طلیعه سخن
کرات در رسانه ها و فضای مجازی گفته
به ّ
می شود سپهبد شهید سلیمانی قهرمان ملی
است! اما به راستی آیا با شاقول ها و ترازهای
ملی گرایانه ،می توان اوج فداکاری ها و جان
فشانی های بی بدیل آن سردار عظیم اسالم
را شناخت؟
به راســتی نظام معنایی سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی چیســت؟ راز مجروحیت و
جانبازی مکرر شهید سلیمانی در سوریه و
در نهایت نوشیدن شــهد شهادت در عراق
و آثار خون حاج قاســم بر تحوالت منطقه
چیست؟

در حقیقت مبنای توحیدی سردار سلیمانی
در مبارزات ظلم ستیزانه به شدت با عنصر
امامت ،والیت و فقاهت گره خورده اســت،
ــدا ُء َعلَى ال ْ ُك َّفا ِر ُر َح َما ُء
لذا بر مبنای آیۀ«أَشِ َّ

فراموش نکنیم حاج قاســم به ویژه در سال
های اخیر ،غصه دار ناکارآمدی مســئوالن
تکنوکرات نظام بود؛کسانی که با ذبح اخالق
و عدالــت به پای بــازار آزاد و طرح ظالمانۀ
تعدیل اقتصادی و ذبح دین به پای فرهنگ
لیبــرال ،برای اوضاع اســفناک اقتصادی و
معیشــتی و فرهنگی مردم به شــدت دل
شکســته بود ،لیکــن خداوند بــه این دل
شکسته شهادتی عزت مندانه عطا کرد.
از سوی دیگر شــهادت سپهبد سلیمانی از
نابودی ســرمایۀ اجتماعی ،بــه ویژه پس از
بحران افزایش قیمت های بنزین جلوگیری
کرد گرچه این دســتاورد بزرگ ،چیزی از
مسئولیت مسئوالن در ترمیم معیشت مردم
نمی کاهــد بلکه باید انگیزۀ آنــان را برای
جبران کاســتی ها و ناکارآمــدی ها ارتقاء
بخشد.
هم چنین شهادت حاج قاسم بار دیگر فضای

آری قلوب مســلمانان جهان و حتی جامعۀ
انســانی در شهادت حاج قاســم سلیمانی
ماالمال از درد و اندوه شــده است و با اتحاد
و انسجام مثال زدنی که مرهون خون پاک
شهید سلیمانی اســت ،شعار انتقام سر می
دهند .اگر چه منتقم اصلی خون حاج قاسم،
خداســت ،و انتقام خدا در گســترۀ جهان
بشــری اتفاق خواهد افتاد که اخراج حتمی
آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام ســخت
خداوند از دشمنان اسالم خواهد بود.
وحدت روز افزون امت اســامی نیز حاصل
تلفیق خون ابومهدی المهندس و حاجقاسم
به ویژه تشــییع باشــکوه در عراق و ایران
اســت که نشان دهندۀ اوج همگرایی جبهۀ
مقاومت در عراق و سوریه برای اخراج آمریکا
از منطقه است.
شکی نیست که آمریکا چاره ای جز خروج
مفتضحانه از منطقه ندارد و شروع این مسأله
با خون حاج قاســم به شدت پیوند خورده
است که یقیناً محقق خواهد شد .فقط باید
منتظر ماند و کشــتارهای وســیع سربازان
آمریکایی در منطقه را به نظاره نشست.

3

بنابراین افق معنایی شــهید ســلیمانی به
قومیت ،مذهب ،ملیت یا مرزهای خودساخته
بشری خاص اختصاص نداشت ،بلکه ایصال
جهان اســام و دیگــر جوامع بشــری به
مطلوب(بخوانیــد امامت) مهمترین دغدغۀ
معرفتی این چهرۀ بین المللی مقاومت بود.

هم چنین شهادت سردار سلیمانی خون تازه
ای را در رگ های انقالب جاری کرد؛ چرا که
در ســال های اخیر ،جریان های سیاسی به
بهانه های مختلف در صدد بودند تا فرهنگ
جهاد و شــهادت را به فراموشی بسپارند اما
شهادت حاج قاســم موج ایثار و شهادت را
پس از سه دهه به کشور بازگرداند.

لذا آمریکا از ترور شــهید ســلیمانی طرفی
نبســت ،اگر چه ترامپ بــه زعم باطل خود
میخواســت با ترور شهید ســلیمانی بازنده
جنگ نباشــد و ماجرای نقش آفرینی موثر
حاج قاسم در منطقه را در تاریخ دفن کند،
لیکن در عمل قافیه را باخت و االن با نفرت
عمومی مردم جهان و شعار بین المللی مردم
برای خون خواهی ســردار سلیمانی مواجه
شده است.
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و اینگونــه بود که شــهید ســلیمانی خود
را فدایی اهل ســنت و عموم انسان ها می
دانســت و در نامــه عذرخواهــی به فردی
در بوکمال که منزلــش را بدون اجازه مقر
عملیات کرده بود اینگونه نوشت ،من هم به
نوعی سنی هستم ،زیرا به سنت رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله اعتقاد دارم و ان شاءاهلل
در راه او حرکت میکنم.

حال آنکه سپهبد سلیمانی در طول مبارزات
خود علیه داعش ،به شــاخص و اســطوره
ای برای امت اســامی تبدیل شــد ،لیکن
پس از شــهادت  ،به اسطوره جهانی تبدیل
شد و تصویر سردار ســلیمانی در استوری
اینستاگرام خواننده مشهور اسپانیایی با ۱۳
میلیون دنبال کننده قرار گرفت.

در بسیاری از مواقع واقعیت های و عملکردها
می توانند فقدان نظریه و تئوری در جامعه
را جبــران کنند ،الحق و االنصاف شــهادت
حاج قاسم سلیمانی واقعیتی بود که ساختار
تئوریک منطقه را به شدت تغییر داد.
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پاسخ روشن است شهید سلیمانی به تعبیت از
امام خمینی (رحمه اهلل) که فرمود« ،انقالب
ما محدود به ایران نیســت» برای تشــکیل
جبهۀ بدون مرز حق علیه باطل ،ترک وطن
کرد،و مرزهــای قومیت ،نژاد ،ملیت و حتی
مذهب را درنوردیــد و جهان وطنی خود را
عالوه بر شــیعیان  ،بر مدار تعامالت میان
مذهبی با برادران اهل سنت و حتی پیروان
دیگر ادیان الهی به ویژه مسیحیان در منطقه
تعریــف نمود تا جبهه ای بی مرز علیه ظلم
و جنایت آمریکا و تروریســت های تکفیری
تشکیل دهد.

ب َ ْي َن ُه ْم؛ در برابر ک ّفار سرســخت و شدید ،و
در میان خود مهربانند» دچار خشونت نمی
شد ،بر خالف داعش که مکتبی عرفانی است
و با خود مفسری نسبت به آیات قرآن کریم
و تعطیلی تأویل ،به عرفان شرکی و خشونت
آمیز تبدیل شده است و یا داعش شیعی که
با محوریت اخباری گری و خود مفســری
نســبت به ظاهر احادیث ،حکــم به تفرقه
گرایی و اختالف افکنی میان مسلمانان داده
و با نفرت پراکنی نسبت به مذاهب اسالمی،
خود را در ذیل عرفان شرکی داعش تعریف
می کند.

تاریخی و معرفتی دهۀ  60را برای مردم به
ویژه نسل جوان و نوجوان باز تولید نمود ،و
از آنجا که حاج قاسم از آغاز جنگ تحمیلی
تا زمان شهادتش ،در همۀ آزمون های الهی
ســربلند بیرون آمده بود ،لذا اعتماد نســل
جوان به ســردار دل ها ،بازتولید نسلی را به
نحو احسن محقق ساخت و شکاف نسلی در
سریع ترین زمان ممکن پر شد.

دیدارها

امام جمعه شهرستان مهر

رئیس کمیته پول ،بانک ،و بازار سرمایه مجلس

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا

دختران شیخ زکزاکی

حجت اإلسالم والمسلمین حسینی بوشهری

هئیت رئیسه مجمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

سالم اهلل علیها

مسئولینجامعهالمصطفیالعالمیه

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب
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اعضای کنگره تکفیر

عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه

درس خارج فقه مسجد اعظم

رییس کل دادگستری و دادستان قم
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مراسم تشییع پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی اکراین

گزیده سخنان

 دالرهای نفتی و حمایت آمریکا وهابیت را سرپا نگه داشته است
باید مســلمانان را بیدار کرد که اینها تنها دشمن شیعه و پیروان اهل بیت(علیهم السالم) نیستند.
محصول وهابیت داعش بود که خطری برای کل بشــریت است
شیخ زکزاکی به یک کشور اسالمی منتقل و درمان شود
ما این ظلم ها و جنایت در حق شــیخ زکزاکی و خانواده ایشان را محکوم میکنیم و دولت نیجریه
را در قبال آن مسؤول می دانیم
ارمغان اندیشه تکفیر جز کشتار و تخریب چیزی نیست
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جامعة المصطفی از برکات انقالب اسالمی و نهادی مبارک با دستاوردهای ارزشمند است
یکی از برکات انقالب اسالمی ،توجه به فعالیت های فرهنگی است که در پرتو این نعمت بی بدیل
انجام شــده و جامعه المصطفی یکی از این برکات ارزشمند است
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ســردار سلیمانی دو ســه ســال قبل به دیدار ما آمده بود بعد از اتمام صحبت به آقایان گفت که
بیــرون بروید؛ وقتی همراهان بیرون رفتند ،کفن خود را بیرون آورد و گفت این کفن را امضا کنید
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خاطره آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی از اخالص بی نظیر سردار سلیمانی
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اندیشــه تکفیر خشــونت را به همگان نســبت می دهد و در این بین تفاوتی هم بین شیعه ،اهل
ســنت و مسیحیت و دیگر مذاهب نیســت؛ این موضوع نشان می دهد که از دیگر مذاهب و ادیان
نیــز ظرفیت همکاری با دبیرخانه کنگره مقابله جریان های تکفیری وجود دارد و باید به درســتی
از آن بهره گرفت

6

7

پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت آیت العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

آیت الله موسوی خلخالی

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت

شهادت سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی
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او مردی بزرگ و کم نظیر و بســیار آگاه بود که نام او در تاریخ
اســام و جهان به عنوان ســرداری بزرگ ،باقی خواهد ماند و
راهش پر رهرو.
جنایتکاران آمریکایی با این عمل وحشــیانه گور خود را کندند
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پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت رحلت حضرت
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خبر بسیار ناگوار رحلت حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای
حاج ســید هاشم رسولی محالتی(رحمة اهلل علیه) موجب نهایت
تأسف گردید.
او عالمــی پاک ،با تقوا و مورد اعتماد امام راحل(قدس ســره) و
رهبر بزرگوار انقالب بود.

دانشــمندی اهل قلم که کتاب های متعدد و مفیدی از خود به
یادگار گذاشت.

اینجانــب این ضایعۀ بزرگ را به رهبــر انقالب ،جامعه روحانیت
و همۀ دوســتان و بیت شــریفش صمیمانه تســلیت عرض می
کنــم .خداوند روح او را با ارواح اجدادش محشــور گرداند و به
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کند.

حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه و قرآن

قبل از هر چیز تشــکیل این همایش را به همه دست اندرکاران
گرامــی و حضار محترم تبریک میگویــم و امیدوارم نتایج قابل
توجهی برای جهان اسالم و شیعه داشته باشد.

تهمتهای دشــمنان الزم است هر ســال این همایش به عنوان
یکی از بزرگان شــیعه تشکیل و تکرار شود تا حقیقت امر روشن
و خالفگوییها فاش گردد.

برخالف آنچه دشــمنان ما تبلیغ میکنند رابطه مراجع بزرگوار،
علمای شــیعه و حوزههای علمیه با قــرآن مجید آنقدر نزدیک
بوده و هست ،که جدایی آنها از هم ممکن نیست.

امســال این همایش ارزشــمند به نام مرحوم آیت اهلل العظمی
فاضل لنکرانی ،تشــکیل یافته تا دیدگاه های علوم قرآنی ایشان
مورد بررســی و استفاده قرار گیرد و این سنت حسنه ،سالهای
آینده هم به نام علمای بزرگ دیگر شیعه تکرار گردد و مخصوصاً
نسل جوان طالب به اهمیت این امر واقف گردند.

تفاسیر مهمی که علمای شــیعه بر قرآن نوشتهاند و کتابهایی
همچــون آیات االحکام که در فقه شــیعه جایگاه مهمی دارد و
دروس متعددی که در حوزههای علمیه به عنوان درس تفســیر
همواره برقرار است بهترین شاهدان این مدعاست.
ولی از باب روشنگری و خبررســانی صحیح در مقابل دروغها و

اینجانــب بار دیگــر الزم میدانم که از تمام کســانی که به فکر
تشــکیل چنین همایش مفید و موثــری افتادهاند و برای پیاده
کردن آن زحمت کشیدهاند ،تشکر وافر نمایم.

پیام تسلیت آیت العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

همشیره حضرت آیت الله شبیری زنجانی

فقدان اسفناک همشیره مکرمه موجب نهایت تأسف گردید .من
این ضایعه را به جنابعالی و تمام اهل آن مرحومه و خانواده های
مرتبط تســلیت عرض میکنم .امیدوارم خداوند روح این بانوی

فرزانه و باتقوا را با ارواح اجدادش محشور گرداند و به بازماندگان
به خصوص حضرتعالی صبر و اجر فراوان عنایت کند.
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حجت االسالم والمسلمین حاج سید هاشم رسولی محالتی

پیام حضرت آیت العظمی مکارم شیرازی به همایش
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اینجانب این ضایعۀ بســیار اســف انگیز و شهادت دوستان او به
ویژه ســردار ابومهدی المهندس را به همۀ رهروان حق و تمام
رزمندگان اســام و آزادی خواهان جهــان و عالقهمندان او در
سراســر دنیا و نیز به بیت شــریف آنها تبریک و تسلیت عرض
مــی کنم و یقین دارم که عالقه مندان به او ،راه او را با قدرت و
قوت بیشتری ادامه خواهند داد.

خداوند روح پرفتوح او را با اجداد طاهرینش محشــور گرداند و
بــه بازماندگان به خصوص فرزندان آن مرحوم صبر و اجر فراوان
عنایت کند.
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شهادت بسیار دردناک سردار بزرگ اسالم و فرمانده بی نظیر و
شجاع همه را تکان داد.

و انتقام شدیدی در انتظار آنهاست.

فقدان اســفناک حضرت آیت اهلل ســید محمد مهدی موســوی
خلخالــی موجب نهایت تأســف گردیــد .او فقیهی وارســته و
شــخصیت برجســتهای در میان علما و دانشــمندان خراسان و
نقــاط دیگر بود .ســالها از طریق درس خــارج فقه و اصول به
تربیت گروه زیادی از طالب حوزه علمیه پرداخت .درس او مورد
استقبال گروه عظیمی از طالب حوزه علمیه مشهد بود و اکنون
جای او در این حوزه علمیه بزرگ شیعه خالی است.

اینجانب فقدان اســفناک این عالم فرزانه را به حوزه های علمیه
و خصوصا حوزه علمیه خراســان و بیت شــریف ایشان صمیمانه
تسلیت عرض میکنم.

یادداشت

دانشمندان ثابت شده است.

1

ّ
مواد مخدر؛ تهدیدی بزرگ برای بشریت`

زشــت ترین تصویری که از شنیدن واژه
هایی چــون «اعتیاد» یا «مواد مخدر» به
ذهن مان می رسد چیست؟ تصویر مردان
و زنان کارتن خواب مچاله شــده گوشــه
پیاده روها و پارک ها؟ تصویر معتادهایی
که به صورت مشــترک ،با یک ســرنگ
آلوده مواد افیونی را وارد خون شــان می
کنند؟ تصویر پیکر در حال متالشی شدن
کسی که به خاطر ابتال به هپاتیت یا ایدز
یا سرطان ریه ،فرسوده شده و روی تخت
بیمارســتان ،به انتظار مرگ است؟ تصویر
شــخصی که متأثر از توهمات مواد مخدر
و قــرص های روانگردان خــود یا یکی از
نزدیکانش را در اثر حادثه ای به کام مرگ
فرستاده است؟
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مطمئنا تصاویر مذکور بسیار رقت انگیزند
ولی آثار شــوم فــردی و اجتماعی موارد
مخدر ،بســیار فراتــر و هولناک تر از این
تصاویر تلخ اســت .اعتیــاد قدرت فکری
انسان و پشــتکار و خالقیتش را از او می
گیرد؛ بنیان های خانوادگی اش را سست
می کند و زمینه بزهکاری خود شخص و
کودکانش را اعم از قتل و تجاوز و سرقت
فراهم می آورد .این پدیده شــوم موجب
پدید آمدن خشــونت هــای اجتماعی و
تقویت تروریســم بین المللی می گردد و
بهداشت و سالمت را تهدید می نماید.

10

انباشــت همه این تهدیدها طی دهه ها،
موجب احســاس خطر تدریجــی جامعه
جهانی شــد .در سال  1987کنفرانسی با
محوریت این موضوع در شهر وین برگزار و
سندی در 4فصل تنظیم شد .در این سند
از کشورهای عضو ســازمان ملل خواسته
شــد برای مقابله با اعتیــاد و مواد مخدر
اموری را پی گیری کنند .این امور عبارت
بودند از :پیشگیری از طریق آموزش؛ توجه
به نقش رسانه ها در بازگشت معتادان به

دامن اجتماع و معالجه آنان؛ ریشــه کنی
مزارع غیرمجاز خشــخاش؛ نابودی شبکه
هــای عمده قاچاق مواد مخدر و همکاری
های حقوقی کشورها.
مبنای نظری ممنوعیت مواد مخدر در
آموزه های اسالمی
آموزه های اسالمی شدیدترین ممانعت ها
و تحریم ها را برای اســتعمال و ســاخت
و خریــد و فروش مواد مخدر قائل شــده
اســت .مطابق ایــن آموزه هــا ،بر همه
مســلمانان واجب اســت كه از اين موا ّد
پليد پرهيز و اجتنــاب كنند و فرزندان و
بستگان و آشــنايان خود را شديدا از آن
برحــذر دارند .هر كس هر گونه كمكى به
تهيه ،حمل و نقــل و پخش اين
كشــتّ ،
مواد كند مشــمول مجازات الهى خواهد
بود و هر گونه درآمدى از آن حاصل شود
حرام و نامشروع است.
اسالم مى گويد :هر وســيله اى كه براى
جامعــه بشــرى زيانبخش اســت ،توليد
و پخــش و نگهدارى و توزيــع و خريد و
فروش و مصرف و هرگونه فعاليت پيرامون
آن حرام اســت .اســام هر نوع فعاليت
مخدر را تحريم كرده است.
پيرامون مواد
ّ
اگــر دنياى امروز به ايــن حكم عمل مى
كرد نه خبرى از اين همه معتاد در گوشه
و كنــار جهان بــود ،و نــه درمانگاهها و
بيمارســتانهاى مختلف درگير درمان آنها
بودند ،و نه روز بــه روز ثروت ثروتمندان
دنيا افــزون تر مى شــد .آرى از ديدگاه
اسالم چيزى كه نتيجه اش(نابودی بشر)
حرام باشد ،تمام مقدماتش حرام است.
دالیل تحریم و مخالفت های شدید با
مواد مخدر در اسالم
 .1قرآن مجيد در آيه  195سوره بقره مى
فرمايدَ « :و ال تُلْ ُقوا ب َِأيْ ِد ُ
يك ْم إِلَى ال َّت ْه ُل َكةِ»؛

