


طلیعه سخن

نظام مقدس جمهوری اســامی 
ایــران در برهۀ حســاس تاریخی 

قــرار گرفتــه اســت؛ از یک ســو 
دســتاوردهای متعدد نظامی و امنیتی، 

قدرت منطقــه ای و بیــن المللی ایران 
را به شــدت تقویت کرده است که البته 

جای بسی مباهات است.

از ســوی دیگر سیطرۀ اســام عرفانی و 
اخباری  گری مدرن و غفلت از  عقانیت 
دینی در دنیای کنونی و  عدم تولید فکر 
و اندیشــه به نوبۀ خود ، ساختار معرفتی 
جهان را با رکود شــدید فرهنگی و دینی 
و بحــران های متعــدد اجتماعی مواجه 

کرده است.

حال برای برون رفت از این نقیصه بزرگ 
باید چاره ای اندیشید، در این بین شجرۀ 
طیبۀ بســیج از جمله ســاختارهای مهم 
معرفتی است که می تواند منطبق با نیاز 
های جامعــه ایران، از مســائل و چالش 
های اجتماعــی و فرهنگی و اقتصادی و 
سیاسی کشــور بحران زدایی کند و ریل 
گذاری صحیح اجتماعی را تسهیل نماید.

ضــرورت بهــره گیــری از ظرفیت های 
بســیج در تولیــد چارچــوب تئوریــک 
وقتی دو چندان می شــود که بدانیم در 
بحبوحــۀ جنگ تحمیلی که بســیاری از 
مدعیان وطن پرســتی و میهن دوســتی 
صرفاً به بیانیه نویســی علیــه متجاوزان 
بسنده می کردند، این نهاد مبارک بسیج 
بود که با ظرفیــت عظیم دفاع مردمی و 
انجــام عملیات های متعــدد از عملیات 
ظفرمندانۀ بیت المقدس تا فتح غرورآمیز 

فاو، پوزه صدام را به خاک مالید.

تضعیف ســازمان یافتۀ بسیج در عمل به 
تقلیل ســاختار معرفتی و علمی آن نهاد 
مردمی منتهی شد به نحوی که متأسفانه 
هــم اکنون شــاهدیم بــازوی معرفتی و 
علمی بسیج هم چون بسیج دانشجویی و 

بسیج 
طاب 

تبیین  جــای  بــه 
آن  معرفتــی  چارچــوب 

شــجرۀ طیبه و نظریــه پردازی، 
سایۀ ســنگین فرمالیسم و تشکیات 

گرایی افراطی را بر سر خود احساس می 
کند.

متأســفانه بایــد اعتــراف نمود بســیج 
فرهنگی کشــور  و  علمــی  در ســاختار 
 کمتریــن نقــش  را ایفــا مــی کنــد.
البته نباید فراموش کرد شاه کلید مقابله 
بســیج با بحران ها به ویــژه تنها راهکار 
مقابله با گفتمان غالب غرب گرا  در بدنۀ 
مدیریتی کشــور، ایجاد ساختار دانشی و 
نفی ساختار سلبریتی است. از این رهگذر 
تغییر ساختار بســیج از حالت نظامی به 
مدل کنــش گری فعال اجتماعی بیش از 

پیش احساس می شود.

بــرای تحقــق ســاختار دانشــی هــم 
اصــل خویــش  بــه  بســیج  بازگشــت 
 یعنــی »مــردم«، اجتناب ناپذیر اســت. 
دیگر برای همگان آشــکار شده است که 
نئولیبرال ها به شــدت بــا دغدغه های 
مردم بیگانه اند لذا نجات اقتصاد کشــور 
در گرو هدایت منابع مالی کشور به سوی 
مــردم و اجتنــاب از وابســتگی به بانک 
جهانی)ارمغان شــوم دولت ســازندگی( 

برای بازسازی صنعتی ایران است.

در این بین نهاد مقدس بســیج به سبب 
عدم وابستگی به جریانات سیاسی، با بهره 
گیری از شــعور عمومی مــردم به عنوان 
مبنا و معیار بسیج مردمی، از ظرفیت بی 
بدیل در  احیای اقتصاد صنعتی و مقابله 
با شعور روشــنفکری برخوردار است  که 

تحقق 
این 

جامعۀ  مهم 
به  را  مردمــی 

خواهــد  همــراه 
داشت.

در خاتمــه باید گوشــزد 
نمــود »مــردم« حقیقت و 

عینیت مفهوم بســیج اســت؛ 
ریــای جنوب  بی  مــردم  همان 

شــهری که در تظاهرات علیه رژیم 
پهلوی جلــودار بودند و بعد از آن نیز در 
جبهۀ های جنگ به فیض شــهادت نائل 

شدند.

لذا برش های جزئی و سازمانی از معنای 
بســیج و منحصر کردن آن به قشــری از 
مــردم و تفکیک ســازی مردم به نســل 
های متعدد، زمینه ســاز از خودبیگانگی 
و گسســت نســل ها خواهد شد، چرا که 
بســیج به مفهوم واقعی خود همۀ اقشار و 
همۀ نســل ها را در بــر می گیرد و برش 
های غیر منطقی از آن، آیندۀ هم بستگی 
اجتماعی مردم و مفاهیم مشــترک میان 
دینی و میان فرهنگــی هم چون غیرت، 
هم دلــی، مقاومت و وطن دوســتی  را 

خدشه دار خواهد کرد.
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اخبار پایگاه

نشست خبری »پویانمایی آموزش احکام« 
با حضور مســئول پایگاه اطاع رسانی دفتر 
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت 
االســام وحید علیان نژاد امروز در مراسم 
رونمایــی از "پویانمایی آمــوزش احکام" 
که توســط دفتر حضرت آیــت اهلل مکارم 
شــیرازی و با حضور جمعی از اهالی رسانه 
در خبرگزاری حوزه برگزار شــد، به تبیین 
نحــوه تهیه ایــن پویانمایی اشــاره کرد و 
اظهار داشت: مجموعه ای که امروز رونمایی 
می شود ۳۰ قسمت شــامل احکام، وضو و 

غسل است.

وی افزود: مجموعه پویانمایی آموزش احکام 
شامل موشن گرافی و سه بعدی است و این 
سبک کار منحصربه فرد و برای نخستین بار 
تولید شده اســت. پیش  از این ۳۰ قسمت 
احکام روزه و ۴۱ قســمت مربوط به احکام 
نمــاز بود که مورد اســتقبال قرار گرفت و 
توسط صدا و ســیما نیز پخش شد؛ نسخه 
عربی آن توســط برخی شبکه های ماهواره 
ای در کشــور عراق پخش شــد و هم زمان 
با زبان فارســی ، زبان های انگلیسی، عربی، 

اسپانیولی و ماالیی تولید می شود.

مسئول پایگاه اطاع رســانی دفتر حضرت 
آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد: با توجه 

به اینکــه هزینه ای صــرف و کاری تولید 
می شــود کار باید به گونه ای باشد که مورد 
استقبال مقلدین همه مراجع تقلید باشد و 
موارد اختافی که ممکن اســت در زمینه 
احکام باشد در این مجموعه حذف  شده تا 

مورد استفاده همگان باشد.

وی گفــت: احــکام مربوط بــه جانبازان و 
معلولیــن در مجموعــه پویانمایی آموزش 

احکام مورد توجه قرارگرفته است.

حجت االســام علیان نژاد با بیان اینکه در 
مجموعــه پویانمایی آموزش احکام ســعی 
شــده گروه هایی که دیگــران از آن غافل 
شــده اند مورد توجه باشــند، بیان کرد: در 
این مجموعه بــه احکام مربوط به معلولین 
و جانبازان اشاره  شده و اصل کار برای این 
اســت که مردم کمتر رســاله می خوانند و 

استفاده از فضای رسانه ای راحت تر است.

وی با بیان اینکه همه تولیدات ما نســخه 
ناشــنوا دارد، عنوان کرد: مشــکلی که در 
تولیدات محتوای دینی وجود دارد اقشاری 
از جملــه ناشــنوایان را در نظر نمی گیرند، 
برخی اخبار و تحقیقات وجود دارد مبنی بر 
اینکه برخی از ناشنوایان به داعش پیوستند 
چون در اخبار و برنامه هایی که توسط این 
گروه تروریســتی پخش می شود از نسخه 
ناشنوایان استفاده می شود و در این زمینه 

ما این موضوع را در نظر گرفته ایم.

مسئول پایگاه اطاع رســانی دفتر حضرت 
آیت اهلل مکارم شیرازی عنوان کرد: کاری در 
دست تولید داریم ۶۰ درصد آن انجام شده 
که محتوا برای مسلمانان غرب نشین است، 
مسلمانانی که در کشور غیر اسامی زندگی 
می کننــد و در زمینه ازدواج، معاشــرت، 
اموات، حجاب، بانکــداری، معامات، ذبح، 
خوردنی ها و آشــامیدنی ها دچار مشکل 

هستند.

حجت االســام علیان نژاد تصریح کرد: در 
کشور اســامی دسترسی به غذای حال و 
پوشش و مبادالت بانکی راحت تر است، به 
ســراغ افرادی رفتیم که در کشور اسامی 
نیستند و این مجموعه ۳۱ قسمت است و با 
توجه به رصد سواالتی که از خارج از ایران 
دریافــت و جمع بندی شــده تولید محتوا 

انجام شده است.

احمد غفاری معاونت رســانه و شبکه های 
اجتماعــی دفتــر حضرت آیــت اهلل مکارم 
شــیرازی نیز در این مراســم بیان کرد: با 
توجــه به تولیدات ســابق که شــامل ۳۰ 
قسمت احکام روزه و ۴۱ قسمت احکام نماز 
بود و رصد بارخوردها به این نتیجه رسیدیم 
هر قسمت بین ۶۰ الی ۹۰ ثانیه باشد و هر 

قسمت بین ۱۰۰ الی ۱۱۵ کلمه باشد.

به اطاع عموم عاقمندان و مقلدین حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی می رساند 
با توجه به اینکه شبکه اجتماعی اینستاگرام، 
صفحه کاربری دفتر معظم له در این شبکه را 
بدون هیچگونه توضیحی مسدود کرد و تاش 

ها بــرای بازگرداندن صفحه بی نتیجه ماند، 
makarem. صفحه کاربری جدید به آدرس

ir_fa راه اندازی شد.

از عمــوم عاقمندان و مقلدین معظم له که 
از این شــبکه اجتماعی اســتفاده می کنند 

دعوت می شــود با دنبال کردن این صفحه، 
از اخبار، بیانات و نظرات معظم له و همچنین 
محصوالت علمــی و فرهنگی مجموعه دفتر 

بهره مند شوند.

برگزاری نشست خبری »پویانمایی آموزش احکام«

وی بابیان اینکه تمامی این آثار به زبان های 
مختلــف ترجمــه و در حال تولید اســت، 
گفــت: در زبان های دیگر مثل انگلیســی 
و اســپانیولی حدود بیســت درصد به این 
کلمات اضافه می شــود و با توجه به زمان 
محدود بیش از این نمی توان در هر قسمت 

اطاعات به مخاطبین بدهیم.

معاونت رســانه و شبکه های اجتماعی دفتر 
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد: 
ســادگی و وضوح در مجموعــه پویانمایی 
آموزش احکام در نظر گرفته  شــده است و 
متن ها به فریم های مختلف تقسیم  شده و 
برای هر فریم تصویرسازی شده است، عاوه 
بر کشــف نحوه بیان داســتان بر محتوای 
بصری داســتان و کل اجرا و شــخصیت و 
ژست و حالت های چهره ها در کار پرداخته  

شده است.

غفاری ادامــه داد: طرح هــای ابتدایی که 
داشتیم را به تصویرگر داده و در این مرحله 
بک گراند و ساخت  و ســازهای الزم انجام 
و به مرحله نهایی رســید و در مرحله بعد 

ضبط صدای گوینده در استودیو تخصصی 
ضبط صدا انجام شد.

وی گفــت: در مرحله پنجم مدل ســازی، 
مدنظر بود. کاراکتر دوبعدی به  صورت عکس 
و سه بعدی را به  صورت مجسمه می توان در 
نظر گرفت و نمای سه رخ، نیم رخ و تمام رخ 
تصویرسازی سه بعدی انجام شد. کاراکتر را 
با چهره های امروزی طراحی کردیم تا برای 

مخاطبین ما جذاب باشد.

معاونت رســانه و شبکه های اجتماعی دفتر 
حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی افزود: این 
سبک کلیپ های آموزشــی که برای اولین 
بار است تولیدشــده پیچیدگی های خود را 
داشــت. از نکات کلیدی آثار این است که 
برای عزیزان جانباز و معلول احکام مرتبط 
به صورت اختصاصی تولیدشــده است. ۱۰ 
قســمت آموزش وضو، ۱۰ قسمت آموزش 
تیمم و ۱۰ قســمت نیز مربوط به آموزش 

غسل است.

غفاری بابیان اینکه بیش از ۱۳ نفر در این 

پروژه همکاری کردند، گفت: یک دقیقه کار 
پنج روز طول کشــید، بیــش از ۵ماه برای 
تولید آثار زمان صرف شد و این آثار در حال 
حاضر در ســایت حضرت  آیــت اهلل مکارم 
شــیرازی بارگذاری شده اســت، در زمینه 
احکام نماز اپلیکیشنی طراحی شده است و 
برای تولیدات جدید هم در آینده نرمافزاری 
طراحی می شود و در دسترس خاطبین قرار 

خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شبکه پویا 
و آموزش تولیدات احــکام که تولید کرده 
بودیم پخش شــدند و آمادگی همکاری با 
صدا و ســیما جهت پخش تولیدات جدید 
را داریــم. برای آینده ۳۱ قســمت احکام 
برای مســلمانان کشورهای غیر  تخصصی 
اســامی در حــال تولید داریــم که کامًا 
انگلیسی است و احکامی است که مردم آن 

منطقه بیشتر با آن سروکار دارند.

راه اندازی کاربری جدید 
دفترآیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

به گزارش دبیرخانه کنگره بین المللی نقش 
شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسامی، 
آیین رونمایی از مجموعه آثار ۱7 جلدی این 
کنگره با حضور حضرت آیت اهلل سبحانی روز 
2۹ مهر ماه در ســالن همایش  رسول اعظم 
م حوزه علمیه امام  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

کاظم علیه السام برگزار شد.

این کنگره از سال ۱۳۹۵ تحت اشراف مرجع 

عالی قــدر حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی آغار به کار کرد و طی 2 ســال با 
دریافــت حــدود ۱2۰۰ مقالــه فراخوانی و 
سفارشی، در سال ۱۳۹7 کنگره ای بین المللی 
را با حضور اندیشــمندان داخلی و خارجی 

برگزار کرد.

