


طلیعه سخن
12 آذر مصادف است با روز جهانی معلولین، 
از آنجا که چهارچــوب های نظری و فکری 
همدلی، مهرورزی و محّبــت، مفاهیمی به 
شــدت انســانی اخالقی فرهنگــی و دینی 
و ارتباطی اســت لذا فارغ از علت و کیفیت 
معلولیت ها و ناتوانی ها و مســائل مرتبط با 
آن، ضرورت ترســیم چارچوب های تئوریک 
در تقویت ساختار هنجاری جامعه و ارتقای 
سیاســت گــذاری هــای مســئوالن و نیز 
کارکردهای انجمن های خودجوش مردم نهاد 
در حمایت همه جانبه از معلوالن در قالب یک 

فرهنگ عمومی انکار ناپذیر است.
اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود 
که بدانیم در آموزه های اســالمی به ویژه در 
آیات و روایات،]1[ کمک، مهرورزی و خدمت 
به معلوالن دردر قالب ســاختار اجتماعی و 
ارتباطی ترسیم شده است که این مهم یعنی 
همدلی و تکریم معلولین به شــدت بر مدار 

عاطفه و امور ارتباطی و دانشی استوار است.
بی شک طرح مسألۀ حقوق معلوالن در قالب 
ارائۀ طرح حقوق شــهروندی به تنهایی برای 
تحقق تکریم معلولین کافی نیست بلکه این 
مســأله نیازمند دانش عمومی است؛ چرا که 
باورها منبعث از دانش است؛ یعنی باورهایی 
که در فرهنگ عمومی اســت و بر اساس آن 
انسجام فرهنگی شــکل می گیرد؛ در واقع 
بازتولید دانــش عمومی به باورعمومی نقش 
اساسی در جهان پدیداری و نظام معنایی یک 
جامعــه ایفا می کند، در این میان دین یا به 
بیان دقیــق تر مذهب دانش های عمومی را 
به باوری عمومــی تبدیل می کند و اینگونه 
استانداردهای فکری عمومی شکل می گیرد.

اینگونه اســت که هنر شــکل مــی گیرد 
و ایــن مولّفــه معرفتی و زیبایی شناســانه 
استانداردســازی فکری را در ســطح جامعه 
جاری و ساری می سازد، در نتیجه اخالقیات 
به معنی عام آن در جامعه شکل می گیرد و 
کنش های استاندارد در جامعه نهادینه می 
شود که از آن می توان به خلقیات و فرهنگ 

عمومی یک جامعه یاد نمود.
پس از استاندارد سازی خلقیات توسط هنر، 

نوبت به نهادهای حقوقی و قانون گذار برای 
رسمیت بخشی به گزاره های انسجام یافته و 
مقبول و مشــروع در مواجهه با جامعۀ هدف 
یعنی اشخاص دارای معلولیت می رسد که در 

قالب ارتباطات بروز و ظهور می یابد.
آداب و روش یــک جامعــه اخــالق مدار از 
حقوق یک جامعه نشأت می گیرد و اینچنین 
هنجار)مهرورزی( و ارتباطات موثر به خودی 
خود شکل می گیرد و قابلیت ها و خالقیت 

ها اوج می گیرد.
در ایــن بیــن موضوع میــان ذهنیت نقش 
اساســی در همدلــی موثر با افــراد معلول 
ایفا مــی کند، برای شــناخت و فهم دقیق 
جمعیت هدف باید به یــک تقوای درونی و 
تهی شــدن از خود)اپوخه(]2[ و درک کامل 

مخاطب)همدلی( نایل شد.
از این رهگذر برای حمایت از اشخاص دارای 
معلولیت باید به چارچوب های مفهومی آنان 
دســت یافت که شاه کلید این مسأله نیز در 
گرو همدلی و میان ذهنیت بر مبنای زندگی 

روزمره جامعۀ معلوالن است.
بدین ترتیب وقتی مردم با معلوالن مواجه می 
شوند به یک نوع همدلی و همراهی نائل می 
شوند؛ به عبارت دیگر از کثرت به وحدت و از 
وحدت به کثرت می رسند و اینچنین رویکرد 
تمدنی و اجتماعی تکریم معلولین در جامعه 
نهادینه می شود و این فرآیند متعالی منبعث 
از فرهنگ عمومی به یک تمدن اجتماعی در 

قالب همدلی رهنمون می شود. 
تحقق همدلی بر مدار میان ذهنیت نگاه ترحم 
آمیز به جمعیت معلوالن را مرتفع می سازد 
و اینچنین وارد نظام ارتباطی جامعۀ معلوالن 
شده و نظام تولید و تبادل معنا بر اساس ارادۀ 

مخاطب )جامعۀ معلوالن( شکل می گیرد.
در بازنمایــی این فرآینــد ارتباطی موثر می 
توان به تاریخ و سیرۀ پیامبران و اولیای دین 
تمســک جســت؛زیرا انبیای الهی بر اساس 
چهارچوب های شــناختی و فکری قوم خود 
ورود می کردند: »َوَما أَْرَســلَْنا ِمْن َرُسوٍل إاَِلّ 
بِلَِساِن َقْوِمِه؛ ما هیچ پیامبری را، جز به زبان 

قومش، نفرستادیم«.]3[
لذا ارتباط موثر مسئوالن و مردم با معلوالن 
در گرو فهم نظــام معنایی و فضای ذهنی و 

فرهنگی جامعۀ معلولین میســر اســت، در 
ایــن بین بهره گیری از آمــوزه های دینی و 
مذهبی در کنار بهره گیری از فرهنگ و زبان 
روزمره، به تولید تشخص و احساس هویت و 
تعلق اجتماعی معلوالن منتهی می شود که 
این دستاورد مهم به جامعۀ معلوالن آرامش 
می بخشد و آنان را از اضطراب و اضطرار می 
رهاند و بدین ترتیب اشخاص دارای معلولیت 
احســاس بیگانگی از خود و جامعه نخواهند 

داشت.
از ســوی دیگر می توان با مخاطب شناسی 
صحیــح در رابطه با مطالبات و نیازهای مهم 
جامعۀ معلوالن به سیاســت گذاری موثر در 
زمینه های اقتصادی، ورزشی و  فرهنگی ... 
اقدام نمود.که تجربۀ موفق برخی کشورهای 
توســعه یافته در در حوزه توانمندســازی و 

اشتغال معلوالن مویّد این مدعاست.
از سوی دیگر نقش تشّکل ها و انجمن های 
مــردم نهــاد در حمایت از اشــخاص دارای 
معلولیت انکار ناپذیر است؛ چرا که خأل موجود 
میان نهادهای دولتی و مردم  با معلوالن را به 
خوبی پر کرده و به ندای معلوالن به صورت 
متمرکز در قالــب خدمات متعدد اقتصادی، 
اجتماعی، ورزشی و فرهنگی پاسخ می دهد.

اینگونه اســت که رفع نیازهــای و مطالبات 
جمعیــت معلوالن توســط انجمــن های 
خودجوش، تضادهــای طبقاتی و اجتماعی 
و افسردگی و خشــونت های اجتماعی را به 

شدت کاهش می دهد.
بدیهی اســت ورود انجمن های مردم نهاد و 
خودجوش به ساختار های سیاسی کشوربه 
مثابۀ تقویت شــبکۀ رأی ســازی بر مبنای 
فرهنگ و نه سیاســت عمل کرده و در ادامه 
با اعطای امتیازهــای اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی و ورزشــی به معلــوالن؛ آنان را 
ازاحساس تنهایی می رهاند و احساس تعلقات 
گروهی را در جامعۀ معلوالن ارتقا می بخشد، 
در نتیجه فضای اجتماعی و عاطفی گسترش 
یافته و احســاس همبستگی در جامعه رواج 

می یابد.

]1[ ر.ک: )سوره نور آیه ۶1(؛ )سوره عبس، آیات 1 تا ۷(؛ )نهج 
الفصاحه ص ۵۹۷ ک 2۹1۶(؛ )بحار ج۷۵ ص1۵(...

) Epoché :به انگلیسی( ) ἐποχή :2[ )به یونانی[
]3[ سوره ابراهیم، آیۀ4.
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پیام ها و بیانیه ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إنا هلل وإنا إلیه راجعون

خبــر رحلــت مرحــوم حجت االســالم 
واحدی جهرمی  احمد  والمسلمین ســید 
رحمۀ اهلل علیه موجب تأسف و تأثر فراوان 

گردید.

ایــن عالم فرزانــه ســال های متمادی به 
نمایندگی از مرحوم امــام خمینی قّدس 
ســّره در ســوریه به فعالیت های تبلیغی 
اهتمام داشت و خدمات فراوانی به مکتب 

اهل بیت علیهم السالم در آن دیار نمود.

اینجانب رحلت ایــن روحانی خدوم را به 

عموم عالقه مندان اهل بیت علیهم السالم 
و خانواده و وابســتگان و منسوبین ایشان 
تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای وی علّو درجــات و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسألت دارم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إنا هلل وإنا إلیه راجعون

با نهایت تأثر و اندوه از حمله تروریســتی 
در آستان حضرت احمد بن موسی علیهما 
الســالم و شــهادت و مجروح شدن قریب 
چهل نفــر از زائرین آن بــارگاه ملکوتی 
مطلع شــدم. مــردان و زنــان و کودکان 
جنایتکاران  گلوله های  آماج  که  بی گناهی 
تکفیری قــرار گرفته و در محل عبادت با 

خداوند یکتا به خون غلطیدند.

ایــن روزها کــه امنیت کشــور عزیزمان 
تهدید شده اســت، فرصتی برای دشمنان 
و بدخواهان کشــور و مردم و انقالب مهیا 

گردیده تا در سایه حوادث اسفبار اخیر، به 
جنایات و پلیدی هایی که در سر داشته اند 
جامه عمل بپوشانند و جریان های تکفیری 
که نه از اســالم بهره ای برده انــد و نه از 
انســانیت، با ترور زنان و کودکان بی دفاع، 

این گونه دست به جنایت بزنند.

امــا بدانند کــه مردم این ســرزمین و به 
خصوص مردم دیار فارس که همواره دیار 
جوانمردان و دینداران و محبین اهل بیت 
علیهم الســالم بوده و هست از توطئه های 
دشــمن به خوبی آگاه بوده و در راه دفاع 
از دین و سرزمین خویش آماده مجاهدت 
می باشــند و به زودی جنایتــکاران کیفر 

اعمــال وحشــیانه خــود را خواهند دید 
و زبانه آتشــی را کــه افروخته اند، دامن 

خودشان را خواهد گرفت.

اینجانب با دلی اندوهگین و آکنده از غم، 
این مصیبت جانســوز را به محضر حضرت 
ولــی عصر ارواحنــا فداه و آســتان رفیع 
شــاهچراغ و اهالی اســتان فارس و خطه 
این  شیراز و خصوصا وابســتگان شهدای 
جنایت هولناک تســلیت عــرض نموده و 
علو درجات برای این شــهدای واال مقام و 
صبر و شکیبایی برای بازماندگان و عافیت 
و بهبودی بــرای مجروحــان را از درگاه 

خداوند متعال مسألت می نمایم.

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
در پی حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیهما السالم 

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( به مناسبت رحلت
مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید احمد واحدی جهرمی رحمت اهلل علیه 
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیــدار دکتر مخبر معــاون اول رئیس 
جمهور با اشــاره به تــالش دولت در حل 
مشــکالت کشــور فرمودند: امروز کاهش 
ارزش پــول ملی و افزایــش قیمت کاالها 

مردم را به شدت آزار می دهد.

ایشــان افزودنــد: بــا توجه بــه افزایش 
درآمدهای دولت، مــردم انتظار دارند که 

در سفره های خود آن را احساس کنند.

معظم له با اشاره به اینکه برخی از تجار و 
کســبه از باالرفتن قیمت ارز سوء استفاده 
می کننــد، فرمودند: بایــد دولت نظارت 
کاملــی بر بازار داشــته باشــد، به محض 

افزایش نرخ دالر، برخی از کسبه

با اینکه اجنــاس را به نرخ ارز پایین تهیه 
کردند، ولی به قیمت روز محاســبه کرده 

و می فروشند که واقعاً بی انصافی است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
دریافت سود توســط نظام بانکی کشور و 
ورود گســترده ی کاال بــه صورت قاچاق 
را از دیگر مشــکالت سیســتم اقتصادی 
دانسته که باید دولت نسبت به اصالح آن 

اهتمام ویژه داشته باشد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به 
آشــوب های موجود در کشور اشاره کرده 
و افزودنــد: در این قضایای اخیر بخشــی 
از مشــکالت متوجه برخی تصمیم گیری 
هــای غلط اســت که می بایســت برنامه 

ریزی بهتری می شد.

معظم له افزودنــد: در طرف مقابل برخی 
توطئه گران یا افراد فریب خورده نیز اقدام 
به آتش زدن و تخریب و ریختن خون بی 

گناهان مــی کنند که باید با جدیت با آن 
مقابله شود، البته باید برای انتقادها گوش 
شنوا داشت و موقعیت مناسبی برای اظهار 

صحیح آن فراهم کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در مســأله ی حجاب نیز فرمودند: باید با 
کار فرهنگی مسأله ی حجاب را حل کرد، 

نه با فشار.

