


طلیعه سخن
والدت باســعادت حضرت علــی اکبر)علیه 
الســام( که به نام روز جوان نام گذاری شده 
است از شــأن و منزلت بی بدیل آن حضرت 
به عنــوان نماد رشــادت، معرفت، عقانیت 
و بصیــرت حکایــت دارد، در این میان طرح 
مسائل و مشکات جوانان باالخص در زمینه 
های فرهنگی ضرورتی اســت اجتناب ناپذیر 
که برخی گره های کور بحران های اجتماعی 

جوانان را مرتفع می سازد.
در این بین ضروت تالیف اندیشه های معرفتی  
با زبان ساده و جوان فهم انکار ناپذیر است؛ در 
واقع در کنار حفظ اصول، باید با زبان جوانان با 

آنان صحبت کرد.
بر این اســاس تألیــف کتاب از یک ســو و 
فعالیت های فرهنگی از سوی دیگر، مسائل 
و مشکات جوانان را در زمینه های مختلف 
بر طرف خواهد ســاخت و زمینه آشنایی هر 
چه بیشتر نسل جوان را با آموزه های اسامی 

فراهم خواهد نمود.
از این رهگذر ضرورت جذب جوانان به مسجد 
به شــدت احساس می شــود؛ چرا که مرکز 
پاکسازی و نوسازی قلوب است، بی شک در 
جامعه آلودگی هایــی وجود دارد که ممکن 
اســت انسان ها به ویژه نســل جوان را آلوده 
کند، حال این وظیفه و کارکرد اصلی مساجد 
است که این افراد را از آلودگی ها پاک کنند.

بــرای جذب روز افزون جوانان نیز باید برنامه 
های گوناگــون همچون اردوهــای زیارتی، 
اردوهــای تفریحی و در نظر گرفتن جایی در 
کنار مساجد برای ورزش اجرا شود. هم چنین 
در مســاجد باید کتابخانه و کانون های قرآن 
ایجاد کنیــم؛ چراکه جوانان پشــتوانه نظام 
اسامی هستند و اگر مساجد از جوانان خالی 

شود، خطرناک است.
البتــه فراموش نکنیم برخــورد های زننده ، 
منفی و نامناسب و عدم اقناع فکری جوانان، 
زمینه ساز دین گریزی جوانان خواهد شد؛ از 
سوی دیگر مسائل عاطفی و  اخاقی و برخورد 
مناسب با جوانان بیش از استدالل در جوانان 

تاثیر گذار است.
جهاد علمی؛ از دیگر مســائل و شاخصه های 

جــوان مؤمن انقابی اســت؛ در این میان بر 
فرهیختگان علم و دانش الزم است تا تاریخ و 
آثار دانشمندان اسامی، اعترافات دانشمندان 
غربی به پیشرفت های مســلمانان در علم، 
اختراعات و ابتکارات علمی مســلمانان قبل 
از نهضــت اروپا و ... را مــورد توجه قرار داده، 
با تدریس این گونه مطالب در دانشــگاه ها و 
مراکز علمی، نســل جوان را برای فعالیت هر 

چه بیشتر، با نسل پیشین پیوند دهند.
جای بســی خوشحالی اســت که جوانان در 
مســائل علمی در ســطح بــاال و درجه یک 
هســتند، این پیروزی های علمی جوانان و 
درجه یک شــدن آن ها در میان همه کشور 
های دنیا به نوبۀ خود یک تبلیغ اسامی است.
در عصر و زمانی که نسل جوان ، هدف بمباران 
تبلیغات و تهاجمات فرهنگی دشــمنان قرار 
گرفته است باید به تأثیرگذاری فضای مجازی 
بر جوانان اشاره کرد؛ که عقاید و اخاق جوانان 

را تحت تأثیر قرار داده است.
بسیاری از مشــکات خانوادگی و طاق ها 
ناشــی از فضای مجازی اســت، ارتباط های 
نامشروع، متهم ساختن خانواده ها و پاشیدن 
تخم بدبینی و کینه  ها در موارد بســیاری از 
همین فضا نشأت می گیرد. محور اساسی این 
فعالیت  ها نیز جوانان هســتند و دشمن هم 

جوانان را نشانه گرفته است.
اکنــون که وضــع فرهنگی دنیا به شــکل 
خطرناکی نسل جوان  ما را تهدید می کند، آیا 
راهی برای این که جوانانمان را تقویت کنیم 

پیدا کرده  ایم؟
نمی دانیم چرا خیلی ها برای این مطلب دل 
نمی سوزانند، در حالی که سرنوشت جامعه به 
ویژه نسل جوان با فضای مجازی گره خورده 
اســت؛ این که چرا نســبت به این مساله بی 

تفاوت هستند برای ما جای سوال است.
بی شک هر کشــوری که جوانانش به ورطۀ 
آلودگــی افتند و از نظــر اخاقی و عقیدتی 
منحرف شوند کشور هم به سقوط کشیده می 
شود؛ لذا باید سعی کنیم ضمن تبیین چالش 
ها و تهدید های پیش روی نســل جوان، در 
راســتای ارائۀ برنامه ها سالم و مناسب برای 

جوانان در فضای مجازی اهتمام ورزیم.
گفتنی اســت نســل جوان  در قدرت یافتن 

و پیشــرفت و گسترش اســام نفش مهّمی 
داشت. امروزه نیز چنین است؛ انقاب اسامی 
ایران به واسطۀ جوانان به نتیجه رسید، جنگ 
را جوانان به نتیجه رساندند، و در آینده هم در 

مقابل بیگانگان و استکبار خواهند ایستاد.
در حــال حاضر نیز  جوان باید در راســتای 
حفظ نظام ارزشــی اسام در مسائل سیاسی 
و اجتماعی وارد شود، لیکن مبادا در چنگال 
سیاست های انحرافی دشمنان گرفتار شوند. 
این وظیفه، رسالتی است بر عهده نسل جوان 
در حوزه ها و دانشگاه ها، در واقع اولین پاسدار 
این آرمان های اصیل، طاب و دانشــجویان 
جوان هستند که تشکیل دهنده دو قشر فعال 

و متفکر جامعه اند.
همۀ این مســائل نشان می دهد تا وقتی که 
جوانان کشــور در پناه اسام باشند خطری 
متوّجه اســام نیســت! بنابراین نسل جوان  
کشور به توّجه مخصوص نیاز دارند. همانگونه 
که امام خمینی )ره(بیشترین سرمایه گذاری 

را روی جوانان کرد.
لذا از مسئوالن محترم انتظار می رود  بزرگترین 
برنامه ریزی ها در حوزۀ جوانان صورت گیرد، 
تنها آزادی کاذب را به جوان نشــان ندهیم. 
اگر برنامه ریزی صحیح برای جوانان نداشته 
باشیم نباید انتظار داشت تا به اهدافی در آینده 
هم چون گسترش اسام و آموزه های انقاب 

اسامی نایل شویم.
آری اگر می خواهیم اســام حفظ بشود باید 
در حوزه جوانان فعالیت بیشتری انجام دهیم، 
علما نیز باید به مسایل جوانان توجه بیشتری 

داشته باشند.
به جوانان نیز عرض می کنیم االن که جوان  
هستید و توانایی دارید می توانید کاری انجام 
دهید.وقتی انســان  نیروی جوانی را از دست 
داد دیگــر نمی تواند کاری بکند. تمام علمای 
بزرگ بار علمی خود را در دوران جوانی بسته 

 اند.
انسان وقتی به هشتاد ســالگی رسید دیگر 
کاری نمی تواند بکند. ســرمایه  هایی که قبًا 
اندوخته  اید دور شــما می چرخد، لذا مراقب 
باشید تسویف مانع کار شما نشود و در کارها 
امروز و فردا نکنید، زیرا در این صورت انسان 

نه در دنیا و نه در آخرت به جایی نمی رسد. 

3
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR
14

00
ه 

 ما
ند

سف
 / ا

ـغ
لیـ

ب



پیام ها و بیانیه ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعوَن إِنَّا هلِلّ

خبر بسیار تأسف بار رحلت عالم ربانی، شیخ 
الفقهاء آیت اهلل العظمــی صافی گلپایگانی 
قّدس سّره موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

آن مرد بزرگ که از برجسته ترین شاگردان 
آیت اهلل العظمی بروجردی قّدس سّره و یکی 
از برتریــن فقهای عصر ما بود آثار فراوانی در 
عرصه های مختلــف از جمله کتب فقهی و 

کامی و مبارزه با فرقه های منحرف و احداث 
و تجدیــد بناهای مذهبی همچون مســجد 
عظیم امام حسن عسکری علیه السام را از 

خود به یادگار گذاشت.

حضــور مؤثــر وی در عرصه هــای مختلف 
اجتماعی همچون مبارزات با رژیم ســابق و 
عضویت در مجلس خبرگان قانون اساســی 
و شورای نگهبان منشــأ برکات زیادی برای 

اسام و انقاب بود.

ضایعۀ رحلت این فقیه دلسوخته ی حضرت 
ولّی عصر ارواحنا فداه را به محضر مقدس آن 
حضرت تسلیت عرض نموده و همچنین به 
حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید، عموم 
شــیعیان و مقلدان و عاقمندان و خصوصاً 
بیت معظم و فرزندان مکرم ایشــان تسلیت 
عرض می نمایم و از خداوند متعال حشــر او 
را با اولیاء مقربینش خواستارم و از درگاهش 
برای بازماندگان صبر جمیــل و اجر جزیل 

طلب می نمایم.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته به مناسبت 

رحلت جانگداز حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی قّدس سّره 

تصویر سازی
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1یادداشت

بازشناسی سبک زندگی فاطمی
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

نهاد مقدس خانواده و علقه و رابطه روحی 
حاکم بر آن در قالب سبک زندگی متعالی، 
نخســتین ســنگر زیر بنای جامعه بشری 
است؛ حال اگر تشــکیل زندگی زناشویی 
که اّولین واحد اجتماعی اســت، بر مبنای 
مفهوم صحیح زندگی در ساحت خانوادگی 
شکل گیرد می تواند مایه آرامش و تسلّی 
خاطــر در برابر مصائبی باشــد که زندگی 
بشــر، خواه ناخواه با آن آمیخته اســت؛ و 
نیز تکیه گاهی اســت برای انسان در برابر 

مشکات.

ایــن میــان تحقــق اصــول زندگی  در 
ســعادتمندانه در گــرو تبعیــت از اصول 
زندگی منطبق بر آموزه های اسامی است 
لذا زندگی متعالــی در صورتی محقق می 
شــود که با قرآن و معــارف ناب اهل بیت 

علیهم السام منطبق گردد.

در این میان بر مســلمانان فرض اســت تا 
شــیوه زندگی انبیا و اولیــای الهی را الگو 
و اســوه خود قرار دهند،  لذا باید به سراغ 
خانواده نمونه ای رفت که در اســام نظیر 
نداشــته، و دقیقاً زیر نظر شــخص پیامبر 
اسام صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و با اشراف 
کامل او تشکیل شده اســت، یعنی پیوند 
ازدواج علی علیه الســام با بانوی اسام، 
فاطمه زهرا علیها السام تا برای مسلمانان 

اسوه و الگوی پرارزشی باشد.

 حال برای رسیدن به عمق تعلیمات اسام 
در سبک زندگی دینی به ویژه برای بانوان، 
باید به ســراغ بانوی بزرگ اســام فاطمه 
زهرا علیها الســام رفت که نســل پیامبر 
م از ســوی او در  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
جهان گسترش یافته است زیرا زهرا علیها 
السام در اسام تولّد یافت و از زنان عصر 
خود از نظــر اعمال، رفتار و معرفت جدا و 

برتر، و به حالت انقطاع الی اهلل رسیده بود..

لذا حضرت زهرا ســام اهلل علیها از جمله 
زنانی اســت که رضای آنهــا رضای خدا و 
سخط آنها ســخط خداست، از این جهت 
اســت که فرمــان و ســیره ی عملی آن 
حضرت جز خیر و صاح و تحصیل رضا و 

قرب پروردگار نخواهد بود.

با این اوصاف آنچه در زندگی کوتاه حضرت، 
برای اســوه پذیری خاص زنان از ایشــان 
بیشــتر متبلور شده است ســیره زندگانی 
آن حضــرت به ویژه در عرصــه خانواده و 
همسرداری و تربیت فرزندان است،. لذا آن 
حضرت اهمیت این مسائل مهّم را در شکل 
گیری مفهوم صحیح زندگی، برای همگان 
مــورد توجه قرار داده و در قالب برنامه ای 
جامعه در تشکیل خانواده سالم و خالی از 
هرگونه کژی و ناموزونــی به آحاد جوامع 
بشری ارائه داده اســت که در ادامه مورد 

اشاره قرار می گیرد.

نگــرش توحیدی به خانــواده اولین 
درس زندگی فاطمی

انســان در مســیر زندگی خود چنانکه بر 
فطرت واحد آفریده شــده باید به ســوی 
مقصد واحد که خداوند واحد است، حرکت 
کند و رضای او را در نظر داشــته باشــد، 
اگر این فطرت دستخوش حوادث گردیده، 
و از حوادث به اثنینیت )دوگانگی( رســید 
مســلماً هدف واحد او هم به وحدت خود 
ثابت نبوده، و هدفش ارضاء دو گروه است، 

نه خداوند یگانه.

هم چنین باید دانســت مســأله حیات و 
زندگــی از مهمترین دالئل توحید اســت. 
بینــش توحیدی برای خدا پرســتان خط 
مشــی خاصی در زندگی ایجــاد می کند 

اصــوال از نظر نگاه توحیــدی مالک اصلی 
خدا اســت و ما همه امانت دار او هستیم 
؛ اینچنین است که بینش توحیدی جهان 
انســانّیت را به رنگ دیگری در می آورد، 
رنگ خدایی، رنگ صلح و صفا و امنیت، و 

رنگ انفاق و ایثار!.

با این تفاســیر توحید گرایی اصل کلیدی 
در خانواده متعالی اســت. و مــی توان با 
توحیدمحــوری، عــدل و داد را در نهــاد 
خانواده پیاده کــرد و از این رهگذر ارزش 
های اخاقی را ســاحت مقــدس خانواده 
احیــاء نمود. زیرا توحیــد و رابطه با خالق 
هســتی از معاشــرت خوب و مواطبت بر 

خانواده نشأت می گیرد.

آری بینش الهــی در نگرش به خانواده، از 
عوامل مهمی است که سبب عملکرد موفق 
زن یا مــرد در عرصه خانواده می باشــد. 
بینش ها، روش هــا را می آفرینند و نگاه 
مقدس به خانــواده و این که فرد پیش از 
هر چیز تنها خدا را در نظر بگیرد، موجب 
می شود ســختی های زندگی و مشکات 
اجتماعــی که هر خانــواده ای کم و بیش 
به آن دچار می شــود، بر او آســان جلوه 
کند. مهمترین باور دینــی، ایمان به خدا 
و یکتاپرستی اســت. توحید و خداپرستی 
موجب هدفمندی و معنی دار بودن نگرش 
انســان به زندگی می شود و رفتارها را در 
جهت تســلیم و رضای خداوند سوق می 
دهد؛ همچنین فردی کــه خدا را ناظر بر 
رفتار خود می داند، در برخورد با همسر و 
اعضای خانواده و انجام وظایف خانوادگی، 
رضایــت خدا را در نظر مــی گیرد و حق 
هیچ کــس را پایمال نمی کند. افرادی که 
از هوای نفس دور هستند، اخاق شایسته 
و انجــام وظایــف خانوادگــی را عبادت و 

کســب رضایت الهی می دانند، در نتیجه 
زندگــی آن ها با صفــا و صمیمیت تداوم 
دارد؛ بنابراین اولین درس از زندگی فاطمه 
ســام اهلل علیها نگرش توحیدی به کانون 
خانواده است که آن را به استوارترین نهاد 
اجتماعی مبدل مــی کند. در مناجات آن 
حضرت می خوانیم: خداوندا، احدی به جز 
تو ســینه ام را خنک نمی کند و نفسم را 
مسرور نمی نماید و هیچ کس جز تو چشم 

مرا روشنی نمی دهد.

البته بینش توحیدی و مرتبه 
ایمان رفتار انسانها را سامان 
می دهد و حدود آن نسبت 
به انــدازه معرفت و بندگی 
انسان در برابر خدا متفاوت 
زندگی  در  لیکــن  اســت؛ 
فاطمه زهرا سام اهلل علیها، 
خدا محوری بیش از هرچیز 
دیگر به چشم می خورد و 
در تمــام جلوه های رفتار 
و گفتــار ایشــان حضور 

دارد. تــا آنجا که در زندگی 
تقاضاها  تمــام  خانوادگی، 
و گفتــار و رفتارشــان را با 
سنجیدند  می  خدا  رضایت 
و همواره رضایت خدا را بر 
رضایت و راحتی خود مقدم 

می دانستند.

این اصل مهم 
در زندگــی 
حضرت زهرا 
اهلل  ســام 

زمینه  در  علیها 
انتخــاب  مــاک 

مهریه  همســر، 
نیز  جهیزیــه  و 
شود.  می  دیده 
با آن که خود به 
مراحل  باالترین 
تکامل  و  رشــد 
معنوی رســیده 
دنبال  به  بودند، 

رهبانیــت یا رفاه 

نبوده و ازدواج را در راستای فرمانبرداری 
از پروردگار ضروری می دانســتند. زمانی 
که به همسری علی علیه السام درآمدند 
و به خاطر فقر ایشــان، مورد ســرزنش و 
طعنــه زنان قریش قرار گرفتند، بعد از آن 
که جریــان را به عرض پیامبــر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم رســاندند، سر به آسمان 
بلند کردند و فرمودند: راضی شدم به آنچه 
خدا و رســول خدا به آن راضی شدند. در 

حســن معاشرت با همسر هم رضایت خدا 
مقدم بود.

در مکتب تربیتی برترین مادر دنیا

اهل بیت پیامبر صلوات اهلل علیهم اجمعین 
کــه طبق حدیث ثقلین قریــن قرآنند لذا 
بایــد برنامه های خود را از آنها گرفت چرا 
که وحی الهی در خانه آنان نازل شــده و 
آنها پرورش یافتگان مکتب قرآنند. در این 
بین شــخصیتی همچون فاطمه سام اهلل 
علیهــا که در کانــون وحی پرورش 
یافته است برترین آموزه ها را به 
همــراه دارد. زیرا مکتب تربیتی 
آن حضــرت برگرفتــه از منبع 
تعلیمان  و  قرآن مجیــد  وحی، 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
است برای اصاح سبک زندگی 

بسیار موثر خواهد بود.

بانوی  این  تربیتی  آری ســیره 
بزرگوار برگرفته از مکتب وحی 
اســت، چنانکه پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم در سخنانشان، 
فاطمه ســام اهلل علیهــا را از 
وجــود خود می دانند و بارها در 
جمع مؤمنین می فرمایند: فاطمه 
پاره تن من است؛ بنابراین وجود 
فاطمه ســام اهلل علیها از وجود 
رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم جدا نیست و سیره ایشان 
جلــوه دیگری از ســیره پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
است. پس فاطمه سام 
اهلل علیها، ادامه دهنده 
راه و ســیره رسول 
اهلل  خدا صلّــی 
علیــه وآلــه 
در  وســلّم 
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زمینه ها از جمله بندگی خدا، تقوا، عبادت 
و... است.

