


طلیعه سخن
واقعۀ باشکوه غدیر،  موِجد  اصل مترقی والیت 
است.که به معنای سرپرستی توأم با محبت 
است. لذا »ولّی« ، همچون مادر، امت را هدایت 
مــی کند، و  فاعلیت و نــگاه آمرانه در آن به 
شدت بی معناست چرا که  بر پایۀ ارتباطات دو 

سویه میان امام و امت استوار است.

حفــظ نظــام اجتماعــی، صیانــت از نظام 
خانواده،حفظ آبــرو و جان و مال مردم،حفظ 
فرهنگ ها و صلح طلبی.. شاخصۀ بنیادین در 
نظام والیت محور اســت لذا ضرورت تشکیل 
حکومت اســامی در عرض تحقق اهداف و 
آرمان های نظام امت و امامت انکار ناپذیر است.

البته بر خاف جوامع مادی که به نام مردم و 
به کام پیشرفت ابزاری، بر مردم حکومت می 
کنند لیکن در نظام والیت محور، مردم گرایی 
به شــدت جاری و ساری اســت و در جهات 
مثبت همۀ اختیارات به مردم واگذار شده و در 
جهات منفی، در برابر خواسته های نامشروع 

ایستادگی می شود. 

اصل پیشــرفت در نظام والیت محور در گرو 
پیشرفت اخاقی و عقانی است و این مسأله  
نیازمند »عدالت« است که مهمترین بنیان نظام 
والیت را شکل می دهد  اما این حکمت است 
که قدرت تشخیص  قرار گرفتن هر چیزی در 
جای خود و تحقق عدالت  را داراست که  در 

رأس پیشرفت والیت محور جای می گیرد.

بدین ترتیب  عدالــت و حکمت در کنار هم 
معنا می یابند؛ در نتیجه شعور عمومی مردم 
ارتقا یافته و  معنابخشــی به جهان واقعیت، 
و غایتمنــدی در زندگی و احیای ارزش های 
انسانی همه و همه در پرتو اندیشه های ِحکمی 

والیت به منصۀ ظهور می رسد.

پیشــرفت والیت محــور به علــت ارتباط 
ناگسستنی با خدا و  حققیت در قالب عدالت 
و حکمت و فطرت ، با عقل فلسفی غرب، علم 
تجربی انسانی و فلسفۀ اومانیستی غرب) تنزل 
خدا به انساِن نوعی( در تضاد و تغایر کامل قرار 

دارد.

گفتنی است مبنای علوم انسانی غربی بر محور 

انقطاع خدا بر واقعیت انسانی منحصر شده است 
از این رو انسان منهای خدا و واقعیت منهای 
حقیقت به شدت در تاروپود معرفت شناسی 
غرب جای گرفته که مهمترین چالش این نوع 
معرفت شناسی ، از فقدان ارتباط معنایی میان 

انسان و خدا یعنی »فطرت« ناشی می شود.

در واقع ایدۀ »انســاِن نوعی« ارمغان شــوم 
مبنای علوم انسانی غربی است که  خودآگاهی 
فطری انسان را در البراتوارهای آزمایشگاهی و 
تجربی می جوید و خدا را عامل  غفلت انسان 
از خویش قلمداد می کند و در نتیجه »خدا« 
را سبب خودآگاهی انسان می داند! و اینچنین 
اگزیستانسیالیسم الحادی بر دیوار تمدن نوین 

غربی نقش می بندد.

ســیطرۀ  ایــن گفتمان الحــادی در جوامع 
غربــی در حالی اســت که »فطــرت« نافی 
اگزیستانسیالیسم الحادی است زیرا اگر انسان 
بر مبنای فطرت به خود شناســی دست یابد 
یقیناً خدا را شــناخته است؛»من عرف  نفسه  
عرف ربه؛ هرکس خود را بشناسد پروردگارش 

را خواهد شناخت.«

در نتیجه خودآگاهی انســانی و خداآگاهی، 
مازم یکدیگرند، و این همان تازم  حکمت ، 
فطرت و عدالت درنظام والیت محور است که  

مقوم  مبنای علوم انسانی اسامی است.

در نظام والیت محور، آزادی انسانی نه با علم 
تجربی بلکه بر مدار فطرت به بار می نیشند و 
از ســوی دیگر به علت استدالل پذیری عقل 
فطری؛ اندیشه و تفکر انسانی به وادی اومانیسم 
و عقل خود بنیاد کشــیده نمی شود بلکه در 
معرفت شناســی فطری، انســان در راستای  
هدایت و کمال اثرپذیری و تبعیت خود از  امام 

زمان تعین می یابد. 

از ســوی دیگر در فرهنگ ماتریالیســم، به 
جای خدا و حقیقت، »جامعه« با ســاز وکار 
هــای خاص خود مورد توجه قرار می گیرد و  
عقانیت موجود در مدرنیته بر محور اقتصاد 

)انقاب صنعتی( متمرکز می شود.

از سوی دیگر تأثیرات مخرب جامعه گرایی نه 
تنها اقتصاد بلکه بر مبانی علوم اجتماعی نیز در 
قالب سکوالریسم و جدایی دین از جامعه سایه 
می افکند و عقانیت دینــی به حوزۀ فردی 

تبعید می شــود که البته بــه گواهی تاریخ ، 
مدرنیته دین را در حیطۀ فردی نیز تاب نیاورد.

در ادامه حقوق و سیاست جای دین را در حوزۀ 
اجتماعی اشغال کرد و اینچنین به ایجاد یک 

جامعۀ غیر انسانی و مکانیکی دامن زده شد.

البته این ســیکل معیوب مــورد نقد برخی 
اندیشــمندان علوم اجتماعی غرب هم چون 
»وبر« و »پارسونز« قرار گرفت و آنها بر ضرورت 
بهره گیری عقانیت اقتصادی از  دین تأکید 

کردند.  

این رویکرد معرفت شناسانه برخی اندیشمندان 
غربی که ساختار انسانی، جامعه شناسی، مردم 
شناختی و علوم انســانی زیستی را در علوم 
دینی جستجو می کنند و در واقع مویّد نگاه 
اســام به نقش آفرینی  دین در ایجاد جهان 
پدیداری  و نظام معنایی است که والیت، شاه 

کلید تحقق آن  به شمار می آید. 

بر خــاف جوامع غربی کــه معنویت در آن  
مفقود شده است لیکن در نظام والیت محور،  
از طریق افزایش سطح معنویت، فضای میان 
ذهنیتی شکل می گیرد و اینچنین دوستی و 
عشــق و عاطفه به اوج می رسد و انسانها در 
مواجهه با یکدیگر احساس بهتری نسبت به 

سایرین خواهند داشت.

نمونۀ کامل این مســأله را می توان در واقعۀ 
کربا مشاهده کرد چرا که خانواده گرایی، صلح 
طلبــی، اخاق مداری و تبعیت  از  امام زمان 
بر مدار عقل فطری، مقوله ای فراساختاری به 
نام عاطفه گرایی و ایثار را به اوج خود رساند. و 
اینچنین انسجام اجتماعی  را ارتقا بخشید در 
این میان، عشق و ارادت بی شائبۀ ملت های 
غیر شیعه به حضرت سیدالشهدا علیه السام 

بسیار معنادار است.

در حقیقت والیت، نظام معنایی یک جامعه و 
جهان پدیداری دینی را شکل می دهد چرا که 
محور آن عقل عاطفی و زندگی محوریاست و 
از آنجــا که پیامبران، انبیاء الهی و ائمۀ اطهار 
علیهم السام از خود مردم )من انفسکم( و بر 
مردم نازل شــده اند لذا محور اصلی والیت در 
دوســتی با انسانها و صیانت از حیات مادی و 
معنوی مردم(حفظ نظام اجتماعی( خاصه 

شده است.
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معظم له در حرم امام رضا علیه السامحجت اإلسام والمسلمین رئیسیـ  مشهد مقدس

آیت اهلل سید احمد علم الهدیـ  مشهد مقدسجلسه پاسخگویی به احکام شرعیـ  مشهد مقدس

دیدارها

استاندار قماعضای بعثه معظم له در مکه و مدینه

مراسم جشن عید غدیر و عمامه گذاریحضور آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله در حرم امام علی بن موسی الرضا )علیه السام(

اعضای بعثه معظم له در مکه و مدینه

راهپیمایی روز عید غدیرمراسم جشن عید غدیر و عمامه گذاری

راهپیمایی روز عید غدیر
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گزیده سخنان

در دیدار رئیس حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور �

اهمّیت حوزه های علمیه خواهران از این نظر اســت که خواهران مورد تهاجم بیشتری از سوی 
مفســدان هستند. حمایت از مسأله حجاب که از اهم مسائل اسامی است اگر به وسیله آن ها 

صورت گیرد مؤثرتر است

در دیدار با تولیت محترم آستان قدس رضوی: �

باید مســؤولین محترم شهر با کمک آستان قدس تا آنجا که ممکن است از مظاهر فساد و فقر 
بکاهند و آن ها را به حداقل برسانند تا زواری که از داخل و خارج می آیند با خاطره ی بسیار 

خوبی از اینجا بروند و ما توفیق آن ها را در این زمینه از خداوند بزرگ مســئلت داریم

در دیدار ریاست محترم قوه قضائیه: �

در این دیدار مســائل مهمی همچون سرنوشت زندانیان مهریه، پرونده های اختاس، زندانیان 
محکوم به قصاص، اطاله دادرســی و ... مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در دیدار مدیر حوزه علمیه خراسان: �

ویژگــی های خاص حوزه یعنی توجه و اهتمام به مراحل آموزشــی پیــش مطالعه، حضور در 
کاس درس، مباحثه و خاصه نویســی، آزادی در بیان اشــکال درسی، ارتباط استاد و شاگرد 

باید در حوزه علمیه حفظ و تقویت شود

در دیدار با جمعی از اعضای شورای عالی و مدرسان حوزه علمیه خراسان: �

در حال حاضر درسها، کتابهای جدید و پژوهشگاههای مجهز برای پیشرفت حوزه فراهم است، 
مشــروط بر اینکه حوزویان جذب فرهنگ دانشگاهی نشــوند و متولیان، سنتهای حوزه علمیه 

را حفظ نمایند
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پیام ها و بیانیه ها

آن عالِــم بزرگــوار تعلق به 
تمــام عالَم شــیعه و جهان 
اسام داشــت. آثار گرانبهای 
یادگار  بــه  او  از  علمی کــه 
مانده، عمق او را در مســائل 
علمی آشکار می سازد و آثار 
مهــم فرهنگــی مانند حوزۀ 
بــزرگ کابل  علمیۀ بســیار 
نشانۀ عشق و عاقۀ او به این 

گونه مسائل بود

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ضایعۀ مولمۀ رحلت عالِم بزرگ افغانســتان مرحوم حاج شــیخ 
آصف محسنی )قدس سره( بســیار مایۀ تأسف گردید. آن عالِم 

بزرگوار تعلق به تمام عالَم شــیعه و جهان اســام داشــت. آثار 
گرانبهــای علمی که از او به یادگار مانده، عمق او را در مســائل 
علمی آشــکار می ســازد و آثار مهم فرهنگی مانند حوزۀ علمیۀ 
بسیار بزرگ کابل نشانۀ عشق و عاقۀ او به این گونه مسائل بود. 
آن عالم بزرگوار را می توان در ِعداد علمای مهم اســام نام برد 
کــه واقعاً مبدأ کارهای مهمی بود، مــا امیدواریم خأل حاصل از 

رحلت این بزرگوار به وســیلۀ شاگردانش تا حّد زیادی پر شود.

اینجانب این ضایعۀ بزرگ را به همۀ علمای اســام و حوزه های 
علمیه مخصوصاً علمای افغانستان و حوزه های علمیه آنجا و بیت 
شریفش تســلیت عرض می کنم. علّو درجات آن عالم بزرگوار و 

صبر و اجر فراوان برای بازماندگانش از خداوند مسألت دارم.

با نهایت تأســف، خبر فقدان اسفناک حجت االسام والمسلمین 
حاج شــیخ حســین حقانی تولیت محترم مدرســۀ حقانی و از 

همکاران قدیمی مجله مکتب اسام را دریافت داشتم.

این عالم ربانی در طول عمر با برکت خود عاوه بر همکاری مؤثر 
در مجله مکتب اسام و سرپرســتی مدرسه معروف حقانی، آثار 

قلمی با ارزشی نیز داشت.

اینجانب این ضایعــه را به علما، فضا و طاب حوزه های علمیه 
تســلیت عرض می کنم و شــادی روح آن مرحوم و صبر و اجر 

بازماندگان را از خداوند متعال خواهانم.

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازى به مناسبت 

س سّره(
ّ

رحلت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ حسين حقانی )قد

با نهایت تأســف خبر رحلت حجت االســام والمســلمین آقای 
حاج شیخ حسین مؤمن شیرازی )قدس سره( را دریافت داشتم. 
نامبــرده عالمی مخلص بود که ســالیان طوالنــی با ما همکاری 
داشــت و بعداً هم در حوزه های علمیه مختلف، مدّرســی بسیار 
خوب بود. شــاگردان فراوانی پرورش داد که برخی از آنها استاد 

در حوزه های علمیه شدند.

اینجانب این ضایعه اســفناک را بــه حوزه های علمیه و فرزندان 
با شــخصیت ایشــان که افراد الیقی هســتند و همچنین بیت 
محترمشــان، تســلیت عرض می کنم؛ علّو درجات آن مرحوم و 

صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسألت دارم.

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازى به مناسبت 

رحلت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ حسين مؤمن شيرازى 

حقیقت این اســت که طبیعت ازدواج جوانان، طبیعت ســهل و 
آســان اســت، ســنگینی های ازدواج امروز که گاه افراد توانا را 
ناتوان می سازد، ســاخته و پرداختۀ اوهام و خیاالت و تشریفات 

بی معناست

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایام مصادف اســت با سالروز ازدواج آسمانی حضرت امیرمؤمنان 
علی)علیه الســام( با زهرای مرضیه)ســام اهلل علیها( و بســیار 
متناســب با مراسم ازدواج آسان اســت، زیرا آن ازدواج آسمانی 
پیام بسیار روشنی برای همۀ جوانان دارد، ازدواج با مهریه 500 
درهم و جهیزیه بســیار بسیار ســاده و ولیمۀ شام عروسی که با 
حلوایی که با دســت پیغمبر اکرم)صلّی اهلل علیه و آله( درســت 

شده بود، صورت گرفت پیام عجیبی دارد.

حقیقت این اســت که طبیعت ازدواج جوانان، طبیعت ســهل و 
آســان اســت، ســنگینی های ازدواج امروز که گاه افراد توانا را 
ناتوان می سازد، ســاخته و پرداختۀ اوهام و خیاالت و تشریفات 

بی معناست.

مسابقه در باال بودن مهریه و تشریفات سنگین جهیزیه و مراسم 
کمرشکن جشن عقد و عروسی با آن اختاط های پرگناه چیزی 

نیســت که در ذات ازدواج جوانان نهفته باشد؛ همه اموری است 
که با دست خودمان آن را فراهم می سازیم و هیچ دلیل منطقی 
برای آن وجود ندارد بلکه مفاســد سنگینش روز به روز آشکارتر 

می شود.

خوب اســت جوانانی که ازدواج نکرده اند ســری به پرونده های 
ازدواج جوانان دیگر بزنند، که چه گرفتاری ها با دست خودشان 
فراهم کردند، مهریه ســنگینی که گاه به زودی به اجرا گذاشته 
می شود و نتیجۀ آن یا زندان است و یا اقساط سنگین؛ تشریفات 

ازدواجی که گاه سال ها ادای دین آن مشکل است.

خوشــبختانه گروهی از جوانان در این موارد شــجاعند، با مهریه 
14 سکه و جهیزیه در حّد ضرورت و به جای مراسم هر دو نفر با 
هم یک سفر مشهد یا عتبات می روند و زندگی را به این صورت 

آغاز می کنند.

من از همــۀ جوانان تقاضا می کنم که شــجاعت به خرج دهند 
و این تابوی مراســم و تشــریفات سنگین را بشــکنند و با واقع 
بینی مســألۀ ازدواج را شروع کنند و از گرفتاری های بعد از آن 

بیندیشند.

خداوند به همۀ آنها توفیق عمل به این توصیۀ اســامی بدهد.

ه العالی( به مناسبت 
ّ
ظل

ّ
پيام حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازى)مد

مراسم ازدواج آسان 

پيام تسليت حضرت آيت الله مكارم شيرازى به مناسبت 

رحلت آيت الله حاج شيخ آصف محسنی 
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فن آوری

با توجه به اهمیــت فعالیت در حوزه کودک و نوجوان به منظور 
فرهنگ سازی و حرکت در راستای ترویج سبک زندگی اسامی، 
پایــگاه اطاع رســانی دفتر حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی با 
همکاری مرکز تنظیم و نشــر آثــار معظم له و انتشــارات امام 
امیرالمؤمنین علیه السام اقدام به تولید کتاب کودک و نوجوان 

با محوریت ترویج اخاق اســامی بر مبنــای کتاب یکصد و 
پنجاه درس زندگی ایشان، نموده است.

مجموعــه داســتانی نیکــو و نیکان 
برگرفتــه از کتاب یکصد و پنجاه 

درس زندگــی حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی 
است که به تبیین معارف 
و اخــاق اســامی در 
سبک  ترویج  راســتای 
اســامی می  زندگــی 

پردازد.

داســتانی  مجموعه  این 
 5 خانواده  یــک  درباره 

نفره اســت که شــخصیت 
و  اصلــی داســتان خواهــر 

برادری به نام هــای نیکو و نیکان 
با هســتند که در زندگــی روزمره خود 

چالشهایی مواجه می شوند.

جلد اول این مجموعه با عنوان کاردستی غولی نیکان به موضوع 
حسادت در کودکان می پردازد.

بــا توجه به ضرورت و اهمیت فعالیت در حوزه کودک و نوجوان، 
مرکز تنظیم و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
به همت پایگاه اطاع رســانی ایشان و با همکاری انتشارات امام 
امیرالمؤمنین علیه الســام اقدام به تولید این مجموعه داستانی 
در 12 قســمت نموده اســت و عاوه بر تولید کتاب داستان که 

به قلم یکی از نویســندگان مطرح کتاب کودک نگاشــته شــده 
اســت، تولید انیمیشــن، کتاب صوتی و نرم افزار واقعیت افزوده 
نیز در دستور کار قرار گرفته است و به زودی منتشر خواهد شد. 
همچنین تولیــد بازی مربوط به این مجموعه پس از تکمیل 12 
قســمت انیمیشن آن، در دستور کار مرکز فناوری اطاعات دفتر 

معظم له قرار خواهد گرفت.

 یکــی از ویژگی هــای ایــن مجموعه 
داســتانی عاوه بر روایی داستان، 
اســتفاده از شــخصیت هــای 
قابلیت  بــا  تصویری  جــذاب 
تولید انیمیشــن اســت که 
آن  جذابیت  افزایش  سبب 
نوجوانان  و  کودکان  برای 

می شود.

همچنین با اســتفاده از 
نرم افــزار واقعیت افزوده 
که بر روی دســتگاه های 
موبایــل و تبلت نصب می 
کتاب  استفاده  امکان  شوند، 
برای کودکان رده سنی الف که 
ندارند  نوشــتن  و  خواندن  قابلیت 
نیز فراهم می آید و راوی داســتان بر 
اساس تصاویر مربوط به هر صفحه از کتاب، 
متن مربوط به آن صفحه را با زبان کودکانه روایت می کند.

جهت تهیه کتاب به انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السام 
به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قم؛ خیابان شهداء )صفاییه(؛ کوی آمار )22(؛ پاک 15

تلفن 02537732478

دورنگار: 02537840099

نســخه اول نرم افزار کاربــردی ویژه حجاج بیــت اهلل الحرام با 
محتــوای : کتب و معارف مربوط به حــج، احکام موضوعی حج، 
ادعیه و زیارات، نمایش محاذی میقات و نقشــه در آســتانه ماه 
ذی الحجه توســط مرکز فناوری اطاعات دفتر حضرت آیت اهلل 

العظمی مکارم شیرازی تولید و منتشر شد.

مقولــۀ حج به عنــوان فریضۀ بزرگ اســام و ازجمله مهمترین 
شعائر دین و به عنوان ارزشــمندترین اعمال برای قرب خداوند 
متعال  مورد توجه می باشد. بنابراین مراسم پرشکوه حج همچون 
عبادات دیگــر دارای برکات و آثار فراوانــی در فرد ونیز جامعه 
اســامی  اســت که اگرطبق برنامه صحیح انجــام پذیرد واز آن 

 بهره  برداری درســتی شود
می  تواند هر ســال منشــأ 
جوامع  در  ای  تــازه   تحّول 

اسامی گردد.

اهتمــام به فریضــه حج به 
عنــوان یکــی از مهمترین 
مســلمین  وحدت  نشــانه 
بــا توجه به هجمه وســیع 
دشــمنان داخلی و خارجی 
شــعائر  تضعیــف  دربــاره 
اســامی، می تواند پاســخ 
قاطعی به هجمه های وسیع 

دشــمنان باشــد. از این رو شــناخت کامل این فریضه و آگاهی 
از فلســفه اعمال عبادی آن  گام مهمی در تعظیم شــعائر الهی 

خواهد بود.

با توجه به ایــن مهم، مرکز فناوری اطاعــات دفتر معظم له با 

تولید نسخه اول نرم افزار کاربردی ُمحِرم ، سعی نموده است که 
گامی کوچک در این مسیر بردارد. ان شاء اهلل در نسخه های آتی 
نرم افزار ســعی خواهد شد تا تمامی نیازهای ارتباطی و معرفتی 

مربوط به حجاج و کاروان ها برآورده شود.

امکانات ارائه شده در این نرم افزار عبارتند از:

* ارائه کتاب مناسک جامع حج تألیف حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی مد ظله العالی

* ارائه کتب موضوعی درباره معارف و پاســخ به شبهات حج در 
عناوین: کعبه و مکه، قبله، حج در آیات قرآن، حج قبل از اسام، 
فلسفه آداب حج، شبهات 

زیارت، احکام حج.

* ارائه احــکام موضوعی 
و  مدینه  مکه،  تفکیک  به 

مواقیت احرام

و  ادعیه،زیارات  ارائــه   *
اعمال بــه تفکیک مکه و 

مدینه

* ارائــه نقشــه محاذات 
مواقیت به منظور سهولت 

احرام در محاذی میقات

* قابلیــت پرداخت وجوهات شــرعی در بســتر درگاه اینترنتی 
سایت

* آمــوزش محاوره عربی به تفکیک مکان های مختلف از جمله: 
هتل، کرایه تاکسی و ...

فعاليت هاى جديد در حوزه کودک و نوجوان 

نرم افزار ُمحِرم ويژه حج انتشار جلد اول مجموعه داستانی نيكو و نيكان
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1یادداشت
درس هاى آموزندۀ مسلم بن عقيل )عليه السالم(

از منظر آيت الله العظمی مكارم شيرازى  )مدظله العالی( 

هر چند گروهی که همراه امام حســین 
علیه الســام در حادثه کربا به شهادت 
ولی  بودند؛  اندکــی  جمعیت  رســیدند، 
نگاهی گذرا به زندگــی آنان و کلمات و 
رفتارهایی که از آن گروه به یادگار مانده 
است، نشــان می دهد که افرادی مؤمن، 
وفــادار، فداکار و پاکباخته بوده اند. گواه 
روشــن این حقیقت، جناب مســلم  بن 
عقیل علیه الســام، سفیر آن حضرت در 
کوفه  اســت  که روح تســلیم ناپذیری 
خود را در برابر دشــمن، در قالب الفاظ 

ریخت و دشمن را در شگفتی فرو برد.

حال در سال روز شهادت حضرت مسلم  
بن عقیل علیه الســام در شــهر کوفه ، 
)شایســته است بهره گیری از درس ها و 
آموزه های آن حضرت(، که درس  عشق 
به خدا و شــهادت طلبــی را به گونه ای 
فراموش نشدنی بر ســینه تاریخ بشریت 

ثبت نموده است.

درســی که می تواند بــرای همه افراد و 
همه ملت های در بند، آموزنده و راهگشا 
باشــد، درسی که دشمنان حق و فضیلت 
و پاســداران مکتب های شــیطانی را در 

هراس عمیقی فرو می  برد.

ماجرای شهادت حضرت مسلم علیه 
السالم در یک نگاه

پس از مــرگ معاویه، و بــه دنبال نامه 
های متعــدد مردم کوفه و اعام آمادگی 
برای پذیرش رهبری امام علیه الســام، 
آن حضــرت نامه ای در پاســخ به آنان 
نوشت، و علیرغم آنکه سابقه سوء آنها را 
در دوران حکومت پدر و برادر بزرگوارش 
به خوبی می دانســت، اما به این امید که 
حوادث دردناک گذشته و باهایی را که 
حکام ظالم و بی رحــم و بی ایمان بنی 
امیه بر ســر آنها آورده اند، آنها را بیدار 
کرده باشد، به نامه های آنها پاسخ مثبت 

داد، و برای آزمون آنــان نماینده خاص 
خود مســلم  بن عقیل، آن مرد شجاع و 

پاکباخته را به سوی آنها روانه نمود.

