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1. درآمد 
غالب  نگرش  اينرو،  از  دارد.  مدرنيته  در  ريشه  جهاني شدن  ترديد،  هيچ  بي 
اصول  بر  مبتني  نگرشي  جهاني شدن،  از  غربي  نظريه پردازان  و  انديشمندان 
مدرنيسم است و جهاني شدن «اوج مدرنيته» تلقي مي شود. «آنتوني گيدنز» 
مدرنيسم را شيوه اي از سامان اجتماعي مي داند كه از قرن هفدهم به بعد در اروپا 
شكل گرفت و رفته رفته نفوذي جهاني پيدا كرد، چنان كه تا قبل از آن هرگز 
ديده نشده بود. او مدرنيسم را با تأكيد بر جنبه هاي فرهنگي و معرفت شناختي 
مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و آن را آميزه اي از فرصت ها و چالش هايي مي داند 
كه فراروي افراد قرار گرفته است. يكي از اين فرصت ها و چالش ها «جهاني شدن» 

است. 
با اينكه جهاني شدن يكي از پيامدهاي بنيادي مدرنيسم است اما اين بدان معنا 
نيست كه اين پديده، صد درصد پديده اي غربي باشد. به نظر گيدنز، جهاني شدن 
چيزي متفاوت از اشاعه نهادهاي غربي در سراسر جهان و خرد شدن فرهنگ هاي 

ديگر بر اثر آنهاست. 
هدف از اين نوشته اين است كه با بررسي نگاههاي موجود در جهان به پديده 
جهاني شدن، رويكرد «مجمع جهاني اهل بيت(ع)» به اين پديده و فرصت هاي 

مجمع در رابطه با آن را تشريح نمايد. 
اين سرمقاله بر آن است كه به سؤاالت زير پاسخ دهد: 

ـ جهاني شدن چيست؟ 
ـ اين پديده امري مثبت است يا منفي؟ 

ـ جهان اسالم و جهان تشيع چه نسبتي با اين پديده خواهند داشت؟ 
ـ رويكرد مجمع جهاني اهل بيت(ع) به آن چگونه بايد باشد؟ 

ـ و آيا جهاني شدن، فرصت هايي را نيز براي مجمع خواهد آفريد؟ 

2. تعاريف و كليات 
1ـ  2. معناي لغوي: 

صورت  به  است  شده  گرفته   Globalize فعل  از  چون  معنا  اين  ترجمه 

«جهاني كردن» يا «جهاني سازي» دقيق تر از ”جهاني شدن“ خواهد بود؛ يعني 
وضعيت و عواملي كه زندگي انسان ها را جهاني مي سازد. اما اين فعل در خود 
زبان انگليسي به هر دو صورت الزم و متعدي به كار مي رود؛ يعني گلوباليزيشن 

فعلي دو وجهي است مثل ”سوختن“ در زبان فارسي. 
خودجوش  پديدة  و  فرايند  صورت  به  را  روند  اين  كه  افرادي  رو،  همين  از 
مي پندارند، از آن به «جهاني شدن» تعبير مي كنند و افرادي كه آن را يك پروژه 
و طرح مي دانند كه كساني آن را ايجاد و كنترل مي كنند از تعبير «جهاني سازي» 

استفاده مي نمايند. 
2ـ  2. تعريف اصطالحي: 

جهاني شدن وضعيت جديدي در زندگي انسان ها در عرصه جهاني است كه با دو 
شاخص عمده همراهي دارد: 

الف) تكنولوژي و انقالب ارتباطات 
ب) فشردگي و درهم تنيدگي زمان و مكان 

3ـ  2. جهان گرايي اسالم و جهاني شدن مدرن : 
در انديشه اسالمي نيز حكومت جهاني و رويكرد جهان شمول مطرح است. 
جهاني بودِن تعليم آموزه هاي اسالمي و دعوت اسالمي، نمونه بارز اين رويكرد 
است. اما بايد بين ”جهاني شدن“ و ”جهاني گرايي“ فرق نهاد. جهاني گرايي عبارت 
است از رويكرد يك مكتب يا دين يا ايدئولوژي به اينكه تمام اعصار و ازمان و 
امت ها را پوشش دهد. از اين جهت جهان گرايي بيشتر رويكردي مكتبي است. 
اما جهاني شدن عنصر مهمي چون تكنولوژي هاي ارتباطي دارد. پس 50 سال 
يا 100 سال پيش چنين تكنولوژي نبوده است در نتيجه جهاني شدن موجي 
جديد است. در صورتي كه در همان 50 يا 100 سال پيش ـ و قديم تر از آن ـ 

جهاني گرايي وجود داشته است.پس جهاني شدن جداي از جهان گرايي است. 
آنچه در تعليمات اسالمي وجود دارد، ”جهان گرايي اسالمي“ است؛ يعني پيامبر 
اكرم(ص) براي همة امت ها آمده است. اما با اين وجود، مي توان و بايد ايده هايي 

را كه راجع به جهاني شدن است از اسالم استخراج كرد. 
محتواي كنوني جهاني شدن، صبغة غربي را با خودش يدك مي كشد و به دنبال 

جهاني شدن
و مجمع جهاني اهل بيت(ع)

  سردبير
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آن است كه يك الگوي سكوالر، ليبرال، دنياگرا و غيرمعنوي در جهان ايجاد كند؛ 
اما اينها چيزهايي نيست كه اسالم بپذيرد. اسالم، توحيدمحور و معنويت محور 

است.

3. رويكردهاي چهارگانه به جهاني شدن 
به لحاظ شكل و نحوه پيدايش جهاني شدن، حداقل چهار ديدگاه درباره جهاني 

شدن وجود دارد: 
ـ نگاه مثبت به جهاني شدن (پروسه بودن) . 
ـ نگاه منفي به جهاني شدن (پروژه بودن) . 

ـ دو وجهي دانستن جهاني شدن. 
ـ گفتماني ديدن جهاني شدن. 

1ـ  3. ديدگاه هاي مثبت نسبت به جهاني شدن: 
ديدگاه اول اين است كه جهاني شدن يك پروسه است. يعني پديده اي است 
كه كسي آن را هدايت نكرده بلكه محصول رشد و گسترش دانش بشري و در 

نتيجه، مثبت است. 
انديشمندان آمريكايي در زمره طرفداران اين ديدگاه اند؛ افرادي نظير «كيسينجر» 
كه به شكلي نخوت آميز و با بيان اينكه : «جهاني شدن فقط واژه ديگري است 
هم معناي سلطه اياالت متحده»، آن را ستايش كرد؛ يا «فوكوياما» و «هانتينگتون» 

كه از پايان تاريخ در قالب پيروزي ليبرال دموكراسي سخن گفتند. 
عده ديگري از اين دسته نيز معتقدند كه جهاني شدن يك روند الجرم است كه 
مي توان تهديدات آن را به فرصت تبديل كرد. گيدنز كه جهاني شدن را پيامد 
مدرنيته مي داند در اين زمره است. همچنين افرادي كه اين روند را يك راهبرد، 
يك مأموريت و يك هدف براي غرب مي دانند كه بايد دنيا را به شكل خاصي 

در آورد. 
2ـ  3. ديدگاه هاي منفي نسبت به جهاني شدن: 

دومين ديدگاه، رويكردهاي انتقادي است كه جهاني شدن را يك توطئه مي دانند؛ 
يعني پروژه اي كه طراحي شده و محصول گسترش سرمايه داري و تالش استعمار 
براي بلعيدن جهان است. اين رويكرد معتقد است كه جهاني شدن صرفا پوشش 

و لفافه اي است براي هدف نهايي سرمايه داري. 
متفكران نئوماركسيست از سرسخت ترين مخالفان اين پديده هستند. آنها معتقدند 
جهاني شدِن موجود، جز ادامه سلطه طبقاتي با بهره گيري از تكنولوژي هاي 
جديد نيست. از اين منظر، جهاني شدن تداوم استعمار به شكل جديد آن است. از 
جمله اين انديشمندان «دكتر سمير امين» است كه جهاني شدن را يك پروژه و 
برنامة از پيش تعيين شده معرفي مي كند. بدين معنا كه با گسترش و جهاني شدن 
نظام سرمايه داري، قوانين انباشت اين نظام يعني ساز و كارهاي بازار، محوريت و 
استيالي سرمايه داري و منظومه ارزش هاي فرهنگي غرب حكمفرما شد. به نظر 
امين، آمريكا در خالل اين پروژه، همچنان براي سركرده گي خود تالش مي كند 
و هدفش ساختن يك جهان تك قطبي است و در اين راستا، از قدرت نظامي نيز 
كمك مي گيرد لذا هدف استراتژيك سرمايه داري، نه بيرون رفتن از بحران، بلكه 

اداره اين بحران است. 
«نوام چامسكي» نيز از منتقدان اين پروژه است. وي نسبت به خروج سالم 
فرهنگ هاي ملي از دهليز جهاني شدن بسيار بدبين است. در واقع وقتي در 
البالي مباحث جهاني شدن، از فرهنگ جهاني نيز سخن به ميان مي آيد، همه 
ملت هاي توسعه نيافته حق دارند نقبي ميان اقتصاد و فرهنگ بزنند و سلطه 
اقتصادي كارتل ها و تراست ها را به مفهوم نابودي فرهنگ هاي بومي تصور كنند. 

منظور از فرهنگ جهاني چيست؟ آيا مي توان فرهنگ را نيز مانند «يورو» ميان 
مناطق متعدد و ملت هاي مختلف يكسان كرد؟ زبان مشترك، اخالق، ارزش ها، 
رفتارها، عادات و ذهن و زبان مشترك و البته يكسان به چه معناست؟ بي ترديد، 
آنچه مي تواند به تنهايي سرفصل اشتراك قرار گيرد حتما بايد داراي ماهيت 
برتري باشد. در عرصه جهاني شدن، هژموني با غرب (آمريكا) است. پس بايد همه 
عناصر فرهنگي را در قالب هاي آمريكايي، فيلم سينمايي آمريكايي، ارتباطات 

آمريكايي و ديدگاه هاي آمريكايي ديد.
به غير از انديشمندان نامبردهـ  و نيز «سوييزي» و «مكداف» كه ديدگاه هايشان 
در كتاب جهاني شدن با كدامين هدف مطرح كرده اندـ  در درون خود غرب هم 
كساني هستند كه جهاني شدن را مأموريتي براي غرب و يك پروژه مي پندارند. 

«پسامدرن ها» نيز منتقد جهاني شدن هستند. آنان معتقدند كه هيچ حكم و 
روايتي كلي وجود ندارد كه همه را وادار كند تا به يك سبك زندگي كنند. هر 
كس برداشت خاصي از حقيقت دارد و  در نتيجه هر كس مي تواند شيوه خاصي 
براي زندگي داشته باشد. آنها مي گويند جهاني شدن بايد وضعيت تكثرها باشد و 

هويت واحد فراگير وجود ندارد. 
3ـ  3. ديدگاه هاي دو وجهي : 

برخي از انديشمندان نيز ديدگاهي دو وجهي به اين پديده دارند و آن را به دو 
بخش «خوب» و «بد» تقسيم مي كنند. گروهي هم جهاني شدن را تركيبي از 
خود به خود است و نه  دو پديده فوق مي دانند؛ يعني جهاني شدن، نه لزوماً 
طراحي شده. اين ديدگاه معتقد است كه بخشي از جهاني شدن محصول علم و 
تكنولوژي بشر است كه در شرايط كنوني، افرادي در آن تاثيرگذارترين اند. يعني 
در واقع، جهاني شدن نه چالش محض است و نه فرصت محض. مثال جهاني شدن 
از سويي موجب همگرايي بين آمريكاي جنوبي و جمهوري اسالمي شده است 
كه فرصتي براي ايران به شمار مي رود و از سوي ديگر برخي انقالب هاي رنگين 

غربي را شكل داده است كه تهديدي براي ايران به شمار مي رود. 
4ـ  3. گفتماني ديدن جهاني شدن: 

«حجت االسالم  دكتر بهروزلك» از انديشمندان مسلماني است كه نظري متفاوت 
درباره جهاني شدن دارد. وي با طرح موضوع «گفتمان جهاني شدن يا جهاني شدن 

نزاع گفتمان ها» اين پديده را از منظر تحليل گفتماني تحليل مي كند: 
گفتمان هاي  ظهور  شاهد  ديدگا ه ها،  و  قرائت ها  اختالف  دليل  به  اكنون  هم 
مختلفي از جهاني شدن هستيم. در وضعيت جديد، گفتمان هاي مختلف در صدد 
معنا بخشيدن و شارژ دال جهاني شدن بوده و جهاني شدن را به شيوه خود معنا 
مي كنند، از سويي ديگر كساني كه جهاني شدن را گفتمان واحدي فرض كرده 
اند ، درصدد نسبت دادن ويژگيها و شاخصه هايي براي جهاني شدن هستند كه 
عمال به سمت غلبه بخشيدن به يكي از گفتمان هاي پيشين ، يا به تعبير دقيقتر 
به تداوم سيطره آن ، در وضعيت جديد سوق يافته اند . جهاني شدن از اين حيث 
با گسترش تكنولوژي ارتباطي و فشردگي زمان و مكان ، عمال تماس گفتمان 
هاي مختلف را با يكديگر افزايش داده است. در نتيجه زمينه نزاع از عرصه ملي يا 

محلي به عرصه اي جهاني تغيير يافته است . 
جهاني شدِن نزاع گفتمان ها، سبب شده است كه گفتمان هاي مسلط در صدد 
معنابخشي به جهاني شدن و تقرير آن بر حسب مفصل بندي خود باشند . از اين 
حيث در عصر جهاني شدن جامعه جهاني را به مثابة عرصة ملي مي توان فرض 
كرد كه در درون آن ديدگاه ها و گفتمان هاي مختلفي در حال نزاع با يكديگر 
مي باشند . تفوق و برتري يك گفتمان در درون چنين جامعه اي موجب تغيير 
مرزها و عرصه نزاع گفتمان ها نمي گردد . البته محدويت مرزهاي ملي سبب مي 
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شود به دليل ويژگي هاي خاص فرهنگي و اجتماعي در چنين جامعه اي عمال 
گفتمان هاي محدود تري حضور داشته و در شرايط غيريت سازي و رقابت با 

يكديگر قرار گيرند . 
بر مبناي نوشته «الكال» و «موفه» ، جهاني شدن يك وضعيت محتمل و در 
واقع جديد براي روابط تخاصم و غيريت سازي بين نيروهاي عمده و اصلي 
سياسي در عرصه جهاني است . در نتيجه ادعاهايي چون فراگيري عرصه جهاني 
سازي و حذف تخاصم ها و غيريت سازي ها و در نهايت تلقي جهاني شدن به مثابة 
يك گفتمان واحد تثبيت شده، صرفا سفسطه هايي است كه از سوي طرفداران 
نئوليبراليسم براي سرپوش گذاشتن بر احتمالي و مقطعي بودن غلبه ليبرال 

دمكراسي در عرصه جهاني است . 
«بابي سعيد» نيز توضيح مي دهد كه به دليل ازاله شدن ويژگي هاي خاص 
فرهنگ غربيـ  اروپايي از چهره غرب و ادعاي عام بودن تمدن غرب ، غرب خود 
را به جاي امري عام جا زده بود كه در فرايند ظهور گفتمان هاي رقيب ديگري 
چون  اسالم گرايي، چهره خاص بودن غرب عريان مي شود. در بحث بابي سعيد 
اهميت جهاني شدن در اين است كه به فرايند مركزيت زدايي از غرب كمك 

نموده و آن را سرعت بخشيده است . 
در صورتي كه اين تلقي را مد نظر قرار دهيم با مركزيت زدايي از غرب محوري 
كه در ليبرال دمكراسي تبلور مي يابد ، ما عمال شاهد حضور گفتمانهاي مختلف 
در عرصه نزاع جهاني هستيم . اما بديهي است كه در شرايط  نزاع گفتماني توان 
گفتمان ها يكسان نيست و برخي از گفتمانها از سيطره و نفوذ بيشتري برخوردار 
هستند . در چنين عرصه اي ليبرال دمكراسي به عنوان رقيب اصلي اسالم گرايي 
ظهور مي كند كه سعي مي كند ديگر گفتمانها را به حاشيه رانده و سركوب 
نمايد و گفتمانهاي ديگر در قالب گفتمان مقاومت يا به تعبير «دكتر تاجيك» 

پادگفتمان ظهور خواهد يافت. 
اسالم گرايي عمال يكي از پادگفتمان هاي مهم و فعال در اين عرصه خواهد بود.

4. كارويژه هاي مجمع جهاني اهل بيت (ع) و رسالت جهاني 
جهاني  مجمع  وظايف  نظرگرفتن  در  با  و  فوق  چارچوب  به  توجه  با  حال 
اهل بيت(ع) ـ مندرج در اساسنامه اين مجمع ـ به برخي از كارويژه هاي مهم 

آن اشاره مي كنيم:
1ـ  4. مخاطبان جهاني مجمع : 

مجمع جهاني اهل بيت (ع) به عنوان يك نهاد غير دولتي كه متصدي امور شيعيان 
جهانـ  در تمامي فرقه ها و مذاهب آنـ  است تمامي پيروان و عالقمندان به اهل 
بيت (ع) را مخاطب خويش مي پندارد . بنابراين حدود 300 ميليون انسان در 
چهار گوشه جهان ، به طور مستقيم، و بيش از يك ميليارد نفر به نحو غيرمستقيم 

در عداد مخاطبان اين نهاد هستند . 
2ـ  4. اهداف جهاني مجمع : 

در ماده چهارم اساسنامه مجمع جهاني اهل بيت (ع) موارد زير به عنوان اهداف 
اين نهاد جهاني آمده است: 

الف) احياء و گسترش فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدي و حراست و دفاع از 
حريم قرآن كريم و سنت پيامبر (ص) و اهل بيت عصمت عليهم  السالم. 

ب) ايجاد و تقويت وحدت در ميان پيروان اهل بيت (ع) در راستاي تحكيم 
وحدت امت اسالمي براي مقابله با توطئه هاي گوناگون استكبار جهاني. 

پ) دفاع از كيان و حقوق مسلمين و پيروان اهل بيت سالم اهللا عليهم اجمعين. 
ت) كمك به رشد و ارتقاء و اصالح وضعيت فرهنگي، تبليغي، سياسي، اقتصادي 

و اجتماعي پيروان اهل بيت عليهم السالم. 
3ـ  4. مجمع، فرصت هاي جهاني شدن و پايان نزاع گفتماني : 

با توجه به اهداف، رسالت و مخاطبان مجمع جهاني اهل بيت(ع)، و نيز با معيار 
قرار دادن اين انديشه كه جهاني شدن، در فضاي نزاع گفتماني شكل مي گيرد، 
مي توان برخي از فرصت هايي كه جهاني شدن براي اين نهاد مي آفريند را در موارد 

زير فهرست كرد: 
الف) دانستن: همانگونه كه اشاره شد جهاني شدن بازتاب تحقق كامل تر آرمان هاي 
مدرنيته است . يكي از آرمان هاي مدرنيسم «فرونشاندن عطش دانستن» است 
كه انسان مدرن از عصر روشنگري به دنبال آن بوده است. اگر يكي از مهم ترين 
عرصه هاي دانستن را «انسان شناسي و غايت شناسي» بدانيم، مجمع مي تواند با 
حضور بموقع در عرصه هاي پاسخ گويي ، و با استفاده از سرچشمه هاي قرآني و 

حديثي، اين عطش را با زالل وحي سيراب سازد . 
ب) آزادي انديشه: مهم ترين انديشمند عصر مدرن «امانوئل كانت» در مقاله اي 
تأثيرگذار، اعالم نمود: «براي اين روشنگري به هيچ چيز نيازي نيست مگر آزادي؛ 

تازه آن هم به كم زيان ترين نوع آن ، يعني آزادي كاربرد عقل خويش ... » . 
اگر چه هدف و منظور برخي از نظريه پردازان مدرن از آزادي، رهايي بشر از 
قيود كليسا و آزادي تفكر آنان خارج از چارچوب هاي محصور آن بود اما اين امر 
بدان معنا نيست كه آزادي انديشه مساوي با المذهبي و بي ديني باشد ؛ بلكه 
بر عكس، از ديدگاه كتاب و سنت ، بايد براي تعقل صحيح ، پاي انديشه را از 
قيود تعصب و جهالت آزاد كرد . اينك يكي از اين قيود، تفكرات «جزم انديشانة 
وهابي» است كه شايد بتوان آن را به عنوان «غير» در گفتمان انديشه اي مسلط 

بر مجمع دانست. 
پ) ادغام كنندگي: غالباً جهاني شدن به دليل ويژگي ادغام كنندگي آن فرايند 
گذر از تنوعات به وحدت ها تلقي شده است. از چنين منظري، جهاني شدن به 
دليل خصلت همگون سازي خود موجب همگرايي و همسويي ملت ها شده و 
تمايزات، اهميت خود را از دست مي دهند. چنين تلقي را به دو شيوه مي توان 

توضيح داد: 
 نخست آن كه انسان ها همگي به سوي فرهنگي واحد در حال گذار بوده و 
افزايش ارتباط بين انسان ها سبب شده است تا همفكري و همسويي بيشتري 
بين آنها حاصل شود. نتيجه چنين همفكري ، جامعه اي همگون و واحد در 
عرصه جهاني است كه در آن انسان ها داراي ويژگي هاي مشتركي هستند. چنين 
تصوري غالبا بدوي بوده و با تأمل بيشتر نابسندگي آن كامال آشكار مي شود. چرا 
كه حتي در فرض پيدايش يك جامعه جهاني واحد، تفاوت ها و تمايزها هرگز از 

بين نمي رود. 
شيوه ديگر اينكه، سيطره يك فرهنگ بر فرهنگ هاي ديگر و تأثيرگذاري فرهنگ 
مسلط، به لحاظ ماهوي موجب پيدايش يك جامعه همگن در عرصه جهاني 
نمي شود، بلكه در فرآيند چنين تسلطي، ويژگي هاي برجسته مشتركي در عرصه 
جهاني پديد خواهد آمد كه محصول رقابت و نزاع بين فرهنگ ها است . البته 
ميزان كاميابي فرهنگ مسلط در همگون سازي در عرصة جهاني بستگي به توان 
و ميزان سيطره آن داشته و چنين سيطره اي در طول زمان قابل تغيير، تبديل و 
زوال است و بستگي تامي به ميزان قدرت و توان فرهنگ ها و تمدن هاي رقيب 
دارد. به نظر مي رسد چنين تصوري از وضعيت آينده بشري مي تواند توضيح 
دهندگي بيشتري نسبت به وضعيت جديد بشري در عرصه جهاني شدن ارائه 

نمايد . 
مجمع جهاني اهل بيت(ع) اينك در ده ها كشور جهان، مجامع محلي دارد و بيش 
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از چهارصد نفر از مليت ها و قوميت هاي گوناگون در «مجمع عمومِي آن» عضويت 
دارند. دال برتر براي تمامي اين مراكز و افراد، «فرهنگ اهل بيت(ع) با قرائت 
حوزوي آن» است. اين نشاندهندة قدرت و توان اين فرهنگ در ادغام كنندگي 

است كه مورد بهره برداري مجمع قرار گرفته و خواهد گرفت. 
ت) اشتراك تمدني: برگ برندة مجمع در اين مورد، «فطري بودن دستورات 
اسالم و مكتب اهل بيت (ع)» است كه مي تواند به عنوان ويژگي مشترك اصلي 

انسان ها و وجه مثبتي از ادغام كنندگي مطرح گردد. 
اگر چه عده اي در محافل سياسي غرب معتقدند كه جهاني شدن شكلي از اشكال 
غربي شدن است و نماد تحقير آميزي براي كشوهاي پيرامون به حساب مي آيد 
اما جهاني شدن با مشتركات تمامي مذاهب و تمدن ها به وقوع پيوسته است؛ لذا 
اين امر، فرصتي برابر براي تمدن اسالمي و مذهب شيعه ايجاد ميكند تا معارف 

و معالم خود را عرضه نمايد. 
ث) پايان نزاع گفتماني و پيروزي حق عليه باطل؛ رويكردي قرآني : نظريه پردازان 
تحليل گفتمان تضاد را در عرصه اجتماعي دائمي و هميشگي مي دانند كه به 
صورت موقت با تدابير سياسي فيصله ميابد. آنها براي اين امر از دو مفهوم امر 

سياسي (the political) و سياست (politics) استفاده مي كنند. 
نگرش پسامدرن همچون نگرش هاي مدرن، هر دو به دليل بريده شدن از فضاي 
قدسي، در حاشيه علم جاويدان متصل به فضاي قدسي قدم مي نهند و در انسان 
مدرن و پسامدرن به يك ميزان دچار تنگناهاي فكري و عملي مي گردد. اگر 
آنگونه كه در نگرش هاي هستي شناختي توحيدي مطرح است، جهان خالقي 
دارد كه منطق معيني را براي زندگي انساني تدبير نموده است و خالق هستي 
به عنوان تدبير كننده و پروردگار جهان هستي نيز نگريسته شود، چنين نزاعي 
نمي تواند بي هدف، دائمي و تعيين كننده باشد. در منطق قرآن كريم نزاع حق 
و باطل پذيرفته شده است. حق ثابت است و باطل رفتني و قابل زوال. (رعد 
ـ17). در نگرش قرآن كريم اين خداوند است كه حق و باطل را به هم زده است. 
چنان كه به نظر «عالمه طباطبائي»، ”كذلك يضرب اهللا الحق و الباطل“ يعني 
اين چنين خداوند حق و باطل را اثبات و مشخص مي كند، همانطور كه كف را از 
سيل و طال و نقره را از مس جدا مي سازد. بنا براين مقصود از زدن حق و باطل 

به همديگر يك نوع تثبيت است. 
(اسراء ـ81) و (قصص ـ 5). وراثت صالحان بر روي زمين تعبير قرآني ديگري 

است كه در اين زمينه مطرح شده است. 
البته اگر نزاع هاي حق و باطل در طول تاريخ، ”محلي“ بوده، در سرانجام تاريخ، 
رويكرد،  اين  اساس  بر  شد.  خواهد  حاكم  زمين“  ”تمام  بر  مستضعفان  اراده 
جهاني شدن مي تواند خود به جهاتي چشم اندازي از فرج و سرانجام نيك پيروزي 

حق بر باطل باشد. 
منظر  از  اما  است.  ابدي  امري  گفتماني  تحليل هاي  منظر  از  گفتمان ها  نزاع 
توحيدي و با الهام از آيات قراني چنين نزاعي سرانجام به پايان خواهد رسيد و 

حق بر گستره اي جهاني حاكميت خواهد يافت. 
اگر جهاني شدن را به اين شكل بپنداريم، بي شك انديشه هاي مبنايي مجمع (مبتني 

بر قرائت شيعي اسالم) گفتمان غالب را در آيندة جهان تشكيل خواهد داد. 
ج) تغيير ماهيت زندگي: جهاني شدن ماهيت زندگي را تغيير داده است. از جمله: 
در عرصه هاي سياسي، سياست ملي گرايانه و دولت هاي ملي كه در قرن نوزدهم 
شكل گرفت به چالش جدي كشيده شد. مهم ترين دستاورد جهاني شدن در 
عرصه سياسي اين است كه انسانهايي كه در عرصه جهاني شدن زندگي مي 
كنند به تدريج مي پذيرند كه يك نظام واحد جهاني براي مديريت جهاني به 
صورت جدي مورد نياز است. در طول يكي دو دهه گذشته هم مي بينيم كه 

سازمان هاي جهاني و نهادهاي بين المللي ـ مانند سازمان ملل متحد ـ نقش 
بيشتري ايفا مي كنند. 