ایشــان در پایــان این دیدار خبررســانی 
ســریع و به موقــع را از اولویت های مهم 
دولت برشــمرده و خواســتار تقویت آن 

شدند.

در ابتدای این دیدار دکتر مخبر گزارشــی 
از وضعیت کشور و عملکرد دولت ارائه داد.

کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کاالها 
مردم را به شدت آزار می دهد

دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیــدار بــا دکتر عیــن اللهــی وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
از فعالیت ها و پیشــرفت های که در علوم 
پزشکی کشور حاصل شده، تشکر کرده و 
فرمودند: وزارت بهداشــت و درمان افزون 
بر ارتقاء ســطح سالمت و بهداشت کشور، 
باید نسبت به مسائل درمانی قشر ضعیف 
العالج  کشــور به خصوص بیماران صعب 

کمک کند.

ایشــان تولیــد بعضی از اقــالم دارویی و 
واکسن ها توســط شرکت های داخلی را از 
جمله ثمرات تحریم ها دانســته و افزودند: 
تحریم های آمریــکا و غرب فرصتی ایجاد 
کــرد تا در ایــن تولیدات بــه خودکفایی 

برسیم.

معظــم لــه افزودنــد: مســأله ی افزایش 
جمعیت کشور پیش از آن که یک مسئله 
درمانی باشــد، اخالقی اســت. باید مردم 
بداننــد که آنچه ســبب حفــظ مملکت 
می شــود، جمعیت کشور اســت. چین به 
ســبب جمعیتی که دارد در بســیاری از 

مسائل، حرف اول را در دنیا می زند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
شعار جمعیت کمتر، زندگی بهتر را اشتباه 
دانسته و تأکید کردند: برخی تنها آرامش 
و آســایش امــروز خودشــان را مالحظه 
می کننــد، اما فردا وقتــی جمعیت کم و 
پیر  شــد، با کمبود و پیری جمعیت، نسل 
آینده شما چه خواهد شــد؟ اینکه اجازه 
نمی دهیم محیط زیســت تخریب شــود، 
برای این است که محیط زیست تنها برای 
ما نیســت، بلکه برای آیندگان هم است، 
بنابراین بــه فکر آیندگان بودن، خود یک 

مسئله مهم است.

ایشــان تأکیــد کردند: مســائل فرهنگی 
نه  از آموزش سرچشــمه می گیرد  بیشتر 
از فشــار؛ اینکه بخواهیم با فشــار، مسئله 
حجــاب و یا کمبود جمعیت را حل کنیم، 
درســت نیســت و بــدون کار فرهنگــی 

مناسب، نتیجه ای نخواهیم گرفت.

 حضرت  آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
در ادامه حــوزه ی علمیه را دارای ظرفیت 
اجتماعی  و  تربیتــی  فرهنگــی،  عظیــم 
برشــمرده که می تواند در جهــت ارتقاء 
سطح سالمت و بهداشت کشور، به وزارت 

بهداشت کمک نماید.

ایشــان وجود بیمارســتان ها، درمانگاه ها 
و مراکز بهداشــتی در ســطح کشــور به 
خصوص مناطق محروم که به همت حوزه 
و مراجــع تقلید بنا گردیــده و به صورت 
خیریــه جهت درمــان بیمــاران ناتوان و 
ضعیف فّعال هســتند را از نمونه های آن 

برشمردند.

معظم له افزودند: وزارت بهداشت می تواند 
با ایجاد مراکزی در قم و آموزش به طالب، 
از آنان بــرای درمــان در مناطق محروم 

استفاده نماید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به 
هزینه باالی ویزیت پزشکان اشاره کرده و 
فرمودند: برخی از پزشــکان، برای منفعت 
بیشتر خودشــان، بیماران را به مطب شان 
ارجــاع می دهند، و در آنجا هم هزینه های 
ســنگینی بر آن ها تحمیــل می کنند، که 
مناســب است با مسائل فرهنگی و تربیتی 

نسبت به این مسأله هم اقدام گردد.

با فشار نمی توان مسأله ی حجاب و کمبود جمعّیت را حل کرد
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تصویرسازی







1یادداشت
بر مبنای بعضی از روایات، امروز مصادف 
اســت با ســالروز وفات حضرت معصومه 
ســالم اهلل علیها،کــه رحلت ایشــان در 
ســال 201 بوده اســت از این رو ســن 
مبارک ایشان 28 ســال بوده است. حال 
بــا تأمل در زندگانی و نیز تعابیر بی بدیل 
زیارتنامه ی آن حضرت می توان دریافت 
حضرت فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها 
نزد خداوند مقام فوق العاده ای اســت و 
به صرف اینکه ایشان دختر، خواهر و عمه 

ی امام است بسنده نمی شود.

عظمت و مقام واالی حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها

در زیارت حضرت فاطمه معصومه ســالم 
اهلل علیهــا عرضه می داریــم »یا فاطمۀ 
اشــفعی  لی فی الجنۀ، فــان لک عند اهلل  
شــأناً من الشأن؛ ای فاطمه مرا در بهشت 
شفاعت کن چرا که در پیشگاه خدا دارای  

جایگاه با عظمت هستی«.

اگر در حدیثی پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وســلم می فرماید؛ »پاره تن من در 
قم مدفون می شــود و هر کس به زیارت 
او بیاید بهشــت بر او واجب خواهد شد«؛ 
معلوم می شــود کریمه ی اهل بیت سالم 
اهلل علیها از مقام بســیار باالیی برخوردار 

است.

مقام علمی حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها

مخصوصاً دربــارۀ مقامــات واالی علمی 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها برخی 
روایات قریب به این مضمون وارد شــده 
اســت: در عصر امام کاظم علیه الســالم 
جمعی از شــیعیان وارد مدینه شــدند تا 
خدمت آن حضرت رســیده و سؤاالتشان 
را از او بپرســند، امــا حضرت در ســفر 
بود. به ناچار ســؤاالت را تحویل خانواده 
حضرت دادند تا در فرصتی دیگر پاســخ  
آن را بگیرند. به هنگام بازگشــت به وطن 
بــرای خداحافظی به خانه حضرت رفتند. 

حضرت فاطمه معصومه  ســالم اهلل علیها 
ســؤاالت  را به همراه جواب هایش به آنها 
داد. شادمان به سمت وطن حرکت کردند. 
اتفاقا در مســیر بازگشت امام کاظم علیه 
السالم را مالقات کرده، و داستان را برای 
آن حضرت بازگو نمودند. امام نوشــته را 
گرفت و مطالعه کرد. پاســخ  های حضرت 
معصومه علیها السالم همگی صحیح بود. 
امام سه بار فرمود: »فداها ابوها؛ پدرش به 

فدایش باد.«،

این سخن و تعبیر را پیامبر گرامی اسالم 
م برای تجلیل و  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
قدردانی از دخترش زهرا علیها الســالم و 
مقامــات او، بارها بیــان فرموده بود حال 
پــدر بزرگوار حضرت معصومه ســالم اهلل 
علیها، امام کاظم علیه الســالم، نیز درباره 

ی وی چنین جمله ای فرموند.

قم؛ حرم اهل  البیت علیهم السالم 

امــام صادق علیه الســالم فرمود: »ان هلل 
حرمــا وهو مکۀ، وان  للرســول حرما وهو 
المدینــۀ، وان المیرالمؤمنیــن حرما وهو 
الکوفۀ، وان لنا حرما وهو بلدۀ قم، وستدفن 
فیها امرأۀ من  اوالدی تسمی فاطمۀ، فمن  
زارها وجبــت له الجنــۀ؛ خداوند حرمی 
دارد که مکه اســت، و برای پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم هم حرمی است و آن 
امیرالمؤمنین علیه  مدینه اســت. و حرم  
السالم کوفه اســت. و حرم ما اهل  البیت 
شــهر قم اســت. و بزودی در قم، زنی از 
فرزندان من به نام فاطمه دفن می  شــود 
که هر کس مرقد او را زیارت کند بهشت 

بر وی واجب می  گردد«.

امــام صادق علیه الســالم این ســخن را 
قبل از تولد امام کاظم علیه الســالم پدر 
بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها بیان کرد. لــذا روایات متعّددی در 
مورد اهمّیت قم وارد شــده که آن هم به 

دلیل مدفن پاک حضرت معصومه ســالم 
اهلل علیها و هم به دلیل حضور شــیعیان 
از صدر اســالم در این شهر است که عش 
آل محّمد صلوات اهلل علیهم اجمعین بوده 

است.

بهشــت، پــاداش زائــران حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها

امام رضا علیه الســالم در این زمینه می 
فرماید: »إن للجّنــۀ ثمانیۀ ابواب و ألهل 
قم واحد منهــا فطوبی لهم ثم طوبی لهم 
ثم طوبی لهم؛ بهشــت هشت در دارد که 
اهل قم یکی از آن درهای هشــت گانه را 
در اختیار دارند خوشــا بحال آنها، خوشا 

بحال آنها، خوشا بحال آنها«.

می دانیم درهای بهشــت مثــل درهای 
ایــن دنیا نیســت، بلکه درهای بهشــت 
اســبابی است که انســان ها را به بهشت 
مــی برد، حال امام رضا علیه الســالم در 
این روایــت می فرماید یکــی از درهای 
بهشت در قم است، یعنی در این سرزمین 
عاملی وجود دارد که مــی تواند مردم را 
به بهشــت دعوت کند اما آن عامل همان 
قبر حضرت معصومه سالم اهلل علیها است 
که امام صادق علیه السالم درباره آن می 
فرماید: در آینده نزدیک زنی از نســل من 
در ایــن جا دفن می شــود » فمن زارها 

وجبت له الجّنۀ.«،

البته وجبت له الجنۀ مطلق نیســت یعنی 
این گونه نیســت که بهشــت بر او واجب 
شــده اســت و او هر کاری کــه بخواهد 
مــی تواند انجام دهــد بلکه وجوب جنت 
مشــروط اســت. در میان صحابه کسانی 
بودند که یک روز بهشت بر آنها واجب بود 
و یک روز هم بر علیه علی علیه الســالم 
قیام کردند و بســیاری را به کشتن دادند 
و خودشــان هم کشته شــدند و وجبت 
لهم النار شــدند. از این رو وجوب بهشت 

مشروط است.

با این تفاســیر باید گفت زیــارت با این 
همــه ثواب که در روایــات برای آن بیان 
شــده، یک زیارت ســاده معمولی نیست 
بلکه زیارتی اســت که عارفاً بحّقها باشد، 
یعنــی وقتی به اینجا برای زیارت می آید 
در افعــال خود باز نگری کرده و با توبه به 
اصالح خویشتن بپردازد که این سبب می 

شود، اینجا دری از درهای بهشت باشد.

با این اوصاف باید قداست این شهر حفظ 
شود و جهات دینی، بیشتر از جاهای دیگر 
در آن رعایت شــود چرا کــه »لنا حرماً و 
هو قم«. باید در قم بیش از جاهای دیگر 
مواظب باشــند نبایــد تبلیغ کالس های 
موسیقی بر در و دیوار این شهر دیده شود، 
مسئله اعتیاد در قم نباید باشد و یا طالق 
و پرونــده های منکراتــی در دادگاه های 
قم باید از همه جا کمتر باشد، چون حرم 
اهل بیت علیهم الســالم و عش آل محمد 
صلوات اهلل علیهم اجمعین محســوب می 
شود و دری از درهای بهشت در آن است 
و ما نباید در مقابل این مسائل بی تفاوت 
باشــیم و همه مســئولیم و هر کسی به 
اندازه خودش مســئول است. باید وسائل 
اّطالع رســانی از قم بقدری قوی باشد که 
به تمام دنیا بتوانند اّطالع رسانی کنند و 

فقط نباید به ایّام تبلیغی اکتفا شود.  

آثار و بــرکات حضرت فاطمــه معصومه 
ســالم اهلل علیها در شکل گیری و توسعه 

حوزه ی علمیه قم

و از جملــه جاذبــه های وجــود حضرت 
معصومه ســالم اهلل علیها این اســت که 
حــوزه ی علمیه ی بســیار مهــم قم در 
کنار مدفن آن حضرت برقرار و تشــکیل 
شده است، در سراســر جهان اسالم اعم 
از حوزه های علمیه ی شــیعی هم چون 
حــوزه ی مهم نجــف، کربــال، حوزه ی 
مشهد، اصفهان و شیراز..، و یا حوزه های 
علیمه اهل ســنت هم چون االزهر، مکه، 
مدینه ...لیکن حوزه ای با این وســعت و 
گستردگی وجود ندارد و عجیب این است 
که تحقق این مســأله یکــی از معجزات 

امام صادق علیه الســالم است که بروز و 
ظهور چنیــن مرکز عظیم علمی در قم را 

پیشگویی کردند و فرمودند:

 »ستخلوا کوفۀ من المؤمنین و یأزر عنها 
العلــم کما تأزر الحیۀ فی جاجره ثم یظهر 
العلم ببلــدۀ یقال  لها قــم  و تصیر معدنا 
للعلــم و الفضل حتــی الیبقی فی األرض 
مســتضعف فی الدین حتی المخدرات فی 
الحجــال و ذلک عند قرب ظهور قائمنا ... 
فیفیــض العلم منه إلی ســایر البالد فی 
المشــرق و المغرب فیتم اهلل حجته علی 
الخلق حتی الیبقــی أحد علی األرض لم 
یبلــغ إلیه الدین و العلم ثــم یظهر القائم 
علیه الســالم؛ به زودی علــم و دانش از 
کوفــه برچیده می  شــود ... ســپس در 
شــهری به نام »قم« آشــکار می  گردد و 
معدن علم و دانش می  شود، تا در سراسر 
زمین افرادی که از اســالم آگاهی ندارند، 
باقی نمانند، حتی زنانی که به حجله می  
روند )و کم سن و سالند( و این به هنگام 
نزدیک شدن قیام رهبر انقالبی ماست ... 
علم و دانش از این شــهر به سایر شهرها 
در شرق و غرب جهان سرازیر خواهد شد 
و خداوند بدین وســیله حجت خود را بر 
مردم تمام می  کند، تا کســی روی زمین 
باقی نماند که این آگاهی به او نرســیده 
باشد، ســپس آن قیام کننده قیام خواهد 

کرد«.

