


طلیعه سخن
واقعــۀ غدیر و اصل والیــت مهمترین اقدام 
معرفتی نبی مکرم اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
در مقابله با جاهلیت قومی قبیله ای اعراب و 
تثبیت و تقویت اسالم امامتی در برابر اسالم 
خالفتی و سلطنتی و نقطۀ ثقل وقایع جهان 
اســالم پس از رحلت پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( به شمار می آید؛ لذا بررسی ابعاد 
و زوایای مفهوم و کارکردهای والیت و تبیین 
چارچوب معنایی آن، ما را در ترسیم حقیقت 

مفهوم امامت یاری می رساند.
والیت مفهومی دو ســویه است که با عنصر 
دوســتی و سرپرستی به قرب و نزدیکی می 
انجامد، روش شناســی تحقق این امر نیز در 
بســتر میان ذهنیت، به احساس و دوستی 
منتهی می شود و آثار و برکات آن در سطوح 

مختلف فردی و اجتماعی نمایان می شود.
ساختار سیاسی چارچوب معنایی والیت نیز 
بر مبنای مشارکت عمومی بر مبنای تئوری 
میان ذهنیت توأم با حب و دوستی ایجاد می 
شود و اینچنین اتحاد و انسجام اجتماعی در 

ابعاد ملی و بین المللی به اوج می رسد.
گفتنی است سرپرســتی همراه با دوستی و 
محبت در نظــام امامت محور با بهره گیری 
از مشــارکت عمومی و ارزش های مشترک، 
تضادهای اجتماعی را به شدت کاهش داده 
و پارادوکس های موجود در جوامع را مرتفع 

می سازد.
در تبییــن این مهم باید گفت دموکراســی 
منهای محبت به فاشیســم)هیتلر، بوش( و 
خشــونت طلبی منتهی خواهد شد؛ چرا که 
دولت مدرن نه از باب سرپرســتی و دوستی 
بلکه از باب حکومت و استبداد زمام امور را در 
اختیار می گیرد و اینگونه است که دموکراسی 

به شدت ابتر خواهد شد.
اوج تضادهــای اجتماعی هــم چون فاصله 
طبقاتی و جنگ های متعدد جهانی در دولت 
های مدرن صاحب عقل بی احساس خودبنیاد 
و سوژه محور سوسیالیستی و لیبرالیستی، در 
حالی است که عنصر محبت در نظام امامت 
بــه مثابۀ عنصری فراســاختار عمل کرده و 
تضادهای حاصل از دولت ملت را ریشــه کن 

می سازد. 

ما به ازای دولت مدرن در جهان اسالم، نظام 
خالفتی سوژه محور است که با مکانیزم عقل 
خود بنیاد نخبگانی منهای احساس و محبت 
تشکیل گردید که در این نظام به سبب ایجاد 
منافع فردی و گروهی، استبداد گرایی موروثی 

حکومت محور اجتناب ناپذیر می شود.
سقیفه و غصب خالفت امام علی)علیه السالم( 
نمونه عینی این مســأله اســت که با عقل 
نخبگانی و حزبی در عصر خلفای راشــدین 
شــکل گرفت و در نهایت به استبداد اموی 

منتهی گردید.

 شکل گیری سقیفه و حکومت منهای محبت 
و سرپرستی، حقیقت استبداد و اشرافیت آن 
را آشــکار کرد و اینچنین تمایز آن با غدیر، 
نهضت های رّده  توسط مردم در مخالفت با 

سقیفه را ایجاد نمود.
باید دانست سقیفه با شعار قرآن منهای عترت 
در پی حذف پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
برآمد؛ لذا منع انتشار و کتابت سنت و احادیث 
رســول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( رواج یافت و 
تأویل عرفانی قرآن با جملۀ » حسبنا کتاب 
اهلل« عرفان خشــن خوارجی و عرفان اباحه 
گری اموی را پدید آورد که پیوند شــوم آنها 

در واقعۀ عاشورا جنایت آفرید.
طرح جامعه )Society(  یا شورای مصلحت 
گرا توســط صاحبان ســقیفه و نفی امت و 
امام)انسان کامل( به سکوالریسم، زهدگرایی و 
رهبانیت انجامید و به جای سنت پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله(، قرآن و ســیرۀ شیخین مورد 
اســتناد قرار گرفت که البته در زمان خلیفه 
ســوم این امر نیز جای خود را به اشرافیت و 

تجمل گرایی سپرد.
چارچوب معنایی خالفــت علوی بر خالف 
دموکراسی نخبگانی اهل سقیفه بر دموکراسی 
خبرگی یا مشارکت عمومی)هجوم مردم به او( 
شکل گرفت؛ از این رهگذر محبت و حکمت 
جمعــی در کلمه امت تجلی یافت و امام نیز 
از بــاب )اُم( در پی محبت ورزی به جامعه و 
ایثار و از خودگذشتگی و پذیرش سختی ها 
بر جان خود هم چون تناسب سازی معیشتی 
با فقیرترین افراد جامعه، به دولت عشــق و 

محبت تبدیل شد.
در این پروســه دولت کریمه با عبور از مبانی 

غیر اخالقی و اســتبداد دولــت های مدرن، 
تعامل امام و امت را بر مدار کرامت انســانی 
شــکل می دهد و اینچنین فرد و جامعه در 
قالب یک نظام هماهنگ به پیشرفت و عمران 
و آبادانی دســت می یابند:» َو اْعُمِر اللَُّهَمّ بِِه 
باَِلَدَک َو أَْحِي بِِه ِعَباَدَک؛  خدایا به دست او 
کشورهایت را آباد کن، و بندگانت را به وسیله 

او زنده فرما«.
بدیهی است نظام والیتی امامتی از بحران ها 
ساختاری از قبیل فاصله طبقاتی و دوگانگی 
های فرد و جامعــه موجود در جوامع مدرن 
مبّری اســت؛ چرا که دولت کریمه بر خالف 
دولت های ســوژه محور مــدرن بر مبنای 
تعامالت و ارتباطات فردی و اجتماعی شکل 
می گیــرد در نتیجه انســجام اجتماعی به 

باالترین حد ممکن می رسد.
نخبگانی(  یازیدن غرب)دموکراسی  دســت 
به فلسفه های نســبی برای در امان بودن از 
خشونت های جامعۀ مدرن ارمغانی جز اباحه 
گری و ابتــذال )هم چون هم جنس گرایی( 
به همراه نخواهد داشــت که این نقیصه نیز 

انحطاط اجتماعی را رقم خواهد زد.
این بحران جهانی در حالی است که در نظام 
والیتــی  برای فراز از ابتــذال جمعی، مردم 
گرایی و مشــارکت عمومی مورد توجه قرار 
می گیرد و  امام به عنوان مظهر روح جمعی 
جامعه از طریق محبت و دوستی و نصیحت 
و نه از باب حکومت و خشونت، واقعیت را با 

حقیقت پیوند می زند.
جامعه والیی جامعه ای هنجاری اســت؛ لذا 
در نظام مدیریتی والیت محور، ســعۀ صدر 
برای تحقق مصالح جمعی و اعتماد به مردم 
به عنوان ناظــران اصلی جامعه، در بســتر 
هنجار شــکل می گیــرد؛ در نتیجه قوانین 
جبرگرایانه جوامع مدرن در آن راهی ندارد تا 
به ساختارهای انحصار طلبانه و انحرافی دچار 

گردد.
در خاتمــه باید گفت مقولۀ عدالت به عنوان 
مهمترین اصل پس از امامت در جامعۀ والیی 
مقوله ای فردی)تقوا( و جمعی)قسط( است 
لــذا فاصله ها و تضادها برچیده می شــود و 
جامعه به سوی عدم فساد سوق داده می شود 
و اینچنین افسردگی و خشونت های جمعی 

از فضای عمومی جامعه رخت بر می بندد. 
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پیام ها و بیانیه ها

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در نامه ای 
به مدیر محترم حوزه های علمیه، نکاتی را 
پیرامون دیدار آیت اهلل اعرافی و جناب پاپ 

بیان کردند.

متن نامه حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی 
به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب مستطاب آیت اهلل اعرافی )دامت تاییداته(

با اهداء سالم و تحیت؛

مطلع شدم عازم ســفر به واتیکان و دیدار 
جناب پاپ هستید. الزم دیدم نکاتی را در 

این زمینه بیان کنم:

اوال: شــما را شایســته برای چنین سفر و 
مالقاتی مــی دانم و امیدوارم مســئولین 
واتیکان و خصوصــا جناب پاپ همان طور 

که به این دیدارها و گفت وگوها روی موافق 
نشان داده اند، به آن نیز اهمیت بدهند.

ثانیا؛ ســزاوار اســت متذکر شوید اختالف 
میان ادیان موجب تضعیف و خسارت برای 
همه خواهد شد و کارهایی مثل توهین به 
مقدسات که احساســات دینی را تحریک 
می کند از جمله این امور زیان بار اســت 
که منشــأ کینه و کدورت میان انسان ها و 

بندگان خدا می شود.

ثالثــا: ضمــن تأکیــد، تکیــه و توجه بر 
مشــترکات، زمینه توافق بــر همکاری را 
خاطرنشــان کنید که ایــن باعث عظمت 
ادیان، و عمق نفوذ آنها خواهد شد؛ هرچند 
که این مسئله بر خالف میل سیاستمداران 
شــرق و غرب و صاحبان قدرت می باشد، 
چرا کــه منافع آنها در اختالف میان ادیان 

است نه در وحدت آنها.

رابعا: پیشــنهاد کنید هیئتی متشــکل از 
نماینــدگان ادیان معروف و معتبر گرد هم 
بنشــینند تا درباره طرق همکاری بیشتر، 
بیاندیشــند و به صورت ساالنه جلساتی را 
برای بررسی این موضوع برگزار کنند تا به 
نتایج عینی و اجرایی منتهی شود؛ نتایجی 
مانند وضع قوانین بیــن المللی و الزام آور 
جهت احترام به مشــترکات و مقدســات 
ادیان و مذاهب و مجازات تفرقه افکنان، و 
یا محکومیت تضعیف آنچه از مسلمات همه 
ادیان است مانند جایگاه خانواده و مقابله با 

ایجاد انحراف در آن.

من این ســفر را ســفر مبارکی می دانم و 
از خداونــد متعال توفیق و عزت شــما و 
سربلندی اسالم و مسلمین و عموم مؤمنین 

را خواستارم.

نامه مهم آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله
 به مدیر محترم حوزه های علمیه پیش از دیدار با جناب پاپ 

دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیــدار دکتــر زلفی گل وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فناوری با اشــاره به برنامه 
ریــزی و اهــداف عالیــۀ آن وزارتخانه، 
فرمودنــد: پیگیری و عملیاتی کردن آنها، 
ســبب ایجاد تحول در مجموعۀ علمی و 

در نهایت در کشور می شود.

ایشــان با اشــاره به اینکه علوم در گذشته 
از شــرق به غرب منتقل شده، اما اکنون از 
غرب به دانشگاه ها وارد می شود، افزودند: 
باید ضمن فراگرفتن علوم روز از هر منطقۀ 
جهان که باشد، نســبت به انتقال فرهنگ 

های فاسد نیز هوشیار بود.

معظم له همراهی اخالق و مسائل مذهبی 
با تعلیــم و آموزش را ضروری دانســته و 
تأکید کردنــد: اینکه در 400 ســال قبل 
مسجد جامعی در اصفهان بنا شده که رنگ 
گنبد آن نیز تاکنون ثابت اســت، در حالی 
که یــک بنای ده طبقه کــه هنوز مراحل 
ساختمانی آن تکمیل نشده، فرو می ریزد 
و عده ای کشته و مجروح می شود، بیانگر 

بی مسئولیتی و بی اخالقی برخی هاست.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی بر 
ریشــه یابی دقیق این فاجعه تأکید کرده و 
فرموند: باید بررسی شــود که چه عواملی 
سبب شده، آیا برنامه نظارت مهندسی ایراد 

دارد، یا مهندسین درس را خوب فرا نگرفته 
انــد و یا درس ها کامل نبوده و یا اینکه در 

مقام عمل کم کاری صورت گرفته است.

ایشــان در ادامه فرمودنــد: نباید هیچ فرد 
مستعدی بخاطر نداشتن شهریه، از تحصیل 

در دانشگاه محروم گردد.

معظم لــه همکاری کانون هــای علمی و 
فرهنگــی متعدد و عظیم در قم را ضروری 
دانســته و بر ارتباط هر چه بیشــتر میان 

حوزه و دانشگاه تأکید کردند.

نباید هیچ فرد مستعدی بخاطر نداشتن شهریه
از تحصیل در دانشگاه محروم گردد 
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گزارش تصویری

دیدار تولیت آستان قدس رضوی
 با حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

توصیه های مهم حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
به رییس دستگاه قضا

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در 
دیدار رییس قوه قضائیــه، ضمن قدردانی از 
اقدامات دســتگاه قضا و آرزوی توفیق برای 
حجت االســالم والمســلمین اژه ای و دیگر 
مسؤوالن این قوه، توصیه های مهمی خطاب 

به ایشان و هیات همراه بیان کردند.

ایشان با اشاره به برخی از کمبودها و کاستی 
های موجود در دستگاه قضا، برخی از قوانین 
دست و پاگیر را عامل تاخیر در رسیدگی به 
پرونده ها دانســته و فرمودند: گاهی به دلیل 
همین قانون های دست و پا گیر، رسیدگی به 
یک پرونده چند ماه عقب می افتد؛ باید کاری 
کرد که این بهانه ها برچیده بشــود و سرعت 
عمل پیدا بیشتر شود، این اتفاق سبب خواهد 

شد که افراد بیشتری به حق شان برسند.

معظم له بر لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه 
قضاییه در راستای کاهش پرونده ها و جرائم 
تاکید و با اشاره به نقش مهم مسائل اقتصادی 
و گرانی هــا در پیدایش برخی ناهنجاری ها 

تصریح کردند: برخی از این مسائل مستقیما 
اثر منفی اش متوجه دستگاه قضا می شود و 
بــرای کاهش آن چاره ای جز همکاری با قوه 

قضاییه نیست.

مرجع عالیقدر جهان تشیع نفوذ افراد نا اهل 
در بین دستگاه ها را از دیگر مشکالت موجود 
دانستند و تاکید کردند: این موضوع از جمله 
مســائل پیچیده ای اســت که افراد نفوذی 
در دســتگاه ها دارنــد آن را انجام می دهند 
مسائل پیچیده اقتصادی از جمله سرقت های 
اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری که باید 

برای اینها تدبیر و فکر کرد.

ایشان افزودند: در زمان قبل از شما مسؤولیت 
شما در جرائد منتشر شد که فالن تشکیالت 
چند هزار خودرو به صــورت غیرقانونی وارد 
کرده است. قطعا یک نفر به تنهایی نمی تواند 
این کار را بکند و قطعاً با نفوذ در دستگاه های 

دیگری دست به این کار زده است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی اطاله 

دادرسی را از مشکالت همیشگی ذکر نموده و 
تصریح کردند: برای کاهش هرچه بیشتر دوران 
دادرسی باید قوانین دست و پاگیر حذف شود؛ 
ممکن است بعد از اینکه حکم هم صادر شد 
باز هــم در پیچ و خم قانون بیفتد و اعتراض 

کنند که قانون یا حکم ایراد داشته است.

این مرجع تقلید قاطعیت دستگاه قضا را در 
کاهش مشکالت بسیار مؤثر خواندند و تاکید 
کردند: اگر قوه قضاییه اقتدار داشــته باشــد 

بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.

ایشان فرمودند: متأسفانه در میان قضات هم 
افراد خاطی هست این ها را باید اصالح کرد تا 

مشکل قاضی نداشته باشیم.

معظم له در بخش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کردند: الحمدهلل حوزه علمیه در کنار 
دستگاه قضا قرار دارد؛ اینکه دستگاه قضا بتواند 
از این ظرفیت و به ویژه بهره گیری از فضال و 

نخبگان آن استفاده کند بسیار مهم است.
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1یادداشت

بازشناسی قیام فرهنگی امام صادق علیه السالم در مقابله با جنگ نرم
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

حقیقت این اســت که ما ســرمایه های 
مهمی در اختیــار داریم که گاهی از آنها 
بهره برداری کافی نمی کنیم، بزرگداشت 
شــهادت امام صادق علیه السالم از جمله 
سرمایه های مهمی اســت که اگر از آنها 
بهره بردای کافی شود تأثیرات  زیادی در 

میان جامعه خواهد داشت.

لذا ما می توانیم با اســتفاده از نام مقدس 
آن حضــرت هــزاران هزار نفــر و گاهی 
صدها هزار نفر را جمــع کنیم و پیام آن 
را به مردم برسانیم، این سرمایه ی بسیار 
خوبی اســت که باید به نحو احسن از آن 

استفاده کرد.

البته منظــور از تجمیع یاران آن حضرت 
بــر گرد فرد یا افــرادی در آینــده، تنها 
اجتماعی سیاســی و نظامی نیست؛ بلکه 
اجتماع فکری و فرهنگی  را نیز شامل می 
 شود و باید دانست  این معنا در زمان امام 
باقر و امام صادق  و امام علی بن موســی 
الرضا علیهم السالم تحقق یافت. زیرا امام 
جعفر صادق  علیه الســالم که آرای فقهی 
فراوانــی از او نقل شــده، نقش مهمی در 
توســعه فرهنگی  اسالم مخصوصاً فرهنگ 
اهــل بیت دارد، تا آنجا که مذهب امامیه، 

به »مذهب جعفری « معروف شده است.