پس از برگزاری کنگره در ســال ۱۳۹7 و به 
دســتور مقام معظم مرجعیت،  این مقاالت 

مورد بررســی، بازنگری و غنی ســازی قرار 
گرفت و اکنون این مقاالت در قالب ۱7 مجلد 
تألیف گشته که نقش اهل بیت علیهم السام 
و علمای شیعه را در گسترش علوم اسامی 

اثبات می نماید.

در مراسم رونمایی حضرت آیت اهلل العظمی 
سبحانی به ایراد سخنرانی پرداختند.

آیین رونمایی از مجموعه نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی
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پیام ها و بیانیه ها

در آغاز الزم می دانم کــه ایام مبارک میاد 
رســول اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و امام 
صادق علیه الســام را به همه شما عزیزان، 
حاضــران و برگزار کننــدگان این همایش 

باشکوه و باعظمت، تبریک گویم.

»وحدت اســامی« که این همایش ساالنه 
برای بزرگداشــت آن برگزار می شود، یکی از 
اصول اجتماعِی مســلّم اسام است. جوامع 
بشری در وحدت و انسجام  خود تحت تأثیر 
دو عامل کشش های درونی و نیازهای بیرونی 
قرار دارند که وحدتی اســت حداقلی ؛ اسام 
برای استحکام این بنیان مهم عنصر ثالثی به 
نام ایمان را به آن افزوده است تا از این طریق 

وحدت حداکثری رقم بخورد.

قرآن کریم برای اســتواری هرچه بیشــتر 
ساختار امت اســامی، بیشترین تأکید را بر 
ًۀ  ُتُکم أَُمّ حفظ وحــدت امت دارد. »هــِذهِ أَُمّ
واِحَدًۀ َوأَنا َربُُّکم َفاعُبدوِن« )أنبیاء / آیه ۹2(، 
قوا« )آل  ِ َجمیًعا َوال تََفَرّ »َواعَتِصموا بَِحبِل اهلَلّ
عمران/ آیه ۱۰۳(؛ »َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشــُلوا َو 
تَْذَهــَب رِیُحُکْم« )انفال/ آیه ۴۶(؛ »إِنََّما یُِریُد 
ــْیَطاُن أَْن یُوقَِع بَْیَنُکُم الَْعَداَوَۀ َوالَْبْغَضاَء«  الَشّ

)مائده / آیه ۹۱(.

خداونــد همچنین در کتاب آســمانی خود 
ُقوا َو اْخَتلَُفوا  می فرماید: »َو ال تَُکونُوا َکالَِّذیَن تََفَرّ
ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الَْبِیّناُت« )آل عمران/ آیه 
۱۰۵(. این آیات با تصریح یا تلمیح به ضرورت 

وحدت امت اسامی اشاره می کند.

دنیای امروز بــه وحدت به عنوان یک آرمان 
و یــک ضرورت جــدی برای چــاره جویی 
چالش های بزرگ، نــگاه می کند و از این رو 
به تشکیل اتحادیه ها و معاهدات منطقه ای و 
بین المللی روی آورده است. چیزی که اسام 
از قرن ها پیش آن را به عنوان یک نیاز قطعی 
و حتمی برای »حیات طّیبه« به شمار آورده 
است؛ و این نشانه فطری و جاودانه بودن دین 

مبین و آسمانی اسام است.

متأســفانه در جهان، دعوت بــه اختاف و 
تفرقه افکنی و شیعه هراسی یا سنی هراسی 
حربه ای مخرب و آلت قتاله ای شده است که 
دردناک ترین ضربه ها را بر پیکر امت اسامی 
می زند. پدیده شومی که دشمن از دیرباز برای 
تضعیف جهان اسام به کار گرفته است. در 
اوضاع کنونی، این پدیده مخرب و ویران گر در 
جریان های تکفیری نمود پیدا کرده است که 
از طرفی »کلمه توحیــد« را هدف قرار داده 
د می دانند و از طرف  چرا که تنها خود را موحِّ

دیگر، »توحید کلمه« را با هجمه ســنگین 
تبلیغاتی نشانه گرفته، مشغول آتش افروزی 

و تفرقه افکنی میان این امت واحده هستند.

در حقیقت اســتعمار و جریان های تکفیری 
در یک توافق نانوشــته، دست به هم داده اند 
تا ساختار وجودی امت اسامی را در معرض 
تهدید قرار داده، چهره رحمانی اســام را به 

چهره ای خشن و زشت مبدل کنند.

از این رو امت اســامی برای رویارویی با این 
نقشــه شــوم راهی جز پایبندی به »کلمه 
توحیــد« برای زیرســاخت وحــدت امت و 
همچنین توحید کلمه بــرای مهار تبلیغات 
مســموم و مخرب بر ضد یکدیگر راه دیگری 

در پیش ندارد.

راهبرد امت اســامی در این مرحله دشوار، 
تأکید بر مشترکات و معذور داشتن یکدیگر در 
اختاف ها است. امیدوارم کنفرانس بین المللی 
»وحدت اســامی« بتواند در پیشــبرد این 
هــدف واال موفق گردد و با همفکری بزرگان 
و اندیشوران راهکارهای مناسب و کارآمدی را 

برای تحقق آن ارائه نماید.

اطاع یافتیم که بخشــی از سخنان حضرت 
آیت اهلل صافــی گلپایگانی)دامت برکاته( در 
دیدار با یکی از مســئوالن محترم نظام مورد 
انتقاد برخی افــراد قرار گرفته، تا آنجا که به 

ساحت شامخ فقاهت و مرجعیت اهانت شد.

همــگان بدانند مقام مرجعیت در اســام از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و تعرض به آن 
موجب حرمت شکنی است که خسارت های 

جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

امید است با جبران گذشته و بهانه ندادن به 
دست دشــمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه 
اسامی، دیگر شاهد چنین رویدادهای تلخی 

نباشیم.

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
به سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

پیام حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی )دام ظله(
درباره جایگاه مرجعیت
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دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار دکتر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اسامی، گزارش ارائه شده از سوی ایشان را 
امید بخش خواندند و بر لزوم اجرایی شــدن 

آن تاکید کردند.

معظم له با اشاره به تفاوت وظایف و ماموریت 
های مجلس در غرب و نظام اسامی، اظهار 
داشتند: کار مجلس در غرب تنها رسیدگی و 
حل امور مادی مردم اســت ولی در حکومت 
اسامی هم امور مادی هم امور معنوی است، 
ازاین رو مجلس شــورای اســامی در قبال 
موضوعاتی همچون امور فرهنگی، مســاجد، 
حسینیه ها، کتابها و کتابخانه ها مسؤولیت 

دارد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
ادامه به آســیب شناسی مشکات اقتصادی 
کشــور پرداخته و رانت خواری، قاچاق و بی 
انصافی برخی تجار و کســبه را عامل اصلی 

مشکات برشــمرده و تاکید کردند: باید در 
پرداختن به این مسائل به جای رسیدگی به 

معلول سراغ علل رفت.

ایشــان در همین زمینه بــه وظیفه مجلس 
شــورای اســامی به عنوان نهاد قانون گذار 
و ناظر اشــاره کرده و فرمودنــد: باید در این 
خصوص کارگروهی تشکیل شود، راهکارها را 
بررسی کنند تا مردم دچار مشکل نشوند، باید 
جلوی نوسانات قیمت و بی انصافی ها گرفته 

شود.

معظم له در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه برای 
مبارزه با مشکات و مقابله با رانت خواری و 
قاچاق و تخلفات کان، فرصت پیش آمده را 
مغتنم خوانده و تاکید کردند: مقابله با برخی 
تخلفات بزرگ شجاعت و قدرت می خواهد، 
واقعا برای ما و مردم زجر آور است که ببینیم 
ســالها دولت ارز ۴2۰۰ تومانــی در اختیار 

برخی قرار می دهد تــا مایحتاج اولیه مردم 
تامین شود اما همان کاال با قیمت ارز باالی 
بیست هزار تومان در بازار به فروش می رسد، 
مطمئن باشید یک گروه منسجمی پشت این 

کارها هستند.

ایشــان در ادامــه افزودند: االن بــا توجه به 
همدلی قوا، مردم منتظر تغییر و لمس نتایج 
آن هستند و باید مسؤوالن در قوای سه گانه 
از این فرصت به بهترین فرصت شکل ممکن 

بهره بگیرند و مشکات را مرتفع کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
بخش پایانی فرمایشات خود ضمن دعا برای 
توفیق مسؤوالن در حل مشکات و خدمت 
به مردم، اطاع رسانی اقدامات و فعالیت های 

صورت گرفته را به آنان توصیه فرمودند.

همدلی قوای سه گانه فرصتی طالیی
 برای مسؤوالن کشور در جهت حل مشکالت است 

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات با 
اشاره به اهمیت فضای مجازی، توصیه های 
مهمی خطاب به وزیر ارائه کرده و فرمودند: 
ما در مسأله ارتباطات و فناوری های جدید 
مشکات زیادی داریم؛ از یک طرف اجانب 
و دشــمنان ســعی دارند از همین راه نفوذ 
کــرده و امنیت، اقتصاد و همه چیز ما را به 
هم بریزند؛ از طرف دیگر در داخل کشــور 
نیز افرادی سودجو هستند که تنها به درآمد 
خود فکر می کنند و برای شان مهم نیست 
چه خطر و تهدیدی متوجه جامعه می شود.

معظم له با تاکید بر لزوم اصاح و ساماندهی 
فضای مجازی، بــه نگرانی های موجود در 
این زمینه اشــاره کــرده و تأکید فرمودند: 
هیچ کدام از مســائل و مشکات را جزء با 
اصاح فضای مجازی نمی توانیم حل کنیم 
اما حل کردن این ها یک راه حل ســطحی 
و روزمره داشــته و یک راه حل عمیق دارد 
که باید به صورت ریشه ای به دنبال درمان 
بود و البته ابزارهــای الزم از جمله: وزارت 
ارتباطات، آموزش و پرورش، دانشــگاه ها، 
صداوسیما، مطبوعات، تریبون های مختلف  
را در اختیار داریم که با بهره گیری درست 
از این ابزارها می توانیم به حل مشــکات 

برسیم.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 

ادامه با تاکید بر لزوم اهتمام جدی مسؤوالن 
برای حل مشکات اقتصادی، تمامی دستگاه 
های اجرایی و مسؤوالن بخش های مختلف 
را به هماهنگی هر چه بیشتر در این جهت 
توصیه کردند و فرمودند: در کنار هماهنگی، 
همدلی و جدیت مســؤوالن؛ مردم هم باید 
همراهی و حمایت کنند تا مشــکات حل 
شــود؛ اگر مسؤوالن بتوانند اعتماد مردم را 
جلب کنند حل مشــکات آسان تر خواهد 

شد.

معظــم له اضافه کردند: ملــت ما مردمانی 
مقاوم و پایدار هستند و سال ها تحت فشار 
اقتصادی و تحریم های بی نظیر دشــمنان 
مقاومت کردند و دشمنان هم به خوبی می 
دانند غلبه بر این ملت آسان نیست، جالب 
ایــن که در بســیاری از عرصه ها بر خاف 
تصور دشــمنان به جای عقب گرد ملت و 

نظام اسامی ما پیشرفت کرده است.

ایشان در ادامه به ماهیت جمهوری اسامی 
اشاره کرده و فرمودند: ما جمهوری اسامی 
هســتیم، هم جمهوری و اسامی و باید هر 
دو جنبه را حفظ و تقویت و تکمیل کنیم؛ 
در تمامی عرصه ها از جمله ارتباطات، صدا 
و ســیما، آموزش و پرورش و دانشگاه باید 
جنبۀ های مذهبی  و دینی رعایت شــود؛ 
آنچه عامل اقتدار ما در برابر دشمنان شده 
همین دو عامل حضور مردم و عنصر ایمان 

و اعتقاد آنان بوده است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
افزودند: اگر در زرادخانه های دشمنان توپ 
و تانک و ساح های آنچنانی پیدا می شود، 
ما چیزی به نام اعتقاد به جهاد، شــهادت و 
والیت داریــم و با اتکا بر همین عناصر می 
توانیم دشمن را شکست دهیم و تاکید می 
کنیم که نباید این ساح به هیچ وجه کند 

شود.

معظم له همچنین ابــراز امیدواری کردند 
با همت مســؤوالن و همــکاری همه مردم 
و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی هر 
چه سریعتر شرایط کشــور عادی و زمینه 
بازگشــایی مدارس و مراکــز آموزش عالی 
و حــوزه ها و رونق مجــدد و بیش از پیش 

علمی کشور فراهم شود

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
همچنین نسبت به موقعیت ویژه فرهنگی، 
علمی و دینی شهر مقدس قم نکات مهمی 
را بیان نموده و فرمودند: قم خاستگاه انقاب 
و پایگاه فقاهت و مرجعیت و شهری مذهبی 
و متعلق به تمام جهان اسام و تشیع است 

و باید به این شهر توجه ویژه ای شود.

عیســی زارع پور نیز در ابتــدای این دیدار 
ضمن ارائه گزارشــی از برنامه های خود در 

وزارت خانه ارتباطات گفت.

دیدار وزیر محترم ارتباطات
 با حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 

14
00

ه 
ما

ر 
آذ

 / 
ـغ

لیـ
ب

89

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
00

ه 
ما

ر 
آذ

 / 
ـغ

لیـ
ب



آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در دیدار 
خانم خزعلی معــاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانــواده، با تبریک ایام ورود حضرت 
معصومه سام اهلل علیها به قم اظهار کردند: 
ورود حضرت فاطمه معصومه سام اهلل علیها 
بــه قم یک تحولی در قم ایجاد کرد و به یک 

معنا منشأ تحول در سراسر کشور شد.

معظم له با اشــاره به اهمیت مسأله زنان در 
کشور افزودند: بعد از انقاب اسامی اقدامات 
ارزشمندی صورت گرفت که موجب تربیت، 
تحصیل و پیشرفت بانوان شد. این پیشرفت 
ها نشانۀ امید است و باید به هر شکل ممکن 

آن را تقویت نمود.

معظم له بر ضرورت تولید برنامه های مفید 
و کاربردی برای بانوان در صداوســیما تأکید 
کــرده و فرمودند: باید مســئوالنی خبره و 

کارکشته در مسائل زنان در صداوسیما باشند 
و با کار کارشناسی برنامه هایی را تهیه کنند 

که مفید برای جامعه زنان باشد.