به لحاظ اقتصادي، جهاني شدن سبب شده است كه اقتصاد از حالت توليد و عرضه 
محلي به شبكة جهاني تبديل و در واقع به صورت شبكه اي اداره  شود. «مانوئل 
كاستلز» در كتاب جامعة شبكه اي بخوبي به ماهيت جهاني شدن در فضاي اقتصاد 

جهاني اشاره مي كند. مثال بارز اين امر بورس ها و قيمتهاي جهاني است. 
در عرصة اجتماعي، ارتباطات انساني در گذشته، محدود و محصور در ارتباطات 
چهره به چهره بود و ارتباطات شفاهي مصور در قلمرو خاصي بود. در اين دوران، 
قلمرو جغرافيايي ويژگي هايي را براي جامعه به وجود مي آورد. در نتيجه چون 
جوامع با يكديگر تفاوت هاي اقليمي و جغرافيايي محيطي داشتند، با هم تفاوت 
پيدا مي كردند. جهاني شدن با ارتباطات باعث شد كه قلمروي اجتماعي تبديل 
به فضاي مجازي وسيعي شود كه عالمگير است. كساني مثل «يان آرت شولت» 
در كتاب نگاهي موشكافانه به پديده جهاني شدن اين خصلت جهاني شدن را 

مورد گفتگو قرار دادند. 
به لحاظ فرهنگي نيز جهاني شدن با در هم آميختن فرهنگ هاي مختلف در 

حال ايجاد كردن فرهنگ هاي متكثر و چندگانه است. 
چ) جهاني شدن و مهدويت: شيوع انديشه هاي جهاني گرايي باعث شده است كه 
اديان هم در آستانه جهاني شدن زندگي بشر، ديدگاه هاي خود را به صورت جدي 

دنبال كنند. در نتيجه تفكرات منجي گرايي در اوايل هزاره سوم اوج گرفته اند. 
اديان ابراهيميـ  يهوديت، مسيحيت و اسالمـ  يك حكومت جهاني را پيش بيني 
مي كنند. در نتيجه جهاني شدن سبب شد كه بحث حكومت جهاني و جهان گرايي 
اديان زنده شود ؛ اما در اين ميان، تنها  دين اسالم و مذهب تشيع است كه 
مشخصات دقيق منجي راـ  با نام پدر، نام مادر، زمان و مكان تولد، پيام ها و عالئم 

حتمي و غيرحتمي ظهورـ  اعالم مي كند. 
مجمع به عنوان يكي از رسمي ترين مراجع پاسخگو درباره اين انديشه، مي تواند 
ضمن پرچم داري اين موضوع، آنرا رهگذري براي جذب دل ها به سوي مكتب 

اهل بيتـ  عليهم السالم ـ  قرار دهد.
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  ترجمه: سعيد مهديان

پاسخ عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت (ع)
به شيخ قرضاوي

بدعت چيست؟
و فرقه ناجيه چه كساني اند؟

آيت اهللا شيخ محمدمهدي آصفي از علماي شيعه طي نامه سرگشاده اي به «شيخ يوسف قرضاوي» از علماي اهل تسنن، 
به اتهامات وي عليه مذهب اهل بيت(ع) پاسخ داد.

وي در اين نامه آورده است: «اين رويكرد جديد ايشان، با "گذشته" و "مكتب تحصيلي" وي منافات دارد ؛ گذشته اي كه 
مشحون از تالش براي تفاهم و نزديكي ميان مذاهب است ؛ و مكتبي بر مدرسه شيخ حسن بنا و شيخ محمود شلتوت 

بنا شده است». 
دبيركل سابق مجمع جهاني اهل بيت(ع) سپس به اتهامات قرضاوي، به نحوي علمي پاسخ داده و آورده است: « تفاهم 
بين مذاهب اسالمي به معني توافق كامل بين آنها در اصول و فروع نيست، همچنانكه اختالف در اصول و فروع نيز تا 
زماني كه در دايره اجتهاد در فهم كتاب و سنت باشد، نبايد باعث شود كه يكي از ما ديگري را به بدعت و گمراهي متهم 
كند. آيا مي توان هر كس را كه در فهم كتاب و سنت با وي اختالف نظر دارد، متهم به بدعت گذاري كرد؟ اگر چنين باشد، 
مجتهدان و صاحب نظران نيز مي توانند يكديگر را متهم به بدعت گذاري كنند، چرا كه هر يك از آنان مطلبي را از آيات 
و روايات برداشت مي كند كه ديگري مطلب ديگري را برداشت مي كند، يا بخاطر اختالف در معيارهاي جرح و تعديل 

احاديث، يكي به روايتي عمل مي كند و روايت ديگر را رها مي كند و ديگري بر عكس او عمل مي كند».
وي از اين مقدمات نتيجه گرفته است: «بنابراين، هر مذهبي مي تواند مذاهب اسالمي ديگر را در اصول و فروع بدعت گذار 
بخواند حتي هر يك از فرقه هاي اهل سنت نيز مي تواند فرقه هاي ديگر را بدعت گذار بخواند.» و يادآور شده است: «البته 

فكر نمي كنم كه آقاي قرضاوي چنين تعريفي از بدعت را قبول داشته باشد». 
اين استاد عالي حوزه علميه قم و نجف اشرف تأكيد كرده است: «درباره اختالف در فهم كتاب و سنت نيز بايد گفت كه 
اختالف در اجتهاد نيز داخل در بدعت نيست. شيعه اماميه هم به جز كتاب و سنت، منبع ديگري ندارد. نقش اجماع هم نزد 

شيعه، يك نقش ثانوي است و كاشف از سنت است و به خودي خود مانند كتاب و سنت يك دليل كامل نيست». 
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت(ع) در پاسخ به اين اتهام قرضاوي كه "عزاداري شيعيان براي حسين بن علي(ع) 
پس از اينهمه سال، بدعت است" ، تعداد بيشماري از راويان و منابع حديثي اهل سنت را برشمرده است كه احاديثي از 
پيامبر(ص) در رابطه با گريه آن حضرت بر امام حسين(ع) و تسليت گفتن جبرئيل را نقل كرده اند. وي قرضاوي را مورد 

پرسش قرار مي دهد كه: «آيا شما از دليلي مبني بر حرمت اين كار اطالع داريد كه ما از آن مطلع نيستيم»؟!!
متن كامل اين نامه از اين قرار است :
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
«جناب آقاي قرضاوي» يكي از علما و مبلغين مسلمان است كه عرصه هاي 
گوناگون اسالمي، وي را به پي گيري امور مهم امت و تالش و حضور فعال در 
صحنه مي شناسد. وي پيشينه اي مملو از فعاليت دارد و در دوران سختگيري 
بر اخوان المسلمين حتي رنج زندان و تبعيد نيز كشيده است. جناب شيخ، از 
بارزترين مبلغان و علماي اخوان المسلمين است و از روزي كه با «شيخ حسن 

البنا (ره)» ديدار كرد و تحت تأثير او قرار گرفت به تبليغ و دعوت پيوست.
ما او را از مناديان تقريب، وحدت و مبارزه با اختالفات فرقه اي مي شناسيم كه 
هم چنان پيرو راه استاد خود شيخ حسن بنا(ره) است كه از اولين رهبران و 

مؤسسان «جنبش تقريب در مصر» به شمار مي رود.
اما اين روزها تغييراتي در سخنان او مي بينيم كه پيش از اين از او سراغ نداشتيم. 
سخناني كه برخالف گذشته نشان از حرص شديد ايشان به تقريب و تفاهم 

مسلمانان ندارد.
آخرين چيزي كه از او خوانديم، گفتگوي او با روزنامه «المصري اليوم» است كه 
در آن تصريح مي كند: معتقدم كه شيعه يك گروه بدعت گذار و در نتيجه يك 
فرقه ضاله است. و مي گويد: بين اهل سنت و شيعه خطوط قرمزي مانند «سب 
صحابه» يا «تالش براي نشر مذهب تشيع در كشورهايي كه كامالً سني نشين 
هستند» وجود دارد و نيز بيان مي كند: شيعه هزينه هاي ميليوني بلكه ميلياردي 
براي گسترش مذهب خود مي كند و نيروهاي آموزش ديده در اين زمينه دارد؛ 
در حالي كه اهل سنت هيچ مصونيت فرهنگي در برابر اين هجوم فرهنگي 

ندارد و ...
من در رويكرد جديد آقاي قرضاوي تفاوت هايي را با «گذشته» و نيز «مباني 
فكري» وي يافتم ؛ گذشته اي كه در آن، براي تفاهم و نزديكي ميان مذاهب 
تالش مي كرد ؛ و مباني اي كه بر مكتب شيخ حسن بنا و شيخ محمود شلتوت 

(رحمهمااهللا) بنا شده بود. اين رويكرد با آن دو پيشينه منافات دارد.
البته تفاهم بين مذاهب اسالمي به معني توافق كامل بين آنها در اصول و فروع 
نيست؛ همچنانكه اختالف در اصول و فروع نيز تا زماني كه در دايره اجتهاد در 
فهم كتاب و سنت باشد، نبايد باعث شود كه يكي از ما ديگري را به بدعت و 

گمراهي متهم كند.

بدعت در دين
نمي دانم تعريف آقاي قرضاوي از «بدعت» و «بدعت گزاري»  چيست؟

و نمي دانم كه آيا مي توان هر كس را كه در فهم كتاب و سنت با شخص ديگري 
اختالف نظر دارد را متهم به بدعت گري كرد؟

اگر چنين باشد، مجتهدان و صاحب نظران نيز مي توانند يكديگر را متهم به 
بدعت گذاري كنند، چرا كه هر يك از آنان مطلبي را از آيات و روايات برداشت 
مي كند كه با برداشت مطابقت ندارد. همچنين به خاطر اختالف در معيارهاي 
جرح و تعديل احاديث، يكي به روايتي عمل مي كند و روايت ديگر را رها مي كند 

و ديگري بر عكس او عمل مي نمايد.
بنابراين، هر مذهبي مي تواند مذاهب اسالمي ديگر را در اصول و فروع بدعت گذار 
بخواند. حتى هر يك از فرقه هاي اهل سنت نيز مي تواند فرقه هاي ديگر را 

بدعت گر بداند.
البته فكر نمي كنم كه آقاي قرضاوي چنين تعريفي از بدعت را قبول داشته باشد. 

بدعت يعني اضافه نمودن چيزي به دين كه در كتاب و سنت نباشد.
درباره اختالف در فهم كتاب و سنت نيز بايد گفت كه اختالف در اجتهاد، 

اختالف در اصول و فروع است كه چيزي غير از بدعت است.
شيعه اماميه هم به جز «كتاب» و «سنت» منبع ديگري ندارد. اجماع هم نزد 
شيعه، يك نقش ثانوي است و كاشف از سنت است و به خودي خود مانند كتاب 

و سنت يك دليل كامل و مستقل نيست.

مرجعيت سياسي و ديني اهل بيتـ  عليهم السالمـ  
از ديدگاه كتاب و سنت

از  پس  را  علي(ع)  امام  سياسي  مرجعيت  غدير،  معروف  حديث  از  شيعه 
پيامبر(ص) مي فهمد. حديث غدير هم از سنت پيامبر(ص) است و از احاديث 
متواتر يا دست كم مستفيضه است كه سندهاي صحيح بسياري در كتب شيعه 

و سني دارد.
شيعه از حديث ثقلين كه همگي بر آن اتفاق نظر دارند، مرجعيت ديني اهل 

بيت(ع) در اصول و فروع را مي فهمد.
نيز از آيه تطهير به ضميمه روايات بسيار، كه روايات صحيحه هم در آن است، 
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از پيامبر اعظم(ص) رسيده است كه منظور از «اهل بيت» در آيه شريفه، فقط 
رسول خدا، علي، فاطمه، حسن و حسين(عليهم الصلواه والسالم ) است.

و خداوند آنان را از هرگونه پليدي پاك داشته است. دروغ نيز از بزرگ ترين 
پليدي هاست، پس آنان هرچه در اصول و فروع مي گويند راستگويند. اين مقدار 
از عصمتـ  عصمت از دروغـ  كافي است تا بدانيم كه مرجعيت سياسي و ديني 

بعد از پيامبر(ص) با اهل بيت(ع) است.
اهل بيت خود تصريح مي كنند كه از صنف مجتهدان نيستند تا براي استخراج 
حكم شرعي از كتاب و سنت، ابزارهاي اجتهادي را بكار گيرند، بلكه آنان سخن 
پيامبر(ص) را سينه به سينه منتقل مي كنند پس اگر در اصول يا فروع به چيزي 
حكم كردند اين حكم از روي اجتهاد نيست بلكه برگرفته از ميراث سخنان 
پيامبر(ص) است كه به آنان رسيده است، و بعد از آنكه خداوند در قرآن آنان را 
به صراحت از پليدي دروغ، مبرا دانست، هيچ مسلماني نمي تواند آنان را در اين 

مسأله تكذيب كند.
نظر شيعه در اين سه نكته كه بيان شد ـ داللت آيه تطهير، حديث غدير و 
حديث ثقلينـ  روشن است. نظر آنان بر مرجعيت سياسي و ديني اهل بيت(ع) 
است كه در اين زمينه صدها كتاب نوشته اند و نظرات خود را با ادله بيان 

كرده اند. كتاب هايشان هم منتشر شده و در دسترس مي باشد.
گذشته از اين مطالب، چه آقاي قرضاوي با اين ادله اقناع شود يا نشود، استدالل 
شيعه بر مرجعيت سياسي و ديني اهل بيت(ع) با استفاده از كتاب و سنت، روي 
اصول و شيوه هاي علمي است همان شيوه اي كه ديگر مجتهدان در فتوا دادن 
از آن استفاده مي كنند، چه مجتهدان ديگر نظر آنان را بپذيرند چه نپذيرند، و 
عدم پذيرش نظر يك مجتهد از سوي مجتهدان ديگر به معني عدم شرعيت 
فتواهاي وي نيست و آن را از دايره كتاب و سنت خارج نمي كند. كمترين چيزي 
كه مي توان گفت اين است كه استناد شيعه در مرجعيت سياسي و ديني اهل 
بيت(ع)، به خود اهل بيت(ع) از روي اصول علمي مشهور و معروف است و اين 

اصول تنها با عدم اقناع آقاي قرضاوي، تغيير نمي كند.
اكنون در صدد استدالل و اثبات نيستم، بلكه از باب تذكر نكاتي را ذكر مي كنم.

فرقه ناجيه (گروه نجات يافته)
آقاى قرضاوى چگونه به خود حق مي دهد كه بگويد فقط اهل سنت فرقه 
نجات يافته اند، و به شيعه اهل بيت(ع) چنين حقي نمي دهد؟ با اينكه شيعيان 
به سخن صريح پيامبر(ص) تمسك كرده اند سخني كه همه مسلمانان اتفاق 
نظر دارند كه درباره پيروان اهل بيت(ع) است. به حديث ثقلين تمسك كرده اند 
كه مسلم و ترمذي در صحيح هاشان آن را روايت كرده اند و اين حديث تصريح 
در مرجعيت سياسي و ديني اهل بيت(ع) دارد و شيعه نيز از آموزه هاي اهل 

بيت(ع) پا را فراتر نمي نهد.
آيا صحيح است كه وقتي در فهم كتاب و سنت، اختالف نظر پيدا كرديم 

همديگر را به بدعت گذاري و گمراهي و هالكت، متهم كنيم.
چرا مقصود از فرقه نجات يافته همه گروه هايي نيستند كه تمسك به كتاب 
و سنت مي كنند حال با هر اجتهادي؟ با اينكه مقصود از بدعت و گمراهي و 

هالكت، خروج از پيروي كتاب و سنت و رويگرداني از آن است.
اما با شيوه اي كه آقاي قرضاوي در استدالل به فرقه نجات يافته در پيش گرفته 

است كه ديگران را نفي مي كند، با اين شيوه سنگ روي سنگ بند نمي شود.
وي مي گويد: حديث فرقه نجات يافته تصريح دارد كه غير از اهل سنت و جماعت، 

بقيه فرقه ها گمراه و هالك شده اند، زيرا حق يكي است و متعدد نيست.
اگر اهل سنت و جماعت فرقه نجات يافته باشند، چنانكه آقاي قرضاوي ادعا 
مي كند، پس بايد ديگر فرقه ها گمراه، بدعت گذار و هالك باشند و از جمله آن 

فرقه ها شيعه است زيرا حديث فرقه نجات يافته به اين مطلب تصريح دارد. 
اگر اين سخن صحيح باشد بايد بدعت و گمراهي و هالكت به ديگر فرقه هاي 

سني نيز كه با يكديگر در اصول و فروع اختالف دارند، سرايت كند.
اهل سنت در فقه و اصول مذاهب متعدد دارند و بر يك مذهب واحد نيستند و 

اجتهادهاي اين مذاهب هم در فروع و هم در اصول متفاوت است.
اول اينكه چرا آقاي قرضاوي فروع را استثنا مي كند؟ حال آنكه حكم خداوند در 
فروع متعدد نيست چنانكه در اصول هم حق يكي است و اهل سنت در فروع 

اختالفات بسيار زيادي دارند.
دوم اينكه چرا اختالفات اهل سنت را در اصول ناديده مي گيرد؟

بنابراين مسأله بدعت و بدعت گذاري به اهل سنت نيز سرايت مي كند و فقط به 
شيعه منحصر نمي شود.

بايد گفت كه مسأله اينگونه نيست و شايسته نيست مسأله اي به اين روشني از 
شما پنهان بماند.

هر كس كه به كتاب و سنت ـ چه به نص و چه با اجتهاد ـ تكيه كند از 
فرقه نجات يافته محسوب مي شود و هر كس از دايره كتاب و سنت خارج شود 
و به صورت كلي يا جزيي از آن رويگردان شود از گمراهان و هالك شدگان 
است. البته آن اجتهادي كه بر پايه اصول علمي باشد نه از روي هوا و هوس و 
شرايط سياسي، آنگونه كه خوارج و تكفيريان خون مسلمانان را هدر مي دهند 
و در مقابل سخن صريح پيامبر مبني بر حرمت خون مسلمانان مگر به حق، 

مي ايستند. قتل بدون دليل نيز داخل در حرمت است.

گسترش مذهب تشيع در محيط هاي سني نشين
درباره گسترش تشيع در محيط هاي اهل تسنن كه جناب قرضاوي ادعا مي كند، 

اي كاش ايشان نمونه اي براي ادعاي خود ذكر مي كردند.
من فكر مي كنم حجم اين قضيه بسيار كمتر از آن است كه جناب قرضاوي را 

نگران كند و ايشان مبالغه كرده اند.
اي كاش ايشان خاطرات آندسته از سني هايي كه شيعه شده اند را مي شنيدند يا 
مي خواندند، بسياري از آنان در خاطرات شخصي خود، علت تشيع خود را بيان 
كرده اند. اگر ايشان اين خاطرات را مي خواندند، درمي يافتند كه آنان در اثر يك 
انقالب دروني حركت به سوي تشيع را آغاز كرده اند يا در پي علت ديگري بوده 
است و مي توانستند صحت و سقم اين نسبت هاي ناروا را كه به اين طايفه بزرگ 

اسالمي روا داشته شده، تشخيص دهند.
و  خرافات  انبوه  با  توانستند  چگونه  و  خير؟  يا  است  صحيح  آنان  تكفير  آيا 
بدعت هاي افسانه اي در زمانه علم و شناخت و عصر ارتباطات قيام كنند و استوار 
بمانند. بسياري از سنياني كه شيعه شدند پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران 

كه اولين تجربه تشكيل حكومت اسالمي در دوره معاصر است، شيعه شدند.
اين انقالب نگاه هاي بسياري را در جهان، به ويژه توجه مسلمانان را درباره هويت 
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شيعه، به خود جلب كرده است، و نسبت هاي نارواي تاريخي را كه درباره شيعه 
شنيده بودند دوباره در ذهن آنان آشكار كرد؛ مانند تحريف قرآن، سجده براي 
تربت حسين(ع) نه بر تربت حسين(ع)، نسبت خيانت به جبرئيل امين(ع) 
درباره انتخاب پيامبر اعظم(ص) در حالي كه وحي براي علي(ع) نازل شده بود، 
حالل شمردن زنا به اسم متعه، نمازگزاردن به سوي مراقد اهل بيت(ع) به جاي 
قبله مسلمانان و از اين دست اتهاماتي كه پيش از انتشار گسترده كتاب هاي 
شيعي و معرفي ادبيات، فرهنگ، آموزه ها، سخنان و سيره اهل بيت(ع) در جهان 

اسالم، به شيعه نسبت مي دادند.
وقتي معارف شيعه به صورت گسترده منتشر شد، مسلمانان بدون واسطه به 
كتب اصيل شيعي، به فرهنگ و روايات اهل بيت(ع)، سخنان آنان، فرهنگشان 
و دعاهايشان مراجعه كردند و به نتيجه اي كامالً متفاوت از آنچه مي پنداشتند، 
رسيدند. جناب قرضاوي آنان را متهم به شرك در مراقد و زيارتگاه ها مي كند، 
گناهي كه خدا هرگز آن را نمي بخشد، گرچه هر گناهي كمتر از شرك را 
مي بخشد. وقتي ادبيات، دعاها، سخنان و فرهنگ ديني ائمه اهل بيت(ع) را 
خواندند، توحيد خالصي را نزد آنان يافتند كه خالص تر از آن وجود ندارد. 
اينجاست كه اعتمادشان به سخناني كه سابقاً درباره شيعه شنيده بودند و اعتقاد 
داشتند متزلزل مي شود و با شروعي دوباره به مطالعه تشيع از منابع اصلي آن 

مي پردازند و دل هايشان به آن مطمئن مي شود و شيعه مي شوند.
بديهي است كه هر يك از آنان در محيطي كه زندگي مي كند، تبديل به مبلّغي 

براي مكتب اهل بيت(ع) مي شود.
در  تشيع  از  وارونه اي  و  ناشايست  تصوير  و  ذهني  پيشينه  چنين  اگر  شايد 
ذهن شان نبود، چنين گسترشي پديد نمي آمد تا جناب قرضاوي در شمال 

آفريقا از آن شكايت كند.
با اين حال، تا جايي كه من مي دانم، اين قضيه بسيار كمتر از آن است كه  ايشان 
نگران آن هستند و اي كاش ايشان از دفترشان مي خواستند كه مسأله را مجدداً 

بررسي كنند و گزارش دقيق تر و محكم تري ارائه كنند.
ما در حوزه هاي علميه هيچ برنامه اي براي اين گسترش مذهبي ـ به معناي 
نقض مذاهب ديگر در اصول و فروع و تالش براي بطالنشان ـ در محيط هاي 
سني نشين نداريم. حتي بسياري از ما اين عمل را مغاير با شعار مراجع و 
حوزه هاي شيعه درباره تقريب و توحيد مي دانند، زيرا اين برخوردي اهانت آميز 

به مرجعيت و مكتب اهل سنت است.
اگر موردي از اين قبيل در حوزه هاي علميه و مبلّغان ما بود، به طور حتم عيان 
مي شد و پنهان نمي ماند و جناب قرضاوي هم از چنين شواهد عيني نمي گذشتند 
و آن را گوشزد مي كردند و فقط به ادعاي صرف هزينه هاي ميليوني و بيشتر يا 

آماده سازي كادر علمي گسترده براي اين هدف، بسنده نمي كردند.
و آيا مي توان چنين طرح تبليغي عظيمي را در اين گستره وسيع كه ايشان 
مي فرمايد، در جهان امروزه كه همه چيز براي همگان عيان است، مخفي نگاه 

داشت.
درب حوزه ها و مدارس علميه ما براي هر كس كه بخواهد از آن مطلع شود، 
بدون هيچ مشكلي باز است، و شيوه هاي آموزشي آن واضح و روشن است و 

منتشر شده است.
بله ما در محدوده فقه اهل بيت(ع)، آراي اصولي شان، دعاهايشان، فرهنگ 

و سيره شان مي نويسيم و آن را منتشر مي كنيم و در ماهواره ها و رسانه ها و 
روزنامه ها از آن سخن مي گوييم.

فكر نمي كنم ايشان ما را از اينگونه كارها منع كنند، آن هم در جهاني كه همه 
چيز عيان است و با ماهواره ها و اينترنت و روزنامه هاي بين المللي كه در چندين 

كشور همزمان چاپ مي شود، همه كس و همه چيز با هم ارتباط دارند.
هم چنين فكر نمي كنم كه ايشان علماء و سخنرانان شيعه را از سخن گفتن 
در ماهواره ها و قلم زدن در مطبوعات منع كنند و بخواهند كه مذهب، فرهنگ، 
ادبيات، فقه و تاريخ اهل بيت(ع) را منتشر نكنند و در هيچ بحث علمي با ديگران 

وارد نشوند.
آنچه در سخنان ايشان معقول است اين است كه كسي اقدام به فتنه انگيزي بين 

مسلمانان و نقض مذهب ديگران نكند تا افكار و مباني آنان را تحقير نكند.
اين مطلب را ما نيز نفي مي كنيم و از ايشان مي خواهيم اگر نمونه اي بر اين 

مطلب دارند بيان كنند.
ما اين اتهام را نفي مي كنيم و از جناب قرضاوي مي خواهيم اگر شواهد عيني در 

اين حجم كه مي گويند، در دست دارند، از ما دريغ ندارند.
گاهي در نقطه اي كتابي چاپ مي شود يا مصاحبه اي انجام مي شود يا فردي 
سخني اينگونه مي گويد ولي اينها كارهاي شخصي و فردي بسيار محدودي است.

اگر هم سخنان ايشان صحيح باشدـ  كه اينطور نيستـ  درست نيست كه فتنه 
را با فتنه پاسخ دهند، و شايسته بود كه اين قضيه را همانند طبيبي كه مشتاق 
درمان امت اسالمي است بررسي كنند، و مي دانيم كه بين ايشان و علماي شيعه 
رابطه اي بيش از دوستي و عالقه است؛ نه اينكه اهل سنت را عليه شيعه بشوراند 
و آنان را از شيعه دور دارد و يك مانع دروني جديدي افزون بر موانع قديمي، 
بين شيعه و سني ايجاد كند. آنچه ما از ايشان سراغ داشتيم تالش در رفع موانع 

دروني بين مسلمانان بود، نه تأكيد و پافشاري بر آن.
ما از ايشان مي خواهيم كه به ده ها كتابي كه ساالنه با نام هاي حقيقي و مستعار 
براي بد جلوه دادن شيعه و مذهب اهل بيت(ع) چاپ مي شود توجه كنند، 
و اين افزون بر نسبت هاي ناروايي است كه به شيوه هاي يك قرن گذشته و 
تكفير شيعه انجام مي شود. هر ساله اين كتاب ها در موسم حج در حرمين 
شريفين مقابل ما قرار دارد. هم چنين نويسندگاني متخصص هجوم به شيعه با 
شيوه هاي اهانت آميز هستند و شبكه هاي ماهواره اي مانند «المستقله» كه آتش 
بيار معركه اند و شعله فتنه را افزايش مي دهند و پايگاه هاي اينترنتي فراواني 
كه مخصوص هجوم به شيعه و تشيع راه اندازي شده اند و روز به روز افزايش 
مي يابند. من مي دانم كه جناب قرضاوي به همه اين مسائل آگاه است و آنچه 
در ماهوار ه ها و كتاب ها و مؤسسات انتشاراتي و پايگاه هاي اينترنتي از هجوم 
به شيعه، مي گذرد، بر او مخفي نيست. نبايد انتظار داشت كه اين هجمه هاي 
ظالمانه بر شيعه بدون پاسخ بماند. گاهي نمي توان به همه اين هجمه ها چيره 
شد و نمي دانم كه سرانجام اين منازعه كه سايت ها و ماهواره ها و مؤسسات 
انتشاراتي ادامه مي دهند، مسأله تقريب و وحدت مسلمانان را به كجا خواهند 

كشاند.

