


در عصر و زمانه ای به سر می بریم که جریان 
های تکفیری ســاحت جوامع اسالمی را به 
شــدت خدشه دار کرده اســت در این میان 
خاستگاه شناسی جریان های فکری و نحوۀ 
مواجهۀ ائمۀ معصومین)علیهم الســالم( به 
ویژه امام باقر)علیه السالم( با اینگونه جریانات 
التقاطی می تواند در برون رفت از بحران های 

جهان اسالم موثر واقع گردد.

در وهلۀ نخست باید گفت دو اندیشۀ امامت محور 
و اندیشــۀ خالفت محور، خطوط اصلی فکری 

جریان های پس از عاشورا را در بر می گیرد.

 اندیشۀ امامت محور با محوریت اندیشۀ امام 
سجاد)علیه الســالم( و سپس امام باقر)علیه 
الســالم( و امام صادق)علیه الســالم(بر مدار 
قاعدۀ فقهی حفظ نظام متکی است و اندیشۀ 
خالفت محور بر مبنای زهد عمری است که 
در فرقه هایی هم چون کیســانیه، معتزله و 

زیدیه بازتولید شد.

گفتنی است امام ســجاد)علیه السالم( علم 
کالم را از طریق دعا ســاختار مند نمود و در 
حوزۀ فقاهت نیز حقوق محوری را جایگزین 

تکلیف محوری کرد.

در تبییــن این مهم باید گفت ایمان به غیب 
از جمله اصول  قرآنی است؛ چرا که در کالم 
دینی ســوبژه و عقل خود بنیاد به شدت بی 
معناســت؛ بلکه عقل در خدمت غیب نگری 
اســت، حال برای تحقق این مهم نیز باید از 
»اپوخــه« بهره گرفت؛ یعنی ذهن را خالی از 
تعلقات)بخوانیــد تقوا( نمــود، در آن صورت 
دریافت شهود از طریق اخالص و تواضع میسر 
خواهد شــد؛ حال تحقق این پروسه در بستر 
دعا امکان پذیر  است، اینگونه است که انحراف 
زدایی از معارف دینی در بستر علم حضوری 

صورت می گیرد.

بنابراین زبان، تنها یک واســطه است و معیار 
نیســت؛ بلکه باید به شهود رسید تا تعلیم و 
تربیت محقق شــود، اما  تزکیــه و تربیت از 
طریق دعا صورت می گیرد زیارت های مأثوره 
ای که از ائمه معصومین علیهم السالم به ما 

رسیده مقولۀ تعلیم ساختارمند را محقق می 
سازد.

در ایــن میان علم کالم بــدون دعا و صرفاً با 
اتکاء بــه هرمنوتیک زبانی یــا هر منوتیک 
تاریخی زمانی و یا هرمنوتیک جغرافیایی قطعاً 
به انحراف کشیده خواهد شد؛ کاری که جناب 
عمر با اجتهاد در برابر نص به ورطۀ آن افتاد 
و پیامد های نفی علم غیبی و شهودی )علم 
حضوری( ، دامن همه مذاهب اهل سنت را در  
جبرگرایی، خودمفسری و تعطیلی عقل و فقه 
بسته تکلیف محور خشن گرفت که خشونت 
و کشتارهای داعش در امت اسالمی مویّد این 

مدعاست.

لذا شــاهدیم معتزله و اشــاعره بــر مبنای 
سوبژکتیویته و ذهن خود بنیاد و خودمفسر 
به ورطۀ جبر و تفویض کشیده شدند؛ از یک 
ســو معتزله در قالب اومانیسم فلسفی همۀ 
صفات الهی را به انسان منتقل نمود که لعن 

ائمه)علیهم السالم( را نیز به همراه داشت.

از سوی دیگر اشــاعره نیز دچار جبر گردید 
و همۀ اعمال و رفتار انســان را به خدا نسبت 
داد که جملۀ خداوند، حسین)علیه السالم( را 
کشت! از سوی بنی امیه به خوبی مبین این 

مدعاست.

  بــر خالف این بحران معرفتی در میان اهل 
ســنت، فقه شــیعی با نفی عقل انتزاعی و 
مولوی، عقل فطری و جهان محیط و محاط را 
بر می تابد که در میان ذهنیت مردم)فطرت( 
شکل می گیرد و اینگونه شعور عمومی،  فهم 
ســالم، عقل سلیم و قلب سلیم و حکمت در 
بُعد دانشی از طریق اخالص)بخوانید دعا( بر 
زبان جاری می شود. )عقل، فطرت، قلب سلیم 

وحکمت(.

انسان خلیفه اهلل با بهره گیری از نعمت عقل و 
یادگیری علم اسماء الهی و بیان و خبردادن از 
آن، دارای اختیار بوده و در جهان تصرف می 
کند؛)َو بِأَْسَمائِک الَِّتی َمَلَْت )َغلََبْت( أَْرکاَن کِلّ 
َشــی ءٍ؛ به نام هایت که پایه های همه چیز را 

انباشته(.  

حال تصرف جهان توسط انسان یا به صورت 
» اْلَْسَماَء ُکلََّها«  است که امام معصوم خواهد 
بود که هدایت محور و ضد فســاد و جنایت 

اســت، اما بشــر با عدم اتصال به امام زمان و 
فقدان)االسماء کلها( به ویژه در زمان غیبت، 

به خونریزی و فساد روی می آورد.

بر این اســاس مرجعیت ائمه )علیه السالم( 
نقش بنیادین در ایجاد چارچوب های کالمی 
و فقهی ایفــا می کند همانطور که چارچوب 
های کالمی فقــه در دوران امــام باقر)علیه 
الســالم( بسط و گســترش یافت و کوفه که 
تا قبل از شــهادت امام حسین شهر قراء نام 
داشت و زیر بنای تفکر عمری خوارج داشت 
ولی در سال های پس از شهادت آن حضرت، 
با نهضت علمی امام محمد باقر)علیه السالم( 
هویت شیعی خود را بازیافت و اینچنین کوفه 
پس از فتنه ها در دوران باقرالعلوم به شاگردی 
آن حضرت درآمد و مرکز علمی تشیع گردید.

در ابین بین امام سجاد)علیه السالم( با دعا علم 
کالم را  برای مقابله با ذهن خودبنیاد جریان 
های خالفتی بدعت گذار بنیان نهاد و با رسالۀ 
حقوق به تدوین اولیه فقه شیعی بر مدار فقه 
حقوق محور عرفی و هنجاری اهتمام ورزید، 
در ادامه امام باقر)علیه السالم( مکتب کالمی 
شــیعه را بسط و گســترش داد و در نهایت  

روش شناسی فقه شیعه را بنیان نهاد.

البته از یک سو زیدیه و اسماعیلیه  بر اساس 
عرفــان با فرقه ســازی، خشــونت و اباحی 
گری)فقــه ابوحنیفه( بر طبــل جنگل می 
کوبیدند و از سوی دیگر فرقه جبرگرا و حس 

گرای اشعری بنی عباس سربرآورد.

لیکن مبارزات امام باقر)علیه السالم( و سپس 
امام صادق)علیه الســالم( با اینگونه جریانات 
واپس گرا از طریق فقه حکمی و کالم فطری 
در تاریخ ثبت شده است، در واقع آن دو حجت 
الهی با ارائه فقه جهان شمول فطری بر اساس 
امر مردمی به معروف و نهی مردمی از منکر 
و نظریۀ امت شــاهد، به نقد دوگانۀ جکومت 
اموی و عباسی پرداخته و در مقابله با جریانات 
ســکوالر هم چون زیدیه، کیسانیه و محمد 
حنفیه، به بسط و گسترش فقه و کالم شیعی 
اهتمام ورزیدند و اینچنین آن دو امام بزرگوار 
با طبقه بندی همۀ معارف شیعی و تبدیل آن 
به کالس، روش مندی فقه شیعه را در مبارزه 

با عرفان و صوفیسم به منصۀ ظهور رساندند.
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پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

به مناسبت ارتحال حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد محدثی )قّدس سّره (

بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

هنگام تزریق دوز سوم واکسن کرونا

خبر ناگوار ارتحال حضرت حجت االســالم 
والمسلمین حاج شیخ محمد محدثی قّدس 

سّره موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

این عالم ربانی در طول عمر پربرکت خویش 
در تایباد با ســاخت حوزه هــای علمیه به 

تربیــت طالب دینی اهتمام ورزید و منشــأ 
آثــار و خدمات فراوانی در آن منطقه گردید. 
همچنین با اقامه ی نماز جمعه، وحدت میان 

شیعه و اهل سنت را تقویت نمود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه علمیه 

و مــردم تایباد و تمامــی اهالی آن منطقه و 
دوستان و بستگان آن بیت شریف صمیمانه 
تســلیت می گویم و علّو درجــات برای او و 
صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند منان 

خواستارم.

خداوند توفیق داد امروز دوز ســوم واکســن 
کرونــا را زدیم و  توصیه پزشــکان را عمل 
کردیم. مردم باید توجه داشته باشند یکی از 
واجبات مانند نماز، حفظ سالمتی بدن است.

بعضی می گویند ما واکســن نمی زنیم هر 
آنچه باد؛ این در منطق اســالم نیست و باید 
ســالمتی را حفظ کرد. در روایات هم درباره 
حفظ سالمت تأکیدها و توصیه های زیادی 

شده است.

ائمه علیهم الســالم طبیب نبودند ولی طب 
الئمه نشان می دهد که آنها همیشه توصیه 
می کردند و کسانی که به این توصیه ها عمل 

می کنند زندگی سالمی دارند.

بنابراین شــما عزیزان بدون استثنا فراموش 
نکنید و این واکسن را بزنید؛ حاال بعضی ها 
هم اگر مختصر عوارضی پیدا کردند برطرف 

می شود إن شاء  اهلل.

عمده این اســت کــه در دراز مــدت باعث  
سالمتی می شود و این حفظ سالمتی یکی 

از عبادات است.

خداوند به همه مسلمانان سالمتی طول عمر 
و عاقبت به خیری دهد.

والسالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

تصویر سازی

ا ابَْنِتي َفاِطَمُۀ ... َو أََمّ

َماِء  َدُۀ نَِساءِ الَْعالَِمیَن ِمَن اْلََوّلِیَن َو اْلِخِریَن... َمَتی َقاَمْت فِي ِمْحَرابَِها بَْیَن یََدْي َربَِّها َجَلّ َجاَللُُه َظَهَر نُوُرَها لَِماَلئَِکِۀ الَسّ ا ابَْنِتي َفاِطَمُۀ َفإِنََّها َسِیّ َو أََمّ
َکَما یَْظَهُر نُوُر الَْکَواِکِب ِلَْهِل اْلَْرِض
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دیدارها

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار اعضای شــورای عالــی حوزه های 
علمیه ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت ها و 
برنامه های این شــورا بر تالش برای نزدیک 
ساختن افکار و نظرات تأکید کرده و فرمودند: 
باید نشریه ای علمی و تخصصی برای حوزه 
داشته باشیم که نظریات تمامی متخصصان و 
صاحب نظران در آن گردآوری شود، تا نسبت 
به نزدیک ساختن هر چه بیشتر آراء  و نظرات 

اقدام عملی انجام گیرد.

ایشان مسائل مســتحدثه و جدید مانند ارز 
دیجیتــال و امثــال آن را از جمله مواردی 
برشــمرده که باید در این مجله ی تخصصی 

مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد.

معظم له با انتقاد از بی نظمی در برخی برنامه 
های حوزه های علمیه فرمودند: گاهی نمی 
خواهیم این واقعیات تلخ را بشنویم و ببینیم 
ولی واقعیت این است که نظم در بی نظمی 

است.

ایشــان افزودند: یکی از واقعیت ها این است 

که می گویند اگر حوزویان جذب دانشگاه ها 
یا دســتگاه های قضایی یا آموزش و پرورش 
شــوند، حوزه دچار ضایعه شده، ولی نظر ما 
برعکس این است و معتقدیم که می توان به 
جای این ها، افراد دیگری را جذب حوزه های 

علمیه کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
ادامه توصیه های خود به مســئوالن شورای 
عالی حوزه های علمیه، از ضرورت اصالحات 
در حوزه ســخن گفته و فرمودند: من مدتی 
روی این مســاله فکــر کرده ام کــه اگر ما 
بخواهیم حوزه را اصالح کنیم، باید حوزه در 
حوزه ایجاد کنیم یعنی درون این حوزه، حوزه 
دیگری ایجاد کنیم. یعنی بررسی کنیم و از 
میان پنجاه هزار طلبه،  ده هزار طلبه مستعد 
را انتخاب کنیم و بــرای آنها عالوه بر برنامه 
حوزه، برنامه درسی دیگری بگذاریم و برنامه 
های علمی جامع تری را بــرای آنها تدوین 
کنیم و شــهریه افزون تری هم بپردازیم تا 
بتوانیم از میان آنها طالب شایســته و نخبه 

را پــرورش دهیم،  البته این کار باید با برنامه 
ریزی دقیقی صورت پذیرد.

معظم له بر ضرورت احیای موقوفات حوزوی 
اشاره کرده و افزودند: باید هیئتی قوی تشکیل 
گردد تا موقوفات فراوانی که برای حوزه است، 

بازپس گیری و احیا گردد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
پایان دیدار، برگزاری این گونه جلسات میان 
مراجع و شــورا را خوب و مثبت برشمرده و 
از تالش ها و احساس مسئولیت اعضا تشکر 
کرده و فرمودند: شــما افســران لشکر امام 
زمان علیه السالم و مورد عنایات آن حضرت 
هستید، و مشکالت هم با همکاری و تالش 
همگان و نیز توســل و دعا ان شــاء اهلل حل 

خواهد شد.

گفتنی اســت در ابتدای این دیدار آیت اهلل 
حسینی بوشهری و آیت اهلل اعرافی گزارشی 
از برنامه ها و فعالیت های شورای عالی حوزه 

های علمیه ارائه دادند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم، 
ایجــاد امید در جامعه را مهم ترین مســأله 
در پیشــرفت کشور دانسته و فرمودند: مردم 

نسبت به شما امیدوار هستند.

معظم له بر ضرورت حل ریشه ای و اساسی 
مشکل گرانی در کشور اشاره کرده و افزودند: 
بعضی از شرکت های دولتی خود باعث گرانی 
هســتند؛ البته برخی از کاسبان نااهل نیز به 

گرانی دامن می زنند.