رعایت اصل کفویت در سبک زندگی 
فاطمی

یکی از دیدگاه های اسام در مورد ازدواج، 
کفویت زوجین اســت، »ُکفو« در اصل، به 
معنــای همطراز در مقــام و منزلت و قدر 
است، و ســپس به هر گونه شبیه و مانند 
اطاق می شده است.، منظور از کفو شرعی 
آن است که مسلمان باشد، و منظور از کفو 
عرفی آن است که از نظر شئون اجتماعی 

با هم متناسب باشند.

حال یکی از نکات مهم در امر ازدواج، توجه 
به اصل همانندی و کفویت است که این امر 
در ازدواج فاطمه سام اهلل علیها، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود، البته بر طبق تعالیم 
اسامی این همانندی و کفویت، بیشتر در 
خصوص ایمان و اخاق اســت و ماکهای 
قوی، طبقاتی و اقتصادی مورد نظر نیست. 
م  لذا پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
اُکّفاُء  بَْعُضُهْم  الُْمْؤِمُنوَن  در حدیثی فرمود: 
بَْعٍض؛ مؤمنان کفو و همانند یکدیگرند )و 
اختاف قشرهای اجتماعی نمی تواند آنها 

را در مسأله ازدواج از هم جدا سازد.(.

گفتنی اســت فاطمه ســام اهلل علیها در 
مراتب ایمان و تقوا، کفو و همتایی جز امیر 
المؤمنین علیه الســام نداشتند، به همین 
دلیل وقتی فاطمه ســام اهلل علیها به سن 
ازدواج رسیدند و اکثر بزرگان و شخصیت 
های برجسته عرب، به خواستگاری ایشان 
آمدند، رســول خدا صلّــی اهلل علیه وآله 
وسلّم با جواب منفی همه را مأیوس کردند.

در حدیثی آمده اســت ابوبکــر و عمر هر 
کدام خدمت پیامبر اکــرم صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم برای خواستگاری فاطمه علیها 
السام رفتند، و پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم پاسخ منفی به آنها داد. هنگامی که 
علی علیه السام به ســراغ حضرتش آمد 
با پیشــنهاد او موافقت فرمود در حالی که 
چیزی جز یــک زره برای هزینه های این 

کار نداشت!

هنگامی که این خبر به بانوی اسام فاطمه 

علیها الســام رســید گریه کرد )از بعضی 
از روایات اســتفاده می شــود این گریه و 
ناراحتــی به خاطر این بــود که جمعی از 
زنان مدینه فاطمه را به خاطر همســری با 
مرد تهی دستی همچون علی علیه السام 

سرزنش کردند و زخم زبان زدند(.

 اما در ازدواج علی علیه الســام با فاطمه 
ســام اهلل علیها فرمودند: اگر این نبود که 
خداوند علی را برای فاطمه آفریده اســت، 
در روی زمیــن کفو و همتایی برای او پیدا 

نمی شد.

در این زمینــه در روایات متعــّددی این 
معنی را از قول امام صادق علیه الســام یا 
دیگر معصومین علیهم السام می خوانیم: 
َ َخلََق أْمیَر الُْمْؤِمنیَن لِفاِطَمَۀ ما  »لَْوال انَّ اهللَّ
کاَن لَها ُکْفٌو َعلَی اْلَْرِض ؛ اگر خداوند امیر 
مؤمنان علی علیه الســام را نیافریده بود، 
فاطمه علیها السام همتائی برای همسری 

اش در تمام روی زمین نداشت!«

همین مطلب نیز از رســول خدا صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم نقل شده است که فرمود: 
جبرئیل بر من نازل شد و گفت ای محّمد! 
خداوند جّل جاله می فرماید: »لَْو لَْم اْخُلْق 
َعلِّیاً لَما کاَن لِفاِطَمَۀ ابَْنِتَک ُکْفٌو َعلَی َوْجِه 
اْلَْرِض، آَدٌم َفَمــْن ُدْونَــُه ؛ اگر من علی را 
نمی آفریدم کفو و همتائی برای همســری 
دخترت فاطمه در تمــام روی زمین پیدا 

نمی شد، از آدم گرفته تا دیگران!«

بدیهی اســت این بی همتایــی نه از نظر 
ارزش هــای ظاهری و ماّدی اســت، بلکه 
صرفاً ناظر به ارزش هــای معنوی، ایمان 
و تقوا و قرب به پــروردگار و مقامات فوق 
العاده و واالی انســانی است. لذا کفو بودن 
دو همسر باید تنها بر اساس ایمان و اسام 

و تقوا استوار گردد.

بنابراین یکی از عوامل موفقیت در ازدواج، 
همتایی زوجین است که با توجه به روایات 
این هم شأنی و کفویت، به معنای همتایی 
در ایمــان و ارزش های اخاقی اســت و 
ایــن امر باعث رضایــت زوجین در فضای 
مشــترک و دوری از اختافات می شود و 
در غیــر این صورت ممکن اســت هر یک 

از زوجیــن یا هر دو، همسرشــان را الیق 
همســری خود نبینند. لذا جوانان باید این 
اصل را بــر مبنای انتخــاب حضرت زهرا 
ســام اهلل علیها، در زندگــی خود رعایت 
کنند. لیکن مگر می توان اینگونه تعلیمات 
واالی اسامی را در جوامع کنونی، و حّتی 
در میان قشــرهای ظاهــراً متدیّن پیاده 
کــرده، و دهها قیود موهومــی را که برای 
شایستگی ازدواج دختران و پسران خود با 

دیگران قائلند از زندگی آنها حذف نمود!

اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  همســرداری 
علیها در سایه ی اظهار عشق و محبت 

به همسر و استحکام رابطه عاطفی

بنــای خانواده بر اســاس محّبت و اخاق 
انســانی اســت و محیط خانــواده کانون 
احساسات و عواطف است، همان گونه که 
در قرآن هم آمده اســت: »َو ِمْن آیاتِِه أَْن 
َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها 
...« که محّبت و اخاق انســانی را از آیات 
خدا شمرده و پایه خانواده را بر این استوار 
می داند و آیه »عاِشــُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف؛ و با 
آنان )زنان(، بطور شایســته رفتار کنید!« 
هم شــاهد دیگری بر این معناســت، پس 
اســاس باید بر محّبت و رأفت باشد یعنی 
اگر بنای خانواده بر اساس مسائل اخاقی 
و انسانی باشد مشکلی پیش نمی آید. زیرا 
مسائل اخاقی لطیف ولی مسائل حقوقی 
خشن اســت چون طبیعت مسائل حقوقی 
چنین اســت، بنا بر این باید بنای خانواده 
بر محبت باشــد، چرا که اگر بنای خانواده 
بر اخاق باشد مشکات کنونی خانواده ها 

مرتفع خواهد شد.

بی شــک فاطمه زهرا ســام اهلل علیها در 
همسرداری هم چون عاطفه ورزی و اظهار 
محبت به همســر هم سرآمد همه عصرها 
و نســلها اســت. در تبیین این مسأله باید 
بــه روایتی از پیامبــر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم اشاره کرد که فرموده اند: جهاد 
زن همسرداری نیکوی اوست. حال پیامبر 
م این ســخن را  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
در جواب زنانی دادند که از ایشــان سؤال 
کردند: چــرا همه فضیلــت ها مخصوص 

مــردان اســت و باب جهاد و شــهادت به 
روی ما بســته شده اســت، ما چگونه می 
توانیم از ثواب این فضیلت عظیم بهره مند 
شویم؟علت این که همسرداری نیکو برای 
زنان، مســاوی و همتراز با جهاد و از جان 
گذشتگی مرد دانسته شده است، عظمت و 
حساسیت موقعیت و نقش زن در خانواده 

و در برابر همسر است.

لذا می توان دریافت کلید آرامش، انضباط، 
استحکام و صمیمیت خانواده به دست زنان 
اســت و به دنبال آن موفقیت و آسودگی 
خاطر مرد نیز به نــوع رفتار و برخورد زن 
درون خانه بســتگی دارد. بهترین و جامع 
ترین اســوه در این زمینه، حضرت فاطمه 

سام اهلل علیها است.

گفتنی اســت از  اهداف مهــم در ازدواج، 
آرامــش و رابطه محبت آمیز میان زوجین 
است؛ برقراری روابط عاطفی، نقش مهمی 
در اســتحکام خانــواده و حســن رابطه 
و ســازگاری زن و شــوهر دارد. خداونــد 
در قــرآن کریــم، به اصل وجود عشــق و 
احســاس محبت متقابل بین زن و شوهر 
اشــاره فرموده: »از نشانه های خداوند این 
اســت که از نوع خودتان، همسرانی برای 
شــما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و 

میانتان دوستی و رحمت نهاد«.

از ایــن رو یکی از عوامــل مهم در تحقق 
عشــق و محبــت میان همســران بیان و 
اظهار محبت اســت اینگونه اســت که در 
زندگی مشــترک فاطمه سام اهلل علیها با 
علی علیه الســام عبارات و کلمات محبت 
آمیز بسیار اســت. فاطمه سام اهلل علیها 
با الهام از دســتورهای الهی و با دارا بودن 
درک صحیح از روابط زن و شوهر، همواره 
به همسر بزرگوارشان عشق می ورزیدند و 
ایشــان را مورد محبت قرار می دادند و در 
کام خــود عاقه و احترام را توأماً در نظر 
داشتند؛ گاهی ایشان را با کنیه ابا الحسن 
صدا می کردند و گاه حضرت را پســر عمو 

.... خطاب می کردند.

آن حضــرت در مقام اظهار محبت و عاقه 
به امام علی علیه السام می فرمودند: علی 

جان، روح من فدای روح تو و جان من سپر 
باهای جان تو. عشق و محبت فاطمه سام 
اهلل علیها نسبت به همسرشان به اندازه ای 
بود که در لحظات احتضار می گریستند و 
به علی علیه السام می فرمودند: به خاطر 
آنچه از مشــکات و سختی ها که پس از 

من به تو خواهد رسید می گریم.

فاطمــه ســام اهلل علیها در مــدت کوتاه 
زندگی خود با علی علیه الســام، حقیقت 
وجــودی و روحیات علی علیه الســام را 
می شناختند و زمانی که دیگران از فهم و 
درک رفتار علی علیه السام ناتوان بودند، 
فاطمه ســام اهلل علیها آن ها را راهنمایی 
مــی کردند و با خصوصیــات رفتاری امام 

آشنا می کردند.

در روایتی آمده اســت که یکی از اصحاب 
امیر المؤمنین علی علیه الســام، او را در 
نخلستان در حالت راز و نیاز با معبود دید. 
ناگهان مشــاهده کرد که امیــر المؤمنین 
علیه الســام مانند چوب خشکی بر زمین 
افتاد، پس یقین کرد که از دنیا رفته است. 
فوراً به به منزل فاطمه سام اهلل علیها آمد 
تا او را با خبر کند. فاطمه ســام اهلل علیها 
با شــناختی که از روحیات همســر خود 
داشــتند، فرمودند: این حالتی است که به 
واسطه خوف و خشــیت الهی بر او عارض 
شــده اســت و باز در پرتو شناخت فاطمه 
سام اهلل علیها، از همسرشان بود که خانه 
محقــر آن ها محل انس و آرامش شــوهر 
قرار گرفته بود و امیر المؤمنین علی علیه 
السام می فرمودند: هرگاه به چهره فاطمه 
ســام اهلل علیها می نگریستم تمام غم و 
اندوهم برطرف می شد. این انس و الفت به 
حدی بود که اگر علی علیه السام به خانه 
می آمدند و زهرا ســام اهلل علیها را نمی 
یافتند، غم بر ســینه ایشان سنگینی می 
کرد و بسیار بر حضرت سخت می گذشت.

الگوی  علیها؛  اهلل  سالم  زهرا  حضرت 
قناعت و ساده زیستی

شــکی نیســت که ازدواج امر مقدســی 
اســت، لیکن توجه به ارزش های ظاهری 
در مقدمــات ازدواج نظیر مهریه، جهیزیه، 

برگزاری مراســم و تشــریفات ازدواج و ... 
زمینه را برای بروز کدورت ها و مشــکات 
خانوادگی بــه وجود مــی آورد. گاهی به 
واسطه سنگینی مراسم ازدواج، ارزش های 
حقیقی از بین می روند و در آغازین ساعات 
زندگی مشــترک، مشــکات و اختافات 

فراوانی به وجود می آید.

به راستی تأســف آور است رقابتها، چشم 
همچشــمی ها، تجّمل گراییها، خرافات و 
موهوماتی که در مسأله ازدواج نقوذ کرده 
اســت؛ گاه از ســالیان دراز، َهّم و غّم پدر 
و مادر دختر تهّیه جهیزیّه اســت، حّتی از 
خوراک روز، و شام شــب، باید بکاهند، تا 
یک جهیزیّه ســنگین را تهّیه کنند، و به 
اصطاح آبروی خــود را حفظ کرده، و به 

پندار خود دخترشان را سربلند سازند!

حال آنکه انسان پرهیزکار در مسائل ازدواج 
بســیار راحت برخورد می کند، و از تنگ 
نظری به دور است نه خود را به زحمت می 
اندازد و نه دیگران را به دردسر. به راستی 
چرا بیشتر بحث های زنان درباره تجّمات 
است، یا درباره زیورآالت، در حالی که هر 
جایی که سخن از دنیا و تجّمات و زرق و 

برق باشد موجب مرگ قلب می شود

و در ایــن بین مــرور زندگی حضرت زهرا 
ســام اهلل علیها درس ســاده زیســتی و 
قناعت را به دختران و پســران جوان می 
آموزد تا زندگی را برخود و دیگران سخت 

نگیرند.

در تبیین این مســأله باید گفت در زندگی 
مقدس حضرت زهرا سام اهلل علیها ظواهر 
مادی جایگاهی ندارد، لذا فاطمه سام اهلل 
علیهــا زمانی به ازدواج بــا امام علی علیه 
الســام پاســخ مثبت دادند که علی علیه 
الســام هیچ ســرمایه ای نداشتند و تنها 
دارایی ایشان برای ازدواج، یک زره بود که 
آن هم صرف تهیه وسایل ضروری زندگی 
مشترکشــان شد که عبارت بود از: حصیر، 
لیوان، گلیم، کوزه، آسیاب دستی، مشک، 
پوســت گوســفند، پرده و... بنابراین رسم 
جهیزیه و این که زن موظف باشــد هنگام 
رفتن به خانه شوهر، تمام وسایل زندگی را 
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با خود ببرد، هیچ ریشــه اسامی و شرعی 
ندارد، بلکه تنها یک ســنت است. جهیزیه 
فاطمه سام اهلل علیها بسیار ساده و اندک 
بود. هنگامی که جهیزیه فاطمه ســام اهلل 
علیها را نزد پیامبر آوردند، پیامبر گریستند 
و دست به دعا برداشتند و فرمودند: خدایا 
مبــارک کن این جهیزیه را که اغلب آن از 
گل است. مراســم ازدواج فاطمه سام اهلل 
علیها همراه دعا و اطعام فقرا و صدقه و نیز 
تهلیل و تکبیر به جای غنا و ساز و آواز بود.

و یا روزی که علی علیه الســام از ایشان 
پرســیدند: چرا از رنج گرسنگی و بی غذا 
ماندن خانــه وی را خبردار نکرده، فاطمه 
سام اهلل علیها در پاســخ فرمودند: ای ابا 
الحســن! من از خدای خود شرم می کنم 
که به تو تکلیفی کنم که قادر به انجام آن 

نیستی. 

راســتی چقدر بین زندگــی برخی بانوان 
جامعه اســامی با زندگــی حضرت زهرا 
ســام اهلل علیها که مّدعی الگو پذیری از 
آن حضرت هســتیم فاصله اســت! مگر ما 
الگویی بهتــر از حضرت فاطمه زهرا علیها 
الســام داریم؟ جهیزیّه، مهریّه، مراســم 
ازدواج و زندگی آن حضرت چقدر ساده و 

بی آالیش بود.

لذا تک تک افراد جامعه به ویژه بانوان باید 
با الهام از زندگی ساده حضرت زهرا سام 
اهلل علیها خود را از باتاق تشریفات زندگی 
و زرق و برق دنیا برهانند و به سوی زندگی 

ساده و پاک گام بردارند

تربیت  الگوی  علیها  اهلل  سالم  فاطمه 
توحیدی

توحید ریشــه دارترین و عمیقترین اصل 
اســامی اســت، و تمام خطــوط تعلیم و 
تربیت اســامی به آن منتهی می شــود، 
یعنی از هر جا شــروع کنیم باید از توحید 
شروع کنیم و هر جا برسیم باید به توحید 
ختم کنیم که تار و پود اســام را توحید 

تشکیل می دهد.

لذا تربیت اخاقی و پرورش صفات انسانی 
در ســایه توحید میّسر است چرا که ریشه 
اخاق فضیله همان اخاص و پاکسازی دل 

از غیر خدا اســت، ریشه ی اصلی منحصر 
ســاختن انگیزه های عملی به انگیزه الهی 
اســت، یعنی فقط برای او گام برداشتن و 
در راه او جهاد کردن و به سوی او حرکت 
کردن و از هر انگیــزه دیگر پرهیز نمودن 

است.

اینگونه اســت که تربیــت توحیدی برای 
کودکان از لحظه انعقاد نطفه شــروع می 
شود. از این رو حّتی در آن لحظه نیز باید 
به یاد خدا باشــد، و در دوران حمل ادامه 
دارد، تا از غذای حرام اســتفاده نکند، و با 
تولــد بّچه وارد مرحله تازه ای می شــود. 
بدیــن جهت، باید در گوش او اذان و اقامه 
گفته شــود، و در بدو والدت بــا مفاهیم 
توحید و یکتاپرســتی و رسالت و امامت و 
فاح و رســتگاری و نماز و مانند آن آشنا 

شود.

در این میان فاطمه سام اهلل علیها عواطف 
مادری و محبــت به فرزنــدان را نیز زیر 
مجموعــه محبت و رضایــت خداوند قرار 
می داد، وقتــی پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم ایشان را از حوادث جانسوز کربا و 
شهادت امام حســین علیه السام با خبر 
می کنند، حضرت آیه استرجاع می خوانند 
و می فرمایند: پدرجان، من تسلیم شدم و 
رضایت دادم و به خدا توکل می کنم. نکته 
مهم این اســت که غالباً زنانی که از کانون 
خانواده و همســر و فرزنــدان خود راضی 
هستند، دلبستگی شدیدی به آنها پیدا می 
کنند، ولی فاطمه سام اهلل علیها در طول 
زندگی خود با امیر المؤمنین علیه السام 
و داشــتن فرزندانی همچون امام حسن و 
امام حسین علیهما السام، با وجود تاش 
برای گرمی کانون خانواده، همواره در برابر 
پروردگارشــان خضوع و خشــوع داشتند 
و مــی فرمودند: خشــنودم کــه خداوند 
پروردگار من است و تو ای پدر، پیامبر من 

و پسرعمویم علی، شوهر و امام من است.

