


طلیعه سخن

در عصر و زمانه ای به سر می بریم که رسانه 
های جمعی، ســاحت مقدس علم و دانش را 
تحت الشعاع خود درآورده است؛ انبوه شبکه 
های اجتماعی و دسترسی عمومی به فضای 
تولید محتوا و به تعبیری انفجارات اطالعات به 
مثابۀ بازار مکاره ای است که مهمترین عنصر 
علم و دانش یعنی کتاب را به شدت تضعیف 
کرده و روزمرگی را به جای آن نشانده است، 
حال آنکه علم به معنی پردازش دانش است 
که ان را باید در کتاب جســتجو نمود؛ نه در 
فضای مجازی و رسانه های تصویری که انبوه 
اطالعات خام در آن، انسان را به ُخرد نگری و 

عوام گرایی سوق می دهد.

البتــه باید اذعــان نمود برخی کشــورهای 
پیشــرفتۀ غربی  بــا مواجهۀ هوشــمند و 
راهبردی  با اینترنت، آن را در خدمت تولید 
و پردازش علم تبدیل کرده است، در نتیجه 
مراکر آکادمیک غربــی از اینترنت به عنوان 
ابزار واسطه ای و تکمیلی  کتاب، دغدغه ها و 

نیازهای جامعۀ خود را مرتفع نمودند.

این مســأله در حالی اســت که در ایران به 
علت آشفتگی معرفتی در مواجهه با اینترنت، 
کتابخانه ها در سیاست های کالن مسئوالن به 
عنوان فرع مطرح شده و رسانه های تصویری 
به عنوان اصل! بر اریکۀ علم و دانش! تکیه زده 
اند، در نتیجه تألیف کتــاب جای خود را به 
مقاله نویسی داده و وب گردی های بی هدف 
مردم در فضای مجازی به جای  کتاب خوانی، 
ساحت اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و دانشی 
کشور را با مخاطرات متعدد مواجه کرده است.

به راستی جای بسی تأسف است که  مسئوالن 
نظام اســالمی به جای سیاســتگذاری برای 
تعمیق اندیشه ها و پویایی فرهنگ اجتماعی و 
ارتقای هیجان عمومی جامعه از طریق کتاب 
و کتاب خوانی، با ترویج رسانۀ ملی و گسترش 
بی قاعدۀ آن نهاد کم بازده، روزمّرگی، سطحی 
نگری و پوپولیسم را جایگزین عمق نگری و 

اندیشه محوری کرده است.

فراموش نکنیم ماهیت اصلی انقالب اسالمی 

ایران منبعث از کتاب و کتابخوانی است؛ چرا 
کــه مردم با مطالعات کتب اندیشــمندان و 
متفکرانی هم چون  دکتر شریعتی و شهید 
مطهری بر عدالت طلبی تأکید نموده و تاج و 

تخت سلطنت پهلوی راساقط کردند.

با این اوصاف لیکن در سال های اخیر فقدان 
سواد رسانه مســئوالن و عدم تفکیک میان 
رسانۀ پردازشــی و بینشی و رسانۀ دانشی و 
تصویری، تضعیف مقولــۀ کتاب وکتاخوانی 
به عنوان رســانه مهم و راهبــردی انقالب 
رقم خورده و اینچنین ســرانۀ مطالعۀ کشور 
به شــدت کاهش یافته  و ساندویچ فروشی 
ها جای کتاب فروشــی هــا را گرفته و نفوذ 
فرهنگی در فضای ساده انگاری عمومی مردم 

و انفعال مسئوالن تشدید شده است.

بی شک راهکار برون رفت از بحران هایی از 
قبیل نفوذ فرهنگی دشمن و رسانه زدگی ، 
تقویت مولفۀ کتاب و کتابخوانی در باالترین 
حد ممکن اســت، اما اجرای سیاست های 
محافظه کارانه و افراط در ممّیزی و سانسور 
کتاب، نه تنهــا نویســندگان و متفکران و 
جامعۀ فرهیختۀ کتابخوان کشور را به شدت 
سرخورده کرده است بلکه زمینه را برای تولید 
قارچ گونه ماهواره ها و شبکه های اجتماعی 
فراهم کرده که محتوای آن رسانه های زرد، 
به مراتب از  محتوای کتاب های سانسور شده 

مخرب تر است.

آری دود برخوردهای چکشــی و گزینشی با 
نویسندگان در دولت های مختلف نه تنها به 
چشم مولّفان، ناشران و خوانندگان کتاب فرو 
رفته، بلکه با نابودی کتاب خوانی، پوپولیسم 
نیز به شدت در جامعه ریشه دوانده و شیوع 
این کج سلیقگی فرهنگی در بین مسئوالن 
به بهای نفوذ پذیری بیگانگان در جامعه تمام 

شده است.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که برخی مسئوالن 
و متولیان فرهنگی کشــور از یک سو فریاد 
مقابله با نفوذ فرهنگی غرب را سر می دهند 
و از ســوی دیگر  با رویکــرد موهوم بگیرو 
ببندهای فرهنگی بــه ویژه در عرصه تألیف 
کتاب، بــه نابودی فرهنگ پویــا در جامعه 
دامن می زنند که این مسأله پارادوکسیکال، 

از جهل متصدیان فرهنگی و سیاسی کشور 
در سیاستگذاری در حوزۀ کتاب و کتابخوانی 

حکایت دارد. 

این بحران در حالی اســت که کتاب، رسانه 
فرهیختگی است و فرهیختگان جامعه بیش 
از دیگران به آن اقبال می کنند، لذا تضعیف 
و نابودی آن ســرخوردگی عالمان آن جامعه 
و طبقــات تحصیل کردۀ یک جامعه ، اعم از 
اســاتید و دانش آموزان و دانشــجویان را به 
همراه خواهد داشت که افت تحصیلی شدید 
دانش آموزان و دانشجویان در سال های اخیر 

به نوبۀ خود موید این مدعاست.

تداوم این بحران، ســاختار جامعه را از مسیر 
پیشرفت به رکود و ایستایی سوق داده است 
و خالقیــت و نوآوری جوانــان و نوجوانان را 
دستخوش تغییر کرده و بحران های متعدد 
فرهنگی اجتماعی در میان مردم ایجاد شده 
است که نمونه های متعدد آن در سال های 

اخیر ظهور و بروز یافته است.

از سوی دیگر عقالنیت شهری در جامعه عقیم 
مانده است و قانون مندی مدنی در جامعه به 
مثابۀ رویایی اســت که از جامعه رخت بسته 
اســت که به تبع آن رســانه های مکتوب از 
قبیل روزنامه و روزنامه نگاری که بار سنگین 
پردازش کتابها و مطالبات و  اندیشــه های 
مردم را به دوش می کشــد به ورطۀ نابودی 
کشیده شده و اینچنین تیتر خوانی روزنامه 
ها به کار روتین مردم در کشور تبدیل شده 
است، در حالی که در جوامع صنعتی رسانه 
های مکتوب با پــردازش کتاب ها از جایگاه 
بی بدیلی در میان مردم آن جوامع برخوردار 
است و نویســندگان و روزنامه نگاران حرفه 
ای وظیفه پردازش و انطباق تولیدات علمی 
آن جامعه با ساختارها و نیازهای جامعه را بر 

عهده دارند.

با این تفاسیر بهترمی توان به عمق ناکارآمدی 
جهان تصویری رســانه های تصویری صحه 
گذاشــت، از این رهگذر کتاب تنها رسانه ای 
است که با ابزار خط و حروف می تواند دانش 
را با ساختارهای موجود جامعه منطبق سازد 
و جامعه را از بحــران های متعدد اجتماعی 
از قبیل گسست های نسلی رهایی بخشد و 

جهان پدیداری مردم را ارتقا بخشد.
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نحوه ی شــهادت امام حسن علیه الســالم با توطئه ی معاویه و به 
واسطه ی زنی دنیـاپرســت در قلـب دنیـای اسلـاِم آن روز در 

اوج مظلومّیـت  اتّفـاق افتـاد.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

امام حسن مجتبی علیه السالم ؛ تجّلی رغبت و مظلومیت



پیام ها و بیانیه ها

قدردانی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( از  
مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، علما، شخصیت ها، گروه ها و عموم مردم

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( به مناسبت
رحلت آیت اهلل حسن زاده آملی)رحمت اهلل علیه(

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( به مناسبت
 رحلت آیت اهلل سید محمد رجایی )رحمت اهلل علیه(

إنّا هلل و إنّا الیه راجعون

فقدان اخــوی اینجانب مرحــوم آقای حاج 
رحیم مکارم رحمــۀ اهلل علیه مایه ی حزن 
و انــدوه فراوان گردید، امــا راضی به رضای 

حضرت حق هستم.

از مراجع عظــام تقلید، مقام معظم رهبری، 
علما، شخصیت ها، گروه ها و عموم مردم که 
تسلیت و ابراز همدردی نموده و موجب امتنان 

و تسلّی خاطر گردیدند، تشکر و قدردانی دارم 
و از خدای منان بــرای همگان طول عمر با 

عزت، سالمتی و سعادت را خواهانم.

رحلت عالم ربانی آیت اهلل حســن زاده آملی 
)رحمۀ اهلل علیه( موجب تأثر گردید.

این عالــم ربانی در طول عمــر خویش آثار 

فراوانــی در علوم مختلف از خــود به یادگار 
گذاشت و شاگردان فراوانی را پرورش داد.

این ضایعــۀ مولمه را به حــوزه علمیه،همه 

عالقمندان و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض 
نموده، صبر و اجر فراوان برای همۀ بازماندگان 

خواهانم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خبر درگذشــت عالم ربانی مرحوم آیت اهلل 
سید محمد رجایی )رحمۀ اهلل علیه( موجب 
نهایت تأســف و تأثر گردید. این عالم فرزانه 
سالها در نجف اشرف و سالیان دراز در قم به 
تربیت شاگردان اهتمام داشت و شاگردان با 

استعداد و فاضل از محضر ایشان کسب فیض 
نموده، مدارج علم و دانش را با موفقیت طی 

کردند.

به یاد دارم در دوران اقامت در نجف با ایشان 
هم بحث بودم، ذوق سرشــار و استعداد فوق 
العادۀ او تعجب آور بــود. خدمات او به عالم 

اسالم و تشیع هرگز فراموش نمی شود.

اینجانب ایــن مصیبت جانــکاه را به حوزۀ 
علمیه، وابســتگان، دوســتان و به ویژه بیت 
شریف ایشان، تسلیت می گویم. خداوند روح 
او را با اجداد طاهرینش محشور گرداند و به 

بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اخبار هولناک و تکان دهنده انفجار مســجد 
قندوز در شمال افغانستان را دریافت کردم که 
مایه تأسف و تألم بسیار گردید. بی شک این 
حادثه خونبار جنایتی ضد بشری است که باید 
مسلمین جهان و مجامع بین المللی در برابر 
آن موضــع قاطع و عملی اتخاذ کنند؛ تا کی 
باید شاهد فاجعه نسل کشی مردم افغانستان 
از سوی تکفیری های از خدا بی خبر باشیم؟!

امروز ابتدایی ترین حق مردم افغانســتان به 
آسانی پایمال می شود که قویاً سؤال برانگیز 
است!!! حاکمیت موجود باید توجه کند برای 
حیثیت و اعتبار خود هم که شده، گروه های 
تکفیری و مسلح لجام گسیخته را مهار کند و 
در راه امنیت شهروندان بی پناه آن سرزمین 
مظلوم بکوشد و اگر نه آینده سیاهیـ  خدای 
ناکردهـ  در انتظار مردم مســلمان و عزیز آن 

سامان خواهد بود.

اینجانب این فاجعه غم بار را به مردم مصیبت 
زده افغانستان خاصه خانواده های داغدیده و 
بســتگان داغدار قربانیان تسلیت می گویم و 
امیدوارم با توافقی ملی و تشــکیل حاکمیت 
فراگیر در افغانستان دست فتنه جویان قطع 
گردیــده و پایانی برای ایــن مصیبت های 
جانکاه رقم بخورد؛ به یقین جنایتکاران این 

حادثه پاسخ کار خود را خواهند دید.

ُ الُْمْسَتَعاُن َعلَی َما تَِصُفوَن. َفَصْبٌر َجِمیٌل َواهلَلّ

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( به مناسبت
حادثه هولناک مسجد قندوز افغانستان
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مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم )ص( و امام حسن مجتبی )ع(  مراسم عزاداری اربعین ساالر شهیدان گزارش تصویری
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با عنایت حضرت حق زیارت نیابتی در حرم 
حضرت علی، امام حسین، امام موسی کاظم، 
امام جواد، امامین عسکریین و حضرت عباس 
علیهم الســالم به همراه پیــاده روی نجف 
تا کربال و قرائت زیــارت اربعین به نیابت از 

شرکت کنندگان در پویش انجام شد.  

پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مد ظله العالــی با توجه به 
مشــکالت مهمی کــه در این ایــام دنیا را 
فراگرفته است، پیشنهاد راه اندازی پویشی به 
نیت تعجیل در ظهــور امام زمان )عّجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( و رفع گرفتاری ها را به 

محضر معظم له ارائه نمود.

متن سوال و پاسخ معظم له:

باسمه تعالی

محضر مبارک آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
مد ظله العالی

پایگاه اطالع رسانی دفتر شما بر آن است که 
با توجه به مشکالت مهمی که در این ایام دنیا 
را فراگرفته اســت، به نیت تعجیل در ظهور 
امام زمان)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( و 
رفع گرفتاریها در پویشی سراسری از مومنین 
دعوت نماید از فرصت چهل روزه عاشــورا تا 

اربعین حســینی کمال بهره را برده و در این 
چهل روز دعای عهد را بخوانند و با توجه به 
پاکی و صفای وجود کودکان خردســال آنها 
را با خود همراه کنیم تا خداوند نظر عنایتی 
بفرمایند، خواهشمند است نظر خود را در این 

مورد بیان فرمایید.

بسمه تعالی

باسالم

همانطور که اشاره کردید ایام عزاداری سید 
الشهدا علیه السالم تا اربعین زمان مناسبی 
برای توجه، توسل و دعا جهت رفع مشکالت 

و بالیا می باشد.

آنچه مرقوم داشتید، بالمانع است. ما نیز برای 
حل مشکالت دعا می کنیم.

 خداوند از همه مومنان قبول فرماید

همیشه موفق باشید

این پویش که با عنوان عهد اربعینی ترتیب 
داده شــد به حمد اهلل با اســتقبال پرشــور 
مومنین ایران و بیش از 20 کشــور از جمله 
کانادا،  انگلیــس،  آذربایجــان،  جمهــوری 
افریقای  پاکستان،  افغانستان، هندوســتان، 
جنوبــی، کامرون، اســترالیا، ایاالت متحده، 

اتریش، بحریــن، آرژانتین، ترکیــه، امارات 
متحده، عربستان ســعودی، تانزانیا، روسیه، 

نیجریه، مالزی و... روبرو گردید.

و با عنایت حضرت حق زیارت نیابتی در حرم 
حضرت علی، امام حسین، امام موسی کاظم، 
امام جواد، امامین عسکریین و حضرت عباس 
علیهم الســالم به همراه پیاده روی نجف تا 
کربال و قرائــت زیارت اربعین بــه نیابت از 

شرکت کنندگان در پویش انجام شد. 

و در ظهــر اربعین به قید قرعــه 6 خانواده 
انتخاب شدند و هدایای نفیس مادی و معنوی 
امروز هفتم مهرماه از طریق پست برای آنها 

ارسال گردید.

اسامی برگزیدگان:

خانواده محترم سخن گوـ   دهدشت

خانواده محترم خطیبیـ  تربت حیدریه

خانواده محترم نوریـ  تهران

خانواده محترم مشهدیـ   تهران

خانواده محترم صادقیـ  تبریز

خانواده محترم پورصالحیـ   اصفهان

 انجام زیارات نیابتی و معرفی خانواده های برگزیده 
از بین شرکت کنندگان در پویش عهد اربعینی
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1یادداشت

آموزه ها و مولّفه های راهبردی در سیره ی نبوی صّلی اهلل علیه وآله وسّلم
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

در سالروز رحلت جانســوز پیامبر گرامی 
اسالم، خاتم پیامبران صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم قرار داریم، پیامبری که درب  های 
دلها و فکرهایی که به وســیله قفل های 
ضاللت و گمراهی بســته شــده بود و راه 
هدایت را مسدود ســاخته بود گشود. لذا 
بایــد در آثار آن حضرت تعّمــق نماییم. 
تاریــخ زنده اســالم را در مّکــه و مدینه 
مطالعه کنیم، و با یک ســیر روحانی، به 
دل تاریخ اســالم و زمان پیامبر خدا صلّی 
م در صدر اسالم سفر  اهلل علیه وآله وســلّ
کنیــم، و با چشــم دل ببینیم که چگونه 
پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم تنها با 
حضرت خدیجه علیها الســالم و حضرت 
علی علیــه الســالم در مقابــل دیدگان 
مشرکان و دشمنان اسالم و در برابر ذات 
الیزال حضرت حق به نماز می  ایســتاد، و 
جز به رضایت پروردگار به هیچ چیز نمی 

 اندیشید.