الزم به ذکر است ما در صدد تعیین وقت 
ظهور نیســتیم، لیکن این حدیث نشــان 
می دهد ان شــاء اهلل ظهور نزدیک است، 
هم چنین امروزه می توان مشــاهده کرد 
مبلغــان مبرز و مجرب از حوزه علمیه قم 
به همه نقاط جهان مسافرت های متعدد 
تبلیغی انجام مــی دهند؛ به عنوان نمونه 
تا چند سال قبل در اندونزی آمار شیعیان 
بسیار اندک بود لیکن هم اکنون جمعیت 
شــیعیان اندونزی به بیش از یک میلیون 

نفر می رسد.

هم چنین در آمریکای جنوبی، اســترالیا 
و... شــماری از مبلغان حــوزۀ علیمه قم 
بــدان نقاط ســفر کرده انــد، هم چنین 

کتاب های متعدد شیعی نیز به زبان های 
مختلف و در سراســر جهان منتشــر می 
شــود و از آن هم مهمتر راه اندازی شبکه 
تلویزیونی والیت اســت که در قم احداث 
شده و به زبان فارسی و عربی تقریباً تمام 
دنیا را تحت پوشــش قــرار می دهد؛ بی 
شک این مســأله مهم تحقق کامل پیش 

بینی امام صادق علیه السالم است.

از ســوی دیگر امام صادق علیه السالم در 
روایتی مهم می فرماید: آگاه باشــید، برای 
بهشــت هشت دراست؛ که ســه تای آن 
به سوی قم  باز می شــود. در آنجا بانویی 
قبض روح می شود. او از جمله  فرزندانم، و 
نامش فاطمه دختر موسی علیهما السالم 
است؛ به شــفاعت او همه شیعیان  داخل 

بهشت می گردند.

ایــن روایت را می تــوان از ایــن منظر 
نگریست که حوزه ی علمیه، علم تفسیر، 
علم فقه و علم کالم و عقاید دارد هر کدام 
از آن سه علم، دری از درهای بهشت است 
و سه در از در های بهشت در آنجا گشوده 

می شود.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت به جهت اهمّیت قم 
دشــمن برنامه های خاص و بودجه های 
فراوانی برای آلوده کــردن آن اختصاص 
داده اســت. بنابراین باید بــر روی برنامه 
ریزي  های دشــمن حّساســّیت داشــته 

باشیم.

متأّسفانه فســاد در بعضی از جوانان نفوذ 
کرده، اگر چه کم اســت ولی کم آنها در 
قم زیاد اســت. لذا پدران و مادران مراقب 
انتظامی و  باشــند و نیروی  جوانانشــان 
دستگاه قضایی، جمعّیت ناصحان، صدا و 
ســیما، روزنامه ها و روحانیت باید مراقب 

این برنامه ها باشند.

امیدواریم در سایه حضور حضرت فاطمه 
معصومه سالم اهلل علیها در قم، بتوانیم به 

وظایف شرعی خود عمل کنیم.

آثار و برکات حضرت فاطمه معصومه  )سالم اهلل علیها( 
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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اهمیت کتاب و کتابخوانی
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 

1پرونده ویژه

نظــام جهــان هســتی از علــم و دانش 
بــی پایانی سرچشــمه گرفته، و بســان 
کتاب بســیار عظیمی اســت که با خامه 
دانشــمندی با دانشــی بی پایان نگاشته 
شــده اســت، بنابراین هر صفحه بلکه هر 
خــط و کلمه این کتاب بــزرگ آفرینش 
محتوی حقیقت برجســته ای اســت، و 

درخور هرگونه مطالعه و دقت.

ایــن طرز جهــان بینی کمــک غیر قابل 
انکاری به تفکر و اندیشه مداوم و پی گیر 
در ســازمان آفرینش، و در نتیجه اهتمام 
به کتاب و کتابخوانی و کمک به پیشرفت 
علوم و دانش های انســانی می کند؛یک 
قطعــه کوچک نی یا چیزی شــبیه آن، و 
کمی ماّده رنگین و ســپس ســطوری که 
بــر صفحات ناچیزی رقم زده می شــود، 
اّما در واقع این همان سرچمشه پیدایش 
تمام تمدن های انســانی و پیشرفت علوم 
و دانش ها و بیداری اندیشــه ها و شکل 
گرفتن مذهب ها، و سرچشــمه آموزش و 

پرورش و هدایت و آگاهی بشر است.

از این رو، دانشمندان، دوران های زندگی 
بشــر را بــه دو دوران زنده تقســیم می 
کنند: »دوران تاریــخ« و »دوران قبل از 
تاریخ«، و می گویند دوران تاریخ انسانها 
از زمانی شروع شد که کتابت و کتابخوانی 
آغاز شــد؛ زمانی که انسان قلم به دست 
گرفت و توانســت ماجرای زندگی خود را 
بر صفحات بنویسد و پیش از آن را دوران 

قبل از تاریخ می گویند.

اهمیت کتاب و کتابخوانی در قرآن

علــم و دانش آن قــدر در دین اســالم 
اهّمّیــت دارد کــه ســرآمد و غایت تمام 
فضائل شمرده شده است؛ لذا قرآن مجید 
همه جا تکیه بــر علم و دانش می کند و 
مخاطبان اصلی قــرآن، عالمان و آگاهان 
و متفّکران هســتند، هــر چند این کتاب 
عزیز برای همه انســان هــا مفید و قابل 
اســتفاده اســت. بنابراین، هرچه ظرفّیت 

علمی انســان باالتر رود، بهره او از قرآن 
بیشتر خواهد شد.

هم چنین تعلیم به وســیله قلم است که 
سرچشمه آموزش »مالم یعلم« می باشد 
و بــه این ترتیب آغاز وحی با آغاز حرکت 
علمی نشــأت گرفته از قلم همراه بوده، و 
این بســیار پرمعنی و برای هر مسلمانی 
آموزنده اســت. همین گونه تعبیرات بود 
که توّجه عمیق و مســتّمر مسلمانان را به 
کتــاب و کتابخانه و تعلیــم علوم جلب و 

جذب کرد.

گفتنی اســت کتاب می تواند در بسیاری 
از مــوارد بــه عنوان یک ســند و مدرک 
معتبر مورد اســتناد و استفاده قرار گیرد؛ 
اصواًل تکیه فراوان قرآن بر مسئله کتاب و 
کتابت در مورد کتب آســمانی انبیاء، چه 
در امــور دنیا و چه دربــاره نامه اعمال و 
دادگاه قیامــت، همگی بیانگر اهمیت این 

موضوع از دیدگاه اسالم و قرآن است.

اهمّیتــی که قرآن برای کتــاب و کتابت 
قائل اســت به یقین یکــی از انگیزه های 
حرکت علمی مسلمین در آغاز اسالم بوده 
اســت؛ در قرآن به آیــات فراوانی در این 
بــاره برخورد می کنیــم: »ن َوالَْقلَِم َو ما 
یَْسُطرُوَن ...؛ ن، سوگند به قلم و آنچه می 
َُّک ااْلْکَرُم- الَّذی َعلََّم  نویسند.«، »اْقَرْء َو َرب
بِالَْقلَِم- َعلََّم االنْســاَن ما لَْم یَْعلَْم ؛ بخوان 
که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر است - 
همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود 
- به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد.«

هم چنین در فراز قرآنی دیگر می خوانیم: 
 ُ »...َو ال یَأَب کاتٌِب اْن یَْکُتَب َکما َعلََّمُه اهللَّ
َفلَْیْکُتْب؛ کســی که قدرت بر نویسندگی 
دارد، نباید از نوشتند، همان طور که خدا 
به او تعلیم داده- خودداری کند! پس باید 

بنویسد«.

جالب اینکه در فراز دیگر از کالم وحی می 

خوانیم: »َو الیُضارُّ کاتِب َوال َشهید؛ نباید 
به نویسنده و شاهد )به خاطر حق گویی( 
زیانی برســد«. که نشان می دهد موهبت 
قلم می تواند بــرای یاری افراد جامعه به 
کار رود، همچنین عدم مزاحمت نســبت 
به نویســندگان و به تعبیــر دیگر حفظ 
آزادی قلم را در این مفهوم گســترده می 
توان دریافت، مطالبه ای که بشــریّت بعد 
از قرنها، به آن رســیده هر چند در عمل 

هنوز گرفتار مشکالت فراوان است.

فراموش نکنیــم این آیــات در محیطی 
نازل شــد که از عقب مانده ترین محیط 
هــای جهــان بــود و در آنجا کســی به 
اهمّیت قلم و نوشــتن واقــف نبود؛ تعداد 
کســانی که مختصر سوادی برای خواندن 
و نوشتن داشــتند، در تمام سرزمین مّکه 
بزرگتریــن مرکز عبادی و سیاســی  که 
واقتصادی حجاز بود؛ بــه گفته بعضی از 
دانشــمندان به بیســت نفر نمی رسید، 
اندیشه ها سبب گسترش خواندن  همین 
و نوشــتن و تألیف کتابها و ترجمه کتاب 
های دیگران و گســترش علوم در جهان 

اسالم شد.

روایات  در  مطالعــه  و  کتاب  جایگاه 
اسالمی

در مورد اهمیت کتــاب و کتابت، روایات 
بســیار فراوانی از پیامبر گرامی اســالم و 
ائّمه معصومین علیهم السالم رسیده است. 
در حدیثــی از پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم می خوانیم که فرمود: »َقّیُدوا 
الِْعلَْم؛ علم و دانش را به زنجیر کشــید )تا 
از میان شــما فرار نکند(«. شخصی عرض 
کرد: »َو ما تَْقییُدُه؟؛ چگونه آن را به زنجیر 

کشیم؟« فرمود: »ِکتابَُتُه«: »با نوشتن«.

 در حدیث دیگــری از همان حضرت می 
خوانیــم که فرمــود: »اْکُتُبــوا الِْعلَْم َقْبَل 
َذهــاِب الُْعلَماِء َو انَّما َذهــاُب الِْعلِْم بِْموِت 

الُْعلَمــاِء؛ علوم و دانش ها را پیش از آنکه 
دانشمندان از میان شــما بروند بنویسند 
چرا که )اگر ننویســید( علــم و دانش با 

مرگ علما از میان می رود«.

امام صادق علیه السالم به یکی از یارانش 
فرمود: »اْکُتْب َو بُــثَّ ِعلَْمَک فی اْخوانَِک 
َُّه یأتی  َفاْن ِمَت  َفَورِّْث ُکُتَبــک بَِنْیَک، َفان
َعلَی الّناِس َزمان َهْرَج ما یَأنُِســوَن فیِه ااّل 
بُِکُتِبِهــْم«: »بنویس و دانــش خود را در 
میان برادرانت منتشــر ساز، و اگر از دنیا 
رفتی کتاب هایت را به ارث برای فرزندات 
بگذار، زیرا زمان پرفتنــه ای می آید که 
مردم تنها بــه کتاب هایشــان انس می 
گیرند«. در حدیث دیگری از آن حضرت 
ُ َعلَــی الّناِس بَرِّهم  مــی خوانیم: »َمنَّ اهللَّ
َو فاِجرُهْم بِالِْکتاِب َوالِْحســاِب َولَْوال ذلَِک 
لََتغالَُطوا«: »خداوند بر مردم اعم از نیکان 
و بدان به وسیله نوشــتن و حساب مّنت 
گــذارده، و اگر کتاب و کتابت نبود، مردم 

به غلط می افتدند«.

علی علیه السالم نیز در یک تشبیه بسیار 
جالــب و در کالمی فشــرده و کوتاه می 
»کتاب  الُْعلَماِء«:  بَساتیُن  »الُْکُتُب  فرماید: 
ها باغ های دانمشندان اند«. باغ و بوستان 
هم دارای مناظر زیبــا، هم هوای لطیف، 
هــم انواع میوه ها، و هــم انواع برگ ها و 
گل هــا و گیاهان دارویی دارد، و در واقع 

کتاب ها نیز همه این آثار را در بر دارد.

