


طلیعه سخن
ضرورت گســترش وحدت اسالمی از جمله 
مسائلی اســت که به عنوان یک دغدغه مهم 
و راهبردی در امت اســالمی مطرح اســت، 
اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود 
که بدانیم جهان اســالم با مشکالت و چالش 
های متعددی مواجه بوده و آتش تفرقه افکنی 
بیگانگان، ســاحت جهان اسالم را خدشه دار 
کرده است، لذا ضرورت اقدامات شایسته برای 
ایجاد تقریب در مذاهب اســالمی بر همگان 

واضح و روشن است.

در این بین باید بــه این نکته توجه نمود که 
ائمۀ معصومین )ع( پیش قراوالن و الگوهای 
کامل وحــدت گرایی در عرصه های مختلف 
سیاسی اجتماعی فکری و حقوقی به شمار می 
آیند؛ آنان در راستای تقویت وحدت و مقابله 
با فروپاشــی امت اسالمی حتی از بسیاری از 
امتیازات خود چشم پوشی کرده اند و همگان 
را به وحدت اجتماعی، الفت و محبت، پرهیز 
از تفرقه و منازعات بی حاصل فکری، گذشت 
و ســعۀ صدر، اخوت اســالمی و همبستگی 
اجتماعــی و پرهیــز از نگاه تحقیــر آمیز به 

مخالفان...دعوت کرده اند.

حال شهادت مظلومانۀ یازدهمین اخترتابناک 
امامــت و والیــت حضــرت امــام حســن 
عسگری)علیه الســالم(، تلنگری است برای 
واکاوی ســیرۀ تقریبی و وحــدت گرایانۀ آن 
حضرت؛ چرا که ایــن مهم آنچنان که باید و 
شاید مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته و 
امام عسکری)ع( از این حیث مهجور و مظلوم 

است.

از سوی دیگر شیوع برخی برنامه های خرافی 
و بدعت انگیز موســوم به عیدالزهرا، در نهم 
ربیع همزمــان با آغاز امامت حضرت ولیعصر 
)عــج( ضرورت بازخوانی ســیرۀ تقریبی امام 
عسکری)ع( برای مقابله با تفرقه گرایی را دو 

چندان می سازد.

گفتنی است روایات فراوانی از ائمۀ معصومین)ع( 
و سیرۀ عملی آنان وارد شده که نشان می دهد 
امامان)ع( بر ضرورت مدارا و اخالق مداری در 
تمامی رفتارهای اجتماعی، فردی و عرضه های 

فکری، اخالقی و حقوقی تأکید داشته اند، در 
این میان سیرۀ اجتماعی امام حسن عسکری 
)ع( نیــز بر مبنای مدارا و حســن اخالق در 

مواجهۀ با مخالفان استوار شده است.

در تفســیری از آن حضرت نقل شــده است 
که دربارۀ آیــۀ: »َو ُقولُوا لِلَنّاِس ُحْســناً«]1[ 
فرمود:»ُقولُوالِلّناِس ُکلُِّهْم ُحْســنا ُمؤِمِنُهْم َو 
ُمخالِِفُهْم، أّما المؤِمنوَن َفَیْبُسُط لَُهْم َوْجَهُه َو 
أّماالُْمخالِفوَن َفُیَکلُِّمُهــْم بِالُْمداراۀِ الِْجِتذابِِهْم 
اِلَی االْیماِن. َفاِِن اسَتَتَر ِمْن ذلَِک بِکفُِّشرورِهْم 
َعْن نَْفِسِه َو َعْن اِْخوانِِه الُمؤِمنیَن؛ با همه مردم، 
چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن 
بگویید. مؤمن، به هــم مذهبان، روی خوش 
نشــان می دهد و با مخالفان، با مدارا سخن 
مــی گوید تا به ایمان، جذب شــوند و حّتی 
اگر نشــدند، با این رفتار، از بدی های آنان در 
حّق خود و برادران مؤمنش، پیشگیری کرده 

است«.]2[

در حقیقت آن حضرت وظیفۀ شیعیان را در 
مواجهه با دیگر مسلمانان مورد توجه قرار داده 
و به این حقیقت اشاره می کند که انعکاس و 
آثار آنچه در مواجهه با مسلمانان دیگر مذاهب 
اسالمی می گوئیم و آنان می شنوند به خودمان 
بازمی گردد، لذا باید با روشــی صحیح منافع 
عموم جامعۀ اسالمی و زیست متعالی)حیات 
طیبــه( را فراهــم کنیم و زمینه های ســوء 
برداشــت و ناراحتی های میان مسلمانان را با 

حسن خلق و مدارا برچینیم.

از دیگر موعظه ها و سفارش های تقریبی امام 
حسن عسکری علیه السالم می توان به توصیه 
های آن حضرت به شــیعیان اشاره نمود که 
مبین دغدغه منــدی اجتماعی آن حضرت 
در زیســت اجتماعی است که به مثابۀ الگوی 
کاربردی در تحقق وحدت اســالمی است: آن 
حضرت در فرازی خطاب به شــیعیان فرمود: 
»َصلُّوا فی َعشائِِرِهْم َو اْشَهُدوا َجنائَِزُهْم َو ُعوُدوا 
َمْرضاُهْم َو أَدُّوا ُحُقوَقُهْم، َفإِنَّ الرَُّجَل ِمْنُکْم إِذا 
َوَرَع فی دیِنِه َو َصَدَق فی َحدیِثِه َو أَدَّی االْمانََۀ َو 
َن ُخلَْقُه َمَع الّناِس قیَل: هذا شیِعٌی َفَیُسرُّنی  َحسَّ
ذلَِک؛ در بین قبیله ها و طوائفشان نماز بخوانید 
و بر جنازه های آنان حاضر شوید و در تشییع 
جنازه آنان شرکت کنید و بیمارانشان را عیادت 
کنید و حقوق آنان را ادا کنید زیرا هر کس از 

شما شیعیان در دینش ورع بورزد و در سخنش 
راســت بگوید و امانت را بپردازد و ادا کند و با 
مردم خوش رفتاری کند و اخالقش را با مردم 
نیک و زیبا سازد گفته می شــود: این انسان 
»شیعه« است، این مرا مســرور و خوشحال 

می کند«.]3[

آن حضرت به شیعیان فرمان می دهد اصول 
چهارگانــه ای برای ارتباط بــا دیگر مذاهب 
اســالمی در پیش گیرند، نماز خواندن با آنان 
و در بین قبایــل و طوایف آنان و در خانه ها و 
مساجد اهل سنت، و حضور در تشییع جنازه 
مخالفان، و عیادت مریضان، و اداي حقوق آنان.

بی شــک این فراز مهم از وصایای امام حسن 
عسکری)ع( برای هر شــیعه و رهرو راه ائمۀ 
معصومین)ع( به مثابۀ مانفیست جامع و کامل 
وحدت و تقریب امت اسالمی است که با بهره 
گیری از آن یک شیعۀ واقعی می تواند به تقرب 

الهی رهنمون شود.

به راستی وقتی اینگونه امام عسکری)ع( راهبرد 
و راهکارهای تحقق وحدت اسالمی و زندگی 
به دور از تنش و درگیری را به شیعیان آموزش 
می دهد تا  محبت و همدلی و همکاری امت 
اسالمی بیش ازپیش تقویت گردد، آیا سزاست 
برخی افرد قبیح ترین توهین ها و دشنام ها 
را در قالب بدعت هــای موهوم، علیه برادران 
مســلمان اهل ســنت روا دارند، و اینچنین 
راه ســلطۀ دشمنان اســالمی و قدرت های 

استکباری را بر جهان اسالم هموار سازند؟

فراموش نکنیم پس از شکســت مفتضحانۀ 
داعــش جریان های تکفیــری با پس زمینۀ 
امــوی در خاورمیانه، رویش های جدیدی در 
امت اســالمی با محوریــت حکمت نبوی در 
حال شکل گیری است که این مسأله فرصتی 

طالیی برای وحدت و امت اسالمی است.

بی تردید دمیدن بدعت گزاران بر تنور تفرقه و 
اختالف افکنی نه تنها زمینه ساز شیعه هراسی 
می شود بلکه ریزش و گسست امت اسالمی 
از حکمت نبوی را به همراه دارد، و این همان 
چیزی است که استکبار و غرب به شدت آن را 

دنبال می کنند.
]1[ سورۀ بقره، آیۀ 183.

]2[ مستدرک الوسائل، ج 12، ص261.
]3[ بحاراالنوار، ج ۷8، ص 3۷2.
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تصویرسازی

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

هنگامی که ســر مقدس امام حسین علیه السالم را 
نزد آن دختر خردســال آوردند، آن دختر لبانش را 
بر لب های پدر نهاد و آنقدر گریست که بیهوش شد؛ 
وقتــی که او را حرکت دادند مشــاهده کردند که از 
دنیا رفته و اینچنین دختر ســه ســاله امام حسین 
علیه الســالم در خرابه شــام با آن وضع دلخراش و 

رقت بار به شهادت رسید.

غمناهم دختر هس ساهل
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پیام ها و بیانیه ها

انا هلل و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور 
حاج رحیــم مکارم برادر حضــرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی مد ظله العالی را به 

اطالع دوستان و عالقمندان می رسانیم.

آن فقیــد ســعید، در ســال 1304 هجری 
شمسی به دنیا آمد و امروز در سن 96 سالگی 
پــس از تحمل یک دوره بیماری در شــیراز 

چشم از جهان فرو بست..

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(  به مناسبت رحلت 
حضرت حجت االسالم والمسلمین فقیه ایمانی)رحمت اهلل علیه( 

انا هلل و انا الیه راجعون

خبر رحلت حضرت حجت االسالم والمسلمین 
آقای حاج آقا سید کمال فقیه ایمانی رحمه 
اهلل که از علمای برجسته اصفهان بود، موجب 

نهایت تأسف و تأثر گردید.

آن عالم فرزانه در امور فرهنگی بسیار کوشا 
بــود و کتابخانه کم نظیــری را در اصفهان 
احــداث کرد کــه مورد اســتقبال جوانان و 

فرهیختگان قرار گرفته است.

اینجانب رحلت این عالم برجسته را به حوزه 
علمیه اصفهان و همه علمای آن دیار و بیت 
شریف ایشــان تســلیت عرض نموده، علو 
درجات بــرای او و صبر و اجــر فراوان برای 

بستگان از خداوند متعال خواستارم.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت 
دانشمند بزرگوار استاد محمدرضا حکیمی)رحمت اهلل علیه(

انا هلل و انا الیه راجعون

خبر رحلت دانشــمند ارجمند جناب آقای 
محمدرضا حکیمی)رحمۀ اهلل علیه( موجب 

نهایت تأثر و تأسف گردید.

حقیقت آن است که حوزه علمیه مشهد همواره 
دانشمندان بزرگ و با شخصیتی پرورش داده 
که آثار گرانبها و برجسته ای از خود به یادگار 
گذاشته اند. بی شک جناب آقای محمدرضا 

حکیمی )رحمۀ اهلل علیه( از جملۀ آنان است. 
او با داشتن نبوغ ذاتی در دروس اساتید بنام 
مشهد حضور یافت و از علوم مختلف اسالمی 
آنان به بهره فراوان گرفت و در پی آن توانست 
با مجاهدت های علمی خود کتاب های بسیار 
ســودمند و پرارزشــی از خود بجای بگذارد. 
فقدان این فرزانۀ اندیشمند خسارت جبران 

ناپذیری برای جهان تشیع به شمار می آید.

اینجانب این ضایعه اسفناک را به حوزه علمیه 
مشــهد و همۀ عالقه مندان او بویژه بیت آن 
فقید ســعید تســلیت عرض نموده، توفیق 
راهروان آن بزرگوار را در احیای مواریث اهل 
بیت آرزومندم. از خداوند متعال خواهانم روح 
او را با اولیــای گرامیش محمد و آل محمد 
محشور گرداند و به بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل عنایت فرماید.

انا هلل و انا الیه راجعون

رحلت جناب حجت االســالم و المسلمین 
حاج شیخ محمدرضا خوشخو رحمه اهلل مایه 

تاسف گردید.

ایشــان ســالیان متمادی در امور بین الملل 
مجموعه هــای تحت اشــراف دفتر حضرت 
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مّد ظلّه 
العالی خدمات شایســته ای به عالم اسالم و 
مکتب اهل بیت علیهم السالم داشت. خداوند 

خدمات او را به احسن وجه قبول فرماید.

این ضایعه مؤلمه را به جامعه روحانیت و بیت 
شریف آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می 
کنیم. خداوند به بازماندگان صبر و اجر فراوان 

عنایت فرماید.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت
حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدرضا خوشخو )رحمت اهلل علیه( 

انا هلل و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی و فقیه اصولی حضرت آیت 
اهلل سید محمد سعید طباطبایی حکیم )طاب 
ثراه( مایه ی تأســف و تألم گردید. ایشان در 
طول سالیان دراز به تربیت و آموزش طالب 

و فضالء در حــوزه ی علمیه ی نجف همت 
گماشــت و آثار علمی ارزنــده ای از خود به 

یادگار گذاشت.

اینجانب ضایعه ی فقدان این فقیه بزرگوار را 
به امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و 

حوزه های علمیه به ویژه حوزه ی علمیه ی 
نجف و عموم شیعیان خاصه مقلدان ایشان 
و بیت شــریف وی تسلیت عرض نموده، علّو 
درجــات آن عالم فرزانــه را از درگاه خداوند 
متعال خواســتارم و بــرای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی)دامت برکاته(  به مناسبت رحلت
آیت اهلل سید محمدسعید حکیم)رحمت اهلل علیه(

درگذشت مرحوم مغفور حاج رحیم مکارم
 برادر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

انا هلل و انا الیه راجعون

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
)دامت برکاته( السالم علیکم و رحمت اهلل

با نهایت تأسف درگذشت اخ الزوجه ی معزز، 

جنــاب مرحوم آقای حاج محمد خجســته 
رحمۀ اهلل علیه را دریافت کردم. او از خیرین 
و محترمین شــهر مشهد و از مبارزان دوران 

انقالب بود.

خداوند متعال ایشــان را غریق رحمت خود 

گرداند و به حضرتعالی، خانواده ی مکرم، بیت 
شریف ایشان و همه وابستگان صبر جمیل و 

اجر جزیل عنایت فرماید.

إنه سمیع مجیب

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی )دامت برکاته(  به مناسبت رحلت 
جناب مرحوم آقای حاج محمد خجسته )رحمت اهلل علیه(
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پیوستن شیعیان کانادا به پویش عهد اربعینیپیوستن شیعیان آذربایجان به پویش عهد اربعینی گزارش تصویری
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 گزارش تصویری از مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم 
حاج رحیم مکارم )رحمت اهلل علیه(
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دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار وزیر محترم اطالعات با ابراز خرسندی 
از معرفی ایشــان در این ســمت فرمودند: 
الحمدهلل شما اشراف خوبی نسبت به مسائل 

حوزه اطالعات داشته و دارید.

معظم له تامین امنیت و مسائل اقتصادی را 
دو مســاله مهم برای مردم و کشور ارزیابی 
کرده و فرمودند: بحمدهلل امنیت در کشــور 
ما خوب اســت و در مجموع نا امنی نداریم؛  
اما راجع به مسائل اقتصادی همچنان نگران 
هستیم و معتقدیم توفیق دولت سیزدهم و 
رئیس جمهور در گرو حل مسائل و معضالت 
اقتصادی است. انتظار داریم تحولی در عرصه 
اقتصادی و ســفره مردم ایجاد شود که البته 

هنوز آثارش نمایان نیست.

ایشان در ادامه برای حل مسائل و مشکالت 
اقتصــادی توصیه هایی بــه دولتمردان ارائه 
نمــوده و فرمودند: برای این که مشــکالت 
اقتصادی حل شــود باید جلوی افراد فاسد و 
مفسد گرفته شود. سه گروه اند که کار اقتصاد 
مملکت را خراب مــی کنند؛ گروهی همان 
افراد قاچاقچی هســتند که از طریق قاچاق 
اجنــاس و کاال و بعضــا زد و بند با برخی از 

مسؤوالن کار خود را به پیش می برند.