ســخن آخر: )حضرت زهرا سالم اهلل 
سبک  در  زنان  الگوی  بهترین  علیها، 

زندگی اسالمی(

در خاتمه باید گفت آن حضرت ارزشــهای 

واالی حاکــم بر خانواده را مورد توّجه قرار 
داده اســت که محدوده ی آن از نخستین 
گام برای تشــکیل خانواده، تا جزئی ترین 
مسائل مرتبط با زندگی را در بر می گیرد 
ارزشــهایی بی بدیل که در راستای تقویت 
خانواده، در برابر ضّد ارزشــهایی که گاه از 
سوی وسواسان خّناس به عنوان ارزش در 
تشکیل خانواده قلمداد می شود مورد نظر 

قرار می گیرد.

در ایــن بین رفتارهایی در ســیره فاطمه 
ســام اهلل علیها وجود دارند که عیناً قابل 
اقتباس و تقلید اســت، ماننــد احترام به 
همســر و فرزندان و یا نداشــتن تقاضای 
نامقدور و داشتن رفتار مناسب و مهرورزی 
به خانــواده که روز به روز ارزش و اهمیت 
این اعمال برای همگان روشن تر می شود، 
پس الگوها منحصر به زمان و مکان نیستند 
و در همــه اعصار می توان برای الگوگیری 

به آن ها مراجعه کرد.

امید اســت پیروان مکتب اهل بیت علیهم 
السام در راستای آگاهی بیشتر از فضایل 
و مناقب آن بانو و اقتباس از خلق و خو، و 
رنــگ و بوی معنوی آن حضرت در تقویت 
سبک زندگی اســامی گام بردارند، و چه 
زیبا و الهام بخش اســت زندگی این بانوی 
نمونــه، در آن خانواده نمونــه برای همه، 

مخصوصاً بانوان.
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2یادداشت

تأملی در آموزه های اخالقی امام هادی علیه السالم 
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مّد ظّله 

ضرورت پرورش و توســعه اصل »اخاق« 
که همچون امــواج نیرومند جاذبه از هر 
مانعــی عبور می کنــد و حتی از خأل می 
گــذرد و به درون جان آدمی راه پیدا می 
کند و او را زیر و رو کرده و شخصی تازه با 
صفاتی عالی و آســمانی و به معنی واقعی 
کلمه، انســانی می ســازد، غیر قابل انکار 

است.

زیرا انســانی که در غم و انــدوه دیگران 
شــریک اســت و منافع خود و دیگران را 
به یک چشــم می بیند و آسایش خود را 
هرگز در ناراحتی دیگران جســتجو نمی 
کند و باالخره انســانی که افق وسیع دید 
فکر او ســبب می شود که از مزاحمت ها، 
تجاوزها، تنگ نظری هــا و انتقام جویی 
ها برکنار بمانــد و با دیگر همنوعان خود 
یک واحد حقیقی تشــکیل دهد که خیر 
و برکتی در آن وجود داشــته باشد همه 
و همه ضرورت اخــاق گرایی را بیش از 

پیش آشکار می سازد.

به هر حال بعــد از پیامبر اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم، امامــان معصوم علیهم 
السام به گواهی روایات اخاقی گسترده 
ای کــه از آنان نقــل شــده، بزرگترین 
معلمــان اخاق بودنــد؛ و در مکتب آنها 
مردان برجســته ای که هر کدام از آنها را 
می توان یکی از معلمان عصر خود شمرد، 

پرورش یافتند.

زندگانی پیشــوایان معصوم علیهم السام 
و یــاران با فضیلت آنان، گواه روشــنی بر 

موقعیت اخاقی و فضائل آنها می باشد.

تبیین مهمترین معیار اخالق گرایی

بی تردید برای رسیدن به مقصود، قابلیت 
قابل و فاعلیت فاعل باید محقق شود. اگر 
قابل در حد اعلی باشد ولی فاعل فاعلیت 

نداشته باشد نتیجه ی منفی به دست می 
آیــد. مثا بارش باران کــه فاعلیت آن را 
دارد زمین های مــرده را زنده کند، ولی 
زمین باید قابلیت داشــته باشد و اال اگر 
زمینی شــوره زار باشد باران در آن مانند 
باتاق جمع می شــود و بی ثمر باقی می 
مانــد و اگر گیاهی هــم بروید چیزی جز 

خس نیست.

همچنین اگــر طبیعت بیمار، دارو را دفع 
کند حتی بهترین داروهــا هم بر او مؤثر 
واقع نمی شــود، لذا فاعلیت فاعل به کار 
نمی آید و نبــود قابلیت قابل، موجب بی 

ثمر شدن آن می شود.

در این زمینــه امام هادی علیه الســام 
َباِع  مــی فرماید: »الِْحْکَمُۀ اَل تَْنَجُع فِی الطِّ
الَْفاِســَدِۀ؛ حکمت و دانــش در دل های 
فاســد اثر ندارد.« هرچند حکمت بیشتر 

به مسائل اخاقی گفته می شود.

با تأمل در این روایــت نورانی باید گفت 
بــرای اینکه بتوانیم از آیــات و روایات و 
ابتدا  برنامه های مختلف اســتفاده کنیم 
باید درون خــود را پاک کنیم، از گناهان 
توبه کنیم، غذای مشــکوک نخوریم، زبان 
خود را حفظ کنیم تا انوار الهی در قلب ما 
بتابد. فیض خداوند نه محدود اســت و نه 
ممنوع، اما کســی که می خواهد از فیض 
او اســتفاده کند باید آمادگی و پذیرش و 

قابلیت الزم را دارا باشد.

 بر همین اساس است که سلمان از اقصی 
نقــاط نزد پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم می آید و منا اهل البیت می شود 
ولــی ابو لهب که خویشــاوند اوســت در 
کفر خود باقی می مانــد. فاعلیت پیامبر 
اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در هدایت 
در حد اعلی اســت ولــی قابلیت در افراد 

متفاوت است.

اخــالق مداری؛ وامدار تئوکراســی 
)خدا محوری( یا دموکراســی )مردم 

محوری(؟

اعمالی که انســان انجام مــی دهد بر دو 
قســم اســت. گاه کارهایی است که هم 
خداوند راضی است و هم خلق خدا مانند 
درست کردن بیمارستان، ساخت مسجد، 

پل، کتابخانه و مانند آن.

اما قسم دوم این است که رضایت خداوند 
و رضایت خلــق در دو قطب مخالف قرار 
می گیرد؛ در این حال انســان ها آزمایش 
می شوند یعنی اینکه آیا انسان ها رضای 
خداونــد را ترجیح می دهد یــا اینکه به 

دنبال جلب رضای مخلوق می روند.

اینچنین است که امام هادی علیه السام 
می فرمایــد: »َمْن أََطاَع الَْخالِــَق لَْم یَُباِل 
الَْمْخُلوِق َو َمْن أَْســَخَط الَْخالَِق  بَِســَخِط 
َفَأیَْقَن أَْن یُِحلَّ بِِه الَْخالُِق َسَخَط الَْمْخُلوِق؛ 
کســی که خداوند را اطاعت کند دیگر به 
خشــم مخلوق اعتنا نمی کند ولی کسی 
که خدا را به خشم آورد باید یقین داشته 
باشــد که خداوند خشــم مخلوق را هم 

متوجه او خواهد کرد«.

بی شــک معیار شــرک و ایمــان در این 
موارد مشــخص می شود؛ وضعیت دنیای 
امروز نیز نشان می دهد که در دموکراسی 
غربی افراد به دنبال رضایت مردم هستند 
و حتی اگر رضایــت آنها خاف اخاق و 
دین باشــد بــه آن تن در مــی دهند. به 
همین دلیل در مشروعیت همجنس بازی 
قانــون تصویب می کنند و یا به آنها وعده 
حمایت می دهند که این نوع دموکراسی 

آمیخته با شرک است.

 نباید فراموش نمود که تمامی انبیاء بعد 

از مبعوث شــدن در اقلیت بودند. رسول 
خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نیز در ابتدا 
در اقلیــت بود ولی هرگز مســیر خود را 
عوض نکرد. مشــرکان از رسول خدا صلّی 
م خواستند که ال اقل  اهلل علیه وآله وســلّ
اجازه دهد یک ســال دیگر به بت پرستی 
ادامه دهند و بعد مســلمان شــوند لیکن 
رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم هرگز 
تسلیم این خواسته نشد زیرا سخط )عدم 
رضایت( خالق در آن بود لذا باید رضایت 

مخلوق کنار گذاشته می شد.

آســودگِی خاطر )تکبــر( از عذاب؛ 
نابخشودنی گناهی 

کســی که خود را از مجــازات الهی ایمن 
بداند، حالت تکبر به او دست می دهد. او 
بعد ایــن حالت را ادامه می دهد تا جایی 
که قضای الهی بر ســرش فرود آید و امر 

نافذ الهی او را در بر بگیرد.

لــذا امام هادی علیه الســام می فرماید: 
»من أمن مکر اهلل و ألیم أخذه تکبر حتی 
یحل به قضاؤه و نافذ أمره و من کان علی 
بینۀ من ربه هانت علیــه مصائب الدنیا و 
لو قرض و نشر؛ هر کس از مکر و مؤاخذه 
دردناک خداوند، خود را در امان احساس 
کنــد، تکبر مــی ورزد تا اینکــه با قضا و 
تقدیــر خداوند مواجه گردد؛ اما انســانی 
که بر دلیل روشنی از پروردگارش دست 
یافته است، مصیبت های دنیا بر او سخت 
نخواهــد بود؛ گرچه قطعه قطعه شــده و  

پراکنده شود.«

در روایات آمده اســت که یکی از کارهای 
مذمــوم، امن از مکر اهلل می باشــد یعنی 
انسان خود را در حریم امن بداند و تصور 
کند که خداوند او را مؤاخذه نخواهد کرد. 
بعد که عذاب یا عائم عذاب نمایان شود 
دیگر توبه پذیرفته نمی شــود و چاره ای 

جز تسلیم نیست.

تملق و چاپلوســی؛ آفــت اخالق و 
انسانیت، مانع رشد و تعالی

مســأله ی تملق یکی از باهایی اســت 
که در قدیم االیام تــا به امروز در جوامع 
بشری وجود داشته است و همواره برخی 

افراد بی شخصیت برای رسیدن به ثروت 
و منافــع، زبان به تملق بــاز می کنند و 
برای فردی، چیزهایی که باالتر از شأن او 

نیست قائل می شوند.

حــال آنکه فــردی که مــورد تملق قرار 
گرفته اســت بــه تدریج جایــگاه خود را 
گم می کند و باورش می شــود که مقام 
واالیی دارد. با ایــن کار خودبزرگ بینی 
پیدا می کند و بر این اســاس تدبیر امور 
بر او مشکل می شود زیرا انسان هنگامی 
می تواند امور را درست اداره کند که خود 
را در جایــگاه خودش ببیند نه در جایگاه 
دیگــری. مخصوصاً که انســان طبیعتاً از 

تملق خوشش می آید.

هم چنین تملق، پایــه گذار به کارگیری 
افراد بی شــخصیت در پســت های مهم 
می شــود. زیرا انســان با شــخصیت به 
تملــق گویی روی نمی آورد ولی انســان 
های چاپلوس و متملــق که ناصالح و بی 
شخصیت هستند با چرب زبانی، پست ها 
را تصاحــب می کنند و به تدریج انســان 
های باشخصیت که حاضر به تملق گویی 

نیستند کنار می روند.

روایات اســامی از تملــق گویی مذمت 
بسیاری شده است، بالخص در روایتی از 
امام هادی علیه السام می خوانیم: »َقاَل 
أَبُــو الَْحَســِن الثَّالُِث ع لَِرُجــٍل َو َقْد أَْکَثَر 
ِمــْن إِْفَراِط الثََّناِء َعلَْیِه أَْقِبْل َعلَی َشــْأنَِک 
نَِّۀ َو إَِذا  َفــإِنَّ َکْثَرَۀ الَْملَِق یَْهُجــُم َعلَی الظِّ
َحلَلَْت ِمْن أَِخیَک فِــی َمَحلِّ الثَِّقِۀ َفاْعِدْل 
َعِن الَْملَِق إِلَی ُحْســِن النِّیَِّۀ؛ شخصی نزد 
امام علیه السام آمد و در مدح و ثنای او 
بسیار سخن گفت. امام علیه السام به او 
فرمود: دنبــال کار خودت باش زیرا تملق 
زیاد کردن موجب می شــود که انســان 
نسبت به او بدبین شود و تصور کند که او 
قصد و مرضی دارد که این گونه او را مدح 
مــی کند. بعد اضافه می کند: وقتی کاما 
به برادرت اعتماد داشــتی از تملق کردن 

عدول کن و فقط خوش بین باش«.

والدین  عقــوق  پیامدهای  و  آثــار 
)نارضایتی پدر یا مادر(

در عصری به سر می بریم که غالباً روابط 
میان والدین و فرزنــدان آنچنان مطلوب 
نیســت، از یک سو هر کدام به دیگری به 
چشم حقارت نگاه می کنند. فرزندان خود 
را تحصیل کرده می دانند و می گویند که 
پدران ما علم کافــی ندارند و خبر ندارند 
در دنیای امروز چه خبر است. از آن طرف 
هم پدران و مادران می گویند که فرزندان 
ما کم تجربه هســتند و هنوز خبر ندارند 
چه باید کرد. این سبب بدرفتاری طرفین 
به هم می شــوند. اگر این دیدگاه اصاح 
شــود و هر دو به یکدیگر به چشم احترام 
نگاه کنند این مشکل به مقدار زیادی حل 

می شود.

هم چنین وجود سخت گیری ها از سوی 
پدران و مادران نسبت به فرزندان به گونه 
ای است که گویا فرزند را عبد ذلیل خود 
ازدواج فرزندانشان  می دانند. حتی موقع 
ابتدا نــگاه می کنند کــه داماد و عروس 
در زندگی شــخصی خودشــان چه اثری 
دارد )و زندگی فرزند مغفول عنه قرار می 
گیرد.( گاه دختران خود را با درج مهریه 
ی باال می فروشــند. این سخت گیری ها 
در انتخاب شــغل، همسر، انتخاب رشته و 
سایر موارد به کدورت هایی دامن می زند.

حــال آنکه امــام هادی علیه الســام در 
روایتــی نورانی، در این زمینه می فرماید: 
»العقــوق یعّقب القلۀ و یــؤدی الی الذلۀ؛ 
نارضایتی پدر و مــادر موجب فقر و قلّت 
می شود و موجب می شود انسان ذلیل و 

خوار شود.«

تأمل در کام امام علیه الســام دو نمونه 
از آثار سوء نارضایتی پدر و مادر را آشکار 
می ســازد، تجربه نیز نشــان داده است 
کســانی که بــا پدر و مادر خــود در می 
افتنــد و آنها را اذیت کــرده بی احترامی 
و اهانت می کنند عاقبت خوبی ندارند. از 
نظر مالی فقیر می شوند و در میان مردم 

ذلیل می شوند.

دل به دل راه دارد
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هرگاه انســان نیات بــدی درباره دیگران 
داشــته باشــد خواه ناخــواه در چهره یا 
ســخنان و افعالــش نمایان می شــود و 
همیــن امر ســبب مــی کــردد دیگران 
در برابــر او موضعــی مشــابه بگیرند؛ اما 
هرگاه ســخنان و چهره و اعمال کســی 
را از هرگونــه بدخواهــی پــاک دیدند و 
آثــار محبــت و خیرخواهــی در رفتار و 
گفتارشان نمایان گشــت آنها نیز موضع 
مشــابهی خواهند گرفــت، بنابراین برای 
زدودن کینه و بدخواهی ها و نیات ســوء 
نســبت به دیگران باید از خود شروع کرد 
و این یکی از اصول مهم روانشناسی است 
که تا از خود شــروع نکنی نباید انتظاری 

از دیگران داشته باشی.

لذا رابطــه مرموز خاصــی در میان دلها 
برقرار اســت و ضرب المثل معروف »دل 
به دل راه دارد« یک واقعیت است. گویی 
دل ها در پنهانی با هم سخن می گویند و 
رابطه برقرار می ســازند؛ هنگامی که قلب 
کســی مملو از بدخواهی به دیگران گردد 
این پیام به قلب آنها منتقل می شــود و 

آنها مقابله به مثل می کنند.

 از ایــن رو امام علی النقی علیه الســام 
ْن َکَدْرَت َعلَْیِه  َفا ِممَّ فرمود:»اَل تَْطُلــِب الصَّ
ْن  َو اَل الَْوَفــاَء لَِمْن َغــَدْرَت َو اَل النُّْصَح ِممَّ
ََّما َقلُْب َغْیِرَک  َصَرْفَت ُســوَء َظنَِّک إِلَْیِه َفإِن
َکَقلِْبــَک لَــُه؛ صفا و صمیمیت از کســی 
کــه خاطر او را مکّدر ســاخته ای مجو و 
وفاداری از کســی که بــه او نیرنگ زده 
ای طلب مکــن و خیرخواهی از کســی 
که بدگمانش ســاخته ای توّقع مدار، زیرا 
قلب دیگری برای تو همانند قلب تو برای 

اوست.

در واقع امام علیه الســام در این عبارت، 
به نکته ای روانشناســی و اجتماعی اشاره 
می کند و آن اینکه »دل به دل راه دارد« 
و اگــر می خواهیم دل مــردم با ما صاف 
شود، ابتدا باید سعی کنیم که دل خود را 
با مردم صاف کنیم. اگر ما بدخواه هستیم 
نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم تا 

خیرخواه ما باشند.

 این درس، برای جهان امروز ما هم کارآیی 
دارد. دشمنان، گاه به ما پیشنهادهایی می 
کنند و مثا می خواهند که با آنها مذاکره 
کنیم و همــکاری نماییم. اگر آنها عداوت 
خــود را همواره به ما نشــان داده اند ما 
چگونه می توانیــم قلبمان را با آنها صاف 
کنیم. در این موارد باید ســوء ظن داشته 
باشــیم و بجز موارد خاص که مذاکراتی و 
همکاری هایی انجام می شــود به حسن 

ظن ظاهری آنها اعتماد نکنیم.

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت مــردم به صورت 
امام هــادی علیه  گســترده تر مراســم 
الســام را برگزار کنند و کلمات حضرت 
بیشتر مطرح شود؛ امیدواریم خداوند شر 
دشمنان دیوانه را به خودشان برگرداند و 

مسلمانان را در امن و امان بدارد.