در حدیث دیگــری از پیغمبر اکرم صلّی 
م تعبیر بسیار جالبی  اهلل علیه وآله وســلّ
آمــده که اهمّیــت فوق العــاده کتاب و 
کتابت را بــه طرز شــگفت انگیزی بیان 
می کند؛ فرمود: »ثَــالث تَْخُرُق الُحُجَب، 
: َصریُر اْقالِم  َو تَْنَتهی الی ما بَْیَن یََدِی اهللَّ
الُْعلَماِء، َو َوْطُی اْقداِم الُمجاِهدیَن، َو َصْوُت 
َمغــاِزَل الُمْحَصناِت؛ ســه صدا اســت که 
حجــاب ها را پاره می کند و به پیشــگاه 
با عظمت خدا می رســد؛ صدای گردش 
قلم های دانشــمندان )به هنگام نوشتن 
بر صفحه کاغذ یا لوح( و صدای قدم های 
مجاهــدان )در میدان جهــاد(، و صدای 
چرخ نخ ریســی زنان پاکدامن«. در واقع 

هر یک از این ســه صدا در ظاهر بســیار 
آهســته است، و در باطن بسیار پر غوغا و 
هر کدام اشــاره به یکی از مسائل بنیادی 
جامعه های بشری است، »علم و کتابت« 

»جهاد و شهادت« و »کوشش و کار«!.

ترسیم جایگاه کتاب و کتابخوانی در 
عصر طالیی تمدن اسالمی

تــا آن روز که مســلمانان از تعالیم عالیه 
اســالم انحراف پیدا نکــرده بودند، علم و 
دانش برق آســا در میان آنــان در حال 
پیشــرفت بود، گواه ما همان کتابخانه ها 
و دانشــگاه های عظیم اسالمی است که 
امروز در صفحات تاریخ منعکس است؛ در 
آن زمانی که وســایل چاپ و کاغذسازی 
بــه طرز امروز اختراع نشــده بــود، تنها 
کتابخانــه مراغه چهارصد هزار جلد کتاب 
و کتابخانــه بیت الحکمــه در بغداد چهار 
میلیــون کتاب داشــت! و کتابخانه های 
سایر کشورهای اسالمی از کتابهای علمی 

و طبیعی مملو بود.

لذا در محیط های اسالمی به خاطر تأکید 
زیادی که اسالم روی مسأله علم و دانش 
داشته و دارد، از قرن دّوم هجری کتابخانه 
های عظیم و پرشــکوهی تأسیس شد که 
موّرخان غیر مســلمان، اعجاب خود را از 

این کتابخانه ها پنهان نمی کنند.

جرجی زیدان موّرخ معروف مسیحی بحث 
مشــروحی درباره کتابخانه هــای بغداد، 
اندلس، مصر وســایر نقاط آورده است که 
بیانگر شکوفایی علمی عظیم مسلمین در 

قرون نخستین اسالم است.

از جملــه کتابخانه های مهّمی که نام می 
بــرد، »کتابخانه بیــت الحکمۀ« در بغداد 
اســت که تمام کتابهایی که در علم طّب 
و علــوم دیگر، و همچنین علوم اســالمی 
تدوین یافته بــود در آنجا گردآوری کرد. 
بسیاری از شخصیت های بغداد، کتابخانه 
هــا دیگری به پیــروی از بیــت الحکمۀ 
تأسیس کردند و هزاران کتاب در آن نیز 

گردآوری شد.

هم چنین در شــهر قرطبــه کتابخانه ای 
تأســیس شــد؛ که از تمام دنیا کتابهایی 

را در آن گــردآوری کردند، حتی گروهی 
از تّجار با ســرمایه کالن مأمور شدند که 
در اطــراف جهان گــردش کنند و کتب 
علمی را جمــع آوری نمایند؛ بعضی عدد 
کتابهای ایــن کتابخانه را »چهارصد هزار 
مجلّد« برآورد کرده اند. این عدد با توّجه 
به اینکه تمام کتابهــا در آن زمان خّطی 
بود، و برای نوشــتن یــک کتاب هفته ها 
یا ماه ها و ســالها الزم بود قلمزنی شود؛ 

بسیار عظیم و قابل توّجه است.

بســیاری از حاکمان اســالمی »اندلس« 
کتابخانه هایی تأسیس کردند حّتی گفته 
می شود تنها در »قرناطه« هفتاد کتابخانه 
عمومی بود، و اینها همه به خاطر آن بود 
که از ســوی مردم عالقه به کتاب شدیداً 
ابراز می شــد، تــا آنجا کــه جمع آوری 
کتاب، و تشــکیل کتابخانه، از نشانه های 
عظمت و شــخصّیت محســوب می شد؛ 
حّتی رؤسایی که از خواندن و نوشتن بی 
بهره بودند سعی داشــتند کتابخانه قابل 

مالحظه ای در خانه خود تأسیس کنند!

در عصر »فاطمّیون مصــر« نیز کتابخانه 
های بزرگی تأسیس شــد که بعضی آنها 
را »خزانۀ الکتب« می دانســتند، و اموال 
سرشاری در جمع آوری انواع کتابها صرف 
می کردند، و گاه از یک کتاب نسخه های 
زیــادی به خطوط مختلــف و با تزیینات 
گوناگون جمع آوری می شــد؛ تا آنجا که 
نوشته اند در کتابخانه ای که »یعقوب بن 
کلس« آن را تأســیس کرد 3400 نسخه 
مختلف »قرآن مجید«، و 1200 نسخه از 
»تاریخ طبری« وجود داشــت، و مجموعه 
کتابهــای آن کتابخانه را یــک میلیون و 
ششصد کتاب نوشــته اند که تنها ۶۵00 
نســخه آن کتب ستاره شناسی و هندسه 

و فلسفه بود.،

ویــل دورانت در کتــاب تاریخ تمّدن می 
نویســد: »کتابخانه خلفای فاطمی صدها 
کتــاب مزیّن به نّقاشــی، از جمله 2400 
قرآن داشــته اســت، کتابخانه خلیفه در 
قاهــره در دوران الحاکم بامــراهللَّ یکصد 
هزار و در دوران المستنصر دویست هزار 
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کتاب داشت«. هر گاه این اعداد را با تعداد 
مجلّدات کتابخانه های کنونی در بسیاری 
از شهرها مقایســه کنیم، تفاوت آشکاری 
در میــان آنها می بینیم، بــا اینکه امروز 
مســأله کثرت کتاب با توّجــه به اختراع 
صنعت چاپ و پیشــرفت فــوق العاده آن 
مسأله بسیار ساده ای است؛ در حالی که 
در گذشــته که تنها کتابهای خّطی وجود 
داشــت این اعداد و ارقام فوق العاده مهم 

بود.

 ویل دورانت در جمله دیگری می گوید: 
»در غالب مســجدها کتابخانه ای بود، در 
بیشتر شــهرها نیز کتابخانه های عمومی 
بــود که تعــداد زیادی کتاب داشــت، و 
درهــای آن به روی طالبان علم گشــوده 
بود ... تنها فهرســت کتابهای موجود در 
کتابخانــه های عمومــی »ری«، ده جلد 
قطور شــده بــود! کتابخانــه »بصره« به 
دانشورانی که در آنجا مطالعه می کردند، 
مقــّرری و اعانه هایی مــی داد!، هنگامی 
که مغــوالن بغداد را ویران کردند؛ ســی 
و شــش کتابخانه عمومــی در آنجا بود و 
این غیر از تعداد بی شــمار کتابخانه های 
خصوصی بود، زیرا رســم بود که هر یک 
از ثروتمندان مقدار زیادی کتاب داشــته 
باشند!، بعضی از بزرگان مانند»صاحب بن 
عباد« به قدر همه کتابخانه ها اروپا کتاب 
داشتند، در هیچ یک از کشورهای جهان 
به جز چیــن در ایّــام » مینگ هوانگ« 
نظیر شوق و عالقه ای که ازقرن 8 تا 11 
میــالدی )دّوم تا پنجم هجری( در قلمرو 
اســالم برای جمــع آوری کتــاب بود به 
وجــود نیامد، و در این چهار قرن، زندگی 

فرهنگی مسلمانان به اوج رسید«.،

در بسیاری از قرون دیگر مخصوصاً قرون 
وســطی کــه اروپائیــان در تاریک ترین 
وضــع، زندگی مــی کردند؛ کشــورهای 
اســالمی مهد علــم و فرهنــگ و تمّدن 
بودند. لیکن در قــرون اخیر که بعضی از 
سران کشورهای اسالمی به جان یکدیگر 
افتادنــد و بیگانگان نیز دامن به این آتش 
نفاق زدند، دوران رکود و جمود مسلمانان 
آغاز گردید، فرهنگ مســلمانان از توسعه 

و رشد بازمانده و اکثریّت جوامع اسالمی، 
به رکود علمی مبتال شده است.

انتقال  در  ابــزار  کتــاب؛ مهمترین 
مفاهیم و دانش بشری

بدیهی اســت مقوله ی کتاب و کتابخوانی 
همیشه در طول تاریخ آثار فوق العاده ای، 
در آموزش و پروش و انتقال علوم از نسلی 
به نسل دیگر و تکامل فرهنگ های بشری 

ایفا کرده است.

اصواًل تفاهم میان انســانها و انتقال افکار، 
با کتاب امکان پذیر اســت و پیوند میان 
هر انســانی را با انسان های دیگر در تمام 
قرون و اعصار و تمام نســل های امروز و 
گذشته و آینده برقرار می سازد. به همین 
دلیل یکی از دانشمندان می گوید: »بَیاُن 
اللِّساِن تُْدِرُســُه االْعواُم َو ما تُْثِبُتُه االْقالُم 
باٍق َعلَی َمرِّ االیّاِم؛بیان زبان، با گذشــت 
سالها کهنه و فراموش می شود، ولی آنچه 
را قلم ثبت می کند همواره باقی و برقرار 
اســت.« و به همین دلیــل این معنی در 
میان دانشــمندان معروف بوده است که: 
»تراشیده های نوک قلم را زیر دست و پا 

نریزد، چرا که آن هم احترام دارد!«

رســالت دولت در ترویــج فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانی در جامعۀ اسالمی

اگر مســلمین در همان قرون نخســتین 
ظهور اســالم با سرعت شــگفت آوری به 
سوی علوم و فنون و دانش ها روی آوردند 
و نهضت علمی پردامنه ای را که بخشــی 
از کرانه هــای آن، به اروپا نیز کشــانده 
شــده به وجود آوردند؛ ریشه های آن در 
فرهنگی بود که اســالم در این زمینه به 
آنها آموختــه بود، و پر واضح اســت که 
حکومت اســالمی باید به این مســأله که 
مایــه حیات و شــکوفایی دیــن و دنیای 

آنهااست اهمّیت دهد.

در وهلــۀ نخســت »حکومت اســالمی« 
موّظف است خواندن و نوشتن را در سطح 
جامعه اســالمی آن چنان گسترش دهد 
که یک فرد بــی ســواددر جامعه وجود 
نداشــته باشــد، و همه از نعمت خواندن 
و نوشــتن برخوردار گردنــد؛ و هر گونه 

کوتاهــی در ایــن زمینه بــرای حکومت 
اسالمی مسئولّیت آفرین است.

هم چنیــن حکومت اســالمی باید برای 
تشــویق علما و دانشمندان و نویسندگان 
و محّققان از تمام وســایل استفاده کند؛ 
و آنچه انگیزه تقویت این کار می شــود، 
فراهم ســازد؛ برای خلق آثار بدیع علمی 
امتیازات و جوایز قابل مالحظه قائل شود، 
و مقــام عالمان و دانشــمندان و محّققان 
را آن چنان گرامی دارد؛ که همه قشــرها 

تشویق به علم و دانش شوند.

توســعه مدارس و دانشــگاه هــا و تعمق 
برنامــه های آن، و بهره گیری از ابتکارات 
محقّقان  حّتی  و  اســالمی،  دانشــمندان 
بیگانــه، در این زمینه باید در رأس برنامه 
های حکومت اســالمی باشد؛ و مطالبات 
اســالم در آیات و روایات را در این مقوله 

تحقق بخشد.

کتابخانه هــای عمومی؛  تعــداد  افزایش 
رسالت کلیدی دولت در ترویج  کتابخوانی

فلســفه تشــکیل کتــاب و کتابخانــه از 
قدیمی ترین ایّام برای انســانها شــناخته 
شــده اســت؛ به همین دلیــل از هزاران 
ســال پیش کتابخانه ها در نقاط مختلف 
جهان تشکیل یافت هر چند بعضی بسیار 
ساده و ابتدایی بود. در این میان تعلیمات 
اسالم به شدت بر پیشرفت امر آموزش و 
پرورش و تأسیس کتابخانه ها و شکوفایی 

علم و دانش مؤثّر تأکید دارد،

لذا یکی از وظایف مهّم حکومت اســالمی 
در ترویــج فرهنــگ مطالعــه، تشــکیل  
کتابخانه عمومی اســت؛ چرا که بسیاری 
از مردم قدرت تهّیه کتاب های متعّدد را 
ندارند؛ در حالی که خواهان علم و طالب 
دانــش اند، و به فرض کــه توانایی دانش 
داشته باشــند ضرورتی ندارد که سرمایه 
هــای عظیمی در هر خانــه معّطل بماند، 
چــه بهتر که بــه صــورت کتابخانه های 
عمومی در آید که هم صرفه جوی فراوانی 
در هزینه ها بشــود، و هم عموم مردم از 
هر قشــر و هر طبقه اعم از فقیر و غنی و 
متوّســط و کوچک و بزرگ دسترسی به 

انواع کتاب هــای دینی و علمی و ادبی و 
تاریخی و سیاسی داشته باشند.

