


طلیعه سخن
واقعۀ غدیر به عنوان تجلّی والیت امیرالمومنین 
علــی )علیه الســام(، ضرورت بازشناســی 
کارکردهای اصل والیــت را به عنوان  عنصر 
راهبردی روش شناسی ساختار معرفتی امامت 

در نظام اسامی اجتناب ناپذیر می سازد.

والیت یعنی دوستی و سرپرستی  که تداعی گر 
معنای اصلی والیت یعنی تعامل دو جانبه )امام 
و امت( اســت که در نهایت به قرب و نزدیکی 
می انجامد؛ در واقع این قرابت در سایۀ ُحّب و 
سرپرستی به منصۀ ظهور می رسد، به عبارت 
دیگر  والیت یکی بر دیگری، بُعد عام معرفتی، 
دوستی و سرپرستی بُعد کنشی و قرب و نزدیکی 

بُعد غایی مفهوم والیت را در بر می گیرد. 

گفتنی است »تعامل دو جانبه« در مفهوم والیت 
در بستر  میان ذهنیت )هنجارهای مشترک بر 
مدار فطرت( شکل می گیرد که در احساس و 
محّبت تجلی می یابد، در نتیجه قرابت و نزدیکی 

در ساحت فردی و اجتماعی محقق می شود.

از ســوی دیگر بهره گیــری از اصل والیت در 
ســاختار سیاســی، قدرت و اقتداری را شکل 
می دهد که از مشارکت عمومی)دموکراسی( 
نشأت می گیرد، در واقع مردم با توجه به میان 
ذهنیت)فطرت(، با احساس و دوستی و محبت، 
انسجام اجتماعی در دو بُعد ملی و بین المللی را 

رقم می زنند.

والیت به عنوان روش شناســی تحقق امامت 
از یک ســو دولت)دولت عشــق( است؛ چرا 
که مفهوم سرپرســتی از آن ساطع می شود، 
»محبت« دیگر حوزۀ معنایی آن را شکل می 
دهد که به شدت محّرک پویایی جامعه و مقّوم 
دموکراسی است؛ زیرا والیت امری بین االذهانی 
اســت؛ در نتیجه جامعۀ اسامی را در ساحت 
کان و خرد منســجم خواهد کرد، که در این 
صورت تضادهــای اجتماعی به کمترین حد 

ممکن خواهد رسید.

در تشریح این مسأله باید گفت تضادهای موجود 
در جوامع بشــری در موضوع تشکیل دولت از 
آنجا نشأت می گیرد که دموکراسی منهای اصل 
محبت تعریف شده است، در نتیجه استبداد در 

آن رسوخ کرده و اینچنین دولت های استبدادی 
با چماق دموکراسی بر اریکۀ قدرت نشسته اند؛ 
بی جهت نیست که برخی فیلسوفان لیبرالی 
دموکراسی  با )نظریۀ ابطال پذیری( دموکراسی 
را به مثابۀ جنبش های اعتراضی و در راستای 
عدم رای اعتماد به حکومت تعریف کرده و به 

نقصان و ابتر بودن دموکراسی نظر داده اند. 

این نگاه ناصواب منبعث از ترســیم مشارکت 
عمومی فارغ از اصل محبت است که در عمل 

خشونت عمومی و حکومتی را در پی دارد.

در حقیقت محبت نافی خشونت های جوامع 
مدرن )سوسیالیســتی و لیبرالیستی( است و 
بزرگترین تضــاد معرفتی جهان معاصر یعنی 
شعارموهوم »دولت ملت« را از بین خواهد برد 
و از آنجا که محبت مقوله ای قلبی و شهودی 
اســت لذا به مثابۀ فراســاختار عمل کرده و 

تضادهای واقعیت را از بین خواهد برد.

بدیهی است جامعۀ غیر حقیقت گرا، به ورطۀ 
ساختارهای لحظه ای خواهد افتاد که در این 
صورت عقل خودبنیاد و ذهن منهای احساس 
و سوژه گرایی بدون قلب و شهود، آنچنان که 
در دولت های مدرن مشــاهده می شــود در 
عمل تضادهای فاجعه آمیز اجتماعی هم چون 
فاصلۀ طبقاتی و شورش های متعدد اجتماعی 
را دامن خواهــد زد که افزایش بی حدو حصر 
فاصلۀ طبقاتی در دولت های مدرن مویّد این 

مدعاست.

بی شک نســخۀ بدیل دولت مدرن در جوامع 
اســامی، خافت اســت که  با کمک اجماع 
مسلمین بر اریکۀ قدرت تکیه زده و با تکیه بر 
اصل جانشینی، مکانیسم خافتی نیز هم چون 
جوامع سوسیالیستی و لیبرالی صرفاً مقوله ای 
ســوژه ای و در بســتر عقل نخبگانی و حزبی 
منهای عقل مردمی و اصل محبت شکل گرفته 
اســت؛ بر این مبنا »مصلحت« بر مدار منافع 
فردی و اجتماعی تعریف می شود که موروثی 
شدن حکومت در این چارچوب اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.

در تشریح این امر باید به دوران پس از رحلت 
نبی مکرم اسامی)صلی اهلل علیه و آله( اشاره 
کرد که جامعۀ اســامی در سایۀ شوم سقیفه  
به شدت در ورطۀ مصلحت سنجی های ضد 

مردمی افتاد و در نهایت به حکومت استبدادی 
معاویه تبدیل شد و اینچنین اشرافیت و موروثی 
شدن حکومت در بنیان های اجتماعی جهان 
اسام ریشــه دوانید، این سرگردانی اجتماعی 
ناشی از استبدادی بود که با طرد رأی مردم و 
نفی امامت به عنوان نیروی محرکه جامعه ایجاد 

شد.

 در مقابل استبداد خافتی، ساختار امامت قرار 
دارد که از مادۀ »اُم« نشأت می گیرد که تداعی 
گر معنای محبت در ســاختار سیاسی جامعه 
اســت چرا که امام به دنبــال محبت زایی در 

جامعه است. 

در واقع بر خاف دولت های مدرن که پیشرفت 
را بــر محور قانون و منهــای اخاق و هنجار 
جستجو می کنند در ساختار امامت، محبت 
ورزی امام  و تناسب سازی زندگی ولّی جامعه 
با فقیرترین افراد آن جامعه زمینه ساز پیشرفت 

حقیقی و کرامت انسانی )دولت کریمه( است.

در ساختار والیت محور، عقل خودبنیاد و سوژه 
محور جای خود را به محبت و تعامل گرایی با 
مردم مــی دهد، در نتیجه مردم گرایی به اوج 
می رسد و امام نه حاکم مردم بلکه مظهر روح 
جمعی جامعه و موالی جامعه، فارغ از خشونت 
است که واقعیات جامعه را  با مهربانی به حقیقت 

پیوند می زند. 

عدالت در دوساحت فردی و اجتماعی رکن کین 
ساختار والیت به شمار می آید در نتیجه انتخاب 
کارگزاران جامعه از مردم اجتناب ناپذیر خواهد 
بود )دموکراسی خبرگی(، در نتیجه همراهی با 
مطالبات مردم بر مبنای هنجار گرایی و سعۀ 
صدر مدیریتی به جای قانون محوری)جبرهای 

اجتماعی(قرار می گیرد.

در عصر غیبــت نیز فقاهت باید با والیت توأم 
گــردد تا نظام فقاهتی محبــت محور با اصل 
مشــورت، با مصالح مردم همراه گردد؛ چرا که 
مصلحت مردم)قاعدۀ فقهی حفظ نظام( وارد بر 
احکام اولیۀ دین است و این مصالح مردمی است 
که در قالب احکام اولیه، حاکم بر احکام اولیۀ 
دین اســت در غیر این صورت)فقاهت منهای 
محبت( آن نظام مغایر با روش شناسی شیعه و 

نظامی طالبانی و خافتی  خواهد بود. 
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دیدارها

حجت االســام والمسلمین ســیدابراهیم 
دولت  منتخب  رئیس جمهــور  رئیســی، 
ســیزدهم با حضور در مدرســه عالی امام 
کاظم)علیه الســام( با آیــت اهلل العظمی 

مکارم شیرازی دام ظله دیدار کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 

در این دیدار ضمن اشــاره بــه نارضایتی 
اقشــار مختلف مردم از وضع معیشتشان 
تاکید کردند که باید ریشــه وضع موجود 

مورد توجه قرار بگیرد و اصاح شود

ایشــان افزودند : اینکه تصــور کنیم که 
امکان ندارد این وضع را سامان داد اشتباه 

اســت این وضع قابل تغییر و اصاح است 
و چنان نیســت که امکان نداشــته باشد 
همانگونه که در موارد مشابه مواردی بود 
که تصور می شــد که امکان اصاح نیست 

ولی اصاح شد.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ضمن تبریک 
انتصاب حجت االسام والمسلمین محسنی 
اژه ای به ریاست قوه قضائیه بیان فرمودند: من 
فکر می کنم قوه قضائیه قوی ترین قوه هاست 
برای اینکه قوای دیگر مثل این قوه نمی توانند 
مقصودشــان را عملی کنند. دولت تا مجلس 

تصویب نکند نمی تواند کاری کند.

مجلس هم به تنهایی نمی تواند کاری از پیش 
ببرد و تا قوانین تصویب شــود و اباغ شــود 
و اجرا شــود طول می کشد ولی قوه قضائیه 

این قدرت و اختیار را دارد که جلوی فســاد 
و مفسدین را بگیرد  و حکم صادر کند و این 

خیلی مهم است.

ایشان در ادامه افزودند: قوه قضائیه باید از توان 
و ظرفیت خود به صورت حداکثری استفاده 
کند البته موانعی بر سر راه قوه قضائیه وجود 
دارد که بعضی از این موانع قابل برداشــت و 

بعضی از آن غیر قابل برداشت است.

معظم له یکی از موانــع قابل رفع را طوالنی 
شدن مدت دادرسی برشمرده و فرمودند: اگر 

تشریفات رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود به 
طوری که مردم نتایج کار را زودتر ببینند و به 

نتیجه برسد مشکاتشان کم خواهد شد.

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در ادامه با 
اشــاره به معضل دالل بازی و واسطه گری و 
رانت خواری فرمودند: باید با جدیت جلوی این 

امور گرفته شود تا بازار آشفته، آرامش یابد.

ایشــان در خاتمه فرمودند: ما امیدوار به خدا 
هســتیم که حضرتعالی موفق شوید و کاری 

کنید که اعتماد مردم برگردد.

دیدار حجت اإلسالم والمسلمین رئیسی »زید عزه«
با آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی »دام ظله« 

حجت االسالم محسنی اژه ای »زیدعزه«
 با آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی »دام ظله« 
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تأملی در آموزه های امام جواد علیه السالم1یادداشت
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله ( شیوع بی حد و حصر آسیب های اجتماعی 

حیات مطلوب جوامع بشری را با مخاطرات و 
چالش های جدی مواجه ساخته است، لیکن 
راهبرد کلیدی امام جواد )علیه الســام( در 
این زمینه می تواند به عنوان منشور جامع 
رویکرد سیاســت گذاران مسائل اجتماعی 

کشور در ترویج ازدواج آسان قرار گیرد

در ســالروز شــهادت جانســوز امام جواد 
)علیه الســام(، ضرورت واکاوی و بازخوانی 
مهمتریــن آموزه هــای اخاقــی، دینی، 
اجتماعی و سیاســی آن امام همام، با بهره 
گیری از اندیشه های ارزشمند حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مدظله( می 
تواند به عنــوان منظومۀ فکری بی بدیل از 
آموزه های ناب شــیعی در بسط و گسترش 

معارف اسام اصیل مورد توجه قرار گیرد.

بدیهی اســت غفلت از تبییــن آموزه های 
بی نظیر امام جواد )علیه الســام( از جمله 
نکات تأّمل برانگیز در مقولۀ ســیره شناسی 
ائمۀ معصومین )علیهم السام( به شمار می 
آیــد، حال با این اوصاف لــزوم اهتمام ویژۀ 
همۀ بــزرگان دینی و نیــز مورخان بزرگ 
شیعی در تبیین هر چه بیشتر این مقوله به 
شدت احساس می شود، بنابراین با توجه به 
ضرورت الگوگیری از آموزه های آن حضرت، 
دراین نگاشته سیرۀ عملی امام جواد )علیه 
الســام( با نگاه ژرف اندیشانۀ حضرت آیت 
اهلل العظمــی مکارم شــیرازی )مدظله( به 

مخاطبان محترم ارائه می گردد:

اهتمام به قرآن؛ شــاخصۀ کلیدی در 
اقتدار امت اسالمی

بی شک اجرای دقیق کام الهی در جوامع 
اسامی و اجتناب از اکتفاء به برخی ظواهر 
اسامی به نوبۀ خود می تواند موجبات اقتدار 
واقعی امت اسامی را فراهم سازد، از این رو 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
تبییــن روایتی مهم و کلیدی در این زمینه 
از امام جواد )علیه السام( اینگونه فرمودند: 
بســیار مناسب است روایت جالبی را از امام  
جواد )علیه السام( ذکر کنم، تا روشن شود 

چطور در اثر عدم توجه بــه قرآن، خداوند 
قــرآن و عاقه بــه آن را از ملتی می  گیرد، 

و دشمنان را بر سر آنها مسلّط می  گرداند.

حضرت مــی  فرمایند:»َو ُکلُّ امَّــۀ َقد َرَفَع 
اهلل عنهم علَم الکتــاِب حین نََبذوه و واّلهم 
َعُدّوهم حین تََولّوه و کان نَْبُذهم الکتاب اْن 
اقاموا حروَفه و َحّرفوا حدودَه فهم یَرونُه و ال 
یرَعونه و الجّهال یُْعِجُبهم حفُظهم للروایۀ و 

العلماء یحُزنُهم ترُکُهم للرعایۀ«

»هــر اّمتــی که خداونــد علم قــرآن را از 
آنها برداشــت وقتی بود که خــود قرآن را 
ترک کردند و هر اّمتــی که خداوند بر آنها 
دشمنانشان را مسلّط کرد وقتی بود که خود 
زیر سلطه دشــمن رفتن را قبول کردند، و 
ترک کردن و کنار گذاشــتن آنها قرآن را به 
این صورت بود که حروف و کلمات و الفاظ 
قرآن را حفظ می  کردند، ولی حدود و احکام 
آن را تحریف می  کردنــد، روایت قرآن می  
کردند، ولی مراعات آن نمی  کردند، نادانان 
حفظ قرآن را برای روایت کردن آن ترجیح 
می  دادند و علماء از اینکه ترک رعایت قرآن 

می  شود محزون و غمگین می  شدند.»

تحریف امامت با چاشــنی ظاهرگرایی 
اسالمی

معّظم له در تشریح روایت امام جواد )علیه 
السام( می فرمایند؛ با توجه به این روایت، 
حرکــت قهقرائی اّمت اســامی و به عقب 
برگشتن آنها کاما روشن می  شود و چقدر 
دقیق منطبق بر این زمان می  شود، که می  
بینیم در کشورهائی مثل عربستان و مصر... 
حفظ الفاظ قرآن بســیار مورد توجه است، 
به طوری کــه بچه  های کوچک مبادرت به 
حفظ قرآن می  کننــد، در حالی که احکام 
آن مراعات نمی  شــود، و در کنار این عدم 
رعایت، علمای راستین محزونند، و خون دل 
می  خورند، با چشمی گریان و دلی پرخون 
نظاره  گر این اوضاع هستند، و کاری از دست 
آنها ساخته نیست، آنقدر که به صورت زیبا و 

تجوید قرآن توجه می  شود، به  تفسیر و بیان 
احکام توجه نمی  شــود، و این نقشه  ای بود 
که بعد از به انحراف کشیدن خط امامت بعد 
از پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( کشیده شد، و 
تا به حال ادامه دارد، این سیاست شومی بود 
که بعد از پیامبر ریخته شد که قرآن خوانده 
شود ولی تفسیر نشود. به امید روزی که به 
هوش آئیم و برای رفع همه دردها و خصوصاً 
درد و تفرقه و نفاق به سراغ قرآن رویم، که 
آن ریسمان محکمی است که مأمور چنگ 
زدن به آنیم. )واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و 

ال تفرقوا(.،

نعمت ازدواج؛ راهبرد کلیدی در مقابله 
با آسیب های اجتماعی

در عصر و زمانه ای به سر می بریم که شیوع 
بی حد و حصر آسیب های اجتماعی حیات 
مطلوب جوامع بشــری را بــا مخاطرات و 
چالش های جدی مواجه ساخته است، لیکن 
راهبرد کلیدی امام جواد )علیه الســام( در 
این زمینه می تواند به عنوان منشور جامع 
رویکرد سیاســت گذاران مسائل اجتماعی 
کشــور در ترویج ازدواج آسان و اهتمام به 

تشکیل نهاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.

