


طلیعه سخن
۱۳ دی ماه مصادف اســت با سالروز شهادت 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی، لذا 
شایسته اســت بیش از پیش ابعاد معرفتی 
و شخصیتی آن ســردار شجاع و نیز مفهوم 
قدرت و ابرقدرتی ایران منبعث از شهادت آن 
سردار شجاع در منطقه و جهان مورد واکاوی 

قرار گیرد. 

شــهادت یوم اهلل]۱[ است چرا که مولّفه ای 
منبعث از حکمت، فطرت و عدالت اســت و 
در راســتای صلح جهانی پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( و ائمۀ اطهار )علیهم السالم(
]2[ قابل تحلیل و ارزیابی است، در این میان 
شهادت ســردار دلها که به شدت در مسیر 
ســیرو سلوک مردمی حرکت می کرد نشانه 
هایی عمیــق از قدرت و اقتــدار را در ابعاد 
مختلــف به ویژه ابعاد نظامی و سیاســی به 

منصۀ ظهور رساند.

بی جهت نیست که سیاستمداران و صاحبان 
قــدرت در آمریکا بــا اذعان بــه کارآمدی 
ابرقدرتی مکتب شهید سلیمانی در منطقه، 
جنایت آفرینی کرده و به زعم باطل خود برای 
از میان برداشتن مولفۀ قدرت ایران اسالمی 
اقــدام نمودند که در عمل از این ترور طرفی 
نبستند و با ذلت و حقارت از عراق و افغانستان 

خارج شدند.

آری تجلی ابرقدرتی مکتب شهید سلیمانی آن 
سیاستمدار بزرگ که بازتولید مبانی ِحکمی 
انقالب اسالمی و فرزند معرفتی بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی امام خمینی)ره( محسوب می 
شــود در برتری بر قدرت های منطقه ای و 
نفــوذ روز افزون در امت اســالمی و جنبش 
های آزادی بخش محقق گردید و اینچنین 
نفوذ مشروع نظام اسالمی  با تلفیق اهرم های 
نرم افزاری و سخت افزاری جمهوری اسالمی 
ایــران، یعنی ابرقدرتی فکــری و معرفتی و 
عقیدتی توأم با زمان شناســی در مبارزه با 
جریان های تروریســتی تکفیــری، مرهون 

زحمات بی وقفۀ شهید سلیمانی است.

در واقع نشانه های ابرقدرتی ایران منبعث از 

شهادت سردار دلها به افول و فروپاشی نظام 
سرمایه داری جهان یعنی آمریکا منجر شد که 
وقایع خاورمیانه به ویژه فرار حقیرانۀ آمریکا 
از عراق و افغانســتان و تضعیف دیپلماسی 
آمریکایی در معادالت جهانی هم چون جنگ 

اوکراین مویّد این مدعاست.

در این میان بی شک آن سردار سجاع سلسله 
جنبان تحقق اقتدار و امنیت ملی و عزتمندی 
نظام اسالمی به شمار می آید چرا که با آموزه 
هــای دینی به عنوان یک جهــان پدیداری 
خاص، همــگان را به خضــوع و فروتنی در 
برابر ایثارگری خود واداشته که این مسألۀ به 
تنهایی از اقتدار قدرت نظامی ایران در منطقه 

حکایت دارد.

در تبیین این مسأله باید گفت فراساختار ها 
همیشه عامل تولید قدرتند؛ لذا کنشگری را 
در جامعه افزایش داده و ساختار اجتماعی را 

به شدت تقویت می سازند.

 در این میان شهید سلیمانی نماد برجسته 
جمــع اضداد بود، از یک ســو مهربانی ها و 
محبت های بی حدوحصر سردار دلها نسبت 
به آحاد مردم از آن رو که خود نه از نخبگان 
اشراف بلکه از توده های مردم بود و همۀ مردم 
را به ویژه نوجوانان، جوانان، دختران باحجاب 
و کم حجاب و و بی حجاب را به شدت جذب 
می کرد. و از سوی دیگر شجاعت ها و دالوری 
ها در میدان نبرد در مبارزه با آمریکا و ایادی 

اش که شهرۀ عام و خاص بود.

 به راســتی فقــدان حضور ســردار دلها در 
مدیریت بحران های اجتماعی اخیر و تزریق 
آرامش به جامعه به شــدت احســاس می 
شود چرا که فراســاختارها به مثابۀ سیمان 
اجتماعی]۳[ به شــمار می آیند که پیوند و 
استحکام موزاییک های اجتماعی را بر عهده 
دارند و به راستی پارادایم حاج قاسم اینگونه 
بود و به شــدت تولید قــدرت می نمود چرا 
که نه ســوژه محوری، بلکه مردم محوری را 
سرلوحه همۀ اعمال و رفتار خود قرار می داد.

در این میــان خدمات مردمی حاج قاســم 
از جمله حضــور در میان مردم ســیل زده 
خوزستان و دیگر بحران های کشور به خوبی 
ساختاری مهم در عدالت طلبی و مطالبه گری 

در رفع محرومیت ها را آشکار می سازد چرا 
که شهید سلیمانی اهل عمل بود لذا فلسفه 
ساز بود و زمان ساز و مفهوم ساز و این است 

رمز تولید قدرت شخصیت های فراساختار.

نکتۀ جالب توجه این است که  شهادت شهید 
حاج قاسم سلیمانی نیز توأم با برکات بی حدو 
حصر است؛ از جمله تسریع فروپاشی غرب و 
اضمحالل شبکه های عنکبوتی غرب گرایی 
در کشور، در واقع یکی از اهداف ترور سردار 
دلها از سوی استکبار ایجاد تأخیر در فروپاشی 
غرب بود لیکن شــهادت حاج قاســم قطار 
سقوط غرب را تسریع بخشید و اینچنین در 
اقصی نقاط جهان موج عدالت طلبی و بومی 
گرایی فزونی یافت به نحوی که در چند سال 
اخیر رشد اجتماعی منبعث از عدالت طلبی با 
تم سوسیالیستی در کشورهای مختلف غربی 
شدت یافت و اینچنین خون پاک سردار دلها 

فلسفه ساز شد.

هم چنین مکتب شهید سلیمانی به علت بهره 
گیــری از فطرت،عدالت، مصلحت و حکمت 
هویت های مشــترک مردم عراق و ایران را 
به شدت تقویت کرد به نحوی که ارتباطات 
میان مذهبی در پســا شهادت سردار دلها و 
ایــام اربعین و دیگر مناســبت های مذهبی 
به شــدت تقویت شد  و اینچنین دیپلماسی 
عمومی قدرت و هویت خواهی در منطقه به 

بار نشست.

در خاتمه باید گفت مردم شاه کلید معرفتی 
تولید قدرت در مکتب شهید سلیمانی است 
چرا که آنــان بر خالف مســئوالن در همۀ 
وقایع اجتماعی سردرمدار و کنشگرند و این 
مولفــۀ راهبردی هویت ملی ایرانیان را در بر 
می گیرد، پیوند ذاتی مــردم و مکتب حاج 
قاســم]4[ یعنی آیندۀ جهان، یعنی تحقق 

کثرت در وحدت و وحدت در کثرت.

ۡرِضۚ ُكلَّ َيۡوٍم ُهَو ِفي َشۡأٖن؛تمام کسانی که در  ِت َوٱۡلَ َوٰ ــَمٰ ــُلُهۥ َمن ِفي ٱلسَّ ٔـَ ]۱[»َيۡس
آســمانها و زمین هســتند از او تقاضا می کنند، و او هر روز در شأن و 

کاری است!«؛ )سورۀ رحمن، آیۀ29(.
]2[»أنَا َمدیَنُه الِحکَمِه وَعلٌِیّ بابُها...؛ من شهر حکمتم و علی دروازه آن 

است...«؛ )عوالی الآللی: ج 4 ص ۱2۳ ح 2۰۶(.
social cement]۳[

]4[ رهبر انقالب: شــهید ســلیمانی ملی ترین و امتی ترین شخصیت 
ایران و دنیای اسالم بود و هست

3
W

W
W

.M
A

K
A

R
E

M
.I

R
14

01
ه 

ما
ی 

/ د
غ 

یــ
بل



پیام ها و بیانیه ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إنا هلل وإنا إلیه راجعون

ارتحال عالم ربانی و فقیه عالیقدر حضرت 
آیــت اهلل آقای حاج ســید محمد صادق 
حســینی روحانی رضوان اهلل علیه موجب 

تأسف و تأثر فراوان گردید.

ایــن عالم فرزانه ســالیان متمادی از عمر 
شــریف خویش را به تعلیم علوم و معارف 
اهل بیت علیهم السالم گذارنده و شاگردان 
و آثار و کتب ارزنده ای را به یادگار نهادند.

اینجانــب این مصیبت وارده را به ولی اهلل 
االعظم امام زمان عّجــل اهلل تعالی فرجه 

الشــریف، حوزه های علمیه و به خصوص 
بــه بیت معظم و شــاگردان و بازماندگان 
و منســوبین آن فقید سعید تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال برای ایشان علّو 
درجــات، و برای بازمانــدگان صبر و اجر 

خواستارم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و الصالۀ علی سیدنا 
محمد و آله الطاهرین

در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت 
کنندگان در همایش »مســئولیت اجرای 
قانون اساسی« تشکر می نمایم و امیدوارم 
إن شــاء اهلل این همایش به اهداف مورد 
نظر دســت یافته و گام هایی سودمند در 
راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی 
در جامعه اسالمی و پیشرفت کشور بردارد.

بی تردیــد تجربــه تدوین قانون اساســی 
پس از پیروزی انقالب اســالمی تجربه ای 
ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت 
نورانی اســالم و برخوردار از حمایت مردم 
از همــه اقوام، مذاهب و ســالئق بود و با 
توجه بــه جوانب مختلف و در راســتای 
تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و 

مردم تدوین گردید.

مشــارکت نخبــگان در تدویــن، دقت و 
تعمق در مــواد قانونــی، رعایت دو اصل 
مهــم جمهوریت و اســالمیت و ... همگی 
از ویژگی هــای قانون اساســی جمهوری 
اســالمی بوده که آن را مانــدگار و پابرجا 

کرده است.

بدیهی اســت که تدوین قانون، بخشی از 
راهی اســت که باید پیموده می شــد اما 
مهم تــر از آن التزام به قانــون و تعهد به 

رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون 
شــکنی اســت. زیرا هر قدر قانون مترقی 
بوده اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا 
اصالح مشکالت و کاستی های یک جامعه 

نخواهد بود.

به نظر می رسد در این باره توجه به چند 
نکته شایسته است:

۱. دســتگاه قانون گذاری کشور تجربیات 
آن ایــام را مــورد توجه قــرار داده و در 
تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را 
به کار بندد و با شــناخت کامل از جوانب 
یک موضــوع دربــاره آن قانونی تصویب 
نماید. تحلیل درســت، سودمندی قوانین 
در زندگی مردم و تســهیل امور می باید 
همواره در انشــاء و تصویــب قوانین مورد 

توجه باشد.

2. وظیفــه اصلــی قانــون ایجــاد نظم و 
هماهنگــی در جامعه و پرهیز از تشــتت 
و سلیقه گرایی اســت. قانونی که واقع گرا 
نباشــد زمینه ســاز تخلف و ســرپیچی را 
فراهم می سازد. آشنایی با مشکالت مردم، 
شــناخت کاستی های قوانین در حال اجرا 
و موانع موجود در اجــرای قانون و مانند 
آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند 

است.

۳. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات 
ِشــبه قانونی می بندد و اجــازه دورزدن 

قانون با اســتفاده از خألهــای قانونی را، 
سلب می کند که این با همفکری مجریان 

و قانون گزاران ممکن است.

4. مجریان قانون أوال بر اجرای آن مصمم 
باشــند حتی اگر آن را ناقــص می دانند 
چراکــه آســیب ها و خطرات بــی قانونی 
بسیار بیشــتر از قانون ناقص است و ثانیاً 
همه مــواد قانون را اجــرا کنند. توجه به 
بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی 

دیگر، سزاوار نیست.

5. روشــن گری و اقناع اذهان عمومی در 
مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و 
بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف 
آن برای مردم ســبب جلب افــکار و آراء 
خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی 
را برای اجــرای آن در جامعه فراهم کرده 
و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس 

می کنند.

ایــن جانب بــرای همه خدمــت گزاران 
نظــام اســالمی و هم چنین مــردم عزیز 
ایران و همه کســانی کــه دل درگرو این 
از درگاه خداوند  ســرزمین مقدس دارند 
متعال، آروزی موفقیت و ســعادت داشته 
و امیدوارم با همــکاری و همفکری میان 
همه بخش های کشــور، شــاهد پیشرفت 
و بالندگی در زمینــه قوانین و اجرای آن 
در کشــور و تحقق جامعه دیندار همراه با 

عدالت و رفاه باشیم.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

 حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید محمد صادق روحانی )رحمت اهلل علیه(

بسم اهلل الرحمن الرحیم

والصاله علی نبینا محمد وآله الطاهرین

قبل از هــر چیــز از برگزارکنندگان این 
همایش تشــکر می کنم؛ همایشی که به 
از گسترش دهندگان مذهب حقه  تجلیل 

تشیع می پردازد.

قال الرضا علیه السالم: »َرِحَم اهلّلُ َعْبدا اَْحیا 
أْمَرنــا،« َفُقلُْت لَُه: »َفَکْیَف یُْحِیی أْمَرُکْم؟« 
ـُم ُعُلوَمنا و یَُعلُِّمها الّناَس، َفإِنَّ  قاَل: »یََتَعلَـّ

الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا«

بر اساس روایتی از امام رضا علیه السالم، 
آن حضرت برای کســانی که امر اهل بیت 
علیهم السالم را زنده نگاه دارند درخواست 
رحمت الهی کرده و در پاسخ سوال کننده 
از اینکه زنده نگاه داشــتن امر شما چگونه 
اســت می فرمایــد: فراگیری علــوم ما و 

آموختن ایــن علوم به مــردم، زنده نگاه 
داشتن امر ماســت، زیرا اگر مردم زیبایی 
ها و محاسن سخنان ما را دریابند همانا از 

ما پیروی خواهند کرد.

بی تردید نکوداشت و تجلیل از کسانی که 
در نشــر و گســترش مذهب تشیع و احیا 
و معرفی معارف اهل بیت علیهم الســالم 
فعالیت می کنند نیــز مصداق احیای امر 
اهل بیت علیهم الســالم و کاری شایسته 
و سودمند اســت. شجره مبارکه عالمان و 
مروجــان مکتب اهل بیت علیهم الســالم 
کــه در طی قرن ها از عقاید شــیعه دفاع 
کرده و در گســترش معارف و علوم اهل 
بیت علیهم الســالم کوشــیده اند، به حق 
بیدارگران جوامع انسانی نام گرفته اند که 
با تالش های ایشــان، مــردم با کالم اهل 
بیت علیهم الســالم آشنا شــده و به آن 

گرویده اند.

امیدواریــم همایش مذکــور که به همین 
هدف برپا شده است در رسیدن به اهداف 

خویش مشمول توفیق الهی گردد.

مرحوم حجت االســالم والســلمین سید 
مجتبی موســوی الری شیرازی که عالمی 
متواضع و بی اعتنا به شهرت بود از فعالین 
پرتالش این عرصه به شــمار می آمد و به 
وظیفه خویش در قبال ترویج و ابالغ پیام 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم در داخل 
و خارج کشــور با تألیف و ترجمه و ارسال 

کتاب های سودمند، اهتمام داشت.

خداوند درجــات این روحانــی خدوم را 
متعالی و به همه تالشگران در این عرصه 
خصوصــا برگزارکننــدگان ایــن همایش 

توفیق عنایت فرماید. 

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته (

به همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی 

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  )دامت برکاته(
به چهارمین همایش تجلیل از گسترش دهندگان مذهب تشیع »بیدارگران« 

یادمان مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی موسوی الری 
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دیدار فرزندان و اعضای بیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی)ره( با آیت الله العظمی مکارم شــیرازی )دام ظله(

دیدار آیت الله علی کریمی جهرمی با آیت الله العظمی مکارم شــیرازی )دام ظله(

مجلس ســوگواری شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سالم الله علیها

گزارش تصویری
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تصویرسازی



1یادداشت

مطابــق بعضی از روایات امــروز مطابق با 
میــالد با ســعادت عقیله ی بنی هاشــم 
زینب کبری ســالم اهلل علیها است؛ همان 
بانوی بزرگواری که در پیشــرفت اسالم، 
بزرگترین فداکاری را بــه خرج داده و با 
ایمانی محکم و تفکری عالی هنگامی که 
ضرورتهای سیاسی و اجتماعی ایجاب می 
کرد توانســت، با حفظ جهات عّفت، وارد 

صحنه ها ی اجتماعی شود.

قابــل توّجه این اســت کــه رویکردهای 
اجتماعــی آن حضرت به ویــژه در واقعه 
ی کربــال ورای از آثار عاطفــی، روانی و 
اخالقی، بســیار قابل مالحظه اســت که 

باید مورد بررسی قرار گیرد.

زینب کبری سالم اهلل علیها؛ بهترین 
بیداری  و  اجتماعی  مشارکت  الگوی 

اسالمی

همواره در میان دانشــمندان بر ســر این 
موضــوع جّر و بحث وجود داشــته که آیا 
زن و مــرد واقعا از نظــر آفرینش و جنبه 
های حقوقی یکســانند یا متفاوتند و غالباً 
عقیده بر این بوده که از نظر ســاختمان 
جســمانی و جنبه های عاطفی و عقالنی 
تفاوتهایــی در میان آنهــا وجود دارد. بی 
آنکه این تفاوتها از شــخصّیت زن بکاهد 
و یا بر شــخصّیت مــرد بیفزاید، ولی بی 
شــک این تفاوت می تواند ســبب تفاوت 

مسئولیت های آنها در اجتماع شود.

از نظــر اجتماعــی، بســیاری معتقد به 
افراطی  تفّکر  این  بودند که  مردســاالری 
سبب شــده گروهی راه مخالف آن را در 
پیش گیرند و معتقد به زن ساالری شوند. 
جمعــی نیز این هر دو روش را نفی کرده 
و روش منطقی انسان ساالری را برگزیده 

اند.

آنچه از منابع اســالمی و منطق عقل، در 
این زمینه استفاده می شود این است که 
شخصّیت انسان دارای بُعد انسانی و الهی 
است و عمده ترین ارزش های انسانی در 
آن مطرح اســت، فرقی میــان مرد و زن 
نیســت، هر دو در پیشگاه خدا یکسانند و 
هر دو می توانند راه قرب الی اهلّل را تا بی 
نهایت ادامه دهند و بــه تعبیر دیگر، راه 
تکامل برای هر دو به طور یکسان گشوده 

است.

