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فهرست مطالب 

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.

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 
امروز،  دنیــای  در  تکفیری  جریان هــای 
مســئولیت علمای جهان اســالم« بیش 
از پیــش رهنمون گردید، بــه ویژه آنکه 
سیاست و راهبرد اصلی این کنگرۀ عظیم 
بــه مقولۀ نقــش آفرینی علمــای بزرگ 
اســالمی و تقویت روز افــزون اتحاد امت 

اسالمی پیوند خورده است.

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 اســالمی به 
ســوریه و عراق ســرازیر گردیــد که این 

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.

حــال با این تفاســیر می تــوان از عمق 
تمایــز گفتمان اســالم نــاب در انقالب 
شکوهمند اســالمی ایران در سال 57 با 
دیگر انقالب های منطقه طی ســال های 
اخیــر آگاه گردید، انقالبــی که با زعامت 
بی بدیــل بنیانگذار کبیر نظام اســالمی 
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 اســالمی 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 

از مقولۀ اســتکبار ســتیزی و ارایۀ اسالم 
ســکوالر، برخی جنبش هــای موجود در 

جهان اسالم را به قهقرا کشانده است.

لذا برگــزاری کنگرۀ بیــن المللی مبارزه 
با جریان هــای تکفیری در نوع خود می 
تواند به عنوان تبیین و انتقال آموزه های 
اســالم 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 
بار و خشونت  گفتمان مســلحانه،جنایت 
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  
ایران صد ســال  فوکو می گوید:»انقالب 
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.

طلیعۀ سخن
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اســام فقط قم نیست/ خالی شدن 
شهرســتان هــا از حضــور علما و 

روحانیان تهدیدی جدی است 

علمــا مرزبانانان هســتند، نباید مرزهای 
کشور اســالمی را خالی نگه داریم، اسالم 
فقط قــم نیســت، خادمان اســالم تنها 

ساکنان قم نیستند.
)1394/11/07(

عواملی که انقاب را به ثمر رســاند 
ضامن بقای انقاب است 

نظام ما نظامی قوی و اســالمی است، در 
راس آن یک عالم روحانی و افراد شایسته 
اســت، مردم نیــز عالقه مند به اســالم 

هستند.
)1394/11/15(

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(

اهم بیانات و مصاحبه های معّظم له

همایش بین  المللی »خطر جریان های 
تکفیری در دنیای امروز«

رســانه های جهان اسالم برای تضعیف گروه 
های تکفیری گام بردارند.

 رســانه های دشــمن به دنبال ترویج افکار 
خطرناک و خرافی اســت، رسانه های جهان 

اسالم باید اسالم واقعی را دنیا ترویج دهند.
)1394/11/08(

گفت وگو با شبکه المیادین

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(

راهپیمایی 22 بهمن

مســؤوالن در رفع مشــکالت مردم کوشا 
باشند.

مســؤوالن قدر مــردم را بدانند و در حل 
این حضور  باشــند،  مشکالت شان کوشا 
خاری در چشــم دشمنان اسالم و انقالب 
و وســیله ای برای امید دوســتان انقالب 

اسالمی است.
)1394/11/08(
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دیدار با سفرای کشورهای اسامی

دنیا برای خشکاندن ریشه تفکر تکفیری بسیج شود.

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.

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(

اهم دیـدار های 

نشست صمیمی با میهمانان خارجی همایش 

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

تکفیری ها احادیث و آیاتی را تفسیر به رأی و تحریف می کنند تا بتوانند جوانان را به سمت 
خود جذب کنند به همین علت باید با برگزاری کمیســیون های تخصصی در همایش ها به 

دنبال بررسی این شبهات باشیم.
)1394/11/09(

دیدار با رییس شورای صلح و عدالت واتیکان

الحاد، افراط گرایی و مفاسد اخالقی سه مشکل بزرگ دنیای امروز است. 

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.
)1394/11/18(

دیدار معاون اول رئیس جمهوری

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

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(

آیـت اهلل العظـمی مکارم شیرازی دام ظله
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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 لالمۀ فی عمره(

سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

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 

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 کلمۀ اهلل هي العلیا دائماً 
و ابداً، وکلمۀ الذین کفروا هي السفلي الی 

أن یرث اهلل األرض ومن علیها.

حضرت معظم له؛

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 

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

خداوند به نیابت از ما و اســالم 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.

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 اســالم 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.

انه سمیع مجیب الدعاء

و السالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

دمشــق در 11 / 4 / 1437 هـ مصادف با 
21/ 1 / 2016 م

برادر شــما، مفتی عــام ، رئیس مجلس 
افتای عام در جمهوری عربی سوری

نامه جناب دکتر احمد بدر الدین حسون 
به آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظّله(

عبداالعلی می گوید:

)امام  الســالم«  »علیــه  اباعبــداهلل  شــنیدم 
صادق( می گوید:

ســالم 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.

الکافي )ط - اإلسالمیه(، ج 2، ص: 223 
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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 بین المللی 
»خطر جریان های 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.

ایشان افزودند: الزم است علمای جهان اسالم 
گردهم آیند و جهان را از وجود جریان های 
تکفیری پاک کنند؛ باید اثبات کنیم کسانی 
که اســالم را دین خشونت و کشتار معرفی 

می کنند از ما نیستند.

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 84 خداوند می فرماید بــا تمام مردم 
جهان سخن نیک بگوییم و رفتار نیک داشته 

باشیم مگر آنها که با ما سر دشمنی دارند.

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.

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

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.

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.

ایشان خاطرنشان کردند: برخی تکفیری ها 
را به خوارج صدر اســالم 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 اســالم 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 اســالمی 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 اســالم 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 

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.

ایشــان فرمودند: 1400 ســال اســت که 
بیشتر مســلمانان به قبور مطهر پیامبران و 
ائمه اطهار علیهم الســالم مشرف می شوند 
و از آنها شــفاعت می طلبند، آیا همه این 
مســلمانان در طول تاریخ کافــر بوده اند و 

خونشان مباح است؟

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 اســالم 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 

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.

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 
تــالش 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 
اســالمی 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.

متن کامل سخنرانی معظم له
در کنگره »خطر جریان هاي تکفیري در دنیاي امروز«
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کتاب المضاربه - جلسه شصت و پنجم  
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.
)1394/11/03(

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(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و هفتم 
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.
)1394/11/05(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و هشتم  
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.
)1394/11/06(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و نهم 
بحث اخالقــی: در خالل بحث اخالقی به 
روایت دیگری از امام حسن عسکری علیه 
الســالم اشــاره می کنیم: الغیبۀ للشیخ 
الطوســي َسْعٌد َعْن أَبِي َهاِشــٍم الَْجْعَفِريِّ 
ــٍد ع َفَقاَل إَِذا  َقاَل: ُکْنــُت ِعْنَد أَبِي ُمَحمَّ
َقاَم الَْقائِــُم أََمَر بَِهْدِم الَْمَنائِــِر َو الَْمَقاِصیِر 
الَِّتي فِي الَْمَســاِجِد َفُقلُْت فِي نَْفِسي أِلَيِّ 
ََّها  َمْعَنی َهَذا َفَأْقَبَل َعلَيَّ َفَقاَل َمْعَنی َهَذا أَن
ٌۀ.  ُمْحَدثٌَۀ ُمْبَتَدَعٌۀ لَــْم یَْبِنَها نَِبيٌّ َو اَل ُحجَّ
یعنی وقتی امام زمان )عج( قیام می کند 
دســتور می دهد منــاره و مقصوره های 

مساجد را از بین ببرند.
)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 یکم  
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.
)1394/11/11(

کتاب المضاربه - جلسه هفتاد و دوم 
موضوع: توکیل در مضاربه گفتیم صاحب 
عــروۀ 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 

نّیت هیچ توجهی ندارد.
)1394/11/12(

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 
 ِ الســالم می فرماید: إِنَ  الُْوُصــولَ  إِلَی  اهللَّ
َعــزَّ َو َجلَّ َســَفٌر- اَل یُــْدَرُک إاِلَّ بِاْمِتَطاء 
اللَّْیِل َمْن لَْم یُْحِســْن أَْن یَْمَنَع لَْم یُْحِسْن 
أَْن یُْعِطــَي. یعنی قــرب و وصول الی اهلل 
  ِ َّا هلِلَّ مستلزم یک سفر است و جمله ی ﴿إِن
َّا إِلَْیِه راِجُعوَن﴾ نیز همین معنا را می  َو إِن
رســاند یعنی ما به سوی خداوند در حال 
ســفر هستیم و یا اینکه خداوند در آیه ی 
ََّک  دیگری می فرماید: ﴿یا أَیَُّها اإْلِنْساُن إِن
َِّک َکْدحا َفُمالقیه ﴾ ســپس  کاِدحٌ  إِلــی  َرب
امــام علیه الســالم می فرمایــد: در این 
ســفر، فرد بدون عبادت شــبانه به جایی 

نمی رسد. )امتطاء( به معنای امتداد است 
یعنی عبادات روز باید به شب امتداد یابد 

و با نماز شب ادامه پیدا کند.
)1394/11/14(

کتاب المضاربه - جلسه هفتاد و پنجم 
روز  اخالقی  بحــث  پیرامون  ای  نکتــه 
روز چهارشنبه حدیثی  چهارشــنبه: در 
نقل  السالم  علیه  امام حسن عسکری  از 

بود: فرموده  که  کردیم 

ٌر- اَل  ِ َعزَّ َو َجلَّ َســفَ إِنَ  الُْوُصولَ  إِلَی  اهللَّ
یُْدَرُک إاِلَّ بِاْمِتَطاء اللَّْیِل َمْن لَْم یُْحِســنْ 

أَْن یَْمَنَع لَْم یُْحِســْن أَْن یُْعِطَي.

واژه ی )امتطاء( از ماده ی )َمَطَو( و از 
اســت  راهوار  مرکب  معنای  به  )َمِطیَّۀ( 
و )امتطــاء( یعنی مرکب راهوار گرفتن. 
)َمَطی( 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 

بگیرد. اختیار  در  را  شب 
)1394/11/17(

کتاب المضاربه - جلسه هفتاد و ششم 
موضــوع: اندراج شــرط در ضمن عقد 
بیســت و  مضاربه بحث در مســأله ی 
ششــم از مســائل مربوط بــه مضاربه 
اســت. سخن در این است که آیا عامل 
تواننــد در عقد مضاربه  یا مالک می  و 

کنند؟ مندرج  را  شرایطی 
)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(

کتاب المضاربه - جلسه هفتاد و هشتم 
 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. 
)1394/11/20(

 کتاب المضاربه - جلسه هفتاد و نهم 
بحث اخالقی: امام حســن عسکری علیه 
الســالم می فرماید: َکَفاَک  أََدبــاً تََجنُُّبَک  
َما تَْکــَرُه ِمْن َغْیِرَک برای آداب انســانی 
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 
نداشت زحمت  به خودش عالقه  انســان 
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(

 کتاب المضاربه - جلسه هشتاد و یکم 
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 ســالم اهلل علیها است. 
فردی سنی به نام زینب بنت الشاطیء کتابی 
تاریخی به نام )زینب بطلۀ 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.
)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 الفصاحۀ 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(

دروس خارج فقه 
کتاب  المضاربه
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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

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 

از آن زمان که پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله راه کرد.
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 اســالمی 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.