لذا مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( در وهلۀ نخست در 
تشریح کامل این روایت و با ارائۀ راهبردهای 
عملــی در مقابله با آســیب های اجتماعی 

فرمودند:

از نظــر عملی راه  های مختلفی برای درمان  
»شهوت پرستی« وجود دارد از جمله:

1. یکی از بهترین راه های عملی برای نجات 
از گرداب شــهوت، اشــباع صحیح امیال  و 
خواست  های جنسی است؛ زیرا اگر خواست  
ها و امیالی که در درون انسان وجود دارند از 
راه  های صحیح، اشباع گردند، دیگر زیانبار 
و مخّرب نخواهنــد بود؛ به تعبیر دیگر، این 
خواســت  ها را نمی  توان و نباید ســرکوب 

کرد، بلکه باید از آنها در کانال  های صحیح 
و سازنده اســتفاده کرد؛ در غیر این صورت 
ممکن است تبدیل به سیاب ویرانگری شود 
که حرث و نسل انسان را با خود خواهد برد.

به همین دلیل، اسام نه تنها تفریحات سالم 
و بهره  گیری معتدل از خواست  های درونی 
را مجاز شمرده، بلکه نسبت به آن تشویق نیز 
نموده است. خطبه معروفی که از امام  جواد 
)علیه الســام( در مورد عقد همسرش نقل 
شــده است، شاهد گویای این مدعاست. آن 
حضرت در این خطبه می فرمایند: »اّما بَْعُد 
َفَقْد َکاَن ِمْن َفْضِل اهلّلِ َعلَی ااْلنَاِم اْن اْغناُهم 
بِالَْحاِل َعِن الَْحرامِ ؛ یکی از نعمت های الهی 
بر بندگان این اســت که آنها را به وســیله 

حال از حرام بی  نیاز ساخته است«.

لذا با تأمل در ایــن آموزه مهم از امام جواد 
)علیه الســام( می توان بــه دیگر نکات و 
شــاخصه های کلیدی در کاهش آســیب 
های اجتماعی رهنمون گردید که از منظر 
معظم له عاوه بر راهبرد نخست، می توان 

به راهبردهای مذکور نیز دست یافت.

2. یکــی دیگر از راه  های نجات از شــهوت 
پرستی، برنامه ریزی دقیق برای برنامه  های 
زندگی اســت؛ زیرا هرگاه انسان برای تمام 
اوقات خود برنامه داشــته باشــد )هر چند 
برنامــه او در پاره  ای از موارد جنبه تفریحی 
و ورزشی داشــته باشد(، دیگر مجالی برای 
کشیده شدن به آلودگی  های شهوانی باقی 

نمی  ماند.

3. برچیدن عوامل آلودگــی نیز یکی از راه  
های درمان و یا پیشگیری است؛ زیرا امکان 
آلودگی به شــهوات در محیــط  های آلوده 
فراوان است؛ یعنی اگر محیط، آلوده شهوت 
شود و اســباب آن در دســترس همه قرار 
گیرد و آزادی نسبی نیز وجود داشته باشد، 
نجات از آلودگی، مخصوصاً برای قشر جوان 
یا کسانی که در سطح پایینی از »معرفت« 

دینی قرار دارند، بسیار دشوار خواهد شد.،

4. احیــای شــخصیت معنوی و انســانی 
افراد جامعه نیــز، از راه  های مهم درمان یا 
پیشــگیری از آلودگی  های شهوانی است؛ 
زیرا انســان، هنگامی کــه از ارزش وجود و 

شــخصیت خود، آگاه شــود و دریابد که او 
عصاره جهان آفرینش و گل سرسبد جهان 
خلقت و خلیفه خدا در روی زمین است؛ به 

این سادگی خود را به شهوات نمی  فروشد.

آخرین نکته  این است که نه تنها در مسئله 
مبارزه با شهوات، بلکه در تمام موارد مبارزه 
با مفاسد اخاقی، باید به مسئله مبارزه عملی 
اهّمّیت داد؛ به این معنی که هر قدر انسان با 
خلق و خوی بد به مبارزه برخیزد و در جهت 
مخالف آن حرکت کنــد، آن خلق و خوها 
کــم رنگ و ضعیف می  شــود و این مبارزه 
از صورت فعلی به صورت حالت و از صورت 
حالت به صورت عادت و از صورت عادت به 
صورت ملکه در می  آید و خلق و خوی ثانوی 
در جهت مقابل شــکل می  گیرد؛ مثًا، اگر 
انســان بخیل بذل و بخشش را تکرار کند، 
آتــش بخل به تدریــج در درون او فروکش 

کرده و خاموش می  شود.

اگر شــهوت پرســتان نیز در برابر طغیان 
شهوات، مقاومت و ایستادگی نمایند، طغیان 
شهوت فرو نشسته و روح عّفت جایگزین آن 

می  شود.

انتظار عملی در ظهور؛ شاخصۀ کلیدی 
در فرجام شناسی

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
تشــریح یکی دیگر از مهمترین فرمایشات 
نورانــی امام جواد)علیه الســام( در مقولۀ 
انتظار فرج و تقدم انتظــار عملی بر انتظار 
قلبی و لفظی و ارتبــاط آن با مولّفۀ تحقق 

عدالت فرمودند:

انتظار عملی بسیار مهم است، انتظار قلبی و 
لفظی آسان است و غالباً هم انجام می شود. 
کسی که چنین انتظاری دارد باید هم آماده 
بشود و هم آماده بکند. باید از نظر روحیات، 
ایمان، اعمال، عقیده آماده شود و هم دیگران 

را آماده کند.

معّظم له در تفســیر تئوری انتظار و مقولۀ 
فرجام شناســی در آموزۀ امــام جواد )علیه 
السام( فرمودند: حدیثی از امام جواد )علیه 
السام( در مورد امام زمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( که از عبدالعظیم حسنی نقل 
شده به این شــرح است: »قال: َدَخلُْت َعلَی 

ِد بِْن َعلِیِّ بِْن ُموَسی بِْن َجْعَفِر  َسیِِّدی ُمَحمَّ
ِد بِْن َعلِیِّ بِْن الُْحَسْیِن بِْن َعلِیِّ بِْن  بِْن ُمَحمَّ
أَبِی َطالٍِب ع َو أَنَا أُرِیُد أَْن أَْســأَلَُه َعِن الَْقائِِم أَ 
ُهــَو الَْمْهِدیُّ أَْو َغْیُرُه َفابَْتَدأَنِی َفَقاَل لِی یَا أَبَا 
الَْقاِسِم إِنَّ الَْقائَِم ِمنَّا ُهَو الَْمْهِدیُّ الَِّذی یَِجُب 
أَْن یُْنَتَظَر فِی َغْیَبِتــِه َو یَُطاَع فِی ُظُهورِهِ َو 
داً ص  ُهَو الثَّالُِث ِمْن ُولِْدی َو الَِّذی بََعَث ُمَحمَّ
َُّه لَْو لَمْ  یَْبقَ  ِمنَ   َنا بِاْلَِماَمــۀِ إِن ۀِ َو َخصَّ بِالنُُّبوَّ
ُ َذلَِک الَْیْوَم َحتَّی  َل اهللَّ نَْیا إاِلَّ یَْوٌم َواِحٌد لََطوَّ الدُّ
یَْخُرَج فِیِه َفَیْمَلَ اْلَْرَض قِْســطاً َو َعْداًل َکَما 
َ تََباَرَک َو تََعالَی  ُملَِئــْت َجْوراً َو ُظلْماً َو إِنَّ اهللَّ
لَُیْصلُِح لَُه أَْمَرُه فِی لَْیلٍَۀ َکَما أَْصلََح أَْمَر َکلِیِمِه 
ُموَسی ع إِْذ َذَهَب لَِیْقَتِبَس ِلَْهلِِه نَاراً َفَرَجَع َو 

.» ُهَو َرُسوٌل نَِبیٌّ

عبدالعظیم حسنی می گوید که من وارد بر 
امام جواد )علیه السام( شدم و قصد داشتم 
از حضرت بپرسم که آیا قیام کننده حضرت 
مهدی )علیه السام( است و یا کس دیگری 
می باشــد. پیش از اینکه سوال کنم ایشان 
پاسخ دادند که حضرت مهدی )علیه السام( 
هســتند که قیام مــی فرمایند. حضرت در 
ادامه حدیث می فرماید: واجب اســت تا در 
غیبت او انتظارش را بکشند و در حضورش 

اطاعتش نمایند. او نسل سوم من است.

انتظار فرج؛ با فضیلت ترین اعمال در 
آموزه های شیعی

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در تبیین مهمتریــن فراز این روایت مهم و 
کلیدی در مسألۀ انتظار فرمودند: امام جواد 
)علیه السام( در ادامه فرمودند؛ که قسم به 
خدایی که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله 
وســلم( را به نبّوت و ما را به امامت مبعوث 
کرده اســت، اگر از دنیا نماند مگر یک روز، 
خداوند آن روز را چنان طول خواهد داد که 
تا مهدی از پشــت پرده غیبت بیرون گردد، 
و زمین را از عدل و داد پر نماید همان طور 
که از جور و ستم پر شده باشد. خداوند نمی 
گذارد تا دنیا پایان پیدا کند و عدالت در آن 
محقق نشــود. امام جواد )علیه السام( در 
ادامه حدیث می فرماید؛ خداوند یک شــبه 
کار ظهورش را درســت مــی کند. خداوند 
وقتی اراده کرد الزم نیست تا مقدمه چینی 
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کند. همانطور که کار موسی )علیه السام( را 
یک شبه درست کرد. حضرت موسی )علیه 
الســام( رفت آتشی بیاورد و در همان یک 

ساعت و یک شب به مقام نبوت رسید.

این مرجع عالیقدر جهان تشیع با اذعان به 
این فراز کلیــدی و بنیادین در کام نورانی 
امام جواد )علیه الســام(، اهمیت انتظار در 
جامعه اسامی را را به نحو اعم و نیز ضرورت 
بسط و گســترش انتظار عملی امر ظهور را 
به نحــو اخص، از جمله مهمترین وظایف و 
رسالت های شیعیان راستین ائمۀ معصومین 
)علیهــم الســام( برشــمردند و فرمودند: 
جمله آخری که امام جواد )علیه الســام( 
به عبدالعظیم حســنی گفت این بوده است 
که »أَْفَضُل أَْعَماِل ِشــیَعِتَنا انِْتَظاُر الَْفَرِج«، 
باالترین عمل شیعیان ما انتظار فرج است. 
انتظار فرج به ســه گونه انتظار قلبی، لفظی 

و عملی اســت. مرحله اول این است که 
ما در دل منتظــر آن حضرتیم و از 

نیامدنشان بی قراریم.

انتظار لفظی این است 
که دعا برای ظهور 

حضــرت  آن 
بکنیم، ولی 

انتظار 

عملی 
آمادگی  آن 

نسبت  خارجی 
به آمدن آن حضرت 

اســت. انتظار عملی بسیار 
مهم اســت، انتظار قلبی و لفظی 

آســان اســت و غالبا هم انجام می 
شود. کســی که چنین انتظاری دارد باید 

هم آماده بشود و هم آماده بکند. باید از نظر 
روحیات، ایمان، اعمال، عقیده آماده شــود 
و هم دیگــران را آماده کند. باالترین اعمال 

شیعه انتظار عملی است.

آثار و برکات مبارزه با هوای نفس

تقواورزی و مبارزه بــا هوای نفس از جمله 
آموزه هایی اســت که در ســیرۀ دینی امام 
جواد )علیه الســام( از برجســتگی خاص 
برخوردار می باشد، از این رو حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی با تبیین این شاخصۀ 
مهم و کلیدی در آموزه های آن حضرت می 
فرماید: مرحوم عامه مجلســی ازامام جواد 
)علیه الســام( نقل می کند: َقــاَل لِلَْجَواِد 
)علیه السام( َرُجٌل أَْوِصِنی َقاَل َو تَْقَبُل َقاَل 
ْبَر َو اْعَتِنِق الَْفْقَر َو اْرَفِض  ِد الصَّ نََعْم َقاَل تََوسَّ
ََّک لَْن تَْخُلَو  َهَواِت َو َخالِِف الَْهَوی َو اْعلَْم أَن الشَّ
ِ َفانُْظــرْ َکْیَف تَُکون؛ مردی به  ِمْن َعْیِن اهللَّ
حضرت جواد )علیه السام( عرض کرد: مرا 

سفارشی بفرمایید، امام 

السام(  )علیه 

فرمود: 

گفت:  پذیری؟  می 
آری. فرمــود: تکیه بر صبر کن و به فقرا در 
آویز و شهوات را رها کن و مخالفت با هوای 

نفس نما و بدان که تو از دید خداوند مخفی 
نیستی، دقت کن چگونه باید باشی.

صبر بر اطاعــت و معصیت؛ مولفه ای 
منبعث از مبارزه با نفس

معظم له در ترســیم آثار و برکات مبارزه با 
هوای نفس به مولّفه مهم اخاقی صبر اشاره 
نموده و فرمودند: بدیهی است سعادت دنیا 
و آخرت در این چند جمله امام جواد )علیه 
السام( مشــاهده می شود. صبر بر اطاعت 
یعنی مشکات اطاعت را تحمل کردن و صبر 
معصیت یعنی مشکات ترک معصیت را بر 
خود هموار کردن و صبر بر مصیبت یعنی 

در برابر مشــکات زانو نزدن و جزع 
نکردن. 

زندگی 
همواره توأم با مشکات است و امکان 

ندارد از مشکات جدا باشد.

تقوا ورزی؛ عامــل کلیدی در حصول 
سعادت دنیوی و اخروی

معّظم له در تشــریح فــراز دوم این روایت 
فرمودند: بخش دیگری از فرمایشــات امام 
جواد )علیه السام( به مسئله فقر اختصاص 
دارد که در اینجا به معنای زندگی ســاده و 
نهی از تشــریفات است. زندگی ساده یعنی 
همه جوانب انسان از مسافرت گرفته تا عقد 
و عروسی، خانه، وسایل منزل و ... ساده و به 

دور از تجمات باشد.

مرجع عالی قدر جهان تشیع و مفسر بزرگ 
قرآن کریم و در تشــریح نقش تقواورزی 
در تحقق سعادت دنیوی و اخروی 

انســان  ها در ایــن فراز 
نورانــی از امام جواد )علیه الســام( 
فرمودند: امام )علیه الســام( سپس به 

مساله شــهوت و هوای نفس می پردازد که 
انسان باید شهوات را رها کند چرا که تابعین 
شــهوات در حقیقت بازیچه دست شیطان 
هســتند و سرنوشتی تباه شــده خواهند 
داشت. اما در مقابل، مخالفت با هوای نفس 
انسان را از لشگر شــیطان بیرون می آورد 
و باعث ســعادت در زندگی مادی و اخروی 
می شــود. عاوه بر این قــرآن کریم نیز در 
سوره نازعات راه بهشــت را راه ترک هوای 
نفس و مخالفت با آن عنوان می کند: »َو أَمَّا 
ِِّه َو نََهی النَّْفَس َعِن الَْهوی.   َمْن خاَف َمقاَم َرب
َّۀَ هِیَ الْمَأْوی؛ و اما آن  کس که از  َّ الْجَن فَــإِن
مقام پروردگارش بیمناک بوده و نفس خود 
را از تمایات باز داشته همانا بهشت جایگاه 

اوست«.

