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طلیعه سخن
در عصری به ســر می بریم که قدرت های 
اســتکباری به طور مستمر بر آتش اختالف 
و تفرقه در جهان اســالم می دمند و قدرت 
طلبی برخی رژیم های مرتجع عربی، با ابزار 
تکفیر، مجالی بــرای تحقق وحدت در امت 

اسالمی باقی نگذاشته است. 
حال چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست 
گذاشــت تا همگرایی کشــورهای اسالمی 
بازیچۀ آموزه های خشــن جریانات تکفیری 
قرار گیرد؟آیا با خمودی و ســردی و اتخاذ 
مواضــع منفعالنــه می توان از کنار ســیل 
دالرهای نفتی عربستان و توطئه های آمریکا، 

اسرائیل در اسالم هراسی گذر کرد؟
ضرورت حفظ وحدت اســالمی و اجتناب از 
اختالف و تفرقه برای تحقق امت اسالمی تنها 

پاسخ این پرسش هاست.
 در وهلۀ نخســت نیز باید به نقاط مشترک 
مذاهب اســالمی اهتمام ورزید؛ شــاخصه 
ای  راهبردی که بر مبنای »قرآن، رســول 
اکرم صلی اهلل علیه و آله ، ســیره و تاریخ آن 
حضرت، کعبه و حج« و مشــترکات فراوان 
دیگر، گســترش فرهنگ وحدت و تقریب را 

میسر خواهد کرد.
گفتنی است اختالف میان مذاهب اسالمی، 
تفاوت تفســیرها و تعبیرهاســت، به عنوان 
نمونــه در موضوع توحید، دربــاره صفات و 
افعال خداوند بین متکلمان مختلف مذاهب 
اســالمی اختالفاتی وجــود دارد. لیکن این 
اختالفــات، به اصل توحید که مورد پذیرش 
همۀ مذاهب اسالمی و ادیان توحیدی است 

خللی وارد نمی کند.
اینگونه است که اهل بیت علیه السالم با حفظ 
این اعتقادات، با جامعه اهل سنت زندگی و  
همزیستی بسیار خوبی داشتند و به صراحت 

بر انسجام اسالمی تأکید نموده اند.
 گفت و گو، زیر بنای وحدت اسالمی و مقدمه 
ای برای رسیدن به اصول مشترک و حقیقت 
است؛ گفت و گو، سخن محبت آمیز گفتن 
و همزبان شــدن دو تفکر است؛ لذا در وادی 
تفکر آغاز می شــود و در وادی تفکر جریان 
پیدا می کند  و از آنجا که سخن محّبت آمیز 

را با گوش محبت و از ســر انس می شنوند. 
در همانجا به نتیجه می رسد و همه مردم از 

برکات آن برخوردار و بهره مند می شوند.
تأمل در سیر تاریخی نیز موید وحدت گرایی 
علمای اسالمی از طریق تعامالت میان مذهبی 
است؛ از این رو شاهدیم به رغم شدت گرفتن 
اختالف هــای فکري علماي پیروان مذاهب 
گوناگون، تعامل میان فرهنگی با چاشــنی 
محبت و همدلــی به وفــور در نزد علمای 
اسالمی مشــاهده می شــود، به نحوی که 
علمای یک مذهب، مبانی فقهی مذاهب دیگر 
را تدریس مي کردند و روش هاي مذاهب دیگر 
را به مذهب خود تعمیم مي دادند و برخي نیز 
از یکدیگر اجازه ]نقل حدیث و روایت[ طلب 
مي کردند؛ در این راستا مجموعه آثار بسیار 
غنی و غیر قابــل انکار در عرصۀ فقه مقارنه 
ای و نقل دیدگاههاي دیگران به منصۀ ظهور 

رسیده است. 
به عنوان نمونه  شــیخ صــدوق در محضر 
علمایي با مذاهب مختلف از جمله »الحاکم 
ابومحمدبکر بــن علي حنفي شــافعي« و 
»ابومحمــد محمد بن ابي عبداهلل شــافعي 

فرغاني« حضور به هم مي رساند. 
هم چنین»شهید اول« با علماي دورۀ خود 
زندگي مي کرد و مجالس وي غالبا از علمای 
اهل ســنت که با آنها حشــر و نشر زیادي 

داشت  خالي نبود. 
لذا تعامل میان فرهنگی در قالب داد و ستد 
علمــی از قبیل آمــوزش، تدریس، گفتگو، 
مباحثه و بهره گیري از منابع و پژوهش ها و 
نقد دیدگاه هاي یکدیگر و برگزاری جلسات 
علمی صــورت مي پذیرفــت، و این چنین 
دیپلماسی علمی تقریبی به توسعۀ عقالنیت 

و همگرایی امت اسالم منتهی گردید. 
با این اوصاف آیا وقت آن فرا نرســیده است 
که عموم علمای مذاهب اســالمی  با طرح و 
تبیین  عقبۀ درخشــان و بی نظیر تعامالت 
میان فرهنگی میان علمای مذاهب گوناگون 
اسالمی بر فرقه گرائی مهر بطالن و نیستی و 

نابودی بزنند؟
به راستی آیا وقت آن نرسیده است از کلمات 
و آراء و نظرات  حساســیت زا و نفرت انگیز 
اجتناب شود؟ به نحوی که کلمه رافضی به 

شــیعه و ناصبی به سنی اطالق نگردد؟ چرا 
که  خداوند متعال مــی فرماید: »و التنابزوا 
باأللقاب؛  نباید گروهی از مردان شــما گروه 

دیگر را مسخره کنند«.
بی شک والدت باسعادت پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیــه و آله در 17ربیع االول و نامگذاری 
آن به هفته وحدت، در حقیقت ترویج اصل 
محبت گرایی در اسالم به شمار می آید؛ زیرا 
ترویج محبت گرایی واقعی در میان مسلمانان 
و در گســترۀ جهانی و بین المللی موجبات 
اهتمــام و دغدغه مندی فراگیر نســبت به 
مقولــۀ اخالق را فراهم خواهد نمود؛ چرا که 
هدف از بعثت پیامبر صلــی اهلل علیه و آله 

اتمام مکارم اخالق است.
بر این اساس رویکرد برخی جریانات شیعی 
و ســنی در نفی اخالق مداری و توهین به 
یکدیگر غیر قابل پذیرش است؛ بلکه رویکرد 
ایــن جریانات مزدور در  ایجاد ســایت هاو 
شبکه های ماهواره ای مختلف و تفرقه افکنی 
در بین مســلمانان و  نفی هر گونه وحدت 
اسالمی، که بعضاً از امکانات مالی و رسانه ای 
فراوان برخوردارند، در راستای اهداف استکبار 
صورت می گیرد که این نوع حرکات نیز با هر 
عنوان و از سوی هر شخصی که صورت گیرد 

محکوم خواهد بود.
تأسف آور تر این است که تکفیرگرایان شیعه 
و ســنی که به اختالف افکنی مبادرت می 
ورزنــد، با طرح هفتۀ برائــت به جای هفتۀ 
وحدت ...در راستای دامن زدن به اختالفات  
اقدام مــی کنند، که نتیجۀ ایــن امور تنها 
به زیان اّمت اســالمی و به نفع قدرت های 

استکباری تمام خواهد شد. 
لذا باید تفرقه افکنان تشــیع انگلیســی و 
تسنن آمریکایی را  به چالش کشاند، تحقق 
این مهم نیز در گرو گســترش هم اندیشی 
علمای مذاهب اســالمی در قالب نشســت 
های راهبردی هم چون برگزاری کنفرانس 
بین المللی وحدت اســالمی نهفته  است که 
به ارتقای روز افزون وحدت اســالمی منجر 
خواهد شد و بدخواهان و دشمنان  اسالم و 
مروجان اسالم هراسی و گروه های متحجر و 
خشن تکفیری را در مسیر اجرای توطئه های 

ضد اسالمی ناکام خواهد گذاشت. 
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مسؤوالن و دست اندرکاران کتابخانه های حوزویمسئولین دانشکده عالی دفاع و مرکز مهدویت

مراسم عزاداری اربعین حسینی

دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزیبنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السالم اصفهان

دیدارها

مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه السالم مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال عالمه طباطباییلوئیس فراخان رهبر جنبش امت اسالم

مجلس ســوگواری شهادت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیهما السالم

مجلس ســوگواری شهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوررئیس شورای صلح افغانستان
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دولت برای کاهش ارزش پول ملی فکری بکند �
چرا باید بانک ها تمام اموال مردم را در اختیار داشته باشند و تمام 
سودش را یکجا ببرند؟ چرا دولت اجازه می دهد بانک ها به این شکل 

از سرمایه های مردمی سوء استفاده کنند؟

ادعای دفاع از حقوق بشر غربی ها دروغی بیش نیست �
بعضی چنین می پندارند حقوق بشر امروز راهی که انبیاء الهی آورده 
اند را به تدریج در حال طی کردن است ولی هنگامی که پرده ها باال 

می رود معلوم می شود مساله طور دیگری است

شــواری عالی حوزه، باید ارتباطش با مراجع را پر رنگ تر و  �

پیوندش را با آنان بیشتر کند.
اعضای شورای عالی حوزه های علمیه در راستای سلسله نشست های 
خود با مراجع عظام تقلید، با حضور در دفتر حضرت آیت اهلل العظمی 

ناصر مکارم شیرازی»دامت برکاته« با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

آمریکا از گزینه تحریم هم طرفی نخواهد بست �
با توجه به دشمنانی که نظام ما در داخل و خارج دارد، باید روز به روز 
آمادگی خود را چه به لحاظ نظامی و دفاعی و چه به لحاظ علمی، 

فرهنگی و اقتصادی ارتقا دهیم.

آمریکایی ها درباره ایران بلوف می زنند �
این کشور صاحب دارد و اگر ما به درستی به وظایف خود عمل کنیم 
حضرت ولیعصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ما را در این مشکالت 
تنها نخواهد گذاشت / مردم بدانند دشمنی که دم از مذاکره با ایران 
می زند هر روز به دنبال بهانه ای است، یک روز دم از هسته ای می 
زنند، یک روز پای موشک ها و روز دیگر هم موضوع حقوق بشر و سپاه 
پاسداران و حشدالشعبی و حزب اهلل لبنان را پیش می کشند؛ مردم 

باید بدانند بهانه جویی های آمریکایی ها تمامی ندارد.

رئیس جمهور آمریکا گرفتار یک مشت خیاالت است �
رییس جمهور آمریکا گرفتار یک مشت اوهام و خیاالت است؛ او می 
ایران  ایران متالشی شد، کجای  گوید ما برجام را قبول نکردیم و 

متالشی شد؟ ایران بحمد اهلل به عنوان یک کشور نیرومند در منطقه 
ایستاده است

لزوم تهیه مســتندهای رســانه ای برای به تصویر کشیدن  �

ابعاد مختلف راهپیمایی حماسی اربعین
باید زوایای مختلف این حرکت عظیم معنوی در قالب های مختلف و 
مستندهای رسانه ای به تصویر کشیده شود تا عظمت و اعتبار آن به 
جهانیان نشان داده شود؛ در این راستا به هر میزان دولت، صدا و سیما 

و رسانه ها سرمایه گذاری کنند، جا دارد

باید جلوی خونریزی ها در جهان اسالم گرفته شود �
باید بررسی شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار نمی شود و 
متاسفانه هر روز شاهد برادرکشی و خونریزی در این کشور اسالمی 
هستیم. اسالم دین صلح و برادری است؛ بنابراین همه باید تالش کنند 

تا جلوی خونریزی در ممالک اسالمی گرفته شود

مهم ترین راه مبارزه با مواد مخدر برنامه های فرهنگی است �
دشمنان نهایت آرزویشان این است که جوان های ما، بسیجیان ما، 
تحصیل کرده های ما آلوده به مواد مخدر بشوند، و هر چه این آلودگی 

در جوامع بیشتر باشد راه برای اهداف شوم آنها هموارتر می شود

دنیا گرفتار یک دیکتاتوری وحشیانه است �
در دنیای امروز دیکتاتوری وحشیانه حاکم است و مستکبران به دنبال 
سلطه بر کشورهای دیگر هستند کشورهای دنیا نباید ذلت را بپذیرند 

و نگذارند مستکبران بر منافع آنها حکومت کنند

به نام علم مردم را به سوی جهل و بی و بندباری می کشانند �
امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم، علم و دانشی که وسیله و 
ابزار نجات مردم است، گاهی سبب بدبختی جوامع و ملت ها را فراهم 
می کند؛ امروز به نام علم و دانش مردم را به سوی جهل، بی بندوباری 

و آلودگی می برند
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»تهدید زدایی« در سیرۀ امام مجتبی علیه السالم
 از منظر معظم له 

تهدید درســت همان حربه ای اســت که 
همه زورگویان و اســتعمارگران در طول 
تاریخ داشته اند که هر گاه خود را در خطر 
می دیدند، برای ایجاد رعب و وحشــت ، 
آزادی خواهان جهان را مورد تهدید قرار 
می دادند به نحوی که موجودیت حکومت 
این زورگویان بر مدار تهدید استوار بود و 
این کاری است که همه قلدران انجام می 

دهند.

البتــه تهدیــد، ارعاب، توســل بــه زور، 
غارتگری، انواع شــکنجه های جســمی و 
روحــی و همچنین بــه راه انداختن انواع 

تبلیغــات منفــی علیه پیامبــران الهی و 
فرســتادگان آنها، اختصــاص به آن زمان 
نداشــته، بلکه انســان های بی منطق و 
زورگــوی عصر و زمان ما نیز به این روش 
متوّســل می شــوند. هر چند اســتدالل 
عدالت طلبان کاماًل قوی، متین و منطقی 
هم باشــد، اّما زورگویان تســلیم منطق 
جبهۀ حق نمی شــوند و به طور دائم آنان 

را تهدید می زنند.

چرا کــه در میان پیامبران خــدا علیهم 
الســالم و دشمنانشان تفاوت های زیادی 
وجود داشــت. یکی از مهمترین آنها این 

بود کــه انبیا و اولیای الهــی بر منطق و 
اســتدالل و عقل تکیه مــی کردند، ولی 
دشمنانشــان بــر تهدید، ارعــاب، زور و 
شــکنجه تکیه داشــتند؛ که نمونه های 
فراوانی از آن در قرآن مجید و تاریخ انبیا 

به چشم می خورد.

لذا شــاهدیم حربۀ تهدید در عصر کنونی 
به دفعات از ســوی قــدرت های غربی و 
بــا همراهی رســانه های جهــان و دیگر 
نهادهــای بین المللی مورد توجه قرار می 
گیــرد ؛ حال آنکه با چنین انســان های 
زورگو و بــی منطقی نمی تــوان صلح و 

مصالحه کــرد، بلکه باید قــوی بود و بر 
مبنــای راهبرد تهدید زدایــی روی پای 
خود ایستاد. در غیر این صورت دشمنان 
اسالم به نحو دائم هم تهدید به جنگ می 
کنند و هم دســت به شکنجه های روحی 

می زنند.

حوادثــی که ایــن روزها در کشــورهای 
اســالمی می گذرد، و تهدید های مستمر 
کشــورهای غربی علیه جهان اســالم به 
ویژه تهدید مستمر نظام اسالمی از سوی 
آمریکا، همگی نشــان می دهــد که باید 
از سیرۀ سیاســی ائمۀ معصومین به ویژه 
ســیرۀ امام حسن مجتبی علیه السالم در 
تهدید زدایی بهره گرفت. به ویژه آنکه آن 
حضرت در چارچوب تئوری تهدید زدایی 
به خوبی توانست با حفظ ارکان تشیع، در 
برابر سیاست های خصمانه و تهدید آمیز 

بنی امیه موفق عمل نماید.

اشــدا علي الكفار؛ راهبرد حیاتی در 
تهدید زدایی

قــوه غضب در اصل یکــی از نعمت های 
بزرگ الهی است که بوسیله آن انسان می 
تواند بقای خود را حفظ کند و مدخلیتی 
بزرگ در تشــکیل مدینــه فاضله و نظام 

برتر دارد.

این قــوه مایه »اشــّداء علــی الکفار؛در 
برابر کفار سرســخت و شــدید« است که 
از اوصاف مؤمنین اســت، اشــتباه کردند 
کســانی که فکر کردند، باید قوه غضبیه 
کشــته شــود و خامــوش کــردن آن از 
کماالت و معارج نفس اســت، آنها از مقام 
اعتدال و حّد کمال غافلند، نفهمیدند که 
در جمیع سلســله حیوانــی خداوند این 
قوه را عبث و بیهوده نیافریده اســت، این 
سرمایه زندگانی را بی جهت نداده است، 
جهاد با دشــمنان دین و دفع دشــمن از 
مال و ناموس و دیگــر نوامیس مبتنی بر 

این قوه است.

مســلمانان موّظفند که در برابر تهدیدات 
دشمنان، قوی و ســخت گیر باشند و در 
برابر مؤمنــان رحیم و مهربان. این صفت 
مســلمان واقعی است که همان اندازه که 

در برابر دشــمن، شدید و سخت است، با 
دوســتان خود و سایرمســلمانان مهربان 
و صمیمی اســت؛ مهر با دوســتان و قهر 
با دشــمنان، جاذبه در مقابل مســلمانان 
و دافعــه در مقابل کّفــار از ویژگی های 
مســلمان  که  پیامبراســت. چرا  اصحاب 

واقعی مجموعه ای است از قهر و لطف!

از ســوی دیگر ترس به جــا و معتدل در 
برابــر عواقب منفــی و خطرناک فضیلت 
محســوب می شــود. در واقع خداوند آن 
را سپری در برابر خطرات در وجود انسان 
قرار داده تا بی حساب در هر میدانی وارد 
نشود و دشمنانی که در کمین او هستند 
و خطراتی که بر سر راه رسیدن به مقصد 
وی را تهدیــد می کنند از نظر دور ندارد؛ 
ولی اگــر این حالت جنبه افراطی به خود 
بگیرد صفتی رذیله به نام »ُجبن« اســت 
همــان گونه که اگر در جهت تفریط واقع 
شــود و انســان بی باکانه در هر میدان و 
مســیری قدم بگذارد، رذیله دیگری است 
کــه از آن به غفلت، غرور و بی خبری یاد 

می شود.