دســته دیگر رانت خواران اند که اجازه نمی 
دهند اقتصاد کشور سامان پیدا کند؛ آنان از 
دولت تسهیالت بسیار خوبی می گیرند و بعد 

هم به تعهــدات خود عمل نمی کنند همان 
کاال و اجناســی که با قیمــت پایین خریده 
بودند را با قیمت بــاال در بازار به فروش می 
رسانند؛ این که چطور می شود جلوی شان را 

گرفت خود جای بحث است.

ایشــان افزودند: برخی از تجار و کســبه بی 
انصاف دسته ســومی هستند که اجازه نمی 
دهند آرامش به بازار و سفره مردم باز گردد؛ 
این دســته به وقت گرانی اجناس، کاالها را 
گران می فروشند اما وقتی به هر دلیل کاالها 
و اجناس ارزان شود، حاضر نیستند به قیمت 
ارزان بفروشند، واقعا اینها خود اسباب فساد 
در بازار هستند و باید در این خصوص فکری 

کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی بر 
لزوم توجه به علل به جای پرداختن به معلول 
در ساماندهی و حل مسائل اقتصادی تاکید 
کرده و فرمودند: اگــر تنها بیاییم به همین 
مجــازات اقتصادی اکتفا کنیــم، مغازه ها را 
ببندیم و جریمه کنیم، با این امور، مشــکل 
اقتصادی حل نمی شــود، ریشــه ها را باید 

درست کرد.

ایشــان افزودند: باید با شجاعت روابط افراد 
فاسد و مفســد را قطع کرد و در مقابل آنها 
ایســتاد، در این صورت اســت که مســائل 
اقتصادی تحول و ســامان پیــدا می کند، و 
مــردم هم نتیجه اقدامات و عملکرد دولت را 

بعینه خواهند دید.

معظم له در بخش دیگری از فرمایشات خود 
خواســتار توجه بیشتر رســانه ملی و دیگر 
رســانه ها به مسائل و مشــکالت اقتصادی 
شده و تاکید کردند: قطعا کرونا مساله مهمی 
است اما نباید با پیش کشیدن کرونا مسائل 

اقتصادی را فراموش کنیم.

مراقبت نسبت به نفوذ، بویژه در شهر مقدس 
قم موضــوع دیگری بود که حضرت آیت اهلل 
العظمی مــکارم شــیرازی در این خصوص 
تذکرات مهمی را بیان کرده و خطاب به وزیر 
اطالعــات گفتند: خطر نفوذ در قم به ویژه با 
توجه به مرکزیت حوزه های علمیه، بیش از 
دیگر شهرها است؛ دولت های خارجی برای 
نفوذ در دستگاه علما و دانشمندان و مراجع 
نقشــه های مهمی دارنــد؛ در این خصوص 
واقعا باید هوشیار بود؛ و در این زمینه وزارت 

اطالعات باید به خوبی نقش آفرینی کند.

معظم لــه در پایان ضمن دعا برای موفقیت 
دولتمردان و رئیس جمهور اظهار داشــتند: 
ان شــاءاهلل با برنامه ریزی، شجاعت، تالش 
مسؤوالن و همراهی مردم مشکالت حل شود. 
مسائل خارجی بوده و هست؛ اگر ما مشکالت 
داخلی را حل کنیم دشــمنان خارجی نمی 
تواننــد ضربه بزنند، کمــا اینکه تا بحال هم 

نتوانسته اند. 

قاچاق، رانت و فساد عوامل مشکالت اقتصادی است
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1یادداشت

روز هفتم ماه صفر، روز شــهادت امام حسن 
مجتبی  علیه الســالم اســت. همان امامی 
کــه، در کنار حضرت »علــی«، »فاطمه« و 
»حســین« علیهم الســالم دریافت کنندۀ 
نعمت  های دوازده  گانه  ای است که در ضمن 
آیات چهارده  گانه ســوره انسان ذکر شده، و 

مختص به »ابرار« و »نیکان« است.

گفتنی اســت ســیل ویرانگر تمدن غرب با 
همان رنگ ضد دینــی و مظاهر فریبنده و 
تبلیغات گسترده خود به کشورهای اسالمی 
هجوم آورد. در این برخورد بود که نخســت 
پایه ایمان و اعتقاد مذهبی مردم صدمه دید.

در حالی که در نظــام های دینی، اعتقادات  
قلبی و تعهدات معنــوی و ایمان به دادگاه 
بزرگ الهی در قیامــت، و توجه به مراقبت 
پروردگار در دنیا، یکی از انگیزه  های مهم  و 
ضامن اجرائی قوی است. بلکه مهم  آن است 
که هر کدام از آحاد جامعه، دلیلی قانع کننده 
در مســائل مربوط به اصول دین و اعتقادات  

مذهبی داشته باشند.

از سوی دیگر نیز روشن است که بدون داشتن 
اعتقاد به یک مبدأ ثابت و الیزال، رشد مهارت  
های علمی و صنعتی چیزی جز اضطراب و 
تیره روزی، توســعه انواع مفاســد اخالقی و 
اجتماعی، هرج و مرج  های طبقاتی و سقوط 
و فســاد تشکیالت سیاســی و اقتصادی به 

دنبال خود نخواهد داشت.

حصول عزت انسانی در سایه ی اطاعت 
الهی

بی  شک واالترین ویژگی مؤمنان، صفت زیبای 
عبودیت و بندگی  خداســت، و روشن ترین 
دلیل این مدعی، آن که مســلمانان از آغاز 
اســالم تا قیام قیامت، روزانه حد اقل ده بار 
قبل از شهادت بر رسالت پیامبر بزرگوار اسالم 
صلی اهلل علیه و آله، بــه عبودیت و بندگی 

ایشان شهادت می  دهند )و اشهد أن محمدا 
عبده و رســوله(، یعنی  راز رسیدن به مقام 
شامخ و بی بدیل رسالت را، بندگی و عبودیت 

کامل آن حضرت می  دانند.

بندگی  خدا یعنی  وابستگی مطلق به او، یعنی  
در برابر اراده او از خود اراده  ای نداشتن، و در 
همه حال سر بر فرمان او نهادن. بندگی خدا 
یعنی بی  نیازی از غیر او، و بی  اعتنایی به ما 
ســوی اهلل، و تنها چشم بر لطف او دوختن، 
این همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و 

افتخار او است.

لذا مســأله عبودیت و بندگی  آن قدر مهم 
اســت که در قبل از رسالت ذکر شده است، 
همان گونه که مســلمانان در تشهد نیز قبل 
از شهادت به رسالت، شهادت به بندگی  آن 
حضــرت می  دهند!، اینگونه اســت که امام 
حسن مجتبی علیه السالم به جنادۀ بن امیه 
فرمود: »اذا أردت عزا بال عشــیرۀ وهیبۀ بال 
ســلطان فاخرج من ذل معصیۀ اهلل الی عز 
طاعــۀ اهلل ؛ ای  جناده ، اگر مــی  خواهی بی  
خویشاوند عزیز باشی و هیبت داشته باشی، 
از خــواری گناه الهی بــه عزت اطاعت الهی 

درآی«.،

بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن 
تا همه جانت کنند

خوی شیطانی سزاوار تو نیست  ترک این خو 
کن که انسانت کنند.

چرا در عبادت بی  نشاطیم ؟!

بی  نشاطی عوامل گوناگونی دارد، و عمده آن 
دو چیز باشد: 1-عدم ایمان به هدف و عدم 

اعتقاد به اعمالی که انجام می  دهیم.

2- خســتگی و عدم نشاط در کار و عبادت 
گاهی از خستگی و کوفتگی جسمی و روحی 
نشــأت می  گیرد، چنانکه بســیار در اعمال 

روزانه خصوصا نماز خواندن آزموده  ایم، وقتی 
از سر کار با خستگی آمده  ایم، نماز خواندن 
برای ما ســنگینی کرده، و انجام آن سریع، 
و با کســالت همراه است، هر دو عامل یعنی 
بی  هدفی و خســتگی را می توان با تقویت 
ایمان و ترک عمل در حال خستگی درمان 
کرد، چنانکه در روایات اســت عبادات بدون 
نشاط و با خستگی انجام ندهید که موجب 
ســرخوردگی انسان از عبادت می  شود بلکه 
باید در هر کاری نسبت به آن در خود شوق 

و عالقه ایجاد کنیم .

عبادت نیز از این قاعده مســتثنی نیست و 
باید توأم با نشــاط باشد زیرا هدف از عبادت 
و بندگی،  صفای نفس و قلب است، حال اگر 
عبادات در حال کســالت و بی  نشاطی انجام 
گیرد موجب کدورت قلب می  شــود و بهتر 

است انجام نگیرد!.

مرگ جاهلیت )ضرورت امام شناسی(

مهمترین چیزی که »شــیعه« را از ســایر 
فرق مسلمین ممتاز می  کند موضوع اعتقاد 
به امامت ائمه اثنی عشــر )امامــان  دوازده 
گانه( اســت؛ بدین صورت که در هر عصر و 
زمانی امام معصومی وجــود دارد که باید او 
را شناخت، و عدم شناسائی او آنچنان زیانبار 
اســت که انسان را در ســرحد دوران کفر و 
جاهلیت قرار می  دهد. در روایات فراوانی که 
از طرق اهل بیت علیهم السالم رسیده ،ظالم 
لنفسه به کسانی که معرفت و شناخت  امام  را 
ندارند اطالق شده است.  از جملۀ آن حدیث 
معروف امام حسن مجتبی است که فرمود: 
»من  مات  و لم  یعــرف  امام زمانه  مات میتۀ 
جاهلیۀ؛ کسی  که بمیرد و امام زمان خود را 

نشناسند، مرگ او مرگ جاهلیت است«.

حال آیا منظور از امام و پیشوا در این مسأله 
همان کسانی است که در رأس حکومت  ها 

قرار دارند؟ بدون شک جواب این سؤال منفی 
است، چرا که زمامداران غالباً افرادی نادرست 
و ظالم و گاه وابسته به شرق و غرب، و عامل 
سیاست  های بیگانه بوده و هستند، و مسلماً 
شناسایی آنها و پذیرش امامتشان انسان را به 
»دارالبوار« و جهنم می  فرســتد. هم چنین 
باید گفت چگونه ممکن اســت پیشــوای 
ضعیفی که تمام مقامات کشــور اسالمی و 
بیت المال را در اختیار اقوام و بستگان فرصت 
طلب و هوا پرســت خود گذاشته است و به 
همین جهت، مسلمانان قیام کردند و خون 
او را مباح شمردند و غالب صحابه نیز در برابر 
آن ســکوت نمودند، مصداق »قوام اهلل علی 
خلقه و عرفائه علی عباده« باشد؟ و هر کس 
او را انکار کند وارد دوزخ شود و هر کس او را 

قبول کند وارد بهشت گردد؟

بنابراین روشــن می شــود که در هر عصر و 
زمانی امامی معصوم است که باید او را پیدا 
کــرد و رهبری او را پذیرا شــد. البته اثبات 
امامت یکایک امامان عالوه بر طریق فوق از 
طریق نصوص و روایاتی که از هر امام سابق 
نســبت به امام الحق رسیده و همچنین از 

طریق اعجاز آنها نیز محقق است.

هنگامی که بپذیریم آن ها از طرف خدا تعیین 
شدند، کسی که آن ها را به رسمیت بشناسد 
و آنان اعمالش را صحیح بشناسند به یقین، 
اهل بهشتند و کسی که آن ها را انکار کند، در 
واقع، فرمان خدا را انکار کرده، و چنین کسی 
سزاوار دوزخ است؛ همچنین کسی که آن ها 
اعمالش را منکر بشمرند او نیز دوزخی است.

بدیهی است همه این تعبیرات با مذهب شیعه 
سازگار است که تعیین امام را از سوی خدا به 
وسیله پیغمبر یا امام پیشین می  دانند و او را 
معیار تشخیص حق از باطل می  شمرند و به 
یقین کسی که مردم او را با فکر برگزینند و 
ای بسا خطا کار و ستمکار از آب در آید دارای 

چنین مقاماتی نیست. 

چرا از مرگ می ترسیم؟

در وهلۀ نخســت باید گفت ترس و وحشت، 
خود یکی از اســباب نزدیک شــدن مرگ 
است. مرگ قانونی است که بر پیشانی تمام 
موجودات زنده نوشته شــده است، چرا که 

حیات جاودان جز برای خدا نیســت. تمام 
ممکنات محدودند و سرانجام پایان می  گیرند 
و فانی می  شــوند، آنچه باقی می ماند، ذات 
پاک ازلی و ابدی خدا اســت که هرگز گرد 
و غبار فنا بر دامان کبریایش نمی  نشیند.بنا 
بر این نه ترس و وحشــت از مرگ چیزی را 
عوض می کند و نه دســت و پا زدن برای بقا 

موجب بقا و حیات جاودانه است.

از ســوی دیگر باید گفت یکی از مهمترین 
علت ترس  از مرگ ، دلبستگی بیش از حد به 
دنیاست، زیرا مرگ میان انسان و محبوبش 
جدایــی می  افکند و دل کنــدن از آن همه 
امکاناتی که بــرای زندگی مرفه و پرعیش و 

نوش فراهم ساخته، برای او دشوار است.

هم چنین آنها که می  دانند سرنوشتشــان 
دوزخ با آن عذاب  های مرگبار است و زندگی 
دنیا با همه مشــکالتش در برابر آن بســیار 
گواراست. به همین دلیل از مرگ، بسیار می  
ترســند و از آینده خود بسیار در وحشتند، 
همان گونه که قرآن مجید درباره گروهی از 
دنیاپرستان بنی اسرائیل می  گوید: »و )آنان 
نه تنها آرزوی مرگ نمی  کنند، بلکه( آنها را 
حریص ترین مردم حتی حریص تر از مشرکان 
بــر زندگی )ایــن دنیــا، و اندوختن ثروت( 
خواهی یافت؛ )تا آنجا( که هر یک از آنها آرزو 
دارد هزار سال عمر به او داده شود، در حالی 
که این عمر طوالنی، او را از کیفر )الهی( باز 

نخواهد داشت«.،

به همین دلیــل در روایتی از امام حســن 
مجتبی  علیه السالم آمده است که کسی از 
محضرش پرســید: »ما بالنا نکره الموت و ال 
نحبه؟؛ چرا از مرگ بیزاریم و از آن خوشمان 
نمی  آید؟«. در پاســخ فرمود: »إنکم أخربتم 
آخرتکم و عمرتم دنیاکم فأنتم تکرهون النقلۀ 
من العمران إلی الخراب؛ زیرا شما آخرت  خود 
را ویران ساخته  اید و دنیایتان را آباد، از این 
رو شــما کراهت دارید که از آبادی به سوی 

ویرانی روید«.

بنا بر این ترس  از مرگ  ترســی است بدون 
دلیل، و انتظار حیات جاودان انتظاری است 
بی  معنا. آنچه مهم است این است که آماده 
مرگ باشیم و از حیات خود، به نحو احسن 

اســتفاده کنیم، و مرگ را نه به معنای فنای 
مطلق، بلکه به معنای انتقال از سرای  کوچک 
و محدودی به جهانی بسیار وسیع و مملو از 
نعمت  ها بدانیم، که اگر عملمان پاک باشد نه 
مرگ به ما لطمه  ای می  زند و نه انتقال از این 
دنیا ترس و وحشتی دارد.آری، مهم ایمان و 

عمل پاک است.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت بدون زیر بنای اعتقادی  
وخودســازی و تقوی و تهذیب نفس میسر 
نیســت!«. بلکه رسانه ها به ویژه رسانه ملی 
باید عنایت خاصی به مسائل دینی و اعتقادی 

داشته باشد .

بی  شک آسیب  هایی برای جوانان و نوجوانان 
در حــوزه تربیت دینی وجود دارد، که در دو 
شاخه خالصه می  شود: آسیب  های اعتقادی ، 
و آســیب  های اخالقی. که اگر روی آن کار 
جدی انجام نگیرد، در آینده شاهد مشکالت 
مهم  دینی و اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

هم چنین دست های مرموز سیاست مخرب 
دشمنان را نمی توان نادیده گرفت که برای 
دور کردن جوانان از حوزه تربیت و اعتقادات 
دینی از طــرق مختلف فعالیــت می  کند، 
و معتقد اســت مانع اصلی نفــوذ در عرصه 
سیاسی کشور ما، اعتقادات محکم مذهبی و 
پایبندی به اخالق دینی است. و براستی اگر 
آنها در کار خود موفق شوند، مانع مهمی بر 

سر راه نفوذشان باقی نمی  ماند.