سخن آخر

گرچه امام جواد )علیه السام( در سن 
25 سالگی و به دست همسرش به شهادت 
رســید، لیکن آن حضرت با وجود سن کم 

پاسخ مســائل را بسیار روشــن مطرح می 
کردند، به نحوی که حتی علمای اهل سنت 
نیز بر ســرآمدی علم و تقوا و وجود ویژگی 
های بی نظیر دینــی، علمی و معرفتی آن 
حضرت در اسناد تاریخی خود تأکید و تصریح 
نمودند، در تشریح این مدعا باید گفت امام  
جواد )علیه السام( توانست در فرصت کوتاه 
عمر خویش )بیســت و پنج سال(، تا آنجا 
که حاکمان وقت اجازه می  دادند، به ترویج 
مکتب اهل بیت )علیهم الســام( بپردازد و 
از جمله، گاه مشــکات فقهی خلفا را می  
گشود و گاه در مناظرات، مسائل مهم فقهی 
را حل می  کرد. دانشــمندان بزرگی از اهل 
ســّنت درباره عظمت علمی و وجودی آن 
حضرت سخن گفته  اند. از جمله ابن حجر 
هیثمی می  نویسد: »مأمون او را به دامادی 
خــود انتخاب کرد؛ زیرا با وجود ســن کم، 
از نظر علم و آگاهــی و حلم، بر همه 
سبط  داشت«.  برتری  دانشمندان 
بن جوزی می  گوید: »او در 
علــم و تقوا و زهد و 
بخشش بر روش 
پدرش بود«.،

لذا 

رسالت 
شیعیان 

آن  پیــروان  و 
حضرت در اهتمام ویژه 
به تبیین و ترویج سیرۀ علمی و 
عملــی آن حضرت دو چندان می 
گردد، از این رو باید از این امام همام 
همواره بهره گرفته و تاش کنیم تا همواره 
در راستای توجه به منویات ایشان بکوشیم.
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بررسی ابعاد غزوه بنی قریظه
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت
تاریخ اســام از همان آغاز با توطئه  های 
یهود آمیخته شــده بود و در بسیاری از 
حوادث دردناک، آن ها را داخل صحنه یا 
در پشت صحنه مشاهده می کنیم.  البته 
با مبــارزه پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( با 
یهــود »بنی النضیــر« و »بنی قریظه « و 
»یهود خیبر«، ســتاره قدرت آن ها افول 
کــرد و موجــب نهایت تضعیــف آن ها 

گردید.

در ایــن بین یهودیان بنی قریظه، از هیچ 
گونه کارشکنی و خیانت درباره مسلمین 
فرو گذار نمی کردند،بلکه از همه آشکارتر 
به پیمان  شــکنی و پیوستن به دشمنان 
اسام دســت زدند.  برای روشن شدن ، 
الزم اســت سیری گذرا پیرامون یهودیان 

ساکن مدینه داشته باشیم.

مدینه یهودیان 

ســه طایفــه از یهود، به نــام  های »بنی 
الّنضیــر«، »بنی قینقاع« و »بنی قریظه« 
در مدینــه زندگی می کردند؛ آن ها قلعه  
هــای محکمی برای خود ســاخته بودند 
و در وضعّیت مناســب اقتصــادی به کار 
تجارت مشــغول بودنــد. آن ها از خارج 
شبه جزیره عربستان به قصد دیدار پیامبر 
اســام)صلی اهلل علیه و آلــه( به مدینه 
مهاجرت کرده بودند؛ زیرا در کتاب  های 
مذهبی خــود خوانده و از علمای خویش 
شنیده بودند که پیامبری  در حجاز ظهور 
مــی کند؛ به این جهت بــرای دیدن آن 

پیامبر به مدینه آمده بودند.

آن ها طبــق گواهی کتابشــان چنان از 
نشانه های پیامبر اســام)صلی اهلل علیه 
و آلــه( آگاه بودند که او را همچون  فرزند 
خود مــی شــناختند؛ لذا عــاوه براین 
که خــود در انتظار دیــدار جمال پیامبر 
خاتم)صلی اهلل علیــه و آله( بودند، برای 
مردم مدینه نیز بشــارت ظهور ایشان را 
بــاز گو می کردند و به آن ها مژده ظهور 

دین جدید را می دادند.

اما با ظهور اســام، اسامی که راه های 
منافــع نامشــروع آن ها را می  بســت و 
جلوی انحرافات و خودکامگی  های آن ها 
را می گرفت، نه تنها غالباً دعوت اسام را 
نپذیرفتند، بلکه در آشــکار و نهان بر ضد 
اســام قیام کردند، همان مبارزه  ای که 

هنوز هم بعد از چهارده قرن ادامه دارد.

پیمان شکنی یهود

یکی از اوصاف بســیار بد جمعی از یهود، 
پیمان شکنی اســت که گویا با تاریخ آن 
ها همراه اســت، اساساً این شیوه دیرینه 
اکثریت یهود اســت که بــه عهد خویش 

نیستند. پایبند 

به عنــوان نمونه خداوند از آن ها در کوه 
طــور پیمــان گرفت که بــه فرمان های 
تــورات عمل کننــد ولی ســرانجام این 
پیمان را شکســتند و فرمــان او را زیر پا 

گذاردند.

و نیز از آنها پیمان گرفته شده بود که به 
پیامبر موعود )پیامبر اســام که بشارت 
آمدنش در تورات داده شــده بود( ایمان 

بیاورند به این پیمان نیز عمل نکردند.

و یــا هنگامی که رســول خدا)صلّی اهلّل 
علیه و آله( به مدینــه هجرت فرمود،هر 
ســه گروه »بنی قریظه«، »بنی النضیر« 
و»بنــی قینقاع« با پیامبر اســام )صلی 
اهلل علیــه و آله( پیمان بســته بودند که 
با دشــمنان  او همــکاری  و بــه  نفع  آن 
با مســلمانان  و  نکننــد،  ها جاسوســی 
همزیستی مســالمت آمیز داشته باشند، 
ولی آن هــا هر زمان فرصتــی یافتند از 

نقض این پیمان فروگذار نکردند.

طایفه »بنی قینقاع« در سال دوم هجرت 
و طایفــه »بنی نضیر« در ســال چهارم  
هجــرت، هر کــدام به بهانــه  ای پیمان 
خود را شکســتند و به مبارزه رویاروی با 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( دســت زدند، 

سرانجام مقاومت آن ها در هم شکست و 
از مدینه بیرون رانده شدند.

بنــی قینقاع به ســوی »اذرعات« شــام 
رفتند، و »بنی نضیر«، قســمتی به سوی 
»خیبر« و بخشــی به سوی »شام« رانده 

شدند.

خیانت یهودیان بنی قریظه 

همانگونــه که گفتیم از طوائف ســه گانه 
یهــود )بنــی قینقاع و بنــی نضیر و بنی 
قریظه( تنها گروه ســوم به هنگام جنگ 
احزاب باقی مانــده بودند، و گروه اول و 
دوم به ترتیب در ســال های دو و چهار 
هجری بر اثر پیمان شــکنی، محکوم و از 

مدینه رانده شدند.

حــال در ســال پنجم هجــرت که غزوه 
»احزاب« رخ داد، یهودیــان بنی قریظه 
یــک جانبــه و بــدون هیــچ مجــوزی 
پیمانشــان را به خاطر همکاری آشــکار 
با دشمنان اســام شکستند، به مشرکان 
عرب پیوســتند و بــه روی مســلمانان 
شمشــیر کشــیدند. و در صــدد از میان 
بردن رســول خدا)صلــی اهلل علیه و آله( 
بر آمدند، که می بایســت به کیفر اعمال 
برسند و کیفر جنایات  ناجوانمردانه خود 

خود را ببینند.

رسول  قاطعیت  و  اقتدار  از  ای  جلوه 
اعظم )صلی اهلل علیه و آله(

پس از پایان غزوه احزاب و عقب  نشــینی 
رســوای قریش و غطفان و ســایر قبائل 
از مدینــه، طبق روایات اســامی  عرب 
پیامبر)صلــي اهلل علیه و آلــه( به منزل 
بازگشــت و لباس جنــگ از تن در آورد 
و به شستشــوی خویشــتن مشغول شد، 
در این هنــگام جبرئیل به فرمان خدا بر 
او وارد شــد، و گفت: چرا ساح بر زمین 
هم  پیکارند،  آماده  فرشــتگان  گذاردی؟ 
اکنون باید به سوی »بنی قریظه« حرکت 

کنی، و کار آن ها یکسره شود.

به راســتی هیچ فرصتی برای رسیدن به 
حســاب بنی قریظه بهتــر از این فرصت 
نبــود، مســلمانان گرم پیــروزی، و بنی 
قریظه، گرفتار وحشــت شدید شکست، و 
دوســتان آن ها از طوائف عرب خسته و 
کوفتــه و با روحیه  ای بســیار ضعیف در 
حال هزیمت به شهر و دیار خود بودند و 

کسی نبود که از آن ها حمایت کند.

در نتیجــه پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( 
بافاصله، مأمور شــد حســاب یهود بنی 
قریظه را روشن ســازد، می  نویسند: آن 
چنان مســلمانان برای حضور در منطقه 
دژهای بنی قریظه عجله کردند که حتی 
بعضی از نماز عصرشــان غافل شدند و به 

ناچار آن را بعداً قضا کردند.

پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آله( دســتور 
محاصره دژهــای آن ها را صــادر کرد، 
بیســت و پنــج روز محاصــره بــه طول 
کشــید، خداوند رعب و وحشت شدیدی 
»همانگونــه که قرآن مــی گوید« به دل 

های آنها افکند.

پیشنهاد کعب بن اسد به بنی قریظه

»کعب بن اســد« که از سران یهود بود، 
گفت: من یقین دارم که محمد)صلی اهلل 
علیــه و آله( ما را رهــا نخواهد کرد، تا با 
ما پیکار کند، من به شــما یکی از ســه 
پیشــنهاد را می کنم هر کدام را خواستید 

برگزینید:

پیشــنهاد اولم این اســت که دســت در 
دســت این مرد بگذاریم و بــه او ایمان 
بیاوریــم و پیروی کنیم، زیرا برای شــما 
ثابت شده اســت که او پیامبر خدا است، 
و نشانه  های او را در کتب خود می یابید 
در این صورت جان و مــال و فرزندان و 

زنان شما محفوظ خواهد بود.

گفتند: مــا هرگز دســت از حکم تورات 
بر نخواهیم داشــت و چیزی به جای آن 

پذیرفت. نخواهیم 

گفــت: اکنــون کــه ایــن پیشــنهاد را 
نپذیرفتیــد بیائید و کودکان و زنان خود 

را با دســت خود به قتل برســانید تا فکر 
ما از ناحیه آن ها راحت شــود! ســپس 
شمشــیر بر کشــید و با محمد و یارانش 
بجنگیم، تــا ببینیم خدا چه می خواهد؟ 
اگر کشــته شــدیم از ناحیه زن و فرزند 
نگرانی نداریم، و اگر پیروز شــویم زن و 
فرزند بسیار اســت! گفتند ما این بیچاره 
 ها را با دست خود بقتل برسانیم؟! بعد از 

این ها زندگی برای ما ارزش ندارد.

»کعب بن اســد« گفت حــال که این را 
هم نپذیرفتید امشــب شــب شنبه است 
محمد)صلــی اهلل علیه و آلــه( و یارانش 
گمان می کنند امشب حمله  ای نخواهیم 
کرد بیائیــم و آن هــا را غافلگیر کنیم، 

شاید پیروز شویم.

گفتنــد این کار را هــم نخواهیم کرد ما 
هرگز احترام شنبه را ضایع نمی کنیم.

»کعب« گفــت هیچ یک از شــما از آن 
روزی که از مادر متولد شــده حتی یک 

شب آدم عاقلی نبوده است!

توبه ابولبابه و تسلیم شدن یهود بنی 
قریظه 

یهودیان ناچار شــدند پیشــنهاد صلحی، 
همانند صلحی که برادرانشــان از طایفه 
»بنــی نضیر« )گــروه دیگــری از یهود 
مدینه( کرده بودند، بکنند به این ترتیب 
که از ســرزمین »مدینــه« کوچ کرده به 

سوی »شام« بروند.

پیامبر صلی اهلل علیه و آله از پذیرش این 
پیشــنهاد امتناع کرد )شاید به این جهت 
که صداقتشــان در این پیشنهاد مشکوک 

بود(.

فرمود: باید حکمّیت »ســعد بن معاذ« را 
بپذیرید.

آن ها تقاضا کردنــد پیامبر »ابُولُبابه« را 
)که یکی از یــاران پیامبر در مدینه بود( 
نــزد آن ها بفرســتد، »ابُولُبابه« با آن ها 
سابقه دوستی داشت و خانواده و فرزندان 

و اموالش نزد آنها بود.

رســول خدا)صلی اهلل علیــه و آله( این 
پیشنهاد را قبول کرد، و »ابُولُبابه« را نزد 

آن ها فرستاد آن ها با »ابُولُبابه« مشورت 
کردند که آیا صاح است حکمّیت »سعد 

بن معاذ« را بپذیرند؟

»ابُولُبابه« اشاره به گلوی خود کرد؛ یعنی 
اگر بپذیرید کشــته خواهید شــد، تن به  
پیــک وحی خدا  ندهید.  پیشــنهاد  این 
جبرئیــل این موضوع را بــه پیامبر)صلی 

اهلل علیه و آله( خبر داد.

»ابــو لبابه« می گویــد همین که از آنجا 
حرکــت کردم بــه خیانت خــود متوجه 
شــدم، به ســوی پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( نیامد، مســتقیماً به مســجد رفت و 
خود را به یکی از ســتون های مســجد 
بســت و گفت از جای خود حرکت نمی 

کنم تا خداوند توبه مرا بپذیرد.

ســرانجام خداونــد گنــاه او را بخاطــر 
صداقتش بخشید و آیه »َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا 
بُِذنُوبِِهــمْ  ...؛ و گروهــی دیگر، به گناهان 
خود اعتراف کردنــد...« در این باره نازل 

شد.

ســرانجام یهود بنی قریظــه ناچار بدون 
قید و شرط تسلیم شــدند، پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( فرمود: آیا راضی هســتید 
هر چه ســعد بن معاذ در باره شما حکم 

کند اجرا نمایم؟ )آن ها راضی شدند(.

 »ســعد بن معاذ« گفــت: اکنون موقعی 
رســیده که ســعد بدون در نظر گرفتن 
مامت مامــت کنندگان حکــم خدا را 

بیان کند.

ســعد هنگامی که از یهــود مجدداً اقرار 
گرفــت که هر چه او حکــم کند خواهند 
پذیرفت، چشــم خود را بر هم نهاد و رو 
به ســوی آن طرف کــه پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( ایســتاده بود کرد عرض کرد 
شــما هم حکم مرا مــی پذیرید؟ فرمود: 
آری، گفت: من می گویم آن ها که آماده 
جنگ با مســلمانان بودنــد )مردان بنی 
قریظه( باید کشــته شــوند، و فرزندان و 
زنانشان اســیر و اموالشان تقسیم گردد، 
اما گروهی از آنان اســام را پذیرفتند و 
نجات یافتنــد. و اینچنین پیروزی بزرگ 
دیگــری بر پیــروزی مســلمانان افزوده 
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شــده و ســرزمین مدینه برای همیشه از 
لــوث وجود این اقوام منافق و دشــمنان 

سرسخت لجوج پاک گردید.

آثار و پیامد های غزوۀ بنی قریظه

پیروزی بر این گروه ستمگر و لجوج نتائج 
پر باری برای مسلمانان داشت از جمله:

الف( پاک شــدن جبهــه داخلی مدینه و 
آسوده شدن خاطر مسلمانان از جاسوس 

های یهود.

ب( فرو ریختن پایگاه مشــرکان عرب در 
مدینه و قطــع امید آنان از شورشــی از 

درون.