هم چنین امید اســت امیدواریم در سایه 
عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
الســام به ویژه امام هادی علیه الســام 
بتوانیم وظایف ســنگینی که در این عصر 
و زمان در برابر اســام و مسلمانان داریم 
را به بهترین شــکل ممکــن جامه عمل 

بپوشانیم.
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1پرونده ویژه

دغدغه های اقتصادی آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله
در بحبوحه ی پیروزی انقالب اسالمی 

پس از پیــروزی انقاب اســامی ایران، 
نظام نوپای جمهوری اســامی، مســائل 
گوناگونــی را در مســیر حرکتش تجربه 
کــرد؛ در ایــن بیــن برخــی روحانیون، 
نویسندگان و سیاســیون با گرایش های 
مختلف، با انتشار مقاالت و اطاعیه هایی 
در مطبوعات ضمن اعام مواضع خود، راه 

حل هایی نیز عرضه می کردند.

یکی از این افراد حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی بود که اســتمرار انتشار 
)تقریبــاً هر ده روز یک مقاله(، منســجم 
بودن ســاختار مقــاالت، بــه روز بودن 
موضوع مقاالت با توجه به مســائل جاری 
کشور، بیان مشــکات جامعه به ویژه در 
حوزه هــای اقتصادی به همــراه راه حل 
آنها، قابل فهم بــودن مقاالت برای عامه 
مــردم و از همه مهمتــر، پیش بینی ها و 
پیشــنهادهایی که محقق شدند، آن را از 
دیگر مقاالت و نگاشــته ها متمایز کرده 

است.

در این نگاشــته، اندیشه ها و دغدغه های 
معظم له در موضوعات اقتصادی هم چون 
راه شکســتن محاصره اقتصادی، اشتغال، 
تولید و چشــم انداز مســائل اقتصادی و 
مشــکات و نارســایی های موجود و راه 

حل آنها مطرح شده است.

از نــکات قابل توجه کــه  را در قالب یک 
کاربردی  نگاشــته ضرورری می ســازد، 
بودن آنهــا در زمان حاضر در زمینه های 
اقتصادی است به طوری که اگر در اوایل 
پیروزی انقاب اســامی به این توصیه ها 
عمل می شــد چه بسا برخی از مشکات 

کنونی کشور مرتفع می گردید.

راه شکستن تحریم اقتصادی دشمن

بایــد واقع بین باشــیم و بدانیــم فعل و 

انفعاالتی که در شــورای امنیت به چشم 
مــی خورد و بــا نقل و انتقــاالت نظامی 
آمریکا، )هر چند در ارادۀ ملت ما تأثیری 
ندارد( مسأله وارد مرحله تازه و جدی تر 
شده است و ممکن است مسئله محاصره 
اقتصادی ایران در آینده ســخت تر شود، 
ما بدون اینکه کمترین وحشــتی به خود 
راه دهیــم باید این حادثه ســخت را به 
عنوان یک »فرصت طایی برای رســیدن 
به خودکفایــی« مخصوصاً در زمینه های 
اقتصادی قرار دهیم، و آن را پلی بسازیم و 
برای نیل به استقال کامل در تمام زمینه 
ها؛ یعنی بیشــتر تولید کنیم، ســخت تر 
بکوشیم، سریع تر عمل نماییم، مخلصانه 
تر کار کنیــم، کمتر مصرف کنیم، زیادتر 
صرفه جویی داشــته باشــیم، تــا در این 
مبارزه گرفتار نشــویم و به خواست خدا 

پیروز و سربلند از میدان به درآییم.

در این میان نوســازی اقتصادی ضروری 
اســت؛ چرا که ما را از اســارت اقتصادی 
بیگانگان نجــات داده و حربــه محاصره 
اقتصادی دشــمن را کند و بی اثر ساخته 
و ما را به حد خود کفایی می رســاند که 

بدون آن انقابمان متزلزل خواهد بود.

به راســتی وقتی ما یــک دنیا زمین قابل 
احیاء و کشــت داریم، یــک دنیا نیروی 
انسانی و جوان باهوش و فعال و یک عالم 
منابع گــران قیمت زیــر زمینی که یک 
گوشه از آن به همه این حرف ها می ارزد 

چرا تاش نکنیم؟

به راســتی چــرا این روزهای حســاس 
را صــرف تصمیم گیری برای شکســتن 
اقتصادی دشــمن و  اســارت  زنجیرهای 

طرح یک جامعه خودکفا، نکنیم؟

ولی با تأســف بسیار، مســیر بسیاری از 
کارهــای مــا در جهت ضد ایــن هدف 

هاســت، یعنی افراد ناآگاه تحت تأثیرات 
تحریکات ضــد انقاب به شــدت تاش 
می کنند ســطح تولید را پایین آورند، و 
با نهایت تأســف تا حد زیادی در این کار 

موفق بوده اند.

اگر وضع به همیــن صورت ادامه یابد در 
آینده گرفتار انواع کمبود ها خواهیم شد. 
ممکن اســت بعضی به من ایراد کنند که 
این گونه سخنان مایه دلسردی است ولی 
من این را خیانت می دانم که حقایق تلخ 

را از ملت خودمان مکتوم داریم.

جلوگیری از خروج ارز با رونق تولید

رژیم منفور شاهنشــاهی سال ها ملت ما 
را بــه گندم خارجی، تخم مرغ و هر گونه 
مواد غذایی خارجــی عادت داده بود و با 
بیرون فرســتادن ارزهای مملکت، مقادیر 
زیادی از آن را تهیه می کرد و در اختیار 
مردم می گذاشت، اکنون که ملت قهرمان 
ما با رهبری امام، پایان این نظام را اعام 
داشــته، باید بنشــینیم و طرحی بریزیم 
که تولید داخلی، جانشــین تولید خارجی 

بشود.

نقش گرانی در تهدید امنیت ملی

بی شــک گرانی سرســام آور که دود آن 
بیش از همه در چشــم خلق مســتضعف 
ما مــی رود بیش از آن که یک مســألۀ 
اقتصادی برای ملت مبارز ما باشــد یک » 
مســئله حاد سیاسی« است. وقتی قیمت 
اجناس باال می رود، ســطح تولید پایین 
می آیــد، در نتیجه ناراحتی بیشــتر می 
شــود و حربۀ ضد انقاب بُرنــده تر می 
گردد. وقتی کارگاه ها و کارخانه ها بخوابد 
بیکار فراوان می شود، و هر فرد بیکار یک 

کانون خطرناک نارضایی خواهد بود.

آیــا این کارها بــرای انقــاب خطرناک 

نیســت؟ آیا آینده نگران کننده ای را در 
برابر ما ترســیم نمی کنــد؟ آیا دود این 
کارها در چشــم ما مــی رود یا آمریکای 
جهان خوار و ابرقدرت های استعمار گر؟ 
آیــا این حوادث ویرانگر بر اثر ندانم کاری 
های بعضــی افراد نــاآگاه بوجود آمده یا 
نقشــه های تخریبی حساب شده دشمن 

آگاه؟ پاسخ این سوال با خود شماست.

امــا بدانیم تا دیر نشــده باید بپاخیزیم و 
انقــاب را از چنگال امــواج هرج و مرج 
برهانیم؛چرا که اگر مــا نتوانیم این تورم 
خطرنــاک را مهــار کنیــم در آینده دور 
یا نزدیــک خطراتی انقاب مــا را تهدید 

خواهد کرد.

فشــار اقتصادی، حربۀ آمریکا برای 
افزایش نارضایتی های عمومی

آن روز کــه ما گرفتار انــواع کمبودها در 
مواد غذایی و تولیدات صنعتی شــویم به 
فکر ایــن کار افتادن )پاکســازی عناصر 
وابسته و ضدانقاب( بسیار دیر است. من 
این وضع را یک مســئله ساده نمی بینم 
بیشــتر به یک توطئه حساب شده شبیه 
اســت که از طرف دشــمن زخم خورده 
تنظیم شــده تا در این مرحله حساس که 
شیطان بزرگ طرح سخت ترین محاصره 
اقتصادی را برای ما ریخته، ما را سخت در 
فشار بگذارد و گرفتار انوع کمبودها کند و 
خیل عظیمی از ناراضیان را فراهم ســازد 
و پایه های یک جنــگ داخلی را بگذارد 
و در خارج نیــز تبلیغ کند که ایران قادر 
به اداره امور اقتصادی کشور که شاهرگ 

حیاتی است، نیست.

تصمیم گیری هــای عجوالنه دولت، 
سرچشمه نارضایتی مردمی

یکــی از عوامل مهــم نارضایی، مســئله 
مخصوصاً  عجوالنه«  های  گیری  »تصمیم 

در زمینه های اقتصادی و اداری است.

به عنوان نمونه سیاســت دولت در مبارزه 
با »گرانی آزار دهنده« که دودش بیش از 
همه توی چشم مســتضعفین، توده های 
انقابــی و محروم مــی رود به هیچ وجه 
یا پاکســازی عجوالنه  روشن نیســت. و 

هــای  نابســامانی  موسســات،  و  ادارات 
عجیبی بوجــود آورده و همه جا مردم را 
به دو گروه »طاغوتی و یاقوتی« تقســیم 
کــرده اند. و یــا تصمیم هایــی عجوالنه 
دولت درباره زمین و مسکن که متأسفانه 
دردهای مستضعفین را که دوا نمی کند، 

گاهی دردی بر دردهای آنها می افزاید.

با این تفاســیر چه مانعی دارد دولت برای 
دریافــت راه حل ها در این زمینه ها، یک 
کانــون فعالی به وجود بیــاورد و گروهی 
دائماً از طرق مختلف بــا صاحب نظران، 
مــردم کوچه و بازار در تماس باشــند، و 
تمام پیشــنهادها را برای مبارز با گرانی، 
و مبارزه با همه نابســامانی ها جمع آوری 

کند.

تاکید بــر رهایی از صــادرات تک 
محصولی نفت

نظام فاســد آریا مهری طی پنجاه ســال 
کوشید تمام پیوندهای جامعه را به شکل 
مناســب خود درآورد، کوشید طرز تفکر 
مردم را مسخ کند، عقل جامعه را بدزدد، 
روح ملت را به آن شــکل که می خواست 
تغییر دهد و وابسته و متکی به غیر که در 
استعماری مصرف کننده  خور یک کشور 

بود درآورد.

در چنین وضعیتی، کامًا طبیعی اســت 
که یک ملت وابســته، تحت اراده و فرمان 
کســی باشد که به او وابســتگی دارد، او 
قیمــت خرید نفــت و میــزان تولیدش 
را تعییــن می کند. از آن می ترســم که 
بــه صورت یک جامعه »تــک محصولی« 
مصرفــی درآییم کــه صــادرات ما فقط 
»نفت« باشد و واردات ما همه چیز و این 
سرنوشت چه وحشــتناک است؟ بنابراین 
بــرای تکمیــل آزادی، راهــی جــز نفی 

وابستگی ها و کسب استقال نیست.

خصولتــی  هــا بالی جــان اقتصاد 
خصوصی

شــما)دولت( به تولید کنندگان اطمینان 
بدهیــد که هیچ خطــری صنایع تولیدی 
را تهدیــد نمــی کند، ولــی کارهای بی 
رویه بعضــی چنان در افکار مردم ســوء 

اثر گــذارده که مردم حتی در اینکه اصل 
مالکیــت خصوصــی در آینــده محفوظ 
خواهــد ماند، به شــک و تردیــد افتاده 
انــد با این حال شــما)دولت( چگونه می 
توانیــد انتظار داشــته باشــید که چرخ 
های اقتصادی کشــور به حرکت درآیند و 
سرمایه ها در بازار، در مزارع و در کارخانه 

ها وارد گردش شود؟

متأســفانه گروهی با تأثــر از بعضی افکار 
مارکسیســتی، طرفــدار حــذف بخــش 
خصوصی بطور کلی هســتند و بر شــعار 
»ابــزار کار بــه مالکیــت هیــچ کس در 
نمی آیــد« و مانند آن تکیــه می کنند، 
شعارهایی که مســتضعفین را مستضعف 
تــر و کارگران و کشــاورزان را محروم تر 
می ســازد و نتیجه اش تحلیل رفتن بنیه 
اقتصادی جامعه و تشــکیل ســرمایه دار 

قلدر دولتی است.

مونتاژ بالی جان صنعت خودرو

گروهی از سیاستمداران غرب برای رفتن 
شــاه نوحه ســرایی می کنند که او می 
خواســت ایران را به صورت یک کشــور 
مترقی صنعتــی و مدرن درآورد اما مردم 
نگذاشــتند، و یا او عجله کرد.)یعنی ملت 

ایران لیاقت آن را نداشتند(!

به این گروه باید گفت صنایع مدرن آری، 
ولی آیا مســتقل؟ مسلماً نه. فی المثل آیا 
کارخانجات ایران ناســیونال یعنی بزرگ 
تریــن واحد اتومبیل ســازی مــا که هم 
اکنون اطاع داریم بیســت هزار دستگاه 
اتومبیل ساخته و آماده دارد ولی همگان 
ناقض اســت. یکی فرمان نــدارد و دیگر 
گیربکس و سومی برای تسمه پروانه لنگ 
است، چرا که همه این اسباب و ادوات در 
بندرعباس به خاطــر اعتصاب گمرک در 
کشتی باقی مانده و اینها در حال انتظار!

آیا چنین صنعتــی مایه افتخار و مباهات 
است؟ شاه کشور را به سوی چنین صنایع 
مدرنی پیش می برد، ولی ما کشوری می 

خواهیم با صنایع مستقل نه وابسته.
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آیا فروپاشــی اقتصادی به فروپاشی 
سیاسی می انجامد؟

ملت شریف ما سال گذشته مرتباً از افزایش 
ســریع و وحشتناک نرخ ها فریاد زد، این 
افزایش تند و طاقت فرســا مخصوصاً قشر 
مســتضعف را زیر فشار شدیدی قرار داد، 
همان قشــری که خون داده، شهید داده، 
محرومیــت و زجر کشــیده و اکنون باید 

نفس راحتی بکشد.

درســت است که دشمن شماره یک ما به 
گفتۀ امام، آمریکا اســت اما این دشــمن 
همانند شیطان اســت که تا در وجود ما 
زمینه مســاعدی برای پذیرش وسوســه 

های او نباشد کاری از اوساخته نیست!

آیا ملتی که زیر فشــار شدید گرانی روز 
افــزون و وضع نابســامانی اقتصادی قرار 
گرفته کم کم در برابر وسوســه های این 

شیطان آسیب پذیر نمی شود؟

چرا نمی خواهیم به واقعیت ها گوش فرا 
دهیم؟ دولت تا کی می خواهد با شــعار و 
حرف به جنگ چیزی برود که جز با ارقام 
و آمار و برنامه ریزی و کار مداوم و بسیج 

همگانی از پای در نمی آید؟

ســخن آخر: )جمهوری اسالمی کی 
سقوط می  کند؟(

مــا چگونه مــی توانیم امیــدوار به بقای 
انقــاب ملتمان باشــیم و نظــام ننگین 
شاهنشــاهی را برای همیشه در گورستان 
تاریــخ دفن کنیم، در حالــی که روابط و 
پیوند های اقتصــادی ما همان پیوندهای 
طاغوتی گذشته است؟! وابستگی اقتصادی 
به بیگانه ها همان است که در سابق بود؟!

اســتثمار و فاصله طبقاتی و فقر و فاکت 
توده ها در همان شکل و پایه ای باشد که 

در عصر طاغوت دیده می شد.

و یا اســراف کاری کــه در تمام زمینه ها 
جزئی از فرهنگ طاغوت بود؛ خیمه هایی 
را که در تخت جمشید هر کدام را شاید با 
مبلغی معادل بیست و پنج میلیون تومان 
برای دو ســه روز ســرپا کردند و مخارج 
سرســام آوری را که به جشن های آلودۀ 

هنر و اســتقبال ها و بدرقه های پرخرج 
و ســاختن قصر های پرتجمل اختصاص 
داده بودند. آیا این اســراف کاری در نظام 
اســامی در تمام زمینه ها برچیده شده 
اســت و معیار در مصرف همان معیار نیاز 

و ضرورت است. 

البته هیچ کس انتظــار ندارد همه کارها 
یک شبه اصاح شود، اما مردم دیگر هیچ 
عذری را پذیــرا نخواهند بود، همه انتظار 
دارنــد که از این به بعد، روح تازه، و خون 
تازه ای در تمام عروق کشــور به جریان 
انتظــار زیادی دارند  بیفتد، اکنون مردم 
از جمله انتظاراتشــان حرکت چرخ های 

اقتصادی است.

مسئله مهم اینجاست که اگر ما در مرحله 
اقتصادی گرفتار شکست شویم،  بازسازی 
اگر نتوانیم زندگی بهتری به مردم عرضه 
کنیــم، اگــر نتوانیم کشــور را به مرحله 
خودکفایــی از نظر کشــاورزی و صنعتی 
برســانیم، اگر نتوانیم با بیــکای و فقر به 
طور موثری مبارزه کنیم، اگر نتوانیم این 
گرانــی روز افزون و بــاال رفتن نرخ ها را 
مهار کنیم، آن روز اســت کــه انقاب به 

خطر خواهد افتاد.

ممکن اســت امــروز بعضــی از گوش ها 
بدهکار شــنیدن این حرف ها نباشــد اما 
مثلی اســت معروف »دوســت می گوید 
گفتم، و دشــمن می گوید می خواســتم 
بگویم« آن روز که به مرحله فلج اقتصادی 

برسیم بیدار شدن فایده ندارد.
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2پرونده ویژه

سیری در مبانی نظری انقالب اسالمی
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

چهل و سه سال از حیات پربرکت انقاب 
اسامی ایران سپری شده است و دشمنان 
در ایــن مــدت انتظار داشــتند که نظام 
جمهوری اســامی ســقوط کند، اما بعد 
از گذشت این ســال ها فهمیدند نظام ما 
تثبیت شــده و همچنان پابرجاست. حال 
آنکه دشــمنان در این مــدت هر توطئه 
ای که از دستشــان برآمد انجام دادند اما 
به لطف پــروردگار و بیداری مردم راه به 

جایی نبردند.

در این میان پرسش کلیدی این است که 
اصول و مبانی انقاب اســامی چیست و 
دارای چه ویژگی هایی اســت که اینگونه 
توانســته اســت در مقابــل توطئه های 
دشــمنان پابرجا بمانــد و حتی در میان 
کشــورهای اســامی و غیر اسامی تأثیر 
گذار باشــد؟ لذا شایســته است اصول و 
مبانی نظری انقاب اســامی را در دهه 
فجر برای مردم به ویژه نسل جوان بازگو 
کنیم، و البته صاحبنظــران نیز از جهت 
فکری و نظریه پردازی، انقاب شکوهمند 
اســامی ایران را مــورد تحلیل و واکاوی 

قرار دهند.

گفتمان  مهمتریــن  فقیــه؛  والیت 
معرفتی در انقالب اسالمی

بی تردید جانشــین امامان معصوم علیهم 
الســام فقهای صالــح و واجد شــرایط 
هســتند، لذا در دوران غیبت، پیش بینی 
الزم در اســام شــده اســت و از طریق 
»والیت فقیه« اســت که رهبری را برای 
فقیهــی که جامع الشــرایط و دارای علم 
و تقوی و بینش سیاســی در سطح عالی 
باشد تثبیت کرده است و طریق شناخت 
چنین رهبری نیز به  روشــنی در قوانین 
اســام ذکر شده اســت، بنابر این والیت 

فقیه همان تداوم خط انبیا و اوصیای آنها 
اســت، رهبری فقیه جامع الشرایط دلیل 
بر این اســت که جوامع اســامی بدون 

سرپرست رها نشده اند.

