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روز ظهور؛ روز شادی مومنان10انتظار
سپهرغرب، گروه انتظار:   قال االمام جعفرصادق علیه السالم؛ الیبقی ُمؤمٌن َمیٌت ِااّل َدَخلْت َعلیِه الَفرحُة فی  َقبِره.

در وقت ظهور حضرتش، هیچ مؤمن از دنیا رفته باقی نمی ماند مگر آن که سرور و شادمانی قبر او را فرا می گیرد. 
بحاراالنوار، ج ٥٢، ص ٣٢٨.

دستاوردهای حکومت 
مهدوی

حکومت  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
که  است  حکومتی  تنها  )ع(  زمان  امام 
در  عدالت  اجرای  دار  داعیه  می تواند 
آمدن  از  پیش  باشد.  جهان  گستره 
ارائه  مختلفی  حکومت های  ایشان 
ق نشان می دهند. 

ّ
شده و همگی ناموف

فرمودند:  باره  این  در  )ع(  صادق  امام 
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ایــن امــر نخواهد بود تــا آنکه همه گروه هــا بر مردم 
حکومــت کننــد تــا کســی نگویــد، اگــر مــا نیــز حکومت 
می کردیــم، عدالــت را اجــرا می کردیــم. « در ایــن بــاره 
بــه ابراهیــم کرخــی فرمودنــد: »ای ابراهیــم! او بــا را از 
شیعیان برخواهد داشت، پس از آنکه در سختی شدید 
و بای طوالنی و گرفتاری و ترس بودند. پس خوشــا به 
حال کسی که آن زمان را درک کند!« 2 در سخن دیگری، 
به پاک شدن زمین از تمام ظلم و ستم ها به عنوان یکی 
دیگر از آثار حکومت مهدوی اشاره شده است: »و زمین 

را از هر پلیدی و ناپاکی پاک می گرداند. « 3
ایشان درروایت دیگری، بر آکنده شدن جهان از عدل 
و داد به وســیله امام عصــر )ع( تأکید کــرده، فرمودند: 
» ]عالــم [ را از عدل و قســط پر می کنــد؛ همان گونه که 
]پیش از آن [ پر از جور و ســتم بود. « 4 امام صادق )ع( 
در توصیــف عدالــت فراگیــر ایشــان فرمودنــد: »به خدا 
سوگند! عدالت وارد خانه های مردم می شود؛ چنان که 

گرما و سرما وارد می شود. « 5
گســترش روح عبــادت در تمــام عالم و اســتقرار دین 
خــدا روی زمین از دیگر دســتاوردهای حکومت مهدوی 
اســت. در همیــن بــاره، ابوبصیر از امام صــادق )ع( نقل 
می کنــد کــه فرمودند: »و زمیــن به نور خداوند روشــن 
می شــود و روی زمین، جایی باقی نمی ماند که در آنجا 
غیــر خدا عبادت شــود و تمام دین برای خــدا بوده، اگر 

چه مشرکان ناراحت باشند. « 6
ایشان همچنین خطاب به یونس بن رباط فرمودند: 
»همانــا اهل حــّق از آن هنگام که در ســختی بوده اند، 
پیوســته در آن بــه ســر خواهنــد بــرد. هــان! بدانید این 
کار تــا مــّدت کوتاهــی اســت؛ اّمابــه عافیتــی طوالنــی 
خواهدانجامیــد. « 7 در برخــی روایــات نیز تأکید شــده 
اســت کــه اســام بــار دیگــر برخواهد گشــت؛ چنــان که 
خطاب به ابوبصیر فرمودند: »اســام غریبانه آغاز شــد 
و به زودی همچون آغاز، غریبانه باز خواهد گشت. پس 
خوشــا به حال غریبان! ]از آن جهت کــه [ دعوت کننده 
ما دعوت نوینی را از ســر می گیرد، همان طور که رسول 

اهّلل )ص( دعوت فرمود. « 8
مقصود از این روایت آن است، همان گونه که اسام 
عزیــز، غریبانه به وســیله پیامبر آغاز بــه کار کرد و اندک 
اندک جهانی شــد، در عصر مهدوی نیز، آنگاه که معارف 
اســامی به بوته فراموشی سپرده شده است، بار دیگر 
به وسیله امام عصر )ع(، غریبانه باز خواهد گشت، نشر 
داده شــده و جهانی می شود؛ چنان که امام صادق )ع( 
در روایتی فرمودند: »آن گونه که رســول اهّلل عمل کرد، 
عمل می کند؛ چنان که رسول اهّلل آثار جاهلیت را از بین 
بــرد، مهــدی )ع( نیز چنین کرده و اســام جدیــدی را بنا 

می نهد. « 9
پی نوشت ها:

)1(. محّمــد بــن علی الصــدوق، »کمــال الدین«، ص 
-274

)2(. محّمد بن ابراهیم نعمانی، »الغیبه«، ص 91-
)3(. محّمــد بن علی صدوق، همان، ج 2، ص 335 

و 336-
)4(. همان، ص 341 و 342-

)5(. محّمد بن ابراهیم نعمانی، همان، ص 297-
)6(. محّمــد بن علی صــدوق، »کمال الدیــن«، ج 2، 

ص 345- 346-
)7(. محّمد بن ابراهیم نعمانی، همان، ص 285-

)8(. همان، ص 320-
)9(. همان، ص 231-

با اســتفاده از مقاله »مهدویت در اندیشه صادق آل 
محّمــد )ص(«، محّمدحســین فاریاب، مجّلــه معرفت، 
ســال بیست و یکم، شماره 178، مهر 1391، صص 53- 
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انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
 life( زندگی  سبک  اصطالح 
سوی  از  اولین بار   )style
آلفرد  اتریشی،  روان شناس 
زیمل  گرچه  شد  مطرح  آدلر 
پیش  اجتماعی  علوم  در  هم 
پرداخته  موضوع  این  به  او  از 
جهان های  به  کلیدواژه  این  ورود  از  پس  بود. 
قرار  توجه  مورد  مسئله  این  دیگر،  فرهنگی 
گرفت که آیا مقوله ای تحت عنوان سبک های 
تصدیق  و  تصور  قابل  زندگی  مختلف 
تحقیقات  اخیر،  سال های  در  بود؟  خواهد 
اسالم پژوهی بسیاری به مسئله سبک زندگی 

اسالمی پرداخته شده است. 
در ســبک زندگی اســامی، وجود اســوه یا 
الگــو یکــی از ارکان اصلــی اســت. جامعه بعد 
به عنــوان  زمــان علیه الســام  امــام  از ظهــور 
مهم تریــن  از  یکــی  شــیعی،  آرمان شــهر 
نگرش های شــیعیان برای تبیین سبک زندگی 
مسلمانان واقعی است. در این میان، رویکرد 
ظهــور  از  پیــش  ظهــور،  منتظــر  مســلمانان 
حضرتش، نوعی سبک زندگی منحصربه فرد را 
فرادیــد خواهــد نهاد که بر اســاس آن جامعه 
به ســوی خوداصاحــی و بهبود مــداوم پیش 
خواهــد رفــت. دو رکن مهم جامعــه منتظر به 

شرح ذیل است:
جامعــه  یــک  منتظــر  جامعــه  الــف: 
خمینــی  امــام  اســت.  خوداصاحگــر 
رحمه اهّلل علیه در این باره می فرمایند: »لشــکر 
امــام زمــان باشــید تــا بتوانید خدمــت کنید و 
عدالــت را بســط دهیــد. افــراد صالــح طــورى 
هســتند کــه وجــود آن هــا در جامعــه مصلح 

است« )خمینی، 1434: 170(.
ب: جامعــه منتظر، حق محور و ظلم ســتیز 

ایــن ظلم ســتیزی مراتــب  البتــه در  اســت و 
امربه معروف و نهی ازمنکر را رعایت می کند. 

به عبارتــی، صفات درونی افراد انســانی در 
جامعــه منتظر بدان گونــه خواهد بود که 

ذاتــا حق را دوســت دارنــد و از ناحق و 
ظلــم بیزارند. به عبارت کامی، توّلی 
و تبــّری در چنین جامعه ای شــکل 
گرفتــه اســت. معیــت با حــق از آن 

جهت اســت که منتظران، مرتقب دولت 
عدل هســتند. به همین خاطر، منتظران 

امر ظهور و مرتقبان دولت مهدوی، تسلیم 
در معیــت اهل بیــت علیهم الّســام هســتند 

)صدوق، 1413، ج2: 614(.
بنابرایــن، انتظــار خــود یــک ســبک زندگــی 

است.

 اسوه و الگو در سبک زندگی منتظران
تأییــد  مــورد  کــه  کســانی  از  الگوگیــری 
بــرای  بوده انــد  علیهم الســام  معصومیــن 
رقــم زدن یــک جامعه منتظــر، یکــی از بهترین 
از  پیــش  زندگــی  دریافــت ســبک  راهکارهــای 
ظهــور و زمینه ســازی بــرای ظهــور امــام زمان 
علیه الســام اســت. جامعــه منتظــر چنان کــه 
امام صادق علیه الســام می فرماید نجیب اند. 
این نجابت لزوما نجابت خاندانی نیست، بلکه 
نجابــت در پذیرش حق اســت. آن ها به حق در 
میان خــود و دیگران به قضاوت می نشــینند، 
حاکمانــی حکیم انــد و دیــن را می فهمنــد. »و 
ــاُم َو الُفَقهاُء ِفی  کـّ َجباُء َو اْلُقضاُة َو اْلحـُ ُهُم الّنُ
الّدِیــن« )صافــی، 1373، منتخب االثر: 485(. 
شــجاعت ویژگــی دیگــر یــاران حضرت اســت: 
»قلوبهــم کزبر الحدیــد« )ابن بابویــه، 1362، 
علیه الســام،  زمــان  امــام  یــاران   .)541 ج2: 
وزیرانی هستند که ســنگینی مسائل کشوری 
مســئولیت  در  را  او  و  می گیرنــد  عهــده  بــر  را 
بزرگــی کــه خداونــد بــه عهــده اش گذاشــته، 
یــاری می کننــد: »َو َلُه َرجــاٌل ِالُهّیــون ُیقیُموَن 
ُلوَن  َدْعَوَتــُه َو َیْنُصُروَنــُه، ُهْم الُوَزراٌء َلــُه، َیَتَحّمَ
َده  ــلی مـا قـَّلَ َاْثُقاَل الَمْمَلَکِة َعْنُه، َو ُیعیُنوَنُه عـَ
اهّلُل« )فیض کاشــانی، 1406، ج2: 471(. یاران 
امــام زمــان علیه الســام، از جان و مــال خود 
بــرای ایشــان می گذرنــد چنان که امــام صادق 
علیه الســام می فرماینــد: »یــاران مهــدی در 
او  از  خــود  جــان  بــا  و  می چرخنــد  او  اطــراف 
محافظــت می کننــد.« امــام باقر علیه الســام 
در مــورد آیه »َفــِإَذا َجــاَء َوْعــُد ُأواَلُهَمــا َبَعْثَنا 
َعَلْیُکْم  ِعَبادًا َلَنا ُأوِلی  َبْأٍس  َشــِدیٍد« )اسراء:5( 
می فرماینــد قائــم و یارانــش، همــان بندگان 

سخت جنگاور و نیرومندند.
در ایــن پژوهــش بــا تحلیل زندگــی حضرت 
حمــزه بــه اثبــات ایــن نظــر پرداخته شــده که 
حضرتــش را می تــوان الگویــی بــرای جامعــه 

منتظر معرفی کرد.