تبیین اسالم ناب؛ رویکرد امام صادق 
مکاتب  با  مواجهه  الســالم در  علیه 

انحرافی

امامــان معصــوم علیهم  زندگی  تاریــخ 
الســالم مخصوصاً عصر امــام صادق  علیه 
الســالم گواه بر آن اســت که چگونه این 
بزرگوار در مقابل مکتب  های التقاطی که 
بر اثر گسترش اسالم و ورود افکار انحرافی 
به حوزه مســلمین و نیز خرافات و اوهام 
و تفســیرهای غلط و نادرســت و تحریف 

غالیان و قاصران، مانند کوه ایســتادند و 
اسالم خالص و ناب را حفظ کردند.

تاریــخ می گوید آن حضرت در برابر هیچ 
ســؤالی از مســائل دین که از ایشان می 
شــد، ناتوان نمی  ماند و بــه بهترین وجه 

پاسخ می گفتند.

الســالم خدمت  علیه  امــام صــادق  لذا 
عظیمی به اســالم و برای نجات اســالم 
کرد، در زمان آن حضرت، ارباب حکومت 
بــه جان هم افتاده بودند؛ بنی امیه و بنی 
العباس هدفشــان این بود که مســلط بر 
تخت حکومت اسالم بشــوند ولی از این 
نکته غافل بودند که دو خطر بزرگ اسالم 
را از درون تهدید می کند. از این رو اینها 
مشــغول بازی های سیاســی و حکومتی 
خودشان بودند اما دو خطر از درون اسالم 

را تهدید می کرد.

خطر اول این بود که اســالم گســترش 
پیدا کــرده بود و افــکار و آداب و تمدن 
های گوناگون در اسالم نفوذ کرده بود، از 
فلســفه یونان و روم گرفته تا اعتقاد اقوام 
دیگــر و در زمینه های دیگــر همه اینها 

وارد شده بود.

هم چنین برخــی مکاتب و فرق انحرافی 
کــه بعضاً افکار و عقاید ســابق خود را با 
دستورات اســالمی می آمیختند همچون 
برخــی مدعیان ســیر و ســلوک، نظیر 
صوفیــه، کــه نه تنهــا با معــارف دینی 
ســازگاری نداشت، و ســالک را به مقصد 

نمی  رساند، بلکه از خدا دور می  کرد.

باید دانســت برخی از هندوها و یونانیان 
پس از پذیرش اســالم افکار صوفی گری 
خود را با دســتورات اســالمی آمیخته، و 
فرقه منحــرف صوفیه را تشــکیل داده، 
و راه و روش ــهای خاصــی جهت تهذیب 

نفس ارائه دادند، که بــا مخالفت بزرگان 
و رهبران دین نوپای اسالم، از جمله امام 
صادق  علیه السالم مواجه شد. امام ششم 
علیه الســالم در روایات متعدد افکار آنان 
را تخطئه و مردود اعالن کرد.، آنچنان که 
مناظرات امام صادق  علیه الســالم با فرقه 
 های صوفیه و زاهدنما مشــهور و معروف 

است.،

هــم چنین در عصــر امام صــادق علیه 
الســالم به قدری آزادی پیدا شــده بود 
و وضــع جامعه به جایی رســیده بود که 
ابن ابــی العوجاء مادی و غیــر معتقد به 
خدا در مسجد پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 

وسلّم تبلیغات مادی گری می کرد.

در مقدمه حدیث معروف توحید »مفضل  
بن عمــر« چنین می خوانیم: او می گوید 
مــن در کنار قبر پیغمبــر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم بودم و در عظمت مقام پیامبر 
اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم اندیشه می 
کــردم، ناگهان دیدم »ابــن ابی العوجاء« 
)مرد ماّدی  معروف( وارد شــد و در گوشه 
ای نشســت به طوری که سخنش را می 
شــنیدم، هنگامی که دوستانش اطراف او 
جمع شدند شروع به سخنان کفر آمیزی 
کــرد که نتیجــه آن انکار نبــوت محمد 
م و از آن باالتر  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
انکار خداوند تبارک و تعالی بود، بســیار 

شیطنت  آمیز و حساب شده بیان کرد.

من از شنیدن سخنان او سخت خشمگین 
و ناراحت شــدم، برخاســتم و فریاد زدم 
ای دشــمن خدا! راه الحاد پیش گرفتی؟ 
و خداوندی که تــو را در بهترین صورت 
آفرید انــکار کردی؟ ... ابــن ابی العوجاء 
رو به مــن کرد و گفت: تو کیســتی اگر 
از دانشــمندان علم کالمی دلیل بیاور تا 
از تو پیروی کنیم، و اگر نیســتی ســخن 

مگو، و اگــر از پیروان جعفــر بن محمد 
صادق هســتی او این چنین با ما ســخن 
نمی گوید، و مانندبرخورد تو برخورد نمی 

کند.

ابن ابی العوجاء ادامه داد؛ او از این باالتر از 
ما شنیده است هرگز به ما فحش و ناسزا 
نگفته، و در پاسخ ما راه خشونت و تعدی 
نپیموده، او مرد بردبار، عاقل، هوشــیار و 
متینی اســت، که هرگز سبکسری دامن 
گیرش نمی شــود، او به خوبی به سخنان 
مــا گوش فرا می دهد، حــرف های ما را 
می شــنود، و از دالئل ما آگاه می شــود، 
هنگامــی که تمام حرف خــود را زدیم و 
گمان کردیم که ما بر او پیروز شــدیم با 
متانت شــروع به سخن می کند، با جمله 
های کوتاه و ســخنانی فشرده تمام دالئل 
ما را پاســخ می گویــد، و بهانه های ما را 
قطع می کنــد، آن چنان کــه قدرت بر 
پاســخ گفتن نداریم، تو اگــر از یاران او 

هستی اینچنین با ما سخن بگو،

لذا مفضل بن عمر خدمت امام صادق علیه 
الســالم می آید و امام علیه الســالم نیز 
توحید مفضل را به همین مناســبت بیان 

می کند.

از ایــن رو مشــاهده می شــود تبلیغات 
الحادی در مســجد پیغمبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم صورت می گیــرد که خطر 
بســیار بزرگی اســت چون افکار مختلف 

ورود پیدا کرده بود.

اینچنین است که مســلمانان خود را در 
مقابل مسیحیان، زرتشتی ها، بودایی ها و 
دیگــر گروه های مختلف می دیدند و اگر 
کسی قیام نمی کرد و اصالت اسالم را در 
مقابل دیگر مکاتــب اثبات نمی کرد، چه 
بسا ورود افکار مختلف سبب می شد عده 
زیادی از مسلمین از اسالم فاصله بگیرند.

بدیــن ترتیب طوفان های عجیبی که بعد 
از رحلت پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم رخ داد و اگر این لنگرهای عظیم 
الهی نبودند شــدت طوفان، کشتی اسالم 
راســتین را غرق می نمــود.  در پاره  ای 
از موارد بــا علوم و دانش هــای خود، با 

افشــاگري ها و تبیین حقایق اســالم هم 
چــون قیام فرهنگــی امام صــادق علیه 
الســالم و در پــاره ای از مــوارد با خون 
پاک خود -آن گونه که امام حسین علیه 
الســالم ساالر شهیدان و یارانش در کربال 

انجام دادند از حوزه اسالم دفاع کردند.

قیام فرهنگی امام صادق علیه السالم 
در مقابله با جنگ نرم

خطــر دوم که در عصر امــام صادق علیه 
السالم ساحت اســالم را به شدت تهدید 
می کرد این بود که دشــمنان دیدند در 
زمینه های نظامی نمی توانند اقدام کنند 
زیــرا حکومت اســالمی قوی شــده بود، 
لذا در صدد برآمدند تا به وســیله برنامه 
های زیان بار فرهنگی، از درون، اســالم 
را متالشــی کنند، در این میان منافقین 
و مخالفین همه دست به دست هم دادند 
و ایجاد شــبهات و القــاء انحرافات فکری 
علیه اســالم ناب به طور گسترده و وسیع 

شروع شد.

بدیــن ترتیب در عصــر آن حضرت و در 
حالی که سردمداران حکومت به جان هم 
افتادنــد و نمی توانســتند در مقابل موج 
جنگ نرم دشــمنان بایستند، امام صادق 
علیه الســالم در چنین شرایطی باید قیام 
کنــد، قیام فرهنگی گســترده که هم در 
مقابل نفوذ فرهنگ های بیگانه بایســتد؛ 
هم در مقابل ســم پاشــی های مخالفین 
و منافقیــن، واقعاً قیــام آن حضرت، قیام 

عجیبی بود.

در تبیین هــر چه بهتر آثار و برکات قیام 
فرهنگی آن حضرت بایــد در تعبیر یکی 
از اصحــاب آن حضــرت تأمــل نمود که 
گفت: در مســجد پیغمبــر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم، 900 نفر نشسته بودند و همه 
آن ها علــم را از حضرت امام صادق علیه 
السالم آموختند و احادیث آن حضرت را 
بیــان می کردند و مدام مــی گفتند قال 

الصادق علیه السالم... .

اینگونه است که هر کتابی را که نگاه می 
کنیم در آن قال الصادق علیه السالم و قال 
الباقر علیه الســالم را مشاهده می کنیم؛ 

حتی احادیث امام صادق علیه السالم در 
همه زمینه ها قابل دریافت اســت، این که 
مذهب شیعه را مذهب جعفری می گویند 
به خاطر همین است که بیشترین روایات 
از امام ششــم جعفر بن محمــد الصادق  
علیه الســالم نقل شده اســت و در کتب 
ما معروف است که آن حضرت چهار هزار 
شــاگرد در حدیث و معارف و فقه تربیت 

کرد.

گفتنی اســت امــام صادق  علیه الســالم 
برای نشــر علوم  اســالمی در زمان هایی 
که شیعیان و شــاگردان مکتب اهل بیت 
علیهم السالم سخت در فشار قرار خواهند 
گرفــت برنامه  ریزی فرمــود، و به یکی از 
دوســتانش تأکید کرد امــروز که توانایی 
داری، این احادیــث را بنویس و در میان 
یاران خود پخــش کن، چرا که زمانی فرا 
می رسد که مردم دسترسی جز به کتاب 
هایشان ندارند و جباران زمان رابطه میان 
امامان علیهم الســالم و پیروان مکتبشان 

را قطع می کنند.،

لذا آن حضرت در هر علمی از علوم دینی 
نمود، عده ای  تربیت  شــاگردانی خاص، 
از اصحابشــان را مجهز کردند به مسائل 
اعتقادی، امثال هشام بن حکم، عده ای را 
نیز در مســائل فقهی و علم احکام سرآمد 
زمان خــود قرار دادنــد و فقهایی بزرگ 
همچون   زراره  و محمد بن مســلم و ابان 
بــن تغلب را پرورش دادند. عده ای را نیز 
در بحث های تفســیری پرورش دادند و 
حتی در علوم روز هم که گفته شد برخی 
ها شاگرد آن حضرت در این مسائل بوده 
اند. داســتان جابر بن حیان که بعضی ها 
به آن پدر علم شــیمی نــام نهادند و نیز 
رابطه اش با امام صادق علیه الســالم به 
نوبه ی خود داستان معروفی است؛ یعنی 
آن حضــرت در تمــام زمینه ها شــاگرد 

پروش دادند.

بنابرایــن علوم  و دانش هــا و معارفی که 
از آن حضرت نقل شــده با علوم و دانش 
هــای دیگران قابل مقایســه نیســت؛ به 
راســتی آیا مجموعه ای از احکام وســیع 
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امام و گســترده ای که از 
باره صادق  علیه السالم در 

جزییات دین نقل شده 
شــبیه و مانندی در این 

اّمت دارد؟

با  مقابله  در  فرهنگی  قیام 
جنگ نــرم؛ مولفه کلیدی در 

صیانت از انقالب اسالمی

بــی تردید بایــد گفت شــرایط زمان ما 
امام صادق علیه  شــبیه شــرایط دوران 
السالم اســت، زیرا نظام اســالمی نیز در 
مقابل خود دو خطر قرار را پیش رو دارد.

1. خطر نخســت رســانه های مختلف و 
فرهنگ های بیگانه و فرهنگ غربی است 
که به وسیله غرب زدگان در جامعه نفوذ 
می کنند، متأســفانه برخــی از افراد که 
بــرای تحصیالت به خــارج می روند و از 
رسانه نیز برخوردارند برخی افکار منحط 
جوامع غربی را به جامعه منتقل می کنند 
و از این طریق در راســتای نفوذ فرهنگ 
غرب در حکومت اسالمی اقدام می کنند.

2. از ســوی دیگر مخالفین و معاندین نیز 
مــی بینند نمی توانند حکومت اســالمی 
را متزلــزل کنند زیرا نظام اســالمی در 
مواجهه با همه ی هجمه های سیاســی و 
اقتصادی قدرت های غربی قرص و محکم 

ایستادگی کرده است.

لذا بدخواهان کشــور مــی گویند باید از 
طریق تهاجم فرهنگی و شــبهه افکنی و 
دعوت نســل جوان به فساد اخالقی برای 
آسیب پذیری هر چه بیشتر نظام اسالمی 
اســتفاده نمود، بنابر این شــرایط فعلی 
نظام اســالمی عیناً همان شرایط دوران 
امام صادق علیه الســالم است زیرا خطر 

از دو جهت متوجه اسالم است.

1. خطر نفوذ فرهنگ غرب.

2. معاندین و مخالفینی که زورشــان به 
حکومت نمی رســد لیکن از طریق شبهه 
افکنی در صدد هســتند نسل جون را از 

نظام اسالمی دور کنند.

بدین ترتیب شــرایط امروز نیز مانند آن 

زمان اســت و رســانه های دنیا تبلیغات 
گســترده ای را داشــته انــد و وقتــی 
جوانان  در  بکنند  کاری  نتوانستند 
ما نفــوذ پیدا کرده و آنها را 
گمــراه می کنند حال 
آنکــه  راه حــل 
از  رفت  برون 
این چالش 

الگوگیری 
اقدامــات  از 

امــام صــادق علیــه 
السالم است. باید مکتب امام 

صادق علیه السالم ادامه یابد و علما 
و روحانیون در علوم مختلف آشــنا باشند 
و در مقابل عقاید پوچ دشــمنان بایستند 
و نگذارند از شــبکه های فاسد ماهواره ها 
زهرشان تزریق گردد. یعنی قیام علمی و 
فرهنگی از حوزه های علمیه، دانشگاه ها، 

رسانه ها به ویژه رسانه ملی.

بی شــک باید یک قیام فرهنگی شــروع 
بشــود. تا بتوانیم از آسیب پذیری درونی 
حکومت اســالمی جلوگیــری نماییم که 
قطعاً می توانیم بر این چالش قائق آییم.

بزرگداشــت شــهادت امام صادق؛ زمینه 
ساز قیام فرهنگی در مواجهه با جنگ نرم

اینجانب  عقیده  به 
شهادت  بزرگداشت 
امــام صــادق علیه 

هایی  برنامه  السالم و 
از این دست که در سطح 

عموم صورت می گیرد همه 
را متوجــه قیــام فرهنگــی آن 
حضرت خواهــد نمود، لذا تحقق 

این مهم می تواند مقدمه ای 
باشــد برای اینکــه توجهی 
بــه ویژگی عصر امام صادق 
الگوگیری  الســالم و  علیه 

از قیــام فرهنگی آن حضرت 
داشته باشیم.

زیرا وقتی توجه مردم به سوی اهتمام به 
برگزاری عزاداری آن حضرت جلب شود، 
آن وقــت مهمترین پیامــی که می توان 
از این عزاداری گرفت این اســت که امام 
صادق علیه الســالم چه کرد و چه آثاری 
و چه پیامی دارد، لذا بزرگداشت شهادت 
آن حضرت مقدمه می شــود که ان  شاء 
اهلل ایــن قیام فرهنگی در عصر و زمان ما 
صورت بگیرد و دشــمنان نظام نتوانند از 
درون به ما آسیب برسانند هم چنانکه از 
بیرون نیز نتوانســته اند به ما خللی وارد 

سازند.

شکی نیست که در مقابل رسانه 
هایــی که بر ضد اســالم 
کــه مخصوصاً بر ضد 
صورت  به  شیعه 
روزی  شبانه 
فعالیت 

می کنند و مثل علــف های هرز نیز روز 
به روز نیز بر تعدادشــان افزوده می شود، 
نتوانیــم قیــام بکنیم قطعاً با مشــکالت 
فــراوان و چالش های خطرنــاک مواجه 
خواهیم شــد. لذا باید از امام صادق علیه 
الســالم الگو بگیریم تا ان شاء اهلل بتوانیم 
در ایــن زمینــه مقابله با نفــوذ فرهنگی 
دشمنان اقدام و فعالیت مناسب و مطلوب 

از خود نشان دهیم.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت امام صــادق علیه 
مقابله  در  بــا توطئه های الســالم 

دشــمنان که در پی آسیب پذیری درونی 
فرهنگ اســالم بودند قیام کرد و مکتبی 
به وجود آورد که در میان آن علمای علم 
عقاید و کالم، علمای تفسیر، فقه و حتی 

علمای علوم دیگر بودند.

