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رهبر معظم انقالب در پاسخ به شبهات دشمنان: 

... بروند در کتاب های شیعه تحقیق کنند 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در خجسته عید سعید غدیرخم )1388/۰۹/15( در 
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف ملت، مسئله غدیر را، 
دربردارنده یك شاخص و معیار جاودان الهی برای مشخص 
شدن مسیر صحیح امت اسالمی خواندند. 
ایشان عید سعید غدیر را به ملت ایران و همه مسلمانان 
جهان تبریك گفتند و در تشریح علت نامگذاری عید غدیر 
به عید اهلل االکبر خاطرنشان کردند: واقعه غدیر پرمغزتر از 
دیگر اعیاد اسالمی است چرا که براساس معیارهای الهی، 
تكلیف همیشگی مسلمانان را در زمینه هدایت و حكومت، 
مشخص کرده است. 
آنچه در پی می آید بخش هایی از سخنان ایشان در رابطه با 
این نقطه عطف تاریخ اسالم است: 

* عيد غدیر را فرموده اند: »عيد اهلل االكبر«؛ از همه ی اعياد موجود در تقویم اسالمی این 
عيد باالتر است؛ پرمغزتر است؛ تأثير این عيد از همه ی این اعياد بيشتر است. چرا؟ چون 
تكليف امت اسالمی در زمينه ی هدایت، در زمينه ی حكومت، در این حادثه ی غدیر معّين 

شده است. 
* حرفی نيست كه بر طبق توصيه ی پيامبر اعظم در غدیر عمل نشد... اما مسئله ی غدیر، 
مسئله ی ایجاد یك شاخص است، یك معيار و ميزان است. تا آخر دنيا مسلمانان ميتوانند 
این شاخص را، این معيار را جلوی خودشان قرار بدهند و تكليف مسير عمومِی امت را 

معّين كنند. 
* این كه پيغمبر اكرم حساس ترین زمان را برای اعالم مسئله ی والیت انتخاب كرد، این 
انتخاِب پيغمبر نبود، انتخاِب خدای متعال بود. از طرف پروردگار وحی رسيد كه: »بلّغ ما 
انزل اليك من ربّك«.)1( نه اینكه پيغمبر مسئله ی امامت و والیت را از سوی پروردگار 
قبالً نمي دانست؛ چرا، از اوِل بعثت برای پيغمبر مسئله روشن بود. بعد هم حوادث گوناگون 
این بيست و سه سال، آنچنان این حقيقت را عریان كرد و آشكار كرد كه جای تردیدی 
باقی نميگذاشت؛ اما اعالن رسمی باید در حساس ترین زمان اتفاق می افتاد و به دستور 
پروردگار اتفاق افتاد: »بلّغ ما انزل اليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته«)2( یعنی 

این یك رسالت الهی است كه باید بگوئی. 
* بعد هم كه در غدیر خم، نبی مكرم مردم را متوقف كردند، كاروانهای حجاج را جمع 
كردند و این مطلب را اعالن كردند، آیه ی شریفه آمد كه: »اليوم اكملت لكم دینكم و 
اتممت عليكم نعمتی«؛)3( نعمت كامل شد، دین كامل شد. در سوره ی مباركه مائده قبل 
از آیه ی »اليوم اكملت«، این آیه ی مبارك است: »اليوم یئس الّذین كفروا من دینكم فال 
تخشوهم و اخشون«؛)4( امروز روز یأس و نااميدی دشمنان است؛ یعنی معيار مشخص 
شد، شاخص معلوم شد؛ امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشم خود را بر حقيقت باز كنند، 

شاخص را خواهند دید ... اهميت غدیر این است. 
* این جور نيست كه پيغمبر اكرم با محاسبه ی شخصی خود، اميرالمؤمنين را انتخاب 
كرده باشد ... اما اقدام پيغمبر، یك اقدام الهی بود. از اوائل بعثت، آن وقتی كه پيغمبر اكرم 

خود را در مكه بر قبائل گوناگون عرب عرضه كرد، اسالم را بر آنها عرضه كرد ... به این 
قبيله رفت، به آن قبيله رفت، رئيس یكی از قبائل ... به پيغمبر عرض كرد كه ما حاضریم 
دسته جمعی به اسالم ایمان بياوریم، به یك شرط؛ آن شرط این است كه بعد از تو، این 
كار در اختيار ما باشد؛ رئيس قبيله ی ما بشود جانشين تو. در تاریخ دارد كه پيغمبر در 
پاسخ این شخص فرمود: نه، »هذا امر سماوّی«؛ این یك مطلبی است كه در اختيار من 

نيست؛ این آسمانی است، در اختيار خداست. 
* اما اگر پيغمبر اكرم ميخواست انتخاب بكند، چه كسی را باید انتخاب بكند؟ آن كسی 
باید قاعدتاً مورد گزینش نبی مكرم قرار بگيرد كه همه ی معيارهای اساسی اسالم در او در 
حد كامل باشد. خب، حاال اميرالمؤمنين را همه ی مسلمانان عالم در محاسبه ها بسنجند 
... معيارها را نگاه كنند، پهلوی هم بگذارند، ردیف كنند، اینها را با قرآن و با سنت مسلّم 

مقایسه كنند، ببينند چه كسی برگزیده خواهد شد. 
* علم امیرالمؤمنین: علم یكی از معيارهاست؛ پيغمبر اكرم درباره ی اميرالمؤمنين طبق 
نقل همه ی مسلمانان - شيعه و سنی - مي فرمود: »انا مدینهًْ العلم و علّی بابها«)5( از این 

باالتر چه شهادتی؟ 
نفسه  یشری  الّناس من  متعال می فرماید: »و من  امیرالمؤمنین: خدای  جهاد   *
ابتغاء مرضات اهلل«)6(. این آیه نازل شده است در مورد مجاهدت اميرالمؤمنين و ایثار 

اميرالمؤمنين؛ درباره ی كس دیگری این آیه نازل نشده است. 
* انفاق امیرالمؤمنین: »و یطعمون الّطعام علی حّبه مسكينا و یتيما و اسيرا«)7( 
اميرالمؤمنين و خاندان مكرم نزدیك او مشمول این آیه اند. »انّما ولّيكم اهلل و رسوله و 
الّذین امنوا الّذین یقيمون الّصالهًْ و یؤتون الّزكاهًْ و هم راكعون«.)8( همه گفته اند این، 

درباره ی اميرالمؤمنين است. 
* معيارهای متعددی كه در اسالم، معيار برگزیدگی است... از علم و تقوا و انفاق و 
ایثار و جهاد و بقيه ی معيارهائی كه در اسالم وارد شده است، همه و همه، یكی یكی با 
اميرالمؤمنين تطبيق مي كند. كيست كه بتواند این چيزها را در علی بن ابی طالب )ع( 

انكار كند؟ 

2 شماره 33ـ   آذر ماه 1388



* دعوت ما از همه ی مسلمانان عالم این است كه این حقائق را مورد تأمل قرار بدهند. ما 
در عالم وحدت امت اسالمی هيچ اصراری نداریم كه یك فرقه عقائد یك فرقه ی دیگر را 
حتماً قبول كنند؛ نه، وحدت به معنای این نيست. وحدت به معنای این است كه با عقائد 
مختلف، شعب مختلف، مشتركات را بگيرند، موارد محل اختالف را وسيله ی برادركشی 
و جنگ و دشمنی قرار ندهند؛ مسئله ی وحدت این است. اما به عنوان بيان حقيقت و 
طلب حقيقت، این یك درخواست منطقی است از همه مسلمانان:  بروند تحقيق كنند، 
مالحظه كنند، آنچه را كه محققين شيعه نوشتند، علمای بزرگ شيعه در زمان خود 
ما جمع كردند، نوشتند، تحقيق كردند، در دنيای اسالم آنها را عرضه كردند، نوشته ی 
آنها مورد تقدیر علمای اسالم، روشنفكران اسالم، برجستگان اسالم قرار گرفته است، 
اینها را مالحظه كنند؛ خودشان را محصور نكنند، محروم نكنند. كتاب های مرحوم سيد 
شرف الدین عاملی )ره(، كتاب شریف الغدیر تأليف عالمه ی امينی)ره(، اینها حقایقی است 
كه جمع شده است... مرحوم امينی ده ها طریق از طرق اهل سنت را نقل ميكند كه 
ماجرای غدیر را به همين شكل كه ما نقل ميكنيم، نقل كرده اند. این چيزی نيست كه 

فقط در كتاب های ما باشد.
* مسئله ی غدیر یك مسئله ی مسلّم تاریخی است. در ده ها كتاب، مرحوم امينی ده ها 
طریق از طرق اهل سنت را نقل ميكند كه ماجرای غدیر را به همين شكل كه ما نقل 
ميكنيم، نقل كرده اند. این چيزی نيست كه فقط در كتابهای ما باشد ... ماجرا یك ماجرای 

حقيقی، واقعی و بيان معيار است. 
* مشخص است كه اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب )عليه آالف الّتحّيهًْ و الّسالم( یك 
قله ی مرتفع است؛ هم برای حاكم اسالمی و حكومت اسالمی، هم برای هر فرد مسلمان. 
جوانی آن بزرگوار، الگوست برای جوانهای امت اسالم؛ آنجور با صفا و صداقت و بصيرت، 
حقيقت را دیدن، شناختن، به دنبال آن دویدن، از آن با همه ی وجود دفاع كردن، 
ميدانهای خطر را طی كردن، خطر را ندیده گرفتن و به هيچ انگاشتن، از راه صحيح 
یك سر سوزن منحرف نشدن، چشم به پيغمبر داشتن، »یحذو حذو الّرسول«؛)9( دنبال 
پيغمبر قدم به قدم حركت كردن، در مقابل امر الهی و اوامر پيغمبر تسليم محض بودن، 
در عين حال لحظه به لحظه بر دانش خود افزودن، عمل را با علم خود منطبق كردن در 

همه ی آنات زندگی. این، جوانی اميرالمؤمنين است. 
* دوره ی ميان سالی و سالخوردگی اميرالمؤمنين هم مشحون از امتحان های دشوار، 
امتحان های عجيب و غریب است و در همه ی اینها آن صبر عظيم، صبر جميل؛ مصلحت 
اسالم را - آنجائی كه مصلحت اسالم در خطر است - بر همه چيز ترجيح دادن، حّتی 
بر حق مسلّم خود. اميرالمؤمنين ميتوانست آن وقتی كه احساس ميكرد حق او ضایع 
مي شود، قيام كند؛ علی كه از كسی نمي ترسيد. او كسی بود كه اگر جلو هم می افتاد، 
مطمئناً كسانی دنبال او حركت مي كردند؛ اما »فأمسكت یدی حّتی رأیت راجعهًْ الّناس قد 
رجعت عن اإلسالم یدعون إلی محق دین محّمد )صلّی اهلل عليه و آله(«)10( مي فرماید: 
دیدم انگيزه های مخالف با اصل دین، دارد در دلها زنده ميشود، دشمنانی هستند، 
مخالفينی هستند، مي خواهند از موقعيت استفاده كنند، لذا من آمدم وسط ميدان، از 
اصل دین دفاع كردم؛ از حق خود گذشتم و عبور كردم. مصلحت اسالم را اینجور با همه ی 
وجود رعایت ميكند. آن وقتی هم كه نوبت حكومت و سياست به حَسب تقدیر الهی به او 
ميرسد، مردم مراجعه مي كنند، اصرار ميكنند، از آن حضرت ميخواهند كه زمام قدرت را 
در دست بگيرد، مقتدرانه وارد ميدان مي شود؛ »الیخاف فی اهلل لومهًْ الئم«؛)11( از هيچ 
چيز نمي ترسد، هيچ مالمتی او را از راه بر نميگرداند. یك الگوی كامل؛ این اميرالمؤمنين 
است؛ این آن انسان واالئی است كه شيعه برای او این ارج و مقام را قائل است. این را خوب 

است همه ی امت اسالمی توجه كنند. 
* امروز ببينيد كه بيش از هميشه - در گذشته هم بوده است - شيعه را متهم ميكنند. 

ببينند مسئله ی تشيع برآمده ی از یك اعتقاد صحيِح سالِم خالِص نسبت به وحی الهی 
است - این است معنای تشيع - اعتقاد به ارزشهاست، اعتقاد به معيارهاست، مالك قرار 
دادن معيارهائی است كه قرآن آنها را مالك قرار داده است. حاال یك مشت یاوه گوی 
هرزه گو در گوشه و كنار دنيای اسالم شيعه را متهم كنند به آن چيزی كه شيعه فرسنگها 
از آنها دور است؛ مسئله ی ساختگی بودن و جعلی بودن و بعداً به وجود آمدن و سياسی 
بودن و این حرفها را پيش بياورند! نه، مسئله ی غدیر خط بطالن ميكشد بر همه ی اینها. 
* امروز سياست ها همين را ترویج ميكنند؛ چرا؟ چون شيعه به بركت روح والیت توانسته 
است كاری را بكند كه همه ی مسلمانان آرزوی آن را داشته اند. همه ی مسلمانان خيرخواه 
و دلسوز و عالقه مند آرزو مي كردند كه یك روزی اسالم با همان تماميت و حقانيت بر 
كرسی قدرت بنشيند. روشنفكران مسلمان در این یكی دو قرن اخير در حسرت چنين 
روزی زندگی كردند و در حسرت او از دنيا رفتند. امروز این را شيعه به وجود آورده است؛ 
این حاكميت اسالمی را، این عظمت اسالمی را، این عزت اسالمی را. این، به بركت روح 
والیت است. دشمن این را می بيند ... لذا امروز اتهامات عليه تشيع از هميشه بيشتر است. 
در طول تاریخ بوده اند افراد كج فهم و كج تابی كه عليه شيعه حرف زدند، اتهامات وارد 
كردند، دروغ هائی ساختند؛ اما امروز از همه ی آن اتهامات، حجِم اتهامات بيشتر است و 

اینها دست سياستهاست؛ چرا این را نمي فهمند؟ 
* ما هم باید بفهميم؛ ما شيعيان هم باید بفهميم؛ بدانيم سياست استكبار امروز، جدا 
كردن شيعه از غير شيعه است، جدا كردن گروه های مسلمان از یكدیگر و به جان هم 
انداختن گروه های مسلمان است. ما باید كمك نكنيم به این هدف؛ ما بایستی نگذاریم 

دشمن به این هدف برسد.
*  همه این را بدانند: امروز شيعه است كه در ایران اسالمی، این پرچم اقتدار اسالمی و 
عزت اسالمی را بلند كرده است و بر روی دست گرفته و استكبار احساس عجز ميكند؛ 

این یك واقعيت است. 
* این توطئه هائی كه در این سی سال عليه نظام جمهوری اسالمی از سوی دشمنان 
گوناگون - البته در رأس آنها آمریكا و خبيث ترین آنها انگليس - انجام دادند، به خاطر این 
است كه اینها مرعوبند ... مي دانند كه اگر دنيای اسالم به خود بياید، توجه كند، احساس 
استقالل كند، احساس هویت كند، احساس عزت بكند، این منطقه ی حساس دنيا كه در 
اختيار مسلمانان است - كه حساس ترین مناطق دنيا، همين منطقه ی مسلمان نشين است 
- از تحت سيطره ی استكبار بيرون خواهد رفت؛ از این ميترسند. چون ميترسند، توطئه 
مي كنند؛ ابزارهای گوناگون را به كار ميگيرند. امروز سردمداران سياستهای استكباری - 
آمریكا و صهيونيست ها و بقيه ی مستكبرین - همه ی توان خودشان را به كار گرفته اند، 
بلكه بتوانند ملت ایران را، نظام جمهوری اسالمی را منزوی كنند، بی اثر كنند؛ نتوانسته اند 

و به توفيق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه ی الهی باز هم نخواهند توانست. 

پی نوشت ها : 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1( مائده: 67 
2( مائده: 67 
3( مائده: 3 

4( مائده: 67 
5( احتجاج، ج 1، ص 78 

6( بقره: 207 
7( انسان: 8 

8( مائده: 55 
9( مفاتيح  الجنان، دعای ندبه  

10( نهج  البالغه، 451، نامه  ی 62 
11( بحاراالنوار، ج 68، ص 360
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  تنظيم: محمد اسدي

اهل بيت)ع(  جهانی  مجمع  دبيركل  اختری«  والمسلمين  »حجت االسالم 
روز پنجشنبه 12 آذر 1388 در دیدار با »آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی« 
گزارشی از فعاليت های مجمع به ایشان ارائه كرد. آیت اهلل سبحانی نيز ضمن 
ابراز خوشحالی و رضایت از عملكرد مجمع، رهنمودهایی خطاب به دبيركل 

بيان فرمودند. 
همچنين معاون و مدیران معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت )ع( در 
دیدار جداگانه با حضرات آیات عظام »نوري همداني« و جعفر سبحاني« ضمن 
ارائه گزارشي از فعاليت هاي این معاونت، تابلوي نفيس حرم ائمه اطهار  )ع( در 

بقيع را به آنان هدیه كردند.
حضرت آیت اهلل العظمی نوري همداني در این دیدار با تأكيد بر اهميت فراوان 
فعاليت های مجمع جهاني اهل بيت)ع( در معرفی شایسته فرهنگ اهل بيت)ع( 
به دنياي امروز ، تصریح كردند: » با اطمينان می گویم كه اگر بتوانيم مكتب 
اهل بيت)ع( را  به درستی به مردم معرفی كنيم، مردم نيز به صورت كامل از 

این فرهنگ غنی پيروی خواهند كرد«.

ایشان گسترش شيعه هراسی در ميان قدرت هاي دنيا را نشانه هراس این 
قدرت ها از احياي فرهنگ اهل بيت)ع( دانستند و افزودند: » مخالفت برخی از 
عالمان وهابی با مراسم برائت از مشركين در سرزمين وحی نمونه اي از همين 

نگرش شيعه هراسی است«.
حضرت آیت اهلل نوري همداني تصریح كردند: »مخالفان مكتب اهل بيت)ع( از 
راه های مختلف مانند: كم رنگ كردن این فرهنگ در احادیث، تاریخ و حتي در 
تفاسير می خواهند مانع از مطرح شدن این فرهنگ عظيم در جهان امروز شوند 

كه البته ما مي توانيم با تفاسير و تاریخ با این پدیده شوم مقابله كنيم«.
حضرت آیت اهلل نوري همداني در پایان سخنان خود به اهميت دو جبهه فرهنگي 
و پيكار و جهاد در مكتب اهل بيت)ع( اشاره و خاطرنشان كردند: » البته فعاليت 

در هر كدام از این دو عرصه به مقتضيات زمان و مكان بستگی دارد«.
در ابتدای این دیدارها حجت االسالم والمسلمين سالك معاون فرهنگی مجمع 
جهانی اهل بيت)ع(  بر لزوم حمایت از شيعيان جهان، بویژه شيعيان مظلوم یمن 

تأكيد كرد.

ديدار دبیرکل 
و مديران  معاونت امور فرهنگي مجمع

با مراجع معظم تقلید
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  تنظيم: مهدي مظاهري
)خبرگزاري ابنـاـ  وابسته به مجمع(

عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع(:
وحشیانه ترين بمباران ها در يمن در حال انجام است

نماز عيد قربان تهران همزمان با سراسر كشور به امامت »حجت االسالم والمسلمين سيد احمد 
خاتمی« امام جمعه موقت تهران در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

خطيب نماز عيد سعيد قربان در خظبه دوم با اشاره به پيام اخير رهبري به حجاج و سخنان 
ایشان در جمع بسيجيان گفت: »محور اصلي فرمایشات رهبري در هر دو، مسأله وحدت جهان 

اسالم در برابر استعمار نو و وحدت مردم مسلمان در داخل كشور است«.
وی در تبيين اقدامات دشمن عليه نظام اسالمی گفت: »دهه اول انقالب دهه جنگ سخت افزاري 
دشمنان انقالب عليه ما بود كه از چند ماه بعد از پيروزي انقالب با جنگ قوميت ها و سپس 
تروریسم كور شروع شد. دهه دوم انقالب هم زمان جنگ نرم دشمن بود كه همزمان با آغاز 
رهبري حضرت آیت آهلل خامنه اي بود. همان زمان بود كه آقا موضوع تهاجم فرهنگي، شبيه خون 
فرهنگي و اخيراً ناتوي فرهنگي را بيان كردند و 20 سال پيش ایشان چيزي را دید كه االن هم 

بعضي ها آن را نمي بينند«. 
خاتمي با بيان اینكه اكنون در اوج جنگ نرم عليه انقالب اسالمي هستند توضيح داد: »ایجاد 
اختالف در جامعه، رویارو كردن مردم با مسؤالن نظام، ایجاد بدبيني مردم نسبت به آنان و در 
واقع درست كردن اجماع مركب عليه همه مسؤولين نظام از جمله ابزار این جنگ است. اینكه 
بعضي روزنامه ها ریيس جمهور را بكوبند، بعضي ریيس مجلس، بعضي ریيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و بعضي هم ریيس قوه قضائيه را بكوبند، در این صورت دیگر چيزي باقي نمي ماند. 
همه این افراد كساني هستند كه زمام كشور را در دست دارند و مردم باید به آنان اعتماد داشته 

باشند«.
خطيب نماز در ادامه خطبه دوم با اشاره به فاجعه انساني در یمن و بيان اینكه وحشيانه ترین 
بمباران ها در یمن در حال انجام است، اظهار داشت: »امروز صعده، غزه و لبنان دیگر است و 
عربستان در حالي كه حتي رعایت ماه حرام را نمي كند در یك روز هزار موشك در این كشور 

مي زند«.
وي با بيان اینكه این موشك ها بر سر اطفال و زنان بي پناه زده مي شود و اضافه كرد »این یك 
فاجعه بزرگ است كه ما با تمام وجود این جنایات را محكوم مي كنيم، چرا سازمان ملل ساكت 
است؟ چرا سازمان كنفرانس اسالمي وارد عمل نمي شود؟ و چرا اتحادیه عرب به داد یمني ها 
نمي رسد مگر یمنی ها عرب نيستند؟ به عنوان امام جمعه تهران مي گویم قبل از آنكه فاجعه 
بزرگ انساني در یمن رخ دهد، سازمان هاي بين المللي و عربي به داد مردم یمن برسند و جلوي 

مسلمان كشي را بگيرند«.

عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع(:
زنان در رشد اخالق نقش مهمي دارند

همایش »منزلت زن در پرتو فرهنگ انتظار« روز 23 آبان در 
سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبري در مدینه منوره برگزار 
شد، و »حجت االسالم و المسلمين مهدی هادوی تهرانی« از 
اعضای شورایعالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در سخنرانی خود 
با اشاره به وجود دو نگرش كلی در زمينه وظيفه مسلمانان در 
عصر غيبت حضرت ولی عصر)عج(، آن نگرشی را مورد قبول 
تفكر شيعی دانست كه بر ضرورت انتظار فعال و مبتنی بر 

پرورش انسان های آگاه تأكيد داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در این نگرش سعی بر آن است كه نسلی 
را تربيت كنيم كه كامالً در مفاهيم اسالمی فرهيخته هستند 
و پاك و منزه شده اند تا بتوانند زمينه ظهور و تشكيل دولت 

كریمه آن حضرت را فراهم آورند.
عضو شورایعالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به ضرورت 
تربيت افرادی كه اعمالشان بر اساس ارزش های اسالمی باشد، 
افزود: ما برای تربيت نسل فرهيخته و سازنده آینده باید نقش 
خيلی مهمی برای زنان قائل باشيم. زنانی كه در نقش مادر، 
خواهر یا همسر برای رشد فضائل اخالقی در فرزندان، برادران 
و خواهران و همسرانشان می كوشند. در واقع این زنان هستند 
كه نسل آینده را برای زمينه سازی و كمك به ظهور آماده 

می كنند.
وی با اشاره به اهميت فرصت حج برای بررسی و تقویت نقش 
زنان در این عرصه مهم گفت: فرصت حج، فرصتی استثنایی 
در  نقششان  و  خودشان  به  راجع  می توانند  زنان  كه  است 
عرصه های فردی و اجتماعیـ  قبل و بعد از حجـ  فكر كنند و 
بر اساس این تفكر و تأمل است كه نتيجه می گيریم باید برای 
آماده سازی زمينه ظهور صاحب الزمان)عج( فعال تر عمل كنيم.
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مقدمه 
امام علی)ع( در فراز دیگری از اندرزنامه خودميفرماید: فرزندم دلت را همواره با 
یاد پروردگار زنده بدار. بنابر این باید گفت ، مایه حيات قلب انسان ذكر خداوند 
است . ذكر یعنی اشتياق انسان به كمال برین ، ذكر یعنی بی كران جویی . شاید 
افرادی هزاران كتاب فلسفی ،جهان بينی و علمی را در گوشه ای از مغز خودشان 
انباشته كنند و با این حال دلشان مرده باشد وحتی شاید با همين اندوخته ها 
بين خود و خدایشان حجابی افكنده باشند. چنانكه خداوند ميفرماید : َو ال تَُكونُوا 
كالذین نَسو اهلل فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون2 مباشيد از آنهائی كه خدا 
را به فراموشی سپرده اند و خداوند هم وادار كرد كه آنها هم خودشان را فراموش 
كنند . كسی كه خود را فراموش نكند و به یاد خودش باشد یعنی به كيستی 
و چيستی خود آگاه باشد، كوچكترین موج وجدان را نميتواند نادیده بگيرد . 
علّت اینكه ميبينيم كه برخی وجدان را به سختی سركوب ميكنند علّتش در 
این است كه به یاد خدا نيستند . ولی وقتی چوپانی را ميبينيم با وجود این كه از 
مسائل علمی بهره ای نداشته، در وسط بيابان ميگوید : ای فدای تو همه بزهای 
من - ای بيادت هی هی و هی های من . این انسان با ذكر خود و با یاد خدا 
اعالن ميكند كه قلب او دارای حيات است و نمرده است.3در این شماره به بيان 
توضيحاتی در مورد قلب انسان ودر شمارة بعدی به عمارت قلب كه بوسيله ذكر 

الهی تأمين ميشود خواهيم پرداخت.