ج( تقویت بنیه مالی مســلمین بوســیله 

غنائم این جنگ.

د( هموار شــدن راه پیروزي های آینده، 
مخصوصا فتح خیبر!

هـ( تثبیت موقعیت حکومت اســامی در 
نظر دوســت و دشــمن در داخل و خارج 

مدینه.

و این درهــم پیچیدن طومار قدرت یهود 
یکی از نکات اعجاز آمیــز زندگی پیامبر 
اســام)صلی اهلل علیه و آله( اســت چرا 
که به هیــچ وجه قابــل پیش بینی نبود، 
لیکــن یهود بنــی نضیر و بنــی قریظه  و 
بنی قینقاع تحت شــرائط خاصی مجبور 
به جای وطن شــدند، و ســاکنان قلعه 

 های »خیبر« و ســرزمین »فدک« تسلیم 
گردیدند، و حتی یهودیانی که در پاره  ای 
از بیابان های حجاز ســکونت داشتند، آن 
هــا نیز در برابر عظمت اســام زانو زدند 
نه تنها نتوانستند مشرکان را یاری دهند 
بلکه خودشــان نیز از صحنه مبارزه کنار 

رفتند.

البته بعد از خاتمــه یافتن ماجرای »بنی 
قریظه « و ریشــه کن شــدن این گروه از 
دشــمنان خطرناک داخلی، تنها مخالفت 
هــا از ناحیه منافقانی انجام می گرفت که 
به صورت ناشــناس در صفوف مســلمین 
بودنــد، و یا جمعــی از اوباش و هرزگان، 
و شــایعه  پراکنان. پیامبر)صلی اهلل علیه و 

آلــه( نیز از موضع قدرت با آن ها برخورد 
کرد، و به آنان شدیدا اخطار نمود که اگر 
دست از سمپاشي ها و توطئه  ها بر ندارند 
با یک هجوم و حمله حسابشــان یکسره 
خواهد شــد، و همین برخــورد قاطعانه و 
کاما جدی و حســاب شــده اثر خود را 

کرد.

داستان آوارگی قوم یهود

یهود حجاز اعم از بنی قریظه ، بنی نضیر، 
بنی قینقاع، یهــود خیبر و بنی المصطلق 
پس از تحریکات فراوان بر ضد اســام و 
حرکات ایذایی ســرانجام همگی شکست 
خورده و متواری شــدند.که )نشانه های 
آن( تــا به امــروز نیز در زندگــی یهود 

دیده می شــود و تاریــخ آن ها یا حاکی 
از دربــدری و آوارگی و ذلت اســت و یا 
وابســتگی به قــدرت  های دیگــر و ابزار 
اجرای مقاصد ســوء آنان شدن )در عصر 
اخیر در دوران نازی  ها شــکل اول دیده 

می شود و امروز شکل دوم(.

ســخن آخر: )مهم  ترین درس غزوه 
بنی قریظه(

 عبرتی اســت برای صاحبــان بصیرت! و 
همانگونــه که تاریخ پیغمبــر اکرم)صلی 
اهلل علیــه و آله( نشــان می دهــد تنها 
طریــق دفع آنان برخورد قاطعانه اســت، 
بــه خصوص »صهیونیســت هــا« که در 
منطقشان هیچگونه مدارا و عدل و انصاف 

نیســت، زبانشان زور است، و جز با زور و 
قــدرت نمی توان با آن ها ســخن گفت، 
ولی با این حال از مؤمنان راســتین بیش 
از هر چیز می ترســند، و اگر مســلمانان 
علیه  اهلل  پیامبر)صلی  یاران  امروز همانند 
و آلــه( از ایمان و اســتقامت و قاطعیت 
کافی برخوردار باشــند ترس و وحشــت 
آن ها بر دل های این دشــمنان خونخوار 
چیره می شود، و می توان با همین لشکر 
الهی آن ها را از زمین های اشــغال شده 
بیرون راند و این درســی است که رسول 
اهللَّ )صلی اهلل علیه و آله( در چهارده قرن 

قبل به ما داده است.
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الزامات و بایسته های پویایی قوۀ قضاییه1پرونده ویژه
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله ( همزمان با  گرامیداشت شهدای هفتم تیرکه 

به روز قوۀ قضائیه نام گذاری شد باید اذعان 
نمود دســتگاه قضا در آئین حکومت داری 
اســام حرف اول را می زند یا از بخش هایی 
است که حرف اول را می زند، لذا آبروی نظام 
جمهوری اســامی ایران در امر قضاست. و 
اگر دســتگاه قضایی کارآمد داشته باشیم 
در دنیا موفــق خواهیم بــود، چون هدف 
نظام اسامی اجرای عدالت است که بخش 
مهمی از آن وابسته به نظام قضایی است و 
اگر این نظام آســیب هایی پیدا کند، آبروی 

نظام اسامی در خطر می افتد.

ضرورت و اهمیت قضاوت در اسالم

بدیهی اســت اســام تنها به توصیه های 
اخاقــی و تربیت های معنــوی، در پیاده 
کــردن برنامه عدالت اجتماعی خود قناعت 
نکرده، و تشکیات قضایی نیرومندی را در 
پشت سر همه دســتورات خود پیش بینی 

کرده است.

در کلمات پیشــوایان اســام قضاوت ، به 
عنوان یک کار پر مســؤولیت و خطرناک و 
در عین حال مهم معرفی شــده است، زیرا 
کوچکترین انحراف و تمایل خصوصی قاضی 
به یک طرف، برای سقوط او از مقام عدالت 

و طرد از مقام قضا و دادرسی کافی است.

پیامبر اســام صلی اهلل علیــه و آله در این 
زمینــه می فرماید:»زبان قاضی در میان دو 
شــعله آتش قرار گرفته اســت«! یعنی اگر 

متمایل به یک طرف شود، فوراً می سوزد!

از این رو در دســتگاه قضای اســام ریزه 
کاری هایی است که نشــان می دهد چقدر 
این منصــب اهمیت دارد اما در دســتگاه 
قضایــی دنیا این ریزه کاری ها نیســت. در 
تبیین این مســأله باید گفت کیفرهایی که 
برای مجرمان قرار داده می شــود باید هم 
عادالنه باشــد وهم اثر پیشگیری نسبت به 
آینده در حجرم یا دیگران داشته باشد، و در 
عیــن حال راه را به روی افراد فریب خورده 
ای که پشیمان و نادم می شوند) در مواردی 

که تخفیف امکان دارد( نبندد.لذا در قوانین 
جزائی اســام به این جهات سه گانه توّجه 

شده است.

تربیــت نیروی متعهــد و متخصص؛ 
مهمترین ضرورت دستگاه قضا

بی تردیــد بهره گیری از  نیروی انســانی 
کارآمــد، متعهد و متخصص در دســتگاه 
قضایی بسیار مهم و حیاتی است زیرا یکی 
از مشکات قضایی، کمبود نیروهای کارآمد 
و متعهــد اســت و این امر متاســفانه طی 

سال های گذشته جدی گرفته نشده است.

حال آنکه کار قضاوت بســیار حساس بوده 
و باید از کودکی نســبت به فرهنگ سازی و 
آموزش  اقدام شود،  لذا باید برای مسند قضا 
دانشمند ترین، فاضل ترین و با تقوا ترین افراد 
انتخاب شــود به خصوص در عصر کنونی 
که مســئله قضا نســبت به گذشته بسیار 
پیچیده تر شــده و به همان نسبت قضاوت 
هم پیچیــده و نیاز به علــوم و دانش های 
زیادی دارد، از این رو هر چه در قوه قضائیه 
سرمایه گذاری شود بجاست و آثار مثبت آن 

در سایر دستگاه های کشور ظاهر می شود.

برای تحقق این مهم باید نیروهای متعهد، 
متخصص و نخبه در حوزه های علمیه جذب 
و در مرکــزی آموزش داده شــوند و حوزه 
علمیه نیــز باید در این خصــوص اقدامی 
جدی را انجام دهد و ما هم به این امر کمک 

می کنیم.

در ایــن بین دســتگاه قضا مــی تواند  با 
بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در 
دستگاه قضایی، برخی کارها را به حوزویان 
واگذار کند تــا در این خصوص در خود قم 

اقدام الزم را انجام دهند.

به ویژه انکه بدانیم مسئله قضاوت در اسام 
واجب کفایی اســت، اما گاهــی به لحاظ 
کمبودنیــرو در دســتگاه قضایی تبدیل به 
واجب عینی می شــود.در حــال حاضر نیز 

تربیت نیرو از واجب کفایی تبدیل به واجب 
عینی شده است.

نباید فراموش کرد باید کسانی که شهامت، 
شجاعت، تعهد و تخصص و آمادگی الزم را 
در این خصوص دارند وارد کار قضا شوند و 
مشکات مردم را حل کنند. البته مقداری 
نیز افراد را از کار قضاوت می ترسانند، اما باید 
دانست  کسی که تعهد کافی نداشته باشد 
نباید  در این مسند حضور داشته باشد، اگر 
چه افرادی هم که تعهد کافی دارند برخی 
گرفتار وسواس می شــوند که  باید به آنان 

جرأت داد.

ضرورت مقابله با اطاله دادرســی در 
دستگاه قضا 

بسیاری از مردم از طوالنی شدن رسیدگی 
به پرونده های قضایــی گایه دارند، گرچه 
برخی از عوامل این مشکل بحمداهلل برچیده 
شده است، لیکن اگر بخش های دیگری از 
این عوامل برچیده شــود، نگرانی مردم هم 

برطرف می شود.

آری طوالنــی بودن مراحــل مراجعه مردم 
به دســتگاه قضا تا رسیدن به نتیجه، عمده 
مشکات مردم است، زیبنده نظام اسامی 
نیست که دســتگاه قضایی آن، به گونه ای 
عمل کند که فرد متضرر، از ارائه شــکوائیه 
و رســیدگی به اموراتش پشیمان و مایوس 
شود. متاســفانه برخی وکای دستگاه قضا 
نسبت به عیب تراشــی ها و اخال در روند 
پرونده های قضایی نه تنها زمان را می کشند، 
بلکــه هزینه های زیــادی را از موکل خود 

می گیرند.

پرونده ای را ســراغ دارم که 2۰ سال است 
در جریان رســیدگی است و گمان می کنم 
2۰ ســال دیگر هم این روند طول بکشــد. 
حال آنکه طوالنی شــدن روند رسیدگی به 
پرونده ها سبب مأیوس شــدن مردم شده 

است.

پیشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی 
به سبک دادگاه های امیرمؤمنان علی علیه 
الســام با حضور چند مجتهد شجاع برای 
این کار تشــکیل شــود و با دقــت، ولی با 
سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض 
یک هفته این مجرمان را به اشــد مجازات 
اعمالشان برســانند تا بقیه عبرت بگیرند و 
حســاب ببرند و مجلس محترم مشکات 
قانونــی آن را نیز حل کند. به عنوان نمونه 
مسئولین قضایی آیه 59 و 6۰ سورۀ احزاب 
را حتماً قرائت کننــد، ببینند قرآن مجید 
درباره مزاحمیــن نوامیس مردم چه حکم 

کوبنده و قاطعی صادر کرده است.

از هم اکنون  بایــد قضاتی پرورش داد که 
بعد از روشن شدن زوایای ماجرا، با قاطعیت 
مســاله را ببرند، تمام کنند و با وســواس، 

مساله را عقب نیندازند.

لزوم مبارزه دستگاه قضا با مفاسد مالی؛ 
سرنوشت حقوق های نجومی چه شد

بدیهی است دســتگاه قضایی باید به سوء 
استفاده های مالی رسیدگی کند،تأسف آور 
است وقتی سوء استفاده های مالی می شود 
تا به دستگاه قضایی برود و روند آن پیگیری 
شود تشریفات قانونی به اندازه ای زیاد است 
که ســال ها طول می کشد و اثر مطلوب را 

ندارد.

حال آنکه کســانی که تخلف اقتصادی می 
کنند باید خارج از نوبت رسیدگی شود که 
در این صورت بسیار اثرگذار خواهد بود، ما 
در عمل می بینیم کســانی که می خواهند 
تخلف کنند نمی ترسند چون در تشکیات 
قضایی روند رســیدگی طوالنی می شود و 
خارج از نوبت انجام نمی دهند در حالی که 

باید قاطعانه برخورد کنند.

بــه عنوان نمونــه در آمریکا یــا اروپا افراد 
مالیات خود را به موقع می دهند چون اگر 
به درستی انجام ندهند با آن ها برخورد می 
شوند و همچنین در اظهارنامه ها روغ نمی 
گویند چون عواقب آن را می دانند، مشکل 

قضایی در این گونه موارد باید حل شود.

هم چنین مــی توان می توان به مســئله 
حقوق های نجومی اشــاره کرد که دستگاه 

قضایی، اطاعاتی و دولت هرکدام جداگانه 
در حال پیگیری هستند درحالی که مردم 
منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد 

اما هنوز خبری نیست.

اعمــال نفوذها در دســتگاه قضایی 
برچیده شود

قضاوت صحیح و منطقی در صورتی ممکن 
است که در یک محیط آزاد و خالی از امواج 
خاص و جهت گیری شــده، قرار گیرد،لذا 
اعمــال نفوذها بایــد در دســتگاه قضایی 
برچیده شود زیرا دســتگاه قضایی باید به 

صورت مستقل فعالیت کند .

گاهی دیده می شــود برخی افراد به دنبال 
اعمال نفــوذ در قــوه قضائیه هســتند و 
می خواهند اســتقال قضایی را زیر سئوال 
ببرند، حتی گاهی این کار از ســوی برخی 
دولتمردان و گاه از ســوی افــراد متمکن 
صورت می گیــرد و باید جلــوی همه این 
اعمال نفوذها گرفته شــود. باید به گونه ای 
شود که دســتگاه قضایی همیشه مستقل 
بماند و تحت نفوذ هیچ کســی قرار نگیرد ، 
امید مردم به دنبال حذف اعمال نفوذها در 

دستگاه قضایی است.

ضرورت اهتمام دستگاه قضا به تحقق 
عدالت قضایی

هــدف اصلی نظام اســامی اجرای عدالت 
اســت و بخش مهمی از برپایــی عدالت و 
گســترش آن بر عهده نظام قضایی کشور 
است که اگر خدای ناکرده آسیب هایی پیدا 

کند آبروی نظام در خطر خواهد بود.

دشمنان اســام نیز هر ساله برای تخریب 
نظام اســامی اقدامــات و فکرهایی انجام 
می دهنــد، لذا باید در برابر این آســیب ها 
آمادگی داشته باشیم تا برنامه های دشمن 
را خنثی کنیم،  دشمن نباید بتواند سامت 

قضایی در کشور را با مشکل مواجه کند.

در این میان دســتگاه قضا بایــد افرادی را 
پــرورش دهد که قضات ســالمی در آینده 
باشند، زیرا کار قضاوت یک عبادت است و 
کسانی که در این جایگاه قرار دارند در حال 
انجام واجب هســتند، به ویژه آنکه عدالت 

قضایی با عدالت نمازش جماعت تفاوت دارد 
وهر مســئولیتی با ارزش تر باشد خطراتش 
هم بیشتر اســت و در کنار مسئولیت های 
سنگین، آفت های سنگینی نیز وجود دارد 

که بحث قضا از این آفت ها استثنا نیست.

این از دستورات دین اسام است که قاضی 
باید در جامعه دارای رفتار بر اســاس اسام 
بوده و قوانین دین را رعایت کند. لذا داشتن 
ســعه صدر، توکل به خدا، اعتماد به نفس، 
شــجاعت در بیان خطا و اشــتباه خود، از 
ویژگی های یک قاضی است. از سوی دیگر 
ارایــه دلیل و مدرک، احتیاط در شــبهات 
و قاطعیت در حکــم از دیگر صفات قاضی 
اســت و نباید مــدح و ذم در قضاوت او اثر 
کند و برای کشف حقیقت از مسایل روانی و 

اجتماعی استفاده کند.