 حضرت حمزه از سابقین به اسالم
حضرت حمــزه علیه الســام، از پیشــگامان 
به اسام اســت. بنابر نقل ُکُتب سیره و تاریخ، 
افــرادی  امیرالمؤمنیــن علیه الســام،  از  بعــد 
ماننــد  صّلی اهّلل علیه وآلــه  پیامبــر  خانــدان  از 
ســام اهّلل علیها  خدیجــه  حضــرت  همســرش 
رســول  بــه  علیه الســام  حمــزه  حضــرت  و 

)طباطبایــی، 1374ش:  آوردنــد  ایمــان  خــدا 
ســوم  جلــد  در  نیــز  واقــدی  ج4،ص255(. 
طبقــات، حضرت حمزه علیه الســام را از طبقه 
آورده اســت )واقــدی، 1418ق:  اول به شــمار 
ج3، ص5(. در یوم اإلنــذار که عموهای پیامبر 
اکــرم صّلی اهّلل علیه وآلــه همه حضور داشــتند 
و رســول خــدا آنــان را بــه دین اســام دعوت 
کردنــد، همه دعــوت را پذیرفتند، جــز ابولهب 
)مجلســی، 1403ق: ج22، صــص278-279؛ 
از خانــدان  کوفــی،1410ق: صــص301-300(. 
پیامبــر صّلی اهّلل علیه وآله بعد از امیرالمؤمنین 
علیه الســام گروهــی بــه دیــن اســام ایمــان 
حمــزه  و  جعفــر  آن هــا  اول  کــه  آوردنــد 
علیهم الســام بودنــد )ابن طــاووس، 1420ق: 
رحمه اهّلل علیــه  طباطبایــی  عامــه  ص238(. 
نیز می فرماید: »آنچه در آن شــک وجود ندارد 
و از مســلمات هســت اینکــه حضــرت حمــزه 
علیه السام از مهاجرین دسته اول بوده است 

)طباطبایی،1374ش: ج9، ص285( .

 نماد تطهیر باطن
حضرت حمزه علیه السام چه در زمان قبل 

از اســام آوردن و چه بعد از آن، از هرگونه 
رجس و زشــتی پاک بوده است. این 

روایــت پیامبــر صّلی اهّلل علیه و آلــه کــه خطــاب 
ابوطالــب  فرزنــدان  و  بنی هاشــم  انصــار،  بــه 
می فرماینــد: »آگاه باشــید مــن جزئــی از چهار 
نفری هســتم که از سرشــتی که از انوار رحمت 
بر آن تابیده آفریده شــدیم، من، علی، حمزه و 

جعفر« )صدوق، 1362ش: ص204(.
بــر اســاس سفارشــات ائمــه معصومیــن 
علیهم الســام، منتظــران حضرت حجــت نیز با 
هــر رویکرد کامــی و اعتقــادی باید پیراســته از 
بدی ها و آراسته به خوبی ها باشند. امام صادق 
علیه الســام فرمــود: »هرکســی دوســت دارد 
که از یــاران امــام مهــدی عّجل اهّلل تعالی فرجه 
باشــد، بایــد منتظــر باشــد و در حــال انتظــار 
اخاق نیکو را رعایت نموده و پرهیزگاری پیشــه 
کننــد و اگــر در این حــال بمیرد و حضــرت قائم 
عّجل اهّلل تعالی فرجــه بعــد از او ظهــور نمایــد، 
پاداش آن شــخص مانند پاداش کســی اســت 
کــه حضرتــش را درک کــرده باشــد« )نعمانــی، 

1397ق: ص200(.

 ایستادگی در راه مکتب
دیــن  مدافعــان  وصــف  در  کریــم  قــرآن 
آنــان را کســانی می دانــد کــه مامــت  الهــی، 
وارد  آنــان  بــر  خوفــی  ســرزنش کنندگان 
اَلِئــم«  َلوَمــَة  اَلَیَخاُفــوَن  »و  نمی ســازد. 
ایــن  بــر اســاس تفاســیر ذیــل  )مائــده:54(. 
آیــه، گروهی بــرای حمایت از دین اســام به پا 
می خیزنــد که یکی از اوصافشــان نترســیدن از 
ظالمــان اســت. بنا بــر مســتندات تاریخی این 
صفــت به نحو اتــم و اکمــل، در وجود حضرت 
جامعــه  داشــت.  وجــود  علیه الســام  حمــزه 
منتظر نیز باید خود را به چنین صفتی آراســته 
ســازد تا ســرزنش، توبیخ و بدآمد مردم، آن ها 
را از ایســتادگی در راه مکتــب بازندارد. چنانکه 
در روایتــی از امام صادق علیه الســام، اوصاف 
واقعــی  یــاران  بــرای  فــوق  آیــه  در  یادشــده 
کــه  عّجل اهّلل تعالی فرجــه  حجــت  حضــرت 
منتظــران حقیقــی ظهورند بیان شــده اســت. 
آنجــا کــه می فرمایــد: »َیُقوَنــُه ِبَأْنُفِســِهْم ِفــی 

اْلُحــُروِب َو َیْکُفوَنــُه َما ُیِریُد ِفیِهم « )مجلســی، 
ج52، ص308(؛ یعنــی یــاران او در کشــاکش 
مقابله با دشــمنان، امامشــان را بــا فداکردن 
خویــش محافظــت می کننــد و آنچه حضرتش 
می خواهــد، با وجود آنان به انجام می رســد و 

آن ها برای موالیشان کافی هستند.
در جایــی دیگــر امــام صــادق علیه الســام، 
را  عّجل اهّلل تعالی فرجــه  ولی عصــر  اصحــاب 
این گونه معرفی می نمایند: »إذا ســاُروا َیِســیُر 
عُب َأَماَمُهم َمِســیَرَة َشــهٍر«؛ وقتی به حرکت  الّرُ
درآینــد، وحشــت و ترس بــه فاصله یــک ماه از 
آنــان جلوتــر حرکت می کننــد )نــوری، 1408ق: 

ایــن  ص114(.  تــرس، نه تــرس از ج11، 
بلکــه  حفــظ نامهربانــی،  به ســبب 

کســانی  از جــان  کــه  اســت 
ی  و نادانی ر

اهــداف می  خواهنــد  بــا 
جامعــه  ی عالــی  و مهــد

کننــد.  حضــرت مخالفــت  ابهــت 
می شــود که این و یارانــش، باعــث 

مقابلــه نپردازند و افراد با حضرتش به 
به مرور و با دیدن توفیقات حکومت منتظران، 
در پساظهور دست از دشمنی خویش بردارند. 
امام علیه الســام با بیان اوصاف یاران حضرت 
قائم عّجل اهّلل تعالی فرجه می خواهد منتظران 
را تشــویق کنــد تــا در ایــن مســیر قــرار گیرنــد. 
بنابراین، صفت شــجاعت و ایســتادگی در برابر 
ظلم یکی از بارزترین اشــتراکات میان منتظران 
ظهــور و یاران حضرت ولی عصــر ارواحنافداه با 

حضرت حمزه علیه السام است.

 تالش در مسیر هدایت مردم
در زیارت نامــه حضــرت حمــزه علیه الســام 
کــه از جانــب معصــوم علیه الســام ســفارش 
شــده اســت، از ایشــان به عنــوان دعوتگــر به 
و  هّلِلَّ  َنَصحــَت  »و  اســت:  شــده  یــاد  معــارف 
ص54(؛  1377ش:  )ابن قولویــه،  ِلَرُســوله« 
و شــهادت می دهــم کــه در راه حق، بــراى خدا 
و پیامبــرش، به دیگران انــدرز داده و نصیحت 
از  خیرخواهــی  به معنــای  نصیحــت  نمــودى. 
بارزترین ویژگی های اهل حق اســت. آنان حتی 
نســبت به دشــمنان خویش هم خیرخواه اند. 
بر اساس ســفارش معصومین علیهم السام، 
زائــران قبــر حضــرت حمــزه علیه الســام کنــار 
قبرش این گونه زیارت نامه می خوانند: »َأشَهد 
َک َقد َجاَهدَت ِفی اهّلِل َحّقَ ِجهاِده «؛ )همان(  أّنَ
گواهــی می دهم که تو در راه خــدا آن گونه که 

باید جهاد کنی جهاد نمودى.
وقتی پیامبر صّلی اهّلل علیه وآله در کنار جسد 
حضرت حمزه علیه الســام آمدند، بعد از گریه 

و اشــاره به زحمــات و تاش های عمویشــان، 
او را مــورد خطــاب قــرارداده و فرمودند: »ای 
حمــزه! ای عمــوی مــن، ای حمــزه! ای شــیر 
خدا و شــیر رســول خدا، ای حمزه! ای کسی  
کــه اعمال نیــک انجام مــی دادی، ای حمزه! 
ای کســی  که ســختی ها را برطــرف می کردی، 
ای حمزه! ای کســی  که مشقت ها را از رسول 
خدا دور می کردی« )ابن صباغ، 1422ق: ج1، 
ص215(.  ج2،  1422ق:  قنــدوزی،  ص321؛ 
لذا، حضرت حمزه علیه الســام ســرباز موفق 
اســام بــود کــه در حیــن ادای ســربازی جام 

شد. نصیبش  شهادت 
حجــت  حضــرت  منتظــران  وصــف   در 
اســت:  آمــده  نیــز  عّجل اهّلل تعالی فرجــه 
عاة إلی دین اهّلل سّرًا و جهرا« )مجلسی،  »الّدُ
ج36، ص386(؛ منتظــران واقعــی کســانی 
بــه  را  مــردم  آشــکارا  و  پنهــان  کــه  هســتند 
دیــن خداونــد ســبحان دعــوت می نماینــد. 
یکــی از ویژگی هــای یــاران و ســربازان دولت 
کریمــه نیــز بــر اســاس آیــه »ُیَجاِهــُدوَن ِفی 
راه  در  جهــاد   ،)54 )مائــده،   » اهّلَلّ َســِبیِل 
خداســت کــه بایــد منتظــران خــود را بــا آن 
حضــرت  نــدای  وقتــی  ســازند.  آراســته 
عّجل اهّلل تعالی فرجــه  حجــت 

نیــز ماننــد امــام حســین علیه الســام بــرای 
شــود  بلنــد  خــود  از  حمایــت  درخواســت 
کــه فرمــود: »هــل مــن ذاّب یــذّب عــن حرم 
ص46(،  ج45،  )مجلســی،  اهّلل«  رســول 
عده ای از پیشــگامان جامعــه منتظر آن گونه 
انصــار  از  اســت  آمــده  عهــد  دعــای  در  کــه 
)کمــک کاران(  معاونــان  )یاری دهنــدگان(، 
همانــان  بــود؛  خواهنــد  ایشــان  حامیــان  و 
درخواســتی  چنیــن  ظهــور  از  پیــش  در  کــه 
داشــته اند کــه »الّلهــّم اجعلنــی مــن أنصاره 
پــروردگارا!  عنــه«؛  الّذاّبیــن  و  أعوانــه  و 
ولی عصــر  اعانت کننــدگان  و  یــاوران  از  مــرا 
عّجل اهّلل تعالی فرجه و از کســانی که دفع شر 

دشــمن از حضرتش می کند، قرار ِده!