نظام اسالمی هم در شــرایطی قرار دارد 
که دشــمنان می خواهند از طریق نفوذ 
فرهنگی به نظام اســالمی آسیب برسانند 
زیرا نتوانستند از طریق سیاسی و اقتصادی 
بــه اهداف پلید خود در نفی اســالم ناب 
دســت یابند لذا از طریق فرهنگی اقدام 
کردنــد، لیکن ما نیز باید مثل امام صادق 
علیه الســالم قیام فرهنگی در مقابل آنها 
داشته باشم، باید کار فرهنگی  کرد، یعنی 
کلمات پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و 
ائمه علیهم الســالم را بازگو کرد و نباید 
جــوان هــا را فراموش کــرد، آن هم در 
زمانی که شــبهه افکنی بسیار زیاد است؛ 
این درس بزرگی اســت کــه امام صادق  
بــا قیام و  الســالم  علیه 
احیــای فرهنگی به ما 

منتقل نمود.

ذکر  بــه  الزم 
است 

اینجانب از همه ی کسانی که که در برنامه 
امام صادق  عزاداری  مراســم  بزرگداشت 
علیه الســالم به طور فعال وارد شــدند و 
با برگزاری مراســم عزاداری آن حضرت 
به صورت دســته جمعی ابتکار خوبی به 
خرج دادند به سهم خودم تشکر می کنم، 
لذا از علماء، فضالء، اســاتید دانشگاه ها، 
دانشــجویان و طالب و از عموم مردم می 
خواهم ان شــاء اهلل در برنامه بزرگداشت 
عــزاداری امام صــادق علیه الســالم به 
صورت دســته جمعی شرکت کنند و این 
را ذخیره یوم المعاد خودشــان بدانند، تا 
بتوانند مکتب امام صادق علیه الســالم را 
بزرگداشت عزاداری آن  زیرا  احیاء کنند، 
حضرت پیامی مهم در این زمینه ســاطع 
خواهد کــرد که از این طریــق، بیداری 
عمومی و فراگیر بــرای قیام فرهنگی در 
مقابله با مخالفان و دشمنان اسالم محقق 

خواهد شد.
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2یادداشت

شخصیت و فضائل حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیهما السالم
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

شیراز از جمله شهرهای با قدمت و آبرومند 
اســت که در طول تاریخ علماء، بزرگان و 
ادبــای بزرگ و برجســته ای دارد که آثار 
آن ها نمایانگر این مهم است که این شهر 
از این حیث تاریخچــه عظیمی دارد. هم 
چنین استان فارس با برخورداری از حدود 
یک هزار و ۸00 امام زاده و بقعه متبرک، 
حائز رتبه اول در کشور است که واالترین 
آنان ســه امام زاده بزرگوار یعنی حضرت 
احمد بی موسی علیه السالم، سید محمد 
بن موســی علیه السالم و سید عالء الدین 

حسین علیه السالم است.

حضرت احمد بن موسی علیه السالم؛ 
سند افتخار استان فارس

حقیقت این است که شیرازیان و فارسیان 
از نظــر علم و دانــش و ادب و هنر، گوی 
ســبقت را در بســیاری از صحنه ها ربوده 
و فقهاء، دانشــمندان، شــاعران، ادیبان و 
هنرمندان واقعی این مرز و بوم در آسمان 
علم و دانش و ادب می درخشند. اضافه بر 
این عالقه و ارادت خاص مردم با ایمان این 
خطه از کشور سبب شده که از قدیم االیام 
پذیرای منسوبین به خاندان نبوی و علوی 
باشــند و آن ها را چون جان شیرین خود 
در برگیرند، به همین دلیل شیراز و فارس 
مرقد های مطهر شخصیت های فراوانی را 
در خود جای داده و در هر گوشــه و کنار 
مزار و قبور آنها جلب توجه می کند و مورد 

احترام همگان است.

لذا شــیراز و فارس افتخارات بزرگی دارد، 
ولی بزرگترین افتخــار، وجود مدفن پاک 
فرزنــد برومند حضرت موســی بن جعفر، 
احمد بن موسی، شاهچراغ علیهما السالم 
است. این مدفن پاک همیشه مرکز عاشقان 
اهــل بیت علیهــم الســالم و عالقمندان 
خاندان نبوت بوده است که از راه های دور 

و نزدیک به زیارتش می شتافتند.

ضرورت تکریم و بزرگداشت حضرت احمد 
بن موسی علیهما السالم

بی تردید بزرگداشــت مقام شــامخ فرزند 
امام، برادر امام و عموی امام علیه الســالم 
یعنی احمد بن موســی بن جعفر از طرف 
خیل عظیــم عاشــقان و عالقمندان اهل 
بیت عصمت علیهم السالم ستودنی است، 
بــه یقین روح مقــدس آن بزرگوار عنایت 
خاّصی به برگزار کنندگان مجالس تکریم 

و بزرگداشت آن حضرت خواهد داشت.

شــخصیت و فضائل حضرت احمد بن 
موسی علیهما السالم

حضرت شاهچراغ احمد بن موسی علیهما 
السالم فرزند هفتمین امام و برادر هشتمین 
امام شــیعه بیش از همه مورد توجه قرار 
دارد و بارگاه ملکوتی و مقدســش همواره 
مورد زیارت اولیاء اهللَّ و ارباب حاجات بوده 
و هست و دلیل آن هم جاللت مقام علم و 

زهد و تقوای آن حضرت است.

حضرت احمــد بن موســی علیهما 
السالم؛ صاحب کرامات باهره

محدث قمی در شــرح حال آن حضرت از 
صاحب روضات الجنــات نقل می کند که 
آن حضرت که سید الســادات نامیده می 
شــد و در این زمان مشــهور به شاهچراغ 
است. کرامات باهره از مرقد طاهرش ظاهر 

گشته و این امر به تواتر رسیده است.

حضرت شاهچراغ علیه السالم و تالش 
برای آزادی بردگان

در عظمت ایــن بزرگــوار همین بس که 
عالمه بحر العلــوم در منظومه رجالیه اش 
مــی فرماید: »شــاهچراغ احمد بن کاظم 
اعتق الفأ ســید االعاظمی؛ یعنی شاهچراغ 

فرزند موسی بن جعفر علیهما السالم هزار 
بــرده در راه خدا آزاد کرد و ســید و آقای 

بزرگان بود«

هم چنین در حاشیه آن کتاب آمده است: 
»هو کأخیه محمد مدفون بأرض شیراز؛ او 
و برادرش محمد بن موسی آرامگاهشان در 

شهر شیراز است«.

امام کاظم علیه الســالم او را بسیار 
دوست می داشت 

مرحوم شــیخ مفید رحمــه اهلل در کتاب 
نفیس ارشــاد می گویــد: »کان احمد بن 
موســی کریما جلیال ورعا و کان ابوالحسن 
موسی )ع( یحبه و یقدمه و وهب له ضیعته 
المعروف بالیسیره و یقال: انه)ع( اعتق الف 
مملوکه؛ احمد بن موسی بزرگوار و جلیل 
القدر و فــوق العاده با تقــوا بود و پدرش 
ابوالحسن موســی بن جعفر )علیه اسالم( 
او را بســیار دوست می داشت و مقدم می 
شــمرد و آن حضرت مزرعه خــود را که 
معروف به یسیره بود به او بخشید و گفته 
می شــود حضرت احمد بن موسی )از آن 

مزرعه( هزار برده را خرید و آزاد کرد«.

شاه  حضرت  دفن  محل  سرگذشــت 
چراغ علیه اســالم؛ سالم ماندن بدن 

حضرت

در کتاب زوار المزار فی مزارات شــیراز که 
در قرن هشــتم تألیف شده، آمده است که 
حضرت احمد بن موسی علیه السالم بعد از 
شهادت برادرش امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم در ایام مأمون به شیراز آمد و 
گفته اند در شیراز بدست دشمنان شربت 
شــهادت نوشــید و مدت ها مدفن پاکش 
پنهان بــود و در عهد امیــر مقرب الدین 
مســعود مردم از قبر او آگاهی یافتند و به 
هنگام  بنــای بر قبر پاکش جنازه او ظاهر 

گشــت، دیدند صحیح و بدون هیچ تغییر 
باقی مانده و در دســت مبارکش انگشتری 
بود که نقش آن العزه بود و نام مبارک آن 
حضرت بر آن انگشتر نوشته شده بود و هر 
قدر زمان گذشت مردم به عظمت مقام او 
و برکات مدفن پاکش آشناتر شدند و آن را 

گرامی  تر شمردند.

آستان مقدس شاهچراغ علیه السالم 
به قطب فرهنگی تبدیل شوند

برای انجام کارهای مهم اجتماعی مخصوصا 
ایجاد یک انقالب وسیع و گسترده در تمام 
شــؤون زندگی، قبل از هــر چیزی باید با 
اعتقاد راســخ، و آگاهی کامل، و تعلیمات 

الزم فکری و فرهنگی اقدام نمود.

در گذشــته غالبــاً درباره امامــان و امام 
زادگان بــزرگ همان جنبــه زیارت مورد 
توجــه بوده اســت، در حالی که آســتان 
مقدس امــام زادگان می توانند کانون یک 
حرکت تاریخی ـ فرهنگی باشــند، لذا در 
کنار مراکز عبادی ـ زیارتی باید مرکزهای 

فرهنگی باشد تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

اخیراً بحمد الهی به این آستان های مقدس 
توجه شــده که از ظرفیــت  آن ها می توان 
برای کارهای فرهنگی اســتفاده کرد، لذا 
باید کوتاهی های گذشته را جبران کرد. در 
این میان اقدامــات و فعالیت های زیادی 
در رابطه با آســتان مقدس شاه چراغ علیه 
السالم انجام شــده، ولی کارهای زیادتری 
باقی مانده اســت که باید انجام شوند، در 
این زمینه لزوم استفاده از تجربیات آستان 
قــدس رضوی در حرم حضــرت احمدبن 
موسی علیهما الســالم به شدت احساس 
می شود؛ عاقل کسی است که از تجربیات 
دیگران استفاده کند چنانچه حرم حضرت 
معصومه علیها الســالم نیز از این تجربیات 
اســتفاده می کند و کارهــای زیادی انجام 

می دهند.

مهم این اســت کسانی که در اینجا زیارت 
می کنند، با اطالع و ایمان قوی تر و اخالق 
صاف تر و کوله بار معنوی بتوانند برگردند 
و فقط زیارت نباشــد، لذا باید کسانی در 
دسترس باشــند تا زواری که از نقاط دور 

و نزدیــک بــه اینجا می آیند پاســخگوی 
ســئواالت آن ها باشــند و این ها نیز باید 
خبررسانی شــده و مرکز مشاوره مذهبی 
نیز وجود داشته باشد، زیرا گاهی مشورت، 
مشــکالت عظیمی را حل می کند، از این 
رو تشکیل گروه های مشورتی و پاسخگویی 
به ســئواالت زائران و مجاوران حرم مطهر 
حضــرت احمد بن موســی علیه الســالم 
ضروری اســت، هم چنان کــه باید برنامه 
خطبای آســتان مقدس نیز مستمر باشد 
چنانچه در مشهد مقدس از خطبای مطرح 
کشــوری نیز در مواقع مختلف اســتفاده 
می شود تا زائران با دست پر به وطن خود 

بازگردند.

هم چنیــن نباید فرامــوش نمود حضرت 
شــاهچراغ علیه الســالم موقوفات زیادی 
دارد و باید این موقوفات زنده شوند که این 
مسئله دو فایده دارد یکی اینکه از این راه 
می توان هزینه هــای حرم  از جمله هزینه 
هــای برنامه های فرهنگــی را تأمین کرد 
و دیگر اینکه به وظیفه شــرعی خود عمل 

کرده و آن ها را از غصب در آورد.

همۀ این مطالبات  و خواســته ها در گرو 
این است که در کنار این مدفن پاک، حوزه 
های علمیه و مراکز قرآنی و کتابخانه  های 
پرشــکوه که مورد استفاده همه مخصوصا 
جوانان باشــد تشــکیل گردد و این مدفن 
پــاک به یک کانون فرهنگــی مهم مبدل 

شود.

رسالت  و  ایران  مذهبی  شهر  سومین 
علما، مردم و مسئوالن

اصوال تاریــخ گواهی می دهــد که مردم 
فارس و شیراز همواره دیندار و والیت مدار 
بودند به نحوی که در زمان آل بویه اولین 
حکومت دینی در این خطه شــکل گرفت، 
شــواهد فراوان تاریخی نیز مانند ساخت 
مسجد نو در زمان اتابکان فارس قابل توجه 
است، مساحت این مسجد از مسجد جامع 
کوفه بیشتر اســت و شاید گنجایش بیش 
از 40 هزار نفر را دارد اما این مســجد در 
زمانی ساخته شده که شاید جمعیت شیراز 
40 هزار نفر بوده، یعنی شیراز در آن زمان 

این همه نمازگزار داشته است.

متاسفانه در زمان رژیم طاغوتی پهلوی اول 
و دوم تالش های بســیاری برای معنویت 
زدایی از این اســتان و ترویج فرهنگ غیر 
دینی در آن به عمل آورد که برپایی جشن 
فرهنــگ و هنر به مدت یازده  ســال در 

شیراز اوج این تالش ها بود.

این روند علی رغم وقوع انقالب اسالمی و 
فــداکاری های مردم فارس در پیروزی آن 
کم و بیش ادامه یافت و دشــمنان میهن 
اســالمی از داخل و خارج کشور به تهاجم 
فرهنگی و تخریب پایــه های به اعتقادی 
مردم کوشیدند و از غفلت یا تغافل بعضی 
مســئوالن کشــور برای جذب جوانان ما 

استفاده کردند.

وجود مرقد مطهر حضرت احمد بن موسی 
علیهما السالم در شــیراز به ضمیمه سایر 
مراقد مطهــره از دودمان اهل بیت علیهم 
الســالم و به اضافه ایمــان و عالقه مندی 
مردم این مــرز و بوم به مبــادی دینی و 
مذهبی سبب شد که رهبر بزرگوار انقالب 
آن را به عنوان ســومین شهر مذهبی این 
کشــور بعد از »مشــهد مقدس« و »قم« 
بنامنــد. این نام هم افتخــار بزرگی برای 
مردم این مرز و بوم اســت و هم مسئولیت 

های سنگینی بر دوش آنها می نهد.

 آری صبغه غنی مذهبی شیراز مثال زدنی 
است که وجود حرم مطهر حضرت احمدبن 
موسی شــاهچراغ علیه السالم و دیگر امام 
زادگان واجب التعظیم، حوزه های علمیه و 
مساجد در این شهر و استان نشانگر عمق 

باور مذهبی مردم شیراز و فارس است.

با این تفاسیر باید تأکید کرد شیراز آبرومند 
است و باید آبروی این شهر را حفظ کنیم. 
مســائل اخالقی نباید در شیراز تزلزل پیدا 
کند. همه ما مســئولیم و باید با زبان نیکو 
امــر به معروف و نهــی از منکر کنیم و در 
جهت حفظ هویت دینی اســتان و ارتقای 

آن تالش داشته باشیم.

بدین ترتیب از یک ســو روحانیون محترم 
و دانشــگاهیان عزیز باید تالش و کوشش 
بیشــتری کنند تا جایگاه علمــی و ادبی 
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و روحانــی ایــن شــهر را حفــظ کنند و 
دانشــمندان و ادیبان بیشتری به کشور ما 
تحویل دهند و از ســوی دیگر مســئوالن 
دولتی و آحــاد مردم عزیز این شــهر در 
پیراســتن آن از مظاهر فساد و مسائل غیر 

اخالقی تالش افزون تری کنند.

هم چنین مــردم متدین این شــهر باید 
حریم، آبرو و ارزش های واالی شــیراز را 
حفــظ کنند و این میــراث را که از دیرباز 
برای ما به یادگار مانده اســت به آیندگان 

بسپارند.

امیــدوارم نامگذاری شایســته شــیراز به 
ســومین حرم اهل بیت علیهم الســالم از 
سوی رهبر معظم باعث هوشیاری و تالش 
بیشــتر علماء، مردم و مســئوالن استان 
در جهت مقابله بــا جریان های خطرناک 
فکری و فرهنگی شــود و مردم دین مدار 
و فرهیخته اســتان را بیشتر متوجه تاریخ 
پرافتخار گذشــته و ســرمایه ارزشمند و 
پربرکت امام زادگان عالی مقام فارس کند.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفــت فضایل آن حضرت 
بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، 
اینجانب بــه روح پــاک آن بزرگوار درود 
می فرســتم و امیدوارم فارس و فارسیان 
در ســایه آن حضرت از هر گونه حادثه و 

بالمصون باشند.

