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حجت االسالم و المسلمین سیدرضا اکرمی با اشاره به درگذشت »مهسا 
امینی« گفت: جفایی که این هفته به خاطر درگذشــت مهســا در کشور به 

وجود آوردند، اربعین را تحت تاثیر قرار داده و آن را خدشه دار کرد.
نماینده پیشــین مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: هرکسی با امام 
حسین)ع( طرف شود و به آنچه با او ارتباط دارد جسارت کند، در همین دنیا 
خیر نمی بیند. چرا که امام حسین علیه السالم همه چیزش را در راه خدا داد.
وی با ابراز تاســف از برخی از هنجارشــکنی ها گفــت: پیامبر هم عزادار 
هنجارشــکنی ها اســت. برخی از روی جهالت و غفلت به مقدسات توهین 
می کنند. آنها نمی دانند انگشت اتهام را باید کدام طرف بگیرند. آنها با توهین 
به مقدســات به خودشــان توهین می کنند. نماینده پیشین مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: گرانی، تبعیض، بــی انصافی، اختالس، جفا و هر چه را 
که مشــاهده می کنید از آسمان هفت بر سر ما نریخته است. مقداری از آن 
دســتپخت خودمان است. من خودم بیست سال نماینده این کشور بوده ام؛ 
یعنی من در این بدبختی و عقبماندگی هیچ نقشــی ندارم؟ جن مقصر است 

یا آمریکا و یا اروپا؟
وی افزود: هر مسئولی بنشیند و کارنامه خود را بررسی کند. هرکسی که 
از خودش راضی باشــد بدبخت دنیا و آخرت اســت. ما و مقامات ما معصوم 

نیستند. ولی باید به خودمان نمره بدهیم.
دفاع مقدس معجزه قرن معاصر بود

اکرمی پایداری جمهوری اسالمی در برابر هجمه های بیگانگان را ستودنی 
دانســت و گفت: با همه مشــکالتی که وجود دارد، باید به این اســتقالل و 
بودنمان »ماشاء اهلل» گفت. اگر کشوری غیر از ایران بود با این همه مشکالت 

روبرو می شد قطعا االن وجود خارجی نداشت.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری از نشان دادن تصویر قاسم 
سلیمانی در سازمان ملل توســط ابراهیم رئیسی تقدیر کرد و افزود: شیهد 
سلیمانی سنبل عزت نفس و غیرت کشور است. اگر اینها نبودند نمی دانستیم 
آســیا در چه شرایطی بود. این مبلغ دینی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس 
گفت: کشور عراق 13 سال از امام خمینی میزبانی کرد و در چنین شرایطی 
کسی باور نمی کرد که این همسایه دیوار به دیوار به ایران حمله کند. صدام 

می خواســت یک هفته ایران را تصرف کرده و در تهران کنفرانس مطبوعاتی 
برگــزار کند. وی دفاع مقدس را »معجزه تاریخ معاصر« و »ایام اهلل« نامید و 
تاکید کرد: این جنگ نشان داد که دشمنان جمهوری اسالمی احمق بودند 
که می توانند انقالب را از بین ببرند و ایران را تجزیه کنند.ما معجزه تاریخ را 
در این هشت سال مقدس دیدیم. ما باید این ایام را به یادآوریم چرا که قرآن 

می فرماید ایام اهلل را به یادآورید.
اکرمی گفت: در اوایل جنگ فرماندهان به امام نامه نوشتند که پانزده روز 
تا یک ماه بیشتر امکانات نداریم. امام فرموده بود بروید بجنگید، خدا هست و 

سرانجام دیدیم که صدام ناچار به پذیرش قطعنامه شد.
وی به رحلت پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله اشاره کرد و گفت: 
زیرآســمان پهناور و روی زمین گسترده به لحظه اختالف افق در کشورهای 
مختلف و تعــدد نمازهای واجب و غیرواجب لحظه ای وجود ندارد که ندای 
»اشهد ان محمدا رسول اهلل« قطع شود. این مقام به واسطه »عبداهلل« بودن 