تعریف قلب
 اولين واژه كه در این اندرز آمده واژه قلب می باشد كه عالمه جعفری )ره(آن را 
چنين تعریف ميكند : به طور كلی قلب عبارت است از پشتيبان بی تزلزل حيات 
ایده آل آدمی در هر موقعيت و شرایط.4 قلبی كه خداوند به انسان عطاء فرموده 
است نغمه هایی باالتر و ظریف تر از پریان دارد.قلب آدمی موجود بس شگفت 
انگيز است كه هم ترانه می نوازد، هم ترانه را می شنود. زیرا كه قلب انسانی 
جایگاه جلوه خداوندی است حتی در فرشتگان و پریان چنين قلبی وجود ندارد، 

مخصوصاً قلبی كه توانسته است خود را از سنگالخ های طبيعت رهایی داده، به 
شاهراه ملكوت رهسپار گردد.5

امام علی)ع( در وصف قلب در نهج البالغه چنين می فرماید : القلب و ذلك أّن 
له مواّد من الحكمهًْ و أضدادا من خالفها، فإن سنح له الّرجاء أذلّه الّطمع و إن 
هاج به الّطمع أهلكه الحرص و إن ملكه اليأس قتله األسف و إن عرض له الغضب 
اشتّد به الغيظ و إن أسعده الّرضی نسی الّتحّفظ و إن غاله الخوف شغله الحذر 
و إن اتّسع له األمر استلبته الغّرهًْ و إن أفاد ماال أطغاه الغنی و إن أصابته مصيبهًْ 
فضحه الجزع و إن عّضته الفاقة شغله البالء و إن جهده الجوع قعد به الّضعف و 

إن أفرط به الّشبع ...
.... برای این قلب اگر اميد ]افراطی [ بر آن روی آورد، طمع ذليلش مي كند و اگر 
طمع او را به هيجان آورد، حرص و آز هالكش می نماید. اگر یأس بر او پيروز 
شود، تأّسف او را می كشد. اگر غضب بر او عارض شود، بغض و تندی او شّدت 
می یابد. اگر خوشنودی او را خوشحالش بسازد، حقایقی را بفراموشی می سپارد. 
اگر ترس او را احاطه كند، بيم و اجتناب مشغولش می نماید. اگر امر برای او 
گشایش یابد، غرور او را از خود برباید. اگر مالی را بيندوزد، بی نيازی طغيانگرش 
می سازد. اگر مصيبتی به او برسد، جزع و داد و بيداد رسوایش نماید. اگر فقر و 
بينوائی او را بگزد، ناگواریها او را بخود مشغول می سازد. اگر گرسنگی بزحمتش 
اندازد، ناتوانی بزمينش می نشاند. اگر در سيری افراط كند، پر خوری مبتال به 
دردش می نماید، هر تقصيری در باره قلب ضرر به آن می زند و هر افراطی درباره 

آن، فاسدش مي كند.6

قلب مفهومی بنیادین
عالمه جعفری )ره(مفهموم قلب را بسيار مهم و كليدی تلّقی كرده و ميگوید: اگر 
همه كتابهای سازنده بشری را از كتب باستانی یونان و هند گرفته تا الهّيات قرون 
وسطی و نوشته های بظاهر ادبی شرق و غرب مانند مثنوی مولوی و بينوایان 
ویكتور هوگو و آثار انسانی داستایوفسكی و بالزاك و تولستوی و شكسپير و 

زالل اندرز
شرح فرازهايی از 
وصیت نامه امیرالمؤمنین علی علیه السالم  
از ديدگاه مرحوم عالمه جعفری 

ذکر و عمارت قلب

  به قلم:  سید کاظم زعفرانچیلر
)دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد جامعه شناسی
مسؤول مدیریت محتوای سایت پورتال مجمع(

 قسمت چهارم

الم الُم ، لِْلَحَسِن بِْن َعِلیٍّ َعَلْیِهَما السَّ َو ِمْن َوِصیَّهًٍْ لَُه  َعلیه السَّ
ُ.... َفاِنّی اُوصیَك بَِتْقَوی اهللِهّ َو لُُزوِم اَْمِرِه، َو ِعماَرِة َقْلِبَك بِِذْکِرِه،...1
... فرزندم ! دلت را همواره با یاد پروردگار زنده بدار....
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صدها امثال این آثار را در یك ميدان بزرگ جمع كنيم سپس روی كلماتی 
مانند دل، وجدان، عقل سليم، فطرت پاك، عواطف عالی )تصعيد شده( انسانی 
را قلم بطالن بكشيم، و آنها را از آن آثار بزرگ انسانی منها كنيم، باید دید آیا در 
این صورت حتی یك سطر در آن كتابها وجود خواهد داشت كه به خواندنش 
بيارزد به اضافه این، كتابهای ادبی انسانی، كتابهای علوم سياسی و اجتماعی و 
حقوقی و اخالقی را هم بياوریدو دل و وجدان و عقل سليم را از آنها پاك كنيد، 
خواهيد دید همه آن كتابها در برابر یك سطر از حكم عقل نظری معمولی كه از 
خود محوری شروع و در تنازع در بقا شكوفان و در از بين بردن همه انسان ها و 

جهان ختم می شود، قدرت مقاومت ندارد.7

قلب  مؤمن حرم الهی
روایتی كه در برخی منابع از جمله در تفسير مثنوی عالمه نقل شده اینست 
كه» قيل یا رسول اهلل این اهلل، فی االرض او فی السماء؟ قال فی قلوب عباده 
المؤمنين«.)گفته شد یا رسول اهلل، خدا در كجا است در زمين است یا در 

آسمان؟ فرمود: خدا در دل های بندگان با ایمانش است(.
و نيز آمده » قال اهلل تعالی لم یسعنی ارضی و ال سمائي و وسعنی قلب عبدی 
المؤمن« )خداوند فرموده است زمين و آسمان گنجایش مرا ندارند، ولی قلب 

بنده مؤمنم گنجایش مرا داراست(.8     
اگر گفته شود چطور می شود كه قلب انسانی گنجایش خدای به آن عظمت را 

داشته باشد؟ 
عالمه چنين پاسخ ميدهد، قلب خواه همان عضو معروف باشد یا نه، ما نمودهای 
شگفت انگيزی را در درون خویش احساس می كنيم كه با محاسبات منطق 
طبيعی از نظر كمّيت و كيفّيت سازگار نيست، مثالً ما در حدود هشتاد ميليارد 
سلّول در مغز داریم از دوران كودكی این سلّول ها در فعالّيت می باشند چگونه 

می شود مغز انسانی تا حدود یك ميليون ميليارد واحد اطالع ثبت كند.
واحدها  این  »چگونه  سوئدیميگوید:  معروف  شناس  زیست  هيدن  هولگر 
در سلول ها موجود می شود در صورتی كه نه قابل عكس برداری است و نه 
كوچك ترین نمود فيزیكی دیگری را نشان می دهند؟ به اضافه این كه ما در 
عمر خود هزاران بار كليات تجرید شده را در ذهن خود منعكس می سازیم، این 
كلّيات تجرید شده كه هيچ گونه تشّخصی ندارند چگونه در سلول مادی جسمانی 
منعكس می شوند؟ آیا این نمود شگفت انگيز در درون ما وجود ندارد )دریافت 
من( كه »خود« را درك می كنيم یعنی به »من« خویش آگاهی پيدا می كنيم؟ 
مانند این كه با چشمان خود بدون وسيله آیينه یا چيز دیگر چشمان خود را 
ببينيم به اضافه این كه همين مغز ما است كه می تواند بی نهایت ها را تصور كند. 
آیا این بی نهایت ها واقعاً دارای نمود و شكل فيزیكی هستند؟ اگر چنين باشد 
كه بی نهایت نخواهند شد. مگر این فعاليت قلبی ما نيست كه محبت جهانی را 
در دل احساس می كنيم بدون این كه این محبت جهانی كوچك ترین تغييری 
در كميت و كيفيت قلب به ما بدهد. خالصه با نظر به فعاليت های شگفت انگيز 
مغز و قلب می توانيم این حقيقت را قبول كنيم كه نيروی عقالنی و قلبی ما 
وابسته به اصول و قوانين طبيعی خارجی نيستند كه نتوانيم از آن تجاوز نموده 
درون خویش را قلمرو دیگری كه جهان خارجی مانند جزئی از آنست منظور 
كنيم.آری این قلب بسیار بزرگ کوچك نما شایستگی آن را دارد که نور 

بی نهایت خداوندی را در خود منعكس بسازد۹.

قساوت، تاریكی و رکود قلب
  ثُمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك َفِهَي َكالِْحجاَرهًِْ أَْو أََشدُّ َقْسَوهًًْ َو إِنَّ ِمَن الِْحجاَرهًِْ 
ُر ِمْنُه األَأْنْهاُر...1۰  )سپس دلهای شما را پس از آن قساوت گرفت و مانند  لَما یََتَفجَّ
سنگ یا سخت تر از آن گشت، زیرا بعضی از سنگها منفجر می شود و چشمه 

سارها از آن بجریان می فتد...( 
قساوت و سختی دل از سختی سنگ شدیدتر است، زیرا سنگ قابل انفجار 
است، ولی هنگامی كه قلب قسی شد و به مرحله فرعونی و چنگيزی و نرونی 
و سياستمداری ماكياولی گری رسيد، نيروهای همه دنيا قدرت منفجر ساختن 

آنرا ندارد. 11 
عالمه جعفری )ره(، نشانی برای سياهی و تاریكی قلب آشكارتر از آن كه اطاعت 
و عبادت انسان كوچك ترین لذت روحانی و تأثير معنوی نداشته باشد نميبيند 
و عقيده دارداگر ما راست می گویيم كه دل ما روشن است، پس كجا است آثار 
الهِی اعمالی كه به عنوان عبادت انجام می دهيم؟ مگر نه این است كه :»إِنَّ 
الَة تَْنهی َعِن اَلَْفْحشاءِ َو اَلُْمْنَكِر. «12 )نماز انسان را از فحشاء و منكرات باز  اَلصَّ

مي دارد(. 
به عنوان مثال اگر مرد آهنگر یك سياه زنگی باشد، چون سياهی دود با رنگ او 
سازگار است، لذا رنگ مزبور نمایشی نخواهد داشت، بر خالف آهنگری كه رومی 
باشد كه سفيد است، رنگ دود با رنگ روی او حالت تركيب یافته ای از سياهی و 
سفيدی )ابلق( به وجود می آورد .در آن هنگام كه قلب انسانی سفيد باشد تأثير 
گناه را درك كرده ناله سر می دهد و خدا خدا می گوید، اما وقتی كه به معصيت 
اصرار نموده و آن را حرفه خود قرار بدهد و چشم اندیشه و تفكر خود را با خاك 
معصيت كور كند، دیگر در جستجوی توبه بر نمی آید و معصيت برای او شيرین 
می شود، تا آن گاه كه از دین به كلی بر كنار می گردد، در نتيجه آن پشيمانی و 
ای خدا گفتن هایی كه در مراحل اوليه ارتكاب به گناه داشت، از او سلب می شود 

و بر آیينه دلش زنگ متراكم می نشيند. 
آهن صيقلی و گوهر درونش به سبب زنگ معصيت روبه پوسيدن می گذارد. ]باز 
یك مثال دیگر به تو بگویم:[ اگر چند كلمه سياه به روی كاغذ سفيد بنویسی آن 
نوشته شده را می توانی بخوانی، ولی اگر روی همان كلمات دو باره كلمات سياه 
دیگری را بنویسی، قابل خواندن نخواهد بود، زیرا وقتی كه سياهی روی سياهی 
متراكم شد هر دو با هم مخلوط گشته یك سياهی كامالً تيره و درهم و برهم 

می گردد، دیگر كلمه ای وجود ندارد تا معنایی داشته باشد. 13 
ُ َعلی  ُقُلوبِِهْم َو َسْمِعِهْم َو أَبْصارِِهْم َو أُولِئَك ُهُم الْغافُِلوَن14  َِّذیَن َطَبَع اهللَّ أُولِئَك ال
)آنان كسانی هستند كه خدا دلها و گوشها و چشمانشان را از كار انداخته و آنان 

هستند كه غافلند(. 
به عقيده عالمه جعفری )ره(، منظور از ركود قلب و باز ماندن چشم و گوش از 
فعاليت، اختالل طبيعی این اعضاء نيست، بلكه مقصود از دست دادن تعقل و 
وجدان است كه انسان را تا حد حيوانيت تنزل می دهد. و اگر این نيروها در جهت 
ضد اصول و قوانين انسانی به فعاليت بيفتند، در راه تخریب »حيات معقول« 
خود و دیگر انسانها استخدام ميشوند. بعنوان مثال: قدرت كه بزرگترین نعمت 
الهی برای انسانها است در راه تخریب و ویرانگری خود قدرت و دیگر امتيازات 

حيات بكار گرفته می شود. علم وسيله جهل و نابودی انسانها می گردد15 
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بحثی در انقباض و انبساط روحی و قلبی  
عالمه جعفری )ره(بحثی را در انقباض و انبساط روحی و قلبی مطرح ميكند، 
وی سخنی را از قطب الدین عبادی در توضيح دو پدیده قبض و بسط روحی 

نقل كرده ، كه چنين گفت:
» بدان كه بسط و قبض دو حالت است كه بر دل بندگان می درآید، یكی مانند 
روز كه دل را حركت و بشر و بشاشت دهد، تا چون دل در قبض افتد چنان 
منطوی گردد كه باریك كاه و برگ نتواند كشيد و چون در بسط افتد چندان 
انتشار و انفساخ یابد كه هر دو جهان در وی پدید نياید و قبض دلها از قهر و 
مكر است و بسط از لطف و كرم و تلون احوال روندگان از این دو حالت تولد 
می كند و سبب قبض و بسط وقتی خوف و رجا باشد و وقتی ظن و یقين، وقتی 
فترت و قربت و وقتی حرص و قناعت، وقتی هجر و وصل و وقتی سبب پنهان 
شود چنان كه مستور گردد، رونده بداند كه قبض و بسط بدان ماند كه ابری در 
روی آسمان آید و ابر كه منقشع ]متفرق و از بين رفتن [ گردد و ابر بی سببی 
نباشد، لكن سبب پوشيده تر باشد. لطف و قهر و كرم و مكر و آن قبض و بسط، 
اما نفسانی و اما دنياوی و اما آخرتی و اما الهی و چون بصيرت بكمال رسد و 
حقایق معرفت مكشوف شود و قبض مغلوب بماند و بسط غالب و منتشر گردد 
و در جمله باسط و قابض خداوند است و دل رونده محل این دو خصلت است 
و چون حقيقت دل ظاهر گردد و تلوین به تمكن مبدل شود، حكم دگرگون 

باشد، و اهلل اعلم.« 
عالمه جعفری )ره()ره(مطالبی را كه می توان از بيانات فوق در باره قبض و بسط 

قلب استخراج كرد بدین صورت مطرح ميكند:
1.  قبض و بست دو حال مختلف است كه به درون آدمی عارض می شود. 

 2. محل عروض این دو حالت قلب است نه مغز. 
 3. بسط گشایش و روشنایی است كه دل را وادار به حركت و هيجان و شادی 

و نشاط می نماید. 
 4. قبض عبارت است از گرفتگی و حالت در هم پيچيدگی دل. 

 5. خاصيت قبض این است كه وقتی به دل آدمی عارض می شود، بقدری 
بي طاقت و ناچيز می شود كه حتی از تحمل باری به اندازه یك كاه یا یك برگ 

سرباز می زند. 
 6. خاصيت بسط آن است كه دل انسانی در آن حالت چنان گسترش و عظمت 
و نيرو به خود می گيرد كه اگر هر دو جهان را در آن جای بدهند، برای دل قابل 

اهميت و توجه نمی گردد. 
 7. اسباب و علل قبض: قهر و كينه و مكر پردازی است. گاهی هم عامل قبض، 

خوف و گمان و سستی و یا دوری از مقصود و حرص و هجران می باشد. 
 8. اسباب و علل بسط: لطف و كرم و گاهی رجاء و یقين و تقرب به مقصود و 

قناعت و وصال می باشد. 
 ۹. گاهی عوامل قبض و بسط بر خود انسان پوشيده است و گمان می كند كه 
یكی از آن دو حالت كه به او عارض شده است، بی علت است، ولی به طور حتم 
آن حالت علتی دارد كه به او مخفی است، زیرا عوامل اساسی قبض و بسط )قهر 
و مكر و لطف و كرم( دقایق بسيار ظریف و نامحسوس دارد كه برای انسان در 

حالت عادی قابل درك نيستند. 
 1۰. می توان دل انسانی را در حال عروض قبض به هوا تشبيه كرد كه ابری در 
آن به وجود آمده است و بسط موقعی است كه در فضای دل انسانی ابری وجود 

نداشته باشد. 

 11. قبض عارض بر دل بدون علت نيست، نهایت این است كه علل به وجود 
آورنده آن مختلف است :روانی، دنيوی، اخروی، الهی. 

 12. هر اندازه كه بينایی درونی انسان افزایش یابد و به كمال مطلوب نزدیك تر 
شود و حقایق معرفت بر او مكشوف تر گردد، قبض كاهش پيدا می كند و بسط 

افزایش می یابد. 
 13. به وجود آورنده قبض و بسط خدا است و محل آن دو قلب انسان است كه 

در جریان دایمی است. 
 14. در آن هنگام كه حقيقت دل ظاهر شود و تلون و دگرگونی های پی در پی 
قلب، به تمكن و آرامش مبدل شود، قلب آدمی در ما فوق قبض و بسط قرار 
می گيرد. این مطالب چهارده گانه اگر عنوان انحصاری نداشته باشد، بسيار متين 
و ارزنده و درون انسان قابل مشاهده است، ولی در موضوع قبض و بسط مسائل 

مشروح تری وجود دارد كه مخصوصاً از جنبه روانی قابل اهميت زیادی است.16
دگرگونی های دل 

عالمه جعفری )ره(سه نوع متمایز، حركات و دگرگونی برای قلب ذكر ميكند:
نوع یكم-  طبيعی خالص

 باین معنی كه انگيزه ها و عوامل طبيعی و روانی تغيير و هيجان های مثبت یا 
منفی در قلب ایجاد می كند، هر اندازه كه مقاومت و انعطاف شخصيت آدمی در 
مقابل این عوامل به طور محاسبه شده عرض اندام كند، دگرگونی ها نه تنها به 

ضرر انسان نيست، بلكه می تواند سود منطقی از آن ها ببرد. 
نوع دوم-  دگرگونی هایی مستند به عوامل ناشناخته

این عوامل ممكن است مستند به وراثت بوده باشد و ممكن است از اندوخته های 
اختياری و غير اختياری ناشی شود، تحریكاتی كه از عقده های روانی بروز می كند 
و شخص هر چه فكر می كند و تجزیه و تحليل صورت می دهد، نمی تواند علل 

آن تحریكات را بفهمد، داخل در همين نوع است. 
نوع سوم-  تحریكات ماورای طبيعی

 این قسم تحریكات كه در قلب نمودار می گردد، فوق العاده اهميت دارد. چه 
بسا تبه كارانی كه با یك دگرگونی قلبی كه از قلمرو ما ورای طبيعی نمودار شده 

است، به عالی ترین رشد روحی گام گذاشته اند. 
هر اندازه كه تقوی و فضيلت انسانی افزایش می یابد، این گونه تحریكات به 
جهت ظرافت و حساسيت قلب رو به افزونی می رود، آیه ای كه می گوید: »بدانيد 
خداوند ميان انسان و قلبش پرده می اندازد« و آن آیه كه می گوید: »شما به خدا 

تقوی بورزید او بشما راههای خود را نشان خواهد داد«.17

اشاره ای کوتاه به مفاهیم قلب، صدر، فؤاد
در برابر عقل كه آیات فراوانی در قرآن مجيد آنرا مطرح كرده است، سه موضوع 
دیگر كه در درون انسانی از اهميت حياتی برخوردارند بنام »قلب« در 132 آیه 

و »صدر« در 44 آیه و »فؤاد« در 16 آیه در قرآن وارد شده است. 
قلب یكی از موضوعات فوق العاده با اهميت است كه قربانی عشق و پرستِش 
نمود پرستان و تجربه گرایان گشته است كه با صدها نوع فعاليتی كه دارد و 
بهيچ وجه نمی توان آنها را با فعاليت عقالنی محض نظری تفسير و توجيه نمود، 
بكنار گذاشته شده و قاچاق تلقی گشته است. بلی می توانيم از روی تقليد از 
شخصيت هائی كه خود را به عللی گوناگون از شهرت علمی جهانی برخوردار 
ساخته اند، این حقایق را كنار بگذاریم: دل، عقل عملی، سرشت انسانی، فطرت 
صافی، وجدان، ضمير، سطح عميق شخصيت و اگر دیدیم كه كنار گذاشتن 
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آنها مساوی سوزاندن ميليونها كتاب ادبی عالی و انسانی ظریف است كه با از 
بين رفتن آنها مجبور خواهيم شد برگردیم بار دیگر زندگی را از غار نشينی 
شروع كنيم مانعی ندارد و می توانيم با اصطالح بافی و لفظ بازی واقعيت آنها را 
دگرگون كنيم مثالً بجای وجدان بيدار، خود آگاهی را بكار ببریم، و بجای وجدان 
سرزنش كننده در موقع ارتكاب بدیها، با اصطالحی مانند صدای سركوفتگی 
غریزه دلخوش كنيم با همه این خود فریبی ها و انسان فریبی ها نتيجه كار ما 
جز این نخواهد بود كه جان و روان و روح انسانی را از انسان شستشو نموده، 
و موجودی را در تاریخ بوجود بياوریم كه مانند یك ابزار ماشين در اختيار 
خواسته های سودجویان و خودمحوران بوده باشد، حتی از نامگذاری چنين 
موجود با نام انسان نيز قدرت انسان شناسی و انسان سازی را از رهبران عالی 
انسانيت سلب نمائيم. البته فراموش نمی كنيم كه قدرت پرستان ماكياوليست 
گاهی برای پيش برد مقاصد خود با كمال مهارت می توانند از كلماتی مانند دل، 
وجدان، شعور انسانی كه آنها را برای روز مبادا زیر نفتالين نگه داشته اند، بهره 

برداری كنند .18
صدر در فارسی به سينه ترجمه می شود و از موارد استعماالت این كلمه چنين 
بر می آید كه دائره صدر وسيع تر از قلب است، چنانكه دائره قلب وسيع تر از 
فؤاد است و ممكن است هر یك از این موضوع های سه گانه بعدی از ابعاد قلب 
بمعنای عام بوده باشد. آیات مربوط به صدر در قرآن مجيد در 44 مورد دیده 
می شود. از مختصات مهم صدر تنگی و گشادگی و ظرفيت آنست. در آن آیاتی 
كه این مختص تذكر داده شده است، گشادگی و ظرفيت داشتن صدر را با 

پذیرش اسالم و تنگی و محدودیت آنرا با كفر و انحراف توصيف  نموده است. 
با نظر بهمه موارد استعماالت این كلمه در قرآن می توان جامع مشترك همه آن 
موارد را درون سينه بطور عموم در نظر گرفت كه هر انسانی كه رو به خيرات 
و كماالت انسانی الهی حركت كرد همه فعاليتهای درونی او با وضع طبيعی 
خود كه خدا مقرر فرموده است، بجریان می فتند و بدین سبب شخص مفروض 
ميدان »حيات معقول«  و  و محدودیت در دیدگاه  تنگی  و  فشار  هيچگونه 
احساس نمی كند و بالعكس كسی كه رو به شرور و پليدیها و انحرافات حركت 
كند فعاليتهای درونی و وضع طبيعی خود را از دست می دهد و صدر وی با آن 

عظمت، وسعت و گنجایش خود را از دست می دهد. 
فؤاد در قرآن مجيد در 16 مورد وارد شده است. و با نظر به مجموع موارد 
استعمال این كلمه چنين بنظر می رسد كه فؤاد حساس ترین و لطيف ترین عامل 

درك در قلب است، بطوری كه رؤیت الهی به آن نسبت داده شده است .1۹

اطمینان و آرامش در »حیات معقول« از آن قلب است
ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب2۰ )كسانی كه  ِ أاَل بِِذْكِر اهللَّ َِّذیَن آَمُنوا َو تَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْكِر اهللَّ ال
ایمان آورده اند و دلهای آنان با ذكر و یاد خداوندی به مقام اطمينان می رسد، 

آگاه باشيد با ذكر و یاد خداوندی دلها مطمئن ميشوند(. 
اطمينان و آرامش در »حيات معقول« از آن قلب است. این آرامش و اطمينان از 
حق شروع و در حق ختم می شود. و مادامی كه قلب مسخ نشده است و هویت 
طبيعی خود را از دست نداده است، اضطراب و تشویش در سرنوشت انسانی 
دست از آن بر نخواهد داشت، تا رابطه خود را با خدا بطور صحيح بر قرار بسازد. 
استناد اطمينان و آرامش به قلب در سوره های زیر آمده است مائده 113 و 

انفال10 و نحل 106 و 112. 
آنچه كه آدمی می تواند بعنوان محصول »حيات معقول« و ارمغان وجود خویش 

به بارگاه خداوندی ببرد، فقط و فقط »قلب سليم« است كه باید در این دنيا برای 
بدست آوردن و ساختن آن حد اكثر كوشش انجام بگيرد.این قلب سليم است 

كه می تواند جهان و انسان و ارزش های آن دو را بشناسد و بس.

