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بدیهی است گسترش روز افزون بحران و
خشــونت آفرینی در جهان اسالم را باید
در تحریــف برخی جنبش هــا و خیزش
های مردمی در بیداری اسالمی در مصر،
لیبــی و تونس ..جســتجو نمــود که در
نوع خود موجبات تفرقــه گرایی و ایجاد
اختالف و تشتت در جهان اسالم را فراهم
نموده اســت ،به نحوی که متأسفانه سیل
هجوم تروریســت های تکفیری از برخی
کشــورهای صاحب بیداری اســامی به
ســوریه و عراق ســرازیر گردیــد که این
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با این تفاســیر می توان به رویکرد مرجع
عالی قدر جهان تشــیع حضرت آیت اهلل
العظمــی مــکارم شــیرازی(مدظله) در
برگزاری باشکوه «کنگرۀ بین المللی خطر
جریانهــای تکفیری در دنیــای امروز،
مســئولیت علمای جهان اســام» بیش
از پیــش رهنمون گردید ،بــه ویژه آنکه
سیاست و راهبرد اصلی این کنگرۀ عظیم
بــه مقولۀ نقــش آفرینی علمــای بزرگ
اســامی و تقویت روز افــزون اتحاد امت
اسالمی پیوند خورده است.

حــال با این تفاســیر می تــوان از عمق
تمایــز گفتمان اســام نــاب در انقالب
شکوهمند اســامی ایران در سال  57با
دیگر انقالب های منطقه طی ســال های
اخیــر آگاه گردید ،انقالبــی که با زعامت
بی بدیــل بنیانگذار کبیر نظام اســامی
حضــرت امام خمینــی(ره) حیرت جهان
را در پی داشــت ،زیرا دیگر انقالب های
موجود در جهان از قبیل انقالب فرانســه
و انقالب روســیه بر فلسفه مادی گرایانه
و صرفاً در جهت رشــد و پیشرفت مادی
بشر به منصۀ ظهور رســید  ،لیکن تمایز
انقالب اسالمی با دیگر جنبش ها به ویژه
برخی قیام هــای مردمی در مصر ،تونس
و لیبی ..بر این مســأله اســتوار است که
توجه و دغدغه برای رشــد معنوی مردم
در انقالب اســامی ایران درکنار رشد و
پیشــرفت مادی مردم بــا یکدیگر پیوند
خورده اســت ،اما در دیگــر انقالب های
جهان صرفاً بهبود بخشــیدن به وضعیت
زندگی مــادی آن جامعه به عنوان هدف
اصلی انقالب های مدرن غربی مورد توجه
قرار گفته اســت و فقدان رهبری و غفلت

لذا برگــزاری کنگرۀ بیــن المللی مبارزه
با جریان هــای تکفیری در نوع خود می
تواند به عنوان تبیین و انتقال آموزه های
اســام اصیل منطبق بر اسالم سیاسی و
استکبار ســتیزانۀ امام حسین (ع) و در
طول رســالت حضرت زینــب در اهتمام
به بسط و گســترش آموزه های حسینی
مورد نظر قرار گیرد .انقالبی که بر خالف
گفتمان مســلحانه،جنایت بار و خشونت
آمیز جریــان های تکفیــری ،کامال غیر
مســلحانه و بدون خشــونت و کشــتار و
خونریزی بوده است؛ لذا اینگونه است که
میشل فوکو از جمله «کارل مارکس» که
گفتــه بود « مذهــب روح جهان بی روح
است»اســتفاده می کند و می نویســد«
ایران روح یک جهان بی روح است» شاید
جهانی که یک روز سودای کنار زدن دین
محبت گرادر ســر مــی پروراند حال می
خواهــد همان روح را بازگرداند ،از این رو
فوکو می گوید«:انقالب ایران صد ســال
آینده جهان و غرب را نشان داده است».
که در تکمیل این سخن فوکو باید گفت،
رسالت انقالب اسالمی ایران فطرت مردم
جهــان را روحی دوباره بخشــید و آیندۀ
خدامحور جهان را در ســایۀ روشــنگری
از ماهیت پلیدی جریان های تکفیری به
خوبی ترسیم نمود.
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در عصــر و زمانه ای به ســر می بریم که
موج اسالم ســتیزی و شــیعه هراسی با
ابــزار جریان ها و گروه های تروریســتی
تکفیری در جوامع بشــری شدت گرفته
اســت ،لــذا ضــرورت بازشناســی افکار
التقاطــی متحجران وهابی و تکفیری که
در راستای ترســیم و تحقق توطئه های
قدرت های استکباری ،علیه امت اسالمی
عمل می کنند غیر قابل انکار است.

نقیصه برخی کشــورهای مدعی استبداد
ســتیزی معلــول فقدان وجــود رهبری
آگاه و بابصیــرت در مقابله با قدرت های
استکباری است که موجبات افول جنبش
های ضد دیکتاتوری و ظهور جریان های
تکفیری در تقویت رژیم صهیونیســتی و
تقویت اسالم هراســی و شیعه ستیزی را
در جوامع بشری فراهم نمود.

از مقولۀ اســتکبار ســتیزی و ارایۀ اسالم
ســکوالر ،برخی جنبش هــای موجود در
جهان اسالم را به قهقرا کشانده است.

اهم بیانات و مصاحبه های ّ
معظم له

همایش بین المللی «خطر جریانهای
تکفیری در دنیای امروز»
رســانه های جهان اسالم برای تضعیف گروه
های تکفیری گام بردارند.
رســانههای دشــمن به دنبال ترویج افکار
خطرناک و خرافی اســت ،رسانههای جهان
اسالم باید اسالم واقعی را دنیا ترویج دهند.
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گفت وگو با شبکه المیادین
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علمای جهان اسالم برای خشکاندن تفکر
تکفیر متحد شــوند .باید کتابهایی که در
این موضوع مهم منتشــر شده در مدارس
و دانشــگاه ها برای نوجوانــان و جوانان
تدریس و آنهــا راجع به تفکــر انحرافی
تکفیر روشن شوند.

)(1394/11/08
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راهپیمایی  22بهمن
مســؤوالن در رفع مشــکالت مردم کوشا
باشند.
مســؤوالن قدر مــردم را بدانند و در حل
مشکالت شان کوشا باشــند ،این حضور
خاری در چشــم دشمنان اسالم و انقالب
و وســیله ای برای امید دوســتان انقالب
اسالمی است.
)(1394/11/08

اســام فقط قم نیست /خالی شدن
شهرســتان هــا از حضــور علما و
روحانیان تهدیدی جدی است
علمــا مرزبانانان هســتند ،نباید مرزهای
کشور اســامی را خالی نگه داریم ،اسالم
فقط قــم نیســت ،خادمان اســام تنها
ساکنان قم نیستند.

)(1394/11/07

همه وظیفــه دارند در راهپیمایی 22
بهمن شرکت کنند
اگر دشــمن ببیند بــا وجــود همه این
مســائل وقتی پای موضوعات سرنوشــت
ســاز درمیان باشــد مردم به میدان می
آیند دیگر فشــارهایش کم می شود ،اگر
می خواهیم فشــارها کاهــش پیدا کند
باید نشــان دهیم که این فشارها اثری در
مسائل سرنوشت ساز ندارد.

)(1394/11/21

عواملی که انقالب را به ثمر رســاند
ضامن بقای انقالب است
نظام ما نظامی قوی و اســامی است ،در
راس آن یک عالم روحانی و افراد شایسته
اســت ،مردم نیــز عالقه مند به اســام
هستند.

)(1394/11/15

اهم دیـدارهای

آیـت اهلل العظـمی مکارم شیرازی

دیدار با سفرای کشورهای اسالمی

دام ظله

دنیا برای خشکاندن ریشه تفکر تکفیری بسیج شود.

دیدار با رییس شورای صلح و عدالت واتیکان
الحاد ،افراط گرایی و مفاسد اخالقی سه مشکل بزرگ دنیای امروز است.

پیشــنهاد می کنیم برای جلوگیری از پیوســتن جوانان به این گروه ها ،کار فرهنگی و
عقیدتی در همه کشــورها انجام شود و این کار را می توان با تاسیس شبکه ماهواره ای
چند زبانه محقق کرد.

دنیای امروز با سه مشکل بزرگ روبرو است :نخستین مشکل الحاد و بی دینی است که فاصله
گرفتن از ادیان الهی را تبلیغ می کند که نتیجه این کار اعطای آزادی نا مشروع به افراد است،
مشــکل دوم گروه های افراطی است که در دنیا سبب اصلی نا امنی هستند و آتش افروزی
می کنند که در صورت جلوگیری نکردن دامنه این آتش به مناطق دیگر دنیا هم می رسد و
مشکل سوم مفاسد اخالقی است که به وسیله فضاهای مجازی صورت می گیرد و روز به روز
گسترده می شود و از طرفی چون نمی توان جلوی آنها را به طور کلی گرفت باید این رسانه ها
را کنترل کرد و ما معتقدیم معارف ادیان الهی به قدری قوی است که می تواند بسیاری از این
مفاسد را جلوگیری کند ،بنابراین باید برای این مشکالت هم ما و هم شما چاره اندیشی کنیم.

ما کتاب های زیادی را در کنگره قبل و این کنگره به زبان های مختلف منتشــر کردیم
و خوب اســت که شما از مسئولین فرهنگی کشورهای خود دعوت کنید تا از ثمره این
زحمات استفاده کنند.
)(1394/11/08

)(1394/11/18
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نشست صمیمی با میهمانان خارجی همایش

دیدار معاون اول رئیس جمهوری

شبکه خطر جریان های تکفیری نباید به دولت خاصی محدود شود  /ارائه طرح مقدماتی شبکه
به علمای اسالم.

تاکید حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی بر صرفه جویی و مدیریت منابع کشور.

تکفیریها احادیث و آیاتی را تفسیر به رأی و تحریف میکنند تا بتوانند جوانان را به سمت
خود جذب کنند به همین علت باید با برگزاری کمیســیونهای تخصصی در همایشها به
دنبال بررسی این شبهات باشیم.

)(1394/11/09

فعالیت های برخی ســایت ها و افراد درفضای مجازی می تواند منجر به آســیب های
اجتماعی شــود و زمینه نفوذ دشمن در کشور را فراهم کند.
باید نســبت به پرورش و تربیت جوانان انقالبی اهتمام داشــته باشــیم و اجازه ندهیم
روحیه اعتقادی و مذهبی جامعه آسیب ببیند.
)(1394/11/21

جامع شما که هر خیری را در بر می گیرد
و مســجد نورانیتان ،و سخنان شما که در
دل نور امید و رجا را روشــن ســاخت از
نزدیــک لمس کردم که موجب ســعادت
اینجانب است .ان كلمة اهلل هي العليا دائماً
و ابداً ،وكلمة الذين كفروا هي السفلي الى
أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

نامه جناب دکتر احمد بدر الدین حسون
به آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

(دام ظ ّله)

در عقل و روح ما آن همت واالی حضرتعالی
که در آن آیات محبت و بخشــش اســت و
نوری که از روح شــما ساطع می شود باقی
خواهد ماند.
)(1394/11/11

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل شیخ مکارم شیرازی(أیده
اهلل بجنده و بارک لالمة فی عمره)
سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
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در عقل و روح ما آن همت واالی حضرتعالی
که در آن آیات محبت و بخشــش است و
نوری که از روح شما ساطع می شود باقی
خواهد مانــد ،کما اینکه معــارف الهی و
علوم شــرعی و حقایق ایمانی حضرتعالی
که باعث هدایت طلبه های راســتین علم
به سمت و سوی اقتدا به سیره شماست،و
مناره های آن معراجی برای همه رهروان
این مسیر است باعث پایبندی ،استقامت،
اعتقــاد و چنگ زدن به قــرآن کریم در
زمینه هــای اعتقادی ،ایمانــی ،و دنبال
کــردن رهنمودهای این کتــاب الهی ،و
همچنین گام برداشــتن در مسیر پیامبر
مصطفی (صلی اهلل علیه و آله و ســلم) به
عنوان أسوه ،و الگوی اخالقی و رفتاری ،و
همچنین وفاداری و محبت و فرمانبرداری

عبداالعلی می گوید:
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الكافي (ط  -اإلسالميه) ،ج ،2ص223 :

انه سمیع مجیب الدعاء
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
دمشــق در  1437 / 4 / 11هـ مصادف با
 2016 / 1 /21م
برادر شــما ،مفتی عــام  ،رئیس مجلس
افتای عام در جمهوری عربی سوری

9

ســام مرا به آنها (شــیعیان) برسان و به آنها
بگو خــدا رحمت کند بنــده ای را که محبت
مردم (اهل ســنت) را به خود جلب نماید و با
آنها به آنچه می دانند و آشــنا هســتند سخن
بگوید و در مورد چیزی که قبول ندارند سخن
نگوید.

خداوند متعال را می خوانم که فرزندانتان
را حفــظ بدارد و آنها را روشــنی چشــم
شــما و رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله
و سلم) قرار دهد ،و ما را در هر جایگاهی
که باعث افتخار اســام و مسلمین است
و باعث وحدت کلمه آنها و جمع شــدن
صفوفشان و نزدیک شدن دل های آنها به
هم می شود در کنار مقام واال و گرامیتان
قرار دهد.
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شــنیدم اباعبــداهلل «علیــه الســام» (امام
صادق)می گوید:

خداوند به نیابت از ما و اســام به شــما
پاداش خوب عطــا بفرماید ،و عمر مطهر
جنابعالــی را برای امت پــر برکت دارد تا
اینکــه راهنما و نور هدایتی باشــید برای
رهروان.

بلیــغ  /اسفند ماه 1394

اوقاتــی خــوش ماالمــال ازنســیم های
عطرآگیــن و جلوه هــای ایمانی زالل و
روشن را در شــهر مقدس قم ،در محضر
ســایه مقام مبارک حضرتعالی و دانشگاه

حضرت معظم له؛

از آل بیت رســول خدا (صلی اهلل علیه و
آله و سلم) می شود.

متن کامل سخنرانی معظم له
در کنگره «خطر جريانهاي تكفيري در دنياي امروز»
حضــرت آیــت اهلل العظمی ناصــر مکارم
شــیرازی فرمودند :از همه رهبران سیاسی
دنیا می خواهیم تا کشورهایی را که از گروه
های تکفیری حمایت مالی ،سیاسی و رسانه
ای مــی کنند را مورد تحریم و فشــار قرار
دهند زیرا به یقین ،فتنه جهان سوز تکفیر
به زودی دامن همه آنها را خواهد گرفت.
به گزارش ستاد خبری همایش بینالمللی
«خطر جریانهای تکفیری در دنیای امروز؛
مســئولیت علمای جهان اسالم» ،حضرت
آیــت اهلل العظمــی ناصر مکارم شــیرازی
صبح امروز در این همایش که در مدرســه
علمیه امام کاظم علیه السالم برگزار شد در
سخنانی اظهار کرد :این همایش صرفا یک
گردهمایی علمی و نه سیاسی است.

بلیــغ  /اسفند ماه 1394
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ایشــان با اشــاره به جنایــات تکفیری ها
فرمودنــد :ســر بریــدن ،آتــش زدن و در
قفس کردن و شــعار «اهلل اکبر» سر دادن

ایشان خاطرنشان کردند :برخی تکفیری ها
را به خوارج صدر اســام تشبیه می کنند
در حالیکه خوارج پیشــین چنین جنایاتی
را مرتکب نمی شدند ،آنها این همه کشتار
و تخریب وحشــتناک بــه راه نینداختند،
زنــان غیر مســلمانان را به بــازار نبردند و
نفروختند ،فحشای زشت به نام جهاد نکاح
به راه نینداختند و مساجد و قبور مقدس را
تخریب نکردند.
معظم له بــا بیان اینکه خــوارج امروز ،به
مراتب از خوارج صدر اســام خطرناک تر و
زیان بارترند تاکید کرد :وظایف علمای اسالم
این است که دســت در دست هم دهند و
کاری کنند که ریشــه این افکار انحرافی با
منطق و استدالل سوزانده شود.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه
عداوت تکفیری ها تنها با پیروان مکتب اهل

بیت علیهم السالم نیست تصریح کرد :آنها
با همه مذاهب اســامی که عقاید انحرافی
شــان را نپذیرند مخالفند و همــه را کافر
می دانند و خونشــان را مباح می شمارند.
بــه عقیده وهابیون ،مســلمانان در مناطق
مختلف همگی کافر و مشــرک بوده اند به
حدی که کفرشان عامل مباح شدن خون و
مالشان بوده است؛ اینگونه سخنان در سایه
شمشیر توســط علمای مکه و مدینه برای
حفظ جانشان امضا شد.
ایشــان با بیــان اینکه تکفیر کــردن همه
مســلمانان کار وهابــی هاســت ادامه داد:
محمد بن عبدالوهاب کسی را که در مذهب
وهابیت داخل نشود کافر و مشرک دانسته
و اعالن جنــگ به همه مــردم دنیا اعم از
مسلمانان و غیر مسلمانان داده است .مسئله
تکفیر در جهان اســام تا آنجا پیش رفته
که حتی وضعیــت را بدتر از تفتیش عقاید
در اروپــا کرده و ضربه زیــادی به حیثیت

اسالم و مســلمین وارد آورده است؛ اشتباه
در تفسیر آیات ،نداشتن پیش زمینه علمی
و بی اطالعــی از حقایق عالم و معانی آیات
قرآن ،از جمله عواملی هســتند که موجب
می شوند فتاوای وحشتناک توسط مفتیان
وهابی صادر شود.
آیت اهلل العظمی مکارم العظمی شیرازی با
اشاره به سرچشــمه تکفیر و خطای بزرگ
وهابی ها در مسئله توحید و شرک فرمودند:
اشتباه فاحش آنها از نظر قرآن و سنت نبوی،
وهابی ها را به پرتگاه تکفیر همه مسلمانان
کشانده؛ آنها تصور می کنند هرگونه توسل
و درخواســت حاجت از پیامبران و بزرگان
هر چند به صورت تقاضای شــفاعت در نزد
خداوند باشــد کفر و شرک است و حتی از
اینکــه کفر دارای معانی متعدد اســت هم
غافل هستند.
معظم لــه افزود :تکفیری هــا از این آموزه

آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با بیان
اینکه علمای اسالم باید با خرافات تکفیری
ها و وهابی ها مقابله کنند تصریح کرد :الزم
اســت همه مســلمانان و غیر مسلمانان را
نسبت به تعالیم نورانی اسالم آشنا سازیم و
جلوی جنایات و خونریزی های تکفیری ها
بگیریم .امروز تکفیری ها بالی مهم جهان
اسالم و بشریت هستند و همگان معتقدند
راه حل سیاسی و نظامی علیه آنها به تنهایی
پاسخگو نبوده و باید کار فکری ،فرهنگی و
رسانه ای صورت بگیرد تا ریشه های تکفیر
خشکانده شود.
معظم له به وظایف علمای اســام در این
زمینه اشــاره کرده و فرمودند :باید دانست
اگر فعالیت های سیاسی و نظامی با کوشش
های دانشمندان مســلمان همراه نشود به
تنهایــی نتیجه نخواهــد داد و هر روز افراد
ناآگاهی به این گروه ها جذب می شوند ،به
همیــن دلیل پس از برگزاری موفقیت آمیز
نخستین کنگره مقابله با خطر جریان های
تکفیری در قم ،تصمیــم گرفتیم دبیرخانه
دائمی کنگره را تشــکیل دهیم .تشــکیل
ایــن دبیرخانه برای ارتباط دائمی با علمای
جهان اسالم به منظور مقابله با خطر جریان
های تکفیری اســت؛ امیدواریم همه علما و
سیاســیون از محصوالت فکری و فرهنگی
این دبیرخانه استفاده بیشتری ببرند.
آیــت اهلل العظمــی ناصر مکارم شــیرازی

ایشــان با بیــان اینکه شــجاع ترین مردم
کسی اســت که وقتی به اشتباهش پی برد
اعتراف کند و بازگردد خاطرنشــان کردند:
از همه رهبران سیاســی دنیا می خواهیم
تا کشــورهایی را که از گروه های تکفیری
حمایت مالی و سیاســی و رســانه ای می
کنند مورد تحریم و فشار قرار دهند زیرا به
یقیــن ،فتنه تکفیر به زودی دامن همه آنها
را خواهد گرفت همانگونه که آثارش ظاهر
شده است زیرا تکفیری ها هیچ حد و مرزی
را نمی شناسند.
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی افزود :از
سفرای کشــورهای خارجی و رسانه ها می
خواهیم پیام این کنگره را به همه کشورهای
اسالمی و تمام مناطق جهان برسانند تا بیش
از این شاهد کشتار ،بی رحمی و ناامنی در
سطح بین المللی نباشیم.
ایشان با بیان اینکه ایران اسالمی برای نجات
همه بشــریت از خطر جریان های تکفیری
تــاش می کند فرمودند :مبــارزه فکری و
فرهنگی با اینگونه جریان ها باید گسترش
یابد.
معظم له در پایان گفتند :پیشــنهاد ما راه
اندازی شــبکه ای تلویزیونــی به زبان های
مختلف برای مقابله علمی و فرهنگی با این
پدیده خطرناک اســت که همه کشورهای
اســامی هم در آن ســهیم باشند و ما نیز
به نوبه خــود کمک خواهیم کرد تا ماهیت
واقعی شــعارهای به ظاهر فریبنده و جذاب
تکفیری ها آشکار شود.
ایشان افزودند :دامن زدن به هرگونه اختالف
مذهبی میان مسلمانان در شرایط کنونی را
گناهی بزرگ می دانیم.
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آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با بیان
اینکه می توان به همــه مردم جهان اعالم
کرد اسالمی که محمد مصطفی(ص) آورده
با آنچه گمراهان تکفیری بی خبر می گویند
در تعارض کامل است و هیچ ارتباطی میان
این دو نیست.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه
نه تنها نباید متعرض غیر مســلمانان شــد
گفت :بلکه می توان با کسانی که با مسلمانان
سر جنگ ندارند پیمان دوستی بست ،ولی
جماعت تکفیری یک نوع احساس ناامنی در
تمام دنیا به وجــود آورده اند زیرا مقید به
هیچ قانون ،برنامه اخالقی و انسانی نیستند
و به صغیر و کبیر رحم نمی کنند.