لذا در طول تاریخ مبارزات آزادی خواهان، 
افراد یــا گروههایی را مــی بینیم که در 
صحنه نبرد، با وجــود تهدید های دائمی 
دشمنانشان و تفاوت ظاهری در میان آنها 
، برتری عجیبی بر آنها پیدا می کردند. به 
عنوان نمونه در جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران اســالمی، در حالی که تمام قدرت 
هــای بزرگ دنیا، با امکانات خود، به طور 
ظاهر و پنهان، با تهدید ایران اســالمی به 
تقویت دشمنان اســالم پرداختند، لیکن 
جوانان مؤمن بسیجی و رزمندگان تربیت 
یافتــه در مکتب قرآن، تمام محاســبات 

جنگی آنها را بر هم زدند.

این، همان اصلی است که مسلمانان، باید 
سخت به آن وفادار باشند و این روحیه را 
در میان تمام فرزندان اســالم، زنده کنند 
که با زنده شــدن این روحیــه، از برتری 
های دشــمنان، از نظر ساز و برگ جنگی 
و فن آوری پیچیده عصر، ترس و وحشتی 

نخواهد داشت.

لیکن ترس مذموم آن اســت که انسان از 
هر تهدیدی بترســد که در خور ترسیدن 
نیست، هر خطر موهومی را جّدی بگیرد، 
و هر دشــمن خیالی را مایه وحشت قرار 
دهد، از همه چیز و به اصطالح از ســایه 
خودش نیز بترسد، و از ورود در هر کاری 
بــه احتمال عدم موفقّیت واهمه داشــته 
باشــد، چنین ترسی مایه عقب ماندگی و 
بدبختی و ناکامی اســت، مایه شکست و 

ذلّت و زبونی است.

حال آنکــه این جهان در همــه ابعادش 
همچون یــک میدان نبرد اســت، موانع، 
مشکالت و خطرها همیشه وجود داشته و 
دارد، و تا انســان با آنها دست و پنجه نرم 
نکند و خود را به طور جّدی آماده مقابله با 
آنها نسازد موّفق نخواهد شد؛ غالباً ممکن 
نیست ما دست به کاری بزنیم که پیروزی 
در آن صد در صد تضمین شــده باشد، یا 
هیــچ گونه خطری در آن وجود نداشــته 
باشــد، این یک خیال محال و یک پندار 
باطل اســت. اینجاست که نقش شجاعت 
و شــهامت روشن می شــود و آثار منفی 
صفت رذیله ترس و جبــن در مواجهه با 

تهدیدات دشمن خود را نشان می دهد.

هر کشــاورزی احتمال خشکسالی و آفت 
را مــی دهد، هر تاجری احتمال نوســان 
قیمــت ها و دگرگونی وضــع بازار را می 
دهــد، هر مســافری احتمــال تصادف و 
خطرات دیگــر را می دهد، و در هر عمل 
جّراحی احتمال خطــر وجود دارد،در هر 
حکومت حق طلــب و خدامحور با تهدید 
هایی از ســوی دشــمنان اســالم مواجه 
خواهد شــد؛ حال اگر بــه این احتماالت 
ترتیــب اثر داده شــود باید دســت روی 
دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم و فقط 

در انتظار مرگ باشیم.

لذا در حدیثی از امام حسن مجتبی علیه 
السالم در تعریف جبن چنین می خوانیم: 
دیِِق َو النُُّکوُل َعِن الَْعُدّو؛  »الُْجْرأَُۀ َعلَی الصَّ
جبن آن است که در برابر دوستان جسور 

و در برابر دشمنان ناتوان باشی«!

و در حدیــث دیگری از همــان بزرگوار 
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می خوانیم که در پاســخ از سؤال درباره 
معنی شــجاعت فرمود: »ُمَوافَِقُۀ ااْلْقَراِن َو 
َعــاِن؛ هماهنگی با اقران و  ْبُر ِعْنَد الطَّ الصَّ

ایستادگی در برابر ضربات دشمن«.

کالم آن حضــرت در حقیقت، نقشــه و 
برنامه ای اســت برای مقابله با تهدیدهای 
دشمن که شرائط پیروزی بر دشمن را در 
آن تشریح می نماید، و به همگان گوشزد 
می کند که اگر این مهم محقق شود، قطعا 
بر دشــمن پیروز خواهند شد؛ در واقع هر 
قوم و ملتی بخواهند بر دشمنانشان پیروز 
شوند، باید به این مهم اهتمام ورزند چرا 
که اگر هم پیروزی حاصل شــود موقتی و 

ناپایدار خواهد بود.

امام مجتبی علیه الســام و مقابله با 
جنگ نرم معاویه

تبلیغات بسیار وســیع و گسترده توأم با 
شــگردهای روانی دســتگاه معاویه علیه 
اهل بیت علیهم الســالم در فضای شــام 
تأثیرگــذار بود ؛ به عنــوان مثال معاویه 
با آویختن پیراهن عثمــان در کنار منبر 
و برپا کــردن مجالس عزاداری برای وی، 
احساســات مردم شــام را علیه امام علی 

علیه السالم تحریک می کرد. ،

هم چنین معاویه به پرده پوشــی فضایل 
علی علیه السالم و ترویج فضایل ساختگی 
ســایر خلفا و بعضی از صحابه اکتفا نکرد، 
بلکه به ســّب و ناســزا گویی آن حضرت 
روی آورد و آنچه را که پیش از آن، میان 
مردم شام سّنت ساخته بود، به سایر بالد 
اسالمی نیز گسترش داد و به سّب و لعن 
الســالم در محافل و  امیرمؤمنــان علیه 
مجالــس و برفراز منبرها و در خطبه های 

نماز جمعه فرمان داد.

زمخشری و سیوطی نقل کرده اند که در 
ایّام بنــی امّیه بر فراز بیش از هفتاد هزار 
منبر، سبِّ علی )علیه السالم( می کردند 

و این سّنتی بود که معاویه گذارده بود.،

لیکن امام مجتبی علیه الســالم به انحای 
مختلف در راســتای مقابله با جنگ روانی 
معاویه حرکت می کــرد؛ لذا در احواالت 
امام حســن علیه الســالم آمده که روزی 

مردی از شام که تحت تأثیر تبلیغات بنی 
امیه قرار گرفته بود، در کوچه های مدینه 
به حضرت رســید، و بدون تأمل، شــروع 
به دشــنام دادن و ناسزا گفتن به حضرت 
کرد، حضرت سکوت کرده، تا خوب عقده 
هایش خالی شد، ســپس فرمودند: »من 
فکر می کنم تو در این شهر غریب باشی، 
و امر بر تو مشتبه شده؛ اگر منزل نداری، 
منزل ما متعلق به تو است، اگر بدهکاری 
من قبــول می کنم که بدهی تو را بدهم، 
اگر گرسنه ای تو را سیر می کنم«. چنان 
حضرت با او برخــورد کردند که اصال در 
فکرش خطور نمی کــرد. چنان مجذوب 
شد که گفت یابن رسواهلل اگر قبل از این 
مالقات به من می گفتنــد، بدترین افراد 
زیر این آســمان کیســت، تو را و پدرت 
را معرفی می کــردم، ولی االن به عنوان 
نیک ترین افراد معرفــی می کنم، چنان 
فریفتــه اخالق آن حضرت شــد که تا در 
مدینه بود، در منزل حضرت و ســر سفره 

آن حضرت بود.،

و اینگونه آن حضرت، خطاکاران و کسانی 
که بر اثر تبلیغات مســموم و سوء معاویه، 
ناشایســت و غیر مناســبی  برخوردهای 
داشــنتد را این با مالیمت و نرمی هدایت 
و راهنمایــی کرد و اینگونــه تهدید را به 

فرصت تبدیل نمود.

هــم چنیــن از دیگــر رویکردهــای آن 
حضرت در مقابله بــا جنگ نرم می توان 
به نفــوذ زدایی آن حضرت اشــاره کرد؛ 
چرا که به دفعات عوامــل نفوذی معاویه 
در راســتای تضعیف موقعّیــت امام علیه 
السالم و روحّیه لشــکر و پراکندگی آنان 
حرکت کردنــد ؛نفوذ عوامــل معاویه در 
میان لشــکر آن حضرت به قدری شدید 
شد که موّرخان می نویسند: یک بار امام 
حسن علیه السالم توّسط یکی از نیروهای 
خودی در حال نماز با خنجر مورد تعرض 
قرار گرفت  و بار دیگر برخی از سپاهیانش 

سّجاده از زیرپای حضرت کشیدند.،

و گاه برخــی از بزرگان لشــکر امام علیه 
السالم به معاویه نامه نوشتند که حاضرند 

امام مجتبی علیه الســالم را دست بسته 
تحویل دهند و یا او را به قتل برسانند.،

در تاریخ زندگی امام حسن مجتبی علیه 
الســالم آمده اســت که بعد از شــهادت 
پــدرش علی علیه الســالم و بیعت کردن 
مردم با آن حضرت، معاویه دو جاســوس 
فرستاد: یکی به سوی بصره، و دیگری به 
سوی کوفه که اخبار این دو شهر را دقیقاً 
برای او بنویســند و برای بر هم زدن امر 
خالفت امام حسن مجتبی علیه السالم با 
اســتفاده از منافقان آنچه در تالش دارند 
مضایقه نکنند؛ ولی دستگاه ضّد جاسوسی 
امام حســن علیه الســالم این موضوع را 
کشف کردند، جاسوسی که به کوفه رفته 
بود دســتگیر و اعدام شــد، و نامه ای با 
ذکر مشــخصات به بصره فرســتاده و نفر 
دّوم را نیز دســتگیر کردند و به مجازات 
رســاندند، ســپس آن حضرت نامه ای به 
معاویه مرقوم فرمود که توجاسوس ها می 
فرستی و فتنه ها بر می انگیزی گویا اراده 
جنگ داری؛ اگر چنین است من نیز مهّیا 

هستم.،

برابر  شهادت طلبی؛ رمز موفقیت در 
تهدیدات دشمن

طرفــداران باطل و حامیان ظلم و فســاد 
چــون منطــق قابــل عرضــه ای ندارند 
همیشــه تکیه بر تهدید و فشار و خشونت 
مــی کنند، غافل از آنکــه رهروان راه اهلل 
هیچــگاه در برابــر این تهدیدها تســلیم 
نخواهند شد، بلکه بر استقامتشان خواهد 
افــزود، آن روز که آنها پــا به این میدان 
گذاشــتند جان خود را بر کف گرفتند و 

آماده ایثار گشتند.

جایــگاه روحیه ایثار و شــهادت طلبی ، 
در فرهنگ اســالم فوق العاده زیاد است 
به ویــژه آنکه در هنگام خطر، اســالم را 
بیمه می کند، امروز نیز دشــمنان اسالم 
بیشــترین وحشت را از فرهنگ شهادت و 
شــهادت طلبی دارند چرا که آن فضیلت 
مهم تهدیدات و نقشــه های پیچیده و پر 
خــرج آنها را نقش بر آب مــی کند، این 
در حالی اســت که آنها تــوان مقابله به 

مثل، نســبت به فرهنگ شهادت را ندارند 
و ســالحی که بتــوان از آن در برابر این 

فرهنگ دفاع کرد در خود نمی بینند.

فضیلت شهادت طلبی یک نیروی دفاعی 
عظیم اســت که به کمک آن می توان بر 
دشــمنان و مخالفان پیروز شــد، چرا که 
این نیروی باطنی هنگامی که جان و مال 
و ناموس و دین و ایمان یا اســتقالل یک 
کشــور در معرض تهدید قــرار می گیرد 
بسیج می شــوند، و تمام نیروهای ذخیره 
وجود انســان را به حرکت در می آورد، و 
گاه یک انســان ایثار گر تحت تأثیر عامل 
غیرت دینی، نیرویی به اندازه ده انســان 
پیدا می کند و تــا حد ایثار و فداکاری و 
شهادت ایســتادگی و پایمردی نشان می 
دهد، به همین دلیل، این صفت بی نظیر 
یکی از اســباب عّزت و سربلندی و اقتدار 

است.

لذا قــدرت های اســتکباری هنگامی که 
خود را در برابر یک نظام شــهادت طلبب 
ببینند به زودی مقاومت خود را از دست 
می دهند و از تهدیدات عقب نشینی می 
کنند و این یکی دیگر از برکات ایثارگری 

است.

اینگونه است که امام حسن مجتبی علیه 
الســالم در خطبه ای که برای مردم کوفه 
اینچنین بر شــهادت طلبی برای  خواند، 
بروم رفت از تهدیدات دشــمن تأکید کرد 
و فرمود:»ایَُّهــا النَّاُس تََیقَُّظــوا ِمْن َرْقَدِۀ 
لَْمِۀ، َفَوالَّذي َخلََق  الَْغْفلَِۀ َو ِمن تََکاُشِف الظُّ
الَْحبََّۀ َو بََرَء النََّسَمَۀ َو تََرّدی بِالَْعَظَمِۀ، لَِئن 
َقاَم الیَّ ِمْنُکم ُعْصَبٌۀ بُِقلوٍب َصافَِیٍۀ َو نِّیاٍت 
ُمخلَِصٍۀ، ال یَُکون فِیها َشْوُب نِفاٍق َو ال نِّیَۀ 
ــیَف َقَدماً َقَدماً َو اَل  اْفِتــَراٍق اَلجاِهدنَّ السَّ
ماِح  وف َجَوانَِبها َو ِمَن الرِّ ــیُ َضیَِّقنَّ ِمَن السُّ
اطراَفَهــا َوِمــَن الَْخْیِل َســنابَِکها َفَتَکلَُّموا 
َرِحَمُکــُم اهلّلُ؛ ای مردم! از خواب »غفلت« 
بیدار شــوید و از تراکم ظلمت بی خبری 
بپرهیزید. سوگند! به کسی که دانه را در 
زیر خاک شــکافته و بندگان را آفریده، و 
ردای عظمت پوشــیده، هرگاه گروهی از 
شــما با دل های پاک و نّیت های خالص 

که در آن آلودگی به نفاق نباشــد و قصد 
افتراق در آن راه نیابــد، بپاخیزند )و مرا 
یاری کنند(، من با شمشــیر، گام به گام 
جهاد می کنم و با ضربات شمشــیرهای 
خــود، عرصه را بر آنها تنگ می ســازم و 
نوک ســرنیزه ها را بر پیکرشان ُکند می 
کنم و سم اسبها را در این راه، فرسوده می 
سازم؛ پس ســخن بگویید، خدا رحمتتان 

کند )و از دشمن نترسید(«.

امام مجتبی علیه السالم این سخن را در 
حالی بیان داشتند که خواب »غفلت و تن 
پروری و دنیا گرایی« بر کوفیان غلبه کرده 
بود و آن حضرت هر چه آنان را دعوت به 
جهاد و شــهادت طلبی با غارتگران شام 
و لشــکر معاویه می فرمودند، آنها اجابت 

نمی کردند.

ســخن آخر: )هنر امام مجتبی علیه 
و  با دشمن  رفتار  السام در مدیریت 

تبدیل تهدیدها به فرصت ها(

معاویه مردی محافظــه کار و مرموز بود 
و ســعی می کرد اعمال ناروای خود را در 
قالب های فریبنده و عوام پســند بریزد. 
داســتان بر ســر نیزه کردن قرآن ها در 
جنگ صّفین و با این حیله جلو شکســت 
قطعی خــود را گرفتن نمونــه ای از این 

موضوع است.

امام حسن مجتبی علیه السالم وقتی می 
بیند که جنگ در آن شرایط خاص نتیجه 
ای جز خون ریزی ندارد، و دشمن از یک 
سو سران قبایل را خریده و از سوی دیگر 
کیســه های زر چشم برخی از فرماندهان 
را کور کرده، و به معاویه نامه نوشــته اند 
که حاضریم امام حســن علیه الســالم را 
دست بسته تحویل تو دهیم، چاره ای جز 

صلح نمی بیند.

در واقع، امام علیه السالم یا باید به جنگی 
روی می آورد که امیدی به پیروزی در آن 
نبود، اهل بیــت و اصحاب خاّص خویش 
را در حالی به کشــتن می داد، که نتیجه 
ای برای اســالم نداشــت؛ زیرا معاویه با 
فریبکاري هایش مســئولّیت جنگ را به 
عهده امام مــی انداخت و مردم نیز تحت 

تأثیر ظواهر فریبنده معاویه قرار داشتند. 
لــذا آن حضرت علّت صلــح را این چنین 
ِۀ َوِحْقِن  بیان می کند:»َفَتَرْکُتُه لَِصالِح ااْلمَّ
ِدمائِها؛ صلــح من با معاویه فقط به خاطر 

حفظ خون مسلمانان بود«.،

و یا آن که برای حفظ مصالح اسالم، صلح 
کند تا پرده های فریب را از چهره معاویه 
کنار بزند؛ باطن حکومــت اموی را برای 
مردم آشــکار ســازد و عدم پایبندی آنها 
را به تعّهدات دینی و ســّنت نبوی صلی 
اهلل علیه و آله به اثبات رســاند. و اینگونه 
امام مجتبی علیه السالم پس از هفت ماه 
خالفت ، بر اثــر توطئه های معاویه و بی 
وفایی و ضعف یــاران، زمامداری را طبق 
صلــح نامه ای به معاویه واگــذار کرد، تا 

هدف دوم محّقق شود.

طبق گواهی تاریخ وضع سیاست خارجی 
مسلمانان نیز در زمان معاویه ایجاب چنان 
صلحــی را می نمود؛ زیــرا امپراطور روم 
شرقی که جنگ های داخلی مسلمانان را 
به دّقت تعقیب می کرد، خود را آماده می 
ســاخت که اگر جنگ دیگری میان امام 
حسن علیه الســالم و معاویه در گیرد، بر 
مرزهای کشــورهای اسالمی حمله کند و 
شکست های گذشته خود را جبران سازد 
و اگر چنین حادثه ای رخ می داد، ممکن 
بود ضربه سختی بر پیکر اسالم و مسلمین 
وارد شود.چنین شرایطی ایجاب می کرد 
که امام مجتبی علیه الســالم صلح کند و 

دشمن را عماًل سرجای خود بنشاند.