 ســزاوار اســت همه فارســیان و به ویژه 
شیرازیان به وجود مرقد شریف آن بزرگوار 
در این منطقه افتخار کنند و آن را گرامی 
دارند.لــذا این جانب از برگــزار کنندگان 
مجالس تکریم و بزرگداشت حضرت احمد 
بن موســی علیهما الســالم تقدیر و تشکر 
نموده و از زحمات همه دســت اندرکاران 
بــه ویژه تولیــت محترم شــاهچراغ علیه 
الســالم و خادمان این روضه منوره و دیگر 
مقامات مســئول به سهم خود سپاسگزارم 
و امیدوارم همگی در ســایه الطاف الهی و 
عنایات حضرت بقیۀ اهللَّ همیشــه عزیز و 

سربلند و سعادتمند باشند.
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3یادداشت

اســالم بعد از رحلت پیامبر به سرعت رو 
به گســترش نهاد؛ آن چنان که در مدت 
کوتاهی سراســر دنیــای متمدن آن عصر 
را فرا گرفت. از ســوی دیگر طبیعت علم 
دوســتی اسالم ســبب شــد کتب علمی 
دیگران، از یونــان گرفته تا مصر و از هند 
تا ایران و روم، ترجمه شــود. ترجمه آثار 
علمی دیگران در عصر عباسیان، مخصوصا 
زمــان هــارون و مأمون، شــدت یافت، و 

مسئله مطلوب روز شد.

آن چه مایه نگرانی بود، این بود که عقاید 
خرافی و افکار انحرافی و غیر اسالمی در ال 
به الی این کتب به ظاهر علمی به محیط 
اسالم راه یافت. هم چنین در آن زمان یک 
هیئت نیرومند علمی در دربار عباســیان 
وجود نداشــت کــه آثار علمــی بیگانگان 
را مورد نقد و بررســی دقیــق قرار دهد و 
مطالب صحیــح و پیراســته را در اختیار 

جامعه اسالمی بگذارد.

این شرایط خاص فکری و فرهنگی وظیفه 
ســنگینی را بر دوش امام علی بن موسی 
الرضا علیه الســالم گذاشــت؛ لذا آن امام 
بزرگــوار )پس از پذیــرش والیت عهدی( 
دامن همت بــه کمر زد و در قالب مناظره 
با سایر عالمان ادیان الهی حقانیت اسالم و 
اهل بیت علیهم السالم را در برابر رؤسای 
مذاهب دیگر ثابت کردند و این کشــتی را 
با لنگر وجود خویش از ســقوط در گرداب 
خطرناک انحراف و التقاط رهایی بخشید. 
که این مهم از طریق دربار مأمون منتشــر 

شد.

اگرچه مناظرات امام علی بن موسی الرضا 
علیه الســالم فراوان اســت، ولی از میان 
آن ها مناظرات هفــت گانه آن حضرت با 
الجالوت؛ هربز اکبر؛ عمران  جاثلیق؛ رأس 
صابي؛ ســلیمان مروزی؛ علــي بن محّمد 

جهــم؛ و ارباب مذاهب مختلف در بصره از 
برجستگی خاصی برخوردار است.

هر یــک از این مناظــرات دارای محتوای 
عمیق و جالبی اســت که حتی امروز هم 
با گذشــت حدود 1200 سال از آن تاریخ، 
راه گشا و روشنگر و بسیار آموزنده و پربار 
اســت، در این میان شــیوه بحث های آن 
حضرت علیه الســالم از نظر فن مناظره و 
طــرز ورود و خــروج در بحث ه به نوبه ی 
خود قابل توجه و ســتودنی است که ابعاد 
و زوایای آن در این نگاشــته مورد واکاوی 

قرار می گیرد.

امام رضا علیه السالم و دفاع عقالنی از دین

عقل انســان خوبی و بدی و حسن و قبح 
بســیاری از اشــیاء را درک می کند، حال 
اگر مــا اســتقالل عقل را در تشــخیص 
حقایق بکلّی انکار کنیم، مســأله توحید و 
خداشناسی و بعثت انبیاء و ادیان آسمانی 
از میان خواهد رفت؛ لذا بیانات شــرع در 
صورتی قابل قبول اســت که این دو اصل 
)توحیــد- نبّوت( قباًل بــا دلیل عقل ثابت 

شود.

بر این اســاس برخورد اســالم بــا پیروان 
مکتــب های دیگــر قبل از هــر چیز باید 
برخورد منطقی باشــد؛ نبایــد از منطق و 
استدالل چشم پوشید. اسالم در گذشته، از 
طریق تبلیغ و منطق پیش رفته است و در 
آینــده نیز چنین خواهد بود. »ال إِْکراَه فِي 
ْشــدُ ِمَن الَْغِي؛ در قبول  یِن َقْد تََبیََّن الرُّ الدِّ
دین هیچ اکراهی نیست )زیرا( راه درست 

از بیراهه آشکار شده است«.

در عصر امام رضا علیه السالم کتب فلسفی 
و علمی بسیاری از زبان یونانی و سریانی و 
غیر آن ها به زبان عربی ترجمه شــده بود، 
مردم به تعلیم علوم عقلی و استداللی روی 

آورده بودنــد و عالوه بر آن، مأمون خلیفه 
عباســی به عقیده بعضی معتزلی مذهب 
بود و به اســتدالل عقلی در مذاهب عالقه 
نشان می داد و در نتیجه، بحث های عقلی 
و اســتداللی در آن ایام رواج کامل و بازار 

گرمی داشت.

مأمــون نیز هدفی جز این نداشــت که به 
پندار خویش مقام امام علیه الســالم را در 
انظار مردم، مخصوصاً ایرانیان که ســخت 
به اهل بیت عصمت علیهم الســالم عالقه 
داشتند و عشق می ورزیدند، پایین بیاورد، 
به گمان این که امام علیه الســالم تنها به 
مسائل ساده ای از قرآن و حدیث آشناست 

و از فنون علم و استدالل بی بهره است.

حال آنکه امام رضا علیه السالم با استدالل 
های منطقی جواب ناقدین را می دادند. به 
عنوان نمونه آن حضرت در مناظره با رأس 
الجالوت به شــیوه های مختلفی استدالل 
می کند. نخســت، به دلیل نقلی استدالل 
می فرماید و ســپس به دلیل عقلی. بزرگ 
یهود نیز ناچار می شود هر دو را بپذیرد و 

تسلیم گردد.

هم چنیــن علمای کالم مشــاهده کردند 
عمــران صابی که در اســتدالل بســیار 
نیرومند بود و هرگز کســی بر او بر او غلبه 
نکــرده بود، در برابر امام علی بن موســی 

الرضا علیه السالم تسلیم شد.

و یا سلیمان مروزی در مناظره با امام رضا 
علیه الســالم، اراده خداوند را علت وجود 
خداوند گرفت و ازلیت او را انکار کرد و این 
به سبب بن بست سختی بود که امام علیه 

السالم در استدالل برای او ایجاد فرمود.

بــه این ترتیب، امام علیه الســالم از طرق 
مختلف راه را بر او بست و با دالیل گوناگون 
ثابت فرمود که اراده از صفات فعل است و 

حادث است و نمی تواند عین ذات خداوند 
باشد. ســلیمان نیز خود را چنان در تنگنا 
دیــد که قــادر بر جواب نبود و از ســخن 

بازماند.

آری ادبیــات بــه کار رفتــه در مناظرات 
حضــرت در عین حال که مســالمت آمیز 
است اما با این وجود دارای استدالل های 

قوی، منطقی و جامع است.

تکیه بر اصول مشترک بین ادیان

اصول ادیان آســمانی یکســان است چرا 
که در متــن فطرت آدمی قــرار دارد. به 
عنوان نمونه سرنوشــت انســان بر مساله 
توحید است، و از ســوی دیگر فطرتش او 
را دعوت به شکر منعم و معرفت و شناخت 
او می کند، و از ســوی سوم روح اجتماعی 
و مدنیت انســان او را به ســوی کمک به 

محرومان فرا می خواند.

لذا مجموعــه دین الهی از نظر اســاس و 
ریشــه همه جا یکی است، هر چند تکامل 
جامعه انسانی ایجاب می کند که تشریعات 
و قوانین فرعی هماهنگ با تکامل انسان ها 
رو به تکامل رود تا بــه حد نهایی و خاتم 

ادیان رسد.

دعوت به سوی »قدر مشترک«، بهترین راه 
برای همزیستی ادیان مختلف است؛ چرا که 
غالباً نمی توان از یک گروه بخواهیم تمام 
عقاید را رها کند و تابع دیگری گردد، و اگر 
هم منطقی باشد، عملی نیست. پس بهتر 
این است که اگر پیروان ادیان دیگر، بعد از 
شنیدن دالیل مختلف به اسالم نگرویدند 
آنها را در عقاید خاّص خودشان رها کنیم و 
در قدر مشترک همکاری نماییم و بهترین 
قدر مشترک بین همه ادیان آسمانی همان 
»اصــل توحید و یگانگــی« خدا در ذات و 

صفات است.

برهان های اثبات وجــود خدا در مناظره 
های امام رضا علیه السالم نشان از اهتمام 
آن حضرت بر تکیه بر اصول مشترک بین 

االدیانی است.

تأکیــد بر اعتقادات طــرف مناظره؛ 
مبنای استدالل منطقی

هنگامــی که علی بن موســی الرضا علیه 
السالم بر مأمون وارد شد، مأمون به فضل 
بن ســهل وزیر مخصوصش دستور داد که 
پیروان مکاتب مختلف مانند جاثلیق )عالم 
بزرگ مســیحی(، رأس الجالوت )پیشوای 
بــزرگ یهودیــان(، رؤســای »صابئین«، 
»هربز اکبر« )پیشوای بزرگ زردشتیان( و 
»نســطاس رومی« )عالم بزرگ نصرانی( و 
هم چنین علمای دیگر علم کالم را دعوت 
کنــد تا هم آن ها ســخنان آن حضرت را 
بشنوند و هم آن حضرت سخنان آن ها را.

در این میان حســن بن ســهل نوفلی که 
هنوز به مقام شامخ علمی امام علیه السالم 
معرفت کامل نداشــت و از توطئه مأمون 
وحشت کرده بود، عرض کرد: علمای علم 
کالم اهل بدعت اند و مخالف دانشــمندان 
اســالم اند، چرا که عالِم واقعیت ها را انکار 
نمی کند، اّما این ها اهل انکار و سفســطه 
اند. اگر دلیل بیاوری که خدا یکی اســت، 
مــی گویند: ایــن دلیل را قبــول نداریم. 
اگر بگویی: محّمد رســول اهلل اســت، می 
گویند: رسالتش را اثبات کن. خالصه )آن 
ها افرادی خطرناک اند و( در برابر انســان 
دست به مغالطه می زنند و آن قدر سفسطه 
می کنند تا انســان از حرف خودش دست 
بردارد. فدایت شوم، از این ها بر حذر باش!

امام فرمود: هنگامی مأمون که استدالالت 
مرا در برابر اهل تورات به توراتشان بشنود، 
و در برابر اهل انجیل به انجیلشــان، و در 
مقابل اهل زبور به زبورشــان، و در مقابل 
صابئیــن به زبــان عبریشــان، و در برابر 
هیربدان به زبان فارسیشان، و در برابر اهل 
روم به زبان رومی، و در برابر پیروان مکتب 
هــای مختلف بــه لغاتشــان. هنگامی که 
دلیل هر گروهــی را جداگانه ابطال کردم، 
بــه طوری که مذهب خــود را رها کنند و 
قول مرا بپذیرند، آن وقت مأمون پشیمان 

خواهد شد.

طبق روایت مشــروحی که قطب راوندی 
در کتــاب »الخرائــج« آورده، هنگامی که 
آتــش فتنــه در بصره باال گرفــت و فرق 
مختلف و مکتب هــای گوناگون آن جا را 

پایگاه فعالیت خود قــرار دادند، امام علی 
بن موسی الرضا علیه السالم برای خاموش 
کــردن آتش فتنه به بصــره آمد و علمای 
بزرگ مســیحی گرفته تا علمای یهودی و 
کســان دیگر را دعوت کرد؛ سپس فصول 
مختلف انجیل و بشــاراتی را کــه درباره 
پیامبران اســالم علیه السالم در آن آمده، 
تا بشارات اسفار مختلف تورات و زبور همه 

را برشمرد.

ســپس به توده مردم مســلمان که در آن 
مجلس حضور داشتند. رو کرد و در بخشی 
از ســخنانش چنین فرمــود: ای مردم، آیا 
کســی که با مخالفانش بــه آیین و کتاب 
شــریعت خود آن ها احتجاج و اســتدالل 
کنــد، از همه با انصاف تر نیســت؟عرض 

کردند: چرا.

فرمود: بدانیــد امام بعد از محّمد صلی اهلل 
علیه و آله و سلّم فقط کسی است که برنامه 
های او را تداوم بخشد، و مقام امامت تنها 
برای کسی زیبنده است که با تمام امت ها 
و پیروان مذاهب مختلف با کتاب خود آن 
ها گفت وگو کند. مســیحیان را با انجیل، 
یهودیان را با تورات، و مسلمانان را با قرآن 
قانع ســازد و عالم به جمیع لغت باشد و با 
هر قومی با زبان خودشان سخن گوید...«.

امــام رضا علیه الســالم ثابت کرد که یک 
پیشوای بزرگ اسالمی باید از تمام مکتب 
ها آگاه باشد و باید بتواند با منطق خود آن 
ها، بر آن ها غلبه کند و حتی از زبان های 

زنده دنیا بی خبر نباشد.

رضا  امام  روش  مخالــف؛  نظر  تحمل 
علیه السالم در مناظرات

کیفیــت برخــورد آن حضرت بــا پیروان 
مکاتب مختلــف درس آموز و الهام بخش 
اســت؛ از جمله اینکه قدرت منطق اسالم 
به قدری اســت کــه از منطق مکتب های 
دیگر ابداً واهمه نــدارد، و به همین دلیل، 
در تاریخ اسالم به همه آن ها مجال کافی 
داده شده است تا عقاید خود را نشر دهند 
و پاســخ خود را بشــنوند. حتی به کسانی 
که اصــاًل ایمان بــه خدا و مکتــب انبیا 
نداشــتند، آزادی بحث داده می شــد، هر 

روش شناسی مناظره های امام رضا علیه السالم
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
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چند متأســفانه آن ها از این آزادی ســوء 
استفاده کردند و دیدیم برنامه ها به شکل 
دیگری در آمد: توطئه های گوناگون شروع 
شد، اقدامات تخریبی ادامه یافت و آن چه 

ما مایل نبودیم بشود، شد.

ســخن آخر: )امام رضا علیه السالم، 
پیشرو در آزاداندیشی(

در خاتمه باید تأکید کرد امام علیه السالم 
در این جلسات و مناظرات، روح آزادمنشی 
اسالم و گشاده رویی و وسعت نظر در بحث 
را به همگان نشــان داد و ثابت کرد که با 
بحث های منطقی می توان حقیقت اسالم 
و تعلیمات آن را برای ســایر مردان جهان، 
تبیین و آشکار کرد، و جاذبه اسالم قدری 
قوی اســت که اگر به خوبی تبیین گردد، 
گروه های زیادی را به خود متوّجه خواهد 
ســاخت، به خصوص در دنیــای امروز که 
گوش شنوا برای شنیدن پیام اسالم، بسیار 

است.

آن حضــرت ثابــت کرد بر خــالف گفته 
بدخواهان و دروغ پردازان، اســالم با زور و 
ســرنیزه و شمشیر به مردم جهان تحمیل 
نشده اســت و یک پیشوای بزرگ اسالمی 
به مخالفان خود اجازه می دهد که هرگونه 
ایراد و اشکالی دارند، بدون ترس و واهمه 
مطرح سازند، هر چند بر محور نفی اسالم 
و حتــی نفی توحید و الوهیــت دور بزند.

منابع:
1. مناظرات تاریخی امام رضا علیه الســالم با پیروان مذاهب و 

مکاتب دیگر
2. بیانات معظم له
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1پرونده ویژه

راز محبوبیت و ماندگاری امام خمینی قّدس سّره
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

در طول تاریخ بشر، پیامبران و جانشینان 
آنان، امامان معصوم و جانشینان خاص و 
عام آنها، علما، فقها و تمامی کســانی که 
در خــط آنها بوده اند، مورد اتهام منکران 
خدا قــرار گرفته و می گیرند و آنان انواع 
تهمت و برچســب را بر این پویندگان راه 
حق و حقیقت می زدند تا با این نســبت 
هــای دروغین و زشــت، مــردم حق جو 
و تشــنه معــارف الهی را از اطــراف آنها 

پراکنده سازند.

همان گونه که در انقالب  اســالمی ایران، 
همگان شــاهد بودند که دشــمن ناتوان 
پیوســته چه تهمت ها و برچســب هایی 
را بــه انقالبیون، حضرت امام  رحمه اهلل و 

یاران باوفای او می زدند.

اینگونه اســت که ما بارهــا در فرازهای 
مختلف به تشــریح وضع زمــان طاغوت 
پرداخته و با تعبیراتی روشــن، ترســیم 
زنــده ای از آن زمان کرده ایم؛ تا نســل 
جدید که آن زمــان را درک نکرده بودند 
بیش از پیش به عظمت انقالب  اســالمی 
و حرکت مانــدگار بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی امام خمینی رحمه اهلل پی ببرند 
و بدانند چه کار بزرگی انجام شــده است 
و نیــز از این طریق، به مقــام واالی امام 
راحل آشــناتر شوند؛ چرا که ایجاد چنین 
تحول عظیمی اراده ای آهنین، استقامتی 
بی نظیر و تدبیری بسیار عالی و برنامه ای 
روشــن الزم دارد که در برنامه های امام 

امت به منصه ظهور رسید.

