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طلیعه سخن
مســأله واليت  و رهبرى بطور كلى، و امامت به 
معنى جانشــينى پيامبر اسالم صلى اهلل عليه  و 
آله بطور خاص، از مهم ترين مباحث عقيدتى و 
تفســيرى و روايى است كه در طول تاريخ اسالم 
درباره هيچ مسأله اى به مقدار اين مسأله سخن 

گفته نشده است.]1[

بى ترديد مقولۀ واليت كه از واليت  حضرت على  
عليه السالم در غدير خم نشأت گرفته است،  به 
معناى اجراى قانون اسالم توسط أئمه معصومين 
»عليهم  السالم« و جانشينان آنان مى باشد؛ كه از 
نماز و روزه و حج و زكات باالتر است و به حكومت 

اسالمى منتهى مى گردد.]2[

لذا واليت  به معنى يك دوستى ساده و يا اعتقاد 
خشــك نيســت، بلكه هدف قبول رهبرى امام 
على  )عليه الســالم( در مسائل اعتقادى و عملى 
و اخالقى و اجتماعى بعد از پيغمبر گرامى اسالم 
)صلى اهلل عليه و آله( است، مسائلى كه نمونه هايى 
از آن بــه وضوح در خطبه هاى ارزشــمند نهج 
البالغــه و كلمات منقول از آن حضرت منعكس 

شده است.]3[

بنابراين در يك ســو مفهوم واليت ، ولى و امام و 
رهبر است كه به هدايت خلق، تقويت هوشيارى 
امت در مقابل خطرات و توطئه ها واحقاق مطالبۀ 
ستمديدگان... مى پردازد و در سوى ديگر مردم 
هستند كه بايد سعى كنند گفتار و كردار و عقايد 
و افكارشــان منطبق بر نظريات و انديشه هاى 
آن بزرگواران باشــد،]4[لذ اقطعاً مراد از واليت 

سرپرستى و امامت است نه مساله دوستى.]5[

بايد اذعان نمود واليت  على  عليه  السالم از واليت  
پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم و عالقه به قرآن 
و اسالم و ساير پيشوايان معصوم جدا نيست، در 
واقع تا ارتباطى از نظر ايمان و اخالق و عمل با اين 
پيشوايان بزرگ برقرار نباشد عبور از صراط ممكن 
نيست، و در اين زمينه روايات متعددى وارد شده 
است،]6[،]7[مسائلى كه ايمان به آن و هماهنگ 
ساختن اعمال با آنها وسيله مؤثرى براى خروج از 
صف دوزخيان و قرار گرفتن در صراط مستقيم 

پروردگار است.]8[

گفتنى اســت در عصر غيبــت حضرت مهدى 
)ارواحنــا فــداه( تداوم خط امامــت و واليت  به 
وســيله نواب عام آن حضرت يعنى علما و فقها 
صورت مى گيرد.]9[ كه در اين ميان مى توان به 

آثــار و  خدمات بى بديل  مرجع عاليقدر جهان 
تشــيع حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى 
)مدظله( در دفاع همه جانبه از اصل واليت اشاره 
نمود به نحوى كه معظم له در راســتاى تبيين 
و ترويج حقيقت  مســألۀ واليت از هيچ اقدامى 
فروگذار نكرده است ، لذا رويكرد نظرى و علمى  
اين فقيه عاليقدر در جامعۀ اسالمى  راستاى بسط 
و گسترش مفهوم واليت در قالب گفتمان معنايى 
»تشكيل حكومت«]10[ و »ضرورت آموزش اين 

مسأله به افراد «]11[، به منصۀ ظهور رسيد.

در اين ميان بايد به خدمات ارزندۀ علمى معظم 
له در تبيين مسألۀ واليت در آموزه هاى اسالمى 
به ويژه در گزاره هاى ناب قران كريم اشاره نمود 
كه  تأليف ارزشــمند »آيات واليت در قرآن« در 
نوع خود به عنوان يك اثــر فاخر و بى بديل در 
طول گفتمان سازى ايشان در مسألۀ واليت، قابل 

تحليل و بررسى است .

در اين  اثر گرانسگ كه سلسله بحث هاى تفسيرى 
حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى در مورد 
آيات واليت در قــرآن مجيد و نيز بيان مباحث 
مشــروح  در ذيل آن آيات است ، در  سه بخش 
آيــات خالفت و زعامت مســلمين،آيات فضائل 
اهل بيت عليهم السالم وآيات فضائل مخصوص 
حضرت على عليه السالم تنظيم ،تدوين و تبيين 

شده است.

هم چنين اهتمام معظم له به تبيين دقيق حقيقت 
مفهوم واليت در گزاره هاى علمى آثار ايشان به 
گونه اى است  كه در فرازهاى متعدد و مختلف از 
تأليفات ارزشمند معظم له مى توان ورود عالمانه و 
هدفمند تبيين مسألۀ واليت و معارف متعالى اهل 

بيت)عليهم السالم( را مشاهده نمود.

حــال با اين اوصاف بهتــر و جامع تر مى توان به 
چرايى تأسيس شبكه جهاني »واليت« به عنوان 
يكى از مهمترين دستاوردهاى معظم له در ترويج 
معارف اهل بيت)عليهم الســالم( به ويژه تبيين 
مســألۀ واليت اميرالمومنين على )عليه السالم( 

واقف شد.

 »شبكه اى جهاني كه  به صورت علمي و منطقي 
معارف اهل بيت)عليهم الســالم( و دين را براي 
تمامي بينندگان در سراسر جهان بيان مي كند 
و تنها بر اســاس تعليمات قرآنــي و حركت در 
مسير وحدت مسلمانان بنيانگذاري گرديد«]12[. 
اقدامى ارزشمند از سوى حضرت آيت اهلل العظمى 
مكارم شــيرازى)مدظله( كه در راستاى» دفاع 
منطقي و حساب شده از مكتب اهل بيت)عليهم 
الســالم(«]13[ و »نشــر علــم و دانــش اهل 

بيت)عليهم الســالم( از قم به سراسر دنيا«]14[
صــورت پذيرفــت و در بخش هايــى از قبيل» 
اخالق اسالمي، اخالق در مكتب اهل بيت)عليهم 
السالم(، نهج البالغه، معرفي علماي اسالم، معرفي 
كتاب هاي بســيار گرانقدر و ارزشمند، پاسخ به 
سئواالت و شــبهات در راستاى مقابله فكرى و 
نظرى با هجمه هاى دشمنان..«]15[ فعاليت خود 
را آغاز نمود كه آثار و بركات آين شبكه به دفعات  
مورد اذعان شيفتگان و عالقمندان به مكتب اهل 

بيت)عليهم السالم( قرار گرفته است.

در خاتمه بايد گفت در عصرى كه شدت هجمه 
به امامت كامالً پيداست]16[ و برخى مى خواهند 
ريشه مباحث امامت و واليت را بزنند]17[ ليكن 
خدمات ارزشــمند حضرت آيــت اهلل العظمى 
مكارم شــيرازى)مدظله( در دفاع همه جانبه از 
معارف اهل بيت )عليهم الســالم( به ويژه واليت 
اميرالمومنين)عليه الســالم( بر كســى پوشيده 

نيست.

رويكردهــا و راهبردهايى كه نه تنها مى تواند به 
عنوان نقشۀ راه شيعيان جهان در ترويج و تبيين 
آموزه هاى غنى اسالم ناب نبوى)صلى اهلل عليه 
و آلــه( مورد توجه   قرار گيرد بلكه چشــم انداز 
روشنى از اتحاد امت اسالمى را نيز موجب خواهد 
شــد، زيرا حلقۀ مفقودۀ تحقق اين مهم ،پيروى 
از واليــت و مكتــب اهل بيت)عليهم الســالم( 
است]18[ كه زمينه ساز اتصال همه مسلمانان 

خواهد شد. ]19[

]1[ پيام قرآن ؛ ج 9 ؛ ص18.
]2[ آيات واليت در قرآن ؛ ص71.
]3[ تفسير نمونه ؛ ج 19 ؛ ص41.
]4[ آيات واليت در قرآن ؛ ص71.

]5[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى؛ درس خارج 
فقه؛مسجد اعظم قم؛ 1393/7/20.

]6[ ر.ک: بحــار االنوار، جلد 8 فصل صراط، روايات 12، 13، 14، 
.17 ،16 ،15

]7[ پيام قرآن ؛ ج 6 ؛ ص150.
]8[ تفسير نمونه، ج 19، ص: 42.

]9[ پنجاه درس اصول عقائد براى جوانان ؛ ص322.
]10[ اهداف قيام حسينى ؛ ص86.

]11[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى در ديدار با 
مسؤوالن بنياد بين المللى غدير، نامه جامعه، تير 1387 ، شماره 

.46
]12[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى در مراسم 

آغاز به كار شبكه جهاني واليت؛1389/3/7.
]13[ همان.

]14[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى در سالگرد 
تأســيس شــبكه جهانى واليت ؛مدرســه امير المؤمين)ع( قم 

؛1393/3/7.
]15[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى در مراسم 

آغاز بكار شبكه جهاني واليت؛1389/3/7.
]16[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شــيرازى در ديدار 

مسئولين بنياد فرهنگى امامت؛ 1391/2/9.
]17[ همان.

]18[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى؛ جلسه تفسير 
موضوعى قرآن كريم؛ حرم كريمه اهل بيت)ع(؛1391/5/25.

]19[ بيانات حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى؛ درس خارج 
فقه؛مسجد اعظم قم، 1393/7/20.
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پیام ها و بیانات
دیدار با آیت اهلل اعرافی

طالب بايد به مســائل روز و نيازهاى زمان و پاســخ به شبهات 
اعتقادى كه از سوى مغرضان در فضاهاى مجازى القاء مى شود 

آشنا گردند 
1395/05/02 

دیدار جمعی از طالب

بالى بزرگ دنياى امروز رشوه خوارى است كه حتى در سازمان 
ملل نفوذ كرده اســت، متاســفانه اكنون مال بــر جهان حاكم 
اســت، عربستان با اموالى كه دارد حتى دبيركل سازمان ملل را 

با دالرهاى نفتى اش تهديد مى كند.

1395/05/07 

فتتاحیه طرح های حاشیه شهر مشهد

تشــريفات و حقوق هاى نجومى عامل بدبختى است/ مسئوالن 
به حاشــيه شهرها توجه كنند، حل مشــكالت حواشى شهرها 
از نظــر فرهنگى، دينى، امنيت، رفاهى، بهداشــتى و... با همت 
مســئوالن ممكن مى شود/هر كجا حضور پررنگ داشته باشيم، 
دشــمن در آنجا نفــوذ نخواهد كرد و هر كجــا اين امر ضعيف 

باشد، آنان اميدوار خواهند بود 
1395/05/16

دیدار اعضای همایش صدف کوثر

تعظيم و تكريم مقام حضرت خديجه )ســالم اهلل عليها( اقدامى 
بجا و ارزشمنداست / اسالم به جايگاه زن توجه ويژه دارد، اقدام 
و عمل حضرت خديجه)ســالم اهلل عليها( از آن جهت ارزشمند 
و فداكارانه است كه در زمانى با حضرت رسول)صلى اهلل عليه و 
آله( ازدواج كردند كه پيامبر)صلى اهلل عليه و آله( مبعوث نشده 
بودند و به عنوان يك جوان يتيم در شهر مدينه به درستكارى 

شهرت داشتند 
1395/05/26 

دیدار با تولیت حرم مطهر امام رضا علیه السالم

جشن میالد امام علی بن موسی الرضا علیه السالم  و مراسم عمامه گذاری

دکتر توکلی و مهندس امیرآبادی نماینده قمهیئت رئیسه شبکه جهانی والیت

اعضای همایش ملی »صدف کوثر« 

مراسم غبارروبی ضریح امام علی بن موسی رضا علیه السالم

سخنرانی در حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا علیه السالم

نماز جماعت در حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا علیه السالم

مراسم غبارروبی ضریح امام علی بن موسی رضا علیه السالم

قرائت زیارتنامه امام رضا علیه السالم
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ِحيِم ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ بِْسِم اهلَلّ

ِ َربِّ الْعالَِمین َو َصلَّی اهللُ َعَلی  الَْحْمُد هلِلَّ
اِهِرین َوال َحْوَل َوال  ٍد َو آلِِه الطَّ َسیَِّدنا ُمَحمَّ

ِ الَْعِلِیّ الَْعظیِم َة ااِلّ بِاهلَلّ ُقَوّ

قبل از هر چيز الزم مى دانم، تشــكيل اين 
جلســه نورانى را كه براى يكى از مهم ترين 
مســائل اسالمى به وجود آمده است به همه 
شما عزيزان تبريك عرض كنم و از همه شما 
علماى اسالم كه براى حل اين مشكل جهان 

اسالم گردهم آمده ايد صميمانه تشكر كنم.

همچنين ايام مصادف با ميالد امام على بن 
موسى الرضا عليه السالم است، آن را هم به 
همه شــما عزيزان كه عالقمنــد به خاندان 
م هستيد  پيامبر صلى اهلل عليه و آله و ســلّ

صميمانه تبريك عرض مى كنم.

حقيقت اين اســت كه دنياى اسالم، امروز با 
يك مشكل بسيار مهم كه در تاريخ اسالم به 
اين صورت بى سابقه بوده است گرفتار شده 
است و به يك معنا جهان بشريت گرفتار اين 
مشكل شده است و آن اين است، گروهى كه 
از تعليمات اســالم اطالعى ندارند و قطعاً از 
طرف بيگانگان براى ايجاد اختالف و جنگ 
داخلى در كشورهاى اسالمى كمك و تأييد 
مى  شوند، تصور مى كنند يا اظهار مى دارند كه 
تنها ما مسلمان هستيم و بقيه كافرند، اعم 
از سّنى و شيعه و حتى غيرمسلمين خون و 
مال و عرض شان مباح است و تنها ادعا نبوده 
و وارد عمل هم شده اند و شما علماى محترم 
اسالم مى دانيد كه اينها چه جناياتى مرتكب 
شــده اند و چقدر بر اسالم آسيب رسانده اند! 
اسالمى كه طرفدار صلح و صفا است. حتى 
نسبت به غيرمسلمينى كه با اسالم سر جنگ 
ندارند، اســالم با آنها حاضر اســت زندگى 
مسالمت آميز داشته باشد. بنا به صريح آيات 
ُ َعِن الَّذيَن لَم يُقاتِلوُكم فِي  قرآن: اليَنهاُكُم اهللَّ
الّديِن َولَم يُخِرجوُكم ِمن ِديارُِكم أَن تََبّروُهم 
َ يُِحبُّ الُمقِسطيَن( َوتُقِســطوا إِلَيِهم إِنَّ اهللَّ

ممتحنه ، 8(  

بنابراين اينها آمده اند خودشــان را مسلمان 
و بقيــه را كافــر خوانده انــد و دســت به 
جنايــات عجيبى زده انــد. در اينجا علماى 
اسالم مسئوليت ســنگينى دارند. اوالً براى 
حفظ آبروى اســالم كه بگويند اسالم دين 
رحمت اســت نه دين خشونت، خون ريزى، 
آدم كشــى، قتل و جنايت. ثانياً براى حفظ 
خون مســلمين. ما نمى توانيم دســت روى 
دســت بگذاريم و ساكت بنشينيم. ما وقتى 
اين صحنه را مى بينيم، همه بدون اســتثنا 
مســئوليت داريم. بايد اوالً به غيرمسلمين 
ثابت كنيم اينها تعليمات اســالم نيست و 
انحراف از اسالم است و به طور قطع بيگانه از 
اسالم است. ثانياً به جوانان مسلمان هم اين 
را ثابت كنيم تا جذب به آنها نشــوند و اگر 
بدانند كه اين برنامه ها بيگانه از اسالم است 
جذب به آنها نمى شوند و بيگانگان از اسالم 
هم اسالم ستيزى نمى  كنند و نمى گويند اينها 

تعليمات اسالم است.

خوشبختانه ديديم كه شيخ األزهر عنوان كرد 
كه همه علماى اسالم را دعوت كنند و اتفاق 
كنند و امضاء كنند كه خون مسلمان نبايد 
ريخته شود. هر كسى كه شهادتين مى گويد 
و به سوى قبله نماز مى  خواند مسلمان است. 
هر كســى ضروريات اســالم را قبول دارد 
مسلمان است و حاال در مسائل عملى ممكن 
است تفاوت  هايى بين مذاهب باشد اين دليل 
خروج از اسالم نيست. اين خالف صريح كالم 
پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلّم است.

اخيراً هم شــنيديم كه پاپ بيانيه  اى در اين 
زمينه صادر كرده اســت كه ايــن برنامه ها 
جزء اسالم نيســت. اينها يك اقليت ضعيف 
منحرفى هستند كه از سوى اشخاصى تأييد 
مى شوند و در ميان مسيحيت هم يك اقليتى 
مانند اينها هست و اينها معيار نيست و اسالم 
دين رحمت است. آنها هم اين را قبول دارند.

بنابراين همان طــورى كه ما به عنوان حوزه 
علميه قم و مرجعيت، دو بار در ســال هاى 

گذشته، كنگره در مورد مسائل مربوط تكفير 
برگزار كرديم كه اين از جهان اســالم بيگانه 
است. از علما و مفتيان 80 كشور دنيا دعوت 
كرديم و آمدند و به اين مسأله اعتراف كردند.

شما عزيزان هم مخصوصاً در غرب كشور كه 
از جهاتى ممكن است فعاليت هاى دشمن در 

آن صورت بگيرد، بيدار و هشيار باشيد.

البته مســئولين امنيت، سياســت مداران و 
نظاميان كار خودشان را مى كنند و ما علماى 
اسالم هم بايد كار خودمان را بكنيم و مسائل 
را فــاش كنيم و به همه اعــالم كنيم؛ چه 
مسلمان و غيرمســلمان كه اين تعليمات از 
اسالم نيست و مطمئن باشيد كه موثر خواهد 
بود و اگر در اين كار كوتاهى كنيم )نسبت به 
خودم عرض مى كنم( كه روز قيامت مسئول 
هســتيم و اگر بتوانيم جلوى خون ريزى را 
بگيرم و نگيرم، شــريك در آن خون خواهم 

بود.

الحمدهلل شما شخصيت هايى هستيد كه در 
محيط خودتان مورد قبول هســتيد و بايد 
اين مسائل را به صورت فاش بگوييد و دست 
به دست هم بدهيد و اتفاق كنيد. ما هم در 
حوزه علميه و مســائل مرجعيت در خدمت 

شما هستيم.

ان شــاء اهلل اين معضل را در غرب كشــور، 
بعد شرق كشــور و بعد در كل جهان اسالم 
و در كل جهان بشــريت حل شود. متاسفانه 
اجانبى كه به پيشــرفت اين فرهنگ كمك 
كردند تا بين مسلمانان ايجاد اختالف كنند 
خودشان هم گرفتار شدند و فهميدند كه راه 
خطا رفته اند و اميدواريم در آينده نه چندان 
دور اين افكار ريشــه  كن شود و اين آتش ها 

خاموش گردد.

بار ديگر از همه شما عزيزان تشكر مى كنم و 
ما در خدمت شما براى رسيدن به اين هدف 

مقدس خواهيم بود.

الُم َعلَيُكْم َو َرْحَمُۀ اهلّلِ َو بََركاتُُه َواَلَسّ

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظّله 

به همایش »تکفیر؛ چالش های پیش  رو، مسئولیت علمای اسالم« 



13
95

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
8

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
95

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
9

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

الرحيم الرحمن  بسم اهلل 
فرانسيس پاپ  عالى جناب 
جهان كاتوليك هاى  رهبر 

با اهداء سالم و تحيت؛
اينكــه جناب عالــى در مصاحبه  از   
خود طى ســفر به لهســتان، نســبت 
دادن خشونت و ترور را به اسالم بلكه 
الهى مردود دانسته ايد،  اديان  به همه 
بســيار خوش وقتــم. موضــع منطقى 
جناب  عالــى در قبال دين اســالم و 
مبرا دانستن آن از اقدامات ضدانسانى 
)كه  تكفيرى چــون داعش  گروه هاى 
در روزهاى اخير مجدداً اعالم شــد(، 

است. تحسين  شايسته 
مســلماً اتخاذ مواضع روشن و قوى از 
بر ضدخشونت،  دينى  رهبران  ســوى 
مخصوصاً خشــونت هايى كه به اســم 
ديــن در هــر كجــاى جهــان انجام 

مى شود، الزم و ضرورى است.
اينجانب اقدام تروريستى و جنون آميز 
عناصر تكفيرى در يكى از كليســاهاى 
فرانسه و قتل وحشيانه آن كشيش را 
قوياً محكوم كرده و همان گونه كه در 
نامــه قبلى خود بــه جناب عالى اعالم 
كرده ام، به صراحــت مى گويم: از نظر 
اكثريت  و  اســالم  تمام علماى جهان 

از  تكفيرى  فرقه هاى  مسلمانان،  قاطع 
دين اســالم خارج بوده و بزرگ ترين 
ما  امروز هستند.  بالى جان بشــريت 
ايــن خطر را سال هاســت كــه فرياد 

مى كنيم.
اصوالً اسالم براساس رحمت و محبت 
و همزيســتى با همه مردم صلح طلب 
با خشــونت  و  بــوده  اســتوار  جهان 
اســالم  علماى  اســت.  بيگانه  ترور  و 
خشــونت را در هرجاى دنيا برخالف 
مى شــمرند،  مجيد  قرآن  دســتورات 
يا  باشد  اســالمى  خواه در كشورهاى 
در كشــورهاى اروپايى و آمريكايى و 

همه را شديداً محكوم مى كنند.
ما طى دوســال گذشــته دوبــار در 
قم، كنگــره اى جهانى  شــهر مقدس 
درباره انحــراف و خطرات جريان هاى 
تكفيرى برگــزار كرده ايم و از علماى 
برجسته اســالمى هشتاد كشور جهان 
دعوت نموديم كــه طى آن همگى به 
اتفاق، هرگونه تروريســم و خشونت و 
قتل انسان ها را مردود دانسته و خارج 
از دستورات اســالم شمردند و به آن 
اقليــت جاهل و بى رحــم و خون ريز 
اخطار كردند كــه راه آن ها راه جهنم 

نامه  آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظّله 

به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

در اخبــار آمده بود كه جناب احمد الطيب 
شيخ االزهر مصر از همۀ علماى اسالم اعم 
از شيعه و اهل سنت دعوت كرده كه متفقاً 
حكم بــه تحريم جنايات وحشــتناک ضّد 
بشــرى كه از سوى گروهى افراطى سر مى 

زند بنمايند.

شــيخ محترم االزهر با تصريح به نزديكى 
تفكرات شيعى و ســنى در اين باره اظهار 
داشــت: االزهر همواره بــه تقريب جوامع 
شيعى و ســنى تأكيد كرده و دستاورد اين 
تقريب را براى دانشگاه االزهر حائز اهميت 

مى داند.

سپس اظهار داشته من از همۀ علما و رهبران 
سنى و شيعه دعوت مى كنم تا در نشست 
مشتركى در دانشگاه االزهر گرد هم آيند و 
با صدور فتواى مشــتركى كشتار مسلمانان 
را از همۀ مذاهب اســالمى تحريم نمايند و 
نتيجــۀ صدور اين فتوا پايان بخشــيدن به 
انجام اقدامات وحشيانۀ بعضى از گروه هاى 

افراطى است.

ما ضمن تحســين وافر از هوشيارى و درک 
واقعيت هاى موجود جهان اســالم از سوى 
شــيخ االزهر تأكيد مى كنيــم كه اين كار 
عالوه بر جلوگيرى از كشــتار مسلمين بى 
گناه سبب مى شــود جلوى اسالم ستيزى 
از ســوى غربى هاى ناآگاه يا مغرض گرفته 
شود و بداند اين اعمال خشونت بار از اسالم 

نيست.

اضافه بر اين تأكيد مى كنيم حتى كشــتار 
غير مســلمين به وســيلۀ اين گروه در هر 
كجاى دنيا باشــد از تعليمات اسالم كاماًل 

بيگانه و شديداً محكوم است.

اميدواريــم اين برنامه هر چــه زودتر انجام 
گيرد و گامى در راه نجات مســلمين از شّر 

اين اشرار برداشته شود.

ناصر مكارم  ـ 1395/05/10

بیانیه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظّله 

در پی صدور حکمی از عالم معروف، شیخ االزهر مصر 
است!

مسلماً اگر حمايت بعضى از دولت هاى 
ســلطه گر كه به خاطر منافع مادى به 
تروريستى كمك  و  تكفيرى  گروه هاى 
ريشه كن  تاكنون  آن ها  نبود،  مى كنند 

بودند. شده 
همان گونــه كه جناب عالــى تصريح 
ايــن خشــونت ها مربوط به  كرده ايد 
اديان و مذاهب نيست بلكه منافع پست 
برخى  نامشروع  ثروت اندوزى  و  مادى 
قدرت هاى اســتكبارى، سرچشمه آن 
هاســت. اينك بحمد اهلل افكار عمومى 
جهان تا حد زيادى بيدار شــده است 
و مى توان اميدوار بود، اين گونه كارها 

در دنيا پايان پذيرد.
در خاتمــه از خداونــد متعــال براى 
انجام رســالت  توفيق در  جناب عالى 
برقرارى  و  اُخوت  يعنى گسترش  خود 
صلــح و معنويت در جهان مســئلت 

مى نمايم.
قم- مرجع دينى                      

ناصر مكارم شيرازى 
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پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظّله 

به حجت االسالم آقای راجه ناصر عباس جعفری 

حضور جناب مســتطاب حجت االســالم 
آقاى راجه ناصر عباس جعفرى دامت تأييداته

با اهداى سالم؛

دوســتانتان،  از  جمعــى  و  جنابعالــى 
جانفشــانى مهمى از طريق اعتصاب غذا 
بــراى احقاق حق پيروان مكتب اهل بيت 
عليهم السالم در پاكســتان كرده ايد كه 
در بسيارى از نقاط جهان انعكاس يافته و 
بحمد اهلل ثمرات قابل توجهى در برداشته 

است.

اكنون اينجانب از جنابعالى و دوســتانتان 
خواهش مى كنم براى حفظ سالمتتان به 

اعتصاب غذا پايان دهيد.

از دولت دوست پاكستان ــ كه ما همواره 
در مشكالت از آنها دفاع مى كنيم ــ نيز 
انتظــار داريم كه به خواســته هاى بحق 
پاكستان،  و ســاير مســلمانان  جنابعالى 
بويژه شــيعيان، پاســخ مثبت دهند. آنها 
چيــزى جز امنيت و احقاق حقوق پيروان 
مذاهب از دولت پاكســتان نمى خواهند. 
بســيار بعيد اســت كه آنها به اين حقوق 

شهروندى اهميت ندهند.

همه مردم پاكستان، به ويژه شيعيان اين 
كشور ســعى كنند با اتحاد، ضمن حفظ 
آرامش عمومى، حقوق حقه خود را دنبال 
كنند و ان شاء اهلل به حقوق خود خواهند 

رسيد.

هميشه موفق و سربلند باشيد

ناصر مكارم
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نرم افزار اندروید »نهج البالغه« رونمایی شد 

ـ گنجينه بزرگ معارف اسالم

ـ عالــى ترين درس براى تعليم و تربيت 
انسانها

ـ بهترين ســرمايه خودسازى و تهذيب 
نفس

ـ مؤثّرترين برنامه براى ســاختن جامعه 
اى سالم و پاک و سربلند

عناوينى اســت كه به حق مى توان براى 
نهج البالغه انتخاب كرد.

تنها كســانى مى توانند درباره اين كتاب 
بزرگ و بى نظير سخن بگويند كه حداقل 
يكبار با دّقت كامل تمــام آن را از آغاز تا 
پايان مطالعه كرده باشــند آن گاه روشن 
خواهد شــد هر چه دربــاره اين مجموعه 

گرانبها گفته شود، كم است!

سزاوار است عاشــقان حقيقت، پويندگان 
راه معرفه اهلل و جويندگان راه و رسم بهتر 
زيســتن، همه روز در كنــار آرامگاه عالم 
بزرگوار سّيد رضى )گردآورنده نهج البالغه( 
حاضر شــوند و در برابر او سر تعظيم فرود 
آورند و بر روانش درود بفرســتند كه اثرى 
چنين گرانبها و بــى بديل از كلمات موال 
على)عليه السالم( را جمع آورى كرده و در 

اختيار ما مسلمانان بلكه در اختيار جامعه بشرى قرار داده است.

در طول تاريخ اســالم شروح متعّددى بر نهج البالغه نوشته شده، و علماى عاليقدرى چه 
در گذشته و چه در عصر ما براى تبيين و تفسير و كشف گنجينه هاى آن كوشيده اند و 
خدمات پرارزشى انجام داده اند، ولى انصاف اين است كه نهج البالغه هنوز دست نخورده 

است، هنوز مظلوم است، هنوز تالش هاى فراوان و فراوان ديگرى را مى طلبد.

مخصوصاً در عصر و زمان ما كه عصر مشكالت پيچيده جوامع انسانى، عصر 
ظهــور مكتب هاى مختلف فكرى، و عصر تهاجم بر اعتقادات و اخالق و تقوا 
و فضيلت از ســوى دنياپرستان و جهانخواران اســت، تا راه را براى رسيدن 
به منافع آلوده و نامشروعشــان هموار سازند، آرى در اين عصر، نهج البالغه 
تالش و كوشش و كار بيشــترى را مى طلبد. كار تحقيقاتى و گروهى براى 
يافتن راه غلبه بر مشــكالت معنوى و ماّدى و فردى و اجتماعى و مقابله با 

مكتبهاى ويرانگر فكرى و اخالقى به وسيله آن.

به همين دليل بعد از توفيقى كه در »تفسير نمونه« و »پيام 
قرآن« بحمــداهلل نصيب معظم له و جمعــى از ياران باوفا 
شــد كه سبب حركت جديدى دربارۀ كارهاى قرآنى و نفوذ 
بيشتر قرآن و تفســير در مجامع علمى بلكه غالب خانه ها 
گرديد، با همكارى گروهى از اهل فضل كارى مشابه تفسير 
نمونــه روى نهج البالغه انجام گرديد، كه ماحصل آن كتاب 

وزين پيام امام امير المؤمنين )عليه السالم( بود.

نرم افزار اندرويد نهج البالغه مخصوص گوشى هاى هوشمند 
و تبلت ها، متن و ترجمه نهج البالغه را به انضمام تفسير آن 
به تفكيك خطبه ها، نامه ها و حكمت ها با امكانات مشروح 
زير ارائه داده اســت تا گامى موثر در بهــره مندى هر چه 

بيشتر شيفتگان مكتب حق و حقيقت باشد.

1- تفكيــك خطبه ها و نامه بر اســاس بخش هاى مرتبط 
تفسيرى به منظور دسترسى بهتر به مطالب

2-جســتجو در خطبه ها، نامه ها و حكمت ها در تمــام بخش هاى نرم افزار به تفكيك 
متــن، ترجمه، عبارت و به صورت عطفــى، فصلى و كل عبارت. با امكان نگهدارى نتيجه 

جستجو و مشخص نمودن كلمه مورد نظر در متن نتيجه

3-ايجاد فهرســت برگزيده )مطالب منتخب( به منظور دسترسى سريع به مطالب مورد 
نظر

4-امكان اشتراک گذارى و كپى نمودن قسمتى از متن، ترجمه و تفسير

5-امــكان تنظيم فونت و اندازه قلم متن، ترجمه و تفســير بــراى مطالعه بهتر از منوى 
تنظيمات با قابليت دسترسى در تمام قسمت هاى نرم افزار

6-امكان تعامل با نرم افزار پژوهش يار به منظور ايجاد فهرســت پژوهشى و درج حاشيه 
بر مطلب انتخاب شده

 هرگونــه انتقــاد يــا پيشــنهاد را از طريق بخش تمــاس با ما، يــا از طريــق رايانامه

it@makarem.ir 

با ما در ميان بگذاريد.

نرم افزار اندرويد نهج البالغه مخصوص گوشــى 
هاى هوشــمند و تبلت ها، شامل متن و ترجمه 
نهج البالغه بــه انضمام تفســير آن به تفكيك 
خطبه ها، نامه هــا و حكمت ها با امكانات ويژه 

رونمايى شد. 
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شکوه عقالنیت در سیرة 
رضوی از منظر معظم له 

يازدهــم ذى القعده ســال 148 هجرى 
قمرى روز ميالد مســعود امــام على بن 
موســى الرضا عليهما السالم است.، همان 
امامــي كه در فــرازي براي شــيعيانش 
فرمود:»علينا إلقاء األصول اليكم و عليكم 
التفرع ؛ بر ماســت كه اصــول كلى را به 
شما القا نماييم و استنباط فروع بر عهده 
شماســت«.، اين گونه اســت كه قسمت 
مهمى از احاديث شــيعه)هزاران حديث( 
از هشــتمين امام، على بن موســى الرضا 
عليه الســالم اســت، و اين به خاطر آن 
اســت كه آن بزرگوار در شرايطى از زمان 
و مكان قرار داشتند كه فشار دشمنان به 
ويژه بنى عباس بر آن حضرت كمتر بود، 
به همين دليل توانســتند احاديث زيادى 
كه از رســول خدا صلى اهلل عليه و آله به 
وســيله پدران و اجدادشان به آنها رسيده 
بود، در تمام ابواب معــارف و احكام فقه 

اسالم از خود به يادگار بگذارند.

از ســوي ديگر  قرآن مجيد در حدود 70 
آيــه در مورد عقل ســخن مــى گويد، و 
خداوند به اشكال مختلف مسلمانان را به 
تفكر و انديشــه دعوت مى كند، به نحوي 
كه بايد اسالم را دين عقل و خرد دانست،

اين گونه اســت كــه اجتمــاع فكرى و 
فرهنگى بر گرد امام على بن موسى الرضا 
عليهم الســالم در آن زمــان تحقق يافت 
بلكــه ، در اين گونه اعصار، مرجع، علماى 
اســالم بودند كــه در رأس آنها ائمه اهل 

بيت عليهم السالم قرار داشتند.

عقالنیت؛ تعقل؛ اندیشه و خردورزي
بي شــك بر هر عاقلى الزم است كه رأى 
عاقالن ديگر را )از طريق مشورت( به رأى 
خود اضافه كند و علوم دانشــمندان را به 

علم خويش بيفزايد.،

حال بعضى ممكن است تصور كنند حتماً 
بايد با كســى مشــورت كرد كه عقل او 
از انســان قوى تر يا الاقل مســاوى باشد 
در حالى كه چنين نيســت؛ انســان اگر 
دسترسى به چنين اشــخاصى پيدا نكند 
ســزاوار اســت حتى با زيردســتان خود 
مشــورت كند، چنان كــه مرحوم عالمه 
مجلســى در حديثى از بحاراالنوار از امام 
على بن موسى الرضا عليه السالم نقل مى 
كند كه يكى از يارانش مى گويد: خدمت 
آن حضرت بوديم ســخن از پدرش )امام 
كاظم عليه السالم( به ميان آمد. فرمود:» 
عقل او قابل مقايســه با عقــول ديگران 
نبــود ولى با اين حال گاهــى با بعضى از 
غالمانــش مشــورت مى كــرد. بعضى به 
آن حضرت گفتند: شــما بــا مثل چنين 
شخصى مشــورت مى كنيد؟ فرمود: :»إن 
اهلل تبارک وتعالى ربما فتح على لسانه؛اى 
بسا خداوند متعال كليد حل مشكل را بر 

زبان او قرار دهد«.،

لذا »مشــورت با صاحبان فكر و انديشه و 
متابعت كردن از آنها«، امري انكار ناپذير 
اســت، البته در زمينه تأثير ســكوت در 
تفكر عميق و اســتوارى عقل در حديثى 
از امام على بن موســى الرضا عليه السالم 
آمده است :» از نشــانه هاى فهم و عقل، 
داشــتن آگاهى و بردبارى و سكوت است، 

سكوت درى از درهاى حكمت است«.،

بنابرايــن مهــم خوب خوانــدن و تدبر و 
انديشــه اســت، امام رضا عليه الســالم 
مــى فرمايد: »آن مقــدار بخوانيد كه در 
آن خشــوع قلب و صفاى باطن و نشــاط 

روحانى و معنوى باشد«.

عقالنیت و ایمان
بي ترديد پيشــوايان دين، حافظان دين و 
نگهبانان اعتقاد و ايمان مردم هســتند، از 
سوي ديگر بهترين راه براى از ميان بردن 
مفاسد اخالقى و اجتماعى باال بردن سطح 

فرهنگ و ايمان مردم است.

لــذا در روايتي از امام رضا عليه الســالم 
در تبيين اين مســأله كه از پدر و اجداد 

بزرگــوارش و على عليه الســالم نقل مى 
كند مــي خوانيم»...؛ رســول خدا صلى 
اهلل عليــه و آله فرمودنــد: ايمان عبارت 
از شــناخت قلبى و اقرار زبانى و عمل به 
وســيله اعضا و جوارح است، در حقيقت 

اينها اركان ايمان به حساب مى آيند«.،

در تبيين اين مســأله بايــد گفت گاهى 
انســان كار خوبــى انجام مــى دهد و يا 
ديگران كار خوبى انجام مى دهند، اما در 
او اثر نمى گذارد، و گاهى كار بدى انجام 
مى دهــد و يا ديگران انجــام مى دهند، 
اما در او تأثيرى ندارد و بى تفاوت اســت، 
اين نشانه عدم ايمان است، چون حقيقت 
ايمان آن چيزى است كه به وجود انسان 
جهــت بدهد و اگر جهت ندهد معلوم مى 
شــود كه پايه و اساســى ندارد، در مقابل 
چيزى كه هماهنگ باايمان اوست براى او 
جاذبه دارد و آنچه ناهماهنگ است براى 
او نفرت آور اســت كه اين نشــانه ايمان 

است.

لــذا اگر بخواهيــم ايمانمــان را آزمايش 
كنيم از همين معيار مى توانيم اســتفاده 
كنيــم كه اگــر كار بدى انجــام داديم تا 
شــب ناراحت بوده، و اگر كار خوبى انجام 
داديم هر وقــت آن كار خير را مى بينيم 
خوشــحال شويم كه خدابه ما توفيق داده 

است، اين دليل بر ايمان ماست.

حال با اين اوصاف به اين نكته مى رسيم 
كه اگر خالفى در عالم رخ داد و از دست 
آن فرد مجرم كارى ســاخته نيست ولى 
در قلبش احســاس ناراحتى مى كند، اين 
ناراحتى در مقابل گناه، مرحله اى از توبه 

و پشيمانى است.

از ايــن رو در حديثــى از امــام على بن 
موســى الرضا عليه السالم مى خوانيم كه 
از جدش رســول خدا صلى اهلل عليه و آله 
چنيــن نقل مى كند:»ليس شــى ء احب 
الــى اهلل من مؤمن تائــب او مؤمنۀ تائبۀ؛ 
چيــزى در نزد خدا محبوبتر از مرد يا زن 

با ايمانى كه توبه كند نيست!«.،

هــم چنين بايــد اذعان نمــود باالترين 
منزلگاه ايمان ، پله اى اســت كه هركس 

به آنجا برســد، ســعادتمند و پيروز مى 
شــود؛ كه در اين ميان حسن خلق، كليد 
بهشــت، وســيله جلب رضاى خدا، نشانه 
بــارز قدرت ايمان، و همطراز عبادت هاى 

شبانه و روزانه معرفي شده است.

در حديثى از امام رضا عليه الســالم آمده 
اســت كه پيامبــر صلى اهلل عليــه و آله 
فرمود: »بر شما الزم است به سراغ حسن 
خلق برويد، زيرا حســن خلق سرانجام در 
بهشت است، و از سوء خلق بپرهيزيد كه 

سوء خلق سرانجام در آتش است«.،

و از آنجــا كه در بيان نوراني امام على بن 
موســى الرضا عليه السالم »االيمان فوق 
االســالم بدرجۀ؛ ايمان يك درجه برتر از 
اسالم اســت«، لذا در كتاب »فقه الرضا« 
»بخل« خالف ايمان معرفي شــده است.، 
و در حديثــى ديگر از آن حضرت، بيزارى 
و برائت از انحصارطلبــان، از لوازم ايمان 
و اسالم شــمرده شده است: »والبرائۀ من 

أهل االستئثار«.

اينچنين اســت كه در حديــث پرمعنايى 
ديگر از هشــتمين امام عليه السالم آمده 
است كه مؤمن نمى تواند مؤمن باشد مگر 
اين كه ســه خصلت در او وجود داشــته 
باشــد: ســنتى از پروردگار، و ســنتى از 
پيامبــر صلى اهلل عليه و آله و ســنتى از 
ولى او، ســپس مى فرمايد: »خداوند عالم 
الغيب است و اسرار غيب را بر كسى فاش 
نمى كند، مگر براى رســوالنى كه آنها را 
اسرار غيب( پذيرفته است«.  )براى حفظ 
سپس سنت پيامبر صلى اهلل عليه و آله را 
مدارا با مردم، و ســنت ولى او را صبر در 

برابر مشكالت بر مى شمرد.

عقالنیت و دینداري
هنوز كم نيســتند كســانى كه گمان مى 
كنند دين دارى فقط براى آباد ســاختن 
سراى آخرت و راحتى پس از مرگ است 
و اعمال نيك توشــه اى است براى سراى 
ديگــر و به نقــش مذهب پــاک و اصيل 
در زندگــى اين جهان به كلــى بى اعتنا 
هستند، و يا اهميت كمى براى آن قائلند.

در حالى كه مذهب پيش از آنكه ســراى 
آخرت را آباد كند، آباد كننده سراى دنيا 
است، و اصوالً تا مذهب در اين زندگى اثر 
نگذارد تاثيرى بــراى آن زندگى نخواهد 

داشت!.

لــذا مهم اين اســت كه بدانيــم حقيقت 
»عبادت« و دين داري چيســت؟ آيا تنها 
انجام مراســمى مانند ركوع و ســجود و 
قيام و قعود و نماز و روزه منظور اســت؟ 
يا حقيقتى اســت ماوراى اينها؟ هر چند 
عبادات رسمى نيز همگى واجد اهميتند.

ناگفته پيداســت حقيقــت عبادت نهايت 
خضوع در برابر پروردگار اســت. كسى كه 
شــيرينى خضوع و تواضــع در برابر خدا 
را دريابد در برابــر خلق خدا نيز متواضع 
است. ليكن حلقۀ مفقودۀ تكميل و تحقق 
اين مهم را بايد در حديثى از امام على بن 
موسى الرضا عليه الســالم جستجو نمود 
كه فرمود:» ليســت العباده كثره الصاله و 
الصــوم انما العباده التفكر فى امر اهلل عز و 
جل؛ عبادت به زيادى نماز و روزه نيست، 
عبادت واقعى تفكر در كار خداوند متعال 

و اسرار جهان آفرينش است.

ســّر آن هم بر هر فرد با فكرى روشــن و 
هويدا اســت، چون در اثــر تفكر در نظام 
عالم هستى و عجايب و شگفتى هاى آن، 
پايه ايمان و دانش انســان باال رفته و در 
اين هنگام اذكارى را كه مى گويد همه از 
روى اخالص و كمال معرفت خواهد بود، 
و البتــه يك چنين ذكــر و عبادتى قابل 

مقايسه با غير آن نيست.

عقالنیت و تبیین فلســفه و اســرار 
احکام و عبادات

بديهي است عبادت و بندگى، شيوه نامه و 
آيين نامه عملى مى خواهد همان چيزى 
كه عقل از تهيه و تنظيم آن عاجز اســت 
و تنها خالق انســان اســت كه با آگاهى 
از مصالح و مفاســد امور، مى تواند جعل 
قانون كند و مقررات عملى و شــيوه نامه 

بندگى را تدوين نمايد.

 لذا بايد دانســت كه فقــه چيزى غير از 

شيوه نامه بندگى و آيين نامه زندگى نمى 
باشد. بلكه شيوه نامه اى است كه توسط 
رســوالن خدا بدست ما رســيده است و 
آيين نامه اى اســت كه با بررســى آيات 
الهى و مطالعه در ســنت و ســيره رسول 
و اوصيــاى وارثش تنظيــم و تدوين مى 
شود، همان حقيقتى كه در بيان امام على 
بن موســى الرضا عليه السالم تجلى يافته 
اســت، آنجا كه در جواب ســؤال از علت 
وجوب شــناخت پيامبران و ايمان به آنها 
و وجوب اطاعت از آنها مى فرمايد:»وقتى 
كه انســان ها از طريــق توانمندى ها و 
استعدادهاى شخصى شان نتوانند مصالح 
خويش را تأمين كنند و از طرفى خداوند، 
قابل رؤيت ظاهرى نباشــد و انسان ها نيز 
از ادراک او عاجز باشــند چاره اى جز اين 
نيست كه پيامبر معصومى را واسطه بين 
خود و آنان قرار دهد تا آنها را از امر و نهى 
و ادبش آگاه سازد و به عوامل دستيابى به 
منافع و فاصله گرفتن از مضرات واقفشان 

نمايد«.

در ادامــه ديگر روايــت از آن حضرت نيز 
مؤيد همين مطلب اســت، كــه فرمود:» 
بدانيد كه در رأس اطاعت خداى سبحان 
اين مطلب قرار گرفته كه ما بايد در برابر 
تمــام احكام و دســتورات و قوانين الهى 
تسليم شــويم، و همه آنها را اجرا كنيم، 
چه احكامى كه فلســفه آنهــا را عقل ما 
درک مى كند و چه احكام و دســتوراتى 
كه فلسفه آنها را عقل ما نمى تواند درک 
كنــد ... و خداونــد مردم را بــا اطاعت و 
بندگى خود با قوانين عقالنى و فوق عقل، 
امتحان و آزمايش مــى كند، تا حجت بر 
مردم تمام شود و شبهه ها زدوده گردد«.،

هــم چنين آن امــام بزرگــوار در فرازي 
كه  را  چيزهايى  فرمودند؛»تمــام  ديگــر 
خداوند مباح كرده بــه خاطر مصلحت و 
منفعت بــوده و هرچه را حــرام كرده به 
خاطر مفســده و مضــرات و خطرات آن 
بوده اســت«.؛» خداونــد از خوردنى ها و 
آشــاميدنى ها چيزى را مباح نكرده مگر 
اينكــه در آن منفعــت و مصلحت بوده و 
چيزى را حرام نكرده، مگر اين كه در آن 
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ضرر و نابودى و فساد بوده است«.،

با اين تفاســير امــام رضا عليه الســالم 
عليرغــم فشــارها و تنگناها حكومت بنى 
عباس، در همان شرايط به ترويج فرهنگ 
اهل بيــت و فقه آل محمد صلى اهلل عليه 

و آله پرداختند.

آن حضــرت در روايتي دربــاره آثار كلي 
عبادت فرمــود:» اگر كســى بگويد: چرا 
خداوند به بندگانش دســتور عبادات داده 
)مگر نياز به عبادت آنها دارد؟( در پاســخ 
گفته مى شود، اين به خاطر آن است كه 
ياد خدا را به فراموشى نسپارند، و ادب را 
در پيشــگاه او ترک نكنند، و از امر و نهى 
او غافل نشــوند، چرا كــه در آن صالح و 
قوام آنها است، و اگر مردم بدون پرستش 
و عبادت رها شــوند، مدت زيادى بر آنها 
مى گذرد )و از ياد خدا غافل مى شــوند( 

لذا دلهاى آنها قساوت پيدا مى كند.«،

در ادامــه و در تبيين فلســفۀ نماز و در 
حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه 
الســالم مى خوانيم: » فلســفه نماز اقرار 
به ربوبيت خداونــد متعال و نفى هرگونه 
شرک و قيام در برابر ذات پاک خداوند با 
تسليم و تواضع و خضوع است«. ،همانگونه 
كه در حديث معروف از آن حضرت آمده 
است: »الصالۀ قربان كل تقى؛ نماز وسيله 

تقرب هرپرهيزگارى است«.،

آن گاه امــام رضا عليه الســالم در ادامه 
اين ســخن به شرح اجمالي درباره فلسفه 
نمــاز و روزه و زكات ، پرداخته چنين مى 
فرمايــد: » )خداوند نمــاز را واجب كرد( 
به اين جهت كه ســاييدن پيشاني ها كه 
بهترين جاى صورت است بر خاک، موجب 
تواضع و فروتنى اســت و گذاردن اعضاى 
پرارزش بدن بر زميــن دليل بر كوچكى، 
و چسبيدن شــكم ها به پشت، به هنگام 
روزه، مايــه تواضع اســت و نيز پرداخت 
زكات، موجب صــرف ثمرات زمين و غير 
آن براى نيازمندان و مستمندان مى گردد 
)و همه اين امــور، بندگان را از آفت كبر 
و غرور بازمــى دارد و به تواضع و فروتنى 

دعوت مى كند(«. 

هم چنين در روايتى كه محمد بن سنان  
از امام هشــتم حضرت على بن موســى 
الرضا عليه آالف التحيۀ و الثناء نقل كرده 
علت تحريم ربا را چنيــن بيان مى كند: 
حضرت رضا عليه الســالم در اين روايت 
براى حرمــت ربا دو دليل ذكــر فرموده 
اســت: نخست ســخن خداوند متعال در 
قــرآن مجيد كه از رباخــوارى نهى كرده 
اســت، ديگر اين كه رباخــوارى اكل مال 
به باطل اســت، ســپس امام عليه السالم 
مثال مى زند كه اگر كســى يك درهم را 
به دو درهم بفروشــد. در اين معامله يك 
درهــم در مقابل يك درهم قرار مى گيرد 
اما درهم دومى كه فروشــنده از خريدار 
مــى گيرد باطل اســت و دليــل عقلى و 
منطقــى ندارد به هميــن جهت اكل مال 
به باطل اســت، از اين رو رباخوارى حرام 
شده اســت، ســپس چنين معامله اى را 
كه باعث فســاد اموال مى شود به معامله 
انسان سفيه تشبيه مى كند؛ يعنى معامله 
ربوى شــبيه معامله سفهى است و معامله 

سفهى باطل است«.

سخن آخر
در خاتمه بايد گفت تنها متابعت و پيروى 
از معصوميــن عليهم الســالم مــى تواند 
انســان را از گمراهى و متابعت شياطين 
بــه طــور قطع بــاز دارد؛ چرا كــه افراد 
غيرمعصوم خود ممكن اســت لغزش پيدا 
كنند و گرفتار خطا و گناه شوند و بازيچه 

دست شيطان گردند!

بنابراين و با توجه به كالم نوراني امام على 
بن موســى الرضا عليه السالم كه فرمود؛ 
»نحن اهل الذكر و نحن المســئولون؛اهل 
ذكر مائيم و از ما بايد ســؤال كرد«، بايد 
السالم  ائمۀ معصومين عليهم  نمود  تأكيد 
مصداق اتم و اكمل »اهل ذكر« هســتند، 
زيرا علم آنها از علم پيامبر صلى اهلل عليه 
و آله و خدا سرچشمه مى گيرد، علم آنها 
علمى است خالى از خطا و اشتباه، علمى 

است توأم با مقام عصمت .

اينگونه اســت كه در دعاى پرمعنايى كه 
بعد از زيارت امام على بن موســى الرضا 

عليه الســالم بــه آن توصيه شــده، مى 
خوانيــم: »كلما وفقتنى بخير فأنت دليلى 
عليــه و طريقى إليه؛ هرزمــان مرا به كار 
نيكى دادى تو راهنماى من به سوى آن و 

نشان دهنده مسير من بودى«.،

بدين ترتيب در حديثــى از امام على بن 
موســى الرضا عليه السالم مى خوانيم: كه 
فرمود:»نحن حجــج اهلل فى خلقه و نحن 
شــهداء اهلل و اعالمه فى بريته؛ ما حجت 
هــاى خدا در ميان خلقيم و شــاهدان او 
و نشــانه هايش در ميــان مردميم« و به 
تعبير ديگر از آن حضرت، آل محمد صلى 
اهلل عليه و آله كسانى هستند كه از قرآن 
استنباط مى كنند و حالل و حرام را مى 
شناســند و آنهــا حجت خدا بــر خلق او 

هستند«.
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شکوه جایگاه حضرت 
فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها از منظر معظم له 

اول ذى القعده سال 173 هجرى، روز ميالد 
حضرت فاطمه معصومه عليها السالم است.، 
ســيده جليله، حضرت فاطمه عليها السالم 
دختر موسى بن جعفر عليهما السالم كه به 
»معصومه« شهرت يافته و قبر شريفش در 
شــهر مقدس قم معروف و مشهور است، و 
روشنى چشم اهل قم و پناهگاه عامه مردم 
اســت و هر ســال ميليون ها نفر از شهرها و 
كشــورهاى دور و نزديك، رنج سفر بر خود 
هموار مى كنند تا از فيض زيارت آن كريمه 

اهل بيت عليها السالم بهره مند گردند.

دختران؛ تجلی رحمت واسعۀ خداوند
بايد اذعان نمود اعراب قبل از اسالم دختران 
خود را زنده به گــور مى كردند، و حتى در 
آن زمان وجدان اين گونه اشــخاص از اين 
جنايت ننگين ممانعت نمى كرد. لذا در آن 
زمان كمتر كســى بود كه پدرى را كه تازه 
دختــر معصومش را زنده زيــر خاک كرده 
مالمــت كند، زيرا تولد دختــر را ننگ مى 
پنداشــتند، و عجيب اين كه حتى قوانين 
طبيعى را در اين زمينه ناديده گرفته و مى 
گفتنــد: »دختران ما فرزندان ما نيســتند، 
فرزندان ما تنها پسران ما مى باشند«از اين 
رو پدرى با انجام چنين عمل ننگينى حس 
مى كــرد كه وظيفه وجدانى خود را به نحو 
اكمل انجام داده است، بنابراين وجدان شاد 

و آرامى داشت!.

ليكن با ظهور اسالم ، مبارزه با خرافه در ابعاد 
مختلفش به ويژه در مبارزه با ننگ پندارى 
تولــد فرزند دختر به اوج خود رســيد، زيرا 
اسالم براى احياى ارزش هاى انسانى و الهى 
گام به ميدان گذارده بود، و ســخت با اين 
تفكر جاهلى به مبارزه برخاست و از طريق 

موعظه و اندرز و آمــوزش هاى فرهنگى، و 
براى احياى شخصيت از دست رفته زن، قيام 
كرد؛ هم چنين از طريق وضع قوانين به نفع 
زنان و شركت دادن آنها در مسائل مختلف 
و ســرانجام از طريق شدت عمل در مقابل 
كسانى كه حاضر نبودند در برابر اين حقايق 

تسليم شوند.

اينچنين شــد كه تولد دختــر در احاديث 
اسالمى به عنوان گشــوده شدن ناودانى از 
رحمت خدا به خانواده معرفى گرديد و خود 
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم آن قدر به 
دخترش بانوى اسالم فاطمه زهرا سالم اهلل 
عليها احترام مى گذاشــت كه مردم تعجب 
مى كردند، آن حضرت بــا تمام مقامى كه 

داشت، دست دخترش را مى بوسيد.

در حديثى مــى خوانيم كه به پيامبر صلى 
اهلل عليه و آله و ســلم خبر دادند خدا به او 
دخترى داده اســت، ناگهان نگاه به صورت 
يارانش كرد، ديد آثار ناخشــنودى در آنها 
نمايان گشــت! )گويى هنوز رسوبات افكار 
جاهلى از مغز آنها بر چيده نشــده( پيامبر 
صلى اهلل عليه و آله و سلم فوراً فرمود:»اين 
چه حالتى است در شما مى بينم؟! خداوند 
گلى به مــن داده آن را مى بويم، و اگر غم 
روزى او را مى خوريد، روزيش با خدا است«.

 در حديث ديگرى از پيامبرصلى اهلل عليه و 
آله و سلم مى خوانيم كه فرمود:» چه فرزند 
خوبى است دختر! هم پر محبت است، هم 
كمك كار، هم مونس است و هم پاک و پاک 
كننــده«، در روايتى  ديگر از رســول اكرم 
صلى اهلل عليه و آله و ســلم نقل شده است 
كه فرمود ؛»كســى كه بازار مى رود و تحفه 
اى براى خانواده خود مى خرد .. هنگامى كه 
مى خواهد تحفه را تقسيم كند نخست بايد 
به دختر و بعد به پســران بدهد، چرا كه هر 
كس دخترش را شــاد و مسرور كند چنان 
است كه گويى كســى از فرزندان اسماعيل 

عليه السالم را آزاد كرده باشد«؛

لذا بايد با تبريك والدت باســعادت كريمۀ 
اهل بيت سالم اهلل عليها آن بانوى بزرگوار، 
در راستاى  بيان ويژگى ها و صفات برجستۀ 

ميالد اين روز فرخنده گام نهاد.

معصومه  در سیرة حضرت  گرایی  علم 
سالم اهلل علیها

بى ترديد كسانى كه در عصر علم و دانش از 
زن به عنوان ابزارى براى رسيدن به اهداف 
نامقدس خويش بهــره برده، و آنــان را از 
جايگاه واقعى شان خارج نمودند، آرى هيچ 
كدام مقام زن را نشــناختند، و به او ظلم و 
خيانت كردند. اينگونه است كه زن در جوامع 
غربى و حتى برخى ازديگر جوامع بشرى به 
عنوان ابزار و كاال ، براى رونق يافتن تجارت 
جنسى كه البته پيچيده ترين و مدرن ترين 
نوع بردگى براى زنان به حســاب مى آيد، 
مورد استثمار قرار گرفت،به عنوان نمونه صد 
ها هزار دختر و زن از اروپاى شــرقى براى 
بردگى جنسى به غرب قاچاق شده اند.و نيز 
ســاالنه به طور معمول بيش از دو ميليون 
دختر 5 تــا 15 ســال در بازارهاى جهانى 
قاچاق انســان، معامله و مجبور به فســاد و 

فحشا مى شوند.،

حال آنكه  اســالم برخــالف جوامع غربى 
بــراى احياى ارزش و مقــام و كرامت زنان 
مى كوشد، اسالم در پى آن است كه مقام و 
شخصيت زن را در اجتماع باال ببرد از اين رو 
، به منظور باال بردن ارزش زن، وظايف خانه 
دارى را بر او واجب نكرده اســت بلكه آن را 
به فطرت و وجدان و خواســت طبيعى آنان 

موكول نموده است. 

لذا قــرآن كريم طلب علــم را بر زن و مرد 
مســلمان واجب كــرده اســت؛ در كلمات 
پيامبــر صلى اهلل عليه وآله ســلم نيز آمده 
است؛ »طلب العلم فريضۀ على كل مسلم و 

مسلمه«،

در اين حديث علم بدون قيد و شــرط ذكر 
شده و شامل تمام رشته هاى علمى است و 
هيچ استثنايى از لحاظ زن و مرد هم ندارد و 

همه افراد مسلمان را شامل است. 

بدون شك حضرت معصومه سالم اهلل عليها 
از مقام و جايــگاه بااليى از جمله در عرصه 
علمى بهره منــد بودند . به عنــوان نمونه 
وقتى امام موســى كاظم عليه السالم پاسخ 
هاى علمى حضرت معصومه عليها الســالم 
به جمعى از شيعيان آن حضرت را مشاهده 

كردند فرمودند؛ همگى صحيح اســت. لذا 
امام عليه السالم سه بار فرمود:»فداها ابوها؛ 
پدرش به فدايش باد« بــا توجه به اين كه 
حضرت معصومه عليها الســالم در آن زمان 
سن و سال زيادى نداشت، اين به نوبۀ خود 
نشانگر عظمت او از نظر علم و معرفت است 

و... .،

و  علیها  اهلل  معصومه ســالم  حضرت 
شکوه مقامات معنوی

بديهى اســت قرار دادن زن در موقعيتى كه 
اسالم براى او در نظر گرفته، بهترين خدمتى 
است كه مى توان براى اين قشر مظلوم انجام 
داد. و ايــن خدمت جز از راه تبيين احكام و 
آموزه هاى اسالمى و معنوى و حقوق مربوط 
بــه بانوان ، و تحقق و پياده كردن آن عملى 

نخواهد شد.

از ايــن رو خروج زن از منــزل براى انجام 
واجبــات، مثل تشــرف به حــج واجب، و 
مراجعه به دكتر، و صله رحم به مقدار الزم، 
و شــركت در جلسات در مواردى كه اگر به 
مجالس دينى و مســاجد نرود، از اسالم دور 
مى ماند، و تعاليم الزمه اسالمى را فرا نمى 
گيرد، و اخالق اســالمى را ترک مى كند، يا 
در آن ضعيف مى شود، منوط به اجازه شوهر 
نيســت؛ بلكه در چنين شرائطى شركت در 
مراســم مزبور، براى بانوان مانعى ندارد، هر 

چند شوهر راضى نباشد.

حــال در موضوعات مرتبط با مقام و منزلت 
معنوى بانوان در اسالم بايد به دختر بزرگ و 
با عظمت امام موسى بن جعفر عليهما السالم، 
حضرت فاطمه معصومه عليها السالم اقتدا 
نمود،مقام واالى آن حضرت در عالم كشف 
و شــهود نه تنها به خاطر فرزندى حضرت 
موسى بن جعفر عليه السالم و خواهرى امام 
هشتم عليهما السالم است، بلكه به واسطه 

مقام معرفتى خود ايشان نيز مى باشد.

اينگونه اســت كه امام صادق عليه الســالم 
زيارتگاه آن بانوى بزرگوار را حرم اهل البيت 
عليهم السالم مى نامند و مى فرمايد؛»خداوند 
حرمــى دارد كه مكه اســت، و براى پيامبر 
صلى اهلل عليه و آله هم حرمى اســت وآن 

مدينه اســت. و حــرم اميرالمؤمنين عليه 
السالم كوفه است. و حرم ما اهل البيت شهر 
قم است. و بزودى در قم، زنى از فرزندان من 
به نام فاطمه دفن مى شود كه هر كس مرقد 
او را زيارت كند بهشــت بــر وى واجب مى 
گردد. راوى گويد: امام صادق عليه الســالم 
اين ســخن را قبل از تولد امام كاظم عليه 
السالم پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه 

عليها السالم بيان كرد«.،

هم چنين امام صادق عليه السالم به اذعان به 
مقام واالى معنوى و قدسى حضرت معصومه 
سالم اهلل عليها فرمود؛»؛ در شهر قم زنى از 
فرزندان من رحلت مى كند كه نام او فاطمه 
دختر موسى بن جعفر عليهما السالم است، 
و تمام شــيعيان من )كه شايسته شفاعت 
باشند( با شفاعت اين خانم وارد بهشت مى 

شوند«.،

بى شــك وجود فضائل و كرامات بى بديل 
حضرت معصومه سالم اهلل عليها زيارتى پر 
ارزش را براى زائران رقم خواهد زد؛ لذا امام 
جعفر صادق عليه الســالم در فرازى ديگر 
فرمــود:»ان زيارتها تعدل الجنۀ؛ بى شــك 
)ثواب( زيارت مرقد حضرت معصومه عليها 

السالم برابر با بهشت است«.

و يــا در روايتــى امــام رضا عليه الســالم 
فرمودند:»من زار المعصومۀ بقم كمن زارنى 
؛ هركس حضرت معصومه عليها السالم را در 
قم زيارت كند گويا مرا زيارت كرده است«.،

سخن آخر
در خاتمه بايد گفت؛ متأسفانه زن در طول 
تاريخ مورد بى مهرى قرار گرفته است؛ هم 
در گذشــته و عصر جاهليت قديم، و هم در 
زمان معاصر و عصر جاهليت مدرن و جديد! 
و گاه اين بى مهري ها در لباس دلســوزى و 

إحقاق حقوق زن بوده است!

بدين ترتيب از يك سو در جوامع غربى كه 
تصور مى كنند براى زن شــخصيت وااليى 
قائلند عماًل مى بينيم او را آن چنان تحقير 
كرده انــد كه به صورت يك عروســك بى 
ارزش يا وسيله اى براى خاموش كردن آتش 
شــهوت و يا كااليى براى تبليغ كاالهايشان 

در آورده اند.

از ســوى ديگر نيز با نهايت تاسف هنوز در 
جوامع اسالمى، آثارى از افكار جاهلى وجود 
دارد، و هنوز كم نيستند خانواده هايى كه از 
تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت 
مى شــوند، و يا ال اقل تولد پسر را بر دختر 

ترجيح مى دهند.

البته ممكن است شرائط خاص اقتصادى و 
اجتماعى در رابطــه با وضع زنان در جوامع 
كنونى يكى از علل اينگونه عادات و رســوم 
غلط بوده باشد، ولى هر چه هست بايد عموم 
مسلمانان راســتين با اين طرز فكر مبارزه 
كنند، و ريشه هاى اجتماعى و اقتصادى آن 
را بســوزانند كه اسالم نمى پسندد كه بعد 
از چهارده قرن پيروانش به افكار جاهلى باز 

گردند، و اين يك نوع جاهليت ثانوى است.

حال آنكه حقيقت مقــام و جايگاه معنوى 
دختر را مى توان در وجود كريمۀ اهل بيت 
سالم اهلل عليها مشاهده نمود، به نحوى كه 
»عالمه مجلسى« رحمه اهلل در تبيين مقام 
و منزلــت وكيفيت زيارت حضرت معصومه 
عليها الســالم مى گويد: در بعضى از كتب 
زيارات آمده است: حضرت رضا عليه السالم 
به يكى از يارانش به نام »ســعد اشــعرى« 
فرمود»من زارها عارفا بحقها فله الجنۀ؛ هر 
كس با معرفت او را زيارت كند بهشت براى 

اوست«

لذا به محضر حضرت فاطمۀ معصومه سالم 
اهلل عليها عرض مى كنيم؛»...السالم عليك يا 
عمۀ ولى اهلل، السالم عليك يا بنت موسى بن 
جعفر ورحمۀ اهلل وبركاته.. يا فاطمۀ اشفعى 
لى فــى الجنۀ، فان لك عند اهلل شــانا من 
الشان.. ؛ سالم بر تو اى عمه ولى خدا، سالم 
بر تو اى دختر موســى بن جعفر و رحمت 
و بــركات خدا بر تو بــاد.. اى فاطمه مرا در 
بهشت شفاعت كن چرا كه در پيشگاه خدا 

داراى جايگاه با عظمت هستى«.

اميد است در سايه فضيلت، كرامت و عنايت 
حضــرت فاطمه معصومه ســالم اهلل عليها 
مشــكالت و چالش  هاى موجود در جوامع 

اسالمى مرتفع گردد.
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پرونده ویژه
مبانی راهبردی تأثیر مقتضیات 
زمان و مکان بر»فقه« از منظر 

معظم له 
)قسمت اول(

بى شــك اســالم يك ديــن جهانى و 
جاودانى اســت، لذا جهان شمول است 
زيرا قرآن، رســالت پيامبر اسالم صلى 
اهلل عليه و آله و ســلم را بــراى تمام 
جهانيان بيان كرد و در آيات متعددى 
از قرآن هدف بعثت پيغمبر اكرم صلى 
اهلل عليــه و آله و ســلم و نزول قرآن 
هدايت »نــاس« به معناى عموم مردم 

جهان ذكر شده است.،
بدين ترتيب در اســالم يك سلســله 
قواعد كلى وجود دارد كه پاســخگوى 
همه مشــكالت در تمام اعصار اســت. 
و به همين جهت هر ســؤالى از ما در 
مورد مسائل جديد بشود به كمك آنها 
پاسخ گو خواهيم بود، و هيچ بن  بستى 

وجود ندارد.
بنابراين در آموزه هاى اســالمى هيچ 
واقعه اى خالى از حكم نيســت حتى 
ارش الخدش )ديه خراشى كه بر بدن 
ديگــرى وارد مى كنــد(؛ و آنچه امت 
اســالمى تا آســتانه قيامت به آن نياز 
دارد در قوانيــن اســالمى پيش بينى 
شده است، منتها بايد تالش كرد و آنها 

را دريافت.
از اين رو علماى ديــن و زعماى امت 
اسالمى بايد با تحقيق و تدبر در منابع 
غنى اســالمى، و به ويژه با تمسك به 
فقه  پوياى تشيع، راه كارهاى مناسب و 
عملى كه كاماًل منطبق بر اراده شــارع 
مقدس باشد در اين راستا ارائه نمايند، 
و با ايفــاى نقش بســيار مهم خود از 
ارتكاب بســيارى از گناهان و مفاســد 

فردى و اجتماعى جلوگيرى نمايند.
حقيقت اين اســت كه ما درباره احكام 
مــورد نياز مكلفيــن در امور عبادى و 
سياســى و اقتصــادى و اجتماعى، به 
اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم صلى 
اهلل عليه و آله و ائمه معصومين عليهم 
الســالم در دســت داريم، ليكن براى 
كشــف احكام در »مسائل مستحدثه« 
يعنى مســائلى كه با گذشت زمان در 
زندگى بشــر وارد شــده خصوصيات و 
جزئيــات آن در هر عصــر و زمانى بر 
اساس نيازمندى  هاى آن زمان خواهد 

بود.
بدين جهت پيشــوايان و مراجع دينى 
اختياراتــى دارند كه حدود آن به طور 
دقيق در فقه اســالمى تعيين شــده و 
با اســتفاده از اين اختيارات در موارد 
لزوم مى  تواننــد نيازمندى  هاى ويژه 
يك محيط يا يك زمان  را تأمين كنند. 
حكم معــروف تحريم موقتى »تنباكو« 
و محاصــره اقتصــادى يك شــركت 
اســتعمارى خارجــى كه به وســيله 
يكى از مراجع دينــى براى قطع نفوذ 
بيگانگان در سال 1309 هجرى قمرى 

صادر شد، از اين قبيل است.
لذا فقيه  بايد  پيرو زمان و مكان باشــد 
مقصــود از تـــغيير و دگرگونى تغيير 
حكــم نيز جــداى از تغييــر موضوع 
نيست. كه حالل  محمد صلى اهلل عليه 
و آله و ســلم تا روز قيامت  حالل است 
و حــرام محمد صلــى اهلل عليه و آله 
و ســلم تا روز قيامت  حــرام. بلكه هر 
تغييــر و دگرگونى در حكم با تـــغيير 
و دگـــرگون شدن موضوع صورت مى 

پذيرد.
اين وابســتگى حكم و موضوع،  الزمه 
آن اســت كه  اگر موضــوع تغيير يابد، 
حكم نـــيز پيرو آن عوض مى شود. از 
اين زاويه روشن است كه زمان و مكان  
موضوع  شـــدن  دگرگون  در  مى تواند  
هاى بيرونى، اثر و دخـــالت داشـــته 

باشد.

گفتنى اســت اهميت و توجه به مقوله 
زمان  و مكان تا آنجا ضرورى تلقى مى  
شــود كه فقيه  معــروف صاحب كتاب  
جواهر الكالم  در موارد بسيارى شرايط 
زمانى و مكانى را ناشــى از اختالف در 
عادات و رسوم دانسته و مالحظه زمان 
و مــكان را امرى اجتناب  ناپذير بر مى  

شمرد.

جهان شمولی اسالم
گفتنى است آيين اسالم، ويژگى هايى 
از قبيل جـــهانى بـــودن، هـميشگى  
بودن،  فراگيــر  بودن نســبت به همه 
جنبه هــاى زندگى  فراتر از چهارچوب 
زمان، يـــا مـــكانى معين  ،گــروه، يا 
طبقــه اى از ملت، يا نــژادى جداى از 
ديگــران  را در خود جاى داده اســت؛ 
لــذا افزون  بر دليل عـــقل و افـــزون  
بر  طبيعت اســالم  و قوانين  آن، دليل 
هاى نقلى فراوان بــه ويژه آيات قرآن 
كريم به روشنى بر اين  حقيقت  داللت 

مـى كنند.
به عنوان نمونه آياتى كـــه  در  آنها، به 
عمــوم مكانى و حتى عمــوم زمانى و 
آيين اسالم تصريح شده  اســـت:  »إِْن 
ُهَو إاِلَّ ِذْكَرىٰ لِلَْعالَِمينَ ؛ اين  كتاب،  جز 
يادآورى براى  جهانيان  نيســت«. و نيز 
در فراز قرآنى ديگر مى خوانيم »يا أَيَُّها 
ِ إِلَْيُكْم َجميعاً؛ اى  الَنّاُس إِنِّي َرُسوُل اهلَلّ
مـــردم! من فرستاده خداوند به سوى 

همه شمايم«
بديهى اســت همه آياتى كــه در آنها 
خـــطاب »يــا أَيَُّها الَنّــاُس«  آمده كه 
شــمار آنها از ده افزون است. فرد فرد 
آدمـيان را تـــا روز رستاخيز در جاى 
جاى زمين، در بـــر مـى گيرد، بـى آن 

كه بين آنـان، فـرقى بگذارد.
هم چنيــن آياتى از قــرآن مجيد كه 
داللت بر كمال دين اســالم، تماميت 
اين شريعت آســمانى، و فراگيرى آن 
نســبت به تمام احكام مورد نياز انسان 
دارد. آيه 3 سوره مائده به وضوح داللت 

بر اين مطلب دارد؛ مى  فرمايد: »اَلْيْوَم 
أْكَملْــُت لَُكْم ديَنُكْم َوأتَْمْمــُت َعلَيُكْم 
نِْعَمتى َوَرضيُت لَُكُم اإلِْسالَم ديناً؛ امروز 
دين شــما را كامل كردم و نعمت خود 
را بر شــما تمام نمودم، و اســالم را به 
عنوان آيين )جاويدان( شما پذيرفتم«.
نتيجه اين كه دين اســالم قادر است 
تمام نيازهاى انســان را پاســخ دهد و 
در همه زمينه  هاى زندگى انســان در 
هر زمان و مكانى حضور داشــته باشد؛ 
اعم از زمينه  هاى عبادى، روحى، امور 
تربيتــى، اخالقى، اقتصادى و مســائل 
حقوقــى و همچنين مســائل فردى يا 

اجتماعى.
زيرا اگر بپذيريم كه اسالم حتى در يك 
مورد از نيازهاى زندگى بشــر حكمى 
ندارد و قادر به حل مشكالت انسان در 
آن زمينه نمى  باشد، اين خود اعتراف 
به ناتمام بودن اسالم و نرسيدن به حد 

كمال است.
لذا ممكن اســت امروز مــا نتوانيم به 
خاطر موانعى به بعضى از احكام واقعى 
اسالم دســت پيدا كنيم، ولى مانعى از 
رســيدن به حكم ظاهرى وجود ندارد. 
چرا كه ما هيچ فقيهى را در هيچ عصر 
و زمانى نمى  يابيم كه حتى نســبت به 
يك موضوع و يك واقعه معتقد باشــد 
كــه در ارتبــاط با آن حكــم ظاهرى 
نداريم و مردم نســبت به آن آزادند تا 

به هر شكلى كه مايلند عمل نمايند.

فقه جهان شــمول؛ الزمۀ خاتمیت 
دین اسالم

معروفى  تعبير  فقه   قلمرو  گســتردگى 
اســت كه مى  گويــد: »فقــه تئورى 
واقعى و كامل اداره انســان و اجتماع 
از گهواره تا گور اســت« و از بعضى از 
بزرگان فقهاى معاصر، صادر شده است 
و البته تعبير گزافى نيست زيرا »فقه« 
تأميــن كننده نظام تشــريعى دين در 
گســتره زندگى اســت و علمى است 
براى شــناخت شريعت، شــريعتى كه 

يك نظام هماهنگ و منســجم است، 
نظامى كه با توجه به خاتميت  دين، به 
گونه  اى سامان داده شده كه امكان آن 
را دارد تا در شــرايط و مراحل مختلف 
زندگى بشــر تا قيام قيامــت، با تكيه 
بر اصول كلى خود، بــه وضع قانون و 

مقررات بپردازد.

فراگیر  رسالت  گرو  در  فقه  پویایی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم

بايد اذعان نمود رسـول خدا صلى اهلل 
عليه و آله و ســلم بــراى همه مردم، 
عرب و غير عرب، سياه و سفيد، شرقى 
و غربــى  و در هــر جــا و در هر زمان 
كـه بـــاشند برانگيخته  شده و دعوت 
او، از ســويى دربرگيرنده  همه  مردم  و 
از سويى ديـگر، در بـــرگيرنده هـمه  
جنبه هاى  زندگى آدمى اســت و براى 
همه دشــوارى هاى زندگــى، راه حل 
هايى، فرا روى انســان سرگشــته قرار 

مى دهد.
اينگونه است كه پيروان اين دين گويا از 
آغازين لحظات ايمانشــان معتقدند كه 
بايد در جهت عرضه اسالم و گسترش 
آن در جهان تالش كنند، چنانكه خود 
پيامبر اســالم در آغاز، سپس پيروان 
وى همان وظيفه را انجام دادند و ســر 
از چيــن و هند درآوردنــد. بر خالف 
بســيارى از اديان و آيينهــا كه رنگ 
قومى و جغرافيايى داشته و پيروان آن 
درصدد جهان  شــمول  شدن دينشان 

نيستند.
لذا در آمــوزه هاى قرآنــى آياتى كه 
داللت بر خاتميت شــريعت اســالمى 
دارد، و پيامبــر اســالم صلى اهلل عليه 
و آلــه را آخرين پيامبر خداوند معرفى 
مى  كند. داللتش بر عموميت اســالم، 
و شــمول آن نســبت به همه زمان  ها 
و مــكان  ها، غير قابل انكار اســت در 
كالم وحى مى خوانيم؛»َوما اَْرَســلْناَک 
ااِّل َرْحَمًۀ لِلعالَميَن؛ تـو را  نـفرستاديم،  
مگر آن  كــه  رحمتى  بــراى جهانيان 
بـاشى«،»َوما أَْرَسلْناَک إاِلَّ َكاَفًّۀ لِلَنّاِس 

بَشــيراً َو نَذيراً؛ تو را بـــه پيـــامبرى 
نفرستاديم، مگر براى همه مردم، تـــا 

آنان را مژده دهى و بـيم دهـى.«.
شــكى نيســت كه آيات مذكور شامل 
تمام مــردم، در سرتاســر جهان و تا 
قيام قيامت مى  گــردد و هيچ تفاوتى 
بين آنها از جهت رنگ، جنســيت، قوم 
و قبيله، مليــت و منطقه جغرافيايى و 

غير آن نگذاشته است.
هم چنيــن با تأمل در ايــن فرازهاى 
قرآنــى، فلســفه لزوم بــه پرداخت به 
مســائل مســتحدثه در فقه اســالمى 
روشــن مى شــود زيــرا از يك ســو 
مختلف  مناطق  به  اســالم  گســترش 
جهان سؤاالتى را به وجود مى آورد،از 
جمله اينكه در مناطق قطبى يا نزديك 
بــه قطب و باالى مــدار 67 درجه كه 
شــب ها و روزهاى بسيار طوالنى دارد 
نمــاز و روزه چگونه بايد انجام شــود؟ 
..و اگر مسافرت هاى فضايى را در نظر 
بگيريم تكليف نماز و روزه در فضا چه 
مى شــود؟.  از ســوى ديگر با گذشت 
زمان مســائلى مطرح شده است كه در 
نمونه  به عنوان  نداشت.  گذشته وجود 
پيوند اعضاى بدن انســانها به يكديگر، 
مخصوصــاً خريد و فــروش اعضا براى 
پيوند در ســابق وجود نداشت، اما در 
عصر ما يكى از ضرورت هاســت و بايد 

حكم فقهى آن روشن شود. 

هماهنگی فقه اسالمی با »فطرت« 
از جملــه امتيــازات فقــه اســالمى 
هماهنگى آن با فطرت شــفاف و زالل 
توحيدى است؛ اگر بر اساس آيه  »َفَأقِْم 
ِ الَِّتى  يِن َحِنيًفا ۚ  فِْطَرَت اهلَلّ َوْجَهَك لِلِدّ
َفَطَر الَنّاَس َعلَْيَها؛ روى خود را متوجه 
آيين خالص پروردگار كن، اين فطرتى 
است كه خدا انسان ها را بر آن آفريده «. 
لذا همه انسان  ها در مجموعه »دين« 
بر فطرت الهى و توحيدى سرشته شده  
اند، در اين صورت فقه و شــريعت كه 
ركنى از اركان ســه  گانه »دين« است 
نيز فطرى خواهد بود، لذا در تفســير 
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كلمه »معروف« كه شــريعت، پيوسته 
به آن امر مى  كند و از ضد آن )منكر( 
نهى مــى  نمايــد بعضى از مفســران 
بزرگ تصريح كرده  انــد: »با توجه به 
اين كه اســالم شــريعتش را بر اساس 
فطرت و خلقت اولى انســان بنا نهاده، 
»معروف« نزد اســالم، چيزى است كه 
مردم- اگر در مسير فطرت قدم دارند 
و از حالــت اوليه خلقــت تجاوز نكنند 
آن را مى  شناســند« ،بــه تعبير ديگر: 
»معروف« و »منكر« يعنى »شناخته« 
و »ناشــناخته«، اشاره روشنى است به 
اين حقيقــت  كه كارهاى نيك با روح 
و فطرت انســان آشناســت و كارهاى 

زشت، ناآشناست.
به بيان ديگر بر خالف آنچه بعضى مى  
پندارند فطرى بودن »دين« منحصر به 
اصل توحيد و خداپرســتى نيست بلكه 
شــامل تمام اصول و فروع مى  شــود؛ 
البتــه منظور كليات فروع اســت، فى 
اســت  امر فطرى  المثل »جهاد« يك 
چــرا كه هركس با فطــرت خود درک 
مى  كند كه در مقابل تهاجم دشــمن 
بايــد از خود دفاع كند، »حج« كه يك 
عبادت دســته جمعى اســت با فطرت 
است،  هماهنگ  انسان  بودن  اجتماعى 
»نكاح و ازدواج« كه براى ارضاى سالم 
غريزه جنسى اســت به فرمان فطرت 
انجام مى  شــود و »حسن عدل و قبح 

ظلم« از فطريات است.
از بــركات اين ويژگى اين اســت كه 
همچنانكه فطرت انسانى امرى ثابت و 
پايــدار و همگانى و همه زمانى اســت 
قوانيــن و مقررات دينى نيز كهنه نمى 
 شود و براى همه اعصار و امصار سريان 

و جريان دارد. 
لذا دوام و استمرار فقه ، الزمه خاتميت 
دين اســت زيرا خاتميت دين اســالم 
اقتضا دارد كه آيين و قوانين اســالمى 
به حد تمام و كمال رســيده باشد و در 
بســتر زمان و طول دوران با همه فراز 
و نشــيب  ها و مقتضيــات  و مطالبات 

مختلفش قابل تطبيق و پياده شــدن 
باشد.

گستردگی و تحول فقه اسالمی
بى شك الزمه فطرى بودن و خاتميت 
دين، اســتيعاب و فراگير بــودن فقه 
اسالمى نســبت به همه اعصار و امصار 
و در نتيجه توان پاسخگويى آن نسبت 
به همه نيازهاى انسانى در طول زمان 
اســت، از اين رو يك اصل اساسى در 
فقه  اين است  كه هـــيچ مـوضوعى در 
انسان ها  زنـــدگى فردى و اجتماعى 
اينكه  مشــمول  يك  حكم  نيست مگر 
فقهى مى باشــد، خــواه اينكه حكمى 
مـخصوص بـه خـود داشته باشد، و يا 
از مصاديق يك حكــم  كلى  و عمومى 

فقهى باشد.
زيرا قوانين وضعــى دنيا معموال كارى 
نســبت به  زندگى فردى افراد و رابطه 
انسان با خودش ندارد بلكه تنها روابط 

اجتماعى انسان را رقم مى  زند.
در حالى كه اسالم و فقه اسالمى هم در 
حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامه 
ارتبــاط دارد قوانينــى را وضع كرده، 
نظيــر جهاد، امر به معــروف و نهى از 
منكر، قصاص، حدود و ديات و به طور 
كلى عدالــت اجتماعى و هم در حوزه 
فرد و زندگى فردى انســان، ضوابطى 
قرار داده و به رابطه انســان با خودش 
و خالقش نظام بخشــيده اســت، مثل 
اينكــه براى حفظ عقل او، مشــروبات 
الكلى را تحريم كرده، و براى ســالمت 
جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت 
اراده او، روزه را واجب ســاخته و براى 
صحت و بقاى ســالمتى اش اضرار به 

نفس را حرام كرده است و ... .
بنابرايــن قــرآن مجيــد به روشــنى 
ْطنا فِــى الِْكتاِب ِمْن  مى گويد »مــا َفَرّ
َشْىٍء؛ ما چـــيزى را در قـرآن فروگذار 
نكرديم « و نيز  مى گويد»فيِه تِْبياُن ُكِلّ 

ِشْيء؛بيان همه چيز  در  قرآن است «.
حال اگر»همه  چيز«را  بـــه مـــفهوم 

وسيع كلمه تفســير نكنيم  الاقل  همه 
امــورى را كه مربوط به سرنوشــت و 
ســـعادت انـسان ها مـــى باشد در  بر  
مى گيرد و در قرآن منعكس اســت،به  
صــورت يك حكم خــاص  و جزئى، يا 

تحت يك اطالع يا  عموم.
و اگـر مـى بينيم در احـاديث اسالمى 
شــديداً مســاله فتوا دادن يا قضاوت 
كردن  به  راى ممنوع شده به خاطر اين  
اســت  كه چيزى ناگفته در فقه اسالم  
نيست  كه انـسان  بـخواهد  به  رأى خود 

و صالحديد  خويش عمل كند.
بايد دانست »بدعت گـــزارى « شديداً 
در اســالم تحريم شــده يك دليلش 
همين  است كـه  احـكام اسالمى چنان 
شمولى دارد كه  جائى  براى  حكم  ديگر  

باقى نمى گذارد.
هم چنيــن بايد تصريح نمــود  فقيه 
اسـالمى هـــيچ نيازى به قياس كردن 
ندارد زيرا براى هــر موضوعى در فقه 
از  اســالمى حكمى وجود دارد كـــه 
نـــاحيه پروردگار نازل شــده اســت، 
منتها  گاهى ايـــن احـكام بـه صورت 
يك سلســله اصـــول كلى اســت كه 
هــزاران حكم بر آن تفريع مى شــود. 
و گاهــى نيز جزئيات ســاده احكام به 
صورت مشروح در روايات اسالمى ذكر 
شده است، تا تصور نشود هـمه جا بايد 

به سراغ  كليات  رفت.
حتــى  قرآن مجيــد كه از نظــر بيان 
قوانين معموالً به ســراغ كليات مى رود 
بيشتر شــباهت به قانون اساسى  دارد 
بقره؛ گاهى  همچون آيه 282 ســوره 
چنان ريــزه كارى هاى احكام فقهى و 
جزئيات آن را  بـيان  مى كند كه انسان 

حيران مى شود.
لذا موضع گيرى خــاص  قرآن در اين 
گونه  مســائل  نشانه اى اســت از اين 
واقعيت كه در زنـدگى انـسان ها هيچ 
موضوعى بدون حكم اســالمى موجود 

نيست.

در تبيين ايــن حقيقت مى توان گفت 
دگرگونى  پيوسته  و هميشگى، از ويژگى 
هاى جهان ماده است و همه جلوه هاى 
زندگى آدمى را در برگيرد، از ساختار، 
تا وسائل زندگى  و نيز  روابط بين  افراد،  
يا جوامــع و يا حكومت هــا، اين امر، 
فقه را به رويارويى، با دو پديدار نوين، 
ناگزير ساخته اســت:  الف؛ رخ  نمودن 
گزاره هايى تازه براى احكام شرعى كه 
پيــش  از  اين وجود نداشــته اند. مانند 
ماليت پــول هاى اعتبــارى به عنوان 
پديــدارى نوخاســته در مقابل طال  و 

نقره مسكوک در گذشته.
ب؛ موضــوع هــا  و گزاره هايى وجود 
دارند كه در گذشــته نيــز بوده اند؛ اما 
شــرايط و اوضاعى بر آنها عارض شده  
كه  قيدهاى  آنها را دگـرگون كـرده اند. 
چـــيزهاى نجس، چنين حالى دارند. 
پيش از اين،  نجس،  ماليت  نداشــته و 
بـــى ارزش بوده؛ اما پيشــرفتى كه در 
دانش پزشــكى پيش آمده و نيز  كشف  
منافع  بســيار براى برخى از چيزهاى 
نجس، بسان خـــون، سـبب شـده كه 
چيز نجس هم،  نزد  خردمندان، ماليت 

داشته باشد.
بــر اين پايــه، فقيه مى بايســت  حكم 
شرعى را به هر دو حـــالت  )پيـــش  و 
پس از دگـرگون شدن موضوع و قيود 
آن( روشــن كند و در  بحث  و فتوا، به 
مسائل متعارف نوشته شـده در كـتاب 

هاى فـقيهان پيشين، بسنده نكند.
اصــول كلــى و قواعد فراگيــر فقهى؛ 
راهبرد كليــدى در پويايى فقه در هر 

زمان و مكان
نكتــه ديگرى كــه بايد بــه آن توجه 
كرد پاســخ به اين ســؤال اســت، اگر 
اين مســايل در محدوده كشور اسالم 
در گذشــته وجود نداشته و در عصر و 
زمان ما يا مناطق دوردستى كه اسالم 
اكنون به آنجا پاگذاشــته است مطرح 
نبــوده، چگونه مى تــوان احكام آن را 
از كتاب و ســنت دريافت؟ پاسخ اين 

ســؤال با توجه به يك اصل اساســى 
روشن مى شود و آن اين كه در منابع 
اســالمى يعنى كتاب و ســنت، قواعد 
رســومات و اصطالحات كلى و اساسى 
وجود دارد كه از آن ها مى توان پاسخ 
هر حكم مســئله مستحدثه اى را پيدا 
كرد. مثال وقتى كــه قرآن مى فرمايد: 
»يَا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد؛ اى 
كسانى كه ايمان به خدا داريد، نسبت 
بــه قراردادهاى خود وفادار باشــيد«. 
اين حكــم، تمــام قراردادهايى كه در 
گذشــته و حال بوده يــا خواهد بود را 
شامل مى شــود. تمام قراردادهايى كه 
شرايط كلى معامالت را از قبيل عقل و 
اختيــار و علم به موضوع و معين بودن 
تمام جهات قــرار داد و موجب ضرر و 
زيان و فساد نبودن در آن جمع باشد، 
مشمول اين اصل كلى مى باشد. قاعده 
الناس مســلطون على  الضرر، الحرج. 
اموالهم، ان اهلّل اذا حرم شيئا حرم ثمنه 
و الوقوف على حســب مايوقفها اهلها و 
امثال اين قواعد كليد حلى است براى 
اين  تمام مســايل مســتحدثه. وجود 
اصول كلــى و قواعد فراگيــر يكى از 
نشــانه هاى جاودانگى و جهان شمول 
بودن اســالم مى باشــد كه مى تواند 
در هر عصــر و زمان و در هر منطقه و 
مكان، جواب گوى تمام نيازهاى فقهى 

مردم جهان باشد.

سخن آخر
در خاتمــه بايــد گفت آيين اســالم 
بــراى همــه مــردم و همه زمــان ها  
آمـــده  اســـت لذا اســالم پاسخگوى 
همه احتياجات انســان اســت، ليكن 
شــكل پاســخگويى به نيازهاى انسان 
در زمــان هاى مختلــف فرق مى  كند 
كه اين بــا دخالت زمــان و مكان در 
اجتهاد قابل تحقق اســت. آنچه امروز 
به عنوان »مســائل مستحدثه« مطرح 
اســت، دســتاورد عنصر زمان اســت. 
كه پرســمان ها و مســائل نوپيدا در 
حوزه هاى گوناگون مســايل عبادى تا 

مســايل معامالت و پديدارهاى طبى و 
همانند  آن را در بر مى گيرد.

بنابرايــن مذهب شــيعه  در  اين گونه 
پرسمان ها، بر پنج مبنا تأكيد مى ورزد؛ 
1. هر مساله اى در شرع داراى حكمى 
اســت و نوبت به قياس و استحســان 
نمى رسد.  2. ايـــن حـقيقت پذيـرفته 
همگان اســت كه زمان و مكان داراى 
جايگاه و اثرى ويژه در اجتهاد است. 3. 
احـكام شـرع در قالب قضايايى حقيقى 
آمده اند كه همه افــراد و مصداق هاى  
موجــود  بالفعل و نيز افــرادى كه در 
زمان ها آينده پديـــدار خـواهد شـد، 
در بر مى گيرنــد. 4. اطالق در پاره اى 
از مــوارد، از برخــى افــراد، انصراف 
آغازين دارد و آنها را دربر  نـــمى گيرد.  
5. بـــسيارى از پرسـمانهاى نوپيدا در 
زير عنوان هاى ثانوى مى گنجند و اين 
عنوان ها نيز تنهــا در ضرورت  منحصر  

نمى شود. 
به خواست خداوند، در ادامه اين زنجيره 
پرسمان  ايـن  يـكايك  بررسى  نوشتار، 
ه و مباحثى از قبيل مقصود از زمان و 
مكان و مراد از تأثير اين دو در اجتهاد، 
قلمرو و چگونگى تأثير زمان و مكان و 
مباحث ديگر در اين زمينه مورد بحث 

و واكاوى قرار خواهد گرفت.
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پرونده ویژه
مبانی راهبردی تأثیر 

مقتضیات زمان و مکان 
بر»فقه« از منظر معظم له

)قسمت دوم(

علم فقه از جمله علوم اســالمى است 
كه ســير تكاملى خود را نزد شــيعه 
كامال طى كرده است، راستى، وسعت 
و نظم و دقت »فقه  شــيعه« بى نظير 
است و انسان تا از نزديك اين موضوع 
را بررسى نكند باور نخواهد كرد، انواع 
مسائل مشــكل و پيچيده حتى فروع 
نادر فقهــى در كتاب هاى مبســوط 
فقه  شــيعه مورد بحث و بررسى كامل 
قرار گرفته، حتى در فروع و مســائل 
مســتحدثه )مســائلى كه در عصر ما 
مورد( ابتال واقع شده از اين رو كتاب 
هــاى متعددى در اين گونه مســائل 
تأليف يافته است. بنابراين تالش توان 
 فرساى فقها در مسير رشد و بالندگى 
فقه، و تأثير زمــان  و مكان  و حوادث 
در فهم تــازه فقيهان ما را از ريشــه  

هاى عميق اين علم آگاه مى سازد.

تأملی در چیستی مفهوم فقه
فقه از نظر مفهوم لغوى به معنى «درک 
و فهم »اســت و »فقيه« از اين نظر به 
كسى گفته  مى شود  كه داراى درک و 
فهم قابل مالحظه اى است، لذا »فقه«، 
هرگونه علم و فهمى نيســت، بلكه از 
معلومات حاضر، پى به معلومات غائب 

بردن است.،
ولى در اصـطالح علوم اسالمى  »فقه « 
به يك نوع علم و درک خـــاص اطـالق  
مـى شود و آن درک و استنباط احكام 
فرعيه از مدارک و منابع آن مى باشد، 
به اين ترتيب »فقيه « كســى  است  كه  

بتواند هر حكم اســالمى را با مراجعه 
به مدارک آن بـه  دسـت  آورد،و ايـن 
امــر نياز به آگاهى بر علــوم مختلفى 
دارد كـه بـعضى آن را بالغ بر  دوازده  
علم  مى دانند،و حداقل شش علم است 
كه بــدون احاطه بر آن كســى فقيه  
نخواهد  شــد؛ ادبيات عرب،لغت،رجال 
و درايـــه، تفسير،اصول فـــقه و فـقه 
اســتداللى. البته در كنــار اين علوم 
علوم ديگرى  نيز  هست  كـه در درجه 
دوم اهميــت قــرار دارد،ويــا علومى 
جنبه  مانند»منطق«بيشتر  كه  اســت 

وجدانى  و فطرى دارد.
به هر حال، گســتردگى اين علوم به 
حـــدى اسـت كـه رسيدن يك  فرد  با  
استعداد به مقام يك  »فقيه مطلق « نياز 
به ســـاليان دراز فـراگيرى اين علوم 
دارد و از  عميق تريــن  و پيچيده ترين 
رشته هاى علمى محسوب مى شود كه 
گاهى شــانس رسيدن به اين مقام  در  
مـيان  يـكصد نـــفر براى يكنفر بيش 

نيست.
كسانى كه بدون دستپاچگى، و به دور 
از وحشــت و اضطــراب از حجم  زياد  
مـــسائل مـــشكله، و حوادث واقعه، 
گفتند: مهم نيســت زيرا »معادله ها« 
عوض شده نـــه»راه حـــل  ها«، بلكه 
بايد بـــا كار مســتمر روى اصـــول 
شـناخته شده كتاب و سنت و طـرق 
تـــبيين شده در پرتو عقل و اجماع، 
مشكالت موجود  را  حل كرد.و من اين 
راه را واقع بينانه تر مـــى بينم، تجربۀ 
متجاوز از چندين دهه تـدريس خارج 
و  موجود  مـــى گويد مسائل  مـن   بـه  
گشودن  عـــقده هاى  اجتماعى كنونى 
با اســتفاده از»قواعد«و»اصول«و»من

ابع«و»مبانى«گســتردۀ فقهــى كامال 
امكان پذير است.

زمان  تأثیر  مفهوم  چیستی  تبیین 
و مکان در احکام فقهی

حقيقت اين است كه زمان و مكان در 
هر علمى تعريفــى مخصوص به خود 

داشــته و بايد با تعريف آن علم لحاظ 
شود. در لغت، زمان به معناى »وقت« 
و مــكان به معنــاى »موضع و محل« 
آمده است. از ديد علمى زمان عبارت 
است از مقدار حركت وضعى و انتقالى 
زميــن كه بــا نصف النهار ســنجيده 
)مكان هندســى(  مكان  و  مى شــود، 
شــكلى است كه جميع نقاطش داراى 
يك خاصيت مشــخص و نقاط خارج 
از آن شــكل فاقد اين خاصيت باشد. 
به بيــان ديگر مجمــوع نقاطى را كه 
همه از يك خاصيت معلوم و مشخص 
بهره مند باشــند، مكان هندســى مى  

گويند.،
زمــان و مكان به معنــاى رايج آن در 
ميان عرف، هر چند ممكن اســت در 
احكام و موضوعات و مالكات آن اخذ 
شده باشد بدين صورت كه مثال زمان، 
گاه شــرط وجوب )حلول ماه رمضان 
براى وجوب صوم( و گاه شرط واجب 
)حلول ذى حجه براى وجوب حج( در 
نظر گرفته شــده است؛ ولى اين معنا 
از زمــان و مكان مورد بحث نيســت، 
بلكه مــراد از زمان و مــكان، ويژگي  
هــاى هر عصر و هر محيط اســت كه 
مى  توانــد روى موضوعات احكام، اثر 
بگــذارد يا به صورت قرينــه حاليه بر 
كه  باشــد.  تأثيرگذار  نصوص  مفاهيم 
تأثيــر زمان و مكان در اســتنباط، به 

سه نحو قابل تصوير است.
الــف( تأثيــر زمان و مــكان نزول، يا 
صــدور، يكــى از قرائــن عقليه متن 

شرعى: 
براى استنباط از يك متن، الزم است 
همه قرائن لفظيــه و عقليه، متصله و 
منفصله تبيين شود )فضاى نزول يك 
آيــه و يا فضاى صدور يــك روايت و 
شرايط زمانى و مكانى و جّو حاكم در 

زمان نزول يا صدور(.
ب( تأثير زمان و مكان استنباط فقيه 

در شناخت موضوع حكم: 
شــكى نيســت كه زمان يا مكانى كه 

فقيــه در آن، بــه اســتنباط حكمى 
مى پــردازد در تعييــن و تشــخيص 
موضوع، اثر دارد و مثال سبب مى شود 
كه فقيه به اين نتيجه برســد كه بازى 
با شطرنج حرام نيســت، زيرا در اين 
يا مكانــى جزء مصاديق  زمانى  ظرف 
قمار كه موضوع دقيــق حكم حرمت 

قرار نمى گيرد. است، 
ج( تأثير زمان و مــكان در تأّمالت و 

دقّت هاى فقيه در متون:
شــرايط زمانى و مكانى ممكن اســت 
سبب شــود كه فقيه با نگاه تازه اى به 
نصوص شــرعيه بنگرد و مثاًل تشكيل 
حكومت دينــى و قرار گرفتن فقيه بر 
كرســى قيادت و رهبــرى و نيازهاى 
فراوانى كه در اين زمان خاص بوجود 
آمده، سبب مى  شود فقيه قائد با تأمل 
و دقت تازه اى بــه نصوصى كه بيانگر 
احكام مرتبط به حكومت و شئون آن 
اســت بنگرد و به نتايج جديدى، چه 
در عرصه موضوعــات و چه در حوزه 
احكام برســد. به نظر مى  رسد مقصود 
از زمــان و مكان و تأثيــر آن در اين 
نگاشــته بيشــتر ناظر به قسم دوم و 

سوم است.

تبیین حدود شناســی مقتضیات 
زمان و مکان بر فقه

گفتنــى اســت تأثير زمــان و مكان 
در اســتنباط بــا توجه به ســه اصل 
تغييرناپذيــر »توحيــد در تشــريع«، 
»ابديت احكام« و »حكم داشتن تمام 

وقايع« قابل توجيه است.
1. اصل »توحيد در تشريع« مبتنى بر 
آيه شــريفه  »إن الحكم إال هلل« است 
قانون گذارى  از حكم هــم  كه مــراد 
است. بنابراين، وضع حكم و تقنين در 
انحصار خداوند تبارک و تعالى است.

2.اصــل ابديت احكام نيــز مبتنى بر 
كه »حالل  اســت  شــريفه  جمله  اين 
محمد صلــى اهلل عليه و آله و ســلم 
حالل إلى يــوم القيامۀ و حرامه حرام 

إلــى يوم القيامۀ؛ حــالل  محمد صلى 
اهلل عليه و آله و ســلم حالل  اســت تا 
روز رســتاخيز و حرام او حرام اســت 
اصل هيچ  اين  روز رستاخيز«،طبق  تا 
نمى   تغيير  با حفظ موضوعش  حكمى 

كند.
3. اصل عدم خلــو واقعه از حكم هم 
به معنى عدم خأل قانونى اســت. يعنى 
تمام احــكام مورد نياز انســان  ها تا 
دامنه قيامت در اســالم بيان شــده، 
گاه به صورت خــاص و گاه در ضمن 
يــك حكم كلــى و عام، و بــه همين 
قائل  قانونگذارى  فقها حق  براى  دليل 
نيستيم، بلكه آنها را موظف مى  دانيم 
كه احكام الهــى را از منابع چهارگانه 
فــوق اســتخراج كننــد و در اختيار 
همــگان بگذارند، زيرا على رغم اصرار 
جمعــى از متعصبان بر انســداد باب 
اجتهــاد ،ليكن باب اجتهــاد در تمام 

مسائل شرع باز است.
طبق ســه اصل فوق، احــكام را فقط 
خدا تشــريع مى  كند، همــه وقايع و 
مستحدث  غير  و  مســتحدث  حوادث 
داراى حكــم هســتند و ايــن احكام 

جاويدان است.
البتــه، چون احكام دائــر مدار مصالح 
و مفاسد هســتند و هر حكمى داراى 
مالک و مناط ويژه اى است كه به طور 

عام، مصلحت يا مفسده نام دارد .
بنابراين، تأثير زمــان و مكان غالباً بر 
موضوعات اســت ، يك موضوع گاهى 
مصداق براى يك مالک است و گاهى 
مصــداق براى مالک ديگــر. به تعبير 
ديگر: زمان و مكان در يك نگاه دقيق 
نه مغير احكام است و نه مغير مالک، 
بلكه مغير موضوع است به بيان ديگر: 
قلمــرو حقيقى تأثير زمــان و مكان، 
موضوعات هستند؛ ولى قلمرو ظاهرى 
آن، شــامل احكام و مالكات هم مى  

شود.
1.تأثير زمان و مكان بر موضوعات

موضوع عبارت است از شخص يا شيئى 
كــه فعليــت يافتن حكــم متوقف بر 
وجود آن است؛ مانند عنوان »مسكر« 
در حرمــت شــرب خمــر و عنــوان 
»مستطيع« در وجوب حج.،متعلق در 
احكام نيز به عقيــده همه فقها همان 
افعــال مكلفين و همان چيزى اســت 

كه از بنده طلب مى  شود.،
مصداق الف(تغيير 

در تشــريح تغيير مصداق  مى توان به 
تطبيق عنــوان »فقير« به عنوان يكى 
از مصارف خمس و زكات اشاره نمود 
كه مصداق آن با اختالف زمان و مكان 
تغيير مى  كند، زيرا ممكن اســت در 
يك مكان به كسى با درآمد محدودى 
فقيــر اطالق شــود و در مكانى ديگر 
به كســى كه از درآمدى باالترى نيز 
برخوردار اســت، زير خط فقر اطالق 

شود. 
ب(تبديل موضوع با تغيير درونى آن 

احــكام مطهرات ذيل  در  آنچه  مانند 
عنوان اســتحاله، انتقال و انقالب ذكر 
شده اســت. مراد از استحاله در اينجا 
اســتحاله موضوع پيشين و تبديل آن 
عرفا بــه موضوع ديگر اســت و دليل 
بر مطهريت اســتحاله اين است كه با 
اســتحاله، موضوع جديدى غير از آن 
موضوعى كه به نجاســتش حكم شده 

بود، به وجود مى  آيد.،
ج( توسعه و تعميم مصداق 

در تبيين نمونه اى از توسعه و تعميم 
مصــداق بايد گفت؛ از يك ســو طبق 
منابــع روايى، احتكار منحصر در چند 
نوع مــواد غذايى خاص اســت؛ ولى 
برخى از فقها موارد احتكار را محدود 
به اين مواد غذايــى نمى  دانند، چون 
مالک و معيار تشريع آن نجات مردم 
از تنگناهاى اقتصادى به هنگام عســر 
و حرج اســت و موضوع واقعى حرمت 
احتــكار كمبــود اقتصادى اســت كه 
سبب عسر و حرج مى  شود. در نتيجه 
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مصاديق جديدى )با گذشــت زمان و 
تغيير مكان( بــر آنچه در روايت ذكر 

شده، اضافه مى  گردد.
ه( پيدايش مصاديق جديد

الزم به ذكر اســت در بســتر زمان و 
مكان و تأثير عوامل گوناگون، مصاديق 
جديدى براى موضوعات احكام پديدار 
مى  شود و مسائل جديدى را وارد فقه 
مى  كنند؛ كه احكام مخصوص به خود 

را طلب مى كند.
2. تأثير زمان و مكان در احكام 

هم چنيــن مقصود از تأثيــر زمان و 
مكان در احــكام  تأثيــر در »كيفيت 
اجــراى حكم«، »روش  هــاى اجراى 
احكام«، »جانشــينى حكم اضطرارى 
ثانوى بــه جاى حكم اولى به شــكل 
موقت« و يــا »ترجيح يك حكم الهى 
بر حكــم ديگر آن در مقــام تزاحم« 

است.
الــف( تأثير زمان و مكان در كيفيت و 

روش اجراى احكام 
در تبيين اين مسأله مى توان به نقش 
زمان و مكان در كيفيت اجراى مسأله 
»مالكيت به سبب احيا« اشاره نمود،. 
مثال در زمان و مكان ســبب مى  شود 
كه فقيه كشــف كند موضوع واقعى و 
دقيــق در معادن و اراضى موات، احيا 
يا اســتخراج غير مخل بــه نظام و يا 
حقوق مردم است و چون فقيه حاكم، 
ضامن اجراى دقيق احكام است و بايد 
از تعدى و ظلم جلوگيرى نمايد، تأثير 
زمان و مكان در مقــام اجراى احكام 
نيز ظاهر مى  شــود؛ بــه اين صورت 
كه مثــاًل فقيه حاكم مــى  گويد: در 
چنين زمانى كه شــخص واحد با ابزار 
مكانيكى جديــد در مدتى كوتاه مى  
تواند هزاران هكتار زمين را احيا كند 
)به نحوى كه ســبب بــه وجود آمدن 
فاصله زياد طبقاتى مى  شــود( كسى 
حق نــدارد در احياى موات، از چنين 
روشــى اســتفاده كند و يا حق ندارد 

بيش از فالن مقدار، احيا نمايد!.
ب( جانشــينى حكم ثانــوى به جاى 

حكم اولى در موارد اضطرار
در ادامه و در بيان نقش زمان و مكان 
به جاى  ثانــوى  در جانشــينى حكم 
حكــم اولى در موارد اضطرار مى توان 
اشاره  به خوردن گوشــت هاى حرام 
اولى خوردن گوشــت   نمود كه حكم 
هاى حــرام ، حرمت اســت، ولى در 
ســال هاى قحطى بــه قدر ضرورت و 
رفع اضطرار، به وجوب حكم مى گردد 
ليكن همين كه قحطى و كمبود پايان 
يافت مكلف به حكم اولى بازمى  گردد.
ج( ترجيح بعضــى از احكام بر بعضى 

ديگر )قاعده اهم و مهم(
ممكن است در زمان يا مكانى حكمى 
وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن 
زمان يــا تغيير آن مــكان، عنوانى بر 
آن عارض شــود كه سبب تغيير حكم 

گردد.
لذا در مقولــۀ ترجيح بعضى از احكام 
بر بعضــى ديگر )قاعــده اهم و مهم( 
مى تــوان به  مثال معــروف »تحريم 
فقيه  به وسيله  نمود كه  تنباكو«اشاره 
بزرگ اسالمى، ميرزاى شيرازى انجام 
گرفــت؛ بدين صورت كه در شــرايط 
عادى اســتفاده از تنباكو به نظر اين 
فقيه بزرگــوار مجاز بود؛ ولى هنگامى 
كه انحصار آن به دســت يك شركت 
انگليســى مى  افتد و آن را مقدمه  اى 
براى ســلطه اقتصادى بر يك كشــور 
اســالمى قرار مى  دهــد، مجاز بودن 
استقالل  حفظ  وجوب  الشــعاع  تحت 
اقتصادى كشــورهاى اسالمى قرار مى  
گيــرد و حكم آن مبدل به تحريم مى  
اثر اســتقبال عظيم مردم از  شود. بر 
حكم آن فقيه، شــركت انگليســى و 
حكومــت وقت مجبور مى  شــوند آن 
را منحل ســازند و در شرايط جديد، 
همــان فقيه حكم به اباحه و جواز مى  

دهد.

همچنين در شــرايط فعلى كه آمريكا 
با تمام قدرت به حمايت از اســرائيل 
و ضربه زدن به  كشــورهاى اســالمى 
برخاسته، بســيارى از فقهاى اسالمى 
حكــم بــه تحريــم خريــد و فروش 
مصنوعــات آمريكايــى داده  اند، زيرا 
هدف مهمترى، عنــوان اولى جواز را 
تحت الشــعاع قرار داده اســت و اگر 
اين  روزى اوضاع برگردد ممكن است 
حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند.

3. تأثيــر زمان و مــكان در مصالح و 
احكام  مفاسد 

 احكام بنابر اعتقاد محققان از اماميه و 
اهل سنت، تابع مصالح و مفاسد است. 
شراب از آن رو تحريم شده كه رجس 
و عمــل شــيطانى و موجب عداوت و 
كينــه در ميان مردم و بازداشــتن از 
نماز و ذكر اهلل مى شــود، چون عقل را 
زايل مى كند و زوال عقل اين پيامدها 
را به دنبــال دارد و همچنين اســت 

مسأله قمار با آالت مخصوص.
حال اگر در بعضــى از موارد موضوع 
حكم وجود داشــته باشد اما مصلحت 
و مفســده به موجب زمــان يا مكان 
تغيير يابد، طبيعى اســت كه حكم نيز 
دگرگون مى  شــود، زيرا آن موضوع با 
وصف آن مصالح و مفاسد محل حكم 
بود و اگر اين وصف از بين برود ديگر 
محل آن حكم نخواهــد بود. مثاًل در 
زمان  هاى گذشــته همــه فقها حكم 
به تحريم خريد و فروش خون انســان 
و حيوانــات مــى  كردند، زيــرا هيچ 
مصلحتــى در آن نبــود، بلكــه منبع 
و مادى محسوب  انواع مفاسد معنوى 
مى شــد؛ ولى امروز با گذشــت زمان، 
خون انســان عامل نجات بســيارى از 
مــردم )مجروحــان و نيازمنــدان به 
عمــل جراحى( از چنــگال مرگ مى  
شــود، بنابرايــن خون، همــان خون 
است؛ ولى مفسده، تبديل به مصلحت 
مهمى شده است. بديهى است در اين 
صورت خريد و فروش خون نمى  تواند 

حرام باشــد؛ يعنى مالک حكم تغيير 
است. يافته 

يا مكان  همچنين هــرگاه در زمــان 
خاصى شــطرنج به عنــوان آلت قمار 
محســوب نشــود و عامه مردم آن را 
ورزش فكــرى بداننــد، بــه يقين در 
چنيــن فرضى مفاســد قمــار بر آن 
مترتب نيست و به تعبير ديگر: عنوان 
كلى قمار كه داراى مفاســدى اســت 
از آن برداشــته شده اســت، بنابراين 

دليلى ندارد كه حرام باشد.
4. تأثير زمان و مــكان در فهم متون 

عصرى( )تفسير 
گاهى يــك متن و نص شــرعى اعم 
از كتاب و ســنت بر اثــر تغيير زمان 
و مــكان به گونه  اى نوتــر و عميق تر 
فهميده مى  شــود؛ البته »فهم بهتر« 
حاكــى از جامعيت و كامل بودن متن  
اســت كه براى هر نسلى پيام تازه اى 
درباره  الســالم  عليه  دارد.امام صادق 
قرآن مــى  فرمايــد:» خداوند تبارک 
و تعالــى قرآن را بــراى زمان و مردم 
خاص قرار نداده است، بنابراين، قرآن 
در هر زمــان جديد اســت و نزد هر 

نسلى تازه است تا روز قيامت«.،
وجود تفاســير گوناگون، شاهدى گويا 
بر تأثيرات زمان و مكان در فهم قرآن 
است، همين خصيصه در سنت هم كه 

تالى  تلو وحى است، وجود دارد.
پديدارى  جديــد،  ســؤاالت  پيدايش 
شرايط جديد  پيدايش  نوين ،  نيازهاى 
وافزايش  تنگناها در اجراى شريعت   و 
ســطح علمى مفســر از جمله عوامل 
موثــر در فهم تازه تــر و بهتر از متن 

است.
به عنوان نمونه بيــع زمانى به معناى 
نقل اعيان يا تبــادل مال با مال بود؛ 
ولــى پديد آمــدن شــرايط جديد و 
پيدايش حقوق و مالكيت  هاى معنوى 
سبب شده كه فهمى جديد از بيع پيدا 
شــود كه بر معاوضه حقوق نيز صادق 

يا  بيع »حق سرقفلى«،  باشــد؛ مانند 
اختراع«،  نشــر«، »حق  فروش »حق 

»حق تأليف« و مانند آن.
شرايط جديد و پيدايش حقوق جديد 
در مجتمــع انســانى، فقيه را وادار به 
بازنگــرى در حقيقت بيــع  مى  كند و 
در نتيجه ســبب تجويز بيع حقوق و 

امتيازات مى  شود.،
و يا پديد آمدن حكومت دينى و صبغه 
فقهى آن و حاكم شــدن فقه و فقيه، 
مايه نگــرش جديد به متون و نصوص 
دينى شده است، به گونه  اى كه سبب 
گرديده هــم راه حلــى در چارچوب 
احكام اسالمى براى مسائل مستحدثه  
اى هماننــد بانكــدارى، تورم، كاهش 
به  قدرت خريد پول، مســائل مربوط 
راديــو و تلويزيون، هنرمنــدى، فيلم 
و تئاتــر، حضور زنــان و غير ذلك، از 
متون دينى به دســت آيــد و هم در 
بعضــى از فتواهاى قبلــى تجديد نظر 

شود.
هم چنيــن يكى از نمونــه  هاى بارز 
اين فهــم جديد، مربوط به پاک بودن 
اهل كتاب اســت؛ بســيارى از فقهاى 
معاصر به خالف فقهاى دوران قبل از 
حكومت، فتــواى به طهارت داده  اند، 
گرچه به شــكل نادر، اين فتوا سابقه 
نيز داشــته اســت. به نظر مى  رســد 
مشكالت زمانه و نياز به ارتباط وسيع 
و دقيــق با اهل كتــاب در ديدارهاى 
خارجــى، مايه دقت بيشــتر گرديده 
اســت به گونه  اى كه از همان متونى 
كه ســابقاً نجاست كفار از آن استفاده 
مى  شــد، طهارت به دســت آمد. اين 
نيســت مگر نيازها، تنگناها و فعاليت 
هاى حكومتى، بلكــه غير حكومتى و 
ازديــاد ارتباط با آنهــا؛ و البته نه به 
معنــاى تحميل حكــم و تغيير حكم 
خداوند، بلكه به معناى كشــف حكم 
واقعى، كه ســابقا نياز چندانى به آن 

احساس نمى  شد.

سخن آخر
در خاتمه بايــد گفت همراهى و هم-
خوانى اجتهــاد با عنصر زمان و مكان 
هيچ گاه به اصول و مبانى اصيل كتاب 
و سنت و قواعد اجتهاد لطمه  اى وارد 
نكرده است، زيرا فروع و احكام جزئى 
بــا مالحظه زمــان و مــكان در پرتو 
گردد  مى   اســتخراج  خطابات  كليات 
و اصــول كلى خطابات شــرع همواره 
پابرجاســت. لذا احكام اسالم تغييرى 
نمى  كند و آنچــه در واقع تغيير مى  
پذيــرد موضوعات احكام اســت؛ پس 
خدشــه  اى به جاودانگى احكام وارد 

نمى  شود.
بدين ترتيب، مالحظــه مى  كنيم كه 
زمــان و مكان مى  توانــد عاملى براى 
تغيير مصالح و مفاسد موضوعات باشد 
و در سايه آن حكم دگرگون شود. لذا 
نمونه  هايى كه راقم اين ســطور ذكر 
نمود نشــان مى  دهد كه بن بستى در 
احكام اسالم وجود ندارد. بلكه شرايط 
جديد دقت نظــر را الزامى مى  كند و 
احكام واقعى كشــف  مى  شــود و اين 
خود يكــى از جلوه  هــاى خاتميت و 

جامعيت اسالم است.
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حجت االسالم محمد عباسی سراب 

عدم تصریح به نام ائمه)علیهم السالم( در قرآن

مقدمه
از ظاهر آيات و روايات اســتفاده مي شــود، 
كه همه چيز در قرآن آمده و خداوند از ذكر 
مطلبي در آن فروگذار نكرده اســت چنانكه 
لْنا َعلَْيَك الِْكتاَب  در قرآن مي خوانيم: »َو نَزَّ
تِْبياناً لُِكلِّ َشيْ ءٍ«؛ )ما اين كتاب را بر تو نازل 
كرديم كه بيانگر همه چيز است(.)1( و »ما 
ْطنا فِي الِْكتاِب ِمْن َشيْ ء«؛ )ما هيچ چيز را  َفرَّ
در اين كتاب، فرو گذار نكرديم()2(، در نهج 
البالغه نيز آمده اســت: »َو فِي الُقرآِن نبُأ ما 
َقبلُِكم وَخَبُر ما بَعِدُكم وُحكُم َما بَيِنُكم«؛ )در 
كتاب خدا اخبار پيشينيان و خبرهاى آينده 

و احكام مورد نياز شما موجود است(.)3(
از طريق اهل ســّنت نيز از صحابى معروف 
»ابن مسعود« نقل شده: »انَّ فِيه ِعلُم االَوَّليَن 
و اآلِخِريــن«؛ )در قرآن علم اّولين و آخرين 

است(.)4(
با اين حــال، ما احكام جزئــي مختلفى را 
مى بينيــم كه در قرآن نيامــده مثال، تعداد 
ركعات نماز، اجناس و نصاب زكات، بسيارى 
از مناســك حج، عدد ســعى صفا و مروه و 
دورهاى طواف و مســائل ديگرى در زمينه 
حدود و ديــات و آداب قضاوت و شــرايط 

معامالت و نام ائمه و...
برخي از اهل ســّنت يا وهابيان بدون توّجه 
به مســائلي كه در قرآن نيامده با طرح اين 
مساله كه: چرا نام حضرت علي)عليه السالم( 
در قرآن نيامده؟ ســعي دارند از اين مساله، 
بر رّد ادعاي شــيعه بر واليت ايشان استفاده 
كنند. سعي ما در اين مقاله رّد اين ادعاها و 
شرح و بياني در اطراف اين مسائل مي باشد.

معرفي جانشینان رسول اهلل)صلي اهلل 
علیه وآله( در قرآن

آنچه در بحث جانشين رسول اهلل)صلي اهلل 
عليه و آله وسلم( مهم است، معرفي او براي 
مســلمانان است زيرا در جاي خود به اثبات 

رسيده اســت كه اين مقام انتصابي است و 
اين چنين فردي بايد توّسط خداوند انتخاب 
شود؛ حال چه اشكال دارد كه اين معرفي در 
قرآن با ذكر اوصاف باشد سپس رسول خدا 
اين فرد را با ذكر نام و نشان دادن مصداق به 

مردم بشناساند.
ما وقتي به قرآن مراجعه مي كنيم، مي بينيم 
خداونــد به دو طريق افــراد را معرفي كرده 
است، گاهي افراد را به نام معرفي كرده، مانند 
برخي از پيامبران كه در ســوره مريم از آنها 
نام مي برد و مي گويــد: »اْذُكْر فِي الِْكتاِب 
إِبْراهيَم... َو اْذُكْر فِي الِْكتاِب ُموسى... َو اْذُكْر 
فِي الِْكتاِب إِْســماعيَل ... َو اْذُكْر فِي الِْكتاِب 

إِْدريَس ... «)5(.
بعضــي اوقات هم فرد مورد نظر را با اوصاف 
معّرفــي كــرده، ماننــد داســتان حضرت 
سليمان)عليه السالم(، كه مي فرمايد: »قاَل 
ـذي ِعْنَدُه ِعلْــٌم ِمَن الِْكتاب... «؛ )كســى  الَـّ
كــه دانشــى از كتاب )آســمانى( داشــت 

گفت...(.)6(،)7(
در عرف مــردم نيز همين دو روش در مقام 
معّرفي افراد جاري اســت و از روش دوم چه 

بسا بيشتر هم استفاده مي كنند.
حضرت آيت اهلل مكارم شــيرازي)دام ظله( 
مي فرمايند: » چه بسا معرفي از طريق ذكر 
فضائل و خصوصيات، راه بهتري براي معرفي 
افراد باشد زيرا اسم افراد اختصاصي نيست و 
احتمال سوء اســتفاده از آن توسط ديگران 
مي باشد كما اينكه در مورد حضرت مهدي 
)عج( برخي سوء استفاده كرده و نام فرزندان 
خود را مهدي يا محمد مي گذاشتند، »على« 
هم فقــط نام حضــرت اميرالمؤمنين)عليه 
السالم( نبوده، همان گونه كه »ابوطالب« تنها 
كنيه پدر بزرگوارش نبوده است، بلكه نام و 
كنيه افراد متعــّددى در ميان عرب »على« 
و »ابوطالب« بــوده، بنابراين اگر نام »على« 
صريحاً در قرآن ذكر مى  شد، شايد افرادي آن 

را بر »على« ديگرى تطبيق مى  كردند«)8( يا 
الاقل چنين احتمالي در اينصورت مي رود و 
حال آنكه در روش ديگر چنين احتمالي نمي 
رود بدين جهت بهتر همان  است كه با ارائه 
ويژگى  هــا و صفات ممتاز و منحصر به فرد 
حضرت اميرالمؤمنين)عليه السالم( به معّرفى 
او پرداخته شود، تا قابل تطبيق بر هيچ كس، 

جز وجود مقّدس آن حضرت نباشد.
شايد بگوييد: شما كه معتقديد قرآن از طريق 
بيان خصوصيات و صفات ائمه)عليه السالم( 
را معرفي كرده است، اين معرفي در كدام آيه 
و در كدام سوره است؟ مي گوييم خداوند در 
چندين آيه به اين مهم پرداخته است كه در 
اين مجال به سه تا از اين آيات مي پردازيم.

ََّما َولِيُُّكُم  سوره مائده آيه 55 مي فرمايد: »إِن
َِّذيَن يُِقيُموَن  َِّذيَن آََمُنــوا ال ُ َوَرُســولُُه َوال اهللَّ
َكاَۀ َوُهــمْ َراِكُعوَن«؛ )ولّى  اَلَۀ َويُْؤتُوَن الزَّ الصَّ
شــما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه 
ايمان آورده اند : همان كســانى كه نماز برپا 
مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند(. 
بنابر تصريح بســياري از علماي اهل سنت، 
اين آيه درباره امير المؤمنين)عليه الســالم( 
نازل شــده است. چنانكه قاضي عضد الدين 
ايجي)متوفاي756( و برخي ديگر از علماي 
اهل ســنت در اين باره مي  گويند: »وأجمع 
أئّمۀ التفســير أّن المراد علي«؛ )پيشوايان و 
بزرگان در تفسير قرآن، اتفاق و اجماع دارند 

كه مراد علي)عليه السالم( است()9(.
فراز آخر اين آيه با ضمير جمع آمده اســت 
تا بفهماند كه هرچند فعاًل يك مصداق دارد 
ولــي در ادامه ديگر مصاديــق آن كه ائمه 
معصومين)عليه الســالم( مي باشــند يكي 
پس از ديگري در طول زمان داراي اين مقام 

خواهند بود.
همچنين در آيه 59 ســوره نساء )اولواالمر( 
 َ مــي فرمايد: » يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطيُعوا اهللَّ
ُسوَل َو أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكم ... «؛ )اى  َو أَطيُعوا الرَّ

كسانى كه ايمان آورده  ايد! اطاعت كنيد خدا 
را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو األمر )= 
اوصيــاى پيامبر( را(، منظــور از اولواالمر به 
تصريح روايات، ائّمه دوازده گانه شــيعه مي 

باشند.)10(
آيه 119 ســوره توبه معروف به آيه صادقين 
هــم يكي ديگر از اين آيات اســت كه از آن 
واليت تمام ائمه)عليهم السالم(، به تصريح 
روايات ســني و شيعه اســتفاده مي شود. 
خداوند مي فرمايد: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا 
اِدقيَن«؛ )اى كســانى كه  َ َو ُكونُوا َمَع الصَّ اهللَّ
ايمــان آورده ايد! از )مخالفــت فرمان( خدا 
بپرهيزيد، و با صادقان باشــيد( بسياري از 
علماي اهل ســنت مانند عاّلمه گنجى در 
كتاب »كفايــۀ الّطالب« و »ابن جوزوى« در 
»تذكرۀ« مى  گويند: » قال علماء الّسير معناه 

كونوا مع علّى و اهل بَْيته«.)11(
ســواي آنچه ذكر شد جالب است بدانيم كه 
بر اســاس برخي روايات واژه »علي ّ« در دو 
مورد از جاهايي كه در قرآن آمده به حضرت 

علي )عليه السالم( تفسير شده است:
ـَب ِ  َّ أُم ِّ الِْكَت َّه ُ فِي  1. آيۀ 4 سورۀ زخرف : »َو إِن

ُّ َحِكيم « )12( لََديَْنا لََعلِي 
2. آيۀ 50 ســورۀ مريم : »َو َجَعلَْنا لَُهم ْ لَِسان َ 

ِصْدق ٍ َعلِيًّا« )13(

قرآن و بیان کلّیات
يــك نكته كه در مراجعه به قــرآن نبايد از 
خاطر دور داشت اين است كه قرآن در طرح 
بســياري از مطالب، بصورت كلي از آنها ياد 
كــرده و از ورود به جزئيــات آن صرف نظر 
كرده اســت)14( مثال مي فرمايد: »اقيموا 
الصاله«، و ركعات و شــرايط و اعمال نماز را 
نگفته، يا مي گويد: »آتوا الزكاه« ولي موارد 
وجوب زكات و... را بيان نمي كند، البته گاهي 
قواعد كلّيه و عمومات و اطالقاتي ذكر كرده 
كه بسيارى از مسائل مورد نياز را مى توان با 
مراجعه به آنها بدســت آورد، مثال، در فقه، 
علما از آياتي همچون آيه »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا 
أَْوُفوا بِالُْعُقود« )15( در مبحث معامالت، و آيه 
ِ َحقَّ ِجهاِدهِ ُهَو اْجَتباُكْم َو  »َو جاِهُدوا فِي اهللَّ
يِن ِمْن َحَرٍج« )16( در  ما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ
ابواب عبــادات، و آيه »وال تَُضارَّ والَِدٌۀ بَِولَِدها 
َو ال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدهِ«)17( در حقوق والدين، 
اســتفاده هاي زيادي مي كنند. ولي بدون 
شــك وقتي به قرآن مراجعه مي كنيم مي 
بينيم بسياري از جزئيات در قرآن نيامده و 

از اين قواعد كلي هم قابل برداشت نيست.

علت پرداختن قرآن به كليات هم روشــن 
اســت زيرا قرآن به عنوان پيام هدايت الهي 
براي همۀ انســان هاست،  و همه زيرساخت 
هاي زندگي مــادي و معنوي آدمي را در بر 
مي گيرد و به همۀ  قلمروهاي زندگي مادي 
و معنوي، فردي، اجتماعي، اخالقي، دنيوي 
و اخروي توجه كرده اســت. به طور طبيعي 
همــۀ اين مطالب را نمي توان در يك كتاب 
به طور تفصيلي بيان كرد. بلكه مي بايســت 
اصول كلي و محوري و راه گشا به عنوان متن 
تغيير ناپذير آورده شود. تفصيل شاخه هاي 
فرعي آن نيز بر عهدۀ پيامبران و جانشينان 
او و عقل و درايت مردم هدايت شده واگذار 

مي گردد.
)18( چنانكــه در روايات آمده، دقيقا همين 
ســؤال را ابو بصير كه يكي از شاگردان امام 
صادق)عليه الســالم( مي باشــد از ايشان 
پرسيد.)19( و ايشان در پاسخ، به اين سبك 
خاّص قرآن اشاره كرد و فرمود: »وقتى براى 
پيامبر)صلــي اهلل عليه وآلــه( آيه نماز نازل 
شد، خدا در آن ســه ركعت و چهار ركعت 
را نام نبرد، تا آن  كه رســول خدا)صلي اهلل 
عليه وآله( آن را شــرح داد. آيه زكات نازل 
شــد، خدا نام نبرد كه بايــد از چهل درهم 
يك درهم داد تا رســول خدا)صلي اهلل عليه 
وآله( آن را شــرح داد. و آيه حج نازل شد و 
نفرمود به مردم كــه هفت دور طواف كنيد 
تا آن  كه رســول خدا صلــي اهلل عليه و آله 
 َ آن را براى مردم توضيح دادند. »أَِطيُعوا اهللَّ
ُسوَل َو أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم« درباره  َو أَِطيُعوا الرَّ
على و حسن و حسين)عليهم السالم( نازل 
شد و رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله( درباره 
على)عليه السالم( فرمود: » هر كه من موال 
و آقاى اويم، على)عليه السالم( موال و آقاى 
او است؛ و فرمود من به شما وصيت مى كنم 
درباره كتاب خدا و خاندانم؛ زيرا من از خداى 
عزوجل خواسته ام ميانشان جدايى نيفكند تا 
آن ها را كنار حوض به من رســاند. خدا اين 

خواست مرا برآورد....«)20(
امام باقر)عليه الســالم( هم در اين مورد مي 
فرمايند: خدا نماز را بر پيغمبر)صلي اهلل عليه 
وآله( نازل كرد و اسمي از سه يا چهار ركعت 
آن نبرد تا اينكه رســول خدا آن را توضيح 
داد و نيــز فريضه حج را نــازل فرمود، ولي 
تعــداد طواف هاي هفتگانه آن را نازل نكرده 
تا پيغمبر)صلي اهلل عليه وآله( آن را تفسير 
كرد؛ همين طور است امامت ما؛ خداوند آيۀ 
»أطيعــوا اهلل و أطيعوا الرســول و أُولي األمر 
منكم « را نازل و پيامبــر اولواألمر را به ائمه 

اثني عشر تفسير فرمود و اگر ساكت مي شد 
و بيان نكرده بــود، آل عباس و آل عقيل و يا 
ديگران مدعي مي شدند كه مراد از اولي األمر 

ماييم ...)21(
جالــب اينكه در مســاله امامــت و واليت، 
خداوند غير از بيان كلي مطلب)22(؛ كه در 
آنها بر ضرورت وجود امامت تصريح شده به 
برخي از جزئيات هم اشاره شده است مثاًل در 
الِميَن«؛ )پيمان من،  آيه »ال يَناُل َعْهِدي الظَّ
به ستمكاران نمى  رسد!( )23( مي گويد كه 
امام نبايد ســابقه ظلم داشته باشد يا در آيه 
ديگري مصداق آنها را با ذكر صفات، مشخص 
ُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن  َّما َولِيُُّكُم اهللَّ كرده است: »إِن
الَۀ َو يُْؤتُوَن الزَّكاَۀ َو  آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّ
ُهْم راِكُعون«؛ )سرپرســت و ولّى شما، تنها 
خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده اند؛ 
همانها كه نمــاز را برپا مى  دارند، و در حال 
ركوع، زكات مى  دهند()24( كه در اين آيه 
بــه طور خاص حضرت علي)عليه الســالم( 
را بــراي آنان كه در زمان رســول اهلل بودند 
مشخص كرده و ما كه در آن دوران نبوديم 
هم از طريق كتب حديث و تاريخ مصداق آن 

را مي يابيم.
بــا دقت در آيات گذشــته و ديگر آياتي كه 
در مورد اهــل بيت)عليهم الســالم( آمده 
مــي تــوان گفت شــيوه قــرآن مجيد در 
رابطه با ائمه هدي)عليهم الســالم( به ويژه 
الســالم( و خانواده آن  اميرالمومنين)عليه 
حضرت اين است كه به معرفي ))شخصيت(( 
ممتاز و برجســتگي هاي آنان بپردازد نه به 
معرفي ))شــخص(( مانند: آيه »َو يُْطِعُموَن 
عاَم َعلى  ُحبِِّه ِمْسكيناً َو يَتيماً َو أَسيراً «  الطَّ
)25( و همچنين آيه تطهير و آيه واليت كه 
در آيه اول اوج ايثار در شــدت نياز و در آيه 
دوم طهارت مطلق از هر كژي و كاســتي و 
عيب و گناه و در آيه سوم تلفيق دو عبادت 
بزرگ بــا يكديگر همراه بــا اوج اخالص و 

خدادوستي نمايان گرديده است.
اين شيوه حكمتهاي متعددي دارد اوالً معرفي 
شــخصيت معرفي الگوهاســت و در نتيجه 
جامعه را به ســمت تعقل و ژرف انديشي و 
توجه بــه مالكها و فضايل و امتيازات واقعي 
ســوق مي  دهد.)26( و معرفي شــخصيت 
زمينه ساز پذيرش معقول است در حالي كه 
معرفي شخص در مواردي موجب دافعه مي  
شود. اين روش بويژه در شرايطي كه شخص 
از جهاتي تحت تبليغات سوء قرار گرفته باشد 
يا جامعه به هر دليلي آمادگي پذيرش وي را 
نداشته باشد بهترين روش است. و اين مساله 
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دقيقا در مورد اميرالمومنين)عليه الســالم( 
و اهل بيت)عليهم الســالم( وجود داشــته 
اســت. واقعيت آن است به استثناي اندكي 
از مومنان برجســته اكثريــت جامعه صدر 
اسالم نســبت به اهل بيت)عليهم السالم( 
به ويژه اميرالمومنين)عليه السالم( پذيرش 
نداشــتند و پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( نيز 
در مقاطع مختلف با دشــواريهاي زيادي آن 
حضرت را مطرح مي ساختند و در هر مورد 
با نوعــي واكنش منفي و مقاومت روبرو مي 
 شدند. زيرا بسياري از آنان كساني بودند كه 
تا چند صباحي قبل در صف معارضين اسالم 
قرار داشــتند و روياروي خود شمشير امام 
علي)عليه السالم( را ديده و از همان جا كينه 
وي را بــه دل گرفته بودند چنانكه حضرت 
فاطمه زهرا)سالم اهلل عليها( نيز يكي از علل 
رويگرداني مردم از آن حضرت را همين نكته 
)نكير سيفه( بيان فرمودند. در ثاني تفكرات 
و ســنن غلط جاهلي هنوز برانديشه مردم 
حاكم بود و اموري مانند سن و ... را در امور 
سياســي دخيل مي  دانستند و لذا به خاطر 
جوان بودن حضرت علي)عليه الســالم( وي 
را چندان شايسته براي رهبري جامعه نمي 
 دانستند. و ثالثاً اين تفكر خطرناک در سطح 
جامعه رايج بود و توســط كساني تبليغ مي  
شــد كه پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( درصدد 
آن اســت كه خويشان خود را براي هميشه 
بر مســند قدرت و حكومت بنشاند و در اين 
راســتا خدمات ارزنده پيامبــر را نيز نوعي 
بازي سياســي تفســير مي  كردند كه براي 
چنگ اندازي بــه حكومت براي خود و اهل 
بيتش انجام داده اســت. اين مســاله چنان 
باال گرفته بود كــه روز غدير پس از معرفي 
اميرالمومنين)عليه السالم( يكي از حاضران 
صدا زد »خدايا! ما را گفت كه از ســوي خدا 
آمــده و كتاب الهي آورده ام و ما پذيرفتيم و 
اكنون مي  خواهد داماد و پسر عمش را بر ما 
حاكم و مستولي سازد اگر او راست مي گويد 
سنگي از آســمان ببار و مرا بكش!!« اكنون 
اين ســوال پديد مي  آيد كــه آيا در چنين 
وضعيتي تا چه اندازه صالح بوده است نام آن 
حضرت و يا ائمه)عليه السالم( بعد از ايشان 

در قرآن به صراحت ذكر شود؟

سنت و بیان جزئیات
با توجه به اينكه گفتيم، بسياري از جزئيات 
مسائل مختلف در قرآن بيان نشده است جا 
دارد اين ســؤال مطرح شود كه براي بدست 
آوردن جزئيات در اينگونه مسائل چه كنيم؟ 
مرجع كيســت؟ آيا قرآن براي اين بخش از 

مسائل فكري كرده است؟
قرآن كريم، مفســر قرآن و يكــى از منابع 
اصلى دريافت احكام الهى و معارف اسالمى 
را »ســّنت پيامبر« مى  شمارد و مى  گويد: 
ْكَر لُِتَبيِّــَن لِلنَّاِس ما نزل  »أَنَْزلْنــا إِلَْيَك الذِّ
اليهم«؛ )ما ايــن ذكر )= قرآن ( را بر تو نازل 
كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است 

براى آنها روشن سازى()27(
ســيوطي از »اوزاعى« نقــل مى كند كه در 
لْنا َعلَْيَك الِْكتاَب تِْبياناً لُِكلِّ  تفســير آيه » نَزَّ
َشيْ ء)28(. قال: بالّسّنۀ«؛ )گفت  منظور اين 
است كه به وسيله سّنت همه حقايقى كه در 

قرآن وجود دارد، كشف مى  شود(.)29(
پيامبر نيز طبق صريح »حديث ثقلين«، اهل 
بيت و عترت خود را نيــز به عنوان يكى از 
منابع مطمئن احكام و معارف اسالمى معرفى 
فرموده است، در اين مورد امام صادق)عليه 
ِ فِيِه نََبُأ ما  الســالم( مي فرمايند: »ِكتاَب اهللَّ
َقْبلُِكْم َو َخَبُر مــا بَْعِدُكْم َو َفْصُل ما بَْيَنُكْم َو 
نَْحُن نَْعلَُمُه«؛ )در كتاب خدا اخبار پيشينيان 
و خبرهاى آينده و آنچه سبب مى  شود كه 
اختالف را ميان شما حل كند، وجود دارد و 

ما همه آنها را مى  دانيم(.)30(
در ثاني از روايات مختلف اسالمى به خوبى 
استفاده مى  شــود كه قرآن ظاهر و باطنى 
دارد، ظاهر آن معانى و مفهوماتى اســت كه 
در دســترس همه قرار گرفتــه و از آن بهره 
 مند مى  شوند، ولى باطن آن معانى و مفاهيم 
ديگرى اســت كه تنهــا در اختيار پيامبر و 

پيشوايان معصوم قرار دارد.)31(
نكته ديگر اينكه خداوند در قرآن، اطاعت از 
پيامبر صلي اهلل عليه و آله را اطاعت از خود 
مي داند و بيــش از 20 بار بر آن تاكيد مي 
كند)32( و مي گويد پيامبر براي شما اسوه 
است)33( يعني اعمال او را، رفتار او را، گفتار 

او را ما تاييد مي كنيم.
در ثانــي؛ مگر ذكر تمام مســائل مربوط به 
هدايت انســانها، اعم از مهم و غير مهم، در 
يك جلد كتاب چند صد برگي، شدني است؟ 
حتما الزم اســت براي تفسير متن آسماني، 
شخصي آســماني معرفي شود، و تا معرفي 
نشود دين كامل نمي شود، لذا با انزال آخرين 
آيه از قرآن، صحبــت از »اَلَيوم اَكَملُت لَُكم 
ديَنُكم« نشــد؟ ولي وقتــي در كنار قرآن، 
مفسري آســماني تعريف شد، اكمال دين و 

نا اميدي كفار مطرح شد)34(.
حال ببينيــم آيا پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( 

هم نســبت به انتخاب وصــي اقدامي كرده 
اســت؟ پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله در 
همان آغاز رســالت در جريان انذار قومش 
كــه خداوند مي فرمايد: »َوأَنِْذْر َعِشــيَرتََك 
اأْلَْقَربِيَن«؛ )و خويشــان نزديكت را هشدار 
ده.()35( اقــدام به اين مهم نموده اســت، 
طبق روايات صحيح و به شــهادت بزرگان 
اهل سنت، پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه وآله( 
در همان جلسه دست حضرت اميرالمؤمنين 
عليه الســالم را گرفت و فرمود : »َهذا اَِخي 
َوَوِصّيي َوَخلِيَفِتي ِمن بَعِدي«؛ )اين برادر من 
، و وصي من و خليفۀ من بعد از من است( و 
در مواقع ديگر هم طي رواياتي، تعداد امامان 
را »دوازده نفــر« معرفي مي كنــد: »يَُكوُن 
بَعِدي اِثَنا َعَشــراً اميراً ُكُلُهــم ِمن ُقَريش« 
)36( يا »اِثَنا َعَشَر َكَعَدِد نَُقَباءِ بَِني اِسَرائِيل« 
)37( و در برخــي ديگر از رواياتي هم عالوه 
بر تعداد ائمه اطهار )عليهم السالم( به نام آنها 
تصريح كرده انــد، كه در منابع فريقين بيان 
شده: مثال از جابربن عبداهلل انصاري نقل شده 
است: وقتي خداي عزوجل آيه شريفه : » يَاأَيَُّها 
ُسوَل َوأُْولِي  َ َوأَِطيُعوا الَرّ الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهلَلّ
اأْلَْمــِر ِمْنُكْم...« را بــر پيامبر گراميش نازل 
كرد، به آن حضرت گفتم : يا رسول اهلل! خدا 
و رسولش را شناختيم ، اولي االمر كه خداوند 
اطاعت آنــان را در ادامۀ اطاعت تو قرار داده 
كيســت ؟ فرمود: اي جابر! آنان جانشــينان 
من اند و امامان مســلمانان بعــد از من كه 
اولشــان علي  بن  ابي  طالب و سپس حسن 
و آن گاه حسين و بعد از او علي  بن  الحسين 
و ســپس محمد بن  علي است كه در تورات 
معروف به باقر است ، و تو به زودي او را درک 
خواهي كرد. چون او را ديدار كردي از طرف 

من سالمش برسان .
و سپس صادق جعفر بن  محّمد آنگاه موسي 
بن جعفر و پس از علي بن موســي و پس از 
او محمــد بن التقي و پس از علي بن محمد 
النقي و آن گاه حســن  بن  علــي و... آخرين 
امام همنام من است ، كه هم ، نامش نام من 
)محّمد( و هم ، كنيه اش كنيۀ من )ابوالقاسم ( 
است . او حجت خدا بر روي زمين و بقيۀ اهلل و 
يادگار الهي در بين بندگان خدا و پسر حسن  

بن علي است .)38(،)39(

الزمه عدم ذکر، عدم پذیرش نیست
اگر قرار باشد مالک ما در رد يا اثبات چيزي، 
ذكر يا عــدم ذكر آن در قرآن باشــد، بايد 
بســياري از معتقدات مسلم و قطعي ميان 
تمام مســلمانان را كنار بگذاريم. در ثاني از 

آنچه گذشــت معلوم شد كه خود قرآن هم 
با اين مالک موافق نيســت و ما را به كالم 
و عمل رســول اهلل صلى اهلل عليه و آله)40( 
ارجاع داده اســت و ثالثــا عبوديت افراد در 
اطاعت از اوامر الهي چگونه مي توانست مورد 
امتحان قرار گيرد، اگر قرار باشد در هر كاري 
كه خدا از ما خواســته حكمت آن را از خدا 
بخواهيم پس فرق خدا با غير او در چيست؟ 
آيا حكمت خدا و علم او و مصلحت سنجي 

او در مورد بندگانش زير سؤال نمي رفت؟.
خداوند در قرآن انبياء را به سه صورت ذكر 
كرده است برخي را نام برده و سرگذشت آنها 
را هم آورده و برخي از آنها را فقط نام برده و 
سخن ديگري در مورد آنها نفرموده است و 
برخي از آنها را فقط ياد كرده ولي نامي از آنها 
نبرده است پس برخي از انبياء هم در قرآن 
فقط توصيف شده اند و به نام آنها اشاره اي 
نشده كه عبارتند از: اشموئيل)عليه السالم(
)41( كه در مورد ايشان مي فرمايد: »َو قاَل 
لَُهْم نَِبيُُّهم« )42( و همچنين يوشــع)عليه 
الســالم( كه در مورد ايشان مي فرمايد: »َو 
اِْذ قاَل ُمْوســى لَِفتُه« كه به اعتقاد بسيارى 
از مفّسران، منظور در اين جا يوشع بن نون 
است و ارميا)عليه السالم( كه در مورد ايشان 
ـِذى َمرَّ َعلى َقْريَۀ«  هم مي فرمايد: »اَْو َكالَـّ
)43(. هر چند بعضى او را عزير يا خضر مى 
دانند؛ ولى در روايتي، امام باقر)عليه السالم( 
نــام او را ارميا ذكر كــرده اند و خضر)عليه 
الســالم( كه در آيات متعدد سوره كهف از 
جمله آيه 65، بــه عنوان »عبداً من عبادنا« 
ذكر شده است هرچند نام ايشان صريحاً در 
اين آيات نيامده اســت؛ ولى طبق مشهور او 
نيز از پيامبران الهى بوده است. در آيات سوره 
كهف قرائن متعددى نيز براى آن وجود دارد.

)44(
عالوه بر اين بسياري از انبياء نه نامي از آنها 
در قرآن آمده و نه يادي از آنها شــده است 
ولي ايــن دليلي براي انكار آنها نمي شــود 
چون خداوند بطور كلي فرموده اســت: »َو 
لََقْد أْرَسلْنا ُرُساًل ِمْن َقْبلَِك َمْنُهْم َمْن َقَصْصنا 
َعلَْيَك َو ِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَْيك...« )45(؛ 
)پيش از تو رسوالني فرستاديم كه سرگذشت 
گروهي را براي تو ذكر كرديم و سرگذشــت 
گروهي را ناگفته گذاشتيم.« اين قضيه مانند 
جريان ذكر نام ائمه)عليه الســالم( در قرآن 
است كه با تاكيد آيات بصورت كلي بر وجود 
آنها و همچنيــن توصيف آنها در قرآن نمي 
توان تنها به بهانه ذكر نشــدن نام آنها، آنها 
را انكار كرد. چه بسا در اين جا هم مانند نام 

انبيائي كه در قرآن ذكر نشده، لزومي بر ذكر 
آنها در قرآن نبوده لذا از ذكر آنها صرف نظر 

شده است.

تدبیر خداوند در صیانت از قرآن
دليل ديگري كه مي توان به آن اشــاره كرد 
اين است كه خداوند متعال وعده حفظ قرآن 
را با صراحت تمام اعالم كرده اســت)46(؛ 
اما راه حفــظ آن را نفرموده، مي تواند از راه 
غيب باشــد كه دست و زبان هر تحريفگري 
را قطع كرده تا كســي قرآن را كم و كاست 
نكنــد و يا چيزي بر آن نيفزايد يا از راه علل 
و عوامل عادي، اگر نام علي)عليه السالم( و 
ساير ائمه)عليهم السالم( با صراحت تمام در 
قرآن مي آمد، الفاظ قرآن را هم دستخوش 
تحريف كــرده و از پذيرش واليت امري آن 
امامان معصوم)عليهم صلوات اهلل( سر باز مي 
زدند، لذا بايد تدابيري گرفته مي شد تا قرآن 
از تحريف در امان بماند و اين خود تدبيري 

در جهت صيانت از قرآن بود.
شهيد مطهري)ره( در اين مورد مي نويسد: 
»بــه طور كلى در قرآن آياتــى كه در مورد 
اهل بيت)عليهم الســالم( است و مخصوصا 
آياتى كه الاقل از نظر ما شــيعيان، در مورد 
اميرالمؤمنين)عليه السالم( است، يك وضع 
خاصى دارد و آن اينكه در عين اين كه دالئل 
و قرائــن بر مطلب در خــود آيه وجود دارد. 
گويى يك كوششى هســت كه اين مطلب 
در البــالى مطالب ديگر يا در ضمن مطلب 
ديگرى گفته شود و از آن گذشته شود.«)47(

تدبیــر خداوند در صیانــت از ائمه 
)علیهم السالم(

بدون شك كســاني كه براي غصب خالفت 
برنامه ريخته و براي خلع سالح نهايي وارثان 
حقيقي آن، دست آنها را از اموال دنيايي كه 
حــق آنها بوده به بهانه هاي واهي خالي مي 
كنند، هيچ بعيد نبود كه اگر نام آنها در قرآن 
تصريح مي شد و هيچ راهي براي كنار زدن 
آنها اعم از تأويل آيه يا انطباق آن بر ديگري 
نداشــتند خود آنها را از بين مي بردند تا راه 
را براي رســيدن به هواهاي نفساني خود باز 

كنند.
لذا در روايات مــي خوانيم كه پيامبر)صلي 
اهلل عليه وآله( چون زمينه حســادتها را در 
بين مردم مي ديدند به اميرالمؤمنين)عليه 
السالم( توصيه كردند در برابر آنان مقاومتي 
تا سر حد مرگ از خود نشان ندهد، چرا كه 

منافقان ثابت كرده اند كه در محو تمامي آثار 
نبوت همتي بس بلنــد دارند،)48( و امكان 
اينكه يكســره اصل نبوت و قرآن زير سؤال 
رود وجود داشت، لذا خداوند به پيامبر دستور 
مي دهد با معرفي اميرالمؤمنين)عليه السالم( 
تبليغ خود را كامل كرده، نگران باقي قضايا 
نباشد و اين خود تدبير حكيمانه خداوند در 
حفاظت از اين شــجره مقدســه از گزند بد 

خواهان بوده است.
حضرت آيت اهلل ســبحاني در اين مورد مي 
فرمايند: »چه بسا ذكر نام ائمه سبب مي شد 
كه آزمندان حكومت و رياست به نسل كشي 
بپردازند، آنها بــراي اينكه از تولد آن امامان 
جلوگيري كنند، هيچ بعيد نبود همچنانكه 
درباره حضرت موسي)عليه السالم( رخ داد به 
نسل كشي اهل بيت دست بزنند. لذا درباره 
حضرت مهدي)عج( هم كه در احاديث تاكيد 
به نسب و خاندان ايشان شده بود، مي بينيم 
حساســيت هاي فراواني پديــد آورد و خانه 
حضرت عسكري)عليه السالم( مدت ها تحت  
نظر و مراقبت بود تا فرزندي از او به دنيا نيايد 
و در صــورت تولد، هر چه زودتر به حيات او 

خاتمه دهند«. )49(

عدم تأثیرذکر نام ائمه)علیهم السالم( 
در هدایت یا گمراهي

برخي شايد فكر كنند كه اگر نام ائمه)عليهم 
السالم( در قرآن ذكر مي شد ديگر هيچ كس 
جرأت مخالفت با آن را نداشــت و همه مي 
پذيرفتند لذا باعث هدايت جامعه و جلوگيري 
از انحراف امت مي شد. ولي ما معتقديم كه 
حتي اگر نام ائمه)عليهم السالم( هم در قرآن 
مي آمد ، پيروان سقيفه حاضر نبودند بپذيرند 
؛ چنانچه خلفا در بسياري از احكام و مسائل 
بر خالف صريح قرآن عمل كرده و حكم آنرا 

نپذيرفته اند همانند:
الف( خليفه اول بــا آوردن حديثي كه تنها 
خود شــاهد صدور آن از پيامبر اكرم)صلي 
اهلل عليــه وآله( بود، بر خــالف آيات صريح 
قرآن)50( ارث بــردن از پيامبران را انكار و 
فدک را از حضرت فاطمه)ســالم اهلل عليها( 

 پس گرفت.
ب( در قرآن آيه صريح داريم كه فرموده: »َفَما 
اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمْنُهنَّ َفَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفِريَضًۀ«؛ 
)و زنانى را كه متعه كرده ايد ، َمهرشــان را 
به عنوان فريضه اى بــه آنان بدهيد(. )51( 
روايات فراواني هم حكايت از وجود متعه در 
صدر اسالم دارد)52( چنانكه قرطبي، مفسر 
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ســني مي گويد: »وقال الجمهور المراد نكاح 
المتعۀ الذي كان في صدر اإلســالم ؛ مراد از 
اين »َفَما اْسَتْمَتْعُتْم « نكاح متعه است كه در 
صدر اسالم رايج بوده.«)53( ولي مي بينيم 
جناب خليفه دوم آنرا ممنوع مي كند حال به 
نظر شما اگر نام امام علي عليه السالم هم در 
قرآن آمده بود، احتمال نداشت كه بگويند: » 
ان اهلل تبــارک و تعالي قد عين علياً لإلمامۀ 

ولكن عمر عزله!«
ج( خليفه دوم آيــه ي »َفَمن تََمتََّع بِالُْعْمَرِۀ 
« )54( را منســوخ اعالم كرد و  إِلَى الَْحــجِّ

دستور داد تا بدان عمل ننمايند.
د( قرآن كريم در بــاره ي پيامبر)صلي اهلل 
عليه وآله( مي فرمايد : »َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى 
، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى ،َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى« 
)55( ولي  وقتي پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( 
قلم و دوات براي نوشــتن خواســت تا بدان 
وسيله جلوي ضاللت امت را بگيرد، گفتند: 
اين  مرد هذيان مــي گويد)56(، در حاليكه 

اين خالف صريح قرآن است.
ه( خداوند در آيه 34 ســوره توبه مي فرمايد: 
»يــا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِنَّ َكثيــراً ِمَن اأْلَْحباِر 
َو الرُّْهبــاِن لََيأُْكُلوَن أَْمواَل النَّــاِس بِالْباِطِل 
ِ َو الَّذيَن يَْكِنُزوَن  وَن َعْن َســبيِل اهللَّ َو يَُصــدُّ
 ِ َۀ َو ال يُْنِفُقونَها في  َســبيِل اهللَّ َهَب َو الِْفضَّ الذَّ
ْرُهْم بَِعذاٍب أَليٍم«؛ )اى كسانى كه ايمان  َفَبشِّ
آورده  ايد! بسيارى از دانشمندان )اهل كتاب( 
و راهبــان، اموال مردم را بباطل مى  خورند، 
و )آنان را( از راه خدا باز مى  دارند و كســانى 
كه طال و نقره را ذخيره مى  سازند، و در راه 
خدا انفاق نمى  كننــد، به مجازات دردناكى 

بشارت ده!(
عثمان چون خودش زراندوز بود، اهل انفاق 
در راه خدا نبود، طبق قرآن مستحق عذاب 
بود، لذا براي اينكه مشمول قسمت پاياني آيه 
نباشد سعي داشت واو را حذف كند.)57( كه 
ابوذر )رحمۀ اهلل عليۀ( به شدت مخالف مي 
كرد لذا تبعيد شد.)58( و عثمان هم موفق 

به چنين كاري نشد.)59(
از توجــه به اين موارد معلوم مي شــود كه 
غاصبان خالفت از هيچ تالشــي براي بازي 
كردن بــا قرآن و نابــودي ديــن فروگذار 
نمي كردند، عالمه اميني )ره( در اين زمينه 
مي نويسد: » نبي مكرم اسالم صلى اهلل عليه 
و آله و سلم مطلع بود كسانى هستند كه بر 
علي عليه السالم رشك مي برند چنانكه در 
قرآن بدان اشــعار شده)60( و نيز اشخاصي 
هستند كه با آن جناب كينه مي ورزند و در 

دسته اهل نفاق افرادى هستند كه بر مبناى 
خونهاى جاهلّيت دشمنى با او را در دلهاى 
خود نگاه داشــته  اند، و بعد از حضرتش بر 
مبناى حرص و آز، آنها كه فكر ســرورى و 
رياســت و افزايش بهره  هاى مادى در مغز 
خود مى  پرورانند حوادث ناگوارى رخ خواهد 
داد و جنب و جوش هايى بكار خواهد افتاد، 
و علي عليه السالم هم به حكم حق خواهى و 
عدالت، آرزوها و اطماع آنها را اجابت نخواهد 
كــرد و آنها را به جهت بــى  تجربگى و بي 
كفايتى اليق و ســزاوار مقامهائي كه چشم 
طمع بدان دوخته  اند نخواهد دانســت؛ آنها 
هم بر ســر مخالفت و رزم جوئى با او رفته و 

اوضاع را آشفته خواهند نمود.«)61(
در نتيجه ذكر نام ائمه)عليهم الســالم( در 
قرآن هم مساوي با پذيرش آن توسط مردم 
و هدايت آنها نمي شد. چنانكه در قرآن كريم 
خداوند بــه اين عدم پذيرش مردم حتي در 
صورت ذكر نام، در مورد قوم بني اســرائيل 
تصريح كرده مي فرمايد: »َو إِْذ قاَل عيَســى 
ِ إِلَْيُكْم  ِّي َرُسوُل اهللَّ ابُْن َمْريََم يا بَني  إِْسرائيَل إِن
ــراً  قــاً لِما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوراۀِ َو ُمَبشِّ ُمَصدِّ
ا  بَِرُســوٍل يَأْتي  ِمْن بَْعِدي اْســُمُه أَْحَمُد َفلَمَّ
جاَءُهْم بِالَْبيِّناِت قالُوا هذا ِســْحٌر ُمبين«؛ )و 
)به ياد آوريد( هنگامى را كه عيسى بن مريم 
گفت: »اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به 
سوى شما هستم در حالى كه تصديق  كننده 
كتابى كه قبل از من فرستاده شده )= تورات ( 
مى  باشم، و بشارت  دهنده به رسولى كه بعد 
از من مى  آيد و نام او احمد است!« هنگامى 
كه او )= احمد( با معجزات و داليل روشن به 
ســراغ آنان آمد، گفتند: »اين سحرى است 

آشكار(.)62(
چنانكه مشاهده شد خداوند مي فرمايد كه 
ما رســول خاتم را حتي با ذكر نام در كتب 
آسماني مســيحيان معرفي كرديم ولي آنها 
نپذيرفتند، لذا نبايد بــا اطمينان گفت اگر 
ذكر مي شــد همه مي پذيرفتند، خير بلكه 
تاريخ شهادت مي دهد هوي و هوس بسياري 
از مواقــع افــراد را وادار بر مخالفت با حق و 

حقيقت مي كند.

ذکر نام و عدم جلوگیري از اختالف
برخــي مي گويند كــه: اگر نام ايشــان در 
قرآن ذكر مي شــد جلوي اينهمه اختالف و 
خونريزي، كه بخاطر خالفت در طول تاريخ 
انجام شده، گرفته مي شد و اگر كسي حرفي 
مي داشــت او را به قرآن ارجاع مي دادند و 
او هم با مشاهده نام آنها، ديگر ادعايي نمي 

داشت! در پاسخ بايد گفت كه مسائل زيادي 
در طول تاريخ باعث خونريزي بين مردم مي 
شــده ولي خداوند آنها را بطور مشخص در 
قرآن بيان نكرده است مانند اينكه آيا صفات 
خدا عين ذات اوست يا زائد بر ذات؟ حقيقت 
صفات خبري مانند استواري بر عرش، دست 
داشتن خدا و... چيست؟ حدوث يا قدم كالم 
خدا و... در ثاني ما مي بينيم كه گاهي صحابه 
از اوامر صريح رســول اهلل صلــي اهلل عليه 
و آله كه خداوند دســتور ايشان را به منزله 
دستور خود مي داند آنهم در ايام حضورش 
سرپيچي مي كردند مثل گروهي كه به خاطر 
جمع آوري غنيمت در جنگ احد، تنگنه را 
رها كردند، و همين باعث شــد كه دشمن، 
جنگ باخته را ببرد يا از اين هم باالتر جريان 
سپاه اسامه اســت، كه پيامبر لشگري را به 
فرماندهي اسامه بن زيد تجهيز كرد و فرمود: 
خدا لعنت كند هركه از لشگر اسامه جا بماند، 
اما عده اي مانند ابوبكر و عمر به طمع خالفت 
اطاعــت نكردند و لعنت پيامبــر را به جان 

خريدند و ماندند.
اختالف و سرپيچي از اولياي الهي در امتهاي 
قبلي هم سابقه دارد با آنكه خداوند بر ايشان 
ابهامي را باقي نگذاشــته است و نام رهبران 
الهي را ذكر كرده است. به چند مورد كه در 

قرآن هم به آننها اشاره شده توجه كنيد:
1- قوم حضرت موسي عليه السالم در غيبت 
10 روزه با آنكه ايشان هارون عليه السالم را 
به جانشيني انتخاب كرده بود،)63( باز هم 
دچار سرپيچي و انحراف شدند جلوي تخلف 
قومش از هارون عليه السالم را نگرفت)64( 
و حتي به دنبال كشتن هارون عليه السالم 

بودند؟)65(
2- قومــي از بني إســرائيل از پيامبرشــان 
خواســتند تا براي آنان فرمانروائي مبعوث 
كند... و پيامبرشــان به آنها گفت: »خداوند 
طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث كرده 
است.«)66( ولي قوم او به بهانه فقير بودنش 

با او مخالفت كردند.
3- علماء مســيح و يهود بــه آمدن پيامبر 
بشــارت ميدادند و اوصاف ايشــان را سينه 
به ســينه نقل و در كتابهاشان مي نوشتند، 
و اوصاف ايشــان آنقدر واضح بود كه همانند 
فرزندانشان او را مي شناختند)67(، اما مي 
بينيم وقتي ايشان مبعوث شدند، بخاطر متاع 
دنيا سر به مخالفت گذاشتند.)68( و حقيقت 

را كتمان كردند.

نتیجه
خالصه و نتيجه بحث اينكه با وجود تصريح و 
مشخص شدن مصداق امام پس از رسول اهلل 
صلى اهلل عليه و آله در قرآن آنهم به گونه اي 
كه هرگونه شــك و ترديد را از بين مي برد، 
ديگر نيازي به ذكر نام ايشان در قرآن نبوده 
و روش قرآن در ارائه مطالب اين نيست كه 
تمام مطالب را به نحو تمام و كمال بازگو كند 
بلكه از سير در آيات و رواياتي كه بسياري از 
آنها در البالي بحث آمد چنين بدســت مي 
آيد كه خداوند مــردم را براي بيان يا حتي 
طرح اوليه بسياري از مطالب به رسول خود 
ارجاع مي دهد و ايشان نيز سواي از تصريح 
قرآن و بلكه به دستور آن، حضرت علي عليه 
الســالم را در مواقع مختلف با نشــان دادن 
و تصريح به نام و... براي جانشــيني پس از 
خود معرفي كرده اند و براي پس از ايشــان، 
فرزندانشان را يكي پس از ديگري با ذكر نام 
مشخص كرده اند. سواي از اين مطالب، اگر 
نام ائمه عليهم السالم در قرآن ذكر مي شد 
تبعاتي داشت كه به مصلحت جامعه اسالمي 
نبــود لذا خداوند از اين كار صرف نظر كرده 
اســت، و معتقديم هر انســان با انصافي در 
صورت توجه و تعمق در اين مطالب و رجوع 
به منابع تاريخي، با كنار گذاشــتن تعصب، 

حقيقت را خواهد يافت.
و السالم علي من اتبع الهدي

پي نوشت: 
)1(. سوره نحل، آيه89.
)2(. سوره انعام، آيه 38.

)3(. نهج البالغۀ )للصبحي صالح(، ص530، 
حكمه ]319[ 313 .

)4(. الــدر المنثور فى تفســير المأثور، ج 4، 
ص127، قوله تعالــى و نزلنا عليك الكتاب 

تبيانا لكل شي ء .
)5(. سوره مريم، آيات 41، 51، 54 و 56.

)6(. سوره نمل، آيه 40.
)7(. برگرفته از ســخنان آيت اهلل ســبحاني 
در افق حــوزه، 1386/5/3 و ماهنامه موعود 

شماره 80 )با حذف و اضافه(.
)8(. برگرفتــه از كتاب آيات واليت در قرآن، 
ص 302، 1. چرا نام على عليه السالم در قرآن 

نيامده است؟ 
)9(. شرح المواقف، ج 8، ص360، الثالث شرط 
االمام أن يكون أعلم االمۀ ؛ عالمه تفتازاني و 
عالء الدين علــي بن محمد حنفي ، معروف 
به قوشــجي و آلوســي هم چنين تعبيري 

دارند. شرح المقاصد، ج 5، ص270، المبحث 
الخامس االمام بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
و آله و ســلم ؛ الحاشــيۀ علي الهيات الشرح 
الجديد للتجريد، ص217، ]في االســتدالل 
بآيۀ الواليۀ[ ؛ روح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيــم، ج 3، ص352، ]ســورۀ المائدۀ)5(: 

اآليات 59 الى 66[.
)10(. ر. ک : آيات واليت در قرآن، ص114، 
نظرات مختلف پيرامون اولو االمر) در ينابيع 
المودۀ، القندوزي، ج 1، ص350، الباب الثامن 
و الثالثون في تفسير قوله تعالى: يَاأَيَُّها الَِّذيَن 
ُسوَل َوأُْولِي اأْلَْمِر  َ َوأَِطيُعوا الَرّ آَمُنوا أَِطيُعوا اهلَلّ
ِمْنُكْم آمده شخصى از امام علّى بن ابى طالب 
عليه السالم ســؤال كرد: كمترين چيزى كه 
انسان را از خّط صحيح خارج مى كند و او را 
جزء گمراهان قرار مى دهد چيست؟ حضرت 
فرمودند: اين كه حّجت الهى را فراموش كند 
و از او اطاعت ننمايد، هر كس از حّجت الهى 
اطاعت نكند گمراه اســت. آن شخص دوباره 
پرســيد: توضيح بيشترى بدهيد، اين حّجت 
الهى كه اشاره كرديد كيست؟ حضرت فرمود: 
همان كس كه در آيه 59 ســوره نســاء، به 
عنوان اولوا االمر از او ياد شــده است. سؤال 
كننده براى بار سوم پرســيد: اولوا االمر چه 
كسى است؟ لطفاً روشنتر بيان كنيد. امام در 
پاسخ فرمودند: همان كسى است كه پيامبر 
بارها دربــاره اش فرمود: »إِنّــي تََرْكُت فِيُكْم 
ْكُتْم بِِهما ِكتاَب  أَْمَريِْن لَْن تَِضلّوا بَْعِدي إِْن تََمسَّ

َوَجلَّ َوِعْتَرتِي أَْهَل بَْيتي «.( ِ َعزَّ اهللَّ
)11(. به نقل از احقاق الحق و ازهاق الباطل، 
ج 3، ص297، قــال المصنف رفع اهلل درجته؛ 
حاكم حســكانى در شواهد الّتنزيل عالوه بر 
روايــت فوق، روايت ديگــرى نيز از »عبداهللَّ 
بن عمر« نقل كرده اســت، او مى گويد: »َمَع 
الصاِدقِيَن أَْي َمَع ُمَحّمٍد َوأَْهِل بَْيِته« )شواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص345، ]سورۀ 
التوبــۀ)9(: آيۀ 119[(؛ آيات واليت در قرآن، 

ص147، صادقين در روايات.
)12(. البرهان فى تفسير القرآن، ج 4، ص845، 

]سورۀ الزخرف)43(: اآليات 1 الى 4[.
)13(. تفســير نور الثقليــن، ج 3، ص339، 
]سورۀ مريم)19(: اآليات 48 الى 55[؛ شواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص463، ]سورۀ 

مريم)19(: آيۀ 50[ .
)14(. برخي در ســخنان خود بجاي كلي و 
جزئي، از لفظ مهم و غير مهم اســتفاده مي 
كننــد و چنين وانمود مي كننــد كه قرآن 
مسائل مهم را مطرح كرده و بيان مسائل غير 
مهم را به عهده رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله 
نهاده است، اما مگر عقل، گنجايش درک همه 

معارف آسماني و بايدها و نبايدهاي ديني را 
دارد، تا آنوقت ســؤال از مهم و غير مهمش 
شود؟ عقل بشــر از درک همه جانبه مسائل 
پيش پا افتاده اي مثــل جدول بندي خيابان 
و طرح هاي ترافيكي عاجز اســت، و دائما با 
آزمــون و خطا به دنبال راه صحيح مي گردد، 
آنوقت ادعا داشــته باشد مســير هدايت به 
كمال مطلق را بخوبي مي داند و درباره شيوه 
رســيدن به آن نظر نيز بدهــد و صحبت از 
مهــم و غير مهم نمايد!! عالوه بر اين، آيا اين 
تقسيم بندي )دستورات ديني به مهم و غير 
مهم( در شرع بيان شده است؟ كجاي قرآن 
و دين آمده كه مســائل بزرگ و مهم را خدا 
بيان مي كند و مسائل پيش پا افتاده و كوچك 
را پيامبر توضيح دهند؟ تازه اگر بپذيريم كه 
چنين تقسيم بندي را عقل درک مي نمايد، 
خدا بهتر مي داند كدام مسائل را خودش بيان 

كند و كدام را به عهده رسولش واگذارد.
)15(. سوره مائده، آيه1.
)16(. سوره حج، آيه78.

)17(. سوره بقره، آيه 233.
)18(. علوم قرآن)سعيدى روشن(، ص226، 

3. تبيين اصول و كليات. 
)19(. »ما لَُه لم يَُســمِّ َعلّيــاً و اَْهَل بَْيتِه«؟ 
)الكافي )ط - اإلسالميۀ(، ج 1، ص286، باب 
ما نص اهلل عز و جل و رســوله على األئمۀ ع 

واحدا فواحدا ( 
ِ نََزلَْت عليه الصلوُۀ و لَم  )20(. »اِنَّ َرُسوَل اهللَّ
يَُسّم لَُهم ثاَلثاً َو ال اَْربَعاً حّتى كاَن َرُسوُل اهلّلِ 
ــرَ لَُهْم ذلَِك َو نََزلَْت َعلَْيه. الزَّكاُۀ  ى َفسَّ ُهَو الذَّ
َو لَْم يَُســمِّ لَُهْم ِمْن ُكلِّ اَْربَعيَن درهماً ِدْرَهٌم، 
حّتى  كاَن َرسوُل اهلّلِ)صلى اهلل عليه و آله( ُهَو 
َر ذلَِك لَُهْم َو نََزَل الَْحجُّ َفلَْم يَُقْل لَُهم  الَّذى  َفسَّ
طوفُوا اُْسُبوعاً حّتى كاَن َرُسوُل اهلّلِ)صلى اهلل 
ــرَ ذلِك لَُهْم َو نََزلَْت  عليه و آله( ُهَو الَّذى َفسَّ
ُســوَل َو اُولِى األْمِر  َ و اطيُعوا الرَّ »اَطيُعــو اهللَّ
ِمْنُكْم« َو نََزلَْت فى  َعلىٍّ والَْحَسِن َو الُْحَسْيِن، 
 : ِ)صلى اهلل عليه و آله( فى  َعلِىٍّ َفقاَل َرُسوُل اهللَّ
َمْن ُكْنُت ُمْوالُه؛ و قال)عليه السالم( اُوصيُكْم 
َوَجلَّ  َ عزَّ بكتاِب اهلّلِ و اهل بيتى  َفاِنّى  َسأَلُْت اهللَّ
اَْن ال يَُفّرَق بَْيَنُهما حتىَّ يُورَِدُهما َعلىَّ الحوُض 
َفأْعطانى  ذلَِك...« ؛ الكافي )ط - اإلسالميۀ(، 
ج 1، ص286، بــاب ما نــص اهلل عز و جل و 

رسوله على األئمۀ ع واحدا فواحدا .
)21(. كتاب التفســير، ج 1، ص249، ]سورۀ 
النســاء)4(: اآليــات 51 الى 59[ ؛ شــواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص191 ]سورۀ 
النساء)4(: آيۀ 59[ ؛ بحار األنوار )ط - بيروت(، 
ج 35، ص211، باب 5 آيۀ التطهير ؛ الميزان 
فى تفسير القرآن، ج 4، ص411، بحث روائي 



13
95

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
34

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
95

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
35

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

اين روايت را از اين تفسير نقل كرده اند.
ا  ًۀ يَْهُدوَن بِأَْمِرنا لَمَّ )22(. »َو َجَعلْنا ِمْنُهْم أَئِمَّ
َصَبُروا َو كانُوا بِآياتِنا يُوقُِنوَن ؛ و از آنان امامان 
)و پيشــوايانى( قرار داديم كــه به فرمان ما 
)مردم را( هدايت مى كردند؛ چون شكيبايى 
نمودند، و به آيات ما يقين داشــتند« سوره 
ســجده، آيه 24 و آيه » يــا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا 
ُسوَل َو أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم  َ َو أَطيُعوا الرَّ أَطيُعوا اهللَّ
؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد 
خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو األمر 
)اوصياى پيامبر( را « ســوره نساء، آيه 59 و 
ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل  همچنين آيه تبليغ»يَا أَيَُّها الرَّ
َِّك َوإِْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت رَِسالََتُه  إِلَْيَك ِمْن َرب
ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ؛ اى پيامبر، آنچه از  َواهللَّ
جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ 
كن ؛ و اگر نكنى پيامش را نرسانده اى . و خدا 
تو را از ) گزند ( مردم نگاه مى دارد.« ســوره 

مائده، آيه 67 .
)23(. سوره بقره، آيه 124.
)24(. سوره مائده، آيه 55.
)25(. سوره انسان، آيه 9.