رونمایی از بخش 
ویژه »کاربران« 

پایگاه اطاع رسانی 
معظم له

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 

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.

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.

مراجعیــن می توانند بــا کلیک بر گزینه 
ورود کاربران نســبت به عضویت در این 

سامانه اقدام نمایند.

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

خواهد گرفت.

منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما 
در بخش تماس با ما یا از طریق ایمیل: 
it@makarem.ir 

هستیم.

اخبـار مرکـز فـن آوری
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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[

بنابرایــن باید اذعان نمود در پیشــرفت 
اسالم، زنان بزرگ و با شخصیتی همچون 
خدیجه، و بانوی اســالم فاطمه زهرا و و 
دخترش زینب  کبری)ســالم اهلل علیهما(  
شرکت داشته  اند، و برای پیشرفت اسالم 
و اجرای حق و عدالت بزرگترین فداکاری 
را به خــرج داده  اند و بــا ایمانی محکم 
و تفکــری عالی، مردان خــود را با تمام 
وجود در این مســیر حمایت می  کردند، 
و علی)علیه الســالم( نیز برای آنها احترام 

فوق العاده قائل بود.]2[

این ادعــا دارای دلیــل و تحلیل منطقی 
اســت، زیرا اگر مرکب قلم دانشــمندان 
نبــود،  خون های شــهیدان فراموش می 
شد، لذا حضرت زینب)ســالم اهلل علیها( 
در گام نخســت زمینــه جاودانگی خون 
شــهیدان را به وجود آورد.]3[ از این رو  

بــرای تبیین مقام و منزلت حضرت زینب 
پرسش  این  علیها(باید  اهلل  کبری)ســالم 
هــا را مطرح نمــود که بــر زینب  کبری 
علیها السالم چه گذشــت؟ او که پس از 
شــهادت امام حسین علیه السالم رهبری 
کاروان اســیران را به همراه امام ســجاد 
علیه الســالم به عهده داشــت، و همه جا 
از جان او و زنــان و کودکان مراقبت می  
کرد و گاه خود را سپر بالی آنها قرار می  
داد و در کوفه و شــام با افشاگری  هایش 
ظالمان را رســوا ســاخت، بذر انقالب را 
در همه جا پاشــید و پیــام خونین کربال 
را به گوش مردم رساند، خاطرات بودنش 
بــا برادر، همراهی او در مســیر مدینه به 
مکه و از مکه تا کربال، سفارش های برادر 
به او، رنج  های حســین علیه الســالم در 
شــهادت یاران و برادران و فرزندان، بدن  
های قطعه قطعه شــهیدان و سرهای جدا 
شــده عزیزان،]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

گفتنی اســت تقارن میالد پرخیر و برکت 
حضرت زینب)ســالم 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 علی بن 
الحسین علیه السالم می  گوید: »شبی که 
پدرم فردای آن به شــهادت رسید، بیمار 
بودم و عمه  ام زینب از من پرستاری  می  

کرد.]5[

در روایتی دیگر آمده اســت: هنگامی که 
امام حسین علیه السالم تنها شد به خیمه  
های برادرانش ســر کشید...آنگاه به سوی 
خیمه  هــای زنان روانه شــد و به خیمه 
فرزندش امام زین العابدین علیه الســالم 
رفت.او را دید که بر روی پوســت خشنی 
خوابیده و عمه  اش زینب علیها السالم از 
او پرســتاری  می  کند. چون حضرت علی 
بن الحســین علیه السالم نگاهش به پدر 
افتاد خواست از جا برخیزد، ولی از شدت 
بیماری نتوانســت، پس به عمه  اش زینب 
گفت: »کمکم کن تا بنشینم چرا که پسر 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمده اســت« 
زینــب علیها الســالم وی را به خود تکیه 
داد و امام حســین علیه الســالم از حال 

فرزندش پرسید]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 کوچکترین فرزند امام حسن 
مجتبی علیه الســالم 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

نراقــی در جامع  مرحوم محمــد مهدی 
الســعادات صبر را چنین تعریف  می  کند: 
»صبر، اســتقامت  و پایداری نفس و عدم 
تشویش در سختي ها و مصیبت ها است، 
بــه نحوی که مقاومت کنــی در برابر آن 
سختي ها و بالها و خارج نکنی نفس خود 
را از ســعه صدر و از آن حالت ســرور و 

آرامشی که بر آن حاکم بود«.]8[،]9[

باید اذعــان کرد  ایســتادگی و پایداری  
زینب کبری)ســالم اهلل علیها( در مقابل 
یزید، تحســین برانگیز اســت، لذا وقتی 
زینب  عاشــورا، حضرت  ســرافراز  بانوی 
کبری)سالم اهلل علیها( در مقابل یزید می 
ایستد، می گوید:  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 شده ام؛ پیام آن این است 
که در هیچ شرایطی، نباید تن به ذلت داد 

و این جزو درس های عاشوراست.]10[

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)ســالم اهلل علیها( در کوفه 

و شام مشاهده نمود.]11[

حال در ســوی دیگر حضرت زینب  علیها 
الســالم که گویــا ســخنگوی آن صحنه 
السالم(  امام حسین علیه  عجیب)شهادت 
بود چنین گفت:؛ پدرم فدای آن کســی 
باد که )خیمه  گاه( ســپاهش روز دوشنبه 
غارت شــد.]12[ پدرم فدای آن کس باد 
کــه طناب هــای خیمه  اش بریــده و بر 
زمین افتاد...پدرم فدای آن کس که با دل 
پرغصه جان ســپرد، پدرم فدای آن کس 
که با لب تشنه شهید شد، پدرم فدای آن 
کس که از محاســنش خــون می  چکد«.

]13[

مقام عفت

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 
به سوی  نامحرمان  نکنند. مگذار دســت 
خانواده پیامبر صلــی اهلل علیه و آله دراز 
شــود. زینب کبری)سالم اهلل علیها(  خود 
لباس مندرس پوشیده بود به زنان فرمان 
داد هر چه وسایل و زیورآالت داشتند در 
گوشــه  ای جمع کنند، گوشواره  ها را از 
گوشهایشــان درآورند، حتی فاطمه دختر 
امام حســین علیه الســالم که نوعروس 
بود و دوســت داشت گوشــواره  هایش را 
کــه یادگار پدر مظلومش بــود نگه دارد، 
عمه  اش زینب  از ترس آنکه مبادا دســت 
نامحرمی به سویش دراز شود، اجازه نداد. 
زنان و کودکان در گوشه  ای جمع شدند، 
آنگاه زینب  فریاد زد: هر کس می  خواهد 
اسباب و وسایل دختران علی علیه السالم 
و فاطمه علیها الســالم را بــه یغما ببرد 
بیاید. عده  ای از سپاه آمدند و هر چه بود 

را به غارت بردند.]14[،]15[

مقام سخنوری

گفتنی است مقام ســخنوری و خطابه از 
جملــه خصایص برجســتۀ حضرت زینب 
کبری)ســالم اهلل علیها( است، خطبه های 
عقیله بنی هاشــم پس از واقعه عاشــورا 

با خطبه های بلیغ، رســا و بیدارگرانه به 
گونه ای  عمل نمود که آن را شبیه خطبه 
الســالم(  امیرالمومنین علی )علیه  هــای 

دانسته اند.]16[

حذیم بن شــریک اسدی ]17[ می  گوید: 
در آن روز بــه زینــب دختر علــی علیه 
السالم نگریســتم که خطبه می  خواند و 
هرگز زنی را ســخن ورتر و زبان آورتر از 
او ندیدم. گویا )زبان علی علیه السالم در 
کام اوســت و( با زبــان امیرمؤمنان علی 
علیه الســالم ســخن می  گوید. به سوی 
مردم اشاره کرد که »ساکت شوید!« ناگاه  
نفس ها در ســینه  ها حبس شــد و زنگ 

کاروان ها از حرکت ایستاد..]18[

مقام تبیین و روشنگری

تردیــدی نیســت  خطبه هــای حضرت 
زینب)ســالم 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  نشــینی مصلحتی یزید و تغییر 
موضع سیاسی بر اثر خطبه  های افشاگرانه 
حضرت زینب )ســالم اهلل علیها( در شام و 
بیداری 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  
ای که بانوی شجاع اســالم  زینب  کبری 
علیها الســالم  در شــام در برابر حکومت 
خودکامه جبار، ایراد کرد، فرمود؛]21[»تو 
امروز شادی می  کنی و چنین می  پنداری 
که چــون فراخنای جهــان را بر ما تنگ 
کرده  ای .... اشتباه میکنی، این فرصت و 
آزادی را خداوند بخاطر این به تو داده تا 
پشــتت از بار گناه، سنگین گردد و عذاب 

دردناک در انتظار تو است ...«]22[

مقام شجاعت

در حاالت این بانوی شــجاع می خوانیم 
زینب  کبری علیها الســالم در کنار پیکر 
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خونین برادر زانــو زد و پیکر خونین را با 
دو دســت خود از زمین بلند کرد و گفت: 
»خداونــدا این قربانــی را از ما، )خاندان 

پیامبرت( قبول فرما!«.]23[

هم چنین در وصف مقام شجاعت حضرت 
زینب)سالم اهلل علیها( باید به خطبه های 
آن حضرت اشاره کرد که در کوفه و شام 
بیان گردید که پشــت دشمنان را به لرزه 
درآورد و پایــه  هــای کاخ آنها را متزلزل 

ساخت.]24[

از شجاعت حضرت زینب  علیها السالم در 
تاریخ کربال این اســت کــه در مواجهه با 
ابن زیاد و هنگامی که می  خواســت او را 
سرزنش کند با تعبیر »یابن مرجانۀ« او را 

مخاطب ساخت.]25[

لــذا در خطبه آتشــین شــیر زن میدان 
کربــال در کوفه، با صراحت آمده اســت: 
»گریه مــی  کنید و ناله ســر می  دهید، 
بخدا بســیار بگریید و کمتر بخندید، لکه 
ننگی بر دامان شما نشست که با هیچ آبی 
پاک نمی  شود. شــما چگونه اجازه دادید 
ســالله پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
و پناهگاه شما در مشــکالت کشته شود 
و چــراغ فروزان جامعه شــما را خاموش 

کنند؟!«]26[

آن حضرت  در پاســخ ابــن زیاد، آن مرد 
ســفاک بی رحم و خطرنــاک، با یک دنیا 
شــجاعت فرمود:»ما رأیت إال جمیال؛ جز 
خوبی )و شــجاعت و عظمــت( در کربال 