سب صحابه
اما درباره سب و فحش دادن به صحابه. اين مسأله جنجالي و حساس، بارها 
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و بارها به وسيله دانشمندان شيعه توضيح داده شده است و گفته اند كه: «در 
فرهنگ و ادبيات ما، سب و فحش جايي ندارد. اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) 
نيز از اين كار نهي كرده است. شريف رضي در نهج البالغه اين كالم اميرالمؤمنين 
را آورده است كه: «خوش ندارم شما فحش دهنده باشيد». البته نمي توان انكار 
كرد كه در برخي محافل شيعي، اين كار صورت مي گيرد؛ همانطور كه در برخي 
محافل اهل سنت كاري زشت تر از آن روي مي دهد كه همان تكفير شيعيان و 
تكفير علماي آنان باشد؛ علمايي كه حامالن وحدانيت و قرآن و داعيان تقريب 

و توحيداند.
«معاويه» و بني اميه ساليان سال به كاري قبيح تر از اين دست مي زدند؛ يعني 
سب امام علي(ع) را بخش نامه كردند و آن حضرت را در تمام عصر خالفتشان 
(غير از دوران عمر بن عبدالعزيز) بر منابر لعن نمودند... و رنج اين زخمي كه 

معاويه ايجاد كرد متأسفانه تا امروز باقي است.
بله، ما از دشمنان آل محمد(ص) برائت مي جوييم، و نيز از كساني كه با آنان 
جنگيدند، آنان را كشتند و آنان را آواره ساختند. و آيا كسي از علماي مسلمين 
توان آن را دارد كه ما ار از اين برائت منع كند حال آنكه رسول اهللا(ص) آشكارا، 
علني و بيشتر از يك بار، از چنين افرادي برائت جسته و آنان را نفرين نموده 

است؟

شعائر حسيني
در پايان بايد به مسأله اي اشاره كنم كه پيروان اهل بيت(ع) با آن انس و الفت 

دارند و آن را نسل اندر نسل به ارث مي برند؛ يعني بزرگداشت سالگرد شهادت 
امام حسين(ع) و برگزاري مجالس عزاداري آن حضرت كه با وجود گذشت 

چهارده قرن از شهادت ايشان، هنوز همه ساله برگزار مي گردد.
شيخ قرضاوي اين آيين را از جمله بدعت هايي دانسته است كه شيعه بدان 

عمل مي كند.
از ايشان مي پرسم: «چرا شيعيان را به دليل زنده نگهداشتن مراسم حسيني 
متهم مي كنيد؟ آيا دليلي در شريعت وجود دارد كه اين كار ـ و مشابه اين 
كار ـ را رد يا منع كرده است و شما از آن مطلعيد و ما از وجود آن بي اطالع 

هستيم؟!!»
بي ترديد رسول اهللا(ص) بيش از يك بار بر امام حسين(ع) گريسته است و 
جبرئيل به وي تسليت گفته است... و رسول اهللا خبر شهادت آن حضرت را به 
مسلمين داد و قاتالنش را لعنت كرد. اين امر در روايات زيادي كه منابع معتبر 
حديثي شيعه و سني و حافظان احاديث نبوي از رسول اهللا(ص) نقل كرده اند 

آمده است.
از جمله «حاكم نيشابوري» در مستدرك، «امام احمد» در مسند، «بيهقي» در 
دالئل النبوه، «خطيب» در تاريخ بغداد، «ابن عساكر» در تاريخ دمشق، «حافظ 
محب طبري» در ذخائر العقبي، «حافظ ابوالمؤيد خوارزمي» در مقتل الحسين، 
«دارقطني» در مسند، «ابن صباغ مالكي» در الفصول المهمه، «ابن حجر» در 
صواعق، «ابن الجوزي» در منتظم و فرزند او در تذكره الخواص، «ابن كثير» 
و «ابن اثير» در تاريخشان، «حافظ زرندي» در نظم الدرر، «حافظ ابوالقاسم 
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طبراني» در المعجم الكبير، «حافظ قسطالني» در مواهب، «متقي هندي» در 
كنز العمال و افراد بيشمار ديگري از حافظان حديث نبوي و منابع ديگري از 

منابع حديثي اهل سنت، كه توان احصاء آنان در اين فرصت وجود ندارد.
اينگونه احاديث در منابع شيعي هم چندين برابر آنچه گذشت وجود دارد؛ اما 
اكنون در صدد احصاء آن نيستم چرا كه اينجا جاي آن و مقام، مجال پرداخت 

به آن نيست.
من مي گويم: حتما جبرئيل(ع) خبر شهادت حسين(ع) را به پيامبر(ص) داده 
است و ايشان(ص) نيز اين خبر را به پدرش علي(ع) و مادرش فاطمه(س) و به 
ام المؤمنين ام أيمن(رض) و به مسلمانان داده است. و نيز ايشان(ص) بيش از 

يك بار و در جاهاي مختلف بر حسين(ع) گريسته است.
پس شيخ قرضاوي چه چيز عزاداري شيعيان اهل بيت(ع) را در سالگرد شهادت 
امام حسين(ع)، گريه بر وي، اقامه مجالس عزا و نوحه خواني ناپسند مي شمرد 

در حالي كه الگوي اين اعمال رسول اهللا(ص) است.
در احاديث اهل بيت(ع) تأكيد بسياري بر زنده نگه داشتن سالگرد شهادت امام 
حسين(ع) و اقامه مجالس عزا بر او(ع) شده است و ما به كالم اهل بيت(ع) 

تمسك مي كنيم و چنانكه گذشت قائل به حجيت آن هستيم.
شايد يكي از حكمت هاي آن، اين باشد كه حوادث عاشوراي سال 61 هجري 
فرهنگ مقاومت و مبارزه با ستمكاران را در خود دارد. بني اميه و پس از آنان 
بني عباس تالش بسياري براي محو اين فرهنگ از حديث و فقه كردند تا تبديل 
به فرهنگي خودباخته در برابر ملوك ستمكار و اطاعت از آنان و تحمل ظلم 

آنان شود و در اين زمينه احاديثي از پيامبر(ص) نيز نقل كردند كه بي ترديد 
اين احاديث را به رسول اهللا(ص) نسبت داده اند و براي آن فقهي درست كردند 
كه هيچ سنخيتي با فقه اسالمي ندارد و توان مقابله با آن را ندارد. به نظر من 
اين روايات ياراي مقابله با محكمات قرآن را درباره امر به معروف و نهي از منكر 
و تحريم اطاعت از آنان و الزام رويگرداني و پرهيز از آنان، ندارد، هم چنين توان 
مقابله با روايات صحيحه اي از پيامبر(ص) را درباره امر به معروف و نهي از منكر 

و رويارويي ظالم ندارد.
عليرغم همه اينها، فرهنگ انقياد، اطاعت، پذيرش ستمكاران و حضور در نماز 
جمعه با آنان و تحريم رويگرداني از آنان، فرهنگ و فقه رايج در دولت هاي اموي 

و عباسي بود كه تا كنون نيز اين فرهنگ ادامه دارد.
فكر مي كنم: شايد يكي از اسرار تأكيد بر احياي سالگرد امام حسين(ع) اين است 
كه واقعه نينوا، حامل فرهنگي متضاد با اين فرهنگ است؛ فرهنگ امر به معروف 
و نهي از منكر و رويگرداني از ظالمان و مبارزه با آنان و اهل بيت(ع) براي تثبيت 
اين فرهنگ بين مسلمانان در برابر فرهنگ پذيرش و فروتني در برابر ظالمان، 

تالش مي كنند.
البته ناگفته نماند كه در اقامه مراسم عزاداري امام حسين(ع) برخي رفتارهاي 
را  آن  نيز  شيعه  علماي  كه  مي گيرد  صورت  اندكي،  محدوده  در  ناشايست 
نمي پسندند و از آن منع مي كنند و براي پاك نگه داشتن شعائر حسيني از اين 
رفتارها تالش مي كنند. ولي بايد دانست كه حساب اين رفتارها از حساب اصل 

اقامه عزاداري جدا است و هيچ ارتباطي با هم ندارند.
محمدمهدي آصفي 
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1ـ اتهام شركت امام على عليه السالم در قتل عثمان:
طلحه و زبير از اولين كسانى هستند كه هنوز چندى از حكومت اميرالمؤمنين 
نگذشته بود كه بيعت شكنى و دشمنى خود را آشكار كردند. آنان با همدستى 
عايشه، سپاهى را برانگيختند و بصره را با حيله، تزوير، قتل و غارت، گرفتند. آنان 
در گفتار خود قصاص عثمان را مى طلبيدند در حالى كه خود بيشترين سهم را 
در تحريك احساسات مردم عليه عثمان داشتند و دستشان به خون او آلوده بود. 
اين شعار تنها بهانه اى بود براى به دست گرفتن حكومت. آنان مى دانستندكه 
شورشيان بر عثمان، يك يا چند تن نيستند، بلكه شمار بسيارى از مردم مصر، 
بصره، كوفه و مدينه اند. از اين رو، على (ع) نمى توانست با آنان برخوردى داشته 

باشد، زيرا قتل عثمان نتيجه يك انقالب و خيزش بزرگ مردمى بود.
پاسخ امام على (ع) به اصحاب جمل، از موضع خيرخواهانه و افشاگرانه بود. امام 
على (ع) در نصيحت به طلحه و زبير چنين مى فرمايند: پنداريد كه من عثمان 
را كشته ام. ميان من و شما از اهل مدينه كسانى هستند كه نه با من هستند 
و نه با شما. اينان قضاوت كنند تا هر كس هر اندازه در اين امر دخالت داشته، 
بر گردنش آيد و از عهدة آن برآيند. اى دو مرد سالخورده! از اين رأى و نظر كه 
داريد باز گرديد. اگر امروز چنين كنيد، تنها عار گريبان گير شماست و اگر داورى 

بر قيامت گذاريد، هم عار است و هم نار. 3
اقدام ديگر امام على (ع) پرده  بردارى از چهره و عمل اتهام زنندگان است. ايشان 

دربارة طلحه و زبير و مشاركت آنها در قتل عثمان مى فرمايد: 
« واهللا ما انَكروا علٌى َمَكراً و ال جعلوا بينى و بينهم نِصفاً، و أنٌهم لََيطُلُبون حٌقاً ُهم 

تركوه و دماً هم سفُكوه. 4 
به خداوند سوگند! از انتساب هيچ منكرى به من خوددارى نورزيدند و در رفتار 
ميان من و خود، رعايت انصاف نكردند. ايشان حقى را طلب مى كنند كه خود 

آنها را واگذاشتند و خونى را مى خواهند كه خود آنرا ريخته اند».
سپس مى افزايد:

« اگر من در آن كار با آنان شريك بوده ام، آنان خود بى نصيب نبوده اند و اگر آنان 
خود و بى من چنان كرده اند، پس آنهايند كه بايد بازخواست شوند و نخستين 

گامى كه در راه عدالت برمى دارند، بايد به زيان خود حكم دهند».
ايشان دربارة خون خواهى طلحه، چنين زبان به سخن مى گشايد و پرده از 

حقيقت برمى گيرد و راز فتنه گران را برمال مى سازد:
« واهللا ما استعجل متجرداً للطلب بدم عثمان اّال خوفاً من أنا يطالب بدمه النّه 
مظّنته ولم يكن فى القول أحرص عليه منه. فأراد أن يغالط بما أجلب فيه 

ليلتبس األمر و يقع الشك.
طلحه چونان شمشيري از نيام بركشيده در طلب خون عثمان شتاب نكرده 
است جز آنكه مى ترسد ديگران، خون عثمان را از او بطلبند؛ زيرا او خود به 
كشتن عثمان مظنون است و در ميان خيل كشتگان عثمان، هيچ كس آزمندتر 

تحليلي بر سخنان اخير رهبر معظم انقالب اسالمي 

ابعاد مظلوميت 
اميرالمؤمنين علي(ع)

اشاره:
اميرمؤمنان علي(ع) پنج سال از زندگي پربار شصت و پنج ساله خود را در مقام خدمت مسلمين 
سپري كرد. پنج سالي كه سراسر حادثه و درگيري بود. حوادث سهمناكي كه جز علي(ع) تاب 
مقاومت در برابر آنها را نداشت. اما همانها سيماي پرصالبت علي(ع) را در هاله اي از مظلوميت قرار 
داد. مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه ماه مبارك رمضان با بررسي خصيصه دنيا پرستي 
اشاراتي به ابعاد مظلوميت اميرالمؤمنين(ع) و شكوه هاي آن حضرت داشتند. ايشان فرمودند: 
«اين بلّيه (دنياپرستي) موجب شده بود حق صريح، كسي مثل علي بن ابي طالب عليه السالم 
مورد خدشه و مناقشه قرار بگيرد. كساني مقام او، معنويت او، سابقه او، صالحيت هاي بي نظير او 
را براي مديريت جامعه اسالمي نديده بگيرند و با او معارضه و مبارزه كنند.1 ... مناجاتها، شكوه ها 

و درددل هاي اميرالمؤمنين هم حقيقتاً گدازنده است.2 ... .»
ابعاد مظلوميت ولي خدا آنچنان بود كه زبان غّراي علي(ع) را به خروش درآورد و آن را فرياد كند.

بررسي مسائلي كه منجر به ظهور توفان فتنه ها و فشردن قلب علي(ع) گرديد از لحاظ تاريخي و 
سياسي براي امروز نيز درس آموز و پندآموز است. بر اين اساس در فقراتي چند به طور خالصه به 

برخي ابعاد مظلوميت اميرمومنان و موالي متقيان اشاره مي نماييم.

  علي آقاجاني قناد*
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از او بدين كار نبود. حال مى خواهد مردم را به غلط اندازد تا امر متشبه شود و 
شك در دلها النه سازد». 

سپس دسيسه گرى و باطل گرايى آنان را اينگونه بيان مى دارد:
« به خدا سوگند! دربارة عثمان هيچ يك از اين سه كار را انجام نداد. اگر فرزند 
عٌفان، ظالم مى بود، چنانچه او مى پنداشت ـ شايسته بودكه قاتالنش را يارى 
دهد و با يارى كنندگانش ستيزه كند. و اگر مظلوم بود سزاوار چنان بود كه در 
زمره كسانى باشد كه شورشگران را از او باز دارد و بى گناهيش را عذر آورد. و اگر 
در ترديد بود كه او ظالم است يا مظلوم، بهتر آن بود كه كنارى مى گرفت و به 

گوشه اى مى خزيد و مردم را با او به حال خود مى  گذارد.
طلحه، هيچ يك از اين سه كار را نكرد. بلكه نغمه اى نوساز كرده بود كه كس راه 

آن نمى شناسد و عذرهايى مى آورد كه همه نادرست است».
امام على (ع) در جايى ديگر بركنارى خود از ماجراى قتل عثمان و شركت 
عايشه و طلحه و زبير را در آن بازگو مى كند: «مردم بر او (عثمان) خرده گرفتند 
و من كه مردى از مهاجران بودم همواره خشنودى او را مى خواستم و كمتر 
سرزنش مى كردم. ولى طلحه و زبير دربارة او شيوه اى ديگر داشتند و آسانترين 
كارشان، تاختن بر او بود. و نرم ترين رفتارشان، رفتارى ناهموار بود. به ناگاه 

عايشه بى تأمل بر او خشم گرفت و مردم بر او شوريدند و كشتندش.5
امام على (ع) با همين شيوه با معاويه برخورد كرد. معاويه به دليل خويشاوندى با 
عثمان و تبليغات مؤثر مردم فريبـ  كه مهمترين ابزار همة فتنه جويان استـ  
توانسته بود گروه فراوانى را به دور خود جمع نمايد و خود را بزرگترين خون خواه 

خليفة مقتول معّرفى كند. امام (ع) در نامه اى خطاب به او مى نويسد:
اى معاويه! به جان خودم سوگند! اگر به ديدة خرد بنگرى، نه از روى هوا و 
هوس، درخواهى يافت كه من از هر كس ديگر از كشتن عثمان بيزارتر بودم و 
من از آن كنارى جسته بودم. مگر آن كه بخواهى جنايت را به گردن من نهى و 

چيزى را كه بر تو آشكار است، پنهان دارى.6
 آن حضرت در پاسخ به نامة معاويه كه دربارة عثمان بسيار سخن گفته بود 
او را در شمار قاتالن عثمان دانست و به او چنين پاسخ داد: « پس از ماجراى 
من و عثمان سخن گفتى. بايد پاسخ اين پرسش را به تو داد كه خويشاوند او 
هستى. حال بگو كدام يك از ما در حق عثمان بيشتر دشمنى كرد و به كشتن 
او مردم را راه نمود؟ آيا آن كه خواست به به ياريش برخيزد ولى عثمان خود 
نخواست و گفتش در خانه ات بنشين و از يارى من دست بدار؟ يا آن كه عثمان 
از او يارى خواست ولى او درنگ كرد و اسباب هالكت او مهّيا داشت تا قضاى 

الهى بر سر او آمد؟7

2. شبهه در عدم توافق عمومى مردم در بيعت با امام على (ع):
اين شبهه كه بيشتر از سوى معاويه و ياران او مطرح مى شد مقبوليت مردمى 
و مشروعيت حكومت امام على (ع) را هدف قرار داده بود تا مردم را از امام (ع) 
جدا سازند. بنابراين امام على (ع) در پاسخ به معاويه اجماع مردم بر حكومتش 

را گوشزد مى كند و به شبهه سازى او پاسخ مى دهد:
«اين مردمى كه با ابابكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند به همان شيوه با من 
بيعت كردند. پس آن را كه حاضر است نرسد كه ديگرى را اختيار كند و آن را 

كه غايب بوده است نرسد كه آن چه حاضران پذيرفته اند؛ نپذيرد.8

3. شبهه و اتهام عدم مشورت با اصحاب
ناكثين  گروه  كه  است  شبهه اى  (ع)  امير المؤمنين  مظلوميت  وجوه  از  يكى 
مى پراكندند. آنان على (ع) را به استبداد در حكومت و مشورت نكردن با بزرگان 

متهم مى ساختند.
حال آنكه مى خواستند نظرهاى رسوب يافته و دور از حقيقتشان را به على (ع) 

تحميل كنند.
على (ع) نيز كسى نبود كه تسليم فشارهاى آنان شود. زيرا اگر مى خواست 
چنين كند حكومت بصره و كوفه را از آنها دريغ نمى كرد. از اين رو به آنان 
مى فرمايد: «لقد نقمتما يسيراً و أرجآتما كثيراً، أال تخبراني أي شيٍئ كان لكما 
فيه حق دفعتكما عنه»9،  به اندك چيزى خشمناك شديد و خوبى هاى فراوان 
را از ياد برديد. ممكن است به من خبر دهيد كه كدام حقى را از شما باز داشته ام 

و بر شما ستم كرده ام؟»

4. شبهه در شايستگى امير المؤمنين (ع) در امر خالفت
دردناك ترين شبهه اى كه دشمنان على (ع) در جامعه انتشار مى دادند شبهه در 
صالحيت امام (ع) براى خالفت و رهبرى بود. در حالى كه فتنه گران، مقام واال 
و شايستگى على (ع) را مى شناختند و بدان اقرار داشتند. آنان به مقام امامت و 
خالفت با نگاه دنيوى و مادى مى نگريستند و بر اين اساس مى گفتند كه رسالت 
با امامت و خالفت نمى بايد در يك خاندان جمع گردد. از اين رو على (ع) به 

دفعات به پاسخگويى اين شبهات پرداخت و با اين تفكر منحط مبارزه نمود.
على (ع) در دفاع از اهل بيت (ع) اين گونه لب به سخن مى گشايد: « راه 
هدايت به پاى مردى ما طلب شود و كورى و گمراهى به ما از ميان مى رود. هر 
آينه پيشوايان از قريش هستند. نهال پيشوايى را در خاندان هاشم كشته اند. 
پيشوايى، غير ايشان را سزاوار نيست و واليت و امامت را كسى جز ايشان 

شايسته نباشد.10
در فراز ديگرى امير المؤمنين (ع) قاطعانه از حق و حريم عترت نبوى (ع) به دفاع 
برمى خيزد. « در اين امت، هيچ كس را به آل محمد (ع) مقايسه نتوان كرد. 
كسانى را كه مرهون نعمت هاى ايشان اند با ايشان برابر نتوان داشت كه آل محمد 

(ص) اساس دين اند و ستون يقين اند كه
 افراط كاران به آنان راه اعتدال گيرند و واپس ماندگان به مدد ايشان به كاروان 
دين بپيوندند. ويژگى هاى امامت در آنهاست و وراثت نبوت منحصر در ايشان 
است. اكنون حق به كسى بازگشته كه شايستة آن است و به جايى باز آمده كه 

از آن جا رخت بر بسته بود. 11

5. فريب كارى و تظاهر به اسالم در مقابل على (ع):
دنياپرستان و فتنه گران براى آن كه بتوانند در ساحت جامعه به حيات خود 
ادامه دهند و مردم را بفريبند، خود را پايبند به قوانين تثبيت شدة جامعه نشان 
مى دهند. بهترين شعارها را برمى گزينند. موجه ترين چهره ها را به خدمت مى گيرند 
و با ظاهرسازى به نام اسالم به مبارزه با اسالم ناب برمى خيزند. هر سه گروه 
ناكثين، قاسطين و مارقين به اين حربه در مقابل على (ع) تمسك جستند و سعى 
در مشّوه كردن چهرة امير المؤمنين (ع) نمودند. امام على (ع) در پاسخ به نامه اى 
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از معاويه كه در آن خود را از ياوران رسول خدا (ص) برشمرده بود و خود را مدافع 
دين خدا وانمود مى سازد، چنين مى فرمايد: « اما بعد نامه ات به من رسيد. در آن 
نوشته بودى كه خداوند محمد (ص) را براى دين خود اختيار كرد و او را به كسانى 
كه خود نيرويشان داده بود يارى كرد. روزگار شگفت چيزى را از ما نهان ساخته 
بود و تو اكنون آشكارش ساختى، مى خواهى ما را از نعمتى كه خداوند به ما ارزانى 

داشته و پيامبر خود را به ميان ما فرستاده است خبر دهى؟»12
در نامة ديگرى به معاويه مى نويسند: « و قد دعوتنا الي حكم القرآن و لست من 
أهله» 13، تو ما را به حكم قرآن فراخواندى حال آن كه خود اهل قران نيستى ما 

دعوت تو را اجابت نكرديم بلكه حكم قرآن را گران نهاديم.»
امام (ع) در برابر شورش و غوغاى نهروانيان كه جاهالنه و كينه توزانه به آية        
ال حكم اال هللا استناد مى جستند فرمود: كلمه حق يراد بها الباطل؛ اين سخن 

حقى است كه به آن باطلى اراده شده است.

6. نافرمانى سپاهيان:
يكى از مظلوميت هاى امير المؤمنين (ع) در دوران خالفت سرپيچى و نافرمانى 
سپاهيان و لشگريان حضرت بود. امام على (ع) اين مردمان را به سه گروه تقسيم 

مى كند. به اكراه آمدگان، بهانه  آورندگان، و نشستگان و به جنگ نيامدگان 14.
چنين نيروهايى قدرت ابتكار را از حاكم مى گيرندو در هنگامه  هاى سخت نه تنها 
پشتيبان مؤثرى نخواهند بود بلكه ماية قوت و قدرت فتنه جويان اند. امام (ع) در 
توصيف به اكراه آمدگان كه بارى مضاعف براى سپاه امام بودند مى فرمايد: شما را 
به يارى برادرانتان فرا خواندم ناليديد همانند اشترى كه از درد ناف بنالد و گرانى 
و سستى ورزيديد همانند پشت ريش كه بار بر او نهاده باشند. سپس اندك سپاه 
ناتوان و مضطرب به نزد من روانه داشته ايد، چنان با بى ميلى قدم برمى دارند 
كه گويى به ديار مرگشان مى برند.15 اين چنين است كه حضرت مظلومانه و 
غمگينانه بدانها خطاب مى كند كه در اين روزهاى چون شب ظلمانى چگونه به 
شما اعتماد كنم كه هرگز آن ستونى نبوده ايد كه بر آن تكيه توان داد و ياران 

توانمندى نيستيد كه به هنگام نياز نيازى برآوريد.16
امام (ع) دربارة گروه دوم يعنى بهانه  آورندگان و عافيت انديشان سست عنصر 
كه در هنگامة سختى براى توجيه حضور نيافتن خويش در صحنه بهانه هايى به 

دروغ  مى تراشند به آنان مى گويد:
«چون درگرماى تابستان به كارزارتان فراخواندم مى گوييد كه در اين گرماى 
سخت چه جاى نبرد است. مهلتمان ده تا گرما فروكش كند. و چون سرماى 
زمستان به كارزار فراخوانم مى گوييد كه در اين سوز سرما چه جاى نبرد است 
مهلتمان ده تا از شدت سرما كاسته شود. اين همه كه از سرما و گرما مى گريزيد 

به خدا سوگند كه از شمشير گريزان تريد.17
گروه سوم نشستگان و جنگ گريزان اند. هرگاه نواى جهادى برمى خيزد آنان 
به سوراخى مى خزند و خود را كنار مى كشند. على (ع) مظلومانه و غريبانه در 

مزّمت اينان چنين شكوه مى كند: 
... به خدا سوگند ! خوار و ذليل كسى است كه شما يارى گرش باشيد. هر كه 
شما را چون تير به سوى خصم افكند تير شكسته و بى پيكان به سوى او افكنده 
است. به خدا سوگند در عرصة آرامش خانه شمارتان بسيار و در زير پرچم نبرد 

اندك است.18

امام (ع) در فراز ديگرى از نهج البالغه عمق درد را در خطاب به كوفيان نافرمان 
چنين فرياد مى كند: مرگ بر شما باد كه با نافرمانى هاى خود، انديشه ام را تباه 
كرديد تا آن جا كه قريش گفتند پسر ابوطالب مردى دلير است ولى از آيين 
لشكركشى و فنون نبرد آگاه نيست. خدا پدرشان را بيامرزد آيا در ميان رزم آوران 
رزم ديده تر از من مى شناسند يا كسى را كه بيش از من قدم به ميدان جنگ 

نهاده باشد.19

7. سستى در انديشه و عمل
يكى از اسباب مظلوميت رهبرى و يكى از ابزارى كه دنياپرستان و فتنه جويان 
از آن بهره مى جويند ايجاد و تقويت سستى در انديشه و عمل سپاهيان حق 
است. چنانچه يكى از مسائلى كه موال على (ع) از آن مى نالد و سپاهيان خود را 
مذمت مى كند همين موضوع است. درد جانكاه على (ع) چنان است كه خطاب 

به آنها فرياد مى كند: 
حميه  ال  و  يجمعكم  دين  أما  ربكم؟  بنصركم  تنتظرون  ما  ابالكم  ما   »

تحمشكم؟»20
اى بى ريشه ها! چرا در يارى پروردگارتان درنگ مى كنيد؟ آيا دينى نيست كه 
شما را با يكديگر متحد سازد؟ آيا غيرت و حميتى نيست كه شما را به خشم 

آورد؟
در خطاب ديگرى موال (ع) دنياپرستى و تظاهر آنها به دين را به ايشان يادآور 

مى شود و مى گويد:
در ترك آخرت و دوستى دنيا يك دل شده ايد. دين شما اقرار است به زبان و نه 
به دل. در بى التفاتى و آسودگى نسبت به اوامر خدا همانند كارگرى هستيد كه 

كار خود به پايان رسانده و خشنودى سرور خويش حاصل كرده است.21
هنگامى كه سفيان بن عوف به دستور معاويه بر شهر انبار (در شرق فرات) 
تاخت و بسيارى را كشت و زنان مسلمان و اهل ذمه را مورد تهاجم و تجاوز 
قرار داد، على (ع) از اين واقعه بسيار غمگين و آشفته شد و فرمود اگر مسلمانى 
از اين اندوه بميرد سزاوار است. آنگاه با ناراحتى خطاب به نامردان سپاه خود 
فرياد زد: وقتى مى نگرم كه شما را آماج تاخت و تاز خود قرار مى دهند و از جاى 
نمى جنبيد، بر شما مى تازند و شما به پيكار دست نمى زنيد مى گويم كه قباحت 

و ذلت نصيبتان باد.22

8. تفرقه در صفوف مردم و نافرمانى:
يكى از عوامل مهم تداوم نيافتن حكومت على (ع) و افزايش مظلوميت آن 
حكومت  ابتداى  همان  از  است.  حضرت  آن  ياران  صفوف  در  تفرقه  حضرت 
چندگانگى و چندرنگى در ميان ياران على (ع) موج مى زد. گروه ها، اشخاص و 
قبايل گوناگون هر يك با انگيزه و مقصدى گوناگون نه بر طاعت امير المؤمنين(ع) 
كه بر طاعت خويش بودند. چنانچه على (ع) بدانها مى گويد: چه سود كه در شما 

افزون هستيد در حالى كه اتفاق در ميانة دلهايتان اندك است.23
آن هنگام كه خبر چيرگى بسر بن ارطاه بر يمن به امام رسيد در جمع مردم 
سخن راند و ماية نگون بختى آنان را تفرقه و نافرمانى اعالم نمود: «به خدا سوگند 
پندارم كه اين قوم به زودى بر شما چيره شود زيرا آنها با آن كه بر باطلند دست 
در دست هم دارند و شما با آن كه بر حق هستيد پراكنده ايد. شما امامتان را كه 
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حق با اوست نافرمانى مى كنيد و آنان  پيشواى خود را با آن كه بر باطل است 
فرمان بردارند.