حضــرت مســلم نیز با این کــه خطرات 
بزرگ این ســفر را پیــش بینی می کرد 
رهســپار کوفه گشت، پس از ورود مسلم 
علیه السام به کوفه و بیعت گروه زیادی 
از مردم با وی و اعام آمادگی آنان برای 
جانبازی و همراهی با امام علیه الســام 
و انعکاس آن به محضر امام علیه السام 
توسط فرســتادگان جناب مســلم علیه 
السام، امام حســین علیه السام از مکه 

عازم کوفه شد.

با ورود مســلم  بن  عقیل  به کوفه،یزید 
نعمان را عزل کرد و »عبید اهلل بن زیاد« 
را که مرد سفاک و خونریزی بود به جای 

برگزید. او 

این مســأله موجب شد تا کوفیان با ورود 
»عبیداهلل بن زیاد« به کوفه، با ســرعتی 
شگفت آور از حمایت »مسلم  بن  عقیل 
« دســت بکشــند و اینچنین »عبیداهلل 
زیــاد« با ارعــاب و تهدید مــردم کوفه 
را از اطراف مســلم  پراکنده ســاخت، و 
کوفیان از تهدیدهــای »ابن زیاد« که با 
تعداد محدودی وارد کوفه شد، ترسیدند 
و مسلم  بن  عقیل  رحمه اهلل سفیر امام 
حسین علیه الســام را تنها گذاشتند و 

شهر را تسلیم دشمن کردند.

پس از تســلط ابن زیاد بر اوضاع، همگی 
کوفیان بیعت شکسته، در خانه ها پنهان 
شدند، ســرانجام مسلم  بن  عقیل  علیه 
السام ،  یکه و تنها با نیروهای ابن زیاد 
مبارزه کرد و شــهادت پــر افتخار را بر 

تسلیم ذلت بار ترجیح داد.

امام حســین علیه الســام که به سوی 
کوفــه پیش می رفت در منزلگاه »زباله« 

خبر شــهادت مسلم علیه السام را شنید 
و از پیمــان شــکنی مــردم کوفه مطلع 

گردید.

در ایــن هنگام اشــک از دیــدگان امام 
جاری شــد و فرمود: »رحم اهلل مســلما 
فلقد صــار إلی روح اهلل و ریحانه و جنته 
و رضوانــه، أال إنه قد قضی ما علیه و بقی 
ما علینا؛ خداوند مسلم را رحمت کند، او 
به سوی روح و ریحان و بهشت و رضوان 
خداوند رهســپار شد، بدانید او به تکلیف 
خویــش عمل کرد و هنوز تکلیف ما باقی 

مانده است«.

ســخنرانی آتشــین حضــرت زینب در 
دروازه کوفه خطاب به مردم ؛ آن حضرت 
نقضت  التی  مثلکــم کمثل  »انما  فرمود: 
غزلها مــن بعد قوۀ ...؛ مثل شــما مردم 
بی وفا و پیمان شــکن کوفه، مثل آن زن 
احمق و أبله و نادانی اســت که ریسمان 
تابیده محکم خود را از هم گسیخته می 
سازد. شــما، با نماینده امام حسین علیه 
السام، مســلم  بن  عقیل ، رشته پیمان 
را محکــم کردید؛ ولــی هنگامی که ابن 
زیاد آمد، با چند وعــده و وعید و ایجاد 
رعب و وحشــت، پیمان خود را شکستید 
و معلوم شــد که تمــام آن دعوت ها و 
بیعــت ها و اعان وفــاداری ها جز حقه 

بازی چیزی نبوده است«.

مســلم بن عقیل؛ نمــاد وفاداری و 
والیتمداری

ادعــای شــیعه بــودن و دم از محبت و 
ســخن از عشــق ســوزان به اهل بیت 
گفتــن، در صورتــی کــه منشــأ ترک 
گناهان و انجام عبادت و اطاعت  نشــود 
بی شــک ارزش ندارد و مــا را در زمره 
شــیعیان واقعی معصومین علیهم السام 
قرار نمــی دهدبلکه آنچه ســبب تقویت 
امامت  امامــان و حاکمیت حاکمان می 

شــود همکاری و هماهنگی مردم است. 
اگر اطاعت  و همکاری مردم نباشد نظام 

امامت نیز به هم می ریزد.

مســأله شــهادت یاران امام حسین علیه 
السام نیز تنها مسأله نهادن جان بر سر 
اهداف آن حضرت نیســت، مهم تر از آن 
ســطح باالی معرفت آنها نسبت به مقام 
امام علیه الســام و آمادگــی بی قید و 
انجام فرمان آن حضرت،  برای  شرطشان 
و درک صحیح معنای والیت  اســت که 
در البــه الی کلمات آنــان موج می زند. 
گروهــی که در برابر امامــت  امام زمان 
خود، ســر تســلیم فرو آوردند، و خضوع 

کردند.

اینگونه است که امام حسین علیه السام 
وقتی پســرعمویش مســلم بن عقیل را 
به کوفه فرســتاد. )آن حضــرت را امین 
و مــورد اعتمــاد خود معرفــی نمود( و 
اینچنین نوشــت: »... و قــد بعثت إلیکم 
أخي و ابن عمــي و ثقتي من أهل بیتي 
مســلم بن عقیل و أمرتــه أن یکتب إلی 
بحالکم و أمرکــم و رأیکم.فان کتب إلی: 
أنه قد أجمع رأی ملئکم، و ذوي الفضل و 
الحجی منکم، علی مثل ما قدمت علی به 
رســلکم و قرأت في کتبکم، أقدم علیکم 
وشــیکا إن شــاءاهلل. فلعمري مــا اإلمام 
إال العامــل بالکتاب، و اآلخذ بالقســط، و 
الدائن بالحق، و الحابس نفســه علی ذات 
اهلل و السام ؛ اکنون من، برادر، پسر عمو 
و شــخص مورد اعتماد از خاندانم مسلم 
بن عقیل را به سوی شما می فرستم؛ به 
او فرمان دادم کــه تصمیم و برنامه ها و 
افکارتان را برای من بنویســد.هر گاه به 
من اطــاع دهد که بزرگان و خردمندان 
شــما؛ با آنچه که در نامــه هایتان ذکر 
شــده، همراه و هماهنگنــد؛ به زودی به 

سوی شما خواهم آمد. ان شاءاهلل «.

نفی ترور در اسالم

در دنیــای امروز، واژه هایی مانند مبارزه 
با تروریســم ، و مانند اینهــا، به صورت 
بســیار وسیع و گسترده  دنبال می شود؛ 
کلمۀ حقی که غالبا بــر زبان زمامداران 

ظالم و ســتمگر عصر ما جاری می شود، 
ولــی از آن اراده باطل مــی کنند، و هر 
کدام مهارت بیشــتری در تحریف حقایق 
و توجیهات شــیطنت آمیز داشته باشند 
در نیل بــه مقاصد نامشروعشــان موفق 

ترند.

این کشورها می گویند اخاق و سیاست 
با یکدیگــر جمع نمی شــود، بنا بر این 
فرمانروایــی کــه خویشــتن را ملزم به 
داند، در  مــی  اخاقــی  اصول  رعایــت 
حقیقــت مغز سیاســی نــدارد، و هرگز 
حاکمیتــش دوام نخواهــد یافت! هدف 
وســیله را توجیه می کند و هر آنچه در 
راه نیل به هدف دستاویز قرار گیرد نیک 

شمرده می شود!

حال آنکه ترور که نوعی حمله غافلگیرانه 
محسوب می شود و در اسام ممنوع است 
چرا کــه حکومت را برای حفظ ارزش ها 
می خواهند؛ لذا اگر با کســی سر جنگ 
دارید باید به صورت جوانمردانه بجنگید.

 اختــاف ایــن دو دیدگاه در سیاســت 
های الهی و شــیطانی ســبب می شــود 
که گاه افراد ناآگاه به حامیان سیاســت 
های الهی خــرده بگیرند و اعمال آنها را 
بر ساده اندیشــی و عدم آگاهی به فنون 
سیاست حمل کنند، غافل از این که آنها 
در عالم دیگری سیر می کنند که اصول 
و ضوابــط حاکم بــر آن جز این روش را 

اجازه نمی دهد!

لذا هنگامی که می شــنوند »مســلم بن 
عقیل« با این که می توانســت ابن زیاد 
را غافلگیرانــه در خانه »هانی بن عروه« 
به قتل برساند، از این کار خودداری کرد 
و گفت: حدیث پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله و سلم به یادم آمد که از »ترور« منع 
فرموده اســت: »ان االیمــان قید الفتک 
؛ ایمــان مانع از ترور کردن اســت«. در 
شــگفتی فرو می روند! و می گویند این 
گونه کارها در میدان سیاست قابل قبول 
نیست و کسی که رفتاری این گونه دارد، 

نیست! سیاستمدار 

ازمنکر؛  نهــی  و  معــروف  امربــه 

بزرگترین انگیزه قیام امام حســین 
السالم علیه 

امیــه مخصوصا  بنی  در عصر حکومــت 
یزید منکرات همــه جا را فرا گرفته بود، 
حتی مرکز حکومت پیامبر اســام صلی 
اهلل علیــه و آله، مدینه منوره، آلوده انواع 

منکرات و محرمات شده بود.

زیرا وقتی سردمداران حکومت و کسانی 
که خود را خلیفه و جانشین پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آله  می پنداشــتند آلوده به 
انواع گناهان شــوند، از مردم عادی چه 

توقعی می توان داشت؟!

الســام در چنین  علیــه  امام حســین 
شــرایطی با تمام وجود خــود )با قلب و 
زبان و عمل( رســالت امر بــه معروف و 

نهی از منکر را ادا نمود.

آن حضــرت دو ســال قبــل از هاکت 
از  زیــادی  جمــع  میــان  در  معاویــه، 
مهاجریــن و انصار در ســرزمین مقدس 
»منا«، سرشناســان جامعه اســامی آن 
روز را به ســبب مسامحه و سهل انگاری 
نســبت به فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر در اصاح امور جامعه، مورد مامت 

و سرزنش قرار داد.

بعــد از هاکت معاویه، زمانــی که امام 
علیه السام از سوی والی مدینه به بیعت 
با یزید فراخوانده شــد، امام علیه السام 
به شــدت بر آشفت و آن را مردود شمرد 
و شــبانگاه به ســوی روضه شریف نبوی 
رفته به راز و نیاز پرداخت و انگیزه های 
اصلی قیام خویش را در این جمله کوتاه 
»من معروف را دوســت داشته و از منکر 
بیــزارم!«. آن هم در کنار مرقد پاک جد 
بزرگوارش صلی اهلل علیه و آله در مقدس 
ترین مــکان ها بیان داشــت و آن را به 

تاریخ سپرد. سینه 

شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر 
امام علیه الســام در تبیین انگیزه اصلی 
قیامش را جمله ای دانست که در وصیت 
نامه آن حضرت به برادرش محمد حنفیه 
نوشــت:  اســت.آن حضرت چنین  آمده 
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»و إنمــا خرجت لطلــب اإلصاح في أمۀ 
جدي، ارید أن آمر بالمعروف و أنهی عن 
المنکر، و اسیر بســیرۀ جدي و أبي علی 
بــن أبي طالب ؛ من تنها به انگیزه اصاح 
در امت جدم بپا خاســتم، می خواهم امر 
بــه معروف و نهی از منکر کنم و به روش 
جدم و پــدرم علی بن ابــی طالب علیه 

نمایم!«. رفتار  السام 

 بعــد از آن که مســلم بن عقیــل علیه 
الســام سفیر آن حضرت در کوفه توسط 
نیروهای ابن زیاد با مکر و حیله دستگیر 
شد و به مجلس او وارد گشت و او، مسلم 
را متهــم به فتنــه انگیزی ســاخت، آن 
حضرت در پاسخ گفت: »ما لهذا آتیت، و 
المعروف  المنکر، و دفنتم  لکنکم أظهرتم 
... فأتیناهم لنأمرهم  بالمعروف، و ننهاهم 
عــن المنکر؛ من برای ایــن چیزها که تو 
مــی گویی بــه کوفه نیامدم، بلکه شــما 
منکرات و زشــتی ها را ظاهر و معروف و 
خوبی ها را دفن کــرده اید ... پس ما به 
پا خواســتیم تا مردم را به معروف دعوت 

کنیم و از منکرات دور سازیم«.

ســخن آخر:)مسلم بن عقیل، الگوی ایثار 
و فداکاری در مدرسه حسینی است(

 که امام علیه الســام هنگام اعزام مسلم  
به وی فرمــود: »أرجو أن اکون انا و انت 
فی درجۀ الشــهداء؛ امیدوارم که من و تو 

در جایگاه شهدا قرار گیریم«.

بــه هر حال، این گروه از یاران   که عالی 
تریــن درس  بندگی و عبودیت خداوند و 
اســتقامت و ایستادگی و ایثار و فداکاری 
را در راه اســام، از محضــر بزرگتریــن  
آموخته بودند ســزاوار است الگو و اسوه 

مسلمانان، در هر عصر و زمان باشند.

منابع: 

انگیزه ها، رویدادها،  1. عاشورا ریشه ها، 
پیامدها

المومنین علیه السام 2. پیام امام امیر 
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2یادداشت
اسرار اجتماعی حج

از منظر آيت الله العظمی مكارم شيرازى  )مدظله العالی(

نیایش ها و عبادت های اســامی عاوه 
بر آثــار عاطفــی، روانــی، اخاقی و به 
طور خاصه جنبه هــای فردی، »اثرات 

اجتماعی « قابل ماحظه ای دارد.

در میان عبادت اســامی »حج « از نظر 
انِْقطاِع الی اهللَّ )قطع توجه از جهان ماده 
و تشــریفات و تعلقات و امتیازات آن(، از 
همه قویتر اســت، و توجه به حقایق در 
آن بصورت فوق العــاده تکان دهنده ای 
رعایت شــده، ولی عجیب این اســت که 
با این حــال از نظر »قیافه اجتماعی « و 
اثرات آن از همه عبادات قویتر و ریشــه 
دارتر می باشــد؛ چرا کــه در برگیرنده 
مسائل مهّم اجتماعی؛ وکنایات و اشاراتی 

مربوط به فلسفه های اجتماعی است.

به طــور کامــل جنبه   عباداتــی کــه 
اجتماعی دارد و دنیا و آخرت و اخاق و 
معنویّت و عظمت و شــوکت و قدرت در 
آن جمع اســت. اگرطبــق برنامه صحیح 
انجام پذیرد واز آن بهره برداری درستی 
شــود می تواند هر سال منشأ تحّول تازه 

ای در جوامع اسامی گردد.

در ادامه به برخی از اسرار این فریضه که 
از بزرگترین عبادات اســامی است بطور 
اختصار اشــاره می نماییم تا روشن شود 
که فایده نیایش و عبادت برای ماســت و 

خدا نیازی به آنها ندارد.

بدون شــک ثــواب های عظیــم و فوق 
العــاده ای کــه بــرای حــج در روایات 
آمده، و همچنین کیفرهای ســختی که 
برای ترک آن در قــرآن مجید و روایات 
اسامی ذکر شده، همه به خاطر اسرار و 
فلســفه های مهّمی است که این عبادت 

بزرگ اسامی دارد.

تأملی در اصطالح و لغت حج

»حّج« در اصل، به معنای »قصد« است و 

بــه همین جهت به جاده و راه، »َمَحّجۀ« 
)بر وزن موّدۀ( گفته می شود؛ زیرا انسان 
را بــه مقصد می رســاند. و بــه دلیل و 
برهان، »حجت« می گویند؛ زیرا مقصود 
را در بحث روشن می سازد. و اما این که 
این مراســم مخصــوص را »حّج« نامیده 
اند برای این اســت که به هنگام حرکت 
برای شرکت در این مراسم »قصد زیارت 
خانــه خدا« می کنند و بــه همین دلیل 
اضافه به »بیت« )خانه کعبه( شده است.

حج؛ بازگشــت به فطــرت اجتماع 
گرایی

انگیزه اصلی توجه انســان ها به مســائل 
اجتماعــی و اجتماع گرایــی از طبیعت 
انســان سرچشــمه می گیــرد، چرا که 
زندگــی اجتماعی در نهــاد و فطرت او 

است. 

در واقــع پایه زندگی فطری انســان، بر 
اســاس ارتباط افراد، استحکام پیوندهای 
اجتماعی تشــکیل زندگــی خانوادگی و 
روابط دســته جمعی است؛چرا که انسان 
بع است وگوشه گیری و انزوا،  مدنیُّ بالطَّ
روح انســان را به شّدت آزار می دهد، و 
بدون زندگی اجتماعی، هیچ گونه رشد و 

ترقی نصیب انسان ها نمی شود.

در این بین، اســام یــک دین اجتماعی 
و  اصل،  اجتمــاع  بدین جهــت  اســت؛ 
افراد فرع به حســاب می آینــد که باید 
دراجتماع ذوب شــوند. بنابراین، کسانی 
که می پندارند اگر در خانه عبادت کنند 
حضور قلب بیشــتری پیدا می کنند و با 
این بهانه از مســجد و جماعت مسلمانان 

دوری می گزینند در اشتباهند.

اســام زندگی اجتماعی بشر را به عنوان 
یکی از مهمترین اصول شــناخته، و برای 
عبــادت های دســته جمعــی هم چون 

مراســم حج ارزش بی نظیری قائل شده 
اســت. چون از نظر قرآن و احادیث اهل 
بیت علیهم الســام »عزلت« پســندیده 
نیســت، و زندگــی و روح انســان، روح 
اجتماعــی اســت و فریضۀ حــج نیز، در 
جمــع انجام می گیــرد. که بــا فطرت 

انسان هماهنگ است. بودن  اجتماعی 

کاهــش تعصبــات مذهبــی و تعارضات 
قومی

همیشــه نژادهــا، قومیت هــا، و زبان و 
مناطق جغرافیایــی عامل جدایی جوامع 
انسانی بوده اســت، در این میان چیزی 
که می تواند بــه عنوان یک حلقه اتصال 
همــه فرزندان آدم را از هر نژاد و زبان و 
قومیت و منطقه جغرافیایی به هم پیوند 
دهد، آییــن های الهی اســت، که تمام 
ایــن مرزها را در هم می شــکند، و همه 
انسان ها را زیر یک پرچم جمع می کند 
که نمونه آن را در مراســم حج می توان 

کرد. مشاهده 

حج عامــل مبارزه بــا تعّصبــات ملّی و 
نژادپرســتی و محدود شــدن در حصار 
مرزهای جغرافیایی اســت. به نحوی که 
انســان هایی بــا رنگ هــای مختلف، از 
نژادهای متفاوت و دارای زبان و قومیت 
و منطقه جغرافیایــی ناهماهنگ، همگی 
برادروار در کنار هم قرار گرفته و در آن 
مراسم بزرگ روحانی شرکت دارند، و در 

نهایت صلح و صفا به هم می نگرند.

در موســم حج، به هنگام احرام از پوست 
عالم ماده بیرون می آییم، همه امتیازات 
قومی و نژادی و طبقاتی را دور می ریزیم 
و همه یکرنگ می شــویم، تمام خواسته 
هــای دل را موقتاً کنار مــی گذاریم، و 
در دنیایی سرشار از معنویت به شناخت 

خویش و خالق خویش می پردازیم.

در واقع حج لباس غرور و خودبینی را از 
تن انسان بیرون می آورد و درس تواضع 
و اخاص و فروتنــی را به او می آموزد. 
چرا کــه این عبادت دســته جمعی باید 
انجام  با تجّرد کامل و وارســتگی مطلق 
گیرد؛ از این نظر، به پوشــیدن دو قطعه 
پارچه اکتفا شــده و از پوشــیدن لباس 
های معمولی و رســمی که نشــانه تمایز 
و اختاف و احیاناً تفاخر و برتری اســت، 
جلوگیــری به عمل آمــده؛ و از این راه 
یکی از آمال بزرگ انســان ها که روزی 
بشــر تمام عوامل موهوم برتری جویی را 
کنار بگذارد، جامه عمل به خود پوشیده 

است.

لذا حج عالــي ترین تجلّي گاه تســاوی 
انســان ها در برابر خداســت و مناسک 
و مراسم حج مشــتمل بر اعمال و رفتار 
بســیار متواضعانه ای اســت که در برابر 
حق انجام می شــود و هیــچ عبادتی در 
میــان عبــادات تا این حد، نشــانه های 
تواضع در آن نمایان نیست، احرام بستن 
و از تمــام لبــاس و زر و زیورهــا به دو 
قطعــه پارچه ندوخته قناعــت نمودن و 
طــواف خانه خدا و ســعی صفا و مروه و 
وقوف در بیابان عرفات و مشــعر و منی 
و رمــی جمرات و تراشــیدن ســر، همه 
اعمالــی اســت متواضعانه کــه در برابر 
عظمــت پروردگار انجام مــی گیرد و به 
راســتی غرور و تکّبر و نخوت هر انسانی 

را در هم می شکند.

و این دســتاورد بزرگ تحقق عینی کام 
نورانی پیامبر اکــرم صلّی اهلّل علیه و اله 
اســت که در ایّام حج در سرزمین منا در 
حالی که بر شتری سوار بود و رو به سوی 
مــردم فرمود: »یا أیّها الّناس أال إّن ربّکم 
واحد و إّن أباکم واحد أال ال فضل لعربّي 
علی عجمی، و ال لعجمي علی عربي، و ال 
إلســود علی أحمر، و ال ألحمر علی اسود 
إاّل بالّتقوی. أال هل بلّغت؟ قالوا نعم! قال 
لیبلغ الّشــاهد الغائــب؛ ای مردم بدانید! 
خدای شــما یکی اســت و پدرتان یکی، 
نه عرب بر عجم برتــری دارد و نه عجم 
بر عرب، نه سیاهپوســت بــر گندمگون  

و نــه گندمگون بر سیاهپوســت مگر به 
تقوا. آیا من دســتور الهی را اباغ کردم؟ 
همه گفتند: آری! فرمود: این ســخن را 

برسانند«. غایبان  به  حاضران 

بی تردید این تربیــت خاص، در جهانی 
نــژادی در آن  که مخصوصــاً تبعیضات 
به طرز قســاوتمندانه ای هنوز حکومت 

دارد. میکند درخشندگی خاصی 

و همبســتگی  بــرادری  کانــون  حــج؛ 
اجتماعی

الُْمْؤِمُنوَن  ََّمــا  »إِن آیۀ شــریفۀ  بر مبنای 
إِْخَوٌۀ« که یکی از شــعارهای اساســی و 
ریشــه دار اسامی است، مسلمانان از هر 
نژاد و هر قبیلــه، و دارای هر زبان و هر 
ســن و ســال، با یکدیگر احساس عمیق 
برادری می کنند، هر چند یکی در شرق 

جهان زندگی کند، و دیگری در غرب.

در مراســم »حج « که مسلمین از همه 
نقــاط جهان در آن کانــون توحید جمع 
می شوند این عاقه و پیوند و همبستگی 
، به قــدری تکان دهنــده، بی آالیش و 
آمیخته با برادری، صمیمّیت و مســاوات 
اســت که هرکس را بدون اســتثنا تحت 

تأثیر عمیق خود قرار می دهد.

 به گونه ای که انســان را از قشــرهای 
با خشــونت و مزاحمت  مــاّدی آمیخته 
خارج کرده، و بــه محیطی مملّو از صفا، 
روحانیت و وارســتگی کشانده و عواطف 
را تلطیــف و احساســات را زنده تر می 

سازد.

هــم اکنون آثار این نــوع تعلیمات را به 
هنگام مراسم حج که کلکسیونی از نژادها 
و زبان ها و رنگ هــای مختلف گرد هم 
می آیند به خوبی می توان مشاهده کرد 
که این افراد با اینکه کمتر قدر مشــترک 
ظاهــری در میان آنها وجود دارد چگونه 
در برابر یکدیگر احساس یک نوع برادری 

عمیق و ریشه دار مي کنند.

و در نهایــت مراســم حج مــی تواند به 
عنوان یک کنگره ملی در ســطح جهانی، 
مسلمانان  اجتماعی  همبســتگی  موجب 

مختلف  قشــرهای  و،  گردیــده  جهــان 
جوامع اســامی را فشــرده تر و مّتحدتر 
ساخته، و مبادالت فکری و انسانی را در 

میان آنان تسریع کند.

ارتقای آگاهی و بصیرت اجتماعی

حج وســیله ای اســت برای شکســتن 
سانســورها و از بین بــردن خّفت نظام 
ای که در کشــورهای  هــای ظالمانــه 

اسامی حکمفرما می شود.

حج وسیله ای اســت برای انتقال اخبار 
سیاسی کشورهای اسامی از هر نقطه به 
نقطه دیگر و ســرانجام حج عامل مؤثّری 
اســت برای شکستن زنجیرهای اسارت و 

آزاد ساختن مسلمین. استعمار و 

در موســم حــج ، مســلمانان پاکدلی از 
سراسر دنیا و جهان اسام به سوی مرکز 
توحیــد می آیند و یک صــدا لبیک می 
گویند و اطــراف خانه خــدا طواف می 
کننــد و با هم نماز می گزارند و با هم به 
منا و مشــعر و عرفات می روند و شیطان 
را سنگســار می کنند. از اخبار و حاالت 
یکدیگر باخبر می شوند و روابط دوستی 
در میــان آن ها عمیق تــر می گردد و 
اندیشند  یکدیگر می  برای حل مشکات 
و مجموع این ها ســبب تقویت اســام 
می شود، از این رو دشــمنان همواره از 
این عبادت بزرگ وحشــت داشتند و می 
کوشیدند بر آن ضربه ای وارد کنند تا هر 
سال از طریق این عبادت بزرگ روح تازه 
ای در کالبد اســام در آن کانون وحدت 
دمیده نشود، از این رو در حدیثی از امام 
صادق علیه السام می خوانیم: »اَل یََزاُل 
یُن َقائِماً َمــا َقاَمِت الَْکْعَبُۀ؛ مادامی که  الدِّ

برپاست«. برپاست اسام هم  کعبه 

از این که  چــه اجتماعــی ســودمندتر 
مــی تواند بزرگترین حلقــه اتّصال میان 
مســلمانان جهان باشد و مسلمانان را از 

اوضاع یکدیگر آگاه سازد.