ندیدم«. ]27[

هم چنین در خطبه معروف حضرت زینب  
شیر زن کربال)سالم اهلل علیها( که در شام 
در مقابل یزید ایــراد فرمود نیز می توان 
به مقام شــجاعت بی نظیــر آن حضرت 
اذعان نمود، که فرمودنــد؛ »اگر حوادث 
سخت روزگار، مرا در شــرایطی قرار داد 
که مجبور شــوم با تو صحبت کنم، من تو 
را موجــودی کوچک و بی  مقدار می  دانم 
و در خــور هر گونه توبیخ و ســرزنش .... 
آنچه در تــوان داری انجام ده؛ ولی هرگز 
نمی توانی نور ما را خاموش کنی و آثار ما 

را محو نمایی!«.]28[

سخن آخر

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 
کربــال در کالم حضرت زینب)ســالم اهلل 
علیها( اشــاره نمود که فرمودند؛ خداوند 
از جماعتی از این امت که گردن کشــان 
زمین آنها را نمی  شناســند ولی فرشتگان 
آســمان آنان را می  شناسند، عهد گرفته 
است که این پیکرهای پاره پاره و پراکنده 
را جمــع کننــد و به  خاک  بســپارند، در 
آینده در این ســرزمین بــر مرقد پدرت 
حســین علیه السالم پرچمی به اهتزاز در 
می  آید که هیچگاه کهنه نشود و در گذر 
زمان گزندی به آن نرســد و سردمداران 
کفر هرچه در محو آن تالش کنند، روز به 

روز بر عظمت آن افزوده شود.]30[

لذا زینب دختر شــجاع امیرمؤمنان علیه 
السالم با این پیش گویی عجیب و شگفت  
آورش، فرزند برادر خود را تسلی بخشید 
و آینده کربــال و عاشــورا را آن گونه که 
ما امروز بعد از حدود 14 قرن مشــاهده 
می کنیم دقیقا ترســیم نمود، آری قلب 
نازنین زینب علیها السالم می  دانست که 
این آغاز کار اســت هر چند تاریک  دالن 
بنی  امیه و منافقــان آن را پایان کار می  

پنداشتند..]31[
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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 
نماینده]2[  انتخاب  برای  کشور  انتخابات 

باید سالم و آرام باشد.]3[

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 اســالم بی عالقه شده  
اند و دیگر این که مردم کســی را انتخاب 
کنند که برای دین و دنیایشــان فعالیت 

کند.]4[

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[.

نگاهی اجمالی به مفهوم انتخابات

 بایــد اذعان نمود ماهیــت انتخابات یک 
نوع ایجاد مســئولیت و وظیفه، و پست و 
مقام برای انتخاب شــونده، و یا به تعبیر 
دیگر نوعی توکیل در انجام کاری اســت، 
هر چنــد این انتخــاب وظائفی هم برای 
انتخــاب کننده به دنبال دارد )مانند همه 

وکالتها(.]6[

و بــه تعبیر دیگر؛ انتخابــات اعطای مقام 
است، وشــبیه توکیل است و در بسیاری 
از موارد انتخاب کنندگان حق فسخ دارند 
که دسته جمعی شخص انتخاب شونده را 

از مقامش عزل کنند.]7[

ضرورت برگــزاری انتخابات در نظام 
اسامی

باید تأکیــد نمود در حکومــت الهی که 
حکومت انبیاء و امامان معصوم نیز جایگاه 
ویژه خود را دارد. آنــان از طرف خداوند 
منصوب بــه این حکومتنــد و تمام خیر 
بندگان خــدا را طالبند، هر چند آنها هم 
برای پیشــرفت کار خود و جلب حمایت 
توده  های مردم در بســیاری از مواقع از 
بیعتشان بهره می  گرفتند و با آن رسمیت 
بیشــتری به حکومت خود می بخشیدند.

]8[ ایــن معنا در حکومــت پیغمبر اکرم 
صلــی اهلل علیه و آلــه و امیرمؤمنان علیه 
الســالم به خوبی دیده می  شود.]9[البته 
امــروزه نمایندگانی که از طریق انتخابات  
برای مسئولیت  ها انتخاب می شوند عهده  
دار عقد پیمان خواهند شد  و حضور آنها 
به منزله حضور جمیع افرادی اســت که 
در طرف پیمان هســتند؛ ولی در گذشته 
که چنین انتخاباتی نبود رؤســای قبایل و 
سرشناس  ها و افراد برجسته و معتبر آنها 
که به صورت یک نوع انتخاب طبیعی در 
میان آن گروه ظاهر شده بودند عهده  دار 
عقد پیمان می  شــدند،  بــه همین دلیل 
امام علی علیه الســالم در آغــاز یکی از  
پیمان  نامــه ها می  فرمایــد]10[: »این 
پیمان مورد قبول تمام اهل یمن و ربیعه 
اســت حاضران آنها و عاقل و جاهل را فرا 
می  گیرد« و به این ترتیب یک نوع پیمان 
الهی و مردمی محسوب می شود و در واقع 

نوعی مردم ساالری دینی است.]11[

 با این تفاســیر می  تــوان مدعی گردید 
حکومت دموکراسی که ملت حاکم واقعی 
جامعه است، مســائل قانونی و اجرایی و 
قضایــی نماینــدگان از طریــق انتخابات 
صورت می  گیــرد کــه گاه انتخابات  بی  
واسطه است و گاه با واسطه.]12[ لذا  می 

 توان اینگونه اذعان کرد که  شــرکت در 
انتخابــات وظیفه  ای شــرعی، اجتماعی، 
اخالقی و سیاسی اســت و باید با قدرت 
و قوت در آن حضور پیدا کنیم تا کشــور 

حفظ شود.]13[

و  غربی  انتخابات)دموکراسی(  تفاوت 
انتخابات اسامی

در تبیین این مســأله مهم باید گفت در 
دموکراســی غربی که حکومت انتخاباتی 
است، خط قرمزی وجود ندارد و نامزدهای 
انتخاباتی با زد و بند، پول های هنگفت و 
تبلیغات گسترده  ای که  انجام می  دهند 
کــه آفات آن را باید در میان  گروه هایی 
آمریکایی جستجو  پوستان  همچون سیاه 
نمود کــه باید در کنار خیابان ها بخوابند 
که در نهایت صاحبات زرو زور بر مســند 
قدرت تکیه می  زنند؛ اما در دموکراســی 
اسالمی، خط قرمز وجود دارد و از بسیاری 
از کارها باید پرهیز کرد.]14[لیاقت برای 
افراد شایسته،  انتخاب  حضور در مجلس، 
عدم زد و بند بــا ثروتمندان محلی، عدم 
دروغ و وعده های نادرست، عدم تخریب 
دیگران، عدم اســراف و تبذیر، عدم ایجاد 

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 اسامی

با این اوصــاف باید تصریح نمود انتخابات 
بایــد به گونــه  ای باشــد که در شــأن 
جمهوری اســالمی باشد.]16[ بلکه مردم 
باید بر اساس معیارهای برخواسته از نظام 
ارزشی اســالم همچون تقوا، ایمان، علم، 
دانش، ســابقه مبارزاتی، حضور در میدان  
های جهاد و شــهادت و ماننــد آن، فرد 

مورد نظر خود را انتخاب کنند.]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[

شاخصه ها و 
معیارهای راهبردی 
انتخابات از منظر 

معظم له

هــم چنین نبایــد در عرصــه انتخابات، پرونـده ویژه        انتخابات 
فرهنــگ غربــی و وعده هــای توخالی و 
عوام فریبی حاکم  باشد؛ بلکه باید اصول 
اســالمی در تبلیغات و برنامه ها و هزینه 
ها رعایت شود و افراد مراعات این مسائل 

را بکنند.]19[

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[

هم چنین بایــد اذعان کرد در جامعه  ای 
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 اسامی

بدیهی است قانون شکنی از جمله چالش 
انتخابات است، در حکومت اسالمی  های 
قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر 
شــورای نگهبان می گذرد 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 برخــالف میل ما بود قبــول نکنیم و 

مســائلی که مطابق میل ما است را قبول 
کنیــم؛ این قانــون گرایی نمی شــود و با 
چنین وضعیتی ســنگ روی ســنگ بند 

نمی  شود.]22[

ضــرورت مشــارکت حدأکثری در 
انتخابات

الزم بــه ذکر اســت  مشــارکت مردمی، 
بعنوان بــازوی حکومت الزم اســت. لذا 
شــرکت مــردم در انتخابــات  مختلــف، 
ضروری و سرنوشــت ساز است]23[، زیرا 
انتخابات ســالم و پرشور از خواسته های 
نظام و انقالب اســالمی  اســت و هرچه 
حضــور مردم در انتخابات افزایش یابد در 
ایران اسالمی سرافراز  المللی،  بین  عرصه 
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 انقــالب 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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اعالم کاندیداتوری  ســلیقه های مختلف 
کرده انــد؛ عدم شــرکت در انتخابات بی 
اعتنایی به کشــور و مردم است. مطمئناً 
باشند  اگر مردم حضور پرشــور داشــته 
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 که  مــردم 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[.

بســیار می  شــود که انســان در زندگی 
شخصی و رهبران، در زندگی اجتماعی بر 
ســر دو راهی قرار می  گیرند در این گونه 
موارد باید شجاعت انتخاب اصلح  را داشته 
باشند،]32[ لذا باید فردی اصلح و مومن 
به مجلس راه پیدا کند و نماینده ای 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[

به تعبیر دیگر می توان اینگونه تعبیر نمود، 
از نظر فقه اســالمی هرگز نباید با وجود 
»اصلح « به ســراغ »صالــح« رفت و یا با 
وجود »صالح« نباید به سراغ »غیر صالح« 
رفــت]34[، در حقیقت اصــل »انتخاب 
اصلح « یکی از اصولی ترین شــرایط برای 
و  صالح  است]35[،گاهی  مدیران  انتخاب 
اصلح  فاصله زیادی دارند، که اگر اصلح  را 
رها کنند و ســراغ صالــح بروند عرف می 

 گوید خیانت است.]36[

بنابراین اگر صالحی باشــد و اصلحی، باید 
سراغ اصلح  رفت]37[ سفارش اینجانب به 
جناح ها و کاندیداهای مجلس این اســت 
که  انتخابات را با خودخواهی آسیب پذیر 
نکنیــد بلکه کاندیداهــای مجلس به نفع 

افراد اصلح کنار بروند]38[

هم چنین مردم نیز باید  آگاهانه وارد این 
عرصه سرنوشت ساز شوند تا کاندیداهای 
اگر بی  انتخاب شــوند]39[ زیــرا  اصلح 
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 کنید.]40[

تقــوا ورزی و تمکین رأی شــورای 
نگهبان مهمترین شاخصۀ فرد اصلح

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[

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

قول ها و وعده های بی حســاب و کتاب 
دادن درســت نیســت، دروغ نباید گفت، 
مردم وقتی می بینند 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 
مراقبت  باید  تبلیغاتی شــان  ســتادهای 
کنند تــا فضای انتخابــات خالی از تنش 
باشــد؛ زیرا اگر تقوای اســالم را رعایت 
کنیــم، هیچ مشــکلی به وجــود نخواهد 
آمد.]45[ انتخابــات باید خالی از تنش و 

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

]46[

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[

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 می  فهمند 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 می اندازد. ]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 22 بهمن 
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 
]52[ و با حضور پرشــور در پای صندوق 
های رای بار دیگر دشمنان را ناکام سازند 
 و امید آنهــا را به یاس تبدیل کنند.]53[

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 اســالمی 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[

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 اســالمی طراحی کرده 

 اند، مایوس و دلسرد شوند. ]57[
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تأّملی در نشانه 
شناسی پیروزی 

انقاب اسامی ایران 
از منظر معظم له

انقالب  نعمــت  امیدواریــم همه شــاکر 
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 
به  امیدواریم خداوند  باشــیم، هم چنین 
همه ما بصیــرت بدهد که از نعمت هایی 
که نصیب ما شــده پاســداری و بتوانیم 

انقالب اسالمی ایران را حفظ کنیم

انقالب  شــکوهمند  پیروزی  ســالروز  در 
اســالمی ایران قرار داریم  که با زعامت و 
رهبــری امام فقید، خمینــی کبیر)قدس 
سره( به وقوع پیوســت]1[، لذا 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 انقــالب را مطالبه نمود، 
تبیین  پیداســت ضــرورت  ناگفته  لیکن 
دســتاوردهای انقالب اســالمی از سوی 
اقشار مختلف  برای  رســانه های گروهی 
مردم به ویژه نســل جوان غیر قابل انکار 
اســت؛]3[ لذا 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[

بنابراین در ابتدا باید این پرســش کلیدی 

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

]5[.