(و خــود را به دســت خود بــه هالکت
نیافکنیــد) .طبق آمارهايى كه از ســوى
متخصص اعالم شده ،فقط مرگ
پزشكان
ّ
و مير ناشى از دود سيگار در سال به پنج
ميليون نفر مى رســد و آمار بيمارى هاى
خطرناك قلبى و تن ّفســى و سرطان ناشى
از دود سيگار نيز بسيار باالست .بنابراين،
كشيدن ســيگار مصداق إلقاء (انداختن)
نفس در تهلكه (هالکت) است.
 .2قاعده َ
«ل ضَ َر َر َو َل ضِ َر َار فِي ْالِ ْس َل ِم»
از قواعد مشــهور فقهی است که در بیش
تر ابــواب فقه کاربــرد دارد .مضمون آن
این اســت که هرگونه ضرر و اضرار(ضرر
رســاندن) در اسالم نفی شده است .آنچه
از روایات متعدد اســتفاده می شود ،شأن
نزول این قاعده درباره «اضرار به ديگران»
اســت؛ ولى مى دانيم شأن ورود «مفهوم
عام» ،قاعده را محدود نمى كند ،و «إضرار
به نفس» را نيز شامل مى شود.
 .3در حديثی معــروف از امام رضا (علیه
الســام) می خوانیمُ « :ك ُّل ا ْم ٍر يَ ُكون في ِه
ضار
ال ْ َفســا ُد ِم َّما َق ْ
ــد ن َ َهى َع ْنــ ُهَ ...ف َحرا ٌم ٌّ
ــس»؛ (هر امری
ــم َو َفســا ٌد ل ِل َّن ْف ِ
لِلْجِ ْس ِ
که دارای فســاد اســت از آن نهی شده...
[بنابرایــن ارتــکاب چنین امــری] حرام
است و برای جسم ضرر و برای روح فساد
زاســت) .طبق اين روايات هر چيزى كه
مهمى براى بدن داشــته باشد حرام
ضرر ّ
اســت .الب ّته ضررهاى جزئى كه در همه
چيز هســت و قابل اجتناب نيست ،از آن
خارج و منظور ضررهاى كلّى است.
 .4قاعده مســلّم اصولى « ُك ُّل ما َح َك َم ب ِ ِه
ال ْ َعق ُ
ــر ُع»؛ (هر چيزى كه
ْــل َح َك َم ب ِ ِه ال ْ َّش ْ
عقل قطعى به آن حكم كند ،شرع هم به
آن حكم خواهد كرد) ،در حرمت ســيگار
و انواع مواد مخدر ،جاى ترديد باقى نمى
گــذارد .زیرا زيان هاى مهــم آن بر همه

آموزه های وحیانی اســام ،در کنار این
ممانعــت ها ،راهکارهــای درمانگرانه نیز
دارنــد .عامل اصلی روی آوردن به افیون،
احســاس پوچى و بى هدف بودن زندگى،
احســاس نداشــتن پناهگاه در مشكالت،
تصوير وحشتناك از چهره مرگ ،بدبينى
های آزار دهنــده ،ترس از آينده جهان و
آينده زندگى شخصى است.
بدون شك ايمان به سراى ديگر و زندگى
جاويــدان در آن عالم توأم بــا آرامش و
عدالت مى تواند به ايــن نگرانى ها پايان
دهد .این همان چیزی است که در سوره
یونس مورد اشاره قرار گرفته؛ آنجا که در
ان ا ْول ِيا َء
آیــات  62و  64می خوانیم« :اال َّ
َّ
ُون*
ــو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو ال ُه ْــم يَ ْح َزن َ
الل ِ ال َخ ْ
ــرى فِى ال ْ َحيــا ِة ال ُّدن ْيا َو فى
 ...ل َ ُه ُم ال ْ ُبشْ َ
ْالخِ َرةِ»؛ (آگاه باشــيد اولياء و دوســتان
خدا نه ترســى [از آينده] دارند و نه غمى
از [گذشته]*  ...آنها در زندگى دنيا و در
آخرت شاد و مسرورند).
مبارزه با مواد مخدر از شعار تا عمل
متأسفانه بعداز ســه دهه از تصویب سند
بین المللی وین علیه گسترش مواد مخدر،
این معضل بین المللی نه تنها حل نشــده
بلکه ابعاد بغرنج بسیار پیچیده تری یافته
اســت .برای مثال طبق آمارها و گزارش
های بین المللی در ســال  ،2016مصرف
افیون هایی مانند ماری جوانا و حشیش و
قرصهای روانگردان نیز گسترش یافته و
فقط در این سال  75گونه جدید از قرص
های روانگردان گزارش شده است.
موضوع جایگزینی کشت مزارع خشخاش
با قهوه و کائوچو نیز تقریبا به فراموشــی
ســپرده شــده اســت .کمکهای مالی
کشــورهای صنعتی در زمینه گســترش
کشت محصوالت جایگزین خشخاش بین
ســالهای  ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۳تا  ۷۱در صد
کاهش یافته اســت 16 .سال پس اشغال
افغانســتان توســط نیروهای آمریکایی،
این کشــور با بیش از  200هــزار هکتار
زیر کشــت ،هنوز بزرگترین تولید کننده

خشخاش جهان است .کشت این گیاه در
ســال های اخیر  ۷۷درصد افزایش یافته
اســت در حالی که تخریب مــزارع تولید
تریاک خام نســبت به سال های پیش از
آن ،بیــش از دوبرابر کاهش یافته اســت.
بر اســاس گمانه زنیهای ادارات رسمی،
بیش از نیم میلیون افغان در مزارع کشت
خشــخاش کار می کنند و این رقم ،بیش
از کل تعداد نیروهای امنیتی این کشــور
است!
به نظر می رســد این میزان از رشد مواد
مخدر دو عامل مهم دارد :یکی سود مالی
سرشــار این تجارت این مــوارد که بنابر
گزارش های بین المللی ساالنه به عددی
نزدیک به  400میلیارد دالر می رســید
و بســیاری از سیاســتمداران جهان را به
عنوان متولیان مبــارزه با آن آلوده کرده
است؛ دیگری به خدمت گرفته شدن این
مواد افیونی در تهاجم فرهنگی کشورهای
اســتعمارگر علیه جوامع و ملل مســتقل
به عنوان ابزاری بــرای تباهی آن جوامع
و ملل.

یادداشت

2

نگاه قرآن به شخصیت حضرت عیسی مسیح

تعدادی از سوره ها و آیات قرآن به زندگی،
شــخصیت ،ویژگی ها و برخــی از اوصاف
حضرت عیسی(علیه السالم) پرداخته است.
در برخی از این آیات شیوه خلقت ،داستان
زندگی مادر و حیات پر ماجرای خودشان و
در برخی دیگر مقامات معنوی و خصلتهای
اخالقی او مطرح شده است؛ در مواردی نیز
ادعاها و نسبتهای مسیحیان ،مثل الوهیت و
تثلیث طرح و رد شــده است .در این مقاله
نگاهــی کوتاه به برخــی از این آیات تحت
عناوین ذیل می اندازیم.
مادر مسیح (علیه السالم)
داستان حضرت مسیح(علیه السالم) به نام
مادر گرامیشــان گره خورده است؛ چرا که
نوع خلقت ایشــان باعث شده که حضرت
ــن َم ْريَ َم»،
عیســی با عناوینی چــون «اب ْ َ
يح اب ْ ُن َم ْريَ َم»
ِيســى اب ْ َن َم ْريَ َم» و «ال ْ َمسِ ُ
«ع َ
به مادر بزرگوارشان نسبت داده شود.

خلقت مسیح (علیه السالم)
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اين اســتدالل به ادعاى کسانی پاسخ مى
دهد كه به خلقت مســیح ایــراد وارد می
کنند .یعنی اگر مسيح(علیه السالم) بدون
پدر به دنيا آمد ،جاى تعجب نيست ،و دليل
بر فرزند خدا يا عين خدا بودن نمى باشــد،
چون خلقت آدم(علیه الســام) ،از اين هم
ت انگيزتر بود ،او بدون پدر و مادر به
شــگف 
دنيا آمــد و اين گونه كارهــا برای خداوند

خداوند در ســوره مومنون ،آیه  50خلقت
حضرت عیسی را یکی از نشانه های قدرت
خود بیان کرده و می فرمایدَ « :و َج َعلْ َنا اب ْ َن
َم ْريَ َم َو أُ َّم ُه آيَ ًة»؛ (ما فرزند مريم و مادرش
را نشــان ه اى از عظمت و قــدرت خود قرار
داديم) .تعبير به «ابن مريم» بجاى «عيسى»
براى توجه دادن به اين حقيقت است كه او
تنها از مادر و بدون دخالت پدرى به فرمان
پروردگار متولد شد ،و اين تولد خود از آيات
بزرگ قدرت پروردگار بود و از آنجا كه اين
تولد اســتثنايى رابط ه اى با عيسى و رابط ه
اى بــا مادرش مريم دارد هر دو را به عنوان

اولین اعجــاز و کرامات مســیح در همان
لحظات اولیه تولد نمایان شد و حضرت در
حالی که در گهواره بود خود را عبد و بنده
خــدا معرفی کرد که از طرف خدا به عنوان
پیامبــر انتخاب ،و به او کتاب (انجیل) داده
شــده و او را مایه برکت ،تسکین و آرامش
قرار داده اســت .آیات  29و  30سوره مریم
شــار ْت
به این موضوع اختصاص داردَ « :ف َأ
َ
كان فِي ال ْ َم ْه ِد
ــن َ
إِل َ ْي ِه قالُــوا َك ْي َف ن ُ َكل ِّ ُم َم ْ
«قال إِن ِّي َع ْب ُــد َّ
َ
ِتاب
َص ِب ًّيا» *
الل ِ آتان َِي الْك َ
ي ن َ ِب ًّيا»؛ (مريم به نوزاد اشــاره كرد
َو َج َعلَن 
[كه از او بپرسيد] گفتند :چگونه با كودكى
كه در گهواره است سخن بگوييم) * (نوزاد
[از ميان گهواره] گفت :همانا من بنده خدا
هستم ،به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر
قرار داده است).
نحوه گفتگوی آن حضــرت با پروردگار در
سوره مائده ،آیه  ،116گویای اخالق عملی
آن حضرت اســت .زمانی کــه خداوند به
عیسی(علیه الســام) مى گويد( :آيا تو به
مرد م گفتــى كه من و مــادرم را عالوه بر
خداوند معبود خويش قرار دهيد ،و پرستش
الل يا عِيسى اب ْ َن َمريَ َم أَ
قال َّ ُ
كنيد؟)؛ « َو إ ِ ْذ َ
َ
ْ
اس اتَّخِ ُذون ِي َو أُ ِّمي إِل َه ْي ِن م ِْن
أَن َْت ُقلْ َت ل ِل َّن ِ
ون َّ
الل ِ» .مســيح با نهايت احترام در برابر
ُد ِ

مواهب الهی بر مسیح(علیه السالم)
حو
قرآن بخشی از سرگذشت حضرت مسي 
مواهبــی كه به او و امتش ارزانى شــده در
ســوره مائده ،آیه  110به این صورت بیان
می کنــد :خداوند خطاب به مســیح(علیه
الســام) می فرماید( :بياد بياور هنگامى را
كه خداوند به عيسى بن مريم فرمود :نعمتى
را كه بر تو و بر مادرت ارزانى داشتم متذكر
قال َّ ُ
باش)؛ «إ ِ ْذ َ
ِيسى اب ْ َن َم ْريَ َم ا ْذ ُك ْر
الل يا ع َ
ك َو َعلى وال َِدت َ
ن ِ ْع َمتِي َعلَ ْي َ
ِك».
 .1تقویــت با روح القدس« :إ ِ ْذ أَيَّ ْدت َ
وح
ُك ب ُِر ِ
س»؛ (تو را با روح القدس تقويت كردم).
ال ْ ُق ُد ِ
مراد از روح القدس ،فرشــته وحى جبرئيل
و یا همان نيروى غيبى كه عيســى را براى
انجام معجزات و تحقق بخشيدن به رسالت
مهمش تقويت مى كرد ،اين معنى در غير
انبياء نيز به درجه ضعيف تر وجود دارد.
اس
 .2ســخن گفتن درگهــواره« :تُ َكل ِّ ُم ال َّن َ
فِي ال ْ َم ْه ِد َو َك ْه ًل»؛ (به تاييد روح القدس با
مردم در گهواره و به هنگام بزرگى و پختگى
سخن مى گفتى) .اشــاره به اينكه سخنان
تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگى،
پخته و حساب شده بود ،نه سخنان كودكانه
و بى ارزش.
 .3تعلیــم حکمــت ،تــورات و انجیلَ « :و
إ ِ ْذ َعلَّ ْم ُت َ
ِتاب َو الْحِ ْك َمــ َة َو ال َّت ْورا َة َو
ــك الْك َ
ْالِن ْجِ َ
يل»؛ (كتاب و حكمت و تورات و انجيل
را به تو تعليم دادم) .ذكر تورات و انجيل بعد
از ذكر كتاب با اينكه از كتب آسمانى است،
در حقيقت از قبيــل تفصيل بعد از اجمال
است.

 .6زنده کردن مردگانَ « :و إ ِ ْذ ت ُْخ ِر ُج ال ْ َم ْوتى
بِإِ ْذن ِــي»؛ (مردگان را بــه اذن من زنده مى
كردى).
 .7حمایت در برابر بنی اسرائیل :خداوند در
ادامــه آیه می فرماید :من در برابر اين همه
هياهو و دشــمنان سر سخت و لجوج تو را
حفظ كردم تا دعوت خــود را پيش ببرى:
« َو إ ِ ْذ َك َف ْف ُت بَنِي إ ِ ْسرائ َ
ِيل َع ْن َ
ك إ ِ ْذ جِ ْئ َت ُه ْم
ب ِال ْ َب ِّيناتِ َف َ
ِين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم إ ِ ْن هذا إ ِ َّل
قال الَّذ َ
ِين»؛ (و [به یاد آور] هنگامى [را]
ــح ٌر ُمب ٌ
سِ ْ
که بنى اسرائیل را از آسیب رساندن به تو،
باز داشــتم؛ در آن زمان که دالیل روشــن
براى آنها آوردى ،ولى جمعى از کافران آنها
گفتند« :اینها جز سحر آشکار نیست»).
در اين آيه چهار بار كلمه «باذنى»؛ (به فرمان
من) تكرار شــده است ،تا جايى براى غلو و
ادعاى الوهيت در مورد حضرت مسيح(علیه
السالم) باقى نماند ،يعنى آنچه او انجام مى
ت انگيز
داد گرچه بســيار عجيب و شــگف 
بود ،و به كارهاى خدايى شــباهت داشــت
ولــى هيچ يك از ناحيه او نبود بلكه همه از
ناحيه خدا انجام مى گرفت ،او بندهاى بود
ســر بر فرمان خدا و هر چه داشت از طريق
استمداد از نيروى ال يزال الهى بود.
نفی اولوهیت و تثلیث از مسیح(علیه
السالم)
يكى از مهمترين انحرافات جامعه مسيحيت،
مساله «تثليث و خدايان س ه گانه» است و
قرآن کریم با جملههاى كوتاه و مســتدل
آنها را از اين انحراف بزرگ بر حذر مي دارد.
نخست در سوره نساء ،آیه171به آنان اخطار
مى كند كه در دين خود راه غلو را نپويند و
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قرآن خلقت عیسی(علیه السالم) را در سوره
آل عمران ،آیه  59مورد بررســی قرار داده
اســت« :إ ِ َّن َمث ََل عِيسى ِع ْن َد َّ
الل ِ َك َمث َِل آ َد َم
َخلَ َق ُه م ِْن تُرابٍ ...» .آدم به عنوان اولین انسان
روی زمیــن ،بدون دخالت پدر و مادر خلق
ت تر از آفرینش آدم
شد؛ خلقت عیسی سخ 
نبود .او پدر و مادر نداشت و همان خدايى كه
آدم را بــدون پدر و مادر آفريد ،قادر خواهد
بود كه عيســى بن مريم را بدون پدر خلق
کند .از این جهت آفرينش حضرت عيسى
مانند آفرينش حضرت آدم(عليهم السالم)
است .اگر عيســى بدون پدر از مادر متولّد
شــد ،حضرت آدم بدونآنكه پدر و مادرى
داشته باشد به دنيا آمد.

در ســوره یس ،آیه  82هــم به این مطلب
اشاره شده که آفرینش موجودات برای خدا
مشکل نیست...« :ثُ َم َ
ون»؛ (...
قال ل َ ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
سپس به او [موجود] فرمود :باش؛ پس بى
درنگ[موجود زنده] شد) .مضمون اين آيه،
در چندین ســوره از قرآن تكرار شده است.
كسی كه قدرت نامحدود دارد ،تقسيم كارها
به مشكل و آسان ،براى او مفهومى نخواهد
داشت و براى او آفرینش يك برگ ،يا خلقت
يك جنگل در هزاران كيلومتر يكسان است،
و آفرينش يك ذره خاك با منظومه شمسى،
مساوى می باشد.

قــرآن با ذکــر القابــی پر معنــی مقام و
شــخصیتی متعالی از حضرت عیسی(علیه
السالم) ارائه کرده است .برخی از این القاب
بارکاً»؛ « َق ُ
ول
عبارتند ازَ « :ز ّک ّی»؛ َ
«ج َعلَنی ُم َ
الدنیا َو االخِ رة»؛ «م َِن
الحــقّ »؛ « َوجی َهاً فِی ُ
َ
وح م َِن اهللِ»؛
«ر ٌ
قربین»؛ « َک َ
ُ
لمــة اهلل ِ»؛ ُ
الم َ
ُ
«رســ ُول اهللِ» .همچنین در آیه  85سوره
َ
انعام وی را در زمره صالحان قرار داده است:
یاس ُك ٌّل م َِن
« َو َز َك ِریَّا َو یَ ْحیى َو عیسى َو إِل ْ َ
ِحین» .این توصیف ها نشان از عظمت
الصال َ
َّ
و بزرگی آن حضرت دارد.

در حقيقت نه تنها گفتن اين ســخن را از
خود نفى مى كند ،بلكه مى گويد اساسا من
چنين حقى را ندارم و چنين گفتارى با مقام
و موقعيت من هرگز سازگار نيست.

 .5شــفای بیماران خاصَ « :و ت ُْب ِر ُئ ْالَ ْك َم َه
ص بِإِ ْذن ِي»؛ (كور مادرزاد و كسى كه
َو ْالَب ْ َر َ
مبتال به بيمارى پيسى بود به اذن من شفا
مى دادى).
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قرآن کریم همچنین در آیه  12سوره تحریم
حضرت مریم(ســام اهلل علیها) را در زمره

به جهت همین ویژگی هاســت که یکی از
برجسته ترین کارهای مسیح احترام به مقام
واالی مادر است که در سوره مریم ،آیه 32
به آن اشاره شده استَ « :و ب َ ًّرا ب ِوال َِدتی َو ل َ ْم
یَ ْج َعلْنی َج َّبارا ً شَ ِق ًّیا»؛ (و مرا نسبت به مادرم
جبار و عصیانگر قرار
نیکوکار قــرار داده؛ و ّ
نداده است).

دشوار نيست .به همین دلیل زمانی که مریم
بیان می کند که چگونه براى من پســرى
خواهد بود در حالى كه نه هيچ بشــرى با
من ازدواج كرده اســت و نه بــدكاره بود ه
ام؛ قرآن در ســوره مریم ،آیه 21در جواب
ِــك َ
مریــم می فرمایدَ :
قال َرب ُّ ِ
«قال َكذل ِ
ك
اس َو َر ْح َم ًة
ُهــ َو َعلَ َّي َه ِّي ٌن َو ل ِ َن ْج َعلَ ُه آيَ ًة ل ِل َّن ِ
كان أَ ْمرا ً َمقْضِ ًّيا»؛ (گفت :چنين است
ِم َّنا َو َ
[كه گفتى  ،ولى] پروردگارت فرموده است:
اين كار بر من آسان است و [فرزندى بدون
ازدواج به او بخشيدن] براى اين [است] كه
او را نشــانهاى [از قدرت خود] براى مردم و
رحمتى از سوى خود قرار دهيم؛ و اين كار
شدنى است).

پیامبری و مقامــات معنوی و اخالقی
مسیح (علیه السالم)

13

قرآن حضرت مریم(ســام اهلل علیها) را به
عنوان یک شخصیت برجسته و ویژه معرفی
مــی کند و از آن حضرت بــا عنوان :بانوی
برگزیده ،پــاک و مطهر ،بهترین زنان عصر
خود ،مظهر عفاف ،الگوی مومنان ،دختری
عابد ،بسیار راستگو و هم سخن با فرشتگان
یاد شــده است .در آیات  42و  43سوره آل
عمران به برخی از این فضائل اشــاره شده
اســتَ « :و ا ِ ْذ قال َ ِ
یم ا َِّن
ــت ال ْ َمالی ِ َک ُه یــا َم ْر ُ
ّ
اص َط ِ
ــر ِ
ِ
فاک َعلى
اص َط
ک َو ْ
اللَ ْ
فــاک َو َط َّه َ
یم ا ْق ُنتی ل َِرب ِّ ِ
ک َو
ن ِســا ِء الْعال َ َ
مین» * «یا َم ْر ُ
ِعین»؛ (و [به یاد
الراک َ
ْ
اس ُجدی َو ْار َکعی َم َع ّ
آورید] هنگامى را که فرشتگان گفتند :اى
مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ســاخته؛ و
بر تمام زنان جهان ،برترى بخشــیده است.
* اى مریم! [به شــکرانه این نعمت] براى
پروردگار خود ،خضوع کن و ســجده به جا
آور؛ و با رکوع کنندگان ،رکوع کن).

