مضمون شــبیه روایات اهل 
بیت)علیهم الّســام( است. با این حال در 
میان فقهای اهل ســنت اختاف بســیار 
زیادی بود که شــیعه به آن مبتا نشــد. 
دلیل شــدت اختاف میان فقهای سنت 
آن بود که به سرعت نیاز به اجتهاد پدید 
آمد و آنان کار استنباط خود را از روایات 
برای دریافت احکام جدید آغاز کردند در 
حالی که شــیعه تا مدتها تمسك به نص 

روایات امامان داشت.

اشــکال مهم کار اهل ســنت این بود که 
به مقدار کافی منابــع حدیثی در اختیار 
نداشــتند - به این خاطر که بعد از رسول 
خدا اجازه نوشــتن حدیث به مردم داده 
نشــد - و مقدار موجود هــم عاوه بر آن 
که در حافظه عده  ای در شهرهای متعدد 

و دور دســتی پراکنده بود، از نظر محتوا 
نیز اختاف زیادی میان آنها وجود داشت 
و همین روایات بود که مشــکل کار را دو 
چندان کرده بود. به ایــن ترتیب بود که 
علمای اهل ســنت این مشکل بزرگ غیر 
قابل حل را با شــرعی تلقی کردن افعال 
خلفا و صحابــه و حتی تابعین تا حدودی 
حل کردند. البتــه این که چنین کاری تا 
چه حــد با مبانی دینی و عقلی ســازگار 
بود، مسأله دیگر است. امام صادق در این 
بــاره می فرماید: »ایــن هایی که خود را 
از فقیهان و عالمان اســام می  شــمارند 
و کلیه مســائل فقهی و دینی و هر آنچه 
را که مــردم به آن محتاجند، اســتنباط 
کرده  اند، چیزی از علم رسول خدا)صلّی 
اهلّل علیــه و آله( نمی  داننــد و چیزی از 
رسول خدا)ص( به آنها نرسیده است؛ زیرا 
هنگامی که از احــکام و حال و حرام از 
آنها سؤال می  شــود، از رسول خدا)ص( 
اثری در آن مسأله پیش آنها وجود ندارد« 
این ضعف روایی اهل ســنت و اتّکای آنها 
بر عمــل صحابه و تابعین، به طور طبیعی 
باعث ضعف بنیه فقهــی آنها گردید؛ زیرا 
اختــاف نظر و ســلیقه بیــن صحابه و 
تابعین، به قدری زیاد بود که جمع کردن 

آرا و فتاوا را بسیار دشوار می  ساخت.

فقهای اهل ســنت عاوه بر اتّکا به سیرت 
صحابــه و تابعین، منابع حکــم و فتوای 
دیگری نیز ارائــه دادند که مهمترین آنها 
»قیاس« است. یکی از عالمان اهل سنت 
در توجیه تمسك به قیاس، مسأله کمبود 
نصوص را مطرح کرده اســت. عین همین 
نظــر را امام صادق)علیه الّســام( در آن 
زمان مطرح می  فرماید: »شرمشــان می  
آید که مردم نســبت جهــل و نادانی به 
آنها بدهند و خوش ندارند که به سؤاالت 
جواب ندهند. در نتیجــه مردم علم را از 
معدن آن ]اهل بیت)علیهم السام([/ اخذ 
کنند و برای همیــن، رأی و قیاس را در 
دین خدا وارد کرده و آثار رسول خدا)صلّی 
اهلّل علیه و آله( را کنار گذاشتند و به این 

ترتیب به بدعت رو آوردند«.

امام صادق)علیه الّســام( در برابر چنین 

مکتــب فقهی، موضــع مخالــف گرفته، 
بیشــترین بخش فعالیــت فرهنگی خود 
را اختصاص به مخالفــت با رأی و قیاس 
دادند، به طوری کــه روایات متعددی در 
این زمینه از آن حضرت نقل شــده است. 
در روایت مشهوری که درباره مناظره امام 
صادق)علیه الّســام( با »ابو حنیفه« - به 
عنوان کســی که تنها 150 و حتی بنابر 
قولــی به 17 حدیث نبــوی را برای افتاء 
قبول داشت و بســیار بر قیاس تکیه می 
کرد - نقل شــده، امــام او را از قیاس در 
دین پرهیز داده و درباره چند مثال یادآور 
شــد که قیاس در آنها به هیچ وجه نمی  
تواند جوابگو باشــد. امام از او پرسید: آیا 
زنا مهمتر است یا قتل نفس؟ »ابو حنیفه« 
گفت: قتل نفس. امــام صادق)ع( فرمود: 
خــدا در زنا چهار شــاهد و در قتل نفس 
دو شاهد برای اثبات ادعا خواسته است و 
این بر خاف مقتضای قیاس است. سپس 
پرســید: آیا نماز مهمتر اســت یا روزه؟ 
ابوحنیفه گفــت: نماز. حضرت فرمود: زن 
موظف به قضای نمازهای فوت شــده در 
ایّام حیض نیســت؛ ولــی روزه های فوت 
شــده را باید قضا کند. ایــن نیز با قیاس 
قابل توجیه نیســت. مثال  های دیگری از 
این قبیل نیز در روایات دیگر ذکر شــده 

است.

باید توجه داشــت که یکی از دغدغه ها و 
انگیزه های مهم امام)علیه السام( از این 
انــدازه مخالفت با »قیــاس«، تحت تأثیر 
قرار نگرفتن اصحاب شــان از روش های 
اجتهاد اهل سنت اســت. به همین دلیل 
اصحاب خــود را از مجالســت با اصحاب 
رأی نهــی مــی فرمود و نگرانــی خود را 
از کســانی که از ایشــان نقل حدیث می 
کردنــد و در عین حال به قیاس نیز عمل 
می کردند ابراز می فرمــود. به یقین اگر 
آن حضرت با این قاطعیت در برابر قیاس 
و طرفداران و مبتکرین آن نمی  ایســتاد، 
فقه شــیعه که در عراق فاصله چندانی با 
اصحاب رأی نداشــت، از آن متأثر شده و 
اصالت خود را از دســت مــی  داد. اما به 
عکس، می  بینیم که چگونه فقهای شیعه 
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در حد گســترده متعّبد به نصوص بوده و 
آن را روش همیشــگی خود در استنباط 
احکام قرار دادند و به مرور زمان بر اساس 
همین نصوص، احکام فرعی را بیان کرده 
و یك مکتب فقهی غنی و پربار با اصول و 

قواعد مستحکم ارائه دادند.

درباره مشکل ســند، اهل سنت دشواری  
های فراوانی در پیش روی خود داشــتند. 
به همین علت بود که »ابو حنیفه« همان 
طور که اشاره شــد، به قسمت اعظمی از 
نبود. زیرا بیشــتر طرق  باورمند  احادیث 
احادیث، اطمینان  بخــش نبود و در یك 
کام، فقه غیر شــیعه متکی به مجموعه 
نارســایی از احادیــث بود کــه اعتماد به 
آن مشــکل می  نمود. در برابر، شــیعیان 
مّتکی بــه عصمت ائمــه و منبع پرفیض 
اهــل بیت)علیهم الّســام( بودنــد. »ابو 
حنیفه« خود بخش معتنابهی از احادیثی 
را پذیرفته کــه از طریق اهل بیت)علیهم 
الّســام( وارد شده اســت. اطمینان »ابو 
حنیفــه« به روایات اهــل بیت)ع( از نقل 
زیر به دســت می  آید: »روزی ابو حنیفه 
حدیثی از امام صادق)علیه الّسام( شنید 
و از محضــر آن حضرت خارج شــد. از او 
پرســیدند: چــرا از جعفر بــن محمد در 
زمینه واســطه موجود میان او و رســول 
خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( نپرســیدی؟ ابو 
حنیفــه گفت: حدیث را به همین شــکل 

قبول دارم«.، 

تاکید امام صادق)ع( بر کتابت و حفظ 
حدیث

اهلّل  از رحلت رســول خدا)صلّــی  پــس 
علیه و آله( نوشــتن حدیث ممنوع شــد، 
بــه طوری که مدتها مردم از نوشــتن آن 
کراهت داشــتند، حتی برخی از محدثان 
اهل ســنت در قرن ســوم نیز از نوشتن 
حدیث خودداری می  کردند. در برابر این 
روش، اهــل بیت)علیهم الســام(، از اول 
اصحاب خود را به نوشتن احادیث و حفظ 
آن از نابودی، تشــویق مــی  کردند. امام 
صادق)علیه الّسام( نیز طبق روش پدران 
خود بر این امر تأکید می  ورزید. در زمان 

آن حضرت گرچه افرادی شــروع به جمع  
آوری احادیث و نوشــتن آن نمودند؛ اما 
هنوز بســیاری در این امر دچار شــك و 
تردید بودنــد. ابو زهره ضمن نقل این که 
امام صادق)ع( طرفدار کتابت حدیث بود، 
به تألیف کتاب »الموطأ« توسط مالك ابن 
انس در آن روزگار اشاره می کند. در این 
باره باید گفت که اگرچه از اوائل قرن دوم 
کار کتابــت حدیث آغاز شــد و مجموعه  
هایی تألیف گردید اما همانطور که تاریخ 
شهادت می  دهد کارهایی مانند »الموطأ« 
بســیار اندک است و بیشــتر کتاب  های 
حدیثــی مربوط به اواخر قــرن دوم و به 
طور عمده از قرن ســوم اســت. به عنوان 
نمونه »ابو حنیفه« هیچ  گونه مجموعه  ای 

در این زمینه پدید نیاورده است.

احادیث  قبال  ابوحنیفه در  درباره دیدگاه 
گفته شــده که او می گفــت: من رجال 
حدیث را دیده و از آنها حدیث فرا گرفته  
ام؛ اما جعفر بن محمد »ُصُحفی« اســت. 
وقتی این سخن به گوش امام صادق)علیه 
الّسام( رســید، حضرت خندید و فرمود: 
»او راســت می  گوید، من صحفی هستم، 
من صحف اجــدادم و صحــف ابراهیم و 
موســی را خوانــده  ام«. تکیــه بر صحف 
پدرانش، نشــان می  دهد که امام، صحفی 
از آبــاء خویش به ارث برده اســت و این 
خود تأییدی اســت صریح بر این حقیقت 
که فقه شــیعه از عصر رســول خدا)صلّی 
اهلّل علیه و آله( از پشــتوانه مدّون حدیثی 
برخوردار بوده اســت. در این زمینه ده  ها 
روایت در کتب روایی شــیعه نقل شــده 
حاکی از ایــن که ائمه از روی این صحف 
روایی، برای مردم حدیث روایت می  کرده  
اند و گاهی هم اصرار داشتند که اصحاب 

شان این صحف را ببینند.،

رخدادهای مهم سیاســی عصر امام 
صادق)ع(

در دوران حیات امام صادق)علیه الّسام( 
حوادث سیاســی مهمی رخ داد که مهم 
ترین شــان قیام های گروه های مختلف 
بر علیــه »بنی امیــه« و نهایتا، ســاقط 

کردن سلســله امپراتوری آنان و استقرار 
»بنی عبــاس« بود. طبیعتــا در جنبش 
هــای انقابی، علویان نقــش پررنگی در 
این تحوالت داشــتند اما مهم اســت که 
بدانیم امام)ع( در برابر این وقایع سیاسی 
و شــخصیت های مؤثر در آنها چه نظری 

داشتند.

در زمانه امام صادق)علیه السام( یکی از 
قیــام های معروف علیه بنــی امیه که به 
وجود آورنده فرقه ای در اسام شد، قیام 
»زید فرزند امام ســجاد«)علیه الســام( 
بود. زیــد با توجه به اهمیــت زیادی که 
امام باقر)علیه الســام( از لحاظ علمی در 
جامعه داشــت، موقعیت چشم گیری در 
انقابش به وجــود نیامد. اواخر دهه دوم 
قرن دوم، زید پس از پشــت سر گذاشتن 
یك سلســله اختافات و مشاجرات لفظی 
با »هشــام بن عبدالملــك«، خلیفه وقت 
امــوی، تصمیم به اعتــراض علیه قدرت 
حاکم گرفــت و در صفر ســال 122 در 
کوفه دست به یك حرکت انقابی زد، اما 
پس از دو روز درگیری نظامی به شهادت 
رســید. با این حال، ایــن پایان آوازه زید 
نبود و پس از آن فرقه ای به نام »زیدیه« 

در عراق اعام موجودیت کرد.

در برخی از روایات شــیعه آمده است که 
زید از معتقدان به امامت امامان شیعه از 
جمله امام باقر و صادق)علیهما الّســام( 
بوده اســت، چنانکه از او نقل شده که می  
گفــت: »جعفر، امام مــا در حال و حرام 
اســت« و در روایتی از امــام صادق)علیه 
الّســام( درباره زید آمده که: »خدا او را 
رحمــت کند، مرد مؤمــن و عارف و عالم 
و راســت گویی بود، که اگر پیروز می  شد 
وفا می  کرد و اگر زمام امور را به دســت 
می  گرفت، می  دانســت آن را به دســت 
چه کسی بسپارد«. در این زمینه، روایات 
زیادی نقل شــده، چنانکه روایات دیگری 
هم که بــا مضمون این روایــات تعارض 
دارد، نقل شــده اســت و در مجموع می 
توان از آنها به این جمع بندی رســید که 
امام صادق)ع( اگرچه شــخصیت اخاقی 
زید را ستایش می کردند و حاضر نبودند 

کسی به او جسارت کند، اما قیامش مورد 
تأیید حضرت شان نبود.

پس از شــهادت زید، بــه تدریج عده ای 
از نوادگان امام حسن مجتبی، به رهبری 
محمدبــن عبداهلل بن الحســن، جمعی را 
پدید آوردنــد و همان طور کــه بیان به 
»زیدیه« شــهره شــدند که در میان آنها 
و پیروان امام جعفر صادق)علیه الســام( 
اختافات شدیدی پدید آمد. زیدیان امام 
صادق)ع( را را متهم می  کردند که ایشان 
اعتقاد به جهاد در راه خدا ندارد. امام این 
اتهام را از خود رد کرده، فرمود: »من نمی  
خواهــم علم خود را در کنــار جهل آنان 

بگذارم«.

در واقع آنها نمی توانستند متوجه اهمیت 
اســتراتژی امام)ع( در اولویــت دادن به 
سیاســت های فرهنگی شــوند. امام)ع( 
اصحابی را پــرورش داد که از نظر فقهی 
و روایی از بنیان  گذاران تشــیع جعفری 
به شــمار آمده  اند. تاش  های سیاســی 
امــام)ع( در برابر قــدرت حاکمه در آن 
وضعیت، در محدوده نارضایی از حکومت 
موجود، اعام عدم مشروعیت آن و تآکید 
بــر امامــت و رهبری اســام در خانواده 

رسول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( بود.

از نظــر امام صادق)علیه الّســام( تعرض 
نظامــی علیــه حاکمیت، بــدون فراهم 
آوردن مقدمات الزم - که مهم ترینش کار 
فرهنگی بود - جز شکست و نابودی نتیجه 
دیگر نداشت. برای این کار به راه انداختن 
یك جریان شــیعی فراگیر بــا اعتقاد به 
امامــت، الزم بود تا بر اســاس آن قیامی 
علیه حاکمیــت آغاز و حصول به پیروزی 
از آن ممکن باشد و گرنه یك اقدام ساده 
و شــتابزده نه تنهــا دوام نمی  آورد، بلکه 
فرصت  طلبــان از آن بهره  بــرداری می  
کردند. گذر تاریخ نیز هوشمندی امام)ع( 
را در انتخاب این استراتژی نشان داد. فقه 
»جعفــری«، بنیانگذار تشــیع نیرومندی 
گشت که روز به روز اوج بیشتری گرفت، 
امــا زیدیه و خوارج کــه منحصراً در خط 
سیاســت کار می  کردند، طولی نکشــید 

که دچار محدودیت فرهنگی شــده و کم 
کم موضع نسبتاً نیرومند خود را از دست 
دادند و رو به افول گذاشــتند. در نتیجه 
بنی عباس به پیروزی سیاســی - نظامی 
رســیده و زمام امور کشور پهناور اسامی 

را به دست گرفتند.

به غیر از علویان عموزاده امام صادق)علیه 
اواخر  نیــز در  الســام(، »آل عبــاس« 
حکومــت امویان، دســت به قیــام های 
فراوانی برای ســاقط کردن حکومت آنها 
زدند و نهایتا موفق به این کار نیز شــدند. 
آل عباس محبوبیت علویان و ســاله نبی 
از حضرت فاطمه)علیهماالسام( را  اسام 
نداشتند. »عبداهلل بن عباس« از شخصیت  
هــای علمی معروف صدر اســام بود که 
مصاحبت رسول خدا)ص( را درک کرد و 
یکی از بزرگتریــن و موثق  ترین محدثان 
عصر خود به شــمار می  آمد. هیچ یك از 
آل عباس در حادثه کربا حضور نداشتند، 
اما تا وقتی عبداهلل زنده بود؛ یعنی تا سال 
68هـــ ق که اختافی میان آنها و علویان 
وجود نداشــت؛ اما پــس از او به تدریج 

اختاف آغاز شد.

کار اصلی دعوت بنی عباس برای شوراندن 
مردم علیه بنی امیه به دست دو نفر یعنی 
»ابو سلمه خال« و »ابو مسلم خراسانی« 
انجام شد. در ابتدا شعار اصلی نهضت آنها 
دعوت به »الرضا من آل محمد« بود. آنچه 
که مردم از این شــعار در می  یافتند این 
بود که قرار است شخصی از خاندان رسول 
خدا)صلّــی اهلّل علیه و آلــه( که طبعاً جز 
علویان کســی نمی  توانست باشد، باید به 
خافت برسد؛ ولی ضعف سیاسی علویان 
و تاش بی  وقفه بنی عباس، مسائل پشت 
پرده را به نفع دسته دوم تغییر داد. گفته 
شــده که هم ابوســلمه و هم ابومسلم در 
نامــه هایی به امام صادق)علیه الســام( 
اعام تمایــل کردند که برای ایشــان از 
مــردم بیعت بگیرند، اما امام هر دوی این 

نامه های را رد کردند.

به هر حال عکس العمل امام صادق)علیه 
الّســام( در برابــر اصل قیام عباســیان 

علیه بنی امیه و پیشــنهادهای ابوسلمه و 
ابومســلم، احتیاط و عدم موافقت با مفاد 
دعوت بود. وفاداری »ابو ســلمه« به بنی 
عبــاس و تثبیت امامــت در خاندان آنها، 
نشــان از جدی نبودن دعوت او اســت. 
حتی اگر فرض شود که او در دعوت خود 
مصمم بوده؛ ولی به کرسی نشاندن چنین 
امری بــا وجود عباســیان عملی نبوده و 
پذیرفتن آن، افتادن در ورطه نابودی بود. 
شاید قتل »ابو ســلمه« و »ابو مسلم« به 
دســت عباسیان، بهترین شاهد بر این امر 

باشد.

