


طلیعه سخن
والدت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت 
ولي عصر، امام زمان)عج(، تلنگری است برای 
بازگشــت جوامع بشری به فطرت، حکمت و 
عقالنیت؛ چرا که تاريخ بشری، ورای جنبش 
هــای عدالت خواهانه اش، به شــدت در پی 
موعودی اســت تا بتواند آرمان  شهر )اتوپیا(
خود را بــا امامت و هدايت آن موعود منتظر 

بنا کند.
از اين رو مهدويت به نوعی غايت همۀ مکاتب 
بشری به شمار می آيد که مسیر آيندۀ روشن 
را، پیش چشــم عدالت خواهــان جهان می 

گشايد.
از سوی ديگر نمی توان از جغرافیای معرفتی 
ظهور غافل شد چرا که جغرافیای عصر ظهور 
که در روايات نیز به خوبی مورد اشــاره قرار 
گرفته در پی نشان دادن هويت خاصی از اهل 
مشرق در عصر ظهور است که بیش از هر چیز 

متوجه اهل ايران )خراسان( است.
با اين تفاســیر تعمق در اين مسائل ما را  به 
ترســیم چارچوب زمانی و مکانی مهدويت 
رهنمون می ســازد که تحقق اين مهم نیز با 
تولید حکمت و معنا، ما را از نهیلیسم و پوچ 
گرايی رهايی می بخشــد. و اينچنین پروسۀ 
تولید معنا در مکان و زمان)تاريخ و جغرافیای 
مهدويت( در نهايت به تئوری پردازی و تولید 

علوم انسانی منتهی می شود.
پیوند تاريخ و جغرافیا و تولید فکر و انديشــه 
برای ترسیم آينده بشر در بستر فرهنگ شکل 
می گیرد و از بطــن آن نیز هويت ايجاد می 
شــود، هويتی که به نوعی از طريق مطالعات 
میان رشته ای و ارتباطات میان فرهنگی؛ بر 
بحران های اجتماعی فائق می آيد و در نهايت 
ســاختار ِحکمی و معرفتی جامعۀ مهدوی را 

شکل می دهد.
طرح اين مقدمۀ کوتاه از آن جهت اســت که 
شــیوع عرفان های ضد فقهی، شبهه افکنی 
علیــه عینیت و تاريــخ مهدويت هم چنین 
تضعیف و تکذيب اسناد و ابعاد عصر ظهور در 
سايۀ سنگین رکود و ضعف مفرط در نهادهای 
معرفت ســاز هم چون حوزه و دانشگاه و نیز 

خام خــوری در مواجهه با معارف مهدوی در 
پرتو تولید موسوعه ها و فرهنگ نامه های فاقد 
ساختار تئوريک، افق آيندۀ معرفتی جهان و 
تبیین حقیقت موعود منتظر و ساختار های 
مرتبط با عصر ظهور را با اما و اگر های متعدد 

مواجه کرده است.
از اين رهگذر اومانیسم عرفانی از جمله موانع و 
چالش های بنیادين در اين مسیر به شمار می 
آيد، که انسان گرايی به جای توحیدگرايی می 
نشیند و اينچنین شرک و تمدن سرمايه داری 

جايگزين فرهنگ، دين و توحید می شود.
ماهیت اومانیسم عرفانی از ترکیب دين تجربی 
يهود و عرفان شرقی)بودائیسم( تشکیل می 
شود؛ بدين نحو که تلفیق میان دين غربی و 
عرفان شیطان پرستی در شرق، فراماسونری 
را شــکل می دهد که در قالب ترويج شرک 
و نفی وحدانیت خداوند، شیاطین مختلف در 
عرض خداوند تعريف می شوند که مصاديق و 
مظاهر اين شیاطین را می توان در کشورهايی 
هم چون تايلند، کــره جنوبی، چین و ديگر 

کشورهايی از اين دست مشاهده نمود.
اومانیســم عرفانــی در بُعــد چارچوب های 
اجتماعی، اخالق را بر نمی تابد؛ در نتیجه هم 
جنس گرايی، از جمله ابعاد مهم  فراماسونری 
و شــیطان پرستی را در بر می گیرد که  اين 
پديدۀ شــنیع که گسترۀ آن بیش از هر چیز 
چین و آمريکا را در نورديده، در راستای نفی 
خانواده گرايی و نفی توحید  قابل توجه است.

در امتداد اومانیســم عرفانی)فراماســونری(، 
مکاتب عرفانی ضد فقهی هم چون بهائیت  و 
وهابیت قرار دارند که در قالب »نُْؤِمُن بَِبْعٍض 
َونَْکُفــُر بَِبْعٍض؛  به بعضی ايمــان می آوريم، 
و بعضی را انکار می کنیم« به دنبال اســالم 

منهای امامت و واليتند.
تأمل در آموزه های ادعیه و زيارت ها نشــان 
می دهد توحید گرايی منهای امامت و واليت 
به خشــونت منتهی خواهد شد، لذا نفی کل 
صفــات و آيات حق و نفی همۀ نشــانه های 
دينی توســط جريانات تکفیــری، فرهنگ 
ستیزی و امامت ستیزی در قالب نابودی قبور 
ائمه)ع( و ارتداد شیعه را به همراه داشته است.
در واقع وهابیت مکتبی، سکوالر و زهد گرا به 

شــمار می آيد که با تأکید بر خداگرايی غیر 
معناگرا با هر گونه واليت و توحید معنا گرا هم 
چون ظهور منجی موعود در آخرالزمان)عج( 
در قالب هدايت دين و دنیای مردم  به شدت 

مخالف است.
 بهائیت نیز بازتولید يهودی مذهب تشــیع 
اســت که با ترويج سکوالريســم و تأکید بر 
تدين فردی و تکیه بر شهود عرفانی، بر طبل 
جدائی دين از سیاست می کوبد و اينچنین 
برای نفی هر گونه چارچوب های فلسفی در 
تاريخ همچون ظهور و آخر الزمان سینه چاک 

می کند.
اين فرقۀ انحرافی نیز به مانند وهابیت، به شدت 
با عقالنیت شیعی و توحید واليی مخالف است 
و در پناه سکوالريســم به نفی امامت ظاهر و 
غايب و اتکاء بر عقل خودمفسر تأکید می کند.

تأمل در تداوم خط سیر مکاتب اومانیستی در 
جوامع اسالمی نشان می دهد خود مفسری 
و خــود اجتهــادی در قالب اســالم  بدون 
نشــانه)امامت و واليت( وجه مشترک عرفان 
های ضد فقهی اســت که به عنــوان دو لبۀ 
يک قیچی )اسالم داعشی و اسالم رحمانی(، 
اسالم بدون نشانه)اسالم منهای امام و ولی( را 
ترسیم می کنند، حال آنکه غايت اصلی خلق 
نشانه)امام(، ممانعت از شکل گیری اومانیسم 

است.
در اين میان انجمن حجتیه را نیز بايد در زمرۀ 
مکتب عرفانی ضد فقهی بر شمرد چرا که هم 
چون بهائیت و وهابیت در پی تسامح و تساهل 
معرفتی است و پس از انقالب نیز با لیبرالیسم 
و تصوف، درآمیخت و اينچنین لیبرالیســم 
عرفانی، سکوالريسم و پذيرش سلطنت شاه 
به جای واليــت امام در پس تئوری )قبض و 
بسط تئوريک شريعت( به منصۀ ظهور رسید.

بديهی اســت تلفیق عرفان های ضد فقهی 
با مهدويت در قالب گســترش صهیونیســم 
اسالمی و لیبرالیسم عرفانی از جمله توطئه 
های دشمنان نظام اســالمی برای تضعیف 
اعتقادات مــردم به امام زمــان)ع( و واليت 
فقیه است که راه چارۀ آن نیز از مسیر تبیین 
چارچوب تئوريک مهدويت و ترســیم ابعاد 

مختلف آن می گذرد.
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پیام ها و بیانیه ها

رحلت والد مکرم حضرت حجت االســالم 
والمســلمین آقای حاج سید رضی علوی 
)رحمــۀ اهلل علیــه( که از علمــای عامل 
و وارســته بــود، موجــب نهايت تأســف 

گرديــد. اينجانب اين ضايعه اســفناک را 
به جنابعالی و بســتگان آن فقید سعید و 
جامعۀ روحانیت فارس تعزيت و تســلیت 
گفته، از درگاه خداونــد متعال رحمت و 

مغفرت برای آن عالم ربانی و صبر جمیل 
و اجر جزيل برای بازماندگان خواهانم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

فقدان اســفناک عالم بزرگوار جالل الدين 
رحمت رهبر شیعیان اندونزی مايۀ تأسف 
فراوان گرديد. او ســنگر شايسته ای برای 
محبان اهــل بیت علیهم الســالم در آن 

کشــور بود و از پرتو وجودش بسیاری به 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم عالقه مند 
شــدند. خداوند او را با محمد و آل محمد 
علیهم السالم محشور گرداند و به شیعیان 

اندونزی و بازمانــدگان آن مرحوم صبر و 
اجر فراوان عنايت فرمايد.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
به مناسبت رحلت حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید رضی علوی )رحمه اهلل علیه(

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
به مناسبت رحلت رهبر شیعیان اندونزی 

از  می دانــم  الزم  چیــز  هــر  از  قبــل 
دست اندرکاران اين کنفرانس در برگزاری 
چنین نشســت های علمی که هم مزين به 
نام امام علی بن موسی الرضا علیه السالم 
اســت و هم منعکس کنندۀ علوم عالم آل 

محمد علیهم السالم، تشکر نمايم.

با نگاهی به عناوين نشست های علمی که 
انديشــمندان علوم مختلِف اين کنفرانس 
برگزار کرده اند، می توان اهمیت و جايگاه 
بلند اين همايش علمی و اهتمام مسئوالن 
مربوطه را برای نشر علوم روز از چشمه ساِر 
دانِش بیکراِن حضــرت ثامن الحجج علی 

بن موسی الرضا علیه السالم دريافت.

عناوين اين نشســت ها، نشان از آن دارد 
که اگر آموزه های اهل بیت علیهم السالم 
در همیــن حوزه هــا به درســتی تبیین و 
برابر نیازهای روز عرضــه گردد، می تواند 
راهگشای مشکالت اساسی جامعۀ اسالمی 
ما در اين عصر پر تالطم شود. افزون بر آن 
که خود، اســتوارترين مسیر برای معرفی 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم به جهان 
اسالم اســت. همان گونه که مطابق روايت 
امام رضا علیه السالم، احیای امر اهل بیت 
علیهم الســالم به  فراگرفتــن دانش های 
آن بزرگــواران و نشــر آن در میان مردم 
است؛ که به تصريح آن حضرت، اگر مردم 
زيبايی های آموزه های آنان را بشناسند، از 
آنان پیروی خواهند کــرد )َفإِنَّ النَّاَس لَْو 

َعلُِموا َمَحاِسنَ  َکالِمَنا التََّبُعونا(.

می دانیم شــخصیت علمی امام رضا علیه 
الســالم به گونه ای است که حتی بزرگانی 
از اهل ســنت بدان معترفنــد؛ تا آنجا که 
ابن حجر )دانشــمند معروف اهل سنت( 
به دانش سرشــار آن حضــرت )افزون بر 
شرافت در نســب( اعتراف می کند. ذهبی 
نیز که به تعصب معروف است، به بزرگی و 

شخصیت ممتاز امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم اقرار دارد.

با دانشمندان  مناظرات علمی آن حضرت 
مذاهب و فَِرق گوناگــون، گواه ديگری بر 
دانش سرشــار آن امام علیه السالم است. 
به ويــژه حضــور آن حضــرت در ايران و 
گفتگوهــای علمــی فراوانی که شــرايط 
حضورش برای دانشــمندان علوم مختلف 

فراهم آورد، اين تاثیر را چند برابر کرد.

دســتورات طبی امام رضا علیه السالم که 
بخش مهمــی از آن ها در رســالۀ ذهبیۀ 
منســوب بــه آن حضــرت آمده اســت، 
برای تحقیقات طبی  می تواند دستمايه ای 
گردد، تا همراه با بهره مندی از دانش های 
روز و آزمايش های دقیق، برابر يک فرايند 
منطقی و دانشــی، به جامعه عرضه شود. 
در ايــن میــان می توان کتاب ارزشــمند 
»عیون اخبار الرضا« تألیف شــیخ صدوق 
)رضــوان اهلل تعالی علیــه( را منبع اصلی 
برای دســت يابی به آموزه هــای امام علی 
بن موســی الرضا علیه الســالم در عرصۀ 
دانش های روز دانست؛ به ويژه آنچه از آن 
حضرت در فلســفۀ احکام بیان شده است. 
پر واضح است، برای تبیین آن آموزه های 
ارزشــمند و تطبیقشــان با دانــش روز، 
نیازمند به تالشــی مجتهدانه و با رد فروع 
به اصــول، همراه با آگاهی ازاصطالحات و 
فرضیه های دانش روز اســت؛ که به يقین 
عزيزان دســت اندرکار اين کنفرانس، بدان 

توجه داشته  و خواهند داشت.

بــرای بهره منــدی بیشــتر از نتايج اين 
نشســت های علمی و رســیدن به اهداف 
مورد نظر، پیشنهادات ذيل ارائه می گردد:

۱. تأســیس دبیرخانــه دائمــی امام رضا 
برای  الســالم و دانش هــای روز،  علیــه 

علمی  کارگروه های  مســتمر  فعالیت های 
از اســاتید حوزه و دانشــگاه جهت تبیین 
علمی و عملــی آموزه های آن حضرت در 
دانش روز. طبیعی است که بخشی از اين 
دانش هــا تلفیقی از دانش،  روش و تجارب 
چندين حوزۀ علمی اســت که نیازمند به 
همفکری اســاتید حوزه های مرتبط، برای 

ارائۀ عالمانۀ اين آموزه هاست.

۲. راه انــدازی مجله تخصصــی برای ارائۀ 
نتايج پژوهش ها

۳. نشــر آثار برتر به زبان هــای زندۀ دنیا 
برای عالقمندان ديگر کشورها 

۴. گســترش ســطح کنفرانس از مرحله 
ملی، بــه کنفرانس بین المللــی و دعوت 
از انديشــمندان جهــان اســالم و حتی 
غیر مســلمان و بهره گیری از آنان جهت 
تبیین آموزه های امام رضا علیه السالم در 
دانش های روز و عرضۀ آن به مراکز علمی 

معتبر.

5. تدوين کتاب های تخصصی در ســطح 
نظريه پــردازی و زيــر نظر اســاتید فن،  
در داخــل و خارج کشــور، بــرای عرضۀ 
آموزه های امام علی بن موسی الرضا علیه 

السالم و دانش روز

6. همــکاری بــا مراکــز علوم انســانی ـ 
اســالمی، جهت هم افزايی دانشی و عرضۀ 

آثاری قويم و استوار به جامعۀ علمی. 

7. استفاده از انديشمندان جوان و پرانگیزۀ 
حوزه و دانشگاه.

در پايــان بار ديگر، از همۀ شــما تشــکر 
می کنم و برای موفقیت روزافزون شما دعا 
می کنم و از همۀ شما عزيزان که در جوار 
مضجع نورانی امام علی بن موســی الرضا 

علیه السالم هستید، التماس دعا دارم.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
به کنفرانس ملی امام رضا علیه السالم و علوم روز 
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دیدارها

وظیفه اين اســت که رويکرد آموزشــی و تربیتی را در قالب های 
متنوعی همچون مســتند، فیلم، مســابقه، طنز يا ساير قالب ها به 

مخاطبان انتقال داد 

حضــرت آيت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در ديدار مهندس علی 

عسکری رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به خوانش های متفاوت 
از رويکرد رســانه فرمودند: امروز غرب در رويکرد رســانه ای خود 
خواسته های مردم اعم از مشروع و نامشروع را مورد توجه قرار داده 
و از آنها تبعیت می کند، از اين جهت با ابتذال اخالقی مواجه شده 

و آسیب های فراوانی دامنش را گرفته است.

در اســالم بر مسأله رسیدگی سريع به امور مردم تأکید شده است، 
البته ما نمی توانیم خودمان را با حضرت علی علیه الســالم در اين 
روند مقايسه کنیم، زيرا قضاوت های ايشان با قضاوت های ما قابل 
مقايسه نیست، اما به هر حال بايد در امتداد مسیر ايشان گام برداريم 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ديدار ريیس ديوان عالی 
کشور نکاتی را در خصوص رسیدگی به پرونده های قضايی متذکر 
شده و فرمودند: يکی از اين نکات که بايد مورد توجه قرار گیرد مدت 

رسیدگی به پرونده ها است و بايد اين روند کوتاه گردد.

اين که در ســیره ائمه معصومین علیهم الســالم آمده است که اگر 
برايشــان آبی می آوردند، نیمی را می نوشیدند و نیم ديگرش را در 
گوشه ای قرار می دادند تا بار ديگر از آن استفاده کنند برای ما يک 
درس اســت که بدانیم نبايد حتی به اندازه نصف لیوانی هم آب را 

اسراف کنیم 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در ديــدار ريیس منابع 

طبیعی با اشاره به نکاتی در خصوص منابع طبیعی و ضرورت صیانت 
از آنها برای نسل های آينده فرمودند: بايد به دو مسأله توجه داشته 
باشــیم؛ نخســت آن که منابع روی زمین را متعلق به نسل موجود 
ندانیــم و آنها را برای آيندگان نیز حفظ کنیم و ديگر آن که منابع 
طبیعی نامحدود نیســت و بايد با توجه به محدوديت هايی که اين 

منابع دارد از آنها بهره برداری صحیح داشته باشیم.

برای استقالل رسانه ملی تدبیری اندیشیده شود 

منابع طبیعی را برای آیندگان حفظ کنیم 

قوه قضائیه باید با رفع مشکالت موجود، رضایت مردم را جلب کند 

مجاهدت های شــما و همکارانتان در تاريــخ خواهد ماند و اين 
برگ افتخاری برای همه شــما در صحنــه مقابله با اين ويروس 

شوم است 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در ديدار وزير بهداشت 
با تقدير از فعالیت های دلســوزانه ايشان در زمینه مقابله با کرونا 

فرمودند: هر کســی جای شــما بود در هنــگام مواجهه با کرونا 
شايد از زير بار مســؤولیت شانه خالی می کرد، اما شما بحمدهلل 
ايســتاديد و مقاومت کرديد و امــروز آمار مرگ و میر در اثر اين 
دلســوزی های مخلصانه و تالش کادر درمانی و نهاد های مرتبط 

کاهش يافته است.

بدخواهان و کســانی که با امیرمؤمنان علیه الســالم دشــمنی 
داشــتند با نقل قول های مختلف همواره سعی داشتند تا چهره 
حضرت ابی طالب علیه السالم را مخدوش سازند و سوسیالیست 

قلمداد کنند 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ديدار دست اندرکاران 
همايش بین المللی حضرت ابوطالب علیه السالم پس از استماع 

گزارش ارائه شــده از سوی مسؤوالن برگزاری، نسبت به فعالیت 
ها و اقدامات انجام شــده به منظور تبیین شخصیت ايشان، ابراز 
خرســندی کرده و فرمودند: بحمداهلل کار گســترده ای در مورد 
حضرت ابوطالب علیه الســالم انجام شــده، اين قبیل فعالیت ها 
باقیات الصالحات اســت و جاويدان مــی ماند و افراد بهانه جو را 

خلع سالح می کند.

يکی از اين مشــکالت که همه از آن دم می زنند مساله دالل ها 
اســت؛ داد همه از دست اين دالالن بلند است؛ اما در عین حال 

کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد 

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شــیرازی درديدار وزير کشور با 

تبريک ســالروز عید مبعث، بعثت حضرت رســول اهلل صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم را سرآغاز تحولی مهم و سرنوشت ساز در جهان 
بشــريت دانســت و ابراز امیدواری کرد به برکت اين عید بزرگ 

مشکالت جهان اسالم حل شود.