ولی می دانیم که دروغ دشــمنان فروغی 
ندارد و نه تنها خورشید حقیقت، هیچ گاه 
در پشــت ابر پنهان نمی ماند. بلکه قیام و 
انقالب اولیای الهی بــه علت بهره گیری 
از آموزه هــای معرفتی در طــول تاریخ 

جاودانــه و ماندگارند؛ در واقع هر حرکت 
و قیامی که از ســوی پیامبران یا امامان 
علیهم الســالم و نایبان خاص و عام آنها 
صورت پذیرفته، دارای اکسیر های حیات 
بخشی اســت که آن حرکت را معنادار و 

ماندگار کرده است.
خمینی  امام  رهبری  در  محوری  خدا 

رحمه اهلل

هر انسانی که سر چشــمه خیر و برکتی 
اســت و هر پیامبر و رهبــر الهی و دینی 
کــه نور هدایت در دل ها می پاشــد، هر 
شخص سخاوتمندی که بخشش می کند، 
و هر طبیبی که مرهمی بر زخم جانکاهی 
مــی نهد، باید عالوه بر علم و دانش کافی 
و بهره گیــری از آییــن و قوانین زنده و 
ســازنده ، دالیل و اســناد روشــنی برای 
ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با این دو 
وسیله ماموریت هدایت مردم را تکمیل و 

تثبیت کنند.

اهمیــت این مســأله از آن جهت اســت 
کــه تالش هــای حاکمــان و زمامداران 
اســالمی اگر رنگ و بوی خدایی داشــته 
باشــد و تکاپوها و برنامه ریزی های آنان 
خدامحورانه  باشد، راه رسیدن به توسعه و 

رشد آسان تر است.

در ایــن میان زمامداران بایــد بدانند که 
خداونــد بــر کار آنها ناظر اســت و باید 
پاســخگوی او باشند و از هرگونه ضعف و 
سستی در کار مردم و تالش برای سامان 

بخشی به امور آنان غافل نشوند.

بنابرایــن، زمامداری که خــدا را ناظر بر 
خود بداند و بی توجهی به مشکالت مردم 
را محاربــه خدا با خود برشــمرد، تکاپو و 
تالش وی برای رســیدگی به مردم و رفع 
نیازهای آنــان رنگ و بوی دیگری دارد و 

انگیزه اش برای توســعه بخشی به جامعه 
افزون تر خواهد شد.

اولیاء اهلل کســانی هســتند که می دانند 
خداوند دائما مراقب و مواظب آنهاست. و 
به گفته امام خمینی  رحمه اهلل معتقدند: 
»عالم محضر خداســت، و در محضر خدا 

نباید معصیت کرد«

اینگونــه اســت که خدا محــوری، هدف 
اســتراتژیی و جهــت کلی حرکــت امام 
خمینی رحمه اهلل در رهبری بود. ایشــان 
همواره خواســت الهی را باور داشت و بر 
این باور بود که اندیشه خدامحوری، پایه 
و اساس کار، شکست و پیروزی واقعی، بر 
مــدار نا خالصی عمل و خالصانه بودن آن 
است. امام امت با بیان این جمله که »همه 
چیز در قیام اهلل است. قیام اهلل معرفت اهلل 
می آورد« و این فراز ،» یک کشــوری که 
براي خدا قیام کرده اســت، براي خدا هم 
پایــدار می ماند و برای خدا هم ادامه می 
دهد« بر استراتژي خدامحوری تأکید می 

ورزد.

اشاره امام خمینی رحمه اهلل به این نکته 
است که مونس و آرام جان تو باید در حق 
باشــد و تا در مسیر حق گام بر می داری 
از چیزی وحشت نکن. وحشت تو باید در 
باطل باشــد و تا از باطل می گریزی غم و 
اندوهی نداری تو برای  خدا قیام  کردی و 
بــرای خدا امر به معــروف و نهی از منکر 

کردی بنابر این چه غم داری؟

در حقیقت امــام امت به خمیر مایه همه 
تحــوالت و دگرگونی هــای اجتماعی و 
اخالقی و سیاســی و اقتصادی و فرهنگی 
اشاره کرده، و در جمله ای بسیار کوتاه و 
پرمحتوا دســتور عام و فراگیر قرآن کریم 
که به همگان ســفارش می کند که قیام 

و تــالش فردی و جمعــی آنان برای خدا 
باشــد »ُقْل إِنََّما أَِعُظُکم بَِواِحَدٍۀ أَن تَُقوُموا 
ِ َمْثَنی َوُفَراَدی« را مورد توجه قرار می  هلِلَّ

دهد.،
ساده زیستی امام خمینی رحمه اهلل

یــک رهبر الهی، باید بــی اعتنا به مال و 
مادیات باشد، و به آنچه خدا در اختیارش 
گذارده قناعت کند، در قرآن مجید کراراً 
در داســتان انبیاء می خوانیم که یکی از 
اساسی ترین سخن آنها این بود که: ما در 
برابــر دعوت خود، هرگــز اجر و پاداش و 
مالی از شــما مطالبه نمی کنیم. در یازده 
مــورد از قرآن مجید، ایــن مطلب درباره 
پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
و یا انبیای پیشــین به چشــم می خورد. 
گاهــی، با ایــن جمله ضمیمه اســت که 

»پاداش ما تنها بر خداست«.

و این میزان و الگویی است برای شناخت 
رهبران راستین، از فرصت طلبان دروغین، 
که هر گامی را برمی دارند بطور مستقیم 

یا غیر مستقیم هدف مادی از آن دارند.

در این میان امام راحل، با همین ســاده 
زیستی، اخالص و توکل توانستند دنیا را 
تکان دهنــد و با همراهی مردم انقالب را 
به پیروزی برســانند به عنوان نمونه نقل 
می کنند که امام خمینی  رحمه اهلل وقتی 
مقداری از آب در لیوان اضافه می آمد در 
ایــن گونه موارد قطعه کاغذی روی لیوان 
می گذاشت، و بعداً باقیمانده آب را مورد 
استفاده قرار می داد. و حتی آن مقدار از 

آب را اسراف نمی کرد.

و یا در ســیره امام خمینی رحمه اهلل می 
خوانیم: یکی از کارهای امام راحل همین 
بود که از چیزهای شبهه ناک مصرف نمی 
کرد و اعتراض داشــت. می فرمود گرچه 
اینها حالل است اما اگر حرام باشد اثر در 
روح و جان انسان می گذارد و لذا روحی 
پــاک و قلبی صاف خداوند نصیبش کرده 
بود و همین عامل پیروزی و پیشــرفت او 

بود.

امام، همــان رهبانیت  در واقع رویکــرد 
مطلوب مبتنی بر ســاده  زیستی  و حذف 

تجمــالت از زندگی، و عدم اســارت در 
چنــگال مال و مقام بــود و اینچنین امام 
خمینی  قدس ســره هیچ وقت خود را گم 

نکرد و تا آخر خود را طلبه می دانست.

امام خمینی رحمه اهلل بر قلب ها حکومت 
کرد

مهم ترین سرمایه رهبران جوامع مختلف، 
محبوبیــت در دل هاســت. نفوذ در دل ها 
ســرمایه بزرگی اســت، به گونــه ای که 
کارهای مهم اجتماعــی بدون وجود این 
ســرمایه و حضور مــردم در صحنه های 
اجتماعی، امکان پذیر نمی باشــد. بدین 
جهت مشــارکت مردم در امور اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و حتــی نظامی، الزم 
و ضروری اســت. و برای جلب مشارکت 
مردم، نفوذ در دل ها و محبوبیت اجتماعی  

مورد نیاز می باشد.

 اگر می بینیم پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم دین نجات بخش اسالم را در 
مدت زمانی کوتاه در شــرق و غرب عالم 
منتشر می ســازد، و قلب های مسلمانان 
را بــه هم پیوند می زند، و از انســان های 
پرکینه و عنود، سپاهی یکپارچه و متحد 
و یک دســت تهیــه می کنــد و به کمک 
آن ها، دین حق را در سراســر کره زمین 
تبلیغ می نماید؛ قرآن ســّر آن را اخالق 
خــوش پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
و نفوذ عجیــب آن حضرت در قلب و دل 
مســلمانان و غیر مســلمانان معرفی می 
نمایــد. قــرآن مجید در ایــن زمینه می 
ِ لِْنَت لَُهْم َولَْو  فرماید: »َفِبَما َرْحَمٍۀ ِمَن اهلَلّ
وا ِمْن َحْولَِک ؛  ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفُضّ ُکْنَت َفًظّ
به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان  نرم 
)و مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل 

بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند«.

و یا حضرت ابراهیم علیه السالم هنگامی 
که همســر و فرزند شیرخوارش، حضرت 
اسماعیل، را به دستور خداوند به سرزمین 
خشــک و ســوزان مکه می آورد، و آن ها 
را بدون زاد و توشــه کافی در کنار خانه 
خدا، کعبه مقدس، می گذارد، دســت به 
دعــا برمی دارد و بــرای آن ها چنین دعا 

یَِّتي  مــی کند: »َربََّنا إِنِّي أَْســَکْنُت ِمْن ُذِرّ
ِم َربََّنا  بِــَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد بَْیِتَک الُْمَحَرّ
الَنّاِس  ِمَن  أَْفِئَدًۀ  َفاْجَعــْل  اَلَۀ  الَصّ لُِیِقیُموا 
َمَراِت لََعلَُّهْم  تَْهِوي إِلَْیِهْم َواْرُزْقُهــْم ِمَن الَثّ
یَْشُکُروَن؛  پروردگارا! من بعضی از فرزندانم 
را در ســرزمین بــی آب و علفی، در کنار 
خانه ای که حرم توست، ساکن ساختم تا 
نماز را برپا دارند؛ )پروردگارا( تو دل های 
گروهی از مردم را متوجه آن ها ســاز؛ و از 
ثمرات به آن ها روزی ده؛ شاید آن ها شکر 

تو را به جای آورند!«

ابراهیم علیه الســالم چون می داند نفوذ 
در دل ها مهم ترین ســرمایه است، لذا از 
خداوند می خواهد که محبت خانواده اش 

را در دل مردم قرار دهد.

امــام خمینــی  رحمه اهلل نیز تــا آخرین 
روزهای انقالب ســالح نظامی مهمی در 
اختیار نداشــت، اما ســالحی برنده تر و 
کارآمدتر، که بر تمام سالح های پیشرفته 
طاغوت غلبه کرد، در اختیار داشت و آن 
همان نفوذ در دل ها و محبوبیت عمومی 

بود.

در حقیقــت، نفوذ در دل هــا، مهم ترین 
سرمایه امام خمینی رحمه اهلل در پیشبرد 
ارزش های انقالب اسالمی بود؛ محبوبیتی 
عمومی که نتیجه ایمان و عمل صالح بود؛ 
چرا که عمل صالح و ایمان جاذبه ای دارد 
که ثمره آن نفوذ در قلب هاست. شخصی 
که طالب نفوذ در قلب مردم می باشــد، 
کافی است که نشان دهد انسانی مؤمن و 
صالح العمل اســت، هنگامی که مردم پی 
بردند که وی دارای ایمان و عمل شایسته 
اســت، قلب آن ها خود به خود به سوی او 
متوجه می شود و نیاز به کار خاص نیست 
و این مهم همان اکسیر حیات بخش امام 

به شمار می آید.

رمــز موفقیت امام راحــل تکیه بر 
جوانان بود

جوانان در بینش دینی به عنوان »نیروی 
انسانی« از ســرمایه های جامعه محسوب 
می شــوند کــه تأمین نیازهــای جامعه 
بشــری به آنها واگذار شده است. چرا که 
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آنان آماده جامعه پذیــری و ایفای نقش 
های مهم اجتماعی هستند.

 از تجربه کشورهای پیشرفته نیز می توان 
به این حقیقت پی برد که جوامعی که به 
نسل جوان  توجه کرده و افرادی شایسته، 
متخصص و با مهــارت تربیت نموده اند، 
در جنبه های مختلف به پیشــرفت دست 

یافته اند«.،

لذا نقش  مهم جوانان را در سرنوشت یک 
جامعه غیر قابل انکار اســت؛ اگر مملکتی 
همــه چیز داشــته باشــد، اما دشــمن، 
فرزندان و جوانانش را به وســیله ماهواره 
ها، رســانه های فاســد و مفسد، نشریات 
ضاله، و کتاب های گمراه کننده، فاســد 
کرده باشــد، همه چیز را از دست خواهد 
داد. اما اگر نیروی جوان سالم و کارآمدی 
داشته باشد، بقیه نارسایی ها جبران شده، 

و سرانجام کامیاب و پیروز می گردد.

البته مسأله اساســی اعتماد به جوانان و 
نحوه بهره برداری از این ذخائر ارزشــمند 
اســت. در نگاه دین اگر بــا برنامه ریزی 
دقیق و مدیریت صحیح، جوانان برحسب 
اســتعدادهای خــاص خــود در جایگاه 
مناســب و بایســته خویش قــرار گیرند، 
جامعه به ســرعت، مسیر رشد و تعالی را 
خواهد پیمود؛ ولی اگر جز این باشد باید 

منتظر سقوط جامعه باشیم.

بر این اســاس پیشــبرد اهــداف انقالب 
اســالمی به یک نیروی فعال و ســازنده 
انسانی یعنی جوانان پاکباخته و فداکاری 
نیــاز دارد که در راه هــدف و حقیقت از 

همه چیز بگذرند.

از  بســیاری  متأســفانه شــاهدیم  لیکن 
مدیران جامعــه به جای توجه به جوانان، 
گرفتار ســطحی نگری، روزمرگی و تنگ 
نظری می شوند. در حالی که اگر به جای 
پرداختن به این امور، به سراغ نسل جوان 
بروند و از راه حل های سطحی و فرعی که 
ممکن اســت موقتا گروهی را راضی کند، 
صــرف نظر نمایند و با صبر و شــکیبایی 
و با اعتماد به جوانان به جنگ مشــکالت 

بروند، به یقین موفق تر خواهند بود.

این بحران در جامعه در حالی اســت که 
رمــز توفیق امام راحل، تکیــه بر جوانان 
بود؛ این جوانــان بودند که در راهپیمایی 
انقالب، شعارهای کوبنده سر  های عظیم 
مــی دادند و نهضت را پیــش بردند و در 

هشت سال دفاع مقدس درخشیدند.

اثبات  و  پارادایم سکوالریســم  نفی 
انگاره های فقهی در سیاست

مکتب فکــری ســکوالریزم، دین، اصول 
اعتقادی و فقه، اعم از اســالمی و غیره را، 
در امور اجتماعی سیاسی زندگی دخالتی 
نمی دهد و اصوال این عرصه ها را مشمول 
کلیــت حضور و نفوذ دین نمی شناســد، 
در واقــع تقلیدی اســت از آنچه غربی ها 
در برابر ارباب کلیسا داشتند. روشنفکران 
غربزده، جامعیت فقــه و جامعیت تعالیم 
و احکام اســالمی را زیر ســؤال برده و با 
تفســیرهای غیــر صحیــح از فقه، تالش 
دارند تا آن را مربوط به اعصار گذشــته و 
یا برخی از زوایــای زندگی فردی قلمداد 

کنند.

لذا می گویند: فقه ذاتا به عرصه سیاست و 
مدیریت کالن جامعه بشری، کاری ندارد 
و اگر پیش قراوالن فکــری دینی چنین 
کاری را در بعضــی ادوار انجــام داده اند، 
خواستگاه دینی نداشــته بلکه به سالیق 

شخصی آنان مربوط می شود.

در مقابل شبهه فوق، باید پرسید: آیا واقعا 
َناِت  بِالَْبِیّ آیاتی نظیر »لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُســلََنا 
َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم الَنّاُس 
بِالِْقْســِط« داللت بر لزوم حضور »کتاب« 
و همچنین میزان )قوانین آســمانی(، در 
عرصه سیاست و اجتماع ندارد؟ و آیا جدا 
می تــوان گفت حضور و دخالت پیامبران 
به ویژه پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم در مســائل مهم سیاسی اجتماعی، 
بر اســاس وحی الهی و دستور پروردگار 

متعال نبوده است؟

امام خمینی قدس سره می فرماید: »اگر 
کســی دین را از سیاست جدا بداند، خدا، 
رســول و ائمه معصومین علیهم السالم را 
تکذیب کرده است« و »اسالم دینی است 

که با سیاست آمیخته است«.،

هــم چنین مروجــان سکوالریســم می 
گویند: فقه، مشــتمل بر اصــول و گزاره 
هایی مقدس اســت، در حالی که سیاست 
بــا خدعه و نیرنگ همراه اســت و بدیهی 
اســت که حکومت و سیاســت با قداست 

اسالم و روحانیت منافات دارد.