بخــش اخیر زندگــی امــام صادق)علیه 
الّســام( مصــادف بــا دوران حکومــت 
بود.  عباســی  خلیفه  دومیــن  »منصور« 
امام)ع( که در میان بنی هاشــم به عنوان 
یك شــخصیت معنوی منحصــر به فرد 
مطرح بود از شــهرت علمــی فراونی نیز 
بهره می بــرد و مورد توجه بســیاری از 
فقیهــان و محدثان اهل ســنت نیز بود. 
طبیعی بود که »منصور« با توجه به کینه 
شدیدی که نســبت با علویان داشت، آن 
حضرت را به شدت زیر نظر گرفته و اجازه 
زندگــی آزاد به او نمی  داد. در مقابل امام 
اعتقاد خود  بر  صادق)ع( همانند پدرانش 
دایر بر این که امامت حق منحصر به فرد 
او بوده و دیگــران آن را غصب کرده  اند، 
تاکید می کرد و بــرای مثال، در حدیثی 
به زراره، اهمیت والیت را بیشتر از نماز و 
زکات و حــج و روزه معرفی کرد. البته به 
صورت مکرر از اصحاب خود می خواست 
که اسرار اهل بیت)علیهم السام( را حفظ 

و کتمان کنند.

آن حضرت عاوه بــر تأکید بر حق خود 
برای امامــت جامعه، همیشــه در مقابل 
حکومت عباســی وقت، مواضعی به شدت 
تنــد و حاکی از نارضایتی و به رســمیت 
نشــناختن آن ها ابراز می کرد. ایشــان 
از رفت و آمد به دربــار »منصور« جز در 
مواردی خاص ســرباز می  زد و به همین 
سبب هم از طرف »منصور« مورد اعتراض 
قــرار می  گرفت و در پاســخ آن اعتراض 
های منصور نیز با شــدت بیشــتر و لحن 
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تندتــر و ادبیات گزنده تــر، به صراحت و 
کنایه نارضایتی شان را از حکومت مستقر 
اعام می کردند. افزون بر اینکه ایشــان 
همیشــه یــاران خود را از همنشــینی با 
ســاطین و حتی داوری بردن نزد آنان را 
موجب طغیان معرفی می کردند و به طور 
کلی علمایی را که به دربار شاهان رفت و 

آمد داشتند را بیم می دادند.

کســانی چنین تصور کرده  انــد که امام 
لزومــاً باید در صدد تحریــك مردم برای 
قیام بر ضد حاکمیت بر می آمد. باید گفت 
ایــن باور و عقیده زیدیان بود که در عین 
داشــتن قیام  های سخت بر ضد حکومت 
عباسی، دارای پشــتوانه فقهی و فرهنگی 
محکم و ریشــه دار نبودنــد. چنین امری 
در تاریخ شــیعه بوده کــه مذهب امامیه 
بیشــتر در پی تحکیــم بنیادهای فکری 
خود بوده و شــاید همین امر موجب شده 
تا از همان زمان، نام مذهب شــیعه از نام 
امام صادق)علیه الّسام( که در این جهت 
از ســایر امامان ممتاز بودنــد، به عنوان 
مذهب جعفری شــناخته شود. در اصل، 
امام هویت جامعه شــیعه را حفظ کرد و 
در برابر حاکمیــت، امامت خود را بر این 
جامعه استقرار بخشــید و این خود عین 

سیاست و مبارزه بر ضد حکومت است.

در عصر  بر شــیعیان  فشار سیاسی 
امام صادق)ع(

در دوران امامت امام صادق)علیه الّسام( 
تنهــا در دهه ســوم قــرن دوم هجری، 
آزادی نســبی وجود داشــت که حتی در 
همان دهه نیــز فعالیت  های آن حضرت 
و شــیعیان تحت کنترل بود؛ اما پیش از 
آن، در دوران امویان )که در ســال 132 
ســقوط کردند( و پس از آن به وســیله 
»منصور عباســی«، شــدیدترین فشارها 
علیه شیعیان اعمال می  شد، به طوری که 
جرأت هر گونه ابراز وجودی از آنها سلب 
شــده بود. در روایتی آمده: »شــخصی از 
اصحاب ابــو جعفر ثانی ]امام دهم[/)علیه 
الّســام( از آن حضرت پرسید: مشایخ ما 
به علت اختناق شدیدی که در زمان آنها 

وجود داشــت از نقل حدیــث خودداری 
نمــوده و تنها به نوشــتن آن اکتفا کرده  
اند، اینك آن کتاب  ها در دسترس ما قرار 
دارد، آیا ما از این کتاب  ها می  توانیم نقل 
حدیث کنیم؟ امام فرمود: روایات موجود 
در آن کتــاب  ها حق اســت و از آنها می  

توانید نقل حدیث نمایید«.

این حقیقت اســت  روایت فــوق گویای 
که فشــار سیاســی بر اهــل بیت)علیهم 
الســام( و شــیعیان آنها در دوران مزبور 
تا چــه حــد اوج گرفته بود که مشــایخ 
شــیعه حتی مجال نقــل احادیث ائمه را 
نداشــتند. اصحاب امام)علیه الســام( به 
منظــور صیانــت خود از گزنــد »منصور 
عباسي«، مجبور بودند به طور کامل تقّیه 
نموده و مواظب باشــند تا کوچکترین بی  
احتیاطی از آنان سر نزند. این محدودیِت 
طبْع، ســبب می  شد تا علوم اهل بیت)ع( 
و فتاوای فقهی آنــان تا حدودی متروک 
بماند. تأکیدهای مکــرر امام صادق)علیه 
الّســام( بر تقیه، خود دلیل آشکاری بر 
وجود چنین فشــار سیاســی بــود. خطر 
هجــوم بر شــیعه چنان نزدیــك بود که 
امــام)ع( برای حفظ آنان، تــرک تقیه را 

مساوی ترک نماز اعام فرمود.

به هر حــال روایاتی وجــود دارد حاکی 
از این که شــدت فشــار به قدری بود که 
حتی شــیعیان، بدون اعتنا به همدیگر از 
کنار هم رد می  شــدند. در روایتی درباره 
جاسوســان منصــور آمــده: »منصور در 
مدینه جاسوسانی داشت و آنها کسانی را 
]امام[/ جعفر ]صادق)علیه  با شیعیاِن  که 
الســام([/ رفت و آمد داشتند، گردن می  

زدند«. ،

شهادت امام صادق)ع(

اواخر عمر شریف  فشارهای سیاســی در 
امام صادق)علیه السام( از سوی حکومت 
عباســی بسیار تشــدید و منصور با روش 
هــای مختلفــی بنای دشــمنی بــا امام 
صادق)علیــه الســام( را نهــاده و از راه 
هایی آن را دنبال مــی کرد. بنابر روایتی 
هنگامی که حســن بن زیــد والی مکه و 

مدینه بود از ســوی حکومت عباسی وقت 
بود، به دســتور منصور عباسی، خانه امام 
صادق)علیه الســام( را آتش زدند. طبق 
ایــن روایت در این آتش ســوزی درب و 

دهلیز خانه امام)ع( از بین رفت.

عاوه بر آن شــبی منصور دستور داد که 
امام را احضار کنند. امام)ع( را نیمه های 
شب با ســر برهنه حضور منصور آوردند. 
منصــور با کمال خشــونت بــه حضرت 
جســارت کرد و گفت: »تو با این ســن و 
سال شــرم نمی کنی که خواهان ریاست 
هســتی و می خواهی میان مسلمین فتنه 
و آشــوب بپا کنی؟ خدا مرا بکشد اگر تو 
را نکشم، آیا در مورد سلطنت من اشکال 
تراشــی می کنی...« ؟ امــام فرمود: »آن 
کس که چنین خبری به تو داده دروغگو 
است«. ســپس منصور شمشیر خود را از 
غاف بیرون کشــید تا گردن امام را بزند. 
ناگاه رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( را 
در برابر خود دید. شمشیرش را در غاف 
گذاشــت. این اتفاق تا سه بار تکرار شد و 

منصور از قتل امام منصرف شد.

بــا این حــال منصــور هیــچ گاه از این 
خواســته پلید و جنایت بار خویش عقب 
نشــینی نکرد و بالخره به وسیله انگوری 
کــه آن را بــه زهرآلوده کرده بــود، امام 
صادق)علیه الّســام( را مســموم کرد. آن 
امام همام مظلومانه به شــهادت رسید و 
پیکر پاکش را در قبرستان بقیع کنار قبر 
پدرش امام محمد باقر)علیه  الســام( به 
خاک ســپردند. بنابر جمــع بندی منابع 
متقدم و متأخر شــهادت ایشــان در 25 
شوال ســال 148هـ ق در در 65 سالگی 

بود.

درباره شــهادت امام صادق)علیه الّسام( 
روایتی از منابع اهل ســنت نقل شده اما 
»ابو زهره« آن را نادرست شمرده و برای 
اثبات نظر خود به تمجید »منصور« از آن 
امام و اظهار تأسفش از رحلت آن حضرت 
استناد جسته است. او همچنین این اقدام 
از طرف »منصــور« را مخالف روش او در 

تحکیم پایه  های خافتش می  داند.

ولی بایــد گفت: هیچ  کدام از این دو امر، 
نص تاریخی و دلیل بر عدم شــهادت آن 
حضرت نیست؛ زیرا اظهار تأسف »منصور« 
به عنوان یك خلیفــه که نمی  خواهد به 
ظاهر بپذیرد، امام صادق)علیه الّسام( به 
دستور وی به شهادت رسیده امری کاما 
طبیعی است و مشابه آن درباره »مأمون« 
نسبت به امام رضا)علیه الّسام( نیز وجود 
دارد و اصوالً درباره ساطین و قتل  های 
سیاســی که به دســتور آنان صورت می  

گیرد، این رویّه امری عادی است.

همچنین حرکت »منصور« و کشتن شمار 
زیادی از علویان و دشــمنی صریح 

او با آنان که بدون 
وقفه ادامه داشت 
»ابو  استظهار  با 
رفتار  از  زهره« 

»منصور«، 

منافــات دارد. بــه عکس، فرض کشــته 
شدن امام صادق)ع( به دستور »منصور«، 
مطابــق روش حکومتی او بــوده، چنانکه 
رویه معمول او در بر خود با دشــمنانش 

اقدامات نیز همین بوده است،  گرچه 
چنینــی  در ایــن  وی، 

کاما پس پــرده و 
محرمانه 

انجام می 
تا  گرفته 

او از 

عوارض جانبی آن در امان باشد. بنابراین 
اگر گزارشی تاریخی درباره مسموم شدن 
آن حضرت به دســت »منصــور« وجود 
داشــته باشــد، زمینه پذیرش آن بیشتر 
اســت تا انکار آن به دلیل اظهار تأســف 

»منصور«!
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2یادداشت

بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السالم؛
در تقویم مناسبت های ایران، روز 6 ذی القعدۀ 
به عنوان روز بزرگداشــت امامزاده ارجمند و 
جلیل القدر، حضرت احمد بن موسی، ثبت 
شده است. در ادامه با بررسی ای اجمالی، به 
معرفی شخصیت ایشان و فرازهای مهم حیات 

شان می پردازیم.
نگاهی به نسب خانوادگی و ویژگی های 

شخصی حضرت احمدبن موسی)ع(
حضرت احمد، فرزند امام موسی کاظم)علیهما 
السام( و مهم ترین لقبشان شاه چراغ است. 
ایشان از امامزادگان مشهور و مدفون در ایران 
شناخته می شود. در منابع تاریخی از مادر آن 

جناب با شهرت »ام احمد« یاد می شود.
درباره »ام احمد« نقل شده که امام کاظم)علیه 
الســام( عاقه فراوانی به او داشت و وقتی از 
مدینه به بغداد نزد هارون الرشید احضار شد، 
امانت هــای امامت را به او ســپرد و این خبر 
غیبی را به او داد که: »زمانی که کسی برای 
گرفتن امانت ها نــزدت آمد بدان من از دنیا 
رفته ام و جانشین من است و امامی  است که 
اطاعتش بر تو و سایر مردم واجب است«. بعداز 
شهادت امام کاظم)ع( امام رضا)علیه السام( 
نزد ام احمد آمد و امانت ها را طلب کرد. او از 
امام رضا)ع( موضوع شهادت امام کاظم)ع( را 
سؤال کرد و امام نیز ضمن مطلع کردنش از 
این واقعه ناگوار، خود را به عنوان امام جانشین 
معرفی نمود. این زن جلیل القدر ضمن تسلیم 

امانت ها، با امام رضا)ع( بیعت کرد.
احمد بن موســی، شــخصیتی باعظمت و 
پرهیزکار و کریم النفس داشــتند و به خاطر 
همین ویژگی ها، از میان بسیاری از خواهران 
و برادران شــان بســیار مورد عاقه پدرشان 
امام کاظم)ع( بودنــد، به گونه ای که مزرعه 
خود را که »یسیره« نام داشت، به این فرزند 
بخشیدند. گفته می شود حضرت احمد بن 
موسی، هزار بنده را آزاد کردند. درباره عاقه 
امام کاظم)ع( به این فرزندشــان، روایت ها و 
نقل های دیگری نیز ذکر شده که ما به خاطر 
رعایت اختصار از ذکر آنها چشم چوشی می 

کنیم.

در بررسی های گروهی از علمای انساب، برای 
حضرت احمد بن موسی، فرزندانی به نام های 
محمد، علی، عبداهلل، داود و ابراهیم برشمرده 

اند.
وفاداری حضرت احمد بن موسی به امام 

رضا)ع(
می دانیم که پس از شهادت امام کاظم)علیه 
الّسام( متأســفانه بین برخی از شیعیان آن 
حضرت، با انگیزه هایی خاص، عقیده ای منکر 
امامت امام رضا)علیه السام( پدید آمد که به 
»واقفیه« مشهور شدند. گرایش »واقفیه« به 
بهانه باور نداشتن به درگذشت امام کاظم)ع( 
بر اعتقاد به امامت یا مهدویت آن حضرت باقی 
ماند. در مقابل »قطعّیه« رحلت امام کاظم)ع( 

را تأیید کرده و امامت امام رضا)ع( پذیرفت.
»قطعّیه« به اعتقاد ملل و نحل شناسانی چون 
شهرسانی، قطعیه همان شیعه »اثنی  عشریه« 
است که به امامت ائمه پس از امام رضا)ع( تا 
امام دوازدهم اعتقاد دارند. در این بین درباره 
حضرت احمد بن موسی باید این نکته را مورد 
اشاره قرار داد که در اثنای انتقال امامت از امام 
کاظم به امام رضا)علیهماالسام( عده ای به 
گمان امامت احمد بن موسی، بر در منزل او 
جمع شدند، اما او صراحتا و نزد همگان اعام 
کرد که خودش با امام رضا)ع( بیعت کرده و 
ایشان را به عنوان ولی خدا و جانشین پدرش 
می شناسد. این حادثه سبب شد که همه آن 
اشخاصی که گرد منزل احمد بن موسی جمع 
شــده بودند، با امام رضا)ع( بیعت کنند و آن 
امام نیز در حق برادرشان حضرت احمد دعا 

کرد.
بــا همه این احوال در آثار برخی ملل و نحل 
نویسان، از فرقه ای به نام »احمدیه« که قائل 
به امامت احمدبن موسی بعداز شهادت امام 

کاظم)ع( بوده اند نام برده شده است.
حضرت احمد بن موسی و مهاجرت به 

ایران
حضرت احمد بن موسی با کاروانی پرتعداد که 
تا 15 هزار نفر نیز در منابع تاریخی تخمین 

زده شده، به ایران آمد. درباره انگیزه های این 
ســفر دو علت عمده ذکر شده است. برخی 
علت این سفر را خون خواهی امام رضا)علیه 
الســام( و جنگ با ایرانیان ذکر کرده اند اما 
به نظر نمی رسد این احتمال صحیح باشد؛ 
چرا که در منابعی دیگر، ذکر شده که حضرت 
احمد بن موســی، حرکت شــان را به سوی 
ایــران، در زمان حیات امــام رضا)ع( و برای 
دیدار با آن حضرت آغاز کردند و حتی برای 

این سفر از مأمون نیز اجازه گرفتند.
هر چه بــود، وقتی که احمد بن موســی و 
همراهانش به نزدیکی شیراز رسیدند، »قتلغ 
خان«، حاکم عباسی شهر، در هشت فرسخی 
شهر خودش را به آنها رساند و از شهادت امام 
رضا)علیه السام( مطلع شان کرد. این خبر 
تأثیر سوء بسیار عمیق و محسوسی بر روحیه 
کاروان همراهان احمد بن موســی گذاشت 
و باعث پراکندگی شــان گشت. اما حضرت 
احمد، همراه با نزدیکان خود وارد شهر شد و 

در آنجا طی جنگی به شهادت رسید.
مخفی ماندن مــزار حضرت احمد بن 

موسی برای چند قرن
تاریخ وفات یا شــهادت احمد بن موسی در 
منابع تاریخی به ســختی قابل یافتن است 
اما برخی نویســندگان معاصر تاریخ وفات را 
حدود 203 قمری که همزمان با شهادت امام 

رضا)علیه السام( است، ذکر نموده اند.
مزار احمد بن موسی تا سالها، یعنی تا اواخر 
قرن چهــارم و اوایل قرن پنچم مخفی بود و 
تا آن زمان گزارشی درباره آن وجود نداشته 
اســت و درباره زمان و چگونگی کشف شدن 
آن، گزارش های تاریخی متفاوتی وجود دارد. 
به گزارش »ریاض االنساب« و »بحر االنساب«، 
ایــن مزار در قرن چهارم در زمان عضدالدوله 
دیلمی، یکی از امرای خاندان شیعه آل بویه 
در ایران، کشف شد. با این حال منابع دیگری 
از کشف شدن این مزار در قرن های هفتم و 

هشتم هـ ق خبر داده اند.
درباره اینکه چگونه انتســاب این مزار به آن 
حضرت ثابت شده؟ گفته شده که پیکر مطهر 

او در قبر سالم بوده و از روی نگین انگشترش 
که منقوش به عبارت » العــّزۀ هلل احمد بن 
موســی« بوده، پی به هویتش برده شــده 
اســت. در جمع بندی بین این دو نظر شاید 
بتوان گفت کــه ظاهرا این قبر یك در زمان 
عضدالدوله کشف شده اما بر اثر مرور زمان و 
وقوع حوادث احتمالی همچون زلزله، از دیده 
ها مخفی گشت و دوباره در قرن هفتم، آشکار 

گردید.
لقب شاه چراغ

درباره لقب شاه چراغ برای حضرت احمدبن 
موسی باید متذکر این نکته شد که در منابع 
قدیمی اثری از آن یافت نشــده است و این 
کتب متأخر هستند که آن را به عنوان یکی 
از القاب ایشان برشمرده اند. یکی از معروف 

ترین داســتان هایی که بــه عنوان وجه 
تسمیه این لقب، ذکر شده چنین است 

که، در زمان عضد الدوله  که این 
مدفن هنوز کشف نشده بود 

پیرزنی در پایین تلی که 
بعدها مزار آن جناب 

در آنجا کشف شد 
خانه ای داشت 

و در هر شب 
جمعه، در 

یك سوم انتهایی شب، درخشش چراغی را 
باالی تل می دید. این حادثه آن قدر برای او 
تکرار شد تا اینکه با این گمان که شاید آنجا 
مزار یکی اولیای الهی باشد، به نزد عضدالدولۀ 
رفت و آنچه را دیده بود تعریف کرد. در ابتدا 

عضدالدولۀ درباریان 
شــرح  بــه 
پیرزن  آنچه 

تعریف 
کرده 
بود 

وقعــی ننهادنــد، امــا موضوع بــرای خود 
عضدالدولــۀ به قدری از جدیــت درآمد که 
برای کشف اســرار آن، شب جمعه به سرای 
آن پیرزن درآمد و مترصد فرا رســیدن ثلث 
آخر شب شد. درست طبق گفته آن زن، شب 
که به اینجا رسید، درخشش آن نور نیز آغاز 
شد و عضدالدولۀ در شگفتی و حیرتی عمیق 
درآمد تا اینکه با همین حیرت به خواب رفت 
و در رؤیای صادقه ای سیدی جلیل القدر را 
ماقات کرد که خود را احمدبن موسی معرفی 
کرد و از محل مدفن خــود در باالی آن تل 

خبر داد.
بعدها اتابك ابوبکر، حاکم محلی منطقه فارس 
در همان قرن هفتم بنایی بلندتر از آنچه 
از قبل بر قبر ساخته شده بود بر آن 
افزود و سپس زنی نیکوکار به نام 
خاتون تاش در قرن هشتم 
گنبدی بزرگ برای آن 
بنا کرد و در جنب 
آن مدرسه ای 

ساخت.
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الزامات توسعه صنعتی
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

1پرونده ویژه

آنچه مایه برتری بخشــی از کشــور ها بر 
سایر کشــور های جهان و حاکمیت آنها 
بر مسائل سیاسی و فرهنگی جهان شده، 
همان پیشــرفت صنعتی آن هاســت که 
هم اقتصادشــان را شکوفا کرده و هم پایه 
 های حاکمیت  شــان را بر مسائل سیاسی 

تقویت نموده است.