در  کلیدی  شــاخصۀ  گرایــی  دین 
پیروزی انقاب اسامی

بی شــک ایمــان و اعتقــادات مذهبی و 
اســالمی مایه پیشرفت  و حصول  انقالب 
اسالمی است، که اگر نبود هرگز به جایی 

نمی رسیدیم.]6[

لذا یکی از برکات انقالب  اســالمی  ایرانکه 
دستاورد خون هزاران شهید مظلوم است 
اقبــال عمومی مردم به معــارف و احکام 
دینی می باشــد.لذا هنگامی کــه انقالب  
اســالمی  ایران به ثمر نشست و نخستین 
حکومت اســالمی انقالبی تشــکیل شد؛ 
همگی در غرب انگشــت حیرت بر دهان 
نهادنــد؛ کــه مگر می شــود مذهب زمام 
حکومت را به دست گیرد؟ چگونه ممکن 
اســت دین جــواب گوی تمــام نیازهای 
عصــر و زمان ما باشــد؟ لیکن دیدند این 
حکومت ریشــه دار و باثبات است،]7[ از 
ایــن رو  پس از پیروزی انقالب اســالمی 
بسیاری از ســنت های حسنه دینی احیا 
شد، به نحوی که  اگر مساجد نبود انقالب 
اســالمی نیز  به ثمر نمی نشســت لذا با 
امام  به رهبری  انقالب اســالمی  پیروزی 
راحل، مســاجد بتدریج به اوضاع نخست 
خود باز گشــت گرچه تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله است.]8[

 بنابرایــن انقــالب  اســالمی  ایــران که 
پیروزیش بر ارتش نیرومند شــاه و قدرت  
هــای عظیمی کــه از او حمایت می  کرد 
بــرای هیچ کس باور کردنــی نبود لیکن 
این مرز خیالی را در هم شکســت، و کار 
برد عظیم مسائل مذهبی و اخالقی را در 
زمینه  های سیاسی اجتماعی کاماًل 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 هنگامی که انقالب  اسالمی  
ایران به ثمر نشســت متوجه شدند عامل 
اصلی این انقالب، کــه بزرگترین حرکت 
اجتماعی قرن لقــب گرفت، دین مقدس 
اســالم بوده اســت،]11[ ورود قرآن به 
زندگی مردم انگیزه های دینی فراوان در 
میان ملت..همه و همــه به برکت انقالب 
اســالمی و انقالب نیز بــه برکت دین و 

اسالم است.]12[

امــام خمینی)ره(؛  بدیل  بی  رهبری 
انقاب  عزتمندی  و  پیروزی  نشــانۀ 

اسامی

باید اذعان کرد پیروزی انقالب اســالمی  
ایران بر قدرت های غرب و شــرق  ثابت 
کردکه بدون تکیه بر این قدرت ها  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 اســالمی 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 این که 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 
اســالمی در جامعــه پررنــگ تر شــود 
زیــرا دشــمنان در پی آنند نقــش امام 
خمینــی)ره( را در دفاع از کیان اســالم 
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]15[ زیرا اگــر بیدارگر عصرما، امام 
خمینی قدس ســره، شجاع و نترس نبود 
انقالب  اســالمی  ایران بر خــالف انتظار 

جهانیان پیروز نمی شــد از ایــن رو امام 
راحــل با انقالب اســالمی، عزت و آبرو را 

برای کشور به منصۀ ظهور رساند.]16[

قطــع وابســتگی به قــدرت های 
استکباری

بی تردید دیده گرفتن و چشــم بســتن 
به روی برکات و دســتاوردهای بی بدیل 
انقالب اســالمی  بی انصافی است ، زیرا با 
پیروزی نظام مقدس اســالمی، 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 انقــالب بیگانگان بر ما 
نمایندگان مجلس  حکومت می کردنــد، 
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[

لذا شایسته اســت روی عوامل نگهدارنده 
انقــالب 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 می کرد، به قــول برخی تعداد 
مشــروب فروشــی ها در تهــران بیش از 
نانوایی ها 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؛ برآســتی دردآور اســت که در 
کشورهای غربی و غرب زده، قبل از انقالب  
اسالمی ، بیشترین اسم و شهرت و آوازه و 

پول و درآمــد و موقعیت برای زنان آلوده 
و بی بندوباری بود کــه به نام »هنرمند و 
هنرپیشــه«، معروف شده بودند، و هر جا 
قــدم می نهادند گرداننــدگان این محیط 
آلوده برای آنها سر و دست می شکستند و 
قدمشان را خیر مقدم می  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 برچیده شد، و 
زن از صورت ابتذال سابق و موقعیت یک 
عروسک فرنگی و کاالی بی  ارزش درآمد 
و شــخصیت خود را بازیافــت، حجاب بر 
خود پوشید اما بی  آنکه منزوی شود و در 
تمام صحنه  های مفید و سازنده اجتماعی 
حتــی در صحنه جنگ بــا همان حجاب 

اسالمیش ظاهر شد.]21[

بنابراین ارزش های انقالب نباید کمرنگ 
شود، مساله حجاب، عفت، مسائل اخالقی 
و دیگــر ارزش هــای اســالمی و انقالبی 
نباید در رسانه ها و صدا و سیما و جامعه 

کمرنگ شود.]22[

اتحاد و انســجام مردمی زمینه ساز 
پیروزی انقاب اسامی

بدیهی اســت حمایت های مردم در برهه 
های مختلف از مهم ترین عوامل برقراری 
نظام مقدس جمهوری اســالمی 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 
اخــالص 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[

پرونده ویژه انقالب اسالمی
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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 اخــالص و ایمان در جریــان قیام علیه 
رژیم پهلوی غیر قابل انکار است، لذا باید با 
صدای بلند  فریاد زد ما ایرانیان آثار ایمان 
را در طول انقالب  اســالمی  ، با تمام وجود 
لمس نموده  ایــم. آنچه که ما را در مقابل 
اســتکبار جهانی پیروز کرد ایمان جوانان 

غیور ما بود.]26[

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[

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

آن بزرگوار هستیم]29[.

لیکن اگــر بخواهیم این انقالب باقی بماند 
باید این اصول را حفظ کنیم]30[.

انقالب اســالمی؛ 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 

اسالمی می دانند و صریحاً تاکید می کنند 
در بیداری اســالمی از انقــالب 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[

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

کنند.

این که دشــمن می خواهد نشان دهد که 
ایران اســالمی در انقالب هــای منطقه به 
دنبال توســعه طلبی است لیکن اعالم می 
کنیم به برکت انقالب اســالمی، 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[

علمای کشــورهای اسالمی باید بدانند که 
تکیه بر مسائل ملیتی در مبارزه با استکبار 
نمی تواند اثر گذار باشــد، بایــد مردم را 
حول اســالم گرد هم آورد و با استفاده از 
احساســات دینی، انقالب ها را در مســیر 
اســالمی حفظ کرد لذا آقایان)قرضاوي و 
رییس االزهر...( بیایند و بنشــینیم تا ثابت 
کنیم اگر انقالب اسالمي ایران نبود هرگز 
انقالب هاي منطقه شکل نمي گرفت.]33[

شــهادت طلبی مولّفه حیاتی در پیروزی 
انقالب اسالمی

در ترســیم پیروزی  انقالب  اسالمی  همه 
سال و هر ماه بلکه هر روز، خاطره شهیدان 
انقالب زنده می شــود و بــر آنها درود می  
فرستند ]34[، زیرا شهادت مولفه ای است 

که کاربرد آن از هر سالحی بیشتر، و تاثیر 
آن از همه برتر است و عاملی است که می  
تواند خطرناک ترین و وحشتناک ترین سالح  
های عصــر و زمان ما را در هم بشــکند، 
]35[چنان که در تاریخ انقالب  اســالمی  
کشور ما ایران با کمال وضوح این حقیقت 
را با چشــم دیدیم که عشــق به شهادت 
علی رغم تمــام کمبودهای ظاهری عامل 
پیروزی سربازان اسالم در برابر قدرت های 

بزرگ شد.]36[

لذا دکتر »مایــکل برانت« یکی از معاونان 
سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( 
در یک گفتگو با اشــاره به جلسات سری 
مقامات سازمان ســیا و نماینده سرویس 
اطالعاتــی انگلیس می گویــد: »ما به این 
نتیجه رسیدیم که پیروزی انقالب  اسالمی  
ایران فقط نتیجه سیاست  های اشتباه شاه 
در مقابله با این انقالب نبوده اســت، بلکه 
عوامل دیگری مانند ... استفاده از فرهنگ 
شــهادت دخیل بوده؛ که ایــن فرهنگ از 
هزار و چهار صد ســال پیش توســط نوه 
پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه و آله وسلم(
امام حســین )علیه الســالم( بوجود آمده 
و هر ســاله با عــزاداری در ایام محرم این 

فرهنگ ترویج و گسترش می  یابد«.]37[

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

نباید فراموش نمود اساس انقالب  اسالمی  
انقالب ارزش  هاست،]39[ و اگر مسلمانان 
امروز در شرائطی سخت و ناگوار تحت فشار 
دشمنان بیرحم و خونخوار قرار گرفته  اند 
به خاطر همین اســت که آن ارزش  های 
اصیل را رها ســاخته، بار دیگر ارزش های 
جاهلی در میان آنان رونق گرفته اســت. 
مقیاس شخصیت مال و مقام دنیا شده، و 
علم و تقوا و فضیلت را به فراموشی سپرده 
 انــد، در زرق و برق مادی فــرو رفته، و از 
اسالم بیگانه شده  اند، و تا چنین است باید 

کفاره این خطای بزرگ را بپردازند.]40[

لیکــن اینکه در ایــام دهه فجــر انقالب  

اسالمی  ایران آیه شریفه  »جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل کان زهوقا«]41[ ،]42[

زیاد تکرار می  شــود بدان جهت است که 
حکومت طاغوت که باطل و مروج فســاد، 
فحشــا، وابســتگی، ویرانی و حیف و میل 
کردن بیــت  المال بود رفــت، و حکومت 
اســالمی که حق است آمد و جایگزین آن 
شــد. و هر چه حکومت اسالمی عادالنه  تر 
و کامل تر باشــد و بیشتر در مسیر دین گام 
بر دارد به همان اندازه کسب حقانیت می 

 کند.]43[

سخن آخر

در خاتمه باید گفت عواملی که انقالب را به 
ثمر رساند ضامن بقای انقالب است،]44[ 
لذا انقالب اســالمی را آســان به دســت 
نیاورده ایم که آسان از دست دهیم،]45[ 
بلکه انقالب اســالمی 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 آگاهی به قرآن 
قلب ما را روشــن و فکر ما را توانا کن که 
در میان بندگانت تفرقه نیندازیم و انقالب  
اســالمی  خود را به پرتگاه خطر نکشانیم.