مطیعان و الگوی پاکدامنی قرار داده است:
ران الَّتِی ا َ ْح َص َن ْت َف ْر َجها
یــم اب ْ َن َت ع ِْم َ
« َو َم ْر َ
َف َن َف ْخنا فِی ِه م ِْن ُروحِ نا َو َص َّد َق ْت ب ِ َکل ِماتِ َربِّها
ِین»؛ (و همچنین
َو ُک ُت ِب ِه َو کان َْت م َِن الْقانِت َ
به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک
نگه داشت ،و ما از روح خود در آن دمیدیم؛
او کلمات پــروردگار خویش و کتابهایش را
تصدیق کرد و از مطیعان [فرمان خدا] بود).

(علیه السالم)

يك آيه و نشــانه مى شمرد چرا كه اين دو
(تولد فرزندى بدون دخالت پدر و همچنين
باردار شدن مادرى بدون تماس با مرد) در
واقع يك حقيقت بودند با دو نسبت متفاوت.

اين سؤال ،نخست زبان به تسبيح خداوند از
هر گونه شريك و شبيه گشوده و مىگويد:
(خداوندا! پاك و منزهى از هر گونه شريك)؛
«قال ُس ْبحان َ
َ
َك» .سپس در ادامه می گوید:
(چگونه ممكن اســت چيزى را كه شايسته
ون لِيأَ ْن أَ ُق َ
ول ما
من نيست بگويم)؛ «ما يَ ُك ُ
س ل ِي ب َِح ٍّق».
ل َ ْي َ

 .4زنده کــردن پرندگان به اذن خداَ « :و إ ِ ْذ
ت َْخ ُلقُ م َِن ِّ
ين َك َه ْي َئ ِة َّ
الط ْي ِر بِإِ ْذن ِي َف َت ْنفُخُ
الط ِ
ون َط ْيرا ً بِإِ ْذنِي»؛ (از گِل به فرمان
فِيها َف َت ُك ُ
من چيزى شــبيه پرنده مىساختى سپس
در آن مى دميدى و به اذن من پرنده زنده
اى مىشد).

جز حق در باره خدا نگويند« :يا أَ ْه َل ال ْ ِكتابِ
ــم َو ال تَ ُقولُوا َعلَى َّ
الل ِ إ ِ َّل
ال تَ ْغ ُلوا فِي دِي ِن ُك ْ
ال ْ َحــقَ»؛ (اى اهل كتاب ! در دين خود غل ّو
[و افراط] نورزيد[ ،و از چهارچوب آيات نازل
شــده از سوى خدا و آنچه پيامبران به شما
آموختهاند ،خارج نشويد] و نسبت به خدا
جز حق نگوييد) .ســپس در ادامه به چند
نكته كــه هر كدام در حكم دليلى بر ابطال
تثليث و الوهيت مسيح(علیه السالم) است
اشاره مى كند:
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 .1عيســى(علیه الســام) فقــط فرزنــد
ــيح
مريم(علیها الســام) بود« .إِن ََّما ال ْ َمسِ ُ
ِيسى اب ْ ُن َم ْريَ َم» .اين تعبير (ذكر نام مادر
ع َ
عيســى در كنار نام او) كه در شانزده مورد
از قرآن مجيد آمده اســت ،خاطرنشان مي
ســازد كه مسيح(علیه الســام) هم چون
ساير افراد انســان در رحم مادر قرار داشت
و دوران جنينى را گذراند و همانند ســاير
افراد بشر متولد شد ،شير خورد و در آغوش
مادر پرورش يافت ،يعنى تمام صفات بشرى
در او بود .چگونه ممكن است چنين كسى
كه مشــمول و محكوم قوانيــن طبيعت و
تغييرات جهان ماده است خداوندى ازلى و
ابدى باشــد؟! مخصوصا كلمه «انما» كه در
آيه مورد بحث آمده اســت به اين توهم نيز
پاسخ مى گويد كه اگر عيسى(علیه السالم)
پدر نداشت مفهومش اين نيست كه فرزند
خدا بود بلكه فقط فرزند مريم بود!

WWW.MAKAREM.IR

 .2عيسى(علیه الســام) فرستاده خدا بود:
ول َّ
«ر ُس ُ
اللِ» ،و اين موقعيت نيز تناسبى با
َ
الوهيت او ندارد.
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 .3عيسى(علیه الســام) «كلمه» خدا بود
كه به مريم القا شــدَ « :و َكل َِم ُت ُه أَلْقاها إِلى
ــم» .در چند آيه قرآن از عيســى(علیه
َم ْريَ َ
الســام) تعبير به «كلمه» شده است و اين
تعبير به خاطر آن است كه اشاره به مخلوق
بودن مسيح(علیه السالم) كند ،همان طور
كه كلمات مخلوق ما است ،موجودات عالم
آفرينش هم مخلوق خدا هستند ،و نيز همان
طور كه كلمات اســرار درون ما را بيان مى
كند و نشانهاى از صفات و روحيات ما است،
مخلوقات اين عالم نيز روشنگر صفات جمال

و جالل خداينــد ،به همين جهت در چند
مورد از آيات قرآن به تمام مخلوقات اطالق
«كلمه» شده است .البته اين كلمات با هم
تفاوت دارند بعضى بسيار برجسته و بعضى
نسبتا ساده و كوچك هستند ،و عيسى(علیه
السالم) مخصوصاً از نظر آفرينش (عالوه بر
مقام رسالت) برجستگى خاصى داشت زيرا
بدون پدر آفريده شد.
 .4عيســى ،روحى اســت كه از طرف خدا
وح ِم ْن ُه»؛ اين تعبير كه در
آفريده شدَ « :و ُر ٌ
مورد آفرينش آدم و به يك معنى آفرينش
تمام بشــر نيز در قرآن آمده است ،اشاره به
عظمت آن روحى است كه خدا آفريد و در
وجود انســانها عموما و مســيح و پيامبران
خصوصا قرار داد.
قرآن در اين آيه و آيات متعدد ديگر صريحا
عيسى را فرزند مريم معرفى كرده تا پاسخى
به مدعيان الوهيت حضرت عيســى(علیه
السالم) باشــد زيرا كسى كه از مادر متولد
مىشــود و مشــمول تمام تغييرات دوران
جنيــن و تغييرات و تحــوالت جهان ماده
است چگونه مى تواند خدا باشد؟ خدايى كه
از تمام تغييرات و دگرگوني ها بر كنار است.
عالمان مســيحى چون نتوانســتند خلقت
عجیب حضرت عیســی را تبییــن کنند،
مدعی شدند که عیسی پسر خداست و برای
این مدعای خود ناگزيــر درصدد توجيه و
تأويل برآمدند .آنان پسر بودن عيسى را به
يكى از معانى زير گرفتهاند:
 .1از آنجــا كه آفرينش عيســى برخالف
روش معمولى و بدون داشــتن پدر صورت
گرفته و كارهاى دوران زندگى او آميخته با
انواع معجــزات و حوادث خارق العاده بوده،
از اين جهت مى توان گفت عيسى مظهر و
آينه تمام نماى خداست و به همين جهت
خداوند از او تعبير به پســر نموده است و يا
ق العاده دوست
چون خداوند عيســى را فو 
مــى داشــت از اين جهت او را پســر خود
خوانده است.
 .2توجيه ديگر اين كه مىگويند :منظور از
اين كه عيســى پسر خداست اين است كه
خداوند در پيكر عيسى حلول كرده ،همان

سان كه حرارت در آب حلول مى كند.
البته ايــن توجيه ها نه تنها فــرار از اصل
دره سقوط
اشكال نيســت بلكه از چاله به ّ
كردن است؛ زيرا خداوند نه مى تواند جسم
باشد و نه محدود به زمان و مكان؛ خداوندى
كــه صِ رف وجود و غير محــدود به زمان و
مكان است چگونه مى تواند در بدن انسانى
مانند عيســى كه مانند همه افراد بشر غذا
مــى خورد و مى خوابــد و راه مىرفت و از
لحاظ زمان و مكان محدود بود حلول كرده
و محدود شده باشد؟!
قــرآن کریم ،از زبان حضرت مســيح(عليه
الســام) نیز او را از هرگونه ا ّدعاى ناروا در
زمينه الوهيت پاك مىشــمرد؛ خداوند در
ســوره مائده آیــات  116و 117چنین می
ال َّ ُ
فرمایدَ « :و إ ِ ْذ َق َ
ِيســى اب ْ َن َم ْريَ َم
الل يَا ع َ
اس اتَّخِ ُذون ِى َو أُ ِّمى إِل َ َه ْي ِن م ِْن
أَ َ
نت ُقلْ َت ل ِل َّن ِ
ون َّ
ون ل ِى أَ ْن أَ ُق َ
ال ُس ْب َحان َ
الل ِ َق َ
ول
ُد ِ
َك َما يَ ُك ُ
نت ُقلْ ُت ُه َف َق ْد َعل ِْم َت ُه
س ل ِى ب َِح ٍّق إ ِ ْن ُك ُ
َمــا ل َ ْي َ
تَ ْعلَ ُم َما فِى نَفْسِ ــى َو َل أَ ْعلَ ُم َما فِى نَفْسِ َ
ك
إِن َ
َّك أَن َْت َع َّل ُم الْغ ُُيوبِ »* « َما ُقلْ ُت ل َ ُه ْم إ ِ َّل َما
أَ َم ْرتَنِى ب ِ ِه أَ ْن ا ْع ُب ُدوا َّ
نت
اللَ َربِّى َو َرب َّ ُك ْم َو ُك ُ
َعلَ ْي ِه ْم شَ ــ ِهيدا ً َّما ُد ْم ُت فِي ِه ْم َفلَ َّما تَ َو َّف ْي َتنِى
ُك َ َ
ــم َو أَن َْت َعلَى ُك ِّل
الرق َ
ِيب َعلَ ْي ِه ْ
نــت أن َْت َّ
يد»؛ (به خاطر بياور هنگامى را كه
شَ ْ
ى ٍء شَ ِه ٌ
خداوند [در قيامت] به عيسى بن مريم(عليه
الســام) مى گويد« :آيا تو به مردم گفتى
كه من و مــادرم را -غير از خــدا -معبود
قرار دهيد؟» ،عيســى مى گويد« :خداوندا!
منزهى ،من هرگز حق ندارم آنچه شايسته
من نيســت بگويم اگر چنين گفته بودم تو
مى دانســتى ،آنچه را در دل من است مى
دانى و من آنچه در ذات تو اســت نمى دانم
و تو داناى اســرار پنهانــى» * «من به آنها
چيــزى نگفتم جز آنچه به من امر فرمودى
كه [تنها] خدا را بپرستيد كه پروردگار من
و شما است و تا زمانى كه من در ميان آنها
بودم گواه ايشان بودم [تا از مسير توحيد به
سوى شرك منحرف نشوند] اما هنگامى كه
مرا باز گرفتى ،تو مراقب آنان بودى ،و تو بر
هر چيزى گواهى).
طبق مفاد این آیات ،حضرت عیســی(علیه

چ گونه ادعايى جز بندگى خداوند
السالم) هي 
و نبوت و رســالت از سوى او نداشت ،و در
مقام عبوديت و تسليم در برابر فرمان خدا
نيز بسيار خاضع بود .در آيات ديگر نیز مى
گويد :آنچه عیسی از معجزات انجام مى داد
همگى به اذن و فرمان خدا
آن
بــود .همچنین
حضرت

بر خالف باور و اعتقــاد پیروانش که مقام
اولوهیت و خدایی را برای آن حضرت اتخاذ
کردند؛ انســان ها را بــه عبودیت و بندگی
خدا دعوت می کندَ « :و إ ِ َّن َّ
اللَ َربِّی َو َرب ُّ ُك ْم
َفا ْع ُب ُدو ُه هذا صِ ٌ
راط ُم ْس َتقیم»؛ (و ([عیسى
گفت ]:خداوند ،پــروردگار من و پروردگار
شماســت؛ او را پرستش کنید؛این است راه
راست).

پرونده ویژه

جدا از خودشان نمىدانند».
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نقش آیت الله العظمی مکارم شیرازی در قیام  19دی قم؛
از آغاز جریان مبارزه با استبداد و استعمار،
همــواره حوزه های علمیه و مراجع معظم
تقلید و علماء و مدرسین این نهاد مقدس
دین ،در ِ
صف مقدم این حرکت قرار داشته
ِ
عطف توجه به شرایط زمانی و مکانی
و با
و متناسب با موقعیتی که در آن واقع بوده
اند ،در این مسیر گام برداشته اند.
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی یکی از
ســتاره های درخشــان این آسمان است
که از دوران جوانی با نبوغ و اســتعدادی
سرشــار ،در طریق مبارزه وارد شــد و به
روشــنگری مردم بــه ویژه نســل جوان
پرداخت.
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این نگاشــته ،عهدهدار تبیین گوشهای از
مبارزات و فعالیت های شبانه روزی عالمی
وارسته در قیام  19دی است ،که با استفاده
از اســناد ســری بجای مانده از سازمان
اطالعات و امنیت رژیم ستمشاهی معروف
به «ســاواک»  ،در معرض دید عالقمندان
به مطالعه در تاریخ انقالب اســامی قرار
می گیرد.
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موضوع :اقدامات و تظاهرات عده ای
از طالب دی؛ روز قبل)
به دنبــال تظاهــرات روز 2536/10/18
[ ،]1356در مدرســه خــان تعــدادى از
طالب گرد هم جمع شده و شخصى به نام
سید حسن شجاعى مازندرانى طى مطالبى
چنین اظهار داشــت« :جوانان مسلمان با
هم متفق باشید و از هم جدایى نیاندازید
این حکومت یزیــدى مىخواهد میان ما
مســلمان ها با دین جدایــى اندازد و این

در این موقع تظاهرات شروع و تعدادى از
آنها به مسجد اعظم که آقاى شریعتمدارى
بــراى درس گفتن آمده بود رفته و از وى
خواستند به دنبال تعطیل حوزه ها درس
را رها نماید که ایشــان با ناراحتى از منبر
پایین آمــده و درس را تعطیل مىنماید.
ســپس تظاهر کنندگان به منزل شــیخ
هاشــم آملى و عالمه طباطبائى؛ سپس به
منزل وحید خراسانى مىروند و در ساعت
 10/30صبــح ،ناصر مکارم شــیرازى در
مســجد امیرالمؤمنین شروع به سخنرانى
نمود و گفت« :شــماها با هم همدست و
هم زبان باشید قیام کنید اگر بمیریم همه
با هم بمیریم و اگر زنده باشیم همه با هم
زنده باشــیم تا دست این حکومت یزیدى
را کوتاه کنیم .جوانان مســلمان ما هم با
شما هستیم و از شما جدا نیستیم».
و بعد در ساعت  3بعد ازظهر به منزل شیخ
حســین نورى رفتند و ایشان هم مطالبى
به این شــرح گفت« :این مزدور نادان بود
که مطالبى پوچ در روزنامه نوشت .انسانى
که خودش نادان و تحصیل کرده نباشــد
نمىتواند ملت را نگهدارد .این مزدور مثل
خفاش اســت .خفاش زمانى که روز باشد
نور خورشید چشمش را اذیت مىکند این
خفاش در نظر دارد با این مطالب و حرف
هاى غلط مردم مسلمان شیعه ایران را از
خمینى دور سازد .ما مىمیریم ولى از امام
خمینى جدا نیستیم .تمام پاکستان که 30
میلیون شــیعه دارد و عراق و افغانستان،
تمام شــیعهها از خمینى هســتند و او را

نظریــه سهشــنبه :صحت خبــر و نظریه
دوشــنبه مورد تایید بوده در مورد معرفى
طالب آشوبگر بمانند سید حسن شجاعى
مازندرانى و ســایرین بعــد از رفع کامل
آشوب تصمیماتى اتخاذ خواهد شد .ضمناً
مراقبت از نورى همدانى تداوم داشــته تا
بتوان پى به محل اختفاى وى برده .رهبر
یکی از گزارش های ســاواک از صبح
 19دی
روز دوشــنبه  ]56[ 36 / 10 / 19کــه
عده بــی شــماری از طالب شهرســتان
قم از ســاعت  9صبح بــه منظور اعتراض
به نوشــته روزنامه اطالعــات و حمایت از
خمینی شــروع به تظاهرات نمودند ،ابتدا
به منزل شــیخ هاشم آملی و بعد به منزل
عالمه طباطبائی رفته ،از آن جا به مدرسه
امیرالمومنین که سرپرســتی آن به عهده
ناصر مکارم شــیرازی اســت رفته ،و بعد
ازظهر به منزل وحید خراسانی و از آن جا
به منزل شیخ حسین نوری رفتند .
در تمام ایــن منازل که طــاب مراجعه
کردنــد ،آقایان صاحب منــزل برای آنان
سخنرانی کرده و تقریبا همگی طالب را به
اتحاد و اســتقامت دعوت و به آنان تفهیم
کردند که هر کس در این راه کشــته شود
در حکم شــهید است .صدر اسالم تاکنون
برنامه همینطــور بوده به پیغمبران اهانت
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آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی که
مبــارزه خود با رژیم پهلــوی را از ابتدای
دهه 40آغاز کرده و در خرداد  1342نیز
توســط حکومت شــاه مدتی زندانی شده
و پــس از آزادی مبارزات خود را از ســر
گرفته بود ،بعد از قیــام نوزده دی1356
قم ،یکی از محرکین تشخیص داده شد و
بر اساس رأی کمیسیون امنیت اجتماعی!
به اتهام «اقدام علیــه امنیت و اخالل در
نظم و آســایش عمومی» در  21دی ماه
همان ســال به چابهار و در ادامه به مهاباد
و انــارک نائین تبعید شــد و در مردادماه
 1357از تبعیــد رهایی یافت و با شــدت
گرفتن حوادث انقالب ،به تهران آمد.

نظریه دوشــنبه :شیخ حســین نورى از
جملــه روحانیــون طرفــدار خمینى و از
محرکین وقایع اخیر قم مى باشد که برابر
رأى کمیســیون حفظ امنیت اجتماعى به
سه سال اقامت اجبارى در خلخال محکوم
گردیــده و تاکنون اطالعات مشــموله به
منظور پیگیرى و اعزام وى به محل معینه
ادامه داشــته لکن منتج به نتیجه نشــده
است .پارسا
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این تظاهــرات در روز نوزدهــم دی ماه،
که با بســتن مغازه های بــازار و خیابان و
تعطیل دروس حوزۀ علمیه قم همراه بود،
گسترده شــد و صبح و بعد از ظهر ادامه
یافت .در ساعت چهار بعد از ظهر این روز،

زمانی که جمعیت از منزل آیت اهلل نوری
همدانی خارج شــد و به راهپیمایی ادامه
داد ،مــورد حمله نظامــی و انتظامی قرار
گرفت که بر اثر آن تعداد زیادی از تظاهر
کنندگان ،کشته و مجروح شدند.

بى دین ها چــه کار مىکنند مطالب پوچ
و غلط پخــش مىکنند تا بتوانند مردمان
مسلمان را از خدا و قرآن و علما و مراجع
و امام خمینــى جدایى اندازند حکومت را
باید خدا انتخاب کند ،حکومت عصر حاضر
را خدا انتخاب نکرده است».

نظریه یکشــنبه :مفاد گــزارش خبر مورد
تایید است ضمنا مراتب به طور کامل طى
تلفنگرام قب ً
ال به عرض رسیده است .غانم

17

انتشــار مقاله ی مجعول احمد رشــیدی
مطلق در هفدهم دی ماه سال 1356ش،
با عنوان «اســتعمار ســرخ و ســیاه» که
سراســر توهین به امــام خمینی(رحمــه اهلل)،
روحانیت و حوزه های علمیه بود ،خشــم
مــردم را برانگیخــت .عکــس العمل در
برابر انتشــار این مقاله توهیــن آمیز در
قــم ،تظاهراتی بود کــه در روز هیجدهم
دی ،از مدرســه خان آغاز شــد و با رفتن
مدرس و منزل علمــاء ادامه یافت ،از
بــه َ
جمله زمانی کــه جمعیت تظاهرکننده به
مدرســه امیرالمومنین علیه السالم رسید،
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی خطاب به
آنان فرمود« :شماها با هم همدست و هم
زبان باشید .قیام کنید .اگر بمیریم ،همه با
هم بمیریم و اگر زنده باشــیم ،همه با هم
زنده باشیم؛ تا دست این حکومت یزیدی
را کوتاه کنیم .جوانان مســلمان ،ما هم با
شما هستیم و از شما جدا نیستیم».

به روایت اسناد ساواک

نظریه شنبه :نظرى ندارد.

