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عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی در گفت و گوی اختصاصی با مباحثات:

حوزه قم می تواند در احیای حوزه کهنسال نجف نقش جدی داشته باشد

از  یکی  لبنان  به  مباحثات  تحریریه  اعضای  برخی  اخیر  سفر  در 
مرتضی  سیدجعفر  آیت اهلل  با  گفت وگو  و  دیدار  جدی،  برنامه های 
ما  برسیم.  خدمتشان  ساعتی  تا  گرفتیم  تماس  ایشان  با  بود.  عاملی 
را به محل سکونتشان در روستای »عیتا الجبل« از بخش »تبنین« 
کیلومتر  دوازده  تنها  که  جایی  کردند؛  دعوت  لبنان(  جنوب  در  )واقع 
با مرز اسرائیل فاصله داشت. منزل عالمه در جنگ ۳۳ روزه به طور 
البته محل کار  کامل منهدم گردیده بود و مجدداً ساخته شده است. 
و منزل اصلی ایشان در شهر بیروت است و در سال چند ماهی را به 
روستای محل والدتشان می آیند. ساعتی پیش از ظهر جمعه توفیق 
دیدار حاصل شد و ایشان با لطف و عنایت خاصی پذیرای ما شدند. 
جمالت  برخی  می کردند؛  ملیحی صحبت  و  دست وپاشکسته  فارسی 
را فارسی و برخی را عربی می گفتند و البته بیش تر گفت وگوی ما با 
ایشان به زبان عربی بود. اگرچه آثار شیمی درمانی اجازه نداد ایشان 
زیاد صحبت کنند؛ اما همان گفت وگوی کوتاه درباره ی حوزه نجف و 

قم برای ما بسیار سودمند بود.

سید  آیت اهلل  معرفی:   
سال  در  عاملی  مرتضی  جعفر 
۱۳۶4ق در جنوب لبنان به دنیا 
آمد. نسب خاندان پدری اش به 
فرزند   ،» ذوالدمعة  »الحسین 
سجاد)ع(  امام  فرزند  زید، 
برای  ۱۳۸۲ق  در  می رسد. 
نجف  به  دینی  علوم  تحصیل 
آن جا  در  و  کرد  سفر  اشرف 
بروجردی  آیت اهلل  مدرسه ی 
الدینیة«  النجف  »جامعة  و 
به  و  برگزید  اقامت  برای  را 
مشغول  دینی  علوم  تحصیل 
به  از شش سال  شد. وی پس 
شهر مقدس قم مهاجرت نمود 
مسایل  درباره ی  پژوهش  به  و 
تاریخی و عقیدتی شیعه همت 

گماشت.
از فعالیت های مهم عالمه جعفر 
سال های  در  ـ  عاملی  مرتضی 
به  می توان  ـ  قم  در  اقامت 
مختلف  زمینه های  در  پژوهش 
تاریخ و عقاید شیعه، راه اندازی 

علمیه  »مدرسه  یا  »منتدا« 
برای  تدریس  و  جبل عاملی ها« 
کارشناسی  دوره  دانشجویان 
مدرس  تربیت  دانشگاه  ارشد 
سال ها  همین  در  کرد.  اشاره 
مشاوره های  ارائه ی  از  وی 
و  لبنانی  طالب  به  تحقیقاتی 
برای  مناسب  شرایط  تأمین 

تحصیل آن ها نیز غافل نبود.
۱۹۹۳م  سال  اواخر  عالمه، 
پس از ۲۵ سال اقامت در شهر 
موطن  به سوی  قم،  مقدس 
تالش های  و  شد  رهسپار  خود 
علمی، پژوهشی و تربیتی خود 
آن  که  ـ  لبنان  جنوب  در  را 
ـ  بود  اسرائیل  اشغال  در  زمان 
سال ها  این  در  وی  داد.  ادامه 
زمینه ی  در  پژوهش  بر  عالوه 
تاریخ و عقاید شیعه و تأسیس 
مرکزی تحقیقاتی در بیروت، به 
برگزاری جلسات مختلف برای 
همت  لبنانی  شیعه ی  جوانان 
از  نسلی  راه،  این  از  و  گماشت 

فعاالن مذهبی در میان شیعیان 
از  یکی  آورد.  به وجود  لبنان 
مهم ترین اقدامات نهادی ایشان 
در مسیر آموزش مبانی اعتقادی، 
در  ـ  علمیه ای  حوزه ی  تأسیس 
سال ۱۳۷۷ش ـ در شهر بیروت 
حریم  از  پرشور  دفاع  است. 
امامت و والیت و تالش مستمر 
در پاسخ گویی به شبهاِت مبنایی 
ـ اعتقادی، از اقدامات درخشان 
سید  عالمه  اقامت  سال های 
لبنان  در  عاملی  مرتضی  جعفر 
است. از ایشان آثار بسیار زیادی 
باقی  تشیع  حریم  از  دفاع  در 
آن ها  جمله  از  که  است  مانده 
می توان به کتاب »الصحیح من 
اهلل  صلی  االعظم  النبی  سیرة 
علیه وآله وسلم« در سی و پنج 

جلد اشاره کرد. 

 با تشکر از این که اجازه 
فرمودید ساعتی در خدمت 
حضرتعالی باشیم؛ موضوع 
ویژگی های  ما  توجه  مورد 
فرد  به  منحصر  و  خاص 
و  قم  و  نجف  علمیه  حوزه 
تعامالت  برخی  آن  به تبع 
یا احیاناً تقابل های این دو 
حوزه است؛ حضرت عالی 
تحصیالت  دوران  ابتدای 

نجف  در  را  خود  حوزوی 
عازم  سپس  و  گذراندید 
علت  بفرمایید  شدید.  قم 
هجرت شما از نجف به قم 

چه بود؟
الرحیم؛  الرحمن  اهلل  بسم 
دوران  آغاز  داشتم  توفیق  بنده 
نجف  حوزه  در  را  خود  تحصیل 
باشم. شش سال در این حوزه از 
محضر بزرگان مختلفی بهره مند 
شدم. حدود سال پنجم بودم که 
برای  کردند  اصرار  والد  مرحوم 
ادامه تحصیل به قم بروم. خب 
علت این مسأله برای من خیلی 
مایل  هم  بنده  و  نبود  روشن 
هرحال  به  بروم؛  قم  به  نبودم 
بودم  نجف مستقر شده  در  تازه 

و انس گرفته بودم.
حدود  نجف  در  بنده  حضور 
 ۱۳۸۸ تا   ۱۳۸۲ سال های 
برهه ی  با  مصادف  و  هجری 
بسیار حساس و ناآرام سیاسی در 
عراق بود. فضای سیاسی عراق 
هرازچندی  و  بود  ناآرام  بسیار 
طبعًا  و  می داد  روی  کودتایی 
حتی  و  اجتماعی  فضای  بر 
بسیار  طلبه ها  خواندن  درس 
عبدالکریم  می گذاشت.  اثر 
آن  از  بعد  می کرد؛  کودتا  قاسم 
همین طور  و  عارف  عبدالسالم 

مرتضی معراجی / احمد نجمی
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تازه در نجف مستقر شده بودم و انس گرفته 
بودم.

حضور بنده در نجف حدود سال های ۱۳۸۲ 
برهه ی  با  مصادف  و  هجری   ۱۳۸۸ تا 
عراق  در  سیاسی  ناآرام  و  حساس  بسیار 
بود  ناآرام  بسیار  عراق  سیاسی  فضای  بود. 
طبعًا  و  می داد  روی  کودتایی  هرازچندی  و 
خواندن  درس  حتی  و  اجتماعی  فضای  بر 
عبدالکریم  می گذاشت.  اثر  بسیار  طلبه ها 
عبدالسالم  آن  از  بعد  می کرد؛  کودتا  قاسم 
ادامه  سیاسی  تشنجات  همین طور  و  عارف 
داشت. وقتی بنده اصرار پدر و از سوی دیگر 
تصمیم  می دیدم،  را  عراق  بحرانی  وضعیت 
گرفتم درباره نظر پدرم استخاره بگیرم. آن 
زمان مرحوم آیت الل کشمیری در زیر نردبان 
معروف حرم حضرت علی)ع( جلوس داشته 

ایشان  از  خودم  بنده  می گرفت.  استخاره  و 
استخاره نخواستم و به یکی از دوستان گفتم 
که شما از طرف بنده استخاره بگیرید. وقتی 
استخاره  پاسخ  در  رسید  بنده  دوست  نوبت 
فرمودند: »زودتر به این سفر برود که برکات 
وعلم  ودین  آینده  دارد؛  بسیاری  خیرات  و 
این  است«.  سفر  این  در  خیرات  همه   ... و 
استخاره عزم بنده را در هجرت به قم جدی 
را  بنده  می کردند  سعی  دوستانم  البته  کرد. 
از این تصمیم منصرف کنند؛ می گفتند شما 
نیستی  آشنا  قم  با  نیستی،  بلد  فارسی  زبان 
که عرض  مسایلی  به  توجه  با  بنده  اما  و... 

کردم تصمیم خودم را گرفته بودم.
ایران،  به  من  ورود  از  پس  ماه  چند  دقیقًا 
کودتاهای خون بار در عراق شدت گرفت و 
سال  یک  از  کم تر  که  رسید  جایی  به  کار 
بعد دولت عراق تصمیم گرفت کلیه طالب 

ایرانی را با فوریت از عراق اخراج کند. واقعًا 
وضعیت اسفباری بر حوزه حاکم شد. طالب 
کرده  کامیون  سوار  را  آنان  خانواده های  و 
لبنانی ها  حتی  می کردند؛  اخراج  عراق  از  و 
عراق  دولت  اساسًا  می کردند.  اذیت  هم  را 
نمی خواست حوزه نجف و روحانیت در عراق 
دوام و قدرت داشته باشد. حوزه و مرجعیت 
امر  همین  و  بود  اثرگذار  مردم  بین  در 
تهدیدی جدی برای دولت محسوب می شد. 
عراق در دودهه چند کودتا را به خود دید و 
کودتا مساوی بود با خونریزی و آشوب و... 
آن زمان واقعًا متوجه حکمت پاسخ استخاره 
بنده  ایام پرآشوب الحمدلل  شدم. در همین 
در قم و در نهایت آرامش در حال درس و 

بحث بودم.

)عالمه سید مصطفی مرتضی؛ پدر عالمه جعفر مرتضی( 

 اگر امکان دارد توصیفی از بافت 
جمعیتی و فضای فکری حوزه نجف 

در آن زمان بفرمایید.
مشکل  بگوییم  است  بهتر  و  حاکم  فضای 
نجف این بود که  یک حوزه غیرعربی بود. 
اغلب فضال و اساتیدش ایرانی، پاکستانی و...  
بودند و حتی طالب عرب زبان از عربستان و 
خاطرم هست طالب  بودند.  کم  و...  کویت 
بودند؛  نفر  هفتاد  حدود  زمان  آن  در  لبنانی 

کربال  در  هم  معدودی  و  نجف  در  اکثراً 
حضور داشتند.

باعث  نجف  حوزه  جمعیتی  بافت  این  خب 
مردم  و  حوزه  بین  زیادی  فاصله  می شد 
با  بیگانه  را  خود  طالب  اغلب  شود.  ایجاد 
مردم می دانستند و به خاطر غیرعراقی بودن 
نمی توانستند با مردم ارتباط داشته باشند یا 
انگیزه ای برای این کار نداشتند. البته معتقدم 
تحصیل  به  عراقی ها  خود  رغبت  و  عالقه 
علوم دینی کم تر از دیگر بالد است که این 
هم خود یکی از دالیل کم رنگ بودن حضور 

عراقی ها در حوزه نجف بود.
خویی  آقای  و  حکیم  آقای  حضور  زمان  از 
طالب  یعنی  شد؛  بهتر  کمی  ارتباط  این 
حوزه نجف در مواقع مختلف به بالد عراق 
اعزام شدند و فضای تبلیغی بر حوزه نجف 

حاکم شد. مثاًل تعدادی از طالب لبنانی به 
شهرهای مختلف اعزام شدند و گاهی نیز در 
آن شهرها به صورت دایم مستقر می شدند 
باعث  این حضور  داشت.  زیادی  برکات  که 
علمیه  مدارس  و  حتی  کتابخانه ها  تأسیس 
در برخی شهرهای عراق هم شد؛ اقدامی که 
اثری جدی در بیش تر شدن ارتباط حوزه با 
مردم عراق داشت. خوب به یاد دارم یکی از 
بزرگان به نام شیخ محمدتقی فقیه علی رغم 
از  عملیه،  رساله ی  داشتن  و  اجتهاد  جایگاه 
»قلعة سکر«  شهر  به  حکیم  آیت الل  سوی 
مهدی  شیخ  مرحوم  یا  شد؛  اعزام  عراق 
برای  به شهر »دیوانیه« عراق  شمس الدین 
شد.  اعزام  مردم  دینی  امور  به  رسیدگی 
و حتی  عراق  در شهرهای  علما  از  بسیاری 

به شهرهای کویت اعزام شدند.

وقتی بنده اصرار پدر و از سوی 
دیگر وضعیت بحرانی عراق را 

می دیدم تصمیم گرفتم استخاره 
بگیرم. مرحوم آیت اهلل کشمیری 

در پاسخ استخاره فرمودند: 
»زودتر به این سفر برود که 
برکات و خیرات بسیاری دارد.

آینده ودین وعلم و .. همه خیرات 
در این سفر است«

فضای حاکم و بهتر است بگوییم 
مشکل نجف این بود که  یک 

حوزه غیر عربی بود. اغلب فضال 
و اساتید ایرانی، پاکستانی و .. 

بودند و حتی طالب عرب زبان از 
عربستان و کویت و... کم بودند. 

خب این بافت جمعیتی حوزه نجف 
باعث می شد فاصله زیادی بین 

حوزه و مردم ایجاد شود.
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 حضور شما در قم مصادف بود با 
شکوفایی حوزه های علمیه به برکت 
العظمی  آیت اهلل  مرحوم  تالش های 
را  قم  علمیه  حوزه  شما  بروجردی. 

در آن زمان چگونه یافتید؟
یک  نجف  حوزه  به  نسبت  قم  حوزه  خب 
فضای نوپا و جدید محسوب می شد. حوزه 
قوام  حایری  عبدالکریم  شیخ  زمان  از  قم 
گرفت. زمانی که این حوزه شکل می گرفت 
بیش تر توجه بزرگان آن به نیازهای جامعه 
چه  که  داشتند  دقت  حوزه  بزرگان  بود.  
به  و  است  جامعه  در  مشکالتی  و  مسایل 
علمی  فعالیت های  و  دروس  آن  تناسب 

حوزه شکل می گرفت.
آن سال های نخست شکل گیری حوزه  در 
قم توجه شد که چه چیزی مورد نیاز است 
و به نظرم تا حدود قابل قبولی هم خألهای 
جامعه پر شد. در مقطعی نیاز به بحث های 
تفسیری و اعتقادی بود که دیدیم حوزه قم 
با شخصیت های علمی که داشت به خوبی 
را بدهد.  از شبهات  پاسخ بسیاری  توانست 
در  قم  حوزه  که  شد  باعث  بنا  سنگ  این 
برود  پیش  روند  با همین  ادامه حیات خود 

و توجه اصلی اش به نیازهای جامعه باشد.
در حالی که حوزه نجف تمام توجه و اهتمام 
خود را به سابقه بسیار طوالنی خود صرف 
می کرد  را  خود  تالش  تمام  و  بود  کرده 
و  باشد  خود  گذشته  علمای  میراث دار  که 
نتیجه ی آن، تمرکز صرف بر فقه و اصول 
بود. هرچه  در درس ها و بحث ها می گذشت 
همگی حول محور فقه و اصول بود و حتی 
از برخی علوم مقدمه این دو علم مثل رجال، 
منطق و... هیچ خبری نبود. تصور می کردند 
غیرضروری  و  مهمه  امورغیر  از  علوم  این 
است. به نظرم مهم ترین تفاوت اصلی حوزه 
قم و نجف در آن سال هایی که ما حضور 

داشتیم همین امر بود.
این جاست که چون سنگ بنای حوزه  جالب 
شده  نهاده  جامعه  نیازهای  براساس  قم 
حوزه  اسالمی  انقالب  شکل گیری  با  بود، 
توانست به خوبی امتحان خود را پس دهد؛ 
چون در گذشته هم سعی می کرد خود را با 
بسیاری  انقالب  از  بعد  کند.  منطبق  جامعه 

از امور مهم حاکمیتی که پیش از آن اصاًل 
خب  آمد.  پیش  نبود  توجه  مورد  حوزه  در 
فقه  مثل  متعدد  نیازهای  مقابل  در  حوزه 
و  گرفت  قرار  و...  القضاء  فقه  حکومتی، 
دقیقًا علمایی توانستند وارد این عرصه شوند 
العظمی  آیت الل  دوران  تربیت شدگان  که 
حایری  آیت الل العظمی  حتی  یا  بروجردی 
یزدی بودند. واقعًا این امتیاز بسیار مهم حوزه 
قم است که  تربیت شدگان آیت الل العظمی 
بسیاری  برابر  در  می توانستند  بروجردی 

مسایل و نیازهای جدید پاسخ گو باشند.
حوزه  متوجه  هم  آسیب ها  برخی  البته 
علمیه قم شد؛ یعنی به خاطر نیازهای بسیار 
مؤسسات  حوزه،  به  دینی  حکومت  زیاد 
نیازهای  تأمین  برای  تخصصی  زیاد  بسیار 
سطح  معتقدم  که  گرفت  شکل  حکومتی 
هر  رأس  در  نیست.  عمیق  آن ها  از  برخی 
مؤسسه ای یک فاضل و استادی حضور دارد 
که می خواهد مثاًل به مسأله قانون تجارت 
پژوهش گر  و  شاگرد  هم  تعدادی  بپردازد؛ 
به دالیل  اما  می کند؛  جمع  خود  اطراف 
و  نمی شوند  عمیق  کارها  این  مختلفی 
می مانند.  باقی  سطحی  مسایل  همان  در 
و  سیصد  از  بیش  می گوید  آمارها  االن 
که  می کنند  فعالیت  قم  در  مؤسسه  پنجاه 
اغلب آن ها نوپا هستند. باید این مؤسسات 

آسیب شناسی جدی شوند.
در زمان ما حوزه قم کمتر از هزارنفر طلبه 
آمارهای  براساس  اینک  هم  اما  داشت؛ 
موجود بیش از سی تا چهل هزار طلبه فقط 
این  برای  باید  واقعًا  دارند.  حضور  قم  در 
تعداد طلبه و فاضل از جهات مختلف علمی 
کارهای  دچار  تا  کرد  فکری  پژوهشی  و 

علمی سطحی نشوند.

 به نظر حضرتعالی چه زمینه هایی 
برای ارتباط بیش تر حوزه علمیه قم 
و نجف وجود دارد و چگونه این دو 
حوزه می توانند بیش تر از گذشته با 

یکدیگر مرتبط شوند؟
آسیب  بسیار  حوزه  یک  نجف  حوزه 
حاکمیت  سال  سی  از  بیش  است.  دیده 
که  جایی  تا  صدام  زمان  مخصوصًا  عراق 

می توانست این حوزه را متالشی کرد. ده ها 
و بلکه صدها نفر از علمای طراز اول آن را 
این  از  بعد  نجف  حوزه  رساند.  شهادت  به 
احیا  دوران بسیار سخت، مجدداً می خواهد 
این  است  ممکن  جهاتی  از  اگرچه  شود. 
بنده  به نظر   اما  باشد؛  بسیار سخت  ارتباط 
نجف  حوزه  کمک  به  می تواند  قم  حوزه 
با  و  کهن  حوزه ی  این  الل  انشاء  تا  بیاید 
بیابد.  را  خود  گذشته  جایگاه  بتواند  سابقه 
البته متأسفانه در دوران بعد از صدام، عراق 
همچنان درگیر مصایب و مشکالت مختلف 
این  سریع تر  هرچه  می کنیم  دعا  که  است 

مشکالت برطرف شود.

آثار  ما  سوال  مورد  دیگر  موضوع   
حضرتعالی است؛ برخی از این آثار به 
بسیاری دیگر  و  ترجمه شده  فارسی 
شما  نظر  به  نشده اند؛  ترجمه  هنوز 
و  دارد  بیشتری  اهمیت  کتاب  کدام 

الزم است به فارسی ترجمه شود؟
این است  واقعیت  سؤال سختی می پرسید! 
مانند  نوشته ام  بنده  که  کتاب هایی  که 
فرزندان من هستند و من نمی توانم تفاوتی 
بین آن ها قایل شوم. همه آثار بنده ضرورت 

داد که به فارسی ترجمه شود.

 « شما  مهم  بسیار  آثار  یکی   
األعظم«  النبی  سیرة  من  الصحیح 
فارسی  زبان  به  کتاب  این  است. 
انتقاد  مورد  اما  شد؛  ترجمه  هم 
جدی شما قرار گرفت. آیا اعتراض 

حضرتعالی نتیجه ای هم داشت؟
متأسفانه مترجم این کتاب علی رغم این که 
و  بود  کرده  ترجمه  را  بنده  اثر  چند  قباًل 
انتظار می رفت به سالیق و دغدغه های بنده 
اشراف بیش تری داشته باشد، این کتاب را 
و  حذف  برخی  حتی  و  فاحش  اغالط  با 
اضافات مهم ترجمه کرد. بنده اعالم کردم 
تا  نیست  بنده  به کتاب  این ترجمه مربوط 
این مطالب در آینده به نام بنده تمام نشود؛ 
انتشار  جلوی  خواستم  هم  ارشاد  وزارت  از 
این ترجمه را بگیرد که متأسفانه با گذشت 
چند سال هیچ ترتیب اثری داده نشده است.



۷
 شماره 2 / مهر 1394

تأملی در رفتارهای سیاسی جمعی از حوزویان
مشخص  با  و  گذشته  هفته های  در   
در  برجام  طرح  بررسی  نهایی  تکلیف  شدن 
طالب  از  تعدادی  اسالمی،  شورای  مجلس 
تجمعات  برگزاری  به  اقدام  علمیه  حوزه های 
زوایای  از  که  کردند  مختلفی  تحصن های  و 

مختلف قابل بررسی است.
یکی از افتخارات حوزه های علمیه در سی و 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  اندی سال پس 
حضور جدی در عرصه های مختلف حمایتی و 
سیاسی است؛ تا جایی که باید نظام جمهوری 
علمیه  حوزه های  مولود  را  ایران  اسالمی 
خواند. طبعًا حوزه های علمیه نیز نقش پدرانه 
خود را در قبال حکومت دینی حفظ کرده اند 
و از مشارکت در بخش های مختلف مدیریتی 
گرفته تا تأمین فکری و نظری دولت اسالمی، 

حضوری جدی و تکلیف مدارانه داشته اند.
با بررسی نوع تعامل ده ها نفر از بزرگان علمی 
تا فضالی  تقلید گرفته  از مراجع عظام  حوزه 
حوزوی، درمی یابیم همیشه این نسبت براساس 
وظیفه »امربه معروف و نهی از منکر« بوده و 
تعامل  این  بر  ناصحانه«  »حمایت  استراتژی 
کاماًل حکم فرما بوده است. بزرگان حوزه های 
علمیه در چند دهه اخیر ضمن حمایت از کلیت 
هرجا  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
دولتمردان  یا عملکرد  کرده اند سویه  احساس 
اعتقادی  و  دینی  مبانی  از  انحراف  دچار 
جدی  تذکرات  دلسوزانه  موضع  از  شده است، 
خود را ابراز داشته اند. گاه این تذکرات آن چنان 
با توصیه های حکیمانه _ همچون فرمایشات 
است  آمیخته  آملی_  جوادی  العظمی  آیت الل 
در  حاکمیت  راه  نقشه  به  تبدیل  می تواند  که 

جمهوری اسالمی ایران نیز بشود.
حوزه های  از طالب  سطوحی  اما  بین  این  در 
علمیه نیز وجود دارند که بخاطر شرایط سنی 
به  منحصر  ویژگی های  و  هیجانات  دارای 
فردی هستند و نوع رفتارهای سیاسی آنان در 
اگرچه  اجتماعی  سیاسی  مختلف  مسائل  قبال 
اشتراک ماهوی با بسیاری از بزرگان حوزه دارد 

اما از جهات مصداقی تفاوت های جدی دارد.
رفتارهای  است  شده  مشاهده  متأسفانه 
که   _ حوزه  بدنه  از  بخشی  تکلیف مدارانه 

شک  ذره ای  آنان  خالص  اعتقاد  و  نیت  در 
نیست_ دچار هیجاناتی می شود که در شأن 
نظام  تئورسین  به عنوان  علمیه  حوزه های 

جمهوری اسالمی ایران نیست.
بررسی  و  ایران  هسته ای  مذاکرات  موضوع 
برجام از موضوعاتی است که ماه های گذشته 
محور بسیاری از اظهارنظرهای سیاسی بوده 
از  نیز  علمیه  حوزه های  طبعًا طالب  و  است 
جهات مختلف وظیفه و حق دارند در جریان 
مسایل قرار گرفته و نسبت به مسایل مختلف 

پیرامون آن اظهار نظر کنند.
از  بخشی  هسته ای  مذاکرات  درماجرای 
جریانات سیاسی کشور و به تبع آن بخشی از 
حوزویان مخالف جدی مذاکرات بوده و دالیل 
طبیعی  دارند.  خود  مخالفت  برای  مختلفی 
سیاسی  وظیفه  براساس  جریان ها  این  است 
باید  دارند  تکلیف  که  تاجایی  خود  شرعی  و 
به  نسبت  و  کرده  مطرح  را  خود  دیدگاه های 

انحرافاتی که احساس می کنند هشدار دهند.
به  ورود  و  اظهارنظر  روش  اصلی  نکته  اما 
فضالی  و  طالب  از  است.  سیاسی  مسایل 
و  سیره  همچون  می رود  انتظار  حوزوی 
خود  دیدگاه های  اواًل  حوزوی  بزرگان  روش 
به  هوشمندانه  و  منطقی  کاماًل  به صورت  را 
متولیان امور سیاسی و دیپلماسی منقل کنند 
و ثانیًا نسبت به آن چه احساس خطر می کنند 
برای عموم مردم روشنگری داشته باشند. این 
دو وظیفه قطعًا در قالب گفتمان  های تخصصی 

برای  چهره به چهره  تبلیغ  و  مسئوالن  برای 
کف  رفتارهای  می شود؛  محقق  مردم  عموم 
خیابانی مانند تحصن باعث می شود گفتمان 
تخصصی و کاماًل تکلیف مدارانه از مسیر خود 
زورآزمایی  یک  به  تبدیل  و  شده  منحرف 

خیابانی شود.
آیت الل محمد یزدی ریاست جامعه مدرسین 
جهت گیری های  در  که  قم  علمیه  حوزه 
سیاسی همواره به تکلیف خود عمل کرده و 
هیچ  گاه مصلحت فردی و جناحی را بر وظیفه 
سیاسی ترجیح نداده است درباره رفتار سیاسی 
برخی از طالب چنین می گوید:» یک طلبه و 
روحانی امروزی باید بداند در کشور و جهان 
سیاست  متن  وارد  این که  اما  می گذرد؛  چه 
شود و به خاطر موافقت یا مخالفت با مسأله ای 
به دسته بندی، اجتماع و تحصن دست بزند، 
قطعًا این خالف خواسته رهبری است و نباید 
االن را با زمان اول انقالب مقایسه کرد. به 
اگر  می دهم  اطمینان  انقالب  دلسوزان  همه 
باشد،  انقالب  و  کشور  ضرر  به  موضوعی 
شد.عده ای  نخواهند  تسلیم  انقالب  رهبری 
که  امام)ره(  حضرت  فرمایش  بر  تکیه  با 
شما  و  داریم  وظیفه ای  یک  »ما  فرمودند: 
می کنند  مطرح  را  مسایلی  وظیفه ای«،  یک 
کشور  در  دودستگی  و  اختالف  موجب  که 
باید به  می شود... اگر نظر خالفی هم داریم 
کنیم  منتقل  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن 

که آن هم سازوکار خودش را دارد«.
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عبرت های تاریخی در خصوص حادثه منا
احمد نجمیموضع قاطع امام خمینی و واکنش منفعالنه عربستان

 نگاهی به سنگ اندازی های دولت عربستان در قبال حج گزاری 
ایرانی ها و نوع واکنش رهبران جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 

خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب نکات جالب توجهی برای همگان از 
جمله سیاسیون و دست اندرکاران امور دیپلماسی کشور  دارد.

 واکنش امام خمینی: خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نروند به مکه 

که دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشود و نه از بستگان امریکا
گفته  به  بود.  دچار مشکل جدی شده  اجرایی  در بخش  حج سال ۱۳۶۲ 
مدیران اجرایی وقت، کار اجاره مسکن نزدیک به ۱۵۰هزار ایرانی از یک 
ماه قبل آغاز شده بود و طبق روال سال های گذشته گروه های اجاره منازل 
به ساختمان های مختلف مراجعه می کردند؛ اما با تعجب هیچ یک از مالکان 
منازل و هتل ها تمایلی به اجاره مسکن به ایرانی ها نداشتند و حتی در قبال 

پیشنهاد قیمت باالتر نیز قاطعانه پاسخ منفی می دادند.
طولی نکشید که مشخص شد دولت عربستان کلیه مالکان ساختمان ها را 
از اجاره به ایرانی ها برحذر داشته و سعی دارد از این طریق و البته ظاهراً 

عدم تمایل مالکان ساختمان ها، در حج گزاری ایرانی ها خلل ایجاد کند.
این مسأله ادامه داشت و تنها چندروز مانده به آغاز اعزام حجاج به عربستان 
عماًل هیچ ساختمانی اجاره نشده بود. مدیران سازمان حج و نماینده ولی 
فقیه نهایتًا به این نتیجه رسیدند که ممکن است امسال ایرانی ها نتوانند به 
عربستان اعزام شوند؛ چون نخستین شرط انجام عملیات حج آماده بودن 

مسکن قریب به ۱۵۰ هزار زائر بود.
روز یازده مرداد ۱۳۶۲ مدیران حج ایران به دیدار امام خمینی رفتند و این 
مشکل را خدمت ایشان مطرح کردند. امام خمینی در پاسخ، سخنان بسیار 
شدیداللحنی خطاب به حاکمان سعودی مطرح کردند؛ سخنانی که در نگاه 

نخست بسیار تند و فراتر از تصور به نظر می رسید:
»شیوخ خلیج و این هایی که حکومت هایی در کشورهای اسالمی دارند توجه 
بکنند به این که ما برای چندمین بار به آن ها سفارش می کنیم که با کشور 
ما این طور نکنند. یک روز این ها بیدار می شوند که وقت گذشته است. یک 
روز دولت حجاز به خود می آید که مسأله دیگر گذشته. از همین حاال به 
ایران  از حجاج  تعدیل کند. قضیه ی جلوگیری  را  باشد که کارهایش  فکر 
انجام  را  امری  بتواند حکومت حجاز یک همچو  یک مسأله ای نیست که 
بدهد. حکومت حجاز کوچک تر از این است که جلوی حجاج را بگیرد؛ لکن 
که  می شوند  بیدار  روزی  یک  اشکال تراشی  این  و  می کنند  اشکال تراشی 

وقت گذشته است و دیگر نمی توانند عذرخواهی کنند. از همین حاال درست 
توجه بکنند که شمایی که می گویید ما خدمتگزار بیت هستیم و شمایی که 
در یک کشوری واقع شدید که خانه ی خدا در آن کشور است، خیال نکنید 
که خانه خدا مال شماست و شما کلیددار خانه ی خدا هستید. خانه ی خدا 
مال مسلمین است. ایران تمام حجاجش را می فرستد یا اصاًل نمی فرستد. 
من به حکومت حجاز نصیحت می کنم که این طور با مسلمین رفتار نکنند 

و این طور طرفدار دشمن های اسالم و دشمن های بیت الّل  الحرام نباشند.
خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نروند به مکه و خدا نکند 
که این اسباب این بشود که اسالم و مسلمین انفجار در آن ها 
از  نه  و  بشود  پیدا  وجود  شیخی  از  نه  دیگر  و  بشود  حاصل 
بستگان امریکا. به خود آیید و توجه کنید که این قضیه، قضیه ی اسالم 
است، مخالفت صریح با قرآن است. آن که مخالفت صریح با قرآن بکند، 
چطور می تواند حکومت اسالمی داشته باشد و کلیددار مکه باشد؟ بنابراین، 
من باز هم از باب این که می خواهیم با همه ی مسلمین، با همه ی دولت ها 
به طور مدارا رفتار کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم، 
افکار خودشان. آن روزی که  از آن ها می خواهم که تجدیدنظر بکنند در 
شما گرفتار بشوید آمریکا به دردتان نمی خورد؛ همان طوری که امروز صدام 

آمریکا به دردش نمی خورد…«.

