


طلیعه سخن
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا  )سالم 
اهلل علیها( فتح بابی است برای بررسی اندیشه 
های متعالی حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(؛ 
چرا که در کنار بی نشانی قبر حضرت فاطمه 
)س(، اندیشــه های آن حضرت نیز علیرغم 
تــالش برخی دغدغه مندان، در ســایۀ بی 
مهری نهادهای معرفت ساز هم چون حوزه 
و دانشــگاه و رســانۀ ملی به شدت مهجور 
مانده است و صدا و سیما در سالروز شهادت 
آن حضــرت به طرح برخی مباحث تکراری 
و کلیشــه ای و پخش عزاداری بسنده کرده 

است.

گفتنی است حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 
پــس از رحلت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله( برای ممانعت از بازگشت انقالب نبوی 
بــه دوران قبل از اســالم از هیچ تالشــی 
فروگذار نکرد و پیامد های سقیفه را به اهل 
آن هشــدار داد و فرمود: »اکنون که چنین 
است این مرکب خالفت از آِن شما، محکم 
بچسبید. ولی بدانید این مرکبی نیست که 
راه خود را بر آن ادامه دهید؛ پشتش زخم و 

کف پایش شکسته است«. 

به راستی این پیشگویی آن حضرت با تداوم 
تفرقــه و خون ریزی در امت اســالمی و  با 
ظهور جریان های تکفیری و داعش آشکار 
شد و اینچنین خشــونت از دل سقیفه در 

امت اسالمی گسترش یافت.

تأمــل در فرازهــای نورانــی کالم حضرت 
زهرا)ســالم اهلل علیها( به ویــژه در خطبۀ 
فدکیه نشــان می دهد دغدغه ها و نگرانی 
های فکری معرفتی آن حضرت در راستای 
مقابلۀ با جریان ضد اندیشــه و واپس گرای 
اهل ســقیفه به ویژه جناب عمر است؛ چرا 
که خلیفه دوم با منع کتابت و انتشار حدیث 
و ســنت نبوی و منع تفســیر قرآن در به 
ورطۀ ضدیت با اندیشــه و تفکر افتاد و در 
ادامه با بازتولیــد  عرفان رهبانیتی  یهودی 
و مسیحی به فقه زهد محور، خشونت را در 
قالب جهاد)کشتار( تئوریزه کرد که حاصل 
تبدیــل زهد عمری به فقه عمری، به کتاب 

سوزی های گســترده خلیفۀ دوم در ایران 
و روم و خشــونت علیه مــردم توأم گردید. 
خشــونت تمام عیاری که نمونۀ کامل آن را 
باید در میوۀ شوم سلفی گری یعنی جریان 
داعش مشــاهده نمود که با کشتار گستردۀ 
مردم اعم از شــیعه و سنی و کتاب سوزی 
هــای فروان در جوامع اســالمی روی همۀ 

جنایتکاران تاریخ را سفید کرد.

آری همۀ هم و غم حضرت زهرا)ســالم اهلل 
علیها( مقابله با ایدئولوژی واپس گرایانۀ اهل 
سقیفه اســت که از یک جهان بسته و ضد 
اندیشه حکایت دارند و مدنیت و شهرنشینی 
را بر نمی تابند و دم از بازگشــت به دوران 
جاهلیت و بدوی گری و بیابان نشــینی می 
دهند؛ همچنان که بن الدن میلیونر سعودی 
کاخ هــای خود را در عربســتان رها کرد و 
بــه بیابان های دور افتــاده و مناطق نا آرام 

افغانستان رانده شد.

و یا مروجان اســالم ســقیفه ای همچون 
شاهان ســعودی و اماراتی که هنوز جشن 
هــای خود را در چادر بر پــا می کنند و یا 
چادر نشینی دیکتاتور معدوم لیبی که نشانه 
های اسالم سلفی، قبیه گرایی و ضدیت آنها 
با مدنیت و شهر نشینی در آن نمایان است.

از منظر جریان شناسی فکری نیز می توان 
ردپای اســالم عمری را در جریان عرفانی، 
فقهی سیاســی اخوان المسلمین جستجو 

کرد. 

فرامــوش نکنیــم محمد مرســی، رئیس 
جمهور پیشین مصر با تکرار شعار عمر سعد 
فرمانده لشکر یزید که ندا داد: »یا خیل اهلل 
ارکبی و بالجنه ابشــری؛  ای لشکریان خدا! 
سوار شــوید که شــما را به بهشت بشارت 
می دهم!«تروریســت های تکفیری مصر را 
به کشــتار مردم در ســوریه ترغیب نمود، 
البته پس از شکســت مذبوحانۀ این جریان 
در ســوریه و عراق، زمزمه های انزوای این 
جریان ســلفی و فروپاشــی حکومت های 
حامیان اخوان المسلمین از جمله اردوغان 

رئیس جمهور ترکیه به صدا درآمده است.

الزم به ذکر است اســالم عمری یعنی پان 
عربیســم دینی و  قبیله گرایــی و زندگی 

بیابانــی ، خالف منطق قرآنی اســت که بر 
مبنای )ام القری( بنا شده است؛ لذا حضرت 
زهرا)ســالم اهلل علیها( منبعــث از حکمت 
نبوی و حکمت علوی در پی مدنّیت )مدینه 
الرسول( است؛ آن حضرت با محوریت امامت 
در پی عمران و آبادانی جهان تمدنی و تحقق 
تمدن اســالمی است که دارای جهانی باز و 

گشوده است.

در طرف دیگر اسالم عمری قرار دارد که بر 
محور بدوی گرایی، زهدگرایی)رهبانیت( و 
ضدیت با اندیشــه و تمسک به استحسان و 
قیاس اســتوار است، از این رهگذر خشونت 
ورزی برای بازداشــتن مردم به عدم ارتکاب 
به گناه و لو از طریق نقض حریم خصوصی 
مردم و اتحاذ رویکرد های ســلبی و خشن 
و جاهالنه هم چون دســتور سنگســار زن 
دیوانه به فتوای خلیفه دوم امری پسندیده و 

ممدوح به شمار می آید.

 نتیجۀ این رویکرد ضد عقل، خشونتی تمام 
عیار در شــیوۀ زمامداری در جامعۀ اسالمی 
ایجــاد می کند که نمونه های تلخ اســالم 
ســلفی را می توان در نوع مواجهه جریانات 
تروریســتی تکفیری با مردم عراق و سوریه 

مشاهده نمود.

ساختار قبیله گرایی توســط عمر در جهان 
اســالم در نهایت جریان اموی را بنیان نهاد و  
چهره هایی بی اصل و نسب هم چون معاویه 
و پســرش یزید عهده دار حکومت بر جهان 
اسالم شدند؛ جریانی که بیشترین فتنه و تفرقه 

انگیزی میان شیعه و سنی را ایجاد نمود. 

این فتنه انگیزی در حالی اســت که محبت 
اهل بیت )علیهم الســالم( اصل مشــترک 
همه مذاهب اسالمی است؛ از آن جهت که  
چارچوب نظام ســاز اسالم بر محوریت امام 
و بــر مبنای وحــدت و  قاعدۀ فقهی حفظ 
نظام اجتماعی از طریق امر به معروب و نهی 
از منکر اســتوار است؛» َطاَعَتَنا نَِظاماً لِلِْملَِّۀ؛ 
خــدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت )علیهم 
السالم( را سبب برقراری نظم اجتماعی امت 
اســالم قرار داده است«.  و این است  تمایز 
فقه وحدت محور علوی بر فقه جهاد محور 

عمری.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

فقدان اســفناک عالم ربانی حضرت آیت اهلل 
آقای حاج سید رضی شیرازی قّدس سّره که 
از احفاد بیت شریف و اصیل مرحوم میرزای 

شــیرازی بود مایه تأثر و تألم همه دوستان و 
عالقه مندان ایشان و حوزه های علمیه گردید.

عالمــی فرزانه که عالوه بــر توجه به تبلیغ 
اسالم در داخل و خارج کشور، بسیار متواضع 

و مردم دوست بود.

خداوند روحش را غریق رحمت واسعه خویش 
گرداند و به بازماندگان و بیت شریف ایشان، 

صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلــت بانــوی صالحه متعلقــه ی مرحوم 
حضرت آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی قّدس 

ســّره و والده ی مکرمــه ی حضرت حجت 
االسالم والمســلمین حاج شیخ جواد فاضل 
دامــت تأییداته را به این بیت محترم و تمام 

بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض می کنم.

خداوند روح آن مرحومه را با ارواح اجدادش 
محمد و آل محمد علیهم الســالم محشور 
گردانــد و به بازماندگان صبــر و اجر فراوان 

عنایت فرماید.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

به مناسبت رحلت آیت اهلل آقای حاج سید رضی شیرازی )قّدس سّره (

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر رحلــت عالم بزرگــوار حضرت حجت 
االســالم والمسلمین حاج شــیخ عباسعلی 
صادقی قّدس ســّره موجب نهایت تأســف 

گردید.

این عالم فرزانه ســالیان دراز در خرم آباد به 
تربیت طالب دینی و سرپرستی حوزه علمیه 
مشغول بود و شــاگردان زیادی را در این راه 

پرورش داد.

این ضایعه مؤلمه را به حوزه علمیه خرم آباد 

و تمــام اهالی آن منطقه و همه دوســتان و 
بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و 
علّو درجــات او و صبر و اجر بازماندگان را از 

خداوند مّنان خواستارم.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(  به مناسبت رحلت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ عباسعلی صادقی )قّدس سّره (

به مناسبت رحلت متعلقه ی مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی)قّدس سّره ( 

پیام ها و بیانیه ها
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دیدارها

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار دکتر جبلی، رئیس ســازمان صدا و 
سیما، با تبریک انتصاب ایشان در این سمت 
خطیر فرمودند: سوابق و تجربۀ زیاد جنابعالی 
و نیروهای مستعدی که در صدا و سیماست، 
می تواند ســبب شکوفایی و پیشرفت هرچه 

بیشتر این سازمان گردد.

ایشان فرمودند: همان گونه که وظیفۀ دانشگاه 
پرورش نخبگان، افراد الیق و ارائه راهکارهای 
مناسب جهت برطرف کردن مشکالت مردم 
و کشور اســت، صدا و سیما نیز می تواند با 
جلب اعتمــاد و رضایت مردم، در این زمینه 

اقدام کند.

معظم له با برشــمردن تفــاوت های صدا و 
سیمای اسالمی با نمونه غربی آن خاطرنشان 
ساختند: غربی ها در پخش برنامه های خود 
مقید نیستند، اما صدا و سیمای اسالمی باید 
به گونه ای باشد که عمق وجودی اسالم در 

تمام برنامه هایش، حتی در برنامه های طنز 
احساس شود.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
تربیت محور بودن را از دیگر تفاوت ها دانسته 
و فرمودنــد: باید در تمــام برنامه ها، محور، 
تربیت باشد، نه کسب رضایت بی قید و شرط.

ایشان با اشاره به اینکه صدا و سیما نباید تنها 
به دنبال درآمدزایی باشــد، افزودند: پخش 
آگهی های نامناســب و نیمه مبتذل بخاطر 
درآمد درست نیست و باید جنبۀ فرهنگی در 

پخش آگهی ها رعایت گردد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
ادامه به ضرورت ارتباط میان صدا و ســیما و 
حوزه های علمیه اشاره کرده و افزودند: صدا 
و ســیما باید از حوزه هــای علمیه و طالب 
جوان و مستعد در تولید محتوا و برنامه های 
خود استفاده کند، البته مقصود از جوان، فکر 

جوانی، روح جوانی و فعالیت جوان است.

ایشــان این مسئولیت را بسیار خطیر و مهم 
دانســته و فرمودنــد: جنگ، جنــگ صدا و 
سیماهاســت، لذا شما باید تحولی چشمگیر 

ایجاد کنید.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
شــبکه جهانی والیت را یکی از شبکه های 
بسیار مهم جهت معرفی معارف اسالمی در 
سطح جهان برشــمرده و خواستار همکاری 
بیشــتر میان صدا و ســیما و شبکه جهانی 

والیت شدند.

ایشان تقویت و افزایش سطح رادیو معارف را 
ضروری دانســته و تأکید کردند: جمع میان 
سلیقه های متفاوت ضمن رعایت تمام اصول 
اخالقی نشــانۀ خطیر بــودن وظیفۀ صدا و 

سیماست.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، دکتر جبلی 
گزارشی از فعالیت های آن سازمان ارائه کرد.

تربیت محوری در صدر برنامه های صدا و سیما باشد 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
فرمودند: امروز مشخص شده که غربی ها در 
روابط خارجی خود، تنها به دنبال منافع خود 
بوده و شــعار دفاع از حقوق بشر آنها دروغی 

بیش نیست.

ایشــان برخورد دوگانۀ آمریــکا با بعضی از 
کشــورهای منطقه را یادآور شده و افزودند: 
رفتار آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه که 
تاکنون هیچ انتخاباتی در آن برگزار نشده و 
مجلســی ندارند، بیانگر شعاری بودن ادعای 

دموکراسی غربی است.

معظم له افزودند: آمریکا ســالیان متمادی 
بر منابع کشــور ما تسلط داشت و اکنون که 
دستش از حکومت بر ما قطع شده، درصدد 
است تا بار دیگر بر منطقه و ایران اسالمی که 

قلب کشورهای منطقه است، سیطره یابد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 

ادامه بر لزوم هوشــیاری تیم مذاکره کننده 
تأکید کرده و فرمودند: آنچه باعث آبرو، عزت 
و قدرت کشور است باید در مذاکرات پیگیری 

شود.

ایشــان افزودند: کوتاهی در مقابل خواسته 
های آنان سبب می شود که آنها در مباحث 
دفاعی، موشــکی و منطقه ای نیز خواستار 

مذاکره شوند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی به 
فضاســازی های برخی جریان های داخلی 
اشاره کرده و افزودند: برخی ها در داخل می 
گویند که نباید تحت هیچ شــرایطی با دنیا 
تعامل و مذاکره داشــته باشیم و برخی دیگر 
نیز به عکس معتقدند که باید برای تعامل با 
دنیا هرگونه امتیازی داد، ازاین رو الزم است 
این دو گروه را به آنچه صواب است، متقاعد 

کرد.

ایشــان هماهنگی میان قوای ســه گانه ی 

کشــور را در پیشرفت امور کشور و مذاکرات 
بین الملل مهم دانسته و خواستار استفاده از 
آراء و نظرات دانشگاهیان و حوزویان در امور 

مربوط به روابط خارجی شدند.

