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در بخش های پیشــین مباحثی از قبیل چیستی فقه و منابع و 
مبانی آن، دالیل وجوب کفائی فعالیت های رســانه ای و ویژگی ها و 
اهداف رسانه اســامی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش ادامه 

مطلب را از نظر می گذرانیم. 
***

فعالیت رســانه ای همانند هر فعل دیگــری می تواند مثبت و منفی و 
مطابق قانون و یا مخالف آن انجام گیرد. بنابراین، آموزه های اســامی برای 
فعالیت های رســانه ای به سبب خروج از خطوط قرمز و یا زرد، جرایمی را 

مشخص کرده است.
البته برخی از این خروج ها می تواند آثار و تبعات حقوقی داشته باشد که 
در قالب جرایم رسانه ای مطرح می شود و برخی دیگر تبعات و آثار حقوقی 

ندارد و اگر چه گناه است ولی جرم شمرده نمی شود.
بنابراین، باید دو حوزه را از هم باز شناخت. به این معنا که ممکن است  
کسی در حوزه رســانه ای فعالیتی داشته باشد که مصداق گناه باشد، ولی 
مصداق جرم نیست، در حالی که هر جرمی نه تنها گناه است بلکه عقوبت 

و کیفر دنیوی دارد و شامل حدود و تعزیرات می شود.
جرایم رســانه ای عبارت است از مواردی که در قانون جزایی و کیفری 
و حقوقی اسام و سایر قوانین عادی از سوی نظام قضایی و حقوقی اسام 
جرم شــمرده شده و اصحاب رسانه از جمله مدیر مسئول یا صاحب امتیاز 

رسانه مرتکب آن می شود.
در قوانین موضوعه که از ســوی بشــر در همه کشورهای جهان وضع 
می شود، جرایم رسانه از سایر جرائم تفکیک می شود و برای جرایم رسانه ای 
جــدا از جرایم عادی و دادرســی، قوانین موضوعه خــاص تصویب و اباغ 
می شــود. دالیل عمده این تفکیک را باید در سخت گیری بیشتر نسبت به 
جرایم رسانه ای به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگری 
ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.

حدود آزادی رسانه ها
عالی ترین و پرافتخارترین موهبت انسان که نسل های بی شمار گذشته 
در راهش با مخاطرات بسیار، دست به گریبان بوده اند؛ »آزادی« است. آزادی 
عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های 
طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی 

به دیگران وارد نسازد.
خداوند در قرآن میان تکوین و تشریع تفاوت قائل شده است. بر اساس 
آیــات قرآن، اصل جعل اراده و اختیار و حق انتخاب و آزادی در عمل برای 
انسان در چارچوب سنت ها و قوانین حاکم بر هستی است. به این معنا که در 
میان موجودات و آفریده های الهی، انسان و جنیان دارای اراده تکوینی هستند 
و می توانند در چارچوب محدودیت های قوانین طبیعی حاکم بر هستی که 
از آن به جبر یاد می شود، از اختیار انتخاب میان امور برخوردار باشند. این 
همان چیزی اســت که در فرهنگ اسامی از آن به »الجبر و التفویض بل 
منزله بین المنزلین« و یا »الجبر و التفویض بل امر بین االمرین« یعنی نه 
جبر و نه اختیار بلکه میان این دو )اصول کافی، ج 1، ص 159( یاد می شود.

بر این اساس هر انسانی در محدوده قوانین حاکم بر هستی و سنت های 
حاکم بر طبیعت دارای اراده و اختیار انتخاب اســت و می تواند میان حق 
و باطل و شــر و خیر و مانند آنها یکی را انتخاب کند. پس به عنوان حق، 
اهل ایمان و شکر می شود و به عنوان باطل گرایش به کفر و کفران می یابد. 
خداوند می فرماید: بگو: »حق از پروردگارتان ]رســیده[ اســت. پس هر که 
بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما برای ستمگران آتشی آماده 
کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در بر می گیرد و اگر فریادرسی جویند، به 
آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری می شوند. وه! چه 

بد شرابی و چه زشت جایگاهی است.« )کهف، آیه 29(
در آیه 3 ســوره انسان نیز می فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما 
کفورا؛ ما راه را به انسان نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا  ناسپاس.