]50[
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]50[ تفسیر نمونه ؛ ج 10 ؛ ص255.
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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[

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 اســالم 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 
نکردند.]4[  را تخریــب  قبور مقــدس  و 
لذا باید گفت خــوارج امروز، به مراتب از 
خوارج صدر اســالم خطرنــاک تر و زیان 
بارترند]5[، اما پرســش اساسی این است 
که  به راســتی تا چه زمانی باید شــاهد 
ریختن خون مســلمانان و هتک نوامیس 
مسلمانان باشیم؟]6[ از 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[

مقابلۀ علمی؛ مهترین شاخصه در  مواجهۀ 
علمای اسالمی  با جریان های تکفیری

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

پاسخ دهیم.]10[

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 نقطه ای 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[

با این تفاســیر علمای اســالم باید دست 
در دست هم، ریشه افکار انحرافی جریان 
های تکفیری  را بسوزانند]13[ همچنین 
علمــای مذاهب اســالمی  باید  با صدای 
بلند از تکفیر برائت جویند و دامان اسالم 
را از لوث افکار تکفیری  ها بشویند.]14[

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[

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 

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

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 اهل بیت)علیهم الســالم( 

نیســت بلکه این جریان  های تکفیری با 
تمام مذاهب اســالمی که بــا عقاید آنان 
موافق نباشــند، مخالفنــد و خون آنان را 
هدر می داننــد، 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]21[ بــه 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 عمــاًل با آن درگیر 

نیستند را نیز خواهد گرفت.]23[

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 

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]26[، جوامع 
بشــری  فهمیده اند کــه تکفییری ها از 
ما نیســتند، بلکه اســالم  دین وحدت و 
صمیمت و مســالمت است و این جنایات 
از اســالم مبّری است و لذا همگان اذعان 
کردند این گونه حرکات و جنایات از غیر 
 اسالمیان است و نمی شود وصله خشونت 

را به اسالم چسباند.]27[

حــال  همانگونه که  نظام اســالمی 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[

تبیین اســالم 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 
اســالم 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 اســالم، آبــرو و حیثیت 
مســلمین در جهــان وارد مــی  کنند و 
اســالمی را کــه آیین رحمــت و محبت 
است، آیین خشونت و خونریزی و قساوت 
و بی رحمی معرفــی می  کنند]31[. که 
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 

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 تلّقی را که اسالم مساوي با آدمکشی 
اســت، از اذهان جهانیان پــاک 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 اســالمی 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[

اتحاد امت اســالمی ؛ مولفــۀ حیاتی در 
مقابله با جریان  های تکفیری

تردیدی نیســت که بزرگ ترین خطری 
که در حال حاضر وحدت و انســجام امت 
اســالمی را تهدید می  کنــد، فتنه گروه  
هــای تروریســتی  تکفیری اســت. این 
گروه  هــا بدون هیچ  بّینــه 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]38[لیکن بهترین راه برای رفع فتنه 
جریان تکفیری اتحاد همه علمای اســالم 
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. ]40[ علمای 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  
رابطــه تکفیری  تبیین  های تکفیــری،  
ها و وهابیت برای مردم دنیا اســت؛ چرا 

راهکارها و 
راهبردهای مقابله با 
جریان  های تکفیری 

از منظر معظم له

پرونده ویژه خطر جریان های تکفیری 
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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.
]42[ امــروزه 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[

هم چنین به علمــای وهابی به خصوص 
در عربســتان دوســتانه توصیه می کنیم 
افــکار و آموزه های تکفیر مســلمانان را 
از کتاب های 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[

سخن آخر

درخاتمه بایــد تأکید کرد ما خطر جریان  
های تکفیری  را ســال هاست فریاد می  
کنیم]45[ و 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 
تروریستی تکفیری  جنایات  جریان های 
را محکــوم نکنم..]47[لیکــن چنانچــه 
همین امروز آتــش این فتنه  ها خاموش 
شــود، ده  ها ســال باید تالش کنیم، تا 
خسارات و خرابي  هاي حاصل از جنایات 
گــروه  های تکفیری را در امت اســالمی 
آباد کنیم]48[. لذا در پایان دست به دعا 

بر می داریم 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[

منابع و مآخذ:

]1[ نامه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی به پاپ فرانسیس،1393/05/30.

]2[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
طالب  و  مسوول  دیدار  در  در  شیرازی 
اإلعالم  دار  پژوهشی  آموزشی  موسسه 

لمدرسۀ أهل البیت)ع(،1393/10/07.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات    ]3[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]4[ همان.

]5[ همان.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]6[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]7[
فرماندهان  دیدار  در  شیرازی  مکارم 

نیروی انتظامی استان ها، 1393/10/2.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]8[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]9[
،مسجد  فقه  خارج  شیرازی، درس  مکارم 

اعظم قم،1394/09/04.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]10[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 

اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 
.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]11[
،مسجد  فقه  خارج  شیرازی، درس  مکارم 

اعظم قم،1394/09/04.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]12[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]13[ همان.

]14[ همان.

]15[ همان.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]16[
شبکۀ  با  مصاحبه  در  شیرازی  مکارم 

المیادین، 1394/11/08.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]17[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]18[ همان.

]19[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی در دیدار رئیس و اعضای سازمان 
اهل بیت)ع(کشوراندونزی،1393/07/07.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]20[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]21[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  ]22[بیانات 
اوقاف  وزیر  دیدار  در  شیرازی  مکارم 

اردن،1394/10/03.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]23[

المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]24[ نامه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی به پاپ فرانسیس،1394/05/30.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]25[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]26[
خارج  فقه، مسجد  ،درس  شیرازی  مکارم 

اعظم قم،1394/09/13.

]27[ همان.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]28[
شبکۀ  با  گو  و  گفت  در  شیرازی  مکارم 

المیادین، 1394/11/08.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]29[
و  مدیران  دیدار  در  شیرازی  مکارم 
اعضـای مؤسسه دار اإلعالم لمدرسۀ أهل 
 ،3 منیر،شمارۀ  سراج  البیت)ع(،فصلنامۀ 

پاییز 1390.

]30[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی در دیدار رئیس و اعضای سازمان 
اهل بیت)ع(کشوراندونزی،1393/07/07.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  پیام   ]31[
شهادت  محکومیت  در  شیرازی  مکارم 

شیخ حسن شحاته ،1392/04/05.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]32[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]33[ همان.

]34[ همان.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]35[
و  مدیران  دیدار  در  شیرازی  مکارم 
اعضـای مؤسسه دار اإلعالم لمدرسۀ أهل 
 ،3 منیر،شمارۀ  سراج  البیت)ع(،فصلنامۀ 

پاییز 1390.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]36[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]37[ همان.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات    ]38[
مسجد  فقه،  خاارح  شیرازی،درس  مکارم 

اعظم قم، 1392/07/20.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]39[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات    ]40[
در  عراق  دیدار  سفیر  در  شیرازی  مکارم 

جمهوری اسالمی ایران، 1393/01/19.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]41[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]42[
و  مدیران  دیدار  در  شیرازی  مکارم 
اعضـای مؤسسه دار اإلعالم لمدرسۀ أهل 

البیت)ع(، 1394/11/08.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]43[
مکارم شیرازی ، درس خارج فقه ، مسجد 

اعظم قم،1394/01/26.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]44[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

]45[ نامه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی به پاپ فرانسیس،1392/05/30.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]46[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 

اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 
.1394/11/08

]47[ نامه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی به پاپ فرانسیس،1393/05/30.

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات    ]48[
ستاد  اعضای  دیدار  در  شیرازی  مکارم 
خطر  المللی  بین  کنگره  برگزاری 

تکفیری،1393/04/24. جریانهای 

العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات   ]49[
المللی  بین  کنگرۀ  در  شیرازی  مکارم 
دنیای  در  تکفیری  جریانهای  »خطر 
اسالم«،  جهان  علمای  مسئولیت  امروز؛ 

.1394/11/08

13
94

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

30

13
94

ه 
 ما

ند
سف

 / ا
ـغ

لیـ
ب

31

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



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 عامه 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 السام )آدرس: قم، ابتدای 
خیابان شهدا، کوچه آمار، پاک 15 ، تلفن: 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:

بسم اهللَّ الرحمن الرحیم 
کتاب بحاراالنوار الجامعۀ لدرر اخبار االئمۀ االطهارعلیهم السالم همانگونه که از نامش پیداست 
دریایی است از انوار احادیث امامان اهل بیت )صلوات اهللَّ علیهم اجمعین( که غواص این دریا، 
بزرگ مرد جهان اســالم و تشیع مرحوم عالمه مجلسی )رحمۀ اهللَّ علیه( آن را گردآوری کرده 

است.
 هنگامی که آن مرحوم مشاهده کرد که احادیث آن بزرگواران در کتاب های مختلفی پراکنده 
اســت و هر کدام در گوشــه شهر یا کشوری از کشورهای اســالمی است و غالباً برای عموم 
دسترســی به آن بسیار مشکل است به عالوه ممکن اســت با گذشت زمان آن کتاب ها در 
معرض زوال قرار گیرد و اســالم و جهان تشیع گرفتار خسارت عظیمی شود، همان گونه که 
تاکنون چنین اتفاقی درباره بخشی از کتب افتاده است لذا دامن همت به کمر زد و گروهی 
از علمای زمان خود را به یاری طلبید تا هر کتابی در هر جایی از دنیا مربوط به اخبار امامان 
اهل بیت علیهم الســالم باشد گردآوری کنند تا بعد از موضوع بندی دقیق و منظم همه آنها 
را در فصول مختلف یک کتاب عظیم جای دهد و از دستبرد »زمان« و »دشمنان« محفوظ 
بماند و بحمداهللَّ در این کار موفق شــد و جلو از دســت رفتن آن اخبار با این اقدام مهم و 
حســاب شده گرفته شد. او موفق شد به لطف الهی از حدود 370 منبع از منابع شیعه و از 