ســخن آخر: )حج؛ ظهور عزت امت 
اسالمی است(

پیش از انقاب ایّام حــج، روزنامه ها پر 
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مــی شــد از اینکه چرا ایــن همه ارز از 
مملکــت بیرون می بریــد؟ چرا به عرب 
ها می دهید؟ اّما چون آنان به ظاهر می 
نگریستند درک نمی کردند که در مقابل 
این چند هزار دالری که خرج می شــود 
چه سرمایه معنوی بزرگی حاجی با خود 
وارد کشــور می کند. حج، عظمت اسام 
اســت و وحدت و عّزت مســلمانان را به 

همراه دارد.

هر گاه این مراســم آن گونه که اســام 
دستور داده و ابراهیم بت شکن، جهانیان 
را بــه آن فرا خوانده انجام گیرد، ســبب 
عّزت مسلمین و تحکیم پایه های دین و 
وحدت کلمه و مایه قدرت و شــوکت در 
برابر دشمنان و برائت از مشرکین جهان 

بود. خواهد 

ایــن کنگره عظیم الهی که هر ســال در 
کنار خانه خدا تشکیل می شود، بهترین 
فرصت را به مســلمانان برای بازســازی 
نیروهــای خویش و تقویت پیوند برادری 
و خنثــی کردن توطئه های دشــمنان و 
باطل کردن نقشه های شیطانی آنها می 

دهد.

مجموعه ای این چنین فراگیر و همگانی 
بــا انگیــزه هــای بســیار واالی معنوی 
در دنیــا بی نظیر اســت. افســوس که 
مســلمانان هنوز قدرت عظیم حج را در 
نیافتــه اند و تنها به ظواهــر قناعت می 
کنند، و از روح این عبادت بزرگ غافلند، 
وگرنه هر سال می توانستند در زیر سایه 
حــج ، بزرگترین خدمت را به اســام و 
شــدیدترین ضربه را بر پایــه کفر بزنند؛ 
و به گفته یکی از سیاســتمداران بیگانه: 
»وای به حال مســلمانان اگر معنای حج 
را نفهمند، و وای به حال دشمنان اسام 

بفهمند!«. را  اگر مسلمین معنای حج 

این بود نمونه ای از اســرار حج و به قول 
برخی از دانشــمندان، هنوز زود است که 

جهان به اهّمّیت و اسرار حج پی ببرد!

 منابع:
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4. اسام در یک نگاه

5. زندگی در پرتو اخاق

6. پاسخ به پرسشهای مذهبی

7. قهرمان توحید

8. قرآن و آخرین پیامبر

9. انوار هدایت

10. پیام قرآن

13
98

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب

13
98

ه 
 ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
1819

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



1پرونده ویژه
الزامات اشتغال زايی

از منظر آيت الله العظمی مكارم شيرازى  )مدظله العالی(

خطر بیکاری و نداشــتن شــغل مناسب، 
بای عظیمی اســت که می تواند بســتر 

جرم های مختلفی قرار گیرد. 

با گذشت )چهار دهه( از انقاب اسامی 
کمــاکان شــاهدیم، اقتصــاد مــا هنوز 
ســامتی کامل خود را به دست نیاورده، 
و روشــن اســت کــه چنیــن اقتصادی 
عوارض و پیامدهــای متعددی به دنبال 
بیکاری یکی  خواهد داشــت، که معضل 

از آن هاست.

اشتغال زایی کم از طرف دولت، مشکات 
مالی به واســطه بیکاری و نداشتن آینده 
ای روشــن و حتــی ناتوانی در کســب 
درآمدی اندک بــرای تأمین هزینه های 

ضروری، گریبانگیر جوانان شده است.

از ســوی دیگر تورم همراه رکود، روز به 
روز بر آمــار بیکاری افزوده، و ســکون، 
جامعه را خسته و دل زده کرده است، و 
درســت در همین اوضاع و احوال کسانی 
با استفاده از رانت ها، یک شبه به ثروت 

های بادآورده رسیده اند.

لذا بیکاری علــل و عوامل متعددی دارد 
که اگر این عوامل از بین برود بســیاری 
از بیــکاران به کار می رســند؛ از این رو 
باید  ریشــه یابی کرد و سپس به دنبال 

رفت. معالجه 

بر مسئولین نیز الزم است برای حل این 
معضل عمومی فکری اساسی کنند. البته 
این، کار آســانی نیست؛ ولی بدون شک 

باشد. نیز نمی  غیر ممکن 

كار، عار نیست

یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی جوامع، 
کار و تاش اســت. کار در اسام عبادت 
شمرده شده و تاش برای زندگی در رتبه 
جهاد فی ســبیل اهلل قرار گرفته اســت. 

ســیره عملی ائمه اطهار علیهم السام بر 
کار و تاش بود. امیرمؤمنان علیه السام 
نخلســتان های فراوانی را آباد و قنوات و 
چاه های زیادی احداث کرد. در اسام به 
کار سفارش شده و تفاوتی ندارد که چه 

نوع کاری باشد.

از نظر اســام، کار، عار نیســت مهم آن 
اســت که مفید و سودمند به حال جامعه 
تنها  از مردم  باشــد. متأســفانه گروهی 
حاضر به قبول کارهایی هســتند که آن 
را در شــأن خود مــی پندارند و کمتر از 

آن را ذلت می شمارند.

آمار نشــان داده ملت هایی مانند مردم 
چیــن و ژاپن که به هرنــوع کار مفیدی 
افتخار می کنند و )آن را عار ندانســته( 
بلکه بیکاری را ننگ می دانند، به سرعت 

اند. پیشرفت کرده 

در اســام نیز از کشــاورزی و چوپانی و 
صنعتگری و تجارت ســتایش شــده، هر 
چنــد افرادی کــه از تعلیمات اســامی 
بیگانه اند، بعضی از این کارها را در شأن 

خود نمی دانند.

حال آنکه امام باقر علیه السام در هوای 
گرم تابســتان در مزرعــه کار می کرد و 
در حالــی که عرق از ســر و رویش می 
ریخت، می فرمود: من از کسی که کسب 
را رهــا می کند و مــی گوید خداوندا به 
من روزی ده، متنفرم! چنین کســی چرا 
بــرای معاش تاش نمی کند؟ او حتی از 
مورچه ای که از النه خود برای به دست 
آوردن روزی بیرون می رود، کمتر است.

با همۀ این تفاســیر، در جامعۀ اســامی 
تصور بر این اســت که چون شــغل کم 
اســت بیکاری وجود دارد اما مسأله ای 
وجود دارد که جوانــان تن به هر کاری 
نمــی دهند، برخی کار را عار و عیب می 

دانند در حالی کــه کار را باید موضوعی 
مقدس دانســت در این زمینــه هم باید 
فرهنگ سازی کرد؛ کمبود انگیزه ها هم 
مشکل ایجاد می کند و تنها کار را نباید 

بدانند. میز  پشت 

در ایــن میــان برخــی خانــواده ها نیز 
دیدگاه و نظر اشــتباهی نســبت به کار 
جوانــان دارنــد و تنها به دنبــال کار ها 
و شــغل هایی هســتند که سطح باالیی 
دارد و این مشــکلی است که باید اصاح 
و برطرف شــود و تا این فرهنگ اصاح 

نشود، بیکاری نیز درست نخواهد شد.

عدم اســتقبال جوانان کشــور از برخی 
کارهــای موجود، موجب شــده تا اتباع 
بیگانــه کار ها را دســت بگیرند و انجام 
دهند؛ در حالی که جوانان باید هر کاری 
را عبــادت و افتخــار بداننــد و فراموش 
نکنند که پیامبر دســت کارگر را بوسیده 
است و این مسئله شــوخی نیست، آری 
برای رفع مشــکل بیــکاری نیازمند یک 

فرهنگ سازی و عزم عمومی هستیم.

جوانان عزیز! ســرور و موالی ما، حضرت 
علی علیه الســام، کشاورزی و آبیاری و 
دامــداری می کرد، ما هــم نباید از کار 
کردن خجالت بکشیم؛ چرا که کار کردن 
عار نیســت، ســربار جامعه و پدر و مادر 

شدن عار است.

چند شغله ها؛ سدی در برابر اشتغال 
جوانان

در عصر و زمان ما کسانی پیدا می شوند 
که چندین شــغل را در اختیــار گرفته 
اند در حالی که جوانانی پیدا می شــوند 
کــه از عهده آن ها برمــی آیند ولی آن 
بخیان حاضر نیســتند یکی از آن ها را 
در اختیــار آنان بگذارنــد و »این نهایت 

بخل و پستی است«.

تأسف بار است که امروزه شاهدیم برخی 
10 الی 20 پست و مقام برای خود گرفته 
اند و این درحالی است که عده زیادی از 
جوا ن های الیق و تحصیل کرده ما در به 

در دنبال کار می گردند و بیکارند.

چنیــن افرادی می خواهنــد همه منافع 
برای خود و گروه خودشــان باشــد. لذا 
چنیــن افرادی که از جایگاه خود ســوء 
اســتفاده کرده و چندین پســت دارند، 
انحصــار طلبند؛ چرا که این شــغل ها را 

اند. احتکار کرده 

بی تردید این فرهنگ، بد و نازیباست که 
در جامعه امروز ما متأســفانه وجود دارد 
و عامل مشکات بسیاری نیز شده است، 
امیدواریم فکر های ما وســیع تر شــود، 
مسائل جناحی را کنار بگذاریم و به فکر 

اشیم. ب جامعه  همه 

اشتغال در گرو امنیت شغلی

از جمله از اهدافی که بر اقتصاد اسامی 
مترتب می شــود »امنیت شغلی« است؛ 
بدین معنا کــه فعال اقتصادی هیچ گونه 
تهدید، فشــار و تعرضی را احساس نکند 
و در فعالیــت های اقتصادی اش از قبیل 
اشتغال، بدون اضطراب، تردید و دغدغه 

خاطر، وارد شود.

این هدف گرچه ممکن اســت با اقتصاد 
ســرمایه داری غیر قابل جمع باشد چرا 
که بر قانون تنازع بقا مبتنی اســت و بر 
ضعیفان ســخت گیر و ظالم است؛ لیکن 
منافع شــخصی تنها انگیزه فعالیت های 
و  منافع عمومی  بلکه  نیســت،  اقتصادی 
منافع شــخصی معنوی نیز، جایگاه ویژه 
ای دارد رسیدن به هدف )امنیت شغلی( 

دور از انتظار نیست. 

اشتغال  بر  بانکي  تســهیالت  تاثیر 
زایي

مدیریت  قدرت  که  هســتند  اشــخاصی 
برای تولید و تجارت را دارند ولی سرمایه 
الزم را ندارند. اینها افرادی هســتند که 
از مســائل کشــاورزی، تجارت و صنعت 
آگاهی کافی دارند، ولی پول و ســرمایه 

ای که در این راستا به کار گیرند ندارند، 
در اینجا بانک سالم به این افراد سرمایه 
ای می دهد که با آن کار کنند، و با آنها 
شــریک می شــود و از آن به تسهیات 
بانکی یا تســهیات اعتبــاری تعبیر می 
کنند که این کار هم به نفع جامعه است 
و هــم به نفع بانک، و هم به ســود خود 

این افراد.

ایــن گونه برنامه هر قدر توســعه یابد به 
سود جامعه اســت و در ایجاد اشتغال و 
حرکت های اقتصادی فــوق العاده مؤثر 
است، مشــروط بر این که توأم با برنامه 
ریزی دقیق باشــد. نه اینکــه بانک ها تا 
28 و حتی 30 درصد سود از کارفرمایان 
دریافت کنند و این مســئله ای است که 
در هیچ کجــای دنیا وجود ندارد و حتی 
در برخی از کشــور نرخ ســود تسهیات 

حدود یک درصد است.

مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال 
پذیری

به  متاســفانه در حــال حاضر شــرایط 
گونه ای اســت که جوانــان پس از فارغ 
التحصیل شدن برای ورود به بازار کار با 
مشــکل مواجه می شوند چراکه تخصص 
الزم را کســب نکرده اند؛ در این زمینه 
الزم اســت که آموزش و پــرورش برای 
مهــارت افزایی مورد نیــاز جوانان اقدام 
کنــد که البتــه بحث هایی نیــز در این 

زمینه مطرح شده است.

بــی تردید اگر بیکاری در کشــور وجود 
دارد، بر اثر عدم استفاده از ظرفیت های 
موجــود در ارتقای بهــره وری و افزایش 
مهــارت های نیروی انســانی اســت؛ به 
عنــوان نمونه در قدیم برای کشــاورزی 
مهــارت های چندانی نیاز نبود، اما امروز 
وضعیــت دگرگون شــده و کشــاورزی، 
صنعت و تجارت شــکل مــدرن به خود 
گرفته و ســطح مهارت ها افزایش یافته 
اســت و امروز در دنیا کسانی که مهارت 
های فنی و حرفه ای و کارایی بیشــتری 
دارند جلوتر هســتند، مــا هم باید کاری 
کنیــم که بتوانیم ســطح مهــارت ها را 

دهیم. افزایش 

نقش موثر تعاونی ها در اشــتغال و 
كارآفرینی

در نظر اســام هر فردی از امت اسامی، 
قدرتوان خود درجهت  به  اســت  موظف 
منافع امت تاش کند. در فرهنگ قرآنی 
از این مســأله با واژه »تعاون« یاد شده 
است که عبارت است از شرکت جماعتی 
از صنــف واحــد یا جماعتــی که از یک 
صنف نیســتند ولی اشــتراکی در جهات 
مختلف دارند. این شــرکت برای رسیدن 
به منافع مشــترک اســت از طریق بذل 

اموال و اعمال.

بنابرایــن فلســفه ی تشــکیل شــرکت 
تعاونی دســتگیری از نیازمندان و ایجاد 
اشــتغال برای بیکاران یا کســانی که از 
شغل مناسبی برخوردار نیستند از طریق 

تعریف است. قابل  تعاون  تشکیل 

چه بســا، بســیاری از افراد هســتند که 
دارای درآمــد و ثــروت اندکی هســتند 
و کســب و کار به ســبک ســابق، امروز 
برای آنها جوابگو نیســت. مانند زراعت، 
صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیله 
ی اتوبوس و ماننــد آن که امکان ندارد 
کسی به تنهایی در این امور موفق شود. 
جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا 
بتوانند از وســائل صنعتی و ماشینی روز 
استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و 
مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی 
باید پــول خود را به میان آورند و بعضی 

عمل خود را به آن اضافه کنند.

همچنیــن گاه می تــوان کارهایی را به 
صورت انفــرادی انجــام داد ولی هزینه 
ی آن بیشــتر است و اگر اجتماعی انجام 
دهند ارزان تر اســت. مثا اگر کسی ما 
یحتــاج خودش را خــودش بخرد گرانتر 
تمــام می شــود تا وارد تعاونی شــود و 
اجناس خود را به شــکل دسته اول یک 

جا بخرد و بین افراد تقسیم کنند.

بر این اســاس مهمترین فلســفه تعاونی 
است  اســت. ممکن  اشــتغال  ایجاد  ها، 
تک تک افراد نتواننــد کارهای بزرگ را 
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به عهده گیرند ولی اگر دســت به دست 
هم دهند این کار امکان پذیر است و می 

اشتغال کند. تولید  تواند 

اشتغال  در  مردم  مشــاركت  اركان 
زایی

بی شــک رفــع معضاتــی از قبیل 
مشــکل بیکاری ، که عامل بسیاری 
از مفاسد است، یک وظیفه عمومی 
می باشــد که بر دوش همه مردم 
اســت، لیکن امــروزه اغلب مردم 
راحت طلب شده اند و به کارهای 
واســطه گری که درآمد بیشتر و 

اشتغال  و  دارد  کمتر  دردسر 
زایی نــدارد روی آورده 

اند.

مردم،  آنکه   حال 
اگر امکاناتی دارند، 

زایی  اشــتغال  باید 
دردســرهای  و  کنند 
آن را هــم بپذیرنــد، 
چــرا کــه برکــت در 

اینجاست.

معنی به فکر فقیر بودن، این نیســت که 
فقط به فقرا کمــک مالی کنند، بلکه اگر 
اشتغال زایی کرده و کار تولید کنند، این 

هم نوعی کمک به فقیر است.

مردم،  آحاد  است  لذا شایسته 
وقتــی کاری را کــه منافع 
زایــی  اشــتغال  و  بیشــتر 
کمتــری دارد رهــا کــرده و 
کاری را که اشتغال زایی بیشتر 
انتخاب  دارد،  کمتری  منافع  و 
می کند تــا جامعۀ جویای 

کار از آن نفع ببرند.

آری کار و اشــتغال 
بایــد در جامعــه 
جنبــه همگانی 
کند؛  پیــدا 
واقــع  در 
مسلمانان 

نباید 
افراد 

بخیلی باشــند، بلکه باید متصف به صفت 
زیبای سخاوت باشــند. ثروتمندی که از 
پول راکد خود در جهت ســرمایه گذاری 
و ایجاد اشــتغال سالم برای جوانان بیکار 
بهره می جوید به نحو احســن، اهل جود 

و سخاست.

مشکل  حل  برای  )دولت  آخر:  سخن 
اهتمام ورزد( اشتغال 

با کمال تأســف، انســان هــای به ظاهر 
را مشــاهده می  عاقل و سیاســتمداری 
کنیــم که هیچ هدفی را دنبال نمی کنند 
و عمر سیاســی خود را بــه کارهای لغو 
و بیهوده می گذرانند. به راســتی با این 
روش و بیهوده گرایی چقدر از مشــکات 
مردم را حل کرده ایــد؟! چند در صد از 
جوانان بی کار را به کار و اشتغال رسانده 
اید؟! چقــدر مملکت را به ترقی و تکامل 

اید؟! نموده  نزدیکتر 

برای رســیدن به جامعه ایده آل و حذف 
فقر و بیکاري باید با اســتفاده درست از 
در  بیشــتري«  »تاش  خداوندي  نعمات 

این زمینــه انجام دهیم؛ از جمله »توزیع 
عادالنه ثروت« در جامعه، که گرســنگي 
و بیــکاري را از بین مي برد و این ماک 
یک جامعه مطلوب و ایده آل اســت. که 
تحقــق این مهم نیز در گرو »کار و تاش 
بی امان« دولت اســت کــه باعث رونق 
اقتصــادي و افزایــش تولید مي شــود و 

بیکاري را از بین مي برد.

 منابع:

1. بیانات معظم له

2. دائرۀ المعارف فقه مقارن

3. بازاریابی شبکه ای

4. خطوط اقتصاد اسامی

5. ربا و بانکداری اسامی
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2پرونده ویژه
راهكارهاى ترويج »ازدواج آسان«

از منظر آيت الله العظمی مكارم شيرازى  )مدظله العالی(

مساله ازدواج، مساله ای بسیار ساده و در 
عیــن حال مهم و پیچیده اســت. ازدواج 
و تشــکیل خانواده یکــی از حاجت های 
زندگی انســان، بر مبنای اشــباع غریزه 
جنسی، اشتراک در تشکیل زندگی و انس 
روحی و آرامش فکری)لَِتْســُکُنوا إِلَْیها( و 
تربیت فرزندان و همکاری در همه شؤون 

زندگی است.

تحقق این امور، بدون زندگی مشــترک، 
حاصل نمی شــود؛ چرا که این دو جنس 
مکّمل با یکدیگر، و مایه شکوفائی و نجات 
و پرورش یکدیگر می باشــند، به گونه ای 
که هریــک از آن دو، بدون دیگری ناقص 
است، و از این طریق تکامل خویش را باز 

می یابد.

با همۀ این تفاسیر، عده زیادی از جوانان 
دختر و پســر در ســن ازدواج هستند که 
نمی توانند ازدواج کنند و این مســأله به 
یک غــول و گردنه صعــب العبور تبدیل 
شده؛ حال آنکه در گذشته مسئله ازدواج 
به این سختی نبود، لیکن حاال به دالیلی، 
مشکاتی ایجادشــده و ازدواج ها سخت 

شده است.

حال با این بن بست ها، و مشکات طاقت 
فرســایی که جوانان در این راه دارند چه 
باید کرد؟ آیا با این زندگی ماشینی و آن 
همه عوارضش، با این توّقعات بیجا، با این 
اختاف فکر پدران و مادران و جوانان، با 
این وضــع تحصیلی و هفت خوان هایش! 
و با این وضع تهّیه کار و مشــکاتش، و با 
این بی اعتمادی افراد نســبت به یکدیگر، 
باز می توان ایــن وظیفه بزرگ و مقّدس 
را به موقع انجام داد؟ این هاست که باید 
دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد و بدون حل 
این معضــل اجتماعی  نهایی  آنها، حــل 

ممکن نیست.

اهمیت تحقق ازدواج آسان

از  امروزه زندگی اجتماعی، در بســیاری 
قســمت ها، از صورت یک زندگی طبیعی 
و صحیح خارج شــده، کــه یک نمونه آن 
آوردن  روی  و  ازدواج،  شــدید  کاهــش 

جوانان به زندگی مجردی است.

کاهــش ازدواج و توســعه تجّرد، یک نوع 
سیستم زندگی بدون احساس مسئولّیت ، 
قطع پیوندهای اجتماعی و بی تفاوتی در 
برابر رویدادهای اجتماعی اســت که یک 
فاجعه بزرگ برای جوامع بشری محسوب 

می شود.

از نظــر اخاقی نیز افراد مجّرد هرگز یک 
»انسان کامل« نخواهند بود، زیرا بسیاری 
از مفاهیم اخاقی از قبیل وفا، گذشــت، 
جوانمــردی، عاطفه، محّبــت، فداکاری و 
حق شناســی، بیش از همه جا در محیط 
خانواده و زندگی مشــترک همســران و 
فرزنــدان تحّقق می یابد و کســانی که از 
ایــن زندگی دورند به ایــن مفاهیم کمتر 

آشنایی دارند.

هم چنین مســأله پاســخ به نیاز طبیعی 
جســم و روح، و واکنش هــای نامطلوب 
روانی و جســمی که بر اثر پاســخ نگفتن 
به این نیاز قطعی و مســلّم پیدا می شود 
خود داستان جداگانه ای دارد؛ چرا که اگر 
غریزه جنســی به صورت صحیح مدیریت 
نشــود خرد کننده ترین ضربت را بر پایه 
خوشبختی و سعادت جوانان خواهد زد و 
سرنوشــت آنها را به کلی دگرگون خواهد 

ساخت.

بی جهت نیست که  بسیاری از جوانان را 
گرفتار ناراحتــی های روانی و اضطراب و 
کج خلقی و پراکندگی فکر و بی اعتنایی 
به زندگی و ناامیدی و بدبینی کرده است.

 سخت گیری ها  مشکلی را حل نمی کند 

به جز اینکه مشکات را افزایش می دهد. 
لذاباید مســائل اجتماعی نظیر ازدواج را 
آســان گرفت تا زندگی شیرین شود و در 

نهایت اجتماع حرکت کند.

ازدواج ساده و قرآنی؛ راه خوشبختی 
جامعه امروز 

مضمــون آیۀ 21 ســوره روم، پایه اصلی 
خانواده را شــکل می دهــد؛ این آیه می 
فرماید یکی از نشــانه های خدا این است 
که خدا از جنس شــما همســرانی برای 
انســان آفریده و در میــان آن ها محبت 

ایجاد کرد.

لذا آفرینش همســر برای آرامش انســان 
اســت، و در نتیجه اســاس کار ازدواج از 
نظر قرآن آرامش اســت، و هرچیزی که 
ایــن آرامش را برهم بزند بر خاف منطق 

قرآن است.

اما به راســتی مهریه های سنگین آرامش 
بخش اســت؟ یا آرامش هــا را برهم می 
زند؟ قطعا این کار بــر هم زننده آرامش 
اســت و چنین ازدواجی قرآنی محسوب 

نمی شود.

در واقع ازدواج قرآنی این است که توأم با 
آرامش بوده و مهریه ها سبک، و جهیزیه 
ها و مراسمات ســاده باشد، ازدواجی که 
دور از تشــریفات کمر شکن باشد، قرآنی 
به شــمار می رود. اما متأســفانه چشم و 
هم چشــمی ها، رقابت های غلط، آداب و 
رســوم نادرست و تقلید های کورکورانه - 
به نحوی که زوج تا سال های زیاد زیر بار 
اقســاط وام هایی است که برای تشریفات 
ازدواج و مهریه گرفته اســت - دست به 
دست هم داده و ازدواج آرام بخش قرآنی 
را تبدیل به یک ازدواج پر مخاطره تبدیل 

کرده است.

به هر حال زمانی روی ســعادت خواهیم 

دید که به ازدواج قرآنــی برگردیم، همه 
بایــد الهــام بگیریم و توصیــه به چنین 

ازدواجی کنیم.