همچنین در جای دیگر آمده اســت: گفت: »این از فضل پروردگار من 
اســت، تا مرا بیازماید که آیا سپاســگزارم و یا ناسپاسی می کنم. و هرکس 
سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می  گزارد و هرکس ناسپاسی کند، 

بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است.« )نمل، آیه 40(
این در حوزه تکوین و طبیعت هستی و انسان است؛ اما در حوزه تشریع، 
خداوند محدودیت ها را افزایش داده اســت و بر اساس همان آیه 29 سوره 
کهف و آیات دیگر قرآن، انسان نمی تواند جز راه حق و خیر را انتخاب کند 
وگرنه باید آماده مجازات باشد. بنابراین، انسان از نظر قرآن، با آنکه از نظر 
تکوینی، آزاد اســت، ولی از نظر تشریعی آزاد نیست، بلکه مسئول انتخاب 
و کارهایش بوده و مجازات می شــود. از نظر قرآن حتی اعضای انسان باید 
پاســخگو باشــند: چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و 

چشــم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد و باید پاسخگوی اعمال 
باشند. )اسراء، آیه 36(

در قوانین اساسی همه کشورها، آزادی رسانه ها جایگاه ویژه ای را به خود 
اختصاص داده اســت و در آنها تصریح می شود که رسانه ها در بیان مطالب 
آزاد هستند. البته این آزادی با تمام اهمیتی که دارد تابع محدودیت هایی 

است که شامل عدم اخال به اصول اساسی آن نظام می شود.
حقوق رسانه ها در فقه و نظام اسامی

بر اساس آموزه های اسام و قرآن، رسانه ها در چارچوب قوانین اسامی 
دارای حقوقی هستند که شامل امور زیر است:

رسانه ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم 
و مســئولین را با رعایت موازین اســامی و مصالح جامعه درج و به اطاع 
عمومی برســانند. انتقاد سازنده مشــروط به دارا بودن منطق و استدالل و 

پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.
بنابراین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای انتشار پیامی درصدد 

اعمال فشار بر رسانه برآید و یا به سانسور و کنترل رسانه مبادرت کند.

کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی 
و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون، حق قانونی رسانه ها است.

هر رسانه می تواند حقوق معنوی خود را داشته باشد و مطالب اختصاصی 
رسانه  اگر به نام پدیدآورنده  اثر )به نام اصلی یا مستعار( منتشر شود به نام 
او در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان 

و مصنفان و هنرمندان است.
محدودیت های رسانه ها در فقه و نظام اسامی

رســانه ها با آنکه حقوقی دارند، ولــی محدودیت هایی نیز دارند که که 
باید آنها را مورد توجه قرار دهند. محدودیت های رســانه ها در دو دســته 
اصلی: 1. محرمات غیرحقوقی و غیر کیفری؛ 2. محرمات حقوقی و کیفری 

دسته بندی می شود.

محرمات غیرحقوقی و غیرکیفری به آن دسته از محرمات گفته می شود 
که جرم تلقی نمی شود و بار حقوقی و کیفری ندارد، ولی گناه شمرده شده 
است؛ اما محرمات حقوقی و کیفری، جرم بوده و مجازات کیفری بر آن بار 
می شــود. از جمله این محدودیت ها در قالب گناه و جرم می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسامی و ترویج مطالبی که به 

اساس اسام لطمه وارد کند؛
2. اشــاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خاف 

عفت عمومی؛
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛

4. ایجاد اختاف میان اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی 
و قومی؛

5. تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع 
نظام اسامی در داخل یا خارج؛

6. فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای 
مسلح، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی دولتمردان و 
محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛
7. اهانت به دین مبین اسام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام 

رهبران حکومتی و مراجع مسلم دینی؛ 
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از شــهروندان امت اســام 
و توهین به اشــخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از 

طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد؛
9. عدم توجه به حقوق معنوی اشــخاص و نهادها و ســرقتهای ادبی و 
همچنیــن نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف 

اسام )داخلی و خارجی( به نحوی که تبیلغ آنها باشد؛

10. استفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوا، تحقیر 
و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمات نامشروع و غیرقانونی، طرح 
مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیرشرعی از حقوق آنان؛
11. پخش شایعات و مطالب خاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛

12. انتشار تولیدات رسانه ای علیه اصول اسام و قوانین و مقررات آن.
محرمات و مکروهات در حوزه رسانه

محرمــات و مکروهات رســانه های اموری چندی اســت که برای آنها 
عبارتند از:

1. حرمت شایعه سازی؛ همان طوری که اصل شایعه سازی در حوزه های 
فردی و اجتماعی و نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی حرام و ناروا و گناه 
است؛ استفاده از ابزار رسانه ای برای شایعه سازی نیز حرام است. در این باره 
به طور تفصیل در قسمت اراجیف خبری سخن گفته شده و به عنوان یک 

جرم از آن یاد شده است.
2. حرمت شایعه پراکنی؛ همان طوری که شایعه سازی گناه و جرم است؛ 
شایعه پراکنی یعنی انتشار و پخش شایعات دیگر ساخته نیز گناه و جرم است. 
البته گاه ممکن است جرم شایعه پراکن سنگین تر از جرم شایعه ساز باشد؛ 
زیرا ممکن است شایعه ساز آن را بسازد و در اختیار رسانه ای قرار دهد و این 
رسانه است که با انتشار آن شایعه در حقیقت جرم انتشار شایعه را به عهده 
گرفته است. در این باره نیز در همان قسمت اراجیف خبری بحث می شود.