حدود 41 کتاب از منابع اهل سنت در این مجموعه گردآوری کند.
 در این جا اشاره به چند نکته قابل توجه ضروری به نظر می رسد:

  1. جامعیت بحاراالنوار: درســت اســت که نام کتاب »بحاراالنــوار« با وصف »الجامعۀ لدرر 
اخبــار االئمــۀ االطهار« در بدو نظر چنین تداعی می کند که روایــات آن منحصر به روایات 

المفهرس. روانش شاد باد و اجر جزیل خداوند نصیبش باد.
2. هدف اصلی مرحوم عالمه مجلســی رحمه اهلل: به یقین همانگونه که از قرائن مختلف در 
کتاب بحاراالنوار آشکار است هدف مرحوم عالمه مجلسی رحمه اهلل گردآوری تمام اخبار بوده 
اعم از آنچه اعتبارش ثابت و آشکار است یا غیر ثابت. بنابراین وجود پاره ای از احادیث شاّذ در 
این مجموعه بزرگ جای شگفتی نیست و نباید بعضی از بدخواهان برای اثبات اهداف خود به 
وجود فالن خبر در بحاراالنوار قناعت کنند بلکه باید معیارهای اعتبار خبر را نزد علمای شیعه 
کاماًل رعایت کنند که آیا اصوالً روایت »ُمسند« است یا »ُمرسل« و اگر ُمسند است سند آن 
»صحیح« است یا »موثق« یا »ضعیف« تا طبق آن عمل شود. کاری که حتی در مورد کتاب 

بسیار گرانقدر کافی و سایر کتب اربعه نیز انجام می دهیم.
جالب اینکه مرحوم عالمه مجلسی رحمه اهلل خودش در کتاب »مرآۀ العقول« که شرح اصول 
کافی است سند بسیاری از احادیث کتاب کافی را با آن همه اهمیتی که کتاب کافی دارد، 

نقد کرده است.
ما مانند بسیاری از اهل سنت نیستیم که کتاب هایی را به عنوان »صحاح« معرفی می کنند 

و اخبارش را قابل نقد نمی دانند روش ما با روش آنها در نقد اخبار بسیار متفاوت است.
 3. ترک مکررات و روایات غیر مبتال به: در کتاب بحاراالنوار به حکم گســترده بودن کار، گاه 
یک خبر دو یا چند بار به مناسبت های مختلف و در فصول متعدد تکرار شده است ما سعی 
کردیم در این تلخیص تکرارها را حذف کرده و در یک مورد آن خبر را بیاوریم و در موارد دیگر 

با اشاره به ذکر آدرس قناعت کنیم.
اضافه بر این مرحوم عالمه مجلســی رحمه اهلل اخباری که دارای مضمون واحدی بوده است را 
به طور گسترده از کتب مختلف نقل کرده )البته بر طبق هدف او این کار باید انجام می شد(.
 ولی ما برای اینکه حجم کتاب کمتر و استفاده آن برای عموم دانش پژوهان آسان تر گردد از 
ذکر تمام اخباری که مضمون واحدی دارد صرف نظر کرده فقط به یک یا چند مورد بسنده 

کرده ایم.
 و نیز نظر به اینکه اســاس کار بر تلخیص کتاب بوده از ذکر پاره ای از اخبار که در عصر و 

زمان ما از محل ابتالی عموم خارج بود، خودداری شد.
4. نظم نوین: بحاراالنوار با تمام نظمی که دارد نیاز به نظم بیشــتری با استفاده از روش های 
عصر و زمان ما داشت ما سعی کردیم در این تلخیص، نظم بیشتر و مطلوب تر را به آن بدهیم 

که شرح آن خواهد آمد.
 کیفیت طبع بحاراالنوار موجود متأســفانه با سلیقه کافی صورت نگرفته، مجلدات را بسیار 
کوچک کرده اند گویا هدفشان این بوده عدد را به بیش از یکصد جلد افزایش دهند و همین 
امر سبب شده برای آگاهی از یک مسأله چندین مجلد بحار مورد بررسی قرار گیرد و کار بر 

پژوهشگران مشکل شود.
 ما سعی کردیم تقسیم معقولی برای مجلدات در نظر بگیریم و تعدادی را در هم ادغام کنیم 

و قطع وزین تری نیز برای کتاب در نظر گرفتیم )قطع رحلی(.
 5. شرح پیچیدگی ها: بعضی از روایات بحاراالنوار پیچیدگی خاصی دارد به همان دلیل مرحوم 
عالمه مجلســی رحمه اهلل در موارد زیادی شرح جالب و جامعی تحت عنوان »بیان« برای آن 

ذکر کرده است ولی در موارد دیگری - به دلیل نامعلومی - از آن صرف نظر نموده است.
 ما ســعی کردیم این گونه موارد پیچیده را توضیح دهیم گاه از حواشی گروه محققان طبع 
موجود استفاده شده و گاه خودمان تحت عنوان »نقول« به شرح آن پرداخته ایم تا این مشکل 

نیز برطرف گردد.
 6. یاران مجلســی رحمه اهلل: مرحوم عالمه مجلسی رحمه اهلل در مقدمه بحاراالنوار جلد اول 
با صراحت می گوید که جمعی از برادران دینی را برای بدســت آوردن منابع حدیث شــیعه 
به شــهرها و کشورهای مختلف فرســتاده است تا آنچه از منابع حدیث در کتابخانه ها و نزد 

اشخاص بوده بدست آورند و نزد ایشان ارائه دهند.
 ولی آیا در کتابت و نظم و توضیحات بحاراالنوار گروهی از علمای بزرگ زمانش نیز به او کمک 

معرفی کتاب

ائمه اهل بیت علیهم الســالم است ولی در 
واقع چنین نیســت، بخش مهمــی از آن 
اخبار رسول اهللَّ صلی اهلل علیه وآله است که 
امامان اهل بیت علیهم السالم از آن حضرت با 

صراحت نقل کرده اند.
 بلکــه مطابــق روایــات متعــددی امامان 
اهل بیت علیهم الســالم فرموده اند آنچه ما 
می گوییم همه از اخباری است که از جدمان 
پیغمبرصلی اهلل علیه وآله به ما رسیده است.

 و از این برتر اینکه بخش مهمی از بحاراالنوار 
آیات قرآن مجید و تفســیر آن اســت زیرا 
مرحوم عالمه مجلســی با ذوق و ســلیقه 
بســیار خوبی که داشت در اول هر فصل از 
فصول بحار آیات مرتبط با آن فصل را به طرز 
جالبی گردآوری کرده و سپس تفسیر نموده 
و در واقع خواســته است به حدیث شریف 
 » ثقلین جامه عمل بپوشــاند تا »کتاب اهللَّ
و »عتــرت« در کنار هم قــرار گیرند و باید 
توجه داشت این کار در زمانی صورت گرفت 
که نه کامپیوتر وجود داشــت و نه المعجم 

کرده اند و یا همه را یک تنه انجام داده است 
معلوم نیست.

 بعضی اصرار دارند که او از هیچ کس کمک 
نگرفت و تنها بــه میدان این امر مهم رفت 
در حالی که با کثرت مشــاغل اجتماعی و 
سیاســی آن بزرگمرد جهان تشیع و داشتن 
مقام شیخ االسالمی بعید نیست که یارانی 
برای کمک بــه این کار برگزیده باشــد به 
خصــوص اینکه کار گروهــی نه تنها عیب 
نیست بلکه یک نقطه مهم قوت است زیرا 
همان گونــه که ما بارها به تجربه دریافته ایم 
سبب اتقان نوشــته ها و بحث ها می شود و 
اعتماد عموم را بیشــتر جلب می کند ولی 
البته در هر حال مرحوم عالمه مجلسی)ره( 
به تمام مطالب اشراف داشته و کتابت اصلی 
به دست خودش غالباً صورت گرفته است و 
آنچه از نسخه های خطی بحاراالنوار استفاده 
می شود این است که بعضی از قسمت های 
آن را بعضی از معاونین ایشان کتابت کرده و 

آن مرحوم بر آن حاشیه نگاشته است.
 7. تلخیــص و گزینش: نکتــه دیگر اینکه 
تلخیص همه، یا بخشــی از بحاراالنوار، کار 
تازه ای نیست همان گونه که در مجلد »صفر« 
بحاراالنوار آمده نه تن از علمای پیشــین به 
این کار دســت زده اند که از جمله آنها عالم 
بزرگوار مرحوم محمدرضا تبریزی بوده که در 
کتاب خود به نام الجامع بین البحار والوافی، 
بحار را تلخیص کرده ولی متأسفانه بیان های 
عالمه مجلسی رحمه اهلل را حذف نموده است 
و تمام آن را در هفت جلد خالصه کرده است.
 ولی آنچه خوانندگان عزیز در این کتاب حاضر 
با تلخیص های  می یابند، تفاوت بســیاری 
پیشین دارد زیرا اوالً عمده احادیث بحاراالنوار 
را در خود جــای داده و آن را به نظم نوینی 
آراسته و آنچه را محقق و پژوهشگر نیاز به آن 
دارد مانند اعراب، و تفســیر لغت، و اختالف 
منابع، و تبیین احادیث پیچیده بر آن افزوده، 
ولی نکته مهم این است که در حفظ اصالت 
مطالب بحاراالنوار و نظم آن نهایت کوشش 
به عمل آمده اســت، به اضافــه امتیازهای 
متعدد دیگری که ذیاًل به طور مشروح خواهد 
آمد و امیدواریم که إن شاءاهللَّ این خدمتی به 
بحاراالنوار و طالبان آن و در نتیجه خدمتی 

به احادیث اهل بیت علیهم السالم باشد.
    ناصر مکارم شیرازی 
    محرم الحرام 1434
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آشــنایی با موسســات تحت اشراف
 آیـــت اهلل العظمـــی مـــکارم شـــیرازی دام ظلـــه