بــا این تفاســیر تشــکیل کتابخانه های 
عمومــی و خصوصی برای تــوده مردم و 
برای خصوص محّققان و دانشــمندان، به 
نحوی که فراگیر علوم مختلف باشــد، از 
وظایف اصلی دولت است و هرگونه سرمایه 
گذاری در این راه نه تنها مطلوب شــارع 
مقّدس اســالم است، بلکه سبب  قدرت و 
قّوت مســلمین و مبارزه با نابســامانی ها 
و ناهنجــاری ها و مفاســد مختلف فردی 
و اجتماعی، و نیز ســبب پیشرفت جامعه 

اسالمی خواهد شد.

زیرا وســایل ارتباط جمعــی در حکومت 
اســالمی نمی تواند تنها در اختیار مسائل 
خبری و سیاسی و ســرگرمی بوده باشد؛ 
بلکه بایــد بخش عظیمی از آن به نشــر 
علــوم و دانش ها به صورتــی که مطبوع 
همــه طبــاع افتــد بپردازنــد؛ و آخرین 
های  عرصــه  در  علمــی  دســتاوردهای 
مختلف اعم از علوم انســانی و علوم فنی 
و تجربی در نخســتین فرصت به صورت 
گسترده در جامعه اســالمی نشر یابد، تا 
ازهر گونه رکورد علمــی و عقب ماندگی 

فکری مسلمین جلوگیری شود.

اصــالح مطالعه؛ نقشــه راه اصالح 
فرهنگ جامعه 

بی شک انسان یک موجود فرهنگی است، 
یعنی اعمال و رفتار او بازتابی از مجموعه 
تفّکرات و آگاهی های اوســت، و هر گونه 
اصــالح و دگرگونی در وضع جامعه بدون 
نفوذ در فکر و روح او امکان پذیر نیســت؛ 
درست به همین دلیل در جوامع امروزی 
برای رســیدن به اهداف مختلف سیاسی 
و اجتماعی و نظامــی و اقتصادی به ویژه 
مقابله بــا چالش هــای فرهنگــی، باید 
سعی شــود با وســایل ارتباط جمعی به 
ویــژه کتاب و ترویج فرهنــگ مطالعه در 
راستای ارتقای فرهنگ جامعه عمل شود، 
بسیاری از آگاهان ارتقای فرهنگ مطالعه 
و کتابخوانی در جامعه ی اســالمی را به 
عنوان نقشــه صحیح در اصالح فرهنگ  و 

البته  مهمترین رکن جامعه می شناسند، 
تحقق این مهم، ســرمایه گذاری بســیار 

سنگینی را  می طلبد.

این یک واقعّیت اســت نه مبالغه و اغراق؛ 
چرا که اگر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی 
در طریق نشــر فرهنگ صحیح و ســالم، 
برنامه ریزی جامع و مؤثّری داشته باشند؛ 
محیط قانون گــذاری و اجرایی و قضائی 
سالم می شــود؛ و بار همه آنها سبک تر 
می گردد و افراد جامعه به صورت خودکار 

به وظایف خویش عمل می کنند.

سخن آخر

بی شک تأکید بر ضرورت بسط و گسترش 
فرهنگ کتابخوانی در جامعه شــاه کلید 
دســت یابی به قلّه های معرفت و فرهنگ 
و تمّدن اســت، به ویــژه آنکه در فرهنگ 
اسالم علم و عالم و دانشمند حرف اول را 
می زنند و سایر مواهب الهی تحت سلطه 

و سیطره آنهاست.

الهام  با  بــار دیگر مســلمانان  امیدواریم 
گرفتن از دستورهای اســالم و بر مبنای 
عنصر کتاب و ترویــج کتابخوانی، نهضت 
علمــی خود را تعقیب کنند و تمدن نوین 

اسالمی را پایه ریزی نمایند.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»از تو سوال می کنند«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

بی شــک مقولۀ پرســش و پرسشگری، 
پویایی آحاد جامعه به ویژه نســل جوان 
را رقــم خواهد زد؛ چرا کــه قلب و روح 
پرسشگر در پی حق طلبی است و جهل و 

تعصب را بر نمی تابد.

اینگونه است که در ظلمانی ترین روزهای 
تاریخ بشــریت کــه به جهالــت و نادانی 
مباهات می شــد گرمای حضــور پیامبر 
اکرم )صلــی اهلل علیه و آله و ســلم( آن 
آخرین ذخیرۀ رســالت و نبوت با معجزه 
ای معرفتی و اندیشه ای به نام قرآن کریم 
همراه شــد و دین مبین اســالم به مثابۀ 

کامل ترین دین به منصۀ ظهور رسید.

گفتنی است پرسش هایی از سوی برخی 
افــراد با انگیزه هــای آموختن و آزمودن 
در محضــر پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم( مطرح گردیــد، برخی از آن 
پرســش ها در قرآن کریــم تحت عنوان 
»یسئلونک« درباره ی موضوعات مختلفی 
چون قیامت، انفاق، شــهر حــرام، هالل 
ماه، محیض، خمر و میســر و ...بیان شده 
و پاســخ هایی به فراخور حال مخاطبان 

مبتنــی بر اهداف مختلف قــرآن ازجمله 
برهــان آوری، مراجعه بــه درون و تذکر، 
اقناع و تاثیر وجدانی و فطری ارائه شــده 

است. 

در این بین مفسران و اندیشمندان بزرگ 
به تبیین و شــرح آن هــا اهتمام ورزیده 
اند که کتاب ارزشــمند آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله العالی( با عنوان » 
از تو ســوال می  کنند: مجموعه سواالت 
قرآنــی از پیامبر اکرم )ص(« از جملۀ آن 
آثار به شــمار می آید، اثــری فاخرکه در 
راســتای توجه روز افــزون عالقمندان به 
مفاهیم بلند قرآن و ترغیب پژوهشــگران 
بــه پژوهش هــای قرآنی به زیــور طبع 

آراسته شده است.

»از تو سوال می کنند« در یک نگاه

»از تو ســوال می کنند« مجموعه  ای از 
پرســش  های دینی و شــرعی است که 

پاسخ آن از قرآن استخراج شده است. 

سلســله مباحث این کتاب حاصل سلسله 
ســخنرانی هــای مرجع عالیقــدر جهان 
تشیع، مفســر خوش فکر قرآن، حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله 
العالی اســت، که در مــاه مبارک رمضان 
سال 1428 هـ . ق )مطابق با سال 138۶ 
هـ . ش( در شبســتان امام خمینی حرم 
کریمه اهــل بیت حضرت معصومه )علیها 
الســالم( پس از اقامه نمــاز ظهر و عصر، 
برای خیل عظیم روزه داران تشنه معارف 
ناب اسالمی بیان شــد که پس از تنظیم 
و تصحیــح و تنقیح و ذکر مآخذ و مراجع 
مطالب و حذف مکــررات و توضیح نقاط 
مجمل، برای مخاطبــان طراحی گردیده 

است. 

ساختار اصلی کتاب

در قرآن مجید 1۵ جمله با »یســئلونک« 
شروع شــده، که خداوند طّی آن سؤاالت 
مــردم از پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( را 
نقل کرده، و ســپس پاســخ آن ها را بیان 
مــی دارد. این 1۵ آیه بر محور 12 موضوع 
استوار است که مولف بدان پرداخته است. 

عناوین دوازده گانۀ کتاب عبارتند از:

1. »هــالل ماه«2. »انفــاق« 3. »ماه های 
حرام« 4. »شــراب و قمار« ۵. »یتیمان و 
کودکان بی سرپرســت« ۶.»خوردنی  های 
حالل«۷. »قیامــت و زمان برپایی آن« 8. 
»انفــال«۹.» ماهیــت روح« 10. »عادت 
ماهانه زنان« 11.»ســوال دربارۀ کوه ها« 

12. »ذوالقرنین«. 

گزارش محتوایی اثر

گسترۀ سواالت

نویســنده در بیــان گســتره مباحــث و 
موضوعات آیات در ســؤاالت و جواب های 
قرآنی در کتاب، اینگونه می نویسد: برخی 
جنبه عقیدتی دارد، و بعضی پیرامون احکام 
شــرعی و حالل و حرام سخن می گوید، و 
برخــی از آیــات مذکور بر محور مســائل 
اخالقی و مستحّبات نظیر انفاق و بخشش 
به دیگران دور می زند، و برخی دیگر جنبه 

تاریخی دارد، و بعضی جنبه فلسفی.

هالل ماه

مولّف در آغاز بر ضرورت پرسش  های دینی 
و پاسخ آن از دیدگاه آیات و روایات تأکید 
کرده و به موضــوع هالل ماه در آیه 18۹ 
ســوره بقره و شــأن نزول آن آیه و تبیین 
هدف آفرینش ماه و تغییرات آن پرداخته و 
اینگونه نتیجه گرفته است: هالل ماه هم به 
زندگی طبیعی و عادی ما نظم می بخشد، و 

هم با استفاده از این تقویم طبیعی اعمال و 
عباداتمان را بجا می آوریم.

انفاق

معظــم له در ادامه انفــاق در راه خدا را با 
استناد به آیاتی از سوره بقره مورد بررسی 
قرار داده و به منزلت و فضیلت ایمانی آن 
اشــاره کرده و از انفاق با عنوان نشانه  های 

رحمت و پرهیزکاری یاد کرده است.

تفســیر اجمالی چه چیز و به چه کســی 
انفــاق نماییــم، مقــدار و کمّیــت انفاق، 
هماهنگی تکوین و تشــریع در انفاق، بیان 
آیات متعّددی از قرآن مجید پیرامون انفاق 
و تشریح زوایای مختلف آن و شرایط انفاق 
از أهم مطالبی است که در این بخش مورد 

واکاوی قرار گرفته است.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: هنگامی 
که ســّنت انفاق و کمک به نیازمندان در 
جامعــه کمرنــگ و یا ترک شــود، فاصله 
طبقاتی زیاد می گــردد، یعنی روز به روز 
بر ثروت ثروتمندان و فقر نیازمندان افزوده 
می شــود، و این فاصله به جایی می رسد 
که نتیجه آن ناهنجاري ها و شورش های 
اجتماعی می شــود، و در شورش ها عّده 
ای از ثروتمنــدان جان خود را از دســت 
مــی دهنــد. بنابراین ترک انفاق توّســط 
ثروتمندان ممکن است منتهی به هالکت 
آنها شود، و لذا برای رهایی از هالکت الزم 

است انفاق کنند.

فلسفه تحریم شراب و قمار

جنگ در ماه  های حرام و فلســفه تحریم 
آن در این ماه  ها، شراب و قمار، برخورد با 
یتیمان و اهمیت ویژه این موضوع، از دیگر 
مباحثی اســت که مؤلف در ادامه به گونه 
 ای اســتداللی و تحلیلی بــا بهره گیری از 

آیات قرآن به آن ها پاسخ داده است. 

دیــدگاه اســالم در مورد جنــگ و صلح، 
فلســفه ماّدی و معنویتحریم شــراب و 
قمار و فلسفه اکرام یتیمان از أهم عناوین 

مطروحه در این بخش به شمار می رود.

در بخشــی از کتــاب با عنــوان قمارهای 
نامرئی می خوانیم:

در عصــر و زمــان ما قمارهــای مرموزی 
پیدا شــده که در لباس تجــارت و معامله 
و پورســانت و مانند آن صورت می گیرد،. 
بدین شــکل که بــرای خرید فــالن کاال 
مبلغی به حســاب فالن شرکت ریخته می 
شود، سپس شخص خریدار به جستجوی 
مشتری می پردازد، چنانچه دو مشتری به 
شــرکت معّرفی کند پورسانتی به او تعلّق 
می گیرد. دو مشــتری جدید هم هر کدام 
به دنبال دو مشــتری دیگر می روند تا از 
این ناحیه هم پورســانتی بــه خود آن ها 
تعلّــق گیرد و هم به معــّرف اّول، و چهار 
مشــتری جدید هم هر کدام به دنبال دو 
مشــتری دیگر رفته، و ایــن کار به همین 
شــکل ادامه پیدا می کند. و پس از چند 
ماه وقتی که ســرگروه به حســاب بانکی 
خود نــگاه می کند متوّجه می شــود که 
مبلغ کالنی به عنوان پورسانت به حسابش 
ریخته انــد، در حالی که نه تولیدی وجود 
دارد نه تجارتی نه زراعتی نه دامداری و نه 

هیچ کار مثبت دیگری.

بلکه شــرکت مذکور کاله افرد بسیاری را 
برداشــته، و عمده پول را بــه جیب خود 
زده و مبالغی را هم به ســرگروه ها داده، و 
افراد ردیف آخر مالباختگان واقعی هستند. 
با توّجه به سود سرشــار این قمار جهانی 
برای شرکت اصلی و سرشاخه ها، هنوز هم 

برخی از آن ها فعالّیت می کنند.

فلسفه حرام و حالل بودن خوردنی  ها

مولّف در بخــش دیگر از کتاب، که حاوی 
ششــمین ســؤال و جواب قرآنی اســت 
خوردنی  هــای حالل و حــرام را با توجه 
به مضامیــن و محتوای آیات قرآن تعریف 
کرده است و فلســفه تحریم گوشت  های 

حرام را هم تبیین کرده است. 