مســأله ی قاچاق و واردات بی رویه از دیگر 
مواردی بود که ایشان بر حل آنها تأکید کرده 
و افزودند: البته حل این مشــکالت، زمان بر 
است، اما دولت ضمن توجیه مردم، برای حل 

آنها باید تمام سعی و تالش خود را انجام دهد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی به 
گالیه ی شــدید مردم از نظام بانکی کشور 
اشــاره کرده و فرمودند: متأسفانه بانک ها به 
مصوبات دولتی هم توجه نمی کنند که باید 
نســبت به اصالح نظام بانکی کشــور فکری 

اساسی صورت گیرد.

ایشــان قم را متعلق به تمام جهان اسالم و 
تشــّیع دانســته که به خاطر حرم حضرت 
معصومه ســالم اهلل علیها و مسجد مقدس 
جمکــران و حوزه ی علمیه، نیــاز به برنامه 

ریزی و توجه خاص دارد.

معظم له بر ضرورت اتمــام طرح ها و پروژه 
های مهم در قم همانند فرودگاه و مترو اشاره 

کرده و فرمودند: قم باید شهری آباد، منظم و 
آبرومند شود.

ایشان بر ضرورت تشکیل کارگروه فرهنگی 
جهت برخــورد با برخی از مفاســد اخالقی 
در قــم و بر حل مشــکالت کارگران برخی 

کارخانجات و شرکت ها تأکید فرمودند.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در پایان ابراز کردند: من برای موفقیت شما 
جهت حل مشــکالت مردم و کشور دعا می 

کنم.

گفتنی اســت در ابتدای ایــن دیدار، رئیس 
جمهور گزارشــی از مسائل کشور و شهر قم 

ارائه کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی 
با اشــاره به اینکه اقلیتی افراطی هستند که 
باعث تفرقه و اختالف می شــوند، فرمودند: 
گفته های متفکران شــیعه و اهل سنت باید 
مــالک و معیار قرار گیرد، نه گفته های عده 

ای قلیل و افراطی.

ایشــان افزودند: یکی از مواردی که ســبب 

کاهش اختالفــات و زدودن بدبینی ها می 
شود، خبررســانی و تبیین درست و صحیح 

مواضع و اندیشه هاست.

معظم له دعوت از کارشناسان و بزرگان اهل 
ســنت و گفتمان اصولی و صحیح را از دیگر 
موارد ضروری بر شــمرده که باید دبیرخانه 
مجمع تقریب مذاهب اسالمی بر آن اهتمام 

داشته باشد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ضمن 
تأکید بر لزوم پرهیز از اهانت به مقدســات 
دیگر مذاهب فرمودند: از نظر شرعی، اهانت 
به مقدســات دیگر مذاهب جایز نیســت و 
این قبیل کارها به شدت به وحدت اسالمی 

خدشه وارد می کند.

توصیه های حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
به اعضای شورای عالی حوزه های علمیه 

اهانت به مقدسات دیگر مذاهب جایز نیست
 گفته های متفکران باید معیار قرار گیرد نه اقلیتی افراطی 

مشکل گرانی به صورت ریشه ای حل شود 
 گالیه ی شدید مردم از نظام بانکی 
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حضرت آیت  اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها در مجلس سوگواری که با حضور اقشار 
مختلف مردم، علماء و روحانیون در مدرسه 
امام امیر المؤمنین علیه السالم برگزار شد، به 
تبیین فضائل و مناقب حضرت صدیقه طاهره 

سالم اهلل علیها پرداختند.

ایشــان با اشــاره بــه روایتی، اعتــدال را از 
ویژگی های برجســته ی فاطمه ی زهرا سالم 
اهلل علیها دانسته و افزودند: فاطمه ی زهرایی 

که در خانه، خود را از نابینایی می پوشاند، در 
مســجد در حضور جماعت برای حمایت از 

والیت، خطبه ی غرایی ایراد فرمود.

معظم له افزودند: فاطمه ی زهرا ســالم اهلل 
علیها هر جا که اقتضای حضور داشــت، به 

وظیفه ی خود عمل می کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
اشــاره به طمع ورزی های دشمنان، همدلی 
و همراهی قوای ســه گانه ی کشور را فرصت 
خوبی برای حل مشــکالت مردم و کشــور 

برشمردند.

معظم له رعایت اعتدال را مهم ارزیابی کرده و 
افزودند: حضرت امام رحمه اهلل نمونه ی کامل 

اعتدال در جامعه بود.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
جنایــات تکفیری هــا در ســوریه و عراق را 
نشــانه ی دورشــدن آن ها از تعالیم اسالمی 
دانســته و افزودند: اســالم هزار و چهارصد 
سال قبل همه مسلمانان را به حفظ حرمت 

همدیگر و رعایت اعتدال توصیه کرده است.

رعایت اعتدال از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 

سخنرانی ها
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گزارش تصویری
تزریق دوز سوم کرونا

دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه

دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم

دیدار صمیمانه حضرات آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی دامت برکاتهما

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

دیدار آیت اهلل اشرفی شاهرودی

دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
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1یادداشت

سیمای درخشان حضرت عبدالمطلب علیه السالم 
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

عبدالمطلّب ابن هاشم ابن عبد مناف،  بزرگ 
خاندان قریش  در زمان جاهلّیت و از بزرگان 
عرب بــود. وی  مردی عظیم الشــأن و رفیع 
المنزله و دارای صفات حمیده و مشــهور به 
اعمال پســندیده بود. او جّد پدری حضرت 
رسول صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و علی بن ابی 

طالب علیه السالم بود.

در روضۀ الصفا آمده که به هنگام تولد موهایی 
سفید بر سر داشــت بدین جهت او را َشْیَبه 
خواندند. پسرانش حارث، ابوطالب، زبیر، حمزه، 
ابولهب، غیداق، مقوم، ضرار، عباس، قشــم، 
، ودخترانش صفیه،  عبدالکعبۀ، حجل، عبداهللَّ

عاتکه، بیضاء، بره، میمه و اروی نام داشتند.

شرافت خاندان پیامبر صّلی اهلل علیه وآله 
وسّلم

در روایاتــی که از خود پیغمبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم در منابع شیعه و اهل سّنت آمده 
است، تعبیراتی دیده می شود که رفعت مقام و 
عظمت  جایگاه آن ها را در پیشگاه خدا روشن 
می سازد. از جمله در حدیثی می خوانیم، که 
آن حضرت فرمود: »إِنَّ َجْبَرائِیَل)علیه السالم( 
ُد! َقْد ُطْفُت اْلَْرَض َشْرقاً َو َغْرباً،  َقاَل لِي: یا ُمَحمَّ
َفلَْم أَِجْد فِیَها أَْکَرَم ِمْنَک، َو اَل بَْیتاً أَْکَرَم ِمْن بَِني 
َهاِشم ؛ شرق و غرب جهان را گشتم کسی را از 
تو گرامی  تر و خاندانی را از بنی هاشم  گرامی 

 تر نیافتم«.

و در حدیث دیگری می  فرماید: »َســاَدُۀ أَْهِل 
نَْیا: أَنَا َو َعلِیٌّ َو َحَسٌن َو  َمْحَشَر َســاَدُۀ أَْهِل الدُّ
ُحَسْیٌن َو َحْمَزُۀ َو َجْعَفٌر؛ سروران اهل محشر 
سروران اهل دنیا هستند: من و علی و حسن و 

حسین و حمزه و جعفر«.

در حدیث دیگری از عایشه نقل شده است که 
پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: 
»جبرئیل به من گفت: ای محّمد! شرق و غرب 
زمین را جستجو کردم انسان هایی بهتر از بنی 

هاشم نیافتم«.

ابن عساکر در تاریخ دمشق از انس بن مالک از 
پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نقل می 
لِِب َساَدُۀ  کند که فرمود: »نَْحُن بَُنو َعْبِد الُْمطَّ
َهَداءِ َو  ِ َو َحْمَزُۀ َسیُِّد الشُّ أَْهِل الَْجنَِّۀ َرُسوُل اهللَّ
َجْعَفٌر ُذو الَْجَناَحْیِن َو َعلِيٌّ َو َفاِطَمُۀ َو الَْحَسُن 
َو الُْحَسْیُن؛ ما فرزندان عبدالمطلب  بزرگان اهل 
بهشتیم من و حمزه سید الشهداء و جعفر ذو 
الجناحین و علی و فاطمۀ و حسن و حسین«.

به یقین، پدران پاک و بــا فضیلت و مادران 
بــا تقوا و صاحــب شــخصّیت، زمینه  های 
قداســت فرزندان را به وجود می آورند، )بی 
آن که اجباری در کار باشــد( و پیامبر گرامی 
اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم از این نظر کاماًل 
برجسته بود؛ از صلب بنی هاشم که فداکاری 
و ایثار و بخشندگی جزء صفات برجسته آنان 
بود؛ از فرزندان عبد المّطلب که ایمان و عدالت 
و شــجاعت در خمیره وجود او قرار داشت و 
در حقیقت آنچه خوبان همه داشتند او تنها 

داشت.

ایمان عبدالمطلب

در ایــن که نیاکان پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم  همه افراد پاک و موحدی بوده  اند از نظر 

شیعه هیچ گفتگوئی در آن نیست.

در بین اهل تسنن، نیز عده  ای از محققان آن 
هــا به این حقیقت اعتراف کرده  اند؛ از جمله 
»سیوطی« در کتاب »مسالک الحنفاء«، و برای 

این موضوع چنین استدالل می کند:

مســلک دوم این اســت کــه پــدر و مادر 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم موحد بوده  اند 
و این مســلک را فخر رازی در کتاب »اسرار 
التنزیل« پذیرفته اســت و برای آن استدالل 
نموده سپس »سیوطی« خود اضافه می کند 
که من در یاری این مسلک )موحد بودن آباء 
و اجداد پیامبر( و نظریه فخــر رازی ادله  ای 

دارم یکی از آن ها دلیلی است که از دو مقدمه 
تشکیل می شود:

1. احادیث بســیاری داریم که می گوید: هر 
کدام از سلسله نســب پیامبر از آدم تا »عبد 

اهلّل« بهترین فرد زمان خود بوده  اند.

2. احادیث بسیاری دیگری داریم که می گوید: 
از آدم تا بعثت پیامبر اسالم و تا قیامت، گروهی 
در هر دوره خدا پرست و موحد بودند و اگر آن 
ها نبودند زمین اهل خود را هالک می ساخت. 
نتیجه این که آباء و اجداد پیامبر همه موحد 

بوده  اند.

در این زمینه پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم فرموده است: »لَم یََزل یَنُقُلِنَی اهلّلُ ِمن 
أصالِب الّطاهریَن إلی أرحاِم الُمطّهراِت َحّتی 
أخَرجنی فی عالَِمُکم هذا لَم یَُدنِّسنی بَِدنَِس 
الجاِهلیَّۀ؛ خداوند همچنان مرا از اصالب مردان 
پاک به ارحام زنان طاهر و پاک منتقل ساخت 
تا در این زمان به مرحله ظهور رسانید و ناپاکی 
های جاهلیت به هیچ وجه در من اثر نگذاشته 

است«.

شک نیست که روشــن ترین آلودگی دوران 
جاهلیت شــرک و بت پرســتی اســت، که 
»سیوطی« دانشمند معروف سنی با ضمیمه 
کردن این دو دســته روایــات ثابت می کند 
اجداد پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم حتماً 

موحد بوده اند.

از سوی دیگر تعبیر »معادن کرامت؛ ُدّر کان 
بزرگواری و شرف« و »مماهد سالمت؛ گاهواره 
سالمت« از سوی امام علی علیه السالم نسبت 
به اســاس و ریشــه خانوادگی و جایگاه تولّد 
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم اشاره به 
این اســت که پدران و اجداد و مادران پیامبر 
اســالم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم، عالوه بر 
پاکدامنی و ایمان، دارای فضایل انسانی، و از 

عیوب اخالقی پاک بودند.

زعیم مّکه

امام علی علیه السالم در بخشی از نامه خود 
بــه عدم صالحّیت معاویه و بنــی امّیه برای 
حکومت بر اّمت اسالم، هر چند بر بخشی از 
کشور اسالم باشد اشاره می کند و می فرماید: 
»َو َمَتی  ُکْنُتْم یَا ُمَعاوِیَُۀ َساَســَۀ الرَِّعیَِّۀ، َو ُواَلَۀ 
أَْمِر اْلُمَِّۀ؟ بَِغْیِر َقَدٍم َسابٍِق، َو اَل َشَرٍف بَاِسٍق؛ ای 
معاویه چه زمانی شما حاکمان و مدبران رعّیت 
و والیان امر اّمت اسالمی بوده  اید آنهم بدون 

سبقت در اسالم و شرافت واالی معنوی«.

این احتمال وجود دارد که »َساَســَۀ الرَِّعیَِّۀ« 
مربوط به دوران قبل از اسالم و تعبیر به »ُواَلَۀ 
أَْمِر اْلُمَِّۀ« مربوط به ظهور بعد از اسالم باشد، 
زیرا قبل از اســالم بنی امّیه تنها زعیم قبیله 
خود بودند؛ ولی رعّیت به معنای وسیع کلمه 
و به تعبیر دیگــر »مردم مّکه« تحت زعامت 

عبدالمطلب  و بعد از او ابوطالب  قرار داشتند.

نام گذاری پیامبــر صّلی اهلل علیه وآله 
وسّلم

در تواریخ آمده است که: پیامبر اسالم از کودکی 
دو نام داشــت؛ و حتی مردم او را با هر دو نام 
خطاب می کردند: یکی محّمد و دیگری احمد. 
اولی را جدش عبدالمطلب  برای او برگزیده بود 
و دّومی را مادرش آمنه. این مطلب در کتاب 

سیره حلبی مشروحاً ذکر شده است.

حامی و پناهگاه پیامبر اسالم صّلی اهلل 
علیه وآله وسّلم

حضرت رســول صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در 
شکم مادر بود که پدرش عبد اهللَّ از دنیا رفت، 
خداوند او را در آغوش جدش »عبد المطلب« 

)سید مکه( پرورش داد. 

شش ساله بود که مادرش از دنیا رفت، و از این 
نظر نیز آن حضرت تنها شد، اما خداوند متعال 
عشــق و محبت او را در قلب »عبد المطلب« 
افزون ســاخت و نوزاد عبداهللَّ تحت کفالت و 
حمایــت جّدش عبدالمطلب  قــرار گرفت و 
خداوند به وســیله او پناهگاهــی برای یتیم 

عبداهللَّ و آمنه فراهم ساخت.