ایشــان فرمودند 1400 :ســال اســت که
بیشتر مســلمانان به قبور مطهر پیامبران و
ائمه اطهار علیهم الســام مشرف می شوند
و از آنها شــفاعت می طلبند ،آیا همه این
مســلمانان در طول تاریخ کافــر بوده اند و
خونشان مباح است؟
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معظم له بــا بیان اینکه تکفیری ها بدترین
بهانه ها را به دست اسالم ستیزان می دهند
خاطرنشــان کردند :پیامبــر اکرم صلّی اهلل
علیه وآله وسلّم رحمت برای همه عالمیان
بود بر عکس تکفیری ها که مصداق «وحشه
للعالمین» محسوب می شوند .در سوره بقره
آیــه  84خداوند می فرماید بــا تمام مردم
جهان سخن نیک بگوییم و رفتار نیک داشته
باشیم مگر آنها که با ما سر دشمنی دارند.

در هنــگام این کارهــا ،آواره کرده میلیون
ها انســان مظلوم و مجبور ساختن آنها به
پناهندگــی به کشــورهای بیگانه ،تخریب
مساجد ،قبور بزرگان اسالم و آثار باستانی،
تخریب زیربناهای اقتصادی ،کمک گرفتن
از بیگانگان برای نابودی کشورهای اسالمی
و کشتار گروهی از غیر مسلمانان در عراق،
ســوریه و نیجریه که هیچ جنگ و نزاعی با
مسلمانان نداشتند برخی از نتایج تلخ ظهور
جریان های تکفیری است .قرآن کریم بارها
تاکید کرده با کســانی که سر جنگ با شما
ندارند به نبرد بر نخیزید و با آنها به عدالت
رفتار کنید چرا که خداوند ،عدالت و مهربانی
را دوست دارد.
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ایشان افزودند :الزم است علمای جهان اسالم
گردهم آیند و جهان را از وجود جریان های
تکفیری پاک کنند؛ باید اثبات کنیم کسانی
که اســام را دین خشونت و کشتار معرفی
می کنند از ما نیستند.

اسالمی بی خبرند که شرک یعنی کسی را
همتای خداوند دانستن و صفات الهی را برای
دیگران متصور بودن ،اما اگر کســی اولیای
الهی را در محضر خداوند به شفاعت بطلبد و
از آنها بخواهد در نزد خداوند سفارش کنند
کاری صــورت بگیرد ،عیــن توحید و بلکه
تاکید بر توحید اســت زیرا همه منتهی به
ذات پاک پروردگار می شود.

خاطرنشــان کردند :به مفتیــان وهابی در
عربستان سعودی دوستانه توصیه می کنیم
آن دسته از افکاری که به تکفیر مسلمانان
می انجامد را از کتاب های درسی خود حذف
کرده و از تکفیر اهل قبله مطلقا بپرهیزند؛ به
آنها توصیه می کنیم تعلیمات تکفیری را که
هم اکنون در حوزه های علمیه شان وجود
دارد هر چه زودتــر جمع آوری و در بیانیه
هایشان تکفیر را محکوم کنند.

کتاب المضاربه  -جلسه شصت و هفتم

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و یکم

موضــوع :توزیع نفقه بحث در مســأله ی
بیســت و دوم از مسائل مضاربه می باشد.
دلیل مســأله :در این مسأله روایتی وجود
نــدارد و باید بر اســاس قواعد آن را حل
کرد.

موضوع :معامله ی نسیه در مضاربه بحث
در مســأله ی بیســت و چهارم از مسائل
مربوط به مضاربه اســت و آن اینکه عامل
گاه به شکل نقد معامله می کند و گاه به
شکل نســیه و امام قدس سره قائل است
که هر دو نوع جایز می باشد.

موضــوع :هزینه هــای عامــل بحث در
مسأله ی بیســت و دوم از مسائل مربوط
به مضاربه اســت .امام قدس سره در این
مســأله این بحث را مطــرح کرده اند که
اگر عامل با ســرمایه ی خــود و مالک با
هم مضاربه کند و یا اینکه اگر او از طرف
دو نفــر مضاربه را انجام دهد هزینه ها به
چه کیفیتی باید تقسیم شود آیا بر اساس
مقدار مال هر یک تقســیم می شود یا بر
اســاس زحمتی که برای هر مال کشیده
می شــود .ما برای این مســأله سه حالت
تصویــر کردیــم و حکم هر یــک را بیان
نمودیم.

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و دوم

)(1394/11/05

کتاب المضاربه  -جلسه شصت و هشتم
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کتاب المضاربه  -جلسه شصت و پنجم

WWW.MAKAREM.IR

12

کتاب المضاربه  -جلسه شصت و ششم

موضوع :نفقات اقامت در ســفر و هزینه ی
بازگشت بحث در مســأله ی بیست و یکم
از مسائل مربوط به مضاربه است .امام قدس
سره ابتدا مراد از سفر که نفقات عامل در آن
از اصل مال برداشته می شود را توضیح می
دهد و می فرماید :که مراد از سفر ،سفر عرفی
است نه شرعی.
)(1394/11/04

)(1394/11/07

کتاب المضاربه  -جلسه هفتادم

موضوع :معامله ی نقد و نســیه در مضاربه
بحث در مسأله ی بیست و چهارم از مسائل
مربوط به مضاربه است و سخن در این است
که در مضاربه ،عامل گاه به شکل نقد معامله
می کند و گاه به شکل نسیه که باید دید آیا
هر دو جایز اســت یا اینکه باید به شکل نقد
معامله کند.
)(1394/11/10

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و سوم

موضــوع :مضاربه ی جدیــد از ناحیه ی
عامل بحث در مسأله ی بیست و پنجم از
مسائل مربوط به مضاربه است .گفتیم این
مســأله حاوی دو فرع است .فرع اول این
اســت که آیا عامل مــی تواند در مضاربه
برای خود وکیــل انتخاب کند تا کارهای
مضاربه را انجام دهد یــا نه .این بحث را
مطرح کردیم.
)(1394/11/13

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و چهارم

بحث اخالقی :امام حســن عسکری علیه
ــول إِلَى َّ
الســام می فرماید :إ ِ َن ال ْ ُو ُص َ
الل ِ
ــد َر ُ
ك إ ِ َّل ب ِا ْمت َِطاء
َعــ َّز َو َج َّل َســ َف ٌرَ -ل يُ ْ
ــن أَ ْن يَ ْم َن َع ل َ ْم يُ ْحسِ ْن
اللَّ ْي ِل َم ْن ل َ ْم يُ ْحسِ ْ
َ
ــي .یعنی قــرب و وصول الی اهلل
أ ْن يُ ْعطِ َ
لِ
مستلزم یک سفر است و جمله ی ﴿إِن َّا ِ َّ
ون﴾ نیز همین معنا را می
َو إِن َّا إِل َ ْي ِه راجِ ُع َ
رســاند یعنی ما به سوی خداوند در حال
ســفر هستیم و یا اینکه خداوند در آیه ی
ْسان إِن َ
َّك
دیگری می فرماید﴿ :يا أَي ُّ َها ْالِن ُ
كاد ٌِح إِلــى َرب ِّ َ
ك َك ْدحا َف ُمالقيه﴾ ســپس
امــام علیه الســام می فرمایــد :در این
ســفر ،فرد بدون عبادت شــبانه به جایی

نکتــه ای پیرامون بحــث اخالقی روز
چهارشــنبه :در روز چهارشنبه حدیثی
از امام حسن عسکری علیه السالم نقل
کردیم که فرموده بود:
ول إ ِلَى َّ
إ ِ َن ا ل ْ ُو ُص َ
الل ِ َع َّز َو َج َّل َس َ
ــف ٌر َ -ل
يُ ْد َر ُ
ك إ ِ َّل ب ِا ْمت َِطاء اللَّ ْي ِل َم ْن ل َ ْم يُ ْحسِ ْــن
ــن أَ ْن يُ ْعطِ َي .
أَ ْن يَ ْم َن َع ل َ ْم يُ ْحسِ ْ

واژه ی (امتطاء) از ماده ی ( َم َط َو ) و از
( َمطِ َّیة) به معنای مرکب راهوار اســت
و (امتطــاء) یعنی مرکب راهوار گرفتن.
( َم َطی) نیز به معنای ســیر شدید است.
بنا بــر این معنای حدیــث فوق چنین
اســت :وصول الی اهلل میســر نمی شود
مگر اینکه انســان مرکب ســریع السیر
شب را در اختیار بگیرد.

)(1394/11/17

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و ششم

موضــوع :اندراج شــرط در ضمن عقد
مضاربه بحث در مســأله ی بیســت و
ششــم از مســائل مربوط بــه مضاربه
اســت .سخن در این است که آیا عامل
و یا مالک می تواننــد در عقد مضاربه
شرایطی را مندرج کنند؟
)(1394/11/18

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و هفتم

موضوع :زمان ملکیت عامل گفتیم شرایط
ضمــن العقد از قبیل «التــزام فی التزام»
اســت یعنی این شــرایط جزء عقد نمی
باشــد بلکه التزامی است که در درون عقد
گنجانده شده است .البته استثنایی نیز در
ایــن وجود دارد و آن اینکه شــرایطی که
مربوط بــه طرفین عقد باشــد جزء عقد
محسوب می شود مثال یکی می گوید :ده
تن گندم به این شــرط که از فالن شــهر
باشد را به فالن مبلغ خریداری می کند و
به این شرط که به شکل اقساط باشد .این
شرایط صفات ثمن و مثمن ،جزء خود عقد
محسوب می شود. .
)(1394/11/19

)(1394/11/20

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و نهم

بحث اخالقی :امام حســن عسکری علیه
الســام می فرمایدَ :ك َف َ
اك أَ َدبــاً ت ََج ُّن ُب َ 
ك
ــر ُه م ِْن َغ ْي ِر َ
ك برای آداب انســانی
َما تَ ْك َ
همین بس که آنچه را که از دیگران نمی
پســندی بر دیگران روا نداری .در انسان
حســی به نام حب ذات وجود دارد که به
خودش ،سرونوشتن ،دینش ،خانه و فرزند
و اموال و کشور خود عالقه دارد .خداوند
این صفت را در انسان خلق کرده است تا
حافظ انســان و موجب ترقی او شود .اگر
انســان به خودش عالقه نداشت زحمت
بــرای درس خواندن و ترقی و پیشــرفت
را متحمل نمی شــد .حــب ذات همانند
موتوری اســت که چرخ های وجود انسان
را در مسیر پیشــرفت و تکامل به حرکت
در می آورد.
)(1394/11/21

کتاب المضاربه  -جلسه هشتادم

موضوع :جبران خسارت توسط سود بحث
در مســأله ی بیست و هشــتم از مسائل
مربوط به مضاربه است .این مسأله حاوی
دو بخش اســت :بخش اول در مورد این
است که اگر خســارتی در مضاربه ایجاد
شــود باید آن را از طریق ربح جبران کرد
یعنی اگر ســودی حاصل شــود و قبل یا
بعد از آن ضرری نیز حاصل گردد باید آن
ضرر را از آن سود کم کنند.
)(1394/11/24

)(1394/11/25

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و دوم

موضــوع :تلف و فســخ در مضاربه بحث در
مسأله ی بیســت و نهم از مسائل مربوط به
مضاربه است و آن اینکه اگر سرمایه تلف شود
چه احکامی بر آن بار می شود.
)(1394/11/26

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و سوم

موضوع :فســخ در مضاربه قبل از ســود
بحث در مسأله ی سی ام از مسائل مربوط
به مضاربه است .ســخن در این است که
اگر مضاربه به هر دلیلی فســخ شود (مثال
توافق بر فســخ کنند یا بگوییم که چون
مضاربه عقدی اســت جایز ،هــر کدام از
طرفیــن می توانند آن را فســخ کنند ،یا
اینکه یکی از طرفین یا هر دو فوت کنند)
در این صورت حقوق عامل و مالک بعد از
فسخ چگونه خواهد بود.
)(1394/11/27

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و چهارم

بحث اخالقــی :کتاب نهج الفصاحة حاوی
بیش از چهار هزار حدیث از پیغمبر اکرم
(ص) در مســائل اخالقی است .تصمیم بر
این اســت که هزار حدیث از این احادیث
را گزینــش کرده در بحــث های اخالقی
هفته تــا آنجا که فرصت باقی اســت به
تفسیر آنها می پردازیم.
)(1394/11/28
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)(1394/11/03

بحث اخالقــی :در خالل بحث اخالقی به
روایت دیگری از امام حسن عسکری علیه
الســام اشــاره می کنیم :الغيبة للشيخ
ــم ال ْ َج ْع َف ِر ِّي
الطوســي َس ْع ٌد َع ْن أَب ِي َهاشِ ٍ
ــت ِع ْن َد أَب ِي ُم َح َّمــ ٍد ع َف َق َ
َق َ
ال إ ِ َذا
الُ :ك ْن ُ
ِــم أَ َم َر ب ِ َه ْد ِم ال ْ َم َنائ ِــ ِر َو ال ْ َمقَاصِ ي ِر
َقا َم ال ْ َقائ ُ
الَّتِي فِي ال ْ َم َســاجِ ِد َف ُقلْ ُت فِي نَفْسِ ي ِلَ ِّي
َم ْع َنى َه َذا َف َأ ْق َب َل َعلَ َّي َف َق َ
ال َم ْع َنى َه َذا أَن َّ َها
ــم يَ ْب ِن َها نَب ٌِّي َو َل ُح َّج ٌة.
ُم ْح َدثَ ٌة ُم ْب َت َد َع ٌة ل َ ْ
یعنی وقتی امام زمان (عج) قیام می کند
دســتور می دهد منــاره و مقصوره های
مساجد را از بین ببرند.

)(1394/11/12

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و پنجم
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موضوع :ســفر و اقامت در سفر در مضاربه
بحث در مسأله ی بیست و یکی از مسائل
مربوط به مضاربه است .این مسأله در دو
بخش خالصه می شــود :بخــش اول در
مورد ســفر و معنای آن در مضاربه است
و بخش دوم در مورد اقامت اســت یعنی
اگر در اثناء ســفر اقامــت کرد احکام آن
چیست.

کتاب المضاربه  -جلسه شصت و نهم

موضوع :توکیل در مضاربه گفتیم صاحب
عــروة در مورد عامل که بیع را به شــکل
نســیه انجام می دهد پنــج صورت تصور
کرده است و قســم پنجم آن این بود که
عامل قصد می کنــد که خرید را در ذمه
ی خود انجام دهد مثال می گوید :من این
ده تن گندم را بــر ذمه ی خودم خریدم
ولی قصد نمی کنــد که آیا برای خودش
خریده اســت یا برای مالک و اصال به این
ّنیت هیچ توجهی ندارد.

)(1394/11/14

موضــوع :زمــان ملکیت عامــل بحث در
مســأله ی بیست و هفتم از مسائل مربوط
به مضاربه اســت .بحث در این اســت که
عامل چه زمانی مالک می شــود آیا زمانی
که ســود حاصل می شود یا بعد از انضاض
که تبدیل اجناس به پول نقد است یا بعد
از قسمت یا بعد از قسمت به عنوان کاشف
از ما ســبق .چهار قول یا چهار احتمال در
این مسأله است و آنچه بین اصحاب مشهور
و یا اجماعی است همان قول اول می باشد.
ولی به نظر ما نمی تــوان به مجرد ظهور
ربح ،آن را مطالبه کرد زیرا در عرف ،آن را
سرآخر تحویل می دهند .بله می توان آن
را به صورت مشاع واگذار کرد.

کالمــی در مورد میالد با ســعادت حضرت
زینب سالم اهلل علیها :مطابق بعضی از روایات
امروز مطابق با میالد با سعادت عقیله ی بنی
هاشــم زینب کبری ســام اهلل علیها است.
فردی سنی به نام زینب بنت الشاطیء کتابی
تاریخی به نام (زینب بطلة کربالء) نوشــته
است که به فارســی ترجمه شده است و به
نام زینب شیرزن کربال معروف است .مقامات
حضرت زینب بیش از آنی است که گفته می
شــود و به یک بیان ادامه ی نهضت کربال با
حضرت زینب و حضرت زین العابدین تحقق
یافت.

بلیــغ  /اسفند ماه 1394

دروس خارج فقه
کتاب المضاربه

)(1394/11/06

)(1394/11/11

نمی رسد( .امتطاء) به معنای امتداد است
یعنی عبادات روز باید به شب امتداد یابد
و با نماز شب ادامه پیدا کند.

کتاب المضاربه  -جلسه هفتاد و هشتم

کتاب المضاربه  -جلسه هشتاد و یکم

از طریق پیام کوتاه به دوســتان از مزیت
های ویژه این ســامانه است .امید است با
رونمایی از این ســامانه انتظارات کاربران
در راســتای تعامل بیشتر دفتر مرجعیت
بــا عالقه مندان معظم لــه بیش از پیش
برآورده شود.

اخبـارمرکـزفـنآوری
رونمایی از بخش
ویژه «کاربران»
پایگاه اطالع رسانی
معظم له

از ویژگی های این ســامانه امنیت باالی
آن جهت آرشیو تمامی مطالبی است که
کاربران می خواهنــد بی پیرایه با مرجع
خود در میان بگذارند.