این مســأله از یك ســو یعنی آگاهی به 
صنعــت  و انواع تکنولوژی  هــا و فناوری 
 ها، سرچشــمه پیدایش و گسترش اموال 
و ثروت  هاســت، به نحوی که کشور های 
توســعه  یافته با اینکــه 25 درصد مردم 
جهان را تشــکیل مــی  دهند صاحب 85 
درصد ثــروت جهانند؛ و کشــور های در 
حال رشــد و در حال توسعه، با اینکه 75 
درصد هستند تنها 15 درصد ثروت جهان 
را در اختیــار دارنــد، از آن بدتر این که، 
علی رغم صنعتی شدن کشور های دیگر، 
نه تنها این فاصله با گذشت زمان کم نمی 
 شــود بلکه روز به روز بیشتر و این شکاف 

عمیق تر می  گردد.

از ســوی دیگر نباید فراموش کرد دنیای 
کنونی در اثر پیشرفت فوق العاده صنعت ، 
زندگــی مرفــه و رضایت بخشــی برای 
خویش فراهم ســاخته، و بسیاری از گره 
 ها را از زندگی انســان ها گشوده، که این 
موضوع بــدون تکامل صنعتی امکان پذیر 

نبوده است.

با این اوصاف مــا اگر مي خواهیم چیزي 
را از غربي ها بگیریم باید علم و صنعت و 
نقاط مثبت شــان را بگیریم، و از آخرین 
وســایل روز و تکنیــك و صنعــت  غفلت 
نورزیم؛ چــرا که بدون توســعۀ صنعتی، 
عقب  مانده  ترین، فقیرترین، ضعیف  ترین 
و وابســته  ترین کشور های دنیا محسوب 
خواهیم شد و نظام چنین کشوری به هم 

می ریزد و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.

توسعه چیست؟

کلمه »توســعه« در زبان فارســی معادل 
»tnempoleve« اســت. ایــن واژه در 
زبان انگلیســی به معنای رشــد کمی و 

افزایش مقدار است.

»جرالد ِمِیر« توســعه را به معنای رشــد 
به اضافه تغییر می  دانــد، لیکن »مایکل 
تودارو«، توســعه را جریانــی چند بعدی 
که مســتلزم تغییرات اساسی در ساختار 
اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای 
ملّی و نیز تســریع رشد اقتصادی، کاهش 
نابرابری و ریشــه کن کــردن فقر مطلق 

است، برمی  شمرد.

در حقیقت محدوده »توسعه«، یك فرآیند 
چنــد وجهی اســت که افزون بــر بهبود 
میــزان تولید و درآمد، شــامل دگرگونی 
اساسی در ساختارهای اجتماعی و اداری 
نیز می  شــود. همچنین از نظر هدف نیز، 
توســعه عاوه بر افزایش کمی محصوالت 
و خدمــات، در برگیرنده دگرگونی کیفی 
در بافت اجتماعــی جامعه، توزیع عادالنه 
ایجاد اشتغال،  ثروت و درآمد، فقرزدایی، 
رفــع محرومیت و تأمین رفــاه عمومی و 
ترّقی فرهنگی اســت. لذا عدالت از ارکان 
اصلی توسعه پایدار به شمار می آید و نمی  
توان با دلخوش کردن به آینده، عدالت را 
قربانی کرد و ظلم را مجاز دانســت، زیرا 

ظلم با هیچ توجیهی روا نیست.

می  دانیم توســعه در دنیــای امروز هرگز 
در مسیر عدالت قرار ندارد، بلکه محصول 
آن، ثروت بیشتر برای ثروتمندان و فاصله 

گرفتن بیشتر از قشر های محروم است.

یکی از شواهد روشن این سخن آن است 
که قدرت های صنعتی هم در عمل و هم 

در ســخن با صراحت اظهار می  دارند که 
باید صنایع بــه صورتی پیش رود که نیاز 
آنهــا به کارگر روز به روز کمتر شــود، تا 
مجبور نباشــند بخش قابل ماحظه  ای از 
درآمد کارخانه را به مهندسان و کارگران 
حرفــه  ای و عــادی بدهنــد و این گواه 
روشــنی است که توســعه صنعتی دنیای 
امــروز، هرگز در مســیر عدالت هر چند 
در درازمّدت نیســت و رشد هدف است، 
در حقیقت رشــد و فزونی ثروت، انگیزه 
اصلی توســعه صنعتی در غرب است، نه 

رفع محرومیت و رفاه توده مردم.

ضرورت خودکفایی صنعتی

نظام حاکم بر اقتصــاد جهان امروز، یك 
نظام استعماری است که در کنار خود یك 
نظام جنگی ظالمانه را پرورش می  دهد؛ و 
این مسأله یعنی دنیای امروز دنیائی است 
که قدرت های آن تقســیم شده، و فقط 
قدرت بازو نیســت، بلکه قدرت تکنولوژی 
و صنایع  پیشرفته به مثابۀ ابزار استعماری 

عمل می کند.

در واقــع جوامع پیشــرفتۀ صنعتی برای 
اجرای سیاســت ظالمانه وابستگی، از هر 
وســیله ای اســتفاده می کنند. ماشــین 
آالت صنعتی، کشاورزی، هواپیما و ... می 
دهند اما قطعــات یدکی آن را در اختیار 

می گیرند.

مدرن ترین وســایل پیچیــده فنی را می 
فروشــند اما هرگز فوت و فن های الزم را 

به کارشناسان بومی آموزش نمی دهند.

کارخانجــات مونتاژ وارد می کنند، تا نیاز 
بــه قطعات صنعتی جوامــع غربی دائمی 
باشــد، و یا کارخانه هایی برای ســاختن 
انواع وسایل خانگی در اختیار می گذارند 
که مواد اولیه آن در این کشــورها وجود 

ندارد و باید از همان کشــور صادرکننده 
کارخانه خریداری کنند.

و بــه این ترتیب هر گونه امکانات رشــد 
اقتصــادی مســتقل را از آنها ســلب می 
کنند، ممکن اســت اقتصاد شبه صنعتی 
را در این کشــور ها ظاهراً فراهم کنند اما 
چنین اقتصادی بی شــك سراپا وابسته و 
انگلی اســت؛ چرا که با خودداری کشور 
های ســلطه گر از تأمین مــواد ضروری، 
کشور های در حال توسعه مثل بادکنکی 
می ترکند و هیچ می شــوند شبیه بعضی 

از صنایعی که ما داریم.

از سوی دیگر جوامع در حال توسعه بر اثر 
مواجهۀ ناگهانی با پدیده  های شگفت  انگیز 
صنعتی تمّدن غرب دچار »دستپاچگی« و 
»عدم تمرکز فکری« شده  اند و نتوانسته 
 اند »ارزیابی صحیحــی« از فرآورده  های 
تمدن غربی نموده، ســپس از آن به طور 

عاقانه  اقتباس کنند.

این نقیصه موجب می شــود، روز به روز 
زندگی کشــور های تازه صنعتی شــده، 
در ســایه این عوامل به پیــروی از غربي 
ها »مکانیزه  تر« و »ماشــینی  تر«!  گردد، 
امــا کوچك ترین  قطعــات یدکی  آن نیز 
می بایست از خارج وارد شود؛ و این یعنی 
ایجاد وابســتگی ، در حقیقت این صنایع 
بســیار خوب اســت، ولی بــرای  »تولید 
کننــدگان« نه برای  »مصــرف کنندگان 

نیازمند«!

بــا ایــن توضیحات جــای تردیــد باقی 
نمی مانــد کــه باید بکوشــیم کــه خود 
تولیــد کننــده نیازمندي هــای صنعتی 
خود باشــیم؛ لیکن قبــل از هر چیز باید 
راه صحیح اقتبــاس از جنبه  های مثبت 
تمــّدن غربی را بیاموزیــم، یعنی آنچه را 
به ما امکان استقال اقتصادی و فرهنگی 
و سیاســی می  دهد به خوبی فرا گیریم، 
و بهای مناســبی که آن را از صورت یك 
مبادله شــرافتمندانه بیرون نبرد، در برابر 

آن بپردازیم.

در این میــان صنعت ژاپن در کســب و 
اقتباس صحیح تمــّدن غرب و اهتمام به 

خودکفایی صنعتی، می  تواند الهام بخش 
ســایر کشــورهای در حال توسعه باشد، 
لذا شــاهدیم این کشور عاوه بر نفوذ در 
بازارهای آسیایی و آفریقایی، به بازار های 
اروپا و آمریکا نیز راه یافته، و در بسیاری 
از زمینه  ها با آنها سرســختانه رقابت می  

کند.

البته اگر تعاملی با ســایر کشورها داریم 
باید توجه داشته باشیم که این تعامل دو 
سویه صورت گیرد، نباید به گونه ای باشد 
که ما تماماً به آنها وابســتگی پیدا کنیم 
و آنها در همه مســائل بر ما تســلط پیدا 

کنند.

در مجموع کشور ما که بعضاً از تکنولوژی 
عقب مانده و مشــکات اقتصادی فراوانی 
گریبان گیرش شــده اســت، باید از نظر 
صنعتی به خودکفایی کامل برســد؛ زیرا 
دســتیابی به خودکفایــی در عرصه های 
مختلف صنعتــی، اقتصادی و دیگر عرصه 
همانگونه که در اصل 43 قانون اساســی 
نیز بیان شده سبب استقال کامل کشور 
می شــود و ما را از بیگانگان بی نیاز می 

کند.

بــه عبارت دیگر صنایع مــدرن آری ولی 
مســتقل، نه همچون صنعــت خودرو که 
برای تأمیــن برخی قطعات، وابســته به 
واردات اســت، به راســتی وقتی کشــور 
اینگونــه به ســوی صنایع مــدرن پیش 
مــی رود، آیا چنین صنعتــی مایۀ افتخار 
و مباهات اســت؟ حال آنکه ما کشــوری 
می خواهیم با صنایع مســتقل نه وابسته؛ 
ما اقتصاد پیشــرفته و صنایع مدرنی می 
خواهیم که هــم متکی به خویش )درون 
زا( باشــد هم عدالت اجتماعی را با خود 
بیاورد، نه اینکه به بهانۀ صنعتی شــدن، 
سود آن به جیب واردکنندگان رانت خوار 
برود؛ آیا چنین صنایعــی در این صورت 

غرور آفرین خواهد بود؟!

تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی

اساس اقتصاد ناســالم و تمّدن صنعتی و 
ماشــینی غرب بر توســعه هر چه بیشتر 
صنایع ســبك و سنگین قرار دارد و شعار 

اصلی این توسعه، »تولید بیشتر در زمان 
کوتــاه تر و بــا هزینه کمتر« می  باشــد. 
به نحــوی که ممالك پیشــرفته صنعتی 
فرآورده  هایی بیش از احتیاج خود گاهی 

تا چند صد برابر تولید می  کنند.

در نتیجــه »مواد خامی« کــه برای این 
فرآورده  هــای صنعتی ضرورت دارد نمی  
توانــد منحصــراً از منابع داخلــی تأمین  
گــردد، بلکه باید قســمت مهّمی از آن از 
خارج تهیه شــود. لذا پایه اقتصاد ناسالم 
کنونــی غــرب روی  »منابع مــواّد خام 
کشورهای شرقی )آســیائی و آفریقائی(« 

گذاشته شده است،

البته اگر یــك روز این منابع به روی آنها 
بسته شود بســیاری از کارخانه  های آنها 
از کار خواهــد افتاد. و بحران شــدیدی 
سراســر این کشورها را فرا خواهد گرفت. 
لیکن سیســتم کاپیتالیســتی برای برون 
رفت از این مســأله، قیمــت مواد خام  را 
که از دیگران خریداری می  کنند عمًا در 
اختیار می گیرند، چــه این که این گونه 
ســرمایه داران بزرگ با استفاده از قدرت 
مالی خود و ضعف بنیه اقتصادی صاحبان 
مواد خام،  غالباً می  توانند قیمت  های آنها 
را پائین و قیمــت محصوالت خود را باال 
نگهدارند؛ به همین دلیل بسیار می  بینیم 
که یك مــاده فوق العاده کــم قیمت به 
ضمیه مقداری تکنیك و صنعت به قیمت 

فوق العاده فروخته می  شود.

از سوی دیگر کشــور های استعمار شده 
غیر صنعتی نیز می  کوشــند از این عطایا 
و موهبــت های زندگی غربــی برخوردار 
گردند، لذا از طرفی مجبورند صنایع غربی 
را بخرند، و از طرف دیگر ناچارند از طریق 
فروش مواّد اّولیه و منابع پر ارزش خود به 
نازل ترین قیمت، بــه اصطاح از این راه  
تأمین ارز کننــد؛ و به این ترتیب دالر به 
عنوان »پول ارزش دار« شــناخته شود و 
پول جوامع مصرفی »پول وابسته و بدون 
ارزش«! که این مســأله خود آغازی است 

بر »استعمار اقتصادی«.

بنابراین چه جای تعّجــب، اگر غرب روز 
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به روز فربه  تر و کشــورهای توسعه نیافته 
روز بــه روز الغرتــر گــردد؟ اینها ثروت 
هایی را که بایــد همچون خون در عروق 
اقتصادشــان جریان یابد با ســخاوت هر 
چه تمام تر به غــرب می  دهند! و همین 
سیســتم اقتصادی ناســالم غربی، ایجاب 
می  کند همیشــه کشــورهای آســیایی 
و آفریقایــی را بــه صورت عضو وابســته 

اقتصادی خویش نگهدارند.

تأسف آور است که کشور های غیر صنعتی 
و مصرف کننــده چیزی غیر از مواّد اولیه 
و منابع طبیعی خــود برای عرضه کردن 
ندارنــد، لذا گاهی کار های فشــرده خود 
را نیز عرضه مــی  کنند. فی المثل صنایع  
دســتی و ظریف آنها هم چون فرش که 
مبالــغ هنگفتی »کار متراکم شــده« در 
آن انباشــته اســت به قیمت بسیار نازلی 

فروخته می  شود.

در این بین جمهوري اســامي ایران نیز 
علــی رغم برخورداري از معادن گوناگون، 
متأســفانه به دلیل برخي بي تدبیري ها 
خام فروشــي در بعضي از بخش های آن 
ادامــه دارد و کشــورهاي خارجي همین 
مواد خام را بعد از فرآوري با چندین برابر 
قیمت به خود ما مي فروشــند؛ که جلوي 
این کار توســط دولت حتمــاً باید گرفته 

شود.

از سوی دیگر باید مواد خام  طبیعی را به 
صورت صحیح و بهینــه، به مرحله تولید 
رساند، زیرا کار روی مواد خام، در نهایت 
مبدل به ثروتی هنگفت می  شــود، که در 
صورت تحقق این مهم، نظام اســامی به 
جامعه  ای برخوردار و ثروتمند تبدیل می 
شود و در مقابل جوامع دیگر سربلندی و 

عزت خود را حفظ خواهد کرد.

اســتراتژی جایگزینــی واردات در 
توسعه صنعتی ایران

متأســفانه اقتصاد ایران اســامی شدیداً 
بیمار اســت؛ زیــرا اوالً به شــّدت مّتکی 
بــر درآمد های نفتی اســت و ثانیاً عمده 
فعالّیت آن واردات  کاال و خدمات از کشور 

های دیگر است.

چه کســی است که نداند امروز بازار های 
از کاالهــای مصرفی دیگر  کشــور مملو 
اســت، و این اجناس رقم بسیار مهّمی از 
واردات  این کشور ها را تشکیل می  دهد، 
و روی هم رفته مبالغ هنگفتی از ارزهای 
این کشــورها را می  بلعد، ارزهایی که به 
قیمــت عمر و جان مردم این ســامان به 

دست آمده است.

کمترین اثری که خــروج این ارزها دارد 
این اســت که رقم مهّمــی از ذخایر ملّی 
کشــور را به باد می  دهد، و مانع هر گونه 
پس انداز، و تشکیل ســرمایه  های بزرگ 
و باالخره صنعتی شــدن کشور می  گردد. 
چرا که بنــگاه  های بزرگ تولیدی بر پایه 
سیاست  های مصرف و اقتصاد مصرفی می  
چرخند. آنان بر ایجاد انگیزه در بازارهای 
مصــرف دامن می  زنند تــا موجب به کار 
افتادن صنعت در دیگر کشــورها شــوند. 
لذا روز به روز پشت ممالك توسعه نیافته 
زیر بار این ]واردات بی رویه[/ خمیده  تر 
می  شــود، و عجیب این است که اقتصاد 
وارداتــی و مصرفی، نه تنها فاصله ممالك 
به اصطاح توســعه یافته، و توسعه نیافته 
را کم نمی  کند بلکه ســال به سال فاصله 

آنها را بیشتر می  سازد.

لذا مســئوالن باید خطری را که واردات 
برای پس انداز و تشــکیل ســرمایه  های 
بزرگ و صنعتی شدن، عاوه بر زیان های 

فراوان اخاقی آنها دارد درست دریابند.

مسئوالن کشور باید تاش کنند تا اقتصاد 
ما از وابســتگی به نفت رها شــود و نقش 
صنعــت در اقتصاد مــا از طریق کاهش 

واردات افزایش یابد.