آسان گرفتن والدین در ازدواج

در عصر ی به ســر می بریم ، که فساد از 
در و دیوار آن می بارد، و امواج مفاســد از 
هر نقطه ای به نقطه دیگر ســرازیر شده، 
و ابتــای فرزندان به گنــاه و معصیت را 
زیاد کرده. لذا اســام در مــورد فرزندان 
پدران  بــر دوش  مســئولیت ســنگینی 
افکنــده، و پدرانی را که در این مســئله 
حیاتی بی تفاوت هســتند شــریک جرم 
انحراف فرزندانشــان شمرده است؛ چنان 
کــه در حدیثی از پیامبــر صلی اهلل علیه 
و آلــه می خوانیم: »مــن ادرک له ولد و 
عنده ما یزوجه فلم یزوجه، فاحدث فاالثم 
بینهما؛ کســی که فرزندش به حد رشــد 
رســد و امکانات تزویج او را داشته باشد 
و اقدام نکنــد، و در نتیجه فرزند مرتکب 
گناهی شــود، این گناه بر هر دو نوشــته 

می شود«!

لیکن در عمل شــاهدیم بسیاری از پدران 
و مــادران که بــه اصطاح »خرشــان از 
پل گذشــته« و خبــری از طوفانی که در 
دل جوانــان اعم از دختران و پســران در 
مورد پاسخگویی صحیح به غریزه جنسی 
برپاســت، ندارند، در مورد مسائل مربوط 
به ازدواج پسران و دخترانشان فوق العاده 

»خونسرد« و یا »سختگیرند«.

این »خونســردی« و »سختگیری« گاهی 
به حّدی اســت که تأخیر یک ســال و 5 
ســال در نظر آنها یک کار ســاده و کوتاه 
مّدت است! »خوب امسال نشد، ان شاءاهللَّ 
سال آینده، و یا حاال نمی شود چند سال 
دیگر، هنوز دیر نشده! ...«. غافل از این که 
یک ســال که هیچ، گاهی تأخیر یک ماه 
یا حّتی چند روز در مواقع حّساس ممکن 

است سرنوشت جوانی را عوض کند.

معلوم نیســت این پــدران و مادران چرا 
گذشــته خود را به یاد نمــی آورند؟ چرا 
خود را به جای فرزندان جوانشــان فرض 

نمی کنند؟!

به راستی چرا پدران و مادران غالباً، وضع 
جوانان و بحران طغیان غریزه جنسی آنان 
را به دســت فراموشی سپردند، و به خود 
اینگونه القــاء می کنند: کــه هنوز وقت 
بسیار اســت، و مگرچه خبر است به این 
زودی؟! ...هنوز دهنشــان بوی شــیر می 

دهد! ...هنوز بّچه اند... .

ولی همین »هنوز« هاست که گاه عواقب 
دردنــاک آن یک عمر تمــام دامان خود 
پــدران و مادران را خواهد گرفت، آن هم 
در موقعی که راهی برای جبران آن وجود 

ندارد.

اگر چــه برای انتخاب همســر حتماً باید 
دقت کافی به خــرج داد، ولی »دّقت« با 
»سختگیری و وسواس« فرق بسیار دارد.

به راســتی چرا در خواستگاری ها شرایط 
خــاص یا ســنگینی برای دختر و پســر 
گذاشته می شود؛ بنده فراموش نمی کنم 
کســی که می گفت با دختری ازدواج می 
کنم که قد، سواد و اموال پدر او بیشتر از 

من نباشد.

برخــی از دوران خواســتگاری به دنبال 
برتری جویی هســتند؛ همچنین برخی از 
همان آغاز خواســتگاری توجه می کنند 
که فرد خواســتگار با چه ماشینی می آید 
که اگر مدل باال باشــد بــه گونه دیگری 

حساب و رفتار کنند.

حــال آنکه وقتی ظواهر امر نشــان دهد، 
تحقیقاتی  است،  همسری  شایسته  طرف، 
هــم که به دنبــال آن از افــراد مّطلع به 
عمل می آید ایــن حقیقت را تأیید کند، 
باید بدون تردیــد اقدام کرد، و از لطف و 
یاری خدای بزرگ مدد گرفت، وبا الهام از 
دســتورات مکّرر اسامی در مورد تعجیل 
در ازدواج فرزنــدان، و بــا الهام از فرمان 
عقل و آزمایش هــای فراوان مّطلعان، در 
مسأله ازدواج فرزندان خود از خونسردی، 
و ســختگیری هــای بی مورد به شــّدت 

بپرهیزند.

نبایــد فرامــوش کرد که غریزه جنســی 
جوان به قدری نیرومند اســت که نادیده 
گرفتن و ســهل انگاری در مورد آن همه 

گونــه انفجاری را ممکن اســت به دنبال 
داشته باشد.

ازدواج آســان و كاهش توقعات، راه 
حل مشکالت جوانان

از چیزهائی که اساس خانواده ها را خراب 
می کند کثرت توّقعات و انتظارات است.

متأســفانه بســیاری از جوانان می گویند 
درست است که از وقت طبیعی ازدواج ما 
مدت ها گذشــته است ولی ما چگونه می 
توانیــم ازدواج کنیم با این که هنوز منزل 
شــخصی نداریم، هنــوز اتومبیل نداریم، 
هنوز شــغل پردرآمدی به دست نیاورده 

ایم.

هنوز پول هنگفتی که جواب گوی هزینه 
های ســنگین ازدواج، و هدایا و کادوهای 
خانم عروس و بســتگان و اقوام او باشــد 

ذخیره نکرده ایم.

هنوز محل مناســب بــزرگ و آبرومندی 
برای برگزاری جشــن های ازدواج در نظر 

نگرفته ایم هنوز ... و هنوز ... !

 »ما چگونه بــا ازدواج دخترمان موافقت 
کنیــم با ایــن که هنوز یک شــوهر ایده 
آل، با درآمد کافی، شــغل آبرومند، پست 
خوب، خانه و زندگی، خوش تیپ، فامیل 
دار و ... بــه خواســتگاری او نیامده و هر 
کس آمده غالبــاً فاقد یک یا دو تا از این 

شرایط بوده است«!؟

به عاوه هنوز جهیزیــه الزم تهّیه نکرده 
ایم... دو ســه قلم کســری داریم! و البّته 
با ایــن وضع اقدام بــه ازدواج دختر، جز 

آبروریزی چیزی نیست!

اینهــا درد دل یا صحیح تــر؛ بهانه های 
بنی اســرائیلی، جمعی از پدران و مادران 
و دختران و پسران در مورد عدم اقدام به 

امر حیاتی ازدواج است.

به راستی چه ضرورتی دارد جهیزیه های 
سنگینی برای دختر و پسر جوانی که می 
خواهنــد ازدواج کنند، تهیه شــود که تا 

پایان عمر هم نیاز به آنها ندارند.

برخی به سن تاریخ تولد دختر، سکه برای 
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مهریه تعیین می کنند، اما فردا اختافاتی 
پیــش می آید که براســاس عندالمطالبه 

بودن، مهریه را به اجرا می گذارند.

هم چنین بــه دلیل تشــریفات و هزینه 
های باالی مراســم جشن عقد و عروسی 
در هتل و تاالرها، دختر و پسر نمی توانند 

زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

بــه هر حال به این جوانان و به آن پدران 
و مادران باید گفت وضع نابسامان کنونی 
ازدواج و مشــکاتش از آسمان بر سر ما 
نباریده، از زیر زمین ســر درنیاورده و این 
ماییم که بر اثر چشــم و هم چشمی ها، 
ندانم کاری ها، پیش داوری های نادرست، 
محاسبات غلط، و گرفتاری در چنگال یک 
سلسله عادات و رسوم و تقالید کورکورانه 

زیان بخش، این »بنا« را نهاده ایم.

شما چه کسی را پیدا می کنید که در آغاز 
جوانی خانه و زندگی و همه چیزش جور 
بوده که چنیــن توقعی را درباره خودتان 
یا همســرتان پیدا کرده اید؟ هر کسی را 
می بینید غالباً از صفر شروع کرده است. 
بلــه آنها که ثروتمند بوده و پول مفتی به 

چنگ آورده اند شاید چنین باشند.

لذا کارهــا را باید ســهل گرفت و همین 
که شرایط ســاده و عاقانه ازدواج فراهم 
شد اقدام کرد. باید درک کرد که شرایط 
زندگــی بهتر تدریجــاً فراهم می گردد و 
توقعات هم باید همیشه در حدود امکانات 

باشد.

ترویــج فرهنگ  نقــش خیرین در 
ازدواج آسان

در جامعه ای که عّده زیادی از جوانان آن، 
وسایل ابتدایی و ســاده زندگی و ازدواج 
را ندارنــد و از طرفی، عــّده ای باالترین 
مهریّه و سنگین ترین جهیزیّه ها را برای 
ازدواج فرزنــدان خود در نظر می گیرند و 
در عروســی های خود میلیون ها تومان 
خرج می کننــد، در چنین جامعه ای اگر 
ناامنی ایجاد شــود و فساد و فحشاء شایع 
گردد چه کســی عامل آن است؟ آیا جز 
خود افراد ایــن اجتماع، می توان دیگران 

را سرزنش کرد؟!

لــذا در قرآن کریم به یکــی از مهمترین 
راه های مبارزه با فحشاء که ازدواج ساده 
و آســان و بی ریا و بی تکلّف است، اشاره 
شــده، و آمده اســت: »َو أَنِْکُحوا اأْلَیامی 
الِِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو إِمائُِکْم؛ و  ِمْنُکْم َو الصَّ
مردان و زنان بی همســر را همسر دهید، 
و همچنیــن غامــان و کنیــزان صالح و 

درستکارتان را«.

در این میان اصل تعاون اســامی ایجاب 
می کند که مســلمانان در همه زمینه ها  
به یکدیگر کمک کنند ولی تصریح به این 
امــر در مورد ازدواج دلیل بر اهمیت ویژه 

آن است.

اهمیت این مســأله تا به آن پایه اســت 
که در حدیثــی از امیر مؤمنان علی علیه 
الّســام می خوانیم: »بهترین شفاعت آن 
اســت که میان دو نفر بــرای امر ازدواج 
میانجیگــری کنی، تا این امر به ســامان 

برسد«!

باز در حدیــث دیگری از پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله می خوانیم: »شرارکم عزابکم؛ 
بدترین شــما مجردانند«. به همین دلیل 
در آیــات و روایات متعددی، مســلمانان 
تشویق به همکاری در امر ازدواج مجردان 
و هر گونه کمک ممکن به این امر شــده 

اند.

در حقیقــت کمک بــه ازدواج جوانان از 
جمله اعمال صالح اســت که باید بیش از 
پیش مورد توجه قــرار گیرد. و )خیرین( 
می توانند با کم کردن هزینه ها به کمک 

زوج های جوان بشتابند.

ازدواج آســان بــه فرهنگ عمومی 
تبدیل شود

اخیــرا گفتگوهایی درباره ازدواج آســان 
وجــود دارد اما هنوز جا نیفتاده اســت و 
بایــد به فرهنــگ عمومی تبدیل شــود، 
دختری که بــه مهریه 14 ســکه راضی 

است، باید افتخار در جامعه باشد.

بی تردید اگر فرهنگ ازدواج آسان حاصل 
شود، بسیاری از مشکات حل می شود و 
این عزم راسخ الهی محکم می خواهد که 

در مقابــل بدعت ها، آداب و رســوم غلط 
بایستیم.

با  ازدواج در گرو مقابله  آسان سازی 
طرح افزایش سن ازدواج

بلوغ و ســّن ازدواج دختران و پسران یک 
موضوع قراردادی نیســت که بنشینیم و 
برای آن حد و مــرزی تعیین کنیم؛ بلکه 
یک امر طبیعی و فطری اســت و از قلمرو 
اختیــار و انتخاب ما بیرون اســت و هر 
دختر و یا پسری در سنین خاّصی از عمر 
خود به حّد بلوغ می رسد و فصل تازه ای 

از زندگی به روی او گشوده می شود. 

بلوغ در انسان با تغییرات جسمی و روحی 
عمیقی آغــاز می گردد؛ قّد و قامت تغییر 
می کند، نیروی انســانی رو به فزونی می 
گذارد؛ شــکل اعضا با گذشته کامًا تغییر 
پیدا می کند، تمایات خاّصی در انســان 
بــرای گســترش زندگی پیدا می شــود، 
احساسات جنســی همچون شکوفه های 
بهاری شــکفته می شود؛ احساس همسر 
خواهی روز بــه روز رو به افزایش گذارده 
و اســتخوان ها درشت شــده و دگرگونی 

روشنی در آهنگ صدا پدید می آید.

ازدواج را  قانونــی  باید ســّن  بنابرایــن، 
براســاس ســّنت خلقت و قانون آفرینش 
تعییــن نماییم و از هر نــوع خیالبافی و 

فلسفه تراشی خودداری کنیم.

کســانی که مســأله »بلــوغ« را یک امر 
قــراردادی تلّقی می نماینــد و تصّور می 
کنند که واقعّیات و حقایق، تابع اندیشــه 
و قرارداد آنهاســت، با ُســَنن آفرینش به 
جنگ برخاســته و ســرانجام مغلوب می 
شوند؛ زیرا ســنن خلقت با گفت و شنود 
افراد غافل از اصول خلقت، دگرگون نمی 

گردد.

در تدوین قانون نیز باید همه جوانب را در 
نظر گرفت؛ زیرا معّدل »سّن بلوغ جنسی« 
در دختران کشــور ما 14 و در پسران 16 
می باشد. در این فصل از زندگی تمایات 

جنسی آنها بیدار می شود.

در نتیجــه هنگامــی که ارضــای غریزه 

جنسی از راه طبیعی و ازدواج صورت می 
گیرد، انســان از طریق مشاهده و لمس و 
سایر حواس، مرکز تحریکات جنسی او در 
مغز برانگیخته شده و از جهت فیزیولوژی 
تأثیراتی که از چشــم و لمس و مانند آن 
به مراکز مغزی منتقل می گردد انعکاس 
جنســی را می ســازد و عمل جنسی به 

صورت طبیعی انجام می گیرد.

هم چنین  ازدواج و همسر گزینی موجب 
شکفته شدن اســتعدادهای نهفته است و 
افراد متأّهل بهتــر از افراد مجّرد فکر می 

کنند.

لیکن هرگاه سّن ازدواج را باال ببریم تکلیف 
دختران و پسران در این مّدت محرومّیت 
چگونــه خواهد بود؟ یا باید تن به آمیزش 
های نامشــروع بدهند و سرانجام هزاران 
مصیبت دامنگیر اجتماع گردد، یا در برابر 
آتش غریزه جنسی مقاومت طوالنی کنند 
که به فرض ممکن بودن برای همه افراد، 

رنج آور است.

و از آنجــا کــه در کانون وجــود او آتش 

شــهوت زبانه می کشــد و وسیله مشروع 
برای اطفــای آن ندارد، نمی تواند صحیح 

و آرام فکر کند.

سخن آخر: )ســازمانی مستقل برای 
ساماندهی ازدواج تشکیل شود(

در خاتمــه و بــا تبریک ســالروز ازدواج 
مبارک موال علی علیه الســام و حضرت 
فاطمه زهرا ســام اهلل علیهــا باید تأکید 
کــرد، خداوند ازدواج را بــه صورت یک 
لذا دولت،  فریضه جمعی شمرده اســت، 
مســؤوالن، مردم و خانــواده ها همه باید 
دست به دست هم دهند تا مشکل ازدواج 

جوانان حل شود.

از این رو شایسته است در نظام جمهوری 
اســامی تشــکیاتی )و لو وزارت خانه( 
وجود داشــته باشــد که عهده دار ازدواج 
جوان ها باشــد تا قســمت عمــده ای از 

فسادها و مشکات ریشه کن شود.

بی تردید اگر یک ســازمان مجهزی برای 
مســاله ازدواج جوانان فراهم کنند که هم 
تســهیات بدهند و هم آموزش های الزم 

را بــه آنها ارائه کنند، بســیار مفید و بجا 
خواهد بود.

لیکن اگر این مســاله را رهــا کنیم و هر 
ازچند گاهی مراسمی برگزار کنیم حالت 
نمادین و شعاری پیدا می کند؛ از این رو 
باید ســازمانی دارای سرمایه های کافی و 
اختیارات الزم وجود داشته باشد تا مساله 

ازدواج ساماندهی شود.
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مقاله

نمی خواهم مقلد باشم !
چکیده:

یــک مجتهد که در رســاله عملیه، حال 
و حرام را می نویســد چــه کار می کند؟ 
از کجــا این احــکام را در می آورد؟ اصا 
مجتهد چه صیغه ای اســت؟ مگر ما عقل 
نداریــم؟ تقلید کاری اســت دون شــأن 
انسان! هر انسانی باید با اندیشه خود دین 
و فرهنگ و آداب و ســنت ها را بشناسد 
و بــه آن عمــل کند. تقلیــد یعنی چه؟! 
تازه به فــرض که پذیرفتیــم به مجتهد 
نیاز اســت، مگر حکم خدا معلوم نیست؛ 
یکبار بنشینید یک جلد نه، ده جلد رساله 
بنویسید؛ بعد جمع کنید این بساط را! هر 
کســی خواســت حکم را از رساله در می 

آورد و می خواند، والسام!!!

فضای شبهه

یک مجتهد که در رســاله عملیه، حال و 
حرام می نویسد چه کار می کند؟ از کجا 
این احکام را در مــی آورد؟ اصا مجتهد 
چه صیغه ای است؟ مگر ما عقل نداریم؟ 
تقلید کار میمون است! تقلید کاری است 
دون شأن انسان! هر انسانی باید با اندیشه 
خود دین و فرهنگ و آداب و ســنت ها را 
بشناســد و به آن عمل کند. تقلید یعنی 
چه؟! تازه به فرض که پذیرفتیم به مجتهد 
نیاز اســت، مگر حکم خدا معلوم نیست؛ 
یکبار بنشینید یک جلد نه، ده جلد رساله 
بنویسید؛ بعد جمع کنید این بساط را! هر 
کســی خواســت حکم را از رساله در می 

آورد و می خواند، والسام !!!.

ایــن ادبیــات و امثــال آن، حکایــت از 
ذهنی آشــفته و بی منطــق دارد که یک 
حرف شــنیده و هزاران حرف دیگر را یا 
نشنیده و یا نشــنیده انگاشته است! آنگاه 
با مقدماتی ناقص قیاس باطلی را تشکیل 
داده و نتیجه گرفته است. شمشیر نادانی 
خویش را باالی ســر کم خردی خود می 

گرداند و مبارز می طلبد !

حــرف ما با چنیــن افرادی اینســت که 
»اندکی آهسته تر، کم کن شتاب !«؛ تا به 
بحث تقلید برسیم خیلی راه ها باید رفته 
باشیم؛ خوب اســت اول بنشینیم و مرور 
کنیم که این بحث کجای ساختار زندگی 
ما اســت و چه معنایــی دارد، بعد برای 

درست و غلط بودنش نسخه می پیچیم.

به یک اعتبار، زندگــی چیزی جز تعامل 
با خود، دیگران، طبیعت، و خدا نیســت؛ 
و بــرای اینکه این تعامل درســت صورت 
گیرد اول قدم اینست که باید خود، دیگر 
انســانها، جهان طبیعت، و خدا را شناخته 
باشــیم تا بتوانیم بر اساس همین دانش 
رفتارمان را تنظیم کنیم. خب، ما خودمان 
را شــناخته ایم؟ من کیســتم؟ آیا جهان 
طبیعت را شــناخته ایم؟ رازهای آفرینش 
عالــم را می دانیم؟ انســانهای دیگر چه؟ 
آیا آنها هم همانند من هســتند؟ امیال و 
خواســته ها و فکر و ســلیقه آنها چه؟ با 
آنچه من راضی می شــوم همه آنها راضی 
می شــوند؟ خدا چیست ؟! خدا کیست؟ 
خدا را می شناســیم؟ چــه ارتباطی با ما 
دارد؟ اصا هست؟! و هزاران سوال بزرگ 
و کوچک دیگر که تاش برای پاســخ به 
بخــش کوچکی از آنهــا، گنجینه موجود 
دانش بشری را تشکیل داده؛ و هرچه این 
تاش بیشــتر می شــود به یک اعتبار به 
نادانی بشــر می افزاید! چرا که هر دربی 
از مجهوالت را که باز می کند دربی است 
بســوی هزاران درب بســته و ناشناخته 

دیگر!

خب، بدیهی است که فقط با رجز خواندن 
نمی توان پیروز شــد. رجــز عقل و فهم 
خواندی، بسیار خوب؛ بیا در میدان عمل 
این عقل و فهمت را بکار بگیر ببینیم چه 

کاره ای !؟؟

اندکی تأمل کنی مــی فهمی که اینطور 
که فکر می کردی هم نیســت! کار به این 
ســادگی که خیال می کردی پیش نمی 
رود! عقل ســخت افزار است؛ تا با چه نرم 
افزاری آنرا پر کنــی! همانند آن خروجی 
می دهد. نرم افزار عقل، علم اســت. حال 
فکــر کن ببین آنچه از علــم اندوخته ای 
)اگر اندوخته باشــی!( از کجا گرفته ای؟ 
معتبر  چقدر  کجاســت؟  اطاعاتت  منبع 
است؟ علم به خود، علم به جهان طبیعت، 

علم به انسانها، و علم به خدا.

البته فراموش نکن که عالم زده نشــوی! 
اینکه فان دانشــمند چنیــن گفته دلیل 
نمــی شــود! خــودت عقــل داری! باید 
خــودت بفهمــی! بگو آن دانشــمندان ـ 
آن فیلسوفان و اندیشــمندان بزرگ، آن 
روانشناسان  آن  برجسته،  کیهان شناسان 
فرهیخته و جامعه شناسان کاردان، و... ـ 
که نمی توانند یافته های خودشــان را به 
مــن تحمیل کند! من خــودم عقل دارم، 

می فهمم.

بســیار خوب شــروع کن ببیــن، به کجا 
می رســی؟ هرچنــد منطقا بــه هیچ جا 
نمی رســی! چون اگر کمی فکر کنی می 
بینی کاروان علم بشــر با همه دانشمندان 
و نخبــگان و اندیشــمندان فراوانی که به 
خود دیــده در طی حدود 4000 ســال 
دانش مکتوب! چه نســبتی از کل حقایق 
عالم را توانســته کشف کند؟ که تو با هر 
استعدادی که داشته باشی طی 30 -40 
ســال عمرت بتوانی به آن برسی؟! خوب 

بیندیش!

از آنجــا که بحث ما بخش کوچکی از این 
انســان  گســتره عظیم و پیچیده دانش 
اســت، برای روشن شــدن جایگاه بحث 
خوب اســت در اینجا بــه روش تحقیق 
در علوم اشــاره ای کنیم تــا ابتدا راه از 

بیراهه مشخص شــود، و بدانیم که با چه 
دانشــی طــرف هســتیم و روش تحقیق 
آن چگونه اســت. این عقلی که ادعا می 
کنند انســان باید با عقل و اندیشــه خود 
بشناســد و بفهمد و ... کدام عقل است؟ 
عقل چه کسی اســت؟ با کدام دانش؟ ما 
می خواهیم درست زندگی کنیم؛ در رفاه 
و آسایش باشــیم؛ راه دستیابی به چنین 
زندگی را از کجا بیاموزیم؟ اساســا نیازی 
به آموختن دارد؟ یــا این راه را همه می 

دانند؟

راه های شناخت و کسب علم به مقتضای 
حوزه و مورد شناخت، متفاوت است و هر 
حــوزه معرفتی مقدمات خود را دارد، و با 
روش تحقیق خاص خود به دنبال کشــف 

حقایقی در همان حوزه می گردد.

بطور کلی می تــوان کل مجموعه دانش 
بشر را در چهار گروه دسته بندی نمود:

1- دانش تجربی؛ که با اســتفاده از روش 
مشاهده، تجربه، و آزمایش در پی شناخت 
دگرگونی های طبیعت و چگونگی تسخیر 

آن به نفع انسان است.

2- دانش عقلی؛ که با استفاده از منطق و 
استدالل عقلی در پی درک حقایقی است 
که با ابزار تجربه قابل بررســی و شناخت 

نیستند.

3- دانش عرفانی؛ که با استفاده از تهذیب 
نفس و شهود عرفانی در پی کشف حقایقی 
است که فراتر از محدوده عقل بوده و پای 
عقل را توان وصول به آن مناطق نیست.

4- دانش وحیانی؛ که با استفاده از وحی 
و الهام در پــی تزکیه و تعلیم انســان و 
مدیریــت وجود و زندگی او در جهت نیل 

به کمال مطلق و لقاء خداوند است.

خاســتگاه بحث ما )بحــث تقلید( همین 
قســم چهارم است؛ چون تقلید، پیروی از 
ســخنان عالم دینی است که مدعی است 
حــرف پیامبران و اولیای الهی را میزند، و 
حرف پیامبران و اولیای الهی نیز از وحی 

و الهام سرچشمه می گیرد.

مقدمات این دانش )دانــش وحیانی( در 

قالب گزاره هایی از جانب خدا به پیامبرش 
اباغ شــده، و او مامور به رســاندن این 
معارف به مردم است. پس از او جانشینان 
پیامبران که همان اوصیا باشند عهده دار 
تبلیغ و تبیین ایــن دانش ها بوده اند؛ و 
پس از آنها دانشــمندان شایسته هر امت 
به عنــوان وارث علم انبیاء معرفی شــده 
و عهــده دار این وظیفــه خطیر )تبلیغ و 

تبیین( می باشند.

بدیهی اســت چنانچه روش شــناخت هر 
یک از این دانش هــا را در مورد دیگری 
بــکار ببریم کار خطایی مرتکب شــده و 

نباید امید به موفقیت داشته باشیم.

خدا را زیر تیغ جراحی نمی توان جست! و 
ارائه روش درمان فان بیماری را نیز نمی 
توان از کتابهای آسمانی انتظار داشت! راه 
لقــاء خدا با روش علوم تجربی! و کشــف 
فان قانون کیهانی با چله نشینی و کشف 
و شهود به دست نمی آید. هرچند ممکن 
است در بعضی موارد در هر حوزه معرفتی 
به نتایج مرتبط با حوزه دیگر برسند، ولی 

آن نتیجه اعتبار علمی نخواهد داشت.

مرجع تقلید كیست؟

بــا توجه به آنچه گفتیم اگر به اســام - 
بعنــوان یک نمونه از مجموعه دانش های 
وحیانــی- نگاه کنیم مشــاهده می کنیم 
کــه صرفا مجموعــه ای از اوراد، اذکار، و 
عبادات شــخصی نیســت؛ و بــرای تمام 

زوایای زندگی بشر حکم دارد.

اســام مجموعــه ای کامل و مــدون از 
خداشناســی،  زمینه  )در  اعتقادی  اصول 
انسان شناســی، و جهان شناسی، پیامبر 
شناســی، و امام شناســی(، و اخاق )در 
زمینــه تربیت نفس، اخاق فردی، اخاق 
اجتماعی، و عرفان اســامی و...( و احکام 
و قوانین اجرایی )در زمینه احکام عبادات 
فــردی، حقــوق خانواده، حقــوق مدنی، 
حقــوق جزایی، قوانین سیاســی و اصول 
حکومــت داری، و روابــط بیــن الملل، 
قوانیــن اقتصادی و انــواع معامات مالی 
و قراردادهای پولــی، و احکام قضایی ...( 

است.

شــخصیت مرجع تقلید و مجتهد کســی 
اســت که از مجموعه فوق در زمینه سوم 
)احکام و قوانین اجرایی( تخصص دارد و 
تمــام این احکام و قوانیــن را نه تنها می 
داند بلکه توان اســتخراج ایــن قوانین از 
منابع و مــدارک آن را - کــه با تفصیل 
بیشــتری به آن خواهیــم پرداخت - دارا 
می باشــد. البتــه هیچ بعید نیســت که 
این شــخصیت در زمینه های دیگر علوم 
اسامی هم آگاهی داشــته باشد، ولی ما 
از آن جنبــه ها به او »مجتهد« یا »مرجع 
تقلید« نمی گوییم. اگر تفســیر قرآن می 
داند، »مفسر« است؛ اگر در مباحث اصول 
عقایــد تخصص دارد »متکلــم«؛ و اگر با 
علوم عقلی ســرو کار دارد، »فیلســوف«؛ 
و اگــر در عرفان دســتی دارد، »عارف« 
اســت. و حتی می تواند به اقتضای هوش 
و اســتعداد و توفیق، بیــن چند تخصص 
جمع کرده باشد، یعنی مجتهدی مفسر و 
متکلم، یا مجتهدی فیلســوف و عارف هم 
باشد. ولی وقتی ما بعنوان مرجع تقلید به 
او رجوع می کنیم تنها به اعتبار تخصصی 

است که در احکام دارد.

چه نیازی به مجتهد!؟

با توجه به گســتره اطاعاتی که تنها در 
بخش سوم مشــاهده کردیم آیا جای این 
ســوال باقی مــی ماند که چــه نیازی به 
مجتهد داریم؟! همین االن اگر به رشــته 
های دانشگاهی مراجعه کنید چند رشته 
در سطوح مختلف تخصص و فوق تخصص 
در رشــته ها و زیر رشته های حقوق)1( 
مشاهده می کنید؟ چرا؟ چه نیازی است؟ 
فکر میکنم با انــدک تاملی، همین اندازه 
ضرورت نیاز به وجود مجتهد را به خوبی 
اثبات می کند. حتی اگر مجموعه قوانین 
را ثابت فــرض کنیم، صرفا برای آموختن 
و ارائه این معلومات باید افرادی باشــند 
که ایــن وظیفه را به عهده بگیرند. ولی با 
توجه به آنچه خواهیم گفت ضرورت نیاز 
بــه وجود مجتهد به مراتــب بیش از این 

مقدار است.

برای روشن شــدن این مطلب، چند نکته 
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را بــه مقتضای حجم این مقاله فهرســت 
وار اشــاره می کنیم، و برای کسب اطاع 
بیشــتر در ایــن زمینه ها منابــع معتبر 
فراوانــی وجود دارد که مــی توان به آنها 

مراجعه نمود:

1 - می دانیم که اســام دینی الهی است 
که تعالیم آن از جانب خدا بر پیامبر اسام 
نازل شــده و ایشان مامور به رساندن این 

پیام به مردم بوده اند.

2 - تا زمانیکه رسول اکرم )صلی اهلل علیه 
وآله( زنده بود بعنوان منبع دریافت وحی 
و چشــمه زالل احکام، از وجود ایشــان 
استفاده می شــد، دائره حکومت اسام و 
جمعیت مســلمانان هم آنچنان گسترده 
نبود، و هر واقعه ای کــه اتفاق می افتاد 
حکمش را مســتقیما از خود رسول اکرم 
)صلــی اهلل علیه وآله( می پرســیدند. در 
زمان رســول اکرم )صلــی اهلل علیه وآله( 
مبلّغ داشــتیم ولی مجتهــد - ال اقل به 

معنای امروزی آن - نداشتیم.

3 - بعد از رحلت رســول اکرم )صلی اهلل 
علیــه وآله(، وصی پیامبر و مفّســر کتاب 
خدا خانه نشــین شــد، و اداره امور را از 
دســت »اولی االمر« خارج کردند، درب 
خانه وحی بســته شد، و اتفاق افتاد آنچه 

اتفاق افتاد.

4 - سنت نبوی و ســخنان پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( به نحو مکتوب در دسترس 
مــردم نبود، و نوشــته هایــی را هم که 
داشــتند، به حکم خلفای وقت، و با شعار 
»حســُبنا کتاُب اهلل )کتاب خدا ما را بس 
است(« ! جمع کردند و در آتش سوزاندند، 
و تا مدتها از نقل حدیث پیامبر )صلی اهلل 

علیه وآله( جلو گیری می کردند.

با این اوصاف و با توجه به اینکه گســتره 
حکومت اســامی کم کم گســترش می 
یافت و پراکنده می شــد، مسائل جدیدی 
اتفــاق می افتاد که حکمش را در قرآن و 
سنت پیامبر سراغ نداشتند، و قرینه هایی 
که همراه قرآن و ســنت وجود داشــت و 
باعث فهم صحیح حکم خدا می شــد کم 
کم رنگ می باخت، و تشخیص حکم خدا 

را بسیار دشوار می نمود.

از طرفی گروهی که در زمان خود رسول 
اکرم )صلــی اهلل علیــه وآله( بــه دروغ 
روایاتی به او نســبت مــی دادند، هر چه 
از زمان رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 
دور می شدیم دست جعل و دروغ ایشان 
در روایات زیادتر می شــد، و تا مدتها بنا 
به اقتضای حکومت حاکمان فاسق، بنگاه 
بساز و بفروش احکام و سنت پیامبر! رواج 

پیدا کرد.

کار به جائی رسید که بقول امیر المومنین 
علی )علیه الســام( در خطبه 210 نهج 
الباغۀ: »آنچه در دست مردم است حّق و 
باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام 
و خاص، محکم و متشــابه، به هم آمیخته 
است؛ گاه احادیثی است که به دّقت حفظ 
و نقل شــده، گاه روایاتی است که با ظّن 
و گمان روایت شــده است؛ و )بدانید( در 
زمان حیات رســول خدا)صلــی اهلل علیه 
وآله( آن قدر دروغ بر آن حضرت بســته 
شــد که حضرت به پا خاســت و خطبه 
ای خوانــد و فرمود: هر کس عمداً به من 
دروغی ببندد باید جایــگاه خویش را در 

آتش دوزخ مهّیا سازد«.)2(

و مــا می دانیــم که چه وقایعــی بعد از 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( اتفاق افتاد تا 
جائی که امیرالمؤمنین)علیه الســام( در 
ادامه خطبه 108 نهج الباغه می فرماید:

»در ایــن هنگام باطل موضــع گرفته، و 
جهالت بر مرکبهای خویش سوار گردیده، 
طاغوت عظمت یافتــه، و داعیان حق به 
کمی گرائیده اند، روزگار به ســان درنده 
خطرناکــی حملــه ور شــده، و پــس از 
مدتها ســکوت باطل ناله سر داده، مردم 
در شکســتن قوانین خدا دست به دست 
هم داده انــد، و در فاصله گرفتن از دین 
متحد شــده اند، برای دروغ گفتن پیمان 
دوستی بســته اند، و در راستی دشمنی 
ورزیده انــد. در آن هنگام فرزندان بجای 
دوستی دشمنی می کنند؛ و باران گرمی 
مــی افزایــد. لئیمان همه جــا را پر می 
کنند و نیکان بزرگوار کمیاب می شــوند. 

مردم آن زمان همچون گرگان، و رؤسای 
آنها درنــدگان، طبقه متوســط طعمه، و 
مستمندان مردگان خواهند بود. راستی از 
بین آنان رخت بر می بندد و دروغ فراوان 
می شود، با زبان اظهار دوستی می کنند 
و با دل دشمنی، مردم به گناه افتخار می 
کنند و از پاکدامنی در شــگفتی فرو می 
روند، و اســام را همچون پوستین وارونه 

می پوشند«. )3(

حضــرت علی)علیه الســام( نمی فرماید 
اســام را دور می اندازند! نه؛ لباس اسام 
به تن دارند، اما وارونه!! یعنی اینکه اینها 
قطعا برای اعمال خود ســند شرعی ارائه 
می دهنــد! و طبیعتا باید قــرآن را برای 
خود ســند قرار دهند تا مورد قبول قرار 
گیــرد و این کار را هم مــی کنند، منتها 

چگونه؟!

عنان ســخن را به دست امام صادق)علیه 
السام( می سپاریم تا پرده از گمراهی راه 

آنان بردارد:)4(

»...اینان بعض آیات قرآن را در کنار بعض 
دیگر قرار دادند و به آیات منسوخ احتجاج 
کردند در حالی که گمان می کردند ناسخ 
است، به حکم خاص احتجاج می کردند و 
آنرا به حساب حکم عام می گذاشتند، به 
ابتدای آیــه احتجاج می کردند درحالیکه 
آنچه در تاویل آن از پیامبر رسیده بود را 
رها می کردند، و به آنچه کام با آن آغاز 
می شود و با آن به پایان می رسد توجهی 
نمــی کردند، و موارد و مصــادر آنرا نمی 
شــناختند، چراکه این علــوم را از اهلش 
فرا نگرفته بودند، پس گمراه شــدند و به 
گمراهی کشــاندند... مردم در متشابهات 
قرآن به هاکت افتادند چراکه معنای آنرا 
نمی دانند، و حقیقت آنرا نمی شناســند، 
و از پیش خودشــان با نظر شــخصی آنرا 

تاویل می کنند...«.

5 - حافــظ و نگهبان دیــن و مبّین علوم 
قرآن، بعد از پیامبر، علی )علیه الســام( 
بود که ایشان هم به نوبه خود این وظیفه 
تبیین را انجام دادند تا جائی که در خطبه 

182 می فرمایند:

»ای مردم، من مواعظ و پند و اندرزهائی 
را که پیامبران برای امتشــان بازگو کرده 
بودند در میان شما نشر دادم، وظیفه ای 
را که اوصیاء پیامبران نسبت به امت آنها 
بعد از مرگشــان داشتند، در مورد شما به 
انجام رســاندم. با تازیانه ام شــما را ادب 
کــردم ولی به هیــچ صراطی مســتقیم 
نشدید؛ و با نواهی پروردگار، شما را پیش 
راندم ولی جمع نشــدید. خــدا خیرتان 
دهد! آیا منتظرید پیشوائی جز من با شما 
همراه گردد و راه حق را به شــما نشــان 

دهد؟!«)5(

بعد از امیرالمؤمنین )علیه السام( هم که 
اوج انحراف اســام از مسیر خودش می 
باشــد؛ که حضرت در خطبــه 103 این 

انحراف را پیش بینی کرده و فرمودند :

»ای مــردم ، بزودی زمانی می رســد که 
اســام همچون ظرفی که واژگون شــود 
و آنچه در آن اســت بریــزد، واژگون می 

گردد...« )6(.

دوران حکومت معاویه و یزید و بنی امیه 
و... مطالعه فرمایید.

دقــت کنید هنوز نیم قــرن هم از رحلت 
صاحب شریعت نگذشته چه بایی بر سر 
دیــن آمده! اگر اینگونه اســت، در چنین 
شــرایطی، بعد از گذشــت یک قرن و دو 
قرن و ... چهارده قرن! چه خواهد شــد؟ 
و آیا وجــود افرادی که حــق را از باطل 
بشناسند، و راســت را از دروغ تشخیص 
نخواهد داشــت؟؟)7(  دهنــد ضــرورت 
پس داســتان دین اینگونه اســت که اگر 
سرپرســت و قیم نداشته باشد از بین می 
رود و مندرس می شــود؛ اگر دین متولی 
نداشته باشد، یک نسل نگذشته رنگ می 

بازد و تحریف می شود.

6 - اجمــاال اینکه در میــان این فتنه ها 
حامــان علوم پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
ائمه معصومین)علیهم السام( بودند. این 
علوم و معارف اصیل قرآنی در مکتب درس 
الســام(  امام صادق )علیه  ائمه خصوصا 
بعنوان جانشــینان معصوم پیامبر)ســام 
اهلل علیهــم اجمعین( که دانش خود را از 

سرچشــمه علم الهی دریافت می کردند، 
توسط راویان و شــاگردان، مکتوب شد و 
بعنوان میراثی ارزشــمند به علمای زمان 
غیبت رســید؛ یعنی همین مجتهدی که 

بحث ما بر سر آن است.

من چه كنم؟

معلوم شــد که مجتهد کســی است که 
حکم و دســتور خدا در مورد افعال مردم 
را از کتاب، و ســنت صحیح، اســتخراج 
مــی کند، یعنی اینکه وقتی از او در مورد 
عملی ســوال می کنیم که حکم اســام 
در مــورد فان عمل چیســت؟ و خدا در 
این مورد چه دستوری به من داده است؟ 
بتوانــد بگوید کــه به دلیل فــان آیه از 
قرآن، یا فان روایت، و فان اصل عملی، 
حکم این عمل اینچنین اســت. هر کسی 
بخواهــد چنین توانایی را کســب کند و 
قدرت بر این امر داشته باشد، باید علومی 
را بیامــوزد؛ و هر کس این علوم و توانایی 
ها را داشته باشد حق اظهار نظر در احکام 
اسامی را پیدا می کند؛ و البته کار بسیار 
خوبی اســت. آنقدر توصیه به کسب علم 
و بینش در علوم اســامی شده که نهایت 
ندارد، نیازی نیست دیگران بگویند انسان 
باید خودش بفهمــد، خودش درک کند، 
خودش... . خود اســام در این زمینه نفر 
اول اســت، و به قدری دعــوت و ترغیب 
و تشــویق های فراوان به کســب علم و 
اندیشه ورزی و تفقه و تعقل در دین دارد 

که انسان را در حیرت فرو می برد.

بــه ابتدای تمامی رســاله هــای توضیح 
المســائل)8( مراجعه کنید همه به اتفاق 
نوشــته اند که قبــل از مطالعه این کتاب 
باید دلیلی محکم بر آن داشــته باشید، و 
اصولی که شــما را به خواندن این کتاب 
فراخوانــده را بــا دلیل بدســت آورید و 
نمــی توانید به صرف گفته کســی آن را 
قبول کنیــد؛ باید تحقیق کنیــد ببینید 
دلیلی بــرای مطالعه ایــن کتاب و عمل 
بــه آن دارید یا نه؟ و بعــد از تحقیق اگر 
نویســنده را انسانی عاقل، عادل و از دیگر 
متخصصان این رشــته باالتر دیدید آنگاه 

به آن مراجعه کنید .

کسی که خود توان رسیدن به یک علمی 
را دارد نباید دنبال دیگران باشد و بدیهی 
اســت که برای هیچ کس ممکن نیســت 
که عالم تمام علوم شــود و ناچار است در 
خیلی از علوم از متخصصان آن علم کمک 

بگیرد و به نوعی از آنها تقلید کند.

ما هــم میگوییم بیایید و بیاموزید و مقلد 
نباشید.

علوم مورد نیاز برای فهم احکام اسام

کسی که می خواهد مقلد نباشد باید:

1 - اطــاع کاملی از زبان عربی داشــته 
باشد

از آنجا که تمامی مصادر و منابع تشــریع 
اسامی و در رأس آن قرآن کریم، به زبان 
عربی اســت و این زبــان از جهت لغت و 
دستور زبان، بسیار وسیع و گسترده است، 
اســتفاده از این مصادر و منابع بدون فرا 
گرفتــن قواعد صرف و نحو و لغت و دیگر 
فنــون ادبی این زبان، امکان پذیر نخواهد 
بود. شخص باید بر علوم لغت، صرف، نحو، 
معانــی، بیان، و بدیع؛ در ســطح مقبولی 
مســلط باشــد؛ باید بداند معنای حقیقی 
کدام اســت و معنای مجازی کدام؛ کنایه 
چیست، اســتعاره کدام است، و تشبیه و 
تمثیــل به چه معنا اســت و... . عاوه بر 
اینها بایــد با اصطاحات عــرب در زبان 
عامیانه آشــنا باشد؛ زیرا اینگونه نبوده که 
رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و امامان 
معصوم )علیهم الســام( همیشــه کاس 
درس تشــکیل دهند، و یــا خطبه های 
علمی در مجالس رسمی ایراد کنند، بلکه 
در کوچه و بازار، در سفر ها، در جنگ ها، 
و در میان مردم احکام را بیان می کردند.

برای روشــن شــدن اهمیت این موضوع 
اگر در زبان فارســی خودمان دقت کنید 
متوجه خواهید شــد که فراوان از اینگونه 
اصطاحــات بکار می بریــم. فرض کنید 
شــخصی از خارج آمده و تــازه مقدمات 
زبان فارســی را یاد گرفته،)چیزی شبیه 
بیاموزیم(  خودمان که میخواهیــم عربی 
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ماشینش خراب می شــود و به مکانیکی 
مراجعه می کند، و مکانیک در تشــخیص 
عیب ماشــین بــه او می گویــد: »موتور 
سوزوندی !«؛ آن شخص از این تعبیر چه 
می فهمد؟! احتماال با خود می گوید آقای 
محترم عیب ماشــین را نفهمیده ای بگو 
نفهمیده ام! من کجا موتور را سوزانده ام 
؟!! .... در حالیکه شــخص مسلط به زبان 
فارســی و اصطاحات عامیانه آن، بخوبی 
متوجه منظور مکانیک شــده و می فهمد 
که این یک اصطاح است برای فان عیب 

در اتومبیل او.

یــا مثا کســی بخواهــد تعبیر فارســی 
خودمــان را که میگوئیــم فانی »زمین 
خورد« را به عربــی برگرداند، اگر بگوید 
»اکل االرض«! تعبیر مضحکی میشود که 
به هیچ وجه آن معنا را نمی رســاند؛ و در 
عربی این معنا را با عبارت »ســقط علی 

االرض« بیان می کنند.

اکنــون به چند نمونه از تاثیر این مهم در 
فهم متون دینی هم اشاره می کنیم:

الف - در قــرآن کریم آمده اســت: »ُهَو 
یاَح بُْشــراً بَْیــَن یََدْی  ـذی یُْرِســُل الرِّ الَـّ
َرْحَمِتِه« )9( عبارت »بین یدی« در لغت 
به معنای »بین دو دســت« اســت، ولی 
معنای اصطاحــی آن »جلو و پیش رو« 

می باشد .

ب - در آیه 30 ســوره روم آمده اســت: 
یِن َحِنیفــاً« ترجمه  »َفَأقِــْم َوْجَهــَک لِلدِّ
ظاهری آن این می شــود کــه : »برپادار 
صورت خودت را برای دین«!؛ در حالیکه 
این تعبیــر در میان عرب زبانان بســیار 
شایع اســت که وقتی می خواهند بگویند 
کســی توجه خود را نســبت به یک چیز 
متمرکز کرده، و تمام توجهش معطوف به 
آن شــده، می گویند »أقام وجهه الیه، أو 
نحوه«. پس ترجمه آیه می شــود »توجه 

خود را دقیقا بسوی دین معطوف کن«.

ج - در روایتی آمده اســت که شــخصی 
آمد خدمت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و 
شروع کرد به تعریف و تمجید از حضرت!؛ 
پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله( رو کردند به 

علی )علیه الســام( و فرمودند : »یا علی، 
قم، فاقطع لســانه« )علی، برخیز و زبانش 
را قطع کن(!! اگر ما باشــیم و این روایت 
گمــان می کنیــم که حتما علــی )علیه 
السام( شمشــیر را درآورد و زبان طرف 
را برید! ولی در ادامه روایت دارد که علی 
)علیه السام( برخاست و چند درهم پول 

به آن شخص داد، و او رفت!)10(

شــبیه به این معنــا را در زبان فارســی 
داریــم؛ فرض کنیــد پدر خانواده شــب 
مشــغول مطالعه روزنامه است، بچه بهانه 
چیــزی را گرفته، و مــادر هم آن چیز را 
بــه او نمی دهد، بعد از مدتی آقا عصبانی 
میشــود و می گوید : »این بچه رو خفش 
کن!« یعنی چی؟ یعنی ببین چی میخواد 

بهش بده!

به نظر می رســد تا اینجا اهمیت شناخت 
کامــل زبان عربی در فهــم صحیح متون 
دینی بخوبی روشــن شــد. پس قدم اول 
بــرای من که نمــی خواهم مقلد باشــم 

مشخص شد.)11(

2 - قرآن را خوب بشناسد

رجوع به قرآن و فهم قرآن را می توان به 
سه مرحله تقسیم کرد:

مرحله اول؛ مخصوص پیامبر اکرم و ائمه 
معصومین )علیهم الســام( اســت که از 
همــه وجوه مختلف آیات قــرآن و معانی 
آن، ظاهــر و باطن آن، تنزیل و تأویل آن 
اطاع دارند، و ایشــان کسانی هستند که 

علم الکتاب نزدشان وجود دارد .

خدا در ســوره نحل / 44 به پیامبر )صلی 
اهلل علیــه وآله( می فرمایــد: » ... و انزلنا 
الیــک الذکر لتبین للناس مــا نزل الیهم 
و لعلهــم یتفکرون«. و بر تو قرآن را نازل 
کردیم، تا آنچه را که به سوی مردم نازل 
شده اســت برای آنها روشن سازی؛ شاید 

اندیشه کنند.

امام صادق )علیه الســام( می فرمود: به 
خدا ســوگند از اول تا آخر کتاب خدا را 
می دانم، گویی در کف دســت من است. 
در آن اخبار آسمان و زمین، و اخبار آنچه 

بوده و خواهد بود وجود دارد... .)12(

بدیهی اســت که ما با مراجعــه به قرآن 
نمی توانیم چنین علومی را بیابیم و از آن 

استفاده کنیم.)13(

در روایــت دیگری معلی بــن خنیس از 
امام صادق)علیه السام( نقل می کند که 
فرمود: هیچ مطلبی نیســت که دو نفر بر 
سر آن با هم اختاف پیدا کنند مگر اینکه 
در قرآن راجع به آن مطلب، اصلی وجود 
دارد، ولی عقل بشر به آن نمی رسد.)14(

بنابرایــن هیــچ کس حق نــدارد در این 
محــدوده وارد شــود؛ متشــابهات قرآن، 
معضات قرآن، مجمــات قرآن و بطون 
قرآن را نمی شود با فکر و از روی حدس 
و گمان بدست آورد. این همان تفسیر به 

رأی می شود که ممنوع است.)15(

مرحله دوم ؛ برای عموم مردم اســت که 
همان فهم ظاهر آیات محکم قرآن است.

)16(

الزم به ذکر اســت که »محکم«، خطابی 
اســت که داللــت بر معنائی مــی کند و 

احتمال خاف هم داده نمی شود .

بر خاف »متشــابه« کــه کام داللت بر 
معنائــی دارد ولی طــور دیگری هم می 

توان آنرا معنا کرد .

کام متشابه، یا »ظاهر« است، که در این 
صورت احتمال معنای دیگر مرجوح است.

یا »مجمل« اســت، کــه در این صورت 
احتمال معنای دیگر مساوی است.

یا »مــأول« اســت، که در ایــن صورت 
احتمال معنای دیگر راجح است.

مثا در تفســیر نور الثقلین آیه 30 سوره 
ملک: » قل ارایتــم ان اصبح ماؤکم غورا 
فمن یاتیکم بماء معین « از امام رضا علیه 
السام روایت کرده که ماء معین را به علم 
امام ! تفســیر فرموده اند.)17( تفسیر آب 

گوارا به علم امام نوعی تأویل است.

بــا ایــن توضیح مــی توان گفــت کام 
»محکم« برای همه قابل استفاده است؛ و 
از کام »متشابه« آنچه »ظاهر« است برای 

علماء با لحاظ شرایط دیگر قابل استناد و 
حجت است. و آنچه »مجمل« و »مأول« 
اســت بیان آن به عهده معصومین)علیهم 

السام( می باشد.