هشت ساله بود که جدش»عبد المطلب« از 
دنیا رفت. سپس عمویش»ابو طالب« که مرد 
بسیار با شخصّیت و پرنفوذی در میان قریش 

و مّکه بود، کفالت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم را بر عهده گرفت.

ســنت  های پســندیده  ای که توسط 
عبدالمطلب پایه گذاری شد

ســّنت های نیک از آنجا که کمک به انجام 
کارهای خیر و پرورش فضائل اخالقی می کند، 
داخل در تحت عنوان اعانت برخیر است؛ و می 
دانیم معاونــان، در اعمال خوب فاعالن خیر، 
ســهیم و شریکند بی آن که چیزی از پاداش 

آن ها کاسته شود.

اهّمّیت سّنت حســنه تا آن حد است که در 
روایت معروفی از پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه 
لِِب  وآله وسلّم می خوانیم: »کانَْت لَِعْبِد الُْمطَّ
ُ َعزََّوَجلَّ فی   ــَنِن اْجریها اهللَّ َخْمســاً ِمَن السُّ
یََۀ  االْسالِم َحّرَم نَساَء ااْلباءِ َعلَی ااْلبْناءِ، َو َسنَّ الدِّ
فــِی الَْقْتِل ِمأًَۀ ِمَن ااْلبِل َو کاَن یَُطْوُف بِالَْبْیِت 
َسْبَعَۀ اْشواٍط، َو َوَجَد َکْنزاً َفاْخَرَج ِمْنُه الُْخْمَس، 
؛  َو َســّمی  َزْمَزَم ِحْیَن َحَفَرها ِســقایََۀ الْحاجِّ
عبدالمطلّب  جّد گرامی پیامبر اسالمی صلّی 
م پنج سّنت قبل از اسالم  اهلل علیه وآله وســلّ
در میان عرب قرار داد، و خداوند همه آن ها را 
امضا فرمود و جزء احکام اسالم قرار داد: همسر 
پدر را بر فرزند تحریم کرد؛ و در دیه قتل، صد 
شتر قرار داد؛ و در دور خانه خدا هفت شوط 
طواف می کرد؛ و گنجی پیدا کرد خمس آن را 
ادا می نمود؛ و زمزم را در آن روز که از نو حفر 

کرد، »سقایۀ الحاج« نامید«.

از مجموع آنچه در باال آمد به خوبی استفاده 
می شود که آداب و سنن و فرهنگ یک قوم و 
ملّت اثر تعیین کننده  ای در اخالق و اعمال آن 
ها دارد؛ و به همین دلیل، اسالم اهّمّیت فوق 
 العاده  ای به این مسأله می دهد و حفظ سّنت 

های حسنه را الزم می شمرد.

 تاریخ اسالم نیز نشان می دهد که پیغمبر اکرم 
ســّنت  های صالح پیشین را هرگز نشکست، 
بلکه آن ها را تأیید فرمود. مانند سّنت  هایی 

که از عبدالمطلب  به یادگار مانده بود.

ماجرای مواجهه عبدالمطلب با سپاه ابرهه

»ابرهه« حکمران مسیحی »یمن«، تصمیم 
گرفت مردم »جزیره عربســتان« را به جای 
»کعبه« به سوی کلیسا فرا خواند، و تصمیم 

گرفــت: آنجــا را کانون حج عرب ســازد، و 
مرکزیت مهم »مّکه« را به آنجا منتقل کند.

عرب  های حجاز از این تصمیم ابرهه بســیار 
ناراحت شدند؛ طبق بعضی از روایات، گروهی 
آمدند و مخفیانه »کلیســا« را آتش زدند، و 
طبق نقل دیگری، بعضی آن را مخفیانه آلوده 

و ملوث ساختند.

»ابرهه« ســخت خشمگین شــد، و تصمیم 
گرفت خانه »کعبه« را به کلی ویران ســازد، 
بدین منظور لشــکر عظیمی تشکیل داد و و 
چند عدد )یک یا هشــت یا ده عدد( فیل نیز 
همراه خود آورد تا به  وســیله آن ها ساکنان 
مّکه و حجاز که فیل ندیده بودند را به وحشت 
بیندازند و به اصطالح امروزی  ها جنگ روانی 

ایجاد کند. 

ابرهه هنگامی که نزدیک »مّکه« رسید کسانی 
را فرســتاد تا شتران و اموال اهل »مّکه« را به 
غارت آورند، و در این میان، دویســت شتر از 

»عبدالمطلب « غارت شد.

سپس ابرهه شخصی را به شهر مّکه فرستاد تا 
بزرگ شهر و رئیس مردم مّکه را با خود بیاورد. 
او به همراه عبدالمطلّب  بازگشت. عبدالمطلّب  
مردی درشــت اندام، نورانی، باابهت، شجاع و 
سخنور بود. هنگامی که ابرهه او را دید تحت 
تأثیــر جذبه و ابهت وی قرار گرفت و از تخت 
فرود آمد و بر زمین نشست و عبدالمطلّب  را 
در کنار خود نشاند و خطاب به وی گفت: آیا 

تو بزرگ مّکه  ای؟ فرمود: چنین می گویند.

ابرهه گفت: من بــرای جنگ نیامده  ام قصد 
ما ویران کردن کعبه اســت، آیــا حاجت و 
درخواستی نداری؟ فرمود: لشکریانت شتران 
مرا مصادره کرده  اند، دستور بده آن ها را به من 
بازگردانند. ابرهه از این درخواست متعّجب شد 
و گفت: در ابتدای مالقات تو را انسان بزرگوار 
و باشــخصّیتی یافتم، اّما با این درخواست در 
نظر من کوچک شدی. زیرا تصّور کردم از من 
خواهی خواست که از تخریب کعبه خودداری 
کنم! عبدالمطلّب در پاســخ ســخنان ابرهه 
ســخنی گفت که او را تکان داد. فرمود: »أَنَا 
َربُّ االبِِل َولَِهَذا الَبْیِت َربٌّ یَْمَنُعهُ ؛ من صاحب 
شترانم، و کعبه  صاحبی دارد که آن را حفظ 

می کند«.
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»عبدالمطلــب« به »مّکه« آمــد، و به مردم 
اطالع داد: به کوه  های اطراف پناهنده  شوند، 
و خودش با جمعی کنار خانه کعبه آمد تا دعا 
کند و یاری طلبد، دســت در حلقه درِ خانه 

کعبه کرد و اشعار معروفش را خواند:

»ال ُهمَّ إِنَّ الَْمْرَء یَْمَنــعُ َرْحلَُه َفاْمَنْع رِحالََک 
 *** ال یَْغلَِبنَّ َصلِیُبُهْم َو ِمحالُُهْم أَبَداً ِمَحالک!

َجرُّوا َجِمْیَع باِلِدِهْم َو الِْفْیَل َکْی یَْسُبوا ِعیالََک  
*** ال ُهمَّ إِنَّ الَْمْرَء یَْمَنُع َرْحلَُه َفاْمَنْع ِعْیالََک 

لِْیِب َو عابِِدیِْه الَْیْوَم آلََک« َو انُْصْر َعلْی آِل الصَّ

»خداوندا! هر کس از خانه خود دفاع می کند، 
تو )هم( خانه  ات را حفظ کن!

هرگز نیاید روزی که صلیب آن ها و قدرتشان 
بر نیروهای تو غلبه کنند.

آن هــا تمام نیروهای بالد خویش و فیل را با 
خود آورده  اند تا ساکنان حرم تو را اسیر کنند.

خداوندا! هر کس از خانه خود دفاع می کند، تو 
)هم( خانه  ات را حفظ کن.

و امروز ســاکنان این حرم را بر آل صلیب و 
عبادت کنندگانش یاری فرما«.

سپس عبدالمطلّب یکی از پسرانش را فرا خواند 
و به او فرمود: »ما به همراه مردم در شکاف کوه 
 ها پنهان می شویم. تو بر فراز کوه ابوقبیس برو 
و از اقدامات لشگریان ابرهه به ما گزارش بده«. 
او طبق فرمان پدر به محّل مأموریت رفت تا 
گزارش دهد. به ناگاه ابر ســیاهی را مشاهده 
کرد که از سمت دریای احمر به سوی مّکه در 
حرکت بود. این مطلب را به پدر گزارش داد. 
عبدالمطلّب از شنیدن این خبر خوشحال شد 
و تبّسمی کرد و گفت: »نشانه  های امداد الهی 

و پیروزی نمایان شد«.

آری آن ســیاهی، ابر سیاه نبود بلکه انبوهی 
از پرندگان بودند که از ســوی پروردگار برای 

نابودی سپاه ابرهه مأموریّت داشتند.

منابع:
1.تفسیر نمونه

2. داســتان یاران: مجموعه بحث های تفسیری حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی )مدظله(.

3. پیام امام امیر المومنین علیه السالم.
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2یادداشت
ریشه های جنگ جمل

 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 

جنگ جمل یکی از فتنه های صدر اسالم 
بــود. فتنه طلحــه و زبیر و عایشــه که با 
طرحی از پیش تعیین شده برای کنار زدن 
علی علیه السالم از مرکز خالفت و یا ال اقل 

تجزیه کشور اسالم صورت پذیرفت.

داســتان جنگ جمل و معرفــی ماهیت 
شورشــیان بصره و آتش افروزان آن، ناظر 
به درس های عبرتی اســت که مسلمانان 

می بایست از آن بیاموزند.

ماجرای جنگ جمل

بعــد از قتل عثمــان، یــاران پیامبر صلّی 
م از مهاجــر و انصار با  اهلل علیه وآله وســلّ
علی علیه السالم بیعت کردند و امام علیه 

السالم زمام امور را به دست گرفت.

حدود ســه ماه بیشــتر از بیعــت با امیر 
مؤمنان علی علیه الســالم نگذشته بود که 
تحّمــل عدالت آن حضرت بــر »ناکثین « 
یعنی پیمان شــکنان سخت و ناگوار آمد و 

مخالفت ها از سوی آنان شروع شد.

ســردمداران گروه ناکثان یــا گروه پیمان 
شــکنان طلحــه و زبیر بودند. ایــن ها با 
علی علیه الســالم بیعــت کردند اّما چون 
انتظارشان یعنی سهیم شدن در امر خالفت 

و امارت حاصل نشد بیعت را شکستند.

»طلحــه« و »زبیر« به بهانه ســفر عمره، 
راهی »مّکه« شدند و در »مّکه« »عایشه« 
را کــه از بیعت با آن حضرت ناراضی بود با 
خویــش همراه کردند و به عنوان هواداری 
از خون عثمان به ســمت »بصره« حرکت 

نمودند.

قراین بــه خوبی گواهی مــی داد که آن 
ها نه در فکــر خونخواهی »عثمان« بودند 
و نه دلســوزی برای اســالم، زیرا قاتالن 
نبودند، همچنین  »بصــره«  در  »عثمان« 
الزمه هواداری از »عثمان« مخالفت با امیر 

مؤمنان علیه الســالم نبود؛ تازه »طلحه« 
خود از سران مبارزان بر ضّد »عثمان« بود.

روشــن اســت که هدف آن هــا از پیمان 
شــکنی )چون با علی علیه الســالم بیعت 

کرده بودند(، رسیدن به جاه و مقام بود.

امیر مؤمنان علیه الســالم که از این امر به 
خوبی آگاه بود، به ســوی »بصره« حرکت 
کرد، دو لشــکر با هم روبرو شدند و به نقل 
»تاریــخ یعقوبی« این جنــگ تنها چهار 
ساعت طول کشــید که لشکر »طلحه« و 
»زبیر« در هم شکست و از آن جا که برای 
»عایشــه« همسر  »بصره«  مردم  تحریک 
پیامبر را بر شــتری سوار کرده بودند، این 

جنگ »جنگ جمل« نامیده شد.

»طلحه« و »زبیر« هر دو به قتل رســیدند 
و روز اّول »ماه رجب« بود که امیر مؤمنان 
علی علیه الســالم »عایشــه« را به خاطر 
احتــرام پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 

محترمانه به مدینه فرستاد.

باندبازی عثمان و قتل او

ریشه فتنه ناکثین  را باید در حوادث عصر 
عثمان جستجو کرد؛ هنگامی که عثمان  به 
حکومت  رسید، خویشاوندان خود را از بنی 
امّیه بر سایر مردم برتری بخشید و مقامات 
و پست های حکومت را بین آن ها تقسیم 
کرد و اموال عظیمــی از بیت المال را در 

اختیار آن ها گذاشت.

»ولید بن عقبه« را والی »کوفه« ســاخت 
که گروهی به شــراب نوشــیدن او گواهی 
دادند ... و نیز »ســعید بن عاص« را پس 
از »ولید« فرماندار »کوفه« ساخت. سعید 
اعتقاد داشــت که »عراق« بــاغ »قریش 
و بنــی امّیه« اســت، که »مالک اشــتر« 
در پاســخ وی گفت: »تــو گمان می کنی 
ســرزمین عراق که خداوند آن را به وسیله 

شمشیر ما مسلمانان فتح نموده، مربوط به 
تو و اقوام توست!«

این معنی به درگیری هایی میان »اشتر« و 
»طایفه نخع« از یک سو و »رئیس شرطه« 
از ســوی دیگر انجامیــد و تدریجاً صدای 
اعتراض مردم بر ضّد »سعید« و سپس بر 
ضّد »عثمان« بلند شد. »عثمان« به جای 
این که مردم »کوفه« را از طریق صحیحی 
آرام کند، دستور تبعید رهبران شورش را 
به »شام« صادر کرد که عّده ای از بزرگان 
»کوفه« از جمله »مالک اشتر« و »صعصعۀ 

بن صوحان« را به شام تبعید نمود.

تقســیم ناعادالنه بیت المال و بخشــش  
بی حســاب به اطرافیان و خویشــاوندان 
خود و دیگر ســپردن پســت های کلیدی 
حکومت اســالمی به افراد ناصالح از میان 
خویشــاوندان و پیروانــش غیــر از اموال 
فراوانــی بود که عثمان برای خود اندوخته 
بود. در تاریخ آمده اســت که وقتی عثمان 
کشته شد، میلیون ها درهم و بیش از 500 
هزار دینار برای خــود ذخیره کرده بود و 
یک هزار شــتر و یک هزار بــرده و تعداد 
زیادی اسب و اموال دیگری نیز برای خود 

اندوخته بود!