 فرامــوش نکنیم »جهش خیــره کننده 
اقتصادی« بعضی از کشورهای کمونیستی 
مانند روسیه، به مقدار زیادی مدیون قطع 
واردات بوده است، آنها چند سال جلو این 
ســیل مخرب را گرفتند، و توانســتند با 
ارز هنگفتــی که از ایــن راه به هدر می  
رفت دست به یك جهش بزرگ اقتصادی 

بزنند.

به هــر حال باید خود را آماده قطع پیوند 

های غلط اقتصادی خود با دیگر کشورها 
کنیم، و روابط جدیدی بر اساس صحیح، 
همچون روابط دو تاجر مستقل، بر اساس 
احترام متقابل، نه به معنای زندگی انگلی 
و اتکالی یك فرد مستمند به یك ثروتمند 

خودخواه، برقرار سازیم.

بایــد تدریجاً دروازه  های بــاز خود را به 
روی تولیــدات خارجی ببندیــم، و افراد 
را بــه مصــرف تولیدات داخلی تشــویق  
نماییــم، و ایــن وضع را تــا آن جا ادامه 
دهد که توازن کاملــی میان  »صادرات و 
واردات صنعتی« مــا به وجود آید، و این 
رقم وحشــتناک برتری واردات صنعتی بر 

صادرات به »صفر« برسد.

ممکن است کسانی تصّور کنند این انزوای 
اقتصادی  عملی نیســت ، ولی تجربه پاسخ 
قاطعی به این گونــه پندار های غلط می  
دهد. چین کمونیست این نقشه را به طور 
کامل پیاده کرد، و نه تنها دروازه  های باز 
خود را به روی تولیــدات خارجی، بدون 
موازنه، بســت بلکه غرور ملّی مردمش را 
برای یك  سازندگی اجتماعی همه جانبه، 
زنده ساخت، تا آن جا که چین هم اکنون 
به صــورت یکــی از نیرومندترین و زنده 
 ترین کشــورهای صنعتی جهان در آمده 

است.

نقش تعاونی ها در پویایی صنعت

زندگی انسان یك زندگی اجتماعی است؛ 
لــذا تمام منافــع و آثار مفید و ســازنده 
برکات زندگی  از  صنایع  گوناگون، همــه 
اجتماعی و همــکاری و تعاون  در فعالیت 

های صنعتی است.

از ســوی دیگر ضــرورت تقســیم منابع 
و امکانــات اقتصــادی بین همــه فعاالن 
اقتصــادی و ایجاد رقابتــی صحیح میان 
آنان ضرورت تشــکیل تعاونــی ها را دو 
چنــدان می ســازد؛ چرا که بســیاری از 
افراد هســتند کــه دارای درآمد و ثروت 
اندکی هســتند و کســب و کار به سبك 
ســابق، امروز برای آنها جوابگو نیســت. 
ماننــد صنعت، که امکان ندارد کســی به 
تنهایی در این امور موفق شــود. جمعیتی 

باید دست به دســت هم دهند تا بتوانند 
از وســائل صنعتی و ماشینی روز استفاده 
کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن 
را انجــام دهند. در نتیجه بعضی باید پول 
خــود را به میان آورند و بعضی عمل خود 

را به آن اضافه کنند.

مهارت  مســتلزم  صنعتی  توســعۀ 
افزایی

»یکی از عوامل پیشــرفت و توســعه در 
کشــورهایی صنعتــی این اســت که به 
آموزش فنی و حرفه  ای اهمّیت می  دهند. 
در کشور انگلستان 50 درصد دانشجویان 
به رشــته  های طراحــی و پژوهش و 50 
درصد بقیه به رشــته  های عملی و حرفه 
 ای و به اصطاح رشته »دست به آچاری« 

مشغولند«.

همان گونــه که وجــود کارگــران فّنی و 
آموزش دیده، از هدر رفتن نیرو و سرمایه 
جلوگیــری می  کند و به اتقــان کار می  
افزایــد، وجود نیروهای شایســته و ماهر 
در کشاورزی، صنعت، بهداشت و خدمات 
نیز برای پیشبرد اهداف توسعه  و استفاده 

بهینه از سرمایه الزم است.

در مجموع می  توان »از تجربه کشور های 
پیشرفته صنعتی می  توان به این حقیقت 
پــی برد که جوامعی که به کیفیت نیروی 
انســانی توجه کرده و افرادی شایســته، 
متخّصص و با مهــارت تربیت نموده  اند، 
در جنبه  های مختلف به پیشــرفت دست 

یافته  اند«.

در نظر اقتصاددانان، عامل آموزش در این  
روزگار، نــه فقط از ایــن جهت که ارزش 
اخاقی اســت، اهمیت دارد، بلکه به آن 
دلیل نیز مهم اســت که از ارکان توسعه 

اقتصادی و صنعتی است.

البته توجه به این نکته ضروری اســت که 
آموزش  ها زمانی می  تواند برای توسعه و 
پیشــرفت اقتصادی مؤثّر باشد که با نیاز 
های جامعه هماهنگ گردد و گرنه ممکن 
اســت کشــور در بخش  هایی بــا تراکم 
متخّصــص و آموزش دیده مواجه شــود 
که همین ســبب بیکاری بسیاری از آنان 

گردد و در بخش  های مورد نیاز از کمبود 
متخصصان و کارآشنایان رنج برد.

اینجاست که وظیفه بخش  های آموزشی 
جهت اصاح ســاختار آموزش و دســت 
کشیدن از ســاختار سّنتی و روی آوردن 
به آموزش  های به روز و متناســب با نیاز 

ها روشن می  شود.

سازی  صنعتی  و  )توسعه  آخر:  سخن 
روستا(

برای تکمیل بحث ضروری اســت تحلیلی 
پیرامون وضع کشاورزی کشورمان و نقش 
روســتا در توســعۀ صنعتی کشور داشته 
باشــیم: باید به این واقعیــت تلخ اعتراف 
کنیم که واردات بی رویه و توســعه  سریع 
اقتصاد مصرفی کشور، سبب کشیده شدن 
روستائیان به شهر ها به امید زندگی بهتر 

و مزد بیشتر شده است.

این میان متأســفانه کســی گوشش  در 
بدهکار این حرف حســاب نیست که چرا 
دولت کــه درآمد عمده خــود را از نفت 
بدســت می آورد، به پای فــرآورده  های 
صنعتی بیگانه و محصوالت کشــاورزی و 
دامی آنها می ریزد، ولی احیای کشاورزی 
که باید از اولویّت فوق العاده  ای برخوردار 
باشد و حتی آن رشته از صنایع کوچك و 
بزرگ که در ارتباط با امر کشاورزی است 

مشمول این اولویّت قرار نمی گیرد؟!

جای تردید نیست که با پیشرفت صنعت 
در روســتا ها، تولید بیشــتری در مّدت 
کمتر صورت خواهد گرفت، و رقم بزرگی 
از این محصوالت، زاید بر احتیاجات کشور 
خواهد بود و باید به صورت  »صادرات« به 
خارج فرستاده شود و در بازار های بیرون 

مصرف گردد.

اهمیت این مســأله وقتی آشکار می شود 
که بدانیــم مملکت ما یکی از آماده  ترین 
کشــور های جهان برای کشاورزی است 
و صنعتی ســازی روســتا و ایجاد صنایع 
تبدیلــی در آن مــی  تواند نــه تنها انواع 
فرآورده  های کشــاورزی را برای جمعیت 
کثیــر خود فراهم ســازد بلکــه ایران را 
از صــادر کننــدگان عمــده محصوالت 

کشاورزی قرار دهد.

از ســوی دیگر صنعتی ســازی روستا ها 
زمینه ســاز اقداماتی از قبیل ایجاد شبکه 
حمل و نقل و ساختن و عریض نمودن راه 
 ها، فراهم ساختن انرژی و سوخت مناسب 
بــرای واحد هــای تولیدی، سدســازی، 
فراهم ســاختن بازار ها، نمایشــگاه  های 
بین  المللی و فضای مناســب برای داد و 
ستد آســان کاالها و خدمات کشاورزی، 
از یك طرف و زمینه  ســاز رشد اقتصادی 
و افزایش درآمد روســتاییان که از جمله 
اهداف نظام اقتصادی اســت و نیز به تبع 
مالیاتی  افزایش درآمدهــای  زمینــه  آن 
دولــت که آن نیز از اهداف مهم اقتصادی 

است فراهم می  شود.

منابع:
1. اسرار عقب ماندگی شرق

2. دائرۀ المعارف فقه مقارن، ج 2
3. خطوط اقتصاد اسامی
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2پرونده ویژه
بازخوانی بیانات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 دربارۀ مدیریت و مدیران فاسد 
شکی نیســت که امروزه یکی از مشکات 
مهم کشور، فســاد در دستگاه هاست؛ به 
نحوی که متاسفانه باید اعتراف کرد فساد 
در دســتگاه  هاي اجرایي بیداد می کند. 
در این میان بررســی ابعاد و زوایای این 
پدیدۀ شــوم در نظام مدیریتی کشور، در 
راســتای برنامه ریزی برای کاهش مفاسد 

اداري قابل تعریف است.

فرآیند شکل گیری مدیران فاسد

در کشور ما مدیری که بر سر کار می آید 
تمــام مهره های قبلــی را برمی چیند، و 
افراد ناالیق که هم حزبی یا از اقوام باشند 
را به کار بر می گزیند، اما به راســتی آیا 
تمام افرادی که در مدیریت قبل بوده اند 

ناالیق اند؟

نتیجه این کار، ورود افراد سســت اراده و 
خالی از انگیزه به صورت ســیاهی لشکر 
به صحنه مدیریت کشــور اســت؛ کسانی 
که بدون آگاهی و اطاع، و فارغ از مسیر 
تعهــد، تخصص و تقوا، مســئولیت کاری 
را در اختیار مــی گیرند و خرابکاری آنها 

بیش از آبادانی شان است.

بــا این تفاســیر بر تمام مدیــران  جامعه 
اسامی الزم اســت که به هوش باشند و 
پســت  ها و مقامات مختلف دولتی را که 
مهــم  ترین امانت  های الهی هســتند، به 
دســت افراد خائن نسپارند، که هم دنیا و 

هم دین خود را تباه می کنند.

ریشه  های فساد مالی و اداری

تعییــن مســئول بــرای هر کار، ســلب 
مســئولیت از مقامی باالتر نمی کند، بلکه 
مدیران ارشــد نظام در عین تقســیم کار 
و مدیریت  هــا، باید بر وضع مدیران  خود 
نظارت مستمر داشته باشند و اگر مدیری 
در فان وزارتخانه دســت به کار خافی 
زد وزیر را احضار  کنند و از او بازخواســت 

 نماینــد و به این ترتیــب درباره کارهای 
مهم، نظارت مضاعف صــورت  گیرد تا از 
شیوع فساد مالی و اداری جلوگیری شود.

با همۀ این تفاســیر لیکــن هم اکنون در 
جامعه، شــاهد و ناظر مسایل دردناکی در 
زمینه اسناد فساد مالی مدیران و از میان 
رفتن اعتماد و امنیت اقتصادی و به زندان 
افتادن افراد زیادی در این رابطه هســتیم 
که اگر مدیران  و مســؤالن ارشد، بازرس 
 ها و حســابرس  هایی بــرای پیش گیری 
از خیانــت  های احتمالــی در بخش  های 
مختلف می گماشتند هیچ گاه گرفتار این 

ضایعات عظیم نمی  شدیم.

مشکل اصلی کشــور، سوء مدیریت 
دولت است نه تحریم 

به عکس آنچه بعضی فکر می  کنند، مشکل 
بــزرگ جامعه مــا، مشــکل »کمبودها« 
نیست؛ مشــکل »ضعف بعضی از مدیریت 
ها« اســت. لذا تورم شــدید و باال رفتن 
جهشــی قیمت  ها که تهّیه نیازهای اولیه 
زندگی را برای مردم بســیار مشکل کرده 
اســت، از ســوء مدیریت اقتصادی است؛ 
مشــکل نبود ارز و ســکه و طا نیســت، 

مشکل نبود مدیریت آنهاست.

نکتۀ تأمل برانگیز این اســت که مدیران  
جامعه، شهامت اعتراف به ضعف مدیریت 
خود را ندارند. بلکه هر مشکل و گرفتاری 
که پیدا می  شــود فوراً آن را مســتند به 
دشــمنان خارجی و تحریم ها می  کنند! 
در حالی که نباید ســوء مدیریت  ها و کم 
کاری  هــا و ضعف هــا را نادیده گرفت و 

همه چیز را به پای دشمن نوشت.

مردم نیز معتقدنــد، تیم اقتصادی دولت 
ضعیف اســت. چــه اصــراری دارند که 
مشــکات به دست آن  ها حل شود؟ چرا 
ایــن تیم ضعیف را عوض نمی  کنند؟ چرا 

صاحب  نظــران باتجربه اقتصــادی را فرا 
نمــی  خوانند؟ چرا به جای اینکه کارخانه  
هــا را فعال کنند و جوانان مــا را به کار 
دعــوت نماینــد، ثروت  های مــردم را از 
گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت 
ســکه و دالر در خانــه  هــا محبوس می 
 کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن 
راهکارهای اقتصادی از طریق اســتقراض 
از بانك مرکزی، بی حساب و کتاب افزوده 

می  شود؟

مدیران فاسد، عامل فقر مردم

کیفیــت مدیریت، در پیشــرفت یا رکود 
جامعــه و فقــر و غنــای آن تأثیر زیادی 
دارد، در ایــن بین نقش مدیران فاســد 
در ایجاد فقر، از همه بیش  تر اســت؛ چرا 
که بیشــتر اموال مردم در دست حکومت 
 هاست و خیانت در آن اموال و رسیدن آن 
به گروهی معــدود از طریق رانت خواری 
و دریغ داشــتن آن از دیگران، باعث فقر 

جامعه می  شود.

 در حال حاضر شــاهدیم نظــام صحیح 
زندگی مردم به سبب سوء مدیریت نابود 
شــده اســت؛ حال آنکه مردم سخت به 
مدیران  دانا و متعهــد نیازمندند، در غیر 
این صــورت نه تنها پیشــرفتی نخواهیم 
کرد بلکه جزء ملل عقــب مانده خواهیم 

شد.

نشانه های مدیران فاسد

بزرگتریــن خطــری که حــوزۀ مدیریت 
کشــور را تهدید می کند، این اســت که 
مدیران ارشد، به ســراغ افرادی می روند 
که تنها نقطه قوتشان این است که چشم 
و گوش بسته، تسلیم فرمانند؛ و اینچنین 
متملقان بــر روی واقعیت هــا پرده می  
افکنند و مشــکات را از نظــر مدیران  و 
زمامــداران می  پوشــانند و از این طریق 

مفاسد بی  شماری به بار می  آورند.

به عنوان نمونــه برنامه  هایی که در طول 
ســال های اخیر، برای بزرگداشــت افراد 
و دادن جوایــز به آن  ها بر پا می شــود، 
دســت خوش افراط و تفریط شده و شکل 
تملق و چاپلوســی به خود گرفته اســت 
که از زشــت  ترین کارهاست؛ کاری است 
آمیخته با دروغ و اظهار ذلت، کاری است 
که چه بسا سبب گمراهی افرادی خواهد 
شد که مورد ستایش واقع می  شوند؛ چرا 
که آن  ها، آن اغراق گویی  ها را صحیح می 
پندارند و گمراه می شوند؛ به همین دلیل 
بسیار دیده شده که خیانت  های بزرگ از 

سوی همین مدیران  صورت می  گیرد.

هم چنین تخلف از وعــده  ها که موجب 
خشم و غضب مردم می  شود و محبوبیت 
مســئوالن را ســخت متزلزل می  سازد و 
موقعیــت آنها را در میــان مردم به خطر 
می  افکند. و نیز منــت گذاردن بر مردم، 
هم چنین لجاجت که آثار سوء آن بسیار 
گسترده  اســت، و در نهایت بزرگ نمایی 
کــردن از فعالیت ها، همه و همه مصداق 
خیانت هــای آشــکار مدیران فاســد و 

ناکارآمد است.

مدیران فاسد و اثرات خسارت بار آن

در ایــن زمینه باید گفت مدیران فاســد 
در وهلۀ نخســت پایه  های خود را محکم 
مــی  کنند و تمــام نیکان و پــاکان را از 
صحنــه اجتماع کنار می  زنند و مدیران  و 
دســتیاران خود را از افراد بی  بند و بار و 

بی  ایمان و نوکر مآب بر می  گزینند.

در نتیجه پس از افســاد مدیران  جامعه و 
کســانی که در رأس حکومت قرار دارند، 
فســاد همه جا را خواهــد گرفت؛ چرا که 
»النَّــاُس  َعلی  دینِ  ُمُلوِکِهــمْ ؛ دین مردم 
بــر طبق دیــن رهبران و حاکمــان آنان 
اســت«، در نهایت نظام ارزشی جامعه به 
کلی دگرگون می  شــود و دزدی و ناپاکی 
و فســاد اداری مایه افتخار و پاکدستی از 

اسباب سرافکندگی به حساب می  آید.

مدیران فاســد، پشت صحنۀ سلطان 
خودرو

شخصی سه هزار و پانصدمیلیارد به جیب 
زده و فــرار کرده، اما باید دانســت اینها 
دست در دست مدیران فاسد دارند؛ نمی 
شود کســی پنج هزار خودرو را خودسر، 
از آن طرف آب بــه مملکت وارد کند، ]و 
یا اینکه با پرداخت پنــج میلیون تومان، 
6700 خــودرو پیش خرید کنند[/ ، قطعاً 
قبًا رفته بــا این مدیران نشســته، حق 
حســاب ها را داده، تقسیم هایی کرده...، 
حال آنکه اگر چهار نفر از این مفســدان 
را دســتگیر کنند و اموال نامشروعشــان 
را مصــادره کنند و پول هــای آنها را در 
مسیر حل مشــکات جوانان هزینه کنند 
بسیاری از مشــکات جوانان حل خواهد 
شــد. عیب کار ما این اســت که آنجایی 
کــه باید مراقبت کنیم کوتاهی می کنیم، 
فراموش نکنیم اگر مطالبه نداشته باشیم 
مدیران کشــور خوابشان خواهد برد، باید 
بیدارشــان کنیم و این جوانان هستند که 

می توانند انقاب را حفظ کنند.

حقوق های نجومی و فساد مدیران

در مملکتی که بســیاری از مردم توانایی 
پرداخت اجاره ندارند و آواره می  شــوند، 
پروندۀ حقوق  های سرسام آور مطرح است 
و برخی مدیران کشور، حقوق  های باالی 

صد میلیون می  گیرند.

به راســتی تأسف آور اســت که جوانان 
تحصیل کرده ای هستند که کاری ندارند 
و مســافر کشی یا کارهای دیگر می کنند 
امــا عده ای از مدیران، حقوق های ده ها 
میلیونی و چند صــد میلیونی می گیرند 
تا خوش باشــند و حتی با آن پول ها نیز 
وام می گیرند و احتماال یارانه نیز دریافت 

می کنند.