در جاى ديگرى سوگمندانه مى فرمايد: «أيها الناس، المجتمعه أبدانهم، المختلفه 
الب و فعلكم يطع فيكم االعداء» 24 اى مردمى  مَّ الصِّ أهوائهم، كالمكم يوهي الصَّ
كه به تن ها مجتمع ايد و به آرا پراكنده! سخنانتان هنگامى كه الف دليرى 
مى زنيد صخره هاى سخت را نرم مى كند. در حالى كه كردارتان، دشمنانتان را 

در شما به طمع مى اندازد.

9. شايعه پراكنى و ايراد تهمت عليه على (ع)
ازجملة ابعاد مظلوميت امير المؤمنين شايعه هايى است كه عليه آن حضرت 
ساخته شد و تهمت هاى ناجوانمردانه اى است كه به آن حضرت نسبت داده 
مى شد. على (ع) در دوران خالفت خود با توطئه هايى اين چنين روبرو بود. 
تا آنجا كه ناجوانمردانه على (ع) را به دروغ گويى متهم مى كردند تا هم نادانى 
خود را بپوشانند و هم از نفوذ كالم او بكاهند. على (ع) اينگونه با مظلوميت به 
تهمت ها پاسخ مى دهد. « به من خبر رسيده كه گفته ايد على دروغ مى گويد. 
خدايتان بكشد. به چه كسى دروغ مى بندم. آيا به خدا دروغ مى بندم. در حالى 
كه من نخستين كسى هستم كه به او ايمان آورده ام يا بر پيامبر دروغ مى بندم 
در حالى كه من نخستين كسى هستم كه او را تصديق كرده ام؟ به خدا سوگند! 
كه نه چنين است بلكه آن چه مى گفتم معنى آن را در نمى يافتيد زيرا شايستة 

دريافت آن نبوديد.»25
در ميان دشمنان على (ع) بنى اميه و معاويه بيشترين سهم را در تهمت و شايعه 
پراكنى عليه آن حضرت داشتند. تبليغات روانى آنها به حدى بود كه ناآگاهان و 
حتى برخى كسانى كه آن حضرت را مى  شناختند را هم تحت تأثير قرار مى داد. 
چنانچه پس از شهادت آن حضرت در محراب نماز برخى مردم شام با تعجب 

مى پرسيدند مگر على (ع) نماز هم مى خواند.
در شام با دسيسه چينى هاى عمروعاص على (ع) را به شوخ طبعى بسيار متهم 
مى كردند تا او را براى حكومت ناصالح قلمداد كنند. همان چيزى كه پس از 
رحلت پيامبر (ص) يكى از دستاويزها براى غصب خالفت بود. امير المؤمنين (ع) 

اين كينه و نيرنگ فريب كارانى چون عمروعاص را چنين بيان مى فرمايد: 
در شگفتم از پسر نابغه (عمروعاص)! به شاميان مى گويد كه من بسيار مزاح 
مى كنم و فردى شوخ طبع و اهل بازيچه ام. اين سخنى است باطل و گناه آلود 
كه عمرو بر زبان آورده است. بدانيد كه بدترين گفتار دروغ است و او مى گويد 

و دروغ مى گويد.26
آري، اين چنين بود كه امام(ع) از هر سو آماج تهمت ها و نيرنگ ها و دسيسه ها و 
نافرماني ها و بي خردي ها و ناجوانمردي ها قرار داشت. ابعاد فتنه اي كه مظلوميت 

مضاعفي براي اميرمؤمنان رقم زده بود.
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شيعيان فرانسه با هدف هوشياركردن نخبگان و فرهيختگان اروپا، همايش 
"در آستانه نابودي صهيونسيم" را برگزار كردند.

«يحيى قواسمي» رييس فدراسيون شيعيان فرانسه و مدير مركز فرانسوي 
زهرا (س) در ديدار با «حجت االسالم والمسلمين اختري» دبيركل مجمع 
جهاني اهل بيت(ع) به تشريح عملكرد اين مركز در حوزه تبليغ اسالم و 

مذهب تشيع پرداخت.
وي در اين ديدار از عالقمندي رو به افزايش به مذهب اهل بيت(ع) در 
اروپا و فرانسه سخن گفت و از برنامه هاي اين مركز براي حضور فعال 

رسانه اي در آينده خبر داد.
« قواسمي» با اشاره به برگزاري همايش "در آستانه نابودي صهيونسيم 
"در فرانسه، هدف از برگزاري اين همايش را افشاي ماهيت صهيونيسم 
جهاني براي نخبگان و هنرمندان فرانسوي و حضور فعال شيعيان اين 

كشور در عرصه اجتماعي مسلمانان خبر داد.
حجت االسالم اختري نيز با استقبال از برنامه هاي تبليغي و رسانه اي 
شيعيان،  خواستار توجه دانشمندان مسلمان به ديدگاه هاي اقتصادي 
ركود  علل  تبيين  براي  السالم  عليهم  بيت  اهل  مكتب  و  اسالم  دين 

اقتصادي در اروپا و جهان گرديد.
شايان ذكر است كه مركز فرانسوي زهرا (س) با برخورداري از شبكه 
 www.centre-zahra.com 24 ساعته تلويزيوني اينترنتي با آدرس
به زبان فرانسه براي مسلمانان اروپا و شيعيان اقدام به پخش برنامه هاي 

متنوع با رويكرد شيعي مي نمايد.

در آستانه نابودي صهيونسيم

دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) گفت: فرهنگ عمومى در چارچوب 
انديشه اسالمى، فرهنگى است كه بر پايه اصول و معارف اسالمى شكل 

مى گيرد. 
مجمع  دبيركل  اخترى»  حسن  محمد  المسلمين  و  االسالم  «حجت 
جهانى اهل بيت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ 
عمومى بر اساس انديشه اسالمى، فرهنگى مبتنى بر اصول و بر معارف 
اسالمى است. در هر فرهنگى، فرهنگ عمومى بر اساس اصول آن فرهنگ 
شكل مى گيرد، چرا كه فرهنگ عمومى يك فرهنگ خاص نيست، بلكه 
فرهنگ عمومى، فرهنگ فردى است كه در يك جامعه و دايره اجتماعى 
افراد در كنار يكديگر براى حركت اجتماعى خود به آن پايبند شده و بر 
اساس آن اصول و ريشه هاى اصلى فرهنگ خاص، فرهنگ عمومى شكل 

مى گيرد.
وى افزود: عالوه بر اين، مجموعه برنامه ها و قوانينى كه به عنوان يك 
خواسته يا ضوابط عمومى در نظر گرفته مى شوند نيز در فرهنگ عمومى 
نقش دارند، اين ضوابط عمومى بر حسب ضرورتها و شكل جوامع قابل 

تغيير است.  
دبيركل مجمع جهانى اهل بيت گفـت: در دين مقدس اسالم غير از 
اينكه ما به يك سلسله مبانى فردى از نظر مسائل اخالقى و فرهنگى 
معتقد هستيم، يك سلسه قوانين و برنامه هايى وجود دارد كه براساس 
روابط اجتماعى به آن پايبند هستيم كه اين در دايره كوچك به عنوان 
برنامه هاى خانواده و در دايره وسيع تر يك شهر و يك كشور خواهد بود.

وى يادآور شد: اين اصول اوليه اى كه براى هر فرد در نظر گرفته مى شود 
اخالق فردى نامگذارى مى شود، مى تواند ريشه و پايه برقرارى آن فرهنگ 
عمومى باشد كه در آن ميان مى توان به راستى، پاكى، درستى و مسائل 
اخالقى فردى بسيارى ديگر كه ما در دين مقدس اسالم به آن پايبند 

هستيم، اشاره كرد. 
حجت االسالم اخترى با اشاره به اينكه در بعد خانوادگى آن قسمت از 
روابط كه اساس آن محبت همدلى و همكارى است يك فرهنگ خانواده 
را شكل مى دهد اظهار داشت: اساس خانواده فرهنگ اسالم در مقايسه با 

فرهنگهاى ديگر داراى خانواده قوى، دلگرم كننده و منسجم است. 

فرهنگ عمومى برپايه
معارف اسالمى شكل مى گيرد 

وى تصريح كرد: در فرهنگ عمومى، اساس بر پايه همزيستى و مودت، 
محبت، همكارى و هميارى، كمك و دستگيرى از يكديگر است كه 
تعاملى دو جانبه ميان افراد يك جامعه ايجاد مى كند. يكى از اصول ديگر 
فرهنگ عمومى جامعه مسئله عدالت و ظلم ستيزى است. مرحله پايين تر 
از آن مبارزه با مفاسد در قالب امر به معروف و نهى از منكر در فرهنگ 

عمومى جامعه اسالمى مطرح مى شود. 
دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(ع) تأكيد كرد: مهرورزى به عنوان تعامل 
انسانها با يكديگر يكى از اصولى است كه درجامعه اسالمى مطرح است. 
در جامعه اسالمى مسلمان نمى تواند در چارچوب حركت شخصى خود 
عمل كرده و با ديگران تعاملى نداشته باشد، بلكه در فرهنگ اسالمى و 
عمومى رعايت حقوق ديگران يكى از اصول اصلى زندگى اجتماعى است 

و فرهنگ اسالمى به شمار مى رود.
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حجت االسالم و المسلمين محمد حسن اختري دبير كل مجمع جهاني اهل بيت(ع)، طي احكام جداگانه اي 
آقايان حجت االسالم و المسلمين احمد سالك و حسيني عارف را به عنوان معاون امور فرهنگى و سرپرست 

اداره كل اطالع رساني مجمع جهانى اهل بيت (ع) منصوب كرد.
متن اين دو حكم به شرح ذيل است:

باسمه تعالى
حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى احمد سالك (دام عزه)

نظر به فضل، دانش، توانايى، شايستگى، سوابق درخشان و خدمات ارزنده جنابعالى در عرصه فرهنگى، به 
موجب اين حكم شما را به سمت معاون امور فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت (ع) منصوب مى نمايم.

اميدوارم با اتكال به خداوند متعال و با تقوا، درايت و كاردانى كه در شما وجود دارد بتوانيد با نصب العين 
قرار دادن رهنمودهاى مقام معظم رهبرىـ  دام ظله العالىـ  در راه تبيين، معرفى و نشر تعاليم نورانى و 
حيات بخش اسالم و اهل بيت (ع) و وحدت جهان اسالم و توسعه ارتباط و همكارى با مراكز و مؤسسات 
تحقيقاتى اسالمى و شخصيت هاى علمى و پژوهشى و دفاع از حريم مقدس مكتب تشيع گام هاى مفيد و 
موثرى برداريد، و وظايف محوله را با هماهنگى و همفكرى معاونت هاى مجمع و بهره گيرى از ابزار نوين، 
به بهترين وجه به انجام رسانيد تا شاهد پيشرفت و شكوفايى هر چه بيشتر مجمع جهانى اهل بيت (ع) 

در جهان باشيم.
دوام توفيق شما را از درگاه حضرت احديت خواهانم.

محمد حسن اختري
دبيركل مجمع جهاني اهل بيت(ع)

بسم اهللا الرحمن الرحيم
فاضل محترم جناب آقاى سيد عليرضا حسينى عارف (دام عزه)

نظر به دانش، تعهد، تجربه، شايستگى و سوابق ارزنده جنابعالى در طول مدت مسئوليت خبرگزارى        
اهل بيت (ع) و مجله گنجينه، به موجب اين حكم شما را به عنوان سرپرست اداره كل اطالع رسانى مجمع 

جهانى اهل بيت (ع) منصوب مى نمايم.
اميد است با اتكال به خداوند منان و با هماهنگى معاونت ها و حوزه دبير كل و بهره گيرى از تجربيات گذشته 
و به كارگيرى توان و مهارت هاى خود، در توسعه فعاليت هاى اطالع رسانى و روز آمد نمودن سايت مجمع 

و انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.
محمد حسن اخترى 
دبيركل مجمع جهاني اهل بيت(ع)

انتصابات جديد در مجمع
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 سيد علي اصغر ميرخليلي

مراسم افتتاحيه مركز آموزشي تخصصي شيعه شناسي حوزه علميه قم، 
همزمان با سالروز والدت با سعادت امام رضا (ع) و با سخنراني «آيت اهللا 

مكارم شيرازي» برگزار شد.
« آيت اهللا مكارم شيرازي» در اين جلسه ضمن تبريك به مناسبت ميالد 
با بركت امام هشتم (ع)، به ذكر حديثي در توصيف وي ژگي هاي شخص 
عاقل پرداختند و گفتند:  اسالم براي هر چيزي حتي عبادت و بخشش 
حدي قائل شده است، اما چيزي كه نامحدود است علم است كه حتي 

اگر جانتان را هم در راه تحصيل علم دهيد، بجاست.
« آيت اهللا مكارم شيرازي» با اشاره به ضرورت تأسيس چنين مركزي 
در حوزه فرمودند: شيعه در طول تاريخ هميشه با مشكل مواجه بوده 
است؛ چه در زمان خلفاي بني اميه و چه در زمان بني عباس و فقط در دو 
مقطع عصر فاطمي ها در مصر و ديگري عصر صفويان در ايران به راحتي 

نسبي رسيدند.
ايشان با ذكر اينكه عصر ما عصر شكوفايي مذهب تشيع مي باشد، افزودند: 
 گوش شنوا در دنيا براي حرف تشيع پيدا شده است كه اين هم در اثر 
انقالب اسالمي ايران كه باعث شكسته شدن هيبت امريكا و پيروزي 

حزب اهللا لبنان كه هيبت اسرائيل را شكست، بود.
آيت اهللا مكارم شيرازي خاطر نشان كردند: فرصت ويژه اي در اين عصر 
جهت رساندن پيام شيعه به همه دنيا به دست آمده است و حوزه علميه 
براي رساندن اين پيام،  از همه جاها مناسبتر و در راس آن حوزه علميه 

قم مي باشد.
شناسي  شيعه  فرمودند:  شيعه شناسي  درباره  شيرازي  مكارم  اهللا  آيت 
مكتبي وسيع است كه «تاريخ شيعه»، «جغرافياي شيعه»، «شخصيت هاي 
علمي»،  و «مدارس  علمي»  معروف»، «برنامه ها»، «نيازها»، «محافل 
«عقايد»، « شيعه در قرآن مجيد»، «شيعه در كتب اهل سنت»، « فضايل 

اهل بيت(ع)» و «جواب شبهات وهابي ها» را در برمي گيرد.
وي ادامه داد: ما در قم مركزي عبادي به نام جمكران داريم و چه خوب 
است كه يك مركز اعتقادي هم باشد كه اين زيارات «عارفاً بحقه» باشد. 
در همين راستا مركزي داريم كه ساختمانش در حال تاسيس است، اما 
بصورت محدود از امسال شروع شده تا آنجا هم براي اين امر آماده بشود. 

جمع آوري تمام كتبي كه درباره شيعه نوشته شده و راه اندازي سايت 
اينترنتي،  نيز از كارهاي اين مركز مي باشد تا شيعه را بتوان با زبانهاي 

مختلف در جهان شناساند.
آيت اهللا مكارم شيرازي در پايان فرمود: اين فرصت را بايد مغتنم بشماريم 

و اگر فرصت سوزي كنيم در قبال آن مسؤول خواهيم بود. 
عباسي»  علي  والمسلمين  «حجت االسالم  همچنين  مراسم  اين  در 
اين  افتتاح  به  اشاره  با  سخناني  در  قم  علميه  حوزه  آموزشي  معاون 
مركز و توجه به شيعه شناسي به عنوان يك رشته علمي اظهار داشت: 
حوزه علميه در گذشته نوع ديگري از طبقه بندي علوم را داشت؛ لذا 
پرداختن به شيعه شناسي به عنوان يك رشته علمي، سابقه ديريني 
ندارد. اما شرق شناسان به مطالعه درباره شيعه عالقه زيادي دارند و حتي 
كرسي هايي در مراكز علمي خود ايجاد كرده اند و به ويژه بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي ايران در مراكز علمي دنيا كرسي شيعه شناسي تاسيس 
شد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نخستين مركزي كه بايد به اين 

موضوع بپردازد حوزه علميه است.
مكتب  شناساندن  بر  مبتني  كه  ـ  دنيا  در  شيعه  حركت  افزود:  وي 

اهل بيت(ع) است بسيار مورد توجه شرقي ها قرار گرفته است. 
عباسي در ادامه بيان داشت: مكتب حوزه علميه، مكتب تشيع است و 
انتظار مي رود در جهاني كه امروز با تحوالت گوناگون روبه رو است، از 

سوي حوزه علميه به شيعه شناسي توجه بيشتري شود. 
وي گفت: سياست اهل بيت سياست عقالنيت و سازگاري با دشمنان بود 
و آنان هميشه سعي داشتند كه در فضاي صلح و عالمانه اهداف خود 
را در جهان پياده كنند و البته همواره در اين ميان كساني بودند كه به 
دليل افراط و تعصب در برابر ائمه اطهار موضع گرفته و با آنان به دشمني 

پرداختند. 
مدير آموزش حوزه علميه قم تاكيدكرد: شيعه شناسي بايد اهداف انبيا و 
معارف اهل بيت را به جهان نشان دهد و شبهاتي كه دشمنان عليه تشيع 

ايجاد كرده اند در فضاي عالمانه به اين شبهات پاسخ بگويند. 
وي تصريح كرد: امروز افق هاي جهان مشتاق شنيدن پيام  تشيع هستند 

و ما بايد به اين نياز دنيا پاسخ الزم را ارائه كنيم. 

با حضور آيت اهللا مكارم شيرازي

افتتاح مركز آموزشيـ   تخصصي 
شيعه شناسي
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به كوشش: 
دكترمحمدعلي گرايلي، استاد صمد پورجواد ،

سيد باقر حسيني ، سيدحسن ابوصالح، 
سيد كاظم زعفرانچيلر، زينب شاه علي،
حسين سعدي، علي سوري، محمود امري
و سرويس صفحات سبز خبرگزاري اهل بيت (ع)ـ  ابنا
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

While Prophet Mohammad was returning from the farewell pilgrimage 
(Hajjatul-Wida) in the 10th year of Hijra on Monday 18th day of the 
holy month of Zolhejja when the Muslims reached in Ghadir-e Khum 
area, the Holy Prophet (PUBH) ordered for all the pilgrims to stop. 
After the Noon Prayer  he ascended on the stage and then summoned 
Ali ebn Abi Taleb to come on the stage and stand on his right side and 
then the Holy prophet started delivering his historical Khotba. He 
announced:

بعد حجة الوداع ، في السنة العاشرة للهجرة ، في يوم اإلثنين، الثامن عشر من ذي الحجة ،
لدی وصول المسلمين إلی منطقة غدير خم ، أمرهم النبي ـ   صلی اهللا عليه و آله و سلم ـ  

بالتوقف.
و بعد إقامة الصالة ظهرا ، رقی  النبي المنبر ، ثم دعا بعلي بن ابي طالب وأمره أن يصعد و 

يقف إلى يمينه. 
ثم شرع رسول اهللا  في خطبته التاريخية .. فقال :

در روز دوشنبه هجدهم ذوالحجه ، از سال دهم هجري ، هنگامي كه ده هاهزار نفر از مسلمانان، در آخرين 
حج پيامبر ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ شركت كرده بودند ،  به فرمان او در منطقه اي به نام  غدير خم             

توقف كردند.
بعد از نماز ظهر، پيامبر اكرم بر منبر ايستاد ، آنگاه علي بن ابي طالب را فراخواند و به او دستور داد كه از منبر باال 

برود و در جانب راست او بايستد. 
رسول اهللا  سپس، خطبه ي تاريخي  خويش را آغاز كرد .. 

و از آن جمله فرمود:

 دكتر محمد علي گرايلي
ويرايش: صمد پورجوادـ  سيد باقر حسيني
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

لقد أعلمني اهللا إني إن لم أبلغ ما أنزل إلّي  (في حق علّي) فما بلغت رسالته ... 
إن علي بن أبي طالب أخي و وصيي و خليفتي (علی أمتي) و اإلمام من بعدي .

Allah has informed me that if I don`t convey what revealed to me (on 
respect with Ali) it is as if I have not conveyed His message at all...
Surely, Ali ibn Abitaleb will be my brother, heir, and successor for my 
followers and the Imam after me.

خداوند به من اعالم فرموده است كه اگر آن چه (درباره ى على) بر من نازل نموده ابالغ نكنم ، رسالت او را 
نرسانده ام ...

همانا «على بن ابى طالب» برادر، وصى و جانشين من بر پيروانم و امام بعد از من خواهد بود .
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

وقد أنزل اهللاـ  تبارک و تعالیـ  علّي بذلک آية من کتابه :
( إنما وليکم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزکاة و هم راکعون ) 

و علي بن أبي طالب الذی أقام الصالة و آتی الزکاة و هو راکع ، يريد اهللاـ  عزوجلـ  في کل حال.

Allah has revealed a verse in his regard (the mastership of Ali ibn Abitaleb) 
in his book:
(surely, your masters are Allah, His messenger and those who keep the 
prayer and pay Zakat while they are bending down) …
And Ali ibn Abitaleb is the one who kept the prayer, paid Zakat while bending 
down and he means Allah Almighty in every situation.

خداوند در اين مورد آيه اى از كتابش بر من نازل كرده است : 
( صاحب اختيار شما ، خدا و رسولش هستند ؛ و كسانى كه ايمان آورده و نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند ) 

و على بن ابى طالب است كه نماز را به پا داشته و در حال ركوع زكات داده و در هر حال روي به خداوند عزوجل دارد .
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

فأعلموا معاشر الناس أن اهللا قد نصبه لکم وليًا و امامًا . فرض طاعته علی المهاجرين واألنصار و علي التابعين لهم 
بإحسان... و علی کل موحد.

ماض حکمه ، جاز قوله ، نافذ امره ، ملعون من خالفه ، مرحوم من تبعه و من صّدقه .

O people! be informed of him (Ali):
Realize that Allah has set him an Imam and master following him has been 
supposed for Mohajirin and Ansar. His word is to be listened and his orders 
are to be executed.
His opponent is damned and the one who follows and verifies him is 
benefited by Allah.

اى مردم! اين مطلب را درباره ى او بدانيد و بفهميد ؛ و بدانيد كه خداوند او را براى شما صاحب اختيار و امامى قرار داده كه طاعتش را واجب 
نموده است بر مهاجرين و انصار و بر هر يكتا پرستى.

حكم او  اجرا شونده ؛ و كالم او مورد عمل ؛ و امر او نافذ است . مخالف او ملعون است و آنكه او را پيروى نموده و تصديق كند مورد 
رحمت الهى است . 
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

فإن اهللا عزوجل هو موالکم و إالهکم ؛ ثم من دونه رسوله و نبّيه  المخاطب لکم ؛ ثم من بعدی علّي 
وليکم و إمامکم بامر اهللا ربکم؛ ثم اإلمامة في ذريتي من ولده إلی يوم تلقون اهللا و رسوله .

Allah Almighty is your master and your God and after Allah, His 
messenger who is now speaking to you, and after me Ali, are 
your masters as Allah has ordered. After me mastership is in my 
grandchildren of his offspring. And this shall continue until you see 
your God and His messenger.

خداوند عزوجل صاحب اختيار شما و معبود شما است ؛ و بعد از خداوند رسولش و پيامبرش كه شما را مخاطب قرار   
داده ؛ و بعد از من، على صاحب اختيار شما به امر خداوند است ؛ و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا 

روزى كه خدا و رسولش را مالقات خواهيد كرد .
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

معاشر الناس! فضلوه ... ما من علم إّال و قد أحصاه اهللا فّي ، و کّل علم علمت فقد إحصيته في إمام المتقين ، و ما من علم 
إّال و قد علمته عليًّا و هو اإلمام المبين الذي ذکره اهللا في سورة يس : ( و کل شيء احصيناه فی امام مبين) . 

O people! prefer Ali (over the others).
There is no knowledge but Allah has gathered in me and every knowledge that 
I have learned I have gathered it in Imam-al-Mottaqin (leader of the righteous). 
There is no knowledge unless I have taught it to Ali. It is him (Imam Mobin) who 
is mentioned in Surat ya-Sin by Allah: (… and everything We have compiled is in 
(the knowledge of) an evident Imam).

اى مردم! على را بر ديگران فضيلت دهيد . 
هيچ علمى نيست مگر آنكه خداوند آن را در من جمع كرده است و هر علمى را كه آموخته ام در امام المتقين جمع نموده ام ، و هيچ علمى 
نيست مگر آن كه آن را به على آموخته ام . اوست امام مبيني كه خداوند در «سوره يس» ذكر كرده است : ( و هر چيزى را در امام مبين 

جمع كرديم ).
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آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

و َمن شکَّ في شيء من قولي هذا فقد شّک في کّل ما أنزل إلّي ، و من شک في واحد من 
اإلئمة فقد شّک في کل منهم . 

… And if someone is doubtful about what I am saying now, he is 
doubtful about every word revealed to me. And if someone doubts one 
of the Imams, he is doubtful about all of them.

و هر كس در چيزى از اين گفتار من شك كند ، در تمام آنچه بر من نازل شده شك كرده است ؛ و 
هر كس در يكى از امامان شك كند، در همه ى آن ها شك كرده است.
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َاال من ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعلي َمْوالُه .. 
بإمرک يا رب أقول : اللهم وال من وااله و عاد من عاداه.

Be aware, whoever among you takes me as his master, this Ali is his 
master.
O God, I say (as you ordered): O Allah, do love the one who loves Ali; 
and do turn against the one who turns against him.

آگاه باشيد كه هر كه من سرپرست اويم ، اين على نيز سرپرست اوست! ... 
پروردگارا به فرمان تو اينگونه نيايش مي كنم : خداوندا دوست بدار هر كه على (ع) را دوست بدارد ؛ و 

دشمن بدار هر كه على (ع) را دشمن بدارد . 
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هذا علّي ؛ أنصرکم لي و أحقکم بي و أقربکم إلّي و أعزکم علّي .
و ال نزلت آية مدح في القرآن إال فيه .