مرحله ســوم ؛ فهم ظواهــر ظنی قرآن و 
استنباط احکام از قرآن است که از طرفی 
تفسیر نیســت تا مخصوص معصوم باشد، 
و از طرفی جزو محکمات و ظواهر قطعی 
نیســت که برای همه قابل فهم مستقیم 
باشــد. بلکه فهــم قرآن در ســایه کام 
معصوم اســت. شــناخت تفاسیری است 
که از معصوم وارد شــده در مورد ناسخ و 
منسوخ ، محکم و متشابه ، عام و خاص ، 
مجمــل و مبین ، مطلق و مقید ، رخص و 

عزائم ، تقدیم و تاخیر و ....

این کار مخصوص علما و فقها اســت که 
وارثان علوم انبیاء هستند.

امیرامؤمنین علیه الســام در نهج الباغۀ 
خطبه اول)18( می فرماید: » پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( رحلت فرمود و قرآن را در 
میان شما گذاشــت در حالیکه : حال و 
حرام خــدا، و واجبات و مســتحباتش را 
بیان کرده بود و همچنین ناسخ و منسوخ 
آنــرا، و مباح و ممنوع آنرا روشــن نموده 
بــود؛ خاص و عام آنرا توضیح داد و پندها 
و مثلهایش را روشــن ساخت، و مطلق و 
مقیــد آنرا بیان کرد، و محکم و متشــابه 
آنرا معین فرمود، و مجمل آنرا تفســیر و 
پیچیدگیهایش را تبییــن فرمود. این در 
حالی بود که پیمــان معرفت و فراگیری 
بخشی از همه گرفته شده بود، و ناآگاهی 
از بخش دیگری از آن برای بندگان مجاز 
بــود. در حالی که بخشــی از آن در این 
کتاب واجب شــده و نســخ آن در سنت 
پیامبر معلوم گشــته بــود؛ و نیز احکامی 
بود که در سنت پیامبر عمل به آن واجب 
بود ولی در کتاب خدا ترک آن اجازه داده 
شده بود. و احکامی که در بعضی از اوقات 
واجب ولی در زمان بعد زائل شده بود. این 
ها در حالی است که انواع محرمات آن از 
گناهــان کبیره ای که خداوند وعده آتش 
خــود را بر آن داده تا گناهان کوچکی که 

خداوند غفــران و آمرزش خویش را برای 
آن مهیا کرده از هم جدا شده است. و نیز 
احکامی که انجــام کمش مقبول و مردم 
برای انجام مراتب بیشــترش در وســعت 

بودند«.

خاصه اینکه من که نمــی خواهم مقلد 
باشم باید قرآن را خوب بشناسم تا بتوانم 

از قرآن به نحو صحیح استفاده کنم.

3- حدیــث شناســی )علــم الحدیث( را 
خوب بداند

گفتیم که خدا دستوراتش را به پیامبرش 
وحــی کرده و او را موظــف کرده که آنها 
را بــه مردم برســاند و بــرای آنها تبیین 
کند)19(. و از طرفی هم از مردم خواسته 
که آنچه پیامبر مــی گوید گوش دهند و 
از دســتوراتش اطاعت کنند.)20( اکنون 
این دســتورات را ما بعنوان »حدیث« می 

شناسیم و در اختیار داریم.

شناخت حدیث دو مرحله دارد : شناخت 
سند و شناخت متن

برای شناخت ســند حدیث باید به »علم 
رجال« آگاهی داشته باشد .

و برای شــناخت و فهم متن حدیث »علم 
درایه« بداند.

3-1 - علم رجال

علم رجال برای شــناخت راویان احادیث 
رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و امامان 
معصوم علیهم الســام است. که آیا فان 
راوی عادل اســت یا نه؛ موثق است یا نه؛ 
از او مدح شــده یا ذم شده؛ مهمل است، 
مجهول اســت، و... . شــناخت مشایخ او 
شــاگردان او، عصر حیــات، و طبقه او در 
روایت تا بدین وســیله حدیث مســند از 

مرسل شناخته شود .

خاصه شــناخت حاالت و احوالی که در 
اعتبار قول و روایت او دخیل است را باید 
بداند. اما اینکه شــغلش چه بوده، قدش 
چند سانت بوده، چند تا زن داشته و شام 

چی می خورده! به ما ربطی ندارد.)21(

علم رجال برای شناخت سند حدیث است 

که این حدیث از چه راهی و توســط چه 
کسانی برای ما نقل شده. چرا که در میان 
راویان احادیث، وضاعین )کســانی که از 
پیش خود حدیث درســت می کردند!( و 
مدلسین )کسانی که در احادیث دستکاری 
می کردنــد!( و متعمدین للکذب علی اهلل 
و رسوله )کســانی که از روی علم و عمد 
به خدا و پیامبر دروغ می بســتند!( وجود 

دارند که مجتهد باید اینها را بشناسد.

بعنوان نمونــه چند مثال را در اینجا ذکر 
می کنیم:

مثــال 1: ابن ابی الحدید در شــرح نهج 
الباغۀ نقل می کند:

معاویــه، صد هــزار درهم به ســمرۀ بن 
جنــدب داد تا از پیامبر)صلــی اهلل علیه 
وآله( روایت کند که آیه شــریفه: »و من 
الناس من یعجبک قوله فی الحیاۀ الدنیا و 
یشهد اهلل علی ما فی قلبه و هو الد الخصام 
- و اذا تولی سعی فی االرض لیفسد فیها 
و یهلــک الحرث و النســل واهلل ال یحب 
الفســاد« )و از مردم کســانی هستند که 
گفتــار آنان در زندگی دنیــا مایه اعجاب 
تــو می شــود - در ظاهر اظهــار محبت 
شدید می کنند - و خدا را بر آنچه در دل 
دارند گواه می گیرند - در حالیکه - آنان 
ســر سخت ترین دشــمنان اند . هنگامی 
کــه روی بر مــی گرداننــد - و از نزد تو 
خارج می شــوند - در راه فساد در زمین 
کوشش می کنند و زراعتها و چارپایان را 
نابود می ســازند با اینکــه می دانند خدا 
فساد را دوست نمی دارد( )بقرۀ / 204 و 
205(، در مورد علی )علیه الســام( نازل 
شــده است !؛ و آیه شریفه : »و من الناس 
من یشــری نفســه ابتغاء مرضاۀ اهلل واهلل 
رؤوف بالعباد« )بعضی از مردم - با ایمان 
و فداکار، همچون علی)علیه الســام( در 
»لیلۀ المبیت« به هنگام خفتن در جایگاه 
پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله(- ، جان خود 
را به خاطر خشــنودی خدا می فروشند و 
خداوند نســبت به بندگان مهربان است( 
)بقرۀ 207(؛ در مورد ابن ملجم نازل شده 
است !؛ ســمرۀ نپذیرفت؛ معاویه قیمت را 
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باال برد تا اینکه ســمرۀ به چهارصد هزار 
درهم راضی شد!!.)22(

مثال 2 : کشی در رجال خود می نویسد:

امام صادق )علیه الســام( فرمود: مغیرۀ 
بن ســعید در نوشــته های اصحاب پدرم 
دســت برده و احادیثــی را وارد کرده که 
پدرم آنها را نگفته اســت. مراقب باشــید 
آنچه از ما نقل می کنند که مخالف کتاب 
خدا و ســنت پیامبرمان محمد)صلی اهلل 

علیه وآله( است را قبول نکنید. )23(

مثال 3 : یونس بن عبدالرحمن می گوید:

وارد عراق شدم و گروه زیادی از اصحاب 
امام باقر و امام صادق علیهما الســام را 
یافتم سخنانشان را شنیدم و کتابهایشان 
را گرفتــم و بعدها آنــرا خدمت امام رضا 
علیه الســام ارائه کــردم؛ حضرت اینکه 
بســیاری از آن احادیــث از اصحاب امام 
صادق)علیه الســام( باشد را رد کردند و 
امام صادق)علیه  اباالخطاب بــر  فرمودند: 
الســام( دروغ می بست. خدا ابالخطاب و 
اصحاب او را لعنت کنــد، تا همین امروز 
هم این احادیث را دســتکاری می کنند... 

)24(.

امیــر المومنین)علیــه الســام( کیفیت 
پیدایش چنین کســانی را اینگونه شــرح 

می دهد:

ناقــان حدیث چهار گروهنــد و پنجمی 
ندارد: نخســت شــخص منافقی است که 
اظهــار ایمان می کند و نقاب اســام بر 
چهره زده، نه از گناه باکی دارد و نه از آن 
دوری می جویــد، از روی عمد به پیامبر 
خدا)صلــی اهلل علیه وآله( دروغ می بندد؛ 
)به یقین( اگر مردم می دانستند او منافق 
و دروغگوســت از وی نمــی پذیرفتند و 
سخنش را تصدیق نمی کردند؛ ولی )چون 
از واقعیــت آگاه نبودند( می گفتند: او از 
صحابه رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
اســت، آن حضرت را دیده و از او حدیث 
شنیده و مطالب را دریافت داشته است به 
همین دلیل به گفتــه اش ترتیب اثر می 
دادند، در حالــی که خداوند آنچه را الزم 
بــوده از وضع منافقان خبر داده و اوصاف 

آنان را برشــمرده اســت. قطعاً این گروه 
منافقــان )بعد از پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( همگی از میــان نرفتند بلکه( 
بعد از آن حضــرت باقی ماندند )و به کار 
خود ادامه دادند( و به پیشوایان ضالت و 
دعوت کنندگان به دوزخ با دروغ و بهتان، 
تقّرب جستند )و احادیثی در فضیلت آنها 
جعل کردند( آنها نیز )در مقابل( مقامات 
کشور اســامی را به آن منافقان سپردند 
و آنان را حاکمان بر مردم ســاختند و بر 
گردن مردم ســوار کردند و به کمک آنها 
به خوردن دنیا مشغول شدند. البته مردم 
نیز (غالباً( همراه ســاطین و دنیا هستند 
مگر کسی که خداوند او را لغزش بازداشته 

است. این یکی از چهارگروه است.

)دیگــر از عوامل احادیث این اســت که( 
کسی از رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
چیزی را شــنیده اســت؛ اّمــا به صورت 
صحیــح آن را به خاطر نســپرده و در آن 
اشتباه نموده، هر چند از روی علم و عمد 
به آن حضرت دروغ نبســته اســت. این 
حدیث آمیخته با خطا در اختیار اوســت 
و آن را روایــت و بــه آن عمل می کند و 
می گوید: من آن را از رســول خدا)صلی 
اهلل علیه وآله(شــنیده ام. اگر مســلمانان 
می دانستند او در مورد آن حدیث گرفتار 
اشتباه شــده آن را از او نمی پذیرفتند و 
اگر خود او نیز می دانست چنین است آن 

را رها می کرد.

گروه سوم کســانی هستند که حدیثی از 
پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( شــنیده 
اند که در آن به چیزی امر فرموده، سپس 
)در حدیث دیگــری( از آن نهی کرده )و 
حکم اّول را نسخ فرموده( در حالی که آن 
شنونده از حکم دوم با خبر نبوده )و نمی 
دانســته که حکم ناســخ جای منسوخ را 
گرفته اســت( یا از پیغمبر)صلی اهلل علیه 
وآله( نهی درباره چیزی شــنیده است که 
بعداً به آن امــر فرموده، در حالی که این 
شخص )از حکم دوم( آگاه نشده است. به 
این ترتیب در حقیقت این شخص منسوخ 
را فرا گرفته و حفظ کرده; ولی ناســخ را 
حفظ نکرده است. اگر او می دانست آنچه 

را شنیده است نســخ شده آن را رها می 
ساخت و اگر مســلمانان هنگامی که آن 
حکم را از وی شــنیدند می دانستند نسخ 

شده است آن را ترک می کردند.

چهارمین شــخص )ناقل حدیث( کســی 
اســت که نــه دروغ به خدا بســته، نه بر 
پیامبــرش )و بــه طور کلــی( او همواره 
دروغ را به ســبب خوف از خدا و تعظیم 
پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( دشــمن می 
دارد و در آنچه )از پیامبر اکرم( شــنیده، 
اشــتباهی )بر اثر ســهل انگاری( برای او 
پیش نیامده اســت، بلکه آنچه را شنیده 
اســت به طور کامل حفظ نموده و همان 
گونه که شــنیده بی کم و کاســت آن را 
نقل کرده اســت او ناســخ را حفظ کرده 
و به آن عمل می کند و از منســوخ آگاه 
اســت و از آن دوری می گزیند، خاص و 
عام و محکم و متشــابه را شــناخته و هر 
کــدام را در جایگاه خود قرار داده اســت 
)زیرا( گاه سخنی از رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله( صادر می شد که دو گونه بود؛ 
گاه کامی بود که جنبه خصوصی داشت 
و گاه کامی که دارای جنبه عمومی بود، 
در این میان بعضی از کســانی که مقصود 
خدا و رســول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( را 
نمی دانســتند آن را می شنیدند و حفظ 
می کردند و بــدون توّجه، آن را برخاف 
معنا و مقصود و هدف واقعی آن تفســیر 
می کردند و چنــان نبود که همه صحابه 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( )پیوسته( 
از او پرســش کنند و مســائل مختلف را 
جویا شــوند، تا آنجا که عّده ای دوســت 
می داشــتند مرد عرب یا ســؤال کننده 
تــازه واردی بیاید و مطلبی از آن حضرت 
بپرســد تا آنها جواب آن را بشنوند و فرا 
گیرند من )این گونه نبودم، بلکه( هر چه 
از خاطرم می گذشت از آن حضرت سؤال 
می کردم و حفظ مــی نمودم )به همین 
دلیل چیزی از فروع و اصول اسام بر من 
مخفی نماند(. این اســت جهات مختلفی 
که مردم در احادیث دارند و علل اختاف 

روایاتشان«.)25(

3-2 - علم درایۀ

فهــم صحیح متن حدیث کار هر کســی 
نیست و به هر حدیثی ابتدا به ساکن نمی 
شــود عمل کرد. برای فهــم متن حدیث 
چنــد کار صورت می گیرد. اوال، باید دید 
روایت کامل اســت یا ناقص به دســت ما 

رسیده است.

مثال 1 :

در روایــت آمــده؛ »ان اهلل یبغض البیت 
اللحــم«. )خداونــد خانه ای کــه در آن 
گوشت باشد را دشمن می دارد(. گفتند: 
ای آقــا! باالخره ما گوشــت می خریم به 
خانــه می بریــم و... . حضــرت فرمودند 
: »البیــت اللحم الذی تــؤکل فیه لحوم 
الناس بالغیبۀ«. )منظور از خانه گوشــت 
خانه ای اســت که در آن گوشت مردمان 
بواسطه غیبت خورده می شود! ( حال اگر 
کسی به صرف دیدن همان روایت شروع 
کند بــه حکم دادن و عمــل کردن، فکر 

کنید چه خواهد شد؟!

مثال 2 :

روایتی از رســول اکرم نقل شــده به این 
مضمــون؛ إن اهلل خلــق آدم علی صورته. 
)خدا حضرت آدم را شــبیه خودش خلق 
کــرده( در کام بعضی بــزرگان عرفان ) 
محی الدیــن ابن عربی ()26( هم در باب 
کرامت نفس انســانی و تفسیر آیه شریفه 
» و نفخــت فیه من روحــی « به همین 
مضمون استشــهاد شده)27( . در حالیکه 
در بحار االنوار 4 / 11 از حسین بن خالد 

روایت کرده که :

بــه امام رضا)علیه الســام( عرض کردم: 
ای فرزند رســول خدا، مــردم روایت می 
کنند که رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( 
فرموده اســت: خدا آدم را شبیه خودش 
خلق کــرده. حضرت فرمودنــد: خداوند 
نابودشان کند! اول حدیث را حذف کرده 
اند. رســول خدا )صلی اهلل علیه وآله( از 
کنــار دو نفر عبور مــی کردند که به هم 
ناسزا می گفتند، پس شنیدند که یکی به 
دیگری می گوید: »مرده شور ریختت رو 
ببرن با هرکســی که ریخت تو إ«. رسول 
خدا فرمودند: بنده خــدا این حرف را به 

برادرت نــزن، چراکه خداوند حضرت آدم 
را شبیه او خلق کرده است! )28(

ثانیــا ، بایــد فهمید حدیــث عین کام 
معصوم است یا نقل به معنا است.

مثال :

روایتی در تهذیب آمده از امام صادق)علیه 
السام( که وقتی بول به بدن بنی اسرائیل 
می رسید آنرا با قیچی می کندند !!. خدا 
به شما ) امت محمد )صلی اهلل علیه وآله( 
( خیلی لطف کــرده که گفته با آب پاک 
می شــود. این روایت در من الیحضر هم 
هســت. بعد چون ســند حدیث صحیح 
اســت، علما در صدد توجیــه معنای آن 
برآمــده انــد؛ عامه مجلســی در توجیه 
مشــکات این حدیث مــی گوید: مخرج 
بول اســتثنا بوده. مرحوم فیض می گوید: 

خون نجس نبوده ؛ و ... .

لکن حق اینســت که این حدیث نقل به 
معنا شــده و اصل آن در تفسیر علی بن 
ابراهیم اینگونه آمده: »ان الرجل من بنی 
اســرائیل اذا اصاب شــیئا من بدنه البول 

قطعوه« .

ضمیر در قطعوه بــه الرجل بر می گردد؛ 
یعنی بنی اســرائیل ترکــوه و اعتزلوا عنه 
و لم یعاشــروه. راوی حدیث نقل به معنا 
کرده و ضمیر را به بدن زده، بعد هم نقل 

را پر و بال داده است!.

این را چه کســی می فهمد ؟ کســی که 
ســالها با مجامع روائی ســر و کار داشته 

باشد .)29(

اینطور هم نیســت که هر روایتی با عقل 
جور در نیامد ســریع رد کنند و ... . خیر 
. ما نفهمیدیم ؛ شــاید کســی باشــد که 
معنائی از ایــن روایتی که من نمی فهمم 

بفهمد که باعث اعجاب همه شود .)30(

ثالثا ، مورد صدور روایت را بداند

مثال 1 :

از حضرت رســول )صلــی اهلل علیه وآله( 
روایت می کنند که : »من بشرنی بخروج 
آذار)31( فله الجنۀ«. ظاهرش اینست که 

حضرت از این ماه بدش می آمده و منتظر 
تمام شدن این ماه بوده . بعد هم بر اساس 
همین روایت، سنت درست می شود؛ مثل 
این بازی ای که جدید در آوردند اول ماه 
ربیع درب مساجد می روند و در می زنند 

و می گویند برای طلب حاجت و ... .

حال آنکه اصل خبر اینست که :

ابــن عبــاس می گویــد: روزی رســول 
اکرم)صلــی اهلل علیــه وآله( در مســجد 
قبا نشســته بودند و گروهــی از اصحاب 
نیــز نزدشــان بودند. حضــرت فرمودند: 
اولین کســی کــه االن بر شــما وارد می 
شــود اهل بهشت اســت! اصحاب که این 
سخن را شنیدند گروهی از آنها برخاسته 
و از مسجد خارج شــدند و هر کدامشان 
دوست داشــتند که نفر اولی باشند که بر 
می گردند تا اهل بهشــت حساب شوند! 
حضرت که متوجه این حرکت آنها شــد 
به بقیــه اصحاب فرمودند: االن گروهی بر 
شما وارد می شــوند درحالیکه از یکدیکر 
در ورود به مسجد ســبقت می گیرند، از 
میان آنان آنکه من را به خروج آذار بشارت 
دهد اهل بهشت است. جمعیت برگشته و 
داخل شــدند درحالیکه ابوذر نیز در میان 
آنان بود. حضرت سوال کردند در کدامین 
ماه از ماههای رومی هستیم؟ ابوذر گفت: 
آذار به پایان رسیده است ای رسول خدا. 
پس حضرت فرمودند: ای اباذر، این را می 
دانستم ولی دوست داشتم که اصحاب من 

هم بدانند که تو اهل بهشتی... .)32(

ماحظــه می کنید که این جمله در متن 
داســتان )مورد صــدور( معنایی دارد که 
جدای از آن به هیچ وجه نمی توان به آن 
رسید؛ و معنایی که جدای از مورد صدور 
فهمیده می شــود به هیــچ وجه صحیح 

نمی باشد.

مثال 2 :

اینکه از رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 
نقل شــده که فرمودند : »انــت و مالک 
ألبیــک«. )تو و اموال تــو مال پدرت می 
باشــد( این حدیث می تواند منشأ احکام 
فراوانــی در مورد روابط مالی پدر و فرزند 
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باشــد، ولی وقتی مورد صدور را ماحظه 
کنیم دیگــر چنین فروعی را نمی توان از 

آن استخراج کرد.

از امام صادق)علیه الســام( پرســیدند، 
پدر چقدر حق دارد از مال فرزند بردارد؟ 
حضــرت فرمودند: »قوته بغیر ســرف اذا 
اضطر الیه«. )اگر مضطر شــود، به اندازه 
قوت روزانه خود بدون اینکه اسراف کند(. 
طــرف می پرســد مگر پیامبــر نفرموده: 
»انت مالک ألبیک«؟! امام)علیه الســام( 
فرمود: )داســتان از این قرار اســت که( 
پســری پدری را نزد پیامبر آورد و گفت 
که میراث مــادری من را خورده. پدر هم 
گفت: خرج خودش کرده ام. پیامبر رو به 
پسر کرد و این جمله را فرمود. )یعنی برو 
پی کارت ! ( بعد امام صادق)علیه السام( 
فرمود: آیا پیامبر باید پدر را بخاطر پســر 

زندانی می کرد ؟!!

تا اینجا روشن شد که فهم متن حدیث به 
این سادگی هم نیست که تصور می شود، 
محقق باید آنقدر ممارست و تبحر داشته 
باشــد که عام و خاص، مطلــق و مقید، 
مجمل و مبین، محکم و متشــابه، ناسخ و 
منسوخ روایات را بداند، تا بتواند فهم خود 
از این مجموعه را ماک حکمی از احکام 
قرار دهد و اطمینان پیدا کند که به حکم 

واقعی الهی دست یافته است.

4 - علم اصول فقه بداند

ابزار کار اســتنباط احــکام در علم اصول 
بدســت می آید. بدون این ابزار و مبانی، 
مجتهد در کتاب و ســنت لنگ می ماند. 
هماننــد یک کوهنورد حرفــه ای که در 
مســیر فتح یک قله همیشه راه هموار در 
پیش ندارد گاهی در مســیر راه با شکافها 
و دیواره هائی رو برو می شــود که اگر از 
قبل وســائل و ابزار الزم را همراه نداشته 
باشــد از ادامه مســیر عاجز می ماند. هر 
چند همان مســیر عادی را هم با اصول و 
قواعد خاصی طی می کند. نحوه برخورد 
یک مجتهد با عام و خاص، مطلق و مقید، 
مجمــل و مبین، تعارض ادله، شــناخت 
اصول عملیــه و نحوه اعمال آن در موارد 

خاص خــودش، تماما ابزارهائی هســتند 
که مجتهد در مسیر استنباط و استخراج 
حکم شــرعی به آن نیاز دارد تا از حرکت 
باز نماند. مجهز شدن به این ابزار در علم 
اصول فقه اتفاق می افتد. از قبل باید ابزار 
کارش را دسته بندی و آماده داشته باشد.

مثال: مجتهد می گوید نماز واجب است. 
می گوئیم به چه دلیل؟ می گوید خداوند 
در قرآن فرمــوده: »و ان اقیموا الصاۀ«؛ 
)نمــاز را بپا داریــد(. در اینجا می توانیم 
بپرسیم: اوال، چه کسی گفته ظواهر قرآن 
حجت اســت؟ شــاید منظــور این جمله 
چیز دیگری اســت، نه ایــن نمازی که ما 
میخوانیم. ثانیا، چه کســی گفته هر کجا 
خدا در قرآن امر کرد یعنی آن کار واجب 

است ؟

پاسخ به این دو سؤال در علم اصول روشن 
می شــود. یعنی مجتهد باید قبا این دو 
مطلب را اثبات کرده باشــد تا استداللش 

به آن آیه مفید واقع شود.

مباحث علم اصول به چهار بخش تقســیم 
می شود :

1 - مباحــث الفاظ؛ که در آن از چگونگی 
داللت الفاظ بر معانی بحث می شــود. از 
حقیقــت و مجاز، امر، نهــی، عام، خاص، 
مطلق، مجمــل، مفهوم، مشــتق و نحوه 

داللت اینها بر معنا.

2 - مباحــث عقلی؛ که از لــوازم احکام 
شــرعی بحث می کند. اینکــه بین حکم 
عقل و شرع مازمه هســت یا نه ؟ اینکه 
اگــر فعلی واجب شــد مقدمــات آن هم 

واجب می شود یا نه؟ و... .

3 - مباحــث حجــت؛ کــه از اعتبار ادله 
شرعی بحث می کند. به چه دلیل قرآن و 
سنت و اجماع و عقل حجت اند و تکلیف 

آورند؟

4 - مباحــث اصول عملی؛ که از چگونگی 
اســتنباط حکــم در صورتیکــه مجتهد 
به شــک گرفتار شــود - و با استفاده از 
ادله احکام نتوانــد بفهمد که حکم فان 
مســئله چه می شــود - بحث می کند. 