و یا اینکه برخی از مدیران در کشــور ما 
10 تا 15 شــغل دارند؛ ولی جوانان ما به 
خاطر 300 هزار تومان مجبور می  شــوند 

به یك سری از مشاغل تن دهند.

تأســف بار است که برخی از مسئوالن در 

خانه  های باالی یازده هــزار متر زندگی 
می  کنند، ولی مردمی هم هســتند که در 

خانه 30 متری زندگی می  کنند.

البتــه مدیرانی که نشســته و برای خود 
حقوق  های میلیــاردی تصویب کرده  اند 
توجیــه می  کنند که ما براســاس مصوبه 
هیئت مدیره این کار را کرده  ایم! ولی این 

مسئله توجیهی بیشتر نیست.

به راســتی مســئوالنی که حقــوق های 
سرســام آور چند صدمیلیونی می گیرند 
چگونــه می تواننــد خود را شــیعه امام 
علی)ع( بدانند. آیا بعضی از مسئوالن باید 
در رفاه باشند ولی این همه مردم محروم 

وجود داشته باشد؟

این پدیدۀ شــوم در وهلۀ نخســت نشان 
دهندۀ فاصله طبقاتی است که بین برخی 
مدیران دارا و مردم ندار ایجاد شــده، که 
بدانیم فاصله طبقاتــی یقیناً امنیت ما را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.

از سوی دیگر مسأله حقوق های نجومی و 
کان، فقط نشانه اختاف طبقاتی نیست 
بلکه نشــان دهندۀ ناهمگونی های بسیار 
در جامعه و بی مســئولیتی مدیران کشور 
در قبال مردم است؛ حال آنکه در جامعه 
اســامی نبایــد حتی یك فقیــر و بیکار 
وجود داشته باشــد اما آیا اکنون بیکار و 

فقر نداریم؟

در مجموع مســئله حقــوق های نجومی 
وجــدان جامعه را به شــدت جریحه دار 
کرده است و مردم منتظرند این مسئله به 
جایی برســد، لیکن ما آخر متوجه نشدیم 
این مسئله حل شــد یا خیر؟ هنوز کسی 
جوابی برای این ســؤال نــدارد؛ این همه 
بحث و گفتگو انجام شد ولی هنوز جواب 
درســتی نمی شنویم که آیا با محیطی که 
این همه محرومیت وجود دارد قرار است 
ایــن حقوق  ها همچنان پرداخت شــود؟ 
لذا رســیدگی به اینگونه امور که اعتماد 
ملی را خدشه دار می کند باید در اولویت 
کار دستگاه های نظارتی به ویژه دستگاه 

قضایی قرار گیرد . 
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نماینده   90 میان  در  شاهراه فســاد 
مجلس دهم

90 نفر از نمایندگان مجلس رد صاحیت 
شدند و کاش گفته بودند رد صاحیتشان 
به خاطر ضعف و عدم توانایی و کارآمدی 
اســت، لیکن اعام شــد ردصاحیت به 

خاطر مسائل مالی.

گاهی مســائلی واقع می شــود که انسان 
تعبیر وحشــتناک باید بــرای آن به کار 
ببرد، واقعاً وحشــتناک است رد صاحیت 
90 نمایندۀ مجلس به خاطر مسائل مالی، 
و االن هــم این افراد تا پایان مجلس دهم 

مشغول تصویب قانون هستند!

بی شك فساد مالی اینها از جمله مسائلی 
است که مردم درباره آن فکر می کنند و 
نظر مــی دهند، لذا باید با این نمایندگان 
فاسد برخوری شدید بشــود که مردم به 
دســتگاه قضایی و دستگاه بازرسی کشور 

امیدوار شوند.

)مردم قضاتی شجاع می   سخن آخر: 
به وضع شرم آور مدیران  که  خواهند 

مفسد پایان دهند(

در خاتمه باید تأکید کرد مبارزه قاطعانه با 
فساد، مخصوصاً در دستگاه  های حکومتی 
به ویژه فســاد های کان یــك اصل مهم 

برای حل مشکات اقتصادی است.

از ایــن رهگذر مردم از بــاب حق مطالبه 
برای حل مشکاتشان، از دستگاه قضایی 
به شــدت شــکایت دارند. می  گویند اگر 
آن  ها با قاطعیت، شــجاعت و ســرعت با 
مفســدان اقتصــادی برخــورد کنند این 
جرثومه  های فســاد به ســرعت برچیده 
می  شــوند. اگر ده، بیســت نفر از آن  ها 
با محاکمه ســریع، یعنی حداکثر در یکی 
دو مــاه، نه چند ســال، محاکمه کنند و 
اموالشــان مصــادره و به اشــد مجازات، 
مجازات شــوند، اوضاع عوض می  شود و 
اگر آن  ها به افراد صاحب نفوذی مربوطند 
ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان نفوذ را 
با شــجاعت پای میز محاکمه بکشند و با 
محاکمه سریع، حکم آن  ها را اجرا کنند و 

آن  ها را با مجازات شدید، مجازات کنند، 
به یقین کسی جرأت نمی  کند که سرمایه  
های عظیم مردم را به حساب خود بریزد.

 اگر در مســأله چهار، پنج هزار خودروی 
قاچاق که اسناد آن کامًا در دست است، 
در چنــد هفته حکم صادر و اجرا شــود، 
دیگران جرأت آن سوء استفاده  های کان 

را نخواهند کرد.

 تکرار می  کنم، مردم قضاتی می  خواهند 
شــجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این 

وضع شرم آور مفسدان پایان دهند.

بیداری، هوشیاری،  به مسئولین  خداوندا! 
اراده و تصمیم برای حل مشــکات مردم 

خوبمان عنایت فرما.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. پیام امام امیر المومنین علیه السام
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3پرونده ویژه
پیامد های ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(

مسائل  از  انسانی،  و  عقیدتی  مسائل 
اقتصادی جدا نمی  باشد

با توّجــه به آیات 84 و 85 ســوره هود، 
بعد از مسأله اعتقاد به توحید، یك اقتصاد 
ســالم از اهمیت ویژه  ای برخوردار است، 
چرا که به هم ریختگی نظام اقتصادی سر 
چشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود.

این مسأله نشــان می دهد هرگز مسائل 
انسانی، از مسائل اقتصادی جدا نمی  باشد، 
و این دو همچون تار و پود درهم فرو رفته 
 اند، و این یعنی انســان یك موجود اصیل 
و چند بعدی اســت که مسائل و نیازهای 
اقتصادی یکی از ابعــاد وجود او، یکی از 
ســرمایه های او و یکــی از نیازهایش را 

تشکیل می دهند.

بنابراین نادیده گرفتن مســائل اقتصادی 
مســاوی اســت با نادیده گرفتن نیمی از 
وجود انسان، که از نیم دیگر جدا نیست!

به هر حال چه چیزی از این بدیهی  تر می  
تواند باشــد که در سراسر زندگی خود با 
هزاران مســاله روبرو هستیم که هر کدام 

به نحوی با مسائل اقتصادی پیوند دارد؟

مسائل کان اقتصادی نیز چنان از اهمیت 
و حساسیت باالیی برخوردار است که یك 
تصمیم به جا و معقــول می  تواند جامعه 
را به اوج عظمت و اعتا برساند و در برابر 
تصمیمی نابه جا و نســنجیده، شکســت 

اقتصادی آن جامعه را به دنبال دارد.

و این مهــم یعنی اقتصــاد در هر جامعه 
 ای مانند خون است در بدن، یك اقتصاد 
ســالم همانند خون ســالم است، و یك 
اقتصاد ناسالم همانند خون کثیف و آلوده 
ای، کــه تمام بدن را آلــوده می  کند. لذا 
نوسانات ســامت و بیماری یك جامعه با 
بررسی وضع اقتصادی آن کشور از جهات 

زیادی قابل پیش بینی است!

هم چنین باید ریشه ها و منشا اصلی این 
بحران مورد شناســایی قرار گیرد و برای 
افکار عمومی گفته شــود که چه کسانی 
و گروه هایی ایــن معضل را برای اقتصاد 
کشــور به وجود آورده انــد و برای مردم 
افشا شــود که چه کسانی از این وضعیت 
منفعــت می برند؛ باید به سیاســت های 
غلط ســال های گذشته دولت اشاره کرد. 
سیاست هایی از این جنس که امروز بازی 
دالر مطرح است و فردا بازی برجام عنوان 

می شود.

بی تردیــد ما وقتی ســعادتمند خواهیم 
شــد که خودمان با در نظر گرفتن شرایط 
محیط و طرز افــکار افراد جامعه با کمال 
دلسوزی مســائل اقتصادی به کشور خود 
را حل کنیــم نه اینکه مقدرات خود را به 
دست این و آن بسپاریم.چرا که امیدی به 

خارجی ها نیست.

البته اصرار بر این گونه سیاســت هاست 
که اقتصاد ایران اســامی را شدیداً بیمار 
کرده اســت، و صد البته روشن است که 
چنین اقتصــادی عــوارض و پیامد های 

متعّددی به دنبال خواهد داشت.

مملکت به کجا می رود؟

امــروز مســائل اقتصــادی ما بــه کاف 
سردرگمی تبدیل شــده است، که نتیجه 
آن فشــار بی ســابقه بر مردم و به ویژه 
طبقات ضعیف اســت. به نحوی که بحث 
روز مردم و جامعه ما امروز گرانی اســت 
نه مســائل دیگر، این روزها در هر جلسه 
ای که می نشــینیم سخن از گرانی است؛ 
آن هم گرانی افسارگسیخته و حتی باالی 
صددرصد، هر روز می شنویم فان کاال و 

محصول گران تر شده است.

متأســفانه قیمت هــا ســاعتی و لحظه 
ای شــده اســت، گروه هایی بــه دنبال 
سوءاســتفاده از این شــرایط هستند؛ اما 
اقشــار آســیب پذیر و آنهایی که حقوق 
ثابتی دارنــد همچون کارمندان، کارگران 
و بازنشســتگان گرفتار مشــکات شدید 
هســتند، طاب نیز در ردیــف آخر این 
لیســت هســتند و اوضاع معیشتی شان 
به هیچ وجه خوب نیســت. ما نســبت به 
تمام گرانی ها و قیمت های روز به روز و 

ناراحت هستیم. افسارگسیخته 

در این میان مسئله مسکن غوغا می کند 
و در قسمت های دیگر نیز داد مردم بلند 
اســت. و مردم خیلی بــه دولت اعتراض 

دارند.

ما نیز به مســئوالن تاکیــد کرده و تاکید 
می کنیم که نگران این وضعیت هستیم؛ 
لیکن گوش شــنوایی نیست، گاهی نمی 
توانند مشــکات را حل کنند گاهی می 
توانند و نمی خواهند حل کنند، متاسفانه 

هر دو هست.

این امور بسیار مهم است و چیزی نیست 
که دولت خودش به تنهایی تصمیم بگیرد.

از ســوی دیگر تأمل برانگیز است که عده 
ای کاسب جزء را به خاطر مسائل کوچکی 
مــی گیرند و پرونده های زیادی روی هم 
انباشته می شــود و به گردن کلفت ها و 
دانه درشــت ها نمی پردازند، تأسف انگیز 
است که عده ای ارز با نرخ دولتی دریافت 
کردنــد و پول آن را به بازار برنگردانند؛ یا 
محصولی وارد نکردند و یــا با قیمت باال 
به بازار عرضه کردند و کسی هم متعرض 
آنها نشده است؛ این نشان از یك ضعف و 

خا جدی دارد.

 تا به حــال هم هرچه دور هم نشســته 
اند نه از دولت، نــه از مجلس و نه از قوه 

قضائیه خبری نشد.

هم چنین ســوءمدیریت، ســیر تصاعدی 
هزینه های دولت و ســایۀ سنگین اقتصاد 
ســرمایه  داری در تیم اقتصادی دولت و 
افزایش کســب ثروت به هر قیمت، شیره 
جان مردم را کشیده است و همگان را به 
رقابتی بی فرجام و بسیار خطرناک سوق 

داده است.

این نشــانه ها یعنی مدیریــت اقتصادی 
کشور، از کنترل دولت خارج شده و مردم 

در این گرداب هولناک گرفتار شده اند.

به راســتی مملکت دارد به کجا می رود؟ 
چرا مسئولین نســبت به این مسائل دل 
نمی سوزانند؟ اگر این نابسامانی ها زمان 
شــاه انجام می گرفت، داد همه بلند می 
شد. حال آنکه کشور ما جمهوری اسامی 
اســت و اگر ما اینها را جــدی نگیریم و 
مشکل اقتصادی حل نشود خدایی ناکرده 
پیامد هــای نامطلوبی خواهد داشــت. و 
تبدیــل به مشــکل سیاســی و فرهنگی 

خواهد شد.

بی شك غیرت اســامی اجازه نمی دهد 
در برابــر چنیــن بحــران هایی ســاکت 
بنشــینیم باید در برابر آن موضع گرفت، 
ما به وظیفه خود عمل می کنیم و کاری 

به خوش آمدن یا نیامدن کسی نداریم.

فقر و فاصلۀ طبقاتی

از مهم  تریــن پیامدهای اقتصاد بیمار که 
بر اساس سودجویی بنا نهاده شده، شکاف 
طبقاتی است. آمارها نشان می  دهد ثروت 
 های عمده کشور در اختیار رانت خواران 
داخلی قرار گرفته است؛ انباشت ثروت در 
دســت عّده  ای خاص در مقیاس کنونی 

شگفت  آور و باور نکردنی است.

دیگرهمه می  دانیم وضع کارگران و بطور 
کلی اقشار آسیب پذیر، در مملکت ما خوب 
نیســت، و همچنین روش ثروت مندان و 
سرمایه  داران قطعاً بر خاف حق و عدالت 
اســت ، و بطور خاصه این فاصله طبقاتی  
که امروز میان جامعه ما حکفرماست غلط 

و غیر عادالنه است.

عّده  ای آن قدر ثروت دارند که حســاب 
اموالشــان را نمــی  توانند بکننــد، وعّده 
دیگری از فقر و تهیدســتی رنج می  برند، 
به طوری که تهّیــه لوازم ضروری زندگی 
از قبیل غذا و مســکن و لباس ساده برای 

آنان خیلی مشکل است.

البتــه نباید فراموش کرد کــه تمام اینها 
امروز  نابســامان  اقتصادی  نظام  محصول 
است که افرادی در گذشته از آن حمایت 
بی  چــون و چرا می  کردند. حال آنکه بی 
 کفایتی در مدیریت اقتصادی کشور باعث 
ویرانی منابع اقتصادی و فقر عمومی شده 
اســت. فقری که بر اکثریت جامعه سایه 

افکنده است.

به راســتی چرا اینهمــه مواهب الهی بی 
دلیــل در اختیــار یك عده معــدود قرار 
گیــرد و اکثریت در میان انواع محرومیت 
ها، درد و رنج ها، گرســنگی و بیماري ها 

دست و پا بزنند.

اصــوالً جامعه  ای که گروهــی از آن )که 
اقلیتــی خواهند بــود( مرفه  ترین  طبعا 
زندگی را داشته باشــند، و گروه دیگری 
که اکثریت را تشکیل می  دهند از ابتدایی 
 ترین و ســاده  ترین وسیله زندگی انسانی 
محروم باشند چنین جامعه  ای، نه جامعه  
ای اســت که اســام آن را بپسندد و نه 

رنگ جامعه انسانی دارد.

در چنیــن جامعه  ای دلهــره و اضطراب 
و نگرانــی و بدبینی، و از همــه مهم تر، 
دشــمنی و عداوت اجتناب  ناپذیر خواهد 

بود.

در هر صــورت ما مجبوریــم وضع فعلی 
اقتصــاد را اصــاح نموده و ایــن فاصله 
خطرناک طبقاتی  را که در اثر بی  عدالتی  
ها و حق  کشــی  ها تولید شده کم کنیم، 
در غیــر این صورت اگر فقر عمومی مردم 
به همین صورت ادامه یابد، به خاک سیاه 

خواهیم نشست.

نابودی تولید

در حــال حاضر تعطیلــی کارخانه ها که 
مولد تولید هستند در کنار گرانی و دیگر 

معضات اقتصــادی کاف پیچیده ای را 
به وجود آورده و برای حل این مشــکات 

نمی توان وعده هایی زودهنگام داد.

به راستی چرا اقتصاد ما این همه پیچیده 
و دچار مشــکل شــده اســت؟ به دلیل 
گستردگی بیش از حد دولت، اکثر بودجه 
خرج هزینه های جاری و حقوق می شود 
و لذا سهم چندانی برای تولید نمی ماند. 
کشــوری که اقتصادش این گونه باشــد 
طبیعتاً گرفتار مشــکل می شــود، وقتی 
اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شــود 

عمًا چیزی برای تولید نمی ماند.

یکی دیگر از مشکات واحد های تولیدی 
نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات است، 
نوسانات ارز موجب شده است تا صاحبان 
ســرمایه، میلیون ها تومان سود را از این 
طریق بدون زحمت به جیب خود بریزند، 
و حاضر نشــوند تن به کارهــای تولیدی  
و اقتصادی بدهنــد، در نتیجه چرخ های 
تولید و اقتصاد بهمان نسبت لنگ می شود.

در چنین شــرایطی کدامین نهاد باید از 
واحدهای تولیــدی حمایت کند تا آنها با 
اطمینــان خاطر به رونق کســب و کار و 

شکوفایی اقتصاد فکر کنند.

از ســوی دیگر کارخانجات و بخش  های 
تولیدی گاهــی اوقات مجبور می شــوند 
برای پرداخت اقســاط وام  های دریافتی 

واحد و بنگاه اقتصادی خود را بفروشند.

متاسفانه خصوصی سازی و اصل 44 قانون 
اساسی نیز به شعار تبدیل شده است؛ یك 
عده از دولتی های نامحترم شرکتی برای 
خود درست می کنند که به آنها خصولتی 
مــی گویند و بــاز هم متاســفانه اقتصاد 
دست بخش خصوصی داده نمی شود؛ در 
صورتی که تولید تــا زمانی که در اختیار 
بخش خصوصی نباشد به جایی نمی رسد.

تأســف آور تــر اینکه نه تنهــا دولت در 
مســئله ســرمایه گذاری، حمایــت ویژه 
 ای از تولیدکننــدگان نمــی کنــد بلکه 
با مالیات  های ســنگین ســبب تعطیلی 
تعدادی از مراکز تولیدی شــده است. که 
این ورشکســتگی و تعطیلی کارخانجات 
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، بیانگر عمق کــم توجهی دولت به خط 
تولید در کشور است.

افزایش آسیب  های اجتماعی

یــك اقتصاد ســالم، اقتصادی اســت که 
پیوندهــای اجتماعــی  را محکم کند، اگر 
اقتصاد ســالم باشــد جوانــان از بیکاری 
نجات یافته و سامت اجتماعی در جامعه 
رواج مــی یابد. لــذا بســیاری از پدیده 
 هــای اجتماعی را بایــد  از دریچه اقتصاد 

نگریست.