ایشــان با بیان اینکه باید آموزه های دینی و 
اسامی از پایه و در مدارس ابتدایی به دانش 
آموزان آموزش داده شود، توصیه کردند: اگر 
دبستان ها واقعا از نظر اسامی برای دختران 
در یــک موقعیت خوبی باشــد و آنــان را با 
مسائل اسامی پرورش بدهند و در دبیرستان 
و دانشــگاه نیز این سیر ادامه پیدا کند، می 
توانیم با یک نسل تربیت شده اسامی روبه 

رو شویم.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
اشــاره به اینکه در حوزه زنان کارهای مثبت 
و منفــی فراوانی صورت گرفته اســت، بیان 
کردند: برخی نمی خواهند مسائل مربوط به 

زنان در جامعه پررنگ باشــد و برخی هم در 
جبهه مخالف هستند و به دنبال تندروی در 
این زمینه بوده که البته هیچ کدام در مسیر 
صحیح حرکت نمی کنند چون مسأله بانوان 

با افراط و تفریط به جایی نمی رسد.

ایشان با بیان اینکه به برکت انقاب اسامی 
فرصت مناســبی بــرای بانــوان و کارهای 
فرهنگی در این زمینه فراهم شــده است، بر 
ضرورت تاش و همت مســئوالن امر برای 
ارتقای جایگاه بانوان در جامعه تأکید کردند 
و افزودند: معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری با خرد جمعی و همفکری با حوزه 
علمیه می تواند مشــکات این حوزه را حل 

نماید.

صداوسیما برنامه های مفید و کاربردی برای بانوان تهیه کند 
حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار اســتاندار فارس و شهردار شیراز با 
اشاره به وجود مفاخر و بزرگان استان فارس 
از جمله علما، مورخین، نویسندگان و شعرا، 
این امر را سبب تمایز با دیگر استان ها دانست 
و افزودند: تعداد باالی بزرگان اســتان فارس 
نشان می دهد که این محل استعداد باالیی 

دارد.

ایشان افزودند: بنده بارها گفته ام اگر در حال 
حاضر بزرگان فارس کم هستند به این دلیل 
نیست که اســتعدادها، نبوغ ها و ظرفیت ها 
برچیده شده است، بلکه همان استعدادها در 
این آب و خاک هستند اما نیاز است پرورش 

داده شوند.

ایشــان بر لزوم عمران باطنی در کنار عمران 

ظاهری تأکیــد نموده و افزودنــد: کارهای 
عمرانی به تنهایی کافی نیســت؛ باید برنامه 
های تربیتی هم باشد و استاندار و شهردار نیز 
در این زمینه باید تاش خود را به کار گیرند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با 
تأکید بر تنظیم برنامــه های فرهنگی برای 
نسل جوان فرمودند: سرمایه اصلی یک کشور 
جوانان هســتند و تخریب آن آسان است و 
دشــمن هم برای تخریب نسل جوان برنامه 
ریــزی دارد که برای مقابله بــه پادزهر نیاز 
داریم؛ باید گروهی مطالعه کنند که دشمن از 
کجا نفوذ می کند تا در مقابل آن برنامه ریزی 

شده و راه نفوذش بسته شود.

معظم لــه با تأکید بر به کارگیری تمام توان 
در برنامه ریزی فرهنگی افزودند: تاریخ نشان 

می دهد که افراد فاســد و مفسد می توانند 
در جامعــه نفوذ کنند؛ تاریخچه بهایی گری 
در شیراز یک نمونه روشن است؛ علی محمد 
باب آمد و با هیاهویی که راه انداخت افرادی 
را از اطراف جذب برنامه خود نمود. بعضی هم 
ادعای مهدویت، نبوت و امثال این ها کردند 

بنابراین باید مراقب این ها باشیم.

ایشــان با تأکید بر اهمیت معیشت مردم از 
استاندار فارس خواستند که معیشت مردم را 

در اولویت قرار دهد.

در ابتــدای ایــن دیدار نیز اســتاندار فارس 
گزارشی از عملکرد و مسائل مربوط به استان 

را خدمت معظم له ارائه نمودند.

معیشت مردم را در اولویت قرار دهید 
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گزارش تصویری

دیدار برخی از اعضای شورای عالی حوزه و شخصیت های حوزویدیدار وزیر محترم ارتباطات

دیدار بیت محترم مرحوم آیت اهلل العظمی حکیم رحمه اهللدیدار خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
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1یادداشت

شاخصه های وحدت گرایی در آموزه های امام صادق)علیه السالم(
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 

روز هفدهم ربیع  األول سال 8۳ هجری قمری، 
مصادف است با والدت امام صادق  علیه السام، 
لیکن از آن جا که میاد مبارک حضرت ختمی 
مرتبت رسول گرامی اسام  صلی اهلل علیه و آله 
مطابق روایت معروف، در هفدهم این ماه و میاد 
حضرت صادق علیه السام نیز در هفدهم این 
ماه اســت، لذا ماه شادی و جشن و سرور است ، 
لیکن در کنار این مسأله باید به نکتۀ مهم دیگر نیز 
اشاره نمود مبنی بر اینکه امروزه نیاز ما مسلمانان 
به وحدت از هرزمان دیگری بیشــتر است، چرا 
که دشمنان برضد ما متحد شــده و به دنبال 
اختاف افکنی هستند، زیرا تا مسلمانان جهان 
به وحدت نرسند مشکل امت اسام حل نخواهد 
شد و دشمنان بر ما مسلط خواهند بود، از این رو 
در این نگاشته و در سالروز باسعادت میاد امام 
صادق)علیه السام( مهمترین آموزه  های وحدت 
گرایانۀ آن حضــرت در تعامل با دیگر مذاهب 
اســامی با بهره گیری از افکار و اندیشه  های 
ارزشمند مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( به مخاطبان 

گرامی ارائه می  گردد.
تبیین چیستی مفهوم وحدت میان مذاهب 

اسالمی
بی شک مراد از وحدت بین مذاهب اسامی این 
نیست که سنی  ها را شیعه و یا شیعه  ها را سنی 
کنیم، بلکه منظور این است که در موضوعات 
مشترکی که داریم وحدت عمل داشته باشیم، 
مثل اینکه خدا واحد است، نبی واحد است، قبله و 
کتاب واحد است و بیت المقدس سرزمین اسام 
است و باید نجات پیدا کند و کشورهای اسامی 
نباید تحت سیطره کفر باشند و...، اینها از اموری 

است که شیعه و سنی در آن اتفاق نظر دارند.
بنابراین مشترکات به قدری فراوان است که در 
سایه آنها و رعایت اعتدال می توان به اتحاد در امت 
اســامی رهنمون گردید و در کنار این مسأله 
توهین به دیگر مذاهب اسامی نیز  گناه و حرام 
است. لذا در تبیین چیستی مفهوم وحدت می 

 توان گفت؛ تمرکز بر روی مشترکات و عدم اهانت 
به مقدسات دیگر مذاهب، معنای وحدت است که 

باید همه نسبت به آن ملتزم باشیم.
تقویت اسالم در گرو تمّسک به مشترکات 

دینی
باید اذعان کرد علمای اســامی اعم از شیعه 
و ســنی باید به قدر مشترک  های بسیار خود 
تکیه کنند، به عنوان نمونه در اشتراکات فقهی 
، فقهای مذاهب اسامی در اکثر مسائل فقهی با 
یکدیگر اتفاق نظر دارند، کلیات تمام ابواب فقهی 
مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، انواع 
معامات و قراردادهای اجتماعی و خانوادگی و 
نیز بسیاری از عناصر و احکام و شرایط اصلی هر 
کدام از قبیل ارکان نماز، تکبیر، نیت، قرائت، رکوع، 
سجود، تشهد، سام و شرایطی مانند طهارت و 
قبله و مانند آنها و نیز تمام احکامی که صریح 
آیات قرآن یا احادیث متواتر نبی گرامی اسام 
صلی اهلل علیه و آله به بیان آنها پرداخته است 
و سایر ضروریات فقه اسامی همه از مشترکات 
فقه اسام است که تمامی فقیهان همه مذاهب 

اسامی بر آنها اتفاق نظر دارند.
حال با این تفاسیر باید بر روی اسام، قرآن، پیامبر 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله وســلم( و کعبه که از 
مشترکات ماست تکیه کرد؛ زیرا در موسم حج، 
مسلمانان پاکدلی از سراسر دنیا و جهان اسام به 
سوی مرکز توحید می  آیند و در کنار اعمال مهم 
حج، از اخبار و حاالت یکدیگر باخبر می  شوند و 
روابط دوستی در میان آن ها عمیق  تر می  گردد 
و برای حل مشکات یکدیگر می  اندیشند، وجود 
این قدر مشــترک ها در ایام حج نشان می  دهد 
مشترکات بسیار است، و مجموع این ها سبب 
تقویت اسام می  شود، لذا دشمنان همواره از این 
عبادت بزرگ وحشت داشتند و می کوشیدند بر 
آن ضربه ای وارد کنند تا هر ســال از طریق این 
عبادت بزرگ روح تازه ای در کالبد اسام در آن 
کانون وحدت  دمیده نشود، از این  رو در حدیثی از 
امام صادق  علیه السام می خوانیم:»ال یزال الدین 

قائما ما قامت الکعبۀ؛ مادامی که کعبه برپاست 
اسام هم برپاست«.،

روش مندی بحث مذهبی در سایۀ اتحاد 
علمای اسالمی 

در تبیین این مسألۀ مهم باید به حدیث مبسوطی 
از امام  صادق  علیه الســام اشاره نمود که برای 
نشــان دادن نمونه  ای از »مجادله به احسن« 
فرمود: »به آخر سوره یاسین بنگرید، و ببینید 
چگونه از راه  های مختلف و با منطق شــیرین 
در عین حال محکم و مستدل، به منکران معاد 
پاسخ می گوید«. گفتنی است امام صادق)علیه 
السام( با دشمنان اسام با دالیل عقلی مباحثه 
می کردند و ما نیز با غیرمسلمان نمی توانیم با 
کتاب و سنت بحث کنیم و باید با دالیل عقلی به 
مباحثه بپردازیم،زیرا پرخاشگری در برابر بیگانگان 
اثر منفی دارد و انسان باید با دالیل محکم مطالب 

خود را مطرح کند تا پیروز  شود.
هم چنین باید روش امام صادق)علیه السام( 
را در بحث های مذهبی میان مذاهب اسامی 
را در پیش بگیریــم، زیرا وجود رویکرد وحدت 
گرایانه در مکتب علمی امام صادق)علیه السام( 
موجب گردید آن حضرت چهار هزار شاگرد که 
امروز چهار صد کتاب از آنان به یادگار مانده است 
تربیت نماید.که از رهبران و پیشوایان مذاهب اربعه 
عاّمه نیز اشخاصی به شاگردی آن حضرت افتخار 
نمودند که از آن جمله آن شــاگردان ابوحنیفه 
امام و پیشوای معروف حنفیه است که در سخن 
کوتاهی در توصیف امام جعفربن محمد الصادق 
علیه السام می  گوید: »ما رایت افقه من جعفر 
بن محمد؛ من فقیه تر از جعفر بن محمد علیه 
السام ندیدم!«.،و یا »مالک ابن انس« یکی از ائمه 
مذاهب  چهارگانه اهل سنت و از جمله شاگردان 
آن حضرت است که می  گوید: »من مدتی نزد 
جعفربن محمد علیه السام رفت و آمد داشتم، 
باالتر از جعفر بن محمد علیه السام از جهت علم 
و فضل و عبادت نه چشــمی دیده و نه گوشی 

شنیده و نه به فکر کسی رسیده است«

لذا علمای اسام باید به هوش باشند، همه تاش 
کنند علمای دینی کنار هم جمع شوند و توطئه 
های دشــمن را خنثی کنند و نگذارند در اثر 
حرکت فردی نادان، جنگ داخلی بین مسلمانان 

ایجاد گردد.
تقیه به مثابۀ تقویت وحدت اسالمی

الزم به ذکر است در بســیاری از روایات، تقیه  
به عنوان یکی از سنن پیامبران مبارز و مجاهد 
پیشین ذکر شده است. لذا امام صادق  علیه السام 
می  فرماید: بر تو الزم است تقیه کنی که سنت  

ابراهیم خلیل  )قهرمان بت شکن( است.
بی شــک تقیه گاهی برای حفــظ وحدت و 
جلوگیری از تفرقه و ســوء استفاده دشمن از 
پراکندگی است که موقعیت ایجاب می  کند پاره 
ای از افراد عقیده واقعی خود را مکتوم  دارند، تا 
هدف  های مهم تــری پایمال نگردد، به عنوان 
مثال؛ در اختافات مذهبی فرق اســامی، در 
شرایطی همانند زمان خلفا، عقل و منطق می  
گوید که برای حفــظ موجودیت هدف اصلی  
)قرآن و اسام(، باید افراد از روش تقیه استفاده 
کرده و وحدت را حفظ نمایند، بلکه باید گاهی 
در مسائلی همانند جهاد که سبب توسعه اسام 
در نقــاط مختلف دنیا و آزادی اقوام و ملت ها می  
گردد، آنها را تأیید نمایند، به عنوان مثال، امروز 
در برابر دشمنان مشترکی که مسلمانان با آنها 
درگیر هستند، فرق مختلف اسامی باید از این 
روش استفاده کرده و وحدت را حفظ کنند البته 
بدون این که عقیده خود را تغییر داده و یا از بحث 
منطقی و دوستانه درباره حقانیت مذهب خود ابا 

داشته باشند.
روایــات متعددی که در منابع حدیث ما درباره 
حضور در جماعات اهل ســنت و شــرکت در 
مساجد و مجالس آنها رسیده، اشاره به این نوع 
تقیه است که در اصطاح آن را تقیه تحبیبی یا 
تقیه مداراتی می  نامندکه همراهی با آنها و عمل 
کردن به برخی از احکامشان باعث وحدت و اتحاد 
و انسجام بیشتر می  شود. از جمله در روایتی از 
امام صادق  علیه السام خطاب به یکی از یارانش 
به نام زید می  خوانیم:» با اهل سنت مطابق آداب 
و اخاق خودشان رفتار کنید، در نماز جماعتشان 
شرکت نمایید، و از بیمارانشان عیادت به عمل 
آورید، و در مراســم تشییع جنازه آنها شرکت 
کنید، و اگــر فرصتی جهت امامت جماعت یا 

گفتن اذان در مساجد آنها فراهم شد از انجام آن 
خودداری نکنید. زیرا اگر شما شیعیان این کارها 
را انجام دهید، می  گویند: اینها پیروان امام صادق 
علیه السام هستند، خداوند او را رحمت کند که 
شیعیان و اصحابش را بسیار خوب تربیت کرده 
است. و اگر این کارها را ترک کنید می  گویند: 
اینها پیروان جعفر بن محمد هستند، خداوند هر 
کار که می  خواهد با او انجام دهد که اصحابش را 