آن حضرت است.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاســت جمهوری ادامه داد: عایشه یا خانم 
دیگری می گوید نوبت اســتراحت پیامبر در اتاق من بود. نصف شــب دیدم 
ایشــان پیشانی بر سجده گذاشته و با خدا نجوا می کند و می گوید: »للُّهَمّ ال 
تَکلنی إلی نَفسی َطرَفَة َعیٍن أبَداً«؛ یعنی خدایا مرا به اندازه یک چشم به هم 
زدن به خودم وامگذار. به ایشان عرض کردم یا رسول اهلل شما که پیامبرخدا 
هســتی اینگونه می نالی، پس وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمود آیا من بنده 

شاکر پروردگار نباشم؟
وی تصریح کرد: ما باید به این پرسش دهیم که آیا خدا را قبول داریم یا 
خیر؟ آیا این خدا را مالک می دانیم یا خیر؟ این خدا را مدیر و مدبر می دانیم 

یا خیر؟ 
اکرمی گفت: خداوند زندگی حضرت محمد را جامع در قرآن به ما معرفی 
می کند تا او را بشناســیم و با این شناخت به او عشــق بورزیم. قرآن درباره 
ْم َحِریٌص  پیامبر می فرماید: » لََقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز َعلَْیِه َما َعِنُتّ
َعلَْیُکْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌم«. این پیامبر از خود شما و از جنس شما و از 

هستی شما است.

سید رضا اکرمی در سومین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری:

متاسفانه ماجرای مهسا امینی راه پیمایی اربعین را تحت تاثیر قرار داد
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دکتر مصطفی کواکبیان در آخرین شــب از مراســم هیات 
عشــاق االئمه حزب مردم ســاالری با تقدیر و تشکر از فعاالن 
سیاســی، دبیران کل احــزاب، مدیران مســئول مطبوعات و 
رسانه ها، نمایندگان ادوار مجلس، مدیران اجرایی، اهالی محله 
کن، اعضای شــورای مرکزی حزب مردم ســاالری و تحریریه 
روزنامه مردم ســاالری و به ویژه سخنرانان و مرثیه سرایان این 

مراسم پنج نکته کوتاه را یادآور شدند.
نکته اول: اینکه امام هشتم)ع( را امام رضا نامیدند به خاطر 
آنکه مردم از ایشــان راضی بودند: »ســمی الرضا بالرضا لرضی 
الرعیه« لذا جلب رضایت مردم بســیار مهم اســت  و با زور و 
شــالق و بگیر و ببند و امثال گشت ارشاد نمی توانیم دینداری 

مردم را تضمین نموده و مشکالت را حل کنیم.
نکته دوم: باید اعتراضات مردم را به رســمیت شناخته و با 
اغتشــاش برخورد کنیم لذا ما ضمن اینکه با هرگونه اغتشاش 
مخالفیم، با اعتراضات مردم مخالفیم به عبارت دیگر می گوئیم 

اعتراض آری و اغتشاش هرگز. 
تــا چند وقت پیش اقشــار مختلف مردم اعــم از کارگران، 
معلمان و یا بازنشستگان به راحتی تجمع می کردند و اعتراض 
صنفی داشــتند و خیلــی هم خوب بود اما عــده ای این روزها 
هرگونه اعتراضی را به رسمیت نمی شناسند و در مقابل عده ای 
هم به هرگونه اغتشاشــی دامن می زنند. اغتشاشاتی که برخی 

دســت های بیگانه آن را هدایت می کنند و یا حتی عده ای به 
نام طرفداری از نظام و با ضرب و شــتم معترضان به آن دامن 

می زنند!
نکته ســوم: براســاس اصل 27 قانون اساســی، تشکیل 
اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل 
مبانی اســالم نباشد آزاد اســت. لذا دولت باید مکان هایی را با 
حفظ امنیت برای اعتراضات مردمی تدارک ببیند تا مردم بدون 

ترس و لرز بتوانند مشکالت خودشان را فریاد بزنند.
نکته چهارم: نباید فضــای مجازی را دولت ببندد. یکی از 
مســئوالن گفت اگر کسی شیشه ای را بشکند، ما از او خسارت 

می گیریم. 
حال از مســئوالن کشــور که اینترنت را مسدود می کنند، 
می پرسیم این همه شما به کسب و کار مردم خسارت می زنید، 
آیا می توانید جبران کنید؟ لذا حکمرانی مطلوب با بستن فضای 

مجازی مفهومی ندارد.
نکته پنجم: باید بــا مردم کنار بیائیم و زبان عذرخواهی و 
اعتذار از مردم داشته باشیم. شاید در همین حادثه خانم مهسا 
امینی با عذرخواهی وزیر کشور بسیاری از مسائل حل می شد. 
باید زبان عذرخواهی را یــاد بگیریم. جلب حمایت مردم و 
جذب همکاری و رضایت و پشــتیبانی آنــان، بزرگترین عامل 

تقویت نظام و پایداری آن است.