همه مسؤوالن برای حل مشکالت اقتصادی دست به دست هم دهند 

تقدیر از فعالیت های دلسوزانه وزارت بهداشت و کادر درمان 

نکوداشت و تبیین چهره حضرت ابوطالب علیه السالم خدمت بزرگی به جهان اسالم است 
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1یادداشت
سیری در »پدرانه های امام علی علیه السالم«

از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
امیرالمؤمنیــن علیه الســالم، يک الگوی 
تمام و کامل بــرای مرد و زن، و برای هر 
قشری از جامعه می باشد، زندگی وی که 
آمیخته با زندگی نبی اکرم اســوه حسنه 
است، از میالد تا شــهادت که از کعبه تا 
محراب بود همه وهمه برای ما سرمشق و 
الگو است، از جمله جنبه هايی که درباب 
زندگی امیرالمؤمنین با تمام فراز و نشیب 
های سیاســی آن دوران بايد مورد توجه 
قرار گیرد جنبه ارتبــاط خانوادگی، و به 
خصــوص پدرانه های آن حضرت اســت 
، اين مســأله از جهتی اهمیت روزافزون 
مــی يابد کــه امروزه پدران و همســران 
جامعه مــا نیاز مبرم وجدی به داشــتن 
الگويــی دررابطه با خانواده دارند که خود 
بیشــترين مســئولیت ها و دغدغه های 
اجتماعی زمان را برعهده داشــته است، و 
در عین حال بهترين همســران و پدران 

برای خانواده خود بوده است.

در اين میان وصايا و ســفارش های امام 
علی علیه الســالم به امام حسن مجتبی 
علیه الســالم که در هنگام بازگشــت از 
صفین نگاشــت از جمله پدرانه های بارز 

آن حضرت به شمار می آيد.،

ايــن نامه کــه از مشــهورترين نامه ها و 
وصايــای امام امیر مؤمنان علیه الســالم 
اســت ؛رهنمودهــای امیرالمؤمنین علیه 
الســالم را در دستگاِه انســان شناسی و 
به منصۀ ظهور رســانده  اســالم  تربیتی 
است؛ لذا شايسته است ابعاد و زوايای اين 
منشــور عرفانی و اخالقی و خودســازی، 
بیــش از پیش مورد تدقیق و واکاوی قرار 

گیرد.

پدرانه های حضرت علی علیه السالم 
در نامه 31 نهج البالغه در یک نگاه

اين وصّیت نامه که از جمله طوالنی ترين 

نامه های امام علیه السالم در نهج البالغه 
اســت، يــک دوره کامــل درس اخالق، 
تهذيب نفس، خودسازی، تربیت نفوس و 
ســیر و سلوک الی اهللَّ است از سی بخش 

تشکیل می شود.

امام علیه الســالم در بخــش اّول، خود و 
فرزنــدش را بــه عنوان نويســنده نامه و 
مخاطب آن با عباراتی بســیار پرمعنا که 
با روح مجموع نامه هماهنگ است معرفی 

می کند.

در بخــش دوم، نامه را بــه عنوان وصّیت 
پدری دلســوز و پر محّبت برای فرزندی 
که شديدا مورد عالقه پدر است می نگارد.

در بخش ســوم تا بخش دهم، وصّیت به 
تقوا، بررســی تاريخ پیشینیان، توصیه به 
احتیــاط در همه امــور و تفقه در دين و 
شــکیبايی در برابر مشــکالت و توکل بر 
خداوند و سپردن کارها به دست او و توّجه 
به اين حقیقت که قلب و روح جوان آماده 
پذيرش هر گونه تعلیماتی اســت و تأکید 
بــر اين معنا که پدرت تجربیات عمر خود 
را بدون زحمت در اختیار تو می گذارد و 
سپس توصیه به آشنايی هر چه بیشتر به 
کتاب خدا و حالل و حرام الهی و سرانجام 
به اقتدا کردن به ســّنت صالحات پیشین 
و لزوم پرهیز از شبهات، توصیه می کند.

در بخش يازدهم تا بخش بیستم نخست از 
فزونی مجهوالت انسان در برابر معلومات 
و هشدار نسبت به هر گونه انحراف از حق 
و تأکید بر پیروی از پیامبر اســالم صلی 
اهلل علیــه و آله و اينکــه هیچ کس بدون 
تأســی بر او به جايی نمی رســد سپس 
تأکید بر مســأله توحید و شرح بخشی از 
صفات خداوند و آن گاه ترسیم ناپايداری 
دنیا با ذکر يک مثال زيبا سخن می گويد.

امام علی علیه الســالم، آنــگاه اين درس 

را به فرزند دلبنــدش می آموزد که خود 
را میزان داوری بــرای ديگران قرار دهد؛ 
آنچه را برای خود می پســندد برای آنها 
بپســندد و آنچه برای  خود نمی پسندد 
برای ديگــران نپســندد. آن گاه از آفات 
اخالقــی مهمی؛ مانند خودبینی ســخن 
می گويد و خدمت بــه خلق را به عنوان 
يک زاد و توشــه ای مهم برای آخرت می 
شــمرد و نسبت به راه پر پیچ و خمی که 

در مسیر آخرت است هشدار می دهد.

 حضــرت علی علیــه الســالم از اهمیت 
دعا و اينکه کلید همــه خیرات و برکات 
است به طور مشروح ســخن می گويد و 
هدف آفرينش انسان را که همان زندگی 
جاويدان آخرت است نه چند روزه زندگی 
بی حاصل دنیا، برای فرزندش روشن می 

سازد.

سپس در بخش بیســت و يکم تا سی ام 
ياد مرگ را وسیله بیداری می شمرد و از 
پیمودن راه دنیا پرستان بر حذر می دارد، 
از گذر ســريع و ناخواسته عمر سخن می 
گويــد و راه های تهذيب نفس و پرهیز از 
آرزوهای دور و دراز را نشــان می دهد و 
در ضمن، يک سلسه مسائل مهم اخالقی 

را بر می شمرد و بر آن تأکید می ورزد.

آن گاه از طــرز معاشــرت بــا بــرادران 
دينی ســخن می گويد و نکات مهمی را 
در ايــن زمینه يادآور می شــود. بر حفظ 
حقوق مردم و نیکی به برادران مســلمان 
تأکید می کند. ســپس اندرزهای مهمی 
در زمینــه حريص نبودن برای به دســت 

آوردن روزی، بحث می کند. 

پس از آن، بخشــی از مسائل مهم مربوط 
بــه حفظ حرمت زنان و رفتــار صحیح با 
آنها را يادآور می شــود. سپس از مسائل 
مربوط به مديريت زندگی و تقســیم کار 

در میان افراد سخن می گويد و سرانجام 
با توصیه به ســپردن خويشتن به خدا و 
درخواست خیر دنیا و آخرت از او، نامه را 

پايان می دهد.

با اين تفاسیر می توان دريافت تا چه حد 
محتــوای اين نامه از نظــر تربیت نفوس، 

فوق العاده دارای اهّمّیت است.

از  عبور  نیازمندان؛ جــواز  به  کمک 
صراط

بی شــک هر کس که خواســتار شمول 
عنايــت پــروردگار مهربــان نســبت به 
خويش اســت، بايد به کمک مستمندان 
و بیچارگان بپــردازد. و اگر از اين مرحله 
باالتــر رود و از آنچه خود بــدان نیازمند 
اســت ايثار کند، بدون شک عنايت ويژه 

خداوند شاملش می گردد.

برای روشن تر شــدن اهّمّیت ويژه کمک 
به نیازمندان، بايد به کالم نورانی حضرت 
علی علیه السالم اشــاره کرد که در نامه 
ای خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی 
علیه السالم چنین می فرمايد: »َو اْعلَْم أَنَّ 
اَماَمَک َعَقَبًۀ َکُئوداً، الُْمِخفُّ فِیَها اْحَســُن 
َحااًل ِمــَن الُْمْثِقِل، َو الُْمْبِطی ُء َعلَْیَها اْقَبُح 
َحااًل ِمــَن الُْمْســِرِع، َو انَّ َمْهِبَطَک بَِها اَل 
ا َعلَــی َجنٍَّۀ اْو َعلَی نَــاٍر، َفاْرتَْد  َمَحالَــَۀ امَّ
ئ الَْمْنِزَل َقْبَل  لَِنْفِســَک َقْبَل نُُزولَِک، َو َوطِّ
ُمْســَتْعَتٌب،  الَْمْوِت  بَْعَد  َفلَْیــَس  ُحُلولَِک، 
ٌف ؛ فرزندم! گردنه  نَْیا ُمْنَصــرَ َو اَل الَی الدُّ
های صعب العبــور و خطرناکی در پیش 
رو داری، )کــه برای عبــور از آن گردنه 
ها( سبکباران حالشــان به مراتب بهتر از 
سنگین باران اســت، و ُکندروها حالشان 
بســیار بدتر از سرعت کنندگان می باشد. 
بدون شک سرانجام انســان به بهشت يا 
جهّنــم وارد می شــود؛ بنابراين، پیش از 
آن که به آن جهان کوچ کنی، برای خود 
وســايلی آماده کن، و منزلــی را پیش از 
ورود مهّیا نما؛ زيــرا پس از مرگ عذری 
پذيرفته نیســت و راه بازگشــتی به دنیا 

وجود ندارد«.

امام علیه السالم در اين قسمت از وصّیت 
نامه نورانی خود به مســأله سفر طوالنی 

و پر خــوف و خطر قیامت اشــاهر کرده 
و مســیر راه را به دقت روشــن ساخته و 

وسیله نجات را يادآوری می کند.

بديهی اســت برای عبور ســالم از گردنه 
های صعب العبور بايد بار خود را ســبک 
کرد و به ســرعت گذشــت، زيرا در اين 
گونه گردنه ها ممکن اســت راهزنان و يا 

حیوانات درنده نیز وجود داشته باشند.

آری منزلگاه های اين عالم قابل بازگشت 
نیست، همان گونه که فرزند ناقص هرگز 
به رحم مادر برای تکامل بیشــتر باز نمی 
گردد و میوه ای که از درخت جدا شد به 
شاخه بر نمی گردد، کسانی که از اين دنیا 
به عالم برزخ می روند نیز امکان بازگشت 
به دنیا را ندارند. برزخیان نیز هنگامی که 
به قیامت منتقل شــوند هرگز نمی توانند 
به عالــم برزخ بازگردند و اين هشــداری 
است به همه ما که بدانیم ممکن است در 
يک لحظه همه چیز تمام شــود، درهای 
توبه بســته شود و راه تحصیل زاد و توشه 
مسدود گردد و با يک دنیا حسرت، چشم 

از جهان بپوشیم.

حــال بهترين راه برای عبور از اين گردنه 
های سخت و مناســب ترين زاد و توشه 
برای لحظه های هولناک صحرای محشر، 
کمــک به فقرا و احســان بــه نیازمندان 
اســت. اين کار در حقیقت شبیه آن است 
که اين زاد و توشــه را در دنیا تحويل آن 
ها دهیم و آن ها با خود حمل کنند و در 
قیامــت تحويل ما دهند. آيا از اين معامله 

پرسودتر و بهتر وجود دارد؟

فرصت سازی نه فرصت سوزی

امیرمؤمنان علی علیه الســالم در فرازی 
ديگــر ، در ضمن وصايايی کــه به فرزند 
دلبنــدش امام مجتبی علیه الســالم می 
کند و می فرمايد:»بَــاِدِر الُْفْرَصَۀ َقْبَل أَْن 
ًۀ؛به سراغ استفاده از فرصت برو  تَُکوَن ُغصَّ
)پیش از آنکه از دست برود و( مايه اندوه 

گردد«.

بنابرايــن منظور از فرصت، آماده شــدن 
کامل اسباب کار خوب است مثل اين که 
تمــام مقدمات جهــت تحصیل علم برای 

کسی فراهم گردد؛ هم تن سالم دارد، هم 
هوش و اســتعداد، هم استاد اليقی آماده 
تدريــس او و هم فضای آموزشــی خوبی 
در اختیار اوســت که در عــرف نام آن را 
فرصت می گذارند و از آنجايی که فرصت 
ها ترکیبی از عوامل متعددی اســت و هر 
کدام از ايــن عوامل ممکن اســت بر اثر 
تغییراتی زايل شــود از اين رو فرصت ها 

زودگذرند.

لذا فرصت به معنای فراهم بودن مقدمات 
برای رســیدن به يک مقصد اســت؛ گاه 
انســان مقصد مهمــی دارد و مقدماتش 
فراهم نیســت؛ ولی ناگهان در يک لحظه 
فراهم می گردد که بايد بدون فوت وقت از 
آن لحظه استفاده کند و خود را به مقصد 
برساند که اگر غفلت کند و از دست برود 
چه بســا در آينده هرگز چنان شــرايطی 

برای رسیدن به مقصد فراهم نگردد.

 فرصت مانند بادها و نســیم های موافقی 
است که به ســوی مقصد می وزد که اگر 
کشتی بادبانی از آن استفاده نکند ممکن 
اســت ســاعت ها و روزها بر سطح دريا 

بماند و مايه غصه و اندوه شود.

به همیــن دلیل روايــات فراوانی در باب 
»اغتنام فرصت« آمده است و به ما دستور 
داده انــد فرصت ها را غنیمت بشــمريم، 

چرا که ترک آن اندوه بار است.

بــه هر حال تمــام مواهب الهــی که در 
دنیا نصیب انســان می شود فرصت های 
امنیت،  زودگذرنــد؛ جوانی، تندرســتی، 
آمادگــی روح و فکر، بلکــه عمر و حیات 
انســان همگــی فرصت هــای زودگذری 
هســتند که اگر آنها را غنیمت نشــمريم 
و بهره کافی نگیريــم نتیجه ای اندوه بار 

خواهد داشت.

به تعبیر شاعر:

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 
اسباب، جمع داری و کاری نمی کنی

چوگان حکم در کف و گويی نمی زنی 
باِز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

ترسم کزين چمن نبری آستیِن گل کز 
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گلشنش تحمل خاری نمی کنی 

تجربه را، تجربه کردن خطاست

مهمترين محصول عمر انســان »تَجاِرب« 
اوســت تجاربی که می تواند برای زندگی 
بهتــر، و جهاد بیشــتر، و تکامــل فزونتر 

راهگشا باشد.

ولــی يک انســان مگر چقدر مــی تواند 
در عمــر کوتاه خود تجربه کند؟ بیســت 
سال؟پنجاه ســال؟ هشتاد سال؟ تازه اگر 
در کوران های شــديدی که میدان تجربه 
اســت قرار گیــرد، و عمر او بــه صورت 

يکنواخت نگذرد.

حال اگــر بتوانیم تجربیات همه انســان 
هــا را که در يک عصــر زندگی می کنند 
يک جا جمع کنیم، و از آن باالتر تجارب 
همه انســان ها را در تمام قرون و اعصار 
دريابیم مســلّماً مبدأ معرفــت و آگاهی 

بسیار عظیمی است.

اهمّیــت تاريخ از اين نظر روشــن تر می 
شود که بدانیم کمتر حادثه ای در زندگی 
امروز می توان يافت کــه نمونه، يا نمونه 

هايی از آن در گذشته واقع نشده باشد.

لذا اگر آن شــاعر دانشــمند از خدا عمر 
دوباره می خواست و می گفت:

مرد خردمند پســنديده را عمر دو بايست 
در اين روزگار

تا به يکی تجربه اندوختن با دگری تجربه 
بستن به کار

بايــد به او متذکر شــد: »تجربه را تجربه 
کردن خطاست«؛ بلکه اگر تاريخ را دقیقاً 
بررســی کند عمر دوباره که ســهل است 
عمر صد بــاره، و هزار باره به تو داده می 

شود!

و چه زيبا فرمــود امیرمؤمنان علی علیه 
الســالم به فرزنــد گرامیش امام حســن 
ِّی َوإْن  مجتبی علیه الســالم: »ای بَُنْی! إن
ْرُت ُعُمَر َمــْن کاَن َقْبلِی، َفَقْد  لَــْم اُکْن ُعمِّ
رُت فی أَخباِرِهْم،  نََظرُت فی أعمالِِهْم، َوَفکَّ
َوِســْرُت فی آثاِرِهْم، َحّتی ُعْدُت َکاَحِدِهْم، 
ِّی بِما إنَْتهی الیَّ ِمــْن اُموِرِهم َقْد  بَــْل َکأن

لِِهْم الی آِخِرِهم؛ فرزندم! من  ْرُت َمَع اوَّ ُعمِّ
اگر چه تمام عمر پیشینیان را نداشته ام، 
ولــی در اعمال آنها نظــر افکنده ام، و در 
اخبارشان انديشــه نمودم، و در آثارشان 
ســیر کردم آن چنان کــه گويی يکی از 
آنان شده ام، بلکه گويی به خاطر آنچه از 
تاريخ زندگی آنها به دست من رسیده، با 
همه آنهــا از آغاز تا آن جا من عمر کرده 

ام«.

اشارۀ آن حضرت به اين است که زندگی 
چیزی جز تجربه نیســت. اگر کســی از 
تجارب ديگران بهره بگیرد، در اعمال آنها 
و نتايجــی که از عملشــان گرفتند دقت 
کنــد و در اخبار عبرت انگیزی که از آنها 
به يادگار باقی مانده بینديشــد و در آثار 
بازمانده از آنان با ديده عبرت بین بنگرد، 
عمری به درازای تمام تاريخ بشريت پیدا 
مــی کند و گويی از روز اّول خلقت آدم تا 

کنون زنده بوده است.

 بنابراين، اگر شخضی بتواند از پنجاه سال 
تجربه ديگری استفاده کند مثل اين است 
که پنجاه سال بر عمر آن فرد افزوده شده 
است؛ حال اگر تاريخ هزار ساله گذشتگان 
را با دقت مطالعه کنــد، عوامل پیروزی، 
ترقی و تکامل و همچنین اسباب شکست، 
انحطاط و عقب ماندگــی آنها را به دقت 
بررســی نمايد، گويا هزار سال بر عمر او 
افزوده شــده اســت. زيرا تجربه محصول 

زندگی انسان است.

لذا امام علی علیه الســالم در وصیت نامه 
ارزشــمندی که برای فرزند دلبندش امام 
حســن مجتبی علیه الســالم نوشته می 
فرمايــد: همراه گذشــتگان و در بین آنها 
نبودم ولــی حاالت و تاريخ آنها را مطالعه 
کردم و خــوب و بد آنهــا را ديدم و تلخ 
و شیرينشان را چشــیدم، به گونه ای که 
بر اثر مطالعه تاريــخ آنان، گويا از ابتدای 

خلقت آدم تا به امروز عمر کرده ام.

خالصه زندگی انســان، تجربه است و چه 
بهتر که آدمی از تجربه گذشــتگان بهره 
بگیرد؛ نه اين که به قول شاعر دو بار عمر 
کند، يکــی را تجربه بینــدوزد و در عمر 

دوباره از تجربه هايش استفاده کند.

بهتر اين اســت که انســان به جای آنکه 
خــودش اشــتباهات را تجربــه کند و به 
نتايج تلخ آن برســد، از سرنوشت ديگران 
که وضع مشــابهی با او داشته اند، عبرت 
گیرد و تجربه بیندوزد. چنین کســانی به 
فــردی می مانند که خانه ای در مجاورت 
باغ بزرگی دارند، مشکالت نگاهداری باغ، 
بر عهده ديگری است، ولی هوای لطیفش 

نصیب او می شود. 

و چه آيت و نشانه ای از اين روشن تر که 
ما به مسائل مهم و سرنوشت سازی آشنا 
شــويم، بی آنکه نیاز به تجربه شــخصی 

داشته باشیم.

غریب کیست و راه نجاتش چیست؟

انســان در وطن عالقه های فراوانی دارد؛ 
که در مسائل مادی و معنوی از آنها بهره 
می گیرد و احســاس تنهايــی نمی کند 
چون در وطن خويش است و در مشکالت 
بدون پناه نیســت، آرامــش خاطر دارد و 
احساس امنیت می کند؛ ولی در غربت و 
دوری از وطن همه اينها را از دســت می 
دهد، خــود را تنهای تنها می بیند؛ بدون 

يار و ياور و بی پناه و بدون آرامش.

امام علیه الســالم در گفتاری بسیار کوتاه 
و پرمعنا به اهمیت دوســت اشــاره کرده 
و به فرزند دلبندش امام حســن مجتبی 
علیه الســالم فرمود:»الَْغريــُب َمْن لَْیَس 
لَُه َحبیٌب؛غريب کســی است که دوستی 

ندارد«.