دسترســی سریع به ارتباط آنالین ،ارسال
ســوال از طریــق ایمیل و ارســال لینک
مطالب از طریق پیام کوتاه به دوستان از
مزیت های ویژه این سامانه است

بلیــغ  /اسفند ماه 1394
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از آن زمان که پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله راه
اندازی شد پاسخگویی به سواالت و شبهات را سر لوحه کار خود قرار داد .به مرور زمان
پایگاه تبدیل شــد به منبع غنی از معارف اســامی و پاسخ هایی به سواالت و شبهات
فقهی و اعتقادی .با گسترش فعالیت ها حلقه مفقوده ای نمایان شد و آن نیاز به ذخیره
سازی ارتباطات و تعامالت بود.

بایگانی کردن سواالت ،مطالب برگزیده ،ارسال فایل برای اشتراک مطالب روز و آرشیو
آنها از مهمترین اقدامات برای تعامل بیشــتر شــمرده می شد .سامانه تعامل با مقلدان
حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله العالی بــه روز ترین خدمت پایگاه
اطالع رســانی دفتر معظم له می باشــد که قصد دارد این انتظــارات را برآورده کند.
دسترسی ســریع به ارتباط آنالین ،ارسال سوال از طریق ایمیل و ارسال لینک مطالب

منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما
در بخش تماس با ما یا از طریق ایمیل:

بلیــغ  /اسفند ماه 1394

الزم به ذکر اســت فایــل راهنمای این
ســامانه به زودی در اختیار همگان قرار
خواهد گرفت.

WWW.MAKAREM.IR

عالقه مندان مرجعیت شــیعه ،همیشــه
دغدغه داشــته اند کــه بتوانند بهترین و
آسان ترین ارتباط را با مرجع خود برقرار
کنند .پــس از تدبیرات شایســته ای که
مرجعیت بــرای این دغدغه اندیشــیدند
توقعات به ســوی تعامل بیشتر سوق پیدا
کرد.

مراجعیــن می توانند بــا کلیک بر گزینه
ورود کاربران نســبت به عضویت در این
سامانه اقدام نمایند.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله آمده اســت»
زينــب عليها الســام وى را به خود تكيه
داد و امام حســين عليه الســام از حال
فرزندش پرسيد[.]6
در فراز دیگر نیز می توان به خطاب امام
حســین(علیه السالم) نسبت به خواهرش
زینب(سالم اهلل علیها) مبنی بر نگهداری
و مراقبت از كوچكترين فرزند امام حسن
مجتبى عليه الســام را مورد تأکید قرار
داد که فرمود؛ خواهرم! او را نگهدار»[.]7
 ..حــال با این تفاســیر می توان نســبت
نامگذاری تولد آن حضرت با روز پرستاری
را بیش از پیش دریافت که همۀ این موارد
حاکــی از عمق ایثار وفداکاری واوج مقام
پرستاری آن حضرت است.
استقامت و پایداری
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مقام پیام رسانی عاشورا
بــی تردید عاشــورا بــا مفاهیمی چون
آزادگی و مبارزه با ظلم گره خورده است
که نه تنها کهنه نمی شــوند بلکه روز به
روز توسعه بیشــتری می یابد ،لیکن پیام
هــای عاشــورا می تــوان در خطبه های
حضرت زینب(ســام اهلل علیها) در کوفه

از جمله شاخصه های کلیدی در امر مقام
شناسی آن حضرت باید به اهتمام ویژه آن
حضــرت به رعایت حدود عفاف و حجاب
اشاره نمود  ،لذا آن حضرت در مواجهه با
لشگر دشمن فرمود؛ به سپاهت بگو شتاب
نكنند .مگذار دســت نامحرمان به سوى
خانواده پيامبر صلــى اهلل عليه و آله دراز
شــود .زينب کبری(سالم اهلل علیها) خود
لباس مندرس پوشيده بود به زنان فرمان
داد هر چه وسايل و زيورآالت داشتند در
گوشــه اى جمع كنند ،گوشواره ها را از
گوشهايشــان درآورند ،حتى فاطمه دختر
امام حســين عليه الســام كه نوعروس
بود و دوســت داشت گوشــواره هايش را
كــه يادگار پدر مظلومش بــود نگه دارد،
عمهاش زينب از ترس آنكه مبادا دســت
نامحرمى به سويش دراز شود ،اجازه نداد.
زنان و كودكان در گوشه اى جمع شدند،
آنگاه زينب فرياد زد :هر كس مى خواهد
اسباب و وسايل دختران على عليه السالم
و فاطمه عليها الســام را بــه يغما ببرد
بيايد .عدهاى از سپاه آمدند و هر چه بود
را به غارت بردند]15[،]14[.
مقام سخنوری
گفتنی است مقام ســخنوری و خطابه از
جملــه خصایص برجســتۀ حضرت زینب
کبری(ســام اهلل علیها) است ،خطبههای
عقیله بنی هاشــم پس از واقعه عاشــورا

مقام تبیین و روشنگری
تردیــدی نیســت خطبه هــای حضرت
زینب(ســام اهلل علیها) در شــام و کربال
حاوی مطالب و نکات بســیار ارزشمندی
بــرای جامعه اســت که باید در ســطح
وسیعی منتشر شود]19[ .
زیرا عقب نشــينى مصلحتى يزيد و تغيير
موضع سياسى بر اثر خطبه هاى افشاگرانه
حضرت زينب(ســام اهلل علیها) در شام و
بيدارى مــردم به نوبۀ خود حاکی از مقام
بی بدیل آن حضرت در مقولۀ روشنگری
است![]20
بــه عنــوان نمونه یکــی از مصادیق مهم
روشــنگری آن حضرت در برابر حکومت
خودکامه یزید محقــق گردید؛ در خطبه
اى كه بانوى شجاع اســام زينب كبرى
عليها الســام در شــام در برابر حكومت
خودكامه جبار ،ايراد كرد ،فرمود؛[«]21تو
امروز شادى مى كنى و چنين مى پندارى
كه چــون فراخناى جهــان را بر ما تنگ
كرده اى  ....اشتباه ميكنى ،اين فرصت و
آزادى را خداوند بخاطر اين به تو داده تا
پشــتت از بار گناه ،سنگين گردد و عذاب
دردناك در انتظار تو است ]22[»...
مقام شجاعت
در حاالت این بانوی شــجاع می خوانیم
زينب كبرى عليها الســام در كنار پيكر
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این ادعــا دارای دلیــل و تحلیل منطقی
اســت ،زیرا اگر مرکب قلم دانشــمندان
نبــود ،خون های شــهیدان فراموش می
شد ،لذا حضرت زینب(ســام اهلل علیها)
در گام نخســت زمینــه جاودانگی خون
شــهیدان را به وجود آورد ]3[.از این رو

در روايتى دیگر آمده اســت :هنگامى كه
امام حسين عليه السالم تنها شد به خيمه
هاى برادرانش ســر كشيد...آنگاه به سوی
خيمه هــاى زنان روانه شــد و به خيمه
فرزندش امام زين العابدين عليه الســام
رفت.او را ديد كه بر روى پوســت خشنى
خوابيده و عمه اش زينب عليها السالم از
او پرســتارى مى كند .چون حضرت على
بن الحســين عليه السالم نگاهش به پدر
افتاد خواست از جا برخيزد ،ولى از شدت
بيمارى نتوانســت ،پس به عمهاش زينب
گفت« :كمكم كن تا بنشينم چرا كه پسر

باید اذعــان کرد ایســتادگی و پایداری
زینب کبری(ســام اهلل علیها) در مقابل
یزید ،تحســین برانگیز اســت ،لذا وقتی
بانوی ســرافراز عاشــورا ،حضرت زینب
کبری(سالم اهلل علیها) در مقابل یزید می
ایستد ،میگوید :ای یزید فکر نکن که من
مثل یک اســیر مقابل تو ایستاده ام بلکه
برای من ننگ اســت با همچون تویی هم
ســخن و رودرو شدهام؛ پیام آن این است
که در هیچ شرایطی ،نباید تن به ذلت داد
و این جزو درس های عاشوراست]10[.

مقام عفت

حذيم بن شــريك اسدى[ ]17مى گويد:
در آن روز بــه زينــب دختر علــى عليه
السالم نگريســتم كه خطبه مى خواند و
هرگز زنى را ســخن ورتر و زبان آورتر از
او نديدم .گويا (زبان على عليه السالم در
كام اوســت و) با زبــان اميرمؤمنان على
عليه الســام ســخن مىگويد .به سوى
مردم اشاره كرد كه «ساكت شويد!» ناگاه
نفس ها در ســينه ها حبس شــد و زنگ
كاروان ها از حركت ايستاد]18[..
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بنابرایــن باید اذعان نمود در پيشــرفت
اسالم ،زنان بزرگ و با شخصيتى همچون
خديجه ،و بانوى اســام فاطمه زهرا و و
دخترش زينب كبرى(ســام اهلل علیهما)
شركت داشته اند ،و براى پيشرفت اسالم
و اجراى حق و عدالت بزرگترين فداكارى
را به خــرج داده اند و بــا ايمانى محكم
و تفكــرى عالى ،مردان خــود را با تمام
وجود در اين مســير حمايت مى كردند،
و على(علیه الســام) نيز براى آنها احترام
فوق العاده قائل بود]2[.

گفتنی اســت تقارن میالد پرخیر و برکت
حضرت زینب(ســام اهلل علیها) با عنوان
روز پرستار ما را بر این نکته رهنمون می
سازد که نسبت سیرۀ حضرت زینب(سالم
اهلل علیهــا) با مقولۀ پرســتاری غیر قابل
انکار اســت ،به عنــوان نمونــه على بن
الحسين عليه السالم مى گويد« :شبى كه
پدرم فرداى آن به شــهادت رسيد ،بيمار
بودم و عمه ام زينب از من پرستارى مى
كرد]5[.

حال در ســوی دیگر حضرت زينب عليها
الســام كه گويــا ســخنگوى آن صحنه
عجيب(شهادت امام حسین علیه السالم)
بود چنين گفت:؛ پدرم فداى آن كســى
باد كه (خيمهگاه) ســپاهش روز دوشنبه
غارت شــد ]12[.پدرم فداى آن كس باد
كــه طناب هــاى خيمهاش بريــده و بر
زمين افتاد...پدرم فداى آن كس كه با دل
پرغصه جان ســپرد ،پدرم فداى آن كس
كه با لب تشنه شهيد شد ،پدرم فداى آن
كس كه از محاســنش خــون مى چكد».
[]13
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در سالروز میالد با سعادت حضرت زینب
کبری(سالم اهلل علیها) می توان گفت آن
حضرت بزرگ بانویی اســت که با تحمل
و بردباری در کربال عهده دار پرســتاری
از بیمارانــی همچــون امام ســجاد(علیه
السالم) بود و پرستاران باید ایشان را الگو
و سرمشق خود قرار دهند]1[.

بــرای تبیین مقام و منزلت حضرت زینب
کبری(ســام اهلل علیها)باید این پرسش
هــا را مطرح نمــود که بــر زينب كبرى
عليها السالم چه گذشــت؟ او كه پس از
شــهادت امام حسين عليه السالم رهبرى
كاروان اســيران را به همراه امام ســجاد
عليه الســام به عهده داشــت ،و همه جا
از جان او و زنــان و كودكان مراقبت مى
كرد و گاه خود را سپر بالى آنها قرار مى
داد و در كوفه و شــام با افشاگرى هايش
ظالمان را رســوا ســاخت ،بذر انقالب را
در همه جا پاشــيد و پيــام خونين كربال
را به گوش مردم رساند ،خاطرات بودنش
بــا برادر ،همراهى او در مســير مدينه به
مكه و از مكه تا كربال ،سفارشهاى برادر
به او ،رنج هاى حســين عليه الســام در
شــهادت ياران و برادران و فرزندان ،بدن
هاى قطعه قطعه شــهيدان و سرهاى جدا
شــده عزيزان ]4[،همــه و همه حاکی از
شأن منزلت و مقام واالی حضرت زینب
کبری(سالم اهلل علیها) است که در ادامه
به مهمترین شــاخصه های آن اشاره می
شود.

حضــرت زینب(ســام اهلل علیها)؛
پرستاری نمونه

مرحوم محمــد مهدى نراقــى در جامع
الســعادات صبر را چنين تعريف مى كند:
«صبر ،اســتقامت و پايدارى نفس و عدم
تشويش در سختي ها و مصيبت ها است،
بــه نحوى كه مقاومت كنــى در برابر آن
سختي ها و بالها و خارج نكنى نفس خود
را از ســعه صدر و از آن حالت ســرور و
آرامشى كه بر آن حاكم بود»]9[،]8[.

و شام مشاهده نمود]11[.

با خطبه های بلیغ ،رســا و بیدارگرانه به
گونه ای عمل نمود که آن را شبیه خطبه
هــای امیرالمومنین علی(علیه الســام)
دانستهاند]16[.

خونين برادر زانــو زد و پيكر خونين را با
دو دســت خود از زمين بلند كرد و گفت:
«خداونــدا اين قربانــى را از ما( ،خاندان
پيامبرت) قبول فرما!»]23[.
هم چنین در وصف مقام شجاعت حضرت
زینب(سالم اهلل علیها) باید به خطبه های
آن حضرت اشاره کرد که در كوفه و شام
بیان گردید كه پشــت دشمنان را به لرزه
درآورد و پايــه هــاى كاخ آنها را متزلزل
ساخت]24[.
از شجاعت حضرت زينب عليها السالم در
تاریخ کربال این اســت کــه در مواجهه با
ابن زیاد و هنگامى كه مىخواســت او را
سرزنش كند با تعبير «يابن مرجانة» او را
مخاطب ساخت]25[.

[ .]12با توجه به اينكه قول مشــهور درباره حادثه عاشورا
آن است كه در روز جمعه بوده است ،تصريححضرت زينب
عليها السالم به روز دوشنبه ،شايد اشاره به حادثه سقيفه
باشد كه در روز دوشــنبه اتفاق افتاده است و مقصود آن
است كه حادثه كربال محصول تصميم نسنجيدهاى است
كه پنجاه سال پيش در سقيفه گرفته شد.
[ ]13بحاراالنوار ،ج  ،45ص 58؛ اعيان الشيعة ،ج  ،7ص
 138و ملهوف( لهوف) ،ص .181
[ ]14رجوع شود به :انساب االشراف ،ج  ،3ص .204
[ ]15عاشــورا ريش ه ها ،انگيزهها ،رويدادها ،پيامدها ،ص:
.538
[ ]16بیانــات حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شــیرازی
در دیدار جمعی از زوجهای جوان دانشــگاه آزاد اسالمی
کازرون .31/01/1398،
[ ]17در ملهوف( لهوف) نام او« بشــير بن خزيم اسدى»
ذكر شده است.
[ ]18عاشــورا ريشــهها ،انگيزه ها ،رويدادها ،پيامدها ؛
ص.561
[ ]19بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی ؛
در دیدار اعضای ستاد ثبت ملی خطبه حضرت زهرا(س)؛
.10/03/1389
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لذا زينب دختر شــجاع اميرمؤمنان عليه
السالم با اين پيشگويى عجيب و شگفت
آورش ،فرزند برادر خود را تسلى بخشيد
و آينده كربــا و عاشــورا را آنگونه كه
ما امروز بعد از حدود  14قرن مشــاهده
می کنیم دقيقا ترســيم نمود ،آرى قلب
نازنين زينب عليها السالم مى دانست كه
اين آغاز كار اســت هر چند تاريكدالن
بنى اميه و منافقــان آن را پايان كار مى
پنداشتند]31[..

[ ]22تفسير نمونه ؛ ج 3؛ ص.184

منابع و مآخذ:

[ ]23مقتل الحسين مقرم ،ص .307

[ ]1بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در
حاشیه مراسم روز پرستار  ،شبستان حرم مطهر حضرت
فاطمه معصومه (س)؛ .١٣٨٩ /1/ ٣١
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نو
[ ]2ترجمه گويا و شرح فشرده اى بر نهج البالغه ،مت 
ترجمه(ج ،)1ص.390 :
[ ]3بیانات حضرت آیتاهلل العظمی مکارمشیرازی،در دیدار
باجمعی از طالب و خواهران آمر به معروف.01/11/1394 ،
[ ]4عاشــورا ريشــهها ،انگيزهها ،رويدادهــا ،پيامدها ؛
ص.639
[ ]5عاشــورا ريشــ ه ها ،انگيزهها ،رويدادهــا ،پيامدها ؛
ص.401
[ ]6عاشورا ريش ه ها ،انگيزها ،رويدادها ،پيامدها ؛ ص.502
[ ]7عاشــورا ريشــهها ،انگيزهها ،رويدادهــا ،پيامدها ؛
ص.528
[ ]8جامع السعادات ،جلد  ،3صفحه  ،280چاپ مؤسسه
اعلمى.

[ ]20ابن كثير عالم متعصب اهل سنت -كه شيوه او غالبا
توجيه خالفكارىهاى معاويه و يزيد است -در اين ارتباط
مىنويســد «:وقد لعن[ يزيد] إبن زيــاد على فعله ذلك،
وشــتمه فيما يظهر ويبدو ،ولكن لم يعزله على ذلك ،وال
عاقبه ،وال أرسل يعيب عليه ذلك؛ يزيد ،ابن زياد را به سبب
چنين جنايتى لعن كرد و به طور آشــكارا وى را شماتت
نمود ،ولى نه او را از مقامش بركنار كرد و نه وى را مجازات
نمود و نه حتى نامه و يا فرســتادهاى را براى سرزنش وى
فرستاد!»( البداية والنهاية ،ج  ،8ص .)204
[ ]21يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ ؛ ص.620

[ ]24پيام امام امير المومنين عليه السالم ،ج ،13ص.785 :
[ ]25بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
.138/9/25
[ ]26رجوع كنيد به :بحاراالنوار ،ج  ،45ص  109و .165
[ ]27عاشــورا ريشــ ه ها ،انگيزهها ،رويدادها ،پيامدها ؛
ص.25
[ ]28رجوع كنيد به :همان مدرك ،ص .135 -133
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هم چنین در خطبه معروف حضرت زينب
شير زن كربال(سالم اهلل علیها) كه در شام
در مقابل يزيد ايــراد فرمود نيز می توان
به مقام شــجاعت بی نظیــر آن حضرت
اذعان نمود ،که فرمودنــد؛ «اگر حوادث
سخت روزگار ،مرا در شــرايطى قرار داد
كه مجبور شــوم با تو صحبت كنم ،من تو
را موجــودى كوچك و بىمقدار مىدانم
و در خــور هر گونه توبيخ و ســرزنش ....
آنچه در تــوان دارى انجام ده؛ ولى هرگز
نمىتوانى نور ما را خاموش كنى و آثار ما
را محو نمايى!»]28[.

[ ]11همان.
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آن حضرت در پاســخ ابــن زياد ،آن مرد
ســفاك بىرحم و خطرنــاك ،با يك دنيا
شــجاعت فرمود«:ما رأيت إال جميال؛ جز
خوبى (و شــجاعت و عظمــت) در كربال
نديدم»]27[ .

در خاتمه با تبریک میالد با ســعادت پیام
آور عاشورا حضرت زینب کبری(سالم اهلل
علیهــا) ]29[،باید به یکــی از مهمترین
فرازهــا و پیشــگویی های مهــم واقعۀ
کربــا در کالم حضرت زینب(ســام اهلل
علیها) اشــاره نمود که فرمودند؛ خداوند
از جماعتى از اين امت كه گردن كشــان
زمين آنها را نمى شناســند ولى فرشتگان
آســمان آنان را مى شناسند ،عهد گرفته
است كه اين پيكرهاى پاره پاره و پراكنده
را جمــع كننــد و به خاك بســپارند ،در
آينده در اين ســرزمين بــر مرقد پدرت
حســين عليه السالم پرچمى به اهتزاز در
مى آيد كه هيچگاه كهنه نشود و در گذر
زمان گزندى به آن نرســد و سردمداران
كفر هرچه در محو آن تالش كنند ،روز به
روز بر عظمت آن افزوده شود]30[.