This Ali is my best help, the most capable and the dearest among you 
for me, and the nearest person to me.
There is no commendatory verse in The Quran unless it means Ali.

اين علي است ؛ ياورترين شما بر من ؛ و سزاوارترين شما به من ؛ و نزديك ترين و عزيزترين شما براى 
من.

و هيچ آيه ى ستايشى از قرآن نازل نشده است، مگر اين كه در شأن اوست .
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و قد بّلغت ما أمرت بتبليغه ؛ حّجة علی کل حاضر و غائب و علی کّل أحد ممن شهد أو 
لم يشهد ، ولد أو لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد إلی يوم القيامة .

And I conveyed what I was supposed to convey. May it be a reason for 
the present and absent, those were witneses or were not, born or not 
born. Then the present shall convey the absent and the fathers shall 
convey the children till the judgment day.

و من رسانيدم آنچه مأمور به ابالغش بودم ؛ تا حجت باشد بر حاضر و غايب و بر همه ى كسانى كه 
حضور دارند يا ندارند، به دنيا آمده اند يا نيامده اند. پس بايد اين پيام را حاضران به غايبان و پدران به 

فرزندان ـ تا روز قيامت ـ  برسانند . 



30

آيا از ياد برده ايد؟
ويژه نامه عيد غدير

ـ أکثر من أن أحصيها  ـ و قد أنزلها في القرآنـ  معاشر الناس! إّن فضائل علّي بن ابي طالب عند اهللا عزو جلـ 
في مقام واحد، فمن أنبأکم بها و عرفها فصّدقوه..

من يطع اهللا و رسوله و عليًّا و األئمة ألذين ذکرتهم فقد فاز فوزاً عظيمًا.

Yes, people! Undoubtedly, the virtues of Ali before Allah Almighty which 
has revealed in the Quran is much more than I can name at once; Then if 
anybody informs you about his positions and recognizes them, verifies and 
conforms him... 
Those who obbey Allah, his messenger, Ali and the Imams I mentioned, 
they will receive a great salvation.

مردمان! هر آينه برترى هاى على بن ابى طالب نزد خداوند عزوجل كه در قرآن نازل فرموده بيش از آن است كه من يك باره 
برشمارم ؛ پس هر كس از مقامات او خبر داد و آنها را شناخت ، او را تصديق و تأييد كنيد. 

اى مردم! هر كس خدا، رسول خدا، على و امامانى را كه برشمردم اطاعت كند به رستگارى بزرگ دست يافته است .
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Note:
1.Ghadir sermon has been adopted from valid 
Islamic references some of which are as
follows:

Sahih Muslim.
Musnad Ahmad ibn Hanbal.
Al-Jami' Al-Saghir, Jalal Al-Din Suyuti.
Al-Imamah wa Al-Siyasah, Ibn Qutaybah. 
Al-Sawa'iq Al-Muhriqah,Ibn Hajar (Al-'Asqalani).
Al-Ghadir, Abdul Husayn Amini.
Al-yaqin, Sayyid Ibn Tawus.
Irshad Al-Qulub, Abu Muhammad Hasan Daylami.
Al-Ihtijaj, Ahmad Tabarsi.
Nozhat Al-kiram, Muhammad Ibn Hasan Razi.
'Awalim Al-ulum, Shaykh Abdullah Bahrani.
Bihar AL-Anwar, Al-Majlisi.
Ithbat Al-Huda, Shaykh Al-Hur 'Amili.
Kashf Al-Muhim, Sayyid Bahrani.

Tara'if, Sayyid Ibn Tawus.
'Abaqat Al-Anwar, Mir Hamid Husayn.
Al-Mustadrak, Hakim Nayshaburi.

2.The phrases that are different in various 
manuscript are in the parentheses

3.The name of the software
(Have you forgotten?) is from the sermon of 
Fatimah Al-Zahra after passing away her great 
Father (s) addressed in a gathering of Muhajerin 
and Ansar. Some references of this sermon:

Badr Al-Tali, Shawkani.
Asna Al-Matalib, Jazari Al-Damishqi.
Al-Daw' Al-Lami', Sakhawi (Sunnite reference)
Ihqaq Al-Haq, Qadi Nurullah Al-Shushtari. 
Al-Ghadir, Abdul Husayn Amini.(shia reference)

مالحظات:
١. بعض مصادر خطبة رسول اهللا(ص) في يوم 

الغدير: 
الصحيح ؛ للمسلم.

المسند ؛ لإلمام أحمد.
المستدرك ؛ للحاكم النيسابوري.

الجامع الصغير ؛ للسيوطي.
اإلمامة والسياسة ؛ البن قتيبة.

الصواعق المحرقة ؛ البن حجر.
حقوق آل البيت ؛ البن تيمية. (من مصادر أهل السنة)

الطرائف ؛ للسيد بن طاووس.
إرشاد القلوب ؛ ألبي محمد حسن الديلمی 

االحتجاج ؛ ألحمد الطبرسی 
نزهة الکرام  ؛ لمحمد بن حسن الرازی 

عبقات االنوار؛ لمير حامد حسين الهندی اللكهنوئي
الغدير؛ للعالمه األمينی 

عوالم العلوم ؛ للشيخ عبداهللا البحرانی 
اثبات الهداة ؛ للشيخ حر العاملی 

(من مصادر اتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم).
٢. ما بين الهاللين يدل علی اختالف في النسخ.

٣. العنوان (أنسيتم قول رسول اهللا يوم غدير خم) 
مأخوذ من خطبة السيدة فاطمة الزهراء (س) عند 

المهاجرين و األنصار بعيد رحيل أبيه(ص). 

چند نكته :
١. ︋︣︠﹪ از ﹝﹠︀︋︺﹩ ﹋﹥ ︠︴︊﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ (ص)  در روز ︻﹫︡ 

︾︡︣ را ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
.﹜﹚︧﹞  ﹫︮

﹏︊﹠ ﹟  ︋︡﹝︀م أ﹞ا ︡﹠︧﹞
ا﹜﹞︧︐︡رك ؛ ا︔︣︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ری
﹩︵﹢﹫ ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣ ؛ ا︔︨︣ 

﹥︊﹫︐﹇ ﹟ ا﹖﹝︀﹝﹤ وا﹜︧﹫︀︨﹤ ؛ ا︔︣ ︋ا
︣︖ ﹟ ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹤ ؛ ا︔︣ ︋ا

.(️﹠ ﹟ ︑﹫﹞﹫﹤ (از ﹝﹠︀︋︹ أ﹨﹏︨  ﹆﹢ق آل ا﹜︊﹫️ ؛ ا︔︣ ︋ا
﹟ ︵︀ووس  ︋︡﹫ ︣ا︿ ؛ ا︔︨︣  ︵

 ﹩﹝﹚د ﹟︧ ︡﹝﹞ ﹢︋إر︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب ؛ ا︔︣أ
 ﹩︨︣︊︵ ︡﹝︀ج ؛ ا︔︣ أ︖︐﹐ا

﹟ ︧﹟ رازی   ︋︡﹝﹞ ︣︔︣ام  ؛ ا ﹡︤﹨﹤ ا﹜﹊
﹩﹢﹠﹊﹛ ︡ی﹠﹨ ﹟﹫︧︡﹞︀︣﹫﹞ ︣︔︀ت ا﹐﹡﹢ار ؛ ا﹆︊︻

︡ان ︻﹑﹝﹥ ا﹝﹫﹠﹩  ︣؛ ا︔︣ ︗︀و︡︽﹛ا
︣ا﹡﹩  ︊﹛︡ا﹜ّ﹙﹥ ا ︊︻ ﹫︪﹛ ︣︔ا﹜﹛ ا﹜︺﹙﹢م ؛ ا﹢︻

 ﹩﹚﹞︀︻ ︣ ﹫︫︣︔︡اة ؛ ا ﹛ا︔︊︀ت ا
(از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︢﹨︉ أ﹨﹏ ︋﹫️ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م).

٢. ︻︊︀را︑﹪ ﹋﹥ در ﹡︧﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹠︡ 
︣ا﹡︐︤ آ﹝︡ه ا﹡︡.  دا︠﹏︎ 

 ﹤︊︴︠ از  ︋︣ده ا︡؟)  ︀د  از   ︀آ) و︥ه ﹡︀﹝﹥   ﹟ا ﹡︀م   .٣
︨﹢ز﹡︀ك ︱︣ت ︡︮﹆﹥ ︵︀﹨︣ه ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا (س) ﹋﹥ 
 ︣︗︀﹞ ︹﹝︗ ︀ل ︎︡ر ︋︤ر﹎﹢ارش (ص) و در︑از ار ︦︎

︡ه ا︨️.   ︫﹤︐﹁︣﹎︣ و ا﹡︭︀ر ا︣اد ﹋︣د︋ 
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واليت و امامت
اهميت واليت و امامت از ديدگاه خداوند و قرآن در 

عالم وجود چه ميزان است؟

همزمان با 13 رجب سالروز ميالد موالي متقيان اميرالمؤمنين علي(ع)، مسابقه اي بين 
كارمندان مجمع جهاني اهل بيت(ع) برگزار شد.

از شماره پيش، چكيده اي از پاسخ هاي نفرات برگزيده منتشر مي شود: 

ــيعيان است، كه به  امامت يكى از اصول باور ش
جهت اهميت آن شيعيان دوازده امامى خود را 

«اماميه» مى خوانند.
شيعيان با استناد به حديث نبوى «من مات ولم 
يعرف امام زمانه، مات ﹝﹫︐﹤ ︗︀﹨﹙﹫﹤» (هركس 
ــد به  ــرد در حالى كه امام زمانش را نشناس بمي
مرگ جاهليت مرده است) شناخت امام را شرط 

قبول اسالم نزد پروردگار مى دانند.
مقام اول و امامتى كه در قرآن مطرح است (امام 
ــادل ره يافته)،  ــواى بر حق و ع به معناى پيش
ــت كه فقط برخى از  مقامى بس واال و عالى اس
پيامبران به اين منصب الهى دست مى يابند و 
مرحله سير تكاملى انسان است و به تعبير قرآن 
عهد خداست كه به «جعل» و يقين الهى است 
ــورا و انتخاب مردم حتى رسول  نه به رأى و ش
خدا صلى اله على و آله هم مستقيماً نمى تواند 
ــت خالق جهان  امام را معرفى كند بلكه به دس
ــت. برابر آيات متعدد در قرآن كريم واليت،  اس
ــت و مؤمنين از  ــه خداوند اس ــا مختص ب تنه
هرگونه برگرفتن ولى و يا نصير به غير از خداوند 
ــت در آياتى از قرآن  نهى گرديده اند. آنچه هس
كريم، موضوع واليت به مفهوم واليت جمعى از 
افراد بر جمع ديگر ملحوظ است و در اين دسته 
از آيات ولى بصورت جمع (اولياء) بكار رفته است 
و موضوع واليت يا سرپرستى جمعى از مؤمنين 

بر جمع ديگر مورد مالحظه و تأييد است.
محمد موالئى

قرآن از سويى به بيان علل هدايت پرداخته و از سوى 
ديگر از نتايج و ثمرات اين هدايت پرده برداشته است؛ 
آن جا كه فرموده است: « قل ان هدى اهللا هو الهدى» 

و ديگر آياتى كه در اين زمينه اشاره هايى دارد.
از اين رو نتيجه سنت الهى و هدايت الهى اين بود كه 
عقل آدمى از سوى وحى الهى و راهنمايى راهنمايان 
برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد.

ــخ و در گذر زمان،  ــران از آغازِ بر دميدن تاري پيامب
ــعل هدايت ربانى را بر دوش كشيدند تا بندگان  مش
خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى 
كه تأييد عقل است و نيز گوياى همين مطلب است 
ــه زمين هيچگاه از رحمت الهى و حجت او خالى  ك
نخواهد بود. حجت خدا، همواره قبل و بعد و همراه 
ــه اگر بر روي زمين  ــت به گونه اى ك با خلق خداس
ــى از آن دو بر ديگرى حتماً حجت  ــد يك دو نفرباش

خداست (ذاريات 56) .
قرآن كريم مقام امامت را باالتر از مقام نبوت مى داند 
و همچنين بيان مى كند كه ابراهيم بعداز دارا بودن 
مقام نبوت و خلت (خليل الهى) به مقام امامت ترفيع 
پيدا مى كند: « انى جاعلك للناس اماما: من تو را امام 
و پيشواى مردم قرار دادم» (بقره 124) و عدم اعالم 
ــاوى به عدم انجام رسالت دانسته آنجا  امامت را مس
ــه مى فرمايد اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت  ك
ــوى تو نازل شده ابالغ كن و اگر نگفتى پيامت  به س
را نرسانده اى و خدا تو را از گزند مردم نگاه مى دارد. 
همچنين درباره كامل شدن دين در روز غديرفرمود: 
« اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى» 

بيانگر اهميت واليت است.
سيد محمد ميرباقرى

امت اسالمى به ولى، رهبر و سرپرستى نياز دارد. 
عدل و داد در قرآن، پايه دين اسالم است. هر امامى، 
مردم و امام بعد از خود راـ  به سفارش پيامبرـ  امر 

به نيكي به مردم و اطاعت خدا مى نمود.
ــي درباره  ــر خم خطبه مهم ــر در روز غدي پيامب
امامت و رهبرى خواند و سپس مطالبى درباره امام 

دوازدهم بيان فرمود.
ــت.  ــالمى امامت اس مهم ترين حكم حكومت اس
دوست داشتن و دشمن داشتن، يعنى اثبات واليت 
اولياى دين و دشمن داشتن دشمنان كساني كه 
ــه فروع دين  ــت، از جمل ــت متعلق به آنهاس والي

پيروان اهل بيت (ع) است.
بايد امامت و واليت را پاس داشت و عدالت را سرپا 
ــانيت را برِكشت، و درخشش و  ــت و انس نگه داش
حق خواهى و حق جويى را بر افراشت، و راه امامت 

و واليت را در پيش گرفت.
رحيم يوسفى پور

 دوم
مت

قس
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ـ  با توجه به روحيات جوانان امروز، حضرت على (ع) چگونه 
مى تواند الگويى براى آنان باشد؟

بوتالر: امام على (ع) اولين مردى بود كه از پيامبر(ص) پيروى كرد در 
حاليكه تقريباً نه سال داشت. همين اقدام بزرگ او در آن سن كم، او 
را الگويى مى سازد براى جوانان. توجه كنيد كه امام على (ع) جرأت 
انتخاب اسالم در آن سن بسيار كم را داشت، گرچه در آن زمان فقط 

دو مسلمان ديگر غير از او وجود داشتند. 
وى جوانى اش را در محضر پيامبر خدا (ص) گذراند و از پيامبر ـ به 
عنوان بهترين الگوـ  همه چيز را در مورد اسالم، معنويت، ارزش هاى 

اسالمى و اخالق آموخت. 
گذشته از اين، سخنان و توصيه هاى زيادى از امام على (ع) در مورد 
جوانى و اخالقيات و موقعيت هاى مختلفى كه جوانان با آن روبرو 
هيجان  جواني، سن  مثال مي دانيم كه  براى  دارد.  وجود  مى شوند، 
و احساسات است ؛ لذا ما مى توانيم از اين احاديث و پندها، كنترل 

هيجانات و احساسات خود را ياد بگيريم.

و  (ع)  على  حضرت  ويژگى هاى  كدام  شما،  عقيده  به  ـ  
خصوصيت منحصر به فرد وى باعث محبوبيت زياد در بين 

عموم مردم شده است؟
بوتالر: من امام على (ع) را تحسين مى كنم به خاطر كارهاى عظيمش 
؛ به خاطر درست كردارى و راستگويى اش، به خاطر شجاعتش و به 

خاطربردبارى و شكيبايي اش.
حضرت على(ع) با فراست و روشن بينى نسبت به دشمنان واكنش 

نشان مي داد و همواره صبر را پيشه خود مي ساخت.

ـ  امروز چگونه مي توانيم على (ع) را به غربي ها معرفي كنيم؟
بوتالر: حضرت علي (ع) با وجود اينكه شجاعانه همراه ديگر مجاهدين 
اسالم مى جنگيد اما هيچگاه احساسات و عواطفش را نسبت به حقوق 

انسانى از دست نداد ؛ حتى در مورد دشمنانش.
امام على(ع) و خانواده اش بخاطر شفقت و غم خوارى با فقيران روزهايى 

را بدون غذا زندگى مى كردند.
همچنين اين مهم است كه امام على (ع) خود به آنچه ديگران را 

موعظه مى نمود عمل مى كرد.

درس  ايشان  زندگي  از  مي توانند  چگونه  امروز  جوانان  ـ    
بگيرند؟

بوتالر: آن حضرت نصايح، سخنان گهربار و اطالعات زيادي در مورد 
همه جنبه هاى زندگى به ما هديه كرده است. ما مي توانيم به وسيله او 
آگاهى زيادى در مورد خداوند عليم كسب كنيم. او و حضرت فاطمه 
(س) دشمنان زيادى داشتند كه مى خواستند اسالم را نابود كنند 
و يا تغيير دهند ولى امام على (ع) از اسالم دفاع كرد ؛ با بيانش، با 

شمشيرش، و با جانش.
نصايح امام على (ع)، شبيه نصايح برادر بزرگي آگاه و با معلومات است. 
امام على (ع) در عين حال كه آنچه خداوند عليم از ما انتظار دارد بيان 
مى كند ولى به ما فرصت انديشيدن و تطابق و به كارگيرى آنها در 

زندگيمان را مى دهد تا ان شاءاهللا بهترين تصميم را بگيريم.

ـ  از اينكه اين فرصت را در اختيار ما قرار داديد متشكريم.

علي  (ع)  از نگاه يك نوشيعه ي هلندي ؛
احترام به حقوق بشر
در عين شجاعت
هلند،  در  اسالمى  ـ  فرهنگى  فعاالن  از  بوتالر»  «زينب  خانم 
تازه مسلماني است كه به مذهب تشيع گرويده است.

وي  داراي ليسانس در علوم انسانى مي باشد و با وجود آنكه 
متأهل و داراى يك فرزند است اما تالش مي كند يك مؤسسه 
فرهنگى ـ مذهبى به نام «مؤسسه فا︵﹞﹤ الزهراء (س) »را  در 
هلند راه اندازي و ثبت نمايد.
آنچه در پي مي آيد گفتگوي كوتاهي با اين نوشيعه ي فعال درباره 
شناخت او از علي (ع) است.



اخباري از فعاليتهاي مجمع به 
مناسبت عيد سعيد غدير خم

نمايشگاه "تداوم غدير"
نمايشگاه  اولين  واليت،  فرخنده  هفته  و  خم  غدير  سعيد  عيد  مناسبت  به 

دستاوردهاي مجمع جهاني اهل بيت(ع) در تهران برگزار مي شود.
عيد  (شب  آذر  تاريخ 26  از  و  غدير"  "تداوم  عنوان  با  كه  نمايشگاه  اين  در 
غدير) لغايت 3 دي 1387 (روز مباهله) برقرار خواهد بود، برخي از مهم ترين 

فعاليت هاي مجمع به نمايش گذاشته خواهد شد.
غرفه هايي كه در نمايشگاه حضور خواهند داشت عبارتند از:

1. معاونت بين الملل:
ـ اداره اروپاـ  آمريكا  

ـ اداره آسياـ  اقيانوسيه  
ـ اداره آفريقاـ  عربي  

ـ اداره زنان و كودكان  
2.  معاونت فرهنگي:

ـ اداره پژوهش  
ـ اداره ترجمه  

ـ اداره نشر و توزيع  
ـ اداره مجالت  
ـ اداره شيعيان  

3. حوزه دبيركل:
ـ دانشگاه اهل بيت(ع)  

ـ خبرگزاري اهل بيت(ع)ـ  ابنا  
ـ شبكه ماهواره اي ثقلين  

ـ گفتگوي اينترنتي  
همچنين در حاشيه اين نمايشگاه برنامه هاي فرهنگي و مذهبي به مناسبت 

هفته واليت برگزار خواهد گرديد.

توليد لوح فشرده "آيا از ياد برده ايد؟"
لوح فشرده چند رسانه اي "آيا از ياد برده ايد؟" با موضوع حديث شريف غدير در 

اداره كل اطالع رساني مجمع جهاني اهل بيت(ع) توليد شد.
در اين لوح كه منتخبي از مهم ترين فرازهاي خطبه پيامبر اكرم(ص) در حجه 

الوداع و در منطقه غدير خم را در بر دارد امكانات زير نيز موجود است:
ـ متن فرازهاي مهم به سه زبان فارسي، انگليسي و عربي.

ـ امكان شنيدن روايت حديث (نريشن) به سه زبان.
ـ تصاوير متحرك متناسب با موضوع .

ـ امكان شنيدن روايت، با موسيقي متن و بدون موسيقي.
ـ فهرستي از منابع سني و شيعه كه اين حديث را نقل كرده اند.

 نام اين نرم افزار، از احتجاج حضرت فاطمه زهرا(س) در بين مهاجرين و انصار 
اقتباس شده است كه خطاب به ايشان فرمود: «أنسيتم قول رسول اهللا يوم غدير 

خم؟ـ  آيا سخن پيامبر خدا در روز غدير خم را از ياد برده ايد؟».

توزيع مرحله دوم لوح چند رسانه اي "نسيم غدير"
به مناسبت عيد سعيد غدير خم و هفته فرخنده واليت، لوح فشرده "نسيم 
غدير" با موضوع فضايل امير الم       ؤمنين (ع) در كالم پيامبر (ص) در اداره كل 

اطالع رساني مجمع جهاني اهل بيت(ع)باز توليد شد.
برخي از امكانات اين لوح فشرده به شرح زير است :

- 110 حديث نبوي در فضيلت اميرالمؤمنين علي (ع)
- ترجمه فارسي احاديث

- 110 قطعه شعر كودكانه در مدح اميرالمؤمنين علي (ع)
- نقاشي متحرك

- گفتار متن عربي و فارسي
- 10 پازل كنگره دار
- 10 پازل مربعي

 برده ايد؟""
ب" با موضوع حديث شريف غدير در د برده ايد؟

؟""



به جمهورى اسالمى افتخار مى كنيم،
ولى شيعه بودنمان ربطى به ايران ندارد

«سيدعمادالدين الحمرونى» دانشمند شيعه تونسى در واكنش به اظهارات 
تفرقه افكنانه برخى از صاحبان تريبون، تشيع در مغرب عربى را ريشه دار 
خواند و گفت: ما با پول ايران شيعه نشديم، همانطور كه "حزب غنوشى" 

با پول خليجى ها درست نشده است!
«سيدعمادالدين الحمرونى» رييس جمعيت فرهنگى اهل بيت تونس با 
صدور بيانيه اى، اظهارات «شيخ راشد غنوشى» و «شيخ يوسف قرضاوى» 
درباره گسترش مذهب تشيع را سرشار از مغالطه خواند و تأكيد كرد: 
تشيع در تونس به عصر فاطميون بر مى گردد اما با زوال دولت آنان پايان 

نپذيرفته است.
از  بخشى  تونس،  معاصر  شيعيان  است:  آورده  بيانيه  اين  در  حمرونى 
شهروندان اين كشور هستند كه در تار و پود تونس حضور دارند و جزء 

اصلى شخصيت ملى و اسالمى اين كشور به شمار مى روند.
وى همچنين به "حزب النهضة" به رهبرى راشد غنوشى اشاره كرده و 
آورده است: ما شيعيان نتيجه سرمايه گذارى ايران نيستيم؛ همانگونه كه 

حزب النهضة از پول عرب هاى خليج ارتزاق نمى كند!
حمرونى تأكيد كرده است: ما به وجود جمهورى اسالمى ايران افتخار 
خرسنديم.  كشور  دو  ملت هاى  دولت ها و  حسنه  روابط  از  مى كنيم و 
همچنين از دو كشور مى خواهيم كه اين روابط را تحكيم كنند و توسعه 

بخشند.
رييس جمعيت فرهنگى اهل بيت تونس در پايان، علماى اسالم را به حفظ 
وحدت كلمه دعوت كرد و نوشت: «همه بدانند كه اينگونه اظهارنظرها و 
حركات، فايده اى ندارد و حتى اهل سنت را نيز تحت تأثير قرار نخواهد داد، 
چراكه تمامى جهان شاهد اقتدار پيروان حق و پيروزى آنان ـ على رغم 

جنگها و بايكوت هاـ  بوده اند؛ فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»!
شايان ذكر است «راشد غنوشى» رييس "حزب النهضة" تونس، چندى 
پيش در مصاحبه با "قدس  پرس" اظهارات عجيب و موهنى درباره نفوذ 
تشيع در مغرب عربى بر زبان راند كه باعث موضع گيرى هاى عجيب و 
غريب «يوسف قرضاوى» گرديد. سخنان اين دو نفر حتى مورد قبول 

انديشمندان و فرهيختگان اهل سنت نيز قرار نگرفت.

رييس جمعيت اهل بيت(ع) تونس در 
واكنش به اظهارات قرضاوى
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
در طول مدتي كه من در اروپا و آمريكا با مسيحيان روبرو بوده ام ظاهر 
امر اين بود كه آنها نسبت به اسالم، خصومتـ  يا حداقل اعتراض و انتقاد 
شديد ـ دارند. اين ناشى از تبليغات غرب است؛ چرا كه غرب، حقايق 
اسالم را تحريف مى كند. اما وقتى با افراد صحبت مى كردم و مثال درباره 
فلسفه حجاب و يا ساير مسائل اسالمى توضيح مي دادم، آمادگى خوبى 

در آنها براى پذيرش اسالم مي ديدم. 
بنابراين مى توان گفت حتى زمانى كه افراد خصومت دارندـ  البته خصومت 
صادقانهـ  وقتى حقايق به آنها گفته  شود جزو طرفداران سرسخت اسالم 
تصور مى كنند كه ما راهمان اشتباه است.  مى شوند ؛ چون آنها واقعاً 

منتهى ما بايد بلد باشيم اسالم را چگونه عرضه كنيم. 
سؤال  گاهى  التين،  آمريكاى  كشورهاى  در  اخيرم  تجربيات  در  مثالً 
مى كنند: «چرا شما در حق زنان اجحاف و ظلم مى كنيد؟ چرا از تروريسم 
حمايت مى كنيد؟ چرا به خشونت متوسل مى شويد؟ چرا صلح جهانى را 
به خطر مى اندازيد؟ و ...» اما وقتى جواب آنها را مى دهم، كامالً زير و رو 
مى شوند. موارد متعددى بوده كه در جلسه 2 تا 3 ساعته، افراد مسلمان 

شده اند. يعني با اعتراض و انتقاد مى آيند و با شهادتين مى روند! 
براى خود من خيلى جالب بود كه مردم اين قدر سريع در مقابل اسالم 

خاضع مي شوند ؛ به خصوص در آمريكاى التين. 

مسيحيت در آمريكاي التين ؛ هم زاد استعمار 
اغلب مردم آمريكاي التين مسيحى اند. ولى مسيحيت با استعمار وارد 
اين كشورها شده است ولذا وقتي نقاشى هاى تاريخى كه در كليسا يا 
در كاخ رياست جمهورى وجود دارد را مى بينيد، روحانيون مسيحى را با 
چهره هاى خشن در كنار شكنجه گران نشان مى دهند. اين كشيش ها حتى 
گاهى خودشان هم در كنار نظاميان استعمارگر و در كنار سرمايه داران 
در شكنجه مشاركت مى كردند! بنابراين مي بينيد انقالبى كه در مكزيك 
به پا شد يك انقالب ضد دينى بود، چون مردم هميشه كليسا را در كنار 
زورگويان ديده اند. سفير يكي از كشورهاي آمريكاى جنوبى در مكزيك به 
من مى گفت: «مسيحيت با نژادپرست ها وارد آمريكا شد، نژادپرست هاى 

اسالم و مسيحيت

 «دكتر محمدحسن قديري ابيانه» را اگرچه بيشتر با نام «شهيد 
ادواردو آنيلي» مي شناسيم ولي او فعاليتهاي بسيار گسترده تري دارد. 
وي از سن هيجده سالگى براى تحصيل عازم ايتاليا شد و در سن 
20 سالگى، 5 سال پيش از انقالب اولين انجمن اسالمي دانشجويى 
را بنيانگذارى كرد. دكتر قديري از همان زمان تا بعد از انقالب كه 
به استخدام وزارت امور خارجه درآمد، همواره با اتباع غيرمسلمانـ  
بخصوص مسيحيانـ  در ارتباط بوده  و از اين طريق، شناختي درست 
و دقيق از تفكرات مخاطبين غربى و مسيحى به دست آورده است. 