واکنش منفعالنه عربستان
بالفاصله پس از انتشار سخنان امام خمینی از رسانه ها، واکنش عربستان 
بسیار جالب بود. مدیران وقت سازمان حج و نماینده وقت ولی فقیه در امور 
حج و زیارت در گفت وهای مختلف خود با نگارنده درباره واکنش عربستان 
این گونه بیان داشتند: »کم تر از بیست و چهارساعت از انتشار سخنان امام 
خمینی نگذشته بود که سفارت عربستان در ایران به سازمان حج اعالم کرد 
که ایران مشکلی در اجاره مسکن نخواهد داشت و می تواند مسکن خود را 
به هر میزان که نیاز دارد تهیه کند. مدیران امور مسکن نیز که همان موقع 
در عربستان حضور داشتند، از تغییر ناگهانی مواجهه دولت عربستان و به 
تبع آن مدیران هتل ها و منازل در مکه و مدینه سخن می گویند و اینکه در 
عرض تنها چهار روز به راحتی مسکن بیش از ۱۵۰ هزار ایرانی در مکه و 

مدینه تهیه شد؛ کاری که به صورت عادی بیش از دوهفته زمان می برد«.
به اعتقاد مدیران باسابقه حج و زیارت – که بیش از سه دهه است در تعامل 
مستقیم با ساختار اداری و حکومتی عربستان هستند – در هر چالشی که 
است،  شده  وارد  خود  احقاق حق  برای  و صالبت  قدرت  موضع  از  ایران 
ایران  خواسته های  تسلیم  معنادار  عقب نشینی  یک  در  سعودی  مسئوالن 
شده اند. بر همین اساس است که رهبر معظم انقالب پس از دو تذکر و 
درخواست از عربستان برای انجام وظایف خود در قبال حادثه منا – روز 
با صالبت  و  کرده  را عوض  خود  لحن   – نظامی  مراسم  یک  در  گذشته 
خاصی قاطعانه دولت عربستان را مسئول فاجعه منا دانستند و هشدار دادند 
حادثه  این  ایرانی  قربانیان  تک تک  قبال  در  باید  سعودی  مسئوالن  که 
پاسخ گو باشند و این پاسخ گویی باید با حفظ حرمت ابدان مطهر و تا آخرین 

مرحله ادامه داشته باشد. 
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ــر ایــن  ــاری ســبحانه( ب ــی )ذات اقــدس ب  مشــیت و اراده مول
تعلــق یافــت کــه داســتان غدیــر پیوســته باقــی و تــر و تــازه بمانــد 
و گذشــت زمــان آن را کهنــه و متــروک نســازد و ســال و مــاه، او 
اهمیــت و اثــر آن نکاهــد، لــذا در پیرامــون آن آیاتــی نــازل فرمــود 
ــان ترجمــان آن باشــد و امــت اســالمی هــر  ــا صراحــت بی کــه ب
صبــح و شــام بــا ترتیــل، آیــات قــرآن کریــم را تــالوت و مدلــول 
آیــات کریمــه را بخاطــر بســپارند، و گوئــی خداونــد ســبحان ضمــن 
ــرآن را  ــان ق ــان توجــه قاری ــوط ب ــات مرب ــک از آی ــالوت هــر ی ت
ــر درخشــان واقعــه مهمــه  ــدارد، و اث ــور معطــوف می بداســتان مزب
ــه را در  ــن واقع ــن ای ــد، و طنی ــاری تجدی ــب ق ــم را در قل غدیرخ
گــوش او منعکــس میفرمایــد تــا هــر مســلم و قــاری قــرآن آنچــه 
را کــه از دیــن الهــی در بــاب خالفــت کبــری بــر او واجــب گشــته 

نصــب العیــن قــرار داده و بمدلــول آن اســتوار و ثابــت بمانــد.

آیه تبلیغ
از جمله آیات کریمه: قول خدای تعالی است در سوره مائده:

یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک، فــان لــم تفعــل 
فمــا بلغــت رســالته و الل یعصمــک مــن النــاس.

ــوداع  ــه شــریفه روز هجدهــم ذی الحجــه ســال حجــه ال ــن آی ای
)دهــم از هجــرت( نــازل شــد، پــس از آنکــه پیغمبــر گرامــی صلــی 
ــاعت  ــل در س ــید جبرئی ــم رس ــوار بغدیرخ ــه و بزرگ ــه و آل الل علی
پنجــم از روز مذکــور بــر آنجنــاب فــرود آمــد و گفــت: یــا محمــد 
صلــی الل علیــه و آلــه همانــا خــدای متعــال بتــو درود میفرســتد و 
ــاره  میفرمایــد: ” ای فرســتاده خــدا، ابــالغ کــن آنچــه را )کــه درب
علــی علیــه الســالم( از جانــب پــروردگارت بتــو نــازل شــد، و اگــر 
ــداده ای...  ــام ن ــود را انج ــالت خ ــی، رس ــراء ننمائ ــر را اج ــن ام ای
ــه  ــم ک ــع پیشــروان آن کاروان عظی ــن موق ــه، در ای ــر آی ــا آخ ” ت
تعــداد آنهــا یکصــد هــزار یــا بیشــتر بــود نزدیــک جحفــه رســیده 

بودنــد پیغمبــر صلــی الل علیــه و آلــه امــر فرمــود آنهــا را کــه از آن 
نقطــه پیشــروی کــرده انــد برگرداننــد و آنهــا را کــه عقــب بودنــد 
در جــای خــود متوقــف ســازند تــا علــی علیــه الســالم را در میــان 

آنگــروه آشــکار ســازد و
آنچــه را کــه خداونــد متعــال دربــاره او نــازل فرمــوده بانهــا ابــالغ 
ــد او را  ــد، و )جبرئیــل( آن جنــاب را آگاه ســاخت، کــه خداون فرمای

)از کیــد بدخواهــان( نگاهــداری فرمــوده.
آنچــه در بــاال بــدان اشــعار نمودیــم در نــزد علمــاء مــا امامیــه( مورد 
ــث  ــام باحادی ــن مق ــا اینجــا در ای ــی م ــی اســت، ول ــاق همگان اتف
اهــل ســنت در ایــن زمینــه اســتدالل و احتجــاج مینمائیــم، اینــک 

بیــان مقصــود:
۱- حافــظ ابوجعفــر محمــد بــن جریــر طبــری متوفــای ۳۱. )شــرح 
حــال او در ج ۱ ص ۱۶۶ ذکــر شــد( باســناد خــود بــا بررســی، در ” 
کتــاب الوالیــه ” در طریــق حدیــث غدیــر از زیــد بــن ارقــم روایــت 
نمــوده کــه: چون رســول خــدا صلــی الل علیه و آلــه در بازگشــت از 
حجــه الــوداع بغدیرخــم رســید، هنــگام ظهــر بــود و هــوا در نهایــت 
گرمــی بــود، بامــر آنجنــاب خــار و خاشــاک آن محــل را برطــرف 
ســاخته و نمــاز جماعــت اعــالم شــد و مــا همگــی مجتمــع شــدیم 
ســپس خطبــه رســا انشــاء فرمــود، بعــد از آن فرمــود: همانــا خداوند 
متعــال ایــن آیــه را نــازل فرمــوده اســت: ... بلــغ مــا انــزل الیــک 
مــن ربــک و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته و الل یعصمــک مــن 
النــاس، و جبرئیــل از طــرف پــروردگار مــن بمــن امــر نمــوده کــه 
در ایــن محــل )کــه گــروه مســلمانان حضــور دارنــد( بایســتم و هــر 
ســفید و ســیاهی را آگاه نمایــم باینکــه: علــی بــن ابــی طالــب برادر 
مــن، وصــی مــن، خلیفــه مــن، و پیشــوای بعــد از مــن اســت، مــن 
ــروردگارم مــرا از انجــام ایــن  از جبرئیــل درخواســت کــردم کــه پ
امــر بــر کنــار فرمایــد، زیــرا میدانســتم کــه افــراد بــا تقــوی کــم و 

موذیــان و مالمــت کننــدگان زیادنــد
کــه مــرا بــه پیوســتگی زیــاد باعلــی نکوهــش میکننــد و از توجــه 
ــرا اذن  ــه م ــن هســتند ک ــی بحــدی نگــران و بدبی ــن بعل ــاد م زی
)گــوش( نامیــده انــد، و خــدای متعــال ضمــن ایــن آیــه، نکوهــش 
ــان را بمــن خبــر داد: و منهــم الذیــن یــوذون النبــی و  ــار آن و گفت
یقولــون هــو اذن قــل اذن خیــر لکــم و اگــر بخواهیــم نــام آنهــا را 
ــدن  ــا ندری ــی ب ــود، ول ــم نم ــم، خواه ــی کن ــا را معرف ــرم و آنه بب

ــرده آنهــا بکرامــت خــود افــزودم. پ
خــدای متعــال راضــی نشــد جــز بابــالغ ایــن امــر، پــس ای گــروه 
مــردم ایــن را بدانیــد همانــا خداونــد او را )علــی علیــه الســالم را( 
بعنــوان ولــی و امــام بــر شــما نصــب نمــود و اطاعــت امــر او را بــر 
همــه واجــب فرمــود، حکــم او جــاری و گفتــار او روا و نافــذ اســت، 
ــت،  ــدا دور اس ــت خ ــد از رحم ــت نمای ــا او مخالف ــس ب ــر ک و ه

بریده ای از نوشته عالمه امینی درباره غدیر
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ــروردگار اســت  ــد مشــمول رحمــت پ ــق نمای و کســیکه او را تصدی
بشــنوید و اطاعــت کنیــد پــس همانــا: خــدای مــوالی شــما اســت، 
ــدان  ــت در فرزن ــما اســت، و ســپس امام ــام )پیشــوا( ش ــی ام و عل
ــا روز  ــت، ت ــرار اس ــالم( برق ــه الس ــی علی ــب او )عل ــن از صل م
ــرا حــالل  ــی نیســت مگــر آنچــه خــدا و رســولش آن قیامــت، حالل
ــرا  ــد، و حرامــی نیســت مگــر آنچــه خــدا و رســولش آن فرمــوده ان
ــان  ــه الســالم و امام ــی علی ــی عل ــان، )یعن ــد و آن ــوده ان ــرام نم ح
ــن  ــرا در م ــال آن ــدای متع ــر خ ــی نیســت مگ ــدان او(، علم از فرزن
ــه  ــودم ب ــل نم ــرا نق ــن آن ــوده( و م ــت فرم ــن موهب ــاء )و بم احص
ــد.  ــر او اســتنکاف ننمائی ــراه نشــوید و از اوام ــس، از او گم ــی، پ عل
ــل  ــد و بحــق عم ــی میکن ــق راهنمائ ــه بســوی ح ــرا اوســت ک زی
مینمایــد، خداونــد توبــه احــدی را از آنانکــه او را انــکار نمودنــد نمــی 
ــد:  ــن کن ــه چنی ــت ک ــم اس ــدا حت ــر خ ــرزد. ب ــرد و او را نمیام پذی
ــه  ــی علی ــد پــس او )عل ــدان بعــذاب دردناکــی مبتــال کن او را جاوی
ــه رزق  ــادام ک ــن م ــد از م ــردم اســت بع ــام م الســالم( افضــل تم
ــازل میشــود و خلــق جهــان باقــی هســتند، آنکــس کــه  بنــدگان ن

ــت او را مرتکــب شــود از رحمــت خــدا دور اســت. خالف
ــس  ــر ک ــس ه ــد اســت، پ ــل، از خداون ــن، از جبرئی ــار م ــن گفت ای
ــش  ــه پی ــود چ ــردای خ ــرای ف ــه ب ــد ک ــد و بیندیش ــران باش نگ

ــت؟ ــتاده اس فرس
بفهمیــد محکــم قــرآن را )مطالــب اســتوار و صریــح آنــرا( و پیــروی 
نکنیــد متشــابه آنــرا )آیاتیکــه نیازمنــد بــه بیــان و تفســیر و توضیــح 
ــر  ــرا مگ ــرد آن ــد ک ــز تفســیر درســت نتوان ــل اســت( و هرگ و تاوی
کســیکه مــن دســت او را گرفتــه ام و بــازوی او را بلنــد نمــوده ام و 
بشــما او را نشــان میدهــم: هــر کــس مــن مــوالی اویــم، ایــن علــی 
ــرا  ــه آن ــد اســت ک ــب خداون ــواالت او از جان ــوالی او اســت، و م م
برمــن نــازل نمــوده اســت، آگاه باشــید، بطــور تحقیــق وظیفــه خــود 
ــید  ــردم، آگاه باش ــالغ ک ــق را اب ــر ح ــید ام ــودم، آگاه باش را اداء نم
آنچــه را مامــور بــودم بشــما شــنوانیدم، آگاه باشــید، آنچــه نیازمنــد 
بــه توضیــح بــود توضیــح نمــودم، امــارت و فرماندهــی مومنیــن بعــد 
ــه  ــی علی ــرای احــدی جــز او روا نیســت ســپس، او را )عل از مــن ب
الســالم را( ببــاال بلنــد فرمــود تــا بحــدی کــه پــای او مقابــل زانــوی 
ــروه  ــود: ای گ ــت، و فرم ــرار گرف ــه ق ــه و آل ــی الل علی ــر صل پیغمب

مــردم، ایــن بــرادر مــن،

و وصــی مــن و فــرا گیرنــده علــم مــن اســت و جانشــین مــن بــر 
ــروردگار  ــاب پ ــر تفســیر کت ــان آورده و ب ــه بمــن ایم هــر کــس ک
مــن، و در روایتــی افــزود. اللهــم وال مــن وااله و عــاد مــن عــاداه و 

العــن مــن انکــره، و اغضــب علــی مــن جحــد حقــه.
یعنــی بــار خدایــا دوســت بــدار دوســتان او را و دشــمن بدار دشــمنان 
ــر  ــا ب ــم فرم ــن او را، و خش ــود دور دار منکری ــت خ او را، و از رحم
ــودی  ــازل فرم ــو ن ــا ت ــار خدای ــد. ب ــکار نمای ــق او را ان ــیکه ح کس
هنــگام آشــکار کــردن ایــن امــر بــرای علــی ایــن آیــه را: ” الیــوم 
اکملــت لکــم دینکــم ” )بامامتــه( یعنــی امــروز کامــل ســاختم بــرای 
شــما دیــن شــما را، بســبب امامــت او، پــس هــر کــس بــه پیشــوائی 
او و آنهــا )از امامــان( کــه از فرزنــدان مــن از صلــب او اســت تــا روز 
ــان  ــود میشــود و آن ــد، ایــن گــروه اعمالشــان ناب ــن ندهن قیامــت ت
همیشــه در آتــش خواهنــد بــود، همانــا ابلیــس باعــث بیــرون شــدن 
ــود( گردیــد، بســبب  ــا اینکــه برگزیــده خــدا ب آدم علیــه الســالم )ب
حســد، پــس حســد نورزیــد کــه در نتیجــه اعمــال شــما نابــود شــود 
و قدمهــای شــما بلغــزد، دربــاره علــی نــازل شــده اســت، ســوره ” و 

العصــر، ان االنســان لفــی خســر “.
ای گــروه مــردم: ایمــان بیاوریــد بخــدا و رســول او، و بنوریکــه بــا او 
نــازل شــده، پیــش از آنکــه چهــره هائــی را دگرگــون ســازیم و آنهــا 
را بــه پشــت ســر برگردانیــم یــا آنهــا را لعنــت کنیــم همانطــور کــه 
اصحــاب ســبت را لعنــت نمودیــم، آن نــور از خداونــد در مــن اســت، 
و ســپس در علــی علیــه الســالم و بعــد از او در نســل او اســت تــا 

قائــم مهــدی.
ای گــروه مــردم: بــزودی بعــد از مــن، پیشــوایانی خواهنــد بــود کــه 
ــذاب  ــروان خــود را مســتحق ع ــد )پی ــش دعــوت میکنن بســوی آت
ــد، و  ــاری نمیکن ــا را ی ــی آنه ــت کس ــد( و روز قیام ــی مینماین اله
ــان در  ــاران و پیروانش ــان و ی ــم، آن ــان بیزاری ــن از آن ــد و م خداون
ــود، و زود اســت کــه امــر  ــد ب پســت تریــن درجــات جهنــم خواهن
ــه  ــل بپادشــاهی )و تســلط خودخواهان ــدون حــق تبدی ــت را ب خالف
بــر خلــق( خواهنــد نمــود، پــس در ایــن هنــگام اســت کــه خداونــد 
بمجــازات شــمامی پــردازد ای گــروه جــن و انــس، و بســوی شــما 
ــن  ــازد و در ای ــه و روان میس ــس گداخت ــش و م ــای آت ــراره ه ش

ــد...  ــد دی ــگام دیگــر روی نصــرت نخواهی هن
کتاب الغدیر،ج۲،ص۹۲-۸۸
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به مناسبت ۱۷ ذی الحجة؛  والدت شیخ بهایی
مواجهه شیخ بهایی با دانش فلسفه

متفکری  را  عاملی  الدین  بهاء  شیخ   
از  مختلف،  علوم  در  وی  دانسته اند.  ذوفنون 
تصوف  و  عرفان  تا  گرفته  هندسه  و  حساب 
است  دانشی  اما  فلسفه  بود.  اندیشه  صاحب 
برخی  دانسته اند.  آن  مخالفان  از  را  که شیخ 
بر این باورند که رویکرد شیخ بهایی به دانش 
فلسفه، از روی مخالفت بوده و این دانش را 

مورد تخفیف قرار می داده است.

مخالفت شیخ بهایی با فلسفه
ارباب  به  بارها  خود  آثار  در  بهایی  شیخ 
مورد  را  آنان  و  دارد  تعرضاتی  فلسفه  دانِش 
مّذمت قرار می دهد. وی در نقد فلسفه ورزان، 

این گونه می سراید:
الباقی  مضی فی غفله عمری کذلک یذهب 

أدر کاسا و ناولها أال یا أیها الساقی
شراب عشق می سازد تو را از ِسّر کار آگه نه 

تدقیقات مشایی نه تحقیقات اشراقی
فلسفه  دانش  رد  در  و  دیگری  جای  در  وی 

گفته است:
تا کی ز “شفا” شفا طلبی؟ وز کاسة زهر دوا 

طلبی؟
تا چند ز فلسفه الفی وین رطب و یابس به 

هم بافی؟
او در این ابیات، کتاب شفای بوعلی سینا را 

مورد مذمت قرار می دهد و عنوان می کند که 
این کتاب، علی رغم اینکه با نام “شفا” خوانده 
نمی توان  آن  از  را  می شود، هیچ گونه شفایی 
انتظار داشت. وی در ادامة این ابیات، مستقیمًا 
بر دانش فلسفه تعریض می زند و این علم را 

مورد نکوهش قرار می دهد.
شیخ همچنین آموختن دانش فلسفه را منجر 
آخرت  در  که  می داند  پشیمانی  و  ندامت  به 
هیچ به کار نمی آید و جز خسران سرانجامی 
علوم  مطالعة  از  که  “کسی  نمی آورد.  بار  به 
دینی کناره جوید و وقت خود را صرف مباحث 
فلسفی کند در نزدیکی وداع از این جهان با 

ندامت به لسان حال چنین خواهد گفت:
تمام عمر با اسالم در داد و ستد بودم کنون 

می میرم و از من تب زنار می ماند
بر  تعریضاتی  نیز  خود  کشکول  در  شیخ 
تخفیف  مورد  را  آن ها  و  دارد  فلسفه دانان 
به  منتسب  را  خاقانی  وی  می دهد.  قرار 
فلسفه ورزی می کند و حکم می کند که احکام 

وی را نمی باید مورد توجه قرار داد:
جدلی فلسفی است خاقانی تا به فلسی نگیری 

احکامش
فلسفه در جدل کند پنهان وانگهی فقه برنهد 

نامش
در جای دیگری از کشکول این اشعار منتسب 

به عطار را ذکر می کند:
المعرفه خوش ترم  به حق  دل  ای  کفر  کاف 

آید ز فای فلسفه
زانکه این علم لزج چون ره زند بیشتر بر مردم 

آگه زند
شیخ بهایی برای مقصود خود، از دیگر شعرا 
نیز مدد می گیرد. وی از شاه طاهر دکنی نقل 

می کند که:
نمودی  اقامت  مقاصد  بر  مشائیان  قانون  به 

صنوف دالیل
اشراقیان  چه  مبادی  سوی  به  توجه  فرط  ز 

کشف کردی مسائل
چه حاصل که از صوب تحقیق دوری بنزدیک 

دانا به چندین مراحل
تأمل در ابطال دور و تسلسل نهادست در پای 

عقلت سالسل
وی سخن خاقانی را نیز در نقد بوعلی سینا و 

دانش فلسفه، می پسندد و نقل می کند:
به  نزدیک مشو  به طور سینا  خواهی طیران 

پور سینا
دل در سخن محمدی بند ای پور علی ز بو 

علی چند؟

نکته ای در باب مخالفت شیخ با فلسفه
وجود  تعابیری  بهایی  شیخ  آثار  در  اگرچه 
فلسفه  با  مخالفت  به  را  او  می توان  که  دارد 
غفلت  نباید  نیز  نکته ای  از  اما  کرد،  منتسب 
ورزید. نکته آن است که اساسًا نگرش شیخ 
بهایی بر علوم، یک نگاه وسیله ای و کاربردی 
می داند  وسیله ای  را  علم  بهایی  شیخ  است. 
برای رسیدن به هدف. علمی که هدف را گم 
کند و راه وصول به آن را پوشیده دارد، از نظر 

شیخ بهایی مورد نکوهش و مذمت است.
تقرب  دارد،  نظر  در  همواره  شیخ  که  هدفی 
باشد  اگر علمی وجود داشته  به معبود است. 
مورد  کند،  مهیا  را  معبود  به  وصول  راه  که 
به  که  علمی  می گیرد.  قرار  نیز  شیخ  تمجید 
شیخ  انکار  مورد  نیز  نکند  کمکی  هدف  این 

است. به تعبیر او:
علم چبود؟ آنکه ره بنمایدت زنگ گمراهی ز 

دل بزدایدت
باشد  آن  بنماید رهت علم  باشد که  آن  علم 

که سازد اگهت
و یا به تعبیر دیگر از شیخ:

عالیق  ز  سازد  فانی  را  تو  که  بطلب  علمی 
جسمانی

با  مواجهه  به  شیخ،  که  است  رویکرد  این  با 
او نه تنها دانش فلسفه را بلکه  علوم می رود. 
همة علوم را در ذیل این هدف، معنا می کند. 
شیخ بهایی فقط به فلسفه طعنه نمی زند بلکه 
فقه و اصول و نحو و صرف و طب و ریاضی 
و تفسیر و حدیثی که مانع رسیدن به معبود 

باشد را نیز مورد مذمت قرار می دهد.
فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم هندسه یا رمل 

یا اعداد شوم
از  هست  حدیث  و  تفسیر  علم  و  فقه  علم 

تلبیس ابلیس خبیث
حکمت  یونانیان؟  حکمت  از  چند  و  چند 

ایمانیان را هم بدان
چند زین فقه و کالم بی اصول مغز را خالی 

کنی ای بوالفضول؟
از  و صرف  نحو  بحث  به  عمرت  شد  صرف 

اصول عشق هم خوان یک دو حرف. 

نگاه  علوم، یک  بر  بهایی  نگرش شیخ  اساسًا 
وسیله ای و کاربردی است. شیخ بهایی علم را 
وسیله ای می داند برای رسیدن به هدف. علمی 
را  آن  به  وصول  راه  و  کند  گم  را  هدف  که 
پوشیده دارد، از نظر شیخ بهایی مورد نکوهش 

و مذمت است.
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به مناسبت نهمین سال ارتحال آیت الل معرفت

آیت اهلل معرفت باب اجتهاد در تفسیر را گشود/ دوراندیشی ستودنی

استاد  حضرت  ارتحال  روز  سال  نهمین   
تعال  الل  معرفت رضوان  هادی  عالمه محمد 
علیه فرصتی است تا به بهانه تجلیل از خدمات 
طوالنی مدت و ماندگار آن حضرت بخشی از 
اهل  کنیم.  مرور  را  ایشان  علمی  تالش  ابعاد 
فضل اتفاق دارند که استاد معرفت محوری ترین 
سال ها  طوالنی  دغدغه های  جزو  که  کتابی 
تألیف  بود،  وی  پژوهشی  و  علمی  تالش 
از شیعه  فریقین  آرای  روایی  جامع  تفسیری  
و سنی بود تا در آن حقانیت مکتب اهل بیت 
رویکردی  با  شیعیان  برداشت های  درستی  و 
منطقی و برهانی و با کمترین مؤونه و زحمت  
چنانکه  برسد.  باثبات  مسلمانان  دیگر  بین  در 
 « فرمودند:  که  شده  روایت  )ع(  رضا  امام  از 
ُ َعْبداً أَْحَیا أَْمَرنَا َفُقلُْت لَُه َو َکْیَف ُیْحیِی  َرِحَم اللَّ
َفإِنَّ  النَّاَس  ُیَعلُّمَها  َو  ُعُلوَمَنا  َیَتَعلَُّم  َقاَل  أَْمَرُکْم 
خدا  اَلتََّبُعونَا؛  َکاَلِمَنا  َمَحاِسَن  َعلُِموا  لَْو  النَّاَس 
را  ما  والی  امر  که  کسی  با  کند  ورزی  مهر 
زنده کند عرض شد چگونه امر شما زنده خواهد 
شد؟ امام فرمود: علوم ما را  فرا گیرد و به مردم 
های  گفته  اگر  مردم  که  بدرستی  دهد؛  تعلیم 

نیکوی ما را بدانند، پیرو ما خواهند شد!
اهل  از  اعم  مردم  عموم  به  مطالب  انتقال 
کاری  بی دین ها  حتی  و  ادیان  اهل  یا  سنت 
به  است.  سخت  بسیار  و  مهم  و  سترگ 
رساندن  و  علمی  متون  نگاشتن  خصوص  
که  کسانی  به  بیت  اهل  کالم  محاسن 
دیرینه  نادرست  تبلیغات  فشار  تحت  سال ها 
از راه سندسازی در معارف دینی ومشروعیت 
بخشی  به برخی از چهره های ناهماهنگ با 
اسالم و فضیلت تراشی های غیر واقعی برای 
خط  علیه   بر  کودتاچی  و  مجرم  اشخاص 
مطهر  عترت  و  محمدی)ص(  ناب  اسالم 
آن حضرت)ع( پرداختند و مخالفان آنها را بر 
مخالفانی  نشاندند.  والیت  و  وجاهت  کرسی 
که گاه در میانشان اهل بغض و کینه وسب 
و دشنام به عترت نیز جایی دارند.  ترویج امر 
کاری  از مردم  این دسته  میان  در  بیت  اهل 
سخت دشوار و ناهموار است. علی بن یقطین 
ها و شهید اول و شهیدثانی، خواجه نصیر ها 
و شیخ بهایی هایی الزم دارد تا با توفیق الهی 

وحشیانی  از  و  بشکند  را  ها  بست  بن  بتواند 
چون مغول خدمتگزارانی به اسالم و مذهب 
تربیت کند و امثال شاهان خود رآی و مغرور 
شیعه  مذهب  رسمیت  خدمت   در  را  صفوی 
اثنی عشری  وگسترش مکتب اهل بیت قرار 
تأثیرگذاری  و  مخالفان  میان  در  نفوذ  دهد. 
به  اطهار  ائمه  که  دارد  اهمیت  چنان  آنها  بر 
مؤمنان  از  حمایت  و  نفوذ  توان  که  بزرگانی 
و مذهب را دارند اجازه ترک این میدان های 
سخت را برغم ناگواری آن نمی دادند: در قرب 
االسناد روایتی از علی بن یقطین نقل کرده 
ان   « که  کرده  سوال  )ع(  کاظم  امام  از  که 
قلبی یضیق مما ان علیه من عمل السلطان ـ 
و کان وزیراً لهارون ـ فان اذنت لی ـ َجعلنی 
»ال  الجواب  فرجع  منه.  هربت  ـ  فداک  الل 
آَذُن لک بالخروج من َعَملِِهم َو اتِّق الَل« جانم 
از عملی ـ وزارت هارون الرشید ـ  که برای 
پادشاه می کنم ، تنگ شده است. اگر به من 
اجازه فرمائید ـ که خدا مرا فدایت کند ـ  از 
چنین  را  نه  امام جواب  کنم!  فرار  این عملم 
برگرداند: به تو اجازه  خارج شدن از عمل آنها 

نمی دهم ! و از خدا بترس.

راه نفوذ در میان مخالفان
راه نفوذ در بین مخالفان لوازمی دارد از جمله 
آنها  نرمی و لطافت زبان و رعایت عالئق و 

شیوه  روش،  این  آنهاست.  احترام  مورد  امور 
پیامبرانه است آنها با نرمش ها و انعطاف های 
را  خود  روان  و  نرم  زبان  با  را  خود  خاص، 
نرم کردن  در  نزدیک کند و سعی  به قدرت 
در  متعال  خدای  باشد.  داشته  مخاطب  دل 
توصیه ای به حضرت موسی و هارون )علیهما 
آنها به دعوت فرعون  السالم ( هنگام اعزام 
أَْو  ُر  َیَتَذکَّ لََعلَُّه  لَّینًا  َقْواًل  لَُه  َفُقوال   « فرمود: 
با  نرم  سخن  یعنس   )44 آیه  )طه  َیْخشی  
آنها بگوئید که شاید موجب تذکر و پند وی 
و خشیت و ترس او از پروردگار بشود. از این 
رو پیدا کردن راه نفوذ به دنیای اهل سنت و 
بلکه عموم مردم هنری است که تنها از برخی 

بزرگان مؤید از جانب خدا امکان پذیر است.
یکی از روش های بسیار مهم استفاده از منابع 
در  است.  فریقین  احترام  مورد  و  مشترک 
روایتی از امام صادق )ع( آمده:» من لم یعرف 
که  الفتن« کس  یتنکب  لم  القرآن  من  امرنا 
جایگاه والیت ما را از قرآن نشناسد، از فتنه 
ها رهایی ندارد.)  تفسیر عیاشی، ج۱، ص ، 
۱۳( مهارت استاد معرفت  و کماالت روحی 
وی به خصوص رعایت جانب انصاف و ادب 
در قلم و کالم و حزم و دور اندیشی موجب 
بود تا وی برای تبلیغ مکتب اهل بیت از راه  
تفسیر مهم ترین سند تاریخی و مشترک بین 
اصالح  برای  و  کار شود  به  مسلمانان دست 
آیات و زدودن رنگ تحریف  به  نگاه درست 
و خرافه از چهره  قرآن که ناشی از برداشت 
ها و تفاسیر نادرست بود دست به کار تألیف 
تفسسیر اثری جامع شود و حقیقت مرادهای  
رسیده  آثار  بیان  در  را  متعال  خدای  کالم 
و  عصمت  بیت  اهل   ، )ص(  پیامبراکرم  از 
طهارت )ع( و صحابه و تابعان ایشان واکاوی 
و استخراج کند و در موارد لزوم به نقد اخبار 

نادرست بپردازد.
در روایات وارده از اهل بیت )ع( مطالبی در 
باره  وقایع پس از ظهورحضرت مهدی )عج( 
که  اند  داشته  بیان  جمله  از  است.  وارد شده 
ایشان در کنار کوفه به تعلیم قرآن کما انزل 
عن  عقده  بن  محمد  بن  احمد   « می پردازد: 
ابنی  محمد  و  الحسن  عن  الحسن  بن  علی 

از  بهجت پـور،  عبدالکریـم  حجت االسـالم 
در  معرفـت  محمدهـادی  آیـت الل  شـاگردان 
یادداشـتی بـه مناسـبت نهمیـن سـال ارتحال 
آن مرحـوم بـا اشـاره به دوراندیشـی سـتودنی 
آیـت الل معرفت در تبیین روایـات اهل بیت)ع( 
تاکیـد کـرد آیـت الل معرفـت بـاب اجتهـاد در 

تفسـیر را هماننـد اجتهـاد در فقـه گشـود.
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عن  مسلم  بن  سعدان  عن  یوسف  بن  علی 
عن  الحصیره  بن  الحارث  عن  المرنی  صباح 
حسبه العربی قال قال امیرالمؤمنین )ع(: کانی 
ضربوا  وقد  الکوفه  بمسجد  شیعتنا  الی  انظر 
انزل«  کما  القرآن  الناس  یعلمون  الفساطیط، 
نگاه  کوفه  مسجد  در  شیعیانمان  به  »گویا 
در  و  کرده اند  پا  بر  را  چادرهایی  که  می کنم 
آن ها قرآن را به شیوه ای که نازل شد به مردم 

تعلیم می دهند«.