در نهایــت این امور خشــم مســلمین را 
برانگیخت و بر ضد او قیام کردند، گروهی 
همچون طلحه و زبیر، ســردمدار این قیام 
بودند، و گروهی هم به دنبال آن ها افتادند 
و شد آنچه نمی بایست بشود، در حالی که 
اگر تعّصب های خویشــاوندی و مالحظات 
شــخصی بر آن شــورای آن چنانی حاکم 
نمی شــد، و خالفت را به دست اهلش می 
سپردند، نه آن حوادث به وجود می آمد، و 
نه حوادث نامطلوب بعد از آن. چرا که قتل 

عثمان بهانه حوادث آینده شد.

سهم خواهی طلحه و زبیر

از قضایای عجیب تاریخ صدر اســالم این 
است که گروهی در زمان عثمان  به مخالفت 
شــدید با او برخاســتند و حتی در قتل او 
مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند؛ ولی 
بعد از قتل عثمان ناگهان تغییر مسیر داده 
و به خون خواهی  او برخاســتند و بر کشته 

شدن مظلومانه او اشک تمساح ریختند.

در صف مقّدم طلحه و زبیر بودند، همان ها 
که اصرار داشــتند امام حکومت را بپذیرد. 
آن ها از نخســتین بیعت کنندگان با امام 
بودند؛ ولــی این گونه افــراد همانند همه 
کسانی که سیاسی فکر می کنند نه الهی و 
رحمانی، همواره انتظار دارند سهم مهّمی 
در حکومت داشته باشند؛ گاه آن را صریحا 
بــر زبان می آورند و گاه متوّســل به بهانه 
های واهی می شــوند تا هــدف خود را به 

طور کنایی بیان کرده باشند.

طلحــه و زبیر نیز چنین انتظاری را از امام 
داشتند؛ طلحه می خواست حکومت  بصره 
به او واگذار شود و به زبیر حکومت کوفه و 
بعضی گفته اند: طلحه انتظار حکومت یمن 
را داشــت و زبیر انتظار حکومت عراق را؛ 
ولی از آنجا که این گونه رشوه های سیاسی 
عالوه بر اینکه مخالــف روح عدالتخواهی 
اسالمی است، گاه منّجر به تجزیه حکومت 
می شــود و از همه این ها گذشته مخالف 
چیزی اســت کــه مردم به ســبب آن بر 
عثمان  شــوریدند، امام به این پیشنهادها 

تن در نداد.

هنگامــی که طلحه و زبیر از رســیدن به 
مقصود خود مأیوس شــدند نخست زبان 
به انتقاد و خرده گیری بر امام گشــودند. 
ســپس آتش جنگ جمل را برافروختند. 

آتشی که هردو در کام آن سوختند.

معاویه و جنگ جمل

بسیار  »عثمان« سرچشــمه حوادث  قتل 
تلخی در تاریخ اســالم شــد و از آنجا که 
تــوده های مردم »عثمــان« را مقّصر می 
شــناختند، نه مستحّق مرگ، غالبا از قتل 
او ناراضی بودند، به همین دلیل گروه های 

منحرف سیاســی، برای پیشبرد اهدافشان 
از قتل او دستاویزی برای کوبیدن مخالفان 
خــود فراهم کردند و به ایــن ترتیب قتل 
»عثمان« به صورت وسیله ای برای تصفیه 

حساب های سیاسی درآمد.

در این بیــن »بنی امّیه« و در رأس آن ها 
»معاویه« - که به هنــگام هجوم به خانه 
»عثمان « خاموش بودنــد و نظاره گر، در 
حالی که »علی علیه السالم« ضمن توبیخ 
»عثمان « بــه خاطر اعمالش مــردم را از 
کشــتن او بازمی داشت و دفاع می کرد و 
حّتی فرزندانش »امام حسن علیه الّسالم« 
و »امــام حســین علیه الّســالم« را برای 
جلوگیــری از هجمه عمومــی به در خانه 
»عثمان« فرســتاد- بعد از کشته شدن او، 
به عنوان خونخواهی »عثمان« بپاخاستند 
و از آن برای رســیدن به خالفت که برای 
آن ســال ها مقّدمه چینی کــرده بودند، 

بیشترین بهره را گرفتند.

جنگ جمل که در بصــره رخ داد و گروه 
زیادی را به کام مرگ فرو کشید نمونه ای 
روشن از سوء استفاده شــّیادان از شبهه، 
برای پیشرفت مقاصدشــان محسوب می 

شود.

در بعضی از اســناد تاریخی، این مطلب به 
خوبی تبیین شده که پیمان شکنی طلحه 

و زبیر به تحریک معاویه بوده است.

می گویند: »روزی عمرو عاص به »عایشه« 
گفــت: »ای کاش در روز جنگ »جمل« 
کشته شده بودی!« »عایشه« )تعّجب کرد 
و( گفــت: »و لم ال أبا لک، چــرا؟ ای بی 
پــدر!« »عمرو« گفت: »تــو به مرگ الهی 
می مردی و داخل بهشــت می شدی! و ما 
)بعد از مسئله پیراهن  عثمان ( مرگ تو را، 
بزرگ ترین وســیله برای مذّمت »علّی بن 

أبی طالب« قرار می دادیم.«

 »معاویه« در »شام« که نقطه دور دستی 
از »مدینه« بود با شــگرد های مخصوص 
خودش، توانست شــامیان را فریب دهد و 
به آن هــا بباوراند که مــن مدافع عثمان 
و »علــی علیه الســالم« آلــوده به خون 

»عثمان« است!

داستان پیراهن  »عثمان« معروف است که 
»معاویه« پیراهن  خون آلود »عثمان« )یا 
پیراهنی شــبیه آن( را بر در دروازه شــام 
آویزان کرده بود، تا بدینوســیله مردم را بر 
ضّد »علی« علیه السالم بسیج کند و گروه 
عظیمی از پیرمردان شــام را تحریک کرد، 
که در مســجد در اطراف منبر به عزاداری 
و گریــه و زاری برای »عثمان« مشــغول 
شوند و احساســات مردم را از این طریق 

برانگیزند.

آری معاویه در طول مّدت به قدرت رسیدن 
علی علیه الســالم، و به منظــور تضعیف 
حکومت آن حضرت، کشــته شدن خلیفه 
سوم، عثمان ، را به دست شورشیان بر ضد 
او مطرح می کرد و به بهانه یافتن عامالن 
قتــل و مجازات آن هــا روی آن مانور می 
داد و اساساً یکی از عوامل جنگ صفین که 
ده ها هزار نفر در آن کشــته شدند همین 
مطلب بود؛ اّما از عجایب تاریخ این اســت 
که وقتی علی علیه السالم به شهات رسید. 
و امام حسن مجتبی علیه السالم مجبور بر 
صلح شــد و معاویه بر اوضاع مسلّط گشت 
و حاکم مطلق العنان کشــور اسالمی شد، 
دیگر مطلقاً ســخنی از قاتــالن عثمان به 
میان نیاورد و این ماجرا را پی گیری نکرد! 

گویی عثمان هرگز به قتل نرسیده است.

سخن آخر: )خواصی که عاقبت به خیر 
نشدند(

در تاریخ اســالم بســیار بودند کسانی که 
در طــول عمر خود تغییر چهــره دادند و 
از صفوف حــق به باطل یا از صفوف باطل 
به حق گراییدند. بر این اساس جای شک 
نیســت که صحابه پیامبر را نیــز باید بر 
مقیاس اعمالشــان تا پایان عمر سنجید و 

درباره آن ها قضاوت کرد.

هر مورخ محّقق، بلکه هر انسان آگاهی که 
تاریخچه جنگ جمــل را مطالعه کند می 
داند که علی علیه الســالم گذشته از آنکه 
به وســیله پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم منســوب به خالفت بود، توده های 
عظیم مردم با او بیعت کردند و رســماً به 
با پایگاهی مردمی  عنوان خلیفه مسلمین 
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قوی تر از خلفای پیشــین، زمام امور را به 
دســت گرفتند؛ ولی دلباختــگان ثروت و 
مقام بر او شــوریدند و خــون های زیادی 
در این راه ریخته شــد به یقین همه آن ها 
گناهکار و متمرد بودند و هیچ عذری از آن 

ها پذیرفته نیست.

به راســتی آیا اگر کسی دست به کاری زد 
که خون های گروهی از مســلمین ریخته 
شود آیا در برابر چنین حق الناس عظیمی، 
اظهار ندامت و پشــیمانی و اشک ریختن 
کفایــت می کند یا باید حــق الناس ها را 

جبران کرد؟

چه کســی می تواند بگوید کسی که آتش 
جنگ جمل را ضد امام و پیشوای خود که 
همه او را به رهبری پذیرفته اند برافروخته 
و ســبب ریختن این همه خون شــد، آدم 
خوب و اهل نجات باشــد؟ این ســخن با 

کدام منطق سازگار است؟

سرگذشــت فشــرده باال که در باره طلحه 
و زبیر نقل شــد درس عبرتی اســت برای 
همگان که چگونه ممکن اســت انســانی 
که قســمت عمده عمر خود را در راه حق 
ســپری کرده، مجاهدت ها کــرده، جوایز 
معنوی گرفته و نــام نیکی در تاریخ برای 
خود گــذارده، به خاطر حــّب دنیا و جاه 
طلبی و عشــق به مال یا مقــام کارش به 
جایی رســد که سرنوشت دردناک او مایه 

تأّسف همگان گردد.

اللُّهَمّ اْجَعْل َعواقَِب اُموِرنا َخْیراً. 14
00

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

1819

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
00

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



1پرونده ویژه

بازخوانی پیام های حماسه ۹ دی
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  )دام ظله( 

آگاهی نســل  امروز از وقایع و رخدادهای 
انقالب اســالمی، یک نیاز مبرم و ضرورت 
اســت تا افراد با بررسی و مطالعه این آثار، 
ضمــن آگاهــی از اتفاقــات، درگیری ها، 
فداکاری ها و آشــنایی با شــخصیت ها، 
بداننــد که انقالب ارزان به دســت نیامده 
اســت،زیرا هر چیزی را انســان ارزان به 
دســت آورد ارزان از دست می دهد؛ ولی 
اگر گران به دســت آورد به آسانی آن را از 

دست نمی دهد.

از سوی دیگر در جوامع غربی مشاهده می 
شود سیاست از اخالق جدا شده است، در 
صورتی که در دین اسالم اخالق و سیاست 
مثل تار و پــود به هم تنیده اند، لذا ظهور 
انقالب اسالمی ایران و پیروزی های مکرر 
در برابر قدرت های شرق و غرب، آن هم با 
اتّکا به خداوند و بدون ســالح، باعث توجه 

دنیا به اسالم شده است.

فتنه 88؛ کودتای تمــام عیار به نام 
انتخابات

همه ملــت عزیز ما یقین دارنــد منافقان 
کوردل و فرصــت طلب در آشــفته بازار 
اختالفات فعال می شوند و با تخریب اموال 
مردم و به آتش کشــیدن آنها، چهره ملت 
مهربــان و صلح طلب و پاکــدل ما را در 

جهان به زشتی رقم می زنند.

این آســیب در حالی اســت که فتنه های 
سیاســی، فرهنگی، اقتصــادی و اخالقی 
اطراف ما را گرفته اســت، که فتنه 88 در 
مهمترین  ریاست جمهوری 88،  انتخابات 

آن فتنه ها به شمار می آید.  

در طول 30 سال گذشــته ما شاهد فتنه 
ای به ایــن بزرگی و پیچیدگــی نبودیم، 
منافقین، الئیک ها، غیرمســلمانان و فرقه 
های ضاله در این فتنه بسیار فعال بودند ، 

در واقع، هدف از این فتنه، مبارزه با اسالم 
و نفی حکومت دینی بود، و نباید اینها را به 

حساب دعوای انتخاباتی گذاشت. 

بلکه حوادث پیش آمده در فتنۀ88،  فراتر 
از مســایل انتخاباتی بود ، و دشمن در روز 
عاشورا به امام حسین علیه السالم و رهبری 
جسارت کرد، که با  حضور گسترده مردم 
در حماسۀ عظیم ملت ایران در 9دی سال 
1388مواجه شــد؛ این حضور هم از نظر 
کیفــی و هم از نظر کمی فــوق العاده بود 
و توطئه های دشمنان را نقش برآب کرد.

تضاد  آشــکار؛  بدعتی  فتنه؛  جریان 
کامل با دین مبین اسالم

نباید فراموش نمــود جریان موهوم فتنه، 
افــراد ملحد)الئیــک(، همجنس باز و دین 
ســتیز را در قالب نگرش خود ساختۀ سبز 
بنیان نهاد، در عین حال، مبلغان آن مدعی 
اند با به رســمیت شناختن این گروه  ها و 
تفکرات، قصد حفظ دین اســالم را دارند!.

در صورتی که بدون شک اگر کسی چنین 
اعتقادی را داشــته باشــد، شــیطان اغوا 
کننده ای اســت و بر ضد اســالم است. از 
این رو چنین نگرشی را اسالم، قرآن و فقه 
شیعه قبول ندارد و آن را بدعت و انحراف 

آشکاری در آموزه های دینی می داند.

با این تفاســیر باید ابعادو زوایای حماسۀ 
عظیم 9دی پرداخت که بســیار باشــکوه، 
پرشــور، عظیم، پرجوش و پرخروش انجام 
شــد و چهار پیام کلیدی به همراه داشت 

که عبارتند از:

حماســه 9 دی؛ نفی سکوالریســم؛ 
تجلی روح امام حســین علیه السالم 
در نهضت امام خمینی رحمت اهلل علیه 

روز عاشــورا در حالی که مردم کشور ما از 
کوچک و بزرگ، مرد و زن در آتش عشــق 

حســینی می سوختند و ناله های عاشقانه 
ســر می دادند و در هر کــوی و برزن به 
ســوگ نشســته بودند و با نظم و خلوص 
نیت مشغول عزاداری و نوحه سرایی بودند، 
گروهی از مغرضان به بعضی از خیابان های 
تهران ریختند و قداست مراسم حسینی را 
که عامل وحدت صفوف همه ملت اســت 
شکســتند، نخست به شــعارهای سیاسی 
ساختار شــکن پرداختند و سپس اقدام به 

تخریب اموال و آتش زدن آنها کردند.