 دفاع از حجت زمان
یکــی از وظایف شــیعیان در عصــر غیبت، 
مکتــب  و  اســام  از  همه جانبــه  حمایــت 
منتِظــر  اســت.  علیهم الســام  اهل بیــت 
او  موالســت.  همیشــگی  مدافــع  واقعــی، 
وظیفــه دارد تا بداند از کــدام طریق و با چه 
رفتــاری می توانــد ســنگردار حریــم اهل بیــت 
علیهم الســام باشــد. در چنیــن جایی اســت 
مشــخص  آن  اهمیــت  و  اســوه  لــزوم  کــه 
می شــود. منتظران باید مثــل حضرت حمزه 
علیه الســام در ایــن راه از هــر چیــزی، حتــی 
از جانشــان گذشت داشــته باشــند. چنانچه 
دانســتیم حضــرت حمــزه علیه الســام بــرای 
تعالی دین اســام جانش را در طبق اخاص 
گذاشت و ســر انجام شربت شهادت نوشید. 
عّجل اهّلل تعالی فرجــه  حجــت  حضــرت  یــاران 
نیــز کــه در سراســر دوران غیبــت به عنــوان 
منتظــران واقعــی مطــرح بوده انــد از چنیــن 
روحیــه ای برخوردار بــوده و آرزو دارند که در 
راه دیــن الهــی به شــهادت برســند. چنان که 
یقتلــوا  أن  یتمّنــون  »و  اســت:  شــده  نقــل 
فی سبیل اهّلل« )نوری، 1408ق: ج11، ص114؛ 

مجلسی، 1403ق: ج52، ص307(.
تصدیق حجت خدا همان وفای به عهدی 

اســت که از شــروط انتظار است. امام صادق 
علیه الســام در تفســیر آیــه دویســت ســوره 
آل عمران می فرماید: »بر واجبات صبر پیشــه 
کنیــد و یکدیگــر را در مصائــب بــه شــکیبایی 
واداریــد و خــود را بــر پیونــد با ائمــه و ]یاری 
آن هــا[ ملتــزم ســازید )بحرانــی، 1415ق: ج1، 
بــا تمــام تاشــی  ص730(. جامعــه منتظــر 
کــه در نصیحــت و دعــوت دیگــران بــه خیــر 
انجــام می دهنــد، همیشــه عــذر تقصیــر بــه 
اولیــن  در  و  داشــته  زمــان  حجــت  ســاحت 
امــام  مقابــل  در  خــود  عهدشــکنی  از  قــدم 
نمــوده  عذرخواهــی  عّجل اهّلل تعالی فرجــه 
ولی عصــر  نافرمانــی  از  کــه  می کننــد  دعــا  و 
عّجل اهّلل تعالی فرجــه برحــذر باشــند: »الّلهّم 
االجتهــاد  و  إلیــه  حقوقــه  تأدیــة  علــی  أعّنــا 
معصیتــه...«  عــن  االجتنــاب  و  طاعتــه  فــی 
)همان، ج99، ص108(. بنابــر رهنمود پیامبر 
حضــرت  ایمــان آوردن  صّلی اهّلل علیه وآلــه، 
حمزه علیه الســام به ائمه علیهم الســام، به 
آنچــه اظهار فرمودند و به ّســر و پنهانشــان، 
ایــن پیــام را بــه منتظــران دارد کــه در زمــان 
انــواع ســختی ها مــورد امتحــان  بــه  غیبــت 
مــورد  تــا  می گیرنــد  قــرار  ســبحان  خداونــد 
تمیــز  طیــب  از  خبیــث  و  قرارگرفتــه  غربــال 
باشــند و همچــون  کــه مراقــب  داده شــود 
حمــزه علیه الســام از ایــن امتحــان ســربلند 
فضیلــت  کــه  اینجاســت  از  شــوند.  خــارج 
منتظر در زمان غیبت آشــکار می شــود. امام 
از  صــادق علیه الســام فرمــود: »هــر کســی 
شــما بمیــرد درحالی کــه منتظــر ظهــور قائم 
عّجل اهّلل تعالی فرجه اســت، مثل کسی است 
حضــرت،  آن  همــراه  و  خیمــه  درون  در  کــه 
در حــال جهاد بــه ســر می برد« )مجلســی، 

1404ق: ج52، ص126(.
بنا بر آنچه گفته شد، اگر بخواهیم سبک 
سیدالشــهداء  حمــزه  قهرمانانــه  زندگــی 
آن  بایــد  کنیــم،  معرفــی  کلمــه  دو  در  را 
دو عنصــر را »توّلــی« و »تبــّری« بدانیم. 
حضــرت حمزه، حتــی پیش از اســام 
ایــن  مظلــوم  و  حــق  از  دفــاع  در 
روش  تعییــن  بــرای  را  مبنــا  دو 
زیســته خویــش  تجربــه  و ســبک 
بــه کار می برد. عناصر شــجاعت، دفاع 
تأییــد  و  صّلی اهّلل علیه وآلــه  پیامبــر  از 
امامــت، بــر همین اســاس از ایشــان بروز 
و ظهــور یافت. جامعــه منتظر تــا پای جان 
در دفــاع از حقیقــت کــه مصــداق اتــّم آن در 
حضــرت ولی عصــر علیه الســام بــروز و ظهــور 
یافته می ایســتد. این مــوارد از آن جهت تحت 
عنــوان ســبک زندگی قابــل تحلیــل بودند که 
اّوال، از درونیــات حضــرت حمــزه علیه الســام 
می جوشید، ثانیا، باعث فردیت او شده است 
و ثالثــا، در یک نظام اجتماعی بــه نام جامعه 
اسوه شــدن  و  الگوبــودن  قابلیــت  اســامی 

دارد.

 منابع:
- قرآن کریم

- ابن طــاووس، علی بن موســی، طرف من 
األنباء و المناقب، تاســوعا، مشهد، چاپ اول، 

1420ق.
جعفربن محمــد،  قولویــه،  ابــن   -
کامل الزیــارات، تصحیح: امینی، عبدالحســین ، 
اول،  چــاپ  دارالمرتضویــة،  نجف اشــرف، 

1356ش.
- بحرانی، سیدهاشــم، البرهان فی تفســیر 
اول،  چــاپ  قــم،  بعثــت،  مؤسســه  القــرآن، 

1415ق.
- خمینــی، روح اهّلل، والیــت فقیه )حکومت 
اســامی(، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امام 

خمینی، قم، چاپ بیست ونهم 1434 ه.ق.
قــم،  منتخب االثــر،  لطــف اهّلل،  صافــی،   -

مؤسسه سیده معصومه، 1377ش.
- طباطبایی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، 
قــم، دفتــر  جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه 
انتشارات اسامی، قم، چاپ پنجم،  1374ش.

الوافــی،  مامحســن،  کاشــانی،  فیــض   -
اصفهــان، کتابخانــه امــام امیرالمؤمنیــن علی 

علیه السام ، 1406 ه.ق.
- کوفــی، فرات بن ابراهیــم، تفســیر فــرات 
کوفی، وزارت ثقافت و ارشــاد اسامی، تهران، 

چاپ اول، 1410 ق.
دار  بحاراألنــوار،  محمدباقــر،  مجلســی،   -
إحیــاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403 

ق.
- نعمانــی، محمدبن ابراهیم، الغیبة، نشــر 

صدوق، تهران، چاپ اول، 1397 ق.
تقــی،  حســین بن محمد  نــوری،   -
آل البیــت  مؤسســه  مستدرک الوســایل، 

علیهم السام، قم، چاپ اول، 1408 ق.
- واقدی، محمدبن عمــر، الطبقات الکبری، 

دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 1418ق.

اسداهلل مصطفوی، عادل مقدادیان و 
نوروزعلی روحانی نژاد

حضرت حمزه )ع( الگوی سبک زندگی منتظران

سبک زندگی

حکومت مهدوی
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11 انتظار سرنوشت یهودیان در عصر ظهور
سپهرغرب، گروه انتظار:پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده اند:

کیَنٍة « ِمن ُبَحیَرِة َطَبَریة، یحَمُل َفیوَضُع َبیَن یَدیِه بَبیِت الَمقِدِس فاذا َنَظَرْت ِاَلیه الیهوُد َاسَلَمت ِااّل قلیًال ِمنهم. یْظَهُر علی یَدیِه »تابوُت الّسَ
»تابوت ســکینه« به دســت حضرتش از دریاچة طبریه )در فلسطین( بیرون آورده می شود و همراه آن حضرت حمل شده و در بیت المقدس 

در برابرش گذاشته می شود. یهودیان وقتی آن را می بینند، به جز تعدادی اندک، همه مسلمان می شوند.
 المالحم و الفتن، ص ٥٧.

در  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
مهدی  امام  حضرت  حکومت  عصر 
و  )قرآن کریم(  وحیانی  آیات  )عج( 
سیره انسان ساز رسول اهلل )ص( و 
برنامه ریزی  مصدر  )ع(  معصومان 
همه امور، از جمله معماری و خانه 
سازی خواهد بود که به طور طبیعی 
نوع معماری و خانه سازی قرآنی بر سبک زندگی و 
شکل و فرم زندگی شهری و روابط خانوادگی، تاثیرات 

شگرفی می گذارد. 
در این پژوهش، با مرور بر آیات قران و خانه ســازی 
انبیــاء و اولیاء و شــاخصه های آن، به تبیین عوارض 
و آثار ســوء  معماری ســکوالر و غیردینی و آثار اسفبار 
آن پرداخته و آنگاه وضعیت مطلوب معماری و خانه 
ســازی قرانــی در عصــر حکومــت امــام مهــدی )ع( را 
مشــخص نموده ایم. توجه به ظرایــف و آثار و برکات 
معماری و خانه ســازی قرآنی و رویکرد بهآنها از سوی 
منتظران و زمینه سازان حکومت مهدوی )ع( و اجرای 
آن در ســطح جامعه اســامی از زمره بر آیندهای این 

مقاله است.

 آثار سوء و مخرب معماری سکوالر و غیردینی
بــا تاّمل و مقایســه بر نوع خانه ســازی و معماری 
اســامی و ســکوالر و برایندهای هرکــدام درمی یابیم 
که معماری سکوالریک، معماری دین گریز، تجمل گرا، 
سامت گریز، فردگرا، خودنما و بدگرا در طرح و نقش 
و فرم اســت که در آن برای معنویت، امنیت و آرامش 
اهل خانه، فکری نشــده؛ بلکه بر عریانی، خودنمایی، 
مصــرف زدگــی و بی هویتــی، به اســم فضــای بهینه، 
مدرنیتــه، اوپن، ویو )view( یا دورنما تاکید شــده که 
خــود این تبدل، اثــرات منفی بر اخــاق، روحیه و نوع 
تفکــر افراد می گذارد. به بعضی از اثار ســوء و مخرب 

این معماری اشاره می کنیم.
1- معماری دین گریز

معمــاری ســکوالر تضــاّد با دیــن و خداپرســتی و 
اخــاق دارد. در معماری اســامی مســجد به عنوان 

محور محّله قرار گرفته و خانه ها گرداگرد
آن ساخته می شد و مسجد، محل صدور معنویت 
و امنیت و ارامش بود و اهل هر محّله شخصیتش با 
مســجدی بودن گره خورده بود. در هر محّله، طبیب 
معنوی به عنوان امام جماعت مسجد بود که با همه 
اهل محل رفیق بود و مردم او را گره گشای امور خود 
و محّل شــور و مشورت می دانستند؛ اما در معماری 
ســکوالر همــه ایــن زیبایی هــا حــذف شــده و دیگر از 
خانه ها صدای اذان و ذکر و توسل و تاوت قران نمی 
ایــد؛ بلکــه انچه فضای محله هــا را پر نمــوده، صدای 
شــهوت انگیز و گوش خــراش موســیقی های غربی 
اســت. معماری اســامی یک معماری قبله گراست و 
یکی از معانی قبله، عبادتگاه اســت؛ یعنی خانه های 
خــود را محل عبادت قــرار دهید؛ به قرینــه )َو َاِقیُموا 
اَه(، باید تنظیم امور بر اساس قبله صورت گیرد:  الّصَ
ءا ِلَقْوِمکما ِبِمْصَر  )َو َاْوَحینا ِالی ُموسی َو َاِخیِه َاْن َتَبّوَ
ــِر  اَه َو َبّشِ ُبیوتــا َو اْجَعُلوا ُبیوَتکْم ِقْبَلــًه َو َاِقیُموا الّصَ
اْلُمْوِمِنیــَن؛ 1 و به موســی و بــرادرش وحی کردیم که 
شما دو تن برای قوم خود در مصر، خانه هایی ترتیب 
دهید و ســراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز 