آری به راســتی معّماست که رسول خدا 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم چگونه با وسائل 
آن روز اســالم با این ســرعت عجیب در 
اعماق قلوب میلیون  ها انســان نفوذ کرد، 
تمّدن  ها را در خــود هضم کرد و تمّدنی 

نوین به وجود آورد؟!.

حال با این تفاســیر و از بــاب اینکه که 
خداونــد متعال پیامبر خاتــم محمد بن 
م را به  عبــداهلل صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
عنوان اســوه برگزید )لََقــْد کاَن لَُکْم فِی 
َرُســوِل اهلّل اْسَوٌۀ َحَسَنٌۀ(، ضرورت واکاوی 
چیســتی آموزه ها و مولّفه های راهبردی 
در ســیرۀ بی بدیل پیامبر اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم از نگاه ژرف اندیشانه و 
اندیشــۀ متعالی حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله(، می تواند در نوع 
خود مبّین چیســتی سبک زندگی نبوی 

صلّی اهلل علیه وآله وسلّم باشد، که از این 
رهگذر شاخصه های کلیدی سیره و رفتار 
پیامبر اکــرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
برای عاشقان به آن حضرت بیش از پیش 
تبیین خواهد گردید که در این نگاشته به 

مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

مهرورزی در هدایت انسان ها

باید گفــت »هدایت«  در وهلۀ نخســت 
مفهوم وسیعی دارد که هم توحید و سایر 
اصول اعتقادی را شــامل می  شود و هم 
صبر و استقامت، و نیز سایر اصول اخالق 
و تعلیم و تربیــت، لذا قرآن کریم نه تنها 
م  عظمت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
را نشــان می دهد بلکه »حرص بر هدایت  
مردم و نجات آنها از گمراهی« را از جمله 
صفات ایشــان برای الگوگیــری بیان می 
کنــد، به عنوان نمونه در آیه »لََقْد َجاءُکْم 
َرُســوٌل مِّْن أَنُفِســُکْم َعِزیٌز َعلَْیِه َما َعِنتُّْم 
ِحیٌم؛ به  َحِریٌص َعلَْیُکم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَّ
یقین، رســولی از خود شما بسوی تان آمد 
که رنج  های شــما بر او ســخت است؛ و 
اصرار بر هدایت شــما دارد؛ و نســبت به 
مؤمنان، رئوف و مهربان اســت«، خدا در 
این آیه پنج صفت »انفســکم«، »عزیز«، 
»حریص«، »رئــوف« و »رحیم« را برای 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم بیان می 
کند و می فرمایــد: پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم از درون جان و روح شما ظاهر 
شده است و آشــنا به تمامی مشکالت و 

رنج های شماست.

لذا قــرآن کریــم از واژه »حریص« برای 
م استفاده  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
کــرده تا میزان عالقۀ شــدید ایشــان به 
هدایت مردم را نشان دهد، از این رو می 
م  فرماید؛ پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
نسبت به مومنان بســیار مهربان است و 

نسبت به سنگدالن خشمگین است.

اخالق مداری؛ شکوه سیره ی نبوی

بایــد اذعان نمود غالب مشــکالت فردی 
و اجتماعی ناشــی از ضعف  های اخالقی  
است، مشکالت و گرفتاری ها و بن بست 
بســیاری  ســران  مخصوصاً  جهانی  های 
از کشــورهای جهان نیــز از فقر اخالقی 
سرچشــمه می  گیرد، زیرا اخالق سرمایۀ 
اصلی اقوام و ملت ها، کلید حل مشکالت 
مهم اجتماعــی و خمیر مایۀ تمدن و هم 
اجتماعی  نیز ســتون فقرات یک زندگی 
ســالم اســت، هم چنین اخالق بهترین 
وســیله انسان در ســیر الهی است؛ لذا تا 
مســائل اخالقی در جوامع انســانی حل 
نشود هیچ مسأله  ای حل نخواهد شد، به 
همین دلیل »تهذیــب نفوس« و »تزکیه 
قلوب« و »تکمیل مکارم اخالق « به عنوان 
یکی از اهداف اصلــی بعثت پیامبر بزرگ 
اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم مورد نظر 

قرار گرفته است.

از ایــن رو باید تأکید نمــود رمز موفقیت 
پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و 
آنچه دخیل در گرایش مردم به او شــد، 
اخالق  و نرمی و تواضــع او بود، لذا آنچه 
پیامبر اســالم  از خصوصّیات اخالقی  که 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در خالل فعالیت  
های اجتماعی و طبق تواریخی که دوست 
و دشــمن نوشته اند بر ما مسلّم است، این 
اســت که او آن قدر پاک و درست کار بود 
که حّتی در عصر جاهلّیت او را امین لقب 
داده بودنــد، بنا بر نقل تاریــخ، هنگامی 
م می   که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
خواست به مدینه هجرت کند، علی علیه 
الســالم را مأمور کرد که بعد از او امانت  
های مردم را به آنها بسپارد. گفتنی است 
حضرت رســول صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 

فوق العاده متواضع بود، به همه سالم می  
کرد، در مجلس ناشناخته بود، هنگام سفر 
بخشــی از کارها را بر عهده می  گرفت، و 
از اینکــه همه کارها و زحمت ها بر دوش 

دیگران باشد، اجتناب می  ورزید.

هم چنین شــجاعت و استقامت و حسن 
خلق، و سعه صدر، و جوانمردی و گذشت 
او را از خالل جنگ و صلح آن حضرت می  
توان به دست آورد، مخصوصاً فرمان عفو 
عمومــی که درباره مردم مّکه پس از فتح 
این شهر و تسلیم دشمنان خون خوار در 
برابر اســالم صادر کرد ســند زنده  ای بر 
مقولۀ اخالق مداری رسول مهربانی است.

نباید فرامــوش نمود پیامبــر اکرم صلّی 
اهلل علیــه وآله وســلّم در زمینــه برنامه  
هــای اجرایی هرگــز اجازه نــداد که از 
منطق »هدف وســیله را توجیه می  کند« 
استفاده کنند، بلکه برای رسیدن به هدف  
هــای مقّدس بــه دنبال وســائل مقّدس 
بــود، صریحاً می  فرمــود:  »وال یجرمنکم 
شــنآن قوم علی اال تعدلوا«؛ »دشــمنی 
با هیچ گــروه نباید مانع شــما از اجرای 
عدالــت گــردد«؛ دســتوراتش در زمینه 
رعایــت اصول اخالقــی در میدان جنگ 
عدم تعرض نســبت به غیــر نظامیان، از 
بین نبردن نخلستان  ها و درختان، آلوده 
نساختن آب آشــامیدنی دشمن و رعایت 
نهایت محّبت با اســیران جنگی و ده  ها 

موارد دیگر روشنگر این واقعّیت است.

آری، اگر این اخــالق  نیکو و ملکات الهی 
نبــود آن ملّت عقب  مانــدۀ جاهلی و آن 
جمع خشن انعطاف  ناپذیر به اسالم درنمی  
وا ِمْن  آمدند، بلکه بــه مصداق آیه  »اَلنَْفضُّ
َحْولَِک« همه از گرد او پراکنده می  شدند 
و همــان راه و روش دوران جاهلّیــت را 
ادامه می  دادند. و چه خوب است که این 
اخالق اســالمی امروز زنده شود و در هر 
مسلمانی، پرتوی از اخالق و خوی پیامبر 

صلّی اهلل علیه وآله وسلّم باشد.

در  بنیادین  ی  شاکله  محوری؛  قرآن 
سیره ی نبوی

در تشــریح این مســأله بایــد گفت همه 

دانشــمندان اســالم معتقدنــد که قرآن 
مجید برترین معجزه پیامبر اســالم صلّی 
م اســت. زیــرا قرآن  اهلل علیه وآله وســلّ
معجزه  ای اســت عقلی کــه با روح و فکر 
مــردم ســر و کار دارد و نیــز معجزه  ای 
اســت جاودانی و همیشگی، لیکن قبل از 
هــر چیز باید محیطــی را که قرآن از آن 
جامعه برخاســت از نظر فکری و فرهنگی 
مــورد توّجه قرار داد. ســرزمین حجاز به 
اعتراف همه موّرخان از عقب افتاده  ترین 
مناطــق جهان در آن روز بود، به گونه  ای 
که گاهــی مردم عصر جاهلیــت را اقوام 
وحشــی یا نیمه  وحشــی می  خواندند؛ از 
نظر عقیدتی ســخت به بت  پرستی عشق 
می  ورزیدند، و بت  های ســنگی و چوبی 
به اشــکال مختلف بر تمــام فرهنگ آنها 
ســایه شــوم و گســترده  ای افکنده بود، 
از توحید و یگانه  پرســتی ســخت تعّجب 
مــی  کردند، نظام قبیلگــی بر جامعه آنها 
به شــدت حکومت می  کرد و اختالف در 
میان قبایل به قدری شــدید بود که آتش 
جنگ در میانشــان هرگــز خاموش نمی  
شد، از میان چنین محیطی، فردی درس 
نخوانده و مکتب و استاد ندیده، برخاست 
و کتابــی آورد آنچنان پرمحتوا که بعد از 
چهارده قرن هنوز دانشــمندان به تفسیر 
آن مشغولند و هر زمان حقایق تازه  ای از 

آن کشف می  کنند.

حال با این تفاسیر اصالح یک جامعۀ سر 
تا پا فاســد را در یک روز نمی  توان انجام 
داد، به همین دلیل قرآن تدریجاً نازل شد 
تــا بخوبی اجرا گــردد و از تزلزل مصون 
بماند و جامعه نیز قدرت جذب و پذیرش 

و حفظ آن را داشته باشد.

از ایــن رو پیامبــر صلّــی اهلل علیه وآله 
وســلّم بیشــترین تکیه خود را در آموزه 
های »قرآنی« مبذول داشت. و شاهکاری 
از علم و دانش، اصــول هدایت  و تربیت، 
اخــالق، قوانین و آداب زندگی و اســرار 
آفرینش را بر مبنای آموزه های ارزشمند 

کالم وحی را در همه جا گسترانید.

لــذا جاذبۀ خاّصی کــه در مفاهیم واالی 

قرآن کریــم نهفته بود به قدری شــدید 
و حیــرت  انگیز بود که دشــمنانش آن را 
»ســحر« می  خواندند و مــی  گفتند: به 
م نزدیک  محمد صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
نشوید که سخنان نافذش شما را مسحور 
می  ســازد و به آیین خود می  کشــاند! و 
این خود می  رســاند که حّتی دشــمنان 
بــه  »نفوذ خارق  العاده قــرآن در افکار و 
دل ها« ایمان داشتند. عالوه بر این از نظر 
محتویّات و مضمون، آن چنان بود که در 
مّدت کوتاهی راهبرد قرآن محوری توسط 
پیامبر مهربانی صلّی اهلل علیه وآله وسلّم، 
تّحول فــوق  العــاده  ای در محیط جهان 
آن روز بوجود آورد و تمّدن درخشــانی را 
همــراه با یک انقالب دامنــه  دار علمی و 
فکری پی ریزی نمود. در عصر کنونی نیز 
بر دولت اسالمی، آحاد مسئوالن در نظام 
اسالمی، مطبوعات، رســانه  ها، مخصوصاً 
صدا و سیما الزم اســت نسبت به ترویج 
آموزه های قرانی در جامعۀ اسالمی هّمت 
گمارند، و برنامه  های خویش را بر اساس 

قرآن مجید پایه  ریزی کنند.

قانــون مــداری؛ ارمغان تشــکیل 
حکومت اسالمی

گفتنی اســت اهدافی کــه پیامبران الهی 
علیهم الســالم داشــتند و مأموِر اجرای 
آن بودند، بدون تشــکیل حکومت  عملی 
نبود، و آنچه ممکن بود به صورت محدود 
پیاده می  شــد. از این رو از جمله اهداف 
پیامبر الهــی که در قــرآن مجید به آن 
اشاره شده است مبتنی بر تعلیم و تربیت، 
قیــام به قســط، عدالــت اجتماعی، آزاد 
کردن انســان از اسارت ها، احقاق حقوق 
مظلومان، تربیت نفوس و پرورش فضایل 
اخالقی اســت. لیکن این اهــداف بدون 
تشــکیل حکومت اسالمی در سطح وسیع 
و گســترده و برخــورد قاطعانه با هرگونه 
تخلــف از قانون قابل تحّقق نیســت. لذا 
نخستین کاری که پیامبر اسالم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم بعد از هجرت به مدینه و 
بر طرف شدن موانع به آن مبادرت ورزید، 
تشــکیل حکومت اسالمی و تبیین  قوانین 
اسالم بود و هرگونه تخلف از آن را گناه و 
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قابل تعقیب شمرد.

آری، در عصر حکومــت  پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم، کارها به دست صالحان 
ســپرده می  شــد؛ و برنامه  های حکومت 
اسالمی در تمام زمینه  ها در مسیر اسالم 
پیش می  رفت؛ پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم آمد و حکومــت  را از صورت 
دنیوی و ماّدی به صــورت حکومت الهی 
درآورد کــه در آن نیــکان و پاکان نقش 

داشته باشند.

انکار  اسالم ســکوالر؛ ضرورت  نفی 
ناپذیر در حکومت اسالمی

بی شــک تحقق عدالت اجتماعی، اعطای 
آزادی بــه انســانها، و رهانیــدن آنان از 
اسارت  های هوا و هوس و ظلم ظالمان و 
ستمگران، بدون تشکیل حکومت اسالمی 
امکان  پذیر نیست. به راستی آیا به صرف 
توصیه و پند و اندرز در داخل مســاجد و 
حســینّیه  ها عدالت اجتماعی محّقق می  
شــود؟ آیا بدون داشــتن قدرت اجرایی 
و اســباب و ابــزار بازدارنــده، و امکانات 
مجازات فاسدان و مفسدان اقتصادی، می  
توان حّق مظلومــان را از ظالمان گرفت؟ 
آری، اگر اهداف دین یک سلســله مسایل 
فــردی نظیر نمــاز و روزه و مانند آن بود 
بدون تشــکیل حکومت  هم قابل اجرا بود 
)البّته آن هم در ســطح وسیع و گسترده 
امکان  پذیر نبود(، لیکن اســالم یک آیین 
اجتماعی فراگیر است و دستورات فراوان 
اجتماعی دارد، و الزمه اجرایی کردن آن 
تشکیل حکومت دینی است. لذا هنگامی 
که پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
به مدینه هجرت نمود، و از شــّر دشمنان 
اســالم نجات پیــدا کــرد، در اّولین گام 
حکومت اســالمی را تشکیل داد تا بتواند 

اهدافش را پیاده کند.

بدین ترتیب تنهــا حکومتی که می  توان 
آن را با تمام وجود پذیرفت حکومت الهی 
است. حکومت  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم و امامان  معصوم علیهم الســالم و 
کســانی  که  با داشتن  شــرایط ویژه، حق 
حکومــت را از ســوی آنهــا دریافت می  

دارند؛ و به یقین دنیا هرگز روی عدالت و 
صالح و سعادت را نخواهد دید؛ مگر اینکه 

در سایه حکومت  های الهی قرار گیرد.

بنابرایــن، آنها که مّدعــی جدایی دین از 
سیاست  اند، نه معنای سیاست را فهمیده  
اند و نه دین و برنامه  های آن را به درستی 

شناخته  اند.

علم گرایی در پرتو جهل زدایی

تاریخ جامعه بشــریّت در آســتانه ظهور 
پیامبر اســالم و مخصوصاً جاهلّیت عرب، 
حقیقــت حاکمّیت جهــل و ظلمت را در 
آن جامعــه به خوبی تأییــد می  کند. لذا 
هر قدر شــرایط نامســاعدتر و حاکمّیت 
جهل  و نادانی، قوی  تر و گســترش دامنه 
فســاد در جامعه بیشتر باشد، مسئولیت و 
رسالت رهبران الهی و منادیان عدل و داد 
و اخالق و فضیلت، سخت  تر و سنگین  تر 
است به همین نســبت، عظمت مقام آنها 
به هنگام پیروزی بر مشــکالت نمایان  تر 

می  شود.

بدیهی اســت پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم به عنوان رهبــر یک انقالب 
فکــری و اجتماعی، برای نجات بشــریّت 
از انــواع بت پرســتی و خرافات، و آزادی 
انسان  ها از چنگال جهل  و بیدادگری قیام 
کرد، لذا اســالم با وجود اینکه از محیط 
اهمّیت  بیشــترین  اّما  برخاست  جاهلّیت 
را به علم و دانش داد و این مســألۀ مهم 
یکــی از معجزات پیامبــر اعظم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم است که از محیط سراسر 
جهل طلوع کرد اما بزرگترین مدافع علم 
بــود .اینکه در احادیث شــریف اهل بیت 
علیهم الســالم می خوانیم نگاه به صورت 
عالم عبادت اســت و مجلس علم باغی از 
باغ های بهشت است، و یا عالم هزاران بار 
بــر عابد برتری دارد، همــه و همه بیانگر 
اهمّیت جایگاه دانش در اسالم است، یکی 
از بهترین دالیل این مدعا این اســت که 
نخستین آیه ای که بر قلب مبارک پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نازل شد دعوت 

به مطالعه بود.