توجه به این نکته نیز ضروری اســت که 
مقــام نیابت ولی فقیه از نظــر ما مقامی 
است که از ســوی امامان معصوم علیهم 
الســام تعیین شده، و هیچگونه نیازی به 
بیعت نــدارد، البته پیروی و اطاعت مردم 
از »ولــی فقیه«، به او امکان اســتفاده از 
این مقام و به اصطاح »بســط ید« را می 
دهد، ولی این بدان معنی نیست که مقام 
او در گرو تبعیت و پیروی مردم اســت و 
تازه مساله پیروی مردم ارتباطی با مساله 
بیعت نــدارد، بلکه عمل به حکم الهی در 

مورد والیت فقیه است .

اختیاراتی که به حکومت اسامی از طریق 
والیت فقیه واگذارشــده، بــه او امکانات 
وســیعی برای گشــودن مشــکل ها در 
چارچوب اصول کلی اســام می دهد. لذا 
حاکم شرع و فقیه جامع الّشرایط موظف 
است در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی 
مربوط به ملّت اســام مصلحت آنها را در 

نظر بگیرد.

الزم بــه ذکر اســت با تشــکیل حکومت 
صفــوی در ایران در ابتــدای قرن دهم و 
رسمیت یافتن شــیعه، تحّول دیگری در 
فقه ایجاد شــد؛ زیرا با دعوت پادشــاهان 
صفــوی از علما برای نظارت بر مســائل 
حکومــت، فقه حکومتی شــکل عملی به 
خود گرفت. مرحــوم »محّقق کرکی« )م 
940( از کســانی بود کــه در این زمینه 
گام های مهّمی را برداشــت و بحث هایی 
ماننــد والیــت فقیه و حــدود آن، بحث 
خراج، مقاســمه، نماز جمعــه و مانند آن 

مــورد توّجه ویژه فقها قرار گرفت.در واقع 
از ابتدای قــرن دهم، توّجه فقها از احکام 
و مســائل شــخصی فراتر رفته و به فقه 
اجتماعی و حکومتی نیز معطوف گردید.

نمونه بارز و مصداق شــاخص این عده از 
فقها امام خمینی قدس ســّره اســت که 
بــا تلفیق عنصر زمان و مــکان با اجتهاد، 
نظریه »والیت فقیه« را در اداره حکومت 
اســامی به جامعه اســامی ارائه نمود. 
ایشــان در بیان ضرورت توّجــه به زمان 
و مکان در اســتنباط می گوید: »زمان و 
مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند؛ 
مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده 
است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم 
بر سیاســت و اجتماع و اقتصاد یک نظام، 
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدین 
معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی همان موضوع اّول که 
از نظــر ظاهر با قدیم فرقــی نکرده واقعاً 
موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم 

جدیدی را نیز می طلبد«.،

و اینچنین اســت که امام خمینی قدس 
سّره قرار با طرح حکومت اسامی و نظریه 
والیت فقیه، مبارزه اش را بر ضد استبداد 
داخلی و استعمار خارجی آغاز کرد که به 
ســقوط رژیم سلطنتی در ایران و تشکیل 

حکومت اسامی گردید.

حفظ نظام اجتماعــی؛ اصل بنیادین 
انقالب اسالمی

وجــوب حفظ نظــام و حرمت اختال در 
آن، از جمله احکام اّولّیه است. یعنی تمام 
قوانینی اســت که نظام مجتمع انســانی 
را حفــظ می کنــد و به نابســامانی ها و 
بــی نظمی ها پایان مــی دهد و امنّیت و 
آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد 

و قیام به قســط را که رکن اساسی حفظ 
نظام اســت، تأمین می کند. لذا هنگامی 
که فقیــه تصمیم به اجرای آن می گیرد، 
قوانیــن و مقّررات کلّی برای آن وضع می 
نمایــد. به عنوان مثال قوانین راهنمایی و 
رانندگی و عبور و مرور وســائل نقلّیه، یا 
قوانین مربوط به شهرداری ها و کارمندان 
دولــت و مانند آن. در ایــن مثال وجوب 
حفظ نظام حکم کلّی اّولی اســت، که در 
ضمــن احکام کلّی حکومتــی دیگر پیاده 

می گردد.

هــم چنیــن آنچــه مقّدمه حفــظ نظام 
محسوب می شــود نیز از از جمله احکام 
اّولّیه اســت. همانگونه که »مقّدمه حرام« 
نیز از اقسام عناوین ثانویه است. استعمال 
تنباکو در فتوای معروف میرزای شیرازی 

از باب مقّدمه حرام، تحریم شد.

حال در اسام مجازات و کیفرهایی برای 
جنایات و بسیاری از گناهان تعیین شده 
که زیــر نظر حکومت اســامی باید اجرا 
گــردد، و منظور از آن حفظ نظام اجتماع 
و ریشــه کن ســاختن فســاد از جوامع 
انســانی اســت. از این جهت آنچه رژیم 
شاه را ســاقط کرد مفاسد بی شمار رژیم 
پهلوی بود که بی اعتمــادی مردم را رقم 
زد  اما مردم در انقــاب به حضرت امام 
رحمه اهلل اعتماد کــرده و با هدف حفظ 
نظام اجتماعی و سیاسی، نظام جمهوری 

اسامی را برپا کردند.

بی شک وظیفه همه نیروها در تمام برهه 
های تاریخ باید حفظ نظام ارزشــی اسام 
در تمام بخــش های آن اعم از اقتصادی، 
فرهنگی، نظامی و سیاســی باشــد، این 
وظیفه رسالتی است بر عهده آحاد مردم، 
حوزه ها و دانشــگاه ها که اولین پاسدار 
این آرمان های اصیل به شــمار می آیند؛ 
آنها باید در این مســئله دقیق باشــند و 
نگذارنــد وزن شــخصیت را با وزن ثروت 

ها بسنجند.

انقالب  بنیــان  در  مصلحــت  نقش 
اسالمی

مصلحت در فقه مکتــب اهل بیت علیهم 

الســام، در ســه محور خاصه می شود: 
اّول: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت 

اسامی است.

دّوم: حفظ نظم جامعه؛ بر اســاس این دو 
نوع مصلحت بسیاری از احکام مستحدثه 
شــکل می گیرد؛ زیرا حفظ نظام و حفظ 
نظم جامعــه از مهمترین اهداف اســام 

است، که انحراف از آن جایز نیست.

ســّوم: آنچه مربوط به تعارض اهّم و مهّم 
اســت؛ یعنی هرگاه دو مصلحت که مورد 
توّجه و قبول فقه اســام است، در مقابل 
یکدیگر قــرار گیرند، باید مصلحت اهّم را 

ترجیح داد و مهّم را فدای آن کرد.

لذا پیامبر اســام و جانشینان معصوم او 
صلوات اهلل علیهم اجمعین و دانشمندان و 
علمایی که به  عنوان ولّی فقیه مشروعیت 
خویش را باواســطه از خداوند کسب می 
کننــد، مأموریت دارند کــه مصالح مردم 
)بندگان خــدا( را در همه جا مورد توّجه 
قــرار دهند؛ و به اصطــاح رعایت غبطه 
عموم کنند؛ و مسلّم است مصلحت مردم 
ایجاب می کند که به نوعی درامر حکومت 
سهیم و شریک باشند و به آراء آنها توّجه 
شــود؛ بنابراین توّجه به آراء مردم جنبه 

الهی پیدا می کند.

بــا این تفاســیر می توان گفــت یکی از 
عناویــن ثانویّه عنوان اهم و مهم اســت، 
یعنی هر گاه دو مســأله شرعی با یکدیگر 
تضاد پیــدا کنند، مثــًا گاه حفظ اموال 
مــردم و تصــّرف نکردن در مــال بدون 
اذن صاحبــش با مســأله احتیاج مبرم به 
کشیدن خیابان در شهر و بیابان در تضاد 
واقع شــود از یک ســو حفظ نظم جامعه 
اسامی واجب است، و آن بدون کشیدن 
جاده های ضروری، غیرممکن اســت و از 
ســوی دیگر حفظ اموال مــردم نیز الزم 
است؛ در این گونه موارد باید آنچه مهم تر 
اســت مقدم داشته شود، و اجازه کشیدن 
این گونه جاّده ها داده شود؛ البته در این 
گونه موارد هر گونــه ضرر و زیانی که به 
مالکان اراضی می رسد باید جبران گردد.

همچنیــن در مورد نرخ گــذاری اجناس 

مختلــف، قانون اّولی اســام، آزادی نرخ 
است؛ اّما در مواردی که این آزادی سبب 
سوء اســتفاده گروهی از سودجویان شود 
و جامعه در تنگنا قرار گیرد و حفظ نظام 
اقتصــادی جامعه متوّقــف بر نرخ گذاری 
شــود، بی شک مســأله حفظ نظام مقدم 
اســت در اینجا مــی تــوان قانونی برای 
تعیین نــرخ اجناس وضع کــرد و دولت 

اسامی را موّظف به اجرای آن نمود.

از این رو مجلس تشــخیص مصلحت در 
این موارد آنچه را مهم تر است با مطالعه 
دقیق باید انتخاب کند تا حکومت اسامی 
به اجرا در آورد، درست مثل اینکه حفظ 
نفس واجب است و خوردن گوشت حرام 
ممنوع اســت، ولی درموارد خاّصی که راه 
منحصر به اســتفاده از گوشت های حرام 
اســت آن را مجاز می شــمریم، چرا که 

اهمّیت حفظ نسل بیشتر از آن است.

انقالب اسالمی و معنویت گرایی

بی شــک اهدافی که برای بعثت انبیاء در 
منابع دینی آمده بدون تشــکیل حکومت 
بسیار مشکل یا غیر ممکن است. حال اگر 
تمام مدارس و دانشگاهها در عصر و زمان 
مــا در اختیار یک حکومت ضد مذهبی یا 
بی تفاوت در برابر مذهب باشد، و وسائل 
ارتباط جمعــی از قبیل رادیو و تلویزیون 
و مطبوعــات نیــز به همین شــکل اداره 
شــوند، و ما بخواهیم تنهــا با نصیحت و 
اندرز مردم و یا حداکثر، اســتفاده کردن 
از مســاجد و منابر آنها به اهداف انبیاء و 
تعلیم و تربیت الهی نزدیک کنیم مطمئناً 
به جائی نمی رسیم، و تنها شعله ضعیفی 
از ایمــان و تقوا در نفــوس اقلیت باقی و 
برقرار خواهد بود، ولی هرگاه حکومتی بر 
مبنای ایمــان و توحید و اعقتاد به خدا و 
مقدســات تشکیل شود، و تمام این مراکز 
حســاس را در اختیار بگیرد آنگاه مسأله 

شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

در ایــن زمینه یکــی از بــرکات انقاب 
اسامی ایران که دســتاورد خون هزاران 
شهید مظلوم اســت حاصل اقبال عمومی 
مردم به معارف و احکام دینی می باشــد. 
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لذا مــا هر چــه در برنامه هــای انقاب 
داشتیم از نیروی مذهب بود. بهره گرفتن 
از نمــاز شــب، دعاهای کمیــل و ندبه، 
شــروع عملیات با اسامی اهل بیت علیهم 
الســام و موارد دیگر. خود انقاب را هم 
با اســتفاده از فلســفه ی عاشورا و کمک 
گرفتن از نیروی مذهب جلو بردیم. امروز 
هم اگر دشــمن به ما حمله نمی کند به 
دلیل ترس او از همین نیرو است زیرا می 
داند که اگر به ما حمله کند، بســیجیان، 
ارتش و ســپاه جلو مــی آیند و پروایی از 
کشته شــدن هم ندارند. حال تصور کنید 
کــه ما همه ی این ها را رهــا کنیم و به 
دنبال کوروش کبیــر برویم. در حالی که 
ما نباید رنگ مذهبــی انقاب را کمرنگ 

کنیم.

از این جهت آنچه مایه پیشرفت انقاب و 
به ثمر رســیدن آن بود ایمان و اعتقادات 
مذهبی و اسامی بود، و اگر نبود هرگز به 
جایی نمی رســیدیم، آنچه باعث پیروزی 
در جنگ هشت ســاله بود مذهب بود. از 
سوی دیگر اگر خط قرمزها شکسته شود، 
اصل انقاب و کشور به خطر می افتد، من 
بارها به مســؤوالن گفتــه ام اگر جمعیت 
بســیجی و جوانان مذهبی را از دســت 
بدهیم پشتوانه انقاب و کشور را از دست 
خواهیم داد. زیرا انقاب اسامی را مذهبی 
ها به پیروزی رساندند و حفظ کردند، اگر 
خط قرمزها را بشکنیم، پشتوانه انقاب را 
از دســت داده ایم، این نکته را باید بیان 
کرد، باید اعتقادات مذهبی و بســیج که 

پشتوانه اصلی ما هستند را حفظ کنیم.

ابزار مهم انقاب اســامی در تحقق این 
مســأله معرفتی و فکری، مســجد است؛ 
مســجد در صدر اسام هم کانون عبادت، 
هم کانون سیاســت و هم کانون مســائل 
مربــوط به امور نظامــی و قضاوت بود. با 
گذشت زمان مســجد مرکزیت خود را از 
دســت داد اما بحمدهلل با پیروزی انقاب 
اســامی به رهبری امام راحل مســاجد 
بتدریج به اوضاع نخســت خــود باز می 
گردد و البته تا رســیدن به نقطه مطلوب 

فاصله داریم. 

البته اگر مســاجد نبود انقاب اسامی به 
ثمر نمی نشســت بدخواهــان عقب رانده 
نمی شــدند، لذا مســجد کانون مقدسی 
است و باید جنبه مردمی آن حفظ شود.

آری نیــروی مذهــب می توانــد انقاب 
فکــری در محیــط اجتماع برپــا کند به 
عقیده نگارنده نقش مذهب و تأثیر عقاید 
دینــی در انقــاب فکری و زنــده کردن 
نیروی تفّکر در اجتماع بی بدیل اســت؛ 
تمام انقاب های اجتماعی در پرتو همین 
انقاب فکــری و فرهنگی و عقانی ایجاد 
می شود، و تا نیروی عقل و اندیشه ملتی 
بکار نیفتد، جنبه های دیگر برای همیشه 
تعطیــل خواهد ماند. و از اســتعدادهای 

نهفته آنها بهره برداری نخواهد شد.

تاریــخ انبیا و پیغمبران صلوات اهلل علیهم 
اجمعیــن نیز همین مطلب را نشــان می 
دهــد. انبیــا و پیغمبــران خــدا احیای 
اجتماعــات را از: احیای  نیــروی تفّکر و 
اندیشه اجتماعات شروع کردند و در سایه 
انقاب فکری بود که توانســتند آن همه 
اصاحات در جهان بشــریت ایجاد کنند. 
بنابراین بطور صریح و آشکار نقش و تأثیر 
مذهــب در احیای نیــروی تفّکر و ایجاد 
انقاب فکــری در اجتماعــات و جوامع 

بشری انکار ناپذیر است.

اینکــه در ایّام دهه فجر انقاب اســامی 
ایران آیه: »َجاَء الَْحقُّ َوَزَهــَق الَْباِطُل إِنَّ 
الَْباِطــَل َکاَن َزُهوقــاً؛ حق آمــد و باطل 
نابود شــد؛ زیرا باطل نابود شدنی است« 
زیاد تکرار می شــود بدان جهت است که 
حکومت طاغوت که باطل و مرّوج فســاد، 
فحشا، وابســتگی، ویرانی و حیف و میل 
کردن بیــت المال و سیاســت های ضد 
مذهبی اســت از بین رفــت، و حکومت 
اسامی که حق است آمد و جایگزین آن 
شد. لذا  هر چه حکومت اسامی عادالنه 
تر و کاملتر باشد و بیشتر در مسیر دین و 
معنویت گام بر دارد به همان اندازه بیشتر 

کسب حّقانّیت می کند.

اسالمی  انقالب  نسخه  گرایی؛  اخالق 
برای آرامش جامعه

از آنجا که بشــر دارای طبیعت اجتماعی 
بوده و بدون اجتماع نمی تواند زندگی کند. 
بنابراین طبق غریزه فطری و احساســات 
درونی خود، به زندگــی اجتماعی تن در 
می دهد؛ زیــرا می بیند که بــه تنهایی 
قادر به حّل مشــکات زندگی و رسیدن 
به کمال نیســت ، به ناچار باید از سرمایه 
هــای فکری و بدنی که در اختیار دیگران 

است، کمک بگیرد.

در ایــن بین بــرای تحقــق صمیمّیت و 
استحکام روابط باید به یک سلسله اصول 
غیر ماّدی، پایبند بود؛ یعنی حسن نّیت و 
صمیمّیت در سایه ایمان، تأمین می شود 

نه به وسیله حساب های بی روح ماّدی.

بــه همین جهت، هیــچ حکومتی، غیر از 
حکومت دیــن و اخاق قــدرت ندارد تا 
غریزه اســتخدام و خودخواهی را، در بشر 
کنترل کند، بــه اجتماع او نظم و آرامش 
دهد؛ اگر دســتورات صحیــح مذهبی به 
صورت شایسته، مورد استفاده قرار گیرد، 
این اصــول، اجرا می گــردد و در نتیجه 
جامعه به ســوی کمــال مخصوص خود، 

هدایت می شود.

لــذا در اجتماعی که اصل ایمان و اخاق، 
حکومــت مــی کنــد، یک محیــط گرم 
همــکاری و هماهنگی کامــل برای رفع 
مشــکات زندگی به وجود می آید که به 
جای تنازع بقــا، تعاون بقا بر آن حکومت 
می کنــد. در چنین اجتماعــی افراد می 
توانند از حّداکثر آزادی به منظور رشــد 
فکری، اخاقی و عملی اســتفاده کنند و 
به کمک یکدیگر، وســایل رسیدن به این 
هدف مقّدس را برای عموم فراهم سازند.

اینچنین است که امام خمینی رحمه اهلل 
با تشکیل حکومت دینی به خوبی توانست 
به اجرای احکام الهی کمک کند و اخاق 
و احکام شــریعت را تحّقق عینی بخشد. 
لذا زیر بنای نظام اسامی، بر مدار  ارزش 
های اخاقی قرار گرفته اســت. و انقاب 
اسامی بر خاف دیگر انقاب های بزرگ 
دنیا، یک انقاب ارزشی است و آنچه برای 
آن مهم شمرده شــده، حفظ ارزش ها و 

حکومت هنجارهاست.

حال آنکه مســائل اخاقــی در حکومت 
پهلــوی در منحطترین ســطح خود قرار 
داشــت و عداوت و کینه شــدید بر آنها 
حکومــت می کرد که نه تنها اخاق، بلکه 
همه چیز اجتماع آنها قربانی آن می شد.