برپا دارید و مومنان را مژده ده!(
در این ایه، شــاید منظور از قبلــه، با قرینه )َاِقیُموا 
ــاَه( که مربوط به نماز اســت و در این ایه ســیاق  الّصَ
از ایه بیان شــده، همــان جهت اقامه نماز باشــد. هر 
چنــد جهــت قبله، میــان بنی اســراییل و مســلمانان 
متفــاوت بوده اســت؛ ولی بــه صورت کّلــی از این ایه، 
جهــت دار بــودن منــازل برداشــت می شــود. معنای 
دیگر، مقابل هم قرار دادن خانه ها به صورت متمرکز 
و در کنار هم اســت تا از پراکندگی و تفرقه دور شــده، 
بــه اســتحکام روابــط صحیــح اجتماعــی و همچنین 
احیای روح جمعی، براساس تقوا و اقامه نماز باشد. 
خانه رســول خدا )ص( و حضرت خدیجه )س(، خانه 
ای زیبــا و دارای چهــار اتــاق، ســه اتــاق اندرونــی )یک 
اتاق بــرای فرزندان، یک اتاق برای پیامبــر اکرم )ص( و 
حضرت خدیجه )س(، یک اتاق نیز برای عبادت رسول 
خــدا )ص( و اتــاق بیرونی هم برای ماقــات با مردم و 
مهمانان بوده اســت. طرحی زیبا، اّما عاری از هرگونه 
تکّلف و زینت های دنیوی، بســیار ابتــکاری و جالب که 

متاّسفانه توسط وّهابیت تخریب شده است.
2- معماری تجمل گرا

عوامــل درونــی پیدایــش و گســترش معمــاری 
تجمل گرا، حب دنیا، تکبر، تکاثر و تفاخرطلبی اســت. 
در معمــاری قرانــی بر ســاده زیســتی و بی االیشــی و 
بی پیرایگی تاکید شــده اســت؛ زیرا موجب اســودگی 
ارتباطــات اجتماعی، به خصوص صلــه رحم می گردد 
و برعکس، معماری تجّمل گرا موجب کمرنگ شــدن 
فرهنــگ صله رحم در جامعه می گــردد. تجّمل گرایی 
در لغت، به معنای اراســته گرایی است و در اصطاح، 
گرایــش افراطــی بــه اســتفاده از زینت های مــاّدی در 
زندگی می باشــد. از انجایی که گرایــش به زیبایی یک 
امــر فطــری در نهاد ادمی اســت و از انجــا که خداوند 
زیبا است و زیبایی را دوست دارد، در نگاه اّول به نظر 
می رســد که تجّمل نه تنها امری ناپسند نیست؛ بلکه 
امری بســیار نیکو و منطبق با فطرت انســانی اســت؛ 
اّما باید گفــت، ما دو نوع تجّمل گرایی داریم: )تجمل 

گرایی خوب( و )تجمل گرایی بد(.
قران کریم معماری فرعونــی و قارونی و اطرافیان 
انهــا را، گرایــش به تجّمل گرایی بد و تزیین شــیطانی 
بــرای گمراه کردن مردم از راه خدا دانســته اســت؛ اّما 
در معماری اســامی، بر وجود عناصری همچون نور، 

رنگ، خط و اشــکال هندســی، بــرای زیباافرینی تاکید 
شده است. در متون روایی امده است که همه اطراف 
اتــاق امام صادق )ع( مزین به ایهالکرســی بوده و در 
سمت قبله و مکان عبادت آن حضرت نیز از ایات قران 
اســتفاده شده بود. اســام از زیبایی و زینت متعارف 
که با موازین شرعی مطابقت داشته باشد، استقبال 

می کند.
هرچــه مســکن و خانــه تزیین شــده و تجّمات و 
تشریفات آن زیاد گردد، انسان میل بیشتری به ماّدیات 
داشته، از معنویات دور خواهد افتاد. امروزه خانه ها 
بــا انواع ظروف تجّملی که هیچ اســتفاده و کاربردی، 
جز دنیازدگی اهل آن و حسرت و اه برای دیگران ندارد، 
تزیین می شــود؛ دکورها، ویترین هــا و کمدهایی که 
مملّو از وسایل تزیینی و زینتی، مجّسمه ها و... است 
که این موارد، مخالف صریح با سبک زندگی اسامی 
می باشــد و در راســتای ســبک زندگی غربی است. در 
شــریعت اسام، از نّقاشی تصویر جانداران و ساختن 
مجّسمه های انها، نهی شده است. از این رو، مجّسمه 
سازی و نّقاشی جانداران، از شغل های حرام به شمار 

می روند.
3- معماری سالمت گریز

در معماری سکوالر به رغم ظاهر فریبنده اش، به 
پاکی، طهارت و ســامت جســم و جان توّجهی نشده 
اســت و می تــوان ایــن معمــاری را معماری ســامت 
گریــز نامیــد. در معمــاری قرانــی بــر پاکی، طهــارت و 
سامت جسم و جان تاکید شده است و در چیدمان 
بخش های متعّدد خانه، مانند ســرویس بهداشتی، 
حمــام و اشــپزخانه به دور از محّل زندگی و نشــیمن 
برنامــه ریــزی شــده اســت و همچنیــن خانــه، محّل 
نگهداری حیوانات، اعّم از سگ و گربه و... نبوده و از هر 
الودگی پاکیزه اســت. بخش عمده ای از بیماری های 
جسمی و روانی، ناشــی از اوردن سرویس بهداشتی، 
حمام و اشــپزخانه و حیوانات، اعّم از ســگ و گربه به 
فضای درونی خانه می باشد. ایجاد بوی بد در فضای 
اتــاق هــا، افزایش ویروس هــا و میکروب هــا، قارچ ها 
و کپک هــای خانگــی، اثار مواّد شــیمیایی ضّدعفونی 
کننده و گندزدا یا حشره کش ها و خوشبوکننده های 
صنعتــی یــا بیماری هایی کــه ســگ و گربه دارنــد و با 
مدفوع خود انها را در محیط خانه گسترش می دهند، 
همه و همه اثر فرهنگ و معماری سامت گریز است.

4- معماری فردگرا
از دیگــر اثــار معماری ســکوالر، فردگرایــی و فردی 
شدن خانه و محیط زندگی می باشد. یکی از چیزهایی 
کــه در فرهنگ غرب وجود دارد، این اســت که هر فرد 
به دنبال جدایی گزینی می باشد؛ به گونه ای که افراد 
یک خانواده در یک خانه از هم جدا زندگی می کنند و 
فقط وقت غذا، دور هم جمع می شوند یا از ارتباط با 
همسایگان طفره رفته و از حال همسایه های خود بی 
خبرند. خصوصا در زندگی اپارتمان نشینی که همه به 
فکر خود هستند و کمتر از حال دیگر همسایه ها خبر 
دارند. شــایان توّجه اســت که خانه، یــک محل، برای 
ارمیــدن و مکانــی اســت کــه هّویت فــردی یا جمعی 
افراد را تشــکیل می دهد. از این رو به خانه می گویند: 
حریــم خصوصی؛ زیرا در ان، حرمت افراد نگه داشــته 
می شــود. در جوامــع غربــی، مهــم تریــن دغدغه در 
امر خانه ســازی، شــیوه جداســازی فضاها و تقسیم 
بنــدی آن برای همه افراد خانــواده، آن هم به صورت 
جداگانــه )اتاق خصوصــی( پذیرایی، اتاق خــواب و... 
اّمــا در فرهنگ هایــی که ارزش اجتمــاع گرایانه در انها 
بیشتر باشد، مفهوم حریم خصوصی متفاوت است و 

به خانه با دید حریم و حفظ و صیانت نگاه می شود.
5- معماری خودنما

از اثــار دیگــر معماری ســکوالر این اســت که دیگر 
خانه و مســکن کمتــر نقش ایجاد پوشــش و رعایت 
حریــم بین خــودی و غیــره را دارد. انســان غــرب زده 
سکوالر، بیشتر مایل به افشای خود و در معرض دید 
دیگــران قرار داشــتن و یک نوع عریانــی و خودنمایی 
اســت. گویــی، دیگر چیزی بــرای مخفی نگه داشــتن 
وجــود ندارد؛ لذا می بینیم دیوارهای خانه ها کوتاه یا 
برداشــته می شود و جای خود را به نرده و حصارهای 
تزیینی می دهد. اتاق ها و اشــپزخانه ها همه یکســره 
اوپن و باز می شوند و اندرونی و بیرونی یکی می شود، 
پنجره های رو به بیــرون افزایش می یابد، حّتی تزیین 
خانه ها، مثل شیشه ها، اینه ای رفلکس می گردد که 
همه باعث از میان بردن فاصله ها می شود. ویوها یا 

دورنماها و بالکن ها محّل نشستن و خودنمایی زن 
و مرد با لباس های مبتذل می گردد و چشم چرانی 

به خانه همسایه ها از زمره مفاسد این اماکن 
در معمــاری ســکوالر اســت. حفــظ حیا و 

دینداری در خانه با شکل و نمای داخلی 
خانه، به صورت مستقیم مرتبط است؛ 

بــه عنــوان نمونــه در منــازل جدید، 
وضعیــت اکثــر اتاق هــا، حّتی حمام 

و... بــه ســمت اشــکار شــدن، در 
حال پیشروی است. این در حالی 

است که در اســام، حفظ حیا از 
مهم ترین مســایلی اســت که 

انسان باید در تمام جنبه های 
زندگی خویش، آن را در نظر 

)ع(  صــادق  امــام  بگیــرد، 
می فرماینــد: )هرکس که 

حیا ندارد، ایمان ندارد. (
6- معماری بدگرا

مختّصــات  وقتــی 
و عناصــر بافــت یک 

براســاس  خانــه، 

هوا و هوس و شــهوت گذاشــته شــود، معماری آن 
یک معماری بدگرا است و معماری بدگرا از مبانی تفکر 
سکوالر نشیت می گیرد و بر مجموعه زوایای معماری 

درون خانه تاثیر می گذارد.
در مهندســی خانه فاطمه زهرا )س( و ائمه اطهار 
)ع( طــرح محــراب، حجــره عبــادت و تــاوت قــران و 
َمدرس درس و بحث، مهندســی می شده و هر یک از 
قســمت های خانه با یک تفکر الهــی و نیازهای فطری 
چیدمان می شــده اســت تا کمترین ضرر و بیشترین 
ســود را بــرای اهــل خانه داشــته باشــد. در معماری 
اســامی، اشــپزخانه را در جایــی از ســاختمان قــرار 
می دادند که کدبانو در دید نامحرم نباشــد. از طرفی 
بــوی غذا به محیط خانه ســرایت نکنــد و خانم خانه 
بتوانــد به راحتی کار خــود را انجام دهــد؛ ولی امروزه 
شاهد این هستیم که اشپزخانه در وسط ساختمان 
و درســت دردید نامحرم واقع می شود؛ لذا برای چاره 
این مشکل، خانواده های مذهبی و متدین، دست به 
دامان پرده و جداکننده هایی از این قبیل می شــوند. 
در معمــاری اســامی، حمــام و ســرویس بهداشــتی 
ناپیــدا و در حاشــیه خانــه بود؛ اّمــا در زندگــی مدرن 
امروزی، بهترین جای ســاختمان، به عنــوان حمام و 
ســرویس انتخاب می شــود که در معــرض دید بوده 
و ایــن خود اثــرات نامطلوبی بر محیــط و روح و روان 
و بهداشــت افــراد در محیط زندگی می گــذارد و اینها 

نشانه های بدگرا بودن معماری سکوالر است.