زمان  در  نزول  با  همگام  قرآن  تعلیم 
حضرت حجت

زمان  در  که  می شود  معلوم  روایت  این  از 
حضرت حجت تعلیم محتوای آیات قرآن نیز 
شده  نازل  که  بود  خواهد  گونه ای  همان  به 
تعلیم  که  است  آن  این مطلب  است.  الزمه 
مراد  با  موافق  آن  های  مراد  تفسیر  و  قران 
است.  نبوده  آن  نزول  هنگام  در  خدا  های 
الذی  هو   « است:  تالوت  از  پس  مرحله ایی 
بعث فی االمیین رسواًل منهم یتلوا علیهم آیاته 
از  الحکمه«   و  الکتاب  یعلمهم  و  یزکیهم  و 
فرمایش امام متقیان علی )ع( روشن می شود 
که سبک آموزشی مطلوب قرآن سبکی است 
در  خدا  های  اراده  واقعیت  دهنده  تجلی  که 

هنگام نزول آیات باشد.
تتبع در متون روایی و بررسی آن چه از اهل بیت 
رسیده به یقین مفسر قرآن را با همان اراده های 
کرد.  خواهد  آشنا  نزول  هنگان  در  متعال  خدای 
از  رسیده  تفسیری  آثار  مطالعه  با  حقیقت  این 
کسانی  شود.  می  دریافت  خوبی  به  بیت  اهل 
که روایات تفسیری را منبع فهم قرآن قرار داده 
بهترین  منابع اصیل  از  فراگرفتن فهم  بدلیل  اند 
خدای  مراد های  از  را  ها  حکایت  و  ها  برداشت 
متعال بدست می آورند. به نسبت نقش مهمی که 
روایات در نزدیک کردن محققان و مسلمانان به 
مراد های خدای متعال دارد در این راه خطرات 
و  دروغ  اخبار  اسرائیلیات،  نفوذ  است.  امده  پدید 
دسیسه سازی ها، فضیلتها و اسباب نزول نادرست، 
و بیان مصادیق دروغین در این منبع بسیار است.  
استاد معرفت تالش کردند تا به تزکیه و تهذیب 

این بخش از منابع تفسیری بپردازند.
تفسیر  تالیف  از  معرفت  استاد  اهداف 

اثری جامع
کنار  را در  ایشان چند هدف  نظر می رسد  به 

هم پیگیری کردند:

 باال بردن سهم روایات اهل بیت در منایع 
روایی  تفسیر

در مطالعه مجامع روایی سنیان چون صحیح 
به  و  حدیثی  کتب  دیگر  و  مسلم،   ، بخاری 
ابن  البیان،  روایی چون جامع  تفاسیر  آن  تبع 
روایات  بودن  ناچیز  شاهد  المنثور  الدر  کثیر، 
معصومان بلکه فقدان روایات از خاندان عترت  
ازامیر  اندک  وبسیار  پراکنده  طور  به  مگر 
مؤمنان ،امام حسن و امام صادق هستیم.  به 
طور کلی دست خالفت تالش کرد تا آن جا 
که می تواند از میدان دادن به قرائت اسالمی 
از زبان اهل بیت جلوگیری کند و قرائت آنها از 
دین را به حاشیه براند. حضرت استاد معرفت 
با ابتکار خود در روایات تفسیری سعی کردند 
تا بخش بسیار زیادی از روایات اهل بیت که 
اتفاقا در منابع اهل سنت منتهی از طرق دیگر 
کنار  در  را  است  شده  نقل  تابعان  و  صحابه 
به  تسنن  اهل  جامعه  تا  کنند  بیان  همدیگر 
مشترکات  اینکه  و  بیت  اهل  مکتب  حقیقت 
و  صحابه  دیگر  از  منقول  ت  روایا  با  زیادی 
تابعان دارد، آشنا کند و دشمنی های ناشی از 
جهالت به مکتب تشیع را کاهش داده و آنها 
آماده  را برای شنیدن دیگر معارف اهل بیت 
انتخاب  نظیر حسن  را  اندیشی  این دور  کند. 
جعفربن ابی طالب در بارگاه نجاشی می دانیم 
که برای شناساندن پادشاه مسیحی حبشه از 
آیات سوره مریم یاد کرد. در آن سوره حضرت 
مریم و فرزندش عیسی )ع( به نیکوترین وجه 
ممکن تعریف و تمجید شده اند و چنان زیبا 
به  نجاشی  که  ترسیم شد  آن حضرت  چهره 
جعفر گفت فاصله دین من با دین تو به قدر 

یک خط و قدم است.

به  بیت  اهل  ناگفته های مکتب  از  بخشی  انتقال   
جامعه غیر شیعی

استاد معرفت آگاهی وایمان کاملی به برتری 
اسالمی  معارف  در  )ع(   بیت  اهل  اندیشه 
از  بارها  التمهید  در  ایشان  حضرت  داشتند. 
و  ع(   ( علی  خصوص  به  و  بیت  اهل  نقش 
اینکه وی مدار حق  و باب علم پیامبر بود یاد 
کرده اند. از جمله ایشان از زیارت نامه تعلیمی 
حضرت صادق )ع( به حسین بن ُثَویٍر یاد می 
ِب فی َمقاِدیِر  کردند که می فرمود: » اِراَدُة الرَّ
اُمُوِرِه تَهبُِط اِلَیُکم َو تَصُدُرِمن بُُیوتُِکم.« »اراد ه 
های پروردگار در باره اموری که در عالم مقدر 

می کند ابتدا بر شما فرو می آیند و سپس از 
خانه شما به دیگران صادر می شوند.« به نظر 
که  بودند  دریافته  زیرکی  به  ایشان  رسد  می 
جامعه اهل سنت که بیشترین پیرو را در میان 
مسلمانان به خود اختصاص داده است جامعه 
اهل  مکتب  از  شده  ومنحرف  افتاده  دور  ای 
بیت است. در پرتو آشنایی با مشترکات معارف 
و  سنت  اهل  منابع  مشترک  های  رهنمود  و 
مکتب اهل بیت در گام اول ابتدا تعارف بین 
دو مکتب ایجاد می شود. و وحشت از مکتب 
اهل بیت مرتفع می شود سپس فضای الزم 
آنها در  از  ناشنیده  برای شنیده شدن مطالب 
اول  با هدف  فراهم می شود.   اسالم  جهان 
تعارف و با هدف دوم ارشاد اهل بیت )ع( در 
دسترس مخالفان قرار خواهد گرفت و فرصت 
این  منطقی   و  منصفانه  شناخت  برای  الزم 
مکتب در شرائط جدیدی که اماکن ارتباط آزاد 
در جهان اسالم رو به بهبود است فراهم می 

شود.

 داوری و تصحیح خطاهای موجود در منابع 
اهل سنت

نا گوار در  نقاط  رصد اشتباهات ونشان دادن 
منابع روایی اهل سنت به شکل کامال منطقی 
اندیشه  مخالف  های  گفته  تحقیر  پایه  بر  و 
این  رسد  می  نظر  به  دینی.  و  انسانی  وِخرد 
بخش نیز در مطالب تفسیری استاد معرفت به 

وضوح نشان داده شده است.

تقسیم بندی نادرست از انواع تفسیر
 ارائه تفسیری عصری به روش روایی

و  اجتهاد  تفسیر،  الزم است توضیح دهم که 
یا  روایی  منابع  ذیل  مفسر  که  است  تالشی 
عقلی انجام می دهد. گاه به اشتباه تفسیر را 
گویا   . کنند  می  تقسیم  اجتهادی  و  نقلی  به 
اساس  بر  تفسیر  یا  قرآن  به  قرآن  تفسسیر 
در  آنکه  یا  نمی شود.  تفسیر محسوب  روایات 
منابع روایی به هیچ گونه اجتهادی وجود ندارد 
به طور مثال الدرالمنثور یا نور الثقلین که در 
و  است  شده  تفسیر  روایات  نقل  صرفا  آنها 
احادیث گوناگون مربوط به آیه ذیل آیات نقل 
شده اند تفسیر شمرده شده است. در حالی که 
باید گفت قوام تفسیر به اجتهاد است. مفسری 
که به نقل روایات ذیل آیات بسنده کند، مفسر 
نیست بلکه راوی احادیث تفسیری است مثل  
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ابواب مختلف  اصول کافی که روایاتی را در 
فقهی، اخالقی، و احکام شرعی یان می کند و 
در باب تفسیر نیز روایاتی را جمع آوری کرده 
و بر اساس نظامی که می پسندد نقل می کند 
. این رویه در صحیح بخاری و صحیح مسلم 
ـ نزد اهل سنت  اعمال شده است . در این دو 
مجموعه روایی تعداد زیادی روایت تفسیری به 
ترتیب سور و آیات درونی سوره ها در بابی با 
نام کتاب تفسیر آمده است.  تفسیر شمردن این 
مجامع روایی چه به شکل مستقل و یا در ضمن 
مجامع روایی محل تأمل است. حضرت استاد 
در تعریف تفسیر بر این باور بودند که تفسیر 
تالش می کند تا پیچیدگی ها و ابهاماتی را که 
در متن کالم الهی عارض شده شناسایی و رفع 
کند. و همین معنا را دلیل تفاوت تفسیر و معنا 
اند. به نظر ایشان در معنا کردن یک  دانسته 
متن نیازی به تالش فراوان نیست بر خالف 
تفسیر که تالش در ِگره گشایی الزم دارد. به 
کتبی  معرفت  استاد  شاخص  با  رسد  می  نظر 
ابن  تفسیر   ، قمی  تفسیر  البیان،  جامع  چون 
کثیر را می توان تفسیر روایی شمرد اما در باره 
بخش دیگری از کتب که صرفا به جمع آوری 
روایات تفسیری پرداخته اند، اطالق نام تفسیر 

با مسامحه مجاز است.
تالش  جامع  اثری  تفسیر  در  معرفت  استاد 
و  مقایسه  راه  از  روایی  منبع  در  تا  می کنند 
گاه توضیحات ضروری باب اجتهاد در تفسیر 
روایی را باز کنند و روشن کنند مفسر همچون 
مجتهد فقه باید در منابع تفسیر اعم از نقلی یا 
عقلی به اجتهاد و تالش دست زند . بله اجتهاد 
فهم  ناحیه  در  بیشتر  نقل  و  روایت  حوزه  در 
نادرستی حدیث منقول و  روایات و درستی و 
ارزیابی آن منابع محصور می شود در حالی که 
در تفسیر عقلی اجتهاد بر مدار تولیدات عقلی و 
علمی و داوری و ارزیابی آنها شکل می گیرد.

استاد معرفت تالش کردند تا در دوران معاصر 
باب  علمی  های  یافته  دست  به  توجه  با  و 
اجتهاد در روایات را باز کنند و تصور موهوم 
سپری شدن دوره روایات و بی نیازی به تراث 
تفسیری را در شرائط جدید به چالش بکشند.

 مقایسه بین تفسیر نور الثقلین و الدر المنثور  
با تفسیر اثری جامع

باره  در  را  دانم دو مطلب  اینجا الزم می  در 
تفسیر اثری جامع تالیف نا تمام استاد معرفت 

تفسیر  این  در  استاد    : برسانم  عرض  به  را 
دو اثر تفسیر نورالثقلین و الدر المنثور را پایه 
این معنا  به  اند  مباحث روایی خود قرار داده 
که  روایات به کار رفته در این دو اثر که اولی 
از مرحوم حویزی از علمای قرن ۱۲ شیعه و 
دومی از جالل الدین سیوطی عالم اهل سنت 
اثری  تفسیر  روایی  مباحث  تنظیم  پایه  است 
جامع بوده است و منابع فراوان دیگر بر این 
اینکه  دوم  نکته  اند.   شده  افزوده  تفسیر  دو 
حضرت استاد در طول مدت حیات مبارکشان 
هر چند تنها  ۶ جلد این اثر را ـ تا پایان سوره 
بقره ـ  تألیف کردند و در اختیار جامعه علمی 
ایشان  نظر  زیر  و  زمان  در همان  اما  گزاردند 
تراث  مجموعه  تا  کردند  تالش  محقق  دهها 
هر  ذیل  در  که  شروحی  و  اسالمی  روایی 
فیش  در  و  آوری  ِگرد  را  داشت  وجود  کدام 
 . دهند  قرار  قرآن  آیات  ذیل  تحقیقاتی  های 
مطلب  ۷۰هزار  حدود  به  علمی  مجموعه  این 
تالش  با  اکنون  هم  ها  فیش  این  شد.  بالغ 
شاگردانی که در زمان حیات استاد، وی را در 
بر همان  و  کردند  اثر همراهی می  این  تهیه 
می  تفسیر  را  آیات  استاد،  که  روشی  و  منهج 
می  بینی  پیش  است.  انجام  حال  در  فرمودن 
شود تمام این تفسیر درحدود 4۰ جلد بالغ شود. 
تا کنون قریب ا۹ جلد اثر آماده شده است که 
در زمان مناسب از سوی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی به زیور طبع آراسته خواهد شد.

پایه  المنثور  الدر  و  نوالثقلین  تفسیر  دو  چون 
علمی کار استاد را تشکیل می دهند در اینجا 
به مقایسه و تطبیق این سه اثر پرداخته می 
تفسسیر  در  معرفت  استاد  کار  تطور  تا  شود 

اثری جامع روشن تر شود
و  مقدمه سوره حمد  در  روایات  تعداد   -۱-4

شرح بسمله
رسیده  احادیث  الثقلین  نور  تفسیر  ابتدای  در 
منتهی می  به معصومان  راویان شیعه که  از 
تفسیر  و  حمد  سوره  فضیلت  باب  در   ، شود 
بسم الل الرحمن الرحیم آمده است ، مرحوم 
آورده  روایت   ۵۵ قسمت  دو  این  در  حویزی 
اثر  از  المنثور که خود تلخیصی  است. درالدر 
ترجمان   « نام  با  وی  روایی  تفسیری  دیگر 
حدود  مورد  دو  این  در  وی  است.   » القرآن 
۱۵۰ روایت نقل کرده است. که تنها دو سه 
مورد آن به علی )ع( و الباقی به طور نادر به 
تابعان   و  تابعان   ، صحابه  از   وبرخی  پیامبر 

تابعان مستند شده است. استاد معرفت در این 
دو بخش و با اضافه کردن چند موضوع دیگر 
مثل استعاذه ) 4۱ روایت( و  قرائت دیگر آیات 
سوره )4۶روایت( جمعا تعداد ۸۰4 روایت در 

توضیح مقدمات سوره آورده اند.

4-۲- نظم مباحث مقدماتی سوره
به  معرفت  استاد  حضرت  اینکه  بدیع  نکته 
نظم مباحث و سامان داده آنها نیز توجه کرده 
شرحی  به  مناسبی  عنوان  کدام  هر  برای  و 
که خواهد آمد بیان کرده اند. شما در تفسیر 
ذکر  حتی  قبولی  قابل  نظم  هیچ  الثقلین  نور 
نمی  رابیان  آنها  ذیل  روایات  نگارش  و  آیه 
و  آیه  ذکر  جز  المنثور  الدر  تفسیر  در  و  کند. 
متعدد  و  متکثر  روایات  انواع  کردن  ردیف 
چیزی مشاهده نمی کنید. این دو مفسر آیات 
نزدیک به هم را غالبا کنا رهم آورده اند، اما 
بحث هر دسته آیه را با عنوان جدید جدا نمی 
کنند این مطلب موجب است تا خواننده برای 
یا  آیه  پیدا کردن مطلب مناسب در ذیل هر 
ذیل  آیات  تمام  مطالعه  نیازمند  سوره  مقدمه 
عناوین  معرفت  استاد  کار  امادر  باشد.  آنها 
کالن مقدمه سوره و یا روایات ذیل بسم الل 
الرحمن الرحیم به چند دسته و عنوان مجزای 
از یکدیگربه ترتیب ذیل تقسیم شوند: فضیلت 
سوره، قرائت سوره حمد، مد در قرائت رسول 
خدا از سوره حمد، قرائت سوره حمد از رسول 
اکرم، قرائت مالک یا ملک یوم الدین، قرائت 
قاریان در آیه مالک یوم الدین، قرائت قاریان 
در ایاک نعبد و ایاک نستعین، روایت قاریان 
قاریان  روایت  نستعین،  ایاک  و  نعبد  ایاک  از 
از  قاریان  روایت  المستقیم،  الصراط  اهدنا  از 
صراط الذین انعمت علیم تا آخر آیه. )تذکری 
عناوین  کاربرد  در  معرفت  استاد  دقت  از  نیز 
بدهم. ایشان بر این باورند که قرائات رسیده 
در باره آیات قرآن متواتر نبوده و حجت نیست 
و تنها قرائتی که حجت بین خدا و مردم است 
قرائت حفص از عاصم است. این قرائت همان 
است که اکنون در قرآن ها ثبت است. از این 
رو قرائت های دیگر را به پیامبر نسبت نمی 
قاریان  های  قرائت  کند  می  بیان  بلکه  دهد 
باره  در  را  مطلب  همین  شبیه  کذا...  آیه  از 
ایشان  کنیم  می  مشاهده  ابوبکر  مصحف 
انتساب  در  سنت  اهل  زیاد  تالش  رغم  به 
ابوبکر،  به  پیامبر  از  پس  آمده  ِگرد  مصحف 
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این مصحف را مصحف زید بن ثابت معرفی 
می کند و عنوان می زند: جمع زیدی بن ثابت 
در دوره ابوبکر « تا بر این افسانه ساخته شده  
در  استاد  دهد.(   پایان  خلفا  مکتب  پیروان 
لغت  از عناوین  ادامه عناوین مقدماتی سوره 
اهمیت  استعاذه،  سوره،  بدیع  نضم  شناسی، 
بسم الل الرحمن الرحیم، فضیلت بسمله، آیه 
آغاز  ابتدای هر سوره،  قرآن بودن بسمله در 
گر هر سوره به جز برائت، آغاز گر هر نوشته، 
تفسیر بسمله، تفسیر رمزی و اشاری بسمله، 
خوانی  آهسته  روایت  بسمله،  خوانی  آشکار 

بسمله، و باالخره نگارش بسمله .

تشابه روش با عالمه طبرسی
شیوه عمل استاد معرفت در این بخش بسیار 
مجمع  تفسیر  در  طبرسی  مرحوم  به  شبیه 
البیان شده است. در تفاوت تفسیر تبیان که 
قدوه و امام  تفسیر مجمع البیان است با این 
مناسب  دادن  سازمان  و  تفکیک  همین  اثر 
کار  سبقت  و  تفوق  عوامل  جمله  از  مباحث 
شاگرد بر استاد شده است. نظم بدیع و زیبای 
البیان  مجمع  تفسیر  در  شده  گرفته  کار  به 
موجب شدتا اثر تفسیر ی مجمع البیان حتی 
چاپ  دست  به  مصر  االزهر  دانشگاه  توسط 
یابد. نشر  اهل سنت  بین  در  و  گذاشته شود 

شیخ شلتوت  رئس االزهر در مقدمه ای که بر 
این اثر زده است، یکی از انگیزه های ترجیح 
در  مطالب  زیبای  نظم  را  نشر  برای  اثر  این 

مجمع البیان شمره است.

بر  آیات  ازتفسیر  اندازی  چشم  ارائه   -۳-4
اساس روایات

تفسیر کشف مراد های جدی و قطعی خدای 
متعال از راه رفع ابهامات و دفع شبهات پدید 
آمده در الفاظ و عبارات قرآن است. انتظار می 
رود تا مفسران با استفاده از منابع گوناگون از 
جمله علوم ابزاری مثل صرف و نحو و لغت 
ویا منابع علمی از جمله روایات به  ابهام زدایی 
از آیات پرداخته و چهره حقیقت  مراد خدای 
متعال را روشن کنند.  در تفاسیر نورا لثقلین و 
الدر المنثورهیچ گونه جایی برای تفسیر مفسر 
هر  در  معرفت  استاد  اما  شود  نمی  مشاهده 
بابی که وارد می شوند بر اساس لغت و ادب 
و نیز جمع بندی از روایات به اظهار نظر در 
موضوع پرداخته اند و در باره ترجیح روایات 

درست بر نادرست اظهار نظر کرده اند.
استاد معرفت در ابتدای مباحث ابتدا به ارائه 
چشم اندازی از سوره که متخذ از روایات است 
می پردازند و سپس با این آمادگی مخاطبان 
را برای فهم روایات آماده می کنند. نمونه آن 

آغاز روایات فضیلت سوره حمداست:
» ایشان در ذیل بحث فضیلت سوره نگاشته 
کوتاهی  وجود  با  حمد  سوره  تردید  بی  اند: 
محتوایی  و  واال  هدفی  بلند،  جایگاهی  اش، 
غنی دارد. در بزرگی مقام آن همین بس که 
هم سنگ قرآن عظیم قرار داده شده ؛ همان 
»سبع مثانی« که قرائت آن در نماز به طور 
را  قرآن  مقاصد  استو  واجب  مکرر وپسوسته، 

در خود جا داده است.
روایات در باره جایگاه این سوره چند گروه می 
باشد: روایات فضیلت تالوت سوره حمد و این 
که قرائت آن معادل یک سوم یا دو سوم یا 

همه قرآن می باشد.
روایاتی که می گوید: سوره حمد اندوخته ای 
است که خداوند در گنجی زیر عرش پنهان 

ساخته بود و آن را ویژه این امت نازل کرد.
با  جز  نیست  نمازی  گوید:  می  که  روایاتی 

فاتحة الکتاب و جایگزینی ندارد.
روایاتی که بیانگر آن است که این سوره شفای 
هر درد و برآورنده هر حاجت است و اسم اعظم 

خدا در آن ، جدا جدا پخش شده است.
نیز روایات دیگر ی در باره جایگاه فرازمند آن 
گزارش شده است که به ترتیب یاد می شود. 

« سپس شروع به توضیح آنها می کند.
سوره  نظم  روایات  نقل  آغاز  در  دیگر  نمونه 
بدیع  نظم  اند:  نگاشته  جا  آن  در  است؛ 
به  ارشادی  حمد،  سوره  فرازمند  ومحتوای 
نزد  حاجت  عرضه  و  خدا  نزد  تضرع  شیوه 
مرحله  سه  دارای  سوره  جهت  بدین  اوست، 
پی در پی است: نخست، ستایشی فراگیر؛ دوم 
انقطاعی تام؛ و درنهایت، عرض نیاز همراه با 
پافشاری. دو مرحله نخست به طور طبیعی ، 
زمینه ساز رسیدن به مقصاصد درخواست شده 
در مرحله پایانی است. این سوره با حمد و ثنا 
گویی نسبت به کامل ترین نعمت های فراگیر 
؛  است  جهنیان  پروردگار  او  گردد:  می  آغاز 
به  نسبت  ومهربانی  گسترده  رحمتی  دارای 
بندگان مخلص خود . در نهایت، او مالک و 
 ، آیات  این  است  قیامت  روز  امور  دار  زمام 
ثناگویی نسبت به مبد و معاد می باشد.آن گاه 

انقطاعی کامل شکل می گیرد: معبود و یاری 
رسانی جز تو نیست؛ بنا بر این به طور مطلق 
، پناهگاهی جز خدا ی تعال یوجود ندارد. در 
پایان نوبت به مطرح کردن نیاز  می رسد...

این مراحل سه گانه به گونه ای طبیعی مرتب 
شده اند ؛ آن سان که هر مرحله ، مقدمه ورود 
به مرحله دیگر است. آن گونه ستایش فراگیر 
، آن انقطاع کامل را تداعی می کند،که این 
حاجت  عرض  مستلزم  خود،  نوبه  به  انقطاع 
است.«  تعالی  خدای  نزد   ، خشوع  نهایت  با 

سپس شروع به نقل روایات می کند.

4-4- نقد و بررسی روایات تفسیری
حویزی و سیوطی در تفاسیر خود هیچگاه در 
باره روایات به داوری نمی پردازند و از صحت 
یاد  هستند  متعارض  گاه  که  روایاتی  سقم  و 
نمی کنند . نمونه آن نقل روایات جهر به بسم 
الل و اخفاتی خواندن آن است . در تفسیر الدر 
المنثور هر دو روایات ذکر می شود بدن ان 
از آن دو  باره یک  که داوری و ترجیحی در 
استاد معرفت روشی  اما  باشد.  صورت گرفته 
بسیار حکیمانه در پیش گرفته اند. ایشان ابتدا 
رسیده  روایات  وسیله  به  تا  کنند  می  تالش 
از اهل بیت و دیگر مفسران تفسیر درست ، 
روشن و همنوایی را از آیه ارائه دهند. سپس 
به وسیله روایات انبوه و درست روایات شاذ و 
نادرست را مشخص کنند و در موارد لزوم خود 

مستقیما به نقدآنها می پردازند.
سوره  نظم  به  که  روایتی  ذیل  در  مَثل  به 
توجه کرده است. ایشان دیدگاه خود در باره 
ستایش،  به  را  حمد  سوره  بودن  قطعه  سه 
عرض  و  درخواست  و  خدا  سوی  به  انقطاع 
در  روایت  دو  و  کند  می  تشریح  مورد   حال 
این باره انتخاب می کند؛ ابتدا روایتی از امام 
صادق )ع( نقل می کند و بیان می دارند آغاز 
سوره ستایش ، وسط آن اخالص، و پایانش 
دعاست. بعد این روایت را با روایتی از منابع 
المنثور  الدر  از  به همین مضمون  اهل سنت 

همراه می کند.
که  باعباراتی   پیامبر  از  که  را  روایتی  سپس 
پذیرش  بر  اصراری  چندان  دهد  می  نشان 
روایت آن  این  نقل می کند. مفاد  ندارد،  آن 
اول  بخش  است  بخشی  دو  سوره  که  است 
برای خدا و بخش دیگر برای عرض حاجت 
بنده.  سپس آن را با روایتی از تفسیر منسوب 
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به امام حسن عسکری در تفسیر امام حسن  
شرح  را  مرحله  دو  این  که  کند  می  تقویت 
بیشتری می دهد. در ادامه بیان می دارد که 
این روایت مورد اعتماد صدوق بوده است و به 
طریق وی به امام حسن عسکری )ع( اشاره 
ودر تأیید اعتماد وی به نقل روایت مذکور در 
توجه  صدوق  شیخ  عیون  و  امالی  کتاب  دو 
می دهد. وی سپس به گزارش روایت موافق 
انبوهی از منابع اهل سنت از ابوهریره به نقل 
بودن  بخشی  دو  باره  در  اکرم)ص(  پیامبر  از 
سوره اکتفا می کند. و گاه به مناسبت اظهار 
می  تذکر  روایت  سند  باره  در  را  راویان  نظر 
بودن  باره حسن  واز سخن ترمذی  در  دهد 
باره  صحیح  در  »حاکم«  دیدگاه  واز  روایت 

بودن روایت گزارش می دهد.
منابع  در  مکرر  روایات  تقلیل  جالی  نکته 
اسالمی است ؛ استاد معرفت در مواردی که 
روایت واحدی به نقل از یکی از صحابه وارد 
از منایع  از ذکر جداگانه هر یک  شده است، 
اجتناب کرده و با تجمیع این کتب و ذکر نام 
آنها به متن مشترک روایت اشاره می کند و 
اطالعات  وجود  یا  اجمالی  تفاوت  در صورت 
بیشتر به آنها اشاره می کند. این روش مشابه 
رفع  با  اما  است  المنثور  الدر  در  سیوطی  کار 
ضعفی که از ایشان بورز کرده است. سیوطی 
،روایت  منبع  چند  از  روایت  یک  نقل  هنگام 
انتخاب  روایات  از  یکی  الفاظ  اساس  بر  را 
آنها  میان  احتمالی  ها   تفاوت  به  و  کند  می 
توجه نمی دهند بر خالف استاد معرفت که به 
مطالبی از این دست نیز توجه دارند و در موقع 

مناسب گوشزد می کنند.
خالصه آن که استاد در این بخش به روایات 
آمده چندان  راه اهل سنت  از  دو بخشی که 
استقبال نشان نمی دهد.  و وجود این روایت 
را در منابعی چون تفسیر امام حسن عسکری 
که وی آن را معتبر نمی شمرد، یا در کتاب 
های امالی و عیون صرفا نقل می کند و اما  
دو  روایت  این  که  کند  می  تلمیح  و  اشاره 
آمده  بیت  اهل  غیر  مکتب  در  بیشتر  بخشی 
در  اما  است  گرفته  قرار  آنها  پذیرش  مورد  و 
منابع اهل بیتی بر تقسیم سه گانه سخن قابل 
راعتمادی از امام صادق وجود دارد. و در منابع 
اهل سنت نیز روایتی در تأیید آن وجود دارد.

4-۵_ شرح وتقویت روایات تفسیری

روایات  جامع  اثری  تفسیر  در  معرفت  استاد 
تفسیری را بررسی و نقد می کند و به بیان 
قرائن مؤید آنها و یا تضعیف روایات مخالف 
بسمله  تفسیر  ذیل  در  آن  نمونه  پردازد.  می 
امام  از  روایتی  ابتدا  این بخش  در  است وی 
رضا)ع( نقل می کنند و معنای سخن گوینده 
الرحیم«  الرحمن  الل  »بسم  گوید  می  راکه 
ای  نشانه  خود  جان  بر  کند:  می  معنا  چنین 
از از نشانه های خدا ) سمه من سمات الل( را 

می نهم که همان عبودیت است.
به همین مناسبت بیان می دارد که بر اساس 
این روایت ، اسم برگرفته از » سمة« است و 
ریشه اش » وسم« به معنای عالمت است.