ایشان در پایان این دیدار از نفوذ مظاهر ابتذال 
فرهنگ غرب به دانشگاه های کشور احساس 

خطر کرده و نسبت بدان هشدار دادند.

گفتنــی اســت در ابتدای این دیــدار دکتر 
امیرعبداللهیان گزارشی درخصوص مذاکرات 
و فعالیت های وزارتخانه متبوع خود ارائه کرده 
و ضمن تجلیل از ابتکار مرجعیت معظم در 
برگزاری کنگره جهانی مقابله با جریان های 
افراطی و تکفیری و بازخوردهای آن در سطح 
منطقه و بین الملل درخواست کردند با توجه 
به شرایط منطقه و حضور گروه های تکفیری 
در کشورهای همسایه نســبت به برگزاری 

دومین کنگرۀ جهانی اقدام گردد.

شعار دفاع از حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار ســید محمد تقی شاهچراغی استاندار 
جدید قم فرمودند: شــهر مقدس قم متعلق 
به جهان اسالم و تشیع بوده و مسئوالن باید 
اهتمام ویژه ای در جهت حل مشــکالت قم 

داشته باشند.

ایشان با اشــاره به اهمیت جایگاه این شهر 
مقــدس افزودند: قم به دلیــل وجود بارگاه 
منور حضرت معصومه سالم اهلل علیها، مسجد 
مقدس جمکران و همچنین مرکزیت علمی 
جهان شیعه و حوزه ی علمیه ی قم از اهمیت 
ممتاز و ویژه ای برخوردار است و ضروری است 
که مسئولین محترم استان نسبت به جایگاه 
قم شــناخت کاملی داشته باشند و برای آن 

برنامه ریزی خاصی ترتیب دهند.

ایشان به حضور ساالنه 20 میلیون زائر در قم 
اشاره کرده و افزودند: باید برای این تعداد زائر 

فکری کرد.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
افزودند: افتخار حوزه ی علمیه این اســت که 
بــا بودجه خودش به جهان اســالم خدمت 

می کند.

ایشان عنوان کردند: مسائل اخالقی و فرهنگی 
در قم با جاهای دیگر متفاوت اســت و دنیا 

انتظار بیشتری از قم دارد.

معظم له تأکید کردند: در مســائل اخالقی 
فشار و زور پاسخگو نیست، بلکه باید با تقویت 
مراکز فرهنگــی و آموزش به تهذیب جوانان 

پرداخت.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
تأکید بر ضرورت به نتیجه رســاندن پروژه 
فرودگاه قم ابراز داشتند: متأسفانه در دولت 
گذشــته با این اســتدالل که قم به تهران 
فاصله ی کمــی دارد و ضرورتی به فرودگاه 
ندارد، جلوی ایــن پروژه را گرفتند در حالی 
که اگر در قم فرودگاه ایجاد شود، قم مرکزیت 
بیشتری پیدا می کند و از همه دنیا می توانند 

در این شهر مقدس حضور پیدا کنند.

ایشان در پایان این دیدار با اشاره به ضرورت 
برگزاری کنگره ی قم شناســی، فرمودند: قم 
خاستگاه انقالب اســالمی و مرکزیت علمی 
و دینی جهان تشیع اســت و ضروری است 
که کنگره ای جهت شناساندن این جایگاه و 

اهمیت آن برگزار شود.

مسئوالن باید اهتمام ویژه ای به قم داشته باشند
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با 
اشاره به ضرورت ارتباط حوزه های علمیه با 
نظام آموزشی کشور فرمودند: ارتباط آموزش 
و پرورش و دانشــگاه با حوزه علمیه از قدیم 
مرسوم بوده و بوعلی سینا، شیخ بهایی و شیخ 

طوسی در کنار هم پرورش یافته اند.

ایشــان افزودند: روح حاکم بر نظام آموزشی 
ما، باید روح اسالمی باشد و هیچ نشانه ای از 
فرهنگ غرب در آن وجود نداشته باشد و ما 

نسبت به پاکسازی آن مسئول هستیم.

معظم له با اشاره به نقش گسترده ی علمای 
شــیعه در گسترش علوم اســالمی افزودند: 
برخی چنین تصور می کردند که علمای شیعه 
نقش چندانی در گسترش علوم خصوصا علوم 
اسالمی نداشتند، اما ما با برگزاری کنگره ی 
»نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی« ثابت کردیم که شیعه در تمام علوم 
از جمله فقه، اصول، کالم و حتی طب، نجوم، 
معماری و غیره پیشــتاز بوده و نقش مؤثری 

داشته است.

ایشــان افزودند: باید دســتاوردهای علمای 
بزرگ شــیعه در کتب درسی دانش آموزان 

و دانشگاهیان گنجانده شود تا آنها نسبت به 
مواریث مهم پیشینیان خود و سابقۀ عظیم 

علمی آگاه گردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
بخش پایانی ســخنان خود ایجاد تحول در 
آموزش و پرورش را یک ضرورت دانســته و 
افزودند: سند 2030 اعتقادات دینی و مذهبی 
دانش آموزان را هدف قرار داده که الزم است 
نسبت به اجرای این گونه سندها و جایگزینی 

فرهنگ غربی هوشیار بود. 

روح حاکم بر نظام آموزشی، روح اسالمی باشد
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گزارش تصویری

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
با حضور حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
با حضور حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(
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1یادداشت
مفاهیم و مسائل فلسفه

 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(
علوم موجود یا عقلی اســت یــا نقلی و یا 
حسی، عقلی مثل فلسفه  و مسائل ریاضی، 
نقلی علومی اســت که از گذشتگان به جا 
مانده و برای ما نقل می شود و علوم حسی، 
علوم آزمایشگاهی و علومی است که دست 

تجربه به آن رسیده است.

در این بین علوم عقلی با عقل درک شده و 
علوم نقلی و حسی با گوش و چشم.

فلسفه چیست

به گفته بعضی از دانشمندان هیچ داستانی 
برای انسان لذت بخش  تر از داستان طبیعت 
و اســرار عالم نیست، ما این حالت را غریزه 

دانش  طلبی و حس کنجکاوی، می  نامیم.

حقیقت و روح فلســفه  نیــز نیل به همین 
آرزوی دیرینه بشــر یعنی »پاسخ گفتن به 
غریزه دانش  طلبی است« و شاید این ساده  
ترین تعریفی است که برای فلسفه  می  توان 

کرد.

سرچشمه و خاستگاه فلسفه

اصواًل این نیاز به بحث و استدالل ندارد که  
»کانون فلسفه« شرق بوده و هست. فلسفه 
از شــرق برخاسته و هم  اکنون اصیل  ترین 

افکار فلسفی در شرق است.

آن همه اســتفاده سرشــاری که به هنگام 
انتقال علوم از آســیا به اروپــا، و به هنگام 
نهضــت علمی غرب از علوم ما مســلمانان 

کردند .

آلفرد گیوم  مدیر دانشکده  »کلهم« انگلستان 
با این که باید او را از دانشــمندان متعّصبی 
به شــمار آورد که نســبت به علوم شرق با 
نظر منفی می نگــرد، در پایان مقاله ای که 
در زمینه  فلسفه شــرق  نگاشته و در کتاب 
»میراث اسالم« به همراه مقاالت  دوازده تن 
دیگر از اساتید و مستشرقین انگلستان  چاپ 

شده، چنین می نویسد:

»هنگامی کــه تمام کتب و آثار گران بهای 
کتابخانــه  ها و موزه  های اروپــا را با چراغ 
معرفت مطالعه کنیم، آن وقت خواهیم داید 
که نفوذ عرب )مسلمانان( که هنوز هم در ما 
هست  در تمّدن قرون وسطی )از قرن پنجم 
تا پانزدهم میالدی( خیلی بیش از آن است 

که تاکنون تشخیص داده اند«.

این سخن، با گفتار کسی که می گوید: »به 
جای توّجه به فلسفه قدیم، به سراغ فلسفه 
غــرب بروید که زنده و ســّیال و پرتحّرک 
است؛ نه مثل فلسفه شرق جامد و یخ  بسته 
و راکد و تکرار مکّرر ...!« چقدر فاصله دارد!

ایــن گفتار کــه  غــرب  زدگــی  بصورت 
تنّفرآمیزی از آن می  بارد، مســلّماً در برابر 
شهادت کسانی که این نویسنده به وکالت از 
طرف آن ها حرف می زند، نمی تواند ارزش 

داشته باشد.

به گفته  ویــل دورانت  موّرخ شــهیر غرب 
»اسالم در طی 5 قرن )از قرن دّوم تا ششم 
اسالمی( از لحاظ فلسفه ، پیشاهنگ جهان 

بود«.

بــه گفتــه خاورشــناس معــروف غرب  
گوســتاولوبون: »... نفوذ فکری مســلمانان 
دروازه  فلسفه  به روی اروپائیان که از آن به 
کلّی بی خبر بودند باز کرد، و آن ها تا 600 

سال استاد و معلم ما اروپائیان بودند«.

مفهوم کلی فلسفه

فلسفه در یک مفهوم کلّی به معنی آگاهی 
بر تمام جهان هســتی اســت، بــه مقدار 
توان انســانی؛ و به همین دلیل، تمام علوم 
می توانــد در این مفهوم کلّی و جامع داخل 
باشد؛ و روی همین جهت، در اعصار گذشته 
که علوم محدود و معدود بود، علم فلسفه از 
همه آن ها بحث می کرد، و فیلسوف کسی 
بود که در رشته  های مختلف علمی آگاهی 

داشت.

تقسیمات فلسفه

فلسفه را  به دو شاخه تقسیم می کردند:

الــف: اموری که از قدرت و اختیار انســان 
بیرون است که شــامل تمام جهان هستی 

بجز افعال انسان، می  شود.

ب: اموری که در اختیار انسان و تحت قدرت 
او قرار دارد؛ یعنی، افعال انسان.

بخــش اّول را حکمت نظری  می  نامیدند، و 
آن را به سه شاخه تقسیم می کردند.

1. فلســفه اولی  یا حکمت الهی  که درباره 
احکام کلّی وجــود و موجود و مبدأ و معاد 

صحبت می کرد.

2. طبیعّیات  که آن هم رشته  های فراوانی 
داشت.

3. ریاضّیات  که آن هم شاخه  های متعّددی 
را در بر می گرفت.

اّما قسمتی که مربوط به افعال انسان است، 
آن را حکمت عملی  می  دانســتند و آن نیز 

به سه شاخه تقسیم می  شد.

1. اخــالق و افعالــی  که مایه ســعادت یا 
بدبختی انسان می شــود و همچنین ریشه  

های آن در درون نفس آدمی.

2. تدبیر منزل  اســت که مربوط اســت به 
اداره امور خانوادگی و آنچه تحت این عنوان 

می گنجد.

3. سیاســت و تدبیر ُمُدن  که درباره روش 
های اداره جوامع بشری سخن می گوید.

البته امروز که علوم شاخه  های بسیار فراوانی 
پیدا کرده و به همین دلیل از هم جدا شده 
است، فلسفه و حکمت غالباً به همان معنی 
حکمت نظــری و آن هم شــاخه اّول آن، 
یعنی امور کلّی مربوط به جهان هســتی، و 

همچنین مبدأ و معاد اطالق می شود.

در این که  حکمت نظری  با ارزش تر اســت 

یا حکمت عملی ، در میان فالســفه گفتگو 
است، گروهی اّولی را با ارزش تر می دانستند 
و گروهــی دومی را، و اگــر ما از زاویه  های 
مختلف نگاه کنیم حرف هر دو گروه صحیح 

است که فعاًل جای بحث آن نیست.

تفاوت فلسفه و علم

امروز »فلســفه « و »علــم « را دو موضوع 
جداگانه می  شــمرند، برخالف ســابق که 
»علــوم« را هــم جزیی از »فلســفه « می 
 دانستند، در اصطالح فعلی »فلسفه « عبارت 
از بحث پیرامون مســائل کلی و اساسی و 
تشریح قوانین عمومی سازمان عالم هستی 
است  که در فلسفه  قدیم به نام »امور عامه « 

و »فلسفه  اعلی « نامیده می  شد.

»علم « همان مجموعه مسائل خاصی است 
کــه در اطراف یک یا چنــد موضوع معین 
بحث و گفتگو می کند مثــل علم فیزیک، 

شیمی، فیزیولوژی، پسیکولوژی و غیره... .

 از ســوی دیگر پایه مســائل فلسفی باید 
همیشه یک سلســله مطالب مسلم و غیر 
قابل انکار بوده باشد، یعنی یک نفر فیلسوف 
هیچ  گاه نمی تواند عقاید و ایدئولوژی  های 
فلسفی خود را بر شالوده مطالب غیر قطعی 
استوار کند و به همین دلیل نتیجه مسائل 

فلسفی باید همیشه قطعی و مسلّم باشد.

ولی »تئوری  های علمی« معمواًل عبارت از 
یک سلســله »انتقاالت ذهنی« است که به 
وسیله »قرائن ظنی« و تجربیات محدودی 
تأیید می شــود و معمواًل جنبــه قطعی و 

جزمی ندارند.

بنابراین علــم در مقابل فلســفه قرار دارد 
چرا که علم، معلوماتی اســت کــه درباره 
ســاختمان موجودات طبیعی و آثار آن ها 
گفتگو می کند و اغلب موضوع خاّصی دارد 
و موضوع هر یک از علوم طبیعی، موجود یا 
موجودات خاّصی است، ولی فلسفه عبارت 

است از:

بحــث دربــاره قوانین کلّی که بــر همه یا 
قســمت قابل توّجهــی از موجودات جهان 
هستی حکومت می کند و اغلب روابط علّت 

و معلولی آن ها را روشن می  سازد.

به طور خالصه امتیاز فلسفه  بر سایر علوم، 
در دو قسمت کلّی بودن موضوع و توّجه به 
جنبه  های علّت و معلولی اســت، به عنوان 
مثال بحث در مورد ســاختمان و طرز کار 
دستگاه بدن انسان، یک بحث علمی است، 
اّما بحث از علــل تنّوع جانداران، یک بحث 

فلسفی محسوب می  شود.

البته علم و فلسفه باید مرتّباً به پیش بروند و 
راه پیشرفت و تکامل آن، چیزی جز تحقیق 

و بررسی و انتقاد نیست.

مسائل فلسفه

فلسفه  مجموعه مسائلی است که از احکام 
کلّی وجود بــدون آنکه خصوصّیت طبیعی 
یا ریاضی بودن در آن لحاظ شــود گفتگو 

می کند.