هر چند پــس از برقراری صلح زخم زبان 
ها به امام زدنــد، و حّتی نامردی مردمی 
کــه امام را مجبــور به صلــح نمودند به 
اشکال مختلف به امام اعتراض می کردند، 
و لذا امام مجتبی علیه الســالم سال های 
دردناکی را پشــت سر گذاشت، ولی صلح 
آن حضرت که با مدیریت کامل تهدیدات 
دشــمن توأم گردید اثر عمیقی در مردم 
گذاشت، و زمینه ساز نهضت عاشورا و قیام 
های پس از آن شد، و سرانجام منتهی به 
سقوط حکومت بنی امّیه گردید و اینگونه 

تهدید به فرصت مبدل گشت.
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شرح حدیث  »سلسله الذهب«
از منظر معظم له

یکــی از مهمترین اتفاقاتــی که در طی 
هجرت امام رضا علیه السالم به ایران رخ 
داد، ســخنرانی آن حضرت در نیشابور و 
ایــراد حدیثی بود که به حدیث سلســله 
الذهب معروف شــد. این حدیث کوتاه که 
رابطه امامت و توحید و به نوعی فلســفه 
سیاسی تشــیع را تبیین می کند سرشار 
از درســهای عالی معرفت و شناخت است 
لذا برای کسانی که با دّقت و حضور قلب 
و با توّجــه به مضمون و محتوایش، آن را 
زمزمه می کنند، یک دوره درس امامت و 
والیت عاشقانه است. از سوی دیگر حاوی 
یک دوره کامل معارف و عقاید، مخصوصاً 
درس توحید و یکتاپرســتی خالص است؛ 
از این رو از جایگاه واالیی از حیث اهمیت 

در میان احادیث برخوردار است.و شایسته 
است به بهترین وجه ممکن مورد واکاوی 

قرار گیرد.

حدیث سلسله الذهب چیست؟

حدیث سلســلۀ الذهب حدیثی است که 
امــام رضا علیه اســالم هنــگام ورود به 
نیشــابور در مورد والیت اهــل بیت علیه 
السالم به عنوان شرط توحید بیان فرموده 

است.

امامان  همگــی  حدیــث  ایــن  راویــان 
معصوم اند تا به پیامبر صل اهلل علیه و آله 
و ســرانجام به خداوند می رسد. به همین 
دلیل این حدیث را »سلســله الذهب« به 

معنای »زنجیرۀ زّرین« توصیف کرده اند.

»شــیخ صدوق« به سند خود از »اسحاق 
بن راهویه« نقل کرده که گفت:»لَّما وافی 
أبُو الَحَسِن الرِّضا علیه السالم  بَِنیسابوَر و 
أراَد أن یخُرَج ِمنها إلَــی الَمأموِن اجَتَمَع 
إلَیــِه أصحــاُب الَحدیِث، َفقالوا لَــُه: یابَن 
ثُنابَِحدیٍث  َرســوِل اهلّلِ، تَرَحُل َعّنا و ال تَُحدِّ
َفَنســَتفیَدُه ِمنک؟! وقتــی امام رضا علیه 
الســالم وارد نیشابور شد و خواست از آن 
جا حرکت کند، راویــان احادیث خدمت 
آن حضرت جمع شدند و عرض کردند:ای 
پسر رســول خدا از نزد ما می روی بدون 
آن که برای ما حدیثی بیان فرمایی که از 

آن بهره مند شویم؟«

 »وکاَن َقد َقَعَد فِی الُعماِریِۀ، َفَأطلََع َرأَسُه 
و قاَل؛ آن بزرگوار سر مبارکش را از داخل 

محملی که در آن نشسته بود بیرون آورد 
و فرمود: » َســِمعُت أبی موَسی بَن َجعَفٍر 
ٍد یقوُل:  یقوُل: َسِمعُت أبی َجعَفَر ابَن ُمَحمَّ
َد بَن َعلِی یقوُل: َسِمعُت  َسِمعُت أبی ُمَحمَّ
أبی َعلِی بَن الُحَســیِن یقوُل: َسِمعُت أبِی 
الُحَســیَن بَن َعلِی بِن أبــی طالٍِب یقوُل: 
َســِمعُت أبی أمیَر الُمؤِمنیَن َعلِی بَن أبی 
طالٍِب یقوُل: َسِمعُت َرسوَل اهلّلِ)ص( یقوُل: 
َســِمعُت َجبَرئیَل یقوُل: َســِمعُت اهلّلَ َجلَّ 
َجاللُُه یقوُل:شــنیدم از پدرم موســی بن 
الســالم که فرمود: شنیدم  جعفر علیهما 
الســالم،  از پدرم جعفربن محّمد علیهما 
کــه فرمود: شــنیدم از پــدرم محّمدبن 
علی علیهما الســالم که فرمود: شنیدم از 
پدرم علی بن الحســین علیهما السالم که 
فرمود: شــنیدم از پدرم حســین بن علی 
علیهما الســالم که فرمود: شنیدم از پدرم 
امیــر مؤمنان علی بن ابــی طالب علیهما 
السالم که فرمود: شــنیدم از رسول خدا 
صلــی اهلل علیه و آله که فرمود: شــنیدم 
از جبرئیــل که گفت: شــنیدم از خداوند 
ُ ِحْصنی ،  عّزوجّل کــه فرمود:»الالَه االَّ اهللَّ
َفَمْن َدَخــَل ِحْصنی اِمَن ِمْن َعذابی ؛ال اله 
اال اهللَّ قلعه محکم من اســت، هر کس در 
این قلعه وارد شــود از عذاب من در امان 
خواهد بود«. امام علیه السالم پس از بیان 
این حدیث حرکت فرمود، وقتی شــتر آن 
حضرت به راه افتاد، مجّدداً ســر مبارک 
خــود را از محمل بیــرون آورد و فرمود: 
»بُِشُروِطها َو انَا ِمْن ُشُروِطها؛ با شرایطش 

و من از آن شرایط هستم«!،

چــرا »ل إلــه إّل الّل« قلعه محكم 
پروردگار است؟

در زمانه ای به ســر می بریــم که عمدتاً 
احســاس پوچی و بی هدف بودن زندگی، 
احســاس نداشــتن پناهگاه در مشکالت 
طاقت فرســا، تصویر وحشتناک از چهره 
مرگ، و بدبینــی آزار دهنده و گاه ترس 
از آینده جهان، و آینده زندگی شــخصی، 
پیامدهای مختلفی به همراه داشته است.

»یونگ« اســتاد معروف روانکاوی در این 
زمینه می گوید: »دو ســّوم بیمارانی که 

از سراســر جهان به من مراجعه کرده اند 
افراد با ســواد و موفقی هســتند که درد 
بزرگ یعنی پوچی و بی معنا بودن زندگی 
آنها را رنج می دهد، علّت این اســت که 
بشــر قرن بیســتم بــه خاطر پیشــرفت 
تکنولوژی و کوته نظری و تعّصب، مذهب 
را از دست داده، و سرگشته در جستجوی 
روح خویــش اســت، و تا مذهبــی نیابد 
آســایش ندارد، چرا که بی مذهبی سبب 

بی معنا بودن و پوچی زندگی می شود!،

ایــن چالش در حالی اســت که ایمان به 
ســرای دیگر، و زندگــی جاویدان در آن 
عالــم توأم با آرامش و عدالت می تواند به 
این نگرانی ها پایان دهد. چرا که در عالم 
بیکران هســتی تنها پناهگاه خدا است و 
مؤثــر بالذات فقط او اســت و دیگران در 

برابر قدرت او قدرتی ندارند.

از این رهگــذر خداپرســتی جزء فطرت 
انسان است، و هر انسانی بالفطره در درون 
دل بــه خداوند ایمان دارد. و از درون هر 
دلی راهی به ســوی خدااست، و مرغ روح 

هر انسانی آوایی از او سر می دهد.

عالم همه به سوی او در حرکت است. در 
عمــق جان هرکس شــکوفه ای از عرفان 
ذات و صفاتش ظاهر اســت، و در دل هر 

انسانی گلی از معرفت او می خندد.

لذا توحید، عصــاره همه معتقدات و همه 
برنامه های فردی و اجتماعی سعادتبخش 
انسان است؛ توحید تنها یک اصل از اصول 
دین نیســت بلکه خمیرمایه همه اصول و 

فروع اسالم است.

اگر در یک مثال ساده تعلیمات دین را از 
اصول و فروع به دانه های گوهری تشبیه 
کنیــم باید توحیــد را به آن ریســمانی 
تشبیه کرد که این دانه ها را به هم پیوند 
می دهد و از مجموع آن گردنبند پرارزش 

و زیبایی مي سازد.

و یــا اینکه اگر هر یــک از تعلیمات دین 
را به یکی از اعضاء پیکر انســان تشــبیه 
کنیم باید بگوئیم توحید روحی اســت که 

در مجموع این پیکر دمیده است.

در مســألۀ معاد و نبــوت، این واقعیت به 
ثبوت رسیده است که آنها جدا از توحید 
نیســتند یعنی هنگامی که خدا را با همه 
صفاتش بشناسیم می دانیم چنین خدایی 
بایــد پیامبرانی بفرســتد، و نیز حکمت و 
عدالت او ایجاب می کند که دادگاه عدل 
و رســتاخیزی وجود داشته باشد، مسائل 
اجتماعی و کل جامعه انسانی و هر چه در 
ارتباط با آن است باید پرتوی از توحید و 

وحدت باشد تا سامان یابد.

به همین دلیــل در کالم نورانی امام رضا 
علیه الســالم در حدیث سلســله الذهب 
مــی خوانیم:» ال الــه اال اهللَّ قلعه محکم 
پروردگار است«، »َفَمْن َدَخَل ِحْصنی اِمَن 
ِمْن َعذابی؛ هر کس در آن وارد شــود از 

عذاب و کیفر الهی در امان است.

همانگونه کــه پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
در آغاز اســالم فرمود: »قولوا ال اله اال اهللَّ 
تفلحوا؛ اگر طالب رســتگاری هستید زیر 

پرچم توحید درآئید«.

کالم نورانی امام رضا علیه السالم بدیل آیۀ 
یٌع؛جز  »لَْیَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َولِيٌّ َو ال َشــفِ
خدا پناهگاه و شــفاعت کننده ای وجود 
ندارد«  به شمار می آید؛»همان خداوندی 
که هیچ معبودی جز او نیست«،)ال إِلَه إاِلَّ 
ُهَو( و تنها پناهگاه اوســت  به نحوی که 
نباید بر غیر او تکیه کــرد، و بیگانگان از 
خــدا را پناهگاه یا مــورد عالقه خود قرار 

داد

وا إِلَی  لذا در قرآن کریم می خوانیم:» َفِفرُّ
ِّي لَُکْم ِمْنُه نَِذیٌر ُمِبیٌن؛ پس به سوی  ِ إِن اهللَّ
خدا بگریزید که من از سوی او برای شما 

بیم دهنده ای آشکارم« 

تعبیر به »فرار« در جائی گفته می شــود 
که انسان از یک ســو با موجود یا حادثه 
وحشــتناکی رو برو شده، و از سوی دیگر 
پناهگاهی در نقطه ای ســراغ دارد، لذا با 
سرعت تمام از محل حادثه دور می شود 
و به نقطه امن و امان روی می آورد،کالم 
آن حضرت نیز موید این فراز قرآنی است 
که باید از شــرک و بت پرستی که عقیده 
وحشــتناکی اســت گریخت و به توحید 
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روی آورد.

به راستی چه کسی در این حقیقت شک 
دارد کــه با قبول اصل توحید و ســاختن 
جامعــه ای توحیــدی بر اســاس قبول 
رهبری پیامبران و پاک ســازی محیط از 
گناه و آراســتگی به ارزش های انســانی، 
جامعه به ســوی هدف تکاملی خود پیش 
مــی رود و محیطی امن و امان، آکنده از 
صلح و صفا و آباد و آزاد به وجود می آید.،

لذا موّحدان و انســان های خدا پرست بر 
خالف جوامع اومانیســتی) انسان محور(، 
تکلیفشان مشّخص و معلوم است و دچار 
تحّیر و ســرگردانی نیستند، زیرا موّحدان 
دل به یک معبــود، مقصود، پناهگاه ، یار 
و یاور بســته اند و در مشکالت به خداوند 
یکتا پناه می برنــد و حوایج و نیازمندي 
هــای خود را فقــط از او طلب می کنند؛ 
امیدشان به اوست و سر بر فرمان او نهاده 
اند و تکلیفشــان روشن و مشّخص است و 

تنها به وظیفه الهی می اندیشند!

بر این اساس باید در سایه چنین خدایی 
قرار گرفت و از نور الهی بهره مند گردید و 
مسیر زندگی خود را با آن روشن ساخت؛ 
چرا که تمام قــدرت ها و عّزت ها و ذلّت 
ها به دست اوســت؛ اگر تمام دنیا چیزی 
را اراده کننــد و او چیــز دیگری، اراده او 

محّقق می شود.

امامت؛ شرط توحید

امــام رضا علیه الســالم در فــراز پایانی 
حدیث سلســله الذهب امامت را شــرط 
توحید عنوان نموده و فرمود: »بُِشــُروِطها 
َو انَا ِمْن ُشُروِطها؛ با شرایطش و من از آن 

شرایط هستم«!،

تأمل در این فراز نورانی نشــان می دهد 
که پذیرش رهبری ائمــه اهل بیت علیه 
الســالم ضامن بقاء خــط توحید و روش 
اصیل اســالم و ادامه عمل صالح اســت 
.بــه عبارت دیگر مســاله امامت در کلمه 
توحید درج اســت چرا که توحید شاخه 
هایی دارد که یکی از شاخه هایش توحید 
در حاکمیت و والیت و رهبری اســت، و 

مــی دانیم امامان والیت و رهبری خود را 
از ســوی خدا می گیرند، نه اینکه از خود 

استقاللی داشته باشند.

لذا  مســأله خالفت و امامت بعد از پیامبر 
خدا صلی اهلل علیه و آله یکی از اساســی 
ترین مباحث دینی اســت، مسأله ای که 
از نظر دینی سرنوشــت ســاز می باشد و 
به هیچ وجه جنبه شــخصی نــدارد و بر 
خالف آنچه برخی ناآگاهان می اندیشــند 
تنها یک بحث تاریخی مربوط به گذشــته 
نیست، بلکه آثار زیادی برای امروز و فردا 
و فرداها دارد و می تواند در بســیاری از 
مســائل مربوط به اصول و فروع اســالم 
اثــر بگذارد . چرا کــه وظیفه امام اجرای 
دســتورات الهی است در حالی که وظیفه 
رسول ابالغ این دســتورات می باشد، به 
تعبیر دیگر، رسول»ارائه طریق« می کند 

ولی امام» ایصال به مطلوب« می نماید.

شــالودۀ معرفتی امامت بــر مبنای تقوا، 
راســتگویی، محوریّت در یگانه پرســتی، 
عصمــت از لغزش هــا و فتنه ها، طهارت 
از پلیدي ها و آلودگي ها اســتوار است و 
خداوند ائمه معصومین علیهم الســالم را 
از لغزشــها دور داشته و از فتنه های دین 
امنّیت بخشیده و از هر گونه آلودگی گناه 
پاک ســاخته اســت، از این جهت امامان 
علیهم الســالم ارکان توحیــد خداوند و 

راهنمایان به صراط مستقیم او هستند. 

لذا امام علی بن موسی الرضا علیه السالم؛ 
الهــام بخش پیروان مکتب اهلبیت علیهم 
الســالم در مســأله »امامت«، فرمود:»انِّ 
اأِلماَمــَۀ َزماُم الّدیِن َو نَظاُم الُمْســلِمیَن َو 
نیا َو َعزِّ المؤمنیــَن، انَّ اأِلماَمِۀ  َصــالُح الدُّ
اسُّ االْسالم الّنامی و َفرُعُه الّسامی، بِاأِلماِم 
یــاَم و الْحّج  کات َوالصَّ الۀ َوالــزَّ تَمــاُم الصَّ
َدقات و إِمضاُء  َوالَْجهاد َو تَْوفیُر الفْیئ َو الصَّ
الُْحدود َواالْحکام، َو َمْنُع الثُُّغور و األْطراف، 
 ، ، َو یَْحُرُم َحراَم اهللَّ ااِلماُم یَِحــلُّ َحالَل اهللَّ
، َو  ، َو یَُذبُّ َعْن دیِن اهللَّ َو یُقیُم ُحــُدوَداهللَّ
یَْدعوا إَلی َســبیِل ربَّه بِالِحْکَمِۀ َوالَْمْوِعَظِۀ 
ِۀ الْبالَِغــِۀ؛ »امامت« زمام  الَْحَســَنِۀ َوالُحجَّ
دین و نظام مسلمین، و صالح دنیا و عّزت 

مؤمنان است؛ امامت اساس اسالم بارور، و 
شاخه بلند آن است؛ با امام، نماز و زکات 
و روزه و حــج و جهاد کامل می شــود، و 
اموال بیــت المال و انفاق بــه نیازمندان 
فراوان می گردد؛ و اجرای حدود و احکام، 
و حفظ مرزها و جوانب کشــور اسالم به 
وســیله امام صورت می گیرد. امام، حالل 
خــدا را حالل، و حرام خــدا را حرام می 
شمرد )و تحقق می بخشد( و حدود الهی 
را برپا مــی دارد؛ و از دین خدا دفاع می 
کند، وبه ســوی پروردگارش به وســیله 
دانش و اندرز نیکو و دلیل رســا و محکم 

دعوت می کند«.