بسیار بد تربیت کرده است!«.
والیت مداری در پرتو صیانت از وحدت امت 

اسالمی
بی شک محبت اولیاء اهلل به ویژه اعتقاد به والیت 
اهل بیت)علیهم السام( از جمله ارکان ایمان 
است، و همان سبب پیروی بی قید و شرط از آنان 
و در نتیجه سبب نجات در دنیا و آخرت می  شود، 
ولی اگر این محبت از حد اعتدال تجاوز کند و به 
شکل غلو در آید و امام را به مقام نبوت یا الوهیت 
برساند، به یقین چنین محبتی گمراهی و ضالت 
است. همان گونه که اگر محبت محو شود و جای 
خود را به عداوت و دشمنی دهد سبب خروج از 

ایمان و گمراهی و ضالت خواهد بود.
 متأسفانه برخی فکر می  کنند که پایبندی به 
والیت این است که به مقدسات دیگران اهانت 
کنند که این رویکرد یقیناً تفکری اشتباه است، 
زیرا اثبات والیت مداری به ســّب و لعن دیگر 
مذاهب نیست، بلکه این رویکرد نادرست آثار و 
پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت، لذا 
اینگونه اســت که امام صادق)علیه السام( در 
روایتی می فرمایند »شما به عیادت بیماران آنها 
بروید، در تشییع جنازه آنها شرکت کنید و در نماز 

آنها حاضر شوید«.
بنابراین وحدت مسلمانان باید حفظ شود تا از این 
خونریزی ها جلوگیری شود، به راستی  آیا عقل 
و شرع اجازه می دهد که با دست خود جنگ و 
خونریزی به پا کرده و خون  هایی به ناحق ریخته 
شود؟ به دفعات بر این مطلب تأکید نمودم که 
اهانت به مقدســات دیگران حرام است؛ لیکن 
برخی می  آیند و لعن و تعابیر بدی در این عرصه 

به کار می  برند.
بدین ترتیب گرچه معرفت نســبت به  مسأله 
والیت از طریق بهره گیری از منطق و ادبیات و 
بیان مدارک و منابع مستدل  بسیار مهم است؛ 
لیکن باید از  افراطی گری جلوگیری نمود، زیرا 

این آسیب موجبات از بین رفتن زحمات بزرگان 
و تضعیف آموزه  های ناب شیعی  را فراهم خواهد 

نمود.
سخن آخر

در خاتمه باید به یکی از فتاوای عجیب و غریب 
مفتیان رژیم آل سعود اشاره نمود که برخی از 
آنها برگزاری مجالس میاد پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( را بدعت می  دانند، در حالی که برای بدعت 
معنای واضحی وجود دارد که آنها به آن توجه 
ندارند. حقیقت بدعت این است که چیزی را که 
جزء دین نیســت ما جزء دین قرار دهیم، مثا 
بگوییم جشن  های میاد پیغمبر)صلی اهلل علیه 
و آله( در قرآن یا در ســنت نبوی وارد شده این 
حرام است، اما اگر به عنوان یک امر عرفی و احترام 
عقایی نسبت به پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و 
آله( انجام دهیم ابداً مفهوم بدعت را ندارد. مردم 
برای فرزندان خود جشــن تولد می  گیرند و در 
تمام دنیا برای بزرگان خود جشن تولد می  گیرند 
و هیچ کس نمی گوید این جشن تولد جزء مذهب 

یا آموزه کتاب و سنت است.
بی تردید عامل اختاف و تفرقه همین تفکرات 
افراطی اســت که باید ریشه کن شود، به فرض 
که شما تشخیص دادید این مجالس بدعت است 
خودتان جشن نگیرید ولی حق ندارید عقیده خود 
را به دیگران و حتی علمای بزرگ االزهر تحمیل 
کنید. چه کسی اجازه چنین تحمیلی به شما داده 
است؟ این خود بدترین بدعت است، متأسفانه 
بــی اطاعی از موازین فقه، اصول و اعتقادات از 
مشکاتی است که امروز دامنگیر سلفی  های 
تندرو شده است. به راستی چه کسی گفته است 
علم شما از دیگران باالتر است و دیگران باید تابع 
شما باشند، چه خوب است عاقانه فکر کنید، و 
تعصبات را کنار گذاشته و اصرار بر اشتباهات خود 
نداشته باشید و از این طریق به وحدت مسلمین 

کمک کنید.
شایسته است در هفته وحدت، که هفته ای برای 
جشن میاد پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و 
امام صادق )علیه السام( است اختافات را کنار 
گذاشته و بر روی مشترکات تاکید نماییم، و در 
مقابل به مقدسات دیگران نیز اهانت نکنیم، چرا 
که این اهانت همانند بنزینی است که بر روی 
آتش ریخته و جنگ داخلــی و افراط گرایی را 

شعله ور خواهد ساخت.
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2یادداشت

نشانه شناسی مقام و منزلت حضرت معصومه) سالم اهلل علیها(
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

معروف اســت که حضرت فاطمه معصومه 
ســام اهلل علیها برای دیدار برادر هجرت 
کــرده اند، ولی همان گونه که هجرت امام 
رضا سام اهلل علیه فلسفه دیگری نیز داشت 
و آن نشر اسام در منطقه وسیع ایران بود، 
هجرت حضرت فاطمه معصومه ســام اهلل 
علیهــا نیز در راســتای کمک به آن هدف 
واالی برادر بوده است. البته در مقولۀ تبیین 
مقام و منزلت حضرت معصومه ســام اهلل 
علیها باید گفت معصومین علیهم الســام 
در اســام همان چهارده نفرند و ما دلیل 
بر معصومیت غیر آنهــا نداریم. لیکن باید 
برای عصمت مراحلی قائل گردید؛ نخست 
عصمت مطلق و دیگر، عصمت  های نسبی 
که در واقع کریمۀ اهل بیت سام اهلل علیها 

نیز دارای مراتبی از این مقام هستند.

حال با این تفاســیر و در ســالروز رحلت 
حضرت فاطمه معصومه سام اهلل علیها که 
روز غم و اندوه برای شیعیان و پیروان اهل 
بیت علیهم الســام است، شایسته است با 
بهــره گیری از آراء و اندیشــه  های مرجع 
عالــی قدر جهان تشــیع حضرت آیت اهلل 
العظمــی مکارم شــیرازی)مدظله(، مولّفه  
هــای کلیدی مقام و منزلت بانوی کرامت، 
شــفیعه محشــر، کریمه آل طــه، فاطمه 
معصومه علیها الســام مورد واکاوی قرار 
گیــرد که در ادامه بــه مخاطبان ارائه می 

گردد:

جایگاه  عظمت  نهایت  شفاعت؛  مقام 
کریمه اهل بیت علیهم السالم

دربــاره حضــرت فاطمه معصومــه علیها 
السام مطالبی است که درباره کمتر کسی 
از امام زادگان دیده می شــود. امام صادق 
علیه السام فرمود: »برای ما حرمی است و 
آن شهر قم است، به زودی زنی از فرزندان 
من در آن دفن می شــود که اسم او فاطمه 

دختر موسی بن جعفر است، که با شفاعت 
او تمام شیعیان من وارد بهشت می  شوند«.

گفتنی اســت دایره شــفاعت، متناسب با 
دایره مقام و شــخصیت است. هرچه مقام 
باالتر باشــد، دایره شــفاعت، گسترده تر 
اســت. لذا می توان دریافت مقام این بانو، 
مقام فوق العاده عظیمی اســت که بر اثر 
معارف و تقوای باال و مقامی شبیه عصمت، 
نصیــب حضــرت فاطمه معصومــه علیها 

السام شده است.

لذا این تعبیر خیلی وســیع و گسترده ای 
است که شامل آنان که قابل شفاعت اند و 
لیاقت شفاعت را دارند، می  شود. از این رو 
در زیارت نامه آن حضرت می خوانیم: »یا 
فاِطَمُۀ اِْشــَفِعی لی فِی الَْجنَِّۀ« ای فاطمه 
معصومه برای من برای ورود به بهشــت، 
شفاعت کن؛ در ادامه و در فرازی دیگر می  
خوانیم: »َفإنَّ لَک ِعنداهلل شأناً ِمن الشأن« 
که این عبــارت، گویای نهایِت عظمِت آن 

حضرت است.

هــم چنین در زیــارت غیــر معروفی که 
برای آن حضرت نقل شــده است و مرحوم 
کاتوزیان در کتاب انوار المشعشــعین نیز 
ذکر کرده اســت هشــت صفت مهم برای 
حضرت نقل شــده اســت که بــا صفات 
حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها برابری 
می کند؛ آن فراز بدین شرح است؛ »السام 
علیک ایّتها الطاهرۀ الحمیدۀ الَبّرُۀ الرشیدُۀ 
التقَیّــۀ النقّیۀ الرضیته المرضیۀ«؛ تعابیری 
بلند که نشــانه ای آشــکار از جایگاه بی 
بدیل آن حضرت در میان اهل بیت علیهم 

السام است.

زیارت  در  معرفــت  پــاداش  جنت؛ 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها

ُتها «در این  بــی تردید تعبیر »عارفــاً بَِحقَّ

حدیث شریف که فرمود: »َمن زارها عارفاً 
بَِحّقها َفلَه الَجّنۀ؛ کسی که او را زیارت کند، 
در حالی که به حق او معرفت داشته باشد، 
پس اهل بهشــت است، اشاره به این است 
که زائر عاوه بــر اینکه بداند که او خواهر 
امام اســت و دختر امام اســت و عمه امام 
است که دانستِن خود اینها، نوعی معرفت 
به حق اوســت، همچنین شناخت داشته 
باشــد که او دارای مدارجی واال از معرفت 
خدا و تقوا و عبادت فوق العاده بوده است؛ 
همان گونه که در زیارت نامه ایشان است 
که: »َفاِنَّ لَک ِعنداهلل شأناً ِمن الشأن؛ همانا 

که تو جایگاه واالیی نزد خدا داری.«

لذا زواری که به زیــارت کریمۀ اهل بیت 
ســام اهلل علیها می  آیند اگر دلشــان می  
خواهــد بدانند زیارتشــان قبول شــده یا 
نه، باید به یک نشــانه که همه می  توانند 
بفهمند توجه کنند. نشانه این است وقتی 
به شهر خودشــان برمی  گردند حالشان را 

مقایسه کنند.

ببینند اگر حال قبلی با االن یکی هســت 
و هیچ تفاوتی نکرده اند، آنچنان به قبولی 
زیارت امیدوار نباشــند اگر هم قبول باشد 
در سطح نازل خواهد بود اما اگر دریافتند 
وقتی که از کنار قبر مطهر حضرت معصومه 
سام اهلل علیها یا دیگر ائمه علیهم السام 
واولیــاء بیــرون آمدند، نورانیــت، صفا و 
معنویتــی در خود احســاس مــی  کنند، 
واقعا توبــه از گناه کرده اند، از گناه فاصله 
گرفته اند، به طاعت خدا نزدیک شده اند، 
درستکار شده اند، این شاخصه  ها بهترین 
نشانه قبولی زیارت اســت. امید است  بر 
اســاس این مقیاس و معیار تمام شیعیان 

به زیارت مقبول نایل گردند.

قم؛ حــوزه علمیــه؛ تحقق فرهنگ 
شیعی ناب، در سایه شخصیت وجودی 

حضرت معصومه سالم اهلل علیها

بدیهی است قم پایتخت جهان تشیع است 
و از زمان ائمه اطهار علیهم السام و حضور 
حضرت معصومه ســام اهلل علیها در این 
شهر، کانون تشیع بوده است. لذا این شهر 
را باید مرکز اسرار اهل بیت علیهم السام 
دانست و به تعبیر امام صادق علیه السام 
کــه قم را حرم اهل بیت دانســته اند باید 
این شــهر را جایگاه جوشش فرهنگ اهل 
بیت علیهم الســام  و جایگاه گرانبهاترین 
ســرمایه  هــای انســانی  و مرکز اســرار 

تشکیات مذهب حقه تشیع نامید.

بنابرایــن بایــد گفت قم بــه برکت وجود 
حضرت فاطمه معصومه ســام اهلل علیها 
مهد علم و دانش و علوم اهل بیت اســت و 
اکنون به عنوان بزرگترین مرکز علمی عالم 

اسام مورد نظر است.

از ایــن رو باید گفت توفیقات حوزه علمیه 
از بــرکات و فضائل  این بانو اســت لذا از 
جاذبه  های وجود حضرت معصومه ســام 
اهلل علیها این است که حوزه علمیه قم در 
کنار مرقد ایشــان برقرار شــده است و در 
تمــام دنیا هیچ حوزه علمیه ای به عظمت 

حوزه علمیه قم وجود ندارد.

بدین ترتیب باید گفــت از آنجا که امروز 
جهان تشــنه شــنیدن پیام اسام و کام 
اهل بیت علیهم الســام است، لذا در این 
عصر این عقل و مکتب خریدار دارد و باید 
مبلغان شــیعی ما آن را معرفی کنند، زیرا 
رســالت ما سنگین است و در دنیایی سیر 
می  کنیم که که گوش شنوا برای شنیدن 
پیام اهل بیت علیهم الســام وجود دارد و 
می  توان گفت امروزه دنیا آماده است و اگر 
در انتقال فرهنگ شــیعه در جهان تاش 

نکنیم، باید جوابگو باشیم.

با این تفاســیر باید تأکید نمود از آنجا که 
شــهر قم از زمان معصومین مورد توجه و 
از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 
اســت لذا هر خدمتی به این شهر عبادت 
محســوب می  شــود. بلکه خدمت به قم 

خدمت به جهان اســام است زیرا هر چه 
و وضعیت این شــهر آبرومندانه تر باشــد 
به نفع ایران، شــیعیان و مسلمانان جهان 
خواهد بــود. بدین ترتیب باید این شــهر 
نمونه باشد تا موجب تحسین مردم جهان 
و تشویق و ترغیب مکتب اهل بیت علیهم 

السام شود.

تردیدی نیســت که وجــود حرم حضرت 
معصومه سام اهلل علیها، جاذبه های قم را 
چنــد برابر کرده و ســاالنه بیش از پانزده 
میلیــون نفر بــه زیارت حــرم مطهر آن 
حضرت و مسجد مقدس جمکران مشّرف 
می  شــوند. لذا سزاوار اســت مردم قم و 
همچنین زوار و مسافران حرمت و احترام 
این شــهر را حفظ کننــد و بدانند که این 
شهر با شهرهای دیگر تفاوت دارد و مظاهر 

فساد نباید وجود داشته باشد.

گرچه بــرای حصول این مطالبــه باید از 
طرق مختلف مانند حضور مبلغان و اجرای 
برنامه هــای فرهنگی بــرای مردم در حرم 
مطهر کریمه اهل بیت علیهم السام عمل 
نمــود تا در نهایت به شــکل گیری کانون 
تبلیغ فرهنگ شــیعی نــاب منجر گردد؛ 
گرچه تاکنــون حرکت هایی در این زمینه 
صورت گرفته لیکن به نظر می رسد اینگونه 
فعالیــت ها کامل و جامع نبوده و ظرفیتی 
به مراتب بیش از مقدار کنونی وجود دارد. 