مسائل فلســفی یک سلسله مسائل کلّی و 
عمومی است که هرگز اختصاص به موضوع 
معّینی ندارد؛ مثاًل بحث در پیرامون علّت و 
معلول، بحثی فلســفی است؛ زیرا این گونه 
مسائل در رشته مخصوصی بحث نمی کند، 
ولی بحث از آثار ظاهری اجسام )فیزیک( و 
یا باطنی آن ها )شیمی( بحث علمی است 

نه فلسفی.

اصواًل مسائل فلسفی بر دو قسم است:

اّول: مسائلی که از قلمرو حس بیرون است 
و با ابزار علمی ماّدی قابل آزمایش نیست و 
در »البراتوار« و با ادوات ماّدی نمی  توان آن 
ها را اندازه گیری  نمود، مانند تمام مســائل 
ماورای الّطبیعه که فقط جنبه تعّقلی دارد و 

باید در عالم وسیع عقل بررسی شود.

دّوم: آن سلسله بحث های کلّی که از روی 
مســائل قطعی علوم طبیعی و ریاضی که 
مّتکی به تجربه و آزمایش اســت می  توان 
بر آن ها استدالل نمود و درباره آن نظر داد.

بنیان فلسفه

مباحث امور عاّمه و الهّیات اساس فلسفه را 
تشکیل می دهد بحث از کلّی  ترین قوانین 
هســتی  می شــود، و آن اصول کلّی که بر 
سراســر عالِم وجود حکومت می کند، مورد 

بررسی قرار می  گیرد.

رسالت فلسفه

آخریــن تحقیقات علمی و فلســفی به ما 
می گوید که جهــان »آفرینش« یک واحد 
بــزرگ بیش نیســت و این همه اشــکال 
گوناگون و رنگ های مختلف، »خلقت« به 

یک  »اصل« باز می گردد.

رسالت بزرگ علم و فلســفه  این است که 
آن  اصل اساســی  را کشف کند و به همین 
دلیل هر قدر دامنه علم و دانش بشر وسعت 
می یابد یک نواختی قوانین جهان و وحدت 

آن ها آشکارتر می شود.

اصل علیت و فلسفه

به گفته بعضی از محّققان در میان مســائل 
فلسفی قانون علّت و معلول از لحاظ سبقت 
و قدمت، اّولین مسأله ای است که فکر بشر 
را به خود مشغول ساخته، و او را به اندیشه 
برای کشف معّمای هستی وادار کرده است. 
برای انســانی که دارای استعداد فکر کردن 
اســت مهم ترین انگیزه تفکر همان درک 
قانــون کلّی علّت و معلول اســت که به او 
می گوید هر حادث های علّتی دارد، و همین 
امر سبب می شود که مفهوم چرا؟ در ذهن 
انسان پیدا شود اگر ذهن انسان مفهوم کلّی 
علّت و معلول  را نمی دانست و قانون علّّیت 
را نپذیرفته بود هرگز مفهوم چرا در ذهن او 

پیدا نمی  شد.

اصواًل همین چراها اســت که سرچشــمه 
پیدایــش تمام علوم و دانش  های بشــری  
شده، و انسان را به بررسی ریشه  ها و نتیجه  
های موجودات این جهان و حوادث مختلف 

آن واداشته است.

بــه تعبیر دیگر: تمام علوم بشــری  بازتابی  
از قانون  علّّیت  اســت، و اگر این قانون از او 
گرفته شــود این علوم محتــوای خود را به 

کلّی از دست خواهد داد.

همچنیــن اگر قانون علّّیت از دســت رود، 
فلســفه نیز با شــاخ و برگ هایش مختل 
خواهد شد، به این ترتیب علوم و دانش  ها و 

فلسفه مّتکی به این قانون است.

نحوۀ شكل گیری مكتب  های فلسفی

هنگامی که فالسفه وارد میدان جهان شناسی 
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شــدند و خواســتند به کمک فکر، فلسفه  
هســتی یعنی قوانین و مقررات کلي ای که 
بر عالم حکومت می کند به دست آورند راه  
های مختلفی را پیمودند، و ســرانجام هم 
به نتیجه  های مختلفی رســیدند هر یک از 
این نظرات به صورت یک مکتب فلســفی 
در تاریخ فلســفه  باقی ماند و مورد مطالعه 

آیندگان قرار گرفت.

فلسفه و پویایی اجتماعی

در میان جوامع بشری اموری پیدا می شود 
کــه از نظر احتیاجات زندگی مادی چندان 
واجد اهمّیت نیستند، ولی چون در حد ذات 
خود، فضیلت محسوب می شوند؛ می  توانند 
معرف تکامل اجتماع بوده باشند؛ مثاًل تمام 
دانش  هایی که فقط از لحاظ علم و فضیلت 
بودن مورد توجه هستند، مانند: فلسفه  که 

تکامل آن، معّرف ترقی اجتماع است.

رابطه فلسفه با علم اصول

یکــی از خصوصّیات علم اصــول در عصر 
حاضر این است که در آن از قواعد فلسفی، 
جهت تبیین یا تثبیت قاعده اصولی فراوان 
اســتفاده می شود، به گونه ای که در بعضی 
از مباحــث اصولی، آثار اســتمداد از قواعد 

فلسفی به وضوح به چشم می خورد.

بی شــک آمیختن مسائل فلســفی که از 
»حقایق« بحث می  کند با قواعد اصولی که 
سر و کار با »امور اعتباری« دارد، در بسیاری 

از موارد، مشکالت مهّمی به بار می  آورد. 

به همین دلیل فقیــه و مجتهد برای آنکه 
از اختالط مباحث فلسفی با مباحث اصولی 
اجتناب کند و احکام امور تکوینی را در مورد 
امور اعتباری جــاری نکند، باید مقداری از 
علم فلسفه و قواعد آن آگاهی داشته باشد، 
تا بتوانــد از لغزش های احتمالی و اختالط 

مباحث مصون بماند.

به بیان دیگر، فراگیری علم فلسفه به عنوان 
پیش نیاز اســتنباط و اجتهاد الزم نیست، 
ولی برای تفکیک مباحــث و جلوگیری از 
اختالط مباحث امور تکوینی و امور اعتباری 
کــه اصولیون اخیــر گرفتار آن شــده اند، 

ضروری به نظر می رسد.

ســخن آخر: )فراگیری فلسفه از نظر 
شرع(

در خاتمه باید گوشزد نمود فراگرفتن فلسفه 
برای کســانی که پایه  های اعتقادی خود را 
محکــم کرده اند نه تنها ضرری ندارد، بلکه 
کمک به پیشــرفت فکری نیز می کند، ولی 

باید آن را نزد استاد متعّهدی فرا گرفت.
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2یادداشت
سیری در مقام حضرت زینب سالم اهلل علیها

 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
در ســالروز میالد با سعادت حضرت زینب 
کبری ســالم اهلل علیها می  توان گفت آن 
حضــرت بزرگ بانویی اســت که با تحمل 
و بردباری در کربال عهده دار پرســتاری از 
بیمارانی همچون امام ســجاد علیه السالم 
بود و پرســتاران بایــد ایشــان را الگو و 

سرمشق خود قرار دهند.

بنابراین باید اذعان نمود در پیشرفت اسالم، 
زنان بزرگ و با شخصیتی همچون خدیجه 
و بانوی اسالم فاطمه زهرا و دخترش زینب  
کبری سالم اهلل علیهّن شرکت داشته  اند، و 
برای پیشرفت اسالم و اجرای حق و عدالت 
بزرگترین فداکاری را به خرج داده  اند و با 
ایمانــی محکم و تفکری عالی، مردان خود 
را با تمام وجود در این مســیر حمایت می  
کردند، و علی علیه الســالم نیز برای آنها 

احترام فوق العاده قائل بود.

این ادعــا دارای دلیــل و تحلیل منطقی 
اســت، زیرا اگــر مرکب قلم دانشــمندان 
نبود،  خون های شهیدان فراموش می شد، 
لذا حضرت زینب ســالم اهلل علیها در گام 
نخســت زمینه جاودانگی خون شهیدان را 
به وجود آورد. از این رو برای تبیین مقام و 
منزلت حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها 
باید این پرســش  ها را مطرح نمود که بر 
زینب  کبری علیها الســالم چه گذشت؟ او 
که پس از شهادت امام حسین علیه السالم 
رهبری کاروان اســیران را بــه همراه امام 
سجاد علیه السالم به عهده داشت، و همه 
جا از جان او و زنان و کودکان مراقبت می  
کرد و گاه خود را ســپر بالی آنها قرار می  
داد و در کوفه و شــام با افشاگری  هایش 
ظالمان را رســوا ساخت، بذر انقالب را در 
همه جا پاشــید و پیام خونین کربال را به 
گوش مردم رســاند، خاطــرات بودنش با 
برادر، همراهی او در مســیر مدینه به مکه 
و از مکه تا کربال، سفارش های برادر به او، 

رنج  های حســین علیه السالم در شهادت 
یاران و برادران و فرزندان، بدن  های قطعه 
قطعه شهیدان و سرهای جدا شده عزیزان، 
همه و همه حاکی از شــأن منزلت و مقام 
واالی  حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها 
اســت که در ادامه به مهمترین شــاخصه  

های آن اشاره می شود.

علیها؛  اهلل  ســام  زینــب  حضرت 
پرستاری نمونه

گفتنی است نامگذاری میالد پرخیر و برکت 
حضرت زینب سالم اهلل علیها با عنوان روز 
پرستار ما را بر این نکته رهنمون می  سازد 
که نسبت سیره ی حضرت زینب سالم اهلل 
علیها با مقوله ی پرســتاری غیر قابل انکار 
اســت، به عنوان نمونه علی بن الحســین 
علیه الســالم می  گوید: »شــبی که پدرم 
فردای آن به شــهادت رسید، بیمار بودم و 

عمه  ام زینب از من پرستاری  می  کرد.

در روایتی دیگر آمده است: هنگامی که امام 
حسین علیه السالم تنها شد به خیمه  های 
برادرانش سر کشید... آنگاه به سوی خیمه  
های زنان روانه شــد و به خیمه فرزندش 
امام زین العابدین علیه الســالم رفت. او را 
دید که بر روی پوســت خشنی خوابیده و 
عمه  اش زینب علیها السالم از او پرستاری  
می  کند. چون حضرت علی بن الحســین 
علیه السالم نگاهش به پدر افتاد خواست از 
جا برخیزد، ولی از شدت بیماری نتوانست، 
پس به عمه  اش زینب گفت: »کمکم کن تا 
بنشینم چرا که پسر پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم آمده است« زینب علیها السالم 
وی را به خود تکیه داد و امام حسین علیه 

السالم از حال فرزندش پرسید.

در فراز دیگــر نیز می  توان به خطاب امام 
حسین علیه السالم نســبت به خواهرش 
زینب ســالم اهلل علیها مبنی بر نگهداری 

و مراقبت از کوچکترین فرزند امام حســن 
مجتبی علیه السالم را مورد تأکید قرار داد 
که فرمود؛ خواهــرم! او را نگهدار«. حال با 
این تفاسیر می توان نسبت نامگذاری تولد 
آن حضرت با روز پرستاری را بیش از پیش 
دریافــت که همۀ این موارد حاکی از عمق 
ایثار و فداکاری و اوج مقام پرســتاری آن 

حضرت است.

استقامت و پایداری

مرحــوم محمــد مهدی نراقــی در جامع 
الســعادات صبر را چنین تعریف  می  کند: 
»صبر، اســتقامت  و پایداری نفس و عدم 
تشویش در سختي  ها و مصیبت  ها است، 
به نحــوی که مقاومت کنــی در برابر آن 
سختی ها و بالها و خارج نکنی نفس خود را 
از سعه صدر و از آن حالت سرور و آرامشی 

که بر آن حاکم بود«.،

باید اذعان کرد ایستادگی و پایداری زینب 
کبری ســالم اهلل علیهــا در مقابل یزید، 
تحســین برانگیز اســت، لذا وقتی بانوی 
ســرافراز عاشــورا، حضــرت زینب کبری 
ســالم اهلل علیها در مقابل یزید می ایستد، 
می گوید:  ای یزید فکــر نکن که من مثل 
یک اسیر مقابل تو ایســتاده ام بلکه برای 
من ننگ اســت با همچون تویی هم سخن 
و رودرو شــده ام؛ پیام آن این است که در 
هیچ شــرایطی، نباید تن به ذلت داد و این 

جزو درس های عاشوراست.

مقام پیام رسانی عاشورا

 بی تردیــد عاشــورا بــا مفاهیمی چون 
آزادگی و مبارزه با ظلم گره خورده اســت 
که نه تنها کهنه نمی شوند بلکه روز به روز 
توسعه بیشــتری می یابد، لیکن پیام های 
عاشــورا می  توان در خطبه  های حضرت 
زینــب ســالم اهلل علیها در کوفه و شــام 

مشاهده نمود.

حال در ســوی دیگر حضرت زینب  علیها 
الســالم که گویــا ســخنگوی آن صحنه 
عجیب )شهادت امام حسین علیه السالم( 
بود چنین گفت: پدرم فدای آن کســی باد 
که )خیمه  گاه( سپاهش روز دوشنبه غارت 
شــد. پدرم فدای آن کس باد که طناب های 
خیمه  اش بریده و بــر زمین افتاد... پدرم 
فدای آن کس که با دل پرغصه جان سپرد، 
پدرم فدای آن کس که با لب تشنه شهید 
شــد، پدرم فدای آن کس که از محاسنش 

خون می  چکد«.

مقام عفت

از جمله شاخصه  های کلیدی در امر مقام 
شناسی آن حضرت باید به اهتمام ویژه آن 
حضرت به رعایت حــدود عفاف و حجاب 
اشــاره نمود، لذا آن حضــرت در مواجهه 
با لشگر دشــمن فرمود؛ به ســپاهت بگو 
شتاب نکنند. مگذار دســت نامحرمان به 
ســوی خانواده پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم دراز شــود. زینب کبری سالم اهلل 
علیها( خود لباس مندرس پوشیده بود به 
زنان فرمان داد هر چه وسایل و زیورآالت 
داشتند در گوشه  ای جمع کنند، گوشواره  
ها را از گوشهایشان درآورند، حتی فاطمه 
دختر امام حسین علیه السالم که نوعروس 
بود و دوســت داشت گوشــواره  هایش را 
که یــادگار پدر مظلومش بــود نگه دارد، 
عمه  اش زینب  از ترس آنکه مبادا دســت 
نامحرمی به سویش دراز شود، اجازه نداد. 
زنان و کودکان در گوشــه  ای جمع شدند، 
آنگاه زینــب  فریاد زد: هر کس می  خواهد 
اســباب و وســایل دختران علی و فاطمه 
علیهما الســالم را به یغما ببرد بیاید. عده 
 ای از سپاه آمدند و هر چه بود را به غارت 

بردند.،

مقام سخنوری

گفتنی اســت مقام ســخنوری و خطابه از 
جمله خصایص برجسته ی حضرت زینب 
کبری ســالم اهلل علیها اســت، خطبه های 
عقیله بنی هاشــم پس از واقعه عاشورا با 
خطبه های بلیغ، رسا و بیدارگرانه به گونه 
ای عمل نمود که آن را شــبیه خطبه های 

امیرالمومنین علی  علیه السالم دانسته اند.