بنابراین کسانی که دم از توحید می زنند 
ولــی عمل آنها بوی شــرک مــی دهد و 
دســتورات پیامبران را زیر پا می گذارند 
و به غیر خدا تکیه دارند، و والیت اولیای 
الهی را انکار می کنند و در عین حال خود 
را موحد می پندارند، اینها در روز قیامت 
قســم یاد می کنند که ما موحد بوده ایم 
ولی به زودی به آنها می فهمانند که آنها 
در باطن جزء مشــرکان بودند. همانگونه 
کــه در قرآن کریــم آمده اســت:»ثُمَّ لَْم 
ِّنا ما  ِ َرب تَُکــْن فِْتَنُتُهــْم إاِلَّ أَْن قالُــوا َو اهللَّ
ُکنَّا ُمْشِرِکیَن ؛ ســپس پاسخ و عذر آنها، 
چیزی جز این نیســت که می گویند: »به 
خداوندی که پروردگار ماست سوگند که 

ما مشرک نبودیم!«

در این زمینــه پیامبر صلــی اهلل علیه و 
ٍر  َ َخلََق االنِْبیاَء ِمْن َشــجَ آله فرمود:»انَّ اهللَّ
َشــّتی َو َخلََقنی َو َعلّیاً ِمْن َشَجَرٍۀ واِحدٍۀ 
َفانَــا اْصُلها َو َعلَیٌّ علیه الســالم َفْرُعها، َو 
الُْحَسْیُن ثِماَرها،  َو  َوالَْحَسُن  لِقاُهها  فاِطمُۀ 
ـَق بُِغْصٍن ِمْن  َواشــیاُعنا اْوراُقها، َفَمْن تََعلَـّ
اْغصائِها نَجا، َو َمْن زاَغ َهوی، َولَْو انَّ عابِداً 
َ الَْف عــاٍم، ثُمَّ الَْف عــاٍم، ثُمَّ الَْف  َعَبــَداهللَّ
ُ َعلی  عاٍم، ثُمَّ لَْم یُــْدِرْک َمَحبََّتنا اَکبَُّه اهللَّ
ِمْنَخَریْــِه فی الّنار؛خداونــد پیامبران را از 
درختان )ریشــه های( متعّددی آفرید، و 
من و علی را شــجره واحده، من ریشه آن 
هســتم، و علی علیه السالم شاخه آن، و 
حسن و حســین علیهم السالم میوه های 
آن، و شــیعیان ما برگ های آن هستند، 

پس هر کس به شــاخه ای از شاخه های 
آن درآویــزد نجات می یابــد، و هر کس 
منحــرف گردد ســقوط می کنــد؛ و اگر 
عبادت کننده ای خدا را یک هزار ســال، 
و ســپس یک هزار سال دیگر، باز هم یک 
هزار سال دیگر، عبادت کند، و محّبت ما 
را نداشته باشد خداوند او را به صورت در 

آتش می افکند«!،

بر این اساس در باره فطری بودن»معرفۀ 
اهللَّ و توحیــد« بحثهــای قابــل مالحظه 
ای وارد شــده اســت که در بعضی تاکید 
بعضی نیز به عنوان» والیت « آمده است.
چنانکــه در حدیثی از ابوبصیر از امام باقر 
علیه السالم می خوانیم که در تفسیر آیه 
َِّتي َفَطَر النَّــاَس َعلَْیَها؛این  ال  ِ »فِْطــَرَۀ اهللَّ
سرشــت الهی اســت که خداوند، انسانها 
را بر آن آفریده « فرمــود: الَْوالیَُۀ؛منظور 

والیت است«

در حقیقــت فطرت توحیــد نمی تواند از 
دیگر اصول اعتقادی از جمله امامت جدا 
باشــد، چرا که چنین خداونــد حکیمی 
بندگان را عبث نیافریده، مسلّماً تکالیف و 
برنامه هایی برای تکامل آنها قرار داده که 
باید به وسیله رسوالنش ابالغ گردد، و به 
وسیله جانشینان آن رسول حفظ شود، و 
از طریق والیت و تأســیس حکومت الهی 
اجرا گــردد، و نتائــج آن در جهان دیگر 

ظاهر شود.

سخن آخر:)امامان؛ پناهگاه مطمئن(

مکتب اهل بیت علیه السالم، طبق فرمان 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله بعد از قرآن باید 
پناهگاه مســلمانان بوده باشد؛ از تعبیرات 
جالبــی که از پیامبر گرامی اســالم صلی 
اهلل علیه و آله در کتاب های اهل سّنت و 
شیعه نقل شده چیزی است که در حدیث 

معروف »سفینه نوح« آمده است.

در این حدیــث ابوذر می گویــد: پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آله چنیــن فرمود: »اال 
ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینۀ نوح، 
مــن رکبها نجی و مــن تخلف عنهاغرق!؛ 
خاندان و اهل بیت من همچون کشــتی 
نوحنــد که هر کس از آن اســتفاده کرد 

نجــات یافت، و هر کس از آن جدا شــد 
غرق شد«.،

این حدیث که از احادیث مشــهور است 
لزوم پیروی مردم را از علی علیه الســالم 
و خانــدان پیامبر صلی اهلل علیه و آله بعد 
از رحلت آن حضــرت نیز مؤّکداً بیان می 

دارد.

بــا توجــه به این که کشــتی نــوح تنها 
پناهگاه و وسیله نجات به هنگام وقوع آن 
طوفان عظیم و عالم گیر بود، این حقیقت 
مســلم می شود که امت اسالم در طوفان 
هایــی که بعد از پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله وزیدن گرفت، تنها راهشــان تمسک 
جستن به ذیل والِء اهل بیت پیامبر صلی 

اهلل علیه و آله بوده و هست.

هم چنین در تبییــن جایگاه مقام امامت 
در فراز پایانی حدیث سلســله الذهب می 
توان به کالم نورانی امام علی علیه السالم 
اســتناد نمود که فرمود:»هم موضع سّره، 
و لج امــره، و عیبۀ علمه، و موئل  حکمه، 
و کهوف  کتبه، و جبــال دینه؛آنها محّل 
اسرار خدایند و پناهگاه فرمان او و ظرف 
علم او و مرجــع احکامش و جایگاه حفظ 
کتابهای آســمانی او هســتند و کوههای 

استوار دینند«

 فراز دّوم از روایت مذکور نشان می دهد 
آنها پناهگاه امر الهی هســتند. منظور از 
امر در این جا فرمانهای تشــریعی خداوند 
اســت که مردم در کســب ایــن اوامر و 
اطاعت از آنها باید به پیشــوایان معصوم 
از اهل بیت پیامبر پناه ببرند. در غیر این 
صورت نماز بــدون درود و صلوات بر آنها 
باطل اســت، چرا موقعیت آنها به عنوان 
توحید و صراط مســتقیم شــناخته شده 

است.

در حقیقــت حضرت علی علیه الســالم ، 
توصیفــی از آل پیامبر و امامان اهل بیت 
مــی کند و در عباراتی کوتاه و بســیار پر 
معنــی، موقعّیــت آنان را بعــد از پیامبر 
روشن می ســازد و با هشت جمله پی در 
پی، در واقع آنچــه را در حدیث ثقلین و 
حدیث ســفینه نوح و حدیث نجوم آمده 

است توضیح می دهد.

در ایــن احادیث معروف کــه در کتب و 
منابع اصلی شــیعه و اهل سّنت نقل شده 
موقعّیت اهل بیت به روشــنی بیان شده 
اســت. در حدیث ثقلین، اهل بیت پیامبر 
بعــد از قرآن مهمترین وســیله هدایت و 
نجات شمرده شده اند که هرگز میان آنان 
و قرآن جدایی نمی افتد و در حدیث دّوم 
تشــبیه به کشتی نوح که تنها مایه نجات 
از غرقــاب به هنگام طوفــان بود گردیده 
اند و در حدیث ســّوم به منزله ستارگان 
آســمان که مایه هدایت) در ظلمات بّر و 

بحر( می باشد شمرده شده اند.

کســانی  الســالم  علیهم  معصومین  ائمه 
هســتند که در روایــات متواتــر ثقلین 
درکنــار قرآن قرار گرفته اند، و این دو به 
عنوان دو وســیله نجات بخش از گمراهی 
معرفی شده اند؛ دو وسیله ای که تا دامنه 
قیامت در میان امت اسالمی باقی خواهند 
ماند و مسلمانان باید به آن دو پناه ببرند.

بی شــک کســانی که به عنوان کشــتی 
نجات، و ســتارگان فروزان هدایت معرفی 
شــده اند از همه برترنــد، اوصافی که در 
غالب منابــع معروف و مشــهور فریقین 

آمده است.

و این مســلمانانند که باید دور راز تعّصب 
هــا و پیش داوری هــا راه نجات خود را 
برگزینند.یعنی دســت به دامن آل محمد 
صلــی اهلل علیه و آله زننــد وبا هدایت و 
رهبری آنها به سرمنزل مقصود و سعادت 
برســند، و آنهــا که این همه اشــارات و 
تصریحات را با آن همه مدارک مســتند 
نادیده مــی گیرند یــا توجیــه و تأویل 
و تفســیر بــه رأی می کنند خــود باید 

پاسخگوی آن باشند.
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آثار و کارکردهای اجتماعی وقف
 از منظر معظم له 

هرگونه کمک به کارهای خیر و فّعالّیتهای 
مثبــت اجتماعی تحت عنــوان »انفاق في 
« در فرهنگ اســالم از اهّمّیت  ســبیل اهللَّ
بســیار باالئی برخوردار است و سرچشمه 
انواع بــرکات و آثار معنوی و ماّدی در دنیا 

و آخرت است.

در این میان وقف یکی از ســّنت های مهم 
اسالمی است که از زمان پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله وجود داشته و در اعصار ائّمه 
معصومین علیهم السالم مورد توّجه بوده و 
در روایات اسالمی به آن تأکید شده است.

 اهمیــت وقف از آن جهت اســت که آثار 
و فواید بی شــماری دارد و کارهای مهّمی 
به وســیله موقوفات انجام شده و بسیاری 
از مراکز علمــی، درمانی ، مدارس دینی و 
کارهای خیر اجتماعی از این طریق صورت 
گرفته است و مســلمانان جهان از برکات 

موقوفات، بهره های فراوان گرفته اند.

لیکــن برخی از نااهــالن در صددند تا این 
ســنت بزرگ و پربرکت اسالمی به دست 
فراموشــی سپرده شود، حال آنکه عمران و 
آبادی بســیاری از مساجد، مدارس، مراکز 
علمی و مخصوصاً حرم های مقّدســه ائّمه 
اطهار علیهم الســالم، منبعث  از موقوفات 

است.

با این تفاســیر ضرورت واکاوی آثار و فواید 
اجتماعی ســّنت حسنه اسالمی وقف انکار 
ناپذیر اســت تا از این رهگذر اهمیت سنت 
وقف بیش از پیش در جامعۀ اسالمی آشکار 
شــده و همگان بیش از پیش به انجام این 

فریضۀ مهم اجتماعی اهتمام ورزند.

وقف در لغت و اصطاح

»وقف « در لغت به معنی ایستادن متوقف 
ســاختن اســت، اصطالح فقهی آن نیز از 
همین ریشــه گرفته شــده اســت؛ ،یعنی 

چیــزی را برای چیزی وقف کردن یا از آن 
گســترده تر، چیزی را اختصاص به چیزی 

دادن.

لذا »وقف« ملکی است که عین آن را حبس 
و منفعت آن را رها می سازند، یعنی آن را 
واگذار به اشــخاص یا جمعیتی می کنند 
بــه طوری که حق ندارنــد هیچ گونه نقل 
و انتقالــی در اصل آن بدهند ولی منافعش 
در اختیار آنهاســت و می توانند همه گونه 

تصرف در آن بنمایند.

وقف؛ صدقه جاریه

گرچه وقف را اســالم ابداع نکرد و قبل از 
اســالم نیز در مذاهب دیگر اوقاف بسیاری 
وجود داشــت ولی اســالم اهمّیت خاصی 
برای آن قائل شــد و تحت عنوان صدقات 
جاریــه بر آن تأکیــد کرد؛چرا که طبیعت 
زندگی این جهــان مادی، فنــا و نابودی 
اســت، و اگر بتوان اعمال وجودی انسان را 
به نحوی با ذات پاک خداوند پیوند زد و در 
راه پروردگار به کار بســت، بی شک رنگ 

جاودانگی به خود خواهد گرفت.

لذا وقف به عنوان صدقــه جاریه، طبیعت 
زندگی انســانی را از فناپذیری رهایی می 
بخشــد، و در صندوق پس اندازی ذخیره 
می کند به نحوی که دســت تطاول ایام به 
محتویاتش نرسد، و گذشت شب و روز آن 

را به فنا و نیستی منتهی نسازد.

لذا در حدیثی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
می خوانیم: »اذا مات ابن آدم انقطع امله اال 
عن ثالث صدقۀ جاریه ، علم ینتفع به و ولد 
صالح یدعو له؛ هنگامی که فرزند آدم از دنیا 
می رود امیــد او از همه چیز بریده خواهد 
شد مگر از ســه چیز: صدقات جاریه )آثار 
خیری که در خدمت مردم و در راه خدا در 
جریان است( و علم و دانشی که مردم از آن 

بهره می گیرنــد، و فرزند صالح که برای او 
دعا می کند«، چرا که همه اینها برای خدا 

و در راه او هستند و رنگ ابدیت دارند.

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السالم 
آمده اســت: »لیس یتبع الرجل بعد موته 
من االجر اال ثالث خصال: صدقۀ اجراها فی 
حیاته فهی تجری بعد موته، و ســنۀ هدی 
سنها فهی تعمل بها بعد موته، و ولد صالح 
یســتغفر له؛هیچ گونه اجر و پاداشی بعد از 
مرگ به دنبال انســان نمی آید مگر ســه 
چیز: صدقه جاریــه ای که در حیات خود 
فراهم ســاخته و بعد از مرگش ادامه دارد 
)مانند بناهای خیر( و ســنت هدایت گری 
کــه آن را بر قرار کرده و بعد از مرگ او به 
آن عمل می کنند، و فرزند صالحی که برای 

او استغفار کند«

فقرزدایــی؛ کارکرد اصلــی وقف در 
جامعه اسامی

جامعه همچون درختی است که ثروت باید 
به صورت مواد غذائــی از آوندها و مجاری 
تغذیه آن باال رفته و به تمامی سلولها، حتی 
سلول هائی که در زوایای یک برگ لمیده 
اند برســد، وگرنه به تدریج شاخه های آن 
رو بــه زردی گرائیــده و تمام درخت نابود 

می گردد.

تحقق ایــن مهم بــه ترویج انفــاق های 
مســتحبی هم چون وقف وابسته است، لذا 
بســیاری از برنامه ها و سیاستگذاری های 
اجتماعی اسالم،بر مبنای وقف استوار شده 

است.

بنابراین مســأله انفاق گرچــه از واجبات 
نیست ولی اسالم، فوق العاده به آن اهمّیت 
داده است؛ در واقع تشویق اسالم به مسأله 
وقف، و اقدام پیشوایان بزرگ به آن، بخش 
قابل توّجهی از اموال را از شــکل خصوصی 

خارج ســاخته و رنگ عمومــی به آن می 
بخشــد که در نهایت در خدمت رسانی به 
توده های عظیم اجتماع به کار گرفته شده 
و این خــود گامی مهم برای توزیع عادالنه 

ثروت به شمار می آید.

با ایــن اوصاف وقــف در قالــب انفاق به 
محرومــان و ناتوانان، اگر بــه طور فراگیر 
بر تمام خانه ها و بر فرد فرد جامعه ســایه 
بگســتراند، فقر از جامعه به کلی ریشه کن 
شــده و در نهایت شهرها نیز آباد می گردد 
و در توزیع عادالنه ثــروت و مبارزه با فقر 

موثر است.

گســترۀ این فرهنگ پر بار اسالمی سبب 
شده اســت کمک های مردمی به صورت 
گســترده ای انجــام گیرد، و بســیاری از 
نیازمندان زیرپوشــش ایــن کمک ها قرار 
گیرند؛ اضافــه بر این، هزاران مدرســه و 
درمانگاه و بیمارستان و مسجد و کتابخانه و 
خانه های ارزان قیمت نیز با همین انگیزه 
ساخته شده است که در فقر زدایی از جامعۀ 

اسالمی نقش ارهبردی ایفا کرده است.

کاهش فاصله طبقاتی با وقف

یکی از مشکالت بزرگ اجتماعی که همواره 
انســان دچار آن بوده و هم اکنون با تمام 
پیشــرفت های صنعتی و مادی که نصیب 
بشــر شــده نیز با آن مواجه است مشکل 
فاصله طبقاتی است؛ به این معنی که فقر و 
بیچارگی و تهیدستی در یک طرف و تراکم 
اموال در طرف دیگر قرار گیرد؛ عده ای آن 
قدر ثروت می اندوزند که حساب اموالشان 
از دستشان خارج می شود و عده ای از فقر 
و تهیدســتی رنج می برند، به طوری که از 
تهیه لوازم ضــروری زندگی از قبیل غذا و 

مسکن و لباس ساده نیز عاجز می شوند.

این چالش از آنجا نشــأت مــی گیرد که 
سّنت انفاق و کمک به نیازمندان در جامعه 
کمرنگ شده است، لذا روز به روز بر ثروت 
ثروتمندان و فقر نیازمندان افزوده می شود.

از سوی دیگر یکی از اهداف اسالم این است 
که اختالفات غیر عادالنه ای که در اثر بی 
عدالتي های اجتماعی در میان طبقه غنی 
و ضعیف پیدا می شود از بین برود و سطح 

زندگی کســانی که نمی توانند نیازمندي 
های زندگي خود را بــدون کمک دیگران 
رفع کنند باال بیاید و حد اقل لوازم زندگی 
را داشته باشند، اسالم برای رسیدن به این 
هدف برنامه وســیعی در نظر گرفته است 
که وقف قســمتی از این برنامه را تشکیل 

می دهد.

از این رو خداوند از طریق وقف، انســان را 
که استعداد رســیدن به مقام خلیفۀ اللهی 
دارد به آن مقام منیع می رساند، به نحوی 
که وقف کننده بــر مبنای ایثار و فداکاری 
و گذشــت و انفاق تطهیــر نفوس می کند 
و اینچنین واقف آتش خشــم و شعله های 
ســوزان طبقات محروم را فرو می نشــاند، 
بخل را از دلها می زداید، روح انتقام و کینه 
تــوزی را از آنها می گیرد و خطراتی را که 
از این رهگذر متوجه افراد اجتماع می شود 
از میان می برد، در نهایت فاصله طبقاتی را 
که منشأ هزاران فساد در زندگی بشر است 

از بین می برد.

وقف؛ زیربنای عدالت اجتماعی

رســیدن به عدالت اجتماعــی اقتصادی از 
جمله اهداف نظام توزیعی اسالم است.

 لذا اهتمام فوق العاده اســالم به مســأله 
عدالت اجتماعی در هر شکل و هر صورت 
و انــواع تأکیداتی که دربارۀ آن به کار رفته 
است نشان می دهد که اسالم تا چه اندازه 
در این مســأله مهم انســانی و اجتماعی، 
حساســیت دارد، اگر چه با نهایت تأسف، 
میان عمل مســلمانان و این دستور عالی 
اســالمی، فاصله از زمین تا آسمان است! و 
همین نقیصه یکی از اســرار عقب ماندگی 

آنهاست.