در مقابــل ایــن شــبهه نیز بایــد گفت: 
اهتمام انبیای بزرگ و پیامبر اسالم صلّی 
اهلل علیــه وآله وســلّم و امامان اهل بیت 
علیهم السالم و فقهای اسالم رحمهم اهلل 
به تشــکیل حکومت مبتنــی بر وحی، به 
دست می آید که همان حکومت راستین، 

و سیاست اصیل 

برخاســته از مبنای آسمانی مقدس است. 
این چنیــن حکومت و سیاســتی هرگز 
دستخوش فریبکاری و نیرنگ نمی گردد.

این تحلیل نشان می دهد که »سیاست« 
به معنای صحیح کلمه، ربطی به سیاست 
به معنــای تحریف یافته و غیر انســانی 
آن نــدارد. در حالی که سیاســت، معانی 
و کاربردهــای فراوانــی دارد؛ از جمله به 
قول امام خمینی قّدس ســره »سیاست و 
راه بردن جامعه، بــا موازین عقل و عدل 
و انصاف و صدها از ایــن قبیل چیزهایی 
اســت که با مرور زمان در طــول تاریخ 
بشر و زندگی اجتماعی کهنه نمی شود«. 
چنــان که می توان گفــت: »حکومت در 
منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی 
فقه در تمامــی زوایای زندگی بشــریت 

است.

حکومت، نشــان دهنده جنبه علمی فقه 
در برخورد با تمامــی معضالت اجتماعی 
و سیاســی و نظامی و فرهنگی است. فقه، 
تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره 
تا گور است. هدف اساسی این است که ما 
چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در 
عمل فرد و جامعه پیــاده کنیم و بتوانیم 
برای معضالت جواب داشــته باشیم؛ همه 
ترس اســتکبار از این مسأله است که فقه 
و اجتهــاد، زمینه علمی و عملی پیدا کند 
و قدرت برخورد در مســلمانان به وجود 

آورد، و آنها را در فشار شدید قرار دهد«.،

لذا این سخن در واقع یک مغالطه کودکانه 
اســت که گاه بــر زبان سیاســت مداران 
ستمگر نیز جاری شده و می گویند: شما 
فقها مردان پاکی هســتید حیف است که 
آلوده به سیاست شوید که بر محور اعمال 

و رفتار نادرست دور می زند.

ارزش های  از  امام خمینی و دفــاع 
اسالمی

یکی از دســت آوردهای جنبش اسالمی 
ایــران به رهبــری حضرت امــام، ایجاد 
دگرگونــی روحــی در مــردم، حرکت از 
مادیات بــه معنویات و ایجــاد دگرگونی 
در ارزش ه بوده اســت. امــام همگان را 
به احیــای احکام الهی و پــای بندی به 
دین اســالم که امانت به شمار می آید و 
جهد و کوشــش در راه معرفی و گسترش 
مکتب اسالم فرا می خواند، امام  امت  چه 
خــوش فرمودند که اگر مخالفین اســالم 
بخواهند جلو دین ما بایســتند، ما جلوی 
تمام دنیای آنها می ایســتیم، زیرا دین ما 
ســمبل اهداف ما و دنیای آنها هم تبلور 
آرمــان های آن هاســت و هــّم و غّم ما 

دینمان و هّم و غّم آنها دنیای آنهاست.

بی شک اگر بیدارگر عصر ما، امام خمینی  
قّدس سره، شــجاع و نترس نبود انقالب 
انتظار جهانیان  بر خالف  ایران  اســالمی 

پیروز نمی شد.

لذا هنگامی که امام خمینی  قّدس ســره 
فتــوای تاریخی خود را دائر بر مرتد بودن 
»ســلمان رشــدی« و لزوم قتل او صادر 
کردنــد، علیرغم آنکه حمایت بی ســابقه 
ای از ناحیــه دولــت های اســتعماری و 
دشمنان اســالم از نویســنده کتاب شد 
ولی ایستادگی محکم امام خمینی قّدس 
ســره در فتوای خود، و ادامــه راهش از 
ســوی جانشینان او، و پذیرش این فتوای 
تاریخی از سوی غالب توده های مسلمین 

جهان، سبب ناکامی توطئه گران گشت.

آری؛ آنجا که آیین خــدا به خطر افتد و 
خطر سلطه شرک و کفر و ظلم و الحاد بر 
جامعه اسالمی احساس شود، تقدیم جان 

و مال و مقام، کاری است واال و پر ارزش.

به تعبیر امام خمینی  قّدس ســره »اسالم 
آن قدر عزیز اســت که فرزندان پیغمبر، 
جان خودشــان را فدای اســالم کردند. 
حضرت ســید الشــهداء علیه الســالم با 
آن جوان ها، با آن اصحاب، برای اســالم 
جنگیدنــد و جان دادند و اســالم را احیا 

کردند«.،

مردم ســاالری دینی در پرتو احیای 
فقه مردمی

بی تردید مردم زمینه های اجرایی والیت 
را فراهم مــی کنند، نه اینکه مقام والیت  
پیامبــر اکــرم و ائمه معصومیــن علیهم 

السالم را به فعلیت برسانند.

در مورد فقها نیز مسأله همین طور است؛ 
آنها هــر گاه عالوه بر اجتهــاد و عدالت، 
مدیر و مدبــر و آگاه به زمان و شــرایط 
آن باشــند؛ دارای والیت فعلیه از ســوی 
خداوند هســتند؛ ولی اعمــال این والیت 
نیاز بــه مقدماتی دارد که از همه مهم تر 

حمایت مردمی  است.

پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نیز 
در زمانی که در مکه بود نتوانست تشکیل 
حکومت الهیه بدهد؛ تنهــا در زمانی که 
وارد مدینه شــد و حمایت مردمی به قدر 
کافی فراهم گشت و موانع برطرف گردید 

تشکیل حکومت داد

اینگونه اســت کــه روحانیت شــیعه به 
رهبری امام خمینی  رحمه اهلل با حمایت 
مردمــی و در کنار مردم  با رژیم فاســد 
پهلوی مبارزه را آغاز کرد، و سرانجام نور 
بر ظلمت چیره شــد و انقالب شکوهمند 
اســالمی ایران در 22 بهمن سال 1357 

ه.ش به پیروزی رسید.

این پدیده ی شــگرف از آن جهت است 
که مــردم به عنوان حامیــان حکومت، و 
بازوهای دولت اســالمی، و نیز به عنوان 
نظارت، و امر به معــروف و نهی از منکر، 
و نصیحــت و ارشــاد، در حکومت نقش 
دارند. و امام از این ظرفیت بی بدیل بهره 
گرفت؛ بی جهت نیســت که امام خمینی  

رحمــه اهلل با قلم و بیانیــه هایش انقالب 
را به ثمر نشــاند. ایشان یک اطالعیه می 
نوشــت و مردم آن را در مدت کوتاهی در 
سراسر کشور، اعم از شــهرها و روستاها 

پخش می کردند.

چرا که امام راحل با روح و فکر و اندیشه 
مردم  ســر و کار داشــت؛ پیام های رهبر 
کبیــر انقالب امام خمینــی  رحمه اهلل با 
تکیه بر مردم ســاالری دینی، چنان کرد 
که شاید خون شهدا به تنهایی نمی کرد.

در این مســیر امــام امت بــا تبیین فقه 
مردمی و با اعتقاد بــه این مهم که »فقه 
تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع 
از گهواره تا گور اســت«، و با تلفیق عنصر 
زمــان و مکان با اجتهــاد، نظریه »والیت 
فقیــه« را در اداره حکومت اســالمی به 

جامعه اسالمی ارائه نمود.

امام خمینی و بیداری اسالمی

امام  امت  رحمه اهلل در یکی از رهنمودهای 
خود چنین گویند: »و وصیت من به ملت 
های کشورهای اســالمی است که انتظار 
نداشته باشــید که از خارج کسی به شما 
در رسیدن به هدف، که آن اسالم و پیاده 
کردن احکام اســالم اســت کمک کند، 
خود باید به این امــر حیاتی که آزادی و 
اســتقالل را تحقق می بخشد، قیام کنید 
و علماء اعالم و خطباء محترم کشورهای 
اســالمی دولت ها را دعــوت کنند که از 
وابســتگی به قدرت هــای بزرگ خارجی 
خــود را رها کنند، و بــا ملت خود تفاهم 
کنند در این صورت پیروزی را در آغوش 
خواهند کشــید و نیز ملت ها را دعوت به 
وحدت کنند و از نژادپرســتی که مخالف 
دســتور اسالم است بپرهیزند و با برادران 
ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی 
که هستند دست برادری دهند که اسالم 
بــزرگ آنها را بــرادر خوانــده و اگر این 
برادری ایمانی با همــت دولت ها و ملت 
ها و بــا تأیید خداوند متعال روزی تحقق 
یابــد، خواهید دید کــه بزرگترین قدرت 
جهان را مســلمین تشــکیل می دهند«. 
چرا که ملت های مســتضعف در هر جای 
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جهان رو به بیداری هستند، و دیگر حرف 
هاي کهنه و بي ارزش ســابق و ارعاب ها 

را نمی پذیرند.

و اینچنین امروز، ایران اســالمی در دنیا 
حــرف اول را می زند و ثابــت کرده که 
بــدون تکبه به شــرق و غــرب می توان 
مســتقل و ســربلند بود و در برابر قدرت 
های زورگوی جهان ایستاد. همه شیعیان 
و محرومان جهان چشــم امیدشان به این 
نظام دوخته شــده است و این به برکت و 
وجود امام راحل بود. که نصیب این کشور 
شد و باید قدردان آن بود و برای حفظ و 

بقایش تالش کرد

سخن آخر: )امروز باید آثار امام راحل 
دانشجویان  و  متون درسی طالب  در 

نقش پررنگی داشته باشد(

امروز باید نقش امام راحل و تاثیر گذاری 
ایشــان در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی 
در جامعه پررنگ تر شود؛ چرا که دشمنان 
در پی آننــد نقش امام خمینی رحمه اهلل 
را در دفاع از کیان اسالم و تشیع کم رنگ 
جلوه دهند و با القای شــبهات و سؤاالت 

بی اساس این هدف را دنبال می کنند.

 حال آنکه شخصیت امام راحل با اسالم، 
نظام اسالمی و تشــیع گره خورده است 
و حتی غیرمســلمانان شخصیت ایشان را 
شخصیتی مردمی می دانند؛ سزاور است 
افکار و اندیشــه ها امــام راحل از جهات 
مختلف دنبال شــود تا دشــمنان نتوانند 
با ایجاد شــبهات این نقش را در داخل و 

خارج کشور انکار کنند. 

 البته گسترش شبهات و القات غیرمنطقی 
و بی اساس نسبت به امام خمینی رحمه 
اهلل، دلیــل بر نفوذ این رهبر بزرگ جهان 
اسالم اســت چرا که ایشان نفوذ گسترده 
ای در جهان داشت و تمام این هجمه ها 
دلیل بر همین مطلب اســت و دشمنان از 
این گســتردگی به هراس افتاده اند؛ زیرا 
درختی که میوه نداشــته باشــد هرگز به 
آن ســنگ نمی زنند؛ بنابریــن از هجمه 
تبلیغات دشــمنان نترسید و بدانید افکار 
و اندیشــه امام در جهان بسیار موثر واقع 

شده است. 

 اگر چه کار ترجمه آثار رهبر کبیر انقالب 
اسالمی خوب است؛ اما کافی نیست بلکه 
امــروز باید آثار امام راحــل به زبان های 
مختلف دنیا ترجمه شود تا تمام جهانیان 
با افکار و اندیشه های ایشان آشنا شوند و 
هر چقدر در این خصوص اقدامی صورت 
گیرد سبب بقای نظام و اسالم خواهد شد.

و از همــه مهم تر اینکه امــروز باید آثار 
امــام راحل در کتاب های درســی دانش 
آموزان و دانشــجویان بیشتر نمایان شود 
تا آن ها به افکار و اندیشــه ایشان بیشتر 
آشنا شــوند؛ زیرا نســل جوان امروز در 
زمان ایشــان حضور نداشــته و سخنرانی 
های ایشان را ندیده و نشنیده اند و امروز 
ضروری اســت جوانان مان را با این افکار 

بیشتر مانوس کنیم.

هــم چنین آشــنایی طالب حــوزه های 
علمیه نیز با آثار امام راحل ضروری است؛ 
باید آثار امام خمینی رحمه اهلل در متون 
درسی حوزه های علمیه نیز نقش پررنگ 
تری داشــته باشــد و طالب بیشتر با این 
آثار انــس بگیرند، مــن در این خصوص 
فعالیت وسیعی را شــاهد نبوده ام و باید 

این دغدغه بیشتر و بهتر پیگیری شود.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»عقیده یک مسلمان«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

»دین« به مثابۀ درخت باروری اســت که 
»عقایــد« ریشــه  هــای آن، »برنامه  ها و 
دستورات« شاخه  های آن و »تربیت انسان 

کامل« میوه آن به شمار می آید.

در این بین اسالم دستور می دهد که همه 
مســلمانان بدون استثنا در شناخت اصول 
عقاید دینــی تحقیق و کنجکاوی کنند، و 
بدون دلیل چیزی را نپذیرند، و کورکورانه 
گام برندارند، که این امر ســبب می شود 
هر کس به فراخــور حال خود و به میزان 
استعداد و معلوماتش استدالل کند و دلیل 
قانع کننده در مسائل مربوط به اصول دین 

و اعتقادات مذهبی داشته باشد.

از سوی دیگر ریشه  های دین اگر مّتکی به 
استدالل و تحقیق باشد، در مقابل طوفان 
هــای تبلیغات دشــمنان همــواره پابرجا 

خواهد بود. 

از این رو علمای اسالمی 
بازشناسی  راســتای  در 
و  دینی  عقایــد  اصول 
کنجکاوی  و  تحقیــق 
هیــچ  از  آن،  دربــارۀ 
نکرده  فروگذار  تالشی 
اند و آثــار متعددی در 
کرده  تألیف  زمینه  این 
اند که کتــاب »عقیده 
یــک مســلمان« اثــر 
آیت  حضرت  ارزشمند 
مــکارم  العظمــی  اهلل 
العالی(  شیرازی)مدظله 
آثــار به  از جملــۀ آن 

شمار می آید.

انگیزۀ تألیف اثر

مولّف بــه منظور تحقیق 
و بررســی در ریشــه های دیــن و تبیین 
اســتدالل هایی که همگی در اصول دین 
شــان به آن ها متکی می باشند به تألیف 
آن اثر مبادرت ورزیده، تا همه افراد بدون 
استثناء بتوانند با مطالعه آن از دالئل زنده 
عقاید اسالمی باخبر شوند، و بدون احتیاج 
بــه تقلید از این و آن خــود را بیابند و به 
هنگام رو به روشــدن با مخالفان از عقیده 

خود به خوبی دفاع کنند. 

کتاب »عقیده یک مسلمان« در یک نگاه

در این اثر مباحث مربوط به خداشناسی و 
صفات خدا، مسائل مربوط به اصالت اسالم 
و حقانّیت دعوت پیامبر)ص(، عظمت کتاب 
آسمانی قرآن و مسائل مربوط به رستاخیز 
و جهــان پس از مرگ و دالئل زنده  ای که 
وجود این جهان را اثبــات می کند، و هم 
چنین چگونگی زندگی انســان ها در آن 

جهان با دالیلی زنده و روشــن و عباراتی 
ساده و روان و در عین حال متین و استوار 

بیان شده است.

الزم به ذکر است مسائل مربوط به امامت 
و جانشینان راســتین پیامبر اسالم )صلی 
اهلل علیه و آله( و عقاید خاص شیعه در این 
زمینه، در این کتاب سخن به میان نیامده، 
و مولّف این مباحث را به طور فشــرده در 
کتاب »آیین ما« آورده  اســت، کسانی که 
اّطالعات بیشــتری در این زمینه بخواهند 

می توانند به آن کتاب مراجعه کنند.

ساختار اصلی اثر

کتاب »عقیده یک مسلمان« از یک مقدمه 
و عناوین چندگانه ای تشــکیل شــده که 

عبارتند از: 

1.»در ایــن کتاب چه هدفــی را تعقیب 
راه  دو  از  می کنیم«،2.»خداشناســی 
برون، روشــن  از  مطمئــن«، 3.»راهــی 
تریــن راه به ســوی او«، 4.»رابطه نظم و 
عقــل«، 5.»نمونه  هایی از شــگفتی های 
و عدل«،  آفرینــش«، 6.»صفــات خــدا 
7.»چرا به راهنمایی پیامبران نیازمندیم« ، 
9.»سخنی  هستند«،  معصوم  ۸.»پیامبران 
اعجــاز«، 10.»قــرآن یک معجزه  درباره 
بــزرگ و جاویــدان «، 11.»جنبــه  های 
مختلــف اعجاز قــرآن« ، 12.»جمع آوری 

قرائن گوناگون« ، 13.»معاد و رستاخیز«.

گزارش محتوایی اثر

راه های خداشناسی

درباره خداشناســی از دورتریــن زمان تا 
امروز کتاب ها نوشــته شــده و بحث ها و 
گفتگوهای فراوانی در میان دانشــمندان و 

غیر دانشمندان بوده است.