با توجه به اختــالف دامنه داری که بین 
نیروهــای جســمی و روحــی زن و مرد 
وجود دارد، جنس زن برای انجام وظایفی 
متفــاوت با مرد آفریده شــده و به همین 
دلیل احساســات متفاوتی دارد، لذا سهم 
بیشــتری از عواطف و احساســات به زن 
داده اســت، در حالی که وظایف خشن و 
ســنگین تر اجتماعی بر عهده جنس مرد 
گذارده شده است به هر حال این مانع از 
آن نخواهد بود که زنان در اجتماع ، کارها 
و وظایفی را که با ساختمان جسم و جان 
آنها می سازد، عهده دار شوند، و در کنار 
وظایف حســاس  مادری،  وظیفــه  انجام 
دیگری را نیز انجــام دهند. خالصه آنکه 
زن در اسالم یک رکن اساسی اجتماع به 

شمار می رود.

لذا وقتــی زینب کبری ســالم اهلل علیها 
احســاس کرد اساس دین و اسالم و قرآن 
در خطر افتاده اســت، و عدم واکنش در 
برابر فســاد اموی، نظم کلّی جامعه را به 
هم مــی ریزد و بــرای کّل اجتماع خطر 
دارد لذا رســالت خــود را در امتداد قیام 
امام حســین علیه الســالم در عاشورا و 
کربال و در صحنه اجتماع به نحو احســن 

به منصه ی ظهور رساند.

بــه عنوان نمونــه در کالم حضرت زینب 

علیها الســالم آمده است در آن هنگام که 
حضرت زینب ســالم اهلل علیهــا به درازه 
کوفه رســید در یک ســخنرانی آتشین 
مــردم را مورد خطاب قــرار داده، فرمود: 
َغْزلَها  نََقَضــْت  الَّتی  َمَثُلکــْم َکَمَثِل  »انَّما 
ٍۀ ...؛ َمَثل شــما مردم بی وفا  ِمــْن بَْعِد ُقوَّ
و پیمان شــکن کوفه، مثل آن زن احمق 
و أبله و نادانی اســت که ریسمان تابیده 
محکم خود را از هم گسیخته می سازد«. 
کســانی که با ادبّیات عرب آشنا هستند، 
درمی یابند که این خطبه چقدر ارزشمند 
اســت. به عقیده ما حضــرت زینب علیها 
السالم از بازار آشــفته کوفه دست گشود 
و پایه های تخــت و تاج حکومت یزید را 
در شام به لرزه درآورد و مقّدمه سرنگونی 
بنی امّیه و انقالب ها و شورش های بعدی 

را فراهم کرد.

لذا خطبه های افشــاگرانه حضرت زینب 
ســالم اهلل علیها در کوفه و شــام بیداری 
اسالمی را رقم زد و جّو اجتماعی کوفه و 
شام بر اثر بیداری و آگاهی مردم به سبب 
خطبه های کوبنده زینب کبری سالم اهلل 
علیها چنان ملتهب شده بود که هر لحظه 
ممکن بود به یک شــورش عمومی بر ضّد 

یزید منتهی شود.

فرانقــش هدایتگــری و ســیره ی 
اهلل  ســالم  زینب  حضرت  اجتماعی 

علیها

زندگی اجتماعی انسان نه در مرحله قانون 
گــذاری، و نه در مرحلــه ضمانت اجرا، و 
نه تأمین عدالــت اجتماعی بدون هدایت 
جهــان غیــب و ذات پاک الهــی ممکن 
نیست، در حقیقت انبیاء و پیامبران حلقه 
اتصال جهان انسانیت با »عالم غیب اند«.

لذا گویا تالش های همه انبیای گذشــته 

مقّدمــه ای بود برای ظهــور پیامبر خاتم 
و ســپردن پرچم هدایت بشری به دست 
آن حضرت تا دامنه قیامت. می دانیم این 
آیین که خاتم ادیــان الهی بود، در عصر 
حکومت معاویــه و یزید مورد تهدید قرار 
گرفــت، به ویژه در ســلطنت یزید؛ و بیم 
آن می رفت که ثمرات تالش های انبیا و 
به ویژه پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم به فراموشی سپرده شود. در چنین 
شرایطی شهادت امام حسین علیه السالم 
به احیــای آیین خدا کمک کرد و درخت 
توحید و نبّوت را طراوت و سرسبزی تازه 

ای بخشید.

در این میان حضرت زینب سالم اهلل علیها 
در پی آن بود تا همــگان از اهداف عالی 
و ارزشــمند قیام امام حسین علیه السالم 
آگاه شــوند به ویژه آنکه آگاهی بخشی از 
طریــق هدایت بهتریــن روش در ارتقای 

حیات اجتماعی است.

لذا لحن گیرای حضرت زینب ســالم اهلل 
علیها که ســخنانش تا اعماق جان و روح 
انســان نفوذ می کند بیانگر این واقعیت 
اســت که او ســخنوری بلیغ، و خطیبی 
نســتوه بود، البته زینب ســالم اهلل علیها 
این ارث را از پدر و مادر هر دو در اختیار 
گرفتــه بود که بــا خطابه آتشــینش در 
بــازار کوفه و مجلس یزیــد، لرزه بر اندام 
جنایتکاران بنی امّیــه افکند و پایه های 
کاخ حکومــت غاصبانــه آنهــا را متزلزل 
ســاخت و بذرهای انقــالب را بر ضد این 
حکومت جبار و جائر در قلوب مردم کوفه 
و شام پاشــید. و پیام خونین کربال را به 

گوش مردم رساند.

آری ســیره ی اجتماعــی حضرت زینب 
کبری ســالم اهلل علیها نشــان می دهد 
ایشان هدفی را دنبال می کند و آن هدف 
نیز احیاء اســالم و هدایت مردم و توسعه 

در بینش آنها بود. 

از منکر  به معروف و نهی  امر  گستره 
زینب  حضرت  اجتماعی  ی  سیره  در 

سالم اهلل علیها

»امر به معروف و نهی از منکر« سیاســت 

عالی اجتماعی است؛ این دو فریضه، ضامن 
گســترش ایمــان و اجرای همــه قوانین 
فردی و اجتماعی می باشــد و ضامن اجرا 

عمال بر خود قانون مقدم است.

تأثیر دو وظیفــه الهی »امر به معروف« و 
»نهی از منکر« در تأمین عدالت اجتماعی 
و اجرای قوانین و مبارزه با منکرات و کم 
شــدن جنایــات و زندانیــان و کمک به 
پیشرفت فرهنگ اجتماعی غیر قابل انکار 
اســت؛ و تجربه نشــان داده است جامعه 
ای که ایــن دو وظیفه را به طور صریح و 
آگاهانه انجام دهد بســیار پاک و در امن 
و امان خواهد بود، و اگرآنها که این دو را 
به فراموشــی بسپرند و در برابر تخلّفات و 
نابســامانی ها و گناهان بی تفاوت بمانند، 
گرفتار عواقب شــومی می شوند، و فساد 
حّتی به داخل خانه و کاشانه آنها کشیده 
می شود، و در چنین اجتماعی هیچ کس 

در امنّیت نخواهد بود.

مقصود از امر به معروف و نهی از منکر که 
دو رکن بزرگ اجتماعی اســالم به شمار 
می روند، همــان دعوت و راهنمایی افراد 
به کارهای نیک و ســودمند و بازداشتن 
آنان از کارهای زشــت و مبــارزه با انواع 

انحراف های اجتماعی و اخالقی است.

اینگونه است که امام حسین علیه السالم 
نه تنها با ســخنانش به افشــای جنایات 
بنی امّیه پرداخت که با شمشــیر بر ضّد 
آنان بــه مبارزه برخاســت و تا پای جان 
ایســتادگی کرد و این حرکت خویش را 
»امر به معروف و نهــی از منکر و اصالح 
امور جامعه« نامید و در بیان و ســخنان 
خویش، به طور مکّرر از این فریضه بزرگ 
یاد کرد، و با صراحت، یکی از انگیزه های 
حرکتش را احیای همین امر مهم شمرد.

بر این اســاس گســتره ی امر به معروف 
و نهــی از منکــر در ســیره ی اجتماعی 
حضرت زینب ســالم اهلل علیها چشمگیر 
است به عنوان نمونه خطبه های حضرت 
زینب ســالم اهلل علیها مصــداق بارز امر 
بــه معروف و نهی از منکر اســت. لذا آن 
حضرت در شــهر شام با شجاعت و شّدت 

کامل به یزید اعتــراض کرد و فرمود: آیا 
این از عدالت اســت که تو زنان و کنیزان 
خــود را پشــت پــرده ها بنشــانی، ولی 
دختران رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم را اســیر کرده و به این و آن سو 
بکشانی و در حالی که پرده حرمت آنان را 
دریده و چهره های آنان را در معرض دید 
مردم قرار داده ای، آنها را توسط دشمنان 
در شهرهای مختلف بگردانی، تا مردم هر 
کوی و برزن به تماشــای آنان بنشــینند 
وافراد دور و نزدیک و پســت و شریف به 
چهره هایشان چشم بدوزند، با آنکه همراه 

آنان مردان و حمایت گرانشان نبودند.

بی تردید سیره ی اجتماعی زینب کبری 
ســالم اهلل علیها در اهتمام به آن فریضه 
ی بزرگ نشــان می دهــد امر به معروف 
و نهی از منکــر در حقیقت ضامن اجرای 
بقّیه وظایف فردی و اجتماعی است و در 
حقیقت در حکم روح و جان آنهاست و با 
تعطیل آنها تمــام احکام و اصول اخالقی 

ارزش خود را از دست خواهد داد.،

دو  ظلم ســتیزی؛  و  عدالت خواهی 
شــاخصه بارز در ســیره اجتماعی 

حضرت زینب سالم اهلل علیها

بدیهــی اســت جامعه در ســایه عدالت، 
شــکوفا و فعــال و مترقی می شــود. لذا 
زمانی پایــه های عدالت در جامعه محکم 
می شــود که سنن الهی که ضامن خیر و 
ســعادت انسان هاست زنده شود و بدعت 
هایــی که مــردم را به فســاد و تباهی و 
ظلم و تبعیض می کشــاند متروک شود. 
حکومتی که عکس این کار را انجام دهد، 
به طور طبیعی غرق ظلم و فساد و تباهی 
خواهد شــد و بدترین خلق خداست؛ چرا 
کــه نه تنها خود را تیــره بخت می کند، 
بلکه جامعه ای را به بدبختی و تیره روزی 

می کشاند.

از ســوی دیگر ظلم نیز بــه انواع تاریکی 
هایــی اطالق می شــود کــه در صحنه 

اجتماع ظاهر می گردد.

در ایــن بین یزید در ظلــم و جنایات آن 
قدر پیشــرفت کرد که مســعودی مورخ 

درآمدی بر سیره ی اجتماعی حضرت زینب سالم اهلل علیها 
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 
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معــروف درباره اش گفته: »ســیره یزید، 
همان روش فرعون بــود؛ بلکه باید گفت 
فرعــون در میان مردم، بیــش از یزید به 

عدالت رفتار می کرد«.

لذا امام حسین علیه السالم در نامه ای به 
مردم کوفه، یکی از اهدافش را جلوگیری 
از ظلم و ســتم ظالمــان و اجرای عدالت 
بیان مــی کند و می فرماید:» بی شــک 
می دانید که رســول خدا صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم در زمان حیاتــش فرمود: هر 
کــس حاکم ظالمی را مشــاهده کند که 
)در اثر ظلــم و جور( محّرمــات الهی را 
حالل شــمرده، و عهد و پیمان های الهی 
را شکســته، و با سّنت و سیره رسول خدا 
مخالفــت کرده، و در میــان بندگان خدا 
با گناه و دشــمنی عمل مــی کند، و در 
مقابل چنین حاکم ســتمگری هیچ گونه 
عکس العمل گفتاری یــا رفتاری از خود 
بروز ندهد، خداوند چنین انســانی را در 
جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می کند 

)و سرنوشت هر دو یکی است!(«.،

حضــرت زینب ســالم اهلل علیهــا نیز به 
زیرکی به این نکته اشاره دارند؛ آن گاه که 
َنَک  فرمودند: »َوَسَیْعلَُم َمْن َسّوی لََک َو َمکَّ
الِِمیَن بََداًل،  ِمْن ِرقاِب الُمْسلِِمیَن، بِْئَس لِلظَّ
َوأَیُُّکْم َشــرٌّ َمکاناً، َوأَْضَعُف ُجْنداً؛ به زودی 
آن کــس که حکومت را بــرای تو هموار 
ساخت و تو را بر گرده مسلمین سوار کرد، 
خواهد دانســت که چه کیفر بدی نصیب 
ظالمان خواهد شــد و خواهد فهمید که 
جایگاه چه کســی بد اســت و لشکر چه 

کسی ضعیف تر و ناتوان تر است«.

شــکی نیســت که زینب کبری سالم اهلل 
علیها برای اجرای حــق و عدالت از هیچ 
تالشی فروگذار نکرد؛ به عنوان نمونه آن 
بانوی شجاع اسالم با چند جمله کوبنده، 
به حضور یزیــد در محکمه عدل الهی در 
قیامت اشاره می کند، در آن دادگاهی که 
قاضی آن خداست و خصم او پیغمبر اکرم 
م و شــاهدانش  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
فرشــتگان خدا هســتند و پایــان چنین 

دادگاهی روشن است.

ســخن آخر: )زینب کبری سالم اهلل 
علیها؛ الگوی حیات اجتماعی زنان(

در خاتمــه باید گفت بــی تردید عظمت 
مقام، ویژه مردان بزرگ نیست بلکه زنان 
بزرگی هم بوده اند که تاریخشــان نشانه 
عظمتشــان، الگو و اســوه ای برای زنان 
جهان بوده اند. در واقع زنان نمونه جهان 
هم چون مردان نمونه، مقیاس ســنجش 
اعمال انســان ها هستند و هر کس به آن 
اندازه که به آنها شباهت دارد، وزن دارد. 
و آنها که از ایشــان بیگانه اند، کم وزن یا 

بی وزن اند.

در ایــن میان همگان به ویــژه بانوان در 
جامعه ی اســالمی باید از حضرت زینب 
سالم اهلل علیها که با  تحمل و بردباری در 
کربل و با ایمانــی محکم و تفکری عالی، 
نقش آفرینی در حیات اجتماعی  اســالم 
را به منصه ی ظهور رســاند الگو گرفته و 
آن حضرت را  سرمشــق و اسوه خود قرار 

دهند.
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2یادداشت

از مسائلی که در هر زمان و علی الخصوص 
در زمان کنونی باید بر آن تکیه کرد مسأله 
ی عقالنیت در اسالم اســت. اهمیت این 
مســأله وقتی آشکار می شــود که بدانیم 
بســیاری از ادیان توحیــدی، از عقالنیت 
فاصله گرفته اند. لذا وقتی به مســیحیت 
می گوییم تثلیث با توحید نمی سازد می 
گویــد: این کار عقل نیســت و می گویند 

مذهب عقالنی نیست بلکه کار دل است.

 همچنیــن وقتی به متصوفــه می گوییم 
کــه وحدت وجــود صحیح نیســت و اگر 
چنین باشد دیگر خالق و مخلوق و رازق و 
مرزوقی نیست و الزمه ی آن این است که 
خداوند در روز قیامت خودش را عقاب کند 
و خودش را در بهشت ببرد، آنها در جواب 
می گویند: این مســأله کار عشق است نه 

عقل.

متأســفانه جمعی از مسلمین هم به سبب 
دور ماندن از مکتب اهل بیت علیهم السالم 
معتقد به جبر شــده اند. وقتی می گوییم 
این کار با عدالت خداوند ســازگار نیست 
زیرا مــن مجبورم گناه کنم و بعد خدا هم 
مــرا عذاب مــی کند. آنهــا در جواب می 

گویند: مذهب با عقل جدا است.

و یا اشــاعره می گویند: احکام تابع مصالح 
و مفاســد نیست و توجه ندارند که در این 
صورت ترجیح بال مرجح می شود زیرا چرا 

این واجب شده است و آن حرام؟

ایــن گونه انحرافات فکــری و عقیدتی در 
حالی اســت کــه  معارف ناب شــیعی به 
برکــت اهل بیت علیهم الســالم بر  محور 
عقالنیت اســتوار است. و از آنجا که قریب 
به هفتاد آیه مربوط به عقل می باشــد، لذا 
در کتب حدیثی شیعه نیز احادیث عقل و 
جهل مطرح شده است و احادیث بسیاری 

در این زمینه وارد شده است.

بی شک امروزه چیزی که به انسان جاذبیت 
می دهد مسأله ی پیروی از عقل است. به 
ویژه آنکه دین بر اســاس عقالنیت است و 
اگر عقالنیت از دین جدا شــود، دین جزء 
خرافات می شود. اینگونه است که پیروان 
اهل بیت علیهم السالم پیرو عقل هستند.

لذا از ابن عباس نقل شده است که منظور 
ْکــِر؛ از آگاهان  از آیــه »َفاْســَئُلوا اْهَل الذِّ
بپرســید... ُهَو ُمَحَمــٌد و َعلــی َو فاِطَمُۀ 
َوالَحَسُن و الُحَسْیُن علیهم السالم ُهْم، اْهُل 
الِذْکــِر َو الِْعلِْم َوالَْعْقــِل َوالَبیاِن، َو ُهْم اْهُل 
ِۀ ... آنها محمد و علی و فاطمه و  بَْیِت الُنُبوَّ
حسن و حسین علیهما السالم اند آنها اهل 
ذکر و علم و عقل و بیانند و آنها اهل بیت 

نبوت اند.«،

از این رو بزرگترین سرمایه ای که به تشیع 
قدرت و قوت می دهــد تا در برابر هجمه 
ها و موانع بایســتد عقالنیت شیعه است؛ 
بنابراین با طرح منطق عقالنی شــیعه به 
ویژه سیره ی عقالنی حضرت فاطمه زهرا 
ســالم اهلل علیها در برابــر انحرافات، می 
توانیم به اصــول و مبانی دفاع عقالنی آن 
حضرت از دین رهنمون شــویم و از سوی 
دیگر همگان را به سوی آن آموزه های بی 

بدیل جذب کنیم.

توحیــد گرایی و نفی باطــل؛ تبلور 
عقالنیت فاطمی 

بدیهی اســت توحید پایه اصلی دین است 
و در همه چیز نقش اساسی دارد؛ خداوند 
یکی است، دعوت انبیاء به سوی یک چیز 
بوده اســت، در روز رســتاخیز همه انسان 
ها در یک روز مبعوث می شــوند، کعبه و 
قبله همه مسلمانان یک نقطه است، قرآِن 
تمام مســلمانان یکی اســت؛ خالصه این 
که، توحید اصل اساســی است که در تمام 
اصول و فروع دین مــا جریان دارد. بدین 

جهت، توحید تنها یک اصل از اصول دین 
نیســت، بلکه در تمام اصــول و فروع دین 
جریــان دارد. توحید همچون نخ تســبیح 
اســت که تمام دانه های تسبیح را به هم 
مّتصل می کند، به گونه ای که اگر توحید 
نباشد دین تحّقق نمی یابد.همان گونه که 

اگر نخ نباشد تسبیح شکل نمی گیرد.