بدین ترتیب سمت و سوی ترسیم چارچوب 
تئوریک بسیاری از کتاب های متعدد فقهی 
هــم چون کتاب وقف و مســائل حقوقی و 
مالی با تمام ریزه کاری هایش بر اســاس 
تأمین و عدالت اجتماعی صورت پذیرفته و 
نشان می دهد تا چه اندازه اسالم برای این 

مسائل اهمیت قائل است.

البته تحقق عدالت اجتماعی در بسیاری از 
موارد هم چون وقف، نیاز به چشم پوشی از 

منافع شخصی و ایثار و فداکاری دارد و این 
امر بدون انگیزه های مذهبی و ایمان دینی 

میّسر نیست.

به تعبیر روشن تر، در نظر ابتدایی وقف مال، 
چیزی جز »کم کردن« مال نیست، و این 
همان نظر کوته بینانه شیطانی است، ولی 
با دّقت و دید وســیع واضح است که سنت 
حســنۀ وقف ضامن بقای جامعه،  تحکیم 
عدالت اجتماعی، کم کردن فاصله طبقاتی 
و پیشــرفت همگانی اســت، و مسلّم است 
که با پیشــرفت اجتماع، افرادی که در آن 
جامعــه زندگی مــی کنند نیــز در رفاه و 
آســایش خواهند بود؛ این همان نظر واقع 

بینانه الهی است.

از این جهــت اهتمام پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السالم 
و دیگــر ائمۀ معصومین علیهم الســالم به 
امر وقف و پیشــگام بودن در این کار خیر، 
ناظر بر تحقــق عدالت اجتماعی در جامعۀ 

اسالمی است.

همانگونــه که شــاهدیم امیرمؤمنان علی 
علیه السالم بیشتر درآمدهای کشاورزی و 
تولیدی خود را برای تهیدستان و نیازمندان 
و بــردگان جامعــه هزینه می کــرد، و در 
بســیاری از مواقع آنها را به صورت وقف در 

خدمت همه قرار می داد.

نقش وقف در رشد معنوی جامعه

وقف اشــاره به این نکته لطیــف دارد که 
ســخاوت و انفاق در راه خدا، آثار مفیدش 
عالوه بر آنکه عاید خود انســان می شود؛ 
رشد معنوی جامعه را نیز به همراه خواهد 
داشــت؛ لذا روح احاد مردم را پرورش می 
دهــد و دل هــا را از تیرگی های حرص و 
»بخــل« پاک ســاخته و بــرکات مادی و 

معنوی را به جامعه سرازیر می کند.

در تبیین ایــن مهم باید گفت وقف از یک 
سو مشــکل مالی نیازمندان را برطرف می 
کنــد و دعای خیر آنــان را بدرقه راه وقف 
کننــده می کند، از ســوی دیگر محّبت و 
وابســتگی به مال دنیا را در دل انســان ها 
کمرنگ می ســازد. عالوه بر این که رحم و 
عطوفت مردم را پرورش داده، و از قساوت 
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لــذا منافع انفاق نــه تنه به خود انســان 
بازگشــت می کند بلکه دیگــر آحاد مردم 
نیز به انجام سنت حسنه وقف تشویق می 
شــوند. چرا که به نحو فراگیر، روح گذشت 
و بخشــش و فداکاری و نوع دوســتی در 
جامعه طنین انداز می شــود، و در حقیقت 
وسیله مؤثّری برای تکامل روحی و پرورش 

شخصّیت عموم مردم فراهم می شود.

این تعبیر حتي وقف براي رفع نیازهاي به 
ظاهــر کوچک و کم اهمیت را نیز شــامل 
می شود، زیرا آنچه در اسالم اهّمّیت دارد، 
کیفّیــت و انگیزه عمل اســت نه کمّیت و 

ظاهر آن.

پیامبر گرامی اســالم صلی اهلل علیه و آله 
َق اَحٌد  در این زمینه مــی فرماید: »ما تََصدَّ
یِّب(  بَِصَدَقۀ ِمْن َطیٍِّب) َو ال یَْقَبُل اهلّلُ ااّل الطَّ
ْحمــنُ بَِیمیِنه َو اْن کانَْت  ااّل اَخَذَها اهلّلُ الرَّ
ْحماِن َحّتی تَُکوَن  تَمرًۀ َفَتْربُوا فی َکــفِّ الرَّ
اْعَظم ِمَن الَجَبِل« هر کس صدقه و انفاق و 
کمکــی از مال حالل بنماید) البّته خداوند 
جز مال حــالل و پاکیــزه را نمی پذیرد( 
خداوند رحمان با دست راستش آن را می 
گیرد، اگرچه یک دانه خرما باشــد؛ سپس 
آن مال انفاق شده در دست خداوند رشد و 
نمّو می کند و به قدری بزرگ می شود که 

از یک کوه بیشتر می شود.

بارز  کارکرد  نیازهای جامعــه؛  تأمین 
وقف در عرصه های نوین

در این زمینه بایــد گفت وقف می تواند به 
یاری اقشــار محروم و برنامه های فرهنگی 
بیاید و همــگان را از برکات خود برخوردار 
سازد و موجب گسترش برنامه های مذهبی 

و فرهنگی شود.

هم چنین می توان از وقف در زمینه نشــر 
کتاب های دینی و اسالمی بهره گرفت؛ زیرا 
نشر کتاب های ســالم به زبان های مختلف 
یکی از ضروریات امروز اســت؛ دنیا آماده 
پذیرش اسالم شیعی اســت و باید به این 

نیاز اساسی پاسخی در خور داد.

از ســوی دیگر کمک به نســل جوان که 

دارای چهار مشــکل اساســی اشتغال، 
ازدواج  و  مســکن  تحصیــالت، 

هســتند می توان از محل 
موقوفــات بــرای حل 

این مشــکالت هم 
تمهیداتی 
اندیشید؛ 

البته 
تحقق 

این 

امور 
گرو  در 

راهنمایی 
هدایــت  و 

به سوی  واقفان 
وقف در زمینه های 

مورد نیاز جامعه است 
و سازمان اوقاف می تواند 

در این زمینــه فعالیت های 
گسترده ای داشته باشد.

ســخن آخــر: )موقوفه ها را از 
دست موقوفه خواران نجات دهید(

مدتی بود که تجاوز صریح به وقف صورت 
می گرفــت و اوقــاف در دســت عده ای 
موقوفه خوار بود که ســبب بــی اعتمادی 

مردم به آن گردید.

حــال آنکــه نجــات وقف هــا از دســت 
موقوفه خواران ســبب جلب اعتماد بیشتر 
مردم می شود ، لذا این کار باید با شجاعت 
و دقت انجام شود؛ البته نجات کامل اوقاف 
از دســت موقوفه خواران در گرو همکاری 

کامل قوۀ قضائیه است.
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مفهوم شناسی  واژۀ  »استکبار«
از منظر معظم له 

»استکبار« از زشت ترین صفات و بدترین 
اعمــال و نکوهیــده تریــن خصلت های 
انسانی اســت، که سرچشمه انواع گناهان 
و حّتی سرچشــمه کفر به شمار می آید؛ 
نخســتین صفت از صفــات رذیله که در 
داستان انبیا و آغاز خلقت انسان به چشم 
می خورد و به اعتقاد بســیاری از علمای 
اخالق، اّم المفاســد و مــادر همه رذایل 
اخالقی و ریشه تمام بدبختی ها و صفات 

زشت انسانی است.

در جهــان معاصر نیز مســأله اســتکبار، 
حرف اّول را در مفاسد جهانی و نابسامانی 
های اجتماعی بشر می زند و بالی بزرگ 
بشــریّت در عصــر کنونی محســوب می 
شود؛پدیده ای شــوم که پایۀ بدبختی ها 
و مشکالتی اســت که در طول تاریخ بشر 
به وقوع پیوســته است و بستر ساز قتل و 

خونریزی و جنایت در جهان شده است.

در این نگاشــته در صدد برآمدیم تبیین 
به عنوان مســأله  اســتکبار،  واژۀ  مفهوم 
ای مهــم و قابــل مالحظه را مــورد نظر 
قرار دهیم و موارد اســتعمال و همچنین 
تفســیرهایی را که در لغت و منابع دینی 
برای این کلمه رسیده، به طور دقیق مورد 
بررسی قرار دهیم که تحقق این مهم می 
تواند در برون رفــت از رذایل اخالقی در 
جوامع بشــری و مقابله با چالش آفرینی 

قدرت های استکباری موثر واقع شود.

مفهوم استكبار در یک نگاه

واژه »متکبر« به تمام کسانی که خود بزرگ 
از  بین هستند اطالق می گردد،»متکّبر« 
ماّده »تکّبر« به دو معنا آمده اســت: یکی 
ممدوح، که در مــورد خداوند به کار می 
رود، و آن دارا بودن بزرگی و کارهای نیک 
و صفات پسندیده فراوان است، و دیگری، 
نکوهیده و مذمــوم، که در مورد غیر خدا 

به کار می رود، و آن این اســت که افراد 
کوچــک و کم مقدار، ادعای بزرگی کنند، 
و صفاتــی را که ندارند، به خود نســبت 
دهنــد، و از آنجــا که عظمــت و بزرگی، 
تنها شایســته مقام خدا است، این واژه به 
معنای ممدوحش، تنهــا درباره او به کار 
مــی رود و هرگاه در غیــر مورد او به کار 

رود، به معنای مذموم است.

راغب نیــز در مفردات مــی گوید: کبر و 
تکبر و استکبار معانی نزدیک به هم دارد، 
و به معنی برتری جویی کســانی است که 
به خاطر قوت جســمانی یــا مال و ثروت 

بوده است.،

 سپس می افزاید: »استکبار« دو معنا دارد 
نخســت این که انســان تالش و کوشش 
ُکند که بزرگ شــود و به اصطالح شرایط 
الزم را بــرای بزرگی از هر نظر آماده کند 
این استکباری است ممدوح، دیگر این که 
بزرگی را بخود ببندد بی آن که شایســته 
آن باشــد، و این مذموم است و در قرآن 
مجید از آن مذمت شــده، چنانکه درباره 
شــیطان می خوانیم: »أَبَی و اسْتْکَبَر؛ او از 
سجده کردن بر آدم ابا کرد و تکبر نمود«

خاستگاه مفهوم استكبار

بی شــک سرچشــمه تکبر هرچــه بهتر 
شناخته شــود معالجه این بیماری هرچه 
زودتــر ممکن گردد.به ویــژه آنکه بدانیم 
این رذیله اخالقی بیماری روحی و روانی 
اســت؛ در این بین رابطه اخالق و عمل، و 
تأثیر اخالق در عمل، چیزی نیســت که 
بر کســی مخفی باشــد چرا که اعمال ما 
معمواًل از صفات درونی ما سرچشــمه می 
گیرد، شــخصی که تکّبر در درون قلب او 
النــه کرده و روح و فکر او را به رنگ خود 
در آورده است، طبیعی است که اعمالش 
به همان رنگ باشد؛ فرد مستکبر همیشه 

اعمالش نشــان می دهد کــه این خوی 
زشــت، همچون جرقه آتشــی در جان او 
شــعله ور اســت و او را آرام نمی گذارد، 
لذا افراد متکّبر، راه رفتن، ســخن گفتن، 
نشســت و برخاســت آنها همه رنگ تکّبر 
دارند، و این حکم در تمام صفات اخالقی 

خوب و بد جاری و ساری است. 

با این اوصاف عوامــل متعددی به عنوان 
سرچشــمه تکّبــر ذکر شــده اســت، از 
جملــه عدم معرفت به خــدا و بندگان او 
انســان متکّبر بزرگی  و خویشــتن؛ زیرا 
عالم هســتی و کوچکی خــودش را نمی 
دانــد و اگر بخواهیم ایــن علّت را از بین 
ََّما  ببریم باید معرفت پیــدا کنیم. »َو لَْو أَن
ُه  فِی اأْلَْرِض ِمْن َشــَجَرٍۀ أَْقاَلٌم َوالَْبْحُر یَُمدُّ
ِ؛  ا نَِفَدْت َکلَِماُت اهللَّ ِمْن بَْعِدِه َسْبَعُۀ أَبُْحٍر مَّ
و اگر همه درختان روی زمین قلم شــود 
و دریــا برای آن مرّکب گردد و هفت دریا 
به آن افزوده شــود )این ها همه تمام می 
شود ولی( کلمات خدا پایان نمی گیرد«. 
حال اگر انسانی به خداوند و عالم هستی 
معرفت داشته باشــد آیا ممکن است که 
در او تکّبر پیدا شود؟ هر وقت از او سؤال 
کنند می گوید: آن ذّره ها که به حســاب 

نمی آیند ماییم.

هــم چنین تکّبر و خودبرتربینی، تحقیر و 
کوچک شــمردن دیگران از صفت رذیله 
حسد سرچشمه می گیرد. که در نهایت به 
»غرور« مــی انجامد؛ صفتی که موجب از 
خود بیگانگی و جهل نســبت به خویشتن 
و دیگران و فراموش کردن موقعّیت فردی 
و اجتماعی خود و غوطه ور شدن در جهل 

و بی خبری است.

غرور انســان را از خــدا دور می کند و به 
شیطان نزدیک می ســازد، واقعّیت ها را 
در نظر او دگرگــون می کند و همین امر 

سبب خسارت های شدید ماّدی و معنوی 
می گردد.

غــرور سرچشــمه صفات رذیلــه دیگری 
ماننــد خودبرتربینــی و تکّبــر و عجب و 
خودپسندی و ترک تواضع و کینه و حسد 
نســبت به دیگران و تحقیر آنها می شود.
همانگونه که یکــی از عوامل اصلی رانده 
شدن شیطان از درگاه خدا »غرور« او بود 
و یکی از علل عدم تسلیم بسیاری از اقوام 
پیشــین در برابر دعوت انبیا وجود همین 

صفت نکوهیده در وجود آنان بود.

لذا منظــور از تکّبر در برابــر خداوند که 
بدترین نوع تکّبر اســت از نهایت جهل و 

نادانی سرچشمه می گیرد.

انسانی که اگر حقایق و علومش را بشکافیم 
آمیخته بــا جهل اســت، چگونه جهلش 
جهل نباشد. نیروهای ما را وقتی بشکافند 
همه اش ضعف اســت.در صورتی که خدا 
و جهــان و خودمان را بشناســیم تکّبر و 
غــرور از بین می رود و بنده می شــویم. 
لذا بایــد عظمت خدا را از عالم هســتی 
َّا  بشناســیم، به تعبیر زیبای قرآن کریم»إِن
نَْیا بِِزیَنٍۀ الَْکَواِکِب؛من در  اَء الدُّ ــمَ َزیَّنَّا السَّ
مقابل این دســتگاه عظیم خلقت کیستم 

که تکّبر ورزم«.

هم چنین عقده حقارت نیز یکی از عوامل 
تکّبراســت؛یعنی کسانی که در وجودشان 
کمبود احســاس می کنند و می خواهند 
آن را جبــران کننــد و گمان مــی برند 
جبــران آن با تبختر و بــاد به غاب غاب 
انداختن اســت حّتی نزد روان کاوان این 

مطلب به اثبات رسیده است.

امــروزه در پرتو تحقیقات روانشناســی و 
روانکاوی مســلّم شده است که سرچشمه 
تکّبــر و بزرگی فروختن بر دیگران چیزی 
جز عقده حقارت نیست؛ آنها که مبتال به 
ایــن عقده هســتند و از آن رنج می برند 
برای جبران کمبودهای خود متوســل به 
ایــن وســیله غلط یعنی خــود را به طور 
مصنوعی بزرگ نشــان دادن می شوند و 
از این راه بر حقــارت اجتماعی خود می 
افزاینــد و بیش از پیش خود را منفور می 

سازند.

این مســأله روانی به روشــنی در گفتار 
معجزه آســایی کــه در کالم امام صادق 
علیه الســالم دیده می شــود، در حدیثی 
از امام صادق علیه السالم نقل شده است 
کــه فرمود: »ما ِمن َرُجٍل تََکبََّر أو تََجبََّر إاّل 
ـٍۀ َوَجَدها فی نَفِســِه ؛ هیچ کس تکّبر  َـّ لِِذل
نمی کند مگر به سبب ذلّتی که در درون 
جانش احســاس می کنــد«. این همان 
عقده حقارت است که از آن به ذلّت تعبیر 

شده است.

تكبر؛ سرچشمه گناه و معصیت

بدیهــی اســت بســیاری از جنــگ ها و 
خونریــزی هــا و ویرانــی هــا از تکّبر و 
اســتکبار سرچشــمه می گیرد، گروهی 
خودخواه زمام امور کشــورهای جهان را 
به دســت می گیرند و هر یک می خواهد 
بر دیگران برتری جویی کند و همین امر 
سبب درگیری میان آنان می گردد، خون 
های بــی گناهان در ایــن راه ریخته می 

شود و خانه ها ویران می گردد.

چرا که تکّبر سرچشــمه اصلی بسیاری از 
گناهان است ؛ در حدیثی از امام علّی بن 
الحسین علیه السالم، نخستین سرچشمه 
گناه و معصیت پروردگار تکّبر ذکر شــده 
بود که گنــاه بزرگ ابلیس بود و به خاطر 
آن به فرمان خدا پشــت کرد و از کافران 
شــد؛ ســپس حرص به عنــوان دّومین 
سرچشــمه گناه و ترک اولی از ناحیه آدم 
و حّوا معّرفی شــده بــود و بعد از این دو، 
حسد بود که سرچشمه گناه بزرگ فرزند 
آدم )قابیل( گردید و برادرش هابیل را به 

قتل رسانید.،

بســیار می شود که حســد و بخل و تکبر 
و خودبرتربینی و عداوت نســبت به افراد 
سرچشــمه دروغ گفتــن و تهمــت زدن 
نســبت به آنها می شود، و یا دروغ گفتن 
درباره خویش بــه خاطر کبر و غرور، و تا 
این سرچشــمه ها گرفته نشود، دروغ هم 

ادامه خواهد یافت.

 گاه در حــاالت افــراد حســود، حریص، 
بدزبان و آلــوده به انواع گناهان دّقت می 

کنیم می بینیم سرچشمه همه این رذایل 
را در وجود آنها تکّبر تشکیل می دهد.

آنها هیچ گاه مایل نیستند کسی را برتر از 
خود ببینند به همین دلیل هر گاه نعمت 
و موهبت و موّفقّیتی نصیب دیگران شود، 

به آنها حسد می ورزند.