واکاوی گزاره های اعتقادی در کالم امام حسن مجتبی )علیه السالم(
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
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2یادداشت

در میان یاران پیامبران علی نبینا وآله وعلیهم 
الســالم افراد بزرگ و فداکار و با شخصیتی 
بودند و قرآن و روایات اســالمی در فضیلت 
آنــان، بحــث فراوانی دارد، کســانی که در 
عصــر پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم در 
صّف اصحــاب  مخلص بودند و بعد از پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نیز برای پاسداری 
از اســالم  کوشیدند، و به پیمانی که با قرآن 
داشــتند وفادار ماندند؛ اصحاب  و یارانی  که 
به جای قال و غوغــا، جهاد و تالش از خود 
نشــان دادند و بزرگترین مجاهدت ها را در 
راه پیشرفت اسالم نمودند و از سوی خداوند 
مورد مدح و ســتایش قرار گرفتند، در این 
میان سلمان  فارسی، صحابی معروف پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم، از جمله یاران پاک 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم است که او را 

سلمان ما اهل بیت خوانده است.

نگاهی به زندگانی سلمان فارسی

سلمان پیش از ظهور پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم، حرکت خود را از سرزمین فارس 
برای رسیدن به حق آغاز کرده است او اهل 
رامهرمز فــارس و یا »جی« از قرای اصفهان 

بود.

سلمان، جوانی عاشق حق و حقیقت بود در 
خانواده ای آتش پرســت به دنیا آمده بود، با 
آگاهی از آیین مسیح فریفته آن شد و همین 
مطلب موجب گردید که از خانه خارج شود و 
در صدد یافتن مرکز اصلی آیین مسیح برآید 
او زحمات طاقت فرســایی را متحمل شــد 
تا به نواحی شــام رسید و در حضور یکی از 
دانشمندان آیین مسیح، برای کسب حقایق 

دینی بار یافت.

در آنجا اقامت داشت تا زمانی که این شخص 
به دار بقا رفت ســلمان از آنجا طبق توصیه 
او به خدمت دانشــمندی که در موصل بود 
آمد سلمان در آنجا تا پایان عمر این دانشمند 

نیز بود و از آنجا بر حســب توصیه او به قلعه 
عموریه رفت و در خدمــت عالم دیگری از 
علماء مسیح در آمد این دانشمند نیز آفتاب 
عمرش به پایان رسید و سلمان که عاشق حق 
بود از او خواست که باالخره به کجا روی آورد 
استادش به او گفت: بر اساس اخباری که از 
پیامبران سابق رسیده در همین ایام پیامبری 
بر اساس آیین ابراهیم مبعوث خواهد شد و 
به ســرزمینی هجرت خواهد نمود که پر از 
درخت خرما اســت، او نشــانه هایی دارد از 
جمله: خال بزرگی بین دو شانه اش است، که 
به خاتم نبوت معروف است، از هدیه استفاده 

می کند، اما صدقه را نمی خورد.

ســلمان پس از مرگ اســتاد به کاروانی از 
عرب بر خورد کرد بــه آنها گفت: این چند 
گاو و گوســفند که دارم به شما می دهم که 
مــرا به بالد خود ببرید، ایــن کاروان او را به 
وادی القری بردند و او را به یک مرد یهودی 

فروختند.

سلمان فارسی؛ فرزند اسالم

سلمان می گوید: هنگامی که درختان خرما 
را دیدم یقیــن کردم که همان محل موعود 
اســت ولی این شخص مرا به فردی از قبیله 
بنی قریضه فروخت، او مرا به مدینه آورد، من 
به صفات او آشنا گردیدم و در نخلستان او به 
کار مشغول شدم، در این زمان پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم مبعوث شده بود و من از 

آن بی خبر بودم، تا وارد مدینه شد.

روزی به من خبر دادند شخصی از مکه آمده 
و ادعای نبوت دارد من فورا نزد پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم رفتم و این زمانی بود که 
رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در محله 
قبا بود مقداری خوراکی که تهیه کرده بودم 
نزد او گذاردم و عرض کردم صدقه است، تو 
و اصحابت را افــراد نیکی یافتم می خواهم 
شــما میل بفرمایید، حضرت خود دست به 

ســوی آن دراز نکرد ولی به اصحابش فرمود 
شما بخورید من با خود گفتم این یک نشانه، 
پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم از قبا به 
مدینه رفت، من مقدار دیگری تهیه کردم و 
به خدمتش رفتم عرض کردم من به شــما 
عالقه مند شــده ام این صدقه نیست، بلکه 
هدیه اســت حضرت خود و اصحابش از آن 
خوردند با خود گفتم این نشانه دوم، طولی 
نکشــید او را در تشییع جنازه به ظرف بقیع 
یافتم، اصحابش گرداگردش را گرفته بودند 
به او عرض ادب کردم و پشت سرش حرکت 
می کردم منتظر آن بودم که عبا کنار برود و 
خال میان کتفش را ببینم او متوجه شد من 
به دنبال چه می گردم عبا را از دوش افکند 
و من آنچه می خواستم دیدم، آنرا بوسیدم و 
گریه کردم )و اسالم آوردم( مرا در پیش روی 
خود نشــاند و من داستان زندگیم را همان 
طور که برای تو ای ابن عباس تشریح کردم 
برای رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
گفتم حضرت در شگفتی فرو رفت و خواست 

این داستان را اصحابش نیز بشنوند.

اما من، چون برده بودم در جنگ بدر و احد 
نتوانستم شرکت کنم تا پیامبر بمن دستور 
داد با موالی خود قرار بگذار که قیمت خود را 
هر وقت بپردازی آزاد گردی با او قرار گذاردم 
و با اعانت و کمک اصحاب پیامبر توانســتم 

قیمت خود را پرداخته و آزاد گردم.

نقش سلمان فارسی در گسترش اسالم

زندگی ســلمان در ایامی که پیامبر اســالم 
م در قید حیات بود  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
زندگی پر تالشی به حســاب می آید او در 
پیشرفت اسالم و فراگیری مسائل اسالمی و 

امور معنوی نقش بسزایی داشت.

طرح خندق و استقبال پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم از خالقیت سلمان فارسی

در جنگ احزاب، لحظات بســیار ســخت و 

خطرناکی بر مسلمانان می گذشت؛ منافقین 
در میان لشــکر اسالم سخت به تکاپو افتاده 
بودند، جمعیت انبوه دشمن و کمی لشکریان 
اســالم در مقابل آنها؛ تعداد لشکر کفر را ده 
هزار، و لشکر اسالم را سه هزار نفر نوشته اند 
و آمادگی آنها از نظر تجهیزات جنگی آینده 
سخت و دردناکی را در برابر چشم مسلمانان 

مجسم می ساخت.

مسلمانان به فرمان پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم به شور نشستند در اینجا میان یاران 
پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم اختالف 
شــد؛ گروهی طرفدار این شدند که پیامبر 
م به خارج از مدینه  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
برود ولی سلمان  فارسی که دارای یک عقل 
تجربی درمورد راه دفاع از شــهرها از طریق 
کندن خندق  در اطراف آن بود از آن استفاده 
کرد و گفت ما هنگامی که از سواران دشمن 
بیمناک بودیم، در اطراف شــهر خندق می 
کندیم، آیا اجازه می فرمایید ای رسول خدا 
که در اطــراف مدینه خندق بکنیم؟ نظریه 
سلمان  مورد قبول )اکثر( مسلمین واقع شد 
)و کنــدن خندق را ترجیــح دادند و پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم آن را پذیرفت(.، لذا 
با پیشــنهاد سلمان  فارسی، اطراف مدینه را 
خندقی کندند و به همین جهت یکی از نام 

های این جنگ، جنگ خندق است.

آری سلمان نقشــه حفر خندق را کشید و 
پیامبر دســتور اجرای آن را صادر فرمود. که 
در نهایت با تدبیر سلمان، لشکر اسالم، از این 
طریق محافظت شــد و مدینه از سقوط در 

چنگال دشمن در امان ماند.

شمه ای از فضایل سلمان فارسی

درباره عظمت مقام ســلمان و شرح حال او 
کتاب ها و مقاالت متعددی نوشــته شــده 
است و مورخان قدیم و جدید او را به عظمت 
ستوده اند؛ از جمله صاحب کتاب  استیعاب  از 
عایشه نقل می کند که پیغمبر اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم شب هنگام با سلمان مجلسی 
داشــت و گاه به قدری طوالنی می شد که 
خواب بر ما چیره می شد. در این مجلس چه 
مسائلی میان رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم و سلمان رد و بدل می شد تنها خدا و 

رسولش می دانند.

هــم چنین در حاالت او آمده که هر ســال 
ســهم او از بیت المال پنج هزار درهم بود؛ 
ولی همه آن را در راه خدا انفاق می کرد و از 
دست رنج خود زندگی بسیار ساده ای را که 
داشت اداره می نمود و می گفت: من دوست 
ندارم که از غیر دست رنج خود استفاده کنم، 
چرا که پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
می فرمود: »ما أکَل أَحُدکْم َطعاماً َقطُّ َخیراً 
ِمْن َعَمِل یِدهِ؛هیچ کس از شما طعامی را بهتر 
از آنچه از دست رنجش به دست آمده هرگز 

نخورده است«.،

روایات فراوان دیگری در فضیلت سلمان نقل 
شده که از نهایت عظمت مقام  او پرده بر می 
دارد از جمله در حدیثی از رسول خدا صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم آمده است که فرمود: »لَْو 
یُن فی الثُّریا لَنا لَُه َسلْماُن؛اگر دین در  کاَن الدِّ

اوج آسمان باشد سلمان به او می رسد«.،

و یا در حدیثی از امیرمؤمنان نقل شده است 
که فرمود: »َسلْماُن الْفاْرسی کُلْقماِن الَْحکیِم؛ 
سلمان فارسی همچون لقمان حکیم است«.،

سلمان و والیت پذیری در فتنه!

مساله والیت  به معنی خاص، و حب فی اهللَّ 
و بغض فی اهللَّ به معنی عام، مساله ای است 
که در روایات اسالمی روی آن تاکید فراوان 
شده است، تا آنجا که سلمان  فارسی به امیر 
مؤمنان علی عرض می کند: هر زمان خدمت 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم رسیدم دستی 
بر شانه من زد و به شما اشاره کرد و فرمود: 

»ای سلمان این مرد و حزبش پیروزند«،،

هم چنین در تاریــخ می خوانیم: روز غدیر، 
ســلمان  از رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم پرسید: علی بر ما چگونه والیت  دارد؟ 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: »والؤه 
کوالی من کنت اولی به من نفسه فعلی اولی 
به من نفســه؛ والیت علی بر شــما همانند 
والیت من است بر شما، هرکس من بر جان 
وی اولویــت دارم، علی نیز بر جان او اولویت 

دارد!«،

اینگونه است که سلمان پس از رحلت پیامبر 
م از مخالفان ســر  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

ســخت خلیفه اول بود و آسیای مخالفت به 
وجود او می چرخید، طبق احادیث رســیده 
سه نفر در مخالفت با خالفت و پافشاری که 
باید علی طبق وصایت پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم زمام خالفت را در دست گیرد، 
اصرار می ورزیدند و سخت در این راه تالش 
می نمودند، این ســه نفر، ســلمان، ابوذر و 

مقداد بودند.

و یا وقتی علی را با اهانت به مســجد بردند 
علی فرمود: وفاداران من فردا صبح  با سرهای 
تراشیده و همراه با سالح به منزل من بیایند، 
که تنها سلمان ، ابوذر، مقداد و زبیر به وعده 

خود وفا کردند.

ایمان سلمان فارسی

ایمان و عمِل صالِح همه یکسان نیست و از 
همه مردم انتظار ایمان و عمل صالح مساوی 
نمی رود، بلکه از هر کس بــه اندازه توان و 
درک او انتظــار ایمان و عمل صالح می رود، 
بدون شــک ایمان حضرت علی و سلمان  و 
ابوذر در ســطح ایمان بقیه مردم نیســت و 
انتظاری که از چنین اشــخاص برجسته ای 
مــی رود غیر از انتظاری اســت که از مردم 
عادی مــی رود. خالصه این که، هر کس به 
اندازه ظرفیت و ُوسع و توانش ایمان داشته 
باشد و عمل صالح انجام دهد وارد بهشت می 

شود و جاودانه در آن خواهد ماند.

مرحــوم »عاّلمه مجلســی« مــی گوید: به 
سندهای مختلف از امام صادق نقل شده که 
ایمان  ده درجه دارد؛ مقداد در درجه هشتم 
و ابوذر در درجه نهم، و سلمان  در درجه دهم 
قرار گرفته است! ، )البته ایمان انبیا و اوصیای 

معصوم حساب دیگری دارد(

به تعبیر شاعر:

گر کسی از کشف با ایمان  شدی  محی دین 
هم رتبه سلمان  شدی 

علم سلمان فارسی

پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم در میان 
جمعی از یاران خود دســت خود را بر شانه 
ســلمان  یا به روایت دیگر بر پای سلمان  که 
نزدیک او نشســته بود زد و فرمودند: »َهَذا 
َو َقوُمُه َوالَّذی نَْفســی بِیــِدهِ لَوکاَن االیماُن 

تبیین جایگاه سلمان فارسی در اسالم
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
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َمُنوطاً بِالُثَریا لََتناَولَُه رِجاٌل ِمْن َفاْرٍس ؛ منظور 
خداوند، این مرد و قوم اوست؛ به خدایی که 
جانم در دست اوست، سوگند! اگر ایمان به 
ثریا )در دورترین نقطه 
آسمان( بسته باشد، 
گروهی از مردان 
آن  فــارس 
بــه چنگ  را 

می آورند«.

سلمان چگونه »منا اهل البیت« شد؟

طبق نوشته مورخان مهاجر و انصار هر کدام 
می خواســتند سلمان را از خود بدانند حال 
آنکه سلمان نه اهل مکه بود تا مهاجرت کرده 
باشد و جزء مهاجران اصطالحی بشمار آید، 
و نه اهل مدینه بود که پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم را دعوت کرده باشــد و از انصار 
بشمار آید، بلکه فردی بود که از فارس برای 
دریافت حقیقت و رسیدن به راه حق کوشش 
می کرد و همه مشکالت آن را تحمل کرده 
بود، لذا پیامبر با جمله خود »سلمان منا اهل 
البیــت« این اختالف را فیصله داد، و او را به 
اهل بیت خود که تنهــا یک حقیقت را در 
زندگی می بینند و از آن پیروی می کنند و 
آن حق و صراط مستقیم است، ملحق نمود.

در فــرازی دیگــر مرحوم عاّلمه مجلســی 
در شــأن ورود حدیث  »َســلَْماُن ِمنَّا أَْهَل 
الَْبیِت«مطلبی نقل می کند که روزی سلمان 
فارسی وارد مجلس رسول خدا شد. حاضران 

گرامــی  را  احترام او  به  و  داشتند 
و  ارتباط ســن  و  سال 

زیاد 

وی با پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
او را احترام کردند و به صدر مجلس هدایت 

نمودند.

ناگهان »عمر« وارد شــد نگاهی به او کرد و 
گفت: این مــرد عجمی که در میان عرب ها 
در باال نشســته است کیست؟ پیغمبر اکرم 
)ناراحت شــد و( به منبر رفت و خطبه ای 
خواند و فرمود: همه انسان ها از زمان خلقت 
آدم تا امروز؛ مانند دندانه های شــانه برابرند 
»ال َفْضَل لِلَْعربی َعلَــی الَْعَجمی َوال لِْلْحَمِر 
َعلَی اْلْســَوِد إاّل بِالتَّْقــوی ؛ عرب بر عجم و 
سفید پوست بر سیاه پوست برتری ندارد جز 
با تقوا« ســپس افزود: »َسلَْماُن بَْحٌر اَلیْنَزُف 
َوکْنٌز اَل یْنَفُد َسلَْماُن ِمنَّا أَْهَل الَْبیِت َسلَْسٌل 
یْمَنُح الِْحکَمَۀ َویْؤتِی الُْبْرَهاَن؛ سلمان دریای 
عمیقی اســت که آبش تمام نمی شــود و 
گنجی اســت که پایان نمی گیرد سلمان از 
ما اهل بیت اســت سلمان آبشاری است که 
پیوســته علم و دانش و برهان از او فرو می 

ریزد«.،

زیارت جناب سلمان در کاظمین 

از برنامه های خــوب زّوار در کاظمین، 

رفتن به شهر مدائن برای زیارت عبد صالح 
الهی جناب ســلمان محّمدی )رضوان اهللَّ 

علیه( است.