با آن شناخته می شود.این  زیرا صاحب اسم 
نظر کوفیان است سپس به نظر بصریان که 
برتری  معنای  به  »سمو«  از  مشتق  را  اسم 
و  متذکر می شود.  را  آنها  دلیل  و  اند  گرفته 
را  الکشاف  تفسیر  صاحب  زمخشری  گفته 
از  اسم  اشتقاق  گوید  می  که  می شود  یادآور 

سمو اشاراتی به مسمی و یاد اوست.
به  رو  این  از  ندارند  قبول  را  دیدگاه  این  استاد 
نقد دیدگاه بصریین و نفی ادعای اشتقاق اسم 
از »سمو« می پردازند و دیدگاه زمخشری را نیز 
نقد می کند. وی سپس تعداد روایات دیگری را 
این  دارای  برای ذات  را وصف  اسم  آن  در  که 
صفات می شمرد، بیان می کند و به خصوص 
روایت امام صادق )ع( با هشام بن حکم را یادآور 

می شود و به تشریح مفصل آن می پردازد.
»الل«  کلمه  معنای  بررسی  در  دیگر  نمونه 
کلمه  اشتقاق  و  لغوی  ریشه  به  وی   است. 
الل پرداخته می شود. و چهار دیدگاه را در این 
باره ذکر می کند و در نهایت نتیجه می گیرد 
که اصل »اله« ، »واله« به معنای »مألوه« ) 
پناه برده به او( است و الل را به معنای تحیر 
ناشی از شدت یا ترس و پناه بردن به رکن و 
ستونی محکم می شمرد. وی این دیدگاه را 
تقویت و مورد قبول قرار می دهد و توضیح 
امامان  از  روایاتی  باب  این  در  که  دهند  می 

اهل بیت )ع( نقل شده است.
تفسیرالل  روایات  معرفت  استاد  آنکه  از  پس 
به معنای الوهیت و حیرانی را تقویت می کند 
و روایات داللت کننده بر این معنا را از اهل 
بیت نقل می کند. در ادامه به روایتی از کلینی  
و شیخ صدوق که برخالف این روایات الل را 
امور معنا می  بر  به عنوان مستولی و مسلط 

کنند، بیان می کند. وی توضیح می دهد که 
مفسران در تبیین این روایت دچار سرگردانی 
گفته  مشکل  این  توضیح  وبرای  اند  شده 
حکیم مالصدرا  در شرح اصول کافی را نقل 
می کند. که  این روایت از باب تفسیر شی به 

الزمه آن است. زیرا الزمه الوهیت، استیال بر 
هر چیزی اعم از ُخرد و کالن است.  وی از 
بزرگانی چون فیض کاشانی ، مال رفیع نائینی 
استاد مجلسی مولی صالح مازندرانی مطالبی 
در  اما  کند.  می  نقل  روایت  این  توجیه   در 
توجه  توانا مرحوم مجلسی  به محقق  نهایت 
احتماال  روایت  در  وی  نظر  به  که  کند  می 
داشته  وجود  نسخه  در  اشتباهی  یا  تحریف 
باشد. زیرا در منبع اصل یعنی »المحاسن« و 
» احتجاج«  نقل شده که از امام سؤال شده 
از » ان الل علی العرش استوی « سؤال شده 
نه از »کلمه الل« .بر این اساس جایی برای 
تکلف های دانشمندان مفسر گذشته نیست. 
پس سؤال از کلمه »الل « نیست بلکه از از » 
علی العرش استواء« است. بعد از این مرحله 
طبری  ابوجعفر  مثل  سنی  مفسران  سراغ 
مجاهد  و  عباس  این  از  روایاتی  و  روند  می 
شود  می  متذکر  را  اول  دیدگاه  با  هماهنگ 
بنابراین مشاهده می کنید با چه  تتبع و تالش 
شجاعانه و مجتهدانه ای تفسیر درست واژه 

اسم و الل را روشن کرده اند.
امید واریم خدای متعال حضرت استاد را که 
عمر شریفشان در صرف دفاع از قرآن و اهل 
بیت کردند، مشمول شفاعت این دو گوهر و 

رحمات و عنایات خاصه خود قرار دهد. 
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مقوله  در  و  نهاد  انگشت  آن  بر  می باید  که  مسائلی  از  یکی   
گفت وگو میان ادیان از آن سخن گفت این است که هّمت مسلمانان 
باید چنین باشد که ابتدا به سنت اصیل اسالمی خود واقف گردند و در 
ثانی به دستاوردهای مدرن و اندیشه های مدرن نیز بی تفاوت نباشند. 
غفلت از دنیای مدرن می تواند گفت وگوی با دیگر ادیان را نیز دچار 
مشکل کند. در دنیای مسیحیت به عنوان نمونه شاهدیم که مواجهه 
با دستاوردهای جدید را با روی خوش می پذیرند و می کوشند تا آن را 
در مقابل سنت مسیحی قرار ندهند. در دنیای اسالم نیز این مهم باید 
به دیدة عنایت نگریسته شود.»گفت وگو« اگر یکی از عوامل زیست 
سعادتمندانه در دنیای جدید است، اما در اسالم به معنای بازگشت به 
یکی از سنت های دینی خود بوده است. در جای جای قرآن این دعوت 
و فراخوان وجود دارد و هیچ امری معارض با آن نیست. آیات بسیاری 
از قرآن شریف به این مهم توجه داده اند. در قرآن کریم می فرماید: 
»با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با ایشان به 
شیوه نیکوتری بحث کن. پروردگار تو بهتر می داند چه کسی از راه او 
گمراه گشته و همو داناتر است به اینکه چه کسانی هدایت یافته اند«. 
)نحل ۱۲۵( در جایی دیگر می فرماید: »با اهل کتاب جز به شیوه ای 
نیکو، بحث نکنید؛ مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند و بگویید 
بدانچه بر ما و شما فرو فرستاده شده است، ایمان داریم و خدای ما و 
خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم«. )عنکبوت، 4۶( آیات قرانی 

مملو است از آیاتی که دعوت به گفت وگو می کند.
که  می کرد  تأکید  بسیار  نکته  این  بر  معاصر  روشنفکر  ارکون  محمد 
ابتدا دو طرف،  برای یک گفت وگوی ثمربخش میان ادیان، می بایست 
با دستاوردهای نوین میانه بدی نداشته باشند. او می گفت: »چگونه برای 
گفت وگویی سودمند کسی را بفرستیم که رابطه اش با سنت حقیقی خود 
قطع شده و در دام عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی گرفتار آمده است، در 
حالی که طرف او کسی است که مستقیمًا با گذشته خود و نیز آینده اش 
از  یکی  و  بود  گذاشته  انگشت  خوبی  نکتة  بر  است؟«ارکون  ارتباط  در 

عومل عدم نتیجه بخشی در گفت وگوی میان ادیان را بازگو کرده بود.
محمدحسین فضل الل از دیگر متفکرانی است که به مقوله گفت وگو 

میان ادیان اهتمام زیادی ورزید. او بر این باور بود که اگرچه متون 
ادیان، به گفت وگو امر کرده اند ولی این دینداران هستند که به آن 
دستورات جامة عمل نمی پوشانند. فضل الل در مقاله ای که در باب 
خدا  می گوید  »مسیحیت  آورد:  این گونه  نوشت  مسیحیت  و  اسالم 
یعنی محبت، ولی در بسیاری از گام هایی که به نام مسیحیت برداشته 
می شود، بدترین نوع بغض، کینه و برتری جویی و مانند آن ها یافت 
می شود... ، در اسالم نیز سخن از خدای رحمان و رحیم است و اینکه 
رحمتی  جز  را  “تو  مانند  نیست؛  رحمت  جز  چیزی  پیامبران  رسالت 
برای جهانیان نفرستادیم”. رحمت ارزشی است که انسان مسلمان با 
آن زندگی می کند، ولی بسیاری از نمایندگان رسمی یا علمی اسالم 

بدترین نوع خشونت، سنگدلی و مانند آن ها را انجام می دهند...«
محمدحسین فضل الل همچنین توصیه کرده بود که اگر در پی آن 
هستیم که میان مسیحیت و اسالم به عنوان دو اندیشه متفاوت فرایند 
نشست های  قالب  در  را  کار  این  می توانیم  کنیم،  برقرار  را  گفت وگو 
علمی و فرهنگی با رویکرد واقع بینانه انجام دهیم و مواضع اشتراکی و 
اختالفی را مورد بحث قرار دهیم. اگر این کار به صورت واقعی، نه به 
انجام شود، روشن می شود که ارزش های  تبلیغاتی و نمایشی  صورت 
انسانی و حیاتی میان مسیحیت و اسالم تا هشتاد درصد همگرا هستند. 
گاهی در برخی جزئیات این ارزش ها اختالفاتی وجود دارد، ولی با درک 
وجود  اختالفی  ارزش ها  اصل  در  که  می یابیم  آن ها  عمیق  و  درست 

ندارد.
برخی  می گوید:  ایشان  می کند.  اشاره  نکته ای  به  سپس  الل  فضل 
هنگامی که با این سخن حضرت مسیح که »اگر کسی بر گونه راست 
تو نواخت گونه چپ خود را به سمت او بگردان« روبه رو می شوند، آن 
را نشان دهنده تشویق به ضعف و سستی تلقی می کنند. ولی من آن 
را برتری روحی تلقی می کنم. محبت به سطحی می رسد که آدمی 
آمادگی آن را پیدا می کند که اگر کسی به گونه راست او زد، گونه 

چپ خود را نیز در اختیار او قرار دهد.
و  واحدند  گوهری  دارای  ادیان  که  بود  این  الل  فضل  اصلی  ایدهٔ 
نکته  این  به  الل  کرد. فضل  ایجاد  تقریب  ادیان  این  میان  می توان 
بر  که  می خوانیم  فرا  فکری  پویایی  نوعی  به  ما  که  می دارد  اذعان 
مبنای آن، هیچ کس در گوشه ای نمی خزد. هر کس می تواند دین 
دیگری را از او فرا بگیرد یا خودش به آن دست پیدا کند. اگر مسلمان 
در مورد مسیحیت، و مسیحیت در مورد اسالم تحقیق کند، می توان 
به فهم یکسانی دست یافت و فهم های همدیگر را تصحیح کرد. به 
تعبیر فضل الل در این صورت ما شخصیت هایی بسته بندی شده که 
در برج های عاج و مشرف بر دیگران زندگی می کنند نخواهیم بود. 
در این صورت مسیحیت و اسالم چون آب و هوایی خواهند بود که 

هر کسی بنا به سطح فرهنگی اش آن را می آشامد و تنفس می کند.
گفت وگوی میان ادیان یکی از ضرورت های امروز بشریت است. اگر 
این امر را دستاوردی مدرن می دانند، اما در الیه های متون دینی به 
کّرات می توان از این مقوله یافت و آن را پیش روی بشریت مدرن 
قرار داد. و در این میان، دینداران مهم ترین وظیفه را بر عهده دارند. 
دستاوردهای  با  و  کنند  استنباط  خود  متون  از  را  فرامین  این  اینکه 

جدید انطباق دهند و شریعت دل انگیزی را به ارمغان آورند. 

به مناسبت ۳۰ شهریور، روز گفت وگوی تمدن ها؛

آئیِن اسالمی گفت وگو
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 در روایات اهل بیت )ع( فریضه حج یکی از ارکان اسالم شمرده 
شده )۱( و بر آن تأکید و توصیه بسیاری شده است. در این همایش 
عظیم، فقیر و غنی به طور یکسان در برابر خداوند، جنبه های معنوی 
خود را تقویت کرده و با گسستن از وابستگی های دنیوی و ارزش های 

مادی، به عبادت خداوند می پردازند.
قرار داده و  زاد و توشه سفر خود  را  این سفر معنوی، پرهیزکاری  در 
ایمانشان را کامل می کنند، آلودگی های روح و جان را کنار زده و خیر 

دنیا و آخرت را نصیب خود می کنند.
آثار و برکات فراوانی برای این سفر معنوی بیان شده که در گرو انجام 
صحیح این فریضه است، از این رو در ایام حج، بعثه مراجع عظام تقلید 
که از نمایندگان ایشان تشکیل شده اند، پاسخگوی مشکالت و سؤاالت 
پاسخگوی  نیز  مستحدثه  مسائل  مورد  در  و  می باشند  حجاج  شرعی 
روحانیون حاضر در حج بوده و در مورد معضالت فقهی پیش آمده درباره 

حج، به تبادل نظر و گفت وگو می پردازند.
اگرچه از قدیم األیام، روحانیون شیعه در انجام حج با همراهی کاروان های 
حجاج، مدرسان آن ها در مسائل پیچیده و گسترده مربوط به حج بوده اند 
اما با پیدایش بعثه های دینی در حج که با حضور گروهی از مجتهدین و 
معتمدین مراجع عظام که افرادی صاحب نظر و مسلط بر نظرات فقهی 
و  عظام  آیات  میان  ارتباط  این  است.  می شده  تشکیل  هستند،  ایشان 
مقلدین ایشان بسیار پررنگ تر شد و آخرین آرای فقهی مراجع تقلید به 

عموم حاجیان و نیز روحانیون کاروان ها منتقل می شده است.
دینی  بعثه های  این  جهان،  مختلف  نقاط  از  به حضور حجاج  توجه  با 
عالوه بر پاسخ به سؤاالت شرعی، اهتمام به ترویج معارف حقه شیعه 
را از اهداف و برنامه های ویژه خود قرار داده و مطالب اعتقادی را بدون 
واسطه به شیعیان و سایر مسلمانان جهان ارائه می کنند، چرا که حضور 
مسلمانان با ملیت ها و عقاید مختلف در کنار اهل علم، فرصت ویژه ای 
را برای فعالیت های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پدید می آورد 
این  در  اسالمی  مختلف  مذاهب  اندیشمندان  مشارکت  به  توجه  با  و 
اجتماع عظیم، چاره اندیشی برای مشکالت و چالش های جهان اسالم 

نیز از فعالیت های مهم بعثه های مراجع عظام تقلید شمرده می شود.
تأسیس این مراکز به پنجاه سال پیش بازمی گردد، زمانی که مرحوم 

سال  در   )4( سره(  )قدس  شاهرودی  محمود  سید  العظمی  الل  آیت 
۱۳۸۶ هـ.ق موفق به حج بیت الل الحرام گردیدند.

در بهمن ماه ۱۳4۵ هـ.ش، یکی از تجار نیک نام کویت که از مقلدان 
آیت الل شاهرودی بود، هزینه سفر ایشان و هراهانشان را تقبل کرد و 

سبب شد حضرت آیت الل بار سفر را بسته و عازم حج واجب گردند.
الل  آیت  استفتاء  جلسه  أعضای  و  علم  اهل  از  جمعی  سفر،  این  در 
شاهرودی، ایشان را همراهی می کردند که پس از اعالن حضور ایشان 
در مراسم حج، سیل جمعیت حجاج که غالبًا از شهرها و کشورهای 
مختلف موفق به تشرف حج شده بودند، به سوی محل اقامت ایشان 
روانه شده و در مورد مسائل و مشکالت شرعی خود پیرامون حج، از 

ایشان سؤال می نمودند.

)مجله العدل، نجف، آذار ۱۹۶۸ م (
بر  علمای مسلط  به ضرورت حضور  ایشان  این مسئله سبب شد که 
مناسک حج، در بین حجاج پی برده و تسهیل در پاسخگویی به مسائل 
نیاز گسترده حجاج  لمس  و  ایشان  با حضور  دانستند.  را الزم  شرعی 
شیعه به وجود مراکزی برای پاسخگویی به این قبیل مسائل، از سال 
بعد )۱۳4۶ ش( اولین هیئت علمی، به سرپرستی فرزند ارشد ایشان، 
آیت الل العظمی سید محمد شاهرودی )دام ظله( را به منظور حضور 
در مراسم حج اعزام نمودند و این هیئت با نام »البعثة الدینیة للحج« 
قرار  استقبال گسترده حجاج  امر مورد  این  فعالیت گردید.  به  مشغول 
گرفت. از آن پس سایر مراجع عظام نیز به این مسئله اهتمام ورزیدند و 
نمایندگانی را برای پاسخگویی به حجاج، به مراسم حج فرستادند و این 
سنت حسنه تا به امروز به جزئی ال ینفک از مراسم حج جامعه شیعه 
تبدیل شده است، سنتی که نه تنها تا پیش از آن مورد توجه قرار نگرفته 
ارتباط  چنین  اسالمی،  مذاهب  سایر  میان  نیز  امروز  به  تا  بلکه  بوده، 

محکمی میان علمای طراز اول و عموم حاجیان دیده نمی شود. 

به مناسبت ایام حج بیت الل الحرام؛

مروری بر شکل گیری بعثه مراجع عظام تقلید
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 در این نشست علمی که با حضور صاحب نظران، اساتید و طالب 
نشست حجت االسالم  علمی  دبیر  ابتدا  گردید،  برگزار  دانشجویان  و 
سید قاسم رزاقی موسوی با بیان این که حوزه مطالعات خاورشناسان 
آثار  نقد  آن چه  گفت:  است  قدیمی  و  گسترده  بسیار  اسالم  درباره 
خاورشناسان را ضروری می سازد، مرجعیت علمی خاورشناسان است؛ 
از اسالم در مراکز علمی غرب عرضه می شود،  چون تصویری که 
از منابعی است که توسط خاورشناسان نگاشته و پژوهش شده است. 
بنابراین بررسی، گونه شناسی، نقد، تجزیه و تحلیل آثار آن ها به صورت 
عالمانه و به دور از افراط و تفریط برای ما اولویت دار و بااهمیت است.

در ادامه نشست، آقای طاووسی مسرور گفت: تبلیغ به دو شیوه ایجابی 
و سلبی است؛ شیوه ایجابی تبلیغ به وفور دیده می شود؛ اما شیوه سلبی 
که کمتر شاهد آن هستیم، بررسی آثار مستشرقین و شبهاتی است 
علمی  کار  برخی  دسته اند:  دو  مستشرقان  اساسًا  نموده اند.  وارد  که 
اتان کولبرگ  مثاًل  استفاده می کنیم؛  آن  از  ما  و  متقن می نویسند  و 
کتاب کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او را می نویسد تا مرجعیت 
شیعه شناسی را به نام خود ثبت کند؛ چون با وجود محدودیت موضوع، 
نیز  برخی  است.  شیعه  به ویژه  اسالمی  کتاب شناسی  در  مهمی  گام 
مغرضانه و غیرمتقن می نویسند؛ مثاًل هانری المنس؛ آثار وی سرشار 
در  امانت  و  تحلیل مطالب  در  انصاف  از هرگونه  عاری  و  تعصب  از 
نقل و برداشت از متون است و به راستی می توان او را یکی از بدترین 
نمونه های مستشرقانی دانست که درباره اسالم نگارش و اظهار نظر 
نگاه  چشم  یک  به  را  مستشرقان  همه  نمی توان  بنابراین  کرده اند. 
البته برخی به دین اسالم گرایش پیدا می کنند؛ مثل خانم آنه  کرد. 
ماری شیمن؛ اگرچه این مطلب رسمًا در هیچ جا اعالم نشد؛ اما حتی 
پس از فوت ایشان بر روی سنگ قبرش حدیثی از امیرالمؤمنین)ع( 
نگاشته شد: »الناس نیام، فاذا ماتوا انتبهوا«؛ »مردم در خواب اند؛ وقتی 

می میرند بیدار می شوند«.
عمومی  فضای  در  که  باشد  سخت  باورش  شاید  داشت:  بیان  وی 
غرب، تصور ناقص یا غلطی از برخی امور مانند عاشورا وجود دارد؛ در 
حالی که از نظر ما از  روش ترین مفاهیم است. به عالوه ممکن است از 

نظر پژوهشی، موضوعی از نظر ما بسیار مهم باشد - مثاًل نهج البالغه 
- اما به دالیل مختلف، نظر مستشرقان و شیعه پژوهان غربی را کمتر 
این گونه موضوعات است که  از  باشد. غدیر هم  به خود جلب کرده 
در پژوهش های غربی کم تر به آن پرداخته شده یا  درخور اهمیتش 
به آن توجه نشده است؛ حتی گاهی به گونه ای نامناسب از آن بحث 
شده یا در مواردی اهمیت آن انکار شده است؛ چنان که رابرت گیلو در 
مقاله خود درباره معرفی جدیدترین آثار درباره تاریخ تشیع امامی در 
دوره متقدم، به وضوح به رویکرد منفی پژوهشگران غربی نسبت به 

غدیر اشاره کرده است.
بنابراین درغرب پژوهش کم تری در این زمینه انجام شده است؛ این 
احادیث  به  بدبینانه  نگاه  از آن ها   دارد: یکی  امر علت های مختلفی 
اسالمی است. از نگاه آن ها ضعف سندی وجود دارد. درک عمومی 
فخر  محمدرضا  دکتر  است.  پایین  بسیار  موارد  این  به  نسبت  غرب 
روحانی مقاله ای دارد که در آن، آثار غربی ها درباره عاشورا را بررسی 
دیدگاه  به  عمومًا  مستشرقین  حالت،  خوشبینانه ترین  در  است.  کرده 
اهل سنت درباره غدیر پرداخته اند یا این که حقیقت موضوع را غیرقابل 
کشف دانسته  از آن رد شده اند. بنابراین بسیاری از شیعه شناسان به 
کرده اند.  بحث  غیرعلمی  و  غیرمتقن  می رسند،  که  حساس  مباحث 
مثاًل یکی از آن ها گفته است پیامبر)ص( درباره جانشینی خود حکمی 
اگر غدیر ۳۰۰ معنی  یا یکی دیگر می گوید:  به جای نگذاشته است. 
داشته باشد، هیچ کدام به معنای جانشینی نیست. خانم لئورا وچا ولیری 
شرق شناس ایتالیایی، یک مدخل برای غدیر در دایرةالمعارف اسالم 
باز می کند؛ اما دید بسیار منفی دارد. او در دائرةالمعارف خویش، این 
موضوع را که علی)ع( واقعًا امید داشت تا جانشین پیامبر)ص( شود، 
مورد تردید می داند؛ چون اعراب طبق سنت، رئیس خود را از میان 
ریش سفیدان انتخاب می کردند و علی در آن زمان تنها کمی بیش از 
سی سال سن داشت و اعتبار الزم برای جانشینی محمد را طبق سنن 
اعراب نداشت. ولیری معتقد است: شیعیان با حدیث سازی یا تفسیر 
به مطلوب کلمات منتسب به محمد، بر این موضوع پای می فشارند 
حال  برگزیند؛  خود  جانشین  به عنوان  را  علی  تا  داشته  قصد  او  که 
آن که جای هیچ شکی نیست که در هنگام واپسین بیماری، محمد 
را  مطالبی  وی  بنابراین  ننمود.  بیان  خود  جانشین  مورد  در  سخنی 
بیان می کند که بسیاری از علمای اهل تسنن نیز با آن ها مخالف اند. 

گزارش نشست علمی

ظرفیت تمدن سازی غدیر

والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با  خاورشناسان«  نگاه  از  »غدیر  علمی  نشست 
پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  تمدنی  مطالعات  گروه  مدیر  بابابی  حبیب الل  دکتر 
علوم و فرهنگ اسالمی و آقای سعید طاووسی مسرور پژوهش گر برتر تاریخ و فارغ 
التحصیل دانشگاه امام صادق)ع( در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به همت 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( و گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه برگزار گردید.

حجت االسالم رضا اسالمی
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رابرت گرین مقاله ای دارد که بنده آن را ترجمه کرده ام و در مجله 
امامت شناسی منتشر شده است؛ در مقدمه می نویسد: »حافظه تاریخی 
پیامبر است«. وی می گوید  دارد که علی جانشین  تشیع یک اصلی 
غدیر داستان سرایی شیعه است؛ اگرچه مادلونگ می گوید این مطلب 

توجیه علمی ندارد و قابل نقد است.
این کارشناس تاریخ در ادامه مباحث خویش بیان داشت که در میان 
پیامبر)ص( کتاب  آثار غربی مهم ترین کتاب درباره مسأله جانشینی 
جانشینی حضرت محمد)ص(؛ پژوهشی درباره نخستین اثر پروفسور 
کتاب  به  عنوان  و  شده  ترجمه  فارسی  به  که  است  مادلونگ  ویلفرد 
سال جمهوری اسالمی ایران نیز برگزیده شده است. مادلونگ در این 
کتاب عالوه بر بحث از حدیث غدیر، با نگرشی تازه به آیات قرآن 
آیات  بر اساس  امام علی)ع(  اثبات حق جانشینی  راهکاری نوین در 
قرآن کریم مطرح کرده و جایگاه مهمی برای قرآن در نظر گرفته که 
سابقه نداشته است. مادلونگ می گوید: جانشینی علی هم بر اساس 
آیات قرآن و هم براساس سنت جانشینی در عرب قابل توجیه است؛ 
آن چه قابل توجیه نیست و دلیلی ندارد، خالفت ابوبکر است. مادلونگ 
دوجا در کتابش به حدیث غدیر پرداخته است؛ هرچند خیلی به حدیث 
غدیر بها نداده است؛ نهایت چیزی که می گوید این است که پیامبر در 
اواخر عمرش از علی حمایت کرده است و نهایتًا از حدیث غدیر همین 

فهمیده می شود. بنابراین نگاه ایشان کاماًل حداقلی است.
آن چه در کتاب مادلونگ جالب است، اثبات جانشینی علی)ع( از طریق 
آیات »انما  و  نیست  قران است. شاید گفته شود چیز جدیدی  آیات 
است.  نرفته  آیات  این  سراغ  ایشان  اما  داریم؛  را  و...   الل«  ولیکم 
مادلونگ می گوید: اگر به گفتمان قرآن مراجعه نمایید به این نتیجه 
می رسید که انبیا و برگزیدگان الهی در قرآن همگی دین خود را از 
بود  کرده  مقرر  خداوند  که  پاکی  خاندان  در  نسبی  وابستگان  طریق 
ادامه دادند و بر اساس این امر و پاکی و طهارت خاندان خاص پیامبر 
هیچ کس جز امام علی نباید جانشین پیامبر می شد. وی معتقد است با 
توجه به رسوم عربان آن زمان _ خصوصًا رسوم قریش _ جانشینی 
پیامبران  میان  خونی  پیوند  اهمیت  بر  قرآن  و  بوده  معمول  موروثی 
حمایت  بحث  هم چنین  و  است  ورزیده   تأکید  بیت  اهل  خصوصًا  و 
انصار از خلیفه شدن علی، ابوبکر می دانست که تشکیل یک شورا برای 
انتخاب خلیفه به انتخاب علی می انجامد و به همین دلیل به شکل 
حساب شده ای جریان های سیاسی را برای خلیفه شدن خودش هدایت 
کرد. بنابراین آیات قرآن نشان می دهد که یکسری افراد ویژگی هایی 
دارند که بقیه ندارند و جانشین مدنظر قرآن برای پیامبر)ص(، فقط 

امیرالمؤمنین)ع( است.
در ادامه این نشست حجت االسالم دکتر حبیب الل بابایی، مدیر گروه 
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  و  تمدنی  مطالعات 
اسالمی به بیان مباحث خویش پرداخت. وی در ابتدا گفت: شبهه ای 
که درباره عاشورا در میان مستشرقان مطرح شده است _ که عاشورا 
یک فتنه است _ درباره غدیر هم هست؛ یعنی غدیر منجر به شکاف 
و اختالف در امت اسالمی شده است.  از همین منظر، شرق شناسان 

به ما تحمیل کرده اند که با غدیر نمی توانید به امت اسالمی فکر کنید 
و اساسًا این شکاف قابل جبران نیست. بنابراین اگر دنبال وحدت و 

انسجام هستید، باید مباحث دیگر امت اسالمی را برجسته نمایید.
غربی  متفکرین  با  مقایسه  در  شناخت شرق  در  اساسًا شرق شناسان 
دید  باید  کردند.  عمل  متفاوت  پرداخته اند،  غرب  مطالعه  به  که 
در  آیا  و  تاریخی غرب چگونه می نگرند  پدیده های  به  شرق شناسان 
مطالعات موضوعات شرقی همان متد و رویکرد را دارند یا نه با مای 
شرقی به عنوان یک غیر)other( تعامل می کنند. مثاًل وقتی ارنست 
کاسیرر مسئله روشنگری را مطرح می کند یا وقتی بورکهارت رنسانس 
به صورت یک  این موضوعات  به  رویکردشان  آیا  بررسی می کند،  را 
چنین  شیعه شناسان  و  شرق شناسان  از  بسیاری  است؟  گفتمان 
بتوان منطق  ندارند. شاید  و غدیر  تشیع  اسالم،  به شرق،  رویکردی 

غرب در شناخت شرق را در شش گزاره خالصه کرد:
آن ها )شرقی ها( غیر )Other( از ما )غربی ها( و متفاوت هستند؛

آن ها از ما غربی ها پایین تر هستند؛
آن ها نمی توانند خود را بشناسند؛ بلکه باید به کمک ما بشناسنند؛

را  ما  باید مسیر  باشند  داشته  پیشرفت  یا  تفکر  اگر می خواهند  آن ها 
طی کنند؛

آن ها الیق فرآورده های ما غربی ها نیستند )برهمین اساس غرب ما را 
شایسته مدرن بودن و مثاًل مشروطه داشتن نمی داند(؛

آن ها برای ما تهدید هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی هم چنین گفت: 
با مسأله  همواره متفکر غربی در تجربه تمدنی اش در دنیای غرب، 
آن  برای  حلی  راه  است  کرده  سعی  و  بوده  مواجهه  تنوع  و  تکثیر 
ایجاد کند. این مسأله باعث شده غرب غیرهای خودش را هم از این 
و  پاره پاره  حتمًا  نیز  بوده ام شرق  پاره پاره  من  کند؛ چون  نگاه  منظر 
متکثر بوده است. این مطلب باعث شده مسأله بسیاری از مستشرقان 
تعدد  تنوع و  نیز  در تحلیل تمدن اسالمی، بحث وحدت و کثرت و 
 The« فرهنگی بشود. مارشال هاجسون در کتاب سه جلدی خودش
Venture of Islam« که به نام »مخاطرات اسالم« ترجمه 
شده است _ که به نظر بنده باید به نام اعجاز اسالم ترجمه می شد 
_ ملیت های مختلف و فرهنگ های متنوع در درون تمدن اسالمی 
را به عنوان مسأله مطالعاتی خود انتخاب می کند. البته وی به عناصر 
وحدت زایی در تمدن اسالمی هم اشاره می کند و معتقد است یکی 
اشاره  نکته  بدین  حال  عین  در  ولی  است؛  قرآن  وحدت زا  عناصر  از 
می کند که بسیاری از غربی ها قرآن را تکه تکه می بینند و وحدتی در 

آن مشاهده نمی کنند.
وی در ادامه با اشاره به نگاه فرقه ای به شیعه در برخی کتب مستشرقان 
اظهار داشت: متأسفانه در کتب و منابع خاورشناسان غربی، نگاه جامع و 
کالنی نسبت به شیعه وجود ندارد و برای شیعه جای مؤثری در تمدن 
نگاه  در  هم  غدیر  مسأله  رویکرد،  همین  با  نمی ماند.  اسالمی  نوین 
نه یک فرهنگ  تلقی شده،  واقعه و رخداد  شرق شناسان همواره یک 
را بسط  مادلونگ هم که خیلی مسأله غدیر  نه یک گفتمان. حتی  و 
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می دهد، آن را یک واقعه تفسیر می کند؛ نه یک فرهنگی که آینده 
دنیای اسالم را متأثر کرد. مشکل شرق شناسان در مسایلی مانند غدیر 
و عاشورا، نداشتن حس و باور به مسأله است و همین باعث می شود 
که آن ها از درک درست آن عاجز بمانند؛ لذا نوعًا به غدیر به عنوان 
عامل نفاق، شکاف، شقاق و اختالف نگاه می کنند و معتقدند مسأله 
غدیر با گفتمان تمدن اسالمی در تضاد است. این امر برای مستشرقی 

که از زمینه فرهنگی متنوع به آن نگاه می کند، دردسرساز است.
از  که  تقریری  دو  بیان  ضمن  بابایی  حجت االسالم  جلسه  ادامه  در 
مسأله غدیر وجود دارد، راه حل های پیشنهادی خود را در راستای حل 
از غدیر و  اول  تقریر  نمود.  تبیین  پارادوکس غدیر و تمدن اسالمی 
امت اسالمی این است که غدیر عامل اختالف تمدنی است و همواره 
در تمدن اسالمی این مقوله برای ما شقاق و نفاق ایجاد کرده است. 
لکم  اکملت  )الیوم  اکمال  آیه  به  توجه  با  که  است  این  دیگر  تقریر 
دینکم واتممت علیکم نعمتی( غدیر اکمال دین است؛ هم چنین تحقق 
دین به گونه ی جامع فقط در مقیاس تمدنی ممکن می شود. حال سؤال 
این است: اگر اکمال دین به غدیر و تحقق جامع دین هم به تحقق 
تمدنی آن است، چگونه با غدیری که در آن اختالفات بنیادین وجود 
در  را  اجتماعی  انسجام  و  کرد  خلق  را  اسالمی  امت  می توان  دارد، 
مقیاس تمدنی به وجود آورد؟ این مسأله برای ما مسلمانان به عنوان 

یک مسئله الهیاتی تمدنی است و باید معضل آن را حل کنیم.
دکتر بابایی در ادامه جلسه راه حل های پیشنهادی خود را این گونه 

مطرح کرد:
فرهنگی  والیت  و  اجتماعی  والیت  از  نوعی  ما  اگر  اول:  حل  راه 
را برای ائمه معصومین)ع( در نظر بگیریم _ که در مناظرات امام 
تبلور  امام صادق)ع(  امام سجاد)ع( و در مدرسة  ادعیه  رضا)ع(، در 
مواقع  از  بسیاری  در  فرهنگی  و  این والیت فکری   _ پیدا می کند 
می تواند عامل وحدت باشد و پایه و اساس امت اسالمی قرار گیرد؛ 
تفکر و فرهنگ واالیی که دیگران در برابر آن تمکین کنند. از این 
با تمدن اسالمی ندارد،  منظر، غدیر نه تنها هیچ تناقض و تضادی 

بلکه می تواند باعث اتحاد هم باشد.
راه حل دوم: تأکید بر والیت باطنی و قلبی است که در تراث عرفای 

اسالمی _ اعم از شیعه و سنی _ بدان اشاره شده است.
زعامت  و  امامت  معنای  به  از والیت  تحلیل درست  راه حل سوم: 
سیاسی است تا معلوم شود که در مقایسه خالفت با امامت، کدامین 
الگو می تواند گنجایش و ظرفیت هم زیستی میان مذاهب مختلف 
اسالمی و حتی ادیان مختلف الهی را داشته باشد. اگر به لحاظ نظری 
و تاریخی ثابت شود که والیت چنین گنجایش و سعه ای دارد که 
می تواند ملیت ها، فرهنگ ها، مذاهب و ادیان مختلف را درون خود 
جا دهد و مسیر را برای نوعی هم زیستی و انسجام اجتماعی و بلکه 
انسانی فراهم کند، آن گاه والیت در  اخوت اسالمی و حتی اخوت 
تمدن  و  امت  مقوله  با  منافاتی  هم  خود  رادیکال  و  خاص  معنای 
میان  در  شکاف  و  خالف  موجب  هرگز  و  داشت  نخواهد  اسالمی 

مسلمانان نخواهد بود. 