در این بین کوشش نویســنده، تقریب به 

ذهــن مخاطبان بــرای پی بــردن به این 
مبدأ بزرگ جهان هســتی از نزدیک ترین 
راه )تفکر در اعماق وجود خود و شــنیدن 
ندای توحید از دورن جان خود( و روشــن 
ترین راه)ســیر در عالم پهناور آفرینش و 
مشاهده نشانه  های خدا را در پیشانی تمام 
موجودات و در دل هر ذره ( بوده است که 
در یک گفتار فشرده، هر یک از این دو راه 

اجمااًل مورد بررسی قرار گرفته است.

نشانه  های خدا در آفرینش

 امروزه با پیشــرفت علوم طبیعی و کشف 
اســرار و شــگفتی های جهان، طبیعت و 
ریزه کاری های ســاختمان وجود انسان و 
حیوان، گیاهان و مواد مختلف آلی ومعدنی 
و ســاختمان حیرت انگیز یک سلول و یک 
اتم و نظام تحســین آفرین عالم ستارگان 
و تمام کتاب های علــوم طبیعی به مثابۀ 
کتاب های توحید و خداشناســی است که 

به ما درس عظمت پروردگار را می دهند.

مولّــف نیز با بهره گیری از این مســأله به 
بیان و بررســی نمونه های جهان آفرینش 
پرداخته و نظم و هدفمندی شگفت انگیز 
این جهان بزرگ را به تصویر کشیده است،

عناوینی هم چون »ستاد بزرگ فرماندهی 
تن ما«، »یک پرنــده کوچک و جهانی از 
اسرار«، »گیاهان شگفت انگیز«، »سیری به 
جهان مرموز »اتم« بزنیــم«، همه و همه 
نمونه  های مطروحه مولّــف از این جهان 
بزرگ است که هر کدام از دیگری شگفت 
انگیز تر و جالب تر است؛ البته به هر طرف 
نگاه کنیم نمونه های بیشتری پیدا خواهیم 
کرد و در شگفتی فرو خواهیم رفت که چه 
دست پرقدرتی به آفرینش این موجودات 

پرداخته است.

نویسنده در ادامه به ایراد خداناباوران علوم 
طبیعی و مادی گرایان در امر خداشناسی 
پاســخ گفته و بر ضرورت ترجمه مباحث 
خداشناســی قرآن به تمام زبان های زنده 
دنیا و چاپ و انتشار آن در یک تیراژ وسیع 
در سراسر جهان تأکید کرده تا دانشمندان 
علــوم طبیعی حقیقت دیــن را دریابند و 
مفهوم خداشناســی را خالــی از هر گونه 

خرافه درک کنند.

در فرازی از کتاب می خوانیم:

اتم شناســی از مهم تریــن مباحث علوم 
طبیعی و نشاط انگیزترین آن هاست، این 
موجــود ریز به مــا درس توحید می دهد، 
زیــرا، در جهان اتم بیش از همه نظام فوق 
العــاده، تعادل قوا، قــرار گرفتن آن ها در 
مدارهای معین و گــردش بدون تصادم و 
نیروی وحشــتناک و هیجــان انگیز جلب 

توّجه می کند.

تنها مطالعه اســرار »یک اتم« کافی است 
که انسان را به خدا آشنا کند، لذا می توان 
گفــت که به تعداد اتم های جهان دلیل بر 

وجود مبدأ بزرگ عالم داریم.

آشنایی با صفات خدا

به همــان اندازه کــه »خدایابــی« یعنی 
پی بردن به وجود خــدا از طریق مطالعه 
اســرار جهان آفرینش سهل و آسان است، 
شناسایی »صفات خدا« مشکل، و به دّقت 
و احتیاط فراوان نیازمند است، یعنی بحث 
صفات خدا را باید در ردیف مسائل پیچیده 

علمی برشمرد.

در این زمینه مولّف به شــرح چند قسمت 
از صفــات خدا کــه نیازمند بــه توضیح 
بیشــتری اســت پرداخته که آن عبارت 
است از: 1.یکتایی خداوند،2.خداوند مرئی 
نیست،3. محل و مکان ندارد،4.تواناست،5. 

داناست،6. عادل است.

در ابتدا مولّف بــه مفهوم و دالیل یکتایی 
خداونــد پرداخته و در ادامه شــاخه های 
توحیــد را تبیین کرده و به شــبهۀ رویت 
خداوند و مســألۀ خدا و مکان پاسخ گفته 

است.

تبیین قدرت نامحدود خداوند، و تشــریح 
مسألۀ جبر و اختیار و علم خداوند از دیگر 
مسائلی است که در این بخش تبیین شده 

است.

در ایــن میان »عدل« خــدا گر چه یکی 
از صفات خداســت اما به بیان مولف روی 
اهمّیــت فوق العاده  ای که دارد به ویژه در 
راســتای پاسخ به شبهات اشاعره، شایسته 

اســت آن را به عنوان اصــول دّوم عقاید 
مذهبــی در برابر اصــل اّول که »توحید« 
و خداشناسی اســت قرار  دهند و مستقاًل 

مورد بحث قرار دهند. 

فلسفه نیاز بشر به پیامبر

صاحب اثر در ایــن بخش از کتاب، دالیل 
چهارگانه ای در اثبات »نیاز« به راهنمایی 
و بعثت پیامبران ارائه داده است که عبارتند 
از:1. لزوم بعثــت پیامبران از نظر تعلیم2. 
لزوم بعثــت پیامبران از نظر تربیت3. لزوم 
بعثت پیامبــران از نظر قانونگذاری4. لزوم 
بعثــت پیامبران از طریق مطالعه در جهان 

آفرینش.

در فــرازی از کتاب آمده اســت: منصفانه 
باید اعتراف کنیم برای رســیدن به هدف 
آفرینش یعنی پرورش و تکامل وجود خود 
در جهــات مختلف، قبــل از هر چیز یک 
سلسله تعلیمات جامع و صحیح که خالی 
از اشتباه و مّتکی به واقعیات زندگی است 
الزم اســت و این جــز از طریق »وحی« و 
تعلیم پیامبران الهی که مستقیماً به مبدأ 
جهان آفرینش ارتباط دارند ممکن نیست.

مساله عصمت پیامبران

نویســنده در این بخش به دالیل معصوم 
بــودن پیامبــران از گنــاه پرداخته و می 
نویسد: عصمت پیامبران و پیشوایان بزرگ 
دین یک »حالت کاماًل ارادی و اختیاری« 
است که سرچشمه آن عقل و علم و ایمان 

آن هاست.

حقیقت اعجاز

مولّــف در این بخش به بحث درباره اعجاز 
پرداخته و تصویر روشنی از حقیقت اعجاز 
ارائه داده و شــرایط و امتیازات معجزه را 

بیان کرده است.

در بخشــی از کتاب مــی خوانیم: به طور 
اجمــال معجزه انجــام یک عمــل  »غیر 
معقول« و »نشــدنی« و »غیــر عملی« و 
»معلول بودن علت« نیست بلکه  »معجزه 
عبارت از عمل خارق العاده  ای اســت که 
انجام آن از قدرت افراد عادی بیرون باشد 
و جــز به اتکای یک نیروی ما فوق طبیعی 
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امکان پذیر نباشد.

قرآن معجزه جاویدان

معظــم له بــا معرفــی اجمالــی معنای 
»معجزه« دریچه ای به بحث  های مختلف 
اعجاز قرآن و بررســی جنبه  های گوناگون 
آن گشوده و دالیل اعجاز آن کتاب بزرگ 

آسمانی را تشریح کرده است.

ایشــان در ادامه جنبه  های مختلف اعجاز 
قرآن  از نظر »جاذبه فــوق العاده «، »ارائه 
یــک مکتب فکری عالی « و »علوم روز« را 
بیان کرده کــه زیبایی ظاهر و عمق معنا، 
صراحت و قاطعیــت، متانت و عفت بیان، 

عقاید در محیــط ظهور قرآن، قرآن و 
اثبات وجود خدا، مقایســه معارف 
قرآن با تــورات و انجیــل، قرآن و 
زوحیت در جهــان گیاهان و همه 
موجــودات جهــان، قــرآن جاذبه 
عمومی، قرآن و حرکت زمین، قرآن 

و اســرار آفرینش زیر شاخه های آن به 
شمار می آید.

براهین اثبات نبوت انبیاء

مولّف عالوه بر معجزاتی همچون قرآن راه 
دیگری برای اثبات نبوت پیامبران و صدق 
گفتــار آن ها ارائــه داده که همان »جمع 
آوری قرائن« اســت که در ده بخش ارائه 

شده است.

1. خصوصیات اخالقی و روانی و سوابق او 
پیش از دعــوت2. محیط دعوت او از نظر 
شــکل زندگی، وضع فکــری و عقیده  ای، 
طرز اقتصــاد و جهت دیگر3. زمان دعوت 
از نظــر وضع عمومی جهــان4. محتویات 
دعوت و اصول مســائلی که مــردم را به 
ســوی آن می خواند و چگونگــی انطباق 
آن در ترازوی ســنجش عقــل5. اثری که 
احــکام و قوانیــن وی در اجتماع گذارده 
است6. وســایلی که برای پیشبرد هدفش 
از آن ها اســتفاده نموده7. افرادی که به 
او ایمــان آورده  اند۸. اندازه ایمان خودش 
بــه گفته هایش و مقدار فداکاری او در راه 
هدف خود9. اندازه سازش او با خواسته  ها 
و افکار انحرافی میحط و اندازه مبارزه با آن 
ها10. ســرعت پیشرفت دعوت او در افکار 

مردم بیدار و فهمیده.

معاد و رستاخیز

فراز پایانی کتاب به مسألۀ مرگ و حوادث 
بعــد از آن اختصاص یافتــه و مولّف برای 
یافتن پاســخ های معماهــای مربوط به 
جهان پس از مرگ، به بررســی دقیق آن 
پرداخته و چشــم انداز سرنوشت انسان را 
در لحظۀ مرگ و پس از آن ترســیم کرده 

است. 

در بخشی از کتاب می خوانیم:  دو کس از 
مرگ می ترسند آن کس که آن را به معنای 
نیستی و فنای مطلق تفسیر می کند، و آن 
کس که پرونده  اش سیاه و تاریک است... 
از بسته شدن پرونده زندگی که به هر حال 

نباید روزی بســته خواهد  شد 
وحشت 

داشــت، زیرا اگر انسان پاکی بوده باشد با 
مرگ چیزی را از دست نخواهد داد.

الزم بــه ذکر اســت ایــن اثــر نفیس ، 
نخســتین بار در سال 1375 در یک جلد 
و در 12۸صفحه و در قطع رقعی، توســط 
انتشــارات هدف به زیور طبع آراسته شده 
که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ 

شده است. 
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معارف اسالمی

امام رضا )علیه السالم(  و » ایران«
پرسش : 

زندگي و شــهادت امام رضا)ع( در »ایران« 
چــه آثار و برکاتــی را برای این کشــور و 

مردمان آن به همراه داشت؟

پاسخ اجمالی:

وجود مبارک امام رضــا)ع( از بدو ورود به 
ایران، سبب خیر و برکات فراوان شد؛ تماس 
شــیعیان ایران در زمان حیات با امام)ع( و 
نگارش نامه  هایی به آن حضرت و طرح سؤال 
و گرفتن پاسخ، یکی از شواهد این امر است. 
مجموعه نامه  های امام)ع( به افراد مختلف 
در توضیح مبانی شــیعه، گستردگی آن را 
نشــان می  دهد؛ نامه  هایی از قبیل تبیین 
جایگاه اهل بیت در کتاب و سّنت. برخی از 
مســائل کالمی و نیز مسائل اختالفی میان 
شیعه و سنی مانند مسأله ایمان ابو طالب، 
توضیح مصداق شــیعه، توضیــح مصداق 
صحابی و معنای اولــی األمر و جز آن. این 
پاسخ  ها آموزه  هایی بود که برای شیعیان به 

عنوان دیدگاه قطعی پذیرفته می  شد.

همچنین تردیدی نیســت کــه وجود قبر 
امام)ع( در این محدوده، موجب گســترش 
تشــیع بوده اســت؛ در حال حاضر آرزوی 
هر مســلمان شــیعِه ایرانی آن اســت که 
ســاالنه یک بار و یا حتی بیشتر به زیارت 
مرقد شــریفش مشّرف شــود. گفتار »ابن 
حّبــان« در این باره نشــان می  دهد که نه 
تنها شیعیان؛ بلکه محّدثان و مردمان سّنی 
مذهب نیز زمانی احترام وافر نسبت به قبر 
آن امــام همام از خود نشــان می  داده  اند 
و به زیارت قبر شــریفش نائل شده و بهره 
می  گرفتنــد. توجه به قبر مبارک رضوی و 
دیگــر آثار به جای مانده از ایشــان موجب 
 توّجه بــه مکتب اهل بیت شــده اســت. 

پاسخ تفصیلی:

در میان امامان شیعه، امام رضا)علیه الّسالم( 

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

می  گرفتند.

بنا به نقل »ابن حجر« افرادی چون »ابوبکر 
بن خزیمه« و »ابو علی ثقفی« و عّده  ای دیگر 
از مشایخ محّدثین به زیارت مرقد شریفش 
می  رفته  اند.)1( »ابــن حبان« از محدثان 
و رجال  شناســان قرن چهارم هجری، ذیل 
نام علی بن موســی الرضا)علیهما الّسالم( 
می  نویســد: »علی بن موسی الرضا)علیهما 
السالم( به وسیله سّمی که مأمون به ایشان 
خورانــد، رحلت یافت. ایــن حادثه در روز 
شنبه، آخرین روز صفر سال 203 بود. قبر 
او در ســناباد، خارج از نوقــان در کنار قبر 
هارون معروف است. من بارها آن را زیارت 
کرده  ام. وقتی در طوس بودم، هیچ مشکلی 
بر من وارد نمی  شــد، مگر آن که به زیارت 
قبر علی بن موســی الرضا)صلوات اهلل علی 
جده و علیه( رفته و از خدا گشــایش آن را 
می  خواســتم و به درجه اجابت می  رسید 
و ســختی از من برطرف می  شد«. بعد می  
نویسد: »و هذا شی ء قد جّربته مراراً فوجدته 
کذلک اماتنا اهلل علی محّبۀ المصطفی و اهل 
بیته صلّی اهلل علیه و علیهم اجمعین«)2(؛ 
)و این چیزی اســت که بارها آن را تجربه 
کردم و دیدم نتیجه همــان بود، خدا ما را 
با محبت رسول خدا و اهل بیتش بمیراند(.

از نظر تاریخی، تردیدی نیست که وجود قبر 
امام)علیه الّســالم( در این محدوده، موجب 
گســترش تشیع بوده است. تماس شیعیان 
ایــن ناحیه با امام)علیه الّســالم( و نگارش 
نامــه  هایی به آن حضرت و طرح ســؤال و 
گرفتن پاسخ، یکی از شواهد این امر است. 
مجموعه نامه  های امام)علیه الّسالم( به افراد 
مختلف در توضیح مبانی شــیعه به راحتی، 
گستردگی آن را نشان می  دهد؛ نامه  هایی 
از قبیل تبیین جایگاه اهل بیت در کتاب و 
سّنت.)3( برخی از مسائل کالمی)4( و نیز 
مســائل اختالفی میان شیعه و سنی مانند 
مســأله ایمان ابو طالب)5(، توضیح مصداق 
شــیعه)6(، توضیح مصــداق صحابی)7( و 
معنای اولی األمر)۸( و جز آن. این پاسخ  ها 
آموزه  هایی بود که برای شیعیان به عنوان 
دیدگاه قطعی پذیرفته می  شد. گزارشی هم 
حکایــت از آن دارد که امــام اموال خود را 
در روز عرفه میان مردم قســمت کرد و در 
برابر اعتراض »فضل بن ســهل« که آن را 
»زیان« خوانده بــود، امام آن را »غنیمت« 

دانست.)9(

یکی از شیعیان خالص امام)علیه الّسالم( که 
در زمان حضور امام)علیه الّسالم( در مرو به 
خدمت ایشان رسید، »دعبل خزاعی« بود. 
دانســته است که طایفه خزاعیان از طوایف 
شیعی عرب به شــمار می  روند و دعبل در 
این زمان شــاعر برجســته عرب، خزاعی و 
شیعی شناخته می  شد. زمانی که دعبل به 
»خراسان« آمد، قصیده تائیه خود را سروده 
و گفتــه بود که نباید کســی پیش از امام 
رضا)علیه الّســالم( آن را بشنود.)10( این 
قصیده تاریخ شیعه را در این دوره منعکس 
می  کنــد، تاریخی که همراه با درد و رنج و 

قتل و آزار است:

مدارس آیات خلت من تالوۀ 

و منزل وحی مقفر العرصات

آلل رسول اهلل بالخیف من منی  

و بالرکن و التعریف و الجمرات

دیار علی و الحسین و جعفر 

و حمزۀ و السجاد ذی الثفنات

دیار عفاها جور کّل منابذ 

و لم تعف باألیّام و السنوات

... هم أهل میراث النبی اذا انتموا 

و هم خیر سادات و خیر حماۀ

تخیرتهم رشداً ألمری فإنهم  

علی کّل حال خیرۀ الخیرات

نبذت الیهم بالمودۀ جاهدا)11( 

 و زد حّبهم یا رّب فی حسناتی

... أ لم تر أنّی مذ ثالثین حجۀ 

أروح و أغدو دائم الحسرات

أری فیئهم فی غیرهم متقّسما 

و أیدیهم من فیئهم صفرات

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

خروج امام ال محالۀ خارج  

یقوم علی اسم اهلل و البرکات

یمّیز فینا کّل حّق و باطل  

و یجزی علی النعماء و النقمات

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

که خبر درگذشت امام را شنیده است.