 احکام و اداب خانه سازی
مرتفــع نبودن خانه 4 مرتبــه در قران، مورد تاکید 
قرار گرفته است. 9 بلندی یا کوتاهی خانه ها، کیفیت 
ســقف، وضعیــت هوا و نــور، غصب فضا یــا امکانات 
موجــود در محــّل ســکونت، از جمله احکامی اســت 
کــه ایّمه اطهار )ع( برنامه مهندســی و معماری خود 
را دراین موارد مطرح ســاخته انــد. از امام صادق )ع( 
روایت شــده اســت: )ســقف خانــه را هفت تا هشــت 
ذراع بیشتر قرار ندهید )حدود 2 الی 3 و نیم متر( که 

عوارضی برای اهل خانه دارد. (
از رســول خدا )ص( روایت شده است: ساختمان 
بلند و مرتفع، حقوق همسایه ها را ضایع می سازد( و 
ایشان از مردی انصاری که در مدینه ساختمان بلند و 
مرتفعی ساخته بود، روبرگردانده و فرمودند: )چنین 
بناهای بلندی برای دیگر ساختمان های محل، زحمت 
و مزاحمــت ایجــاد کرده و جریــان هوا و نــور را از انان 

دریغ می دارد.

امام  حکومت  عصر  در  اسالمی  معماری   
مهدی )عج(

معمــاری قرانی عصر امــام مهــدی )ع( از ویژگی ها 
و مختّصــات ممتازی برخوردار اســت. ایــن معماری با 
زدودن اثار معماری سکوالر و تغییر و تحّول دریافت و 
شکل و فرم معماری، تفکر و مبانی معماری قرانی را به 
تمامی نقاط عالم اعام و گسترش می دهد. معماری 
قرانــی در عصــر حکومــت امــام مهــدی )ع( بــر مبانی 
عدالــت، قســط، عبــادت، امنیت، ارامــش و مصونیت 
بخشــی استوار است و بر اســاس همین مبانی، انچه 
را مغایر مبانی انسان ساز قران باشد، تغییر و متحّول 
خواهد ســاخت. مــا در این مقالــه، به تعــدادی از این 

تغییرات و تحّوالت اشاره خواهیم نمود.
1- بستن پنجره های مشرف به کوچه ها

کــردن  بــاز  ســکوالر،  معمــاری  عناصــر  از  یکــی 

پنجره های مشرف به کوچه ها و خیابان هاست چیزی 
که در فســاد و خیانت های زناشــویی و نظایری از این 
دست نقش دارد، وجود پنجره های مشرف به کوچه و 
خیابان است. وجود این پنجره ها، هرچند ناخواسته، 
باعث می شود که هر انچه که در درون خانه می گذرد، 
به بیــرون انتقال یابد؛ به خصــوص در فصل گرما که 
این کار ســهل تر می گــردد؛ لذا یکــی از کارهایی که در 
زمان ظهــور حضرت صورت می گیرد، مســدود کردن 

پنجره های مشرف به کوچه ها و خیابان ها است.
2- برچیده شدن بالکن ها و ناودان ها

یکــی دیگر از چیزهایی که در خانه ســازی مدرن به 
چشم می خورد و به بهانه استفاده از فضای متراکم، 
وسیله ای برای درامدزایی تبدیل شده است، ساختن 
بالکــن در طبقــات فوقانــی خانــه هاســت کــه عاوه 
بــر تجــاوز به حقــوق عمومــی، از اثار ســوء اخاقی و 
اجتماعی برخوردار اســت. در روایت امده که در زمان 
حضرت )تمامی بالکن ها و فاضاب ها و ناودان هایی 

را که مشرف یا واقع در راه مردم هستند، می بندند.(
3- تخریب خانه های مشرف به خانه همسایه ها

یکــی از اســیب هایی کــه در خانــه ســازی عصــر 
حاضر با آن مواجه هســتیم، خانه ســازی مشــرف به 
خانه های دیگران اســت. این مورد عاوه بر مزاحمت 
برای همســایگان، می توانند خطرات جّدی در عرصه 
اخاق، فرهنگ و اجتماع داشــته باشــد؛ لــذا در زمان 
ظهــور حضرت مهدی )عج( خانه هایی که مشــرف به 
حریم دیگران است، توسط حضرت تخریب یا مسدود 
ع  می گردند. در روایت اســت که: )و البیوت الّتی تشــر

الی الجوار(

 مساجد در عصر ظهور
توّجه و اشــتیاق مســلمانان به تطهیر و تعظیم و 
تقدیس مســاجد که برگرفته از تاکیــدات قران کریم و 
دســتورات رسول اکرم )ص( و ایّمه اطهار )ع( مبنی بر 
عمران و ابادی مسجد خواهد بود. اهتمام حکومت 
مهــدوی به ســاخت و ســاز محــّات مســجد محور، 
زیباســازی و مقــاوم ســازی، هنرنمایــی در مســاجد 
معطوف می گردد. بدیهی اســت که بســتر گســترش 
تمّدن و پیشرفت های علمی و تکنولوژی های مدرن، 
طبعــا روز بــه روز، مطابق با تحّوالت و پیشــرفت های 
زمان، بر شــکوفایی و هنرنمایی مســاجد مسلمانان 
خواهــد افزود. نگاهی بــه روایات اورده شــده در این 
موضــوع، مــا را بــا برنامه هــای حضرت مهــدی )عج( 
نســبت به معماری، عمران و ابادانی مســاجد اشــنا 

می سازد.

 منع از تخریب مساجد
جلوگیــری  مســاجد،  تخریــب  از  ظهــور  عصــر  در 
می شود و حضرت مهدی )عج( برنامه های خویش را 
به یاران و اصحاب خود اعام می دارد و از تک تک انها 
تعّهد و بیعت می گیرد که طبق دستورات اعام شده، 
رفتار نمایند و انان حّق تخّلف از آن را ندارند. از جمله 
اموری که بر آن بیعت گرفته می شــود، این اســت که 
مســاجد را در هنگام درگیری نظامی و فتح شــهرها و 
محّات تخریب نکنند؛ از این رهگذر، هیچکس به هیچ 
وجه اجازه ندارد که بدون عّلت و خودسرانه مسجدی 
را تخریــب کنــد؛ مگر در مــواردی که خــود امام صاح 
بداند یا طرح های توسعه راه های عبور و مرور، چنین 

امری را ایجاب نماید.
از امیرمومنــان علــی )ع( نقل شــده اســت که آن 

حضــرت فرمودنــد: )بــه راســتی او )مهــدی )عــج(( از 
یارانش بیعت می گیرد که ســرقت نکنند و زنا ننمایند 
و به مســلمانی دشــنام ندهند و مســجدی را ]بدون 

جهت و دلیل [ تخریب نکنند. (

 تخریب مساجد ملعونه
پیامبر اکرم )ص( به فرمان الهی دســت به تخریب 
مسجد )ضرار( زدند که توسط دوازده نفر از منافقان 

ساخته شده بود؛ چنان که در قران کریم می خوانیم:
َخــُذوا َمْســِجدًا ِضــرارًا َو کْفــرًا َو َتْفِریقا  ِذیــَن اّتَ )َو اّلَ
َبیَن اْلُمْوِمِنیَن َو ِاْرصادًا ِلَمْن حاَرَب اهّلَل َو َرُســوَلُه ِمْن 
ُهْم  َقْبُل َو َلیْحِلُفّنَ ِاْن َاَرْدنا ِااّلَ اْلُحْســنی َو اهّلُل یْشَهُد ِاّنَ
َلکاِذُبــوَن ال َتُقــْم ِفیِه َاَبدًا؛ 24 و انهایی که مســجدی 
اختیــار کردند کــه مایه زیــان و کفــر و پراکندگی میان 
مومنان اســت و ]نیز[ کمینگاهی است برای کسی که 
قبًال با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت 
ســوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشــتیم. 
و ]لــی [ خــدا گواهی می دهد که انــان قطعا دروغگو 

هستند. هرگز در آن مسجد، قیام ]و عبادت [ نکن!(
پــس از نــزول ایه، پیامبــر اکرم )ص( بــه عاصم بن 
عــدی َعجانی و مالک بن ُرخُتم ســالمی دســتور داد 
کــه آن مســجد را تخریــب کننــد. از ایــن رو، ایــن چهار 
مشــّخصه در ســاختن هر مســجدی باشــد، در زمان 
حضرت حجت )ع( نیز تخریب می شود. مسجدسازی 
بــا هــدف ضــرر زدن یا بــروز ضــرر از جانب مســجد به 
اســام: )ضرارًا(، مسجدســازی با هدف ترویج کفر، )َو 
کْفــرًا( مسجدســازی با هــدف تفرقه انــدازی در میان 
مومنان )و تفریقا بین المومنین(، و ســاخت مسجد 
برای اعان جنگ با خدا و رسول خدا )ص(: )َو ِاْرصادًا 
ِلَمْن حاَرَب اهّلَل َو َرُسوَلُه( مساجدی که بر اساس نیات 
پلید ساخته شده باشد نیز توسط آن حضرت تخریب 
می شود. ابوبصیر از امام باقر )ع( نقل کرده است که 

آن حضرت فرمودند:
)هنگامــی که قایم )ع( قیام کنــد، به کوفه می رود 
و در انجــا چهار مســجد را ویران کند و مســجد کنگره 
داری در روی زمین نباشد، جز انکه حضرت آن را خراب 

سازد.(
در روایــت دیگــری، ابوبصیــر از حضرت صــادق )ع( 
نقل کرده اســت کــه آن حضرت فرمودنــد: )انگاه که 
قایم )ع( قیام کند، داخل کوفه شود و دستور انهدام 
مســاجد چهارگانه را صادر فرماید تــا به پایه های انها 
برسد و انها را همانند سایبان حضرت موسی )ع( قرار 
می دهد و کّلیه مساجد، ساده و بدون کنگره خواهند 
بود. آن گونه که در زمان رســول خدا )ص( ]ســاده و 

بی االیش [ بودند. (

 توسعه فیزیکی مساجد
تحّول عظیمی که در دوران ظهور امام مهدی )ع( 
رخ می دهــد و اســام جهانگیــر و عالم گیر می شــود، 
توسعه مساجد براساس تقوا و پاکی، بیش از گذشته 
می باشــد؛ زیرا توســعه اســام و ازدیاد مسلمانان و 
روی اوردن به مســاجد و معنویــات، چنین امری را به 