در نتیجــه اقتصــاد بیمار و وابســته، در 
هــر جامعه  ای، زمینه ســاز تزلزل ارزش 
 های اخاقی، حاکمیت فســاد و فحشــا، 
ازدیاد بزهکاری و آلودگی  های اجتماعی 
اســت. و این یعنی مســائل اقتصادی می 
تواند تبدیل به مســائل فرهنگی شــود، 
در نتیجه با افزایش مشــکات اقتصادی، 
رشوه خواری، مواد مخدر، سرقت و هتك 
نوامیس افزایش خواهد یافت، این نشــان 
می دهد که مســئله اقتصــادی می تواند 
با سرعت به مسئله فرهنگی تبدیل شود.

در وضعیــت فعلــی اقتصاد کشــور، که 
ثروتمندان ثروتمند تر و آحاد مردم فقیر 
تر شدن شده اند، فساد نسل جوان، تزلزل 
پایه  های اخاقی و فروپاشــی خانواده  ها 
تشــدید شــده اســت؛ در حقیقت علل 
فحشــاء، فقر و فشــار اقتصادی است که 
سبب شکست جوانان در تشکیل خانواده 

و کشانیده شدن آنها به فساد است.

حال اگر ریشه فقر خشکانیده شود ال اقل 
بخش مهّمی از فحشــاء و فســاد اخاقی 
از میــان خواهد رفت، البته کســانی که 
مقّدمات فقر را در جامعه فراهم می سازند 
در فساد و انحرافات اخاقی آن شریك و 
ســهیمند، و عمل آنهــا گاه با چندین بار 

عمل منافی عّفت برابری می کند!

بدین ترتیب مفاســد اجتماعی  و انحراف 
هــای محیط تنهــا با اصاحــات فردی 
و موضعی چــاره نخواهد شــد بلکه باید 
سردمداران جامعه و آنها که نبض سیاست 
و اقتصاد و فرهنگ را در دســت دارند در 
درجه اول اصاح گردنــد، تا زمینه برای 

اصاح بقیه فراهم گردد.

رد پــای بحران  هــای اقتصادی در 
خودکشی و انتحار اجتماعی

وقتی مردم با چشــم خــود می  بینند که 
درآمدی که به قیمت جانشــان تمام شده 
بــه جیب رانت خواران ریخته می  شــود، 
در ایــن شــرائط بحرانی، ده  هــا جنایت 
وحشــتناک رخ می  دهــد، بدهکار گاهی 
دســت به انتحار و خودکشــی می  زند و 
گاهی در اثر شــدت ناراحتــی، طلبکار را 
با وضع فجیعی می  کشد و گاه به صورت 
یك بحران اجتماعــی و انفجار عمومی و 

انقاب همگانی درمی  آید.

اگــر روابط مالی مردم بر اســاس صحیح 
استوار نباشــد و اقتصاد جامعه به صورت 
ســالم پیش نرود، جامعه گرفتار یك نوع 
خودکشی و انتحار خواهد شد، و عاوه بر 
اینکه انتحارهای شــخصی افزایش خواهد 
یافــت، انتحار اجتماعی هم از آثار ضمنی 

آن است.

این پدیدۀ شوم بیانگر اوج ناامیدی مردم 
و گسســتگی پیوند تعاون و همکاری در 
میــان مردم اســت که منتظرنــد روزی 
عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند.

آثار زیانبار نارســایی  هــای اقتصادی هم 
چون فقــر و بیکاری، ثروت بی حســاب 
اقلیت در کنار فقر اکثریت، منافع عمومی 
و امنیــت اجتماعی  را به خطر می اندازد. 
نادیده گرفته  حقوق طبقه ضعیف جامعه 
شده و واکنش  های شدیدی را در جامعه 

موجب می شود.

فقر عمومی  سبب عدم  همکاری توده  های 
مردم بلکه شورش آنها بر ضد حکومت می  
گردد آن هم حکومتی که دســتش خالی 
اســت و در آمدی ندارد. چنین حکومتی 
چند صباحی بیشتر نمی  تواند خود را نگه 

دارد.

سخن آخر: )تحمل مردم حدی دارد!(

باید به این مســاله توجه کرد که تحمل 
مردم حــدی دارد و ما نباید تحمل مردم 
را نامحدود بگیریم. آستانه تحمل مردم را 

در نظر داشــته باشیم، اگر نتوانیم مسائل 
اقتصادی را حل کنیم، کم کم حمایت ها 
ممکن اســت کاهش یابد و خدای ناکرده 

مشکاتی در این زمینه ایجاد شود.

مخصوصــاً در وضعیت کنونــی که ما در 
لحظات حساســی از تاریــخ خود زندگی 
می  کنیم که اگر اقتصاد مردمی و کاهش 
ملموس فشــار اقتصادی بر مــردم را در 
تمام سطوح زنده نکنیم ممکن است تمام 

ثمرات انقاب ما به خطر بیفتد.

لذا همه مســئوالن باید آستین باال زنند، 
چرا که اگر بحران اقتصادی مهار نشــود 
تبعات آن دامن گیر همه جناح ها و گروه 
ها خواهد شد، همه باید اختافات را کنار 
بزننــد و بــا کمك دولــت، مجلس و قوه 
قضائیه این مشــکل را حل کنند. در غیر 
این صورت چنان ضربــه  ای بر پایه  های 
استقال ما وارد خواهد شد که جبران آن 

میسر نیست.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. تفسیر نمونه
3. دائره المعارف فقه مقارن
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مقاله

آیا شما هم مانند چنین سرگذشتی تاکنون 
شنیده اید؟

می گویند در دل هر اتم خاء هولناکی است 
کــه ذرات و اجزای ناچیز اتــم در آن خاء، 
یعنی در »هیچ« شــناورند! »پرفسور ژولیو« 
دانشمند اتم شناس صریحا اطمینان می دهد 
که اگر بتوانیم بدن خود را چنان تحت فشار 
قرار دهیم که تمام این فضاهای خالی از میان 
اتم های آن برچیده شود هیکل ما به صورت 
یــك ذره غبار در می آید که به زحمت با ذره 
بین قابل رؤیت اســت! و البته وزن این یك 
ذره غبار مثا همان 72 کیلوگرم اســت.)1( 
و به این حساب اگر دستگاه پرس با عظمتی 
به بزرگی کره زمین باشد و این کره خاکی را 
در درون آن به اصطاح »پرس اتمی« کنیم، 
تمــام این اراضی پهنــاور، کاخها و گنجها و 
مزارع آباد و باغهای سرسبز و معادن و منابع 
زیرزمینــی و روزمینــی و باالخره همه کره 
زمین، به صورت کره کوچکی در می آید که 

باور کردنش مشکل است.
مثــل اینکه همــه چیزهایی کــه به جهان 
ماده پیوســتگی دارد همین حــال »اتم« را 
دارند؛ از دور خیلی با شــکوه و پرجلوه است 
اما بــه هنگام نزدیکی چنان تو خالی به نظر 
می رسد که در داالن بی انتهایش جز صدای 
خشك انعکاس گام های ما که به سوی هدف 
بیهــوده و نامعلومی پیش مــی رود چیزی 
شنیده نمی شود. ما هر قدر بدبین باشیم باز 
نمی توانیم گفتار این همه بزرگان دنیا را که 
به هنگام نیل به معشوق ها و هدف های مادی 
خود، از عدم احساس خوشبختی، زبان به گله 
و شکایت گشــوده اند، بر یك نوع ریاکاری 
حمل کنیم. از کجــا معلوم اگر ما نیز همان 
مراحل را پشــت سر بگذاریم با آنها هم صدا 
نشویم؟! به خصوص که در پاره ای از موارد نیز 

آن را آزموده ایم.
اکنون بیاییــد نمونه هایی از این دور نماهای 
زیبا و دل انگیز و در عین حال تو خالی را مثًا 

از زبان یك »وزیر« بشنویم؛ تصدیق می کنید 
در محیطی که بر اثــر به هم خوردن تعادل 
عرضه و تقاضا قبول شدن در کنکور دانشگاه 
بی شباهت به برنده شدن جایزه نوبل، یا الاقل 
جوایز بــزرگ بخت آزمایی و هم وزن خود و 
خانواده خود پول بردن، نیســت. در چنین 
محیطــی هیچ چیز برای یك جوان پشــت 
کنکور مانده لذت بخش تر از این نمی باشــد 
که یك روز در روزنامه ها -در میان یك مشت 
دلهره و اضطراب- نام خود را در لیست قبول 
شدگان ببیند و بداند که در امتحانات ورود به 
دانشــگاه پیروز شده است! من فکر می کردم 
اگر چنین حادثه مســّرت بخشــی رخ دهد 
دیگر هیچ غمی در زندگی نخواهم داشــت، 
ستاره سعادت من در آسمان زندگی خواهد 
درخشید، همه چیز بروی من لبخند می زند 
و هیچ چیز کم و کســر ندارم. فکر می کردم 
آسمان دانشگاه رنگ دیگری دارد؛ رنگی که 
جز »خوشــبختی« نامی برای آن نمی توان 
یافت. اما همین که به دانشــگاه قدم گذاردم 
با کمال تعجب دیدم آسمانش همان رنگی را 
دارد که چشمم با آن آشناست، بلکه تازه آغاز 
مشکات و دردسرهای طاقت فرساست؛ هم 

جور استاد دارد و هم قهر پدر!
مشــکل کمبود استاد و وســائل آموزشی، 
مشــکات کمر شــکن مالی، طغیان غریزه 
جنسی و محرومیت های گوناگون، همه مانند 
کوه صعب العبــوری در برابر من خودنمایی 
می کــرد، فکر می کــردم اگــر روزی مانند 
قهرمانان قله »اورست« از این گردنه بگذرم و 
از محیط تنگ و پررنجی که مانند دیوارهای 
قبر در شــب اول، روح و جسم مرا می فشارد 
آزاد شوم و به وصال همان »مدرکی« که تنها 
به خاطر آن این همه کوشــش و فداکاری به 
خرج داده ام برسم، دیگر سعادت و خوشبختی 
به معنی واقعــی کلمه درب خانه مرا محکم 
خواهد کوفت! این دیگر مثل خیاالت دوران 
پشت کنکور نیست، این دفعه راستی آسمان 
رنگ دیگری خواهد داشت؛ زیرا من تاکنون 

در حاشــیه زندگی بوده ام و به همین دلیل 
همه نســبت به من با دیده تحقیر، با همان 
دیده ای که به دستگاه های بلعنده ثروت نگاه 
می کنند، می  نگریستند، اما پس از فراغت از 
تحصیل مانند یك »موتور پرقدرت تولیدی« 
در چشم همه محترمم، نهالی هستم که به 
ثمر نشسته، »هر جا قدم نهم قدمم خیر مقدم 
است«! در هر مجلسی ورود کنم صدای آقای 
دکتر! ... و جناب مهندس! ... از هر ســو بلند 
است. به خاطر همین موقعیت و مقام هم که 
باشد تمام نیشهای زحمات دوران تحصیل را 

چون نوش به جان می خرم.
فارق التحصیل که شــدم، تازه جوانی بودم 
بیکار و جویای کار! به هر دری می زدم دستم 
به کاری بند نمی شــد هر شب با پول قرضی 
که بود روزنامه را می خریدم و قبل از هر چیز 
به دنبال آگهی های استخدام می گشتم، اما هر 
چه کوشش می کردم کاری مناسب به دست 
نمی آوردم. خود را همچون یك ســرمایه دار 
احســاس می کردم که به قیمت جان خود 
کاالهای گرانبهایی تهیه نموده، اما کاالهای 
او باد کرده و خریداری در کار نیست، با خود 
می گفتم راستی مثل اینکه مردم چشم ندارند 
این همــه کاالی پرقیمت را ببینند؟! باز هم 
صد رحمت به دوران دانشــگاه، هم ورزش و 
سرگرمی داشتیم و هم کســی از من توقع 
نداشت، حاال پدر و مادر، برادر زاده و کاسب 
سرگذر و حمامی همه از آقای دکتر و جناب 
مهندس توقع دارند من هم که آه در بســاط 
ندارم! بیکاری مانند موریانه ای به جانم افتاده 

و از درون مرا می خورد.
دارم دیوانه می شوم. حتی برای اطوی لباس 
و واکس کفش کهنه ام که می کوشــم آن را 
مانند صورتم بــراق نگهدارم باید از این و آن 
قرض کنم. به هر مؤسسه ای سر می زنم، این 
یکی می گوید: آقا تازگی کادر ما تکمیل شده، 
دیگری می گوید : ای کاش دو روز قبل مراجعه 
کرده بودید به کسی مانند شما نیاز داشتیم، 
دیگری پاسخ می دهد: در کریدورهای فان 

وزارت خانه شایع است که تا شب عید اداره 
تازه ای بر ادارات بی شمار آن افزوده می شود 
لطفاً بروید نام خود را در لیســت انتظار ثبت 
کنید، شــاید قرعه کشی بشود و به نام شما 

اصابت کند.
روزهای دردناکــی را می گذراندم، هیچ گاه 
اینقدر ناراحت نبودم با خود می گفتم آیا از من 
بیچاره تر در اجتماع پیدا می شــود؟ یك نفر 
آبرومند مانند من به کجا باید پناه ببرد؟ مثل 
این که خانه های شهر همه خانه های قبرند و 
این ماشین های پرهیاهو همه تابوتند و مردمی 
که در کوچه ها و خیابانها می لولند اسکلت های 
متحرکی هستند که از سکوت این قبرستان 
به ستوه آمده و با عاریه کردن ارواح شیاطین 
بــه حرکت در آمــده اند نه رحمــی در دل 
آنهاست نه عاطفه ای. گویا خاکستر غلیظی 
از غم و اندوه از آسمان می بارند که همه چیز 
به رنگ غم درآمده، حدود 30 سال از عمرم 
می گذرد نه کاری نه خانه ای نه زن و فرزندی 

و نه زندگی رو به راهی.
گذشــته همه زحمت بود و آینده همه 

مبهم و وحشتناک!
آن قدر که فکر آینده مبهم مرا رنج می دهد 
بــه یاد آوردن رنج های گذشــته مرا ناراحت 
نمی ســازد. باالخره با توصیه این و آن و پناه 
بردن به افرادی که ســر فرود آوردن در برابر 
آنها، همچون آتش سوزان جهنم نخست بر 
دل می زند و سپس شعله می گیرد و به بیرون 
ســرایت می کند و تمنا کردن از کسانی که 
»اگر آنها را بهشــت باشد جای *** دگران 
دوزخ اختیار کنند« باالخره دستم به شغلی 
بند شــد و روی استعداد ذاتی و پشتکار زیاد 
پست های حساس را یکی پس از دیگری در 
اختیارم قرار دادند و آخراالمر وزیر شدم و یك 
وزارتخانه مهم را با همه تشکیات و مسؤلیت 
هایش به من سپردند. از خوشحالی در پوست 
نمی گنجیدم، فکر می کردم این دفعه راستی 
آسمان رنگ دیگری دارد. تفاوت این دفعه با 
دفعات پیش جای گفتگو نیست. چند ماهی 
گذشت ... گرچه تازگی ویای زیبایی گرفته 
ام و از شر اتومبیل کرایه نجات یافته ام و چند 
فرزند زیبا دور و برم را گرفته اند و ثروت قابل 
توجهی به دست آورده ام، و همه گونه وسایل 
دارم و دست و پایم کامًا گرم شده ولی چه 

فایده؟

امروز در آینه به موهایم نگاه می کردم تقریبا 
نصف بیشترش سپید شده بود، اصًا استراحت 
نــدارم، زنگ های ممتد و گوش خراش تلفن 
وزارت خانــه، لحظه ای مرا راحت نمی گذارد. 
حتی گاهی نیمه شب برای کارهای مهم مرا 
از خواب با یك دنیا شــکنجه و عذاب بیدار 
می کند، هر گوشه ای از مملك حادثه ای اتفاق 
بیفتد یك ســر آن در وزارتخانه ماســت که 
من باید فوراً برای حل مشکل ناشی از آن به 

پاخیزم واال ... .
گاهی خسته می شوم به پیشخدمت سفارش 
می کنم انبوه پرونده های شــلوغ و درهمی را 
که مانند اســتخوان های اجساد تشریح شده 
افراد گمنام و در به دری که با زبان بی زبانی 
به انســان فحش می دهند از جلوی چشمم 
بــردارد و درب اتاق کار مرا به روی همه افراد 
سرگردانی که از هفته های قبل وقت گرفته 
اند و ســاعت ها در اتاق انتظار نشســته اند 
ببندد. چه کنم؟ خسته شده ام، بگذار آنها با 
عصبانیت دندان روی هم فشار دهند، و با نگاه 
چشمانشــان به در اتاق من، به دوست سابق 
خود که تازه به نوایی رســیده و همه چیز را 
فراموش کرده فحش و ناسزا گویند، آخر مگر 
من از آهن و پوالدم؟ آنها هر طور می خواهند 

قضاوت کنند.
لحظه ای سکوت، سکوتی زودگذر فضای اتاق 
را فرا می گیرد، در وسط دود سیگارهایی که به 
خیال تخفیف خستگی پی در پی دود می کنم 
خیره می شــوم و خاطرات گذشته را به یاد 
می آورم ... آه چه روزهای خوشی داشتم و قدر 
آن را ندانستم، دوران شیرین دانشگاه و دوران 
دل انگیزتر پیش از آن. اگر هیچ چیز نداشتم 
ولی یك چیز داشتم آرامش ... آرامش! ... نه این 
همه افراد پرتوقع سمج دورم ریخته بودند و نه 
این همه مراجعان که راستی انسان نمی داند 
کدامشان راست می گویند و کدام دروغ؟ این 
مردم مثل اینکه آدم را خریده اند، مثل اینکه 
خیال می کنند اگر یك روز دوســت و رفیق 
و آشــنا و یا همکاس بودیم باید تا آخر عمر 
نوکر آنها باشم و در برابر هر خواهش و توقعی 
بگویم بچشم! اینها نمی دانند هر امضایی که 
پای یکــی از این پرونده های قطور که هرگز 
حوصله مطالعه آنها را ندارم می کنم مثل این 
است که نوک قلم همچون خنجری می شود 
و در قلب من فرو می رود، آخر سرنوشت من 

و افــراد زیاد دیگری به همین دو خط چپ و 
راستی که نامش امضاست بسته است.