کیفیت زیارت سلمان فارسی

»سید بن طاووس« در »مصباح الزائر« چهار 
زیارت برای آن بزرگوار نقل کرده که یکی از 
آن چهار زیارت به شرح ذیل است: نزد قبر او، 
الُم َعلی   رو به قبله می ایستی و می گویی: السَّ
ِ خاتَِم النَِّبییَن...؛  ِد بِْن َعْبِد اهللَّ ِ ُمَحمَّ َرُسوِل اهللَّ
ســالم بر فرســتاده خدا محّمد بن عبداهللَّ 
خاتم پیامبران...« سپس هفت مرتبه سوره 
»انا انزلناه« می خوانی، آنگاه آنچه از نمازهای 
مستحبی خواســتی کنار قبرش بجای می 
آوری  و ســپس وداع ذیل را که »ســید بن 
الُم َعلَیک  طاووس« آورده، می خوانی: »السَّ
ِ الُْمْؤتی  ِمْنُه...؛ سالم  ِ، انَْت بابُ  اهللَّ یااباَعْبِداهللَّ

، تویی باب ورود بــر تو  ای ابا عبد اهللَّ
به )قــرب( خدا که 
داخــل  آن  از 

شوند...«؛ 
سپس 

بسیار دعا می کنی و باز می گردی.،

سخن آخر

در خاتمه باید بر این بیت از شعر شاعر آفرین 
گفت که می گوید:

همچــو ســلمان  در مســلمانی بکوش  ای 
مسلمان تا که سلمانت کنند

جناب ســلمان فارسی در ســال 35 یا 36 
هجری اواخر خالفت عثمان )و طبق روایتی 
در اواخــر خالفت عمر( دیــده از جهان فرو 
بســت و در همان جا به خاک سپرده شد و 
قبر او هم اکنون زیارتگاهی در نزدیکی مدائن 

است.

از بعضی روایات نیز اســتفاده می شــود که 
امیرمؤمنان علــی با طی االرض از مدینه به 
مدائن آمد و ســلمان فارسی را غسل داد و 
کفن کرد و نماز بر او خواند و به خاک سپرد.
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1پرونده ویژه

سعادت و پیروزی معنوی یک جمعّیت بدون 
»اقتصاد غنی و ســالم« ممکن نیســت، لذا 
ریشه مهم نابسامانی های یک جامعه را باید 
در مسائل اقتصادی آن جستجو کرد.در این 
میان ضرورت ایجاد اقتصاد سالم در جامعه 
اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که 
نشان می دهد به هم ریختگی نظام اقتصادی 
سر چشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود.

اینگونه اســت که اسالم با آمیختن اخالق و 
اقتصاد، و طرح بایدهــا و نبایدهای اخالقی 
در حوزه اقتصاد، عماًل چشــمه های تولید 
ثروت های نامشروع، که باعث توزیع ناعادالنه 
ثروت می گردد را مســدود نموده، تا ثروت 
بــه طور عادالنه در بین تمام اقشــار جامعه 
توزیع گردد. زیرا اگر روابط مالی و اقتصادی 
در جامعه اســالمی بر اساس صحیح استوار 
نباشد، و اقتصاد مردم به صورت سالم پیش 
نرود، آن جامعه گرفتار یک نوع خودکشی و 

انتحار خواهد شد. 

با این تفاسیر باید به اقتصاد ربوی به عنوان 
عامل مهم بیماری »اقتصــاد بیمار جهان« 
اشاره کرد؛ که از ریشه های اصلی تقسیم غیر 
عادالنه ثروت در جوامع، و از نظام ســرمایه 

داری و کاپیتالیسم نشأت می گیرد.

تأسف آور است که اقتصاد دنیای مترّقی امروز 
بدون ربا نمی چرخد، و حذف ربا و بانک های 
رباخوار مساوی است با متزلزل ساختن پایه 
های اقتصاد جهان! لــذا آن چنان تار و پود 
اقتصاد جهــان با اقتصاد ربوی درآویخته که 
جدا کردنش از آن ممکن نیســت. باید هم 
چنین باشــد، چرا که نظام سرمایه داری از 
استعمار جدا نیست، و استعمار هم در شاخه 
اقتصادیش از رباخواری نمی تواند جدا باشد، 
که خود دام بزرگی اســت برای اســتعمار 

انسانها، و سرمایه ها!

حال آنکــه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و 

اخالقی اقتصاد ربوی غیر قابل انکار اســت و 
این به خاطر آثار زیان بار فردی و اجتماعی 

آن است.

ربا چیست؟

راغــب در کتاب »مفردات« می گوید: ربا در 
لغت دارای دو معنی است 1- زیادی 2- علّو 
و برتری، سپس برای هر یک از این دو معنی 
از آیات قرآن شاهد می آورد؛ در مورد معنی 
ْت َو َربَْت؛  دوم: »َفإِذا أَنَْزلْنــا َعلَْیَها الْماَء اْهَتزَّ
وقتی که آب )باران را( بر زمین )مرده بی آب 
و علف( فرستادیم زمین به جنبش درمی آید 

و نمو می کند«.

بعضــی از ادبای عرب »نمو و رشــد« را هم 
جزئی از معنی »ربا« دانســته اند؛ بنابراین 
معنی ربا، فزونی توأم با رشــد است؛ که این 
معنی ســوم با آیه فوق ســازگارتر است و 
»تربیت« را هم بدین جهت تربیت می گویند 
که فزونی در انســان بوجود می آید و انسان 

علو و رشد پیدا می کند.

این دانشمند معروف لغت سپس می افزاید: 
»ربا« هر گونه زیادی در سرمایه است ولی در 
عرف شرع به زیادی خاّصی اطالق می گردد. 
خالصه این که او برای ربا دو معنی ذکر کرده 

است: 1- زیادی 2- علّو و نمّو.

صاحــب مقائیس اللغۀ می گویــد: ربا به دو 
صــورت آمده »ربا« و »ربــاء« و هر دو یک 
معنــی دارد و آن زیادی و نمو و علّو اســت. 
به این ترتیب هر سه مفهوم را، در معنی ربا 

جمع کرده است.

مؤلّف لسان العرب که از کتب لغت گسترده 
و فراگیر اســت در این مورد می گوید: ربا به 

معنی زیادی و نمّو است.

و باالخره صاحب التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم می فرمایــد: »و التحقیق ان االصل 
الواحد فی هذه المادۀ، هو االنفتاح مع زیادۀ 

بمعنی ان ینفتح شي ء فی ذاته ثم یتحصل 
له فضل و زیادۀ؛ یعنی مفهوم اصلی این واژه 

گشایش توأم با افزایش است«.

از مجموع آنچه ذکر شــد می توان اینچنین 
نتیجــه گرفت که ربا در لغــت عرب دارای 
سه معنی اســت: 1-زیادی 2- علو 3- نمّو، 
و در عرف شرع، زیادی در معامالت یا وام، با 

شرایط خاّصی است.

تفاوت بیع با ربا

حامیان اقتصاد ربوی می گویند ربا هم چون 
بیع است و تفاوتی میان این دو نیست؛ یعنی 
هــر دو از انواع مبادله اســت که با رضایت 
طرفین انجام می شــود. حال آنکه در خرید 
و فروش معمولی هر دو طرف به طور یکسان 
در معرض سود و زیان هستند، گاهی هر دو 
ســود می کنند و گاهی هر دو زیان، گاهی 
یکی ســود و دیگری زیان می کند در حالی 
که در اقتصاد ربوی رباخوار هیچگاه زیان نمی 
بیند و تمام زیانهای احتمالی بر دوش طرف 
مقابل سنگینی خواهد کرد و به همین دلیل 
است که مؤسسات ربوی روز به روز وسیع تر 
و ســرمایه دارتر می شوند و در برابر تحلیل 
رفتن طبقات ضعیف بر حجم ثروت آنها دائما 

افزوده می شود.

هم چنین در تجارت و خرید و فروش معمولی 
طرفین در مسیر »تولید و مصرف« گام بر می 
دارند در صورتی کــه در اقتصاد ربوی هیچ 

عمل مثبتی در این زمینه وجود ندارد.

از ســوی دیگر در فعل و انفعــاالت ربوی، 
سرمایه ها در مســیرهای ناسالم به جریان 
می افتد و پایه های اقتصاد که اساس اجتماع 
اســت متزلزل می گردد، حال آنکه اقتصاد 

صحیح موجب گردش سالم ثروت است.

بدیهی اســت رباخواری منشا دشمنی ها و 
جنگهای طبقاتی است، در حالی که  اقتصاد 
اسالمی صحیح چنین نیست و هرگز جامعه 

را به زندگی طبقاتی و جنگهای ناشی از آن 
سوق نمی دهد.

مســلما وجود این تفاوت ها و تمایزات است 
که قرآن در پاسخ قائالن به همسانی بیع و ربا 
می گوید: چگونه این دو ممکن است یکسان 
باشــدحال آنکه خداوند بیع را حالل کرده و 

ربا را حرام.

اقتصاد ربوی؛ عامل بنیادین در فروپاشی 
اخالقی جامعه

گفتنی است اگر اقتصاد از ایمان و اخالق جدا 
شود فجایع فراوانی به بار می آورد؛ فجایعی 
که می تواند چهره جهان بشریت را از شکل 
انسانی آن تغییر دهد و از همین جا ضرورت 

آمیختگی اقتصاد با اخالق دانسته می شود.

به موجب این ضرورت، اسالم هم در خطوط 
اصلی اقتصاد خــود به اخالق توجه کرده  و 
هم شــاخ و برگ های مسائل اقتصادی را با 
اخالق آمیخته است که اگر همه این موارد به 
درستی رعایت شود، اقتصاد جامعه اسالمی 
افزون بر بالندگی و رشــد اقتصادی سالم و 
پاک خواهد بود؛لذا هنگامی که اســالم ربا 
را تحریــم می کند، از جمله در فلســفه آن 
تضعیف مســائل اخالقی را در جامعه بر می 
شمرد. زیرا رباخواری دشمن بزرگ ارزشهای 
اخالقی اســت و نظام رباخواری اثر بســیار 

نامطلوبی در زمینه اخالق اجتماعی دارد.

بی شک اقتصاد از شئون زندگی انسانهاست و 
ابعادش باید همچنان ابعاد وجود انسان باشد، 
ما چگونه می توانیم انســانی را که وجودش 
هم بعد مــادی دارد و هم بعــد معنوی در 
یک مکتب اقتصادی محصور کنیم که تنها 
ارزشهای مادی در آن مطرح است، یقیناً این 
قبا برای آن قامت نارســا است، و دیر یا زود، 

اثرات منفی خود را آشکار می سازد.

هم چنین در روابط اجتماعی مردم روزهایی 
پیــش می آید کــه برای حفظ قشــرهای 
مختلف یا افراد مختلف باید سخاوتمندانه به 
آنها کمک کرد، و بدون هر گونه شم داشت 
زیر بازویشان را گرفت، خواه از طریق قرض 

الحسنه یا کمک های بالعوض و مانند آن.

لــذا می توان دریافت رباخــواری که تنها با 

حاکمّیت ارزشــهای خشــک مادی سازگار 
است، و قرض الحسنه را که یک ارزش فوق 
العاده اخالقی محســوب می شود به نابودی 
می کشاند، تا چه حد ضد اخالقی محسوب 

می شود.

اگر رباخواری برچیده شود مسلماً در روابط 
اقتصادی، قرض الحسنه جایگزین آن خواهد 
شــد، همان قرض الحسنه ای که پیوندهای 
دوســتی را محکم تر و فاصلــه ها را کمتر 
می ســازد و روح برادری و ایثار و فداکاری 
و گذشت را زنده می نماید، بعکس رباخواری 
که دشمنی می آفریند، کینه ها را در سینه 
ها راســخ می کند، و بذر نفاق و تفرقه را در 

جامعه می پاشد.

اینگونه اســت که امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم در فلسفه تحریم ربا می فرماید: 
»وعلّۀ تحریم الّربــا ... لعلّۀ ذهاب المعروف، 
... وترکهم القرض، والقرض صنائع المعروف 
؛ علّــت تحریم ربا برای آن اســت که انجام 
کارهای خیر میان مــردم از بین می رود ... 
و مردم قرض الحســنه را ترک می کنند در 
حالی که قــرض دادن از کارهای معروف و 

پسندیده است«.،

ایــن نکته نیــز حائز اهمیت اســت که در 
بســیاری از روایات اســالمی تأکید بر رزق 
حالل شده است؛ یعنی درآمدی که با تمام 
مسائل اخالقی آمیخته است؛ اعم از مسائلی 
که رعایت آن واجب و الزامی است و مسائلی 

که جنبه استحبابی دارد.

نتیجه این که در اســالم، مسائل اخالقی با 
مسائل اقتصادی چنان آمیخته است که قابل 
تفکیک نیســت، بر خالف اقتصاد ربوی که 
اخالق در آن هیچ تأثیری ندارد. و اینجاست 
که حکمت تأکیدات بی حد و حصر اسالم بر 
حرمت رباخواری روشــن می شود؛ اسالم به 
این وسیله می خواهد همچنان سایه اخالق 
و عاطفه بر مسائل اقتصادی باشد، حال آنکه 
ربا و رباخواری اصول اخالق و عواطف انسانی 
را در هم می شکند، و جلوی کارهای خیر را 

می گیرد.

اقتصاد ســرمایه داری؛ ارمغان اقتصاد 
ربوی

بدیهی اســت برای کنترل غــول ثروت در 
جامعه انســانی باید با رباخواری مبارزه کرد؛ 
زیرا ربا و بهره پول مانند موریانه ریشه اقتصاد 
سالم را می خورد و نابود می کند و به جای 
آن یک اقتصاد نامتعادل و توأم با استثمار و 

ظلم و فسادبه وجود می آورد.

 از طرف دیگر اســالم با انباشته شدن ثروت 
و گردش آن در دست گروهی خاص، تحت 
عنوان »ربا« مبارزه کرده اســت. لذا در قرآن 
کریم هر گونه رباخواری به شــدت ممنوع 
اعالم شــده و در حکم جنگ بــا خدا ذکر 
َِّذیَن  َُّها ال گردیده اســت لذا می خوانیم:»یا أَی
آَمُنوا ال تَأُْکُلوا الرِّبَــوا أَْضعافاً ُمضاَعَفًۀ ...؛ ای 
کسانی که ایمان آورده اید! ربا )و سود پول( را 

چند برابر نخورید!«

در این آیه اشاره به تحریم ربای فاحش شده 
و بــا تعبیر»اضعافا مضاعفــه« بیان گردیده 
اســت. منظور از ربای فاحش این است که 
سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر ربا سیر 
کند یعنی ســود در مرحله نخستین با اصل 
سرمایه ضمیمه شود و مجموعا مورد ربا قرار 
گیرند، و به همین ترتیــب در هر مرحله،» 
ســود به اضافه سرمایه«، سرمایه جدیدی را 
تشکیل دهد، و به این ترتیب در مدت کمی 
از راه تراکم ســود مجموع بدهی بدهکار به 
چندین برابر اصل بدهــی افزایش یابد و به 

کلی از زندگی ساقط گردد.

به طوری که از روایات و تواریخ استفاده می 
شــود در زمان جاهلیت معمول بود که اگر 
بدهکار در راس مدت نمی توانســت بدهی 
خــود را بپردازد از طلبــکار تقاضا می کرد 
که مجموع ســود و اصل بدهی را به شکل 
سرمایه جدیدی به او قرض بدهد و سود آن 
را بگیــرد!، در عصر ما نیز در میان رباخواران 

این رباخواری بسیار ظالمانه فراوان است.