اطالعات موثق و دقیقی به ما رســیده که 
آنها جدایــی حکومت را از اســالم تبلیغ 
مــی کننــد و حتی بعضاً نســبت به مقام 
شامخ ساالر شــهیدان و عزادارانش اهانت 
کرده اند. انتظار ما این اســت که اوالً تمام 
جناح های سیاسی معتقد به نظام اسالمی 
این ساختار شکنی  و هتک احترام را تقبیح 
و محکوم کنند و ثانیاً بیش از این بر طبل 
اختالفات نکوبند، زیرا دشــمن در کمین 
نشسته و سالح خود را تیز کرده و پیوسته 
تهدید می کند و هر درگیری که رخ دهد 
فریاد شــادی سر می دهند، آیا عقل اجازه 

می دهد که دشمن را شاد کنیم؟.

آری اینچنیــن اســت که حضور پرشــور 
مــردم در راهپیمایــی روز 9 دی 1388، 
روح دیگــری به انقالب و کشــور ما داد؛ 
راهپیمایی 9 دی، افزون بر جمعیت بسیار، 
از نظر کیفیت پرخــروش بود و در مقابل 
همه زیان هایی که دیدیم لیکن این حادثه 

برای نظام اسالمی منافع خوبی داشت.

حضور  خلق  صحنه  9دی؛  حماســۀ 
مردم و اقتدار نظام اسالمی

در تعبیــری از حضرت علی علیه الســالم 
می  خوانیم: »مهمترین حق، حق مردم  بر 

حکومت، و حق  حکومت  بر مردم است«.،

حق حکومت  اســالمی بر مردم  این است 
کــه از آن حمایت کنند، ودر مشــکالت و 
حوادث ســخت به یاریش بشــتابند، و در 
لحظاتی که باید به صحنه  بیایند در صحنه  
حضور یابند. و حــق مردم  بر حکومت  آن 
است که جان و مال و ناموس و آبروی آنها 
را حفظ کند، و امنیتشــان را تأمین نماید، 
و وسایل رفاه و آسایش آنها را فراهم کند، 
و مقدمات تحصیل، کار و مسکن جوانان را 
مهیا ســازد. برای مردم جاده، بیمارستان، 
خیابان و پارک و دیگر لوازم و اشیای مورد 

نیازشان را آماده سازد.

در صورت تحقق این مهم، حق در میانشان 
قوی و نیرومند خواهد شــد، و جاده  های 
دین صاف و بی دست انداز می  گردد، نشانه 
و عالمت هــای عدالت اعتدال می پذیرد و 
راه و رسم  ها درست در مجرای خویش به 
کار می افتــد، بدین ترتیب زمان صالح می  

شود و دشمنان مأیوس خواهند شد.

حال بــا ذکر این مقدمه بایــد تأکید کرد 
یکی از مهمترین پیام های حماسه عظیم 
9دی  این است که مردم همانند روزهای 
اول انقــالب با شــور و نشــاط به صحنه 
آمدند و این جای تقدیر و تشــکر دارد،که 
این پدیدۀ بی بدیل نشــان می دهد  مردم 
همیشه در صحنه هستند و پایه های نظام، 
قانون اساسی و والیت در این کشور بسیار 
مســتحکم است و جای هیچ نگرانی وجود 

ندارد.

روز 9دی؛پایان مــدارای ملی با فتنه 
گران/فریب خــوردگان به صف ملت 

بپیوندند

بدیهی است  دشمنان  اسالم  که کم هم 
نیســتند مترصد  فرصتی هستند تا ضربه 
هــای خود را وارد ســازند، حــال در این 
شرایط چه وظیفه ای داریم؟ بی شک  آنها 
کــه به اختالفات دامن می زنند تنها راه را 

برای سیطره دشمنان صاف می کنند.

از این رو  اگر کشــور و انقالب ما آســیب 
بیند تمــام منطقه آســیب خواهد دید و 
دچار دگرگونی خواهد شد و این مسئولیت 

ما را سنگین تر می کند.

مگر نه این است که ما صدها هزار شهید و 
جانباز برای به ثمر رسیدن انقالب داده ایم. 
لذا پس از فتنه 88 باید مطمئن بود ارواح 
آنهــا و روح مقدس امام راحــل بنیانگذار 
جمهــوری اســالمی ناراحت اســت. خدا 
نیاورد روزی را که بر اثر غلبه احساسات بر 
عقالنیت، ارزش تمام آن خون  ها به خطر 

بیفتد.

لذا برای اینکه اعتماد مردم جلب شود باید 
هرکس که در این جریــان در قالب فتنه 
گر و حمایت از فتنه گران نقش داشته به 
مجازات برســد، هم چنین از جمله  پیام 
های  ایــن راهپیمایی در نهم دی ماه 88 
خطــاب به فریب خوردگان اســت که می 
گوییم کسانی که فریب خورده اند به صف 

ملت بپیوندند.

حماسه 9دی تیر خالصی بر فتنه 88؛ 
شکســت کودتای مخملی استکبار و 

غرب 

نباید فراموش نمود بیگانگان در ضدیت و 
دشمنی با انقالب اسالمی ایران بسیار فعال 
هستند به گونه ای که طبق اطالعات واصله 
در یک روز 700 هــزار پیام به مملکت ما 

می فرستند.

لذا دشمنان ما خیرخواه ما نیستند و منتظر 
هستند وســیله ای برای برهم زدن کشور 
پیدا کنند و نیز گاهی ممکن اســت از ما 
نیز تعریف کنند اما به یقین آنها خیرخواه 

نیستند و نظر آنها سوء استفاده است.

در این میان افرادی هســتند که تصور می 
کنند می توان با آمریکایی ها و مستکبران 
صلح کرد ولی درک آن برای ما دشــوار و 
غیر ممکن است زیرا آنها در عمل همیشه 
جنایــت می کنند.بدین ترتیــب آمریکا و 
غربی ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیســتند 
لذا  برای حل مشکالت مان باید روی پای 

خود بایستیم. 

 بنابراین کسی نباید تصور کند که پس از 
برجام م  تواند ســفارت خانه آمریکا را در 
ایران بازسازی کند و دست دوستی به آنها 
بدهیم. حال آنکه آمریکایی ها نه تنها هنوز 
تحریم  ها را برنداشــتند بلکه تحریم  های 

جدیدی به جای آن ایجاد کرده اند.

با این اوصــاف باید تأکید کرد شکســت 
دشمنان نظام در داخل و خارج، پیام دیگر 
حضور مردم در راهپیمایی عاشوراییان در 
9دی ماه88 به شــمار می آید، دشــمنان 
خارجی و عوامــل آنها بدانند فعالیت برای 
برانــدازی نظام جمهوری اســالمی ایران 
بیهوده اســت، لذا خطاب بــه قدرت های 
اســتکباری می گوییم؛ خودتــان را برای 
براندازی این نظام خســته نکنید، به جای 
مصرف پول های هنگفــت برای براندازی 
نظام جمهوری اســالمی ایــران، آنها را به 
کارتن خواب هــای آمریکا و لندن بدهید 
تا ســرپناهی برای خود درست کنند؛ زیرا 
مشــاهده می کنیم با گذشــت سی سال 
از انقالب اســالمی، هنــوز پایه های نظام 

مستحکم و بدون تزلزل است.

لذا نــه تنها این تالش برای آنها ســودی 
نداشــت بلکه در عوض سبب بیداری ملت 
ما شــد و نشان داد مردم ما هشیار و بیدار 

در صحنه هستند.

بی شــک حماســه 9دی ســال88 ملت 
ایران نشــان داد خواب هــای قدرت های 
استکباری به ویژه آمریکا تعبیر نمی شود، 
زیرا آنها تصــور می کردند انقالب مخملی 
پیش می رود اما فهمیدند اینگونه نیست و 

مردم ما هوشیار و آگاه هستند.

حال با توجه به  توطئه های آتی دشمنان 
و تحــوالت آینده ؛باید خــود را آماده فاز 
جدیــدی کنیم، آنها فکر مــی کردند کار 

تمام است، اما فهمیدند اول کار است. 

بدین ترتیب مردم و مسئوالن باید دوستان 
و دشــمنان خود را به خوبی بشناسند و از 
خدا مدد بخواهیم که در مبارزه حق علیه 

باطل پیروز شویم.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت والیت و رهبری رکن 
اصلی حکومت اســالمی است، لذا هرگونه 
فرافکنــی و مخالفــت با والیــت فقیه و 
رهبری، سست کردن پایه های نظام است 
و باید ریشه چنین تفکرات و فعالیت هائی 
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برچیده شود.

از سوی دیگر باید به نقش و جایگاه انقالب 
اســالمی در جهان معاصر توجه کرد؛ زیرا 
جمهوری اســالمی برای نخســتین بار به 
میــدان آمده و در جهان تجلی یافته و اگر 
این راه حفظ شــود، الگوی مناسبی برای 
همۀ عدالــت خواهان در جوامع بشــری 

ایجاد خواهد شد.

بدیهی است نظام جمهوری اسالمی امانتی 
است که خدا و شهدا به ما سپرده اند؛ وباید 
بــه خوبی در صیانت از این امانت ها، همۀ 
توان خــود را به کار بگیریم؛ زیرا ما تجربه 
داریم هر زمان که کشــور دچار مشــکلی 
شده دســت لطف خداوند آمده و حمایت 
کرده و مشــکل از کشــور ما برطرف شده 

است.

پس از شگفتی دوســت و دشمن از خلق 
حماسۀ 9دی توسط ملت ایران، دیگر هیچ 
نگران نیستم، مردم نیز باید امیدوار باشند، 
هیچ کس نباید مایوس شــود، بلکه ما باید 
تحلیل جدی از حضور مردم در راهپیمایی 
میلیونی 9دی داشته باشیم و ببینیم ریشه 
های این پایداری مردم چیست و بر اساس 

آن برنامه های آینده را طراحی کنیم. 

هم چنین باید گفت گاهی انتشــار مسائل 
خصوصی افراد و اشخاص برای حفظ نظام 
ضرورت دارد، لذا پشت پرده فتنه 88 برای 
مردم تبیین شــود؛ زیرا به  هر میزان که 
آگاهی فرد از وقایع بیشــتر باشــد موضع 
گیــری او در مواجهــه موثــر و مطلوب با 
بحران های مختلف، مناسب تر بوده و فرد 
مــی داند که موضع گیری او در چه درجه 

ای  باشد.

امیدوارم خداوند ریشــه کســانی را که با 
مقدسات اســالم، بازی سیاسی می کنند 
امیدواریم خدای  نابود کند،هــم چنیــن 
متعال ما را از شــر همه فتنه گران و اشرار 

در این زمان محفوظ بدارد.
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2پرونده ویژه
بازشناسی »مکتب   سلیمانی«

 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
بســیارند بزرگانی که در حیاتشــان مبدأ 
تأثیر مهم اند اّما بعد از وفاتشان، تأثیرشان 
بیشــتر می شود، شهید ســلیمانی از آن 
افراد بود. آن مرد بزرگ، کم نظیر و بسیار 
آگاه، ویژگی های مهّمی داشــت که نام و 
راه او را در تاریخ اسالم و جهان به عنوان 

سرداری بزرگ، جاودانه کرد.

از ایــن رهگذر تبییــن ویژگی های مهم 
الگوی  استخراج  شهید ســلیمانی، جهت 
مدیــران جهــادی و تعمیــم آن در ابعاد 
بیانیۀ گام دّوم انقالب اسالمی و همچنین 
گفتمان  ســازی اجتماعی ضروری است، 
که من در اینجــا آن ویژگی های مهم را 

عرض می کنم:

مرد میدان شجاعت

بی شک اگر بیدارگر عصرما، امام خمینی 
)قدس سره(، شجاع و نترس نبود انقالب 
انتظار جهانیان  بر خالف  ایران  اســالمی 
پیروز نمی  شــد. اگر رزمنــدگان دلیر و 
مخلص ایران اسالمی شجاع نبودند ما در 
دفاع مقّدس بر خالف معادالت سیاســی 
سیاســتمداران، فاتح جنگ نمی  شــدیم. 
اگــر حزب اهللَّ جنوب لبنان در میان بهت 
و حیرت جهانیــان در جنگ 33 روزه بر 
اســرائیل تا دنداْن مســلّح، پیروز شد، و 
افسانه شکســت ناپذیری اسرائیل را باطل 
کرد، به خاطر شــجاعت و دالوری اعضای 
حزب اهللَّ و توّکل و توّجه آن ها بر خداوند 

بود.

و اگر شجاعت سردار پرافتخار اسالم حاج 
قاسم ســلیمانی نبود، داعش هم عراق را 
تخریــب می  کرد و هم ســوریه و لبنان، 
اّما شــجاعت بی نظیر او ســبب شــد که 
همــۀ اینها به حال خــود بمانند و پیش 
بروند. عراق کشور برادر ما، سوریه، لبنان؛ 
بحمداهلل همــۀ این  ها به برکت مجاهدت 
های سردار ســلیمانی، محکم سرپایشان 

ایستاده  اند.

مرد میدان اطاعت

ســردار حاج قاسم ســلیمانی عالقۀ فوق 
العاّده ای به رهبر انقالب داشت؛ هم رهبر 
پیشــین انقالب؛ امام راحــل و هم رهبر 
فعلی انقــالب، این هم از خمیر مایه  هایی 
بود که به زندگی او شــکل می  داد و خّط 

و مسیر او را تعیین می  کرد.

مرد میدان شهادت

َرمز حماســه  های بزرگ کــه در تاریخ با 
خطوط زرین و درخشــان ثبت شده است 
باید در ایمان قوی و مســتحکم نسبت به 
معاد و زندگی جاویدان آخرت جســتجو 

کرد.

ایمان به رســتاخیز اثر عمیقی در تربیت 
انسان ها دارد، به آنها شهامت و شجاعت  
می  بخشــد زیرا بر اساس آن، اوج افتخار 
در زندگی این جهان، »شــهادت« در راه 
یک هدف مقدس الهی اســت که آغازی 

است برای یک زندگی ابدی و جاودانی.

این کــه می  بینیم در جنــگ های صدر 
اســالم، و جنــگ هــای تحمیلــی اخیر 
رزمندگان دلیر سپاه اسالم ایستادگی بی 
نظیر و شــجاعت اعجاب انگیزی از خود 
نشان می  دادند، و علی رغم برتری دشمن 
از نظــر تجهیزات و ِعّده و ُعّده بر او غالب 
می شدند سّرش همین است که ایمان  به  
معاد از آن ها انســان  دیگری می ساخت، 
انســانی که هرگز از مرگ نمی ترسید، و 

شهادت در راه خدا افتخار خود می دید.