هم چنین قاضی نباید طمع کار باشد بدین 
ترتیب نباید اهل رشوه باشد،چراکه در این 
صــورت نمی تواند قضاوت عادالنه داشــته 
باشد، از دیگر مسائل مهم برای یک قاضی 
به کارگیــری نهایت دقــت و تامل در امر 
قضاوت است.در جایی که مساله، شبهه ناک 
است قاضی باید با احتیاط عمل کند،وقتی 
حکم آشکار شد قاضی باید با شجاعت اعام 

حکم کند.

شخصیت قاضی نیز باید به گونه ای باشد که 
تملق و چاپلوسی طرفین دعوا و دیگران در 
او تاثیرگذار نباشد. در محکمه قضا همه اعم 
از فقیر و غنی با هر موقعیت و جایگاهی باید 
نزد قاضی یکسان باشند. قضات همواره خدا 
را ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند؛ رعایت 
این مسائل توسط قضات محترم، می توان 
اجرای عدالت را به ارمغــان خواهد آورد و 

مایۀ آبروی نظام خواهدشد.

سخن آخر

در خاتمه باید اظهار امید واری کرد که  همه 
امــر آمــوزش، تحقیق،  دســت اندرکاران 
پژوهش، منابع انســانی و فرهنگی دستگاه 
قضا همچنین حوزه های علمیه دســت به 
دست یکدیگر دهند تا نظام اسامی ما بیش 
از پیش از نعمت یک سیستم قضایی مقتدر 

و مطابق با موازین اسامی بهره مند باشد.
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بایدها و ضرورت های دستگاه قضا2پرونده ویژه
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله ( اسام دینی اســت جهانی و جاودانی؛ لذا 

باید پاســخگوی همگان در هــر عصر و 
زمــان و مکان بوده و باشــد به ویژه آنکه 
در عصری به ســر می بریم کــه دنیا به 
یک دهکده تبدیل شــده است؛ در چنین 
جهانی پیداست که اصطکاک ها بیشتر و 
طبعاً پرونده ها فزون تر می شود، لذا باید 
نشان دادکه قضاوت اســامی و دستگاه 
قضاء اســامی کارآییش بیشــتر از تمام 
دســتگاه های قضایی دیگر جوامع بشری 
است که به جرأت می توان این ادعا را با 

توجه به مولفه های ذیل اثبات کرد.

اجتنــاب از نظــام قضایــی غرب؛ 
مهمترین ضرورت پیش روی دستگاه 

قضا

شــکی نیســت که در بخــش قضایی با 
از  مشــکات عدیده ای مواجه هســتیم؛ 
جمله مشکات مهم این است که سیستم 
قضایی جدید کشــور از غــرب آمده و ما 
خواســتیم آن را با نظام اسامی تطبیق 
دهیم کــه این تطبیق دادن کار آســانی 
نیســت و هنــوز برخی امور نیــز تطبیق 
کاملی نشــده اســت. لذا بخشی از قانون 
مدنی را اشــخاصی نوشــتند که پرورش 
یافته حــوزه بودند و خوب نوشــتند، اما 
بخشــی هم از غرب آمده که باید اصاح 

شود.

بدیــن ترتیب مشــکل ما این اســت که 
دســتگاه قضایی ما گویا می خواهد مثل 
دســتگاه قضایی غرب عمــل کند، حال 
آنکه در دســتگاه قضایی غربی بازی هایی 
پرونده ای سال ها  اســت  است که ممکن 
طول بکشــد که این اثر خود را از دست 
مــی دهد، لذا بایــد تشــریفات غلط در 
دادگاه های اســامی حذف شود و قاضی 
از خــود در مقابــل وکیلی کــه به دنبال 
به تعویــق انداختن حکم پرونده اســت؛ 

قاطعیت نشان دهد.

بــا این اوصــاف که در قوانیــن و اجرای 

احکام قضایی برگرفته از سیســتم غربی 
اســت لذا نظام قضایی کشور باید به طور 
کامل با قوانین و موازین اسامی همخوان 
و همگن گــردد. بهرحال ما وظیفه داریم 
نظــام قضایی جمهوری اســامی را نظام 

قضایی کامل کنیم.

در  دادرسی  سرعت  افزایش  ضرورت 
سایۀ کاهش تشریفات اداری 

گفتنی است تجدید نظر کلی در تشکیات 
و تشــریفات قوه قضائیه سبب هماهنگی 
آن با نظام جمهوری اسامی می شود، زیرا 
قــوه قضائیه آبروی نظام و جامعه اســت؛ 
چرا که سرعت مجازات جلوی مفسدان و 
بدکاران را می گیرد لیکن کندی مجازات 
سبب دلســرد شدن مردم می شود. تأسف 
آور است تشریفات دستگاه قضایی کشور 

فاقد کارایی الزم است.

 ایــن نقیصه در حالی اســت کــه  اگر 
جرم بدی رســانه ای شــد و همه مردم از 
آن با خبر شــدند، منتظرانــد تا مجازات 
را ببیننــد، اما چرا ماه هــا می گذرد و از 
مجازات خبــری نیســت، اینجانب بارها 
گفته ام برای جرم هایی که روشــن است، 
دادگاهی خارج از نوبت تشکیل و در یک 

هفته  به آن رسیدگی شود. 

زمانی که جرم مشــهودی اتفاق می افتد، 
همه شــاهد آن هســتند، ناظران زیادی 
دارد و مدارک پرونده هم روشــن است، 
وکیل باید طی مــدت چند روز پرونده را 
بررسی کند، اگر هم اعتراضی دارد اعمال 
شود تا مردم به عملکرد قوه قضاییه ایمان 

پیدا کنند.

وجود این آســیب ها در حالی اســت که 
قضات و رییس قوه قضاییه را افراد خوبی 
می دانم، اما تشــکیات قــوه قضاییه که 
پس از حکومت اســامی بر سر کار آمد و 
هنوز تشریفات فرهنگ غربی بر آن حاکم 

اســت، خراب بوده و باید ایــن خرابی را 
اصاح کرد.

برای اصاح تشــریفات قضایی  باید  آری 
فکــری کرد و آن را درســت کــرد. زیرا 
یک دســتگاه قضایی سالم آن است که از 
صحت عمل و سرعت عمل برخوردار باشد 
و ما دالیلــی داریم که دســتگاه قضایی 
اسام از ســرعت و صّحت عمل بیشتری 
برخوردار اســت که نمی توان در دستگاه 
هــای قضایی دنیا چنیــن برنامه هایی را 

پیدا کرد.

رســالت قــوۀ قضاییه در بســط و 
گسترش شورای حل اختالف 

تشکیل شــوراهای حل اختاف در کشور 
قدم بســیار خوب و مبارکی اســت؛ البته 
ایــن اقدام ارزنده دیر هنــگام راه اندازی 
شــد؛ زیرا در آموزه های اسامی به نقش 
شــوراها تاکید خاصی شده است و از اول 
انقاب باید شــوراهای حل اختاف وجود 

می داشت

باید دانست این شوراها با محاکم قضایی 
و دادگاه هــا تفــاوت ماهــوی دارد؛ در 
محاکم قضایــی و دادگاه ها باالخره یک 
نفر ناراضی بر می گردد اما در شــوراهای 
حل اختاف در بسیاری از مواقع دو طرف 
دعوا راضی بر می گردند و این بسیار مهم 

است.

با همۀ این تفاسیر متأسفانه مردم برای هر 
مســاله جزئی به دادگاه مراجعه می کنند 
درحالی که می توان در این موارد از ریش 
ســفید و بزرگ فامیل برای حل مشــکل 
بهره گرفت که وجود این آســیب  حجم 
پرونده ها را افزایش داده و رســیدگی به 

پرونده ها را با مشکل مواجه می کند.

لیکن جای بســی خوشــحالی اســت که 
در  سال های اخیر شاهد فعالیت ارزشمند 
امیدواریم  هستیم  اختاف  حل  شوراهای 

کماکان شــاهد توســعه و گسترش بیش 
از پیش این شــوراها باشــیم به شرط آن 
که کم کم وضع دســتگاه قضایی به شورا 
تســّری پیــدا نکند و روند رســیدگی به 
پرونده هــای مراجعین همانند دادگاه های 
قضایی و دادگســتری ها نباشد؛در صورتی 
که این ها زمان بر نشود،  وشوراها بسط و 

گسترش یابد کارها سامان خواهد یافت.

لزوم بهره گیری دستگاه قضا از همۀ 
ظرفیت های شوراهای حل اختالف

شــوراهای حل اختــاف از جمله برنامه 
های دســتگاه قضایی اســام اســت که 
بیشــتر باید در این بــاره تأمل کرد، زیرا 
شورای حل اختاف یک پشتوانه مذهبی 
و عقیدتــی بــه نام عقیده بــه خدا و روز 
جزاء می خواهد، لذا شورای حل اختاف 
مخصوص یــک جامعه مذهبی و معتقد و 
پایبند به مذهب اســت؛ زیرا شورای حل 
اختاف قلوب را نســبت یــه یکدیگر نرم 
مــی کند، از این رو وقتی دو صلح حاصل 
می شود این امر بسیار ارزشمند است هم 
اینها با هم صلح می کنند و هم با شــورا، 

این خیلی با ارزش است.

 در روایتی می خوانیم: »اجر المصلح بین 
الناس کالمجاهد فی سبیل اهلل؛ کسی که 
بین مردم را اصاح بدهــد مانند مجاهد 
فی سبیل اهلل اســت« اما به راستی  چرا 
تشبیه به مجاهد شده است؟ چون مجاهد 
فی ســبیل اهلل به میدان می رود و سبب 
آبروی اسام می شود، همان گونه اصاح 
بین مردم سبب آبروی اسام است و پیام 
علی)علیه الســام( از بستر شهادت برای 
امروز همگان نیز اصاح ذات البین است.

بدین ترتیب شایسته است اعضای محترم 
شورای حل اختاف آیات و روایات درباره 
عفو و گذشــت و صلح و ســازش را برای 
مــرد بازخوانی نمایند زیــرا اینگونه امور 
سبب می شود بار دادگستری سبک شود 
و آبروی دســتگاه قضایی و آبروی اسام 

بیش از پیش محفوظ بماند.

از همه مهمتر این اســت که شوراها باید 
گســترش پیدا کنــد، و بایــد از عواطف 

مذهبی افرادی که بــا هم اختاف دارند 
حداکثر استفاده را بکنند.

لذا توصیه مان به اعضای محترم شــورای 
حل اختاف این است که کارشان را با بسم 
اهلل و  حمد خــدا و درود بر پیغمبر)صلی 
اهلل علیه و آله( شــروع کنند، و کینه ها را 

به محّبت تبدیل سازند.

ضرورت حمایت دستگاه قضا از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر

خداوند در قــرآن کریم نه تنها مســئله 
امــر به معروف  و نهی از منکر را تشــریع 
نموده، بلکه افراد را موّظف ســاخته که از 
آن فریضه به طرق مختلف حمایت  کنند، 
لذا باید بیشتر فعالیت کنیم تا مقدمه ای 
فراهم شــود امر به معروف و نهی از منکر 
زنده شده و تبدیل به ارزش شود ، از این 
جهت مردم نباید نسبت به امر به معروف 
و نهــی از منکــر بی تفاوت باشــند بلکه 
باید به صــورت فراگیر حمایت کنند، که 
البته اخیرا شــرایط تغییر کرده و جامعه 
نیز نســبت به این مســاله حساس شده 
است. مسووالن نیز باید به امر به معروف 
و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان 

از منکر توجه جدی تری داشته باشند.

در این بین قــوه قضاییه باید از آمران به 
معروف وناهیان ازمنکر حمایت کند و در 
برخورد با عامان مجروحیت و شــهادت 
آمران به معروف تســاهل و تسامح نکند، 
البته ما نیــز همواره تذکرات الزم را داده 
و خواهیــم داد ، نباید اینگونه باشــد که 
پرونده کســانی که به آمران به معروف و 
ناهیان از منکر آسیب می رسانند دو سال 
در نوبــت بماند؛ لذا موضوع شــهدای امر 
بــه معروف و نهی از منکر را با رییس قوه 
قضاییه مطرح کردم که اگر قضیه شهدای 
امر بــه معروف و نهــی از منکر را جدی 
نگیرید، قوه قضاییه زیر ســوال می رود و 
هــم امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ 
می شود؛ که البته قوه قضاییه در برخورد 

با حرمت شکنان مصمم و جدی است. 

آری تشــکیات قضایی و پلیــس باید با 
جدیــت پرونده هــای مرتبط بــا اینگونه 

مســأله را پیگیری کننــد. از این رو همه 
انتظار دارنــد قوه قضاییــه در این گونه 
مسائل، در اســرع وقت قاتل یا قاتان را 
به ســزای خود برساند و هیچ گونه تسامح 

و تساهل روا ندارد.

نقش بی بدیل رســانه ها در تعامل با 
دستگاه قضا و ارتقای سالمت جامعه

عملکــرد برخــی از رســانه های جمعی 
غیــر قابل قبول اســت، متاســفانه امروز 
بســیاری از مسائل پیش از آنکه دادگاهی 
شــود رســانه ای می شــود، در حالی که 
هنــوز حکمی صادر نشــده و قاضی پس 
از رســانه ای شــدن موضوع نمی تواند به 
راحتی بــرای این امر قضــاوت کند و به 

سختی می افتد و این یک خطر است.

از ســوی دیگر ضرورت آموزش مردم در 
زمینه مســائل حقوقی از طریق وســایل 
ارتباط جمعی غیر قابل انکار اســت؛  در 
این میــان رســانه ملــی می تواند نقش 
ارزشــمندی در فرهنگ سازی بسیاری از 
مشکات پیش پا افتاده جامعه مدنی ایفا 
کند؛ از این رو رسانه ملی با تولید و پخش 
برنامه های آموزنده می تواند نقش بسزایی 
در کاهش حضور مراجعین به دادگاه های 
متعدد داشــته باشد، بطوریکه اگر درست 
فرهنگ سازی شود مردم برای هر مشکل 
کوچکــی به دادگاه مراجعــه نمی کنند و 
سعی می کنند به واســطه حضور بزرگان 
فامیل و یا محل، مشکات خود را مرتفع 

سازند.

بــه عنوان نمونــه حضور هر چه بیشــتر 
روحانیان در مســند قضاوت به گونه ای 
اســت که باید در ایــن زمینه تبلیغ کرد؛ 
بنــده در ایــن زمینه بارهــا توصیه هایی 
مطــرح کرده ام و بــاز هــم می گویم؛ به 
عقیده بنده اطاع رسانی بیشتری در صدا 

و سیما و نشریات باید صورت گیرد.

لزوم تدریس کتاب »آداب القضاء« در 
دستگاه قضا 

مســأله مهم این اســت که ادیان الهی به 
که  نیرومندی  اخاقــی  پشــتوانه  خاطر 
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دارند در مسأله قضاوت و داوری و اصولی 
که بر تشــکیات قضائی و مجلس داوری 
حاکم اســت بســیار فراتر از مکتب های 
ماّدی رفته  اند، بلکه این دو قابل مقایسه 

نیستند.

لذا دســتورات، لطایف و ریــزه کاری ها 
و دّقت هــای فراوانی دیده می شــود، و 
هــر چند پاره ای از آنهــا مربوط به زمان 
های گذشته اســت و شاید امروز چندان 
کاربردی نداشته باشد، ولی از نظر اصولی 
همان ها نیز دارای مفهوم پر باری نسبت 
به مســائل قضائی اســت. لذا باید آداب 

القضاء به طور کامل تدریس شود.

در ایــن زمینه فقط کافی اســت آنچه را 
مرحوم محّقق در شــرایع در بحث 

آداب  القضاء آورده اســت که در 
آنچه در  از  واقع عصاره ای است 
روایات اســامی و کلمات فقها 

آمده، مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان نمونه در آداب  القضاء در 
کتاب قضاوت از کتب فقهیه تصریح 

شده اســت که قاضی به هنگام غضب 
بر کرسی قضاوت ننشیند.در حدیثی 

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
می خوانیــم: »َمِن ابُْتلَِی بِالَْقضاِء 

َفا یَْقِضی َو ُهَو َغْضباٌن؛ کســی که گرفتار 
امــر قضاوت می  شــود، در حــال غضب 

قضاوت نکند«.