در حقیقت آنچه انسان را از غربت بیرون 
می آورد محّبت است و کسانی که محروم 
از محّبت دوســتانند تنهای تنهايند. اين 
غربــت از عوامل مختلفی سرچشــمه می 
گیرد گاه کبــر و غــرور و خودبرتربینی 
اســت که مردم را از انســان مــی راند و 
گاه حســادت هاست و گاه بی وفايی ها و 

عوامل ديگر است.

بنابراين بــرای اينکه از غربت بیرون آيیم 
راهی جز اين نیســت که اين گونه رذايل 
را از خود دور ســازيم و جاذبه اخالقی ما 

دوستان خوبی را فراهم سازد.

اضافه بر اينها، انسان دارای روح اجتماعی 
اســت و جوامع بشــری در ســايه همین 
روح به وجود آمد. به همین دلیل انســان 
پیوسته تالش و کوشش می کند دوستان 
بیشــتر و بهتری پیدا کند و آنها که عالقه 
به انزوا دارند و از انتخاب دوست عاجزند 
در واقــع بیمارند. حال اگر دوســتانش را 
از دســت دهد گرفتار حالتی می شود که 
گويی بخشــی از وجود خود را از دســت 

داده است.

پیام ايــن کالم حکمت آمیز اين اســت 
که هر مســلمانی بايد بکوشد و دوستان 
بیشتری برای خود فراهم سازد ولی مسلم 
است که هر کسی شايسته دوستی نیست 
بلکه بايد دوستانی انتخاب کرد که کمک 

بر دين و دنیا باشند.

با چه کسانی همنشینی کنیم؟

می گوينــد بهترين دلیل بر امکان چیزی 
وقوع آن اســت؛ حال مشاهده نمونه های 
عینی که معاشرت با بدان سرچشمه انواع 
انحرافات اخالقی می شــود، و معاشرت با 
نیکان در پاکسازی روح و جان انسان اثر 

می گذاردغیر قابل انکار است.

بســیار ديده شــده اســت که سرنوشت 
افراد خوب و بد، بر اثر معاشــرت ها بکلّی 
دگرگون شده، و مسیر زندگانی آنها تغییر 
يافته است؛ چرا که افراد، آگاهانه يا ناآگاه، 
آنچه را در دوســتان و نزديکان خود می 
بینند، حکايت می کنند؛ افراد شــاد بطور 
ناآگاه شادی در اطرافیان خود می پاشند 

و »افسرده دل افسرده کند انجمنی را«.

افراد مأيوس، دوســتان خــود را مأيوس، 
و افراد بدبین، همنشــینان خود را بدبین 
بار می آورند، هم چنین مشــاهده بدی و 
زشــتی و تکرار آن، از قبح آن می کاهد 
و نیز تأثیر تلقین در انســان ها غیر قابل 
انکار است؛ و دوستان بد همنشینان خود 
را معمواًل زير بمباران تلقینات می گیرند.

اينگونه اســت که در احاديث اســالمی، 
تعبیرات فــراوان و پرمعنايــی در زمینه 

تأثیر و تأثّر دوستان از يکديگر و شباهت 
اخالقی آنها با هم ذکر شده است.

از جمله حديثی کوتــاه از امام علی علیه 
الســالم که در وصايايش به فرزندش امام 
حســن مجتبی علیه السالم فرمود:»قاِرْن 
ــرِّ  اْهَل الَْخْیِر، تَُکْن ِمْنُهْم، َوبايِْن اْهَل الشَّ
تَِبــْن َعْنُهُم؛ با نیکان قرين و همنشــین 
باش تــا از آنها شــوی! و از بدان جدايی 

اختیار کن تا )از بدي ها( جدا شوی!«،

اشــاره آن حضرت به اين است که تأثیر 
مجالســت و هم نشــینی غیر قابل انکار 
است؛ همنشینی با بدان انسان را بدبخت 

و با نیکان انسان را خوشبخت می سازد.

روشــنی سرايت حســن و قبح اخالقی از 
دوستان به يکديگر سبب شده که شعرا و 
ادبا، نیز در اشــعار خود هر کدام به نوعی 

درباره اين مطلب داِد سخن بدهند.

در يک جا می خوانیم:

کم نشــین با بدان که صحبت بد گر چه 
پاکی، تو را پلید کند

آفتاب ار چه روشــن است آن را پاره ای 
ابر ناپديد کند

در جای ديگر و در شــعر معروف سعدی 
صاحب سخن می خوانیم:

ِگلی خوشــبوی در حمام روزی رسید از 
دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی يا عبیری که از بوی 
دل آويز تو مستم

بگفتا من ِگلی ناچیــز بودم ولیکن مّدتی 
با ُگل نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من 
همان خاکم که هستم 

 و يا اين شــعر که: »تــو اّول بگو با کیان 
زيستی پس آن َگه بگويم که تو کیستی« 
، همه و همه بیانگر يک چیز اســت و آن 
اينکه مجانست جاذبه ای دارد که افراد را 
به هم نزديک می کند و مجالســت سبب 

انتقال صفات افراد به يکديگر می شود.

سريع توبه کنید!

پديده ای بــه نام »تســويف؛يعنی امروز 
و فــردا کردن« از جمله موارد شــايع در 
مســیر انجام توبه اســت؛گاهی فرد مرد 
عمل نیست و وجدانش هم قانع نمی شود 
که بگويد مرد عمل نیســتم، لذا به پديده 
تسويف پناه می بَرد.يا مرد ترسويی است 
ولی نمی خواهد بگويد می ترســم لذا به 

تسويف پناه می بَرد.

برای نقطه  خالصه تسويف پوششی است 
ضعف های مختلف انســان که روی همه 
آنها پرده می کشد و خودش را فريب می 
دهد که من مرد عملم، اّما امروز دير نمی 

شود و فردا انجام می دهم.

فی المثل کسی که اهل شهوت و هوی و 
هوس است وقتی او را نصیحت می کنند 
که توبه کند تحت تأثیــر قرار می گیرد، 
ولی خودش را فريب می دهد و می گويد 
توبه می کنم! اّمــا توبه را به امروز و فردا 

می اندازد.

اين چالش خطرناک، هم دنیای انسان را 
خراب می کند و هم آخرت انسان را، زيرا 
هر کار خوبی را به او پیشــنهاد کنی می 
گويد إن شاء اهلّل در آينده، و معلوم نیست 

اين آينده کی فرا می رسد.

از اين جهت در بســیاری از روايات توبه 
آمده اســت که بايــد در توبــه از گناه، 
تعجیل کرد و از »تسويف « يعنی به عقب 
انداختن آن پرهیــز نمود؛ مبادا آثار گناه 
در دل بماند و با گذشــت زمان تبديل به 

يک خلق و خو شود.

لــذا همه انبیای الهــی هنگامی که برای 
هدايت امت هــای مختلف مأموريت پیدا 
می کردند قبل از هرچیز، آن ها را به توبه 
دعوت می نمودند. هود و صالح و شــعیب 
و ... علیهم الســالم همه قوم خويش را به 
توبه دعــوت کردند و همچنیــن پیغمبر 

اسالم صلی اهلل علیه و آله.

امیرمؤمنــان علیه الســالم نیز در وصیت 
نامه ای که خطاب بــه امام مجتبی علیه 
الســالم نوشــته اســت می فرمايد: »إِْن 
ْل َمْحَوَهــا بِالتَّْوبَِۀ؛ هر  َقاَرْفَت َســیَئًۀ َفَعجِّ
وقت مرتکب گناهی شــدی هرچه سريع 
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تر آن را به وسیله توبه محو کن« 

البّتــه با توّجــه به اين که امــام مرتکب 
گناهی نمی شود، منظور در اينجا تشويق 
ديگران به توبه اســت. لذا آن حضرت به 
مؤمنان هشــدار داده شــده است که در 
مسأله توبه از تأخیر و تسويف بپرهیزند.،

السالم؛  علیه  علی  )امام  آخر:  سخن 
پدر حقیقی امت(

در خاتمه بايد گفــت گر چه مخاطب در 
اين نامه يک نفر اســت؛ ولی هدف همه 
شیعیان و مسلمانان جهان، بلکه فرزندان 
آدم اند؛ گويی امام علیه السالم به عنوان 
پدر همه انســان ها ســخن می گويد و 
به  الســالم  امام حســن علیه  مخاطبش 

عنوان همه فرزندان، مورد نظر است.

در تشريح اين مهم بايد گفت 
زندگی  دارای  ها  انســان 
روابط  هستند،  اجتماعی 
ماّدی و معنوی مختلفی 
با هم دارند. گاه رابطه، 
خويشاوندی  و  نســبی 

رابطه،  گاه  و  اســت؛ 
اســت؛  ســببی 
پیونــد  گاه  و 
قبیلگی اســت؛و 

گاه پیوند، گروهی 
و حزبی اســت که 
همــه پیوندهــای 
لیکن  است،  ماّدی 
پیونــد ديگری نیز 

وجود دارد که معنوی است.

لــذا تعبیر به »أب؛پــدر« در مورد پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آله و ســلم و علی علیه 
الســالم در آنجا که می فرمايد:»انَا َوَعلِیٌّ 
ابَوا هِذِه أأُلمَّۀ؛من و علی دو پدر اين اّمت 
هستیم« نیز اشاره به همین مطلب است 
که رابطه مــا با اين اّمــت رابطه عاطفی 
پدرانه اســت؛ مولفــه ای راهبردی که از 
تعلیم و تربیت و رهبری سرچشــمه می 
گیرد؛ و اين مسأله يعنی علی علیه السالم 
پدر حقیقی اّمت اسالمی است؛ پدری که 
برای نجات و پیشــرفت فرزندش، دل می 

سوزاند و به او عشق می ورزد.
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معناشناسی اخالق در بعثت نبوی
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت

۲5 فروردين ۱۳97 ۳۳6۲ معنا و چیستی 
اخالق/ حضرت محمــد مصطفی)صلی اهلل 
علیــه و آله(؛ بهترين معلــم اخالق/ پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله(؛ مظهر خلق عظیم/ 
مراد از خلق عظیم نبوی چیســت ؟/ گذری 
بر خلق عظیم نبوی/ تکمیل فضائل اخالقی؛ 
راز بعثــت نبوی/ مــکارم اخالقی در بعثت 
نبوی؛ به مثابۀ عدالت فردی و اجتماعی/ نفی 
سکوالريسم؛ شکوه پیوند اخالق و سیاست 
در بعثت نبوی/ بعثت نبوی ؛ ترســیم عینی 
فضائل اخالقی در مردم گرايی/ ترويج اخالق 
نبوی؛ مهمترين ضــرورت دراصالح اخالقی 

جامعه 

بی شک رسالت انبیاء الهی، تربیت انسان ها 
بوده است، لذا در اين راه مرارت ها و رنج های 
فراوانی برده اند.حال کاروان ساالر اين قافله، 
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله نیز هدف 
بعثت خود را تکمیل مکارم اخالق دانسته  و 
فرمودند:» إنَّما بُِعثُت اِلتَّمَم َمکارَِم األخالِق؛ 
من تنها برای تکمیل فضائل اخالقی مبعوث 
شده ام.«،لذا شايسته است معانی و مفاهیم 
اصیل اصل اخالق در بعثت رســول گرامی 
اســالم)صلی اهلل علیه و آله( بیش از پیش 

مورد واکاوی و توجه قرار گیرد.

معنا و چیستی اخالق

اخالق جمع »ُخلق« و »ُخُلق« است. به گفته 
راغــب در مفردات، َخلــق و ُخلْق )يا ُخُلق( 
هر دو به يک ريشــه بر می گردند. در واقع 
»َخلْق« به معنای هیئت و شــکل و صورتی 
است که با چشم سر ديده می شود و ُخلق به 
معنای قوا و سجايا و صفات درونی است که 

با چشم دل ديده می شود.

بنابراين، می تــوان گفت: »اخالق مجموعه 
صفات روحی و باطنی انســان اســت« و به 
گفته بعضی از دانشــمندان گاه به بعضی از 

اعمال و رفتاری که از خلقّیات درونی انسان 
ناشی می شود، نیز اخالق می گويند.

البته »اخالق« را از طريــق آثارش نیز می 
توان تعريف کــرد، و آن اين که »گاه فعلی 
که از انســان ســر می زند، شکل مستمّری 
ندارد؛ ولی هنگامی که کاری بطور مستمر از 
کسی سر می زند ؛هم چون امساک در بذل 
و بخشــش و کمک به ديگران، دلیل بر اين 
است که يک ريشه درونی و باطنی در اعماق 
جان و روح او دارد، آن ريشه را خلق و اخالق 

می نامند.

اينچنین است که می خوانیم:»ُخلق همان 
حالت نفســانی است که انســان را به انجام 
کارهايی دعوت مــی کند بی آن که نیاز به 

تفّکر و انديشه داشته باشد.«،

همیــن معنی را مرحوم فیض کاشــانی در 
کتاب »حقايق« آورده اســت، آنجا که می 
گويد:»بدان که خوی عبارت است از هیئتی 
استوار با نفس که افعال به آسانی و بدون نیاز 

به فکر و انديشه از آن صادر می شود.«،

و به همین دلیل اخالق را می توان به ملکاتی 
که سرچشمه پديد آمدن کارهای نیکو است 
اخالق خوب و ملکات فضیله اطالق کرد، و 
آنها که منشا اعمال بد است به آن اخالق بد 

و ملکات رذيله نامید.

هم چنین گاه به آثار عملی و افعال ناشــی 
از اين صفات نیــز واژه »اخالق« اطالق می 
شود؛ مثاًل، اگر کســی پیوسته آثار خشم و 
عصبانّیت نشــان می دهد به او می گويند: 
اين اخالق بدی است، و بعکس هنگامی که 
بذل و بخشش می کند می گويند:اين اخالق 
خوبی است که فالن کس دارد؛ در واقع اين 
دو، علّــت و معلول يکديگرند که نام يکی بر 

ديگری اطالق می شود.

حضرت محمد مصطفی)صلی اهلل علیه و 
آله(؛ بهترین معلم اخالق

سپاس خداوندی که انسان را نهاد و فطرتی 
پاک عطا فرمود تا همواره در جستجوی حق 
باشــد و هیچ گاه از توفیــق هدايت محروم 
نســاخت و بعضی از بندگان پاکش را يکی 
پــس از ديگری ُمرشــد آدمیان ســاخت و 
بهترين آنان محمد امین صلی اهلل علیه و آله 
را بزرگ ترين معلّم اخالق و خاتم رســوالن 

قرار داد.

ساير پیامبران الهی نیز يکی پس از ديگری 
به تهذيب نفوس و تکمیل اخالق که خمیر 
مايه ســعادت انسانها اســت پرداختند، اّما 
بزرگترين معلّم اخالق پیامبر اســالم صلی 
اهلل علیه و آله بود که با شــعار»انَّما بُِعْثُت اِل 
َم َمکارَِم ااْلْخالِق«مبعوث شد. و از آنجا که  تَمِّ
يکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسالم صلی 
اهلل علیه و آله تزکیه نفوس و تربیت انسانها 
و پرورش اخالق حســنه بوده اســت؛ شايد 
به همین دلیل »تزکیه« بر »تعلیم« پیشی 
گرفته اســت، چرا که هــدف اصلی و نهائی 
»تزکیه« اســت هرچند در عمل »تعلیم« 

مقّدم بر آن می باشد.

حال همان گونه که آموزشهای صحیح سبب 
باال بردن ســطح اخالق و تزکیه نفوس می 
شــود، وجود فضائل اخالقی در انســان نیز 
سبب باالبردن سطح علم و دانش اوست؛ چرا 
که انسان وقتی می تواند به حقیقت علم برسد 
که از »لجاجت« و »کبر« و »خودپرستی« و 
»تعّصب کورکورانه« که سّد راه پیشرفتهای 
علمی است خالی باشد، در غیر اين صورت 
اين گونه مفاسد اخالقی حجابی بر چشم و 
دل او مــی افکند که نتواند چهره حق را آن 
چنان که هست مشاهده کند و طبعاً از قبول 

آن وا می ماند.

از سوی ديگر بايد اذعان نمود تربیت، بیشتر 
جنبه عملــی دارد، تا جنبه علمی.لذا مربی 
کامل کسی است که عالوه بر آشنايی دقیق 
به خوبی ها، بدی ها و اطالع دقیق از اســرار 
و رموز وجود انسان، شخصاً يک فرد کامل از 
نظر اخالق و عمل باشد. مسلماً انتظار تربیت 
از ذات تربیت نايافته ، انتظار بسیار نابجايی 
است، زيرا آنقدر که صفات و اخالق مربی در 
تکمیل و تربیت افراد مورد تربیت مؤثر است، 

هیچ چیز حتی علم و دانش او مؤثر نیست.

حال به راســتی آيا چنین کسی جز پیامبر 
معصوم که از طرف آفريدگار جهان به عنوان 
مربی و راهنما تعیین شــده و عالوه بر علم 
سرشــار، از هر گونه گنــاه و انحراف و خطا 

مصونیت دارد می تواند باشد؟

بنابراين رسیدن به هدف آفرينش و تکامل 
انسان در جنبه های اخالقی بدون بعثت انبیا 
ممکن نیست و مسلماً خدايی که ما را برای 
اين هدف مقدس آفريده چنین مربیانی را نیز 

برای ما فرستاده است !

در اين بین، بعثت نبوی، قیام پیغمبری است 
که مربّی اخالقــی و معلّم کتاب و حکمت 
است به عنوان مّنتی بزرگ و نعمتی عظیم از 
ناحیه خداوند شمرده است؛ که اين امر خود 

دلیل مهمی بر اهّمّیت اخالق است.

اينگونه اســت که  امام علی علیه الّسالم نیز 
به بیان ايــن نکته می پردازد که من اگر در 
دوران قبل از بعثت نیز از آن حضرت پیروی 
می کردم و ايــن را افتخار و فرصت مهمی 
برای خود می شــمردم، به ايــن دلیل بود 
که آن حضــرت از آغاز عمر تحت هدايت و 
عنايت پروردگار قرار داشت، می فرمايد: »از 
همان زمان که رســول خدا صلّی اهلّل علیه و 
اله از شیر بازگرفته شد، خداوند بزرگ ترين 
فرشــته از فرشتگان خود را مأمور ساخت تا 
در طول شب و روز وی را به راههای فضیلت 
و محاســن اخالق جهانیان وادارد و من هم 
مانند کودکی کــه به دنبال مادرش حرکت 
مــی کند از او پیروی می کردم. هرروز نکته 
تــازه ای از اخالق برجســته خود برای من 
آشکار می ساخت و مرا فرمان می داد که به 

او اقتدا می کنم«.

اشاره آن حضرت به اين نکته مهم است که 
سرپرستی پیامبر صلّی اهلّل علیه و اله نسبت 
بــه من، تنها در جهــات ظاهری و معمولی 
نبود، بلکه هرروز اين معلم بزرگ درس، تازه 
ای از اخالق و فضیلت به من آموخت و من 

نیز پذيرا می شدم.

پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله(؛ مظهر 
خلق عظیم

گفتنی است قرآن کريم بر خلق و خوی نیکو 
و اخالق عظیم و برجســته حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله شهادت داده است لذا می 
ََّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیٍم؛ و )سوگند  خوانیم: »َوإِن
به قلم و ابزار نوشتن که( تو اخالق عظیم و 

برجسته ای داری«.

تأثیر اين اخالق در پیشرفت پیغمبر)صلی اهلل 
علیه و آله( به اندازه ای بود که بعضی آن را به 
عنوان معجزه اخالقی پیغمبر می شمرند.در 
هر حال توصیف پیامبر اسالم صلی اهلل علیه 
و آله به خلق عظیم ، نشان می دهد که اين 
ويژگی اخالقی از واالترين صفات انبیاء است.

مراد از خلق عظیم نبوی چیست ؟

حال پرســش اين است که »اخالق عظیم« 
که با اين اهمّیت بیان شده چیست؟در پاسخ 
می توان گفت ،ُخُلْق به معنای دين و آيین 
است؛ يعنی قسم به قلم و ابزار نوشتن که تو 
صاحب آيین عظیمی هستی؛ هم چنین می 
توان اذعان کرد خلق عظیم به معنای اخالق 
اســالمی است. ای پیامبر ما! اخالق اسالمی 
که به وسیله تو تبلیغ شده، اخالق برجسته و 

سرنوشت سازی است.