سخن آخر
 كبر و نخوت و خود آرائی و خود نمائی كه پدیده هائی از بيماری خود محوری 
می باشند، معلول بسته شدن فعاليتهای سازنده قلب است، هنگامی كه این قطب 
نمای انسانی مختل شد و هنگامی كه این مهمانسرای الهی ویران گشت، موقعی 
كه این مدار انسانيت منحرف شد، دیگر نيك و بد و احترام ذات و بطوركلی 
هست و نيست و باید و نباید و شاید و نشاید مسخره ای بيش نخواهند بود. 
بيماریها و لغزشهای قلب مستند به خود انسان است. خداوندی كه سرمایه ای 
گرانبها را بنام قلب به انسان عنایت فرموده است، آنرا بی علت تباه نمی سازد. این 
خود انسانست كه با انحرافات اختياری و ارتكاب گناهان، قلب هميشه فعال خود 

را از كار ميندازد و آنرا بصورت عامل زشتی ها در می آورد.21       
پس باید حق نعمتی را مثل قلب اداء نمود و حق نعمت قلب و وجدان به  فعليت 
رساندن همه استعدادهای آنها است كه عوامل رشد و كمال انسانی می باشند.22 

كه این مهم به نوعی بوسيله ذكر خداوند ممكن خواهد گشت .......  ادامه دارد
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آمار جمعیت
شیعیان جهان از نگاه
Pew انجمن

  ترجمه و تنظيم:  حسین بهرامي
)خبرگزاري ابنـاـ  وابسته به مجمع(

تحقيقات "انجمن دین و زندگی اجتماعي Pew" نشان می دهد آمار شيعيان 
جهان نسبت به كل مسلمانان 13-10 درصد است كه تقریباً مطابق با برآوردهای 
قبلی )15-10 درصد( می باشد. البته برخی برآوردهای دیگر این رقم را تا 20 
درصد هم تخمين زده اند. البته خوانندگان باید توجه داشته باشند كه آمار 
شيعيان و اهل سنت در این گزارش در مقایسه با آمار مسلمانان از دقت كمتری 
برخوردار است. اطالعات در مورد وابستگی های فرقه ای معموالً كمتر جمع آوری 
می شوند و در برخی كشورها اصالً به آن ها پرداخته نمی شود. اما به هر حال در 

این گزارش آورده شده و باید به عنوان یك آمار تقریبی تلقی شود.

جمعیت شیعیان و اهل سنت:
در حالی كه حدود 13-10 درصد مسلمانان را شيعيان تشكيل می دهند، اهل 
سنت اكثریت پرقدرتی را شامل می شوند. این گزارش نشان می دهد جمعيتی 

در حدود 154 تا 200 ميليون نفر شيعه در جهان وجود دارد.
حدود 116 تا 147 ميليون شيعه در "آسيا-اقيانوس آرام" زندگی می كنند كه 
حدود سه چهارم جمعيت شيعيان را تشكيل می دهند. )نكته: كشور ایران در 
منطقه "آسيا-اقيانوس آرام" محاسبه شده است( در حالی كه حدود یك چهارم 
دیگر كه جمعيتی بين 36 تا 44 ميليون را شامل می شوند در خاور ميانه و 

شمال آفریقا زندگی می كنند.
از نگاه دیگر، 15-12 درصد از مسلمانان منطقه "آسيا-اقيانوس آرام" شيعه 
"خاورميانه-شمال آفریقا" 14-11 درصد مسلمانانش  هستند، و در منطقه 
شيعه اند. اما به هر حال آمار شيعيان به دليل این كه اطالعات این تحقيق از 

توضیح ضروري:
چندی است مطالعات شیعه شناسی در کشورهای مختلف مورد توجه کارشناسان ادیان، علوم سیاسی، اجتماعی و 

جمعیت شناسی قرار گرفته است.
   )The Pew Forum on Religion & Public Life(آ"Pew انجمن دین و زندگی اجتماعي" در این راستا، 

مستقر در واشنگتن، حدود دو ماه پیش گزارشی از وضعیت مسلمانان و شیعیان جهان در 62 صفحه منتشر کرد.
به دالیل مختلفـ  از جمله امنیتی بودن نسبت های جمعیتی در کشورهای گوناگونـ  این گونه آمار دقیق نیستند؛ 

اما به عنوان یك مطالعه ی علمی می توانند مورد توجه قرار گیرند.
مجمع جهانی اهل بیت)ع( نیز در سال های گذشته اقدام به جمع آوری آمار شیعیان کشورهای جهان نموده است که 
نسخه ای از آن بهمن ماه سال پیش به صورت محدود منتشر گردید. جالب اینكه اختالف این آمار، با آمار جمعیت 

Pew بین 5۰ تا 1۰۰ میلیون نفر است!
آنچه در صفحات آینده می خوانید، بخش آمار شیعیان از آمار کلي انجمن Pew است که تنها به عنوان یك گزارش 
مورد توجه، منتشر می شود. در این آمار، امانت رعایت شده و آنچه انجمن Pew منتشر کرده است بدون دست کاری 

آورده شده است. بدیهی است محققان گرامی، تنها در همین حد می توانند به این آمار استناد نمایند.
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درصد شیعیان به شیعیان کل جهان درصد تقریبی شیعیان نسبت به مسلمانان جمعیت شیعه در سال 2۰۰۹ کشور

37 - 40% 90 - 95% 70 – 66 ميليون ایران 1
10 - 15 10 - 15 پاكستان 26 - 17 ميليون 2
9 - 14 10 - 15 هند 24 - 16 ميليون 3
11 - 12 65 - 70 عراق 22- 19 ميليون 4
4 - 6 10 - 15 تركيه 11 - 7 ميليون 5
~5 35 - 40 یمن 10 - 8 ميليون 6

3 - 4 65 - 75 آذربایجان 7 - 5 ميليون 7
~2 10 - 15 افغانستان 4 - 3 ميليون 8
~2 15 - 20 سوریه 4 - 3 ميليون 9

1 - 2 10 - 15 عربستان سعودی 4 - 2 ميليون 10
<2 <5 نيجریه 4> ميليون 11
<1 45 - 55 لبنان 2 - 1 ميليون 12
<1 <10 تانزانيا 2> ميليون 13
<1 20 - 25 500,000 - 700,000 كویت 14
<1 10 - 15 400,000 - 600,000 آلمان 15
<1 65 - 75 400,000 - 500,000 بحرین 16
<1 ~7 ~400,000 تاجيكستان 17
<1 ~10 300,000 - 400,000 امارات عربی متحده 18
<1 10 - 15 200,000 - 400,000 ایاالت متحده آمریكا 19
<1 5 - 10 100,000 - 300,000 عمان 20
<1 10 - 15 100,000 - 300,000 انگلستان 21
<1 10 - 15 ~100,000 بلغارستان 22
<1 ~10 ~100,000 قطر 23
100 10 - 13 جمع كل در جهان 200 - 154 ميليون 24

نكته: چون آمار تمام كشورها نيامده است جمع كل دقيق نيست و به صورت تقریبی بيان شده است. ليست كامل كشورها و جمعيت شيعه آن ها و نسبت شيعيان هر كشور به مسلمانانش در جدول بعدی آمده است.

1. جدول درصد تقریبی کشورهایي که بیشترین شیعه را دارند:

منابع دیگر جمع آوری شده است به صورت حدودی بيان می شود.
اكثر شيعيان )حدود 80-68 درصد( تنها در 4 كشور زندگی می كنند: ایران، 
پاكستان، هند و عراق. ایران حدود 66 تا 70 ميليون شيعه یعنی در حدود  
40-37 درصد شيعيان را در اختيار دارد. عراق، هندوستان و پاكستان هم هر 

كدام پذیرای حداقل 16 ميليون شيعه هستند.
جمعيت قابل مالحظه ای از شيعيان در تركيه، یمن، آذربایجان، افغانستان، 
سوریه، عربستان سعودی، لبنان، نيجریه، و تانزانيا زندگی می كنند. شيعيان در 

دیگر مناطق جهان معموالً درصد كمتری از مسلمين را تشكيل می دهند. در 
شمال آمریكا شامل ایاالت متحده و كانادا 300,000 شيعه زندگی می كنند كه 

10 درصد مسلمانان آن منطقه را تشكيل می دهند.*
تنها در چهار كشور ایران، آذربایجان، بحرین و عراق شيعيان اكثریت جمعيت 

كشورشان را تشكيل می دهند.
در جدول زیر كشورهایی كه بيشترین جمعيت شيعه را در خود جای داده اند 

ليست شده است:
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

2~15 - 4,210,00010 - 28,072,0002,807,000افغانستان1
1>5>كمتر از 2,522,000126,000آلبانی2
1>1>كمتر از 34,199,000342,000الجزایر3
--------مجمع الجزایر ساموآی آمریكا4
------1,100آندورا5
------190,000آنگوال6
--------آنگویال7
--------جزایر آنتيگوا و باربودا8
1>10>784,00078,500آرژانتين9
------1,000ارمنستان10

روش شناسی برآورد جمعیت شیعیان-سنی ها:
در این گزارش فرقه های مختلف مسلمين تنها به صورت دو گروه عمده شيعيان 
و اهل سنت بيان می شود. این نكته باید مورد توجه قرار گيرد كه هر كدام از این 
دو گروه خود به فرقه های دیگری تقسيم می شوند كه ممكن است از دید دیگر 

مسلمانان، كافر یا دارای عقاید باطل شمرده شوند.
برخالف آماری كه معموالً از جمعيت كلی مسلمانان منتشر می شود، معموالً 
هيچ سرشماری یا نمونه گيری نسبی هم از شيعه یا سنی بودن آن ها صورت 
نمی پذیرد. بنابراین، در تحقيقات "انجمن دین و زندگی اجتماعی" برای دست 

یافتن به این آمار تنها بر سه منبع اصلی اعتماد شده است:
1.  تحليل های بيش از 20 كارشناس و متخصص آمار و علوم اجتماعی در 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی در سرتاسر جهان كه به عنوان مشاور در این پروژه 

ایفای نقش می كردند.
 2. تحليل های نژادشناسی كه در پایگاه داده های ادیان جهان )WRD( منتشر 

شده است.
قرار  استفاده  مورد  بيش تر  كه  برآوردهایی  و  منتشره  آمار  دیگر  بازبينی   .3 

می گيرند.

در اكثر كشورهای با جمعيت قابل مالحظه مسلمان، تفكيك جمعيت شيعيان و 
اهل سنت به وسيله یك یا چند كارشناس و با بهره گيری و مرور بهترین آماری 
كه توسط منابع مختلف انجام شده و منتشر شده و به وسيله كارشناسان دیگر 

تحليل شده به دست آمده است.

به عالوه، برای تمام كشورها و مناطق مورد مطالعه، محققان Pew آمار خود 
را با برآورد WRD مقایسه كرده اند. برآوردهای پایگاه داده های ادیان جهان 
WRD، با مطالعه اطالعات بيش از 4300 گروه نژادشناسی-زبانشناسی به 
البته باید به این واقعيت هم توجه داشت كه گروهی از  دست آمده است. 
مسلمانان هویت شيعی یا سنی خود را نمی توانند و یا نمی خواهند ظاهر كنند و 

بنابراین درصدی خطا در نتایج این مطالعات اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در نهایت، محققان Pew، نتایج گزارش آمار ساالنه دینی در حدود 200 كشور 
را كه توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریكا منتشر شده است را نيز 
مورد بررسی قرار داده اند. همچنين آمار Factbook كه توسط سازمان سيا 

منتشر می شود مورد بررسی قرار گرفته است.

2. جدول درصد تقریبی شیعیان به تفكیك کشورها:
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

--------جزیره آروبا11
1>10>365,00036,500استراليا12
1>1>كمتر از 353,0003,500اتریش13
4 - 753-6,600,00065 – 8,765,0005,700,000آذربایجان14
--------باهاما15
1>75-481,00065 – 642,000417,000بحرین16
1>1>كمتر از 145,312,0001,450,000بنگالدش17
------2,000جزیره باربادوس18
1>1>كمتر از 19,000190بالروس19
1>1>كمتر از 281,0002,800بلژیك20
--------بليز21
1>1>كمتر از 2,182,00021,800بنين22
------1,000جزایر برمودا23
1>1>كمتر از 7,00070بوتان24
------2,000بوليوی25
1>1>كمتر از 1,522,00015,200بوسنی و هرزگووین26
1>1>كمتر از 8,00080بوتسوآنا27
1>10>كمتر از 191,00019,100برزیل28
--------جزایر ویرجين بریتانيا29
1>1>كمتر از 269,0002,700برونئی30
1>15 - 138,00010 – 920,00092,000بلغارستان31
1>1>كمتر از 9,292,00093,000بوركينافاسو32
1>1>كمتر از 1,889,00019,000ميانمار )برمه(33
1>5>كمتر از 180,0009,000جمهوری بوروندی34
1>1>كمتر از 236,0002,300كامبوج35
1>1>كمتر از 3,498,00035,000كامرون36
1>10~~ 657,00066,000كانادا37
------1,000كيپ ورد38
--------جزایر كایمان39
1>1>كمتر از 395,0004،000جمهوری آفریقای مركزی40
1>1>كمتر از 6,257,00062,500چاد41
--------جزایر مانش42
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

1>1>كمتر از 4,00040شيلی43
1>1>كمتر از 21,667,000215,000چين44
1>1>كمتر از 14,000140كلمبيا45
1>1>كمتر از 664,0006,600مجمع الجزایر كومور46
1>1>كمتر از 934,0009,400كنگو47
--------جزایر كوك48
--------كاستاریكا49
1>1>كمتر از 18,000180كرواسی50
1>1>كمتر از 9,00090كوبا51
1>1>كمتر از 198,0002,000قبرس52
------1,000جمهوری چك53
1>5>كمتر از 88,0004,400دانمارك54
1>1>كمتر از 838,0008,400جيبوتی55
--------دومينيكا56
------2,000جمهوری دومينيكن57
------2,000اكوادور58
1>1>كمتر از 78,513,000785,000مصر59
------2,000السالوادور60
1>1>كمتر از 27,000270گينه استوایی61
1>1>كمتر از 1,854,00018,500اریتره62
------2,000استونی63
1>1>كمتر از 28,063,000280,000اتيوپی64
--------جزایر فارو65
--------جزایر فالكلند66
--------ایاالت فدرال ميكرونزی67
1>1>كمتر از 53,000530فيجی68
1>1>كمتر از 24,000240فنالند69
1>3-106,0002 – 3,554,00071,000فرانسه70
------2,000گویان فرانسه71
--------پُلينزی فرانسه72
1>1>كمتر از 140,0001,400گابن73
1>1>كمتر از 1,625,00016,000گامبيا74
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

1>25 - 106,00015 – 423,00063,000گرجستان75
1>15 - 604,00010 – 4,026,000402,000آلمان76
1>1>كمتر از3,787,00038,000غنا77
------1,000جبل الطارق78
1>15 - 46,50010 – 310,00031,000یونان79
--------گرینلند80
--------جزیره گرنادا81
------2,000جزیره گوادلوپ82
--------گوام83
------1,000گوآتماال84
1>1>كمتر از 8,502,00085,000گينه85
1>1>كمتر از 680,0006،800گينه بيسائو86
1>1>كمتر از 55,000550گویان87
------2,000هائيتی88
1>1>كمتر از 11,000110هندوراس89
------7,000هنك كنگ90
1>1>كمتر از 24,000240مجارستان91
--------ایسلند92
14 - 159 - 24,142,00010 – 160,945,00016,000,000هند93
1>1>كمتر از 202,867,0002,028,000اندونزی94
40 - 9537 - 71,100,00090 – 73,777,00066,400,000ایران95
12 - 7011 - 22,000,00065 – 30,428,00019,800,000عراق96
1>1>كمتر از 22,000220ایرلند97
--------جزیره مان98
1>1>كمتر از 1,194,00012,000اسرایيل99
1>5>كمتر از 36,0001,800ایتاليا100
1>1>كمتر از 7,754,00077,500ساحل عاج101
------1,000جامایيكا102
1>1>كمتر از 183,0001,830ژاپن103
1>1>كمتر از 6,202,00062,000اردن104
1>1>كمتر از 8,822,00088,000قزاقستان105
1>5>كمتر از 2,793,000140,000كنيا106
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

--------كيریباتی107
------1,999,000كوزوو108
1>25 - 706,00020 – 2,824,000565,000كویت109
1>1>كمتر از 4,734,00047,000قرقيزستان110
------2,000الئوس111
1>35 - 70025 - 2,000500لتونی112
1~55 - 1,375,00045 – 2,504,0001,127,000لبنان113
------1,000لسوتو114
1>1>كمتر از 483,0004,800ليبریا115
1>1>كمتر از 6,203,00062,000ليبی116
------2,000ليختن اشتاین117
1>20 - 60010 – 3,000300ليتوانی118
1>1>كمتر از 13,000130لوكزامبورگ119
--------ماكائو120
1>1>كمتر از 215,000220ماداگاسكار121
1>1>كمتر از 1,955,00020,000ماالوی122
1>2 >كمتر از 16,581,000331,000مالزی123
1>1>كمتر از 304,0003,000مالدیو124
1>1>كمتر از 12,040,000120,000مالی125
------1,000مالت126
--------جزایر مارشال127
------1,000جزیره مارتينيك128
1>1>كمتر از 3,261,00032,500موریتانی129
1>10>كمتر از 214,00021,000جزیره موریس130
1>1>كمتر از 191,0002,000مایوت131
1>1>كمتر از 110,0001,100مكزیك132
1>1>كمتر از 17,000170مولداوی133
--------شاهزاده نشين موناكو134
1>5>كمتر از 133,0006,500مغولستان135
------111,000مونته نگرو136
--------مونتسرات137
1>1>كمتر از 31,993,000310,000مراكش138
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

1>1>كمتر از 5,224,00052,000موزامبيك139
1>1>كمتر از 8,00080ناميبيا140
--------نائورو141
1>1>كمتر از 1,231,00012,000نپال142
1>5>كمتر از 946,00047,000هلند143
--------مجمع الجزایر آنتيل هلند144
1>1>كمتر از 7,00070كالدونيای جدید145
1>1>كمتر از 37,000370نيوزیلند )زالندنو(146
------1,000نيكاراگوئه147
1>1>كمتر از 15,075,000150,000نيجر148
2>5>كمتر از 78,056,0003,900,000نيجریه149
--------جزیره نيووی150
------2,000كره شمالی151
------1,000مجمع الجزایر ماریانای شمال152
1>1>كمتر از 65,000650نروژ153
1>10 - 250,0005 – 2,494,000125,000عمان154
15 - 1510 - 26,000,00010 – 174,082,00017,000,000پاكستان155
--------پاالئو156
1>1>كمتر از 4,173,00042,000فلسطين157
1>1>كمتر از 24,000240پاناما158
------2,000پاپوآ گينه نو159
------1,000پاراگوئه160
------1,000پرو161
1>1>كمتر از 4,654,00046,000فيليپين162
--------جزایر پيت كرن163
1>1>كمتر از 48,000480لهستان164
1>1>كمتر از 15,000150پرتغال165
------1,000پورتو ریكو166
1>10~~ 1,092,000110,000قطر167
1>1>كمتر از 59,000600جمهوری كنگو168
1>1>كمتر از 680,0006,800جمهوری مقدونيه169
1>1>كمتر از 34,000340جزیره رئونيون170
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

1>1>كمتر از 66,000660رومانی171
1>1>كمتر از 16,482,000165,000روسيه172
1>1>كمتر از 182,0001,800رواندا173
--------ساموآ174
--------سن مارینو175
--------سائوتومه و پرینسيپ176
2 - 151 - 3,750,00010 – 24,949,0002,500,000عربستان سعودی177
1>1>كمتر از 12,028,000120,000سنگال178
1>15>كمتر از 244,00036,600صربستان179
------1,000جمهوری سيشل180
1>1>كمتر از 4,059,00046,000سيرالئون181
1>1>كمتر از 706,0007,000سنگاپور182
--------اسلواكی183
1>1>كمتر از 49,000500اسلوونی184
--------جزایر سليمان185
1>1>كمتر از 8,995,00090,000سومالی186
1>10>كمتر از 731,00073,000آفریقای جنوبی187
1>1>كمتر از 71,000700كره جنوبی188
1>1>كمتر از 650,0006,500اسپانيا189
1>1>كمتر از 1,711,00017,000سریالنكا190
--------سنت هلن191
--------جزیره سنت كيتس و نویس192
--------سنت لوسيا193
--------سنت پير و ماژالن194
------2,000جزیره سنت وینسنت و گرنادین195
1>1>كمتر از 30,121,000300,000سودان196
1>1>كمتر از 83,000830سورینام197
------2,000سوازیلند198
1>40 - 59,60020 – 149,00029,800سوئد199
1>1>كمتر از 323,0003,200سویيس200
2~20 - 4,040,00015 – 20,196,0003,030,000سوریه201
1>1>كمتر از 23,000230تایوان202
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جمعيت تقریبی شيعيانجمعيت مسلماناننام كشورها
درصد تقریبی 

شيعيان نسبت به 
جمعيت مسلمانان 

كشور

درصد تقریبی 
نسبت به 

شيعيان كل 
جهان

1>7~~ 5,848,000410،000تاجيكستان203
1>10>كمتر از 13,218,0001,322,000تانزانيا204
1>1>كمتر از 3,930,00039,000تایلند205
1>1>كمتر از 43,000430تيمور شرقی206
1>1>كمتر از 809,0008,100توگو207
--------توكالئو208
--------تونگا209
1>1>كمتر از 78,000780ترینيداد و توباگو210
1>1>كمتر از 10,216,000102,000تونس211
6 - 154 - 11,050,00010 – 73,619,0007,360,000تركيه212
1>1~~ 4,757,000475,000تركمنستان213
--------جزایر توركس و كایكوس214
--------جزیره تووالو215
--------مجمع الجزایر ویرجين آمریكا216
1>5>كمتر از 3,958,000198,000اوگاندا217
1>1>كمتر از 456,0004,500اوكراین218
1>10~~ 3,504,000350,000امارات عربی متحده219
1>15 - 247,00010 – 1,647,000165,000انگلستان220
1>15 - 368,00010 – 2,454,000245,000ایاالت متحده آمریكا *221
------1,000اوروگوئه222
1>1~~ 26,469,000265,000ازبكستان223
--------وانواتو224
--------واتيكان225
1>1>كمتر از 94,000940ونزوئال226
1>1>كمتر از 157,0001,600ویتنام227
--------جزایر واليس و فوتون228
1>1>كمتر از 510,0005,100صحرای غربی229
5 ~40 - 9,345,00035 – 23,363,0008,200,000یمن230
1>1>كمتر از 58,000580زامبيا231
1>1>كمتر از 109,0001,100زیمباوه232

* برخی منابع دیگر این تخمين ها را مردود دانسته اند، و تعداد مسلمانان آمریكا را بين 4 تا 6 ميليون، 5 الی 7 ميليون، 7 تا 8 ميليون، و حتی بين 3 تا 9 ميليون 
نفر برآورد كرده اند. باراك اوباما در سخنرانی خود در سال 2009 این تعداد را هفت ميليون نفر ذكر كرد.
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بیانیه مجمع جهانی اهل بیت)ع( درباره کشتار مسلمانان صعده یمن
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

»وال تحسبن اهلل غافال عما یعمل الظالمون«ـ  سوره ابراهيمـ  آیه 42
با كمال تأسف و تألم مدتی است كه مسلمانان صعده یمن ، مرد و زن و كوچك و بزرگ، با نقشه های توطئه گران به خاك و خون كشيده می شوند و جامعه بشری، 
دولتها و مجامع بين المللی و بسياری از دولتهای اسالمی تماشاگران این صحنه های دلخراش هستند و سكوت اختيار كرده اند. در سایه انفعال و بی تفاوتی جامعه 
جهانی، نظاميان یمن به بهانه های گوناگون فریاد این مظلومان را در سينه ها محبوس ساخته و فرزندان آنها را به خاك و خون كشيده اند تا جائيكه امروز شاهد 

گسترش كشتار و حمالت ددمنشانه و تجاوز و اشغال هستيم.
ولی این بار، تجاوز و مسلمان كشی از سوی صهيونيست ها صورت نگرفته بلكه از سوی یك دولت مسلمان همسایه انجام گرفته است. دوستان غافل دشمنان اسالم، 
در سرزمين های اسالمی فریب فتنه گری آمریكا و صهيونيست ها را خورده و اقدام به تجاوز به حریم یك ملت  مسلمان كرده و انسانهای مظلوم را به خاك و خون 