لذا حرم مطهر حضرت معصومه سام اهلل 
علیها در قم برای جهانیان ارزشمند است و 
می توان زمینه حضور گردشگران زیادی را 
در این مکان مذهبی و دیگر اماکن مذهبی 
کشــورمان فراهم کرد. که تحقق این مهم 
فرصــت خوبی اســت تا فرهنــگ انقاب 
اسامی را به کشورهای دیگر صادر کنیم. 
امید اســت در سایه عنایت حضرت فاطمه 
معصومه سام اهلل علیها مشکات و چالش  

های موجود مرتفع گردد.

اهلل  سالم  معصومه  حضرت  نکوداشت 
علیها؛ تعظیم شعائر دینی

بدیهی است هر قوم و ملتی شعائری برای 
خــود دارد، هر کس این شــعائر را بزرگ 
بشــمارد این نشــانۀ تقوای قلب اوســت، 

لذا باید اذعان نمــود برگزاری همایش ها 
و نشســت هایی در بزرگداشــت حضرت 
معصومه ســام اهلل علیهــا باعث رشــد و 
حرکت جامعه خواهــد بود، خصوصاً برای 
نســل  های جدیــد که در ســایۀ محافل 
بزرگداشت آن حضرت از بسیاری از مسائل 

آگاه می  گردند.

سخن آخر

در پایــان باید گفت توفیقات و پیشــرفت  
های علمی و فرهنگی حوزه علمیه و شهر 
مقدس قــم از برکات حضــرت معصومه 
سام اهلل علیها اســت .و به واسطه برکت 
آن حضرت باها از قم دفع می  شــود، لذا 
زندگی در ســایه آن حضرت مایۀ مباهات 
است، و افتخار من نیز این است که خادم 
افتخاری حضرت معصومه سام اهلل علیها 

هستم.

هــم چنین به ســاحت نورانی کریمۀ اهل 
بیت سام اهلل علیها عرض می کنیم؛ شما 
از مقام و منزلت بســیار واالیی نزد خداوند 
متعال بهره مند هســتید، اگر در حدیثی 
پیامبــر اکــرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
مــی  فرماید؛ »پاره تن مــن در قم مدفون 
می شود و هر کس به زیارت او بیاید بهشت 
بر او واجب خواهد شد«، حاکی از این مقام 
بســیار باالی کریمه اهل بیت ســام اهلل 
علیها است لذا همگان از آن بانوی بزرگوار 

شفاعت را در روز جزا تقاضامندیم.
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1پرونده ویژه

آسیب شناسی مسائل نوجوانان
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

عصر ما عصر بزرگ شــدن مقیاس هاست؛ 
لذا آنچه در گذشــته بطــور محدود انجام 
می گرفــت در عصر ما به صورت نامحدود 
انجام می گیرد، در این میان مفاســد نیز 
بسیار گســترش پیدا کرده و مرزها را در 
هم شکســته و تا اقصی نقاط جهان پیش 

می رود.

از ایــن رهگذر متأســفانه نوجوانان نیز از 
مفاســد و آســیب های متعدد اعتقادی، 
اخاقــی و اجتماعی در امــان نمانده اند، 
البته به جای تأسف خوردن در برابر حوادث 
دردناک و مفاسد وحشتناکی که  را از هر 
سو احاطه کرده، باید به طور فعاالنه دست 
به کار شــد؛ چرا که اگر روی آن آســیب 
ها کار جّدی انجام نگیرد، در آینده شاهد 
مشکات مهّم دینی و اجتماعی و سیاسی 

خواهیم بود.

آسیب های اعتقادی و مذهبی

در مســائل ضروری و مســلّم دینی مانند 
واجــب بودن نماز و حرام بودن ربا و امثال 
آن ها، همچنین در مسائل مربوط به اصول 
عقاید دینــی مانند توحید و نبّوت و معاد، 
اجتهاد و تقلید موضوعیت ندارد، بلکه باید 
هر کس شخصاً آن ها را از روی مدرک به 

طور قطع و یقین دریابد.

البته بعضی فکر می کنند اگر از مســائل 
اصول عقاید ســؤال کنند نشانه کفر و بی 
اعتقادی است؛ در حالی که این پرسش  ها 
برای تحقیق بیش  تر و استحکام بخشیدن 

به عقیده است.

در واقع ســؤال کردن حقی اســت برای 
همــگان، این مســأله در مــورد جوانان و 
نوجوانان  بسیار مهم تر است چرا که آن ها 

دارای مجهوالت فراوانند.

فرامــوش نکنیم خداونــد از نظر تکوین و 

آفرینش، حّس کنجکاوی و جســتجوگری 
را در ذات انسان قرار داده است، لذا انسان، 
همواره مایل اســت از چیز هایی که نمی 
داند، بپرســد و بداند. این حس در جوانان 
و نوجوانان شدید تر است؛ به سبب همان 
نیــازی که دارند، گاه آن قدر پدر و مادر را 
ســؤال پیچ می کنند که داد و فریادشان 
بلند می  شــود؛ در حالی که وظیفه آن  ها 
این اســت که با محّبت و مدارا به این نیاز 
روحی شان پاســخ مثبت دهند. آن چه را 
می دانند، در اختیارشان بگذارند و آن چه 
را نمی دانند به کسانی که می دانند ارجاع 

دهند.

با همه این تفاسیر شــاهدیم وضع برخی 
از  مناســب نیست و مسائل اعتقادی   حل 
نشده است، و کارهای عملی درستی از آن 
ها سر نمی  زند. حال آنکه مراکز آموزش و 
پرورش باید نوجوانان را با اصول اعتقادی  

صحیح آشنا  سازد.

ما هــم باید در مدارس، به صورت صحیح، 
مستدل و منطقی به سراغ تعلیم و اصاح 
عقایــد دینی دانش آموزان، برویم و برنامه  

های اعتقادی  آنان را تکمیل کنیم.

بی تردید اگر نوجوان و جوان ما به مبدأ و 
معاد و نبّوت و امامت ایمان داشــته باشد، 
هرگز معتاد نخواهد شــد. شما نمی توانید 
در میــان قاچاقچیــان، قاتان، ســارقان، 
مفسدان، آلودگان به مسائل جنسی و مانند 
آن انســانی را بیابید که مسائل اعتقادی را 
باور کرده باشد و به آن ایمان کامل داشته 
باشد. بلکه عموم چنین افرادی در مسائل 

ریشه  ای و اعتقادی مشکل دارند.

آسیب های تربیتی و عاطفی

مسألۀ تعلیم و تربیت یکی از مباحث مهم 
مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان اســت. 
مولّفه ای مهم که نقش بسزایی در ساختار 

شــخصّیتی آنان در آینده دارد و می تواند 
عامل رشد، تعالی و تکامل آنان گردد.

هر چه در مورد تربیت فرزندان گفته شود، 
باز هم کم اســت؛ به ویژه در عصر و زمان 
ما، که فساد از در و دیوار می بارد، و امواج 
مفاسد از هر نقطه  ای به نقطه دیگر سرازیر 
شــده، و ابتای فرزندان به گناه و معصیت 
را زیاد کرده، که باید حواســمان را جمع 

کنیم.

در ایــن بین نقــش عاطفــه در تربیت  و 
پرورش فرزندان بسیار مهم و حّساس است 

و هرگز نباید از آن غفلت نمود.

بی شک اگر پدر و مادر در تعلیم و تربیت 
فرزند کوتاهی کنند خسارت عظیمی، هم 
دامــان پدر و مادر را می گیرد و هم فرزند 
را، به خصوص اگر وسوســه  های شیطانی 
بر فرزند غلبه کند یا افراد ناباب یا رســانه 
 های آلوده با آن ها ارتبــاط برقرار کنند و 
تعلیمات زشت و ناپســند خود را در روح 

کودک فرو ریزند.

روشن است هنگامی که جوانان و نوجوانان  
بی ادب، دور از شــرم و حیا پرورش یابند، 
احترامی برای بزرگترها قائل نیستند و در 
واقــع بزرگترها بذری که به دســت خود 

افشانده  اند، میوه تلخش را می چینند.

آسیب های اجتماعی و اخالقی

نوجوانان با مسائل غامضی رو به  رو هستند 
که از آن جمله »موضوع جنسی« است. در 
حقیقت در این مرحله از سن که تمایات 
جنسی، به خود شکل می گیرد و نوجوان  
پس از یک دوره کنجکاوی، به واقعّیت این 
غریزه آگاه می گردد، هر گونه تشــویق و 
تحریــک جنســی آتش شــهوت در نهاد 

نوجوان  شعله  ور می  شود.

امــروزه  در بیدار کردن و بــر انگیختن و 

تحریــک این غریزه اثر فوق العاده  ای دارد 
و در نتیجــه در زندگی جدید، نوجوانان با 
تمایات شدید و طغیانگر جنسی دست به 

گریبانند.

از طرف دیگر، عدم تمکــن مالی اکثریت 
قریب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان  
در برابر هزینه کمرشــکن زندگی، و از آن 
باالتر موضوع ادامه تحصیل که غالباً تا سن 
2۰ و 2۵ ســالگی طول می کشد و دوران 
طغیان غریزه ســرکش جنسی را به طور 
کامل فرا می گیرد، به آن ها اجازه ازدواج 

و تشکیل خانواده نمی دهد.

و از طرف دیگر »پارسایی مطلق« و نادیده 
گرفتن این غریزه سرکش با امواج نیرومند 

و کوبنده  اش امکان  پذیر نیست.

در نتیجــه عدم اقبال  دختران و پســران 
نســبت به ازدواج، ســن ازدواج را افزایش 
داده و در مقابل سن آغاز روابط جنسی به 

شدت پایین آمده است.

از ســوی دیگر بی توجهی به نهاد خانواده 
سبب افزایش طاق، تک زیستی و کاهش 
شدید عواطف خانوادگی، مشکات روحی 
و روانــی در میــان فرزنــدان و در نتیجه 
بزهکاری  و خشونت در کودکان و نوجوانان 
را موجب شــده و بحــران جدیدی به نام 

بحران خانواده را به ارمغان آورده است.

اینگونه اســت که دریچــه ورود به اعتیاد 
و ســایر بزهــکاری  هــای اجتماعی برای 
نوجوانان کشــور یعنی گروه  های ســّنی 
۱۰ تا ۱۵ ســال با سیگار رقم می خورد. و 
اینچنین نوجوانان  هدف اصلی برای ترغیب 
به کشیدن و اعتیاد به سیگار محسوب می 

شوند.

می دانیم که روح و ذهن انسان در کودکی 
و نوجوانی بســیار تأثیرپذیر است و طبق 
حدیث معروف، علــم در »صغر« همچون 
نقش بر »حجر« اســت و بسیار پررنگ و 

پردوام خواهد بود.

آری روح انســان، مخصوصاً نوجوانان عزیز 
بســان آن نسیم با طراوت و دل انگیز است 
که اگر از روی گل ها بگذرد و همنشــین  

بــاغ گل شــود، عطر خــوش گل ها را به 
همراه می آورد.

و چنانچــه از روی مزبله  ها و جاهای بدبو 
عبور نموده، و همنشین زباله  ها و کثافات 

گردد، به رنگ و بوی آنها درخواهد آمد.

امــروزه یکی از مســائل خطرنــاک برای 
جوانان و نوجوانان ما دوستان  و همنشینان  
آن ها هســتند. فساد و آلودگی، جنایت و 
خودکشــی، همه پیامد هــای بی توّجهی 

خانواده ها به این دوستی  هاست.

عوامل پیدایش آسیب های نوجوانان

اما به راستی منشأ این آسیب ها، و عوامل 
آسیب زا، چه چیزهایی است؟

منشأ این آسیب ها را می توان در امور زیر 
خاصه کرد:

الف( وجود عوامل تشویق کننده به مفاسد 
اخاقــی، و اباحی گری؛ که از ویژگي های 

عصر ماست.

ب( تفسیر نادرست از مسأله آزادی، و عدم 
توّجه به این نکته که همیشه آزادي ها در 

چهارچوبه ارزش هاست.

ج( عدم اّطاع  رســانی صحیح و بموقع، و 
محروم ماندن قشر نوجوان  از آموزش های 

مستمّر و گسترده دینی.

د( از همــه مهم تر، دســت هــای مرموز 
سیاســت مخّرب دشــمنان است که برای 
دور کــردن  از حوزه تربیــت و اعتقادات 
دینــی از طرق مختلــف فّعالّیت می کند، 
و معتقد اســت مانع اصلی نفوذ در عرصه 
سیاسی کشور ما، اعتقادات محکم مذهبی 
و پایبندی به اخاق دینی است. و براستی 
اگر آن ها در کار خود موّفق شــوند، مانع 

مهّمی بر سر راه نفوذشان باقی نمی ماند.

سخن آخر: )راهکارهای برون رفت از 
تبعات آسیب های دورۀ نوجوانی(

راه کارهــای اصاح نیز در امور زیر خاصه 
می شود:

الف( آموزش مســتمر با منطــق و ادبّیات 
خاّص نوجوانان.

ب( حــّل مشــکات مربوط بــه  از قبیل 
تحصیل و کار و ازدواج.

ج( پاکسازی محیط از مراکز و عوامل فساد.

د( همــکاری تنگاتنگ تمام رســانه  های 
جمعی در این زمینه.
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2پرونده ویژه

راهکارهای ارتقای کیفیت تولید 
 از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

ما در عصری زندگی می  کنیم که کیفیت باال 
حرف اول را می  زندو شرکت های اقتصادی 
دنیا، در جهان امروز، برای جلب نظر مشتریان 
و ایجاد اعتماد، نســبت به کیفّیت  کاالهایی 
که عرضه می کنند، امانت و دّقت زیادی در 

محصوالت و کار خود دارند.

در نتیجه »توسعه اقتصادی دارای مفهومی 
گسترده  تر و همه جانبه  تری است که عاوه 
بر رشــد کمی و افزایش تولیــد، چگونگی 
تغییرات فنی و ســازمانی در کیفّیت  انجام 
تولید را در راســتای کاهش نابرابری و فقر 
شامل می شود که این امر شرایط مساعدی 
در ســاختمان اجتماعی و اقتصادی جامعه 
فراهم می آورد که استمرار رشد اقتصادی را 

تضمین می نماید«.

متأســفانه درباره تولید، تنها یک سمت آن 
بحث می  شــود، به طوری که تنها به مردم 
می  گویند محصوالت داخلی بخرند تا تولید 
به ثمر برســد. در حالی کــه در همه موارد 
برای حمایت از کاالی داخلی باید به ســراغ 
کیفیت برویم. و این مهم با توســعه تولید و 
ارتقاء کیفیت اجناس داخلی، با تعیین روش 
هاي بهتر و به صرفه تر، و با صرف هزینه هاي 

کمتر باید انجام شود.