نوید فروپاشی حکومت سعودی

َو   ِ  قال الل تعالی: » إِنَّ الَّذیَن َکَفُروا َو َیُصّدوَن َعْن َسبیِل اللَّ
الَْمْسِجِد الَْحراِم الَّذي َجَعلْناُه لِلنَّاِس َسواًء الْعاِکُف فیِه َو الْباِد َو َمْن ُیِرْد 
فیِه بِإِلْحاٍد بُِظلٍْم نُِذْقُه ِمْن َعذاٍب أَلیٍم«؛ »آنان که کافر شده و ) مردم 
را ( از راه خدا منع می کنند و نیز از مسجدالحرامی که آن را برای 
اهل آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع می شوند و هر 
کسی که در آن جا اراده ی الحاد و تعدی کرده و به خلق  ظلم و ستم 

کند، همه را از عذابی دردناک می چشانیم«. )حج:۲4(
و قال االمام علی بن موسی الرضا)ع(: »ُکلََّما أَْحَدَث الِْعَباُد ِمَن الّذنُوِب 
ُ لَُهْم ِمَن الَْباَلِء َما لَْم َیُکونُوا َیْعِرُفوَن«؛  َما لَْم َیُکونُوا َیْعَمُلوَن أَْحَدَث اللَّ
آگاهی  آن  از  قباًل  که  بیاورند  را  گناهان جدیدی  بندگان،  »هرگاه 
نداشتند، خداوند بالهای جدیدی را برای آنان می آورد که قباًل از آن 

آگاه نبودند«. )بحاراألنوار، ج۷۰، باب ۱۳۷، ص ۳۰۸(
فاجعه منا تا جایی که ما اطالع داریم و از تاریخ شنیده و خوانده ایم 
می گویند  برخی  بود.  هولناک  بس  و  جدید  و  بی سابقه  جنایتی 
تقلیل  به یک سوم  ایام حج  برای  را  نیروهای خود  دولت سعودی 
از  که  اطالعاتی  ولی  بودند؛  بی تجربه  جوانانی  نیز  همین ها  و  داد 
وسایل عمومی و مصاحبه های حضوری حجاج رسیده است نشان 
می دهد که نیروهای امنیتی کاماًل ورزیده و متبحر در اجرای نقشه 
ازپیش طراحی شده بودند؛ طوری که به هیچ وجه احساساتی نشده و 
چنان که تصاویر نشان می دهد کاماًل بر خود مسلط و خونسرد بوده 
دقیق  آخر  دقیقه  تا  را  پروژه های صهیونستی  از جنس  پروژه ای  و 

سعودی که متکی به ثروت خود و حمایت خارجی است با این 
جنایت در تله جدیدی افتاد که با همه جنایات دیگرش )کشتار 
مردم یمن، لشکرکشی به بحرین و حمایت و هدایت داعش( 
و  وارد شد  و حیله گرانه تر  منافقانه تر  این جا  دارد؛ چون  تفاوت 
حرمت خانه خدا و حرم امن الهی را به بدترین شکل ممکن 

شکست. پس باید منتظر عذابی دردناک باشد.

حجت االسالم رضا اسالمی
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از  می تواند  انتظامات  مأمور  و  ساده  امنیتی  نیروی  کدام  کردند.  اجرا 
کند  کنترل  خوبی  بدین  را  اوضاع  بیش تر  بلکه  ساعت  چهار  یا  سه 
از پیش طراحی شده نکند  که هیچ کس مداخله ای برخالف نقشه ی 
تا در طی چند ساعت جمعیتی که چندطبقه روی هم انباشته شده اند، 
و  بسوزد  درجه   ۵۰ هوای  در  بدنشان  پوست  و  درآید  نفس هایشان 
اگر فردی می خواهد  به تدریج هالک شوند؛  از تشنگی مقابل آن ها 
راهی بگشاید دستش کوتاه شود؛ اگر فردی از نرده ها خود را به زور 
باال می کشد بر سرش بزنند تا به روی جمعیت بیفتد؛ اگر طفلی زیر 
و  بمیرد  تا زودتر  پای گذارند  بر سر و گردنش  با چکمه  مانده،  پای 
بعد دور از چشم حجاج بدن های سیاه شده قربانیان را جمع کند و در 
کانتینرها روی هم بیاندازد و تا چند روز مخفی کنند. اگر هشدار مقام 
معظم رهبری نبود چه بسا همه را در گور دسته جمعی دفن می کردند. 
حاال چطور می توان گفت این حادثه از بی تدبیری آل سعود بود؟ البته 
بی تدبیری سعودی ها تا کنون فجایع بسیاری به بار آورده است؛ ولی 
این بار چون عالمانه و عامدانه بوده، بی سابقه ترین جنایت تاریخ است 
آلمان ها  آدم سوزی  بمباران شیمیایی حلبچه و کوره های  با  که حتی 
قابل مقایسه نیست؛ چون در این جا مأموران با کمال خونسردی چند 
ساعت در اطراف بدن ها پرسه می زدند تا کار تمام شود؛ آن هم نسبت 
به جمعیتی که نه قصد جنگ و تجاوز را داشتند و نه طرف مخاصمه 
بودند؛ بلکه در یک مراسم مذهبی از کشورهای مختلف اعم از شیعه 
دارد  اقتضا  برنامه ی طراحی شده  حاال  ولی  بودند.  و سنی جمع شده 
که مأموران، نظاره گر زجرکش شدن آن ها باشند و استغاثه مرد و زن، 
فیلم برداری  برای  فقط  دارند  آب  تقاضای  که  کودک  و  پیر  و  جوان 
خوب باشد. به یقین، هیچ مأمور عادی ای تحمل چنین صحنه ای را 
ندارد. برخی حجاج گفته اند که وقتی هم دخالت می کردند پای روی 
را  انباشته شده، مرده ای  از میان بدن های  تا  فرد زنده ای می گذاشتند 
بیرون بکشند. دیگری می گفت به یکی از آن ها استغاثه کردم که مرا 
نجات دهید؛ در پاسخ می گفت من هنوز ناهار نخورده ام! دیگری نقل 
این کوه آتش گرفته  بر سر  تا  برداشتم  را  می کرد شلنگ آتش نشانی 
از ازدحام و فشردگی جمعیت آبی بپاشم، مأمور سعودی شلنگ را از 
دستم گرفت و به شدت مرا راند که این آب برای چنین کاری نیست.

هر چه فکر می کنیم به لحاظ قداست مکان و معنویت فضای مراسم 
حج و به لحاظ انگیزه ی اجتماع انسان هایی که آن جا حضور داشتند و 
به لحاظ دامی که منافقانه مأموران سعودی بری آن ها گسترده بودند 
و  راه های خروج  تمام  و  کردند  هدایت  بن بست  مسیر  به  را  مردم  و 
روزنه های نجات را بستند و چند ساعت منتظر ماندند تا در این داالن 
جمعیتی چندهزار نفره )شاید تا ده هزار نفر( هالک شوند، چنین جنایتی 
در هیچ کجای تاریخ گزارش نشده است و اصاًل قابل تصور نبوده است 
که برای انتقام از رقیب می توان چنین شگردی نیز به کار بست. حتمًا 

ایرانی ها هدف این کینه ورزی بوده اند؛ ولی بیست یا سی برابر آن ها _ 
از حجاج دیگر کشورها _ نیز باید کشته شوند و باکی نیست.

چندهزار نفر از شهروندان آمریکایی و غیر آن ها در برج های دوقلوی 
تجارت جهانی در آمریکا قربانی یک نقشه ی ازپیش  طراحی شده برای 
به عراق و دخالت نظامی مستقیم در خاورمیانه  آمریکا  توجیه حمله 
در  مهم«  و  »اهم  قاعده ی  بر  بنا  از خدا بی خبر  سیاستمداران  و  شدند 
را  وسیله  این  آن هدف  نیست؛ چون  باکی  می گویند  میان خودشان 
توجیه می کند. برای سعودی ها الگوی خوبی بود آن اقدام تروریستی با 
صبغه آمریکایی صهیونیستی؛ ولی نسخه غربی وقتی به دست عناصر 
وحشی وهابی می رسد، آن قدر تند و خطرناک می شود که خود غربی 

ها نیز از آن می ترسند.
افتاده  اتفاقی  چه  نفهمیده اند  هنوز  سعودی ها  که  است  این  تصورم 
از درک  تاریخ سعودی نشان می دهد که حاکمان آن ها  است. اصاًل 
حساسیت امور عاجزند و حتی مصلحت خودشان را نمی دانند. حاال این 
کاله گشاد را چه کسی بر سر آن ها گذاشته و چه خوب آن ها را قابل 
برای ارتکاب چنین جنایتی تشخیص داده است، سؤالی است که باید 

به فطانت ایمانی و قواعد دیپلماسی پاسخش را پیدا کنیم.
تا مردم  این جنایت آن قدر بزرگ است که چند سال طول می کشد 
بتوانند همه اطراف آن را تصور کنند. ما دل هایمان پر از غصه است؛ 
از مصیبتی که خواص امت اسالمی به عمق آن نرسیدند و دریغ که 
به  و  به قصد  ندادند. وقتی عده ای بی سالح  نشان  مناسبی  واکنش 
عمد هدف قرار می گیرند و باید کشته شوند تا بلکه معادله ای در جهان 
بلکه   _ به نوعی قدرت نمایی برای رقبا شود  سیاست عوض شود و 
زجرکش می شوند _ آیا این ها از قربانیان ترور به دست منافقین یا از 
مرزبانان ما که در کمین گروهک ها افتادند و کشته شدند کمترند که 

تردیدی بر شهید نامیدن آن ها داشته باشیم؟
سعودی که متکی به ثروت خود و حمایت خارجی است با این جنایت 
در تله جدیدی افتاد که با همه جنایات دیگرش )کشتار مردم یمن، 
لشکرکشی به بحرین و حمایت و هدایت داعش( تفاوت دارد؛ چون 
حرم  و  خدا  خانه  و حرمت  وارد شد  حیله گرانه تر  و  منافقانه تر  این جا 
امن الهی را به بدترین شکل ممکن شکست. پس باید منتظر عذابی 
دردناک باشد. اقدام سعودی ظلمی همراه با الحاد عملی بود که تنها 
اراده اش وعده ی عذاب الهی دارد؛ چه رسد به تحققش. این عذاب هر 
چه باشد، با ابتکار عمل آن ها در جنایت و متناسب با نوآوری آن ها در 

کشتار مسلمین سنخیت دارد.
چون  می شود؛  غم  این  از  سنگین تر  سینه مان  می گذرد  که  روز  هر 
می شود.  کشف  واقعه  از  دیگری  زاویه  و  می شنویم  جدید  روایتی 
دور  زمان  این  یقین  به  ولی  رسد؛  فرا  آن ها  کیفر  زمان  تا  منتظریم 

نیست؛ »و مکروا و مکرالل والل خیر الماکرین«. 
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تقدیرگرایی و جبرگرایی در توجیه حادثه منا

مقدمه
به  منجر  که  منا  دل خراش  حادثه   
انسان بی گناه و محِرم در  جان باختن هزاران 
مسلمانان  همه  قلوب  گردید،  الهی  امن  حرم 
را جریحه دار نموده است. راه صحیح برخورد 
و  بی طرفانه  تحقیقات  انجام  حادثه،  این  با 
و  آن  آوردنده ی  به وجود  عوامل  شناسایی 
در  است؛  آنان  مورد  در  الهی  حکم  اجرای 
سعی  دنیا  در  زیادی  رسانه های  حالی که 
می کنند با تبلیغات گمراه کننده، واقعیت های 
تا  نمایند  پنهان  را  حادثه  این  به  مربوط  تلخ 

فراموش شود.

شرح واقعه
 )۱۳۹4 )سال  جاری  سال  قربان  عید  روز  در 
آفتاب  طلوع  از  پس  حاجیان  که  هنگامی 
از   روال پس  و طبق  منا شدند  وارد سرزمین 
حالت  با  خود  خیمه های  در  کوله بار  گذاشتن 
کردند،  حرکت  جمرات  رمی  برای  احرام 
در  دردناک  حادثه ای  که  نمی کرد  فکر  کسی 
پیش است. اولین چیزی که برای کسانی که 
سال های قبل نیز از ایران به حج مشرف شده 
بودند جلب توجه می کرد این بود که حاجیان 
و  ایران  حجاج  شامل  که   _ منا  ربوه  منطقه 
مأموران  توسط   _ بود  غیرعربی  آفریقای 
سعودی تنها به یک مسیر سوق داده می شوند؛ 
سال های  در  آن که  حال  ۲۰4؛  مسیر  یعنی 
مانند  موازی  مسیرهای  از  حجاج  گذشته 
سوق العرب و جوهره نیز می توانستند استفاده 
کنند. عالوه بر جمعیت منطقه ربوه، حجاجی 
 _ داشتند  خیمه  یادشده  مسیر  خود  در  که 
این  به  نیز   _ الجزائری ها  و  مصری ها  مثل 
جلوتر  هرچه  لذا  می شدند؛  اضافه  جمعیت 
می رفتیم جمعیت فشرده تر می شد. گرمای هوا 

از یک طرف و فشار جمعیت از طرف دیگر، 
وضعیت سختی را به وجود آورده بود و جمعیت 
هنوز  همه  این  با  می کرد؛  حرکت  به سختی 
وقتی  تا  بود؛  نیامده  به وجود  حادی  مشکل 
رسیدیم.  خالد  عبدالملک  پل  نزدیکی  به  که 
حدود ساعت هشت و چهل وپنج دقیقه صبح 
جمعیت از حرکت ایستاد؛ معلوم بود که جلوی 
حرکت حجاج گرفته شده است؛ این در حالی 
در  سیل  مثل  جمعیت  پشت سر،  از  که  بود 
حال سرازیر شدن بود و امکان برگشت وجود 
نداشت.  این جا بود که مردم در اثر فشار دنبال 
راه مفر بودند؛ ولی متأسفانه هیچ راهی برای 
گریز و نجات از مهلکه نبود؛ خیمه های اطراف 
بسته  حجاج  به روی  را  خود  ورودی های  نیز 

بودند؛ لذا ضعیف ترها به زمین می افتادند.
هم دیگر  به  می کردند  سعی  حجاج  ابتدا 
و  اوضاع  شدن  وخیم تر  با  ولی  کنند؛  کمک 
به  آن  تبدیل  و  جمعیت  فشار  یافتن  شدت 
دیگران  به  کمک  قدرت  کسی  دیگر  موج، 
سعی  داشت  توانایی  کسی  اگر  نداشت؛  را 
می کرد خودش را سرپا نگه دارد. عده ی کمی 
هم توانستند خودشان را به سختی به باالی 
خیمه ها برسانند یا از باالی میله ها خود را به 
نیز  نگارنده  بیندازند.  اطراف  داخل خیمه های 
از  را  توانستم خود  بودم که  افرادی  از معدود 
الجزایری ها  خیمه های  داخل  به  میله  باالی 
به  را  خود  زحمت  با  که  هم  برخی  بیندازم. 
رسانده  الجزائر  چادرهای  راهروهای  درون 
دادند.  جان  گرمازدگی  اثر  در  بودند، همان جا 
ما که رمقی داشتیم سعی می کردیم با انداختن 
بطری آب به گرفتاران در ازدحام و همچنین 
دادن آب به افراد داخل راه روها به آن ها کمک 

کنیم.
افراد  یا  جنازه ها  از  پر   ۲۰4 خیابان  زمین 

افتاده  هم  روی  که  افرادی  بود؛  بی هوش 
و  تشنگی  و  اکسیژن  کمبود  اثر  در  و  بودند 
بی هوش  یا  می آمدند  در  پا  از  فیزیکی  فشار 
می شدند. این وضعیت ناگوار حدود دو ساعت 
حجاج  به  کمکی  مدت  این  در  داشت؛  ادامه 
نشد تا این که در اثر فشار جمعیت، درب های 
به  مردم  و  شد  باز  اطراف  خیمه های  ورودی 
راهروهای خیمه های اطراف پناه بردند و بدین 
ترتیب برخی نجات یافتند؛ در حالی که هزاران 
داده  جان  یا  بودند؛  افتاده  زمین  روی  به  نفر 

بودند یا از هوش رفته بودند.
پس از چند ساعت آمبوالنس های سعودی و 
کشورهای دیگر آمدند و برخی از حجاج را به 
بیمارستان ها منتقل نمودند. تعداد جان باختگان 
به قدری زیاد بود که تا پاسی از شب تعدادی 

از جنازه ها روی زمین مانده بود.

سؤاالتی که باید پاسخ داده شود
روز  در  سعودی  مأموران  عملکرد  درباره ی 

حادثه سؤاالت زیر مطرح است:
 )۲۰4 شماره  )راه  راه  یک  تخصیص  به جای 
اگر مسیرهای موازی آن مانند راه سوق العرب 
در  کمتری  خیلی  جمعیت  که   _ جوهره  و 
این حادثه  آیا  باز می کردند  را   _ بودند  آن ها 
سعودی  پلیس  متأسفانه  می پیوست؟  به وقوع 
یک  به  را  ربوه  منطقه  کاروان های  همه ی 
مسیر باریک راهنمایی و از رفتن کاروان ها به 
مسیر های موازی ممانعت میکرد؛ حال آن که 
راه  چند  از  کاروان ها  گذشته،  سال های  در 

موازی باهم عبور می کردند.
اگر پلیس سعودی و ماموران الدفاع المدنی _ 
که دارای برج های مراقبت مشرف بر همه ی 
ازدحام  وقوع  حین  در   _ هستند  منا  راه های 
جلوی سرازیرشدن جمعیت از خیابان عریض 

در چهارچوب تبلیغات فراوان برای کمرنگ کردن مسئولیت مجریان حج در فاجعه ی منا، برخی تالش 
دارند این حادثه را تقدیر الهی بنامند! بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان )واس( شیخ عبدالعزیز 
عبدالل آل شیخ )مفتی اعظم عربستان( فاجعه ی منا را قضا و قدر الهی دانسته و مدعی شده است که 
مقامات عربستان دراین فاجعه مقصر نیستد! وی گفت: شما در حادثه ای که رخ داده مسئول نیستید؛ 
چون تمام آن چه در اختیار و توان داشتید را ارائه کردید؛ اما در مورد این حادثه کاری از عهده ی انسان 

برنمی آید؛ چون قضا و قدر است و به هرحال رخ می داد و انسان در آن نقشی ندارد.

حجت االسالم مرتضی ترابی
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مناطق ربوه و اطراف را به سوی خیابان ۲۰4 می گرفتند، آیا ابعاد این 
فاجعه به این گستردگی می شد؟

مأموران سعودی  به  _ که توسط هزاران  ابتدای وقوع حادثه  در  اگر 
کشورهای  به  )مربوط  اطراف  چادرهای  به   _ بود  شده  داده  اطالع 
الجزائر و...( دستور داده می شد که ورودی های خود را به روی حجاج 
در محاصره قرارگرفته باز کنند یا حداقل به آن ها آب بدهند، از وسعت 

فاجعه جلوگیری نمی شد؟

و سؤال های بی پاسخ دیگر...
این  در  سعودی ها  چرا  که  است  این  مهم  سؤاالت  از  یکی  شاید  اما 
شرایط بحرانی، خود را درگیر چنین قضیه ای می کنند؟ در پاسخ به این 

سؤال چند نکته به نظر می رسد:
چنین  آمدن  به وجود  باعث  سعود  آل  خاندان  درونی  درگیری های 
باعث  سلمان  ملک  پسر  به دست  قدرت  مراکز  افتادن  شد؛  فاجعه ای 
که  می پندارند  آن ها  و  شده  خاندان  این  در  وی  رقبای  عکس العمل 
زیر  را  وی  مشروعیت  می توانند  چنین صحنه هایی  آوردن  به وجود  با 

سؤال ببرند.
ایرانی  حجاج  با  که  سیاسی  و  عقیدتی  تضادهای  اساس  بر  آن ها 
این  و هستند؛  بوده  ایرانی  اذیت کردن حجاج  دارند، همواره درصدد 
امر خصوصًا در سال های اخیر _ که اختالفات سیاسی باال گرفته _ 
پررنگ تر شده است. فراموش نشود که مسیر ذکرشده در منا عمدتًا 
خواسته اند  که  دارد  احتمال  البته  است؛  بوده  ایرانی  به حجاج  مربوط 
صرفًا برای حجاج ایرانی تضییق ایجاد کنند؛ ولی کنترل از دستشان 

خارج شده!

شبهه ی قضا و قدر در فاجعه ی منا
در چهارچوب تبلیغات فراوان برای کمرنگ کردن مسئولیت مجریان 
حج در فاجعه ی منا، برخی تالش دارند این حادثه را تقدیر الهی بنامند!

بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان )واس( شیخ عبدالعزیز عبدالل 
آل شیخ )مفتی اعظم عربستان( فاجعه ی منا را قضا و قدر الهی دانسته 
و مدعی شده است که مقامات عربستان دراین فاجعه مقصر نیستد! وی 
گفت: شما در حادثه ای که رخ داده مسئول نیستید؛ چون تمام آن چه 
در اختیار و توان داشتید را ارائه کردید؛ اما در مورد این حادثه کاری از 
عهده ی انسان برنمی آید؛ چون قضا و قدر است و به هرحال رخ می داد 

و انسان در آن نقشی ندارد.

پاسخ به این شبهه
قضا و قدر الهی به معنای نظام مند بودن حوادث عالم است؛ به عبارت 
با  را  یعنی خداوند هرچیزی  اندازه گیری است؛  به معنای  دیگر »قدر« 
اندازه و استعداد و قابلیت خاص آفریده است: »انا کل شیء خلقناه 

بقدر«؛ »ما هر چیزی را به اندازه ای آفریده ایم«
که  قابلیت هاست  و  استعدادها  آن  از  یکی  تحقق  به معنای  »قضا« 
براساس سنن الهی به فعلیت می رسد؛ مثاًل یک قطعه چوب استعداد 
دارد که به شکل های مختلف درآید؛ هرچقدر هم این استعدادها متعدد 

باشد، اما محدود است و مثاًل قابلیت هایی که در یک قطعه آهن هست 
در آن نیست. به این استعداد و قابلیت ها »قدر« یعنی اندازه ی آن شیء 
گفته می شود. حال اگر یکی از آن استعدادها در اثر عوامل ارادی یا 

غیرارادی محقق شد، تبدیل به قضا می شود.
بنابر این اعتقاد به قضا و قدر اعتقاد به این است که در نظام هستی هر 
چیزی با محاسبه دقیق و معین، به طور قانونمند و سازوار در چهارچوب 
نظام علت و معلول قرار داده شده است و این عقیده ربطی به عقیده 
به  ندارد. تردیدی نیست که هیچ رخدادی در عالم جز  نادرست جبر 
تقدیر الهی به معنای فوق رخ نمی دهد؛ چه برگی که از درخت می افتد 
الهی است؛ ولی  تقدیر  به  انسان سرمی زند؛ هر دو  از  وچه کاری که 
جریان تقدیر در آن دو متفاوت است و آن وجود اختیار در افعال انسان 
است که آن هم جزء مشیت و تقدیر الهی است؛ یعنی خدا خواسته است 
بنابراین  انجام دهد.  را  اختیار خود کاری  به  باشد و  انسان مختار  که 
برای تحقق افعال ارادی )که ویژگی انسان است( تحقق اسباب آن از 
جمله اراده الزم است که اگر آگاهانه باشد فعل عمدی خواهد بود و اگر 
ناآگاهانه باشد، شبه عمد یا خطاست و هرکدام آثار حقوقی خود را دارد.

قرآن کریم نیز بر اختیار و مسئولیت انسان در قبال افعال ارادیش تأکید 
دارد و می فرماید:

بْیَل إّما شاِکراً وإّما َکُفوراً«؛ »إنّا َهَدیْناُه السَّ
»ما به او راه را نشان داده ایم خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس«.

با نقل منطق مشرکان که گمراهی خویش را به مشیت  قرآن کریم 
الهی پیوند می زدند _ و می گفتند: »اگر خدا می خواست، نه ما مشرک 
می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم!« _ این منطق 
را مردود شمرده و پاسخ می گوید: »کسانی که پیش از آن ها بودند نیز 

همین گونه دروغ می گفتند و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند«. 

عقیده ی جبر و نقش آن در عملکرد حاکمان
یک  به  نیاز  هم  باز  باشد،  داشته  زور  اندازه  هر  جابره ای  قدرت  هر 
را  خود  عملکرد  بتواند  تا  دارد  عقیدتی  و  فلسفی  فکری،  پشتوانه ی 
ترویج  فلسفه ها  این  اساسی ترین  از  یکی  کند.  توجیه  آن  براساس 
بوده است. وقتی که  الهی  قدر  و  و تحریف عقیده ی قضا  جبرگرایی 
دستگاه های جّبار می خواهند عملکرد خودشان را توجیه کنند، جبرگرا 
می شوند؛ یعنی همه چیز را مستند به خدا می کنند و می گویند: کار خدا 
بود که این جور شد؛ اگر مصلحت نبود که این جور نمی شد؛ خدا خودش 

نمی گذاشت که این جور بشود.
اباعبداللَّ وقتی که مردم را در مسجد بزرگ  ابن زیاد بعد از شهادت 
کوفه جمع کرد تا قضیه را به اطالع آن ها برساند، گفت: »خدا را شکر 
می کنیم که حقیقت را پیروز کرد و یزید و پیروانش را نصرت داد«. در 
مواجهه با حضرت زینب)س( نیز می گوید: »خدا را شکر؛ این خدا بود 

که شما را رسوا کرد و شما را کشت... «.
در منظومه عقاید مسلمانان گنجانده شد و  روزگار  آن  از  این منطق 
در طول تاریخ حاکمان ظالم، عملکرد خویش را بر مبنای آن توجیه 
کردند. اهل بیت)ع( همواره در مقابل این منطق ایستاده  بودند. نمونه ی 
آن، مقابله امام سجاد)ع( با ابن زیاد است. ابن زیاد در مجلس کوفه 
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به امام زین العابدین گفت: تو که هستی؟ حضرت فرمود: من علی بن 
نکشت؟  کربال  در  خدا  را  بن حسین  علی  مگر  حسین هستم. گفت: 
فرمود: من برادری داشتم؛ نام او هم علی بود و مردم در کربال او را 
کشتند. گفت: خیر؛ خدا کشت. فرمود: البته که قبض روح همه مردم 

به دست خداست؛ اما او را مردم کشتند.
امام صادق)ع( می فرماید: »مردم درباره ی قدر بر سه مرامند؛ برخی بر 
این گمانند که خدای متعال مردم را بر گناهان مجبور می سازد؛ این 
نسبت ظلم دادن به خدا و در حد کفر است؛ برخی بر این باورند که 
همه چیز به آن ها واگذار شده است. اینان سلطه ی پروردگار را موهون 
می گویند  که  آنانند  سوم  گروه  است؛  کفر  حد  در  نیز  این  و  شمردند 
نهاده و تکلیف  او  بر عهده ی  خداوند آن چه در حد طاقت بشر است 
ماالیطاق را از عهده  اش برداشته است؛ اگر نیکی کند خدا را سپاس 
مسلمانان  گروه،  این  و  استغفار می کند  کند  اگر سرپیچی  و  می گوید 

آگاه هستند.  
صحیح  تدبیر  با  و  نبود  بشری  اراده  از  خارج  امر  منا  دردناک  حادثه 

می شد از وقوع آن جلوگیری کرد.

نقش مصیبت ها در زندگی انسان
یک بعد فاجعه عظیم منا چگونگی مواجهه با آن برای کسانی است که 
مستقیمًا نزدیکان خود را در آن از دست داده اند است. عمق مصیبت و 
غیرمنتظره بودن آن، طوری است که تحمل آن را برای خیلی ها دشوار 
نموده است. در این رابطه  شایسته است نگاهی بیاندازیم به حکمت 
نحوه ی  در  دین  بزرگان  که  راه هایی  و  انسان  زندگی  در  مصیبت ها 

مواجه شدن با آن ها بیان نموده اند.
مصیبت ها امتحان های الهی اند در زندگی بشر؛ حتی زندگی انبیا، اولیا و 
مؤمنان واقعی نیز در طول تاریخ آکنده از انواع مصائب و ابتالئات بوده 
است. مهم ترین دلیل یا حکمت و فلسفه آن _ براساس آیات قرآن و 
احادیث _ تربیت مؤمنان است تا در روح آن ها مقام صبر، استقامت، 
یقین، تسلیم و رضا به فعلیت برسد و شایسته ی دریافت پاداش های 
قرارداده شده برای این مقام ها بشوند.  قرآن می فرماید: »و هرآینه شما 
میوه ها  و  جان ها  و  مال ها  کاهش  و  گرسنگی  و  بیم  از  چیزی  به  را 
می آزماییم و شکیبایان را مژده د؛. آن ها که هرگاه مصیبتی به ایشان 
این ها  بازمی گردیم!  او  آِن خداییم و به سوی  از  می رسد می گویند: ما 
همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آن ها 

هستند هدایت یافتگان!«.
رسول گرامی اسالم)ص( نیز می فرماید: »هرگاه خدا بنده ای را دوست 
داشته باشد او را مبتال می کند؛ پس اگر صبر پیشه کند او را برمی گزیند 

و اگر خشنود باشد او را برتری داده و ممتازش قرار می دهد«.  
از امام جعفر صادق)ع( نیز نقل شده است که فرمود: »در بهشت مقامی 
است که بنده به آن نمی رسد مگر با درد و رنجی که در بدن او بر او 

عارض می شود«. 