می كشند .
كشتار مسلمانان بی پناه یمن با طراحی و حمایت آمریكا و رژیم اشغالگر قدس صورت می پذیرد و متاسفانه این بار به دست یك دولت مسلمان و با بمب های ویران 

ساز و سالحهای آمریكایی انجام می گيرد .
متأسفانه این وقایع شوم و فتنه انگيز در ماه حرام و ایامی كه مسلمانان سرگرم انجام مناسك حج هستند رخ می دهد و عامالن آن خوشنودی خدا و رسولش 
را با رضایت آمریكای جنایتكار معاوضه می كنند. وچه خسران بزرگ و بسا نادانی كه اهداف آمریكا و اسرائيل را محقق سازند و بندگان خدا را بی رحمانه كشته 

وخانه هایشان را ویران كنند.
در حالی كه ملت های مسلمان و انسانهای آزاده و بيدار و علمای بزرگوار خداترس جهان اسالم ضمن محكوم كردن این جنایات هولناك خواستار توقف فوری 
كشتار مسلمانان صعده یمن شده اند، بی توجهی به افكار عمومی امت اسالمی و تداوم خشونت و حمالت نظامی به مردم، عواقب سنگينی برای برخی دولتهای 

مسلمان در پی خواهد داشت.
در این شرایط تأسف بار و فاجعه آميز ، وظيفه عموم مسلمانان و علما و نخبگان است كه با تمام توان و هرچه سریع تر فریاد برآورند و جنایت متجاوزان را محكوم 
نمایند. بر مؤسسات و سازمان های بين المللی و اسالمی نيز واجب است كه در برابر حمالت وحشيانه و تجاوز خارجی نسبت به ملت یمن، سكوت ننمایند و با 
استفاده از راه های قانونی ، با ادامه تجاوز به جان ومال و ناموس و خاك ملت یمن اعالم مخافت جدی و با حمایت از مسلمانان ستمدیده  صعده در كنار آنها ایستاده 

و از آنها دفاع كنند .
همچنين الزم است هالل احمر كشورهای اسالمی و صليب سرخ جهانی و سایر مؤسسات امدادی اسالمی  و بين المللی نسبت به امداد رسانی به مردم بی دفاع 
صعده كه هر روز در معرض بمباران و كشتار هستند ، تالش مؤثر و جدی مبذول دارند . تمام مسلمانان و آزادگان نيز می بایست از سازمان كنفرانس اسالمی ، 
اتحادیه عرب و شورای امنيت سازمان ملل متحد در خواست نمایند كه هر چه سریع تر موجب قطع حمالت نظامی و برقراری آتش بس شوند و از تداوم و گسترش  

خسارات و جنایات جلوگيری كنند. 
مجمع جهانی اهل بيت )ع( بر اساس مسؤوليت انسانی و دینی خود ، ضمن محكوميت این فجایع و تجاوزات ضد بشری خواستار توقف فوری كشتار بی رحمانه 
مسلمانان یمن و بيرون راندن نيروهای متجاوز است. و اميدواریم دولت یمن نيز با حكمت و تدبير مشكالت داخلی خود را حل كند و اجازه ندهد مردمش بيش از 
این به خاك و خون كشيده شده و به بهانه های پوچ،  قربانی تجاوز خارجی شوند و با مشورت و پشتيبانی رهبران دینی و علمای صالح و شخصيت های مخلص و 
دولت های مسلمان و دوست مشكالت را به نحو مسالمت آميز حل نماید و صلح و آرامش را به كشور خود برگرداند. به فرموده قرآن كریم متجاوزان و جنایت كاران 

بدانند كه عاقبت ظلم و جنایت جز تباهی و ذلت نيست و خداوند یكتا مظلومان را كمك نموده و نصرت خواهد داد . و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون . 
والسالم علی عباداهلل الصالحين
مجمع جهانی اهل بيت )ع(
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برگزاري مسابقه به مناسبت 88/8/8 در مجمع

از سوي روابط عمومي مجمع جهاني اهل بيت)ع( و به مناسبت 88/8/8 ميالد 
مسعود حضرت ثامن االئمه)ع( مسابقه اي با موضوع زندگي امام هشتم)ع( كه 
از كتاب پیشوایان هدایت چاپ مجمع جهاني اهل بيت)ع( استخراج شده بود 
بين پرسنل مجمع برگزار شد كه در پایان به هشت نفر از برنگان جوایز نفيسي 

تعلق گرفت.
اسامي برندگان به شرح زیر است:

1. آقاي مهدي قاسمي
2. آقاي رسول شاه قلي

3. آقاي محمد علي معينيان
4. آقاي مهرداد موالیي

5. آقاي رحيم یوسفي پور
6. آقاي محمود پورميزرا

7. آقاي عبدالحسين تنظيفي
8. خانم فاطمه حسيني

مراسم جشن غدیر در مجمع قم

در مراسمی كه در نمازخانه معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در 
قم برگزار شد عيد سعيد غدیر گرامی داشته شد. 

در این مراسم، بعد از مدیحه سرایی به وسيله یكی از مداحان اهل بيت)ع(، 
حجت االسالم والمسلمين سلطانی قائم مقام معاونت امور فرهنگی به سخنرانی 
پرداخت. ایشان به حوادث و اتفاقاتی كه در این روز فرخنده روی داده بود 
پرداخت و غدیر خم را یكی از بزرگ ترین اعياد مسلمانان خواند. وی پيام غدیر 
را در زمان خود "پيام انتصاب والیت" و در زمان حال "پيام انتخاب والیت" 

برشمرد.
این مراسم، با اهدای هدایای فرهنگی و پذیرایی پایان یافت.

جان پیامبر ؛ ویژه نامه غدیری ابنا

خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ به مناسبت هفته والیت )از عيد غدیر تا روز 
مباهله( یك ویژه نامه اینترنتی ارزشمند به خوانندگان خود تقدیم كرد.

در این ویژه نامه گذشته از مطالب مرتبط با عيد غدیر، به اسناد غير قابل 
انكاری از واقعه تاریخی غدیر نيز اشاره شده است.

فهرست مطالب این ویژه نامه به شرح زیر است:
1.متن ترجمه کامل خطبه پیامبر)ص( در غدیر خم

2. انواع والیت امیرالمؤمنین )ع( و فرزندان معصومش 
)چكيده كتاب والء ها و والیت ها ؛ از استاد شهيد مطهری(

3. اصل واقعه غدیر خم 
)گزارشی از اولين و آخرین حج پيامبر گرامی اسالم(

صحابه  از  خم  غدیر  حدیث  راویان  اسامي  ؛   )1( غدیر  اسناد   .4
پیامبر )ص( 

)حداقل 80,000 و حداكثر 120,000 نفر در آخرین حج پيامبر حضور 
داشتند و واقعه غدیر را دیدند. اگر متوسط این جمعيت را 100,000 نفر 
ولی  داشت  شاهد  اینهمه  كه  بگریيم  مردی  مظلوميت  برای  باید  بدانيم 
نتوانست حق خود را بگيرد ، در حالی كه برای گرفتن حق، تنها 2 شاهد 

الزم است!(
5. اسناد غدیر )2( ؛ تبریك و تهنیت شیخین در روز غدیر نشانه 

چیست؟
)برخی از اهل سنت تشكيك و سؤال می كنند كه چرا غدیر را عيد و جشن 
می گيرید؟ این در حالی است كه ابوبكر، عمر و همسران پيامبر این واقعه 

را تهنيت گفتند...(
6. اسناد غدیر )3( ؛ معترفان به حجیت "آیه اکمال دین" 

و  غدیر  روز  در  دینكم...«  لكم  اكملت  »اليوم  آیه  اینكه  مغرضان  )برخی 
پس از نصب اميرالمؤمنين )ع( نازل شده است را رد می كنند. این نوشته 
حاوی اسامي افرادي از دانشمندان اهل سنت است كه تصریح كرده اند، آیه 

تبليغ، اكمال و سأل سائل در روز غدیر نازل شده است(
7. کتاب الغدیر ، منادي وحدت 

مانند  كتابی   نشر  و  تأليف  آیا  كه  آمده  پيش  پرسش  این  برخی  )برای 
پيرامون مسئلة وصایت و خالفت مانعی در راه هدف مقدس و  "الغدیر" 

ایده آل عالی »وحدت اسالمی« ایجاد نمی كند؟ ...(
8. نگاهی به زندگی عالمه امینی)ره( 

)عيد غدیر فرصتی است تا با منادی مظلوميت علی)ع( و دانشمند پرتالش 
معاصر »عالمه امينی« خالق مجموعه كتاب الغدیر هم آشنا شویم.(

۹. بیش از 4۰ پیامك به مناسبت عید غدیر
)با استفاده از این smsها می توانيد دیگران را نيز در شادی غدیری خود 

شریك كنيد.( 
1۰. آداب روز عید غدیر خم 

و  اعياد  دیگر  مانند  هم  است  االكبر«  اهلل  »عيد  كه  غدیر  سعيد  )عيد 
مناسبت های دینی، اعمال و مناسكی دارد...( 
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 پیام ثقلین  به زبان انگلیسی
صاحب امتياز: مجمع جهانی اهل بيت)ع(

 سردبير : حجت االسالم و المسلمين دكتر محمد علی شمالی 
ترتيب انتشار : فصلنامه
شماره  ي مسلسل :  39
تاریخ انتشار : پایيز 2009 ميالدی ) 1388هجری شمسی (
محل انتشار :  لندنـ  انگلستان
)با همكاری مركز اسالمی لندن(
تيراژ )شمارگان( : 1000
تعداد صفحات :  139 صفحه
info.thaqalayn@gmail.com :پست الكترونيك سردبير 

برخي از مطالب شماره جدید
- سرمقاله: اهميت فریضه ی حج و اثرات سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
آن در جهان اسالم و سایر ملت های جهان ...؛  به قلم: سردبير

- إسراء و معراج پيامبر اكرم)ص(؛ به قلم: حجت االسالم والمسلمين 
دكتر سيد احمد رهنمایی

- درمان های متفاوت معنویت؛ به قلم: حجت االسالم والمسلمين دكتر 
محمدعلی شمالی

- رویكرد شيعی نسبت به تفسير قرآن  : دو تفسير كالسيكی؛ به قلم: 
حجت االسالم والمسلمين دكتر سيد احمد رهنمایی

- پژوهشی در والیت و ابعاد اجتماعی آن؛ به قلم: 
حجت االسالم والمسلمين دكتر محمدعلی شمالی؛ مترجم: سيده زهرا 
ميرفندرسكی

- تقریب بين مذاهب اسالمی، ضرورتی است برای مسلمانان در دوره 
معاصر؛ به قلم: حجت االسالم والمسلمين عبدالحسين معزی )رئيس مركز 
اسالمی لندن(

- فصوص الحكم: گلچينی از احادیث پيامبر اكرم)ص(؛ به قلم: 
حجت االسالم والمسلمين حسين نقوی

  تنظيم:  عباس جعفري
)اداره امور مجالت مجمع(
farahani_aj@yahoo.com

 قبله  به زبان ترکی استانبولی
صاحب امتياز: مؤسسه ی كوثر با همكاری معاونت امور فرهنگي مجمع  

سردبير : موسي گونش 
ترتيب انتشار : فصلنامه
شماره  ي مسلسل : 26

تاریخ انتشار : بهار 2009 ميالدی ) 1388هجری شمسی (
محل انتشار :  استانبولـ  تركيه

تيراژ )شمارگان( : 1000
تعداد صفحات :  104 صفحه

www.kibledergisi.com : :سایت نشریه
info@ kibledergisi.com  :پست الكترونيك سردبير 

برخي از مطالب شماره جدید
- شخصيت زن در اسالم ؛ گزارش دیدار روژه گارودی با عالمه جعفری )ره(

- فلسفه ی بعثت انبياء ؛ تأليف: اوغر آكتاش
- تفكر، بحث كردن و اتحاد در راه عقل ؛ تأليف: فاضل آقيش

- تالشهای غربی ها در مقابل اسالم ؛ تأليف: فاضل آقيش
- وعده های الهی ؛ تأليف: موسی آیدین

- حاكميت سياسی در قرآن ؛ تأليف: فخرالدین گنگور
- او بود و غير از او هيچ چيزی نبود ؛ تأليف: شهيد دكتر مصطفی چمران

- غضب ؛ تأليف: سيد كاظم اردم
- گناه و توبه ؛ تأليف: مهدی بيردال

- چشمهایم ببارد ؛ تأليف: قدیر آكاراس
- ازدواج ؛ تأليف: نورجان آكتون

- تربيت فرزندان ؛ تهيه و تنظيم: هيأت تحریریه ی مجله
- وارث گردنبند ؛ تأليف: آرزو چتينكایا
- شقایق الرجال ؛ تأليف: طاهره آكبابا

- منبع كوثر، أّم ابيها ؛ تأليف: اصلی برهان
- روز قدس ؛ تأليف: محمد علی ادبالی

22 شماره 33ـ   آذر ماه 1388

n



ه و
وار

شن
 ج

ن
می

ده
انز

ر ش
ا د

بنـ
ي ا

زار
رگ

خب
ت 

رک
 ش

ها
ي 

زار
رگ

خب
ت و 

وعا
طب

ي م
ملل

ن ال
ه بی

گا
يش

ما
ن



24 شماره 33ـ   آذر ماه 1388



دست نوشته یكي از تهيه كنندگان برنامه "صبح عالي بخير" در دفتر یادبود خبرگزاري ابنا
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مجلس برای حمايت از شیعیان يمن 
تذکر داده است

غرفه  از  خود  دیدار  در  ملی  امنيت  كميسيون  رئيس 
خبرگزاری ابنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: مجلس شورای 

اسالمی كشتار شيعيان در یمن را محكوم می كند.
»عالءالدین بروجردی« رئيس كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در نمایشگاه 
شانزدهم مطبوعات و خبرگزاری ها حاضر شد و در دیدار 
ما در خصوص  به سؤاالت خبرنگار  ابنا  غرفه  از  خود 
حمایت های مجلس و دولت از شيعيان تحت ستم یمن 

پاسخ گفت.
بروجردی در این دیدار با ابراز تأسف از كشتار مردم استان 
صعده و غيرقابل قبول دانستن آن از منظر جمهوری 
اسالمی، گفت: ما از دولت یمن و شخص »علی عبداهلل 

صالح« می خواهيم تا جنگ در منطقه را متوقف كند.
نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: نقش جمهوری 
اسالمی در خاورميانه به عنوان ميانجی تخاصمات درون 
كشوری مانند نزاع گروه های 8 مارس و 14 مارس در 
لبنان و نيز بين دولت ها مانند سوءتفاهمات پيش آمده 
ميان سوریه و عراق كه همه آنها با حضور ایران حل 
خصوص  در  است.  مشخص  همگان  بر  شد،  فصل  و 
یمن نيز ما و البته وزیر محترم امورخارجه قصد داریم 
تا درگيری های موجود در یمن را عليرغم آنكه نزاعی 
درون گروهی است، با ميانجی گری به انتها برسانيم. به 
خصوص كه هدف اصلی كشتار غيرنظاميان در صعده، 

شيعيان هستند.
اهل بيت)ع(  جهانی  مجمع  بين الملل  اسبق  معاون 
در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص علت لغو سفر 
»منوچهر متكی« وزیر امور خارجه به یمن كه قرار بود 
برای ميانجی گری ميان طرفين درگيری ها انجام شود، 
گفت: من در جریان لغو سفر نيستم و تا آنجا كه اطالع 

دارم، قرار بود كه این سفر انجام شود.
بروجردی ضمن اعالم اینكه چند بار به دولت و وزارت 
امور خارجه برای حمایت از شيعيان یمن تذكر داده ایم، 
سكوت خبری رسانه ملی در خصوص كشتار شيعيان 

زیدیه یمن را اقدامی سؤال برانگيز دانست

هیچ مکتبی به زيبايی و لطافت مکتب 
اهل بیت)ع( ، به آدمی نگاه نمی کند 

با  تلویزیون  و  تأتر  سينما،  بازیگر  الماسی«  »جهانگير 
حضور در غرفه خبرگزاری ابنا در شانزدهمين نمایشگاه 
بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: هيچ مكتبی به 

زیبایی و لطافت تشيع، به آدمی نگاه نمی كند.
شانزدهمين  در  خبرگزاری  این  غرفه  از  كه  الماسی 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دیدن می كرد با بيان 
این مطلب افزود: من شيعه، مسلمان و ایرانی هستم و این، 

همه هویت من است.
از  انتقاد  با  نام آشنای كشورمان  بازیگر و كارگردان  این 
سطحی نگری در برخی از فيلم های دینی گفت: البته من 
با تقسيم بندی سينما به سينمای "دینی" و "غيردینی" 
آشنا نيستم، بلكه به سينماگر دینی معتقدم و اعتقاد دارم 
كه اگر ما سينماگر دینی داشته باشيم، قطعاً فيلم و سریال 
ما دینی خواهد بود. به عنوان مثال اگر یك كاسب بازار 
متدین باشد، قطعا كسب و كار او شرعی خواهد بود. چون 
كاسب متدین مسائل شرعی خود را یاد ميگيرد و به كار 

می بندد.
وی افزود: ما باید افرادی داشته باشيم كه مبلغ و پشتوانه 
فكری دین ما باشند و انسان را به عنوان مخلوق خداوند و 

با دید توحيدی بنگرند.
الماسی با بيان اینكه سينمای دینی را باید در خصوصيات 
آن شناخت گفت: فداكاری، گذشت، وفاداری و این قبيل 
مؤلفه ها، برخی از صفاتی هستند كه می تواند در سينمای 

دین مورد توجه باشد.
از  باید  افزود: ما  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
كسانی كه برای بزرگداشت شيعه و شيعيان فعاليت كردند 
ـ از قبيل خواجه نصيرها، عالمه حلی ها ـ و همچنين 
بزرگان تقریب اسالمی تجليل كرده و آنها را به دیگران 

بشناسانيم.
"شاید  فيلمنامه  دو  الماسي«  »جهانگير  است  گفتنی 
سبز" و "گل آبي" را به نگارش در آورده و فيلمنامه اي 
نيز با عنوان »من یك انسانم« براساس زندگي حضرت 

محمد)ص( نوشته است.

خبرگزاری ابنا جای خوبی در میان 
خبرگزاری ها پیدا کرده است 

حجت االسالم سيد محمد رضا مير تاج الدیني، در بازدید 
از غرفه خبرگزاری ابنا در شانزدهمين نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ها گفت: كميسيون فرهنگی مجلس، مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( را از ارگان های فرهنگی تأثيرگذار 

می داند.
وي از فعاليت های تأثيرگذار مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
و گفت: مجع جهانی  كرد  تمجيد  بين المللی  درسطح 
اهل بيت)ع( از ارگانهای مورد توجه كميسيون فرهنگی 
است و با اینكه این مجمع در ميان مردم و مسئوالن 
سطح  در  توانسته  اما  نيست،  شده  شناخته  چندان 
به  اهل بيت)ع(  و  تشيع  فرهنگ  گسترش  و  بين الملل 

موفقيت های خوبی دست یابد.
نماینده سابق مردم تبریز و معاون ریيس جمهور ادامه 
مختلف  كشورهای  در  اهل بيت)ع(  جهانی  مجمع  داد: 
جهان و به خصوص در كشورهایی كه شيعيان زیادی 
درآنها زندگی می كنند، به كانونی برای هماهنگی و ایجاد 
الفت و آشنایی بيشتر ميان پيروان و عالقه مندان مكتب 
اهل بيت)ع( تبدیل شده است به طوری كه می توان آن را  
یكی از مهم ترین سازمان های فرهنگی جمهوری اسالمی 
دانست. این مجمع در سطح بين المللی پيام تشيع را به 

خوبی به پبروان همه مذاهب و ادیان دیگر رسانده است.
ميرتاج  الدینی گفت: خبرگزاری اهل بيت)ع( نيز باید صدای 
حقيقی اهل بيت)ع( به همه جهانيان باشد و در این راستا 
افزودن زبان های بيشتر و معرفی شيعه به همه مشتاقان این 
مكتب راستين یك امر ضروری و اجتناب ناپذیر است و به 
نظر من در این مدت كوتاه فعاليت، توانسته جای خوبی در 

ميان خيل انبوه خبرگزاری ها پيدا كند.
معرفی  رسالت  گفت:  مجلس  هيأت رئيسه  سابق  عضو 
مكتب تشيع به عهده ارگانهای تبليغی و فرهنگی است 
و نقش مجلس در این ميان نقش حمایت قانونی و تنظيم 
بودجه آنهاست. در بودجه سال 89 و در جهت همين 
حمایت های قانونی، مجلس نظر و نگاه ویژه ای به بودجه 

مجمع جهانی اهل بيت)ع( خواهد داشت .
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  تنظيم: زهرا سادات حسیني
)دانشجوي علوم قرآني و حدیث(

انواع واليت امیرالمؤمنین )ع( 
و فرزندان معصومش
آنچه در پی می آید چكیده کتاب "والء ها و والیت ها" اثر ارزنده »استاد شهید آیت اهلل 
مرتضی مطهری« است که به مناسبت دهه والیت و ایام عید سعید غدیر به خواننندگان 
مجله گنجینه مجمع تقدیم می شود:

واژه ولي
كلمات والء، َوالیت، واِلیت، ولّی، مولی، اولی، و امثال اینها همه از ماده ي "ولی" 

اشتقاق یافته اند.
این واژه  از پر استعمال ترین واژه هاي قرآن كریم است كه به صورت هاي مختلفي 

به كار رفته است.
معاني اصلي این كلمه همانطور كه »راغب« در مفردات آورده است، "قرار گرفتن 
چيزي در كنار چيز دیگر است به نحوي كه فاصله اي در كار نبوده و هيچ چيز 

دیگري در ميان آنها نباشد".
این كلمه در مورد قرب و نزدیكي به كار رفته است؛ اعم از قرب مكاني و قرب 
معنوي. در مورد دوستي، یاري، تصدي امر، تسلط و معاني دیگر از این قبيل 

استعمال شده است، چون در همه اینها نوعي مباشرت و اتصال وجود دارد.
راغب راجع به كلمه والیت از نظر استعمال مي نویسد: »والیت به كسر واو به 
معني نصرت است و اما والیت )به فتح واو( به معني تصدي و صاحب اختياري 
یك كار است و گفته شده است كه معني هر دو یكي است و حقيقت آن همان 

تصدي و صاحب اختياري است«.
انواع والء

در یك تقسيم بندی كلی، از نظر اسالم دو نوع والء وجود دارد: 
1. والء منفي 

2. والء مثبت )اثباتی(
یعني از طرفي مسلمانان مأموریت دارند كه نوعي والء را نپذیرند و ترك نكنند و 
از طرف دیگر دعوت شده اند كه والء دیگري را دارا باشند و بدان اهتمام ورزند.