آنها بــرای تحکیم پایه های برتری جویی 
خود حریــص در جمــع آوری مالند.آنها 
برای اظهار برتری بر دیگران به خود اجازه 
مــی دهند که ســایرین را تحقیر کنند و 
با هتک و توهین و ســّب و دشــنام، زبان 
خود را آلوده ســازند و به این وسیله آتش 
درونی خــود را فرو نشــانده و خویش را 

اشباع کنند.

در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السالم 
می خوانیم که فرمود: »الِْحْرُص َو الِْکْبُر َو 
نُوِب؛ حرص  ٍم فِی الذُّ الَْحَسُد َدَواٍع الَی تََقحُّ
و تکّبر و حســد سبب می شود که انسان 

در انواع گناهان فرو رود«.

مفهوم  مهمترین  »خودبرتربینــی«؛ 
استكبار

اســاس تکّبر این است که انسان از اینکه 
خود را برتــر از دیگری ببیند احســاس 
آرامش کند، بنابراین تکّبر از ســه عنصر 
تشکیل می شود: نخست اینکه برای خود 
مقامی قائل شود، دیگر اینکه برای دیگری 
نیز مقامی قائل شــود و در مرحله ســوم 
مقام خود را برتر از آنها ببیند و احســاس 

خوشحالی و آرامش کند.

از این رو گفته اند تکّبر »خود برتربینی« 
بــا عجب »خود بزرگ بینی« تفاوت دارد، 
در عجب هیچ گونه مقایسه ای با دیگری 
نمی شــود، بلکه انســان به خاطر علم یا 
ثــروت یا قدرت و یا حّتی عبادت، خود را 
بزرگ می بیند، هر چند فرضاً کسی جز او 
در جهان نباشــد، ولی در تکّبر حتماً خود 
را با دیگری مقایســه می کند و برتر از او 

می بیند.

واژه »کبــر و تکّبــر« گاه بــه آن حالت 
نفســانی فوق الذکر گفته می شود و گاه 
به عمل یا حرکتی که ناشــی از آن است، 
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مثاًل چنان می نشــیند یــا راه می رود و 
ســخن می گوید که نشان می دهد خود 
را برتر از همــه اطرافیانش می بیند، این 
اعمال و حرکات را نیز تکّبر می نامند که 
ریشه اصلیش همان حالت باطنی و درونی 

است.

نشانه های تکّبر، بسیار زیاد است، از جمله 
اینکه افراد متکّبر انتظارات زیادی از مردم 
دارند، انتظــار دارند مــردم در برابر آنها 
کوچکی کنند، کســی از آنان انتقاد نکند 
و حّتــی پند و اندرز نگوید، همه برای آنها 
امتیازی قائل شــوند و حریمی نگه دارند، 
مردم در برابر آنها دست به سینه باشند و 

همیشه از عظمت آنان سخن بگویند.

از ســوی دیگــر در این مســأله مفاهیم 
متعــّددی وجود دارد کــه گاه تصّور می 
شــود همه با هم مترادف و یکســانند در 
حالــی که تفاوتهای ظریفــی با هم دارند 
هر چند ریشه همه آنها به »تکّبر« باز می 
گــردد، ولی از زاویه هــای مختلف به آن 

نگاه می شود.

محــوری«،  »خود  برتربینــی«،  »خــود 
»خودخواهــی«، »برتری جویی« و »فخر 
فروشــی«، همه از مفاهیمی هســتند که 
ریشــه آنها »تکّبر« اســت، هــر چند از 

زوایای مختلف دیده می شود.

کسی که صرفاً خود را باالتر از دیگران می 
بیند، »خود برتربین« است.

کســی که به خاطر این خــود برتربینی 
ســعی دارد در همه جا و در همه کارهای 
اجتماعی همه چیــز را قبضه کند، »خود 

محور« است.

کسی که ســعی دارد در مسائل اجتماعی 
مخصوصاً به هنگام بروز مشکالت تنها به 
منافع خود بیندیشد و برای منافع دیگران 

ارزشی قائل نباشد، »خودخواه« است.

کســی که سعی می کند سلطه خود را بر 
دیگران مستحکم کند و آنها را زیر سیطره 
خود قرار بدهــد، گرفتار »برتری جویی« 

است.

باألخره کســی که سعی دارد مال و ثروت 

یا قــدرت و مقام خود را بــه رخ دیگران 
بکشد »فخرفروش« است.

بنابراین همه این صفات ریشــه مشترکی 
دارد و آن تکّبر اســت هــر چند در چهره 

های مختلف ظاهر می گردد.

این حاالت و حرکات ریشــه های درونی 
دارد، گاه بســیار ضعیف و پنهان اســت 
بــه طوری کــه ممکن اســت افــراد در 
برخوردهای نخســتین هرگــز متوّجه آن 
نشوند و حّتی این صفت مذموم را با نقطه 
هــای مثبت و قّوت، مانند اعتماد به نفس 
و بزرگی شــخصّیت، اشــتباه کنند و گاه 
به قدری آشــکار است که هر کس از دور 

متوّجه آن می شود.

مفهوم اســتكبار از دیدگاه امام علی 
علیه السام

استکبار در برابر حق اولین نشانه بیگانگی 
از خدا اســت. لذا شیطان به عنوان»سلف 
المستکبرین«؛)پیش کسوت و سر سلسله 
مستکبران( نخستین گام را در مخالفت با 
حق و عدم تســلیم در مقابل این واقعیت 

که آدم از او کامل تر است برداشت.

بدیهی اســت هرگاه حجاب اســتکبار بر 
چشــم دل انســان بیفتد، حق در نظر او 

باطل و باطل حق جلوه می کند.

با نگرشــی به قرآن درمی یابیم که قرآن 
هم در موارد مختلف و از جمله در ســوره 
بقره اشاره به مانع بودن روحیه استکباری 
بــرای پذیــرش حق کــرده و مذمت می 
نماید: »اَفُکلّما جاَءُکم َرُسوٌل بِما ال تَْهوی 
وَفریقاً  بُْتم  َکذَّ َفَفریقاً  اْســَتْکَبرتُم  انُْفُسُکم 
تَْقُتُلوَن؛ آیا هر پیامبری که برخالف هوای 
نفس شــما اوامری از جانب خداوند آورد، 
اســتکبار کرده و از امرش ســرپیچی می 
نمائید و گروهی را تکذیب کرده و گروهی 

را می ُکشید«

در حقیقت بدترین اســتکبار همان تکبر 
از قبول حق اســت، چرا که تمام راههای 
هدایت را به روی انســان می بندد و تمام 
عمر در بدبختــی و گناه و بی ایمانی می 
ماند. این رذیله اخالقی از آنجا نشأت می 

گیرد که انســان خود را باالتر از این می 
بینــد که در برابر انســانی مانند خود هر 
چنــد نماینده خدا باشــد و قلبش کانون 
علم و دانش و تقوا سر تسلیم فرود آورند، 
این کبر و و غرور همیشــه یکی از موانع 
مهم راه حق بوده و ثمره شــوم آن را در 
تمام طول تاریخ بشــر در زندگی افراد بی 

ایمان مشاهده می کنیم.

لذا در کالم وحی می خوانیم: »َو إِذا قِیَل 
ْوا  ِ لَوَّ لَُهْم تَعالَْوا یَْســَتْغِفْر لَُکْم َرُســوُل اهللَّ
وَن َو ُهْم ُمْسَتْکِبُروَن  ُرُؤَسُهْم َو َرأَیَْتُهْم یَُصدُّ
؛ و هنگامــی که به آنها بگویــی بیائید تا 
برای شــما آمرزش بطلبد،  رســول خدا 
ســرپیچی می کنند و آنها را می بینی که 
مردم را از راه حق باز می دارند و استکبار 

می ورزند«.

همانگونــه که در فــرازی از امیر مؤمنان 
خوانیم:»افتدرون  می  الســالم  علیه  علی 
االســتکبار ما هو؟ هو تــرک الطاعۀ لمن 
امروا بطاعتــه، و الترفع علی من ندبوا الی 
متابعته، و القرآن ینطق من هذا کثیرا، ان 
تدبره متدبر زجره، و وعظه!؛ آیا می دانید 
اســتکبار چیســت؟ ترک اطاعت کسانی 
کــه مامور به اطاعت آنها هســتید و خود 
برتربینی نسبت به آنها، قرآن از این مقوله 
سخن بسیار می گوید، به گونه ای که اگر 
انسان در آن بیندیشد او را اندرز می دهد 

و از خالف باز می دارد«

واژه»اســتکبار«در اینجا به کسانی اشاره 
دارد که در برابر دعوت انبیاء به آئین حق 
اســتکبار جستند، و از پذیرش دعوت آنها 

سر باز زدند.

استكبار به مثابۀ کفر و بی ایمانی

کبر و غرور نخســتین پلــه نردبان کفر و 
بی ایمانی است،آنها که در راه کبر و خود 
بینــی گام بر می دارند نــه در برابر خدا 
ســجده می کنند، نه تســبیح و حمد او 
را بجــا می آورند، و نــه حق بندگان او را 
به رســمیت می شناسند، آنها بت بزرگی 

دارند و آن خودشان است!

لذا خداوند در قرآن کریم فرمود : یَْســَمُع 
ِ تُْتلی َعلَْیِه ثُمَّ یُِصرُّ ُمْسَتْکِبراً َکَأْن  آیاِت اهللَّ

لَْم یَْســَمْعها؛ آیات خدا را که بر او خوانده 
می شــود می شــنود، اما چنان با حالت 
اســتکبار اصرار بر کفر دارد که گویی آن 

آیات را هرگز نشنیده است«!

به راســتی آیا کفر ابلیــس و انحراف او از 
مسیر توحید و حّتی اعتراض او بر حکمت 
پروردگار سرچشمه ای جز کبر داشت؟آیا 
فراعنه و نمرودها و همچنین بســیاری از 
اقوام سرکش که از پذیرش دعوت انبیای 
الهی سر باز زدند دلیلی جز تکّبر داشت؟

بنابرایــن تکّبر به انســان اجازه نمی دهد 
که در برابر حق تســلیم گــردد، چرا که 
کبــر و غرور حجــاب ســنگینی در برابر 
چشــم انســان می افکند و او را از دیدن 
چهره زیبای حّق محــروم می کند، بلکه 
گاهی فرشــته حق را بــه صورت هیوالی 
وحشتناک می بیند! و این باالترین ضرر و 

زیان تکّبر است.

شاید به همین دلیل است که در حدیثی 
می خوانیم کــه راوی از امام صادق علیه 
الســالم درباره کمترین درجــه »الحاد« 
ســؤال کرد، امام علیه السالم فرمود: »انَّ 
الِْکْبَر اْدنَــاُه!؛ کمترین درجه کفر و الحاد، 

تکّبر است«!،

مبنــای  مهمتریــن  اومانیســم؛ 
استكبار معناشناختی 

آتــش کبر و غــرور، نخســت از تکّبر در 
برابر بندگان خدا ســر می زند، سپس به 
استکبار در برابر انبیا و رسوالن پروردگار 
می رســد و سرانجام به تکّبر در برابر ذات 

پاک خداوندگار می انجامد!

تکّبــر در برابر خداونــد بدترین نوع تکّبر 
است ، بدین نحو که انسان ضعیف اّدعای 
الوهّیت می کند، نه تنها خود را بنده خدا 
نمی داند بلکه ســعی می کنــد مردم را 
به بندگی خود دعــوت نماید، یا همچون 
ُُّکُم ااْلْعلَی؛ من پروردگار  فرعــون »... انَا َرب
برتر شــما هســتم!« بگوید و یا از »... َما 
َعلِْمُت لَُکْم ِمْن الــٍه َغْیري ...؛ من خدایی 
جز خودم برای شما سراغ ندارم« دم بزند.

تکّبر، حجابی اســت که به انســان اجازه 

نمــی دهد حّتی برتری قــدرت خدا را بر 
نیروی ناچیز خودش ببیند و باور کند! لذا 
یکی از نشانه های مســتکبران این است 
که همیشه مســائل جّدی را که در مسیر 
خواسته ها و منافع آنان نیست به بازی و 

شوخی می گیرند.

در اینجا صفت رذیله استکبار سبب شد که 
به راستی خود را قوی ترین موجود جهان 
بدانند و حّتی قدرت خدا را فراموش کنند 
و در نتیجــه آیات الهــی را انکار نمایند و 
میان خود و حّق مانع بزرگی ایجاد کنند.

همانگونــه که در فرازی از قرآن کریم می 
ا َعاٌد َفاْســَتْکَبُروا فِی ااْلْرِض  خوانیم: » َفامَّ
ًۀ اَولَْم  بَِغْیــِر الَْحقِّ َو َقالُوا َمْن اَشــدُّ ِمّنا ُقوَّ
َ الَِّذی َخلََقُهْم ُهَو اَشــدُّ ِمْنُهْم  یَــَروا انَّ اهللَّ
ًۀ َو َکانُوا بِآیَاتَِنا یَْجَحُدوَن؛اّما قوم عاد به  ُقوَّ
ناحق در زمین استکبار جستند و گفتند: 
چه کســی از ما نیرومندتر است؟ آیا آنها 
نمی دانستند خداوندی که آنها را آفریده 
از آنان قوی تر اســت؟! آنها )به خاطر این 
پندار( پیوسته آیات ما را انکار می کردند«

آنها به خاطر همین روح استکبار، خود را 
عقل کل می پندارند. در حقیقت اومانیسم 
و انســان محوری و تکیه بر عمل و تجربه 
گرایی و بــی نیازی از وحــی، مهمترین 
مبنای معناشناختی استکبار به شمار می 
آیــد و آن گاه که بشــر بخواهد در زمین 

خدایی کند نتایج آن وحشتناک است.

حال آنکه تکّبر و اســتکبار برای انســان 
ها در هر حال حق نیســت و سزاوار نمی 
باشــد، این قبایی است که بر قامت انسان 
ها نارساست، بزرگی تنها به خدا می برازد 

و بس!

سایۀ شــوم نژادپرستی بر چارچوب 
معنایی استكبار

اگر ضایعات تکّبر را در روح و جسم انسان 
و در زندگــی فــردی و اجتماعی او مورد 
بررســی قرار دهیم خواهیم دید که هیچ 
صفتــی از صفات ذمیه، تا این حّد ویرانگر 

نبوده و پیامدهای شوم نداشته است.

هیچ انســانی بر انســان دیگــر به خاطر 

حسب و نســبش برتری ندارد، اینها یک 
سلســله امور اعتباری است که در بیرون 
وجود انســان اســت، ارزش و شخصّیت 
انسان به امتیازات معنوی و درونی اوست

از ســوی دیگر شــاهدیم تکّبر به صورت 
گروهی ظاهر می شود و جوامع نژاد خود 
را برتــر از نژادهای دیگر مــی پندارند و 
همین برتری جویی نژادی یکی از اسباب 

مهّم جنگ ها در طول تاریخ بوده است.

در این بیــن دولت های مســتکبر فقط 
نژادشــان را می بینند و مــی گویند:ما از 
همه برتــر و باالتریم!وجود چنین صفتی 
ســبب می شــود که برای خودشــان در 
جوامع بشــری برتریــن و باالترین مقام 
را قائل شــوند و دیگــران را بنده و عبید 

خودش بخواهند. 

به عنوان نمونه برتــری جویی نژاد ژرمن 
یکی از علل عمده بروز جنگ های جهانی 
بــود که میلیــون ها کشــته و مجروح و 
میلیاردها میلیارد، زیــان و ضرر به جای 
گذاشــت.  هم اکنــون نیز نژاد پرســتی 
دولتمــردان آمریکا در جهــان پیامدهای 

مختلفی به همراه داشته است.

ســخن آخر:) دنیای اســتكباری را 
بشناسیم تا فریب نخوریم(

چهل سال اســت که آمریکا و دولت های 
اســتکباری انواع توطئه هــا، تحریم ها و 
فشارها را علیه کشور ما اعمال کرده و می 

کنند اما راه به جایی نبردند.

 توطئه های شــیطان بزرگ آمریکا نشان 
مــی دهد عده ای زورگو و مســتکبر تنها 
به منافع خود می اندیشــند و همه چیز را 
در انحصار خــود دارند و تا خود را از قید 
و بند آنها آزاد نکنیم راحت نمی شــویم. 
اولیــن قدم رهایی از آنها ، شــناخت این 

گروه زورگو و منفعت طلب است

 آری باید دشمن شــناس باشیم تا مورد 
خطر واقع نشــویم برای تحقق این امر نیز 
باید دنیای امروز و صفات مســتکبران به 
ویژه دولت استکباری آمریکا را بشناسیم 

تا فریب نخوریم.
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مالزمه تقّیه با دروغ و منافات آن با عصمت امامان اهل بیت )علیهم السالم(
حجت السام احمد حیدری 

مالزمــه تقّیه بــا دروغ و منافــات آن با 
عصمت امامان اهل بیت)علیهم السالم(!

چكیــده: بــا توّجــه بــه جایگاهی که 
»عصمــت« و »تقّیــه« در عقاید شــیعه 
دارنــد و با توّجه به اخباری که شــیعه از 
تقّیه امامان معصــوم خود ارائه می دهد، 
چنین اشــکال وارد می شود که بین این 
دو عقیده ســازگاری وجود نــدارد؛ چرا 
که »تقّیه مســتلزم دورغ است و دروغ با 
عصمت منافات دارد«! در این مقاله کوتاه 
سعی شده تا پاســخ این شبهه با بررسی 
رابطه دقیق دروغ با تقّیه و بررســی انواع 
احکام شرعی و جایگاه آنها و قواعد فقهی 
حاکم بر اعمال مکلّف داده شــود. کلمات 
کلیدی: امــام معصوم,احکام ثانویه,احکام 
اولیه,عمار یاسر,دفع افسد به فاسد,اهم و 
مهم,اصــالح ذات البین,نجات جان,نجات 
ناموس,نفــی ضرر,اکراه,نفــي حرج,تقیه 
توریه,اضطرار,تقیه,دروغ,تور سکوت,تقیه 

فقهی  یه,شیعه,عصمت,قواعد 

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

طرح شبهه:

»عصمت« امامان اهل بیت)علیهم السالم( 
از عقاید مسلّم شــیعه می باشد و امامت 
آنان با هر امامت علمی و سیاسی دیگری 
بواســطه عصمت و علم الهی آنها متمایز 
می گردد. از طرفــی »تقّیه« نیز در نظام 
فکری شیعه جایگاه مهّمی دارد؛ به نحوی 
که حضرت امام باقر)علیه السالم( در این 
بــاره می فرماید: »التَِّقیَُّۀ ِمْن ِدیِني َو ِدیِن 
آبَائِي َو اَل إِیَمــاَن لَِمْن اَل تَِقیََّۀ لَه«؛ )تقیه 
جزء دین من، و دین پدران من اســت و 

کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد(.)1( 

با توّجه به چنیــن جایگاهی که تقّیه در 
عقاید شــیعه دارد و اخباری که شیعه از 

تقّیه امامان معصــوم خود ارائه می دهد، 
چنین ایراد و اشــکال وارد می شــود که 
بین این دو عقیده سازگاری وجود ندارد؛ 
چرا که »تقّیه مستلزم دورغ است و دروغ 

با عصمت منافات دارد«!