در فرازی از اثر می خوانیم: حکمت خداوند 
ایجاب می کند که محّرمات قبل از تحریم 
دارای مفســده، و واجبــات قبل از وجوب 
دارای مصلحت باشد. خرد می گوید سرقت 
کار زشت و بدی است و مفاسدی به دنبال 
دارد، خداوند هم حکم به تحریم شــراب 
می دهــد. عقل و خرد تصــّرف در اموال 

مردم بدون جلــب رضایت صاحبان آن را 
کار زشــت و بدی می دانــد، خداوند هم 
هماهنگ با حکم عقل آن را حرام می کند. 
همه محّرمات و واجبات مفسده و مصلحت 
دارد، منتها مفســده بعضی از محّرمات، و 
مصلحت بعضی از واجبات را درک کرده، و 

برخی دیگر را هنوز درک نکرده ایم.

حوادث هول انگیز قیام قیامت

معظم له در مبحث پایانی کتاب به برخی 
دیگر از پرســش  های دینی و شــرعی با 
عناوین زمان قیامــت، انفال، ماهیت روح، 
سرنوشت کوه  ها و حوادث هول انگیز قیام 
ذوالقرنین  شگفت انگیز  سرگذشت  قیامت، 
و عادت ماهانــۀ بانوان به تفصیل پرداخته 
و ذیل هر یک از این پرســش  ها، عناوین 
فرعی دیگری طرح کرده تا ذهن مخاطبان 

را به آیات مربوطه معطوف سازد.

در بخش پایانی اثر مــی خوانیم: گروهی 
شفاعت را بی شباهت به پارتی بازی های 
دنیــا نمی دانند، در حالی که شــفاعت به 
عنــوان یک نیــروی محّرک مــی گوید: 
مأیوس نشــوید، راه حق را همچنان ادامه 
دهید و دســت از تالش و کوشش در این 
راه برندارید، و اگر لغزشی از شما سر زده، 
شــفیعانی هســتند که به اجــازه خداوند 
رحمــان که رحمت عامــش همگان را فرا 

گرفته، از شما شفاعت می کنند.

شفاعت، دعوت به تنبلی، یا فرار از زیر بار 
مســئولیت، و یا چراغ سبز در برابر ارتکاب 
گناه نیست، شفاعت دعوت به استقامت در 
راه حــق و تقلیل گناه در ســر حّد امکان 

است. 

الزم به ذکر اســت این اثر نفیس، با تهیه 
و تنظیــم حجه االســالم علیــان نژادی 
نخســتین بار در سال 138۷ در یک جلد 
و در 240صفحه، در قطع وزیری )شومیز(، 
توســط انتشــارات امام علی بن ابی طالب 
)علیه الســالم( به زیور طبع آراسته شده 
که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ 

شده است. 
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مخالفت اسالم با هنر!معارف اسالمی
پرسش : 

مّدتها نّقاشی کردن و مجسمه سازی در جامعه 
مسلمانان حرام بوده است، طبق آیه ۶۹ سوره 
یاسین، شــعر گفتن شایسته پیامبر نیست، 
همچنین هنوز تکلیف موسیقی در برخی از 
مذاهب اسالم مشخص نیست و مصداق لهو 
شمرده می شــود؛ آیا اقتضای دین اسالم و 

دینداری مسلمانان مخالفت با هنر است؟!

پاسخ اجمالی:

سیره و روایات پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 
نشــان می دهد شعر شعرایی که ذوق هنری 
خود را در راه اهداف مقدس قرار دهند، از این 
حکم استثنا می شوند. در موسیقی نیز فقط 
نوع خاصی از آن که »غنــا« نام می گیرد و 
اثرات روانی و اجتماعی زیان باری دارد حرام 
اســت. در مجسمه سازی نیز برخی پژوهش 
های فقهی جدید که حکم پرســتش بت ها 
را از مجسمه سازی جدید نفی می کنند قائل 
به جواز آن تحت برخی شــرایط است و همه 
اینها ادعای مخالفت اسالم را با اصل هنر نفی 

می کند.

از آن گذشته مطاله تاریخ تمدن اسالمی نشان 
می دهد ظهور اســالم و تطورات تاریخی آن 
موجب پدید آمدن و رشد رشته های هنری 
دیگری ای هم چون معماری )در مســاجد و 
ابنیه اسالمی(، نگارگری )در کاشی کاری های 
مساجد و تذهیب مصاحف مشرف( و خطاطی 
)در نگارش مصاحف و کاشــی نوشــته های 
مساجد( شد و این موضوع دلیل دیگری برای 

رد مخالفت اسالم با هنر است.

پاسخ تفصیلی:

مخالفت گزاره های قرآنی و احکام شرعی با 
شعر، موسیقی، مجسمه سازی و تصویرگری، 
می تواند برای آحاد جامعه اسالمی و هنرمندان 
مسلمان این شبهه را به وجود بیاورد که دین 
اســالم نگاهی منفی و نکوهش گرا به هنر و 
حرفــه هنرمندان به عنوان یکــی از عناصر 
ارزشمند فرهنگ هر جامعه انسانی دارد. آیا 
چنین برداشــتی از اســالم و آموزه های آن 

صحیح است؟ آیا اقتضای دین اسالم و متدین 
شدن به آن، مخالفت با هنر است؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا تک تک 
مثال هایی را که در ســؤال صدر بحث مورد 
پرسش قرار گرفته اند بررسی ای اجمالی می 
کنیم و نهایتا به جمع بندی خواهیم پرداخت.

شعر و ادبیات

یکی از آیاتی که مستمســک این پرســش 
کننــدگان راجع به مخالفت اســالم با هنر 
قرار گرفته، »آیه ۶۹ ســوره یس« است. این 
در حالی است که مراجعه به حقیقت و شأن 
نزول این آیه نشان می دهد که در آن یکی از 
رایج ترین اتهاماتی که مشرکین برای پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( مطرح می کردند، 
عنوان می شود و پاسخ دندان شکن و آموزنده 
ای به آن داده می شود و آن هم اتهام شعر و 

شاعری است.

این آیه تصریح می کند که: )ما به او تعلیم شعر 
ندادیم و شایسته او نیست که شاعر باشد(؛ »َو 
ْعَر َو ما یَْنَبِغي لَهُ «. این اتهام به  ما َعلَّْمناُه الشِّ
ایــن خاطر بود که جاذبه و نفوذ قرآن در دل 
ها برای همه  کس محســوس بود و زیبایی 
های لفظ و معنا و فصاحت و بالغت آن قابل 
انکار نبود، حتی خود مشرکان چنان مجذوب 
آهنگ و بیان قرآن می شدند که گاه شبانه به 
طور مخفیانه به نزدیکی منزلگاه پیامبر)ص( 
می آمدند تا زمزمه تالوت او را در دل شــب 
بشنوند. اینجا بود که برای توجیه این پدیده 
بــزرگ و اغفال مردم از این وحی آســمانی، 
زمزمه ایراد اتهام شعر و شاعری به پیامبر)ص( 

را در همه جا سر دادند.

اینکــه قــرآن تصریــح می کند شایســته 
پیامبر)ص( نیست که شاعر باشد به این خاطر 
اســت که خط »وحی« از خط »شعر« کامال 
جدا اســت.)1( به هر حال ایــن آیه تنها در 
صدد نفی اتهام »شاعری« از پیامبر)ص( است. 
پیامبری که مأموریت های سرنوشت ساز الهی 
برای هدایت بشــر داشت و شایسته نبود که 
شــأن و مقام و مرتبه اش چیزی هم سنگ 

»شاعر«ی در کنار دیگر شاعران دانسته شود. 
اما آیا این آیه در صدد مذمت شاعران به طور 

کلی است؟ چنین به نظر نمی آید.

دیگر آیه ای که در این بحث مورد سوءاستفاده 
پرسش کنندگان راجع به مخالفت اسالم با هنر 
قرار گرفته، آیه 224 سوره شعرا است. در این 
ِبُعُهُم الْغاُوون «؛  َعراُء یَتَّ آیه می خوانیم: »َو الشُّ
)شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان 

پیروی می کنند(.

برای فهم معنای صحیح این آیه باید پیش از 
هــر چیز به این نکته توجه کنیم که این آیه 
در ضمن چند آیه)2( قرار گرفته که همگی 
آنها در پاســخ به یکی از تهمت های کفار به 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( وارد شده اند 
که پیامبر را شاعر می خواندند. این آیات می 
گوید خط مشی پیامبر از خط شعرا جدا است. 
زیرا شعراء به طور معمول دارای ویژگی هایی 
هستند که در پیامبر اکرم)ص( به هیچ وجه 

وجود ندارد.

از جمع بندی این آیات می توان نتیجه گرفت 
که قرآن ســه نشــانه برای چنین شاعرانی 
برمی شمارد: نخست اینکه پیروان آنها گروه 
گمراهان اند و با الگوهای پنداری و خیالی از 
واقعیت ها می گریزند. دیگر آنکه آنها مردمی 
بــی هدف انــد و خط فکری آنهــا به زودی 
دگرگون می شــود و تحت تاثیر هیجان ها 
به آسانی تغییر می پذیرند و سوم اینکه آنها 
سخنانی می گویند که به آن عمل نمی کنند 
و حتی در آنجا که واقعیتی را بیان می دارند 
خود مرد عمل نیســتند. اما هیچ یک از این 
اوصاف سه گانه بر پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
وآله( تطبیق نمی کند. او درست نقطه مقابل 
این حرفهاست. او در عالمی مملو از واقع بینی 
برای نظام بخشیدن به جهان انسانی سیر می 
کند و ســر تا پا عمل است و حتی دشمنان 
او، وی را به عزم راسخ و استقامت عجیبش و 
اهمیت دادن به جنبه های عملی مسائل می 

ستایند. شاعر کجا و پیامبر اسالم کجا؟

با این مقدمه می گوییم بدون شک ذوق شعر 

و هنر شاعری مانند همه سرمایه  های وجودی 
انســان در صورتی ارزشمند است که در یک 
مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره گیری 
مثبت و سازنده شود اما اگر به عنوان وسیله 
ای مخرب بــرای ویران کردن بنیان اعتقاد و 
اخالق جامعه و تشــویق به فساد و بی بند و 
باری مورد استفاده واقع شود و یا انسانها را به 
پوچی و بیهودگی و خیال پروری سوق دهد، 
یا تنها یک سرگرمی بی محتوا تلقی گردد بی 

ارزش و حتی زیان بار است.

به طور کلی ارزیابی اســالم نیز درباره شعر و 
شــاعری و مجاز بودن یا نبودن آن بر اساس 
هدف ها و جهت گیری ها و نتیجه ها است. 
حضرت علی)علیه السالم( خطاب به گروهی از 
یاران شان که در یکی از شب های ماه رمضان 
به هنگام افطار سخن شان به شعر و شاعران 
کشیده بود، در اشاره به همین مالک فرمودند: 
یُن َو ِعْصَمَتُکُم  َک أَْمِرُکُم الدِّ »اْعلَُموا أَنَّ ِمــالَ
التَّْقَوی َو زِیَنَتُکــُم اأْلََدُب َو ُحُصوَن أَْعَراِضُکُم 
الِْحلْم «)3(؛ )بدانید مالک کار شما دین است 
و مایه حفظ شــما تقواست. زینت شما ادب 
و دژهای محکم آبروی شــما حلم و بردباری 
است(. این حدیث تصریح دارد به اینکه شعر 
فقط یک وسیله است و معیار ارزیابی آن هدفی 
است که شعر در راه آن به کار گرفته می شود.

این وسیله در طول تاریخ ادبیات اقوام و ملل 
جهان گاهی اوقات مورد سوءاســتفاده قرار 
گرفته و این ذوق لطیف الهی در محیط های 
آلوده آن چنان به ننگ کشیده شده است که 
گاه از مؤثرترین عوامل فســاد و تخریب بوده 
است. برای مثال در عصر جاهلیت که دوران 
انحطاط فکری و اخالقی قوم عرب بود »شعر« 
و »شــراب« و »غارت« همــواره در کنار هم 
قرار داشتند. از سویی دیگر گروهی این هنر 
بزرگ و ذوق لطیف ملکوتی را که به قدری به 
دروغ آلودند که ضرب المثل معروف »أحَسُنُه 
أکَذبه«؛ )بهترین شــعر دروغ ترین آن است( 
به وجود آمد. گروهی نیز شــعر را در خدمت 
ظالمان و جبــاران درآوردند و به خاطر صله 
ای ناچیز، ابیات اشعارشــان را مملوء از تملق 
و چاپلوسی ساختند. شاعرانی نیز بودند که با 
اشعارشان جنگ هایی را برافروختند و انسانها 
را برای غارت و کشــتار به جان هم انداختند 

و صفحــه زمین را از خون بی گناهان رنگین 
کردند.

با این حال چه کســی می  تواند این حقیقت 
را انکار کند که اشــعار سازنده و هدف دار در 
طول تاریخ حماسه های فراوان آفریده است و 
گاه قوم و ملتی را در برابر دشمنان خونخوار و 
ستمگر آن چنان بسیج کرده که بی پروا برصف 
دشمن زده و قلب او را شکافته اند. چه کسی 
می تواند انکار کند که گاه شعری اخالقی آن 
چنان در اعماق جان انسان نفوذ می کند که 
یک کتــاب بزرگ و پر محتوا کار آن را انجام 
نمی دهد. در حدیثی نبوی نیز در اشــاره به 
ْعِر لَِحْکَمًۀ  جایگاه شعر می خوانیم: »إِنَّ ِمَن الشِّ
َو إِنَّ ِمَن الَْبَیاِن لَِسْحرا«)4(؛ )بعضی از اشعار 

حکمت است و پاره ای از سخنان سحر(.