والء مثبت )اثباتي( نيز به نوبه خود، دو قسم است:
2 ـ 1. والء عام

2 ـ 2. والء خاص

والء خاص نيز اقسامي دارد: 
2ـ  2ـ  1. والء محبت
2 ـ 2 ـ 2. والء امامت
2 ـ 2 ـ 3. والء زعامت

2ـ  2ـ  4. والء تصرف )یا والیت معنوی و تكویني(
والء منفي

قرآن كریم، مسلمانان را از اینكه دوستي و سرپرستي غير مسلمانان را بپذیرند 
سخت بر حذر داشته است، نه از باب اینكه طرفدار بغض مسلم نسبت به غير 
مسلم در هر حال و مخالف نيكي با آنها باشد؛ بلكه از باب اینكه از دشمن غافل 

نباشند.
َِّذیَن لَْم یَُقاتُِلوُكْم  ُ َعِن ال خداوند متعال در قرآن صریحاً مي فرماید: » اَل یَْنَهاُكُم اهللَّ
َ یُِحبُّ  یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّن ِدیَارُِكْم أَن تََبرُّوُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ اهللَّ فِي الدِّ
الُْمْقِسِطيَن ـ ]اما[ خدا شما را از كسانی كه در ]كار[ دین با شما نجنگيده و 
شما را از دیارتان بيرون نكرده اند باز نمی دارد كه با آنان نيكی كنيد و با ایشان 
عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست می دارد«.1 بنابراین اسالم نمي گوید كه 
كار محبت آميز و نيكتان منحصراً باید درباره مسلين باشد و به هيچ وجه خيري 
از شما به پيروان دیگر ادیان نرسد. دیني كه پيغمبرش به نص قرآن "رحمهًْ 

للعالمين" است، كي مي تواند چنين باشد؟
اما از سوی دیگر، مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند. تظاهر دشمن به دوستي 
با مسلمانان نباید موجب گردد كه آنان دشمن را دوست پندارند. مسلمان 
همواره باید بداند كه عضو جامعه اسالمي است؛ جزئي است از این كل، و  
غيرمسلمان عضو یك پيكر دیگر است. عضو پيكر اسالمي روابطش با اعضاي 
پيكر غيراسالمي باید به نحوي باشد كه به وحدت و استقالل پيكر آسيبي 

نرسد.
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والء منفي در اسالم عبارتست از اینكه یك مسلمان همواره در مواجهه با غير 
مسلمان بداند با اعضاي یك پيكر بيگانه مواجه است. روابط مسلمان با غير 
مسلمان نباید در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد. پس منافاتي نيست ميان 

"والء منفي" و "اصل بشر دوستي و رحمت براي بشر بودن". 
الزمه بشر دوستي این است كه انسان به سرنوشت و صالح و سعادت واقعي همه 
انسانها عالقه مند باشد. هر مسلماني عالقه مند است كه همه انسان هاي دیگر 
مسلمان شوند و هدایت یابند، اما وقتي این توفيق حاصل نشد، دیگراني كه 

چنين توفيقي یافته اند را نباید فداي آنان كه توفيق نيافته اند كرد.
اسالم دین بشر دوستي است، اسالم حتي مشرك را دوست دارد اما نه از آن 
نظر كه او مشرك است؛ بلكه از این نظر كه مخلوقي از مخلوقات خداست و از 
آن جهت كه در راه هالكت و ضاللت افتاده ناراحت است و دوست دارد كه او 

اصالح گردد و به راه فطرت خویش بازگردد.
از طرف دیگر اسالم در مورد یك جامعه ي فاسد و اصالح نشده كه در آن كفر و 
ناداني حكومت مي كند، دستور جهاد مي دهد تا ریشه فساد را بركند: »و قاتلوهم 

حتی ال تكون فتنهًْـ  و با آنان بجنگيد تا فتنه از ميان برود«.2
از طرف دیگر دستور احتياط و اجتناب مي دهد كه مردم روي دلشان را به روي 
آنان باز نكنند تا جامعه و بشریت سالم بماند و این با بشر دوستي كوچك ترین 
َِّذیَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياء تُلُْقوَن إِلَْيِهم  َُّها ال منافاتي ندارد: » یَا أَی
ةِ َوَقْد َكَفُروا بَِما َجاءُكم مَِّن الَْحقِّ ...ـ  اي كساني كه ایمان آورده اید! دشمن  بِالَْمَودَّ
من و دشمن خودتان را ولي نگيرید كه دوستي بر آن افكنيد و حال اینكه به 

حقي كه شما را آمده است كافر شده اند...«.3
تا آنجا كه مي فرماید: » إِن یَْثَقُفوُكْم یَُكونُوا لَُكْم أَْعَداء َویَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَیِْدیَُهْم 
وءِ َوَودُّوا لَْو تَْكُفُروَنـ  اگر به شما دست یابند، دشمنانتان هستند  َوأَلِْسَنَتُهم بِالسُّ
و دست و زبانشان را به بدي به سوي شما مي گشایند و دوست دارند كه كافر 

شوید«.4
قرآن كریم در اینجا منشأ اصلي خطر را گوشزد مي كند و می فرماید كه آنها 
براي نيل به این هدف )كافر شدن شما( مي كوشند و صرف دوستي و تمایلشان 

نيست.
2. والء اثباتي )مثبت(

2ـ  1. والء اثباتي عام
اراده اسالم این است كه مسلمانان به صورت "یك واحد مستقل" زندگي كنند و 
نظامي مرتبط و اجتماعي پيوسته داشته باشند تا جامعه اسالمي قوي و نيرومند 
گردد. قرآن مي خواهد جامعه مسلمانان برتر از دیگران باشد: »والتهنوا والتخزنوا 
و انتم االعلون ان كنتم مؤمنينـ  سست نشوید و اندوهگين نباشيد كه اگر به 

حقيقت مؤمن باشيد شما برترید«.5 
ایمان مالك برتري است زیرا سبب وحدت و ركن شخصيت و تكيه گاه استقالل 
جمعه اسالمي است و جدال و اختالف كيان و شخصيت جامعه اسالمي را 

منهدم مي كند. »)والتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم ـ با یكدیگر نزاع نكنيد 
و اختالف نداشته باشيد كه سست و ضعيف خواهيد شد و خاصيت خود را از 

دست خواهيد داد«.6
ایمان، اساس دوستي و وداد و والء مؤمنان است: »والمؤمنين و المؤمنات بعضهم 
اولياء بعٍض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكرـ  مردان مؤمن و زنان مؤمنه 

بعضي ولي بعضي دیگرند، به معروف امر مي كنند و از منكر باز مي دارند«.7
مؤمنان نزدیك به یكدیگرند و به موجب اینكه با یكدیگر نزدیكند، حامي و 
دوست و ناصر یكدیگرند و به سرنوشت هم عالقه مندند لذا امر به معروف و نهي 
از منكر مي كنند. این دو عمل )امر به معروف و نهي از منكر( ناشي از وداد ایماني 
است این جمله - یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر- بالفاصله به دنبال بيان 

والء ایماني مسلمانان واقع شده است.
امر به معروف در اثر همان احساس اثباتي است و نهي از منكر را به مسأله والء 
ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر به معروف و نهي از منكر، دو 
مطلب را ذكر كرده است: »یقيمون الصالهًْ و یؤتون الزكاهًْـ  نماز را به پا مي دارند 
و زكات مي دهند« و سپس بر آن متفّرع كرده است: »اولئك سيرحمهم اهلل ان 
اهلل عزیٌز حكيٌم ـ آن وقت است كه انواع رحمت هاي الهي و سعادت ها بر این 

جامعه فرود مي آیند، خداوند عزیز و حكيم است«.8
این آیه و برخي آیات دیگر كه والء اثباتي عام را ذكر مي كنند، تنها ناظر به 
محبت و وداد قلبي نيستند، بلكه نوعي تعهد و مسئوليت براي مسلمين در 
زمينه حسن روابط مسلمين با یكدیگر اثبات مي كنند. قرآن كریم درباره رسول 
اكرم و كسانيكه با اویند و تربيت اسالمي یافته اند مي فرماید: »محمد رسول اهلل 
والذین معه اشّداء علی الكفار رحماء بينهم ـ محمد پيامبر خداست و كساني 
كه با اویند، بر كافران سخت اند و با یكدیگر مهربان«.9 در این آیه، هم به والء 
منفي اشارتي رفته و هم به والء اثباتي عام. همچنانكه قبالً گفتيم آیات كریمه 
قرآن ما را متوجه مي كنند كه دشمنان اسالم در هر زمان سعي دارند، والء 
منفي را تبدیل به اثباتي، و والء اثباتي را تبدیل به منفي نمایند؛ یعني همه 
سعيشان این است كه روابط مسلمين با غير مسلمين روابط صميمانه و روابط 
خود مسلمانان به بهانه هاي مختلفـ  از جمله اختالف فرقه ايـ  روابط خصمانه 
باشد. امروز اگر بر مصيبتي از مصيبتهاي اسالم باید گریست از همين مصيبت 
و فاجعه است. اميرالمؤمنين علي)ع( مي فرماید: »فيا عجباً، عجباً! و اهلل یميت 
القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤالء القوم علي باطلهم و تفرقكم عن حّقكمـ  
شگفتا، شگفتا! به خدا قسم تعجب و حيرت از اجتماع دشمنان برِگرد باطل و 
تفرق و تشّتت شما از اطراف حقيقتي كه در ميان شماست، دل را مي ميراند و 

اندوه را مي كشاند«.10 
2ـ  2. والء اثباتي خاص

والء اثباتي خاص، والء اهل بيت پيامبرـ  عليهم السالمـ  است. 
در اینكه پيغمبر اكرم مسلمانان را به نوعي والء نسبت به خاندان پاك خود 
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خوانده جاي بحث نيست، حتي علماي اهل تسنن در آن بحثي ندارند. آیه 
ذوي القربي )قل ال اسئلكم عليه اجراً ...(11 والء خاص را بيان مي كند. آنچه در 
حدیث معروف و مسلم غدیر نيز آمده است )من كنت موالُه فهذا علٌّي مواله( 

خود بيان نوعي از والء است.
آیه كریمه »انما وليكم اهلل و رسوله والذین امنوا الذین یقيمون الصالهًْ و یؤتون 
الزكاهًْ و هم راكعونـ  ولي شما خداست و فرستاده اش و آنان كه ایمان آورده اند 
كه نماز را به پا مي دارند و زكات را در حال ركوع ادا مي كنند«12 هم به اتفاق 
فریقين در مورد علي )ع( نازل گشته است. »طبري«، »زمخشري« و »فخر 
رازي« كه از اكابر اهل سنت هستند و علماي دیگر نيز اتفاق كرده اند كه این آیه 

در مورد علي)ع( نازل گشته است.
آیه ی »انما وليكم اهلل ...« مطلب را به شكلي بيان مي كند كه عموميت بردار 
نيست و به هيچ وجه نمي توان احتمال داد كه این آیه نيز در صدد بيان والء 
اینجا در صدد بيان یك قانون كلي نيست،  اثباتي عام است؛ زیرا قرآن در 
نمي خواهد استحباب یا وجوب اداي زكات در حال ركوع را بيان كند، بلكه 
اشاره است به عمل واقع شده اي كه فردي در خارج انجام داده و اكنون قرآن 
آن عمل را معّرف آن فرد قرار داده و به نحو كنایه، حكمي راـ  كه همان والیت 
خاص است ـ اثبات مي كند. زكات دادن در حال ركوع یك كار معمولي براي 
مسلمانان نبوده است تا بگویيم قرآن همه را مدح مي كند و والیت را براي همه 
اثبات مي كند، بلكه سخن از شخص معين است كه او نيز مانند خدا و رسولش، 

ولي مؤمنين است و مؤمنين باید والء او را بپذیرند.
انواع والء اثباتي خاص

2ـ  2ـ  1. والء محبت )یا والء قرابت(
2 ـ 2 ـ 2. والء امامت
2 ـ 2 ـ 3. والء زعامت

2ـ  2ـ  4. والء تصرف )یا والیت معنوی و تكویني(
تا بدینجا اجماالً مسأله والء علي و سایر اهل بيت _ عليهم السالمـ  تردیدپذیر 
نيست ؛ ولی بحث در این است كه مراد از والء در این آیه و سایر آیات و در 

احادیث نبوي كه به آن دعوت شده چيست.
2ـ  2ـ  1. والء محبت یا والء قرابت: به این معني است كه اهل بيت، ذوي القرباي 
پيغمبر اكرم اند و مردم توصيه شده اند كه نسبت به آنها به طور خاصـ  زائد بر 

آنچه والء اثباتي عام اقتضا مي كندـ  محبت داشته باشند.
دعوت به محبت اهل بيت)ع( حكمت و فلسفه خاص دارد و تنها پاداش به 
رسول اكرم یا به خود آنها نيست. قرآن از زبان رسول اكرم تصریح مي كند كه 
پاداشي كه از شما خواستم ـ یعني مّودت ذوي القربي ـ فایده اش عاید خود 
شماست. والء محبت، مقدمه و وسيله اي است براي سایر والء ها. رشته ي محبتی 
است كه مردم را به اهل البيت پيوند واقعي مي دهد تا از وجودشان، آثارشان، 

سخنانشان وسيرت و روششان استفاده كنند.

2ـ  2ـ  2. والء امامت: والء امامت و پيشوایي، مقام مرجعيت دیني است. یعني 
مقامي كه دیگران باید از وي پيروي كنند، او را الگوي اعمال و رفتار خویش قرار 
دهند و دستورات دیني را از او بياموزند. چنين مقامي مستلزم عصمت است و 

چنين كسي قول و عملش سند و حجت است براي دیگران.
این همان منصبي است كه قرآن كریم درباره پيغمبر اكرم مي فرماید: »لقد كان 
لكم في رسول اهلل اسوهًْ حسنهًْ ... ـ براي شما در رفتار فرستاده خدا پيروي اي 
نيكوست براي آنان كه اميدوار به خدا و روز دیگرند و خدا را بسيار یاد كنند« 13 
و نيز: »قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعوني یحببكم اهلل ...ـ  بگو اگر خدا را دوست 

دارید از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد«.14
در این آیات رسول اهلل الگوي رفتاري و اخالقي و مقتداي مردم معرفي شده 
است. این مقام، پس از پيغمبر به اهل بيت)ع( رسيد و بر طبق روایتي كه اكثر 
علماي اهل سنت از قریب 30 نفر از صحابه پيغمبر نقل كرده اند، اهل بيت را 
به پيشوایي و امامت برگزید؛ فرمود: »ان تارك فيلم الثقلين: كتاب اهلل و عترتي 
اهل بيتي، و انهما لن یفترقا حّتي بردا عل الحوض، فالتقدموهما فتهلكوا، و ال 
تقّصروا عنها فتهلكوا، وال تعلموهم فهم اعلم منكم«. در اینجا پيغمبر، اهل بيت 
را درست قرین و توأم با كتاب خدا قرار مي دهد. اگر اهل بيت)ع( گرد باطل و 
نادرستي مي گشتند، این چنين قرین و توأم كتاب خدا قرار نمي گرفتند و اگر 
همچون نبي اكرم)ص( از گناه و خطا منزه نمي بودند این چنين به جاي وي 

پيشوا و مقتدا نمي شدند.
آیه كریمه »انما وليكم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین یقيمون الصلوهًْ و یؤتون 
دیني هم  و مرجعيت  پيشوایي  و  امامت  راكعون« شامل والء  و هم  الزكوهًْ 

هست.
2 ـ 2 ـ 3. والء زعامت: والیت زعامت یعني حق رهبري اجتماعي و سياسي. 
اجتماع نيازمند به رهبر است. آن كس كه باید زمام امور اجتماع را به دست 
گيرد و مسلط بر مقدرات مردم است "ولي امر مسلمين" است. پيغمبر اكرم)ص( 
در زمان حيات خودشان ولي امر مسلمين بودند و این مقام را خداوند به ایشان 
عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دالیل زیادي كه غير قابل انكار است به 

اهل البيت رسيده است.
آیه كریمه »اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم«15 و همچنين آیات 
اول سوره مائده و حدیث شریف غدیر و عموم آیه »انما وليكم اهلل ...«16 و عموم 

آیه »النبيٌّ أولي بالمؤمنين من انفسهم«17 ناظر به چنين والیتي است.
هم از قرآن مجيد و هم از سنت و سيره نبوي استنباط مي شود كه پيغمبر اكرم 

در ميان مسلمين در آن واحد داراي سه شأن بود:
اول( امام و پيشوا و مرجع دیني بود؛ والیت امامت داشت؛ و سخن و عملش 

سند و حجت بود. »ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«.18 
دوم( والیت قضایي داشت؛ و حكمش در اختالفات حقوقي و مخاصمات داخلي 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ...«.19  َِّك الَ یُْؤِمُنوَن َحتََّی یَُحكِّ نافذ بود. »َفالَ َوَرب
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سوم( والیت سياسي و اجتماعي داشت، یعني گذشته از اینكه مبلغ احكام 
بود و قاضي مسلمين، مدیر اجتماع مسلمين و اختيار دار مسلمين بود. آیه های 
كریمه »النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم« و »اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول« ناظر 

به این قسمت است.
2ـ  2ـ  4. والء تصرف )یا والیت تكویني(

والء تصرف یا والء معنوي باالترین مراحل والیت است. سایر اقسام والیت یا 
مربوط است به رابطه ي قرابتي با رسول اكرم به عالوه مقام طهارت و قداست 
شخصي اهل بيت، یا مربوط است به صالحيت علمي و یا اجتماعي آنها. اما والیت 

تصرف یا والیت معنوي نوعي اقتدار و تسلط فوق العاده تكویني است.
مقصود از والیت تكویني این است كه انسان در اثر پيمودن صراط عبودیت به 
مقام قرب الهي نائل مي گردد. اثر وصول به مقام قرب ـ البته در مراحل عالي 
آن ـ این است كه معنویت انساني كه خود حقيقت و واقعيتي است، در وي 
متمركز مي شود و با داشتن آن معنویت، قافله ساالر معنویات، مسلط بر ضمائر و 
شاهد بر اعمال و حجت زمان مي شود. والیت به این معني غير از خالفت، غير 
از وصایت و غير از امامت به معني مرجعيت در احكام دیني است. زیرا امامت 
مفهوم وسيعي دارد. امامت یعني پيشوایي. همچنانكه یك مرجع احكام دیني یا 
یك زعيم سياسي و اجتماعي و همچنين یك مربي باطني و راهنماي معنوي 

از باطن ضمير نيز پيشواست.
از نظر شيعه مسئله والیت از سه جنبه مطرح است و در هر سه جنبه كلمه 

امامت به كار رفته است:
اول: از جنبه سياسي كه احق براي جانشين پيغمبر براي زعامت و رهبري 

سياسي چه كسي بوده است.
اینكه پيغمبر از طرف خداوند علي)ع( را براي این پست و مقام اجتماعي تعيين 
كرده بود. كه در حال حاضر این جنبه ي تاریخي و اعتقادي دارد نه جنبه 

عملي.
دوم: آنكه در بيان احكام دین بعد از پيغمبر به چه كساني باید رجوع كرد. كه 
شيعه معتقد به امامت ائمه معصومين است. این هم جنبه ي اعتقادي دارد و 

هم عملي.
سوم: از جنبه معنوي و باطني. از نظر شيعه در هر زمان یك انسان كامل وجود 
دارد كه نفوذ غيبي بر جهان و انسان دارد، ناظر به ارواح نفوس و قلوب است و 
داراي نوعي تسلط تكویني بر جهان و انسان است و به این اعتبار نام او )حجت( 
است. آیه ي كریمه »النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم«20 ناظر به این معني از 

والیت نيز بوده است.
مطلب دیگر این است كه والیت تصّرف، شأن بنده اي است كه از هواي نفساني 
بكلي پاك شده است. این قدرت قدرتي نيست كه تابع هوس و ميل خودسر یك 
انسان باشد. انساني كه هنوز محكوم هوس ها و ميل هاي خودسر است از چنين 

كرامت هایي محروم است. انساني كه تا آن حّد پاك باشد، اراده اش از مبادي 
و مقدماتي كه اراده "امثال ما" را منبعث مي كند هرگز منبعث نمي شود، بلكه 

انبعاث اراده اش با تحریكي دروني و اشاره اي غيبي از سوی "خدا" است.

پاسخ به چند پرسش
استعدادهاي  و  »انسان«  به  مربوط  مسائل  از  یكي  تكویني  والیت  مسأله 
انساني است. قرآن به انسان و استعداد هاي انساني و جنبه غير مادي خلقت 
او اهميت فراوان مي دهد. مهمترین مسئله اي كه در این زمينه باید مطرح شود، 
مسأله)قرب( و )تقریب الي اهلل( است. در اینجا سؤاالتی مطرح می شود كه بدانها 

اجماالً پاسخ می دهيم:
ــ تقّرب به خداي یعني چه؟

خدا دور و نزدیكي ندارد. بنابراین استعمال قرب یك استعمال مجازي است نه 
حقيقي. بندگان با اطاعت، عبادت، سلوك و اخالص به سوي خدا باال نمي روند 
و به او نزدیك نمي شوند. این تعبيرات مجازي است. منظور از نزدیكي یعني خدا 
از بنده ي خود خشنودي حاصل مي كند و در نتيجه، لطف و عنایتش بيشتر 

مي گردد.
موجودات، به خصوص انسان، به حكم »انا هلل و انا ليه راجعون« به سوي خداوند 
بازگشت مي كنند، انسان به حكم مرتبه وجودي خرد، این بازگشت را باید به 
صورت طاعت و عمل اختياري انجام دهد و از مرحله حيواني تا مرحله فوق ملك 
را بپيماید تقرب به خدا یعني مراتب و مراحل هستي را طي كردن و به كانون 

الیتناهي هستي نزدیك شدن.
ــ حيات ظاهر و حيات معني چيستند؟

انسان در باطِن حيات ظاهري حيواني خود یك حيات معنوي دارد. حيات 
معنوي انسان كه استعدادش در همه افراد هست از نظر رشد و كمال از اعمالش 
و اهدافش سرچشمه مي گيرد. كمال و سعادت انسان و همچنين سقوط و 
شقاوت او وابسته به حيات معنوي اوست. كه وابسته است به اعمال، نيات و 

اهداف او.
همانطور كه اسالم براي زندگي فردي یا اجتماعي دنيوي دستوراتي داده است، 
در عين حال به كاربستن این دستورات وسيله اي است براي طي طریق عبودیت 
و پيمودن صراط قرب. انسان با عبودیت و اخالص خود از حدود جسم و زندگي 

فردي و اجتماعي بيرون مي زند وكمال باطني را سير مي كند.
ــ از عبودیت تا ربوبيت چگونه است؟

بشر همواره در تالش است تا راهي پيدا كند كه بر خود و بر جهان تسلط یابد. 
در ميان راه ها یك راه است كه وضع عجيبي دارد، انسان تنها وقتي از این 
راه استفاده مي كند كه چنان هدفي نداشته باشد یعني هدفش كسب قدرت 
و تسلط بر جهان نباشد، بلكه هدفش در نقطه مقابل این هدف باشد؛ یعني 
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»تذلل«، »خضوع«، »فنا« و »نيستي« از وجود باشد. آن عبودیتی عجيب است. 
یعني همانا بندگي خدا و پيمودن صراط قرب به حق گوهري است كه نهایت 

آن خداوندگاري یعني قدرت و توانایي است.
ــ مراحل و منازل طریق چيست؟

ربوبيت، خداوندگاري و والیت كه در اثر عبودیت، اخالص و پرستش واقعي 
نصيب بشر مي گردد، منازل و مراحلي دارد:

اولین مرحله این است كه الهام بخش و تسلط بخش انسان بر نفس خویشتن 
است. كمترین نشانه قبولي عمل انسان نزد پروردگار این است كه اوالً بينش نافذ 
پيدا مي كنند. قرآن مي فرماید: »ان تتقوا اهلل یحعل لكم فرقاناـً  اگر تقواي الهي 
داشته باشيد، خداوند مایه تميزي براي شما قرار مي دهد«.21 و نيز مي فرماید: »و 
الذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلناـ  آنان كه در راه ما بكوشند، ما راه هاي خویش 
را به آنها مي نمایانيم«.22 ثانياً آدمي بر نفس و قواي نفساني خویش غالب و قاهر 

مي گردد و اراده انسان در برابر خواهشهاي نفساني و حيواني نيرومند مي گردد.
مرحله دوم تسلط و والیت بر اندیشه هاي پراكنده و بر نيروي متخيله است. 
یكي از وظایف بشر تسلط بر هوسبازي خيال است و گرنه این قوه شيطان صفت 
مجالي براي تعالي و پيمودن صراط قرب نمي دهد و تمام نيروها و استعدادها را 
در وجود انسان باطل و ضایع مي گرداند. با مطيع ساختن این نيروي متخيله، 
روح و ضمير به سائقه فطري خدا خواهي هر وقت ميل باال كند، این قوه با 

بازیگري هاي خود مانع و مزاحم نمي گردد.
مرحله سوم این است كه روح در مراحل قوت، قدرت، ربوبيت و والیت خود به 
مرحله اي مي رسد كه در بسياري از چيزها از بدن بي نياز مي گردد در حاليكه 

بدن صد درصد نيازمند به روح است.
مرحله چهارم این است كه خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده شخص 
در مي آید به طوري كه در حوزه بدن خود شخص اعمال خارق العاده سر مي زند. 
امام صادق)ع( مي فرمایند: )ما ضعف بدن عما قویت عليه النيهًْ( )آنچه كه همت 
و اراده نفس در آن نيرومند گردد و جّدا مورد توجه نفس واقع شود، بدن از انجام 

آن ناتواني نشان نمي دهد.(
مرحله پنجم كه باالترین مراحل است. این است كه حتي طبيعت خارجي نيز 
تحت نفوذ اراده انسان قرار مي گيرد و مطيع انسان مي شود. معجزات، كرامات 
انبياء و اولياء حق از این مقوله است. معجزه بدان جهت صورت مي گيرد كه به 
صاحب آن از طرف خداوند نوعي قدرت و اراده داده شده كه مي تواند به اذن و 
امر پروردگار در كائنات تصرف كند. این قدرت و آگاهي براي او تنها از طریق 
پيمودن صراط قرب و نزدیك شدن به كانون هستي پيدا مي شود و والیت 

تصرف جز این چيزي نيست.
برخي مي پندارند كه در وجود معجزه، شخصيت و اراده صاحب معجزه هيچ 
گونه دخالتي ندارد و ذات احدیت مستقيماً و بالواسطه آن را به وجود مي آورد.

آن تصور اشتباه است. گذشته از اینكه علو ذات اقدس احدیت ابا دارد كه یك 
فعل طبيعي بالواسطه از او صادر گردد، این تصور بر خالف  نصوص قرآني است. 
قرآن در كمال صراحت آورنده )آیت( معجزه را خود رسوالن مي داند ولي البته 
با اذن و رخصت ذات احدیت. اذن پروردگار همان اعطاي نوعي كمال است كه 
منشأ چنين اثري مي گردد و اگر خداوند نخواهد، آن كمال را از او مي گيرد ؛ »و 
ما كان لرسول ان یأتي بایهًٍْ االّ باذن اهلل: هيچ پيامبري را نرسد كه معجزه بياورد 

مگر با اذن خداوند...«. 23
وباز قرآن صریحاً مي فرماید: )فسّخرنا له الریح تَْجِري بِأَْمِرهِ ُرَخاء َحْيُث أََصاَب ... 
ـ پس باد را در اختيار او قرار دادیم كه هر جا تصميم می گرفت به فرمان او نرم 
روان می شد و همچنين شياطين هر سازنده و هر زیر آب رونده را و دیگراني كه 
در زنجير بسته شده بود. اي سليمان! این است بخشش بي حساب ما، پس با 

توست كه ببخشي یا نگه داري «.24
روح مذهب تشيع كه آن را از سایر مذاهب اسالمي ممتاز مي كند، دید خاص 
آن درباره انسان و استعدادهاي شگرف انسان است. از طرف دیگر طبق بينش 
این مذهب، عبودیت، یگانه وسيله وصول به مقامات انساني است و طي طریق 
عبودیت به صورت كامل و تمام جز با عنایت معنوي و قافله ساالري انسان كامل 

كه ولي و حجت خداست ميسر نيست.