دبیرکل حزب مردم ساالری در آخرین شب از مراسم هیات عشاق االئمه این حزب:

اعتراضات مردم را به رسمیت بشناسیم و هرگونه اغتشاش را محکوم کنیم

حجت االسالم و المسلمین محمود رستگاری با استناد به آیات قرآن، اخالص 
در عمل، برپایی قسط، دوری از انسان های کینه جو، عدم بهره گیری از افراد دروغگو، 
بی حیا و عیب جو را از جمله ویژگی های حکومت الهی دانســت. این مبلغ دینی 
تصریح کرد: خداوند وقتی به پیامبرش توصیه اخالقی می کند و می گوید: »ُخِذ الَْعْفَو 
َو أُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهلِیَن«؛ سرلوحه برنامه هایت گذشت باشد؛ کینه ای 
نباش. به عرف جامعه مراجعه کن از مشــرکان اعراض کن، اما همیشــه با آن ها 
سرجنگ نداشته باش. وی ادامه داد: خداوند در آیه ای دیگر در آیه دیگر می فرماید 
یَن«؛  »ُقْل أََمَر َربِّی بِالِْقْسِط َوأَقِیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکِلّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخلِِصیَن لَُه الِدّ
یعنی به پیامبر سفارش کرده که اهل قسط باشد. به رسولش می گوید برای نماز و 
عبادت خالص باش و شرکی در عبادتت نباشد و مردم را بر اساس اخالص دعوت 
کن.  رســتگاری با اشاره به آیاتی از ســوره قلم گفت: در آغاز این سوره، خداوند 
پیامبر اکرم)ص( را می ستاید و می گوید تو بر ُخلق عظیم هستی. این پیامبر رهبر و 
پیشوای جامعه اسالمی است. خدا به او می گوید در اداره جامعه مواظب اطرافیانت 
باش و ببین چه کســانی را انتخاب می کنی و چه کسانی را انتخاب نمی کنی. به 
حضرت محمد )ص( می گوید از تکذیب کنندگان اطاعت نکن. در نظام های اجرایی 
افرادی در اطراف رهبران قرار می گیرند و حقائق را تغییر می دهند. خدا به پیامبرش 
می گوید از این افراد فاصله بگیر. هر قسم خورنده دروغ و هر بی حیایی را در مدیریت 
اءٍ بَِنِمیٍم«؛ هماز کسانی هستند که جریان  ازٍ َمَشّ خود راه نده. سپس می فرماید »َهَمّ
مخفی اطالعاتی را درست کرده و به حاکمیت تحمیل می کنند. این ها دنبال عیب 
جویی از مردم هستند. قرآن این ها را مانع خیر معرفی می کنند. این ها به قول امروز 
کارشان این است که ضد انقالب تولید کنند. این ها کینه ورز هستند.  این مبلغ 
دین گفت: پیامبر وقتی »معاذ بن جبل« را به یمن می فرستاد به او گفت ای معاذ 
تو را به تقوای الهی توصیه می کنم. به قول آقای جوادی آملی تقوا به این معنا است 
که در همه کار ها، خدا را در نظر بگیریم. پیامبر به معاذ می گوید به مردم دروغ نگو و 
اگر به مردم وعده ای دادی به آن وفا کن. به مردم خیانت نکن. با ایتام مهربان باش. 
در مدیریت خود با مردم نرم سخن بگو. در قرآن تفقه کن و کار خوب انجام بده. 
آرزو های طوالنی نداشته باش. یعنی دنبال این نباش که فرمانداری برای استانداری 
و استانداری را برای ریاست جمهوری پل کنی. پیامبر از معاذ می خواهد در هنگام 
مدیریت و مسئولیت خود به فکر آخرتش باشد.  وی ادامه داد: بعد از انتخاب آقای 