3. حرمت تبلیغ کفر و الحاد؛
4. حرمت تمسخر و استهزاء؛

5. حرمت گسترش و اشاعه فحشاء و منکرات؛
6. حرمت اعانه بر اثم و عدوان؛

7. حرمت تجسس؛
8. حرمت تعرض به حریم خصوصی؛

9. حرمت حمایت از مجرم؛
10. کراهت تملق و چاپلوسی؛

جرایم  ارتکابی در رسانه ها
جرایم انگاری یا فرآیند جرم ســازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از 
طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون گذار با توجه به ارزش های 

جامعه و درجهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمال را که در حیطه اباحه یا 
انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می دهد.

در این میان رســانه ها نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و 
بــه نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می کنند؛ این تجاوزات در 
قانون، جرم شمرده شده است. مهمترین این جرایم که در دو قلمرو حقوق 

فردی و نظم و امنیت عمومی انجام می شود عبارتند از:
الف( جرایم رسانه در قلمرو حقوق فردی

1. توهین به اشخاص؛
2. افتراء؛

3. نشر اکاذیب؛
4. سرقت معنوی؛

5. تقلید نام یا عامت رسانه دیگر؛
6. تهدیدی به وسیله رسانه؛

7. افشای اسرار شخصی؛
ب( جرایم رسانه در قلمرو نظم و امنیت عمومی

1. انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی؛
2. انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی مثا محاکم دادگستری و مجلس 

شورای اسامی؛ یا انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی؛
3. انتشار تحقیقات مراجع قضایی؛
4. توهین به مقامات و مقدسات؛
5. تحریک به جرایم علیه امنیت؛

6. تبلیغ علیه اسام و نظام اسامی؛
7. تاسیس و بهره گیری از رسانه بدون مجوز؛

8. انتشار مطالب علیه قانون اساسی؛
9. انتشار مطالب و تصاویر خاف عفت عمومی

10. پخش شایعات
11. دریافت کمک های خارجی و واگذاری امتیاز رسانه

مسئولیت کیفری در جرایم رسانه ای
در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به 
سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی که طبع خاص جرایم رسانه ای 
به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشــر آن دخالت دارند )نویسنده، 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع کننده و...(، 
بررســی مســئولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر 

همراه می سازد.
مســئولیت کیفری صاحب امتیاز: صاحب امتیاز یک رسانه کسی است 
که تحت شرایط مقرر در قانون، پروانه انتشار رسانه را دریافت کرده است. 
صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت وی 
ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
مســئولیت کیفری مدیر مســئول: مدیر مســئول، مدیر رسانه است که 
پاســخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. مدیر مسئول، مسئول امور مربوط 
به رســانه و یکایک مطالب و پیامهایی است که در رسانه در اشکال گوناگون 

نشر می شود.
مســئولیت کیفری اصحاب رسانه و سایر پدید آورندگان: بر اساس آیه 
36 سوره اسرا هر کسی باید مسئول و پاسخگوی اعمال خود باشد. از این 
رو، مســئولیت نویســنده مطالب و تولید کننده هر فعل رسانه ای به عهده 
شــخص تولیدکننده نیز است. همچنین سایر اشخاص فعال در یک رسانه 
که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم باید 

پاسخگو باشند.
البته اعمال ســایر دســت اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، 
ویراســتار و... در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی شود 
همان طوری که در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خاف عفت 

عمومی، جرم دانسته شده است.

جرایموگناهان
رسانهای
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 * خلیل منصوری

 انســان از نظر قرآن، بــا آنکه از نظر 
تکوینی، آزاد است، ولی از نظر تشریعی 
آزاد نیســت، بلکه مســئول انتخاب و 

کارهایش بوده و مجازات می شود.

آزادی  اساسی همه کشورها،  قوانین  در 
رســانه ها جایگاه ویــژه ای را به خود 
اختصاص داده اســت و در آنها تصریح 
می شود که رسانه ها در بیان مطالب آزاد 

هســتند. البته این آزادی با تمام اهمیتی که دارد تابع 
محدودیت هایی است که شامل عدم اخالل به اصول 

اساسی آن نظام می شود.

اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی با شاخصه هایی چون استقال، 
بهره مندی از منابع انسانی داخلی و ثروت ملی و دارای پایه های استوار، 
مستحکم و مقاوم در برابر مشکات و فشارها، تنها زمانی شکل می گیرد 
که با مدیریت جهادی یعنــی با روحیه هایی چون ایثارگری، اخاص، 
ایمان، امید، تقوا، عدالت، احسان و مانند آن همراه باشد. بنابراین، در 
ســایه مدیریت های معمولی و عادی نمی توان امید داشت که اقتصاد 
مقاومتی شکل گرفته و تحقق یابد. نویسنده در این مطلب با مراجعه 
به آموزه های اســام و رهنمودهای رهبر معظم انقاب نقش مدیریت 
جهادی را در اقتصاد مقاومتی و تحقق فرهنگ و تمدن اسامی تبیین 

کرده است.
***

فوریت و اولویت مسئله اقتصاد
انسان مؤمن، انسانی ربانی، خردمند، حکیم، مدیر، مدبر و مانند آن است. 
از این رو، با بصیرت ایمانی خویش پایان هر کاری را می بیند و می سنجد و در 
اهم و مهم کردن امور، همواره اصول اساســی دین و مردم را مراعات می کند؛ 
زیرا بصیرت ایمانی به او این امکان را می بخشد تا حق و باطل را بشناسد و برای 
هر مشکل و چالشــی راه برون رفتی بیابد؛ )انفال، آیه29( چرا که خداوند در 
مقام علمی، الهامات خویش را نسبت به او تمام می کند و او را نسبت به خوب 
و بد و زشت و زیبا و حق و باطل آگاه و بینا می سازد )شمس، آیات 7 تا 10(.
همین خصوصیت است که انسان مؤمن را در همه موارد موفق و سربلند کرده 
و نصرت و امداد الهی را نصیب او می کند. این گونه است که در هر شرایطی این 
توان را داراست که اولویت گذاری کرده و مسئله ای را بر مسئله دیگر مقدم دارد.
در شرایطی که امروز جامعه با آن مواجه است، اولویت گذاری زمانی ممکن 

است که انسان بر همه امور جامعه آگاه و واقف باشد تا بتواند در انبوه مشکات 
و مســائل، اولویت های نخست را مشخص و تعیین کند. درحال حاضر جامعه 
در شــرایطی اســت که اولویت اقتصادی به عنوان قوام بخش جامعه، در صدر 
اولویت هاســت. البته برای حرکت درســت در هر زمینه ای از جمله اقتصادی 
و دســت یابی به اهدافی که اسام برای اقتصاد تعیین و تعریف کرده، شناخت 
و معرفت و آگاهی های مردم نیز ضروری اســت. اینجاست که فرهنگ، نقش 
کلیدی می یابد؛ زیرا جهت گیری های خرد و کان جامعه را مشخص و تعیین 
می کنــد. فرهنگ به عنوان یک پس زمینه و بلکه روح حاکم بر همه رفتارها و 
کردارها از جمله اقتصاد عمل می کند. بنابراین، جایگاه فرهنگ برای تحقق هر 
هدفی یک جایگاه ارزشــی و بسیار مهم است. اگر بخواهیم جایگاه فرهنگ را 
در کارها بدرستی مشخص و ارزشگذاری کنیم، همانند جایگاه عقل در انسان 
است. انسان اگر بخواهد هر کاری را به درستی و راستی انجام دهد می بایست 

از خرد برخوردار باشد. فرهنگ همانند عقل حاکم بر روح هر کاری است.
پس فرهنگ است که اولویت های اقتصادی و ساماندهی و جهت گیری های 

آن را مشــخص می کند. همین فرهنگ است که می گوید اقتصاد زمانی سالم 
خواهد بود که همراه عدالت باشد و همه اقشار جامعه از آن بهره مند شوند و در 
توزیع و تولید و مصرف، اصل عدالت و اعتدال مراعات شــود. همچنین همین 
فرهنگ اســت که توده ها را برای حرکت حماسی در حوزه اقتصادی رهنمون 
می کند و آنان را بســیج می نماید. نقش فرهنگ به عنوان عقل جمعی جامعه 
نقش بی بدیلی است که همه حرکت ها از جمله حوزه اقتصادی را تحت مهار و 
مدیریت خود قرار می دهد. این گونه است که فرهنگ به یک معنا از مقام تقدمی 
برخوردار است تا بتواند جهت گیری و نیز بهره گیری از همه منابع اقتصادی از 

منابع انسانی و مادی در جامعه را مدیریت و سامان دهد.
جهاد اقتصادی همراه با روحیه جهادی

آیت اهلل خامنه ای در بیان اولویت بخشی به مسئله اقتصادی می فرماید: »به 
نظر صاحبنظران، امروز در این برهه از زمان، مســئله اقتصادی از همه مسائل 
کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل 
اقتصادی، یک حرکت جهادگونه ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته 
است، با گام های بلند بعدی همراه کند، باشک برای کشور و پیشرفت کشور 
و عزت ملت ایران تأثیرات بســیار زیادی خواهد داشت. ما باید بتوانیم قدرت 
نظام اسامی را در زمینه حل مشکات اقتصادی به همه دنیا نشان دهیم؛ الگو 
را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسام و 