پی نوشت ها :
ــــــــــــــــــــــ

1.  سوره مباركه ممتحنهـ  آیه 8
2.  سوره مباركه بقرهـ  آیه 193
3.  سوره مباركه ممتحنهـ  آیه 1
4.  سوره مباركه ممتحنهـ  آیه 2

5.  سوره مباركه آل عمرانـ  آیه 139
6.  سوره مباركه انفالـ  آیه 46
7.  سوره مباركه توبهـ  آیه 71
8.  سوره مباركه توبهـ  آیه 71
9.  سوره مباركه فتحـ  آیه 29
10.  نهج البالغهـ  خطبه 27

11.  سوره مباركه شوريـ  آیه 23
12.  سوره مباركه مائدهـ  آیه 55

13.  سوره مباركه احزابـ  آیه 21
14.  سوره مباركه آل عمرانـ  آیه 31

15.  سوره مباركه نساءـ  آیه 59
16.  سوره مباركه مائدهـ  آیه 55
17.  سوره مباركه احزابـ  آیه 6
18.  سوره مباركه حشرـ  آیه 7
19.  سوره مباركه نساءـ  آیه 65
20.  سوره مباركه احزابـ  آیه 6
21.  سوره مباركه انفالـ  آیه 29

22.  سوره مباركه عنكبوت آیه 69
23.  سوره مباركه رعدـ  آیه 38

24.  سوره مباركه صـ  آیات 36 تا 39
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... و لبخند امیرالمؤمنین را ديدم
گفتگو با مترجمی که 7 سال در ساحل غدير زيست

با  را  "ژرفا"  ابوالقاسم حسینی« متخلص به  »حجت االسالم والمسلمین سید 
اشعارش مي شناختیم، اما اطالع یافتیم که ایشان پس از هفت سال زحمت، 
ترجمه دوره 12 جلدی مجموعه کتاب »الغدیر« اثر ماندگار »عالمه عبدالحسین 

امینی« را به فارسی به پایان رسانده است.
آنچه در پي مي آید گفت و گوی روزنامه 1۹دي )چاپ قـم( با این شاعر، نویسنده 

و مترجم برجسته حوزوی است.

لطفاً در آغاز بفرمایید که انگیزه تان برای این کار بلندمدت چه بود؟
حسينی ژرفا: بسم اهلل الرحمن الرحيم. موسوعه الغدیر مهم ترین و زیربنایی ترین 
اثر برای "تبيين جایگاه تاریخی و حياتی غدیر در جامعه بشری" است. اما 
اندوهگنانه باید گفت كه چنان كه باید در ميان فارسی زبانان جایگاه خود را 
نيافته است. این كتاب بيشتر شكلی اسطوره ای پيدا كرده، جنبه مرجعيت 
علمی اش كمتر مورد اهتمام قرار می گيرد. بنده خواستم تا با این ترجمه به 
گسترش علمی این اثر بزرگ در ميان هموطنانم برخيزم و اميدوارم زبان این 

ترجمه مرا به این هدف واال برساند.

آیا تا به حال این کتاب ترجمه دیگری هم داشته است؟
حسينی ژرفا: این كتاب كه در اصل یازده جلد است یك بار و به قلم هفت 
تن ترجمه شده است؛ یعنی هر یك یا چند جلد آن به دست یك تن. بخشی 
از آن پيش از انقالب اسالمی و بخشی هم پس از انقالب. اما ایرادهای آن 
ترجمه آنقدر فراوان است كه گویی ترجمه ای نشده است. افتادگی ها و حذف ها 
و نادرستی های فراوان آن، ترجمه را از كاركرد خود خارج كرده است. اخيراً 
گروهی به ویرایش و بازبينی همان ترجمه اقدام كرده اند كه متأسفانه در جهت 
رفع آن كاستی ها گام چندانی برنداشته اند. از خدا می خواهم كه بنده ی ناتوان 
توانسته باشم با این ترجمه تازه، آن كاستی را جبران كنم. البته به خود و دیگران 
یادآور می شوم كه هرگز نباید رنج های گذشتگان را نادیده گرفت. در هر گام باید 
اشتباهات گذشته را جبران كرد. مقصود من نه نفی آن تالش ها، بلكه اصالح و 

كمال بخشيدن به آنها است.

ترجمه ای که به وسیله شما به پایان رسید در چند جلد انجام شده 
است؟

حسينی ژرفا: هر مجلد را در یك جلد ترجمه كرده ام و یك جلد نيز به عنوان 
ملحقات و نمایه و نامه هایی كه به مؤلف نگاشته شده در پایان آورده ام. یعنی 

مجموع كار دوازده جلد شده است.

آیا در مسیر ترجمه با مشكل خاصی هم برخورد کردید؟
حسينی ژرفا: طبيعتاً دشوارترین گام در ترجمه ی آثاری از این دست آن است 
كه هم بتوانيم علميت اثر را حفظ كنيم و هم آن را برای نسل جدید قابل لمس 
و فهم سازیم. عالوه بر این، الغدیر اثری بسيار بليغ است كه مؤلفش گرچه ایرانی 
و اصالتاً هم ترك زبان بوده، اما قلم عربی اش در این كتاب، بی نهایت بدیع و 
ادیبانه است و ادیبان بزرگ عرب پيش آن سر خم كرده اند. از این رو تلفيق ميان 
رسایی و زیبایی ترجمه با قابل فهم بودنش كاری بس دشوار است كه اميدوارم 
از پس آن برآمده باشم. اضافه كنم كه این اثر دارای حدود هجده هزار بيت شعر 
است كه معموالً از اشعار بسيار دشوار و سخت فهم زبان عربی به شمار می روند. 
ترجمه این اشعار هم به جای خود كاری سخت و توان فرسا بود. اميد كه هفت 
سال زمانی كه صرف ترجمه این اثر شد در چشم مبارك حضرت امير المؤمنين 

ـ عليه السالمـ  مقبول افتد.

و آیا مسیر ترجمه با خاطرات جالبی هم همراه بود؟
حسينی ژرفا: هفت سال كنار الغدیر زیستن، یك اقيانوس خاطره برای آدم 
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به جای می گذارد. مهم ترین بخش خاطراتم به روزهایی بر می گردد كه خيلی 
خسته می شدم. البته كار خسته ام نمی كرد؛ بلكه كمر درد و پادرد مزمنی 
كه دارم گاهی دادم را در می آورد. آنجا بود كه به اميد یك لبخند از موالیم 
اميرالمؤمنين سرپا نگه داشته می شدم. من این حرف ها را خيلی جاها نمی گویم؛ 
ولی چون امر فرمودید به عنوان خاطره عرض كردم. و لبخندها دیدم كه بگذریم 

....

مزاحمتان شده  گزارش،  تهیه  برای  وقتی  یادم هست سال گذشته 
بودم، حضور فعال و پرکار شخصی را حس می کردم که به عنوان همكار 

معرفی کرده بودید.
حسينی ژرفا: بله. از سال دوم یك دستيار به كمكم آمد تا مطالب را برایم تایپ 
كند. من با خودم قرار گذاشته بودم كه ترجمه ها را تایپ كنم تا دقت و صحت 

كار افزایش پيدا كند و هر گونه ویرایش راحت تر صورت بگيرد.

همان طور که می دانید عالمه امینی گذشته از زحمات و ترفندهایی که 
برای این کتاب کشید، مؤید به الهامات معنوی و تأییدات غیبی هم بود. 

شما در این مورد مطلبی برای اشاره ندارید؟
حسينی ژرفا: حضرت عالمه امينی در این كار تنها و بی یاور بود. اوالً در اصل 
انجام این اقدام بزرگ، تنها بود و حتی برخی خوبان در این كار به دیده تردید 
می نگریستند. ثانياً باید به منابعی مراجعه می كرد كه براحتی در دسترس نبود 
و باید با رنج بسيار به سفرهای دور می رفت و این كار را هم در غربت و تنهایی 
انجام داد. ثالثاً هيچ اميدی به چاپ این اثر پر حجم و مفصل نداشت و هميشه 
دغدغه داشت كه آیا كسی را خواهد یافت كه برای چاپ آن سرمایه گذاری كند 
یا خير. رابعاً روش ایشان در این كار مبتنی بر نگاهی خاص به وحدت اسالمی 
بود و همين سبب می شد كه افراطيان هر دو مذهب با وی چندان همراهی 
نكنند. اما در این ميان او به تنهایی و با چند دستيار ساده به این كار عظيم اقدام 

كرد و حدود 40 سال از عمرش را بر این مجاهدت خالصانه صرف كرد.

از آنجا که عمده دفاتر اولیه الغدیر به شعر و شاعران اختصاص دارد، و 
نیز به دلیل تمجید از شعرایی مثل »فرزدق« و »دعبل« از سوی ائمه     
ـ علیهم السالمـ  متوجه می شویم که اسالم و تشیع روی شعر مكتبی 
و جهت دار، سرمایه گذاری کرده است. نقش هنر در جایگاه مهم والیت 

را چطور می بینید؟
حسينی ژرفا: اصوالً هيچ مكتبی بدون هنر پایدار و ماندگار نمی شود. هنر، هم 
در بيان مفاهيم مكتب و هم برای تبليغ و ترویج آن نقشی بی  نظير دارد و هيچ 
چيز نمی تواند جای آن را بگيرد. اسالم هم با هنر، بيان و ابالغ شده و با هنر 
زنده مانده است. والیت كه روح اسالم است، از این اصل مستثنا نيست. در ده 
مجلد از كتاب عظيم الغدیر نشان داده شده كه چگونه شاعران شيعه و سنی 

در طول تاریخ اسالم در ماندگاری این پيام جاودانه ایفای نقش كرده اند. اتفاقاً 
بررسی دقيق الغدیر از این جنبه می تواند به نقش پویا و بی بدیل هنر داللت 

خاص داشته باشد.

 معموالً کتاب هایی که در مورد تشیع و والیت حضرت علی)ع( نوشته 
می شوند دو گونه اند: بعضی هاشان طوری نگاشته می شوند که وقتی 
یك خواننده غیر شیعی با آن مواجه می شود به تعصباتش دامن می زند، 
و بالعكس بعضی دیگر باب تفكر و وحدت را باز می کند. به نظر شما نوع 

ادبیات و منابع الغدیر جزء کدام دسته قرار داده می شود؟
حسينی ژرفا: الغدیر اثری كامالً مرجع و منبع محسوب می شود و هر سّنی یا 
شيعه ای به سراغ آن نمی رود؛ بلكه برای اهل تحقيق و فرزانگان و باسوادانی مفيد 
است كه درباب غدیر و تاریخ آن دغدغه داشته باشند. اهل تحقيق از مذاهب 
و مكاتب گوناگون و حتی غير مسلمانان با دیدن و خواندن این اثر عظيم به 
بوستانی كمياب از فرهنگ و اندیشه دینی دست یافتند و دیدند كه می توان 
در كنار غيرت مذهبی به پژوهش جدی و روشمند و بيطرفانه و كامالً علمی 
پرداخت. همين سبب شد كه بسياری از بزرگان این مذاهب در پيشگاه الغدیر 

سر تعظيم خم كنند.

از زحمات عالمه در مورد تألیف کتاب اگر بگذریم، این طور خواندم که 
برای توزیعش هم با فرستادن نامه هایی به دیگر مكان های جهان اسالم، 
شخصاً اقدام می کرده است. این نشان دهنده نوعی دید رسانه ای ایشان 

بوده است.
حسينی ژرفا: مرحوم عالمه، مبلّغی حقيقی بود و همچون رسول بزرگوار اسالم 
عمل می كرد. او از مرجعيت دینی و مناصب اجتماعی بزرگ دست شست تا 
كامالً در خدمت تبليغ باشد. هم در این اثر و هم در دیگر آثار ماندگارش واقعاً 
دغدغه تبليغ دین را داشت و هرگونه رنجی را به جان خرید و تالش های روشمند 
و به روزی را به كار بست تا به مقصود خویش دست یابد. در این راه از روش های 
رسانه ای بسيار كمك گرفت و همين سبب شد كه از دربارهای سالطين مسلمان 
تا مراكز فرهنگی اسالمی و غير اسالمی و تا خانه های فرهيختگان بزرگ همه جا 

رد پای این اندیشه یافت شود و تالش او به ثمر بنشيند.

در مورد به روز رسانی یك کتاب قدیمی معموالً از دیجیتالی کردن با 
تولید نمایه یا خالصه سازی و ... استفاده می کنند. شما  از کدامیك از 

این موارد در به روز رسانی الغدیر استفاده کرده اید؟
حسينی ژرفا: فعالً یك مجلّد نمایه ی قوی برای این اثر تهيه كرده ایم. در مرحله 
بعد، كتاب را در فضای مجازی قرار خواهيم داد تا پژوهندگان بتوانند از این 
دریای بيكران بهره های سرشار برگيرند. اميد است كه گام های دیگر را نيز 

بتوانيم برداریم.
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مصاحبه دبیرکل مجمع جهاني اهل بیت )ع( با 
شبکه بین المللي خبـر

چراغ غدير،
بر بام بلند تاريخ 

به شما  را  این عید  مجری: در آغاز گفتگو ضمن عرض خیر مقدم، 
تبریك می گویم. 

ــ بسم اهلل الرحمن الرحيم. هم خدمت جنابعالی و هم بينندگان عزیز و محترم، 
عاشقان والیت و عاشقان علی)ع( و اوالد علی)ع( و هم عالقمندان و دوستداران 

اهل بيت عصمت و طهارت، عيد غدیر را تبریك عرض می كنم. 
این عيد اسالم و عيد اكمال دین و عيد اتمام نعمت از سوی خداوند متعال است. 
همه اینها در آیه شریفه بعد از واقعه غدیر بر پيامبر اسالم نازل شد كه »اليوم 
اكملت لكم دینكم و اتمت عليكم نعمتی و رضيت لكم االسالم دینا«. خداوند 
در این آیه می فرماید من دین را بر شما كامل كردم و دین امروز، كامل تر شد و 
نعمت خداوند تمام گردید و به كمال رسيد و خداوند اسالم را پسندید و آن را 
برای شما انتخاب كرد. حتی بعضی از علما و مفسرین و محدثين سنی هم این 
را به عنوان "عيد رضایت و خوشنودی خداوند" نامگذاری كرده اند. لذا این عيد، 
عيد اسالم است؛ عيد امامت و والیت و رسالت است، و عيد تمام دینداران است. 
لذا این عيد بزرگ را به همه بينندگان و عالقه مندان علی)ع( و اوالد علی)ع( 

تبریك و تهنيت عرض می كنيم. 

»حجت االسالم والمسلمین محمدحسن اختری« دبیرکل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( شب عید غدیر خم در برنامه های "گفتگوی 45 دقیقه ای" شبكه 
خبر و "گفتگوی ویژه خبری" شبكه دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران 
شرکت کرد و درباره این عید سعید سخن گفت. 
آنچه در پی می آید متن مصاحبه ایشان با برنامه گفتگوی 45 دقیقه ای شبكه 
خبر است که با نام "چراغ غدیر بر بام بلند تاریخ" پخش شد.

  تنظيم: سید سجاد آل سید غفور
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مجری: در سال دهم هجری حادثه عظیمی اتفاق افتاد و سر منشأ 
بسیاری از حوادث بود. در ابتدا بفرمایید این حادثه چرا به نام "غدیر" 

معروف شد ؟ 
ــ علت نامگذاری این عيد به عنوان عيد غدیر به این دليل بود كه این حادثه در 
نقطه ای به نام "غدیر" اتفاق افتاد. غدیر در لغت، به معنای "گودال" است. این 
منطقه همين االن هم در  نزدیكی "جحفه" قرار دارد ؛ یعنی جایی كه حجاج 
بيت اهلل الحرام كه اول به مكه مكرمه مشرف می شوند در آنجا محرم می گردند. 
در نزدیكی جحفه منطقه ای است به نام "رابع". در این منطقه "غدیر خم" وجود 
دارد. این نقطه جایی بوده است كه حجاج وقتی از خانه خدا برمی گشتند از اینجا 
از هم جدا می شدند. آنهایی كه می خواستند به جده بروند، به یمن بروند، و به 

مناطقی غير از مدینه بروند از اینجا از یكدیگر جدا می شدند. 
در این نقطه، وحی بر پيامبر اسالم نازل شد و امر شد آنهایی كه پيش رفتند 
برگردند و آنهایی كه نرسيدند هم بيایند و تجمعی صورت گيرد. این سال، سال 
ویژه  و مخصوصی بود ؛ چون پيامبر پس از هجرت برای اولين بار حج را انجام 
می داد و از قبل هم این خبر در دنيای اسالم اعالم شده بود. لذا مسلمان های 

مختلف از جاهای مختلفی آمدند؛ از عراق، یمن و ... . 
پيامبر و یارانش و كسانی كه در مدینه در ركاب پيامبر بودند به سوی حج 
حركت كردند. تعداد بسياری هم از جاهای دیگری آمدند. تعداد جمعيت را تا 

120 هزار نفر نوشته اند كه همراه پيامبر حج را به جای آوردند. 
در این نقطه پيامبر دستور داد كه همه جمع شوند و این حادثه در آن مكان و 
آن زمان و آن روز اتفاق افتاد. آن روز هم روز بسيار گرم و سخت و پرمشقتی بود. 
مورخين نوشته اند مردم از شدت گرما مقدار لباسی را كه داشتند زیر پایشان 
می گذاشتند و مقداری را هم به سر خودشان می انداختند تا بتوانند خودشان را 

از گرما حفظ كنند و باصطالح، خودشان را از زمين و هوا محافظت كنند. 
بهرحال این حادثه از نظر زمان، مكان و تاریخ در سال پایانی عمر پيامبر اكرم 

حضرت محمد)ص( بود و از این جهت ویژگی خاصی دارد. 

مجری: چرا این حادثه در آخرین سفر حج پیامبر )ص( اتفاق افتاد؟ 
ــ این سفر، اولين سفر حج پيامبر)ص( بود و آخرین آن. پيامبر قبل از آن حج را 
انجام نداده بودند. پيامبر سيزده سال پس از بعثت، مأمور شدند كه هجرت كنند 
به مدینه منوره. وقتی كه وارد مدینه منوره شدند حكومت اسالمی را در آنجا 
تشكيل دادند و اساس حكومت را از آنجا پی ریزی كردند و حركت تبليغی پيامبر 
در داخل جزیرهًْ العرب و همچنين خارج از آن، شروع كرد به شكل گرفتن. 
در ظرف سه، چهار سال، دشمنی هایی نسبت به اسالم می شد و از پيشرفت 
اسالم جلوگيری می كردند كه پيامبر از اسالم و مسلمانان دفاع می كردند. بعد از 
اینكه مخالفت ها موفق نشد و جنگ ها تقریباً پایان یافت، پيامبر به عنوان "فتح 
المبين" مكه را فتح كرد و تمام جزیرهًْ العرب آن روز را در حيطه حكومت و 

حاكميت اسالم قرار داد. 

حضرت محمد)ص( مطلع بودند و خداوند به ایشان اطالع داده بود كه امسال، 
سال آخر حياتشان است. لذا برای اینكه مناسك حج را به مردم بياموزند و برای 
اینكه مردم حج را ببينند از یك سال قبل اعالم كردند كه امسال به حج خواهند 
رفت و مردم از اطراف و اكناف هم به خاطر عشقی كه داشتند و تازه حج امسال 

گشایش پيدا كرده بود جمع شدند. 
تا این سال، مشركان هم وارد مسجد الحرام می شدند و آنها هم در زمان حج، 
طواف می كردند. حتی گروهی از آنهاـ  مطابق عقاید خودشانـ  عریان می آمدند. 
اما در این سال آنها حق ورود به مسجد الحرام را نداشتند ؛ یعنی مكه در سيطره 
اسالم قرار گرفته بود و خاص و ویژه ی مسلمانان بود. لذا مسلمانان از جاهای 
مختلف حركت كردند تا بيایند در ركاب پيامبر. آنها، هم دوست داشتند حج را 
ببينند و هم پيامبر را زیارت كنند. لذا به هر معنایی كه بخواهيم حساب كنيم 
یك سال استثنایی بود: حج اول بود؛ حج با پيامبر بود؛ حج باشكوهی بود؛ حج 

حدوداً دویست هزار نفری بود. 
اگر چه در تاریخ به مقدار دقيق حجاج آن سال اشاره نشده است اما همانطور 
كه گفتيم به حدود صد و بيست هزار نفر همراه پيامبر اشاره شده است. لذا این 

حج از تمام جهات ویژگی داشت. 
پس پيامبر باید در این حج، امر نهایی را كه بارها در دوران رسالتشان به آن 
اشاره كرده بودند اعالم كنند. اگر چه پيامبر بارها در زندگيشان به مسأله 
جانشينی اشاره كرده بودند و آغاز این مسأله هم در همان آغاز بعثت بود اما باید 
دوباره اعالم می شد. خداوند متعال در همان آغاز بعثت فرمودند: »انذر عشيرتك 
االقربين«. لذا پيامبر)ص( جلسه ای تشكيل دادند و در آن اعالم كردند هر كسی 
در اینجا به من ایمان بياورد وصی من، جانشين من و خليفه من بعد از من 

خواهد بود. بارها در طول زندگيشان هم به این مسأله اشاره كردند. 

مجری: به نكته جالبی اشاره کردید. غدیر در واقع حلقه میانه رسالت 
و امامت اعالم شده است. از این منظر می خواهیم به واقعه غدیر اشاره 

کنید که چرا غدیر حلقه میانی رسالت و امامت است؟ 
ــ البته نمی توانيم دقيقاً بگویيم حلقه ميانی رسالت و امامت است؛ چون اگر 
اینگونه بخواهيم بگویيم بيِن آنها فاصله می افتد، در حالی كه فاصله ای وجود 

ندارد. 
غدیر نقطه عطف در تاریخ اسالم است ؛ چون والیت در آن روز "اعالم" شد، نه 
اینكه حضرت علی)ع( در آن روز به جانشينی و امامت منصوب شده باشند. اصل 
جانشينی اميرالمؤمنين از ابتدا مشخص بود و پيامبر در طول رسالتشان بر آن 
بارها اشاره كرده بودند. مثالً در جنگ تبوك وقتی می خواستند به جنگ بروند از 
اميرالمؤمنين خواستند در مدینه بمانند. اميرالمؤمنين هم برایشان بسيار مشكل 
بود كه در جنگی نباشند و در كنار پيامبر نباشند و در حوادث و خطراتی كه 
برای پيامبر پيش می آید از پيامبر دفاع نكنند. از این جهت اميرالمؤمنين عرض 
كردند كه: »یا رسول اهلل! مرا می گذارید در مدینه باشم و در كنار شما نباشم؟« 
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پيامبر خدا فرمود: »آیا تو دوست نداری كه برای من به منزله هارون برای موسی 
باشی؟« و فرمود: »انت منی بمنزلهًْ هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی« یعنی 
تو به عنوان جانشين و وزیر من هستی همانطوریكه هارون وزیر موسی بود و 
كمك موسی بود و شریك موسی بود در امر تبليغ و امير المؤمنين هم وزیر 

پيامبر بودند همراه پيامبر بودند شریك پيامبر بودند. 
این مسأله جانشينی بارها از طرف پيامبر اعالم شده بود. همانگونه كه هم شيعه 
و هم سنی نقل می كنند كه پيامبر بارها می فرمود: »انت وصّيی و انت خليفتی« 

به تعبيرهای مختلف. 
اصل جانشينی، مسأله ای نبود كه پيامبر بخواهد آن را تعيين كند؛ بلكه تعيين 
آن از جانب خداوند متعال است. همانطوریكه رسوالن و پيامبران را خداوند 
تعيين می كند، ولی امر بعد از پيامبر و خليفه بعد از او را هم خداوند باید تعيين 

كند. منتها پيامبر باید این تعيين را ابالغ نماید. 