رجایی به عنوان رئیس جمهور به او گفتم امام خطاب به شما گفته کسانی که به 
شما رأی دادند قیامت جلوتان را خواهند گرفت. شهید رجایی روی زانوی خود زد 
و گفت »بی چاره رجایی«. پیامبر به معاذ می گوید به فکر آخرتت باش. خشمت را 
فرو ببر. مسلمانان را سرزنش نکن و مصداق دروغگو نباش. یک عالم و دانشمند را 
مورد ناسزا قرار مده. رستگاری گفت: قرآن اعجاز پیامبر اکرم)ص( است و این کتاب 
به قلب ایشان نازل شده است. خود قرآن نیز همه ابعاد زندگی پیامبر اکرم)ص(  را 
مطرح کرده اســت. این کتاب از سه اصل اعتقادی توحید، نبوت و معاد به عنوان 
اصول درجه اول اعتقادی یاد کرده اســت. آیات اعتقادی مربوط به این موضوعات 
نیز در ســوره های مکی است. سوره های مدنی معموالً مسائل اخالقی، اجتماعی، 
سیاســی، دفاعی و اقتصادی را بیان کرده است.  وی افزود: حدود 1500 آیه قرآن 
مربوط به نبوت اســت؛ بخشی از این آیات مربوط به نبوت همه انبیاء و بخشی از 
این ها مربوط به نوبت خاصه یعنی نبوت حضرت رسول است. حتی درباره والیت 
و دوران کودکی پیامبر نیز آیاتی در قرآن آمده است. بر اساس آیات قرآن کرامت 
کعبه به واسطه پیامبر است اما ما در روایتی از امام صادق علیه السالم آمده است: 
المؤمُن أعظُم ُحرَمًة ِمن الکعبِة؛ کعبه محل والدت حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
است. شهر مکه محل تولد حضرت زهرا)س( است.  اما در روایت داریم کسی که 
حرمت مؤمنی را بشــکند، مانند آن است که کعبه را ویران کرده باشد. این مبلغ 
دین ادامه داد: در قرآن به صورت خاص به مقام حضرت رسول)ص( پرداخته شده 
بَُهْم َوأَنَْت فِیِهْم َوَما  و بهترین آیه ای که در این زمینه وارد شده آیه »َوَما َکاَن اهلَلّ لُِیَعِذّ
بَُهْم َوُهْم یَْسَتْغِفُروَن« است. یعنی ای پیامبر تا تو در بین مردم هستی  َکاَن اهلَلّ ُمَعِذّ
خدا آن ها را عذاب نمی کند. وجود رسول خدا امانی برای بشریت است. لذا حضرت 
امیر علی)ع( در نهج البالغه می گویــد خدایا تو دو امان به ما دادی. یکی از آن ها 
پیامبر بود که گرفتی و دیگری آن استغفار است. مردم تا استغفار کنند به برکت این 
استغفار مورد رحمت او قرار می گیرند.  رستگاری گفت: خدا در قرآن می گوید ای 
امت، این پیامبر به گردن شما حق دارد و حق او این است که از خدا و رسول اطاعت 
کنید. به پیامبر می گوید به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید از پیامبر اطاعت کنید. 
نکته دیگر اینکه خدا به پیامبر اکرم)ص(  می گوید به خاطر زحماتی که برای مردم 
کشــیده ای حق داری که از آن ها مطالبه ای داشــته باشی و بگو من اجر و مزدی 

نمی خواهم مگر مودت ذی القربی. 

محمود رستگاری در اولین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری:

توصیه خداوند به پیامبر اکرم )ص( این است که نسبت به مردم گذشت داشته باش

آیــت اهلل ســروش محالتی گفت اجبــار و اکراه مردم به دینــداری منجر به 
دینگریزی می شود. این روش در شرایطی در برخی از جوامع اسالمی اجرا می شود 

که قرآن به صراحت رسالت پیامبر را در ابالغ دین منحصر کرده است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در دومین شب از مراسم سوگواری رحلت 
پیامبر گرامی)ص( در هیات عشــاق االئمه حزب مردم ســاالری تصریح کرد: ما 
مسلمانان آگاهی عمیقی از سیره پیامبر نداریم؛ مخصوصا آگاهی بر اساس مدارک 
متقن و معتبر. یکی از مباحث اصلی در زمینه شناختن سیره پیامبر، شناخت قلمرو 
رسالت آن حضرت است. این بحث به دو شاخه شناخت قلمرو رسالت پیامبر از نظر 
مضمون و محتوا و شناخت رسالت ایشان از نظر شیوه ها و روش هایی که حضرت 
به کار می گرفتند تقسیم می شود. در قسمت اول به این پرسش ها می پردازیم که 
در رسالت پیامبر چه موضوعاتی دیده می شود؟ پیامبر برای اینکه انسان را به چه 
مطالبی هدایت کند مبعوث شده است؟ در قسمت دوم به این پرسش ها پرداخته 
می شود که رسول خدا برای انجام رسالت خود از چه روش هایی باید استفاده کند 