با تعالیم اسام چگونه می تواند پیشرفت کند.«
ایشــان در این گفتار هم علت تقدم اقتصاد نسبت به امور دیگر را گوشزد 
می کند و هم نشان می دهد که این حرکت اقتصادی تنها می تواند در سایه یک 

حرکت جهادی شکل گیرد.
تأکید ایشان بر جهادی بودن نشان می دهد که این حرکت جهادی می بایست 
در همه ســطوح وجود داشته باشــد. جهاد در بیان ایشان یک واژه کلیدی و 
اساســی است؛ زیرا بیانگر این نکته مهم است که حرکت های عادی مثمرثمر 
نخواهد بود و دیگر آنکه دشمنی در این عرصه همانند دیگر عرصه های نظامی 
و فرهنگی وجود دارد و نادیده گرفتن دشمن به معنای ضربه خوردن از جایی 
است که امید نداریم. اما اگر بپذیریم که دشمن در همه عرصه ها حضور دارد، 
در این صورت جهادی شــدن در هر یک از عرصه ها یک امر طبیعی است؛ به 
این معنا که در برابر بســیج دشمنان در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، علمی 
و نظامی می بایســت روحیه جهادی داشــت و هم سربازان و پیشگامان و هم 
رهبران و مدیران باید این وضعیت بحرانی را درک کنند و اقدامات بسیج گونه 

و جهادی را در پیش گیرند.
ایشان در جایی دیگر می فرماید: »جهاد اقتصادی، صرفاً تاش اقتصادی نیست. 
جهاد یک بار معنائی ویژه ای دارد. هر تاشــی را نمی شود گفت جهاد. در جهاد، 
حضور و رویاروئی با دشــمن، مفروض است. انسان یک تاشی می کند، دشمنی 
در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یک وقت شما می خواهید یک تاشی را 
انجام دهید که به خصوص یک دشــمنی سینه به سینه شما ایستاده است؛ این 
می شود جهاد. ممکن است یک وقت این جهاد به شکل قتال باشد، ممکن است 
جهاد مالی باشــد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهاد فنی باشد؛ 
همه اینها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیات 
امــروز ما برای »جهاد« معادلی پیدا کنیم، می شــود »مبارزه«. جهاد اقتصادی، 
یعنــی مبارزه اقتصادی«. )بیانات مقــام معظم رهبری در جمع مردم و کارکنان 

صنعت نفت عسلویه(
ایشان بارها بر تمرکز دشمن بر روی اقتصاد تأکید داشته و بر ضرورت جهاد 
اقتصادی با همه توان و همه وجود اهتمام می ورزد و می فرماید: »جهاد اقتصادی 

متوجه یک نکته اساســی اســت در مسئله اداره کشور و مدیریت کشور؛ و آن 
این اســت که امروز دشمن برای مبارزه با اسام و جمهوری اسامی، بر روی 
مسئله اقتصاد متمرکز شده است. نه اینکه عرصه های دیگر را فراموش کردند؛ 
نه، در زمینه فرهنگ و در زمینه امنیت و در زمینه سیاست و در همه زمینه ها 
علیه نظام جمهوری اسامی آنچه از دستشان برمی آید، می کنند- حاال شکست 
می خورند، مطلب دیگری است؛ اما آنها تاش خودشان را می کنند- لیکن تمرکز 

عمده آنها بر روی مسائل اقتصادی است.
برای اینکه مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، فاصله و شــکاف 
ایجاد کنند، دنبال این هستند که در مسئله اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنند. 
پس جهاد اقتصادی الزم است؛ یعنی همین مبارزه، همین پیکار، منتها جهادگونه، 
بــا همه توان، با همــه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت و اینکه داریم چه 

کار می کنیم.« )بیانات در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور؛ 90/2/7(
از نظر رهبر معظم انقاب عزم ملی همان اراده عملی ملت در مقام جهادگری 
است. به این معنا که ملت می داند که چه می خواهد و چگونه بخواهد؛ اما الزم 
اســت که این بســیج توفنده مردم مدیریت جهادی شود؛ یعنی اگر ملتی به 

جهاد در امری قیام کرد، مدیریت و رهبریتی که می بایست آن را هدایت کند 
می بایست خود از روحیه جهادی برخوردار باشد و با روحیه جهادی آن توان را 