و نیز خلق عظیم بــه معنای واجد صفات و 
ويژگیهای زير بودن:استقامت ورزيدن، اهل 
بذل و بخشش بودن، و تدبیر امور بر اساس 
اصول ســه گانه عقل و رفق و مدارا، تحّمل 
کردن ســختیهای دعوت به سوی خدا، عفو 
و گذشــت ازخطاهای مردم، کوشش فراوان 
جهت ياری مؤمنان، ترک حســد و حرص و 

مانند آن.

هــم چنین خلــق عظیم اشــاره به صفات 
برجسته ای اســت که در آيات اولّیه سوره 
مؤمنون آمده است: مؤمنان رستگار شدند؛ 

آنها که در نمازشان خشوع دارند، و آنها که 
از لغو و بیهودگــی روی گردانند، و آنها که 
زکات را انجام دهند، و آنها که دامان خود را 
)از آلوده شدن به بی عّفتی( حفظ می کنند؛ 
... و آنها که امانتها و عهدهای خود را رعايت 
می کنند، و آنها که بر نمازهايشان مواظبت 
می نمايند، )آری!( آنها وارثانند. )وارثانی( که 
بهشــت برين را ارث می برنــد وجاودانه در 
آن خواهند ماند«.بنابراين کسانی که واجد 
صفات هفــت گانه باال باشــند دارای خلق 

عظیم هستند.

تمام آنچه در اين فراز ذکر گرديد از مصاديق 
خلق عظیم اســت؛ هر چند منحصر در آن 
نیست. بنابراين تفسیر، خداوند به قلم و ابزار 
نوشتن ســوگند ياد می کند که پیامبرش 
تمام اخالق ويژگیهای اخالقی برجســته را 
دارد. اخالق فردی، اخالق اجتماعی، اخالق 
میدان جنگ، اخالق به هنگام صلح، اخالق 
خانه و خانواده، اخالق جامعه، اخالق در سفر، 
اخــالق در وطن و خالصه اينکه آن حضرت 
واجد تمام صفات فضیلت اخالقی هست و از 
همه رذيله های اخالقی پاک و مبّرا می باشد.

بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله را به صبر در راه حق، وسعت بذل 
و بخشش، تدبیر امور، و رفق و مدارا و تحّمل 
سختی ها در راه دعوت به سوی خدا و عفو 
و گذشــت و جهاد در راه پــروردگار و ترک 
حرص و حســد تفسیر کرده اند و اين نشان 
می دهد که خلق عظیم را منحصر به خوش 
خويی و نرمش و مدارا ندانسته اند بلکه آن 
را مجموعه ای از صفات واالی انسانی شمرده 
اند، و به تعبیر ديگر تقريباً همه اخالق حسنه 

را در خلق عظیم به طور جمعی ديده اند.

حديثی که از امام صادق علیه السالم در اين 
زمینه نقل شده اســت نیز مؤيّد اين معنی 
َب نَبیَُّه  َ َعزَّ َو َجلَّ ادَّ است می فرمايد: »انَّ اهللَّ
ا اْکَمَل لَُه ااْلَدَب قاَل انََّک  َفاْحَســَن اَدبُه َفلَمَّ
لََعلی ُخُلٍق َعظیٍم؛ خداوند پیامبرش را تربیت 
اخالقی کرد، هنگامی که تربیت او کامل شد 

به او فرمود: انََّک لََعلی ُخُلٍق َعظیٍم«.،

و اگر در بعضی از روايات خلق عظیم به اسالم 
يا آداب قرآنی تفسیر شده به خاطر آن است 
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که اسالم و قرآن در بردارنده مجموع فضائل 
اخالقی است.

اين در حالی اســت که در بعضی از روايات 
»حســن خلق« به خوش رويــی، نرمش و 
خوبی گفتار تفسیر شده، از جمله در حديثی 
که در »نور الثقلین« در ذيل همین آيه نقل 
شده می خوانیم: از امام صادق علیه السالم 
پرسیدند: حسن خلق چیست؟ فرمود: »تَلیُن 
جانَِبَک َو تَُطیُِّب َکالَمَک َو تَلْقی اخاَک بُِبْشٍر 
َحَســٍن؛ حسن خلق آن است که رفتار خود 
را آمیخته با نرمــش، و کالم خود را پاکیزه 
و محّبت آمیز کنی، و با چهره گشــاده برادر 
مسلمانت را مالقات نمايی«. و اين دو با هم 

منافاتی ندارند.

لذا خلق عظیم اينگونه است که عقل در آن 
حیران است، لطف و محبتی بی نظیر، صفا 
و صمیمیتی بی مانند، صبر و اســتقامت و 

تحمل و حوصله ای توصیف ناپذير.

اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی تو 
خود بیش از همه عبادت می نمايی، و اگر از 
کار بد بازمی داری تو قبل از همه خودداری 
می کنی آزارت می کنند و تو اندرز می دهی، 
ناسزايت می گويند و برای آنها دعا می کنی، 
بر بدنت ســنگ می زنند و خاکستر داغ بر 
سرت می ريزند و تو برای هدايت آنهدست به 
درگاه خدا برمی داری.آری تو کانون محبت و 

عواطف و سرچشمه رحمتی.

گذری بر خلق عظیم نبوی

پیــروزی پیامبر صلی اهلل علیه و آله هرچند 
با تأيید و امداد الهی بود، ولی از نظر ظاهری 
عوامل متعّددی داشت که يکی از مهم ترين 
آنها جاذبه اخالقی آن حضرت بود. آن چنان 
صفات عالی انسانی و مکارم اخالق در او جمع 
بود که دشمنان سرسخت را تحت تأثیرقرار 
می دادوبه تسلیم وا می داشت و دوستان را 

سخت مجذوب خود می ساخت.

حّتی اگر اين را معجزه اخالقی پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله بنامیم اغراق نگفته ايم، چنانکه 
نمونه ای از اين معجزه اخالقی در فتح مّکه 
نمايان گشت، هنگامی که مشرکان خونخوار 
و جنايت پیشه که ســالیان دراز هر چه در 
توان داشــتند بر ضّد اسالم و شخص پیامبر 

صلی اهلل علیه و آله به کار گرفتند در چنگال 
مسلمین گرفتار شدند، پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله برخالف تمام محاسبات دوستان 
و دشمنان، فرمان عفو عمومی صادر کرد و 
تمام جنايات آنان را به دست فراموشی سپرد 
و همین سبب شد که به مصداق »يَْدُخُلوَن 
ِ أَْفَواًجا؛  فوج فوج به دين خدا  فِی ِديــِن اهللَّ
درمی آينــد. « مردم گروه گروه مســلمان 

شوند.

درباره حســن خلق، عفو، مهربانــی، ايثار، 
فداکاری و تقوای آن حضرت همین بس که 
در حديثی از حســین بن علی علیه السالم 
آمده اســت که فرمود: از پدرم امیرمؤمنان 
علــی علیه الســالم دربــاره ويژگــی های 
زندگــی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اخالق 
او پرسیدم و پدرم مشــروحاً اينگونه به من 
پاســخ فرمود:»پیامبر صلی اهلل علیه و آله با 
همنشــینانش با خوشرويی و خنده برخورد 
می کرد و نرمخو و ماليم بود. هرگز خشن، 
ســنگدل، پرخاشــگر، بدزبان، عیب جو و 
مديحه سرا نبود.هیچ کس از او مأيوس نمی 
شــد و هر که به در خانــه او می آمد نومید 
بازنمی گشت.ســه چیز را از خود دور کرده 
بود: مجادله در ســخن، پرگويی، دخالت در 
کاری که بــه او مربوط نبود. و دو چیز را در 
مورد مردم رها کرده بود: کســی را مذّمت 
نمی کرد، به جست وجوی لغزش ها و عیب 

های پنهانی مردم نمی پرداخت.

فقط در مــورد اموری که ثواب الهی را امید 
داشت سخن می گفت. هنگام سخن گفتن 
به قدری کلماتش در دل ها نفوذ داشت که 
همه سکوت اختیار می کردند و هنگامی که 
ساکت می شد آنها به سخن درمی آمدند، اّما 
نزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. هرگاه 
مرد غريب و ناآگاهی با خشــونت سخن می 
گفت و درخواستی می کرد، تحّمل می کرد 
و به يارانش می فرمود: هرگاه کسی حاجتی 
دارد به او عطا کنید. هرگز کالم کسی را قطع 

نمی کرد تا سخنش پايان گیرد«.

تکمیل فضائل اخالقی؛ راز بعثت نبوی

در حديثــی می خوانیم که پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله فرمــود: »انَّما بُِعثُت اِلتَّمَم َمکارَِم 

األخالِق ؛ من برای اين مبعوث شــده ام که 
فضايل اخالقی را تکمیل کنم«.به اين ترتیب، 
يکــی از اهداف اصلی بعثت پیامبر صلی اهلل 

علیه و آله همین تکمیل اخالق نیکوست.

در تبییــن اين مهم بايد گفت بخش مهمی 
از تعلیمات اسالم، اخالق است. حال منظور 
آن حضــرت از فضايــل و مــکارم اخالقی، 
صفاتی ماننــد: امانت داری، درســتکاری، 
شجاعت، راستگويی، وفاداری، پای بندی به 
تعهدات، احترام به بزرگترها بخصوص پدر و 
مادر، رعايت عدالت و مانند آن اســت. زيرا 
اخالق فردی و اجتماعی ســبب نجات بشر 
از مشکالت و پیشرفت در همه کارها و صفا 
و صمیمیت همه گروهها و صلح و امنیت در 

جامعه بشری است.

مــکارم اخالقی در بعثــت نبوی؛ به 
مثابۀ  عدالت فردی و اجتماعی

به اتّفاق همه دانشــمندان علم اخالق ، رمز 
خوشبختی و سعادت حقیقی بشر در تعديل 
احساساتش نهفته است که از آن به عدالت 
تعبیر می شــود و آن به معنای واقعی کلمه 
در منطبق کردن مسیر زندگی با راه خدا که 
صراط مستقیم است خالصه می شود؛ زيرا 

روح آرامش و اطمینان آن جاست. 

 لذا فضايل و ســجايايی که در اعماق روح 
ريشه دوانیده، و سراســر وجود انسان را در 
بر گرفته باشد. موجب می شود مسلمانان در 
منافع با يکديگر شريک باشند و اصول عدالت 

و انصاف را در حق يکديگر رعايت کنند.

به عنوان نمونــه عدالت در امور اجتماعی با 
بندگان خدا همین اســت که با نرمی با آنها 
برخورد می کنند مادامی که حصار ارزشها را 
نشکنند، و به مرزهای اخالق تعدی نکنند، و 
گرنه دچار شّدت و حّدت متقین می گردند. 
و يا  »تقوا« به عنوان نماد عدالت فردی بايد 
در همه ابعاد و در مفهوم وسیعش، حتی در 
برابر مخالفان، و نیز در برابر دشــمن تحقق 
يابد تا رعايت اصول اخالق اســالمی ترسیم 

شود.

چرا که باغ پر بار جامعه انسانّیت، با گل ها و 
برگ های پر طراوت اخالق و فضیلت زينت 
می يابد و میوه هــای آن عدالت و مرّوت و 

محّبت است و آبی که اين درختها را سرسبز 
و پربار می سازد، ايمان و تقوا است و در عصر 
جاهلّیت خبری از هیچ يک از اين امور نبود. 
حّتی از نظر جهات ماّدی، کســب و تجارت 
و دامــداری و زراعت، بر اثر ناامنی و جنگها، 
به کلّی ضعیف گشــته بود و فقر شديدی بر 
تمام مردم جاهلی حاکم بــود، به گونه ای 
که فرزندان دلبندشــان را از خوف فقر می 
کشتند که قرآن از آن نهی فرمود و گفت: »َو 
ال تَْقُتُلوا أَْوالَدُکْم َخْشَیَۀ إِْمالٍق؛ فرزندان خود 
را از ترس فقر نکشید.« و اين غیر از کشتن 

دختران به خاطر احساس ننگ بود.

اينگونه است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
آله در مورد بعثت خويش می فرمايد:»بُِعْثُت 
ــمَ َمَکارَِم اأْلَْخــالِق ؛ برای کامل کردن  أِلُتَمِّ
اصول اخالقی مبعوث شــده ام«. و خداوند 
متعال نیز در مورد فلسفه بعثت انبیا در قرآن 
کريم می فرمايد:»لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت 
َوأَنَْزلَْنا َمَعُهــُم الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس 
بِالِْقْسِط؛ ما پیامبران خود را با داليل روشن 
فرســتاديم، و با آنها کتاب آسمانی و میزان 
)شناســايی حق از باطل و قوانین عادالنه( 

نازل کرديم تا مردم قیام به عدالت کنند«.

طبق اين آيه شــريفه، يکی از اهداف بعثت 
انبیا عدالت اجتماعی است. حال در آيه »إِنَّ 
ِ أتَْقاُکْم ؛ گرامی ترين شــما  أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ
نزد خداوند باتقواترين شماست« به معنای 
گرامی تر و بزرگوارتر است و »مکارم اخالق 
« هم به معنای ارزش های اخالقی و تحقق 

عدالت در ابعاد فردی و اجتماعی است.

آری وقتی به تعلیمات رســول گرامی اسالم 
)صلی اهلل علیه و آله(می نگريم مجموعه ای 
از عقايد خالص توحیدی و احکام و قوانینی 
را می بینیم که ضامن عدالت اجتماعی است، 
و برنامه هايی که خالی از خرافات اســت و 
اخــالق و ارزش هايی کــه در قالب عدالت 
طلبی به حق متمم مکارم االخالق می باشد.

نفی سکوالریسم؛ شکوه پیوند اخالق و 
سیاست در بعثت نبوی

در دنیای مادی هم چون کشــورهای بزرگ 
صنعتی ، احزابی تشــکیل می شود که هر 
کدام حافظ منافع گروه معّینی می باشــد، 

سپس از هر وسیله ای برای جلب آراء بیشتر 
و دســتیابی به حکومت بهره می گیرند، و 
هنگامی که به حکومت رسیدند افرادی را به 
کار می گیرند، که قدرت آنها را تحکیم کند 
و اصولی را به کار می بندند که منافع مادی 

گروهی آنها را تضمین نمايد.

در برابر اين نــوع حکومت، حکومت انبیا و 
اولیاء اهلّل است که نه بر محور منافع فرد دور 
می زند و نه منافع گروه معّینی، بلکه اساس 
و پايه آن بر حفظ ارزشــهای واالی انسانی 

گذارده شده است.

گروه اّول با صراحــت می گويند که اخالق 
و سیاســت با يکديگر جمع نمی شــود، بنا 
بر اين فرمانروايی که خويشــتن را ملزم به 
رعايت اصــول اخالقی می داند، در حقیقت 
مغز سیاسی ندارد، و هرگز حاکمیتش دوام 
نخواهــد يافت! هدف وســیله را توجیه می 
کند و هر آنچه در راه نیل به هدف دستاويز 
قرار گیرد نیک شــمرده می شود! در حالی 
که پیشــوای گروه دوم می گويد: انّما بعثت 
التّمم مکارم االخالق، من تنها برای تکمیل 

ارزشهای اخالقی مبعوث شده ام.

يکی از دانشمندان بزرگ تعلیم و تربیت می 
گويد:»کسانی که ســعی دارند اخالق را از 
دين جدا کنند و به طور مستقل در تکمیل 
آن بکوشند، دست به کار خطرناکی زده اند«. 
زيرا جدايی دين از سیاست يعنی محو اسالم، 

تخريب عقايد و اخالق .

بعثــت نبوی ؛ ترســیم عینی فضائل 
اخالقی در مردم گرایی

 بی شک نرمش و ماليمت پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( ســکوی پــرش بزرگی برای 
دســتیابی به اهدافی بلنــد و رمز موفقیت 
پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه وآله( در گرايش 
مردم به اســالم نبوی است، حال آنکه اگر با 
خشونت با مردم برخورد می کرد، کسی به 
گرد او جمع نمی شد» َولَْو ُکْنَت َفّظاً َغلِیَظ 
وا ِمــْن َحْولَِک؛اگر با غلظت و  الَْقلْــِب اَلنَْفضُّ

شدت بودی از گرد تو پراکنده می شدند«.

انســان با نرمی مــی تواند قــدرت خود را 
مضاعف کند لذا در حديثی آمده است:»َمْن 
الَن َعوُده َکُثَفْت اغصانُه؛کســی که برگشتن 

او نرم و ســريع باشد، شاخه هايش زياد می 
شود«؛ يعنی اگر کسی زود منعطف به مردم 
شــد و در برخوردها سريع از غضب و شدت 
خود برگشــت، مردم هم به او متمايل شده، 
و همچون شــاخه هائی قوی برای حفاظت 
و ياری او خواهنــد بود، اين کالم به صورت 
مثلی درآمده برای افراد متواضع که با مردم 
الفت گرفته، و مردم نیز آنها را دوست دارند، 
و در نتیجه بوســیله مردم و با اجتماع آنها 

قدرت پیدا می کنند.

البتــه نه تنها پیامبر صلی اهلل علیه و آله که 
امام علیه السالم و هر رهبر اجتماعی نیازمند 
بــه ُخلق و خوی جّذابی اســت که مردم را 
همچون مغناطیس به سوی خود جذب کند.

بدون شک هر گونه خشونت و بدخلقی که 
مايــه پراکندگی و انزجار مردم اســت برای 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امام علیه السالم 
عیب بزرگی اســت، و آنهــا از چنین عیبی 
منزهند. لذا اين اخالق پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله بود که باعث جذب مردم به آن حضرت 

و الفت مردم با يکديگر شد.

سخن آخر:» ترويج اخالق نبوی؛ مهمترين 
ضرورت دراصالح اخالقی جامعه«

در خاتمه بايد گفــت هدف از بعثت پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله تکمیل فضايل 
اخالقی در جامعه اسالمی است. براستی اگر 
اخالق اسالمی تا اين درجه از اهمّیت است، 
بايد برای پیاده کردن آن در وجود خويش و 
جامعه تالشــی مضاعف انجام داد. حال چه 
خوب است که اين اخالق اسالمی امروز زنده 
شود و در هر مســلمانی، پرتوی از اخالق و 

خوی پیامبر صلی اهلل علیه و آله باشد.

لذا بايد به سمت» انک لعلی خلق العظیم« 
و اخالق پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
برويم. زيرا پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( با 
سالح اخالق دلها را تسخیر کرد و  با اخالق 
اسالمی و خلق عظیم نبوی می توان جامعه 

را اصالح کرد.
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1پرونده ویژه

نشانه ها و کارکردهای پویایی مسجد
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

مســجد کانون مهم عبــادت،و مهمترين 
کانون ديني در اسالم است،مسجد مکاني 
الهي اســت که بســیاري از انســان هاي 
برگزيــده و واال در تاريخ حیات بشــريت 
توفیــق و وظیفه نگهــداري و خدمت به 
آن را داشــته اند تا آن را از هرگونه ناپاکي 
ظاهري و باطني به دور دارند.لذا نخستین 
فعالیــت پیامبر گرامي اســالم )صلی اهلل 
علیــه و آلــه( در زمان ورود بــه مدينه، 

ساخت مسجد بود.

کارکردهای مسجد در صدر اسالم

بی شــک اگر بــه صدر اســالم بازگرديم 
مي بینیم مسجد کانون همه فعالیت های 
عبــادی و سیاســی و اجتماعی و اخالقی 
مسلمانان، مرکز تمام فعالیت هاي اسالمي 
بلکه محــور تمام فعالیت هــاي حکومت 
پیامبر اکرم )صلــی اهلل علیه و آله( بوده 
اســت و عالوه بــر اقامه نمــاز به صورت 
مرتب در آن براي همــه نیازهاي جامعه 
اسالمي برنامه ريزي مي شــد، لذا در اين 
مرکــز ديني کارهاي مختلــف اجتماعي، 
قضايي، فرهنگي و سیاسي انجام مي شد.