راه های رسیدن به آرامش هنگام مواجهه با مصائب
روایات معصومین)ع( راه هایی را برای کاهش سختی و تحمل پذیرتر 
شدن آن هنگام مواجهه با مصائب بیان کرده اند که به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم:
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(: شایسته است  یاد آوری مصائب 
ائمه  و  الهی  اولیای  مصائب  یاد  به  مصائب  با  مواجهه  در  مؤمن  فرد 
کند.  تحمل  قابل  را  خود  مصیبت های  بدین وسیله  و  بیفتد  اطهار)ع( 
امام رضا)ع( به فرزند شبیب فرمودند: »ای فرزند شبیب اگر می خواهی 
برای چیزی گریه کنی بر حسین بن علی گریه کن؛ چون که او را مانند 
سربریدن گوسفند سربریدند و همراه او هجده نفر از جوانان اهل بیتش 

شهید شدند که همانندی در روی زمین نداشتند«.
شاید یک دلیل آرمش بخش بودن یادآوری مصائب اهل بیت)ع( این 
دنیا جای دل بستن؛ در حالی که واالترین  انسان درمی یابد  است که 
عزیزان انسان که همان پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( هستند در این دنیا 

خوشی ندیدند.
داده  قرار  برای صابران  پاداش هایی که خداوند  یادآوری 
خداوند  ما  »پروردگار  گفتند:  که  آنان  می فرماید  کریم  قرآن  است: 
و  نهراسید  که  می آیند  فرود  فرشتگان  کردند،  پایداری  سپس  است 

اندوهناک نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند مژده باد!«. 
امام جعفر صادق)ع( علیه السالم می فرماید: »اگر مؤمن می دانست که 
در مصائب چه پاداشی هست، آرزو می کرد که با مقراض ها بدن او را 

تکه تکه  می کردند«.
آن چه انسان دارد امانت های خدا نزد اوست: همه دارایی ها 
را  خود  امانت  خواست  هروقت  خدا  و  اویند  نزد  خدا  امانت های  انسان، 
دادن  دست  از  با  انسان  که  است  زندگی  به  نگرشی  چنین  با  می گیرد. 
نزدیکان خود از نظر روحی آسیب نمی بیند. در نامه ی پیامبر)ص( به معاذ 
_ که سوگ فرزند برایش سخت بود _ چنین آمده است: »جان ها و اموال 
فرزندان ما از مواهب و عاریه های خداوند است که تا مدتی مشخص در 

اختیار ما گذاشته است و در وقت مشخصی آن ها را پس می گیرد«. 
امید است مؤمنان با تقویت دیدگاه توحیدی در خود و توجه بیشتر به 
عنایات خدا این حادثه تلخ و مصیبت بزرگ را وسیله ای قرار دهند برای 

رسیدن به همه ی پاداش های مقررشده برای صابران. 
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معرفی کتاب

انتخابات از نگاه فقه

توصیف کتاب
 سهیم دانستن مردم در حکومت و قایل شدن حق مشارکت برای 
آنان، از جمله حقوقی است که امروزه برای افراد یک جامعه به رسمیت 
شناخته می شود و دولت ها عالوه بر هزاران حقوق و وظایفی که در 
و  شناسایی  به  موظف  دارند،  شهروندان  برابر  در  مختلف  عرصه های 
انتخابات،  هستند.  جامعه  در  آن  اجرای  و  حق  این  به  دادن  رسمیت 
امر  این  به  دادن  برای رسمیت  از روش های مختلفی است که  یکی 
به کار گرفته می شود. امروزه بسیاری از جوامع دینی و غیردینی با این 
روش، مردم را در انتخاب زمامداران سهیم می کنند و آنان را ذی حق 
می دانند. این امر فواید و آثار زیاد و گاه زیان ها و اشکاالتی برای جامعه 
و حکومت به همراه دارد؛ فواید و آثار آن عبارت است از پیشگیری از 
انتخاب  حکومت،  از  مردم  رضایتمندی  افزایش  حاکمان،  دیکتاتوری 
مدیران شایسته، درپیش گرفتن سیاست های مستدل، شفاف و عالمانه 
و اموری از این نوع. از جمله  اشکاالت و آسیب های آن هم می توان 
به تأثیرپذیری عامه مردم از تبلیغات و ورود افراد ناکارآمد به عرصه 
اجرایی، تخریب آن عرصه، سوء استفاده از رأی توده مردم با شانتاژهای 

تبلیغاتی و روی کار آمدن مدیران بی کفایت و... .
انتخابات در جامعه امروز به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های مشارکت 
مانند  آن  مختلف  عرصه های  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  مردم 
انتخاب نوع نظام سیاسی، کارگزاران و حاکمان از موارد قابل بررسی 
در این حوزه است. بیش از یکصد سال از ورود مفاهیم جدید از جمله 
این موضوع جایگاه مهمی در  ایران اسالمی می گذرد و  به  انتخابات 
اما  پیدا کرده است؛  نظام جمهوری اسالمی  تصمیم گیری های کالن 
تاکنون پژوهش فقهی در خور توجهی دراین باره انجام نشده است. از 
این رو پژوهش حاضر با روش اجتهادی به بررسی فقهی انتخابات در 

عرصه های مختلف نظام سیاسی اسالم پرداخته است.
انتخابات  امروزه  که  می کند  بیان  خود  کتاب  در  پژوهش  این  مؤلف 
با  جوامع  بیش تر  در  دارد،  که  مثبتی  آثار  و  مزایا  رجحان  دلیل  به 
استقبال مواجه شده است و مردم دخالت در سرنوشت خویش را حقی 
الزم الرعایه می دانند و آن را از حاکمان طلب می کنند. وی معتقد است 
که ورود موضوع انتخابات به ایران در عصر مشروطه انجام گرفت و از 

آن زمان به بعد، ذهن برخی فقها و صاحب نظران اسالمی را به خود 
مشغول ساخت؛ به گونه ای که حتی بعضی فقها از همان زمان به دنبال 
مستندسازی این موضوع برآمدند. این مسأله در انقالب اسالمی قوت 
بیش تری گرفت؛ ولی با وجود مجوز کلی فقها و برخی اظهار نظرهای 
مختصر؛ هنوز مستندات مشروعیت انتخابات از نگاه فقه روشن نشده 
است؛ امری که با توجه به نقش مؤثر انتخابات در  نظام تصمیم گیری 
کالن کشور، الزم و ضروری می نماید. در این راستا توجه به نکات زیر 
اواًل در جامعه ی اسالمی ضروری است حکم شرعی  ضروری است: 
تبیین  جامعه  عموم  مبتالبه  و  جدید  موضوعات  ویژه  به  موضوعات، 
گردد. این مهم در مورد موضوعاتی که از جوامع دیگر وارد شده است، 
ضرورت بیش تری دارد. ثانیًا جامعه اسالمی را نمی توان از دستاوردهای 
تمدن بشری دور نگه داشت. به همین دلیل الزم است جوامع اسالمی 
از این دستاوردها در عرصه های مختلف با هدف ارتقا و پیشرفت خود 
به صورت تمام و کمال استفاده کنند و بهره گیری از روش های جدید 
و نوآمد مدیریت کالن جامعه که یکی از مشهورترین آن ها انتخابات 
است، از آن جمله است. ثالثًا در منابع اسالمی مستنداتی وجود دارد که 
مشروعیت انتخابات را می توان از آن ها استنباط کرد. رابعًا حکم الهی 
در انتخابات، به ویژه در بحث ضرورت شرکت در آن، به این معنا که 
مکلف به حکم شرکت یا عدم شرکت آگاه باشد و همچنین ضرورت 
پایبندی به نتایج آن  _ که گاه مربوط به حاکمان و گاه مربوط به مردم 
این  غیراسالمی  خاستگاه  به  توجه  با  خامسًا  شود.  روشن   _ می شود 
موضوعات، مبانی اسالمی از غیراسالمی تفکیک گردد. سادسًا حدود و 
دایره شمول انتخابات در جامعه اسالمی با جوامع غیراسالمی متفاوت 

است و این امر باید روشن گردد.
برای  می توان  که  است  کرده  دنبال  را  فرضیه  این  ارزشمند،  اثر  این 
مشروعیت انتخابات که موضوعی جدید و مبتالبه است، مستنداتی از 
انتخاب کارگزاران و  ثابت کرد که  اجتهاد فقهی  با  و  آورد  منابع فقه 
مدیران حکومت از طریق انتخابات و آرای مردم از نگاه فقه مشروع 
و موجه است. پرسش اصلی این اثر، چیستی حکم فقهی انتخابات در 
انتخاب مردم را منشأ  آیا می توان  عرصه های مختلف است و این که 
دانست؟  اسالمی  کشور  مدیریت های کالن  سپردن  برای  مشروعیت 

جدیدترین اثر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه ی سیاسِی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با عنوان »انتخابات از نگاه فقه« 
تألیف حجت االسالم والمسلمین روح الل شریعتی منتشر گردید. این اثر 
ارزشمند، این فرضیه را دنبال کرده است که می توان برای مشروعیت 
انتخابات که موضوعی جدید و مبتالبه است، مستنداتی از منابع فقه 
مدیران  و  کارگزاران  انتخاب  که  کرد  ثابت  فقهی  اجتهاد  با  و  آورد 
حکومت از طریق انتخابات و آرای مردم از نگاه فقه مشروع و موجه 

است.

سید حسین میرخلیلی
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توجیه  چگونه  فقه  نگاه  از  رفراندوم  چیست؟  انتخابات  فقهی  مبانی 
می شود؟ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کدام است؟ و...

ساختار کتاب
سعی  ادامه،  در  که  است  شده  تشکیل  بخش  چهار  از  حاضر  کتاب 
برای  و  نماییم  اشاره  چهاربخش  این  اصلی  مؤلفه های  به  می شود 
کتاب  کامل  بررسی  به  را  حوزه  این  به  عالقه مندان  بیش تر،  مطالعه 
معرفی  همین  انتهای  در  نیز  کتابشناختی  اطالعات  می دهیم.  ارجاع 

آمده است.
تشکیل  فصل  دو  از  بخش  این  کلیات:  و  مفاهیم  اول:  بخش 
گردیده است: فصل اول: مفاهیم؛ فصل دوم: کلیات. مؤلف در ابتدای 
است  الزم  انتخابات،  بحث  به  پرداختن  از  قبل  می گوید:  بخش  این 
از  مفاهیمی  بپردازیم؛  می رود،  به کار  آن  در  که  مفاهیمی  تعریف  به 
قبیل فقه، فقه سیاسی، انتخابات، رفراندوم، مشورت، بیعت، دموکراسی، 
همه پرسی، مشارکت و مردم ساالری گرچه روشن اند، ولی منظور ما از 

آن ها در این پژوهش باید معلوم گردد.
مصدر  را  انتخاب  و  می دانند  انتخاب  جمع  را  انتخابات  لغت شناسان 
برگزیدن چیزی  و  کاری  برای  را  برگزیدن کسی  برگزیدن،  به معنای 
آن  در  که  انتخاباتی  دودرجه ای:  و  یک درجه ای  انتخابات  دانسته اند. 
نامزدها  میان  از  مستقیم  به طور  را  خود  نمایندگان  »رأی دهندگان، 
انتخاب کنند، یک درجه ای و انتخاباتی که در آن، رأی دهندگان، نخست 
به کسانی رأی دهند که آن کسان، نمایندگان اصلی را از میان خود 
انتخاب کنند، دودرجه ای نامند. نویسنده در ادامه، مفاهیم مرتبط دیگر 
کلیاتی  نویسنده  این بخش،  دوم  در فصل  است.  کرده  تعریف  نیز  را 
چون پیشینه، انواع مشارکت، اشکال انتخابات)مستقیم و غیرمستقیم(، 
نقش اهل حل و عقد در انتخاب افراد از نگاه فقه، نظام های انتخاباتی، 
گستره ی  انتخابات،  زیان های  و  آسیب ها  انتخابات،  آثار  و  کارکردها 

انتخابات و در نهایت بحث رأی، حق یا تکلیف را مطرح نموده است.
نویسنده در پایان این بخش مباحث خود را این گونه جمع بندی می کند: 
مختلف  در کشورهای  مردم  مشارکت سیاسی  و  از حضور  نمودهایی 
دنیا حتی در گذشته های دور دیده می شود؛ همچنان که در صدر اسالم 
نیز بوده است _ البته نه به اشکال کنونی _ و این موضوع حاکی از 
آن است که از قدیم االیام، حداقل نخبگان و دانایان، خود را در اداره 
جامعه و انتخاب مدیران ذی نفع و ذی حق می دانسته اند؛ به همین دلیل 
در حد امکان از حاکمان زورگو و خودسر سربرتافته اند. با بررسی آثار، 
می توان   _ انتخابات  به ویژه   _ سیاسی  مشارکت  زیان های  و  فواید 
گفت منافع جمعی شرکت و حضور مردم در حکومت _ با وجود آن که 
این گونه حضورها مشارکت چندانی به شمار نمی آیند _ بسیار بیش از 
عدم حضور است؛ به گونه ای که عقال زیان های آن را نادیده می گیرند. 
چه  در  و  مجاز  مواردی  چه  در  انتخابات  این که  درباره ی  نهایت  در 
مواردی ممنوع است، می توان گفت مواردی که حکم آن ها در شرع 
انتخاب عموم گذاشت؛  به  نمی توان  را  است  آشکار  و  یا عقل روشن 

همچنان که موارد مخالف شرع و عقل را نیز نمی توان.

فصل  سه  از  بخش  این  انتخابات:  فقهی  مبانی  دوم:  بخش 
تشکیل گردیده است: فصل اول: اعتبار رأی اکثریت؛ فصل دوم: شورا 

و مشورت، و فصل سوم: بیعت.
نویسنده در ابتدای این بخش می گوید در بررسی فقهی انتخابات الزم 
است مبانی فقهی ای را که می توان از آن ها برای مشروعیت بخشی به 
انتخابات بهره برد، رصد کرد؛ یعنی بررسی آیات، روایات، سیره، دلیل 
عقل و ... . از آن جا که انتخابات به معنی امروزی در صدر اسالم و زمان 
معصومان وجود نداشته است، تنها می توان از طریق ادله و به روش 
امروزی  شکل  به  انتخابات  مشروعیت  عدم  یا  مشروعیت  به  اجتهاد 
معصومان  عصر  در  که  مواردی  است  الزم  اساس  این  بر  برد.  پی 
مشارکت سیاسی مردم محسوب می شد و آن حضرات بر آن ها صحه 
گذاشته اند را  بررسی و اصول و قواعد مربوط به آن ها را کشف کنیم؛ 
آوریم؛  به دست  را  امروزی  مفاهیم  با  آن ها  اختالف  و  اشتراک  وجوه 
قرار  مشروعیت  مستند  را  اشتراک  موارد  بر  معصومان  صحه گذاری 
دهیم و در نهایت، حکم موارد اختالف را اجتهاد کرد. به همین جهت 
رأی  اعتبار  موضوع  بخش،  این  اول  فصل  بحث  ابتدای  در  نویسنده 
اکثریت را مطرح نموده است. آیا از دیدگاه فقه، نظر اکثریت معتبر و 
مشروع است یا خیر؟ در صورت اعتبار آیا از نظر فقهی تعین دارد یا 
نه؟ در همین راستا ابتدا مستندات مشروعیت را می آورد )ازقبیل: سیره 
اکثریت، سیره  نظر  ترجیح  و  بر مشورت  و سنت  قرآن  توصیه  عقال، 
عملی و احادیث پیامبر)ص( و ائمه)ع(، حکم عقل و عناوین ثانوی( و 

در ادامه به »اکثریت«های مذموم در قرآن اشاره می کند.
نویسنده در فصل دوم این بخش به موضوع شورا و مشورت پرداخته 
است. شورا و مشورت به عنوان یکی از موضوعاتی که مورد تأکید دین 
اسالم و از مباحث مسلم و پذیرفته شده آن دین است؛ به گونه ای که 
هیچ اختالفی در مشروعیت آن بین مسلمانان دیده نمی شود؛ زیرا در 
آیاتی از قرآن مجید به صراحت از آن یاد شده و پیامبر اکرم)ص( مأمور 
اجرای آن در جامعه شده است. مؤلف در ابتدا به مستندات بحث مشورت 
)آیات، روایات، سیره نبوی، عقل، بنای عقال، قاعده عدالت( و در ادامه 
به بحث عمل به نتیجه مشورت پرداخته است. نویسنده باور دارد که اواًل 
از نگاه آیات و روایات مشورت در امور حکومت الزم و ضروری است؛ 
ثانیًا چون تصمیم گیری در امور سیاسی اجتماعی و حکومتی با منفعت 
مشورت  بر  شارع  اکید  توصیه  طرفی  از  و  است  همراه  عموم  ضرر  یا 
حاکمان، فلسفه آن، یعنی اعمال نظر درست در این زمینه است )چون 
نتیجه ی مشورت، نتیجه ی نظر چند نفر است و احتمال درست بودنش 
بیش تر از نظر یک فرد است(. پس بر اساس مبانی فقهی می توان گفت 

بر حاکم الزم است به نتیجه مشورت عمل کند.
قراردادی  بیعت  می گوید:  بیعت  بحث  درباره ی  در فصل سوم  ایشان 
الزم الوفا بین مردم و حاکم است که مردم بر پیروی و اطاعت و حاکم 
بر تدبیر امور، بیعت می کرده اند؛ ثانیًا بیعت همانند دیگر قراردادها باید 
با رضایت کامل باشد و اکراه و اجبار مخل انعقاد آن است؛ ثالثًا شکستن 
بیعت و تخلف از آن از دیدگاه رهبران اسالم ممنوع و غیرمجاز است؛ 
رابعًا بیعت برای همه _ حتی کسانی که حضور نداشته اند _ تمام شده 
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است؛ خامسًا تکرارپذیر و قابل تجدید نظر هم نیست.

فصل  سه  از  بخش  این  انتخابات:  عرصه های  سوم:  بخش 
تشکیل گردیده است؛ فصل اول: همه پرسی یا رفراندوم؛ فصل دوم: 

انتخاب قانون گذار؛ فصل سوم: انتخاب حاکم.
الزم است انتخابات در عرصه های مختلف بررسی گردد. به همین جهت 
نویسنده در ابتدای فصل اول به بحث همه پرسی و رفراندوم )انواع آن، 
روش های تصمیم گیری در موضوع مهم، محاسن و معایب رفراندوم، 
مستندات رفراندوم، رفراندوم در شکل نظام سیاسی و...( پرداخته است. 
اول:  مبحث  و  است  پرداخته  قانون گذار  انتخاب  به  بعدی  بحث  در 
مباحث مقدماتی )واژه شناسی، ضرورت و فواید قانون گذاری در جامعه، 
مبحث  و...(  آن ها  حدود  و  قوانین  تقسیمات  قانون گذاری،  پیشینه ی 
دوم: قانون گذار، خدا یا بشر؛ مبحث سوم: الهیون و نیاز یا عدم نیاز به 
مبحث  قانوان گذران؛  تعیین  مبحث چهارم: روش های  بشری؛  قانون 
پنجم: قانون گذاری در عصر معصوم )فرض عدم نیاز به قانون گذاری 
البته مستندات آن( و مبحث ششم:  در عصر معصوم و فرض نیاز و 
نصب یا انتخاب نمایندگان در حکومت های مختلف. در نهایت در فصل 
سوم به بحث انتخاب حاکم )روش های تعیین حاکم، به کارگیری زور 
در عصر  و حکومت  فقها  در حکومت،  مردم  و ضرورت رضایتمندی 

غیبت( پرداخته است.
نویسنده در پایان بخش، بحث خود را این گونه جمع بندی می کند که 
امروزه همه پرسی )رفراندوم( بیش تر در دوحوزه انجام می شود: یکی در 
تعیین نوع و شکل نظام سیاسی و دیگری در تصمیم گیری های کالن 
و مهم حکومتی که بنا بر مصالحی، حکومت آن را به نظر عموم واگذار 
می کند. وی معتقد است با بررسی مستندات، می توان درباره ی مبانی 
مسلم  حکم  با  چنان چه  گفت:  اجتماعی  سیاسی  موضوع  این  فقهی 
شرعی مخالف یا خارج از چارچوب شرع نباشد، مجاز است؛ در مورد 

شکل و قالب نظام سیاسی نیز معتقدیم قالب مشخصی برای حکومت 
در اسالم تعیین نشده است.

این بخش شامل سه فصل  انتخابات:  بخش چهارم: مسایل 
شرایط  دوم:  فصل  کنندگان؛  انتخاب  شراط  اول:  فصل  می باشد: 

انتخاب شونده؛ فصل سوم: فروعاتی از انتخابات از دیدگاه فقه.
نویسنده در بخش های گذشته بر مشروع بودن انتخاب عمومی صحه 
انتخاب کنندگان  شرایط  به  اول  فصل  در  بخش،  این  در  گذاشت. 
)شرایط عام و مستندات این شرایط؛ شرایط دیگر: شرط سنی خاص، 
رشد، شرط ذکوریت، تابعیت، شرط اسالم( پرداخته است. در فصل دوم 
توانایی  انتخاب شوندگان )شرایط و صفات، صفات مشاور،  به شرایط 
اداره، علم و دانش الزم، امانتداری، اصلح بودن، بررسی شرط اسالم( 
پرداخته و در نهایت در فصل سوم فروعاتی از انتخابات از دیدگاه فقه 
رأی  بودن  مخفی  یا  علنی  نظیر  مباحثی  است.  گذاشته  بحث  به  را 
)محاسن و معایب دو روش، بررسی فقهی( مبارزه انتخاباتی، حوزه های 

انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، حزب و انتخابات.
پرداخته است  نتیجه گیری و جمع بندی مباحث  به  پایان  نویسنده در 
که برای بررسی دقیق تر و مطالعه ی بیش تر، اطالعات این کتاب _ 
که توسط گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تهیه و 
تنظیم و توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر گردیده 

است _ در ادامه می آید.

اطالعات کتاب شناسی
و  علوم  پژوهشگاه  قم:  ؛  فقه«  نگاه  از  »انتخابات  شریعتی؛  روح الل 
فرهنگ اسالمی )پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی(؛ چاپ اول؛ پاییز 

۹4 ؛ شمارگان: ۱۰۰۰؛ قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان. 
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آشنایی با عاشوراپژوهان معاصر )۱(

ناراستی های  پاالیش  برای  تالش 
عاشورایی

ــردرود  ــال ۱۳4۳ش در س ــردرودی،  در س ــی س ــد صحت  محم
ــمی،   ــوزش رس ــا آم ــراه ب ــالگی هم ــد. از هفت س ــا آم ــز به دنی تبری
قرائــت قــرآن، آداب و اخــالق را از علمــای دینــی ســردرود و بیــش 
ــادی  ــد قن ــرزا مجی ــی محمــدی و می از همــه از محضــر محمــد تق

ــت. ــرآن داشــتند فراگرف ــه درس ترجمــه ق کــه روزان
در تبریــز و بنــاب »مقدمــات« و اندکــی از »ســطح« را نــزد اســاتید 
آموخــت و بــا نهج البالغــه انــس و الفــت یافــت. در ســال ۱۳۶۹ش 
ــس  ــم تدری ــه در ق ــان نهج البالغ ــرد. در آن زم ــم هجــرت ک ــه ق ب
ــام  ــد از اتم ــد و بع ــر ش ــف حاض ــای مختل ــد. در کالس ه نمی ش
»ســطح« در محضــر حضــرات پایانــی و اعتمــادی، مــدت ســه ســال 
ــی از  ــیرازی و اندک ــکارم ش ــی م ــت الل العظم ــول« آی از درس »اص
درس »فقــه« آیــت الل العظمــی میــرزا جــواد تبریــزی و...  بهره منــد 
ــی  ــت الل جــوادی آمل ــج ســال در درس تفســیر آی شــد. بیــش از پن
ــجد  ــه در مس ــی _ ک ــن زاده آمل ــتاد حس ــال در درس اس ــک س و ی
ــرکت  ــی داد _ ش ــرح م ــس« را ش ــاح االن ــاب »مصب ــه کت معصومی

کــرد.
از نوجوانی گاه گاهــی شــعر می ســرود و هنگامــی کــه در تبریــز بــود، 
به طــور مرتــب در جلســات هفتگــی انجمــن ادبــی شــهریار و دیگــر 

ــرود. ــعر می س ــرد و ش ــرکت می ک ــا ش انجمن ه
ــوراپژوهی  ــه عاش ــدی وارد عرص ــورت ج ــاد به ص ــه  هفت وی از ده
شــد؛ نخســت شــناخت نامه ای از نخســتین نویســنده تحریف شــناس 
و منتقــد مداحــان و روضه خوانــان تــدارک دیــد. در ادامــه بــه 
ــل  ــت و تکمی ــه ها پرداخ ــه حماس ــال در حلق ــیمای کرب ــیم س ترس
ــذار  ــث و نشــان دادن تحریفــی تأثیرگ ــا ترجمــه چهــل حدی آن را ب
ــال  ــاب در س ــه کت ــن س ــت. ای ــورا پی گرف ــارت عاش ــن زی در مت
ــیمای  ــور«، »س ــت ن ــوری، روای ــدث ن ــای »مح ــا عنوان ه ۱۳۷۲ ب
کربــال، حریــم حّریــت«، »چهل حدیــث کربــال بــه ضمیمــه زیــارت 

عاشــورا« منتشــر شــد.
ــه  ــورا، ب ــی عاش ــرد تحریف شناس ــا رویک ــز ب ــدی نی ــای بع در گام ه
شناســایی دو شــاعر عاشــورایی و مــادح مقبــول از ســده  اول و دوم 

ــه  ــه و کارنام ــار، زندگی نام ــتین ب ــرای نخس ــت و ب ــری پرداخ هج
ــای  ــا عنوان ه ــه ب ــر درآورد ک ــته تحری ــه رش ــدام از آن دو را ب هرک
»کمیــت اســدی، حدیــث حّریــت« و »ســید حمیــری، ســاالر 

ــدند. ــر ش ــاعران« منتش ش
ــروف  ــش را مص ــم خوی ــّم و غ ــال ۱۳۷4ش ه ــی ازس ــتاد صحت اس
ــا  ــود ب ــی ب ــل آن، کتاب ــتین حاص ــه نخس ــرد ک ــوراپژوهی ک عاش
ــاد  ــام حســین )ع(«. انتق ــخ ام ــام »تحریف شناســی عاشــورا و تاری ن
ــایی  ــر شناس ــالوه ب ــه ع ــت ک ــر آن داش ــان، او را ب ــی از محقق یک
ــورا  ــخ عاش ــان تاری ــای نه ــی و گنجینه ه ــکات تاریخ ــات، ن تحریف
را از دل تاریــخ بیــرون بکشــد و عرضــه نمایــد. لــذا در کنــار انتشــار 
دو کتــاب »شــهید فاتــح در آینــه اندیشــه« و »عاشــورا عشــقینده« 
ــف و  ــه تألی ــاالت گوناگــون؛ ب ــز انتشــار مق ــان ترکــی( و نی ــه زب )ب
ــق  ــدوق« توفی ــیخ ص ــت ش ــه روای ــین ب ــل الحس ــق »مقت تحقی
ــه  ــه مقال ــد. از وی س ــر ش ــته منتش ــال های گذش ــه در س ــت ک یاف
بــا عنوان هــای »کتاب شناســی توصیفــی ـ انتقــادی پیرامــون 
ــی فرهنــگ عاشــورا« و »عاشــورا  تحریف هــای عاشــورا«، »بازخوان
در هاشــمیات«، در جشــنوارة مطبوعــات در رشــته مقالــه بــا گرایــش 

ــد.  ــه  نخســت گردی ــارف اســالمی شایســته  رتب مع
برخــی از آثــار صحتــی ســردرودی در زمینــه عاشــوراپژوهی عبارتنــد 

از:
* سیمای کربال، حریم حرمت؛

* سیمای دمشق، آستانه زینب)س(؛
* تحریف شناسی تاریخ امام حسین)ع(.