حذیم بن شــریک اســدی  می  گوید: در 
آن روز به زینب دختر علی علیه الســالم 
نگریستم که خطبه می  خواند و هرگز زنی 
را سخن ورتر و زبان آورتر از او ندیدم. گویا 
)زبان علی علیه السالم در کام اوست و( با 
زبان امیرمؤمنان علی علیه الســالم سخن 
می  گوید. به ســوی مردم اشــاره کرد که 
»ساکت شــوید!« ناگاه  نفس  ها در سینه  
ها حبس شــد و زنــگ کاروان ها از حرکت 

ایستاد..

مقام تبیین و روشنگری

تردیدی نیست  خطبه های حضرت زینب 
ســالم اهلل علیها در شــام و کربال حاوی 
مطالب و نکات بســیار ارزشــمندی برای 
جامعه اســت که باید در ســطح وسیعی 

منتشر شود.

زیرا عقب  نشــینی مصلحتی یزید و تغییر 
موضع سیاسی بر اثر خطبه  های افشاگرانه 
حضرت زینب )ســالم اهلل علیها( در شام و 
بیداری مردم به نوبۀ خود حاکی از مقام بی 
بدیل آن حضرت در مقولۀ روشنگری است!

بــه عنوان نمونــه یکــی از مصادیق مهم 
روشــنگری آن حضــرت در برابر حکومت 
خودکامه یزید محقق گردید؛ در خطبه  ای 
که بانوی شــجاع اسالم  زینب  کبری علیها 
السالم  در شام در برابر حکومت خودکامه 
جبار، ایراد کرد، فرمود؛ »تو امروز شــادی 
مــی  کنی و چنین می  پنــداری که چون 
فراخنای جهــان را بر ما تنگ کرده  ای .... 
اشــتباه می کنی، این فرصــت و آزادی را 
خداوند بخاطر این به تو داده تا پشــتت از 
بار گناه، سنگین گردد و عذاب دردناک در 

انتظار تو است ...«

مقام شجاعت

در حــاالت این بانوی شــجاع می  خوانیم 
زینــب  کبری علیها الســالم در کنار پیکر 
خونیــن برادر زانــو زد و پیکر خونین را با 
دو دســت خود از زمین بلند کرد و گفت: 
»خداوندا ایــن قربانی را از مــا، )خاندان 

پیامبرت( قبول فرما!«.

هم چنین در وصف مقام شجاعت حضرت 
زینب ســالم اهلل علیها باید به خطبه  های 
آن حضرت اشــاره کرد که در کوفه و شام 
بیان گردید که پشــت دشمنان را به لرزه 
درآورد و پایــه  های کاخ آنهــا را متزلزل 

ساخت.

از شــجاعت حضرت زینب  علیها الســالم 
در تاریــخ کربال این اســت که در مواجهه 
با ابن زیاد و هنگامی که می  خواست او را 
سرزنش کند با تعبیر »یابن مرجانۀ« او را 

مخاطب ساخت.

لذا در خطبه آتشین شیر زن میدان کربال 
در کوفــه، با صراحت آمده اســت: »گریه 
می  کنید و ناله سر می  دهید، بخدا بسیار 
بگریید و کمتر بخندید، لکه ننگی بر دامان 
شما نشست که با هیچ آبی پاک نمی  شود. 
شــما چگونه اجازه دادید ســالله پیغمبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله و پناهگاه شما در 
مشکالت کشته شود و چراغ فروزان جامعه 

شما را خاموش کنند؟!«

آن حضرت در پاســخ ابن زیــاد، آن مرد 
ســفاک بی رحم و خطرنــاک، با یک دنیا 
شــجاعت فرمود: »ما رأیت إال جمیال؛ جز 
خوبی )و شــجاعت و عظمــت( در کربال 

ندیدم«.

هم چنین در خطبه معروف حضرت زینب  
شــیر زن کربال سالم اهلل علیها که در شام 
در مقابل یزید ایراد فرمود نیز می  توان به 
مقام شــجاعت بی نظیر آن حضرت اذعان 
نمــود، که فرمودند؛ »اگر حوادث ســخت 
روزگار، مرا در شرایطی قرار داد که مجبور 
شوم با تو صحبت کنم، من تو را موجودی 
کوچــک و بی  مقدار می  دانم و در خور هر 
گونــه توبیخ و ســرزنش .... آنچه در توان 
داری انجام ده؛ ولی هرگز نمی توانی نور ما 

را خاموش کنی و آثار ما را محو نمایی!«.

سخن آخر

در خاتمه با تبریک میالد با ســعادت پیام 
آور عاشــورا حضرت زینب کبری سالم اهلل 
علیها، باید به یکــی از مهمترین فرازها و 
پیشــگویی  های مهم واقعۀ کربال در کالم 
حضرت زینب ســالم اهلل علیها اشاره نمود 

14
00

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
1617

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
00

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل



که فرمودند؛ خداوند از جماعتی از این امت 
که گردن کشان زمین آنها را نمی  شناسند 
ولی فرشتگان آسمان آنان را می  شناسند، 
عهد گرفته است که این پیکرهای پاره پاره 
و پراکنده را جمع کنند و به  خاک  بسپارند، 
در آینده در این ســرزمین بر مرقد پدرت 
حسین علیه الســالم پرچمی به اهتزاز در 
می  آید که هیچگاه کهنه نشــود و در گذر 
زمان گزندی به آن نرسد و سردمداران کفر 
هرچه در محو آن تالش کنند، روز به روز 

بر عظمت آن افزوده شود.

لــذا زینــب دختر شــجاع امیــر مؤمنان 
علیهماالســالم با این پیش گویی عجیب و 
شــگفت  آورش، فرزند برادر خود را تسلی 
بخشــید و آینده کربال و عاشورا را آن گونه 
که ما امروز بعد از حدود 14 قرن مشاهده 
می  کنیم دقیقا ترســیم نمــود، آری قلب 
نازنین زینب علیها الســالم می  دانست که 
این آغاز کار اســت هــر چند تاریک  دالن 
بنــی  امیه و منافقــان آن را پایان کار می  

پنداشتند.
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1پرونده ویژه
راهکارهای پویایی دانشگاه ها

 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  )دام ظله( 
دانشگاه یک  نهاد ضروری برای همه کشورها 
است، به نحوی که بدون دانشگاه در کشور 
پیشــرفت حاصل نمی شــود و پیشــرفت 
کشورها بستگی به وضعیت دانشگاه  های آن 
دارد. لذا دانشگاه سرمایه عظیمی است که 
از این سرمایه عظیم هم باید خوب نگه داری 
شود و هم باید سودمند و ثمره بخش و پویا 
باشد. از ســوی دیگر دانشگاه قلب مملکت 
اســت اگر قلب بیمار شود کل کشور بیمار 
می شود، لذا به دور از تعصب باید نقایص و 
معایب بررسی شود و اصالحاتی در دانشگاه 

ها انجام شود.

اولین دانشگاه تاریخ

اولین دانشــگاه در طول تاریخ بر اساس آیه 
»نَْفر« به پیغمبــر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 

وسلّم نسبت داده شده است.

در حقیقت جرقه ي نهضت علمی اســالم از 
زمان نزول این آیه زده شــد. با اینکه جهاد 
بسیار مهم بود ولی قرآن کریم می فرماید: 
همه به میدان جهاد نروید، گروهی در مدینه 
بمانند و احکام اسالم را یاد بگیرند تا وقتی 
مجاهدان بر می گردند به آن ها تعلیم دهند، 
ُهوا فِي  در واقع امر و فرمان خداست، »لَِیَتَفَقّ
یِن« یعنی باید علوم اسالمی را فرا بگیرند  الِدّ
وَ»لُِینِذُرواْ َقْوَمُهْم« یعنی وقتی مجاهدین بر 

می  گردند به آن ها تعلیم بدهند.

بنابرایــن دو فرمان هنگام نــزول آیه 122 
ســوره توبه درباره نهضت علمی داده شده، 
چه زمانی این فرمان صادر شــد؟ زمانی که 
جزیره عربســتان در جهل کامل فرو رفته 
بود نه علمی، نه دانشگاهی، نه مدرسه ای، 
نــه کتابخانه ای، نه کتابی، و این نشــانه ي 
عظمت اســالم است که این فرمان را صادر 

کرد.

اکنون هم همه ی علمای بزرگ روی این آیه 
تاکید می  کنند، مي گویند: گروهی به عنوان 

واجــب کفایی باید معارف قــرآن و عترت 
را فرا بگیرند و به عنــوان واجب کفایی به 
دیگران تدریس کنند و این عظمت اســالم 
اســت که از کانون جهل برخاست و پرچم 

دار علم، دانش، تعلیم و تعلّم بود.

گفتنی است هسته های اولیه این دانشگاه 
وجود عالمان و فرهیختگان علمی بوده اند 
که توانسته اند اسالم را به دنیا معرفی کنند، 
البته در جنگ های صلیبی که برای غربی 
ها هم از لحاظ مالی و هم جانی بسیار هزینه 
بر بود اما یک نکته مثبت هم داشــت، آن 
هم این بود که اروپایی ها توانستند از علوم 
مسلمین استفاده کنند. غرب جایگاه علمی 
اش را مدیون دانشــمندان مسلمان است. 
بــه عنوان مثال کتاب قانون ابوعلی ســینا 
چندین و چند ســال در دانشگاه های اروپا 

تدریس شده است.

لیکن متاسفانه جهان اسالم بعد از یک دوره 
پیشرفت علمی و دانشگاه  های اسالمی زیاد 
که کتاب  های اندیشــمندان ما در شرق و 
غرب تدریس می شد این میراث از بین رفته 
و به یک دوره تاریک و انزوا فرو رفته است. 
که نیاز به یک نهضت علمی، خود باوری و 

اعتماد به  نفس دارد.

بی تردید اگر جوانان ما این مطالب را بدانند 
و با علومــی که در قرآن کریــم آمده و یا 
به دست دانشــمندان مسلمان کشف شده 
است، آشنایی پیدا کنند احساس استقالل 
و شــخصیت می کنند و با اعتماد به نفس 

بیشتری به تحقیق و پژوهش می پردازند.

مانع زدایی از نهضت تولید علم

تنها با علم می توان جامعه را تقویت کرد و 
در آینده فارغ التحصیالن دانشــگاه افرادی 
مشکل گشا برای جامعه باشــند. امام علی 
علیــه الســالم در این زمینه مــی فرماید: 
»اَلِْعلُْم َحاِکــٌم َو اَلَْماُل َمْحُکوٌم َعلَْیه؛ دانش 

حاکم اســت و بر مال حکمرانی می شود«. 
یعنی تا علم اقتصاد نباشد مال را نمی  شود 
حفظ کرد، بنابراین حاکمیت، حاکمیت علم 
است. به وسیله علم، صنایع پیدا می شوند، 
به وسیله علم، کشاورزی کامل می  شود به 

وسیله علم، پیشرفت ها حاصل می  شوند.

لذا ما برای علم ارزش قائل هستیم اما  این 
است که دانشــگاه های امروزی از غرب به 
شرق آمده است و فرهنگ غربی را به جهان 
اسالم وارد کرده است؛ فرهنگ غرب به دو 
صورت پنهان و آشکار وارد فرهنگ اسالمی 

شد.

حال آنکه ما نباید غرب زده باشــیم، یعنی 
فرهنگ غربــی، هرگز حاکم بر دانشــگاه 
اسالمی ما نگردد. ما ملتی هستیم با سابقه 
تمدن درخشان، آن روز که ما تحول علمی 
را در دنیا ایجاد کردیــم اروپا دوران قرون 
وســطای خود را طی می کرد، بنیانگذاران 
بسیاری از علوم تجربی و طبیعی و پزشکی 
علمای اســالم بودند، با این حال چرا غرب 
زده باشــیم؟ البتــه از علوم دیگــران باید 
اســتفاده کنیم زیرا علم وطن نــدارد، اما 
فرهنگ بیگانگان نبایــد حاکم بر نهادهای 

علمی ما گردد.

بر این اســاس باید علــوم مختلف غربی را 
با فرهنگ اســالم آمیخته کنیم، ولی باید 
فرهنگ اســالم را از اندیشــه غربی تصفیه 

کنیم و وارد دانشگاه ها نماییم.

از ســوی دیگر باید نهضت علمی اسالمی 
قرون گذشته مدون و در دانشگاه ها تدریس 
شود تا به خودباوری و اعتماد به نفس دست 
پیدا کنیم و بــه نقش تولید کنندگی خود 

بازگردیم و مصرف کننده نمانیم.

بنابراین دانشگاه باید تولید علم کند همان 
طور که رهبر انقالب فرمودند، شما عزیزان 
دانشــگاهی البتــه قناعت بــه ترجمه آثار 

دیگــران نخواهید کرد، ترجمــه در جای 
خودش خوب اســت ولی تولید علم وظیفه 
مهم دیگری است که بحمداهلل در این اواخر 
می بینیم که دانشگاهیان ما به این سمت و 

سو حرکت می کنند.

در موضوع تحول علوم انســانی نیز به جای 
ترجمه علوم انســانی از منابع خارجی که با 
فرهنگ ما بیگانه اســت، باید این علوم در 

کنار فقه قرار گیرند.

در این میان وظیفه اساتید مومن و متدین 
ما این اســت که این علوم که رنگ و بوی 
غربی دارد را بومی ســازی کنند. و فرهنگ 
اسالمی و مسائل علوم اسالمی را جایگزین 
فرهنگ غربی کنند و در علوم انســانی این 

کار امکان پذیر است.

در نتیجه دانشگاه هایی ایجاد می شود که 
جنبه اسالمی دارد وگرنه غربی ها فرهنگ 
مــادی خــود را در جایگاه هــای مختلف 

جانمایی می کنند. 