فرقــه وهابیت بــا بهره منــدي از منابع 
نامحــدود مالــي و پشــتیبانیهاي دولت 
آلسعود به ترویج و گســترش فعالیتهاي 
خویش در سرتاســر عالم پرداخته است و 
با شــعار فریبنده توحید و اقتدا به سنت 
پیامبر افکار منحرف و آلوده خویش را در 
دنیا نشــر میدهد مکتب اهلبیت باالترین 
مانعی اســت که وهابیت همواره آن را بر 
ســرراه خویش میدیده است و به همین 
دلیل اســت که با ناکامي در جبهه علمي 
و استداللي رو به سوي ترور و خشونت و 
کشتار مردم بیدفاع و مظلوم آورده است. 
آمار فعالیتهــاي علمي وهابیت درمواجهه 
با مکتب اهلبیت حیرتآور است. مهمترین 
رسالههاي علمي در دانشگاههاي سعودي 
بــه هجوم به عقاید شــیعه و گاهی اثبات 
کفــر شــیعیان میپــردازد مولفــان این 
نگاشــتهها کتب اصلي شــیعه را از ابتدا 
تــا انتها مــورد بررســي قراردادهاند و با 
فریبکاري و مغالطه و با شــیوههاي خاص 
خویــش تهمتهاي بیشــماري را در قالب 
نگاشــتههاي علمي عرضــه نموده اند این 
نوشــتهها به صورت مختصر یا مفصل در 
درون عربســتان و خصوصا در کشورهاي 
آفریقایي و آسیایي به تعداد فراوان توزیع 
مي شود و به آرامي بذر دشمني و کینه را 
در درون قلوب مســلماناني که اطالعي از 
حقیقت ندارند مي کارد. امروز حوزه هاي 
علمیه سرتاسرکشــور و بالخصوص حوزه 
علمیه قم کــه مرجع علمــي حوزه هاي 
علمیه اســت مي باید به اســالف خویش 
همچــون عالمه حلي و سیدعبدالحســین 
شــرف الدین و میرحامد حسین هندي و 
عالمه امینــي رحمهم اهلل و دیگر بزرگان 
اقتدا کند و با الگوگیري از زمان شناسي و 

فهــم موقعیت کنوني به دفاع تام از عقاید 
شــیعه و دفع شــبهات وهابیت بپردازد و 
کمــال مکتب اهــل بیت را بــه جهانیان 
معرفي نماید. لذا طــالب و محققاني که 
درخود استعداد پرداختن به این دسته از 
مباحــث عقیدتي را مي بینند باید قدم در 
این راه نهنــد و از اصل و کیان محافظت 
نمایند تا فرع و محصوالت آســیب نبیند. 
موسســه داراالعالم لمدرســۀ اهل البیت: 
تالش کرده تا به اندازه وســع خویش به 
آماده سازي زمینه و فراهم نمودن امکانات 
در این باره بپردازد و با تاسیس کتابخانه 
تخصصي شناخت وهابیت و نقد آن و راه 
اندازي ســایت و انتشــارات و رسانه هاي 
تصویري به سهم خویش فضاي فعالیت را 
در اختیار محققان و عالقمندان قرار دهد 
و امیدوار اســت بتواند بــا یاري طالب و 
پژوهشگران عزیز، تاحدي دین خویش را 
 به پیامبر و اهل بیت علیهم السالم ادا نماید.

گزارشی از فعالیت های مرکز پژوهشی 
داراالعام لمدرسۀ اهل البیت:

موسسه تحقیقاتی داراالعالم لمدرسۀ 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 
حقه تشــیع به همت و تــالش عّده ای از 
صاحبنظران برجسته و اساتید و محققین 
تحت مدیریت حجت االســالم والمسلمین 
مهــدی مــکارم فعالیت خود را از ســال 

1389 آغاز نمود. 

با توجه به کاســتی های موجود در عرصه 
شناخت و مقابله با اندیشه وهابیت و کمبود 
اساتید و محققین قلم به دست، این مرکز 
انجام »آموزش«  را جهت  فضای مناسبی 
و »پژوهــش« بــا محوریت شــناخت و 
نقــد وهابیت ایجاد نمــوده و بحمداهلل با 
مواجه  و صاحبنظران  اســتقبال محققان 
گردیده اســت و به توســعه فعالیت های 

خویش ادامه خواهد داد. 

ضرورت توســعه تحقیقــات در حوزه نقد 
وهابیــت و مقابلــه با هجمه هــای آنان و 
همچنین حمله به مبانی عقیدتی وهابیون 
و تخریــب چهــره ســلفی های 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 

شرعیۀ متدینین اداره می گردد.

معرفي اجمالي بخش هاي 
مختلف مركز

معاونت پژوهش

با توجه به پژوهش محور بودن این مرکز، 
معاونت پژوهش مهمتریــن وظیفه را در 
ایــن مرکز بــر عهــده دارد و بخش هاي 
مختلفی زیر نظر معاونت پژوهش  مشغول 
به فعالیت هستند که در ذیل بدانها اشاره 

میشود.

و  وهابیت شناسي  تخصصي  کتابخانه 
نقد وهابیت 

کتابخانه تخصصی کالم وابســته به مرکز 
داراإلعالم لمدرســۀ اهاللبیت: دارای سه 
بخش اصلی می باشــد. اول مجموعه کتب 
جمع آوری شــده در موضوعات مرتبط به 
بحث های 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 
اهل سنت، تفســیر اهل سنت، کالم، تاریخ 

و خصوصاً نقد وهابیت می باشد.

بخش دوم پایان نامه های نگاشــته شــده 
توســط پژوهشــگران و دانشــجویان در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا است که 
در دانشــگاه های مختلف دنیا و خصوصاً 
دانشگاه مدینه و امّ القری دفاع شده است 
و مجموعه  خوبی برای شناســایی اندیشه 
ایــن فرقه بهحســاب میآیــد. در مقابل 
پایان نامه های مرتبــط به نقد وهابیت نیز 
از مراکز علمی داخل کشور تا حد مقدور 
جمع آوری شــده و در اختیار پژوهشگران 

قرار داده شده است. 

بخش ســوم، کتابخانه مجازی اســت که 
برخی از کتــب در نقد وهابیت که امکان 
تهیــه آن نبــوده اســت، از ســایت های 
مربوطه جمع آوری شده است. و نسبت به 
بهینه ســازی این کتب اهتمام داشته و به 

دنبال احیاء این کتب می باشد. 

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

می باشد. 

بخش انتشارات

یکــی دیگر از مهمتریــن بخش های مرکز 
بخش انتشارات می باشد که در چهار محور 

فعالیت می نماید. 

محور اول: شناسایی، تهیه، تحقیق و چاپ 
نســخه های خطــی موجود بــه زبان های 

انگلیسی، عربی، ترکی و اردو.

محــور دوم: جمــع آوری، چــاپ و توزیع 
 پایان نامه های موجود در زمینه نقد وهابیت.

محور ســوم: چاپ کتاب ها و نقدهای مفید 
عالمان جهان اسالم در موضوع نقد وهابیت، 
 چه در عصر گذشــته و چه در عصر حاضر.

محور چهارم: تألیف کتاب های مورد نیاز در 
موضوع نقد وهابیت.

همچنیــن الزم به ذکر اســت کتب کنگره 
جهانی »جریان هــای افراطی و تکفیری از 
دیدگاه علمای اسالم« توسط این انتشارات 

به چاپ رسیده است. 
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نشریه سراج منیر

اصلیتریــن و عمدهترین بخــش واحد پژوهش 
بخش مجله ســراج منیر اســت کــه بهصورت 
فصلنامــه و به طــور مرتب منتشــر مي گردد و 
حاوی مقاالتي ارزنده و جدید از اســاتید طراز 
اول، مســتبصرین و پژوهشــگران در حوزه نقد 
وهابیت است. تاکنون هفده شماره از این مجله 
به عالقهمندان عرضه شده است و مورد استقبال 
محققــان گرامي قرار گرفته اســت. محورهای 
عمده این مقاالت رویارویي با اندیشــه وهابیت، 
تبارشناسی وهابیت، نقد مبانی و عقاید وهابیت، 
جریان شناســی وهابیــت، رویدادهای معاصر 
وهابیت و نقد افکار شــخصیت های مؤثر در این 
مکتب همانند ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 

است.

یکی دیگر از فعالیت های بخش نشــریه تهیه و 

بخش ترجمه

واحد ترجمه یکی دیگر از بخشــهای مؤسسه و معاونت پژوهشــی آن است که در دستور 
کار خویش، ترجمه مقاالت مجله ســراج منیر را در ســه بخش انگلیســی، عربي و اردو بر 
عهده دارد. هم اکنون واحد ترجمه به زبان اردو شــروع به کار کرده و مجالت ســراج منیر 
را به زبان اردو ترجمه نموده و به کشــورهایي همچون هند، پاکســتان، کشمیر، بنگالدش 
 و... ارایــه می نماید. بخش عربي نیز به زودي فعالیت خود را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

بخش رسانه

یکی دیگر از فعالیت های موسســه برنامه ریزي جهت تولید مســتندهاي علمي در نقد 
وهابیت مي باشد که در همین راستا مستندی نیز تحت عنوان »سراج منیر« با موضوع 
هدایت شــدگان وهابی که به مکتب تشــیع گرویده بودند تهیه شد و در رمضان 1391 

شمسی در شبکه ماهواره ای والیت به نمایش در آمد.

همچنین یکی دیگر از مســتندات تهیه شــده توسط موسسه مســتند »اهل قبله« با 
موضوع هفته وحدت می باشــد که در زمســتان 1393 تولید و در شبکه یک سیما به 

نمایش درآمد.

بخش نشست های علمی

یکی دیگر از فعالیت های بخش پژوهش برنامه ریزی جهت برگزاری پیش نشست های علمی 
در نقد وهابیت و سلفیت جهت باالبردن سطح آگاهی جامعه می باشد.این بخش به منظور 
ارتقاء کیفیت نشست ها و انگیزه مخاطبین سلسله نشست هایی پیوسته و با موضاعات مرتبط 

و مورد نیاز را تهیه و در دستور برنامه خویش قرار داده است.

نشریه سلفیی پژوهی

پژوهــی  مجلــه ســلفی  بخــش  پژوهــش  واحــد  هــای  بخــش  از  دیگــر  یکــی 
مي گــردد. منتشــر  مرتــب  به طــور  و  فصلنامــه  دو  بهصــورت  کــه   اســت 

سایت

سایت وهابیت شناسی به آدرس
www.alwahabiyah.com

فضای سایبری مهیای ارائه اطالعات به مخاطب است و دسترسی آسان و بدون هزینهای را 
دربردارد در همین راستا سایت این مرکز نیز راهاندازي شده و در کمتر از یک سال فعالیت 
توانســته مخاطبین خود را بیابد. سایت جدید نیز 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 
می باشد که در این راستا موسسه داراإلعالم لمدرسۀ اهل البیت: پس از برگزاري آزمون کتبی 
در تابستان 1391 شمسی 50 نفر برتر از میان حدود 200 نفر شرکت کننده انتخاب شدند 
که طی سه روز مصاحبه حضوری با استفاده از اساتید مطرح، بیست نفر از استعدادهاي برتر 

شناسایي و در مورخه 1391/07/01 مراسم افتتاحیه اولین دوره برگزار شد.

در ایــن دوره پژوهش محور دانش پژوهان در طی دو ســال )چهــار ترم( مباحث مختلفی 
از جملــه دوره هــای تخصصی تاریخ شناســی وهابیــت، مبانی وهابیت، عقایــد وهابیت، 
شبهه شناســی وهابیت را گذرانده و کارگاه های فنون پیشــرفته نویسندگی، فنون مناظره 
آشنایی با فنون پیشــرفته اینترنت و جریان شناسی سایت ها و شبکه های وهابیت در کنار 

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 ویژه نامه 
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 
می گردد. همینک موضوعات ویژه نامه توســل 
پس از جلسات مکرر اعضای هیئت تحریریه به 
تصویب رسیده و بالغ بر 35 موضوع آماده و در 

اختیار محققین مختلف قرار داده شده است.