از ســوی دیگر اســالم نه تنها پایه مسائل 
فکری و عقیده ای را بر اســاس »توحید و 
وحدت« گذارده، بلکه در مسائل اجتماعی 
و سیاســی و اقتصادی نیــز اصل »توحید 
و وحــدت« زیر بنای اجتماع اســالمی را 

تشکیل می دهد.

اینچنین اســت که خطبــه تاریخی بانوی 
اسالم فاطمه زهرا علیها السالم هنگامی که 
می دید تجاوز آشکار، توأم با نادیده گرفتن 
بسیاری از احکام اسالم، جامعه اسالمی را 
گرفتار یک انحراف شــدید از تعالیم اسالم 
و سّنت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و 
گرایش بــه برنامه های جاهلی می کند، و 
از ســوی دیگر مقدمه ای است برای خانه 
نشین کردن امیرمؤمنان علی علیه السالم، 
لذا با بیان پیچیده ترین مسائل مربوط به 
»توحید« تحلیلی فشرده و عمیق پیرامون 
مسأله توحید و صفات پروردگار و اسمای 

حسنی و هدف آفرینش بیان نمود.

بیان این مســأله کــه روح توحید همان 
اخالص اســت، و پاک کــردن روح از غیر 
خــدا، و دل دادن در گرو محّبت او و ســر 
نهــادن بر فرمانش، و خالصــه هر چه در 
مخالفت با اوست بدست فراموشی سپردن 
و هر چه غیر اوســت به طاق نسیان زدن!، 
هم چنین تبییــن این امر که در حقیقت، 
توحید در سرشــت آدمیــان از آغاز نهفته 
اســت، و این نور الهی در اعماق جان همه 
انسان ها می درخشد، و هر کس در باطن 
خویش فریاد »اهلل اکبر« را می شــنود به 

هنگام وزش طوفان های ســخت زندگی و 
پاره شدن پرده های غفلت و بی خبری از 
هر زمان آشــکارتر می درخشد، و هر کس 
را بی اختیار به سوی خود جذب می کند 

و »ال اله اال هو« می گوید.

هــم چنین آن حضــرت در فــرازی می 
فرماید:»َو اْشــَهُد اْن ال الَه االَّ اهلُل َوْحَدُه ال 
شــریَک لَُه، َکلَِمًۀ َجَعَل ااْلْخالَص تَْأویلَها؛ 
من شــهادت می دهم کــه معبودی جز 
خداوند یکتا نیســت؛ بی مثال اســت؛ و 
شریک و مانند ندارد. این سخنی است که 

روح آن اخالص است«

از تأویل توحید بــه اخالص در تعالیم آن 
حضــرت می توان دریافت مســأله امامت 
در کلمه توحید درج اســت چرا که توحید 
شــاخه هایی دارد که یکی از شاخه هایش 
توحیــد در حاکمیت و والیــت و رهبری 
اســت، و می دانیم امامان والیت و رهبری 
خود را از سوی خدا می گیرند، نه اینکه از 

خود استقاللی داشته باشند.

آن حضرت به این مســأله اشاره می کند 
کــه آنچه پیامبر صلّی اهلل علیه وآله بعد از 
خود در میان امت به یادگار گذارده، کتاب 
اهلل ناطــق، و قرآن صادق، و نور آشــکار و 

روشنایی پر فروغ است.

همان فرشته نجاتی که با منطق فصیحش 
دالیل توحید را آشــکار ســاخته، و مبانی 
عقیدتی را با براهین روشــنش اســتحکام 
بخشــیده و برنامه های عملــی را که در 
مســیر تکامل انســانّیت مورد نیاز اوست 
تبیین کــرده و »ُمجــاز« را از »ممنوع«، 
»نیک« را از »بد«، و »حق« را از »باطل« 

مشخص نموده است.

لذا عقالنیت توحیدی آن حضرت نشــان 
مــی دهد حقیقــت فطــرت توحید نمی 
توانــد از بقیه اصول اعتقادی جدا باشــد، 
چــرا که چنین خداونــد حکیمی بندگان 
را عبث نیافریده، مســلّماً تکالیف و برنامه 
هایی برای تکامل آنها قرار داده که باید به 
وسیله رســوالنش ابالغ گردد، و به وسیله 
جانشینان آن رسول حفظ شود، و از طریق 
والیت و تأسیس حکومت الهی اجرا گردد، 

و نتائج آن در جهان دیگر ظاهر شود.

فاطمی؛  ی  ســیره  در  طلبی  عدالت 
شکوه عقالنیت دینی

بی تردید فروع دین همواره پرتوی از اصول 
دین اســت، لذا پرتو عدالــت پروردگار در 
جامعه بشری فوق العاده مؤثّر است، و مهم 
ترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی 
تشــکیل می دهد، انتخاب اصل عدالت به 
عنوان یک اصل از اصول دین، رمزی است 
به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با 

هر گونه ظلم و ستم.

از این رو عدالت طلبی از بدیهی ترین اصول 
اخالقی اجتماعی اســت که بدون وفای به 
عهد و پیمان در جوامع انسانی پیاده نمی 
شــود، در این میان پیمان شکنان در صف 
ظالمان و جبارانند و هر انســانی با فطرت 
خدادادی خویش چنین افرادی را مالمت 
و ســرزنش و تحقیر می کند و این نشان 
مــی دهد که لزوم وفای بــه عهد یک امر 

فطری است.

گفتنی اســت عدالــت به معنــای »قرار 
گرفتن هر چیز در جای خویش« اســت، 
این معنی از عدالت در تمام عالم آفرینش، 
در منظومه ها، در درون اتم، در ساختمان 
وجود انســان، و همه گیاهان و جانداران 

حکمفرماست.

معنی دیگر عدالت »مراعات حقوق افراد« 
است، و نقطه مقابل آن »ظلم« یعنی حق 
دیگری را گرفتن و به خود اختصاص دادن، 
یا حق کســی را گرفتن و به دیگری دادن، 
یا تبعیض قائل شــدن، بــه این ترتیب که 
به بعضی حقوقشــان را بدهند و به بعضی 

ندهند.

نقطــه مقابــل عدالت ظلم قــرار دارد که 
شــخص یا کار یا چیزی را در موقعیتی که 

شایسته آن نیست قرار دهند.

در این میان بانوی اسالم فاطمه زهرا سالم 
اهلل علیها برای پیشرفت اسالم و اجرای حق 
و عدالت بزرگترین فــداکاری را به منصۀ 
ظهور رســاند و با ایمانی محکم و تفکری 
عالی در راستای عدالت طلبی تالش نمود.

به ویژه آنکه بدانیم ایــن رویکرد حضرت 
فاطمه سالم اهلل علیها در حالی اتحاذ شد 
که گردهمایی سقیفه هیچ گونه مشروعّیتی 
نداشت: نه مشروعیت دینی و نه مشروعیت 
نظام های معمول سیاسی دنیا، زیرا معیار، 
انتخــاب اصلح نبود؛ لذا مطلقا ســخنی از 
وصایای پیامبر صلّی اهلّل علیه وآله وسلّم در 
امر خالفت به میان نیامد با اینکه همه می 
دانســتند پیامبر صلّی اهلّل علیه وآله وسلّم 
طبق روایــت معروف، فرمــوده بود: »إنّي 
تارک فیکم الّثقلین: کتاب اهلّل و عترتي، ما 
إن تمّسکتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا؛ من 
دو چیز گرانمایه را در میان شما به یادگار 
می گذارم که اگر به آنها چنگ زنید هرگز 
گمراه نخواهید شــد: کتاب خدا و خاندانم 

را«. 

پیامبــر صلّی اهلّل علیه وآله وســلّم نه یک 
بــار، بلکه چندین بــار و در موارد مختلف 
آن را بیان کرد و فرمــود، قبل از هر چیز 
به ســراغ قرآن و اهلبیت علیهم الّســالم 
برونــد و تمایالت خویش را بر سرنوشــت 
مسلمانان حاکم نکنند؟ هم چنین حدیث 
شریف »غدیر« که به طور متواتر از پیامبر 
م نقل شده،  اکرم صلّی اهلّل علیه وآله وســلّ
هشــداری جدی بــه صاحبــان حکومت 

شورایی بود.

از آنجا که عدل الهی بــدون اتمام حّجت 
کافی، پیاده نمی شــود، بــه همین دلیل، 
خداوند از طریق رســول ظاهر، که سلسله 
انبیا و اولیا هستند و رسول باطن، که عقل 
و خرد آدمی اســت حّق و باطل را تبیین 
فرموده تا هیچ کس به عذر جهل و نادانی- 
برای تبرئه خویش در برابر خالف کاری ها 

متوّسل نشود.

از ایــن جهــت آن حضــرت در خطبه ی 
فدکیه در بیان فلسفه احکام ضمن عبارات 
کوتاهی بر ضرورت تحقــق عدالت تأکید 
کرده و مــی فرماید: عدالت اجتماعی موج 
کینه ها را از دل می شوید، و به نابسامانی 
ها، سامان می بخشــد. هم چنین خداوند 
از طریق قبول رهبری پیشــوایان معصوم، 
به مسلمانان نظام اجتماعی سالم می دهد 

عقالنیت در سیره ی فاطمی
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 
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و در خــط تولید، و دور از هر گونه نفاق و 
پراکندگی، به حرکت در می آورد.

از ســوی دیگر بانوی اســالم علیها السالم 
بار دیگر به مسأله مسئولیت مسلمانان در 
برابر اسالم و قرآن، ضرورت اهتمام عدالت 
فــردی را به غاصب خالفت امیر المؤمنین 
علی علیه الســالم گوشزد می کند، و آنها 
را به تقوا دعــوت می کند؛ مخصوصاً روی 
مسأله عاقبت و پایان کار تکیه کرده، و بر 
این اصل اصرار می ورزد که: مراقب باشید 
و کاری کنیــد که مســلمان از دنیا بروید! 
قلــب و جان خود را به نــور علم و دانش 
روشــن ســازید که فقط آگاهان احساس 
مسئولیت می کنند و از خدا می ترسند و 

در خط تقوا گام بر می دارند.

زندگی محوری در ســایه ی دفاع از 
حریم والیت و امامت

همه مفسران شــیعه در این زمینه اتفاق 
نظــر دارند کــه رهبری مــادی و معنوی 
جامعه اســالمی، در تمام شــؤون زندگی 
از طــرف خداوند و پیامبــر صلّی اهلّل علیه 
وآله وسلّم به امامان معصوم علیهم السالم 
سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمی 
شــود. و البته کســانی که از طرف آنها به 
مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه 
اســالمی به عهده بگیرند، با شروط معینی 
اطاعت آنها الزم اســت نه بــه خاطر این 
که اولــی االمرند، بلکه بــه خاطر این که 

نمایندگان اولی االمر می باشند.

لــذا والیتپذیری و ارتباط بــا ائمه علیهم 
الســالم تنهــا از طریق ایمــان خالص به 
خداوند و پیروی از مکتب آنها است و به این 
طریق ثابت می شود که پیوند واقعی پیوند 
مکتبی است چه کســانی که در زمان آن 
انوار الهی زندگی داشته و پیروی کردند و 
چه کسانی که بعد از حیات ظاهری امامان 
معصومین علیهم السالم به مکتب و برنامه 
های اهل بیت علیهم السالم وفاداری نشان 
دادند. تا از طریــق پیوند با والیت، اعمال 
انســانها از مســیر صحیح هدایت گردد و 
همانند مریضی باشــد که زیر نظر طبیب 

آگاه معالجه می شود.

داســتان غم انگیز فدک که تاریخ اســالم 
را در برگرفتــه، به خوبی نشــان می دهد 
که توطئــه بزرگی برای کنــار زدن اهل 
بیت پیامبــر صلوات اهلل علیهم اجمعین از 
متن حکومت و خالفت اســالمی و نادیده 
گرفتن مقام والیت و امامت در جریان بود، 
توطئه ای حساب شده و در تمام ابعاد. لذا 
دغدغه اصلی حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
دفاع از والیت بود؛ ســیره ی اجتماعی آن 
حضــرت در دفاع از حریم والیت نیز موید 
این مدعاســت، که اگر مسلمانان خواهان 
هدایت هستند، باید به والیت حضرت علی 

علیه السالم تمسک جویند.

در ایــن بین اخالق علی، رفتار علی، گفتار 
علی، خطبه های پرســوز و گداز علی علیه 
الســالم، نامه های مشحون از معارف بلند 
علــی، کلمات قصار سراســر حکمت آمیز 
علی، تاریخ زندگانی سراســر عبرت آموز 
علی، آداب معاشرت پرجاذبه علی، مدیریّت 
قوی و نیرومند علی، نحوه برخورد مهربانانه 
و خوب علی با افراد و اقوام و شخصّیتهای 
داخلی و خارجی، ارشاد و هدایت پرسوز و 
گداز علی و بویژه زندگی ســاده علی باید 

الگو و اسوه همه مسلمانان باشد.

رویکرد عالنی آن حضرت در دفاع از والیت 
و امامت نشان داد که زنان و مردان دوش 
به دوش یکدیگر در ســایه ی والیت علوی 
در مســیر زندگی به سوی خدا، و به سوی 
ارزش های انســانی گام بــر می دارند، در 
صورتی که از شرایط یکسانی در این مسیر 

برخوردارند.

فقه  در  از دین؛ شکوه عقالنیت  دفاع 
فاطمی

انبیــا و اولیای الهی در طــول تاریخ برای 
درصدد  مقّدس خویش،  اهداف  پیشــبرد 
تشــکیل حکومت برآمدند؛ چرا که بدون 
شــک با تشــکیل حکومت، بهتر می توان 
مردم را به ســوی ارزش هــای معنوی و 
انســانی ســوق داد و در راه بسط عدالت 
اجتماعــی کوشــید و فرامیــن الهی را به 
صورت ضابطه مند اجرا کرد و به برقراری 
عدل و دفــع ظلم و شــرک و بیدادگری 

کمک نمود.

همچنین بســیاری از احکام الهی اســت 
که بدون تشــکیل حکومت نمی توان آنها 
را اجرا کــرد و یا -ال اقل- به طور مطلوب 

تحّقق نمی یابد.

از این رو، پیامبران پیشــین تــا آنجا که 
شــرایط اجازه می داد، درصدد تشــکیل 
حکومت دینی بودند و پیامبر بزرگ اسالم 
م نیز در نخستین  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
فرصت، اقدام به تشکیل حکومت اسالمی 
در مدینه کرد و خود شــخصاً رهبری این 

حکومت را به عهده گرفت.

آن حضــرت بــرای ادامه خــّط حاکمّیت 
صالحان به فرمــان الهی در روز عید غدیر 
خم، علی علیه السالم را به جانشینی خود 
و امامت مــردم پــس از خویش منصوب 
کرد. از ایــن رو، در روایات ما، از والیت و 
رهبری، به عظمت یاد شده است، از جمله 
در روایــت معروف امام باقر علیه الســالم 
می خوانیم: »بُِنَي اْلِْســالُم َعلَی َخْمَســِۀ 
ْوِم  کاِۀ َو الَحجِّ َو الصَّ الِۀ َو الزَّ أَْشیاَء: َعلَی الصَّ
َوالِْوالیَِۀ؛ اســالم بر پنج اصل اساسی بنیان 
نهاده شده است: بر نماز، زکات، حج، روزه 

و والیت«.

آنگاه در پاسخ به این سؤال که از این پنج 
اصل کدام یک برتر اســت، مــی فرماید: 
، َو الْوالِي  َّهــا ِمْفتاُحُهنَّ »أَلِْوالیَُۀ أَْفَضُل، ِلَن
لِیُل َعلَْیِهَن؛ والیت از همه چیز برتر  ُهَو الدَّ
اســت؛ چرا که والیت )و تشکیل حکومت 
اســالمی( کلید بقّیه اســت و والی )امام( 
راهنمای مردم نسبت به آن چهار امر مهم 

می باشد«.،

متأّسفانه پس از رسول خدا صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم رهبری اّمت اسالمی در جایگاه 
اصلی خویش قرار نگرفــت و امیرمؤمنان 
علی علیه الســالم را از خالفــت دور نگه 
داشتند؛ لذا حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 
اســاس دین و اســالم و قرآن را در خطر 
دید؛ از این رو دفاع همه جانبه ی حضرت 
فاطمه ســالم اهلل علیهــا از حریم والیت 
درست در راســتای همین هدف بود، چرا 
که اساس اسالم به خطر افتاد. از این جهت 

آزادگی و شــجاعت و دفاع از دین و ارزش 
های اسالمی با نام حضرت فاطمه سالم اهلل 

علیها عجین شده است.

بنابراین دفــاع آن حضرت از حریم قدس 
علــوی و حمایتــش از امیرمؤمنــان علی 
علیه الســالم در دوران پر درد و رنج پس 
م  از رحلت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
در واقــع حمایت همه جانبه از دین مبین 

اسالم است که بر کسی پوشیده نیست.

بر این اســاس دفاع از دین و والیتمداری 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها به عینه قابل 
مشاهده است؛ به عنوان نمونه در خطبه ی 
فدکیه می خوانیــم: »َویَْحُهْم انّی َزْعَزُعوها 
اللَِۀ،  ِۀ َو الدَّ َعْن َرواِسي الرِّسالَِۀ َو َقواِعِد النُُّبوَّ
وِح ااْلِمیــَن َو المّطلِعیِن بِاُموِر  َو َمْهِبــِط الرُّ
ین؛ وای بر آنها، چگونه خالفت  نْیا َو الدِّ الدُّ
را از کوه های محکم رســالت، و شــالوده 
های متین نبّوت و رهبری، و جایگاه نزول 
وحی و جبرئیل امین، و آگاهان در امر دنیا 

و دین ، کنار زدند؟«.

سخن آخر: »ســیره فاطمی«؛ الگوی 
متعالی در عقالنیت دینی

ســیره ی عقالنی حضرت زهرا ســالم اهلل 
علیها الگو و درسی است بزرگ برای همه 
انسان های آزاده و با هدف و همه ایثارگران 
و فداکاران تاریخ بشر؛ آن حضرت همچون 
شمعی می سوخت تا اطراف خود را روشن 
سازد و گمراهان را نجات دهد و مدافع حق 

و عدالت باشد.