[ ]10بیانات حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شــیرازی ،
حرم کریمه اهل بیت؛.13/08/1393
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لــذا در خطبه آتشــين شــير زن ميدان
كربــا در كوفه ،با صراحت آمده اســت:
«گريه مــى كنيد و ناله ســر مى دهيد،
بخدا بســيار بگرييد و كمتر بخنديد ،لكه
ننگى بر دامان شما نشست كه با هيچ آبى
پاك نمى شود .شــما چگونه اجازه داديد
ســاله پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله
و پناهگاه شما در مشــكالت كشته شود
و چــراغ فروزان جامعه شــما را خاموش
كنند؟!»[]26

سخن آخر

[ ]9اخالق اســامى در نهج البالغه (خطبه متقين) ؛ ج1
؛ ص.362

شاخصه ها و
معیارهای راهبردی
انتخابات از منظر
معظم له

اصل مقولــۀ انتخابات به عنــوان مقدمه
حفظ انقالب آنچنان از اهمیت فوق العاده
ای برخوردار اســت که ضــرورت انتخاب
بهترین ها از ســوی مردم تنها با بصیرت
کامل امکان پذیر می باشد ]1[،لذا فضای
انتخابات کشور برای انتخاب نماینده[]2
باید سالم و آرام باشد]3[.

بلیــغ  /اسفند ماه 1394
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بایــد اذعان نمود ماهیــت انتخابات يك
نوع ايجاد مســئوليت و وظيفه ،و پست و
مقام براى انتخاب شــونده ،و يا به تعبير
ديگر نوعى توكيل در انجام كارى اســت،
هر چنــد اين انتخــاب وظائفى هم براى
انتخــاب كننده به دنبال دارد (مانند همه
وكالتها)]6[.

باید تأکیــد نمود در حكومــت الهى که
حكومت انبياء و امامان معصوم نيز جايگاه
ويژه خود را دارد .آنــان از طرف خداوند
منصوب بــه اين حكومتنــد و تمام خير
بندگان خــدا را طالبند ،هر چند آنها هم
براى پيشــرفت كار خود و جلب حمايت
توده هاى مردم در بســيارى از مواقع از
بيعتشان بهره مى گرفتند و با آن رسميت
بيشــترى به حكومت خود مىبخشيدند.
[ ]8ايــن معنا در حكومــت پيغمبر اكرم
صلــى اهلل عليه و آلــه و اميرمؤمنان عليه
الســام به خوبى ديده مىشود]9[.البته
امــروزه نمايندگانى كه از طريق انتخابات
توان اینگونه اذعان کرد که شــرکت در
براى مسئوليت ها انتخاب می شوند عهده
انتخابــات وظیفه ای شــرعی ،اجتماعی،
دار عقد پيمان خواهند شد و حضور آنها
اخالقی و سیاسی اســت و باید با قدرت
به منزله حضور جميع افرادى اســت كه
و قوت در آن حضور پیدا کنیم تا کشــور
در طرف پيمان هســتند؛ ولى در گذشته
حفظ شود]13[.
كه چنين انتخاباتى نبود رؤســاى قبايل و
سرشناس ها و افراد برجسته و معتبر آنها تفاوت انتخابات(دموکراسی) غربی و
كه به صورت يك نوع انتخاب طبيعى در انتخابات اسالمی
ميان آن گروه ظاهر شده بودند عهده دار در تبیین این مســأله مهم باید گفت در
عقد پيمان مى شــدند ،بــه همين دليل دموکراســی غربی که حکومت انتخاباتی
امام علی عليه الســام در آغــاز یکی از است ،خط قرمزی وجود ندارد و نامزدهای
پيمان نامــه ها مى فرمايــد[« :]10اين انتخاباتی با زد و بند ،پول های هنگفت و
پيمان مورد قبول تمام اهل يمن و ربيعه تبلیغات گسترده ای که انجام می دهند
اســت حاضران آنها و عاقل و جاهل را فرا کــه آفات آن را باید در میان گروه هایی
مى گيرد» و به اين ترتيب يك نوع پيمان همچون سیاه پوستان آمریکایی جستجو
الهى و مردمى محسوب مىشود و در واقع نمود کــه باید در کنار خیابان ها بخوابند
نوعى مردم ساالرى دينى است]11[.
که در نهایت صاحبات زرو زور بر مســند
با این تفاســیر می تــوان مدعی گردید قدرت تکیه می زنند؛ اما در دموکراســی
حكومت دموكراسى كه ملت حاكم واقعى اسالمی ،خط قرمز وجود دارد و از بسیاری
جامعه است ،مســائل قانونى و اجرايى و از کارها باید پرهیز کرد]14[.لیاقت برای
قضايــى نماینــدگان از طريــق انتخابات حضور در مجلس ،انتخاب افراد شایسته،
صورت می گیــرد كــه گاه انتخابات بى عدم زد و بند بــا ثروتمندان محلی ،عدم
واسطه است و گاه با واسطه ]12[.لذا می دروغ و وعده های نادرست ،عدم تخریب
دیگران ،عدم اســراف و تبذیر ،عدم ایجاد

باید مراقب بود تبلیغات از شــکل اسالمی
به شــکل غربی منحرف نگردد  ،به عنوان
نمونــه آســیب تدلیس و مســائل را بر
خالف واقع نشــان دادن  ،اسراف و تبذیر
به نحــوی که اگــر افرادی خودشــان و
ستادهای انتخاباتی شان پول های زیادی
خرج کننــد ،این پرســش را برای مردم
ایجــاد می کند که به راســتی این پول
هــا را از کجا آورده اند ،و نیز غلو و افراط
گویــی همه و همه از جمله آســیب های
انتخاباتــی جوامع غربی اســت که باید از
آنها اجتناب نمود]20[.
یأس در مردم ،عدم غلو و  ...از جمله خط
قرمزهای دموکراســی و انتخابات اسالمی
است که باید به آن توجه داشت]15[.
شاخصه های انتخابات اسالمی
با این اوصــاف باید تصریح نمود انتخابات
بایــد به گونــه ای باشــد که در شــأن
جمهوری اســامی باشد ]16[.بلكه مردم
بايد بر اساس معيارهاى برخواسته از نظام
ارزشى اســام همچون تقوا ،ايمان ،علم،
دانش ،ســابقه مبارزاتى ،حضور در ميدان
هاى جهاد و شــهادت و ماننــد آن ،فرد
مورد نظر خود را انتخاب كنند]17[.
بی تردید نبایــد کارهایی که درانتخابات
جوامع غربی با هدف کسب منافع شخصی
و جناحی انجام می گیرد ،در نظام اسالمی
رخ دهد ،زیرا این گونه کارها خالف شرع
است و با اخالص و اخالق سیاسی منافات
دارد .مــردم نیز باید بداننــد افرادی که
هزینه های هنگفتی برای انتخابات صرف
می کنند و تنها منافع شخصی را در نظر
دارند ،اخالصی در کارشان نیست و به آن
ها باید سوء ظن داشته باشند]18[.

هم چنین بایــد اذعان کرد در جامعهای
که نقاط مثبت و منفی در آن مشــاهده
می شــود باید واقعیات را مطرح کرد ،اما
سیاه نمایی و بسط و گسترش یأس و نا
امیدی غیر قابل پذیرش است.
قانــون مداری مهمتریــن مولّفه در
انتخابات اسالمی
بدیهی است قانون شکنی از جمله چالش
های انتخابات است ،در حکومت اسالمی
قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر
شــورای نگهبان میگذرد و ماهیت و رنگ
اسالمی دارد  ،یقیناً وقتی قانونی تصویب
شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با
آن مخالفت کرد ،قانون هایی که مســیر
صحیح را طی کرده و جنبه مشــروعیت
پیدا کرده باید رعایت شود و شکستن آن
درست نیست و نباید در برابر آن نق زد و
بهانه گیری کرد]21[.
مــن بیم دارم که برخــی از کاندیداهایی
که جامع الشرایط نیســتند و عدم احراز
صالحیت شــامل آنها گردید شروع کنند
به سم پاشی بر علیه نهادهای قانونی؛ که
این رویکرد درست نیست که اگر مساله
ای برخــاف میل ما بود قبــول نکنیم و

الزم بــه ذکر اســت مشــاركت مردمى،
بعنوان بــازوى حكومت الزم اســت .لذا
شــركت مــردم در انتخابــات مختلــف،
ضرورى و سرنوشــت ساز است[ ،]23زیرا
انتخابات ســالم و پرشور از خواسته های
نظام و انقالب اســامی اســت و هرچه
حضــور مردم در انتخابات افزایش یابد در
عرصه بین المللی ،ایران اسالمی سرافراز
و قوی عمــل خواهد کرد]24[ .از این رو
به مردم توصیه می کنیم که در انتخابات
حضور باشکوه و پرشــوری داشته باشند.
[]25
از ســوی دیگر اشــخاص بایــد با قدرت
بخشــیدن به کشور ،دشــمنان را ناامید
کنند؛ همانطوری کــه در راهپیمایی 22
بهمن امســال پشت دشــمن را لرزاندیم؛
بایــد مجــدد ایــن کار را در انتخابــات
انجــام دهیم]26[.گرچه علی رغم اینکه
مشــکالتی از جمله تورم که مشــکالتی
بــرای مردم ایجاد کرده وجود دارد و باید
حل شــود ،لیکن مردم آن جایی که باید
حضور داشته باشند حضور دارند و کارها
و عرصه های سرنوشــت ساز را رها نمی
کنند و اگر امســال نیز استقبال و آرامش
خوب باشــد با حضور پر شور مردم ،روز
انتخابات روز عزای دشمنان نظام اسالمی
خواهد بود]27[.
لــذا باید گفــت حضور پرشــور مردم در
انتخابــات موضوعیت دارد و همه باید در
صحنه حاضر شوند ،برای تحقق این مهم
نباید تنگ نظری نشان داد و همان گونه
که رهبــر بزرگوار انقــاب تاکید کردند
باید افرادی کــه معتقد به انقالب و نظام
هســتند ولو اینکه ســلیقه آنان موافق ما
نیســت را دعوت به حضور کرد ]28[.زیرا
بدون اســتثنا مملکت برای همه اســت و
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نگاهی اجمالی به مفهوم انتخابات

ضرورت برگــزاری انتخابات در نظام
اسالمی

ضــرورت مشــارکت حدأکثری در
انتخابات
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از ایــن رو حضور در انتخابات یک تکلیف
شرعی اســت ،همانطور که حفظ ناموس،
دیــن ،کشــور و نطام مقــدس جمهوری
اسالمی واجب اســت ،بنابراین حضور در
انتخابات مبانی فقهی و شــرعی دارد،باید
بدانند که مقدمه واجب واجب اســت .لذا
فردی که می خواهــد انتخاب گردد باید
واجد شرایط خاصی باشد[.]5

پرونـدهویژهانتخابات
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هــم چنیــن باید گفــت دو مســئله در
انتخابات بسیار مهم و کلیدی است ،یکی
حضور پرشــور و حداکثری مردم در پای
صندوق های رای که دشمن نگوید ،مردم
نســبت به نظام و اســام بی عالقه شده
اند و دیگر این که مردم کســی را انتخاب
کنند که برای دین و دنیایشــان فعالیت
کند]4[.

و بــه تعبير ديگر؛ انتخابــات اعطاى مقام
است ،وشــبيه توكيل است و در بسيارى
از موارد انتخاب كنندگان حق فسخ دارند
كه دسته جمعى شخص انتخاب شونده را
از مقامش عزل كنند]7[.

هــم چنین نبایــد در عرصــه انتخابات،
فرهنــگ غربــی و وعده هــای توخالی و
عوام فریبی حاکم باشد؛ بلکه باید اصول
اســامی در تبلیغات و برنامه ها و هزینه
ها رعایت شود و افراد مراعات این مسائل
را بکنند]19[.

مســائلی که مطابق میل ما است را قبول
کنیــم؛ این قانــون گرایی نمیشــود و با
چنین وضعیتی ســنگ روی ســنگ بند
نمی شود]22[.

ســلیقه های مختلف اعالم کاندیداتوری
کردهانــد؛ عدم شــرکت در انتخابات بی
اعتنایی به کشــور و مردم است .مطمئناً
اگر مردم حضور پرشــور داشــته باشند
نقشه های دشمنان نقش بر آب می شود
لذا عقل و شرع می گوید؛ برای صیانت از
نظام حضور مردم بســیارموثر است []29
از این رو ملت مســلمان ایران شرکت در
انتخابات را یــک عبادت بدانند و دعا می
کنم که آینــده خوبی در پیش روی ملت
ایران باشد]30[.
ضرورت انتخاب کاندیدای اصلح
شــکی نیســت کهمــردم باید افــراد را
بشناسند تا سبک و سنگین کرده و اصلح
را انتخــاب کنند و این فرع بر این اســت
که اشخاص برای جامعه شناخته شوند و
تبلیغات درست داشته باشند.]31[.

بدیهی است نخستین شرط در فرد اصلح
این اســت که باید تقوا و دیانت در سطح
باال داشــته باشــد تا بتواند منافع مردم و
کشــور را حفظ کند و خدایی ناکرده در
اختیار جناح یا گروه خاصی قرار ندهد ،به
مــردم و نظام خیانت نکند،قوم و خویش
پرستی نکند]41[.
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لذا کاندیداهای محتــرم تقوا را رعایت و
از تخریــب یکدیگر اجتناب کنند ،به ویژه
بعــد از اینکه شــورای محتــرم نگهبان
تصمیم گرفت نباید اقدامی بر خالف رأی
و نظر این شــورا انجام دهند ]42[.زیرا
مردم به کســانی که اهــل تخریب و بی
تقوایی هســتند رای نمی دهند و آنها را
نمی بخشند]43[.
پرهیز از وعده گرایی
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قول ها و وعده های بی حســاب و کتاب
دادن درســت نیســت ،دروغ نباید گفت،
مردم وقتی میبینند کســی بی حساب و
کتــاب وعده تو خالی می دهد می فهمند
این فرد بی تقواســت و بــه او رای نمی
دهند]44[ .
اجتناب از تنش زایی
نامزدهای انتخابــات و حامیان آن ها در
ســتادهای تبلیغاتی شــان باید مراقبت
کنند تــا فضای انتخابــات خالی از تنش
باشــد؛ زیرا اگر تقوای اســام را رعایت
کنیــم ،هیچ مشــکلی به وجــود نخواهد
آمد ]45[.انتخابــات باید خالی از تنش و

ساده زیستی و اجتناب از اسراف
بی شک کســانی که بخواهند برای جلب
آرای مردم پول و خرج های بی حســاب
و کتاب کنند مــردم میفهمند و مراقب
هستند و به کســی رأی می دهند که به
آنها خدمــت کنند نه آنهایی که کیســه
بدوزند و بخواهند ســهمی بــرآی آینده
خود تامین کنند ،باید توجه داشــت که
خرج های بی حســاب و کتاب مردم را به
شک میاندازد]48[ .
اخیــرا برخــی از نامزدهــا بــا بعضی از
ثروتمندان محلــی زد و بند کرده اند که
این حرکت ،انحراف از اصول اسالمی و از
جمله گناهان کبیره است]49[.
ملت شریف ایران مراقب باشند سرنوشت
نظام و کشورشــان را با هیچ چیز مبادله
نکنند]50[.
سخن آخر
در خاتمه باید تأکید کرد ان شــاءهلل بعد
از اینکــه مــردم به خوبــی در  22بهمن
امتحــان دادند در ایــن انتخابات نیز این
چنین خواهد بود و در صحنه حضور پیدا
خواهند کرد]51[ .
بی تردیــد مــردم در موعد مــورد نظر
انتخابــات ،در میدان آزمون جدیدی قرار
می گیرند که امیدوارم همگان مصمم تر و
متحد تراز همیشه ،پای صندوق های رای
رفته و رای خود را به صندوق ها بیاندازند
[ ]52و با حضور پرشــور در پای صندوق
های رای بار دیگر دشمنان را ناکام سازند
و امید آنهــا را به یاس تبدیل کنند]53[.

من همه کسانی که واقعاً به انتخابات سالم
و پرشــور و آینده خوبی برای کشور می
اندیشــند دعا می کنم ]56[.و امیدواریم
انتخابات پرشور و حماسی توام با آرامش
در کشــور برگزار شــود و دشمنان اسالم
و انقالب هرچه بیشــتر نســبت به توطئه
های شــومی که برای ضربه زدن به نظام
مقدس جمهوری اســامی طراحی کرده
اند ،مایوس و دلسرد شوند]57[ .
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بنابراین اگر صالحى باشــد و اصلحى ،بايد
سراغ اصلح رفت[ ]37سفارش اینجانب به
جناح ها و کاندیداهای مجلس این اســت
که انتخابات را با خودخواهی آسیب پذیر
نکنیــد بلکه کاندیداهــای مجلس به نفع

تقــوا ورزی و تمکین رأی شــورای
نگهبان مهمترین شاخصۀ فرد اصلح

اخیرا در فضای مجازی تخریب هایی آغاز
شــده که بر مبنای انتخابــات آمریکایی
اســت و باید از آن دوری کرد،نباید کاری
کنیم که انتخابات ،سرچشــمه اختالفات
و عــداوت هــا در آینده شــود و با اتمام
انتخابات ،کینه ها در سینه ها باقی بماند.
[]47

[ ]16بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؛ ویژه
نامه منشور اخالقی انتخابات ،اسفند .1386

[ ]40استفتاءات جديد ؛ ج 1؛ ص.301
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به تعبير ديگر میتوان اینگونه تعبیر نمود،
از نظر فقه اســامى هرگز نباید با وجود
«اصلح» به ســراغ «صالــح» رفت و يا با
وجود «صالح» نباید به سراغ «غير صالح»
رفــت[ ،]34در حقيقت اصــل «انتخاب
اصلح» يكى از اصولىترين شــرايط براى
انتخاب مديران است[،]35گاهى صالح و
اصلح فاصله زيادى دارند ،كه اگر اصلح را
رها كنند و ســراغ صالــح بروند عرف مى
گويد خيانت است]36[.

هم چنین مردم نیز باید آگاهانه وارد این
عرصه سرنوشت ساز شوند تا کاندیداهای
اصلح انتخاب شــوند[ ]39زیــرا اگر بی
حســاب و کتــاب وارد انتخاب شــده و
گرفتار حــب و بغض هــا و جناح گرایی
گردند قطعاً در تخلفات آن فرد منتخب،
شریک اعمال او در آن چهار سال خواهند
شد ،لذا در یک کالم می گوییم فرد اصلح
را انتخاب كنيد]40[.

[ ]15همان.

[ ]39بیانــات حضــرت آیــت اهلل العظمــی مــکارم
شیرازی؛.1386/12/09
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بســيار مىشــود كه انســان در زندگى
شخصى و رهبران ،در زندگى اجتماعى بر
ســر دو راهى قرار مىگيرند در اين گونه
موارد بايد شجاعت انتخاب اصلح را داشته
باشند ]32[،لذا باید فردی اصلح و مومن
به مجلس راه پیدا کند و نمایندهای باید
بــرای تصدی وکالت مردم قدم به مجلس
بگذارد که مورد اعتمــاد و امین و حافظ
ناموس و کیان و آرمان های انقالب باشد.
[]33

افراد اصلح کنار بروند[]38

درگیری باشد و جوانان ما نباید در فضای
به وجــود آمده در برابر هــم قرار گیرند.
[]46

هم چنیــن نباید از ایــن چالش کلیدی
غفلت نمود که مشــکل بیکاری ،تورم و
رکود..واقعا غوغا می کند ،در بســیاری از
مسائل این مشــکل ،مردم را تحت فشار
قرار داده اســت و نباید ساده از کنار آن
گذشــت ،.لذا همه مسؤوالن را به خدمت
بیــش از پیش و توجه به رفع مشــکالت
مردم از جمله حل مشکل بیکاری و رفع
بحران رکود و تورم توصیه می کنم[]54
امیدواریــم همــگان اعــم از کاندیداها،
ســتادها و حامیان نامزدهــای انتخاباتی
اصول اســامی را رعایت کنند تا خداوند
عنایــت کند و بــا ورود افــراد اصلح به
مجلس مشــکالت مردم رفع شده ،نقاط
ضعف برطرف شــود و نقاط قوت تقویت
گردد]55[.