مجری: بحث ابالغ را مطرح کردید و اشاره کردید که والیت و امامت از 
طرف خداوند نصب می شود. کدام آیات قرآن بر این امر داللت دارند؟     
و خاندانشان،  پيامبر  در شأن  زیادی  بسيار  آیات  قرآن،  آیات شریفه  در  ــ 
اميرالمؤمنين)ع(، فاطمه زهرا)س( و ائمه اطهار آمده است. طبق نقل مفسرین 
آیات زیادي درباره امير المؤمنين نازل شده است. علمای بزرگ اهل سنت ـ 
از قدیمی ترینشان تا امروز ـ به این نكته اشاره كرده اند. حتی كسانی كه واقعاً 
عالقه خاصی نداشتند و ما آنها را به عنوان "متعصب" می دانيم هم ذكر می كنند 
كه آیاتی درباره امام علی)ع( نازل شده كه در مورد هيچ یك از صحابه و یاران 

پيامبر وارد نشده است. 
در خصوص حادثه غدیر هم آیاتی درباره این قضيه وجود دارد كه این داستان 
را تفسير می كند و به آن معنا می بخشد. یكی همين آیه ای كه به آن اشاره شد؛ 
یعنی آیه اكمال دین و اتمام نعمت؛ و همچنين آیه شریفه »یا ایها الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمك من الناس«. 
هم در این آیه و هم در آیه اكمال، یك خصوصيت وجود دارد: هر دوی این 
آیه ها در سوره مائده نازل شده است. مفسرین گفته اند كه سوره مائده به طور 
كامل "مدنی" است یعنی در مدینه منوره و پش از هجرت پيامبر در ایامی كه 
دوران حكومت پيامبر بوده نازل شده است. به اضافه اینكه یك آیه قبل از آیه 
اكمال وجود دارد كه می فرماید: »اليوم یأس الذین كفروا من دینكم«. خداوند 
می فرماید امروز كفار از اینكه بتوانند بر شما تأثير بگذارند و شما را برگردانند 
مأیوس شدند. همه اینها به معنای پایان پذیرفتن مشكالت و به نقطه اوج 
رسيدن اسالمـ  از نظر قدرت، حاكميت، ریشه داری، احاطه و سيطره ای كه به 

وجود آمده در این مدتـ  است. 

حتي متعصباني که عالقه اي به علي)ع( نداشتند هم 
ذکر مي کنند که آیات متعددي درباره ایشان نازل 
شده است
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این آیه ی »یا ایها الرسول بلغ ما انزل...« واقعاً جای دقت دارد. هم شيعيان و 
هم همه مسلمانانـ  از جمله علما و محققين اهل تسننـ  الزم است به این آیه 
دقت كنند. ما اصالً آیه ای در قرآن با این لحن و دفت نداریم كه پيامبر مورد 

خطاب قرار گرفته باشد. 
مفسرین ما می گویند بعد از اعمال مناسك حج، وقتی پيامبر)ص( از مكه به 
سوی مدینه حركت كردند جبرئيل نازل شد و قسمت اول آیه را كه »یا ایها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك« را نازل كرد. تا رسيدن پيامبر به نقطه غدیر، 
ایشان در اندیشه بودند كه این مسأله چگونه باید اعالم شود؟ و در فكر این بودند 
كه خداوند متعال پشتيبانی خاصی هم از این موضوع داشته باشند؛ چون این 
موضوع در آن زمان مسأله كوچكی نبود. ابالغ این امر در آن شرایطی كه پيامبر 
و اسالم داشتند بسيار حساس بود. این امر از ادامه آیه هم معلوم می شود كه 
آمده است: »فان لم تفعل فما بلغت رسالته«. پس معلوم می شود موضوعی كه 
پيامبر مكلف شد آن را ابالغ و اعالم كند موضوع بسيار خاص و ویژه ای است كه 
با تماميت رسالت ارتباط دارد. خداوند می فرماید: »اگر این كار را انجام ندهی 
گویا اصال رسالت خداوند را انجام نداده ای«. یعنی 23 سال رسالت با این موضوع 

ارتباط دارد و با همدیگر پيوند خورده اند. 
اینكه در پاسخ سؤال قبل گفتم این یك حلقه نيست بلكه متصل و یكی هستند 
به همين دليل است.  والیت، امتداد رسالت است. رسالت تبليغی با پيامبر)ص( 
تمام می شود اما رسالت عامه باقی می ماند و امام باید آن را ابالغ كند: »الذین 
یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احداً اال اهلل و كفی باهلل حسيبا«. 
حتی به غير از امامان معصوم و پيشوایان هم، دیگران مسؤوليت ابالغ را دارند و 

باید این تبليغ شود. تبليغ دین پایان پيدا نمی كند. 
پيامبر)ص( در اندیشه بودند ؛ تا اینكه باز خداوند  فرمود: »واهلل یعصمك من 
الناس«. خداوند تضمين و عصمت ایجاد كرد كه هيچ گونه خطر و تهدیدی از 
سوی هيچ كس نمی تواند پيامبر را تهدید كند. چنين آیه ای با این سبك در 
هيچ كجای قرآن نداریم. آیات دیگری وجود دارد ولی با این سلسله و با این 
وضعيت كه در مقابل كل رسالت قرار بگيرد، این باید چيزی باشد كه با نبودش 
رسالت را ناقص می كند. بعضی از مفسرین حتی از اهل تسنن گفته اند كه: 

»معنی آیه این است كه رسالت و دین تا آن موقع كامل نبوده است«. 
پس كمال دین كه بتواند تداوم پيدا كند، به امری بستگی دارد كه این آیه به 
آن اشاره كرده است. بعد می بينيم پيامبر)ص( در آنجا جمعيتی را جمع می كند 
و ابالغ می كند. بيش از 150 نفر از صحابه حدیث غدیر را نقل كرده اند. شاید ما 
حدیثی با این استحكامـ  به لحاظ اسناد، وثاقت و صحتـ  نداشته باشيم. این 

تعداد راوی صحابی چيز كمی نيست. 
جمله معروف »من كنت مواله فهذا علی مواله« كه پيامبر)ص( آن روز اعالم 

كردند، نص این فقره از كالم پيامبر )ص( و همچنين دعای »اللهم وال من وااله 
و عاد من عاراه و انصر من نصره و اخزل من خزله« را تقریباً همه نقل كرده اند ؛ 

هم مفسرین و هم محدثين.

مجری: بعد از این دوران، ائمه معصومین چگونه این حادثه را تبلیغ 
می کردند و آن را توضیح می دادند؟ 

ــ ما  شاهدیم كه حضرت زهرا)س( در سخنان خودشان می فرمایند: »أ نسيتم 
قول رسول اهلل یوم غدیر خم؟« یعنی چه شد كه این قدر زود غدیر خم را 

فراموش كردید؟! 
خود اميرالمؤمنين)ع( در مسأله شورا كه خليفه دوم آن را تعيين كرده بود در 
آن جلسه گفت: »آیا شما نشنيدید از پيامبر كه مرا به عنوان موال معرفی كرد؟« 

آنها هم گفتند: »چرا ما شنيدیم«! 
ائمه اطهار هم در طول زندگی خودشان و در مناسبت های مختلف از این واقعه 
استفاده و آن را یادآوري می كردند. تابعين همـ  یعنی آنهایی كه بعد از صحابه 

آمدندـ  درباره این واقعه سؤال می كردند و ائمه )ع( پاسخ می دانند. 

مجری: درس حادثه غدیر را برای جامعه حاضر چه می دانید؟ 
ــ همانطوری اشاره كردید ممكن است بعضی فكر كنند موضوع غدیر در شرایط 
فعلی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ یا بعضی فكر كنند كه اگر ما به 
این مسأله می پردازیم ممكن است كه به وحدت اسالمی ما ضرر برساند. ما اینجا 
به دوستان، برادران و هم مكتبی هایمان عرض می كنيم كه: این مسأله غدیر، 
مسأله ای است كه بسياری تالش كردند آن را به فراموشی بسپارند. این حادثه 
مهم است؛ ما نباید آن را به فراموشی بسپاریم؛ ما باید این عيد را عيد نعمت 
والیت و امامت و "عيد دین" بدانيم؛ این را باید زنده نگه داریم؛ این را باید بزرگ 
بشماریم؛ چون ارتباط ما با والیت را مشخص مي كند، و معلوم مي كند كه  راه ما 

راه درست است. حاال آنهای دیگر چرا منحرف شدند به آنها كاری نداریم. 
االن می بينيم بعضی از افراد، برخی از آیات قرآن و روایات را می گيرند، سر و 
ته آن را می زنند بعد می گویند معنای روایت این نبود! یا آیه این طوری نگفته 
است! ولی اینها چيزهایی است كه در كتب محدثين، در كتب متكلمين و در 

كتب مفسرین به طور مفصل به آن اشاره شده است. 

مجری: از حضور شما در این گفتگو متشكریم. 
ــ اميدواریم كه ان شاءاهلل خداوند به ما توفيق بدهد تا بتوانيم ارادت و والیت 

خودمان را به صاحب والیت امام عصر)عج( اعالم بداریم.

امیرالمؤمنین)ع(، حضرت زهرا)س( و ائمه اطهار، در مناسبت هاي 
مختلف حادثه غدیر را یادآوري کردند


غدیر، حلقه وصل نیست ؛ بلكه والیت، امتداد رسالت است.

واقعه غدیر بر خالف تصور برخي، مایه وحدت امت اسالمي است.
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26 آبان: 
همزمان با ادامه تجاوزات هوایی و زمينی ارتش عربستان 
به خاك یمن، بندر »ميدی« این كشور نيز به محاصره 

كامل نيروی دریایی عربستان درآمد. 
شبكه تلویزیونی العربيه كه به پوشش گسترده تجاوزات 
هوایی و زمينی عربستان به خاك یمن و توجيه آن به 
بهانه دفاع از امنيت مرزهای این كشور ادامه می دهد، 
جنگ  این  به  عربستان  دریایی  نيروی  شدن  وارد  از 

خبرداد.
26 آبان: 

آیت اهلل العظمي مكارم شيرازی با صدور بيانيه ای، قتل عام 
شيعيان یمن را محكوم كردند. در این بيانيه با اشاره 
به اختالف جمعی از شيعيان یمن )حوثی ها( با دولت 
مركزی بدليل وجود تبعيض  ها و وقوع نبرد سخت ميان 
آنها و همچنين قرار گرفتن شيعيان یمن زیر ضربات 
بمب ها و گلوله های عربستان و سكوت مجامع بين  المللی 
خواستار آن شدند كه همه مسلمين آگاه زبان به اعتراض 
بگشایند و مجامع بين المللی را تحت فشار قرار داده و 
برای نجات شيعيان مظلوم و بی پناه و بی گناه یمن از 
چنگال ظالمان و بيدادگران در قنوت نماز و بعد از نماز 

دعا كنند. 
28 آبان: 

المللی صليب سرخ درباره وخامت اوضاع  كميته بين 
انسانی در یمن در پی تجاوز عربستان به خاك این كشور 

هشدار داد. 
افزایش درگيری ها در شمال یمن، نگرانی های شدید 
وضعيت  درباره  را  سرخ  صليب  المللی  بين  كميته 
غيرنظاميان در پی داشته و سبب شده كميته فعاليتهای 

خود را در این كشور بيش از پيش افزایش دهد.
بر اساس گزارش این كميته، بسياری در اولين هفته های 
درگيری، خانه و كاشانه خود را ترك كرده و به كمك های 
كميته صليب سرخ و هالل احمر یمن برای دریافت آب، 

غذا و دیگر وسایل ضروری وابسته هستند.
در ادامه این بيانيه آمده است، در شمال غرب فرمانداری 

صعده، در مناطق هم مرز با عربستان سعودی )منطقه 
بقيم(، تعداد افرادی كه به روستای مندبه پناه آورده اند 
افزایش یافته است و اكنون هر روزه بين 240 تا 280 
نفر توسط كميته بين المللی صليب سرخ و هالل احمر 

یمن ثبت نام می شوند. 
1 آذر: 

تانك  دو  كردند  اعالم  بيانيه ای  در  الحوثی  مبارزان 
عربستانی كه قصد ورود به خاك یمن داشتند، منهدم 
شدند. آنها همچنين با ارائه تصاویری از اسيران سعودی 
پخش  را  آنها  جراحت  معالجه  از  تصاویری  بند،  در 

كردند.
از  اخير  درگيری های  در  عربستان  مي شود  گفته 
سالح های جدید كم نظير استفاده كرده و بالغ بر500 

موشك پرتاب كرده است. 
4 آذر: 

عبدالملك الحوثي رهبر گروه حوثي، اعالم كرد: ارتش 
یمن با ارتش عربستان حمله اي مشترك را عليه حوثي ها 

در خاك یمن صورت دادند. 
با  یمن  ارتش  همكاري  داد:  ادامه  الحوثي  عبدالملك 

عربستان بدترین نوع خيانت علني است. 
الحوثي ادامه داد: نفوذ عربستان به خاك یمن از سه محور 
بود كه در دو محور با شكست روبرو شد و نفوذ نيروهاي 
عربستان از یك محور در سه شنبه شب صورت گرفت و 
به یاري خداوند نفوذ آن ها به طور كامل با شكست روبرو 

شد و خسارت زیادي به ارتش عربستان وارد شد. 
در همين حال، روزنامه الوطن - چاپ عربستان - نوشت: 
در درگيري هاي ميان ارتش یمن و ارتش عربستان با 
حوثي ها حميد بدر الدین الحوثي برادر رهبر گروه حوثي، 

زخمي شد. 
در همين حال یك مسؤول سازمان ملل نسبت به سوء 
تغذیه و شيوع وبا در ميان ساكنان دو اردوگاه اصلي در 

شمال یمن هشدار داد. 
كودكان  صندوق  منطقه اي  مسوول  داوین  توماس 
سازمان ملل )یونيسف( اظهار داشت: بيش از 10 هزار 

تن در اردوگاه المرزق در استان حجه اقامت دارند، در 
حاليكه همين تعداد آواره در خارج از اردوگاه هستند كه 

اكثرشان كودك و زن هستند. 
داوین تصریح كرد: سوء تغذیه مشكل اصلي این آوارگان 
است كه موجب نگراني شدید ما در قبال كودكان شده 

است. ما هم چنين نگران شيوع وبا هستيم. 
5 آذر: 

یمن،  پایتخت  در  سياسي  هاي  ناآرامي  با  همزمان 
مقامات این كشور از تصميم خود مبني بر تعطيل كردن 

بيمارستان و درمانگاه ایراني در صنعا خبر دادند.
وزارت كشور یمن با صدور یك بيانيه رسمي و ارسال 
آن به رسانه ها، اعالم كرد تصميم گرفته بيمارستان و 
درمانگاه ایران در صنعا را به بهانه فقدان شفافيت در 
حسابداري این دو موسسه و نيز كمك مالي جمهوري 

اسالمي ایران به آن دو تعطيل كند.
مقامات یمن در واقع از حدود یك ماه پيش از دسترسي 

بيماران به بيمارستان ایراني صنعا جلوگيري كردند.
مقامات یمن ادعا مي كنند این بيمارستان در خدمت 
سرویس هاي اطالعاتي ایران بوده و از طریق آن، كمك 
هاي مالي تهران به شورشيان شيعه زیدي یمن منتقل 
مي شده است. این در حالي است كه این بيمارستان بر 

فعاليت هاي پزشكي تمركز دارد. 
6 آذر: 

عربستان سعودي از برخي كشورها براي شركت در جنگ 
با یمن درخواست  این كشور  بر ضد حوثي ها در مرز 

نيروي نظامي كرد.   
برخی منابع در گفتگو با القدس العربي گفتند عربستان 
خواستار كمك نيروهاي ویژه كشورهاي بحرین، قطر، 
پاكستان و اردن در جنگ بر ضد حوثي ها در مرزهاي 

یمن شده است. 
این منابع گفتند عربستان تاكيد كرده است نيروهایي كه 
براي این امر انتخاب مي شوند نباید ریشه یمني داشته 

باشند.
علي عبداهلل صالح رئيس جمهور یمن در سخنراني خود 

آخرین تحوالت جنگ در یمن
قسمت دوم

  تنظيم: مهدي  مظاهري
)كارشناس ارشد علوم سياسي
دبير صفحه فارسي خبرگزاري ابنـاـ  وابسته به مجمع(
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به مناسبت عيد قربان و چهل و دومين سالروز استقالل 
این كشور از استعمار انگليس گفت: ما از تمام گروه هاي 

سياسي در یمن دعوت به مذاكره مي كنيم. 
رئيس جمهور یمن اشاره اي به این كه آیا نمایندگان 
گروه حوثي نيز در این مذاكرات دعوت خواهند شد یا 

نه نكرد. 
وي عنوان داشت: ما بارها بر انجام مذاكرات به عنوان 

بهترین راه حل براي حل اختالفات تاكيد كرده ایم. 
رئيس جمهور ضمن انتقاد شدید از گروه حوثي آن را 
گروهي گمراه شده و گرفتار شيطان توصيف كرد كه 
خودش را در جهت خدمت به طرحهاي خارجي موظف 

كرده است. 
در عين حال یك مقام مسئول در وزارت دفاع عربستان از 
مفقود شدن 9 سرباز عربستاني كه تاكنون هيچ اطالعي 

از آنها در دست نيست خبر داد. 
7 آذر: 

سخنگوي ارتش یمن تاكيد كرد: امكان تعيين جدول 
زماني براي پایان جنگ با شبه نظاميان حوثي در استان 

صعده وجود ندارد. 
عسگر زعيل سخنگوي ارتش یمن، در گفت وگو با روزنامه 
اماراتي البيان تاكيد كرد كه امكان تعيين جدول زماني 
براي پایان درگيري هاي موجود بين شبه نظاميان حوثي 

و نيروهاي ارتش یمن در استان صعده وجود ندارد. 
از سوي دیگر، سایت عبري دبكا رژیم صهيونيستي به 
نقل از منابع نظامي ویژه ي این رژیم از مشاركت نيروهاي 

ویژه ي اردن در جنگ عليه حوثي ها پرده برداشت. 
همچنين، پادشاه عربستان از فرماندهان نظامي خواست 
با  آخر در جنگ  تا  مواضع شيعيان صعده  بمباران  با 

الحوثي ها بایستند و مقاومت كنند.
به گزارش خبرگزاري ها، »ملك عبداهلل بن عبدالعزیز« در 
دیدار فرماندهان نظامي عربستان در روز عيد قربان آنها 
را به مقاومت و ایستادگي در جنگ با حوثي ها فراخواند. 
پادشاه عربستان كه از ناكامي ارتش در شكست حوثي ها 
عصباني به نظر مي رسيد خطاب به فرماندهان نظامي 
باشد،  وطن  به  توجه تان  باید  داشت:  اظهار  امنيتي  و 

همچنان كه پدران و اجداد شما چنين بودند.
ملك عبداهلل كه ارتش آل سعود را پس از سه هفته 
تجاوز به خاك یمن در مقابل حوثي ها، ناكام دیده است، 
با عصبانيت از نيروهاي مسلح خواستار ادامه بمباران 

مواضع حوثي ها شده است.
در  تجربه جنگي  عربستان  ارتش  كه  این  به  توجه  با 
مناطق كوهستاني را ندارد، ملك عبداهلل نگران آن است 
برابر حوثي ها مقاومت  نتوانند در  ارتش  كه واحدهاي 

كنند.

8 آذر: 
كامل  سيطره  از  سعودی  عربستان  دفاع  وزیر  معاون 
سعودی ها بر منطقه استراتژیك »جبل الدود« خبر داد. 
بازدید  جریان  در  عبدالعزیز«  بن  سلطان  بن  »خالد 
اظهار  یمن  مرزهای  در  مستقر  سعودی  نيروهای  از 
داشت: نيروهای مسلح عربستان به طور كامل بر منطقه 
مناطق  مهمترین  از  یكی  كه  الدود  جبل  استراتژیك 

استراتژیك است سيطره پيدا كرده اند.
خالد بن عبدالعزیز همچنين به اسارت 75 اتيوپيایی 
در  یمن  های  با حوثی  درگيری  در  و 70 سوماليایی 

مرزهای عربستان اشاره كرد.
گفتنی است ده ها هزار آواره آفریقایی از شاخ آفریقا 
به ویژه سومالی به یمن مهاجرت كرده و در این كشور 

زندگی می كنند.
۹ آذر: 

شيعيان  سركوب  برای  اردن  پادشاه  از  عبداهلل  ملك 
یمن دعوت كرد. این درخواست پادشاه عربستان پس 
از شكست نيروهای ارتش این كشور در بيرون راندن 
شيعيان حوثی از منطقه جبل الدخان و اطراف صعده 
و متحمل شدن خسارات زیاد و اسير شدن تعدادی از 
سربازان این كشور به دست حوثی ها صورت می گيرد. 
تاكنون یك گروه از كماندوهای اردنی برای این منظور 

وارد خاك عربستان شده اند.
بنابراین گزارش، در اواخر دهه هفتاد ميالدی نيز پس 
از ناكامی ارتش عربستان در مقابله با یك گروه مسلح 
كه به مدت سه روز بيت اهلل الحرام را به تصرف خود 
درآورده بودند نيروهای واكنش سریع اردنی وارد عمل 
شدند و مهاجمان را دستگير كردند. این درحالی است 
كه بالگردهای آپاچی و هواپيماهای اف 15 عربستان 
با پشتيبانی توپخانه همچنان به بمباران جبل الدخان، 

المدود و الرميح در مناطق مرزی یمن ادامه می دهند.
1۰ آذر: 

برخی منابع خبری در یمن از بمباران شيميایی مواضع 
غير نظاميان در این كشور از سوی هواپيماهای سعودی 

خبر می دهند. 
در گزارشی كه از سوی سایت اینترنتی "صعده آنالین" 
منتشر شده به نقل از گروه الحوثی آمده است: نيروهای 
عربستانی حمالت خود را در شمال یمن شدت بخشيده 
و از تسليحات غير متعارف عليه غير نظاميان ساكن در 

این منطقه استفاده می كنند.
بمب های ساخته شده از فسفر سفيد از جمله مواد سمی 
هستند كه جنگجویان الحوثی مدعی كاربرد آنها عليه غير 

نظاميان شمال یمن از سوی نيروهای سعودی هستند.
همچنين حوثي ها اعالم كردند جنگنده هاي عربستان 
در حمالت شب گذشته )دوشنبه شب( خود به مناطق 

كوه هاي دخان، المدود، الرميح و مالحيظ – رازح و شدا 
منطقه الحصامه را 435 بار هدف حمالت موشكي قرار 
از بمب هاي سمي و فسفري  دادند و در این حمالت 

استفاده كردند. 
11 آذر: 

سفارت جمهوري اسالمي ایران در دمشق خبر منتشره از 
سوي روزنامه كویتي السياسه مبني بر اینكه حماس بنا 
دارد به درخواست ایران به حوثي ها در یمن كمك نماید 

را خبري كذب و ساختگي قلمداد كرد. 
این بيانيه با اشاره به شهرت السياسه در جعل اخبار 
انتشار  در  السياسه  روزنامه  كرد:  بي اساس خاطرنشان 
اخبار بي پایه شهرت داشته و افكار عمومي منطقه نسبت 
به رویكردهاي مغرضانه این روزنامه آشنایي كافي دارد. 

12 آذر: 
یكی از مخالفان دولت یمن از همكاری صنعاء با القاعده و 
وهابيان تكفيری جهت سركوب شيعيان یمن خبر داد.  

و  القاعده  دخالت  به  اشاره  با  الوشلي«  علي  »سيف 
تكفيری ها در حمله به مبارزان الحوثی، خاطرنشان كرد: 
به شكلی  بحرانی خود  مراحل  تمامی  در  یمن  دولت 
اساسی و كامل با گروه القاعده و جریان وهابی تكفيری 
برای مقابله با دشمنان و مشكالتش متحد و هماهنگ 

بوده است.
حوادث  در  تكفيری ها  دخالت های  به  اشاره  با  وی 
سال های گذشته در یمن، اظهار داشت: گروه القاعده و 
وهابيان تكفيری در جنگ جنوب یمن در سال1994 
كه منجر به قربانی شدن هزاران یمنی گردید، مشاركت 

داشتند.
13 آذر: 

دولت یمن بار دیگر با سفر یك هيئت بلندپایه ایراني به 
صنعاء و رفع تنش هاي موجود ميان دو طرف مخالفت 

كرد.  
14 آذر: 

دیدبان حقوق بشر خواستار حفاظت از جان غير نظاميان 
در یمن شد.

سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار حفاظت از جان غير 
نظاميان و شهروندان یمنی در استان صعده شد. 

دیدبان حقوق بشر از كسانی كه در استان صعده یمن 
عليه گروه الحوثی جنگ می كنند خواست تا مالحظات 
امنيتی را در خصوص حفاظت از جان غير نظاميان در 
این كشور در نظر داشته و تمامی اقدامات الزم را برای 

حفظ جان آنها بكار گيرند.
این سازمان همچنين از ارتش یمن و دیگر گروههایی كه 
عليه حوثی ها نبرد می كنند خواست تا رسيدن كمك 
های انساندوستانه به شهروندان غير نظامی را تضمين 

كنند.
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 

Ûخطر شیعیان بیشتر از یهود و مسیحیت است!!