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

آزادی اندیشــه یکی از مساله های اصلی ما 
در اســالم به شمار می رود، لذا باید کرسي 
هاي آزاداندیشــي در علوم انسانی و حتی 
علوم پایه نیر گسترش یابد؛ زیرا این حرکت 
به خودباوري جوانان کمک مي کند و تفکر 

همیشه شاگرد بودن را از بین مي برد.

بایــد افرادي که در کرســي هــاي آزادي 
اندیشــي حضور مي یابند، حمایت شوند تا 
افراد شجاعت پیدا کنند و به دنبال مسائل 

روز روند.

البته باید توجه به این داشــت که کرســی 
های آزاداندیشی که در دانشگاه ها تشکیل 
می شــود، خطوط قرمــز را رعایت کنند و 
مبادا آزادی اندیشه تبدیل به طغیان اندیشه 

شود.

 ایجاد تحول فرهنگی در دانشگاه ها

دانشجو در جستجوی راه رستگاری است و 
همی خواهد زنگار شبهات و اوهام را از آینه 
درون بزداید و به سالکان طریق حق پرستی 

ملحق گردد.

در این میان دانشگاه  ها سرچشمه فرهنگ 
هستند. دانشجویان نیز در کنار سرچشمه 
هستند. وقتی در سرچشمه آب تصفیه شود، 
آب جاری در زندگی، آب صافی خواهد بود 
اما اگر از سرچشمه آلوده باشد، وقتی جاری 

می  شود همه جا را گل آلود می  کند.

لذا توجه به فرهنگ در دانشگاه  ها ضروری 
است باید مسائل اعتقادی، فرهنگی و اخالقی 
در دانشــگاه  ها رعایت شود، مساله حجاب، 
موضوع مربوط به نمــاز و دیگر موضوعات 
مربــوط به ابعاد اجتماعــی باید اصالح آن 
از دانشــگاه آغاز شــود. اگر دانشــجویان 
ایمان درستی نداشته باشند، مانند افرادی 
می شوند که فیش  های نجومی گرفتند، اما 

برای مردم کاری انجام ندادند.

لذا نقش دانشــگاه  ها در ترویج دین باوری 
در بین دانشــجویان و افزایش معرفت آنان 

نسبت به مسائل دینی انکار ناپذیر است.

برای تحقق این مهم باید به مناسبت  های 
مختلف مذهبی در دانشــگاه  ها همایش  ها 
و جلساتی برگزار شــود، حتی در اردوهای 
دانشــجویی هم باید برنامه  هــای دینی و 
معرفتی داشــته باشیم و برگزاری جلسات، 
نشست  ها و محافل دینی در دانشگاه  ها باید 

به صورت مستمر صورت بگیرد.

از ســوی دیگر بایــد امکاناتــی همچون 
نمازخانــه، کتابخانه، کتاب  هــای دینی و 
وســایل برگزاری مراســم  های مذهبی و 
معرفتی در اختیار دانشجویان قرار بگیرد تا 
آن  ها به مراسم  های دینی خود در دانشگاه 

 ها برسند.

تربیت دانشجوی متعهد

وظیفه همه نیروهای ما در تمام برهه  های 
تاریخ باید حفظ نظام ارزشی اسالم در تمام 
بخش  های آن اعــم از اقتصادی، فرهنگی، 
نظامی و سیاسی باشد، این وظیفه رسالتی 
است بر عهده دانشگاه  ها که تشکیل دهنده 
قشــر فعال و متفکر جامعه هستند، آن ها 
باید در این مســئله دقیق باشند و نگذارند 

وزن شخصیت را با وزن ثروت  ها بسنجند.

این مســأله نشــان می دهد دانشگاه جای 

بسیار حساسی است، زیرا بسیاری از رجال 
مملکت اگر مســئول غیراســالمی باشند، 
ضربات زیادی بر کشــور، نظام و اسالم وارد 

می  شود.

اگرچه دانشگاه محل تولید علم است لیکن 
این علم زمانی معنا پیدا می کند که همراه 
با ایمان و عمل باشد؛ وجود این دو بال می 
تواند موجب شکوفایی و پیشرفت علمی در 

کشور شود.

بنابراین کسانی که وارد دانشگاه می شوند 
باید متعهد، مومن و انقالبی باشند تا دانشگاه 
از همه جهت سالم بماند. اگر مسئولین نظام، 
متعهد، مومن و انقالبی باشند دست به فساد 
نمی زند، زیرا تعهد برای آن ها ارزشــمند 
خواهد بود و جلوی بســیاری از انحرافات و 

فساد را خواهد گرفت.

یک مثال ســاده عرض کنــم. این کنگره 
آمریــکا همه آن هــا از تحصیل کرده های 
باالی مملکتشان هستند اما وقتی جنگ غزه 
پیش می آید و آن همه جنایات وحشتناک 
را اسرائیل مرتکب می شود آن ها به دفاع از 
اسرائیل بر خاستند و حتی تصویب کردند 
که کمک های بیشتری به اسرائیل برای این 

جنایات بی سابقه یا کم سابقه بشود.

لذا اگر دانشــجو با مســائل اخالقی ارتباط 
نداشته باشــد، کار دچار مشکل می شود و 
دانشجویان بیش از آنکه افراد مفیدی برای 
جامعه باشــند و به مردم خدمت کنند، در 
انتظار دریافت  های حقوقی  های نجومی و 
یا اعزام به مراکزی در خارج از کشــور برای 

کسب درآمد بیشترخواهند بود.

حمایت و پشتیبانی از نخبگان

مهم  ترین ســرمایه جوامع افراد نخبه و به 
اصطالح مغز های  اســت؛ آلمان و ژاپن در 
جنگ جهانی بسیار از بین رفتند ولی چون 
مغزهای متفکر هنوز در آنجا وجود داشــت 
توانستند به سرعت خود را بازسازی کنند.

لذا باید با در نظر گرفتن مشوق های متعدد 
جلوی فرار مغزها گرفته شود.

هم چنین دانشــجویان را باید چنان عالقه 
منــد به این آب و خــاک و نظام کنیم که 
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هیچ گاه نخواهند کشور را ترک کنند؛ مایه 
تاسف است که ما نخبه ها را پرورش دهیم 

و خارجی ها بهره آن را ببرند.

بر این اساس  ضرورت توجه به استعدادهای 
درخشان به عنوان سرمایه اصلی یک کشور 
ضروری اســت؛ نباید جوانان مستعدی در 
کشور به دلیل فقر از تحصیالت دانشگاهی 
محروم شــوند. بلکه باید دانشــگاه  ها برای 
افرادی که اســتعداد خوبــی دارند، ولی از 
طبقات پایین جامعه هستند، حداکثر ارفاق 
را در زمینه مالی داشــته باشــند. باید به 

دانشجویان مستعد کمک شود.

از سوی دیگر مبادا استادان از مشکالتی رنج 
ببرند و این مشــکالت را به جوانان دانشجو 
منتقل کنند، در صورت لزوم باید در دانشگاه  

ها این مشکالت مرتفع گردد.

استقال دانشگاه ها

دانشگاهی مطلوب است که استقالل کامل 
داشته باشد، یعنی ابزار سیاسی این جناح و 
آن جناح نگردد، اگر خدای ناکرده دانشگاه 
هــای ما تبدیل به ابزار سیاســی برای یک 
جناح شد اعتبار و ارزش و کارآیی خود را از 

دست می دهد.

بی شک دانشگاه ها حق دارند درباره مسائل 
سیاســی اظهار نظر کنند، انتقاد کنند، اما 
نباید به پایگاه و باشگاه احزاب و جریان های 

سیاسی تبدیل شوند.

دانشــجویان درباره موضوعات کشور انتقاد 
ســازنده، مســتدل و مؤدبانه و توام با ارائه 
راه حل و راهکار داشــته باشند. ولی نباید 
جناحی عمل کننــد، به عنوان نمونه زمانی 
که شخصیتی در دانشگاه  ها سخنرانی دارند 
عده  ای از هر طرف شعار می  دهند که این 
اصاًل درســت نیســت و چهره دانشگاه  ها 

تخریب می  شود.

ارتباط دانشگاه و صنعت

گردآوری علم مهم نیست، بلکه نوآوری مهم 
است، با نوآوری اســت که پیشرفت کشور 
عملی می شود؛ دانشگاه ها باید با نیازهای 

واقعی مردم رابطه عملی داشته باشد.

این کــه سلســله علومــی را بخوانند اما 

متاعشــان در بازار جامعه خریدار نداشــته 
باشــد فایده ای ندارد؛ باید رابطه پر رنگی 
بین علوم دانشگاهی و حل مسائل و نیازهای 

جامعه و مردم وجود داشته باشد.

لذا باید بــه کیفیت اهمیــت داد؛ این که 
فالن دانشگاه چند میزان دانشجو دارد مهم 
نیست، این مهم است که دانشگاه چند نخبه 
داشــته و چه گرهی از مشکالت جامعه باز 

کنــد. بنده وقتی اخبار موفقیت، ابداعات 
و اختراعات جدید دانشجویان را 

می شنوم و می بینم، بسیار 
مسرور می شوم.

بر این اســاس بایــد دانشــجویان علومی 
بیاموزند که کاربردی باشد و محصول آن  ها 
در بازار تقاضا داشــته باشد و اگر محصولی 

که خریدار ندارد چرا باید کاشته شود.

از ســوی دیگر اتصال صنعت و دانشگاه نیز 
مساله بسیار مهمی است و اگر رونق گیرد 
بســیار خوب خواهد بود. لذا دانشــگاه ها 
عالوه بر پرورش دانشجویان، باید همکاری 
خوبی با وزارتخانه های دیگر داشته باشند 
تا به موازات فارغ التحصیلی، اشتغال آن ها 

نیز با برنامه خوبی پیگیری شود.

تفكیک جنسیتی دانشگاه ها

شک نیست که تفکیک جنسی دانشجویان 
هم به پیشــرفت آنان کمک می کند و هم 
به ســالمت اخالقی آنان؛ بــه عنوان نمونه 
تجاربــی در آلمان روی این مســئله انجام 
شــده که طبق اخبار منتشر شده پیشرفت 
کسانی که در غیر مدارس و یا دانشگاه های 
مختلط تحصیل می کردند بیشــتر بوده و 

راندمان کارشان بیشتر بوده است.

و یا در همین قم دانشگاه حضرت معصومه 
ســالم اهلل علیها را داریم که ویژه دختران 
است و در هشــت سال گذشته یک مساله 
غیراخالقی در آن گزارش نشده و پیشرفت 

درسی دانشجویان نیز بیشتر بوده است.

از ســوی دیگر برای انجام وظایف شرعی و 
اسالمی و مبارزه با مفاسد اخالقی هر گونه 
هزینه ای مجاز است؛ درست است نمی توان 
در کوتاه مدت تفکیک جنسیتی در دانشگاه 

 ها را انجام داد ولی اگر مصلحت بر تفکیک 
جنســیتی اســت، از دانشــگاه هایی که 
دانشجویان را تفکیک کرده اند حمایت شود 
که در این صورت نتیجه های خوبی به بار 

خواهد آمد و یک نقطه قوت برای 
بود.  علوم خواهد  وزارت 

تفکیک  البتــه 
باید 

توأم با عدالت کامل 
نسبت به هر دو جنس باشد. 

کاهش تعطیات دانشگاه ها

باید تعطیالت در کشــور کاهش 
پیدا کند، تعطیالت در کشورمان 
زیاد اســت، نباید درس  های حوزه 
و دانشــگاه به بهانــه  های مختلف 
تعطیل شــود و تعطیالت زیاد به 

کشور ضربه می زند.

سخن آخر: )چند توصیه 
به دانشجویان(

دانشــجویان عزیــز، 
تالش کنید ســه چیز 
اوالً  نکنید؛  فراموش  را 

از دســت  را  مطالعه 
ندهید و عالم به زمان 

باشید، شبهات را با لباس 
جدید بشناســید و 

جــواب  های 
را  آن 
بدانید 

ثانیاً  و 

ادبیــات تــوأم با 
محبت داشته باشید و با زبان خوش سخن 

بگویید زیرا دلســوزانه و متواضعانه صحبت 

کردن خیلی 
اثر 

دارد و اگر کسی هم با ما خوب 
صحبت 

نکرد، 
شــما جــواب 
سیئه را با حسنه بدهید 

که برخورد مناسب شما باعث می  شود آن 
شخص دوست صمیمی شما شود.

شــما بایــد علومی کــه یاد 

به  می گیرید 
زیرا  بدهید،  یاد  دیگران 
بر اســاس آیات و روایات کسی که 
علمی را فرا می گیــرد و به دیگران تعلیم 
می دهد، روز قیامت در مرتبه  ای پایین 

 تر از انبیا قرار می گیرد.

ثالثاً ســعی کنید اوقــات به بطالت 
نگذرد، جوانی دورانی است که وقتی 
گذشــت دوباره بر نمی گردد، تا جوان 
هســتید و مــی  توانید علــم بیاموزید، 
بیاموزید، این سرمایه  ای می شود برای 
شما تا آخر عمر، استفاده کنید و ان 
شاء اهلل بتوانید مایه  های علمی خود 

را روز به روز زیادتر کنید.

من از صمیم دل به همه ی شما دعا 
می  کنم که در برنامه  هایتان موفق 
باشید ،  زندگی خوب، با سعادت، 
توام با خوشــبختی و موفقیت 
انشــاء اهلل داشــته باشید. 
امیــدوارم شــما هم با 
که  صافی  قلب  آن 
از  را  مــا  دارید 
دعــای خیرتان 

فراموش نکنید.
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بازخوانی اولویت های مجلس2پرونده ویژه
در مجلس شــورای اســالمی، هدف تأمین  از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

نیازها و توّجه به خواســته  های مردم برای 
حّل مشــکالت و پیشــبرد جامعه اسالمی 
اســت.  البته در این مــدت خدمات خوبی 
انجام شده و کسی نمی تواند انکار کند، ولی 

مشکالتي است که باید گفته شود.

مهمترین مشــكل مردم گرانی و تورم 
است

در حــال حاضــر مهمترین مشــکل مردم 
گرانی و تورم موجود در جامعه اســت. تورم 
دو اثر مختلف و سوء دارد که ثروتمندان را 
ثروتمندتر و نیازمنــدان را فقیرتر می کند. 
اینکه می گوییم فقرا به معنای فقیر مسکین 
نیست بلکه به معنای کسانی است که درآمد 

محدود ثابتی دارند.

شکی نیست که میراث بد اقتصادی از دولت 
گذشته به ارث رسیده است، و اینچنین تورم 
باعث شــده است بســیاری از مردم از نظر 

معیشت با مشکل مواجه شوند.