 این کالس ها در نظر گرفته شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مقــاالت برتر 
دانش پژوهان در مجله سراج منیر و سایت 

وهابیت شناسی نیز منتشر می شود.

همچنین این موسسه 25 دانش پژوه دیگر 
را در ســال تحصیلــی 93-94 را در دوره 

تخصصی وهابیت پژوهی پذیرفته است. 

دوره آموزش کوتاه مدت 

با توجه به حجم فعالیت هــای وهابیان در 
مناطق جنوبی و سنی نشــین کشور و بلند 
مدت بودن طرح آموزشــی موسسه و نیاز 
فعلی این مناطق به مبلغانی در عرصه نقد 
وهابیت، ما را برآن واداشــت که دوره هایی 
کوتاه مدت و فشرده در جهت نقد وهابیت 
و مقابله با شبهات آنان با استفاده از اساتید 
برجســته جهت تربیت طالب عرب زبان و 
طــالب غیرایرانی در داخــل و خارج از قم 

برگزار نماییم. 

در نهایــت مؤسســه داراإلعالم لمدرســۀ 
اهل البیــت: آماده بهره منــدي از نظرات و 
پیشنهادات همه عالقه مندان و پژوهشگران 
در حوزه نقد وهابیت اســت و امیدوار است 
که با مشــارکت محققان توانــا و ایده هاي 
 نو گام هاي اســتوارتري در این باره بردارد.

آدرس موسسه: قم خیابان دورشهر، کوچه 
شــماره 2، فرعی اول سمت راست )کوچه 

ورزشگاه تختی(، پالک 31.

تلفکس: 37742669-37740729

سایت:
www.darolelam.ir

ایمیل:
info@darolelam.ir
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پرسش : مطالعه سرگذشت پیشینیان از دید قرآن چه ثمراتی در پی دارد؟
پاسخ اجمالی: سوره »یوســف« پی گیری آثار و سرگذشت پیشینیان را موجب 
عبرت صاحبان اندیشــه دانسته و سوره »اعراف« آن را موجب معرفت و بیداری 
افکار 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 
سیر در ارض تکیه 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 »رؤیت« قلبی تاریخ و سرگذشت وقایع آن تکیه شده است.
پاسخ تفصیلی: خداوند در سوره یوسف بعد از اشاره به سرنوشت دردناک گروهی 
از اقوام پیشین می فرماید: »پی گیری آثار آنها و دقت در سرگذشت و سرنوشت 
این اقوام مایه عبرت برای صاحبان مغز و اندیشــه اســت«. آنها می توانند از این 
طریق به عوامل بدبختی و خوشــبختی خویش پی ببرند و راه نجات و هالکت را 

از یکدیگر باز شناسند.
در سوره اعراف پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( را مخاطب قرار داده، می فرماید: 
»برای این که اندیشه آنها را زنده کنی و به تفکر وادارشان نمایی سرگذشت اقوام 
پیشــین و داستان های آنها را بر شــمار« و این خود می رساند که بیان صحیح 

تاریخ گذشتگان موجب بیداری افکار و منبع معرفت است.
در ســوره هود بعد از بیان سرگذشت گروهی از اقوام پیشین مانند قوم نوح)علیه 
السالم( و قوم شعیب)علیه السالم( و قوم فرعون و قوم لوط)علیه السالم( و اقوام 
عاد و ثمود می فرماید: »این از خبرهای شــهرها و آبادی هایی است که ما برای 
تو بازگو می کنیم که بعضی هنوز برپا هستند و بعضی در هم کوبیده و نابود شده 
اند. ما به آنها ســتم نکردیم آنها خودشان بر خویش ستم روا داشتند« و در آخر 
می افزاید: »در اینها نشانه ای است برای کسانی که از عذاب آخرت می ترسد«.
در ســوره یوسف برای آماده ساختن شــنوندگان، در آغاز سوره می فرماید: »ما 
بهترین داستان ها و سرگذشت ها را در این وحی آسمانی قرآن برای تو بیان می 
کنیم و از حقایقی با خبر می شــوی که قبال آگاه نبودی، و از این طریق معرفت 

بیشتر می اندوزی«.
در ایــن چهار آیــه روی موضوع »قصه« یا »قصص« که بــه معنای پی گیری و 
جستجو و تحلیل اخبار و حوادث پیشین است به عنوان یک وسیله معرفت تکیه 

شده.
در سوره نازعات بعد از اشاره به عذاب دردناک فرعون می فرماید: »خداوند او را 
به عذاب آخرت و دنیا مجازات کرد و در این ماجرا عبرتی است که برای صاحبان 

خشیت و خدا ترسان«.
در این آیه روی عنوان »عبرت« که به معنای انتقال و عبور از حالت قابل مشاهده 

به حقایقی که قابل مشاهده نیست؛ تکیه شده است.
در سوره های حج، محمد، آل عمران و عنکبوت روی مسأله »سیر در ارض« تکیه 
شــده. در یک جا می فرماید: »اگر آنها در روی زمین به گردش می پرداختند و 
آثار باقیمانده پیشینیان را تماشا می کردند قلب و عقل آنها بیدار می شد و گوش 

های شنوایی برای درک حق پیدا می کردند«.
در جای دیگر کافران را مورد ســرزنش قرار می دهد که چرا جهانگردی و ســیر 

در ارض نکردنــد تا عاقبت اقوامی را که به 
عذاب الهی گرفتار شــدند، با چشــم خود 
ببینند، و بدانند امثــال آن در انتظار آنها 

است.
در جای دیگر همه مردم، یا همه مسلمان 
ها را مخاطب ســاخته؛ می فرماید: »پیش 
از شما سّنت هایی وجود داشت و اقوامی با 
اعمال و کردارهای مختلف روی کار آمدند؛ 
برخیزیــد و آثار آنهــا را در نقاط مختلف 
جهان ببینید، تا بدانید عاقبت کار کسانی 
که دعوت انبیای الهی را تکذیب کردند به 

کجا منتهی شد؟«.
در یــک جا نیز، مردم را به ســیر در ارض 
برای جستجوی آغاز آفرینش و پی بردن از 

آن به مسأله معاد دعوت می کند.
در ســوره های بقره، فجر و فیل نیز تکیه 
روی مسأله مشــاهده و »رؤیت« می کند؛ 

اّما نه با چشم ظاهر که با چشم دل.
در هر سه آیه ظاهراً روی سخن به شخص 
پیغمبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( اســت، 
ولی منظور همه مؤمنان، بلکه همه انسان 
ها می باشــد. به عنوان اســتفهام تقریری 
او را مخاطــب ســاخته، گاه مــی فرماید: 
»آیــا تاریخ این مرد)نمــرود( را که بر اثر 
غرور ســلطنت به محاّجه دربــاره خدا با 
ابراهیم)علیه السالم( برخاسته بود، ندیدی 
که عاقبت کارش به کجا رســید؟«، همان 

نمرود گردنکش و مغرور و طغیانگر.
گاه می فرماید: »آیا ندیدی خدا با قوم عاد 

و شهرهای آباد آنها چه کرد؟!«.
»آیا ندیدی بر ســر اصحاب فیل چه آمد! 
همان ها که بــه قصد درهم کوبیدن خانه 
کعبه با لشــکر انبوه و فراوان از ســرزمین 
یمن بــه راه افتادند، و خداوند آن لشــکر 
عظیم قدرتمند را با سنگریزه های کوچکی 
که به وســیله پرندگان ضعیف و ناچیزی 

پرتاب می شد در هم کوبید؟«.
مســلّماً نه پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و نه 
مســلمانان، ابراهیم)علیه السالم( و نمرود 
و محاّجــه آنها را با چشــم ندیده بودند. و 
هم چنین قوم عاد و شهرهای آبادشان را؛ 
شــخص پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
در همان ســالی که داستان فیل واقع شد 
طبق روایت مشهور متولّد شد، و طبعاً این 
ماجــرا را ندیده و اکثریت مســلمانان نیز 
چنین بودند. بنابرایــن منظور از »رؤیت« 

دقت در تاریخ آنها و سرگذشت آنان است.
نکتــه قابل توّجه این کــه در پنج آیه اّول 
تکیــه بر تاریخ مــدّون ـ یعنــی آنچه در 
صفحات کتب تاریخی آمده اســت ـ شده 
و در چهــار آیه بعد تکیه بــر تاریخ زنده 
تکوینی، ـ یعنی آثاری که از اقوام پیشین 
در نقاط مختلف جهان باقی مانده ـ شــده 

است.
ســه آیه اخیر نیز ممکن اســت اشاره به 
تاریخ مدّون باشــد یا تاریخ زنده خارجی و 
یا هر دو، و از مجمــوع این آیات )و نظایر 
آن در قرآن مجید( ارزشی را که قرآن برای 
هر دو قسم تاریخ به عنوان منبع معرفت و 
آگاهی قائل است روشن می شود. در یک 
جا مردم را بسیج می کند که شخصاً بروند 
و قصرهای فراعنه، ویرانه های شــهرهای 
عاد و ثمود، کاخ های نمرودیان، و سرزمین 
زیر و رو شــده قوم لوط را با چشم خویش 

ببینند، و معرفت بیندوزند.
در جای دیگر قرآن خودش این سرگذشت 
ها را با دقت و موشــکافی شــرح می دهد 
و نکات عبــرت آموز آنهــا را یک به یک 
بازگو می کند؛ و عاقبت مکّذبان و کافران 
و ظالمان و هوســبازان را در البه الی این 

بحث های تاریخی روشن می سازد.
در حقیقت گاه مــردم را به مصر می برد، 
و آثار باســتان را به آنان نشــان می دهد، 
و خفتــگان در دل خــاک را در برابر آنها 
مجّسم می کند، و تخت های بر تاراج رفته 
را در برابر دیدگان آنها قرار می دهد و گاه 
بخــت های واژگون شــده از تخت ها را و 
خالصه آنچه گذشــته در دل آینده پنهان 

داشته بر عیان نشان می دهد.
گاه دســت آنها را می گیرد و به شهرهای 
ویران شده »ســدوم« مرکز زندگانی قوم 
لوط می برد، و از آن جا به بهشت شّداد، و 
از آن جا به سرزمین بابل، مرکز فرمانروایی 

نمرود، و از آن جا به مناطق دیگر.
ایوان مدائن را آیینــه عبرت می کند و از 

کنگره هر قصری پندی نو می دهد.
خالصــه اینکه قــرآن در مســأله تعلیم و 
تربیــت و آگاهی و معرفــت تکیه فراوانی 
بــر تاریــخ و سرگذشــت پیشــینیان در 
کتــاب هــا و در صفحــه زمیــن دارد، و 
 ایــن مســأله در خور دقت فراوان اســت.

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

makarem.ir  

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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