درود و تحّیات بــی حد بر حضرت فاطمه 
زهراء علیها الســالم که با تالش و صبر و 
قیام و قعودش مشعل دین را برای همیشه 
پر فروغ نگهداشته و پویندگان حقیقت را 

از چشمه آب حیات سیراب نمود.
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1پرونده ویژه

در وهلــه ی نخســت هفته ی بســیج و 
ســالروز تشــکیل بسیج مســتضعفین و 
موفقیت ها و دســتاوردهای بی بدیل آن 
نهاد انقالبی را به  تمامی بســیجیان عزیز 

تبریک می گویم.

گاهی مردم در شــناخت ارزش ها گرفتار 
اشتباه می شوند، ارزش واقعی را رها کرده 
و به دنبال مســائلی مــی روند که از نظر 
ارزشــی در درجات بعد قرار گرفته است. 
بیــان حقیقت  در چنین مــواردی برای 
افتخار و مباهات نه تنها مانعی ندارد بلکه 

گاهی یک وظیفه است 

در این میان بسیج مجموعه پرارزشی است 
که فضاهــای معرفتی جامعــه را به خود 
بهره گیری  لیکن  اســت؛  اختصاص داده 
صحیح از آن مرهون شــناخت و معرفت 
کافی آن اســت، لذا مسئوالن بسیج را به 
اطالع رســانی کافی از ســیر گفتمانی آن 
شــجره ی طیبه، به افکار عمومی توصیه 
می کنم تا مردم قدر این نهاد ارزشــی  را 

بدانند. بیش ازپیش 

خاستگاه گفتمانی بسیج مردمی در اسالم

تشکیل بسیج مردمی ناظر به مقاومت در 
ابعاد مختلف جهاد اسالمی است که نشان 
دهنده ی شــکل خاص نیروهای نظامی و 
ویژگی های آن در حکومت اسالمی است.

الزم بــه ذکر اســت در کنــار نیروهای 
نظامی در حکومت اســالمی، نقش بسیج 
و نیروهــای مردمی در جای خود محفوظ 
اســت، بلکه بــدون آن کار گــروه های 
نظامی، بازدهــی مطلوب ندارد، همانگونه 
کــه نقش این نیــروی عظیم را در جنگ 
تحمیلی هشت ساله ایران و عراق به خوبی 
مشاهده کردیم؛ که اگر آنها نبودند، بخش 
های عظیمی از ایران در برابر تهاجم عراق 
به کلّی از دســت می رفــت و این نیروی 
عظیم بسیج بود که سپاهیان صدام را که 

از ســوی قدرت های بزرگ کاماًل حمایت 
می شد، عقب راند و ناکام کرد.

بنابراین اگر بعضی تصور کنند که مســأله 
بسیج مردمی مخصوص زمانی بوده است 
کــه فنون نظامــی پیچیده امــروز وجود 
نداشــت مانند عصر پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم، سخت در اشتباه اند؛ امروز نیز 
نقش بسیج مردمی در دفاع از کشورهای 
اسالمی به ویژه در پیروزی ارتش مردمی 
ســوریه و بســیج مردمی عــراق در برابر 

داعش جای انکار نیست.

اگر بســیج در جای دیگر دنیا کمتر وجود 
دارد، و دولت های پیشرفته صنعتی هرگز 
نمی توانند از آن استفاده کنند؛ به خاطر 
آن اســت که اعتقاد به وجــوب جهاد به 
عنــوان یک فریضه بــزرگ الهی در میان 
آنها نیســت، و آنها نبــرد را تنها وظیفه 
دولــت می داننــد ولی در اســالم جهاد 

وظیفه فرد فرد مسلمانان است.

ارزش واالی شــهادت و عظمــت مقــام 
شهیدان در اســالم چیزی نیست که در 
جای دیگری وجود داشته باشد، به همین 
دلیــل انگیزه بســیجی تقریبــاً در میان 
دیگران نیســت، ولی در میان مســلمین 

همیشه وجود داشته و دارد.

البتــه در کشــورهایی که ایــن اعتقاد و 
فرهنــگ حاکم نیســت وقتــی کارد به 
استخوانشــان برســد، و کشورشــان در 
معــرض نابودی قرار گیرد، ممکن اســت 
نیروی بســیج مردمی تشکیل شود، ولی 
در اسالم همیشه و در همه حال این نیرو 

وجود دارد.

ارج  با  اســالمی«  »حکومــت  بنابرایــن 
نهادن بــر این فرهنگ دینــی باید برای 
نیروی بسیج مردمی حتی در حال صلح، 
اهمیــت فوق العاده ای قائل شــود؛ بلکه 
باید بســیجیان را تدریجاً با فنون نظامی 

پیشــرفته عصر و زمان آشــنا سازد؛ تا به 
هنگام خطــر بتواند تمام کســانی را که 
قدرت حمل اســلحه دارند به میدان نبرد 

بفرستد.

آری حکومت اســالمی هرگز نباید سنت 
اســالم را در اســتفاده از نیروی بســیج 

مردمی نادیده بگیرد.

مردم گرایی؛ مهمترین شــاخصه ی 
معرفتی بسیج

بر خــالف حکومت های اســتکباری که 
مســأله اســتبداد رأی و ترجیــح دادن 
بر منافع مردم مطرح  تمایالت شــخصی 
اســت، لیکن در حکومت اســالمی که بر 
اســاس اراده اهللَّ شکل می گیرد، خداوند 
اراده ای جز تأمین مصالح واقعی بندگانش 
ندارد، این نوع حکومت در حکومت انبیاء 
و جانشینان راستین آنها و کسانی که خط 
انبیاء را ادامه می دهند دیده می شود، و 
در دنیا بســیار کم اســت. به تعبیر دیگر 
مردم ســاالری دینی که نــه تنها منافع 
مردم کشــور خود، بلکه منافع کشورهای 
همسایه و تمام دنیا )رضای خلق( را باید 

تأمین کند.

حال این برنامه را بــا آنچه که در دنیای 
امروز وجود دارد و شعار حمایت از خلق می 
دهند، مقایســه کنید؛ مسئله دموکراسی، 
حقوق بشر و آزادی انسانها امروزه شعاری 
ریاکارانــه در تمــام دنیای غرب اســت؛ 
وقتی می گویند دموکراســی منظورشان 
جامعــه ای اســت که حافــظ منافع آنها 
باشد. اگر حکومتی در خدمتشان باشد از 
لیست سیاه خارج اســت و اگر حکومتی 
در مقابل آنها و مخالــف برنامه های آنها 
باشــد، در لیست ســیاه جای دارد. اینها 
باید جوانان  در شعارهایشــان فریبکارند. 
را بیدار کــرد و بیچاره کســانی که آلت 
دست آنها هستند؛ تا آنجا که به دردشان 
بخورند می دوشــند و وقتی به دردشــان 

نخوردند دور می اندازند.

لیکن اســالم با گفتمان بسیج بهترین راه 
را بــرای مردمی بــودن، معّرفی می کند؛ 
اگر ما مســائل مردمی اســالم را پر رنگ 
نشان داده و عمل کنیم جاذبه اسالم چند 
برابر می شــود و وقتی مــردم ببینند که 
مــن به صورت متکلّم وحده ســخن نمی 
گویم و همه جا منافع مردم را در نظر می 
گیرم به این آیین و گفتمان برآمده از آن 

گرایش می یابند.

بدین ترتیب شــجره ی طیبه ی بســیج 
منبعــث از اختیــار و اراده ی آحاد مردم 
اســت؛ از ایــن رو حضور مــردم به ویژه 
جوانــان به عنوان قاطبه بســیج و محدود 
نبودن بسیج به قشر خاص، ازجمله دالیل 
کلیدی است که سبب شده تمام جامعه را 
در برگرفته و موجب پیشــرفت کار بسیج 
شود. به نحوی که که فایده و قسمت مهم 

منافعش برای مردم و جامعه است.

اینگونه است که رویکرد بسیج به گونه ای 
اســت که وقتی کاری را که منافع بیشتر 
و اشــتغال زایی کمتری دارد رها کرده و 
کاری را که اشــتغال زایی بیشتر و منافع 
کمتــری دارد، انتخاب مــی کند تا مردم 

بیشتری از آن نفع ببرند.

شناخته  را  جامعه  اصلی  درد  بسیج، 
است

این مســأله ی راهبردی نشانگر این است 
که نهاد بســیج به جنبــه مردمی اهمّیت 
بیشــتری می دهــد؛ در میــان غربی ها 
کجا ســراغ از دفاع مظلوم دارید؟! آنها به 
دنبال حفظ منافع خود هســتند. ما باید 
شــعارهای مردمی اســالم را در ساحت 
بســیج، در ســخن و عمل تبلیغ کنیم تا 

جاذبه اسالم، دنیا را بگیرد.

بنابراین با توجه بــه تاکیدات دین مبین 
اســالم، همواره کمک به مردم و انســان 
ها از دســتورات اصلی بوده که بحمد اهلل 
بســیج به آن توجه می نمایــد به نحوی 
که رویکردهای بسیج در خصوص خدمت 

رسانی به مردم تحسین برانگیز است.

آری بســیج، نقاط اصلــی درد جامعه را 
یافته و می داند که شــناخت مشکالت و 
دردها، نیمی از معالجه است که الحمدهلل 
بسیج وارد آن شده است؛ به عنوان نمونه 
زلزله زدگان، مشــکالت زیادی دارند که 
به ویژه با فرارســیدن زمســتان، سختی 
هایشــان نیز  بیشــتر می شــود که باید 
ســرپناه مطمئنی برای آنان احداث نمود؛ 
در ایــن میان خدمات بســیج در مناطق 

زلزله زده بسیار ارزشمند است.

انگیزه الهی بسیج  و نفی سکوالریسم

بی تردید انگیزه ی بسیج به مانند سپاه و 
ارتش، دینی، مکتبی و مذهبی اســت. لذا 
با انگیزه وارد میدان می شوند؛ مخصوصاً 
که همه تحت یک فرماندهی و یک پرچم 
جمع شــده انــد. لیکن دنیای اســتکبار 
متشکل از افرادی بسیار بی منطق است؛ 
آمریکایی ها با پول هنگفت و دالر سربازها 
را به میدان می فرستند و سربازهای آنها 

هم دائما در فکر فرار هستند.

حال آنکه پیروزی مــا در جنگ تحمیلی 
هشت ســاله بر همه ثابت کرد که در آن 
روز که نه ارتشــی در کار بــود نه معلوم 
بود ســالح دســت کیســت و نه برنامه 
ریزی دفاعی داشــتیم. دشمن ما در حد 
اعالی امکانات و ما در حد ادنای امکانات 
بودیم، ولــی با لطف خداونــد و رهبری 
امــام و کمک گرفتــن از نیروی مذهب و 
استفاده از نیروی شــهادت بعد از هشت 
سال بدون اینکه حتی یک وجب از خاک 
ما به دست دشــمن بیفتد جنگ به اتمام 
رســید؛ زیرا که ما هر چه در برنامه های 
انقالب داشتیم از نیروی مذهب بود. بهره 
گرفتن از نماز شب، دعاهای کمیل و ندبه، 
شــروع عملیات با اسامی اهل بیت علیهم 
الســالم و موارد دیگر. خود انقالب را هم 
با اســتفاده از فلســفه ی عاشورا و کمک 
گرفتن از نیروی مذهب جلو بردیم. امروز 
هم اگر دشــمن به ما حمله نمی کند به 
دلیل ترس او از همین نیرو است زیرا می 
داند که اگر به ما حمله کند، بسیجیان، و 
دیگر قوای نظامی جلو می آیند و پروایی 

از کشته شدن هم ندارند.

لــذا بســیج در حکومت دینــی، اجرای 
قوانین حکومت اســالمی را جزء فرایض 
و واجبــات الهی می شــمرد و به آن به 
صورت یک وظیفه دینــی نگاه می کنند 
و همین، انگیــزه نیرومندی برای اجرای 
آن ایجاد می کند تا آنجا که بســیاری از 
افراد حاضرند در قالب بسیج مردمی جان 
خــود را نیز فدا کنند و شــهادت را که از 
افتخارات بزرگ اســت پذیرا شــوند. این 
مهــم و آثار مثبت دیگری که در حکومت 
هــای دینی اســت آن را از حکومت غیر 

دینی جدا می سازد.

از ســوی دیگر حکومت های غیر دینی و 
سکوالر با کنار گذاشتن آموزه های دینی 
و نقش خداوند در زندگی بشر در حقیقت 
اومانیسم و انسان محوری و تکیه بر عمل 
و تجربــه گرایی و بی نیــازی از وحی را 
به ارمغان گذاشــته اند و آن گاه که بشر 
بخواهــد در زمین خدایــی کند نتایج آن 
وحشــتناک خواهد بود. بی جهت نیست 
که قدرت های شــیطانی در سند 2۰۳۰، 
در تعریف واژه خشونت، که عقاید و افعال 
مذهبی، را به نظر آن ها شــامل می شود. 
سپاه و بســیج ما را نیز مصداق خشونت 

قلمداد کردند.

اینچنین اســت که می گوییــم با توجه 
به انگیزه بســیج کــه یک انگیــزه الهی 
اســت و یک انگیزه فوق العاده قوی است، 
مســئوالن نیز باید از ایــن انگیزه معنوی 

استفاده بیشتری ببرند.

دین مــداری و مقاومت؛ رمز پیروزی 
بسیج مردمی در برابر داعش

بی شک مقاومت تنها راهبرد پیروزی در 
برابر دشمنان خارجی، دشمنان حقیقت، 
دشمنان عدالت و دشمنان فضیلت و دین 

است.

ناگفته پیداســت که هم مظلوم موظف به 
مقاومت در برابر دشــمنان اسالم و فریاد 
بر آوردن است، و هم مؤمنان دیگر موظف 
به پاسخگویی او هستند، همانگونه که در 
قرآن کریم می خوانیم: »َو إِِن اْسَتْنَصُروُکْم 

بازخوانی گفتمان بسیج
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 
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یِن َفَعلَْیُکــُم النَّْصُر؛ هر گاه آنها از  فِــي الدِّ
شما برای حفظ دین خود یاری بطلبند بر 

شما است که آنها را یاری کنید«.

این برنامــه مثبت و ســازنده به ظالمان 
هشــدار می دهد که اگر دســت به ستم 
بیاالیند مؤمنان ساکت نمی نشینند، و در 
برابر آنها بپا می خیزند، و هم به مظلومان 
اعتماد می بخشــد که اگر استغاثه کنند 

دیگران بیاری آنها می شتابند.

به هر حال وظیفه هر مظلومی این اســت 
که اگر به تنهایی قادر بر دفع ظلم و ستم 
نیست سکوت نکند، و با استفاده از نیروی 
دیگران بــه مقابله با ظلم قیــام نماید، و 
وظیفه همه مسلمانان است که به ندای او 

پاسخ مثبت دهند.

در چنین زمانی باید شرایط زمان و نقشه 
های دشــمن را بدانیم و مجّهز باشــیم و 
بسیج شویم؛ درباره کمک های مردمی در 
اســالم به اندازه ای صحبت شده و روایت 
داریــم که عجیــب اســت؛ در حالی که 
و مدافعان  تفکرات حشدالشــعبی  اساس 
حرم منبعث از تفکــرات دینی و مذهبی 
بود؛اعتقادات دینــی خمیرمایه اصلی کار 
اســت و چون دشمن از سالح بسیار موثر 
و مهم معنویت بی بهره اســت، نمی تواند 

پیروز شود.

اینچنین اســت که ســردار ســلیمانی و 
یارانــش با انگیــزه های الهی بــر گروه 

تروریستی داعش پیروز شدند.

لــذا با توجه به نتایجی که از پیروزی های 
اخیر گرفتیم، باید سرمایه اصلی خودمان 
را حفــظ، تقویت و تکمیل کنیم، نســل 
جــوان پیروزی های انقــالب را ندید اما 
پیروزی هــای اخیــر مقاومت جانشــین 
پیروزی های انقالب شــد. نسل جوان باید 
بایــد لمس کنــد و ببیند کــه افتخارات 
دینــی، عقایــد دینی و پایبنــد بودن به 

اصول اسالم چه آثاری دارد.

باید هوشــیار باشــیم و بدانیم که دشمن 
مــی خواهد ســرمایه اعتقــادات دینی و 
مذهبی جوانان کشــور را بزند به طوری 
کــه امــروز به شــکل هــای مختلف در 

حال هجمه به این ســرمایه عظیم است. 
دشمنان در فضای مجازی شبهاتی ایجاد 
می کننــد تا اعتقــادات را از بین ببرند و 
بــه مســائل اخالقی خدشــه وارد کنند، 
دشــمنان می خواهند چیزی را که سالح 
اصلی است از دست ما بگیرند؛ باید کاماًل 
مراقب باشیم و این سالح را حفظ کنیم.

ضرورت تشکیل بسیج جهانی اسالم

بدیهی است مردم ایران با گفتمان بسیج 
در مقابل دشمنان اســالم خوب ایستاده 
و اســتقالل فکــری را خوب بــه نمایش 
گذاشــتند؛ وقتی ایران اســالمی با بسیج 
عمومی در برابر ابرقدرتها می ایســتد و یا 
حــزب اهلل که در حقیقت بســیج مردمی 
لبنــان به شــمار می آید بــه تنهایی در 
مقابل اســرائیل می ایســتد، و یا بســیج 
مردمی عراق و سوریه می توانند با قدرت 
بر داعش فائق آیند نشــان می دهد همه 
مســلمانان می توانند با بسیج عمومی در 

برابر دشمن بایستند.

آری امروز کشــورهای اســالمی و حتی 
کشــورهای غیر اسالمی هم نیاز به بسیج 
را احســاس می کنند. زیرا مجامع جهانی، 
شورای امنیت، حقوق بشر و... یاران ظالم 
و دشمنان مظلومند و نمی توانند از ملّت 
های مظلوم هم چون  فلســطین حمایت 
کنند و اگر به فرض بخواهند محکومّیتی 
برای اســرائیل داشته باشند، آمریکا آن را 
وتو می کنــد؛ لذا تنها راه ما این اســت 
که ملّت های مســلمان بســیج شده و بر 
سران سازشکار فریاد بزنند، تا آنها ببینند 
موقعیتشــان متزلزل می شود، بلکه گامی 
بردارنــد به ویژه آنکه عّده مســلمانان در 
دنیا زیاد است .امیدواریم که امت اسالمی 
و دیگر جوامع بشــری  چنین کنند و این 

وضع اسف بار ان شاء اهلل پایان یابد.

جایگاه بسیج در ایجاد تمدن نوین اسالمی

در تاریخ انقالب این مســأله را به خوبی 
حس کردیم. جنگ تحمیلی بالی بزرگی 
بود ولی سبب شــد که نیروی نظامی ما 
از قوی تریــن نیروهای موجود در منطقه 
باشد؛ در این بین شجره ی طیبه ی بسیج 

نتیجه ی همان جنگ تحمیلی بوده است.