نباید بار تورم را بر دوش فقرا گذاشت، بلکه 
باید فکری به حال طبقات نیازمند کرد، باید 
یارانه  ها و درآمد های بیشــتر که از افزایش 
قیمت حامل  های انرژی به دســت می  آید 
برای رســیدگی به وضع محرومان جامعه، 
جوانانی که سرپناه ندارند، ازدواج نکرده  اند 
و برای جهیزیه دختران و ... اختصاص داده 

شود.

فراموش نکنیم همه قشرها، به ویژه محرومان 
باید از حداقــل زندگی آبرومندانه برخوردار 
باشند. اگر چه این مشکل در دنیا عمومیت 
دارد، امــا نباید همه علــل آن را مربوط به 
مشکالت جهانی یا خشکسالی بدانیم. دولت 
و مجلس و نهــاد های دیگر، باید برای حل 
این مشکل بیشتر تالش کنند و مجلس باید 
تصمیمات منطقی و معقــول و البته بدون 
تنش و شجاعانه اتخاذ کند. تا قشر نیازمند 

از زیر بار تورم نجات یابد.

مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی

اقتصاد ما، متاسفانه از بیماری و از مشکالت 
متعدد از جمله رانت خواری و سوءاستفاده  
های مالی رنج می برد، به قدری تشــریفات 
قانونی ایجــاد می گردد که ســال  ها طول 
می کشــد و این رونــد اثرگــذاری خاصی 
ندارد. به نحوی که امروزه بســیاری از سوء 
استفاده گران مالی از کار خود ترس ندارند، 
زیرا جریان رســیدگی دست و پاگیر است و 
به همین دلیل نمی ترســند؛ در کشورهای 
غربی مردم جرات ندارند مالیات خود را عقب 
بیندازند چون سیستمی حاکم است که به 

راحتی آن ها را تحت فشار قرار می دهد.

البته این مشکالت، غیر قابل حل نیست، ولی 
نیازمند یک عزم عمومی و جدی است که به 
این مشکالت به صورت مجزا بپردازد. برخی 
از مشــکالت این حــوزه از طریق همکاری 

مجلس و نهادها حل می شود.

در این میان مجلس شــورای اسالمی برای 
حل معضالت افتصادی کشور از قبیل رانت 
خواری، قاچاق و بــی انصافی برخی تجار و 
کســبه، به جای رسیدگی به معلول باید به 

سراغ علت ها برود.

اگرچه عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه برای 
مبارزه با مشکالت و مقابله با رانت خواری و 
قاچاق و تخلفات کالن، فرصتی مغتنم است، 
لیکن مقابله با برخی تخلفات بزرگ شجاعت 
و قدرت می خواهد، واقعــا برای ما و مردم 
زجر آور اســت که ببینیم سال ها دولت ارز 
4200 تومانی در اختیار برخی قرار می دهد 
تا مایحتاج اولیه مردم تامین شود اما همان 
کاال با قیمت ارز باالی بیست هزار تومان در 
بازار به فروش می رسد، مطمئن باشید یک 

گروه منسجمی پشت این کارها هستند.

وظیفه مجلس شــورای اســالمی به عنوان 
نهاد قانون گذار و ناظر این است که در این 
خصوص کارگروهی تشکیل دهند، راهکارها 

را بررسی کنند تا مردم دچار مشکل نشوند، 
باید جلوی نوسانات قیمت و بی انصافی ها 

گرفته شود.

ضرورت تغییر نظام بانكداری

بانکــداری ضرورتی در دنیای امروز اســت، 
بانک محل مبادالت مالی مردم است و بدون 
بانک، فعالیت های بــزرگ اقتصادی انجام 

نخواهد شد.

البته بانکداری کنونی از غرب آمده و اسالمی 
نیســت، لذا باید سیستم بانکداری اسالمی 
شــود؛ لیکن در عمل هرچــه می خواهیم 
بانکداری را اسالمی کنیم باز هم غربی است!

بانکــداری امروز ما با مشــکالت بســیاری 
روبروست، برخی خیال می کنند که مشکل 
بانکــداری امروز ما فقــط جریمه و دیرکرد 
اســت؛ ولی در اصل با مشــکالت بسیاری 

روبروست.

متأسفانه االن مســأله خالف شرع در بانک 
ها وجود دارد و عقود اسالمی در غالب بانک 
ها رعایت نمی شــود و فاکتورهای صوری 
وجــود دارد و این مهم به ما نیز منتقل می 
شود و خود کارمندان بانک می گویند با این 

وضعیت حقوق ما حالل است یا نه؟

و یا اینکه سود بانکی در کشورهای غربی بین 
4 تا 6 درصد است؛ اما در بانکداری اسالمی 
تا 28 درصد از مردم سود می گیرند و اخیراً 
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
اعالم کرده که تا 35 درصد هم سود گرفته 

می شود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه.

امروز بخش بسیاری از مطالبات بانک ها از 
سرمایه داران اســت و متأسفانه تسهیالت 
کالن در اختیار آنان قرار داده شــده و طبعاً 
کارخانه های متوسط و ضعیف تر از دریافت 
تسهیالت جا مانده اند. حال آنکه باید نظام 
بانکداری در اختیار توده مردم بوده و کار و 
اشــتغال ایجاد نماید. اگر سرمایه در اختیار 
افراد گــردن کلفت قرار بگیرد، از میان آنان 

مفســدان اقتصادی و اختــالس گر بیرون 
خواهد آمد.

هم چنین یکی از درآمد ها بانک ها، حساب 
جاری مردم است که از این پول، به دیگران 
وام داده شــده و ســود 25 تا 30 درصدی 
گرفته می شــود و درآمد آن در جیب بانک 
قــرار می گیرد؛ در حالی که اصل پول برای 

مردم بوده است.

ایــن چالش ها در حالی اســت که یکی از 
عوامل تورم، بانکداری ناســالم اســت، اگر 
بانکداری سالم شــود، تورم به مقدار زیادی 

افت کرده و پایین خواهد آمد.

لذا باید کسانی باشند که جلوی این مساله را 
بگیرند و از همه اولی مجلس است، وضعیت 
بانک ها باید اصالح و اسالمی شود، ربا خواری 
به نام اسالم زیبنده نظام اسالمی نیست اصل 
بانکداری اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد 
چراکه عماًل اسالمی نیست و مجلس باید به 

این مسأله توجه کنند.

طرح اصاح قانون مهریه

گفتنی است مجلس شورای اسالمی در قبال 
همه اقشــار مردم و نهادها به ویژه در قبال 
موضوعاتی همچون امور فرهنگی مسؤولیت 
دارد و در وضــع قوانین باید به همه ابعاد و 
جنبه های مادی و معنوی اهتمام داشــته 

باشد.

دین مبین اسالم همواره از مردم می خواهد 
تا به اصول و عقاید اسالمی پایبند بوده و در 
تمامی مراحل زندگی آن را به کار گیرند که 
یکی از این مراحل تعیین مهریه برای زنان 
است و باید این موضوع در چارچوب اسالم 

تعیین شود.

یک سلسله مســائلی وجود دارد که از نظر 
عمومی به نســل جوان فشار می آورد ... در 
موضوع مهریه بسیاری از جوانان به خاطر آن 
به زندان افکنده می شوند، در حالی که اصل 
فقهی اعســار است نه ایســار، و برای اثبات 
ایسار و توانمندی مالی باید دلیل بیاورند. ما 
خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردیم 

که ایشان گفتند: »اینها باید آزاد شوند«.

عرض ما این است که اکثریت قریب به اتفاق 

این افراد بی گناه هســتند و نباید در زندان 
جمهوری اسالمی این همه زندانی باشند.

برای آزادی این افراد راه  های شرعی خوبی 
هســت و اکثریت آنان آزاد می شــوند، زیرا 
گناهی ندارند؛ از طرفی زندان عوارض زیادی 
دارد و شــخص را به وجودی عاطل و باطل 
تبدیــل می  کند و زن و بچه او به خطر می 
 افتند؛ شاید برخی ازدواج هم نمی کنند که 

به خاطر همین مهریه باشد.

این مسأله برای آبروی کشور در ذهن و افکار 
ملت  های دیگر هم مطلوب و خوب نیست، 
برخی قوانین دست  و پا گیر وجود دارد که 
مجلس باید این قوانین را اصالح کنند زیرا 
همانطــور که عرض کردیم اصل بر اعســار 

است.

ضرورت تحول در نظام آموزشی

انجام کار های اساســی در مســألۀ تربیت 
و ارتقــای کتاب  های آموزشــی در مقاطع 
مختلف آموزشــی غیر قابل انکار است، این 
کار باید از کتب مقاطع ابتدایی و متوســطه 
شروع شــده و تا دانشگاه ادامه یابد تا شاهد 
تحول در آموزش دختران و  این آب  و خاک 

باشیم.

متأســفانه عده  ای مخالف این امر هستند، 
البته نباید در این زمینه تندروی هم باشــد 
چراکه بی تفاوتی و هم تندروی آسیب زاست.

شکی نیست که آموزش باید بر اساس آموزه  
های دینی باشد، اگر مدارس با متون اسالمی 
پرورش یابند تحوالت خوبی اتفاق می  افتد.

امید است در مجلس فعلی که به موضوعات 
دینی و مذهبی اهمیت داده می  شود، کمر 
همت را بــرای اعتالی فرهنگی ببندند و از 

کارهای فردی پرهیز شود.

تدوین قانون جامع امر به معروف و نهی 
از منكر

همه مردم مســؤول امر بــه معروف و نهی 
از منکر هســتند، لکن مجلس مســؤولیت 
مضاعف و بیشــتری دارد، بایــد در مقابل 
منکرات ایســتاد چراکه اگر تبدیل به عرف 
شــود و بدحجابی رواج یابد نمی شود برای 

آن کاری کرد.

مجلس باید در این موضوع دل بســوزاند، از 
جار و جنجال و هو کردن نترســد؛ چراکه 
متاسفانه برخی ها با جنجال و هو کردن می 
خواهند جلوی امر به معروف و نهی از منکر 

را بگیرند.

البته هیچ کس نمی گوید برخورد فیزیکی 
صورت گیرد، با این وجود متاســفانه برخی 
مغالطه کرده و به گونه ای وانمود می کنند 
که قرار است از طریق برخورد فیزیکی این 

مشکالت حل شود.

اصالح وضعیت حجاب باید از ادارت و ارگان 
های دولتی شــروع شود، باید با بخشنامه از 
طریق ادارات، ارگان ها مدارس و دبیرستان 
ها این مســاله رواج یابد و جلوی بدحجابی 
گرفته شود؛ طرح آمرین به معروف نیز می 

تواند در این راستا راهگشا باشد.

مجلسیان ساده زیستی را از خودشان 
شروع کنند

مجلسی ها باید ساده زیستی را از خودشان 
شــروع کنند؛ زمانی زمزمــه هایی راجع به 
حقوق بود که اثر خوبی در بین مردم نداشت 
و خوب شــد کــه جلوی آن گرفته شــد و 
مجلســیان باید عمال ساده زیستی را نشان 

دهند.

یکی از طرق مبارزه با گرانی، ســاده زیستی 
اســت، اگر ســاده زندگی کنیم جلوی 50 
درصد گرانی ها را می شود گرفت، اما تجمل 

گرایی گرانی ها را به دنبال دارد.

سخن آخر: )مردم با توجه به هماهنگی 
مشكاتشان  رفع  منتظر  قوا  ســران 

هستند(

االن بــا توجه به همدلی قــوا، مردم منتظر 
تغییــر و لمــس نتایج آن هســتند و باید 
مسؤوالن در قوای سه گانه از این فرصت به 
بهترین فرصت شکل ممکن بهره بگیرند و 

مشکالت را مرتفع کنند.

اینجانب ضمن دعا بــرای توفیق روز افزون 
مجلس در حل مشکالت و خدمت به مردم، 
آنان را به اطالع رســانی اقدامات و فعالیت 

های صورت گرفته توصیه می کنم.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»خطوط اصلی اقتصاد اسالمی«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

نظام های اقتصادی دنیا از یک ســو منبعث از 
چارچوب های تعین یافته ای اســت که پشت 
هر کدام از این برنامه  ها و سیاست گذاری  های 
متفاوت اقتصادی، جنگ مکاتب و اندیشه  های 

اقتصادی قرار دارد.

از سوی دیگر باید اعتراف نمود در حوزه اقتصاد 
اسالمی با وجود گذشــت حدود چهار دهه از 
انقالب شکوهمند اسالمی هنوز تعریف و ترسیم 

جامعی از اقتصاد اسالمی ارائه نشده است. 

لذا نظر به اهمیت بررسی تاریخ عقاید اقتصادی 
از یک سو، و ترســیم اقتصاد مطلوب از منظر 
اسالم از ســوی دیگر، آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی)مدظله( کتاب گرانسنگ »خطوط اصلی 

اقتصاد اسالمی« را به رشتۀ طبع آراسته است.

در این کتاب مکتب های مختلف اقتصادی مورد 
توجه و نقد و بررســی قرار گرفته و آسیب ها و 
ضعف های آن ها در برابر مکتب اقتصادی اسالم 
تبیین شده سپس خطوط اصلی اقتصاد اسالمی 

برای مخاطب ترسیم شده است.

انگیزۀ تألیف اثر

مولف در بیان انگیزۀ تألیف اثر با اشاره به این مسأله 
که کشــور در مرحله تازه  ای از تاریخ خود، گام 
نهاده که بازگشت به عقب در آن ممکن نیست.

به تحوالت عمیق و دگرگوني های بزرگ پس از 
انقالب، اشاره کرده و می نویسد: چیزی که شاید 
بیش از همه درباره آن پرسش می کنند »مکتب 

اقتصادی اسالم است«.

مردم به راستی می خواهند بدانند که: آیا اسالم 
فقط می تواند نقش یک عامل کلی برای »حرکت 
اقتصادی« جامعه داشته باشد، و یا عالوه بر این، 
»مسیر حرکت« و »برنامه« و »خطوطی« را که به 

هدف نهائی منتهی می شود تعیین می کند.