هم چنیــن یکی دیگــر از آداب قضاوت 
در این اثر ارزشــمند این است که قاضی 
برای خرید به بازار نرود چون وقتی با این 
کاسب روبرو می شود با او آشنا می گردد و 
همین سبب نفوذ وی می شود، در همین 
کتاب داریــم که اگر قاضی بــه مهمانی 
دعوت شد نباید برود و دیگر شرایطی که 
تحت عنوان آداب قضاوت در اسام آمده 

است.

حال که ما در اســام کتاب آداب القضاء 

را داریم زیبنده است که مراجع آموزشی 
وابســته به دســتگاه قضا ایــن کتاب را 
تدریــس کنند به طوری کــه در این کتاب 
با توجه به اینکه در اســام تشریفات منع 
شده است؛ ولی می گوید قاضی نباید خود 
بــه بازار مراجعه کنــد و باید فردی را به 
عنوان خدمت گزار داشــته تــا وی برای 

خرید به بازار روانه شود.

و نیز می توان از مباحث کتاب نهج الباغه 
در این مسأله بهره گرفت؛ چرا که این کتاب 
برای افرادی که می خواهند در بخش قضا 
حضور داشته باشــند بسیار خوب بوده و 
آداب قاضی و قضاوت را بیان کرده است.

البته 

تدوین کتابی درباره دیدگاه اسام نسبت 
به قضاوت سبب می شود تا حتی بیگانگان 
به مســائل دقیق اسام در این زمینه پی 

ببرند. 

با  قضا  دستگاه  قاطع  مقابله  ضرورت 
مفسدان و اوباش

اخیرا برخــی از حوادث در کشــور واقع 
شده که بسیار دردناک است، لذا دستگاه 
قضایی نباید در برابر مفســدان و اوباش 
کوتاه بیاید چرا که همین مســاله ســبب 
چراغ ســبز برای این گونه افراد می شود 
از این رو ضروری اســت دستگاه قضایی 
قوی تر در این مســائل برخورد کند ...تا 
افراد  با  ببینیم سیســتم قضایی کشــور 

اوباش جسور چه می کند؟.

البته ما از دســتگاه قضایی کشــور تشکر 
مــی کنیم اما انتظار داریــم با این گونه 

مسائل و امور قوی تر برخورد کنند.

تأسف آور است که در مقابل جنایات 
احــکام  اوبــاش،  و  اراذل  مکــرر 
بی رمق  بعضاً  قضایــی  دادگاه های 

دستگاه  مســئوالن  از  لذا  است 
می  درخواست  قضا 

کنیم 

که شــعبه قضایی را به سبک دادگاه های 
امیرالمومنین)علیه السام( اداره کنند.

بی تردیــد با این طرز کار هرگز نمی توان 
امنیت را در کشــور برقــرار کرد و اراذل 
و اوباش و اخــال کنندگان در امنیت را 
بر ســر جای خود نشــاند، مخصوصاً اگر 
جنایات آنها ســازمان یافته و از ســوی 

دشمنان باشد.

سخن آخر

در خاتمه درود می فرســتیم بر شهدای 
گرانقدر قوه قضائیه خصوصاً شهید آیۀ اهلل 
بهشــتی رحمه اهلل که ما خاطرات زیادی 

از ایشــان داریم چون بــا هم هم مباحثه 
بودیم و مّدت ها در بحث واحدی شرکت 
داشــتیم، خدایش غریق رحمت کند و با 

اجداد طاهرینش محشور گرداند.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»بررسی طرق فرار از ربا«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

موضوع حیله  های ربا، از بحث  های مهم و 
مــورد ابتای  فقهی، اجتماعی و اقتصادی 
اســت. این بحث هــم در فقــه بصورت 
گســترده مطرح شــده و محــّل تضارب 
آراء و افــکار قرار گرفته اســت و هم در 
توّجه است،  امروز مورد  جامعه مسلمانان 
و گروهــی از مردم، برای فرار از ربا به آن 
پناه می برند؛ و هــم در محافل اقتصادی، 
از جمله بانک  های اســامی، به آن روی 

آورده  اند.

 به همین جهت واکاوی این مسأله ضروری 
اســت که آیا تمام حیله  های مطرح شده 
در کتــب فقهی، صحیح و راه مشــروعی 
برای نجات از رباســت؟ یا بالعکس، تمام 
آن حیله  ها باطل و نامشــروع است؟ و یا 
باید سراغ تفصیل رفت، قسمتی از آن ها 
را مشــروع دانست و قســمتی دیگر را از 

نظر شرع، غیر قابل عمل دانست؟

»بررسی طرق فرار از ربا« در یک نگاه

بررســی طرق فرار از ربا، سلسله مباحثی 
است در رابطه با مســائل مبتابه و حیله 
ای شــرعی ربا که توسط حضرت آیت اهلل 
به رشتۀ  العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 

تحریر درآمده است.

معظم له در ایــن اثر با رویکردی تحلیلی 
و اســتداللی هم به طرق صحیح و مثبت 
فرار از ربا پرداخته و هم طرق نادرســت 
و انحرافــی، و همه آن ها را با ذکر ادلّه و 

فروع الزمه مطرح کرده است.

انگیزۀ تألیف اثر

مولّف در پیشــگفتار اثــر، در بیان انگیزۀ 
تألیف کتاب می گوید: مســأله رباخواری 
از شــایع  ترین گناهــان در محیط های 
اقتصادی اســت، و از طرق ســهل درآمد 
های کان اســت، مسأله حیل ربا در فقه 
بیش از ابواب دیگر گل کرده است، لذا با 

توّجه به اوضاع و شــرایط روز الزم دیده 
شــد این بحث به طور مشروح و گسترده 
درس خارج فقه مسائل مستحدثه مطرح 

گردد.

ساختار اصلی کتاب

کتاب »بررســی طرق فرار از ربا« شامل 
یک پیشــگفتار و فصول هفــت گانه ای 

است که عبارتند از:

1- ضرورت بحث حیله  های ربا

2- انواع طرق فرار از ربا

3- آراء فقهاء

4- دالیل نظریّات چهارگانه در باب حیل 
ربا

5- نقد و بررسی روایات حیل 

6- ناسازگاری روایات فرار از ربا، با فلسفه 
حرمت ربا

7- نظر و فتوای نهایی 

گزارش محتوایی اثر

مقدمه ای بر بحث حیل شرعیه 

مولّــف در فرازهای مقدماتی کتاب بر این 
نکتــه تأکید می کند که مســئله »حیله  
های شــرعی«، اختصاص بــه باب »ربا« 
نــدارد، بلکه این مبحث، در ســایر ابواب 

فقه هم مطرح است.

معظــم له در ادامه حیل شــرعی را از در 
زمرۀ مسائل مســتحدثه دانسته و بر این 
نکته تأکیــد کرده که با گذشــت زمان، 
مصادیق جدید و تازه  ای برای حیله  های 
شــرعی عموماً، و حیله  های ربا خصوصٌا، 

مطرح شده است.

معنی حیل 

مولف در فراز های ابتدایی اثر با اســتناد 
به گفتــار چند نفر از علماء لغوی و فقهی 

معنای حیله را بیان کرده است.

در فرازی از کتاب می خوانیم: حیله همان 
چاره  ای است که ما در فارسی می گوییم، 
اّما باید شــکل پنهانی داشته باشد وگرنه 
حیله نیســت. ولی غالبا حیله، بار منفی 
دارد و در جاهای مثبت، کمتر اســتعمال 
می شــود، و گاهی جنبه مثبت دارد و به 
معنای چاره جویی خوب اســت، به همین 
جهت در وصف خداوند متعال گفته شده 
اســت که »او حیله شدید، یعنی حکمت 

قوی، دارد«.

ربا و انواع آن

نویسنده در ادامه به ذکر اقسام ربا شامل 
ربــای معاماتی و ربای قرض و فلســفه 
تحریم ربــا پرداختــه و از منابع مختلف 
چنین استفاده کرده که اّولین حیله گران، 

در ماجرای یوم السبت، قوم یهود بودند.

انواع طرق فرار از ربا

فصل دیگر کتاب به انواع طرق فرار از ربا 
اختصــاص یافته و 

مولّف 
ذکر  بــا 

مصــداق ها 
های  مثــال  و 

متعدد، حیله ربای 
را  قرضی  و  معاماتی 

ادامه  در  و  کــرده  بیان 
نیز به بررســی آرای فقهی 

و نظرات 4 گانه  ای که شامل 
تمســک به قواعد و عمومات ادله 

اســت  روایات خاصه  معامات مثل 
پرداخته، سپس ادله هر نظریه را مورد 

نقد و بررسی قرار داده و روایات را از نظر 
سندی و متنی مورد تدقیق و تحقیق قرار 

داده است.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: حکمت 

فرار از ربا و منع و تحریم آن، که همان رفع 
ظلم است، در هیچ یک از راه های فرار از 
ربا وجود ندارد، یعنی اگر باب حیله  های 
ربا گشوده شود، به هیچ وجه نمی توان از 
ظلمی که رباخوار بــر وام گیرنده، إعمال 

می کند، جلوگیری کرد!

به راســتی اگر فرار از ربا به این آســانی 
بود و این مســئله مهم و گنــاه کبیره، با 
یک قوطــی کبریت و یا یک ســیر نبات 
یا معاوضــه و صلح و هبــه صوری، حل 
می شد، چرا پیامبر گرامی اسام صلّی اهلّل 
علیه و آله و ســلّم این راه ها را به مردم 
نشــان نداد؟ بلکه برای برخورد جّدی با 
رباخواری و جلوگیری از این گناه بزرگ، 

حّتی دستور جنگ می دهد!

ناســازگاری روایات فــرار از ربا، با 
فلسفه حرمت ربا

معظم له در فصل دیگــر به بیان تعارض 
حیله  روایات جواز تمســک  بــه 

های 
فرار از ربا با فلســفه 
حرمت ربا پرداخته و تعارض آن 
هــا با روایات عدم جواز را مورد بررســی 

قــرار داده و در نهایت، روایــات جواز را 
حمل بر صورت اضطرار کرده است.

نظر نهایی

معظم له در پایان اقسام حیله  های فرار از 
ربا را بیان کرده، و پس از بررسی نظرات 
چهارگانــه، فتوای نهایی خویش را در هر 

بخش بیان کرده است.

وضعیت فنی کتاب

فهرســت موضوعات و پاورقی ها در پایان 
کتاب درج شده اســت، هم چنین منابع 
اعم از آیات و روایات و اقوال و آدرس آن 
هــا و در برخی موارد توضیح لغات و ذکر 
حواشی متناســب با متن در کتاب بیان 

شده است.

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس فقهی با 
تهیه و تنظیم حجه االسام علیان نژادی 
نخســتین بار در سال 1385 در یک جلد 
و در 112صفحه، در قطع رقعی توســط 
انتشــارات امام علی بــن ابیطالب )علیه 
الســام( به زیور طبع آراســته شده و تا 
کنون نیز چندین مرتبــه تجدید چاپ 

شده است. 
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امام رضا)علیه السالم( و» ایران«معارف اسالمی
پرسش : 

زندگي امام رضا)علیه الســام( در »ایران« 
چــه آثــار و برکاتی را برای این کشــور و 

مردمان آن به همراه داشت؟

پاسخ اجمالی:

وجود مبارک امام رضا)علیه السام( از بدو 
ورود به ایران، ســبب خیر و برکات فراوان 
شد؛ تماس شیعیان ایران در زمان حیات با 
امام)علیه السام( و نگارش نامه  هایی به آن 
حضرت و طرح سؤال و گرفتن پاسخ، یکی 
از شواهد این امر است. مجموعه نامه  های 
امام)ع( به افــراد مختلف در توضیح مبانی 
شیعه، گستردگی آن را نشان می  دهد؛ نامه  
هایی از قبیل تبییــن جایگاه اهل بیت در 
کتاب و سّنت. برخی از مسائل کامی و نیز 
مســائل اختافی میان شیعه و سنی مانند 
مســأله ایمان ابو طالــب، توضیح مصداق 
شــیعه، توضیح مصــداق صحابی و معنای 
اولــی المر و جز آن. این پاســخ  ها آموزه  
هایی بود که برای شیعیان به عنوان دیدگاه 

قطعی پذیرفته می  شد.

همچنین تردیدی نیســت کــه وجود قبر 
امام)علیه السام( در این محدوده، موجب 
گسترش تشــیع بوده است؛ در حال حاضر 
آرزوی هر مســلمان شیعِه ایرانی آن است 
که ساالنه یک بار و یا حتی بیشتر به زیارت 
مرقد شــریفش مشّرف شــود. گفتار »ابن 
حّبان« در این باره نشــان می  دهد که نه 
تنها شیعیان؛ بلکه محّدثان و مردمان سّنی 
مذهب نیز زمانی احترام وافر نسبت به قبر 
آن امام همام از خود نشــان می  داده  اند و 
به زیارت قبر شریفش نائل شده و بهره می  
گرفتند. توجه به قبر مبارک رضوی و دیگر 
آثار به جای مانده از ایشان موجب توّجه به 

مکتب اهل بیت شده است.

پاسخ تفصیلی:

در میان امامان شیعه، امام رضا)علیه الّسام( 
تنها امامی است که در کشور اسامی ایران 
دفن شده است؛ امامی که از بدو ورودش به 

این ســرزمین، سبب خیر و برکت و وجود 
پرجودش منشــأ خیرات و مبّرات شد. در 
حال حاضر آرزوی هر مسلمان شیعِه ایرانی 
آن است که ساالنه یک بار و یا حتی بیشتر 
به زیارت مرقد شریفش مشّرف شود. گفتار 
»ابن حّبان« در این باره نشان می  دهد که 
نه تنها شــیعیان؛ بلکه محّدثان و مردمان 
ســّنی مذهب نیز زمانی احترام وافر نسبت 
به قبر آن امام همام از خود نشان می  داده  
اند و به زیارت قبر شــریفش نائل شــده و 

بهره می  گرفتند.

بنا بــه نقل »ابــن حجر« افــرادی چون 
»ابوبکر بن خزیمــه« و »ابو علی ثقفی« و 
عّده  ای دیگر از مشایخ محّدثین به زیارت 
مرقد شــریفش مــی  رفته  انــد.)1( »ابن 
حبان« از محدثان و رجال  شناســان قرن 
چهــارم هجری، ذیل نام علی بن موســی 
الرضا)علیهما الّســام( می  نویســد: »علی 
بن موســی الرضا)علیهما السام( به وسیله 
ســّمی که مأمون به ایشان خوراند، رحلت 
یافت. ایــن حادثه در روز شــنبه، آخرین 
روز صفر ســال 2۰3 بود. قبر او در سناباد، 
خارج از نوقــان در کنار قبر هارون معروف 
است. من بارها آن را زیارت کرده  ام. وقتی 
در طوس بودم، هیچ مشــکلی بر من وارد 
نمی  شد، مگر آن که به زیارت قبر علی بن 
موسی الرضا)صلوات اهلل علی جده و علیه( 
رفته و از خدا گشــایش آن را می  خواستم 
و به درجه اجابت می  رســید و ســختی از 
من برطرف می  شــد«. بعد می  نویسد: »و 
هذا شــی ء قد جّربته مراراً فوجدته کذلک 
اماتنا اهلل علی محّبۀ المصطفی و اهل بیته 
صلّی اهلل علیه و علیهــم اجمعین«)2(؛ )و 
این چیزی است که بارها آن را تجربه کردم 
و دیدم نتیجه همان بود، خدا ما را با محبت 

رسول خدا و اهل بیتش بمیراند(.