قرآن و بهینه سازی تولید

اهّمّیت، به کیفّیت  کار است نه کّمّیت؛ این 
حقیقت به خوبی از آیات قرآن  به دست می 
آید که اســام در هیچ موردی روی »کثرت 
مقدار عمــل« تکیه نکــرده، بلکه همه جا 

اهّمّیت به »کیفّیت  عمل« داده است .

به عنوان نمونه آیه ۱۱ ســوره سبأ شرحی 
برای زره ساختن داود و فرمان بسیار پر معنی 
پروردگار در این زمینه است، می گوید: »أَِن 
ْرِد؛ ما به او گفتیم  ْر فِي السَّ اْعَمْل سابِغاٍت َو َقدِّ
زره های کامل بســاز، و حلقه  های آنها را به 

اندازه و متناسب کن«.

سابغات جمع »سابغ« به معنی زره کامل و 
فراخ است.

»سرد« در اصل به معنی بافتن اشیاء خشن 
ْرِد«  ْر فِي السَّ همانند زره است، جمله »و َقدِّ
مفهومش همان رعایت کــردن اندازه  های 
متناسب در حلقه  های زره و طرز بافتن آن 

است.

در واقع خداوند به داود دســتوری می دهد 
که باید سرمشــقی برای همه صنعتگران و 
کارگران با ایمان جهان باشد، دستور محکم 
کاری و رعایت دقت در کیفیت و کمیت در 
مصنوعات، آن چنان که مصرف کنندگان به 
خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند، و 

از استحکام کامل برخوردار باشد.

به داود می گوید: زره را گشاد و راحت درست 
کن، تا جنگجو به هنگام پوشیدن در زندان 
گرفتار نشــود، نه حلقه  ها را بیش از اندازه 
کوچک و باریک کن که حالت انعطاف خود را 
از دست بدهد، و نه زیاد درشت و بی قواره که 
گاه نوک شمشیر و خنجر و نیزه و تیر از آن 

بگذرد، همه چیزش باندازه و متناسب باشد.

و در پایــان آیه، داود و خاندانش را مخاطب 
ِّي بِما  ســاخته می گوید: »َو اْعَمُلوا صالِحاً إِن
تَْعَمُلوَن بَِصیٌر؛ عمل صالح بجا آورید که من 
نســبت به آنچه انجام می دهید بصیر و بینا 

هستم«.

مخاطــب در آغاز آیه تنها داود اســت، و در 
پایان او و خاندانش یا او و قومش می باشد، 
چرا که همه این مســائل مقدمه برای عمل 
صالح است، هدف ســاختن زره و کسب در 
آمد نیســت، هدف عمل صالح است، و اینها 
وســیله  ای است در آن مسیر که هم داود از 

آن بهره می گرفت و هم خاندانش.

و یکی از شــئون عمل صالح آن است که در 

صنایع دقت کافی را از هر جهت رعایت کنند 
و محصول کامل و مفیدی ارائه دهند و از هر 

گونه بدکاری و کم کاری بپرهیزند.

بی شک نفرات کمتر هم با داشتن استقامت 
و ایمــان برترند و گــروه های کم با کیفیت 
همواره بر گروه های زیاد بدون کیفیت، غلبه 
می کنند. به عنوان مثال ساخت صد کیلومتر 
راه با کیفیت از ســاخت هزار کیلومتر راه با 

دست انداز و بدون کیفیت، بهتر است.

 آری با تمســک بر تعلیمات اســام نیت 
هایمان را خالص کنیم، کارهایمان را اساسی 
انجام دهیم و تنها به ظواهر کار قناعت نکنیم.

ارتقای کیفیت تولیــد در گرو مهارت 
آموزی

از میان عوامل سه گانه تولید )نیروی  انسانی ، 
منابع طبیعی و سرمایه(، نقش نیروی  انسانی  
از اهمیت و حساسیت ویژه  ای برخوردار است 
به گونه  ای که بدون آن، هیچ یک از دو عامل 
دیگــر به مرحله تولید نمی رســد، زیرا این 
نیروی  انســانی  است که می تواند با خاقیت 
فکری و یا قدرت جسمی، مواد خام طبیعی 
را به صورت صحیح و بهینه، به مرحله تولید 

برساند و یا خدماتی را ارائه نماید.

این اســت که از نــگاه اقتصاددانان، نیروی 
انسانی و بهره وری درست از آن، پایه اصلی 

ثروت ملت  ها را تشکیل می دهد.

وجود کارگــران فّنی و آموزش دیده، از هدر 
رفتن نیرو و سرمایه جلوگیری می کند و به 
اتقان کار می افزاید، وجود نیروهای شایسته 
و ماهر در کشــاورزی، صنعت، بهداشــت و 
خدمات نیز برای پیشــبرد اهداف توسعه و 

استفاده بهینه از سرمایه الزم است.

امام صادق علیه السام مهارت  کاری را امری 
الزم برای صنعــت کاران می داند: »ُکلُّ ِذي 
ِث ِخَاٍل یَْجَتلُِب بَِها  ِصَناَعٍۀ ُمْضَطرٌّ إِلَی ثَــاَ

الَْمْکَســَب َو ُهَو أَْن یَُکوَن َحاِذقاً بَِعَملِِه...؛ هر 
صنعت گری ناچار است سه خصلت داشته 
باشد تا کســبش رونق بخشــد؛ در کارش 

زبردست باشد...(.

»از تجربه کشورهای پیشرفته نیز می توان 
به این حقیقت پی بــرد که جوامعی که به 
کیفیت  نیروی انســانی توجه کرده و افرادی 
شایسته، متخّصص و با مهارت تربیت نموده 
 اند، در جنبه  های مختلف  به پیشرفت دست 

یافته  اند«.

اینجاســت که وظیفه بخش  های آموزشی 
جهــت اصاح ســاختار آموزش و دســت 
کشیدن از ساختار ســّنتی و روی آوردن به 
آموزش  های به روز و متناسب با نیازها روشن 

می شود.

کیفیت و رقابت پذیری

متأسفانه عده  ای اعتقادی به ارتقای کیفیت 
محصوالت خود ندارند، حال آنکه باید به این 
افراد توصیه کرد کیفیت محصوالت خود را 
باال ببرند تا قابل رقابت با محصوالت خارجی 
باشد، چرا که اگر کیفیت پایین باشد، مردم 
ولــو از طریق قاچــاق، اجناس و محصوالت 
خارجی با کیفیت را مصــرف خواهند کرد. 
کــه در این صورت جوانان بیکار، کارخانه ها 
ورشکسته و وابســتگی به خارج بیشتر می 

شود.

مردم برخی تولیدات مانند برنج ایرانی را بر 
خارجی ترجیح می دهند چون دارای کیفیت 
اســت، اگر همین گونه برتــری کیفیت در 
اجناس دیگر وجود داشته باشد مردم سراغ 

اجناس داخلی می روند.

لذا باید بــه تولید کنندگان آمــوزش داد تا 
اهمیت ویژه  ای به کیفیت محصوالت بدهند 
چرا که صرفه در کمیت اجناس نیست بلکه 
صرفــه در کیفیت محصوالت اســت. به هر 
اندازه  ای که کیفیت محصــوالت باال برود، 
به همان انــدازه، اقبال عمومی برای مصرف 

تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت.

اخالق حرفه ای در تولید کاال

کاهــش در کیفیــت  کاال، انگیــزه  ای جز 
ســودجویی و حرص ورزی به عنوان »هزینه 

کمتر و سود بیشتر« ندارد؛ ولی هنگامی که 
حرص ورزی و ســودخواهی نامشروع، مهار 
شــود به موازات کمیت، کیفیت و   نیز مورد 
توجه ویژه قرار خواهد گرفت. که این امر به 
رونق اقتصاد جامعه اســامی، رشد ناخالص 
ملی، قوت و قدرت کشــور و وجود پشتوانه 

 های مطمئن مالی، منتهی خواهد شد.

روشــن است که نگاه ابزاری به دنیا و سرپل 
دانستن به آن و ســبب کماالت و معنویت 
شمردنش، سبب  تولید بیشتر می شود، زیرا 
او به دنبال ساختن و استحکام پل و گسترش 
ابزار تحصیل آخرت اســت و می داند که هر 
چه پل و ابزار بیشتر و مستحکم  تری بسازد 
درجات عالی  تری از آخرت و کماالت را طی 

خواهد کرد.

بر همین اســاس فعالیت  هــای اقتصادی 
او افزون بر گســتردگی ، از سامت  باالیی 
برخوردار اســت و هیچ گونه تضییع حقوق 
دیگــران را در بر ندارد، بلکه در تمام مراحل 
تولید... با احترام به حقوق دیگران و رعایت 

عدالت و تکریم، همراه است.

تکنولوژی و کیفیت کاال

ما از تکنولوژی به تمام معنا دفاع می  کنیم، 
لذا باید حق عادالنه  ای را برای ابزار و سرمایه 
قبول کنیم، چراکه واحدهای تولیدی پس از 
چند ســال از کارآئی می افتد و فرسوده می 
شود که شامل استهاک کمّیت )فرسودگی 
ماشــین آالت( و اســتهاک کیفّیت  )عقب 
ماندگی تکنولوژی( است حال آنکه با تولید 
ماشین آالت کامل تر استفاده از ماشین های 
قدیمی مقرون به صرفه نیست، در حالی که  
راندمان کار را باال می برد و گاهی چند برابر 

می کند و حاصل کار افزایش می یابد.

»استاندارد« راهی برای ارتقای کیفیت 
کاال

استاندارد ســازی و رعایت آن، نوعی نظم و 
کیفیت بخشــی به کاالهاست و نباید هرگز 
کیفیت را فدای کمیت کنیم و از این امر مهم 
در جامعه غفلت شود. جامعه در صورتی می 
تواند سالم باشد که استانداردهای جهانی و 
بین المللی در کاالها و اقام مختلف مصرفی 
رعایت و روح اســتاندارد برهمــه این اقام 

حاکم باشد.

از این رو وظیفه موسســه اســتاندارد حفظ 
سامتی و ایجاد امنیت خاطر مصرف کنندگان 
و نظارت بر کیفیت محصوالت اســت تا در 
جامعه فرصت ظهور و بروز تقلب کاهش یابد.

به عنوان نمونه می تــوان به کیفیت پایین 
برخــی خودروهای داخلی اشــاره کرد؛ در 
آماری که انتشار می یابد اعام می شود که 
فان خودرو به دلیل ایمنی پایین در بسیاری 
از تصادفات نقش دارد؛  از این رو خودروسازان 
باید توجه کنند که به هر قیمتی نباید خودرو 

روانه بازار کرد.

در این میان تاش موسسه استاندارد در حفظ 
و ارتقاء کیفیت مطلوب کاالهای داخل حیاتی 
است، موسسه استاندارد باید همت و تاش 
خود را به کار گیرد تا وضعیت کاالهای داخل 
بهبود جدی پیدا کند و از نفوذ سودجویان در 
عرصه تولید که برای رسیدن به منافع خود 
از وارد آوردن هیچ فشاری کوتاهی نمی  کند، 

جلوگیری کند.

سخن آخر: )تولید اجناس با کیفیت از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی است(

بخشی از فعالیت های مهم در اقتصاد مقاومتی 
تولید است؛ در این بین باالبردن کیفیت های 
اجناس، افزایش تولید و بی نیازی از خارج از 
فعالیت های مهم اقتصاد مقاومتی است، اگر 
کیفیت اجناس باال باشد یک دستگاه صنعتی 

به جای دوماه، چندسال کار می کند.

ما این مسایل را بیان کردیم، افرادی که اهل 
اطــاع و صاحب نظر در مســایل اقتصادی 
هستند باید قلم به دست بگیرند و راه حلی 
مطرح کنند، این مســاله مشکلی نیست که 
قابل حل نباشــد؛ وظیفه ما گفتن است و ما 
بارها این مساله را مطرح و بیان کرده ایم و لو 

اینکه بعضی خوششان نیاید.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»گفتار معصومین)علیهم السالم(«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

مسائل اخاقی در هر زمان از اهمّیت فوق 
العــاده  ای برخوردار اســت، و در زمان ما 
اهمّیت ویژه  ای پیدا کرده اســت؛ چرا که 
عوامل فساد و انحراف در این عصر بیشتر از 
هر زمان نمایان شده است. لذا بحث درباره 
مسایل اخاقی ضروری تر به نظر می رسد، 
از این رو بر عالمان آگاه و دلسوز است که 
برای گســترش اخاق دست به دست هم 
دهند و جامعه را با اخاق زنده بدارند؛ زیرا 

زندگی بدون اخاق، پوچ و بی معناست.

خوشــبختانه در ســال های اخیر اهتمام 
به مباحث اخاقی در حــوزه های علمیه 
افزایش یافته اســت  و علما و فقهای معزز 

به این مهم مبادرت ورزیده اند.

 در این میان عالمــان دین با بهره گیري 
از خرمــن ادب و اخاق معصومین علیهم 
الســام مطالبي چند از ایشــان را تبیین 
کــرده اند که از آن جملــه دروس اخاق 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله( 
است که در مجموعه اي فاخر به نام گفتار 
معصومین علیهم السام منتشر شده است.

گفتار معصومین)علیهم الســالم( در 
یک نگاه

این کتاب سلسله درس های اخاقی آیت 
اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی است که 
به صورتــی روان و مختصر و بــا تکیه بر 
معارف قرآن و ســخنان معصومین)علیهم 
الســام( ارائه شده اســت. در ابتدای هر 
موضوع بــه روایتــی از معصومین)علیهم 
السام( اســتناد شده سپس ابعاد و معانی 

آن موضوع تشریح شده است.

انگیزۀ تألیف اثر

گردآورنــدۀ اثر در بیان انگیــزۀ تدوین و 
تنظیم کتاب می نویسد، آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( روزهای چهارشنبه 
قبل از شــروع درس خــارج فقه، حدیث 

کوتاهی را با بیان ســاده و جّذاب شــرح 
می دهنــد و بنده چــون توفیق حضور در 
این جلسات را داشــتم برخود الزم دیدم 
ایــن احادیث را جمع آوری کنم تا همه از 
کلمات نورانی ائّمه علیهم السام بهره مند 
شوند و إن شــاءاهللَّ از مصادیق این حدیث 
شریف پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله قرار 
گیریم که می فرماید: »َمْن َحِفَظ َعلی  أُمَّتی 
ُ یَْوَم  یَْنَتِفُعوَن بِهــا بََعَثُه اهللَّ أَْربَعیَن َحدیثاً 
القیامِۀ َفقیهاًعالِماً؛ هرکــه برای نفع اّمت 
من چهل حدیث را در حافظه خود داشته 
باشــد، خداونــد او را روز قیامــت فقیهی 

دانشمند برانگیزد«. 