* شهید فاتح در آیینه اندیشه؛
*مقتل الحسین)ع( به روایت شیخ صدوق؛

*عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریف شناسی؛
*مجموعه مقاله های پیرامون عاشورا؛

*کتاب شناسی مفّصل امام حسین)ع( و عاشورا؛
ــریات  ــا و نش ــان در مجله ه ــز از ایش ــه نی ــاه مقال ــر از پنج بیش ت
ــهاب،  ــعر، ش ــالم، ش ــدار اس ــش، پاس ــه پژوه ــون آین ــی چ مختلف

مصروف  را  خویش  غم  و  هّم  ۱۳۷4ش  ازسال  سردرودی  صحتی 
نام  با  بود  کتابی  آن،  حاصل  نخستین  که  کرد  عاشوراپژوهی 
از  یکی  انتقاد  )ع(«.  حسین  امام  تاریخ  و  عاشورا  »تحریف شناسی 
نکات  تحریفات،  شناسایی  بر  که عالوه  داشت  آن  بر  را  او  محققان، 
تاریخی و گنجینه های نهان تاریخ عاشورا را از دل تاریخ بیرون بکشد 

و عرضه نماید.
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صحیفــه مبیــن، علــوم حدیــث، کیهــان فرهنگــی، مکتــب اســالم، 
موعــود، فرهنــگ کوثــر، میثــاق، نامــه آذربایجــان، شــمس تبریــزی، 

یاغیــش و... منتشــر شــده اســت.
نگاهی به کتاب عاشورا پژوهی

ــورا  ــاب عاش ــردرودی کت ــی س ــم صحت ــای مه ــی از کتاب ه یک
پژوهــی اســت. ایــن کتــاب مقاالتــی دربــاره ی عاشــورا اســت کــه 
در شــش فصــل نــگارش یافتــه و بــا پیش درآمــدی کــه نویســنده در 
توضیــح و اهمیــت کتــاب بیــان داشــته آغــاز و بــا فهرســت آیــات، 

ــد. ــان می یاب ــا پای ــعار و نام ه ــث، اش احادی
ــام حســین  ــخ ام ــوان »مأخذ شناســی تاری ــا عن ــاب ب فصــل اول کت

ــود: ــامل می ش ــه را ش ــه مقال )ع(« س
ــی  ــه معرف ــه ب ــن مقال ــورا«: در ای ــی عاش ــه اول: »سند شناس مقال
ــه دو  ــا را ب ــه و آن ّه ــورا پرداخت ــاره ی عاش ــع درب مشــهور ترین مناب
دســته ی مســتقل )اختصاصــی( و غیرمســتقل تقســیم کــرده اســت. 
ــرنایافته  ــون نش ــریافته و مت ــون نش ــه مت ــز ب ــتقل را نی ــع مس مناب
ــب  ــان را مرت ــندگان، آن ــات نویس ــال وف ــِب س ــه ترتی ــیم و ب تقس
کــرده و دربــاره ی هــر کتــاب توضیــح مختصــری نیــز آورده اســت. 
دربــاره ی  انتقــادی  توصیفــی-  »کتاب شناســی  دوم:  مقالــه 
ــود در  ــادات خ ــه انتق ــورا«: نویســنده، نخســت ب ــای عاش تحریف ه
ــپس  ــد. س ــاره می کن ــورا اش ــاره عاش ــده درب ــته ش ــای نوش کتاب ه
ایــن کتاب هــا را بــه دو دســته ی تحریف ســاز و تحریف ســتیز 
ــات  ــی تحریف ــا و برخ ــن کتاب ه ــی ای ــه معرف ــرده و ب ــیم ک تقس
ــای  ــی پژوهش ه ــان، برخ ــردازد. در پای ــا می پ ــده در آن ه بیان ش

ــت. ــده اس ــز آم ــده نی پراکن
ــه  ــش ب ــن بخ ــورا«: در ای ــگ عاش ــی فرهن ــوم: »بازخوان ــه س مقال
ــواد  ــته ج ــورا نوش ــگ عاش ــاب فرهن ــی کت ــد و بررس ــی، نق معرف

ــت. ــه اس ــی پرداخت محدث
ــده اول«  ــاعران س ــعر ش ــورا در ش ــوان »عاش ــا عن ــل دوم ب فص
ــه  ــه در مرثی ــعاری ک ــی و اش ــود دئل ــوان ابواالس ــی دی ــه بررس ب
ــدی  ــد اس ــن زی ــت ب ــوان کمی ــز دی ــروده و نی ــین)ع( س ــام حس ام
ــاعر  ــی ش ــری از زندگ ــه و مختص ــمیات( پرداخت ــه هاش ــهور ب )مش

وکتاب شناســی موضــوع را نیــز آورده اســت.
ــه بــه مبحــث عاشــورا در آرا واندیشــه ها  فصــل ســوم در پنــج مقال
ــش هایی در  ــان پرس ــه بی ــث ب ــن مبح ــنده در ای ــردازد. نویس می پ
ــل و  ــون در تحلی ــای گوناگ ــرح دیدگاه ه ــال و ط ــداد کرب ــاب روی ب
ــن  ــی، اب ــن عرب ــای اب ــت. دیدگاه ه ــه اس ــورا پرداخت ــیر عاش تفس

ــد. ــدون از آن جمله ان ــن خل ــر واب ــن کثی ــه، اب تیمی
ــه  ــنت پرداخت ــل س ــدگاه اه ــورا از دی ــی عاش ــه بررس ــه ب وی در ادام
اســت: جاحــظ، عبدالجبــار معتزلــی، ابــن جــوزی، ابــن ابــی الحدیــد و 
ابــن ابــار اندلســی از جملــه اندیشــمندانی هســتند کــه در ایــن بخــش 
نظــرات و اندیشــه های آنــان نســبت بــه عاشــورا نقــد و بررســی شــده 

اســت.
ــگاران  ــان و مقتل ن ــه تاریخ نویس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــنده ب نویس
ــتگاه  ــاد در دس ــتند: فس ــدا هس ــم رأی و هم ص ــخن ه ــه س در س
ــا  ــت ب ــین)ع( از بیع ــام حس ــاع ام ــت، امتن ــاع ام ــت و اجتم خالف
ــه  ــن س ــین)ع(. ای ــام حس ــه ام ــه ب ــل کوف ــای اه ــد، نامه ه یزی
ســخن محور هایــی هســتند کــه نویســنده در مقالــه بعــدی بــا ذکــر 

ــه اســت. ــا پرداخت ــه آن ه ــی ب مصادیق
در ادامــه ایــن فصــل هدف هــای امــام از منظــر علمــای شــیعه بیــان 
شــده اســت؛ اهدافــی چــون برپایــی حکومــت، امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، عــزت نفــس و غیــرت دینــی، گریــه و عــزاداری و... 
ــری،  ــدی و نتیجه گی ــا جمع بن ــنده ب ــل نویس ــن فص ــان ای . در پای

ــد. ــان می کن نظــر خــود را بی
فصــل چهــارم »عرفــان و آزادی در آیینــه عاشــورا« در ســه مقالــه 
مطــرح شــده اســت؛ در مقالــه اول بحــث آزادی و آزادگــی در نهضت 
عاشــورا و در کالم امــام و یــاران ایشــان آمــده اســت. در مقالــه دوم 
ــل الحســین)ع( شــیخ صــدوق«، پــس از  ــوان »بررســی مقت ــا عن ب
اشــاره بــه جایــگاه شــیخ صــدوق و آثــارش، دیــد گاه وی را دربــاره ی 
ــد. ــده ای از مقتل الحســین)ع( ذکــر می کن ــا چکی عاشــورا همــراه ب

در مقالــه ســوم ایــن فصــل کتــاب آتشــکده نیــر تبریــزی کــه بــه 
ــزل  ــده و غ ــد، قصی ــوی، ترکیب بن ــای مثن ــعر و قالب ه ــان ش زب

ــت. ــده اس ــاب آم ــت کت ــا و اهمی ــی و ویژگی ه ــت، بررس اس
ــورا  ــام عاش ــی از قی ــه مجلس ــت عالم ــز قرائ ــارم نی ــه چه در مقال

ــت. ــده اس ــرح ش مط
فصــل پنجــم »تحریف شناســی تاریــخ امــام حســین)ع( و عاشــورا« 
ــه  ــنده ب ــت نویس ــه نخس ــه: در مقال ــه مقال ــر س ــتمل ب ــت مش اس
ــل را در  ــد عام ــرده و چن ــاره ک ــف اش ــای تحری ــل و انگیزه ه عوام
ــان امــوی و  ــه: راوی تحریــف عاشــورا مهــم دانســته اســت؛ از جمل
مورخــان حکومتــی، تحریــف بــرای تبرئــه خلیفــه، افسانه ســازی در 

ــی. ــورا و عوام زدگ ــر عاش براب
در مقالــه دوم بــه بازخوانــی چنــد حدیــث مشــهور دربــاره ی عاشــورا 
ــان  ــگاران و روضه خوان ــت مقتل ن ــد اس ــت. وی معتق ــه اس پرداخت
ســخنان بســیاری را در قالــب نثــر و شــعر بــه امــام نســبت داده انــد 
کــه ســند و مــدرک معتبــری نــدارد و به عنــوان زبــان حــال به مــرور 
ــون: »ان  ــی چ ــت؛ جمالت ــه اس ــای گرفت ــل ج ــای مقات در کتاب ه

الحیــاه عقیــده و جهــاد« و »هــل مــن ناصــر ینصرنــی«.
ــی  ــع معرف ــین)ع( در واق ــام حس ــا ام ــورا ت ــوم از عاش ــه س مقال
کتــاب »مــع الرکــب الحســینی مــن المدینــة الــی المدینــة« اســت. 
ــش  ــاب ش ــن کت ــی ای ــد و بررس ــاب و نق ــم کت ــاخصه های مه ش

ــت. ــده اس ــه آم ــن مقال ــدی در ای جل
ــی« در  ــی در تحریف شناس ــاز اندیش ــوان »ب ــا عن ــم ب ــل شش فص

پنــج مقالــه کــه مصاحبه هایــی اســت بــا نویســنده ایــن کتــاب. 



۳۲
 شماره 2/ مهر 1394

آشنایی با عاشورا پژوهان )2(

دغدغه ی هدف یابی قیام عاشورا

امام  تاریخی  کتاب شناسی 
حسین)ع(

امام  تاریخی  »کتاب شناسی   
معرفی  عهده دار  )ع(«  حسین 
مهم ترین کتاب هایی است که در طی 
درباره ی  امروزه  تا  گذشته  سده های 
این  شده اند.  تألیف  حضرت  آن 
شامل  و  است  گزیده  کتاب شناسی، 
هزار  چهار  میان  از  مهم  کتاب  صد 
کتاب است که نویسنده آن را بررسی 

و مطالعه کرده  است.
در این کتاب شناسی، صد کتاب مهم 
عربی  زبان  به  امام حسین)ع(  درباره 
و فارسی که از دیرباز تاکنون فراهم 

آمده اند، به ترتیب تاریخی و با روش 
از آن جا که  توصیفی معرفی شده اند. 
این کتاب شناسی، تاریخی یا سنواتی 
ترتیب  به  کتاب ها  یعنی   _ است 
زمانی معرفی شده اند _ از این رهگذر 
قرن  هر  در  که  درمی یابد  خواننده 
امام  درباره  کتاب هایی  چگونه  و  چه 
حسین)ع( نوشته شده و عاشورانگاری 
و مقتل نگاری چه سیری داشته است. 
متوجه  خوانده  آثار  این  مطالعه  با 
می شود که مثاًل تصویری که از امام 
حسین)ع( در قرن دوازدهم ارائه شده، 
قرن  در  ایشان  تصویر  با  حد  چه  تا 

پانزدهم متفاوت است.

عاشورا شناسی
قیام  هدف شناسی  پی  در  کتاب 
این  به  پاسخ  و  امام حسین)ع( 
پرسش است که هدف آن حضرت 
از  و  مکه  به  مدینه  از  هجرت  در 
از  پرهیز  بود؟  چه  کوفه  به  آن جا 
استقبال  حکومت؟  تشکیل  بیعت؟ 

از شهادت؟ یا...
هفت نظریه  پژوهش،  این  پایه   بر 
وجود  حضرت  آن  هدف  درباره  
)دفاع(؛  بیعت  از  امتناع   .۱ دارد: 
۲. حکومت ـ شهادت؛ ۳. شهادت 
تکلیفی؛  4.شهادت  عرفانی؛ 
شهادت  فدیه ای؛۶.  ۵.شهادت 
حکومت.  تشکیل   .۷ سیاسی؛  
و  تبیین  پی  در  کتاب  اول  بخش  
تحریر  و  نظریات  این  سنجش 

محل نزاع است.
نویسنده  کتاب،  دوم  بخش  در 
است  موضوع  این  اثبات  به دنبال 
به طرف  امام حسین)ع(  رفتن  که 
تشکیل  قصد  به  اگرچه  کوفه، 

حکومت، انتخابی درست بوده.
قسمت  سوم کتاب به دیدگاه اعالم 
اباعبدالل)ع(  هدف  درباره ی  شیعه 
نویسنده  مختار  نظر  تأیید  که   _

است _  اختصاص دارد.
از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه

کتاب  از  است  برشی  کتاب  این 
به تقاضای  این نویسنده که  دیگر 
عاشوراپژوهان  از  چند  تنی 
به صورت مستقل منتشر شده است. 
اسفندیاری در این کتاب دو نگاه به 
عاشورا را بررسی می کند؛ دو نگاه 
متفاوت  عاشورای  دو  که  متفاوتی 
به دنبال  را  متفاوت  سلوک  دو  و 
دارد. نگاه اول همان نگاه عاطفی، 
است؛  ترحم برانگیز  و  تراژیک 
را  عاشورا  تراژیک  عنصر  نویسنده 
دشمن  جنایت  معلول  و  عارضی 
و  مرام  احیای  برای  وسیله ای  و 
حماسه حسینی می داند؛ نه آن گونه 
عزاداری  و  گریه  و  یافته  رواج  که 
هدف  روضه خوانی  و  مصیبت  و 
حربه ی  گریه،  می شود.  انگاشته 
یک  و  امام  دشمنان  با  مخالفت 

»و  روز:  آن  در  بود  انقالبی  عمل 
آل  و  زیاد  آل  به  فرحت  یوم  هذا 
بود  این  از  غیر  اگر  و   »... مروان 
)یعنی گریه هدف انگاشته می شد( 

تظاهر به گریه سفارش نمی شد.
سیاسی،  حماسی،  نگاه  دوم،  نگاه 
قابلیت  دارای  و  برانگیز  حرکت 
الگوبرداری است. نتیجه این نگاه، 
شهادت  حسیِن  و  حماسه  اسالِم 
می شود؛ نه اسالِم مرثیه و حسیِن 
جان فشانی  نگاه  این  با  مصیبت. 
ارزش پیدا می کند؛ نه اشک فشانی. 
این راه، رهرو می خواهد؛ نه عزادار.

حسین)ع(  امام  نویسنده،  تعبیر  به 
و  دوباره مظلوم  شخصیت های  از 
بار  یک  است.  تاریخ  در  بازشهید 
در عاشورا به او ظلم شد، کالبدش 
به شهادت رسید؛  و  پایمال گردید 
هدفش   _ تاریخ  در   _ دیگر  بار 
دو  اکنون  ما  شد؛   مسخ  یا  محو 
در  مظلوم  »حسین  داریم؛  شهید 
در  مظلوم  »عاشورای  و  عاشورا« 
عالمه  که  همان گونه  تاریخ«. 
حکیمی )که از شخصیت های مورد 
می گوید:  است(  نویسنده  عنایت 
و  حسین)ع(  امام  این که  »به جز 
عاشورا  است،  شده  شهید  عاشورا 
پیام  و  شده  شهید  تاریخ  در  نیز 
گشته  فراموش  عاشورا  اصلی 
شهید  دو  عاشورایی  هر  در  است. 
موجود است و بر هر شهید نوحه ای 
کرد  چنان  جانی  دشمِن  واجب«. 
این  تأثیر  چنین.  جاهل  دوست  و 
است  آسیب هایی  عظیم  قصور 
قیام  و  عاشورا  پیکره ی  به  که 
عاشورا  فرهنگ  و  حسین)ع(  امام 
روضه خوانی ها  و  عزاداری ها  و 
این  نویسنده  می شود.  و  شد  وارد 
آن ها  سرچشمه ی  و  آسیب ها 
راهکاِر  و  بررسی  و  شناسایی  را 
را  آسیب ها  و  آفات  این  زدودن 
بیان می کند: »… و همه سخن این 
اشک  نسخه ی  عاشورا  که  است 
نه  است.  آزادگی  نسخه ی  نیست؛ 
بلکه  گریست؛  آن  بر  نباید  این که 

نباید بر آن فقط گریست«. 

کتاب شناس  تاریخ نگار،  اسالم پژوه،  تهران(   ،۱۳۳۸ )زاده  اسفندیاری  محّمد 
علوم  فراگیری  به  قم  و  تهران  در  وی  است.  امامت  دانشنامه  سرپرست  و 
حوزوی پرداخت و از استادانی چون حضرات آیات یحیی نوری، جوادی آملی، 
استادی، گرامی قمی، وجدانی فخر و محمدرضا حکیمی بهره برد. اسفندیاری 
عضو شورای عالی چندین نشرّیه و نهاد و مشاور علمی برخی مؤسسه های 
علمی است و همچنین بعضی از کتاب ها و مقاالتش به عنوان آثار برگزیده 

کشوری، از جمله کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، انتخاب شده اند.
 ۱۳۸۳ سال  در  نمونه،  ویراستار  و  مؤلف  به عنوان   ۱۳۷۶ سال  در  وی 
نسخه های  حامی  به عنوان   ۱۳۸4 سال  در  نمونه،  کتاب شناس  به عنوان 
خّطی و در سال ۱۳۸۶ به عنوان پیشکسوت حوزه نقد برگزیده شده است. 
بعضی از آثار او عبارتند از: »کتاب پژوهی«، »کتاب شناسی تاریخی حسین 
بن علی«، »کتاب شناسی توصیفی علی شریعتی«، »آسیب شناسی دینی«، 
بی قرار«،  »شعله  آفتاب«،  »پیک  »عاشورا شناسی«،  برادریم«،  ما  »همه 
مروری  شیعه«.  عاشورای  تا  حسین  عاشورای  »از  و  مدارا«  و  »حقیقت 

کوتاه داریم بر چند اثر وی درباره ی عاشورا.



۳۳
 شماره 2 / مهر 1394

تاملی در فقه عزا

بررسی فتوای میرزای نایینی در جواز قمه زنی

ــه آن  ــراوان ب ــی ف ــداران قمه زن ــه طرف ــی ک ــی از فتواهای  یک
اســتناد می کننــد، فتوایــی اســت کــه مرحــوم آیــت الّل محمدحســین 
غــروی نایینــی، معــروف بــه میــرزای نایینــی، در پاســخ بــه مــردم 
ــم  ــی، در پنج ــرزای نایین ــوم می ــت. مرح ــته اس ــان داش ــره بی بص
ــره  ــردم بص ــؤاالت م ــه س ــخ ب ــری در پاس ــع االول ۱۳4۵ قم ربی
دربــاره ی احــکام عــزاداری، نامــه ای نگاشــت و در آن  نظــر فقهــی 
خویــش را دربــاره صورت هــای مختلــف عــزاداری )همچــون خــروج 
ــر زدن  ــانی در اث ــون از پیش ــدن خ ــاره بیرون آم ــا درب ــت»... م دس
شمشــیرها و قمه هــا، اقــوی جــواز آن اســت درصورتی کــه از زیانــش 
محفــوظ باشــند. و ]ایــن محفوظ بــودن در صورتــی اســت کــه[ تنهــا 
خــون از پیشــانی بیــرون بیایــد و صدمــه ای بــه اســتخوان پیشــانی 
وارد نشــود و همچنیــن به صــورت عــادی خونــی کــه از بــدن خــارج 
می شــود، آن قــدر نباشــد کــه بــه بــدن ضــرر بزنــد و امــوری ماننــد 
ــت  ــه کیفی ــان ب ــه آگاه ــوند[؛ چنان ک ــت ش ــد رعای ــه بای ــا ]ک این ه
قمه زنــی از آن اطــالع دارنــد. و اگــر هنــگام زدن، بــه حســب عــادت 
از ضــرر آن محفــوظ باشــد، ولــی بعــد از زدن، به قــدری خــون بیــرون 
بیایــد کــه مضــر اســت، ایــن ضــرر موجــب حرمــت آن نمی شــود و 
صــورت آن ماننــد کســی کــه وضــو بگیــرد یــا بــه آب غســل کنــد 
ــه  ــود ک ــن می ش ــپس روش ــرد، س ــان روزه می گی ــاه رمض ــا در م ی
ــینه زنی،  ــزاداری، س ــت.ه های ع ــته اس ــرر داش ــرای او ض ــا ب این ه
زنجیرزنــی، تعزیــه و...( بیــان نمــود. در قســمتی از ایــن پاســخ، وی 

دربــاره قمه زنــی می نویســد:
لکــن احــوط و ســزاوار اســت کســانی که عــارف به اســتعمال شمشــیر 
و قمــه نیســتند، از انجــام آن خــودداری کننــد. خصوصــًا جوانانــی که 
به خاطــر عظمــت ایــن مصیبــت و لبریزشــدن دل هایشــان از محبــت 
ــه  ــی ب ــد کــه چــه ضربه های حســینی علیه الســالم اهمیــت نمی دهن
بــدن خویــش وارد می کننــد. خــدا ثابــت بــدارد ایشــان را بــه قــول 

ثابــت در دنیــا و در آخــرت ...«. 
محتــوای ایــن پاســخ را کــه دربــاره صورت هــای متعــددی از 
ــد و  ــد کرده ان ــر تأیی ــای معاص ــدادی از فقه ــت، تع ــزاداری اس ع
ســخنان ایشــان را در ایــن نامــه به صورت کلــی صحیــح دانســته اند.

ــون  ــی مضم ــل و بررس ــدون تحلی ــی ب ــداران قمه زن ــان طرف دراین می
ــا تمســک  ــا ب ــالش هســتند ت ــرزا، همــواره در ت ســخنان مرحــوم می
ــا  ــد. ام ــی بپردازن ــرط قمه زن ــد و ش ــز بی قی ــه تجوی ــوا ب ــن فت ــه ای ب
ــه متأســفانه  ــد ک ــکات مهمــی را روشــن می کن ــوا ن ــن فت بررســی ای

ــد: ــت می کنن ــا غفل ــی از آن ه ــداران قمه زن ــواًل طرف معم
مرحــوم نایینــی در ایــن فتــوا موضــوع ضــرر قمه زنــی بــرای بــدن را 
بررســی کــرده اســت و طبــق نظــر وی، آســیب جزئــی و زودگــذری 
کــه در اثــر قمه زنــی بــه بــدن وارد می شــود، حــرام نیســت؛ اگرچــه 
ــه  ــی ب ــر قمه زن ــه اگ ــد ک ــد می کن ــب تأکی ــن مطل ــر ای ــان ب همچن
ــی  ــه مصادیق ــرام اســت. چنان ک ــاند، انجــام آن ح ــان برس ــدن زی ب
را نیــز بــرای ایــن موضــوع برمی شــمارند. بــه دیگــر ســخن، 
مرحــوم نایینــی خــروج خــون مختصــری از بــدن را مصــداق زیــان 
ــده ای  ــاری و ع ــیخ انص ــوا، ش ــن فت ــل ای ــه در مقاب ــد. البت نمی دان
دیگــر از فقهــا معتقدنــد کــه اضــرار بــه نفــس مطلقــًا حــرام اســت 
ــت اضــرار  ــم حرم ــز مشــمول حک ــی نی ــای جزئ ــی جراحت ه و حت
بــه نفــس هســتند. مرحــوم شــیخ مرتضــی انصــاری در فتوایــی کــه 
تاکنــون کمتــر منعکــس شــده اســت _ و بــه تازگــی در کتــاب »عــار 
یــا شــعار؛ قمه زنــی در  تــرازوی عقــل و شــرع« منتشــر شــده اســت 

_ می گویــد:
ــخص  ــر ش ــالم اگ ــین علیه الس ــرت امام حس ــه داری حض »در تعزی
ــر  ــد ب ــرر باش ــه ض ــد ک ــود بزن ــر خ ــره ب ــغ و غی ــل تی ــی مث زخم
ــه[ قســمی باشــد کــه  ــا اگــر ]عــزاداری ب بدنــش، حــرام اســت؛ ام
درد و اَلَمــش در همــان وقــت تعزیــه داری باشــد نــه بعــد از آن، مثــل 
ســینه زدن بــه طــور متعــارِف نــاس ]مــردم[ کــه ســیاه و ســرخ شــود، 

ضــرر نــدارد«. 
ــه  ــاری ک ــی انص ــیخ مرتض ــوم ش ــت مرح ــخص اس ــه مش چنان چ
ــوا  ــن فت ــت، در ای ــر اس ــای اخی ــیعه در قرن ه ــای ش ــرآمد فقه س
ــه و  ــدن پرداخت ــه ب ــی ب ــیب های قمه زن ــا و آس ــی ضرره ــه بررس ب

یکی از فتواهایی که طرفداران قمه زنی فراوان به آن استناد می کنند، فتوایی 
است که مرحوم آیت الّل محمدحسین غروی نایینی، معروف به میرزای نایینی، 
در پاسخ به مردم بصره بیان داشته است. دراین میان طرفداران قمه زنی بدون 
تحلیل و بررسی مضمون سخنان مرحوم میرزا، همواره در تالش هستند تا با 
تمسک به این فتوا به تجویز بی قید و شرط قمه زنی بپردازند. اما بررسی این 
فتوا نکات مهمی را روشن می کند که متأسفانه معمواًل طرفداران قمه زنی از 

آن ها غفلت می کنند.

حجت االسالم مهدی مسائلی
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ــا تیــغ  معتقــد اســت کــه اگــر کســی در عــزاداری امام حســین)ع( ب
ــی  ــد، کار حرام ــش زخــم وارد کن ــدن خوی ــه ب ــده ب ــزاری برن ــا اب ی
ــه  ــای فقهــی شــیخ هرگون ــر اســاس مبن ــرا ب انجــام داده اســت؛ زی
آســیب و ضــررزدن بــه بــدن حــرام اســت؛ وی در رســاله های 
ِعلْمــی خویــش نیــز می گویــد: » از دالیــل عقلــی و نقلــی، حرمــت 
می افزایــد:  همچنیــن  وی  می شــود«.    اســتفاده  اضراربه نفــس 
ــود و  ــه خ ــررزدن ب ــن ض ــی بی ــرر زدن، تفاوت ــم ض ــا در حک » علم

دیگــران نگذاشــته اند«.  
  در کتاب فرائد االصول نیز می نویسد:

»پــس هــر ضــرری کــه بــه خــود شــخص یــا دیگــری وارد شــود، 
ــن ضــرر را  ــه چــه کســی ای ــد ک ــی نمی کن حــرام می شــود و تفاوت

وارد کــرده اســت«. 
بــه هــر حــال باتوجه بــه توضیحــی کــه گذشــت، بایــد گفــت مرحــوم 
ــر  ــی ب ــم قمه زن ــی حک ــه بررس ــا ب ــا تنه ــی در اینج ــرزای نایین می
ــدن  ــه ب ــرر ب ــدن ض ــی واردنش ــن آن، یعن ــی از عناوی ــای یک مبن
پرداخته انــد و دربــاره ابعــاد دیگــر قمه زنــی ســخن نگفته انــد؛ 

ابعــادی کــه می توانــد حکمــی متفــاوت 
ــن رو  ــد. ازای ــان کن ــی بی ــرای قمه زن ب
ــود  ــا وج ــع ب ــا و مراج ــدادی از فقه تع
ــی  ــرزای نایین ــوم می ــر مرح ــه نظ آن ک
را در این جــا تأییــد نمــوده و از نظــر 
ــی  ــته اند، از جهات ــح دانس ــی صحی فقه
ــرام اعــالم  ــی را ح ــر انجــام قمه زن دیگ
سیدابوالقاســم  آیــت الّل  نموده انــد. 

ــوم  ــخن مرح ــن س ــاره ای ــی درب خوی
ــتاد  ــه را اس ــد:  »آن چ ــرزا می  گوی می

مــا در پاســخ پرســش های اهالــی بصــره فرموده انــد صحیــح اســت 
و جایــز عمــل کــردن بــر طبــق آن و از خــدا می خواهــم کــه جمیــع 
بــرادران مؤمنیــن را در بزرگداشــت شــعائر دینــی و دوری از محرمــات 
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــال وی در پاس ــد«.    بااین ح ــت فرمای ــق مرحم توفی
ــودن را  ــی، وهــن  مذهب ب ــاد دیگــر قمه زن ــه ابع ــا اشــاره ب دیگــر، ب
ــب  ــا إذا أوج ــوز فیم ــد: »ال یج ــان می کن ــت آن بی ــل حرم از عوام
ــم«.  ــن، و الل العال ــک و التوهی ــتلزم الهت ــه، أو اس ــدا ب ــررا معت ض
ــر ایــن نکتــه تأکیــد  ــز ب  آیــت الل خویــی در کتــاب صراط النجــاة نی
را  امام حســین)ع(  عــزاداری  عنــوان  قمه زنــی  کــه  می نمایــد 
ــدارد؛  ــاره آن وجــود ن ــدارد و نــص و روایــت به خصوصــی نیــز درب ن
ــح  ــی صحی ــن مذهب ــک آیی ــوان ی ــاآوردن آن به عن ــن رو به ج ازای
ــم  ــی الحک ــق ال ــال طری ــعاریته ف ــص بش ــرد ن ــم ی ــت: »ل نیس
ــد  ــه تأیی ــه ب ــز اگرچ ــزی نی ــت الّل تبری ــوم آی ــتحبابه«.  پ مرح باس
ــی  ــه و در بحــث ضررداشــتن قمه زن ــی پرداخت ــوای مرحــوم نایین فت
ــی را  ــی دیگــر انجــام قمه زن ــا از جهات ــرزا هــم رأی اســت، ام ــا می ب
ــد: »  ــاة می گوی ــراط النج ــاب ص ــت. وی در کت ــح نمی دانس صحی
ــای  ــالم ج ــین علیه الس ــزاداری امام حس ــی در ع ــودن قمه زن داخل ب

ــوص  ــؤالی در خص ــواب س ــزی در ج ــت الل تبری ــل دارد«.    آی تأم
تعزیــه و قمه زنــی این گونــه می نویســد: »باســمه تعالی/تعزیــه 
مانعــی نــدارد و عــزاداری بایــد طــوری باشــد کــه موجــب وهــن بــر 

ــم«.  ــد./والل العال ــیعه نباش ش
ــت الل  ــی و آی ــت الل خوی ــخنان آی ــه در س ــی ک ــه مهم ــه نکت البت
تبریــزی وجــود داشــت مبنــی بــر این کــه قمه زنــی عنــوان 
ــت به خصوصــی  ــص و روای ــدارد و ن ــام حســین)ع( را ن عــزاداری ام
ــن دو  ــه ای ــاص ب ــا اختص ــت، تنه ــده اس ــاره آن وارد نش ــز درب نی
ــز  ــیعه نی ــأن ش ــای عظیم الش ــر از فقه ــی دیگ ــدارد؛ برخ ــوار ن بزرگ
ضمــن تأکیــد بــر ایــن معنــا، قمه زنــی را شــیوه ای نادرســت بــرای 
ــه تازگــی  عــزاداری دانســته اند؛ چنان کــه در فتــوای دیگــری کــه ب
ــرع«  ــل و ش ــرازوی عق ــی در  ت ــعار؛ قمه زن ــا ش ــار ی ــاب »ع در کت
منتشــر شــده اســت، فقیــه بــزرگ شــیعه آیــت الّل ســیدمحمدکاظم 
ــاره می نویســد: »تعزیــه داری  یــزدی، صاحــب عــروة الوثقــی دراین ب
ــه از  ــد ک ــوی باش ــد به نح ــداه، بای ــا ف ــهدا، ارواحن ــرت سیدالش حض
ــه مثــل زخــم زدن  خــود ائمه هــدی صلــوات الل علیهــم رســیده و ب
و  اســت  نرســیده  ایشــان  از  اذن 
ــم   ــوان الل علیه ــا رض ــابقین از علم س
ــه  ــان ب ــد_ و اتی ــت نداده ان ــم رخص ه
اعمــال مذکــوره بــه قصــد مشــروعیت و 

ــت_«. ــریع اس ــادت، تش ــوان عب به عن
فتــوای  در  این کــه  ســخن  حاصــل 
ــر  ــاد دیگ ــی ابع ــرزای نایین ــوم می مرح
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــی نش ــی بررس قمه زن
ایــن فتــوا در شــرایطی صــادر شــده 
کــه تنهــا نســبت  بــه بُعــد اضــرار بر 
نفــس حساســیت بــوده و ماننــد امــروز ایــن عمل مــورد سوءاســتفاده 
دشــمنان اســالم و تشــیع نبــوده اســت. امــا دشــمنان اســالم به ویــژه 
ــرای  ــتاویزی ب ــائل را دس ــه مس ــروزه این گون ــی، ام ــتکبار جهان اس
مبــارزه بــا اســالِم شــیعی و انقــالب اســالمی ایــران قــرار می دهنــد. 
ازایــن رو حساســیت های دیگــری بــه جــز اضــرار بــر نفــس مطــرح 
اســت کــه بایــد باتوجــه  بــه آن هــا حکــم ایــن رفتارهــا از عالمــان و 

فقیهــان پرســیده شــود.
ــیعیان  ــان ش ــی در می ــه مراســم قمه زن ــی ب ــر نگاه ــن اگ افزون برای
ــه شــرایط  ــچ گاه ب ــان هی ــه قمه زن ــد ک ــم دی ــته باشــیم، خواهی داش
ــتن  ــرای ضررنداش ــی ب ــرزای نایین ــوم می ــوای مرح ــده در فت بیان ش
نایینــی  میــرزای  درحالی کــه  نمی کننــد؛  توجــه  قمه زنــی،  
ــاط و موجــب حرمــت  ــن شــروط را خــالف احتی مالحظه نکــردن ای
ــی  ــته های قمه زن ــواًل در دس ــفانه معم ــت. متأس ــی می دانس قمه زن
جراحت هــای عمیقــی بــه ســر افــراد وارد می شــود و گاهــی آن قــدر 
ــوک و  ــت ش ــه حال ــود ک ــارج می ش ــان خ ــدن قمه زن ــون از ب خ
بی هوشــی بــه آن هــا دســت می دهــد و بعضــی از آن هــا در معــرض 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــمی و جان ــیب های جس آس
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نکتــه مهــم دیگــر دربــاره ی پاســخ مرحــوم میــرزا ایــن اســت کــه 
ایشــان در ایــن پاســخ تنهــا بــه تبییــن حکــم قمه زنــی نپرداخته انــد؛ 
ــه  ــین)ع( توج ــزاداری امام حس ــکام ع ــه ای از اح ــه مجموع ــه ب بلک
عــزاداری،  دســته های  حرکــت  و  خــروج  دربــاره  و  کرده انــد 
ســینه زنی، زنجیرزنــی، تعزیــه و اســتفاده از آالت موســیقی در 
ــای  ــا و تقریره ــن رو تأییده ــد. ازهمی ــر کرده ان ــزاداری اظهارنظ ع
ــی  ــه قمه زن ــاص ب ــخ، اختص ــوا و پاس ــن فت ــر ای ــا ب ــا و فقه علم
نــدارد. متأســفانه طرفــداران قمه زنــی معمــواًل بــا گزینــش قســمت 
ــت،  ــی اس ــم قمه زن ــا حک ــه ب ــه در رابط ــخ ک ــن پاس ــی از ای خاص
ــی  ــا به نوع ــن تأییده ــا ای ــه گوی ــد ک ــری می کنن ــه ای جلوه گ به گون
تأییــد خــاص قمه زنــی اســت؛ درحالــی کــه حتــی می تــوان مدعــی 
شــد بیش تــر ایــن تأییدهــا و تقریرهــا تأییــد اصــل عــزاداری اســت 
و ممکــن اســت بعضــی از ایــن بزرگــواران در بعضــی مصادیــق آن 
ــرزای نایینــی اختــالف فقهــی داشــته باشــند. ایــن موضــوع  ــا می ب
ــدنی  ــیقی اثبات ش ــتعمال آالت موس ــا اس ــه ب ــوص در رابط به خص
ــد  ــی را تأیی ــوم نایین ــه پاســخ مرح ــا ک ــرا بعضــی از فقه اســت؛ زی
ــد.  ــا اســتفاده از موســیقی نظــر متفاوتــی دارن ــد، در رابطــه ب کرده ان
ــوان  ــز می ت ــخ ها نی ــی از پاس ــان بعض ــن و بی ــن از لح افزون برای
فهمیــد کــه درواقــع کلیــت عــزاداری را تأییــد کرده انــد؛ نــه 
ــت الّل  ــؤالی از آی ــه س ــخ ب ــاًل در پاس ــی از آن؛ مث ــداق خاص مص

ــده اســت: ــیداحمد خوانســاری آم س
ــینیه و  ــعائر حس ــزاری ش ــاره برگ ــی درب ــر حضرتعال ــؤال: نظ س

ــت؟ ــی)ره( چیس ــت الّل نایین ــرت آی ــوای حض فت
ــت و  ــر از روز اس ــینی واضح ت ــعائر حس ــزاری ش ــوع برگ ــخ: موض پاس
مثــل آفتــاب در وســط آســمان می درخشــد و احتیــاج بــه نوشــتن نــدارد.  