می خواهند بدانند آیا بعد از آمادگی یک اجتماع 
برای پیاده کــردن  »طرح آزادی و عدالت« باید 
دست نیاز به مکتب  های اقتصادی دنیای امروز 
دراز کرد، یا »خودکفائی« به نحو کامل حتی در 
برنامه اقتصادی در تعلمیات اسالمی وجود دارد؟

لذا انگیزۀ تألیف اثر به اذعان نویسنده نه بررسی 
مکتب های گوناگون اقتصادی به سبک »اقتصاد 
کالسیک« و نه بررسی مسائل اقتصادی به طور 
گســترده است، بلکه مولف  در پی آن است که 
در قالب یک جستجوگر بی طرف، بینش اسالم 
در مســائل اقتصادی ، »تفــاوت ها« و »جهات 
مشترک« برنامه  های اقتصادی اسالم را با سایر 
مکتب  ها و سیســتم  ها، روشن سازد، تا بتواند 
موضع تفکر اســالمی را در این مسائل در برابر 
گرایش های دیگر تشخیص داده و بتواند موضع 
گیري هائی را که بر اثر عدم اطالع کافی در برابر 

اقتصاد اسالمی صورت می گیرد ارزیابی کند.

مولف در مجموع انگیزۀ نگارش کتاب را در این 
موضوعات خالصه کرده است:

1- شــناخت زیر بنای برنامه ریزی اســالم در 
مسائل اقتصادی.

2- شناخت مســائل روبنائی اقتصاد اسالم، و 
ضمانت اجرائی آن ها در یک بحث جامع و کلی.

3- توّجه به  جنبه  های عملی  مکتب اقتصادی 
اسالم، مخصوصاً در شرائط کنونی و امروز دنیا، و 

جوابگوئی به نیازها و ضرورت ها.

4- تشخیص چگونگی رابطه و یا بیگانگی مکتب 
اقتصادی اسالم با ســه مکتب معروف جهان 

معاصر:)کاپیتالیسم- سوسیالیسم- کمونیسم(.

5- تشخیص برداشت های صحیح و ناصحیح از 
اقتصاد اسالمی. 

خطوط اصلی اقتصاد اسامی در یک نگاه

معظم له در بخشی از کتاب دورنمایی کامل از 
کتاب ارائه داده و می نویسد: امروز استعمارگران 
ترجیح می دهند که بیش از هر چیز روی شاخه 

اقتصادی آن تکیه کنند. 

حال بهترین خط اقتصادی برای ما و همه ملل 
آزاده جهان که می خواهند مستقل و آزاد زندگی 
کنند، و زیر سلطه هیچ ابرقدرتی نباشند، همان 
خط معروف نه شرقی و نه غربی است خطی که 
ما را به ترک هر گونه وابستگی دعوت می  کند، 
خطی که ما را به سوی خودکفائی در تمام زمینه  
ها پیش می  برد، خالصه خطی که به ما اجازه می 

 دهد خودمان باشیم، و نه بیگانه از خود.

ما بهترین راه رســیدن به خــط را در اقتصاد 
اسالم می  دانیم، اقتصادی که تمام ویژگی های 
ضد استعماری در آن نمایان است و از هر گونه 
گرایشی به اقتصاد های استعماری شرق و غرب 
خالی است.در این کتاب خطوط اصلی این اقتصاد 

را می  خوانید.

مولف در ادامه ابعاد مختلف خطوط اصلی اقتصاد 
اسالمی را در قالب پاسخگویی به این پرسش ها 

تنظیم کرده است:

1- آیا اسالم مکتب خاص اقتصادی دارد؟

2- آیــا برنامه  های اقتصادی اســالم، می تواند 
جوابگوی نیازمنــدي های عصر مــا گردد یا 

مخصوص به اعصار و قرون گذشته بوده است؟

3- خطوط اصلی مکتب اقتصادی اسالم کدام 
است؟

4- آیا در اســالم برنامه قاطعی برای مبارزه با 

»تراکم ثروت« و »فاصله طبقاتی« پیش بینی 
شده است؟

5- آیا اسالم، در زمینه مسائل اقتصادی، تنها به  
توصیه  ها قناعت می کند، یا قوانینی با »ضمانت 

اجرائی کافی« در اختیار دارد؟

6- مکتب اقتصادی اسالم به کدامیک از مکتب 
 های موجــود و معروف جهان  )کاپیتالیســم، 
سوسیالیسم  و کمونیسم( شباهت دارد؟ و یا به 

تعبیر دیگر: به کدام یک نزدیک تر است؟

7- در مکتب اقتصادی اسالم تا چه اندازه روی  
»مالکّیت فردی« و چــه مقدار روی  »مالکّیت 

جمعی و گروهی« تأکید شده؟

8- آیا بــرای مبارزه با پدیــده  های خطرناک 
اقتصادی عصر ما، مانند انحصارطلبی اقتصادی 
کارتل بازی، تر اســت بازی، بیکاری تورم، و هر 
گونه استثمار اقتصادی در اسالم برنامه  ای وجود 

دارد؟

9- می دانیم  بن بست  ها و تضادهائی  در اقتصاد 
امروز دنیا بوجود آمده، آیا راهی برای رهائی از این 
بن بست و تضادها، در برنامه  های اسالمی پیش 

بینی شده؟

10- آیا مکتب اقتصادی اسالم می تواند »عدالت 
اجتماعی« را توأم با »آزادی  های انسانی« برای 

بشر عصر ما تأمین کند؟!

ساختار اصلی کتاب

عناویــن اصلي کتاب عبارتند از: پیشــگفتار؛ 
مؤثرترین شاخه استعمار استعمار اقتصادی است؛ 
مکتب اقتصادی اسالم؛ نقش اقتصاد، در حیات 
و مرگ ملت ها؛ پیشنهادی متفاوت در مسائل 
اقتصادی؛ اسالم برای مسائل اقتصادی اولویّت 
خاّصی قائل است؛ کار همردیف جهاد؛ مفاهیم 
سازنده مسخ شده!؛ سه مکتب اقتصادی معروف 
جهان؛ تضاد و ویرانگری کاپیتالیســم در تمام 
زمینه ها!؛ دورنمای سوسیالیسم؛ بهشت خیالی 
کمونیسم؛ کمونیسم جهان رویا ها؛ ضایعات قطع 
رابطــه کار و در آمد؛ محــو دولت، آخرین گام؛ 
ویژگي های اقتصاد اسالمی؛ سرچشمه مالکّیت 
در اســالم؛ تنوه مالکّیت و منابع و حدود آن در 
اسالم؛ نقش ابزار تولید در سیستم اقتصاد اسالمی؛ 
ابزار تولید چه حقی دارد؟؛ افکار التقاطی و نقش 
ابزار تولید؛ شرکت در تولید صنعتی و کشاورزی 

و تجاری؛ احیای کشاورزی از مهم ترین وظائف 
دولت اسالمی است؛ شیوه کنترل خود به خود؛ 
فعالیت های غیر مجاز اقتصادی در اسالم؛ چشم 
انداز فعالیت های ممنوع اقتصادی در اسالم؛ طرق 
کنترل ثروت؛ رباخواری جنگ با خدا؛ فلسفه های 
هفتگانه تحریم ربا؛ فرار از ربا، یا کاله شرعی!؛ این 
کاله های شرعی برای سر همه کس گشاد است!

گزارش محتوایی اثر

در اصالت »کار«

نویسنده اهمیت مسائل اقتصادی را نه تنها از نظر 
تأمین آزادی و استقالل و حیات مادی امت ها 
بلکه از آن منظر که جریان یک  اقتصاد سالم  در 
پیکر اجتماع همچون جریان خون سالم در کالبد 

یک انسان است مورد تأکید قرار داده است

مولّف اهمیت مسائل اقتصادی را از دو جنبه جسم 
و روان ماده و »معنی« مورد توجه قرار داده و با 
تأکید بر مبارزه با »تراکم« و »تکاثر« و »کنز« و 
جلوگیری از تبدیل جامعه به دو قطب  »ثروتمند« 

و »فقیر« به اصالت کار اشاره کرده است.

در بخشی از کتاب می خوانیم: اگر ما اساس را 
»ابزار« بدانیم و »کار« را عامل درجه دو بگیریم، 
آنچنان که نظام سرمایه داری می گوید، نتیجه این 
می شود که درآمد حاصل از کارگاه های کوچک 
یا بزرگ را آن چنان تقسیم کنید که مثاًل هشتاد 
درصد یا ابزار و ســرمایه تعلّق گیرد و تنها 20 
درصد برای نیروی انسانی قائل شویم در چنین 
صورتی مسلّماً جامعه دو قطبی خواهد شد، ولی 
اگر قضیه را عکس کنیم، بیشترین حق را برای 
کار، و حق عادالنه  ای را نیز برای ابزار و سرمایه 
قبول کنیم، در این صورت هرگز جامعه دو قطبی 

نخواهد شد، و استثمار کارگر نمی شود.

سه مكتب اقتصادی معروف جهان 

در ادامــه مولّف از میان مکتــب های متعدد 
اقتصادی، ســه مکتب معروف»کاپیتالیسم« 
)سرمایه داری(، »سوسیالیسم« )ملی کردن منابع 
بزرگ تولید( و »کمونیسم« )اشتراکیت کامل( را 
که امروز بیش از همه در جهان طرفدار و پیرو و 
مدافع دارد، مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

نویسنده در ابتدا به بررسی اجمالی کاپیتالیسم 
)سرمایه داری( پرداخته و از چهار اصل پایه  های 
عمده کاپیتالیسم و ماهیت نظام سرمایه داری 

و آزادی غربی و چیستی اندیشۀ غرب پیرامون  
اقتصاد آزاد سخن گفته است.

نویسنده در ادامه اصول چهارگانه سوسیالیسم  را 
بر شمرده و آن ها را مورد بررسی قرار داده است.

معظم له سپس به صورت کوتاه و گذرا، به اصول  
»کمونیســم« پرداخته و تفاوت هــای آن را با 
»سوسیالیسم« تبیین کرده و در ادامه اصول سه 

گانه کمونیسم را بیان کرده است.

ویژگي های اقتصاد اسامی 

مولف در این بخش از کتاب با اشاره به این نکته 
که ویژگي های اقتصاد اســالمی نه شباهتی 
به مکتب ســرمایه داری دارد، و نه شباهتی به 
مکتب سوسیالیستی، به شرح ویژگي های اقتصاد 
اسالمی پرداخته، تا بیگانگی این مکتب از مکاتب 

دیگر کاماًل مشخص گردد.

بهره گیری از عنصر ایمــان و اخالق و کابرد آن 
در تولید و مصرف و خدمات، مالکّیت در شکل 
نمایندگی خدا، کنترل دقیق روی تولید و مصرف 
و هدف مالکّیت ، امور چهارگانه ای اســت که 
نویسنده برای تبیین ویژگي های اقتصاد اسالمی 
مورد اشــاره قرار داده و روشن کرده است که ما 
با یک مکتب کاماًل جدید روبرو هستیم مکتبی 
که به همان اندازه از کمونیسم فاصله دارد که از 

کاپیتالیسم.

فلسفه  های هفتگانه تحریم ربا

به تعبیر مولف در فراز پایانی کتاب با بررسی  هائی 
که انجام شده فلسفه تحریم ربا به هفت بخش 
تقسیم می شود که عبارتنداز:1- ربا خواری با 
فلسفه پیدایش پول تضاد دارد،2- ربا گنج بی رنج 
و درد بی درمان! 3- رباخواری دشمن بزرگ ارزش 
های اخالقی 4- تضاد ربا با پیوند های عاطفی 5- 
ربــا و بحران  های اقتصــادی 6- ربا عامل مهم 

ورشکست ها7- رباخواری اّم الفساد اجتماعی .

الزم به ذکر است این اثر نفیس نخستین بار در 
ســال 1360، در یک جلد و در 147 صفحه در 
قطع رقعی توسط انتشارات امام علی بن ابیطالب 
)علیه السالم( منتشر شده که تا کنون نیز چندین 
مرتبه تجدید چاپ شده است، این کتاب به زبان 

عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
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معارف اسامی

استدالل به »غیرت عرب نسبت به زنان«
 برای انکار حمله به فاطمه )سالم اهلل علیها(!

پرسش : 

آیا استدالل به غیرت عرب نسبت به زنان، 
برای انکار حمله به حضرت زهرا)سالم اهلل 

علیها( قابل پذیرش است؟ 

پاسخ اجمالی:

اگــر غیرت عرب مانــع از کتک زدن زنان 
می شــد، پس چرا اعراب دختران خود را 
زنده به گور می کردند؟! چرا ســمّیه مادر 
عمار در زیر شکنجه های اعراب به شهادت 
رســید؟! چرا اعراب مسلمان در جنگ رّده 
زنان دیگر مسلمانان را اسیر کردند؟!  چرا 
اعراب در فتح آفریقا و دیگر ســرزمین ها 
زنان و دختران را به بردگی می گرفتند؟! 

عمر بن خطاب نیز کسی است که علمای 
اهل ســنت گزارشــات متعددی از آزار او 
نســبت به زنان نقل کرده انــد: 1. عمر از 
اســالم آوردن خواهرش اطــالع یافت، به 
خانه او رفــت و شــوهر او را مورد ضرب 
و شــتم قــرار داد، خواهرش بــرای دفاع 
از شــوهرش مداخله کرد، عمــر چنان با 
مشت بر صورت او کوبید که خون از تمام 
صورتش جاری شد. 2. زینب دختر رسول 
خدا)صلی اهلل علیه و آله( از دنیا رفت، زنان 
بر او می گریســتند. عمر با تازیانه ای که 
در دســت داشــت در حضور پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( شــروع به کتک زدن زنان 
کرد. 3. عمر زمانی که مشرک بود کنیزان 
مسلمان شــده از بنومؤمل را کتک می زد 
تا دست از اسالم بردارند. 4.  ابوبکر از دنیا 
رفت، عایشــه به عزاداری پرداخت، عمر به 
درب خانه عایشه آمده و زنان را از گریه و 
عزاداری نهی کرد، ولی زنان گوش ندادند. 
زنان را به دستور عمر یکی پس از دیگری 
از خانه بیرون آوردند و عمر بر آنان تازیانه 

زد. 5. خشونت عمر طوری مشهور بود که 
عبدالرزاق صنعانــی در کتاب »المصنف« 
می نویســد: عمر، زنی را احضار کرد و آن 

زن از ترس، بچه اش را سقط کرد.

پاسخ تفصیلی:

گاهی گفته می شــود عربهــا بیش از هر 
قوم و ملتی نســبت به زنان دارای غیرت 
بودند، حال چگونه مــی توان پذیرفت که 
»عمر بن خطاب« یک زن، آن هم فاطمه 
زهرا)سالم اهلل علیها( را کتک زده باشد، و 
اعراب با غیرتی که داشــتند هیچ واکنشی 
نشان نداده باشند؟! جواب این شبهه را می 
توان در قرآن، تاریخ و روایات مورد بررسی 

قرار داد.