وي مدتي سفير جمهوري اسالمي ايران در ايتاليا و استراليا بود و 
اكنون نيز مسؤوليت سفارت ايران در مكزيك را بر عهده دارد. ايشان 
عالوه بر اين داراي دكتراي علوم دفاعي استراتژيك با گرايش مديريت 
استراتژيك، دكتراي معماري و شهرسازي، معمار پايه يك و عضو 

نظام مهندسي است.
آنچه مي خوانيد متن سخنراني ايشان در «اولين نشست موج سوم 
شكوفايي شيعي در جهان» است كه به همت خبرگزاري اهل بيت  
بنا (وابسته به مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم) و پژوهشكدة 
علوم و انديشة سياسي (وابسته به دفتر تبليغات اسالمي قم) برگزار 

شد.
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سفيد پوست بودند كه آنها را به بردگى مى گرفتند و باعث گسترش 
مسيحيت مى شدند». از طرف ديگر آمريكاى التين تحت تأثير شديد 
تبليغات و فرهنگ فاسد آمريكايى است. لذا اين كارها يك مقدار تعصب 
دينى راكه مدت ها وجود داشت، تضعيف كرده و اين تضعيف تعصب 
دينى، باعث شده كه بهتر به اسالم نگاه كنند، البته اگر اسالم به آنها 

عرضه شود. 

اطالعات غلط درباره اسالم
اما اطالعات آنها در ارتباط با ايران و اسالم، اطالعاتى است كه از طريق 
رسانه هاى آمريكايى دريافت مى كنند، لذا در مرحله اول كه با آنها راجع 
به اسالم صحبت مى كنيد، مى بينيد كه برداشت آنها از اسالم، برداشتى 
است كه آنها القا مى كنند؛ يعني يك دين خشن، تروريست، و عقب افتاده 

كه حجاب را به زن ها تحميل مى كند!
البته سياست هاى ضد استعمارى ايران در طول انقالب و به خصوص در 
ايام اخير به دليل ضديت ذاتى مردم آمريكاى التين با اياالت متحده تا 
حدى مورد پسند آنهاست، اگر چه در مورد مواضع ايران هم تحريف هايى 
صورت مى گيرد ولى با اين وجود همين قدر كه ايران در مقابل آمريكا 

ايستاده آن را تمجيد مى كنند. 
 حاال بحث ما در  اين 2 ــ 3 ساعت چه بوده كه كسانى كه با سؤال و 
انتقاد وارد بحث مى شدند، بعد هم شهادتين را مى گفتند و مى رفتند، 

اين روش را مى خواهم براى شما مطرح كنم. 
در اين دوسه ساعت از تمام اقشارـ  زن، مرد، استاد دانشگاه، قاضى و غيره 

ـ بوده اند كه به اسالم گرويده اند. 

جايگاه مسيحيت و اديان الهى در اسالم  
ابتدا بحث را از جايگاه مسيحيت و اديان الهى در اسالم شروع مى كنم 
البته بستگى به موقعيت و شخص نيز دارد. يك نقدى به اسالم مى زند كه 
شما چرا مى خواهيد بمب هسته اى درست كنيد؟ شما خطرناك هستيد؟ 

خوب جواب شما چيست؟ 
من معموالً اين گونه وارد مى شوم كه ما چون مسلمانيم اين تبليغات 

دروغ است. 
 مى گويند چه ربطى دارد؟ 

 اشاره مى كنم به آيات سوره مائده كه مى فرمايد: «اگر كسى، فردى را 
بي گناه به قتل برساند انگار همه بشريت را به قتل رسانده است.» بمب 
هسته اى بين بى گناه و گناهكار نمى تواند تفكيك كند، چون كشتن يك 
بى گناه مساوى است با كشتن بشريت، با اين مخالفيم و از نظر دينى 
نمى توانيم از آن استفاده كنيم، وقتى نمى توانيم استفاده كنيم چرا 

توليد كنيم.
اين داستان شيرين را هم چندين بار گفته ام كه زنى مى خواست اسب 
خود را به اسطبل ببرد، اما اسب امتناع مى كرده و به اصطبل نمى رفته، 
اين زن مقدارى علف در دامن خود مى ريزد و اسب را به دنبال خودش به 
اسطبل مى كشاند و وارد اسطبل مى كند، بعد هم در اسطبل را مى بندد 
و علف را به اسب نمى دهد، پيامبر گرامى (ص) كه اين صحنه را مشاهده 
كردند، به آن زن مى گويند: «وعده دادى، عمل كن». از روايت چنين 

نتيجه مى گيرم؛ ما وعده اى كه به يك حيوان بدهيم وظيفه داريم عمل 
كنيم، بنابراين وقتى كه معاهده N.P.T سازمان انرژى هسته اى را امضاء 

مى كنيم پاى امضاى خود نيز متعهديم. 
 به اين بهانه، حديثى، روايتى، آيه اى را هم مى خوانم. اما چون مخاطب 
ما مسيحى است ديدگاه اسالم درباره حضرت مسيح و حضرت مريم (ع) 
را تبيين مى كنم و اين طور شروع مى كنم: در يك مدرسه معموالً يك 
امتحان پايان سال گرفته مى شود، اگر معلم در اين امتحان سؤاالتى مطرح 
كند كه قبالً آموزش نداده و بخواهد اين دانشجو يا دانش آموز را رد كند، 
دانش آموز و دانشجو اعتراض مى كند و مى گويد: «اين عادالنه نيست، 
درسى كه نداده اى چرا امتحانى مى گيرى؟ شما بايد سؤاالت امتحانيت 
از درس هايى باشد كه قبالً تدريس كرده اى و گر نه اين امتحان عادالنه 
نيست و بابت درسى كه نداده اى حق ندارى مرا رد كنى.» در جهان 
هستى نيز خداوند بهشت وجهنم را آفريد. روز قيامت هست، جهنم با آن 
وضعيتش، بهشت با آن وضعيتش. خوب خدا بيايد روز جزا بگويد چون 
اين كار خوب را نكردى، يا اين كار بد را انجام دادى مى فرستمت جهنم. 
با آن وضعيت اگر بپرسند خدايا به ما درس داديد كه مى خواهيد ازما 
امتحان بگيريد؟ كى گفتيد كه چه چيز خوب است و چه چيز بد است؟ 
اطالع داديد كه روز جزايى هست؟ گفتيد جهنم چگونه است؟ گفتيد 
بهشت چگونه است؟ كه حاال ما را مى خواهيد روانه جهنم كنيد. اگر آن 
تعليم و تدريس نباشد، ارسال به جهنم و بهشت عادالنه نخواهد بود، لذا 
اعزام پيامبران الهى بخشى از عدالت الهى است. خداوند پيامبران الهى را 
مأمور كرد در بين مردم بروند و حقايق را مطرح كنند، خوب و بد را به 
مردم تعليم بدهند، يادآورى كنند كه روز جزايى هست و امتحانى هست 
و اگر كسى امتحان قبول نشود جايش كجاست و اگر كسى قبول بشود 
جايش كجاست. بنابراين اعزام پيامبران الهى بخشى ازعدالت الهى است. 
ما همه پيامبران الهى را قبول داريم، پيامبران الهى مثل معلمان از مدرسه 
تا باالترين درجات علمى هستند، هر معلمى آنچه در سال قبل تدريس 
شده را تأييد مى كند و كامل مى كند، حضرت مسيح (ع)  آموزه هاى 
حضرت موسى (ع) را تأييد و كامل كرد، حضرت موسى  (ع) آموزه هاى 

حضرت ابراهيم (ع) را تأييد و تكميل كرد. 
حال چرا در كالس اول دبستان رياضيات دوره دبيرستان را ياد نمى دهند؟ 
چون كشش وجود ندارد، در دبستان ياد مى دهند يك به اضافة يك 
مساوى دو. لگاريتمي كه بعداً در دبيرستان درس مي دهند در تضاد با 
يك به اضافة يك نيست، بلكه مكمل و ادامة آن است. همه معلمين در 

يك مسيرند، همه پيامبران الهى هم در يك مسيرند. 
 ما همة پيامبران الهى را قبول داريم. ما حضرت مسيح را قبول داريم. ما 
حضرت موسى را قبول داريم. پيامبر گرامى اسالم (ص) وقتى از عيسى، 
موسى، يعقوب و ساير پيامبران نام مى بردند مى گفتند: «برادرم مسيح، 
برادرم موسى». توهين به هر يك از اينها توهين به اسالم محسوب 

مي شود. 
در قرآن  اينها را كه مى گوييم، مى گويند ما چنين چيزهايى را اصالً 
سوره اى است به نام مريم، نمى دانستيم، يك پيرمرد 75 ساله مى گفت: 
«من خيلى عصبانى ام، تا حاال نمى دانستم كه مسلمان ها يك چنين 
جايگاهى براى مسيحيت قائل هستند، به ما نگفته  اند، سعى كرده اند 
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دشمنى با مسلمان ها را در دل ما بپرورانند.» معجزاتى در قرآن ذكر شده 
كه مسيحى ها براي حضرت مسيح، و براى حضرت مريم قائل نيستند. 
مثل ميوه هاى بهشتى كه براى حضرت مريم ارسال مى شد، در انجيل از 
آن خبرى نيست. يا مثالً از سخن گفتن حضرت مسيح در كودكى در 

انجيل نيست. 
آن ها مى گويند مسيح به صليب كشيده شد؛ ما مى گوييم اين توهم است، 
حضرت مسيح به صليب كشيده نشده، بلكه عروج پيدا كرده به آسمان. 
اين هم معجزه ديگرى است كه ما مى گوييم و آنها قبول ندارند. منتهى 
ما معتقديم حضرت مريم باكره بود و همسر نداشت و تولد مسيح معجزه 
بود، اما به اين دليل حضرت مسيح را پسر خدا نمى دانيم، بلكه او را انسان 
و يك پيامبر بزرگ الهى با معجزات فراوان مى دانيم. اگر هم مى گوييم؛ 

دليل داريم. 
 بنده به عنوان سفير با خبرنگارانى كه دوره خبرنگارى ديده اند، مصاحبه 
مى كنم. دوربين هاى تلويزيون هست، ضبط صوت هست، و همه چيز 
دقيقاً مضبوط است اما فردا مى بينم خبر را يك جور ديگر نقل كردند، 
يا تحريف كرده اند، حاال انجيل كه حدوداً بعد از سيصد سال نوشته شده 
و نه ضبطى بوده، نه تلويزيونى، نه ويدئويى؛ لذا معتقديم تحريف صورت 
گرفته. حضرت مسيح را پيامبر بزرگ الهى مى دانيم اما معتقديم آنچه 
در انجيل هست در آن تحريف صورت گرفته، اين با آن مسيحيت اصلى 
متفاوت است. هرگز حضرت مسيح بنا بر قول اسالم ادعاى فرزندى خدا 
نكرده است، قرآن هم به اين ادعا پاسخ داده كه تولد حضرت مسيح مثل 
تولد حضرت آدم است؛ خدا گفت باش! شد. آدم و حوا نه پدر داشتند و 

نه مادر در حالى كه حضرت مسيح فقط پدر نداشت.
براى اينكه برايشان بهتر مفهوم بشود به مقايسه بين كاتوليسيسم، حاال آن 
جايى كه كاتوليك هستند، مثل ايتاليا، مثل مكزيك كه عمدتاً كاتوليك اند 
مى پردازيم، مى گويند چون شما مذهب كاتوليك را مى شناسيد، مقايسه 

بين اسالم و مذهب كاتوليك مى تواند به فهم بهتر اسالم كمك كند. 

اصول دين مسيحيت 
مسيحيت برچهار ستون استوار است: مسيح، خدا كه سه تا است، انجيل 
و كليسا. مى رويم سراغ پسر خدا بودن مسيح، چون مسيح پسر خداست، 
چون يكى از سه خداست، لذا مى گويند حضرت مريم مادر خداست، 
در كليساها هم مى نويسند: مريم مادر خدا. مى گوييم خوب شما مسيح 
را پسر خدا مى دانيد؟ مى گويند: بله. مريم را هم مادر خدا مى دانيد؟ 
مي گويند: بله. بعد به آنها مي گويم خوب اگر خدا مادر دارد، چون حضرت 
مريم پدر و مادر دارد، پس خدا پدر بزرگ و مادر بزرگ نيز دارد. - چيزى 
كه هرگز فكرش را نكرده بودند - پس جد و جده هم دارد، دايى و خاله 
هم دارد، پسر خاله و پسر دايى هم دارد. عجب فاميل بزرگى است. نسلش 
مى رسد به حضرت آدم، چون حضرت مريم از نسل آدم و حوا است؛ پس 
خدا هم از نسل آدم و حوا است؟ بله؟ چطور مى شود آدم و حوا پدر و 
مادر خدا باشند در حالى كه آفريدة خدا هستند؟ مى گويند: اين يك تضاد 
است. يك تضاد پيچيده كه نمى شود راجع به آن فكر كرد. مى گوييم: 
چرا نمى شود راجع به آن فكر كرد؟ خيلى ساده است، نمى شود، شما 
مى توانيد پدر پدرت باشى؟ نمى توانيد، چگونه آدم وحوا مى توانند پدر و 

مادر خدا باشند، در حالى كه آفريدة خدا هستند، اين بحث خيلي ساده 
است، چيزهاى پيچيده را مطرح نمى كنيم، مى گويد: در آن تضاد هست، 

مى گوييم خيلى خوب. 
 صحبت از شام آخر مى شود، حضرت مسيح غذا مى خورد؟ مى نوشيد؟ 

ـ بله. 
ـ مگر نمى گوييم خدا قادر متعال است؟ 

ـ چرا. 
خوردن و نوشيدن عالمت نياز است، نه عالمت قادر متعال بودن، چطور 

مى شود خدا نيازمند باشد؟ 
ـ بله عالمت نياز است. 

خوب حاال كسى كه غذا مى خورد و مى نوشد، مى خورد و دستشويى 
مى رود را مي شود گفت خداست؟ اين جا مشكل پيدا مى كنند. 

مسيحيان در انجيل دارند كه وقتى حضرت مسيح را مى برند به صليب 
بكشند. حضرت مسيح گفت: «خدايا (پدر) چرا مرا رها كردى؟ يا چرا 
مرا فراموش كردى؟» مى گوييم خوب،  شما قبول داريد خدا قادر متعال 
است همه جا حّى و حاضر است و عالِم به همه چيز است؟ مى گويند 
بله، مى گوييم خوب، خدا اگر عالم به همه چيز است چگونه مى شود؟ 
خدايى كه سه تا است، پدر، پسر، روح القدس، يك قسمتش، بخش ديگر 
خودش را فراموش كند؟ كه يك بخش خدا يعني خداى پسر فكر كند 
كه خداى پدر او را فراموش كند، جور در نمى آيد ، قرار بود خدا به همه 
چيز آگاه  باشد، حاال اينگونه كه شما مى گوييد به خودش نيز آگاه نيست. 

مى گويند بله تضاد دارد. 

فرق اساسى اسالم با مسيحيت 
منتهى پاسخ كليسا به اين تضادها چيست؟ پاسخ كليسا اين است كه اين 
دگم مذهبى است. بايد پذيرفت، اين بحث، بحث ايمان است، بايد قبول 
كرد. اينجا جاى منطق و جاى فكر كردن نيست، مى گوييم اين جا يكى 
از نقاط تفاوت اسالم با مسيحيت است. شما مى گوييد جاى فكر كردن 
نيست ما مى گوييم: يكى از تفاوت هاى انسان و حيوان اين است كه 
انسان قدرت تعقل دارد، چرا هنگامى كه حرف دين مى شود، مى گوييد 
تعطيلش كن. قرآن و كالم معصومين ما پر است از دعوت به تعقل و تفكر؛ 
به نحوى كه پيامبر اكرم (ص) فرموده اند: «يك ساعت تفكر از هفتاد سال 
عبادت بهتر است»؛ اين از آن احاديثى است كه وقتي به آنها مى گوييم 
انگار برق آنها را مى گيرد. اصالً دين بايد بر پايه تعقل باشد، نمى توان 

همين طور پذيرفت. بايد بر اساس عقل و منطق باشد.
مى گوييم برويم هند كه مذاهب مختلفى دارد، از بت پرست مى پرسيم 
اين بت را تو ساختى، پس چرا آن را مى پرستى؟ بت منطقاً نمى تواند 
خداى تو باشد. بت پرست مى گويد: «حرف شما درست است ولى اين 
دگم مذهبى است» كه همان جواب كليساست. نظر شما چيست؟ حق با 
اوست؟ يا به گاو پرست مى گوييم گاو كه نمى تواند خدا باشد و نمى تواند 
مقدس باشد، مى گويد بله حرف شما درست، ولى اين دگم مذهبى است، 
اينجا مسألة ايمان است، اگر ايمان با تعقل در تضاد بود چه ايمانى است؟ 
اين فرق اساسى اسالم با مسيحيتى است كه آنها معرفى مى كنند. هر 
كسى كمى فكر كند مى بيند حق با اسالم است. مى گوييم آدم و حوا، 
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كه پدر و مادر نداشتند ولى پسر و دختر خدا نيستند. نه پدر داشتند نه 
مادر، در حالى كه حضرت مسيح مادر داشت و فقط پدر نداشت. معجزة 
آفرينش آدم و حوا باالتر از معجزه آفرينش مسيح است ولى آدم و حوا 

انسان بودند. درست است؟ 
چه شد كه خدا در زمان حضرت مسيح سه تا شد؟ آيا كامل بود ناقص 
شد؟ آيا ناقص بود كامل شد؟ ظاهراً كامل بود و ناقص شد. نعوذ باهللا. 
يعنى يكى بود تبديل شد به سه تا. سه تايى كه ممكن است اين يكى 
آن را فراموش كند، اصالً خداى قادر متعال را به صليب مى كشند و او 
را مى كشند؟ چه قادر متعالي است كه مى گويند خودش را فنا كرد، تا 

گناهان امروز ما بخشيده شود؟ 
اوالً خودش را فنا نكرد، بلكه او را فنا كردند، چون وقتى مى خواستند 
او را به صليب بكشند، گفت خدايا چرا من را رها كردى؟ دلگير بوده 
كه چرا من را رها كردى، نمى خواسته كشته شود، پس او را كشتند، 
فداكارى نكرد طبق فلسفه شما. اما ما معتقديم كه او را نكشتند، امر 
مشتبه شده است. صليب شده، سمبل كليسا اگر مسيح با تفنگ كشته 
مى شد، احتماالً تفنگ آويزان مي كرديد به گردنشان. صليب وسيلة قتل 
است، وسيلة قتل نبايد سمبل باشد. يكى از تازه مسلمان ها مى گفت: 
مثالً شمشير يزيد را سمبل كنيم بگوييم چون با آن امام حسين (ع) را 
به شهادت رساندند، يا شمشير شمر را سمبل كنيم . به هر حال با اين 
جمالت تصورات كاتوليك از هم مى پاشد، چيزهايى كه قبالً فكر آن را 
نمى كردند. مى گويند ما هيچ وقت فكر نكرديم اينكه مى گوييم: مريم مادر 

خداست پس حتماً مادر بزرگ و پدر بزرگ نيز دارد. به همين راحتى. 
مى گوييم خوب برويم سراغ جنبه هاى ديگر. خدا قادر متعال حى و 
حاضر است و به همه چيز علم دارد، پس خدا مى تواند هر حرفى كه 
مى زنيم را بفهمد، پس چه احتياجى است كه بين ما و خدا واسطه اي 
باشد؟ لذا عبادت در اسالم مستقيم است و در كاتوليسم، آنها خودشان 
را واسطه مى دانند. ارتباط مستقيم يا قائل نيستند يا در كنار ارتباط 
مستقيم كليسا واسطه است، آنها افرادشان را دعوت مى كنند براى اين كه 
بيايند به گناهانشان اعتراف كنند، پول بپردازند و كشش مى گويد تو 
را بخشيدم. تو چه كاره هستى كه ببخشى. ما در اسالم مى گوييم خدا 
ستارالعيوب است. خدا عيب ما را مى پوشاند. ما زياد داشتيم افرادى را كه 
مى خواستند بروند نزد بزرگان به گناه خود اعتراف كنند، اما دعوت شدند 
كه اعتراف به گناه نكنند و بروند نزد خدا توبه كنند. حتى الزم به اعتراف 
هم نيست چون خدا مى داند. برو توبه كن. اينجا را هم خيلى مى پسندند. 
مى گوييم كليسا كه مى گويد توبه كن يا پول بده تا گناهت را ببخشم، 
هم كسب درآمد مى كند، هم يك ابزار كنترل جامعه است، ما مى گوييم 
ارتباط با خدا مستقيم است. اين روى آنها اثر مثبت مى گذارد. مالك روز 
جزا خداست اينها چه كسى هستند؟ در آنجا اسقف ها فسادشان گوش 
فلك را كر كرده است، آقاى پاپ هر جا كه مى رود، بابت كارهاى اسقف 
و كليسا معذرت خواهى مي كند. آمريكا رفته بود، معذرت خواهى كرده 
بود. استراليا رفته بود، عذر خواهى كرده بود. روزى نيست كه خبر تجاوز 
كشيشي به بچه هاى كوچك دختر و پسر پخش نشود. مى گوييم شما 
تصور كن كه اين كشيش شب اين گناه را مرتكب شود و صبح بيايد ببيند 
يك صف طويل منتظرند، تا او گناه آنها را ببخشد. بعد به او پول مى دهند 

و او مى گويد بخشيدم و آنها خوشحال بر مى گردند. 
 اين كشيش كه شب اين گناه را كرده نگاه او به اين انسان ها چگونه است 
كه اينها صف بسته اند تا او آنها را ببخشد. كدام يك منطقى تر است. دين 
اسالم كه مى گويد ارتباط با خدا مستقيم است روحانيت خود را مربى، 
راهنما، مشاور و هدايت گر مى داند نه واسطه. در حالى كه كليسا خود را 

واسطه مى داند. مى گويند اين منطقى تر است. 

غسل تعميد چيست؟ 
مراسمى دارند به اسم غسل تعميد . غسل تعميد چيست؟ 

افرادى مى آيند، اين كشيش يك آبى را روى سر آنها مى پاشد و اينها 
بريده  آنها  شيطانى  دم  اصطالح  به  و  مى شود  بخشيده  اوليشان  گناه 
مى شود. گناه اوليه چيست؟ مى گويند گناه آدم و حوا، گناهى كه آدم و 
حوا مرتكب شده اند، هر كس متولد مى شود اين گناه را دارد و گناهش 
نمى تواند بخشيده شود مگر با غسل تعميد. حال اين كشيش اين گناه 
را مرتكب شده، صبح مى آيد در بهشت را بر روى آقايان باز كند، به اين 
آقايان و خانم ها مى گوييم يكى از تفاوت هاى اسالم با كاتوليسم همين 

است. 
 اينها معتقدند هر بچه اى به دنيا بيايد گناه كار به دنيا مى آيد، ما در اسالم 
معتقديم هر بچه اى به دنيا بيايد، بى گناه به دنيا مى آيد چه گناهى كرده؟ 
در گناه آدم و حوا چه مشاركتى داشته كه حاال بخواهد شريك آن باشد؟ 
از هر مادرى، از هر پدرى بپرسيد كه آقا اين بچه شما چه شراكتى داشته؟ 
اصالً مى داند آدم كيست؟ مى داند حوا كيست؟ اصالً خدا عادل خواهد 
بود اگر اين بچه را شريك آن گناه آدم و حوا بكند؟ هيچ مادرى نيست 
بگويد بچة من گناهكار به دنيا آمده است. مى گويد: آقا  من كاتوليكم اما 
اين را قبول ندارم. بچة من بى گناه است. چه گناهى داشته؟ چه شراكتى 
داشته؟  مى گوييم: حضرت آدم و حوا يك گناهى كردند، توبه كردند، خدا 
بخشيد. جايشان را هم در بهشت ضمانت كرد. اسالم مى گويد هر كس 
مسؤول اعمال خودش است. نه اينكه دو هزار سال  پيش مسيح گناهان 
امروز او را بخشيده است. از زمانى كه بالغ شد مسؤول اعمال خودش 

مي باشد. بچة سه، چهار ساله مسؤول اعمال خودش نيست. 
كدام منطقى تر است؟ ديدگاه اسالم كه مى گويد هر كس مسؤول اعمال 
خودش هست يا ديدگاه آنها كه مى گويند هر كسى گناهكار به دنيا 
انسان به دنيا آمده براى اينكه برود بهشت، مگر اين كه  مى آيد. اصالً 
خودش راهش را كج كند. بعد اين حديث پيامبر گرامى اسالم (ص) را 
ذكر مى كنم كه ارزش تو بهشت است خودت را به كمتر از بهشت نفروش. 
از اين جمالتى است كه مى گويند تكرار كن بنويسيم. ارزش تو بهشت 
است خودت را به كمتر از بهشت نفروش. اين چيزهايى كه براى ما رايج 
است، مثل طفل معصوم، طفل معصوم يعني چه؟ طبق مكتب آنها، طفل 
گناهكار. با گناه اوليه به دنيا آمده. چرا گناهكار؟ اگر به اين طفل بگوييم 

گناهكار است و شريك گناه ديگرى، بايد در عدالت خدا شك كنيم. 

چرا شراب حرام است؟ 
چون هر كسى مسؤول اعمال خودش است بايد هميشه هوشيار باشد . تا 
مسؤول اعمالش باشد. حق ندارد به هيچ وجه اين هوشيارى اش را از بين 
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ببرد. يكى از داليلى كه مشروب در اسالم حرام است، اين است كه اين 
هوشيارى را از بين مى برد، بنابراين حرام است. يكى از داليل! مى گويند: 
پس براى اين است كه مشروب در اسالم حرام است، چه زيبا! قبالً اين 
را كه افراد نمى توانند مشروب بخورند را  جزو نقض آزادى ها مى دانستند. 
در ايران با افتخار و سربلندى مى گوييم هم توليد آن، هم توزيع آن و 
هم مصرفش ممنوع  است. در همين مكزيك روزى هشتاد نفر بابت 
تصادفاتى كه ناشى از مصرف الكل است، كشته و زخمي مي شوند. حاال 
غير از بقية تصادفات، چقدر تجاوزات صورت مى گيرد، در حال مستى. 
چقدر مردها زنهاى خود را كتك مى زنند و به طالق منجر مى شود به 
خاطر اينكه هوشيار نبوده  و آنها را زده اند. مى گوييم ما در ايران اين چيزها 

را نداريم و ممنوع است. چقدر خوب! خوش به حالتان! 
چيزى كه در وهلة اول آن را به عنوان يك امر منفى مى دانستند و 
مي گفتند آقا چرا اينقدر به زن ها ظلم مى كنيد؟ چه ظلمى مى كنيم؟ اين 
حجابى كه دارند، اين چه تحقيرى است كه عليه زن ها وجود دارد؟ تعدد 

زوجات را هم مى گويند. 