[ ]14بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
؛درس خارج اصول ؛مسجد اعظم قم؛.1394/11/28

[ ]38بیانــات حضــرت آیــتاهلل العظمــی مــکارم
شیرازی؛.1386/11/13

تأ ّملی در نشانه
شناسی پیروزی
انقالب اسالمی ایران
از منظر معظم له

امیدواریــم همه شــاکر نعمــت انقالب
اسالمی باشــیم تا خداوند تبارک و تعالی
این نعمــت را برای همه پایــدار بدارد و
بتوانیم تا ظهــور حضرت ولی عصر(عجل
اهلل تعالی فرجه الشــریف) در ســایه آن
زندگــی مــادی و معنوی خوبی داشــته
باشــیم ،هم چنین امیدواریم خداوند به
همه ما بصیــرت بدهد که از نعمت هایی
که نصیب ما شــده پاســداری و بتوانیم
انقالب اسالمی ایران را حفظ کنیم

قطــع وابســتگی به قــدرت های
استکباری

دین گرایــی شــاخصۀ کلیدی در
پیروزی انقالب اسالمی
بی شــک ایمــان و اعتقــادات مذهبی و
اســامی مایه پیشرفت و حصول انقالب
اسالمی است ،که اگر نبود هرگز به جایی
نمی رسیدیم]6[.
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بنابرایــن انقــاب اســامى ايــران كه
پيروزيش بر ارتش نيرومند شــاه و قدرت
هــاى عظيمى كــه از او حمايت مى كرد
بــراى هيچ كس باور كردنــى نبود لیکن
اين مرز خيالى را در هم شكســت ،و كار
برد عظيم مسائل مذهبى و اخالقى را در
زمينه هاى سياسى اجتماعى كام ً
ال آشکار
ساخت ]9[،بدین ترتیب فشارها تهدیدها
و تحریم های غرب علیه مردم و جمعیتی

که از اعتقادات دینی بــاال برخوردار می
باشــند نتوانســت انقالب را متزلزل کند.
[]10
گفتنی اســت هنگامى كه انقالب اسالمى
ايران به ثمر نشســت متوجه شدند عامل
اصلى اين انقالب ،كــه بزرگترين حركت
اجتماعى قرن لقــب گرفت ،دين مقدس
اســام بوده اســت ]11[،ورود قرآن به
زندگی مردم انگیزه های دینی فراوان در
میان ملت..همه و همــه به برکت انقالب
اســامی و انقالب نیز بــه برکت دین و
اسالم است]12[.
رهبری بی بدیل امــام خمینی(ره)؛
نشــانۀ پیروزی و عزتمندی انقالب
اسالمی
باید اذعان کرد پیروزی انقالب اســامی
ایران بر قدرت های غرب و شــرق ثابت
کردکه بدون تکیه بر این قدرتها می توان
مستقل و سربلند بود و در برابردولت های
زورگوی جهان ایستاد این به برکت وجود
امام راحل بود که نصیب این کشور شد و
باید قدردان آن بود ]13[.
گفتنی است پیروزی انقالب اسالمی ایران
به حکم حاکمیت و عقالنیت امام ،حاکی
از این مســأله مهم اســت که امام الگوی
انقالب اســامی را از انقالب پیامبر(صلی
اهلل علیه و آله وســلم) اســتنباط ،اخذ و

پیاده کرد و رمز موفقیت شــان نیز همین
بود.
هم چنین باید بر ایــن نکتۀ مهم تصریح
نمــود که علــت اینکه کشــورهای دیگر
انقالب کردند لیکن به نتیجه نرســیدند
این است که رهبری واحد ندارند.
لذا امروزه باید نقــش امام راحل و تاثیر
گذاری ایشــان در به ثمر رسیدن انقالب
اســامی در جامعــه پررنــگ تر شــود
زیــرا دشــمنان در پی آنند نقــش امام
خمینــی(ره) را در دفاع از کیان اســام
و تشــیع کم رنگ جلوه دهند ،حال باید
آثار امــام راحل به زبان های مخلتف دنیا
ترجمه شــود تا تمام جهانیــان با افکار و
اندیشه های ایشان آشنا شوند و هر میزان
در این خصوص اقدامی صورت گیرد سبب
بقای نظام و اسالم خواهد شد]14[.
بنابرایــن امــروز بایــد آثار امــام راحل
در کتاب های درســی دانــش آموزان و
دانشجویان بیشتر نمایان شود تا آن ها به
افکار و اندیشــه ایشان بیشتر آشنا شوند؛
زیرا نســل جوان امروزی در زمان ایشان
حضور نداشــته و سخنرانی های ایشان را
ندیده و نشنیده اند و امروز ضروری است
جوانان مان را با این افکار بیشــتر مانوس
کنیم[ ]15زيرا اگــر بيدارگر عصرما ،امام
خمينى قدس ســره ،شجاع و نترس نبود
انقالب اســامى ايران بر خــاف انتظار

لذا شایسته اســت روی عوامل نگهدارنده
انقــاب اندیشــید و در عین حال که می
توانیــم تعامل با خارج را تداوم بخشــید
لیکن باید از وابستگی به اجانب اجتناب
کرد]18[.
مبارزه طلبی با مظاهر فساد و فحشاء
در رژیم پهلوی
بایــد تصریح نمود قبــل از انقالب مراکز
فساد در کشور غوغا می کرد ،غارت ثروت
و منابــع ایران از جملــه مهترین چالش
در زمان طاغوت محسوب می شد ،اضافه
بر این موارد ،مســائل ضد ارزشی اسالمی
نیــز بیداد میکرد ،به قــول برخی تعداد
مشــروب فروشــیها در تهــران بیش از
نانواییها بود و مفاسد دیگر نیز غوغا می
کرد]19[.
دســتگاه رژیم آلوده به مفاســد بسیاری
بود ،چه عیاشی ها و برنامه ها و مفاسدی
که همــه این مســائل در آن زمان بیداد
می کرد؛ برآســتى دردآور اســت كه در
كشورهاى غربى و غرب زده ،قبل از انقالب
اسالمى ،بيشترين اسم و شهرت و آوازه و

بنابراین ارزش های انقالب نباید کمرنگ
شود ،مساله حجاب ،عفت ،مسائل اخالقی
و دیگــر ارزش هــای اســامی و انقالبی
نباید در رسانه ها و صدا و سیما و جامعه
کمرنگ شود]22[.
اتحاد و انســجام مردمی زمینه ساز
پیروزی انقالب اسالمی
بدیهی اســت حمایت های مردم در برهه
های مختلف از مهم ترین عوامل برقراری
نظام مقدس جمهوری اســامی است ،لذا
وحــدت و اتحاد و انســجام مردم یکی از
عوامل مهم در پیروزی انقالب اسالمی به
شــمار می رود به نحوی که همبستگی
و اتحاد مــردم و قاطعیت و شــجاعت و
اخــاص حضرت امــام(ره) مانع از ضربه
دشمنان به انقالب اسالمی گردید]23[.
حال با این تفاسیر باید گفت ما باید این
اتحاد و همدلی را حفظ کنیم ،در شرایطی
که دشمنان خارجی برای ما خط و نشان
می کشند کدام عقل ســلیمی اجازه می
دهــد به اختالفات دامن بزنیم و ســلیقه
های شــخصی را حاکم قرار بدهیم؟! لذا
اتحاد مردم باعث پیشــرفت شد ،و برای
نگهداری ایــن انقالب بایــد روی همان
عوامل محدثه تکیه و تاکید کرد]24[.
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لذا یكى از بركات انقالب اســامى ايرانكه
دستاورد خون هزاران شهيد مظلوم است
اقبــال عمومى مردم به معــارف و احكام
دينى مىباشــد.لذا هنگامى كــه انقالب
اســامى ايران به ثمر نشست و نخستين
حكومت اســامى انقالبى تشــكيل شد؛
همگى در غرب انگشــت حيرت بر دهان
نهادنــد؛ كــه مگر مىشــود مذهب زمام
حكومت را به دست گيرد؟ چگونه ممكن
اســت دين جــواب گوى تمــام نيازهاى
عصــر و زمان ما باشــد؟ لیکن ديدند اين
حكومت ريشــه دار و باثبات است ]7[،از
ایــن رو پس از پیروزی انقالب اســامی
بسیاری از ســنت های حسنه دینی احیا
شد ،به نحوی که اگر مساجد نبود انقالب
اســامی نیز به ثمر نمی نشســت لذا با
پیروزی انقالب اســامی به رهبری امام
راحل ،مســاجد بتدریج به اوضاع نخست
خود باز گشــت گرچه تا رسیدن به نقطه
مطلوب فاصله است]8[.

بی تردید دیده گرفتن و چشــم بســتن
به روی برکات و دســتاوردهای بی بدیل
انقالب اســامی بی انصافی است  ،زیرا با
پیروزی نظام مقدس اســامی ،وابستگی
کشــور به بیگانگان قطع شــد؛ در ارتش
ما مستشــاران آمریکایی حضور داشتند،
ارتش کشــوری که دســت بیگانه باشد،
معلوم است که چه وضعی خواهد داشت.
هم چنین قبل از انقــاب بیگانگان بر ما
حکومت می کردنــد ،نمایندگان مجلس
ما در ســفارتخانه های بیگانه تعیین می
شــدند ،دســتوری از باال داده می شــد
و همان دســتور نیــز در مملکت پیاده و
اجرایی می شــد .و این مســاله بســیار
ذلیالنه و اوج بدبختی بود]17[.
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در ســالروز پیروزی شــکوهمند انقالب
اســامی ایران قرار داریم كه با زعامت و
رهبــرى امام فقيد ،خمينــى كبير(قدس
سره) به وقوع پيوســت[ ،]1لذا در وهلۀ
نخســت باید این ایام را گرامی داشت و
به ملت ایران تبریک گفت ]2[،هم چنین
لزوم حفظ و تقویت این دســتاورد عظیم
یعنی پیــروزی انقــاب را مطالبه نمود،
لیکن ناگفته پیداســت ضــرورت تبیین
دســتاوردهای انقالب اســامی از سوی
رســانه های گروهی برای اقشار مختلف
مردم به ویژه نســل جوان غیر قابل انکار
اســت؛[ ]3لذا باید گفت دهه مبارک فجر
دهه آشــنا ساختن نســل جوان با ارزش
های واالی انقالب است ،بلکه باید ابعاد و
نشانه های پیروزی انقالب اسالمی را در
دهه فجر برای مردم به ویژه نســل جوان
تشــریح نمود و صاحبنظــران از جهت
تاریخی ،سیاســی و دیگر ابعاد انقالب را
مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند]4[.

را مطــرح نمود که چرا و بــا بهره گیری
ازچــه مولفه ها و نشــانه هایــی انقالب
اســامی به پیروزی رســید؟ بی شک در
ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باید
روی این عوامل که باعث پیروزی ،تثبیت
و تداوم انقالب اســامی شد ،تفکر نمود
]5[.

جهانيان پيروز نمىشــد از ایــن رو امام
راحــل با انقالب اســامی ،عزت و آبرو را
برای کشور به منصۀ ظهور رساند]16[.

پول و درآمــد و موقعيت براى زنان آلوده
و بىبندوبارى بود كــه به نام «هنرمند و
هنرپيشــه» ،معروف شده بودند ،و هر جا
قــدم مىنهادند گرداننــدگان اين محيط
آلوده براى آنها سر و دست مىشكستند و
قدمشان را خير مقدم مى دانستند![]20
لیکن حضرت امام(ره) این مفاسد را دید،
به غیرت اسالمی ایشان برخورد و وظیفه
شــرعی خود را قیام دید .لذا باید خدا را
شــاکر بود که آن بســاط برچيده شد ،و
زن از صورت ابتذال سابق و موقعيت يك
عروسك فرنگى و كاالى بى ارزش درآمد
و شــخصيت خود را بازيافــت ،حجاب بر
خود پوشيد اما بیآنكه منزوى شود و در
تمام صحنه هاى مفيد و سازنده اجتماعى
حتــى در صحنه جنگ بــا همان حجاب
اسالميش ظاهر شد]21[.

نقش کلیدی حوزه و مرجعیت در پیروزی
انقالب اسالمی
تردیدی نیست که انقالب اسالمی برخاسته
از حوزه ها و مرجعیت است ،یقیناً حوزه در
عین حال که از اســتقالل کامل برخوردار
است لیکن حامی و پشتیبان نظام مقدس
اسالمی اســت ،لذا حوزه ها باید پاسدار و
پشتیبان نظام اسالمی باشند ،چرا که اگر
این پشــتوانه از بین برود ،امیدی به دوام
نظام نخواهد بود]25[.
ایمان؛ اخالص ؛ فداکاری
بهره گیری انقالبیــون از مولفۀ فداکاری
و اخــاص و ایمان در جریــان قیام علیه
رژیم پهلوی غیر قابل انکار است ،لذا باید با
صدای بلند فریاد زد ما ايرانيان آثار ايمان
را در طول انقالب اســامى  ،با تمام وجود
لمس نمودهايــم .آنچه كه ما را در مقابل
اســتكبار جهانى پيروز كرد ايمان جوانان
غيور ما بود]26[.

بلیــغ  /اسفند ماه 1394
WWW.MAKAREM.IR

26

انقالب اســامی؛ معیار بنیادین گفتمان
بیداری اسالمی
نگاه منصفانه نشــان مــی دهد که انقالب
اسالمی نقشه سیاسی و معادالت منطقه را
عوض کرد ،خوشبختانه ایران به ام القرای
شیعیان و مسلمانان جهان تبدیل گردید ،
بسیاری از مسلمانان پناهنگاه خود را ایران

علمای کشــورهای اسالمی باید بدانند که
تکیه بر مسائل ملیتی در مبارزه با استکبار
نمی تواند اثر گذار باشــد ،بایــد مردم را
حول اســام گرد هم آورد و با استفاده از
احساســات دینی ،انقالبها را در مســیر
اســامی حفظ کرد لذا آقايان(قرضاوي و
رييس االزهر )...بيايند و بنشــينيم تا ثابت
کنيم اگر انقالب اسالمي ايران نبود هرگز
انقالبهاي منطقه شکل نمي گرفت]33[.
شــهادت طلبی مولّفه حیاتی در پیروزی
انقالب اسالمی
در ترســیم پیروزی انقالب اسالمى همه
سال و هر ماه بلكه هر روز ،خاطره شهيدان
انقالب زنده مىشــود و بــر آنها درود مى
فرستند [ ،]34زیرا شهادت مولفه ای است

لذا با این تفاســیر باید گفت فراموشی یاد
و آرمان های شهدا از آفات و تهدیدات فرا
روی انقالب است]38[.
حق گرایی؛ باطل ستیزی
ب اسالمى
نباید فراموش نمود اساس انقال 
ش هاست ]39[،و اگر مسلمانان
انقالب ارز 
امروز در شرائطى سخت و ناگوار تحت فشار
دشمنان بيرحم و خونخوار قرار گرفته اند
به خاطر همين اســت كه آن ارزشهاى
اصيل را رها ســاخته ،بار ديگر ارزش هاى
جاهلى در ميان آنان رونق گرفته اســت.
مقياس شخصيت مال و مقام دنيا شده ،و
علم و تقوا و فضيلت را به فراموشى سپرده
انــد ،در زرق و برق مادى فــرو رفته ،و از
اسالم بيگانه شدهاند ،و تا چنين است بايد
كفاره اين خطاى بزرگ را بپردازند]40[.
لیکــن اينكه در ايــام دهه فجــر انقالب

سخن آخر
در خاتمه باید گفت عواملی که انقالب را به
ثمر رساند ضامن بقای انقالب است]44[،
لذا انقالب اســامی را آســان به دســت
نیاورده ایم که آسان از دست دهیم]45[،
بلکه انقالب اســامی محکم تر از گذشته
ســرجای خود ایستاده اســت]46[ ،بدین
ترتیب باید قدر انقالب را بدانیم و در حفظ
آن کوشا باشیم و اجازه ندهیم ارزش های
دینی و انقالبی در جامعه کمرنگ شــود.
[]47
امیدواریم همه شاکر نعمت انقالب اسالمی
باشیم تا خداوند تبارک و تعالی این نعمت
را بــرای همه پایــدار بــدارد و بتوانیم تا
ظهور حضرت ولــی عصر(عجل اهلل تعالی
فرجه الشــریف) در سایه آن زندگی مادی
و معنوی خوبی داشــته باشــیم ]48[،هم
چنین امیدواریم خداوند به همه ما بصیرت
بدهد که از نعمت هایی که نصیب ما شده
پاسداری و بتوانیم انقالب اسالمی ایران را
حفظ کنیم]49[.
بار الهــا! آن چنان در پرتو آگاهى به قرآن
قلب ما را روشــن و فكر ما را توانا كن كه
در ميان بندگانت تفرقه نيندازيم و انقالب
اســامى خود را به پرتگاه خطر نكشانيم.
[]50
منابع و مآخذ:

[ ]1اخالق اســامى در نهج البالغه (خطبه متقين) ؛ ج2
؛ ص.392
[ ]2بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،درس
خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1389/11/20 ،
[ ]3بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،درس

[ ]6بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،درس
خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1389/11/20 ،
[ ]7پيام قرآن ؛ ج 10؛ ص.46

[ ]35تفسير نمونه ؛ ج 1؛ ص.522
[ ]36همان.
[ ]37عاشورا ريشهها ،انگيزهها ،رويدادها ،پيامدها ؛ ص.73
[ ]38بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
در دیدار رئیس ســازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت
روحانیت در دفاع مقدس.1393/04/04،

[ ]8بیانات حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
اختتامیه سومین جشــنواره سراســری اعتکاف در قم،
.1393/02/19

[ ]39تفسير نمونه ؛ ج 21؛ ص.60

[ ]9خطوط اقتصاد اسالمى ؛ ص.63

[ ]40همان.

[ ]10بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1393/11/21،

[ ]41اسراء ،آيه 81؛ ترجمه «:حق آمد و باطل نابود شد؛
زيرا باطل نابود شدنى است».

[ ]11سوگندهاى پر بار قرآن ؛ ص.53

[ ]42اهداف قيام حسينى ؛ ص64

[ ]12بیانات حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی ،در سالروز
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س).1391/02/06،

[ ]43همان.

[ ]13بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در
دیدار مســؤوالن و مدیران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره) دفتر قم.1389/03/08،
[ ]14همان.
[ ]15همان.

[ ]44بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم.1394/11/15
[ ]45بیانات حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی ،در سالروز
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س).1391/02/06 ،
[ ]46بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/14،

[ ]16بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/01/19،

[ ]47بیانات حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی ،در سالروز
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س).1391/02/06 ،

[ ]17بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1393/11/15،

[ ]48بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم.1389/11/20

[ ]18بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/14،

[ ]49بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1392/11/16

[ ]19همان.