میکردند تا این زمــان که برمی دارد در
یک کاغذ پــاره به مرجع بــزرگ توهین
میکنــد .یکی از مراجع میگفت در اینجا
به آقای خمینی توهین نشده چون ایشان
را همه می شناسند به مراجع دیگر توهین
شــده زیرا غیر از ایشان ســایرین را جزو
خودشان میدانند پس به ما توهین شده،
و اضافه کرد بیایید متحد باشــیم و دست
به دست هم بدهیم اگر قرار باشد بمیریم
همه با هم بمیریم و اگر هم زنده باشــیم
با هم زنده باشیم .و سپس نوشته روزنامه
را محکوم کرد» .بعد از ســخنرانی مکارم
طالب به منزل وحید خراســانی رفتند...
وحید خراســانی شروع به صحبت کرده و
در ضمن صحبت خمینی را تشبیه به نور
کرد که اگر کســی پا روی نور بگذارد نور
خاموش نمیشــود و سپس شعری خواند
که مفهومش این بود که آب دریا به دهان نظریه شــنبه :اگر تظاهرات امروز کشــته
ســگ نجس نمیشود و درحالی که روی داشته باشد قم و حتی ایران به این زودی
ســخنش با نویسنده مقاله بود گفت« :ای ساکت نخواهد شــد .ضمناً در این گیر و
احمق تو به شــخصی توهیــن کردی که دار ماشین آمبوالنس بیمارستان سهامیه
معرفه است درحالی که تمام بندگان نکره که متعلق به شــریعتمداری اســت مرتب
هســتند ولی وقتی به خدا نزدیک شدند آژیرکشــان دور خیابانهای قم مانور می
معرفه میشوند» .پس از سخنرانی وحید داد که یعنی ما مســئول بردن زخمی  ها
طالب از منــزل وی بیرون آمده به طرف هستیم.
بازار حرکت کردند و چون ظهر شــده بود
و مأمورین هم بازار را محاصره کرده بودند نظریه یکشنبه :مفاد گزارش صحیح است.
عده ای داخل بازار شــدند و از درب دیگر همــان طوری که طی تلفنگرامهای قبلی
بیــرون آمدند و عدهای هــم داخل بازار به عرض رســیده این غائله شش کشته و
 9نفر تیرخورده و پنج نفر مصدوم وسیله
نرفتند و در خیابان پراکنده شدند.
ســنگ و چوب داشــت که در بیمارستان
ً
ســاعت چهار بعد ازظهر طالب که مجددا های نکوئی و کامکار و گلپایگانی بســتری
در مســجد اعظم و مدرســه خان اجتماع بوده اند .ضمناً جمعیت متظاهرین بعد از
کرده بودند به طرف خیابان ارم و صفائیه ظهــر را بیش از ده هزار نفر گزارش کرده
حرکت کــرده و به منزل حســین نوری اند .در این ماجرا یکی از افسران راهنمایی
رفتند .در آنجا نوری سخنرانی کرد ...پس و رانندگی قــم به نام ســروان بهرامی و
از سخنرانی نوری مردم از منزل وی بیرون چهارنفر از مأمورین شــهربانی نیز مصدوم
آمده و در خیابان شــروع بــه راهپیمایی و مجروح گردیده اند که در بیمارســتان
کردنــد .نزدیک چهارراه ارم که رســیدند کامــکار بســتری شــدند .از مأمورین در
چند نفر شــروع کردن به شکستن شیشه حــدود چهل نفــر مصدوم شــدهاند که
های بانک صادرات و حمله کردند به حزب سرپایی معالجه گردیدهاند .شراره
رســتاخیز و اتومبیلهایی که جلو حزب
پارک شــده بود و اتومبیل پلیس که جلو نظریه دوشنبه :با تایید نظریه یکشنبه به
کالنتری یک ایستاده بود و آنها را با سنگ استحضار میرساند که در بین مردم شایع
و چوب شکســتند .در این وقت مأمورین
بــه جمعیت حملــه کردند و مــردم هم
مقاومت کرده با ســنگ به مأمورین حمله
کردند .مأمورین ناچار شدند که تیراندازی
کنند .با اینکــه مأمورین مرتب تیراندازی
میکردند ولی طلبه ها متفرق نمی شدند
و همچنان شــعار می دادنــد و به طرف
مدرســه خان میآمدند .نزدیک چهارراه
مدرسه خان ژاندارم ها رسیدند و با سنگ
و چوب به طالبها حمله کردند .در اینجا
طالب شــعار مرگ بر خانــدان پهلوی را
شــروع کرده و از داخل گذرخان به طرف
محالت داخل شــهر رفته .در اینجا من از
جمعیت جدا شــدم و بین من با جمعیت
فاصله شد و مأمورین نمیگذاشتند که به
داخل گذرخان بروم .ضمناً شــب گذشته
هم عدهای شیشه بانکها را شکستند.

شــده که حدود یکصد نفــر در تظاهرات
کشته شــده اند .ضمناً تظاهرات روز 19
 2536 / 10 /از یــک رهبــری و تاکتیک
مخصوصی برخوردار بوده است .پارسا
نظریه سهشنبه :با تایید نظرات داده شده
و مفاد گزارش خبر ناصر مکارم شــیرازی
و شــیخ محمد یزدی در کمیسیون حفظ
امنیت اجتماعی قم به سه سال تبعید در
چاه بهــار و بندرلنگه محکوم گردید و نیز
بازار به حمایت از اخاللگران تعطیل نکرد
بلکه از ترس آشوبگران تعطیل شده .رهبر
پیرو  21/5675ه 10/21-
با توجه به مفاد تلفنگرام شماره21/5674
ه ]56[ 36/10/21-ســه نفر از محکومین
به اقامــت اجباری به اســامی .1مرتضی
فهیــم  .2ناصر مکارم شــیرازی  .3محمد
علی گرامی ،تاکنون دستگیر و به مأمورین
انتظامی تحویل گردیــده اند که به محل
های تبعید اعزام گردند. ...
صورتجلســه کمیسیون حفظ امنیت
اجتماعى شهرستان قم
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 ...با توجــه به اقدامات خرابکارانه عده اى
ماجراجو کــه در روزهاى  18و  19و 20
دیماه جارى که منتهــى به زد و خورد و
کشتهشــدن  5نفر خرابکار و از بین رفتن
یک دانشآمــوز بىگناه گردیــد ...بنا به
تقاضاى مقامات انتظامى و امنیتى ،افرادى
که محــرک اصلى واقعه بــوده و با جمع
کردن افــراد و رهبرى عملیات اخاللگرانه
نظم و آســایش عمومى را مختل و موجب
قتل یک طفل بىگناه شده اند؛ باید براى
حفظ مصالح عمومى و اعاده نظم بر شــهر
به اقامت اجبارى در شهرهاى دیگرى که
کمیسیون مقتضى بداند محکوم شوند ...به
موجب گزارشات موجود و سوابق محرمانه
افراد مفصله االسامى ذیل محرک اصلى و
مخل نظم عمومى تشخیص داده شدهاند.
 1ـ شــیخ مرتضى فهیــم فرزند غالمرضا
شناسنامه شماره  24متولد  1313سردر
کرمان شغل واعظ.
 2ـ شــیخ محمد یزدى فرزند على شماره

شناسنامه  23532متولد  1310اصفهان
شغل واعظ
 3ـ ناصر مکارم شیرازى فرزند علىمحمد
شماره شناســنامه  20934متولد 1305
شیراز شغل واعظ
 4ـ شــیخ حســین نورى همدانى فرزند
ابراهیم شــماره شناسنامه  28119متولد
 1303همدان شغل واعظ
 5ـ ابوالقاســم خزعلــى فرزنــد غالمرضا
شماره شناســنامه  14281متولد 1304
بروجرد شغل واعظ
 6ـ محمدعلى گرامى فرزند عباس شماره
شناسنامه  11متولد  1317قم شغل واعظ
 7ـ شیخ حســن صانعى فرزند محمدعلى
شــماره شناســنامه  1290متولد 1313
شهرضا شغل واعظ
 8ـ حاج قاسم دخیلى فرزند حسن شماره
شناســنامه  46846متولد  1309شــغل
تاجر

شهرستان خلخال

نتیجه اعالم .ثابتی

 5ـ ابوالقاســم خزعلى فرزند غالمرضا به
ســه ســال اقامت اجبارى در شهرستان
بیجار

دربــاره :ناصر مکارم شــیرازی فرزند علی
محمد

 6ـ محمدعلى گرامى فرزند عباس به سه
سال اقامت اجبارى در شهرستان شوشتر
 7ـ شیخ حســن صانعى فرزند محمدعلى
به سه ســال اقامت اجبارى در شهرستان
میناب
 8ـ حاج قاســم دخیلى فرزند حســن به
ســه ســال اقامت اجبارى در شهرستان
تویسرکان
 9ـ غالمحســین خردمنــد فرزند مهدى
به سه ســال اقامت اجبارى در شهرستان
خوى
 10ـ حسین ســلیمانى فرزند رضا به سه
ســال اقامت اجبارى در شهرستان تربت
جام
حکم تبعید

 9ـ غالمحســین خردمنــد فرزند مهدى
شماره شناســنامه  69متولد  1324شغل
فرش فروش

در صورتجلســه کمیســیون حفظ امنیت
اجتماعــی شهرســتان قم آمده اســت:
«آقــای ناصــر مــکارم شــیرازی ،فرزند
علــی محمد ،متولد 1305شــیراز ،دارای
شناســنامه 20936شــیراز که بــه اتهام
تحریک مردم بر ضد یکدیگر و اخالل نظم
و آسایش عمومی در تاریخ 2536/10/21
[ ]1356از طریق کمیسیون حفظ امنیت
اجتماعی شهرســتان قم به مدت 3ســال
اقامــت اجبــاری در شهرســتان چابهار
محکوم گردید».

 1ـ شیخ مرتضى فهیم فرزند غالمرضا به
سه سال اقامت اجبارى در شهرستان سقز

به :ســازمان اطالعات و امنیت سیستان و
بلوچستان

 10ـ حسین ســلیمانى فرزند رضا شماره
شناســنامه  71840متولد  1315شــغل
خرازى فروش
کمیســیون با توجه به اظهارات ریاســت
شــهربانى و نماینده نخستوزیرى هریک
از افراد مشروحه فوق را به اقامت اجبارى
به مدت سه سال در شهرهاى ذیل محکوم
نمود.

 2ـ شــیخ محمد یزدى فرزند على به سه
سال اقامت اجبارى در شهرستان بندرلنگه
 3ـ ناصر مکارم شیرازى فرزند على محمد
به سه ســال اقامت اجبارى در شهرستان
چاه بهار
 4ـ شــیخ حســین نورى همدانى فرزند
ابراهیم به ســه ســال اقامت اجبارى در

ناصر مکارم شــیرازی فرزنــد علی محمد
یکــی از روحانیون افراطی قم می باشــد
که به علــت تحریک مردم بــه تظاهرات
ضــد میهنی و ایجاد زمینه های اخالل در
نظم عمومی برابر رأی کمیســیون امنیت
اجتماعی به سه ســال اقامت اجباری در
چاه بهار محکوم و قرار است به آن منطقه
اعزام گــردد .مراقبت هــای الزم معمول

نامبرده باال که از طرفداران خمینی مقیم
قم می باشد در حال حاضر ضمن داشتن
امتیاز مجله مکتب اســام ،مدرسه علمیه
امیرالمومنین (علیه الســام) را در قم نیز
اداره می نماید در تاریــخ  36/10/21به
اتهام تحریک مردم بــه انجام تظاهرات و
اخالل نظم عمومی از طریق کمیســیون
حفــظ امنیــت اجتماعی شهرســتان قم
به مدت ســه ســال اقامت اجبــاری در
شهرســتان چاه بهار محکوم و رأی

صادره درباره مشــارالیه اجــرا و در تاریخ
 ،36/10/21یادشــده وســیله مأموریــن
ژاندرامری به شهرســتان چاه بهار بدرقه
و تحویل فرمانداری گردیده است .علیهذا
خواهشمند است دستور فرمایید از اعمال
و رفتار شــخص مورد بحث مراقبت الزم
معمــول و نتیجه را به بخش ذینفع و این
ســازمان منعکس نمایند .رئیس سازمان
اطالعات و امنیت قم .معینی
منابع:
 .1آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی
به روایت اسناد ساواک ج 1و2

 .2از تبعید تا پیروزی :زندگی و مجموعه
مقــاالت و مصاحبه های آیــت اهلل ناصر
مکارم شیرازی

پرونده ویژه
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ضرورت خروج آمریکا از منطقه
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

در دنیایــی زندگی می کنیم که حســاب
و کتابی بر آن حاکم نیســت و کشورهای
استکباری هر کاری دلشان بخواهد انجام
می دهند .در این میان آمريكای جنایتکار،
خود را قیــم دنیا می دانــد و میخواهد
برای تمام کشــورها تعیین تکلیف کند .از
جمله به دنبال گســترش نفوذ منطقهاى
است ،و براى رسيدن به اين مقصود ،آتش
جنگ را در خاورمیانه شعلهور کرده است.
از ســوی دیگر اطراف ما را احاطه کرده و
کمر بر ریشــه کن کردن مسلمانان بسته
است.

اختالف میان مسلمانان.
و این توطئه شــوم یعنــی اینکه آمریکا
تــاش می کند تا اســام را از بین ببرد؛
همان اســامی کــه در ایران به ســلطه
غرب و شــرق پایان داد ،اســامی که در
عــراق ســبب نابودی داعش و شکســت
حامیان آنان شــد و در سوریه نیز آنان را
در هم شکســت ،آری این اســام مزاحم
منافع آنهاســت و اصرار دارند آن رادر هم
بشــکنند و کشورهای اســامی را مانند
سابق در اسارت خود بگیرند.
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لذا شــاهدیم بعد از پیروزی مقاومت [در
منطقه] ،گوش های شــنوا برای شنیدن
پیام مکتــب اهل بیت (علیهم الســام)
بیشــتر شده اســت .امروز مردم دنیا می
خواهنــد بدانند که چــه ویژگی هایی در
این مذهب وجود دارد که ســبب چنین
پیروزی های بزرگی شده است.
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البتــه نباید از دشــمن غافل شــد ولى
مطمئ ّنــم محال اســت آمریکایــى ها به
ایران حمله کنند چون مــى دانند اینجا
جمعیتى داراى ایمان هســتند .در عراق
نیز همین ســاح برتــر ،آمریکائى ها را
گرفتار کرده است؛ در حالى که بافت آنجا
بــا بافت ایران زمین تا آســمان فرق مى
کند و سال ها صدام اینها را از اسالم دور
کرده بود.

ناکارآمدی گزینــۀ نظامی آمریکا در
منطقه

مقاومــت ،قدرتمندترین گفتمان در
منطقه

آمریــکا ،ســابقاً مــدام دم از گزینه های
روی میز می زد و از گزینه نظامی ســخن

اســتکبار جهانی و آمریکایی ها در سوریه
و عراق از ســپاه و دیگر نیروهای مقاومت
ضربه های ســختی خورده انــد .در واقع

باید اذعــان نمود آمریکایی هــا االن به
وحشــت افتادند که ایران در منطقه قوی
شده است؛ امروز مهم ترین مسائل منطقه
ای بدون نقش آفرینی جمهوری اسالمی
ایران مشــکالت حل نمی شود و یکی از
دل مشغولی های مهم سردمداران آمریکا
و دیگر کشــورها ،جمهوری اسالمی ایران
است.

باید دانســت آمریکا حیــات خود را در نا
امنی می داند تا بتواند سالح های خود را
بفروشد و سرمایه ملت ها را غارت کنند،
آنهــا منطقه مــا را نا امن کــرده اند ،در
ســوریه ،عراق ،یمن و افغانستان ...جنگ
و درگیری ایجاد کرده اند.

تاریــخ نیز به خوبى نشــان می دهد که
غربــى ها عموماً و آمریــکا خصوصاً ،از به
قدرت رســیدن انقالب اسالمى در ایران،
بســیار ناخشــنودند و آن را مانع بزرگ
منافع نامشــروع خود در فلسطین و ایران
و عراق و ســوریه و افغانســتان و در یک
کلمه در تمام کشــورهاى اســامى مى
بینند و به عناوین مختلف در تضعیف آن
مى کوشند.
در تبیین این مسأله باید تأکید کرد ،ایران
در خط مقدم مبارزه با تروریســم است؛ و
در عراق و ســوریه در خط نخست مبارزه
با تروریســم و افراطی ها قرار دارد ،هیچ
گروهی مثل ایران با تروریســم و خشونت
هــا مبارزه نمی کند ،بعد مــا را متهم به
حمایت از تروریسم می کنند.
آمریکایی ها متوجه شده اند که جمهوری
اسالمی ایران توانایی حل مشکل عراق را
دارد و تنها این کشور در برابرآنها ایستاده

البته دنیــا امروز به یک دهکده و شــهر
تبدیل شده اســت و نمی شود در جایی
ناامنــی وجود داشــته و در جــای دیگر
امنیت وجود داشــته باشــد .بلکه امروزه
آمریــکا خود به کانون نــا امنی در جهان
تبدیل شده و از درون پوسیده است.
به راستی کســانی که نمی توانند امنیت
کشــور خود را تامین کنند چگونه داعیه
اداره جهان را در ســر می پرورانند .سران
آمریــکا وقتــی اتفاقات تروریســتی در
کشورشــان پیش می آید ،بیماری روانی
را بهانه می کنند و با هماهنگی با رســانه
ها بر این فجایع سرپوش می گذارند.حال
آنکه کارخانه های سالح سازی آمریکا در
دست ثروتمندان این کشور است ،و سران
آمریکایی جان مردم را فدای منافع مادی
کارخانه های اسلحه سازی خود می کنند
و قانــون گذاران آمریکایــی چون با پول
ســرمایه داران ســر کار آمده اند جرات
مقابله با آنها را ندارند.
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با همۀ این تفاســیر حقیقت آن است که
مســلمانان امروز به اهمیــت وحدت پی
بردند ،و با اتکا به قــدرت الیزال الهی بر
مشکالت فائق آمده اند .البته گروه اندک
افراطی هستند که آتش بیار معرکه های
اختالف هســتند ،ولی افکار وحدت بخش
امت اســامی روز بــه روز پر رنگ تر می
شود و ما آینده روشنی در پیش داریم.

هم چنین پیــروزی جبهــۀ مقاومت در
سوریه و عراق به آنان فهماند که ایمان به
خدا و روحیه شهادت طلبی ،عامل تعیین
کننده سرنوشــت جنگ اســت و این آن
چیزی اســت کــه در زرادخانه های آنان
پیدا نمی شود.

قدرت منطقه ای ایران

آمریکا از درون پوسیده است
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لیکن معــادالت منطقه ای به ویژه بعد از
شكســت آمريكا و طرفدارانش در عراق و
ســوريه ،و از همه مهم تر ،پس از شهادت
مظلومانۀ سپهبد قاسم سلیمانی و تصویب
خروج نیروهای آمریکایی از عراق توســط
مجلس عراق؛ دومینوی تغییرات بزرگ در
منطقه به حرکت درآمده است و ضرورت
اما چيزى نگذشت كه ديديم كور خوانده
خروج نیروهای آمریکا از منطقه را بسیار
اند و ملت عراق اعم از شيعه و اهل سنت و
معنادار ساخته است.
كرد كه جان و مال و ناموس و كشورشان
البتــه برخی افراد در داخل کشــور هنوز را در خطر تروريســت هاى تكفيرى خون
ماهیت آمریکا را نشــناخته اند و با وجود خوار ديدنــد كه به هيچ چيز و هيچ كس
کارنامه و پرونده ســیاه سران کاخ سفید رحم نمىكنند ،به پا خواستند و به يارى
در زمینه ها و عرصه های مختلف ،شیفته ارتش شجاع عراق شتافتند.
آمریکا هســتند در حالی اگر به پرونده و
در نتیجه در منطقه شاهدیم امت اسالمی
عملکرد آنان به ویــژه در خاورمیانه نگاه
در برابــر جریانــات تکفیــری از تفرقه و
کنند دست از شیفتگی برمی دارند.
پراكندگى اجتنــاب ورزيدند و بر الفت و
ناکامی آمریکا در تفرقه گرایی منطقه هــم گامى همت گماشــتند ،و يك ديگر
ای
را بــه آن توصيه و تحريص نموده و از هر
شکی نیست که آمریکایی ها و همفکران كارى كه ســتون فقرات آن ها را در هم
شــان می خواهند دائمــا بین دولت های شكند و قدرتشان را سست كند اجتناب
اســامی اختالف و زد و خورد باشــد و ورزيدند.
کشــورهای آنها تجزیه یا ویران شود .در و به راســتی کدام عقل اجــازه مى دهد
واقــع آمریکا برای ایجاد حاشــیه امن در که در چنین شــرایطى به شایعات دامن
منطقــه برای خــود چاره ای جــز ایجاد بزنیــم و اختالف تــازه اى بیفکنیم و آب

مگر انسان چقدر نیرو دارد ،که این نیروها
را در جهــت [اختالف و تفرقــه گرایی]
صرف کنــد حال آنکه چیزی برای مبارزه
با دشــمن باقی نمی ماند و آنجاست که
دشمن می تواند با حمالت و ضربات خود
پیروز شود ،دولت انگلســتان با  ۱۰هزار
نفر سالیان دراز در کشور پهناور هند قتل
می کرد ابزارها برای این حکومت چه بود،
ایجاد اختالف در میان مردم هند؛ هر بار
که آغوش اختالف سر می گرفت دسیسه
ای مــی کردند و آنــان را برافروخته می
ســاختند ،فی المثل به مزدوری دســتور
مــی دادند یکی از گاوهــای مقدس هند
را بکشــند و به مزدور دیگری می گفتند
که قدری بنزین شــبانه روی در مســجد
مســلمانان بریز و آن را آتــش بزن ،فردا
فریاد این گروه از یک طرف و مســلمانان
از ســوی دیگــر بلند می شــود و پس از
اینکه خســته می شدند اســتعمارگران
انگلیســی به عنوان وساطت در میان آنان
می آمدند و بــه اصطالح به اختالف آنان
خاتمه می دادند!