از نظر تاریخی، تردیدی نیســت که وجود 
قبــر امام)علیه الّســام( در این محدوده، 
موجب گسترش تشــیع بوده است. تماس 
شــیعیان این ناحیه با امام)علیه الّسام( و 

نــگارش نامه  هایی بــه آن حضرت و طرح 
سؤال و گرفتن پاســخ، یکی از شواهد این 
امر اســت. مجموعه نامه  هــای امام)علیه 
الّســام( به افراد مختلف در توضیح مبانی 
شیعه به راحتی، گستردگی آن را نشان می  
دهد؛ نامه  هایی از قبیل تبیین جایگاه اهل 
بیت در کتاب و سّنت.)3( برخی از مسائل 
کامی)4( و نیز مسائل اختافی میان شیعه 
و سنی مانند مســأله ایمان ابو طالب)5(، 
توضیح مصداق شــیعه)6(، توضیح مصداق 
صحابی)7( و معنای اولــی المر)8( و جز 
آن. این پاســخ  ها آموزه  هایی بود که برای 
شــیعیان به عنوان دیدگاه قطعی پذیرفته 
می  شد. گزارشی هم حکایت از آن دارد که 
امــام اموال خود را در روز عرفه میان مردم 
قســمت کرد و در برابر اعتراض »فضل بن 
ســهل« که آن را »زیان« خوانده بود، امام 

آن را »غنیمت« دانست.)9(

یکی از شیعیان خالص امام)علیه الّسام( که 
در زمان حضور امام)علیه الّسام( در مرو به 
خدمت ایشان رسید، »دعبل خزاعی« بود. 
دانسته است که طایفه خزاعیان از طوایف 
شــیعی عرب به شمار می  روند و دعبل در 
این زمان شاعر برجســته عرب، خزاعی و 
شیعی شناخته می  شد. زمانی که دعبل به 
»خراسان« آمد، قصیده تائیه خود را سروده 
و گفتــه بود که نباید کســی پیش از امام 
رضا)علیه الّســام( آن را بشنود.)1۰( این 
قصیده تاریخ شیعه را در این دوره منعکس 
مــی  کند، تاریخی که همراه با درد و رنج و 

قتل و آزار است:

مدارس آیات خلت من تاوۀ 

و منزل وحی مقفر العرصات

آلل رسول اهلل بالخیف من منی  

و بالرکن و التعریف و الجمرات

دیار علی و الحسین و جعفر 

و حمزۀ و السجاد ذی الثفنات

دیار عفاها جور کّل منابذ 

و لم تعف بالیّام و السنوات

هم أهل میراث النبی اذا انتموا 

و هم خیر سادات و خیر حماۀ

تخیرتهم رشداً لمری فإنهم  

علی کّل حال خیرۀ الخیرات

نبذت الیهم بالمودۀ جاهدا)11( 

و زد حّبهم یا رّب فی حسناتی

ألم تر أنّی مذ ثاثین حجۀ 

أروح و أغدو دائم الحسرات

أری فیئهم فی غیرهم متقّسما 

و أیدیهم من فیئهم صفرات

دعبل امیدوار اســت که امامت در اختیار 
اهل بیت قرار گیرد:

خروج امام ال محالۀ خارج  

یقوم علی اسم اهلل و البرکات

یمّیز فینا کّل حّق و باطل  

و یجزی علی النعماء و النقمات

امام از این شــعر به شدت متأثر شد و یک 
صد دینار از دینارهایی که به اســم مبارک 
امام ضرب شــده بود، به همراه جّبه  ای به 
وی داد.)12( عجیــب آن که در راه دزدان 
قافله  ای را که دعبل در آن بود مورد حمله 
قرار دادند و پس از آن که دعبل را شناختند 
و او قصیده خود را برای آنها خواند، وسائل 
اهل قافله را پس دادند. مردمان قم، از وی 
خواســتند تا جّبه اهدائی امام را به قیمت 
هزار دینار به آنان بفروشد، اما او نپذیرفت. 
پس از خــروج از قم، جوانان عرب آن را از 
وی گرفتند. وی به شــهر برگشــت و تنها 
رضایت داد تا بخشی از جبه را به وی داده 
و هزار دینار نیــز بگیرد.)13( به نظر آقای 
»اشتر« وی به احتمال در قم مانده تا زمانی 

که خبر درگذشت امام را شنیده است.

مأمون از روی خباثتی که داشت امام)علیه 
الّسام( را در نزدیکی قبر پدرش رشید در 
»طوس« دفن کرد. این امر آشوبی در وجود 
دعبل و شیعیان برانگیخت. در اشعار بعدی 
دعبل حمات صریحی به عباســیان است. 

وی به ویژه به همین ماجرا اشاره کرد:

»أری أمّیۀ معذورین ان قتلوا 

و ال أری لبنی العباس من عذر

قبران فی طوس: خیر الخلق کلهم  

و قبر شّرهم هذا من العبر«)14(

زمانــی که مأمون در ســال 21۰ فدک را 
به »طالبیان« بازگرداند، دعبل در شــعری 

چنین سرود:

»أصبح وجه الزمان قد ضحکا 

برّد مأمون هاشم فدکا«)15(

دعبــل با همــه ارتباطی که بــا امیران و 
درباریــان دوره مأمون و معتصم داشــت، 
هیچ  گاه از تشیع دست نکشید و خود می  
گفت که پنجاه ســال اســت که چوبه دار 
خود را همراه می  برد؛ اما کسی او را بر دار 
نیاویخته اســت. اشعار وی در ستایش اهل 

بیت بسیار فراوان است:

»بأبی و أمی خمسۀ أحبهم  

هلل، ال لعطیۀ أعطاها

بأبی النبی محمد و وصّیه  

الطّیبان و بنته و ابناها«)16(

و در آخرین شــعری که پیــش از وفاتش 
سرود، گفت:

»أعّد هلل یوم یلقاه  دعبل:  أن ال اله اال اهلل

هلل مــواله و النبّی و مــن  بعدهما فالوصّی 
مواله)17(

به هر روی در زمینه گســترش تشــیع در 
ایران، یکی از نــکات غیر قابل انکار، آمدن 
امــام رضا)علیه الّســام( به ایران اســت. 
توجه به حفظ آثار بر جای مانده از مســیر 
امام)علیه الّسام( در شهرها و مناطقی که 
به نحوی محل اســتقرار امام)علیه الّسام( 
بوده، نشــان از عاقه ویژه شیعی در میان 
مردم اســت، هر چند ممکن اســت درباره 
برخــی از این مکان  ها و ارتباط آنها با امام 
رضا)علیه الّســام( خبر درستی در دست 

نداشته باشیم.

به عنــوان نمونه، مســجد امــام رضا در 

»اهــواز«)18( یکی از قدیمی  ترین نقاطی 
اســت که در ایران به نام امــام رضا)علیه 
الّســام( وجود دارد. جدای از »ابو دلف«، 
»یاقوت« هم از »پل شوشتر« در »اهواز« و 
مســجدی که به نام امام رضا)علیه الّسام( 
روبروی آن بوده یاد کرده اســت.)19( دو 
نقطه منســوب به امام رضا)علیه الّســام( 
در شــهر »شوشتر« است یکی از آنها کمی 
دورتر از پل »شــاه علی« و لشــکر)2۰( و 
دیگری در شرق »شوشتر« نزدیک رودخانه 
»شطیط.«)21( بر این بنای دوم تاریخی از 

سال 1۰94 دیده می  شود.

قدمگاه دیگری هم در شرق شهر »دزفول« 
موجود اســت.)22( همه اینهــا به نام امام 
رضا)علیه الّســام( »دیمی« قرار دارد که 
این »دیمی« نامی بر گرفته از منطقه است.

)23( دو بقعه دیگــر، یکی در »دزفول« و 
دیگری در »شوشــتر« با نام »شاخراسون« 
وجود دارد. دو بقعه دیگر در »شوشتر« با نام  
های »امام ضامن« در حوالی »کنارستان« 
و »بقعه امام رضا)علیه الّسام(« در حوالی 
»بلوک عقیقی« وجود دارد.)24( محلی هم 
به عنوان »قدمگاه امام رضا)علیه الّسام(« 
در جنوب آبادی »کهنک«)25( در حوالی 
»شوشتر« وجود دارد. در شهر »ارجان« که 
در قدیم شــهر آبادی بوده و اکنون در یک 
فرسخی آن »بهبهان« با قدمت سیصدساله 
وجود دارد، محلی با نام قدمگاه یا مســجد 
امام رضا)علیه الّسام( است که گفته شده 
حضــرت در حرکت خود به خراســان در 

اینجا نماز خوانده  اند.)26(

مســجد قدمگاه امام رضا)علیه الّسام( در 
»ابرقو«، مشــهور به مســجد بیرون هم از 
اماکنی است که شــناخته شده و آثاری از 
آن بر جای مانده است.)27( در شهر »یزد« 
هــم چندین قدمگاه وجــود دارد. از جمله 
آنها قدمگاه »خرانق« )مشــهدک( اســت. 
»خرانق« در شصت کیلومتری شهر »یزد« 
قرار دارد. تاریخ این قدمگاه بر اساس کتیبه 
موجود در آن مکان به قرن ششــم هجری 
باز می  گردد. در این کتیبه آمده است: »ال 
اله اال اهلّل، محمد رسول اهلّل، امیر المؤمنین 
به تاریخ ست و تسعین مائۀ علی بن موسی 
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الرضا)علیهما الّســام( اینجا رسیده است 
و در این مشــهد فرود آمــد و مقام کرد و 
به تاریخ ســنه اثنی و تسعین و خمسمائۀ 
خراب بوذ و از جهد بوبکر بن علی ابی نصر 
فرمودند و به دســت ضعیف پرگناه یوسف 
بن علی بن محمد بنا واکرده شــد خدایا بر 
آن کس رحمت کن کی یک بار قل هو اهلل 
به اخــاص در کار آنک فرمود و آنک کرد 
و آنک خواند کند کتبه یوسف بن علی بن 
محمد فی شــهر ربیع االول سنۀ خمس و 

تسعین و خمسمائۀ«.)28(

به یقین در آن حوالی شیعیانی زندگی می 
 کرده  اند که این بقعه را ســر پا نگاه داشته  
اند. اثر تاریخی دیگر مربوط به آثار ســفر 
امام رضا)علیه الّسام( قدمگاه »ده شیر« در 
»فراشــاه« است. این قدمگاه در کنار جاده 
»تفت« به »ده شــیر« و در مرکز »فراشاه« 
قــرار دارد. کتیبه  ای کــه در محراب بنای 
آن وجود دارد حکایــت از آن می  کند که 
»گرشاســب بن علــی« از امــرای کاکویه 
دیلمی در ســال 512 آن مکان را ساخته 

است.

بنــای مزبور در همان عصر به نام مســجد 
مشهد علی بن موسی الرضا شهرت داشته 

است. کتیبه بر جای مانده چنین است:

ِحیِم ذلَِک  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ حاشیه اول: بِْسِم اهللَّ
ُ ِعباَدُه ... )شوری 23( ُر اهللَّ الَِّذی یَُبشِّ

ِحیِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ حاشیه دوم: بِْسِم اهللَّ

و نام دوازده امام.

متن: آیه تطهیر

خط دوم: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل )در 
زیــر آن علی ولی اهلل با خط جدیدتر به آن 

الحاق شده است(

ِحیِم َقْد أَْفلََح  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ خط سوم: بِْسِم اهللَّ
الُْمْؤِمُنوَن ...

ِحیِم ُقْل  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ خط چهارم: بِْســِم اهللَّ
ُ أََحٌد ... ُهَو اهللَّ

امر بعمارۀ هذا المســجد المعروف بمشهد 
علی بــن موســی الرضا)علیهما الّســام( 
العبد المذنب الفقیــر الی رحمۀ اهلل تعالی 

کرشاسب بن علی بن فرامز ابن عاء الدوله 
تقبل اهلل منه فی شــهور سنۀ اثنی عشرۀ و 

خمس مائۀ.)29(

در محله »دار الشــفای یزد«، مسجدی با 
نام مســجد »فرط« یا »پتک« وجود دارد 
که بســیار کهن و قدیمی اســت. داستان 
بنای این مسجد به زمان خروج »ابو مسلم 
خراسانی« برمی  گردد. گفته شده است که 
امام رضا)علیه الّسام( چون در سفر خراسان 
به یزد آمد در این مسجد نماز گزارد. اکنون 
نیز یکی از حجرات مسجد به نام »صومعه 
امام رضا)علیه الّسام(« شناخته می  شود. 
این مسجد در ســال 1۰87 بازسازی شده 
است. ســنگی در صومعه وجود دارد با این 
عبارت: وقف کرد بــر صومعه متبرکه امام 
علی موســی الرضا)علیهما السام( میرک 

شربت دار فی تاریخ سنۀ 937.)3۰(

دو سنگ نبشته یکی با تاریخ 516 در موزه 
آستان قدس مشهد و دیگری با تاریخ 547 
در موزه »فریر گالری واشنگتن« مربوط به 
مسجد مشهد امام رضا موجود است که هر 
دو نشــانی اســت از قدمگاه  های »یزد« و 
دیگر حضور تشیع در این دیار. متن هر دو 
سنگ را آقای افشار چاپ کرده اند. عبارات 

سنگ مورخ 516 چنین است:

حاشیه اول: بسم اهلل الرحمن الرحیم و نام 
دوازده امام

حاشیه دوم: بسم اهلل الرحمن الرحیم و آیه 
انما ولیکم اهلل

حاشیه ســوم: امر بعمارۀ المشهد الرضوی 
علی بن موسی الرضا)علیه الّسام( المذنب 
الفقیر الی رحمۀ اهلل ابو القاســم احمد بن 
علی بن احمد العلوی الحســینی تقبل اهلل 

منه

پیشانی: اهلل اکبر

متــن: هذا مقام الرضا)علیه الســام( اقبل 
علی صاتک و التکن من الغافلین شــعبان 

سنۀ ستۀ عشر و خمس

زیر: مائۀ. عمل عبداهلل بن احمد مره.)31(

سنگ نبشته دوم:

حاشیه اول: آیه 17 و 18 آل عمران

حاشیه دوم و سوم: بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و نام چهارده معصوم

پیشانی: آیه تطهیر

متن: سوره اخاص و این جمله: امر بعمارۀ 
هذا المســجد المعروف بمشــهد علی بن 
موسی الرضا)علیهما السام( العبد المذنب 
الی رحمۀ اهلل تعالی جنید بن عمار بر الفاد 

)نقطه فاء مشخص نیست(.

زیر سنگ: فی سنۀ سبع و اربعین و خمس 
مائۀ. عمل احمد بن محمد بن احمد اسک.