مسجد عالوه بر عبادت، مرکز مهم تعلیم 
و تربیت و کانون مشورت و تصمیم گیری 
برای غزوات اســالمی، محل جمع آوری 
زکات و دادگاه مهــم اســالم برای احقاق 

حقوق بود.

هر چند بعداً متاسفانه کارکردهای مسجد 
منحصر به نماز آن هــم گاهي به صورت 
ضعیف تبديل گرديد، ولي بحمداهلل بعد از 
پیروزي انقالب و حکومت اسالمي و حتي 
در آستانه انقالب مسجد تدريجاً موقعیت 
خــود را پیدا کرد هر چند تا رســیدن به 

نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.

تعلیم و تربیت؛ مهمترين کارکرد مسجد

بديهی اســت مســجد نقــش مهمي در 
تعلیــم و تربیت مســلمانان و پیشــرفت 
جامعه اســالمي ايفا می کند. مساجد در 
واقع يکی از مراکز مهّم فرهنگی اســالم 
برنامه هاي  است؛ ساخت مسجد و اجراي 
مختلــف مذهبي مي تواند موجب رشــد 

فرهنگي جامعه شود.

و سالیان طوالنی در صدر اسالم و بعد از آن 
محل درس و بحث بوده، و علمای بزرگی 
در آنهــا به تعلیم علوم، آموزش و پرورش 
شاگردان اشتغال داشــته اند، هم اکنون 
نیز در بســیاری از مســاجد مهّم اسالمی 
در کشــورهايی هم چون ايــران ،عراق و 
نیز کانون تعلیم  ديگر کشورهای اسالمی 
و تربیــت اســت، و گاه بزرگترين کالس 
های درس در آن تشــکیل می شــود؛ و 
شايد تشويق مسلمانان به حرکت از نقاط 
دور و نزديک به قصد عبادت در مســاجد 
بزرگ اســالم هم چون مســجدالحرام و 
مسجدالنبی، به خاطر اين بوده، که عالوه 
بر اســتفاده از معنويّت مسجد، و توّجه به 
ســوابق تاريخی آن از سرمايه های علمی 

اين مساجد نیز بهره گیری کنند.

انتخاب  معیار  تقوا؛  پایه  بر  مســجد 
از مسجد  اجتناب  و  واقعی  مســجد 

ضرار

قرآن کريم به نیکويی ويژگی های مسجد 
خــوب و بــد را معرفی نموده اســت. به 
َِّذيَن  عنوان نمونه در قرآن آمده است:»َوال
اتََّخُذواْ َمْســِجًدا ِضَراًرا َوُکْفًرا َوتَْفِريًقا بَْیَن 
َِّمْن َحاَرَب اهلّلَ َوَرُسولَُه  الُْمْؤِمِنیَن َوإِْرَصاًدا ل
ِمــن َقْبُل َولََیْحلَِفنَّ إِْن أََرْدنَا إاِلَّ الُْحْســَنی 
َُّهــْم لََکاِذبُــوَن، الَ تَُقْم فِیِه  ُد إِن َواهلّلُ يَْشــهَ
ِل  ــسَ َعلَی التَّْقَوی ِمْن أَوَّ ََّمْسِجٌد أُسِّ أَبًَدا ل
يَْوٍم أََحــقُّ أَن تَُقوَم فِیِه فِیِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن 

ِريَن؛ خدا  هِّ ــُرواْ َواهلّلُ يُِحــبُّ الُْمطَّ أَن يََتَطهَّ
شــهادت می دهد: آنهايی که مســجدی 
می ســازند تا به مؤمنان زيان رســانند و 
میانشــان کفر و تفرقــه اندازند و تا برای 
کسانی که می خواهند با خدا و پیامبرش 
جنــگ کننــد کمینگاهی باشــد، آنگاه 
ســوگند می خورند که مــا را قصدی جز 
نیکوکاری نبوده اســت؛ دروغ می گويند؛ 
هرگز در آن مســجد نمازمگزار. مسجدی 
که از روز نخســت بر پرهیــزگاری بنیان 
شده شايســته تر اســت که در آنجا نماز 
کنی. در آنجا مردانی هســتند که دوست 
دارند پاکیزه باشند، زيرا خدا پاکیزگان را 

دوست دارد.«

خداوند متعال در اين آيه دو نوع مسجد را 
بیان کرده و به تبیین آن پرداخته اســت. 
يکی مســجد ضرار و ديگری مسجد تقوا. 
در واقع مســجد خوب و بد در اين دو آيه 
مطرح شــده و در باب مساجد خوب می 
گويد که مســاجد تقوا بايد دارای برنامه 
باشــد. مســجد تقوا و مطلوب اسالم اين 

است که فقط در آن نماز خوانده نشود.

خداوند در قرآن کريم به پیامبرش صريحاً 
َس َعلَی  ََّمْسِجٌد أُسِّ دســتور می دهد که »ل
ٍم أََحقُّ أَْن تَُقوَم فِیِه!؛  ِل يَــوْ التَّْقَوی ِمْن أَوَّ
شايسته تر اين است که در مسجدی قیام 
به عبــادت کنی که شــالوده آن در روز 
نخست بر اساس تقوا گذارده شده است«

اين احتمال داده شــده که منظور مسجد 
پیامبــر صلــی اهلل علیه و آلــه و يا همه 
مســاجدی اســت که بر اســاس تقوا بنا 
شــود، ولی با توّجه بــه تعبیر »اّول يوم« 
)از روز نخست( و با توّجه به اينکه مسجد 
»قبا« نخســتین مســجدی بــود که در 
مدينه ساخته شــد، احتمال اّول مناسب 

تر به نظر می رســد، هرچند اين کلمه با 
مساجدی همچون مسجد پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله نیز ســازگار است. سپس قرآن 
اضافه می کند: عالوه بر اينکه اين مسجد 
از اساس بر شــالوده تقوا گذارده شده، » 
ُ يُِحبُّ  ُروا َواهللَّ فِیِه ِرَجــاٌل يُِحبُّوَن أَْن يََتَطهَّ
ِريــنَ ؛گروهی از مــردان در آن به  هِّ الُْمطَّ
عبادت مشــغولند که دوســت می دارند 
خود را پاکیزه نگه دارند، و خدا پاکیزگان 

را دوست دارد«.

بی ترديد مالک خوب بودن مســجد اين 
نیســت که فقط در آن نماز خوانده شود 
بلکه مســجدی خوب است که مرکز تقوا، 
عمل صالح، پاک سازی، خودسازی، تزکیه 
نفس و تهذيب باشد و در آن قلوب تطهیر 
شــود. در جامعه آلودگی های بســیاری 
وجــود دارد و افراد در حرکت در اجتماع 
ممکن اســت که به اين آلودگی ها دچار 
شوند مســجد جايی بايد باشد تا آلودگی 

افراد را از آن ها بگیرد.

اين برنامه های متنوع و گسترده فرهنگی 
و دينی در مساجد است که سعی می کند 
جامعــه را به جايی برســاند که مســجد 
را جايــی بــرای تهذيب، خودســازی و 
پاک ســازی افکار و قلــوب بداند. خداوند 
چنین مســجدی را برای پیامبر شايسته 
نمونه مســجد  اين مســجد  و  می دانــد 

تقواست

مســاجد تقوا مساجدی هســتند مجاهد 
پرور، جايگاهی هستند برای پرورش انسان 
های جان بر کف که برای پیشرفت اسالم 
تالش می کنند. در يک کالم مساجد واقع 
مساجد شهید پرور هســتند.اين مساجد 
تقوا هســتند که بهشــت جاويدان را به 
انســان ارزانی می کنند. بر خالف مسجد 
ضرار که نه اســاس آن بر تقــوا بود و نه 
بنیان گذاران و نمازگذاران آن انســانهای 

پاک و بافضیلتی به شمار می رفتند.

پیشگیری  در  مسجد  راهبردی  نقش 
از انحرافات اجتماعی

انحطــاط مســلمانان درســت از آنجــا 
ناشی می شود که مســجد را صرفا برای 

نمازگــزاردن تعريف کنیم و آن فريضه را 
چیزی جــدای از بقیه زندگی بدانیم. اين 
دگرگونی نتیجه بخشــی از يک انحراف از 
جهت و معنای اولیه اســالم بر اثر رسوخ 
انديشــه ثنوی يونانی مقــّدس/ نامقّدس 
اســت. مســجد در اين صــورت از نقش 
جامــع خود بــاز می ايســتد و ديگر جز 
نقشــی روحانی را ايفا نمی کند. اسالم از 
)eriatuanummoc( خود  اّمتــی  بُعد 
گسسته می شــود و به دينی عبادت گرا 

)citsilauriR( تبديل می شود.

حال آنکه نماز در ايــن صورت ديگر جز 
عملی عبادی )leutiR( و هدفی فی نفسه 
نیست.اما در آغاز مســجد واقعاً در مرکز 
شــهر بود بلکه در واقع مرکز آن محسوب 
می شد؛ اما اين مرکز همچون يک روح و 
يک بدن رو در روی ساير قسمت ها قرار 

نداشت«.،

کريســتین نفاح در مقاله خود »مســجد 
اســالمی« می  فعالیــت جامعه  کانــون 
ارتباطی  مثابه مرکز  به  نويسد:»مســاجد 
نهادهای اجتماعی، مثل بیمارســتان ها، 
آسايشــگاه ها، نوانخانه ها و دانشــگاه ها 
و مدارس عمل می کند اما اســتقرار اين 
مســاجد در مرکز شهر که با احاطه شدن 
به وسیله بازار و صنعتگران متعدد کانون 
اصلی شکل گیری جمعیت شهری است، 
گواهی اســت بر ضرورت و نقش عمومی 
آنان و هماهنگی اين پديده با تمام جوامع 

اسالمی جهان«.،

لــذا  اگــر بخواهیــم در برابر دشــمنان 
بايســتیم و جوانانمان را از انحراف و غرق 
شدن در مفاسد اخالقی نجات دهیم بايد 
مســجد به صورت محور بــرای همه ی 
فعالیت های مذهبــی و اجتماعی در آيد 
و اين نیاز به برنامه ريزی کامل و جامعی 
دارد که امیدوارم همگان دســت به دست 
هم بدهند و برنامه ای در خور تحقق اين 

مهم تهیه کنند و سپس به اجرا درآيد.

راهبردها و راهکارهاي جذب جوانان 
به مسجد

جوانــان پشــتوانه هــای نظام اســالمی 

هســتند؛ اگر پشــتوانه نظام اســالمی از 
جوانان خالی شــود بسیار خطرناک است، 
لذا امروز آنچه بیشتر از نفس بنای مسجد 
اهمیــت دارد، عمــران و آبــادی معنوی 
مســاجد اســت، از اين رو بايد مســجد، 
مرکــزی برای جوانان بــا ايمان گردد، نه 
اين که تنها مرکز بازنشســتگان و از کار 
برای  کانونی  بايد  شود.مســجد  افتادگان 
فعالترين قشرهای اجتماع باشد، نه مرکز 

افراد بیکار، و بی حال و خواب آلوده ها!

از سوی ديگر بايد دانست دشمن از طريق 
ماهواره ها و تمامی ابزاری که دارد تالش 
می کند تا جوانــان را به خود جذب کند 
لذا مســجد بايد تمام تــوان خود را برای 
جذب جوانان به کار گیرد، مساجد بايد با 
برنامه های جذبی خود در مقابل دشــمن 
بايستد.برای جذب جوانان به مساجد بايد 
کتابخانــه و کانونهای قرآن ايجاد کنیم و 
اين مســاله اهمیــت دارد چراکه جوانان 
پشــتوانه نظام اســالمی هســتند و اگر 
مســاجد از جوانان خالی شود، خطرناک 

است.

بايد کاری کرد که بین اقشار جوان و ديگر 
اقشار در مسجد هم چون روحانی و ديگر 
مردم مشکلی پیش نیايد که بخواهیم آن 
را درمــان کنیم و اين امــر نیز با آموزش 
امکان پذير است،بايد به امامان جماعت و 
هیئت امنای مسجد آموزش داد تا بتوانند 
ارتباط خوبی را بــا جوانان برقرار کنند و 
آن ها را مثل فرزندان خــود بدانند و زير 
بال و پــر آن ها را بگیرند تا خدايی نکرده 

منحرف نشوند.

همه بايد بدانند يک پیوند پدر و فرزندی 
بین بزرگان مسجد و جوانان برقرار باشد ، 
که  همین امر موجب پیشگیری از بوجود 
آمدن مشــکالت و اختالفات اجتماعی در 

جامعه  خواهد شد.

در  مسجد  شناسی  کارکرد  در  تأملی 
انقالب اسالمی ایران

الزم به ذکر اســت در دوارني مانند رژيم 
پهلوي مســجد فقط براي نمــاز خواندن 
اســتفاده مي شــد و از آن فعالیت هاي 
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دوران پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( خبري 
نبود،بلکه متأسفانه ، تدريجا ً مسلمان ها 
از مسجد فاصله گرفتند و آن شور و جنب 
و جوش در مســجد نبود و در اين اواخر 
)قبل از انقالب( بسیاری از مساجد کانونی 
برای اقامه نماز جمعــی از مردان و زنان 
پیر و سالخورده شده بود، لیکن انقالب از 
همین مساجد شروع شد و مساجد بعد از 

پیروزي انقالب اسالمي تاثیرگذار شدند.

اينچنین اســت که در آموزه های روايی 
تأکید شــده اســت که هر جا مسجدي 
ساخته مي شــود، قبال خون شهیدي در 
آنجا ريخته شده است،  که نشان می دهد 
مســاجد با خون شــهدا گره خورده و در 
و  حفظ  نیز  راه  ادامه 

نگهداري آن با خون شهیدان پیوند دارد.

 با آغاز انقالب اسالمی مسجد تدريجاً به 
صورت اول بازگشــت و جنب و جوش و 
شوری از مسجد مخصوصاً از جوانان به راه 
افتاد و در واقع انقالب شکوهمند اسالمی 
از مســاجد طلوع کرد و هم اکنون گرچه 
انقالب  مســاجد جنب و جــوش دوران 
را نــدارد ولی درعین حــال باز هم مرکز 
بسیاری از فعالیت های اسالمی است، به 
خصوص اين که غالب مساجد با کتابخانه 
های خوب و نیروی بسیج مجهز شده اند.

البته خدا نکند حکومت ما از مســجد ما 
جدا شود که اگر جدا 
هــم حکومت  شــود 
از میــان مــی رود و 
هم مســجد و فاتحه 
انقــالب مــا خوانده 

خواهد شد .

حضور کودکان در مســجد؛ جذابیت 
آفرینــی با طعم آشــنایی با تعالیم 

اسالمی

برخي مي گفتند آوردن کودکان به مسجد 
مکروه اســت، اما ما گفتیم آوردن آنان به 
مسجد واجب است، براي اين که از همین 
کودکي با اين کانون مقدس آشــنا شود. 
بی شــک کســانی که از اّول فرزندانش 
را خــوب تربیــت می کننــد و در تعلیم 
احکام اســالمی به آنها می کوشند؛ و آنها 
را رهســپار مسجد و حســینّیه می کنند 
فرزندانی مؤمن و ديندار به جامعه تحويل 

خواهند داد .

سخن آخر

در خاتمــه بايد گفت مســاجد نبايد تنها 
تبديــل به مکانی برای اقامه نماز شــوند 
و بعد از آن در مســجد بســته شــود. ما 
در دورانــی قرار داريم کــه در پرتو نظام 
اسالمی اين فرصت و توان وجود دارد که 
کارکرد مساجد را به کارکرد دوران پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( باز گردانیم. مسجد 
را بايــد به جايــی بدل کنیــم که مرکز 
تهذيب نفوس شــود و محلی شــود برای 
مقابلــه با هجمات فکری و شــبهه افکنی 

دشمنان تا بتواند تطهیر قلوب ايجاد کند، 
اينکه  مســاجد جايی برای  از  امیدواری 

جمعیت جوانان شود.

هــم چنین کارگــزاران، برنامــه ريزان و 
فعاالن مســجدی مرکز رسیدگی به امور 
مساجد بدانند  کار مهمی بر دوش دارند 
و اين کار از ذخاير يوم القیامه محســوب 
می شــود بلکه از جمله کارهايی است که 

می توان بر روی آن حساب کرد.

اينجانب  از صمیــم دل دعا می کنم که 
دســت اندرکاران امور مســاجد به هدف 
نهايی نائل گردند و مســجد را هر روز به 
بالنده  صورت 
تــر و فعال تر 
گذشــته  از 
و  آورنــد  در 
امر  ايــن  در 
باشند؛  موفق 
خداوند يار و 
ياورشان باد.
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2پرونده ویژه
چالش های زنان در جهان معاصر
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظّله(

زنان در طول تاريخ سرگذشــت دردناکی 
داشــتند، و از آن جا که از نظر جســمانی 
نســبت به جنس خشــن مــردان کمی 
ضعیف تر بودند، به همین دلیل زورگويان 
و ظالمان در طول تاريخ ســعی داشــتند 
شخصیت انسانی او را لگدمال کنند، و چه 

جناياتی که در اين راه نکردند.

 بــه خصوص در تاريخ معاصــر و آنچه با 
چشم خود در زندگی کوتاهمان ديده  ايم؛ 
گواه اين معناســت  که حتــی در عصر ما 
که شــعار آزادی انســان تمام فضای دنیا 
را پر کرده، بیش از همه چیز شــخصیت 
زن پايمال شــده، و باز همان اسارت  ها و 
بار های ســنگین عصر جاهلی در اشکال 
نوينی بر زنان تحمیل می شود و با وسايل 
نیرومند تبلیغاتی، و با نشر انواع مفاسد و 
آلودگی  های اخالقی سعی در اسیر کردن 
و به زنجیر کشــیدن آنان در مسیر منافع 
خويــش دارند. تا آن جا کــه حتی قوانین 
طبیعی را در ايــن زمینه ناديده گرفته و 

زن را همچون کااليی مبادله می کنند.

امروزه اين مطلب به قدری آشــکار است 
که به هیچ وجه قابل پرده پوشــی نیست، 
و تمام شــعار های زيبای آزادی را در زير 
پوشــش خود محو و نابود می سازد و در 
جای جای تاريخ معاصر شواهد انکارناپذير 
آن به چشــم می خورد. که در ادامه مورد 

تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

برابری جنســیتی، ظلم دوران معاصر در 
حق زنان

در دنیــای امروز شــعار هــای زيادی در 
مورد مساوات  زن  و مرد طنین انداز است 
و کنوانســیون  های جهانی نیز آن را روز 
بــه روز داغ  تــر می کند کــه مطلقاً هیچ 
تفاوتی بین اين دو جنس نیست، بنابراين 
هر دو می توانند بــدون هیچ گونه تفاوت 

مسئولیت  های اجتماعی و مديريت  ها در 
تمام ســطوح را بر عهده بگیرند. از جملۀ 
اين اسناد می توان به هدف چهار و پنجم 
سند اســتعماری ۲0۳0 اشــاره کرد که 
تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر، 
ترويج فرصت هــای يادگیری مادام العمر 
برای همه، دستیابی به تساوی جنسیتی و 
توانمندسازی زنان و دختران، مورد توجه 

قرار گرفته است.

جعل اين قانون، بر خالف امر فطری است؛ 
چرا که روح و جسم زنان با مردان متفاوت 
اســت؛ و البته اين تفاوت برای ادامه نظام 
جامعه انسانی ضروری است، از اين رو هر 
کدام برای مسئولیتی آفريده شده  اند. اگر 
چه هر دو انسانند و هر دو صاحب حقوق 
فردی و اجتماعی؛ اما اينکه بگويیم هر دو 
يک جــور فکر می کنند و قابلیت برای هر 
کاری را دارند اشتباه بزرگی است. چرا که 
عدالت به معنای مساوات و برابری  نیست؛ 
بلکه عدالت آن چیزی استکه با ساختمان 

روح و جسم زنان سازگار است.

الکســیس کارل، فیزيولوژيــک و جــراح 
زيست شناس معروف فرانسوی، می گويد، 
زن و مرد به حکــم قانون خلقت متفاوت 
آفريده شــده  اند و اين اختالف و تفاوت  
هــا وظايف و حقــوق آن هــا را متفاوت 
می کنــد... لذا ما مجبوريــم آن ها را آن 
طور که هســت بپذيريــم )نه آن طور که 

می خواهیم(.