دنبال خواهد داشت.
مفّضل بن عمر از امام صادق )ع( نقل کرده است 
که آن حضرت فرمودند: )هنگامی که قایم ال محّمد 
)عج( قیام نماید، در پشت کوفه، مسجدی می سازد 
کــه دارای هزار در خواهد بود و خانه های مردم کوفه 
بــه نهــر کربا مّتصــل می شــود. ( امیرالمومنیــن )ع( 
هنگامی که به شــهر )حیره( رســید، فرمودنــد: ]روزی 
برســد که [ این به آن وصل شــود و با دستش اشاره 
بــه کوفه و حیــره کرد و ]چنان مرغوبیــت پیدا کند که 
[ یــک ذراع زمیــن آن به چند اشــرفی فروخته شــود و 
مسجدی در حیره بنا شود که دارای پانصد در خواهد 
بود و نماینده قایم در آن نماز می گزارد؛ زیرا مســجد 
کوفه برای انها تنگ خواهد بود. ( راوی می گوید: من 
عرض کــردم که ای امیرمومنان! ایا مســجد کوفه در 
آن روز گنجایــش این همه جمعیت را که می فرمایید، 
دارد؟ فرمودنــد: )چهــار مســجد بــرای قایم ســاخته 
می شــود کــه مســجد کوفه کوچــک ترین انهاســت. 
مســجد فعلی کوفه و دو مســجد دیگــر در آن روز در 
این دو طرف کوفه واقع است و با دست مبارک اشاره 

به نهر اهل بصره و کوفه و نجف کردند.(

 تغییرات در مسجدالحرام و مسجدالنبی 
)ص(

در طول تاریخ، دســت های غیــر معصوم در 
اطراف مکه و )مســجد الحــرام( و همین طور 
در )مســجد النبی )ص(( تغییراتی به وجود 
اورده اندکــه یقینــا برخــی از انها مرضی 
معصومــان )ع( و نبی مکرم نیســت. 
در عهد ظهور، این دو مســجد مهم 
و بــا عظمت به حالت اولیــه دوران 
گشــت:  برخواهنــد  )ص(  پیامبــر 
همــان طور که در حدیثی از امام 
صادق )ع( نقــل کردیم، هنگام 
قیام قایم )ع(، کلیه مســاجد، 
آن  کنگــره،  بــدون  و  ســاده 
گونه که در زمان رسول خدا 
)ص( بــود، تغییــر شــکل 
داده می شــوند. اطــاق 
شــامل  روایــات،  ایــن 
و  )مســجدالحرام( 
)مسجدالّنبی )ص(( 
نیز می گردد. از انچه 
گفته شد، می توان 
به دســت اورد که 

سیمای مساجد در عصر ظهور، این گونه خواهد بود: 
رعایت اصل سادگی در بنا و ساخت مساجد، دوری از 
تجمل گرایی و زدودن بدعت ها و ظواهر غیراسامی، 
احیــای ارزش های اســامی دوران بعثــت پیامبر اکرم 
)ص( در معماری مساجد، توجه به معنویت مساجد 

و پرهیز از ظاهرارایی.

 مسجد مرکز حکومت و سکونت
هر حکومتی، نیاز به مرکــز فرمانروایی و داراالماره 
دارد که در انجا، به امور کشوری رسیدگی می شود. در 
زمان پیامبر اکرم )ص( طبق این اصل عمومی، مدینه 
مرکزیت یافت و )مســجدالّنبی )ص(( به عنوان ستاد 
فرماندهی آن حضرت قرار گرفت. حضرت مهدی )عج( 
نیز به عنوان اخرین جانشین پیامبر اکرم )ص(، مصلح 
جهانی و بنیان گذار حکومت واحد جهانی، نیاز به چنین 
مرکز و تشکیاتی دارد. از روایات استفاده می شود که 
حضرت مهدی )عج( همچون جّدشــان، رســول خدا 
)ص( از مکــه ظهــور می کنند و ماننــد امیرالمومنین 
علی )ع( کوفه را مقّر حکومت خویش قرار می دهند. 
ایشــان مســجد کوفه را درااالماره خویش و مســجد 
ســهله را محّل سکونتشــان قرار می دهنــد. در مورد 
مقــر حکومت آن حضرت، امام صــادق )ع( فرمودند: 
)مقّر سلطنت وی شهر کوفه است و محّل حکومتش 
مســجد جامع کوفه و بیت المالش و محّل تقســیم 
غنایم مســلمانان، مســجد سهله اســت. ( و در جای 
دیگــر فرمود: )چگونه خواهید بود زمانی که اصحاب 
قایم خیمه ها در مســجد کوفه برافرازند انگاه فرمان 
کامًال جدیدی برای انها صادرشــود ]کــه انجام آن [ بر 
عرب بســیار دشــوار باشــد. ( اّما در مورد سکونت آن 
حضرت در مسجد سهله نیز روایات فراوانی وارد شده 
اســت که از جمله ابوبصیر می گویــد: امام صادق )ع( 
فرمودند: )گویا من فرود امدن قایم را با خانواده اش 
در مسجد ســهله می نگرم. ( گفتم: )فدایت شوم! ایا 
انجــا اقامتــگاه او می شــود؟( فرمودند: )بلــی، در آن 
مسجد اقامتگاه ادریس )ع( و ابراهیم خلیل الّرحمن 
)ع( نیز بوده و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده، 
مگر اینکه در آن مســجد نماز گزارده است. همچنین 
ســکونتگاه خضــر )ع( در آن اســت. ( و در جــای دیگر 
حضرت صادق )ع( وقتی اسم مسجد سهله برده شد، 
فرمودند: )همانا آن مسجد منزل صاحب ما ]حضرت 

مهدی )ع([ است، انگاه که با خاندانش بیاید. (

 مسجد، دانشگاه علوم قران
در عصــر ظهــور، تحــّوالت وســیعی در مســاجد 
ایجاد می شــود؛ از یک طرف بــا بدعت ها و خرافات در 
مساجد برخورد می شود و مساجد ضرارگونه تخریب 
می شــوند و از طرف دیگر، مســاجد توســعه فیزیکی 
یافته و بر معنویات آن افزوده شــده، تبدیل به مراکز 
تعلیم و تعّلم و دانشگاه علوم قرانی، همچون زمان 
رسول اهّلل )ص( می گردد. مساجد از همان اغاز، فقط 
محــل عبادت نبود؛ بلکــه در انجا به امــور اجتماعی، 
سیاسی و نظامی نیز رسیدگی می شد و از همه مهم 
تــر، مرکز اموزش و تعلیم علــوم دینی و قرانی بود. در 
دوران خاتم اوصیاء، حضرت مهدی )عج( نیز مسجد، 
مرکز و دانشگاه علوم اسامی، مخصوصا علوم قرانی 
می شود. در این زمینه، روایات فراوانی داریم که به یک 

نمونه اشاره می شود: امام علی )ع( فرمودند:
)گویی شیعیانمان را در مسجد کوفه می بینم که 
چادرهایی زده اند و قران را آن چنان که نازل شده، به 
مــردم می اموزند. ( از انچه گفته شــد، به دســت امد 
که در عصر ظهور، تحّوالت وسیعی در مساجد ایجاد 
می شــود؛ مســجد کوفه نیز به عنــوان مقّر حکومت 
حضرت مهدی )عج( و مســجد سهله به عنوان محّل 

سکونت او و عایله اش انتخاب می گردد.

 حجره های کسب و تجارت
یکی از فضاهایی که معماری قرانی در عصر ظهور 
آن را متحــّول می کند، فضای حجره های کار و کســب 
و تجارت می باشــد. در معمــاری قرانی، فضای حجره 
ها، به گونه ای تنظیم و ترســیم شده اند که کاسب و 
مشتری را به یاد خدا و نظارت الهی می اندازند و معاد 

و حساب و کتاب را به انسان تذکر می دهند.
در خانه هایــی کــه خــدا رخصــت داده کــه ]قــدر و 
منزلــت [ انها رفعــت یابد و نامــش در انها یاد شــود. 
در آن ]خانــه [ هــا هــر بامــداد و شــامگاه او را نیایش 
می کننــد: مردانــی که نــه تجــارت و نه داد و ســتدی، 
انــان را از یــاد خــدا و برپا داشــتن نمــاز و دادن زکات، 
به خود مشــغول نمــی دارد. ( و کاســب و تاجر با نام 
و یــاد خــدا و بــا توکل بــه او و بــا اخاق اســامی و به 
نیت کمک به مســلمانان و دســتگیری از انها، به کار و 
کســب حال می پردازد. در این حجره ها برهنگی و بی 
بند و باری و چشــم چرانی نوامیــس مردم یا کاالهای 
دشــمنان اســام تبلیغ و ترویج نمی شود و کاسب با 
مرام دینی خود، مانع اســراف و اسراف گرایی و حرص 
بــر زیاده خواهی و فزون طلبی می گردد. رنگ حجره و 
نور حجره و تبلیغات و صوت حجره دروغین و تدلیس 
و ضایع کننده حقوق همسایگان و مشتریان نیست. 
دختران و پسران جوان، به عنوان جلب مشتری بیشتر 
مورد ســوء استفاده قرار نمی گیرند. بازار مسلمانان 
محّل ازدحام و اختاط زن و مرد نامحرم نیست. بازار، 
مسجد، مدرسه علمیه، حسینیه و خانه، همه و همه 
کاســب و تاجر را به خدا و ســیره و ســّنت رســول خدا 
)ص( و ایّمه اطهار )ع( رهنمون می سازد. در حکومت 
امــام مهــدی )عــج( محل های کســب ســامان داده 
می شــود و فرهنگ معماری قرانی بر محیطهای کار و 

کسب حاکم می گردد.

ی در عصر حکومت امام مهدی )ع( ی و خانه ساز معمار

معماری اسالمی



امام محمد باقر )ع(:
َدَقُة َینفیاِن الَفقَر َو َیزیداِن ِفى الُعمِر َو َیدَفعاِن َعن صاِحِبِهما  َالِبّرُ َو الّصَ

َسبعیَن میَتَة سوٍء
کار خیــر و صدقــه، فقــر را مى  َبرنــد، بــر عمــر مى  افزاینــد و هفتــاد مــرگ بــد را از   

صاحب خود دور مى  کنند.
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پاسخ رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به سؤالی درباره حقوق 

بازنشستگان
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
پاسخ به این که چه خبر جدیدی درباره 
دارد،  وجود  سازمان  این  برنامه های 
مرتب  طور  به  مردمی  یارانه های  گفت، 

به حساب  خانوارها واریز می شود.
پاســخ  در  میرکاظمــی،  مســعود 
بــه ســوالی دربــاره اشــخاصی کــه اعتراضــی در زمینه 
دریافــت  یارانه ها داشــته اند، گفت: بایــد به اعتراضات 

شود. رسیدگی 
 البتــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ســری 
اگــر  بکننــد.  تبییــن  را  این هــا  بایــد  و  دارد  اطاعاتــی 
اطاعــات اشــکال دارد، اصــاح می کننــد، یارانه شــان 
برقرار و مابه التفاوت به حسابشــان پرداخت می شود 
و اگــر هــم اطاعاتــی کــه داده شــده و در وزارت خانه 
موجــود اســت، صحت داشــته باشــد، یارانــه به آن ها 

نمی گیرد. تعلق 

او در پاســخ به این که آیا ســازمان برنامه و بودجه 
بــه درگاه الکترونیک خدمات هوشــمند متصل شــده 
اســت، گفــت: همــه ی دســتگاه ها متصل می شــوند. 
یک بخش هایی متصل شــده اســت، ان شاءاهّلل ادامه 
می دهیــم. مــا خودمان هــم در حــال تکمیل تر کردن 
ارتقــای  در  را  کار ســنگینی  ســامانه هایمان هســتیم. 
ســامانه ها شروع کرده ایم که خیلی می تواند در آینده 