در ایــن گیرو دار ،آمریــکا آن قدر که از
باورهای دینی ما میترســد از سالحهای
ما نمیترسد .آمریکایی ها با صرف هزینه
ای سرسام آور ســرباز به عراق بردند اما
بعضی بیماریهای روانی گرفتند و برخی
خودکشی یا فرار کردند ،اما رزمندگان ما
با افتخار تمام هشت سال در برابر دشمن
ایســتادند و این مسئله نیز مرهون همان
اعتقادات دینی آنان بود.

لذا مــی بینیم آمریکایی ها به شــدت از
ســخنان ســید حســن نصر اهلل مبنی بر
اینکه «به آمریکایی ها توصیه می کنم در
سال های آینده بساطشان را از خاورمیانه
و کشورهای اســامی برچینند و بروند»
هراســان و نگراننــد و از قــدرت و قوت
سخنان او و جبهۀ مقاومت احساس خطر
می کنند.

بــا این اوصاف اگر مى خواهیم کشــورى
قدرتمنــد باقى بمانیم بایــد این نظام را
حفظ کنیم که در کل منطقه اثر گذاشته
و آنها از این ناراحتند .خطر سنگین است،
ولى در عین حال ما معتقدیم « :إِن َّا ل َ َن ْن ُص ُر
ُر ُسلَنا؛ ما بطور مسلم رسوالن خود را يارى
مىدهيم» .ما اگر مســلمان بیدار باشیم
خــدا ما را تنها نمى گذارد همان گونه که
یکى از عوامل پیــروزى پیامبر (صلی اهلل
علیه و آله) بر دشمنان رعبى بود که آنها
از پیامبر اسالم و مسلمانان داشتند امروز
هم همان رعب در دل دشــمنان ما است
که عامل پیروزى است.
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بی جهــت نبود که بعــد از آنكه آمريكا
گرفتار شكست خفتبارى در سوريه شد،
تصميم گرفت آن را در عراق جبران كنند،
بــه گمان اينكه قوميتهــاى مختلف و
مذاهب شــيعه و اهل سنت مىتواند نظام
ارتش آنها را مختل كند و به سرعت پيش
خواهند رفت.

به آسیاب دشمن بریزیم و از مقابله با آن
خطرات عظیم دور بمانیم.

بــه میان مــی آورد ،اما امــروز کلمه ای
از گزینــه نظامی نمی گویــد ،چراکه اوالً
توانمندی های مــا را می داند و ثانیاً این
گزینه دیگر خریــداری ندارد .آمریکا می
داند اگر به فکر تهاجم نظامی باشند ضربه
سختی دریافت خواهند کرد.

سپاه و دیگر نیروهای مقاومت در منطقه
از جملــه حزب اهلل لبنان ،حشدالشــعبی
عراق و نیروهای مقاومت ســوریه ،منطقه
را از ســلطه آمریکا و اسرائیل حفظ کرده
انــد .و این برای آمریکا گران تمام شــده
است.

است که این دستاورد باعث افتخار ماست.

تحوالت منطقه ،شــمارش معکوس
نابودی اسرائیل
تردیــدی نیســت که حــوادث منطقه از
جمله جنایــات آمریــکا در عراقبا هدف
ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی
شــکل گرفته اســت .حال آنکه آمریکائى
ها بــا جنایات خود در عراق ،بیشــترین
نفــرت را در جهان اســام بــراى خود و
رژیم صهیونیســتی خریدند و مسلمانان
دشــمنان اصلى خود را شناختند ،و دیگر
جائى بــراى آنها در این منطقه نیســت.
در نهایــت این نفرت عمومــى تبدیل به
یک حرکت اعتراض آمیز سراســرى علیه
اســراییل و نابودی این رژیم کودک کش
در منطقه خواهد شد.
سخن آخر:
ســفره ای کــه آمریــکا در منطقه[برای
خــود] پهن کرده به لطف الهی و با کمک
مردم این ســفره جمع خواهد شد .معتقد
هســتیم که بر آمریکا پیروز خواهیم شد
زیرا رییــس جمهور آمریــکا دچار اوهام
اســت و سرمایه او نیز دروغ است و با این
اوهام قطعاً شکست خواهد خورد.
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منبع :بیانات mمعظم له
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مقاله

مى تواند نیازها را به صورت صحیحى برطرف
سازد؟

گستره و قلمرو فقه؟
تهیه و تحقیق :معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چکیده :
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 .1گستردگى قلمرو فقه
 .2قلمرو فقه ،تابع قلمرو شریعت
 .3پذیرش قوانین امضایى
 .4اصل ا ّولى بر شمول و جاودانگى

اگر فقها به جاى باریک بینى ها و موشکافى
هاى معهود درباره مسائل و موضوعات شناخته
شده ،به بحث درباره مســائل و موضوعاتى
بپردازند کــه در ابعاد جدید زندگى امروزى
محمد
بوجود آمده و به تعبیر شهید مح ّققّ ،
باقر صدر« :سیر عمودى حرکت هاى فکرى
حد اعالى د ّقت برخوردار
خودشان را ـ که از ّ
است ـ به سیرى افقى ،دگرگون سازند»)2(،
معلوم مى شود که گستره فقه ،همه عرصه
هاى زندگى بشر را در بر مى گیرد.
براى تبیین و تحلیل این مســأله ،یادآورى
چند نکته ،ضرورى است:
 .1قلمرو فقه تابع قلمرو شریعت
اگر شــریعت ،در همه عرصه ها به مرزبندى
و قانون گــذارى پرداخته ،پس فقه که علم
شناخت شریعت است نیز ،مى تواند در تمام
عملیه
عرصه هاى زندگى وارد شود و رساله
ّ
فقها مى تواند رساله زندگى در تمام ابعاد بوده
باشد.
بر این اساس براى تعیین قلمرو فقه ،نخست
باید قلمرو شریعت را شناسایى کرد که در سه
نکته ذیل قابل تحقیق و بررسى است:
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تعبیر معروفى که مى گویــد« :فقه تئورى
واقعــى و کامــل اداره انســان و اجتماع از
گهواره تا گور اســت» و از بعضى از بزرگان
فقهاى معاصر( ،)1صادر شــده است ،تعبیر
گزافى نیست زیرا «فقه» ،تأمین کننده نظام
تشریعى دین در گستره زندگى است و علمى
است براى شناخت شــریعت؛ شریعتى که
داراى یک نظام هماهنگ و منســجم است؛
خاتمیت دین ،به گونه
توجه به
نظامى که با ّ
ّ
اى سامان داده شده که مى توان در شرایط
و مراحل مختلف زندگى بشر تا قیام قیامت،

 .3انسان در چه حوزه هایى به دین نیاز دارد؟
الف) مقصود از شریعت
«شریعت» عبارت است از قانون هاى عملى
کــه دین وضع کرده و در واقع ،نظام نامه اى
است که اعمال و رفتار انسان ها را در جهتى
که دین مى خواهد هدایت مى کند و طبعاً از
دو خصیصه اساسى برخوردار است:
نخســت اینکه ملموس ترین و عینى ترین
بخش دین را تشــکیل مى دهد زیرا عقاید
اهمیتى که دارد با روح و فکر
دینــى با تمام ّ

شکى نیســت که هدف اساسى دین ،مؤمن
ســاختن انســان ها به دو اصل مبدأ و معاد
است ،ایمانى که به زندگى ،جهتى مشخص
مى بخشد و شکل و شیوه خاصى از زندگى
بایدها و نبایدها و احکام و قوانین را ترسیم مى
کند و این قوانین سبب مى شود تا انسان از
گذرگاه حیات به سالمت بگذرد و از لغزشگاه
هاى خطرناک آن نجات یابد؛ لغزشگاه هایى
که گاه از وسوســه هاى درونى انسان نشأت
مى گیرد ،و گاه روابط و مناســبات ظالمانه
اجتماعى که آن نیز ریشــه در کشش هاى
منفى نفسانى انسان دارد ،آن را به وجود مى
آورد .هدف ،نجات انسان از همه این لغزشگاه
ها و رساندن او به ساحل امن و امان است .و
چنین چیزى با وضع قوانین و بایدها و نبایدها
تح ّقق مى پذیرد که بر اساس باورهاى دینى
عرضه مى شود.
ج) حوزه هاى نیازمندى به دین
اما اینکه انســان در چه حوزه هایى نیاز به
هدایت دینى و در نتیجه نیاز به وضع قانون و
مقدمتاً باید گفت :از آن
بایدها و نبایدها دارد؟ ّ
جا که انسان در مسیر زندگى خود نیازهاى
گوناگونى دارد و هر نیازى مى تواند پاســخ
متعددى داشته باشد :این شریعت و فقه
هاى ّ
است که بهترین و مناسب ترین پاسخ ها را
تعیین مى کند و مــى گوید :کدامین رفتار

ممکن است گفته شــود :براى رفع این نوع
از نیازها ،نیازى به فقه نیســت زیرا پاسخ به
این نیازها به طور مستقیم در محیط طبیعى
اطراف انسان وجود دارد و براى رفع آن کافى
است با تالش پیگیر ،عناصر رفع کننده این
نوع نیاز را به خدمت درآورد و طبیعت اطراف
خویش را تسخیر کند و براى این کار ،عقل و
علم و ابتکار خود انسان ،کافى است و نیازى
به مداخله دین نیست چون مهار طبیعت و
ساختن بعد مادى زندگى ،دخالتى در هدایت
مقررات
و یا ضاللت انســان ندارد تا مشمول ّ
شریعت و قوانین فقه گردد.
به بیان دیگر :رسالت دینى ،آموزش علوم و
فنون و تعلیم روش هاى تسخیر طبیعت به
انسان نیســت چرا که خطاى در این حوزه،
هیچ گاه سبب انحراف انسان از مسیر هدایت
انسانیت نشده و نخواهد
و ســقوط او از مدار
ّ
شــد ،مثال بعد از دو هزار ســال که از عمر
نظریّه هیئت بطلمیوس درباره زمین و کرات
آسمانى گذشت ،خطا بودن آن کشف شد و
نظریه جدید کپرنیک و گالیله جانشین آن
گردید و چنین خطایى منافاتى با رســیدن
انسان به سعادت و با هدف کلى از آفرینش
او ندارد)3(.
در جواب مى توان گفت :این ســخن از یک
نظر صحیح و قابل قبول اســت که رسالت
دیــن ،آموزش علوم و فنــون و تعلیم روش
هاى تســخیر طبیعت به انسان نیست ولى
این مطلب به این معنا نخواهد بود که اسالم
هیچگونه احکامى براى این فعالیت ها و روش
ها تعیین نکرده اســت چرا که ممکن است
پاره اى از روش هاى تسخیر طبیعت منجر
به مفاســد اخالقى و اجتماعى شود و انسان

پیغمبر اکرم(صلــى اهلل علیه وآله) از طریق
وحى مى دانســت که مثال فالن نوع گوشت
براى انســان مفید و فالن نوع زیانبار است،
ا ّولى را به حکم خداوند حالل و دومى را حرام
معرفى کرد همچنین در انواع نوشیدنى ها و
سایر امور مربوط به زندگى مادى.
و به تعبیر دیگر :عدم ورود شریعت در حوزه
علوم و فنون مربوط به تســخیر طبیعت ،به
معناى عدم وضع احکام کلى براى این روش
ها و هدفمند کردن آن در مسیر سعادت بشر
نیســت زیرا گرچه انسان مى تواند با تالش
پیگیر و با عقل و آگاهى هاى خودش عناصر
رفــع کننده نیازهاى طبیعى را به تســخیر
درآورد لیکن شکى نیست که ا ّوال این عناصر
با عناصر دیگرى که بقاى انســان را تهدید
مى کند درگیر اســت و باید با آن به مبارزه
برخاست و آن را دفع کرد و از طرفى دیگر:
بسیارى از انسان ها زیاده خواه و افزون طلبند
و هیچگاه به وضع موجود اگر چه نیازشان را
رفع کند قانع نیستند و پس از آنکه اصل بودن
کیفیت
خویش را تثبیت کردند براى ارتقاى ّ
زندگى خویش و درک لذائذ بیشتر ،پیوسته
تــاش مى کنند ،و قطعــاً در آن تزاحمات
و درگیــرى ها و در این زیــاده خواهى ها و
افزون طلبى ها اگر از طریق برنامه هاى الهى
و مذهبى مدیریت نشــود ،ضریب انحرافات
بسیار باال مى رود ،انحرافاتى که فقر و فساد
و تبعیض را در ســطح جامعه موجب شده و
تأثیر مســتقیمى در روح و روان انسان مى
گذارد و بدبینى ها و یــأس ها و ناهنجارى
هاى دیگر اخالقى را سبب مى شود.
به همین دلیــل در فقه اســامى بایدها و
نبایدهاى فراوانى در زمینه مسائل مربوط به
زندگى طبیعى انسان وجود دارد ،که او را از
امور زیانبار و خطرات حفظ مى کند.

نیازهاى روحى و معنوى:
نــوع دوم از نیازها ،نیازهاى روحى و معنوى
است که مربوط به حوزه روانى انسان است و
منشأ گرایش هاى خیر خواهانه یا شر طلبانه
در وجود انســان مى باشــد و موجب صدور
ضد ارزشى از انسان مى
رفتارهاى ارزشى و ّ
شود مثل نیاز به آرامش روح و پرستش ،نیاز
هستى خود و جهان ،نیاز
به آگاه شدن از راز
ِ
محبت و احسان و مانند آن.
به ّ

ش ّکى نیســت که دریافت پاسخ صحیح به
این نیازها انسان را به انتخاب درست کارى
محبت و ...وا مى دارد و به عکس،
و عدالتّ ،
پاسخ نادرست به آن ،او را به کفر ،ظلم ،نفرت
مى کشاند.

نیازمندى انسان به فقه براى رفع این بخش
از نیازها امرى روشن است زیرا گرچه عقل و
فطرت انسان ،از پرتوافشانى هایى در این حوزه
برخوردارند و تا حدودى خیر و شــر و حق و
باطل را نشان مى دهند لیکن پیچیدگى هاى
مسائل روحى و روانى و دخالت هاى گرایش
هاى ســرکش انسانى در این حوزه به قدرى
زیاد اســت که عدم دخالت وحى و واگذارى
زمام امر به دست عقل و تجربه هاى بشرى،
به یقین انسان را به انحراف مى کشاند.
مهمى از شــریعت
بر همین اســاس بخش ّ
مقدس ،تحت عنوان عبــادات به این حوزه
ّ
اختصاص یافته و فقه اسالمى با کمک گرفتن
از دو بخش اخالق و اعتقادات ،راه شــناخت
عبودیّت و بندگى و آراســته شدن به مکارم
اخالقى را به انسان مى آموزد.
نیازهاى اجتماعى:
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گستردگى قلمرو فقه

 .2هدف دین چیست؟

ب) هدف دین

نخســتین نوع نیاز انســان ،مربوط به حوزه
زندگى طبیعى اســت مثل نیــاز به تغذیه،
مســکن ،دفاع از خود ،نقل و انتقال از نقطه
اى به نقطه دیگر.
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 .5افراط و تفریط در تعیین قلمرو فقه

 .1مقصود از شریعت چیست؟

دیگر اینکه گســترده ترین بخش دین است
زیرا ممکن اســت هر یک از اصول اعتقادى،
در حوزه عمل و رفتار به هزاران عمل منتهى
شود ،و انسان در برابر آن اصل واحد به هزاران
عمل و رفتار ملزم و مکلّف شود.

نیازهاى طبیعى
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«فقــه» ،تأمین کننده نظام تشــریعى دین
در گســتره زندگى است و علمى است براى
شناخت شریعت؛ شــریعتى که داراى یک
نظام هماهنگ و منســجم است؛ نظامى که
خاتمیت دین ،به گونه اى سامان
توجه به
با ّ
ّ
داده شــده که مى توان در شرایط و مراحل
مختلف زندگى بشــر تا قیام قیامت ،با تکیه
مقررات
بر اصول کلّــى آن ،به وضع قانون و ّ
پرداخت .اگر فقها بــه جاى باریک بینى ها
و موشــکافى هاى معهود درباره مســائل و
موضوعات شــناخته شــده ،به بحث درباره
مســائل و موضوعاتى بپردازنــد که در ابعاد
جدید زندگى امروزى بوجود آمده و به تعبیر
محمد باقر صدر« :سیر عمودى
شهید مح ّققّ ،
حد
حرکت هاى فکرى خودشــان را ـ که از ّ
اعالى د ّقت برخوردار است ـ به سیرى افقى،
دگرگون سازند» ،معلوم مى شود که گستره
فقه ،همه عرصه هاى زندگى بشــر را در بر
مى گیرد.

با تکیه بر اصول کلّــى آن ،به وضع قانون و
مقررات پرداخت.
ّ

انسان پیوند داشته و جنبه درونى دارد ولى
عمل به دستورات مذهبى جنبه بیرونى دارد
یعنى مســتقیماً با حوزه عمل و رفتار انسان
ها و زندگى روزمره آنها ارتباط دارد و تنظیم
امور معیشــت و ّ
حل دشوارى هاى حقوقى
جامعه را عهده دار است.

اما اینکه نیازها کدام اســت و در چه حوزه
هایى است؟ در توضیح آن باید گفت انسان از
سه نوع نیاز برخوردار است:

را از مســیر تکامل بازدارد و باید مورد نهى
قرار گیرد .مثال اسالم در مسائل اقتصادى و
آنچه مربوط به بانکدارى است روش هایى را
که منتهى به رباخوارى مى شود تحریم مى
مخدر
کنــد و همچنین خرید و فروش موا ّد ّ
و مشــروبات الکلى و تمام امــورى که زیان
جسمى یا روحى و اخالقى براى بشر دارد را
تحریم کرده است.

شــاهد این ســخن وجود کتاب هایى چون
طهارت و نجاســت در فقه اســت که براى
حفظ مسائل بهداشــتى الزم است ،و کتاب
هاى اطعمه و اشربه براى رهایى از غذاهایى
که یا ضرر جســمى دارد یــا ضرر معنوى و
تصرف هاى
اخالقــى ،و نیز تحریم بعضى از ّ
زیانبار در طبیعت که محیط زیست را ویران
مى کند و به طور کلى تحریم اضرار به نفس
و آنچه براى سالمت جسم و جان انسان ها
خطرآفرین است (و ممکن است خود انسان
خطر آنها را هنوز درنیافته باشد).

نوع سوم از نیازها ،نیازهاى اجتماعى است،
یعنى نیازهایى که ضرورت ارتباط با دیگران و
زندگى در کنار آنها ،این نیازها را بوجود آورده
است چه اینکه این ضرورت ،ریشه در روان و
سرشت آدمى و نیازهاى روحى و یا ریشه در
نیازهاى زیستى و طبیعى دارد.
پاســخ گویى به این قسم از نیازها و به طور
کلى تنظیم روابط اجتماعى انسان ها ،سبب
بوجــود آمدن نظــام ها و نهادهــاى مدنى
و اجتماعــى متن ّوعى ،نظیر نظــام خانواده،
مالکیت و اقتصاد و سیاست و حکومت گشته
ّ
است.
احتیاج به فقه براى تأمین این بخش از نیازها
امرى روشن است زیرا:
ا ّوال :هماهنگ شدن نهادهاى مزبور با هدف
کلى دین که عبارت از هدایت و تکامل بشر
است ،امرى ضرورى است چرا که در صورت
عدم هماهنگى ،سبب انحراف و سقوط بشر
از مسیر هدایت مى شود.