به کار گرفته و جهت دهی و سامان دهی کند.
ضرورت وجود روحیه جهادی در مسئوالن

رهبــری معظم بر این مطلب وقوف کامل دارد که اگر مردم حماســه و 
حرکتی را آغاز کنند، الزم است که مدیران و رهبرانی باشند تا این حرکت و 
توان و حماسه را جهت دهی کنند تا از هر گونه هرزروی و بدروی جلوگیری 
به عمل آید. اینجاســت که خواهان مدیریت جهادی می شود که می بایست 
در مســئوالن ایجاد و یا تقویت شود. وقتی بخواهیم روحیه جهادی مردم را 
مدیریت کنیم الزم اســت خود مدیران و مســئوالن از این روحیه جهادی 
برخوردار باشــند. بنابراین، اگر حرکت جهادی مردم با مدیریتی همراه شود 
که تنها به اسقاط تکلیف می اندیشد نه به ایثارگری یا نومید است درحالی که 
مردم امیدوار، چنین مدیریتی نمی تواند از فرصت به دست آمده بهره  گیرد و 
پیشرفت را رقم زند. اینجاست که ایشان روحیه جهادی را الزم می شمارد نه 
روحیه ای که مبتنی بر اسقاط تکلیف است. ایشان می فرماید: »اگر ما بخواهیم 

این حرکت عظیم اقتصادی در کشور انجام بگیرد یک الزاماتی هم دارد. اوالً 
روحیه جهادی الزم اســت. ملت ما از اول انقاب تا امروز در هر جائی که با 
روحیه جهادی وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیم، 
در جهاد ســازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. اگر ما 
در بخش های گوناگون، روحیه جهادی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا، 
با جدیت و به صورت خســتگی ناپذیر، انجام دهیم- نه فقط به عنوان اسقاط 
تکلیف- باشک این حرکت پیش خواهد رفت.« )بیانات در جمع زائران حرم 

رضوی، 1 فروردین 1390(
اصوالً اسام و فرهنگ انقاب اسامی با فرهنگ جهادی آمیخته و عجین 
اســت. در آیات قرآن حتی در حوزه های علمی و شــبهه زدایی از عنوان جهاد 
کبیر علمی سخن به میان آمده است. )فرقان، آیه52( بنابراین، اصوالً حرکت 
جامعه اسامی و امت اسام می بایست همواره با فرهنگ جهادی باشد و هرگز 

این روحیه از دست نرود.
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توان داخلی

برای اینکه مدیریت جهادی معنا و مفهوم یابد، می بایست بر نیروی درونی 
و ذاتی خود تکیه کرد و شرایط را به گونه ای رقم زد که از دیگران بی نیاز شویم. 
در جهان امروز که اقتصاد بلکه همه ابعاد زندگی در جهانشهر زمین یک کاسه 
شده و ارتباط جهانی، همه ابعاد زندگی را مدیریت می کند، تاش برای بسته 
شدن و محدودیت در یک فضای جغرافیایی، دشوار است ولی می توان با فهم 
واقعیت ها، موقعیت هــا را بگونه ای مدیریت کرد که کمترین تأثیر منفی را بر 

یک جغرافیای معرفتی و غیرمعرفتی به جا گذارد.
در جهانشــهر نیز می توان به گونه ای عمل کرد که همه در خدمت اهداف 
امت باشــد. به این معنا که با تکیه بــر توانمندی های داخلی و منطقه ای و با 
توکل بر خدا می توان در جهانشــهر، مستقل از نظر گفتمان و فلسفه و سبک 
زندگی اسامی، حرکت ها را مدیریت و سامان داد؛ هر چند که فشار توفنده به 
سبب بهره گیری دیگران از همه ابزارها و فن آوری های نوین سنگین است. اما 
چنان که رهبر معظم انقاب می فرماید می توان از این فشــارها کاست و آن را 
مدیریت و مهار و حتی به فرصت تبدیل کرد. ایشان می فرماید: »آنچه که ما به 
مسئولین محترم بخش های گوناگون و به تناسب بازدید امروز )در جریان بازدید 
روزهای اول سال 90 از منطقه گازی عسلویه( به خصوص به این بخش توصیه 
می کنیم، این است که همین خط مستقیم تکیه به نیروی درونی و ذاتی خود 
و ایجاد اســتغنای از دیگران را با جدیت تمام دنبال کنند؛ بدانند این تاش و 
فعالیت، مورد توجه پروردگار است و جهاد فی سبیل اهلل است؛ اگر با نیت الهی 
باشــد- نیت خدمت به مردم و خدمت به کشــور، یکی از نیات الهی است- و 
خدای متعال این جهاد را به نتیجه می رســاند. این خط و این جهت گیری را 

رها نکنند، تاش کنند.«

* رضا مزینانی

مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

اگر بخواهیم جایــگاه فرهنگ را در کارها 
به درستی مشــخص و ارزشگذاری کنیم، 
همانند جایگاه عقل در انسان است. انسان 
اگر بخواهد هر کاری را به درستی و راستی 

انجام دهد می بایست از خرد برخوردار باشد. فرهنگ 
همانند عقل حاکم بر روح هر کاری است.

فرهنگ به عنوان یــک پس زمینه و بلکه 
روح حاکــم بر همه رفتارهــا و کردارها از 
جمله اقتصاد عمل می کند. بنابراین، جایگاه 
فرهنگ برای تحقق هر هدفی یک جایگاه 

ارزشی و بسیار مهم است.