و از چه روش هایی نباید استفاده کند؟ 
وی افزود: شــناخت روش های رسالت پیامبر مسأله اساسی امروز است. آیا به 
کارگیری زور برای وادار کردن انســان ها به دینداری جایز است یا خیر؟ آیا رسول 
اکرم از زور، اجبار و اکراه برای مؤمن ساختن انسان ها استفاده می کرد؟ معتبرترین 

منبع برای ما مسلمانان قرآن است و پس از قرآن باید به سراغ روایات رفت. 
پیامبر اکرم )ص( مسئول وادار کردن مردم به ایمان نیست

آیت اهلل ســروش محالتی گفت: آیات مربوط به این موضوع را در چهار دسته 

می توان تقسیم کرد؛ دســته اول آیاتی است که به پیامبر خطاب می کند که  ای 
پیامبر تو مسئولیتی برای وادار کردن مردم به ایمان و اسالم نداری. این دسته آیات 
جنبه ســلبی دارد. دسته دوم آیاتی است که جنبه اثباتی دارد و می گوید وظیفه 
پیامبر در مقابل اعراض مردم چیســت. دسته سوم آیاتی است که ارزش ایمان را 
به اختیار و آزادی انســان می داند. دسته چهارم آیاتی است که می فرماید خداوند 

نخواسته مردم به زور ایمان بیاورند. 
وی ادامه داد: در آیات دسته اول، خداوند مسئولیت وادار کردن مردم به ایمان 
را از دوش پیامبر خود برمی دارد؛ مثاًل در ســوره شــورا خداوند می فرماید: »َفإِْن 
أَْعَرُضوا َفَما أَْرَســلَْناَک َعلَْیِهْم َحِفیًظا«؛ این پیامبر حفظ و نگهبانی از مردم از نظر 
ایمان برعهده تو نیســت. تو وظیفه نداری که ببینی چه کســی مؤمن شده و چه 

کسی مؤمن نشده است. تو وظیفه حفاظت از ایمان افراد مومن را برعهده نداری.
این اســتاد دروس خارج حوزه علمیه با اشــاره به برخــی از آیات قرآن گفت: 
خداوند در ســوره انعام می فرماید »لَْسُت َعلَْیُکم بَِوکیٍل«؛ یعنی ای پیامبر خودت 
اعالم کن که من برشما وکالت و سلطه ای ندارم و اختیاردار شما نیستم. در همین 
ســوره دوباره می فرماید: »ما َجَعلْناَک َعلَْیِهْم َحِفیظاً َو ما أَنَْت َعلَْیِهْم بَِوِکیٍل«. در 

ُِّکْم  ســوره یونس نیز خداوند می فرماید » ُقْل یَا أَیَّها النَّاُس َقْد َجاَءُکُم الَْحّق ِمْن َرب
ََّما یَِضّل َعلَْیَها َوَما أَنَا َعلَْیُکْم بَِوِکیٍل«؛  ََّما یَْهَتِدی لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِن َفَمِن اْهَتَدی َفإِن
هرکسی که سخن پیامبر را بشنود و هدایت شود به نفع خود او است و هرکسی که 
نپذیرد گمراه می شود و ضرر گمراهی نیز به خود او وارد می شود و من در این میان 
وظیفه ای ندارم. پیامبر باید این مکتب را ارائه کند، حال شــما بپذیرید یا نپذیرد. 
در سوره زمر می فرماید »إِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْیَک الِْکَتاَب لِلَنّاِس بِالَْحِقّ َفَمِن اْهَتَدی َفلَِنْفِسِه 
َوَمْن َضَلّ َفإِنََّما یَِضُلّ َعلَْیَها َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم بَِوِکیٍل«؛ در ســوره انعام نیز می فرماید 
» َقْد َجاَءُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن أَبَْصَر َفلَِنْفِســِه َوَمْن َعِمَی َفَعلَْیَها َوَما أَنَا َعلَْیُکْم 
بَِحِفیٍظ«؛ هرکســی که حقیقت را ببیند خودش نفع می بیند و کسی نیز که کور 
باشد و نبیند خودش ضرر می کند. ای پیامبر تو وکیل نیستی. در سوره غاشیه نیز 
ٌر، یعنی ای پیامبر تو فقط باید تذکر داده و یادآوری  ْر إِنََّما أَنَْت ُمَذِکّ می فرماید: َفَذِکّ
کنی اما ســلطه ای برای اعمال قدرت کردن و مردم را به زور به این ســو و آن سو 
بردن نداری. در سوره قاف نیز می فرماید: » نَْحُن أَْعلَُم بَِما یَُقولُوَن َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم 
ارٍ « من می دانم مشــرکان چه می گویند اما تو حــق نداری که دربرابر آن ها  بَِجَبّ