لیکن نکتۀ راهبردی این است که چگونه 

ممکن اســت از محیط جهل عالی  ترین 
تجلّیات علمی بدرخشــد؟!، در تبیین این 
مســألۀ مهم می  توان تعابیــر مختلفی از 
قرآن کریــم را مورد توجه قــرار داد که 
هر کدام یکی از ابعاد شــخصّیتی حضرت 
م را بیان  محمد صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
می کند؛ به عنوان نمونه در ســوره جمعه 
از آن حضــرت بــه عنوان معلــم و مربی 
اخالق نه تنها برای مســلمانان بلکه برای 

همه جهان بشریت یاد شده است.

 

هم چنیــن خداوند متعــال در آیه 157 
ســوره اعــراف از آن حضرت بــه عنوان 
شخصیتی یاد نموده است که، اوالً مبتنی 
بر این اصل کلیدی اســت که تعلیمات او 
گواه بر حّقانیت اوســت و ثانیاً باید گفت 
پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم غل و 
زنجیر های جهل، خرافــات، ناامنی ها و 
نا مهربانی هــا را زدود، هم چنین در آیه 
نخست سوره ابراهیم نیز تاکید شده است 
که آن حضــرت مردم را از ظلمات بیرون 
آورد و به ســوی نور هدایــت نمود، این 
ظلمت شــامل خرافات، جهل، فقر و دیگر 
موارد می شــود. در مفاهیــم دیگر آیات 
قران کریم نیز به این نکته اشــاره شــده 
است که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
آمده تا راه و صراط مستقیم را نشان دهد 
و مردم را از بیراهه  ها و کج راهه ها نجات 
و مســیر ســعادت را به آنها نشان دهد. 
قرآن کریم در جایی دیگر تاکید کرده که 
کار پیامبر زنده کردن دنیای مرده است، 
از نظر ظاهر فیزیکی مردم جاهلیت زنده 
بودند، اما از نظر انسانیت مرده به حساب 
می آمدند و در جهل و خرافات و نا امنی 
گرفتار بودند لیکــن حضرت خاتم االنبیا 
صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم آنها را از این 

گمراهی نجات دادند.

لذا از آنجــا که پیامبــران و انبیای الهی 
چــراغ  های پرنوری  هســتند که ســینه 
ظلمــت کفر و جهــل  را می  شــکافند و 
سیرۀ رســول مهربانی صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم بر این امر استوار گردید که غل و 

زنجیرهای جهالت و خرافات را بزدایند و 
مردم را به صراط مستقیم هدایت نمایند 
از این رو پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم را باید یکی از پر فروغ  ترین چراغ  

های هدایت نامید.

سخن آخر:

 در خاتمــه باید گفت به راســتی پیامبر 
اســالم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم چنین 
بــود، جاذبــه  های اخالقــی آن حضرت، 
تواضع، محّبت، مهربانی، عفو و گذشــت 
آمیخته با شــجاعت و شهامت، دلها را به 
ســوی خود جذب می  کرد و تالش فوق 
العاده او در طریق هدایت  و اصالح مردم، 

چشم ها را به او متوّجه می  ساخت.

بــا این اوصاف متأســفانه برخــی مقام و 
منزلت و سیرۀ پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم را صرفاً ماورایی و آســمانی جلوه 
مــی دهند تا مردم گمان کنند دیگر نمی 
توان به حد ایشان رسید و ایشان خارج از 
محدودۀ زندگی بشری است؛ در حالی که 
پیامبر بزرگ صلّی اهلل علیه وآله وسلّم یک 
الگو و اســوه برای همه حق طلبان جهان 
اســت، و مکتب او می تواند به عنوان یک 
مکتب انسان ســاز مورد استفاده همگان 
قرار گیرد. لذا پیغمبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم سرمشق و الگو و »اسوه« برای همه 
اّمت اســت. بدین نحو که بهترین الگو در 
تمام مراحل زندگی، شــخص پیامبر صلّی 
م است؛ روحیات عالی  اهلل علیه وآله وســلّ
او، استقامت و شــکیبایی او، هوشیاری و 
درایت و اخالص و توجه به خدا و تســلط 
او بر حوادث، و زانو نزدن در برابر سختی 
ها و مشــکالت، هر کدام مــی  تواند الگو 
و سرمشــقی برای همه مســلمین باشد. 
زیــرا این ناخدای بزرگ بــه هنگامی که 
ســفینه  اش گرفتار ســخت  ترین طوفان 
ها می  شــود کمترین ضعف و سســتی و 
دســتپاچگی به خود راه نمی دهد، او هم 
ناخداســت هم لنگر مطمئن این کشتی، 
هم چراغ هدایت است، و هم مایه آرامش 

و راحت روح و جان سرنشینان.

حال با این تفاســیر می توان اذعان نمود 

مشــکالت جهان اســالم نتیجــه فاصله 
گرفتن از مســیر پیامبر صلّــی اهلل علیه 
وآله وســلّم است، به راســتی چرا امروز 
جهان اســالم گرفتار این همه مشــکالت 
شده اســت، مفاســد اخالقی و مشکالت 
فرهنگی و کشــت و کشــتارها غوغا می 
کنــد؛ خونریزی هــا و ویرانگری های بی 
حساب نشانه فاصله گرفتن از مبدأ حیات 
و مســیر حضــرت رســول اهلل صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم اســت، از این رو گرچه 
در رحلت  پیامبر اســالم صلّــی اهلل علیه 
وآله وســلّم قلوب مســلمانان جریحه دار 
و دیدگانشان اشکبار است، لیکن همگان 
باید به راه و رســم پیامبر اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم اقتدا کنیم که بهترین راه 
و رسم  ها است. همچنین رفتارمان را باید 
با روش و سیرۀ ناب پیامبر اعظم صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم تطبیق دهیم که هدایت  

کننده  ترین روش ها است.
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2یادداشت
شاخصه های امامت در زیارت اربعین 

 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(
مسأله امامت از مهم ترین مباحث عقیدتی 
و تفســیری و روایی در تاریخ اســالم است. 
در این اعتقاد، »امامت« مانند »نبوت« یک 
نوع منصب الهی اســت، همان طور که خدا 
هر که را بخواهد برای منصب نبوت انتخاب 
می کند و معجزاتی که به منزله پیام و نص 
الهی است در اختیار او می گذارد، همچنین 
خدا هر کس را بخواهد برای منصب امامت 
بر می گزیند و به پیامبرش دستور معرفی او 
را به مردم می دهــد؛ او تمام وظایفی را که 
پیغمبر به عهده دارد به عهده خواهد داشت، 
با این تفاوت که به امام وحی نمی شود، بلکه 
او احکام خدا را از طریق پیغمبر به تأییدات 

الهی دریافت می دارد.

از جمله مهم ترین منابــع این توصیف ها، 
زیارت نامه های معتبر و مأثوره  اســت که 
ناب ترین و خالص ترین مفاهیم و مضامین 
مربوط به آن بزرگواران را در خود جای داده 

است.

یکــی از این زیــارت نامه ها، زیــارت امام 
حسین)ع( در روز اربعین است که از زیارت 
های معروف و راوی آن مرحوم شیخ طوسی 
رحمه اهلل است. و اگر زائران اربعین حسینی 
با دقت و حضور قلب و با توجه به مضمون و 
محتوایش، آن را زمزمه کنند، یک دوره درس 

امامت و والیت عاشقانه است.

معنای »امام«؟

»امــام« در اصل از ماده »اّم« به معنی قصد 
کردن آمده اســت. مقاییس اللغۀ می گوید: 
»اّم« به معنی اصل و مرجع و جماعت و دین 
است، و امام به معنی هر کسی است که اقتدا 

به او می شود و در کار ها پیشوا است.

در لســان العرب برای واژه امام معانی زیادی 
ذکر شده، از جمله پیشوا و معلم. ولی به نظر 
می رسد همان گونه که نویسنده »التحقیق« 
پذیرفته است، ریشه تمام این معانی، همان 

قصد کردن توأم با توجه خاص است، لذا امام 
به معنی مقتدا، به کســی گفته می شود که 
مردم با قصد و توجه خاص به ســراغ او می 

روند.

زیارت اربعین

اربعین به معنی چهلم اســت و در اصطالح 
به چهلمین روز شــهادت امام حسین علیه 

السالم اطالق می شود.

علت اهتمــام به زیارت اربعین از دیرباز، این 
روایت امام حسن عسکری علیه السالم است 
که فرمود: »َعالماُت المؤمِن َخمٌس: َصلَواُت 
إحدي و َخمسیَن، و زیارُۀ األربعیَن، و التََّختُّم 
بِالَیمیِن، و تَعفیُر الَجبیِن، و الَجْهُر بِبسم اهللِ 
الرَّحمِن الرَّحیِم؛ نشانه های مؤمن پنج چیز 
است: به جای آوردن پنجاه و یک رکعت نماز 
)17 رکعت نماز واجــب و 34 رکعت نافله( 
و زیارت اربعین )امام حسین علیه السالم( و 
انگشتر را بر دسِت راست نهادن، و پیشانی را 
به هنگام سجده بر خاک گذاردن و بسم اهللَّ 

الّرحمن الّرحیم را در نماز بلند گفتن«.

»امام«؛ حجت خداوند بر بندگان

یکی از اوصاف ائمۀ معصومین علیهم السالم 
در زیــارت اربعین، حجت بــودن امام برای 
اهل دنیا اســت؛ لذا در فرازی از زیارت نامۀ 
اربعین این گونه امام را خـطاب مـی کنیم: 
َۀ ِمْن ُولِْدک کلَِمُۀ التَّْقوی،  ـَْهُد اَنَّ اأْلَئِمَّ »َواَش
ُۀ علی  َواَْعالُم الُْهــدی، َوالُْعْرَوُۀ الُْوثْقی، َوالُْحجَّ
نْیا؛ و گواهی مـــی دهم کـه امـامان  اَْهِل الدُّ
از فرزندانت، اصل تقوا، و نشانه های هدایت، 
و دســتگیرۀ محکم، و حّجت بر اهل دنـــیا 

هـستند«.

هم چنین در فراز دیگر، امام، حجت بر خلق 
ًۀ َعلَی  خدا معرفی شده است: »َو َجَعلَْتُه ُحجَّ
ـَِن اأْلَْوِصیاءِ؛ از اوصیائی که حجت  ـَلِْقک م خ

تو بر خلقت هستند قرارش دادی«.

»حجت« در اصل از مــاده »حج« به معنی 
قصد می باشد، به دلیل و برهان نیز »حجت«، 
اطالق می گــردد، زیرا گوینده قصد دارد به 
وسیله آن مطلب خود را برای دیگران ثابت 

کند.

از حضرت مولی الموحدین علی علیه السالم 
ِ َعلَی اَلَنّاِس  نقل شــده که فرمودند: »إَِنّ هلِلَّ
ا  ــًۀ بَاِطَنًۀ َفأََمّ ًۀ َظاِهَرًۀ َو ُحَجّ َتْیــِن ُحَجّ ُحَجّ
ُۀ َعلَْیِهُم  ُســُل َو اأَْلَنِْبَیــاُء َو اأَْلَئَِمّ اِهَرُۀ َفالُرّ اَلَظّ
ا اَلَْباِطَنــُۀ َفالُْعُقوُل ؛ خداوند بر  ــاَلُم َو أََمّ الَسّ
مــردم دو حجت دارد یکی آشــکارا و دیگر 
در نهان، اما حجت آشکارا و پیمبران و ائمه 
هدی علیهم السالم هستند و حجت نهانی او 

همان عقل های مردم است«.

در حدیثی که در تفسیر عیاشی از امام علی 
بن موســی الرضا علیه السالم نقل شده می 
ِ َعلی  ُۀ اهللَّ خوانیــم: »آَل ُمَحَمٍد... ُوُهــْم ُحجَّ
َخلِْقِه؛ آل محمد اند صلی اهلل علیه و آله... و 

آنها حجت خدا بر خلق او هستند«.

امام علی ابن موســی الرضا علیه السالم در 
ِ فِی  روایتی دیگر می فرماید: »ااْلماُم امیُن اهللَّ
ُتُه َعلَی ِعباِدهِ َوَخلیَفُتُه فی  اْرِضِه َوَخلِْقِه َو ُحجَّ
؛  ِ و الذابُّ َعْن حریم اهللَّ باِلِدهِ والداعی الی اهللَّ
امام امین خدا در زمین و در میان خلق خدا، 
و حجت او بر بندگان و جانشــین او در شهر 
ها، و دعوت کننده به ســوی خدا، و مدافع 

حریم الهی است«.

لــزوم وجود حجت الهی بر بندگان، از قاعدۀ 
لطف نشأت می گیرد،یعنی خداوند برای هر 
قوم و ملتی دالئل روشن را برای اتمام حجت 
خواهد فرستاد، تا زمینه های هدایت مردم، 
به سوی صراط مستقیم فراهم گردد. زیرا اگر 

چنین نکند نقض غرض کرده است.

بر این اســاس انسان عالوه بر بهره گیری از 
عقل، نیاز به وجود کسی دارد که با علم الهی 
ارتباط داشته باشد و از خطا و اشتباه و گناه 

مصون باشد، تا بتواند به خوبی اتمام حجت 
کند و راه را بی کم و کاســت به انســان ها 

نشان دهد.

لذا با استفاده از قاعده لطف و توجه به نقش 
رهبر در نظم جامعه و جلوگیری از انحرافات، 
بعثت انبیاء و لزوم وجــود امام در هر زمان 

اثبات می شود.

البته این دلیل در هر عصر و زمان و برای هر 
جامعه بزرگ و کوچک حتی یک جامعه دو 
نفری نیز صادق اســت. بنابراین اگر در روی 
زمین جز دو نفر نباشــد باید یکی از آن دو 

پیامبر الهی یا امام معصوم باشد.

و از آنجــا که خداوند هیچ گاه روی زمین را 
از حّجت خود )پیغمبــر یا امام( خالی نمی 
گذارد، خواه او ظاهر و آشکار باشد یا مخفی 
و پنهــان؛ لذا پیغمبر صلــی اهلل علیه و آله 
صریحاً علی علیه السالم را به جانشینی خود 
انتخاب فرمود، علی علیه السالم نیز فرزندش 
امام حسن علیه السالم را وصی خود معرفی 
نمود، او هم برادرش امام حسین علیه السالم 
را به عنوان جانشینی تعیین نمود و به همین 
ترتیــب تا امام دوازدهــم که مهدی منتظر 

عجل اهلل تعالی فرجه است.

عظمت مصیبت شهادت امام حسین)ع( نیز 
از آن جهت است که نه فقط یک انسان مؤمن 
وحق طلب، بلکه امامی معصوم و حّجت خدا 
بر روی زمین و امام عصر خویش به دســت 
مردمــی که خــود را از اّمت پیامبر اســالم 
صلی اهلل علیه و آله می دانستند به گونه ای 

دردناک و بی سابقه به شهادت رسید.

برگزیده بودن امام

در فــرازی از زیارت اربعیــن اینگونه به امام 
حســین علیه الســالم ســالم می نماییم: 
ِ َو ابِْن َصِفیِه؛ سالم بر  اَلُم َعلَی َصِفی اهللَّ »السَّ
بنــدۀ برگزیدۀ خدا و فرزند برگزیده اش«، و 
در جایی این گونه شهادت می دهیم: »اللَُّهمَّ 
َُّه َصِفیک َو ابُْن َصِفیک؛ خدایا من  ِّی أَْشَهُد أَن إِن
گواهی می دهم که حسین برگزیده و فرزند 

برگزیده توست«.

»اصطفــی« از ماده »صفو« )بر وزن عفو( به 
معنی خالص شــدن چیزی است و صفوۀ به 

معنی خالص هر چیزی است، سنگ صاف را 
در لغت عرب از این نظر صفا می گویند که 
دارای خلوص و پاکی است، بنا بر این اصطفاء 
به معنی انتخاب کردن و برگزیدن قســمت 

خالص چیزی است.

در قــرآن نیز واژ اصطفاء به معنای برگزیدن 
آمده اســت، از جمله این آیۀ شــریفه: »إِنَّ 
َ اْصَطفی آَدَم َو نُوحــًا َو آَل إِبْراِهیَم َو آَل  اهللَّ
ِعْمراَن َعلَــی الْعالَِمیَن ؛ خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر عالمیان 

برگزید«. 