)32(

مســجد دیگری با نام »مسجد قدمگاه« در 
شهر یزد در محله مالمیر خارج حصار وجود 

دارد.)33(

در روســتای »بافران« در پنج کیلومتری 
»نائین« درختی وجــود دارد که مردم آن 
را »موم رضا« می  نامند و چنین شــهرت 
دارد کــه امام رضا)علیه الّســام( زیر این 
درخت غــذا تناول فرموده  انــد. مردم هم 
در روز عاشــورا و بیست و یکم رمضان در 
آنجا جمع می  شــوند. گفته شده که »شاه 
عباس« هــم در آنجا بنایی ســاخته بوده 
اســت.)34( در خود »نائیــن« هم قدمگاه 
مســجد قدیمان وجود دارد. گفته شده که 
حضرت در این مســجد نماز خوانده است. 
ایضاً در نائین حمام و مسجد امام رضا)علیه 
الّســام( وجود دارد که گفته شده حضرت 
در آنجا اســتحمام نموده و در مسجد نماز 
خوانده است. این دو در محله »گودالو« در 
»نائین« قرار دارند. در پشت مسجد کلوان 
هــم قدمگاهی وجود دارد که منســوب به 

امام رضاست.)35(

»رافعی« نوشــته اســت که: »قد اشــتهر 
اجتیاز علی بن موسی الرضا)علیهما الّسام( 
بقزوین و یقال انه کان مســتخفیا فی دار 
داود بن ســلیمان غاری«)36(؛ )شــهرت 
دارد کــه علی بــن موســی الرضا)علیهما 
الّســام( از قزوین عبور کرده و گفته شده 
که در خانه داود بن ســلیمان غازی پنهان 
بوده است(. گویا کسی در این نکته تردید 

ندارد که مســیر امام در سفر به خراسان از 
قزوین نبوده اســت. نیز گزارش شده است 
که امام رضا)علیه الّســام( از نطنز گذشته 
و محلی که اکنون به نام قدمگاه ]حضرت[ 
علي)علیه الّسام( شــهرت دارد مربوط به 
توقف امام رضا)علیه الّســام( در این شهر 

است.)37(

همچنین گزارش شــده اســت کــه امام 
رضا)علیه الّســام( از »دامغان« گذشته و 
در محلی با نام »آهوان«، چند آهو خدمت 
آن حضرت رســیده  انــد.)38( ورود امام 
رضا)علیه الّســام( به »نیشابور« در منابع 
فراوانی آمده است. شیخ »صدوق« از ورود 
آن حضرت به محله »فرد« در »نیشــابور« 
یاد کرده و نوشــته است که تاکنون )نیمه 
دوم قرن چهــارم( در آن محل حمامی بنا 
شده که به »حمام رضا« مشهور است.)39( 
همچنین در بیســت و شــش کیلومتری 
»نیشابور« قدمگاه معروف منسوب به امام 
رضا)علیه الّسام( موجود است و به این نام 
شهرت دارد. جایی هم با نام »عین الرضا« 
در محلی با نام »حمراء«)4۰( شناخته شده 
بوده اســت. از جایی نیز با نام »پسندیده«، 
کــه محل اقامت امام بوده و ایشــان از آن 
راضی بوده و به همین دلیل از آن با عنوان 
»پسنده« یاد شده نام برده شده است.)41(

در میــان اصحاب امام رضا)علیه الّســام( 
کسانی هستند که حتی اگر عرب نیز بوده  
اند، در شــهرهای ایرانی زندگی می  کرده 
و نامی ایرانی یافتــه  اند. چند نفری که به 
»همدانی« شــهرت دارند ندانســتیم که 
بنابراین  یا »همدانی«.  »همدانی« هستند 
یادی از آنها نکردیم. از »رازی « ها و »قمی « 
ها و غیر شهرهای ایران هم یاد نکرده  ایم. 
کســانی که لقب آنها منسوب به شهرهای 
ایرانی اســت عبارتنــد از: ابراهیم بن ابی 
محمد خراسانی )مسند الرضا)علیه الّسام( 
2/ 511( ابو ســعید الخراسانی )مسند 2/ 
514( محمد بن عبداهلل الخراسانی )مسند 
2/ 548( سلیمان بن حفص مروزی )مسند 
2/ 533( سلیمان بن صالح مروزی )مسند 
2/ 534/( سهل بن قاسم نوشجانی )مسند 
2/ 534( ابو القاســم الفارســی )مسند 2/ 

515( فتح بن یزید الجرجانی )مســند 2/ 
542( فضالــۀ بن ایوب ازدی ســکن اهواز 
)مسند 543/2( محمد بن اسحاق طالقانی 
)مســند 2/ 545( محمد بــن ابی یعقوب 
بلخی )مســند 545/2(( محمــد بن زید 
طبری )اصله کوفی( )مسند 2/ 547( نعیم 
بن صالح طبری )مسند 2/ 553( ابو سعید 
النیســابوری )مســند 2/ 515( حمزۀ بن 
جعفر االرجانی )مسند 2/ 515( ابو حیون 

مولی الرضا )مسند 2/ 514(.)42(

پی نوشت:
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)2(. الثقات، أبو حاتم التمیمي البســتي، محمد بن حبان بن 
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اول، ج 8، ص 456 - 457.
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بصائــر الدرجات في فضائل آل محّمد)صلّی اهلل علیهم( ، صفار، 
محمد بن حســن ، محقق / مصحح: کوچه باغی، محســن بن 
عباس علی ، کتابخانه آیت اهلل مرعشــي نجفي ، قم،  14۰4 ق، 
چــاپ دوم ، ص 118؛ بحار النوار، مجلســی، محمد باقر بن 
محمد تقــی ، محقق / مصحح: جمعــی از محققان ، دار إحیاء 

التراث العربي ، بیروت ، 14۰3 ق، چاپ دوم، ج 23، ص 336.
)4(. التوحیــد، ابــن بابویه، محمد بن علــی ، مکتبۀ الصدوق، 
تهران، 1398 ق، ص 117؛ عیون أخبار الرضا)علیه الســام( ، 
ابن بابویه، محمد بن علی ، نشــر اعلمی ، تهــران،  بی تا، ج 1، 

ص 16.
)5(. معادن الحکمه فی مکاتیب االئمه )علیهم السام(، فیض 
کاشــانی، محمد، تحقیق: احمدی، علی، جامعه مدرسین قم، 

14۰7ق، ج 2، ص 176.
)6(. قرب الســناد، حمیری، عبد اهلل بن جعفر، مکتبۀ نینوی، 

تهران، بی تا، ص 2۰3، 2۰6.
)7(. عیون اخبار الرضا)علیه الّسام(، همان،ج 2، ص 87.

)8(. کتاب التفسیر، عیاشی، محمد بن مسعود، تحقیق: رسولی 
محاتی، ســید هاشم، چاپخانه علمیه، تهران، 138۰ ق، چاپ 

اول، ج 1، ص 36۰؛ بحاراالنوار، همان، ج 23 ص 296.
)9(. محاضــرات الدباء ومحــاورات الشــعراء والبلغاء، راغب 
أصفهانی، أبو القاسم الحسین بن محمد، منشورات الرضی، قم، 

1374 ش، ج 1، ص 589.
)1۰(. دعبــل بــن علــی الخزاعی شــاعر اهــل بیت)علیهم 
الّسام(،عبد الکریم االشــتر، دار الفکر، دمشق، 14۰4 ق، ص 
83؛ الغدیر فی الکتاب و الســنۀ و االدب، امینی، عبد الحسین، 
دار الکتب العربی، بیــروت، 1397 ق، ج 2، ص 359؛ إتحاف 
بحب الشــراف ، شبراوی ، جمال الدین، المطبعۀ االدبیه ، مصر، 

1416 ق، االتحاف، ص 161.
)11(. »فیا رب زد قلبی هدّی و بصیرۀ«.

)12(. دعبــل بن علی الخزاعی، همان، ص 89، از عیون اخبار 
الرضا)علیه الّسام(، همان، ص 368؛ فصول المهمۀ في معرفۀ 
الئمۀ علیهم مالکی، ابن صباغ، منشورات االعلمی ، تهران،  ص 

.231
)13(. دعبل بن علی الخزاعی، همان، ص 91.

)14(. همان، ص 95 - 98.
)15(. فتــوح البلــدان ، باذری، احمد بن یحیــی ، دار الکتب 
العلمیه ، بیــروت ، 14۰4 ق، ص 37؛ دعبل بن علی الخزاعی، 

همان، ص 1۰7.
)16(. دعبل بن علــی الخزاعی، همان، ص 212؛ همان، ، ص 

.247
)17(. همان، ص 14۰.

)18(. سفرنامه ابو دلف در ایران، ابو دلف، مترجم: طباطبائی، 
ابوالفضل، زوار، تهــران، 1354 ش، ص 89 در قرن چهارم از 

آن خبر داده است.
)19(. معجــم البلدان، الحموی، شــهاب الدیــن ابو عبد اهلل 
یاقوت بن عبــد اهلل، بیروت، دار صــادر، 1995م، چاپ دوم، 
ج 1، ص 285؛ مرات البلدان، اعتماد الســلطنه، محمدحسن 
خان، ت ص ح ی ح: ن وائ ی، ع ب دال ح س ی ن   ، م ح دث،  م ی ره اش م ، دان ش گ اه  

ت ه ران ، تهران، 1367 ش، ج 1، ص 132.
)2۰(. جغرافیــای تاریخی هجرت امام رضا)علیه الّســام( از 
مدینه تا مرو، عرفان منش، جلیل، بنیاد پژوهش های اسامی، 

مشهد، 1374 ش، ص 58 - 59.
)21(. همان، ص 59 - 6۰.

)22(. همان، ص 61.
)23(. دیار شهر یاران، اقتداری، احمد، انجمن آثار ملی، تهران، 
1353 ش، ج 1، ص 554 و368؛ جغرافیــای تاریخی هجرت 

امام رضا)علیه الّسام(، همان، ص 57.
)24(. دیار شهر یاران، همان، ص 32۰ و 869 و 771 و 775.

)25(. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)علیه السام(، همان، 
ص 63.

)26(. مرات البلدان، همان، ج 1، ص 368؛ جغرافیای تاریخی 
هجرت امام رضا)علیه السام(، همان، ص 78 - 79.

)27(. یادگارهای یزد، افشــار، ایــرج، انجمن آثار ملی، تهران، 
1354 ش، ج 1، ص 357 و 358. قســمت  هایــی از کتیبــه 
کاشی معرق مورد نظر که اشاره به ورود امام رضا)علیه السام( 

در آن آمده، به طور عمده از بین رفته است.
)28(. یادگارهای یزد، همان، ج 1، ص 173 - 177.

)29(. همان، صص 383 - 384.
)3۰(. همان، ص 211 - 217.

)31(. همان، ص 917.
)32(. همان، ج 2، ص 918 گویا نویســنده دانشــمند کتاب 
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)علیه الّسام( از این موارد 

و نمونه بعدی غفلت کرده  اند.
)33(. همان، ج 2، ص 274.

)34(. تاریخ نائین، باغی، عبدالحجه، بی نا، تهران، 1369 ق، 
ج 2، ص 236 ، 237؛ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)علیه 

الّسام(، همان، ص 1۰9.
)35(. تاریــخ نائین، همــان، ج 2، ص 23۰، 237، جغرافیای 
تاریخی هجرت امام رضا)علیه الّسام(، همان، ص 113 - 115.

)36(. التدوین في أخبار قزوین، الرافعي القزویني، عبد الکریم 
بــن محمد، تحقیق: عطــاري، عزیــز اهلل، دار الکتب العلمیه، 

بیروت، 14۰8 ق، ج 3، ص 428.
)37(. میراث فرهنگی نطنز، اعظم واقفی، سید حسین، انجمن 

میراث فرهنگی نطنز، تهران، 1374 ش، ص 158 - 161.
)38(. بحر االنســاب، حســینی الموصلی، رکن الدین، افست 
اســامیه، تهران، 1385 ق، ص 1۰1 - 1۰3 اشاره به والیت 
خراسان کرده نه خصوص دامغان. )جغرافیای تاریخی هجرت 

امام رضا)علیه الّسام(، همان، ص 116 - 117(.
)39(. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)علیه السام(، همان، 

ص 132 - 133.
)4۰(. الثاقب فی المناقب، محمدبن علی طوسی، مصحح: نبیل 
 رضا علوان، انصاریان، قم، 1411 ق، ص 146. گفته شــده که 
شاید حمراء آن روزگار ده سرخ فعلی باشد. )جغرافیای تاریخی 

هجرت امام رضا)علیه السام(، همان، ص 136(.
)41(. الثاقب فی المناقب، همان، ص 147.

)42(. برگرفتــه از کتــاب : حیات فکری و سیاســی امامان 
شیعه)علیهم السام(، جعفریان، رسول، موسسه انصاریان، قم، 

1381 ش، چاپ ششم، ص 459.
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احکام شرعی

 آب نیم خورده حیوانات 
آب نیم خورده حیوانات چه حکمی دارد؟ 

آب نيم خورده »حيوانات نجس« مانند سگ و خوک نجس 

اســت، اّما نيم خورده حيوانات حرام گوشت )مانند گربه و 

جانوران درنده( پاک است هرچند خوردن آن مکروه است. 

هزینه های نگهداری حیوانات 
نگهــدارى از حیوانات ماهانه مبلغــى هزینه در پى دارد، 

مانند دانه اى که براى قنارى یا طوطى مى خرند، یا کاهو 

یا ســبزى که براى خرگوش، خریده مى شود. چنین هزینه 

هایى چه حکمى دارد؟ 

این هزینه ها مادامى که به اسراف منتهى نشود، ایرادى ندارد. 

کشتن و آزار حیوانات غیر موذی 
کشتن و آزار حیوانات غیر موذى چگونه است؟ محّبت به 

آنان چه حکمى دارد؟ 

کشتن و آزار حیوانات غیر موذى اشکال دارد، و حمایت از 

آنان خوب است. 

نگهداری بعضی از پرندگان 
آیا نگهــداری پرنده های زینتی در قفــس در خانه نیز طبق 

احادیث پیامبران ســبب برکت خانه و دفع شیاطین می 

شوند؟ 

معروف در روایات کبوتر، خروس و پرستوست نه هر پرنده ای 

عدم منع نگهداری حیوانات مفید 
نگهــدارى از حیوانات چه حکمی دارد؟ اگــر فایده اى بر 

نگهدارى حیوان مرّتب نباشــد، یا صرفــًا براى زیبایى، یا 

صداى خوش آن باشد مثل قنارى یا مرغ عشق؛ نگهدارى 

از آنان چه حکمى دارد؟ 

نگهدارى حیوانات مانعى ندارد. ولى ســزاوار اســت افراد 

با ایمان هدفى از آن داشــته باشــند; هر چند استفاده از 

زیبایى و صداى خوش آنها باشد; در ضمن باید این امر به 

اسراف کارى منتهى نشود. 

نگهداری سگ های زینتی 
نگهداری ســگ های زینتی در خانه و به همراه داشتن آن 

در ماشــین و خیابان که نوعى تقلید از بیگانگان است چه 

حکمی دارد؟ 

نگهداری سگ برای ســرگرمی و همزیستی اشکال دارد و 

این کارها شایســته مسلمانان با شــخصّیت نیست، و از 

جهات شرعى مشکالت زیادى ایجاد مى کند. 

حکم نگهداری خرگوش در خانه 
آیا خرگــوش را می توان بــه عنوان حیــوان خانگی در 

آپارتمــان نگهداری کرد؟ آیا فضوالت و عرق بدنش نجس 

است؟ آیا موی بدن خرگوش نماز دارد؟ 

نگهداري حيوانات مانعي ندارد. ولي ســزاوار اســت افراد 

با ايمان هدفي از آن داشــته باشند و توجه داشته باشند 

خرگوش حرام گوشــت بوده و بــول و مدفوع آن نجس 

است ولي بدنش نجس نيست. البته اگر جزئي از بدن آن 

ماننــد مو یا عرق آن، بر بدن يا لباس نمازگزار باشــد نماز 

اشکال دارد. 

حکم ادرار و مدفوع الک پشت 
آیا پوســت و مدفوع و ادرار الک پشــت نجس است و 

اصوال چه حکمی دارد؟ 

فضله الک پشــت پاک است هر چند احتياط آن است که 

از آن اجتناب شود ولي بول آن بنابر احتياط واجب نجس 

اســت و در مورد آب آکواريوم که در آن الک پشت هست 

تا جايي که امکان دارد اجتناب شود. 

عدم تفاوت انواع سگ در حکم نجاست 
معروف است که »تازى« )سگ شکارى( در احکام نجاست 

و طهارت با ســگهاى دیگر تفاوت دارد. شــاید دلیلش 

این باشــد که ـ طبق آنچه در تاریخ آمده ـ اعراب )پس 

از اســالم( از رفت و آمد تازى به خیمه ها ممانعتى نمى 

کردند، و تازى حّق داشت در خیمه با آنها بخوابد، و آن را 

هدیه اى از سوى خدا مى دانستند. آیا تفاوتى میان تازى 

و سایر سگها در نجاست مى باشد؟ 

تفاوتــى از ایــن جهت میان ســگها نیســت، و معموال 

مســلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: 

پاســبانى خانه، پاسبانى باغ، و پاسبانى از گّله. و در کتب 

فقهى ما درباره این ســه نوع سگ بحث شده، و به عنوان 

»کلب الحارس« و »کلب الماشیه« و »کلب الحائط« از آنها 

یاد شده است. 

حکم نگهداری از سگ های پرورشی 
نگهداری از سگ های پرورشی که دارای شناسنامه هستند 

و واکسیناسیون می شوند چه حکمی دارد؟ 

چنانچــه فایده ای از قبیل پاســبانی خانه و گله و صید و 

مانند آن داشته باشند مانعی ندارد.
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