 ساختار اصلی کتاب

کتاب گفتار معصومین علیه السام تاکنون 
در ۳جلد به رشتۀ تحریر درآمده است که 

مجموعاً ۱۳2 موضوع را در بر می گیرد.

جلــد اول این کتاب شــامل مقدمه و ۴۰ 
موضوع اخاقی اســت که به زبانی ســاده 
و عمومی بیان شــده اســت. برخی از این 
موضوعات عبارتند از: تقوا، مشکل گشایی، 
فقر و غنا، زهد، حکمــت، یاد خدا، عفو و 
گذشــت، عفت، همنشینی، حسن عاقبت، 
فضیلــت علم و عالم، نشــانه های مؤمن و 
یــاران امام زمان )عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف(.

جلــد دوم کتاب نیز  شــامل یک مقدمه 
و ۴۰موضوع اخاقی اســت که منطبق با 
مســائل و نیازهای روز جامعه مورد توجه 
قرار گرفته اســت، برخی از این موضوعات 
عبارتنــد از: حســن خلــق، بدترین فقر، 
معاد،فتنــه، چگونه با مردم زندگی کنیم؟،  
محاســبه نفــس، خداوند ســّتار العیوب 

است،شناخت حق، عاجزترین مردم .

مولف در جلد ســوم کتاب به ۵2 موضوع 
اخاقــی پرداختــه اســت کــه برخی از 

موضوعات عبارتند از: دوستی خدا و دنیا، 
استفاده از عمر محدود، بی نیازی در ترک 
آرزوهاست، مشکل پنج گانه مومن، عظمت 
حضرت زهرا ســام اهلل علیها، سنخّیت در 
ایمــان و محّبت)حّب و بغــض و محّبت 
اهل بیت )علیهم الســام(، عامل پیروزی 
)انقــاب اســامی(، فقیه واقعــی، ارزش 
انســان، ارزش علم همراه بــا عمل،احترام 

بیش از حد ممنوع!

گزارش محتوایی اثر

تقوا معیار اصلی ارزش انسانی

مولّف در این اثر ارزشمند، با نگاهی دوباره 
بــه متون دینی، به تبییــن ابعاد و زوایای 
جدیدی از مفهوم بسیار کلیدی و کاربردی 
تقوا پرداخته و اهمیت و آثار تقوا و ویژگی 
هــای اهل تقوا را مــورد واکاوی قرار داده 
و چشــم انداز مناســبی از موضوع تقوا در 
منظومه اندیشه اسامی به معنای عام آن 

ارائه می نماید.

در فرازی از کتاب می خوانیم:

بدون شک هر انســانی فطرتاً خواهان این 
اســت که با ارزش و پرافتخار باشــد، و به 
همین دلیــل با تمام وجود برای کســب 

ارزش ها تاش می کند.

گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب 
به قبیله معروف و معتبری می دانند،گروه 
دیگــری مال و ثــروت، کاخ و قصر، خدم 
و حشــم و مانند این امور را نشــانه  ارزش 
می دانند و برای به دســت آوردنش تاش 
می کنند، در حالی که عده دیگری مقامات 
اجتماعی و سیاسی را معیار ارزش می دانند.

یک آیین آســمانی همچون اســام هرگز 
نمی تواند با موارد ذکر شــده موافقت کند؛ 
لذا ارزش واقعی انســان را در صفات ذاتی 
او به خصوص تقــوا و پرهیزکاری و تعّهد 
و پاکــی او می شــمرد، مــاک کرامت و 
ارزشمندی در پیشــگاه خدا، تقواست که 

هیچ بدیل و جانشینی ندارد.

تعادل  دنیا  کار  و  در کســب  چگونه 
برقرار کنیم؟

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در کتاب 

گفتار معصومین )علیهم السام( به موضوع 
تعادل در کسب دنیا پرداخته و دنیاگرایان 
و دنیا گریزان و مروجان رهبانیت را مورد 
انتقــاد قــرار داده و روش صحیح مواجهه 
انســان با مواهب مادی دنیــا را تعادل در 

کسب دنیا بیان کرده و می نویسد: 

مردم سه گروهند:

گروه اّول: که بیشــتر اینگونه  اند کســانی 
هستند که بیشتر زندگی آن ها صرف دنیا 

می شود.

گروه دوم: کسانی که گمان می کنند دنبال 
زندگی نرفتن و سربار جامعه شدن فضیلت 

است.

گروه سوم: کســانی  که  معتدل  و بر جاّده 
مســتقیم هســتند و به مقداری که حفظ 
آبرو کنند و آبروی جامعه اســامی نرود، 
دنبال تــاش و فّعالّیــت می روند؛ که در 
احادیث آمده این تاش هم جزء آخرت به 

حساب می آید.

حقیقت فقر و غنا

ســعی مولّف در این بخش بررســی ابعاد 
مختلف »فقر« و »غنا« و کشــف دیدگاه 
اســام درباره آن  هاست. نویسنده در این 
اثر در صدد اســت  تا تعارض  های موجود 
در ظاهــر احادیث که گاهــی فقر و گاهی 
غنــا در آن  ها برتری داده شــده  اند را با 
استناد به معارف اهل بیت)علیهم السام( 

رفع نماید.

هم چنیــن صاحب اثر به شــرح و تبیین 
جنبــه  های اجتماعی فقــر و غنا در قرآن 
و روایات پرداختــه و معنای فقر و غنا در 
روایات، کاربــرد فقر و غنا در امور مادی و 
معنوی، چهــره فقر در روایات و چهره غنا 

در روایات را مورد بررسی قرار داده است.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: فقر یکی 
از بدبختي های ملّت هاست چرا که باعث 
وابستگی است...  ما افراد زیادی را می بینیم 
کــه اموال زیادی دارند ولی باز هم حریص 
هســتند، شــب و روز تاش می کنند ولی 
نه خودشــان از زندگی خود اســتفاده  ای 
می برنــد و نه دیگران از اموالشــان خیری 

می بینند، هرچه به دســت می آورند باز از 
فقر می نالند... بنابراین آنچه انسان را بی نیاز 
می کند، غنای نفس است و آنچه انسان را 
نیازمند و فقیر می کند، فقر نفسانی است.

در ادامــه مولّــف آرزوهــای دور و دراز، 
وابســتگی به دنیا، فراموش کردن آخرت و 
پول پرستی راعامل اصلی و ریشه  های فقر 

معنوی معرفی کرده است.

بی شک آن اثر ارزشمند می تواند به عنوان 
منبع و گنیجنۀ مهم اخاقی برای مبلغان 
دینی و سخنرانان محترم در مناسبت های 
و برنامه های مختلف مذهبی مورد استفاده 

قرار گیرد. 

قابل ذکر است فهرست منابع اصلی کتاب 
در پایان مجلدات ذکر شــده اســت. هم 
چنین در این اثر برای تبیین و توضیحات 
بیشــتر، از دیگر تألیفــات معظم له مانند 
تفســیر نمونه و اخاق در قرآن اســتفاده 

شده است.

گفتنی اســت این کتاب نفیس ، با تحقیق 
و تنظیم سّید محّمد عبداهللَّ زاده  نخستین 
بار در سال ۱۳87ش، مجموعاً در سه جلد 
، در 7۵۱صفحه و در قطع وزیری توســط 
انتشــارات امام علی بن ابــی طالب علیه 
السام، به زیور طبع آراسته شده و تا کنون 
نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسالمی

تعارض عقیده امامت با خاتمیت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله(!
پرسش : 

خاتمّیت پیامبر اســام)صلی اهلل علیه وآله( 
چگونه با عقیده شیعه مبنی بر امامت عّده ای 
معصوم که صاحب اکثر شئون پیامبری هستند 

قابل جمع است؟!

پاسخ اجمالی:

دو مفهوم نبوت و امامت اگرچه در مؤلفه ها و 
مفاهیمی همچون علم، عصمت، حجت بودن 
برای پیروی، تببین و تفسیر وحی و زمام داری 
امور جامعه اسامی مشترک اند، اما نبوت پیامبر 
خاتم)صلی اهلل علیــه وآله( واجد مؤلفه هایی 
است که هیچ کس جز او حتی ائمه نمی تواند 
آنها را دارا باشد؛ مؤلفه هایی چون ادعای نبوت، 

دریافت و اباغ وحی و برخورداری از معجزه.

عاوه بر آن وقتی بپذیریــم که نزول »وحی 
تشریعی« بعداز پیامبر قطع شده، »خاتمیت« 
منافاتــی با برخــورداری ائمــه از علوم غیب 
غیراکتسابی و الهام های الهی پیدا نمی کند. 
الهام های غیبی امری است که هر کسی می 
تواند با ســلوک و طی مراتــب اخاقی از آن 
برخوردار گردد و به تصریح قرآن اشخاصی غیر 

از انبیاء الهی نیز مخاطب آن بوده اند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که ائمه در 
مقام بیان احکام و تفسیر آموزه های وحیانی، 
مستقل نیستند و بر خوان قرآن و تعالیم نبوی 
که از راه های معمولی و غیبی به دست شان 

رسیده، نشسته اند.

پاسخ تفصیلی:

پیامبر  خاتمّیــت  در  شــیعه  عقیده 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله(

شیعیان همانند تمامی مسلمانان دنیا و با تبعیت 
از آیات)۱( و روایات)2( صریحی که به دســت 
شان رسیده، معتقدند که پیامبر اسام)صلی 
اهلل علیه وآله( »خاتم النبیین« اســت و بعداز 
وفات ایشان، وحی دیگر به صورت تشریعی و 
آن گونه که بر حضرت شــان نازل می شد، بر 

هیچ کس دیگری نازل نشــده است. در بیانی 
تاریخی از حضرت علی)علیه السام( نقل شده 
است که بعداز دفن پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( فرمودند: »بأبي أَنَت و أُّمي یا رَســوَل اهلل 
لََقِد انَْقطَع بَِمْوتِک ما لَم ینَقِطع بَِموِت َغیِرک 
ِمَن النَُّبــوَّۀ«)۳(؛ )پدر و مادرم فدای تو باد ای 
رسول خدا، با رحلت تو چیزی قطع شد که با 
مرگ هیچ پیامبری غیر از تو قطع نشد و آن 

همان نبوت است(.

با این حال ممکن است عده ای از سر جهل یا 
با هر انگیزه دیگری، این اعتقاد واضح و روشن 
شــیعه را نادیده گرفته و تصویری نادرست از 
باورهای آنان راجع به رابطه خاتمیت و امامت 
ارائه دهند. همچنان که برخی در تریبون های 
شفاهی و نوشته های شان مدعی شده اند که 
شیعیان شخصیتی همانند پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( برای ائمه قائل اند؛ زیرا اوال آنها را معصوم 
می دانند و ثانیا آنها را دارای حق تشریع احکام 
معرفی می کنند و ثالثا معتقدند ائمه با ارتباطی 
شــبیه وحی که با خداوند دارند، از علم غیب 
برخوردارند. از این رو خاتمیت نزد شیعه امری 

مخدوش و متزلزل است.

ماهیت، ویژگی ها و مأموریت های »نبی« 
در نگاه شیعه

برای پاســخ به ادعای فوق، مشاهده و بررسی 
منصفانه و بی طرفانه عقاید شیعه کافی است. 
نبی در اصطاح علم کام به کسی گفته می 
شــود که ضمن دارا بودن صفاتی مانند علم، 
عصمت و واجب االطاعۀ بودن، باید دارای مؤلفه 
های دیگری مانند ادعــای نبوت، نزول وحی 
از طرف خــدا و در صورت لزوم، برخورداری از 
معجزه نیز است.)۴( مؤلفه هایی که مختص 
پیامبران است و امامان معصوم)علیه السام( 
هیچ گاه ادعای برخورداری از آنها را نداشته و 
شیعیان آنها هم هیچ گاه پیشوایان خود را به 
آن حد )نبوت و نزول وحي تشریعی و معجزه 

آوردن( ارتقا نداده اند.

بر اساس شــؤون انبیاء می بینیم که پیامبر 

اسام)صلی اهلل علیه وآله( در زمان حیات شان 
مسئولیت های مختلفی بر عهده داشتند که 

برجسته ترین و مهم ترین شان عبارت اند از:

دریافت و اباغ وحی: این همان شــأن اساسی 
نبوت و به تعبیر دیگر گوهر پیامبری است. قرآن 
مجید در موارد متعددی بر رســالت پیامبران 
الهی و به ویژه پیامبر اسام)صلی اهلل علیه وآله( 

تأکید کرده است.)۵(

تبیین وتفسیر وحی: بیان معصومانه وتوضیح 
آموزه های وحیانی بــرای امت و رفع هرگونه 
اختاف در فهم و کشف وتفسیر دین از جمله 
وظایف پیامبر اســت. قرآن درایــن باره می 
ْکَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس َما نُزَِّل  فرماید: »َوأَنَزلَْنا إِلَْیَک الذِّ
إِلَْیِهْم«)۶(؛ )وکتاب ]قرآن[ را بر تو فرستادیم تا 
برای مردم آنچه را که به سوی ایشان نازل شده 

است، بیان و تفسیر نمایي(.

والیت و زمامداری امت: از دیگر شئون پیامبر 
اســام)صلی اهلل علیه وآله( تأســیس دولت 
اســامی و رهبری و مدیرت کان اجتماع در 
چارچوب قوانین الهی بوده است. قرآن در موارد 
مختلف به ابعاد گوناگون این مسأله پرداخته 
و بر والیت و رهبــری آن حضرت و اطاعت و 
فرمانبــرداری امت از آن حضرت در مســایل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرده است.

)7(

پیامبر اسام)صلی اهلل علیه وآله( بر اساس این 
مسئولیت ها و شؤون، تا آخرین روزهای حیات 
مبارک شــان، لحظه ای از این مأموریت های 
شان غافل نشدند. اما آیا وظایفی که ایشان به 
آنها می پرداختند، باید بعداز وفات شان، بدون 

متولی باقی می ماندند؟

ائمه، متولیان شؤون غیر اختصاصی پیامبر

ما شیعیان معتقدیم که پیامبر اسام حضرت 
محمد بــن عبداهلل)صلی اهلل علیه وآله( خاتم 
انبیاء اســت. علمای لغت خاتم را به رسیدن 
چیــزی به انتهای خــود)8( و مهــر زدن بر 
چیزی)۹( معنا کرده اند و بدیهي است تا چیزی 

به انتها نرسد مهر تأیید نمي خورد.

ما معتقدیم آن چیزی که در رسالت آن حضرت 
به انتها رسیده، شأن بسیار مهم ایشان در »تلقی 
وحی و شــریعت الهی از سوی خدا و اباغ آن 
به مردم« بوده است. یعنی همان شأن خاص 
وجود مقدس ایشان که قابل تسّری و تحقق در 

موجودات دیگر نیست.