آیــه فوق می گوید مــا آدم و نوح و خاندان 
ابراهیم و عمران را برگزیدیم. »برگزیدگی « 
یکی از صفات آن بزرگواران اســت. ایمان و 
عمل صالح آنها سبب شده که خداوند آنان را 
از میان بندگانش برگزیند، و به منصب نبّوت 
و پیامبری مفتخر سازد، چرا که در یک کالم، 

آنچه خوبان همه دارند، آنها تنها دارند.

البته آیه در صدد بیان همه برگزیدگان خدا 
نیســت، بلکه تنها اشــاره به جمعی از آنها 
می کند و اگــر بعضی از پیامبران که از این 
دودمان نیستند، در آن ذکر نشده اند دلیل 
بر عدم برگزیدن آنها نمی باشد، اگر چه باید 
توجه داشــت که »آل ابراهیم« موســی بن 
عمران و پیامبر اسالم و برگزیدگان خاندان او 
را نیز شامل می شود، زیرا همه آنها از دودمان 

ابراهیم هستند.

در مورد پیشوایان معصوم و ائّمه هدی علیهم 
السالم نیز اعتقاد ما بر این است که آنها نیز 
از ســوی خداوند، و به وسیله پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه و آله منصوب و برگزیده شده 
ُسوُل بَلِّْغ  اند. آیات سوره »مائده«؛ »یا ایَُّها الرَّ
ما انِْزَل الَْیَک ...« که در مورد داســتان غدیر 
نازل شــده و روایات متعــددی که از طرق 
تمام فرق اسالمی در موارد و مواضع مختلف 
درباره نصب علی علیه الســالم به خالفت و 
جانشینی آن حضرت نازل شده و نیز روایاتی 
که از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله درباره 
پیشوایان و خلفای دوازده گانه او، و روایاتی 
که از ائّمه معصومین علیهم السالم )هر امامی 
دربــاره امام بعد( وارد شــده، همه گواه این 

مدعاست.

از ســوی دیگر این گزینــش، خود دلیل بر 
معصوم بودن این رهبران است؛ زیرا گزینش 
برای رهبری بــدون عصمت، موجب نقض 

غرض است.

لذا در روایات متعددی که از طرق اهل بیت 
علیه السالم به ما رسیده است به آیه شریفۀ 
َ اْصَطفــی آَدَم...« برای معصوم بودن  »إِنَّ اهللَّ
انبیاء و امامان نیز اســتدالل شده است؛ زیرا 
خداوند هرگز افراد گنهکار و آلوده به شرک و 
کفر و فسق را انتخاب نمی کند بلکه آنهایی را 
برمی گزیند که از آلودگي ها برکنار و معصوم 

باشند.

در نتیجه امام حسین)ع(، هم چون جد و پدر 
بزرگوارشان برگزیدۀ الهی است؛ مطابق روایت 
ثقۀ االسالم کلینی، پس از شهادت امام علیه 
السالم مالئکه آســمان به شیون درآمدند و 
گفتند: خداوندا! این حســین برگزیده تو و 

فرزند پیامبر توست!

آری خداوند ایشــان را برگزید تا آن حضرت 
مایۀ نجات مردم از ضاللت و گمراهی باشند، 
چنانچــه در فرازی از زیارت نامۀ اربعین می 
َلی َخلِْقک ِمَن  ًۀ عـ ـُــجَّ خوانیم: »َوَجَعلَْتُه ح
عــآءِ، َوَمَنَح النُّْصَح،  األْْوِصیــآءِ، َفاَْعَذَر فی الدُّ
َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیک، لَِیْســَتْنِقَذ ِعَباَدَک ِمَن 
اَللَــِۀ؛ و او را از میان  الَْجَهالَــِۀ َو َحْیــَرۀِ الَضّ
جانشینان حـّجت بـر بـندگانت قرار دادی، 
و در دعوتش جای عذری باقی نگذاشــت، و 
از خـیرخواهی دریـغ نورزید، و خون قلبش 
را در راه تــو داد )و نهایت ایثار و فداکاری را 
کرد( تا بندگانت را از جهل و نادانی و حیرت 

و سرگردانی نجات دهد«.

والدت پاک و اصالت خانواده

در فرازی دیگر از زیارت نامۀ اربعین خـطاب 
بـه امام حـسین)ع( چـــنین مـی گوییم: 
َـّاِمَخِۀ  »اَْشَهُد اَنَّک کْنَت نُوراً فی اأْلَْصالِب الش
ْسک الْجاِهلِیُۀ  َرۀِ، لَْم تَُنجِّ َواأْلَْرحـــاِم الُْمَطهَّ
اُت ِمْن ثِیابِها؛  بِاَنْجاِسها، َولَْم تُلِْبْسک الُْمْدلَِهمَّ
گواهی مـــی دهم کـــه تو در صلب های 
بلند مرتبه و رحم های پاک نوری بـــودی، 
جاهلیت با ناپاکی هایش تـو را آلوده نـکرد، و 

از جامه های تیره و تارش به تـو نـپوشاند«.

به یقین، یکی از ابعاد شخصیت انسان را مسأله 
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وراثت او تشــکیل می دهد و پدران پاک و با 
فضیلت و مادران با تقوا و صاحب شخصیت، 
زمینه های قداست فرزندان را به وجود می 
آورنــد، )بی آن که اجباری در کار باشــد( و 
پیامبر گرامی اســالم صلی اهلل علیه و آله از 
این نظر کاماًل برجسته بود؛ از دودمان ابراهیم 
علیه الســالم و پیامبران بزرگی که از تبار او 
برخاستند، از صلب بنی هاشم که فداکاری 
و ایثار و بخشندگی جزء صفات برجسته آنان 
بود؛ از فرزندان عبد المطلب علیه السالم که 
ایمان و عدالت و شجاعت در خمیره وجود او 
قرار داشــت و در حقیقت آنچه خوبان همه 

داشتند او تنها داشت.

احادیث بسیاری داریم که می گوید: هر کدام 
از سلسله نســب پیامبر از آدم تا »عبد اهلل« 

بهترین فرد زمان خود بوده اند.

احادیث بسیاری دیگری داریم که می گوید: 
از آدم تــا بعثت پیامبر اســالم و تا قیامت، 
گروهی در هر دوره خدا پرست و موحد بودند 
و اگر آنها نبودنــد زمین اهل خود را هالک 
می ساخت. نتیجه این که آباء و اجداد پیامبر 

همه موحد بوده اند. 

پیامبر اســالم نیز فرموده اســت: »خداوند 
همچنان مرا از اصالب مردان پاک به ارحام 
زنان طاهر و پاک منتقل ســاخت تا در این 
زمان به مرحله ظهور رسانید و ناپاکي های 
جاهلیت به هیچ وجه در من اثر نگذاشــته 

است«.

کالم آن حضرت، به این مسأله اشاره دارد که 
پدران و اجداد و مادران پیامبر اسالم، عالوه 
بر پاکدامنی و ایمان، دارای فضایل انسانی، و 

از عیوب اخالقی پاک بودند.

این نکته نیز مســلم اســت که فرزندان با 
شــخصیت و نواده های بــا فضیلت، دلیل 
دیگری بر شخصیت هر انسانی است! چرا که 

»از کوزه همان برون تراود که در او است«.

لذا شــبیه همین روایت که درباره شــخص 
پیامبر صلی اهلل علیه و اله وارد شــده است، 
در زیارت وارث در مــورد فرزندزاده پیامبر، 
امام حسین علیه السالم، اینچنین آمده است: 
اِمَخِۀ  ََّک ُکْنَت نُورا فِي اأْلَْصالِب الشَّ »أَْشَهُد أَن
ْســکَ الَْجاِهلِیَُّۀ  َرۀِ، لَْم تَُنجِّ َو اأْلَْرَحاِم الُْمَطهَّ

اِت ثَِیابَِها؛  بِأَنَْجاِسَها، َو لَْم تُلِْبْسَک ِمْن ُمْدلَِهمَّ
گواهی می دهم که تو نوری بودی در صلب 
واالی پدران و رحم پاک مادران و هرگز عصر 
جاهلیت با تمــام آلودگي هایش تو را آلوده 
نساخت و جامه های سیاه آن بر تو پوشانده 

نشد«.

بنابراین امام حســین علیه السالم هم چون 
دیـگر حـجت های الهی از پاک بودن والدت 
و اصالت خانوادگی، برخوردار بود. تا جایی که 
آن حضــرت در وقایع مختلف به فضل خود 
اشــاره می کند از جمله در روز عاشــورا که 
فرمود: افتخارم به روشنایی دو ستاره است؛ 
حضرت علی علیه السالم بهترین انسان پس 
از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و پیامبر که پدر 
و مادرش از قریش اند. بهترین خلق برگزیده 
خداوند، پدر و مادرم هستند و من فرزند آن 

دو برگزیده.

ائمه از صلب حسین علیه السالم

در فرازی از زیارت اربعین، امام حسین علیه را 
َۀ  اینچنین خطاب می نماییم: »َواَْشَهُد اَنَّ اأْلَئِمَّ
َـّــْقوی، َواَعـاْلُم الُْهدی،  ِمْن ُولِْدک کلَِمُۀ الت
نْیا؛ و  ُۀ علی اَْهِل الدُّ ـُــْرَوُۀ الُْوثْقی، َوالُْحجَّ َوالْع
گواهی می دهم که امامان از فرزندانت، اصـل 
تقوا، و نشانه های هدایت، و دستگیرۀ محکم، 

و حّجت بر اهل دنیا هستند«.

در این زمینه »شــیخ سلیمان قندوزی« که 
از علمای اهل ســنت است در کتاب معروف 
»ینابیع المودۀ« از کتاب »فرائد السمطین« از 
ابن عباس نقل می کند که مردی یهودی به 
خدمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم آمد 
و سؤاالت فراوانی کرد و پس از دریافت پاسخ 
خود، نور ایمان در قلبش درخشید و مسلمان 
شد؛ از جمله پرسید: »وصی تو کیست؟ زیرا 
هر پیامبری باید وصی داشته باشد، همانگونه 
که پیامبر ما موسی علیه السالم »یوشع بن 

نون« را وصی )و جانشین( خود قرار داد«.

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ســلم در پاسخ 
این ســؤال فرمود: »اَِنّ َوِصِیّی َعلُِیّ بُْن اَبِی 
طالٍِب َو بَْعَدُه ِسْبطاَی الَْحَسُن َوالُْحَسْیُن تَْتُلوُه 
ٌۀ ِمْن ُصلِْب الُْحَســْیِن؛ وصی من علی بن  اَئَِمّ
أبي طالب و پس از او دو فرزندزاده من حسن 
و حسین هستند و پس از حسین نه امام از 

نسل حسین خواهند بود«.

رجعت امام

در فرازی دیگر از این زیارت نامه اربعین می 
خوانیم: »َواَْشــَهُد اَنّی بِکْم ُمْؤِمــٌن، َوبِاِیابِکْم 
ُموقٌِن؛ و گـواهی مـی دهم کـه من به یقین 
مؤمن به شمایم، و به بازگشتتان یقین دارم«.

»رجعت« از عقائد معروف شــیعه اســت و 
تفسیرش در یک عبارت کوتاه چنین است: 
بعد از ظهور مهدی علیه السالم و در آستانه 
رستاخیز گروهی از »مؤمنان خالص« و »کفار 
و طاغیان بسیار شرور« به این جهان بازمی 
گردند، گروه اول مدارجی از کمال را طی می 
کنند، و گروه دوم کیفر های شــدیدی می 

بینند.

آنچه وقوع آن را تأیید می کند روایات زیادی 
اســت که از جمعی از ثقات از ائمه اهل بیت 
علیهم الســالم نقل شده اســت. به راستی 
چگونه ممکن است کسی به صدق گفتار ائمه 
اهل بیت علیهم الســالم ایمان داشته باشد 
و احادیث متواتر رجعت را نپذیرد؟ احادیث 
صریحی که شــماره آن به حدود دویســت 
حدیث می رسد که چهل و چند نفر از راویان 
ثقات، و علمای اعالم، در بیش از پنجاه کتاب 
آورده اند... اگر این احادیث متواتر نباشد چه 

حدیثی متواتر است«؟!

با توجه به آنچه از روایات اسالمی استفاده می 
شود این موضوع جنبه همگانی ندارد، بلکه 
اختصاص به مؤمنان صالح العملی دارد که در 
یک مرحله عالی از ایمان قرار دارند، لذا امام 
صادق علیه الســالم در حدیثی می فرماید: 
ٌۀ الیَرِجُع  »إَنّ الّرجَعَۀ لَیَست بعاَمِۀ َو ِهَی خاَصّ
ااِلّ َمن َمحَض اإلیماَن َمحضاً؛ رجعت عمومی 
نیست بلکه جنبه خصوصی دارد، تنها گروهی 

بازگشت می کنند که ایمان خالص دارند«.

مطابق روایــات، رجعت پس از قیام و ظهور 
حضرت مهدی )عج( رخ می دهد، و رجعت 
امامان علیهم السالم یکی پس از دیگری بعد 

از شهادت حضرت مهدی )عج( است.

هم چنین در روایات مـتواتر امام حسین علیه 
السالم بـه عنوان اولین رجعت کننده معرفی 
شــده اســت. امام صادق )ع( در این زمینه 

ْجَعِۀ  می فرمایــد: »إِنَّ أَوََّل َمْن یکــرُّ فِی الرَّ
ـَلِی)ع( َو یْمکُث فِی اأْلَْرِض  ـُْن ع ـَُسیُن ب الْح
أَْربَِعیَن َسَنًۀ َحتَّی یْسُقَط َحاِجَباُه َعلَی َعیَنیه؛ 
نخستین کسی که زمین بـرای او شـکافته 
می شــود و روی زمین بازمی گردد، حسین 
بن علی)ع( است و به قدری حکومت می کند 
که از کثرت سـن ابـروهایش روی دیـدگانش 

می ریزد«.

سرمایه  اربعین«؛  )»زیارت  آخر:  سخن 
عظیم اسالم است(

در خاتمــه باید تأکید کرد زیارت اربعین در 
بزرگ ترین تجمع بشــری در یک مکان در 
طول تاریخ، ســرمایه عظیمی برای پیروان 
مذهب اهل بیت )علیهم السالم( و مسلمین 
جهان بــوده که باید به احســن وجه از آن 

استفاده کرد.

منابع:
1. پیام قرآن

2. تفسیر نمونه
3. آیین ما )اصل الشیعۀ(
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1پرونده ویژه

بازخوانی کارکردها و دستاوردهای نیروی انتظامی
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

اسالم دینی اجتماعی است و مسائل اجتماعی 
در آن از اهمیت بســیاری برخوردار است به 
نحوی کــه حتی عبادات این دین مبین نیز 
روح اجتماعــی دارد، در این میان اهتمام به 
انتظام امور و نظم حکومت و دولت و جامعه 
امری ضروری اســت، زیرا عقل و دین حکم 
می کنند که پس از تشــکیل نظام سیاسی، 
ایجاد قوای انتظامی در راســتای پیشگیری 
از هرج و مرج وانســجام و تحّقق پیشــرفت 
امور در دستور کار قرار گیرد. از این رو والی 
حکومت، اگر در نصــب نیروهای انتظامی، 
برای اداره زندگی مردم کوتاهی کند، و واقعه 
ای اتفــاق بیافتد، همه آن را به ســوء تدبیر 
والی، و کوتاهی او در اداره امور جامعه نسبت 

می دهند.

لذا حکومت وظیفــه دارد هزینه های مورد 
نیاز قوای انتظامی ر فراهم کند؛همانگونه که 
مسئولیت نیروی انتظامی در تحقق این امور 

بسیار سنگین است.

صیانت از ارزش های اســالمی؛ رسالت 
راهبردی نیروی انتظامی

از جملــه ویژگی حکومت اســالمی احیاء و 
صیانت از ارزش های اسالمی است؛ لذا ائّمه 
اهل بیت علیهم الســالم هــر زمان فرصتی 
دست می داد، برای تبیین احکام و معارف و 
حّل مشکل اّمت اسالمی و صیانت از شریعت 

اسالمی، تالش می کردند.

در این زمینه  اخیراً یکی از مسئولین محترم 
خطاب به نیروی انتظامی سخنی گفتند که 
به هیچ وجه مناسب نبود، آن مسئول گفته 
بود که وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون 
است نه اجرای اسالم. این سخن از سه جهت 

دارای اثر منفی است.

نخست این که معلوم می شود قوانین ما چیزی 
غیر از قوانین اسالمی است در حالی که همه 
آنها بر گرفته از اسالم است و همه افراد اعم 

از پلیس و غیر پلیس موظف به اجرای قوانین 
اسالم هســتند، حتی وظیفه امر به معروف 
و نهی از منکر بنــا به تصریح قرآن مجید و 

اجماع مسلمین وظیفه همگان است.

دیگر این که این گونه سخنان روحیه نیروی 
انتظامــی را تضعیف می کنــد و زحماتی را 
که بــرای تهذیب اخالق و مبارزه با منکرات 
متحمل شده اند نادیده گرفته می شود و آنها 
را در اجرای قوانین اسالمی سست می سازد.