جنگ پدیده ی بدی است ولی گاهی یک 
جنگ سخت و طوالنی استعداد یک ملّت 
را شــکوفا می کند، پراکندگی را مبّدل به 
وحــدت و عقب ماندگی ها را به ســرعت 

جبران می نماید.

یکی از تاریخ نویســان معروف غرب می 
گویــد: »هــر تمدن درخشــانی در طول 
تاریخ در نقطــه ای از جهان ظهور کرده 
به دنبال این بوده اســت که یک کشــور 
مورد هجوم یک قدرت بزرگ خارجی قرار 
گرفتــه، و نیروهای خفتــه آنها را بیدار و 

بسیج کرده است«!

در زمــان ما نیز مثــال تحریم ها یک نوع 
بال به حســاب می آید ولی در کنار آن در 
موارد بسیاری مانند کارخانه ها، داروها و 

مسائل نظامی به خودکفایی رسیدیم.

البتــه واکنش همه افراد و همه جامعه ها 
در برابر حوادث تلخ زندگی یکسان نیست. 
گروهــی گرفتار یأس و ضعــف و بدبینی 
می شــوند و نتیجه منفی می گیرند، اّما 
افرادی که زمینه های مســاعد دارند در 
برابر این حوادث تحریک و تهییج شــده 
به حرکت درمی آیند و می جوشند و می 
خروشــند، و نقطه های ضعف خود را به 

سرعت اصالح می کنند.

به عنــوان نمونه مولفۀ غیــرت دینی به 
صورت صحیــح و معتــدل و مثبت یک 
نیــروی دفاعی عظیم اســت که به کمک 
آن می توان بر دشمنان و مخالفان پیروز 
شــد، چرا که این نیروی باطنی هنگامی 
که جان و مــال و ناموس و دین و ایمان 
یا استقالل یک کشــور در معرض تهدید 
قرار می گیرد بســیج می شــوند، و تمام 
نیروهای ذخیره وجود انسان را به حرکت 
در مــی آورد، و گاه یک انســان غیور در 
تحت تأثیر عامل غیرت، نیرویی به اندازه 
ده انســان پیدا می کند و تــا حد ایثار و 
فداکاری، ایســتادگی و پایمردی نشــان 
می دهد، به همیــن دلیل، غیرت یکی از 
اســباب عّزت و سربلندی و اقتدار تمدنی 

یک نظام به شمار می آید.

هم چنین یکی از اقدامات خوب بسیج در 
این مسأله این است که نیروهای خودش 
را تربیت کــرده و ایــن )حلقه های فکری 
صالحیــن( خیلی خوب اســت که محیط 
بســیج تربیت گر خود افراد بســیجی در 

نظریه پردازی است.

اهمیت اتصال بســیج بــه حوزه ی 
علمیه

بسیج باید سرزنده تر از گذشته باشد، لذا 
با توجه به فعالیت های تربیتی بسیج باید 
گفت؛ اتصال بسیج به حوزه علمیه، اقدام 
بسیار ارزشمندی است که امروز در بسیج 

وجود دارد.

بی شــک ارتباط و اتصال بســیج با حوزه 
علمیه امری مهم و بسیار پر برکت خواهد 
بود کــه امیدواریــم با مدیریــت جدید 
سازمان بسیج مستضعفین تحول عمده ای 

در این مسأله پیدا شود.

سخن آخر

واقعاً امام راحل به عنوان بنیان گذار بسیج، 
فکر خوبــی کردند و به ســراغ برنامه ای 
رفتند که همه جا با پیروزی همراه است. 
لذا می بینیم امروز بســیج باعث شکست 
دشمن شده و یقیناً دشمنان باوجود بسیج 
به جایی نخواهند رســید چراکه بسیجیان 
کارهای دشمن را در صحنه های گوناگون 
خنثی می کنند. اینجانــب نیز همواره به 

یاد بسیجیان هستم و دعایشان می کنم. 14
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2پرونده ویژه

سخن گفتن از دانشجویان، سخن گفتن از 
میلیونها نفر است، زیرا آنچه به دانشجویان 
عرضه می شــود عرضه به اقشــار بســیار 
گسترده ای از مردم است. بازخوانی تاریخ 
انقالب نشان می دهد دانشجویان از جمله 
عوامل کلیدی پیروزی انقالب اســالمی به 
شمار می آیند؛ دانشــجویانی که در کنار 
دیگر اقشــار مردم با دست خالی در مقابل 
ارتش نیرومند زمان شاه ایستادند و پیروز 
شدند. و هم اکنون نیز در رشد و پیشرفت 
جامعه ی اسالمی نقش انکار ناپذیری ایفا 

می کنند.

لیکــن در این میان و با گذشــت زمان و 
آمیختن سلیقه ها و افکار شخصی و گرایش 
های مختلف و دراز شــدن دست مفسده 
جویان به ســوی جوانان و دانشجویان این 
مرز و بوم، این روح زالل که از فطرت پاک 
نشــأت می گیرد با عبور از مغزهای برخی 
جریانات غرب زده تدریجاً تیره و تار گشته، 
و صفای نخســتین خود را از دســت می 
دهد. حال آنکه »دانشــجو« در جستجوی 
راه رستگاری اســت و همی خواهد زنگار 
شــبهات و اوهام را از آینــه درون بزداید 
و به ســالکان طریق حق پرســتی ملحق 
گردد؛ لذا ضرورت بازشناســی  چشم انداز 
راهبردی دانشــجویان با تأکید بر هویت و 
رسالت حقیقی آینده سازان نظام اسالمی 

باید مورد توجه قرار گیرد.

علــم آمــوزی؛ مهمترین رســالت 
دانشجویان

در آموزه های اســالمی طلــب علم بر زن 
و مرد مسلمان واجب شــده است؛ لذا در 
م  کلمات پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
اســت : »َطلَُب الِعلِم َفریَضٌۀ َعلی ُکل ُمْسلم 
َو ُمْســلمۀ؛ تحصیِل دانش بر هر مرد و زن 
مســلمانی واجب است.« در روایتی از امام 

صادق علیه السالم نیز می خوانیم:  »طلَُب 
الِعلم فِریضۀ علی کل حال؛ کســب علم در 

هر حال، واجب است«.،

برای آگاهی از توجه اســالم به علم و ارج 
نهــادن به آن، کافی اســت به این حدیث 
بنگریم که پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم فرمود:»اغُد عالماً او ُمَتَعلّما او مستِمعاً 
او ُمِحّبــا و ال تکن الخامس؛ یا دانشــمند 
باش یا دانشــجو یا شنوا از دانشمندان و یا 
دوســتدار آنان، و هرگز نفر پنجمی نباش 

که هالک خواهی شد!«

لذا دانشــجو برای آنکه بــه مقامات عالیه 
علمی برســد باید تالش و کوشــش را در 
فراگیــری  علم  افزایش  دهد، دانشــجویان 
هرگز نباید از فراگیری  علم  و دانش خسته 
شــوند یا گمان کنند به مرحله نهایی علم 
و دانش رســیده اند باید بدانند به سمتی 
حرکــت می کنند که هر قــدر جلوتر می 

روند وسیع تر می شود.

البته باید دانست اصل ماهیت علم آموزی 
بایــد در چهار مرحلــه طی شــود، اّول: 
فراگیری  علم ، دوم: تثبیت آن علم، ســوم: 
توســعه و تکمیل آن، و چهارم: نشر آن در 

میان مردم است.

دانشجویان و نهضت مطالبه گری

بدیهی است تجّسس به معنی جستجوگری  
در اعمال و امور مربوط به دیگران و زندگی 
خصوصی دیگران مذموم اســت و ســبب 
ناامنی اجتماع و سرچشمه انواع خصومت 
ها می شود، و آتش کینه توزی و دشمنی 
در جامعه روشن شود، و جهنمی به وجود 
آید که تمام افراد اجتماع در آن در عذاب 

باشند.

لیکن جســتجو گری و مطالبــه گری در 
مورد سرنوشــت جامعه و تالش برای رشد 

و پیشــرفت نظام اسالمی، و پیش گیری از 
نفوذ عوامل بیگانه و توطئه و تخریب نظام 

اسالمی بسیار مثبت و راهگشاست

از سوی دیگر از نظر تکوین و آفرینش نیز 
خداوند، حّس مطالبه گری  را در ذات انسان 
قرار داده اســت؛ انسان، همواره مایل است 
از چیزهایی که نمی داند، بپرســد و بداند. 
این حس در دانشجویان شدیدتر است؛ که 
از حقیقــت جویی آن ها حکایت دارد، لذا 
وظیفه ی نخبگان جامعه ی اسالمی است 
که با محّبت و مدارا به این نیاز روحی شان 

پاسخ مثبت دهند.

بعضی فکر می کنند اگر از مســائل اصول 
عقاید سؤال کنند نشانه کفر و بی اعتقادی 
اســت؛ در حالی که این پرســش ها برای 
تحقیق بیش تر و اســتحکام بخشــیدن به 
عقیده است. دانشمندان و آگاهان، به ویژه 
عالمان دینی وظیفه دارند که در هر حال 
و در هر شــرایط، برای پاســخ به سؤاالت 
اعالم آمادگی کنند و با محّبت و احترام از 

پرسش کنندگان استقبال کنند.

باید مراقب بود تا فضای علمی دانشگاه به 
آنجا منتهی نشــود که ابتدایی ترین شرط 
هدایت و راهیابی که تحقیق و جستجوگری 
و مطالبه  گری اســت از دانشجویان سلب 
شود، به نحوی که شور و عشق یافتن حق 
از وجود آنان رخت بر بندد، و اگر چشــمه 
آبی زالل بر در خانه آنها نیز بجوشد صورت 

از آن برگردانده و اصال به آن نگاه نکنند.

در این میان عادت کردن به بحث و گفت 
و گوهــای بی حاصل و آمیخته با لجاجت، 
ترس از جستجوگری  و تحقیق، وسواس و 
دودلی، و تســلیم شدن در برابر شبهات و 
در حالت انفعالی فرو رفتن از جمله موانع 
تحقق مطالبه گری در فضای دانشــجویی 

است.

از سوی دیگر اصل عدالت خواهی و مطالبه 
گری برای دانشــجویان یک واجب حیاتی 
است به ویژه در آنجا که جامعه در معرض 
طغیان ها و آشــوب های شدید اجتماعی 
قرار می گیــرد. یعنی دامنه نابرابری ها به 
اینجا برســد که عده ای، در توزیع منابع 
اولیه، امکانات زیســتی و مشاغل و فرصت 
هــای اجتماعی با تبعیــض بیش از حّق و 

توان و استعداد خود در نظر بگیرند.

دانشجو و معنویت

اگر چــه علم خورشــید زندگــی و فروغ 
پربهای حیات و شــیرین تریــن میوه ای 
اســت که انسان از نخســتین روز پیدایی 
تاکنون چشیده است اّما تمام این ارزش ها 
و آثــار و قدر و قیمت ها برای علم و طالب 
علم، هنگامی اســت که  در مسیر صحیح 
قرار داشته باشد. عالِم که ظرف علم است، 
اگر دارای باطن آلوده و روح پلید و کدورت 
قلب و ظلمت روان باشــد، علمش در کجا 

مصرف خواهد شد؟

دانشــمندی هــم که از هدایــت و صالح 
و تربیــت و آراســتگی و صفــای باطن و 
معنویّت  دل دور باشــد، بلکه عالِم  گمراه 
و دانشــمند هوی پرست و شخص باسواد 
خودخــواه از قاتل و ظالــم بدتر و ضررش 
بیشتر است، بدین رو از بزرگان اسالم نقل 
شــده است: »اذا َفَســَد العالُِم َفَسَد العالَمُ ؛ 
هرگاه دانشمند فاسد شــود، جهان فاسد 
خواهد شد«. متأّسفانه در روزگار ما بیشتر 
دانشــمندان دچار هــوای نفس اند، هوای 
نفســی که مانند ریشــه درخت در تمام 
زوایای زندگیشان ریشه دوانده و از اعمال 
و اخالق و کردارشــان پیداست که گویی 
هــوای نفس برای آنــان واالترین معبود و 
بهترین محبوب و عزیزترین معشوق است.

با این تفاسیر باید گفت همان گونه که امید 
بــه نتایج لذت بخش پیروزی در امتحانات 
و بیم از تبعات کسب نمرات پایین و تمام 
نیروی یک دانشجو را برای پیمودن مسیر 
علوم و دانش ها بسیج می کند، بیم و امید 
در پیمودن راه معنویت نیز ضروری است.  

زیرا علم  بدون  معنویــت و آرمان خواهی، 

و اشــتغال به ســرگرمي ها و همراهی با 
دوســتان ناباب و حتی عبــادت بی تفکر 
هیچکدام ماندنی نیست و به طور کلی دنیا 

و امور وابسته به آن پایدار نیست.

البته حقیقت آن اســت که حضور جوانان 
مومن دانشــجو در مناسبت های مختلف 
مذهبی حاکــی از عــزم و اراده ی کامل 
جوانان متدیــن این مرز و بوم در  تهذیب 
و خودســازی، نگرش درگذشته و تصمیم 
برای آینده اســت که شکوه این پدیده ی 
معنوی، مســاله بسیار مهمی است آن هم 

در دنیایی که به شدت  آلوده شده است.

الزم به ذکر اســت دانشجویان برای تحقق 
این مهم باید به عقالنیت دینی تکیه کنند؛ 
یعنی نه به کلــی در جهان ماده فرو  روند 
که معنویت  به فراموشی سپرده شود، و نه 
آن چنان در عالم  معنی فرو می روند که از 
جهــان ماده به کلی بی خبر گردند، لذا نه 
همچون گروه عظیمی از یهود جز گرایش 
مادی چیــزی را نشناســند و نه همچون 

راهبان مسیحی به کلی ترک دنیا گویند.

دانشجویان و اخالق مداری

مسائل اخالقی در اسالم از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت اخالق مــداری به هر کار 
شایســته ای که وســیله تکامل نفوس و 
پرورش اخالق  و قرب الی اهللَّ و پیشــرفت 
جامعــه انســانی در تمام زمینه ها شــود 
اطالق می شــود. این تعبیر حتی کارهای 
برداشــتن یک ســنگ  کوچکی همچون 
مزاحم را از سر راه مردم شامل می شود، تا 
نجات میلیون ها میلیون انسان از گمراهی 
و ضاللت و نشر آیین حق و عدالت در تمام 
جهــان. لیکن متاســفانه در این ایام مورد 
تهاجم شــدیدی واقع شده است و دارد به 
صورت نگــران کننده ای در می آید. علت 
آن هم این است که مسائل اخالقی متولی 

خاصی ندارد. 

بایــد توجه کنیم که مســائل اخالقی اگر 
خراب شــود اثر آن در مســائل سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی و سایر امور نیز ظاهر 
می شود. رشوه خواری، مواد مخدر، طالق 
ها و غیره همه از همین جنبه ناشــی می 

شود.

در این زمینه باید خطاب به همه دانشجویان 
گفت دانشگاه مرکز علم است و باید مرکز 
ادب و احترام باشــد. مردم انتظار دارند هر 
چه سواد بیشتر می شود ادب بیشتر باشد. 

فضای حوزه ها هم باید همین باشد.

متأســفانه شــاهدیم عده ای از جوانان با 
پدر و مادر خود هــم همینطور با تندی و 
پرخاشــگری برخورد می کننــد و با برادر 
بزرگ خود هم همینطور. کسی نمی گوید 
حــرف نزنید، ولی همراه بــا ادب. مردم از 
دانشــگاه ها و حوزه ها انتظار ادب دارند. 
شاید عده ی کسانی که رعایت این مسائل 
را نکنند زیاد نباشــد ولی به نام دانشــگاه 

تمام می شود. 

مــن واقعا رنج می کشــم از فضایی که در 
برخی از دانشــگاه ها پیدا شــده اســت و 
اخالق مداری به فراموشــی ســپرده شده 
است؛ حال آنکه خداوند به جمعیتی رحم 
می کنــد که آنها به خود رحــم کنند. ما 
درس خوانــده ایم مردم از ما انتظار دارند. 
امیدوارم همه این مســائل را رعایت کنند 
که اگر چنین نکنند، نه که را قیمتی ماند 

نه ِمه را.

رسالت دانشجویان در صیانت از ارزش 
های نظام اسالمی

در عصری به ســر می بریم که قدرت های 
اســتکباری برای از میان بردن ارزش  های  
نظام اســالمی از همۀ اهرم ها استفاده می 
کنند ، از این رو به  مسئوالن در جلسه ای 
گفتم فکر نکنید محفوظ بودن ارزش های 
اسالمی برای قیامت است، اگر در این دنیا 
می خواهید ایــن ارزش ها را حفظ کنید 
باید برای صیانت از ارزش های واالی نظام 
هم چون شــهادت طلبی ، عدالت خواهی 
و اســتکبار ستیری تالش بیشتری از خود 

نشان دهید.

بــه هرحال وظیفه همه مــا در تمام برهه 
های تاریخ باید حفظ نظام ارزشــی اسالم 
در تمام بخش هــای آن اعم از اقتصادی، 
فرهنگی، نظامی و سیاسی باشد، این وظیفه 
رســالتی است بر عهده حوزه ها و دانشگاه 

بازخوانی هویت و رسالت »دانشجو«
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 
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ها و اولین پاســدار این آرمان های اصیل، 
روحانی و دانشجو است که تشکیل دهنده 
دو قشر فعال و متفکر جامعه هستند، آنها 
باید در این مســئله دقیق باشند و نگذارند 
وزن شخصیت را با وزن ثروت ها بسنجند.

البته بر خالف آن چه دشمنان اسالم تبلیغ 
می کنند، پایه های این نظام مستقل است؛ 
اما نباید از توطئه های دشمن غافل شویم. 
باید دشمنان مان را خوب بشناسیم و برای 

مقابله با آن ها همیشه آماده باشیم.

آرمان خواهی و انقالبی گری با چاشــنی 
آینده نگری؛ مهمترین رسالت دانشجویان

بــر خــالف مکاتــب غربــی که رفــاه و 
لذت خواهی، معیار همه چیز است و انسان 
مساوی با نیازها و خواسته های مادی است 
و آرمان  نهایی همه فعالیت ها و رفتارهای 
انســان، در محدوده تنگ مــادی و لذات 

جسمانی خالصه می شود.

لیکن در اسالم بر آرمان خواهی و انقالبی 
گری برای تحقق آینده ای درخشان تأکید 
شــده است، آینده  بسیار روشنی که بعد از 
بروز تاریکی ها و آشــکار شدن ظلمت ها 
به مسلمین نوید داده شــده است، آینده 
ای که به دســت توانــای مهدی عّجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف موعود رقم  می خورد، 
و با طلوع خورشــید جمالش، تاریک ها و 

ظلمت ها رخت بر می بندد.