انگیزه ســردار ســلیمانی و دوستانشــان 
این بود کــه باید مســلمانان را از چنگ 
جنایتکاران نجات دهند و باید از شهادت 

در این راه استقبال کرد.

بر این اســاس خلوص نّیت او مثال زدنی 

بــود؛ واقعاً برای خدا کار مــی  کرد، واقعاً 
ایمان به روز قیامت داشــت. وقتی آمدند 
دیــدن ما، یک جریانی واقع شــد که من 
تعّجب کــردم و آن این اســت جمعیتی 
همراهــش بودند، هنوز موقع کرونا نبود و 
جمعیت آمده بودند و اینجا نشسته بودند، 
من هم آنجا نشســته بودم. بعد از آن که 
حرف ها زده شد، گفت: من خواهش می 
کنم از آقایان همه بیرون تشــریف ببرند، 
من مطلــب خصوصی با حــاج آقا دارم. 
همه رفتند بیرون، بعد دیدم از زیر ُکتش 
یک کفنی در آورد که روی آن شــهادت 
شخصیت  ها بود. »اللَُّهَمّ إِنَّا اَل نَْعلَُم ِمْنُه إاَِلّ 
َخْیًرا« ما از او جز خیر چیزی نمی  دانیم.

این نشان می دهد که اوالً شهید سلیمانی 
از همــان زمان به فکر رفتن بــود و ثانیاً 
نمی خواســت مردم بفهمنــد که او این 
کفن را آورده اســت، ایــن اخالص واقعا 

قابل مالحظه و ستودنی است.

 ما هم نوشتیم روی همان کفن »اللَُّهَمّ إِنَّا 
اَل نَْعلَُم ِمْنُه إاَِلّ َخْیًرا«، این نشان می دهد 
کــه قیامت را باور دارد، شــهادت را باور 
دارد، آمادۀ شهادت است و شهادت مردم 
را در پیشگاه خدا سبب نجات خودش می 

داند.

مرد میدان وحدت

دشــمنان اســالم  برای برهم زدن اساس 
وحدت  مســلمین آن قدر دروغ و تهمت 
به شیعیان در نزد سّنیان، و آن قدر دروغ 
و تهمت به ســّنیان در نزد شیعیان بسته 
 اند، که در پاره  ای از کشور ها به کلّی آن 

ها را از هم دور ساخته  اند.

وحدت مهم ترین نیاز امروز جهان اسالم 
است، بی تردید اگر وحدت و همدلی بین 
باشد هیچ قدرتی  مسلمانان وجود داشته 
چــه امریکا و چه غیر آمریکا نمی تواند بر 

سرنوشت مسلمانان مسلط شود.

وحــدت کلمه، همان چیزی اســت که از 
مهم  ترین عوامل پیروزی ســربازان اسالم 
در عصر پیامبر اکرم )صلّی اهلّل علیه و آله( 
بر دشــمنان نیرومند و مجّهز بود و همان 
چیزی است که آثار آن را در عصر و زمان 

خود، در میان اقوام و ملت  ها می بینیم .

در این میان ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی منادی وحدت بود؛ و اینچنین 
شــر داعش را از منطقه کوتــاه کرد، به 
همین دلیــل آمریکا اقدام بــه ترور این 
ســردار مجاهــد کرد و او را به شــهادت 

رساند.

مرد میدان امنیت

دشــمنان اسالم می خواســتند 30 سال 
داعش را نگــه دارند و خاورمیانه را ناامن 

کنند تا اسراییل و غرب در امان باشند.

از یــک طرف آمریکا عوامــل خود را می 
فرستاد تا آن ها را آموزش دهند، از سویی 
دیگر عربســتان و برخی کشور های دیگر 
منطقه پول و ســالح در اختیار تروریست 
ها قرار مــی داد. اســرائیل حمایت همه 
جانبه می کرد و می گفــت دلیلی ندارد 
داعشــی ها نابود شــوند، خاخام یهودی 
اســرائیلی می گفت: داعــش هدیه الهی 
اســت که خداوند به مــا داده تا مخالفان 
اسرائیل را نابود کند و یا یکی از سیاست  
مداران معــروف آمریکا می گفت: بهترین 
گزینه آن اســت که پای داعش به بغداد 
برسد و تمام شــیعیان را به قتل برساند، 
ترکیه نیــز نفت های غصبی آن ها را می 
خرید و پول به آن ها می داد، با توجه به 
این اخبار روشن می  شود چه کسانی این 
مار خطرناک را در آســتین خود پرورش 

می  دهند.

 از ســوی دیگر شــرارت داعش در تاریخ 
بی  مانند بود؛  اما با رشــادت های سردار 
شجاع اســالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
و مجاهدت های جوانان جان بر کف ایران 
و عراق و ســوریه و برخی دیگر کشور ها، 
داعش نابود شد و ستون فقرات این گروه 

جنایت کار در هم شکست.

نکته قابل توجه این کــه نه تنها خطری 
از کشــورهای منطقه دفع شد؛ بلکه خطر 
بزرگی از کل جهــان برطرف گردید؛ اگر 
دنیا قدردان باشــد، باید از مجاهدت های 
این ســردار شجاع تشــکر کند که آتش 
جنگ به وســیله او و همرزمانش خاموش 

شد و دنیا از یک کابوس خطرناک رهایی 
یافت.

لیکن باز هم دولتمــردان آمریکا با کمال 
بی شرمی و وقاحت ما را حامی تروریست 
و خودشــان را مخالف آن می دانند؛ این 
نهایــت بی شــرمی و وقاحت اســت؛ در 
حالی که خودشــان هم می دانند اگر این 
جانفشانی ها نبود، شعله این آتش دامان 

آنان را هم می گرفت.

قاســم  حاج  )مکتب  آخر:  ســخن 
خاموش شدنی نیست(

دشمنان آمدند او را شهید کردند و خیال 
کردند مکتــب او برچیده می شــود، در 
حالی که شهادت او باعث گسترش او شد، 
همانگونه که در شهادت امام حسین)علیه 
الســالم( می بینیم یزید و یزیدیان، امام 
را  اصحابــش  و  الســالم(  حســین)علیه 
شــهید کردند و حّتی اجساد آن ها را هم 
دفن نکــرده رفتند، ســرهای آن هارا به 
دنیا بردند و گفتنــد دیگر مکتب انقالب 
حســینی خاموش شــد، بعد دیدند نه، از 
همه جا فریاد بلند شــد و بنــی امّیه به 

اشتباه خودشان پی بردند.

من امیدوارم ان شاءاهلل ما از ویژگی  های 
مکتب این بزرگوار درس بگیریم، فرزندان 
خودمان، جوانــان خودمان، آن هایی که 
نسل های بعد از انقالب اند این ها را واقعاً 
با مکتب شهید ســلیمانی پرورش بدهیم 
کافی اســت، کافی  اســت کــه در مقابل 

دشمن مقاومت کنند و بایستند.

من در این لحظه امیدوارم خداوند، رحمت 
تازه  ای به روح آن بزرگوار و هم رزمان او 
بفرســتد، ان  شاء اهلل همه مشمول عنایات 

25حق و مدیون عنایات آن بزرگوار باشیم.
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR
14

00
ه 

 ما
ن

هم
/ ب

غ 
یــ

بل



سیری در کتاب معرفی کتاب

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

فرهنگ یک جامعه که مجموعه پیچیده  ای 
از اعتقادات، مذهب، اخالق، آداب و رســوم، 
تاریخ و نگرش  های اجتماعی و سیاسی است، 
قبل از هر چیز بر عقاید آن جامعه اســتوار 

است.

لذا بــرای هرگونه اصالحات فرهنگی باید به 
اصالح عقاید پرداخــت، چراکه تا پایه  های 
محکمی از عقیده نباشــد، شــکل گیری و 
اصالح ایدئولوژی  ها و رفتار ها ممکن نیست. 
به همین دلیل در شــرایط نابسامان دنیای 
کنونی، و طوفان  های ســختی که از هر سو 
می وزد و مظالم و مفاســد عظیمی که سایه 
شوم بر جوامع بشری انداخته، باید به سراغ 

تحکیم پایه های عقیده رفت.

در این میان آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
که از بزرگان و پیش قراوالن عرصه نشــر و 
تبیین و ترویج معارف اسالمی است با تألیف  
کتاب آفریــدگار جهان  بــه ابعاد مختلف 
خداشناســی از جملــه اثبات خــدا و لزوم 

پایبندی به دین و نیاز به آن پرداخته است.

»آفریدگار جهان« در یک نگاه

این کتاب نتیجه بخشی از درس های عقاید 

و مذاهب معظم له اســت که درحدود سی 
سال به طور هفتگی بیان شده است و سپس 
به وسیله ایشان تحریر شــده و با همکاری 
جمعی از پژوهشگران دینی تحقیق و تنقیح 

شده است.

ساختار اصلی کتاب

کتــاب آفریــدگار جهان در یــک مقدمه و 
سه فصل به رشــتۀ تحریر درآمده است که 

عبارتنداز:

1.ضرورت شناخت خدا

2.روشن ترین دالیل توحید

3.مهم ترین ایراد های مادی ها

گزارش محتوایی اثر

آیا الزم است خدا را بشناسیم؟!

مولّف در این اثر جهان را به دو بخش ضرورت 
شــناخت خدا و روشــن ترین دلیل توحید 

تقسیم کرده است.

معظم له در بخش نخست به بررسی موضوعی 
تحت عنوان »آیا الزم است خدا را بشناسیم؟!« 
پرداخته و می نویسد: این موضوع نخستین 
پرسشی است که  در مبحث عقاید و مذاهب، 
پیش می آید؛ نخســتین بحث دانشمندان 
عقاید که در کلمات علمای اسالم به صورت 
« یا »لزوم شناسایی خدا«،  »وجوب معرفۀ اهللَّ

ذکر شده، پاسخ به همین پرسش است.

مولّف در ادامه و در پاســخ به این پرســش 
کلیدی می نویســد: ایمان و دین، یک رکن 
اساســی برای تکامل فرد و اجتماع است و 
در سرنوشت انسان، نقش به سزایی ایفا می 
کند، با این حال، انســان چگونه می تواند به 
خود اجــازه دهد که هیچ گونــه تحقیقاتی 
درباره این موضوع حیاتی انجام ندهد.چطور 
می توان موضوعی را که این مقدار در زندگی 

و سرنوشت ما مؤثّر است، نادیده گرفت؟

براهین اثبات وجود خدا

نکارنده در بخش دوم نیز به بررسی و پاسخ 
به شبهات مادی گرایان در قالب براهین سه 
گانۀ »برهان نظم، آن که هستی از خود دارد 
و اعجاز«؛ به اثبات وجود خدا پرداخته است.

در بیان مولّف روشن ترین و قانع کننده ترین 
دلیل بــرای اثبات وجود آفریــدگار جهان 
برهان نظم می باشــد. چرا کــه برهان نظم، 
عقل و وجدان را قانع و راضی می ســازد. به 
همین دلیل، این برهان، همیشه مورد توّجه 
دانشمندان و فالسفه الهی قرار گرفته است. 

هم چنین نویســنده در تبیین برهان دوم با 
عنوان »آنکه هستی از خود دارد« می نویسد: 
دانشمندان الهی پیشین در بحث  های مربوط 
به عقایــد و مذاهب )علم کالم( دلیلی برای 
اثبات وجود آفریدگار جهان )واجب الوجود( 

ذکر کرده  اند.

معظم له در بیان چیستی اعجاز می نویسد: 
کار ها و جریان  هایی کــه برخالف موازین 
عادی و جریان معمول عالم طبیعت، از طرف 
کسی که مّدعی نبّوت است به وقوع پیوندد، 
به طوری کــه علل مــاّدی و قوانین عادی 
طبیعی از تفسیر و تحلیل آن عاجز بوده و با 
هیچ کدام از عوامل عادی قابل  تطبیق نباشد.

به سوی کمال

مولّف در این کتاب تشــریح کــرده که هر 
موجــود زنده  ای در جهان به ســوی کمال 
می رود و رسیدن کامل به آن جز با شناخت 

جهان و آفریدگار آن امکان پذیر نمی باشد.

همچنین بدون آن افراد جامعه نیز نمی توانند 
همه در مقام عدالت زندگی کنند، چون اگر 
کســی پایبند به قانونی نباشد چه دلیلی بر 
اجرای عدالت خواهد داشت و قوانین جامعه 
را که خود افراد آنرا تصویب کرده اند اوالً ثابت 

نیستند و دوماً خود شخص قانون گذار چه 
دلیلی دارد که حقوق مردم را رعایت کند و 
بسیاری از موضوعات مهم دیگر که هر فرد 

مسلمانی باید آن را بداند.

ویژگی های اثر در یک نگاه

از جملــه نقطه قوت بــارز آن اثر علمی می 
توان به بررسی دقیق و علمی مسائل اعتقادی 
منطبق با نیازهای معرفتی جامعه اشاره نمود 
که از جمله خصایص ذاتی قلم و بیان مولف 

به شمار می آید. 

از دیگر نــکات موجود در کتاب می توان به 
تجمیع شواهد و قرائن در مسألۀ خداشناسی 
از طریق اســتقراء گسترده اشاره کرد، بدین 
نحو که معظم له در راســتای واکاوی دالیل 
اثبات خداوند عالم، از دالیل متعدد حســی 

و قابل درک برای عموم مردم بهره گرفته 
است.

بی شک برهان نظم و فطرت از 
مهمترین مسائل این کتاب به 

شمار می آید که معظم 
خالق  اثبات  برای  له 

بــرای عالم از آن 
بهــره گرفته 

اگر  است، 
چه 

برای اثبــات خداوند می تــوان از راه های 
متعددی بهره جســت لیکن مولّف در صدد 
اســت تا با ارائۀ ادله جهان شــمول و میان 
ذهنیتی آحاد مردم را به سمت خداشناسی 

سوق دهد.

 با توجه به همه این ویژگی های موجود در 
کتاب، می توان گفت که این مجموعه برای 
کســانی که قصد آغاز کردن مطالعه در باب 
خداشناسی را دارند بســیار مناسب بوده و 
برای قرار گرفتن به عنوان اولین سوژه های 

مطالعه می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.

کتاب هم چنین  مطالعــه 

»آفریدگار جهان«  به افرادی که می خواهند 
مطالعه عمیقی در باب خداشناســی را آغاز 

کنند.توصیه می شود.