[ ]50تفسير نمونه ؛ ج 10؛ ص.255

[ ]20تفسير نمونه ؛ ج 14؛ ص.446
[ ]21بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/14،
[ ]22بیانات حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی ،در سالروز
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س).1391/02/06
[ ]23بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/14،
[ ]24همان.
[ ]25بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در
دیدار جمعی از مدیران مناطق و استانها و معاونین مرکز
مدیریت حوزه علمیه خواهران؛ .1389/08/30
[ ]26سوگندهاى پر بار قرآن ؛ ص.542
[ ]27بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم.1392/11/16
[ ]28همان.
[ ]29بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم.1393/11/15
[ ]30بیانــات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
درس خارج فقه ،مسجد اعظم؛.1392/11/17
[ ]31همان.
[ ]32بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در
دیدار اعضای فراکســیون بیداری اسالمی مجلس شورای
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لیکن اگــر بخواهیم این انقالب باقی بماند
باید این اصول را حفظ کنیم[.]30

این که دشــمن می خواهد نشان دهد که
ایران اســامی در انقالبهــای منطقه به
دنبال توســعه طلبی است لیکن اعالم می
کنیم به برکت انقالب اســامی ،ایران به
دشمنان امت اسالمی باج نمی دهد ،بلکه
هیچ چشم داشــتی در هیچ کشور منطقه
ندارد و دنبال حکومت ،نفوذ و به دســت
آوردن خاکی از ســرزمینی نــدارد ،بلکه
ما می خواهیم که این کشــورها همچون
ســوریه وعراق و کشــورهای دیگر از بند
جنایات گروه ها و جریان های تروریستی
تکفیری و نقشــه های شــوم قدرت های
استکباری آزاد شوند]32[.

لذا دكتر «مايــكل برانت» يكى از معاونان
سابق سازمان اطالعات مركزى آمريكا(سيا)
در یک گفتگو با اشــاره به جلسات سرى
مقامات سازمان ســيا و نماينده سرويس
اطالعاتــى انگليس می گویــد« :ما به اين
ب اسالمى
نتيجه رسيديم كه پيروزى انقال 
ت هاى اشتباه شاه
ايران فقط نتيجه سياس 
در مقابله با اين انقالب نبوده اســت ،بلكه
عوامل ديگرى مانند  ...استفاده از فرهنگ
شــهادت دخيل بوده؛ كه ايــن فرهنگ از
هزار و چهار صد ســال پيش توســط نوه
پيامبر اســام (صلی اهلل علیه و آله وسلم)
امام حســين (عليه الســام) بوجود آمده
و هر ســاله با عــزادارى در ايام محرم اين
فرهنگ ترويج و گسترش مى يابد»]37[.

[ ]5بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،درس
خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/15،

[ ]34تفسير نمونه ؛ ج 10؛ ص.283

27

دیگر شــاخصۀ مهم در پیــروزی انقالب
اسالمی را می توان در آمادگی کامل برای
فداکاری به هر قیمت برای اســام دانست
 ]28[،گرچه همه این فضایل ارزشمند را
حضــرت امام به ملت تقدیم کرد و مدیون
آن بزرگوار هستیم[.]29

م
بدیهی اســت نظام اســامی بدون چش 
داشــت تجربیات ارزشمند انقالب اسالمی
را در اختیــار خیزش های اســامی قرار
خواهــد داد زیــرا با تحقق ایــن مهم می
توان از انحراف در مســیر بیداری اسالمی
جلوگیری نمود تا در مسیر درست حرکت
کنند.

[ ]4بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ،درس
خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1388/11/13 ،

[ ]33همان.
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هم چنین نیت های خالص از دیگر عوامل
و نشانه های تحقق پیروزی انقالب اسالمی
اســت لذا به جرأت می توان مدعی گردید
در روند پیروزی انقالب اسالمی نیات آلوده
نبود ،زیــرا وقتی نیات آلوده شــود یقیناً
نتیجه ای عائد نمی شود و در مقابل لطف
الهی هم برچیده می شود]27[.

اسالمی می دانند و صریحاً تاکید می کنند
در بیداری اســامی از انقــاب ایران الگو
گرفته اند و این افتخاری بزرگ است،حتی
دشمنان اسالم نیز به نقش انقالب اسالمی
در تحــوالت منطقه اذعان دارند و ایران را
گام اول حرکت در این راســتا می دانند.
[]31

كه كاربرد آن از هر سالحى بيشتر ،و تاثير
آن از همه برتر است و عاملى است كه مى
ح
تواند خطرناكترين و وحشتناكترين سال 
هاى عصــر و زمان ما را در هم بشــكند،
ب اســامى
[]35چنان كه در تاريخ انقال 
كشور ما ايران با كمال وضوح اين حقيقت
را با چشــم ديديم كه عشــق به شهادت
على رغم تمــام كمبودهاى ظاهرى عامل
پيروزى سربازان اسالم در برابر قدرت هاى
بزرگ شد]36[.

اسالمى ايران آيه شريف ه «جاء الحق وزهق
الباطل إن الباطل كان زهوقا»[]42[، ]41
زياد تكرار مى شــود بدان جهت است كه
حكومت طاغوت كه باطل و مروج فســاد،
فحشــا ،وابســتگى ،ويرانى و حيف و ميل
كردن بيــتالمال بود رفــت ،و حكومت
اســامى كه حق است آمد و جايگزين آن
شــد .و هر چه حكومت اسالمى عادالنهتر
و كاملتر باشــد و بيشتر در مسير دين گام
بر دارد به همان اندازه كسب حقانيت مى
كند]43[.

خارج فقه ،مسجد اعظم قم.1394/11/15،

اسالمی؛.1390/06/29

راهکارها و
راهبردهای مقابله با
ن های تکفیری
جریا 
از منظر معظم له

در عصــر کنونی جنایات گروه هاو جریان
های تکفیری بــه عنوان بزرگترین تهدید
برای بشــریت امروز فــارغ از نوع دین و
ملیــت آنه مورد نظر اســت ]1[،تکفیری
هایی که باید آنهــا را جنایت کار ترین
افراد تاریخ بشــر و محصول شجره خبیثه
وهابیت دانست]2[.

با این تفاســیر علمای اســام باید دست
در دست هم ،ریشه افکار انحرافی جریان
های تکفیری را بسوزانند[ ]13همچنین
علمــای مذاهب اســامی باید با صدای
بلند از تکفیر برائت جویند و دامان اسالم
را از لوث افکار تکفیری ها بشویند]14[.
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هــم چنین می توان کتــاب هایی که در
موضوع نقد جریان های تکفیری منتشر
شــده اســت را در مدارس و دانشگاه ها
برای نوجوانان و جوانــان تدریس کرد و
آنها را راجع به تفکر انحرافی تکفیر روشن
نمود]16[.
تاسیس شبکه ماهواره ای؛ راهبرد بنیادین
در مقابله با جریان های تکفیری
نبایــد فراموش نمــود مقابله بــا تکفیر

بنابراین برای بــرون رفت از این وضعیت
بغرنج و بحرانی در جهان اسالم ،پیشنهاد
ما راه اندازی شــبکه های ماهواره ای به
زبــان های مختلف بــرای مقابله علمی و
فرهنگی با این پدیده خطرناک اســت که
همه کشورهای اسالمی هم در آن سهیم
باشــند  ،ما نیز حاضریم در تشــکیل این
شــبکه تلویزیونی جهانی شرکت کنیم و
به نوبه خود کمک خواهیم کرد تا ماهیت
واقعی شعارهای به ظاهر فریبنده و جذاب
تکفیری ها آشکار شود]20[.
خیــزش جهانــی جوامع بشــری عنصر
کلیدی در مقابله با جریان های تکفیری
در تبیین این مســأله بایــد گفت عداوت
و دشــمنی تکفیری ها تنها با شــیعیان
و پیروان مکتب اهلبیت(علیهم الســام)

در تشــریح این موضوع باید تأکید نمود
اگــر حمایت هــای مالــی و تدارکاتی و
تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و دولت
های سرســپرده منطقه نبود ،یقیناً گروه
داعش و امثــال آن امــکان ادامه حیات
و جنایــت و خونریزی وســیع پیدا نمی
کردند]24[.گرچــه فتنه تکفیر به زودی
دامنگیر کشــورهای غربی را نیز خواهد
گرفــت همانگونه که آثارش ظاهر شــده
است زیرا تکفیری ها هیچ حد و مرزی را
نمی شناسند .لذا از همه رهبران سیاسی

تبیین اســام واقعی مهمترین مولّفه در
مقابله با اسالم تکفیری
بی تردید نفوذ و ظرفیت عظیم اسالم در
نفــوذ در جان و قلب توده های مردم در
جوامع بشــری غیر قابل انکار است]29[،
لیکن جریانات افراطــی و تکفیری چهره
اســام را مخدوش می کننــد و جنایات
خود را با نام اسالم انجام می دهند]30[.
شکی نیســت که امروزه مهمترین معضل
جهان اسالم ،سلفی های تکفیری هستند
که با اعمال وحشیانه خود ضربه سنگینی
بــر پایــه های اســام ،آبــرو و حیثیت
مســلمین در جهــان وارد مــی کنند و
اســامی را کــه آیین رحمــت و محبت
است ،آیین خشونت و خونریزی و قساوت
و بی رحمی معرفــی می کنند[ .]31که
این مسأله بهانه به دست مروجان اسالم
ســتیزی داده و ســبب گســترش اسالم
هراسی در جهان می گردد]32[.
لــذا الزم اســت همه مســلمانان و غیر
مسلمانان را نسبت به تعالیم نورانی اسالم
آشــنا سازیم و جلوی جنایات و خونریزی
های تکفیری ها بگیریــم ]33[.که برای
تحقق این امر باید اثبات کنیم کســانی
که اسالم را دین خشونت و کشتار معرفی

اتحاد امت اســامی ؛ مولفــۀ حیاتی در
مقابله با جریان های تکفیری
تردیدی نیســت که بزرگ ترین خطری
که در حال حاضر وحدت و انســجام امت
اســامی را تهدید می کنــد ،فتنه گروه
هــای تروریســتی تکفیری اســت .این
گروه هــا بدون هیچ ّبینــه ای حکم به
تکفیر گروهی از مســلمانان کرده وآنها را
مهدورالدم دانسته و بر طبق همین اعتقاد
باطل ،خــون صدها بیگناه را بر زمین می
ریزند[]38لیکن بهترین راه برای رفع فتنه
جریان تکفیری اتحاد همه علمای اســام
اســت ،همه باید با اتحاد و وحدت تالش
کنیم تا این عقیده های باطل و انحرافی
توســعه پیدا نکنــد ]39[.زیــرا هرگونه
اختالف در این زمینه موجب سوءاستفاده
دشمنان می شود.[ ]40علمای اسالم نیز
نباید به اختالفــات مذهبی دامن بزنند و
همه مسلمین باید در یک صف واحد قرار
گیرند]41[.
تبیین پیوند ناگسســتنی میان وهابیت و
جریان های تکفیری
یکی از بهتریــن راه های مقابله با جریان
های تکفیــری ،تبیین رابطــه تکفیری
ها و وهابیت برای مردم دنیا اســت؛ چرا
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بدین ترتیــب یکــی از راهبردهای مهم
در تحقــق مقابلۀ علمــی با جریان های
تکفیــری می توانــد در انتقــال آثار و
محصــوالت علمــی و فرهنگــی کنگرۀ
بین المللــی مقابلۀ با جریان های افراطی
و تکفیــری که به زبان هــای مختلف نیز
مننتشر شــده اســت متمرکز گردد ،لذا
شایسته است سفرای خارجی مقیم تهران
با دعوت از روشــنفکران واندیشمندان و
مســئولین فرهنگی کشــورهای خود ،در
راســتای اســتفاده و بهره گیری از این
منابع ارزشمند اقدام نمایند]15[.

نیازمند کار فکری و رسانه ای است]17[،
لذا برای دفع کامل جریان های تکفیری
الزم اســت رســانه های گروهی جهان
اســام نقش فعال تــری در این زمینه
ایفا کننــد و برای برای تضعیف گروههای
تکفیری حرکت منســجمی را آغاز کنند.
[ ]18زیرا دشــمنان اســام ،تکفیری ها
را به عنوان مســلمان به دنیا معرفی می
کننــد ،به عنــوان نمونه آنها در رســانه
های خود عمــدا ً از داعش با عنوان دولت
اســامی یاد می کنند در صورتی که آنها
نه دولت دارند و نه اسالمی هستند]19[.

نیســت بلکه این جریان های تکفیری با
تمام مذاهب اســامی که بــا عقاید آنان
موافق نباشــند ،مخالفنــد و خون آنان را
هدر میداننــد ،زیرا تکفیری ها معتقدند
که اگر کســی در مذهــب وهابیت داخل
نشــود ،نزد مــا کافر به خداوند اســت و
همه مســلمانان باید با آنهــا وارد جنگ
شــوند؛ بدین ترتیب ایــن رویکرد گروه
های تکفیــری اعالن جنگ به همه مردم
دنیا اســت ،لذا جماعت تکفیری یک نوع
احســاس ناامنی در تمام دنیــا به وجود
آورده اســت[ ]21بــه نحوی کــه هیچ
کشــوری حتی عربستان از خطر تکفیری
ها در امان نیست  ]22[.لذا دنیا باید برای
رفع این معضل بزرگ بسیج شود چرا که
اگر این جریان ادامه پیدا کند دامن سایر
کشــورهایی که امروز عمــ ً
ا با آن درگیر
نیستند را نیز خواهد گرفت]23[.

حــال همانگونه که نظام اســامی برای
نجات همه بشــریت از خطر جریان های
تکفیری تالش می کند دیگر کشورها نیز
باید برای مقابله با تفکر تکفیری دست به
دست هم دهند]28[.
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مقابلۀ علمی؛ مهترین شاخصه در مواجهۀ
علمای اسالمی با جریان های تکفیری

گفتنی اســت اگر تنها بــه گزینه نظامی
در مقابله بــا جریانهای افراطی و تکفیری
اکتفا شود شــاید در یک نقطه بتوان آن
را خاموش کــرد اما در نقطهای دیگر این
آتش زبانه خواهد کشــید ]11[،لذا برای
جلوگیری از پیوستن جوانان به این گروه
ها ،انجام کار فرهنگی و عقیدتی در همه
کشورها امری حیاتی است]12[ .
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بی شــک جریان های تروریستی تکفیری
یک نوع احســاس نا امنی به جهت مقید
نبودن به هیــچ قانونی ،نداشــتن برنامه
انســانی و اخالقی در تمام دنیا به وجود
آورده انــد و به صغیــر و کبیر رحم نمی
کننــد ]3[.از ایــن رو برخــی تکفیری
ها را به خوارج صدر اســام تشــبیه می
کننــد در حالیکه خوارج پیشــین چنین
جنایاتی را مرتکب نمی شــدند ،آنها این
همه کشــتار و تخریب وحشتناک به راه
نینداختند ،زنان غیر مسلمانان را به بازار
نبردند و نفروختند ،فحشای زشتی به نام
جهــاد نکاح به راه نینداختند و مســاجد
و قبور مقــدس را تخریــب نکردند]4[.
لذا باید گفت خــوارج امروز ،به مراتب از
خوارج صدر اســام خطرنــاک تر و زیان
بارترند[ ،]5اما پرســش اساسی این است
که به راســتی تا چه زمانی باید شــاهد
ریختن خون مســلمانان و هتک نوامیس
مسلمانان باشیم؟[ ]6از این رو باید تالش
نمود در راستای استفاده از تاکتیک ها و
راهبردهای نوین در مقابله موثر و هدفمند
با جریان های تکفیری عمل نمود]7[.

بدیهی اســت مبارزه فکری و فرهنگی با
گروه ها و جریان های تکفیری و ســلفی
باید گســترش یابد ]8[،بلكه باید به فکر
خشــکاندن اندیشــه و تفکر داعشی بود.
[ ]9از این رو باید ریشه افکار تکفیری را
بیشتر بشناسیم و با دالیل منطقی آنها را
پاسخ دهیم]10[.

پروندهویژهخطرجریانهایتکفیری

دنیا می خواهیم تا کشــورهایی را که از
گروه های تکفیری حمایت مالی و سیاسی
و رسانه ای می کنند مورد تحریم و فشار
قــرار دهند ]25[،گرچه دیگــر دنیا علیه
تکفیر همصدا شــده اســت[ ،]26جوامع
بشــری فهمیده اند کــه تکفییری ها از
ما نیســتند ،بلکه اســام دین وحدت و
صمیمت و مســالمت است و این جنایات
مبری است و لذا همگان اذعان
از اســام ّ
کردند این گونه حرکات و جنایات از غیر
اسالمیان است و نمیشود وصله خشونت
را به اسالم چسباند]27[.

می کنند از ما نیســتند]34[.باید باید با
شناســاندن چهره صحیح از اسالم به دنیا
که دین رأفت و رحمت و محبت اســت،
این تل ّقی را که اسالم مساوي با آدمکشی
اســت ،از اذهان جهانیان پــاك کنیم و
شیعه و سنی باید در این هدف با یکدیگر
مشــارکت کنند]35[،زیــرا پیامبر اکرم
(صلی اهلل علیه و آله و سلم) رحمتی برای
همه عالمیان بوده و هســت اما تکفیری
ها مصداق «وحشــت للعالمین» محسوب
می شــوند]36[.بنابراین مــی توان به
همه مردم جهان اعالم کرد اســامی که
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و ســلم)
به ارمغان آورده اســت با آنچه گمراهان
تکفیری بی خبر مــی گویند در تعارض
کامل اســت و هیچ ارتباطی میان این دو
نیست]37[.

که یقیناً گروه های تکفیری ثمره شــوم
وهابیــت اســت و اگر به خوبــی بتوانیم
این رابطه را به مردم نشــان دهیم ،یکی
از بهترین پاســخ ها به ایــن فرقه ضاله
و گــروه های ســلفی و تکفیری خواهد
بود  ،چــون هر چیــزی را از محصولش
بایــد ارزیابی کنیم ،و محصــول وهابیت
این همــه جنایات تکفیری ها اســت که
هرگز در تاریخ بشــر سابقه نداشته است.
[ ]42امــروزه حتی دیگر برای توده های
مختلف مردم در جوامع مختلف اسالمی و
غیر اسالمی مسجل شده است که زادگاه
داعش ،عربســتان ســعودی است و میوه
مکتب وهابیــت ،گروه ها و جریان های
تروریستی تکفیری است]43[.
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درخاتمه بایــد تأکید کرد ما خطر جریان
های تکفیری را ســال هاست فریاد می
کنیم[ ]45و پرچــم مبارزه با تکفیر را به
دوش می کشیم و برای رهایی تمام جهان
اسالم و همچنین جهان بشریت از دست
اقدامــات این گروه هــای تکفیری تالش
می کنیم ]46[،اینجانب هفته ای نیســت
که در ســخنان و مواضع خود اقدامات و
جنایات جریان های تروریستی تکفیری
را محکــوم نکنم]47[..لیکــن چنانچــه
همين امروز آتــش اين فتنه ها خاموش
شــود ،ده ها ســال بايد تالش كنيم ،تا
خسارات و خرابي هاي حاصل از جنایات
گــروه های تکفیری را در امت اســامی
آباد كنيم[ .]48لذا در پایان دست به دعا

منابع و مآخذ:

[ ]11بیانات حضرت آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی ،درس خارج فقه ،مسجد
اعظم قم.1394/09/04،
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هم چنین به علمــای وهابی به خصوص
در عربســتان دوســتانه توصیه می کنیم
افــکار و آموزه های تکفیر مســلمانان را
از کتابهای خود جــدا کنید و از تکفیر
اهالی قبلــه بپرهیزیــد؛ توصیه می کنم
تعلیمــات تکفیری را از حوزه های علمیه
خود برچینید و در بیانیه هایتان تکفیر را
ممنوع کنید؛ کتابخانه های خود را از این
عقاید ضاله خالی کنید؛ زیرا شجاع ترین
فرد کسی اســت که از عقیده باطل خود
برگردد]44[.