جالــب اينکــه در ســال ۱995 میالدی 
وقتــی ده  ها هزار تن از اعضای ســازمان 
 هــای دولتی و غیر دولتــی در پکن گرد 
هــم آمدند تا ســندی را که بر اســاس 
کنوانســیون محو کلیه اشکال تبعیض بر 
ضد زنان قباًل تنظیم شده بود امضا کنند. 
خانم شارون هیر نماينده پارلمان کانادا و 
ريیس هیأت کانادايی به نشانۀ اعتراض به 

شعار برابری جنســیتی مرد و زن، جلسه 
را ترک کرد و گفت: »تســاوی مورد نظر 
ســند پکن برای زنان تســاوی به ارمغان 
نخواهــد آورد. من با اولین پرواز به وطنم 
باز می گردم و ســعی می کنم تفاوت بین 
زن و مرد )و مسئولیت  های آنان( را حفظ 
کنم همان گونه که اين تفاوت در خلقت 
وجود دارد، چون اين تفاوت  هاست که ما 

را حفظ خواهد کرد«.

مســأله مهّمی که مّدعیان »تساوی  زن  و 
مرد در همه چیز!« از آن غفلت کرده  اند 
)يا خــود را به غفلت زده  اند(، عدم توّجه 
به اين نکته اســت که حقوق يک انسان و 
تکالیف خواســته شده از او، بايد متناسب 
با وضع روحی و جســمی، و قدرت و توان 
او باشــد، در غیر اين صورت مصداق ظلم 

خواهد بود!

به عنوان نمونه يکی از پیامد های مصّوبه 
تساوی  زن  و مرد  ، آموزش  های مختلط 
و عــدم توّجه به ويژگی  های زيســتی و 
روانی متفاوتی اســت کــه در دو جنس 
زن و مرد وجــود دارد غافــل از اين که 
اختــالط هــای اجباری بیــن دختران و 
پسران جوان به ويژه در مدارس متوّسطه، 
آنها را به ازدواج  های زودرس می کشاند. 
و در نتیجه مادر شــدن زودرس و فقر و 

خودفروشی اجتناب ناپذير خواهد بود.

در ايــن زمینه نشــريه آمريکايی »ريدرز 
که  جوان  دختــران  درباره  دايجســت«، 
عموماً در مدارس مختلط درس خوانده و 
ناخواسته مادر شده  اند و در کنار فرزندان 
خود زندگی دشــواری را سپری می کنند، 
می نويسد: »هر ســاله صد ها هزار دختر 
نوجــوان آمريکايی در ســنین ۱5- ۱9 
سالگی در دوره دبیرســتان فرزندان غیر 
قانونــی خود را به دنیــا می آورند که اين 
آمار در دهه  هــای اخیر در حال افزايش 

اســت. اين دختران که با رؤياهايی مانند 
ازدواج با دوســتان پســر خــود و اتمام 
تحصیالت و شروع يک زندگی ايده  آل، به 
اين گونه ارتباطات روی آورده  اند بســیار 
زود، پرده  های ســراب گونه اين اوهام از 
پیش رويشان کنار رفته و واقعّیت زندگی، 

چهره خود را می نماياند«.

و يا کاپالن که معتقد اســت که »مادران 
۱5- ۱9 ســاله آمريکايــی کــه در کنار 
فرزندان نامشــروع خود زندگی می کنند 
دچار فقر شــديد اقتصادی هســتند و به 
فســاد و خودفروشــی گرايــش می يابند 
زيرا به طــور معمول اين گونــه مادران، 
تحصیالت و تخصــص الزم برای ورود به 

مشاغل درآمدزا را ندارند«.

لذا بايد تفاوت طبیعــی اين دو جنس را 
پذيرفت و با شــعار های دروغین، خود را 

در بیراهه گرفتار نسازيم.

پیامــد های منفی اشــتغال زنان بر 
خانواده

شــعارآزادی مطلق انسان و تساوی  زن  و 
مرد به نحــو مطلق و لغــو محدوديّت بر 
اساس جنسّیت با هدف تحقق آزادی  های 
زنان در زمینه  های سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگــی، مدنی به نوعی آغاز 
دوران جاهلیت مدرن در قرن ۲0 و۲۱ را 

رقم زده است.

در تشريح اين مدعا بايد گفت ورود عملی 
زنان به عرصــه اقتصاد برای تحکیم تفّکر 
»تشــابه زن و مرد«، تواناتر شــدن زنان 
برای فعالّیت های اجتماعی و اشــتغال را 

فراهم کرد.

 از ســوی ديگــر تســهیالتی نظیر مهد 
کودک ها و پیشــرفت های پزشکی جهت 
کنتــرل بارداری، قانونی و رايگان شــدن 
سقط جنین و... مطرح شد که اين مسأله 
ســبب خارج شدن کارهای خانه از »زنانه 
بودن« و »تقســیم مسئولّیت خانه داری« 
بیــن زنان و مردان و تبديل ُمدل خانواده 
از سّنتی به روابط آزاد شد و سبب شد که 
به تعبیر يکی از نويســندگان غربی )خانم 
تونی گرنت(، »زنان در شــرايط جديد به 

جای پیوند با مردی به نام شوهر، با شغل 
خود پیوند بخورند«.

از ايــن رهگذر عدم توّجــه به  تفاوت های 
طبیعی و فطری زن، و در نتیجه همسان 
شــدن مســئولّیت ها و اشــتغاالت زن و 
مرد و هم شکل شــدن بهره ها، پاداش ها 
و کیفرهای آن دو و متشــابه شدنشــان 
در کارهای ســخت و ســنگین، بر خالف 
ويژگی هــای ذاتی زنان صــورت گرفت 
که عواطــف رقیق تری دارند، و به همین 
دلیل تمــام امــوری که عواطــف رقیق 
تری می طلبــد زنان در آن امور پیشــی 
می گیرند. لذا شايســته بود شــغل هايی 
نظیر پزشــک بانوان، پرستار بانوان، معلم 
مدارس دختران و کارهايی از اين دســت 

به بانوان سپرده می شد.

در واقع اصرار زن غربی بر امر اشــتغال و 
ورود در اجتماع بر اســاس تساوی زن و 
مرد، نقش مادری و همسری را در جهان 
معاصر حذف نمود و به جای نقش آفرينی 
زنــان در امور خانــواده، حضور اجتماعی 
آنان تقويت شــد تا از ايــن رهگذر نقش 
ســّنتی زن )نقش مادری( در خانواده به 
بهای مشــارکت اجتماعی زن در بازار کار 
به شــدت کم رنگ گردد. و در نتیجه آثار 
مخّرب روانی و اختالالت عاطفی شديدی 
بــر کودکان به ارمغان آورد که ناشــی از 

محرومّیت از مادر بود.

و اينچنیــن تضــاّد میــان دو جنــس، 
بی توجهــی به نهاد خانــواده و دگرگونی 
مناســبات خانوادگی، افزايش طالق، تک 
زيستی، کاهش شديد عواطف خانوادگی، 
مشکالت روحی و روانی در میان فرزندان 
و در نتیجــه بزهــکاری و خشــونت در 
کودکان و نوجوانان، از جمله نتايج ســوء 

اين اقدامات است.

بر اســاس گزارشــی در آمريکا از هر دو 
ازدواج يکی بــه طــالق می انجامد و در 
روســیه از هر ســه ازدواج يکی ســر از 
طــالق در مــی آورد و نیز يــک چهارم 
کودکان برخی از کشــورهای صنعتی در 
بزرگ می شوند  والدينی  تک  خانواده های 

و در اياالت مّتحــده آمريکا ۲5 فرزندان 
زيــر ۱5 ســال، دارای خانواده های تک 

والدينی هستند.

با اين تفاســیر بانوان نبايــد برای درآمد 
بیشــتر خانه و خانواده را رها کنند، زيرا 
خانواده واحد کوچکی از اجتماع اســت و 
بانوی خانه دار، به عنوان شخصیتی بسیار 
وااليی عهده دار تربیت فرزندان اســت و 
اگر فرزندان از عواطف پدر و مادر بی بهره 
باشند نه تنها آنان، بلکه کل جامعه خراب 
می شود؛ معروف است زنان با يک دست 
گاهواره را تکان داده و با دست ديگر دنیا 

را تکان می دهند.

غرب و خشونت علیه زنان

عصر حاضر، عصر اصل قرار دادن مبارزه با 
مردساالری و تأکید بر استقالل زنان است 
که عماًل به گسترش تضاّد میان دو جنس 
و باال رفتن خشــونت  و آزار جنسی و آمار 
طالق انجامیده اســت؛ »باربــارا روبرت« 
در مقاله ای با نــام »هیچ جا محیط امنی 
نیســت« از کتــاب »جنگ علیــه زنان« 
می نويســد: »طبق برآورد جامعه شناسان 
متجاوز از 8/ ۱ میلیون شــوهر آمريکايی 
بــه طور وحشــتناک، زنان خــود را آزار 

می دهند«.

هم چنین در جهــان معاصر، نگاه ابزاری 
به بانوان در جوامع غربی، بر خالف شعار 
دفاع ازحقوق زنان، اســتفاده تبلیغاتی و 

نامشروع از زنان را تشديد نموده است.

»آنتونی گیدنز« می گويد: »در انگلســتان 
از هــر ده زن، هفــت زن در دوره زندگی 
شــغلی خود به مــدت طوالنی بــه آزار 

جنسی دچار می شوند«.

در واقــع آزارهای جنســی ، بــه يکی از 
بالهــای اروپــا و آمريکا تبديل شــده و 
بســیاری از زنان و دختران در اين جوامع 

مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

قاچاق جنسی زنان

دنیــای امــروز مبتــال به انــواع آلودگی 
 هــای اجتماعــی و اخالقی اســت، آنها 
برای رســیدن به منافع ماّدی خود هیچ 
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محدوديّت و ممنوعّیتی قائل نیســتند، و 
پايبنِد هیچ خط قرمزی نمی باشند. حّتی 
اگر آن کار ايجاد مراکز فســاد، و کارهای 
منافی عّفت، و قاچاق  انســان و برده داری 

نوين باشد.

بر اساس گزارش  های بین المللی، تجارت 
انســان به عنــوان يکی از ســودآورترين 
تجارت  ها، ساالنه حدود ۳5 میلیارد دالر 
سود عايد تبهکاران سازمان يافته می کند.

به عنوان نمونه ســاالنه شــاهديم صد ها 
هــزار دختر و زن از اروپای شــرقی برای 
بردگی جنســی به غرب قاچاق شده  اند؛ 
داّلالن بین المللی، دختران خردســال را 
از کشور های شرقی به ارزان  ترين قیمت 
می خرند اين خردســاالن معامله شــده، 
مورد سوء اســتفاده  های متعّدد از جمله 

آزار جنسی قرار می گیرند.

از ايــن رهگــذر درآمد های سرشــار و 
غیراخالقی، از تجارت بردگی جنســی از 
قاچاق زنان و دختران به دست می آيد. به 
نحوی که قاچاق زنــان و دختران  را بايد 
بردگــی معاصر و يا شــکل مدرن بردگی 
نامید. تعداد اين بردگان در قرن بیســت 
و يکــم، ده ها میلیون نفــر از زنان را در 
بر می گیرد که ســهم عمــده  ای در اين 

تجارت سیاه دارند.

کارشناســان شــورای اروپا در گزارشــی 
آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی، 
بــه عنــوان بردگان هزاره ســوم نشــان 
می دهنــد که میزان درآمد ناشــی از اين 
تجارت )نامشروع(، سالیانه تا ۱۳ میلیارد 

دالر است«.

بر اســاس گزارش مرکز تحقیقاتی »ريپ 
ايز« همه ساله چهار میلیون زن به عنوان 
کاالی اين تجارت مورد ســوء اســتفاده 
خريداران و فروشــندگان قرار می گیرند و 
در اين میان، درآمدی معادل 5۲ میلیارد 
دالر در ســال عايد صاحبان اين تجارت 

می شود.

و يا اين گزارش که»ساالنه به طور معمول 
حدود دو میلیون دختر 5 تا ۱5 ســال در 
بازارهای جهانی قاچاق  انســان، معامله و 

مجبور به فساد و فحشا می شوند«.

هم چنین طی سال  های ۱990 تا ۱997 
بیــش از ۲00 هزار زن بنگالدشــی مورد 
دادوســتد قرار گرفته و بین 5 تا 7 هزار 
زن و دختر نپالی به صورت غیر قانونی به 

هند قاچاق شده  اند.

اکنون فکر کنیم هنگامــی که پو ل های 
کثیِف حاصــل از طرق غیــر اخالقی، از 
گروه  های مافیايی فراتر رود و دولت  های 
رسمی جهان را آلوده کند  چه سرنوشتی 
خواهند داشت و در آينده به کدام سمت 
و ســو خواهند رفت و به چه درجه  ای از 

انحطاط خواهد رسید؟

آزادی جنسی؛ تجربه مردود غرب

عصر کنونی را بايد عصر برهنگی و آزادی  
جنسی نام نهاد. در واقع آزادی  در دنیای 
امروز چنان توسعه پیدا کرده که برهنگی 
زنان، ايجاد بدترين مراکز فســاد و روابط 
نامشــروع، تجاوزها، تعدي ها و اهانت ها 

به شخصیت زنان را در بر گرفته است.

آزادی جنسی به عنوان يکی از مهم ترين 
چالش ها و انحرافات جهان امروز، ســبب 
شده دختران و پســران به دنبال ازدواج 
نرفته و در نتیجه ســن ازدواج افزايش و 
در مقابل سن آغاز روابط جنسی به شدت 

پايین آيد.

بــه بیان ديگر جوامع غربــی که به پايین 
بودن ســن ازدواج در کشورهای اسالمی 
معترضنــد، خــود با طــرح روابــط آزاد 
جنسی، به دفع نیاز های جنسی دختران 
و پســران از راه نامشروع دامن زده  اند و 
آن را مصداقی از آزادی انســانی می دانند 
و نامشروع نمی شمرند؛ غافل از اينکه اين 
برنامه و پیامد شوم آن يعنی پايین آمدن 
سن آغاز روابط جنســی از راه نامشروع، 
عدم امنّیت جنسی حّتی برای فرزندان در 
داخل خانــواده را در پی دارد به گونه  ای 
که طبق آمارهای ارائه شده در آمريکا در 
ســال ۱985 حدود صد هزار مورد تجاوز 
به کودکان توســط محارم گزارش شــده 

است.

 هم چنین حضور ابزاری زن و کاال شدن 
در ســینماها و کلوپ  های شبانه و رونق 
يافتن تجارت ســکس، به عنوان پیچیده 
 ترين و مدرن  ترين نوع بردگی برای زنان، 

از ديگر پیامد های آزادی جنسی است.

 امــروزه برخی از کشــور هــای صنعتی 
از جملــه آلمان به عنــوان مرکز واردات 
و فــروش دختران کم ســن و ســال که 
بیشتر آنان دختران آسیايی اند به حساب 
می آينــد و برخی از کشــورهای در حال 
توســعه، بخش مهّمی از اقتصاد خود را بر 
تجارت بین المللی سکس استوار کرده  اند 
به گونه ای که ساالنه میلیون  ها جهانگرد 
همجنس گرا و دگر جنس خواه، از کشور 
هــای مختلــف جهان را بــه خود جذب 
می کنند و آمارهای رســمی از وجود يک 
میلیون زن روسپی و آمارهای غیر رسمی 
از چند برابر اين میزان در يکی از کشــور 

های شرق آسیا حکايت می کند.

از ســوی ديگر آمار سقط جنین باال رفته 
است زيرا از يک طرف؛ ارتباط آزاد جنسی 
ســبب شــده که زنان به راحتــی روابط 
نامشــروع برقرار کرده و هیچ محدوديّتی 
را در روابط جنســی احساس نکنند و به 

راحتی فرزندان خود را سقط کنند.

اين مســأله از سوی ســازمان های بین 
المللی دنبال شــد که حّق دســتیابی به 
آن دســته از سرويس  هايی که مربوط به 
تنظیم خانواده اســت را بــرای همۀ زنان 
فراهم کرد که شامل روش  های جلوگیری 
از بارداری، داروهای القای جنین می شود، 
حتی مجامــع بین المللی مثاًل در ســال 
۱999 به دولت شــیلی گزارش داده که 
دغدغه آنها، به خصــوص درباره قوانینی 
است که ســقط جنین اختیاری را ممنوع 
و مشــمول مجازات کرده  اند و يا در سال 
۱998 به کرواســی تذّکر داده که چرا در 
بعضی از بیمارســتان  ها، بیماران ســقط 
جنیــن را نمی پذيرند و از اين مســأله به 
عنــوان خالف حق زنان ياد می شــود که 
برای ســقط جنین دکتر، بیمارســتان و 
امکانات کافی در اختیار نداشــته باشند و 

در سال ۱999 به کلمبیا گزارش داده که 
سقط جنین را قانونی اعالم کنید در غیر 
اين صورت ماّده ۱۲ کنوانســیون را نقض 

می کنید.

ســخن آخر: )غربی  ها به نام آزادی، 
زنان را قربانی هوســرانی خود کرده 

 اند(

جوامع غربی در دنیای امروز می گويند ما 
به زن شــخصیت داديم، ولی در عمل زن 
را وسیله  ای برای هوس رانی و تبلیغ کاال 
قرار دادند. خبرنگار فرانســوی از من در 
مورد شخصیت زن سوال کرد و معلوم شد 
که آن ها برای زن ارزش قائل نیســتند و 
حتی معلوم شد ۳۳ درصد مردان اروپايی 

زنان خود را کتک می زنند.

بنابرايــن بايد واقعّیت  های مربوط زنان را 
دور از شعارهای تو خالی مطرح کنیم و بر 
اساس آن برنامه ريزی کنیم و آنان را در 
جايگاه شايسته اجتماعی خود قرار دهیم 
بی آنکه کمترين ظلم  و ستم يا تحقیر در 

حق زنان  روا داريم.

منابع:
۱. دائرۀ المعارف فقه مقارن، ج ۱ و ۲

۲. پیام امام امیر المومنین علیه السالم
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»بازاریابیشبکهای«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

پديدۀ نتورک مارکتینگ  يا بازاريابی شبکه 
ای در سال های اخیر با سرعت چشمگیری 
در بازار داد و ســتد کشور شیوع پیدا کرده 
که فعالیت صد ها شرکت هرمی و عضويت 
میلیون ها نفر در اين شــبکه های ناسالم 

اقتصادی مويّد اين مدعا است.

در اين میــان نمی توان از خســارت ها و 
آســیب های متعدد اقتصادي و اجتماعی 
و فرهنگی ايــن پديدۀ نوظهور اقتصادی به 
مردم به ويژه نسل جوان بلندپرواز که فقط 
رويای پول دار شدن يک شبه را در سر می 

پروراند، به راحتی گذر کرد.

بر اين اساس ضرورت بررسی ابعاد مختلف 
قانونــی، روانشــناختی، اجتماعی،  فقهی، 
امنیتــی، اقتصــادی، فرهنگــی، اخالقی، 
اعتقادی و شــرکت های بازاريابی غیر قابل 

انکار است.

متأسفانه حجم محتوای تولید شده در نقد 
بازاريابی شــبکه  ای در برابر حجم وســیع 
فعالیت اين شــرکت  ها در کشورمان بسیار 
اندک اســت. لذا جستجوی کلید واژه  های 
بازاريابی شبکه ای و بازاريابی چند سطحی 
در بانک های اطالعات کتابخانه های کشور 
به ويژه کتابخانه ملی ايران، نتايج اندکی به 
همراه دارد و تألیف کتب با رويکرد انتقادی 
در اين زمینه به تعداد انگشــتان دو دست 

نمی رسد!

 از اين رهگذر آراء و انديشه های انتقادی و 
آسیب شناسانه مرجع عالیقدر جهان تشیع 
آيت اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مدظله 
العالی(، با تحقیــق، تنظیم و تدوين حجه 
االســالم علیان نژادی در کتاب ارزشــمند 
»بازاريابی شبکه  ای يا کالهبرداری مرموز« 
از جملــه آثاری اســت که ابعــاد و مبانی 
فقهی بازاريابی شــبکه  ای در قوانین، مقام 
عمل و فتوا به ويژه ابعاد مختلف فقهی اين 

نوع داد و ســتد بر مبنــای فتاوای آيت اهلل 
العالی(،  العظمی مکارم شــیرازی )مدظله 
مورد واکاوی قرار گرفته و سعی شده است 
بررســی جامعی از بازاريابی شــبکه ای به 

مخاطبان ارائه گردد. 