و از همه مهم تر چراغ سبزی است که به افراد 
آلوده به انواع مفاسد اخالقی و مجالس کثیف 
و مانند آن داده می شــود کــه از این به بعد 
آزاد هستید و پلیس کاری به شما ندارد، افراد 
فاسد بدون این سخنان هم طوفان می کنند 
وای اگر چراغ ســبزی هم به آنها نشان داده 

شود.

حال آنکه در قوانیــن مذهبی مانند قوانین 
اسالم هم دائره نظارت بسیار گسترده است به 
نحوی که محدوده نظارت نیروهای انتظامی 
،از جمله بازوهای نظارتی قوانین اســالم را 
شــامل می شود؛ با این تفاســیر امیدواریم 
نصیحت دوســتانه ما را بپذیرند و بعد از این 

چنین سخنانی را تکرار ننمایند.

جامعه محــوری و مــردم گرایــی نیروی 
انتظامی؛زمینه ســاز  تقویــت بنیان نظام 

اسالمی

ماهیت جمهــوری  اســت  بدیهــی 
اسالمی متشــکل از دو رکن جمهوریــت و 
اسالمیت است که این دو در کنار هم پیام  های 
بســیاری دارد.حال در بعد جمهوریت مردم 
باید در تمام ســطوح حکومتی چه مستقیم 

و چه غیرمستقیم سهیم باشند.

لذا حکومت اسالمی مسئولیتی سنگین در 
تقویــت ارتباط با مــردم دارد؛ در این میان 
ارتباط نیروی انتظامی با مردم بیشتر از سایر 
نهادها اســت و این جای شکر دارد و نشانه 

تقویت بنیه هــای حکومت و نظام جمهوری 
اسالمی است.

 از ایــن رو اینکه نیروی انتظامی بیشــتر از 
سایر ارگان و نیروها با مردم در ارتباط است 
و این ارتباط دائمی و شبانه روزی است نشان 
دهندۀ موقعیت حساس نیروی انتظامی در 

نظام اسالمی است.

با این اوصاف نیــروی انتظامی باید مصالح 
مــردم و جامعــه را در اولویت قــرار دهد و 

استقالل خود را به طور کامل حفظ کند.

نیروی انتظامی؛ مظهر امنیت جمهوری 
اسالمی

بدیهی اســت امنیت پایه اصلی و مهمترین 
موضوع هر کشور است و  بدون امنیت هیچ 
امری ســامان نمی گیرد.ایــن عنصر مهم و 
کلیدی دارای شــاخه هایی متعدد از قبیل 
امنیــت اخالقی، امنیــت اجتماعی، امنیت 

سیاسی و امنیت قضایی است.

گفتنی است امنیت زمینه ساز پیشرفت در 
عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی است 
و اگر امنیت حاصل نشود همه چیز به هم می 
ریزد.  لذا تأمل در قرآن مجید به ویژه داستان 
ابراهیم خلیل)علیه السالم(، نشان می دهد 
امنیــت اولین حرف را می زنــد، زیرا وقتی 
حضرت ابراهیم)علیه السالم( وارد سرزمین 
مکه شد از خداوند برای شهر مکه ابتدا طلب 
امنیت کرد و بعــد روزی و امکانات دیگر را 

طلب نمود.

بدین ترتیب قرآن کریم نیز بر این نکته تاکید 
کــرده که ابتدا باید یــک امنیتی در جامعه 
پدید آید تا دیگر ابعاد جامعه پیشرفت کند و 
رسالت نیروی انتظامی  نیز در این راستا قابل 

تعریف است

با این تفاسیر می توان مدعی شد مهمترین 
وظیفه نیروی انتظامی حفظ و تأمین امنیت 

جامعه اســت،لذا آن نهاد انقالبی و ارزشی، 
وظیفه بسیار حساسی را به عهده دارد، زیرا 
امنیــت جامعه حرف اول را مــی زند و اگر 
امنیت نباشــد، اقتصاد، آموزش و پرورش و 
آرامش هم نیســت.  حال آنکه  آرامش تنها 
در جامعه ای که از شــرایط مطلوب امنیتی 

برخوردار است محقق می شود.

بر این اساس نیروی انتظامی در همه شئون 
اقتصــادی، فرهنگی.  اجتماعی همچــون، 
آموزشــی و ... از جایگاه حساس و تأثیرگذار 
برخوردار است ؛حساسیت این مسأله وقتی 
بیشــتر می شــود که بدانیم علیرغم وجود 
دشمنی های بیگانگان، نظام اسالمی از امنیت 
باالیی برخوردار اســت که این دســتاوردی 

بسیار ارزشمند است.

تالش ناجا در تحقق امنیت و صیانت از 
جان مردم ستودنی است

نباید فراموش کرد عوامل نا امنی در عصر ما 
نسبت به گذشته بیشتر شده و سیاست های 
مخرب روی عوامل نا امنی تاثیرگذاشته است 
و اگر دشــمنان و معاندان بتوانند در جامعه 
ایجاد نا امنی کنند خواهند توانست اهداف 

خود را عملیاتی نمایند.

لیکن خوشــبختانه با وجود مسیرهایی که 
دشمنان کشــور می توانند از آن راه ها کشور 
را ناامن کنند، با تالش و زحمات دستگاه های 
امنیتی به ویــژه نیروی انتظامــی در حوزه 
امنیتــی، نگرانی وجود نــدارد. زیرا  نقش و 
رســالت مهم نیروی انتظامــی وتالش ها و 
خدمات آنان در تحقق و تامین امنیت، حاکی 
از این است که فعالیت های بسیار خوبی در 
این ســال ها برای ارتقای امنیت کشــور در 

حوزه های مختلف صورت گرفته است.

لذا باید از تــالش نیروی انتظامی در تأمین 
امنیت کشور تقدیر و تشکر کرد به ویژه آنکه 
نیروی انتظامی در جامعه سابقه خوبی دارد و 

مردم به آن اعتماد دارند.

آری تالش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت 
کامل در کشور ســتودنی و کارنامه آن نهاد 
ارزشــی، مطلوب و  قابل قبول است، لیکن 
نیــروی انتظامی باید آمادگــی های الزم را 
داشته باشد و با تقسیم کار رسالت خود را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهد.

البته باید دانست  اگر سایر نهادها و مردم در 
مسأله امنیت همکاری نکنند امنیت برقرار 
نخواهد شــد، نیروی انتظامی یک وظیفه به 
عهــده دارد و به دنبال آن دســتگاه قضایی 
نیز وظایفی دارد و اگر دستگاه قضایی فعال 
نباشــد، زحمات نیروی انتظامی هم بر باد 

خواهد رفت.

ارتقــای امنیت اجتماعــی و اخالقی 
؛مهترین وظیفۀ نیروی انتظامی

وقتی ســخن از جمهوری اســالمی گفته 
می شود به این معنا است که این جمهوری 
دارای جســم و جان است، جسم به معنای 
همــان بعد مــادی و جان بــه معنای بعد 
اعتقادی و اخالقی اســت ، بنابراین نیرو ی 
انتظامی باید تالش کند تــا تمامی ابعاد را 
حفــظ کند،به ویژه آنکه نیروی انتظامی هم 
وظیفه امنیت فیزیکی را به عهده دارد و هم 

وظیفه امنیت روانی.

بدیهی اســت اگر در جامعه اسالمی امنیت 
اخالقی نباشــد اسالمیت آن بی محتواست، 
هیــچ فردی هــم نمی تواند با این مســأله 
مخالفت کند مگر مؤمن و معتقد به اسالمیت 
نظام اســالمی نباشــد؛ لذا ارتقای اخالق و 
فرهنگ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی 
و همه دستگاه ها ی مرتبط با ساحت اخالق 

و فرهنگ در جامعۀ اسالمی است.

بنابراین بــا توجه به حساســیت و اهمیت 
»امنیــت اخالقی«، ضــرورت مقابله بیش 
از پیش نیروی انتظامی و مقابله با مفاســد 
اخالقی آشــکار می شــود؛  اگر چه جرائم 
پیچیده شده اما توسط پلیس قابل حل است 
و حضور نیروی انتظامی در سطح جامعه به 
عنوان آمر به معــروف و ناهی از منکر تأثیر 

بسزایی در کاهش جرائم دارد.

البته اخیرا حرکتی در نیروی انتظامی دیده 
شــده که از نظر مردم حرکت مبارکی است 
مشروط به اینکه این حرکت را خنثی نکنند 

و با دستوراتی اینها را از بین نبرند.

برای برون رفت از برخی حاشــیه سازی ها 
علیه نیــروی انتظامی، باید یک هماهنگی 

کاملی در این زمینه  صورت گیرد و مردم باور 
کنند که نیــروی انتظامی هم ضامن انتظام 
و امنیتظاهری اســت و هم امنیت اخالقی؛ 
زیرا وظیفه نیروی انتظامی فقط کنترل چراغ 
قرمز و ســبقت غیر مجاز نیست و باید بقیه 
وظایــف ناجا را هم بپذیرنــد. در این زمینه 
مسئوالن، مخصوصاً به سخنان رهبر انقالب 
که خطاب به نیروی انتظامی فرمودند گوش 
فرا دهند، که تأکید کردند : حفظ آرامش های 
روحــی و اخالقی جامعه مهم تــر از آرامش 

جسمانی آنهاست.

البته امر بــه معروف و نهــی از منکر برای 
حفظ اســالم در جامعه ضروری است و در 
این عرصه نباید تنها منتظر گشــت ارشاد و 
نیروی انتظامی بود بلکــه، هر کس باید بر 
حسب وظیفه عمل کند و با برخورد مؤدبانه 
و محترمانه،  این فریضــه الهی را در جامعه 

جاری سازد.

لزوم شــدت عمل نیروی انتظامی در 
برخورد با هنجارشکنان و مخالن امنیت 

اخالقی و اجتماعی 

گفتنی اســت قرآن مجید در مقابل فتنه و 
فساد اجتماعی برخورد شدیدی کرده است؛ 
زیرا زندگی در چنان جامعه ای بسیار مشکل 
اســت. و لذا برای تحصیــل یا حفظ امنّیت 
جامعه باید هر بهایی را پرداخت. تا آنجا که 
اسالم به خاطر آن اجازه جنگ با اخالل گران 

امنّیت اجتماعی را صادر می کند.

دستورهای اسالمی بیش از هرچیز کوشش 
خود را روی این مسئله متمرکز می کند که 
اصواًل جرم و جنایتی در جامعه رخ ندهد، و 
تمام تدابیر ممکن را برای تربیت اخالقی افراد 
از طریق توّجه آنها به خدا و معنویّت یا ترس 
از مجازات های رستاخیز، و تشویق به پاداش 

های نیکوکاران، به عمل آورده است.

ولی با این حال اگر علی رغم همه این کوشش 
ها جرم و جنایتی رخ دهد، به عنوان مثال در 
»مجازات اعدام« در مورد مرتکبین قتل عمد 
و یا اجرای مجازات های دیگر از قبیل مجازات 
متجاوزان ، ستمگران وهتاکان نوامیس مردم، 
؛ اســالم، حفظ جامعه  را بر حفظ مجرم و 
گناهکار ترجیح می دهد؛تجربه نیز نشان می 
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دهد که فراموش کردن شّدت عمل در مورد 
این گونه اشــخاص، به توسعه فساد و سلب 
امنّیت اجتماعی کمک می کند.ممکن است 
بعضی بر پاره ای از قوانین جزایی اسالم خرده 
گیری کنند و آن را خشن بشمارند، در حالی 

که به هیچ وجه چنین نیست.

بلکه شــّدت عمل تنها در مواردی است که 
جنبه حیاتی دارد و امنّیت اخالقی و اجتماعی 
ملّتی بــه خطر می افتد، و نظیر آن در همه 
قوانین جهان وجود دارد، منتها ممکن است 
بعضی از جوامع مسائلی از قبیل مبارزه با بی 
عّفتی و فحشا را جزو مسائل حیاتی نشمرند 
و موضوعات دیگری را به جای آن قرار دهند 
و حال آن که قوانین اســالمی با موشکافی 
مخصوص خود این مســائل را جزو حیاتی 
ترین موضوعات شــمرده است. ناگفته پیدا 
است شدت عمل فوق العاده ای که اسالم به 
خرج داده،برای حفظ خونهای بی گناهان و 
جلوگیری از حمالت و تجاوزهای افراد قلدر و 
زورمند و جانی و چاقوکش و آدمکش به جان 

و مال و نوامیس مردم بی گناه است 

با این تفاسیر شــدت عمل نیروی انتظامی 
کشــوردر برخورد با مفاسد اخالقی از جمله 
مهمترین مطالبات مــردم متدین و انقالبی 
به شمار می آید؛ باید جلوی مفاسد اخالقی 
گرفته شود، همانگونه که مقام معظم رهبری 

نیز بر این مسأله تأکید و تصریح دارند .

 تأسف آور است بعضی از مخالفین با مغالطه 
گری خیال می کنند مسأله امنیت اخالقی 
این اســت که دائماً با مردم درگیری ایجاد 
شــود، هیچ کس معتقد نیســت که باید با 
مردم درگیری ایجاد شــود اینها بهانه است، 
در مسأله امنیت اخالقی شرط اول حکمت، 
موعظه و جدال احســن و منطقی است که 

قرآن صریحاً دستور داده است. 

لیکن  عده ای وقتی اسم امنیت اخالقی به 
میان می آید حواشــی آن را برجســته می 
کنند که این کار ناپســندی است، البته در 
هر جامعه ای اقلیتی هستند که به هیچ چیز 
پایبند نیستند که در همه جا با آنها برخورد 

می شود. 

اخیرا در رســانه ها خبری منتشر شده بود 

مبنی بر اینکه نیروی انتظامی تصمیم گرفته 
است با مفاسد اخالقی  و با برنامه های ضد 
اخالقی مبارزه جدیدی بکند؛ ما این رویکرد 
را طلیعه مبارکی می دانیم و به کسانی که در 
این امر مشارکت دارند تبریک می گوییم و به 
برخی از کسانی که سابقا وقتی این صحبت 
ها و مســائل پیش آمد و سعی کردند آن را 

متزلزل کنند، هشدار می دهیم.

امیدواریــم ایــن معضل اجتماعــی با این 
تصمیمی که از سوی نیروی انتظامی گرفته 
شده است با همکاری علما، روحانیان، دولت 

و صدا و سیما حل شود.

سخن آخر

در خاتمه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی 
به فرمانده محترم ناجــا و کارکنان خدوم و 
زحمتکش این نیرو در سراسرکشــور، باید 
گفت: خداوند به شــما توفیــق داده متولی 
مهمترین ارکان جامعه هستید و تولیت این 
رکن اساســی جامعه اسالمی به دست شما 
سپرده شــده است. این خدمت مهمی برای 
نظام اســت که هر قدر شــکر این نعمت را 

بدانید به جاست.

بی شــک نیروی انتظامــی کارنامه خوبی 
در کشــور ما دارد و امید است این کارنامه 
درخشــان تر شــود. هم چنیــن خدمات ، 
دســتاوردهاو افتخارات نیــروی انتظامی به 
مردم و نظام اســالمی آنچنان ارزشــمند و 
عظیم است که به عنوان یک عبادت در نامه 
اعمال ثبت و ضبط می شــود و ذخیره یوم 

المعاد آنان خواهد بود.
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2پرونده ویژه

حماسۀ آتش نشانان در گسترۀ »ایثار و فداکاری« 
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

در وهلۀ نخست، جریان بسیار دردناک آتش 
ســوزی در تهران و شهادت جمعی از آتش 
نشــانان عزیز و جان بر کف که جانشــان را 
ازدســت دادند و به  همه آن عزیزانی که در 
این راه صدمه دیدند؛ مجروحین و بازماندگان 

شهیدان، تسلیت می  گویم.

با این تفاسیر باید به فرهنگ ایثار و جانفشانی 
اشــاره کرد و گفت ایثار و فداکاری از جمله 
مسائل اخالقی اســت که در ارتباط با مردم 
تعریــف می شــود، زیرا در تاریــخ ملت  ها 
روزهایی پیــش می  آید که بــدون ایثار و 
فداکاری و دادن قربانیان بســیار خطرات بر 
طرف نمی  شود، لذا برخی افراد در مقاطعی 
خاص که نیازمند به فداکاری اســت، ایثار و 
فــداکاری از خود نشــان داده  اند که در این 
میان اولیاء اهلل قویترین چهره  های اخالق به 
شمار می روند که ایثار و فداکاری را در حد 

اعلی دارا بوده اند.

بدون شــک ایثار و فداکاری یک کار انسانی 
و پر ارج محسوب می  شود و نشان می  دهد 
که فاعل آن دارای عالی ترین عواطف مردمی 
و انسانی است که شعاعش چنان وجود او را 
روشن ساخته که از منافع خویش می گذرد و 
تن به محرومیت می  دهد تا انسان های دیگر 

راحت باشند.