مردم گرایی؛ اصل راهبردی در انقالب 
اسالمی

تبیین »ماهّیت حکومت اسامی« چندان 
پیچیده نیســت؛ زیــرا با قبــول توحید، 
حاکمّیت که از شاخه های توحید افعالی 
خدا اســت حق حکومت اّواًل و با لّذات از 
آن خدا شمرده می شود؛ سپس از آن هر 
کس کــه او بخواهد و بــرای این منصب 
قــرار دهد. بنابراین حکومت اســامی نه 
حکومت دیکتاتوری و اســتبدادی است، 
و نــه حکومــت دموکراســی؛ بلکه نوعی 
حکومــت برتر یعنی حکومــت خدایی و 

الهی است.

ولــی این بــدان معنی نیســت، که اصل 
مشــورت و توّجه به آراء مــردم در بافت 
حکومت اســامی نقشی نداشــته باشد؛ 
و نســبت به آن بی توّجهی شــود. بلکه 
»جوهــره حکومــت اســامی« حکومت 
الهی اســت؛ ولی این حکومت در نهایت 
ســر از حکومــت مردمی در مــی آورد. 
تعییــن پیامبران و امامان و جانشــینان 
آنها، جوهره الهی حکومت را تشکیل می 
دهد و مأمور بودن این افراد به احترام به 
آراء مردم که آن نیز به فرمان خدااســت، 

جوهره مردمی آن را تشکیل می دهد.

در آغــاز انقاب نیــز همگرایی، محبت و 
صمیمت بی سابقه ای در میان مردم ایران 
ایجاد شده بود و همه به فکر دیگران بودند 
و بــه یکدیگر کمک مــی کردند و همین 
یکی از عوامل مهم پیشــرفت انقاب بود. 
حــال آنکه اکثر انقاب هائی که به نتیجه 
رسیده اســت با کمک کشورهای مختلف 
بوده اســت ولــی انقاب مــا انقابی بود 
درونی و به دلیل همبستگی شدید مردم 

با هم در مدت کوتاهی به نتیجه رسید.

اینگونــه اســت کــه شــاهدیم حرکت 

خودجوش میلیونی مردم مســلمان ایران 
در نهضت شکوهمند انقاب اسامی لرزه 
بر انــدام طاغوتیان انداخــت و مردم به 
بازوهای  عنوان حامیان حکومت دینی، و 
انقاب اسامی، و نیز به عنوان نظارت، و 
امر به معروف و نهی از منکر، و نصیحت و 
ارشاد، در حکومت نقش خود را به خوبی 

ایفا می کنند.

البته دشمنان در ابتدای انقاب با نادیده 
گرفتن اصل مــردم گرایی در بنیان نظام 
اســامی به کشــورمان حمله کردند، اما 
انقاب منبعث از مردم موحب شــد ما نه 
تنها کشور را از دست ندادیم، بلکه امروز 

قوی تر از گذشته خواهیم ماند.

بدیــن ترتیــب بنیــان معرفتــی انقاب 
اسامی که مســیر خود را از حکومت اهللَّ 
به ســوی مردم طّی می کنــد؛ می تواند 
کامًا بــر موازین حکومت مردمی منطبق 
گــردد. با ایــن تفاوت کــه در نامزدهای 
»مســئول اجرائی« حکومت اسامی، یک 
سلســله شرایط از نظر اســام و ایمان و 
امانــت و تقوا قبــًا باید احــراز گردد، و 
اسامی،  غیر  برخاف سیســتم حکومت 
که این شرایط در آن مطلقاً مطرح نیست. 
و این یک تفاوت مهم اســت که حکومت 
های الهــی را از حکومت های ماّدی جدا 
می سازد؛ هر چند هر دو ممکن است در 

شکل حکومت مردمی ظاهر گردد.

سخن آخر: )عبور ازخطوط قرمز اصل 
می اندازد؛ شــکر  به خطر  را  انقالب 

گزار نعمت انقالب باشیم(

بی شــک اگر بخواهیم ایــن انقاب باقی 
بماند باید این اصول را حفظ کنیم. بدیهی 
است اگر خط قرمزها شکسته شود، اصل 
انقاب و کشــور به خطر می افتد؛ هر کجا 
ما از اصول اسامی فاصله گرفته ایم دچار 
مشکل شــده و ضربه خورده ایم و بدانیم 
چنانچه در مســیر حرکت کنیم خداوند 

متعال نیز ما را یاری خواهد کرد.

هــم چنین باید گفت انقاب اســامی از 
جمله نعمــت های بزرگ الهــی به ملت 
ایران اســت لذا باید همیشــه شــاکر و 

قدردان این نعمت بزرگ باشــیم و به این 
خاطر خدا را شکر کنیم. 

هم چنین باید دانســت انقاب اســامی 
ایران ارزان بدســت نیامده و برای به ثمر 
نشستن و پیروزی آن خون های بسیاری 
ریخته شده و زحمات فراوانی نیز کشیده 

شده است. 

نادیــده گرفتن و چشــم بســتن به روی 
انقاب  برکات و دســتاوردهای بی بدیل 
اسامی بی انصافی است، البته این به این 
معنا نیســت که در حال حاضر مشــکلی 
وجود نداشته باشــد، ولی اگر کسی بین 
این زمان و دوران ســابق مقایســه کند و 
تفاوت ها را نفهمد خیلی بی انصاف است. 

آری شکر نعمت انقاب منوط به استفاده 
درســت و صحیــح از این نعمت اســت؛ 
به راســتی آیا ما به خوبــی از این نعمت 
استفاده می کنیم؟ متأسفانه پاسخ منفی 

است. 

امیدواریم همه شاکر نعمت انقاب اسامی 
باشــیم تا خداونــد تبــارک و تعالی این 
نعمت را برای همه پایدار بدارد و بتوانیم 
تا ظهور حضرت ولی عصر عّجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف در سایه آن زندگی مادی و 

معنوی خوبی داشته باشیم.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

 »اسرار عقب ماندگی شرق«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

علل 
عقب ماندگی 
مســلمانان از قافلــۀ 
پیشــرفت علمی، صنعتــی، اقتصادی و... 
در عصــر حاضر از جملــه موضوعاتی که 
پژوهش دربارۀ آن ضروری است، اهمیت 
این مســأله وقتی دوچندان می شود که 
بدانیم مســلمانان در گذشته، صدها سال 
پرچم دار علم، تمدن و تمدن سازی بودند. 
حتی دانشــمندان غیرمسلمان نیز به این 

واقعیت انکارناپذیر اعتراف نموده اند.

ایــن گذشــتۀ غرورانگیز و ایــن اکنوِن 
تأســف انگیز به نوبۀ خود همگان را با این 
سؤال اساسی مواجه نموده  که به راستی 

مسلمانان  عقب ماندگی  علل 
چیســت؟ در این میان آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی با 
»اسرار  ارزشمند  کتاب  تألیف 
عقب ماندگی شرق«  از علل و 
مسلمین  ماندگی  عقب  عوامل 
پیشرفت چشمگیر  آن  از  پس 
و درخشــان تاریخی بحث می 
کند و علل آن پیشرفت و این 
عقب افتادگی را شرح می دهد.

انگیزۀ تألیف اثر

کتــاب حاضر، با هــدف تجزیه 
 و تحلیــل وضــع خطرناک ملل 
از آغاز صنعتی شدن  شرق، بعد 
غرب و بازار مصرف شــدن شرق 
بیان  مؤلف  اســت.  شده  نگاشته 
مــی دارد که بازار مصرف شــدن 
شــرق روحیــه خودباختگــی و 
برابر  در  آنــان  حقارت کشــنده 
پیشــرفت  ها، باعــث گردیده همه 
اصالت، ســوابق علمی، استعداد ذاتی و 
همه قــدرت  های خاق روحی خویش را 
فراموش کــرده و به صورت موجود زبونی 
درآیند و بدتر اینکه این فاصله بین شرق 
و غرب روزبه روز بیشــتر می شود و شرق 
بیشتر در باتاق مصرف گرایی فرو می رود 
و غــرب بازارها را به نفع خــود مصادره 

می کند.

لذا مولّف در صدد اســت تا در این کتاب 
تجزیــه و تحلیــل روشــنی از این وضع 
خطرناک کنونی ملل شــرق، و تشــریح 
عوامــل اصلی آن، و طرق مبــارزه با آن 

ارائه دهد.

معظم له در ادامه می نویسد: چطورممکن 
اســت مســائلی را به این اهمیــت که با 

موجودیــت ما ارتباط دارد نادیده بگیریم! 
لــذا ضرورت طرح این بحث ها به ما الزام 
می کند، که آن را بــه عنوان یک وظیفه 
بلکه به عنوان یک رســالت تاریخی دنبال 
کنیم، و دیــن خود را در پیشــگاه خدا، 

وجدان، و تاریخ ادا نماییم.

ساختار اصلی کتاب

کتاب »اسرار عقب ماندگی شرق« شامل 
یک پیشگفتار و عناوین 22گانه  است که 

عبارتند از:

1. عامل اصلی عقب افتادگی شرق2. مشرق 
زمین گهواره تمــّدن3. آنچه غربی ها به 
ما مدیونند4. تمّدن خیره کننده شــرق5. 
شاید بعضی باور نکنند6.باران علوم شرق 
بر خاک خشــک اروپا7. استعمار ادبی8. 
قانون جنــگل در عصر فضا9. جنگ هایی 
که پایان ندارد10. اســتعمار یکی دیگر از 
ارزیابی  پدیده  های شوم تمّدن غربی11. 
تمّدن غرب12. تمّدن ماشــینی غرب13. 
عروســکهای طایی یاســازمان های بین 
المللی14. کمک ها و حاتم بخشــی های 
غرب15. قبل از هر چیز16. افســانه  های 
دروغین17. افســانه عدم رشــد سیاسی 
شــرق18. نفوذ جادویی سیاســت غرب 
19.نخســتین گام: یکپارچگی شــرق20. 
21.دورانی سخت  المللی  بین  فئودالیسم 
در راه گسســتن پیوندهای اســتعمار22. 

احیای ارزش های اخاقی.

گزارش محتوایی اثر

در نقد عقدۀ حقارت

معظم له عقــدۀ حقارت شــرقیان را در 
مقابــل اقتــدار صنعتــی غربیــان مورد 
نکوهش قرار داده و از گوستاو لوبون نقل 
مــی کند که: »... نفوذ فکری مســلمانان 

دروازه های علوم و فنون و فلسفه  به روی 
اروپائیان کــه از آن به کلّی بی خبر بودند 
باز کرد، و آنها تا 600 سال استاد و معلم 

ما اروپائیان بودند«

مولّف در نقد عقدۀ حقارت شــرقیان می 
نویســد: امروز غالب مردم مشــرق زمین 
ناراحت  حقــارت «  »احســاس  نوع،  یک 
کننــده  ای در خــود در برابــر غربي ها 
دارند. و به دنبال این احســاس حقارت؛ 
چشــم امید خود را به دروازه  های غرب 
همــان جا که به خیــال آنها یک  »جنس 
برتر«! زندگی می کنــد دوخته، و دروازه 
کشورهای خود را با حرص و ولع زننده ای 
به روی فرآورده های تمــدن غربی از هر 

قبیل گشوده اند.

نویســنده در بیان ارائۀ راهکار برای برون 
رفت از ایــن بحران هویتــی بر ضرورت 
اصاح وضــع روانــی و گشــودن عقده 
حقارتی که شــرقي ها در خود احســاس 
می کنند و زنده کردن اســتقال روحی و 
فکری، و کشتن روح  غرب زدگی  در افراد، 
تأکید نموده و می نویســد: یکی از طرق 
مؤثر درمان این بیماری روحی این اســت 
که تاریخ گذشــته مشرق زمین را به طور 
کلی، و ایران را بخصوص، از منابع صحیح 
و بــه صورت مســتند برای نســل جدید 
تشــریح کنیم و نشــان دهیم شرق چه 
روزهایی را بــه خود دیده و چه تمّدنهای 

درخشانی را به وجود آورده است.

فرهنگ گرایی به جای ماشینیسم

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی بر خاف 
برخی روشــنفکران دینی ضد غرب که بر 
نقش ماشــین و صنعتی شــدن تکیه می 
کنند بیش از هر چیز  بر اهمیت فرهنگ 

تأکید می ورزد .

معظم له در نقد کســانی که راه نجات را 
فقط در دست یافتن به ماشین می بینند، 
می نویســد: بعضی تصــّور می کنند برای 
پایان دادن به وضع کنونی باید بکوشــیم 
و به هر قیمتی که هســت عقب افتادگی 
صنعتــی  خــود را هر چه زودتــر جبران 
نماییــم تــا در ردیف کشــورهای بزرگ 

صنعتی  جهان در آییم، در آن موقع همه 
مشکات حل خواهد شد و این دنباله روي 
هــا و غرب زدگي هــا خودبه خود متوّقف 

می گردد.

غافــل از این کــه در این مــّدت که ما 
مشــغول جبران عقــب افتادگی صنعتی 
خود هستیم غربیها آرام ننشسته اند، آنها 

هم به سرعت پیش می روند.

نویســنده برای احیای فرهنگ خودباوری 
در راســتای مقابله با ســیل ســهمگین 
مصنوعــات غربی بر مدار کوشــش برای 
زنده کردن ســرمایه های ملــی و ذخایر 
فکری شــرق و ریختن طرح های صحیح 
بــرای قناعت نمودن به این ســرمایه ها و  
احیای سنن اصیل گذشته و آشنا ساختن 
عموم مخصوصاً نســل جوان به افتخارات 
پیشــین و معرفی مردان بزرگ شــرق، و 
تشــریح تمام نقاط درخشان تمّدن بزرگ 
گذشته با ارائه ســندهای زنده تأکید می 

ورزد.

تمدن  نفوذ  پایگاه  مهمترین  ادبیات؛ 
غرب

گفتنی اســت تکیۀ اصلــی مولف در این 
اثر مباحث و مولفه های فرهنگی اســت 
و ایشــان فکر و فرهنــگ راِ بنیان اصلی 
هر جامعه ای بر می شــمرد  و نسبت به 
نفــوذ ادبیات غربی در ایران هشــدار می 
دهد: ادبّیات  »غرب« امروز به ســرعت در 
»شــرق« نفوذ و گسترش پیدا می کند، و 
نه تنها اصالت ادبیات  شــرقی  را از میان 
می برد بلکه تدریجاً آن را تحت الشــعاع 
خــود قرار می دهد، و عجیب و اســف آور 
این که: این نفوذ و گسترش ادبیات  غربی 
به صــورت »افتخارآمیزی« از طرف مردم 

شرق پذیرفته می شود.

معظم له در راســتای ارائــۀ راهکار برای 
رهایی از تهاجم معرفتی غرب می نویسد: 
برای به دســت آوردن »اســتقال  کامل 
ادبی و فرهنگی« باید نخســت »استقال  
اقتصــادی« تأمیــن گردد و »اســتقال  
اقتصادی«، نیز مرهون »استقال  فکری« 

است.

ضرورت انقالب فرهنگی

صاحــب اثر در این کتــاب در مواجهه با 
وضع اســفباری که امروز شــرق با آن رو 
به روســت از جمله خودباختگي ها، کوته 
اندیشي ها، اقتباس نادرست تمّدن غربی، 
وابستگی و دنباله روی بدون قید و شرط 
از غرب، و به وجود آوردن اسارت صنعتی 
و اقتصادی که زنجیرهای آن را با دســت 
خــود به گردن خویش انداخته  اســت بر 
انقاب فرهنگی  لزوم پدید آمدن نوعــی 
تأکید دارد ومی نویســد: منظور از انقاب 
فرهنگی بســیج تمام نیروهای زنده یک 
ملّــت برای بیــرون راندن طــرز تفکرها، 
تعلیمات، ســنن و آداب خارجی است که 
به منظور تسلّط بر ارواح آن ملّت درمیان 

آنها پاشیده شده است.

با این همه، ایشان معتقد است جنبه های 
مثبتی در فرهنگ غربی وجود دارد که می 
توان از آن اســتفاده کرد: شرق باید قبل 
از هر چیــز راه صحیح اقتباس جنبه های 
مثبــت تمّدن غربــی را بیامــوزد، یعنی 
آنچه را به او امکان اســتقال اقتصادی و 
فرهنگی و سیاســی می دهد به خوبی فرا 
گیرد، و بهای مناسبی که آن را از صورت 
یک مبادله شــرافتمندانه بیرون نبرد، در 

برابر آن بپردازد.

الزم بــه ذکر اســت ایــن اثــر نفیس ، 
نخســتین بار در سال 1359 در یک جلد 
و در 224صفحه و در قطع رقعی، توســط 
انتشــارات انتشارات نســل جوان به زیور 
طبع آراسته شده که تا کنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است. 
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معارف اسالمی

»مرجعیت، روشنفکران و انقالب«
در گفت وگوی نشریه یادآور با آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی دام ظله

 : چکیده 

اســتقال  باید  و روحانیــت  مرجعیــت 
خود را حفظ کند. این درســت است که 
مرجعیت حامی و حافظ نظام است، زیرا 
این نظام حاصل تــاش و مجاهدت این 
نهاد بوده اســت، لیکن نبایــد این تلقی 
پیش بیاید که روحانیت همه مشــکات 
را به نفع نظام توجیه می کند. اعتراض به 
امور خاف شــرع و مصالح عمومی، قبل 
و بیش از همه در شــأن مرجعیت است. 
مرجعیت نباید وارد جزئیات کارها بشود، 
بلکــه صرفا باید اصول کلــی را مطرح و 
بر آن پافشــاری کند. اگر مرجعیت وارد 
امور جزئی شــود و یا به تعبیری، به امور 
اجرایــی بپردازد، هر گونه اشــتباهی به 
شأن او لطمه می زند. مرجعیت قطعا باید 
ضابطه مند شــود. نباید این گونه باشــد 
که هر کســی از گوشــه ای بلند شود و 
رساله ای را منتشر و خود را مرجع تقلید 
معرفــی کند. البتــه منظــور از ضابطه، 
ضابطه درون گروهی و جوشیده از درون 

است. روحانیت 

رابطه مردم با مراجع دلگرم کننده اســت 
/ »مرجعیت، روشــنفکران و انقاب« در 
گفت وگوی یادآور با آیت اهلل ناصر مکارم 

شیرازی

شیرازی؛  مکارم  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
نشریه یادآور، بهار 1388، شماره 4 و 5.

شــیرازی  مکارم  ناصر  آیت اهلل العظمــی 
از آن روی کــه خود بیــش از نیم قرن 
قبل، یکی از مؤثرترین رســانه های دینی 
جامعــه، یعنی ماه نامــه »درس هایی از 
مکتب اسام« را مدیریت و تأثیر شگرف 
آن را در جامعه ایران و حتی خارج از آن 
لمس کرده اند، نســبت به همگنان خود، 

با رســانه ها تعامل پذیری بسیار بیشتری 
دارند. تصــدی مرجعیت اگــر چه کمتر 
فراغتی را برای استاد در گفت و شنود با 
مطبوعات باقی گذارده، اما هر از چندی 
با برخی از  با طرح دغدغه های خویــش 
رسانه ها، نشــان می دهند که مکانت این 
با جامعــه را به نیکی  ارتباطــی  محمل 

می شناسند و آن را ارج می  نهند.