هرکس به من مراجعه می کند مدعی اســت 
کار ضــروری دارد و باید حتمــاً با او ماقات 
کنم و به همین ترتیــب مرتباً تلفن به صدا 
در می آیــد و همه کار ضــروری دارند، نیمه 
شــب مرا از خواب بیــدار می کنند، حوادث 
خیلی ضروری پیش آمده مثل اینکه کسی 
که ابداً کار ضروری ندارد خود من هســتم، 
همه شــب در فکرم که دشمنان و متوقعان 
پشت سرم آتشی دود نکنند خیلی روزها از در 
خانه که بیرون می آیم امید بازگشت ندارم. نه 
برنامه ای برای استراحت و نه تفریح، نه گفت 
و شنود با دوســتان و حتی بچه های خودم، 
همه روز کمیسیون است و همه روز سمینار. 
امــروز فان هیئت عالی رتبــه نظامی، فردا 
فان هیئت سیاســی، پس فردا فان اکیپ 
اقتصــادی، به محیط ما می آیند میهمانند و 
باید با لباس رســمی و تشریفات خشکی که 
از بس آن را تکرار کرده ام تهوع به من دست 

می دهد، به استقبال آنها بشتابم.
راســتی خسته شده ام، به ســتوه آمده ام... 
قلبم درد می کند؛ ســر معده ام می ســوزد، 
زخم معده و اثنی عشــر مــرا رنج می دهد. 
امــروز دکتر می گفت »اوره« خونم باال رفته، 
احتمال بیماری قند هم می داد، اعصابی برایم 
نمانده، چقدر قرص و کپســول بخورم؟ کنار 
بستر استراحت من یك میز پر از دارو است 
مثل یك داروخانه، می گویند تمام اینها از کار 
زیاد و خسته کننده است. راستی این زندگی 
چقدر تو خالی است هر چه جلوتر می روم تو 
خالی بودن آن را بیشتر احساس می کنم. انگار 
در داالن تاریك و وحشتناکی برای گمشده ی 
نامعلومی پیش می روم و تنها صدای خشك 
پاهای خود را در این فضای خالی می شــنوم 
و دیگر هیچ! کاش به عقب بر می گشــتم ... 
نه، کاش اصًا متولد نمی شدم ... راستی این 
زندگی چه کار احمقانه ای است ... اصًا چرا به 

این جهان آمدم، این هم یك معماست!
این بــود نمونه یك زندگی مــادی که تنها 
دورنمــای دل انگیزی دارد، همه چیز در آن 
هســت و هیچ در آن نیست. بنابراین معلوم 
می شــود زندگی به معنی واقعی کجاست، و 

چگونه است؟

زندگی های توخالی و دردآلود
حضرت آیت الله العظمی   مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسالم، بهمن 1350، سال سیزدهم، شماره 1

پی نوشت:
1. از اتم تا ستاره، ص 92.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»مشکالت جنسی جوانان«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

پدیده ازدواج و تشــکیل خانواده از جمله 
مهــم ترین رخــداد های جوامع بشــری 
درطول تاریخ بوده اســت؛ البته با گذشت 
زمان و ایجاد تغییرات منبعث از مدرنیته، 
الگو های ارزشی خانواده محور، دستخوش 
تغییرات بنیادین شــده است که نمود آن 
را می توان در افزیش سن ازدواج مشاهده 
نمود که در واقــع به چالش اصلی جامعۀ 
ایرانی تبدیل شــده و جوانان به نوعی در 
این زمینه دچار بحرانی معنایی شــده و 
شیوع فراگیر پدیدۀ شوم تجرد در جامعه 

فزونی گرفته است.

نیاز به روابط جنسی، از ویژگی  های بارز، 
طبیعی، و ذاتی انســان، از دوران بلوغ تا 
ســالمندی به شــمار می  رود؛ حال آنکه 
پدیدۀ تأخیر در ســن ازدواج که بیشــتر 
خانواد ه های ایرانی با آن مواجهند. عاوه 
بر فروپاشی نهاد خانواده، مشکات متعدد 
جنسی فرارروی جوانان ایجاد کرده است 
که عدم تعادل در جمعیت، باروری پایین، 
نابهنجــاری در رفتار، ســلب مســؤلیت، 
افزایش آســیب های اجتماعی، از دست 
دادن فرصت  ها و عوارض جسمی و روانی 
خاصی در افراد از جملۀ این چالش ها به 

شمار می آید.

آری، شــیوع چالش های جنسی جوانان 
از ارزش های  موجبات فاصلــه گرفتــن 
اخاقی و انســانی، شــیوع بیماری های 
جنســی و بروز رفتارهــای ضد اجتماعی 
شــده است، لیکن متأســفانه، بسیاری از 
جوانان جامعه  ی ما، در مورد راهکار های 
برون رفت از نابسامانی های جنسی حاصل 
از تاخیر در ازدواج و مسایل مرتبط با آن 
 ها، هرگز آموزش  های مدون، رســمی، و 
علمــی دریافت نمی   کننــد؛ و برای رفع 
ابهام و گرفتن پاســخ پرسش های طبیعی 

خــود در این مــوارد، منبع مناســبی در 
دسترس ندارند.

در ایــن میــان کتاب ارزشــمند حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با عنوان 
»مشکات جنســی جوانان« منبع علمی، 
مستند، و پذیرفتنی اســت که با بررسی 
عوامل اجتماعی مرتبط با باال رفتن ســن 
ازدواج در میــان جوانــان و هــم چنین 
ارائــه راهکارهــای عملــی جهت کاهش 
این مســئله و برون رفت از آســیب های 
جنســی هم چون خودارضایی ، شــامل 
نکات تحلیلی و آموزشــی مهمی است که 
می  تواند پاســخگوی بسیاری از جوانان و 

عموم مردم باشد.

گفتنی اســت مباحث مطروحه در کتاب، 
قبًا در نشریّه »نسل جوان« انتشار یافته 
بود که بنا به درخواست مکّرر و نامه  های 
فراوانی که به دفتر نشــریه رسید پس از 
تجدیــد نظر و تکمیل به صورت کتاب در 

دسترس عموم قرار گرفته است.

در گزیده ای از کتاب می خوانیم: پدران 
و مادران در خوابند و جوانان هم در برابر 
حوادثی که با سرنوشــت مسلم آنها سر و 
کار دارد خونســرد و بی تفاوت! گویا همه 
برای فرار از وحشــت مشــکات؛ ترجیح 
می دهند آنها را فرامــوش کنند، و یا به 
اصطــاح دیپلمات ها سیاســت »صبر و 
انتظــار« را پیش گیرنــد و در این میان، 
هزاران جوان بی گناه قربانی این ســهل 
انگاری هــا، فراموش کاری هــا؛ و ندانم 
کاری هــا می گردنــد و اجتماعی نیز به 

لجن کشیده می شود.

راســتی عجب است در طول سال در دنیا 
انجمن، ســمینار، کنگره و مانند  هزاران 
آن دربارۀ موضوعات مختلف تشکیل می 
گردد و دانشمندان سراسر جهان در یك 

جا جمع می شوند و به بحث می پردازند.

اّمــا چیزی که اگر هــم صحبتی روی آن 
می شــود در مقیاس خود بســیار کم و 
ناچیز است مسائل مربوط به جوانان یعنی 
فّعال ترین و گران بهاترین ذخائر انســانی 

جامعه ها می باشد.

در  جوانان«  جنسی  »مشکالت  کتاب 
یک نگاه

مولّف در این کتاب به بررســی مشکات 
جنسی جوانان پرداخته و مشکات پیش 
روی ازدواج جوانان و راه حل آن ها را نیز 
بیان کرده و به راهنمایی جوانان در برابر 

این مشکات می پردازد.

هم چنین نویســنده ضمن هشدار نسبت 
بــه مفاســد اجتماعی و معرفــی عوامل 
شــکل گیری چالش های اجتماعی، روش 
هــای مقابله و درمان بیماری  هایی مانند: 
خودارضایــی را توضیــح داده و اهمیت 
ازدواج در کاهش آســیب های جنسی را 
مورد توجــه قرار داده و دیــدگاه مترقی 
اســام را دربــاره شــخصیت و نیازهای 
جوانان ارائه کرده است؛ در نتیجه در این 
کتاب راه هایی برای رهایی از بزرگ ترین 
مشــکل جوانان امروز جامعه ی ما یعنی 

مشکل جنسی آورده شده است.

نویسنده در مقدمۀ اثر اینگونه می نویسد: 
در میــان انبوه مشــکاتی کــه جوانان 
امروز با آن روبه رو هســتند هیچکدام در 
اهمیت به پایه مشــکل جنسی نمی رسد، 
و با نهایت تأســف بایــد اعتراف کرد این 
مشــکل با ماشینی شــدن هر چه بیشتر 
زندگی، و افزایش مــدت تحصیل و دوره 
 های تخّصصی و راه یافتن تجّمل به همه 
خانواده  هــا، و تزلزل پایه  هــای اعتماد 
دختران و پســران به یکدیگر، روز به روز 

بغرنج  تر و پیچیده  تر می شود.

مــا در طی بحــث های این کتــاب، این 
مســائل را به طور عریان و صریح مطرح 
کرده و راه حل هایی نشان داده  ایم و علی 
رغم تصّور عّده  ای که خیال می کنند کار 
به بن بست کشیده، ثابت کرده  ایم مسئله 
این طور هم نیست، و اگر جوانان و پدران 

و مادران مصّمم به حل این مشکل باشند 
راه حل های قابل توّجهی دارد.

ضمناً بحثی درباره  »انحرافات جنســی« 
و راه درمــان و پیشــگیری آن به صورت 
زنده و عملی طرح کــرده  ایم که مطالعه 
آن مســلّماً به همه جوانان آگاهی فراوانی 
برای نجات از چنگال این موضوع خواهد 

داد.

ساختار اصلی کتاب

کتــاب از یــك پیشــگفتار و دو بخش با 
عنوان مشــکلی به نام ازدواج و انحرافات 

جنسی تشکیل شده است.

در ایــن کتاب بــه موضوعاتــی همچون 
انتخاب همسر، پدران و مادران  مشکات 
ازدواج یــك فاجعه  ازدواج، کاهــش  در 
بــزرگ اجتماعــی، هفت خــوان زندگی 
زناشــویی، پــدران و مادران ســختگیر، 
عشق های آتشــین، ازدواج های هوسی، 
انحرافات جنســی جوانان و پرداخته شده 

است.

گزارش محتوایی اثر

در مذمت ازدواج اجباری

مولف در وهلۀ نخســت، طوالنی شــدن 
های  ارتبــاط  امــکان  تحصیــل،  دوران 
های  نیازمندی  تأمیــن  عدم  نامشــروع، 
زندگی )به طور دلخواه( و هزینه سنگین 
ازدواج و فقدان اعتماد پســران و دختران 
جوان نســبت به یکدیگر را، عامل اصلی 
کاهــش ازدواج و افزایش ســن ازدواج بر 

می شمرد. 

نویســنده در ادامه با رد طــرح  »ازدواج 
واکنش هــای  ســبب  را  آن  اجبــاری«، 
نامطلوب در جامعه دانســته و می گوید: 
ازدواج مثل »خدمت سربازی« نیست، که 
مثًا کسی را به حکم قانون به سربازخانه 
ببرنــد و تحت یك کنترل خاّصی وادار به 

فرا گرفتن فنون نظامی کنند.

تعّجب در این جاســت که این »طّراحان« 
می کوشــند وضع کنونی را که نتیجه یك 

سلســله ناهنجاری  های اجتماعی  است از 
میان ببرند بدون این که کمترین توّجهی 

به عوامل پیدایش آن داشته باشند.

تاخیر در  اجتماعی  ناگوار  پیامد های 
ازدواج

صاحب اثــر، گرایش به »تجّرد« و کاهش 
روزافــزون ازدواج را یك فاجعه اجتماعی 
دانســته که موجبات افسردگی، انتحار و 
ارتباط های  خودکشی ، بزهکاری وتوسعه 

نامشروع را فراهم می کند.

در بخشــی از کتاب مــی خوانیم: از نظر 
اخاقی افــراد مجّرد هرگز یك  »انســان 
کامــل« نخواهنــد بود، زیرا بســیاری از 
از قبیل  وفا، گذشــت،  مفاهیم اخاقــی 
جوانمــردی، عاطفه، محّبــت، فداکاری و 
حق شناســی  بیش از همــه جا در محیط 
خانواده و زندگی مشــترک همســران و 
فرزنــدان تحّقق می یابد و کســانی که از 
ایــن زندگی دورند به ایــن مفاهیم کمتر 

آشنایی دارند.

هفت خوان ازدواج

معظم له تغییر ســبك زندگي را از جمله 
متغیرهایــی محســوب می کنــد که در 
کاهــش تمایل جوانان نســبت به ازدواج 
مؤثراســت. به نحوی که بــه تعبیر مولّف 
یك زوج جوان باید از هفت خوان رســتم 

رد شوند تا بتوانند ازدواج کنند.

نویســنده در فرازی از کتاب در توصیف 
هفت خــوان ازدواج می نویســد: جوانان 
باید با قهرمانی خود، مانند رستم از خوان 
 هــای هفتگانۀ توّقعات نامحدود و رؤیایی، 
اشکال تراشــی  های بی مورد، مهریه  های 
ســنگین و کمرشــکن، تشــریفات زاید، 
ایرادگیری در هم طراز بودن، عشــق  های 
بی حساب و کتاب و وسواس خارج از حد 
بگذرند و این طلســم  های جادویی را در 
هم بشــکنند حال آنکه بیشتر آنها مربوط 
به متن مســأله ازدواج نیســت و هر چه 
هست مربوط به حواشی و زواید آن است.

نقش خانواده در فرآیند ازدواج

مولّف بــا رد اختیار تام و بی حســاب و 
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کتاب جوانــان در انتخاب همســر و رد 
اختیار مطلق والدیــن در فرآیند ازدواج، 
معتقد است هیچ یك از این دو نظریه به 

طور دربست واقع بینانه نیست.

معظم له در تبیین این مدعا می نویســد: 
پــدران و مــادران باید به ایــن حقیقت 
توّجــه کنند که مســأله انتخاب همســر 
همه  اش منطق و اســتدالل نیست، بلکه 
عامل اصلی این انتخاب غالباً ذوق اســت 
و مســلّماً ذوق افراد با هم تفاوت بســیار 
دارد، در نتیجه کمتــر اتّفاق می افتد که 

یك ازدواج تحمیلی پایدار بماند.

از طرفــی »جوانــان« نیز باید 
بدانند که غالباً شــور و عشــق 

جوانی پرده ضخیمی روی چشم 
انســان می اندازد، لذا والدین باید با 

کمك هــای فکری خــود جوانان را در 
این انتخاب بزرگ یاری نمایند.

نشانه های عشق دروغین

نویسنده در این اثر مخاطبان را با ویژگی 
های عشق کاذب آشنا ساخته و برخی از 
نشــانه های عشق دروغین مردان را بیش 

از پیش آشکار می کند.

به بیــان نویســندۀ کتاب، عشــق های 
دروغیــن، قیود اجتماعــی را در هم می 
کوبد. مسائل اخاقی را به بازی می گیرد 
و با مصلحت اندیشــی و پنــد و اندرز ابداً 

سازگار نیست.

مولّف در تشــریح این مســأله به ازدواج  
وازدواج  های تجارتی،ازدواج  های هوسی 

 های کاغذی اشاره می کند.

معظم له در تشــریح ویژگی عشــق های 
دروغیــن می نویســد: در ازدواج تجارتی 
صفات انســانی طرفین، پایه معلومات، و 
مانند اینها مطرح نیســت بلکه تمام بحث 
 ها بر محور دارایی و سرمایه  های مرئی و 
نامرئی طرفین )مخصوصاً زن( دور می زند.

بر مبنای هوس  ازدواج  نویسنده تکیه گاه 
را   ارزش  هــای زودگذر و ناپایدار و احیاناً 
کودکانــه یا احمقانه دانســته که غالباً به  

جدایی  می انجامد.

مولّــف کتاب، ازدواج  هایی که از صفحات 
مجات و جراید و رسانه های مجازی سر 
در مــی آورد را ازدواج کاغذی)مجازی( 
بر می شــمرد، حال آنکه پیشوایان بزرگ 
اســامی بیش از هر چیــز روی مزایای 
روحی و فکــری و اخاقی دو همســر و 
توجه به  تربیــت خانوادگی، اصالت، روح 
فداکاری، محّبت و صمیمیت پاکدامنی و 

نجابت، ایمان و تقو ا تأکید کرده اند.

راهکارهای مبارزه با خودارضایی

از  یکــی  جنســی  خودارضایــی 

انحرافات 
است  جنسی 

کــه نســبت به 
دیگــر  انحرافــات 

بیشــتري  بی  شــیوع 
دارد و باعــث مشــکات 

زیادي  روانــی و جســمانی 
می شــود، لذا مولّف در بخش 

پایانی کتاب با طــرح مؤلفه هایی 
در راستای درمانگری و ارائۀ مشاوره و 

راهکار جهت درمان و کاهش خودارضایی 
جنسی افراد، اقدام کرده است.

اجتنــاب از هر گونه تحریــك مصنوعی ، 
تهیــه برنامه فشــرده و تمــام وقت ، باید 
عادتــی جانشــین عادتی گــردد، پرهیز 
مطلــق از تنهایی ، پرهیــز کامل ، تقویت 
عمومی و رژیم غذایی ، استمداد از نیروی 
ایمان و عقاید مذهبــی ، تلقین و تقویت 
اراده ، ازدواج در نخســتین فرصت  وتوّجه 
مخصوص به ورزش ، دســتورهای ده گانه 

ای اســت که معظــم له بــرای مبارزه با 
بیماری خودارضایی مورد توجه قرار داده 

است.

به عنــوان نمونه در بخــش پایانی کتاب 
سکســی«...  »فیلــم  های  اســت:  آمده 
مســیر فکر هر جوانی را از مسائل اصولی 
زندگی تغییر می دهد و به ســوی مسائل 
جنسی، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، 

می کشاند.

در روز آن قدر ورزش کنید که 

خسته 
و  شــوید 

به  شب هنگام 
که  این  محــض 

آرمیدید  بســتر  در 
فرو  عمیقی  خواب  در 

خواهیــد رفت و از شــر 

بسیاری از خیاالت و افکار مضر و کشنده 
که در این موقع به ســراغ جوانان می آید 

در امان خواهید بود!

 مــا اطمینان کامل داریــم اگر مبتایان 
دستور های باال را به کار بندند از شر این 

انحراف رهایی خواهند یافت.

نمونه  ای از قضاوت خوانندگان  

شــك  تواند بی  می    عمًا  کتاب  این 
منبع  یــك  همچون 
مورد  علمــی، 

استفاده  ی 
جوانــان و عموم مردم 

قرار بگیرد.

هم چنین مباحثی کــه دربارۀ انحرافات 

جنسی و راه درمان و پیشگیری آن مطرح 
شــده اســت مطالعه آن مســلماً به همه 
نوجوانان و جوانــان، آگاهی فراوانی برای 

نجات از چنگال این موضوع خواهد داد.

در این میان، نامه  نگاری های بسیار زیاد 
و تکان دهنده جوانان در مورد این کتاب 
با مولّف اثر، از تأثیــر ات بی بدیل کتاب 
بر کاهــش انحرافات اجتماعی نوجوانان و 
جوانان حکایت دارد کــه به عنوان نمونه 
یکــی از آن نامه ها به نحــو خاصه، در 

اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد.