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس در ســال 
1379، در یک جلــد و در 304 صفحه در 
قطع وزیری توسط انتشــارات امام علی بن 
ابیطالب )علیه الســالم( منتشر شده که تا 
کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شــده 
است، این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه و 

منتشر شده است.
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معارف اسالمی

مباني و خاستگاه دینی انقالب اسالمی ایران؟ 
)مشروعّیت انقالب اسالمی ایران(

پرسش : 

انقــالب مردم ایران بــه رهبری آیت اهلل 
خمینــی از چه خاســتگاه دینی نشــأت 
گرفت؟ به عبارتی این انقالب مشــروعّیت 
خــود را از چه مبانــی و قواعد دینی می 

گیرد؟

پاسخ اجمالی:

ایران  اســالمی  انقــالب  شــرعی  مبانی 
عبارتنــد از: 1- »توحیــد در حاکمیت«: 
اســالم  بر  باید مبتنی  احکام حکومتــی 
باشــد؛ انقــالب اســالمی در واکنش به 
سکوالرسازی قوانین توسط دولت پهلوی 
بــه وجود آمــد. 2- »قاعده نفی ســلطه 
کفار بر مســلمین«: رژیم قبلی بواســطه 
فرمانبــرداری از بیگانــه و تصویب الیحه 
کاپیتاالســیون مشــروع نبود. 3- عدالت 
طلبی و ظلم ســتیزی: جامعه ایران مورد 
ســتم خاندان پهلوی قرار داشت. 4- امر 
به معــروف و نهی از منکر: قبل از انقالب 
منکرات اجتماعی بــه صورت یک بحران 
اجتماعــی درآمده بود و رژیم ســابق در 

گسترش آن نقش داشت.

پاسخ تفصیلی:

انقالب اســالمی ایران بــر مبانی و اصول 
خاصی اســتوار اســت که آن را از سایر 
انقالبهــای جهان متمایز مــی کند، برای 
آشــنایی بیشــتر با این انقالب عظیم، به 
طــور اختصار به تعدادی از اصول و مبانی 

آن اشاره می شود:

نفی حاکمیت غیر خدا:

بر اساس جهان بینی اسالمی، شیعه براین 
عقیده اســت که حاکمیــت مطلق از آن 
.» خداوند متعال اســت: »إِِن الُْحْکُم إاِلَّ هلِلَّ

)1( بــر پایه این عقیــده احکام حکومتی 

باید مبتنی بر معارف اســالم باشــد. در 
حالی که رژیم شاهنشاهی پهلوی قبل از 
انقالب، ســعی در سکوالر سازی و الئیک 
کردن جامعه و قوانین داشــت، و در این 
راستا اقدامات متنوعی انجام داد که یکی 
از آنها ارائــه الیحه انجمنهــای ایالتی و 
والیتــی بود. این اتفاق با عقیده حاکمیت 
قوانین دینی منافات داشــت. علمای دین 
برای اصــالح آن اقدامات مختلفی کردند 
که فایده نداشــت؛ لذا کار بــه انقالب و 
تغییر حکومت کشــید تا قوانین بر اساس 

شرع تصویب و اجرا شود.

انقالب اسالمی  مؤلّف کتاب ریشــه های 
دربــاره الیحه ایالتی والیتــی چنین می 
امیراسداهلل  نویسد: »در تیرماه 1341ش. 
َعلَم پس از دکتر امیني، به نخست  وزیري 
رســید. علم، الیحه انجمن  هــاي ایالتي 
و والیتــي را به کابینه بــرد و به تصویب 
رســاند. در متن تصویب نامــه این طرح،  
قید »اســالم« از جمله شــرایِط انتخاب  
انتخاب  شوندگان حذف شده  کنندگان و 
بود. همچنین سوگند نامه منتخباِن مردم 
درمجلس شــوراي ملّي نیــز تغییر یافته 
بود. به این ترتیب نمایندگان موظف شده 
بودند به جاي سوگند به قرآن، به »کتاب 
آسماني« قسم یاد... پس از تصویب الیحۀ  
مزبور، رسانه هاي جمعي متن آن را قرائت 
کردند و تبلیغات گسترده  اي در این باره 
بــه راه افتــاد. امــام خمیني)رحمه اهلل( 
اولین کســي بود که به رغم ظاهر موّجه 
و فریبنده این مصوبــه، توطئه خطرناِک 
نهفته در آن را دریافت. ایشان با شناختي 
کــه از بانیان و طراحاِن اصلــي این گونه 
مصوبــات داشــت، مي دانســت تصویب 
و اجــرای این طرح  ها در ایــران و دیگر 
کشورهاي اسالمي مقدمه اي برای از میان 

برداشتن نام اسالم و استقرار حکومت هاي 
الئیک و دین ستیز است«.)2(

بنابرایــن یکــی از مبانــی مهــم انقالب 
اســالمی و ایجاد نظام جمهوری اسالمی 
ایــران، عقیده »توحیــد در حاکمیت« و 

پیاده سازی احکام شریعت بوده است.

نفی سلطه کفار بر سرزمین اسالمی و 
سرنوشت مسلمین:

بادقت در آیات و روایات، از جمله آیه 141 
ُ لِلْکافِریَن  مبارکه نســاء »... لَْن یَْجَعَل اهللَّ
الُْمْؤِمنیَن َســبیال«، در می یابیم که  َعلَی 
در سیاســت خارجی دولت اسالمی، پس 
از موضوع جهاد، بر هیچ مســئله سیاسی 
دیگری نظیر »نفی والیت غیر مســلمانان 
بر مسلمان« تأکید نشده است؛ به عبارت 
بهتر در دیــدگاه فقه اســالمی، خصوصاً 
فقه امامیه، ســلطه و چیرگی دشــمنان 
بــر جامعه اســالمی و مســلمانان امری 
نارواســت. با توجه به این عقیده، هرگونه 
مبادالت و مراوداتی کــه باعث افزایش و 
بیگانگان  نفوذ غیرمســلمانان و  گسترش 
در جامعه اســالمی گردد، بــه نحوی که 
آنان بتواننــد در امور مســلمین دخالت 
تلقی می شود.  نادرســت  کنند، ممنوع و 
حضرت امام خمینی )رحمه اهلل( در ذیل 
آیه 141سوره مبارکه نساء »لَْن یَْجَعَل اهلل 
چنین  َســبیاًل«  الُْمْؤِمنیَن  َعلَی  لِلْکافِریَن 
می نویسد: »ممکن است بگویم قاعده نفی 
سبیل وجه سیاسی دارد و در مقام توجه 
دادن مســلمانان به این امر مهم که الزم 
است از سلطه کافران به هر وسیله ممکن 
خارج شــوند؛ زیرا تسلط آنان امر محتوم 
و تقدیر الهی نیســت تا تسلیم به آن الزم 
باشــد، بلکه رضایت دادن به این سلطه، 
ذلت و ظلم اســت و خداونــد از این بری 

است«.)3(

براساس این قاعده فقهی، نظام پادشاهی 
پهلوی که اســتقاللی از خودش نداشــت 
و در قانــون گــذاری و اداره کشــور از 
حامیان آمریکایی خود دستور می گرفت، 
نامشــروع تلّقی می شــد؛ جریان الیحه 
کاپیتوالسیون نمونه بارز از سلطه کّفار بر 

سرنوشت مسلمانان می باشد.

امــام خمینی)رحمــه اهلل( بعد از تصویب 
این قانون با آن مخالفت و چنین فرمودند: 
»مجلس به پیشــنهاد دولت، سند بردگی 
ملت ایــران را امضا کرد... بــدون اّطالع 
ملت با چند ســاعت صحبت های سّری، 
ملت ایران را در تحت اســارت امریکایی 
ها قرار داد... اکنون من اعالم می کنم که 
این رأی ننگین مجلســین، مخالف اسالم 
و قرآن اســت«.)4( ایشان در جای دیگر 
نیز می فرمایند: »ما را فروختند، استقالل 
ما را فروختند و باز هــم چراغانی کردند 
و پایکوبی کردند. اگــر من به جای اینها 
بودم... می گفتم بیرق ســیاه باالی ســر 
بازارها بزنند... به حسب این رأی ننگین، 
اگر یک مستشــار امریکایی یا یک خادم 
مستشار امریکایی به یکی از مراجع تقلید 
ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی 
از صاحــب منصبان عالــی رتبه ایران هر 
جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید، پلیس 
حق بازداشــت او را نــدارد؛ محاکم ایران 
حق رسیدگی ندارند؛ ولی اگر به یک سگ 
آنها تعرض بشود، پلیس باید دخالت کند، 

دادگاه باید رسیدگی نماید!«.)5(

بنابراین یکی از اصول و مبانی که انقالب 
اســالمی ایران، که بر اســاس آن شکل 
گرفــت، قاعــده فقهی »نفی ســبیل« و 
نفی ســلطه کفار بر ســرزمین اسالمی و 

سرنوشت آنان می باشد.

عدالت طلبی و ظلم ستیزی:

یکــی از اهــداف مهم خداونــد متعال از 
ارسال رسل و انزال کتب نجات انسان ها 
از ظلــم، تبعیض نژادی، پرپایی قســط و 
عدل در جامعه می باشــد. خداوند متعال 
در ســوره حدید آیه 25 می فرماید: »لََقْد 
أَْرَســلْنا ُرُســلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنــا َمَعُهُم 

الِْکتــاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط 
...«)6(؛ )به راســتی ما پیامبران خود را با 
دالیل آشــکار روانه کردیم و با آنها کتاب 
و تــرازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف 
برخیزنــد(. رســول خدا)صلــی اهلل علیه 
و آله( نیــز در باره اهمیــت عدل چنین 
ِ  فِي  اْلَْرِض  َفَمْن  فرمود: »الَْعْدلُ  ِمیَزانُ  اهللَّ
أََخــَذُه َقاَدُه إِلَی  الَْجنَِّۀ َو َمْن تََرَکُه َســاَقُه 
النَّاِر«)7(؛ )عدالــت میزان و ترازوی  إِلَی 
خداوند در زمین است، هرکه آن را دریابد 
به بهشــت او را ســوق دهد، و هرکه آن 
را رها ســازد به دوزخ او را می کشــاند(. 
حضــرت علی)علیه الســالم( نیز در یکی 
از خطبه هایش برتریــن بندگان خداوند 
را امامی عادل مــی  داند که عدالت را در 
جامعــه پر پا می  کنــد: »َفاْعلَْم أَنَّ أَْفَضَل 
ِ  إَِمامٌ  َعاِدلٌ  ُهِدَي َو َهَدی  ِ ِعْنَد اهللَّ ِعَباِد اهللَّ
َفَأَقاَم ُســنًَّۀ َمْعُلوَمًۀ َو أََماَت بِْدَعًۀ َمْجُهولًَۀ 
َن لََنیَِّرٌۀ لََهــا أَْعاَلٌم َو إِنَّ الِْبَدَع  ــنَ َو إِنَّ السُّ
لََظاِهــَرٌۀ لََها أَْعاَلٌم َو إِنَّ َشــرَّ النَّاِس ِعْنَد 
ًۀ  ِ إَِماٌم َجائٌِر َضلَّ َو ُضلَّ بِِه َفَأَماَت ُســنَّ اهللَّ
ِّي َسِمْعُت  َمْأُخوَذًۀ َو أَْحَیا بِْدَعًۀ َمْتُروَکًۀ َو إِن
ِ ص یَُقوُل یُْؤتَی یَــْوَم الِْقَیاَمِۀ  َرُســوَل اهللَّ
بِاْلَِمــاِم الَْجائِِر َو لَْیَس َمَعُه نَِصیٌر َو اَل َعاِذٌر 
َفُیلَْقی فِي نَاِر َجَهنََّم َفَیُدوُر فِیَها َکَما تَُدوُر 
َحی ثُــمَّ یَْرتَِبُطإ فِي َقْعِرَها«)8(؛ )بدان،  الرَّ
برترین بندگان نزد خدا پیشــوای عادلی 
اســت که خود، هدایت شده و دیگران را 
هدایت می کند؛ سنت های شناخته شده 
را بر پا می دارد و بدعت های ناشــناخته 
را می میراند چرا که ســنت ها روشــن و 
نورانی اند و نشــانه های مشخص دارند و 
بدعت ها آشــکارند و عالمت هایی دارند، 
]و نا آشــنا بودن بدعت ها دلیل روشنی 
بر عدم مشــروعیت آن هاســت[ بدترین 
مردم نزد خداوند پیشوای ستمگری است 
کــه هم خــود، گمراه اســت و هم مردم 
به وســیله او گمراه می شــوند، کسی که 
سّنت های مقبول را از میان برده و بدعت 
های متروک را زنده کرده اســت، من از 
رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( شنیدم 
که فرمود: روز قیامت، پیشوای ستمگر را 
حاضر می کننــد؛ در حالی که نه یاوری 

با اوســت و نه عذرخواهی، سپس او را در 
آتش دوزخ می افکنند و همچون ســنگ 
آســیا در آن، به گردش در مــی آید ]و 
همگان رســوایی او را مــی بینند[آن گاه 

او را در قعر دوزخ به زنجیر می کشند(.