توضیح اینکه در مســیر استنباط احکام، 
مجتهد گاهی قطع به حکم پیدا می کند 
طبیعی است که بر طبق آن فتوا می دهد. 
گاهی ظن به حکم پیــدا می کند که در 
ایــن حالت اگر آن ظن از ظن های معتبر 
باشــد باز هم بر طبق آن فتوی می دهد. 
ولی گاه می شــود که مجتهد به شک می 
افتــد، در این هنگام وظیفــه او رجوع به 
اصول عملی است تا در مقام عمل حیران 

و سرگردان نماند.

این اصول عبارت اند از: اصل برائت؛ اصل 
احتیاط؛ اصل تخییر؛ و اصل استصحاب.

به این بیان که شــک مجتهد از دو حال 
خارج نیست یا شک در اصل تکلیف است 
یا در مکلف به؛ اگر شک در تکلیف باشد، 
یا قبا حکم آنرا می دانستیم و االن شک 
کرده ایم، که جای اصل استصحاب است؛ 
و یــا اینکه حکــم قبلی آن نیــز برای ما 
معلوم نیســت، که جای اصل برائت است. 
و اگر شــک در مکلف به باشــد، یا امکان 
احتیاط هســت، که جــای اصل احتیاط؛ 
و یا احتیاط امــکان ندارد، که جای اصل 

تخییر خواهد بود.

بنابرایــن فرا گرفتن مباحــث علم اصول 
فقه برای من که نمی خواهم مقلد باشــم 

ضروری است.

5 - مذاهــب فقهی رائــج در عصر ائمه را 
بشناسد.

تا بتواند تشــخیص دهد کــدام روایت و 
حکم از باب تقیه بوده و کدام نبوده.

6 - قواعد فقهی را بداند.

قواعــد فقهی احکام کلی ای هســتند که 
در سرتاســر فقــه یا چند بــاب از ابواب 
فقهی بکار می روند و در تشــخیص حکم 
مؤثر هستند. مثل قاعده الضرر، ال حرج، 

الصحۀ، القرعۀ، ید، و ... .

در ایــن علم از ادله این قواعد و چگونگی 
اعمال آن بحث می شود .

مثا در مورد ادله قاعده ال ضرر به روایت 
زیر استناد شده:

زرارۀ، از ابی جعفر امام باقر)علیه السام( 
نقل کرده اســت کــه فرمود: َســُمَرۀ بن 
ُجنــَدب درخت نخلی )عذق( داشــت که 
برای سرکشی به این درخت باید از داخل 
منزل مردي از انصار عبور کند. به همین 
جهت هــر زمان که می خواســت، بدون 
اینکــه از مرد انصاری اجــازه بگیرد، وارد 
خانه این شــخص می شد. مرد انصاری به 
سمرۀ گفت: تو همیشه سر زده و بی خبر 
وارد منزل ما می شــوی، و گاه می شود 
ما در حالتی هستیم که دوست نداریم در 
آن حال بی خبر بر ما وارد شوی، هر وقت 
خواســتی وارد شــوی اعام کن و اجازه 

بگیر.

ســمرۀ گفت: این راه من به درخت نخلم 
میباشد و من برای راه از کسی اجازه نمی 

گیرم!

مرد انصاری خدمت رسول اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( آمد و از ســمرۀ شکایت کرد. 
رســول خدا)صلــی اهلل علیه وآلــه( او را 
فراخواند؛ وقتی که آمد به او فرمود: فانی 
از تو شــکایت کرده و می گوید تو بدون 
اجــازه بر او و خانواده او وارد می شــوی؛ 
از این پس هر وقت خواســتی وارد شوی 

اجازه بگیر.

سمرۀ گفت: ای رسول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( برای راهی که به ســمت نخل خود 
می روم اجازه بگیرم؟! )این کار را نخواهم 

کرد(.

رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: بیا 
و آن نخــل را رها کن، بجای آن در فان 

جا یک نخل به تو مي دهم.

ســمرۀ گفت: نــه، نمی خواهم. رســول 
خدا)صلــی اهلل علیه وآلــه( فرمود: بجای 
یک نخــل، دونخل در جــای دیگر به تو 
می دهم. سمرۀ گفت: نمی خواهم. رسول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله( یکی یکی تعداد 
نخل ها را اضافــه فرمودند تا به ده نخل 

رسید.

سمرۀ گفت: نه!.

رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: 

10 نخــل در فــان جا برای تو اســت !؛ 
سمرۀ نپذیرفت.

پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( فرمود: این 
نخل را رها کن بجای آن نخلی در بهشت 
برای تــو خواهد بود. ســمرۀ گفت: نمی 

خواهم !.

در این هنگام رســول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( بــه او فرمودند: »انک رجل مضار و 
ال ضرر و ال ضــرار علی مؤمن«؛ )تو قصد 
ضــرر زدن داري، و ضــرر و ضرر زدن بر 

مؤمن نداریم(.

ســپس دســتور دادند نخل او را از ریشه 
کنده و به سویش انداختند؛ سپس رسول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: برو و هر 

جا که دوست داری آن را بکار.

حکم اولیه اســام اینســت که هر کس 
اختیار مال خودش را دارد؛ اما با استفاده 
از این روایت و روایات مشــابه دیگر حکم 
می کنیم که این اختیار تصرف، در جایی 
است که به دیگران ضرر وارد نکند؛ و این 
را بعنوان یک قاعده کلی مورد اســتفاده 
قرار داده و در تمامــی موارد ضرر به آن 

استناد می کنیم.

اگر کســی با این قواعد آشــنا نباشد در 
بســیاری از موارد به نتایجی میرســد که 

صحیح نخواهد بود.

7 - تسلط بر کل ابواب فقه داشته باشد

بعضا اتفاق می افتد که کســی که در یک 
کتاب فقهی کار کرده در حل مســئله ای 
می میانــد، ولی آنکه در کتب بیشــتری 
مهــارت پیدا کرده راه حــل آنرا براحتی 

بدست می آورد.

مثا :

در کتاب نکاح، باب نفقات اقارب، روایات 
مــی گوید: نفقه والدان )پــدر و مادر( بر 

شخص واجب است.)33(

حال بحث می شود که جد و جده هم جزو 
اینها هســتند یا نه؟ یعنی به أباء االبوین 
و أمهاتهم نیــز »والدین« یا »ابوین« می 
گوینــد تا نفقه آنها واجب باشــد، یا نمی 

گویند. معموال برای تشخیص این معنا به 
عرف اهل لغت و عرف متشرعه رجوع می 
کنند. ولی فقیهی که با کتاب زکات آشنا 
اســت حل این مســئله را بخوبی بدست 
می آورد. چرا که در کتاب زکات دانســته 
که اوال دادن زکات بر واجب النفقۀ حرام 

است؛ و ثانیا در روایت آمده:

» فی الــزکاۀ، یعطی منها االخ و االخت و 
العــم و العمۀ و الخال و الخالۀ؛ و ال یعطی 
الجد و الجــدۀ« )34(. از اینجا معلوم می 
شــود جد و جدۀ واجب النفقۀ هستند که 

زکات نمی توان به آنها داد.

پس می فهمیم جدای از عرف عام یا عرف 
اهل لغت، لسان روایات أباءاالبوین را جزو 
ابوین می داند. فقیهی که این حکم را در 
اینجــا می داند در کتــاب نفقات نکاح به 

اشتباه نمی افتد.

بســیار خوب، اکنون معلوم شد منی که 
نمیخواهم مقلد باشــم چــه راهی را باید 
بپیمایــم. اگر توان آن را، اســتعداد آنرا، 
و عاقــه به آنرا دارم باید شــروع کنم به 
آمــوزش و درس و مطالعه و تحقیق، و در 
نهایــت طبق نظر و فهم خودم عمل کنم؛ 
و اگر نه، باید با کســی که این راه را رفته 
و در این علوم صاحب نظر است آشنا شده 
و مطابق نظر او عمل نمایم و مقلد باشم.

این روش مسیر بســیار بدیهی و روشنی 
اســت و جای تردید ندارد، ولی شــیطان 
و یاران آن - اعم از ســرویس های رسانه 
ای غرب و شــرق، دوســتان ناباب، اهل 
هوی و هــوس، کافران به مبــدأ و معاد، 
و ... ـ در تمام رشــته هــای علمی دیگر 
اعم از مهندســی و پزشکی و علوم انسانی 
دیگــر، کاری با ما ندارند و بلکه مشــوق 
هم هســتند، ولی وقتــی پای خدا و دین 
به میــان می آید، همیــن روش طبیعی 
و بدیهــی را با عنــوان تقلید کور! مذمت 
می کنند و هزار و یک وسوســه و شبهه 
در ذهن القا می کننــد! البته تعجبی هم 
ندارد چراکه کار آنها همین است، تعجب 
از جوانانی اســت که نسنجیده و نفهمیده 

از آنها پیروی می کنند.
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شبهه

در پایان پاســخ به یک شبهه بی مناسبت 
نیســت: اینکه حکمی یا فتوائی تغییر می 

کند چه معنی دارد؟

یک وقت اینست که مجتهد بگوید به نظر 
من اآلن فان حکم مصلحت نیســت که 
اعام شــود؛ پس حکم دیگری می دهیم! 
این ابدا مورد پذیرش نیست؛ این می شود 
تشــریع حرام، که در اعتقاد ما حتی نبی 
و وصی نبی نیز حق تشــریع ندارند. بلکه 
وظیفه آنها هم تبلیغ، تبشیر و انذار است.

اینکه امروز جامعــه حکم قصاص را نمی 
پســندد؛ یا حکم ارث در اسام با تساوی 
حقــوق زن و مرد در جوامــع بین المللی 
جور در نمــی آید؛ پس باید فکری کرد و 
این احــکام را اصاح کرد !!! حرف غلطی 
اســت؛ پیامبــر هم حق چنیــن کاری را 

ندارد.

قــرآن در مــوارد متعددی بــه این معنا 
تصریــح دارد که ما دو نمونه آنرا در اینجا 

می آوریم:

1- خداوند در آیه 15 ســوره یونس می 
فرماید:

و هنگامــی که آیاِت روشــِن مــا بر آنها 
خوانده می شود، کسانی که امید و ایمان 
به لقای ما )و روز رســتاخیز( ندارند می 
گوینــد: »قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را 
تغییر ده« بگو: »برای من روا نیســت که 
از پیــش خود آن را تغییــر دهم؛ فقط از 
چیزی که بر من وحی می شــود، پیروی 
می کنم. من اگر پــروردگارم را نافرمانی 
کنم، از مجــازاِت روِز بزرگ )قیامت( می 

ترسم!«)35(

2 - در آیــات 44 - 48 از ســوره الحاقه 
می فرماید:

و اگر او سخن دروغی بر ما می بست- ما 
او را بــا قدرت می گرفتیم- ســپس رگ 
قلبــش را قطع مــی کردیم- و هیچ کس 
از شــما نمی توانست از )مجازات( او مانع 

شود.)36(

این یک جهت بحث؛

اما از طرف دیگر، ما نفهمیدیم دم خروس 
را باور کنیم یا قســم حضرت عباس را! از 
یک طرف آن حرفها را می زنید؛ از طرف 
دیگر داریم می بینیم بعضی احکام عوض 

و بدل می شود.

مثا، حضرت رسول )صلی اهلل علیه وآله( 
فرمودند کســی حق ندارد گوشت قربانی 
را از منــا خارج کند. بعد امام صادق)علیه 
السام( فرمودند خارج کند اشکالی ندارد! 
باالخره آقــا »حال محمد حال الی یوم 

القیامه ...« چی شد؟!

یا مثا، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( 
هنگام طواف اســتام حجر می فرمودند. 
امــا امام صادق)علیه الســام( این کار را 
نمی کردند. باالخره اســتام حجر سنت 

است یا نه؟

مگر نگفتید اصول مســلمه ای داریم که 
این دین جهانی اســت؛ دین خاتم است 
و غیر خدا حق تشــریع نــدارد؟ اینگونه 
روایات با این اصل مسلم چگونه جمع می 

شود؟!

و اما جواب:

حکم شرعی گاهی همراه یک خصوصیاتی 
است که آن خصوصیات به اصطاح مقّوم 
حکم شرعی هســتند. یعنی اینکه اگر آن 
خصوصیــت از بین بــرود آن حکم نیز از 
بین می رود. اگر چنیــن اتفاقی افتاد به 
این معنا نیســت که ما دین خدا را کنار 
گذاشــته ایم؛ بلکه به این معنا اســت که 
چون موضوع عوض شده، حکم هم عوض 
می شــود. اگر آن موضــوع مجددا ایجاد 

شود، حکم همان است که بود.

مثا در شبهاتی که در دو مثال باال عنوان 
شد روایت داریم که:

محمــد بین مســلم مــی گویــد از امام 
صادق)علیه السام( در مورد خارج کردن 
از منا پرسیدم؛ حضرت  گوشتهای قربانی 
فرمود: ما قبا می گفتیم که هیچ چیز از 
آن نباید از منا خارج شــود زیرا مردم به 
آن نیاز داشتند؛ اما امروز مردم زیاد شده 
اند) و به تبع قربانی هم زیاد شــده( پس 

خارج کردن گوشت اشکالی ندارد.)37(

ماحظــه میکنید که معیار حکم به خارج 
نکردن گوشت قربانی از سرزمین منا نیاز 
افــراد موجود در آنجا بوده، اگر این معیار 
از بین رفت، حکم هم برداشــته می شود. 
و اگــر روزی بیاید که مقدار قربانی کمتر 
از نیاز شــود باز همان حکم خارج نکردن 

گوشت از منا به قوت خود باقی است.

و در پاسخ شبهه دوم :

معاویۀ بن عمار از امام صادق)علیه السام( 
نقل می کند که فرمــود: ما میگفتیم که 
باید طواف را با اســتام حجر االسود آغاز 
و با آن به پایان برســانیم؛ ولی امروز دور 
حجر االسود شلوغ است.)بنابراین عمل به 

این حکم الزم نیست(.)38(

این روایت نشان می دهد که حکم لمس 
حجراالسود در ابتدا و انتهای طواف برای 
زمانی است که امکان این کار بدون اینکه 
باعث آزار و اذین کسی شود امکان داشته 
باشــد. امروز هم اگر جمعیــت آنقدر کم 
شود که این کار ممکن شود، آن حکم به 

قوت خود باقی است.

ایــن خصوصیاتی که در حکــم تاثیر می 
گذارد، گاهی در مقام افتاء است؛ و گاهی 
هم در مقام حکم حاکم اسامی است؛ که 
بحث مفصلــی دارد. در مورد اینکه گاهی 
خصوصیت موجود در موضوع حکم، علت 
حکم شــرعی و مناط حکم است؛به مثال 
زیــر توجه کنید: مثا خــون، موضوع ؛ و 
انتفــاع یا عدم انتفــاع از آن، خصوصیت 

موثر در آن است.

مرحوم شــیخ انصاری در کتاب مکاســب 
مــی فرمایند: »انه ال خاف فی حرمۀ بیع 
الدم«. شــیخ، حکم شــرعی برای فروش 
خون صــادر کرده بــه اینکــه: »فروش 
خون حرام اســت«. اما امروزه فقهاء می 
گویند حرام نیست. حضرت امام در کتاب 
مکاسب می فرمایند: »فروش خون حرام 

نیست«.

چرا؟! به بن بست خورده اند؟! دیدند اگر 
نگویند فروش خون جایز است ضایع می 

شــوند؟! مردم می گویند اســام قدیمی 
شده؟! قبا می گفتند حرام؛ حاال ما برای 
اینکه اسام عقب نیفتد می گوئیم حال! 

همینطوری ! آیا اینگونه است؟!

یا نــه، زمان که تغییر کــرد، علت صدور 
حکــم تغییر کرده؛ دنباله کام شــیخ در 
مکاســب را که بخوانیم، نوشته: »و ذلک 
لعدم االنتفــاع به انتفاعــا محلا«. یعنی 
حکــم حرمت به دلیل اینســت که خون 
هیچ منفعت حالی ندارد. در زمان شــیخ 
برای خون هیچ اســتفاده ای تصور نمی 
شــد، جز خوردن؛ خوردن خون هم حرام 
اســت پس خرید و فــروش آن هم حرام 
اســت. اما امروزه می شود گفت که خون 
منفعــت محلله ندارد؟ بــا تغییر زمان از 
خون اســتفاده می کنند برای ده ها کار 
حیاتی. حاال مکاســب امام خمینی را که 
مطالعه می کنی می نویسد: »لم یکن فی 
تلک االعصار للدم نفع غیر االکل فالتحریم 
منصرف الیه«. علت حکم حرمت که عدم 
انتفاع بود، امروز از بین رفته اســت، پس 
حکم بــه حرمت بدون دلیل می شــود. 
دیگر فقیــه نمی تواند بگوید فروش خون 

حرام است.

شــیخ اشــتباه کرده بود در این حکم ؟ 
خیر؛ اآلن هم اگر زمان شــیخ باشد حکم 
همان اســت. امام هم اگر زمان شیخ می 
بود همان حکم را میکرد، و شــیخ نیز در 

شرایط زمان ما همین حکم را.

مثال دیگر: ظروف، لباس، منســوجات در 
زمان قدیم قیمی بود چون مثل نداشــت. 
امروزه دســتگاه های پیشرفته ای اختراع 
شده که لباس ها را و ظروف را مثلی کرده. 
گذشت زمان، موضوع حکم را تغییر داده. 
قبــا اگر ظرفی را می شکســتی مجتهد 
می گفت بایــد پولش را بدهی. امروز اگر 

بشکنی می گوید باید مثلش را بدهی.

گاهی هم تغییر زمــان و مکان باعث می 
شــود عنوان موضوع حکم عوض شود. که 
به آن عناوین اولیــه و عناوین ثانویه می 

گویند.

توضیح اینکه یــک حکمی بر یک عنوانی 

بار میشــود؛ مثا حکم وجــوب بر عنوان 
وضوء برای نمــاز؛ گاهی اتفاق میافتد که 
استفاده از آب برای شخص ضرر دارد، در 
اینجاعنوانــی به نام ضرر بر وضوء منطبق 

میشود، حکم وضوء می شود حرمت!

یا مثا مســافرت تفریحی مباح است. اما 
اگر موجب ایذاء پدر و مادر شــود، حکم 

اباحه می شود حرمت.

پس منافات ندارد که یک چیز به خودی 
خود حکمی داشــته باشــد. و به واسطه 
اینکه معروض عنوان دیگری شــده حکم 
دیگری داشته باشد. این عناوینی هم که 
حکم را تغییر می دهد گتره ای نیســت، 
هوسی نیســت، قانون دارد. فقیه حکم را 
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سيرى درکتابمعرفی كتاب

»ترجمه گويا و شرح فشرده اى بر نهج البالغه«
اثر ارزشمند حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازى  )مدظله العالی(

کتاب شریف نهج الباغه از ابتدای تألیف، 
تا کنون مورد توجه ویژه ی علمای شیعه 
و ســنی بوده است و شروح و تعلیقه های 
بسیاری بر نهج الباغۀ نوشته شده است. 
برای نمونه طبق نقل عامه شیخ آقابزرگ 
تهرانی رحمه اهلل علیه بالغ بر 150 شــرح 
کلی یا موردی بر نهج الباغۀ وجود دارد. 
که خیلی از این شــروح نیز توسط علمای 

أهل تسنن نوشته شده است.

تا کنون نهج الباغه به زبان های گوناگونی 
ترجمه شده است. ترجمه به زبان فارسی 
نیز از همان ابتدا مورد اهتمام بوده اســت 
که با ترجمه ی نهج الباغۀ، فارسی زبانان 

نیز از این کتاب بهره مند شوند.

در این میان کتاب »ترجمه گویا و شــرح 
فشــرده ای بر نهج الباغــه«، تالیف آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی در میان 40 
ترجمه ی فارســی و شــروح متعدد نهج 
الباغۀ ، از شــهرت و معروفیت بیشتری 

در بین فارسی زبانان برخوردار است.

»ترجمه گویا و شــرح فشرده ای بر 
نهج البالغه« در یک نگاه

کتاب»ترجمه گویا و شــرح فشرده ای بر 
نهج الباغه«، با ترجمه ای ســاده و روان 
از کتاب نهج الباغه در ســه جلد به زیور 
طبع آراسته شده اســت. جلد اول شامل 
یکصــد خطبه، جلد دوم تــا پایان خطبه 
ها و جلد ســوم شــامل نامه ها و کلمات 

قصار است.

انگیزه تألیف اثر

فرآیند نگارش کتاب»ترجمه گویا و شرح 
فشــرده ای بر نهج الباغــه « به پیش از 
انقاب بــر می گردد؛ به نحــوی که کار 
ترجمه نهج الباغه حدود ســه سال پیش 
از انقــاب آغاز گردید و حتی بخشــی از 
ایــن کار در دوران تبعید حضرت آیۀ اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی در انارک نائین 
انجام شــد. و در نهایت نــگارش این اثر 
انقاب  از پیروزی شــکوهمند  فاخر پس 

اسامی به پایان رسید.

انگیزه این عمل در مرحله نخســت شرح 
الســام  امام علی علیه  و توضیح کلمات 
برای آشــنا ساختن نسل نو با سخنان آن 
حضــرت در قالب زبان ســاده و به دور از 
پیچیدگی بوده است، شرحی که در عین 
علمی بودن روان و گویا باشــد و خواننده 
را با آنچه امام علیه السام از این سخنان 

اراده کرده آشنا سازد.

 هم چنین نگارش آن اثر فاخر، پیشگیری 
از سوء استفاده کسانی است که قسمتی از 
ســخنان امام علیه السام را گرفته و بقیه 
را بازگو نمی کردند، و بدین ترتیب افکار 

جوانان کشور را به انحراف می کشیدند.

ساختار اصلی كتاب

کتاب در ســه مجلد منتشر شده است که 
جلد اول شــامل مقدمه، باب المختار من 
خطب امیرالمؤمنین علیه السام و اوامره، 

توضیح هــا، معنی لغات و مــدارک نهج 
الباغه می باشد.

جلد دوم کتاب، شــامل تتمــه الخطب، 
توضیــح ها، ترجمه لغات نهــج الباغه و 

فهرست ها می باشد.

جلد سوم کتاب نیز شامل، نامه های امام 
امیــر مؤمنان علی علیه الســام ، بخش 
ســوم کلمات کوتاه و حکمــت آمیز امام 
امیر المؤمنین علیه الســام ،فصل، ادامه 
حکمــت ها ، بخــش توضیح هــای نهج 
الباغه، معنی لغات و فهرســت موضوعی 

نهج الباغه است.

روش شناسی نگارش اثر

نحــوه نــگارش اثــر مبتنــی بر تهیــه 
و شرح  اســناد  لغات، نقل  ترجمه، معنی 
فشرده اســت که پس از ارائۀ محتوا برای 
حضرت آیۀ اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دام ظله و اصاح طبــق نظرات معظم له 

آماده چاپ می گردید.

شــیوه بیان مطالب کتاب این گونه است 
که مؤلف بعد از بیان عبارتی کوتاه از متن 
عربــی، ترجمه و توضیح مختصر بعضی از 
لغــات را داخل پرانتز ذکر کــرده، و این 

روال تا پایان ادامه پیدا کرده است.

هر جلد مشــتمل بر دو بخش است:بخش 
اول به ترجمه ســخنان امام علیه السام 
اختصاص دارد و بخش دوم به پاسخگویی 
به برخی پرســش هــا و توضیــح نکات 
مختلف ادبی، تاریخی، فلســفی و کامی 
پرداخته اســت و مواردی که توضیح داده 
شده با ستاره در متن خطبه ها و نامه ها 

و حکمت ها مشخص گردیده است.

مهم ترین ویژگی های كتاب

1. ترجمــه عبارات عربــی به طرز روان و 

سلیس

با  واژگان  لغات مشــکل)این  2. تفســیر 
شــماره معین، و در پایــان کتاب ترجمه 

شده اند(

3. . ذکر اسناد خطبه ها، نامه ها و کلمات 
حکمت آمیز 

4. توضیحات الزم و ارائه مطالبی سودمند 
در قالب ارائۀ توضیحــات ادبی، تاریخی، 

فلسفی، و کامی

5. ارائۀ توضیحات مختصر در مورد شــأن 
بیان ســخنان امــام علیه السام)شــأن 
ورود،تبیین موقعیت ها و شــرایطی است 

که خطبه ها در آن صادر شده است(.

6. ارائۀ فهرست موضوعی 

ترجمه روان نهج البالغه با چاشــنی 
خالقیت و نوآوری علمی

 گفتنی اســت ترجمه ای که مؤلف برای 
متــن نهج الباغه ارائه مــی دهد ترجمه 
ای روان اســت، اگرچه باغت و فصاحت 
متن فارســی شــده به متــن عربی نمی 
رسد، چونان که مؤلف خود نیز در مقدمه 
کوتاهی بــر جلد نخســت بدین حقیقت 
تصریح مــی کند که »هیچ ترجمه ای هر 
اندازه هم دقیق باشد نمی تواند معنایی را 
از زبانی به زبان دیگر چنان منتقل نماید 
که هیچ گونه تغییر و تصرفی در آن معنا 

صورت نگیرد«.

بــا همۀ این تفاســیر، ترجمه خطبه ها و 
ســایر ســخنان امام علی علیه السام به 
طــرزی جالــب و روان دور از پیچیدگی 
منعکس شده است، نه آن چنان محدود و 
مقیــد که به صورت ترجمه کلمه به کلمه 
در آیــد و نه آن چنــان آزاد که محتوای 

کام امام علیه السام را منعکس نسازد.