بر میداریم که خداوندا به سیاستمداران
دنیا ،هوشــیاری؛ به جنگجویان مبارزه با
تکفیــر ،قدرت و به علماء توفیق بیشــتر
مرحمت کن تا دســت به دست هم دهند
و فتنه تکفیر را خاموش ســازند و جهانی
امن و امان بسازند]49[.
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معرفی کتاب
کتاب «منتخب اآلثار من بحار األنوار» همان گونه که از نامش
پیداســت گزینشی است عالمانه و حســاب شده و به منزله
ویرایشی اســت جدید از کتاب پر ارزش و نورانی بحاراألنوار
مرحوم عالمه مجلســی رحمت اهلل علیه همراه با توضیحات
الزم برای گره گشــایی از احادیث پیچیــده و اعراب کامل و
توضیح لغات و مصادر جدید و مزایای متعدد دیگر که در نوع
خود کم نظیر است.
این کتاب تحت اشراف آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به زبان
عربی نگاشته شده  ,و جلد سوم آن در بهمن ماه امسال توسط
انتشارات امام علی بن ابیطالب علیه السالم (آدرس :قم ،ابتدای
خیابان شهدا ،کوچه آمار ،پالک  ، 15تلفن) 02537732478 :
به چاپ رسیده است.
توجه شــما را به مقدمه ای که حضرت آیت اهلل العظمی مکارم
شیرازی بر این کتاب نوشته اند جلب می نماییم:
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كتاب بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهارعليهم السالم همانگونه كه از نامش پيداست
دريايى است از انوار احاديث امامان اهلبيت (صلوات َّ
الل عليهم اجمعين) كه غواص اين دريا،
بزرگمرد جهان اســام و تشيع مرحوم عالمه مجلسى (رحمة َّ
الل عليه) آن را گردآورى كرده
است.
هنگامى كه آن مرحوم مشاهده كرد كه احاديث آن بزرگواران در كتابهاى مختلفى پ راكنده
اســت و هر كدام در گوشــه شهر يا كشورى از كشورهاى اســامى است و غالب اً ب راى عموم
دسترســى به آن بسيار مشكل است به عالوه ممكن اســت با گذشت زمان آن كتابها در
معرض زوال ق رار گيرد و اســام و جهان تشيع گرفتار خسارت عظيمى شود ،همانگونه كه
تاكنون چنين اتفاقى درباره بخشى از كتب افتاده است لذا دامن همت به كمر زد و گروهى
از علماى زمان خود را به يارى طلبيد تا هر كتابى در هر جايى از دنيا م ربوط به اخبار امامان
اهل بي تعليهم الســام باشد گردآورى كنند تا بعد از موضوعبندى دقيق و منظم همه آنها
را در فصول مختلف يك كتاب عظيم جاى دهد و از دستبرد «زمان» و «دشمنان» محفوظ
َّ
بحمدالل در اين كار موفق شــد و جلو از دســت رفتن آن اخبار با اين اقدام مهم و
بماند و
حســاب شده گرفته شد .او موفق شد به لطف الهى از حدود  370منبع از منابع شيعه و از
حدود  41كتاب از منابع اهل سنت در اين مجموعه گردآورى كند.
در اين جا اشاره به چند نكته قابل توجه ضرورى به نظر مىرسد:
 .1جامعيت بحاراالنوار :درســت اســت كه نام كتاب «بحاراالنــوار» با وصف «الجامعة لدرر
اخبــار االئمــة االطهار» در بدو نظر چنين تداعى مىكند كه روايــات آن منحصر به روايات

بلكــه مطابــق روايــات متعــددى امامان
اهلبي تعليهم الســام فرمودهاند آنچه ما
مىگوييم همه از اخبارى است كه از جدمان
پيغمبرصلى اهلل عليه وآله به ما رسيده است.
و از اين برتر اينكه بخش مهمى از بحاراالنوار
آيات قرآن مجيد و تفســير آن اســت زي را
مرحوم عالمه مجلســى با ذوق و ســليقه
بســيار خوبى كه داشت در اول هر فصل از
فصول بحار آيات مرتبط با آن فصل را به طرز
جالبى گردآورى كرده و سپس تفسير نموده
و در واقع خواســته است به حديث شريف
ثقلين جامه عمل بپوشــاند تا «كتاب َّ
الل»
و «عتــرت» در كنار هم قــرار گي رند و بايد
توجه داشت اين كار در زمانى صورت گرفت
كه نه كامپيوتر وجود داشــت و نه المعجم

 .2هدف اصلى مرحوم عالمه مجلســىرحمه اهلل :به يقين همانگونه كه از ق رائن مختلف در
كتاب بحاراالنوار آشكار است هدف مرحوم عالمه مجلسىرحمه اهلل گردآورى تمام اخبار بوده
اعم از آنچه اعتبارش ثابت و آشكار است يا غير ثابت .بناب راين وجود پارهاى از احاديث شا ّذ در
اين مجموعه بزرگ جاى شگفتى نيست و نبايد بعضى از بدخواهان ب راى اثبات اهداف خود به
وجود فالن خبر در بحاراالنوار قناعت كنند بلكه بايد معيارهاى اعتبار خبر را نزد علماى شيعه
كام ً
ال رعايت كنند كه آيا اصوالً روايت « ُم سند» است يا « ُم رسل» و اگر ُم سند است سند آن
«صحيح» است يا «موثق» يا «ضعيف» تا طبق آن عمل شود .كارى كه حتى در مورد كتاب
بسيار گ رانقدر كافى و ساير كتب اربعه نيز انجام مىدهيم.
جالب اينكه مرحوم عالمه مجلسىرحمه اهلل خودش در كتاب «مرآة العقول» كه شرح اصول
كافى است سند بسيارى از احاديث كتاب كافى را با آن همه اهميتى كه كتاب كافى دارد،
نقد كرده است.
ما مانند بسيارى از اهل سنت نيستيم كه كتابهايى را به عنوان «صحاح» معرفى مىكنند
و اخبارش را قابل نقد نمىدانند روش ما با روش آنها در نقد اخبار بسيار متفاوت است.
 .3ترك مكررات و روايات غير مبتال به :در كتاب بحاراالنوار به حكم گســترده بودن كار ،گاه
يك خبر دو يا چند بار به مناسب تهاى مختلف و در فصول متعدد تك رار شده است ما سعى
كرديم در اين تلخيص تك رارها را حذف كرده و در يك مورد آن خبر را بياوريم و در موارد ديگر
با اشاره به ذكر آدرس قناعت كنيم.
اضافه بر اين مرحوم عالمه مجلســىرحمه اهلل اخبارى كه داراى مضمون واحدى بوده است را
به طور گسترده از كتب مختلف نقل كرده (البته بر طبق هدف او اين كار بايد انجام مىشد).
ولى ما ب راى اينكه حجم كتاب كمتر و استفاده آن ب راى عموم دانشپژوهان آسانتر گردد از
ذكر تمام اخبارى كه مضمون واحدى دارد صرف نظر كرده فقط به يك يا چند مورد بسنده
كردهايم.
و نيز نظر به اينكه اســاس كار بر تلخيص كتاب بوده از ذكر پارهاى از اخبار كه در عصر و
زمان ما از محل ابتالى عموم خارج بود ،خوددارى شد.
 .4نظم نوين :بحاراالنوار با تمام نظمى كه دارد نياز به نظم بيشــترى با استفاده از روشهاى
عصر و زمان ما داشت ما سعى كرديم در اين تلخيص ،نظم بيشتر و مطلوبتر را به آن بدهيم
كه شرح آن خواهد آمد.
كيفيت طبع بحاراالنوار موجود متأســفانه با سليقه كافى صورت نگرفته ،مجلدات را بسيار
كوچك كردهاند گويا هدفشان اين بوده عدد را به بيش از يكصد جلد افزايش دهند و همين
امر سبب شده ب راى آگاهى از يك مسأله چندين مجلد بحار مورد بررسى ق رار گيرد و كار بر
پژوهشگ ران مشكل شود.
ما سعى كرديم تقسيم معقولى ب راى مجلدات در نظر بگيريم و تعدادى را در هم ادغام كنيم
و قطع وزينترى نيز ب راى كتاب در نظر گرفتيم (قطع رحلى).
 .5شرح پيچيدگىها :بعضى از روايات بحاراالنوار پيچيدگى خاصى دارد به همان دليل مرحوم
عالمه مجلســىرحمه اهلل در موارد زيادى شرح جالب و جامعى تحت عنوان «بيان» ب راى آن
ذكر كرده است ولى در موارد ديگرى  -به دليل نامعلومى  -از آن صرف نظر نموده است.
ما ســعى كرديم اينگونه موارد پيچيده را توضيح دهيم گاه از حواشى گروه محققان طبع
موجود استفاده شده و گاه خودمان تحت عنوان «نقول» به شرح آن پرداختهايم تا اين مشكل
نيز برطرف گردد.
 .6ياران مجلســىرحمه اهلل :مرحوم عالمه مجلسىرحمه اهلل در مقدمه بحاراالنوار جلد اول
با ص راحت مىگويد كه جمعى از ب رادران دينى را ب راى بدســت آوردن منابع حديث شــيعه
به شــهرها و كشورهاى مختلف فرســتاده است تا آنچه از منابع حديث در كتابخانهها و نزد
اشخاص بوده بدست آورند و نزد ايشان ارائه دهند.
ولى آيا در كتابت و نظم و توضيحات بحاراالنوار گروهى از علماى بزرگ زمانش نيز به او كمك

بعضى اص رار دارند كه او از هيچ كس كمك
نگرفت و تنها بــه ميدان اين امر مهم رفت
در حالى كه با كثرت مشــاغل اجتماعى و
سياســى آن بزرگمرد جهان تشيع و داشتن
مقام شيخ االسالمى بعيد نيست كه يارانى
ب راى كمك بــه اين كار برگزيده باشــد به
خصــوص اينكه كار گروهــى نه تنها عيب
نيست بلكه يك نقطه مهم قوت است زي را
همانگونــه كه ما بارها به تج ربه دريافتهايم
سبب اتقان نوشــتهها و بحثها مىشود و
اعتماد عموم را بيشــتر جلب مىكند ولى
البته در هر حال مرحوم عالمه مجلسى(ره)
به تمام مطالب اش راف داشته و كتابت اصلى
به دست خودش غالب اً صورت گرفته است و
آنچه از نسخههاى خطى بحاراالنوار استفاده
مىشود اين است كه بعضى از قسمتهاى
آن را بعضى از معاونين ايشان كتابت كرده و
آن مرحوم بر آن حاشيه نگاشته است.
 .7تلخيــص و گزينش :نكتــه ديگر اينكه
تلخيص همه ،يا بخشــى از بحاراالنوار ،كار
تازهاى نيست همانگونه كه در مجلد «صفر»
بحاراالنوار آمده نه تن از علماى پيشــين به
اين كار دســت زدهاند كه از جمله آنها عالم
بزرگوار مرحوم محمدرضا تبريزى بوده كه در
كتاب خود به نام الجامع بين البحار والوافى،
بحار را تلخيص كرده ولى متأسفانه بيانهاى
عالمه مجلسىرحمه اهلل را حذف نموده است
و تمام آن را در هفت جلد خالصه كرده است.
ولى آنچه خوانندگان عزيز در اين كتاب حاضر
مىيابند ،تفاوت بســيارى با تلخي صهاى
پيشين دارد زي را اوالً عمده احاديث بحاراالنوار
را در خود جــاى داده و آن را به نظم نوينى
آراسته و آنچه را محقق و پژوهشگر نياز به آن
دارد مانند اع راب ،و تفســير لغت ،و اختالف
منابع ،و تبيين احاديث پيچيده بر آن افزوده،
ولى نكته مهم اين است كه در حفظ اصالت
مطالب بحاراالنوار و نظم آن نهايت كوشش
به عمل آمده اســت ،به اضافــه امتيازهاى
متعدد ديگرى كه ذي ً
ال به طور مشروح خواهد
َّ
آمد و اميدواريم كه إنشاءالل اين خدمتى به
بحاراالنوار و طالبان آن و در نتيجه خدمتى
به احاديث اهلبي تعليهم السالم باشد.
ناصر مكارم شي رازى
محرم الح رام 1434
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بسم َّ
الل الرحمن الرحي م

ائمه اهلبي تعليهم الســام است ولى در
واقع چنين نيســت ،بخش مهمــى از آن
اخبار رسول َّ
اللصلى اهلل عليه وآله است كه
امامان اهلبي تعليهم السالم از آن حضرت با
ص راحت نقل كردهاند.

المفهرس .روانش شاد باد و اجر جزيل خداوند نصيبش باد.

كردهاند و يا همه را يك تنه انجام داده است
معلوم نيست.

آشــناییباموسســاتتحتاشراف
آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی

معاونت پژوهش
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موسسه تحقیقاتی داراالعالم لمدرسه
اهل البیت علیهم السالم

گزارشی از فعالیتهای مرکز پژوهشی
داراالعالم لمدرسة اهل البیت:
موسسه تحقیقاتی داراالعالم لمدرسة اهل
البیــت ،:به صورت مســتقل و با حمایت
مرجع عالیقدر جهان تشــیع حضرت آیت
اهلل العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)
با هدف شــناخت ،نقد و مقابلــه با افکار
مخــرب وهابیت و دفــاع و ترویج عقاید
عدهای از
حقه تشــیع به همت و تــاش ّ
صاحبنظران برجسته و اساتید و محققین
تحت مدیریت حجتاالســام والمسلمین
مهــدی مــکارم فعالیت خود را از ســال
 1389آغاز نمود.

فهــم موقعيت كنوني به دفاع تام از عقايد
شــيعه و دفع شــبهات وهابيت بپردازد و
كمــال مكتب اهــل بيت را بــه جهانيان
معرفي نمايد .لذا طــاب و محققاني كه
درخود استعداد پرداختن به اين دسته از
مباحــث عقيدتي را ميبينند بايد قدم در
اين راه نهنــد و از اصل و كيان محافظت
نمايند تا فرع و محصوالت آســيب نبيند.
موسســه داراالعالم لمدرســة اهلالبيت:
تالش كرده تا به اندازه وســع خويش به
آماده سازي زمينه و فراهم نمودن امكانات
در اين باره بپردازد و با تاسيس كتابخانه
تخصصي شناخت وهابيت و نقد آن و راه
اندازي ســايت و انتشــارات و رسانه هاي
تصويري به سهم خويش فضاي فعاليت را
در اختيار محققان و عالقمندان قرار دهد
و اميدوار اســت بتواند بــا ياري طالب و
پژوهشگران عزيز ،تاحدي دين خويش را
به پيامبر و اهل بيت عليهمالسالم ادا نمايد.

با توجه به پژوهشمحور بودن اين مركز،
معاونت پژوهش مهمتريــن وظيفه را در
ايــن مركز بــر عهــده دارد و بخشهاي
مختلفی زیر نظر معاونت پژوهش مشغول
به فعاليت هستند که در ذیل بدانها اشاره
میشود.

کتابخانه در فضایی مناسب و برخورداری
از  15هــزار جلد کتــاب و عضویت بیش
از  50محقق به فعالیت خویش مشــغول
میباشد .کتابخانه از ساعت  7:30الی 21
به صورت دائم ،پذیرای محققان عالقهمند
و پژوهشــگران در زمینــه نقــد وهابیت
میباشد.

با توجه به کاســتیهای موجود در عرصه
شناخت و مقابله با اندیشه وهابیت و کمبود
اساتید و محققین قلم بهدست ،این مرکز
فضای مناسبی را جهت انجام «آموزش»
و «پژوهــش» بــا محوریت شــناخت و
نقــد وهابیت ایجاد نمــوده و بحمداهلل با
اســتقبال محققان و صاحبنظران مواجه
گردیده اســت و به توســعه فعالیتهای
خویش ادامه خواهد داد.
ضرورت توســعه تحقیقــات در حوزه نقد
وهابیــت و مقابلــه با هجمههــای آنان و
همچنین حمله به مبانی عقیدتی وهابیون
و تخریــب چهــره ســلفیهای تکفیری
در جهان ،ســبب شــد که ایــده ارتقای
«موسســه» به «پژوهشکده نقد وهابیت»
در دستور کار قرار گیرد که امید است در
آینده نه چندان دور به این امر مهم جامه
عمل پوشانده شود.
الزم به ذکر اســت این موسسه غیردولتی
بوده و با حمایت مادی و معنوی مرجعیت
معظــم و خیریــن نیکــوکار و وجوهات
شرعیة متدینین اداره میگردد.

کتابخانه تخصصي وهابيت شناسي و
نقد وهابيت
کتابخانه تخصصی کالم وابســته به مرکز
داراإلعالم لمدرســة اهاللبیت :دارای سه
بخش اصلی میباشــد .اول مجموعه کتب
جمعآوری شــده در موضوعات مرتبط به
بحثهای کالمی و اعتقــادات و خصوصاً
کتــب وهابیت که به جهت شناســایی و
اســتفاده از این مجموعــه در زمینه نقد
وهابیت گردآوری شــده است .این بخش
در موضوعاتی همچــون وهابیت ،حدیث
اهلسنت ،تفســیر اهلسنت ،کالم ،تاریخ
و خصوصاً نقد وهابیت میباشد.
بخش دوم پایاننامههای نگاشــته شــده
توســط پژوهشــگران و دانشــجویان در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است که
در دانشــگاههای مختلف دنیا و خصوصاً
دانشگاه مدینه و ا ّمالقری دفاع شده است
و مجموعه خوبی برای شناســایی اندیشه
ایــن فرقه بهحســاب میآیــد .در مقابل
پایاننامههای مرتبــط به نقد وهابیت نیز
از مراکز علمی داخل کشور تا حد مقدور
جمعآوری شــده و در اختیار پژوهشگران
قرار داده شده است.

بخش انتشارات
یکــی دیگر از مهمتریــن بخشهای مرکز
بخش انتشارات میباشد که در چهار محور
فعالیت مینماید.
محور اول :شناسایی ،تهیه ،تحقیق و چاپ
نســخههای خطــی موجود بــه زبانهای
انگلیسی ،عربی ،ترکی و اردو.
محــور دوم :جمــعآوری ،چــاپ و توزیع
پایاننامههای موجود در زمینه نقد وهابیت.
محور ســوم :چاپ کتابها و نقدهای مفید
عالمان جهان اسالم در موضوع نقد وهابیت،
چه در عصر گذشــته و چه در عصر حاضر.
محور چهارم :تألیف کتابهای مورد نیاز در
موضوع نقد وهابیت.
همچنیــن الزم به ذکر اســت کتب کنگره
جهانی «جریانهــای افراطی و تکفیری از
دیدگاه علمای اسالم» توسط این انتشارات
به چاپ رسیده است.
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فرقــه وهابيت بــا بهرهمنــدي از منابع
نامحــدود مالــي و پشــتيبانيهاي دولت
آلسعود به ترويج و گســترش فعاليتهاي
خويش در سرتاســر عالم پرداخته است و
با شــعار فريبنده توحيد و اقتدا به سنت
پيامبر افكار منحرف و آلوده خويش را در
دنيا نشــر ميدهد مكتب اهلبيت باالترين
مانعی اســت كه وهابيت همواره آن را بر
ســرراه خويش ميديده است و به همين
دليل اســت كه با ناكامي در جبهه علمي
و استداللي رو به سوي ترور و خشونت و
كشتار مردم بيدفاع و مظلوم آورده است.
آمار فعاليتهــاي علمي وهابيت درمواجهه
با مكتب اهلبيت حيرتآور است .مهمترين
رسالههاي علمي در دانشگاههاي سعودي
بــه هجوم به عقاید شــیعه و گاهی اثبات
كفــر شــيعيان ميپــردازد مولفــان اين
نگاشــتهها كتب اصلي شــيعه را از ابتدا
تــا انتها مــورد بررســي قراردادهاند و با
فريبكاري و مغالطه و با شــيوههاي خاص
خويــش تهمتهاي بيشــماري را در قالب
نگاشــتههاي علمي عرضــه نمودهاند اين
نوشــتهها به صورت مختصر يا مفصل در
درون عربســتان و خصوصا در كشورهاي
آفريقايي و آسيايي به تعداد فراوان توزيع
مي شود و به آرامي بذر دشمني و كينه را
در درون قلوب مســلماناني كه اطالعي از
حقيقت ندارند مي كارد .امروز حوزههاي
علميه سرتاسركشــور و بالخصوص حوزه
علميه قم كــه مرجع علمــي حوزههاي
علميه اســت ميبايد به اســاف خويش
همچــون عالمهحلي و سيدعبدالحســين
شــرفالدين و ميرحامد حسين هندي و
عالمه امينــي رحمهم اهلل و ديگر بزرگان
اقتدا كند و با الگوگيري از زمانشناسي و

دام ظلــه

معرفي اجمالي بخش هاي
مختلف مركز

بخش ســوم ،کتابخانه مجازی اســت که
برخی از کتــب در نقد وهابیت که امکان
تهیــه آن نبــوده اســت ،از ســایتهای
مربوطه جمعآوری شده است .و نسبت به
بهینهســازی این کتب اهتمام داشته و به
دنبال احیاء این کتب میباشد.