امــام خمینی)ره( بنیانگــذاری جمهوری 
اســالمی ایران معتقد اســت اسالم برای 
تحقــق »حکومــت عدل« آمده اســت و 
خود نیز در پی گیری انقالب اسالمی این 
هــدف را دنبال می کرد و چنین درکتاب 
بیع خود می نویســد: )اسالم برای برپایی 
حکومت عادالنه به پا خواست، که در آن 
قوانین مالیات و بیت المال عادالنه است، 
قوانیــن جزائی در حیطه قصاص، حدود و 
دیه که برای ریشــه کن ســازی مفاسد و 
فواحش تشــریع شده  و نیز قوانین مربوط 
به حقوق و دادرســی به روشی عادالنه و 

آسان تشریع شده است(.)9(

جامعــه ایران قبل از انقالب اســالمی به 
شدت مورد ظلم و ستم خاندان پهلوی قرار 
داشــت؛ چنانکه علم در کتاب خاطراتش، 
در خاطره 5 دی ماه ســال 1348 در این 
باره چنیــن می نویســد: »... دو کامیون 
در جاده فرح آبــاد تصادف کرده بودند و 
ترافیک را حســابی بند آورده بودند. صبر 
کــردم و در این فاصله نگاهی به زندگانی 
مردم این بخــش تهــران انداختم. تمام 
خیابــان هایی که به بزرگــراه می خورند 
کثیف و خاکی هســتند... صبح زود بود و 
پلیس راهنمایی هنوز ســر کار نیامده بود 
ولی یک پلیس تنها که پی در پی ســیگار 
می کشــید باد در غبغــب انداخته بود و 
چنان با مــردم رفتار می کــرد که گویی 
پادشاهی اســت در حضور رعایایش. چند 
مرد و زن چادری بــا بغچه های زیر بغل 
از حمام عــازم خانه بودند ... گروهی بچه 
دور هم جمع بودند. دخترها همگی چادر 
بر ســر داشــتند. طبقات باالی جامعه ما 
هرگز چنین ســاعتی از خواب بیدار نمی 
شــوند، دخترهایشــان هم چادر سرشان 
نمی کننــد. مردم دور چرخ لبوفروشــی 
ازدحام کرده بودند. در گوشــه ی خیابان 
چند ســگ ولگــرد و چند بچــه لخت و 
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عور البالی زباله ها می لولیدند... ســربازان 
وظیفه با ســرهای تراشــیده، شلوارهای 
بدقواره و پوتین هــای بی ریخت در کنار 
خیابان قدم مــی زدند و ظاهرا از تعطیل 

صبح جمعه شان لذت می بردند«.)10(

اندیشمندان و تحلیل گران تاریخ سیاسی 
ایــران از جملــه عمید زنجانــی در این 
باره چنین می نویســد: »رونق حاصل از 
درآمد نفتی، با پیشــی گرفتن سیاســت 
ولخرجــی و ریخــت و پاش، بــه تورم، 
شــکاف عمیــق بین درآمدهای شــهری 
و روســتایی، مهاجرت بــی رویه و رکود 
کشــاورزی در روســتاها، بیکاری پنهان 
در شــهرها، نابرابری درآمدها در مناطق 
شــهری و فاصله بیش تر طبقاتی تبدیل 
شد به گونه ای که براساس یک محاسبه، 
تا اواســط دهــه 1970، تنهــا دو درصد 
جمعیت شهرنشــین، چهل درصد هزینه 
ها را به خــود اختصاص دادنــد. در این 
دوره، شهرنشــینان فقیر از کمبود مسکن 
رنج می بردند و مجبور بودند هفتاد درصد 
درآمد خود را به اجاره مســکن اختصاص 
دهنــد. جمعیــت برخی از شــهرها طی 
یک دهه، چند برابر شــد. فساد گسترده 
اعضای خانواده سلطنتی بر وخامت اوضاع 
اقتصادی افــزود. بخش بزرگی از خدمات 
و دستگاه های دولتی بدون برنامه ریزی و 
به صورت کاذب، گسترش یافت. در زمینه 
توزیع مالــی نیز از هم گســیختگی های 
قابل مالحظه ای به چشم می خورد؛ نظام 
بانکداری نیز ثروتمنــدان را ثروتمندتر و 
فقیــران را فقیرتر می  کــرد و طبقه کم 
درآمد بیشترین ســنگینی ناشی از تورم، 
بی  برنامه گی، فســاد مالی و اقتصاد بیمار 

را تحمل می کردند«.)11(

برای تغییر وضع موجود و در جهت تحقق 
عدل و قسط، انقالب اسالمی شکل گرفت.

امر به معروف و نهی از منکر: 

امــر به معــروف و نهی از منکــر، از مهم 
ترین فروع مذهب شیعه است و آن قدر از 
اهمیت بر خور دار می باشد که وسیله ای 
برای پیشبرد اهداف اســالمی بر شمرده 

اســت؛ لذا عمل به این مسئولیت الهی و 
انســانی، بر همه کس واجب اســت و در 
صورت کوتاهی، باید در انتظار خواری این 
جهان و کیفر دردناک ســرای دیگر باشد. 
خداوند متعال در آیات متعددی مسلمین 
را تر غیب به انجام این فریضه کرده است از 
جمله در سوره آل عمران آیه 104 چنین 
می فرماید: »َو لَْتُکْن ِمْنُکْم أُمٌَّۀ یَْدُعوَن إِلَی 
الَْخْیــِر َو یَْأُمُروَن بِالَْمْعــُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 
الُْمْنَکِر َو أُولِئَک ُهــُم الُْمْفلُِحون «؛ )و باید 
از میان شــما گروهی مــردم را به نیکی 
دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از 
زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند(. 
حضرت علی)علیه الســالم( نیز در حدیث 
نورانی درباره اهمیت امر به معروف و نهی 
از منکــر چنین می فرمایــد: »وَ ما أعماُل 
الِبرِّ ُکلُّها َو الِجهاُد فی َسبیِل اهلّل ِ ِعنَد االمِر 
بِالَمعُروِف و َالنَّهِی َعــِن الُمنَکِر إاِّل َکَنفَثٍۀ 
«)12(؛ )همه کارهای خوب  یٍّ فی بَحٍر لُجِّ
و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف 
و نهــی از منکر چون قطره  ای اســت در 

دریای عمیق(.

امام خمینی بنیانگذار جمهوری اســالمی 
ایــران دربــاره اهمیت امر بــه معروف و 
نهی از منکر چنین ابراز می دارد: »امر به 
معروف و نهي از منکر دو اصلي اســت در 
اســالم که همه چیز را مي خواهد اصالح 
کند. یعني با این دو اصل مي خواهد تمام 
قشرهاي مسلمین را اصالح بکند...«.)13( 
انقالب اسالمی ایران بر اساس عمل به این 
فریضه شکل گرفت؛ چون دولت پهلوی به 
طور آشکارا به انجام منکرات مبادرت می 
ورزید و در گســترش اجتماعی آن هّمت 

داشت.

اسد اهلل علم در خاطراتش در باره فسادهای 
پیش از حد شــاه و دربــارش چنین می 
نویســد: »در مواقعی برای انجام خدمات 
غیراخالقی شــان با هم رقابــت می کنند 
او در  بگیرند«.)14(  بیشــتری  امتیاز  که 
جای دیگر نیز چنین می گوید: »هر چند 
)ملکه فرح( از من خوشــش نمی آید ولی 
نمی شــود از این بابت او را سرزنش کرد. 
شــهبانو معتقد است که من و شوهرش با 

هــم به الواطی می رویم؛ و در این مورد از 
واقعیت چندان دور نیست«.)15(

مدنی صاحب کتاب »تاریخ معاصر ایران« 
در باره وضعیت اســفبار زمان شاه چنین 
می نویسد: »در ســال های آخر سلطنت 
شــاه، به لحاظ آشــفتگی های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی و نیز فســاد مالی، 
فحشاء به صورت یک بحران اجتماعی در 
آمده بود. محله های بدنام و فحشا خانه ها 
بسیار زیاد شده و تنظیم روابط اجتماعی 
بر اســاس آن ها انجام می شد، روز به روز 
بــر تعداد فواحش و مراکز فحشــا افزوده 
می شد و آمار غیررســمی حکایت از 50 
هزار فاحشــه رســمي در ایران داشــت، 
محله های بد نام در تهران و شهرستانها به 
صورت پایگاه بزرگ جنایت و فساد و قتل 
و اعتیاد در آمده بود و عالوه بر حاشــیه 
خیابان ها که النه فســاد بود، در زندان ها 

نیز فساد و فحشا بیداد می کرد«.)16(

ارتشبد ســابق حسین فردوســت درباره 
مراکز فحشــا و تعداد کابــاره ها در ایران 
چنین می گویــد: »از مراکز تجمع کاباره  
هــا در تهران قدیم، خیابــان الله زار بود. 
کاباره هــای معروف تهــران قدیم عبارت 
بودند از: کابــاره مولن روژ و کاباره میامی 
و در شیراز کاباره کازابا معروفیت داشت. 
در زبان عوام به کاباره، گاه رقاص خانه هم 
گفته می شد. پرویز راجی سفیر شاهنشاه 
در انگلیس داســتان خلوت کردن شاه و 
خانم ]مورین[ در تاالر پذیرایی ســفارت 
ایران در انگلیس را آورده است. شاه دیوانه 
عیاشی بود، او نه مانند یک پادشاه با وقار، 
بلکه مانند یــک الت هرزه به دوره گردی 

در خارج از کشور می پرداخت«.)17(

استاد مصباح یزدی در کتاب »ریشه های 
انقالبی اســالمی« نیز در این باره چنین 
براي  تصریح می کند: »دســتگاه پهلوي 
تثبیت پایه هاي خــود و تضعیف باورها و 
اعتقادات مردم ســعي مي کرد از یک سو 
با برگزاري جشــنواره هاي عظیم فرهنگي 
و هنــري، ایراِن پیش از اســالم را داراي 
تمدنــي مترقي و پیشــرفته قلمداد کند 

و خود را نیز خلِف شایســتۀ  آن فرهنِگ 
پیــروز بخواند. و از ســوي دیگــر ورود 
فرهنگ اســالم به ایران را مایه تباهي و 
ســقوط این تمدن باســتاني معرفي کند 
و به این ترتیب ضربــه اي دیگر به پیکره 
فرهنگ شیعِي ایران وارد آوَرد. چنین بود 
که همه ساله جشن هاي عظیم شاهنشاهي 
2500 ساله و سرانجام، مراسم تاج گذاري، 
بــا هزینه هــاي هنگفــت بر پا مي شــد. 
تقویت مظاهر فســاد و فحشا  نیز از جمله 
راهکارهایي بود که حکومت پهلوي براي 
بقاي خــود به کار مي بــرد. روي آوردن 
مردم ـ به ویژه جوانان ـ به فساد و فحشا، 

باورهــا  و تضعیــف 
غیــرت دینــي را 
به همــراه مي آورد 
امــر موجب  این  و 
مردم  که  مي شــد 
بــه دین و مرجعیت 
شــیعه ـ بــه منزله 

بزرگ ترین مخالف رژیم ـ بي اعتنا شــوند 
و از ســوي دیگر نیز چنیــن جامعه اي با 
فرهنــگ غــرب و محصوالِت آن بســیار 
ســازگار مي شــد. حکومت پهلوي تالش 
کرد بــا جلوگیري از تکامــل و تحول در 
حوزه هــاي علمیه و نیز تحت فشــار قرار 
دادن روحانیــت، گامــي به ســوي محو 
ارزش هــا و احکام اســالمي در جامعه بر 

دارد«.)18(
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احکام شرعی

ترک روزه به دلیل ضرر و کشف خالف آن 

اگر پزشــک فردی را به مدت 5 الی 6 ســال از روزه گرفتن 

منع کرده باشــد، اما این فرد با مراجعه به پزشــک دیگر 

متوجه شــود که بیمار نیســت و می توانسته روزه بگیرد، 

حال وظیفه ی او نسبت به گذشته چیست؟ 

احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند. 

انجام روزه قضا در روزهای استحباب روزه داری 

گرفتن روزه ی قضا در روزهایی که روزه گرفتن مســتحب 

اســت به این نیت که هم روزه قضا گرفته و هم از ثواب 

روزه مستحب بهره مند شود، چه حکمی دارد؟ 

با داشــتن روزه قضا روزه مســتحبي نمی توان گرفت اما 

می تواند در روزهايي که روزه آن مســتحب اســت نيت 

قضا کند. انشــاء الله از ثواب روزه مســتحبي نيز بهره مند 

خواهد شد. 

روزه ای که به خاطر ترک غسل از روی خجالت قضا شده 

چنانچه فردی در مکانی میهمان باشــد و جنب شود، اما 

به علت خجالت غســل و تیمم نکرده اســت، آیا باید 

عالوه ی بر قضا، کفاره نیز بدهد؟ 

اگر تصورش این بوده که به علت اضطرار می تواند غسل 

نکند قضای روزه کافی است و کفاره الزم نیست. 

افطار روزه قبل از حد ترّخص از روی جهل به حکم 

اگر فردی قصد ســفرکرده باشــد و فراموش کرده یا نداند 

که تا قبل از حد ترخص خوردن و آشــامیدن حرام است و 

ایــن کار را )قبل از حد ترخص( انجام دهد؛ آیا کفاره بر او 

واجب می شود یا قضای روزه کافی است؟ 

در فرض سؤال قضا کافی است. 

افطار روزه قضا با تعارف برادر مؤمن 

حکم استحباب افطار روزه مستحبی در هنگام تعارف برادر 

دينى، آیا شــامل قضــاى روزه واجب تا قبــل از ظهر نیز 

می شود؟ 

اين اســتحباب شــامل روزه قضا نمی شــود و فقط روزه 

مستحب را شامل است. 

قضای روزه در صورت بهبودی از بیماری طوالنی 

اگر فرد بیمار بعد از چندین ســال بهبود یابد، تکلیف او در 

مورد روزه ها چیست؟ 

هرگاه بيمارى انســان چند ســال طول كشد و بعدًا خوب 

شــود اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت باقى است 

بايد فقط قضــاى رمضان آخر را بگيــرد و براى هرروز از 

سالهاى پيش يك مد طعام بدهد. 

ترک روزه با احتمال بارداری و کشف خالف آن 

اگــر خانمی احتمال دهد حامله اســت و با این احتمال، 

روزه را ترک کند ولی بعدًا معلوم شود باردار نيست تکليف 

او چيست؟ 

درصورتی که تصــور می کرده روزه برایش ضرر دارد و ترک 

کرده قضا دارد ولی کفاره ندارد. 

قضای روزه معذوری که در همان رمضان فوت شده 

اگر فردی به خاطر عذر شرعی نتواند روزه ی ماه رمضان را 

بگیرد و در همان ماه رمضان فوت نماید، قضای روزه های 

او چه حکمی دارد؟ 

كســى كه به واســطه بيمارى يا حيض و نفاس روزه ماه 

رمضان را نگيــرد و پيش از پايان ماه  رمضان از دنيا برود 

الزم نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا نمايند. 

قضاى روزه در صورت ترک آن به سبب سفر یا بیماری 

آیا روزه هایی که به خاطر بیماری یا مسافرت گرفته نشده 

است، باید قضا شود؟ 

روزه هايى كه به خاطر مسافرت يا بيمارى و مانند آن ترك 

شده، بايد قضا كند 

ترتیب درگرفتن روزه قضا و روزه کفاره 

کســی که روزه کفاره و همچنین روزه قضای ماه رمضان را 

به گردن دارد اول باید کدام یک را بگیرد؟ آیا می تواند اول 

کفاره را بجا آورد و بعد قضای روزه ماه رمضان؟ 

اگر وقت روزه قضا تنگ است اول باید قضا را بگیرد و اگر 

وقت تنگ نیست بهتر است اول قضا را بگیرد.  14
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