وجود ایــن فضیلت اخالقی نشــان دهندۀ 
ایمانی است که فراتر از مسائل مادی است و 
با چیزی نمی  توان آن را مبادله کرد، همه جا 
با انسان است و لحظه  ای از او جدا نمی  شود، 
و همه چیز در برابــر آن کوچک و کمرنگ 

است.

چیستی مفهوم ایثار

»ایثار« عبارت از این است که انسان دوست 
دارد دیگران در نعمت باشند، هرچند خودش 
در محرومیت به سر ببرد و حتی حاضر است 

آنچه را دارد در اختیــار دیگران بگذارد و از 
منافع خود چشم بپوشــد. این حالت واال را 
»ایثار« مــی  گویند که یکــی از مهم ترین 
صفات برجسته انسانی است.،لذا »ایثار« به 
معنای برتری بخشیدن کسی است، خواه بر 

خویشتن باشد یا بر دیگری.

حقیقت مفهوم ایثار و فداکاری

»ایثار« صفت بســیار ممتازی است که جز 
اولیاء اهلل و مؤمنان خالص و مخلص از عهده 
آن بر نمی  آیند، زیــرا ایثارگر دیگران را بر 
خود ترجیح می  دهد. پیامبر اکرم و صحابه 
خاص آن حضرت و همچنین اهل بیت علیهم 
السالم نمونه  های کاملی هستند که خداوند 
در قرآن آنان را به این صفت ممتاز ســتوده 

است. ،

آری ایثار آن است که دیگران را با بزرگواری 
بر خود مقدم بشــماریم؛ اینگونه اســت که 
جایــگاه ایثار و فداکاری بــه مراتب باالتر از 
انفاق است به نحوی که همگان سعادت آن را 

ندارند، و از صفات ویژه مؤمنان واقعی است.

لذا روح انســانی به آنجا می رسد که ایثار و 
گذشت را سرلوحه زندگی قرار داده، وافرادی 
برای حمایت از محرومــان یکجامعه، اقدام 
به »ایثار« می  کنند، یعنی از حقوق مســلم 
خــود به نفع آنان صرف نظر نمایند و تن به 

محرومیت می  نهند.

بی تردید اگر ما طرفدار یک مکتب معنوی 
باشیم که ایثار و فداکاری و گذشت را وسیله 
ترقی و تکامل معنوی انســان بدانیم در آن 
موقع انســان برای دیگران کار کند و حتی 
در مواقع بحرانی برای نجات جان دیگر هم 

نوعان و حیات و زندگی آنها می میرد.

پیوند پشــتوانۀ عقلی و وجدانی؛ زمینه ساز 
تحقق ایثار و فداکاری

فالســفه  ای که معتقد به حاکمیت عقل بر 

همه چیــز و لزوم پیروی از آن در همه چیز 
هســتند، پشتوانه مســائل اخالقی را درک 
عقل از خوب و بد اشیاء می دانند؛ مثال، می 
 گویند عقل به خوبی درک می  کند که ایثار 
و شجاعت فضیلت اســت، و بزدلی و جبن 

رذیلت.

برخــی دیگــر، پشــتوانه را ادراک وجدان 
می دانند، می گویند وجدان همان عقل عملی 
اســت که مهمترین سرمایه انسان می باشد؛ 
بنابراین، همین که وجدان ما می گوید ایثار، 
فداکاری، ســخاوت و شجاعت خوب است، 
همین کافی اســت که ما را برای رسیدن به 
این نیکی ها بسیج کند، و همین که می  گوید: 
بخل، خودخواهی، و خودپرســتی بد است، 

کافی است ما را از آن باز دارد.

به این ترتیب، پشــتوانه عقلی و وجدانی به 
هم می  رســند، و دو تعبیــر مختلف از یک 
واقعیت محســوب می شوند. بی شک وجود 
این پشتوانه، یک واقعیت است و می  تواند در 
حد خود انگیزه مطلوبی برای نیل به تربیت 

نفوس و فضائل اخالقی بوده باشد.

ضرورت گســترش فرهنــگ ایثار و 
فداکاری در جامعه اسالمی

جهان آفرینش صحنه ایثار اســت و بذل و 
بخشــش، زمین آنچــه را در اختیار دارد به 
گیاهان و حیوانات ایثارگرانه تقدیم می  کند، 
و درختان و گیاهان تمام مواهب خویش را در 
اختیار انسان  ها و جانداران دیگر می  گذارند، 
قرص خورشید روز به روز الغرتر می  شود و 
نور افشــانی مي کند، ابرها می بارند و نسیم  
ها می  وزند و امواج حیات را در همه جا می  
گسترانند، این نظام آفرینش است.ولی تو ای 
انســان چگونه می  خواهی گل سرسبد این 

جهان باشی!.

حیات انسانی شکوفا شدن گلهای عقل و خرد 

و ملکات برجســته در روح انسان هم چون 
ایثار و فداکاری است. زیرا ایثار و جانفشانی 
و گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا 
به ما می آموزد، که با پیمودن مدارج تقوا در 
مسیر انسان کامل قرار گیریم و روز به روز به 

خدا نزدیکتر شویم.

گفتنی اســت در طول زندگی انسان ها مواقع 
حساســی پیش می  آید که حل مشکالت 
به کمک اصل عدالت به تنهایی امکان پذیر 
نیست، بلکه نیاز به ایثار و گذشت و فداکاری 
دارد، که با اســتفاده از اصل »احسان« باید 
تحقق یابد. فی المثل آتش ســوزی، طوفان 
یا ســیل و زلزله، بخشی از کشوری را ویران 
نموده، اگر مردم در چنین شرائطی بخواهند 
در انتظار آن بنشــینند تا با ســایر قوانین 
عادی، مشکل حل شود، امکان پذیر نیست، 
اینجاســت که باید همه کســانی که دارای 
امکانات بیشتر از نظر نیروی فکری و جسمانی 
و مالی هستند، دست به فداکاری بزنند، و تا 
آنجا کــه در قدرت دارند، ایثار کنند، و گرنه 
وقایع یا حوادث دردناک ، جمع کثیری را به 

کلی فلج خواهد کرد.

البته در جوامع غربی عاطفه انســانی، ایثار، 
گذشــت، فداکاری و ماننــد اینها مفهومی 
ندارد و آن چه در مســیر منافع مادی افراد 
و ملتها نیســت محکوم به فنا اســت . لیکن 
تأسف آور است برخی در داخل نیز به هنگام 
بروزمشکالت خود را کنار می  کشند و چنین 
می  پندارند که ایثار و فداکاری بر عهده توده  
های مردم اســت؛حال آنکــه غفلت از جان 
محرومان و ترک انصاف وجود و بخشــش و 

ایثار، مورد نکوهش عقل و خرد است.

هم چنیــن باید گفت برای بقاء یک جامعه، 
گاه، خدمات بالعــوض الزم دارد، که نیاز به 
ایثار و »رحمت« دارد؛ روشــنتر بگوئیم: در 
زندگی هر قوم و جمعیتی روزهائی است که 
تنها ایثار و فداکاری  می  تواند حل مشــکل 
کند، و کمــک  های متقابل مادی در چنین 

حالتی بی  اثر است، بی اثر!.

نشانه شناســی ایثار و فداکاری آتش 
نشانان قهرمان

1.مرگ اندیشــی؛ معادباوری؛ شوق به لقای 

الهی

بی تردید گذشــت، ایثار و فــداکاری همه 
بازتاب اعتقاد به زندگی جاویدان در ســرای 
دیگر اســت، اگر در تاریخ اســالم و حماسه  
های جاویدان و شرح ایثارگري های کسانی 
که با تمام وجودشــان در راه پیشبرد آئین 
پاک اسالم جانفشانی کردند دقت کنیم می 
 بینیم که اسالم در تعلیمات خود این درس 
بزرگ را به آنها آموخته بود که شهادت در راه 
خــدا و در طریق حق و عدالت به معنی فناء 
و نابودی و مرگ نیست، بلکه سعادت است و 
زندگی جاویدان و افتخار ابدی؛ لذا افرادی که 
چنین درسی را در این مکتب بزرگ آموخته 
 اند پروانه  وار می  سوزند و قربانی می  شوند و 

افتخار می  کنند.

بنابراین انسان  ها می  توانند به این مقام برسند 
که ماســوای خدا را فدای پروردگار و خالق 
کننــد و محبوب حقیقی را بر دیگران مقدم 
دارنــد، و به قول امام صادق)علیه الســالم(: 
»دلیل الحب ایثار المحبوب علی ماســواه؛ و 
نشاِن دوستی، مقّدم داشتن محبوب بر جز 
اوست.« که در ســر سلسله این افراد، انبیاء 
و ائمه )علیه الســالم( جلوه و درخشندگی 

خاصی دارند.

اینچنین اســت که مقام »محســنین« از 
مجاهدین فراتر اســت چرا که آنها عالوه بر 
جهاد و تالش در راه نجات خود، دارای مقام 
ایثار و احسانند و برای دیگران نیز تالش می  
کند. زیرا تنها بهایی که برای ایثار جان طلب 

می کنند، همان خشنودی خدا است.

به همین دلیل شــهیدان راه »اهلل« که باید 
برترین پاداش ها را در برابر آن ایثار بزرگشان 
دریافت دارند به گواهــی قرآن پاداش قرب 
الهی را می  یابند، و تعبیر»عند ربهم « شاهد 

گویای این واقعیت است.

2. جان فشانی در قله های ایثار وایمان

بدون شک کســانی که در ایمان بر دیگران 
مقــدم می  شــوند هم شــجاعت و آگاهی 
بیشتری دارند، و هم ایثار و فداکاری فزونتر.

لذا ایمان به علم و قدرت الیزالی که از درون 
و بیرون انســان بطور یکسان آگاه است و بر 

آن نظارت می کند، می تواند ریشه نهال  های 
اخالقی هم چون »گذشت« و »فداکاری« و 
»ایثار« را در درون جان انسان پرورش دهد.

ورود همه به منطقه امن  »ایمان و خداپرستی 
و حق طلبی« موجب می شــود تا گذشت و 
ایثار برای خدا و در راه او درخشندگی خاصی 
داشــته و از بارزترین صفات انسانی قلمداد 
شود،به نحوی که هر کجا ایمان وجود دارد 
ایثار و عشق و فداکاری و گذشت نیز تجلی 

خواهد یافت 

گفتنی اســت ایمان اسمی و سطحی کافی 
نیســت، بلکه ایمان عمیــق و خالص الزم 
است که بتواند سرچشــمه ایثار و فداکاری 
گردد، زیرا این نیروی ایمان اســت که وقتی 
در قلب انسان پیدا می شود بزرگترین قدرت
هــا در نظــرش کوچک، و در برابر ســخت  
ترین مصائب مقاوم، و نســبت به ایثار جان 

سخاوتمند می  گردد.

3. به یاد جوانان با غیرت آتش نشان 

غیرت به صــورت صحیح و معتدل و مثبت 
یک نیروی دفاعی عظیم است که به کمک 
آن می  توان بر بحران ها و پیروز شد، چرا که 
این نیروی باطنی هنگامی که جان و مال و 
ناموس و دین و ایمان در معرض تهدید قرار 
می  گیرد بسیج می  شــود، و تمام نیروهای 
ذخیره وجود انسان را به حرکت در می  آورد، 
و گاه یک انســان غیور در تحت تأثیر عامل 
غیرت، نیرویی به اندازه ده انســان پیدا می  
کند و تا حد ایثار و فداکاری، ایســتادگی و 

پایمردی نشان می  دهد.

آیا فداکاری و از خود گذشــتگی امکان پذیر 
است؟

می  گویند تمام فعالیت های انسان به منظور 
به دســت آوردن یک رشــته منافع مادی و 
روحی و یا دفع ضرر از ناحیه جســم و روان 
صورت می  گیرد با توجه به این اصل چگونه 
می شــود که برخی از کارها یک نوع ایثار و 
فــداکاری و جانبازی و از خود گذشــتگی 

شمرده می  شود؟

این پرسش را می  توان از دو راه پاسخ داد:

1 مقصود از »ایثار« و »فداکاری« این است 
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که انســان کاری را بدون »چشم داشت« و 
انتظــار عوض از فرد یا جامعه انجام دهد. به 
عنوان نمونه مردی که از کمک به نابینایان 
خوشحال و شادمان می گردد، اگرچه این کار، 
او را از ضربات شکننده وجدان آزاد می سازد 
و به زندگی او نشــاط و شــادی می  بخشد، 
اما چون او در این کار محرک مادی و ســود 
دنیوی ندارد و حس مقابله و معاوضه او را بر 
این کار وادار نساخته است، از این نظر، چنین 
کاری از نظر عقل و شــرع، عملی شایسته و 

ایثار و فداکاری شمرده می  شود.

2 عشــق به چیزی و یا به کسی گاهی به 
جایی می رسد که انســان غیر آن چیز و یا 
آن کس را فراموش می  کند و خویشــتن و 
منافع خویش را به دست فراموشی می  سپارد 
در این جاست که غیر از محبوب و یا مقصد، 
چیزی را نمی  بیند و جز هدف مقدســش، 

چیزی را نمی  شناسد .

کالم نورانی امام هادی)علیه الســالم( 
خطاب به مصیبت دیدگان

 امام هــادی علیه الســالم در حدیثی می 
ابِِر َواِحــَدٌۀ َو لِلَْجازِِع  فرماید: »الُْمِصیَبُۀ لِلصَّ
اثَْنَتاِن ؛ کسی که در مقابل مصیبت صبر کند 
او فقط یک مصیبت دارد ولی کسی که جزع 
و بــی تابی می کند مصیبت او تبدیل به دو 

مصیبت می شود«.

 دنیا چه بخواهیم و چه نخواهیم با مصائبی 
آمیخته اســت و همواره چنین بوده اســت. 
مسائل ناخوشایندی که پیش می آید گاهی 
جنبه ی مالی دارد مثال فرد ورشکســت می 
شود و یا اموال و امالکی که مدت ها برایش 

زحمت کشید در آتش می سوزد.

 گاه مصیبت جانی اســت مثــال عزیزانی از 
دست می روند و یا بیمار و مجروح می شوند، 
اعضایی را از دســت می دهند و این اتفاقات 

گاه برای خود انسان می افتد.

حال در مقابل مصائب، انســان دو گونه می 
تواند عکس العمل نشان دهد:

 اول این اســت که تا آنجا که می تواند صبر 
کند و در این حال فقط همان یک مصیبت 

را تحمل کند.

 دوم اینکه جزع و بی تابی کند که در این حال 
گرفتار دو مصیبت می شود. زیرا جزع موجب 
می شــود که اجر مصیبــت از بین برود که 
خود، مصیبت دومی است. یا اینکه بر اثر بی 
تابی گرفتار بیماری هایی همچون افسردگی، 
ضعف اعصاب، کج خلقــی، بی حوصلگی و 
مانند آن می شــود کــه اینها خود مصیبت 
دیگری است. اینکه در حدیث آمده است که 
در صورت جزع دو مصیبت گریبانگیر انسان 
می شود یعنی حد اقل مصیبتی که به سراغ 
انســان می آید دو مصیبت است. گاه انسان 
بر اثــر بی تابی به بیش از دو مصیبت مبتال 

می شود.

 خداونــد در قــرآن مــی فرماید: الَّذیَن إِذا 
َّا إِلَْیِه راِجُعوَن  ِ َو إِن َّا هلِلَّ أَصابَْتُهْم ُمصیَبٌۀ قالُوا إِن
ِِّهْم َو َرْحَمٌۀ  * أُولِئَک َعلَْیِهْم َصلَــواٌت ِمْن َرب
َو أُولِئــَک ُهُم الُْمْهَتُدوَن   یعنی کســی که 
در مصیبــت صبر می کند صلوات و رحمت 
خداوند بر او نازل می شــود که اجر بســیار 

واالیی است.

سخن آخر

در خاتمــه به همۀ مصیبــت دیدگان واقعۀ 
پالسکو تسلیت می گوییم و دعا می کنیم خدا 

مشکالتشان را حل کند.

مســئوالن هم عالوه بر ابراز همدردی، باید 
فکر جبران خسارات را تا آنجا که ممکن است 
داشته باشند؛ هم چنین اگر ساختمان های 
مشــابه در تهران هم داریم باید فکری شود 
تا از بروز حادثه مشــابه در این ساختمان ها 
جلوگیری شود. ساختمان هایی که فرسوده 
اســت باید محکم کاری شــود تا از چنین 
حوادثی که در نوع خود کم سابقه یا بی سابقه 

است، جلوگیری شود.

خداوندا! توفیق ایثار و فــداکاری در طریق 
آئیــن پاکت به ما مرحمت کن. آمین یا رب 

العالمین.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»مناسك عمره مفرده«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

مناســک عمره مفرده، کتابی است مشتمل 
بر اعمــال و احکام مربوط به عمره مفرده که 
متناسب با وظایف زائران در این عمل عبادی 
تدوین شده و حاوی فتاوای آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( است و به زبان فارسی، 

به زیور طبع آراسته شده است.