بر این اســاس رباخوار در گوشه ای نشسته 
و از اموال خود ســود بدون ضــرر می برد، 
یعنــی هر ضرر و زیانی پیش آید متوّجه وام 
گیرنده خواهد شد، در حالی که کسی که در 
یک رشته صنعتی، یا دامداری یا کشاورزی 
سرمایه گذاری می کند به همان نسبت که 
همکاران او ممکن اســت متحّمل خسارت 

پیامدهای »اقتصاد ربوی« در جامعه ی اسالمی
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
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شوند او هم ممکن است خسارت ببیند. مثاًل 
محصول باندازه کافی بدست نیاید و یا دامها 
بعللی از بین برود و یا فرآورده های کارخانه 
خریدار چندانی پیدا نکند، بهر حال رباخوار 
ســرمایه خود را به مخاطــره نمی افکند اّما 
سرمایه تولیدکنندگان همیشه در خطر است 

کوتاه سخن اینکه ربا سبب می شود صاحبان 
پول و ســرمایه، دست از تولید و کار کشیده 
و تجارت و فعالیت اقتصــادی مفید را کنار 
بگذارند و با رباخواری به جمع اموال و انباشت 
سرمایه اقدام کنند. روشن است با این عمل 
به تدریج طبقه ای در جامعه به نام رباخواران 
و نظام اقتصادی سرمایه داری پیدا می شوند 
بی آنکه پول و ثروت را در مســیر تولید قرار 
دهند و مولّد باشــند، با پول، پول می آورند 
و در مقابــل آن بخش عظیمی از توده مردم 
بــا کار و تالش، تولید می کنند؛ ولی نتیجه 
کارشان را به رباخوار تحویل می دهند و اگر 
زیانی متوّجه شود گریبان توده زحمتکش را 

می گیرد.

فقر؛ بی عدالتی و فاصلۀ طبقاتی؛ حقیقت تلخ 
اقتصاد ربوی

حکمت تحریم ربا خواری به دلیل مفاســد 
زیادی اســت که در نظــام اقتصادی جامعه 
به وجود می آید و ســبب فاصله طبقاتی و 
ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن 

فقیران می گردد

در ایــن بین تمــام افرادی کــه در جامعه 
فعالّیت اقتصادی دارند هم سود دارند و هم 
زیان، کارخانه ها، مزارع، تجارتها، صنعت ها، 
دامداریها، کارهای خدماتی و ...مشمول این 
قانون هســتند و تنها رباخواران از این قانون 
مستثنی هستند و فقط سود می برند و زیان 
نمی بینند. بنابرایــن در جامعه ای که همه 
سود و زیان دارند رباخواران سود خالص می 
برند بی آن که کار مفیدی انجام دهند و این 
ظلم است و مفتخواری و کار بی زحمت، به 
همین جهــت گاه از رباخواری به »گنج بی 
رنج« یا ســود بادآورده تعبیر کرده اند و به 
همین دلیل رباخــواری یکی از عوامل نظام 
طبقاتی اســت، چرا که عّده قلیلی به خاطر 
اقتصاد ربوی، همه چیز دارند و تعداد کثیری، 

فاقد همه چیز هستند و عجیب این که این 
فاصله طبقاتی، طبق نظریه آگاهان و خبرگان 
در دنیای امروز، در حال افزایش اســت و هر 
چــه زمان به پیــش  مــی رود فاصله بین 
ثروتمندان و فقراء بیشتر می شود، تا آنجا که 
بعضی از کشورها هر چه درآمد دارند باید به 
عنوان سود وامهایی که گرفته اند بپردازند، و 

خطرات این امر بر کسی پوشیده نیست.

لذا اقتصاد ربوی یکــی از عوامل اصلی فقر، 
بی عدالتی و اختالف طبقاتی اســت؛ یعنی 
ربا موجب می شود طبقه ای غیر مولّد، ولی 
سرمایه دار تمام هستی طبقه ضعیف و مولّد 
را تدریجاً ببلعند. ناگفته پیداســت این نوع 
فساد اقتصادی، به دنبال خود مفاسد اخالقی 
و اجتماعی و سیاســی گوناگونی را موجب 
می شود و سرچشــمه انواع وابستگی های 

فسادانگیز خواهد بود.

به همین دلیل امام علی بن موسی الرضا علیه 
السالم در یکی از سخنانش درباره تحریم ربا 
می فرماید: »ولما في ذلک من الفساد والظلم 
وفنــاء المــوال؛ ربا اموال را بــه تباهی می 
کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فنای اموال 

می گردد«

این نکته نیز شــایان توجه است که فلسفه 
ابــداع پول از آغاز این بوده که تنها وســیله 
ای برای نقل و انتقال ملکی باشد نه کاالیی 
سودآور؛ ولی در سیستم رباخواری این فلسفه 
وجودی تحریف می شــود و پول به کاالیی 
پردرآمــد مبدل می گــردد. در حالی که به 
وســیله ربا، اموال سرشاری بدون هیچ گونه 
فعالیت اقتصادی نزد رباخوار جمع می شود 
بی آنکه هرگــز زیانی دامــان او را بگیرد و 
همین امر توازن و تعادل اقتصادی جامعه را 

بر هم می زند.

در سیستم اقتصاد ربوی، در برابر یک سرمایه 
دار رباخوار ممکن اســت صدها نفر پس از 
مدتی از هســتی ســاقط گردند و سرمایه و 
ثروتشــان به تدریج به جیب یک نفر یا یک 
مؤسسه رباخوار سرازیر شود و این عمل باعث 
فقر و بیچارگی صدها نفر از ســویی و تراکم 
ثروت ها و تکاثر اموال از سوی دیگر می شود 
و جامعه از تعادل و توازن اقتصادی خارج می 

گردد.

اینگونه است که اقتصاد ربوی فقر و بدبختی 
می آفریند و جامعه را به تباهی می کشــد، 
تباهــی جامعه مایه درد و رنج همه اســت، 
رباخواران نیز در آتش فقری که برای جامعه 
فراهم کرده اند می ســوزند، در یک جامعه 
بدبخت کسی نمی تواند خوشبخت زندگی 

کند.

فروپاشــی امنیت اقتصادی جامعه در 
سایه ی تبعات اقتصاد ربوی

اقتصاد ربوی اقتصاد یک جامعه را از تعادل 
خارج می سازد و چرخ اقتصاد را از حرکت باز 
می دارد و ثروت ها را در یک قطب اجتماع 
جمع می کند، زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود 
می برند و زیان های اقتصادی متوّجه جمعی 
دیگر می شود. اگر می شنویم که فاصله میان 
کشــورهای ثروتمند و فقیر جهان روزبه روز 
بیشــتر می شود، یک عامل آن همین است 
و به دنبال آن جنگ های خونین شکل می 

گیرد.

نظام ربوی نوعی تبادل اقتصادی ناسالم است 
که عواطف و پیوندها را سست می کند و بذر 
کینه و دشــمنی را در دل ها می پاشد. لذا 
ربا درحقیقت جامعه را به سرطان اقتصادی 
مبتال می ســازد. همانگونه که اقتصاد ربوی 
با بروز بحرانهــای اقتصادی ؛ اقتصاد جامعه 

اسالمی را دچار چالش می کند.

بیکاری ساختاری در اقتصاد ربوی

بی تردید تنها با  اقتصاد سالم می توان جوانان 
ما را از بیکاری نجات داد، طبق روایات متعّدد 
یکی از فلسفه های ممنوع بودن رباخواری، 
تعطیل شــدن تجارت حالل می باشــد؛ در 
روایتی آمده است که هشام بن حکم از امام 
صادق علیه الّسالم در مورد فلسفه تحریم ربا 
سؤال کرد، حضرت فرمودند: »انّه لو کان الّربا 
حالال، لترک الّناس الّتجارات؛ اگر ربا حالل 
بود، مردم تجارت و کار و کســب را رها می 

کردند«.،

طبق این روایت، یکی از فلسفه های تحریم 
ربا، جلوگیــری از مفتخواری، رواج تجارت و 
کار و کسب است، حال آنکه در اقتصاد ربوی 

نه تنها کسب و کار رواج پیدا نمی کند، بلکه 
تعطیل خواهد شد، و مفتخواری و رباخواری 

همه جا رواج می یابد.

هــم چنین با تمام رونقی کــه اقتصاد ربوی 
در دنیای امروز دارد، و وابســتگی خاصی که 
جهان امروز با این سیستم در اشکال گوناگون 
پیدا کرده، جای شــک نیست که رباخواری 
نظام مالی و اقتصادی جمعّیت ها و ظرفیت 
بی بدیل نیروی کار را ویران می سازد و سبب 
می شــود که ثروت ها به گونه وحشتناکی 
در دست افراد و مؤسســات معدودی جمع 
گردد و این تقســیم غیــر عادالنه ثروت ها 
خود سرچشمه انواع بدبختی های اقتصادی 

و اجتماعی به ویژه بحران بیکاری است.

سخن آخر: )رباخواری بانک ها مردم را 
بیچاره کرده است(

در خاتمه باید گفت ربا مشــکل بزرگی برای 
جامعه شده است؛ لذا  باید عواقب این وضع 
روشن شــود؛ راهکار نجات از این وضع این 
است که بانک ها باید به معنی واقعی اسالمی 

شوند.

مشکل مردم مشــکل بانک هاست که مردم 
را بیچاره کرده است،بی شک بانکهای ربوی، 
تبدیل به کانون درآمد کاذب شــده و روز به 
روز سرمایه دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و 

مستضعف تر می شوند.

در حالی که اگر بانکها به عقود شرعیه عمل 
کنند هم سرمایه های مردم به طور صحیح 
بکار گرفته می شــود و آنها از سرمایه های 
خود استفاده می کنند و هم بانک از ربا نجات 

پیدا می کند و منافع مشروعی را به دست می 
آورد، و هم  سطح تولید صنعتی و کشاورزی 
و دامی باال می رود و هم جنبه اشتغال زایی 

و تولید مشاغل جدید دارد.

کوتاه ســخن این که تــا تحّولی بنیادین در 
وضع بانکهــا و چگونگی فعالّیتهای آنها پیدا 
نشود، روح اقتصاد سالم و غیر ربوی بر جامعه 
حاکم نخواهد بود هر چند نام سیستم بانک 
بدون ربا، یا بانک اسالمی را به خود اختصاص 
بدهند، و سرانجام پی آمدهای زیانبار بانکهای 
رباخوار هم دامان خودشان را می گیرد و هم 

دامان مردم را.

از خدا می خواهیم که به همه مســئوالن و 
دولتمردان توفیقی دهد که هر روز گام تازه 
ای در اجتنــاب از اقتصاد ربوی و حرکت به 

سوی  اسالمی شدن اقتصاد بردارند.
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2پرونده ویژه
بدیهی است مجموعه عقائد، تاریخ، آداب و رسوم 
جامعه، ادبّیات و هنر، همان فرهنگ جامعه است،از 
ســوی دیگر تأثیر فرهنگ جامعــه در پرورش 
فضائل و رذائل جامعه غیر قابل انکار است،  زیرا 
مقولۀ فرهنگ، مجموعه اموری است که به روح 
و فکر انســان، شکل می دهد و انگیزه اصلی او را 
به سوی مسائل مختلف، فراهم می سازد.لذا باید 
از تمام وسائل سمعی، بصری، برنامه های عملی، 
قصص، داستانها، ادبیات، شعر و هنر به معنی اصیل 
و سازنده استفاده کرد تا کلمات حق به دلها راه یابد 
آن چنان که دلنشین گردد، حق طلبان ارشاد شوند 

و نسبت به لجوجان اتمام حجت شود.

در این میان برخی از مسائل ،حساس تر از حوزه 
های دیگر اســت، به ویژه مقولۀ ســینما که با 
حساسیت های بسیاری روبه رو هستیم و مطالب و 
مفاهیم بسیاری وجود دارد  که می تواند در قالب 

سینما جامعه را هدایت یا گمراه کند.

چیستی مفهوم سینمای دینی

پدید آمدن حکومت دینی و صبغه فقهی آن و 
حاکم شدن فقه و فقیه، مایه نگرش جدید به متون 
و نصوص دینی شده است، به گونه ای که سبب 
گردیده هم راه حلّی در چارچوبه احکام اسالمی 
برای مسائل مستحدثه ای همانند رادیو، تلویزیون 
و سینما، فیلم و تئاتر.. از متون دینی به دست آید 
و هم در بعضی از فتواهای قبلی تجدید نظر شود.
با این تفاسیر، در صورتی که سینما خالی از امور 
خالف شرع باشد، و سبب آموختن مسائل دینی، 
اجتماعی، تربیتی و اخالقی شود می توان به آن 

سینمای دینی اطالق نمود.

تاثیر فیلم و سینما بر زندگی مردم

در اصل تأثیر و رنگ پذیری از محیط و تکنولوژی 
در زندگی ، همه مشترکند. این مطلب طبق موازین 
عادی و ماّدی قابل انکار نیست؛ حّتی بعضی در این 
قسمت به اندازه ای افراط کرده اند که افکار انسان را 
به طور کلّی، انعکاسی از وضع محیط زندگی ماّدی 

او دانسته اند.

بدیهی است تأثیر پذیری جزء طبیعت انسان و هر 
موجود مادی دیگر است  لذا گاه نگاه کردن به یک 
فیلم، می تواند افق معرفتی افراد را تغییر داده و 

تبدیل به عادت نماید.

اینگونه اســت که  اثرگذاری سینما و فیلم ها بر 
زندگی مردم غیر قابل انکار است؛ فیلم ها می توانند 
در زندگی مردم اثرات زیــادی بگذارند و گاهی 
محرک طالق، رفاه زدگی و یا زندگی خوب باشند و 

باید مراقب این اثرات سوء بود.

در تشریح اثرگذاری فراوان صنعت سینما و فیلم 
باید تأکید نمود؛ با فیلم کارهای بسیاری می شود 
کرد همانگونــه که فیلمی چون فیلم امام علی 

آنچنان تاثیرگذاری چشمگیری داشت.

زیبایی شناسی؛ اصل راهبردی در تحقق 
سینمای دینی

 َ همانگونه که در روایات اسالمی آمده است: »انَّ اهللَّ
َجِمیٌل یُِحبُّ الَْجَماَل؛ خداوند زیباست و زیبایی را 
دوست دارد«.، لذا عالقه انسان به هنرهای اصیل و 
واقعی، زیبایی ها، ذوقّیات و کششی که در درون 
روح خود به این امور حس می کند، فطری است؛ از 
این رو لّذتی را که به انسان از یک قطعه شعر جالب، 
یک صنعت ظریف، یک نّقاشی و یا یک قطعه 
تصویری، دســت می دهد، نمی توان با نیازهای 
اقتصادی پیوند داد، بلکه به عکس قسمتی از رشته 
های اقتصادی، مولود این نیاز و کشش روحی است 
و این خود دلیل بر اصالت این حّس و تأثیر آن در 
پیدایش بخش عظیمی از پدیده های هنری است. 
یک انسان سالم در هر شرایطی با تفاوت هایی این 

»انگیزه« را در خود احساس می کند.

»گلبرت« نویسنده کتاب »مهاجرت افکار«، تحت 
عنوان دین و هنر چنین می نویسد: »دین یکی از 
اساسی ترین منابع احساس هنری و ابتکار به شمار 
می رود، چنان که هنر نیز یکی از بهترین وسیله 
های ابراز کیفّیت تفّکر دینی است و در سراسر 
جهان از معابد چین گرفته تا مجّسمه های مکزیک 
هنرمندان، عالی ترین و بهترین نمونه های فّنی و 
هنری را برای بزرگداشت خدایان به وجود آورده 

اند«.،

با این تفاسیر می توان گفت »زیبایی شناسی« منشأ 
پیدایش شعر و ادبیات و هنر، به معنی واقعی، است. 
لذا زیبایی های ادبی، شعری، صنایع ظریفه و هنر 

به معنی واقعی همه مولود حس زیبایی شناسی 
است و نمی توان عواقب سوء عدم اشباع صحیح 

آن را نادیده گرفت.

سینمای دینی؛ ابزاری قدرتمند برای انتقال 
ارزش ها و مفاهیم اسالمی

جامعه اسالمی به معنای واقعی کلمه، جامعه ای 
فزاینده، گسترش یابنده، زاینده و مولّد است، نه 
جامعه ای محدود که فقط در چهار چوب خود قرار 
گرفته و هیچ پیشرفت و ترّقی ندارد. بر مبنای آموزه 
های اسالمی، مسلمانان باید در راه جهانی کردن 
اسالم که تنها دین برحق است سعی و تالش کنند.