از ائمه اهل بیت)علیهم السالم( نیز توصیف 
فراوانی درباره اشــعار و شعرای با هدف و دعا 
در حق آنان و جایزه فراوان به آنها به دســت 
ما رســیده است. شاعرانی که در دفاع از حق 
اشعاری گفتند که به گفته امام صادق)علیه 
السالم( با هر بیتی، جایگاهی در بهشت برای 
خود خریدند.)۵( شعرا همچنین گاه در دوران 
های خفقان باری که حکام بیدادگر همچون 
بنی امیه و بنی عباس نفســها را در سینه ها 
حبس کرده بودند، با گفتن اشعاری احساسی 
و حماسی قلبها را جال دادند و پرده های دروغ 
و تزویر را کنار زدند. چنین شــاعرانی نه تنها 
در گفتمان قرآنی و دینی نکوهش نمی شوند، 
بلکه به گفته امام صادق)ع( روح القدس این 
اشــعار را بر زبان آنها جاری می کند.)۶( این 
گروه از شــاعران گاهی چنان آثار جاودانه ای 
از خود به یادگار گذاشتند که پیشوایان بزرگ 
اسالم مردم را به حفظ اشعار آنها توصیه می 
فرمودند چنان که درباره اشعار شاعری به نام 
»عبدی« از امام صادق)ع( روایت شــده است 
ــیَعِۀ َعلُِّموا أَْواَلَدُکْم  که فرمود: »یا َمْعَشَر الشِّ
َُّه َعلَی ِدیــِن اهللَّ «)۷(؛ )به  ِشــْعَر الَْعْبِديِّ َفإِن
فرزندان خود اشعار عبدی را بیاموزید که او بر 

دین خدا است(.

چنین شاعران پاک و هدف داری که اهل عمل 
و حقیقت اند و به راســتی و پاکی نیز دعوت 
می کنند، حتی در آیه 22۷ سوره شعراء که 

شاعران را نکوهش می کند نیز استثنا شده 
اند، آنجا که می خوانیــم: »إاِلَّ الَّذیَن آَمُنوا َو 
َ َکثیراً َو انَْتَصُروا  الِحــاِت َو َذَکُروا اهللَّ َعِمُلوا الصَّ
ِمْن بَْعِد ما ُظلُِموا َو َســَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَيَّ 
ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبون «؛ )مگر کسانی که ایمان آورده 
و کارهای شایســته انجام می دهند و خدا را 
بسیار یاد می کنند و به هنگامی که مورد ستم 
واقع می شوند به دفاع از خویشتن ]و مؤمنان[ 
برمی خیزند ]و از شــعر در این راه کمک می 
گیرند[ آنها که ستم کردند به زودی می دانند 

که بازگشت شان به کجاست (.)8(

بنابراین توضیحات مشــخص می شــود که 
ادعای مخالفت دین اســالم با شعر و ادبیات 
به عنوان یکی از رشته های هنری چه اندازه 

ادعایی غیرمستند و دور از حقیقت است.

موسیقی

درباره موسیقی نیز بحثی که در شعر و ادبیات 
گفتیم به گونه دیگری مطرح می شود. باید 
توجه داشــته داشتیم آنچه در ابواب فقهی و 
در کتاب های احکام مورد نهی و تحریم قرار 
گرفته انواعی از ســاز و آوازهاست که تحت 
عنوان »غنــا« قرار بگیرند و هر صوت خوش 
و زیبائی »غنا« نیست. زیرا در روایات اسالمی 
آمده و سیره مسلمین نیز حکایت می کند که 
قــرآن و اذان و مانند آن را با صدای خوش و 

زیبا باید خواند.

در تشخیص غنا نیز آنچه از مجموع کلمات 
فقهاء در این زمینه می توان استفاده کرد، این 
است که غنا آهنگ های طرب انگیز و لهو و 
باطل اســت. به عبارتی روشن تر غنا آهنگ 
هایی است متناسب با مجالس فسق و فجور و 
اهل گناه و فساد. به تعبیری دیگر غنا به صوتی 
گفته می شــود که قوای شهوانی را در انسان 
تحریک می نماید و انسان در آن حال احساس 
می کند که اگر در کنار آن صدا شراب و فساد 

جنسی نیز باشد کامال مناسب است.

البته در تشخیص مصادیق »غنا« - مانند همه 
مفاهیم موارد مشکوکی وجود دارد که انسان به 
راستی نمی داند فالن صوت مناسب مجالس 
فســق و فجور اســت یا نه. چنین مواردی، 
البته بعد از آگاهی کافی از مفهوم عرفی غنا، 
به حکم اصل برائت محکوم به حلیت اســت. 
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بنابراین توضیحات روشن می شود که صداها 
و آهنگ های حماسی ای که متناسب میدان 
های نبرد و یا ورزش و یا مانند آن است، چنین 

مواردی دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد.

با این توضیحات تفاوت میان غنا و موسیقی 
های ناسالم روشن می شود و موسیقی های 
سالم و حاللی که گوش دادن به آنها اشکالی 
ندارد روشن می شود و نیز روشن می شود که 
ادعای کلی مخالفت اسالم با اصل موسیقی به 
عنوان یکی دیگر از رشــته های هنری تا چه 

اندازه غیر دقیق و دور از تحقیق است.

فقط در پایان این بحث باید دالیل و فلســفه 
حرمــت »غنا« بیان گردد. در مرور اجمالی و 
خالصه وار دالیل حرمت غنا به مفاسد ذیل 

الذکر برخورد می کنیم:

الف( تشویق به فســاد اخالقی: تجربه نشان 
داده است که بسیاری افراد تحت تأثیر غناء، 
راه تقوا و پرهیزکاری را رها کرده و به شهوات 
و فساد روی می آورند و مجالس غنا معموال 
مراکز انواع مفاسد است و آنچه به این مفاسد 

دامن می زند همان غناء است.

ب( غافل شدن از یاد خدا: تعبیر به »لهو« که 
در تفسیر »غنا« در بعضی از روایات اسالمی 
آمده است اشاره به همین حقیقت است که 
غنا انســان را آنچنان مست شهوات می کند 
که از یاد خدا غافل می ســازد. در حدیثی از 
حضرت علی)علیه السالم( می خوانیم: »ُکلُّ 
ِ َفُهَو ِمَن الَْمْیِسر«)۹(؛ )هر  َما أَلَْهی َعْن ِذْکِر اهللَّ
چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند ]و در 

شهوات فرو ببرد[ آن در حکم قمار است(.

ج( آثار زیان بار بر اعصاب: غنا و موسیقی در 
حقیقت یکــی از عوامل مهم تخدیر اعصاب 
اســت و به تعبیر دیگر مــواد مخدر گاهی 
از طریــق دهــان و نوشــیدن وارد بدن می 
شوند)مانند شــراب(، گاهی از طریق بوییدن 
و حس شامه)مانند هروئین(، گاهی از طریق 
تزریق)مانند مرفین( و گاهی از طریق حس 
سامعه است)مانند غنا(. به همین دلیل گاهی 
غنا و آهنگ هایی مخصــوص، چنان افراد 
را در نشــئه فرو می برد که حالتی شبیه به 
مســتی به آنها دست می دهد و در بعضی از 
کتبی که در زمینه آثار زیان بار موســیقی بر 

اعصاب آدمی نوشته شده است حاالت جمعی 
از موســیقی دانان و خوانندگان معروف آمده 
است که به هنگام اجرای برنامه گرفتار سکته 
و مرگ ناگهانی شده و در همان مجلس جان 

خود را از دست داده اند.

د(غنا یکی از ابزارهای استعمار: استعمارگران 
جهان همیشه از بیداری مردم مخصوصا نسل 
جوان وحشت داشته اند به همین دلیل بخشی 
از برنامه های گسترده آنها برای ادامه استعمار 
فــرو بردن جامعه ها در غفلت و بی خبری و 
ناآگاهی و گسترش انواع سرگرمی های ناسالم 
است. توسعه غنا و آهنگ های ناسالم نیز یکی 
از مهــم ترین ابزارهایی اســت که آنها برای 

تخدیر افکار مردم بر آن اصرار دارند.)10(

نقاشی و مجسمه سازی

صریــح ترین بیانات قرآنی درباره مجســمه 
ســازی را می توان در دو آیــه دید. آنجا که 
از مجسمه ســازی جنیان به دستور حضرت 
سلیمان ســخن به میان می آید. در آیه 13 
سوره ســبأ می خوانیم: )برای او هر چه می 
خواست از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف 
بزرگ مانند حوضچه ها و دیگ های چسبیده 
به زمین می ساختند(؛ »یَْعَمُلوَن لَُه ما یَشاُء 
ِمْن َمحاریَب َو تَماثیَل َو ِجفاٍن َکالَْجواِب َو ُقُدوٍر 
راِسیاٍت اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْکراً َو َقلیٌل ِمْن ِعباِدَي 
ُکور«. حضرت سلیمان به صنعتگران خود  الشَّ
کــه از جنیان بودند دســتور داده بود معابد، 
مجسمه ها]غیر جاندار[، ظروف بزرگ به اندازه 
حوض و دیگ های بزرگ بســازند و آنها هم 
از دســتورهای سلیمان اطاعت می کردند. از 
جمله آثار هنری که توسط جنیان و به دستور 
حضرت سلیمان که پیامبری و پادشاهی را با 
هم داشت، ســاخته شد، مثال ها و مجسمه 
هاست و بنا بر نظر مفسران، منظور از تمثال 
هایی که جنیان برای حضرت ســلیمان می 
ساختند، نه مجسمه و تمثال انسان و حیوان، 
بلکه مجسمه موجودات غیر جاندار بوده است.

آیه دیگری که در آن نیز از مجســمه سازی 
ســخن گفته شــده اســت، پیرامون سخن 
حضرت ابراهیم در نهی از پرســتش بت ها 
توسط عموی خویش آزر است آنجا که در آیه 
۵2 ســوره انبیاء می خوانیم : )آن گاه که به 

پدر]عموی[ خود و قومش گفت: این مجسمه 
هایی که شما مالزم آنها شده اید چیستند؟!(؛ 
»إِْذ قاَل أِلَبیِه َو َقْوِمِه ما هِذهِ التَّماثیُل الَّتي  أَنُْتْم 
لَها عاِکُفــون «. این دو از آیه از قرآن به اضافه 
آیاتی که درباره مجســمه سازی با واژه های 
»اصنام« و »انصاب« یاد نموده)11(، مجموعه 
آیاتی است که درباره هنری های تصویری و یا 

تجسمی سخن گفته است.)12(

بر این اســاس مجسمه ســازی را از دیدگاه 
ارزشی می توان به سه محور کلی تقسیم نمود:

الف( مجسمه سازی در جهت منفی: به این 
معنا که هدف از مجسمه سازی اموری باشد 
که به هیچ وجه مورد تأیید دین اسالم و سایر 
مکاتب االهی نیست. مانند ساخت مجسمه 
برای پرستش. خداوند در آیه ۹۵ سوره صافات 
به چنین شخصی می فرماید: »أَ تَْعُبُدوَن ما 
تَْنِحُتون «؛ )آیا آنچه خود آن را تراشیده اید، 
می پرســتید(. بدیهی اســت امروزه صنعت 
مجسمه سازی را به منظور چنین هدفی جز 
در میان قبایل دور افتاده نمی توان مشاهده 

نمود.

ب( مجسمه سازی در جهت مثبت: با اینکه 
بســیاری از موارد مجسمه سازی در راستای 
اهداف غیر توحیدی بــوده اما مواردی را نیز 
می تــوان تصور نمود که این هنر در خدمت 
اهداف دینی قرار گیرد. مثل مجسمه سازی 
حضرت عیسی)علیه السالم( که پرنده ای را از 
گل می ساخت تا برای اثبات معجزات و قدرت 
خــدا روح در آن بدمد و آن را زنده کند.)13( 
همچنین می توان نوعی از مجســمه سازی 
مثبت را در نظر گرفت که هدف آن احترام به 
بزرگان دینی و ترویج آرمان های پذیرفته شده 
الهی باشــد. درباره این نوع از مجسمه سازی 
می توان گفت متأســفانه با مراجعه به تاریخ 
درمی یابیم که مجسمه هایی از این نوع نیز 
هر چند در آغاز با اهداف مثبتی ساخته شده 
بودند اما در نهایت به گونه ای با آنان برخورد 
شد که با اهداف اولیه، هیچ سازگاری نداشت. 
احترام فوق العاده به انبیا و نیکان گاهی سبب 
می شــد که تمثال آنها را بعد از مرگ شان 
مورد احترام قرار دهند و با گذشت زمان این 
تمثال ها جنبه استقاللی پیدا کرده و احترام 

نیز تبدیل به پرستش می شد.)14(

ج( مجسمه سازی بدون هدف ارزشی: گاهی 
هنرها را بدون توجه به هیچ هدف ارزشی چه 
مثبت و چه منفی رشد و گسترش می دهند. 
به عبارتی دیگر هنر را برای هنر می خواهند و 
بس. بدیهی است قرآن که شاخصه افراد مؤمن 
را »همیشه به یاد خدا بودن می داند«.)1۵( 
هرگونه رفتار بی هدفی که نتیجه طبیعی آن 

دوری از یاد خداست را نمی پسندد.