اصوالً اســالم و فرهنگ انقالب اســالمی با 
فرهنگ جهادی عجین اســت. در آیات قرآن 
حتی در حوزه های علمی و شبهه زدایی از عنوان 

جهاد کبیر علمی سخن به میان آمده است.

چگونه ملیکای مسیحی
 مادر امام زمان)ع( شد؟

پرسش:
ازدواج امام حسن عســکری)ع( با »نرگس )نرجس( خاتون« مادر 

امام زمان)ع( و دختر امپراطور روم شرقی چگونه صورت گرفت؟
پاسخ: 

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به شــرح حال مختصری از زندگی 
و پیشــینه خانوادگی ملیکای مســیحی و روند تحوالتی که منجر به پیوند با 
نماینده امام علی النقی)ع( شــد، اشــاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی  می گیریم.
طولی نکشــید که محمد پیغمبر خاتم)ص( و داماد و جانشین او و جمعی 

از فرزندان او وارد قصر شدند.
حضرت عیسی به استقبال شــتاف و با حضرت محمد)ص( معانقه کرد و 
حضرت فرمود: یا روح اهلل! من به خواستگاری حضرت وصی شما شمعون برای 
فرزندم آمده ام، و در این هنگام اشاره به امام حسن عسکری)ع( نمود، حضرت 
عیسی)ع( نگاهی به شمعون کرده و گفت: شرافت به سوی تو روی آورده است، 

با این وصلت با میمنت موافقت کن، او هم گفت: موافقم.
آنگاه دید که حضرت محمد)ص( باالی منبر رفت و خطبه ای بیان فرمود و 
مرا برای فرزندش تزویج کرد، سپس حضرت عیسی و حواریون را گواه گرفت، 
وقتی که از خواب بیدار شدم از ترس جان خود، خواب را برای پدرم وجدم نقل 

نکردم و پیوسته آن را در صندوقچه قلبم نهفته و پوشیده می داشتم.
از آن شــب به بعد قلبم از فرط محبت به امام عسکری)ع( موج می زند تا 
به جایی که از خوراک بازماندم، و کم کم رنجور و الغر شــدم، و به شدت بیمار 
گردیدم. جدم تمام پزشکان را احضار کرد و همه از مداوای من عاجز گردیدند، 
وقتی از مداوا  مأیوس شدند جدم گفت: ای نور دیده!  شما هر خواهشی داری 

به من بگو تا حاجتت را برآورم.
گفتم: پدرجان!  اگر در به روی اسیران مسلمین بگشایی و قید و بند از آنان 

برداری و از زندان آزاد گردانی امید است که عیسی و مادرش مرا شفا دهند.
پدرم درخواست مرا پذیرفت و من نیز به ظاهر اظهار شفا و بهبودی کردم و 
کمی غذا خوردم، پدرم خیلی خوشحال شد و از آن روز به بعد، نسبت به اسیران 
مسلمین احترام شدید انجام می داد. در حدود چهارده شب از این ماجرا گذشت.
باز در خواب دیدم که دختر پیغمبر اسام، حضرت فاطمه)س( به همراهی 
حضرت مریم)ع( و حوریان بهشتی به عیادت من آمدند، حضرت مریم)ع(  به 

من توجه کرد و فرمود: این بانوی بانوان جهان، و مادر شوهر تو است.
من فوری دامن مبارک حضرت زهرا)س( را گرفتم و بسیار گریستم و از این 
که امام حسن عسکری)ع( به دیدن من نیامده خدمت حضرت زهرا)س( شکایت 
کردم، فرمود: او به عیادت تو نخواهد آمد، زیرا تو به خداوند متعال مشــرکی و 
در مذهب نصارا زندگی می کنی، اگر می خواهی خداوند و عیســی و مریم از تو 
خشنود باشند و میل  داری فرزندم به دیدنت بیاید، شهادت به یگانگی خداوند 
و نبوت پدرم که خاتم االنبیا است بده، من هم حسب االمر حضرت فاطمه)س( 
آنچــه فرموده بود گفتم، حضرت مرا در آغوش گرفت و این باعث بهبودی من 
شد، آنگاه فرمود: اکنون به انتظار فرزندم حضرت امام حسن عسکری)ع( باش 

که او را به نزدت خواهم فرستاد.
وقتی از خواب بیدار شــدم، شــوق زیادی در تمام اعماق وجودم راه یافت 
و مشــتاق ماقات آن حضرت بودم تا اینکه شــب بعد امام را در خواب دیدم، 
در حالی که از گذشــته شکوه می نمودم، گفتم: ای محبوبم، من که خود را در 
راه محبت تو تلف کردم، فرمود: نیامدن من علتی جز مذهب تو نداشــت، ولی 
حاال که اسام آورده ای، هر شب به دیدنت می آیم تا آنکه کم کم وصال واقعی 