طبق سفارش قرآن از تمام ابزار و آالت روز، از جمله 
سینما باید استفاده کرد و پیام اسالم را به تمام 
جهان برسانید. اما در عمل ما چه کرده و چه می 
کنیم! و دیگران چه کرده اند! آیا این استفاده کامل و 

بهینه از وسایل مدرن و پیشرفته روز است؟!

سینمای پویا؛ در گرو افزایش تولیدات فیلم 
های دینی و مذهبی

اسالم دینی است که با نگاهی جامع به همه ابعاد 
مادی و معنوی، فردی و اجتماعی انسان، برنامه 
هنری، فرهنگی و اقتصادی اش را برای دست یابی 
به سعادت دنیا و آخرت، ارائه کرده است. در این 
آئین که هماهنگ با زبان فطرت است، تعارضی 
میان دنیا و آخرت نیست و دنیا در برابر آخرت قرار 

ندارد، بلکه آخرت از مسیر دنیا می گذرد..

در نگاه دین تولید با توجه به مسائل ارزشی و معنوی 
و در یک چارچوب تعریف شده ای مجاز است. در 
این بین دولت باید برنامه های اساسی و بنیادی و 
زیربنایی را در جهت گسترش فرهنگ دینی انجام 
دهد، و مردم باید دنبال آن را در جهات مختلف 
بگیرند. البته شیوه ها و روشهای فعلی انجام فعالّیت 
های دینی کافی نیست. بلکه برای کارایی بیشتر، 
باید از اسباب و وسائل موجود در دنیای امروز هم 
چون صنعت سینما، با برنامه ریزی صحیح و کار 

گروهی استفاده کرد.

حال بــرای رشــد و تعالی فرهنگ اســالمی 
باید  افزایش تولید فیلم های ارزشی و مذهبی مورد 
توجه قرار گیرد به ویژه آنکه اینگونه فیلم ها بسیار 

خوب و تأثیرگذار بوده اســت. البته در خصوص 
بررسی محتوای فیلم قبل از تولید، در قم گروه های 
مختلفی از تاریخ دانان و فقها و حدیث دانان وجود 
دارند که می توانند در این امر کمک بسزایی داشته 

باشند.

چالش نقد پذیری سینماگران

بی تردید امور مذهبی، فرهنگی و هنری از ظرافت 
و حساسیت های خاص برخوردار است. لیکن نقدها 
باعث رونق دین و رشــد فرهنگ و هنر اسالمی 

خواهد شد.

به عنوان نمونه در جشنواره فیلم فجر فیلم های 
ارزشــمند و فاخری نیز وجود دارد، اما انتقاداتی 
نیز به برخی از فیلم های جشنواره فجر وارد است. 
لذا  باید در صورت بروز اشتباه در این امور، انتقادات 

را پذیرفت و به اصالح آن پرداخت.

عفت ورزی؛ الزمۀ ورود زنان به صنعت سینما 
و فیلم سازی

در قرون اخیر به خاطر ماشینی شدن زندگی و 
توسعه کارگاهها و پیشرفت صنایع سبک و سنگین، 
پای زنان به تمام مراکز اجتماع کشیده شد و همه 
جا با مردان آمیختند، این موضوع به ضمیمه کمک 
مؤثّری که سینما و بعضی از وسایل ارتباط جمعی 
به این موضوع می کرد، آن چنان آتش این غریزه 
را شعله ور ساخت که به اصطالح »سکس« همه 

جا را تسخیر کرد.

لیکن سیل تهاجم فرهنگی غرب نباید ما را مرعوب 
سازد، و تصّور کنیم ما باید خود و احکام دین خود 
را بر فرهنگ آنها تطبیق دهیم؛ زیرا فرهنگ غرب 
گام به گام جوانان را به سوی ابتذال کامل پیش 
می برد، و آنها را از درون تهی می سازد، و به این 
ترتیب هر گونه مانع را که بر سر راه مطامع آنهاست 

بر می دارد.

»دکتر آلکسیس کارل« فیزیولوژیست و زیست 
شناس معروف فرانسه می نویسد:»ارضای وحشیانه 
شهوات ممکن است جلب نوعی اهّمّیت کند؛ ولی 
هیچ چیز غیر منطقی تر از یک زندگی به تفریح 
بگذرد نیست. بدون تردید سینما در این بحران 
فکری سهیم است«. لذا استفاده از زنان در فیلم 
ســازی  اگر از حدود عّفت خارج نشود،و موجب 

فسادی نباشد اشکالی ندارد.

براســتی درد آور است که در کشورهای غربی، و 

غرب زده، و در کشــور ما قبل از انقالب اسالمی، 
بیشــترین اسم و شهرت و آوازه و پول و در آمد و 
موقعیت برای زنان آلوده و بی بند و باری بود که 
به نام»هنرمند و هنر پیشه«، معروف شده بودند، و 
هر جا قدم می نهادند گردانندگان این محیط آلوده 
برای آنها سر و دست می شکستند و قدمشان را 
خیر مقدم می دانستند! شکر خدا را که آن بساط بر 
چیده شد، و زن از صورت ابتذال سابق و موقعیت 
یک عروسک فرنگی و کاالی بی ارزش در آمد و 
شخصیت خود را باز یافت، حجاب بر خود پوشید 
اما بی آنکه منزوی شود و در تمام صحنه های مفید 
و سازنده اجتماعی حتی در صحنه جنگ با همان 

حجاب اسالمیش ظاهر شد.

با همۀ این اوصاف باید به متولیان سینمایی کشور 
گوشزد نمود که از بازیگران بد نام استفاده نکنند و 
از زنان بدحجاب استفاده نکنند. از خزانه ملت حاتم 
 بخشی به بخشی بازیگران بدنام نکنند. مردم این 
کارها را فراموش نخواهند کرد و روزی جواب آن 
را از آنها خواهند خواست. مسؤوالن به جای این 
کارها به محرومان برسند. احیای ارزشهای انقالب 
به اجازه نمایش فیلمهای بد و مغایر عفت عمومی 

جامعه نیست.

لزوم نظارت دقیق وزارت ارشاد بر محتوای 
تولیدات سینمایی

باید اذعــان نمود حکومت اســالمی مرکب از 
جمهوریت و اسالمیت است لذا باید این دو رکن 
اساسی نظام اســالمی، در عرصه های مختلف 
محقق گردد؛ از سوی دیگر »مبانی اسالم«، مسائل 
ضروری دینی است. خواه در مسائل اعتقادی باشد، 
مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائّمه معصومین 
)علیهم السالم( و امثال آن، و خواه در فروع دین و 
احکام و قوانین اسالم، و خواه در مسائل اخالقی و 
اجتماعی باشد، و هر کاری که سبب تضعیف مبانی 
فوق، یا ایجاد بدبینی و شّک و تردید نسبت به آنها 
شود موجب اخالل در نظام اسالمی خواهد شد. و از 
آنجا که در نظام جمهوری اسالمی، اسالمیت حرف 
اول را می زند لذا نباید مسائل غیر دینی حاکم باشد.

آری نظام اسالمی نیازمند مباحث دینی و اسالمی 
بوده و در تحقق این مهم وظیفه وزارت ارشــاد 
سنگین اســت. زیرا اسالمیت نظام باید از سوی 

وزارت ارشاد تأمین شود.

بی شــک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سوپر 

مارکتی نیست که همه خوراکی ها در آن باشد 
بلکه حریم ها باید با ادبیاتی دوستانه حفظ شده و 
در راستای صیانت از ارزش ها و حدود الهی قاطعانه 
عمل کرد. بی شک تولید محصوالتی که زمینه 
های تسلط فرهنگی دشمنان را بر بالد اسالمی 
فراهم می ســازد؛ مانند تولید فیلم های مروّج 
فرهنگ فاسد بیگانه و لوازمی که موجب تقویت این 
فرهنگ شود و ابتذال و بی بند و باری را برای نسل 
های جوان به ارمغان آورد، از نگاه دین ، امری به 

شدت مذموم و ناپسندی است.

لذا نظارت بر تولیدات سینمایی از سوی وزارت 
ارشاد از جمله راهکارهای برون رفت از این چالش 
کلیدی است است؛ این مسأله جزو مسئولیت  های 
سنگینی است که وزارت فرهنگ و ارشاد به عهده 
دارد و باید توجه ویژه  به آنها داشته و از عهده آن ها 
برآید. بدیهی است مطالب زیادی است که می تواند 
به وسیله سینما جامعه را تحریف و یا هدایت کند، 
آنها به صورت غیرمحسوس ممکن است البه الی 
فیلم جاسازی شده باشد، در این زمینه هم باید 

خیلی دقت شود و نیاز امروز است. 

سخن آخر )تبعات و پیامدهای الگوسازی از 
بازیگران سینما (

در خاتمه باید گفت اصوال انسان طالب شخصیت 
است و برای تحصیل آن تالش و کوشش می کند، 
حال هرگاه نظام ارزشی جامعه شخصیت کاذب و 
دروغینی را به او تحمیل کرد به دنبال همان می 
رود. غالب جوانان، جویای نامند و قهرمانان را دوست 
دارند. اگر قهرمانان جامعه فی المثل، هنر پیشه ها 
باشند، جای تعجب نیست که جوانان در همه چیز، 
حّتی لباس و قیافه و طرز راه رفتن، از آنها تقلید 
کنند و اگر عالمان و دانشمندان از همه محترمتر 
باشند، سیل جمعّیت به سوی علم و دانش حرکت 

می کنند.

در حالی که در عصر کنونی وسایل تبلیغاتی دشمن 
که از مجهزترین وسایل تبلیغاتی جهان است در 
این جهت به کار گرفته شده که عقاید اسالمی را در 
افکار مسلمین مخصوصا نسل جوان ویران سازند؛ 
آنها در این راه از هر وسیله و حتی برخی بازیگران 
سینما استفاده می کنند و این حقیقت را مکتوم 
نمی دارند که هدف آنها ویرانی افکار و بی عالقه 
ساختن جوانان نسبت به مفاخر آیین و سنتشان 

است.!

شاخصه های سینمای دینی
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»ارتباط با ارواح«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

برای انسان بســیار جالب است که بتواند 
با عالمــی غیر از این جهانــی که زندگی 
میکند، ارتباط برقــرار کند. مخصوصاً اگر 
آن عالم بتواند ســدی را که میان انسان و 
زمان های گذشته و دوستان پیشین و پدر 
و مادر اســت را بردارد و از آن مهمتر او را 
در جریان حــوادث آینده قرار دهد، تالش 
و کوشــش انســان برای ارتباط با جهان 
ارواح نیز از همین عطش ســوزان روحی 

سرچشمه گرفته است.

بی جهت نیســت که بسیاری از افراد برای 
ارتباط برقــرار کردن با روح عزیزانشــان 

خواهان احضار روح هستند.

مسأله تناسخ و بازگشــت مجدد ارواح در 
قالب های جســمانی دیگر در این جهان و 
همچنین امکان ارتباط با ارواح، همیشــه 
مورد بحث دانشــمندان بزرگ بوده است 
و آثــار و تألیفات فراوانــی در این زمینه 
به رشــتۀ تحریر درآمده اســت که کتاب 
»ارتباط بــا ارواح« اثر ارزشــمند آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازي)مدظله العالی( از 
جمله آن آثار به شمار می آید که معظم له 
با بیان تاریخچه شکل گیري اندیشه تناسخ 
ارواح بــه تبیین نظریه  هــاي گوناگون و 
دالیل ابطال آن ها پرداخته  و دیگر مسائل 
مربوطه در این زمینه را مورد نقد وبررسی 

قرار داده است.

ساختار اصلی کتاب

مطالب این اثر شــامل یک پیشــگفتار از 
مولّف و 3 بخش کلي با عنوان  هاي »تناسخ 
و عود ارواح«، »ارتباط با ارواح« و »پاســخ 

به ایرادها« به رشتۀ تحریر درآمده است.

 سرفصل های این کتاب جذاب و خواندنی 
عبارت اســت از : تاریخچه و سرچشــمه 
عقیده تناســخ یا عــود ارواح، انگیزه های 
تاریخی، نخســتین دلیل بر ابطال عقیده 

تناســخ، نظریه یک فیلســوف مشهور، هر 
روح تنها با بدن خود میتواند زندگی کند، 
فراموشی مطلق برای ارواح ممکن نیست، 
ارواح بالتکلیف و ســرگردان، بازگشت به 
زندگی جدید از نظر قرآن، ســرگرمی میز 
گرد! جلســه ارتباط با ارواح، مشــاهدات 
مــن در جلســه ارتبــاط بــا ارواح، نقاط 
مشــکوک در این ارتباط ها، چرا میز گرد 
حرکت میکند؟، پیــام ارواح، علمی به نام 
اسپریتیسم، چه کسی با الفاظ بازی میکند 
ما یا شما ؟ ، عقیده عود ارواح، میزگرد در 
خدمت تناســخ و عود ارواح، رمالی و جن 

گیری

کتاب »ارتباط با ارواح« در یک نگاه

»ارتباط با ارواح« مجموعه  ای از بحث های 
سابق مولّف در این موضوع به همراه بحث 
های جدید و تازه است و مطالب زیر مورد 

بررسی قرار گرفته است.

آیا مســئله زندگی تکراری و عود ارواح که 
در لســان علمی ما »تناســخ« و در میان 
هندوها »کارما« نام دارد صحیح اســت یا 

از خرافات است؟

آیــا ارتباط با ارواح امکان دارد؟ داســتان 
میزگرد و مانند آن تا چه اندازه  ای صّحت 

دارد؟

در بخش آخر کتاب نیز  پاســخ کسانی که 
به بعضی از گفته  های مولف ایراد کرده  اند 
بطور مشروح آمده تا هرگونه اشتباهی در 

این زمینه برطرف گردد.

گزارش محتوایی اثر

تاریخچه و سرچشمه عقیده تناسخ یا عود 
ارواح 

مؤلف در این کتاب متذکر شــده اســت: 
مســأله »بازگشــت ارواح پس از مرگ به 
بدن هــاي دیگــر« یکــي از قدیمي  ترین 

مسایلي است که در میان بشر، در گذشته 
و امروز مورد بحث بوده و این همان است 
که در کتاب  هاي فلسفي، عقاید و مذاهب 

از آن تعبیر به »تناسخ« مي شود.

مولّف معتقد است زادگاه اصلی این عقیده، 
»هند« و »چین« بوده اســت، و ریشه آن 
در ادیان باســتانی آن ها وجود داشــته و 
هم اکنون نیز موجود اســت؛ سپس از آنجا 
به میان اقوام و ملل دیگر نفوذ نموده است .

براهین ابطال تناسخ

نویسنده در ادامه دالیلی برای ابطال تناسخ 
و عدم امکان بازگشت روح به زندگی دیگر 
در این جهان اقامه نموده و با دالیل متعدد 
عقلــی و نقی و تبیین آثــار و نتایج عملی 

تناسخ، این عقیده را مردود دانسته است.

در بیــان مولّــف در میان فرق اســالمی 
هیچیک به تناســخ معتقد نیســتند چرا 
کــه بازگشــت روح به زندگــی جدید در 
این جهان با متون آیــات قرآن مجید ابداً 
سازگار نیست. هم چنیبن در احادیثی که 
از پیشوایان بزرگ اسالم به ما رسیده است 
به ابطال قطعی این عقیده  رای داده شــده 

است.

در فرازی از این بخش می خوانیم: مرحوم  
»صدوق« محّدث بزرگ جهان اســالم، در 
کتــاب  »عیون اخبار الّرضا« از هشــتمین 
پیشوای ما امام علّی بن موسی الّرضا علیه 
الســالم نقل می کند که حضرت در پاسخ 
ســؤالی که  مأمون از مســئله تناسخ کرد، 
 ِ فرمود: »َمْن قاَل بِالتَّناُســِخ َفُهَو کافٌِر بِاهللَّ
الَْعظیــِم؛ یَْکِذُب بِالَْجنَِّۀ َو النَّاِر؛کســی که 
عقیده به تناسخ داشته باشد، ایمان به خدا 

ندارد، و بهشت و دوزخ را انکار می کند«.