از جمله امورى که بیانگر گســتردگى قلمرو
فقه اسالم است این است که اسالم بسیارى از
رسمیت شناخته است
قوانین اجتماعى را به
ّ
و جز در مواردى که مخالف اصول اخالقى و
عدالت اجتماعى بوده آنها را پذیرفته است.
درایــن زمینه مــى تــوان از قوانین مربوط
به معامالت ،داد و ســتدها ،اجاره ،مضاربه،
وصیت ،وقــف و امثال آن نام
مزارعه ،هبهّ ،
برد که اصل کلى پاى بنــدى به تع ّهدات و
قراردادها که از آیه شریفه «أَ ْو ُفوا ب ِال ْ ُع ُقودِ»()4؛
(به پیمانها[و قراردادها] وفا کنید) ،و حدیث
ون ِع ْن َد شُ ُرو ِط ِهم»()5؛( مؤمنان
نبوى «اَل ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
پای شرایط خودشان ایستادهاند) استفاده مى
شود بر آن حاکم است و استثناهاى محدود
و مختصرى دارد و از آن فراتر دلیلى است به
نام «سیره عقال» که با عدم ردع و نهى از آن،
صحه نهاده است.
بر آن ّ
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 .3اصل ا ّولى بر شمول و جاودانگى
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شــکى نیســت که روایات صادره از پیغمبر
اکرم(صلــى اهلل علیــه وآلــه) و امامان اهل
بیت(علیهــم الســام) از اقســام مختلفى
برخوردار است:
قسمت اعظم بلکه قریب به اتفاق این روایات
ناظر به بیان احکام همگانى و دائمى اســام
است که تغییرناپذیر مى باشد و به اصطالح از
حقیقیه» مى باشد به مقتضاى
قبیل «قضیه
ّ
َ
«ح َل ُل ُم َح َّم ٍد َح َــا ٌل أبَدا ً إِلَى یَ ْو ِم الْق َِیا َم ِة َو
َ
َ
ً
َ
ْ
َح َرا ُم ُه َح َرا ٌم أبَدا إِلى یَ ْو ِم الق َِیا َمة»()6؛ (آنچه
پیامبر حالل کرده تا روز قیامت حالل است و

یا مکان خاصى بوده وبــه اصطالح از قبیل
«قضیه خارجیه» اســت ماننــد روایتى که
دربــاره چگونگى تقســیم آب مدینه میان
کشــاورزان و نهى از جلوگیرى از اضافه آب
چــاه ها (و قــرار دادن آن در اختیار ســایر
نیازمندان) وارد شــده اســت )7(.یا آنچه از
امیرمؤمنان على(علیه السالم)در نهج البالغه
در شرح حدیث پیغمبر اکرم(صلى اهلل علیه
لش ْی َب َو الَ تَتَشَ َّب ُهوا
وآله) که فرمودَ « :غ ّ ِی ُروا ا َ َّ
ب ِال ْ َی ُهودِ»؛(موهاى ســفید خود را رنگ کنید
و مانند یهود نباشــید) وارد شده که فرمود:
ال إِن ََّمــا َق َ
« َف َق َ
ال ال َّنب ُِّی (صلی اهلل علیه وآله)
ِّین ُق ٌّل َو أَ َّما ْال َن َو َق ِد ات ََّس َع ن َِطا ُق ُه
َذل َِک َو الد ُ
ــر ٌؤ َو َما ْ
اخ َتار»()8؛ (این
َو ضَ َر َب ب ِجِ َران ِ ِه َفا ْم ُ
ســخن را زمانى فرمود که پیروان اسالم کم
بودند ،اما امروز که اســام گسترش یافته و
استوار و پایدار شــده است ،هر کس مختار
است).
بخش ســوم از کلمات آن پیشوایان بزرگ،
با اســتفاده از قرائن ،ناظر به راهنمایى هاى
عادى و معمولى است که به عنوان یک فرد
متف ّکر و آگاه ،شخص خاصى را به بعضى از
مســائل زندگى راهنمایى مى کردند مانند
طبى که از آن
برخى از دستورهاى غذایى و ّ
بزرگواران رسیده است.
اکنون ســؤال این است که در صورت ّ
شک،
مقتضاى اصل ا ّولى چیست؟
ممکن است گفته شود که اصل ا ّولى:
الــف) بر شــمول و همگانى بــودن و عدم
اختصاص به فرد یا گروهى خاص است.
ب) اصل بر این اســت کــه آنچه را معصوم
فرموده ،حکم اهلل اســت نــه یک راهنمایى
عادى و معمولى.
ج) اصل بر جاودانگى و اســتمرار آن تا روز
قیامت و عدم اختصاص به زمان و یا منطقه
خاص مى باشد.
همه این جهات ســه گانه بــه خاطر ظهور

 .4افراط و تفریط در تعیین قلمرو فقه
افــراط در تعیین قلمرو فقه این اســت که
بــراى فقه ،ح ّتى در جزئیات زندگى روزمره،
نقش ،قائل شویم و احکام پنج گانه را به تمام
رفتارهــاى آدمى در همه حوزه هاى زندگى
جــارى بدانیم نظیر آنچه از بعضى مشــایخ
صوفیه نقل شــده که گفته است :من هرگز
ّ
فالن میوه را نخوردم زیرا تا به حال نتوانستم
بفهمم که آیا رســول خــدا آن را تناول مى
فرموده یا نــه؟! و اگر مى خورده ،چگونه آن

شــکلى از این دریافت افراطــى را مى توان
امروزه در ســلفى ها مشاهده کرد که تحت
عنوان بدعت ،هر نوآورى در زندگى روزمره را
انکار مى کنند و با صنایع و تکنولوژى جدید
به نحو مطلق به مخالفت برمى خیزند!()14
روشــن است که گرچه به حسب ظاهر ،این
جامعیت و گسترش بیشترى براى
نوع تف ّکر،
ّ
فقه ،درست مى کند ولى در حقیقت ،آن را از
تحرک و کارایى الزم ساقط مى کند و جمود
ّ
و ناتوانــى فقه را در حل مشــکالت جوامع
انسانى سبب مى شود.
فقه و قوانین فقهى تنها رفتارهایى از انسان
را در بر مى گیرد که در هدایت انسان تأثیر
دارد ،ولى حوزه هایى از زندگى عادى انسان
که هیچ دخالتى در هدایت و یا ضاللت انسان
ندارد داخل در حوزه فقه و شریعت نیست.
این نکته زمانى روشن تر مى شود که مباحات
را فاقد حکم بدانیم و قائل باشیم که فعل و
ترک آن به انســان واگذار شده است و اینکه
تکلیفیه به حســاب نمى آید
اباحه از احکام
ّ
بلکه عدم الحکم است چون حقیقت «حکم
تکلیفى» آن است که تکلیف و کلفتى را براى
مخاطب بیاورد و حاکم با آن بخواهد مخاطب
خود را به چیزى وادارد و یا او را از چیزى باز
دارد (گرچه الزامى هم نباشد نظیر استحباب
و کراهت) ولى اباحه به معناى رفع تکلیف و
مقابل آن است.
تفریط در تعیین قلمرو فقه ،همان نظر بعضى
از مســلمانان به اصطالح نوگراست که مى
گویند :دین فقط موازین و ارزش هاى کلى
مربوط به هدایــت را بیان کرده و اجراى آن
را به خود انسان واگذار نموده است .به بیان
دیگر :دین هیچ دخالتى در شــیوه ســامان
دهى و ســاخت زندگى بشــر نکرده است و
فقط هدایت معنوى و اخالقى انســان را به
عهده دارد.
این نظریه که متأثّر از مسیحیت کنونى است

این در حالى اســت که اجماع فقها و علماى
اسالم برخالف آن است؛ آنها مى گویند دین
توجه به امور عبادى و اخالقى ،تمام
عالوه بر ّ
مسائل حقوقى و آنچه مربوط به روابط انسان
ها مى باشــد را شامل مى شود و همچنین
مسأله حکومت و امور سیاسى و به این ترتیب
توجه به جمیع
قوانین و احکام اســامى با ّ
نیازمندى ها و خواسته هاى بشر تقنین شده
است و تشــخیص و تصویب دانشمندان هر
عصر و مالحظه عرف فعلى و مســائل کالن
بشرى تنها در تشــخیص موضوعات احکام
است.
پی نوشت:

( .)1امــام خمینى بنیانگذار حکومت فقهى و جمهورى
اســامى (صحیفه نور ،خمینى ،سید رو ح ،ج  ،12ص
.)89
( .)2مجله فقه اهل بیت ،سال ا ّول ،بهار  ،4731شماره
 ،1ص ( 14مقاله روند آینده اجتهاد ،از شهید صدر).
( .)3مجلّه فقه اهل بیت ،ســال دوم ،شــماره  ،1سال
دوم،ص 512و( ،612مقالــه جایــگاه فقه در اندیشــه
اسالمى).
( .)4قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه .1
( .)5وسائل الشــیعه ،عاملى ،شیخ حر ،ج  ،51ص ،03
ابواب مهور ،باب  ،02ح .4
( .)6کافــى ،کلینى ،محمد بن یعقــوب ،ج  ،1ص ،85
ح .91
( . )7وسائل الشیعه ،همان ،ج  ،71ص  ،333ح .14223
( .)8نهج البالغه ،تحقیق :صبحى صالح ،حکمت .71
( .)9قرآن کریم ،سوره نور ،آیه .45
( .)10قرآن کریم ،سوره نحل ،آیه .44
( .)11قرآن کریم ،سوره ابراهیم ،آیه .4
( . )12قرآن کریم ،سوره انعام ،آیه .91
محمد باقر مجلسى ،ج  ،71ص ،312
( .)13بحاراالنوارّ ،
ح  81از امام صادق(علیه السالم).
سید محسن ،ص .9 - 38
( .)14کشف االرتیاب ،امینّ ،
( .)15مجلّه فقه ،سال ا ّول ،شماره  ،1ص  62و .72
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به این ترتیب تمام این قوانین عرفى و عقالیى
با اصالحاتى در گستره فقه اسالمى قرار مى
گیرد که دلیل عمده آنها همان ســیره عقال
است که اســام با سکوت و عدم ردع ،آن را
امضا نموده است و تعداد زیادى از کتب فقهیه
را شامل مى شود .همچنین نهادهاى مهمى
مانند نهاد خانواده ،انواع شرکت ها ،و مهم تر
از همه نهاد حکومت و دستگاه قضایى که در
عرف عقال از قدیم االیّام بوده ،نیز با اصالحاتى
از سوى اسالم پذیرفته شده و بخش سیاسات
را در فقه اسالمى تشکیل داده است.

بخش دیگرى از آنها ـ که بسیار محدود است
ـ با استفاده از قرائن ،ناظر به احکام مقطعى
درباره زمان
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به بیان دیگر :عقل و فهم انسان ،به طور کامل
مقررات را
توان وضع صحیح ایــن قوانین و ّ
ندارد زیرا انسان موجودى است که به همان
اندازه که امکان صالح و فالح دارد ،استعداد
ان ل َ َی ْطغَى
ِنس َ
فساد و طغیان نیز دارد« ،إ ِ َّن االْ َ
اســ َت ْغ َنى»؛ (یقیناً انسان طغیان می
أَ ْن َّرآ ُه ْ
کنــد از این که خود را بی نیاز ببیند) چنان
که امورى چــون ظلم ،جهالــت ،حرص و
طمع ورزى به اموال و حقوق دیگران و عدم
قناعت به حق خویش را نیز در کارنامه اعمال
خویــش دارد .با این وصــف چگونه ممکن
اســت دینى که هدایت انسان را دنبال مى
کند ،تنظیم نظامات اجتماعى را تنها به خود
انسان بسپارد و بر همه دست آوردهاى عقل و
تجربیات او در زمینه ساخت و سامان زندگى

 .2پذیرش قوانین امضایى

این گونه تل ّقى ،مبتنى بر این پندار است که
انسان ،کفایت اداره زندگى را در هیچ حوزه
اى ندارد و براى هر حرکتى باید پیشتر حکم
آن را از شریعت پرس و جو کند.
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ثانیــاً :ایــن هماهنگى ،بایدهــا و نبایدها و
مقــررات و قوانینى را مــى طلبد که عقل و
ّ
تجربه بشــرى به تنهایى از عهده آن بر نمى
آید بلکه باید دست به دامن فقه زد ،فقهى که
از وحى آسمان سرچشمه گرفته ،و بر همین
اســاس احکام فراوانى در ابواب معامالت و
شخصیه در فقه وجود دارد که رعایت
احوال
ّ
آنها آرامش و پاکى خاصى به جامعه انسانى
مى بخشد.

صحه بگذارد؟!
اجتماعى ّ

آنچه پیامبر حرام کرده تا قیامت حرام است)
رنگ جاودانگى برخود گرفته است.

جایگاه و مســند و منصبى است که معصوم
از آن برخوردار اســت ،یعنى «ظهور حال»
حجت اســت چرا
که همانند ظهور کالمش ّ
مسئولیت اصلى رســول گرامى و سایر
که
ّ
ول
الر ُس ِ
معصومان تبلیغ دین خدا « َو َما َعلَى َّ
إِالَّ ال ْ َب َ
ِین»()9؛ (پیامبر وظیفه اى جز
ال ُغ ال ْ ُمب ُ
رساندن پیام [الهى] ندارد) و تبیین مفاهیم
قرآنــى « َوأَن َزل ْ َنا إِل َ ْی َ
اس َما
ک ال ِّذ ْک َر ل ِ ُت َب ِّی َن ل ِل َّن ِ
ن ُــز َِّل إِل َ ْی ِه ْم»()10؛ (و بر تو نیز ،قرآن را نازل
کردیــم ،تا آنچه را که به ســوى مردم نازل
شده اســت براى آنها روشن ســازى)َ « ،و َما
ــان َق ْو ِم ِه ل ُِی َب ِّی َن
أَ ْر َســلْ َنا م ِْن َر ُسول إِالَّ بِل َِس ِ
ل َ ُه ْم»()11؛ (ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم،
جــز به زبان قومش؛ تا [حقایق را] براى آنها
آشکار سازد) و حفظ و نگهبانى شریعت است
و ظاهر چنین جایگاهى این اســت که آنچه
از آن بزرگواران صادر مى شود بیان حکمى
از احــکام خدا و مفهومــى از مفاهیم قرآنى
اســت و همگانى و جاودانه است همان گونه
که مفاهیم قرآنى این گونه است «أُوحِ َى إِل َ َّى
آن ُالِنذ َِر ُک ْم ب ِ ِه َو َم ْن بَلَغَ »()12؛ (این
َه َذا ال ْ ُق ْر ُ
قرآن بر من وحى شده ،تا شما و تمام کسانى
را که این [قرآن] به آنها مى رسد ،با آن بیم
دهم) ...« ،إ ِ َّن َّ
ون
اللَ تَ َعالَى ل َ ْم یَ ْج َعلْ ُه ل ِ َز َم ٍ
ان ُد َ
ون ن َاس)13(»...؛ (خداى
ان َو َل ل ِ َن ٍ
َز َم ٍ
ــاس ُد َ
متعال قرآن را مخصوص زمانى خاص غیر از
زمان هاى دیگر ،و مردمانى جز مردمان دیگر،
قرار نداده است )...الب ّته این در صورتى است
که خالف آن ثابت نشود یعنى قرائنى در کار
نباشد که نشان دهد بیان مزبور از باب اینکه
آن حضرت حاکم است و یا متف ّکرى آگاه و
ناصح مى باشد ،صادر گردیده است ،بنابراین
مقتضاى اصــل (ظهور حــال) جاودانگى و
شمول احکام و الهى بودن آن است.

را مى خورده است.

دیــن را تنها عهــده دار رابطه خلق با خالق
(عبادات) و یا رابطه انسان با خودش (مسائل
اخــاق فردى) مى دانــد و امور دیگر نظیر
حکومت و مســائل حقوقــى را از دائره دین
خارج مى پندارد و براى آن جنبه عرفى قائل
است بدین معنا که معتقد است :این احکام و
قوانین به تشخیص و تصویب اندیشمندان هر
عصر و مالحظه عرف زمان و «فهم متناسب
با مسائل کالن بشرى» واگذار شده ،و «آنچه
در پوشش کتاب و س ّنت است همان زندگى
تقرب به خداوند)
معنوى (اجتناب از گناه و ّ
تمدن و فرهنگ و معاش
اســت اما در ایجاد ّ
و روابط انسان ها آزاد گذاشته شده و تعیین
مکانیسم ها و روش هاى زندگى در این عالم
به خود انسان واگذار شده است»)15(.

سیریدرکتاب

معرفی کتاب

«مثالهایزیبایقرآن»

اثرارزشمندحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازی
شــیرازی در ماه مبارک رمضان سالهاى
 1376و  1377هجــری شمســی بــوده
اســت که در آن مجموعهای از مثال های
قرآن مجید به صــورت موضوعی تدوین
شدهاست.
گفتنی اســت تحقیقات و مطالعات قرآنی
در گذشــته ،غالباً ناظر بــه رویکرد ادبی
و بالغی این تمثیــات بوده و از ظرفیت
هــای بی بدیل مثال های قرآن در تربیت
و هدایت انســانها غفلت شده است ،حال
آنکــه کالم وحــی ،بــا طــرح تمثیالت،
احساسات افرادرا بر می انگیزد و اهداف و
آثار متعدد تربیتی در آن دنبال می شود.
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مثالهاى زيباى قرآن ،موضوع درس هاى
قرآنــى حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم

نویسنده و تنظیم کننده کتاب در مقدمه،
«مثالهاى قرآنى» را در عين سادگى ،از
مهمترين و پيچيدهتريــن مفاهيم قرآنى
دانســته و تازگى موضوع ،روانى بيان اين

ساختار اصلی کتاب
كتاب در دو جلد و شــصت فصل به زیور
طبع آراســته شــده و مولّف در هر فصل
مثالــى از مثالهاى قــرآن را مورد توجه
قرار داده است.
روش شناسی تالیف
در شيوۀ نگارش اين كتاب سعى شده بعد
از طرح آیه ،شرح و تفسیر آن نوشته شود
ســپس آيه مورد نظر و ترجمۀ آن و پیام
هــای آن آیه مورد توجه قــرار گيرد ،هم
چنین ترتیب مثال های قرآنی در کتاب،
بر مبنای ترتیب سوره های قرآنی چینش
شده است.
گزارش محتوایی اثر
فلسفه مثال های قرآنی
معظــم لــه در فــراز ابتدایی كتــاب ،با
عنوان«چرا قرآن «مثال» زده است؟» به
حکمــت تمثیل در قــرآن پرداخته و می
نویســدَ :مثَل يعنى تشــبيه حقايق عقلى
حســى و قابل لمس .از يك ســو،
به امور ّ
مســائل عقلى بســيارى وجــود دارد كه

در ادامه هــدف مثال هــا از زبان قرآن،
مورد توجه نویســنده قرار گرفته و مولف
تأکید می کند در آياتى از قرآن ،هدف از
مثلهاى قرآنى ذکر شده است.
 .1در آيه  25سوره ابراهيم پس از اينكه
طيبه» تشبيه
«طيبه» را به «شجره ّ
كلمه ّ
مىكند در آخر آيه مىفرمايدَ « :و يَضْ ِر ُب
ُّ
الل اال ْم َ
ون؛خداوند
ثال لِلْ ّن ِ
اس ل َ َع ّلَ ُه ْم يَ َت َذ َّك ُر َ
براى مــردم َمثَلها مىزند ،شــايد متذ ّكر
شــوند» .بنابر اين آيه ،هــدف از « َمثَل»
تذ ّكر و يادآورى است.
 .2در آيه  21سوره حشــر بعد از تشبيه
قلب انسانهاى ســياه دل ،به كوهها و اين
كه اثر قرآن بر كوهها بيشتر از تأثير آن بر
قلب بعضى از انســانها است ،مىفرمايد:
ُ
« َو تِلْ َ
ــاس ل َ َعلَّ ُه ْم
ك ْال ْم
ثــال ن َضْ ِرب ُ َها ل ِل َّن ِ
ون؛مــا اين َمثَلها را براى مردم بيان
يَ َت َف َّك ُر َ
مىكنيم ،شــايد تف ّكر و انديشه كنند» .بر
اساس اين آيه شــريفه ،هدف از «مثل»
تف ّكر و انديشيدن است.
 .3در آيه  40 -43سوره عنكبوت ،پس از
ولى خود
اينكه كسانى را كه غير خدا را ّ
قرار دادهاند ،به عنكبوتى تشــبيه مىكند
كه بــه تارهاى خود اعتمــاد و اتّكا دارد،
ك ْال ْم ُ
مىفرمايدَ « :و تِلْ َ
اس
ثال ن َضْ ِرب ُ َها ل ِل َّن ِ
ون؛ ما اين مثلها را
َو ما يَع ِق ُل َهــا ّال الْعال ُِم َ
براى مردم مىزنيم و لكن اين َمثَلها را جز
عالمان و انديشــمندان درك نمىكنند».
طبق اين آيه شــريفه ،هــدف از « َمثَل»
تف ّكر عالمانه است.