با اســتاد در آغازین روزهــای تعطیات 
نــوروزی به گفــت و گو نشســتیم و در 
ضمن بررسی نســبت مرجعیت با انقاب 
بــر بیم ها و  اســامی، مــروری کردیم 
امیدهــای جامعه دینی درباره نماد دیرپا 
آیت اهلل العظمــی  مرجعیــت.  پرنفــوذ  و 
مکارم شــیرازی اگر چه بررسی این مهم 
را نیازمند فرصت فراخ تری می دانســتند، 
اما در همین مجال انــدک نیز به نکاتی 
اشــاره کردند که اهمیتی به ســزا دارد 
و محــل تأمل و دقتی درخور اســت. با 
ســپاس از ایشان که چون همیشه، لطف 

خود را از »یادآور« دریغ نداشتند.

یادآور:

با تشــکر از جناب عالی که لطف کردید 
و بــه ما وقت دادید، قاعدتــاً مطلعید که 
بــه موازات افزایش حضــور مرجعیت در 
دو دهه اخیر، جریانی کــه به هر دلیل، 
ایــن حضــور پررنــگ را بــر نمی تابد، 
دســتاویزهای متنوعی را برگزیده است. 
از جمله این دستاویزها که جنبه تاریخی 
دارد، این است که انقاب اسامی ایران 
در بســتر یک درک روشنفکرانه از اسام 
شــکل گرفت و عمده نیروهــای انقابی 
و احــزاب نیز بر اســاس این درک که با 
تلقی ســنتی و رایج از دیــن، متفاوت و 
حتی متضاد است، به عرصه مبارزه روی 

آوردند. آنــان در کنار ایــن کبری، این 
صغری را هم می گذارند که پدیده تقلید 
و مناســبات میان مقلِِّد و مقلَّد، از جمله 
مصادیق درک ســنتی از دین اســت که 
پس از انقاب رشد کرد و در واقع میراث 
خور انقاب شــد. جناب عالی به عنوان 
چهــره ای که هم اینــک در عداد مراجع 
هستید، در ســالیان پیش از انقاب نیز 
عاوه بر ارتباط با برخی از روشــنفکران، 
خود نیز از شخصیت های پیشرو و روشن 
بیــن در حوزه و مجامع دینی شــناخته 
می شدید، ســهم مرجعیت و عنصر تقلید 
را در پیروزی انقــاب تا چه میزان موثر 

ارزیابی می  کنید؟

آیت اهلل مکارم:  

الرحیم الرحمن  بسم اهلل 

ســؤال خوب و مهمی اســت. حقیقتاً هر 
کس که واقــع بین باشــد و انصاف هم 
داشــته باشــد و تاریخچه انقاب را هم 
پیدا  یقین  باشــد،  کــرده  مطالعه  خوب 
می کنــد که اگر مســئله مرجعیت نبود، 
انقاب پیروز نمی شــد. همــان طور که 
قبل از انقاب اســامی هم، جنبش هایی 
در کشــور ما روی دادند که به علت عدم 
رهبری آن توسط مرجعیت، ناکام ماندند. 
دلیلش هم این اســت که اکثریت قریب 
به اتفاق مردم ما مسلمانند و وقتی حکم 
مرجعی صادر می شــود، تا آخرین نفس 
و حتی تــا پای جان در ایــن راه تاش 
می کنند. عناصــر و جریاناتی که مذهبی 
نیســتند، می گوینــد ما بــه دنبال یک 
رشــته اهداف سیاسی هســتیم و دلیلی 
نــدارد که جانمان را به خطــر بیندازیم. 
فداکاری کنیم و کشته بشویم. ولی مردم 
متدین بــه دلیل نفوذ حکــم مرجعیت، 

تا به آخر می ایســتند؛ لذا یقین داشــته 
باشــید در عصر روز 21 بهمن که شــاه 
به مأموران خود دســتور داد که حکومت 
نظامی برقرار کنند و هر کســی را که در 
خیابان دیدنــد با تیر بزننــد، اگر حکم 
مرجعیــت در میان نبود، مثل بســیاری 
از کشــورهای دنیــا، نظامی هــا موفــق 
می شــدند. ایــن مرجعیت امــام بود که 
وقتی فرمان دادند به خیابان ها بریزید و 
اگر شــهید بشوید در پیشگاه خدا مأجور 
هســتید، مردم لحظــه ای تردید نکردند. 
در چنین لحظه ای جز مرجعیت، کســی 
نمی توانســت چنین فرمانی بدهد و این 

گونه هم اجرا شود.

بــروز دیگر این قــدرت در مقطع جنگ 
اعتقادات  و  اگــر مرجعیت  بود.  تحمیلی 
مذهبی و به قول آنها، مناســبات مقلدی 
و مقلد نبود، این حضور با شــکوه وجود 
نداشــت و دشــمن پیش می آمد و همه 
جا را می گرفت. اگر نهادی به نام بســیج 
پیدا شــد، مولود مرجعیت است. بنابراین 
این گونه نیست که مراجع و پیروان آنها 
انقاب را مصادره کرده باشند، بلکه اساسا 
عناصر اصلی انقاب، مرجعیت و وفاداران 
مرجعیت بودند. این مســئله ای است که 
حتی دشــمنان انقاب هم آن را تصدیق 
می کننــد، بنابراین اگر روشــنفکران، به 
ویــژه طیف غیر مذهبی آنها، خودشــان 
تنهــا بودند، ما امــروز بــه یقین وضع 
دیگری داشــتیم و به این تحول عجیب 
نمی رسیدیم. در مسئله حزب اهلل جنوب 
لبنان، به یقین ارتش اســرائیل قوی تر از 
تمام ارتش های کشــور اسامی و عربی و 
همســایه های خود اســت، اما چیزی که 
ســبب موفقیت حزب اهلل شــد، رابطه با 
مرجعیت و ایمان مذهبی مردم و دستور 
گرفتن از مرجــع برای مقاومت بود؛ و یا 
مثا در جریان اشغال عراق، اگر حضور و 
آیت اهلل العظمی  هوشمندانه  آفرینی  نقش 
سیســتانی نبــود، آمریکایی ها چیزی از 
کیــان و هویت آن ملت باقی نگذاشــته 
بودند. انــکار این مســائل در واقع انکار 

است. بدیهیات 

یادآور: 

دادیــد، معطوف  پاســخی که جنابعالی 
اســت بــه مخالفیــن بیرونی. شــما در 
دهه های متمــادی در حوزه علمیه قم و 
در ســطوح عالی آن به تدریس اشتغال 
داشــته اید و پیش از آن نیز حوزه نجف 
را درک کــرده بودیــد. به عنــوان یک 
عنصــر آگاه که از نزدیک بــه قضایا نظر 
داشته اید، آیا مراجع واقعا آمادگی ایجاد 
و رهبری یک انقاب علیه نظام سیاســی 
وقت را داشــتند؟ یا این حضرت امام بود 
که با توجه به ویژگی های فکری و عملی 

خود، آنان را به دنبال خود کشید؟

آیت اهلل مکارم:

مســئله دخالت مراجع و حوزه ها در امور 
سیاســی و ایفای نقــش اصاحی در هر 
از تاریخ، پدیده جدیدی نیست که  برهه 
وجــود و تکرار آن در زمان ما، عده ای را 
به تعجب بیندازد. اگر به تاریخ صد سال 
اخیر کشــور نگاهی بیندازیم، به ویژه از 
آغاز جنبش مشروطیت، می بینیم که در 
آن دوران هــم مرجعیــت دخالت کامل 
داشت و همین هم سبب پیروزی ابتدایی 
مشــروطه شد و البته بعدها و تحت تأثیر 
عواملــی، این نهضــت را منحرف کردند. 
قبــل از آن هم در مســائل دیگری مثل 
تاریخی مرحوم  فتــوای  و  تنباکو  نهضت 
آیت اهلل حاج میرزا حســن شیرازی هم 
مرجعیــت در صحنــه بــود. برگردیم به 
زمــان صفویــه، می بینیم کــه مرجعیت 
حضور پررنگی در مسائل سیاسی داشته، 
ســاطین صفوی می دیدنــد که در کنار 
مرجعیت نباشــند، نمی تواننــد موقعیت 
خودشــان را تثبیــت کننــد و لــذا از 
مرجعیت دعوت کردند که کاما در امور 
البته علمای وقت  باشــد.  دخالت داشته 
هم پــس از یک دوره طوالنی اختناق، از 
ایــن فرصت برای بســط و تبلیغ معارف 

کردند. استفاده  شیعه 

بنابراین در پاســخ به ســئوال شما باید 
گفت که مراجع، همواره قدرت یا دســت 
کــم انگیزه دخالــت در امــور را دارند، 

ولی باید زمینه ها آماده شــوند، حتی در 
مورد خود مرحوم امام )قدس ســره( هم 
می بینیم که ایشــان در برهه ای از زمان 
سکوت کردند، چون به هر دلیل نمی شد 
کاری کرد اما وقتی شــرائط آماده شــد، 
قیام کردند. مــا نمونه های دیگری را هم 
ماحظــه می کنیم. مثــا در قضیه ملی 
شــدن صنعت نفــت، مرحــوم آیت اهلل 
کاشــانی و لو این که مرجــع نبود، ولی 
باالخره از علمای شاخص بود. ایشان آمد 
و با دکتــر مصدق و ملّیــون اتحاد پیدا 
کــرد و نتیجتا نهضت پیــش رفت. ولی 
وقتــی از هم جدا شــدند و مصدق تنها 
شــد، پیروان روشــنفکرش خیلی راحت 
کنار رفتند و شــاه آمد و همه امور را به 
دســت گرفت. وفاداران مصدق هم هیچ 
کار فوق العــاده ای انجام ندادند. در حالی 
که اگــر مصدق مرجع بــود وقتی که او 
را می گرفتند و زندانی می کردند، پیروان 
او به راحتــی کنار نمی رفتنــد و همان 
داســتان امام و 15 خرداد پدید می آمد، 
ولی هیچ یــک از طرفداران ظاهرا جدی 
وی به صحنــه نیامدند! بنابراین، هم آنها 
و هــم این ها امتحان خود را به روشــنی 

پس داده اند و تاریخ قاضی خوبی است.

یادآور:

جریانات موســوم به روشنفکری، به ویژه 
طیــف الئیــک آن پس از انقــاب، نقد 
روحانیت را در زمــره اولین اولویت های 
خود قــرار دادند، روندی که تا هم اینک 
هم ادامه دارد. در این ســو اما حوزویان، 
چندان نقد روشنفکری را جدی نگرفتند 
و جز چنــد چهره که از روی احســاس 
مســئولیت فــردی به ایــن کار مبادرت 
التفات  ورزیدند، دیگران به ایــن مقوله، 
چندانی نداشــتند. جنابعالــی به عنوان 
یکی از علمائی که با برخی از روشنفکران 
تعاماتی داشــته اید و از آنان شــناخت 
دارید، نقاط قــوت و ضعف این طیف را 

در چه مواردی می بینید؟

آیت اهلل مکارم:

همان طور که اشــاره کردید روشنفکران 
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دو گروه هســتند. بعضی از آنها مثل آل 
بازرگان هســتند  احمد و حتی مهندس 
که حــس مذهبی در آن ها قوی اســت. 
این هــا یک حســاب دارنــد و عده ای از 
روشنفکران هم هســتند که سرشان در 
این حســاب ها نیست و یا خیلی کمرنگ 
دربــاره ایــن موضوعات فکــر می کنند. 
واقعیــت این اســت که روشــنفکران به 
ویــژه طیــف غیرمذهبی آنهــا آمادگی 
فــداکاری تــا آخرین مرحلــه را ندارند، 
همان گونــه که االن هم که خودشــان 
وارد  به اصطــاح محــروم می بینند،  را 
به  تنها  و  صحنه های خطرناک نمی شوند 
وباگ ها  و  روزنامه ها  در  نوشتن مطالبی 
و ســخنرانی ها و مصاحبــه در داخــل و 
خارج کشــور قناعت می کننــد، اما این 
که به میدان بیایند و در راه اندیشه شان 
قربانی بدهند، اهل این کارها نیســتند و 
اساســا ظرفیت رهبری انقابی را ندارند. 
این ها تنهــا می تواننــد از نتیجه انقاب 
بهــره ببرند، امــا این که خودشــان را 
وارث انقــاب بدانند، واقعــا بی انصافی 
اســت. وارث انقاب کســانی هستند که 
برای انقاب قربانــی دادند و می دهند و 
خواهند داد و پیوســته آمادگی برای این 

کار دارند.

مــن فکر می  کنم که این ها باید با دوری 
کردن از مخالف خوانی، از نیروی مذهب 
و روحانیت اســتفاده کننــد. این نیروی 
عظیمی اســت که در اینجا نهفته اســت 
و از این نیرو بایــد بهره گرفت. این نیرو 
اگــر در جنــگ تحمیلی نبود، مشــکل 
داشتیم. زمانی گفته شد که ممکن است 
طالبان از شرق کشور حمله کند ناگهان 
هفتــاد هزار بســیجی رفتند و آنجا صف 
کشیدند. امروز اگر آمریکا به ایران حمله 
نمی کنــد برای این اســت کــه از این ها 
می ترســد، از روشــنفکران نمی ترسد، از 
این کفن پوش ها می ترســد. روشنفکران 
چند انســان آگاه و در عین حال پاک باز 
و آمــاده فــداکاری را می توانند بســیج 
کننــد که وارد میدان شــود، بــه مقابله 
آمریکایی ها بــرود؟ به میدان مین برود؟ 

آمریــکا از این نیروی پرقــدرت مذهبی 
به  فکــر حمله  اگر  بنابراین،  می ترســد. 
ما را از سرشــان بیــرون کرده اند و اگر 
اسرائیل در تبلیغات خود، دیگر بر حمله 
به ایــران تمرکز نمی کنــد، به این دلیل 
است. درست اســت که ما ساح هایی را 
فراهم کرده ایم، ولی آنها بیشــتر از آنکه 
از این روحیه  از ساح های ما بترســند، 
می ترســند و به همین دلیل هم مترصد 
آن هســتند که این نیرو را از ما بگیرند 
تــا تن به مذاکره همراه با دادن امتیازات 
از تعبیر ذلیانه استفاده نمی کنم  فراوان 
بدهیم، واال مادام که این ها باشــند، چه 
لبنان باشــد، چه غزه و چه اینجا، کاری 

بکنند. نمی توانند 

یادآور:

جناب عالی به شــهادت آثاری که دارید 
و حتی نثر و شیوه گفتارتان، در مقطعی 
کــه اساســا ارتباط بــا روشــنفکران و 
دانشگاهیان از ســوی حوزه مطرح نبود، 
با آنهــا ارتباط خوبی برقرار کردید و این 
رابطه برکاتی هم داشــت. شــاید مطلع 
اواخر  بــازرگان در  باشــید که مهندس 
عمرش با مجله »کیان« گفت و گو کرد و 
در مقام اشاره، به تنی چند از روحانیون 
روشــنفکری کــه قبل از انقــاب با آنها 
همــکاری می کردند، از شــما و مرحوم 
آیــت اهلل مطهری و چند نفــر دیگر نام 
برد. به نظر جنــاب عالی اگر این ارتباط 
بــه همان ترتیبی که شــما در آن مقطع 
برقرار کردید، ادامــه پیدا می کرد بخش 
قابل توجهی از این ها جذب نمی شــدند، 
و هم اینک نیز با اتخــاذ همان رویکرد، 

نمی شوند؟ جذب 

آیت اهلل مکارم:

به یقین اگر این ارتباط برقرار شــود و ما 
هم در مسائل سیاسی و اجتماعی میدان 
بیشتری به آنها بدهیم و یک مقدار خوش 
بیشتر شود،  به هم  بینی هایمان نســبت 
بســیاری از این ها را می توان جذب کرد، 
چون عده معدودی به تعبیر رایج، »قسم 
خورده« هســتند و مخالفت می کنند که 

یا ذاتاً ناسازگارند یا از جاهای دیگر الهام 
می گیرند. االن هم می شود در این راستا 
کاری کرد. من یادم هست قبل از انقاب 
فاصله ما با این هــا خیلی کمتر بود، بعد 
از انقاب فاصله ها یک کمی بیشــتر شد. 
ما اگــر بتوانیم فاصله هایمان را کم کنیم 
و با هم بیشــتر دیالوگ و تعامل داشــته 
باشیم، به یقین یکدیگر را جذب خواهیم 

کرد.

یادآور:

لحن شــما نشــان می دهد که از ارتباط 
فعلــی روحانیت و روشــنفکران چندان 
راضی نیستید، تصور می کنید این پدیده 

چه علتی دارد؟

آیت اهلل مکارم:

به عقیــده من ارتباط حوزه و دانشــگاه 
خیلی جدی گرفته نشــده و بیشــتر در 
مرحله شــعار و یا کارهای روبنایی مانده 
دانشــگاه  و  اســاتید حوزه  باید  اســت. 
حقیقتــا در کنار هم باشــند، جلســات 
این فاصله ها  مشترک تشــکیل بدهند و 
برداشته شــود. چون همیشــه فاصله ها 
ســبب بدبینی می شــود. یادم هست در 
اوایل انقاب اساتید دانشگاه جلسه ای را 
تشکیل داده بودند. من هم در آن جلسه 
شــرکت کردم. یکی از اســاتید دانشگاه 
گفت: »من می خواهم ســؤالی را شفاف 
و صریح بیــان کنم. شــما معتقدید که 
پــس از انقاب، ما باید همــه علومی را 
که در غرب، اروپا و آمریــکا خوانده ایم، 
دور بریزیم یا هنــوز تاریخ مصرف این ها 
نگذشــته؟« گفتــم: »چه کســی چنین 
حرفی را به شــما زده؟ این علم اســت، 
علم که وطن ندارد. ما با سیاست آمریکا 
آنها  بــا فرآورده های علمی  اما  مخالفیم. 
که مشــکلی نداریم. اگر مشــکلی نباشد 
شــاگرد هم به آنجا می فرستیم که علوم 
آنهــا را بیامــوزد. عرصه علــم از عرصه 
سیاست جداست«. این حرف را که زدم، 
آقــا نفس راحتی کشــیدند، چون گمان 
می کردند حال کــه گروهی از انقابیون، 
ســرکار آمده اند، می گوینــد همه آنها را 

دور بریزید و از نو شــروع کنید! موقعی 
کــه آمدیم و به یکدیگر نزدیک شــدیم، 
متوجه شدند که آنها هم در نظام جدید 
نقــش دارند و ما نیازمند دانش و مهارت 

هستیم. آنها 

یادآور: 

و  ارتبــاط روحانیــون  تردیــد  بــی 
روشنفکران در مقطع قبل از پیروزی 
به  داشــت؛  فراوانی  برکات  انقاب، 
ویــژه این کــه در موارد بســیاری، 

روشــنفکران را بــه تصحیح برخی از 
فرآورده های فکری خویش واداشــت. 
ارتباطات  این گونــه  از  عالــی  جناب 

ســازنده با آنان و نیز تأثیرات مثبتی 
که بر جای گذاشــت چه خاطراتی 

دارید؟

آیت اهلل مکارم:

فراوانی  خاطرات  قطعا 
دارم، امــا شــاید االن 
به  را  آنها  نتوانم همــه 
مرحوم  بــا  بیاورم.  یاد 

نزدیکی  ارتباط  احمد  آل 
نداشــتم، هــر چند گاهی 
تألیفــات و آثــار خود را 
برای من می فرســتاد ولی 

بــا مهنــدس بــازرگان قبل 
داشــتم.  ارتباط  انقــاب  از 
عامه  مرحوم  هســت  یادم 
گفتند  مــن  به  طباطبایی 

که شما کتاب »راه طی 
مهندس  شــده« 

را  بــازرگان 
بخوانید 

و 
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ببینید چــه جاهایی باید اصاح شــود، 
چون من قبا خدمت ایشان عرض کرده 
بودم کــه کتاب »راه طی شــده« آقای 
اشکاالتی  اما  بازرگان کتاب خوبی است، 
دارد. ظاهرا ایشان این مطلب را به آقای 
بــازرگان گفته بودند و ایشــان هم گفته 
بود خــب! ایراداتش را بگوید. کتاب »راه 
طی شده« را به من دادند و من هم در آن 
اصاحاتــی را انجام دادم و آقای بازرگان 
هــم آن اصاحات را پذیرفــت و اعمال 
کرد. روابط زیادی بین ما و مرحوم آقای 
طباطبایــی و مرحوم مطهــری و طیف 

روشنفکران وجود داشت.