اعمال زور کنی.

ُسوَل َفَقْد أََطاَع اهلَلَّ َوَمْن تََولَّی َفَما  در سوره نســاء نیز می فرماید » َمْن یُِطِع الَرّ
أَْرَســلَْناَک َعلَْیِهْم َحِفیًظا«. در این دســته آیات بار ها تکرار شده که ای پیامبر تو 
پیامبر و صاحب رسالت هستی اما وکیل، جبار، حفیظ و مصیطر نیستی. آیات از 

این دست در قرآن زیاد است. 
مسئولیت پیامبر اکرم )ص( فقط ابالغ دین است

آیت اهلل ســروش محالتی به دسته دوم از آیاتی که به رسالت پیامبر پرداخته 
اشــاره کرد و گفت: وقتی پیامبر تذکر داد و راهنمایــی کرد عده ای می پذیرند و 
عده ای اعراض می کنند. خداوند در قرآن می فرماید هرکسی که اعراض کرد دودش 
در چشم خودش می رود و وظیفه تو تمام است. موضوع این دسته از آیات اعراض 
اســت. تأکید این آیات بر این است که مسئولیت پیامبر فقط ابالغ است و غیر از 

این مسئولیتی ندارد. 
در سوره شورا می فرماید: »َفإِْن أَْعَرُضوا َفَما أَْرَسلَْناَک َعلَْیِهْم َحِفیًظا إِْن َعلَْیَک إاَِلّ 
الَْباَلُغ«، یعنی تو نگهبان آنان که از راه خداوند اعراض می کنند نیستی. می خواهند 
بروند بروند. تو فقط مســئولیت داری که پیامت را ابالغ کنی. در سوره آل عمران 
می فرماید: »َفإِْن أَْســلَُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن تََولَّْوا َفإِنََّما َعلَْیَک الَْباَلُغ«، اگر پذیرفتند 
که هدایت می شــوند و اگر روگردان شدند چیزی غیر از ابالغ بر عهده تو نیست. 
در سوره نحل می فرماید »َفإِْن تََولَّْوا َفإِنَّما َعلَْیَک الَْبالُغ الُْمِبیُن«، ای پیامبر غیر از 
ابالغ پیام به صورت روشن چیزی بر عده نداری. عالمه طباطبائی در ذیل این آیه 
می فرماید پیامبر پیام خود را می رساند و به دنبال آن اجبار و اکراه به کار نمی برد. 
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محمد سروش محالتی در دومین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری:

اجبار مردم به دین داری سبب دین گریزی می شود

حجت االســالم و المسلمین نقویان با اســتناد به نامه حضرت امیرالمومنین 
علی)ع( به مالک اشتر گفت مقدس بودن حکومت ها بخشنامه ای نیست. جامعه ای 
مقدس اســت که در آن ضعیف بتواند بدون لکنت زبان حقش را از قوی مطالبه 

کند.
این مبلغ دینی با اشاره به آیه » قل ال اسئلکم علیه اجرا ااّل الموّدة فی القربی« 
تصریح کرد: باید بین مزد و کار تناسب باشد تا مزد معنا پیدا کند. کارگر وقتی که 
کار می کند آخرشب مزد می گیرد. او با این پول غذا تهیه می کند و غذا، انرژی را 
که در کار هزینه کرده جبران می کند. اما پدر وقتی برای فرزندش زحمت می کشد 
مــزدی نمی خواهد. زحمت پیامبر اکرم)ص( بــرای مردم مانند زحمت پدر برای 