ازدواج در اسالم و مسيحيت 
مى گوييم يكى از تفاوت هاى مسيحيت و اسالم راجع به روابط زناشويى 
است. در مسيحيت روابط زن و شوهر را يك بد ضرورى مى دانند، يعني 
بد هست اما به خاطر بقاى نسل ضرورت است؛ اينجا اسالم مى گويد يك 
خوب ضرورى است. آنجا چون يك بد ضرورى است. براى اينكه آنها به 
خدا نزديك تر باشند، نبايد ازدواج بكنند. مى گوييم كه در اسالم كسانى 
كه مذهبى ترند، زودتر ازدواج مى كنند. پيامبر گرامى اسالم (ص) فرمودند 
كه ازدواج نيمى از ايمان است. نيمى از ايمان است، تشويق است. چون 
يك خوب ضرورى است، يك نياز بيولوژيك بدن است. زيبا بودن و جذاب 
بودن يك نعمت الهى محسوب مى شود كه جاى شكر دارد، يك ارزش 

است، زنى كه اگر زيبا بود، اگر جذاب بود، مردى اگر زيبا و جذاب بود 
يك ارزش است. منتهى فرق اين است كه در اسالم يك ارزش زناشويى 
است و نه يك ارزش اجتماعى يا تجارى. لذا اسالم توصيه مى كند به زن 
كه خودش را براى شوهرش تا مى تواند بيارايد و زيبا كند، به مرد هم 
همين توصيه شده است، منتهى آن آرايش زنانه و اين آرايش مردانه. اگر 

اين كار را كردند ثواب مى برند. مى گويند عجب! 
 تبليغات طورى است كه اين سفير رومانى مى گفت كه شما زن ها را 
خيلى استثمار مى كنيد. من اصالً قضيه حجاب را قبول ندارم، گفت يك 
خبر خواندم كه يك زن بعد از 35 سال ازدواج مى خواست صورتش را به 
شوهرش نشان بدهد، مرد موافقت نكرد. اينها فكر مى كنند زن ها بيرون 
حجاب سر مى كنند، درون خانه هم كه مى آيند همينگونه است. خوب 
يك عده هم مى نشينند و خبرسازى مى كنند كه حجاب را غير منطقى 
جلوه بدهند، وقتى مى گوييم نه زن مى بايد درون خانه تا مى تواند زيبا 
باشد ولى بيرون كه مى آيد اينگونه نيست، زيبايى ارزش اجتماعى نبايد 
باشد، نه براى زن و نه براى مرد، ارزش اجتماعى يك زن به ظاهرش 
نيست، ارزش اجتماعى او فكرش است، ايمانش است، عمل صالحش 
است، لذا زن مسلمان وقتى از خانه خارج مى شود حجاب سر مى كند، 
بدنش را مى پوشاند براى اينكه ويژگى بدن او در روابط اجتماعى هيچ 
اثرى نداشته باشد. در اروپا اگر يك مردى به يك زنى بگويد مثالً در كنار 
شوهرش هم بگويد: عجب زن زيبا و جذابى دارى هم زن تشكر مى كند و 
هم مرد. گفتم اگر در ايران يك مردى به يك زنى همچنين حرفى بزند، 

توهين است چون او حق اجازة اظهار نظر در اين باره را ندارد. 

چرا حجاب خانم ها و آقايان متفاوت است؟ 
حاال يك بحثى تحت عنوان اينكه حاال چرا حجاب خانم ها و آقايان 
متفاوت است، اين دانشمندان غربى مطالعاتى كردند، راجع به تحريك 
پذيرى متقابل زن و مرد، به اين نتيجه رسيدند كه مرد از لذت بصرى 
بيشترى برخوردار است و با نگاه كردن بيشتر تحت  تأثير قرار مى گيرد. 
حجاب زن كامل تر است، لذا در قرآن به مرد مى گويد نگاهت را حفظ 
كن و به زن مى گويد خودت را بپوشان، اگر قرار بود زن هم مثل مرد 
لذت بصرى در آن حد داشته باشد، آن وقت حكم حجاب هم براى 
مردها مى توانست صادر بشود. هدف اين است كه جذابيت جنسى ارزش 
اجتماعى نباشد، حاال چرا صورتشان را مي  پوشانند؟ مى گوييم حاال اين 
در اسالم نيامده كه صورتشان را بپوشانند، اما يك چيزى آمده و آن اينكه 
اين صورت را هم حق نداند رويش كار بكنند، بروند زيبايش بكنند و وقتى 
مى آيند بيرون، نمايش بدهند. اما اگر براى شوهرشان آرايش بكنند ثواب 
دارد، بيرون اگر بخواهند آرايش كرده بيايند گناه دارد، بيرون بايد بدون 
آرايش بيايند، حاال مثالً زن مى خواهد ده دقيقه برود سر چهار راه خريد 
كند و برگردد، به جاى اينكه پاك كند، بهتر است كه رويش را ببندد. 
مى گويند پس براى راحتى زن است. مى گوييم بله براى راحتى زن است، 
مى گويند يك چيز منطقى است، بعد مثال مى زنم، مى گويم حاال مكزيك 
كه دزدى زياد است، ناامنى هم زياد است، مى گويم من اگر 5 هزار دالر 

40 شماره 20 و 21، آبان و آذر 1387



پول داشته باشم بخواهم بروم بانك بگذارم، نظر شما چيست؟ دست 
بگيرم ببرم؟ يا آن را پنهان كنم؟ مى گويند خوب بايد پولت را پنهان 
كني، اگر آن را دست بگيرى مى دزدند، مى گويم ما زيبايى را يك ثروتى 
مى دانيم كه نبايد به نمايش گذاشت. اخيراً كليساى مكزيك اطالعيه اى 
داده و از خانم ها دعوت كرده كه پوشيده تر در مكان هاى عمومى ظاهر 
بشوند تا امنيتشان بيشتر برقرار باشد. روزى نيست كه به چندين نفر 
تجاوز نشود، يك خانمى اوايل انقالب كه حجاب اجبارى شده بود، آمده 
بود، ايتاليا. پرسيده بودند  كه تو براى چه آمدى ايتاليا؟ گفته بود كه چون 
در ايران حجاب اجبارى شد، نمى خواستم زير بار حجاب بروم از ايران 
آمدم بيرون. بعد از مدتى آنجا محجبه شده بود، گفتند كه تو از حجاب 
در رفته بودى، اينجا كه مجبور نيستى چرا روسرى سر كردى،گفت من 
كه در ايران بودم آخر خط را نمى دانستم چيست، اينجا كه آمدم، آخر 
خط را ديدم، چيزى كه من مى خواستم اين نيست، آخر خط خيلى چيز 
بدى است. در ايتاليا آمار گرفته بودند از هر سه زن به يكى از آنها تجاوز 
شده بود و اين غير از آن چيزى است كه فرد با ميل خودش رفته و روابط 
نامشروع برقرار كرده، از هر سه زن يكى؛ خيلى آمار بااليى است، در 
انگلستان يك آمارى گرفته بودند مى گفتند هر مردى كه سه بچه دارد، 
يكى از اين بچه ها مال خودش نيست و خودش هم نمى داند كه بچة 
خودش نيست. تو ايتاليا آمار گرفته بودند از هر چهار دختر يكي اولين 
رابطه اش را با يكى از محارمش داشته است. خيلى است از هر چهار تا 
يكى. وزير كشور ايتاليا پارسال يك سخنرانى كرده بود و گفته بود زن در 
ايتاليا يا خوشگل است يا هيچ چيزى نيست. اينها واقعيت جوامع غرب 
است. يا زيباست يا هيچ چيز نيست. يك بيمارى است به نام بيمارى 
40 ساله ها، در غرب مى گويند زن وقتى به سن 40 سالگى مى رسد، 
دچار بحران روحى مى شود، چرا؟ چون زيبايى كه يك ارزش اجتماعى 
است، در 40 سالگى مى افتد در سراشيبى، همراه با رفتن زيبايى، ارزش 
اجتماعى اش هم دچار خدشه مى شود. مى گوييم در جامعه ما زن هر چى 
سّنش باالتر مى رود احترامش بيشتر مي شود. حسرت اين پاكى زنان ما 
را مى خورند. لذت زندگى در جوامع اسالمى خيلى نسبت به آنجا بيشتر 
است. زندگى زناشويى نيز همچنين. كسى كه مى رود بيرون، در خيابان 
هر روز هزاران دختر و زن زيبا و برهنه را مى بينند، وقتى مى آيد، خانه 
باالخره اگر زنش پا به سن گذاشته باشد كه قابل مقايسه با آنها نيست، 
لذا خانواده ها همه سست  هستند، در جامعة اسالمى اگر مرد كسي را 
مى بيند، فقط زن خودش است. لذا اين جامعه خيلى مستحكم تر است. 

در بحث زن هم اين را اضافه كنم، گفتم ما اين را توهين به زن مي دانيم 
كه وقتى مي خواهند موبايل بفروشند، ماشين بفروشند، يا كااليى را تبليغ 
كنند، يك زنى را برهنه كنند و يك موبايل بدهند دستش و عكس آن 
را چاپ كنند. اين افتخارى براى زن نيست، اين آزادى نيست، اسارت 
است. اينجا هم همه با ما موافقت مى كنند. اينها مى گويند ما فلسفه اش 
را نمى دانستيم چه زيبا. چون آنجا آمده اند يك قوانينى گذاشته اند، حاال 
آنها چيزى كه مى گويند راجع به تعدد زوجات است كه فرق آن با جامعه 
غربى اين است كه اين جا منافقانه است، در اسالم صادقانه است. اينجا 
عمالً هست به رسميت شناخته نمى شود و هيچ حمايتى از زن و بچة زن 

دوم نمى شود، اما در قانون اسالم در تعدد زوجات، هم حمايت از زن دوم 
لحاظ شده است و هم بچة زن دوم به رسميت شناخته مى شود. چقدر 
نمى داند پدرش  بچه آنجا هست كه پدر باالى سرش نيست، يا اصالً 
كيست. قوانينى كه در حمايت از زنان گذاشته اند يكى اين هست كه اگر 
طالق صورت گرفت نصف دارايى مرد به زن برسد. در اين قانون خيلي 
كاله بردارى مى شود. زن مى رود خودش را به مرد نزديك مى كند به 
قصد ثروت، بعد طالق مى گيرد. مردها از ترس اين قضيه ترجيح مى دهند 

ازدواج نكنند. 

آداب و رسوم كليسا 
در آنجا همچنين بحث غسل تعميد را مطرح مى كنم، مي گويم شما 
مى گوييد كه اگر كسى غسل تعميد نكرده باشد وارد بهشت نمى شود، 
حال اگر كودكى را كه تازه متولد شده مى خواهيد به كليسا ببريد تا غسل 
تعميد داده شود، در راه تصادف كند و بميرد و غسل تعميد نكرده باشد، 
وارد بهشت نخواهد شد؟ مى گويند نه. مى گويم غسل تعميد مال قبل از 
مسيح است يا بعد از مسيح؟ مى گويند قبل از مسيح نبوده است و بعد 
از مسيح شروع شده است. مى گويم پس قبل از مسيح تمام كسانى كه 
غسل تعميد نكرده اند، وارد بهشت نمى شوند. پس يا پيامبران پيشين 

دروغ گو بوده اند و خودشان وارد بهشت نشده اند، يا كليسا دروغ گفته. 
كليسا برزخ مى فروشد. مى گويند كجاى برزخ مى خواهى برويد؟ پول 
بيشتري بدهيد تا جاى مناسبتي برويد. خالصه كليسا برزخ فروشى 

مى كند. 
حاال جناب پاپ فداكار اعالم كردند برزخ نيست و وجود خارجى ندارد،   
ـ 8 ماهى مي شود كه برزخ وجود ندارد. به نظر من اين كار او فداكارى  7ـ 
پول  نيست  برزخ  كه  حاال  و  مى گرفتند  پول  برزخ  بابت  چون  است، 
نمى گيرند . كليسايى كه يك بار پول مى گيرد و يك بار ديگر مى گويد 

برزخ وجود ندارد، چه اعتبارى دارد؟ 

بحث عدالت 
بحث ديگر بحث عدالت است. مى گويم خوب از قول مسيح (ع) نقل 
مى شود كه اگر به تو سيلى زدند طرف ديگر صورتت را هم بياور تا سيلى 
بزنند، الاقل آن تفسيرى كه از كليسا مطرح مى شود، مطلوب استعمار 
است؛ اگر بخشى از كشورت را اشغال كردند، بخش ديگر را پيش كش 
كن. اگر اموالت را غارت كردند، بقية آن را نيز ببخش. اما اسالم چه 
مى گويد؟ امام على (ع) فرمودند: كسى كه ظلم را بپذيرد، شريك ظالم 
است. در آنجا اين مطلب را يادداشت مى كنند. كدام يك را مى پسنديد؟ 
كدام يك را به فرزند خود ياد مى دهيد؟ اگر به شما سيلى زدند آن 
طرف را نيز تقديم كن. اسالم خواستار عدالت است، حق نداريم ظلم 
را بپذيريم، بلكه بنا بر سخن پيامبر اكرم (ص) كه مى فرمايند: يكى از 
عاليم ايمان، حمايت از مظلوم در مقابل ظالم خون ريز است. ما نه تنها 
ظلم را نمى پذيريم، كه يكى از مصداق هاى آن قطعنامه شوراى امنيت 
است، بلكه در برابر ظلم به فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان نيز كوتاه 
نمي آييم. دفاع مى كنيم هر چند در برابر ما ظالم قدار و خونريزى مثل 
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آمريكا و اسرائيل باشد. سياست خارجى ما مبناى دينى دارد. امام على 
(ع) مى فرمايند: اگر همة ثروت جهان را به من بدهند حاضر نيستم 

دانه اى از دهان مورچه اى بگيرم. 
حال آنكه كليسا همواره در كنار استكبار و استعمار و ظالمين بوده. 
كليسا از هيتلرـ  از يك ظالمـ  حمايت كرد، از موسولينى حمايت كرد، 
در جنگ هايى كه عليه آمريكاى التين و آفريقا صورت گرفت عليه آنها 
فعاليت كرد، همين امروز هم سياست هاى واتيكان از سياست هاى كاخ 
كه  جايى  در  سياست  از  دين  جدايى  غرب  در  است.  منشعب  سفيد 
كليسا حاكم بوده، عامل پيشرفت بوده، مسئله جدايى دين از سياست 
در كشورهاى اسالمى نقشه استعمار بوده، براى جلوگيرى از پيشرفت 

كشورهاى اسالمى و در واقع ظلم به آنهاست. 

ارزش علم 
كليساي قرون وسطايي «گاليله» را محكوم كرد، براى اينكه مي گفت 
زمين كروى است؛ اما اسالم مى گويد تحصيل علم اگر در راه حق باشد، 
عبادت است. پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: «جوهر قلم عالم از خون شهيد 
باالتر است». به آنها مى گويم شما يك جمله در وصف قلم بياوريد كه از 
اين باالتر باشد و يك جمله باالتر از اين در مورد عقل از آن چه امام على 

و بزرگان ما گفته اند ذكر كنيد. 

ترازوي احترام 
 پيامبر گرامى اسالم (ص) فرمودند: كسى كه فقيرى را به خاطر فقرش 
تحقير كند و يا ثروتمندي را به خاطر ثروتش تمجيد كند، ... به آنها 
مى گويم شما تكميل كنيد يكى مى گويد كار بدى است، يكى مى گويد 
گناه است، يكى مى گويد خشم خدا را در بردارد، مى گويم اينها درست 
ولي حديث اين طور تمام نشده است. پيامبر(ص) مى فرمايد: اين فرد در 
جنگ با خداست. هر كدام از اين روايات را كه مى گوييم مثل اين است 

كه برق آنها را مى گيرد. 

محيط زيست در اسالم   
راجع به محيط زيست پيامبر (ص) فرموده اند: كه شكستن درخت مثل 
شكستن بال فرشتگان است و مى گويم اين همه سازمان هاى محيط 
زيست وجود دارد، يك جمله در حفظ محيط زيست از اين باالتر بيان 
كنند. سفير بوليوى مى گفت من چندين جا سخنرانى كردم و همين 
جمله را گفتم، منتها بدون اينكه بگويم از زبان چه كسى است. من از 
نقاشان آن جا خواستم اين جمله را نقاشى كنند. اين پيشنهاد را براى 
ايران نيز دارم، براي سازمان تبليغات و ديگران، مسابقة نقاشى براى اين 

جمله يا جمالت ديگر بگذارند. 

عبادت در اسالم 
اين بحث عبادت را كه مطرح مى كرديم كه عبادت در اسالم مستقيم 
است و همه به سمت مكه نماز مى خوانيم. در مكه يك بناى مكعب 
شكل است كه به آن كعبه مى گوييم. مى دانيد چه كسى آن را ساخته 

است؟ حضرت ابراهيم. تعجب مى كنند و با شگفتي مي پرسند: موضوع 
چيست؟ 

شروع مى كنم قصه ابراهيم را بيان مى كنم،  كه حضرت ابراهيم به امر 
خداوند همسر و كودكش را كه چند ماهي از تولدش سپري نشده، در 
كعبه كه آن موقع بياباني بوده، مي گذارد و مي رود. بچه تشنه مي شود. 
هاجر، مادر اسماعيل و همسر ابراهيم، هفت بار بين صفا و مروه مى رود و 
بر مى گردد، مى بيند كه از زير پاي بچه، آب زمزم فوران مى كند. بخشى 
از مراسم حج ما هفت بار بين صفا و مروه رفتن، مثل هاجر است. اين چاه 
زمزم هنوز وجود دارد. قبر هاجر در دو مترى كعبه فعلى است و موقعى 

كه طواف مى كنيم، نبايد از روى آن قبر عبور كنيم. 
موقعى كه حضرت ابراهيم مى خواست اسماعيل را ذبح كند شيطان ظاهر 
شد و ايشان سنگ برداشت و به سمت شيطان پرتاب كرد، لذا در مراسم 
حج ما بنائى وجود دارد كه سمبل شيطان است و همه بايد به سمت اين 
بناها مانند حضرت ابراهيم شليك كنند. سعى كرد بچه اش را قربانى كند 
نشد، نتوانست. خدا پذيرفت چون او بر ذبح اسماعيل اقدام كرد، لذا در 
مراسم حج ما قربانى كردن گوسفند وجود دارد. بسيار شيفته و غافلگير 
مى شوند و ما متأسفانه يك فيلم مناسب كه بتواند ارتباط حج را با تاريخ 
اعمال حضرت ابراهيم نشان بدهد، كه همه اديان الهى حضرت ابراهيم را 

قبول دارند، نداريم. 

مسأله طالق 
 گاهى مسأله طالق را مطرح مى كنند، چون در كاتوليك طالق وجود 
ندارد، آنها ازدواج را بد ضرورى مى دانند براى بقاى نسل. در حالى كه 
ازدواج را خوب ضرورى مى دانيم، بر عكس طالق كه ما آن را بد  ما 
مجاز مى دانيم كه عرش الهى مى لرزاند، ولى بعضى اوقات ضرورى است، 
مى توانند جدا شوند ولى زن بايد عده نگه دارد تا مشخص شود كه بچه 
ندارد. اگر يائسه بود عده نيز نياز ندارد، اين براى آن است كه پدر، مادر و 
جامعه بدانند اين بچه براى كيست؟ مى پرسند زن و مرد مى توانند طالق 
بگيرند؟ مى گويم بله، منتها بايد هر دو راضى باشند، اما زن بايد در حالتى 
باشد كه بتواند نماز بخواند، چرا؟ چون وقتي نمي تواندنماز بخواند، عصبى 
است و در حالتى كه عصبى هست، نمى تواند تقاضاى طالق بكند. اين 
هم به نفع زن است، آمار و اطالعات نشان مى دهد زنانى كه در اين زمان 
تقاضاى طالق مى كنند، بعدها پشيمان مى شوند . زنان مى دانند كه در 
اين زمان آنها عصبانى ترند، اين يك قانون به نفع زنان است، چيزهاى 

ديگرى نيز هست ولى فرصت ما كم است. 

تو را به خدا بگو تو پسر خدايى؟ 
 يك انجيل به من دادند كه در سورة متي آيه 63 و 64 آنجا مى گويند 
بين بزرگان مسيح و مسيح سؤال و جواب مى شود. از مسيح مى پرسند 
تو را به خدا بگو تو پسر خدايى؟ ترجمه اسپانيايى اين جواب را مى گويد 
اين را تو مى گويى. من مى گويم كه فرزند انسانم جايگاه من در ابرهاست 
من در كنار خدايم نزديك به خدا هستم. آنجا به آنها مى گويم چرا به 
مسيح مى گوييد فرزند خدا در حالى كه خود مى گويد فرزند انسانم. 
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انجيل فارسى را پيدا كردم ديدم آن را تحريف كرده اند. اينجا مى گويد 
بله هستم. در متن اسپانيايى آن «بله هستم» نبود، مى گويد «اين را تو 
مى گويى من فرزند انسانم». چون مى دانند اگر در فرهنگ اسالمى، ما 
مى گوييم مسيح انسان و فرزند انسان است، خوب خود مسيح هم همين 
را مى گويد. لذا در ترجمه فارسى به نظر من تحريف صورت گرفته است 
و پيشنهاد مى كنم كه انجيل متون اوليه آن را خودمان يك جايى ترجمه 
كنيم و اين تضادها در آن فراوان است و اين ترجمه نشان دهنده آن 
است كه ترسيدند اين تضاد رو شود. من سايتى دارم،ghadiri.ir  گاهى 

مطالبى مى گذارم. من در ايران نديدم جايى استفاده شود. 
 متن انگليسي اين مطلب را آنجا گذاشته ام. گفته بودند زنانى كه به 
ظاهرشان خيلى مى رسند و نگران وضعيت ظاهرى خودشان هستند، 
به  سازمان ها  اين  مى دهند.  دست  از  را  ذهنى شان  توانايى  از  مقدارى 
سراغ اين دانشمند بروند ببينند تحقيقات او چه بوده است؟ كسي كه 
خيلى نگران وضعيت ظاهرى خود است توانايى ذهنى خود را از دست 

مى دهد. 

چند پيشنهاد 
1.  ما با افرادى مواجهيم كه مسلمان شده اند و چندين برابر آنها تا قبول 
وحدانيت خداوند و پيامبرى محمد مصطفى (ص) آمده اند ولى هنوز 
حاضر نيستند شهادتين را بگويند، پيشنهاد من اين است كه ما به يك 
سايت نياز داريم به زبان هاى مختلف از جمله اسپانيايى، براى آنان كه به 

اسالم نزديك شده اند، ولى مسلمانان نشده اند.
2. سايتى نياز داريم براى آنان كه تازه وارد اسالم شده اندـ  مثال به مدت 
2  تا 3 ماه ـ و اطالعات زيادى ندارند. مى خواهند  نماز بخوانند ولي با 
غسل و وضو و غيره آشنا نيستند، سايت هاى موجود براى طالب و فضال 
است و اين افراد نمى توانند استفاده كنند. مثالً تفسير الميزان را فردى كه 
تازه مسلمان شده نمى تواند بفهمد، بايد براى اين افراد سايت اختصاصى 
به  برسند  تا  بدهند  ديگر  سايت هاى  تحويل  مرور  به  و  باشيم  داشته 

سايت هاى عمومى. 
3. ما نياز به CD داريم براى افرادى كه مى خواهند نماز بخوانند، براي 
اينكه چگونه شروع كنند. اين فرد كه مى خواهد شروع كند، قنوت و 
سجود و ركوع او فقط سبحان اهللا باشد كه بتواند بگويد، از CD هم 

بشنود و بعد تكرار كند. ما در ايران بايد افرادي را شناسايى كنيم كه با 
اسالم آشنايند، زبان بلدند و فرهنگ مخاطب را مى شناسند. اين افراد تازه 
مسلمان را به آنان وصل كنيم، تا سؤاالت خود را از آنان بپرسند، سايت 

راه انداختن خوب است، اما كافى نيست.
4. من پيشنهاد مى كنم يك سايت بزرگ پست الكترونيك هم ايجاد شود 
كه توليدات خود را به افراد مختلف زن و مرد ، دانشجو و استاد دانشگاه و 
غيره عرضه كنيم. كار خوبى صورت گرفته كه در پيامك ها مى فرستند كه 
امام على (ع) چنين فرموده اند، ما اين را مى توانيم از ايران توسط ايميل 
فراتر ببريم و مى تواند به فيلم هم تبديل شود. آن وقت صد نفر مى توانند 
به يك ميليون نفر تبديل شوند. مقام معظم رهبرى صحبت از بعثت ملت 
كردند يعنى هر كدام از ما بايد احساس رسالت بكنيم براى تبليغ اسالم. 
5. امروز در قم از «مركز ترجمه قرآن به زبان هاي مختلف» بازديد كردم. 
اين مركز براى چاپ و انتشار كتاب خدا به بودجه بيشتري نياز دارد. 
خوب، چه اشكالى دارد يك فرم هايى پر شود كه به مردم بگوييم چه 
كسى ميل دارد در ترويج قرآن، هزينة چاپ و ارسال قرآن به زبان هاى 
ديگر را تقبل كند. در اين فرم ها مشخص شود چه ترجمه اى و براى چه 
مخاطبى، اگر مثالً هزينه ارسال 15 هزار تومان باشد يك نفر اين هزينه 
را قبول كند. با بسيج مساجد هماهنگ شود، آنها اين فرمها را به مساجد 
ببرند. حداقل اين كه برخى افراد نهج البالغه و كتابهاى كوچك تر را قبول 
كنند، يكى مى خواهد 5 هزار تومان، يكى 10 هزار تومان، يكى ممكن 
است صد هزار تا از آنها را قبول كند. چرا خود را به امكانات دولتى محدود 
كنيم. ما اين امكان را به مردم بدهيم كه آنها احساس كنند، مى توانند در 
ترويج قرآن سهيم شوند. االن نمى توانند مشاركت كنند. از اين امكانات 
استفاده كنيم. راه براى تروج اسالم هست. هم سال نوآورى و شكوفايى 
است و اين نام يك سرى نوآورى است و هم رهبر سخن از بعثت ملت 
فرمودند كه من هم معتقدم كه دراين شرايط كه افراد با 2ـ3 ساعت 

صحبت مسلمان مى شوند مى توان بيشتر تبليغ كرد. 
به هر حال پيام من اين است كه در همه جاى جهان زمينه براى قبول 
اسالم وجود دارد به شرط اين كه بتوانيم اسالم را آن طور كه هست 
عرضه كنيم. اين اميد وجود دارد و ان شاء اهللا ما شاهد پيشرفت اسالم 

درهمه جهان باشيم.
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1. زينت بخش برنامه درآغاز، تالوت آياتى از قرآن كريم توسط يكى از 
ميهمانان بوسنيايى بود.

2. سپس «آقاى مهندس اكبر تركان» رييس انجمن دوستى ايران و 
بوسنى به بيان فعاليت هاى انجمن وعالقه ايران و ايرانيان به بوسنيايى ها 
پرداخت و مطالبى نيز در خصوص گسترش اسالم در بالكان و نقش 

فاطميون در اين خصوص ارائه كرد.
3. دربخش بعدى برنامه ميهمانان بوسنيايى به دعوت «آقاى عباس 
حيدر» به بيان نظرات و خواسته هاى خود پرداختند. جوانان بوسنيايي 
ضمن تشكر از دست اندركاران برگزار كننده، اين اردو را بسيار مفيد و 
به يادماندنى ذكر كردند وخواستار يارى ايران در زمينه هاى گوناگون 

شدند.
و  شناسى  آسيب  و  بوسنى  هويت  و  تاريخ  پيرامون  مطالبى  ارائه   .4
عباس  «آقاى  توسط  بالكان  در  اسالم  توسعه  روى  پيش  چالش هاى 
آريازند» رايزن سابق فرهنگى ايران در سارايوو، بخش بعدى برنامه را 

تشكيل داد.