در ترجمه، ســعی شــده است توضیحات 
اضافــی مانند جمات یــا کلماتی که به 
قرینه معنوی حذف شــده ، مرجع ضمایر 

در داخل پرانتز ذکر شود.

هم چنیــن مولف در بعضــی از موارد به 
جای معنای قسمتی از متن، مضمون آن 

را با یک بیت از فارســی بیان کرده است، 
چنــان که در ترجمه ی بیت:  َشــّتاَن ما 
یَْومی َعلی ُکوِرها                                 َو 

یَْوُم َحّیاَن اَخی جابِِر

آورده است:

که بس فرق است تا دیروزم امروز              
کنون مغموم و دی شادان و پیروز

گاهــی اوقــات در ترجمــه ، احســاس 
چاشنی کار شده است : »َحّتی لََقْد ُوِطَئ 
الَْحَســناِن« ) چیزی نمانده بود که دو نور 
چمم ، دو یادگار پیامبر حســن و حسین 

زیر پا له شوند(. 

گزارش محتوایی اثر

سیری در مقدمه اثر

کام مولّف در مقدمۀ کتاب، ناظر بر نهج 
الباغه و محتوای آن اســت. و چند سؤال 
مهم درباره نهج الباغه بخشــی از مقدمه 
کتاب است که در آن به سواالتی همانند؛ 
چگونه خطبه ها و کلمات حفظ شــده و 
عین الفاظ و ســخنان امام علیه الســام 
برای ما نقل گردیده اســت...؟ یا شــریف 
رضــی این مطالب را از چــه کتاب هایی 
نقل کــرده و چگونه اســت که آن کتاب 
ها در اختیار ما نیســت و سومین سؤال، 
ایراداتی است که درباره این کتاب گرفته 

اند؟

معظم له در پاسخ می نویسد:پاسخ مفصل 
سه سؤال باال را نویسنده محترم »مصادر 
نهج الباغه و اســانیده« در جزء اول این 

کتاب به طور مفصل داده است.

در ادامه شــرح حال سید رضی بیان شده 
اســت و مقدمه با مطلبی تحــت عنوان 
»مقدمه ســید رضی»»چرا نهج الباغه را 

جمع آوری کردم« پایان یافته است.

خطبه های نهج الباغه

اولین و مهم ترین بخــش نهج الباغه را 
ســخنراني هاي مختلــف امیرالمؤ منین 
علي علیه الســام تشــکیل مي دهد که 
حضرت آنها را در شــرایط گوناگون بیان 
کرده است و اصطاحاً به آن خطبه گفته 

مي شود.

خطبــه هــاي امیرالمؤ منیــن علي علیه 
السام از گذشته ها همواره به فصاحت و 
باغت، چند بُعدي بودن، زیبایي ها، تاثیر 
و نفــوذ خطبه ها در جان هاي مســتعد 

شناخته مي شده است.

هریک از اینها به تنهایي کافي اســت که 
به خطبه هاي امیرالمــؤ منین علي علیه 
الســام ارزش فراواني بدهد، ولي همراه 
شــدن این امتیازها با یکدیگر خطبه هاي 
آن حضرت را تا به ســرحد اعجاز رسانده 
اســت و درباره اش گفته اند:»فوق کام 

المخلوق و دون کام الخالق«

دربــاره شــیوایي و زیبایي ســخنان آن 
حضرت علیه السام همین بس که سخن 
شناســان و تا عصر حاضر همه به عظمت 
و زیبایي آن اعتراف کرده اند. خطبه هاي 
نهج الباغه پــس از چهارده قرن از زمان 
امیرالمــؤ منین علي علیه الســام، براي 
شــنونده همان لطف و حاوت و گیرایي 
را دارد کــه براي مــردم روزگار خود آن 
بزرگوار داشته اســت. مواعظ آن حضرت 
دل ها را مي لرزاند و اشــک ها را از دیده 

ها سرازیر مي کند.

حال جلد اول کتاب، شــامل خطبه های 
نهــج الباغه اســت که مؤلف بخشــی از 
خطبه را نقل کرده ، ســپس ترجمه آن را 

ذکر کرده است؛ همانند:

»خلق المائکۀ ثّم فتق ما بین الّســموات 
العا، فمألهّن أطــوارا من مائکته، منهم 
سجود ال یرکعون، و رکوع ال ینتصبون، و 
صاّفون ال یتزایلون، و مسّبحون ال یسأمون، 
ال یغشاهم نوم العیون، و ال سهو العقول، و 
ال فترۀ األبدان، و ال غفلۀ الّنسیان. و منهم 

أمناء علی وحیه، و ألسنۀ إلی رسله،...

آفرینش فرشــتگان: پس آن گاه آسمان 
هــای بــاال را از هــم گشــود، و مملو از 
فرشتگان مختلف ساخت، گروهی از آنان 
همیشــه به ســجده اند و رکوع ندارند، و 
یــا به رکوعند و قیام نمــی کنند، و یا در 
صفوفی کــه هرگز از هــم پراکنده نمی 
گردد، قرار دارند، و یا همواره تسبیح می 
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گویند و هرگز خسته نمی شوند، هیچ گاه 
خواب چشمان آن ها را نمی پوشاند،...«

در ادامــه مولف دربــاره خطبه های نهج 
این بخش  الباغه چنین می گویــد:»در 
جمله های بــه ظاهر پیچیده نهج الباغه 
کــه نیاز به توضیح دارد؛ به طور فشــرده 
تشریح می شود. قسمت های تاریخی که 
مســیر خطبه ها و بحث ها را روشن می 

سازد، بیان می گردد«.

در ادامه، تفسیر لغات مشکل و نیز اسناد و 
مدارک نهج الباغه مورد اشاره قرار گرفته 
است. سپس بیان شــده است:»بر خاف 
پنــدار بعضی نهج الباغه کتابی نیســت 
که مدرک آن تنها به ســید رضی برسد، 
بلکه قبــل از او و در عصــر او محتویات 
نهج الباغه را دیگران به طور پراکنده در 
کتاب هایشــان نقل کرده اند، تنها کاری 
که مرحوم سید رضی کرده این است که 
آن ها را با ذوق و ســلیقه سرشــار خود 

گردآوری و گلچین کرده است«

تتمه خطبه ها در جلد دوم

جلد دوم کتاب بــه ترجمعه تتمۀ خطبه 
ها و توضیــح لغات این بخش و توضیح و 

فهرست خطبه ها اختصاص یافته است.

نامه های امیر المؤمنین علی علیه السام 
در جلد سوم

یکی از منابع مهمی که مورخان در طول 
تاریــخ در تألیفات خــود از آن بهره برده 
اند منشــأت امیران،وزرا،دبیران و کاتبان 
چیره دســت است که تاریخ زمانه خود را 
درک کرده آگاهانه قلــم زده اند.از میان 
این همــه تألیفات،نامه های حضرت علی 
علیه الســام از منزلتــی خاص برخوردار 
است که پس از آنکه شریف رضی در قرن 
چهارم هجری قمری سخنان امام را گرد 
آورد،این ســرمایه غنی به شکل شایسته 
تری در دســترس ادیبان وخطیبان قرار 
گرفت.به نحوی که آن را سرمشــق خود 
قرار داده بر این کار افتخار نموده و بالیده 

اند.

مولــف اثر، جلد ســوم کتــاب را به نامه 

های امام امیر مؤمنان علی علیه الســام 
به فرمانداران و اســتانداران کشور اسام 
و همچنیــن نامه هائی که بدشــمنان و 
مخالفانش نوشــته اســت و نیز بازنشــر 
عهدنامه ها و وصیتنامه هاي آن حضرت، 

اختصاص داده است؛ همانند:

»من کتاب له علیه السام إلیهم، بعد فتح 
البصره« »و جزاکم اهلّل من أهل مصر عن 
أهل بیت نبّیکم أحسن ما یجزی العاملین 
بطاعته، و الّشــاکرین لنعمته، فقد سمعتم 

و أطعتم، و دعیتم فأجبتم

از نامه های امام علیه السام به اهل کوفه 
پس از فتح بصره ، خداوند به شــما اهل 
این شــهر از ناحیه اهل بیــت پیامبرتان 
جزا و پاداش دهد، بهترین پاداشی که به 
عامان و مطیعان خود و ســپاس گزاران 
نعمــت هایش عطــا می کنــد، چرا که 
شنیدید و اطاعت کردید، دعوت شدید و 

اجابت نمودید«

جمالت كوتاه و كلمات قصار

از جملــه بخش هــای مهم جلد ســوم، 
کلمــات کوتاه و حکمت آمیــز امام امیر 
المؤمنیــن علیه الســام اســت؛ در این 
قســمت برگزیده ســخنان حکمت آمیز 
امیر مؤمنان، و برگزیده از پاســخ سؤاالت 
آن حضرت و ســخنان کوتاهی که در باره 

مسائل مختلف فرموده آمده است .

به عنوان نمونه:و قال علیه السام: خالطوا 
الّناس مخالطــۀ إن مّتم معها بکوا علیکم، 

و إن عشتم حّنوا إلیکم.

با مردم آن چنان معاشــرت کنید که اگر 
بمیرید بر مرگ شــما اشــک ریزند و اگر 

زنده بمانید به شما عشق ورزند«

یادآوری الزم

مولف درمطلبی با عنوان» یادآوری الزم« 
متذکر شده اســت که در این جلد سعی 
شــده حد اکثر کتــاب هائی بــه عنوان 
مدرک نقل شــود که پیش از »شــریف 
رضی« تالیف یافتــه، جز در موارد نادری 

که دسترسی به آن نبوده است.

توضیحات نهج الباغه

معظم له در ادامه توضیح های نهج الباغه 
را در بخش های مختلف به مخاطب ارائه 
کرده اســت؛ دســته اول توضیحات نهج 
الباغه قسمت وصایا و نامه ها را در بر می 
گیرد. که تفســیر لغات و بعضی از عبارت 
وصایا و نامه پرداخته شــده اســت؛ مثل: 
»محمد بن اسحاق«- متوفای سال 151 
از عمویش »عبدالرحمن بن یســار« نقل 
مــی کند: هنگامی که علی علیه الســام 
به ســوی »بصره« برای نبرد با »طلحه« 
و »زبیر« حرکت کرد، از »ربذه« این نامه 
را وســیله »محمد بن جعفر بن ابی طالب 
و »محمــد بن ابی بکر« بــرای اهل کوفه 

فرستاد....«

دســته دوم توضیحات نهج الباغه شامل 
توضیحــات و پاورقي های نهــج الباغه 

مرتبط با کلمات قصار می باشد.

هم چنیــن در فــراز پایانی اثــر ، لغات 
پیچیده متن نهج الباغه ، تحت شــماره 
مسلســل بــرای آگاهی و اطاع بیشــتر 

ترجمه شده است .

با  نیز  الباغــه  فهرســت موضوعات نهج 
ذکر شماره خطبه و شماره جلد و شماره 

صفحه به خوانندگان ارائه شده است.

الزم بــه ذکر اســت این کتــاب نفیس 
زیرنظرآیت اهلل العظمی مکارم شــیرازي؛ 
و بــا همــکاری محمدجعفــر امامــي و 
محمدرضا آشــتیاني ، در سال 1367ش، 
در ســه جلد ، توسط انتشــارات مدرسه 
االمام امیرالمومنین علیه السام) موسسه 
مطبوعاتی هدف(، به زبان عربی و فارسی، 
به زیور طبع آراســته شده و این ترجمه و 
شرح، به دلیل روان بودن تاکنون مکرر به 

چاپ رسیده است.
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معارف اسالمی

یگانگی قیام حســینی و مهدوی، در 
احیای معروف ها!

پرسش : 

چرا در قیام حســینی و مهدوی بر مساله 
»امر بــه معروف و نهــی از منکر« تاکید 

شده است؟

پاسخ اجمالی:

هیــچ یک از افــراد جامعه نباید نســبت 
به رفتار هــم نوعانش بی تفاوت باشــد. 
در غیــر این صورت سرنوشــت جامعه به 
دســت افراد تبهکار و ظالم می افتد. این 
امر تا حّدی مهم است که امام حسین)ع( 
هدف قیامش را امر بــه معروف و نهی از 
منکر بیان می کند. بسیاری از مفاسد که 
دامنگیر جوامع مسلمان می گردد، ـ چه 
در گذشــته و چه در آینده و آخر الزمان 
ـ نتیجــه ترک »امر بــه معروف و نهی از 
منکر« اســت. بنابراین، این مساله همواره 

باید مورد توجه باشد.

پاسخ تفصیلی:

انســان موجودی اجتماعی است و از انزوا 
بودن  اجتماعی  اســت.  تنهایی گریزان  و 
انسان آثار مثبت بسیاری دارد که از جمله 
آن تعاون و همکاری در رسیدن به اهداف 
مشــترک است؛ اما نباید فراموش کرد که 
زندگی اجتماعی انســان در کنار مزایای 
بسیار، با آسیب هایی نیز تهدید می شود. 
در جوامع انســانی، گاهی خطرات فردی 
تبدیل بــه خطرات اجتماعی می گردند و 
اگر چاره اندیشی نگردد آحاد افراد جامعه 
در معرض آسیب و تهدید قرار می گیرند. 
آری، بســیاری از مفاســد هماننــد یک 
بیماری مســری، افراد زیادی را آلوده می 
کنند. بنابراین، هیــچ یک از افراد جامعه 
نباید نســبت به رفتار هم نوعان خویش 

بی تفاوت باشد.

پیغمبــر اکرم)صلی اهلل علیــه و آله( می 
فرمایند: »یک فرد گنهکار، در میان مردم 
همانند کســی اســت که با جمعی سوار 

کشــتی شــود، و به هنگامی که در وسط 
دریا قرار گیرد تبری برداشته و به سوراخ 
کردن موضعی که در آن نشســته اســت 
بپــردازد، و هر گاه بــه او اعتراض کنند، 
در جواب بگوید من در سهم خود تصرف 
می کنــم! اگر دیگــران او را از این عمل 
خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشــد که 
آب دریا به داخل کشــتی نفــوذ کرده و 

همگی در دریا غرق می شوند«.)1(

پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( با این مثال 
جالب، منطقی بودن وظیفه امر به معروف 
و نهی از منکر را مجســم ساخته است، و 
حق نظــارت فرد بر اجتمــاع را یک حق 
طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشتهاست، 
می داند. پس همه نســبت به سرنوشــت 

خویش و جامعه مسئول اند.

از این رو منابع اســامی به این مســأله 
اهمیت زیادی داده انــد و بعضی از امتها 
را به خاطر ترک این کار ســرزنش کرده 
و حتی دلیل نابودی شــان را بی تفاوتی 
نسبت به منکرات بیان نموده اند؛ چنانکه 
خداوند در قــرآن کریم می فرماید:»َفلَْواَل 
َکاَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن َقْبلُِکْم أُولُو بَِقیٍَّۀ یَْنَهْوَن 
ْن أَنَْجْیَنا  َعِن الَْفَساِد فِي اأْلَْرِض إاِلَّ َقلِیًا ِممَّ
ِمْنُهْم«)2(؛ )پس چرا از نســلهای پیش از 
شــما خردمندانی نبودند که ]مردم را[ از 
فســاد در زمین باز دارند؛ جــز اندکی از 
کســانی که از میان آنان نجاتشان دادیم 

]و بقیه نابود شدند[(.

بر اســاس این آیه می توانیم بگوییم: گر 
چه در هر اجتماعی معموال ظلم و فســاد 
وجود دارد، اما مهم اینست که هر کس به 
فراخور توانمندی خویش در طریق اصاح 
گری بکوشــد. امــا همین که احســاس 
مســئولیت از میان رفت و افــراد جامعه 
بی تفاوت شــدند، فساد و ظلم به سرعت 
فراگیر می شــود. امام رضا)علیه السام( 
در ایــن زمینه هشــدار داده، می فرماید: 
»لََتْأُمُرنَّ بِالَْمْعُروِف َو لََتْنُهنَّ َعِن الُْمْنَکِر أَْو 
َفَیْدُعو ِخَیاُرُکْم  لَُیْسَتْعَملَنَّ َعلَْیُکْم ِشَراُرُکْم 
َو اَل یُْســَتَجاُب لَُهــم« )3( ؛ )اگــر امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک کنید افراد 

بد کردار بر شما مسلط خواهند شد و هر 
چه دعا کنید مستجاب نمی گردد(.

البته طبیعی اســت! در ملّتی که به ارزش 
ها، انســانیت و نیک منشــی وقعی نهاده 
نمی شــود و در مقابل تبهکاری ها عکس 
العملی وجود نــدارد، بی دینان، ظالمان، 
اشــرار و بدکاران ســلطه پیدا می کنند. 
آنها نیــز مردم را به ناپاکی های خود می 
آالیند و جامعه به مثابه بدنی که به انواع 
بیماری ها و میکرب ها گرفتار شده است 

به نابودی کشیده می شود.

در چنین زمانی که ترک امر به معروف و 
نهی از منکر ســبب تضعیف دین و تسلط 
اشرار شده است، دعا کردن ثمری ندارد؛ 

بلکه باید به اقامه دین برخاست.

لــذا در برهه ای از تاریخ مــی بینیم که 
امام حســین)علیه الســام( که پرچمدار 
آزادی خواهی و عدالت طلبی است، دلیل 
نهضتش را اینگونه معرفی می نماید: »أاَل 
تََرْوَن أَنَّ الََحقَّ ال یُْعَمُل بِِه، َو أَنَّ الْباِطَل ال 
 ِ یَُتناهی َعْنــُه، لَِیْرَغَب الُْمْؤِمُن فِي لِقاِء اهللَّ
ُمِحّقــاً« )4(؛ )آیا نمی بینید به حق عمل 
نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد، 
در چنین شــرایطی بر مؤمن الزم اســت 
]قیام کند و[ شیفته ماقات پروردگار ]و 

شهادت[ باشد(.

و از همین رو ایشــان شیوه اصاح گری 
خــود را دعوت به ســوی نیکی ها و نهی 
َّما  از بــدی ها قرار داده، مــی فرماید: »إِن
َخَرْجــُت لَِطلَِب االْصاِح فــی أُمَِّۀ َجّدی، 
أُریُد أَْن آُمَر بِالَْمْعُروِف َو أَنْهی َعِن الُْمْنَکِر 
َو أَســیَر بِســیَرِۀ َجــّدی َو أَبــی َعلِیِّ بِْن 
أَبیطالِــب«)5(؛ )من فقط برای اصاح در 
اّمت جّدم به پا خاستم، می خواهم امر به 
معــروف و نهی از منکر کنم و حرکت من 
بر اســاس سیره جّدم و پدرم علی بن ابی 

طالب است(.

این مقابله کماکان ادامه داشــته و تا آخر 
الزمان نیــز برقرار خواهد بود؛ آخرالزمانی 
که حضرت محمد)صلــی اهلل علیه و آله( 
درباره آن فرمودنــد: »زمانی خواهد آمد 
که مــردم امر به معــروف و نهی از منکر 

نمــی کنند؛ و از آن بدتــر، زمانی خواهد 
آمــد که مردم امر به بدی و نهی از خوبی 
می کنند؛ و حتــی زمانی خواهد آمد که 
مردم معروف را منکــر و منکر را معروف 

ببینند«.)6(

بنابــر این می توان گفــت: راه همان راه 
است و شیوه همان شیوه؛ یعنی هر انسان 
شریف و عدالت خواهی باید بداند که اگر 
در مقابل زشــتی ها ســکوت شود کار به 
جایی می رســد که جای خوبی ها و بدی 
ها عوض می شود. لذا هرکس نخست باید 
وظایفش را با توجه به شرایط و توانمندی 
هایش بشناســد و بدان عمل کند، سپس 
دیگران را به درستی ها و خوبی ها دعوت 

کرده و از کارهای ناشایست باز دارد.

ایــن کار از آن جهت ضرورت بیشــتری 
پیدا مــی کند که جامعه حاضــر نه تنها 
بایــد در جهت اصاح خــود گام بردارد، 
بلکه باید افــرادی را بپروراند که مقدمات 
ظهور امام زمان)عجــل اهلل تعالی فرجه( 
را فراهــم کنند و هســته اولیه انقاب را 

تشکیل دهند.

پی نوشت:
)1(. تفســیر نمونــه ، مکارم شــیرازی ، ناصر، تهیه و 
تنظیم جمعی از فضاء، دار الکتب االسامیه ، تهران ، 
1374 ش ، چاپ ســی و دوم ، ج 3، ص 38، ذیل آیه 

124 سوره آل عمران.

)2(. سوره هود آیه 116.

)3(. تفصیــل وســائل الشــیعۀ إلی تحصیل مســائل 
الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن، محقق: حسینی 
جالی، محمدرضا، موسســۀ آل البیت)علیهم السام( 

إلحیاء التراث، قم، ج 16، ص 118.

)4(. بحار األنوار، مجلســی، محمدباقر بن محمدتقی، 
محقق: علــوی، عبدالزهرا، دار احیــاء التراث العربي، 
بیــروت، ج 44، ص 381؛ تاریــخ األمــم و الملوک، 
طبــری، محمد بن جریــر، محقق: محمــد ابوالفضل 

ابراهیم، بی نا، بیروت، ج 5، ص 404.

)5(. مثیــر األحزان، ابن نما حلــی، جعفر بن محمد، 
مدرسه امام مهدی، قم، چاپ سوم، 1406 ق، ص 4.

)6(. اســام و نیازها ی زمان، مطهری، مرتضی، صدرا، 
تهران، 1389 شمسی، ج 1، ص 240.
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احکام شرعی

وجوب عمل به تکالیف شرعی

پرســش: هر فرد از چه زمانی موظف به انجام تکالیف شرعی 
می گردد؟

پاســخ: ماک انجام عبادات و تکالیف شــرعی از نظر قرآن و 
روایات رسیدن به» بلوغ شرعی« است.

منظور از تقلید

پرسش: منظور از تقلید در احکام چیست؟

پاسخ: حقیقت تقلید در احکام، عمل کردن به تکالیف شرعی 
مطابق با دستور مجتهد است.

تقلید در زمان ائّمه

پرسش: تقلیــد از چه زمانی جزء احکام شرعی قرار گرفته؟

پاسخ: تقلید از زمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به صورت 
ســاده تر از امروز وجود داشــته و اصحاب ائّمه نیز بعضاً تقلید 
می کردند و بسیاری از اصحاب ائّمه از علمای محّل خود تقلید 

می کردند.

دلیل وجوب تقلید

پرسش: خواهشمندم بفرمایید چرا تقلید واجب است؟

پاسخ: به دلیل عقل و بنای عقای دنیا که جاهل در هر مسأله 
ای بایــد به عالم رجوع کند، آیا شــما هرگاه مریض شــوید از 
طبیب دستور نمی گیرید، احکام دین را نیز باید از متخّصصان 

آن فراگرفت.

لزوم تبعیت در احکام بر اساس فتاوای مرجع

پرسش: ماک و میزان برای اعمال ما کیست؟ مرجع تقلیدمان 
یــا دیگر مراجع یا علما، عرفا، زهاد یا غیر آنها؟

پاسخ: هر کس باید اعمالش را بر اساس فتاوای مرجع تقلیدش 
بجا آورد.

لزوم بیان احکام شرعی توسط روحانیون محترم

پرسش: امروزه متأّســفانه بیان احــکام شرعی در برخی منابر 
و مجالس مذهبی به فراموشــی سپرده شده، یا به اندازه کافی 
به آن پرداخته نمی شــود. و از ســوی دیگــر، برخی از افراد و 

روزنامه ها و کتاب های فاقد صاحّیت، به اظهار نظر در مسائل 
شرعی می پردازند. توصیه شما به دو گروه فوق و مردم چیست؟

پاســخ: احکام شــرع را باید از طرقی که در ابتدای رساله ها 
نوشته شــده گرفت: از مجتهد باواســطه، یا از رساله او، یا از 
افراد مســأله دان. و بر روحانّیون محترم الزم است که در منابر 

خود به بحث احکام اهمّیت دهند.

تقلید زن مجتهد

پرسش: اگر زنی به مقام اجتهاد برسد آیا بر او نیز تقلید حرام 
است؟

پاسخ: در این مسأله فرقی میان مرد و زن نیست.

عمل به قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس

پرسش: کســانی که مجتهد نیســتند واجب است در مسائل 
شــرعی و احکام غیر ضروری دین از دســتورات مجتهد جامع 
الشــرایط تقلید کنند، آیا در مســائل سیاســی و حکومتی نیز 
چنین است مثا در نظام جمهوری اسامی ایران آیا اطاعت از 
قوانین و مقّررات دولت که به تصویب مجلس شورای اسامی و 

تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟

پاسخ: بایــد از قوانینی که در باال شرح دادید تخلّف نکنند.

وظیفه والدین در مورد فرزندانی که به سن تکلیف می رسند

پرســش: وظیفه والدین دختری که به نه سالگی میرسد در 
خصوص تعیین مرجع تقلید وی چیست؟

پاســخ: الزم اســت او را راهنمایی کنند و اطاعاتشان را در 
اختیار وی بگذارند و اگر دختر از ســخن والدین اطمینان پیدا 

کرد می تواند عمل کند.

تکلیف عبادات بعد از اطالع از اشتباه بودن تقلید

پرســش: تکلیف فردي که قبًا از مجتهدي تقلید مي کرده و 
اعمــال خود را مطابق فتواي او انجــام مي داده و االن متوجه 

اشتباه خود در انتخاب مرجع شده، چیست؟

پاسخ: اگــر با تحقیق مرجعش را انتخاب کرده، اعمال گذشته 
او قضا ندارد.
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