آیــا ارتباط بــا ارواح و احضار ارواح 
امکان پذیر است؟

از دیگــر موضوع  هاي عنوان شــده در این 
کتاب مي توان به جلســه ارتبــاط با ارواح 
اشــاره کرد، مولّف در پاسخ به این پرسش 
که آیا می توان با ارواح گذشــتگان رابطه 
برقرار ساخت، این نکته را یادآور می شود 
که در وهلۀ نخست نمی توان وجود روح را 

انکار نمود.

همچنین امکان ارتبــاط با ارواح از طریق 
صحیــح علمی برای افــراد ورزیده  ای که 
در ایــن راه حقیقتاً کار کــرده و زحمت 
کشــیده  اند را نیز نمی توان انکار نمود، اما 
هیچ عقلی باور نمی کند که مســئله ای به 
آن اهّمّیت تا این اندازه تنّزل پیدا کند که 
هر کس برای ســرگرمی و تفریح میزگرد 
چرخانی درست کرده، و مشتی مرد و زن 
و کوچک و بزرگ را دور آن جمع نماید، و 

هر شب روح کسی را حاضر کنند.

معظم له احضــار روح و ارتباط با ارواح را 
عقاًل امــکان پذیر می داند، ولی این کار را 
شرعاً جایز نمی داند چرا که مفاسد زیادی 

به بار می آورد.

در فرازی از اثر می خوانیم: ارتباط با ارواح 
را به عنوان یک واقعّیت  می توان پذیرفت، 
ولی نباید از نظر دور داشت که این مسئله 
مورد سوءاستفاده عّده زیادی قرار گرفته، 
و یا افراد ســاده ذهنی بــه خیال خود به 
همین سادگی، و بدون هیچ گونه اّطالعات 
علمی با یک میز چرخان، یا یک استکان، 
یک صفحه کاغذ پر از حروف الفبا، با ارواح 
کبیر و صغیر خواســته  اند تماس بگیرند؛ 
و به دنبــال آن بازی، میزگرد به راه افتاده 
و کم کم مسئله ســر از تناسخ و بازگشت 
ارواح به بدن های جدید درآورده اســت؛ و 
یک واقعّیت  با هزاران اوهام به هم آمیخته 
شــده. به این ترتیب، اصل ارتباط ممکن 
است، ولی از میان هزاران مّدعی شاید تنها 

یکی راستگو باشد!

چرا در این باره به بحث پرداختیم؟

مولــف در بخش پایانی اثر به چرایی بحث 
در زمینــه تناســخ پرداخته و با تمســک 
بــه ایــن حدیــث پیامبر اکــرم)ص( که 
فرمود:»هنگامی که بدعتی آشــکار گردد 
و دســت ها یا زبان ها یــا قلم هائی برای 
تحریف حقایق و نشر خرافات به کار افتد، 
افراد مّطلع باید بپاخیزنــد و با آن مبارزه 
کننــد، و اگر کوتاهی کنند، از رحمت خدا 
به دور خواهند بود، و نفرین فرشــتگان و 
مردم بر آن ها خواهد بــود.« و نیز تأکید 

بر اجماع تمام دانشــمندان اســالم اعم از 
شــیعه و اهل تسّنن در رد عقیده تناسخ و 
عود ارواح به بدن دیگر و نیز ابطال عقیده 
تناسخ توســط دالیل نقلی و عقلِی قطعی 
بر ضرورت نقد و بررســی این بحث تأکید 
نمــوده و آثار و تبعات مذهبی، اجتماعی و 
اخالقی اعتقاد به تناســخ و لوازم آن را به 

مخاطبین کتاب گوشزد کرده است.

الزم به ذکر است کتاب  هاي میراث اسالم، 
روان شناســي اثــر پالتونــف و تاریخ ویل 
دورانت از جمله منابع مورد استفاده مولّف 

در تألیف این کتاب به شمار مي روند. 

این کتاب نفیس در ســال 1380، در یک 
جلــد و در 183صفحــه، در قطع جیبی 
توسط انتشــارات نسل جوان به زیور طبع 
آراسته شــده و تا کنون نیز چندین مرتبه 
تجدید چاپ شده است. این کتاب به زبان 

عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
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معارف اسالمی
پرسش: 

امام ســجاد)علیه السالم( برای احیاء مکتب 
شــیعه بعد از واقعــه کربال چه روشــی را 

برگزیدند؟ 

پاسخ اجمالی:

امام سجادعلیه الســالم پس از حادثه کربال 
دریافته بود که امکان احیای این جامعه مرده 
با در دست گرفتن رهبری سیاسی آن وجود 
ندارد و درگیر شدن در یک حرکت سیاسی 
دیگر، با وجود قدرت دیگر احزاب، به صالح 
نیســت. تاریخ گواه است که امام سجادعلیه 
السالم در طول ســی و چهار سال فعالیت، 
شیعه را از یکی از ســخت ترین دوران های 
حیات خویــش عبور داد. در شــرایطی که 
تصور نابودی اســاس تشــیع وجود داشت، 
امام ســجادعلیه السالم می بایســت کار را 
از صفر شــروع کند، مردم را به سمت اهل 
بیتعلیه السالم بکشاند. امام سجادعلیه السالم 
توانست شیعه را حیاتی نو بخشد و زمینه را 
برای فعالیت های آینده امام باقرعلیه السالم و 
امام صادقعلیه السالم فراهم کند. روش فقهی 
آن حضرت، نقــل احادیث پیامبر  صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم از طریق حضرت علیعلیه 
السالم بود که شــیعیان تنها آن احادیث را 
درست تلقی می کردند. بدین صورت شیعه 
اولیــن قدم های فقهی خود را در مخالفت با 
انحرافات موجود برداشت؛ گرچه بخش اعظم 

این کار به زمانی پس از آن موکول گردید.

پاسخ تفصیلی:

در واپسین روز واقعه کربال، شیعیان از لحاظ 
کمــی و کیفــی و نیز موقعیت سیاســی و 
اعتقادی در بدترین شرایط قرار گرفتند. کوفه، 
که مرکز گرایش های شــیعی بود، تبدیل به 
مرکزی جهت سرکوبی شیعه گردید. شیعیان 
واقعی امام حسین علیه السالم که در مدینه و 
مکه بوده و یا موفق شده بودند که از کوفه به 
او ملحق شوند، در کربال به شهادت رسیدند. 
گرچه بسیاری هنوز در کوفه بودند؛ اّما تحت 
شرایط سختی که ابن زیاد در کوفه به وجود 

آورده بود، جرأت ابراز وجود نداشتند. کربال 
از نظر روحی شکســت بزرگی برای شــیعه 
بود و بظاهر این گونه مطرح شــد که دیگر 
شــیعیان نمی توانند سر بر آورند. تعدادی از 
اهل بیت)علیهم السالم( و در رأس آنها امام 
حسین علیه السالم به شهادت رسیدند و تنها 
یک نفر از فرزندان ذکور امام حســین علیه 
السالم، از نســل فاطمه)علیها الّسالم( باقی 
مانده بود که البته در آن شــرایط شــهرتی 
نداشــت؛ بخصــوص که فرزند بــزرگ امام 
حســین علیه السالم، یعنی علی اکبر نیز به 
شهادت رسیده بود. زندگی امام سجاد علیه 
السالم در مدینه و دور بودن از عراق فرصت 
هدایت جریانات شیعی کوفه را از امام علیه 

السالم گرفته بود.

در چنین شــرایطی که تصور نابودی اساس 
تشیع وجود داشت، امام سجاد علیه السالم 
می بایســت کار را از صفر شروع کند، مردم 
را به سمت اهل بیت)علیهم السالم( بکشاند. 
امام در این راه موفقیت زیادی کســب کرد.
)1( این موفقیت در تاریخ تأیید شده است؛ 
زیرا امام سجاد علیه السالم توانست شیعه را 
حیاتی نو بخشد و زمینه را برای فعالیت های 
آینده امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه 

السالم فراهم کند.

تاریخ گواه اســت که امام سجاد علیه السالم 
در طول سی و چهار سال فعالیت، شیعه را از 
یکی از سخت ترین دوران های حیات خویش 
عبور داد. دورانی که جز ســرکوبی شیعه به 
وسیله زبیریان و امویان نشان روشنی ندارد. 
بیست سال حاکمیت حجاج بر عراق و سلطه 
عبدالملک بن مروان بر کل قلمرو اســالمی، 
تنها جهت گیری روشنش کوبیدن شیعیان و 
در بخش هایی دیگر کوبیدن سایر مخالفان 
امویــان، اعم از خوارج یا شورشــیانی چون 
عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بود. حجاج 
کسی بود که شنیدن لفظ کافر برای او بسیار 

آرام بخش تر از شنیدن لفظ شیعه بود.)2(

در این ســال ها دو نهضت شــیعی در عراق 
رخ داد که هر دو -علی رغم موفقیت موقت 
یکی از آنها- با شکست مواجه گردید. پس از 
آن نیز شیعیان با شّدت هر چه تمامتر مورد 
تهدیــد اموی ها، از قتل و شــکنجه و زندان 
قــرار گرفتند. یکی از این دو نهضت، نهضت 
تّوابین بــود که رهبری آن را ســلیمان بن 
ُصــرد ُخزاعی، به همراهی تنی چند از دیگر 

سرشناسان شیعه در کوفه بر عهده داشتند.

ادعا شــده کــه تّوابیــن امامــت علی بن 
حسین)علیهما الّسالم( را پذیرفته بودند.)3( 
ما در مآخذ اولیه شاهدی بر این مدعا نیافتیم. 
آنچه مهم اســت این که تّوابین در مجموع 
بــر آن بودند تا در صورت پیــروزی، امامت 
جامعه را به اهل بیت)علیهم الّسالم( بسپارند 
و طبعاً از نســل فاطمه)علیها الّسالم( کسی 
جز علی بن حسین)علیهما الّسالم( برای این 
کار وجود نداشت. اما آیا در ذهن آنها دقیقاً 
همین مطلب وجود داشته است یا نه، تاریخ 

چیزی گزارش نکرده است.

به نظر می رســد رابطه سیاسی خاصی بین 
امام سجاد علیه السالم و توابین وجود نداشته 
و آنچه بیشتر رنگ نهضت را شیعه نشان داد، 
شــرکت فعال معروفین شیعه کوفه در این 
نهضت و مایه های عاطفی آن اســت. یعنی 
توبه به ســبب عدم حمایت از حســین بن 
علي)علیهما الّسالم( و شهید شدن به عنوان 
تنها راه پذیرش این توبه. در این حرکت نامی 

از محمد بن حنفیه نیز وجود ندارد.

اشــتباه عمده سیاســی آنها عدم سنجش 
موقعیت، خارج شدن از کوفه و سپردن خود 
به دست حوادث بود. مختار نیز به دلیل این 
اعتقاد خود کــه رهبری این حرکت توانایی 
درک مســائل نظامی و سیاســی را ندارد، 
حاضر به همکاری نشد و حتی موجب شد تا 
تعدادی از شیعیان از حمایت نهضت تّوابین 

خودداری کنند.

همین ابهام درباره ارتباط امام ســجاد علیه 

السالم با دومین جنبش شیعی یعنی جنبش 
مختار وجود دارد. این ارتباط نه تنها از زاویه 
نگرش سیاســی؛ بلکه از بُعــد اعتقادی نیز 
مشــکالتی را در بر دارد. گفته اند که مختار 
پس از آنکه موفق شــد در کوفه شــیعیانی 
را به ســوی خــود جذب کنــد، از علی بن 
حسین)علیهما الّسالم( استمداد جست؛ اما 

امام روی خوش نشان نداد.)4(

چنین موضعی از ســوی امام علیه السالم با 
توجه به سیاستی که امام علیه السالم تا به 
آخر دنبال کرد، منطقی به نظر می رسد. امام 
علیه السالم از پس از حادثه کربال دریافته بود 
که امکان احیای این جامعه مرده با در دست 
گرفتن رهبــری آن وجود نــدارد. به عالوه 
درگیر شدن در یک حرکت سیاسی دیگر، با 
وجود قدرت دیگر احزاب، خطراتی را در پی 
داشت که به ریسک کردن آن نمی ارزید. به 
همین دلیل، ماهیت حرکت امام علیه السالم 
در دوران امامت آن حضرت، به خوبی نشان 
می دهــد که حرکت امــام تنها یک حرکت 
سیاسی نبوده و در بسیاری از موارد به وضوح 
بر کنار از سیاست به معنای مشخص فعالیت 

سیاسی بوده است.

جنبــه اعتقادی قضیه نیز از زمانی شــروع 
گردید که مختار از محمد بن حنفیه خواست 
تــا او را تأیید کند و مورد حمایت قرار دهد. 
محمد بن حنفیه چنین کرد؛ اّما نه به صورت 
رسمی. از آن پس این گونه شایع گردید که 
در میان شیعه عراق، امامت محمد بن حنفیه 
پذیرفته شده است. گرچه این مسأله محرز 
نیست؛ اما بعدها که فرقه ای به نام کیسانیه 
شهرت یافت، داستان را از زمان مختار آغاز 

کردند.

با رسوخ بعضی از مبانی عقاید غالت در میان 
برخی از شیعیان کوفه، بعدها مختار نیز در 
معرض اتهام قرار گرفت و این گونه شــایع 
گردیــد که مختار در پیدایش غالت ســهم 
بسزایی داشته است. بنا به دالیل زیادی که 
در این مختصر جای طرح آنها نیســت و ما 
در جای دیگر بدان پرداخته ایم، در تمام این 
مسائل و حتی این که فرقه ای به نام کیسانیه 
به امامت یا مهدویت محمد بن حنفیه اعتقاد 

داشته باشند، تردید وجود دارد.

اما در این که امام ســجاد علیه السالم علیه 
ُغالت موضع گیری کرده اســت، شــواهدی 
وجــود دارد. این به معنای وجود انحراف در 
میان شیعیان عراق بود که امام را وادار می کرد 
تا از موضع گیری و برقراری رابطه مستقیم و 

حمایت کامل از آنها خودداری کند.

امام سجاد علیه الســالم خطاب به گروهی 
از اهل عراق فرمودند: »أَِحبُّونَا ُحبَّ ااْلِْساَلِم 
نَــا«)5(؛ )ما را آنگونه  َو اَلتَْرَفُعونَــا َفْوَق َحدِّ
که اسالم می گوید دوســت دارید و باالتر از 
اندازه ای که هســتیم نبرید؛ یعنی درباره ما 
غلو نکنید( و در نقل دیگری آمده اســت که 
امام فرمود: »أَِحبُّونَا ُحبَّ ااْلِْساَلِم َو اَلتُِحبُّونَا 
ُحــبَّ اْلَْصَنــاِم«)6(؛ )ما را بــا معیار های 
اعتقادی اســالم دوســت بدارید و چون بت 
ها ما را دوســت مدارید(. ابو خالد کابلی نیز 
می گوید: از امام ســجاد علیه السالم شنیدم 
که می فرمود: »یهود و نصارا، عزیز و عیسی را 
آن قدر دوست داشتند تا مطالب آن چنانی 
درباره آنــان گفتند، چنان که: »إِنَّ َقْوماً ِمْن 
ِشیَعِتَنا َســُیِحبُّونَا َحتَّی یَُقولُوا فِیَنا َما َقالَِت 
الَْیُهوُد فِی ُعَزیَْر َو َما َقالَِت النََّصاَری فِی ِعْیَسی 
بِْن َمْریََم، َفاَل ُهــْم ِمنَّا َو اَل نَْحُن ِمْنُهْم«)۷(؛ 
)کسانی از شیعیان ما، تا آن اندازه در دوستی 
ما افراط می کنند که نظیر ســخنان یهود و 
نصارا را درباره ُعزیر و عیســی علیه السالم 
درباره ما می گویند. نه آنها از ما هستند و نه 

ما از آنها هستیم(.

بر پایه منابع شــیعه، محمد بن حنفیه فرد 
منحرفــی نبوده و امامت امام ســجاد علیه 
السالم را پذیرفته بود. بنابراین در اثبات این 
کــه واقعاً محمد بن حنفیه خود را به عنوان 
امام علیه السالم برای شیعیان کوفه مطرح 
کرده، اشــکاالتی وجود دارد و راه حل هایی 
می تواند فرض شود که ابن حنفیه به دست 
امام سجاد علیه السالم و برای دور نگاه داشته 
شدن امام علیه السالم دست به این اقدام زده 
است، گرچه شاهد تاریخی ویژه ای این مطلب 

را تأیید نمی  کند.