رهبر القاعده در عربستان بدون اشاره به جنایات این گروه در افغانستان، عراق، 
یمن و دیگر كشورها عليه بشریت، ادعا كرد: » خطر شيعيان و ایران برای اسالم 

بسيار بزرگ تر از خطر مسحيت و یهودیت است«!!
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ » محمد بن عبدالرحمان الرشيد« 
رهبر گروه تروریستی القاعده در عربستان خطر ایران را برای اسالم بسيار بيشتر 
از یهودیت و مسيحيت شمرد و گفت: » ما از تمامی ملت های سنی درخواست 
می كنيم تا به هر نحو ممكن در مقابل خطر ایران و دیگر پيروان شيعه در منطقه 

مقاومت كنند«!
وی در ادامه ادعاهای شيطانی خود بدون اشاره به عمليات های تروریستی و 
قتل عام مردم در افغانستان، پاكستان، یمن و عراق مدعی شد: » شيعيان شرایط 

و امكانات ادامه تجاوز و تسلط آمریكا در عراق و افغانستان را فراهم می كنند«!
خاطرنشان می شود گروه های مختلف اسالمی از جمله شيعيان و اهل سنت از 

اقدامات تروریستی القاعده در سال های اخير آسيب های فراوانی دیده اند.
به نظر می رسد القاعده كه در عمليات های تروریستی خود پيروان هيچ یك از 
ادیان مسيحيت، یهود و مسلمان را مستثنا نمی كند، با طرح ادعاهای بی اساس 

عليه شيعيان قصد رفع اتهام از خود را دارد.

 

Û برگزاري مراسم عید غدیر از سوي شیعیان نیجریه
 

جنبش اسالمی نيجریه مراسم عيد غدیر را با حضور » شيخ ابراهيم زكزاكی« و 
شيعيان این كشور برگزار كرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ در این مراسم كه در مركز اسالمی 
فوزیه )C.I.F( در شهر زاریا برگزار شد، شيخ ابراهيم زكزاكی این عيد را به 

هزاران فردی كه در این مراسم شركت كرده بودند، تبریك گفت.
وی در ادامه به بازخوانی این واقعه مهم تاریخی و بررسی مفاهيم و مقاصد آن 
پرداخت. پس از توضيح این حادثه در تحليل آن گفت: "مسأله امامت در اسالم 
در منتها درجه اهميت قرار دارد و بدون آن پيام اسالم كامل نيست. این محتوای 
همان آیه ای است كه در روز غدیر بر پيامبر نازل شده است كه : أَْكَملُْت لَُكْم 
ِدیَنُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اإلِْسالََم ِدیًنا )امروز دین شما را 
برایتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم ، و اسالم را برای شما ]به 
عنوان[ آیينی برگزیدم(. لذا با اعالم والیت حضرت علی )عليه السالم( بود كه 

دین اسالم تكميل شد."
این مراسم كه با حضور هزاران نفر از سراسر كشور برگزار شده بود با قرائت 

زیارت اميرالمؤمنين توسط شيخ زكزاكی و اطعام ميهمانان به پایان رسيد.
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Û توهین مجدد نماینده افراطي پارلمان هلند به قرآن کریم

نماینده افراطی پارلمان هلند و سازنده فيلم موهن "فتنه" در جدیدترین اظهارات ضداسالمی 
خود، قرآن كریم را با كتاب یادداشت های هيتلر مقایسه كرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  » گرت ویلدرز« با استقبال از صدور قانون ممنوعيت 
ساخت مناره در سویيس،تأكيد كرد: در هلند نيز باید همه پرسی مشابهی اجرا و این قانون 

به تصویب برسد.
وی در اظهاراتی خصمانه با مقایسه قرآن كریم و كتاب یادداشت های هيتلر، گفت: " استفاده 

از قرآن نيز همانند ساخت مناره باید مورد همه پرسی قرار گرفته و ممنوع شود" .
» ویلدرز« با اشاره به اینكه خطر "اسالمگرایی" غرب را تهدید می كند،افزود: فرهنگ اسالمی، 

فرهنگی عقب افتاده و خشونت آميز است.
این درحالی است كه در پی صدور قانون ممنوعيت استفاده از مناره در سویيس، چندین تن 
از رهبران دیني جهان اسالم و كشورهاي اروپایي آن را محكوم كرده و مخالف آزادی های 

دینی دانسته اند.
گفتنی است این نماینده افراطی پارلمان هلند در فيلم فتنه نيز، با محور قرار دادن قرآن 

كریم، اسالم را دین خشونت معرفی كرده بود.

 

Û آخرین آمار تلفات عراق در 6 سال اخیر

مسئوالن عراقی از كشته شدن بيش از 100هزار نفر از شهروندان 
عراقی در شش سال گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  در اطالعيه وزارت بهداشت 
عراق كه اخيراً منتشر شده آمده است: در ماه اخير ميالدی آمار تلفات 

ناشی از اشغال این كشور كاهش یافته است.
در این اطالعيه با اعالم اینكه در ماه نوامبر 2009، هشتاد و هشت 
غيرنظامی در حوادث تروریستی كشته شده اند آمده است: علی رغم 
نزدیك شدن به موعد انتخابات و انتظار تلفات بيشتر، آمار مرگ و مير 
كاهش چشمگيری یافته است و برای اولين بار به كمتر از 100نفر 

رسيده است.
این در حالی است كه مسئوالن عراقی از كشته شدن بيش از 100هزار 
عراقی از ابتدای اشغال عراق در سال 2003 تاكنون و افزایش ناامنی 

در هفته های اخير خبر داده اند.
شایان ذكر است این آمار قبل از انفجارهاي اخير بغداد كه منجر به 

كشته و مجروح شدن صدها تن دیگر گردید، منتشر شده است.
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 

Û کربال براي استقبال از ماه محرم آماده مي شود

با نزدیك شدن به ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سيدالشهدا)ع(، شهر كربالی 
معال آماده برپایی هرچه باشكوه تر مراسم عزاداری می شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ مقامات امنيتی شهر كربال از اجرای 
تدابير شدید امنيتی برای استقبال از هيئت ها و عزاداران حسينی خبر دادند.

از سوی دیگر بخش شعائر حسينی در عتبات عاليات در كربال، برنامه های 
هيئت های عزاداری و مسير این برنامه ها را تنظيم كردند.

»ریاض نعمة السلمان«، مسئول این بخش با بيان اینكه آموزش هایی جهت 
هرچه باشكوه تر و منظم تر برگزارشدن مراسم دسته های عزاداری به نمایندگان 
هيئت ها، ارائه شده است، افزود: از هيئت ها خواسته شده است، به نظم و نظافت 
و مراعات احترام به اماكن مقدس و پرهيز از انجام اعمال خالف شئونات دینی و 

مذهبی و همچنين همكاری كامل با نيروهای امنيتی، پای بند باشند.
وی با اشاره به اینكه در سال 1974 تنها 37 هيئت و در حال حاضر در شهر 
این  بالغ بر 1000 هيئت و حسينيه فعاليت می كنند، اظهار داشت:  كربال 
هيئت ها در كنار هيئت های سایر شهرها و كشورها مراسم باشكوهی را در محرم 

امسال برپا خواهند كرد.
گفتنی است در سال های گذشته و با ورود ميليون ها زائر از اقصی نقاط جهان به 
شهر كربال در روز عاشورا و روزهای دیگر ماه محرم، شاهد انفجارهای تروریستی 
از سوی دشمنان اهل بيت)ع( بوده ایم كه دقت نظر مسئوالن عراقی را جهت 

تأمين امنيت این شهر می طلبد.

 

Û تالش براي حفظ آرامش در "محرم" کوهات

در پی مذاكرات بزرگان شيعه و سنی، مأمور عالی رتبه دولتی در منطقه كوهات 
پاكستان گفت: دولت تمام اقدامات الزم را برای حفظ آرامش در منطقه انجام 

خواهد داد.
 به گزارش خبرگزاری اهل بيت )ع(ـ  ابناـ  در پی برگزاری "مجمع بزرگ صلح" 
با شركت نمایندگان شيعه و سنی، نماینده دولت اظهار داشت: »حفظ قانون 
مهم ترین اولویت حكومت است ؛ بنابراین عناصر تهدیدكننده صلح با اقدام شدید 

دولت مواجه خواهند شد«.
»شاه حسين« و »زاهد حسين« از شيعيان و »جاوید ابراهيم پراچه« و »سيف اهلل 
خان افریدی« از اهل سنت به همراه سایر اعضای كميته صلح در این مجمع 

شركت كردند. 
نماینده دولت از اعضای مجمع درخواست كرد تا چارچوب زمانی برای حل 
مشكل شهر "هنگو" در شمال غربی پاكستان را قبل از ماه محرم نهایی كنند. وی 
اضافه كرد" »جامعه شيعه هم برای برگزاری دسته های عزاداری با نمایندگان اهل 

سنت مشاوره های الزم را داشته باشند«.
خاطرنشان می شود كه بيش از نيمی از جمعيت شهرستان هنگو شيعه هستند 

كه از مدت ها پيش، از طرف وهابي هاي تندرو و طالبان تحت فشار قرار دارند. 
اهل سنت پاكستان هم كه بيش از اهل تشيع از ناحيه گروهك تروریستی 
خسارت می بينند به عملكرد وهابيت در این منطقه معترض هستند كه البته 
جرأت بروز این اعتراض را ندارند ؛ زیرا در صورت مخالفت با طالبان، با شدیدترین 

اقدامات ممكن از سوی طالبان روبرو می شوند.

 

42 شماره 33ـ   آذر ماه 1388



www.ABNA.ir
AhlulBayt News Agency

Û گفتگوي وزراي خارجه عربستان و آمریكا درباره جنگ یمن
» سعود الفيصل« و » هيالری كلينتون« روز گذشته در واشنگتن با یكدیگر درباره مسائل جاری در 

یمن به مذاكره پرداختند.
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع( ـ ابنا ـ سعود الفيصل وزیر خارجه عربستان سعودی و هيالری 
كلينتون همتای آمریكایی او در واشنگتن با یكدیگر دیدار كرده كه محور مذاكرات آنها اوضاع یمن 

بوده است.
بنابر اعالم » یان كلی« سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، موضوع گفتگوهای فيصل و كلينتون 

بيشتر حول مذاكرات صلح و نحوه برقراری آتش بس ميان حوثی ها و دولت یمن بوده است.
با آنكه دولت سعودی با حمله به مواضع شيعيان یمن در جنوب خاك خود، با اعتراض كشورهای 
اسالمی و عربی مواجه شده است، اما مقامات آمریكایی بارها در اظهارات خود از این اقدام عربستان 

حمایت كرده و آن را حق مسلم این كشور دانسته اند. 
چندی پيش نيز » خالد بن سلطان بن عبدالعزیز« وزیر دفاع سعودی در دیدار با همتای آمریكایی خود 

»رابرت گيتس«، بر همكاری استراتژیك دو كشور در مسأله یمن تأكيد كرده بود.
گفته می شود مقامات دو كشور هدف خود از دخالت در اوضاع داخلی یمن و كشتار شيعيان آن را 
جلوگيری از گسترش نفوذ القاعده و همكاری با مجاهدان حوثی عنوان كرده اند. این در حالی است 
كه هسته اوليه تشكيل القاعده در عربستان و با حمایت مالی و نظامی وهابيون افراطی این كشور بوده 

است.

 

Û شهادت یك شیعه در کراچي

مهاجمان ناشناس با حمله به »سيد شهيد حسين«، 
یكی از رهبران "مركز پاسبان عزا" وی را به شهادت 

رساندند.
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  پليس محلی به 
نقل از شاهدان عينی گزارش داد: سه مهاجم ناشناس با 
ورود سرزده به آپارتمان شهيد حسين وی را مورد اصابت 
گلوله قرار دادند. وی كه جراحات سنگينی برداشته بود 
به بيمارستان منتقل شد، ولی به دليل شدت جراحات 

پيش از رسيدن به بيمارستان درگذشت.
مهاجمان پس از این حادثه بالفاصله از محل گریختند.

گفت:  عزا"  پاسبان  "مركز  مسئولين  از  زیدی«  »نّير 
"حسين از رهبرانی بود كه با كسی خصومت شخصی 
نداشت. این حادثه یك قتل فرقه ای بود. وی چندین بار 

پيام  های تهدیدآميز دریافت كرده بود."
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چكیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

كلمة قائد الثورة اإلسالمية حول واقعة غدير خم – ص 2 
في السنة العاشرة للهجرة وبأمر من اهلل تعالى نصب النبي األكرم )ص( األمام علي بن أبي 

طالب )ع( خليفة له. ويحتفل أتباع أهل البيت )ع( بهذا اليوم السعيد في كل عام. 
وبهذه المناسبة السعيدة ألقى سماحة "أية اهلل الخامنئي" قائد الثورة اإلسالمية كلمة قيمة، وقد 
طالب سماحته جميع المسلمين أن يطالعوا بتمعن كتب الشيعة المؤلفة في قضية الغدير. في 

هذه الصفحات نطالع كلمته بهذه المناسبة. 

إحصائية لعدد الشيعة في العالم – ص 10 
قبل فترة نشرت "لجنة الدين والحياة االجتماعية Pew " إحصائية لعدد المسلمين والشيعة 
في العالم. ومع أن هذه اإلحصائية ليس دقيقة بما فيه الكفاية، إال أننا نشرناها في هذا العدد 

من المجلة ليطلع القراء الكرام عليها. 

مجالت المجمع – ص 22 
تصدر عن المجمع العالمي ألهل البيت)ع( العديد من المجالت الدورية بمختلف اللغات، 
وفي العديد من البلدان. في هذه الصفحة نطالع عناوين أحدث أعداد مجلة رسالة الثقلين 

)باللغة االنجليزية( و القبلة )باللغة التركية(. 

الملف الخاص – ص 23 
وكالة أنباء أهل البيت)ع( – ابنا )www.abna.ir(  شاركت في المعرض الدولي السادس 
عشر للصحافة ووكاالت األنباء الذي انعقد في طهران. وفي هذا العدد نستعرض ملفا خاصا 

حول هذه المشاركة. 

األمين العام – ص 34 
العام  األمين  اختری«  المسلمين  و  االسالم  »حجة  اإليراني  الوطني  التلفزيون  استقبل 
للمجمع العالمي ألهل البيت )ع( في ليلة عيد الغدير، وقد تحدث سماحته عن حجة الوداع 

للنبي)ص(، وواقعة الغدير. نطالع في هذه الصفحات نص هذه المقابلة. 

أخبار وكالة أبنا – ص 40 إلى 43
نطالع في هذه الصفحات باقة من أهم أخبار وكالة أنباء أهل البيت)ع( – أبنا - )التابعة 
للمجمع العالمي ألهل البيت عليهم السالم(. وتبذل هذه الوكالة جهدها لنشر أخبار شيعة أهل 
البيت)ع( في كافة أنحاء العالم عبر موقعها االلكتروني من خالل سبع لغات هي: العربية، 

االنجليزية، الفارسية، اإلسبانية، األردية، الروسية، األلمانية.
www.abna.ir :عنوان الوكالة
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسين مهدوي

غدیر خم کے بارے میں رہبر انقالب کا خطاب – ص 2 
سنہ 10 ہجری کو پیغمبر اکرم )ص( نے خداوند متعال کی حکم پر حضرت علی بن ابی طالب )ع( کو 

اپنا جانشین مقرر فرمایا. پیروان اہل بیت )ع( اس روز جشن مناتے ہیں. 
رہبر انقالب اسالمی »حضرت آیۃ اہلل العظمی خامنہ ای« نے اس عید سعید کی مناسبت سے خطاب 
کرتے ہوئے مسلمانان عالم سے اپیل کی کہ وہ شیعہ علماء اور دانشوروں کی تألیفات کا مطالعہ کرکے 
غدیر کے بارے میں تحقیق کریں. ان صفحات میں رہبر انقالب اسالمی عید غدیر کے روز رہبر معظم 

انقالب اسالمی کے خطاب کا متن درج کیا گیا ہے. 
  

شیعیان عالم کی اعداد و شمار – ص 10 
میں  ممالک  مختلف  کے  دنیا  میں  ہی  حال  نے   »Pew انجمن،  عالمی  کی  حیات  سماجی  اور  »دین 
مسلمانوں اور اہل تشیع کے اعداد و شمار فراہم کئے ہیں. اگرچہ پیو کے یہ اعداد و شمار دقیق اور 
غائرانہ نہیں ہیں اور اس میں اہل تشیع کی آبادی اصل آبادی سے پانچ کروڑ گھٹا کر پیش کی گئی ہے 
لیکن یہ اعداد و شمار قارئین کی اطالع کے لئے مجلے کے اس شمارے میں درج کردیئے گئے ہیں. 

  
مجمع کے رسائل و جرائد ـ ص 22 

عالمی اہل البیت )ع( اسمبلی دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف زبانوں میں متعدد سلسلہ وار رسائل 
و جرائد شائع کرتی ہے. اس صفحے پر انگریزی زبان میں شائع ہونے والے رسالے "پیام ثقلین" اور 

ترکی زبان میں چھپنے والے رسالے "قبلہ" کا تعارف کرایا گیا ہے. 
  

خصوصی ضمیمہ – ص 23 
خبرگزاری اہل بیت)ع( ـ ابنا )www.abna.ir( نے حال ہی میں منعقد ہونے والے ذرائع ابالغ اور خبر 
ایجنسیوں کی بین االقوامی نمائش میں شرکت کی. اس شمارے میں مذکورہ نمائش میں ابنا کی شرکت 

کے حوالے سے خصوصی ضمیمہ شامل کیا گیا ہے.  

سیکریٹری جنرل ـ ص 34 
عالمی اہل بیت )ع( اسمبلی کے سیکریٹری جنرل »حجۃ االسالم و المسلمین اختری« نے عید غدیر کی 
شب، ایران کے قومی ٹیلی ویژن پر اس عظیم اسالمی عید کے بارے میں مفصل انٹرویو دیا. انھوں 
نے اس انٹرویو میں پیغمبر اکرم )ص( کے آخری حج اور غدیر خم کے واقعے کی وضاحت کی ہے. 

ان صفحات میں اس انٹرویو کا متن درج کیا گیا ہے. 

ابنا کی خبریں ـ صفحہ 43 تا 40
اہل البیت )ع( نیوز ایجنسی – ابنا، کی بعض اہم خبریں پیش کی گئی ہیں۔ یہ خبر ایجنسی فارسی، اردو، 

انگریزی، عربی، روسی، ہسپانوی اور جرمن زبانوں میں شیعیان عالم کی خبریں نشر کرتی ہے۔ 
www.abna.ir :ابنا کا پتہ
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ABSTRACTOS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان اسپانیایي Traducido por : Dangela Yara Latrach

Discursos del líder de la Revolución Islámica sobre el Eid Al-Ghadir – Página 2
En el décimo año de la hégira, el gran  Profeta )s.a.w.( por orden de Dios, indicó que 
Ali ibn Abu Talib )P( sería su reemplazante. Los seguidores de Ahlul Bait )P( celebran 
este día. 
"Hazrate Ayatullah Jameneí", gran líder de la Revolución Islámica en ocasión de este 
Eid, solicitó en su discurso que todos los musulmanes estudiaran libros de sabios shiítas, 
que traten sobre el evento del Ghadir y que investiguen sobre este mismo.  En estas 
páginas aparecen sus discursos sobre este día.  

Estadísticas de los shiítas del mundo – página 10
El foro PEW sobre la religión y vida social ha publicado recientemente una estadística 
mundial de musulmanes y shiítas.  Aunque esta estadística no es exacta e indica 50 
millones menos que las estadísticas reales de los seguidores de Ahlul Bait )P.( a través del 
mundo, es sólo publicado para promover la información a nuestros queridos lectores.

Revistas de la Asamblea – página 22
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait )P( imprime varias revistas en diferentes idiomas 
en distintos puntos del mundo. En estas páginas, se presentan los últimos números de las 
revistas Zaqalein )en idioma inglés( y anteriormente )en idioma turco estambulí(. 

Edición especial – página 23
La Agencia Noticiosa de Ahlul Bait )P( – ABNA – )www.abna.ir( participó en  la 
feria  internacional de medios de publicación y prensa número 16, en Teherán.  En este 
número es impresa una edición especial sobre la presencia de la Agencia Noticiosa en 
esta feria.

Secretaría General – página 34
"Huyyatulislam al-muslimín Ajtarí" Secretario General de la Asamblea Mundial de 
Ahlul Bait )P( en la noche del Eid al-Ghadir estuvo presente en la televisión nacional 
de Irán. En aquella ocasión fue entrevistado sobre esta gran fiesta islámica. Él en esta 
entrevista relató nuevamente la historia de la última peregrinación del Profeta )s.a.w.( 
hacia la casa de Dios y la historia del Ghadir. En estas páginas se encuentra el texto de 
esta entrevista.  

Agencia Noticiosa ABNA – páginas 40 a la 43
En estas páginas, son impresas un número de las más importantes noticias de la Agencia 
Noticiosa de Ahlul Bait )P( – ABNA )afiliada a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait 
)P((.
Esta Agencia Noticiosa informa a los seguidores de la Escuela de Ahlul Bait )P( alrededor 
de todo el mundo en siete idiomas, árabe, inglés, farsi, español, urdu, ruso y alemán.
La dirección de esta Agencia Noticiosa en Internet es: www.abna.ir
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان روسي  Перевод Доктора Мухаммадали

На стр. 2 - Выступление Духовного лидера ИРИ по случаю дня Гадири Хум
В десятом году по хиджре благородный Пророк )ДБАР(, по велению Господа на-
значил своим приемником Али ибн Аби Талиба )ДБМ(. Последователи Ахл уль Байт 
)ДБМ( в честь этого празднуют этот особый день. »Его светлость Аятолла Хаменеи 
Духовный Лидер ИРИ, в честь этого праздника в своем выступление призвал всех 
мусульман мира изучить литературу, составленную шиитскими ученными и ознако-
миться с их сутью, на этих страницах приведена его речь, сделанная в день Гадира 
Хума«.

На стр. 10 - Численность шиитов во всем мире 
»Ассоциация по религии и социальной жизни - Pew« недавно выпустила список чис-
ленности мусульман и шиитов мира. Хотя эти данные меньше на 50 миллионов ре-
альных данных статистической целой всех последователей Ахл уль Байта )ДБМ(, мы 
привели ссылку на эти данные ради вашего информирования.

На стр. 22 - Журналы Ассамблеи
ВААБ )ДБМ( периодически издает журналы на нескольких языках, в разных уголках 
земного шара. На этой странице приведены новейшие номера журналов »Послание 
Сакалайн« )на английском языке( и »Кибла« )на турецком(.

На стр. 23 - Спецвестник
Информационное Агентство Ахл уль Байт )ДБМ( – ABNA )www.abna.ir( приняла 
участия на международной выставке »Пресса и информационные агентства« состо-
явшиеся недавно в Тегеране. В этом номере приведен спецвестник цитирующие об 
особенностях деятельности  Информагентства на этой выставке.

На стр. 34 - Генеральный секретарь 
»Худжат уль Ислам вал муслимин господин Ахтари« - Генеральный секретарь ВААБ 
)ДБМ( в день празднования Дня Гадира Хума, выступая на национальном телевиде-
ние Ирана, дал интервью по случаю этого великого исламского праздника. Он в этой 
беседе рассказал об исторических событиях »Прощального Хаджа« Пророка )ДБМ( 
и »Дня Гадира«. На этой странице представлена дискуссия Генерального секретаря 
ВААБ )ДБМ(.
Перевел с персидского Доктор Мухаммадали

На стр. 40 и 43 – Представлены новости информационного агентства - ABNA 
На этих страницах приставлены важнейшие новости информационного агентства 
Ахл уль Байта )ДБМ( входящая в состав ВААБ )ДБМ(. Это агентство на данный мо-
мент функционирует на семи языках: арабском, английском, персидском, испанском, 
урду, русском и немецком. 
Наш адрес в интернете www.ABNA.ir
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ABSTRACTS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Speech of Leader of the Revolution on Ghadir-e-Khum, p.2
At the command of God, the holy Prophet )s( designated Imam Ali bin Abi 
Talib )‘a( as his successor on 10 A.H. The followers of the ahl al-Bayt )‘a( 
celebrate on this day. On this occasion and in a speech, Ayatullah Khamenei, 
leader of the Islamic Revolution asked people to study books of Shi’ah schol-
ars and research on the question of Ghadir. The reader may view his speech 
on these pages. 

World Shi’ah Population, p. 10 
Religion and Social Life Union has recently published a statistics on world 
Muslims and Shi’ah. Though this statistics is not accurate and at least 50 
million is less than real statistics of the followers of the ahl al-Bayt )‘a( world 
over, it is only published for furthering the information of our dear readers. 

Our Magazines, p. 22 
The ahl al-bayt )‘a( World Assembly is publishing many magazines in differ-
ent languages and in different parts of the world. On this page, the previous 
and recent English and Turkish issues of Message of al-Thaqalayn Journal are 
presented. 

Special Issue, p. 23 
ABNA )Ahl al-Bayt )‘a( News Agency( participated in the 18th international 
printed matters and news agencies Tehran fair. A special issue on news agen-
cies attending this fair is published. 

Secretary General, p. 34 
Attending national Television of Iran on the night of Ghadir feast, Hujjat 
al-Islam wa al-Muslimin Akhtari, Secretary General of the ahl al-Bayt )‘a( 
World Assembly was interviewed on this Islamic great event. He clarified the 
events of last hajj of the holy Prophet )s( and Ghadir-e-Khum in this inter-
view. Our dear readers may view the full text of the interview on this page.

ABNA News, pp. 40-43
The reader may view a number of most important news published by ABNA 
news agency affiliated to the ahl al-Bayt )‘a( World Assembly. Now, this 
news agency is breaking its news to the followers of the ahl al-Bayt )‘a( in 
the world in seven languages: Arabic, English, Persian, Spanish, Urdu, Rus-
sian and German. Its address is at: www.abna.ir 
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