پاسخ:

پاسخ این شبهه را باید از موضع دین و با 
بررسی رابطه دقیق تقّیه با دروغ و بررسی 
انواع احکام شــرعی و جایگاه آنها، قواعد 
فقهی حاکم بر اعمال مکلّف و حکم دروغ 

در موقعّیتهای مختلف داد.

تقِیه همیشه مسلزم دروغ نیست:

تقیه در اکثر موارد مصداق دروغ و مستلزم 
گفتار کذب نیست؛ بلکه گاهی به صورت 
»سکوت« و گاهی مصداق »توریه« است.

تقیه سکوت:

از عایشــه روایت شده اســت که پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآلــه( فرمود: »آیا 
نمــی  دانــی که قوم تــو وقتــی کعبه را 
ســاختند آن را از پایه هایی که حضرت 
بود  داده  قــرار  الســالم(  ابراهیم)علیــه 
کوچک تر گرفته اند؟« گفتم: »چرا شــما 
آن را بــه حالت اول بــاز نمی گردانید«؟ 
ایشــان فرمود: »اگر قوم تو تازه مسلمان 
نبودند ]و ایمان ایشــان قوی[ بود چنین 

می کردم«.)2(

همچنیــن با اینکه معــراج در مکه اتفاق 
افتاد، امــا پیامبر این موضوع را در مدینه 
برای مســلمانان نقل کردند. این عمل به 
علت تقیه از کفار و مشرکان مکه از طرفی 
و از طــرف دیگر تقیه در مقابل افراد تازه 
مسلمان بود که طاقت و ظرفیت شنیدن 
این مطالب را نداشتند. بنابراین، پیامبر تا 
در مکه بودند به ماجرای »معراج« اشــاره 
نداشــتند و آیات مکی نیــز آن را بازگو 

نکردند، بر خالف مدینه که ظرفیت افراد 
بیشتر بود و آن را می پذیرفتند.)3(  

همــان  طور کــه مالحظه می شــود، در 
مثالهای فوق، پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
وآله( بــراي حفظ دین تازه مســلمانان، 
ســکوت کــرده و اصاًل کالمی از لســان 
مبارک ایشان صادر نشده است که دروغ 

باشد.

این نمونه ها از عمل پیامبر اســالم)صلی 
اهلل علیه وآله( مثالهایی اســت از تقیه ای 

که شیعه بدان معتقد است.

تقیه توریه:

توریه )بر وزن توصیه( به سخنی گفته می 
شود که شــنونده از آن چیزی می فهمد 
و گوینــده از آن چیز دیگری را اراده می 
کند، یا به تعبیر دیگر ســخنی اســت دو 
پهلو، که عبارت تاب هر دو معنی را دارد.

)4(

مثــال در آیه 70 ســوره یوســف، جمله 
َُّکْم لََســاِرُقوَن«؛ )شما دزد هستید( که  »إِن
به برادران یوسف گفته شد، معنی ابتدایی 
آن همان »سرقت فعلی« است، ولی تاب 
اراده »سرقت قبلی« )سرقت کردن یوسف 

را از پدر( نیز دارد.)5(

مشهور در میان فقهای ما این است که در 
مواردی کــه دروغ بخاطر ضرورتی تجویز 
می شــود از »توریه« باید استفاده کرد و 
تا توریه ممکن اســت نباید دروغ صریح 

گفت.)6(

مثــال های زیــر می تواند ایــن معنی را 
کامال روشن کند:

1- از دانشــمندی سؤال کردند، جانشین 
بالفصل پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( که 
بود؟ او که در شرائطی بود که نمی بایست 

عقیده خود را صریحا بیان کند در جواب 
گفت: »مــن بنته فی بیته«؛ )آن کس که 
دخترش در خانه او بود(. شــنونده چنین 
فکــر می کرد کــه منظورش این اســت 
کســی که دخترش در خانه پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( بود، یعنــی ابوبکر. ولی 
منظــور گوینــده این بود آن کســی که 
دختر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( فاطمه 
زهرا)علیها الســالم( در خانه او بود، یعنی 

السالم(. علی)علیه 

2- در داستان ســعید بن جبیر و حجاج 
مــی خوانیم هنگامــی که حجــاج از او 
سؤاالتی کرد، می خواست بهانه ای برای 
قتل او بتراشد، پرسید تو مرا چگونه آدمی 

می دانی؟ گفت: »انت عادل«. 

عادل در لغت عــرب دو معنی دارد یکی 
بــه معنی عدالت پیشــه و دیگر به معنی 
شــخص کافر اســت که عدیل و شریک 
برای خدا قائل است، همان گونه که قرآن 
َِّذیَن  در آیه 1 ســوره انعام می گوید: »...ال
ِِّهــْم یَْعِدلُــوَن« ؛ )کافران برای  بَِرب َکَفُروا 
پروردگار خود، شــریک و شبیه قرار می 

دهند(.

از آنچه در باال آمد روشــن شد که توریه 
هرگز دروغ نیســت، چرا که نیت گوینده 
سخن راســتی بوده و عبارات او نیز تاب 
آن معنی را داشته است؛ هر چند شنونده 
به خاطر ذهنیــت خودش چیز دیگری را 
از آن فهمیده و معلوم اســت که اشــتباه 
شــنونده در فهم معنی کالم ارتباطی به 

گوینده ندارد.)7(

هر عمل و موضوعی مشمول دو نوع حکم 
»اولیه« و »ثانوی« است:

»احــکام اولیه«، احکامی هســتند که بر 
موضوعات معینی قرار داده شده اند، قطع 
نظر از عــوارض و حاالت ثانوی که بر آن 
موضوع، عارض می شود مانند وجوب نماز 
و روزه و حج یا طهارت آب کر و جاری و 

صحت بیع و بطالن معامله ربوی.

»احکام ثانوی«، احکامی هســتند که به 
جهت عــروض بعضی حاالت خاص، وضع 
می شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر 

و یا مقدمیت که سبب وجوب مقدمه می 
شــود و یا »تقیه« کــه بعضی از احکام را 
تغییر می دهد. در این گونه موارد، احکام 
ثانویه ، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می 

دهد و به حکم دیگری مبدل می سازد.

خداونــد در آیــه 173 ســوره بقره می 
َم  َم َعلَْیُکــُم الَْمْیَتَۀ َوالدَّ ََّما َحرَّ فرمایــد: »إِن
ِ َفَمِن  َولَْحَم الِْخنِزیِر َوَما أُِهــلَّ بِِه لَِغْیِر اهللَّ
 َ اْضُطرَّ َغْیَر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِثَْم َعلَْیِه إِنَّ اهللَّ
َغُفوٌر رَِّحیٌم«؛ )خداوند ]خوردن گوشــت[ 
مردار، خون، گوشــت خوک و حیوانی که 
نام غیــر خدا ]به هنگام ذبح[ بر آن گفته 
شــود، حرام کرده است. ولی آن کس که 
ناچــار شــود، در صورتی که ســتمکار و 
متجاوز نباشــد، گناهی بر او نیست؛ زیرا 
خداونــد آمرزنده مهربان اســت(. در این 
آیه حکم تحریم میته به دلیل »اضطرار« 

برداشته شده است.)8(

توضیح اینکــه: حکم اولــی در خصوص 
خوردن گوشتهای حرام حرمت است. این 
حکم ثابــت و ال یتغیر اســت و بر عهده 
هر مکلفی اســت که در شــرایط طبیعی 
به ســر می برد. ولی در ســالهای قحطی 
و کمبود مواد غذایی به وجوب اســتفاده 
از این گوشــتها حکم می شود. این حکم 
ثانوی اســت و در این مورد مقید اســت 
به اضطرار؛ یعنی اســتفاده از مواد غذایی 
حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است؛ 
همیــن که قحطی و کمبــود پایان یافت 

مکلف به حکم اولی باز می گردد.

روشــن اســت که در اینجا هیچ حکمی 
تغییر نکــرده و هر دو حکم اولی و ثانوی 
را شارع قرار داده است و این دو حکم در 
ظرف خود ثابت هســتند و تغییر شرایط 
مکلفان به معنای تغییر احکام نیست.)9(

و  »اضطرار«  بــر  مبتنی  عملی  تقیه 
تابع حكم ثانویه است:

»تقیه« - چه مســلتزم دروغ نباشد، چه 
مســلتزم دروغ باشــد- عملی مبتنی بر 
»اضطــرار« و تابع »حکم ثانوی« و موافق 
با »تکلیف« مکلّف اســت. در مقام تقیه، 
وظیفــه مکلّف »تغییر« یافته و حکم خدا 

»موافــق تقیــه« قرار می گیــرد. تکلیف 
جدید یک حکــم ثانوی و جایگزین حکم 
اّولی است. این حکم از قواعد فقهی مانند 
»نفی ضــرر، نفی حرج، اضطــرار و اکراه 
و...«، اســتفاده مــی شــود. در تمام این 
حاالت حکم جدید »وظیفه« به حســاب 
می آید و هر مســلمانی باید رفتار خود را 

با این حکم تطبیق دهد.

خداوند در آیه 28 ســوره آل عمران می 
الَْکافِِریَن  الُْمْؤِمُنــوَن  یَتَِّخــذِ  »الَّ  فرماید: 
أَْولَِیاَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمِنیَن َوَمن یَْفَعْل َذلَِک 
ِ فِي َشْيٍء إاِلَّ أَن تَتَُّقوا ِمْنُهْم  َفلَْیَس ِمَن اهللَّ
تَُقــاًۀ...«؛ )افراد با ایمــان نباید به جای 
مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود 
انتخاب کنند؛ وهر کس چنین کند، هیچ 
رابطه ای با خدا ندارد؛ مگر این که از آنها 
تقیه کنید ]و به جهت اهداف مهمتری با 

آنها پیوند دوستی بریزید[...(.)10(

همچنیــن داســتان عمار یاســر و پدر و 
مادرش را تمام مفســران نقــل کرده اند 
که هر ســه گرفتار چنگال مشرکان عرب 
شــدند و آنها را وادار بــه برائت از پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه و آله( کردند، پدر و 
مادر عمار خودداری کرده و شهید شدند، 
ولی عمار از روی تقیــه مطابق میل آنها 
سخن گفت و سپس گریه کنان به خدمت 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( رســید. 
در این هنگام آیه شریفه 106 سوره نحل 
ِ ِمن بَْعِد إِیَمانِِه إاِلَّ  نازل شد: »َمن َکَفَر بِاهللَّ
َمْن أُْکِرَه َوَقلُْبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْلِیَماِن َولِکن مَّن 
 ِ َشــَرَح بِالُْکْفِر َصْدًرا َفَعلَْیِهْم َغَضٌب مَِّن اهللَّ
َولَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم«؛ )کســانی که بعد از 
ایمانشان، به خدا کافر شوند ]مجازات می 
شوند[؛ بجز آنها که تحت فشار واقع شده 
اند در حالی که قلبشــان بــا ایمان، آرام 
اســت. آری، آنها که ســینه خود را برای 
پذیرش کفر گشــوده انــد، غضب خدا بر 
آنهاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان!(.

پیغمبــر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( پدر و 
مادر عمار را جزء شــهدا شمرد و اشک از 
چشــمان عمار سترد و فرمود: »مالک! إن 
عادوا لک فعــد لهم بما قلت«؛ )چیزی بر 
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تو نیســت، اگر باز تو را مجبور کردند تو 

نیز همان کلمات را تکرار کن(!)11(

فخــر رازی در ذیل آیه فوق می  نویســد: 
»ظاهر اآلیــۀ یدل أن التقیــۀ إنما تحل 
مــع الکفــار الغالبیــن؛ إال أن مذهــب 
الحالــۀ  أن  عنــه(  اهلل  الشــافعي)رضي 
بین المســلمین إذا شــاکلت الحالۀ بین 
التقیۀ  حلــت  والمشــرکین  المســلمین 
محاماۀ علی النفــس«؛ )ظاهر آیه داللت 
مي  کند کــه تقیه فقط از کفار مشــروع 
باشــد؛ اما مذهب شافعي بر این است که 
اگر در میان مســلمانان نیز همان حالتی 
که میان مســلمان و مشرک است، پیش 
بیاید، تقیــه به خاطر حفــظ جان جایز 

است(.)12( 

]ضمــن اینکــه حتی اگر »تقیه مســلزم 
دروغ باشــد«، عالوه بر قواعد فقهی نفی 
ضرر، نفی حرج، اضطرار و اکراه[، به حکم 
قواعد فقهی دیگــری مثل »اهم و مهم« 
و یا »دفع افســد به فاسد« و در مواردی 
اســتثنائی مثل اصالح ذات البین، اغفال 
دشمن در میدان جنگ، دفع شّر ظالمان، 

نجات جان و ناموس و... جایز است.

در موارد فوق راســت گفتــن کار غلطی 
اســت و هیچ عاقلی نمی تواند بگوید در 
چنین موردی هم باید راســت گفت. این 
یک قانون مســلم عقلی اســت که هرگاه 
فساد چیزی از اصالح آن بیشتر باشد، ما 
باید از آن چیز بپرهیزیم. قوانین اسالمی 
نیز این حکم عقلــی را تأیید نموده و در 
چنین موارد اســتثنایی، از روی ضرورت 

دروغ گفتن را تجویز می کند.)13(

 ]بنابر این[ در جایی که انسان می تواند 
بــا دروغ گفتن موجب نجــات جان چند 
مسلمان بشــود، نه تنها جایز بلکه واجب 

است.)14(

عمل امام باید منطبق با همه احکام اولی 
و ثانویه باشد:

عصمت امام از »علم الهی« او نشــأت می 
گیرد و به معنــای »عمل و پرهیز مبتنی 
بر آگاهیهای الهی« می باشــد. شــخص 
معصوم باید طبق همان علم و حکم الهی 

که مناسب هر مقامی است عمل کند؛ اگر 
امام در حالتی که الزم اســت تقیه کند، 
کاری غیــر از آن را انجــام دهد، عصمت 
او مخدوش خواهد شد. بر این اساس، در 
شــرایط »اضطرار«، عمل درست عمل بر 
اساس »تقیه« اســت، نه خالف آن. تقیه 
در این حالت - حتی اگر مســتلزم دروغ 
باشــد- با عصمت امامان ناسازگار نیست، 

بلکه عمل به یک »واجب شرعی« است.

بنابــر عمــل به همــان وظیفه شــرعی، 
حضرات ائمه معصومین)علیهم السالم( در 
شــرایطی که برای شیعیان خود احساس 
خطر می کردند، از روی تقیه عمل کرده و 
جان آن ها را حفظ می کردند. ضمن اینکه 

آنان در مسائل »محدودی« تقیه کردند.

اینكه: نتیجه 

در همــه مصادیق تقیــه دروغ گفته نمی 
شود. هر عمل و موضوعی مشمول دو نوع 
حکم »اولیه« و »ثانوی« اســت و »تقیه« 
دســتوری »شــرعی« و عملی مبتنی بر 
»اضطــرار« و تابع »حکم ثانوی« اســت. 
عمــل »امام« نیــز باید منطبــق با همه 
احکام اولی و ثانوی باشــد؛ یعنی شخص 
معصــوم باید طبق همــان حکم الهی که 
مناســب هر مقامی اســت عمل کند. اگر 
امام در حالتی که الزم اســت تقیه کند، 
کاری غیــر از آن را انجام دهد، عصمت او 

مخدوش خواهد شد.
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جعفر مرتضی، ج 3، ص 106.
)4(. اخــالق در قرآن ، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و 

تنظیم: جمعی از فضالء، ج 3، ص240.
)5(. زندگــی در پرتو اخالق ، مکارم شــیرازی، ناصر، 

ص104. 
)6(. همان، ص: 102. 

)7(. اخالق در قرآن ، همان ، ج 3، ص241-240. 
)8(. دائرۀ المعارف فقه مقارن، مکارم شــیرازی، ناصر، 

تهیه و تنظیم: جمعی از فضالء، ج 1، ص 215.
)9(. همان، ج 1، ص 278. 
)10(. همان، ج 1، ص 215.

)11(. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، 
محمود، ج 2، ص 636؛ مفاتیح الغیب)تفســیر کبیر(، 
فخر رازی، فخرالدین ابوعبداهلل محمد بن عمر، ج 20، 
ص 274؛ شیعه پاسخ می گوید، مکارم شیرازی، ناصر، 

ص37.
)12(. مفاتیــح الغیب)تفســیر کبیر(، همــان، ج 8، 

ص194.
)13(. پاسخ به پرسشــهای مذهبی ، مکارم شیرازی، 

ناصر و سبحانی، جعفر، ص 375- 376.
)14(. ر.ک: اســتفتاءات جدید، مکارم شیرازی، ناصر، 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی ، ج 1، ص467. 

معرفی کتاب

سیری درکتاب 

»ربا و بانکداری اسالمی« 
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف 
کالن و مهم نظام اقتصادی اســالم است، 
از این رو زیر شــاخه های نظام اقتصادی 
اســالم نیز باید به گونه ای سامان دهی 
شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورد 

رهنمون سازند. نظر 

در ایــن راســتا بانــک، به عنــوان یک 
مؤسســه ی مهم مالی و پولــی و نهادی 
اقتصــادی ، نقش اساســی و کلیدی در 
ساختار اقتصادی هر کشور ایفا می کند.

حال گســترش روزافــزون اقتصاد و نیاز 
جامعه به فعالیت بانک ها از یک ســو و 
بهره گیری نظام اســالمی از آموزه های 
اســالم ؛ ضرورت اجرای صحیح و کامل 
بانکداری اســالمی بدون ربا جهت بهبود 
شرایط اقتصادی و نیل به اهداف متعالی 
دین مبین اسالم را دو چندان می سازد.