بخش ترجمه
واحد ترجمه یکی دیگر از بخشــهای مؤسسه و معاونت پژوهشــی آن است كه در دستور
كار خويش ،ترجمه مقاالت مجله ســراج منیر را در ســه بخش انگلیســی ،عربي و اردو بر
عهده دارد .هم اكنون واحد ترجمه به زبان اردو شــروع به کار کرده و مجالت ســراج منیر
را به زبان اردو ترجمه نموده و به كشــورهايي همچون هند ،پاكســتان ،کشمیر ،بنگالدش
و ...ارايــه مینماید .بخش عربي نيز به زودي فعاليت خود را در اين زمينه آغاز خواهد کرد.
بخش رسانه
یکی دیگر از فعالیتهای موسســه برنامهريزي جهت توليد مســتندهاي علمي در نقد
وهابيت مي باشد كه در همین راستا مستندی نیز تحت عنوان «سراج منیر» با موضوع
هدایتشــدگان وهابی که به مکتب تشــیع گرویده بودند تهیه شد و در رمضان 1391
شمسی در شبکه ماهوارهای والیت به نمایش در آمد.
همچنین یکی دیگر از مســتندات تهیه شــده توسط موسسه مســتند «اهل قبله» با
موضوع هفته وحدت میباشــد که در زمســتان  1393تولید و در شبکه یک سیما به
نمایش درآمد.
بخش نشستهای علمی
یکی دیگر از فعالیتهای بخش پژوهش برنامهریزی جهت برگزاری پیشنشستهای علمی
در نقد وهابیت و سلفیت جهت باالبردن سطح آگاهی جامعه میباشد.این بخش به منظور
ارتقاء کیفیت نشستها و انگیزه مخاطبین سلسلهنشستهایی پیوسته و با موضاعات مرتبط
و مورد نیاز را تهیه و در دستور برنامه خویش قرار داده است.
نشریه سلفییپژوهی
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سایت وهابیت شناسی به آدرس
نشریه سراج منیر
اصلیتریــن و عمدهترين بخــش واحد پژوهش
بخش مجله ســراج منیر اســت کــه بهصورت
فصلنامــه و بهطــور مرتب منتشــر ميگردد و
حاوی مقاالتي ارزنده و جدید از اســاتید طراز
اول ،مســتبصرین و پژوهشــگران در حوزه نقد
وهابیت است .تاكنون هفده شماره از اين مجله
به عالقهمندان عرضه شده است و مورد استقبال
محققــان گرامي قرار گرفته اســت .محورهای
عمده اين مقاالت رويارويي با انديشــه وهابيت،
تبارشناسی وهابیت ،نقد مبانی و عقاید وهابیت،
جریان شناســی وهابیــت ،رویدادهای معاصر
وهابیت و نقد افكار شــخصیتهای مؤثر در اين
مكتب همانند ابنتیمیه و محمد بنعبدالوهاب
است.
یکی دیگر از فعالیتهای بخش نشــریه تهیه و

تدوین ویژه نامه هایی علیه ســلفیت در مسائل
روز دنیا میباشــد که میتــوان در این میان به
ویژه نامه فتنه وهابیت در بحرین اشــاره نمود
که گوشــهای از جنایات آل سعود و وهابیت در
بحرین را به تصویر کشــیده اســت و ویژهنامه
علمی «نقش سلفیه تکفیری در گسترش جنگ
مذهبی در سوریه» اشاره نمود.
از دیگــر فعالیتهــای بخــش نشــریه تهیــه
ویژهنامهای جامع در بخش مســائل اعتقادی
و شــبهات وهابیت است .این ویژهنامهها شامل
موضوعاتی چون توسل ،توحید و شرک ،شفاعت،
تبرک ،نذر و قسم و بزرگداشت موالید و وفیات
میگردد .همینک موضوعات ویژه نامه توســل
پس از جلسات مکرر اعضای هیئت تحریریه به
تصویب رسیده و بالغ بر  35موضوع آماده و در
اختیار محققین مختلف قرار داده شده است.

www.alwahabiyah.com

فضای سایبری مهیای ارائه اطالعات به مخاطب است و دسترسی آسان و بدون هزینهای را
دربردارد در همين راستا سايت اين مركز نيز راهاندازي شده و در کمتر از یک سال فعالیت
توانســته مخاطبین خود را بيابد .سايت جديد نيز با طراحي متفاوت و در چهار زبان آماده
بهره برداري است.
معرفی معاونت آموزش
در راستاي توجه به نیازهای داخلی و فراملی ضرورت تأسیس بخشی تخصصی برای پرورش
نیروی متخصص در تحقیق و نگارش در زمینه نقد وهابیت در ســطوح عالی ،از ضروریات
میباشد که در این راستا موسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت :پس از برگزاري آزمون کتبی
در تابستان  1391شمسی  50نفر برتر از میان حدود  200نفر شرکتکننده انتخاب شدند
که طی سه روز مصاحبه حضوری با استفاده از اساتید مطرح ،بیست نفر از استعدادهاي برتر
شناسايي و در مورخه  1391/07/01مراسم افتتاحیه اولین دوره برگزار شد.
در ایــن دوره پژوهشمحور دانشپژوهان در طی دو ســال (چهــار ترم) مباحث مختلفی
از جملــه دورههــای تخصصی تاریخشناســی وهابیــت ،مبانی وهابیت ،عقایــد وهابیت،
شبههشناســی وهابیت را گذرانده و کارگاههای فنون پیشــرفته نویسندگی ،فنون مناظره
آشنایی با فنون پیشــرفته اینترنت و جریانشناسی سایتها و شبکههای وهابیت در کنار

همچنین این موسسه  25دانشپژوه دیگر
را در ســال تحصیلــی  94-93را در دوره
تخصصی وهابیتپژوهی پذیرفته است.
دوره آموزش کوتاه مدت
با توجه به حجم فعالیتهــای وهابیان در
مناطق جنوبی و سنینشــین کشور و بلند
مدت بودن طرح آموزشــی موسسه و نیاز
فعلی این مناطق به مبلغانی در عرصه نقد
وهابیت ،ما را برآن واداشــت که دورههایی
کوتاه مدت و فشرده در جهت نقد وهابیت
و مقابله با شبهات آنان با استفاده از اساتید
برجســته جهت تربیت طالب عرب زبان و
طــاب غیرایرانی در داخــل و خارج از قم
برگزار نماییم.
در نهایــت مؤسســه داراإلعالم لمدرســة
اهلالبيــت :آماده بهرهمنــدي از نظرات و
پيشنهادات همه عالقه مندان و پژوهشگران
در حوزه نقد وهابيت اســت و اميدوار است
كه با مشــاركت محققان توانــا و ايدههاي
نو گامهاي اســتوارتري در اين باره بردارد.
آدرس موسسه :قم خيابان دورشهر ،کوچه
شــماره  ،2فرعی اول سمت راست (کوچه
ورزشگاه تختی) ،پالک .31
تلفکس37742669-37740729 :
سایت:
ایمیل:

www.darolelam.ir
info@darolelam.ir
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یکــی دیگــر از بخــش هــای واحــد پژوهــش بخــش مجلــه ســلفی پژوهــی
اســت کــه بهصــورت دو فصلنامــه و بهطــور مرتــب منتشــر ميگــردد.
سایت

این کالسها در نظر گرفته شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مقــاالت برتر
دانشپژوهان در مجله سراج منیر و سایت
وهابیتشناسی نیز منتشر میشود.

عارفاسالمی

ثمـــره مطالعـــه سرگذشـــت
پیشـــینیان از دیـــد قـــرآن
پرسش  :مطالعه سرگذشت پیشینیان از دید قرآن چه ثمراتی در پی دارد؟
پاسخ اجمالی :سوره «یوســف» پى گيرى آثار و سرگذشت پیشینیان را موجب
عبرت صاحبان اندیشــه دانسته و سوره «اعراف» آن را موجب معرفت و بيدارى
افكار مردم می داند؛ در سوره «نازعات» نیز عذاب فرعون عبرتی برای خداترسان
شــمرده شده است .در سوره های «حج ،محمد ،آل عمران و عنکبوت» بر مسأله
سير در ارض تكيه شده و آن را موجب بیداری قلب و عقل و پی بردن به عاقبت
تکذیب کنندگان پیامبران و  ...دانســته است .در سوره های «بقره ،فجر و فیل»
نیز بر «رؤيت» قلبی تاریخ و سرگذشت وقایع آن تکیه شده است.
پاسخ تفصیلی :خداوند در سوره یوسف بعد از اشاره به سرنوشت دردناك گروهى
از اقوام پيشين مى فرمايد« :پى گيرى آثار آنها و دقت در سرگذشت و سرنوشت
اين اقوام مايه عبرت براى صاحبان مغز و انديشــه اســت» .آنها مى توانند از اين
طريق به عوامل بدبختى و خوشــبختى خويش پى ببرند و راه نجات و هالكت را
از يكديگر باز شناسند.
در سوره اعراف پيغمبر اكرم(صلى اهلل عليه وآله) را مخاطب قرار داده ،مى فرمايد:
«براى اين كه انديشه آنها را زنده كنى و به تفكر وادارشان نمايى سرگذشت اقوام
پيشــين و داستان هاى آنها را بر شــمار» و اين خود مى رساند كه بيان صحيح
تاريخ گذشتگان موجب بيدارى افكار و منبع معرفت است.
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در سوره نازعات بعد از اشاره به عذاب دردناك فرعون مى فرمايد« :خداوند او را
به عذاب آخرت و دنيا مجازات كرد و در اين ماجرا عبرتى است كه براى صاحبان
خشيت و خدا ترسان».
در اين آيه روى عنوان «عبرت» كه به معناى انتقال و عبور از حالت قابل مشاهده
به حقايقى كه قابل مشاهده نيست؛ تكيه شده است.
در سوره های حج ،محمد ،آل عمران و عنکبوت روى مسأله «سير در ارض» تكيه
شــده .در يك جا مى فرمايد« :اگر آنها در روى زمين به گردش مى پرداختند و
آثار باقيمانده پيشينيان را تماشا مى كردند قلب و عقل آنها بيدار مى شد و گوش
هاى شنوايى براى درك حق پيدا مى كردند».
در جاى ديگر كافران را مورد ســرزنش قرار مى دهد كه چرا جهانگردى و ســير

در ســوره های بقره ،فجر و فیل نیز تكيه
روى مسأله مشــاهده و «رؤيت» مى كند؛
ا ّما نه با چشم ظاهر كه با چشم دل.
در هر سه آيه ظاهرا ً روى سخن به شخص
پيغمبــر اكرم(صلى اهلل عليه وآله) اســت،
ولى منظور همه مؤمنان ،بلكه همه انسان
ها مى باشــد .به عنوان اســتفهام تقريرى
او را مخاطــب ســاخته ،گاه مــى فرمايد:
«آيــا تاريخ اين مرد(نمــرود) را كه بر اثر
محاجه دربــاره خدا با
غرور ســلطنت به
ّ
ابراهيم(عليه السالم) برخاسته بود ،نديدى
كه عاقبت كارش به كجا رســيد؟» ،همان
نمرود گردنكش و مغرور و طغيانگر.
گاه مى فرمايد« :آيا نديدى خدا با قوم عاد
و شهرهاى آباد آنها چه كرد؟!».
«آيا نديدى بر ســر اصحاب فيل چه آمد!
همان ها كه بــه قصد درهم كوبيدن خانه
كعبه با لشــكر انبوه و فراوان از ســرزمين
يمن بــه راه افتادند ،و خداوند آن لشــكر
عظيم قدرتمند را با سنگريزه هاى كوچكى
كه به وســيله پرندگان ضعيف و ناچيزى
پرتاب مى شد در هم كوبيد؟».

مســلّماً نه پيامبر(صلى اهلل عليه وآله) و نه
مســلمانان ،ابراهيم(عليه السالم) و نمرود
محاجــه آنها را با چشــم نديده بودند .و
و
ّ
هم چنين قوم عاد و شهرهاى آبادشان را؛
شــخص پيغمبر اكرم(صلى اهلل عليه وآله)
در همان ســالى كه داستان فيل واقع شد
طبق روايت مشهور متولّد شد ،و طبعاً اين
ماجــرا را نديده و اكثريت مســلمانان نيز
چنين بودند .بنابرايــن منظور از «رؤيت»

در جاى ديگر قرآن خودش اين سرگذشت
ها را با دقت و موشــكافى شــرح مى دهد
و نكات عبــرت آموز آنهــا را يك به يك
بازگو مى كند؛ و عاقبت ّ
مكذبان و كافران
و ظالمان و هوســبازان را در البه الى اين
بحث هاى تاريخى روشن مى سازد.
در حقيقت گاه مــردم را به مصر مى برد،
و آثار باســتان را به آنان نشــان مى دهد،
و خفتــگان در دل خــاك را در برابر آنها
مجسم مى كند ،و تخت هاى بر تاراج رفته
ّ
را در برابر ديدگان آنها قرار مى دهد و گاه
بخــت هاى واژگون شــده از تخت ها را و
خالصه آنچه گذشــته در دل آينده پنهان
داشته بر عيان نشان مى دهد.
گاه دســت آنها را مى گيرد و به شهرهاى
ويران شده «ســدوم» مركز زندگانى قوم
شداد ،و
لوط مى برد ،و از آن جا به بهشت ّ
از آن جا به سرزمين بابل ،مركز فرمانروايى
نمرود ،و از آن جا به مناطق ديگر.
ايوان مدائن را آيينــه عبرت مى كند و از
كنگره هر قصرى پندى نو مى دهد.
خالصــه اینکه قــرآن در مســأله تعليم و
تربيــت و آگاهى و معرفــت تكيه فراوانى
بــر تاريــخ و سرگذشــت پيشــينيان در
كتــاب هــا و در صفحــه زميــن دارد ،و
ايــن مســأله در خور دقت فراوان اســت.

بارگذاری شده است:
قرآن غنی ترین منبع کسب معرفت
از دید احادیث اهل بیت

(علیهم السالم)

«هواپرستی» مانع کسب معرفت و شناخت
مفهوم واژه «هوی»
آفات کسب معرفت و شناخت از منظر قرآن
مالک شــناخت «مکاشــفات رحمانی» از
«مکاشفات شیطانی» و «واقعیت» از «پندار»
کشف و شهود شیطانی
ارتباط رؤیا با حقایق و حوادث آینده
چیستی رؤیای صادقه
راه دســت یافتن به «کشــف و شهود» در
روایات اسالمی
روایات و اعتبار کشف و شهود به عنوان منبع
کسب معرفت
قرآن و اعتبار «کشــف و شهود» به عنوان
منبع کسب معرفت
مفهوم واژه «تمثل»
مفهوم واژه «ملکوت»
مفهوم «کشف و شهود»
منشاء الهامات غریزی
چگونگی نزول وحی بر پیامبر(ص)
حقیقت «وحی الهامی»
قرآن غنی ترین منبع کسب معرفت از دید
احادیث اهل بیت(ع)
چگونگی یقین پیامبر به وحی بودن الهاماتش
فرضیه غریزی بودن وحی
تفسیر وحی در میان فالسفه قدیم و جدید
چیستی حقیقت وحی
اقسام وحی از دید قرآن
چگونگی بیان مساله وحی در قرآن
مفهوم واژه تکلیم
مفهوم واژه «تبیین»
مفهوم واژه های تنزیل و انزال
مفهوم واژه «وحی»
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در ايــن چهار آيــه روى موضوع «قصه» يا «قصص» كه بــه معناى پى گيرى و
جستجو و تحليل اخبار و حوادث پيشين است به عنوان يك وسيله معرفت تكيه
شده.

در يــك جا نيز ،مردم را به ســير در ارض
براى جستجوى آغاز آفرينش و پى بردن از
آن به مسأله معاد دعوت مى كند.

ســه آيه اخير نيز ممكن اســت اشاره به
تاريخ مد ّون باشــد يا تاريخ زنده خارجى و
يا هر دو ،و از مجمــوع اين آيات (و نظاير
آن در قرآن مجيد) ارزشى را كه قرآن براى
هر دو قسم تاريخ به عنوان منبع معرفت و
آگاهى قائل است روشن مى شود .در يك
جا مردم را بسيج مى كند كه شخصاً بروند
و قصرهاى فراعنه ،ويرانه هاى شــهرهاى
عاد و ثمود ،كاخ هاى نمروديان ،و سرزمين
زير و رو شــده قوم لوط را با چشم خويش
ببينند ،و معرفت بيندوزند.

makarem.ir
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در ســوره یوسف براى آماده ساختن شــنوندگان ،در آغاز سوره مى فرمايد« :ما
بهترين داستان ها و سرگذشت ها را در اين وحى آسمانى قرآن براى تو بيان مى
كنيم و از حقايقى با خبر مى شــوى كه قبال آگاه نبودى ،و از اين طريق معرفت
بيشتر مى اندوزى».

در جاى ديگر همه مردم ،يا همه مسلمان
ها را مخاطب ســاخته؛ مى فرمايد« :پيش
از شما س ّنت هايى وجود داشت و اقوامى با
اعمال و كردارهاى مختلف روى كار آمدند؛
برخيزيــد و آثار آنهــا را در نقاط مختلف
جهان ببينيد ،تا بدانيد عاقبت كار كسانى
كه دعوت انبياى الهى را تكذيب كردند به
كجا منتهى شد؟».

توجه اين كــه در پنج آيه ا ّول
نكتــه قابل ّ
تكيــه بر تاريخ مــد ّون ـ يعنــى آنچه در
صفحات كتب تاريخى آمده اســت ـ شده
و در چهــار آيه بعد تكيه بــر تاريخ زنده
تكوينى ،ـ يعنى آثارى كه از اقوام پيشين
در نقاط مختلف جهان باقى مانده ـ شــده
است.
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در ســوره هود بعد از بيان سرگذشت گروهى از اقوام پيشين مانند قوم نوح(عليه
السالم) و قوم شعيب(عليه السالم) و قوم فرعون و قوم لوط(عليه السالم) و اقوام
عاد و ثمود مى فرمايد« :اين از خبرهاى شــهرها و آبادى هايى است كه ما براى
تو بازگو مى كنيم كه بعضى هنوز برپا هستند و بعضى در هم كوبيده و نابود شده
اند .ما به آنها ســتم نكرديم آنها خودشان بر خويش ستم روا داشتند» و در آخر
مى افزايد« :در اينها نشانه اى است براى كسانى كه از عذاب آخرت مى ترسد».

در ارض نكردنــد تا عاقبت اقوامى را كه به
عذاب الهى گرفتار شــدند ،با چشــم خود
ببينند ،و بدانند امثــال آن در انتظار آنها
است.

دقت در تاريخ آنها و سرگذشت آنان است.

ســایر مطالــب مرتبط بــا معارف
اســامی که در بهمن ماه تولید شده
و در پایــگاه اطــاع رســانی دفتر
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی

