


طلیعه سخن
بی شک دین به مثابۀ نظام فرهنگی است؛ لذا 
پیوند ناگسستنی کارکرد ها و مناسک دینی 
با عقالنیت غیر قابل انکار است؛ از این رو باید 
گفت حلول ماه مبارک رمضان و انجام فریضۀ 
روزه و دیگر مناسک مذهبی در نوع خود حاوی 
آثار و برکات متعدد فردی و اجتماعی است به 
نحوی که تأثیرات اجتماعی آن می تواند در 

ارتقای پویایی جامعۀ اسالمی موثر باشد.

بدیهی است بهره گیری از کارکردهای مناسک 
دینی در جامعه باید در راستای تقویت معرفت 
و شناخت جامعه صورت گیرد لذا کاالیی شدن 
و تجاری سازی مناسک دینی مقوله ای خارج 
از هنجار و عرف و در تقابل کامل با معنویت و 

عقالنیت است.

حال برای برون رفــت از این نقیصه به ویژه 
در ماه مبارک رمضان که ماه معنویت اســت 
باید بر مبنای معرفــت گرایی و بهره گیری 
شــناختی از مناسک دینی  اقدام کرد که در 
این میان  نقش رسانۀ ملی در تعمیق معارف 

رمضانی غیر قابل انکار است.

واقعیت آن اســت که این رسانۀ مهم ، با ارائۀ 
چارچوب های مادی ازمناســک ماه مبارک 
رمضان، اصل معرفت و شــناخت حقیقی از 
کارکردهــای حقیقی را به قهقرا ســوق داده 
است؛ پمپاژ سهمگین پیام های بازرگانی که 
همۀ دغدغۀ سازندگان آن از معارف رمضانی 
بر اصل خوردن) ســفره های رنگارنگ افطار 
و ســحری( آن به نحو مسرفانه منحصر شده 
اســت و نیز ارائۀ برخی برنامه های به ظاهر 
مذهبی)بخوانیدظاهــر گرایی در مناســک 
دینــی( ؛  بهره گیری خــام از  قرآن کریم و 
ادعیه اسالمی؛ و نیز تولید برخی سریال های 
مروج افسردگی و ناامیدی به بهانۀ ایام مذهبی 
هم چون ماه مبارک رمضان، چیزی جز ارائۀ 
تصویری خشک و بی روح از مناسک دینی  در 

قاب جادویی تصویر نیست.

لذا شاهدیم رسانۀ ملی هم نوا با فضای مجازی، 
قامت معارف بلند مذهبی و معنوی را در حد 
مفاهیم مرتبط با اصل حقوق انسانی و بشری 
تقلیل داده است؛ طرح اینگونه مسائل حدأقلی 
گرچه الزم اســت لیکن برای ارتقای معرفتی 

جامعۀ اســالمی ناکافی است و امتیازی برای 
یک رســانه در  ماه مبارک رمضان محسوب 

نمی شود.

هم چنین اکتفا به مناسک گرایی صرف و ارائۀ 
پوســته ای از آموزه های دینی در نهادهای 
معرفت ساز هم چون رسانه ملی؛ اصل بصیرت 
دینی را مورد خدشــه قرار می دهد، تقبیح 
مناسک گرایی ضرف و ترجیح جلسات علمی  
بر آن  توسط پیامبر اکرم)ص(خود موید این 

مدعاست.]1[ 

با این تفاسیر پرســش کلیدی این است که 
اهتمام رســانۀ ملی و دیگر رســانه ها برای 
بازتولید عینی ، عقالنی مناسک و کارکردهای 
دینی ماه مبارک رمضان در چه حد و میزان 
قرار دارد؛ به راستی اصل  اندیشه ورزی و تفکر 
محوری با بهره گیری از  ادعیه اسالمی و قرآن 
کریــم بر مبنای نیازهــای روز جامعه به چه 
میزان در دستور کار سیاست گذاران فرهنگی 

کشور قرار گرفته است.

تأســف آور است که گفته شــود آموزه های 
دینی در جامعه به نحو عام و مناســک دینی 
مــاه مبارک رمضان به نحو خاص ،به ویژه در 
رسانه ملی و نیز فضای مجازی  غالباً بر محور 
دغدغه های ظاهری، فردی و وجوه عاطفی و 
احساسی هم چون رفع حوائج و مشکالت افراد 
تعریف می شود؛ در این میان عقالنیت دینی 
، قربانی فقدان سواد رسانه ای برخی متولیان 

فرهنگی شده است.

حال آنکه مناسک گرایی و عدم تبیین معارف 
دینی بــه نوبۀ خود افســردگی را در جامعه 
نهادینه خواهد کرد؛ لذا شاهدیم نسل جوان 
که تا دیروز به مسائل و مناسک دینی اهتمام 
می ورزید به یکباره با عنصر تشکیک و تردید 

در بسیاری از مسائل دینی مواجه می شود.

ایــن پدیدۀ شــوم در حالی رقــم می خورد 
کــه  فضای فرهنگی و نخبگانــی جامعه در 
راستای پاسخگویی به شبهات دینی جوانان 
تعریف نشده است و جوانان جز شعار، همراهی 
خاصی برای مســائل و مشکالت دینی خود 
نمی بینند لذا این گونه است که دین گریزی 

در نسل جوان تشدید می شود.

این چالش ها در حالی است که اتّکاء به مسائل 
و منابع اصیل دینی و پشتوانه های استداللی 

عقلــی و منطقی از قرآن و حدیث و ادعیه به 
ویژه در فرصت طالیی مــاه مبارک رمضان، 
معناگرایی، آگاهی بخشی، معرفت و عقالنیت 
دینــی را در الیه های مختلف جامعه نمایان 

خواهد ساخت.

به عنوان نمونه معناگرایی مناسک دینی ماه 
مبارک رمضان به ارتقای همزیستی مسالمت 
آمیز در جامعه منتهی می شــود و در نهایت 
اقتدار درونی جامعۀ اسالمی را موجب خواهد 
شد؛ در این بین کارکردهای فریضۀ روزه داری 
؛ حاوی ارزش های بی بدیل در تحقق عدالت 
اجتماعی اســت؛ لذا روزه داری آحاد جامعه، 
تقویت شأن و جایگاه اجتماعی اقشار آسیب 
پذیر و نزدیکی اقشار افراد متمول و کم بضاعت 
را به همراه دارد؛ که تجلی این مهم به ویژه  در 
مســاجد و هیأت ها به بازتولید همزیســتی 

مومنانه منجر می شود.

هم چنین خانــواده گرایی، تقویت ارتباطات 
انسانی در قالب صله رحم و پویایی اجتماعی 
در انجام مناســک دینی در  ترمیم انفکاک 
نســلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است به 
نحوی که تقویت عاطفــه گرایی وارتباطات 
میان خانوادگی و احترام  دوسویه در خانواده 
به ویژه احترام فرزندان به والدین را به همراه 

خواهد داشت.

با این تفاســیر شایسته است به جای اتکا به 
احساسات دینی صرف و فقه فردی ، ظرفیت 
های علمــی و عقالنی معارف ناب شــیعی 
اســتخراج شده و در مسائل مهم اجتماعی از 
قبیل مفهوم امامت و والیت؛ ســبک زندگی 
اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر؛ تبیین 
چارچوب های تئوریک جمهوری  اســالمی، 
مسائل مرتبط با خانواده...مورد توجه قرار گیرد.

به عبــارت دیگرمعرفت دینی)محتوا( باید به 
عنــوان حلقۀ مفقودۀ  مناســک دینی)فرم( 
مورد نظر قرار گیرد؛تحقق عینی این مدعا در 
تلفیق علم کالم با فقه نهفته است، که منبعث 
از  حکمت؛عدالت و فطرت اســت و می تواند 
چارچوب معنایی نظام اسالمی را تداوم بخشد. 

1. » تفکـــر ساعه خیر من عباده سبعین سنه؛ یک 
ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است« مستدرک 

الوسائل؛ج2؛ص105.
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حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
شــرکت کنندگان در کنگره بین المللی »نقش شیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسالمی«، مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم را »وحدت 
و یکپارچگی« و همچنین »حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه 
علوم« دانستند و تأکید کردند: امروز »بیداری« در دنیای اسالم بوجود 
آمده است و برغم تالش غربی ها برای انکار آن، این بیداری زمینه ساز 

گرایش بیشتر به اسالم و نویدبخش آینده ای بهتر است.

رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از دست اندرکاران و پدیدآورندگان این 
همایش، بویژه شخص حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی، گفتند: امروز 
هر حرکتی که موجب شناخت بیشتر گروهها و فرقه های اسالمی از 
یکدیگر شود، یک حسنه است و این گردهمایی از مصادیق حرکت در 

جهت اتحاد امت اسالمی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دیرینه دشمنان برای رو 
در رو قرار دادن مسلمانان، افزودند: در چنین شرایطی، هر عملی که 
موجب شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر و زمینه ساز هم افزایی 

آنها شود، به وحدت و یکپارچگی امت اسالمی کمک خواهد کرد.

ایشــان به نقش شــیعه در طول تاریخ برای اعتالی علوم اسالمی و 
طبیعی اشــاره و خاطرنشــان کردند: این آثار و خدمات گرانبها باید 
به امت اسالمی معرفی شــوند زیرا مایه افتخار و موجب یکپارچگی 

خواهند بود.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم مراقبت جدی برای جلوگیری از 
ایجاد هرگونه شائبه و گالیه میان فَِرق اسالمی، گفتند: یکی از مسائل 
بسیار مهم و مورد نیاز کنونی دنیای اسالم، موضوع پیشرفت علمی و 

حرکت جدی در این زمینه است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، علت اصلی تحت سلطه قرار گرفتن دنیای 
اســالم را عقب ماندگی علمی دانستند و افزودند: دنیای غرب بعد از 
قرنهای متمادی عقب ماندگی علمی، توانست با استفاده از پیشرفتهای 
علمِی دنیای اسالم، ثروت و قدرت علمی، نظامی، سیاسی و تبلیغاتی 
خود را افزایش دهد و در نهایت با استعمار، وضعیت کشورهای اسالمی 

را به شرایط کنونی برساند.

ایشان با اشــاره به زورگویی قدرتهای غربی به کشورهای اسالمی و 
دنباله روی بســیاری از حکام این کشــورها از زورگویان بین المللی، 
تأکید کردند: این شــرایط باید بواســطه پیشرفت علمی کشورهای 
اســالمی تغییر کند و دنیای اســالم می تواند بار دیگر در قله تمدن 

بشری قرار گیرد.

رهبر انقالب، حرکت در مسیر پیشرفت علمی را وظیفه حکومتهای 
اسالمی و نخبگان آن برشمردند و گفتند: نخبگان دنیای اسالم باید 
یک حرکت عظیم فکری و یک خواست عمومی برای پیشرفت علمی 

و رسیدن به قله علم و دانش را به وجود آورند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای از حرکت جمهوری اسالمی ایران در مسیر 
پیشــرفت علمی به عنوان یک نمونه موفق یــاد کردند و افزودند: بر 
اساس گزارشهای مراکز علمی جهانی، شتاب حرکت علمی ایران در 

سالهای گذشته، 1۳ برابر متوسط جهانی بوده است.

ایشــان خاطرنشان کردند: ما این مسیر را تا رسیدن به مرزهای علم 
و دانــش ادامه خواهیم داد و ایران بر خالف غربی ها، آمادگی انتقال 
دستاوردها و پیشــرفتهای علمی خود را به دیگر کشورهای اسالمی 

دارد.

رهبر انقالب، پیشــرفت در علوم اســالمی و علوم طبیعی را ضروری 
خواندند و افزودند: یکی از مواردی که اســالم می تواند در مســائل 
مختلف بشری »حرف نو« داشته باشد، در زمینه مسائل فقهی است 

که باید در این زمینه کار بیشتر و جدی تری انجام شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در زمینه فلســفه و 
علوم عقلی، سرعت حرکت علمی افزایش یابد، گفتند: غربی ها، فلسفه 
خود را تا عرصه های مختلف مسائل سیاسی و اجتماعی امتداد داده 
اند و ما نیز باید چنین کاری را انجام دهیم زیرا فلسفه اسالمی، قوی 

تر، ریشه دارتر و مستحکم تر از فلسفه غربی است.

ایشان با اشاره به گسترش بیداری در دنیای اسالم و افزایش گرایش 
به اسالم در جهان، خاطرنشان کردند: امروز جوانان در دنیا، سؤالهای 
زیادی دارند که می خواهند پاســخ آنها را در چارچوب اسالم بیابند، 
بنابراین باید حرکت علمی در دنیای اسالم شتاب بگیرد و امت اسالمی 
بار دیگر به اوج اقتدار علمی و تمدنی خود برسد تا دشمنان اسالم و 
امریکایی ها نتوانند به رؤسای کشورهای اسالمی دستور بدهند و »باید 

و نباید« بگویند.

مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم، وحدت و پیشرفت علمی است
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آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در افتتاحیه کنگره نقش شیعه در 
پیدایش و گســترش علوم اسالمی که در سالن رسول اعظم مدرسه 
علمیه امام کاظم )علیه الســالم( برگزار شد، اظهار کردند: هدف از 
تشکیل این کنگره این بوده که همه دست به دست هم دهیم و پرده 
از روی نقش ائمه اطهار)علیهم السالم( و علمای شیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسالمی برداریم و خدمات صادقانه علمای مذهب به 
علوم اسالمی را روشن سازیم؛ ما دور هم جمع شدیم تا پرده از مساله 
مهم تاریخی برداریم و نشان دهیم امامان شیعه و علما خدمات مهمی 

در گسترش علوم اسالمی داشتند.

ایشــان تصریح کردند: بدیهی اســت که هرگز نمی خواهیم نقش 
برجسته علمای اسالمی و دیگر مذاهب را در پیدایش و گسترش این 
علــوم نقض کنیم و این کنگره بار منفی بر تالش های علمای دیگر 
ندارد بلکه ما تالش های علمای دیگر مذاهب را تقدیر می کنیم؛ دو 
اصل بر کنگره ما حاکم اســت که اصــل اول احترام به تمام مذاهب 

اسالمی و اصل دوم علمی بودن و دوری از مباحث سیاسی.

معظم له با اشاره به اهمیت علوم در اسالم گفتند: اسالم آغاز و پایان 
جهان را در ســیطره علم می داند، زیرا از یک ســو فضیلت و برتری 
حضرت آدم به فرموده قرآن بر همه فرشتگان که سبب شد فرشتگان 
برای آفرینش او سجده کنند به سبب امتیاز علمی حضرت آدم بود.

ایشــان اضافه کردند: مرحوم طبرســی در مجمع البیان می گوید؛ 
منظور از علم االسماء به گفته صحابه و تابعین علم آدم به علوم مادی 

و معنوی مربوط به زندگی بشر بود.

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با اشاره به این سؤال که آیا آگاهی 
آدم بــه علوم بالفعل بوده یا باالســتعداد؟ خاطرنشــان کردند: این 

استعدادهای اولیه به نسل آدم منتقل شده و طی هزاران سال تدریجاً 
زائل شد؛ افتخار آدم و فضیلت او بر فرشتگان به تصریح قرآن از علوم 
سرشــار او سرچشــمه می گیرد و افتخار فرزندان آدم نیز بر همین 

است.

وی با اشــاره به پایان جهان و ظهور حضرت مهدی)عجل اهلل تعال 
فرجه الشریف( فرمودند: افتخار آن حضرت به علوم و دانش های فوق 
العاده الهی او است؛ در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است »مجموعه 
علم و دانش ها 27 بخش اســت که دو بخــش از آن قبل از ظهور 
حضرت مهدی در انتظار انسان ها قرار گرفت و هنگامی که حضرت 
قیام کنند 25 بخش دیگر آشکار شده و علوم انسانی کامل می شود«.

ایشــان با بیان اینکه این افتخار بزرگ ما اســت که اسالم از محیط 
جاهلیت مملو از خرافات برخواست ولی نقش اصلی و فضیلت انسان 
را به علم و دانش داد و علمای اســالم در خــط مقدم قرار گرفتند 
تصریح کردند: تشکیل این کنگره به این خاطر بود که علمای شیعه 
پدید آورنده بسیاری از علوم اسالمی و موجب گسترش آن بودند ولی 

به دالیلی مظلوم واقع شدند و خدمات آن ها آشکار نگشت.

معظم له افزودند: حکومت های استبدادی و گروه های افراطی که در 
هر جامعه ای هستند و از برادران اهل سنت جدا هستند اجازه ظهور 

و بروز به علما را ندادند.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی ادامه دادند: سوزاندن کتابخانه های 
اهل بیت و علما از جمله کارهایی بود که دشــمنان اهل بیت انجام 
می دادند و به همین خاطر علما تالش کردند تا با دفن کردن کتب 
موجب حفظ آن ها شوند که این امر نیز بسیاری از کتب را از بین برد.

ایشــان  برخی از ظلم ها به مکتوبات علوم اســالمی در دوره های 

مختلف اشاره کرد و با بیان اینکه شیخ طوسی فکر تقریبی فوق العاده 
ای داشت خاطرنشان کردند: هنگامی که سلجوقیان متعصب بر سر 
کار آمدند گروهی افراطی فرصت را مغتنم شمرده و خانه وی را غارت 

کرده و کتابخانه  او را به آتش کشیدند.

معظم له کتابخانه با بیان اینکه مســجد جامــع اصفهان، کتابخانه 
مسجد جامع مرو و... از جمله ذخائر کتب شیعی است که ویران شد، 
خاطرنشــان کردند: در دوره های مختلف شاهد بودیم که افراطیون 
و حکومت های غاصب ذخائر کتب و علوم اسالمی و شیعی را غارت 

کرده و از بین بردند.

ایشــان با بیان اینکه شــهید اول کتاب های فقهی فراوانی داشــت 
افزودند: در مقام علمی شــهید ثانی همین بس که شرح لمعه را که 

یکی از متون مهم شیعی و فقهی است در 6 ماه و 6 روز نوشت.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با اشاره به سانسور کردن کتاب های 
علمی دانشــمندان شیعه و ممانعت از حضور آن ها در کتابخانه ها، 
مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه گفتند: این مساله یکی دیگر 

از شگردهای نواصب متعصب بود.

معظم له با بیان اینکه کتابخانه های شیعه مملو از کتاب های برادران 
اهل ســنت از علوم مختلف است گفتند: ما ابایی نداریم که از کتاب 
های علمی اهل ســنت استفاده کنیم اما در کتابخانه های افراطیون 
در کشــورهای مختلف یا کتب شیعه پیدا نمی شود یا اگر باشد در 

دسترس کسی قرار نمی دهند.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی تصریح کردند: البته برادران اعتدالی 
اهل سنت را از این مساله مبرا می دانیم و ارتباط علمی بین ما و آن 

ها برقرار است.

ایشان با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که حقایق را در این زمینه 
آشکار کنیم اظهار کردند: مرحوم سیدحسن صدر و آقابزرگ تهرانی و 

سیدمحسن امین عاملی گام های خوبی در این زمینه برداشته اند اما 
کتب آن ها به تنهایی برای معرفی گستره علمی شیعه کافی نیست.

آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با تاکید بر اینکــه حدود 400 
پژوهشگر نخبه شیعه، اهل سنت و دیگر مذاهب را دعوت کرده و در 
قریب دو سال در هر یک از علوم اصلی و فرعی اسالمی و علوم مرتبط 
تحقیقاتی انجام داده اند اظهــار کردند: در این تحقیقات خدمات و 
تحقیقات علمای شیعه را از کتب و ذخائر مختلف استخراج کردند که 
از تالش های آن ها بیش از 50 جلد کتاب آماده شــده است که در 

تاریخ اسالم ماندگار خواهد بود.

ایشان تصریح کردند: این کتاب ها دریچه هایی به روی دوستداران 
ائمه طاهرین می گشــاید که شاید برخی از آن ها برای خود ما نیز 

پوشیده مانده بود.

معظم له با تاکید بر اینکه این کتاب ها باید در زبان های مختلف به 
چاپ برســد اذعان کردند: عصاره این کتب باید در چند جلد کمتر 
منتشر شود؛ البته مطالب ارزشمندی که در سخنرانی های این کنگره 

ایراد می شود بر این موارد افزوده خواهد شد.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی اظهار فرمودند: در حوزه های علمیه 
باید به این مســاله اهمیت داده شود و تاریخ علوم اسالمی و مواردی 

که تاریخ شیعه درخشیده اند به طالب ارائه شود.

ایشان با بیان اینکه یکی از برنامه های کنگره شیعه نشر کتاب های 
خطی ما است افزودند: کتاب های خطی باید از پرده درآمده و کپی 
آن در اختیار پژوهشــگران قرار گیرد؛ متاسفانه مسوولین کتابخانه 
های مهم دیگر کشورها و بعضاً کشور ما همکاری خوبی در این زمینه 
ندارند و اجازه نمی دهند کپی این کتب تهیه شده و پژوهشگران از 
آن ها اســتفاده کنند و این کتب ارزشمند در زندانی به نام کتابخانه 

نگهداری شده است.

کتب خطی و ارزشمند علمی شیعه در کتابخانه ها زندانی هستند 
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به گزارش ســتاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسالمی، آیت اهلل جعفر سبحانی صبح امروز در مراسم 
اختتامیه کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اســالمی که در سالن رسول اعظم مدرســه علمیه امام کاظم)علیه 
السالم( برگزار شد، با بیان اینکه ملت های زنده همیشه خود را معرفی 
می کنند اظهار کرد: ملت های زنده در انتظار این نمی نشــینند که 
دیگران آنها را معرفی کنند؛ اگر بنشینیم و خود را معرفی نکنیم در 

حق خود ستم کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه پنهان ماندن خدمات شــیعه جای شک ندارد 
گفت: شیعه و سنی هر دو نسبت به علوم اسالمی خدمات ارزنده ای 

انجام داده اند اما خدمات شیعه آنچنان که باید روشن نشده است.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه پنهان ماندن خدمات شیعه اختصاص 
به عصر حاضر ندارد تصریح کرد: متفکران شــیعی بسیاری در طول 
تاریخ بر این مساله اذعان کرده اند که نتوانستیم شیعه و خدمات آن 

را را به درستی معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخش های فقه، »علم خالف« است گفت: 
نخستین کسی که اختالفات بین علما را به صورت فقه مقارن نوشته 

است مرحوم شیخ مفید است.

آیت اهلل ســبحانی با تاکید بر اینکه تضــارب آرا می تواند حقیقت را 
روشن تر کند اظهار کرد: مرحوم آیت اهلل بروجردی نخستین کسی 
اســت که »علم خالف« را به زحمت پیدا کرد و توانست چاپ کند؛ 
اگر ما بخواهیم تقریب فقهی را انجام دهیم بهترین کتاب تذکرۀالفقه 

مرحوم عالمه حلی است.

وی گفت: ما باید خود را به درستی معرفی کنیم تا بدانیم که همگی 
در کنار هم توانستیم دوشادوش خدمت گذار باشیم.

این مرجع تقلید با اشــاره به تفاوت های آیات االحکام شیعه و اهل 
ســنت تصریح کرد: فقه مقارن و موسوعه های فقهیه توسط علما و 
مراجع تقلید در حال تدوین است که می تواند بسیار ارزشمند باشد.

خدمات شیعه آنچنان که باید به جهانیان معرفی نشده است 

پیام ها و بیانات

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در پیامی به مراســم اختتامیه 
کنگــره بین المللی نقش شــیعه در پیدایش و گســترش علوم 
اســالمی که در مشهد مقدس برگزار شد فرمودند: یکی از دالیل 
پذیرش والیت عهدی توســط امام رضا)علیه الســالم( نشر علوم 

اسالمی بود.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش 
و گســترش علوم اسالمی، آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی 
پیش از ظهر امروز در مراســم اختتامیه کنگره بین  المللی نقش 
شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی که در تاالر قدس حرم 
رضوی برگزار شــد، در پیامی تصویری، ضمن تقدیر از مشارکت 
اندیشــمندان و علما در این  همایش، اظهــار کردند: ما پس از 
مطالعات فراوان به اینجا رســیدیم   که نقش علمای شــیعه در 
پیدایش و  گسترس علوم اسالمی برای مردم روشن نشده است.

 ایشان با بیان اینکه نه تنها غیرشیعه بلکه شیعیان نیز این نقش 
را به درســتی نمی شناســند، ادامه دادند: بنابراین، الزم دیدیم، 

کنگره ای تشــکیل  و پرده از این خدمات برداشته شود.

 معظــم له افزودند: امام ســرنخ ها را به دســت ما داده، علمای 

بزرگ ما این سرنخ ها را دنبال کردند و اینها باید برای مسلمانان 
و غیرمسلمانان روشن شود.

 آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی اضافه کردند: در این کنگره از 
400 پژوهشــگر داخلی و خارجی دعوت کردیم که درباره علوم 

اســالمی مطالعه کرده و  نقش علمای شیعه را به دست آورند.

 ایشــان بیان کردند: دو سال زحمت کشیده شد و مطالب بسیار 
تازه ای به دســت آمد که برای خود ما هم روشــن نبود، نتیجه  

این زحمات، انتشار بیش از 50 جلد کتاب شد.

 معظــم له یادآور شــدند: یکی از مراحلی کــه الزم دیدیم این 
کنگره پس از قم در جوار امام رضا)علیه الســالم( نیز ادامه یابد، 
نقش حضرت امام رضا)علیه الســالم( در پیدایش علوم اسالمی 

بود.

 ایشان ضمن اشــاره به اینکه یکی از دالیل پذیرش والیتعهدی 
توســط امام رضا)علیه الســالم( نشر علوم اســالمی بود، تأکید 
کردند: فرصت خوبی است که در جوار مرقد مطهر حضرت ثامن 
الحجج)علیــه الســالم( در این زمینه  مطالعاتــی انجام و کتاب 

هایی تألیف و به زبان های مختلف ترجمه شود.

نشر علوم اسالمی از دالیل پذیرش والیتعهدی توسط امام رضا )علیه السالم( بود
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سفرای  ایران در عراق و مصرکمیته امداد امام خمینی )ره(

دیدارها

مرکز خدمات حوزه های علمیه قممراسم جشن میالد امام زمان عج و عمامه گذاری

ســخنرانی حجت ا السالم سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در تاالر قدس حرم مطهر رضوی 

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله در مراسم اختتامیه کنگرهرونمایی از تمبر کنگره بین اللملی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی

اوحدی رئیس فرهنگ و هنرعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

دیدار شرکت کنندگان در کنگره با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای زید عزهکنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی 

سخنرانی آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیعلماء و روحانیون حوزه علمیه همدان و قم
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گزیده سخنان

توصیه های حضــرت آیت اللــه العظمی مکارم  �
شیرازی به کمیته امداد

متن انقالب اسالمی استقرار حکومت دینی و الهی است و حواشی 
بســیاری دارد که کمتر از متن نیست، یکی از آن ها کمیته امداد 
محسوب می شود، از این طریق کمک های مردمی بسیاری صورت 

گرفته است.

قم واتیکان نیست �
مــا برخالف اینگونه حرفها میگوییم مرجعیت تعلق به تمام جهان 
اســالم و شــیعه دارد و میتواند مصالح و منافــع و خطرات آنها را 
گوشزد کند. هنگامی که به ما میگفتند چرا در امر بحرین و سوریه 
و یمن دخالــت میکنید  میگفتیم مرجعیت مــرز خاصی ندارد. 
مقلدین ما در تمام این کشورها هستند و ما حق داریم مصالح آنها 
را تذکر دهیم و در نگرانیهای آنها نگران باشــیم. این عقیده کجا و 

عقیده واتیکان شدن قم کجا!

فضای مجازی مسئله مهم روز �
مردم خواستار فضای ســالم هستند نه فضایی که دارای بدآموزی، 
اهانت به مقدسات و برای جاسوسی و ایجاد تفرقه باشد، مردم باور 
کردند که باید از فضای مجــازی خارجی عبور کرد، البته برای هر 

نفی باید اثبات و جایگزینی وجود داشته باشد واال تأثیری ندارد

نباید در مقابله با شــبکه هــای خارجی تحت امر  �
صهیونیست ها تردید کرد

صاحب تلگرام یک یهودی روس تبار است و تحت فرمان صهیونیست 
ها و آمریکایی ها اســت؛ باید بر پای خود بایســیتم و خألها را پر 
کنیم، باید بگوییم که می شــود و به مــردم قول دهیم که منظور 
حاصل میشــود و از طریق شــبکه های داخلی به صورت سالم می 
تواننــد کارها و تجارت خود را پیگیری کنند، باید با همت عمومی 

این مشکل اجتماعی حل شود

حل مشکل بیکاری تنها به وسیله یک وزارتخانه  �
انجام نمی شود 

همانگونه که گفتیم مســائل  اجتماعی به یکدیگر مرتبط هستند و 
باید برای همه جنبه های آن فکر کرد و همۀ مســئولین دست به 
دست هم بدهند، امیدواریم که امسال سال خوبی باشد و باید بدانیم 
که در هیچ مســأله ای بن بست نیست و همه چیز راه حل دارد از 
این رو دلیلی ندارد که نتوانیم مشکالتی مانند بیکاری را حل کنیم

تهذیــب و مثلــث برنامــه، کتاب های درســی و  �
معلمان هدف اصلی است

باید مراقب برنامه ها و کتاب ها باشــیم و حرکات غیر مسؤوالنه را 
رصد کنیم، بنابراین عمل شــما عبادت است و مسؤولیت شما هم 

سنگین است چراکه همیشه در کنار کوه های بلند دره های عمیق 
وجود دارد

ربا ســبب ویرانی اقتصاد و معضالت اقتصادی  �
عامل مشکالت سیاسی است

ربا باید حذف شود و به همین دلیل اندیشمندان مسأله بانک بدون 
ربا و عقود شرعیه را مطرح کرده اند که اگر به این موارد عمل شود 
با پیشرفت و شکوفایی اقتصادی مواجه خواهیم بود و اگر عمل نشود 

ربا خواری مخفی به وجود خواهد آمد که مایه ویرانی است.

عبادت بدون معرفت فایده ای ندارد  �
امیرمؤمنان)علیه السالم( می فرماید مؤمن قرآن را همراه با تدبر می 
خواند و درمان درد خود را از قرآن کریم می گیرد، مؤمنان وقتی به 
آیه ای می رســند که پاداش پرهیزکاران را بیان می کند خوشحال 
شده و دارای شوق می شوند و وقتی به آیاتی مراجعه می کنند که 
درباره عذاب بدکاران و سرنوشــت آن ها اســت گوش دل را به آیه 
می دهند و احســاس می کنند که صدای غرش آتش جهنم را می 

شنوند.

توجه به قرآن انسان را از خواب غفلت بیدار می  �
کند

روزه داران حقیقی نه تنها در دهان و زبان بلکه در تمام وجود خود 
روزه دار هســتند یعنی در زمان روزه از دروغ، تهمت، کم فروشی، 

پخش شایعات و به صورت کلی از گناهان پرهیز می کنند.

تشریفات و زرق وبرق از مهمانی ها حذف شود �
رســول اکرم)صلی اهلل علیه و آله(: هر خانــه ای که مهمان در آن 

حضور نیابد، فرشتگان در آن خانه نمی آیند.

تقــوا موجــب مقاومت انســان در مقابــل اموال  �
نامشروع می شود

امام صادق)علیه السالم( فرمودند: »هنگامی که روزه می گیرید، باید 
چشــم و گوش از حرام و آلوده شدن به حرام بازداشته شود و تمام 
جوارح و اعضا از کارهای زشت دور بمانند؛ انسان باید در روزی که 

روزه است با سایر روزهایی که روزه نیست، تفاوت داشته باشد«.

انحرافات اخالقی موجب انباشــت پرونده های  �
قضایی شده است

خداوند، واعظان متعددی برای ما فراهم کرده که مسیر را اشتباهی 
نرویم. در شــب های آینده نقش این واعظان را تبیین می کنیم تا 
بدانیم پروردگار عالــم، مجموعه کاملی را برای ما انتخاب و اختیار 

کرده است

گزیده سخنان
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اخبار پایگاه

پیرو دســتور اکید آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی و در راســتای 
پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام رسان تلگرام، پایگاه 
اطالع رسانی مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی makarem.ir فعالیت خود را در این پیام رسان، از این 

لحظه متوقف می کند.
پیرو دســتور اکید آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی و در راســتای 
پاسداشــت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام رسان تلگرام، پایگاه 
اطالع رســانی مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی makarem.ir فعالیت خود را در این پیام رســان، از این 

لحظه متوقف می کند.
این اقدام makarem.ir  که پیش از شروع برنامه ی رسمی نهادهای 
کشــور در توقف استفاده از تلگرام انجام می شــود، برای حمایت از 
پیام رسان های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام رسان های 

غیرایرانی است.
از این پس ادامه اطالع رســانی درباره اخبار و  مطالب مربوط به دفتر 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی تنها از طریق پیام رسان ها و شبکه 
های اجتماعی زیر که در گذشته نیز فعال بوده اند ادامه خواهد یافت:

پیام رسان سروش
http://sapp.ir/makarem.ir

پیام رسان بله
http://ble.im/makarem_ir

پیام رسان ایتا
http://eitaa.com/m`akarem_ir 

پیام رسان گپ
https://gap.im/makarem_ir 

پیام رسان بیسفون
https://bisphone.com/makarem_ir

شبکه اجتماعی کلوب
پایگاه اطالع رســانی دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی 

مکارم شیرازی
http://www.cloob.com/makarem.ir

ضمنا کانال های ارتباطی جدید که در سایر پیام رسان های داخلی 
راه اندازی می شــود از طریق سایت www.makarem.ir معرفی 

خواهند شد.

افزایش ساعات پاسخگویی پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل توقف فعالیت makarem.ir در پیام رسان تلگرام 
العظمی مکارم شیرازی )مدظلّه( در ماه مبارک رمضان / پاسخگویی 
شرعی در ماه مبارک رمضان به صورت شبانه روزی در بخش برخط 

)آنالین(

بخش پاسخگویی پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی )مدظله( از روز پنج شنبه 27 اردیبهشت سال 1۳97 
با افزایش ســاعات پاسخگویی آماده خدمت رسانی به مقلدان معّظم 

له می باشد.

این بخش شامل سامانه پیام کوتاه، پاسخگوئی برخط )آنالین( و بخش 
ارسال سوال است.

1- سامانه پیام کوتاه 10000100

این سامانه تنها به احکام شرعی پاسخ می دهد و مقلدان معّظم له می 
توانند از دو طریق سوال خود را مطرح نمایند:

الف( با ارسال متن سوال از طریق پیام کوتاه به شماره 10000100، 
حداکثر تا 24 ساعت می توانند پاسخ خود را دریافت نمایند.

ب( با ارسال اعدادی مشخص به این سامانه، بطور همزمان به فهرستی 
از احکام دست می یابند که با ارسال اعداد مربوطه، به حکم مورد نظر 
خواهند رسید. برای اســتفاده از این بخش، می توانند عدد 1 را )به 

تنهایی( به سامانه 10000100 ارسال نمایند.

2- پاسخگویی از طریق ارتباط برخط )آنالین(:

این بخش از طریق ارتباط برخط )آنالین(، به تفکیک سواالت شرعی 
و اعتقادی، به پاسخگویی می پردازد.

پاسخگویی شرعی در ماه مبارک رمضان به صورت شبانه روزی فعال 
خواهد بود. )البته در اوقات ســه گانه نماز، به مدت یک تا دو ساعت 

ارتباط آنالین غیر فعال خواهد بود.(

پاســخگویی اعتقادی در دو بازه زمانی 10 تا 14 )غیر از جمعه ها( و 
22 تا ۳ بامداد آماده خدمت رسانی در این زمینه خواهند بود.

۳- بخش ارسال سوال:

مقلدان معظم له می توانند سوال خود را در این بخش مطرح نمایند و 
در فاصله زمانی 24 الی 72 ساعت، پاسخ سوال خود را دریافت نمایند.

همچنین الزم به ذکر است بخش پاسخگویی تلفنی دفتر معظم له از 
ساعت 8 الی 20 پاسخگوی سواالت عزیزان می باشد. این بخش نیز 
از ابتدای اذان ظهر به افق قم به مدت یک ساعت غیر فعال خواهد بود.

از مراجعه کنندگان محترم تقاضا می شود از پرسش های تکراری و 
همچنین پرسش از درگاههای مختلف پاسخگویی خودداری نمایند.

برنامه پاسخگویی به سواالت شرعی و اعتقادی
 در ماه مبارک رمضان 

فن آوری

بزرگ ترین فلســفه روزه، اثر روحانی و معنوی آن است. انسانی 
که انواع غذاها و نوشــابه ها را در اختیار دارد و هر لحظه تشــنه 
و گرســنه شد به سراغ آن می رود، همانند درختانی است که در 
پناه دیوارهای باغ بر لب نهرها می رویند، این درختان نازپرورده، 
بســیار کم مقاومت و کم دوامند، اگر چند روزی آب از پای آنها 

قطع شود پژمرده می شوند، و می خشکند.

امــا درختانی که از البالی صخره هــا در دل کوه ها و بیابان ها 
می رویند و نوازشــگر شاخه هایشــان از همان طفولیت طوفان 
های ســخت، و آفتاب سوزان، و سرمای زمستان است، و با انواع 
محرومیت ها دســت به گریبانند، محکم و با دوام و پر استقامت 

و سخت کوش و سخت جانند!.

روزه نیز با روح و جان انســان همین عمل را انجام می دهد و با 
محدودیــت های موقت به او مقاومت، قدرت اراده و توان مبارزه 
با حوادث ســخت می بخشد، و چون غرائز سرکش را کنترل می 

کند، بر قلب انسان نور و صفا می پاشد.

خالصه، روزه انســان را از عالم حیوانیــت ترقی داده و به جهان 

فرشتگان صعود می دهد، جمله »لََعلَُّکْم تَتَُّقون«؛ )باشد پرهیزگار 
شوید( اشاره به همه این حقایق است.

اما روزه برای اینکه به ســرانجام برســد و فوائد ذاتی آن حاصل 
شــود دارای چارچوب های مشخصی اســت که قرآن و روایات 

آمده است و توسط فقهای شیعه تبیین می شود.

انتشــار مکتوبات از قدیم االیام رایج بــوده و در حال حاضر نیز 
رواج دارد. احکام شــرعی نیز تحت عناوین کتب فقهی از جمله 

رساله عملیه و استفتائات منتشر می شود.

اما در زمان ما که رســانه هــای تصویری تا حد زیادی جایگزین 
رســانه های مکتوب شده است و درصد نفوذ پذیری کلیپ های 
چند دقیقه ای بســیار بیشــتر از صد ها جلد کتاب است، پایگاه 
اطالع رســانی دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی نیز 
جهت انتشــار احکام شرعی به رســانه های تصویری روی آورده 

است.

در این راســتا در آســتانه ماه مبارک رمضان این پایگاه سلسله 
موشن گرافی های احکام روزه را منتشر کرده است.

موشن گرافی های احکام روزه
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1یادداشت

شاخصه های عقالنیت در آرمان شهر مهدوی
 از منظر معظم له  

در عصری به ســر می بریم که تمدن غرب؛ 
محرومیت از معرفت را به حد نهایی رسانده 
اســت، و عقل و فطرت و چشم و گوش را به 
کلی از کار انداخته اســت، آن چنانکه انسان 
تا سرحد چار پایان تنزل یافته ؛و وجود پرده 
های سنگین بر عقل و فکر انسان؛ باعث عقب 

ماندگی و سقوط جوامع بشری شده است.

قدرت های غرب و شــرق  از نظر اجتماعی 
و بلکه سیاســی و اقتصــادی به چند قطب 
کاماًل متضاد تقســیم شده، این چند دسته 
برای خــود دانشــمندان و متفکرانی دارند 
و برای اثبات درســتی عقیده و مرام خود و 
نادرستی عقیده و مرام طرف مقابل، هزاران 
کتــاب، رســاله و مقاله نوشــته و هر کدام 
عقالنیت حاصل از مکتب فکری خود را تنها 
راه ترقی و ســعادت می داند و راه دیگری را 
مایه بدبختی، و عقب افتادگی و هرج و مرج! 
در حقیقت دنیای امروز در ســایۀ ســیطرۀ 
روز افزون عقالنیت غیر دینی  در تشخیص 
الفبای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
خود تا این اندازه سرگردان و حیران است و 

مرجعی برای حل اختالف عقیده ندارد.

اینگونه اســت که انســان از درک صحیح 
و تشخیص ســالم باز مانده ، و قدرت های 
استکباری گاه تمام مصالح او را به باد فنا داده 
اســت. و از این رهگذر ؛  جاهلیت مدرن در 

جوامع شکل گرفته است.

این چالش بزرگ جهانی در حالی اســت که 
اســالم در تمام اصول احکام و قوانین خود 
دوش بــه دوش عقل و علم حرکت می کند 
و سر سوزنی از این دو جدا نمی شود؛ از این 
جهت اسالم اساس خداشناسی و سعادت و 
نجات را بر عقل و خرد می نهد. و در پرتو این 
چراغ پرفروغ، راه زندگی و ســعادت را برای 
آحاد جوامع بشری ترسیم می کند. که عصر 
ظهور آخرین مرحله تکامل نعمت های الهی 

به ویژه در شکوفایی علم و عقل به شمار می-
آید؛تکامل نعمت های الهی در پرتو اهل بیت 
علیهم الّســالم که نهایت کمال آن در عصر 
ظهور حضرت مهدی علیه الّسالم ارواحنا فداه 

به منصۀ ظهور می رسد. 

عقل در لغت

»عقل « در اصل از »عقال« به معنای طنابی 
اســت که بر پای شــتر می بندند تا حرکت 
نکند، و از آن جا که نیروی خرد، انسان را از 
کارهــای ناهنجار باز می دارد این واژه بر آن 
اطالق شده است، بعضی دیگر از کتب لغت 
»عقل« را به معنای »َحْجر« و »َمنع« تفسیر 
کرده اند، هم چنین عقل به معنای »علم به 
صفات اشیا از حسن و قبح و کمال و نقصان« 
نیز تعریف شده اســت ؛لذا در تفسیر عاقل 
آمده است: »او کسی است که می تواند نفس 
خویش را کنترل کند، و از هوی و هوس باز 

دارد«.

به نظر می رســد که ریشه اصلی همان منع 
و باز داشــتن اســت، و لذا هنگامی که زبان 
کســی بند می آید عرب می گوید: »اعتقل 
لســانه« و به »دیه« نیز »عقل« می گویند 
چرا که جلوی خونریزی بیشتر را می گیرد، 
و »عقیله« به زنی گفته می شــود که دارای 
ِعفت و حجاب و پاکدامنی اســت.هم چنین 
»عقل« به قلعه و دژ نیز گفته می شــود.که 
مفهــوم منع و بــازداری در همه این معانی 

نهفته است

تعالی و تکامل عقالنیت؛ زمینه ســاز 
آینده ای روشن در عصر ظهور

شکی نیســت که در یک نظر ابتدائی قرائن 
گواهی می دهد که دنیا به ســوی »فاجعه« 
پیش مــی رود؛ فاجعه ای که زاییده: »ترک 
عواطــف«؛ »افزایش فاصله میــان جوامع 
ثروتمند و فقیر«؛ »شدت گرفتن اختالفات 

و برخوردهای دولتهــای بزرگ و کوچک«؛ 
»نابسامانیهای  جنایات«؛  تصاعدی  »ســیر 
اخالقی و روحی و فکری«؛ و »فراورده های 
نامطلوب و پیش بینی نشده زندگی ماشینی« 

و مانند آن است.

بنابرایــن، می توان پیــش بینی کرد که در 
آینده ای نه چندان دور »فاجعه بزرگ« روی 
دهد و احتمااًل بشریّت در یک جنگ وسیع 
، یا بر اثر فقر اقتصادی ناشی از انحصارطلبی 
قدرتهای بزرگ، یا پایان گرفتن منابع انرژی 
و یا غیر قابل زیست شدن محیط زیست، از 

میان برود!

ولی در برابر اینهمه عوامل بدبینی ابتدایی، 
مطالعات عمیق تر نشان می دهد خود اگاهی 
عمومــی آینده درخشــانی را رقــم خواهد 
زد؛نخستین دلیل منطقی برای این موضوع 
قانون سیر تکاملی عقالنیت در جوامع بشری 
است:از آن روز که انسان خود را شناخته هیچ 
گاه زندگی یکنواخت نداشته، بلکه با الهام از 
انگیزه درونی و شاید ناآگاه کوشش داشته که 

خود و جامعه خویش را به پیش براند.

بــه عنوان نمونــه از نظر مســکن، یک روز 
غارنشــین بود و امروز آســمان خراشهایی 
ساخته که یک دستگاه آن می تواند جمعّیتی 
معادل یک شهر کوچک را در خود جای دهد 
با تمام وســائل زندگی و همه امکانات الزم 
برای مردم یک شــهر!از نظر لباس، یک روز 
از برگ درختان لباس می دوخت ولی امروز 
هزاران نوع لباس با هــزاران طرح، و هزاران 
شــکل، در اختیار دارد و باز در جســتجوی 

رنگها و طرحها و جنسهای دگر است.

یک روز غذایش فوق العاده ســاده و محدود 
بود، اّما امروز بقدری متنّوع و گوناگون شده 
که تنها ذکر نــام آنها نیازمند به یک کتاب 
بزرگ است.یک روز مرکبش تنها پایش بود؛ 

اّما امروز بر سفینه های فضایی سوار می شود 
و آسمانها را زیر پا می گذارد و از کرات دیگر 

دیدن می کند.

از نظر علــم و دانش، یک زمان بود که تمام 
معلومات او در یک صفحه کاغذ می گنجید 
گرچه هنوز خط اختراع نشده بود- ولی امروز 
حّتی میلیونها کتاب در رشته های مختلف 
بیانگر علوم و دانشهای او نیست و... عجیب تر 
این است که به هیچ یک از اینها قانع نیست و 
باز برای وصول به سطحی باالتر و برتر، تالش 
و کوشش می کند، تالشی پیگیر و خستگی 

ناپذیر.

از مجموع این ســخن، می توان به تعالی و 
تکامل علم و عقل در ســاحت آینده اذعان 
نمــود؛ مولفــه ای راهبردی کــه همچنان 
انســان را در مســیر تکاملها بــه پیش می 
راند، و نیروهایش را برای غلبه بر مشــکالت 
و نابســامانیها و ناهنجاریهای زندگی کنونی 

بسیج می کند.

گفتنی است بر خالف عقالنیت ابزاری غربی 
که در نهایت به بی معنایی منتهی می شود ؛ 
سیر نهایی عقالنیت در اسالم به عصر ظهور و 
تلفیق »تکامل اخالقی« و »تکامل ماّدی« می 
انجامد. یعنی جامعه ای که در آن از جنگ و 
خونریزیهای ویرانگر و ضّد تکامل اثری نباشد 
بلکه تنها »صلــح و عدل« حاکم بر مقّدرات 
انسانها باشد، و روح تجاوزطلبی و استعمار که 
مهمترین سّد راه »تکامل ماّدی و معنوی« او 

است، در آن مرده باشد.

اینگونه اســت که رشــد عقالنــی جامعه؛ 
نخستین بارقه امید برای وصول به آینده ای 
روشــن و دنیایی پر از صلح و صفا، و برادری 
و برابری در پرتو »قانون تعالی و تکامل همه 
جانبه علم و عقالنیت« در نظرها پدیدار می 

شود.

عقالنیت توحیدی در سایۀ نفی عقالنیت 
ابزاری

گفتنی است خداوند از طریق اعطای عقل ، 
از یک سو و فطرت توحیدی ، تکویناً از همه 
انسانها پیمان گرفته است تا به فرمانش گردن 
نهند و به کتابش عمل کنند. لذا وقتی پای 
معنویات و ایمان به خدا و توّجه به ارزشهای 

انسانی و اخالقی و احســاس مسئولّیت در 
پیشگاه آن مبدأ بزرگی که مافوق ماّدیات و 
جهان ماّده است در دلها زنده شود، عقالنیت 
توحیدی شکوفا می شود و صلح و امنّیت به 

جای جنگ می نشیند.

لذا محتوای دعوت منجی موعود)عج( توحید 
در تمــام زمینه ها، حذف امتیازات ظالمانه، 
وحدت جهان انسانّیت، مبارزه با ظلم و ستم، 
طرح حکومت جهانی، دفاع از مستضعفان و 
پذیرش تقوی و پاکی و امانت به عنوان مهم 
ترین معیار برای ارزش انســان اســت؛ و در 
زمینه برنامه های اجرایی هرگز اجازه نخواهد 
داد که از منطق »هدف وسیله را توجیه می 

کند« استفاده کنند.

بدیهی است که منظور از عقالنیت توحیدی 
در عصر مهدوی ، آن است که مبدأ حرکت به 
سوی عمل باشد، در غیر این صورت اندیشه 
تنها )عقالنیت ابــزاری( نتیجه ای نخواهد 

داشت.

در تبیین چیستی عقالنیت توحیدی باید به 
آیات و روایات اسالمی اشاره کرد که غالبا»عقل 
« را در مواردی به کار می گیرد که»ادراک« 
و فهم با»عواطف و احساسات«آمیخته گردد 
و به دنبال آن عمل باشــد، مثاًل اگر قرآن در 
بسیاری از بحثهای خداشناسی نمونه هایی 
از نظام شگفت انگیز این جهان را بیان کرده 
و ســپس می گوید ما این آیات را بیان می 
کنیم»لََعلَُّکْم تَْعِقُلوَن ؛تا شــما تعقل کنید( 
منظور این نیست که تنها اطالعاتی از نظام 
طبیعت در مغز خــود جای دهید زیرا علوم 
طبیعــی اگر کانــون دل و عواطف را تحت 
تاثیر قرار ندهد و هیچگونه تاثیری در ایجاد 
محبت و دوستی و آشنایی با آفریدگار جهان 
نداشته باشــد ارتباطی با مسائل توحیدی و 

خداشناسی نخواهد داشت.

با این تفاسیر باید گفت اختالفات مذهبی با 
یک نظام توحیدی در تمام زمینه ها، سازگار 
نیست؛ زیرا همین اختالف برای بر هم زدن 
هر نوع وحدت کافی اســت. بعکس، یکی از 
عوامل مهم وحــدت، وحدت دین و مذهب 
اســت که می تواند همه نژادها و زبان ها و 
ملّّیتها و فرهنگ هــای گوناگون را در خود 

گردآوری و از آنها جامعه واحدی بســازد که 
همگان در آن همچون بــرادران و خواهران 
ََّما الُْمؤِمُنوَن اْخَوٌۀ؛مؤمنان همه  باشند که: »إِن

برادر یکدیگرند.«.

به همین دلیل، یکی از برنامه های اساســی 
آن مصلح و انقالبی بزرگ، توحید صفوف در 
ســایه توحید مذهب، است.البته این توحید 
اجباری نیست بلکه با قلب و روح آدمی سر و 
کار دارد و می دانیم قلب و روح از قلمرو زور 
و اجبار بیرون است؛ و دست کسی به حریم 

آن دراز نمی شود.

بــا توّجه به این کــه در دوران حکومت آن 
مصلح بزرگ، همه وســایل پیشرفته ارتباط 
جمعی، در اختیار آن حضرت و پیروان رشید 
او اســت، و با توّجه به این که اسالم راستین 
با حذف پیرایه ها کشــش و جاذبه ای فوق 
العــاده ای دارد، بخوبی می توان پیش بینی 
کرد که اســالم با تبلیغ منطقی و پیگیر، از 
طرف اکثریّت قاطع مــردم جهان پذیرفته 
خواهد شــد؛ و وحدت ادیان از طریق اسالم 

پیشرو، عملی می گردد.

اینگونه است که »مفّضل« در ضمن حدیثی 
طوالنــی از امام صادق علیه الســالم چنین 
نقــل می کند:»... فو اهلّل یا مفّضل لیرفع عن 
الملل و االدیان االختالف و یکون الّدین کلّه 
واحداً کما قال اهلّل عــزّ و جّل انَّ الّدین عند 
اهلل االســالم ...؛... به خدا سوگند ای مفّضل 
اختالف از میان ادیان برداشــته می شود و 
همــه به صورت یک آئین در می آید؛ همان 
گونه که خداوند عّز و جّل می گوید: دین در 

نزد خدا تنها اسالم است ...«.

و به این ترتیب، آئین توحید و اسالم در همه 
خانه ها، در درون زندگی همه انسانها، و در 
تمام دلها وارد می شودو اکثریّت گرایش به 
نظام توحیدی اسالم خواهند کرد، و این یک 
امر طبیعی است.ولی به هر حال، اگر اقلّّیتی 
هم وجود داشته باشد، به صورت یک اقلّّیت 
ســالم و با حفظ شــرایط »اهل ذّمه« مورد 

حمایت آن حکومت اسالمی خواهند بود.

تجلی شکوه  اجتماعی؛  انضباط  و  نظم 
عقالنیت در حکومت مهدوی

جهان هستی مجموعه ای از نظامها است؛ لذا 
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وجود قوانین منّظم و عمومی در سرتاسر این 
جهان دلیل بر یکپارچگی و به هم پیوستگی 
این نظام است بلکه مســأله نظم و قانون و 
حساب در پهنه آفرینش یکی از اساسی ترین 
مسائل این عالم محسوب می شود.و هرج و 

مرج در آن هیچ محلّی ندارد.

از این رو جامعه انسانی نمی تواند با انتخاب 
»النظام«، هرج و مرج، ظلم و ستم، نابسامانی 
و ناهنجاری، خود را از مسیر رودخانه عظیم 
جهان آفرینش که همه در آن با برنامه و نظم 

پیش می روند کنار بکشد!

هم چنین باید گفت نظم، حکایت از عقل و 
شــعور می کند و مطابق حساب احتماالت، 
محال اســت که دســتگاه منّظمی معلول 
تصادف باشــد. این حقیقت در برابر وجدان 
همــه کــس ظاهر اســت که نظــم در هر 
دستگاهی باشــد حکایت از »عقل و فکر و 
نقشــه و هدف« می کند.زیرا انسان هر کجا 
نظم و حساب و قوانین ثابتی دید می داند که 
در کنار آن مبدأ علم و قدرتی را باید جست 
وجو کنــد، و در این درک وجدانی خود نیاز 

چندانی به استدالل نمی بیند.

اینگونه اســت که اساس پیشرفت بر تالش 
و کار و مدیریــت و نظم و تدبیر اســت. لذا 
ایجاد نظم اجتماعی از راه تشکیل حکومت، 
پیشرفت و تکامل علمی و اخالقی و صنعتی 

را به همراه خواهد داشت .

در حکومت مهدوی نیزنظم اجتماعی در اوج 
قرار خواهد داشت و  با افزایش سطح آگاهی 
ها، همگان به روشــنی در خواهند یافت که 
باید به نظام عمومی عالم هستی پیوست، و 
همانطور که واقعاً جزئی از این کل هستیم، 
عماًل هم باید چنین باشــیم؛ تــا بتوانیم به 
اهداف خــود در تمام زمینه های ســازنده 
برســیم. لذا آنچنان وسایل آموزش و تربیت 
در آن وســیع و گسترده و همگانی است که 
قسمت عمده برنامه های اصالحی ، با »خود 
آگاهی« و »خود یاری« مردم پیاده می شود ، 
که این مهم نیز با بهره گیری از نیرومندترین 
مراکز فرهنگی و وســایل ارتباط جمعی، و 
جامعتریــن کتب و مطبوعــات، و مانند آن 

امکان پذیر خواهد بود.

بر این اسا  تحقق نظم اجتماعی  در جامعه 
مهدوی، خشکی استدالالت فلسفی را ندارد؛ 
بلکه به عکس دارای لطف خاّصی است که به 
موازات آگاهی از آن مبدأ بزرگ، عشق و شور 
و نشــاط به انسان می دهد، و حالت جذبه و 
شوق نسبت به آن مبدأ بزرگ در او ایجاد می 
کند، و او را به خضوع آمیخته با عشق وا می 
دارد. به تعبیر دیگر هم عقل انسان را سیراب 

می کند، و هم عواطف و اخالق او را.

اینچنین اســت که شکوه نظم اجتماعی در 
حکومت جهانی مهدوی، باال بردن ســطح 
اندیشــه و آگاهی و آمادگی روحی و فکری 
بــرای همکاری در پیاده کردن برنامه عظیم 
منجــی موعود)عج( رقم مــی خورد و تنگ 
نظری ها، کوته بینیها، کج فکریها، حسادتها، 
اختالفات کودکانه و نابخردانه، و بطور کلّی 
هر گونه نفاق و پراکندگی از آن رخت بر می 

بندد.

بنابرایــن در عصر آن مصلــح بزرگ جهان، 
آموزشهای اخالقی با وسایل ارتباط جمعی 
فوق العاده پیشرفته، آنچنان وسعت می گیرد 
که اکثریّت قاطع مــردم جهان را برای یک 
زندگی صحیح انســانی و آمیخته با پاکی و 

عدالت اجتماعی آماده سازد.

در نهایت یکسان ســازی فکر و اندیشه در 
جامعه مهدوی موجب می شود افراد عالوه بر 
اصالح خویش، در اصالح دیگران نیز بکوشند؛ 
زیرا تداوم نظم اجتماعی در گرو این مساله 
اســت که تمام عناصر تحّول در آن شرکت 
جویند؛ و کار به صورت دستجمعی و همگانی 
باشد؛ کوششها و تالشها باید هماهنگ گردد 
و عمق و وسعت این هماهنگی باید به عظمت 
همان برنامه انقالب جهانی باشد که انتظار آن 

را دارند.

تحقق عقالنیت زندگی محور در حکومت 
مهدوی بر پایۀ نفی عقالنیت غریزه گرا

هر انسانی در آغاز چنان است که می خواهد 
از هر نظر آزاد باشد و هیچ گونه محدودیّتی 
در زندگی او وجود نداشته باشد، ولی کم کم 
می فهمد که این گونه آزادی او را از بسیاری 
از امتیازات زندگی جمعی محروم می سازد.
لذا درخواهد یافت زندگی حاصل از عقالنیت 

غریزه محور که انســان صنعتی و ماشینی 
را پدیــد آورده اســت پا به پای پیشــرفت 
تکنولوژی، ســروکلّه نابسامانیهای تازه را در 

حققیت معنای زندگی ایجاد خواهد کرد

زیرا مکاتب مادی اقتصاد را هدف می دانند، 
حال آنکه در نگاه دین، اقتصاد تنها وسیله ای 
برای وصول به رفع نیازهای انسان در مسیری 
است که برای رشد و تعالی می پیماید، از این 
رو دولت دینی نمــی تواند همانند برخی از 
جوامع لیبرالی، نسبت به زندگی افراد و رفع 
نیازهای ضروری آنها جهت استمرار حرکت 

تکاملی شان، بی طرف و بی تفاوت باشد.،

لذا هیــچ برنامه انقالبی بــدون یک جهش 
فکــری و فرهنگی، پایا و پویــا نخواهد بود 
و رشــد و تکامل الزم را نخواهد یافت؛ لذا، 
بدون شک نخستین گام در تحّقق بخشیدن 
زندگی حقیقی در عصر مهدوی، اقدام به یک 
انقالب فرهنگی اســت که افکار را از دو سو 
به حرکــت در آورد:از طرفی، در زمینه علوم 
و دانشــهایی که مورد نیاز یک جامعه آباد و 
آزاد و سالم است )از نظر ماّدی و روبنائی(.و 
از سوی دیگر، در زمینه آگاهی به اصول یک 
زندگی صحیح انســانی آمیخته با ایمان در 

جهت معنوی و زیر بنائی.

بنابرایــن عقالنیت زندگی محــور در آرمان 
شهر مهدوی اینگونه است که به جنبه های 
مختلف زندگــی ورود خواهد کرد وعالوه بر 
این که عمومی و همگانی است تمام شئون 
و جوانب زندگی انسان ها را شامل می شود. 
در آن روز تعلیمات حیاتبخش و آزاد کننده 
اسالم نه بشکل یک سلسله تشریفات خشک 
و صوری، و نه بگونه یک مشت الفاظ مومیائی 
شده؛ بلکه به عنوان یک دکترین زندگی در 
همه جا ریشه خواهد دوانید، و تالش بازسازی 
به ریشــه ها کشیده خواهد شد نه به شاخ و 

برگها و نقش ایوان.

لذا دگرگونی در وضــع »زندگی یک بعدی 
کنونی« آغاز می شــود ، و تکامل یک بعدی 
جای خود را بــه تکامل چند بعدی، و همه 
جانبه مــی دهد:؛ بدین نحو که ارزشــهای 
انســانی زنده می شود؛مسائل اخالقی بطور 
وسیع به کار گرفته می شود؛ایمان و عواطف 

احیا می گردد؛و با استفاده از این سرمایه ها، 
زندگی طغیانگر ماشینی و ماّدی مهار خواهد 

شد.

در واقــع عقالنیت زندگی محور در حکومت 
مهدوی تعبیر واقعی » حیات طیبه؛زندگی 
پاکیزه« است که رشــد و تعالی از هر نظر، 
پاکیزه از آلودگیها، ظلمها و خیانتها، عداوتها 
و دشمنیها، اسارتها و ذلتها و انواع نگرانیها و 
هر گونه چیزی که آب زالل زندگی را در کام 

انسان ناگوار می سازد را در بر می گیرد.

ســخن آخر:) امنیت جهانی در عصر ظهور؛ 
آرمان  در  محور  عقالنیت صلح  حاصل 

شهر مهدوی(

نعمــت امنیــت در حد خــود از بزرگترین 
نعمت های معنوی است که فقدان آن حتی 
برای یک لحظه دردناک اســت این حقیقت 
را کســانی در می یابند کــه در بیابان های 
خطرناک، یا در مناطق جنگی که هر آن بیم 
موشک و بمباران می رود قرار گرفته اند، آب 
زالل حیــات در آنجا تیره و تار می شــود و 
ســاعت ها و دقیقه ها سخت و سنگین می 
گذرد و نقطه مقابــل آن مناطق امن و امان 

است.

حال آنکه شکوه عقالنیت در حکومت بزرگ 
جهانی در دفاع از جان و مال و ناموس مردم 
در نهایت به صلح ، امنیت و آرامش و عدالت 
و پاکی در سراسر دنیا منتهی می شود. تحقق 
این مساله نیز در گرو اهتمام به به ارزشهای 
انسانی و اخالقی است که صلح و امنّیت را به 

جای جنگ می نشاند.

آموزه های روایی نیز نشان می دهد در عصر 
ظهور مستضعفین و استعمارشدگان، از قید و 
زنجیر اسارت آزاد می شوند، و جْنگها برچیده 
می شود و صلح و آرامش و عمران جای آن را 
می گیرد. و یا اینکه در عصر مهدوی، آنچنان 
امنّیت جهان را فرا می گیرد که اگر زنی تنها 
از شرق جهان به غرب برود، هیچ کس آزاری 

به او نمی رساند.

این حقایق نشــان می دهد آرامش و امنّیت 
در آن روز آمیخته با خوف نیســت، نه چون 
امنّیتی که گهــگاه در جهان امروز پیدا می 
شود، و زائیده ترســی از سالح های مخوف 

و وحشــت زا اســت.  بلکه آن حضرت ؛»َو 
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً؛ خوف و ترس  لَُیَبدِّ
آنها را، به امنیت و آرامش مبدل خواهد کرد«.
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2یادداشت

ترسیم جایگاه مستضعفان در آینده جهان 
 از منظر معظم له

در عصری به ســر می بریم که فســاد و 
تباهی و ظلم و بیدادگری از در و دیوار آن 
می بارد، آتش جنگ ها در هر سو شعله 
بیدادگر،  زورمندان  اســت، و چنگال  ور 
حلقوم مســتضعفان مظلوم را می فشارد.
امروزه کفار مســتکبر و ظالم برای اظهار 
وجود، یا مرعوب ســاختن مستضعفان و 
محرومان جهان دســت به یک سلســله 
تالش ها و تبلیغات و کنفرانس ها و دید 
بازدیدهای سیاسی و مانورهای نظامی  و 
و عقــد قراردادهــا و پیمان هــا، با هم 
تا جو مساعدی  زنند،  مسلکانشــان، می 
برای پیشــبرد اهداف شــوم خود فراهم 
ســازند.حال آنکــه در عمل سرچشــمه 
تباهی تباهی در جوامع بشــری شده اند، 
تباهی از نظر اخالق، تباهی بر اثر جنگ، 
تباهــی بر اثر انواع تجاوزها و دزدي ها و 
و فسادها  علیه مستضعفان جهان. ظلم 

لــذا هنگامی کــه به وضــع کنونی نظر 
افکنیــم و ســیر صعــودی جنایــت ها، 
کشــتارها، جنــگ ها و خونریــزی ها و 
المللی  بیــن  کشــمکش ها و اختالفات 
و گســترش روزافزون مفاسد اخالقی را 
بنگریم، از خود ســؤال می کنیم که آیا 
وضع نابســامان کنونی به همین صورت 
علیه مســتضعفان پیش مــی رود؟ و یا 
روزنه امیدی برای نجات وجود دارد؟ این 
پرســش وقتی مهمتر می شود که بدانیم 
به ویژه ریشــه های »حوادث امروز« در 
گذشته است و آینده را هم از امروز باید 
بســازیم، و این که توّجه بــه یک آینده 
فوری  انعکاس  »درخشــان«  »تاریک«یا 
در زندگــی امروز و موضع گیری های ما 
در برابــر حوادث دارد، لــذا ما به خاطر 
امروز هم که باشــد بایــد آینده را مورد 

بررسی دقیق قرار دهیم.

در این میان نظریه پــردازان غربی ناظر 
بر وضعیــت ظالمانۀ جهان معاصر؛ آینده 
جهــان را تاریــک تصور کرده انــد؛ اّما 
نظریه پردازان اسالمی و آن هایی که به 
مبنای  بر  معتقدند،  آسمانی  ادیان  مبانی 
ســیر تکاملی جامعه انســانی، هماهنگی 
بــا نظام عمومی آفرینــش؛ واکنش های 
الزام  اجتماعــی )قانون عکس العمــل(، 
های اجتماعی، فطــرت و »صلح و عدل 
جهانی«پاســخ دیگری به این سؤال می 
دهند که نوید دهندۀ آینده درخشــان و 
جهان  مستضعفان  توسط  بزرگ  فتوحات 
است که ابعاد و زوایای آن در ادامه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

کیست؟ مستضعف 

است،  ماده»ضعف«  از  مستضعف«  واژه» 
اما چون به باب اســتفعال برده شــده به 
معنی کســی اســت کــه او را به ضعف 
کشــانده اند و در بند و زنجیر کرده اند؛ 
به تعبیر دیگر»مســتضعف« کسی نیست 
که ضعیــف و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو 
باشد، مستضعف کسی است که نیروهای 
بالفعل و بالقوه دارد، اما از ناحیه ظالمان 
و جباران ســخت در فشــار قرار گرفته، 
ولی با ایــن حال در برابر بنــد و زنجیر 
که بر دســت و پای او نهاده اند ســاکت 
و تســلیم نیست، پیوسته تالش می کند، 
تا زنجیرها را بشــکند و آزاد شود، دست 
جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آئین 
حق و عدالت را برپــا کند.لذا خداوند به 
چنیــن گروهی وعده یاری و حکومت در 
زمین داده اســت، نه افراد بی دست و پا 
و جبان و ترســو که حتی حاضر نیستند 
فریادی بکشــند، تا چه رسد به اینکه پا 
در میدان مبارزه بگذارند و قربانی دهند.

و  آیات  آئینۀ  در  مفهوم»مستضعف« 

روایات

»مســتضعف« در قرآن و روایات اسالمی 
به دو معنا اطالق شــده: کســانی که از 
نظــر زندگی مــادی در فشــارند؛ یعنی 
افــراد مظلومی که به ناحق تحت ســتم 
انــد و مورد الطــاف الهی  قــرار گرفته 
هستند؛دوم کســانی که از نظر دینی در 
فشار واقع شــده اند و قادر بر هجرت از 

نیستند.، زندگی خود  محل 

گاه ایــن واژه در روایات معنای ســومی 
نیز دارد و آن کســی است که توانایی بر 
تحقیــق از حّق و شــناخت آن را ندارد؛ 
خواه بــر اثر ضعف فکری باشــد یا عدم 

تحقیق. منابع  به  دسترسی 

از بررســی آیات قرآن و روایات استفاده 
می شود افرادی که از نظر فکری یا بدنی 
یا اقتصادی آن چنان ضعیف باشــند که 
قادر به شناســایی حق از باطل نشــوند، 
و یــا اینکه با تشــخیص عقیــده صحیح 
بر اثر ناتوانی جســمی یــا ضعف مالی و 
یا محدودیــت هایی که محیــط بر آنها 
تحمیل کــرده قادر به انجام وظائف خود 
به طور کامل نباشــند و نتوانند مهاجرت 

آنها را مستضعف می گویند. کنند 

گونه شناسی »مستضعف« در قرآن

گفتنی است »مستضعف« انواع و اقسامی 
دارد مســتضعف » فکری« و »فرهنگی«، 
مســتضعف  »اقتصــادی«،  مســتضعف 
و  »سیاســی«  مســتضعف  و  »اخالقی« 
آنچه بیشــتر قــرآن روی آن تکیه کرده 
اســت مســتضعفین سیاســی و اخالقی 

است.

بدون شک جباران مستکبر برای تحکیم 
پایــه های سیاســت جابرانــه خود قبل 
از هر چیز ســعی مــی کننــد قربانیان 

خود را به اســتضعاف فکــری و فرهنگی 
تا  اقتصادی،  استضعاف  به  بکشانندسپس 
قدرت و توانی برای آنهــا باقی نماند، تا 
فکــر قیام و گرفتن زمــام حکومت را در 

دست و در مغز خود نپرورانند.

در قــرآن مجید در پنج مورد ســخن از 
»مســتضعفین« به میان آمده که عموما 
ســخن از مؤمنانی می گویــد که تحت 
فشــار جباران قرار داشــتند. در یک جا 
مؤمنــان را دعوت به مبــارزه و جهاد در 
راه خدا و مستضعفین با ایمان کرده می 
گویــد: »چرا در راه خدا، و در راه مردان 
و زنان و کودکانی که تضعیف شــده اند 
پیکار نمی کنید؟ همان افراد ســتمدیده 
ای که مــی گویند: خدایا! مــا را از این 
بیرون  شهر )مکه( که اهلش ســتمگرند 
بر، و برای ما از طرف خودت سرپرســتی 
قرار ده، و برای ما از سوی خودت یاوری 

فرما«. تعیین 

تنها در یک مورد ســخن از کســانی به 
میان می آورد کــه ظالمند و همکاری با 
کافران دارند و ادعای مســتضعف بودن 
مــی کنند و قــرآن ادعای آنهــا را نفی 
کرده، می گوید: »شــما می توانستید با 
هجــرت کردن از منطقه کفر و فســاد از 
چنگال آنها رهایی یابید، اما چون چنین 
ولی  نکردید جایگاه شــما دوزخ است«. 
به هر حال قرآن همــه جا به حمایت از 
مستضعفان برخاســته و از آنها به نیکی 
یاد کرده اســت و آنهــا را مؤمنان تحت 
فشــار می شــمارد، مؤمنانــی مجاهد و 
تالش گر که مشمول لطف خدا هستند.

هم چنین در چیســتی مفهوم مستضعف 
فکــری از علی علیه الســالم چنین نقل 
شده که فرمود: و ال یقع اسم االستضعاف 
علی مــن بلغته الحجۀ فســمعتها اذنه و 
وعاها قلبه ؛ مســتضعف کسی نیست که 
حجت بر او تمام شــده و حق را شنیده و 
فکرش آن را درک کرده است« و از امام 
موسی بن جعفر علیه السالم پرسیدند که 
مستضعفان چه کســانی هستند؟امام در 
پاسخ این سؤال نوشــتند: »الضعیف من 

لــم ترفع له حجۀ و لــم یعرف االختالف 
فــاذا عرف االختــالف فلیــس بضعیف؛ 
مســتضعف کسی است که حجت و دلیل 
به او نرســیده باشد و بوجود اختالف )در 
مذاهــب و عقاید که محــرک بر تحقیق 
اســت( پی نبرده باشــد، اما هنگامی که 
بــه این مطلب پی برد، دیگر مســتضعف 

نیست«

دفاع از مســتضعفان مرز و جغرافیا 
نمی شناسد

بدیهی اســت اســالم برای مرهم نهادن 
بــر زخم هــای جانــکاه محرومــان، و 
بــرای رســیدن بــه نیازها و مشــکالت 
مایه فساد  فعالیتی که  مســتضعفان؛ هر 
در زمین و فراموش کــردن ارزش های 
انســانی باشــد بر نمی تابد و انسان را از 
»خــود برتر بینــی« و »تحقیر دیگران« 
و حتی رویاروئی بــا پیامبر خدا بر حذر 
می داردایــن به خوبی نشــان می دهد 
که اســالم حامی مســتضعفان و دشمن 

است. مستکبران 

لذا در آیــات متعدد قرآن کریم به جهاد 
برای حمایت از مظلومان اشــاره شــده 
اســت، به عنوان نمونه در فرازی از کالم 
وحی می خوانیم: »َو مــا لَُکْم ال تُقاتُِلوَن 
جاِل  ِ َو الُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرِّ فِي َسِبیِل اهللَّ
َِّذیــَن یَُقولُوَن َربَّنا  َو النِّســاِء َو الِْولْداِن ال
الِِم أَْهُلها َو  أَْخِرْجنــا ِمْن هِذِه الَْقْریَــِۀ الظَّ
ا َو اْجَعْل لَنا ِمْن  اْجَعْل لَنا ِمــْن لَُدنَْک َولِیًّ
لَُدنْــَک نَِصیراً؛چــرا در راه خدا و در راه 
مــردان و زنان و کودکانی که )بدســت 
ستمگران( تضعیف شــده اند پیکار نمی 
کنید، همان افراد )ستمدیده ای( که می 
گویند: خدایا! ما را از این شهر )مکه( که 
اهلش ســتمگرند بیرون ببر، و برای ما از 
ســوی خود، ولیی قرار ده، و برای ما از 

سوی خود یار و یاوری معین فرما«

بــه این ترتیــب، قــرآن از مســلمانان 
مــی خواهد کــه هم در راه خــدا و هم 
مســتضعفان مظلوم، جهاد کنند، و اصوال 
این دو از هم جدا نیســتند و با توجه به 
اینکه در آیه فوق قید و شــرطی نیست، 

این مظلومان و مســتضعفان در هر نقطه 
جهان، باشــند، باید از آنهــا دفاع کرده 
نزدیــک و دور، داخــل و خارج کشــور 

تفاوت نمی کند.

و بــه تعبیــر دیگر حمایــت از مظلومان 
در مقابــل ظالمان در اســالم یک اصل 
اســت که باید مراعات شــود، حتی اگر 
به جهــاد منتهــی گردد، اســالم اجازه 
نمی دهد مســلمانان در برابر فشارهایی 
کــه به مظلومــان جهان وارد می شــود 
بی تفاوت باشــند، و این دستور یکی از 
است  اسالمی  دســتورات  ارزشمندترین 

که از حقانیت این آیین خبر می دهد.

به مستضعفان وعده خداوند 

مطابق آیه قرآن، خداوند به جمعّیت صالح 
وعده پیروزی بر کافــران و ناصالحان را 
داده است زیرا خدا اراده کرد مستضعفان 
را یاری کند؛ که نشان دهندۀ تأثیر اراده 
است؛ سخنی  اقوام  در سرنوشت  خداوند 
که مایه امیــد و دلگرمی همه امت های 
تحت ستم اســت، لذا در کالم وحی می 
خوانیــم: » َو نُریُد اْن نَُمــَن َعلَی الَّذیَن 
ًۀ َو  اْســُتْضِعُفوا فــی األَْرِض َو نَْجَعلَُهْم ائِمَّ
نَْجَعلَُهــُم الْواِرثیَن مــی فرماید؛ ما اراده 
کرده ایم تا بر مســتضعفان زمین نعمت 
بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی 

زمین قرار دهیم«

تعبیر به »نریــد« به صورت فعل مضارع 
که دلیل بر استمرار است نشان می دهد 
کــه این یک قانون همیشــگی و ســنت 
جاودانی اســت که خداوند حکومت روی 
زمین را ســرانجام در اختیار مستضعفان 
قــرار می دهد، و زورمندان مســتکبر را 

درهم می شکند.

ولــی بایــد توّجه داشــت که ســخن از 
مســتضعفان اســت نه ضعیفــان، یعنی 
کســانی که در حال تالش و کوشــش و 
جهادند، ولی از ســوی دشمنان تضعیف 
می گردنــد، نه آنها که تــن به ضعف و 
ذلــت داده اند. هــم چنین بــا ضمیمه 
کردن این آیه، با آیۀ شــریفۀ»أَنَّ األَْرَض 
یَِرثُها ِعباِدَی الّصالُِحوَن؛ معلوم می شــود 
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که منظور از مســتضعفان همان صالحان 
و مؤمنان مجاهد مبارز است«.

هم چنین در فراز قرآنی دیگر می خوانیم: 
َِّذیــنَ آَمُنوا ِمْنُکــْم َوَعِمُلوا  ُ ال »َوَعــَد اهللَّ
َکَما  اأْلَْرِض  فِی  لََیْســَتْخلَِفنَُّهم  الَِحاِت  الصَّ
َننَّ لَُهْم  َِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَُیَمکِّ اْســَتْخلََف ال
لَنَُّهْم مِّْن  ِدیَنُهُم الَِّذی اْرتََضی لَُهــْم َولَُیَبدِّ
بَْعــِد َخْوفِِهْم أَْمناً یَْعُبُدونَِنی اَل یُْشــِرُکوَن 
بِی َشــْیئاً«؛ خداوند به کسانی از شما که 
ایمــان آورده و کارهای شایســته انجام 
داده اند وعده داده اســت کــه به یقین، 
خالفت روی زمین را به آنان خواهد داد، 
همان گونه که به پیشــینیان آنها خالفت 
بخشــید؛ و دین و آیینی را که برای آنان 
پســندیده، برایشــان پا برجا و ریشه دار 
خواهد ساخت؛ و ترسشــان را به امنّیت 
و آرامش مبّدل می کند، به گونه ای که 
فقط مرا می پرستند، و چیزی را همتای 

من قرار نخواهند داد«.،

بی شــک توّجه به اراده تکوینی خداوند 
در این فراز هــای قرآنی اثر تربیتی فوق 
العــاده ای دارد و بــه مؤمنــان صالح و 
دربنــد، امید و نیرو و توان می بخشــد 
و در پیکار با ظالمان ســتمگر، مصّمم و 

مقاوم و امیدوار به پیروزی می سازد.

حق گرفتنی است نه دادنی!

درست است که در دنیای امروز شعارهایی 
در زمینه حقوق بشــر و باز گرداندن حّق 
محرومان بــه آنها داده می شــود، ولی 
تجربه نشــان داده که این شعارها دامی 
است برای همان قشر محروم و مستضعف 
و فریب و نیرنگی است برای اغفال آنها و 
در نتیجه غصــب حقوق آنان. بنا بر این، 
ایــن اصل که »حــّق را باید گرفت« هم 
در گذشــته صادق بوده و هم امروز و هم 

فردا و فرداها.

در این زمینه حضرت علی علیه السالم در 
فرازی فرمود: »ال یدرک الحّق إاّل بالجّد؛ 
حق جز با تالش و کوشش به دست نمی 
آید« که این اصل اساســی زندگی انسان 
ها، به خوبی نشــان می دهد در جوامعی 
که زورمنــدان و غارتگــران حاکمند، یا 

در کمیــن حکومتند، هرگــز نمی توان 
انتظار داشــت که با میل و رغبت حقوق 
مســتضعفان را بــه آنهــا بدهنــد، چرا 
که قــدرت آنها، اصــوالً از غصب حقوق 
دیگران به دســت می آید و باز گرداندن 
حقوق دیگران به آنها، مساوی است با از 
دست دادن قدرتشان و این، کاری است 

که هرگز آماده انجام آن نیستند.

لــذا امام علــی علیه الســالم بــه همه 
و مستضعفان  محرومان  و  ســتمدیدگان 
جهان درس می دهد که متحد شــوند و 
بــه پا خیزند و با تالش و کوشــش، حّق 
خود را از زورمندان بگیرند و در این راه، 
به یقین پیروز می شوند، چرا که غاصبان 
حّتــی برای حفظ موقعیت خود حاضر به 
ایثار نیســتند، در حالی که مســتضعفان 
و ســتمدیدگان هر بهایی را برای احقاق 

حّق خویش می پردازند.

این همان درسی اســت که امام حسین 
علیــه الّســالم در میدان نینــوا در روز 
عاشــورا به جهانیان آموخت و در جمله 
 ... های تاریخی و مانــدگارش فرمود: » 
هیهات مّنی الذلّۀ! ...؛هیهات که من ذلّت 

بپذیرم«. را 

مطالعــه تاریخ جنگهای اســالمی، مانند 
بدر و احــد و احزاب و تبــوک و حنین 
نیز این حقیقت را آشــکار می سازد که 
مسلمانان نخســتین در عصر پیامبر، اگر 
شاهد پیروزي های ســریع و پی در پی 
بودند، همه بدون اســتثناء در سایه جّد 
و جهد و ایثار و فداکاری بســیار صورت 
اســت که دست حمایت  گرفت، درست 
الهــی باالی ســر آنها بود، ولــی از نظر 
اســباب ظاهــر عامل پیــروزی تالش و 
کوشــش آنان بود.این یک قانون جاودانه 
تاریخ اســت نه منحصر به یــاران پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله و امام حســین علیه 
الّسالم بوده و نه مربوط به دیروز و امروز 
اســت، بلکه در آینده مانند گذشــته نیز 

این اصل اساسی حاکم است.

از آن مستضعفین آینده جهان 

با تأمل در کالم ائمه هدی علیهم السالم 

جایــگاه بی بدیل مســتضعفان در آیندۀ 
جهــان را مــی توان به صــورت منطقی 
اثبات کرد؛ بدیــن نو که این که خداوند 
حکیــم و رحیم، انســان را بــرای هدف 
واالیی آفریده اســت و اگر قرار باشــد تا 
آخر دنیا وضع کنونی ادامه یابد؛ ظالمان 
بر اوضاع مســلط باشــند، احکام الهی به 
فراموشی سپرده شــود و ظلم و فساد و 
قتــل و جنایت در مقیاس های وســیع 

جهانی حکم فرما گردد.

 بــه یقین چنین امری با حکمت خداوند 
درباره آفرینش انســان ســازگار نیست. 
باید منتظر بود زمانی فرا رسد که ایمان 
و اخالق و عقالنیت بر جهان حاکم گردد 
و اولیای الهی بر جهــان حکمرانی کنند 
و مدینه فاضله انســانیت که هدف نهایی 
خلقت انســان بوده اســت برقرار شود و 
این امر نشــان می دهــد آنچه در آیات 
و روایات آمده اســت با دلیــل عقل نیز 

است. هماهنگ 

اینگونه اســت که امام علی علیه السالم 
با اشــاره به آیــۀ »َونُِریــُد أَْن نَُمنَّ َعلَی 
َونَْجَعلَُهْم  اأْلَْرِض  اْســُتْضِعُفوا فِــي  َِّذیَن  ال
ًۀ َونَْجَعلَُهــُم الْواِرثِیَن؛ ما می خواهیم  أَئِمَّ
بر مســتضعفان زمین منت گذاریم و آنها 
را پیشــوایان و وارثان آن قرار دهیم« در 
گفتاری حکیمانه، خبر مســرت بخشی از 
آینده اهل بیت علیهم الســالم و پیروان 
مکتــب آنهــا می دهــد و مــی فرماید: 
َعْطَف  ِشَماِسَها  بَْعَد  َعلَْیَنا  نَْیا  الدُّ »لََتْعِطَفنَّ 
ُروِس َعلَی َولَِدَها، دنیا همچون شــتر  الضَّ
بدخویی اســت که بعد از چموشی به ما 
روی می آورد و همچون شتری است که 
دوشنده شــیر را گاز می گیرد تا شیر را 

برای فرزندش نگه داری کند«.

مفهــوم جمله این اســت همان گونه که 
شتر شیرده از دوشیدن شیر خود ممانعت 
می کند مبادا گرفتار کمبود شــیر برای 
بچه اش گردد و افرادی را که به ســراغ 
دوشــیدن شــیر می روند گاز می گیرد 
همچنیــن در آینده دنیا به ســوی ما باز 
می گردد و به قدرت پروردگار، مخالفان 

ما سرکوب می شوند و حکومت به دست 
صالحان می افتــد، همان گونه که قرآن 
مجید وعده داده است؛ آری مستضعفین 
بــا تکیه بر ذات پاک پــروردگار و طلب 
یاری از خداوند به وظیفه خود عمل می 
کنند تا سرانجام بر ظالمان و مستکبران 
پیروز می شــوند، ائمه و پیشوایان روی 
زمین می گردند و وارث امکانات وســیع 

مستکبران. و  ظالمان 

اسالمی تشکیل حکومت  فلسفه 

بدیهی است فلسفه اصلی تشکیل حکومت 
ها و تشــریع قوانین، )اعم از قانون های 
الهی و قوانین ناقصی که به وســیله بشر 
تشریح شده است( حفظ حقوق ضعیفان 
و حمایت از آنها بوده است، چرا که اقوایا 
و زورمنــدان با تکیه بر قدرت و زور خود 
نه تنها حق خویش را مــی گیرند، بلکه 
افزون بــر آن را نیز می طلبند، بنابر این 
اگر حکومت و قانــون حامی مظلومان و 
مســتضعفان نباشد، فلسفه وجودی خود 
را به کلّی از دســت می دهــد و گاه به 
بازیچه ای در دست ظالمان، برای توجیه 

ظلم و ستم هایشان تبدیل می شود.

در تبیین این مهم باید گفت »عبادات«، 
»معامــالت« و »سیاســات« مهمتریــن 
ابعاد تشــکیل حکومت اسالمی را شامل 
می شــود؛ عبادات رابطــه خلق با خالق 
اســت. معامالت رابطه مــردم با یکدیگر 
است و سیاســات رابطه مردم با حکومت 

باشد. می 

در این بیت تنها بخش سیاســات نیست 
که بدون تشــکیل حکومت شــکل نمی 
گیرد؛ بخــش معامالت نیــز اگر نظارت 
حکومــت بر حســن اجرای آن نباشــد 
دســت خوش هزار گونه نابســامانی می 
شــود؛ و حقوق مســتضعفان پایمال می 
گــردد و جامعه به دو قطــب ثروتمند و 
فقیر تقسیم می شود، و انواع کمبودهای 
مصنوعــی و ســاختگی در جامعه باعث 
رنجــش می گــردد. حّتی عبــادات نیز 
بدون وجود یک حکومت قوی و نیرومند 

و عادل سامان نمی پذیرد.

حکومــت جهانــی مهدي موعــود علیه 
و مستضعفان السالم، حکومت صالحان 

نبایــد فراموش نمود کــه اجرای عدالت 
اجتماعی و اقامه قسط و عدل و گشودن 
راه برای آزادی تبلیغ در سراســر جهان، 
هرگــز با توصیه و نصیحــت و اندرزهای 
اخالقــی انجام نمی شــود. این حکومت 
اســت که باید به میدان آیــد، و چنگال 
ظالمان را از گریبان مظلومان جدا سازد؛ 
و حقوق مستضعفان را باز ستاند و ندای 
توحید را از طریق رسانه های موجود، در 
هر زمان به گوش مردم جهان برســاند.
یعنــی حکومت جهانی مســتضعفان که 
از فتــح مّکه و  نمونــه کوچکش، بعــد 
پیروزی های وســیع تری بعد از پیغمبر 
اکرم صلــی اهلل علیه و آله بــود و نمونه 
اتم و کاملش کــه در عصر قیام حضرت 
مهدی )ارواحنا فداه( حاصل خواهد شد.

جمهوری  حکومــت  آخر:)  ســخن 
است( مستضعفین  اسالمی حکومت 

در خاتمــه باید گفت همه این مســائل 
بشارتی اســت در زمینه پیروزی حق بر 
باطل و ایمان بر کفر؛ بشارتی است برای 
همه انســانهای آزاده و خواهان حکومت 
عدل و داد و بر چیده شــدن بساط ظلم 
و جــور؛ که نمونه گســترده تر آن ظهور 
حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین 
به وسیله حضرت مهدی عجل اهلل تعالی 

فرجه است.

مهدی  البتــه حکومت جهانی حضــرت 
عجــل اهلل تعالــی فرجــه در آخــر کار 
هرگز مانع از حکومت های اســالمی در 
مقیاس هــای محدودتر هم چون انقالب 
شــکوهمند اسالمی ایران، نخواهد بود، و 
اینگونه حکومت های  زمان شــرایط  هر 
اســالمی فراهم شــود وعــده حتمی و 
مشــیت الهی در باره آنها تحقق خواهد 
یافت و این پیروزی نصیبشــان می شود. 
همانگونه کــه به واقع حکومت جمهوری 

است. مستضعفین  حکومت  اسالمی 

خداونــدا همانگونــه که گردنکشــان و 
جباران پیشــین را چنــان هالک و محو 

و نابود کردی کــه کوچکترین صدایی از 
آنها به گوش نمی رســد، ابرقدرت های 
جبــار زمان ما را نیز نابود کن، شــر آنها 
را از ســر مســتضعفان کوتاه فرما و قیام 
مؤمنــان را بر ضــد این مســتکبران به 

برسان. نهایی  پیروزی 
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1پرونده ویژه

نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی 
 از منظر معظم له 

بدون شــک سهم اســالم  از تمام ادیان 
الهــی در ترویج و تشــویق مردم به علم 
و دانش  بیشــتر اســت؛ بدین جهت، اگر 
اســالم  را دین »علم و دانــش « بنامیم، 
ایم.در این میان  ســخن به گزاف نگفته  
شــیعه، در پیدایش علوم اســالمی نقش 
مؤثّری داشــته است، تا آن جا که امروزه 
مّحققان بزرگ با دالیــل زنده و گویایی 
ثابت کــرده  اند که اکثر و یــا همه پایه 
 گذاران علوم  اســالمی  شیعه بوده و آنان 
نخستین افرادی بودند که راه این دانش  
های اسالمی را به روی بشر گشوده  اند.،

از  بســیاری  مســأله  ایــن  اثبــات  در 
اندیشمندان کتاب  هایی نگاشته و اسناد 
و مدارکــی ارائه داده اند، که نشــان می 
دهد شیعه در پدید آوردن علوم اسالمی 
بهترین  به ســزایی داشته  اســت؛  سهم 
شــاهد و گواه این مســأله کتــاب  هایی 
است که از علمای شیعه در علوم و فنون 
اســالم دیده می شــود. هزاران کتاب در 
فقه و اصول، که بعضی بســیار گســترده 

و در نوع خود بی  نظیر است.

هزاران کتاب در تفســیر و علوم قرآنی، 
و هزاران کتــاب در عقاید و علم کالم، و 
هزاران کتاب در علوم دیگر، بســیاری از 
این کتاب ها که هــم اکنون در کتابخانه 
 های کشورهای اسالمی و دیگر کتابخانه 
 هــای معــروف دنیا موجود اســت و در 
معــرض دید همگان قرار دارد و هر کس 
مــی  تواند صدق این اّدعا را با مراجعه به 

این کتابخانه  ها دریابد. ،

نقــش امامان شــیعه در پیدایش و 
اسالمی گسترش علوم 

گفتنی اســت امامــان  اهل بیــت علیه 
الّســالم وارث علوم  پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله ، و حافظ کتاب و سّنت هستند لذا 

نقش به ســزایی در پیدایش و گسترش 
علوم اســالمی ایفا می کنند که أهم آن 

به شرح ذیل است.

نقش امــام علی علیه الســالم در 
پیدایش و گسترش علوم اسالمی

هر فردی که کمتریــن ارتباطی با تاریخ 
اسالم و مســلمین داشته باشد، مقام بی  
نظیــر امیر مؤمنان علی علیه الســالم را 
در علم و دانش مــی  داند؛ زیرا عالوه بر 
احادیث فراوانی که از پیغمبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله در زمینه علم وســیع علی 
علیه الســالم نقل شــده ، در عین حال 
همه علوم  اسالمی  طبق تصریح جمعی از 
دانشمندان اسالمی از وجود او سرچشمه 
گرفته و او بنیانگذار این علوم محســوب 

می  شود.

دامنــه دانش و علوم حضــرت علی علیه 
السالم آن قدر وســیع، و شعاع نور علم 
آن حضرت آن قدر بلند و روشــن است، 
کــه حّتــی مخالفانش آن را انــکار نمی  
کننــد. بلکه در عمــل آن حضرت را به 
عنوان مرجــع علمی پذیرفتــه  اند و در 
طــول خالفت خلفای ســه  گانه و دوران 
طوالنی ســکوت تلخ، در بن  بســت های 
علمــی به آن حضرت مراجعه می  کردند. 

سخن در این زمینه فراوان است

امام علی علیه السالم بعد از رحلت پیامبر 
عالی  قدر اســالم صلــی اهلل علیه و آله و 
ســلم، به این امر مهم )فرهنگ اســالم( 
پرداخــت. آن حضرت ابتدا به جمع آوری 
قرآن پرداخت و سوگند خورد تا قرآن را 
ننویســد، ِردا بر دوش نیندازد و از خانه 

خارج نشود، مگر برای خواندن  نماز.،

ســپس بر اســاس آنچه را که از ناسخ و 
منسوخ، محکم و متشابه و ظاهر و باطن 

قــرآن از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
و ســلم آموخته بود به تعلیم و تفســیر 
آن پرداخت و شاگردان بزرگی چون امام 
حســن علیه الســالم و امام حسین علیه 
السالم و ابن عّباس و ابن مسعود و مانند 
آن ها تربیت کرد، تا پاسخگوی تهاجمات 
فرهنگی و اشــکاالت علمــی و اعتقادی 
دانشمندان کشــورهای فتح شده باشند، 
و نیازهــای فقهی و حقوقــی حقوقدانان 
را برآورنــد، و اصول اعتقادی و مســائل 
فقهی و دیگر مسائل فرهنگی اسالم را به 
بهترین وجه به ملل تازه مســلمان تعلیم 

دهند.

امام علی علیه الســالم؛ پیشــوای 
مفسرین

با مراجعه به تفاســیر، معلوم می  شود که 
امام علی علیه الســالم پیشوای مفّسرین 
است، چنان که سیوطی می  نویسد: »در 
میان خلفا از همه بیشــتر از علّی بن أبي 
طالب  روایت شده اســت.« و ابن عّباس 
که آن همــه احادیث تفســیری دارد از 
الســالم بوده  امام علی علیه  شــاگردان 
اســت. هنگامی که به او گفته شــد: علم 
تو نسبت به علم پسر عمویت، چه مقدار 
اســت؟ گفت: مانند نســبت قطره بارانی 
تفســیری  شــاگردان  اقیانوس!  برابر  در 
امام علی علیه الســالم هر کدام در مّکه 
و مدینه و کوفه صاحب مکتب تفســیری 

شدند.

امام علی  تأســیس علم نحو توسط 
السالم علیه 

گفتنی اســت حضرت علی علیه الســالم 
بــرای صیانــت زبان قــرآن از انحراف و 
مأمور  را  دؤلــی  األســود  أبو  اعوجــاج، 
ساخت تا زیر نظر آن حضرت علم نحو را 
وضع کند و بعدها أبو األســود با استفاده 

از همین علم نحو، قرآن را اعراب  گذاری 
کرد.

نقش امــام علی علیه الســالم در 
پیدایش و تکامل علم کالم

ابن أبــي الحدید در مقّدمه  شــرح نهج 
و  »علــم کالم  نویســد:  مــی   البالغــه  
اعتقــادات، که اشــرف علوم اســت، از 
کالم امــام علــی علیه الســالم اقتباس 
شده اســت.«اربلی در کشــف الغّمه  می  
نویســد: »پیشــوایان مکتب های کالمی؛ 
یعنی اشــاعره، معتزله، شــیعه و خوارج، 
همه خود را منســوب به آن حضرت می 

 دانند.«

امام علی علیه السالم و علم فقه 

گذشــته از فقهای امامّیــه، که فقه خود 
را از امام علی علیه الســالم دارند، احمد 
حنبــل فقه را از شــافعی، و شــافعی از 
محّمــد بن حســن و مالــک آموخت. و 
محّمد بن حســن فقه را از ابو حنیفه، و 
مالک و ابو حنیفــه فقه را از امام صادق 
علیه السالم آموخته  اند و فقه امام صادق 
علیه السالم به جّدش علّی بن أبي طالب 

السالم منتهی می  شود.، علیه 

امام علی علیه السالم و علم حقیقت 
باطن( )علم 

اســتاد  تفتازانی،  الوفاء غنیمی  أبو  دکتر 
دانشگاه قاهره و شیخ طریقت، در مقّدمه 
خود بــر کتاب  »وســائل الّشــیعه« می  
نویسد: »مشایخ و اصحاب طریقت؛ مانند 
رفاعی، بدوی، دســوقی و گیالنی از اجلّه 
علمای اهل سّنت، در اسناد طریقت خود 
به ائّمه اهل بیت علیهم السالم و از طریق 
آن ها به امام علی علیه الســالم و از او به 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم استناد 
مــی  کنند. زیرا پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم فرمودند: »انــا مدینۀ العلم و 
علّی بابها« و این نزد عرفا خصوصّیتی در 
علم حقیقت، علم مکاشــفه و علم باطن 
است که بجز امام علی علیه السالم کسی 

این خصوصّیت نیست. واجد 

امام  زمان  در  اســالمی  علوم  احیاء 

السالم( )علیه  باقر 

گفتنی است حضرت باقر علیه السالم در 
سالهای کشمکش بنی امّیه و بنی عّباس 
و ایّــام انقالب و نهضت  هــای دامنه دار 
امّیه،  برانداختن حکومت جّبار بنی  برای 
موّفق شد شاگردان برجسته ای را تربیت 
کند و از این رهگــذر زمینه احیاء علوم 

اسالمی را فراهم نماید.

در  الســالم  علیه  صادق  امام  نقش 
پیدایش و گسترش علوم اسالمی

گفتنی اســت تنها حضــرت صادق علیه 
الســالم در دوران فترتی که هنوز دولت 
بود،  نگرفتــه  به خــود  قدرت  عّباســی 
توانست چهار هزار شاگرد که امروز چهار 
صد کتاب از آنان به یادگار مانده اســت 

کند. تربیت 

لــذا آن حضرت بــرای زمــان  هائی که 
بیت  اهل  شــیعیان و شــاگردان مکتب 
علیهــم الســالم ســخت در فشــار قرار 
خواهنــد گرفت برنامه ریزی فرمود، و به 
یکی از دوســتانش تأکید کرد امروز که 
توانائی داری، ایــن احادیث را بنویس و 
در میان یاران خــود پخش کن، چرا که 
زمانی فرا می  رســد که مردم دسترسی 
جز بــه کتاب هایشــان ندارنــد و جّباران 
زمان رابطه میان امامان علیهم السالم و 

پیروان مکتبشان را قطع می  کنند.

در چنین زمانی اســت که علوم  اسالمی  
بــر اثــر گســترش و تکاملی کــه یافته 
بــود از هم جدا می  شــود و امام صادق 
علیه الســالم در هر علمی از علوم دینی 
شــاگردانی خاص، تربیت می  کند و در 
خصوص علِم احکام، کســانی چون  زراره  
و محّمد بن مســلم  را پرورش می  دهد و 
واژه فقه چه در لســان روایات و چه در 
لســان متشــّرعان بر اثر کثرت استعمال 
در خصــوص احــکام فرعی، بــه تدریج، 

یابد.، حقیقتی دیگر می  

در  الســالم  علیه  رضا  امــام  نقش 
اسالمی گسترش علوم 

برپایــی جلســات مناظره، بــه امام رضا 

علیه الســالم مجال بســیار خوبی برای 
ادای رســالت بــزرگ خویش در نشــر 
علوم  اســالمی  و بســتن راه بر مخالفان 
در آن شــرایط حساس تاریخ اسالم داد. 
لذا تربیت یافتگان ســایر پیشوایان دین 
مانند حضرت رضا علیهما الّسالم ، آثار و 
کتاب هــای گرانبهایی که محتویات آنها 
را از پیشــوایان معصوم گرفته بودند، به 
یــادگار گذاردند.این کتاب ها که علوم و 
ســخنان اهل بیت علیهم السالم در آنها 
گرد آمده بود، بوسیله دانشمندان، شبیه 
تکثیر شــده و برای فهــم معانی و حّل 
معضالت آنهــا کالس  هایی به نام کالس  
های حدیث تشــکیل می  شــد و نسخه 
 های آنهــا در کتابخانه  های خصوصی و 
عمومی ایران و بغداد فراوان بوده است.

باید اذعان نمود بیشترین احادیث شیعه 
که بالغ بر ده ها هزار حدیث می  شــود از 
پنجمین و ششــمین امــام، یعنی محّمد 
بن علّی الباقر، و جعفر بن محّمد الّصادق 
علیهما السالم نقل شده، و قسمت مهّمی 
نیز از هشــتمین امام، علّی بن موســی 
الّرضا علیه الســالم است، و این به خاطر 
آن  است که این سه بزرگوار در شرایطی 
از زمان و مکان بودند که فشار دشمنان و 
حّکام بنی  امّیه و بنی عّباس بر آنها کمتر 
بــود، به همین دلیل توانســتند احادیث 
زیادی که از رســول خدا صلی اهلل علیه 
و آله به وســیله پدران و اجدادشــان به 
آنها رســیده بود، در تمام ابواب معارف و 
احکام فقه اســالم و علوم اسالمی از خود 

بگذارند. یادگار  به 

ســیر تکاملی فقه؛ مدیون ائمه اهل 
السالم علیهم  بیت 

از جمله علوم  اســالمی  که ســیر تکاملی 
خود را نزد شــیعه کاماًل طی کرده است 
همین علم فقه می  باشــد، راستی وسعت 
و نظــم و دقــت »فقه شــیعه« بی نظیر 
است و انســان تا از نزدیک این موضوع 
را بررســی نکند باور نخواهد کرد، انواع 
مسائل مشکل و پیچیده حتی فروع نادر 
فقهی در کتاب های مبســوط فقه شــیعه 
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مورد بحث و بررســی کامل قرار گرفته، 
حتــی در فــروع و مســائل مســتحدثه 
)مســائلی که در عصر ما مورد( ابتال واقع 
شده مانند بیمه و سرقفلی و انواع شرکت-
هــا و حق چاپ و امثــال اینها نیز کتاب  
های متعددی تألیف یافته اســت، و این 
موفقیت را شــیعه در درجه اّول مدیون 
ائمه اهل بیت علیهم السالم می باشد که 
باب اجتهاد را به روی شــیعه گشوده و با 
روایات و احادیث خود انواع راهنمایی  ها 

را نسبت به آنها نمودند.

علیهم  امامان شــیعه  اصحاب  نقش 
علوم  گسترش  و  پیدایش  در  السالم 

اسالمی

بــی تردید اصحاب امامان شــیعه علیهم 
الســالم، همان مردان بزرگی هستند که 
طراح علوم اســالمی بودنــد و با همت و 
سعی و کوشش پیگیر خود علوم مختلف 
را پایــه گذاری کردند مانند: ابواالســود 
دوئلی مؤســس علم »نحــو«، خلیل بن 
احمــد فراهیدی مؤســس علــم »لغت 
و عــروض«، ابومســلم معاذ بن مســلم 
هــراء مؤســس علم »صــرف«. او همان 
کسی است که »ســیوطی« در جلد دوم 
»المزهر« و بعضی دیگر به شیعه بودنش 

صریحاً اعتراف کرده  اند.

یعقوب بن ســکیت اســتاد و پیشــوای 
»ادبیات عربــی« همچنین بنیان گذاران 
دانشمند  بن عباس  مانند: عبداهللَّ  تفسیر 
معروف اســالمی که در طلیعه مفّســران 
اســالم قرار دارد و تشــّیع او مانند روز 
روشــن اســت. جابر بن عبداهللَّ انصاری، 
ابی بن کعب، ســعید بن جبیر، ســعید 
بن مســیب، و محمد بن عمرو واقدی، او 
نخســتین کسی است که به اعتراف »ابن 
ندیم« و عّده  ای دیگر علوم قرآن را جمع 
آوری کرد و از شیعیان علی علیه السالم 
بود، نام کتاب تفسیر او »الرغیب« است.

همچنیــن بنیــان گذار علــم »حدیث« 
ابــو رافع )خــادم پیامبر( صاحب  یعنی 
کتــاب »االحکام والســنن والقضایا« که 
از دوستان خاص امیر مؤمنان علی علیه 

السالم و سرپرست بیت المال آن حضرت 
در کوفه بود.

بعــد از ابو رافع پســرانش علــی بن ابی  
رافع  منشــی مخصوص علی علیه السالم 
و عبیــد اهللَّ بن ابی رافــع به دنبال پدر، 
قدم برداشــتند و خدمــات او را تکمیل 
نمودند نفر اّول پس از پدرش نخســتین 
کسی است که در علم فقه کتاب نوشته، 
و نفر دوم نخســتین کســی است که در 
علم تاریخ و ضبط حوادث و آثار اسالمی 

نموده است.، تألیف  کتابی 

و عقاید«  همچنین مؤسسین علم »کالم 
همه شیعه بودند زیرا: نخستین کسی که 
در علــم کالم و عقاید دســت به تألیف 
ابوهاشــم فرزند »محمد بن حنفیه«  زد 
اســت؛ ســپس عیســی بن روضه تابعی 
اســت که تا زمان امام باقر علیه الســالم 
زنــده بود، و بر خالف آنچه »ســیوطی« 
تصور کرده، این دو نفر دانشــمند شیعه 
از واصل بن عطا و ابوحنیفه در علم کالم 

و عقاید پیش قدم تر بوده  اند.

پس از این دو دانشــمند، شخصیت  های 
برجســته  ای از شیعه در این میدان قدم 
بن  الماصر، محّمد  مانند: قیس   گذاشتند 
علی احول که »ما« او را »مؤمن الطاق« 
می نامیــم، و یا هشــام بــن الحکم، آل 
نوبخت ، که خاندان شــریف و دانشمندی 
بودند که بیش از یکصدســال چراغ علم 
ودانش را فروزان نگاه داشــته و تألیفات 
امثال  و  الیاقوت«  مانند »فص  گرانبهایی 

آن از خود به یادگار گذاردند.

جمعی از این بزرگان مانند »هشــام بن 
حکــم« و »محّمــد بن علــی احول« و 
»قیــس الماصر«، و همچنین شــاگردان 
آنها مانند: »ابوجعفر بغدادی ســکاک« و 
»ابو مالک الضحاک الحضرمی« و »هشام 
بن سالم« و »یونس بن یعقوب« و نظایر 
آنان. با منطق نافذ و نیرومند خود چنان 
)دانشــمندان  مالحده  برای  دردســری 
مادی( و دانشمندان دیگر مذاهب اسالمی 
فراهم می  کردنــد و آنها را مخصوصاً در 
مباحث مربــوط به »توحید« و »امامت« 

در تنگنای استدالالت کوبنده قرار داده، 
و در برابــر منطــق نیرومند خود عاجز و 

ناتوان می  ساختند.

تمام این دانشمندان که پایه گذاران علم 
تاریخ اسالم و سیره پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله بودند از بزرگان شــیعه می  باشند 

و این »قولی است که جملگی برآنند«.

نگاری شیعیان تاریخ 

باید اذعان کرد مورخین بزرگ اســالم و 
شــخصیت  های برجســته تاریخ آنها نیز 
همــه از شــیعه بودند ماننــد: احمد بن 
محمد بــن خالد برقی نویســنده کتاب 
»محاســن«، نصــر بن مزاحــم منقری ، 
ابراهیــم بــن محّمــد بن ســعد ثقفی ، 
االمامی ،  البصــری  الجلودی  عبدالعزیــز 
به »یعقوبی«  معــروف  یعقوب  بن  احمد 
که تاریخ مشهور او هم در نجف اشرف و 

هم در اروپا به چاپ رسیده است.

ابوعبــداهللَّ حاکم  زکریــا  بــن  محّمــد 
معروف به »ابن البیع«، مســعودی مؤلف 
علی  بن  الذهب«، محّمد  شــهیر »مروج 
بــن طباطبا، نویســنده کتــاب »اآلداب 
زیــادی دیگر که  عــّده  و  الســلطانیۀ« 

شمارش همه آنان کار مشکلی است.

نقش زمامداران و وزاری شــیعی در 
رشد علوم اسالمی

در تبییــن ایــن مهــم باید نظــری به 
زمامداران و امیران بزرگ و نویســندگان 
و وزرای معروف انداخت تا به این مسأله 
پــی برد که در میــان زمامداران و وزرا، 
شــخصیت  های برجسته  ای وجود دارند 
که همه شــیعه بودند یا تظاهر به تشیع 
می  کردنــد. ماننــد: )فاطمیین مصر( و 
مزید(  )بنی  و  بویه(و )حمدانییــن(  )آل 
و )عمــران بــن شــاهین( امیرالبطائح و 
بن  )قرواش  و  )مقلدبن مســیب عقیلی( 

مسیب(.

لذا اگــر حاالت وزیران بزرگ اســالم را 
بررســی کنیم می  بینیــم همه )یا غالب 
آنها( شــیعه بــوده  اند مانند: )اســحاق 
کاتب( وشاید او نخستین کسی باشد که 

در اســالم نام )وزیر( بر او گذارده شــد، 
پیش از آنکه حکومت عباســی روی کار 

آید.

همچنین حســن بن ســلمان که یکی از 
نویســندگان برامکه بود و او را با عنوان 
شــیعی خطاب می  کردنــد )چنانکه در 
کتاب االوراق آمده( و یحیی بن ســالمۀ 
حصفکی، و ابن ندیم صاحب الفهرســت.
وابو جعفر احمد بن یوسف و برادرش ابو 
محمد قاســم که از نویسندگان معروف و 

با سابقه عصر مأمون بودند.

فرزندان  ابراهیم بن یوســف و  همچنین 
آنهــا، و اســتاد بــزرگ ادبیــات عرب 
مرزبانی  عمرانــی  بن  محّمد  ابوعبــداهللَّ 
صاحب کتاب »المعجم« که »ســمعانی« 
و دیگران تصریح به )تشــّیع( و )اعتزال( 

او کرده  اند.

و افراد زیاد دیگری که شمارش آنها کار 
مشکلی است، و مسلّماً اگر بخواهیم تمام 
زمامداران و وزرا و امرا و صاحب منصبان 
عالی رتبه شیعه که در پرتو علم و دانش 
و نویسندگی خود مقامات برجسته  ای به 
دست آوردند، و همچنین خدمات بزرگی 
را به علوم اســالمی کردند، برشــماریم 
نیازمنــد به تألیف کتــاب  های متعددی 

بود. خواهیم 

علمای شــیعه و پیدایش و گسترش 
اسالمی علوم 

تاریخ علوم  اســالمی  نشــان می  دهد که 
در غالب این علوم شــیعه پیشقدم بودند 
تــا آنجــا که شــیعه را به عنــوان پدید 
آورندگان علوم اسالم می  شناسد کتاب-
هایی که علمای شیعه در رشته تفسیر و 
تاریــخ و حدیث و فقه و اصول و رجال و 
فلسفه اسالمی نوشــته  اند چیزی نیست 
که بتوان آنها را پنهان ســاخت بلکه در 

تمام کتابخانه  های آزاد موجود است.

پویایی  در  شــیعه  شــعرای  نقش 
اسالمی فرهنگ 

تأمل در موضوع »شعر و بهترین شعرای 
اسالم« نشــان می دهد شعرای شیعه از 

همه ماهرتر و معروف ترند و آثار شــعری 
آنها ســرآمد آثار اســالمی محسوب می  

گردد.

شــهرت و نبوغ شعرای شــیعه به قدری 
اســت که در میان ادبا مشــهور اســت 
کــه می  گوینــد: آیا ادیب و شــاعر غیر 
شــیعه یافت می  شــود؟! و هنگامی که 
مــی  خواهند دربــاره لطافــت و زیبایی 
شــعری مبالغه کنند می  گویند: یترّفض 
فی شــعره! یعنی در اشــعار خود روش 
شــیعه را به کار می  بنــدد! حتی بعضی 
از دانشمندان )متنبی( و )ابوالعالء( را از 
شیعه می  دانند و شــاید بعضی از اشعار 

آنها هم گواه بر این مطلب باشد.

در  نقش شیعه  آخر:)کنگره  ســخن 
پیدایش و گسترش علوم اسالمی در 

ماندگارخواهد شد( تاریخ 

بایــد تأکید کــرد از جمله  در خاتمــه 
مطالعاتــی که برای نســل جــوان الزم 
اســت، مطالعه جنبش علمی آغاز اسالم 
یعنــی از قرن دّوم تا قرن پنجم، و تبیین 
نقش شــیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی است، لذا باید دید در رشته  های 
مختلف علوم چه پیشــرفت  هایی نصیب 

مسلمان  ها و شیعیان شده است.

البتــه در مورد پیشــرفت  علوم اســالم 
توســط  زیــادی  بســیار  بحث هــای 
دانشــمندان داخلی و غربی انجام شــده 
است و بســیاری از اندیشــمندان غربی 
هنوز هم پیشرفت ســریع علوم اسالمی 

را یک معما می دانند.

حال آنکه خوب اســت کســانی که این 
حقایــق را بــاور ندارنــد از مراکز علمی 
تشــّیع در مناطق مختلــف جهان دیدن 
کنند؛ طاّلب و فضالء و علمای آنها را که 
اســالمی مهارت بسیار  در علوم مختلف 

ببینند. از نزدیک  دارند 

به هــر حال امیدواریم روزی فرا برســد 
کــه محققان با بی  نظــری کامل مباحث 
مذکور را مورد دّقت و بررسی قرار دهند 
و جمعّیت شــیعه امامّیه را آن چنان که 
هســتند نــه آن چنان که دشمنانشــان 

می  گویند یا از بلند گوهای اســتعمار به 
گوش می  رســد بشناسند، و به یقین آن 
روز شاهد برخوردهای تازه  ای در جهان 
اســالم با پیروان این مکتب خواهیم بود؛ 
و دنیای اسالم از تفاهم و انسجام بهتری 

برخوردار خواهد شد.

از این جهت اســت کــه تصمیم گرفتیم 
تا کنگــره نقــش شــیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسالم را برگزار کنیم، زیرا 
حق این مطلب به درستی ادا نشده است 
و تاکنون خدمات عظیم علمای اهل بیت 
به علوم اسالمی تجمیع و مشخص نشده 

است.

برگزاری  داریــم  راســخ  اعتقاد  بنابراین 
کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش 
علوم اسالمی آثار و برکات زیادی دارداز 
جمله آنکه در تاریخ ماندگار خواهد شد؛ 
زیرا در این کنگره یک تالش گســترده 
در خصوص علوم اســالم شــده اســت، 
البتــه این کنگره تنها به علوم اســالمی 
نپرداخته اســت بلکه دیگــر علوم را نیز 
مــورد توجه قرار داده اســت، لذا تمامی 
رسانه ها باید برای بازتاب و رساندن پیام 

آن به جهان تالش کنند
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2پرونده ویژه

واکاوی مباني فقهي حکم تحریم تنباکو
 از منظر معظم له 

قــرن چهاردهم جوالنــگاه فقهای نامدار 
و مجتهدان بی شــماری است؛ از جمله 
میرزا محّمد حســن شــیرازی ، معروف 
به »میرزای شــیرازی بزرگ« که برخی 
از کتب فقهی ایشــان عبارتند از: کتابی 
در طهارت ؛ رســاله ای در رضاع ؛ کتابی 

در فقه ،

سّید محّمد بن محمود معروف به میرزای 
شــیرازی متولّد سال 12۳0 ه. ق و 
متوّفــای 1۳12 یکــی از فقهــای 
بزرگ شــیعه به شمار می آید. در 
سال 1291 ه. ق دولت عثمانی که 
می خواســت مرکز روحانّیت شیعه 
در شــمال عــراق باشــد آن عالم 
بزرگ شیعی را ملزم به سکونت در 
ســامرا کرد و در همین شــهر بود 
که میرزای شیرازی رحمه اهلل علیه 
را  تنباکو  اســتعمال  فتوای تحریم 
ایرانیــان هنگامی که دولت،  برای 
انحصار تنباکو را به شــرکت رژی 
انگلیســی داده بود اعــالم کرد، و 
موجب لغو امتیاز را فراهم ســاخت 
و ضربه ســنگینی بــه برنامه های 

زد.، انگلستان 

به راســتی وســعت و نظم و دقت 
»فقه شــیعه« در فتوای تاریخی میرزای 
شــیرازی رحمه اهلل علیه بی نظیر است 
و انســان تا از نزدیک ایــن گونه فتاوای 
سرنوشــت ساز را بررســی نکند به عمق 
تاریخــی آن فقیه  کارکردهــای حکــم 
بیدار در مقابله با ســلطه طلبی اقتصادی 
انگلیس در آن برهه از تاریخ پی نخواهد 
برد؛ البته این موفقیت را شیعه در درجه 
اّول مدیون ائمه اهل بیت علیهم الســالم 
می باشد که باب اجتهاد را به روی شیعه 
گشــوده و با روایات و احادیث خود انواع 

راهنمایی ها را نسبت به آنها نمودند.

عصر ورود فقه سیاســی شــیعه به 
عرصه های اجتماعی

هر چند با تشــکیل حکومت شــیعی در 
ایران توّســط صفویّه، عرصه ورود فقهای 
شــیعه به مســائل حکومتی و سیاســی 
اســالم بیشــتر گردید؛ ولی در ادامه، با 
گسستن حاکمان از فقها، بار دیگر عرصه 

تالش فقیهان بیشــتر به مسائل فردی و 
عبادی معطــوف گردید، حال آنکه پیوند 
فقه با حکومت و سیاســت بسیار روشن 
است ولی فقهای شیعه به سبب کنار زده 
شــدن از حکومت، بیشتر به سراغ ابوابی 
می رفتند که جنبه شخصی داشت و اگر 
مســائل اجتماعی و حکومتــی نیز مورد 
بحث قرار مــی گرفت، احیاناً به گونه ای 
گذرا و با نگرشــی »فردی« بود و بیشتر 
توّجهات آنها به رفتار و تصّرفات شخصی 

معطوف می شد.

شــهید ســّید محّمد باقر صــدر در این 
نویســد:»این گوشــه نشینی  زمینه می 
سیاسی، به تدریج دامنه هدف اجتهاد را 
نزد شیعه تنگ تر کرده و رفته رفته، این 
فکر که عرصه عرض انــدام آنها، تنها در 
حوزه شخصی است، رســوخ یافته است 
و بدیــن صورت، اجتهــاد در ذهن فقیه، 
با فرد مســلمان گره خورده اســت، نه با 

اسالمی«. جامعه 

از ســوی دیگــر مکتــب فکــری 
ســکوالریزم، دین، اصول اعتقادی 
و فقــه، اعّم از اســالمی و غیره را، 
در امور اجتماعی سیاســی زندگی 
دخالتــی نمــی داد و اصــواًل این 
عرصه ها را مشــمول کلّّیت حضور 
و نفــوذ دین نمی شــناخت که در 
واقع تقلیدی اســت از آنچه غربي-
ها در برابر ارباب کلیســا داشتند. 
روشــنفکران غربزده، جامعّیت فقه 
و جامعّیت تعالیم و احکام اسالمی 
را زیر ســؤال برده و با تفسیرهای 
غیر صحیــح از فقه،تالش کردند تا 
آن را مربــوط به اعصار گذشــته و 
یا برخی از زوایــای زندگی فردی 

کنند. قلمداد 

اما ورود استعمار غرب با دو چهره جدید، 
عرصــه تازه ای برای تــالش فقها فراهم 
کرد؛ ایــن دو چهره کــه دو عامل مهم 
برای به صحنه کشــاندن فقها بود عبارت 
است از: تالش استعمارگران برای تصّرف 
نو  کشورهای اســالمی و تالش استعمار 
برای سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
بر مســلمین به شــیوه ای تازه و توّسط 

ایادی و وابستگان داخلی.

در عرصه نخســت حضور اســتعمارگران 
در ایران و عراق، ســبب برخورد فقهای 

شــیعه با آنان گردید و همین مسائل راه 
ورود فقهای شــیعه و فقه سیاسی شیعه 
را بــه عرصه مســائل اجتماعی باز کرد و 
موجب صدور فتواهای تاریخی و یا ورود 
به میدان مبارزه با اســتعمارگران گردید؛ 
که از این نمونه ها می توان به فتوای آیۀ 
اهللَّ میرزا محّمد تقی شیرازی )م 1۳۳8( 
به جهاد بر ضّد اشــغالگری انگلســتان و 
شــرکت وی و دیگر فقهــا در جهاد علیه 

انگلیسی ها اشاره کرد.

در عرصــه دوم نیز، می تــوان به فتوای 
میــرزای بزرگ شــیرازی )م 1۳12( در 
ارتبــاط با تحریم تنباکــو، برای خلع ید 

انگلیس از ایران اشاره کرد. 

در آخرین حلقه این سلسله از فقها، امام 
خمینی قدس ســّره قرار دارد که با طرح 
حکومت اســالمی و نظریــه والیت فقیه، 
مبــارزه اش را بر ضد اســتبداد داخلی و 
اســتعمار خارجی آغاز کرد و به ســقوط 
رژیــم ســلطنتی در ایــران و تشــکیل 

حکومت اسالمی گردید.

بــه هر حــال، در مبارزه این سلســله از 
فقهای شیعه با هر دو شیوه استعمارگران 
و برخــورد فرهنگ اســالمی بــا تمّدن 
غرب، چالش ــهای تازه ای در عرصه های 
مختلف اجتماعی و حکومتی پیش آمد و 
مخصوصاً با طرح مسائل جدید و پرسش-

هــای نوپیــدا و القای شــبهات از ناحیه 
دانشمندان  به  فکری  وابسته  روشنفکران 
غربی، در عرصه فقه نیز، نگرشــی تازه به 
مســائل فقهی میان فقها پدید آمد که در 
نتیجه، در عرصه های اقتصاد، سیاســت، 
احــوال شــخصّیه و ماننــد آن کــه گاه 
تحّوالت جدیــد بدان دامن می زد تالش 

تازه و عمیقی صورت گرفت.

فرمان تحریم تنباکو؛ حکم یا فتوا؟

»فتوا« عبارت است از حکم کلّی الهی که 
به نظر فقیه از ادلّه معتبره استنباط شده 
باشــد، اما »حکم« در برابــر فتوا عبارت 
است از دســتور اجرا یا تعیین مصداق یا 
موضوع، زمان یا مکان برای حکم شرعی 
و همچنین الزام به فعل یا ترک بر اساس 

عناوین ثانویه و مصلحتی خاص در ظرف 
زمانی یا مکانی خاص .

حکم با فتوا ســه فــرق دارد: فتوا عبارت 
اســت از بیان حکم کلّی برای عموم مثل 
فتوا بر اینکه مواد مخّدر برای همه مردم 
حرام است. لیکن حکم حاکم عبارت است 
از دســتور دادن به انجــام و یا ترک کار 
مشــخص مانند تحریم کاالهای اسرائیلی 
برای مــردم بخصوص در این برهه زمانی 

خاص.

هــم چنین در فتوای فقهی تطبیق کردن 
حکم شــرعی به مورد آن، و تشــخیص 
موضــوع در اختیار مردم اســت ولی در 
مورد صــدور حکم تطبیــق آن، به نظر 
حاکم اســت و مخاطبان حکم، در رابطه 
با تطبیق هیچ گونه دخالتی ندارند مانند 

حکم حاکم به هالل ماه مبارک رمضان.

از ســوی دیگر فتوای مجتهد فقط برای 
مقلّدیــن وی الزم االجراســت و حّجت 
شــرعی به حســاب می آید و اّما حکم و 
قضاوت حاکم شــرعی اختصاص به مقلّد 
ندارد بلکه برای همه مردمی که در قلمرو 
خطاب قرار می گیرند حجّیت دارد، حّتی 
مجتهد دیگری که اعلم از آن حاکم باشد، 
پس از صدور حکم با شرایط الزم، باید از 
آن تبعیت کند. و نقض حکم حاکم شرع 

نیست.، جایز 

با این تفاســیر باید اذعان کرد پیشوایان 
و مراجع دینی اختیاراتی دارند که حدود 
آن به طور دقیق در فقه اســالمی تعیین 
شــده و با اســتفاده از این اختیارات در 
موارد لزوم می توانند نیازمندی های ویژه 
یک محیط یا یک زمــان را تأمین کنند. 
حکم معروف تحریــم موّقتی »تنباکو« و 
محاصره اقتصادی یک شرکت استعماری 
خارجی که به وســیله میرزای شــیرازی 
رحمــه اهلل علیه برای قطع نفوذ بیگانگان 
در ســال 1۳09 هجری قمری صادر شد، 
از این قبیل است. این بخش را در اسالم 

»حکم فقیه« می نامند.

در اینجا احکام حکومتــی با احکام کلّی 
شرعی خلط نشود زیرا احکام کلّی همان 

قوانیــن ثابت و مســتمّری اســت که در 
هر عصــر و زمان و مکان تــا روز قیامت 
باقی و برقرار اســت؛ ولی احکام حکومت 
احکامی اســت که به خاطــر ضرورت ها 
و مانند آن به طــور موّقت قرار داده می 
شود مانند حکم تحریم تنباکو که در یک 
روز به خاطر مبارزه با اســتعمار اقتصادی 
انگلستان از سوی مرجع بزرگی وضع شد 
و در روز دیگــری که خطــر پایان یافت 
برداشــته شــد،و این یکی از نشانه های 
تحّرک و ســازندگی و زنده بودن قوانین 
اسالم می باشد که برای مواقع استثنائی 
و ضروری چنین اختیاراتی را به حکومت 
اسالمی و حّکام شرعی داده است، لذا به 
مجّرد از بین رفتن آن حالت فوق العاده، 
آن حکــم نیز پایان مــی گیرد، و همانند 
قوانین اصلی اســالم نیست که جاودان و 

ابدی باشد.

گفتنی اســت احکام حکومتــی، مقّررات 
خاصی اســت کــه حاکم اســالمی برای 
اجرای احــکام اّولی یا ثانــوی وضع می 
کند که همگی برای برقراری نظم جامعه 
که وجوب آن از احکام اّولیه اسالم است 
توّســط حکومت و زیر نظر حاکم اسالمی 
وضع می شــود. احــکام حکومتی ممکن 
است در راستای اجرای احکام اّولیه باشد 

و یا در راستای اجرای احکام ثانویه.

نکتــه قابل توّجــه این که اصــل اختیار 
حاکــم در وضــع احــکام حکومتی جزء 
احکام اّولیه است. یعنی خداوند به حاکم 
اســالمی این حق را داده که برای اجرای 
احکام الهی، مقّرراتی را از طریق تصمیم 
خود و یا شــوراهایی که زیر نظر اوست، 
وضع نماید. و روشــن اســت تطبیق این 
فتوا در خصوص اســتعمال تنباکو در آن 
برهه از زمــان از باب حکم فقیه و اعمال 

والیت او بوده است.

قاعده حرمت مقدمه حرام

هــر حکمی موضــوع خاّصــی دارد. این 
موضــوع گاه بدون توّجــه به عوارض آن 
مالحظــه می شــود و اقســام و انواع و 
افرادی دارد و گاه با توّجه به عناوینی که 
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بر آن عارض می گردد، که موجب تغییر 
حکم شرعی می شــود، لحاظ می گردد، 
مثاًل گوشت هایی که تذکیه شرعی نشده 
باشــد خوردن آن حرام است، این عنوان 
اّولی است، ولی اگر انسان، گرفتار شود و 
غذایی غیر از این گونه گوشت ها نداشته 
باشد یا در کشــورهایی زندگی می کند 
که ذبح اســالمی در آن وجــود ندارد و 
ســالمت او به خطر می افتد در اینجا به 
عنوان اضطرار می تواند از این گوشت ها 
اســتفاده کند. همان گونه که خداوند در 
قرآن کریم به آن اشــاره فرموده است  و 

این را »عنوان ثانوی« می نامند.

ثانویّه  از عناویــن  ترتیب قســمی  بدین 
ناشی از ضرورت هاســت، طبعاً محدوده 
این قسم به اندازه ضرورت هاست و تجاوز 
از آن محدوده از جهــت زمان و مکان و 
ســایر ویژگی ها جایز نیســت. به عنوان 
نمونه جواز اکل ذبیحه غیر اســالمی در 
زمان ضرورت یا در مکانی که هیچ غذای 
دیگر یافت نمی شود و حفظ جان متوّقف 
بر آن اســت استفاده از آن فقط به اندازه 

نجات از خطر جایز است.

ولی قســم دوم چنین نیســت و ممکن 
اســت ســال ها بلکه قرن ها چنان حکمی 
پایدار بماند، مانند جواز تشــریح در زمان 
فعلی و جواز ایجــاد بزرگراه ها و خیابان 
هــا و مراعات قوانین عبور و مرور و مانند 

آن.

در قســم اّول، حدود موضــوع باید کاماًل 
مشخص و معّین باشد. البّته این بر عهده 
فقیه نیســت بلکه فتوای فقیه روی یک 
موضوع کلّی است که مقلّد باید در خارج 

مصادیق آن را پیدا کند.

اّمــا گاه مجتهــد که مقــام والیت امر را 
دارد متصــّدی تطبیق حکم اضطراری بر 
موضوع آن می شود و حکم خاّصی صادر 
مــی کند، ولی نــه از آن جهت که مفتی 
اســت بلکه از آن جهت که ولّی امر است. 
همان گونه کــه در حکم معروف میرزای 
شــیرازی بزرگ در مورد استعمال تنباکو 
رخ داد کــه آن را تحریم کرده و در حکم 

محاربه با امام زمان علیه السالم دانست، 
چرا که ریشــه این حکم در حقیقت این 
بود کــه »هر چیــزی که ســبب ضعف 
مســلمین و تقویت دشمنان اسالم گردد 
از بــاب مقّدمه حرام یا اعانت بر اثم حرام 

است«.

لذا »مقّدمه حرام « از جمله اقسام عناوین 
ثانویه اســت و استعمال تنباکو در فتوای 
باب مقّدمه  از  معروف میرزای شــیرازی 
حرام ، تحریم شد. زیرا گچه شرب توتون 
ذاتاً مباح اســت )هرچند ما در آن شبهه 
داریم( ولــی گاه این کار مقدمه ی حرام 
می شــود؛ مثال در زمان میرزای شیرازی 
رحمــه اهلل علیه شــرب توتــون موجب 
تقویت ظالمین می شود در نتیجه ایشان 
فتــوا به حرمت تنباکــو داد.زیرا خرید و 
فروش آن مقدمه ی حرام است که همان 
تقویت کفار بوده است. )البته ما و مشهور 

مقدمه ی حرام را حرام می دانیم(.

نباید فراموش نمــود که ضرورت ها امور 
استثنایی هستند که دوام و بقایی ندارند 
و در برهــه خاّصی از زمان مورد نیاز قرار 
می گیرنــد، البته تمام احــکام ثانویّه بر 
محــور موضوعاتش دور مــی زند، و هر 
زمان موضوع آن منتفی شــود حکم نیز 
منتفی مــی گردد و موضــوع ضرورت و 
اضطرار یک امر عارضی اســت که معمواًل 

پس از گذشتن مّدتی از بین می رود.

مثاًل، حکومت اســالمی درباره مناسبات 
خود بــا اجانب نمی تواند بــرای ابد نظر 
واحدی اتّخاذ کند؛ گاهی شــرایط ایجاب 
مــی کند که از در دوســتی وارد گردد و 
مناســبات دوســتانه ای برقرار ســازد و 
روابط تجاری وســیعی بــه وجود آورد و 
گاهی شــرایط ایجاب می کند که شّدت 
عمل به خــرج داده و روابط خود را قطع 
کند و روابط تجاری را تا مّدتی تحریم یا 
محــدود نماید و موضــوع معروف تحریم 
تنباکو به وســیله میرزای شیرازی رحمه 
اهلل علیه در برابر یک دولت انحصار طلب 
استعماری، از مهمترین مواردی است که 

در تاریخ معاصر رخ داده است.

قاعــده فقهی نفی ســلطه کافر بر 
مسلمان

گفتنی اســت ولی امر هر جــا که پا می 
گذارد و بر اســاس »تشــخیص مصلحت 
أهّم« حکمی صــادر می کند می خواهد 
بــه یک حکم ثانوِی مقــّدم بر حکم اّولی 
عمــل نماید.لــذا عقل و شــرع به حاکم 
اســالمی اجازه می دهد کــه از عناوین 
ثانویه ماننــد قاعده اهم و مهم برای رفع 
مشکالت فردی و اجتماعی و شکستن بن 
بست ها از آن اســتفاده کند. بنابراین آنچه 
بر عهده ولّی امر است تشخیص و تعیین 
مصــداق برای عناوین اّولیه )اعّم از موارد 
احکام الزامی و غیر الزامی( و تشــخیص 
عناوین ثانویه و عروض و عدم عروض آن 

بر موضوعات است.

حــال وقتی بــر اســاس روایــت نبوی 
یعلــو والیعلی علیه؛ اســالم  »االســالم 
برتر اســت و چیزی فراتر از آن نیست«.
برتری سیاســی اّمت اســالمی یک اصل 
خدشــه ناپذیر می شــود و فقهای اسالم 
با اســتدالل به این روایت حتی به برتری 
و ارتفــاع خانــه یک کافر ذّمــی بر خانه 
مســلمان رضا نمی دهند؛ و یا مطابق آیه 
ٍۀ َوِمْن  وا لَُهْم َما اْســَتَطْعُتْم مِّْن ُقوَّ »َوأَِعــدُّ
ُکْم؛  ِ َوَعُدوَّ رِّبَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَّ
هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با 
آنها ، آماده سازید! و )همچنین( اسب های 
ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وســیله 
آن، دشــمن خــدا و دشــمن خویش را 
هرگونه  که  مأمورند  مسلمین  بترسانید!« 
نیرویی را که در توانشان می باشد فراهم 
سازند تا به جایگاهی از اقتدار و استواری 
برسند که دشــمنان را نسبت به تعّرض 
به مســلمین مرعوب سازند، هم چنین بر 
ُ لِلَْکافِِریَن َعلَی  اساس آیه »َولَْن یَْجَعَل اهللَّ
به هیچ  َسِبیاًل« خدای سبحان  الُْمْؤِمِنیَن 
گونه استیال و تســلّطی از جانب کّفار بر 

مؤمنان رضا نمی دهد.

لــذا والیت ولّی امــر مســلمین ناظر بر 
والیت بر تشــخیص عناویــن ثانویه و در 
رأس آن »تقدیم اهّم بر مهّم« اســت ودر 

راستای صدور احکامی در راستای اجرای 
احکام اولی و ثانوی است؛ از این رو وقتی 
فقیهی چون میرزای شیرازی اباحه شرب 
تنباکو را به حرمت شــرب آن تبدیل می 
کند نشــان می دهد که چون حکم اباحه 
را با حکم »وجوب حفظ کیان اســالم و 
مسلمین« و یا »وجوب حفظ عّزت اسالم 
و مسلمین« و یا »وجوب منع از استیالی 
کّفار«، متزاحم دیدند در راستای عمل به 
این عناوین، فتوای حرمت شــرب تنباکو 

را صادر کردند.

قاعده أهم و مهم

یکی از عناویــن ثانویّه عنوان اهم و مهم 
اســت، ممکن اســت در زمان یا مکانی 
حکمی وجود داشته باشد؛ ولی با گذشت 
آن زمان یا تغییر آن مکان، عنوانی بر آن 
عارض شود که ســبب تغییر حکم گردد. 
لــذا آنچه مربوط به تعــارض اهّم و مهّم 
اســت؛ یعنی هرگاه دو مصلحت که مورد 
توّجه و قبول فقه اســالم است، در مقابل 
یکدیگــر قرار گیرند، باید مصلحت اهّم را 

ترجیح داد و مهّم را فدای آن کرد.

مثــاًل گاه حفــظ اموال مــردم و تصّرف 
نکــردن در مال بــدون اذن صاحبش با 
مســأله احتیاج مبرم به کشیدن خیابان 
در شــهرو بیابان در تضاد واقع شــود از 
یک سو حفظ نظم جامعه اسالمی واجب 
اســت، و آن بدون کشــیدن جاده های 
ضروری، غیرممکن اســت واز سوی دیگر 
حفظ اموال مردم نیز الزم اســت؛ در این 
گونه موارد باید آنچه مهم تر است مقدم 
داشــته شود، واجازه کشــیدن این گونه 
جاّده ها داده شــود؛ البتــه در این گونه 
موارد هر گونه ضرر و زیانی که به مالکان 

اراضی می رسد باید جبران گردد.

حال در ماجرای معروف »تحریم تنباکو« 
که به وسیله فقیه بزرگ اسالمی، میرزای 
شــیرازی انجام گرفت مالحظه می کنیم 
که در شــرایط عادی اســتفاده از تنباکو 
به نظر این فقیــه بزرگوار مجاز بود؛ ولی 
هنگامی کــه انحصار آن به دســت یک 
شــرکت انگلیسی می افتد و آن را مقّدمه 

ای برای ســلطه اقتصادی بر یک کشــور 
اســالمی قرار می دهد، مجاز بودن تحت 
الشعاع وجوب حفظ اســتقالل اقتصادی 
کشورهای اسالمی قرار می گیرد و حکم 
آن مبّدل به تحریم می شــود. این زمان 
می گذرد و بر اثر استقبال عظیم مردم از 
حکم آن فقیه، شرکت انگلیسی و حکومت 
وقت مجبور می شوند آن را منحل سازند 
و در شــرایط جدید، همان فقیه حکم به 
اباحه و جواز می دهــد، در واقع عناوین 
اهّم که با تغییر زمــان یا مکان به وجود 
مــی آید عناوین مهــم را کنار می زند و 

حکم را به خود اختصاص می دهد.

همچنین در شــرایط فعلی که آمریکا با 
تمام قدرت به حمایت از اسرائیل و ضربه 
برخاسته،  اســالمی  به کشــورهای  زدن 
به  اســالمی حکم  از فقهــای  بســیاری 
آمریکایی  مصنوعات  تحریم خریدوفروش 
داده اند، زیرا هدف مهمتری، عنوان اّولی 
جواز را تحت الشــعاع قرار داده اســت و 
اگر روزی اوضاع برگردد ممکن است این 

حکم نیز به تغییر شرایط، تغییر کند.

امام  با  ارتباط معنوی  ســخن آخر:) 
زمان)عج(؛ راز همراهی مردم با حکم 

تنباکو( تحریم 

در خاتمــه بایــد یادآور شــد اگر آیۀ اهلل 
با  العظمــی شــیرازی رحمــه اهلل علیه 
را در  انگلیس  اســتعمار  تنباکــو  تحریم 
هم شکســت و مردم نیــز به خوبی با آن 
همراهی کردند، به واسطه ارتباط معنوی 
با امام زمــان )عج( بود کــه آن غوغا را 
ایجــاد کرد؛ زیــرا هدایت هــای تکوینی 
آن حضرت ســبب پیدا کردن مســیر در 

زندگی می شود.

جوانان عزیز نیــز می توانند این را تجربه 
کننــد که اگر دلشــان را به ســوی امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف سوق 
دهند و قطب نمای وجودشان آماده باشد، 
احســاس جاذبه های معنوی و روحانی را 
به ویژه در مشــکالت حس خواهند کرد 
و این همان چیزی اســت کــه ما از آن 
به عنــوان جاذبه تکوینــی و معنوی یاد 

می کنیم.

از ســوی دیگر باید تأکیــد کردگاه یک 
یا چنــد قطره مرکب عالــم جمله ای بر 
روی کاغذی شــده و دست استعماری را 
کوتــاه می کند، و او را به عقب نشــینی 
وامی دارد، چنانکه فتوای معروف مرحوم 
شیرازی در رابطه با تحریم تنباکو چنین 
کرد، با اینکه شــاید بیــش از چند کلمه 
نبود، لیکن چنان آثاری بر جای گذاشت 
که شاید خون شهدا به تنهائی نمی کرد، 
کار شــهید باارزش اســت ولی کار عالم 

باارزش تر.
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مقاله

ُگمان تناُقض در ُقرآن
حجت االسالم حسین االدری 

مه مقّد

مّدتی اســت که در برخی از سایت های 
به عنوان  اینترنتی، مطلبی  الحال  معلوم 
»شصت مورد از دشواری ها و تناقضات 
قرآن« به چشــم می خورد. عّده ای نیز 
ـ به شکل ســازمان یافته ـ، این مطلب 
را به طور انبوه به ایمیل کاربران ایرانی 
ارســال می کنند. شــبکه های ماهواره 
ای خاّصی نیــز در جهت تضعیف ایمان 
و باور مســلمانان، به شــبهه پراکنی در 
این باره مشــغولند. و هر ســاله، با فرا 
رســیدن مــاه مبارک رمضــان که بهار 
قرآن است، موج جدیدی برای نشر این 

می شود. ایجاد  توّهمات  و  اکاذیب 

آنهــا شــبهاتی را نشــر مــی دهند که 
بارها، توّسط علما و قرآن پژوهان مورد 
بررســی قرار گرفته انــد. برخی از این 
شــبهات بسیار ســطحی و نشان از کم 
اّطالعی طّراحان آن نســبت به قرآن و 
علوم قرآنی می باشــد. برخی دیگر نیز 
که  نیســت  بیش  ناروایی  هــای  تهمت 
قرآن از آن پیراســته اســت. غالب این 
شبهات نیز ترجمه ایست از سایت های 
عرب زبان، و متعلّــق به برخی از گروه 
های مســیحی تندرو. منشا این شبهات 
افکار مستشــرقانی است که می خواهند 
قرآن را تا حّد کتب تحریف شــده خود 

)کتب یهود و مســیحّیت( پایین آورند.

ما در این نوشــتار به بررســی توّهماتی 
مــی پردازیم که عــّده ای تصــّور می 
کننــد با نشــر آنها مــی توانند، چیزی 
و حّقانّیت  بــودن، قداســت  از وحیانی 

بکاهند. »قرآن« 

و اختالف در قرآن تناقض  عدم 

خداوند در ســوره شــوری بــه پیامبر 
اکرم)صلــی اهلل علیه وآلــه( می گوید: 
)مــا قرآنی فصیــح و گویا را بر تو وحی 
َعَربِّیاً«   ُقْرآنــاً  إِلَْیَک  »اَْوَحْینا  کردیــم(؛ 
در ســوره نجم نیز گفته است که آنچه 
پیامبر به مردم مــی گوید مطابق وحی 
الهی است، نه از روی هوا و هوس، »َوَما 
یَنِطُق َعِن الَْهَوی ، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي یُوَحی«  
به عبارتی، پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
بوده  الهی  فرمان  ابالغ  مامور  تنها  وآله( 
و حّق تصّرف در آن را نداشــته اســت. 
ایشــان نه حّق تصــّرف در آیات االهی 
را داشــته اســت و نه می توانسته قصد 
ســوره  در  خداوند  کند.  کاری  چنیــن 
حاّقه بــا لحن تهدید آمیــزی در مورد 
وآله( می  علیه  اهلل  اســالم)صلی  پیامبر 
َقاِویِل،  اأْلَ َل َعلَْیَنا بَْعَض  گوید: »َولَْو تََقــوَّ
أَلََخْذنَــا ِمْنــُه بِالَْیِمیِن، ثُــمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه 
الَْوتِیــَن« ؛ )و اگر برخی ســخنان را به 
ما ـ به دروغ ـ نســبت می  داد، حتماً با 
قدرت او را گرفتار می ســاختیم، سپس 
رگ قلبش را مســلماً قطع می  کردیم(.

از این آیات آشــکار می گردد که قرآن 
اسالم)صلی  پیامبر  و  اســت  الهی  وحی 
اهلل علیه وآله( نقشــی جز ابالغ نداشته 
اســت. همین مطلب ســبب شده تا در 
قرآن هیچ گونــه اختالف و تناقضی راه 
نیابد، و کتابی باشــد عــاری از هرگونه 
باطــل و کجــی. خداوند خــود به این 
ویژگی قرآن در ســوره زمر اشاره کرده 
اســت و می گوید: این کتــاب )قرآنی 
اســت فصیح و خالی از هرگونه کجی و 
نادرســتی(: »ُقْرآناً َعَربِّیاً َغْیَر ِذی ِعَوٍج«  
و )هیــچ گونه باطلی، نــه از پیش رو و 
نه از پشــت سر، به سراغ آن نمی آید(: 
»الیَْأتِیِه الْباِطــُل ِمْن بَْیِن یََدیِْه َو ال ِمْن 

 » َخلِْفِه

این در حالی اســت که اگر قرآن توسط 
بشــر آورده می شد، عاری از اختالف و 
تناقــض نبود. چون انســان ها در طول 
زندگــی در حال تکامل فکری هســتند 

تبدیل  تغییر و  افکارشــان در معرض  و 
است. مگر امکان دارد افکار شخصی در 
طول بیش از 20 ســال دچــار تغییر و 
تحّول نگردد. و ســخنان او در طی این 

ســالها عاری از اشتباه و تناقض باشد.

بنابرایــن ما هنگامی کــه در قرآن تدبّر 
می کنیم و آیات آن را عاری از اختالف 
و تناقــض مــی یابیم. همین نشــان از 
اینســت که قرآن وحی الهی می باشد. 
خداوند به این اســتدالل در سوره نساء 
اشــاره کرده اســت و می فرماید: )آیا 
در )معانــی( قرآن نمی اندیشــید؟ اگر 
از جانــب غیر خــدا بــود، قطعا در آن 
اختــالف بســیاری می یافتنــد(: »أََفاَل 
ـُروَن الُْقْرَءاَن َو لَْو کاََن ِمْن ِعنِد َغیْر  َـّ یََتَدب

َکِثیًرا«  اْخِتاَلًفا  فِیِه  لََوَجُدواْ   ِ اهللَّ

دو نکتــه در ایــن آیه نهفته اســت: 1. 
اختــالف و تناقضی در قرآن کریم یافت 
نمی شــود. 2. قرآن کریــم، وحی الهی 

است.

الســالم(  معصومین)علیهم  احادیث  در 
نیز بــه عدم اختالف و باطل و کجی در 

اشاره شده است: قرآن 

1- امیر المومنین)علیه الســالم( فرمود: 
! فإنّه الحبل المتین...  »علیکم بکتاب اهللَّ
ال یعــوّج فیقام، و ال یزیغ فیســتعتب« 
؛ )بر شــما بــاد به کتاب خــدا، که آن 
ریســمان محکم است ...کج نمی شود تا 
آن را راســت کنند، و از حــق انحراف 
حاصــل نمی کند تــا از آن بخواهند که 

باز گردد(. به حق 

2- امــام ســّجاد)علیه الســالم( مــی 
فرمایــد: »...و میــزان قســط ال یحیف 
عن الحّق لســانه، و نور هــدی ال یطفأ 
عــن الشــاهدین برهانــه« ؛ )ـ قرآن ـ 
ترازوی درســتی اســت که زبانه  اش از 
حق منحرف نمی شــود، و نــور هدایتی 
اســت که فروغ آن از چشــم نگرندگان 

نمی گردد(. محو 

فرمود:  الســالم(  امــام صادق)علیه   -۳
»هو قــول اهللَّ و تنزیله، و هــو الکتاب 
العزیز الــذي ال یَْأتِیِه الْباِطــُل ِمْن بَْیِن 

یََدیْــِه َو ال ِمْن َخلِْفــِه، تَْنِزیٌل ِمْن َحِکیٍم 
؛ )قرآن گفته خدا و فرســتاده  َحِمیٍد« 
او اســت، و کتاب عزیزی است که باطل 
از هیچ طــرف به آن راه نــدارد؛ نازل  
از ســوی خدای حکیم  اســت  شده ای 

حمید(.

این کتاب شــک و شــبهه ای  بنابراین، 
در آن نیســت و راهنمــای پرهیزگاران 
اســت. »ذلَِک الِْکتاُب ال َریَْب فِیِه ُهدًی 

لِلُْمتَِّقیَن « 

پیشــینه توّهم تناقض در قرآن در 
السالم( )علیهم  معصومان  عصر 

از آنجا که هر پیامبری برای اثبات نبّوت 
خویش معجزه ای ارائه می کند، پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآله( نیز قرآن را 
به عنــوان معجزه ای الهــی ارائه کرد. 
معجزه ای که بر دلها اثر می گذاشت و 
اثر آن بر سران مشــرکین مخفی نبود. 
ایشــان  از همان زمان بود که مخالفان 
ســعی در مخفی کردن حقیقت و ابطال 
اثر آیات قرآن در قلوب مردم داشــتند. 
اّما به ســبب ناتوانی آنها و اقبال مردم 
به شــنیدن آیات قرآن، سران مشرکین 
چــاره ای ندیدنــد تا شــنیدن قرآن را 
تحریم کرده و مردم و مســافران مّکه را 

کنند. منع  آن  شنیدن  از 

در این راســتا، بخاطــر ایجاد هراس و 
پیامبر)صلی اهلل  از  دور کــردن مــردم 
علیه وآلــه(، به ایشــان اتهاماتی زدند. 
آنهــا حضرت را مجنون، کاهن، شــاعر، 
مــی خواندند. عالوه  افتراگــو  و  کاذب 
بر این، قرآن را اســطوره و افســانه می 

نامیدند.

در عصــر امامان)علیهــم الســالم( نیز، 
در پــی گســترش و ترویــج معــارف 
قرآن، رونــد تهمت و دروغ نســبت به 
آن و تردیــد در وحیانــی بودنش ادامه 
یافت. حّتی باعث بروز شــبهاتی در دل 
برخی از افراد گشــت. پاسخ ائمه)علیهم 
السالم( و یارانشان به سواالتی در مورد 
تناقضــات قرآن، بیانگر مطرح بودن این 
موضوع در آن دوران است که به نمونه 

چکیده

مّدتی است که در برخی از سایت های معلوم الحال اینترنتی، مطلبی به عنوان 
»شصت مورد از دشواری ها و تناقضات قرآن« به چشم می خورد. عّده ای نیز 
، این مطلب را به طور انبوه به ایمیل کاربران ایرانی  ـ به شکل سازمان یافتهـ 
ارسال می کنند. شبکه های ماهواره ای خاّصی نیز در جهت تضعیف ایمان و 
باور مسلمانان، به شبهه پراکنی در این باره مشغولند. ما در این نوشتار به بررسی 
توّهماتی می پردازیم که عّده ای تصّور می کنند با نشر آنها می توانند، چیزی 

از وحیانی بودن، قداست و حّقانّیت »قرآن« بکاهند. 
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کنیم: می  اشاره  هایی 

التوحید شــیخ صدوق در  1- در کتاب 
بــاب »الرد علــی الثنویــۀ و الزنادقۀ« 
نقل شــده اســت که مردي محضر امیر 
الســالم( آمد و عرض  المومنین)علیــه 
 ِ ِکَتاِب اهللَّ َقْد َشــَکْکُت فِــي  ِّي  کرد: »إِن
الُْمْنــَزِل: مــن در کتاب الهی به شــک 
افتــاده  ام«. وقتي حضــرت از علّت آن 
الِْکَتاَب  َوَجــْدُت  ِّي  ن »أِلَ گفت:  پرســید، 
أَُشــکُّ فِیِه:  َفَکْیَف اَل  بَْعُضُه بَْعضاً  ُب  یَُکذِّ
چون برخــي آیات یکدیگــر را تکذیب 
آن شــک  در  پــس چگونه  مي کننــد، 
 ِ ِکَتاَب اهللَّ نکنم«. حضرت فرمــود: »إِنَّ 
ُب بَْعُضُه  ُق بَْعُضُه بَْعضــاً َو اَل یَُکذِّ لَُیَصــدِّ
بَْعضاً َو لَِکنََّک لَْم تُــْرَزْق َعْقاًل تَْنَتِفُع بِِه؛ 
ِ َعزَّ َو  َفَهاِت َما َشَکْکَت فِیِه ِمْن ِکَتاِب اهللَّ
: آیات قــرآن یکدیگر را تصدیق می  َجلَّ
کننــد؛ نه تکذیب! ولی عقل تو به اندازه 
ای نیســت که بتوانــی از آن بهره مند 
شوی. پس آنچه را که در آن شک کرده 
ای از کتاب خدای عّزوجّل بیاور. موارد 
شــک خودت را بگو. )تا پاســخ گویم(، 
وي آیات زیادی را بیان کرد و شــبهات 
را برشــمرد و امام)علیه الســالم( پاسخ 
الزم را داد. در ایــن حدیث شــبهات و 
آیات زیادی که موهــم تناقض اند بیان 

اند. شده 

امیرمؤمنان)علیه  خدمــت  مــردي   -2
الســالم( آمد و گفــت: »لَــْو اَل َما فِي 
لََدَخلُْت  التََّناُقِض   َو  ااِلْخِتاَلِف  ِمَن  الُْقْرآِن 
اختالف  قرآن شــما  اگر در  ِدیِنُکْم:  فِي 
و تناقــض نبود، هــر آینه من داخل در 
آن  فرمود:  دین شما می شدم«. حضرت 
موارد را بگــو. همه را گفت و امام)علیه 
الســالم( بــه آن هــا پاســخ داد. وقتي 
شبهاتش رفع گردید، اسالم را پذیرفت. 
احادیثي است  از جامع ترین  این حدیث 
که بســیاری از شــبهات و آیات موهم 
تناقض را به همراه پاســخ در خود جاي 
داده و مرحوم طبرســي آن را در کتاب 
»اإلحتجــاج علــی أهل اللجــاج« نقل 

است. کرده 

۳- از اصبــغ بــن نباته نیز نقل شــده 
اســت که امیر المومنین)علیه الســالم( 
بــر منبر کوفه پس از حمد و ثنای الهی 
فرمود: ای مردم، از من بپرسید زیرا در 
اطراف و جوانب من علم بســیار است... 
الُْمْؤِمِنیَن  أَِمیــَر  گفت:»یَــا  . شــخصی 
ِ یَْنُقــُض بَْعُضُه بَْعضاً:  َوَجْدُت ِکَتــاَب اهللَّ
ای أمیــر المؤمنیــن، مــن بعضی آیات 
قــرآن را ناقض هم یافته  ام«. امام)علیه 
بَْعُضُه  ُق  یَُصدِّ  ِ السالم( فرمود: »ِکَتاُب اهللَّ
بَْعضــاً َو اَل یَْنُقــُض بَْعُضــُه بَْعضاً: آیات 
کتاب خدا همــه  اش تصدیق کننده هم 
اســت، نه ناقض و رّدکننــده هم!«. هر 
چه بــه خاطرت می آید بپــرس! گفت: 
ای أمیــر المؤمنین، در آیــه ای فرماید: 
الَْمغــاِرِب« ، و در  َو  الَْمشــاِرِق  »بِــَربِّ 
دیگری فرموده: »َربُّ الَْمْشــِرَقْیِن َو َربُّ 
فرموده:  و در جای دیگــر  الَْمْغِربَْیــِن«  
فرمود:  الَْمْغِرِب« ؟!  َو  الَْمْشِرِق  َربُّ  »قاَل 
مادرت در عزایت باد! ای ابن کّواء، این 
مشرق اســت، این هم مغرب، و اّما آیه  
»َربُّ الَْمْشــِرَقْیِن َو َربُّ الَْمْغِربَْیــنِ « به 
بر حّدی و  تحقیق که مشــرق زمستان 
مشرق تابســتان نیز بر حّدی است، آیا 
ایــن را از دوری و نزدیکی شــمس در 
َو  الَْمشــاِرِق  اّما آیه: »بَِربِّ  نمی یابی؟ و 
الَْمغاِرِب«  آن سیصد و شصت برج دارد، 
هر روز در برجی حاضر و از برجی دیگر 
غایب می شود، و فقط در سال دیگر در 

همــان روز به همان برج باز مي گردد.

4- شــخصی بــه ابن عّبــاس گفت: در 
یکدیگر  بــا  که  مواردي هســتند  قرآن 
اختالف دارند. ابن عباس از او پرســید: 
آیا در قــرآن تردیــد داري؟ گفت: نه. 
ســپس موارد اختالف را شــمرد و ابن 
عّباس پاســخ داد. یکی از ســواالت آن 
بود که مقدار  آیاتی  به  شــخص مربوط 

اند. بیان کرده  را  قیامت  روز 

5- نقــل شــده اســت کــه زندیقی به 
خدمت امام صادق)علیه الســالم( آمد و 
آیات  در  »کرسی«  واژگان »عرش«و  از 
اْسَتوی« و »َوِسَع  الَْعْرِش  َعلَی  ْحمُن  »الرَّ
ماواِت َو اأْلَْرَض« سوال کرد  ُکْرِســیُُّه السَّ

امام صادق)علیه  از  پاســخ مناســبی  و 
نمود. دریافت  السالم( 

6- ابــن اســحاق کنــدي، فیلســوفی 
عراقــی بــود کــه در نیمه قرن ســوم 
هجــري و همزمان با عصر امام حســن 
عســکری)علیه السالم( می زیست. او به 
توّهــم تناقض و اختالف در آیات قرآن، 
مشغول جمع  آوري آیاتي شد. وي آن ها 
را بــه صورت رســاله تدوین کرد. چون 
امام حسن عسکري)علیه السالم( توّسط 
یکی از شــاگردان او از این مطلب آگاه 
شــد، فرمود: آیا نمی توانید اســتادتان 
را از ایــن کار منصــرف کنید. در ادامه 
حضرت به یکی از شاگردان ابن اسحاق 
کندی فرمود: »برو و از استادت بپرس: 
بگوید که  امکان دارد روزي خداوند  آیا 
من از آیات قرآن، هدفــي غیر از آنچه 
پذیرفت،  چنانچه  داشــتم؟  فهمیدی  تو 
بگــو: پس چگونــه مّدعــی تناقض بین 
آیات قرآن هستی؟«. شاگرد در خدمت 
او  بازگو کرد.  را  اســتاد، همین مطالب 
که از این اســتدالل شــگفت زده شده 
بود، آتشــي افروخت و دســت نوشــته 

افکند. را در آن   هایش 

از  اینها همــه نمونه هایی هســتند که 
قرآن«  در  »تناقض  بحــث  بودن  مطرح 
در عصــر معصومان پــرده بر می دارند. 
این شــبهات نیز معموال از سوی زنادقه 
مطــرح می شــده انــد و پــس از آن، 
برخی از مســلمانان بخاطر عدم آگاهی 
از پاســخ آنها، این شــبهات را در نزد 
ائمه)علیهم الســالم( بازگو می کردند و 

نمودند. می  دریافت  مناسبی  جواب 

مستشرقان آثار  و  مطالعات  در 

شبهات  از  بســیاری  سرمنشــاء  امروزه 
قرآنــی به خصوص در بحــث تناقضات، 
آثار و افکار مستشــرقان اســت. گر چه 
از مستشــرقان، در پژوهشهای  بسیاری 
قرآنی، هدفی جز مبارزه با آن را نداشته 
از آنها پس از مطالعات  اّما بسیاری  اند، 
و پژوهشــهای عمیق بــه متعالی بودن 
آموزه ها و آیات قرآن اعتراف کرده اند.

از دانشــمندان و قرآن  پژوهان  گروهي 
ایزوتسوي ژاپني،  غیر مســلمان، مانند: 
اســکاتلندي، و جرجي  توماس کارالیل 
زیدان مسیحي به این نتیجه رسیده  اند 
که معارف قرآن آن قدر عالي و منطبق 
با آموزه  هاي الهي اســت که قطعاً یک 
نــوع پیوند با خــدا دارد و به گونه  اي 
مــورد عنایت خداوند بوده اســت، و به 
همین خاطر ســبب نجات مردم جزیرۀ 
 العــرب و ســعادت میلیارد ها انســان 
مســلمان در طول تاریخ شــده است. با 
اینحــال، آن  ها نزول وحــي خداوند بر 
حضــرت محمد)صلــی اهلل علیــه وآله( 
و وحــی بودن آیات قــرآن را نپذیرفته 
 انــد، از این  رو قرآن را کتاب آســماني 
و اســالم را آخرین دین الهي ندانسته و 
بــه آن نگرویده  اند. اّما بعضي از شــرق 
 شناســان غربي مانند پروفســور هانري 
کربن فرانســوي، دکتــر موریس بوکاي 
انگلیسي  پورت  دیوان  جان  فرانســوي، 
و شــهید دکتر ادوارد انّیلــي ایتالیایي، 
منشــاء قرآن کریم را وحي آشکار الهي 
دانســته  انــد و معتقدند قرآن توّســط 
جبرئیــل امین بر حضــرت محّمد)صلی 
اهلل علیه وآله( نازل شــد. این گروه بعد 
به  وقتي  فراوان  بررســي  هاي علمي  از 
ایــن حقیقت که مصدر قــرآن وحیاني 
اســت، دســت یافته اند، از دین ســابق 
خود دســت کشــیده و دین اســالم را 
پذیرفتــه  و مقاالت علمي ارزنده  اي در 
این زمینه تألیف کرده اند. اسامي حدود 
از آن  ها در کتاب مستقلّي  دویست نفر 

است. شده  منتشر  و  جمع آوري 

خوروش  عبداللّهــی  حســین  مرحــوم 
به شناســائی  را  نیــز، زحمت زیــادی 
مستشــرقان و دانشمندان غیر مسلمانی 
اختصاص داده اســت کــه تحقیقاتی را 
درباره اســالم و قرآن انجام داده بودند 
و حقانّیــت آن برای آن  ها ثابت شــده 
توانست حدود دو هزار اسم  ایشان  بود. 
را اســتخراج کند که در دو جلد منتشر 

است. شده 

در هــر صــورت، برخی از مستشــرقان 

با توّجــه بــه مطالعاتی کــه در زمینه 
اشــکاالت و تناقضات قرآنی داشته اند، 
اند که در مقاله  متونی بجای گذاشــته 
»مبانــي نظــري مستشــرقان در مورد 
این اشــخاص ذکر  نام  تناقضات قرآن« 

از: عبارتند  و  است  شده 

التفسیر االسالمی  1- گلدزیهر. )مذاهب 
االسالم( في  الشریعۀ  و  العقیدۀ  و 

2- یوســف دّره حّداد. )دروس القرآنیه، 
القرآنیه( الدعوۀ  الکتاب، اطوار  القرآن و 

االسالم،  في  )مقالۀ  ۳- جرجس ســال. 
که در جزء ســوم با عنوان »اســرار عن 
قرآن  تناقضات  اشــکاالت  بــه  القرآن« 

است(. پرداخته 

4- ونسینک: »دائرۀ  المعارف االسالمي« 
ضمن واژه »خطیۀ« و »رســول«؛ بول: 
در مدخل  ماکدونالد  مقاله »صالح«؛  در 
»جن« نیز بعضي از اشــکاالت تناقضات 

کرده اند. را مطرح  قرآن 

5- لوســیان کلیموفتــش: المســلمون 
الّشیوعي. الحکم  تحت 

آثار علمی علما در جهت روشنگری

دانشمندان اسالمی در جهت پاسخگویی 
به شبهات مطرح شده از سوی مغرضان 
و برخــی از مستشــرقان، بــه تدوین و 
تألیــف آثــار گرانبهایــی پرداخته اند. 
معرفت  اهلل محّمــد هادی  آیت  حضرت 
در کتاب »شبهات و ردود« از برخی از 
ترین  اند. مهّم  برده  نام  دانشمندان  این 
اشــخاصی که در زمینه شبهات و پاسخ 
اند  کشــیده  زحمت  قرآنی  تناقضات  به 

از: عبارتند 

مســتنیر  بــن  محمــد  علــي  ابــي   -
و  ادیب  . ق(،  206 هـــ  بصري)متوفي: 
از یاران امام صادق)علیه الســالم( بوده 
قرآنی،  او کتابي در مورد شبهات  است. 
بــه ترتیب ســوره ها به نــام »الّرد علي 
تألیف  القــرآن«  تشــابه  في  الملحدین 

است. کرده 

272 هـ  قتیبــه دینوري)متوفي:  ابن   -
. ق( نیز کتاب »تأویل مشــکل القرآن« 

را دربــاره رّد شــبهات قرآنی نگاشــته 
اســت. این کتاب توّســط محّمد حسن 
بنیاد  کــه  ترجمه شــده  بیناباج  بحری 
پژوهشــهای اســالمی در مشهد مقّدس 

آن را به چاپ رسانده است.

- سّید شــریف رضي)متوفي: 406( نیز 
از اشــخاصی اســت که در این موضوع 
گرانســنگ  اثر  اســت.  داشــته  تالیفی 
مشــابه  في  التأویل  »حقایــق  ایشــان 

دارد. نام  التنزیل« 

 415 معتزلي)ت:  الجبــار  عبد  قاضي   -
هـــ . ق( نیز کتاب »تنزیــه القرآن عن 

است. نگاشته  را  المطاعن« 

- محمــد الفاتــح مرزوق نیــز در این 
موضوع کتابی با عنوان »دفاع االســالم 

دارد. التبشیر«  مطاعن  ضد 

- قطــب راونــدي)ت: 57۳ هـ . ق( در 
کتــاب »الخرائج و الجرائح« فصلی را به 

است. داده  اختصاص  رّد شبهات 

- ابن شهر آشــوب مازندراني)ت: 666 
هـ . ق( نیز رساله اي در پاسخ به 1200 

است. نوشته  قرآن  پیرامون  شبهه 

- همچنیــن جالل الدین ســیوطي در 
کتــاب »االتقان في علــوم القرآن« در 
باب چهل و هشــتم به مســاله تناقض 
پرداخته اســت. کتاب او با ترجمه سّید 
مهدی حائری قزوینی، توّســط موّسسه 
به چاپ  تهران  امیرکبیر در  انتشــاراتی 

است. رسیده 

- عاّلمــه محّمــد باقر مجلســي نیز در 
بحــار االنوار)ج 89 ، ص 141 و ج 90، 
142( بحث مبسوطی درباره  تا   98 ص 

دارد. قرآنی  شبهات 

- شیخ جلیل یاسینف نیز کتاب »اضواء 
القرآن« را نگاشــته  علــي متشــابهات 
اســت. - احمد عمران نیــز »القرآن و 
پاســخ  در  را  المیزان«  في  المســیحیۀ 
به اشــکاالت اسالم شناس و قرآن شناس 
مســیحي لبناني یوســف حــداد مؤلف 
کتاب »القرآن و المســیحیه« نگاشــته 

است.
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- آیــت اهلل محّمد هادي معرفت نیز در 
کتاب »شــبهات و ردود حــول القرآن 
الکریم« بســیاری از شــبهات قرآنی را 
بررســی کرده اســت. ایشــان در مورد 
تناقضــات قرآنــی نیز بحــث کاملی را 

اند. ارائه کرده 

ابوالقاســم  العظمی ســّید  - آیــت اهلل 
خویــي نیز در جلــد اّول کتاب »البیان 
في تفســیر القرآن«، از عدم تناقض در 

اند. گفته  سخن  قرآن 

- محمد بن ابی بکر رازی نیز در رساله 
ای بــه بیش از 1200 پرســش درباره 

است. داده  پاسخ  قرآنی  شبهات 

- اســتاد خلیل یاســین کتابــی به نام 
نگاشته  القرآن«  متشابهات  علی  »أضواء 
که در آن به 1600 پرســش پاسخ داده 

است.

- آیت اهلل جعفر ســبحانی، تألیفی شیوا 
است. نگاشته  مشکله  آیات  درباره 

- بســیاری از مفّسران از جمله آیت اهلل 
در  عاّلمه طباطبایی  و  مکارم شــیرازی 
ذیل آیه 82 سوره نساء به عدم اختالف 

اند. پرداخته  قرآن  در  تناقض  و 

- ســّید علیرضا صدر حســینی نیز در 
کتابــی با عنوان »نقدی بر کتاب تولّدی 
دیگر« به بررســی شــبهات مطرح شده 
در مــورد ادیــان الهی و قــرآن که در 
شــده،  مطرح  دیگــر«  کتاب»تولّــدی 

است. پرداخته 

از طرح تناقض در قرآن هدف 

ما مســلمانان معتقدیم که آئین اسالم، 
برترین و کامل ترین آئین الهی اســت. 
پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( نیز 
خاتــم االنبیاء اســت و آخریــن کتاب 
آســمانی را به عنوان معجزه الهی برای 
هدایت بشر آورده است. یکی از عواملی 
که ســبب برتری دین مبین اســالم بر 
ماندن  ســالم  است،  ادیان شده  ســایر 
قرآن از تحریف و دســتبرد بشــر است. 
کتابــی که هیچ بشــری حّتی شــخص 
پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( در 

معارف آن اعمال ســلیقه نکرده اســت 
و همین امر، ســبب شــده تا این کتاب 
آســمانی از وجــود اختــالف، تناقض، 

بماند. امان  در  اباطیل  و  کجی 

باید توّجه داشــت که مغرضان و کسانی 
هســتند که می خواهند برتری اسالم و 
قرآن را انکار کننــد. یکی از ترفندهای 
آنان برای رســیدن به این هدف، ایجاد 

است. قرآن  اعجاز  در  تشکیک 

آنها اّدعای وجــود اختالف و تناقض در 
قرآن را، برای رســیدن به همین هدف 
ـ یعنی انکار اعجــاز قرآن ـ مطرح می 
کنند. عالوه براین، در جهت انکار اعجاز 
قــرآن، شــبهات دیگری ـ مثــل: نبوغ 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله(، اخذ قرآن 
از کتب یهود و مســیحّیت، تأثیرپذیري 
قــرآن از فرهنگ زمانه و محیط اطراف، 
و مســاله تجربه دینــي ـ را نیز مطرح 
کرده اند که قرآن پژوهان به بررســی، 

اند. پرداخته  آنها  رّد  و  نقد 

تناقض پندار  های  ریشه  و  علل 

آنچه از مســلّمات محســوب می شــود 
و  اختالف  هرگونــه  وجود  که  اینســت 
تّوهمی  کریــم  قرآن  آیــات  در  تناقض 
بیش نیســت. هر چنــد در نگاه ابتدایی 
کــه همراه با ســطحی نگــری و ظاهر 
بینی اســت؛ گویا ظواهر برخی از آیات 
بــا یکدیگر اختالف دارنــد اّما این نوع 
اختالف که سر منشــاء آن وجود آیات 
»عــاّم و خاّص«، »ناســخ و منســوخ« 
و آیات »محکم و متشــابه« اســت، به 
سالمت قرآن خدشه ای وارد نمی کند. 
لذا باید توّجه داشــت که یکی از عوامل 
پندار اختــالف و تناقض در قرآن، عدم 
قرآنی  با مفاهیم و علوم  افراد  آشــنایی 
اســت. البته اسباب و عوامل دیگری نیز 
به  قرآنی  پژوهشــگران  که  دارند  وجود 

اند. آن اشاره کرده 

و  معرفــت  هــادی  محّمــد  اهلل  آیــت 
جالل الدین ســیوطی بــه نقل از کتاب 
»البرهــان فی علوم القرآن« زرکشــی، 
اســباب و موجبات پندار تناقض را پنج 

مورد ذکر کرده اند. پژوهشــگر ارجمند 
حســین طوســی نیز در پژوهشی تحت 
عنــوان »بررســی شــبهات تناقض در 
قــرآن« از جهتــی دیگر بــه بیان این 
مســاله پرداخته، و به ســه عامل دیگر 

است. اشاره کرده 

بنابراین، موجبــات گمان اختالف آیات 
قرآن بــا یکدیگر، یا بــه عبارتی عوامل 
پنــدار اختــالف و تناقــض در قــرآن 

از: عبارتند 

1. بیان حالت هــای مختلف و تحّوالت 
یــک موضوع، مثــل آیاتی کــه مراحل 

خلقت انســان را بیان می کنند.

2. اختالف دو یا چنــد آیه در موضوع، 
مثل آیات ســوال و عدم آن در قیامت.

۳. تفــاوت دو آیه در جهــت فعل: مثل 
لِکنَّ اهللَ  َو  تَْقُتُلوُهْم  آنچه در آیه »َفلَــْم 
َقَتلَُهْم َو ما َرَمْیــَت إِْذ َرَمْیَت َو لِکنَّ اهللَ 

است. آمده  َرمی« 

4. اختــالف در حقیقــت و مجاز: مثل 
آنچه در آیه »و تََری الّناَس ُســکاری َو 

باشد. می  بُِسکاری«  ُهْم  ما 

اعتبار. دو  به  اختالف   .5

6. عــدم آگاهــی بــه قانــون حکیمانه 
محکمات. و  متشابهات 

آفات شناخت. و  موانع، حجاب   .7

8. عدم آگاهــی به قوانین علم منطق.

بررسی مســاله تناقِض برخی از آیات با 
یگر یکد

 شــبهه: تنها، خدا خالق است یا ... ؟

در دو آیــه از قــرآن آمــده اســت که 
باشد.  می  الخالقین«  »احســن  خداوند 
این سخن بر این مطلب داللت دارد که 
خلق کننــدگان دیگری وجود دارند که 
خداونــد در بین آنهــا بهترین و برترین 
اســت. این در حالی اســت که در آیه 
62 سوره زمر آمده اســت که )خداوند 
اســت(: »اهلل خالق  آفریدگار همه چیز 
کل شــیء«. آیا بین ایــن آیات تناقض 

؟ نیست

پاســخ: الزم اســت در ابتدا بــا معنا و 
آشــنا شــویم. »خلق«  کاربرد »خلق« 
انــدازه گیری«  بــه معنای »تقدیــر و 
اســتعمال شده و کاربرد آن به دو گونه 

است:

1- ایجاد چیــزی از اجزائی که پیش از 
این وجود داشــته است. مثل: خلق یک 
اثر هنری و هر آنچه که انسان به دست 
خود می ســازد و قطعات و اجزائش را 
از طبیعــت پیرامون خود تهیه می کند. 
باید توّجه داشت که انسان برای ساخت 
و خلق یک اثر نیازمند اجزاء آن اســت. 
او اجــزاء و قطعات را مســتقیم یا غیر 
مســتقیم از طبیعت پیرامون خود تهیه 
مــی کند و بدون آن نمی تواند اثری را 
خلق کند یا شــیئی را بسازد. به عبارتی 
انســان در این کار مستقل و بی نیاز از 

نیست. هایش  آفریده  و  خداوند 

خلق بــه این معنا، در قرآن به انســان 
نســبت داده شــده اســت. در ســوره 
آل عمــران آمــده اســت کــه حضرت 
بنی  قــوم  بــه  الســالم(  عیســی)علیه 
ِّی أَْخُلــُق لَُکْم ِمَن  اســرائیل گفــت: »أَن
ْیِر َفَأنُْفــُخ فیِه َفَیُکوُن  یــِن َکَهْیَئِۀ الطَّ الطِّ
َطْیراً بِإِْذِن اهللِ« ؛ )من از گل برای شما ـ 
چیزی ـ به شکل پرنده می سازم، آنگاه 
در آن مــی دمم پس بــه اذن خداوند 
پرنده ای می شود(. در سوره مائده نیز 
خداوند بــا همین تعبیــر ماجرا را نقل 
مــی کند و مــی گویــد: »إِْذ تَْخُلُق ِمَن 
ْیِر بِإِْذنــی َفَتْنُفُخ فیها  یــِن َکَهْیَئِۀ الطَّ الطِّ
بِإِْذنی« ؛ )در آن هنگام که  َفَتُکوُن َطْیراً 
تو از گل صورتی همچون پرنده به اذن 

کردی(. خلق  من 

در ایــن آیات بیان شــده کــه حضرت 
عیســی)علیه الســالم( از گل که جزئی 
از آفرینش الهی اســت، با اذن خداوند 

کبوتری را به پرواز در آورد.

2- ایجاد مطلق یعنی ایجاد شیئی حّتی 
از عدم و نیســتی. این نوع خلق مختّص 
تواند  نمی  اســت. هیچ کســی  خداوند 
در ایــن نوع خلقت با خداوند شــراکت 

کند. به همین خاطر خداوند در ســوره 
را  به مشــرکان می گوید: )کسانی  حّج 
کــه خدا می پندارید، مگســی هم نمی 
الَّذیَن تَْدُعوَن  توانند خلق کننــد(: »إِنَّ 
ِ لَــنْ یَْخُلُقوا ُذباباً«  این آیه  ِمْن ُدوِن اهللَّ
از ســویی شرک را محکوم می کند و از 
نشانه  را  اســتقاللی  دیگر، خلقت  سوی 
ای برای شــناخت خداونــد معرفی می 
کند زیرا فقط خداوند اســت که اینگونه 

کند. می  خلق 

منظور از خلــق در آیات »ال إِلَه إاِلَّ ُهَو 
 ُ خالُِق ُکلِّ َشــيْ ٍء َفاْعُبــُدوُه« ، »ُقِل اهللَّ
ُُّکْم  ُ َرب خالُِق ُکلِّ َشــيْ ٍء«  و »ذلُِکــُم اهللَّ
خالُِق ُکلِّ َشــيْ ء«  همان خلقتی اســت 

است. خداوند  مختّص  که 

بنابراین، با توّجه به آنچه گذشــت، غیر 
از خداونــد خالق های دیگری هســتند 
اّما نیازمند و غیر مســتقّل می باشــند. 
طبیعی که خداوند چون مســتقّل است 
از آنهــا برتر می باشــد و خالق حقیقی 
اوســت. پــس ایــن گفته کــه خداوند 
»احســن الخالقین« اســت، صحیح می 

باشد.

 شبهه: امکان فرزند برای خداوند؟!

در آیه چهارم ســوره زمر آمده اســت 
کــه: )اگر خــدا اراده کند تــا فرزندی 
انتخاب کند، از میــان مخلوقاتش آنچه 
را می خواســت بر مي گزیــد(: »لَْو أَراَد 
یَْخُلُق  ا  ِممَّ الَْصَطفــی   َولَداً  یَتَِّخَذ  أَْن   ُ اهللَّ
ما یَشــاُء«. اّما با این حال در آیه 101 
ســوره انعام می گویــد: )چگونه ممکن 
است فرزندی داشــته باشد؟! حال آنکه 
یَُکوُن  »أَنَّی  اســت(:  نداشــته  همسری 
لَُه َولَــٌد َو لَْم تَُکْن لَــُه صاِحَبٌۀ«. چگونه 
قرآن در یک آیه فرزند را برای خداوند 
ممکن، و در آیه دیگر آن را غیر ممکن 

داند؟ می 

آیه چهارم سوره زمر  پاسخ: در حقیقت 
پاســخی اســت به سخن مشــرکان که 
می پنداشتند.  خدا  دختران  را  فرشتگان 
نخســت می گوید: )اگر خدا می خواست 
میــان  از  کنــد،  انتخــاب  فرزنــدی  

مخلوقاتــش آنچــه را می  خواســت، بر 
ُ أَْن یَتَِّخَذ َولَداً  می گزیــد(: »لَــْو أَراَد اهللَّ
ا یَْخُلُق ما یَشــاُء«. پس از  اَلْصَطفــی  ِممَّ
این مــی گوید: )پاک و منزه اســت از 
این که فرزندی داشته باشد، او خداوند 
 ُ واحــد قهار اســت(: »ُســْبحانَُه ُهَو اهللَّ

اُر«.  الَْقهَّ الْواِحُد 

مفّســران  اّول،  جملــه  تفســیر  در 
دارند: گوناگونی  تفسیرهای 

بعضــی گفته  اند: منظور این اســت که: 
انتخاب  فرزندی  می  خواســت  اگر خدا 
کند، چــرا دختــران را برگزیند که به 
زعــم و پندار شــما، انســان  هائی کم 

ارزش اند؟

چــرا پســران را برنگزینــد؟، و این در 
حقیقــت یک نوع اســتدالل بــر طبق 
ذهنیات طرف مقابل اســت، تا بی  پایه 

دریابد. را  گفتار خودش  بودن 

بعضی دیگر گفته  اند: منظور این اســت 
فرزندی  مــی  خواســت  اگــر خدا  که: 
از  بهتر  و  برتر  باشــد، مخلوقاتی  داشته 

می  آفرید. فرشتگان 

اّما با توّجه بــه این که: ارزش وجودی 
دختــران در پیشــگاه خدا از پســران 
کمتر نیســت، و فرشــتگان و یا حضرت 
اعتقاد  بــه  که  الســالم(  عیســی)علیه 
موجوداتی  خداینــد،  فرزند  منحرفــان 
بســیار شریف و شایســته  اند، هیچ یک 
از این دو تفســیر مناســب به نظر نمی  

رسد.

بهتر این اســت که گفته شــود: آیه در 
صدد بیان این مطلب اســت که فرزند، 
البد بــرای »کمک« یــا »انس روحی« 
اســت، به فرض محال کــه خداوند نیاز 
به چنین چیزی داشــت، لزومی نداشت 
فرزنــد داشــته باشــد، بلکــه از میان 
مخلوقات خود کســانی را بــر می گزید 
که این هدف را تأمین کنند، چرا فرزند 
انتخاب کند؟ ولــی از آنجا که او واحد 
و یگانــه و قاهر و غالب بــر همه چیز و 
ازلی و ابدی اســت، نه نیازی به کمک 
کســی دارد، و نه وحشــتی در او تصّور 
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می  شــود که از طریق انــس گرفتن با 
چیزی بر طرف گــردد، و نه احتیاج به 
ادامه نســل دارد. بنابرایــن، او منّزه و 
از داشتن فرزند، خواه فرزند  پاک است 

حقیقی باشــد، و یا فرزند انتخابی.

خداوند بارها عقیده و ســخن کسانی را 
برای  که می گفتنــد: )خداوند فرزندی 
 ُ خــود انتخاب کرده اســت(: »اتََّخَذ اهللَّ
َولَــداً« رّد کرده و می گوید: )ُســْبحانَُه: 
پاک و منّزه اســت او از این نســبتهای 
نــاروا(. چنانکه با همیــن تعبیر در آیه 
چهارم ســوره زمر ایــن پندار را رّد می 

کند.

در نتیجــه این آیه با آیه 101 ســوره 
انعام و آیات دیگری که فرزند داشــتن 
منافاتی  نفی مــی کننــد،  را  خداونــد 

ندارد.

یا  دارد  مــکان  خداوند  شــبهه:   
ندارد؟!

مــی گویند خداوند مکانــی ندارد، ولی 
در آیه 16 ســوره ق گفته شــده که از 
رگ گــردن به انســان نزدیکتر اســت. 
در آیــه 4 ســوره حدید نیــز آمده که 
در عرشــی نشسته اســت که طبق آیه 
7 ســوره هود، بر روی آِب روان است! 
باالخــره خداوند مــکان دارد یا ندارد؟ 

کجاست؟ دارد،  اگر 

پاســخ: آیاتی که در متن شبهه از آنان 
یاد شــده است آیاتی متشــابه هستند. 
در برخی از آیات سخن از قرب خداوند 
به انســان، و عرش و کرسی شده است. 
همین امر ســبب شده تا عّده ای دچار 
اشتباه شــوند. برای فهم معنای صحیح 

این آیات، به بررســی آنها می پردازیم:

1- در ســوره ق خداونــد مــی گوید: 
)مــا به او ـ انســان ـ از رگ قلبش نیز 
َحْبِل  ِمْن  إِلَْیِه  أَْقَرُب  »نَْحُن  نزدیکتریم(: 
را رگ  الورید«  برخی »حبــل  الَْوِریِد«. 
گردن دانســته اند، ولی آیت اهلل مکارم 
شــیرازی در تفســیر نمونــه و عالمــه 
طباطبایــی در تفســیر المیــزان آن را 
به معنای رگ قلــب گرفته اند. البته با 

هر یک از این معانی ذکر شــده، مفهوم 
آیه روشن اســت. در این آیه به صورت 
کنایی بیان شــده اســت که خداوند بر 
تمام اعمال ما نظاره گر است و او از هر 
کســی به ما آگاه تر است، همانگونه که 
یکدیگر  از حال  ترین دوســتان  نزدیک 

اند. آگاهتر 

ایــن معنا بــا توّجه به آیــه پس از آن 
بســیار روشن اســت. قرآن ابتدا از علم 
الهــی به اعمال انســان خبر می دهد و 
پــس از آن از دو فرشــته ای یــاد می 
کند که اعمال انســان را مــی نگارند و 
مــی گویــد: »إِْذ یََتلَقَّــی الُْمَتلَقِّیاِن َعِن 
ــماِل َقِعیٌد«؛ )به خاطر  الَْیِمیِن َو َعِن الشِّ
بیاورید! هنگامی را که دو فرشته سمت 
راســت و چپ انسان که مراقب و مالزم 
او هســتند، اعمــال او را گرفته و ضبط 

. می کنند(

بنابراین منظور از این آیه، بیان مســاله 
علم الهی به اعمال انســان اســت که با 
این تعبیر کنایی و اشــاره به دو فرشته 
کاتــب، دّقت و خطــا ناپذیری آن بیان 

است. شده 

2- در ســوره حدیــد و هود ســخن از 
»عــرش الهی« بــه میان آمده اســت. 
قرار  )بر عرش  گفته شــده که خداوند: 
گرفت(؛ »ثُمَّ اْســَتوی  َعلَــی الَْعْرش«. و 
)عــرش او، بــر آب قــرار دارد(؛ »َکاَن 

الَْماء«. َعلَی  َعْرُشُه 

در این آیات که از آیات متشــابه اند از 
کنایه اســتفاده شــده است، و »عرش« 

است. و حکومت  قدرت  از  کنایه 

عرش در لغت به معنی هر چیز مسّقف، 
ســقف و یا تخت پایه بلند می باشد. به 
تخت پادشــاهان و سالطین عرش گفته 
می شــده اســت که حکایتگر قدرت و 
نفوذ ســلطان می باشد. هر گاه سلطنت 
و قــدرت ســلطانی از بیــن می رفت و 
گفتند: »ثل  مــی  شکســت می خورد، 
َعْرُشُه«  ثُلَّ  َعْرُشُه  ثُلَّ  َعْرُشــُه  ثُلَّ  عرشه 
یعنــی او را از تخــت ســلطنت به زیر 

. کشیدند

بنابرایــن معنــای آیاتی کــه در آن از 
روشن می شود. استفاده شده  عرش 

اّما اینکه منظور از »َعْرُشــُه َعلَی الَْماء« 
به سرمنشاء جهان  اند:  چیســت؟ گفته 
هســتی اشاره دارد. زیرا کلمه »ماء« به 
معنای »آب« اســت، اّمــا گاهی به هر 
شــیء مایع »ماء« گفته می شود، مانند 
فلزات مایــع و امثــال آن. بنابراین در 
آغاز، آفرینش جهان هســتی به صورت 
مــواّد مذابی بود )یا گازهای فوق العاده 
فشرده که شــکل مواد مذاب و مایع را 
داشت(. ســپس، در این توده آب گونه، 
حرکات شــدید و انفجارات عظیمی رخ 
داد، و قســمت هائی از سطح آن پی در 
پــی به خارج پرتاب شــد، این اتصال و 
به هم پیوســتگی بــه انفصال و جدائی 
گرائید، و کواکب و ســّیارات و منظومه 
ها، یکی بعد از دیگری تشــکیل یافتند. 
بنابرایــن، جهــان هســتی و پایه تخت 
قدرت خدا، نخســت بر این ماده عظیم 

قرار داشت. آب گونه 

۳- در برخی از آیات دیگر نیز سخن از 
»کرســّی الهی« به میان آمده است. در 
آیۀ الکرســی گفته شــده که )تخت او، 
آســمانها و زمین را در برگرفته (: »َوِسَع 

األَْرِض«.  َو  مواِت  السَّ ُکْرِسیُُّه 

ار آنجا که به تخت های کوتاه »ُکْرسی« 
می  گویند. همین معنا سبب شده است 
عّده ای تصّور کننــد که خداوند مکانی 

دارد. استقرار  برای 

اّما حقیقت اینســت که کرسی به معانی 
دیگــری نیز بــکار رفته اســت. از آنجا 
که اســتاد و معلّم به هنــگام تدریس و 
تعلیم بر کرســی می نشیند، گاهی کلمه 
کرســی کنایه از »علم« می باشد. و نظر 
به این که »کرســی« تحت اختیار و زیر 
نفوذ و ســیطره انسان اســت، گاهی به 
صورت کنایه از »حکومت«، »قدرت« و 
فرمانروائــی بر منطقه ای به کار می رود.

ُکْرِسیُُّه  بنابراین، کرســی در آیه »َوِسَع 
ــمواِت َو األَْرِض« یا به منطقه قلمرو  السَّ
زمین  و  آســمان ها  یعنی  الهی  حکومت 

داللت می کند، و یا بر منطقه نفوذ علم 
الهی یعنی جمیع آســمان ها و زمین.

این معنی  نیز روی  روایات متعّددی  در 
تکیه شــده اســت از جمله »حفص بن 
غیــاث« نقــل می کند: از امــام صادق 
از »َوِسَع  علیه السالم پرســیدم: منظور 
ــمواِت َو األَْرِض« چیست؟  ُکْرِســیُُّه السَّ

است«. او  علم  »منظور  فرمود: 

 شــبهه: حضرت یونس در شــکم 
دریا؟ یا ساحل  ماهی 

آیه 145 ســوره صافات درباره حضرت 
یونــس می فرماید: »مــا او را در حالی 
که مریض بود به ســاحل افکندیم« اّما 
در آیه 49 ســوره قلم، می فرماید: »از 
شــکم ماهی بیرون نیافکندیم« آیا این 
تناقــض گویی قرآن  آیه نشــانه ی  دو 

؟ نیست

روایات، حضرت  از  بعضی  پاســخ: طبق 
یونس چهل سال در میان قومش تبلیغ 
کــرد اّما ســرانجام از هدایــت قومش 
ناامید گشــت و آنــان را نفرین کرد و 
بر کشــتی سوار شــد تا آن سرزمین را 
تــرک کند. در دریا ماهی عظیمی ســر 
راه را بر کشــتی گرفت، دهان باز کرد، 
گوئــی غذائی مــی طلبید، سرنشــینان 
کشــتی قرعه افکندند تا کسی را طعام 
نام حضرت  به  این ماهیی کننــد. قرعه 

درآمد! السالم(  یونس)علیه 

طبــق روایتی قرعه را ســه بــار تکرار 
کردنــد، و هــر بــار بــه نــام حضرت 
یونس)علیــه الســالم( در آمــد، ناچار 
در  و  را گرفتند  الســالم(  یونس)علیــه 

کردند! پرتاب  عظیم  ماهی  دهان 

قرآن با یک جملــه کوتاه به این ماجرا 
اشــاره کرده می گوید: )یونــس با آنها 
افکند و مغلوب شــد(؛ »َفســاَهَم  قرعه 

الُْمْدَحِضیَن«.  ِمَن  َفکاَن 

ادامه ماجرا، قرآن می گوید: )ماهی  در 
عظیم او را بلعید در حالی که مســتحق 
مالمــت بــود(؛ »َفالَْتَقَمُه الُْحــوُت َو ُهَو 

 .» ُملِیٌم

از  الســالم(  مالمت حضرت یونس)علیه 
این جهــت بود که مرتکــب ترک اولی 
شد و بهتر بود قومش را ترک نمی کرد. 
اّما ســرانجام با انابه و تسبیح به درگاه 
الهی از شــکم ماهی نجات یافت. در آیه 
88 ســوره انبیاء آمده: »َفاْسَتَجْبنا لَُه َو 
«؛ )ما دعای او را اجابت  ْیناُه ِمَن الَْغمِّ نَجَّ
کردیــم و از غم و اندوه نجاتش دادیم(.

اّما خداوند می گوید: )اگر او از تســبیح 
َُّه کاَن ِمَن  کنندگان نبــود...(؛ »َفلَْو ال أَن
الُْمَســبِِّحیَن«. )مسلماً تا روز قیامت، در 
شــکم ماهی باقی می ماند(! »لَلَِبَث فِی 

. یُْبَعُثوَن«  یَْوِم  إِلی  بَْطِنِه 

بر مــی گردیم.  به اصل شــبهه  اکنون 
خداوند در آیه 145 ســوره صاّفات می 
گویــد: )ســرانجام او را در ســرزمینی 
خالــی از گیــاه افکندیــم در حالی که 
بیمــار بــود(؛ »َفَنَبْذنــاُه بِالَْعــراِء َو ُهَو 
َســِقیٌم«. این آیه با آنچه در باال گفتیم 

ندارد. منافاتی 

در آیه 49 ســوره قلم نیــز خداوند می 
ِِّه  گویــد: »لَْو ال أَْن تَداَرَکــُه نِْعَمٌۀ ِمْن َرب
اگر  َمْذُمــوٌم«؛ )و  ُهَو  َو  بِالَْعــراِء  لَُنِبــَذ 
نیامده  یاریش  بــه  پروردگارش  رحمت 
بود، ـ از شــکم ماهــی ـ بیرون افکنده 
می شد در حالی که نکوهیده بود(. این 
آیــه نیز با آیات باال هیچ منافاتی ندارد. 
چراکــه در ایــن آیه نیز تصریح شــده 
اســت که حضرت یونس)علیه الســالم( 
نجات یافت. اّما اگر رحمت پروردگارش 
نبود، نجات مــی یافت در حالیکه ترک 
مستحّق  و  بود  نشــده  بخشیده  اوالیش 
سرزنش بود؛ نه اینکه نجات نمی یافت.

با  منافاتی  آیــات هیــچ  این  بنابرایــن 
یکدیگــر ندارند و اشــکال کنندگان در 
معنای آیه 49 ســوره قلم دچار اشتباه 

اند. شده  فاحشی 

 شبهه: زمان خلقت آسمان و زمین: 
6 روز یا 8 روز؟

تا   9 خداوند در ســوره فصلّــت )آیات 
12( گفته اســت: در هشت روز زمین و 
آسمان را آفریده شد. اّما در آیه چهارم 

از ســوره ســجده و هفت آیه دیگر در 
قرآن کریم گفته شــده که: »فِي ِســتَِّۀ 
أَیَّام« یعنی زمین و آســمان در شــش 
توان  آفریده شده است. چگونه می  روز 

کرد؟ آیات جمع  این  بین 

پاســخ: برای روشن شــدن مساله، الزم 
اســت در معنای آیات مــورد نظر دّقت 

. کنیم

خداوند در سوره فّصلت در بیان مراحل 
آفرینــش آســمان و زمیــن چنین می 
بِالَِّذی  لََتْکُفــُروَن  َُّکْم  إِن أَ  »ُقــْل  فرماید: 
تَْجَعُلوَن  َو  یَْوَمْیــِن  فِــی  اأْلَْرَض  َخلَــَق 
لَُه أَنْــداداً ذالِــَک َربُّ الْعالَِمیَن. َو َجَعَل 
فِیها َرواِســَی ِمْن َفْوقِهــا َو باَرَک فِیها َو 
َر فِیهــا أَْقواتَها فِی أَْربََعِۀ أَیّاٍم َســواًء  َقدَّ
فِی  َسماواٍت  َسْبَع  َفَقضاُهنَّ   ... لِلّسائِلِیَن. 
یَْوَمْیــِن ...«؛ )بگو: آیا شــما به آن کس 
که زمیــن را در دو روز آفرید کافر می 
شــوید و بــرای او همانندهایی قرار می 
او  او پروردگار جهانیان اســت.  دهید؟! 
قرار داد  استواری  برفراز زمین کوههای 
و برکاتــی در آن نهاد و مواد غذایی آن 
را مقــّدر فرمود، ـ اینهــا همه در چهار 
روز بود ـ درســت به انــدازه نیاز تقاضا 
کننــدگان. آنگاه آنهــا را بصورت هفت 

.)... آسمان در دو روز آفرید، 

خداوند در آیات فوق به سه دوره زمانی 
است: اشاره کرده 

1- دوره آفرینش اولّیه زمین.  شــبهه: 
آسمان؟ یا  زمین خلق شد  اّول 

در آیه 29 ســوره بقره گفته شــده که 
آفرینش زمین قبل از آفرینش آســمان 
بوده اســت. اّما در سوره نازعات )آیات 
۳0( بیان شده که خلقت آسمان  27 تا 
قبل از خلقت زمین بوده اســت. آیا این 

ندارند؟ تناقض  یکدیگر  با  آیات 

پاســخ: قرآن در رابطه با خلقت آسمان 
و زمین در ســوره بقره می گوید: »ُهَو 
الَّذی َخلَــَق لَُکْم ما فِــی اأْلَْرِض َجمیعاً 
ــماِء«: )او ـ خداوند  ثُمَّ اْسَتوی إِلَی السَّ
ـ کســی است که همه آنچه را در زمین 
وجود دارد، برای شــما آفرید، سپس به 
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آســمان پرداخت(. در ایــن آیه خلقت 
زمین قبل از خلقت آســمان بیان شده 

است.

اّمــا به اّدعای برخی، در ســوره نازعات 
این مساله بر عکس بیان شده است. در 
آیه 27 ابتدا به آفرینش آســمان اشاره 
ــماُء بَناها« و در  کرده و می گوید: »السَّ
ادامه مــی فرماید: »َو اأْلَْرَض بَْعَد ذالَِک 
َدحاها«؛ )و زمین را بعد از آن گسترش 

داد(.

بــا دّقت در آیــات ســوره نازعات می 
بینیم که آنچه پس از آفرینش آســمان 
بیان شده است؛ گســترش زمین )دحو 
االرض( مــی باشــد، نه خلقــت زمین. 
آفرینش  از  قبل  زمیــن  خلقت  بنابراین 
آسمان بوده اســت و گسترش آن طبق 
این آیــات پــس از آفرینش آســمان. 
آیات نهم تا دوازدهم ســوره فّصلت نیز 
بــه آفرینش و گســتراندن زمین در دو 

دارند. داللت  جداگانه  مرحله 

بنابرایــن میــان این آیات هیــچ گونه 
ندارد. وجود  تضاّدی  و  تنافی 

یا  آب  ِگل،  از  انسان  خلقت  شبهه:   
...؟! خون یا 

قرآن ســر منشــاء خلقت انســان را به 
صورت های متفاوتی بیان کرده اســت. 
گاهی مــی گوید انســان از خاک خلق 
شده است و گاهی می گوید از ِگل و یا 
از خون یا قطره آبی و ... آفریده شــده! 
باالخــره انســان از چه چیــزی آفریده 
شده است؟ آیا بین این آیات اختالف و 

نیست؟ تناقض 

پاســخ: بدر الدین زرکشی در مقام بیان 
تناقض در  موجبــات پندار اختــالف و 
آیات قرآن می گوید: یکی از این موارد 
عبارتســت از بیان حالتهای مختلف یک 
موضــوع و مراحل رشــد آن. به عنوان 
مراحل مختلف رشــد  از  قــرآن  نمونه، 
انســان با تعابیر مختلفــی یاد می کند. 
تَُراب«  تعابیر: »َخلََقــُه ِمن  از  هر یــک 
»ِمْن َحَمإ مَّْســُنون« »ِمن ِطین الَِّزِب« 
اِر«  اشــاره به  و »ِمــن َصلَْصــال َکالَْفخَّ

مرحلــه ای از آفرینــش انســان دارد. 
بنابراین، بین آیات یاد شــده تناقض و 

نیست. اختالفی 

موسی)علیه  حضرت  عصای  شبهه:   
یا  الســالم( مــار کوچکی شــد، 

بزرگ؟! اژدهایی 

تعبیرهــای متفاوتــی از عصای حضرت 
موســی)علیه الســالم( در قــرآن آمده 
اســت. در جایی از آن بــه اژدها تعبیر 
ثُْعَباٌن  می کند و می گوید: »َفــإَِذا ِهَی 
مُِّبیٌن« و در آیه دیگــری می گوید که 
به شــکل مــار کوچکی درآمــد »تَْهَتزُّ 
«. آیا ایــن دو آیه متناقض  ََّهــا َجآنٌّ َکَأن

؟ نیستند

پاســخ: ایــن دو آیه به هیــچ عنوان با 
یکدیگــر منافاتی ندارنــد، زیرا هر یک 
آز آنها مربوط بــه ماجرای جداگانه ای 
موسی)علیه  حضرت  عصای  یعنی  است. 
الســالم( در یکجــا تبدیل بــه »ثُْعَباٌن: 
اژدها« شد و در جای دیگری تبدیل به 
: مار کوچکی« گشــت. آیه اّولی  » َجآنٌّ
مربوط به لحظــه ارائه معجزه در مقابل 
فرعون و اطرافیانش می شــود، ولی آیه 
بعدی مربوط بــه آغاز بعثت و ماموریّت 

باشد. می  ایشان 

 شــبهه: در قیامت، از انسان سوال 
نمی شود؟ یا  می شود 

در ســوره صاّفات و سوره اعراف خبر از 
سوال در روز قیامت آمده، اّما در سوره 
الرحمن گفته شــده اســت که: )در آن 
روز هیچ کس از انس و جّن، از گناهش 
ـَــُل  یُْس سؤال نمی شــود(: »َفَیْوَمِئذ الَّ 
«. چگونه می  إِنٌس َو الَ َجــآنٌّ َذنِبِه  َعن 

آیات جمع کرد؟ این  بین  توان 

پاســخ: حضرت آیــت اهلل محّمد هادی 
معرفــت به نقــل از حلیمی در پاســخ 
از آیه  این اشــکال فرموده: »مــراد  به 
از  قیامت  اســت کــه در  این  نخســت 
شود  می  ســؤال  و  بازخواســت  توحید 
و در آیــه دّوم اشــاره می کنــد که از 
تصدیق ُرسل ســؤال می شود، ولی در 
بازخواست ظهور  آیه ســوم که در نفی 

دارد، مراد این اســت که از لوازم اقرار 
به نبّوتها در حــوزه احکام و فروع دین 
در قیامت ســؤال نمی شود«. در ادامه 
آیت اهلل معرفت در مقام پاســخ به این 
ســوال، به مراحل قیامت اشاره کرده و 
وضعّیت و حال بندگان را در هر مرحله 
بازگــو می کنــد. در برخــی از مراحل 
از ســوال و جواب خبری نیســت و در 
برخی از مراحل یا از بندگان سوال می 
شــود و یا خود با یکدیگر گفتگو دارند. 
برای نمونه در نخســتین رخداد قیامت 
که بســیار شــدید و کوبنده است، همه 
مدهوش می شــوند. قــرآن در آیه دّوم 
ســوره حّج می گوید: )مردم را مســت 
آنان مســت  انــگاری در حالی که  می 
َما  َو  ُسَکاَری  النَّاَس  تََری  »َو  نیســتند(: 
ُهم بُِســَکاَری«. در این مرحله انســانها 
از همه چیز بی خبرند. دوســتان مجال 

جســتجو و پرسش از یکدیگر ندارند.

خداونــد در بیــان مرحلــه ای دیگر از 
قیامــت از حــال مجرمان پــرده برمی 
ندا می رســد: »َوقُِفوُهْم  آنجا که  دارد؛ 
ـُولُوَن« ؛ )آنان را باز دارید که  ْس َُّهم مَّ إِن
باید پاســخگو باشــند(. در آیات ۳9 تا 
48 ســوره مّدثر نیز می فرماید: اصحاب 
یمیــن در میــان باغهــا از سرنوشــت 
مجرمان می پرســند که )چه چیز شما 
را در آتش انداخت؟(؛ »ما َســلََکُکْم فِی 

  » َسَقَر

در تفســیر نمونه نیز در پاســخ به این 
سوال گفته شــده است که، در آن روز 
برای این سؤال نمی کنند که همه چیز 
در آن روز ـ یوم البروز ـ آشــکار است 
و در چهره انســانها همــه چیز خوانده 
می شود. ممکن اســت تصّور شود، این 
مطلــب با آیاتی که تصریــح و تأکید بر 
از بندگان در قیامت می  مسأله ســؤال 
کند، تضــاد دارد، مانند آیه 24 صاّفات 
َِّک  و آیات 92 و 9۳ سوره حجر: »َفَو َرب
لََنْســَئلَنَُّهْم أَْجَمِعیَن َعّما کانُوا یَْعَمُلوَن«؛ 
)بــه پروردگارت ســوگند کــه از همه 
آنها ســؤال مــی کنیــم از کارهائی که 
انجام می دادند(. ولــی با توّجه به یک 

نکته، این مشــکل حّل می شــود و آن 
این که: قیامت یک روز بســیار طوالنی 
است، و انسان از مواقف و گذرگاه های 
متعــّددی باید بگــذرد، و در هر صحنه 
بایســتد، طبق  مّدتی  بایــد  و موقفــی 
بعضــی از روایــات، این مواقــف پنجاه 
موقف اســت، در بعضــی از این مواقف 
)رنگ  بلکه  شــود،  نمی  ســؤالی  مطلقاً 
رخســاره خبر می دهد از ســّر درون(، 
چنان کــه در آیه پــس از »َفَیْوَمِئذ الَّ 
« می  یُْســَئُل َعن َذنِبِه إِنــٌس َو الَ َجآنٌّ
بِِسیماُهْم«؛  الُْمْجِرُموَن  »یُْعَرُف   : خوانیم 
)مجرمان از چهره هایشــان شناخته می 
شــوند(. و در بعضــی از مواقف، مهر بر 
دهان انســان گذارده می شود و اعضای 
بدن به شهادت بر می خیزند. در بعضی 
از این مواقف، از انســانها دقیقاً پرسش 
می شــود. و در بعضی دیگر، انسانها به 
جدال و دفــاع و مخاصمه برمی خیزند، 
خالصه هر صحنه ای شــرایطی دارد و 
هر صحنــه، از صحنه دیگــر خوفناکتر 

است.

این آیات  بنابراین، در هر صــورت بین 
توّجه  تناقضی دیده نمی شــود. و عدم 
به اختالف در موضــوع و مواقف قیامت 
سبب شده تا چنین توّهمی ایجاد شود.

دیگری  دوش  بر  کسی  گناه  شبهه:   
نیست؟! یا  هست 

عبارت »َوالَ تَــِزُر َواِزَرٌۀ ِوْزَر أُْخَری« در 
18 ســوره  انعام، آیه  164 ســوره  آیه 
7 سوره  15 سوره اسراء، آیه  فاطر، آیه 
زمر و آیه ۳8 ســوره نجم ذکر شده که 
جمعــا پنج مرتبه در قرآن تکرار شــده 
اســت. منظــور از این عبارت اینســت 
که: )هیــچ گناهکاری گنــاه دیگری را 
بر دوش نمی کشــد(. بــا این حال در 
برخــی از آیات دیگر خــالف این گفته 
مطالبی بیان شــده اســت. بــه عنوان 
25 سوره نحل گفته شده:  مثال در آیه 
الِْقیاَمِۀ َو  أَْوزاَرُهــْم کاِملًَۀ یَْوَم  »لَِیْحِمُلوا 
َِّذیَن یُِضلُّونَُهــْم بَِغْیِر ِعلٍْم«؛  ِمــْن أَْوزاِر ال
)آنهــا بایــد روز قیامــت، بــار گناهان 

خــود را بطور کامل بر دوش کشــند؛ و 
همچنین ســهمی از گناهان کسانی که 
بخاطر جهل، گمراهشــان می ســازند(. 
1۳ ســوره عنکبوت  آیه  در  همچنیــن 
آمده اســت که: )آنها ـ گناهکاران ـ بار 
بارهای ســنگین  و  را  ســنگین خویش 
دیگــری را اضافــه بر بارهای ســنگین 
خود بر دوش می کشــند(؛ »َو لََیْحِمُلنَّ 
أَثْقالِِهْم«. مضاف  أَثْقاالً َمــَع  أَثْقالَُهــْم َو 
بــا روایات  اّول  آیات دســته  براینکــه 
»سّنت حســنۀ« و »سّنت ســّیئۀ« نیز 
ســازگار نیســتند. در این روایات بیان 
شده اســت که کسی که سّنت حسنه یا 
سّنت ســّیئه ای را رواج دهد در ثواب 
و عقاب آن با دیگــران که آن را انجام 
می دهند شریک است. چگونه می توان 
آیات دســته اّول را با آیــات و روایات 

کرد؟ جمع  یکدیگر 

پاســخ: در ابتدا الزم اســت بدانیم که: 
»ِوزر« به معنی ســنگینی و بار سنگین 
و نیــز به معنای گناه آمده اســت، و از 
»َوَزر« )بــر وزن نظر( گرفته شــده که 
بــه معنی پناهگاه در کوه اســت، و گاه 
به معنی مســئولیت نیز آمده است، چرا 
کــه آن هم یک بار ســنگین معنوی بر 
انسان محســوب می شود. چنان  دوش 
کــه »وزیــر« را از این نظــر، وزیر می 
گوینــد که بار ســنگینی از ناحیه امیر، 
یا مردم بر دوش او گذارده شــده است. 
»مــوازره« نیز به معنی معاونت اســت، 
به هنــگام معاونت،  چرا که هر کســی 
قســمتی از بار دیگــری را بر دوش می 
کشــد. اکنون یک ســوال! آیا بار گناه 
کســی بر دوش شخص دیگری سنگینی 
می کند؟ برای پاســخ به این سوال باید 

داشت: توّجه  نکته  چند  به 

1. بــار گناه هر کســی بــر دوش خود 
اوســت: بر عکس آنچه معروف است که 
می گویند: »آتش که گرفت خشــک و 
به جرم  انســانی  تر می ســوزد«، هیچ 
گناه دیگری مؤاخــذه نمی گردد. گفته 
شــده که به هنگام مجــازات قوم لوط، 
ایمانی در میانشــان بود و  بــا  خانواده 

زیرا هیچ  نجــات داد.  را  آنهــا  خداوند 
کس بخاطر گنــاه دیگران مجازات نمی 
شــود. این یک قانون کلّی می باشــد، 
که آیــات قرآن و بســیاری از احادیث 
اهل بیت)علیه الســالم( آن را تایید می 
کنند. آیات »َوالَ تَِزُر َواِزَرٌۀ ِوْزَر أُْخَری«، 
»ُکلُّ نَْفس بَِما َکَســَبْت َرِهیَنٌۀ«، »لََها َما 
َکَســَبْت َوَعلَْیَها َما اْکَتَســَبْت«  و »لُِکِلّ 
ا اْکَتَســَب ِمَن االِثِْم«  بر  ْنُهم مَّ اْمــِری ِمّ

هستند. قانون  همین  بیانگر 

خداونــد در قرآن مــی گوید: »اگر فرد 
ســنگین بــاری، دیگــری را دعوت به 
از گناه و  حمل گناهانش کنــد، چیزی 
مســئولیت او را حمل نخواهد کرد، هر 
چند از نزدیکان و بســتگان او باشــد« 
)إِْن تَــْدُع ُمْثَقلٌَۀ إِلی ِحْملِها الیُْحَمْل ِمْنُه 
َشــْیٌء َو لَْو کاَن ذا ُقْربــی(  در حدیثی 
نیز آمده اســت کــه، »در قیامت مادر 
و فرزنــدی را می آورند کــه هر دو بار 
سنگینی از گناه بر دوش دارند، مادر از 
فرزند تقاضا می کند، در عوض آن همه 
زحمــات که در دنیا برای تو کشــیدم، 
مقداری از بار مســئولیت گنــاه مرا بر 
دوش گیر، فرزنــد به مادر می گوید: از 
من دور شــو، که من از تو گرفتارترم«!

2. شــراکت ســّنت گــذاران در اعمال 
پیروانشــان: بی جهــت و بدون ارتباط، 
عمل کســی بــرای دیگــری ثبت نمی 
شــود. اّما هر کس »ســّنت حسنه« ای 
یا »سّنت سّیئه« ای را مرسوم کند؛ در 
پــاداش و کیفِر عاملین به آن، شــریک 
است. این ســخن با آنچه در باال گفتیم 
تضاّدی ندارد. چرا که »ســّنت گذاران« 
در واقــع از اجزای علّــت تاّمه عمل اند 
و شــریک در فاعلّیــت آن. آنها چون از 
آن عمل  انجــام  در  طریق »تســبیب« 
دخالــت داشــته اند، در نتایــج آن نیز 
شــریک اند. چرا که پایه و اســاس آن، 
به دست خودشــان گذارده شده است. 
آنهــا به خاطر اقدام به گمراه ســاختن 
دیگران، فاعل گناهانشان ـ و یا همچون 
فاعل ـ محسوب می شوند. بنابراین، در 
حقیقت این بار گناهان خودشــان است 
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که بر دوش می کشــند. به تعبیر دیگر، 
»ســبب« در اینجا در حکم »مباشــر« 

است. کار(  دهنده  )انجام 

از این رو در بسیاری از روایات اسالمی 
آمده اســت که اگر کســی سّنت خوبی 
بر جــای نهد، پاداش تمام کســانی که 
به آن عمل می کنند را خواهد داشــت. 
همچنین کسی که سّنت بدی را بر جای 
نهد، گناه تمام کســانی که به آن عمل 
می کنند، برای او نوشــته می شود. در 
ایــن باره از پیامبر گرامی اســالم)صلی 
اســت که  نقل شــده  وآله(  علیــه  اهلل 
فرمودند: »َمن َســنَّ ُسنًَّۀ َحَسَنًۀ کاَن لَُه 
أَْجُر َمــْن َعِمَل بِها ِمْن َغْیــِر أَْن یَْنُقَص 
ِمْن أُُجوِرِهْم َشْیٌء َو َمِن َسنَّ ُسنًَّۀ َسیَِّئًۀ 
کاَن َعلَْیــِه ِوْزُر َمْن َعِمَل بِها ِمْن َغْیِر أَْن 

َشْیٌء«. أَْوزاِرِهْم  ِمْن  یَْنُقَص 

نقل  نیز  الســالم(  امــام صادق)علیه  از 
 ِ شــده اســت: »أَیَُّما َعْبٍد ِمــْن ِعَباِد اهللَّ
َســنَّ ُســنََّۀ ُهًدی َکاَن لَُه أَْجٌر ِمْثُل أَْجِر 
َمْن َعِمَل بَِذلَِک ِمــْن َغْیِر أَْن یَْنُقَص ِمْن 
 ِ أُُجوِرِهْم َشــيْ ٌء َو أَیَُّما َعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهللَّ
َســنَّ ُســنََّۀ َضاَلٍل َکاَن َعلَْیــِه ِمْثُل ِوْزِر 
َمــْن َفَعَل َذلَِک ِمْن َغْیــِر أَْن یَْنُقَص ِمْن 
أَْوَزاِرِهْم َشــيْ ء« ؛ )بنــده ای از بندگان 
خدا که ســّنت نیکو و شایســته  ای از 
خــود بجای گذارد با پاداش کســی که 
بدان ســّنت عمل می  کند برابر اســت، 
بی  آنکه از پاداش عمل  کنندگان به آن 
چیزی کم شــود؛ و گناه هر بنده  ای از 
بنــدگان خدا که کار زشــت و نکوهیده 
 ای را بدعــت نهــد، همان گناه کســی 
است که به آن بدعت عمل می کند، بی 
 آنکــه از بار گناه یکی از آنها کم گردد(.

بــا دّقت در دو عبــارت »ِمــْن َغْیِر أَْن 
یَْنُقَص ِمْن أُُجوِرِهْم َشــْیٌء« و »ِمْن َغْیِر 
أَْن یَْنُقــَص ِمْن أَْوزاِرِهْم َشــْیٌء« در دو 
حدیث فــوق، در می یابیم که پاداش و 
پاداش  از  گذاران، چیزی  عقاب ســّنت 
و عقاب عامــالن کم نمی کنــد. یعنی 
عامــالن پاداش و جــزای عمل خود را 
می بینند و ســّنت گذاران نیــز نتیجه 

عمل خود )سّنت گذاری( را می گیرند. 
بنابرایــن در حقیقت، کســی عمل کس 
دیگری را به دوش نمی کشــد بلکه هر 

شــخصی نتیجه عملش را می بیند.

بنابراین، تمام آیات و روایات ذکر شده 
مــی گویند: »هیچ کس بار گناه دیگری 
را بــر دوش نمی کشــد«، و هیچ گونه 
تناقضــی در بیــن این آیــات و روایات 

شود. نمی  دیده 

باشیم  با دشــمنان خدا دوست   شبهه: 
دشمن؟ یا 

خداونــد در آیه 22 ســوره مجادله می 
فرماید: )هیچ قومی را که ایمان به خدا 
و روز رســتاخیز دارند نمــی یابی که با 
دشمنان خدا و پیامبرش دوستی کنند، 
هر چند پدران یا پســران یا برادران یا 
َقْوماً  »التَِجُد  باشــند(:  خویشاوندانشان 
وَن َمْن  یُْؤِمُنوَن بِــاهللِ َو الَْیْوِم اآْلِخِر یُوادُّ
َحادَّ اهللَ َو َرُســولَُه َو لَــْو کانُوا آباَءُهْم أَْو 

َعِشیَرتَُهْم«.  أَْو  إِْخوانَُهْم  أَْو  أَبْناَءُهْم 

15 ســوره لقمان  با این حــال در آیه 
ســفارش شــده اســت که اگــر پدر و 
مادر تو مشــرک بودنــد، )با آن دو، در 
رفتــار کن(:  ای  شایســته  بطــرز  دنیا 
این  آیا  َمْعُروفاً«.  نْیــا  الدُّ فِی  »صاِحْبُهما 

سازگارند؟ یکدیگر  با  آیه  دو 

پاســخ: در ابتدا الزم به ذکر اســت که 
وَن« در آیــه اّول، از ماّده »وّد«  »یُــوادُّ
می باشد. یکی از معانی بیان شده برای 
این واژه دوســت داشتن اســت. اّما به 
معنای آرزو داشــتن نیز آمده است. در 
الشي َء  »َوِدْدُت  گفته شده:  العرب  لسان 
همچنین  اأُلْمِنیَّــۀ«،  مــن  هــو  و   ، أََودُّ
أَنَّک  عبارت: »َوِدْدُت لــو کاُن َکذا و لو 
َفَعلَْت َکذا« چنین ترجمه شــده اســت: 
)آرزو می کنــم که چنان بود و یا چنین 
اصفهانی  راغب  براین  عالوه  می کردی(. 
نیز همین معنا را ذکر کرده اســت. در 
به معنای  توان گفــت »وّد«  نتیجه می 
دوســتی همراه با تمایل و آرزوی قلبی 
به عنوان مثال شخصی کسی  باشد.  می 
را دوست داشته باشــد به گونه ای که 

میل داشــته باشــد تا در اخالق، رفتار، 
عقیده، مقام و ... به مانند او باشــد.

بنابرایــن، در آیــه 22 ســوره مجادله: 
»التَِجــُد َقْومــاً یُْؤِمُنــوَن بِــاهللِ َو الَْیْوِم 
وَن َمْن َحادَّ اهللَ َو َرُســولَُه...«  اآْلِخِر یُوادُّ
بیان شــده اســت که با دشمنان خدا و 
مشــرکان نباید پیوند و دوســتی قلبی 
نیز مشّخص است، زیرا  داشت. علّت آن 
سبب می شود تا ایمان و عقیده شخص 
مؤمن بــه خطر بیفتد. اّمــا در آیه 15 
ســوره لقمان، ابتدا توصیه شــده است 
که )هر گاه آن دو ـ والدین مشــرک ـ 
تالش کنند که تو چیزی را شــریک من 
قرار دهی، ... از ایشــان اطاعت مکن،(: 
» إِْن جاَهداَک َعلی أَْن تُْشِرَک بِی ... َفال 
تُِطْعُهمــا« و پس از این گفته شــده )با 
آن دو، در دنیا بطرز شایســته ای رفتار 
َمْعُروفاً«.  نْیــا  الدُّ فِی  کــن(: »صاِحْبُهما 
یعنی رفتار شایســته با پدر و مادر باید 
بگونه ای باشد که ســبب دگرگونی در 
عقاید شخص نگردد و محّبت و دوستی 
با آنها  آنها باید در حّد خــوش اخالقی 
باشــد نه تمایل قلبی به افکار باطلشان.

اگــر خوب بنگریم می بینیم در ســوره 
لقمــان نیــز خداوند به مــوّدت )پیوند 
قلبی( با پدر و مادر مشــرک امر نکرده 
اســت. بهمیــن خاطر لــزوم احترام به 
آنان را با عبارتــی دیگر یعنی: )َمْعُروفاً( 
بیــان کرده اســت. در نتیجه هیچ گونه 
تضــاّدی بین دو آیه دیده نمی شــود و 
دو آیــه کامال با یکدیگــر هماهنگ می 

باشند.

می  قسم  مّکه  به  خداوند  شــبهه:   
نمی خورد؟! یا  خورد 

در آیه یکم ســوره بلد خداوند به شهر 
مّکه قســم نمی خــورد و می گوید: »الَ 
اّما در سوره تین  الَْبلَِد«  أُْقِســُم بَِهـــَذا 
پس از ســوگند خوردن به تین و زیتون 
و طور ســینا به این شهر ســوگند یاد 
مــی کند و می گویــد: »َو َهـــَذا الَْبلَِد 
االَِمیــِن«. چرا خداونــد در یک آیه به 
شــهر مّکه ســوگند یاد می کند اّما در 

کند؟ نمی  چنین  دیگر  آیه 

پاسخ: خداوند در ســوره بلد می گوید: 
»الَ أُْقِســُم بَِهـــَذا الَْبلَِد«. عالوه براین، 
تعابیر مشــابه دیگری نیز در قرآن آمده 
اســت که عبارتند از: »َفال أُْقِسُم بَِمواقِِع 
النُُّجوِم«  »َفال أُْقِســمُ بِمــا تُْبِصُروَن« ، 
الَْمغاِرِب«   َو  الَْمشــاِرِق  بَِربِّ  أُْقِسُم  »َفال 
»ال أُْقِســُم بَِیْوِم الِْقیاَمِۀ«  »َو ال أُْقِســُم 
بِالنَّْفِس اللَّّواَمِۀ«  »َفال أُْقِســمُ بِالُْخنَِّس«  

َفِق«. بِالشَّ أُْقِسُم  »َفال  و 

معنــای صحیح این آیات چیســت؟ آیا 
در آیــات خداوند ســوگند یاد می کند 
یا خیــر؟ آیا در این آیــات حرف »ال« 
به معنای نفی آمده اســت؟ برای درک 
معنــای صحیــح این آیات الزم اســت 
بدانیــم که بســیاری از مفســران واژه 
ی »ال« در این آیــات را »الی زائده« 
گرفته اند کــه برای تاکید بکار می رود 
و معنــای نفی ندارد. طبق این تفســیر 
خداونــد به آنچه در ادامه آمده اســت 

است. کرده  یاد  سوگند 

البته برخــی واژه »ال« در آیات فوق را 
به معنای نفــی گرفته اند و می گویند: 
منظــور اینســت که مورد قســم بزرگ 
تر از آن اســت که به آن ســوگند یاد 
شــود. این هنگامی هســت که گوینده 
می خواهد بــه اهمّیت آنچه پس از آن 
می آورد تاکید کند، نه اینکه منظورش 
نفی حقیقی باشــد. بلکه امکان دارد در 
یاد  مورد دیگری به همان مورد سوگند 

کند.

بنابرایــن، طبق نظر اکثر مفســرین که 
»ال« را زائــده گرفتــه اند، اشــکال از 
اســاس وارد نیســت و در هر دو سوره 
)بلــد و تین( به مّکه قســم یاد شــده 
اســت. و طبق نظر کسانی که ال را نافیۀ 
باز هم اشکالی نمی باشد و  اند،  دانسته 

آیات بــا یکدیگر تناقضی ندارند.

یا   شــبهه: خداوند عذاب می کند 
کند؟ نمی 

در آیه ۳۳ سوره انفال خداوند در مورد 
اعراب عصــر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 

مــی گوید: )هیــچ گاه خداونــد آنها را 
مجــازات نخواهد کــرد در حالی که تو 
در میان آنها هســتی. همچنین خداوند 
آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که 
بَُهْم  ُ لُِیَعِذّ اســتغفار کنند(؛ »َوَما َکاَن اهللَّ
بَُهْم َوُهْم  ُ ُمَعِذّ َوأَنــَت فِیِهْم َوَمــا َکاَن اهللَّ
یَْســَتْغِفُروَن«. در حالیکه در آیه پس از 
آن یعنــی آیه ۳4 ســوره انفال خداوند 
از عذاب آنها به میان می آورد  ســخن 
و مــی گوید: )چرا خداوند آنها را عذاب 
نکنــد و حــال آن کــه مانــع از رفتن 
مســجدالحرام می شــوند(؛  به  مؤمنان 
وَن  یَُصدُّ َوُهْم   ُ بَُهــمُ اهللَّ یَُعِذّ أَالَّ  لَُهْم  »َوَما 
َعِن الَْمْســِجِد الَْحَراِم«. آیا این دو آیه با 

ندارند؟ منافات  یکدیگر 

پاســخ: با دّقت در ایــن دو آیه در می 
یابیــم که هیــچ گونه تنافــی بین آنها 
یکدیگرند.  مکّمــل  بلکه  نــدارد،  وجود 
ماجرا از آنجا شــروع شــد که برخی از 
مشــرکان گفتند: )خداونــدا! اگر این ـ 
آیات الهی ـ حقیقتی از ســوی توست، 
بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرو ریز، 
یا عــذاب دردناکی برای ما بفرســت!(: 
»اللُّهــمَّ إِْن کاَن هــذا ُهــَو الَْحــقَّ ِمْن 
ــماِء  َفَأْمِطْر َعلَْینا ِحجاَرًۀ ِمَن السَّ ِعْنِدَک 
أَِو ائِْتنا بَِعذاٍب أَلیٍم«  خداوند در پاســخ 
فرمود:  انفال  ۳۳ سوره  آیه  مشرکان در 
)شما فعاًل از عذاب من در امان هستید 
وآله(  علیه  اهلل  اسالم)صلی  پیامبر  چون 
در میان شما اســت. همچنین اگر توبه 
و اســتغفار کنیــد و از خطاهــای خود 
پشــیمان شــوید، باز هــم از عذابم در 
ادامه  ماند(. ســپس در  امان خواهیــد 
در آیه۳4 با اشــاره به علّت استحقاق و 
شایســته بودن عذاب برای مشرکان می 
فرماید: )چرا خداوند آنها را عذاب نکند 
و حال آن که مانــع از رفتن مؤمنان به 

شوند(. می  مسجدالحرام 

این ســه  آنچه در  بنابرایــن، خالصــه 
آیه بیان شــده اســت چنین می باشد: 
مشرکان مســتحّق عذاب االهی هستند 
اّما بخاطر حضــور پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( در مّکه عذاب نمی شــوند. عالوه 

بــر این اگر اســتغفار کنند نیز از عذاب 
در امان اند. همانطور که می بینید بین 
ایــن آیات هیچ گونه ناســازگاری دیده 

شود. نمی 

مرحــوم آیت اهلل محمد هــادی معرفت 
به نقل از مرحوم طبرســی در پاسخ به 
پنــدار وجود تنافی، به ســه وجه دیگر 

است: اشاره کرده 

1- مــراد از آیــه 2۳ که نفــی عذاب 
می کنــد، عــذاب از نــوع براندازی و 
آنچه  مانند  اســت،  قوم  نابودسازی یک 
در اّمتهای گذشــته رخ می داد و مراد 
آیه 24 که بر وقوع عذاب اشــاره دارد، 
عذاب از نوع اســارت و کشته شدن به 
دست مؤمنان اســت. چنان که در روز 
بدر و نمونه های مشــابه آن اتفاق افتاد 
یا ماننــد آنچه ســرانجام در یوم الفتح 

افتاد. اتّفاق 

2- آیه 2۳ عذاب دنیا را نفی می کند و 
آیه 24 عــذاب آخرت را اثبات می کند 
و مــراد از آیه 24 این اســت که به چه 
را در آخرت عذاب  آنهــا  دلیل خداوند 

. نکند

۳- آیــه 2۳ گنهــکاران را به اســتغفار 
تشویق می کند و آنان را به عذرخواهی 
از خداونــد فــرا می خوانــد و معنایش 
این اســت که اگر توبه کننــد، در دنیا 
و آخــرت عــذاب نمی شــوند، و گرنه 
عذاب می شوند و سپس با جمله »وهم 
یصــّدون عن المســجد الحــرام« دلیل 
بستن  را که همان  استحقاق عذابشــان 
راه مســجد الحرام است، بازگو می کند.

در تفســیر نمونه نیز احتماالتی از سوی 
مفّسران در تفســیر این آیات نقل شده 

است:

بعضــی گفته اند: منظور این اســت که 
بعضی از مشــرکان بعــد از گفتن جمله 
از گفتار خود پشــیمان شــده   22 آیه 
َّنا:  اند و عرضه داشــته انــد: ُغْفرانََک َرب
»خدایــا ما را بر ایــن گفتار ببخش«! و 
همین ســبب شد که حّتی بعد از خروج 
از  وآله(  علیــه  اهلل  پیامبراســالم)صلی 
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»مّکه« گرفتار بال و نابودی نشــوند.

جمع دیگری گفته اند: این جمله اشاره 
اســت.  »مّکه«  در  مؤمنان  باقیمانده  به 
اهلل  پیامبر)صلی  از هجــرت  پــس  زیرا 
علیــه وآله( جمعی که قــادر بر هجرت 
نبودنــد همچنــان در »مّکــه« باقــی 
ماندنــد و وجود آنها که پرتوی از وجود 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( بود مانع از 

»مّکه« شد. مشرکان  بر  عذاب  نزول 

ایــن احتمــال نیز وجــود دارد که این 
جملــه، مفهــوم یک جمله شــرطیه را 
دارد، یعنــی اگــر آنها از کــردار خود 
پشــیمان شــوند و به درگاه خدا روی 
آرند و اســتغفار کننــد مجازات الهی از 
آنها برداشــته خواهد شد. در عین حال 
جمع میان این احتماالت در تفسیر آیه 
نیز بعید نیســت، یعنی ممکن است آیه 
اشــاره به همه اینها باشــد. بــا در نظر 
این  تنافی  عــدم  احتماالت  این  گرفتن 

آیات با یکدیگر واضح و روشــن است.

 شبهه: طول روزهای قیامت، هزار سال 
هزار سال؟! پنج  یا 

خداوند در آیه 5 ســوره ســجده، مّدت 
هر روز از روزهای قیامت را معادل هزار 
وَن« ـ  ا تَُعدُّ مَّ سال دنیوی ـ »أَلَْف َسَنۀ ِمّ
بیان می کند. اّما در آیه 4 سوره معارج 
مقدارش پنجاه هزار ســال بیان شــده 
َخْمِســیَن  »ِمْقَداُرُه  گوید:  و می  اســت 
أَلْــَف َســَنۀ«. باالخره روزهــای قیامت 
معادل هزار ســال دنیوی می باشــد، یا 
پنجاه هزار ســال؟ آیا این آیات مخالف 
یکدیگر نیســتند؟ چگونه می توان بین 

کرد؟ آیات جمع  این 

پاسخ: در آیه 5 سوره سجده آمده است: 
آِء إِلَی االَْرِض ثُمَّ  ــمَ ْمَر ِمَن السَّ »یَُدبُِّر االَ
یَْعــُرُج إِلَْیِه فــي یَْوم َکاَن ِمْقــَداُرُه أَلَْف 
وَن«: ) خداوند امور ـ این  ا تَُعدُّ مَّ َســَنۀ ِمّ
جهان ـ را از آســمان به ســوی زمین 
تدبیــر مــی کند، ســپس در روزی که 
مقدار آن هزار ســال از ســالهایی است 
که شــما می شــمرید به ســوی او باال 
مــی رود(. علی بــن ابراهیــم قمی در 

گوید: می  تفسیرش 

از اموری کــه خداوند تدبیر می  »مراد 
کند، امر و نهی اســت که بدان دستور 
داده و کارهایی اســت که بندگان انجام 
داده اند. همه ایــن امور در روز قیامت 
آشــکار می گردد و مقــدار آن روز نیز 
برابر با هزار ســال از سالهای دنیاست«.

اّمــا اینکه مقدار بیان شــده در این آیه 
با آنچه در آیه 4 ســوره معارج در مورد 
طــول روز قیامت آمده اســت، چگونه 
قابل جمع می باشــد؟ پاسخ این سؤال، 
در حدیثی از امام صادق)علیه الســالم( 
که کلینی در کافی و شــیخ طوسی در 
امالی آن را نقل کرده اند، آمده اســت. 
فِی  »اِنَّ  فرمود:  الســالم(  حضرت)علیه 
الِْقیاَمِۀ َخْمِســْیَن َمْوقِفاً، ُکلُّ َمْوقِف ِمْثُل 
وَن، ثُمَّ تاَل هِذِه اآلیََۀ  أَلِْف ِســَنۀ ِمّما تَُعدُّ
فِی یَْوم کاَن ِمْقداُرُه َخْمِسیَن أَلَْف َسَنۀ« 
؛ )در قیامت پنجاه موقف اســت که هر 
موقفی به اندازه یک هزار ســال از سال 
هائی است که شــما می شمرید، سپس 
این آیه را تــالوت فرمود: در روزی که 

است(. سال  هزار  پنجاه  مقدارش 

البتــه این احتمال نیــز وجود دارد که 
»عدد هــزار« و »پنجاه هزار« در اینجا 
برای بیان کثرت و فزونی باشــد، یعنی 
در قیامــت موقف زیادی اســت که هر 

زیادی طول می کشد. یک مّدت 

باید توّجه داشــت که آنچه گفته شــد 
در مــورد مجرمان، ظالمــان و کافران 
اســت. زیــرا در حدیثی از ابو ســعید 
خدری آمده اســت که بعد از نزول این 
ای رسول خدا،  آیه کســی عرض کرد: 
چقــدر آن روز طوالنی اســت؟ فرمود: 
َُّه لََیِخفُّ  د بَِیــِدِه اِن ـِذی نَْفُس ُمَحمَّ »َو الَـّ
َعلَــی الُْمْؤِمِن َحّتی یَُکوُن أََخفَّ َعلَْیِه ِمْن 
نْیا«؛ )قســم  َصالۀ َمْکُتوبَۀ یَُصلِّْیها فِی الدُّ
به کســی که جان محّمد به دســت او 
است! آن روز برای مؤمن سبک و آسان 
می شــود، آســان تر از یک نماز واجب 

دنیا می خواند(. در  که 

همه  هدایتگر  قرآن،  و  خدا  شبهه:   
آنها؟ از  بعضی  یا  انسانها 

با توّجــه به برخی از آیات قرآن هدایت 
شــامل همه انسان ها، و قرآن نیز کتاب 
خداوند  است.  مردم  همه  برای  هدایتگر 
در آیه 185 ســوره بقره قرآن را کتاب 
هدایت بــرای همه مردم می داند و می 
فِیِه  أُنــِزَل  الَِّذی  َرَمَضاَن  گوید: »َشــْهُر 
الُْقــْرَءاُن ُهــًدی لِّلنَّاِس«. اّمــا برخی از 
آیات دیگــر، هدایت را مختّص مومنین، 
مّتقیــن، محســنین و ... مــی دانند و 
قــرآن نیــز تنهــا هدایتگر ایــن افراد 
اســت. به عنوان مثــال در آیاتی گفته 
شده: »َذلَِک الْـــِکَتاُب الَ َریَْب فِیِه ُهًدی 
َو  َو ُهًدی  لِّلنَّاِس  بََیاٌن  لِّلُْمتَِّقیَن«، »َهـَذا 
َمْوِعَظــٌۀ لِّلُْمتَِّقیَن«، »تِلَْک َءایَآُت الِْکَتاِب 
الَْحِکیــِم، ُهًدی َو َرْحَمًۀ لِّلُْمْحِســِنیَن«، 
لَْنا َعلَْیَک الِْکَتاَب تِْبَیانًا لُِّکِلّ َشــْیء  »َو نَزَّ
لِلُْمْسلِِمیَن«.   َو ُهًدی َو َرْحَمًۀ َو بُْشــَری 
چگونــه می توان بین ایــن آیات جمع 

کرد؟

پاســخ: »هدایت« در قرآن به دو معنی 
باشد: می 

به  مربوط  تکوینی« کــه  1- »هدایــت 
قرآن  تمام موجودات جهان می شــود. 
از زبان موســی)علیه السالم( می  گوید: 
َُّنــا الَّذي أَْعطی  ُکلَّ َشــيْ ٍء َخلَْقُه ثُمَّ  »َرب
َهدی«  ؛ )پروردگار ما همان کسی است 
کــه همه چیز را آفرید و ســپس آن را 
هدایت کرد(. این نوع از هدایت شــامل 
همــه موجــودات می شــود و در مورد 
انســان، از آن به عنــوان هدایت فطری 
یاد می شــود. در مباحث خداشناســی 
نیــز از توحید فطری بــه عنوان یکی از 
راه های شناخت و کسب معرفت نسبت 
به خداوند یاد می شــود که نمونه ای از 

است. انسان  فطری  هدایت 

طبق آیــات قرآن، دیــن و آموزه های 
آن فطــری می باشــد و سرشــت پاک 
تایید می کنــد. خداوند  انســان آن را 
آئین  را متوّجه  می فرماید: )روی خــود 
پاک و خالــص پروردگار کــن(: »َفَأقِْم 

یِن َحِنیفــاً«  چرا که )این  َوْجَهــَک لِلدِّ
فطرتی می باشد که خداوند انسان ها را 
ِ الَِّتي  بر آن آفریده اســت(؛ »فِْطَرَت اهللَّ

َعلَْیها«.  النَّاَس  َفَطَر 

هدایت تکوینی و فطری در میان انسان 
ها عمومی اســت و همه از آن بهره می 

برند.

ارســال  با  که  تشــریعی«  »هدایت   -2
از ســوی  آســمانی  و کتب  پیامبــران 
انجام می   انســان  برای هدایت  خداوند 
گیرد. در قــرآن در مورد پیامبران الهی 
یَْهُدوَن  ًۀ  أَئِمَّ َجَعلْناُهــْم  »َو  می  خوانیم: 
بَِأْمِرنــا« ؛ )آنهــا را راهنمایانــی قــرار 
دادیم که بــه فرمان ما مردم را هدایت 
می کنند«. این نــوع از هدایت، عمومی 
اســت و شــامل تمــام انســان ها می 
شــود. یعنی پیامبران و کتب آســمانی 
بــرای هدایت همه انســان ها آمده اند. 
همانطــور کــه خداوند قــرآن را کتاب 
هدایت بــرای همه مردم می داند و می 

لِّلنَّاِس«.  »ُهًدی  گوید: 

بــا توّجــه بــه اینکه حــرف »الم« در 
»للّنــاس« الم غایت اســت، مفهوم آیه 
عبارت اســت از اینکــه: )هدف از نزول 

است(. مردم  تمام  هدایت  قرآن، 

ایــن حال، آیــا عاقبت همــه مردم  با 
هدایت اســت؟ خیر، زیرا )کســانی که 
ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجام 
ایمانشــان  کمک  بــه  خداوند  دادنــد، 
آنهــا را هدایت می  کنــد(؛ »إِنَّ الَّذیَن 
یَْهدیِهــْم  الِحــاِت  الصَّ َعِمُلــوا  َو  آَمُنــوا 
ُُّهــْم بِإیمانِِهــْم«  در حالیکه برخی از  َرب
و  ارتکاب گناهان، فســق  با  اشــخاص، 
ضعــف ایمان، خــود را از هدایت الهی 
و قــرآن بی بهره می کننــد. به عبارت 
»فاعلّیت  بر  عــالوه  هدایت  برای  دیگر، 
فاعل«، »قابلّیت قابل« نیز شــرط است. 
هــم در هدایت تکوینی و هم در هدایت 
تشــریعی. زمین شوره  زار، هرگز سنبل 
بــر نیارد. اگر چه هزاران مرتبه باران بر 
آن ببــارد، بلکه باید زمین آماده باشــد 
تا از قطرات باران بهره گیرد. ســرزمین 

وجود انســانی نیز تا از لجاجت و عناد و 
تعّصب پاک نشــود، بذر هدایت را نمی  

پذیرد.

لــذا قرآن در برخی از آیــات، به هدف 
اشــاره  قرآن  نزول  و  پیامبران  ارســال 
کرده اســت، ـ که چیزی جــز هدایت 
همه انسان ها نیست ـ و در آیاتی دیگر 
از عاقبت انســان ها ســخن گفته است، 
مثل آیه »َو ُهــًدی َو َمْوِعَظٌۀ لِّلُْمتَِّقیَن«. 
»الم« در ایــن آیه و آیات مشــابه آن، 
اینکه  »الم عاقبت« می باشــد؛ یعنــی 
 ... عاقبــت کار اینســت که متّقیــن و 

شوند. می  هدایت 

قرآن، هدایت  آیات  اینکه، طبق  خالصه 
دو نوع اســت: تکوینی و تشریعی. اّولی 
همــه موجودات را شــامل می شــود. 
دّومی نیز همه انســان هــا را در برمی 
گیرد. اّما برخی از انسان ها بخاطر عدم 
قابلّیت از این هدایــت بهره نمی گیرند 
و عاقبتشــان گمراهی اســت. کســانی 
که هدایت می شــوند نیــز عبارتند از: 
مســلمین، مومنین، مّتقین، محسنین و 

صالح. های  انسان  همه 

بنابراین، آنچه در این آیات بیان شــده 
تنافی  این آیات هیچ گونه  روشن است. 

و تضــاد و تناقضی با یکدیگر ندارند.
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معرفی کتاب
سیری در کتاب

» چند نکته مهم در باره رؤیت هالل «
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

در عصر صنعتی شدن دنیا و عصری که به عصر 
جهانی شدن لقب گرفته مشکل اختالف در 
برداشت های  اجتهادی در مسائل سیاسی و 
اجتماعی می تواند در قالب یک مشکل بزرگ 
،نمایــان و موجب ضعف مســلمین در برابر 
بیگانگان گردد؛ به ویژه آنکه بدانیم مسلمانان 
جهان مناسک دینی و اعمال مذهبی خود را 
بر اساس تقویم هجری قمری  به جا می آورند. 
مبنای این تقویم رؤیت هالل است که در تاریخ 
علوم اسالمی به ویژه فقه بسیار مورد توجه علما 

و فقهای اسالمی قرار گرفته است. 

از این رو شریعت اسالم برخی از اعمال فقهی 
حقوقی و عبادی را معلق به ثبوت هالل ، نموده 
اســت؛ ابتدا و آخر ماه های قمری به ویژه ماه 
مبارک رمضان، عید فطر، وقوف به عرفات در 
روز نهم ذی الحجه، وقوف در مشــعر در شب 
دهم ذی الحجه، بیتوته در سرزمین ِمنا در شب 
های یازدهم و دوازدهم ذی الحجه، اعمال روز 
عید قربان، بلوغ، سن ازدواج، ایام عده طالق و 
وفات همه و همه اموری هستند که وابسته به 

گردش کره ماه هستند.

لــذا رویت هالل هم در زندگــی روزانه مورد 

استفاده قرار می گیرد و هم در عبادت هایی که 
وقت معینی در سال دارد؛ در حقیقت ماه، یک 
تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود 
که مردم اعم از باسواد و بی سواد و در هر نقطه 
ای از جهان که باشند می توانند از این تقویم 
طبیعی استفاده کنند، نه تنها آغاز، وسط و آخر 
ماه را می توان با آن شناخت، بلکه با دقت، شب 
های ماه را نیز می توان تشخیص داد و بدیهی 
است نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقویم 
یعنی یک وسیلۀ دقیق و عمومی برای تعیین 
تاریــخ، امکان پذیر نیســت، به همین دلیل، 
خداوند بزرگ بــرای نظام زندگی، این تقویم 

جهانی را در اختیار همگان قرار داده است.

بر این اســاس می توان دریافت مساله ثبوت 
هالل از جمله مباحثی است که بُعد اجتماعی 
اش بر بعد فــردی  آن غلیه دارد؛ زیرا یکی از 
اهداف آن، اتحاد مسلمانان در رمضان المبارک 
است تا اینکه به عید فطر  منتهی گردد که به 
نوبۀ خو دیکــی از بزرگترین جلوه های اتحاد 
مسلمانان در کّل کره زمین به شمار می آید؛ 
که با شروع ذی الحجه و ایام حج بیش از پیش 

جایگاه خود را نمایان می سازد.

این نقش کارساز و بنیادین رویت هالل در امور 
دنیا و آخرت ضرورت واکاوی مسائل مرتبط با 
آن را به ویژه در ســاحت فقه دو چندان می 
ســازد؛ از این رهگذر کتاب » چند نکته مهم 
در بــاره رؤیت هالل « از جملــه آثار مهم و 
ارزشمندی اســت که به قلم حضرت آیۀاهللَّ 
العظمی مکارم شیرازی دام ظله به زیور طبع 
آراسته  شده است. و به بررسی جوانب مختلف 
و ادله مبحث رؤیت هالل به ویژه مسائل مرتبط 
با رؤیت هالل با تلسکوپ و اتّحاد افق پرداخته 

است.

انگیزه تالیف کتاب

انگیزه مؤلف دانشــمند اثر که کتاب را طبق 

درخواســت برخی از طــالّب و فضالی حوزه 
به رشــته تحریر درآورده اســت، حل معضل 
رؤیت هالل ماه شــوال می باشد که موجبات 
اختالف های نــاروا، بین امت اســالمی علی 

الخصوص شیعیان شده است.

معظم له  ضمن تبییــن چالش هایی که به 
واسطه اختالف نظر در مبحث رؤیت هالل بین 
افراد جامعه اسالمی و حتی خانواده ها به وجود 
آورده، وحدت را از اصول اساســی دین اسالم 

برشمرده است. 

ایشان می فرمایند: چگونه در یک روز جمعی 
به نماز عید ایستاده و در قنوتش می خوانند... 
جعلته للمسلمین عیدا؛ یعنی امروز را تو برای 
مسلمین عید مقرر نموده ای، در حالی که معلوم 
نیست منظور از مسلمین چه کسانی هستند، 
زیرا عده دیگری در گوشه ای مشغول خواندن 

دعای ماه مبارک رمضان هستند.

لذا مولف این نوشتار را در راستای انجام وظیفه 
در این شرایط خاص، تنظیم نمود که عمدتاً به 
اصل مسأله »رؤیت هالل« سپس به »مسأله 
رؤیت هالل با تلسکوپ« و بعد به »مسأله اتّحاد 

افق« مربوط می شود.

ساختار کلی کتاب

کتاب » چند نکته مهم در باره رؤیت هالل « 
از دو مبحث فرعی و دو فصل اصلی تشــکیل 
شده است که عناوین فرعی آن اثر عبارتنداز: 1. 

»اشاره« 2. »شورای رویت هالل«.

عناوین اصلی کتاب نیز عبارتند از:1. آیا رؤیت 
ماه با تلسکوپ کافی است؟   2. آیا وحدت افق 

شرط است؟ 

عناوین فرعی فصل اول نیز به شرح ذیل است: 
1.» تولّد ماه در واقع معیار نیست« 2.» رؤیت 

ماه معیار روایات متواتره است«

»دالیــل وحدت افق« عنوان فرعی فصل دوم 

کتاب است که با عناوینی هم چون »طلوع ماه 
و تولّد آن )یک امر آسمانی است نه زمینی (« 
و »روایت هشام بن الحکم«، همراه شده است.

تشکیل شورای استهالل؛ گامی مهم در 
ایجاد وحدت رویه در رویت هالل

معظم له در آن اثر مهم، تشــکیل شــورای 
استهالل را به عنوان راه کاری برای حل معضل 
رؤیت هالل مورد بررسی قرار داده  است که با 
جمع شدن عده ای از نمایندگان علما می توان 

به رأی واحدی دست پیدا کرد.

 با اینکه رؤیــت هالل از موضوعــات بوده و 
تشــخیص آن به عهده خود مکلّفین است و 
مراجع و فقهای عظام وظیفه ای در این زمینه 
ندارند ولی از آن جایی که مردم به بزرگان خود 
اعتماد کامل دارند عادتا در چنین مواردی به 
مراجع خود پناه می برند. برای حل این اشکال 
که ممکن است بّینه یکی از نمایندگان بر رؤیت 
هــالل داللت کند و در مقابل عده دیگری به 
عدم آن حکم نمایند، مؤلف بحث اکثریت را 

مورد توجه قرار داده است.

لذا در بخشی از کتاب می خوانیم:نظر اکثریّت  
می تواند معیار باشد چرا که برای غالب مردم 
اطمینان بخش تر خواهد بود و به یقین »اقربّیت 
به واقع« دارد زیرا بحث تشخیص موضوع است 

نه تشخیص حکم، لذا مشکلی ایجاد نمی کند.

بررسي روایات رؤیت هالل در سایۀ اعتبار 
سنجی ابزار جدید در رویت هالل

ابزار رؤیت هالل از طریق بررسی روایات رویت 
هالل از جمله مهمترین مباحث کتاب را شامل 
می شود؛ یعنی اینکه آیا می توان از تلسکوب 
و امثــال ذلک برای رؤیت هالل کمک گرفت 

یا خیر؟

 مؤلف در این زمینه می فرماید: با اینکه برخی از 
مراجع به چنین مطلبی فتوا داده اند، ما روایات 
بسیاری در وسائل الشیعه داریم که تعدادشان 
به بیش از سی روایت می رسد و همگی داللت 
دارند بر اینکه رؤیت فقط با چشم عاّدی حجت 
بوده و چیز دیگر مالک نمی باشــد؛ مثل»إذا 
رأیت الهالل فصم و إذا رأیته فأفطر« یا »صم 
للرؤیۀ و أفطر للرؤیۀ«، کما اینکه فقها در تمام 
ابواب فقه اطالقات را منصرف به افراد متعارفه 
می داننــد نه افراد نادره؛ ماننــد آنچه در باب 

وضو در مورد مقدار الزم برای شستن صورت 
گفته اند که با دســت متعارف مراد است یا در 
مقدار کّر مقدار سه وجب و نیم طول و عرض و 
عمق را با دست افراد معمولی حساب کرده اند 
و نمونه های دیگری از حد ترخص، زوال عین 
نجاست و استهالک نجاســت و... پس از این 
نمونه های متعدد به دست می آید که در رؤیت 
هالل نیز مراد، رؤیت با چشم متعارف و عاّدی 
است و این ممکن نیست که بگوییم در همه 
ابواب، اطالقات به فرد متعارف منصرف می شوند 

غیر از رؤیت که مراد فرد خاصی می باشد. 

معظم لــه در ادامه، ادله قائلین به لزوم رؤیت 
با تلســکوپ که گفته اند چنین رؤیتی باعث 
می شود تا مشکلی در شب های قدر به وجود 
نیاید و عید نیز به طور دقیق در زمان واقعی اش 
باشــد؛ را مورد تأمل قــرار داده اند؛و اینگونه 
پاســخ گفته اند؛ پس با این حساب می توان 
گفت از زمــان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( تا 
به امروز به دلیل نبودن وسایل پیشرفته برای 
استهالل، مردم هیچ وقت نه شب های قدر را 
درک کرده اند و نه نماز عید به موقع خوانده اند 
در حالی که خود آنها هم سابقاً دیده بودند که 
چه بسا روز اول ماه رمضان متوجه می شوند که 
هالل نشان گر روز دوم است یا در روز عید فطر 
معلوم می شد امروز، دوم شوال است پس باید 
بگوییم همه عبادات و اعمال با مشکل مواجه 
شده است در حالی که مالک در آغاز و انجام 
ماه مبارک رمضان واقعّیت وجود هالل نبوده 

بلکه قابل رؤیت بودنش مالک است. 

به بیــان مولف در بحث امارات علم اصول نیز 
نظیر این بحث مطرح شــده است که تکلیف 
مکلف، تطابق عمل با واقع نیست بلکه اماره و 

مالک داشتن عمل، مراد است. 

شرطیت وحدت افق

آیا وحدت افق بین دو شهر شرط است یا خیر؟ 
دو نظریه وجود دارد: عده ای مانند صاحب عروه 
گفته اند مشترک بودن افق شرط است؛ یعنی 
فقط شهرهای نزدیک به هم می توانند با رؤیت 
هالل در یکی، دیگری نیز به همان عمل کند 
لکن عده ای این را نپذیرفته و معتقدند با رؤیت 
هالل در منطقــه ای از عالم برای دیگران نیز 
ثابت می گردد؛ فقط مشترک بودن قسمتی از 

شبشان کفایت می کند.

 مؤلف در این مســأله، بحثی نجومی مطرح 
می کند تا ضابطه این نظریات مشخص شود.

معظم له تکّون و تولد هالل را مرتبط با ســه 
کره شــمس، قمر و زمین می داند و بعضی از 
این نظریات را طبق مسطح بودن زمین صحیح 
می داند که با توجه بــه کروی بودنش این آرا 
زیر ســؤال می باشد. روایاتی هم در این زمینه 
از اهل بیت علیهم السالم رسیده است که از آن 
جمله روایت هشام بن حکم از امام صادق)علیه 
السالم( می باشد: »إنه قال صام تسعۀ و عشرین 
قال إن کانت له بّینۀ عادلۀ علی أهل مصر أنهم 
صاموا ثالثین علــی رؤیته قضی یوما؛ راوی از 
امام علیه السالم سؤال نمود در مورد کسی که 
بیســت و نه روز از ماه مبارک رمضان را روزه 
گرفته است حضرت فرمودند: اگر او را گواهان 
عادل باشد که گواهی دهند بر اهل بلدی که 
آنان سی روز تمام را بر اساس رؤیت هالل روزه 
داشته اند او نیز باید روزه یک روز را قضا نماید. 
« قائلین به رؤیت هالل در هر نقطه ای از نقاط 
عالم به این روایت اســتناد کرده اند کما اینکه 
به بعضی از روایات دیگر هم استناد نموده اند و 

مؤلف در کتاب آنها را ذکر نموده است. 

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام 
ظلــه  با بحثی منطقی و اشــاره به مقدمات 
حکمت، اطالق این روایات را مورد مناقشه قرار 
می دهند و نهایتا به این نتیجه می رســند که 
همان طوری که مشهور به آن معتقد شده اند 
و ادله قــوی نیز بر آن داللت دارند، اتحاد افق 
در رؤیت هالل شرط است و اگر منظور از این 
حکم ایجاد وحدت بین مســلمین باشد باید 
گفت این امر فقــط در جاهایی که اتحاد افق 
دارند ممکن می باشد و نه در همه مکان ها، و 
مسلمانانی که در یک نیمه از کره خاکی زندگی 
می کنند می توانند همگی عید واحدی داشته و 

به مسئله مهم وحدت نیز برسند.

الزم به ذکر اســت این اثر ارزشــمند در سال 
1۳8۳، در یــک جلد و در 24صفحه در قطع 
پالتویی، توسط انتشــارات امام علی ابن ابی 
طالب علیه السالم به زیور طبع آراسته شده که 
تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده 
اســت.هم چنین این کتاب به زبان عربی نیز 

ترجمه و منتشر شده است.
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روزه در ادیان پیشین 

پرسش : آیا در ادیان پیش از اسالم نیز روزه 
بوده اســت؟ پاسخ اجمالی: قرآن با صراحت 
وجــود روزه را در ادیان دیگر تایید می کند، 
همچنین در کتب عهد عتیق و جدید مطالبی 
درباره روزه وجــود دارد. مثال: روزه در موقع 
ورود اندوه و زحمت غیر مترّقبه معمول بوده؛ 
از این رو حضرت موســی)ع( چهل روز روزه 
گرفت؛ قوم یهود هرگاه می خواستند اظهار 
خضوع نمایند، روزه مــی گرفتند تا رضای 
حق را تحصیــل نمایند؛ هم چنین حضرت 
عیسی)ع( به شاگردانش دستور داد که پس 

از فوت او روزه بگیرند و ... .

پاسخ تفصیلی: قرآن با صراحت وجود این 
فریضه الهی را در ادیان دیگر بیان می کند.
)1( و برای پیشــینیان نیز واجب بوده است 
و هــم اکنون در کتب عهــد عتیق و جدید 
مطالبــی مربوط به روزه وجــود دارد؛ اینک 

چند فراز از آنها:

1- در تمــام اوقــات در میان هــر طایفه و 
هر ملّت در موقــع ورود اندوه و زحمت غیر 
مترّقبه روزه معمول بوده است. )پولس، ۳:5(

2- حضرت موســی چهل روز روزه گرفت. 
)سفر تثنیه، 9:9(

۳- قــوم یهود در موقعی کــه فرصت یافته 
می خواستند اظهار خضوع نمایند روزه می 
داشتند تا به وسیله آن رضای حق را تحصیل 

نمایند. )سفر داوران 20:26(

4- حضرت مســیح به شــاگردانش دستور 
داد که پس از فوت او روزه خواهند داشــت. 

)انجیل لوقا، 5:۳4(

این بود چنــد جمله از کتب عهدین و برای 
تفصیل بیشتر به کتاب قاموس کتاب مقّدس، 

ص 4۳7 - 4۳8 مراجعه بفرمایید. )2(

اثرات و فوائد روزه 

پرسش : روزه چه اثر و فایده ای برای انسان 
دارد؟ پاســخ اجمالی: روزه در سه بخش از 
زندگی انســان تأثیر گذار است: الفـ  اثرات 

تربیتــی: روزه روح انســان را تلطیف و اراده 
انسان را قوی و غرائز او را تعدیل می کند. ب 
ـ اثر اجتماعی روزه: روزه یک درس مساوات 
و برابری در میان افراد اجتماع است زیرا افراد 
متمکن وضع گرسنگان و محرومان اجتماع 
را به طور محسوس درک می کنند. ج ـ اثر 
بهداشــتی و درمانــی روزه: در طب امروز و 
همچنین طب قدیم، اثر معجزآسای امساک 
در درمان انواع بیماری ها به ثبت رســیده و 
قابل انکار نیست از این رو پیامبر می فرماید: 

»روزه بگیرید، سالم می شوید«.

پاسخ تفصیلی:  روزه در سه بخش از زندگی 
انسان تاثیر گذار است: 

الفـ  اثرات تربیتی: 

روزه ابعاد گوناگونی دارد، و آثار فراوانی از نظر 
مادی و معنوی در وجود انســان می گذارد، 
که از همه مهم تر »بعد اخالقی« و فلســفه 

تربیتی آن است. 

از فوائد مهم روزه این است که: روح انسان را 
»تلطیف«، و اراده انسان را »قوی«، و غرائز او 

را »تعدیل« می کند. 

روزه دار باید در حال روزه با وجود گرسنگی و 
تشنگی از غذا و آب و همچنین لذت جنسی 
چشم بپوشــد، و عمالً ثابت کند او همچون 
حیوان، در بند اصطبل و علف نیست، او می 
تواند زمام نفس سرکش را به دست گیرد، و 

بر هوس ها و شهوات خود مسلط گردد.

در حقیقت، بزرگ ترین فلسفه روزه همین 
اثر روحانی و معنوی آن اســت، انسانی که 
انواع غذاها و نوشــابه ها را در اختیار دارد و 
هر لحظه تشنه و گرســنه شد به سراغ آن 
می رود، همانند درختانی اســت که در پناه 
دیوارهای باغ بر لب نهرهــا می رویند، این 
درختان نازپرورده، بسیار کم مقاومت و کم 
دوامند، اگر چند روزی آب از پای آنها قطع 

شود پژمرده می شوند، و می خشکند. 

اما درختانی کــه از البالی صخره ها در دل 
کوه ها و بیابان ها می رویند و نوازشگر شاخه 
هایشان از همان طفولیت طوفان های سخت، 
و آفتاب سوزان، و سرمای زمستان است، و با 
انواع محرومیت ها دست به گریبانند، محکم 

و با دوام و پر اســتقامت و ســخت کوش و 
سخت جانند!. 

روزه نیز با روح و جان انســان همین عمل 
را انجام می دهد و با محدودیت های موقت 
به او مقاومت، قــدرت اراده و توان مبارزه با 
حوادث ســخت می بخشــد، و چون غرائز 
سرکش را کنترل می کند، بر قلب انسان نور 

و صفا می پاشد.

خالصه، روزه انســان را از عالــم حیوانیت 
ترقی داده و به جهان فرشــتگان صعود می 
دهد، جمله »لََعلَُّکْم تَتَُّقون«؛ )باشد پرهیزگار 

شوید( اشاره به همه این حقایق است. 

ْوُم ُجنٌَّه ِمَن الّنار«؛  و نیز حدیث معروف: »الصَّ
)روزه سپری است در برابر آتش دوزخ(، اشاره 

به همین موضوع است.)1(

در حدیث دیگــری از علی)علیه الســالم( 
می خوانیم: از پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( 

پرسیدند: چه کنیم شیطان از ما دور شود؟ 

َدَقُه تَْکِسُر  ْوُم یَُسوُِّد َوْجَهُه، َو الصَّ فرمود: »الصَّ
َظْهَرُه، َو الُْحبُّ فِی اهلّلِ َو الُْمواَظَبُه َعلَی الَْعَمِل 
الّصالِِح یَْقَطُع دابَِرُه، َو االِْسِتْغفاُر یَْقَطُع َوتِیَنُه«؛ 

)روزه روی شیطان را سیاه می کند، و انفاق 
در راه خدا پشــت او را می شکند، و دوست 
داشــتن به خاطر خــدا، و مواظبت بر عمل 
صالح دنباله او را قطع می کند، و اســتغفار 

رگ قلب او را می برد(!.)2(

در »نهج البالغه« به هنگامی که امیر مومنان 
علی)علیه السالم( فلسفه عبادات را بیان می 
کند، به روزه که می رسد چنین می فرماید: 
یاَم ابِْتالًء الِْخالِص الَْخلْق«؛ )خداوند  »...َو الصِّ
روزه را از این جهت تشــریع فرموده که روح 

اخالص در مردم پرورش یابد(!.)۳(

و نیز در حدیــث دیگــری از پیامبر)صلی 
اللهعلیــه وآله( می خوانیــم: »اِنَّ لِلَْجنَِّه باباً 
یّاُن الیَْدُخُل فِْیهــا ااِلَّ الّصائُِمون«؛  یُْدَعی الرَّ
)بهشت دری دارد به نام ریان )سیراب شده( 
که تنها روزه داران از آن وارد می شوند(.)4(

مرحــوم »صدوق« در »معانــی االخبار« در 
شرح این حدیث می نویسد: انتخاب این نام 
برای این درِ بهشــت، به خاطر آن است که 
بیشــترین زحمت روزه دار از ناحیه عطش 

مؤسسات وابسته

معاونت فضای مجازی
پایگاه اطالع رسانی مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله(

معاونت فضای مجازی پایگاه اطالع رسانی مرجع عالی قدر حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( با هدف گسترش فعالیت های این 

پایگاه در فضای مجازی در سال 1۳96 آغاز به کار کرد.
فعالیت در پیام رســان ها و شبکه های اجتماعی از عمده اقدامات این 
معاونت است. همچنین راه اندازی کمپین ها و همکاری با دیگر بخش 

های دفتر نیز از فعالیت های این معاونت می باشد.
این معاونت با همکاری گروه جهادی بلیغ و سایر معاونت های پایگاه اطالع 
رسانی از قبیل فن آوری اطالعات کارهای متعددی تا کنون انجام داده که 

برخی از آنها از قرار زیر می باشد:
در ســال 1۳96 با همکاری مهندسین توانای فن آوری اطالعات پایگاه،  
طراحی و ساخت رباط پاسخ گو را به سرانجام رساند که از قابلیت های 
این رباط، مدیریت هوش مصنوعی و حقیقی می باشد. این رباط در بستر 
شبکه ی تلگرام فعالیت خود را آغاز نمود و تا قبل از دستور مرجعیت بر 
خروج از این نرم افزار به دفاع از مکتب تشــیع و پاسخ گویی شرعی و... 
می پرداخت و هم اکنون این معاونت در حال رایزنی و فراهم نمودن زیر 
ساخت برای امکان استفاده این رباط و قابلیت های گفته و ناگفته ی آن 

در شبکه های اجتماعی داخلی می باشد
با توجه به اهمیت تگ ها و هشتگ ها در فضای مجازی و حقیقی خصوصا 
شبکه های اجتماعی یکی از فعالیت های معاونت شبکه های اجتماعی 
پایگاه، راه اندازی کمپین های مختلف با استفاده از قابلیت های متعدد 

گروه جهادی تبلیغی بلیغ بوده است.
بُعد فرهنگی اجتماعی این کمپین ها هم در فضای مجازی و هم حقیقی 
ملموس بوده بطوریکه به عنوان مثال در کمپین و پویش مردمی #ایثار_
ادارمه_دارد و #نذر_خون  به گفته مسولین سازمان انتقال خون در زمان 
اجرای پویش، رشد چند برابری اهدا کننده های خون نسبت به سال های 

گذشته را شاهد بوده اند
اهم پویش های برگزار شده به این شرح می باشد:

1. پویش های مردمی و کمپین #ایثار_ادارمه_دارد و #نذر_خون  )کار 
مشترک گروه جهادی بلیغ و  سازمان انتقال خون( )ادامه دارد(

2. پویش های مردمی و کمپین #ایثار_ادارمه_دارد  و #عهد_اربعینی 
)کار مشترک گروه جهادی بلیغ و جمکران( )ادامه دارد(

۳. پویش های مردمی و کمپین #ایثار_ادارمه_دارد در حمایت و کمک 
به زلزله زدگان  سال 96؛ )ادامه دارد(

4. پویش و کمپین مردمی, دانشجویی،طلبه ای #ما_در_پیدایش_و_
گسترش_علوم-نقش_داریم )کار مشترک گروه جهادی بلیغ و کنگره 

بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی( )ادامه دارد(
5. پویش و کمپین مردمی #معجزه_کتاب  )کار مشترک گروه جهادی 

بلیغ و رادیو معارف برنامه طعم رمضان( )ادامه دارد(
6. پویش و کمپین مردمی #من_حافظ_قرآنم )کار مشــترک گروه 

جهادی بلیغ و کانال مداد رنگی مرکز قم و برنامه سراسری مداد رنگی(
• مدیریت سایت های مولتی مدیا و کنگره بین المللی نقش شیعه در 
پیدایش و کسترش علوم با چهار زبان فعال و دو دامنه دات آی آر و دات 

کام با دو نمایش متفاوت و بارگذاری مجزای مطالب
• بارگذاری و تولید محتوا برای بیش از 70 کانال در 5 شبکه  اجتماعی 
داخلی و مدیریت شبکه های متعدد غیر رسمی تحت اجرای گروه بلیغ  

تحت اشراف پایگاه اطالع رسانی 
• تولید عکس نوشــته و ویدیو کلیپ و تولید ویدیو کلیپ های کوتاه 
منتخب فیلم های سخنرانی معظم له و پخش این محتوا ها در سایت 

مولتی مدیا و آپارت و کانال های شبکه های اجتماعی
• پی گیری تولید و ســاخت موشن گرافی احکام  و موشن گرافی های  
مخصوص کودکان و ...و پخش حد اکثری این محتوا در شبکه مویگری 

مرجعیت و مقلدین تحت اختیار این معاونت
• اجرای طرح های نوین تبلیغی برای جلوگیری از آسیب این هجمات در 

فضای مجازی و حقیقی
• هدف مند کردن پخش محتوا در شبکه مویرگی مرجعیت و مقلدین و 
افزودن شاخه و سرشاخه های فعال و اثر گذار و افزودن کانال های ارتباطی 
متعدد و مختلف به این شبکه با استفاده از شیوه های تبلیغی سنتی و نوین 

• فعال کردن شبکه مویرگی در فضای مجازی و حقیقی 
• برگزاری مسابقات متعدد در فضای مجازی برای اعتالی فرهنگ جامعه 

و جذب حداکثری جوانان و نوجوانان 
• رصد شبهات مخالفین علیه شیعه و مرجعیت و مقابله با هجمه های 
وارده از طرف بلند گو های دروغ پراکن استکبار در داخل و خارج کشور 

رصد تهاجم معاندین علیه شــیعه و مرجعیت و پی گیری ارسال و نشر 
تکذیبیه در فضای مجازی در ســایت ها و شــبکه های تحت قوانین 

جمهوری اسالمی ایران
• باز نشر و کار بر روی رندمینگ سرچ این مطالب در موتور های جستجو 

گر و شبکه های اجتماعی و ..  
از دیگر فعالیت های این معاونت می باشد

معارف اسالمی
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اســت، هنگامی که روزه داران از این در وارد 
می شوند چنان سیراب می گردند که بعد از 

آن هرگز تشنه نخواهند شد.)5( 

بـ  اثر اجتماعی روزه: 

آثار اجتماعی روزه بر کسی پوشیده نیست. 
روزه یک درس مســاوات و برابری در میان 
افــراد اجتماع اســت، با انجام این دســتور 
مذهبی، افراد متمکن هم وضع گرسنگان و 
محرومان اجتماع را به طور محسوس در می 
یابند، و هم با صرفه جوئی در غذای شــبانه 
روزی خود می توانند به کمک آنها بشتابند. 

البته ممکن است با توصیف حال گرسنگان 
و محرومان، سیران را متوجه حال گرسنگان 
ســاخت، ولی اگر این مساله جنبه حّسی و 

عینی به خود بگیرد اثر دیگری دارد. 

روزه بــه این موضوع مهــم اجتماعی رنگ 
حّسی می دهد، لذا در حدیث معروفی از امام 
صادق)علیه السالم( نقل شده که »هشام بن 
حکم« از علت تشریع روزه پرسید، امام)علیه 
یاَم لَِیْسَتِوَی  َّما َفَرَض اهلّلُ الصِّ السالم( فرمود: »اِن
بِِه الَْغِنیُّ َو الَْفِقیــُر َو ذلَِک اَنَّ الَْغِنیَّ لَْم یَُکْن 
لَِیِجَد َمــسَّ الُْجوِع َفَیْرَحَم الَْفِقیَر الَِ نَّ الَْغِنیَّ 
ُکلَّما اَراَد َشــْیئاً َقَدَر َعلَْیِه َفاََراَد اهلّلُ تَعالی اَْن 
یَُسوَِّی بَْیَن َخلِْقِه َو اَْن یُِذیَق الَْغِنیَّ َمسَّ الُْجوِع 

ِعیِف َو یَْرَحَم الْجائِع«؛  َو االَلَِم لَِیِرقَّ َعلَی الضَّ

)روزه به این دلیل واجب شده است که میان 
فقیر و غنی مســاوات بر قرار گردد، و این به 
خاطر آن اســت که غنی، طعم گرسنگی را 
بچشــد و نسبت به فقیر ادای حق کند؛ چرا 
که اغنیاء معموالً هر چه را بخواهند برای آنها 
فراهم اســت، خدا می خواهد میان بندگان 
خود مســاوات باشد، و طعم گرسنگی و درد 
و رنج را به اغنیاء بچشــاند تا به ضعیفان و 

گرسنگان رحم کنند(.)6( 

راستی اگر کشــورهای ثروتمند جهان چند 
روز را در ســال روزه بدارند و طعم گرسنگی 
را بچشند، باز هم این همه گرسنه در جهان 

وجود خواهد داشت؟!

جـ  اثر بهداشتی و درمانی روزه: 

در طــب امروز، و همچنیــن طب قدیم، اثر 
معجزآسای »امساک« در درمان انواع بیماری 

ها به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست. کمتر 
طبیبی اســت که در نوشته های خود اشاره 
ای به این حقیقت نکرده باشد؛ زیرا می دانیم 
عامل بســیاری از بیماری ها زیاده روی در 
خوردن غذاهای مختلف اســت، چون مواد 
اضافی، جذب نشــده به صورت چربی های 
مزاحــم در نقاط مختلف بــدن، یا چربی و 
قند اضافی در خون باقی می ماند، این مواد 
اضافی، در البالی عضالت بدن در واقع لجن 
زارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروب 
هــای بیماری های عفونی اســت، و در این 
حال، بهترین راه برای مبارزه با این بیماری ها 
نابود کردن این لجن زارها از طریق امساک 

و روزه است!. 

روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن 
را می سوزاند، و در واقع بدن را »خانه تکانی« 

می کند. 

به عالوه یک نوع اســتراحِت قابل مالحظه 
برای دســتگاه های گوارشی و عامل موثری 
برای سرویس کردن آنها است، و با توجه به 
این که این دستگاه از حساس ترین دستگاه 
های بدن اســت و در تمام سال به طور دائم 
مشغول کار اســت، این استراحت برای آنها 

نهایت لزوم را دارد. 

بدیهی است، شخص روزه دار، طبق دستور 
اســالم به هنگام »افطار« و »سحور« نباید 
در غــذا افراط و زیاده روی کند، تا از این اثر 
بهداشــتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر این 

صورت ممکن است نتیجه بر عکس شود. 

الکسی ســوفورین دانشمند روسی در کتاب 
خود می نویسد: 

»درمان از طریــق روزه، فائده ویژه ای برای 
درمان کــم خونی، ضعــف روده ها التهاب 
بسیط و مزمن، دمل های خارجی و داخلی، 
سل، اسکلیروز، روماتیسم، نقرس، استسقاء، 
نوراســتنی، ِعْرق النســاء، خراز )ریختگی 
پوســت(، بیماری های چشــم، مرض قند، 
بیماری های جلدی، بیماری های کلیه، کبد 

و بیماری های دیگر دارد. 

معالجــه از طریــق امســاک اختصاص به 
بیمــاری های فوق ندارد، بلکه بیماری هائی 
که مربوط به اصول جســم انسان است و با 

ســلول های جسم آمیخته شــده، همانند: 
ســرطان، سفلیس، سل و طاعون را نیز شفا 

می بخشد«!.)7( 

در حدیث معروفــی، پیغمبر)صلی اهلل علیه 
وا«؛  وآله( اســالم می فرماید: »ُصوُموا تَِصحُّ

)روزه بگیرید، سالم می شوید(.)8( 

و در حدیث معروف دیگری از پیغمبر)صلی 
اهلل علیه وآله( رسیده اســت: »الِمْعَدُه بَْیُت 
ُکلِّ داء َو الِْحْمَیــُه َراْس ُکلِّ َدواء«؛ )معــده 
خانه تمام دردها اســت و امســاک باالترین 

داروها(!)9(.)10( 

پی نوشت: 
)1(. سوره بقره، آیه 18۳.

)2(. گرد آوري از کتاب: پاسخ به پرسش های مذهبی، 
آیات عظام مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، مدرسۀ 

اإلمام علی بن أبی طالب)ع(، چاپ دوم، ص 4۳4.
)۳(. »بحاراالنــوار«، جلــد 9۳، صفحه 256، و جلد 
65، صفحــات ۳۳1، ۳۳۳ و ۳86؛ »کافی«، جلد 2، 
صفحات 19 و 2۳ )دار الکتب االســالمیۀ(؛ »وسائل 
الشــیعه«، جلد 10، صفحات ۳95 و ۳97 )چاپ آل 

البیت(.
)4(. »بحاراالنــوار«، جلد 9۳، صفحه 255؛ »کافی«، 
جلد 4، صفحه 62 )دار الکتب االســالمیۀ(؛ »وسائل 
الشــیعه«، جلد 10، صفحات ۳96 و 405 )چاپ آل 
البیت(؛ »بحار االنوار«، جلد 60، صفحه 261، و جلد 

66، صفحه ۳80.
)5(. »نهــج البالغه«، کلمات قصار، شــماره 252؛ 
»جامع األخبار«، صفحه 12۳ )انشتارات رضی(؛ »غرر 
الحکم«، صفحه 176 )انتشارات دفتر تبلیغات(؛ »بحار 

االنوار«، جلد 6، صفحه 110 )با اندکی تفاوت(.
)6(. »بحار االنوار«، جلد 9۳، صفحه 252؛ »وســائل 
الشــیعه«، جلد 10، صفحه 404 )چاپ آل البیت(؛ 

»المقنعۀ«، صفحه ۳04 )کنگره شیخ مفید(.
)7(. »معانی األخبار«، صفحه 409 )انتشارات جامعه 

مدرسین(.
)8(. »وسائل الشیعه«، جلد 7، باب اول کتاب صوم، 
صفحه ۳ )جلد 10، صفحه 7، چاپ آل البیت(؛ »من 
الیحضــره الفقیه«، جلد 2، صفحه 7۳ )انتشــارات 
جامعه مدرســین(؛ »بحار االنوار«، جلد 9۳، صفحه 

.۳71
)9(. »روزه روش نویــن برای درمــان بیماری ها«، 

صفحه 65، چاپ اول.
)10(. »بحــار االنوار«، جلد 9۳، صفحه 255، و جلد 
59، صفحه 267؛ »عوالــی الآللی«، جلد 1، صفحه 

268 )انتشارات سید الشهداء(. 
)11(. »بحار االنوار«، جلد 59، صفحات 260 و 290؛ 
»طّب النبی«، صفحه 19 )انتشــارات رضی(؛ »فقه 

الرضا«، صفحه ۳40 )کنگره امام رضا علیه السالم(. 
)12(. گــرد آوري از کتاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شیرازي، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ 

پنجاه و پنجم، ج 1، ص 708.

احکام شرعی

حکم خوردن قرص در حال روزه 
پرسش : آیا افراد بیمار می توانند در حین روزه، قرص خورده 

و روزه را ادامه بدهند؟

پاسخ : خوردن قرص ، روزه را باطل می کند، چنانچه امکان 
تغییر ساعت استفاده از آن، به قبل از اذان صبح و بعد از اذان 
مغرب وجود داشــته باشــد و این کار برای بدن ضرر نداشته 

باشــد باید روزه بگیرد، در غیر اینصورت نباید روزه بگیرد.

حکم خون دماغ شدن در حال روزه
پرســش : چنانچه فرد روزه دار خون دماغ شود، روزه ی او 

چه حکمی دارد؟

پاســخ : خون دماغ شــدن روزه را باطل نمی کند مگر در 
صورتــی که: 1- خون وارد فضای دهانشــود و عمدا فرو ببرد 
2- با باال گرفتن سر یا باال کشیدن بینی خون وارد حلق شود.

حکم استعمال ُرِژ لب برای زنان روزه دار 
پرسش : اســتفاده از رژ لب برای بانوان روزه دار چه حکمی 

دارد؟

پاسخ : در صورتی که آغشته به آب دهاننشود و در حلق فرو 
نرود روزه صحیح

حکم دیالیز برای فرد روزه دار 
پرسش : آیا دیالیز شدن در حال روزه اشکال دارد؟

پاســخ : در صورتی که چیزی از خون کم شود روزه صحیح 
است؛ ولی در صورت اضافه کردن چیزی به خون و یا تعویض 

خون احتیاط واجب آن است قضای آن روز را بجا آورد.

وظیفه روزه دار در صورت ورود خلط به دهان در حین 
نماز 

پرســش : چنانچه هنگام نماز خلط وارد دهان روزه دار شود 
وظیفه اش چیست؟

پاســخ : هر گاه در حین نماز اخالط سر و سینه به دهانروزه 
دار وارد شــود باید آن را خارج کند و اگر ممکن نبود نماز را 
بشــکند)البته می تواند نیت نماز را به نماز مســتحب تغییر 
داده و نمــاز را رها کند( و پس از خارج کردن اخالط، نماز را 

اعاده نماید.

حکم استعمال قرص زیرزبانی برای روزه دار
پرســش : اســتفاده روزه دار از قرص زیر زباني چه حکمی 

دارد ؟

پاسخ : در صورتــی که مجبور باشد استفاده کند ولی بعدا 
روزه را قضا کند.

حکم مصرف نسوار یا ناس برای روزه دار
پرســش : ماّده ای است به نام »نسوار« که از تنباکو و آهک 
تهّیه می شــود، ماّده مزبور را در دهان می گذارند و مقداری 
هم سبب بی حالی می شود، استفاده از آن برای روزه دار چه 

حکمی دارد؟

پاسخ : شــیء مزبــور مطمئّناً برای روزه اشــکال داردو بنابر 
احتیاط واجب مبطل روزه است، در غیر حال روزه نیز استفاده 

از آن شرعاً بدون اشکال نیست.

حکم فرو بردن چرک گلو در حین روزه 
پرســش : آیا فرو بردن چرک گلو، ســبب بطالن روزه می 

گردد؟

پاســخ : اگر به فضای دهانوارد نشود یا بدون اختیار فرو رود 
مانعی ندارد.

حکم باقی ماندن طعم و بوی غذا در دهان 
پرسش : در ســحرگاه ماه مبــارک رمضان اغلب طعم و بوی 
بعضی از غذاها، یا خمیر دندان، برای مّدتی در دهان می ماند، 
در ایــن موارد پس از چند بار بیرون ریختن آب دهان، اگر باز 

هم طعم یا بوی اینها در دهان باقی بماند تکلیف چیســت؟

پاســخ : اگر دهانبه خوبی شستشو داده شود، که اجزای غذا 
باقی نماند - حتی اگر بو و طعم غذا باقی باشــد- روزه صحیح 

است.

حکم وارد کردن وسائل دندانپزشکی در دهان 
پرســش : آیا فرو بردن وســایل غیر خوراکی ـ مثل وسایل 

دندانپزشکی ـ در دهان، باعث ابطال روزه می شود؟

پاسخ : موجب بطالن روزه نمی شود مگر این که آلوده به آب 
دهانشــود و آن رابیرون آورد و سپس وارد دهانکند و رطوبت 
آن ابزار به قدری باشــد که در آب دهانمســتهلک نشود و آن 

را فرو برد.

حکم جویدن کندر و سقز برای روزه دار 
پرســش : جویدن ُکْنُدر و سّقزی که مّزه آن رفته باشد برای 

روزه دار چه حکمی دارد؟

پاســخ : با توّجه به این که اجزای آن تدریجاً جدا می شود، 
جایز نیست.
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