بعداز بیان ایــن مقدمه می گوییم در روایات 
به جا مانده از اهل بیت)علیهم السالم( بیاناتی 
بسیاری دیده می شوند که صریحا نگهداری 
از مجسمه و مجسمه سازی را منع می کند.
)1۶( البته روایات دیگری نیز وجود دارند که 
می توان از آنهــا دلیل این منع را  که همان 
جلوگیری از بت پرستی است - استنباط کرد.
)1۷( این بیانات نشــانگر آن است که باید به 
گونه ای رفتار نمود که هیچ شــائبه پرستش 
و یا حتی تعظیم این تصاویر به وجود نیاید و 
دلیل اصلی حرمت ساخت این گونه تصاویر 

نیز همین دسته از روایات دانسته شده است.

در واقع که آنچه از ســوی قرآن نهی شــده، 
ساختن مجســمه موجودات جاندار همچون 
انسان و حیوان بوده که بت پرستان به پرستش 
آن می پرداختند و مطلق مجسمه سازی تحریم 
نشده است و ممنوعیت ساخت مجسمه ها و 
تمثال هــای دارای روح به خاطر توجه آموزه 
های دینی به مسائل اعتقادی است. با توجه 
به پیشینه تاریخی اسالم که در زمانی ظهور 
نمود که بت پرستی و شــرک، رویکرد رایج 
توده مردم تلقی می شد، بی تردید مهم ترین 
وظیفه انبیاء، رهانیدن توده مردم از شرک و 
دوگانه پرســتی بود. از ایــن رو پرهیز دادن 
برجسته آیات قرآن از شرک، مهم ترین عامل 
دوری مسلمانان در قرون نخستین اسالم از 
هنرهای تجسمی و تصویری است و به تدریج 
که از گرایش به بت پرستی و شرک در قرون 
میانه کاسته شد، از ممنوعیت و عدم گرایش 
به این دسته از هنرها در نزد عالمان اسالمی و 
توده مردم، کاسته شده است. به همین جهت 
وقتی حضرت عیسی)علیه السالم(، مجسمه 
پرندگان را می ســاخت و به اذن خداوند به 

آن روح می دمید، چون شــائبه شرک و بت 
پرستی در عیسی)ع( وجود نداشت، این عمل 
شرک آلود قلمداد نمی شد. در آیه 4۹ سوره 
ُِّکْم  آل عمران می خوانیم: »ِجْئُتُکْم بِآیٍَۀ ِمْن َرب
ْیِر َفأَنُْفُخ  یِن َکَهْیَئِۀ الطَّ ِّي أَْخُلُق لَُکْم ِمَن الطِّ أَن
ِ«؛ )همانا من برایتان  فیِه َفَیُکوُن َطْیراً بِإِْذِن اهللَّ
از ِگل همچون شکل پرنده می سازم، سپس 
در آن مــی دمم و به حکم خداوند پرنده می 
گردد(. بنابرایت طبیعی اســت اگر مجسمه 
ســازی در جوامع گذشته در مسیر شرک و 
بت پرستی استفاده نمی شد، هیچ گاه حرام و 

ممنوع نمی شدند.)18(

تمامــی این نکات ما را بر آن می دارد به این 
موضوع بسیار مهم و ظریف نکته توجه کنیم 
که با استناد به منابع دینی و نگرشی جدید 
به دنیای امروز موضوع مجســمه سازی یک 
بار دیگر و با دقت بیشــتر و بــا این نگاه که 
»مجسمه سازی دیگر برای پرستش نیست«، 
در حال بررسی توسط دانشمندان دینی است 
و برخی از فقهای معاصر نیز با انجام بررسی 
هایی در منابع دینی، حرمت مجسمه سازی 
به صورت عام را مورد تردید قرار دادند.)1۹( با 
این نگاه می گوییم مخالفت اسالم با مجسمه 
سازی و نقاشی نیز به صورت کلی مورد بحث 
اســت و مجسمه سازان مسلمان در بسیاری 
از کشورهای اسالمی تحت شرایطی اقدام به 
ساخت تندیس ها و سردیس هایی می کنند.

جمع بندی: 

اینکه فهرســت کردن چند حکم اســالم 
برای نتیجه گیری درباره مخالفت اســالم 
با اصل هنر چندان منطقی و مســتدل به 
نظر نمی رســد. از آن گذشته مطاله تاریخ 
تمدن اسالمی نشان می دهد ظهور اسالم 
و تطــورات تاریخی آن موجب پدید آمدن 
و رشد رشــته های هنری دیگری ای هم 
چون معماری)در مساجد و ابنیه اسالمی(
کاری های  کاشــی  نگارگــری)در   ،)20(
مســاجد و تذهیب مصاحف مشرف()21( 
و خطاطــی)در نگارش مصاحف و کاشــی 
نوشــته های مساجد( شــد و این موضوع 
دلیــل دیگری برای رد مخالفت اســالم با 

هنر است.
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که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آن گاه که بر پهلو خوابیده اند 

یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند(.
)1۶(. راوی در ارتبــاط با حکم تصاویر درخت و خورشــید و ماه، 
نظر امام صادق)علیه السالم( را جویا می شود. ایشان در پاسخ می 
فرمایند: »اگر تصویر موجودات زنده نباشد، ایرادی ندارد«: وسائل 
الشــیعه، حر عاملی، محمد بن الحسن، آل البیت، قم، 140۹ هـ 
ق، ج 1۷، چــاپ اول، ص 2۹۷؛ ابــو بصیر مــی گوید که به امام 
صادق)علیه السالم( گفتم ما فرش هایی که در آن تصاویری وجود 
دارد بر زمین پهن می نماییم آیا ایرادی دارد؟ امام در پاسخ فرمودند 
که »آنچه به عنوان فرش بر زمین انداخته و زیر دســت و پا قرار 
گرفته لگدمال می شود ایرادی نداشته اما مکروه است که چنین 
تصاویری را بر دیوارها و تخت ها نصب نماییم«: همان، ص 2۹۶؛ 
محمد بن مسلم می گوید که از امام باقر)علیه السالم( پرسیدم، آیا 
می توان در حالی که تصاویری در مقابل من بوده و به آنها می نگرم 
نماز بخوانم؟ امام فرمودند: »خیر! پارچه ای بر روی تصویر بینداز! 
البته اگر این تصویر در سمت راست و چپ و یا پشت سر و زیر پا و 
یا باالی سرت باشد ایرادی ندارد، اما تنها اگر در جهت قبله ات قرار 
گرفته پارچه ای بر آن بیانداز و نماز بخوان«: همان، ج ۵، ص 1۷0.

)1۷(. برای مثال از امام صادق)ع( روایتی ذیل آیه 13 ســوره سبأ 
نقل شده است که ایشان می فرمایند: »جنیان به دستور حضرت 
سلیمان مجســمه های مردان و زنان را درست نمی کردند بلکه 
منظور مجســمه درختان، گیاهان و امثال آن بوده اســت. ن.ک: 
قاموس قرآن، قرشی بنایی، علی اکبر، دارالکتب االسالمیه، 13۷8هـ 

ش، چاپ سیزدهم، ج ۶، ص 23۶.
)18(. درآمدی بر روشناسی هنر اسالمی، همان، ص ۵0 و ۵1.

)1۹(. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، تبریزی، جواد، قم، 
موسسه اسماعیلیان، 141۶هـ ق، چاپ سوم، ج 1، ص 123.

)20(. ن.ک: تاریــخ هنر معماری ایران در دوره اســالمی، کیانی، 
محمد یوسف، انتشارات سمت، تهران، 1388 هـ ش، چاپ یازدهم، 
ص ۷، 3۹، ۵3 و 103؛ هنر و معماری اســالمی)1(، اتینگهاوزن، 
گرابار، ریچارد، الگ، ترجمه: آژند، یعقوب، انتشارات سمت، تهران، 
138۷ هـ ش، چاپ هفتــم، ص 20، 2۵، 28، 1۷۵، 232، 2۹8، 

3۷۵، 380، 38۵، 3۹0، 3۹4، 412 و ۵12.
)21(. ن.ک: هنر و معماری اســالمی)1(، همان، ص 11۹، 30۶، 

.۵32 ،۵18 ،۵01
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احکام شرعی

جایز است. 

عدم تعلق ارش در صورت اسقاط همه خیارات 

اگر در مبایعه نامه اى طرفین کاّفه خیارات را اسقاط نمایند، 

آیا خریدار مى تواند به اّدعاى معیوب بودن مبیع، مطالبه 

ارش نمایــد؟ به عبارت دیگر، آیا با اســقاط کاّفه خیارات، 

عالوه بر ســقوط خیار عیب، مطالبه ارش نیز ســاقط مى 

شود؟ 

آرى مطالبه ارش نیز ساقط مى شود. 

بطالن اســقاط خیارات در صورت عدم اطــالع از قیمت 

واقعی 

اگر کســى بدون اّطالع از نرخ روز، ســهم االرث خود را به 

مبلغی به برادرانش بفروشــد، در حالى که ســهم نامبرده 

چندین برابر آن مبلغ ارزش داشته است چنین معامله اى 

چه حکمى دارد؟ ضمنًا خریداردر پای سند همه خیارات در 

آن معامله را ساقط کرده آیا این معامله صحیح است؟ 

اگر نمی دانسته اید و مغبون شده اید حق فسخ معامله را 

دارید؛ ولی با توجه به این که پای ســند را امضا کرده اید، 

باید ثابت کنید که نمی دانســته اید و اال از شما پذیرفته 

نمی شود و هر گاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین 

قیمتی داشــته و او بی خبر بوده، اسقاط خیارات شامل 

آن نمی شده، و می تواند معامله را فسخ کند. 

شامل شدن اسقاط کافه خیارات بر عیب مخفی 

چنانچه در معامله ای اســقاط کافه خیارات از مشتری به 

عمل آید آیا شامل عیب مخفی نیز می شود؟ 

آری، شامل می شود. 

مسقط خیار بیع 

چه نوع تصرفاتی در مبیع و مثمن مسقط خیارات است؟ 

هــر گونه تصرف صاحب خیار در جنــس مورد معامله که 

نشــانه رضایت به معامله با بی اعتنایی به استفاده از حق 

خیار باشد، موجب اسقاط است. 

ضمان فروشنده حیوان در صورت تلف 

قبل از انقضای مدت خیار 

در خيار حيوان اگر در روز دوم تلف شود يا عيبي پيدا كند، 

ضمان يا عدم ضمان بر عهده ي كيست؟ 

چنانچه به صورت طبیعی اتفاق بیافتد فروشــنده ضامن 

است. 

فسخ معامله در صورت اطالع از معیوب بودن کاال 

شخصی وسیله ای را خریداری کرده اما 2 روز بعد از معامله 

متوجه شــده این وســیله دارای عیب های درونی بسیار 

زیادی می باشد و فروشنده این مطالب را ذکر نکرده بود، 

آیا هم اکنون می تواند معامله را فسخ و ضرر و زیان خود 

را بگیرد؟ 

در صورتیکه جنس مورد معامله عیب پنهانی داشته و شما 

از آن بی خبر بوده اید می توانید معامله را فســخ کنید. 

ادعای مشتری به فاسد بودن مبیع بعد از تحویل 

این جانب مقدارى خرما به شــرط تحویل در دفتر شرکت 

فروخته ام و مشــترى آن را از ایران خارج کرده، و بعد از 

گذشــتن چند ماه اّدعا دارد که خرما از اّول فاسد بوده، آیا 

این اّدعا قابل قبول است؟ 

هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و 

خریدار دلیلى بر ســخن خود نداشته باشد، قول فروشنده 

پذیرفته مى شــود. اّما خریدار حق دارد از او بخواهد نزد 

حاکم شرع قسم یاد کند. 

مفهوم خيار تخّلف از شرط 

منظور از خیار تخّلف از شرط چیست؟ 

در صورتى كه در معامله فروشــنده يا خريدار شرط كند 

كارى را بــراى طــرف مقابل انجام دهد، يــا جنس طرز 

مخصوصى باشد، سپس به آن شــرط عمل نكند، در اين 

صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فســخ كند، به این 

خیار تخّلف از شرط گویند. 

عدم پرداخت به موقع ثمن توسط مشتری 

چنانچه معامله اى انجام شــود، و مشترى در موعد مقّرر 

ثمن معامله، یا قســمتى از آن را پرداخت نکند، و مثمن 

را نیز به دیگرى بفروشــد، آیا بایع اّول مى تواند معامله را 

فســخ و مثمن را از دست مشــترى دّوم، یا مشتری هاى 

بعد از او بگیرد؟ اگر مشــترى در معامله اّول به بایع چک 

داده باشــد، و چک در موعد مقّرر پاس نشود، تفاوتى در 

حکم مسأله ایجاد مى کند؟ 

در صورتــى که شــرط کرده که در فالن موعــد بپردازد، و 

مشترى تخّلف از شرط کرده، فروشنده خیار تخّلف از شرط 

دارد. و اگر عین مال به دیگرى منتقل شــده، باید مشترِى 

متخّلف مثل، یا قیمت آن را، به بایع بازگرداند. 

اسقاط حق خیار 

آیا حّق خیار را مى توان ساقط کرد؟ 
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