یادآور:

قاعدتا مطلع هســتید که مخالفان حضور 
پررنگ مرجعیــت در عرصه جامعه، تنها 
به روشــنفکران محدود نمی شــود، بلکه 
عده ای از سیاسیون نیز به تناسب منافع 
جریانی خود، در ســال های اخیر در این 
موارد، مواضعی را اتخاذ کرده اند. به طور 
مشــخص، از خرداد 76 تــا تیر 84 این 
مواضــع صراحتــاً و کنایتا ابراز می شــد 
و البتــه خــاف انتظار نبــود و بر رفتار 
مرجعیــت و مخاطبان آنــان هم تأثیری 
نداشــت. پس از آن تاریخ و تا هم اینک 
انتظار،  نیز، بــر خاف پیــش بینــی و 
گهگاه نداهایی با همین مضمون شــنیده 
می شــود. جناب عالی بــه عنوان یکی از 
مخاطبان شــاخص این مخالفت ها، علت 
را در چــه می بینید؟ ریشــه های آن در 

کجاست؟

آیت اهلل مکارم:

این مخالفت ها دالئــل مختلفی می تواند 
داشــته باشد. مســائل اجتماعی معموال 
یــک دلیل ندارد و معلــول علل مختلف 
هســتند. یک دلیلش همان تفکری است 
که بــه آن ها اشــاره کردیــم و آن هم 
این کــه آنها خودشــان را وارث انقاب 
می داننــد و تصور می کننــد دیگران این 
ارثیــه را از آنان گرفته انــد! عامل اصلی 
را هم مرجعیت می داننــد و معتقدند ما 
اگــر بتوانیــم آن را کمرنگ یــا تضعیف 

کنیم یــا به طور کلی بزنیــم و از مردم 
جدا کنیم، ارثی که از ما غصب شــده به 
مــا بر می گردد. این توهم و این اشــتباه 
ســبب شــده که چنین فکری برای آنها 

پیدا شود.

افکار  گروه دیگری هســتند که اساســا 
انقابــی ندارنــد و از ایجــاد تحول در 
کشــور دنیای امــروز مأیوس هســتند، 
کمــا این که در زمان آغــاز نهضت امام 
هــم بعضی از مراجع، ایــن طور بودند و 
می گفتنــد نمی شــود با شــاه در افتاد، 
نمی شــود با آمریکا در افتاد، نمی شــود 
در برابر قدرت های مســلط ایستاد. االن 
هم برخی تصورشــان این اســت که یک 
کارهایی امکان پذیر نیستند و بهتر است 
با آمریکا کنار بیابیــم و تا این مرجعیت 
هســت، این ها کنار نمی آینــد، بنابراین 
باید ایــن مرجعیت را بزنیم تــا بتوانیم 
برویم و بنشــینیم و با آمریکا مســائل را 
حل کنیم. عده زیادی از روشــنفکران ما 
االن طرز تفکرشــان این طور اســت که 
ما با شــرایط کمتری با آمریکایی ها کنار 
بیاییم. در حالی کــه وقتی مرجعیت در 
میان می آید، می گوید که ما باید حداکثر 
امتیازات را بگیریــم، آنها چون معتقدند 
امکان پذیر نیســت، بــه حداقل هم قانع 
می شــوند. یکــی از عوامــل هــم واقعا 
اجانب هستند که در محافل  نفوذی های 
روشنفکری راه پیدا کرده اند و توانسته اند 
عــده ای را فریب بدهند و عده دیگری را 
هم به عنوان پیاده نظام، آلت دست خود 
کنند. این ها هــم معتقدند که مرجعیت، 
ســد راه است و باید این را برداشت و به 
همیــن دلیل گروه هــای مختلف با افکار 
گوناگون دست به دست هم داده اند و در 

می کوشند. مرجعیت  تضعیف 

متنوع،  گــروه  این  آرایی های  اما صــف 
یک حســن هــم دارد و آن این اســت 
برای  بــه دلیل ماهیت شــان،  این ها  که 
تحقق افکارشــان، نمی توانند به قدر الزم 
فداکاری و از خودگذشتگی داشته باشند 
ولی طرف مقابل برای دستیابی به هدف، 
توانایی و اســتعداد فداکاری الزم را دارد 

و لــذا ما مطمئنیم که این گروه به لحاظ 
فکــری و عملی تأثیــر چندانی نخواهند 
داشــت، در عین حال که موافقیم با آنها 

باشیم. داشته  بیشتری  تعامل خیلی 

یادآور:

جناب عالی نســبت به سایر مراجع، هم 
آگاهی و هــم در عرصه هــای گوناگون، 
حضــور بیشــتری داریــد. از این جهت 
قطعا از ســوی جامعه بــا تمام تنوع آن، 
دریافت  را  بیشــتری  بازخوردهای  مردم 
می کنید. در نگاه کلی، پس از هر موضع 

را می بینید؟ گیری چه واکنش هایی 

آیت اهلل مکارم:

ما چون فکر می کنیم که باید در خاکریز 
اول باشــیم نه دوم و ســوم و هر جا که 
احساس می کنیم مســئولیتی داریم باید 
حرفمان را شــفاف بزنیم به همین دلیل 
افــرادی هــم حماتی به مــا دارند و به 
تصور خودشــان ضرباتی هم می زنند که 
نمی خواهــم نمونه هایــش را عرض کنم، 
بعضی از این حمات و واکنش ها مذهبی 
و بعضی ها سیاسی و بعضی ها اجتماعی و 
اقتصادی هســتند؛ ولی آن چیزی که در 
اثر تجربه به من ثابت شده این است که 
انسان اگر ارتباط بین خود و خدای خود 
را اصــاح کند، یعنی دنبال انجام وظیفه 
باشد، خداوند هم او را تنها نمی گذارد و 
رابطه اش را با بندگانش حفظ می کند. بر 
خاف آنچه که بعضی ها خیال می کردند، 
مــا می بینیم که موقعیــت مرجعیت در 
اجتماع دارد بهتر می شــود. ما در ارتباط 
با عامه مــردم، چیزی جز لطف و محبت 
نمی بینیــم؛ در حالی که از محافل ضیق 
اندک مخالفین، گهگاه نداهای دیگری  و 

می شود. بلند 

یادآور:

این گونه مواضع ممکن است عده قلیلی 
را ناراحت بکند، ولی عامه مردم را بیشتر 
بازخوردهایی  جلب و عاقمند می کنــد. 
که از طرف تــوده مردم داریــد چگونه 

است؟

آیت اهلل مکارم:

به یقین واکنش هــای آنان دلگرم کننده 
است. ما ســابقا روزی 20 نامه داشتیم، 
امــروز بین 400 تا 500 نامه و به همین 

تعداد نیز ایمیل و پیام کوتاه داریم.

یادآور:  آیا همه را مطالعه می کنید؟

آیت اهلل مکارم:

حدود صد تا را شــخصا خودم و بقیه را 
هــم به صورت خاصــه مطالعه می کنم. 
نشــان می دهد که مــردم خیلی  این ها 
اظهــار محبــت و پشــتیبانی می کنند و 
این ها واقعــا دلگرم کننده اســت. جالب 
اینجاست که مردم اسرارشان را هم به ما 
می گویند. یادم هســت که خانمی همراه 
دخترشــان آمده بودند نــزد من و دختر 
به مادرش گفت: شــما برو بیرون، چون 
می خواهم حرفم را به ایشــان بزنم. یعنی 
مرا محرم تر از مادرش می دانســت و این 
برای ما بســیار ارزشمند است که چنین 
جایگاهی را برای مرجعیت قائل هســتند 
و در زندگی شــان مرجع را اولین کسی 
می دانند که می توانند اسرارشان را به او 
بگویند. از این قبیل موارد، بســیار زیاد 
اســت. مرجعیت سرمایه ای است که باید 
حفظ کرد. اگر فردا مشــکلی در مملکت 
پیدا شــود این ها هســتند که به تبیین 
احکام الهی و بســیج مردم بر می خیزند. 
تجربه هم نشــان داده که این نیرو توقع 
خاصــی هم ندارد، نــه می خواهد رئیس 
جمهور شــود نه پســت و مقام دیگری 

می خواهد.

چون بحث پیش آمد می گویم که زندگی 
شــخصی من تــا کنــون از حق التألیف 
کتاب هایم اداره شــده و می شــود و لذا 
کســی که هیچ توقعی نــدارد و زندگی 
اداره  دســترنج خودش  از  شــخصی اش 
می شــود البتــه زندگــی و فعالیت های 
عمومــی و عام المنفعــه مــا و همچنین 
ماهانه  مخارج حوزه ها و سایر مؤسسات، 
بالغ بر ماهی دو میلیارد است اما زندگی 
شــخصی من از دســترنج خودم تأمین 
می شــود. یک آدمی که از لحاظ شخصی 

این گونــه زندگی می کنــد و مردم هم 
بــا او چنین رابطه عاطفــی و محرمیتی 
دارند و توقعی هم نــدارد، و لو که به او 
عقیده هم نداشــته باشیم، عقل، تضعیف 
او را تجویز نمی کند. در اینجا ســخن از 
از مرجعیت  بلکه ســخن  شخص نیست؛ 
است. امروز هم می بینیم برخی چون در 
خــود توانایی حمله به اســاس مرجعیت 
را نمی بیننــد، بــه مصادیــق آن حمله 

می کنند.

یادآور:

به هــر حال حضــور پررنــگ مرجعیت 
آسیب هایی هم دارد و خود حضرت عالی 
و همگنان شــما بیش از هر کسی به این 
آســیب ها آگاه هســتید. از دیدگاه شما، 
آسیب های این نقش آفرینی، کدام است 
و مرجعیت به لحاظ هوشــمندی باید به 
چه تمهیداتی دست بزند که این جایگاه 

همچنان از طرف خودش حفظ شود؟

آیت اهلل مکارم:

قبل از پاســخ به سؤال شــما باید به این 
نکته اشــاره کنم که هر کس وارد عرصه 
سیاســت شــود، به طور قهری آســیب 
دیــدن را قبــول کرده اســت. بــه قول 
معروف، دیکته نانوشته، غلط ندارد و اگر 
بخواهیم مطلقا از آســیب مصون بمانیم، 
باید از دخالت در امــور پرهیز کنیم که 
این با مشــی اولیاء دین در تضاد اســت. 
در واقع آن بزرگواران، خود بیش از همه 
به آســیب های مخالفت بــا امور مخالف 
اســام، آگاه بودند اما با آغوش باز آن را 
پذیرفتند. با این همه باید تاش کرد که 
این آسیب ها به حداقل برسد و این مهم 

از نظر من به چند عامل بستگی دارد:

اول: ایــن که مرجعیــت و روحانیت باید 
اســتقال خود را حفظ کند. این درست 
اســت که مرجعیت حامی و حافظ نظام 
اســت، زیرا ایــن نظام حاصــل تاش و 
مجاهدت این نهاد بوده است، لیکن نباید 
این تلقی پیــش بیاید که روحانیت همه 
مشــکات را به نفع نظام توجیه می کند. 
اعتــراض به امور خاف شــرع و مصالح 

عمومــی، قبل و بیش از همه در شــأن 
مرجعیت اســت. به نظر من مرجعیت و 
روحانیت، باید نقطه اتصال مردم با نظام 
باشــد و به عنوان یک نهــاد مردمی، در 

رفع مشکات به یاری نظام بشتابد.

دوم: این که مرجعیت نباید وارد جزئیات 
کارها بشــود، بلکه صرفا باید اصول کلی 
را مطــرح و بــر آن پافشــاری کند. اگر 
مرجعیــت وارد امور جزئی شــود و یا به 
بپــردازد، هر  امور اجرایی  بــه  تعبیری، 
گونه اشــتباهی به شأن او لطمه می زند. 
اگر در این زمینه فعال نباشــد، آســیبی 

که به او می رسد، بسیار کمتر است.

مسئله سوم: این است که مرجعیت قطعا 
این گونه  نبایــد  باید ضابطه مند شــود. 
باشــد که هر کسی از گوشه ای بلند شود 
و رســاله ای را منتشــر و خود را مرجع 
تقلید معرفی کند. البته منظور از ضابطه، 
ضابطه درون گروهی و جوشیده از درون 
روحانیت اســت. عاوه بر این ضمن این 
که فضای حوزه ها، فضای آزاد و مســاعد 
برای آزاد اندیشــی است، اما نباید اجازه 
داد که عده ای فتــاوای خاف اجماع را 
عمــده کنند. گاهی اوقات برای این گونه 
حرف ها به قدری حســاب باز می شود که 
اجماع فقهای حاضر و سلف در این میان 
کم می شــود. این روند به استحاله احکام 

و نهاد مرجعیت منجر خواهد شد.
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احکام شرعی

گرفتن روزه مستحب با وجود روزه استیجاری 

آیا با وجود روزه ی اســتیجاری، می توان روزه مستحب 

گرفت؟ 

مانعی ندارد و روزه مستحب برای فردی که روزه استیجاری 

بر عهده دارد اشــکالی ندارد مگر در صورتی که برای روزه 

استیجاری شــرط خاصی کرده باشــند که در این صورت 

نباید از شرط تخلف نماید. 

تغییر نیت روزه مستحبی به قضا بعد از اذان ظهر 

اگر فردی روزه مستحبی گرفته باشد و بعد از اذان متوجه 

شــود، روزه قضا دارد، آیا می تواند نیــت خود را به قضا 

تغییر بدهد؟ 

هــرگاه قبل از ظهر یادش آمده بود امکان داشــت اما در 

چنین شرایطی صحیح نیست. 

روزه مستحبی باوجود روزه نذر غیر معین 

آیــا فردی کــه روزه ی نذر غیر معین بر او واجب اســت، 

می تواند روزه مستحّبی بگیرد؟ 

بله در ســایر روزها می تواند روزه مستحب بگیرد، مثاًل اگر 

نــذر او این بوده که نیمه شــعبان روزه بگیرد می تواند در 

روزهای دیگر روزه مستحب بگیرد. 

استحباب روزه در ماه رجب و شعبان 

گرفتن روزه در ماه رجب و شعبان چه حکمی دارد؟ 

روزه گرفتن در تمام ماه رجب و شــعبان مســتحب است 

و اگر نتواند قســمتى از آن را روزه بگيرد، هر چند يك روز 

باشد. 

برخی از روزه های مستحبی در ایام سال 

روزه گرفتن در چه ایامی از سال مستحب است؟ 

روزه در تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه، 

مستحب اســت، ولى بعضى از روزها تأكيد بيشترى دارد 

ازجمله:1- پنجشــنبه اّول و آخر هرماه و اولین چهارشــنبه 

بعد از روز دهم ماه، حّتى اگر كســى این ها را به جا نياورد 

مستحب است قضا كند.2- سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم 

هرماه.3- روز اّول و سوم و هفتم محّرم.4-روز توّلد پيغمبر 

اكرم صلی الله عليه و آله )17 ربیع االول(.5- روز عيد نوروز. 

گرفتن روزه مستحبی باوجود روزه قضا 

آیا شــخصی که روزه قضا دارد می تواند روزه مســتحبی 

بگیرد؟ 

در فرض سؤال نمی تواند روزه مستحبي بگيرد. 

انجام سهوی مبطل در روزی که قبال نیت انجام روزه در 
آنرا داشته 

چنانچه فردی از چند روز قبل نّیت گرفتن روزه مســتحّبی 

در روز خاصی کرده باشــد، امــا فراموش کند و در آن روز 

ســهوا غذا بخورد و بعد متوجه شــود، آیا می تواند نّیت 

روزه مستحب نماید؟ 

روزه صحیح نبوده و نمی توانید نّیت نمایید، ولی انشــاء 

الله از ثواب آن برخوردار خواهید بود. 

حکم گرفتن روزه مستحبی باوجود روزه کفاره 

آیا کســی که کفاره روزه دارد نه قضای روزه می تواند روزه 

مستحبی بگیرد؟ 

اگر مد طعام را انتخاب کند می تواند روزه مســتحب بجا 

بیاورد و اال بنابر احتیاط واجب نمی تواند روزه مســتحب 

بگیرد. در ضمن همین که نیــت کند مد طعام را پرداخت 

کند کافی است. 

نحوه ی نیت کردن در قضای روزه های مستحبی 

قضای روزه های ســه روز هرماه را باید به قصد قربت به جا 

آورد یا به قصد رجاء؟ 

به قصد قربت مطلقه به جا بیاورید. 

منظور از تعارف در اجابت دعوت مومن برای افطار روزه 
مستحبی 

منظور از تعــارف و دعوت در روزه مســتحبّی برای افطار 

چیست؟ آیا باید بعد از افطار امساک نمود؟ 

منظور جایی است که کسی جدا تقاضای افطار می کند نه 

تعارفات معمولی و بعد از افطار کردن روزه دیگر ادامه آن 

معنی ندارد. 

عدم وجوب اتمام روزه مستحّبى 

باطل کردن روزه ی مستحّبی چه حکمی دارد؟ 

هرگاه كســى روزه مســتحّبى بگيرد واجب نيست آن را 

به آخر برســاند و هر موقع بخواهد می تواند روزه خود را 

بخورد. 

حکم اجابت دعوت مؤمن در روزه ی مستحّبی 

افطار کردن روزه ی مستحبی به خاطر دعوت شخص دیگر 

چه حکمی دارد؟ 

در فرض ســؤال اگر برادر مؤمنــى او را به غذا دعوت كند 

مستحب است دعوت او را قبول كرده و در اثناء روز افطار 

نمايد. 
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