کند. کمک 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه در پاســخ به این 
ســوال کــه دربــاره حقــوق بازنشســتگان چــه کســی 
بایــد نظــر نهایی را بدهــد، هیئــت وزیران یــا مجلس، 
بیــن کــرد: طبق آن  چیــزی که ما اطاع داریــم، قوانین 
می گویــد، هیئــت دولت بایــد تصویب بکنــد که هیئت 
دولــت تصویــب کرده و هیئــت تطبیق باید به ریاســت 

محترم مجلس، نظر مشــورتی بدهد. 
بیــن مجلــس و دولــت جلســاتی برگزار می شــود و 
علی القاعــده، بر اســاس مســتندات تصمیــم خواهند 

گرفت.
میــر کاظمی در پاســخ بــه این کــه اصاحی صورت 

خواهد گرفت، گفت: بســتگی به قانون دارد.
او در ادامــه در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بر 
ایــن کــه برنامــه هفتــم در چــه مرحلــه ای قــرار دارد، 
گفــت: برنامــه هفتم سیاســت های اباغــی هنوز اباغ 
نشــده ولــی جلســات مشــترکی بیــن مجلــس، مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و ســازمان برنامــه وجــود 
دارد و جلســات ادامــه دارند تــا بتوانند هــر چه زودتر 
با نهایی شــدن سیاســت ها]پیگیری ها و اقدامات الزم 

را انجام دهند[.
در  گذشــته  ســال  از  را  مــوازی اش  کار  هــم  مــا   
شــروع  خودمــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  موسســات 
کرده ایــم تــا زمانــی کــه سیاســت ها ابــاغ می شــوند، 
فرصــت کافــی داشــته باشــیم تــا بتوانیــم کارمــان را 
ســرعت بدهیم، چون می دانید که برنامه باید برســد، 
در دولت تصویب شــود، بعد در مجلس تصویب شود 
و وقتــی می خواهیــم بودجــه 1402 را بنویســیم، باید 
مبتنــی بــر ایــن برنامــه باشــد. علی القاعده، بایســتی 
حداکثــر تــا شــهریور در مجلس تصویب شــود که این 

زمان خیلی خیلی کوتاه اســت، امیدواریم برسانند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به اینکه 
اگــر ایــن کار انجــام نشــود، چــه خواهــد شــد، گفــت: 
همین قانون باید یک ســال دیگر تمدید شــود و سال 

بعــد در برنامه قرار بگیرد.
او دربــاره ایــن کــه رویکرد ایــن ســازمان در برنامه 
هفتــم، در حــال حاضــر، چیســت، توضیــح داد: چــون 
صحبتــی  االن  مــن  نشــده اند،  ابــاغ  سیاســت ها 
نمی کنــم. ان شــاءاهّلل سیاســت ها کــه ابــاغ شــوند، 

می دهیم. توضیح  بیشتر 

ایران و جهان

میرکاظمی

واریز سود سنواتی دو میلیون و 767 هزار سهامدار

ســـودهای مردم پس از سال ها به دست شان رسید
ایران  گروه  سپهرغرب، 
سال ها  از  پس  جهان:  و 
شده  رسوب  سودهای 
طریق  از  بورسی  شرکت های 
دست  به  سجام  سامانه 
سود  تاکنون  و  رسیده  مردم 
 767 و  میلیون  دو  سنواتی 
که  اتفاقی  است؛  شده  پرداخت  سهامدار  هزار 
یک کارشناس بازار سرمایه آن را موجب تقویت 
قدرت  افزایش  و  بازار  در  موجود  نقدینگی 

خریداران می داند.
شرکت های بورســی، ساالنه مجمعی را برای 
اتخــاذ تصمیماتــی در رابطــه بــا میزان تقســیم 
ســود برگــزار می کنند که به نتیجــه حاصل از آن 
ســود مجمع گفته می شــود؛ سودی که شامل 
حال ســرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع 
مالــک ســهام آن شــرکت باشــند. طبــق قانــون 
تجارت، شــرکتهای بورســی تا هشــت ماه بعد از 
برگــزاری مجمــع فرصت دارند که ســود نقدی را 

بین سهامداران خود تقسیم کنند.
جــدا از ایــن فرصتی کــه در اختیار شــرکت ها 
قرار دارد، نحوه پرداخت ســود از ســوی شرکتها 
هــم سال هاســت کــه بــه یکــی از دغدغه هــای 
ســهامداران تبدیل شــده اســت. دلیــل آن هم 
اصرار برخی شــرکتها بر واریز ســود ســهامداران 
از روشــهای ســنتی و منســوخ شــده ای بود که 
به غیــر از منصرف کردن ســهامداران از دریافت 
ســود خــود و رســوب ســود در شــرکتها، تقریبا 
هیچ اثر دیگری نداشــت. درواقع با اینکه حدود 

چهار ســال از راه اندازی سامانه سجام می گذرد 
و شــرکتها می توانســتند بدون دردسر از طریق 
ایــن ســامانه، ســود را به حســاب ســهامداران 
واریز کنند اما همچنان بر روش ســنتی معرفی 
یــک بانک برای دریافت ســود و تاکید بر مراجعه 
حضوری ســهامداران به بانک پایبند بودند. این 
درحالی اســت که بعضا میزان سودها به قدری 
کم بود که برای سهامدار صرف نداشت حتی به 
بانــک مراجعه کنــد. تا اینکه امســال چراغ واریز 
سودهای رســوب شــده از طریق سجام روشن 
شــد و تــا کنــون ســود ســنواتی دو میلیــون و 
767 هزار ســهامدار از طریق ســامانه سجام به 

حسابشان واریز شده است.

 واریز سودهای سنواتی منجر به تقویت 
نقدینگی موجود در بازار می شود

رئیــس  بــه وعــده  بــا اشــاره  نیمــا میرزایــی 
ســازمان بــورس مبنــی بــر پرداخــت ســودهای 
رســوبی و تاثیــر این اقدام در اعتمادســازی بازار 
توضیــح داد: پرداخــت ســود ســنوات گذشــته 
یکــی از آرزوهای دیریــن توده های ســهامداران 
بوده اســت. افرادی که به دالیل مشــغله کاری، 
کــم بودن میزان ســود یا عدم اطــاع از فرایند، 
سودهایشــان را دریافت نکرده انــد و بعضا رقم 

این سودها حتی مبلغ کمی نیز نبوده است.
وی افــزود: واریــز ایــن ســودها بــه صــورت 
اســت.  بخــش  مســرت  خبــر  یــک  الکترونیکــی 
طبیعتا با عملیاتی شــدن بیشــتر این موضوع و 
مشــاهدات جامعه ســهامداری، خوشــبینی به 

تصمیم سازی اصولی سازمان بورس نیز تقویت 
خواهــد شــد و امیــدوارم ایــن رویه بــا جدیت و 
ســرعت دنبــال و تــا پایــان ســال جــاری تکمیل 

شود.
میرزایی در پاســخ به این ســوال که پرداخت 
ســودهای رســوبی چه تاثیری بر بــازار می تواند 
داشــته باشــد گفت: تفکر جاری بر بازار ســرمایه 
و ســهامداران نشــان داده اســت کــه عمومــا 
آنــان عاقه منــد و وفــادار بــه این بازار هســتند 
و ســرمایه های مــازاد کســب شــده در آن را در 
قالــب ســهام یــا اوراق در بورس ســرمایه گذاری 
می کننــد؛ بنابرایــن واریــز ایــن ســودها موجب 
تقویــت نقدینگــی موجــود در بــازار و افزایــش 
قــدرت خریــداران خواهد شــد که ایــن موضوع 
مطلوبی است. همچنین اعتماد سهامداران به 
بــازار ســرمایه و صیانت کامل از منافعشــان نیز 
بیشــتر و ترک های خورده شده در سال 1399 بر 
بدنه اعتماد ســهامداران بــا اینگونه تصمیمات 

درون سازمانی ترمیم خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
طبق اطاعات شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، از 
ابتدای ســال جاری تا پایان هفته گذشته، سود 
ســنواتی دو میلیــون و 767 هــزار ســهامدار از 
طریق اطاعات سامانه سجام به حساب بانکی 
ســهامداران واریز شــده اســت، اظهار کرد: برای 
شــروع و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام 
شــده قابل تقدیر اســت؛ هرچند به نسبت کلیه 
شرکت ها و کلیه سهامداران، مسیر باقی مانده 
نیز کم نیســت. در صورتی که با همین سرعت و 

جدیت این موضوع دنبال شــود خوشــبینم که 
تا پایان ســال جاری پرونــده این موضوع مهم و 

چندین ساله با موفقیت بسته شود.
میرزایــی بــا بیــان اینکــه پرداخت  ســودهای 
صــورت  ســجام  ســامانه  طریــق  از  رســوبی 
مــردم حســاب ســجامی  ولــی همــه  می گیــرد 
ندارنــد، پیشــنهاد کــرد: اوال باید توجــه کنیم که 
همیــن موضوع خود مشــوق ســجامی  شــدن 
سهامداران )عمدتا تازه وارد( می شود که اتفاق 
بســیار مثبتی است. گسترش شبکه الکترونیکی 
ارتباطات دوســویه بین بورس با ســهامداران از 
کانال سجام موجب تسهیل و تقویت زیرساخت 

بــازار ســرمایه می شــود. به نظــرم  از  اســتفاده 
اطاع رســانی گســترده برای توده هــای مردمی  
کــه اطاعات کمتــر یا دیرهنگام نســبت به اخبار 
بورســی دارند، یکی از راه حل های اصلی اســت. 
بــه اعتقاد وی گســترش احراز هویــت و ثبت نام 
غیرحضوری و رایگان که در ســال گذشته شتاب 
گرفــت نیــز یکــی دیگــر از راه حل هــای ســجامی  
شــدن اســت. وضع محدودیت هــای معاماتی 
و  اولیــه  عرضه هــای  خریــداران  بــرای  به ویــژه 
سهامداران عدالت که سجامی  نشده اند )البته 
با مدیریت دوراندیشــانه( می تواند این معما را 

تکمیل کند.