انگیزۀ تألیف

گردآورندۀ اثر در بیان علل و انگیزۀ تألیف آن 
اثر می نویسد:

همه ســاله، خیل کثیری از مردم با ایمان و 
عالقه مند، جهت بــه جا آوردن عمره مفرده 
عازم بیت اهللَّ الحرام شــده و این اقبال روز به 

روز بیشتر می شود.

 از طرفی مواجهه روحانیون محترم با مسائل 
جدید و احساس نیاز نسبت به تدوین مناسکی 
جامع در این زمینه، ســبب شد که بازنگری 
کاملی در کلّیه مسائل عمره و تطبیق مسائل 
حج بــر آن، زیر نظر حضرت آیۀ اهللَّ العظمی 
مکارم شیرازی )مّد ظلّه العالی( انجام شود؛ تا از 
طرفی حّجاج محترم به تمامی مسائل و آداب 
و اعمال این فریضه بزرگ آگاه شده و از طرف 
دیگر دغدغه های روحانیون محترم کاروان ها 
نســبت به اّطالع از آخرین فتاوای معظم له 
برطرف گردد و همگان بتوانند اعمال عمره را 
با خیالی آسوده به جای آورده و با دستی پر از 

معنویت از این سفر روحانی بازگردند.

ساختار اصلی کتاب

کتاب دربردارندۀ پیشــگفتاری از مدّون اثر، و 
عناوین هفت گانه ای است که در قالب مسأله 
های مختلف شــماره گذاری شده و بعضاً در 

قالب سوال و جواب نیز ارائه شده است.

عناوین اصلي کتاب عبارتند از:پیشــگفتار؛ 
عمره مفــرده؛ اعمال عمره مفرده؛ مســائل 
متفّرقه؛ اســتفتائات مرتبط با مسائل عمره؛ 
چند مســأله مهــم و محّل ابتــال در عمره؛ 

آداب و مســتحّبات عمره؛ مستحّبات سفر؛ 
مستحّبات احرام؛ مکروهات احرام؛ مستحّبات 
دخول حرم؛ مستحّبات ورود به مّکه معظمه 
و آداب مســجد الحرام؛ آداب و مســتحّبات 
طواف؛ دعاهای اشواط طواف؛ مستحّبات نماز 
طواف؛ مستحّبات سعی؛ دعاهای اشواط سعی؛ 
مســتحّبات دیگر مّکه معّظمه؛ طواف وداع؛ 

قسمتی از مستحّبات مدینه طّیبه.

» مناسک عمره مفرده«در یک نگاه

در این اثر احکام مربوط به مجموعه کارهایی 
که عمره گزار در عمره مفرده بجا می آورد مورد 

اشاره قرار گرفته است.

عمره مفــرده؛ اعمال عمره مفــرده؛ احرام از 
میقات؛ طواف؛ نماز طواف؛ سعی صفا و مروه؛ 
تقصیر، طواف نساء و نماز آن؛ احکام مصدود 
و محصور)بازماندن از اداي حج یا عمره پس 
از احرام، بر اثر مانع بیروني( و مسائل متفرقه، 
أهم عناوینی است که مطالب کتاب بر محور 

آن تنظیم شده است. 

از آن جهت که آداب و مستحّبات بسیاری برای 
هر یک از اعمال »عمره« ذکر شده، لذا مولّف 
در فراز پایانی کتاب به آداب و مستحبات عمره 
پرداخته و با طرح چند مسئله مهم ومبتالبه از 
قبیل مستحبات سفر، احرام، دخول حرم، ورود 
به مکه معظمه و آداب مسجدالحرام و.. به این 

مهم جامۀ عمل پوشانده است.

ویژگی ها و امتیازات

از مزایای این کتاب می توان به موارد زیر اشاره 
نمود:

1 جمع آوری کلّیه نظرات فقهی حضرت آیۀ 
اهللَّ العظمی مکارم شیرازی در باب عمره که 
در کتب مختلف آمده، به همراه آخرین فتاوای 

معظم له.

2 حذف مســائل تکــراری و غیر ضروری و 
جایگزین شدن مسائل جدید بجای آن.

3 قرارگرفتن مسائل و استفتائات هر موضوع 
در کنار هم برای سهولت در یافتن مسائل مورد 

نیاز.

4 قرارگرفتن مســائل در ابــواب و فصول 
مناسب.

5 بکارگیری زبان و ادبیات روز.

6 حذف مسائلی که امروزه مصداق خارجی 
ندارد.

فتوای وحدت آفرین

تاریخ اســالم، همواره، شــاهد کوشش ها و 
تالش های وحدت آفرین فقهای برجســته 
بسیاری بوده است که برگ زّرینی از این تاریخ 
پرافتخار، به فتاوای وحــدت آفرین آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی)مدظله( در عصر حاضر 
اختصــاص دارد. فتوای معظم له در فرازی از 
کتاب با عنوان »شرکت در نماز جماعت اهل 

سّنت« بدین شرح است:

رعایت اتّصال صفوف در نماز جماعت با اهل 
سّنت الزم است... نمازهایی که همگام با سایر 
مسلمین به امامت اهل سّنت اقامه می گردد 
صحیح اســت، و حّتی در وســعت وقت نیاز 
به اعاده ندارد... نماز جمعه با اهل ســّنت نیز 
کفایت از نمــاز ظهر می کند، و اعاده آن الزم 
نمی باشــد، و این ها دستوراتی است که ائّمه 
طاهرین علیهم الســالم برای حفظ وحدت 

مسلمین به ما داده اند.

وضعیت کتاب

در فراز ابتدایی کتاب فهرست مطالب ذکر شده 
اســت. در پی نوشت ها نیز منابع ذکر شده و 
برخی کلمات به ویژه مکان های جغرافیایی 
مرتبط با مناسک عمره مفرده مورد تبیین و 

تشریح مدّون اثر قرار گرفته است.

الزم به ذکر اســت این رساله نفیس با تهیه و 
تنظیم مســعود مکارم، نخستین بار در سال 
1384، در یک جلد و در 319 صفحه در قطع 
جیبی توسط انتشارات مدرسۀ امام علي بن 
أبي طالب علیه  الســالم منتشر شده است که 
تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده 

است.
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معارف اسالمی
آخرین تالش پیامبر)ص( برای تعیین جانشین؟

پرسش : 

آیا پیامبر اکرم)ص( تا آخرین لحظه های عمر 
خویش هیچ تدبیری برای آینده اسالم نکرد؟! 

پاسخ اجمالی:

پیامبر)ص( در مناسبت های مختلف، در باره 
رهبری آینده اّمت اسالمی، سخن می گفت 
و علی)ع( را به عنوان جانشین برگزیده خدا 
معرفــی می کرد، اوج این معّرفی و ابالغ، در 
»َحّجۀ البالغ« و به تعبیر دیگر »َحّجۀ الوداع« 
در »غدیر خم« بوده اســت و آخرین تدبیر 
ایشان، درخواست دوات و کاغد، برای امالی 
وصیت مکتوب در مســئله خالفت، جهت 

جلوگیری از انحراف اّمت بود.

پاسخ تفصیلی:

پیامبر خدا )صل اهلل علیه وآله( در مناسبت 
های مختلــف، در باره رهبــری آینده اّمت 
اسالمی، سخن می گفت و علی )علیه السالم( 
را به عنوان جانشــین برگزیده خدا معرفی 
می کــرد، اوج این معّرفی و ابالغ، در »َحّجۀ 
البالغ« و به تعبیر دیگــر »َحّجۀ الوداع« در 
»غدیر خم« بوده است. آخرین تدبیر ایشان، 
درخواست دوات و کاغد، برای امالی وصیت 
مکتوب، در مسئله خالفت، جهت جلوگیری 

از انحراف اّمت بود.

بخــاری به نقل از ُزْهری از عبید اهلّل بن عبد 
اهلّل از ابن عباس می نویسد: چون پیامبر خدا 
به حال احتضار افتاد  و مردانی از جمله عمر 
بن خّطاب هم در خانه بودند  فرمود : »َهُلمَّ 
أکُتب لَُکم ِکتابا ال تَِضلّوا بَعَدُه«؛ )بشتابید تا 
برایتان نوشته ای بنویسم که پس از آن، گم 

راه نشوید(.

عمر گفت: »إن النبی قد غلب علیه الوجع و 
عندکم القرآن، حسبنا کتاب اهلل«!!! ؛ )همانا 
بیماری بر پیامبر، چیره شــده است!!! قرآن، 
نزد شما هست و کتاب خدا ما را بس است(!!! 
پس، حاضراِن در خانه با هم اختالف و دعوا 
کردند. برخی از آنها می گفتند: کاغذ بیاورید 

تا پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( برایتان نوشته 
ای بنویسد که پس از آن، گم راه نشوید. برخی 
از آنها نیز همان گفته عمر را می گفتند. چون 
یاوه گویی و اختالف در نزد پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( باال گرفــت، پیامبر خدا فرمود: 

»قوموا«؛ )برخیزید(.

ابن عباس همیشه می گفت: مصیبت حقیقی، 
مصیبت ممانعت از نوشتن پیامبر)صلی اهلل 
علیــه و آله(، آن هم با اختالف و داد و فریاد 

است.

در نقــل دیگر صحیح بخاری آمده اســت: 
»قوموا عّنی ، وال ینبغی عندی التنازع«؛ )از 
پیش من برخیزید، که دعوا و اختالف در نزد 

من شایسته نیست(.)1(

بخاری در حدیثی دیگرـ  به نقل از ابن عّباس 
ـ چنین روایت می کند: روز پنج شنبه و چه 
روز پنج شنبه ای! بیماری پیامبر خدا شّدت 
گرفت. پس فرمود: » ایتونی أکتب لکم کتابا 
لن تضلّوا بعده أبدا«؛ ) کاغذ و قلمی نزد من 
بیاورید تا برایتان نوشته ای بنویسم که دیگر 
پس از آن، هرگز گم راه نشــوید(. پس با هم 
دعوا کردند، در حالــی که دعوا در نزد هیچ 
پیامبری، شایســته نیست و می گفتند: »ما 
شأنه؟ أهجر؟)2( استفهموه«؛ )او را چه شده 
اســت؟ آیا هذیان می گوید؟ از او بپرسید(. 
پس خواســتند که از او بپرســند و معنای 
حرفش را جویا شــوند که فرمود: » دعونی ؛ 
فالذی أنا فیه خیر مما تدعوننی إلیه«؛ )مرا وا 
گذارید، که آنچه در آنم، از آنچه مرا به آن می 

خوانید، بهتر است(.)3(

مسلم نیز در صحیح خود ـ به نقل از سعید 
بن ُجَبیــر، از ابن عّباس ـ چنین روایت می 
کند: روز پنج شنبه و چه روز پنج شنبه ای! ) 
سعید می گوید: سپس اشک های ابن عّباس 
فرو ریخت، تا آن جا که آنها را همچون رشته 
مروارید، بر گونــه هایش دیدم(. پیامبر خدا 
فرمود: »ایتونی بالکتــف و الدواۀ أکتب لکم 
کتابا لن تضلوا بعده أبدا«؛ )برایم استخوان)4( 

و دوات بیاورید تا برایتان نوشته ای بنویسم 
که پــس از آن، هرگز گمراه نشــوید(. پس 
گفتند: »إن رســول اهلل یهجر« )بی گمان، 

پیامبر خدا هذیان می گوید(.)5(

احمد بن حنبل هم در مســند خویش این 
حدیث را از جابر این گونه نقل می کند: »إن 
النبــی )صلی اهلل علیه وآلــه( دعا عند موته 
بصحیفۀ لیکتب فیها کتابا ال یضلون بعده ، 
فخالف علیها عمر بن الخطاب حتی رفضها«؛ 
)پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( هنگام وفاتش 
کاغذی خواست تا در آن، نوشته ای بنویسد 
کــه پــس از آن، گم راه نشــوند. پس عمر 
بن خّطاب، آن قــدر با آن مخالفت کرد که 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( آن ]درخواست[ 

را رها کرد(.)6(

اعتراف عمر و توجیه این عمل زشت: ابن ابی 
الحدید شارح نهج البالغۀ از ابن عّباس نقل 
می کند که: در یکی از سفرهای عمر به شام، 
همراهش رفتم. روزی به تنهایی بر شترش 
راه می پیمود که دنبالش کردم. پس به من 
گفت : »ای ابن عّباس! من از پســرعمویت، 
گله دارم. از او خواســتم که با من بیاید؛ ولی 
نیامد و پیوسته او را ناراحِت چیزی می بینم. 
تو گمان می کنی دنبال چیست؟« گفتم: ای 
امیر مؤمنان! تو که خودت می دانی. )عمر( 
گفت: »گمان دارم او همواره در اندوهِ از دست 
رفتن خالفت اســت«. گفتم: چنین است. او 
معتقد است که پیامبر خدا خالفت را برای او 
خواست. )عمر( گفت: »ای ابن عّباس! پیامبر 
خدا خالفت را برای او خواســت و این گونه 
بــود؛ اّما چه می توان کرد که خدای متعال، 
آن را نخواســت! پیامبر خدا چیزی خواست 
و خدا چیز دیگری خواست. پس، اراده خدا 
محّقق شد و اراده پیامبر او محّقق نشد. آیا هر 

چه پیامبر خدا خواست، شد؟ ...«.

این مضمون، با الفاظ دیگری هم نقل شــده 
است و آن، همان گفته عمر است که: پیامبر 
خدا در زمان بیماری اش خواست که او )علی 

علیه السالم( را جانشین خود کند؛ اّما من از 
ترس وقوع فتنه و برای نشر اسالم، مانع شدم. 
پس، پیامبر خدا مقصود قلبی ام را دانست و 
خودداری کرد و خداوند، جز از اجرای آنچه 

خود مقّدر و حتمی کرده، امتناع دارد.)7(

ابــن ابی الحدید روایت دیگری از ابن عباس 
نقــل می کند کــه وی می گویــد: در آغاز 
حکمرانی عمر نزد او رفتم. یک َمن خرما در 
زنبیلی حصیــری برایش نهاده بودند. مرا به 
خوردن دعوت کرد. من یک خرما خوردم و 
او نیز شروع به خوردن کرد تا این که خرماها 
تمام شــد. ســپس از کــوزه ای که نزدش 
بود، آب خورد و به پشــت، بر مّتکایش دراز 
کشید و به حمد و ســپاس خدا و تکرار آن 
پرداخــت. و گفت: »ای عبد اهلّل ! از کجا می 
آیی؟«. گفتم: از مسجد. گفت: »پسرعمویت 
را چگونه دیدی؟«. من گمان کردم که عبد 
اهلّل بــن جعفر را می گوید. گفتم : وقتی می 
آمدم او با همساالن خود، مشغول بازی بود. 
گفت: »مقصودم او نبود. منظورم بزرگ شما 
اهل بیت است«. گفتم: او را دیدم، در حالی 
که برای درختان خرمای فالن قبیله، آب از 
چاه می کشید و قرآن می خواند. گفت: »ای 
عبد اهلّل ! قربانی کردن شتران به گردنت، اگر 
آن را از من کتمان کنــی! آیا هنوز در دل، 
خیال خالفــت دارد؟«. گفتم : آری. گفت : 
»آیا می پندارد که پیامبر خدا )صلی اهلل علیه 
و آله( به او تصریح کرده است؟«. گفتم: آری 
و برایــت می افزایم که از پدرم درباره اّدعای 
علی پرســیدم. و او گفت: )علی( راست می 
گوید. عمر گفت: »پیامبــر خدا)ص( گفتار 
ناتمامی درباره علی داشت که چیزی را اثبات 
نمی کند و دســتاویزی به دست نمی دهد 
و بی گمــان، مّدتی در کارش درنگ و تأّمل 
کــرد و در بیماری اش می خواســت به نام 
علــی تصریح کند؛ اّما من از بیم )فتنه( و به 
خاطر حفظ اسالم، مانع شدم و به پروردگار 
کعبه ســوگند، قریش، هرگز بر او ِگرد نمی 
آمدند و اگر خالفت را به دســت می گرفت، 
اعراب از همه ســو بر او می شوریدند. چون 
پیامبر خدا)ص( فهمید که من منظورش را 
می دانم، پس خودداری ورزید و خداوند، جز 
از وقــوع آنچه خود ، مقّدر و حتمی کرده، ابا 

دارد«.)8(

بسیار جالب است که عمر به این عمل زشت 
اعتــراف و با بیان مغالطــه هایی توجیهاتی 
بــرای آن مــی آورد که با علــم، عصمت و 
حکمت الهی پیامبر اکرم)صل اهلل علیه وآله( 
منافات دارد؛ گویی که عمر به مصالح اسالم 
و مسلمین بیشتر از رســول خدا)ص( آگاه 
است و پیامبر اراده ای جز اراده خدا خواسته 
اســت و این اراده عمر است که مطابق اراده 
خداســت. همین اعتراف، و تقسیم قدرتی 
که مخالفان جانشــینی علی )علیه السالم( 
در دوره حاکمیت خویش کردند نشــان می 
دهد که آنها بــرای تصاحب حکومت زمینه 
چینی کرده بودند و اّولین شورشیان احتمالی 
بر علیه خالفت علی )ع(  در صورت تحقق 

اراده پیامبر  خود آنها می بودند.