 لــذا آرمان خواهــی دانشــجویان باید با 
چاشــنی آینده نگری و ایجاد زمینه های 
معرفتی ظهور همراه باشــد، اینگونه است 
که بر خالف آنچه بعضــی فکر می کنند، 
رابطه امام در زمــان غیبت بکلّی از مردم 
بریده نیســت؛ بلکه آن گونه که از روایات 
اســالمی بر می آید گروه کوچکی از آماده 
ترین افراد که ســری پرشور از عشق خدا، 
و دلی پرایمان، و اخالصی فوق العاده برای 
تحّقق بخشــیدن به آرمــان  اصالح جهان 
دارند، بــا او در ارتباطنــد و از طریق این 
پیوند تدریجاً ســاخته می شــوند؛ و روح 
انقالبی بیشــتری کسب می کنند؛ انقالبی 
سازنده و بارور برای ریشه کن ساختن هر 

گونه ظلم و بیدادگری در جهان!

ممکن اســت آنها خودشــان پیش از این 
قیــام از دنیا بروند ولی به هر حال آمادگی 
و تعلیمات انقالبی را به نســل های آینده 
شان، و به دیگران منتقل می سازند، و در 

پرورش گروه نهایی سهیم و شریکند.

لزوم اهتمام دانشجویان به حل مسائل 
اجتماعی جامعه

 زندگی اجتماعی  انســان، هزاران دشواری 
ها، کشــمکش ها، تخاصم و درگیری ها را 
به همــراه دارد که در جهت حّل معضالت 
اجتماعی و رفع  نزاع ها و حّل و فصل امور، 
باید یک محیط گرم همکاری و هماهنگی 
کامل برای رفع  مشکالت زندگی به وجود 
 آیــد که به جای تنازع بقا، تعاون بقا بر آن 
حکومت می کند. در چنین اجتماعی افراد 
می توانند از حّداکثر آزادی به منظور رشد 
فکری، اخالقی و عملی استفاده کنند و به 
کمک یکدیگر، در راســتای رفع مسائل و 
بحران های اجتماعی جامعه اقدام نمایند.

در ایــن میان دانشــجویان و جنبش های 
دانشــجویی باید به مردم نزدیک شوند و 

برای رفع  مشکالت آنها بکوشند.

بنابراین برای پیشــرو بودن در هر دانشی، 
نبایــد تنهــا بــه پژوهش هــای ذهنی  و 
مقاله نویسی قناعت کرد،  باید به جنبه های 
کاربردی هم پرداخته شود و علوم مختلف 
را برای  حــل مشــکالت و برطرف کردن 
نیازهــای جامعه به کار  بســت. زیرا علمی 
که گره از کار جامعه باز نکند، شــبه علم 
اســت؛ باید به مردم و متخصصان  توصیه 
کــرد دانش خود را در راه حل مشــکالت 
کشــور بکار بگیرند و دانشــگاه ها نیز باید 
همیــن  رویه را در  تربیت دانشــجویان در 
پیــش بگیرند تا مردم به وجود آنها افتخار 

کنند.

مطابق آنچه به ما گفتند برخی از شعارهایی 
که در روز دانشجو و دیگر مناسبت ها  سر 
داده می شــود سیاسی است، در  حالی که 
باید دانشــجویان  و دانشــگاهیان نیازها و 
کمبودهای علمی خود و مسائل و مشکالت 

اجتماعی جامعه را فریاد بزنند.

البته برای تحقق این مطالبه، نقش دولت 

در تأمین هزینه های دانشــگاه ها به ویژه 
دانشگاه های علوم انسانی در راستای رفع 
مسائل اجتماعی از جمله مصارف ضروری 
شمرده شده و برای جامعه اجتناب ناپذیر 
اســت و بر حکومت اســالمی است که به 
تأمیــن هزینه های این گونــه امور اهتمام 

جّدی داشته باشد.

سیاست بازی؛ بالی جان دانشجویان

تأسف آور است که هم اینک فضای برخی 
دانشگاه ها فضای پرخاشگری شده است و 
برخی دانشجویان از تعالیم اسالمی فاصله 
گرفتــه اند؛ البته ما مخالــف فضای نقد و 
انتقاد در مراکز علمی و دانشگاهی نیستم، 
طلبه و دانشــجو باید انتقاد و ایرادات خود 
را بیان کند؛ اگــر انتقاد و یا نقدی صورت 
می گیرد باید در حوزه علمیه و یا دانشگاه 
مودبانــه و محترمانه و بــه دور از فضای 

پرخاشگری و سیاسی بازی باشد.

این که هرکس بیاید شــعارهای زننده سر 
دهد زیبنده هیچ مرکز علمی و دانشگاهی 
نیست. لذا اینجانب نسبت به سیاست زده 
شدن دانشگاه ها هشدار می دهم هرچند 
ما مخالف اظهار نظر  اساتید و دانشجویان 
در مســائل  سیاسی نیستیم، لیکن این که 
تنها به این  مقوله بپردازند، و حتی دانشگاه 
را به یک باشــگاه و حزب سیاسی تبدیل 
کنند به هیچ عنوان قابل قبول نیســت و 

مردم را نیز به شدت نگران می کند.

پردازی  نظریه  در  دانشجویان  رسالت 
و تولید فکر

علــم وطن ندارد و مــا در فراگیری دانش 
تعصب نداریــم، لیکن نکتــه ای که باید 
به آن توجه کرد این اســت که نباید تنها 
مصرف کننده باشیم بلکه باید تولید کننده 

باشیم.

لــذا کار ما صرفاً ترجمــه کارهای دیگران 
نباشــد، باید مبادله داشــته باشیم و باید 
به این حد برســیم؛ لذا اینکــه اخیرا می 
بینیم دانشجویان و دانشگاهیان ما مسائل 
تازه ای را در علم کشــف می کنند اسباب 

خوشحالی ما است.

البتــه اصرار غربــی ها این اســت که ما 
وابســته باشیم، از این رو ما نباید این ذلت 
را بپذیریم بلکــه باید در علم تولید کننده 
باشــیم، از این رو نسبت به جاسازی افکار 
و مطالب انحرافی در علوم وارداتی از غرب 

باید هوشیار بود.

برای تولید گرایــی نیز باید مراقب بود که 
علومی که در دانشگاه ها خوانده می شود 
تصفیه شود و فرهنگ های غلط از آن جدا 
شود. دانشجویی که برای تحصیل به خارج 
فرســتاده می شود باید چنان ساخته شده 
باشــد که نه تنها تحت تأثیر فرهنگ غرب 
نباشــد بلکه بتواند بر آنها تأثیر گذار باشد. 
حتی علومی که از خارج آورده می شــود 
باید تصفیه شود و مطابق فرهنگ اسالمی 
شــود. اهمیت این نکتــه در بخش علوم 
اسالمی و انســانی که با مسائل مذهبی و 
دینی و معرفتی سر و کار دارد بیشتر است.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت آینده کشور در دست 
دانشــجویان و طالب خواهد بود لذا حوزه 
های علمیه و دانشــگاه ها شخصیت های 
آینــده را تربیت می کننــد و اگر این ها 
وضع قابل مالحظه ای داشته باشند آینده 

انقالب قابل تضمین است.
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معرفی کتاب

سیری در کتاب 

»فیلسوف نماها«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

آیت  اهلل العظمی  مکارم  شــیرازی)مدظله 
العالــی(  در دوران  قبل  از انقالب  و بعد از 
آن ، همــواره  از هیچ تالشــی برای  تحقق 
انقالب  اســالمی  و تداوم نهضت  اسالمی  

فروگذار نکرد.

معظم له بــا درک  وضعیت  فکری  جوانان  
در رژیم  ســابق ، به ویــژه در برهه زمانی 
بعد از شــهریور ۱۳2۰ شمسی  که حزب 
توده در حال نشــر اندیشه خود در ایران 
بود و توانست  تفکر التقاطی  مارکسیسم  و 
کمونیسم و خداباورستیزی را در دانشگاه 
ها و عالوه بر این در حوزه کارگری برخی 
از کارخانــه ها نفوذ دهــد به توطئه  های  
دشــمنان  پی  برده  بــود و در این  زمینه  

تالش های  شایانی  از خود بر جای  نهاد.

از جملــه ایــن تــالش ها تألیــف کتاب 
»فیلســوف نماهــا« بود که کــه با زبانی 
داستانی به  نقد فلسفه  های  غربی  و ادعاهای  
ماتریالیسم(  )فلســفه  مادیگرا  فیلسوفان  
می پرداخت  و عقاید مارکسیســتی را نقد 
می کرد که با اســتقبال عظیمی از سوی 
جوانان و روشنفکران مواجه شد که البته 
هنوز هم  طراوت  و جامع  بودن  خود را در 

میان  دیگر کتب  حفظ  کرده  است .

تألیف این کتاب کــه آکنده از انتقادهای 
اجتماعی است درســت یک سال پس از 
کودتــای 28 مــرداد۳2 آن هــم در اوج 
خفقان و در ســال هایی کــه رژیم کودتا 
می کوشید هر گونه ارتباط اجتماعی را از 
بین ببرد و با ایجاد سازمان های سرکوب 
گــر، از طریــق رادیو و انــواع کتاب ها و 
نشریات به ترور فکری دست بزند اقدامی 

جسورانه بود. 

انگیزۀ تألیف اثر

معظم لــه در بیان انگیــزۀ تألیف اثر می 
نویســد: دومین کتابی که شــروع کردم، 
فیلســوف نماها بود علتش هــم این بود 
که کمونیســت ها تبلیغات زیادی شروع 
کرده بودند، شــاید من آن وقت 2۶- 25 
ســاله بودم. تبلیغات کمونیستی به قدری 
مســموم بود که بســیاری از جوان ها به 
خصوص دانشــگاه ها را جذب کرده بود. 
فکــر کردیم باز مســوولیتی داریم با عده 
ای از دوستان جلســاتی جهت مبارزه با 
مارکسیســت ها و کمونیست ها تشکیل 
دادیــم از جمله افراد جلســات آقای امام 
موسی صدر و بعضی از مراجع فعلی بودند 
و شــخصیت های دیگر. و به این ترتیب 
بحث و بررسی شــروع شد. من به آقایان 
گفتم می خواهم بحث ها را بنویســم. می 
آورم درجلســات می خوانم اگر نقدی هم 
بود، بفرمایید و من تکمیل می کنم. بعداً 
همین مباحث به نام کتاب فیلسوف نماها 
منتشر شــد و شــاید حدود سی و چند 
بار چاپ شــد و دربعضی کشــورها مثل 
افعانســتان و تاجیکســتان نفوذ کرد که 
زبانشــان فارسی بود روی هم رفته خیلی 
ایــن کتاب مؤثر افتاد و بــه عنوان کتاب 

سال هم شناخته شد.

وجه نام گذاری کتاب

مولّف در در بیان علــت نام گذاری کتاب 
پیدایش،  بدو  از  کمونیســم  می نویســد: 
»فلســفه « را بــرای تبلیغــات علمــی و 
فرهنگــی خود اســتخدام کــرد و برای 
تکمیــل انجام این مأموریــت، مکتبی به 
نام »مارکسیســم « که تکیه گاه آن منطق  

دیالیکتیــک  بود، ترتیــب دادند و به این 
وســیله به خواســته  هــای »اقتصادی و 

حزبی« خود، لباس فلسفه پوشانیدند!

رجــال  سیاســی  شــوروی نیز بــا همه 
بی اطالعــی از فلســفه، این »فیلســوف 
مآبی « را از دست نداده بلکه در ترویج آن 
کوشیدند به طوری که امروز تا سخنی از 
کمونیسم به میان می آوریم خود را با یک 
مشت »فیلســوف نما«! روبه رو می بینیم! 
ولی خوشــبختانه با این همه نتوانســتند 
قیافه حقیقی خود را در پشت ماسک این 
»فلسفه ساختگی « مخفی کنند و از همه 
جالب  تر اینکه خودشــان نیز بدون توجه، 

به این حقیقت اعتراف کرده  اند!

»فیلسوف نماها« در یک نگاه

نقــد مذهب از نظر کمونیســت ها و نقد 
نظم،  قانون علیت،  تاریخي،  ماتریالیســم 
تصادف و عالم حیوانات و شــگفتي هاي 
آن، فــرق بیــن ماتریالیســم دیالکتیک، 
پاســخ مکتب هاي مهم فلســفي، تعریف 
و  اکنوستیســیم  مکتــب  متافیزیــک، 
نظریات سوفسطائي ها، اصول ماتریالیسم 
دیالکتیک و انواع حرکت از نظر فلســفه و 
فرق اساســي بین دیالکتیک و متافیزیک 
از جمله مهم ترین بخش های کتاب است 

که مولّف به آن پرداخته است.

ساختار اصلی کتاب

کتاب »فیلســوف نماها« در ســه بخش 
اصلی تقسیم شده است که عبارتند از:

۱. خطر نزدیک می شود!

2. آیا خدا مولود پندار ماست؟!

۳. ماتریالیسم دیالیکتیک 

کتابی در ژانر رمان

در ایــن میان نکته ای کــه بیش از همه 
اهمیــت دارد اقــدام خــالف جریــان و 
ساختارشــکنانه ی مولف در آن برهه ی 
زمانی خاص اســت؛ یعنی، استفاده ی به 
جــا از قالب جذاب رمان بــرای مقابله با 

جریان های انحرافی.

لــذا ســبک کتــاب رمان اســت، و خط 

داســتانی ای دارد که در سراســر کتاب 
درمورد طرز فکر کمونیســت های جهان 
و نقــاط ضعف و اشــتباه منطق آن ها را 
با یک رشــته حقایق اجتماعی و تاریخی 
آمیخته و در قالب داســتانی شــیرین و 
جالب پی گیری می شود اما کتاب هدفی 
ورای داستان گویی صرف می جوید و غیر 

از وجه ادبی خود رویه ی آموزشی دارد.

از این رو کتاب در دوره خود به شــدت با 
اســتقبال عامه روبه رو شده و با سی بار 
تجدیــد چاپ در شــمار پرفروش ترین و 
تاثیرگذارترین کتاب های دهه ســی قرار 
گرفــت؛ همه چیز کتــاب در خدمت آن 
است که راحت تر خوانده شود، نثر ساده 
کتــاب و صفحات ابتدایــی اول کتاب که 
مولف به شرح اصطالحات پیچیده موجود 
در متن پرداخته همه این کارکرد را دارند. 

در واقع نویســنده بنا بر احساس تکلیفی 
که در آن موقعیت می کرده، تمام ســعی 
خود را کرده تا با بهره گیری از فرم جدید 
و جذابی چون رمان بــه ایدئولوژی های 

موجود نقب بزند و آن ها را نقد کند.

خالصه داستان

داستان کتاب درباره پســر جوانی به نام 
محمود است، جوانی که در زمینه ی علوم 
اسالمی و فلســفه ی قدیم تحصیل کرده 
و پس از درگذشت پدرش، گرداندن امور 
خانواده )مادر و دو خواهرش( به عهده ی 
اوست. داستان از نقطه ای شروع می شود 
که محمود محض سر در آوردن از فلسفه 
ی جدید )که همان ماتریالیسم باشد( به 
واسطه ی دوستش نادر، به محافل پنهانی 
کمونیســم  ها پا می  گذارد و از خطاها و 
جنایت  های آنان مطلع می  شود و شروع 
به افشــاگری می  کند و بــا واکنش  های 
سخت ســران کمونیسم مواجه می  گردد. 
وی مورد تــرور بیولوژیکی قرار می گیرد؛ 
اما جان سالم به در می  برد. او در نهایت با 
توطئه  ای به زندان می  افتد و سرانجام به 
جزیره خارک تبعید می  شود. وی، مدتی 
بعد در یک شورش سیاسی آزاد می  شود.

داستان با جمالتی پر از التهاب شروع می 

 شود. وحشــتی که قهرمان داستان با آن 
درگیر اســت حال و هــوای اجتماعی آن 
روزگار را نشــان می  دهد. فیلسوف نماها 
که همــان اعضای حزب توده هســتند، 
نقش  های بد داستان هستند که قهرمان 
داســتان با آن ها مقابله مــی  کند. آنان 
افراد فاســد و فرصت طلبی هستند که در 
لباس فلســفه و صلح درآمده  اند و ادعای 

طرفداری از طبقه کارگر دارند.

گزارش محتوایی اثر

مولف در ابتدای کتاب، اصطالحاتی نظیر 
کمونیسم و آتئیسم را توضیح داده است. 
ســپس منابع خــود در داســتان را ذکر 

نموده است.

هــم چنین معظم له در فــرازی از کتاب 
به بررســی نقش جنگ جهانــی دوم در 
ایجاد دو قطب متضاد سیاســی در جهان 
و تاثیر آن در فرهنــگ ملت  ها پرداخته 
و بازمانــدن از آبادی جهــان، جنگ  ها و 
درگیری  هــای منطقه  ای را از جمله آثار 
آن می  داند. ایشــان معتقد اســت ســیر 
تمدن کنونی غرب به ســمت خودخواهی 

و خودپرستی است.

نظریــه حزب کارگر درباره مذهب، تبیین 
نظر کمونیســت  ها درباره پیدایش دین، 
رابطــه جامعــه، مذهب و اقتصــاد مانند 
نظرات لنیــن، علل مادی ظهور اســالم 
از منظر ماتریالیســت  هــا، نظریه تبدل 
انواع داروین و تبیین فلســفه ماتریالیسم 
دیالکتیــک از منظــر اندیشــمندان این 
مکتــب از جمله مباحث کتاب به شــمار 

می  رود.

الزم بــه ذکر اســت مطالــب کتاب قبل 
از انتشــار بــه صورت یک کتــاب کامل، 
به صورت داســتان دنباله دار در نشــریه 

مجموعه حکمت چاپ می  شد.

گفتنی اســت این اثر نفیس، نخســتین 
بــار در مــرداد ۱۳۳۳ش در یک جلد و 
در4۰۰صفحــه و در قطع رقعی، به همت 
به  تهران  االســالمیه  دارالکتب  انتشارات 
زیور طبع آراســته شــده که تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسالمی

پرسش : 

چــرا این قدر به بحث حجاب پرداخته می 
شود؟! آیا این یک استراتژی سیاسی است 
یا اینکه به لحاظ شــرعی و دینی واجب و 

الزم است؟

پاسخ اجمالی:

اگــر الزامی بــه حجــاب در جوامع دینی 
مشــاهده می شــود، طبق فرامین الهی و 
برای حفــظ منافع و مصالح عالی اســت؛ 
نه یک اســتراتژی سیاسی موقت. حجاب  
از واجبات و مســلّمات، بلکه از ضروریّات 
دین  اســالم است؛ دین انســان را ملزم به 
صیانــت از گوهر حیاء در پوشــش، نگاه، 
گفتار، رفتار و آرایش می نماید. این وجوب 
دینی حجاب فرآینــدی منطبق با فطرت 
توحیدی و در راســتای حفظ گوهر حیاء 
اســت که در تمدن ها و ادیان پیشین نیز 
بدان پرداخته می شــد. بازشناسایی زنان 
به عفت و مصونیت از آزارها؛ حفظ مردان 
از شــعله غریزه؛ مصونیت خانواه؛ کاهش 
فرزندان نامشــروع؛ حفظ ارزش و احترام 
زن؛ استواری اجتماع و حفظ نیروی فعال و 
کم کردن هزینه اقتصادی و ایجاد آرامش 
روحی زنان و مــردان و ... از حکمت های 

وجوب دینی حجاب است.