فرزند است؛ لذا فرمود انا و علی ابوا هذه االمه. 
وی ادامــه داد: اما در قرآن آمده اســت: پس این چه مزدی اســت که پیامبر 

درخواست می کند؟ 
در جای دیگر قرآن می فرماید: »ُقْل َما َسأَلُْتُکْم ِمْن أَْجٍر َفُهَو لَُکْم«. یعنی سود 
آنچه را که از شــما مطالبه کردم به خود شــما برمی گردد. مانند پدری که برای 
فرزند زحمت می کشــد و به او می گوید در عوض این زحمت خوب درس بخوان 

و فرد با فضیلتی باش. 
دوستی زورکی نیست

نقویان مهمترین نکته این آیه را درخواست دوستی با اهل بیت علیهم السالم 
دانست و گفت: مودت و محبت با زور محقق نمی شود. حتی خدا نمی تواند بگوید 
من به شــرطی شما را به بهشــت می برم که فالن شخص را دوست بدارید. قرآن 
نیز می فرماید حتی در ازدواج »َفانِْکُحوا َما َطاَب لَُکْم«؛ یعنی با کسی که به دلتان 
نشسته ازواج کنید. لذا اگر زوجی برای جدایی به دادگاه بروند و قاضی دریابد پسر 

هیچ ایرادی ندارد اما دختر او را دوست ندارد، برای طالق اقدام می کند. 
وی درباره واژه قربی توضیح داد: از پیامبر اکرم)ص( پرسیدند که منظور شما 
از قربی کیســت. حضرت فرمود دخترم فاطمه، همسرش علی و دو فرزندش. این 
روایت توسط شیعه و سنی نقل شده و حتی اهل سنت نیز به آن عمل می کنند. 
همه آن ها اهل بیت علیهم الســالم را دوســت دارند. در کتابخانه مسجدالنبی با 
یــک عالم وهابی بحث می کردم. او می گفت ما امام صادق را دوســت داریم و به 
ایشــان احترام می گذاریم. این محقق دینی افزود: محبتــی که در این آیه آمده 
درواقع سخنی است که خداوند به در می گوید تا دیوار بشنود. یعنی به اهل بیت 
می فرماید درســت است که من به مردم گفتم شما را دوست بدارند، ولی دوستی 
اجباری و بخشنامه ای نیست. ای علی تو باید کاری کنی که مردم نتوانند دوستت 
نداشته باشند. شما اگر به زیارت هم بروید صد ها نفر به شما التماس دعا می گویند 
اما در آنجا کسانی را که دوست دارید به یاد می آورید، حتی اگر التماس دعا نگفته 
باشند. مودت اگر بخواهد دستوری شود، دستور باید به کسی باشد که این محبت 
قرار است به او تعلق گیرد. علی باید آنقدر به دوست و دشمن عشق بورزد که آن ها 
نتوانند او را دوســت نداشته باشند. کار به جایی رسید که معاویه بعد از شهادت 
حضرت علی علیه السالم عدی بن حاتم و یاران حضرت را دعوت می کند تا برای 
او از علی بگویند. وقتی که آنان از علی می گویند اشک معاویه هم جاری می شود 
و می گوید هکذا ابوالحسن. یعنی من هم در دلم به او عشق میورزم. محبت کاری 

می کند که معاویه هم نمی تواند به علی عشق نورزد. 
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ناصر نقویان در چهارمین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری؛

توصیه امیرالمومنین علی )ع( به مالک اشتر این است اگر مردم اعتراض داشتند به سخنان 
آنان گوش فرابده و ماموران نظامی خودت را دور کن تا مردم نترسند