»کتاب بازاریابی شبکه  ای« در یک نگاه

کتاب بازاريابی شــبکه  ای يا کالهبرداری 
مرموز بیشــتر با رويکردی فقهی به نقد و 

بررسی بازاريابی شبکه  ای پرداخته است.

مولّف در اين نوشــتار در پی آن اســت تا 
مؤّسساِت ناسالِم اقتصادی، که بطور مرموز 
به اغفال و فريب و چپاول مردم پرداخته، و 
هر روز با نام و چهره  ای متفاوت در گوشــه  
ای از کشور مشغول فريب مردم، مخصوصاً 
جوانان فاقد شغل می شوند، را معّرفی نموده، 
و نقاب از چهــره آن ها کنار زده، و ماهّیت 
اصلی آنان را آشکار نمايد. تا با روشن شدن 
هدف اصلی آنان، کســی فريــب آن ها را 

نخورد، و در دام آن ها گرفتار نشود.

ساختار اصلی کتاب

کتاب حاضر در ده فصل تهیه و تنظیم شده 
است که عبارتند از:

۱.پیشــینه شرکت های اقتصادی مرموز ۲. 
چگونگی فعالیت اين شرکت ها ۳.اطالعاتی 
مختصــر از پنج شــرکت خارجی ۴. نمونه 
هايی از شرکت های داخلی 5. ادله حرمت 
6. پرســش ها و پاســخ ها 7. سوء استفاده 
ها، شــگردها و خالف گويی ها 8. زمینه ها 
و تبعــات فعالیت های ناســالم مورد بحث 

9.استفتائات ۱0. اسناد و مدارک.

گزارش محتوایی اثر

تاریخچه بازاریابی شبکه ای

در فصل نخست اين کتاب در زمینه پیشینه 
بازاريابی شــبکه ای می خوانیم: »در ســال 

۱99۴ میالدی )يازده ســال قبل( شرکتی 
به نام »فیوچراســتراتژی«، کــه بعدها به 
»پنتاگونو« معروف شــد، در اتاق بازرگانی 
و صنعتی ايتالیا در مودنا به ثبت رســید و 
فعالیت خويش را در آن کشــور و سراســر 

جهان آغاز کرد.

چهار ســال بعــد، يعنی در ســال ۱998 
میــالدی، انگلیســی  ها که يــد طواليی 
در غــارت امــوال مردم دارند، با تاســیس 
شرکت »کوئیســت اينترنشنال« که بعدها 
به »گلدکوئســت« معروف گشت، مشغول 

اخاذی از مردم شدند.

در ســال ۲000 میــالدی بلژيکی  ها هم 
درنگ را جايز ندانســته و دست به تاسیس 
شرکت »هفت الماس من« زدند، تا از قافله 
انسان  های متمدنی که به فکر جوانان بیکار 
و کم درآمد بودند! عقب نیفتند و بتوانند از 

اين کاله پشمی برای خود فراهم سازند.«

جريمه برای کســانی که عضو آن شرکت 
ها می شــدند در بعضی از کشــورها بیش 
از ۲0000 دالر بــود! بدين شــکل فعالیت 
شرکت های مرموز فوق الذکر در کشورهای 
خودشــان ممنوع و متوقف شــد. اما اجازه 
غارت مردم کشورهای ديگر برای آنها صادر 
گشــت، و آنان فعالیت خويش را عمدتآ در 
کشورهای جهان ســوم آغاز کردند. و اين 

تفسیری گويا از حقوق بشر بود!

فعالیت آنان به تدريج به کشورهای آسیايی 
گسترش پیدا کرد، به طوری که بعضآ مرکز 
اصلی کار خويش را به کشــورهايی مانند 
»مالزی«،  کنــگ«،  »فیلیپیــن«، »هنگ 
»امارات« و مانند آن منتقل نموده، تا راحت 

تر غارت اموال مردم را پی گیری نمايند...

ماهیت بازاریابی شبکه  ای

دريافت پول  هــای کالن، از گروه زيادی از 
مــردم، و به جیب زدن قســمت عمده آن، 
و مواجه  ســاختن تعداد فراوانی از مردم در 
رده هــای پايین با ضرر و زيان و خســارت 
ماهّیت فعالّیت تمام شــرکت های بازاريابی 

است که نويسنده بدان پرداخته است. 

مولف در ادامه فعالیت های شــرکت های 

بازاريابی شــبکه ای را به دو بخش »جذب 
مشــتری بدون ارائه کاال يــا خدمات«  و» 
جذب مشــتری با ارائه کاال يــا خدمات« 

تقسیم کرده است.  

صاحــب اثر در فصــل دوم از اين کتاب ده 
فصلی بــه چگونگی فعالیت  شــرکت  های 
مذکور پرداخته و می گويد: بســیاری از اين 
شــرکت ها، چه در داخــل و چه در خارج 
کشــور، در پشــت نام  های مقدس مخفی 
شده و با شعارهای فريبنده برای مردم دام 
می گسترند...اين شرکت های مرموز، جنسی 
را به چند برابر قیمت واقعی به مال باختگان 
عرضه می کنند، مبلغ اندکی به سرشاخه ها 

می پردازند، و بقّیه را خودشان بر می دارند.

پشت پرده »بازاریابی  های شبکه  ای«

در فصل ســوم و چهارم کتــاب، اّطالعات 
اجمالی نســبت بــه پنج شــرکت معروف 
خارجی هرمی که نسبتاً فعالّیت  گسترده  ای 
در ايران اسالمی دارند، ارائه شده و نسبت به 
ويژگی  ها و روش کار اينگونه شرکت  های 
معروف خارجی روشنگری صورت گرفته و 
اين مهم اثبات شده است که اين پول  های 
بادآورده نه از طريق تولید به دســت آمده 
اســت، و نه دامداری و تجارت، و نه زراعت، 
بلکه از طريق برداشتن کاله گروه کثیری از 

مشتريان است.

نويســنده در فصل چهارم کتاب، فهرست 
وار به فعالّیت  های ناســالم اقتصادی برخی 
از شــرکت  های هرمی داخلی که به بهانه 
جلوگیــری از خــروج ارز در واقع به غارت 
اموال مــردم پرداخته، و اختالالتی در نظام 
اقتصادی کشور ايجاد می کنند، اشاره کرده 

است.

فلسفۀ حرمت بازاریابی شبکه ای

اکثر فقها نظر بر حرمت و عدم جواز بازاريابی 
شــبکه ای دارند و بیشترين علت آن را اين 
می دانند که وقتی زيرشــاخه ی بازارياب، 
جذب مشــتری مــی کند، خود شــخص 
بازارياب اصلی که معــرف زيرمجموعه ی 
خــودش هســت، در اين جذب مشــتری 
باواسطه، هیچ تالش و اقدامی نکرده است تا 
مستحق دريافت سود و پورسانت باشد فلذا 

اين دريافت پورسانت را مصداق أکل مال به 
باطل می دانند. 

آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی نیز با استناد 
به تفســیر آيه ی ۲9و۳0 سوره ی نساء که 
دال بر منع تصرف در مال ديگری بدون حق 
و بدون يک مجوز منطقی و عقالئی است، بر 
حرمت فعالیت چنین شرکت  هايی فتوا داده 
و درآمد حاصل از اين راه را حرام دانســته و 
فرمودند: »شــرکت در اين کار حرام، و پول 
عايــد از آن مباح نیســت، و در واقع نوعی 
کالهبــرداری مرموز بــرای تصاحب اموال 

ديگران است«. 

معظم له مهم ترين داليل حرمت بازاريابی 
شــبکه ای را »اکل مال به باطل، يا درآمد 
های نامشروع ، کالهبرداری، قمار جهانی و 

بخت آزمايی و التار« بر شمرده است.

مولف در فرازی از فصــل پنجم کتاب می 
نويسد: اکل مال بالباطل طبق صريح چهار 
آيه از قرآن مجید حرام، و از گناهان بزرگ 
اســت، و انســان را به ســوی جهّنم سوق 
می دهد. و شک نیســت که درآمد حاصل 
از عضويّت در شــرکت  های مــورد بحث، 
که مبتنی بر بازاريابی شــبکه  ای  می باشد، 
مصداق روشن اکل مال به باطل، و در نتیجه 

حرام است.

اکل مال به باطل در بینش فقهی معظم له

در بنینش فقهی حضــرت آيۀ اهللَّ العظمی 
مکارم شــیرازی )مّد ظلّه( »منظور از اکل 
مال به باطل اين اســت که انسان بی آنکه 
فعالّیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده ای 
را تملّک کند، که در گلدکوئســت و مانند 
آن)شرکت های بازاريابی شبکه ای( چنین 
مطلبی به خوبی ديده می شــود. افرادی که 
در شاخه های اّول قرار می گیرند، بی آن که 
کار مهّمی انجام داده باشند، اموال هنگفتی 
را تصاحب می کنند، و افرادی که در شاخه  
هــای آخر می باشــند، مال باختگان واقعی 

هستند؛ درست شبیه به قمار«.

بازاریابی  های  شــرکت  کالهبرداری 
شبکه ای

نويســنده در ادامــه، فعالیت شــبکه های 
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بازاريابی را نوعی کالهبرداری توأم با فريب 
و نیرنگ دانســته؛ چرا که يک سوم مبلغ، 
قیمت واقعی اجناســی اســت که شرکت 
ملتزم شده به دست اعضا برساند، و دوسوم 
باقیمانده، ســود بادآورده  ای اســت که به 

حساب شرکت ريخته شده است.

بازی قمار

مولّف با طرح پرســش هايی روشنگرانه و 
آسیب شناســانه نســبت به ابعاد مختلف 
بازاريابی شبکه ای، آن را شبه قمار جهانی 
دانسته؛ البته صاحبان اين قمارخانه  ها سعی 
دارند آن را در پوشش  هايی نظیر »معامله«، 
»هديه«، »صلح«، »پورســانت« و مانند آن 
مخفی کنند، تا هر چه بیشتر موّفق به غارت 

اموال مردم گردند.

پاسخ به چند پرسش در مورد بازاریابی 
شبکه ای

مســألۀ تراضی و توافق طرفیــن در قرآن 
کريم و ادعای حلیت بازاريابی شــبکه ای 
طبق آن قاعدۀ قرآنی، تبیین حکم شــرعی 
دريافت و پرداخت پورسانت، واکاوی احکام 
خريد و فروش، پاســخ به شبهۀ گارانتی و 
قوانین  تمايز  تبیین  کلکســیونی شــدن، 
تجارت الکترونیک و ماهیت واقعی بازاريابی 
شــبکه ای،روشنگری نســبت به حقیقت 
بازاريابی خیرخواهانه... همه و همه از جمله 
مسائلی است که مولّف در بخش پرسش و 

پاسخ ها به آن پرداخته است.

معظم له در پاســخ به اين پرسش که چرا 
مراجع محترم تقلید نسبت به چنین مسائلی 
دير اظهار نظر می کنند؟ فرمودند:»ما سال 
هاست که در مورد فعالّیت مرموز و خطرناک 
اين نوع شرکت  ها به صورت کتبی و شفاهی 
فتوی داده  ايم؛ تا آنجا که گاه قسمت عمده 
 ای از جلسات استفتاء را به خود اختصاص 
داده اســت. و اين فتوی از طرق مختلف، از 
جمله سايت اينترنتی ما،  جلد اّول  و دوم و 
سوم کتاب استفتائات جديد و برخی روزنامه 
 هــای پرتیراژ و حّتی چنديــن بار از صدا و 
سیمای جمهوری اســالمی به اّطالع مردم 

رسیده است.

سوء استفاده های بازاریابي شبکه  اي!

گفتنی است شرکت  های بازاريابی هنگامی 
که با فتاوای تحريم روبه رو شدند، برای دور 
زدن اين فتاوا، متوّســل به سوء استفاده  ها 
و شــگرد ها و دروغ  های فراوانی شدند، که 
مولّــف در فصل هفتم کتاب و تحت عنوان 
» سوء استفاده ها، شگرد ها و خالف گويی 

هــا« بــه 
خوبی 

پرده  پشت 
هــای ايــن 

شــبکه هــای 
هرمی را مورد نقد 

داده  قرار  بررســی  و 
است.

در بخش از کتاب می خوانیم: 
بسیاری از شرکت  های بازاريابی 

»صداقت و راســتگويی« را از جمله 
ارکان اصلی کار خويش اعالن کرده، و 

در بروشورهای تبلیغاتی  خود روی آن مانور 
داده  اند. در حالی که مطالعه پرونده اعمال 
آنها خالف آن را ثابت می کند، ادعاهايی از 
قبیل »مراجع تقلید فّعالّیت ما را تأيید کرده 
 انــد!«،» اين فعالّیت  ها در درازمدت به نفع 
کشور خواهد بود!«،» تضمین می دهیم که 
بازاريابی  ها بدون اشباع باشد!« سه نمونه از 

خالف گويی های آنان است.

بــه تعبیر صاحب اثر اين يک امر طبیعی و 
غیر قابل اجتناب اســت؛ زيرا کالهبرداری، 
اکل مال به باطــل، قمار، و بخت آزمايی، با 
صداقت و راستگويی همخوانی ندارد. آنچه 
مورد تعّجب اســت اين که چــرا برخی از 

هموطنان عزيز در دام آن ها افتاده  اند؟!

زمینه ها و تبعات بازاریابی شبکه ای

رواج فعالیت شبکه  های بازاريابی در کشور 
ما، و چشم طمعی که صاحبان آن شرکت  
های کالهبردار به ســرمايه  های اين مردم 
دوخته انــد، بخاطر وجــود زمینه  های اين 
گونه فعالیت  ها در اين کشــور اســت، که 
مولف در فصل هشتم کتاب به برخی از آن 

ها اشاره کرده است.

اقتصادی ، فقدان  بیکاری ، مشکالت  بحران 

برنامه ريزی همه جانبه ، ناآگاهی و بی خبری  
و ضعــف ايمان و دنیاطلبــی  از جمله مهم 
ترين عوامل جذب مردم به سمت بازاريابی 

شبکه ای است.

مولّف در اين زمینه می نويســد: چگونگی 
پولدار شدن دغدغه عمومی است به خصوص 

برای 

افرادی 
که 

مالی  مشکالت 
روزمره گريبانشان 

را گرفته باشد. در اين 
به واسطه  میان جوانان 

آينده  نداشــتن  و  بیکاری 
 ای روشــن و حتی ناتوانی در 

کسب درآمدی اندک برای تأمین 
هزينه  های ضــروری خود، بهترين 

نقش را در بازی  های ساخته و پرداخته 
کالهبرداران و تروريست  های اقتصادی ايفا 

می نمايند.

نويســنده در ادامه به عمده ترين عوارض 
منفی و پیامد های نامطلوب بازاريابی شبکه 

 ای اشاره کرده است که عبارتند از:

۱.احتمال بروز تنش های اجتماعی۲.آسیب  
های جبران ناپذيــر اقتصادی ۳.بازماندن از 

فعالّیت های سالم ۴. تضعیف روابط اخالقی5. 
افول روحیه عدالت طلبی و حق جويی 6. هدر 

رفتن سرمايه عمر.

نويسنده در اين زمینه می نويسد:هنگامی 

شرکت  فعالیت  که 
 های ناسالم مورد بحث گسترده 
شــود، و بازار اشــباع گردد، و سیل عظیم 
مشــتريان رده  های آخر نتوانند مشــتری 
جديدی جذب نمايند، و ســرمايه خويش 
را از دســت رفته ببینند، عکس العمل های 
متفاوتی از خود بروز می دهند، که قسمتی 

از آن قابل پیش بینی و پیشگیری نیست.

استفتائات

پس از انتشــار استفتاء مجعولی از حضرت 
آيۀ اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مد ظله( 
از سوی شــرکت های هرمی، مدّون اثر از 
میان صد ها سؤالی که از معظم له در مورد 
مشروعیت شــرکت های فوق مطرح شده، 
بیســت نمونه را انتخاب نموده و به همراه 
پاسخ های معظم له به مخاطبان ارائه کرده 

است.

پاسخ آيت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی)مدظله 

دربارۀ  العالی( 

بازاريابی 
شــبکه ای: فعالیــت 
تمام شرکت  های بازاريابی شبکه 
 ای و زنجیــره  ای نوعی فعالیــت مرموز و 
ناســالم اقتصادی، و در واقع شبیه به التار 
و قمار، و شــرعا مصداق اکل مال به باطل 
اســت، و جايز نیست. و سزاوار شما عزيزان 

نیست که آلوده آن شويد.

اسناد و مدارک

فصل پايانی اثر به اســناد و مدارک اسکن 
شــده مرتبط با شــرکت هــای بازاريابی 
شــبکه  ای به ويژه مکاتبــات و نامه نگاری 
های دغدغه مندانه معظــم له با نهادهای 

مســئول هم چون انتقاد حضــرت آيۀ اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی )مد ظله( نسبت 
به بی تفاوتی مســئوالن و نامه مورخ 7/ ۲/ 
۱۳8۴ بانک مرکزی خطاب به حضرت آيۀ 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مد ظله( به 
منظور تشکر و سپاسگزاری از فتوای ايشان 
در مورد فعالیت شرکت گلدکوئست و مانند 

آن اختصاص يافته است.

سخن آخر: مسئولیت ها

نويســنده با توجه به آنچه در مباحث قبل 
گذشت در بخشی از کتاب با عنوان»سخن 
آخر«، فعالیت شرکت  های بازاريابی شبکه 
 ای، اعم از خارجی و داخلی را، از منظر شرع 
حرام دانســته، و زيان  های مختلف 
و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
اخالقی و سیاســی 
تبعــات  و 

را  آن 
اجتناب  قابل  غیر 
توصیف کرده و بر ضرورت 
مبارزه دولتمردان حکومت اسالمی، 
نمايندگان محترم مردم در مجلس شورای 
اســالمی، قــوه قضائیه و قضــات محترم، 
مســئولین محترم اطالعاتی کشور، رسانه  
هــای جمعی، مخصوصــا رســانۀ ملی با 

بازاريابی شبکه ای تأکید کرده است.