5. «آقاى ليما» كاردار سفارت بوسنى و هرزگوين در ايران ، سخنران 
بعدي بود كه مطالبى را در مورد پيشرفت تكنولوژى و موفقيت هاى قابل 

توجه ايران على رغم تحريم ها و مشكالت گوناگون بيان داشت.
6. سپس «سركار خانم طبيب زاده» مدير مجتمع آموزشى طلوع ،شناخت 
رفتارهاى اسالمى و عكس العمل مناسب را الزمه دستيابى به هدف كه 
همان تربيت اسالمى است، دانست و ادامه داد: «براى اينكه رفتارى پايدار 
و محكم در جوانى شكل بگيرد جوان بايد يك مدل فرهنگى داشته باشد 
كه با يك مهندسى فرهنگى قوى تدوين شده باشد. امروز چاره حمالت 
غرب، «مذهب درمانى» است ؛ يعنى باال بردن استعداد معنوى در جوانان 
وتقويت اميد،انرژى و ابتكار در جوانان كه باعث نهادينه شدن سه خصلت 

در آنان مى شود: اخالق، افكار و اعمال».
عالى  شوراى  عضو  نجف آبادى»  درى  والمسلمين  «حجت االسالم   .7
مجمع جهانى اهل بيت (ع) آخرين سخنران اين نشست بود. ايشان با 
قرائت آيه آخر سوره آل عمران، سخنان خود را آغاز كرد و ايمان، صبر در 
راه خدا، فراخواندن ديگران به صبر، ايجاد رابطه الفت و محبت، و تقوا را 

برگزاري
انجمن دوستى
ايران و بوسنى
در مجمع

«انجمن دوستى ايران و بوسنى هرزگوين» كه با همكارى 
مجمع جهانى اهل بيت (ع) تشكيل شده است، نشستي 
را با حضور ميهمانان جوان بوسنيايىـ  كه براي برگزاري 
يك اردوي فرهنگي زيارتي در ايران حضور داشتندـ  در 

محل مجمع (در تهران) برگزار كرد.
آنچه در پي مي آيد برنامه هاي اين نشست است كه با 
بوسني  جنگ  ايراني  شهداي  از  يكي  خانواده  حضور 

برگزار گرديد:
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مايه سربلندى و فالح مسلمانان دانست. 
وى ضمن خوش آمد و تبريك اين ايام و ماه هاى مبارك به حضار، ياد 
شهيدان را گرامى داشت و افزود: «بسيار مايه تأسف و تعجب است كه 
برخى فرقه ها به نام دين خدا نسل كشى و جنايت مى كنند. اگر بنا باشد 
در دين الهى چيزى مقدس باشد يكى از مقدس ترين آنها خون انسان 

بى گناه است.»
دادستان كل كشور در بخش ديگرى از سخنان خود اذعان داشت: «چوبى 
كه ما انسان ها مى خوريم از بى تقوايى، بى اخالقى و بى معنويتى خودمان 
است. برخي دين را وسيله اى براى اهداف شيطانى خود قرار داده اند و 

خودشان را پشت سنگر دين براى اهداف استكبارانه مخفى كرده اند».
ايشان در ادامه براى دانش آموزان و دانشجويان بوسنيايى «كالج فارسى» 
آرزوى بهروزى و موفقيت كرد و ضمن توصيه به استفاده از فرصت ها 
افزود: «اگر از من بپرسند كه بزرگ ترين كارها چيست، مى گويم تربيت 
انسان ها. هر انسانى كه ساخته مى شود خودش مى تواند صدها انسان 
ديگر را بسازد. سرمايه گذارى در درون انسان ها بسيار با بركت است. 
صدها و حتى هزاران سال ديگر هم از آثار و بركات آنها استفاده مى شود؛ 
شخصيت هايى همچون «شهيد مطهرى» يا «سيد حسن نصراهللا» و 
انسان هاى بسيار بزرگ ديگرى كه الگوهاى شاخصى براى ما هستند. 
در همين بوسنى، مردان و زنان خدمتگذارى كه مقاومت كرده و در 

طول تاريخ بوسنى خدمات بزرگى انجام دادند يا حتى مهاجرت كردند 
كم نيستند».

8. اين نشست صميمي با برگزارى نماز جماعت به امامت حضرت آيت اهللا 
درى نجف آبادى به پايان رسيد.

التحصيالن  فارغ  از  جمعى  بر  عالوه  جلسه،  اين  در  است  ذكر  شايان 
مجتمع آموزشى طلوع و تعدادي از همكاران مجمع جهانى اهل بيت(ع) ، 
خانواده معظم «شهيد رسول حيدرى» نيز حضور داشتند. «آقاي مهدى 
حيدرى» پسر سوم اين شهيد سعيد نيز دقايقي در جمع حاضران درباره 

پدر گراميش به ايراد سخن پرداخت.

شهيد حيدري با آغاز جنگ تحميلي به جبهه رفت و در عمليات هاي 
مختلفي شركت نمود و چندين مرتبه مجروح شد. وي پس از پايان جنگ 
در رشته علوم سياسي دانشگاه امام حسين (ع) مشغول شد. همزمان با 
تجاوز «صرب هاي نژادپرست» به مسلمانان بوسني به عنوان «ديپلمات 
جمهوري اسالمي» به كشور بوسني رفت. ايشان سرانجام پس از سال ها 
جهاد و تالش در راه حق در سال 1372 در كشور «بوسني و هرزگوين» 
در حال عبور از جاده اي به اسارت صرب ها درآمد و در سن 32 سالگي در 

روز عيد غدير به شهادت رسيد. و از او 3 فرزند به يادگار ماند.
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت(ع) 

 حمله به زايران قبر پيامبر گرامى 
اسالم(ص)

همچون سالهاى گذشته در ايام مبارك حج كه مسلمانان جهان 
از هر مذهب و آيينى براى به پاداشتن حج و زيارت اماكن مقدس 
مكه مكرمه و مدينه منوره به عربستان سعودى سفر مى كنند، 
امسال نيز با برخورد نامناسب وهابيان تكفيرى مواجه شدند و 
اينبار حجاج حاضر در مدينه قربانى خوى ددمنشانه آنها شدند.

به گزارش خبرگزارى ابنا، گروهى از وهابيان تكفيرى با حمله 
آنها  شتم  و  ضرب  به  اسالم(ص)  پيامبرگرامى  قبر  زايران  به 

پرداختند.
اين اقدام در حالى از سوى ماموران حرم پيامبر گرامى اسالم(ص) 
در مدينه منوره صورت گرفت كه علما و روحانيون وهابى بارها با 
صدور فتواهاى تكفيرى، هرگونه زيارت بقاع متبرك و استالم آن 

را شرك دانسته و آن را ممنوع اعالم كرده بودند.
در پى اين اقدام، «شيخ حسن صفار»، امام جمعه قطيف با انتقاد 

از آن، خواستار مقابله با اين اقدامات خشونت آميز شد.
در  وهابى  افراطيهاى  اقدامات  اظهارداشت:  رابطه  اين  در  وى 
استقبال از حجاج بيت اهللا الحرام كه از اقصى نقاط جهان براى 
انجام مناسك حج و زيارت اهل بيت(ع) در مدينه به عربستان 
سفر مى كنند، چهره نامناسبى در بين مسلمانان جهان از اين 

كشور ترسيم مى كند.
صفار با تاكيد بر فرصت مناسب حج براى نهادينه ساختن فرهنگ 
وحدت و انسجام اسالمى در بين مسلمانان جهان خواستار احترام 

و رعايت حال حجاج و زوار قبر پيامبراكرم(ص) شد.

شكسته شدن حصر يك ساله پاراچنار
محاصره پاراچنار كه از 16 نوامبر سال گذشته شروع شده بود از اول هفته جارى با 

حركت كاروان هاى شيعيان پاراچنار به سوى پيشاور در هم شكست.
پس از نزديك به يك سال محاصره ناجوانمردانه شيعيان در منطقه "پاراچنار" در 
پاكستان كه اين منطقه را به "غزه اي شيعي" تبديل كرده است، اين محاصره شكسته 

شد و فعال رفت و آمد برقرار گرديده است.
به گزارش خبرگزارى ابنا از پاراچنار، كاروان هاى شيعى تاكنون با مانعى روبرو نشده اند 
اما برخى ناظران سياسى منطقه احتمال داده اند كه شايد اين نيز توطئه ديگري باشد 
تا شيعيان مظلوم اين ايالت، از امن بودن راه كامالً مطمئن و از تدابير دفاعى غافل شوند 
و راه  براي حمالت بعدي باز شود. اما آنچه مسلم است مقاومت جوانمردانه شيعيان 
پاراچنار و شكست هاى فاحش تروريست هاي مهاجم و طالبان محلي، و پيش بينى 
دشمنان در خصوص اقدامات متقابل شيعيان در صورت تعرض آنها به مسافرين شيعه، 

امكان تحرك را در حال حاضر از آنها گرفته است.
اگرچه عده اى از خودروهاى مسافربرى با اسكورت نيروهاى دولتى رفت و آمد مى كنند 
اما بيشتر مردم كه با توجه به سابقه رفتار منفعالنه اين نيروها در مواجهه با تروريستهاى 
مهاجم و ناكامى آنها در نجات دادن مسافرين شيعه از حمالت تروريستى، ترجيح 

مى دهند بدون اسكورت سفر كنند.
الزم به ذكر است كه شيعيان پاراچنار از ماه آوريل 2007 مورد حمله تروريست ها و 
افراطيان قرار گرفتند كه اين درگيرى شديد تا يك هفته ادامه يافت. از آن به بعد، 
مسافران شيعه در بين راه پيشاور به پاراچنار مورد حمالت ناجوانمردانه تروريست ها 
قرار مى گرفتند و اين روند تا ماه نوامبر سال 2007 با حملالت انتحارى در پاراچنار و 
شهادت سربازان شيعه در "وزيرستان"، "هنگو" و "دوآبه" ادامه يافت. در 16 نوامبر و با 
شرارت حساب شده تروريست هاي ضد تشيع، درگيرى هاى وسيعى آغاز گرديد و بعد 
از آن كه دشمن در برابر مقاومت شيعيان شهر پاراچنار مجبور به فرار از اين شهر شد 
و در پناه دولت، به مناطق سنى نشين انتقال يافت اين منطقه به طور كامل محاصره 

شد ؛ محاصره اي كه تا روزهاى اخير ادامه يافت. 
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 شيعيان عربستان برگزار كردند؛ 
كنفرانس "سخنرانى معتدل" در قطيف 

نهادينه  منظور  به  قطيف  شهر  در  معتدل"  "سخنرانى  كنفرانس 
ساختن اعتدال و ميانه روى در خطابه هاى عالمان و خطيبان دينى 
و به منظور رفع صدور فتواهاى تكفيرى ،از سوى شيعيان عربستان 

برگزار شد.   
به گزارش خبرگزارى ابنا، كنفرانس "سخنرانى ميانه رو" به همت 

موسسات و گروههاى شيعى قطيف در اين شهر برگزار شد.   
هدف از اين همايش كه با حضور تنى چند از علما و روحانيون برگزار 
شد، ريشه كن ساختن سخنرانيهاى تفرقه آميز و صدور فتواهاى 

تكفيرى اعالم شده است.   
"حسن آل حمادة"،دبير اين همايش در مصاحبه با "الرياض"،با اشاره 
به ضرورت برگزارى كنفرانسهايى كه علماى مذاهب اسالمى در كنار 
هم به بررسى مسائل جهان اسالم مى پردازند،خاطرنشان كرد:اعتدال 
و ميانه روى در اسالم صفتى است كه پيامبر گرامى اسالم(ص)نسبت 

به آن تاكيد داشته اند.   
وى افزود:بعضى ها تصور مى كنند دين را بايد به صورت افراطى و 
خشن به مردم ارائه وآموزش دهند در حالى كه تعاليم اسالمى عكس 

اين مطلب را از مبلغان دين مبين اسالم طلب مى كند.   
آل حماده در رابطه با همايش مذكور،اظهار داشت:لزوم برگزارى اين 
كنفرانس در عربستان سعودى به دليل صدور فتواهاى جنجالى و 

افراطى بيش از پيش احساس مى شد.   
شايان ذكر است، تعداد شيعيان عربستان يك ميليون نفر هستند 
كه در مناطق مختلف اين كشور يعنى قطيف، دمام، احساء و مدينه 

زندگى مى  كنند. 

خشم صهيونيستها از چاپ كتاب "اسرائيل، نابودى از 
درون" 

چاپ كتابى تحت عنوان "اسرائيل، نابودى از درون"، در مصر با موجى از جنجال آفرينى 
مقامات صهيونيست مواجه گشت.

به گزارش خبرگزارى ابنا، "ضياء الحاجرى"، استاد دانشگاه و پژوهشگر مصرى نتيجه 
تحقيقات و پژوهشهاى خود در رژيم صهيونيستى و جامعه رو به افول آن در كتابى تحت 

عنوان"اسرائيل،نابودى از درون"، به رشته تحرير درآورد. 
اين كتاب كه از سوى "انتشارات عامه كتاب"، در مصر منتشر شده است و با انتقادهاى 
فراوان مقامات صهيونيست همراه بود، دربرگيرنده تحقيقات اين نويسنده عرب زبان در 

جامعه اسرائيل و بطن آن و نمايان شدن آثار نابودى اين رژيم در داخل آن است.
الحاجرى در مقدمه اين كتاب كه در چهار فصل تنظيم شده است،تاكيد مى كند: دولت 
اسرائيل بدون توجه به زيرساخت هاى اقتصادى و سياسى و پيشرفت تكنولوژى و بدون 
توجه به شرايط حساس منطقه يكباره در قلب خاورميانه شكل گرفت و اين بناى كج در 
حال حاضر نمايان شده است و آثار ضعف و زوال در سياستهاى اين رژيم جعلى مشهود 

است.
وى در اين كتاب با اشاره به نبود امنيت و آرامش در سرزمينهاى اشغالى متذكر مى 
شود:خشونت،ترور و تجاوز مكرر نظاميان صهيونيست به ملت مظلوم فلسطين ، بازخوردى 
متقابل و منفى را در بين شهرك نشينان صهيونيست به همراه داشته است و اين مسئله 
براى آنها واضح و آشكار شده است كه اين رويه ، اميدى براى دوام در آينده به ارمغان 

نخواهد آورد.
اين نويسنده مصرى مى افزايد:صهيونيستها هر شب در كابوسى نا تمام شب را به صبح مى 

رسانند و اميدى براى بهبود اوضاع ندارند.
وى در بخش ديگرى از كتاب به آشكار شدن نشانه هاى اختالفات بين احزاب و گروههاى 
داخلى اين رژيم اشاره مى كند و مى نويسد:يهوديان كه به اميد سعادت در سرزمين 
موعود به شكلى غيرقانونى و ظالمانه سرزمين فلسطين را به اشغال خود درآوردند،اكنون 

در مجموعه اى از اختالفات و درگيريهاى داخلى اسير شده اند.    
 

www.ABNA.ir
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به وسيله تلويزيون اينترنتي زهرا (س) ؛
پخش دو فيلم درباره امام در فرانسه

شبكه اينترنتي تلويزيوني "مركز زهرا (س)" در جديد ترين 
برنامه هاي خود اقدام به پخش دو فيلم مستند ارزشمند 

درباره زندگي حضرت امام خميني (ره) نموده است .
يكي از اين برنامه ها سريالي است كه از "مستند روح اهللا" 
 اقتباس شده و  به صورت روزانه و با زيرنويس فرانسوي در 

اختيار مخاطبان فرانسوي و فرانسه زبان قرار گرفته است.
برنامه ديگر، مستندي تحت عنوان "اين مرد مرا دگركون 
كرد " است كه ديدگاه ها و واكنش هاي يك زن فرانسوي بنام 
«سوفي» نسبت به شخصيت حضرت امام (ره) را منعكس 

مي كند.
و  هنرمندان  كليه  از  (س)  زهرا  فرانسوي  مركز  همچنين 
برنامه سازان شيعي و ارزشي كه مايل به ارائه آثار خود هستند 
دعوت كرده است مشخصات آثار تلويزيوني و مستندهاي 
ديني، سياسي و ... خود را به همراه شماره تماس به نماينده 
kananiyaser@yahoo. ايميل  به  تهران  در  مركز  اين 

com ارسال نمايند تا پس از آماده سازي براي مسلمانان 
فرانسه زبان و شيعيان فرانسوي به نمايش درآيد .

نويسنده دانماركى:
مسلمانان با علمشان اروپا را تسخير كردند

يك نويسنده دانماركى با اشاره به حضور موثر مسلمانان در اروپا در طول تاريخ، 
تاكيد كرد: علوم مسلمانان با ورود به اروپا نقش عمده اى در هوشيارى و آگاه سازى 

اروپاييان كه قرون متمادى را در جهل و نادانى به سر مى بردند، ايفا كرد.
به گزارش خبرگزارى ابنا، «استيفن هيبرگ»، نويسنده كتاب "آغاز تاريخ جديد 
فرهنگى اروپا در قرون وسطى"، با انتقاد از توهين اروپاييان نسبت به مسلمانان، علم 

و فناورى موجود در اروپاى فعلى را مرهون دين اسالم و مسلمانان دانست.
اين نويسنده مسيحى در اين كتاب با اشاره به قرون جهل و تاريكى اروپا در قرون 
وسطى وپيش از آن، تبادل فرهنگى و علمى با مسلمانان را يگانه راه نجات بخش 

مردم اروپا در آن دوران سياه توصيف كرد.
وى در ادامه مى نويسد: فساد جامعه آن روزگار اروپا در تمام بخشها وحتى در كليسا 
و روحانيون دينى در برگرفته بود، كه پس از جنگهاى صليبى و حضور مسلمانان در 

اروپا، اين رويه اصالح گرديد و رو به پيشرفت نهاد.
"فريدريكسبورگ"  موزه  در  تحقيقات  بخش  مدير  كه  دانماركى  نويسنده  اين 
مى باشد در كتاب خود نمونه هايى از پيشرفت اروپاييان را پس از جنگهاى صليبى 
ذكر مى كند و مى نويسد: با پايان قرون وسطى و جنگهاى صليبى اختراعات و 
ابداعات متعدد، سازمانهاى جديد، سيستم بانكى و در مجموع، پيشرفتهاى اقتصادى 
و علمى، نتيجه حضور مسلمانان با تعليمات اسالمى ايشان در اروپا بود كه موجى از 

شكوفايى و توسعه را براى كشورهاى قاره سبز به ارمغان آورد.
وى در بخش ديگرى از كتاب، تالش براى تبليغات منفى بر ضد اسالم و مسلمانان 
را محكوم كرده و از همه مردم اروپا خواسته است تا با بازخوانى تاريخ هزار ساله اخير 
كشورهاى اروپايى به كمكهاى شايان و قابل توجه مسلمانان به آنها آگاهى يافته و 

از تكرار توهينها بر ضد اسالم دست بردارند.
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چكيده مطالب خالصة مواضيع المجلة
اين شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

االفتتاحية – الصفحات ٢ إلى ٥:
يبحث رئيس التحرير في افتتاحية هذا العدد ظاهرة " العولمة" ونقاطها اإليجابية والسلبية، ومما يبحثه في هذا 

المجال الفرص والمخاطر التي يواجهها المجع العالمي ألهل البيت(ع). 
  

الهيئة العليا – الصفحات ٦ إلى ١١:
إثر الكالم الغريب المنافي للحقيقة الذي صدر من الشيخ "يوسف القرضاوي" ضد مذهب أهل البيت(ع)، أرسل 
"آية اهللا الشيخ اآلصفي" عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي ألهل البيت(ع) رسالة للشيخ القرضاوي أجاب فيها عن 

بعض إتهاماته مستندا إلى األدلة العلمية. 

جمعية الصداقة اإليرانية البوسنية – الصفحتان ١٢ و ١٣:
تجمع إيران والبوسنة عالقة أخوية إسالمية حميمة، وقد ساند كل من البلدين اآلخر بشكل مستمر. نطالع في هاتين 

الصفحتين تقريرا عن اجتماع "جمعية الصداقة اإليرانية البوسنية" الذي عقد مؤخرا في طهران.
وقد شاركت في هذا االجتماع أسرة الشهيد "رسول حيدري" الذي استشهد في حرب البوسنة دفاعا عن الشعب 

البوسني المظلوم. 
    

األمين العام – الصفحة ١٤:
أصدر "حجة اإلسالم والمسلمين أختري" األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت(ع) قرارا بتعيين "حجة اإلسالم 
والمسلمين سالك" مستشارا ثقافيا للمجمع، و"حجة اإلسالم حسيني عارف" مديرا عاما لدائرة اإلعالم في المجمع.

    
ملف خاص حول الغدير – الصفحات ١٧ إلى ٣٦:

دعا النبي األكرم(ص) في آخر حجة له "حجة الوداع"  المسلمين إلى التجمع في منطقة غدير خم، فاجتمع 
عشرات اآلالف من المسلمين، وعندما قام بتنصيب علي بن أبي طالب(ع) خلفية له. وكان هذا اإلختيار من قبل 

اهللا سبحانه.
وبهذه المناسبة، نطالع في هذا العدد من المجلة ملفا خاصا حول هذا الحدث الهام، وموضوعات  هذا الملف هي:

- مقاطع من خطبة النبي(ص) يوم الغدير بثالث لغات، العربية، الفارسية، االنجليزية.
- حوار مع شيعي مستبصر حول اإلمام علي(ع).

- التعريف ببعض نشاطات المجمع المرتبطة بالغدير.
    

كلمة الدكتور قديري أبيانه – الصفحات ٣٨ إلى ٤٥:
"الدكتور محمد حسين قديري أبيانه" سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في المكسيك، وهو من األشخاص الذي 

لهم دور بارز في التبليغ اإلسالمي لشعوب أميركا الالتينية.
وفي هذه الصفحات نطالع كلمة الدكتور القديري حول أساليب الحوار مع المسيحيين، وكذلك يستعرض تجاربه 

الهامة حول أساليب التعامل مع غير المسلمين.
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چكيده مطالب 
اين شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسين مهدوي
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چكيده مطالب 
اين شماره به 
زبان روسي  Перевод Доктора Мухаммадали

На стр. 2 до 5 – Предисловие: 
Главный директор в вступление этого выпуска научного издания, сверяет положительные и 
отрицательные стороны явления «глобализации», возможности и опасности предоставляемые 
ею для Всемирной Ассамблеи  Ахл уль Байт (ДБМ) – ВААБ (ДБМ).

На стр. 6 до 11 – Верховный Совет:
Вслед за удивительной речи, и в свою очередь не имеющей под собой реальную почву слов 
Шейха Юсуфи Карзави против религиозно-правовой школы Ахл уль Байт (ДБМ). Аятулла 
Мухаммад Махди Асефи член Верховного Совета ВААБ (ДБМ), в письме написанном в ответ 
на некоторые необоснованные в адресс шиитов обвинения, приведены неоспоримые, с убеди-
тельными доказательствами на основание Корана и Сунны доказательства.

На стр. 12 и 13 – Состоящийся съезд дружбы Ирана и Боснии: 
Иран и Босния, как два дружеских и единоверных государства, находящиеся всегда рядом во 
всех трудностях. На этих двух страницах приведён репортаж заседания «Конгресса дружбы 
Ирана и Боснии», который состоялся на днях в Тегеране столице Ирана. На этом заседание 
присутствовала семья павшего мученика за веру – «Шахида Расула Хайдари (мир ему)», кото-
рый погиб в боснийской войне, защищая притесненный народ этой страны и свои идеалы.

На стр. 14 – Главный секретарь: 
Худжат ул-ислам ва муслимин господин Ахтари главный секретарь ВААБ (ДБМ) соответ-
ственно уставу по избранию назначил «Худжат ул-ислама вал муслимин господина Салака» 
заместителем Ассамблеи, а его светлость «Худжат ул-ислам вал муслимин многоуважаемого 
Хусейна Арифа» в должности Председателя ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА Всемирной 
Ассамблеи Ахл уль Байт (ДБМ). 

На стр. 17 до 36 – Спецвестник - Аль Гадир:
Великий Пророк (ДБАР) присутствуя на прощальном Хадже, в присутствие десяток тыся-
чей паломников, провозгласил своим наместником Али ибн Абиталиба (ДБМ) управлять ис-
ламской уммой, который был избран по велению Всевышнего Аллаха, и, событие которое 
по всеми признанными мусульманскими, заслуживающих доверия,  источниками неоспоримо 
подтверждено. В честь чего спецвестник этой тематики был выпущен в этом номере журнала 
«Ганджины». Содержание которого состоит из: 
– Части проповедей Пророка (ДБАР) на трёх языках: персидском, английском и арабском.
– Собеседование новоизбраных, шиитский толк, мусульман из Греции касательно жизнедея-
тельности Али (ДБМ) и его заслугах перед Исламом и исламской уммой.
– Тематика касательно имамата и  вилаята (верховная духовная власть).
– Предоставления деятельности ВААБ (ДБМ),  касательно Аль –Гадира.

На стр. 38 до 45 – Выступление Доктора Гадири Абйане:
«Доктор Мухаммад Хасан Кадири Абйане» посол ИРИ в Мексике, который имеет огромные 
заслуги в просвещение нашей религии латиноязычным жителям Америки. На этих страницах 
приведены его методики ведения проповеднического диалога с христианами и его замечатель-
ный и богатейший опыт ознакомления не мусульман с Исламом.
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ABSTRACTS چكيده مطالب
اين شماره به 
زبان انگليسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Editorial, pp.2-5:
After presenting the phenomenon of globalization and its positive and negative points, 
the editor-in-chief has examined the opportunities and threats posed to the Ahl al-Bayt 
('a) World Assembly in this regard in the scholarly editorial at the issue. 

Supreme Council, pp.6-11: 
In the wake of amazing and unreal speech of Sheikh Yusuf Al-Qarzawi against  the Ahl 
al-Bayt('a) school of thought, Ayatullah Muhammad-Mahdi Asefi, a member of Supreme 
Council of the Ahl al-Bayt ('a) World Assembly has authored a message answering him 
some religious doubts documentarily.

Iran-Bosnia Friendship Club, pp.12-13:
As two friend and Muslim countries, Iran and Bosnia Herzegovina have always been 
beside each other. A report of Iran-Busnia friendship club meeting that has recently been 
held in Tehran is presented on these two pages. 
Martyr Rasul Haydari who achieved martyrdom in defending the oppressed people of 
this country at Bosnia war, his family also attended the meeting. 

Secretary General, p.14:
Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Akhtari Secretary General of the Ahl al-Bayt ('a) World 
Assembly has appointed Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Salik Head of Cultural Affairs 
Department and Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Husayni-'Arif acting head of IT General 
Office.

Ghadir Special Issue, pp.17-36:
In his last Hajj, the holy Prophet (PBUH) introduced his successor Ali bin Abi-Talib to 
thousands of Muslims at Ghadir-Khum site. This appointment has already been decreed 
by God.
On occasion, special issue has been published in this regard. Its subjects are as follows: 
- Some parts of Ghadir sermon delivered by the prophet are presented in Persian, Arabic 
and English.
- Giving and interview to a Dutch new convert about Imam Ali (AS).
- Subjects on Imamat (leadership) and Wilayah (guardianship) 
- Introducing some activities of the Assembly on Ghadir event.

Dr. Qadiri-Abiyaneh's speech, pp. 38-45:
Dr. Muhammad-Hasan Qadiri-Abiyaneh, the Iranian Ambassador to Mexico is of those 
who have played an important role is presenting Islam to Latin-speaking people.
In these pages, his talking to Christians as well as interesting dealings with non-Muslims.
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