نقد و بررسی جلوگیری از نوشتن وصّیت:

ماجرای تصمیم پیامبر )صل اهلل علیه وآله( 
برای کتابــت وصّیت و منع عمر بن خّطاب، 
ماجرایی تکان دهنده و شــگفت آور است. 
پیامبــر گرامی اســالم که »َمــا یَنِطُق َعِن 
الَْهــَوی * إِْن ُهَو إاَِل َوْحٌی یُوَحی«، )ســوره 
نجم ، آیــات 3 و 4( تصمیم دارد در آخرین 
لحظات زندگــی دنیوی خود، نکاتی را برای 
اّمت اسالمی بیان کند. حّتی اگر پیامبر )صل 
اهلل علیه وآله(، انسانی عادی هم تلّقی شود، 
می باید به این خواسته او جامه عمل پوشیده 
شــود. به عالوه، پیامبر)ص( هدف از نوشتن 
وصّیت را »گمراه نشــدِن ابدی اّمت اسالم« 
اعــالم می کند؛ هدفی که هر کس به دنبال 
آن است. شگفت این جاست که عمر، با این 
خواسته کوچک ـ که نتیجه ای بزرگ در بر 

داردـ  مخالفت می کند!!!

دالیل مخالفت عمــر در توجیهاتی که ارائه 
کرده، کامال هویداســت؛ گروه آنها با علم به 
نظر پیامبر)صل اهلل علیه وآله( درباره خالفت، 
از اقدام ایشــان )تثبیت حاکمیت جانشین 
مورد نظــرش(، با تنش آفرینی غیر اخالقی 
جلوگیری کردند. حّتی اگر هیچ گزارشــی 
درباره مقصود عمر بن خّطاب وجود نداشته 
باشد، هر انسان محّقق و غیر متعّصبی، با کنار 
هم قــرار دادن اتفاقات این حادثه و اتفاقات 

سقیفه و نیز حادثه به حکومت رسیدن خود 
وی، حقیقت را درمی یابد.

شگفت آنکه برخی به توجیه کار عمر پرداخته 
اند و برای آن که درســتی عمل او را اثبات 
کنند، به ُخرده گیری از پیامبر )صل اهلل علیه 

وآله( پرداخته اند.

گاه مــی گویند: رفتار عمر، از نشــانه های 
فهم و دّقت و فضیلت او اســت؛ چرا که عمر 
ترسید پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( چیزهای 
صریحی بنویســد که نه بتوانند بدان عمل 
کنند و نه راهی برای تفسیر و تأویل آنها باقی 

بماند و در نتیجه گرفتار عقوبت شوند.)9(

پیامبر )صل اهلل علیه وآله( می فرماید: »می 
خواهم چیزی برایتان بنویسم که تا ابد، گم 
راه نشوید« و اینان می گویند: نوشته پیامبر، 
موجب عقاب می شد و مخالفت عمر، دلیلی 
بر فقه و فضیلت و دّقت نظر اوست. با توّجه 
به تقابل صریح نظــر پیامبر )صل اهلل علیه 
وآله( با نظر عمر، این گونه ســتودن از عمر، 

چه توجیهی دارد؟

عجیب تر از این، توجیهی اســت که قاضی 
عّیاض، درباره همه واقعه بیان کرده اســت و 
آن را تحریف نموده و از صورت اصلی خود، 
به شکل دیگری در آورده است. او می گوید: 
»آیا پیامبر خدا هذیان می گوید؟«. این است 
آنچه در صحیح مسلم و غیر آن است؛ یعنی 
به شکل استفهام. و آن از نقل غیر استفهامی، 
چه به صیغه ماضی و چه مضارع ، درست تر 
است؛ زیرا هیچ یک صحیح نیست. گوینده 
این سخن، این سخن را گفت تا کسی را که 
گفت »ننویسید«، انکار کند؛ ]منظورِ صاحب 
این ســخن، این بوده که[ فرمان پیامبر خدا 
را وا ننهیــد و آن را هذیان مپندارید؛ زیرا او 
هذیان نمی گویــد. ]نیز[ این که عمر گفت 
: »کتاب خدا برای ما بس است«، رّد بر نزاع 
کننده اســت، نه بر پیامبر )صلی اهلل علیه و 

آله(.)10(

آیا می توان تحریفی بارزتر از این پیدا کرد؟! 
مســلّما اگر این متن، در کتاب های صحیح 
بخاری و صحیح مسلم نبود، به همین حالِت 
تحریف شده به دست ما می رسید؛ هرچند 
بخاری هم در کتاب خــود، متن را دو گونه 
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نقل کرده اســت. او در جایی که گوینده را 
ذکر کرده است، لفظ »وجع« را می آورد که 
اهانت کم تــری دارد و در جایی که نامی از 
گوینــده نمی برد، واژه زشــت »أ َهَجَر؟« را 
آورده است، که ظاهرا واژه اصلِی به کار رفته 
در آن مجلس است. شاید هم این تفاوت نقل، 
مربوط به خود ابن عّباس باشــد؛ یعنی: او با 
تدبیری ویژه، همه ماجرا را بیان کرده است؛ 

اّما در دو گزارش.

در اینجا باید از قاضی عیاض پرسید، کسی 
که می خواهد فرمــان پیامبرخدا )صل اهلل 
علیــه وآله(  برای کتابــت وصیت  جدی 
گرفته شود، چرا می گوید: » کتاب خدا برای 

ما بس است«؟!

حقیقت اینســت که گروه ابوبکر و عمر  با 
هماهنگی های عایشه  از همراهی با سپاه 
اسامه سر باز زدند و با تمّسک به بهانه هایی 
بازگشتند و با »اجتهاِد« ناروا در برابر »نّص« 
صریِح سخن پیامبر خدا، از همراهی با سپاه، 
خودداری کردند؛ پیامبر خدا را که ســخن، 
جــز به حق نمی گفت و لــب، جز به آموزه 
»وحی« نمی گشود،)11( به »هذیان گویی« 
متهم کردند! تا بدین گونه کتابت وصّیت، و 
آخرین تالش پیامبر )صل اهلل علیه وآله( برای 
تحکیم »خالفت علی )علیه السالم(«، عقیم 

بماند.)12(

پی نوشت:
)1(. صحیــح البخــاری : ج 5 ،ص 2146 ،ح 5345 ؛ ج4 ،ص 
1612 ،ح 4169 ؛ ج6 ،ص 2680 ،ح 6932 وفیه »قوموا عّنی« 
بدل »قوموا« ؛ ج1 ،ص 54 ،ح 114 عن ابن شــهاب عن عبید 
اهلّل بن عبــد اهلّل عن ابن عّباس نحوه وفیــه »قوموا عّنی ، وال 
ینبغی عندی التنازع« ، صحیح مسلم : ج 3 ،ص 1259 ،ح 22 ؛ 
مسند ابن حنبل : ج 1 ،ص 719 ،ح 3111 ؛ ص695 ،ح 2992 
؛ الطبقات الکبری : ج 2 ،ص 244 وفیهما »قوموا عّنی« ؛ البدایۀ 
والنهایۀ : ج 5 ،ص 227 ؛ األمالی للمفید : ص 36 ،ح 3 عن ابن 

شهاب عن عبید اهلّل بن عبد اهلّل عن ابن عّباس . 
)2(. ابــن اثیر می گوید : أهَجَر فی َمنِطِقه یُهِجُر إهجارا از باب 
افعال، هنگامی به کار می رود که کســی ســخن زشتی بگوید 
و نیز اگر یاوه و لغو ببافد. اســم آن، ُهجر اســت و َهَجر یهُجر 
َهْجــرا، هنگامی به کار می رود که گوینــده، در هم و بر هم و 
هذیــان بگوید. حدیِث بیماری پیامبر صلــی اهلل علیه و آله از 
همین اســت. گفتند : او را چه شده است؟ »أ َهَجَر؛ آیا به علّت 
بیماری، هذیان می گوید؟« و این را به شــکل استفهامی و نه 
خبری گفتند. و این، بهترین توجیهی است که می توان گفت 
که اگر اِخباری باشد، نسبت فحش و ناسزاگویی و یا هذیان به 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله است و چون گوینده این سخن عمر 
اســت، به او چنین گمانی نمی رود؟! النهایۀ : ج 5 ،ص 245ـ  

246 ماده »هجر« .
)3(. صحیــح البخــاری : ج 4 ،ص 1612 ،ح 4168 ؛ ج3 ،ص 
1155 ،ح 2997 ؛ صحیــح مســلم : ج 3 ،ص 1257 ،ح 20 ؛ 
مسند ابن حنبل : ج 1 ،ص 477 ،ح 1935 ؛ الطبقات الکبری 
: ج 2 ،ص 242 ؛ تاریــخ الطبری : ج 3 ،ص 192 ؛ الکامل فی 

التاریــخ : ج 2 ،ص 7 ، البدایۀ والنهایۀ : ج 5 ،ص 227 وفیهما 
»یهجر« بدل »أهجر« ؛ اإلیضاح : ص 359 نحوه . 

)4(. در زمان های پیشین، به علّت کمی کاغذ، از استخوان پهن 
موجود در شانه چهارپایان هم برای نوشتن ، استفاده می کرده 

اند النهایۀ : ج 4 ،ص 150 ماده »کتف« .
)5(. صحیح مسلم : ج 3 ،ص 1259 ،ح 21 ؛ مسند ابن حنبل 
: ج 1 ،ص 760 ،ح 3336 ؛ الطبقات الکبری : ج 2 ،ص 243 ؛ 

تاریخ الطبری : ج 3 ،ص 193 . 
)6(. مسند ابن حنبل : ج 5 ،ص 115 ،ح 13732 ؛ مسند أبی 
یعلــی : ج 2 ،ص 347 ،ح 1864 و 1866 ؛ الطبقات الکبری : 

ج 2 ،ص 243.
)7(. شرح نهج البالغۀ : ج 12 ،ص 78 . 

)8(. شــرح نهج البالغۀ : ج 12 ،ص 20 ؛ کشــف الیقین : ص 
462 ،ح562؛ کشــف الغّمۀ : ج 2 ،ص 46 ؛ بحار األنوار : ج 38 

،ص 156.
)9(. شــرح النووی علی صحیح مســلم : ج 11 ،ص 99 ذیل 

حدیث 1637 . 
)10(. الشفا بتعریف حقوق المصطفی : ج 2 ،ص 194 . 

)11(. »َو َما یَنِطــُق َعِن الَْهَوی * إِْن ُهَو إاَِل َوْحٌی یُوَحی« نجم 
، آیات 3 و 4

)12(.گــردآوری از کتــاب: دانش نامــه امیرالمومنین، محمد 
محمدی ری شهری، ســازمان چاپ و نشر دار الحدیث، چاپ 

اّول، ج2، ص 428 تا 455.
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احکام شرعی

تعریف انواع ربا 

انواع ربا و مفهوم آن چیست؟ 

ربا : زيادت، اضافه؛ ربا بر دوگونه اســت: نخست رباى در 

قرض )یعنی ســود گرفتن در برابر قرض دادن( ، دوم رباى 

در معامله اســت )وآن اين است كه مقدارى از جنسى را 

كه با وزن يا پيمانه مى فروشــند به زيادتر از همان جنس 

بفروشــد، مثًل يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد(. 

ربا دادن و ربا گرفتن 

ربا گرفتن و ربا دادن به دیگران چه حکمی دارد؟ 

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام اســت و در روايات اسلمى 

مذّمت از ربا بســيار شده اســت و از گناهان بسيار بزرگ 

محسوب مى شود. 

مالک منافع حاصل از قرض ربوی 

محصولی که از قرض ربوی بدســت می آید متعلق به چه 

کسی است؟ 

هرگاه گنــدم يا بذر ديگرى را بطور قــرض ربايى بگيرد و 

با آن زراعــت كند حاصلى كه از آن بدســت مى آيد مال 

قرض دهنده است نه قرض گيرنده. 

ربا بودن شرط بازپرداخت زیادی در قرض 

حکم شــرط زائد بر قرض) اعم از مالی و عملی( توســط 

قرض دهنده چیســت؟ یا اگر شــخصی به دیگری قرض 

دهد و شــرط کند بعدا زیادتر از مقدار قرض را بگیرد این 

کار چه حکمی دارد؟ 

هرگاه قرض دهنده شــرط كند كه زيادتر از مقدارى كه 

داده بگيرد، ربا و حرام اســت، خواه جنســى باشد كه با 

وزن و پيمانه خريد و فروش مى شــود يا با عدد، بلكه اگر 

قــرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس 

ديگرى اضافه كند، مثًل شــرط كند علوه بر پولى كه قرض 

كــرده مقدارى گنــدم هم به او بدهد، يــا اين كه مقدارى 

طلى نســاخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار 

را ســاخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام اســت، ولى 

مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد 

مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است. 

قرض دادن طبق شرایط بانکی 

اگر با همان شــرایطی که در بانک وجود دارد به شخصی 

قــرض بدهیم، یعنی بدهی خود همراه با ســود آن را به 

صورت قسطی برگرداند، آیا این کار صحیح است؟ 

اگر به صورت قرض باشــد ربا و حرام است ولی چنانچه با 

اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع 

سود حاصل بيش از ســودي باشد که به صاحب سرمايه 

پرداخت ميکند، اشــکالي ندارد. در غيــر اين صورت بايد 

درصدي از سود را قرار دهند. 

سود گرفتن به واسطه حیله شرعی 

گرفتن سود به واسطه حیله هاى شرعّیه چه حکمى دارد؟ 

آیا حیله شرعى با ضمیمه نمودن چیزى دیگر جایز است؟ 

اگر منظور از حیله هاى شــرعى، معامــلت صورى بدون 

قصد جّدى است، مسّلمًا تأثیرى در حکم ربا ندارد. و غالبًا 

در حیله هاى شرعى، طرفین قصد معامله جدى ندارند 

و منظورشان فقط رباست. 

گرفتن وام ربوی با نیت عدم پرداخت ربا 

آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا 

مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول ســود فقط قرض 

را قبول کند، جایز اســت; هر چند سود را به زور از او مى 

گیرند؟ 

در صورتى كه واِم مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر 

چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد. 

تفاوت مقدار در معامله جنس هاى مختلفى که از يک چيز ساخته شده 

آیــا معامله دو جنس مختلفی که هــر دو آن از یک چیز 

گرفته شده ولی یکی بیشتر از دیگری باشد صحیح است؟ 

معامله جنس هاى مختلفى كه از يك ريشــه گرفته شده 

است با تفاوت  اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به 

بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده 

كيلو كره. 

اخذ مابه التفاوت معامله جنس معيوب با سالم از جنس دیگر 

آیا می توان مابه اتفاوت معامله جنس سالم با معیوب را 

از جنس یا چیز دیگر محسابه و دریافت کرد؟ 

اگر به گونه ای باشد که به ازای تفاوت بین سالم و معیوب 

و یــا مرغوب و غیــر مرغوب اضافــه  اى از غير جنس آن 

بگيرد، آن هم ربا و حرام است . مثل اين كه ده كيلو گندم 

مرغــوب را بدهد و ده كيلو گنــدم نامرغوب به اضافه ده 

تومان پول بگيرد، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شــرط 

كند خريدار كارى بــراى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام 

است. 

جبران وزن کم جنس مورد معامله از جنس دیگر 

اگــر در معامله دو جنس با یکدیگــر در صورت کم بودن 

مقدارجنس یکی از طرفین معامله آن طرف کمی جنسش 

را با جنس دیگر جبران کند معامله چه حکمی دارد؟ 

در معامله یک نوع جنس، هرگاه كســى كه مقدار كمتر را 

مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثًل ده كيلو گندم 

بــه اضافة يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشــد 

اشــكال ندارد، همچنين اگر به هــر دو طرف چيز ديگرى 

اضافــه كنند. ولى حيلــه  هاى ربا كه قصــد جّدى در آن 

نيســت، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى 

را به كســى مى دهند و بعد ســود آن را كه مبلغ هنگفتى 

است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس 

است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود. 

تاثیر اختالف شهرها در وزن و پيمانه و شمارش اجناس در حکم ربا 

با توجه به این که نحوه محاسبه مقدار اجناس در شهرهای 

مختلــف تفاوت دارد در این صورت حکم گرفتن زیادی در 

آن شهرها چیست؟ 

در معامله یک نوع جنس در بعضی موارد جنس هايى كه 

در بعضى از شــهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود ولی 

در بعضى از شــهرها با شماره )مانند تخم مرغ كه امروز در 

بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شــماره مى فروشند( 

هرگاه در شــهرى كه با وزن يا پيمانه مى فروشــند زيادتر 

بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد. 
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