سهام عدالت

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  نمایندگان  جهان: 
طرح  کلیات  اسالمی  شورای 
دوفوریتی کنترل و ساماندهی 
را  مسکونی  امالک  بهای  اجاره 

به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی چهارشــنبه یکــم تیرمــاه کلیــات طــرح 
دوفوریتــی کنتــرل و ســاماندهی اجــاره بهــای 
امــاک مســکونی را بــا 114 رأی موافــق، 97 رأی 
مخالــف و 5 رأی ممتنــع از مجموع 224 رأی به 

تصویب رساندند.
طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســامی جزئیات این طرح جهت بررسی 
بیشــتر و رفــع ایــرادات بــه کمیســیون عمــران 
مجلس شــورای اســامی ارجاع شــده و پس از 
چکــش کاری در ایــن کمیســیون جهــت بررســی 

مجددًا به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
حجت االسام علیرضا سلیمی نماینده مردم 
محات در مجلس شــورای اسامی در مخالفت 
با طرح مذکــور گفت: متأســفانه نظارتی بر بازار 
بی سر و ســامان اجاره بها صورت نمی گیرد. اما 
آیــا این طــرح می تواند ما را بــه مقصد و هدفی 
کــه در این حوزه داریم، برســاند؟ جان این طرح 
مــاده دوم آن به ویژه تبصره یک و دو اســت. ما 
به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هســتیم و 
اینکه بتوانیم ســر و سامانی به این بازار بدهیم 
امــا اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم 

چیز زیادی از آن باقی نمی ماند.
وی افــزود: ســوال ایــن اســت که آیــا امکان 
تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس 

وجود دارد؟ جواب آن به صراحت خیر است.
ســلیمی تأکید کرد: ما در مجلس توان وضع 
احــکام اولیــه را داریم نــه احکام ثانویــه. چرا که 
وضــع احکام ثانویه در حیطــه اختیارات ولی امر 

است.
نماینــده مــردم محــات در مجلس شــورای 
اســامی با اشــاره به مصوبه اخیر سران قوا در 
رابطــه با کنتــرل اجاره بها، تصریــح کرد: تصمیم 
ســران قوا حکم ثانویه اســت که ابراز شد و قرار 
اســت اجرایــی نیز شــود. ســران قــوا می توانند 
اختیــار  امــا  باشــند  چنیــن مصوبــه ای داشــته 
مجلــس محدود به وضــع احکام اولیه اســت و 
نمی توانــد بــا تصویب قانــون نیز احــکام ثانویه 
را نقــض کند. این در حالی اســت کــه تبصره یک 
و دو مــاده دوم این طرح بــه صراحت با اصل 4 

قانون اساسی تناقض دارد.
مذکــور  طــرح  کــرد:  خاطرنشــان  ســلیمی 
فقــط مصوبه ســران قــوا را به تأخیــر می اندازد 
و مســتأجران را بــا مشــکل جــدی تــری مواجــه 
می کنــد. قطعــا شــورای نگهبــان نیــز بــه ایــن 

موضوع ایراد خواهد گرفت.
عبدالناصر درخشــان نماینده مردم ایرانشهر 
بــا  در موافقــت  اســامی  در مجلــس شــورای 
ایــن طــرح گفت: طــرح مذکــور می توانــد کمک 
شایسته ای به مستاجرانی که در شرایط سخت 

اقتصادی هستند، انجام دهد. با توجه به اینکه 
این طرح دســت اشــخاص ثالــث را از قراردادها 

کوتاه خواهد کرد.
نــگاه  بــا  امــروز  مــردم  افــزود:  درخشــان 
موشــکافانه ای ایــن طــرح را دنبــال می کننــد و 
اگــر نمایندگان دقت کنند متوجه می شــوند که 
چنین مصوبه ای می تواند ورود خوبی برای حل 

مشکات حوزه مسکن باشد.
نماینــده  آصفــری  محمدحســن  همچنیــن 
در  اســامی  شــورای  مجلــس  در  اراک  مــردم 
مخالفــت با طــرح مذکــور گفت: طبــق اصل 110 
قانــون اساســی بــا توجــه بــه اینکه ســران قوا 
بــا اذن رهبــری به موضــوع اجاره بهــا ورود پیدا 
کرده اند آیا مجلس می تواند در چنین شــرایطی 
به این قضیه ورود کند؟ مساله مسکن دغدغه 
همــه نمایندگان اســت و به همین دلیل ســال 
گذشــته مجلــس انقابــی قانون جهــش تولید 
مسکن را به تصویب رساند اما بررسی و نظارتی 
صورت نگرفت تا بدانیم این قانون چقدر اجرایی 
و عملیاتی اســت. چه مقدار پیشــرفت داشته و 

چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
مســکن  تولیــد  جهــش  قانــون  افــزود:  وی 
کــه مجلــس تصویــب کــرد کار ارزشــمندی بــود 
همچنین اقدام سران قوا نیز در تنظیم مصوبه 
اخیر کار خوبی برای کنترل اجاره بها بود اما باید 
این ســوال را بپرسیم که چطور می توانیم حوزه 
مسکن را به صورت دستوری پیش برد در حالی 
کــه هر پاکت ســیمان به قیمت 80 هــزار تومان 

رسیده است.
آصفری اظهار کــرد: چطور می توانیم مالکین 
را بــرای اجــاره بهــا مجبور بــه رعایت یک ســقف 
کنیــم و بگوییم تنهــا 20 تا 25 درصــد می توانند 
افزایش قیمت برای مســتأجران داشــته باشند 
در حالــی کــه قیمــت اکثــر اقــام جهــش و تورم 

بسیاری داشته است.
باعــث  مســاله  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 
خواهــد شــد مالکان اصــًال خانــه ای در اختیار 
مســتأجران قرار ندهند. باید بپرسیم در سال 
گذشــته چه اقدامات و گام هایــی برای ایجاد 
ســالی یــک میلیــون مســکن برداشــته شــده 
اســت. در واقــع مــا با تصویــب چنیــن طرحی 
کاری می کنیــم که قراردادها زیرزمینی شــوند 
و بــدون نظارت دقیقی بین موجر و مســتأجر 

شوند. منعقد 
آصفــری عنــوان کــرد: در ایــن ســال ها بیش 
از 50 درصد رشــد اجاره بها را در کشــور شــاهد 
بوده ایم اما اگر می خواهیم موضوع مســکن را 
حــل کنیم باید بــه قانون جهش مســکن توجه 

کنیم و آن را در اولویت قرار دهیم.
شــورای  مجلــس  در  اراک  مــردم  نماینــده 
اســامی با بیــان اینکه در برخی اســتان ها برای 
صرفــا  مســکن  میلیــون  یــک  ســاالنه  ســاخت 
جانمایــی صــورت گرفتــه و هیــچ اقــدام اجرایی 
انجام نشده است، گفت: چنین ورودی به حوزه 
مسکن تنها باعث می شود کنترل و نظارت ما بر 
انعقــاد قراردادها از بین برود، اگر ممکن باشــد 

بایــد بانک هــا را بــرای ارائــه تســهیات بیشــتر با 
مردم همراه کنیــم. همچنین باید دولت را ملزم 
کــرد تــا قانون جهــش تولیــد مســکن را اجرایی 
کند. لذا از همه کسانی که دغدغه این موضوع 
را دارند خواهشمندیم کارشناسی و حرفه ای به 
موضوع ورود کنند و اجازه دهند مصوبه سران 

قوا اجرایی شود.
شــهباز حســن پــور بیگلــری نماینــده مــردم 
در  اســامی  شــورای  مجلــس  در  ســیرجان 
بــود  بهتــر  گفــت:  مذکــور  طــرح  بــا  موافقــت 
کمیســیون عمران، وزارت مسکن، هیئت دولت 
قبل از آنکه مجلس به فکر چاره اندیشی بیفتد، 
فکــری درباره این مشــکل بکند امــا حاال که این 
اتفــاق نیفتــاده، مجلس نمی تواند دســت روی 

دست بگذارد.
وی افزود: مســکن یک موضــوع چند بعدی 
اســت و در تمام مراحل و الیه های زندگی مردم 
از جمله فرهنگی، سیاســی، اقتصــادی، امنیتی 
و رفــاه آنها اثر دارد. همچنین مســکن می تواند 
پیشــران اقتصادی باشــد. حداقل 136 رشته در 

بخش مسکن فعال می شوند.
حسن پور بیگلری تصریح کرد: تکلیف قانون 
اساســی برای تأمین مســکن، شغل و رفاه برای 
همــه ایرانیان برعهده ماســت اما به کدام یک از 
آنها عمل کردیم؟ بهتر است با تصویب این طرح 
فکــری به حال 40 درصد از خانوارهای ایرانی که 

مستأجر هستند، بکنیم.
نماینده مردم ســیرجان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: در برخی از شهرستان ها خانه ای 
بــرای اجاره نیســت و امروز مردم بیــن 25 تا 70 
درصــد حقوق خــود را بابــت اجاره بهــا پرداخت 
می کنند. در چنین شــرایطی تکلیف باقی زندگی 

آنها چه می شود؟
وی بیان کرد: طرح مذکور ایراداتی دارد اما از 
هیچ بهتر اســت. همچنین باید موجر و مستأجر 
راتشــویق بــه قراردادهــای دو ســاله کنیــم کــه 

چنین موضوعاتی نیاز به فرهنگ سازی دارند.
قالیبــاف  بــه  خطــاب  بیگلــری  پــور  حســن 
اظهــار داشــت: جنــاب آقــای قالیباف چــرا نباید 
کشــورهای  همــه  ماننــد  بــزرگ  شــرکت های 
دنیــا قبــل از آنکــه کارگــری را بــه کار بگیرنــد، به 
فکــر تأمیــن مســکن آنهــا باشــند؟ کــدام یک از 
کــه  شــرکت هایی  و  فوالدی هــا  پتروشــیمی ها، 
ســودآوری چند ده میلیاردی دارند در این حوزه 

دغدغه داشته اند؟
نماینده مردم ســیرجان در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: اســتدعا دارم در بحــث فرهنگ 
حتــی  و  شــود  اقــدام  زمینــه  ایــن  در  ســازی 
کمیســیون فرهنگــی بــه میــدان بیایــد. رئیــس 
جمهور نیز باید در سفرهای استانی خود سوال 
کنــد کــه از 4 میلیــون مســکنی کــه قــرار اســت 
ساخته شود، چه میزان اقداماتی صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد: ما از رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرســازی انتظار بیشتری داشتیم. باید بدانیم 
با این وضع مشــکات مسکن به این زودی حل 
نمی شــود. بنابرایــن انتظــار اســت بــا همراهی 
نماینــدگان و تصویــب ایــن طرح، مجلــس وارد 
کار شــود تا اگــر دولت نتوانســته در ایــن زمینه 
اقدامی کند، برای حل مشــکات نقطه آغازی را 

ایجاد کرده باشد.
ســید البرز حسینی عضو کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســامی در مخالفــت با کلیات 
طرح مذکور گفت: رشد 50 درصدی اجاره بها در 

ســال 1401 نشان می دهد نتوانســته ایم در این 
حوزه کنترلی داشته باشیم اما نکته آن است که 
اگــر تبصره دو را از طــرح مذکور حذف کنیم، این 
طرح نمی تواند ســرانجام خاصی داشته باشد و 

برای کنترل اجاره بها کاری از پیش ببرد.
وی بــا تأکید بر اینکه حــدود 32 میلیون نفر 
مســتأجر به مشــکل اجاره بها و گرانی مســکن، 
دچار هســتند، خاطرنشــان کرد: حوزه مســکن 
دچــار التهــاب اســت و وزارتخانه هــای صمــت و 
راه و شهرســازی باید در این بــاره فکر و چاره ای 
بیندیشــند. امــا نوعــی تشــتت در نــگاه بــه این 

موضوع وجود دارد.
حســینی تأکید کــرد: علت مخالفــت من این 
اســت کــه بــا تصویــب ایــن طــرح قراردادهــای 
و  موجــر  تــا  گرفــت  خواهنــد  رواج  زیرزمینــی 
مســتأجر نخواهنــد پولــی را بابت ثبــت بدهند. 
ایــن طــرح مشــخصا کمکی بــه سیســتم اجاره 

نمی کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: 
بــا توجه به اینکه ســران قوا بــا تصویب مصوبه 
اخیــر به این موضــوع ورود کردند، از نمایندگان 
می خواهیــم بــرای بررســی بیشــتر آن تنفــس و 
غ از آنکه این مصوبه اجرایی  فرصــت بدهند. فار

باشد یا نباشد.
نماینده مــردم خدابنده در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: در شــرایطی که گرانــی در همه 
اقام وجود دارد نمی توانیم مالکان را به سقف 
20 تــا 25 درصــدی برای افزایش اجــاره بها ملزم 
کنیــم. در ایــن زمینــه تناقضی وجــود دارد. باید 
بدانیم تصویب این طرح نه تنها مشــکلی را حل 
نمی کنــد بلکــه موجب می شــود قیمت ها باالتر 

رفته و از کنترل خارج شود.

با رأی نمایندگان؛

ل و ساماندهی اجاره بهای امالک تصویب شد ح کنتر کلیات طر

مجلس