حجت االســالم مازنــی با انتقاد از عدم توجه به طــرح گفتگو ملی، گفتگو با 
مــردم و احترام به آنــان را یکی از روش های امام رضا علیه الســالم برای تبلیغ 
دین دانســت و گفت داریم جوان های دهه نودی را از دست می دهیم. گفت وگو 
سبب می شود جامعه به اغتشــاش کشیده نشود.نماینده پیشین مجلس شورای 
اســالمی در سالروز شــهادت امام رضا علیه السالم گفت: امام رضا در تبلیغ دین 
با جریان های انحرافی مبارزه کردند. امامت ایشــان با جریان واقفیه همزمان شد. 
واقِفه یا َمْمطوره، گروهی از شیعیان بودند که بر امامت امام موسی کاظم)ع( توقف 
کرده و از اعتراف به امامت امام رضا)ع( سرباز زدند. گفتند امام کاظم، مهدی امت 
هستند و شهید نشده اند. وکالی امام کاظم بیشترین نقش را در شکل گیری این 
جریان داشــتند. وکال کسانی بودند که به عنوان نماینده امام در مناطق مختلف 
پاسخگوی سؤال های شرعی و مامور دریافت وجوهات و هزینه آن بودند. این گروه 
در دورانی که امام کاظم در زندان بودند، احساس آزادی عمل بیشتری کرده و از 
مسیر واقعی خود خارج شدند. مسائل مالی سبب شد این گروه امامت امام رضا را 
انکار کنند. امام رضا این جریان را که بر اســاس منافع مادی شکل گرفت جریان 

انحرافی دانسته و آن ها را در حد مشرک معرفی کردند. 
تفکری با سوء استفاده از مهدویت برای کشور ایجاد مشکل می کند

مازنی ادامه داد: واقفیه از مهدویت که یک جریان اصیل اعتقادی اســت سوء 
اســتفاده کردند.  امام رضا بعد از شهادت پدر از آن ها خواستند اموال را به ایشان 
منتقل کنند. آن ها گفتند از کجا معلوم شما امام باشید؟ آن ها از مهدویت جریانی 
انحرافی شــکل دادند. ما روایات زیادی درباره مهدویت داریم و بیشترین روایات 
ناصحیــح ما نیز برای این حوزه اســت. این موضوع نشــان می دهد که مهدویت 
همواره در معرض ســوء استفاده بوده اســت. در دوران صفویه، پیش از انقالب و 
پس از پیروزی انقالب و اخیراً هم جریان هایی در ســطوح مختلف، دولت هایی را 
به عنوان دولت های قبل از ظهور معرفی کرده اند. در اوایل انقالب آقای هاشــمی 
رفسنجانی را شــعیب بن صالح معرفی کردند. ســال ها بعد گفتند احمدی نژاد 
شعیب بن صالح است. از منتظران ظهور به مسبب ظهور رسیدیم و حتی خدمت 
مقامات ارشد رسیده و گفته بودند بگویید بودجه جاده جمکران را سریع پرداخت 

کنند که تا زمان ظهور، این جاده درســت شــده باشد. این تفکر به نام امام زمان 
برای کشور مشکل ایجاد می کند. وی افزود: راهبرد امام رضا در برخورد با واقفیه 
رویکرد روشنگرانه و شدید را انتخاب کرد. اعتقادات خود را با انگیزه های سیاسی 
آلوده نکنیم. زمین خالی از حجت خدا نیست. اما نباید هرجنگی را از عالئم ظهور 
دانســت. حتی احادیث جعلی در باب مهدویت زیاد است. بزرگان واقفیه در کنار 
جمع آوری ثروت، به جعل حدیث پرداختند. امام رضا این ها را تحریم مالی کرد و 

گفت به آن ها زکات ندهند. احادیث جعلی آنها را معرفی کرد. 
جامعه امروز اهل مطالعه نیست

مازنی عدم شناخت جامعه از توحید، معاد، نبوت و مسائل اساسی دین را یکی 
دیگر از مســائل مهم دوران امامت امام رضا دانســت و گفت: در چنین جامعه ای 
مردم با مشــاهده یک رفتار ناصواب، با اساس دین مشکل پیدا می کردند. با این 
حال، در تبعیت از خلیفه هر کاری را درست می دانستند. امام از هر فرصتی برای 
تبیین دین استفاده کرد که یکی از این فرصت ها موضوع والیت عهدی بود. امام 

در مسیر مدینه تا خراسان هرکجا که مردمی را دید درباره توحید سخن گفت. 
ادامه در صفحه12

احمد مازنی در پنجمین شب از مراسم هیات عشاق االئمه حزب مردم ساالری؛

امام رضا)ع( اهل گفت وگو با مردم بود گفت وگو نکردن با مردم موجب
اعتراض و عقده می شود