وجــه  ص354،  المراجعــات،   .)26(
االستدالل)بخصائصه( على إمامته .

)27(. سوره نحل، آيه 44.

)28(. سوره نحل، آيه 89.
)29(. پيام امام امير المومنين عليه الســالم، 
ج 1، ص631، نكتــه چگونــه در قرآن همه 

نيازها وجود دارد؟ .
)30(. الكافي )ط - اإلســالميۀ(، ج 1، ص61، 
باب الرد إلى الكتاب و السنۀ و أنه ليس شي ء 
من الحالل و الحرام و جميع ما يحتاج الناس 

إليه إال و قد جاء فيه كتاب أو سنۀ، ح 9.
)31(. پيام امام امير المومنين عليه الســالم، 
ج 1، ص630، نكتــه چگونــه در قرآن همه 

نيازها وجود دارد؟ 
)32(. مثل سوره آل عمران، آيات 32 و 132 
و سوره نساء، آيه 52 و سوره مائده، آيه92 و 

َ َو الرَُّسول (. سوره انفال؛ آيه1 و...) أَطيُعوا اهللَّ
)33(. سوره احزاب، آيه 21 »لََقْد كاَن لَُكْم في  
َ َو  ِ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌۀ لَِمْن كاَن يَْرُجوا اهللَّ َرُسوِل اهللَّ

َ َكثيرا« الَْيْوَم اآْلِخَر َو َذَكَر اهللَّ
)34(. اشاره به آيه 3، سوره مائده كه مربوط به 
واقعه غدير خم مي باشد و پس از كه واليت 
مشــخص مي شود اين آيه نازل مي شود كه 
مي فرمايد: » الَْيْوَم يَِئــَس الَّذيَن َكَفُروا ِمْن 
ديِنُكْم َفال تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْون  الَْيْوَم أَْكَملُْت 
لَُكْم ديَنُكْم َو أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتي  َو َرضيُت 

لَُكُم اإْلِْسالَم دينا«.

)35(. سوره شعراء، آيه214 .
)36(. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، 
مســلم بن الحجاج أبو الحســين القشيري 
النيسابوري، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، 
ص 1453 باب النــاس تبع لقريش ازكتاب 
االمارۀ، ح1821؛ هم چنين صحيح البخاري، 
محمد بن إســماعيل أبو عبــداهلل البخاري 
الجعفي، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، ج6 
، ص2640 ؛ الجامع الصحيح سنن الترمذي، 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، ج4، ص 
501 ، باب ماجاء فى الخلفاء من ابواب الفتن، 
؛ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث 
السجســتاني، ج 4 ، ص 106 ؛ مســند أبي 
داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، 
تحقيق : الدكتور محمد بن عبد المحســن 
التركي، ج2، ح804 وص 607، ح13؛ مسند 
أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، المحقق 
: الســيد أبو المعاطي النــوري، ج 5 ، ص87 
و90 و93ـ  101و106ـ  108 ؛ كنــز العمال 
في سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن 
حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، 
المحقق : بكري حياني - صفوۀ السقا ،ج 12 ، 
ص 24 و 32؛ حليۀ األولياء وطبقات األصفياء، 
أبو نعيم أحمد بــن عبد اهلل األصبهاني، ج4، 

ص 333.
)37(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين 

علي بن أبي بكر الهيثمي، ج5، ص 344.
)38(. ينابيع المودۀ، القندوزي، ج 1، ص341  
351، الباب الثامن و الثالثون في تفسير قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا 

الرسول و أولي األمر منكم .
الســالم(،  الحســين)عليه  مقتــل   .)39(
الخوارزمي، ج 1، ص146، الفصل السادس في 
فضائل الحسن و الحسين عليهم السالم؛ فرائد 
الشافعي، ج 2، ص134،  الحموي  السمطين، 
الباب الحادي و الثالثون ]في عصمۀ األئمۀ من 
آل محمد صلى اهلل عليهم أجمعين و خطبۀ 
رسول اهلل في نعمت اهلل تعالى و أجوبته صلى 
اهلل عليه و آله و سلم عن أسئلۀ نعثل اليهودي 
عن وحدانيۀ اهلل تعالى و أوصياء رســول اهلل 

صلوات اهلل عليهم أجمعين [.
ِ أُْســَوٌۀ  )40(. لََقــْد كاَن لَُكْم في  َرُســوِل اهللَّ

َحَسَنۀ« سوره احزاب، آيه 21.
)41(. بعضى نام او را يوشع و بعضى شمعون 
دانسته اند، ولى مشهور ميان مفّسران همان 
اشــموئيل اســت، مجمع البيان فى تفسير 

القرآن، ج 2، ص610 .
)42(. سوره بقره، آيه 247.

)43(. سوره بقره، آيه 259.
)44(. پيام قرآن، ج 7، ص344، پيامبران در 

قرآن مجيد.
)45(. غافر، آيه 78.

َّا لَُه لَحافُِظوَن«  ْكَر َو إِن لَْنا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ )46(. »إِن
سوره حجر، آيه 9.

 - مجموعه آثاراستادشــهيدمطهرى   .)47(
امامت و رهبــرى، ج 4، ص774، وضع خاص 

آياتى كه درباره اهل بيت است .
)48(. العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج 4، ص157، 

خطب علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه . 
)49(. حضرت آيت اهلل سبحاني، برگرفته از: 

افق حوزه، 86/5/3.
)50(. در ســوره نمل، آيــه16 در مورد ارث 
بــردن حضرت ســليمان)عليه الســالم( از 
حضرت داود)عليه الســالم( مي فرمايد: »و 
ََورَِث ُســلَْيَماُن َداُووَد« و در سوره مريم، آيه 
5 و 6 در مورد ارث بردن حضرت يحيي)عليه 
الســالم( از حضرت ذكريا)عليه السالم( مي 
ا ، يَِرثُِني  َُّدنــَك َولِيًّ فرمايــد: »َفَهْب لِي ِمن ل
َويَِرُث ِمْن آِل يَْعُقوَب و َاْجَعلُْه َربِّ َرِضيًّا« كه 
در اين آيات تصريح شــده است كه پيامبران 
براي فرزندان خود ارث بجاي مي گذاشته اند 
و اال نبوت و پيامبري كه ارث بردني نيســت 
چنانكه حضرت زهرا)سالم اهلل عليها( با همين 
برداشت از اين آيه، بر فدک كه ارث و حق او 

بود عليه ابوبكر احتجاج كرد.
)51(. سوره نساء، آيه24 .

)52(. »نزلت آيۀ المتعۀ في كتاب اهلل ففعلناها 
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولم ينزل 
قــرآن يحرمه ولم ينه عنهــا حتى مات قال 
رجل برأيه ما شــاء قال محمد يقال إنه عمر. 
؛ آيۀ متعه در زمان رســول خدا نازل شــد و 
ما در زمان رسول خدا به آن عمل مي كرديم 
و آيۀ هم بر حرمت  آن نازل نگرديد و رسول 
خدا هم تا دم مرگ مــا را از آن منع نكرد ، 
مردي با رأي و ميل خودش هر چه كه دلش 
خواست گفت . و اين شخص عمر بن الخطاب 
بود« صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق : د. مصطفى 
ديــب البغا، ج 4 ، ص 1642 . و روايات ديگر 
در مســانيد ديگر هماننــد: الجامع الصحيح 
المسمى صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو 
الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي، ج2 ، ص1022 و ص1023 
، االيضاح ، فضل بن شاذان نيشابوري ، تحقيق 
: سيد جالل الدين ارموي ص443، ]ذكر نهى 
عمر عن متعۀ النســاء]1[؛ مسند أحمد بن 
حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل 

بن هالل بن أسد الشيباني، المحقق : السيد 
أبو المعاطي النوري، ج 1 ، ص 52 و ج 3 ، ص 
380 السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ج 
7 ، ص 206 ؛ معرفۀ السنن واآلثار، أحمد بن 
الحسين البيهقي،محقق : عبد المعطي أمين 
قلعجي، ج 10 ، ص 178 ؛ االستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء األمصار، أبو عمر يوســف بن 
عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق 
ســالم محمد عطا-محمد علي معوض، ج 5 
، ص 503 و أحكام القــرآن ، احكام القرآن، 
جصاص احمد بن على، تحقيق: محمد صادق 
قمحاوي، ج 3، ص100، باب المتعۀ ؛ مفاتيح 
الغيــب، فخرالدين رازى ابوعبداهلل محمد بن 
عمر، ج 10، ص42، ]ســورۀ النســاء)4(: آيۀ 
24[؛ تذكــرۀ الحفاظ، محمــد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى، تحقيق: زكريا عميرات، ج 3 
، ص 39 ؛ ميــزان االعتدال في نقد الرجال، 
شــمس الديــن محمد بن أحمــد الذهبي، 
تحقيق الشــيخ علي محمد معوض والشيخ 

عادل أحمد عبدالموجود، ج 6، ص 571 و...
)53(. الجامع ألحكام القرآن، قرطبى محمد 
بن احمد، ج 5، ص130، ]ســورۀ النساء)4(: 
آيــۀ 24[ ؛ فتح القدير، شــوكانى محمد بن 
على، ج 1، ص518، ]سورۀ النساء)4(: اآليات 
23 الى 28[؛ جامع البيان فى تفسير القرآن، 
طبــرى ابو جعفــر محمد بن جريــر، ج 5، 

ص130، ]سورۀ النساء)4(: آيۀ 24[ .
)54(. سوره بقره، آيه 192.

)55(. سوره نجم، آيه3.
)56(. حديــث» قلم و دوات« در معروفترين 
منابع اهل سّنت يعنى» صحيح بخارى« ديده 
مى شــود. در اين كتاب در باب» مرض النبى 
صلى اهلل عليه و آله« از» سعيد بن جبير« از» 
ابن عّباس« نقل شده كه مى گفت:» هنگامى 
كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در آستانه 
رحلت از دنيا، قــرار گرفت و اطراف حضرت 
وا أَْكُتْب لَُكْم  گروهى حاضر بودند، فرمود:» َهُلمُّ
ِكَتابــاً اَل تَِضلُّوا بَْعَدُه؛) قلم و دوات و كاغذى( 
بياوريد تا نامه اى براى شــما بنويسم كه به 
بركت آن بعد از آن هرگز گمراه نشويد.« َفَقاَل 
ِ َقْد َغلََبُه الَْوَجُع َو ِعْنَدُكُم  بَْعُضُهْم إِنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِ؛ بعضى از حاضران  الُْقْرآُن َحْســُبَنا ِكتاُب اهللَّ
گفتند:» بيمارى بــر پيامبر صلى اهلل عليه و 
آله غلبه كرده) و العياذ باهللَّ هذيان مى گويد( 
و نزد شــما قرآن است و قرآن براى ما كافى 
است« در ميان حاضران غوغا و اختالف افتاد؛ 
بعضى مى گفتند:» بياوريد تا حضرت بنويسد 
و هرگز گمراه نشويد!« و بعضى غير از آن را 
مى گفتند؛ هنگامى كه ســر و صدا و غوغا و 

اختالف فزونى گرفت، رســول خدا صلى اهلل 
عليه و آله) با ناراحتى شديد( فرمود:» برخيزيد 
و از نزد من برويد اين حديث به طرق مختلف 
و با تعبيرات گوناگون در همان صحيح بخارى 
نقل شده است )صحيح البخاري، محمد بن 
إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق 
: د. مصطفى ديب البغا، ج5، ص2146، باب 
مــرض الّنبى صلى اهلل عليه و آله و وفاته( در 
اين كه چه كســى اين ســخن بسيار ناروا را 
درباره پيامبر صلــى اهلل عليه و آله گفت در 
صحيح مسلم آمده است: گوينده اين سخن 
ِ صلى اهلل  عمر بود، » َقاَل ُعَمُر إِنَّ َرُســوَل اهللَّ
عليه و آله َقْد َغلََب َعلَْيِه الَْوَجُع َو ِعْنَدُكُم الُْقْرآُن 
ِ؛ رسول خدا صلى اهلل عليه و  َحْسُبَنا ِكَتاُب اهللَّ
آله بيمارى بر او غلبه كرده و چنين سخنانى 
مى گويد قرآن نزد شما است و قرآن براى ما 
كافى اســت«. و در همان كتاب و همچنين 
صحيح بخارى آمده اســت كه» ابن عّباس« 
پيوسته بر اين ماجرا افسوس مى خورد و آن 
را مصيبتى بزرگ مى شمرد كه به عنوان َرزِيَُّۀ 
يَْوِم الَْخِميِس): مصيبت بزرگ روز پنجشنبه( 
ياد مى كرد )الجامع الصحيح المسمى صحيح 
مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، 
ج3، ص 1257، كتاب الوصيۀ، باب 5،(؛ پيام 
قرآن ، ناصر مكارم شــيرازى، تهيه و تنظيم: 
جمعــى از فضــالء ج 3، ص122، چند نكته 

جالب در داستان سقيفه . 
)57(. اگر واو حذف مي شــد در حقيقت يك 
گروه مي شــد، يعني همــان روحانيون اهل 
كتابــي كه طــال ونقره پس انــداز مي كنند 
مســتحق مجازات بودند، و اگر مســلماني 
زراندوزي مي كرد و انفاق نداشت، مشمول آيه 

نمي شد.
)58(. شرح نهج البالغۀ ، ابن أبي الحديد، عبد 
الحميد بن هبه اهلل ، محقق / مصحح: ابراهيم، 
محمد ابوالفضــل ج 3، ص54، ذكر المطاعن 

التي طعن بها على عثمان و الرد عليها .
)59(. الدر المنثور فى تفســير المأثور، ج 3، 
ص232، قوله تعالى و الذين يكنزون الذهب 

و الفضۀ اآليۀ .
)60(. در قــول خداى تعالى: أَْم يَْحُســُدوَن 
ُ ِمْن َفْضلِِه. ؛ مناقب  النَّاَس َعلى  مــا آتاُهُم اهللَّ
اإلمام على بن أبى طالب عليهما السالم،  على 
بن محمد الجالبى، ابــن المغازلى ، ص234، 
قولــه تعالى: أم يحســدون النــاس على ما 
آتاهم اهلل من فضله اآليۀ]النســاء: 54[؛ شرح 
نهج البالغۀ البن أبي الحديد، ج 7، ص220، 
موازنۀ بين كالم اإلمام علي و خطب ابن نباتۀ؛ 
حضرمى شافعى در» الرشفه« ص 27 اشعار 

نموده اند كه: اين آيه درباره على عليه السالم 
و مختصات علمى او) كه مورد رشك و حسد 

واقع شد( نازل گرديده است.
)61(. الغديــر فى الكتاب و الســنه و االدب، 
عالمه عبد الحســين امينى، ج 1، ص654، 

القرائن المعينۀ متصلۀ و منفصلۀ .
)62(. سوره صف، آيه6.

)63(. سوره اعراف، آيه142.
)64(. سوره بقرۀ، آيه51.

)65(. سوره اعراف، آيه150.
)66(. ســوره بقرۀ، آيــه 246و247 »أَ لَْم تََر 
إِلَى الَْمإَلِ ِمْن بَني  إِْسرائيَل ِمْن بَْعِد ُموسى  إِْذ 
قالُوا لَِنِبيٍّ لَُهُم ابَْعْث لَنا َملِكاً نُقاتِْل في  َسبيِل 
ُتْم إِْن ُكِتَب َعلَْيُكُم الِْقتاُل  ِ قاَل َهْل َعَســيْ اهللَّ
أاَلَّ تُقاتُِلــوا قالُوا َو ما لَنا أاَلَّ نُقاتَِل في  َســبيِل 
ا ُكِتَب  ِ َو َقْد أُْخِرْجنا ِمْن ِديارِنا َو أَبْنائِنا َفلَمَّ اهللَّ
ُ َعليٌم  َّْوا إاِلَّ َقلياًل ِمْنُهْم َو اهللَّ َعلَْيِهُم الِْقتاُل تََول
َ َقْد بََعَث  الِميَن * َو قاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم إِنَّ اهللَّ بِالظَّ
ـى يَُكوُن لَُه الُْملُْك  َـّ لَُكْم طالُوَت َملِكاً قالُوا أَن
َعلَْينا َو نَْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه َو لَْم يُْؤَت َسَعًۀ 
َ اْصَطفاُه َعلَْيُكْم َو زاَدُه  ِمَن الْماِل قــاَل إِنَّ اهللَّ
ُ يُْؤتي  ُملَْكُه َمْن  بَْسَطًۀ فِي الِْعلِْم َو الِْجْسِم َو اهللَّ
ُ واِسٌع َعليٌم « ؛ )آيا مشاهده نكردى  يَشاُء َو اهللَّ
جمعى از بنى اســرائيل را بعد از موسى، كه 
به پيامبر خود گفتند: »زمامدار )و فرماندهى( 
بــراى ما انتخاب كن! تا )زير فرمان او( در راه 
خدا پيكار كنيم. پيامبر آنها گفت: »شايد اگر 
دستور پيكار به شــما داده شود، )سرپيچى 
كنيــد، و( در راه خدا، جهاد و پيكار نكنيد!« 
گفتند: »چگونه ممكن است در راه خدا پيكار 
نكنيم، در حالى كــه از خانه ها و فرزندانمان 
رانده شــده ايم، )و شــهرهاى ما به وســيله 
دشمن اشغال، و فرزندان ما اسير شده اند(؟!« 
اما هنگامى كه دســتور پيكار بــه آنها داده 
شــد، جز عّده كمى از آنان، همه ســرپيچى 
كردند. و خداوند از ستمكاران، آگاه است. * 
و پيامبرشان به آنها گفت: »خداوند طالوت را 
براى زمامدارى شما مبعوث )و انتخاب( كرده 
است.« گفتند: »چگونه او بر ما حكومت كند، 
با اينكه ما از او شايسته تريم، و او ثروت زيادى 
ندارد؟!« گفت: »خدا او را بر شما برگزيده، و 
او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشيده 
است. خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، 
مى بخشد؛ و احسان خداوند، وسيع است؛ و )از 

لياقت افراد براى منصب ها( آگاه است«.
)67(. ســوره بقره، آيه146 و ســوره انعام، 

آيه20.
)68(. سوره بقره، آيه174.
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پیام امام امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
 اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

اين كتاب شــرحى اســت مهم و جامع و 
تازه بر نهج البالغه كه توســط معظم له و 
با همكارى جمعى از فضالى حوزه علميه 
در طليعه ميالد مسعود اميرمؤمنان)عليه 
السالم( در 13 رجب سال 1413 آغاز شد 
و پس از بيست ســال و در 15 مجلد به 
اتمام رسيد. الزم به ذكر است اين اثر در 
ســال  82 به عنوان بهترين كتاب ســال 

برگزيده شد.

با هــم بخشــى از مقدمه ايــن كتاب را 
مطالعه مى كنيم:

درباره نهج البالغه هر چند بگوييم كم اســت و به يقين اداى حّق 
آن براى ما غير ممكن مى باشــد، بهتر آن است كه اين سخن را 
رها كرده به سراغ مطلب ديگرى كه هدف اصلى تحرير اين سطور 

بوده است، برويم و آن اين كه:

در طول تاريخ اســالم شروح متعّددى بر نهج البالغه نوشته شده، 
و علماى عالى قدرى چه در گذشــته و چه در عصر ما براى تبيين 
و تفسير و كشف گنجينه هاى آن كوشيده اند و خدمات پرارزشى 
انجام داده اند، ولى انصاف اين اســت كه نهج البالغه هنوز دست 
نخورده است، هنوز مظلوم است هنوز تالش هاى فراوان و فراوان 

ديگرى را مى طلبد.

مخصوصــاً در عصر و زمان ما كه عصر مشــكالت پيچيده جوامع 
انســانى، عصر ظهــور مكتب هاى مختلف فكــرى، و عصر تهاجم 
بــر اعتقادات و اخالق و تقوا و فضيلت از ســوى دنياپرســتان و 
جهانخواران اســت، تــا راه را براى رســيدن به منافــع آلوده و 
نامشروعشان هموار سازند، آرى در اين عصر، نهج البالغه تالش و 
كوشــش و كار بيشترى را مى طلبد. كار تحقيقاتى و گروهى براى 
يافتن راه غلبه بر مشــكالت معنوى و ماّدى و فردى و اجتماعى و 

مقابله با مكتبهاى ويرانگر فكرى و اخالقى به وســيله آن.

بــه همين دليل بعــد از توفيقى كه در »تفســير نمونه« و »پيام 
قرآن« بحمداهلل نصيب اين حقير و جمعى از ياران باوفا شــد كه 
ســبب حركت جديدى دربارۀ كارهاى قرآنى و نفوذ بيشتر قرآن 
و تفســير در مجامع علمى بلكه غالــب خانه ها گرديد، گروهى از 
اهل فضل اصرار داشــتند كه اكنون »نوبت نهج البالغه فرا رسيده 
است« و بايد كارى مشابه تفسير نمونه روى آن انجام گردد، بلكه 
با اســتفاده از تجربيات گذشــته، كارى پخته تر و جالبتر صورت 

گيرد.

بــا اين كه گرفتارى هاى روزافزون بــه داليلى كه مى دانيم مانع مهم اين راه بود، ولى 
فكر كردم تا عمرى باقى اســت، بايد اين كار را شروع كرد و على رغم مشكالت فراوان 
از خداوند بزرگ توفيق و از روح پرفتوح موالى مّتقيان على)عليه الســالم( بندۀ كامل 
و خالــص و آبرومند خدا يارى بخواهيم، تصميم نهايى گرفته شــد و شــكل كار معّين 
گشــت و بعضى از ياران قديم تفســير نمونه و گروهى از دوستان تازه نفس قول دادند 
كه تا ســرحّد توان همكارى و كمك كنند تا شرح و تفسيرى تازه بر نهج البالغه نوشته 
شــود كه ناظر به مسائل روز و نيازهاى عصر و حّل مشــكالت فكرى و اجتماعى باشد 
و عالوه بر اســتفاده از افكار مفّســران و شارحان پيشــين نوآورى هايى در زمينه هاى 

مختلف داشته باشد.

السالم(  اميرالمؤمنين)عليه  مدرســه 
يكى از مجموعه هاى تحت پوشــش 
مكارم  العظمــى  اهلّل  آيــۀ  حضــرت 
شــيرازى مى باشد كه به عنوان دفتر 
معّظم له در شــهر مقــّدس قم دائر 

است. 

اين مدرســه كه در قم بنا نهاده شده 
پايگاه  كه  اســت  مركزى  نخســتين 
فّعالّيت هاى فرهنگى ايشان در طول 
ساليان دراز بوده است. مركزى بسيار 
پربركت و مجّهز به مركز انتشارات كه 
تقريباً تمام مجلّدات بيســت و هفت 
گانه تفســير نمونه و بسيارى از كتب 
ديگر ايشــان در آن جا نگاشته شده 
و ســاليان متمادى مركز درس هاى 
باشــكوه فقه، اصول و عقايد ايشــان 

بوده است.

اين مركز شــامل بخش پاســخگوئى 
فرهنگى تلفنى، پاسخگوئى حضورى، 
استخاره، وجوهات، عبادات و اجازات، 
پاسخگوئى تلفنى مختص بانوان، زاير 
سرا بوده و عالوه بر آن ميزبان ديدار 
هاى عمومى و مجالس روضه و ساير 

مراجعات مردمى مى باشد.

آدرس : قم - ابتداى خيابان شــهدا 
- مدرســه امــام اميرالمومنين عليه 

السالم 

تلفن: 02537840003

نمابر: 02537749184

مدرسه امام امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
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معارف اسالمی
نقل اجمالی واقعه غدیر 

پرســش : در غدير خمچه اتّفاقى افتاد؟ 
پاســخ اجمالی: طبق نقل بســيارى از 
صحابه و تابعيــن، پيامبر)صلى اهلل عليه و 
آله( پس از حجۀ الوداع، در ســرزمينى به 
نــام غديرخم توقف كرد تا پيام الهى در آيه 
تبليغ را به مسلمانان برساند، سپس بر فراز 
منبر از مردم در مورد اصول ســه گانه دين 
)توحيد، نبوت و معاد( اعتراف گرفت و بعد 
دست على)عليه السالم( را گرفت و باال برد 
و فرمود: من كنُت موالُه فعلٌى مواله. پاسخ 
تفصيلى: پيامبر خدا)صلى اهلل عليه وآله( از 
حجه الوداع، در سرزمينى به نام »غديرخم« 
توقف كرد و به همه حاجيانى كه با او بودند 
خبرداد كه از ســوى خــداى متعال مامور 
است پيامى را به آنان برساند، پيام و رسالتى 
كــه حكايت از يك اقدام جّدى و بزرگ مى 
كند، به نحوى كه اگر آن پيام را نرســاند، 
گويا هيچ چيز از رســالت او را ابالغ نكرده 

است. همچنان كه خداوند مى فرمايد:
ِّْغ ما اُنِْزَل اِلَْيَك ِمْن َربَِّك  ُســوُل بَل »يا اَيَُّها الَرّ
َواِْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه َواهللُ يَْعِصُمَك 
ِمــَن الّناِس«)1(؛ )اى پيامبــر، آن چه را از 
ســوى پروردگارت به ســوى تو نازل شده 
اســت ابالغ كن و اگر چنين نكنى، رسالت 
او را ابــالغ نكرده اى و خداوند تو را از گزند 

مردم نگه مى دارد(.)2(
ســپس بر فراز منبرى كه از هودج و كجاوه 
شتران برافراشته شده بود باال رفت و خطاب 

به مردم فرمود:
ـ نزديك اســت كه فراخوانده شوم و پاسخ 

دهم. شما چه مى گوييد:
گفتند: شــهادت مــى دهيم كــه تو ابالغ 
كــردى، نصيحت نمــودى و تالش كردى، 

خدايت پاداش نيك دهد.
فرمود: آيا گواهى نمى دهيد كه معبودى جز 
خدانيست و محمد بنده و فرستاده اوست و 
اين كه رســتاخيز آمدنى است و شّكى در 

آن نيست؟

گفتند: آرى گواهى مى دهيم.
فرمود: من پيش از شما مى روم و بر حوض 
كوثروارد مى شوم، نيك بنگريد كه پس از 
مــن با ثقلين )كتاب و عترت( چگونه رفتار 

خواهيد كرد.
يك منادى ندا داد: ثقلينچيست اى رسول 

خدا؟
فرمود: وزنه ســنگين تر و بزرگ تر، كتاب 
خداست كه يك طرف آن در دست خداى 
متعال اســت، طــرف ديگر آن به دســت 
شماست، به آن چنگ زنيد تا گمراه نشويد. 
ديگرى كه كوچك تر است عترت من است، 
خداى لطيف و خبير مرا خبرداده است كه 
اين دو از هم جدا نخواهند شــد، تا در كنار 
حــوض كوثربر من وارد شــوند، از قرآن و 
عترت جلو نيفتيد كه هالک مى شــويد و 

از آن دو عقب نمانيد كه هالک مى شويد.
ســپس دست »على« را گرفت و باال برد، تا 
حدى كه سفيدى زير بغل هر دو ديده شد. 
پس او را به همه آن مردم شناساند، سپس 
فرمود: اى مردم! چه كسى از مومنان نسبت 

به خود آنان شايسته تر است؟
گفتند: خدا و رسولش داناترند.