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

وی به ویژه به همین ماجرا اشاره کرد:

»أری أمّیۀ معذورین ان قتلوا 

و ال أری لبنی العباس من عذر

... قبران فی طوس: خیر الخلق کلهم  

و قبر شّرهم هذا من العبر«)14(

زمانی کــه مأمون در ســال 210 فدک را 
به »طالبیان« بازگرداند، دعبل در شــعری 

چنین سرود:

»أصبح وجه الزمان قد ضحکا 

 برّد مأمون هاشم فدکا«)15(

دعبل بــا همــه ارتباطی که بــا امیران و 
درباریان دوره مأمون و معتصم داشت، هیچ  
گاه از تشیع دست نکشید و خود می  گفت 
که پنجاه سال اســت که چوبه دار خود را 
همراه می  برد؛ اما کسی او را بر دار نیاویخته 
است. اشعار وی در ستایش اهل بیت بسیار 

فراوان است:

»بأبی و أمی خمسۀ أحبهم  

هلل، ال لعطیۀ أعطاها

بأبی النبی محمد و وصّیه  

الطّیبان و بنته و ابناها«)16(

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

»أعّد هلل یوم یلقاه  دعبل: 

 أن ال اله اال اهلل

... هلل مواله و النبّی و من  

 بعدهما فالوصّی مواله)17(

به هر روی در زمینه گســترش تشــیع در 
ایران، یکی از نــکات غیر قابل انکار، آمدن 
امام رضا)علیه الّسالم( به ایران است. توجه 

به حفظ آثار بر جای مانده از مسیر امام)علیه 
الّســالم( در شهرها و مناطقی که به نحوی 
محل استقرار امام)علیه الّسالم( بوده، نشان 
از عالقه ویژه شیعی در میان مردم است، هر 
چند ممکن است درباره برخی از این مکان  
ها و ارتباط آنها با امام رضا)علیه الّســالم( 

خبر درستی در دست نداشته باشیم.

بــه عنــوان نمونه، مســجد امــام رضا در 
»اهواز«)1۸( یکــی از قدیمی  ترین نقاطی 
اســت که در ایران به نام امــام رضا)علیه 
الّســالم( وجود دارد. جدای از »ابو دلف«، 
»یاقوت« هم از »پل شوشــتر« در »اهواز« 
و مسجدی که به نام امام رضا)علیه الّسالم( 
روبــروی آن بوده یاد کرده اســت.)19( دو 
نقطه منســوب به امام رضا)علیه الّســالم( 
در شــهر »شوشتر« است یکی از آنها کمی 
دورتر از پل »شــاه علی« و لشــکر)20( و 
دیگری در شرق »شوشتر« نزدیک رودخانه 
»شطیط.«)21( بر این بنای دوم تاریخی از 

سال 1094 دیده می  شود.

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

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

نماز خوانده  اند.)26(

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

تسعین و خمسمائۀ«.)2۸(

به یقین در آن حوالی شیعیانی زندگی می 
 کرده  اند که این بقعه را ســر پا نگاه داشته  
انــد. اثر تاریخی دیگر مربوط به آثار ســفر 
امام رضا)علیه الّسالم( قدمگاه »ده شیر« در 
»فراشاه« اســت. این قدمگاه در کنار جاده 
»تفت« به »ده شــیر« و در مرکز »فراشاه« 
قــرار دارد. کتیبه  ای کــه در محراب بنای 
آن وجود دارد حکایــت از آن می  کند که 
»گرشاسب بن علی« از امرای کاکویه دیلمی 

در سال 512 آن مکان را ساخته است.

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

است. کتیبه بر جای مانده چنین است:

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

ِحیِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ حاشیه دوم: بِْسِم اهللَّ

و نام دوازده امام.

متن: آیه تطهیر

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

الحاق شده است(

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

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

امر بعمارۀ هذا المســجد المعروف بمشهد 
علی بــن موســی الرضا)علیهما الّســالم( 
العبد المذنب الفقیر الــی رحمۀ اهلل تعالی 
کرشاسب بن علی بن فرامز ابن عالء الدوله 
تقبل اهلل منه فی شــهور سنۀ اثنی عشرۀ و 

خمس مائۀ.)29(

در محله »دار الشفای یزد«، مسجدی با نام 
مســجد »فرط« یا »پتک« وجود دارد که 
بسیار کهن و قدیمی است. داستان بنای این 
مسجد به زمان خروج »ابو مسلم خراسانی« 
برمی  گردد. گفته شــده اســت کــه امام 
رضا)علیه الّسالم( چون در سفر خراسان به 
یزد آمد در این مسجد نماز گزارد. اکنون نیز 
یکی از حجرات مسجد به نام »صومعه امام 
رضا)علیه الّســالم(« شناخته می  شود. این 
مسجد در سال 10۸7 بازسازی شده است. 
سنگی در صومعه وجود دارد با این عبارت: 
وقف کرد بر صومعه متبرکه امام علی موسی 
الرضا)علیهما الســالم( میرک شربت دار فی 

تاریخ سنۀ 937.)30(

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

مورخ 516 چنین است:

حاشــیه اول: بسم اهلل الرحمن الرحیم و نام 
دوازده امام

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

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

منه

پیشانی: اهلل اکبر

متن: هذا مقام الرضا)علیه السالم( اقبل علی 
صالتک و التکن من الغافلین شــعبان سنۀ 

ستۀ عشر و خمس

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

سنگ نبشته دوم:

حاشیه اول: آیه 17 و 1۸ آل عمران

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

پیشانی: آیه تطهیر

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

)نقطه فاء مشخص نیست(.

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

)32(

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

دارد.)33(

در روســتای »بافــران« در پنج کیلومتری 
»نائین« درختی وجود دارد که مردم آن را 
»موم رضا« می  نامند و چنین شهرت دارد 
که امام رضا)علیه الّسالم( زیر این درخت غذا 
تناول فرموده  اند. مردم هم در روز عاشــورا 
و بیســت و یکم رمضان در آنجا جمع می  
شــوند. گفته شده که »شاه عباس« هم در 
آنجا بنایی ساخته بوده است.)34( در خود 
»نائین« هم قدمگاه مســجد قدیمان وجود 
دارد. گفته شده که حضرت در این مسجد 
نماز خوانده اســت. ایضــاً در نائین حمام و 
مسجد امام رضا)علیه الّسالم( وجود دارد که 
گفته شده حضرت در آنجا استحمام نموده 
و در مســجد نماز خوانده است. این دو در 
محله »گودالــو« در »نائین« قرار دارند. در 
پشت مســجد کلوان هم قدمگاهی وجود 

دارد که منسوب به امام رضاست.)35(

»رافعی« نوشته است که: »قد اشتهر اجتیاز 
علی بن موسی الرضا)علیهما الّسالم( بقزوین 

و یقال انه کان مســتخفیا فی دار داود بن 
سلیمان غاری«)36(؛ )شهرت دارد که علی 
بن موســی الرضا)علیهما الّسالم( از قزوین 
عبور کرده و گفته شده که در خانه داود بن 
سلیمان غازی پنهان بوده است(. گویا کسی 
در این نکته تردید ندارد که مســیر امام در 
سفر به خراســان از قزوین نبوده است. نیز 
گزارش شده است که امام رضا)علیه الّسالم( 
از نطنز گذشــته و محلی که اکنون به نام 
قدمگاه ]حضرت[ علي)علیه الّسالم( شهرت 
دارد مربوط به توقف امام رضا)علیه الّسالم( 

در این شهر است.)37(

همچنین گزارش شــده اســت کــه امام 
رضا)علیه الّســالم( از »دامغان« گذشته و 
در محلی با نام »آهوان«، چند آهو خدمت 
آن حضــرت رســیده  انــد.)3۸( ورود امام 
رضا)علیه الّســالم( به »نیشابور« در منابع 
فراوانی آمده است. شیخ »صدوق« از ورود 
آن حضرت به محله »فرد« در »نیشــابور« 
یاد کرده و نوشــته است که تاکنون )نیمه 
دوم قرن چهــارم( در آن محل حمامی بنا 
شــده که به »حمام رضا« مشــهور است.
)39( همچنین در بیست و شش کیلومتری 
»نیشــابور« قدمگاه معروف منسوب به امام 
رضا)علیه الّسالم( موجود است و به این نام 
شــهرت دارد. جایی هم با نام »عین الرضا« 
در محلی با نام »حمراء«)40( شناخته شده 
بوده اســت. از جایی نیز با نام »پسندیده«، 
که محــل اقامت امام بوده و ایشــان از آن 
راضی بوده و به همین دلیل از آن با عنوان 
»پسنده« یاد شده نام برده شده است.)41(

در میــان اصحاب امام رضا)علیه الّســالم( 
کسانی هستند که حتی اگر عرب نیز بوده  
اند، در شــهرهای ایرانی زندگی می  کرده 
و نامی ایرانی یافته  انــد. چند نفری که به 
»همدانــی« شــهرت دارند ندانســتیم که 
»همدانی« هســتند یا »همدانی«. بنابراین 
یادی از آنها نکردیم. از »رازی « ها و »قمی « 
ها و غیر شــهرهای ایران هم یاد نکرده  ایم. 
کســانی که لقب آنها منسوب به شهرهای 
ایرانی اســت عبارتنــد از: ابراهیم بن ابی 
محمد خراسانی )مسند الرضا)علیه الّسالم( 
2/ 511( ابو ســعید الخراسانی )مسند 2/ 

514( محمد بن عبداهلل الخراسانی )مسند 
2/ 54۸( سلیمان بن حفص مروزی )مسند 
2/ 533( سلیمان بن صالح مروزی )مسند 
2/ 534/( سهل بن قاسم نوشجانی )مسند 
2/ 534( ابو القاســم الفارســی )مسند 2/ 
515( فتح بن یزید الجرجانی )مســند 2/ 
542( فضالــۀ بن ایوب ازدی ســکن اهواز 
)مسند 543/2( محمد بن اسحاق طالقانی 
)مســند 2/ 545( محمد بــن ابی یعقوب 
بلخی )مســند 545/2(( محمــد بن زید 
طبری )اصله کوفی( )مسند 2/ 547( نعیم 
بن صالح طبری )مسند 2/ 553( ابو سعید 
النیســابوری )مســند 2/ 515( حمزۀ بن 
جعفر االرجانی )مســند 2/ 515( ابو حیون 

مولی الرضا )مسند 2/ 514(.)42(
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احکام شرعی

خمس پس انداز ضروریات زندگی 

در صورتی که برای تهیه ضروریــات زندگی از جمله منزل 

مسکونی یا خودروی شخصی مورد نیاز یا جهیزیه و امثال 

آن الزم باشد پس انداز شود و سال بر آن بگذرد آیا خمس 

دارد؟ 

پولى كه جهت تهّيه منزل مسكونى يا وسيله نقليه شخصى 

يا جهيزيه و امثال آن )نه مطلق پس  انداز( پس  انداز مى 

 شــود و سال بر اين پول جمع شده مى  گذرد، طبق فتواى 

مــا خمس دارد؛ اّما اگر بخواهد خمس را حســاب كند و 

طبق گفته خودش يا ظاهر حال، ديگر امكان اســتفاده از 

آن پس انداز وجود نداشــته باشــد، ما در مرحله اّول با 

دســت گردان او را بدهكار بيت  المال مى  كنيم تا به مرور 

زمــان بپردازد، يا مى  گوييم خمــس را به ذّمه بگيرد و در 

دراز مّدت به مرور زمان بپردازد و اگر پرداخت خمس اين 

پس انــداز براى او ايجاد زحمت شــديد مى  كند خمس 

بخشى از آن را به او مى  بخشيم. 

خمس پس انداز مسکن که صرف کسب و کار گردد 

چنانچه شخصی قســمتی از پس انداز مسکن خود را در 

مســیر کســب و کار صرف کند مثاًل زمانى كه خانه را مى 

ساخت قسمتى از آن را برای ســاخت مغازه  هزینه کرده 

است در این صورت محاسبه خمس او چگونه می باشد؟ 

هر چيزى كه مــال التجاره يا ابزار كســب يا منبع درآمد 

اســت خمس دارد ولى اگر خانه مسكونى يا وسيله نقليه 

شــخصى اســت خمس ندارد و اگر بخشــى از آن جهت 

كســب و بخشى جهت سكونت اســت بايد به نسبت 

خمس قسمت كسب را حساب نمايد. 

خمس پس انداز صندوق های خانوادگی 

آیا به پولی که در صندوق هــای خانوادگی برای دریافت 

وام پس انداز می شود خمس تعّلق می گیرد؟ 

آن مقدار از وام که متعلق به خود اوست و قبال در صندوق 

براي خودش پس انداز شده است در صورتي که سر سال 

خمســي قابل وصول نبوده باشد، جزء در آمد سال وصول 

وام محســوب مي شود که اگر بعد از دريافت وام تا سال 

خمســي مصرف نشود مشــمول خمس است و آن مقدار 

از وام کــه بــه او داده اند و جنبه قرض الحســنه دارد به 

مقداري که اقساطش پرداخت شــده و معادلش تا سال 

خمسي موجود است، خمس دارد. 

خمس سپرده طال 

آيا به حساب سپرده طال خمس تعلق مي گيرد؟ 

در صورتی که سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد. 

خمس سپرده بانکی 

آیا به پولی که در بانک ســپرده گذاری می شــود خمس 

تعّلق می گیرد؟ 

-1 اگــر به اصل پــول، خمس تعّلق گرفته باشــد و بعد از 

آن، ســپرده گذاری کنند هم اصــل پول خمس دارد و هم 

ســود آن. 2- اگر پول ســپرده، از درآمد همان سال بوده 

و سپرده گذاری کرده اســت، چنانچه سال خمسی بر آن 

بگذرد خمس دارد و سود آن اگر قبل از سال خمسی هزینه 

شود خمس ندارد ولی اگر چیزی از آن باقی بماند خمس 

دارد. ) البته در هر دو صورت اگر در پرداخت خمس در 

زحمت باشــند می توانند زمانی که اصل پول را دریافت 

کردند بپردازند(. 

خمس پس انداز مسکن 

آیا به پول پس انداز خرید خانه خمس تعّلق می گیرد؟ 

كســى كه نياز بــه خانه ملكى دارد آنچــه را صرف خريد 

خانــه مى كند خمس ندارد، ولى اگر درآمد ســالش براى 

خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز 

كند تا قادر به تهّيه خانه شــود پول هايى كه سال بر آنها 

گذشته خمس دارد، اّما اگر مثال زمين خانه را در اثناء سال 

اّول بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت 

بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد. 

خمس سپرده تهّیه مسکن 

آیا به پولى که در بانک مسکن، جهت تهّیه مسکن گذاشته 

مى شــود، و چندین ســال مى گذرد تا منزل آماده شود، 

خمس تعّلق مى گیرد؟ 

اگــر پول را براى این گذارده که وام بیشــتر بگیرد خمس 

دارد، و اگر پول پیش پرداخت مسکن است خمس ندارد. 

سپرده گذاری مبلغ دستگردان و پرداخت خمس از سود آن 

فــردی که خمس بدهکار اســت، بعد از دســتگردان می 

تواند وجه خمس را سپرده گذاری کند و از سود آن بدهی 

خمس خود را بپردازد؟ 

اگر دســتگردان کند، بدهی به ذّمه او منتقل می شــود و 

سود سپرده ها مربوط به خمس نیست. 

طالیی که در بانک به صورت گرو گذاشته شده 

اگر در بخش کارگشــایی بانک مقداری طال )همانگونه که 

معمول است طال را به عنوان گرو می گذارند و با توجه به 

وزن طال مقدار مشخصی پول از بانک می گیرند و پس از 

یک سال پول را با بهره مشخصی به بانک پس می دهند 

و طالیشــان را پس می گیرند( به مدت یک سال گذاشته 

باشیم، آیا به این طال که یک سال یا بیشتر در بانک مانده 

است خمس تعلق می گیرد؟ 

در صورتیکه طال قباًل جنبه زینتی خانواده را داشته خمس 

ندارد و اگر چیز اضافی بوده خمس دارد؛ در ضمن ســود 

شــما به بانک در صورتی صحیح اســت که تحت یکی از 

عقود شــرعیه که در آیین نامه بانک ها آمده اســت قرار 

گیرد. اما اگر طال به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند 

جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است. 

خمس جوایز بانک ها 

آیا به جوایز بانک ها خمس تعلق می گیرد؟ 

جوايــزى كه به پس اندازها تعّلــق مى گيرد اگر قراردادى 

ميان پس انداز كننده و بانك يا صندوق نباشد حالل است 

و بنابر احتياط واجب با گذشــتن سال خمس آن واجب 

مى شــود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را 

طلبــكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شــخصًا براى 

تشويق پس  انداز كنندگان جوايزى مى دهد.
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