گفتنی اســت اين اثر ۱79 صفحه  ای، در 
قطع رحلی، در سال ۱۳8۴ توسط انتشارات 
امام علي بن ابي طالب علیه السالم به زيور 
طبع آراسته شده و تا کنون چندين مرتبه 

تجديد چاپ شده است.
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معارف اسالمی

پرسش: 
آيا اينکه تنها مذهب شــیعه برحق باشــد و 
کســانی که پدر و مادر شیعه دارند بهشتی 
شده و ديگران جهنمی شــوند، بی عدالتی 

نیست؟!
پاسخ اجمالی:

اوال: دين ارثی از هیچ کس قبول نیســت و 
بر همه واجب اســت بعد از بلوغ نســبت به 
اعتقادات خود تحقیق کند، حتی اگر شیعه 
باشد. شیعیان نیز اگر ايمان محکمی نداشته 
باشند، اعمال صالح نداشته و اهل گناه باشند، 

سرنوشت بدی خواهند داشت.
ثانیا: خداوند فقط انســانهای کافر و لجوج را 
وارد جهنــم خواهند کرد؛ يعنی فقط آنهايی 
که با علم به بطالن يک آئین از آن پیروی می 
کنند و به همین صورت از دنیا می روند اهل 

جهّنم خواهند بود.
ثالثا: خداوند حکیم، هر شــخصی را با توجه 
به دانش و امکاناتی که در اختیار او قرار داده، 
مورد تکلیف و بازخواست قرار خواهد داد. لذا 
بر مستضعفین فکری، و لو غیر شیعه که حق 

ستیز نیستند، حرجی نیست.
پاسخ تفصیلی:

در بین اديان الهی اســالم به عنوان آخرين 
دين الهی دين برحق می باشد و اديان ديگر 
منسوخ شــده اند. در بین فرقه های مختلف 
اســالم نیز فقط يکی حق است؛ چنانکه در 
روايتی از پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( 
کــه به »حديث افتراق« معروف اســت، می 
خوانیم: »َسَتْفَتِرُق أُمَِّتی َعلَی ثاََلٍث َو َسْبِعیَن 
فِْرَقۀ، فِرَقۀ نَاِجیۀ َو الَباُقون فِی النَّارِ«)۱(؛ )اّمت 
من بر 7۳ گروه تقسیم می  گردند: يک فرقه 
رستگار خواهد بود و بقیه در دوزخ قرار خواهند 
گرفت (. با توجه به اينکه شیعیان خود را فرقه 
ناجیه و رستگار می دانند، آيا اين امر که تنها 
مذهب شیعه حق باشد و کسانی و کسانی که 
پدر و مادر شیعه دارند بهشتی شوند و ديگران 

جهنمی شوند بی عدالتی نیست؟!
برای رسیدن به پاسخ اين سوال بايد امور ذيل 

توّجه داشت:
۱. هر کسی بايد اصول دين خود را با تحقیق 
پیدا کند و ديــن ارثی ارزش ندارد حتی اگر 

شیعه باشد:

در مسائل اصول دين صرف آنچه از پدر و مادر 
به ما رسیده ارزشی ندارد و نیاز به دلیل داريم. 
هر انسانی، مســلمان باشد يا غیر مسلمان، 
بايد به فراخور حالش و به تناسب معلوماتش 
در مســأله خداشناســی، پیامبرشناســی، 
معادشناســی و امام  شناسی، به دنبال دلیل 
و برهان باشــد و اين امور را با دلیل و برهان 
بپذيرد. اما اگر واقعــاً بعد از تحقیق کامل و 
کمک گرفتن از آگاهان، به آيینی غیر از آيین 
اسالم معتقد شد، معذور هست؛ زيرا وظیفه 
عقلی و شرعی خود را انجام داده، ولی به خطا 
رفته  است.)۲( از طرفی در مورد شیعیان نیز 
مالک نجات باور قلبی و عمل صالح است که 
می تواند باعث نجات از عذاب الهی گردد. لذا 
شــیعیان اگر ايمان محکمی نداشته باشند 
و فســق و فجور انجام دهند سرنوشت بدی 
خواهند داشت و بر اســاس روايات اگر گناه 
فراوان داشــته باشــند در يکی از مواقف روز 
قیامت پنجاه هزار سال عذاب خواهند شد.)۳( 
طبق روايتی از امام صادق)علیه السالم( شیعه 
واقعی کســی است که شکم و فرج خود را از 

گناه نگه دارد.)۴(
۲. خداوند فقط انسانهای کافر و لجوج را وارد 

جهنم خواهند کرد:
طبق آيه ۲۴ ســوره ق: »أَلِْقیا فِی َجَهنََّم ُکلَّ 
َکفَّــارٍ َعِنیٍد«؛ )در جهنــم بیفکنید هر کافر 
متکّبر و لجوج را(، خداوند فقط انسانهای کافر 
و لجوج را وارد جهنم خواهند کرد و اينگونه 
نیست که پیروان آيین های انحرافی و اديان 
منسوخ همگی جهّنمی شــوند، بلکه فقط 
آنهايی که با علم بــه بطالن يک آئین از آن 
پیروی می کنند و به همین صورت از دنیا می 

روند اهل جهّنم خواهند بود.
خداوند حکیم، هر شخصی را با توجه به دانش 
و امکاناتی که در اختیار او قــرار داده، مورد 
تکلیف و بازخواست قرار خواهد داد، زيرا قرآن 
در آيه ۲86 سوره بقره می فرمايد: »الَ يَُکلُِّف 
اهلّلُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها«؛ )خدا هیچ کس را جز به 
اندازه توانايی هايش تکلیف و باز خواست نمی 
کند(. پس موقعیت اشــخاصی که با داشتن 
آگاهی از حق آن را انــکار نمايند، با افرادی 
که پیام حق به آنان نرسیده و به همین دلیل 
مذهب حق را انتخاب ننمودند، کامالً متفاوت 
بوده و هر يک از آنان بايد بگونه ای متفاوت از 

ديگری پاسخگوی کردار خويش باشند. کما 
اينکه قرآن در آيه ۱5 سوره اسراء تاکید می 
بِیَن َحّتی نَْبَعَث َرُسوالً«؛  فرمايد: »َو ما ُکّنا ُمَعذِّ
)و ما هرگز ]قومی را[ مجازات نخواهیم کرد، 
مگــر آن که فرســتاده ای مبعوث کنیم ]تا 
وظايفشان را بیان کند[(. بر اين مبنای اسالم، 
تنها افرادی مورد بازخواست قرار می گیرند که 
حقیقت برای آنان آشکار شده و با اين وجود 
به مخالفت با آن برمی خیزند. بديهی است، 
مجازات اين گونه افراد با عدالت الهی منافاتی 

نخواهد داشت.
قرآن در آيه ۱۱5 سوره نساء نیز می فرمايد: 
»َو َمْن يُشاقِِق الرَُّســوَل ِمْن بَْعِد ما تََبیََّن لَُه 
ِِّه ما  الُْهدی َو يَتَِّبْع َغْیَر َســبیِل الُْمْؤِمنیَن نَُول
تََولّــی َو نُْصلِِه َجَهنََّم َو ســاَءْت َمصیراً«؛ )هر 
کس که بعد از آشکار شدن هدايت برای او، با 
پیامبر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان 
پیروی نمايد، ما او را به همان سو که می رود 
می بريم و بــه دوزخ داخل می کنیم؛ و چه 
بد فرجامی است(. پس برخورد خداوند با آن 
بخشی از غیر شیعیان که به هر دلیل قاصرند 
و نتوانسته اند به حقیقت دست يابند، متفاوت 
بــا آن گروه از افراد لجوج، معاند و مقصر می 
باشــد، لذا نمی شــود افرادی را که با وجود 
آگاهی از حقانیت شــیعه با آن مخالفت می 
نمايند، در هیچ مرحله ای از سعادت بپنداريم.

افرادی که به حقانیت شــیعه آگاهند، ولی 
تکبر و لجاجــت و يا ترس از دســت دادن 
موقعیت، مانع آن می شــود که آنان از حق 
پیروی نمايند، به تعبیر پیشوای عابدان، امام 
سجاد)علیه السالم(؛ »حتی اگر صدها سال با 
زبــان روزه در کنار کعبه به عبادت برخیزند، 
اعمالشان سودی به آنان نخواهد بخشید«.)5( 
دلیل چنین موضوعی نیز واضح و روشن است، 
زيرا عبادتی سود خواهد داشت، که برای خدا 
باشد و اشــخاصی که با علم به حقیقتی آن 
را انکار می نماينــد، مطمئناً در صدد جلب 
رضايــت خدا نبوده، بلکه در اعماق دلشــان 
مقاصدی دنیوی و مادی را دنبال می نمايند! 
البته عدالت خداوند در ارتباط با پاداش برخی 
اعمال نیک اين دسته افراد، اين گونه متجلی 
می شــود که در همیــن زندگی دنیا برخی 
ســختی ها را از آنان دور نمــوده و آنها را به 

برخی خواســته های خود خواهد رساند، تا 
ديگر مستحق پاداشی در روز قیامت نباشند؛ 
چنانکه در روايتی از امام صادق)ع( نقل شده 
است: »َما َکاَن ِمْن ُسُهولٍَۀ ُهَناَک َعلَی الَْکافِِر 
نَْیا لَِیِرَد اْلِخَرَۀ َو  َفلُِیَوفَّی أَْجَر َحَسَناتِِه فِي الدُّ
لَْیَس لَُه إاِلَّ َما يُوِجُب َعلَْیِه الَْعَذاَب«)6(؛ )هیچ 
راحتی در دنیا برای کافران فراهم نمی شود 
مگــر برای اينکه کارهای نیــک آنها در دنیا 
جبران شود ]و حجت بر آنها تمام گردد[ و در 
آخرت ذخیره ای جز آنچه باعث عذاب است 

نداشته باشند(.
۳. مســتضعف فکری و کســانی که حق به 

گوش آنها نرسیده اهل نجات هستند:
بســیاری از انسان ها هســتند که به تشیع 
نگرويده اند، و دلیل آن عناد و لجبازی نبوده، 
بلکه تنها به آن دلیل که شرايطشــان بگونه 
ای نبــوده تا بتوانند تحقیــق الزم را در اين 
مــورد انجام دهند و يا انجام دادند ولی به آن 
نرســیدند که قسمت عمده غیر شیعیان نیز 
از اين گروه می باشــند. در فرهنگ شیعه، از 
اين دسته از افراد با نام های مختلفی همچون 
مســتضعفان، اصحاب اعراف يا امیدواران به 
رحمت خداوندی و... نام برده می شود و طبق 
عقیده ما که برگرفته از بیانات پیشــوايانمان 
اســت، اين گروه لزوماً وارد دوزخ نمی شوند 
و راه سعادتمندی به طور کامل بر آنان بسته 
نیســت. از امامان معصوم)علیهم السالم( در 
همین مورد، رواياتی نقل شــده که به چند 

نمونه آن اشاره می نمايیم:
۱. زراره نقــل می نمايد که از امام باقر)علیه 
الســالم( پرسیدم که مســتضعف کیست؟ 
ايشان پاسخ فرمودند: »او شخصی است که نه 
تصمیم جدی بر کفر دارد، تا بتوانیم او را کافر 
بنامیم و نه راه ايمان برای او مشخص شده و 
به عبارتی نه توانايی ايمان آوردن را دارد و نه 
توانايی کفر ورزيدن را. اينان گروه اطفالند، و 
آن قسم مردان و زنانی که عقلی همانند عقل 
کودکان دارند نیز از اين گروهند. قلم تکلیف 
از چنین افرادی برداشته شده است«.)7( و در 
جايی ديگــر، امام پنجم)ع( خطاب به همان 
راوی می فرمايد: »خداوند می تواند با رحمت 
خود، مســتضعفان را وارد بهشت نموده و يا 
به دلیل گناهانشان، آنها را روانه دوزخ نمايد 
ولی به هر حال، ظلم و ستمی به آنان نخواهد 
نمود«.)8( يعنی پاداشــی مناسب با رفتار و 

کردارشان به آنان خواهد داد.

۲. گروهی از افراد برجســته شــیعه به امام 
پنجم)علیه الســالم( عــرض نمودند: ما هر 
شخصی که بر عقیده ما باشد را دوست داشته 
و از هر فردی که اينگونه نباشد، بیزاری می 
جويیم! امام با استناد به آياتی از قرآن کريم، 
شــیوه آنان را مورد نقد قرار داده و فرمودند: 
»در میان غیر شیعیان، افراد مستضعفی وجود 
دارند که امید به رحمت خداوند دارند و...«.)9(
۳. در روايــت 7۳ فرقه نیز که طبق آن فقط 
يک گــروه اهل نجاتند و بقیــه وارد جهنم 
می شــوند، سلیم بن قیس از امام علی)علیه 
السالم( درباره کسانی که توّقف کرده و اهل 
عناد نیستند و نســبت به اهل بیت)علیهم 
الســالم( نیز دشمنی ندارند، ســوال کرد و 
 َ َد اهللَّ ا َمْن َوحَّ حضرت در پاسخ فرمودند: »َفأَمَّ
ِ)صلی اهللَّ علیه و آله( َو لَْم  َو آَمَن بَِرُســوِل اهللَّ
يَْعِرْف َواَليََتَنــا َو اَل َضاَللََۀ َعُدوِّنَا َو لَْم يَْنِصْب 
َشْیئاً َو لَْم يُِحلَّ َو لَْم يَُحرِّْم ... َفَهَذا نَاٍج«)۱0(؛ 
)اّما کســی که خدا را به يگانگی قبول دارد 
و به پیامبر)ص( ايمان آورده ولی نســبت به 
واليت ما و گمراهی دشمن ما شناخت ندارد 
و عداوتی هم در دل ندارد، و چیزی را حالل 
يا حرام نکرده است،... چنین شخصی نجات 

يافته است(.
۴. امــام علي)علیه الســالم( همچنین مي 
فرمايند: »بهشت را هشت در است، اولین آن 
براي انبیا و صديقین، دومین آن براي شهدا 
و صالحیــن و پنج در بعــدی، برای مومنان 
راستین... و در هشتم براي مردمانی است که 

با حق و حقیقت در ستیز نباشند«.)۱۱(
اين گونه روايات به اندازه ای متواتر و فراوان 
اســت، که بــرای برخی شــیعیان در زمان 
امامان)علیهم السالم(، اين ابهام به وجود آمده 
بود که اگر هم ما و هم آنها وارد بهشــت می 
شــويم، پس تفاوتمان چیست؟!)۱۲( پاسخ 
چنین ابهامی هم اين است که بهشت، دارای 
مراتب و منازلی است و هر شخصی؛ بر حسب 
عملکرد خود؛ در يکی از اين منازل جای می 
گیــرد و مطمئناً جايگاه دانايان و بی خبران، 
يکسان نخواهد بود، قرآن نیز در آيه 9 سوره 
َِّذيَن يَْعلَُموَن َو  زمر می فرمايد: »َهْل يَْسَتِوی ال
َِّذيَن اليَْعلَُموَن«؛ )آيا کسانی که می دانند با  ال

کسانی که نمی دانند يکسانند؟!(.
به هر حال، بايد بدانیم که رحمت خداوند، آن 
چنان گسترده است و به تعبیر موالی متقیان 
در دعای کمیل: »اگر خداوند قســم نخورده 

و تصمیم جدی نداشــت که جهنم را محل 
مجازات کافران گناهکار و حبسی ابدی برای 
معاندان لجباز قرار دهد، جهنم را نیز خنک 
و آرام قــرار می داد و هیچ شــخصی را وارد 
آن نمی نمود«.)۱۳( ولی چون وجود جهنم 
نیز برای رعايت عدالــت الزم بوده و خداوند 
در آيه ۱8 ســوره سجده نیز هشدار داده که 
مؤمنان و فاســقان، به يک شیوه پاداش داده 
نمی شــوند؛ »أَ َفَمــْن کاَن ُمْؤِمناً َکَمْن کاَن 
فاِسقاً اليَْسَتُووَن«، لذا ورود انسان های کافر و 
لجباز به جهنم به هر تعدادی که باشند هرگز 

با عدل الهی منافات ندارد.
ضمــن اينکه با توّجه به نعمــت هايی که به 
انسانها عطا شده، خصوصا نعمت تعقل و تفکر 
و ارسال انبیاء و اوصیای الهی، انسان ها بهانه 
ای بــرای جهل و بی خبری خود ندارند و اگر 
گرفتار عذاب شــوند فقط خود را بايد مالمت 
کنند. آيات فراوانی که وعده جهنم داده است 
نیز نشان می دهد که جهنم منظره هولناک و 
وحشتناکی دارد و تهديد الهی جدی است، و به 
گونه ای می باشد که فکر درباره آن لرزه بر اندام 
هر انسانی می افکند و هشدار می دهد که شايد 
يکی از آن نفرات تو باشی! و همین انديشه می 
تواند انسان را در برابر گناهان بزرگ و کوچک 
کنترل کند. اصوال اين تهديدها و وعیدها که 
در آيــات قرآن آمده اســت، همگی حاکی از 
اتمام حّجت خداوند با همه انسانها است، تا از 

اغواگری و اغواشدن بر حذر باشند.)۱۴(
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انحصار گرایی شیعه در نجات و مسئله عدل الهی؟!
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احکام شرعی

سوزاندن و قطع درختان سبز 
آیا ســوزاندن و قطع درختی که سرســبز اســت، موجب 

ضمان و گناه است؟ 

ایــن کار نوعی انحــراف و کار حرامی اســت مگر اینکه 

ضرورت داشته باشــد. و در صورتی که متعلق به دیگران 

باشد ضمان دارد. 

قلع و قمع کردن درختان 
آیا قلع و قمع کردن درختی که دارای جان و حیات است، 

و نیز سوزاندن و قطع آن موجب ضمان و گناه است؟ 

در غیر موارد ضرورت نوعی انحراف و کار حرامی اســت و 

در صورتی که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد. 

ضمان سوزاندن یا قطع درختان 
آیا سوزاندن و قطع درختان سالم موجب ضمان است؟ 

در صورتی که متعلق به دیگران باشــد ضمان دارد در غیر 

این صورت نوعی انحراف و کار حرامی است. 

صاحب درختی که در زمین غیر کاشته شده 
اگر زارع و دهقان و یا کارگر و خادم کسى در زمین صاحب 

زمین درخت مى نشاند، شرعًا این درختان مال کدام یک 

از آنهاست؟ 

درخت از آن کســى اســت که مالک آن بوده و در زمین 

نشــانیده اســت لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده 

اســت صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت 

را ازاصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد. 

صاحب درختی که در زمین پدر کاشته شده 
پســرى در زمین پدر بدون اجازه و یا با اجازه پدر درخت 

مى نشاند، شرعًا این درختان مال کدام یک از آنهاست؟ 

درخت از آن کســى اســت که مالک آن بوده و در زمین 

نشــانیده اســت لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده 

اســت صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را 

از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد. 

صاحب درختی که در زمین مشاع کاشته شده 
چنــد برادر در یــک خانه زندگى مى کننــد و مال و ملک 

ایشان مشاع است یکى از برادران در زمین مشاع درخت 

مى نشاند، شرعًا این درختان مال کدام یک از آنهاست؟ 

درخت از آن کســى اســت که مالک آن بوده و در زمین 

نشــانیده اســت لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده 

اســت صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را 

از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد. 

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

علف آن درست است؟ 

صحیح است. 

ایجاد مزاحمت درخت وقفی برای دیگران 
درختــی که ســایه اش وقف شــده و االن بــرای زمین 

کشاورزی همسایه مانع کشت است حکمش چیست؟ 

آن قســمتی از درخت که وارد زمین همسایه شده است 

باید حذف شود یا رضایت همسایه جلب شود. 

مساقات در درختانی که نیاز به آبیاری ندارند 
در مورد درختانی كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران 

يا رطوبت زمين اســتفاده مى كنند، آیا معامله مســاقات 

صحیح است؟ 

در فرض ســوال، اگر به كارهاى ديگــرى مانند بيل زدن و 

كود دادن و سمپاشــى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت 

ميوه مى شــود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن 

صحيح است. 

تکلیف درختی که از ریشه درخت وقفی رشدکرده 
در صورتی که ریشــه درخت وقفی در باغ همسایه تبديل 

به درخت شده باشد،درخت ،ميوه و سایر منافع آن متعلق 

به چه کسی اســت؟ و اگرمزاحم بود مي توان آن را قطع 

کرد؟ 

در صورت مزاحمت قطع می شود واگر مزاحم نبود درخت 

متعلق به وقف است ولی مال االجاره زمین را باید بدهد. 

عدم صدق مساقات بر واگذاری زمین جهت کاشت 
درخت 

اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و 

آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد، آیا این معامله صحیح 

است؟ و آیا این معامله را می توان مساقات نامید ؟ 

در فرض سوال، در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند 

معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى  شود. 

اجاره دائمی زمینی که وقف درختکاری شده جهت 
ساختمان اداره 

اداره ای قصــد دارد زمینــى را خریدارى کــرده و در آن، 

ســاختمانى بنا کند. حال جهت توســعه ساختمان، اصرار 

بر ضمیمــه کردن یا اجاره دائمى قطعــه زمین مجاور که 

موقوفه اســت، دارد. و حّتى خرید زمین اصلى را منوط به 

این ضمیمه نموده اســت. حال آن که در وقفنامه، واقف 

زمین آن را وقف کاشتن درخت کرده تا از ثمراتش مخارج 

مســجد و خیرات آن مرحوم فراهم آید. لطفًا نظر مبارک 

را مرقوم فرمایید. 

در صورتى که تصریح شــده باشــد که بایــد در آن زمین 

درخت کاشته شــود، باید به این شرط عمل کرد; مگر این 

کــه زمین در جایى قرار بگیرد که عماًل امکان غرس درخت 

نباشــد و فایده قابل مالحظه اى از این راه عاید نشود، در 

این صورت مى توان آن را اجاره داد. 
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