د ّوم :مرحله انديشــه و تف ّكر اســت كه به
موضوع مثل و حكمت آن انديشه مىشود.
و ســ ّوم :مرحله ادراك اســت كه با تف ّكر،
حقايق شناخته و درك شود.
تحلیل و بررســی يكى از مثالهاي قرآن
دربــاره زندگــى زودگذر دنيــا مویّد این
مدعاست ،خداوند متعال در آيه  24سوره
يونس چنين فرموده است« :مثل زندگى
دنيا ،همانند آبى است كه از آسمان نازل
گياهان [گوناگون]
كردهايم؛ كه در پى آن،
ِ
زميــن -كه مــردم و چهارپايــان از آن
مىخورند -مىرويد؛ تــا زمانى كه زمين
زيبايى خود را يافته ،آراســته مىگردد و
اهل آن مطمئن مىشوند كه مىتوانند از
آن بهرهمند گردنــد؛ [ناگهان] فرمان ما،
شــب هنگام يا در روز[ ،براى نابودى آن]
فرا مىرســد؛ [سرما يا صاعقهاى را بر آن
مسلّط مىســازیم؛] و آنچنان آن را درو
مىكنيم كه گويى ديــروز هرگز [چنين
كشتزارى] نبوده اســت! اينگونه ،آيات
خود را بــراى گروهى كه مىانديشــند،
شرح مىدهيم».
نویسنده در ادامه ،در بیان دورنماي بحث
چنين مىگويد :در اين مثل زيبا سخن از
ناپايدارى و زندگى زودگذر دنياســت؛ تا
مبادا انسان فريب ظاهر زيبا و جذاب دنيا
را خورده ،بر آن دل ببندد كه چه بسا در
آن هنگامىكه انســان به خيال خود همه
مهياى بهرهورى مىداند ،يكباره از
چيز را ّ
دســت بدهد .در پايان آيه ،خداوند انسان
را به تف ّكر و انديشــه دربــاره دنيا دعوت
مىكند تا شايد از اين راه نجات يابد.
معظم له در ادامه به شــرح و تفسير آيه

.2زندگــى دنيــا تهى اســت؛ ظاهرى
فريبنــده و ّ
جذاب ولــى باطنى بىمحتوا
دارد؛ هماننــد زندگى بعضى از انســانها
كــه از فاصله دور بســيار جالب و جاذب
مىنماياند بهگونهاى كه حسرتآور است،
ولى وقتى انســان به آن نزدیک مىشود،
خداى را هزاران بار ســپاس مىگويد كه
چنان زندگانى ندارد.
.3زندگى دنيا غافلكننده است.
بر همين اساس پيامبر گرامى اسالم(صلی
اهلل علیه و آله) در روايتى كوتاه به اين سه
«الدن ْيا
ويژگى اشاره داشــته ،مىفرمايدُّ :
ــر»؛ يعنى دنيا فريبنده،
ُــر َو تَضُ ُّر َو ت َُم ُّ
تَغ ُّ
ضررآفرين و گذرا و بىثبات است.
شیوۀ مولف در تألیف اثر اینگونه است که
در پایان آیه ،به پیام آن اشــاره می کند،
همانگونــه که درباره آیــۀ مذکور به این
پیام ها رهنمون می شود:
خداوند با تشــبيه زندگى بــه آب باران،
درس خداشناسى به ما مىآموزد و ايمان
ما را به يكتا بودن خويش راسختر مىكند.
در جهان هستى همه چيز بر اساس نظم
آفريده شــده اســت .خداوند آب باران را
سبب بركت و آبادانى قرار داده است .اگر
همين باران زيادتر از اندازه ببارد ،ويرانى
و نابــودى به ارمغان خواهــد آورد و اگر
نبارد يا كمتر از نياز ببارد ،ســوغاتى جز
خشكسالى و قحطى نخواهد داشت.
گاهــى «نعمــت» تبديل بــه «نقمت»
مىشــود؛ يعنى ممكن اســت آنچه مايه
حيات و زندگى انســان اســت ،ســبب
ســيهروزى انسان شــود و خداوند همان
را مأمور مرگ انســان قــرار داد .آب مايه
حيــات ،ممكن اســت تبديل به ســيل
ويرانگر شود.
آب اگر جريان داشته باشد ،خوشبو ،سالم،
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مثال های زیبای قرآن در یک نگاه

انگیزه تألیف

هم چنین گردآورنده کتاب در بیان انگیزۀ
تألیــف این نکته را یادآور می شــود که
شايد تص ّور شود كه آيات «امثال القرآن»
در تفســیر نمونه به اندازه كافى تفســير
شده است؛ ا ّما با مطالعه اين كتاب روشن
مىشود كه اســتاد ّ
معظم در اين مباحث
به حقايق تازه و نكات بديعى دست يافته
كه اين بحث قرآنى را بســيار آموزندهتر و
پربارتر ساخته است و هرگز تفسیر نمونه،
با تمــام مزايايش ،بىنيــاز كننده از اين
كتاب نمىباشد.

ا ّول :مرحلــه تذ ّكر و يادآورى اســت كه
حقيقت پيام الهى در خاطر مرور مىشود.

 .1زندگى دنيا زودگذر اســت و ثبات و
دوامى ندارد.
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در این بین ،کتاب مثال هاي زيباي قرآن
(امثال القــرآن) از جمله آثار ارزشــمند
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی است که
مشتمل بر مجموعهاى از مثال های قرآن
كريم اســت و با اين هــدف فراهم آمده
اســت كه عالقمندان و شیفتگان فرهنگ
قرآنى ضمن استفاده نمودن از اين أمثال،
با آيات و زبان قرآن بیش از پیش آشــنا
و مأنوس شــوند و در قالب مثال ،حقايق
قرآنى را بهتر فهم و درک نمایند.

مولّف ضمن اشــاره به اهمیت و حکمت
تمثیل در قرآن کریم ،با اشــاره به برخی
ویژگیهای مهم و حائز اهمیت مثال های
قرآنی تالش کرده است تا از منظر تربیتی
و اخالقی به این تمثیالت نگریسته شود.
لذا شــرح فضائل و رذائل اخالقی با بهره
گیــری از مثال های زیبــای قرآن کریم،
برای ترســیم ارزش هــا و ضد ارزش ها،
و نیــز بیــان مفاهیم اعتقــادی و حاالت
نفسانی و روحانی در قالب امور محسوس
و ملمــوس و ...محتــوای کلــی کتاب را
شامل می شود.

مفسر عاليقدر و غناى مطالب تفسير را از
داليل تدوين و تنظیم اين اثر برشــمرده
است.

معظــم لــه در ادامــه از آيــات مذکور،
چنين نتيجه مىگيرد كه ســه مرحله در
تأثيرگذارى مثل ها بر انســان قابل تصور
است.
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ســازوكار گفتــارى قــرآن و داللت هاى
زبانى آن همواره از بحــث هاى پرجاذبه
مفســران از يك
و چالش برانگيز در ميان ّ
ســو ،و متكلمان و ســاير دين پژوهان از
ســوى ديگر بوده اســت؛ چرا که سبك و
سياق نوشتارى آن متفاوت از ديگر كتاب
ها اســت؛ از جمله اینکه تعاليم خود را به
منظور فهم همه انســان هــا ،گاه با زبان
ادبى و هنرى در قالــب مثال بيان نموده
است.

نکتۀ قابل توجه در این اثر نیز این اســت
کــه مولّف بیش از هر چیز ،از جنبه های
تربیتــی و اخالقی بــه آن پرداخته و از
لحــاظ کاربــرد این مثال هــا در زندگی
اجتماعــی و دینی مردم بــه آن اهتمام
ورزیده است.

(مدظلهالعالی)

قابليت فهــم و جذب آن را
اكثر مــردم ّ
پيــدا نمىكنند .و از ســوى ديگر ،مردم
عينيات عادت كردهاند
به محسوســات و
ّ
و ضرب المثل «عقل مردم به چشمشــان
است» بدين معناســت كه ديدهها و امور
قابل لمس ،آسانتر و بهتر درك مىشود.
بدين خاطر است كه خداوند متعال برخى
از مفاهيم بلند عقلــى را در قالب مثلها
بيان فرموده اســت تا عموم مردم آنها را
به تناســب ادراك خود دريابند .بنابراین،
فلسفه مثلهاى قرآن ،تن ّزل مسائل بلند و
عميق و بيان آنها در افق فكر مردم است.

مراحل سه گانۀ تأثیرگذاری مثلها بر
انسان

پرداختــه و آنگاه فلســفه مثــل را بيان
مىكند و براى اين هدف به ســه ويژگى
زندگى دنيا چنين اشاره مىكند:

گوارا و مايه حيات اســت؛ ا ّمــا اگر راكد
بماند ،متع ّفن ،آلوده ،و غيرقابل اســتفاده
مىگردد و در اين صــورت نه تنها عامل
حيات نيست ،بلكه منشأ آلودگىهايى نيز
خواهد بود.
دورنماى برخى از گياهان ،بســان گياهان
و گلهاى زينتى مىمانند؛ ليكن از نزدیک
سمى و كشنده هستند.
ّ

فلسفه تنوع مثال های قرآنی

تبییــن تن ّوع بی بدیل مثــال هاى قرآنى
و شرح فلســفۀ آن ،از جمله مباحث مهم
کتاب به شــمار می آید کــه مولّف به آن
پرداخته اســت؛ در بخشــی از کتاب می
خوانیــم :خداوند برای روشــن ســاختن
مهمی که در تربیت و ســعادت
حقایــق ّ
انســان تأثیر به ســزایی دارد به هر گونه
متوسل شده است .گاه به موجودات
مثالی
ّ
بی جان مثال مــی زند و گاه به نباتات و
گیاهان .
بعضی اوقــات خداونــد حکیم به
حیوانــات مثال می زند .و گاه به یک
انسان.
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اصلی تریــن دلیل تن ّوع مثل ها در قرآن،
درک ســاده و فهم عمیــق مطالب قرآنی
اســت ،به ویژه که مخاطبــان ا ّولیه قرآن
اعراب بی ســواد دوران جاهلیت بودند و
مسلمانان صدر اسالم که جز تعداد اندکی
بی بهره از سواد خواندن و نوشتن بودند،
تنها به این شــیوه قرآنــی امکان درک و
فهــم مفاهیــم قرآنی داشــتند و تنها به
کمک مثل های متنــ ّوع تر قرآن قادر به
تفهیم عالی ترین مفاهیم قرآنی شدند .از
این رو باید به تبعیت از قرآن ساده گویی
زیبا و مؤثر ،یک ارزش و معیار زیبایی در
سخن دانسته شود.
تفکیک َمثَل از ضرب المثل

در ادامه مولّف در بیان تمایز َمثَل از ضرب
المثل اینگونه می نویســد ،در قرآن بیش
از پنجاه َمثَل دیده نمی شود و این که در
بعضی از کتاب های «امثال القرآن» مثل
ها را تا یکصد و ســی شــماره ذکر کرده

اند صحیح نمی باشد ،زیرا در آنها ،ضرب
المثل های قرآن نیز َمثَل به حساب آمده
اســت ،حال آن که این دو یکی نیستند،
مث ً
ال آیه شریفه « َو ال تَ ِز ُر وا ِز َره ِو ْز َر أُ ْخری؛
متحمل
و هیچ گنهــکاری گناه دیگری را
ّ
ان إ ِ َّل َما
س ل ِْلِن َْس ِ
نمیشــود ».و نیز « ل َ ْي َ
َســ َعى؛ برای انســان بهرهای جز سعی و
کوشــش او نیســت» که َمثَل به حساب
آورده شده ،ضرب المثل هستند ،زیرا که
در آنها ،تشبیهی بیان نشده است.
مثل های قرآن از جنس زبان گفتاری
مولّــف به ایــن نکته تأکید مــی کند که
َمثَل گاهى عملى اســت و به زبان كردار
بيان مىشــود و گاهى لفظى اســت و به
زبان گفتار .مثلهــاى قرآن مجيد از نوع
د ّوم اســت؛ ولى در ســيره پيامبر گرامى
ائمــه
اســام(صلی اهلل علیــه و آلــه) و ّ
هدى(علیهم الســام) گاهــى مثالهاى
عملــى نيز ديده مىشــود كــه طبعاً اثر
بيشترى هم دارد.
الزم به ذکر اســت بیشتر پی نوشت های
كتاب ،ارجاع آيات و اسناد كتاب را شامل
می شــود .فهرســت مطالب جلد اول در
انتها و جلد دوم در ابتداى آن ذكر شــده
اســت .در پايان جلد دوم نيز فهرستى از
آيات ذكر شده در كتاب آمده است.
گفتنی اســت اين كتاب نفیس  ،نخستین
بــار در ســال 1387ش ،در دو جلد و در
730صفحــه ،توســط حجه االســام و
المسلمین ابوالقاسم عليان نژادي ،پس از
تحقيق و پژوهش پيرامون مدارک و منابع
آن ،تهیه و تنظیم شــده و در انتشارات
نســل جوان ،به زیور طبع آراسته شده و
تا کنون نیز چندیــن مرتبه تجدید چاپ
شــده و در اختیار شیفتگان و عالقمندان
به معارف قرآن کریم قرار گرفته است.

معارف اسالمی

تعارض عقیده مهدو ّیت شیعی با سیر تکامل تمدن بشری!
پرسش :

تمدن بشــری همیشــه در حــال تکامل
است ،آیا ظهور کسی با ویژگیهای موعود
شــیعیان که بعد از ظهور برای یکســان
ســازی عقیده ها یک جنــگ تمام عیار
تخریبی و جهانی راه می اندازد ،با ســیر
تکاملی تمدن تعارض ندارد؟!
پاسخ اجمالی:
اوال :ادعای راه افتادن جنگی خانمان سوز
توســط آن امام ادعایی بی اساس است و
قیام ایشــان با حداقل جنگ و بیشــتر با
تکیه بر تشــنگی بشر به صلح و عدالت و
تبلیغ هــا و اتمام حجت های خود امام و
یارانش به ثمر می نشیند .چرا که حرکت
تکاملی تاریخ و آموزه های دینی راجع به
آینده به ما می گوید که در عصر او سطح
عقل عمومــی و دانش بشــری به میزان
بسیار زیادی گسترش می یابد.
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پاسخ به این ســؤال را می توان از جنبه
هــای مختلفی که در خود ســؤال وجود
دارد داد .در این ســؤال ادعا شــده است

در آیه  164سوره آل عمران می خوانیم:
«ل َ َق ْد َم َّن َّ ُ
ِنين إ ِ ْذ ب َ َع َث في ِه ْم
الل َعلَى ال ْ ُم ْؤم َ
َر ُســوالً م ِْن أَنْفُسِ ــ ِه ْم يَ ْت ُلوا َعلَ ْي ِه ْم آيات ِ ِه َو
ِتاب َو الْحِ ْك َم َة َو إ ِ ْن
ــم َو يُ َعل ِّ ُم ُه ُم الْك َ
يُ َز ِّكي ِه ْ
بين»؛ (به یقین
كان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفي ضَ ٍ
الل ُم ٍ
خدا بر مؤمنــان م ّنت نهاد كه پیامبری از
خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات
خود را بر ایشان بخواند و پاكشان گرداند
و كتاب و حكمت به آنــان بیاموزد قطعاً
پیــش از آن ،در آشــكارترین گمراهــی
بودند) .در مضمونی شــبیه به همین آیه
کریمه نیز حضرت رســول(صلی اهلل علیه
وآله) در حدیثی مــی فرمایدَ « :و َل ب َ َع َث
َّ ُ
الل نَب ِّياً َو َل َر ُس ً
ــول َحتَّى يَ ْس َت ْكم َِل ال ْ َعق َْل
ول
ِيع ُع ُق ِ
َو يَ ُك َ
ــون َع ْق ُلــ ُه أَ ْفضَ َل م ْ
ِــن َجم ِ
أُ َّمته»()1؛ (خداوند هیچ پیامبر و رسولی
را جز بر تكمیل خــرد ،مبعوث نفرمود و
خــرد او باالتر از عقول ا ّمت وی اســت).
بنابرایــن موضــوع تکامل عقل بشــری
حقیقتی مســلم و مــورد تأیید و پذیرش
ادیان الهی است.
این تکامــل در آخرالزمان و هنگام ظهور
آن مصلــح جهانی به این معنا خواهد بود

شــاید مضمون این روایت امام باقر(علیه
السالم) نیز همین باشــد که فرمود« :إ ِ َذا
ــع َّ ُ
وس
الل یَ َد ُه َعلَــى ُر ُء ِ
َقــا َم َقائ ُِم َنا َوضَ َ
ــم َو َک َملَ ْت ب ِ ِه
الْع َِبــا ِد َف َج َم َع ب ِ َهــا ُع ُقول َ ُه ْ
أَ ْح َل ُم ُهم»()2؛ (وقتی قائــم ما قیام کند
خداوند دســت او را بر ســر بندگان قرار
می دهد و از این طریق عقل آنان را جمع
مــی کند و عقل های شــان به کمال می
رســد) .در چنین وضعیتی مردم به حدی
از بلوغ عقلی می رســند که از اختالف و
تشتت دســت برمی دارند و بر تبعیت از
دیــن حق با هم همراه می شــوند )3(.با
فرض این مسائل بدیهی است که نیاز امام
زمان(علیه الســام) به قوه قاهره جنگ و
استفاده از زور تا چه میزانی کم و حداقلی
است.
بر همین اســاس ما اعتقاد داریم که باور
به ضرورت قیام رهبــر و مصلحی جهانی
در آخرالزمــان باوری اســت که در آخر
الزمــان مورد تصدیق عمومی مردم جهان
قرار خواهد گرفــت .پدید آمدن تحوالت
تاریخــی مهمــی هم چون رنســانس در
قرون وســطی ،انقالب کبیر فرانســه در
ســال  ،1789انقالب ضــد برده داری در
 ،1848انقالب کمونیستی در سال 1917
و انقالب های ضداســتعماری ملت های
آزادی خــواه در قرن بیســتم و ...همگی
نشان از خواست عمومی بشر برای زندگی
در شــرایطی عادالنه و صلــح آمیز دارد.
به خصــوص در قرون اخیر و با تشــکیل

بنابرایــن حقایق ما اعتقــاد داریم که بر
خالف پندار بعضى كوته فكران كه چنين
مــى پندارند کــه آن حضرت بــه هنگام
قيامش بى مقدمه دست به سالح مى برد
و طبق آن افسانه دروغين «آن قدر خون
مى ريزد كه خون به ركابش مى رســد»،
آن حضــرت نخســت به طريــق رهبرى
فكرى و روشنگرى در همه زمينه ها ،مى
پــردازد .به تعبير رســاى مذهبى «اتمام
حجت» مى كنــد ،آن چنان كه هر كس
ّ
كمترين آمادگى براى پذيرا شدن منطقى
آئين حق داشــته باشد روشن شود و تنها
كسانى باقى بمانند كه جز از طريق توسل
به زور و خشــونت اصالح پذير نيستند .از
قرائن روشــن بر اين موضوع این است که
مى دانيم روش او روش پيامبر اسالم(صلى
اهلل عليه و آله) است .او سيزده سال تمام
در مكه به دعوت پنهان و آشــكار مشغول
بود و آنها كه پذيراى حق بودند گرد او را
گرفتند ولى گردن كشان ياغى و زورمند
كه اكثريت توده نــادان را به دنبال خود
مى كشــانيدند در برابرش به پا خاستند
و او بــه ناچار به مدينه آمد و با تشــكيل
حكومت اسالمى و فراهم ساختن قدرت،
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پاسخ تفصیلی:

دقت در بحــث های مربــوط به موضوع
تکامل جامعه بشــری ما را بــه این نکته
بســیار ظریف رهنمون می ســازد که هر
چه بشــر در مســیر تکاملی خود جلوتر
بــرود ،ویژگی هایی در نهاد او پربارتر می
گردد که بیشــتر از گذشته زمینه را برای
ظهــور و انقالب آن مصلــح جهانی آماده
می ســازد .یکی از این ویژگی ها موضوع
تکامل عقل بشر اســت .مسأله ای که در
متون دینی همیشــه به عنــوان یکی از
وظایف پیامبران الهــی و مصلحان بزرگ
دینی جوامع مورد تأکید قرار گرفته است.
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ثالثا :ما شیعیان معتقدیم که قیام جهانی
حضرت ولــی عصر(عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف) نه تنها نابود کننده تمدن بشری
نیســت ،بلکه آن را تکمیل می کند .زیرا
بازگشــت به عقب نه ممكن اســت و نه
منطقى و اين بر خالف ســنت آفرينش و
اصل تكامل در زندگى انسانها است.