فرمود: خداوند موالى من است و من موالى 
مومنانم و من به آنان از خودشــان شايسته 
ترم و واليتم بيشــتر است، پس هر كه من 
موالى اويم، على موالى اوســت »من كنُت 

موالُه فعلٌى مواله«.
سپس فرمود: »خدايا دوستدارش را دوست 
بدار، با دشمنش دشمن باش، هر كه محبت 
او را داشــته باشد دوستش بدار، هر كه با او 
دشمنى كند دشمنش بدار، ياورش را ياور 
باش، خواركننده اش را خوار كن، حق را هر 
جا كه او بگردد بگردان. آگاه باشيد! حاضران 

به غايبان خبردهند«.
حديــث غديــر از احاديث متواتر اســت و 
صحابه، تابعينو علماى حديثدر هر قرنى به 
صورت متواتر آن را روايت كرده اند. حديث 
غدير را 110 نفر از صحابه، 84 نفر از تابعينو 

360 نفر از علما و محدثان نقل كرده اند. با 
وجود ايــن تواتر، هيچ ترديدى در اصالت و 

درستى اين حديثباقى نمى ماند.)3( 
السالم(  )علیه  المؤمنین  امیر  احتجاج 

به حدیث غدیر، بر خالفت 
پرسش : آيا اميرالمؤمنين)عليه السالم( با 
حديث غدير بر خالفت خويش اســتدالل 
كــرد؟ همه مــى دانيــم پيامبــر گرامى 
اســالم)صلّى اهلل عليه و آله و سلم( خالفت 
و جانشــينى بالفصل امير المومنين )عليه 
السالم( را در روز غدير اعالم نمود و اطاعت 
و پيروى از او را بر همه مســلمانان واجب 
ســاخت، در اينجا اين سوال پيش مى آيد: 
هر گاه جانشــينى امير المومنين در چنين 
روزى اعالم گرديده، پس چرا امام در طول 
حيات خــود با اين حديثبراى اثبات امامت 

خويش استدالل نكرده است؟
پاسخ اجمالی: امام على)عليه السالم( در 
موارد متعّددى بــا حديث غدير بر خالفت 
خود استدالل نموده است. از جمله: در روز 
شــورا هنگامى كه گــوى خالفت از طرف 
عبدالّرحمــان بــن عوف به ســوى عثمان 
پرتاب شــد و در ضمن ســخنان خود در 
كوفــه و در دوران خالفت عثمان، آنجا كه 
دويســت تن از بزرگان مهاجــر و انصار در 
مسجد پيامبر)صلى اهلل عليه و آله( پيرامون 
موضوعات مختلفى از جمله فضايل و سوابق 
خود ســخن مى گفتند. همچنين حضرت 
زهرا)ســالم اهلل عليها( و امام حســن)عليه 
السالم( و امام حسين)عليه السالم( به اين 
حديث اســتدالل كردند. پاسخ تفصيلى: بر 
خالف فرض، امام)عليه الســالم( در طول 
عمر در موارد متعّددى با حديث»غدير« بر 
حّقانّيت و خالفتخود استدالل نموده است و 
هر وقت موقعّيت را مناسب مى ديد، حديث 
غدير را به مخالفان گوشزد مى كرد و از اين 
راه، موقعّيت خود را در قلوب مردم تحكيم 

مى نمود.
نه تنها امام)عليه السالم(، بلكه دخت پيامبر 
گرامى، حضرت فاطمه )عليها السالم( و فرزند 
گرامى وى حضرت امام حسن مجتبى)عليه 
السالم( و ساالر شهيدان حضرت حسين بن 
على)عليه الســالم( و گروهى از شخصّيت 
هاى بزرگ اســالم مانند: عبداهلل بن جعفر، 
عّمار ياســر، اصبغ بن نباته، قيس بن سعد، 

عمر بن عبدالعزيز و مأمون خليفه عّباســى 
و حّتى برخى از مخالفان آن حضرت مانند 
عمر و عاص و... با حديث غدير اســتدالل 

كردند.
بنابر اين، اســتدالل با حديث غدير از زمان 
خود آن حضرت وجود داشته و در هر عصر 
و قرنــى، عالقمنــدان آن حضرت حديث 
غدير را از داليل امامــت و واليت امام مى 
شــمردند و ما در اين جا به نمونه هايى از 

اين استدالالت اشاره مى كنيم:
1- اميرمومنان)عليه الســالم( در روز شورا 
)اعضاى شــورا به دستور خليفه دّوم تعيين 
شده بود و تركيب اعضا طورى بود كه همه 
افراد مى دانستند كه خالفت از آن غير على 
خواهــد بود( هنگامى كــه گوى خالفت از 
طرف عبدالّرحمان بن عوف به سوى عثمان 
پرتاب شــد، براى ابطال راى شورا شروع به 
ســخن كرد و گفت: من با شــما با سخنى 
اســتدالل مى كنم كه هيچ كس نمى تواند 
آن را انكار كند تا آن جا كه فرمود: شما را به 
خداسوگند مى دهم، آيا در ميان شما كسى 
هست كه پيامبر درباره او گفته باشد: »َمْن 
ُكْنُت َمْوالَُه َفَهَذا َعلِــّى َمْوالَُه اَللُّهَم َواِل َمْن 
اُهُد الْغايِب«؛  َواالَُه َو انُْصْر َمْن نََصَرُه لَِيْبُلَغ الشَّ
)من موالى كسى هســتم كه على موالى 
اوســت، پروردگارا! دوســت بدار هركس را 
كه على را دوست بدارد و يارى كن هركس 
را كــه علــى را يارى كند و اين ســخن را 
حاضرين به غايبين برسانند!« همگى گفتند 
چرا و افزودند: »اين فضيلت را جز تو كسى 

ندارد!()4(
البّته استدالل امام به حديث غدير منحصر 
به اين مورد نيست، بلكه در موارد ديگر نيز 
امام)عليه الســالم( با اين حديث استدالل 

كرد كه ذيال به آنها اشاره مى شود:
2- روزى اميرمومنان)عليــه الســالم( در 
كوفه سخنرانى مى نمود، در ضمن سخنان 
خود رو به جمعّيت كرد و گفت: شــما را به 
خداسوگند مى دهم هركس در غدير حاضر 
بــود و به گوش خود شــنيد كه پيامبر مرا 
به جانشينى خود برگزيد، بايستد و شهادت 
بدهــد ولى تنها آنان كه ايــن مطلب را به 
گوش خود از پيامبر شنيده اند برخيزند، نه 
آنان كه از ديگران شنيده اند. در اين موقع 
سى نفر از جا برخاستند و به شنيدن حديث 

غدير گواهى دادند!
بايد توّجه داشــت كــه آن روز متجاوز از 
بيست و پنج سال از واقعه غديرمى گذشت؛ 
بعالوه، بعضى از اصحــاب پيامبر)صلى اهلل 
عليــه وآله( در كوفه نبودند و يا پيش از آن 
در گذشته بودند؛ شايد بعضى هم به عللى از 
دادن شهادت كوتاهى ورزيدند وگرنه تعداد 

گواهان بيش از آن بود.
مرحــوم عاّلمه امينى مصــادر متعّدد اين 
حديثرا در كتاب نفيس خود آورده اســت، 
عالقه منــدان مى توانند بــه كتاب مزبور 

مراجعه فرمايند.)5(
3- در دوران خالفت عثمان دويست تن از 
شخصّيت هاى بزرگ - از مهاجر و انصار- در 
مسجد پيامبر گرامى دور هم گرد آمده بودند 
و پيرامون موضوعات مختلفى بحث و گفتگو 
مى نمودند، تا آن جا كه ســخن به فضايل 
قريش و ســوابق مهاجرت آنان كشيده شد 
و هر تيره اى از قريش به شــخصّيت هاى 

برجسته خود افتخار مى نمود.
در طول اين جلسه كه از نخستين ساعات 
روز برگزار شــده بود و تا ظهر ادامه داشت 
و شخصّيت هايى در آن سخن مى گفتند، 
اميرمومنان)عليه الســالم( فقط به سخنان 
مردم گوش مى داد و سخنى نمى گفت. در 
ايــن موقع ناگهان جمعّيت به حضرت روى 
آورده، درخواست نمودند كه زبان به سخن 
بگشــايد؛ امام به اصرار مردم برخاســت و 
درباره پيوند خود با خاندان پيامبر و سوابق 
خدمات خود بطور گســترده سخن گفت تا 

آن جا كه فرمود:
به خاطــر داريد كه روز غديــر خداوند به 
پيامبر ماموريّت داد كه: همان طور كه نمازو 
زكات و مراســم حج را براى آنان روشــن 
كرده است، مرا پيشــواى مردم قرار دهد و 
براى انجام همين كار، پيامبر)صلّى اهلل عليه 
وآله( خطبه اى به شرح زير خواند و فرمود: 
خداونــد انجام كارى را بر عهده من گذارده 
اســت و من از آن مى ترسيدم كه بعضى از 
مــردم مرا در ابالغ پيام الهى تكذيب كنند، 
ولى خداوند امر فرمود كه آن را برســانم و 

نويد داد كه مرا از شّر مردم حفظ كند.
هان! اى مردم! مى دانيد خداوند موالى من 
و من موالى مومنانم، و من از خود آنان به 
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خودشان اولى هستم؟ همگى گفتند: آرى! 
در اين موقع پيامبر فرمود: على! برخيز و من 
برخاستم؛ سپس رو به جمعّيت كرد و گفت: 
»َمْن ُكْنُت َمْوالَه َفَهَذا َعلِّى َمْوالَه اللُّهمَّ َو اِل 

َمْن َواالَه َو َعاِد َمْن َعاَداه«.
در اين موقع ســلمان از رسول خداپرسيد: 
على بر ما چگونه واليت دارد؟ پيامبر فرمود: 
»والوه كوالى من كنت اولى به من نفســه 
فعلى اولى به من نفســه«؛ )واليت على بر 
شما همانند واليتمن است بر شما، هركس 
مــن بر جان وى اولويّــت دارم، على نيز بر 

جان او اولويّت دارد!()6(
4- اين نه تنها على است كه با حديث غدير 
در برابر مخالفان استدالل نموده است، بلكه 
دخت گرامى پيامبر نيز در يك روز تاريخى 
كه بــراى احقاق حّق خود ســخنرانى مى 
نمود، رو به ياران پيامبر)صلّى اهلل عليه وآله( 
كرد و گفت: آيا روز غدير را فراموش كرديد 
كه پيامبر به على)عليه السالم( فرمود: »َمْن 

ُكْنُت َمْوالَه َفَهَذا َعلِّى َمْوالَه«
5- هنگامى كه حسن بن على)عليه السالم( 
تصميم گرفت كــه با معاويــه صلح كند، 
برخاست و خطبه اى به شرح زير ايراد نمود:
خداوند اهل بيت پيامبر را به وسيله اسالم 
گرامى داشت و ما را برگزيد و هر نوع پليدى 

را از ما پاک نمود تا آن جا كه فرمود:
همه اّمت شــنيدند كه پيامبــر رو به على 
كرد و فرمود: تو نسبت به من بسان هارون 

هستى نسبت به موسى!
همه مردم ديدند و شنيدند كه پيامبر دست 
على را در غدير خم گرفت و به مردم گفت: 
»َمْن ُكْنُت َمْوالَه َفَعلِّى َمْوالَه، اللُّهمَّ َواِل َمْن 

َواالَه َو َعاِد َمْن َعاَداه«.)7(
6- حضرت »حسين بن على)عليه السالم(« 
نيز هنگام ســخنرانى در اجتمــاع انبوهى 
در ســرزمين مّكه كه در ميان آنان صحابه 
پيامبــر زياد بودند، چنين فرمود: شــما را 
به خداســوگند مى دهم، آيا مى دانيد كه 
پيامبــر در غدير خمعلى را بــه خالفت و 
واليت برگزيد و فرمود: »حاضران به غايبان 
برســانند«؟ آن جمع همگى گفتند گواهى 

مى دهيم.
عالوه بر اينها گروهى از اصحاب پيامبر مانند 

عّمار ياسر، زيد بن ارقم، عبداهلل بن جعفر، 
اصبغ بــن نباته و افراد ديگرى غير از اينها، 
همگى با اين حديث بر خالفت و شايستگى 

امام استدالل نموده اند.)8(، )9(
بهانه عدم  به  نپذیرفتن حدیث غدیر، 

نقل آن توسط مسلم و بخاری! 
پرسش : چگونه مى توانيم حديث غدير را 
بپذيريم، در حالى كه »بخارى« و »مسلم« 

آن را در دو كتاب خود نقل نكرده اند؟
پاسخ اجمالی: بســياري از احاديث مورد 
قبول اهل سنت، توسط مسلم و بخارى نقل 
نشده؛ بلكه در ديگر منابع معتبرشان آمده 
است. كما اينكه حديث غدير درچهار كتاب 
صحيح ديگرشــان آمده؛ و افرادي همچون 
حاكم، ذهبي و ابن حجر نقلش نموده اند. و 
هيچ بعيد نيست بخارى و مسلم در خفقان 
محيط نتوانســته خالف مــذاق زمامداران 
صريحــاً حديــث غديــر را در كتاب خود 
بياورند. پاسخ تفصيلى: اين ايراد از عجايب 

است؛ زيرا:
اّوالً ـ بسيارى از احاديث معتبر وجود دارد 
كه دانشــمندان اهل تسنن آنها را پذيرفته 
اند، اما در »صحيح بخارى و مسلم« نيست 
و ايــن نخســتين حديثى نيســت كه اين 

وضعيت را به خود گرفته.
ثانياً ـ مگر كتاب معتبر نزد آنها منحصر به 
اين دو كتاب است، با اين كه در ساير منابع 
مورد اعتماد آنها حتــى بعضى از »صحاح 
سته« )شــش كتاب معروف و مورد اعتماد 
اهل سنت( مانند »سنن ابن ماجه«، )10( 
و »مســند احمدحنبل«، )11( اين حديث 
آمده است و دانشــمندانى مانند »حاكم«، 
»ذهبى« و »ابن حجر« با تمام شــهرت و 
تعصبى كه دارند به صحيح بودن بسيارى از 
طرق اين حديث، اعتراف كرده اند، بنابراين، 
هيچ بعيد نيســت »بخارى« و »مسلم« در 
آن جّو خاص و خفقــان آلود محيط خود، 
نتوانســته و يا نخواسته اند چيزى را كه بر 
خالف مذاق زمامداران وقتشان بوده است، 

صريحاً در كتاب خود بياورند. )12( 

پی نوشت:       
)1(. سوره مائده، آيه 67.

)2(. محدثان و مفســران گفتــه اند كه اين آيه در حجۀ 
الوداع در روز غدير نازل شــده اســت. بنگريــد به: الدّر 

المنثور، ســيوطى، ج 2، ص 298؛ فتح القدير، شوكانى، 
ج 2، ص 57؛ كشف الغّمه، اربلى، ص 94؛ ينابيع الموّدۀ، 

قندوزى، ص 120؛ تفسير المنار: ج 6، ص 463 و... .

)3(. گردآورى از كتاب: ســيماى عقايد شيعه، آيت اهلل 
جعفر سبحانى، مترجم: جواد محدثى، نشر مشعر، چاپ: 

دارالحديث، بهار 1386، ص 195.   

)4(. مناقب خوارزمى، ص 217 و غيره.

)5(. الغدير، ج 1، ص 153 تا 170.

)6(. فرائد الّسمطين، باب 58. اميرمؤمنان)عليه السالم( 
عالوه بر اين ســه مورد، در كوفــه در روزى به نام »يوم 
الّرحبــۀ« و در »جمل« و در حادثــه اى به نام »حديث 
الّركبــان« و نيز در جنگ »صّفين« بــا حديث غدير بر 

امامت خويش استدالل نموده است.

)7(. ينابيع الموّدۀ، ص 482.

)8(. براى آگاهى بيشــتر از احتجاجات و منابع و مدارک 
آنهــا، به كتاب نفيس »الغديــر«، ج 1، ص 146 - 195 
مراجعه شود، در اين كتاب بيست و دو احتجاج با تعيين 

مدارک، نقل شده است. 

)9(. گرد آوري از كتاب: پاســخ به پرسش هاى مذهبى، 
آيات عظام مكارم شيرازى و جعفر سبحانى، مدرسۀ اإلمام 

على بن أبى طالب)عليه السالم(، چاپ دوم، ص 244.

)10(. جلــد اول، صفحات 55 و 58 )صفحات 43 و 45، 
دار الفكر بيروت، تحقيق: محّمد فؤاد عبدالباقى(.

)11(. جلد اول، صفحــات 84، 88، 118، 119، 152 و 
331 و جلــد 4، صفحات 281، 368، 370، 372، 373، 
و جلد 5، صفحــات 347، 366، 370 و 419 )دار صادر 

بيروت، 6 جلدى(.

)12(. گردآوري از كتاب: تفسير نمونه، آيت اهلل العظمي 
مكارم شيرازي، دارالكتب اإلسالميه، چاپ سى و نهم، ج 

5، ص 31.
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 دیــدگاه اســالم در مــورد ورزش
حرفه ای

پرســش : با توّجــه به اين كــه ورزش 
نيمــى از جمعّيت دنيــا را به خود جذب 
كرده، وگاه در سياســت و حكومت نقش 
مهّمــى ايفا مى كند، و در كشــور ما نيز 
از مهمتريــن ابزارهاى مقابلــه با تهاجم 
فرهنگى به شــمار مى رود، استدعا دارم 
نظر مبارک خود را پيرامون سؤاالت ذيل 

بيان فرماييد:

1ـ ديدگاه شــرع مقــّدس درباره ورزش 
چيست؟

2ـ اسالم درباره ورزش حرفه اى چه مى 
گويد؟

3ـ نظر اســالم در مورد كســى كه شغل 
و كســب خــود را ورزش قــرار مى دهد 

چيست؟

پيرامون ورزش قهرمانى  4ـ شرع مقّدس 
چه نظرى دارد؟

5ـ مســابقات ورزشــى بــا تعيين عوض 
)پولى كه براى بنــده در نظر مى گيرند( 

چه حكمى دارد؟

6ـ آيا پخش مســتقيم مسابقات ورزشى 
بــا لباس مخصوص، و نگاه آن براى عموم 

)زن و مرد( جايز است؟

7ـ شــرط بنــدى در مورد پيــش بينى 
نتيجه، توّســط بازيكنان يا شــخص ثالث 

چه حكمى دارد؟ 

پاســخ : جواب 1 تا 7: بى شك ورزش 
براى سالمت جسم و روح الزم، و در اسالم 
ورزش هــاى هدفدارى نيــز پيش بينى 

شــده است )مانند اســب سوارى و شنا و 
مانند آن(، ولى شرط بندى تنها در مورد 
تيراندازى واسب سوارى اجازه داده شده 
است. متاّســفانه ورزش در جهان كنونى، 
همان طور كه اشــاره كــرده ايد، در پاره 
اى از موارد از مســير اصلى منحرف شده، 
و به افراط و تفريــط گراييده، و گاه ابزار 
مسائل تجارى سودپرستان، يا خودكامگى 
سياســت بازان واقع شده است، و اگر كار 
به همين وضع پيش برود، خطرات مهّمى 
ورزش و عالقــه مندان بــه آن را تهديد 
براى  انديشمندان  اميدواريم  كرد.  خواهد 
پيشگيرى از سوء اســتفاده هاى مختلف 
از ورزش چاره اى بينديشــند، و آن را در 
جايگاه اصلى خود قرار دهند، و از اين كه 
جمعى از جوانان عزيز ما قربانى انحرافات 

ورزشى شوند جلوگيرى كنند. 

صدمــات وارده در حین مســابقات 
ورزشی  

پرسش : صدمــات ناشى از برخى ورزش 
ها بســيار زياد اســت، به طــورى كه در 
بســيارى موارد موجب جراحت، كبودى 
يا سرخ شــدن و مانند آن مى شود. اين 

ورزش ها چه حكمى دارند؟ 

پاسخ : در صورتى كه براى دفاع شخصى، 
يا دفاع از كشــور و كيان مســلمين الزم 
باشــد اشكالى ندارد؛ ولى اگر آسيبى وارد 
شود ضامن ديه اند مگر اينكه بعد از وارد 

شدن خسارت رضايت دهد. 

حکــم جوایز اهدایی در مســابقات 
ورزشی  

پرسش : جايزه در مسابقات ورزشى چه 
حكمى دارد؟

پاســخ : جايزه در مســابقات اگرچه از 
باشد اشكال  پول غير شــركت كنندگان 
داردمگر اينكه قرارداد نداشــته باشند بر 
خالف قرعه كشــى كه از پول غير هديه 

بدهند اشكال ندارد. 

مبالغ دریافتی از شرکت کنندگان در 
مسابقه 

پرسش : پايــگاه مقاومت يكى از مساجد 

تهران، مســابقه اى به قــرار ذيل برقرار 
كرده است: اگر كسى از سى سؤال علمى 
و فرهنگى به بيســت و پنج ســؤال پاسخ 
صحيــح بدهد با اهــداى يكصد تومان به 
پايگاه با قيد قرعــه جوايزى را برنده مى 
شود، ليست جوايز در برگه مسابقه نوشته 
شده اســت، قرار مســؤولين مسابقه اين 
بوده اســت كه پس از كسر سرمايه، از ما 
بقى پولهاى اهدايى جوايز تهّيه شود، ولى 
متأسفانه پولهاى اهدايى به مقدار اجناس 
نبوده اســت، آيــا مابقى را مســؤولين از 
جيب خود بايــد بدهند يا به همان مقدار 
پولهاى اهدايى، دادن جايزه كافى است؟ 

پاسخ : اين نوع مســابقه از اصل اشكال 
داردمگر ايــن كه پول را در مقابل فروش 
اوراق سواالت بگيرند و در اين صورت بايد 
طبق قراردادى كه كرده اند عمل كنند. 

لمس و تماس با بدن ورزشــکار مرد 
توسط داور زن در مسابقات المپیک 

پرسش : آن چــه در مســابقات المپيك 
و نظير آن مشــاهده مى شود، در برخى 
رشته ها از جمله رشته ى كشتى مردان، 
گاهى يك داور زن، قضاوت مســابقه را به 
عهده دارد. از آن جايى كه بازرســى بدنى 
ورزشــكار قبل از شروع مســابقه توسط 
داور، جزو قوانين بوده و براى شــركت در 
اين مرحله)بازرسى  از  مسابقه، گذشــتن 
بدن ورزشــكار كه مستلزم تماس است. و 
نيز بلند كردن دســت پيروز توسط داور( 
ضرورى است و ورزشــكار بايد به آن تن 
دهــد، حكم شــرعى آن براى ورزشــكار 
ايرانى و مســلمان شركت كننده چيست؟ 
آيا اين عمل جزو ضرورت حســاب شده 
و يا كشــتى گير بايد از مســابقه اجتناب 

كند؟ 

پاسخ : مى بايست مسئولين ورزش قباًل 
فرهنــگ دينى ما را براى آنها توضيح مى 
دادنــد و اين گونه مشــكالت را حل مى 

كردند. 

 مبارزه کشتی کج 

پرسش : نظر شما در مورد ورزش كشتى 
كج چيست ؟ 

پاســخ : اگر كه ضرر مهمى داشته باشد 
اين كار جايز نيست. 

حقوق های هنگفت در برخی رشــته 
های ورزشی 

پرســش : آيا ورزشــهاى حرفــه اى و 
قهرمانى جزء مشــاغل مشروع در اسالم 
به حســاب مى آيند، بــه عبارت ديگر آيا 
فرد مســلمان مى تواند ورزشــى را شغل 
خود قــرار دهد و در مقابــل آن پولهاى 
هنگفت بيت المال را بگيرد مانند فوتبال 
كه با حقوق هــاى چند صد ميليونى يك 

فوتباليست امرار معاش مى كند؟

پاسخ : در حــد معقول مانعى ندارد ولى 
حقوق هاى نامعقولى كه معمول شده آن 

هم از بيت المال جايز نيست. 

حکم حضور بانوان در ورزشگاه ها  

پرســش : نظر معظم له در مورد حكم 
شــرعى حضور زنان در ورزش گاه ها به 

عنوان تماشاچى چيست؟

پاســخ : جــو حاكــم در ورزش گاه ها 
براى حضور زنان مناســب نيست و شكى 
نيســت كه اختالط جوانــان وآزاد بودن 
آنها سرچشــمه مشــكالت زيادى از نظر 
اخالقــى و اجتماعى مى شــود؛ اضافه بر 
اين در بعضى انواع ورزش، مردان پوشش 
مناسبى در برابر زنان ندارند؛ بنابراين الزم 
است از حضور در اين برنامه ها خوددارى 
كنند بخصوص اينكــه اين برنامه ها را از 
رســانه ها مى توانند ببيند و حضور آنها 

ضرروتى ندارد. 

حکم مدیتیشن و مراقبه 

پرسش : ســالم لطفا نظر خود را درباره 
مديتيشن و مراقبه بفرماييد.

پاســخ : در صورتى كه با اعمالى باشد 
كه منافات با شــرع مقدس نداشته باشد 

اشكالى ندارد. 

نشر و اشاعه ی تصاویر خالف اخالق 
ورزشی  

پرســش : آيا اقدام به انتشــار و پخش 
تصاويــر ايــن عمل قبيح بعــد از بازى و 

بزرگنمايى آن كه منجر به توليد طنزهاى 
خالف اخالق و رد و بدل شــدن بلوتوث 
هاى مختلف ميان عموم مردم جامعه در 
ســطح گسترده و اســتفاده ابزارى رسانه 
هاى بيگانه شــده اســت، مصداق اشاعه 

فحشا مى باشد يا خير؟ 

پاسخ : شــك نيست آنچه در اين جريان 
واقع شــده بسيار زشــت و زننده و عفت 
عمومى را جريحه دار كــرده و نه تنها از 
نظر اســالمى قبيح حتى از جهات انسانى 
متعارف نيز كار زشــت و ناپســندى بوده 
و عكس العملى كه مســئولين باشگاه در 
مقابل آن نشــان داده انــد بجا و به موقع 
بوده و دليلى بر احســاس مســئوليت از 
ناحيه آنها اســت. ولى بدون ترديد نشــر 
و اشــاعه اين گونه مسايل موافق شريعت 
اســالمى نيست و همه رســانه ها و توده 
مــردم بايد در ايــن گونه موارد از نشــر 
واشــاعه بپرهيزند و براى پيشــگيرى از 
تكرار اين گونه حــوادث ناگوار در آينده 
بايد باشــگاه هاى ورزشى به همان اندازه 
كه به مهارتهاى ورزشى اهميت مى دهند 
به مســايل اخالقى نيز اهميــت دهند تا 
مانند ورزشــكاران  ما  ورزشــكاران عزيز 
قديــم كه هر كــدام نمونه اى از اخالق و 
انســانيت و حافظ عفــت عمومى بودند، 
باشند و به تماشاچيان محترم نيز توصيه 
مى كنيم كه از هر گونه تعبيرات زشــت 
در مورد تيم هاى پيروز يا شكست خورده 
بپرهيزنــد و اگر كســانى مرتكب اين كار 
ميشوند آن ها را به ورزشگاه راه ندهند تا 
فضاى ورزشگاه ما معطر به اخالق اسالمى 

و انسانى گردد. 

مشــاهده مبارزاتی که با خشــونت 
مبارزه میکنند 

پرســش : مشــاهده فيلم هاى ورزش 
كشــتى كج و يا مبارزه بوكس كه در آن 
با خشــونت زياد مبارزه ميكنند مشــكل 

شرعى دارد؟

پاسخ : اگر مفسده اى بر ديدن آن باشد 
ديدن آن اشكال دارد. 

مزاحم  داند  می  که  ای  برنامه  اجرای 
نماز است  

پرســش : گاهى اوقات در برخى برنامه 
هاى كوهنوردى، شــرايط آب و هوايى و 
جســمانى انسان به حدى است كه قرائت 
نماز جــز در حال حركت و يــا با كفش 
امثالهم، امكان ندارد و موجب خطر جانى 
مى گردد. در فــرض مذكور و با توجه به 
اينكــه گاهى اوقات پيــش بينى حدوث 
شرايط فوق از قبل امكان پذير مى باشد، 
حكم انجام چنيــن برنامه هايى همچنين 

قرائت نماز چگونه است؟ 

پاســخ : در صورتيكه از قبل قابل پيش 
بينى اســت چنيــن برنامــه اى را انجام 

ندهند. 

تیم های  در  استخدام ورزشــکاران 
خارجی

پرسش : ورزشــكارى با پول بيت المال 
قهرمان شــده، و اكنون تيمهاى خارجى 
با دادن پولهاى كالن او را اســتخدام مى 

كنند. آيا اين كار جايز هست؟ 

پاسخ : اگــر قراردادى با بيت المال دارد، 
بايــد عمل كند، و اگر قراردادى نداشــته 
باشد آزاد است ولى انصاف آن است كه به 

نفع كشور خودش عمل كند. 

شدن  کشته  موجب  که  هایی  ورزش 
حیوانات می شود 

پرســش : ورزش، يا بازى، با حيواناتى 
كه در بســيارى از موارد منتهى به كشته 
شــدن آن حيوانات به شــكل فجيع مى 
شــود، چه حكمى دارد؟ مثال ورزشى كه 
در آن سواركاران با اسب به دنبال بُز مى 
روند، و آن را گرفتــه و درصدد انداختن 
آن به نقطه اى هســتند، كه در بسيارى 
از موارد حيوان جان مى ســپارد. چنين 

ورزشهايى چه حكمى دارد؟

پاسخ : اين نوع بازيها جايز نيست. 

احکام شرعی