من جوانی هســتم 19 ســاله که به این 
عادت شوم جنسی معتاد بودم... یك روز 
در کتابخانه با کتابی به نام  »مشکات 
جنســی جوانان« آشنا شدم 
خریــداری  را  آن  و 
این  نمــودم. 
کتاب، 

همان 
نجات  کتــاب 
بود، همان کتابی که مرا 
از مرگ پســتی نجات داد، همان 
کتابی که بیشتر جوانان را نجات می دهد 
و به طور حتم کتابی کــه اگر جوانان به 
دســتورات آن عمل کننــد از این اعتیاد 
نجات پیدا می کنند؛ چــرا که خود تمام 
مطالب کتاب را خواندم و دســتورات ده 
گانــه آن را موبه مو اجرا کــردم و موفق 

شــدم که این عمل را ترک کنم و نجات 
یابــم... »مشــکات جنســی جوانان« را 
مطالعه نمایید و دســتورات را اجرا کنید، 
مطمئن باشــید اگر معتاد هستید نجات 
پیدا خواهید کرد و باید مطمئن باشــید 
زیرا در لحظــات آخر نجاتم چنان امیدی 
در من ایجاد شــده بود که می دانســتم 

حتماً نجات پیدا خواهم کرد.

الزم به ذکر است این اثر نفیس با تنظیم 
و تدویــن حجه االســام علیــان نژادی، 
نخســتین بار در ســال 1376 در 184 
صفحه، در قطع جیبی از ســوی انتشارات 
نســل جوان به رشــتۀ تحریــر در آمده، 
تاکنون ده ها بار چاپ شده و هزاران هزار 
نســخه از آن منتشر شــده، و مایه نجات 
بســیاری از جوانان گشــته اســت و هم 

اکنون مرتباً تجدید چاپ می شود. 
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معارف اسالمی

هستند! بزرگی  نعمت  بالها 
»احساس درد« یکی از موهبت هاست!

گاهی پیش خود می نشینیم و فکر می کنیم 
که این رشته حساس و زودرنجی که »سلسله 
اعصــاب« نام دارد و در غالــب نقاط بدن ما 
مفروش است راســتی مزاحم ماست؛ چون 
از یك موضوع جزئی ناراحت می شــود و داد 
و فریــاد ما را به آســمان بلند می کند.  یك 
خار کوچك در پای ما می خلد، دســت ما به 
دستگیره درب خانه  گیر کرده خراش کوچکی 
برمی دارد، کمی چای داغ روی بدن ما می ریزد 
و مختصری می سوزد و  ای بسا آن روز تا عصر 
ما را راحت نمی گذارد. اگر این اعصاب زودرنج 
و سریع التأثیر نبودند، ما کی به این روز گرفتار 
می شدیم؟ ما به آسانی می توانستیم  به جای 
انبر آتش را با سرانگشــتان برداریم بدون این 
که ناراحت شویم، می توانستیم میخ را با مشت 
خود به دیوار بکوبیم بدون این که احســاس 
درد کنیم، در آن وقــت  دعوا و کتك کاری 
ابدا مفهومی نداشت و این همه سر و صداها 
که بر سر این موضوع راه می افتد خود به خود 
خاموش می شــد؛ زیرا مشــت زدن و سیلی 
نواختن در گوش دیگری کار بیهوده ای بود و 
درست مثل این بود که کسی موی سر دیگری 
را گاز بگیــرد. این همه داد و فریاد بیماران را 
نمی شــنیدیم، با کمال راحتی می توانستیم 
شکم بیماران محتاج به عمل را  جلوی چشم 
خودشان بشکافیم و جراحی کنیم و نیازی به 

دردسر بیهوشی نداشتیم و ...
هنگامی که ما چنیــن فکرهایی می کنیم از 
این نکته اساســی غافلیم که همین اعصاب 
زودرنج هســتند که بدن ما را در مقابل انواع 
خطــرات بیمه می کنند، و بدنــی که از یك 
مشت گوشت و اســتخوان کم دوام ساخته 
شده، بیش از آهن و فوالد دوام می کند، و علی 
رغم آن همه خطراتی که در اطراف اوســت، 
80 ســال و 100 سال عمر می کند؛ زیرا اگر 
این ها نبودند، در مدت کوتاهی، غالب اعضاء 
بــدن خود را بر اثر بــی مباالتی ناقص کرده 
و یا به کلی از دســت می دادیم. چند مرتبه 
گرفتن آتش با دســت کافی بود قسمتی از 

انگشــتان ما را بسوزاند و خاکستر آن را روی 
زمین بریزد، گوشت های بدن ما لقمه لقمه به 
وسیله در و دیوار و میخ و ... جدا می شد و ما 
نمی فهمیدیم.  براثر عدم احساس درد چه بسا 
استخوان های ما می شکست و به صورت کج 
و معوجی جوش می خورد و تناســب اندام ما 
به کلی از بین می رفت. اعضاء داخلی بدن ما 
بر اثر پیش آمدهایی فاسد می شدند و از کار 
می افتادند و ما را به مرگ می کشاندند بدون 
این که احساس درد و ناراحتی کنیم و به فکر 

چاره بیفتیم.
در حقیقت »سلسله اعصاب« یك شبکه فوق 
العاده دقیق مخابراتی است که در بیشتر نقاط 
بدن گســترده شــده و با کمترین احساس 
نامایم زنگ های خطر را به صدا در می آورد 
و انســان را به دنبــال چاره جویی و مبارزه با 
خطر می فرستد. از بعضی افراد نقل می کنند 
که بر اثر از دست دادن احساس تألّم هنگامی 
که دستشان با آتش می سوخته، فقط از بوی 
گوشت بریان شده آن خبردار می شدند! راستی 
اگر همه ما چنین بودیم چه می شد؟ نتیجه 
ایــن که تأثیر اعصاب در برابر عوامل مختلف 
و به عبارت دیگر احساس درد و تألّم به علل 
گوناگون حافظ بدن انســان و یکی از مواهب 
بزرگ الهی است. ضمن اینکه در مورد دردها 
و بیماری ها، ما را وادار می کند که درباره آالم 

اجتماعی، باها و آفات بیشتر دقت کنیم.
عدم را با چه مقیاســی می توان اندازه 

گرفت؟
در »فلسفه« این مطلب ثابت شده که »عدم« 
را همیشــه باید به وسیله »وجود« شناخت. 
اساســاً عدم هیچ اســت و »هیچ« را چگونه 
می توان درک کرد؟ جواب این پرســش آن 
اســت که ما آن را با مقایســه با وجود درک 
می کنیم. مثا هنگامی که دوست ما در برابر 
چشمان ماست، شبکیه چشم ما تصویر او را به 
کمك اعصاب بینایی به مغز رسانده و به این 
وسیله از وجود او  مقابل خود باخبر می شویم؛ 
زیــرا وجود او اثر خاصی در اعصاب بینایی ما 
گذاشته است، اما هنگامی که خداحافظی کرد 
و رفت، آن تصویر و اثر را در خود نمی یابیم. از 
مقایسه این دو حالت با یکدیگر، مفهوم »عدم« 

در ذهن ما پیدا می شود.
از راه گوش و ســایر حــواس نیز می توانیم با 
این مفهوم آشنا شویم؛ صدای دلنواز مرغی از 

شــاخه درختان به صورت »امواج صوتی« به 
گوش ما می رسد و احساسات مختلفی را در ما 
به وجود می آورد. ناگهان آن مرغ خاموش شده 
آن تأثیر مخصوص در برابر امواج صوت را که 
انگیزه هیجان احساسات گوناگونی بود دیگر 
احساس نمی کنیم. از مقایسه این دو حال با 
هم، مفهوم عدم در ذهن ما منعکس می گردد 
وااّل ما هرگز نه قیافه عدم را با چشم دیده ایم و 
نه آواز عدم را با گوش شنیده ایم. گرچه درک 
مفهوم عدم در یك مورد کافی است که عدم 
موضوعات دیگر را نیز با مقایسه با آن دریابیم، 
ولی اگر بخواهیم حالتی که از فقدان هر یك 
از موجودات به ما دســت می دهد، به خوبی 
دریابیم باید عدم را در هر مورد، جداگانه درک 

کنیم ... این موضوع را به خاطر داشته باشید.
اگــر از بی نظمی ها نبود، نظم را چگونه درک 

می کردیم؟
این هم ناگفته پیداست که همان طور که عدم 
را باید با مقایســه با وجــود دریافت، اهمیت 
هر وجودی را هم باید با مقایســه با عدمش 
دریافت. یعنــی تا این دو حالــت در مقابل 
یکدیگر قــرار نگیرند نه وضع عدم روشــن 
می شــود و نه وضع وجــود و نه آثاری که در 
زمینه هر کدام صورت می گیرد به خوبی درک 
خواهد گردید. چرا یك نقطه سیاه رنگ به نام 
»خال« در یك چهره سفید و زیبا برجذابیت 
و زیبایــی آن می افزاید؟ اگر این ســوال را از 
یك فیلسوف کنید به شما می گوید برای این 
که صحنه ای از مقایســه وجود و عدم )سیاه 
و ســفید( را در برابر چشم، مجسم می سازد 
و از آن نقطه ســیاه،  بیننده می تواند پی به 
چگونگی رنگ سفید و جذاب پوست بدن از 
طریق مقایسه ببرد. بنابراین چه مانعی دارد که 
نقاش چیره دست جهان هستی برای این که 
هر بیننده ای پی به اهمیت نظم حیرت انگیز 
این جهان بزرگ ببرد در گوشه ای از آن، نقطه 
تاریکی به نام بی نظمی )البته تاریك از نظر ما 
و بی نظمی هم از نظر ما( نشــان بدهد؟! این 

عین نظم است نه بی نظمی.
چــه ضــرری دارد کــه در برابــر این همه 
دســتگاه های منظم بدن ما که در هر عضو 
بلکه هر سلولی به خوبی نمایان و آشکار است، 
یك جفت پستان کوچك بی مصرف )البته تا 
آنجا که علوم امروز کشــف کرده( برای درک 
آن همه نظم حیرت انگیز قرار داده باشد؟ تا 

از روی مقایسه پی به اهمیت نظم این کارگاه 
عظیم ببریم و بدانیم که ممکن بود تمام بدن، 
مملو از بی نظمی ها باشد، ولی چنین نشد. پس 
البد عقل و قدرت فوق العاده ای دست اندر کار 

ساختمان آن بوده است.
بــا توجه به این موضوع کــه آنچه به عنوان 
بی نظمی در بدن انسان یا در طبیعت از قبیل 
طوفان هــا و زلزله ها تلقی می شــود در برابر 
دستگاه های منظم، بیش از یك نقطه در برابر 
یك جسم بزرگ نیست این حقیقت روشن تر 
می شود. البته ما با این علوم ناقص امروز بشر 
)به خصوص با در نظر گرفتن بحث های شماره 
قبل( جرأت نمی کنیم بگوییم این حوادث بی 
فایده اســت، ولی اگر بر فرض چنین باشد، 
چه مانعی دارد که منظور از آن، فایده بزرگ 
دیگری یعنی نشــان دادن نظم شگرف عالم 

هستی بوده باشد؟
وانگهی ما در یك دریا از مواهب و نعمت های 
خــدا غرقیم. اگر گاه و بیــگاه بر اثر عوارضی 
به طور موقت از این مواهب محروم نشــویم، 
چگونه ممکن است پی به اهمیت وجود آنها 
ببریــم و از آن ها قدردانی کنیم؟ شــما فکر 
کنید اگر ابدا بیماری در عالم وجود نداشت، 
اصا ما می توانستیم بفهمیم سامت تن چه 
موهبت عظیمی است؟ اگر پرده ظلمت شب 
نبود  می توانستیم دریابیم که امواج نور آفتاب 
که در روز بی دریغ روی ما پاشــیده می شود 
چه نعمت گرانبهایی است؟ اگر گاه و بی گاه 
زمین مختصری در زیر پای ما نمی لرزید، آیا 
هیچ معلوم می شد که آرامش زمین یعنی چه؟ 
اگر گاهی خشکسالی واقع نمی شد آیا ممکن 
بود به درستی نقش اساسی باران در زندگی 
خود را درک کنیم؟ چه مانعی دارد که برای 
توجه مخصوص ما به مواهب حیات و زندگی 
و قدردانی بیشتر از آن ها و از آن مبدأ بزرگی 
که آن ها را به ما بخشیده است، گاه و بی گاه 
تغییر مختصری در آنها واقع شــود و ما را به 
این حقیقت بزرگ و ارزنده واقف ســازد. این 
تغییرات مختصر و موقتی همان است که ما 

نام آن را »با« می گذاریم.
آیــا با توجه به این نکته، این باها یك درس 
آموزنــده برای اجتماع انســانی محســوب 
نمی شوند؟ پس اگر می گوییم »باها نعمت 

بزرگی هستند« تعجب نکنید.
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احکام شرعی

ضمان دیه نقص عضو کارگران در محیط کار 

در کارخانه ســنگبری تمام وسایل از قبیل دستگاه و سنگ را 
صاحــب کارخانه آماده می کند و با کارگــر قرارداد می بندد 
که هر متر ســنگ را مثا در مقابل هزار تومان برای وی آماده 
ســازد. اگر زمانی که کارگر مشــغول کار می شود، دست وی 
زیر ســنگ برود و قطع گردد، آیا دیه دست به صاحب کارخانه 

تعلّق می گیرد؟ 

چنانچه قراردادی با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقّصر 
در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیه ای بر او تعلّق نمی گیرد. 
در ضمن اگر جبران این خسارت در مواّد قانونی استخدام آمده 
باشد و آنها با توّجه به این مواد، کسی را استخدام کرده باشند، 

آن هم به منزله قرارداد محسوب می شود. 

نحوه جاری شدن ضمان در عاریه 

اگر چیزی را که به عاریه گرفته شــده تلف شود موجب ضمان 
می گردد؟ 

هر گاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شــود ضامن نیست، 
مگــر این که در حفــظ آن کوتاهی کرده باشــد. همچنین اگر 
عاریه  دهنده شــرط ضمان  کرده باشــد، یا چیزی را که عاریه 
کرده طا و نقره یا زینت آالت ســاخته شــده از آنها باشد، در 

این دو صورت نیز اگر تلف شــود باید عوض آن را بدهد. 

ضمان وسایلی که برای فروش به امانت گذاشته شده 

فرشــهایی که به صورت امانت در اختیار شرکتی جهت فروش 
قرار می گیرد، اگر ســوانحی از قبیل دزدی یا آتش ســوزی رخ 
دهد و منجر به از بین رفتن اصل مال شــود، آیا شرکت ضامن 

اصل مال است؟ 

در صورتی که شــرکت در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، 
ضامن نیست. 

ضمان در آسیب جزئی و سهوی به شیء امانتی 

چنانچه ســهوا به کتابــی که از کتابخانه بــه امانت گرفته ایم 
آسیب جزئی برســد یا مثا خطی با خودکار بر روی آن ایجاد 

شود تکلیف چیست؟ 

آسیب های جزئی مثل آنچه نوشته اید برای شما ضمان ایجاد 
نمی کند هرچند باید مراقب بود این آســیب ها حاصل نشود. 

ضمان تلف شدن امانت 

اگر کســی چیزی را نزد کسی بگذارد و بگوید این نزد شما به 
امانت باشــد بعداً آن را از شما پس میگیرم و آن فرد هم قبول 
کنــد و بعد از مّدتی آمانت دهنده مراجعه کند که مال خود را 
بردارد، ولی امانت گیرنــده بگوید آن را کس دیگری برده، آیا 

صاحب مال حّق شکایت و مطالبه را دارد؟ 

هرگاه صاحب مغــازه بدون تحقیق کافی لبــاس رابه دیگری 
داده، ضامن است. 

ضمان کاهش قیمت ناشی از ممانعت دیگری از فروش 

اگر کســی ظالمانه مانع فروش متاعی شود، به مّدتی که سبب 
تنّزل قیمت آن در بازار گردد، آیا ضامن نقصان قیمت اســت؟ 

در صورتی که آن متاع در مســیر فروش بوده و شخص مزبور 
مانع شده است ضامن است. 

سلب ضمان پزشک پیش از معالجه 

آیا پزشــك می توانــد ضمن انعقاد قــرار داد معالجه با بیمار، 

هرگونه مسئولّیت شرعی را نسبت به آسیب های احتمالی که 
در ضمن معالجه ممکن اســت پیش بیاید از خود سلب کند، تا 

هیچ گونه ضمانی بر عهده وی یا عاقله اش نباشــد؟ 

اشکالی ندارد، مشروط به اینکه طبیب درتاش وکوشش خود 
کوتاهی نکند. 

برائت جستن طبیب از ضمان 

جهت ضامن نشدن طبیب شرعا چه راهی ممکن است؟ 

طبیــب و جّراح برای این کــه در مقابل خطا و اشــتباهی که 
مرتکب می شــوند ضامن نباشــند می توانند به مریض یا ولّی 
او بگوینــد که اگر ضرری بدون توّجه به مریض برســد ضامن 
نیستند و آنها قبول کنند، در چنین صورتی اگر دّقت و احتیاط 
الزم را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جّراح 

نیستند.  ضامن 

ضمان مشتری در صورت تلف جنس در زمان امتحان کردن آن 

چنانچه مشــتری از صاحب مغازه مطالبه نماید که جنســی را 
به او بدهد تا آن را ببیند و اگر مورد پســند قرار گرفت آن را 

خریداری نماید اما جنس از بین برود، ضامن می باشد؟ 

اگر مشتری مالی را از فروشــنده بگیرد تا آن را درست ببیند 
و اگر پســندید بخرد، چنانچه آن مال در دســت مشتری تلف 
بشــود، در صورت کوتاهی، باید عوض آن را به صاحبش بدهد 

و اما اگر کوتاهی نکرده، ضامن نمی باشد. 

ضمان آور بودن کاهش یا افزایش فاحش ارزش پول 

آیا کاهش یا افزایش فاحــش یا غیر فاحش ارزش پول ضمان  
دارد؟ 

کاهش و افزایش فاحش ضمان  آور اســت؛ به تعبیر صحیح  تر 
چنانچه کســی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت 
چندین ســال بخواهد آن را بپردازد، بــه یقین پرداخت همان 
مبلغ ادای دین محسوب نمی  شود و باید به قیمت روز پرداخت 
شود و نرخ توّرم ماحظه گردد و تفاوتی در میان اقسام بدهی  
هــا اعم از خمس، قرض، مهریّه، مضاربه و غیره در این موضوع 
نمی باشــد؛ ولی تغییرهای غیر فاحــش تأثیری ندارد؛ چرا که 

ادای دین محسوب می  شود. 

ضمان اسباب متعدد در خسارت واحد 

اگر چند ســبب در فاصله زمانی متفــاوت و یا با فاصله زمانی 
هماهنگ باعث ورود خســارت مالی یا معنوی به فردی شود، 
از دیدگاه فقهی چه راه حلّی در کشــف مســؤول اصلی و نحو 

تقسیم جبران خسارت بین اسباب وجود دارد؟ 

هر کدام از اســباب بــه مقدار تأثیری کــه در پدید آمدن آن 
حادثه داشته ضامن هســتند. و در صورتی که میزان تاثیر هر 
یك مشــّخص نباشــد، نخست به کارشناســان مورد اطمینان 
مراجعه می شــود. اگر مشّخص نشد، خسارت در بین همه آنها 

به طور مساوی تقسیم می گردد. 

ضمان در صورت ارائه گزارش نادرست 

آیــا ارائه گــزارش و اّطاعات و آمار نادرســت موجب ضمان 
میگردد؟ 

در مواردی که خسارتی به بار آورد موجب ضمان است. 
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