پاسخ تفصیلی:

حجــاب  از مســلّمات و واجبــات بلکه از 
ضروریّــات دین  اســالم اســت. مخصوصا 
در زمان ما همه کســانی که با مسلمانان 
معاشرت دارند فهمیده اند که یکی از برنامه 
های تمام فَِرق مســلمین حجاب است که 
کم کم به یک شــعار تبدیل شده و به آن 
پایبند هســتند.)۱( با ایــن حال تصویب 
آن بــه عنوان یــک قانون بعــد از انقالب 
شکوهمند اسالمی و مجازات متخطیان از 
آن به خصوص در سال های اخیر، موجب 

سم پاشــی ها و تبلیغات سوئی علیه این 
حکم مســلّم اسالمی شــده به طوری که 
ممکن اســت این شبهه و شائبه برای عده 
ای پدید آمده باشــد که پرداختن به بحث 
حجاب، بیشــتر از آنکه حکمــی فقهی و 
شرعی باشد، یک استراتژی سیاسی و یک 
شعار ایدئولوژیک از سوی نظام حاکم است.

زدودن این شبهه و از بین بردن این شائبه 
را از مســیر ایســتگاه های ذیل می توان 

دنبال کرد:

مفهوم فطری و بیــن األدیانی حیا و 
رابطه آن با حجاب

اهمیت مسئله حجاب در مؤلفه های دینی 
از آنجا نمایــان می گردد که حکم حجاب 
فرآیندی منطبــق با فطرت توحیدی و در 
راستای حفظ گوهر حیاء است، چه اینکه 
بهترین پوشــش و محافظ دیــن الهی در 
وجود آدمی حفظ گوهر حیاء اســت. امام 
علی)علیه الســالم( می فرماید: )نیکوترین 
پوشش دین حیا اســت(؛ »أَْحَسُن َماَلبِِس 
یــِن الَْحَیــاء«)2( حیاء بــه قدری در  الدِّ
مولفه هــای دینی اهمیــت دارد که امام 
حســین)علیه الســالم( بی حیائی را برابر 
با بی دینی دانســته، مــی فرماید: )آن که 
حیا نــدارد؛ دین هم ندارد(؛ »اَل َحَیاَء لَِمْن 
اَل ِدیَن لَه «.)۳( بــا تأکید بر همین مؤلفه 
»حیا« ست که می گوییم اهمیت حجاب 
به عنوان یک هنجــار اجتماعی، تنها یک 
رویکردی  و  اســتراتژی سیاســی گــذرا 

تاکتیکی نیست.

پوشــش زن و مرد از زمان حضرت آدم و 
حوا)علیهما السالم( بوده)4( و از سکه ها، 
تندیس ها، نقاشی ها و آثار به جا مانده دیگر 
از دوره های قبل، معلوم می شود که همه 
اقوام و ملل گذشــته پوشش نسبتاً کاملی 
داشته اند)5( از کتاب مقدس فهمیده می 
شود که در عهد سلیمان نبی)علیه السالم( 

زنان عالوه بر پوشش بدن، صورت را نیز با 
روبند می پوشــانیدند)۶( در زمان ابراهیم 
پیامبر)علیه الســالم( هم این ســنت رایج 
بوده اســت)7( در ایران باستان، در دوره 
مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان 
همواره زنان لباسی به صورت شنل، قبا یا 
چادری داشــته اند که قامت آن ها را می 

پوشانده است)8( و... .

از همــه این مطالب بر مــی آید که عالوه 
بر محافظت در برابر ســرما و گرما، عامل 
فطری »حیاء« در مسئله پوشش و حجاب 
نقش محوری داشــته اســت و ااّل باید در 
هنــگام اعتدال هوا و در بین بســیاری از 
اقــوام، پوشــش یا حذف می شــد و یا به 
حداقل می رســید در حالی که این گونه 
نیست. جالب تر اینکه به حکم »حیاء« حد 
پوشش زنان همیشه بیشتر از مردان بوده 

است.

بنابراین احکام اســالمی، تنها انسان را به 
حفظ گوهر فطــری درونی خود که همان 
»حیاء« اســت ملزم می نماید. گوهری که 
هم باید در پوشاندن بدن صیانت گردد)9( 
هم در حفظ و کنترل چشــم)۱۰( هم در 
گفتــار و لحن صدا)۱۱( هم در راه رفتن و 
سایر رفتارها)۱2( و هم در آرایش نکردن 

در میان مردم.)۱۳(

حجاب در آموزه های اسالمی و تجربه 
حکمرانی معصومین)ع(

عالوه بــر موضوع حیاء، فقها و مفســران 
حداقل شــش آیه از قــرآن را دال بر لزوم 
رعایت پوشش شرعی می دانند. برای مثال 
در آیه ۳۱ ســوره نور مــی خوانیم که: »و 
بــه زنان با ایمان بگو چشــم های خود را 
]از نگاه هوس  آلود[ فــرو گیرند، و دامان 
خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز 
آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و 
]اطراف[ روسری  های خود را بر سینه خود 

افکنند ]تا گردن و ســینه با آن پوشــانده 
شود[«.)۱4( پوشاندن سر و گردن از دید 
نامحرم و لزوم آشــکار نساختن زینت ها، 
در این آیه صریحا مورد اشــاره قرار گرفته 

است.

همچنیــن در آیه 59 ســوره احزاب می 
خوانیم: »ای پیامبر! به همسران و دخترانت 
و زنان مؤمنان بگو جلبابها ]روســری  های 
بلند[ خود را بر خویش فرو افکنند. این کار 
برای اینکه ]از کنیزان و آلودگان[ شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است«.

)۱5(

این آیات به صراحت بر لزوم رعایت پوشش 
شرعی و پوشیدگی هنگام مواجهه زنان با 

نامحرمان داللت دارند.

عالوه بر آیات قرآن، احادیث بسیار زیادی 
نیز از معصومیــن درباره وجوب حجاب به 
دست ما رسیده اســت که تعدادی از آنها 
صریحا بر لزوم رعایت آن به عنوان واجبی 
شرعی داللت دارند)۱۶( و گروهی دیگر نیز 
به بیــان عواقب دردناک اخروی متخطیان 

از دستور حجاب می پردازد.)۱7(

اما شــاید مهم تر از همــه، اقدامات عملی 
ای اســت که بعضــی از معصومین)علیهم 
السالم( برای اقامه حکم حجاب در جامعه 
انجــام داده اند. در میان متــون روایی و 
تاریخــی، برخی مــوارد را مــی یابیم که 
نشان می دهد پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( و امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( از 
موضع حکومت درباره حفظ عفت عمومی 
و چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع 

موضع گیری و دخالت کرده اند.

از حضــرت علی)علیه الســالم( دو روایت 
در خطــاب با مردم کوفه و در هشــدار به 
رفتارهای منافی عفت و حیای عمومی نقل 
شده که بســیار می تواند برای ما راهگشا 
باشــد. آن حضــرت یک جا مــی فرماید: 
»یَا أَْهَل الِْعَراِق نُبِّْئُت أَنَّ نَِســاَءُکْم یَُدافِْعَن 
ْحُیون «)۱8(؛  ِریِق أَ َما تَْســتَ َجاَل فِی الطَّ الرِّ
)ای عراقیان! باخبر شده ام که زنان تان در 
راه با مردان برخورد می کنند آیا شرم نمی 
کنید(. نیز از ایشان روایت شده که خطاب 

به همان اهل عراق فرمود: »أَ َما تَْسَتْحُیوَن 
َو اَل تََغاُروَن نَِساَءُکْم یَْخُرْجَن إِلَی اْلَْسَواِق َو 
یَُزاِحْمَن الُْعُلوج «)۱9(؛ )آیا شرم نمی کنید 
و به غیرت نمی آیید کــه زنان تان راهی 
بازارها و مغازه ها می شــوند و با افراد بی 

دین برخورد می کنند(.  

ایــن دو حدیث اگرچه مســتقیما ناظر به 
مســأله اختالط زنان و مــردان نامحرم با 
یکدیگر اســت اما ســیاق خطاب امام در 
اینجا نشــان می  دهد که حضرت شان از 
جایگاه حکومت و برای محافظت از اخالق 
و حیای عمومی چنین سرزنشی را متوجه 

سهل انگاری عراقیان کرده است.

روایت تاریخــی دیگری که می تواند برای 
ما بســیار راهگشا باشــد، روایتی است که 
راجع بــه حادثه ای در حجه الوداع پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآله( گزارش شده 
است. این روایت نیز اگرچه مستقیما ناظر 
به حجاب نیست اما از حساسیت حکومت 
اسالمی در زمان رسول خدا)ص( به مسأله 
عفــت و لزوم رعایت بایســته های اخالق 

جنسی در جامعه حکایت دارد.

در ایــن روایــت تاریخی مــی خوانیم که 
درحجه الوداع زنــی جوان و زیبا از طایفه 
خثعم برای پرســیدن مسئله ای به حضور 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( رسید و در آن 
حال فضل بن عباس پســر عموی حضرت 
پشت سر ایشان سوار بود. نگاه هایی میان 
آن زن و فضل رد و بدل شــد. پیامبر)ص( 
متوجه شد که آن دو به هم خیره شده اند 
و زن جوان به جای آنکه توجهش به جواب 
مسئله باشــد همه توجهش به فضل است 
کــه جوانی نورس و زیبا بــود. و از این رو 
رســول اکرم)صلی اهلل علیه وآله( با دست 

خود صورت فضل را چرخانید.)2۰(

از عایشــه نیز نقل شــده که گفته است: 
»دختــر عبداهلل بن طفیل که برادر مادری 
مــن بود در حالی که زینــت کرده بود به 
خانه ام آمد. در همان هنگام پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( نیز وارد شــد و هنگامی که 
او را دید از او روی برگرداند. عایشــه گفت 
یا رســول اهلل این دختر، بردار زاده من و 

خردسال است! پس پیامبر فرمود: هنگامی 
که زن بــه دوران عادت ماهانه رســید بر 
او جایز نیســت که جــز روی خود موضع 

دیگری را نمایان کند«.)2۱(

از بعضی از روایات نیز اســتفاده می شود 
که در صدر اســالم بعضی از زنان، در امور 
مربوط به زنان )مســائل حجــاب  و امثال 
آن( نظارت داشــتند؛ از جلمه زنی به نام  
»سحراء بنت نهیک« که در بازارها گردش 
می کرد و امر به معروف  و نهی از منکر می 

نمود.)22(

با وجود چنین بیاناتی که ده ها مثال دیگر 
نیــز می توان به آن افــزود، آیا باز هم می 
توان ادعا نمود که موضوع پوشــش زنان و 
تأثیر آن در عفت و حیای عمومی، الزامی 
غیر دینی و غیرشــرعی و صرفا سیاســی 

باشد؟

جنبه های عمومی و اجتماعی حجاب 
و مسئولیت حکومت اسالمی در قبال 

آنها

بی تردیــد آن چه تــا اینجا گفته شــد، 
ثابت مــی کند که حکم حجاب، موضوعی 
اســت که الزام به آن نــه از ایدئولوژی ها 
و اســتراتژی های سیاســی بلکه از اصیل 
ترین منابع دینی، قویا قابل اثبات اســت. 
با این حال، حجــاب جنبه های عمومی و 
اجتماعی بسیار فراوانی دارد که گاه ممکن 
اســت در نظر برخی بی دقتان، به عنوان 
امری سیاسی تلقی شود. این به خاطر نگاه 
همه جانبه اســالم به تمام تبعاد فردی و 

اجتماعی آدمی در جامعه است.

نکته بســیار ظریفی که باید در این زمینه 
مورد توجه قــرار گیرد، موضــوع وظیفه 
حکومت اســالمی در حاکم کردن هنجار 
برتر در اجتماع اســت. در جامعه اسالمی 
گروه کمی از افراد هستند که از اراده قوی 
و ایمان قلبی محکمی برخوردارند و تحت 
هر شــرایطی ملتزم به قانون و شــرع می 
مانند و جو جوامع پیرامون تاثیری در آنان 
نمی گذارد. در طرف مقابل نیز گروه کمی 
هستند که بنای ال ابالی گری دارند و خوی 
سرکشی و تمرد از هنجارهای قانون و شرع 

ضرورت بحث از حجاب و پوشش بانوان در جامعه؟!
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در نهادشان نهفته است. بین این دو طیف، 
اکثریت مــردم تابع وضع موجود ومتأثر از 

فضای عمومی اند!

بی تردید در هر جامعه ای متولیان تربیت 
اجتماعی و مســئولین اجرای قانون، باید 
این بســتر را ایجاد کننــد که جو عمومی 
جامعه یا همان »وضع موجود« مشــوق و 
محــرک افراد به ســمت همرنگی با گروه 
اول و تبعیت از قانون و هنجارهای صحیح 
اجتماعی باشد و گروه دوم خود را در انزوا 

و مطرود حس کند.

ســوال اینجاست که چرا باید وضع موجود 
را کسانی شکل بدهند که از گروه دوم اند 
در حالی که ابزار قانون و شرع مدافع گروه 
اول اســت؟ چرا باید فرزند زن مسلمان در 
محیط مدرســه کم کــم از اینکه مادرش 
چادر به ســر می کند خجالت بکشد؟ چرا 
اکثریــت معمولی جامعه بــه رنگ اقلیت 
آلوده دربیایند و کم کم آلودگی گروه های 
کج رو به عنوان هنجار شــناخته شــود؟! 
چرا اقلیت متخلف از قانون و شــرع هنجار 
اسالمی  آیا حکومت  ســازی کنند؟!)2۳( 
وظیفه ندارد برای صیانت از کیان اخالقی 
جامعــه روز به روز حمایت خود را از گروه 
اول )به عنوان رعایت کنندگان هنجارهای 
جامعه( بیشــتر و فعالیــت های گروه دوم 
)هنجارشــکنان( را محدودتر ســازد؟ بی 

گمان چنین است.

موضوع حجاب و بی حجابی اگرچه در وهله 
اول موضوعی شخصی است و آثار وضعی و 
تکلیفی اش در آینده فرد متبلور می شود 
اما این موضــوع نافی آثار اجتماعی آن در 
عرصه اجتماعی نیست. وقتی »بی حجابی« 
خارج از محدوده و حــوزه خصوصی افراد 
اتفاق می افتد، موضوعــی برای دخالت و 
مسئولیت حکومت می شود. زیرا حکومت 
اســالمی نمی تواند در قبال نشــر یافتن 
فسادها و تباهی ها و بدعت ها دست روی 

دست بگذارد.

اصوال یکی از وظایف دولت و حاکم اسالمی 
آن اســت که زمینه ساز سعادت دنیوی و 
اخروی مردم و فراهم آورنده بســتر رشد 

و تعالی آنان باشــد و این مهم بدون دفع 
و رفع زمینه های فســاد و مبارزه با عوامل 
تباهی و اشــاعه خوبی ها و ترویج نیکی ها 

میسر نیست.

متــون دینی مــا نیز چنیــن وظیفه ای را 
بــرای حاکم و حکومت تعریــف کرده اند. 
در توصیه هــای پبامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
به معاذبن جبــل آن گاه که وی را به یمن 
فرستاد آمده است: »أَِمْت أَْمَر الَْجاِهلِیَِّۀ إاِلَّ َما 
َسنَُّه اْلِْساَلُم َو أَْظِهْر أَْمَر اْلِْساَلِم ُکلَُّه َصِغیَرُه 
َو َکِبیَره «)24(؛ )کار جاهلی را بمیران و امر 
مربوط به اسالم را چه کوچک و چه بزرگ 

آشکار نما(.

همچنین در نامه حضرت علی)علیه السالم( 
به یکــی از کارگزارانش یعنــی عثمان بن 
 ِ حنیف آمده است: »َفاْعلَْم أَنَّ أَْفَضَل ِعَباِد اهللَّ
ِ إَِماٌم َعاِدلٌ  ُهِدَي َو َهَدی َفَأَقاَم ُسنًَّۀ  ِعْنَد اهللَّ
َمْعُلوَمًۀ َو أََماَت بِْدَعًۀ َمْجُهولَۀ«)25(؛ )بدان 
که بهترین بندگان خدا پیش او پیشــوای 
عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت 
نماید ســنت شناخته شــده را بر پا دارد و 

بدعت ناشناخته را بمیراند(.

به عنوان نمونه با اینکه برای ترک خود روزه 
»حد شــرعی« یا »تعزیر« قرار داده نشده 
اســت و دادگاه نسبت به آن حق هیچ گونه 
دخالتی ندارد، اما »روزه خواری در مأل عام« 
جرم بوده و مجازات دارد. این نوع برخورد، 
به دلیل حساسیت اسالم نسبت به سالمت 
جامعه اســت و از همین رو است که امر به 
معــروف و نهی از منکــر را از اهّم واجبات 
قرار داده است. امیرالمومنین)علیه السالم( 
در مــورد اهمیت این کار می فرماید: )همه 
اعمال نیک در برابر امر به معروف و نهی از 
منکر مانند قطره ای در برابر دریاست(؛ »َو 
 ِ یِل اهللَّ َما أَْعَماُل الِْبرِّ ُکلَُّها َو الِْجَهاُد فِي َســبِ
ِعْنَد اْلَْمِر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهِي َعْن الُْمْنَکِر إاِلَّ 

ي«.)2۶( َکَنْفَثٍۀ فِي  بَْحٍر لُجِّ

حفظ منافــع و مصالح عالی خانواده و 
جامعه در گروی حفظ حجاب

رعایت حجاب موجب جلب منافع و مصالحی 
کلی برای بانوان و نهاد خانواده می شــود. 
منافع و مصالحی که هیچ گاه از چشم شارع 

مقدس دور نمانده و برای ضمانت بقای شان 
در جامعه، به تشریع قوانینی برای حفظ آن 

پرداخته است. منافع و مصالحی مانند:

۱. بازشناســایی زنان به عفت و مصونیت از 
آزارها:

خداوند متعال می فرماید: »یا أَیَُّها النَِّبيُّ ُقْل 
ِلَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِســاءِ الُْمْؤِمنیَن یُْدنیَن 
َعلَْیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیِبِهنَّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفَن 
َفال یُْؤَذیْــن«.)27( برخی از علما این آیه را 
ایــن گونه ترجمه می کنند: »ای پیامبر! به 
همســران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 
جلباب ها ]روســری  های بلند[ خود را بر 
خویش فروافکنند، ایــن کار برای اینکه به 
]عفت[ شــناخته شــوند و مورد آزار قرار 

نگیرند، بهتر است«.