آنچــه در اینجا الزم به یادآوری اســت، این 
اســت که به دالیل مختلفــی نمی توان باور 

کــرد که امام ســجاد علیه الســالم درباره 
مختار فرموده باشد: »یکذب علی اهلل و علی 
رســوله«)8(، بویژه این که وقتی مختار سر 
عبیداهلل را برای آن حضرت فرستاد، فرمود: 
»َجَزی اهلّلُ الُْمْخَتاَر َخْیراً«)9(؛ )خداوند مختار 
را جزای خیر دهد( و نیز آمده اســت که در 
آن هنگام »لم یبق من بنی هاشــم أحد ااّل 
قــام بخطبۀ فی الثناء علی المختار و جمیل 
القــول فیه«.)10( از امام باقر علیه الســالم 
نیز روایت گردیده اســت: »اَلتَُسبُّوا الُْمْخَتاَر 
َُّه َقَتَل َقَتلََتَنا َو َطلَــَب ثَاَرنَا َو َزوََّج أََراَمَنا َو  َفاِن
َم فِیَنا الَْماَل َعلَی الُْعْسَرۀِ«)11(؛ )مختار را  َقسَّ
دشنام ندهید. او قاتلین کشته های ما را کشته 
و انتقام ما را گرفته است و دختران یتیم ما 
را شــوهر داده، و در وقت سختی در بین ما 
اموالی را تقسیم کرده است( و در برابر سؤال 
فرزند مختار، موضع خود را نسبت به مختار 

به صورتی مثبت ابراز کرد.)12(

به هــر روی، جنبش مختــار نیز به صورت 
سیاســی مدت چندانی به طول نیانجامید و 
در سال 6۷ هجری توسط زبیریان سرکوب 
گردیــد، با این حال تأثیر خــاص خود را بر 
کوفه از جهت تحریک و زنده نگاه داشــتن 
احساسات شیعی و نیز ایجاد انگیزه در میان 
موالی برای شــرکت در جریانات سیاسی به 

همراه داشت.

به دلیل انحرافی که در باال ذکر شد و حّتی 
می توان فرض کرد که علی رغم خواست ابن 
حنفیه، تردیدی در میان برخی برای انتخاب 
امام وجود داشته است. کسانی بودند که در 
انتخــاب امام مردد بودند. قاســم بن عوف، 
یکی از یاران امام ســجاد علیه السالم بنا به 
اعتراف خویــش، در آغاز مردد بین علی بن 
الحسین)علیهما السالم( و محمد بن حنفیه 
بود)13( و بعد از آن به امام سجاد علیه السالم 
پیوست. از دیگر یاران، بنا به اظهار کشی، ابو 
حمزه ثمالی و فرات بن احنف هستند.)14( 
درباره سعید بن مسیب اختالف وجود دارد. 
برخی او را از یاران امام ســجاد علیه السالم 
شــمرده اند؛ اما ظاهراً او بر طبق فتوای عامه 
حکم می کرد. در رجال کشی چنین موضعی 
از سعید به دلیل نجات یافتن از دست حجاج 
گفته شده است.)15( در هر صورت احترام او 

روش امام سجادعلیه السالم برای احیاء مکتب شیعه
 بعد از واقعه کربال
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نسبت به امام علیه السالم قابل تردید نبوده 
و اســتفاده علمی و اخالقی او از امام محرز 
است؛ اما او در تشییع جنازه امام علیه السالم 
شرکت نکرد و مورد اعتراض قرار گرفت.)16(

غیر از این چند نفر، کسان دیگری هستند که 
طبق منابع شیعه از استوارترین افراد شیعه 
به حساب می آیند. در روایتی آمده است که 
در اوان کار امام علیه الســالم، تنها چند نفر 
در کنارش بودند. سعید بن جبیر، سعید بن 
مســّیب، محمد بن جبیر بن معطم، یحیی 
بن ام الطویل، ابو خالد الکابلی.)1۷( شــیخ 
الطائفه، تعداد اصحاب امام سجاد علیه السالم 
را یکصد و هفتاد و سه نفر دانسته است.)18(

به هر حال، امام علیه الســالم موفق به بقای 
شــیعه و حتی گســترش آن گردید. روش 
فقهی آن حضرت، نقل احادیث پیامبر)  صلّی 
م( از طریق حضرت علي  اهلل علیه وآله وســلّ
علیه السالم بود که شیعیان تنها آن احادیث 
را درست تلقی می کردند. بدین صورت شیعه 
اولیــن قدم های فقهی خــود را در مخالفت 
با انحرافات موجود برداشــت؛ گرچه بخش 
اعظــم این کار به زمانی پــس از آن موکول 
گردید. امام سجاد علیه السالم در وقت گفتن 
اذان، جمله »حی علی خیــر العمل« را در 
آن می آورد. وقتی مورد اعتراض قرار گرفت 
فرمود: »ُهَو ااْلََذاُن اْلَوَُّل«؛ )اذان نخستین به 

این صورت بود(.)19(

اضافه بــر آن، برکنــاری از انحرافات عراق 
موجب حفظ مبانی اعتقادی اصیل شیعه در 
برابر انحرافــات گردید. علی رغم تالش های 
مهم امام علیه السالم که البّته موجب بقای 
شیعه گردید، مدینه به خاطر کجروی هایی 
که از صدر اســالم در آن نهاده شده و علیه 
شیعه تحریک شده بود، جای مناسبی برای 
رشد شیعه نبود و امام سجاد علیه السالم خود 
می فرمود که دوستداران واقعی آنها در مکه و 
مدینه به بیست نفر نمی رسد.)20( در حالی 
که در عراق افراد بیشتری وجود داشتند که 

به آنها عالقه مند بودند.)21(
پی نوشت:

)1(. دراســات و بحوث فی التاریخ و االســالم، جعفرمرتضی، 
موسسه   نشر  اســالمی ، قم، 1409 قمری، چاپ اول، ج 1، ص 
61 مقاله )االمام سجاد علیه السالم باعث االسالم من جدید(. 

)2(. ســخنان امام باقر علیه الســالم را ببینید، در شــرح نهج 
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هبۀ اهلل بن محمد بن محمد ، محقق/ مصحح: محمد ابوالفضل 
ابراهیم، کتابخانه آیت اهلل مرعشــي نجفي ، قم،  1404 قمری، 
چــاپ اول، ج 11، ص 44؛ االمام الصادق علیه الســالم، االمام 
الصادق علیه السالم، ابو زهره، دار الثقافۀ العربیه، قاهره، بی تا، 

ص 112 - 111. 
)3(. تشیع در مســیر تاریخ ، جعفری، حسین محمد، مترجم، 
آیت اللهی،  سید محمد تقی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، تهران ، 

1382 شمسی،  چاپ یازدهم ، ص 286. 
)4(. إختیــار معرفۀ الرجال ، کشــی، محمد بــن عمر، محقق/ 
مصحح: طوســی، محمد بن حسن/ مصطفوی، حسن ، مؤسسه 
نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1409 قمری، چاپ اول ، ص 126. 
)5(. ســیر أعالم النبالء، الَذَهبي، شــمس الدیــن أبو عبد اهلل 
محمد بن أحمد، مؤسسه الرساله، بیروت، 1401 قمری، ج 4، 
ص 390 - 389؛ الطبقات الکبری، محمد بن ســعد بن منیع، 
تحقیــق: محمد عبد القادر عطا، دار الکتــب العلمیۀ ، بیروت، 
1410 قمری/ 1990 میالدی، چــاپ اول، ج 5، ص 214؛ در 
آنجا متن چنین اســت که حضرت فرمود: »شــما با این رفتار 
افراطی خود ســبب نفرت و بُغض مردم نسبت به ما شده اید«. 
حلیۀ الولیاء و طبقات الصفیاء، الصبهاني، أبو نعیم أحمد بن 
عبد اهلل، دار الکتاب العلمیــه، بیروت، 1409 قمری، ج 3، ص 
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)6(. مختصر تاریخ دمشق، ابن منظور االنصاري، محمد بن مکرم 

بن علی، دار الفکر، دمشق، 1988 میالدی، ج 1۷، ص 242. 
)۷(. إختیار معرفۀ الرجــال ، همان، ص 102؛ طبقات الکبری، 
ج 5، ص 214؛ نســب قریش، مصعب زبیری، محقق: لیفی بو 

فنسال، دار المعارف، مصر، بی تا، ص 58. 
)8(. طبقات الکبری، همان، ج 5، ص 213. 
)9(. إختیار معرفۀ الرجال ، همان، ص 12۷، 

)10(. طبقــات الکبری، همان، ج 5، ص 285. هیچ کس از بنی 
هاشم نبود مگر آنکه بپاخاسته و بر مختار درود فرستاد و درباره 

او سخن نیکو گفت. 
)11(. إختیار معرفۀ الرجال ، همان، ص 128. 

)12(. همان، ص 126. 
)13(. همان، ص 124. 

)14(. همان. 
)15(. همان. 

)16(. همان، ص 116. 
)1۷(. همان، ص 115؛ در روایتی سه نفر ذکر شده و آمده است 
که: »ارتد الناس بعد قتل الحسین اال ثالثۀ: یحیی بن ام الطویل، 
ابو خالد الکابلی، جبیر بن معطم. ثم ان الناس لحقوا و کثروا ... 

«. )همان، ص 123(. 
)18(. رجال الطوســي ، طوســی، محمد بن حسن ، المطبعي 

الحیدریه ، نجف، 1380 قمری، ص 81 - 102. 
)19(. المصنف في الحادیث و اآلثار، ابن أبي شیبۀ الکوفي، أبو 
بکر عبد اهلل بن محمد، تحقیق: الحوت، کمال یوســف، بی جا، 

هند، 1409 قمری، ج 1، ص 215. 
)20(. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، همان، ج 4، ص 104؛ 
بحار النوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق/ مصحح: 
جمعی از محققــان ، دار إحیاء التراث العربــي ، بیروت ، 1403 
قمــری ، چاپ دوم، ج 46، ص 143؛ الغارات، ثقفی، ابراهیم بن 
محمد بن سعید بن هالل، مترجم: آیتی، عبد المحمد، وزارت 

ارشاد، تهران ، 13۷4 شمسی، چاپ دوم، ص 5۷3. 
)21(. گــردآوری از کتــاب: حیات فکری و سیاســی امامان 
شیعه)علیهم الســالم(، جعفریان، رسول، موسسه انصاریان، قم، 

1381 شمسی، چاپ ششم، ص 264.
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احکام شرعی

لزوم قبض در وقف 

آيا قبض در وقف الزم است؟ 

بيــن وقف خاص و عام تفاوت وجود دارد. در وقف خاص 

مانند وقف بر اوالد يا وقف بر فرد خاّصي قبض به موقوف 

عليهم الزم اســت و اگر نساًل بعد نسل است بايد به نسل 

موجود تحويل داده شــود. ولي در وقف عام مانند مسجد 

و مدرســه و امثال آن قبض الزم نيست. هرچند احتياط 

مســتحب آن اســت كه پس از خواندن صيغه آن را در 

اختيار كســانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف 

كامل گردد. 

زمان محقق شدن وقف 

آیــا در صیغه وقف می توان تحقق وقف را به بعد از فوت 

موکول کــرد؟ و یا می توان در وقف شــرط کند تا مدتی 

توســط خود واقف مورد استفاده قرار گیرد؟ و یا می توان 

وقف را برای مدت مشخصی محدود کرد؟ 

1.کســى که مالى را وقف مى کند بنابر احتیاط مســتحب 

بایــد از همان موقع خواندن صیغــه وقف کند، و اگر مثاًل 

بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد.2. 

ولی می توان مالی را برای همیشــه وقف کرد مشــروط 

بــر اینکه مثاًل چند ســال اّول منافعش در اختیار واقف یا 

شــخص دیگری باشد و در موقوفه مصرف نشود.3. کسى 

که مالى را وقف مى کند باید براى همیشه مال را وقف 

کند یعنی اگر بگوید از حاال تا ده سال وقف باشد، اشکال 

دارد 

تغییر در تولیت توسط واقف 

وقتى باغى وقــف گرديده و در اختيار ذكــور و اناث قرار 

گرفته، آيا واقف مى تواند براى بار دوم و پس از گذشــت 

مدت مثال 11 ســال مجددًا تغييــرى در توليت آن ايجاد 

نمايد؟ 

هنگامى كه وقف تمام شــود و متوّلــى در وقفنامه اّوليه 

تعيين شده باشــد هيچ كس حّتى واقف نمى تواند آن را 

شــرعًا تغيير دهد، مگر اين كه ثابت شود متوّلى منصوص 

صالحّيت ندارد، كه در اين صورت متولى جديد از ســوى 

حاكم شرع تعيين مى شود. 

انصراف متولی و تعیین وکیل 

هــرگاه متولی موقوفه بــه عللی نتواند و یــا نخواهد به 

تولیــت خود ادامه دهد، آیا می تواند فردی امین و مدیر 

را به عنوان متولی یا وکیل خود تعیین نماید؟ 

تنهــا می تواند کســی را به عنوان وکیــل انتخاب کند و 

تعیین تولیت در اینگونه موارد به دست حاکم شرع است. 

خیانت کردن متولی در موقوفه 

چنانچه متولی در اجرای وقف مرتکب خیانت شود چه 

حکمی دارد؟ 

هرگاه در اوقاف عمومى متوّلى خيانت كند و عايدات آن را 

به مصرفى كه معّين شــده نرساند، حاكم شرع بايد متوّلى 

امينــى براى آن معّيــن نمايد يا در كنــار او بگذارد و اگر 

متوّلــى وقف خاص خيانت كند، حاكم شــرع با موافقت 

طبقه موجود براى آنها متوّلى تعيين، يا ضميمه مى كند. 

تعیین متولی برای موقوفه 

متولی در وقف چگونه تعیین می شود؟ 

هرگاه براى چيزى كه وقف كــرده متوّلى معّين كند، بايد 

مطابــق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معّين نكند اگر از قبيل 

اوقاف عاّمه )مانند مســجد و مدرسه( باشد تعيين متوّلى 

وظيفه حاكم شــرع اســت و اگر وقف خاص باشد )مانند 

ملكى كه وقف بر اوالد است( در مورد كارهايى كه مربوط 

به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مى باشد، احتياط 

آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر 

تعيين متوّلى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود 

است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند 

و اگر بالغ نباشند اختيار با ولّى آنهاست. 

حیطه مسئولیت واقف و متولی در مساجد و حسینیه ها 

حیطه مسئولیت واقف و متولی در امثال مسجد و حسینه 

تا چه حد می باشد؟ 

بعــد از تحقق وقف در مورد انتخــاب امام جماعت يا 

عزل او نه متوّلى و نه واقف هيچ كدام حقى ندارد و اين 

حق مردم اســت و نظر آنها مالك است. حيطه مسؤوليت 

متوّلى رســيدگى به موقوفات مســجد است.پس متوّلى، 

واقف يا هر شخص ديگرى بعد از تحقق وقف حق دخالت 

در برنامــه ريزى ها و فعاليتهاى اين اماكن را ندارند و اين 

حق مردم است و رضايت آنها در چنين امورى مالك است. 

حق الّزحمه ی متوّلی 

اگر واقف حق التولیه را مشــخص نکرده باشــد، آیا حق 

التولیه اندازه ی معینی دارد یا بســتگی به عرف و قوانین 

موضوعه در سازمان اوقاف دارد؟ 

متولی می تواند حق الزحمه خود را طبق نظر کارشــناس 

بگیرد. 

نوع وقف بر امام معصوم 

وقف بر امام حسين عليه  السالم وقف عام است يا خاص؟ 

مصرف این وقف خاص امام حسین است. 

عدم جواز تبدیل وقف خاص به وقف عام 

آیــا می توانیم وقف خاص را بعــد از تنظیم وقف نامه و 

قبض موقوفه، تبدیل به وقف عام نمائیم؟ یا ماهیت وقف 

و مفاد وقف نامه را تغییر دهیم؟ 

جایز نیست. 
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