1. قرآن

قرآن کریم با توجه به برخورد اعراب نسبت 
به دختران مــی فرمایــد: »و اذا الموؤدُۀ 
ُســِئلت، بأی ذنٍب ُقتلَت«؛ )و در آن هنگام 
که از دختران زنده به گور ســؤال شود؛ به 
کدامین گناه کشته شدند؟(.)1( این نشان 
از ایــن دارد که اعــراب طبق صریح آیات 

قرآن، دختران را زنده به گور می کردند.

محمــد بن جریــر طبری در تفســیرش 
می نویســد: مردم عرِب زمــان جاهلیت 
دخترانشــان را می کشــتند؛ و ســگها را 
پرورش مــی دادند.)2( ابن کثیر ســلفی 
دمشــقی می نویســد: مــراد از الموؤده: 
یعنی همــان دختران زنده به گور شــده 
ای که اعراب جاهلــی آنان را زنده به گور 
می کردند، چــون از فرزندان دختر نفرت 
داشــتند.)3( وی در ادامه  می گوید قیس 
بن عاصم بر رســول خدا)صلــی اهلل علیه 
وآله( وارد شــد و گفت: یا رســول اهلل من 
در زمان جاهلیت دوازده یا ســیزده دختر 

از دخترانــم را زنده به گور کردم، حال چه 
کنــم؟ پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( بســیار 
ناراحت شــدند و فرمودند بــرای هر یک، 

برده ای را آزاد کن.)4(

2. تاریخ قبل از اسالم اعراب

محمد بن جریر طبری می نویســد: اعراب 
قبل از ورودشان به اسالم منزلگاهشان کف 
زمین بود و پوششــی نداشتند، و دین آنها 
ایــن بود که همدیگر را می کشــتند و به 
یکدیگر هجوم می بردند و دختران خویش 
را از تــرس فقر زنده به گور می کردند)5(. 
ابــن اعثم کوفی می گوید: قیس بن عاصم 
بود که زنده به گــور کردن دختران را در 

میان عرب رواج داد.)6(

3. تاریخ اعراب بعد از اسالم آوردن

خلیفــه اول، خالدبن ولید را فرمان داد که 
به جنگ اهل رّده برود، او با بیش از چهار 
هزار نفر حرکت نمود، و در آن جنگ زن و 
فرزندان مسلمانان را اسیر کرد و اموالشان 
را به غارت گرفت، که مسلمانان نزد ابوبکر 
از او در مورد زنان و فرزندانشــان شکایت 

کردند)7(.

در زمان خلیفه ســوم که فتــح آفریقا به 
دســت عبداهلل بن سعد بن ابی سرح اتفاق 
به مرکز شهر»ســبیطه«)8(  اعراب  افتاد، 
یورش بردنــد و اموال آنان را غارت کردند 
و زنان و دختــران را به بردگی گرفتند، تا 
جایی که مردم آفریقا از عبداهلل خواستند 
تا سیصد قنطار »زر« بگیرد و اعراب را که 
به مال و ناموس مردم رحم نکردند به دیار 

خودشان باز گرداند.)9(

محمد بن سعد در شرح دوران بنی امّیه در 
کتاب الطبقات الکبری می نویســد: مردی 
پیش محمد بن حنفیه آمد و پرسید حالت 

چگونه است؟ محمدبن حنفیه گفت: همانا 
َمَثل ما میان این امت َمَثل بنی اســرائیل 
اســت میان فرعونیان، که پســران ایشان 
کشته می شدند و زنانشان زنده نگه داشته 
می شدند و همانا که این گروه )بنی امیه( 
پســران ما را می کشــند و بدون اجازه ما 
زنان ما را به همسری خود در می آوردند، 
عــرب چنین گمان می کند که بر دیگران 

برتری دارد.)10(

4. روایات

اگر غیــرت عرب مانع از آن می شــد که 
زنان را کتک بزنند، پس چرا ســمّیه مادر 
عمــار یاســر را نه تنها کتــک زدند، بلکه 
آنقدر شــکنجه کردند که در زیر شکنجه 
به شهادت رســید. ابن حجر عسقالنی در 
االصابه می نویسد: سمیه دختر خباط مادر 
عمار یاســر هفتمین کسی است که اسالم 
آورد، ابوجهــل او را اذیت می کرد و آنقدر 
نیزه بر پایین شــکمش زد تا به شــهادت 
رســید، او نخستین زن شــهید در اسالم 

است.)11(

برخی از عالمان اهل تسنن، از جمله شمس 
الدین ذهبی در تاریخ االسالم و محمد بن 
ســعد در الطبقات الکبری نقل کرده اند: 
پس از اینکه عمر از اسالم آوردن خواهرش 
اطالع یافت به خانه او رفت و شــوهر او را 
مورد ضرب و شتم قرار داد، خواهرش برای 
دفاع از شوهرش مداخله کرد، عمر چنان با 
مشت بر صورت او کوبید که خون از تمام 

صورتش جاری شد.)12(

احمد بن حنبل در مسند خود می نویسد: 
زینب دختر رســول خدا)صلــی اهلل علیه 
وآله( از دنیا رفــت، پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( فرمود: خداوند او را به ســلف صالح 
عثمــان بن مظعون ملحــق نماید، زنان با 
شــنیدن این کالم پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( گریســتند. عمر بــا تازیانه ای که در 
دست داشــت در حضور پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( شروع به کتک زدن زنان نمود 
که با برخــورد تند پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( مواجه شد، حضرت تازیانه او را گرفت 
و فرمود: آرام باش! تو را با این زنها چکار؟! 

بگذار گریه کنند، پس به زنان فرمود: گریه 
کنید.)13(

بزرگان اهل ســنت می گویند: ابوبکر می 
دید عمر کنیزان مسلمان شده از بنومؤمل 
از خاندان عدی بن کعب را کتک می زند، 
تا دســت از اسالم بردارند و مسلمان بودن 
را ترک کنند )چون عمر هنوز مشرک بود( 

آن قدر آنان را زد تا خسته شد.)14(

از ســعید بن مسیب نقل شــده است که 
گفت: ابوبکر از دنیا رفت، عایشه به عزاداری 
و گریه پرداخت، عمر به درب خانه عایشه 
آمده و زنان را از گریه و عزاداری نهی کرد 
ولی زنان گوش ندادند. عمر به هشــام بن 
ولید دستور داد تا وارد خانه شود و خواهر 
ابوبکر را بیرون آورد، عایشــه هنگامی که 
سخن عمر را شــنید گفت: من بر خانه ام 
از تو ســزاوار ترم، عمر به هشام گفت: به 
تو اجازه می دهم وارد خانه شــوی، آنگاه 
هشام وارد خانه شد و ام فروه خواهر ابوبکر 
را بیرون آورد و عمر ضرباتی از تازیانه اش 
بــه او زد. ابن حجر ایــن روایت را صحیح 
می داند؛ و همچنین اسحاق بن راهویه به 
شکل دیگری نیز این قصه را نقل می کند 
و در آخرش می گوید: زنان را یکی پس از 
دیگری از خانه بیــرون می آوردند و عمر 

آنان را تازیانه می زد.)15(

اینک کسی که این چنین جسور است که 
در محضر رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
و همراهان او و ام المؤمنین عایشــه زنان 
مســلمان را کتک می زند، آیــا در زمانی 
که حکومت در دســت اوست و چماق به 
دستانی همچون خالد بن ولید، مغیرۀ بن 
شــعبه، قنفذ العدوی و... او را همراهی می 
کنند، از کتک زدن به زنان یا دختر پیامبر 
حضرت زهرا)ســالم اهلل علیها( خود داری 

خواهد کرد؟!

آری، احدی غیــر از عمربن خطاب جرأت 
و توان چنین جســارتی را نخواهد داشت. 
کسی که خشونت جزِء ذات وی شده و در 
وجود او نهفته اســت، هیچ باکی ندارد تا 
زنان مسلمان را اذیت و آزار دهد، خشونت 
او به جایی می رسد که عبدالرزاق صنعانی 

در کتاب »المصنف« می نویسد: عمر، زنی 
را احضار کرد و آن زن از ترس، بچه اش را 

سقط کرد.)16(

پی نوشت:
)1(. سوره تکویر،آیه 8 و 9.

)2(. جامع البیان، ج30، ص 72، ناشر: دارالفکر، بیروت.
)3(. تفسیرالقرآن العظیم، ج 4، ص 478.
)4(. تفسیرالقرآن العظیم، ج 4، ص 478.

)5(. تاریخ الطبری، ج 4، 1655.
)6(.الفتوح، ابن اعثم کوفی، ص934.

)7(. تاریخ مختصرالدول، ص 134.
)8(. مرکز کشور اِفریقه.

)9(. تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 262.
)10(. الطبقات الکبری، ج 5، 231.

)11(. االصابه فی تمییز الصحابه، ج 7، ص712.
)12(. انســاب االشراف، ج 3، 386؛ تاریخ المدینه المنوره، ج 
1، ص 348؛ تاریخ االســالم و وفیات، ذهبی، ج 1، ص 174؛ 

المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه، ج 17، ص 259. 
)13(. مســند احمد بن حنبل، ج1، ص 237؛ مستدرک علی 

الصحیحین، ج 3، ص 210.
)14(. فضائل الصحابه، ج 1، ص 120؛ والســیرۀ النبویۀ، ج 2، 
ص 161، و نهایــۀ األدب فی فنــون األدب، ج 16، ص 162، 

دارالکتب العلمیه، بیروت.
)15(. فتح الباری فی شــرح البخاری، ج 5، ص 74؛ الطبقات 

الکبری، ج 3، ص 208؛ الکامل فی تاریخ، ج 2، 267.
)16(. الصنعانی، ابوبکــر عبدالرزاق بن همام متوفای 211هـ، 

المصنف، ج 9، ص 458.
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احكام شرعی

روش صحیح تعویض طال 

لطفا راهکار صحیح تعویض طال را بیان فرمایید؟ 

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي 

ندارد يعني طالي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طالي 

نو را به قيمت باالتر بخرد. 

وام با ضمانت طال و دریافت کارمزد بابت حق نگهداری طال 

آیا عمل بانک کارگشایی حالل است؟ این که مقداری طال 

می گیرد و مبلغی پول می دهد و ســاالنه هم مبلغی پول 

می گیرد به عنوان حق نگهداری طال؟ 

هر گاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد . 

اجاره طال 

لطفا راه صحیح اجاره طال را بفرمایید و اینکه آیا در اجاره 

طال حتما باید عین همان طالها را بازگرداند؟ 

در صورتي که عين همان طالها را باز نگرداند اجاره مفهوم 

نــدارد. بنابراين، راه صحيح براي آنچه معمول ميباشــد، 

آن است که شــخص خواهان اجاره، يک کيلو طال از طال 

فروش به قيمت مثال يک ميليون و دويســت هزار تومان 

در ذمــه خود خريداري کند و طال را تحويل بگيرد و بدهي 

در ذمه اوست، سپس يک کيلو طال به صورت تحويل يک 

سال )ســلف( به طال فروش در مقابل يک ميليون از آنچه 

در ذمه اوست را بفروشد، که در رأس سال يک کيلو طال 

به او بدهد و دويســت هزار تومان باقيمانده در ذمه را 

نيز بپردازد. 

خريد و فروش، ساخت و اخذ اجرت ظروف طال و نقره 

لطفــا بفرمایید که خريد و فروش، ســاخت و اخذ اجرت 

جهت ظروف طال و نقره چه حکمی دارد؟ 

از ســاختن ظروف طال و نقره و مزدى که در مقابل آن مى 

گیرند بنابر احتیاط واجب بایــد اجتناب کرد، همچنین از 

خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود 

نیز اشکال دارد. 

خرید طالی قسطی به قیمت روز تسویه 

طالی قسطی بخریم و فروشنده به قیمت روز حساب کند 

آیا ربا محسوب میشه؟ 

این معامله باطل است ولی می تواند طال را قرض دهد و 

مثال هر ماه یک گرم از آن را به قیمت روز به او بفروشــد. 

روش صحیح معامله طال با طال 

معامله طال با طــال با افزایش قیمت چه حکمى دارد؟ راه 

حّل شرعى این نوع معامالت چیست؟ 

بهترین راه براى معامله طال در این گونه موارد این اســت 

که دو معامله جداگانه انجام شــود مثال یک کیلو طال را با 

پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشــند 

و در مجلس رّد و بدل شــود ســپس یک کیلو طال را که 

در رأس یک ســال تحویل داده شود به یک میلیون از او 

خریدارى کند، نتیجه آن مى شــود که صاحب طال با این 

دو معاملــه طالى خود را در رأس ســال خواهد گرفت به 

اضافه یک صد هزار تومان. 

خرید و فروش سکه و ارز در شرایط بحران و التهاب بازار 

خرید و فروش ارز و ســکه و طال در شرایط کنونی که بازار 

ملتهب می باشد چه حکمی دارد؟ 

بهتر این اســت که در شــرایط کنونی احتیاط شــود زیرا 

معامالت ناسالم به نظر می رسد. 

اضافه کردن قیمت طالی نسیه در مدت پرداخت اقساط 

مادر بنــده مقداری طالی زینتی بصورت قســطی خریده 

اســت اما با گران شدن طال، فروشــنده بر مقدار اقساط 

اضافه کرده است. آیا این مبلغ اشکال دارد؟ 

این کار جایز نیست. 

خريد و فروش طال با طال و نقره با نقره 

فــروش طال به طال و یا نقره به نقره چه حکمی دارد؟ 

هرگاه طال را بــه طال، يا نقره را به نقره بفروشــند )خواه 

ســّكه  دار باشد يا بى  سّكه( در صورتى كه وزن يكى از آنها 

زيادتر باشــد معامله حرام و باطل اســت هرچند يكى 

طالى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها 

از نظر مرغوبّيت تفاوت داشــته باشد، يا عيار آنها مختلف 

باشد، مثاًل يك گرم طالى 18 عيار را به يك گرم و نيم طالى 

14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن 

طال به نقره اشــكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا 

غير مساوى. 

شرط تحويل طال یا نقره قبل از جدا شدن بايع و مشترى 

آیــا در معامله طال با طال یا نقره با نقره می توان جنس و 

عوض را بعدا تحویل داد؟ 

در معاملــه طال با طال يــا نقره با نقره، بايد فروشــنده و 

خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن 

را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل 

اســت و اگر فقط مقدارى از آن را تحويــل دهند معامله 

فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند 

معامله را فسخ كند. 
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