نیاز به ق ّوه قاهــره و جنگ در عصر
ظهور؟
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ثانیا :اگرچه در آن زمان اســام با تبليغ
منطقى و پــی گير از طرف اكثريت قاطع
مردم جهان پذيرفته خواهد شــد ،اما باز
هم همه ادیان از بین نمی روند و گروهی
هنــوز متدین بــه ادیان دیگــر باقی می
مانند .زیرا آن حضرت دنبال تحمیل دین
اسالم با خشونت و زور بر همگان نخواهد
بود.

که امام زمان(علیه الســام) برای به ثمر
رساندن انقالب جهانی خود ،جنگی تمام
عیــار و تخریبی راه خواهــد انداخت اما
این ادعا تا چه اندازه با عقاید حق شــیعه
واقعیات جهان انطباق دارد؟

که بشــر بعداز تجربه کــردن دوره های
مختلف تاریخی و متوسل شدن به مکاتب
مختلف سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی و
ناکام شــدن از همه آنها در مسیر رسیدن
به ســعادت ،نهایتا به ميزانی برخوردار از
قدرت تجزیه و تحلیل می شود که درک
مــی کند نمی تواند بــه تنهایی و با تکیه
کردن به صرف پیشــرفت هــای مادی و
تکنولوژیک ،مســیر تکامل تمدنی خود را
به ســر منزل مقصود برساند و درب فهم
همه حقایق جهان به ســویش باز گردد و
در این راه نیاز به دستگیری رهبری الهی
دارد.

مجامع جهانی ،تنظیم اعالمیه حقوق بشر
و درگرفتن صحبت هایی راجع به ضرورت
خلع ســاح جهانی ،بشر پیش از گذشته
نیازش را به پدید آمــدن صلح در جهان
متبلور ساخته است .با این اوصاف گرچه
طرف دارى از صلح هنوز مانند بســيارى
از خواســت هاى ديگر بشر از حدود آرزو،
فراتر نرفته و همه جا به عنوان يک شعار
مورد استفاده قرار مى گيرد و حتى آتش
افروزان جنگ آن را يدک مى كشند ،ولى
به هر حال اين وضع نشــان مى دهد يک
«تشــنگى عمومى» نسبت به «آب حيات
صلــح و عدالت» همگان را فرا گرفته و به
راســتى توده هاى مــردم جهان آن را به
عنوان پايه اصلى براى پيشبرد همه برنامه
ها مى طلبند )4(.امری که باز هم نشــان
می دهد نیاز آن عدالت گستر صلح طلب
واقعی در قیام جهانی اش به جنگ تا چه
اندازه ناچیز خواهد بود.

در برابر آنها ايستاد و راه خود را به سوى
يک دعوت عمومى گشود.
بــه هر حــال روش آن حضرت در دعوت
عمومی خــود همانند جدش پيامبر(صلى
اهلل عليه و آلــه) خواهد بود به اضافه اين
كه  -همــان طور که گفتیــم  -در عصر
او ســطح عقل عمومی و نیــاز به صلح و
توسل به
عدالت بسیار گسترش می یابد و ّ
منطق ضرورت بيشترى دارد .البته همان
گونه كه در برابر خشونت روزافزون گردن
كشــان زورگو خشونت الزم است و به هر
حال چاره ای جز در گرفتن جنگی  -و لو
در حدود مشخص زمانی و مکانی  -میان
آن حضــرت و زورگویان غیر قابل هدایت
نیست)5(.
یکسان سازی اجباری عقاید!
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ادعای دیگری که در این ســؤال مســلم
گرفته شــده این است که آن حضرت در
زمان ظهــور خود عقاید همه مردم جهان
را باإلجبار یک ســان خواهد کرد .به نظر
ما این نیز ادعایی بی دلیل اســت .شکی
نيســت كه آن حضرت در زمــان ظهور
و زمام داری شــان نظامــی توحیدی را
در تمامــی زمینه بنا خواهند گذاشــت و
مطمئنا در چنیــن وضعیتی پدید آمدن
اختالفات مذهبى امکان پذیر نیست زيرا
همين اختالف بــراى بر هم زدن هر نوع
وحدت كافى اســت .ولى نبايد ترديد به
خود راه داد كه اين توحيد نه ممكن است
اجبارى باشــد و نه اجبــار در آن منطقى
است.

مصلح بزرگ ،همه وسايل پيشرفته ارتباط
جمعــى در اختيار او و پيروان رشــيد او
توجه به اين كه اسالم راستين
اســت و با ّ
با حذف پيرايه ها كشش و جاذبه اى فوق
العاده اى دارد به خوبــى مى توان پيش
بينى كرد كه اسالم با تبليغ منطقى و پی
گير از طرف اكثريــت قاطع مردم جهان
پذيرفته خواهد شــد و وحــدت اديان از
طريق اسالم پيشرو عملى مى گردد.
این حقیقــت در روايات اســامى نيز به
روشنى ديده مى شــود .مفضّ ل در ضمن
حديثى طوالنى از امام صادق(عليه السالم)
چنين نقــل مى كندَ « :فــ َو َّ
الل ِ يَا ُمفَضَّ ُل
ــان ِال ْخت َِل ُف َو
ــع َع ِن ال ْ ِملَ ِل َو ْالَ ْديَ ِ
ل َ ُي ْر َف ُ
ِّين ُكلُّ ُه َواحِ دا ً َك َما َق َ
ال َج َّل ِذ ْك ُر ُه
ون الد ُ
يَ ُك ُ
ين ِع ْن َد َّ
الل ِ ْالِ ْســا ُم»()7؛ (به خدا
إ ِ َّن ال ِّد َ
ســوگند اى مفضّ ل اختالف از ميان اديان
برداشته مى شــود و همه به صورت يک
آئين در مى آيد همــان گونه كه خداوند
ع ّز و ّ
جل مى گويد :دين در نزد خدا تنها
اسالم است).
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ولى بــا اين همــه نمى تــوان گفت كه
اقلّيتهاى كوچكى از پيروان اديان آسمانى
ديگر مطلقاً وجود نخواهد داشــت چرا كه
انســان داراى آزادى اراده است و اجبارى
در چنين نظام حكومتى در كار نيســت و
تعصب
امكان دارد افرادى بر اثر اشتباه يا ّ
بر عقيده پيشــين باقى بمانند .اگر چنين
اقلّ ّيتى وجود داشــته باشد به صورت يك
اقلّ ّيــت ســالم و با حفظ شــرايط «اهل
ذ ّمه» مورد حمايت آن حكومت اســامى
خواهند بود و هیچ کس تالشی برای یک
دست کردن جبری عقیده آنها با اکثریت
جامعه اسالمی نخواهد کرد)8(.

مذهــب با قلــب و روح آدمى ســر و كار
دارد و مــى دانيم قلــب و روح از قلمرو
زور و اجبار بيرون است و دست كسى به
حريم آن دراز نمى شود .به عالوه روش و نابوی تمدن بشری هنگام ظهور!
ســ ّنت پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) چنان ادعای از بین رفتن تمدن بشری در دوران
كه قرآن گواهــى مى دهد بر اجبار نبوده ظهور نیز ادعایی بی اساس است .برعکس
كهَ :
الدي ِن» )6(.لذا ،همواره ایــن ا ّدعا ما معتقدیم در آن دوران تمدن
إكرا َه فِى ّ
«ل َ
اســام اهل كتاب را به عنوان يك اقليت بشری به اوج شــکوفایی علمی ،فرهنگی،
ســالم پذيرفته و از آنها مادام كه دســت اقتصــادی همه جانبه خواهد رســید .در
به تحريكاتى نزنند حمايت كرده اســت .حديثى از امام صادق(عليه الســام) مى
ون َح ْرفاً
ــر َ
بــا توجه به اين كه در دوران حكومت آن خوانيم« :ال ْ ِعلْ ُم َس ْ
ــب َع ٌة َو عِشْ ُ

ِيــع َما َجا َء ْت ب ِ ِه ال ُّر ُس ُ
ان َفلَ ْم
ــل َح ْر َف ِ
َف َجم ُ
اس َحتَّى ال ْ َي ْو ِم َغ ْي َر ال ْ َح ْر َف ْي ِن َفإِ َذا
يَ ْع ِرفِ ال َّن ُ
ين َح ْرفاً
َقا َم َقائ ُِم َنا أَ ْخ َر َج ال ْ َخ ْم َس َة َو الْعِشْ ِر َ
اس َو ضَ َّم إِل َ ْي َها ال ْ َح ْر َف ْي ِن َحتَّى
َف َب َّث َها فِي ال َّن ِ
ين َح ْرفاً»()9؛ (علم و
ــب َع ًة َو عِشْ ِر َ
يَ ُب َّث َها َس ْ
دانش بيست و هفت حرف [بيست و هفت
شعبه و شاخه] است تمام آنچه پيامبران
الهــى براى مردم آوردنــد دو حرف بيش
نبود و مــردم تا كنون جز آن دو حرف را
نشناخته اند ،ا ّما هنگامى كه قائم ما قيام
كند بيســت و پنج حرف [بيســت و پنج
شاخه و شعبه] ديگر را آشكار مى سازد و
در ميان مردم منتشر مى سازد و دو حرف
را به آن ضميمه مى كند تا بيست و هفت
حرف كامل و منتشر گردد).
اين حديث به روشــنى جهش فوق العاده
علمى عصر انقالب مهدى(عليه السالم) را
مشــخص مى ســازد كه تحولى به ميزان
بيــش از  12برابر نســبت به تمام علوم و
دانــش هايى كه در عصر همــه پيامبران
راستين به بشريت اعطا شد پيش مى آيد
و درهاى همه رشته ها و همه شاخه هاى
علوم مفيد و ســازنده به روى انســان ها
گشوده مى شــود و راهى را كه بشر طى
هزاران سال پيموده به ميزان  12برابر در
دوران كوتاهى مى پيمايد.
در زمینــه های اقتصادی و برقرار شــدن
عدالت نیز می گوییــم هنگامى كه نظام
ظالمانه و پرتبعیض فعلی جهان دگرگون
شــود ،نيروها براى اســتخراج منابع بی
شمار زمين به كار مى رود و علم و دانش
پيشرو در اختيار اين برنامه قرار مى گيرد
و به سرعت منابع تازه اى كشف مى گردد
خاصى به اقتصاد بشريّت مى
و شــكوفائى ّ
بخشــد .لذا در روايات مربوط به حكومت
آن مصلح بزرگ اشارات پرمعنایى به اين
توســعه اقتصادى ديده مى شود كه از هر
گونه توضيح بى نياز اســت .برای مثال در
حدیثی از امام باقر(علیه الســام) درباره
آن حضرت مــی خوانیم« :ت َْظ َه ُر ل َ ُه ال ْ ُك ُنو ُز
َو يَ ْب ُلغُ ُســلْ َطان ُ ُه ال ْ َمشْ ــ ِرقَ َو ال ْ َم ْغ ِر َبَ ...ف َل
اب إ ِ َّل ُعمِر»()10؛
يَ ْب َقــى فِي ْالَ ْر ِ
ــر ٌ
ض َخ َ
(حكومت او شــرق و غرب جهــان را فرا

خواهد گرفت و گنجينه هاى زمين براى
او ظاهــر مى گردد و در سرتاســر جهان
جاى ويرانى باقــى نخواهد ماند مگر اين
كه آن را آباد خواهد ساخت))11(.
با این توضیحات و درست در نقطه مقابل
ادعایی که در این ســؤال مطرح شده ،ما
شیعیان معتقدیم که قیام جهانی حضرت
ولی عصر(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
نه تنها نابود کننده تمدن بشــری نیست
بلکه آن را تکمیل می کند .زیرا بازگشت
بــه عقب نه ممكن اســت و نه منطقى و
اين بر خالف سنت آفرينش و اصل تكامل
در زندگى انسانها است .پس دليلى وجود
ندارد كه با جهش جامعه انسانى به سوى
حــقّ و عدالت ،ترقى و پيشــرفت جامعه
متوقف گردد و يا عقب نشينى كند .عقب
گرد و گذشــته گرایى با چنان پيشرفت و
جهشى متناسب نيست .بنابراين قيام يک
مصلح بزرگ براى استقرار عدل و
آزادى در سراسر جهان
هيــچ گاه

سبب نمى شود كه جنبش ها و پیشرفت
های صنعتى و ماشــينى در شــكل سالم
و مفيدش برچيده يا متو ّقف شــود .ولى
شکی نيست اين جنبش صنعتى و تكامل
تكنولوژى الزامــا بايد از يک صافى دقيق
بگذرد تا جنبه هاى ناســالم و زيان بخش
آن حذف گردد و سرانجام در مسير منافع
انسان ها و صلح و عدالت بسيج شود .يک
حكومــت طرف دار حق و عدالت اين كار
را حتما خواهد كرد)12(.
پی نوشت:

( .)1الكافــی ،كلينــى ،محمد بن يعقوب بن اســحاق،
محقق  /مصحح :غفارى ،علــى اكبر ،آخوندى ،محمد،
دار الكتب اإلسالميه ،تهران7041 ،هـ.ق ،چاپ چهارم،
ج  ،1ص .31
( .)2همان ،ص .52
( .)3شرح الکافی ،ســروی مازندرانی،
محمــد صالح بــن احمد،
المکتبه

االسالمیه ،تهران2831 ،هـ.ق ،ج ،1ص .993
( .)4حكومت جهانى مهدى(عج) ،مکارم شیرازی ،ناصر،
انتشارات نسل جوان ،قم6831 ،هـ.ش ،چاپ پنجم ،ص
.44
( .)5همان ،ص  452و .552
( .)6در قبول دین اکراهی نیست .سوره بقره ،آیه .652
( .)7بحار االنوار ،مجلســى ،محمد باقر بن محمد تقى،
دار إحيــاء التراث العربی ،بیــروت3041 ،هـ.ش ،چاپ
دوم ،ج  ،35ص  .4آخرین فراز از حدیث نقل شــده در
اینجا اشاره به آیه  91سوره آل عمران دارد.
( .)8ر.ک :حكومت جهانى مهدى(عج) ،همان ،ص 782
تا .192
( .)9بحاراالنوار ،همان ،ج  ،25ص .633
( .)01همان ،ص .191
( .)11حكومت جهانى مهدى(عج) ،ص .762
( .)21همان ،ص .442

احکام شرعی

 .1کشته شدن مسلمانان در برابر متجاوزان

اسالمى نیاز به اذن حاكم شرع می باشد؟

پرســش :حکم مســلمانانی که براى حفظ مذهب ،فرهنگ،
نامــوس و آزادى خود علیه متجاوز ،قیام کــرده اند و در این
مبارزه کشــته شده اند چیســت و این حرکت جهاد محسوب
مى شود؟

پاسخ :دفاع هرمسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى
اســامى احتياجی به اذن حاكم شرع ندارد ،ولى براى نظم و
هماهنگى برنامههاى دفاعــى بايد در صورت امكان فرمانده يا
فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى با نظر حاكم شرع تعيين شود.

پاســخ :مادام که براى دفاع از جان و مال و ناموس مسلمین
و اســاس اســام و مذهب اهل بیت(علیهم السالم) تالش مى
کنند عمل آنها جهاد است و آنها که دراین راه کشته مى شوند
شــهیدند ،ا ّما باید ســعى کنند از مجتهد یانماینده مجتهدى
دستور بگیرند.

 .4لزوم دفاع در برابر توطئه استیالء دشمن بر ممالک اسالمی

 .2لزوم ایجاد نظم و هماهنگی جهت دفاع
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 .3اذن حاکم شرع در مورد دفاع

پرسش :جهاد در دین اسالم به چه معنایی می باشد؟
پاســخ :نبرد و مبارزه برای برقراری عدالت و اعتالی اسالم از
طریق فعالیت های علمی ،تبلیغی و نظامی.
 .6مصداق دقیق کفار حربی در شرایط فعلی
پرسش :لطفــاً بفرماييد ك ّفار حربى در شرايط فعلى دقيقاً چه
كشورهايى هستند؟

پاسخ :اگر به واسطه توسعه نفوذ اقتصادى و تجارى بيگانگان،
خوف آن باشــد كه آنها بر ممالك اســامى تسلّط پيدا كنند،
بر همه واجب اســت كه از نفوذ آنــان جلوگيرى نموده ،ايادى
آنها را قطــع كنند ،همچنين برقرار ســاختن روابط اقتصادی
با دولتهاى غير اســامى بايد طورى باشــد كه موجب ضعف و
ناتوانى مسلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگى
اقتصادى و تجارى نگردد.
 .8دفاع در برابر نفوذ سياسى
پرسش :در صــورت نفوذ سیاسی دشــمن در ممالک اسالمی
تکلیف مکلفین چیست؟
پاســخ :اگر به واسطه توسعه نفوذ سياســى بيگانگان ،خوف
آن باشــد كه آنها بر ممالك اسالمى تسلّط پيدا كنند ،بر همه
واجب اســت كه از نفوذ آنان جلوگيرى نمــوده ،ايادى آنها را
قطع كنند ،همچنين در مورد برقرار ســاختن روابط سياســى
با دولتهاى غير اســامى بايد طورى باشــد كه موجب ضعف و
ناتوانى مســلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان نگردد.

پاسخ :در مورد جنگهاى اســامى كــه معموالً جنبه دفاعى
دارد سفارشــى شده است كه از آزار رســاندن به غير نظاميان
بهويژه كودكان و زنان و ح ّتى حيوانات ودرختان پرهيز شود و
در مورد نظاميان نيز از كارهايى كه باعث متالشــى شدن اندام
آنها مىشــود خوددارى كنند .بنابراين ،اســتفاده از بمبهاى
اتمــى كه جنبه كشــتار جمعــى دارد و مخالف بســيارى از
دستوراهاى اسالمى است ممنوع و حرام است.
 .10وجوب دفاع در برابر دشمن
پرسش :آیا دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به
كشورهای اسالمى واجب است؟
پاســخ :دفاع بر همه مســلمانان در برابر هجوم دشمنان به
كشــورهاى اســامى و مرزهاى آن واجب اســت و منحصر به
كشورى نيســت كه انســان در آن زندگى مىكند ،بلكه همة
مســلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسالمى
مقدسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند.
يا ّ
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پرســش :آیا در دفاع در برابر هجوم دشــمنان به كشورهای

 .5تعریف جهاد

پرسش :آیا در صورت نفوذ اقتصادى وتجاری دشمن دفاع در
مقابل آن واجب است؟
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پاســخ :با توجه به این که هنگام هجوم دشمنان دفاع واجب
است فرقی ندارد که این دفاع از طریق بذل جان یا بذل مال یا
چیز دیگر باشد ،برای این که مسلمانان پیروز شوند در صورت
امکان باید برای دفاع برنامه ریزی نمایند و برای نظم بیشتر و
هماهنگی های الزم از فرمانده یا فرمانده هانی استفاده نمایند
که توسط حاکم شرع تعیین می شود و به آنها اطمینان دارند.

پاســخ :هرگاه مسلمانان از اين بيم داشــته باشند كه اجانب
نقشــه استيال بر ممالك اسالمى را كشيده و بدون واسطه يا به
عمال خود از داخل يا خارج آن را عملى كنند بر همه
واســطه ّ
مكلّفين واجب است به هر وسيلهاى كه امكان دارد در برابر آن
بايستند و از ممالك اسالمى دفاع كنند.

 .7دفاع در برابر نفوذ اقتصادی دشمن

سوال آیا اســتفاده از سالح هســتهاى در جنگهایی که غیر
مســلمین بر ممالک اسالمى تحمیل می کنند ،جهت دفع شر
آنان جایز است؟
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پرسش :طریقــه دفاع در برابر هجوم دشــمنان به كشورهای
اسالمى چگونه است؟

پرسش :آیا در صورت استيال دشمنان بر ممالک اسالمی دفاع
از مملکت واجب می باشد؟

پاسخ :آمريكا و اسرائيل از جمله ك ّفار حربى هستند.

 .9استفاده از سالح کشتار جمعی برای دفع دشمنان