لیکــن تخقــق این امــر نیازمنــد نقش 
آفرینی فقهای اســالمی است تا با تبیین 
دقیق تألیف آثار متعــدد در این زمینه، 
بتوانند نقش اساســی، در دستیابی نظام 
اقتصادی اسالم به اهداف مورد نظرش بر 

گیرند. عهده 

در ایــن میان کتــاب ارزشــمند »ربا و 
آثار مهم  از جمله  اســالمی«  بانک داری 
العظمی مکارم شیرازی  حضرت آیت اهلل 
اســت که درباره ربای قرض و مســائل 
بانک داری به رشــتۀ تحریر درآمده و به 

این مهم جامۀ عمل پوشانده است.

ساختار کلی کتاب

کتاب »ربا و بانکداری اسالمی« در ضمن 
15 بخــش، مســائل و مباحــث مختلف 
فقهی و اجتماعی و روایی این موضوع را 

پی گیری کرده است که عبارتند از:

1. ادله حرمت ربا در اســالم 2.رباخواری 
در روایات اسالمی 3. فلسفه تحریم ربا4. 
ارتبــاط اخــالق و مســائل اقتصادی 5. 
اقســام ربا6.دالیل تحریم ربا در وامها7.
هرگونه شــرطی در وام ممنوع اســت 8. 
روایــات گوناگون در تحریــم ربا9. حکم 
وام بــه شــرط اجاره، و اجاره به شــرط 
وام 10. گرفتن ســود بدون شــرط قبلی 
مجاز اســت 11. ســود به نفع وام گیرنده 
مجاز اســت 12.آیا وام به شرط ربا حرام 
است، یا باطل؟!13. طرح بانکداری بدون 
ربا14.بررســی خدمات بانکها از نظر فقه 
بانکها. نزد  اسالمی 15. سپرده های مردم 

اثر گزارش محتوایی 

ادله حرمت ربا در اسام

مولف ابتدا ادلّه قرآنی و روایی حرمت ربا 
را شرح و تفسیر کرده، سپس به اجماع و 

دلیل عقلی پرداخته است.]1[ 

معظم له ادله حرمت ربا را به قدری قوی 
می دانــد کــه آن را از ضروریات دین بر 
شمرده اســت چرا که ربا و رباخواری از 
مصادیق بارز ظلم به مردم و جامعه است 
و از نظر عقلی امری زشــت و حرام است 
و قبح ظلم نیز از مســتقالت عقلیه است.

در فرازی از این بخش می خوانیم: آیات 
متعّددی از قــرآن مجید» حّد اقل هفت 
آیــه« داللت بر حرمت ربــا دارد و قرآن 
به شــّدت هر نوع رباخــواری را تحریم 
می کنــد تا آنجا کــه آن را نوعی کفر به 
خدا می شمارد و به رباخوار از ناحیه خدا 
و رسولش اعالن جنگ می دهد و رباخوار 
را مستحق خلود در جهّنم می داند و این 
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]2[

احكام فلسفه 

معظم له در ادامه بحثی در باره فلســفه 
تحریــم ربا ارائه می کنــد. مؤلف، قبل از 
بیان فلسفه تحریم ربا، مقدمه ای در باره 
جواز بحث از فلســفه احکام مطرح کرده 
و می نویسد؛ اوالً ما حق داریم از فلسفه 
احکام بحث کنیــم و ثانیاً این بحث یک 
بحث صرفاً علمی نیســت و فواید عملی 

برای عموم مکلفان دارد.]3[

ربا فلسفه حرمت 

صاحب اثر در ادامه فلســفه حرمت ربا را 
در پنج محور مورد بررسی قرار داده است 
که عبارت اســت از: أکل مال به باطل ، 
اختالل در اقتصاد ســازنده، مصداق بارز 
ظلــم، تضعیف عواطف انســانی، منافات 

با فلسفه پیدایش پول.]4[ رباخواری 

مــی  بخــش  ایــن  از  فــرازی  در 
خوانیم:رباخواری با فلســفه پیدایش پول 
منافــات دارد؛رباخواری باعث می شــود 
که پول از شــکل اصلی اش تحریف و به 
شکل یک کاال درآید؛ چرا که پول، ثمن 
اســت نه مثمن، واسطه کاالست، نه کاال 
و رباخــواری آن را کاال قــرار می دهد و 
از این رهگذر جامعه را گرفتار خســارت 

می کند.]5[

ربا اقسام 

مولف در ادامــه از دو نوع ربای معاوضی 
و ربای قرضی ســخن می گوید و شرایط 

و احــکام هر کدام را به صورت اجتهادی 
و استداللی بررسی می کند و خاطرنشان 
ربای قرضی خطرات  امروزه  می سازد که 
بســیار زیادی برای افراد و جامعه دارد و 
اساســاً بیشتر ادلّه حرمت ربا و نکاتی که 
در فلسفه تحریم ربا ذکر می شود مربوط 

به ربای قرضی است. ]6[

مفهوم ربای قرضی

ربای قرضی به این معناســت که جنس 
یا پولی را به کســی قرض بدهند و شرط 
کنند کــه هنگام بازگردانــدن، مقداری 
اضافه به عنوان ســود تحویل دهد، خواه 
آن چیز اضافی از همان جنس باشــد یا 
جنــس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات. 
بنا بر ایــن در وام های بانکــی هر گونه 
اضافی  شرطی که متضمن تحمیل مبالغ 

به وام گیرنده باشد جایز نیست. ]7[

معظم له، انواع مســائل مربــوط به ربا، 
ماننــد حکم وام به شــرط اجاره و اجاره 
به شــرط وام، گرفتن ســود بدون شرط 
قبلــی، و وام ربوی را مطرح و به تفصیل 
ادله شــرعی آن را مورد ارزیابی قرار می 
دهد. در نگاه مؤلف، وامی که به شرط ربا 
باشد باطل اســت. به عبارت دیگر شرط 
ربا، قرض را هــم باطل می کند، نه اینکه 

فقط شرط، باطل باشد.]8[

طرح بانكداری بدون ربا

معظــم له در پایان اثــر، بحثی با عنوان 
طــرح بانک داری بدون ربا مطرح می کند 
و ضمن بررســی فوایــد و خدمات بانک 
و بانــک داری، آنها را از دیــدگاه مبانی 

قرار می دهد. نظر  ارزیابی  شــرعی مورد 
وی در باره تسهیالت بانکی این است که 
اگر این تســهیالت در قالب قراردادهای 
شرعی مانند مضاربه و جعاله و مشارکت 
ایشان  البته  ندارد.  اشکال شــرعی  باشد 
هشــدار می دهد کــه تغییر نــام ربا به 
کارمزد و رباخواری به مضاربه مشکلی را 
حل نمی کند و باید مســائل شرعی را به 
صورت واقعی حل کــرد. در پایان کتاب 
نیز برخی از استفتائات مربوط به ربا ذکر 

شده است.]9[

الزم به ذکر است این اثر نفیس؛ در واقع 
سلسله مباحث معظم له، پیرامون احکام 
ربای قرضی و مسائل بانکداری است؛ که 
در تابستان سال 1376 در مشهد مقّدس 
بیان شــده است و با تهیه و تنظیم حجۀ 
الســالم والمســلمین ابوالقاســم علیان 
نــژادی  در ســال 1380، در یک جلد و 
در 200صفحه توسط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه الســالم منتشر شده 
که تــا کنون نیز چندیــن مرتبه تجدید 

چاپ شده است.

پی نوشت
]1[ ربا و بانکداری اسالمی؛ ج 1؛ ص7.    

]2[ همان ؛ ص19.

]3[ همان؛ص31.

]4[ همان.

]5[ همان ؛ ص45.

]6[ همان؛ص48.

]7[ همان؛ص49.

]8[ همان؛ص79.

]9[ همان؛ص114.

معارف اسامی
مدیریت عالي پیامبر)صلی الل علیه وآله( 

الگویي براي همه مدیران 

پرسش : مدیریت پیامبر)صلی اهلل علیه و اله( 
چــه ویژگی هایی داشــت و چگونه می تواند 

الگوی مدیران ما باشد؟

پاسخ اجمالی: از جمله مسائلی که دوست 
و دشــمن درباره پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
پذیرفته اند، مدیریت بي نظیر ایشــان است. 
دلیل آن هم پیروزی ســریع ایشــان بر انبوه 
دشــمنان در کوتاه ترین مــدت و با کمترین 
ضایعات اســت. قرآن مجید در مورد شخص 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( پنج صفت مدیریتي 
بیان کرده، مي فرماید: »از سوی خدا پیامبری 
به سراغ شما آمد که از خود شماست و دردها 
و نیازهای شما را درک می کند، او دلسوزتان 
بوده و ناراحتیهای شما بر او ناگوار است و برای 
هدایت و نجات شما سخت کوشا است و نسبت 
به مؤمنان ]حتی خطاکاران[ رحیم و مهربان 

است و به دنبال حل مشکالتشان است«. 

پاســخ تفصیلی:  از مســائلی که دوست و 
دشمن درباره پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
پذیرفته اند، مدیریّت شایسته و فرماندهی فوق 
العاده اوست. هر کس در هر چیز تردید کند در 
این دو معنی تردید نخواهد کرد که او هم مدیر 
الیقی بــود و هم فرمانده فوق العاده ای. دلیل 
آن هم پیروزی سریع پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( بر انبوه دشمنان در کوتاه ترین مّدت و با 

کمترین ضایعات است.

در مهمترین جنگهای اسالمی، پیغمبر)صلی 
اهلل علیه و آله( شــخصاً فرماندهی سپاه را بر 
عهده داشــت، و این جنگها به نام »غزوه« از 
دیگر جنگهای اسالمی مشخص می شود و از 
حّساســّیت و اهّمّیت فوق العاده ای برخوردار 
بوده اســت. نــه تنها موّرخان اســالمی بلکه 
موّرخان غیر مســلمان هم که تاریخ اسالم را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، مدیریّت و 
فرماندهی ایشان را بسیار ستوده، و روش او را 

در جنگ از بهترین روشها معّرفی کرده اند.

به همین دلیل، هیچ مدیر و فرمانده مسلمانی 
نمــی تواند خــود را از مطالعه حاالت پیغمبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( مخصوصاً بخشهای 
مربوط به غزوات بی نیاز ببیند. همچنین بررسی 

برنامه های موثّر امیرمومنان علی)علیه السالم( 
چه در مبارزاتی که همراه پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله و ســلم( به عنوان یک افســر نیرومند با 
دشمنان داشت، و چه جنگهائی را که شخصاً 
فرماندهی لشــگر را در عصر پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم( بر عهده داشت، و چه در 
پیکارهای او در سه جنگ معروف با »ناکثین« 
و »قاســطین« و »مارقین« )پیمان شــکنان 
جنگ جمل، جّباران شام، و خوارج نهروان( بعد 
از پیامبــر رهبری نمود، همه آن غزوات و این 
جنگها، مملو از نکات مهّم مربوط به مدیریّت و 
فرماندهی مکتبی و اسالمی است که می تواند 

در همه زمینه ها الهام بخش باشد.

قرآن مجیــد در مورد شــخص پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آلــه( پنج صفت را به عنوان دالیل 
شایستگی او برای این پست و مقام بیان کرده 
است: »لََقْد جائَُکْم َرُســوٌل ِمْن اَنُْفِسُکْم َعزیٌز 
َعلَْیِه ماَعِنتُّْم َحریــٌص َعلَْیُکْم بِالُْمْوِمنیَن َرُوٌف 
َرحیٌم«)1(؛ )از ســوی خدا پیامبری به سراغ 
شما آمد که از خود شماست ]جوشیده از میان 
توده های شما[ کسی که ناراحتیهای شما بر او 
ناگوار و سنگین است! و برای هدایت و نجات 
شما سخت کوشا اســت! و نسبت به مومنان، 

مهربان و رحیم است!(.

به این ترتیب، جوشــیده بــودن از میان توده 
های جمعّیت و مردم مســتضعف، دلســوزی 
فوق العاده، عالقه شــدید به سامان بخشیدن 
به کار مردمی که تحت رهبری او هســتند، و 
باالخره مهر و محّبت فوق العاده، از ویژگیهای 
مهّم این پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و 
از خصوصّیات رهبــری و مدیریّت او، و هم از 

عوامل پیروزی سریع و عمیق او بود.

طبق این بیان، هیچ مدیر و فرمانده اســالمی 
نمی تواند از این صفات پنجگانه خالی باشد:

1. او بایــد از میان همان مــردم برخیزد که 
رهبــری آنها را بر عهده دارد تا دردها و نیازها 
و مشــکالت آنها را بخوبی درک کند. این که 
می بینیم بســیاری از مدیریّتها به ناکامی می 
کشد، یک دلیلش همین است که بافت وجود 
مدیر و فرمانده، با بافت وجود کسانی که تحت 
مدیریّت و فرماندهی او هستند بکلّی متفاوت 
اســت؛ لذا درست یکدیگر را درک نمی کنند، 
و آن پیوند و همبســتگی که میان »پیشوا« و 
»پیرو« یا »فرمانده« و »تحت فرماندهی« الزم 

است در میان آنها حاصل نمی شود.

2. دلسوز بودن یکی دیگر از شرایط الزم برای 
مدیریّت است؛ آنها که تنها با مقّررات اداری و 
ضوابط و قوانین کار می کنند و تمام هّمشان 
این است که فقط وظایف اداری را انجام دهند 
و حاضر نیســتند قدمی از آن فراتر بگذارند، 
قطعاً مدیــران و فرماندهانی ناموّفقند. در این 
آیــه از ویژگیهای پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( این را می شمـرد که ناراحتیهای شمـا 
بر او سخت گران است، و از رنجهای شما رنج 

می برد.

3. عشــق و عالقه به کار خود، که در آیه فوق 
از آن تعبیر به »َحریٌص َعلَْیُکْم« شــده است، 
و اشــاره به عشق شــدید و عالقه فوق العاده 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( نسبت به هدایت 
مردم اســت نیز از شرایط اساســی مدیریّت 
و فرماندهی محســوب می شــود. مدیری که 
»عاشق« کار خود نیست، هرگز کار چشمگیری 
انجام نخواهد داد، و »فرماندهی« که به برنامه 
خود عشق نمی ورزد هرگز پیروزی بزرگی به 
دست نخواهد آورد؛ و از اینجا روشن می شود 
که مســاله مدیریّت بیش از آنچه جنبه های 
ظاهری دارد، نیازمند به ریشــه های معنوی 
است که شخص »مدیر« و »فرمانده« را برای 

کار خود بسازد و آماده کند.

4 و 5. مدیر باید نســبت به نفرات تحت اداره 
خود هم »رووف« باشد، و هم »رحیم«. در این 
که میان »رووف« و »رحیم« چه تفاوتی است؟ 
بعضی از علمای لغت گفته اند »رافت« مرتبه 
باالتری از »رحمت« است.)2( به این ترتیب، 
در رهبــران و مدیــران و فرماندهــان، مرتبه 
واالی محّبت الزم اســت نه فقط یک مرحله 
ســاده و عادی. و بعضی از مفّسران معتقدند 
که »رحمت« در مقابل »خطاکاران« اســت و 
»رافت« در مورد افرادی که نیاز به کمک دارند؛ 
و به تعبیر دیگر، اّولی جبنه منفی دارد و دّومی 
جنبــه مثبت؛ و طبق این تفســیر مدیر باید 
نســبت به تمام افراد حّتی خطاکاران مهربان 

باشد، و هم نیازهای آنها را در نظر بگیرد.)3(

پی نوشت:
)1(. سوره توبه، آیه 128.

)2(. لســان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم، دار 
صادر، بیروت، 1414 قمری، چاپ: ســوم، ج 9، ص 

112، )ماّده: رأف(.
)3(. گــرد آوري از کتاب: مدیریــت و فرماندهی در 
اسالم ، مکارم شیرازی، ناصر، نسل جوان ، قم ، 1389 

شمسی، چاپ: دوازدهم، ص 167.
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احكام شرعی

هدیه ای که قبل از عروسی به خانواده عروس داده می شود

پرســش : چنانچه در اعیاد و مناسبت ها از طرف داماد برای 
خانواده ی عروس هدیه ای برده شود، متعلّق به کیست؟

پاسخ : اگر قبل از آمدن عروس به خانه شوهر هدایایی ببرند، 
مال عروس است.

حکم هدایایی که برای زوجین بعد از عروسی آورده می شود

پرسش : هدایایی که از طرف خانواده ی داماد یا عروس و هم 
چنین اقوام که برای عروس و داماد برده می شــود، در صورت 

جدایی یا فوت متعلق به چه کسی می باشد؟

پاسخ : اگر قرینه ای در کار نباشد آنچه خانواده و اقوام عروس 
آورده اند متعلّق به عروس می باشــد و آنچــه خانواده و اقوام 
شــوهر آورده اند متعلّق به شوهر می باشد و اگر نسبت فامیلی 
بین زوجین باشــد آنچه زناته اســت متعلّق به عروس و آنچه 

مردانه است متعلّق به داماد و بقیه مشترک است.

تصرف در اموالی که نامحرم به فرد هدیه داده است

پرسش : اگــر دختری پول به حســاب پسری بریزد و یا بر 

عکس و پسر یا دختر از آن استفاده کنند آیا این پول حالل 
است؟

پاســخ : در صورتی که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی 
اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی باشــد اشــکال دارد که 
باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه 

می دهد.

حکم عقد کردن در زمان قمر در عقرب

پرسش : لطفــاً بفرمایید ازدواج و خواندن خطبه عقد چه دائم 
و چه موقت در ایام و زمان هایی که نحس هســتند یا قمر در 
عقرب هســتند به چه صورت است و چگونه می توان اگر اثری 

بر زندگی دارند، این اثر را برطرف نمود؟

پاسخ : قمــر در عقرب، واقع شدن ماه در صورت فلکي عقرب 
اســت. براي اطالع از این مواقــع، مي توانید بــه تقویم هاي 
نجومــي مراجعه نمایید. مطابق برخي روایات، آنچه درباره قمر 
در عقرب مي نویسند داراي آثاري است که براي برطرف کردن 

تاثیر ســوء آن، مي توان از صدقه و دعا استفاده کرد.