پیش آید، از آن شب تا حال پیوسته در عالم خواب خدمت آن حضرت بودم.
»بشر بن سلیمان«  پرسید چگونه در میان اسیران افتادی؟

او گفت: در یکی از شبها در عالم خواب حضرت عسکری)ع( را دیدم فرمود: 
فان روز جدت قیصر،  لشــگری به جنگ مسلمانان می فرستد، تو می توانی به 
طور ناشــناس در لباس خدمتگزاران همراه با عده ای از کنیزان که از فان راه 

می رود به آنها ملحق شوی.
من به فرموده حضرت عمل کردم، و پیش قراوالن اسام با خبر شدند و ما را 
اسیر گرفتند و کار من به اینجا کشید که دیدی، ولی تا به حال به کسی نگفتم 
که نوه پادشاه روم هستم. تا اینکه پیرمردی که در تقسیم غنایم جنگی سهم او 
شده بودم، نامم را پرسید، من اظهار نکردم و گفتم: نرجس. گفت: نام کنیزان؟
»بشــر« گفت چه بســیار جای تعجب است که تو رومی هستی و زبانت 
عربی اســت؟ گفتم: جدم در تربیت من جهدی بلیغ و ســعی بسیار داشت، 
وزنی را که چندین زبان می دانست، برای من تهیه کرده بود و از صبح و شام 
نزد من می آمد و زبان عربی به من می آموخت، روی همین اصل اســت که 

می توانم عربی حرف بزنم.
»بشــر« می گوید: وقتی او را به ســامره خدمت امــام علی النقی)ع( بردم، 
حضرت از وی پرســید: عزت اسام و ذلت نصاری و شرف خاندان پیغمبر)ص( 

را چگونه دیدی؟
گفت: در موردی که شــما از من داناترید چه بگویم. فرمود: می خواهم ده 
هزار دینار و یا مژده  مسرت انگیزی  به تو بدهم، کدام یک را انتخاب می کنی؟ 
عــرض کرد: فرزندی به من بدهید، فرمــود: تو را مژده به فرزندی می دهم که 
شرق و غرب عالم را مالک می شود  و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد پس 

از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد.
عرض کرد: این فرزند از چه شوهری خواهد بود؟ فرمود: از آن کس که پیغمبر 
اســام در فان شب در فان ماه و فان سال رومی تو را برای او خواستگاری 

نمود، در آن عیسی بن مریم و وصی او تو را به چه کسی تزویج کردند؟
گفت: به فرزند دلبند شما، فرمود او را می شناسی؟ عرض کرد: از شبی که 
به دست حضرت فاطمه )علیها السام( اسام آوردم، دیگر شبی نبود که او به 

دیدن من نیامده باشد.
آنگاه حضرت امام علی النقی)علیه السام( به )کافور( خادم فرمود: خواهرم 
حکیمــه را بگو نزد من بیاید، وقتی کــه آن بانوی محترم آمد فرمود: خواهرم 
این همان زنی اســت که گفته بودم، حکیمه خاتون آن بانو را مدتی در آغوش 
خود گرفت و از دیدارش شادمان گردید، آنگاه حضرت فرمود: ای عمه او را به 
خانه خود ببر و فرایض مذهبی و اعمال مستحبه را به وی یاد بده که او همسر 

فرزندم حسن و مادر قائم آل محمد )علیه السام( است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع
1- غیبت، شیخ طوسی، ص 124

عدم امکان جامعه بدون رهبر
قال االمام علی)ع(: البد للناس من  امیر بر او فاجر، یعمل فی 

امرته المومن و یستمتع فیها الکافر.
امام علی)ع( فرمود: مردم به فرمانروا نیاز دارند، خواه نیکوکار باشد 
یا فاسد، تا مومنان در سایه حکومت او به کار خود مشغول و کافران از 

حکومت او بهره مند شوند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج الباغه، خطبه 40

سهم مسیحیان از حقوق شهروندی
در زمان حکومت امام علی)ع( پیرمردی نابینا به تکدی گری مشــغول بود. 
امیرالمومنین)ع( از حال او پرسیدند، در پاسخ گفتند: پیرمردی مسیحی است 
که در جوانی در دوایر حکومت خدمت می  کرده است. امام علی)ع( متاثر شدند 
و فرمودند: در روزگار جوانی اش او را به کار گرفتید و حاال که پیر و عاجز شده 
از حق خویش محرومش کرده اید؟ امام علی)ع( به خازن بیت المال دستور دادند 

تا امور معیشت پیرمرد مسیحی را از بیت المال بپردازند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسایل  الشیعه، ج 15، ص 66

2- کشف الحق، خاتون آبادی، ص 34