اما اختصاص این شــأن به آن حضرت، ربطی 
به دیگر شؤون ندارد. ما معتقدیم که »امامت« 
استمرار نقش پیامبر در دو حوزه دیگر یعنی 
»تبیین و تفســیر دین« و »حوزه مدیریت و 
رهبری امت اسام« است. بنابراین هیچ تعارضی 

بین ختم نبوت و امامت وجود ندارد.

با این توضیح و چنانچه در ادامه بیشتر توضیح 
خواهیم داد - برخورداری ائمه)علیهم السام( از 
عصمت، ارتباط با غیب و علوم غیر اکتسابی و 
بیان و اقامه شریعت، نافی و ناقض »خاتمیت« 

نیست.

عصمت

اعتقاد شیعه به عصمت ائمه اهل بیت)علیهم 
السام( به هیچ وجه به معنای نبی انگاشتن آنها 
نیست. این اعتقاد مبتنی بر براهین متعدد عقلی 
است. اگر امامت را به این شکل تعریف کنیم 
که امری اســت متمم نبوت از نظر بیان دین، 
یعنی به آن دلیل وجودش الزم است که وظیفه 
پیامبــر را در بیان احکام انجام دهد، به همان 
دلیل که پیغمبر باید معصوم از اشتباه و گناه 

باشد)۱۰( امام نیز باید چنین باشد.)۱۱(

علوم غیر اکتسابی ائمه)علیهم السالم( و 
ارتباط با غیب

علوم الهی ائمه که علومی غیراکتسابی اند، از 
منابع مختلفی سرچشــمه می گیرد: منابعی 
مانند علومی که پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( به حضرت علی)علیه السام( به صورت 
عادی یا با اشــراق و افاضه باطنی آموخت و از 
سوی آن حضرت نیز به صورت سینه به سینه 
به دیگر ائمه)علیهم السام( رسید. یا علومی که 
به واسطه حضرت فاطمه زهرا)سام اهلل علیها( 
به دیگر ائمه)علیهم السام( رسید و یا علومی 
که توســط الهامات الهی یا با هم کام شدن 
ائمه)علیهم السام( با فرشتگان به آن حضرات 

رسیده است.)۱2(

ادعای علم غیراکتســابی و همچنین ارتباط 
ائمه)علیهم السام( با عالم غیب از طریق الهام و 
وحی غیرتشریعی، مازمه ای با نبوت نداشته و 
هیچ یک از اندیشمندان شیعه نیز چنین قصدی 
را نداشته اند.)۱۳( به عبارت دیگر اینکه ائمه با 
الهامات غیبی با فرشتگان و خداوند همکام 
شوند و با آنها ارتباط داشته باشند، به معنای 
نبوت جدید یا نقض خاتمیت نیســت. شهید 
مطهری تصریح می کند که: »ممکن اســت 
بشری از لحاظ صفا و کمال و معنویت برسد به 
مقامی که به قول عرفا یک سلسله مکاشفات بر 
این او رخ دهد و حقایقی از طریق علم الهامی به 

او ارائه شود«.)۱۴(

خداوند متعال اخبار آسماني را درجه بندی و 
براي هر مقامی اخبار مناسب همان سطح را 
ارســال کرده اســت. انبیا صاحب عالی ترین 
مقام اند و در نتیجه باالترین خبر آسمانی هم 
بر آنها نازل شــده است. اما غیر انبیاء - حتی 
بدون وجود و وساطت انبیاء - از اخبار آسمانی 
محروم نیستند. خداوند در مورد مادر حضرت 
موسی)علیه السام( در آیه ۳8 سوره طه می 
فرمایــد: »إِْذ أَْوَحْینا إِلی أُمَِّک ما یُوحی«؛ )آن  
زمان که به مادرت آنچه الزم بود الهام کردیم(. 
روشــن اســت که مادر حضرت موسی)علیه 
السام( پیامبر نبود اما خداوند آنچه را الزم بود 
بی واسطه به او الهام کرد. وقوع چنین چیزی 
برای ائمه اهل بیت)علیهم السام( نیز ممکن 
و واقع بوده و در عین حال منافاتی با خاتمیت 
پیامبر اسام)صلی اهلل علیه وآله( نداشته است.

شأن ائمه)علیهم السالم( در بیان و اقامه 
شریعت

ائمه هیچ وقت چیزی را از نزد خود و مستقا 
تشریع نمی کنند. بر اساس باورهای اسامی، 
این فقط خداوند است که احکام را تشریع می 
کند و حتی پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( نیز 
اخذکننده قوانین تصویب و تشریع شده الهی به 
وسیله وحی است و خود او حق تشریع ندارد و 
بنابراین به امامان و اوصیای پیامبر به طریق اولی 
حق تشریع ندارند. بنابراین ائمه اهل بیت)علیهم 
الســام( بیان احکام حال و حرام را به نحو 
مستقل انجام نمی داند و در این مورد کاما تابع 

و پیروی رسول اکرم)صلی اهلل علیه وآله( بودند.

بــه طور کلی می توان گفت در نظام معرفتی 
شیعه، پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( شریعت 
الهی را اباغ و تا زمان حیات مبارک شان، اجرا 
کردند اما وظیفه ادامه اقامه آن و نیز تبیین همه 
جنبه ها با اســتفاده از آیات قرآن و احادیث و 
آموزه های نبوی و حفظ آن از تحریف بر عهده 

ائمه)علیهم السام( بود.

سخن پایانی: در کتاب های کامی، بحث های 
مختلفی راجع به مأموریت ها و مسئولیت های 
»امام« بیان شده است. وطایفی همچون امر و 
نهی در رسیدن به کمال)۱۵(، مرجعیت حل 
اختاف)۱۶( و... . اما چیزی که با اندک مطالعه 
ای برای هر پژوهشــگر منصف و بی غرضی 
واضح می شود، وجود تمایز آشکار بین »نبوت« 

و »امامت« در عقاید شیعه است.
پی نوشت:

ٌد أَبا أََحٍد ِمْن رِجالُِکْم َو  )۱(. مثا آیه ۴۰ سوره احزاب: »ما کاَن ُمَحمَّ
ِ َو خاتََم النَِّبیِّین «؛ )محّمد پدر هیچ یک از مردان شما  لِکْن رَُسوَل اهللَّ
نبوده و نیست ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است (. 
)2(. یکی از مشهورترین این روایات که مورد تصدیق منابع شیعه و 
اهل سنت است، روایت نبوی معروف به »حدیث منزلت« است که 
در آن پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( به امام علی)علیه السام( فرمودند: 
ـّه النَبّی بَعدی«؛ )تو نسبت  »أنَت ِمّنی بَِمنزلِۀ هاروَن ِمْن ُموسی ااِّل أن
به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی جز این که بعد از من 
پیامبری نخواهد بود(. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، 
محقــق/ مصحح: غفاری، علی اکبر، آخونــدی، محمد، دار الکتب 

ـ ق، چاپ چهارم، ج 8، ص ۱۰7.  اإلسامیۀ، تهران، ۱۴۰7ه
)۳(. نهج الباغۀ، شریف الرضی، محمد بن حسین ، محقق/ مصحح: 

ـ ق، چاپ اول ، ص ۳۵۵.  فیض اإلسام ، نشر هجرت ، قم ، ۱۴۱۴ه
)۴(. بدایه المعارف االلهیه فی شــرح عقاید االمامیه، خرازی، سید 
ـ ق،  محسن، موسسه نشر اسامی)جامعه مدرسین(، قم، ۱۴2۴ه

چاپ یازدهم، ج ۱، ص 2۱۱ و 2۱2. 
)۵(. این شأن نبوی در آیات مختلفی از قرآن مجید مورد اشاره قرار 
گرفته اســت. مثل آیه 2۰ ســوره آل عمران، آیات ۹2 و ۹۹ سوره 

مائده، آیات ۳۵ و 82 سوره نحل و... . 
)۶(. سوره نحل، آیه۴۴. 

)7(. این شأن نبوی نیز در آیات متعددی از قرآن هم چون آیات ۴۹ 
و ۵۵ سوره مائده و آیه 7 سوره حشر و آیه ۶۵ سوره نساء و... مورد 

اشاره قرار گرفته است. 
)8(. مفردات ألفاظ القرآن ، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، محقق: 
ـ ق، ص 27۵.  داوودی، صفوان عدنان ، دار الشامیۀ، بیروت، ۱۴۱2ه

)۹(. همان. 
)۱۰(. پیام قرآن ، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب االسامیه ، تهران، 

ـ ش، چاپ نهم، ج 7، ص ۱77.   ۱۳8۶ه
)۱۱(. مجموعه آثار شهید مطهری، مطهری، مرتضی، انتشارات صدرا، 

ـ ش، ج ۴، ص 7۴2.  قم و تهران، ۱۳۹2ه
)۱2(. بدایه المعارف االلهیه، همان، ج 2، ص ۴۶ و ۴7. 

)۱۳(. مجموعه پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، دفتر چهارم)امام 
شناسی(، کاشفی، محمدرضا، شاکرین، حمیدرضا، دفتر نشر معارف، 

ـ ش، چاپ دوم، ص 2۳.  قم، ۱۳8۹ه
)۱۴(. مجموعه آثار شهید مطهری، همان، ج 2۹، ص ۵۰۴. 

)۱۵(. ر.ک: منشور جاوید قرآن، سبحانی تبریزی، جعفر، موسسه امام 
صادق، قم، ۱۳8۳هـش، چاپ دوم، ج ۵، ص 2۵2. 

)۱۶(. مجموعه آثار شهید مطهری، همان، ج 2۹، ص ۵۱2.
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احکام شرعی

فروش ملک اجاره داده شده 

فروش ملکی که مالک آن را اجاره داده است چیست؟ 

مالك مى تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشــد 

و اجاره آن باطل نمى شــود و استفاده از آن ملك در مّدت 

اجاره مال مستأجر اســت، اّما اگر خريدار نمى دانسته كه 

آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مى كرده مّدت اجاره كم 

است، پس از اّطالع مى تواند معامله را فسخ كند. 

کوتاهی فروشنده در گرفتن پول 

اگــر فردی در حدود چندین ســال پیش جنســی را برای 

کســی برده و پولش را نگرفته و حاال آمده و تقاضای پول 

به قیمت حاال نمــوده و دریافت کننده جنس فوت نموده 

وراث باید چکار کند؟ 

در صورتی که در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد باید 

همــان مبلغ را بگیرد و اگر آنها کوتاهی کرده اند باید نرخ 

متوسط تورم را بپردازد. 

چگونگي تحويل مال در معامله 

نحوه تحویل مال در معامله چگونه باید باشد؟ 

هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده 

بعد از معامله مى توانــد جنس يا پول خود را مطالبه كند 

و آن را تحويــل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند 

اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند 

كه بتواند در آن تصّرف كند و تحويل دادن اشــياء منقول 

مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار 

خريــدار بگذارند كه اگر بخواهد به جــاى ديگرى ببرد 

مانعى نباشد. 

تلف مبیع قبل از تحویل به مشتری 

طبق قاعــده »تلف المبیع قبل قبضه مــن مال بایعه« اگر 

مبیع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى باز مى گردد. 

برخــى از حقوقدانان معتقدند ایــن قاعده برخالف اصل 

است. لطفًا بفرمایید اصل مذکور چیست؟ 

اصل آن اســت که بعد از اتمام معاملــه، مبیع منتقل به 

ملک مشــترى مى شــود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى 

نکرده باشد، به عنوان امانت دار، مسؤول تلف آن نیست، 

و تلف از ملک مالک )یعنى مشــترى( واقع خواهد شــد. 

ولى شــارع مقّدس در این جا اصل را شکســته، و بایع را 

ضامن شمرده است. 

به سرقت رفتن کاالی خریداری شده در حین معامله 

شــخصی از مغازه ای یک کیســه برنج خریــده، در حال 

پرداختن وجه معامله بود که دزدی وارد شــده کیسه برنج 

خریداری شــده را دزدیده و فرارمی کند حال ســوال این 

است که آیا خریدار ضامن آن جنس می باشد یا نه؟ 

در صورتــی که خریــدار تحویل گرفته و دزد برده اســت 

خریدار ضامن است. 

عمل نکردن به تعهد به جهت گران شدن جنس 

فروشنده ای متعهد شده دو تن قلع بفروشد که 360 کیلو 

از آن را فروختــه و فاکتور کرده اســت اما باقیمانده آن را 

بخاطر گران شــدن قلع، نمی دهد. حکــم این معامله 

، نســبت به کل دو تن و نســبت به این 360 کیلو که 

فاکتور نموده چیست؟ 

در صورتی که خریدار ، پول معامله را پرداخته و بیع انجام 

شده ، فروشنده موظف است جنس را تحویل دهد. 

معامله کاالهای ضبط شده از قاچاقچیان 

کاالهایى که از قاچاقچیان کشــف مى شــود یا کاالهایى 

که بعد از مّدتى انبار شــدن در گمرکات با قیمت مناسب 

در اختیار بعضى از افراد قرار مى گیرد اســتفاده از آنها چه 

حکمى دارد؟ 

هرگاه مجتهد جامع الّشرایط به عنوان تعزیر از آنها بگیرد 

سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد. 

فروش ملک مشاع بدون اطالع شرکاء 

چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمى هستند. دو 

نفر از شــرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود 

آن به فردى فروخته اند. مورد معامله از قســمت مرغوب 

و بیشــترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر 

نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله اى، 

که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟ 

معامله ملک مشــاع تنها به صورت مشــاع جایز است. و 

اگر بدون توافق با ســایر شرکاء مفروز کرده باشند، معامله 

باطل است، مگر این که آنها رضایت دهند. 

خرید و فروش اموال غصبی 

خرید و فروش اموال غصبی چه حکمی دارد؟ 

خريــد و فروش مال غصبــى، حرام و باطل اســت و 

فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق 

نــدارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن كه 

صاحبــش معامله را اجازه دهــد و اگر صاحب آن را نمى  

شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند. 

شرایط جنس مورد معامله 

شرایط جنسی که مورد معامله قرار میگیرد چیست؟ 

جنســی را که می فروشــند و چیزی را که عوض آن می 

گیرند چند شــرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشــد، به 

وســیله وزن، یا پیمانه، یا شــماره و عــدد. 2- توانایی بر 

تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که  فرار 

کرده، صحیح نیســت، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند 

)بنابــر احتیاط واجب(. 3- صفــات و خصوصیاتی که در 

آنهاســت و در ارزش جنــس و میل مردم بــه معامله اثر 

دارد معین نمایند. 4- شــخص دیگری در جنس یا عوض 

آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو 

گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار 

می تواند به  جای پــول، منفعت ملک خود را بدهد، مثاًل 

فرشــی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه 

خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ 

کاال آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی ســبب فســاد 

و اختالل نظام اقتصادی جامعه اســالمی گردد، حکومت 

اسالمی در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم 

را به آن ملزم سازد. 
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