یعنی حجاب برای خود زن در بعد اجتماعی 
عامل محوری جهت بازشناسی وی به عفت 
و حیاء اســت و همین شــاخصه سبب می 
گردد تا خود زن مورد آزار و تعرض اشخاص 
الابالی و بزه کار قــرار نگیرند. حجاب یک 
»نه« بزرگ به مجرمانی است که قصد سوء 
اســتفاده از زن و آزار جنسی وی را دارند، 
کــه اگر این نه بزرگ یعنی حجاب از طرف 
جامعه زنان انجام نپذیرد افزایش نیروهای 
امنیتی جهت حفظ امنیت زنان از آزار های 
جنسی، نیز کارگر نخواهد بود، لذا می بینیم 
در برخی کشــورها وجود پدیده بی حجابی 
هرساله موجب چه آمارهایی از آسیب  ها و 

جنایات جنسی علیه زنان می شود.

2. مصونیت اجتماعی مردان از شــعله های 
غریزه جنسی:

یکی از آیات وجوب حجاب آیه ۳۱ سوره نور 
است: »َوُقْل لِلُْمْؤِمَناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهَنّ 
َویَْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ َواَل یُْبِدیَن ِزیَنَتُهَنّ إاَِلّ َما 
«؛  َظَهَر ِمْنَها َولَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهَنّ َعلَیُجُیوبِِهَنّ
)و بــه زنان با ایمان بگو: چشــمان خود را 
از آنچه حرام اســت فرو بندند، و شــرمگاه 
خــود را حفظ کنند، و زینت خود را ]مانند 
لباس های زیبا، گوشواره و گردن بند[ مگر 
مقداری که ]طبیعتاً مانند انگشــتر و حنا 
و سرمه، بر دســت و صورت[ پیداست ]در 
برابر کسی[ آشکار نکنند، و ]برای پوشاندن 

گردن و سینه[ مقنعه های خود را به روی 
گریبان هایشان بیندازند(.

در حکمت و شان نزول این آیه آمده است 
که جوانــی از انصار در مســیر خود با زن 
بدحجابی رو برو شد، جوان جلب او گشت تا 
اینکه وارد کوچه تنگی شد ناگهان صورتش 
به دیوار خورد و تیزی اســتخوانی در دیوار 
صورتش را شــکافت! او به نزد رسول خدا 
شکایت برد و آیه مورد بحث نازل گردید و 

زنان را ملزم به حجاب نمود.)28(

به طور کلی برهنگی زنان، مردان و خصوصا 
جوانــان را در یک حــال تحریک دائم قرار 
می دهد که ســبب فرسایش اعصاب آنها و 
ایجاد هیجان هــای بیمار گونه عصبی می 
 گردد. غریزه جنســی نیرومندترین غریزه 
آدمی بــوده و در طول تاریخ سرچشــمه 
حوادث مرگبار و جنایات هولناکی شده، تا 
آنجا که گفته  اند: هیچ حادثه مهمی را پیدا 
نمــی  کنید مگر اینکه پــای زنی در آن در 
میان اســت! آیا دامن زدن مستمر از طریق 
برهنگی به این غریزه و شعله  ور ساختن آن 
بازی با آتش نیست؟)29( البته که برهنگی 
زنان، بازی با آتش غریزه مردان اســت که 
تبعات و ناهنجاری های جبران ناپذیر فردی 

و اجتماعی را به همراه دارد.

۳. مصونیت کانون خانواده از آسیب طالق:

آمارهای قطعی و مستند نشان می  دهد که 
با افزایش برهنگی در جهان، میزان طالق و 
از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به 
طور مداوم باال رفته است، چرا که برهنگی 
ســبب هوس های سرکش شــده و به هر 
قیمتی انسان را به دنبال هوس می کشاند، 
و به این ترتیب شخص هر روز دل به دلبری 

می  بندد و با دیگری وداع می  گوید.

در محیطی که حجاب است )و احکام دیگر 
الهی رعایت می  شــود( دو همسر تعلق به 
یکدیگر دارند، و احساساتشــان و عشــق و 
عواطفشان مخصوص یکدیگر است. ولی در 
»بازار آزاد برهنگی« که عمال زنان به صورت 
کاالی مشــترکی )ال اقــل در مرحله غیر 
آمیزش جنســی( در آمده  اند دیگر قداست 
پیمان زناشــویی مفهومی نمی  تواند داشته 

باشــد و خانواده  ها همچون تار عنکبوت به 
ســرعت متالشی می  شــوند و کودکان بی  

سرپرست می  مانند.)۳۰(

4. مصونیــت جامعه از خطرات فحشــاء و 
فرزندان نامشروع:

یکی از دردناک ترین پیامدهای بی حجابی 
افزایش فحشــاء و فرزندان نامشروع است، 
که نیازی به ارائه ارقام و آمار ندارد و دالئل 
آن مخصوصا در جوامع غربی کامال نمایان 
است.»فحشــاء« و از آن بدتــر »فرزنــدان 
نامشــروع« سر چشــمه انواع جنایت ها و 
مفاسد اجتماعی است، در انگلستان، هر سال 
پانصد هزار فرزند نامشروع به دنیا می  آید، 
خطراتی که فرزندان نامشروع برای امنیت 
جامعه به وجود آورده  اند، به گونه  ای است 
که در بســیاری از پرونده  های جنایی پای 
آنها در میان است. مساله گسترش فحشاء 
حتی برای آنها که هیچ اهمیتی برای مذهب 
و برنامه  های اخالقی قائل نیســتند فاجعه 
آفرین است. بنابراین هر چیز که دامنه فساد 
جنسی را در جوامع انسانی گسترده  تر سازد 
تهدیدی برای امنیت جامعه  ها محســوب 
می  شود، و پی  آمدهای آن هر گونه حساب 

کنیم به زیان آن جامعه است.)۳۱(

پرهیز از برهنگی و پایبندی به حفظ حجاب 
خصوصا توسط بانوان آثار مثبت دیگری نیز 
جهت برقراری مصالح فــردی و اجتماعی 
دارد از جملــه: »حفــظ ارزش و احتــرام 
زن«، »اســتواری اجتمــاع و حفظ نیروی 
های فعال«، »کم کردن هزینه اقتصادي«، 

»ایجاد آرامش روحي زنان و مردان« و... .

بــه هر حال اگر الزامی به حجاب در جوامع 
دینی مشاهده می شود طبق فرامین الهی 
و برای حفظ این منافع و مصالح عالی است 
نه یک استراتژی سیاسی موقت. امروزه در 
بسیاری از کشورها، برای رسیدن به مصالح 
اجتماعی ســوادآموزی الزامی اســت زیرا 
همگان به نیکی می دانند این کاری اســت 
که مي بایســت بشــود و مصالح و فوائدش 
عاید خود این افراد و اجتماع می گردد، لذا 
هیچ کس از این نوع الزام ها یک استراتژی 

سیاسی برداشت نمی کند.
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ِّلُْمْؤِمَنــاِت ... َواَل یُْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ َما  )9(. ســوره احزاب، آیه 59: »َوُقل ل
َظَهَر ِمْنَها َولَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلَیُجُیوبِِهنَّ َواَل یُْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ 
أَْو آبَائِِهنَّ أَْو...«؛ )و به زنان با ایمان بگو ... و زینت خود را ـ جز آن مقدار از 
آنان که نمایان استـ  آشکار ننمایند، و روسری های خود را بر سینه خود 
افکنند، وزینت خود را آشــکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، 
َْزَواِجَک َوبََناتَِک َونَِساءِ الُْمْؤِمِنیَن  یا...(. سوره نور، آیه ۳۱؛ »یَا أَیَُّها النَِّبيُّ ُقل لِّ
یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمن َجاَلبِیِبِهنَّ ...«؛ )ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان 

مؤمنان بگو: روسری های بلند خود را بر خویش فرو افکنند ...(. 
وا ِمْن أَبَْصارِِهْم ... * َوُقل  ِّلُْمْؤِمِنیَن یَُغضُّ )۱۰(. سوره نور، آیه ۳۰ و ۳۱: »ُقل ل
ِّلُْمْؤِمَناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ ...«؛ )به مؤمنان بگو چشمهای خود را فرو  ل

گیرند ... * و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو گیرند ...(. 
)۱۱(. ســوره احزاب، آیه ۳2: »یَا نَِساَء النَِّبيِّ لَْســُتنَّ َکأََحٍد ِمَن النَِّساءِ إِِن 
اتََّقْیُتنَّ َفاَل تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي فِي َقلِْبِه َمَرٌض َوُقلَْن َقْواًل َمْعُروًفا«؛ 
)ای همسران پیامبر! شما همچون یکي از زنان معمولي نیستید اگر تقوي 
پیشه کنید، بنابراین به گونه  اي هوس انگیز سخن نگویید که بیماردالن در 

شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید(.
)۱2(. ســوره نور، آیه ۳۱: »... َواَل یَْضِربْــَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِیْعلََم َما یُْخِفیَن ِمن 
زِیَنِتِهنَّ ...«؛ )و پاهای خود را به زمین نزنند تا زینِت پنهانیشــان دانسته 

شود(. 
)۱۳(. ســوره احزاب، آیه ۳۳: »... َواَل تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهلِیَِّۀ اْلُولَی«؛ )... و 

همچون جاهلیت نخستین ظاهر نشوید(.
)۱4(. »َو ُقــْل لِلُْمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمــْن أَبْصارِِهنَّ َو یَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال 

.» یُْبِدیَن زِیَنَتُهنَّ إاِلَّ ما َظَهَر ِمْنها َو لَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلی  ُجُیوبِِهنَّ
)۱5(. »یا أَیَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساءِ الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ 

ِمْن َجالبِیِبِهنَّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفَن َفال یُْؤَذیْن «.
)۱۶(. ن.ک: الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ،  محقق / مصحح: 
غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب السالمیۀ، تهران ، ۱4۰7هـ 
ق، چــاپ چهــارم ، ج 5، ص 52۱ و 5۳2؛ عیون الحکم و المواعظ، لیثی 
واسطی، علی بن محمد، محقق / مصحح: حسنی بیرجندی، حسین ، دار 

الحدیث ، قم ، ۱۳7۶هـ ش، چاپ اول ، ج ۳۰۳.
)۱7(. بحــار النوار، همان، ج 8، ص ۳۰9؛ جامع أحادیث الشــیعۀ، معزی 

مالیری، اسماعیل، نشر صحف، قم، ۱۳7۳هـ ش، ج 2۰، ص 24۱.
)۱8(. الکافی، همان، ج 5، ص 5۳7.

)۱9(. همان.
)2۰(. صحیح البخاری، البخاری، محمد بن إسماعیل، تحقیق: محمد زهیر 
بن ناصر الناصــر، دار طوق النجاۀ، بیروت، ۱422هـــ ق، چاپ اول، ج 8، 

ص 5۱.
)2۱(. الدر المنثور، الســیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر جالل الدین، دار 

الفکر، بیروت، بی تا، ج ۶، ص ۱8۰.
)22(. پیــام قرآن، مکارم شــیرازی، ناصر، دار الکتب االســالمیه ، تهران، 

۱۳8۶هـ ش ، چاپ نهم ، ج  ۱۰، ص 2۳5.
)2۳(. این پاراگاراف بخشی از مقاله »حجاب اجباری« نوشته فاضل ارجمند 
حجت االسالم و المسلمین سید محمدجواد بنی سعید برای پایگاه اطالع 
https://makarem.ir/ :رسانی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی است
main.aspx?typeinfo=1&lid=0&mid=252809&catid=0&start=1&PageIndex=0

)24(. بحار النوار، همان، ج 74، ص ۱27.
)25(. نهج البالغۀ، سید رضی، محمد بن حسین، تصحیح / تعلیق: صبحی 

صالح، هجرت، قم، چاپ اول، ۱4۱4هـ ق، ص 2۳4 و 2۳5.
)2۶(. نهج البالغۀ، همان، ص 542.

)27(. عالمه محمد جواد مغنیه در تفســیر این آیه، یعنی آیه 59 ســوره 
احزاب می گوید: »ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفنَ  بالعفۀ و الصون، فإن الحجاب یحجز 
بین المرأۀ المتحجبۀ و بین طمع أهل الفسق و الریب«؛ )این کار برای اینکه 
به ]عفت[ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. چرا که حجاب 
مانع طمع ورزی فاسقان از زنان محجبه می گردد.(. ن.ک: تفسیر الکاشف، 
مغنیه، محمد جواد، دار الکتب الســالمیه، تهران، ۱424هـ ق، چاپ اول، 

ج  ۶، ص 24۰(.
)28(. تفسیر نمونه، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، دار الکتب االسالمیه ، 

تهران، ۱۳74 هـ ش، چاپ سی و دوم، ج  ۱4، ص 4۳5.
)29(. همان، ج ۱4، ص 444.
)۳۰(. همان، ج ۱4، ص 445.

)۳۱(. همان، ج ۱4، ص 445 و 44۶.
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احکام شرعی

گذاشته شانه خالى كنند؟ مثاًل براى خدمت به بيماران 

بــه مناطق محروم نروند، يا اصاًل در كشــور خود طبابت 

نكنند، و بدين منظور هجرت كنند؟ 

بايد به اين مسئوليتها شرعًا عمل كنند. 

مصرف وجوهات شرعیه برای هزینه های تحصیل 

فرزندم در رشــته پزشكى تحصيل مىكند، و إنشاءالله پس 

از فراغــت از تحصيل قصد خدمت به برادران و خواهران 

دينى خود را در كشــور ايران اسالمى دارد. ولى اكنون در 

تأمين هزينههاى تحصيلى او با مشــكل مواجه شــدهام. 

آيا مجاز هستم بخشــى از وجوهات شرعّيه خويش را به 

ايشان اختصاص دهم؟ 

مجاز هستيد از یک سوم سهم مبارك امام براى اين منظور 

هزينه كنيد. 

تقلب کردن در کنکور 

هرگاه دانشــجويى )خداى ناكرده( در كنكور تقّلب كند، و 

قبول شــود، چنانچه شــك يا يقين داشته باشد كه تقّلب 

مذكور تأثيرى در قبولى نداشته، اكنون كه مىخواهد شروع 

به تحصيل كند وظيفهاش چيست؟ 

اگر شك داشــته باشد اشــكالى ندارد، و اگر يقين داشته 

باشــد و موارد تقلب كم و محدود بوده آن هم مانعى 

نــدارد، در غير اين صورت اشــكال دارد. و در هر حال 

تقلب كردن خواه كم باشد يا زياد كار حرامى است. 

شرکت در کنکور پزشکی بر خالف ضوابط و مقررات 

من بر خالف ضوابط و مقّررات در كنكور شركت كرده، و در 

رشته پزشــكى قبول شدهام. مثاًل مشمول بوده و دفترچه 

آماده به خدمت تهّيه نكردهام، يا ســرباز فرارى بوده و با 

جعل پايان خدمــت امتحان دادهام، يا از اين قبيل، ولى 

در امتحانات تقّلبى نكردهام، و اكنون دچار عذاب وجدان 

شدهام، وظيفه شرعى من چيست؟ 

اگرچه كار خالف شــرعى كردهايد، ولــى فعاًل مىتوانيد به 

تحصيالت خود ادامه دهيد. 

تحصیل علوم حوزوی توسط دانشجویان پزشکی 

دانشــجويان با استعدادى هســتند كه در رشته پزشكى 

يا مهندســى مشــغول به تحصيلند، و در عين حال عالقه 

خاصى به تحصيل در علوم اســالمى دارند. وظيفه شرعى 

آنها چيست؟ 

بهتر اين اســت كه تحصيــالت دانشــگاهى را به پايان 

برسانند، سپس به تحصيالت حوزوى بپردازند. 

لزوم اخذ تخصص مجاری ادرار و كليه برای زنان 

اكثر پزشــكان مجارى ادرار و كليه، مرد هستند; آيا گرفتن 

ايــن تخّصص جهت كم كردن ارتباطــات غير هم جنس، 

براى خانمها واجب است؟ 

با توّجه به اينكه نگاه به غير همجنس، در مورد عورت گناه 

سنگينترى دارد، الزم است به عنوان واجب كفايى گروهى 

از همجنسها اين دوره را بگذرانند. 

فراگیری تخصص قلب و عروق توسط بانوان 

غالب پزشــكان متخّصص قلب را آقايان تشكيل مىدهند، 

آيــا به منظور كاهــش ارتباطات با جنــس مخالف، اخذ 

مدرك تخّصصى قلب براى خانمها واجب كفايى است؟ 

آرى واجب كفايى است. 

تحصیل زنان در رشته سونوگرافی 

جهت تشــخیص بعضى از بیمارى ها، از جمله بیماریهاى 

زنان، بیشتر از سونوگرافى استفاده مى شود، و متخّصص 

زن در آن کم اســت، آیا بر دانشجویان دختر واجب است 

که در این رشته تحصیل کنند؟ 

الزم اســت به عنوان واجب کفایى عّده اى در این رشــته 

تحصیل کنند.  

تحصیل در رشته های پر درآمد پزشکی 

برخى از رشــتههاى پزشــكى درآمد مناســبترى دارد، لذا 

متخّصص كافى در آن رشــته تربيت شده است. اّما رشته 

هايى وجود دارد كه درآمد آن نســبت به آنچه در باال آمد 

كمتر است، لذا متخّصص كافى هم ندارد. آيا دانشجويان 

مىتوانند براى كسب درآمد بيشتر به تحصيل در رشتههاى 

مورد نظر بپردازند؟ 

در صورتى كه به اندازه كافى براى رشــتههاى ديگر طبيب 

وجود داشته باشد مانعى ندارد. 

اولویت تعیین رشته برای دانشجویان پزشکی 

چه امورى بايــد مهمترين اولوّيتهاى تعيين رشــته براى 

دانشجويان پزشكى باشــد؟ درآمد بيشتر و زحمت كمتر؟ 

نيازهاى جامعه؟ كاهــش برخورد با غير همجنس يا امور 

ديگر؟ 

مهمتر از همه نياز جامعه و ســپس كاهش برخورد با غير 

هم جنس است. 

لزوم عمل بر اساس شروط و مسئولیتی که دانشجو پذیرفته 

دانشــجويانى كه با اســتفاده از امكانات دولت اسالمى 

تحصيل كرده، و موّفق بر اخذ مدرك پزشكى شدهاند، آيا 

مىتوانند از مسئولّيتهايى كه شرع و قانون بر عهده آنها 
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