همچنیــن در بررســی پاســخ های میــرزای نایینــی و بعضــی از 
ــد تحــوالت و شــرایط  ــزاداری، بای ــا احــکام ع ــزرگان در رابطــه ب ب
ــرزا  ــاره پاســخ می ــز در نظــر گرفــت و درب ــان را نی خــاص زمــان آن
ــده  ــان ش ــی بی ــان خاص ــرایط و زم ــوا در ش ــن فت ــت، ای ــد گف بای
اســت کــه وهابیــت در عربســتان بــه قــدرت رســیده بودنــد 
ــری _  ــوال ۱۳4۳ قم ــی ۸ ش ــام _ یعن ــان ای ــفانه در هم و متأس
آن هــا بــارگاه ائمــه بقیــع)ع( را تخریــب کردنــد. در چنیــن شــرایطی 
ــاهده  ــا مش ــی ب ــیدمحمدمهدی قزوین ــت الّل س ــره آی ــهر بص در ش
ــس  ــه اصــالح مجال ــن شــهر، ب ــی در عزاداری هــای ای انحراف های
ــی  ــع اصالح ــی مواض ــس از مدت ــارد و پ ــت می گم ــزاداری هم ع

ــز منعکــس  ــم و موج ایشــان در یکــی از نشــریات به صــورت مبه
ــه  ــزاداری ب ــدید وی از ع ــادات ش ــا انتق ــفانه تنه ــردد و متأس می گ
تصویــر کشــیده می شــود. ازاین جهــت مواضــع اصالح گرایانــه 
ــه رو  ــان روب ــان و مخالف ــی از موافق ــت بعض ــا سوءبرداش ــان ب ایش
شــد و بســیاری از جامعــه مذهبــی عــراق بــه اشــتباه ایــن ســخنان 
را در راســتای اقدام هــای وهابیــت در مخالفــت بــا شــعائر مذهبــی 
ــع  ــح مراج ــری صری ــتار موضع گی ــد و خواس ــی نمودن ــیعه تلق ش
وقــت در مقابــل آن شــدند. در چنیــن شــرایطی دو تــن از مراجــع 
بــزرگ آن زمــان یعنــی میــرزای نایینــی و سیدمحمدحســین 
ــردم بصــره  ــراوان م ــای ف ــا و تلگراف ه ــه نامه ه کاشــف الغطــاء ب
ــر  ــه بیش ت ــد و توجی ــا تأیی ــد و ب و دیگــر نقــاط عــراق پاســخ دادن
ــی،  ــه قمه زن ــان و از جمل ــزاداری در آن زم ــج ع ــای رای صورت ه
ــوم  ــه مرح ــد.  البت ــت می نماین ــاره اجاب ــردم را دراین ب ــته ی م  خواس
کاشــف الغطــاء پیــش از ایــن پاســخ ها، حکــم قمه زنــی را از 
جهــت اســتنباط فقهــی حرمــت دانســته بــود و همیــن فتــوا را نیــز 
در ســال های پایــان حیاتــش تأییــد نمــود و به عنــوان نظــر نهایــی 

ــد. ــش بر گزی خوی
در ایــن  بیــن مرحــوم  سیدابوالحســن اصفهانــی سیاســتی متفــاوت 
ــره و  ــج بص ــای متش ــاختن فض ــرای آرام س ــت و ب ــش گرف در پی
ــه  ــدور بیانی ــا ص ــی، ب ــای درون مذهب ــاب درگیری ه ــتن الته کاس
ــد  ــی مانن ــه رفتارهای ــد و توجی ــه تأیی ــه ب ــدون آن ک و منشــوری، ب
ــر اقامــه عــزاداری و برپایــی شــعائر مذهبــی  ــد، ب ــی بپردازن قمه زن
ــزاداری از  ــم ع ــالح مراس ــتار اص ــن خواس ــود و درضم ــد نم تأکی

ــوارد غیرمشــروع شــد.   م
باتوجه بــه ایــن مقدمــه  بایــد در تحلیــل و بررســی پاســخ مرحــوم 
نایینــی ایــن نکتــه مهــم در نظــر گرفتــه شــود کــه فتــوا و پاســخ 
ایشــان بیش تــر بــرای تثبیــت و حمایــت از اصــل عــزاداری بــوده 
ــی  ــه بعض ــبت  ب ــوان  نس ــزه را می ت ــدف و انگی ــن ه ــت و ای اس
ــا  ــرا ب ــرد؛ زی ــان ک ــز بی ــود دارد نی ــاره آن وج ــه درب ــی ک تأییدات
ــزاداری  ــه اصــل ع ــان علی ــژه در دوره رضاخ ــه به وی ــی ک اقدام های
و برپایــی شــعائر مذهبــی انجــام شــد، بســیاری از مراجــع و علمــا 

بــه هــر نحــو ممکــن بــر انجــام عــزاداری تأکیــد می نمودنــد.  
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تصحیح یک اشتباه پژوهشی

تاریخ صحیح ساخت بین الحرمین

حضرت  و  حسین  امام  حرم  میان  میدان  یا  صحن  به  الحرمین،  بین 
ابوالفضل علیهما السالم گفته می شود. در چند دهه اخیر، این اصطالح 
بین  خود  حرمین،  سوای  می شود.   گفته  بسیار  عاشورایی  ادبیات  در 
الحرمین هم تقدس و جایگاهی در میان دوستداران اهل بیت)ع( یافته 
است. در اشعار و نوحه خوانی مداحان، واژه بین الحرمین به وفور دیده و 
شنیده می شود. اما این اصطالح، اصطالحی نو است و تا چند دهه پیش 

گفته نمی شد.
و  دانشنامه ها  حتی  و  زندگینامه ها  تاریخی،  کتب  به  رجوع   
خانه های  تخریب  از  پیش  تا  که  می دهد  نشان  آیینی  قدیمی  اشعار 
از  که  نامی  تنها  است.  نبوده  مرسوم  بین الحرمین  نام  حرمین،  میان 
بین الحرمین دیده می شود، بازار بین الحرمین تهران است که در زمان 

قاجار ساخته شده و میان دو مسجد شاه و جامع تهران است.
محالت  دیگر  مثل  محله ای  آن جا  بین الحرمین،  ساخت  از  پیش 
باریک  بافتی قدیمی داشته است؛ کوچه پس کوچه های  بوده و  کربال 
و پیچ در پیچ و خانه ها و مغازه های مردم.  آیت الل سید محسن حکیم 
در این اندیشه بود که دو حرم را توسعه دهد و به یکدیگر متصل کند؛ 

اما تملک خانه ها و مغازه ها، هم هزینه هنگفتی داشت و هم رضایت 
مالکان سخت و دور از دسترس بود. در این میان، وجود برخی مدارس 

و مساجد نیز مسأله را دشوارتر می کرد.
مراحل ساخت بین الحرمین

در ۱۳۹۳ق اداره عتبات عالیات در عراق را وزارت اوقاف عراق به دست 
می گیرد و در سال ۱4۰۰ق  کارگروهی برای بازسازی و توسعه حرمین 

تشکیل  می شود.
می کند  اعالم  کربال  در  حضور  با  ۱4۰۵ق/۱۹۸4م  محرم  در  صدام 
که ده ها میلیون دینار برای توسعه حرمین و نیز اتصالشان به میدان 
واحدی اختصاص خواهد داد.  در این طرح اراضی و محالت اطراف 
حرم خریداری شد. مبلغ یک میلیون دینار عراقی _ معادل ۱۰ میلیون 

استاندار کربال  به  بین الحرمین  احداث  و  توسعه حرمین  برای  دالر_ 
داده شد. )دائرة المعارف الحسینیة، تاریخ المراقد الحسین و اهل بیته 

و انصاره، الجزء الثالث، صص ۱۲۶-۱۲۵.[
پس از دو سال، در سوم جمادی الثانی ۱4۰۷ق/۱۹۸۷م بین الحرمین به 
همراه دیگر طرح های توسعه حرمین _ مانند تجدید طالکاری گنبد 

حرم امام حسین)ع( _  افتتاح شد. )همان، ص ۱۵۵.(
در طرح توسعه حرمین، خانه ها، بازار و مغازه ها به عرض 4۰ متر از بین 
رفت. در این میان برخی آثار تاریخی، مدارس علمیه و مساجد قدیمی و 
نیز برخی مقبره های  بزرگان تخریب شد. )همان، ص۱۳۵)پانوشت(.(

این  شد.  ساخته  تجاری  ساختمان های  بین الحرمین،  طرف  دو  در 
این  تخریب  با  انتفاضه  از  پس  بودند.  ۱۹۹۱م  سال  تا  ساختمان ها 

ساختمان ها، بین الحرمین گسترده تر شد.

اهمیت سیاسی و دیپلماتیک کربال
بازسازی و توسعه عتبات عالیات، برای حکومت صدام نه تنها از جهت 
بلکه  داشت،  اهمیت  شیعه  قبایل  و  شیعیان  حمایت  آوردن  به دست 
به  به عراق  در سفر  اسالمی  و مسئوالن کشورهای  رؤسا  از  بسیاری 
بازدید مسئوالن دیگر کشورها، نوعی  کربال و دیگر عتبات می رفتند. 
انگیزه سیاسی بود تا حکومت صدام به عمران و بازسازی عتبات توجه 
از  بسیاری  در دوره صدام،  و چه  البکر  احمد حسن  دوره  در  کند. چه 
آمدند.  کربال  به  اسالمی  کشورهای  دیگر  مقامات  و  جمهور  رؤسای 
سالم  علی  سودان،  جمهور  رؤسای  سوار  سید  مشیر  و  النمیری  جعفر 
الربیعی رئیس جمهور یمن، مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالزی، محمد 
داوود خان رئیس جمهور افغانستان و بعدها حسن کونجی رئیس جمهور 
عراق،  به  سفرشان  در  ترکیه  رئیس جمهور  صونای  جودت  و  نیجریه 
خاندان  گذشته  رژیم  در  رفتند.  نیز  کربال  در  امام حسین)ع(  زیارت  به 
دیبا  فرح  و  اشرف  غالمرضا،  محمدرضاشاه،  و  رضاشاه  مانند  پهلوی 
بارها به کربال سفر کردند.  صدام خود بارها در مناسبت های گوناگون 
به کربال سفر کرده است. این مسأله نشانگر آن است که کربال نه تنها 
از جهت مذهبی، بلکه از جهت سیاسی نیز اهمیت دارد. اهمیت مذهبی 

سید اکبر موسوی 
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کارکردهای اجتماعی قیام 
امام حسین)ع(

 گاه برای رسیدن به درک کامل تری از پدیده ها، بررسی کارکردهای 
دیده   مثمرثمر  و جوهری،  تاریخی  رویکرد های  از  بیش  آن  اجتماعی 
درک  به  می توان  پرداخت  شیوه  این  رهگذر  از  که  آن جا  تا  می شود؛ 
بهتر و کامل تری از آن پدیده رسید. از این رو، می  کوشیم در این گفتار 
با برشمردن برخی از کارکردهای اجتماعی قیام امام حسین)ع( _ که 
همواره به عنوان رخدادی بزرگ در تاریخ انسانیت، دین اسالم و تاریخ 
تشیع مطرح بوده  است _ تا حدی بر ابعاد و پیامدهای این واقعه، نظری 

بیفکنیم.

اعتراض به ظلم
نخستین و مهم ترین کارکرد عاشورا در تاریخ تشیع »کارکرد اعتراضی« 
دین  بزرگان  برای  سوگواری  ما،  شیعی  ادبیات  در  است.  پدیده  این 
مرسوم است؛ اما هیچ کدام از این سوگواری ها به اندازه عاشورا جوهره 

اعتراض را در خود ندارند.
از دیرباز هیأت های عزاداری برای امام حسین)ع( با حرکت در کوچه 
و خیابان ها، اعتراض خود را نخست به این رخداد تاریخی و سپس به 
هر اقدام مشابهی اعالم می کردند تا نشان دهند  بر اساس این سنت 
دین  در  انحرافات  و  بدعت  برابر ظلم، جور،  در  باید همواره  عزاداری 
ایستاد و هزینه ی این اعتراض ها را پرداخت. اگر به تاریخ انقالب نیز 
گریزی بزنیم درمی یابیم که آن چه قبل از انقالب به اعتراضات مردمی 
امام  برای  به سنت عزاداری   هیجانات بیش تری می داد، همین توجه 

و سیاسی _ چه سیاست داخلی و چه خارجی _ حکومت را به بازسازی 
ترغیب می کرد.

انتفاضه 1991م
دو جنگ صدام با ایران و کویت و در نتیجه انزوای بین المللی، صدام 
اهمیت  از  بُعد  این  و  کرد  تعطیل  را  کربال  از  دیپلماتیک  زیارت های 
در  شیعیان  قیام  رفت.  بین  از  صدام  حکومت  برای  کربال  سیاسی 
انتفاضه ۱۹۹۱م و حمله به کربال، صدمات بسیاری به حرمین کربال 
وارد ساخت. اگرچه سال های بعد، حکومت صدام در پی بازسازی برآمد، 
اما تا زمان پس از صدام آثار حمله به حرمین کربال دیده می شد. پس 
در  یافت.  توسعه  بین الحرمین  حرم،  به  فراوان  و صدمات  انتفاضه  از 
۱4۱۵ق/۱۹۹4م به همت شیعیان بغداد درختکاری بین الحرمین انجام 

شد.
در هر صورت بنای بین الحرمین به زمان دولت صدام بازمی گردد که با 
تملک ساختمان های میان دو حرم انجام گرفت و پس از آن اصطالح 

»بین الحرمین« وارد ادبیات عاشورایی و آیینی شد.

نقد تاریخ بین الحرمین در دانش نامه امام حسین)ع(

۱۹۹۱م  انتفاضه  از  پس  به  بین الحرمین  ساخت  منابع،  برخی  در 
امام  دانش نامه  در  چنان که  است؛  شده  داده  ربط  حرم  خرابی های  و 

حسین)ع( این گونه آمده است:
و  حسین)ع(  امام  حرم  در  تغییرات  ایجاد  و  تخریب  و  هجوم  »آخرین 
)مارس  ۱4۱۲ق  شعبان  در   ، بعثی ها  حکومت  در  العّباس)ع(،  ابوالفضل 
۱۹۹۱م( ، در انتفاضه و قیام مردم علیه حکومت بعثی اتّفاق افتاد و چندین 
روز متوالی در شهرهای شیعه در جنوب عراق ، به ویژه شهرهای مقّدس 
در  داشت.  وجود  درگیری  مردم،  و  بعثی  نیروهای  میان  نجف،  و  کربال 
حرم  و  حسین)ع(  امام  حرم  میان  خانه های  در  مردم  از  بسیاری  کربال، 
حضرت عّباس)ع(، پنهان شده بودند. زمانی که بعثی ها غلبه کردند، تمام 
و  تخریب  را  الَحَرمین(  بیُن  بازار  به  )موسوم  آن  میان  بازار  و  محلّه  این 
فضای میان دو حرم را کاماًل مسّطح نمودند؛ جایی که اکنون آن را »بین 

الحرمین« می نامند.« )دانشنامه امام حسین)ع(، ج۱۲، ص۳۷۶.(
با توجه به آن چه گفته شد، آن چه در دانشنامه آمده _ و هیچ منبعی نیز 

ندارد _ صحیح نیست و بین الحرمین پیش از انتفاضه ساخته شده بود. 

نخستین و مهم ترین کارکرد عاشورا در تاریخ تشیع »کارکرد اعتراضی« 
دین  بزرگان  برای  سوگواری  ما،  شیعی  ادبیات  در  است.  پدیده  این 
مرسوم است؛ اما هیچ کدام از این سوگواری ها به اندازه عاشورا جوهره 

اعتراض را در خود ندارند.

حجت االسالم محراب قاسم نیا
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حسین)ع( بود؛ نمونه ی آن را می توان در تاسوعا و عاشورای شکوهمند 
سال ۵۷ دید که توانست اعتراض ها علیه طاغوت را شدت بخشد.

بازآفرینی روحیه حماسی در جامعه
را می توان در »بازآفرینی روحیه  ی حماسی در  قیام  این  کارکرد دوم 
جامعه« دید. واقعیت این است که جوامع شیعی به دلیل داشتن گوهری 
به نام »عاشورا« همواره روحیه ای حماسی داشته اند؛ تا آن جا که  قیام 
شیعی  جوامع  میان  در  حماسی  اشعار  به صورت  پیوسته  ابا عبدلل)ع( 
به عنوان  روحیه حماسی  این  همواره  و  است  بازنمایی  شده   و  خوانده 
متجاوز  و  متعدی  جاهل،  حکومت های  با  مواجهه  برای  سرمایه ای 
روحیه حماسی  این  عراق  و  ایران  در طول جنگ  بوده  است.  مطرح  
بازنمایی و موجب شد تا رزمندگان اسالم بی محابا علیه دشمنان قیام 
مثل  »ما  فرمودند:  که  خمینی)ره(  امام  حضرت  معروف  جمله  کنند. 
به شهادت  باید مثل حسین)ع(  و  وارد جنگ شده ایم  امام حسین)ع( 
برسیم« به وضوح بیان گر همین کارکرد حماسی قیام امام حسین)ع( و 

بازآفرینی روحیه ی حماسی در میان مردم است.

شکیبایی در مشکالت
»شکیبایی در مشکالت« به عنوان دیگر کارکرد این قیام، در طول تاریخ 
نمایش های فراوانی داشته  است؛ مثاًل در جریان جنگ تحمیلی، مادران 
شهدا در مواجهه با خبر شهادت فرزندانشان، زینب وار عمل می کردند و 
پدران، شهادت فرزندانشان را با اتفاقاتی که بر امام حسین)ع( در کربال 
گذشته  بود، مقایسه می کردند و تسکین می یافتند. نمونه ی دیگر رفتار 
اسرایی بود که اسارت خود را در کنار اسارت خاندان ابا عبدالل)ع( قرار 
اباالفضل)ع( می کوشیدند  اقتدا به حضرت  با  می دادند و جانبازانی که 

سختی ها را بر خود هموار سازند.

مرئیت پذیری شیعه
کارکرد دیگر قیام امام حسین)ع( »مرئیت پذیری شیعه« است. باورهای 
دینی به دلیل این که ذهنی هستند، همواره خود را با نمودهای بیرونی 
عینیت می بخشند و این نمودهای بیرونی زمینه ای را برای معرفی این 

باورهای ذهنی فراهم می کنند.
نجات بخش  همواره  که  هستند  متعالی  آموزه هایی  شیعی،  آموزه های 
امور  برخی  قالب  در  باید  آموزه ها  این  اما  خواهند  بود؛  و  بوده  انسان 
سوگواری  که  است  این  واقعیت  شوند.  آشکار  و  برسند  »مرئیت«  به 
برای امام حسین)ع( امکان »مرئیت پذیری باورهای شیعی« را فراهم 
کرده  است؛ چه بسیار پژوهش گرانی که با دیدن سوگواری شیعه برای 

امام حسین)ع( با آیین تشیع آشنا شدند و سپس به مطالعه آن همت 
گماردند و اساسًا شیعه را از رهگذر همین سوگواری ها شناختند. خود ما 
نسل به نسل تشیع را تا اندازه زیادی از طریق همین مرئیت بخشی ها 

به فرزندان مان منتقل کردیم و از پدران خود فرا گرفتیم.

انسجام بخشی اجتماعی
از دیگر کارکردها قیام امام حسین)ع(، »انسجام بخشی« این قیام است. 
امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی معتقد است که آیین های دینی 
زاویه،  این  از  دارند.  اجتماعی  انسجام  و  همگرایی  در  مؤثری  نقش 
می آورد،  پدید  را  اجتماعات  بیش ترین  که  رخدادی  عنوان  به  عاشورا 
عامل بسیار مهمی در ایجاد »انسجام اجتماعی« به شمار می رود و با 
گردهم آوردن افراد در کنار یکدیگر، امکان بازآفرینی گروه و افزایش 

همبستگی  اجتماعی را فراهم می کند.

بازآفرینی ارزش های دینی و اجتماعی
امام  حرکت  دیگر  کارکرد  اجتماعی«  و  دینی  ارزش های  »بازآفرینی 
امام  سوگواری  به مناسبت  مردم  وقتی  که  معنا  این  به  است؛  حسین)ع( 
دوباره ای  تأکید  آمدن،  دور هم جمع می شوند، همین گرد هم  حسین)ع( 
این  به  یعنی  ما؛  جامعه  دینی  ارزش های  و  اجتماعی  ارزش های  بر  است 
وسیله می خواهند اعالم کنند که ما همچنان به ارزش های اجتماعی و دینی 
خود وفادار هستیم و خود را ملتزم به ارزش های دینی و اجتماعی می دانیم.

که  را  خمینی)ره(  امام  حضرت  ارزشمند  فرمایش  نکنیم  فراموش 
داشته  نگه   زنده  را  اسالم  که  است  صفر  و  محرم  »این  فرمودند: 
 است«. این فرمایش بدین معناست که ارزش های دینی- اسالمی و 
ارزش های اجتماعی اسالم به دنبال همین محرم و صفر و اجتماعات 
دوباره بازآفرینی می شود و مردم هر ساله بر این ارزش ها مروری دارند. 
همچنین از بزرگان نقل می شود که »دشمنان هرچه بخواهند بگویند 
آب  بر  نقش  را  دشمنان  فتنه  و صفر همه  کنند،  یک محرم  اقدام  و 
می کند«؛ دلیل این گفتار آن است که این آیین و بازخوانی قیام امام 
حسین)ع( می تواند دوباره مردم را متوجه آن ارزش های اصیل دینی و 

اجتماعی کند.
هستند  مهمی  بسیار  کارکردهای  از  شماری  شد  ذکر  پیش تر  آن چه 
که عاشورا و محرم در جامعه اسالمی داشته و دارد؛ کارکردهایی که 
سبب می شوند ما به اهمیت این رخداد تاریخی بیش تر توجه کنیم و 
زمینه ساز  و  بدرخشد  همچنان  آسیب  بدون  رخداد  این  کنیم  تالش 

چنین کارکردهایی در جامعه اسالمی شود. 
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نقد مطلب منتشرشده در مباحثات

تأمالتی در »بررسی فتوای میرزای نائینی«
مسائلی  مهدی  آقای  از  نگاشته ای   
مرحوم  تاریخی  فتوای  تحلیلی  نقد  درباره ی 
مباحثات  اینترنتی  پایگاه  در  نائینی  میرزای 
نوشتار  در  است؛  تأمل  قابل  که  شد  منتشر 
حاضر، این تأمالت را در ۱۲ بند بیان می کنیم:

را  علما  سوی  از  نقل شده  مطالب  مؤلف،   .1
به کتاب دیگر خویش ارجاع داده؛ نه به اصل 
کتب علما و از این جهت، کسانی که درصدد 
تحقیق درباره ی گفته های مؤلف هستند را با 
دشواری هایی روبه رو می کند؛ مثاًل فتاوایی را 
به  را  آن  آدرس  و  کرده  نقل  علما  برخی  از 
کتاب خود ارجاع می دهد در حالی که بایستی 
به اصل کتاب آن عالم فقیه ارجاع داده شود تا 
بتوان صحت و سقم مطلب ادعا شده از طرف 

ایشان را بررسی نمود.
2. در بخشی از نوشتار می خوانیم: »براساس 
مبنای فقهی شیخ هرگونه آسیب و ضررزدن 
به بدن حرام است؛ وی در رساله های ِعلْمی 
خویش نیز می گوید: از دالیل عقلی و نقلی، 

حرمت اضرار به  نفس استفاده می شود«. 
است:  این  شیخ  مرحوم  عبارت  اصل  نقد: 
النقلیة  و  العقلّیة  األدلّة  من  استفید  قد  »نعم 
به  عبارت  این  اما  بالنفس«؛  اإلضرار  تحریم 
و  ندارد  صراحت  »استفید«  کلمه  مقتضای 
استنباط کرد؛  آن  از  را  مبنای شیخ  نمی توان 
آن هم شیخ اعظم که اصطیاد مبنای ایشان 
این  و  نمی پذیرد  صورت  به راحتی  کتبش  از 
نیست  پوشیده  تحقیق  صاحبان  بر  مطلب 
.شاهد بر این مدعا آن است که مرحوم شیخ 
در مواضعی از کتاب اصولی خویش می گوید: 
»عقل حکم به ضرر بر نفس نمی کند«؛   حتی 
در جایی تصریح می کند: »عقل حکم به قبح 
ضرر دنیوی قطعی که به داعی امور نفسانی 

باشد نمی کند«. 
3. مؤلف در بخشی از مقاله می نویسد: »وی 
)شیخ انصاری( همچنین می افزاید: »علما در 
حکم ضرر زدن، تفاوتی بین ضررزدن به خود و 
دیگران نگذاشته اند«.  در کتاب فرائد االصول 
خود  به  که  هر ضرری  »پس  می نویسد:  نیز 

شخص یا دیگری وارد شود، حرام می شود و 
تفاوتی نمی کند که چه کسی این ضرر را وارد 

کرده است«.
نقد: اواًل مرحوم شیخ در صدد معنای الضرر 
است و پس از تبیین دو معنا در کتاب رسائل 
و سه معنا در کتاب دیگرش، برآن است که 
ظاهر معنای الضرر، نفی تشریع حکم ضرری 
ادامه  در  و  نفس  به  اضرار  حرمت  نه  است؛ 
می گوید: »اگرچه از برخی ادله حرمت اضرار 
شیخ  مرحوم  لذا  می شود«؛  استفاده  نفس  به 
نه  است؛  اضرار  حرمت  اصل  بیان  درصدد 
جزئی  ولو   _ ضرر  اقسام  همه  مطلقًا  این که 

را _ حرام بدانند.   
می کند،  نقل  شیخ  از  که  دومی  عبارت  ثانیًا 

اصل آن این جمله است: »فکل إضرار بالنفس 
أو الغیر محرم غیر ماض علی من أضره «؛ در 
حالی که این جمله نیز داللت بر این نمی کند 
که کل اضرار به معنای هر ضرری ولو جزئی 
به  توجه  با  اضرار«  »کل  عبارت  بلکه  باشد؛ 
معنا  یا دیگران  بر خود  به ضرر  قبل،  عبارت 
بیان  مقام  در  شیخ  مرحوم  بنابراین  می شود. 
_ چه ضرر  مطلقًا  نیست که ضرر  نکته  این 

جزئی و چه کلی _ حرام است.

اثبات  درصدد  راهی  هر  از  مؤلف  گویی   .4
مدعای خویش _ مبنی بر عدم جواز قمه زنی 
تحلیل  ایشان  نظر  مّد  موضوع  اگر  است؛   _
با  )که  است  نائینی  میرزای  فتوای  محتوایی 
است(  همین گونه  مطلب  عنوان  به  توجه 
وجهی ندارد که برای نقد فتوای مرحوم میرزا 
به فتوای مرحوم شیخ انصاری _ و در ادامه 
به فتوای برخی علمای دیگر _ تمسک شود؛ 

چون فتاوایی مبنی بر جواز قمه زنی نیز وجود 
موضوع  از  کار  این  با  مؤلف  بنابراین  دارند.  

بحث خارج شده است.
می خوانیم:  مطلب  از  دیگری  بخش  در   .5
بر  کتابصراط النجاةنیز  در  خویی  »آیت الل 
عنوان  قمه زنی  که  می نماید  تأکید  نکته  این 

سیدالشهدا)ع(  عزای  در  »قمه زنی«  مباحثات: 
هرازچند  که  است  پرحاشیه ای  نسبتًا  مباحث  از 
گاهی به ویژه در ایام عزاداری آن حضرت، رونق 
می گیرد و موافقان و مخالفان، هرکدام با سویه ی 
دارند.  مقابل  اقناع طرف  بر  نگاهی خاص سعی 
کنیم،  تصور  اجتماعی  پدیده ای  را  قمه زنی  اگر 
گوناگون  رویکردهای  با  باید(  شاید  )و  می توان 
به نقد و بررسی آن نشست؛ به تعبیر دیگر شاید 
این  از  بررسی مقوالتی  در  میان رشته ای  نگاه  با 
دست، بتوان به نتایج منطقی تر و قابل قبول تری 
در  مهم  رویکردهای  از  یکی  یقینًا  یافت.  دست 

بررسی این موضوع، رویکرد فقهی است.
قمه زنی  درباره ی  فقهی  مهم  نظرات  از  یکی 
فتوای مرحوم میرزای نائینی است؛ حجت االسالم 
مهدی مسائلی در نوشتاری - که در »مباحثات« 
منتشر شد - ضمن بیان برخی دالیل، معتقد است 
این فتوا وجود دارد و  تأمالت مختلفی درباره ی 
نمی توان به راحتی آن را مستمسک قمه زنی قرار 
داد. نوشتار حاضر نقدی است به قلم آقای محمد 

خادمی، بر نگاشته ی حجت االسالم مسائلی.

محمد خادمی
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و  نص  و  ندارد  را  امام حسین)ع(  عزاداری 
روایت به خصوصی نیز درباره آن وجود ندارد؛ 
آیین  یک  به عنوان  آن  به جاآوردن  ازاین رو 

مذهبی صحیح نیست«.
نقد: اواًل کالم آیت الل خویی تقطیع شده و 
خارج  انصاف  مسیر  از  مؤلف  دلیل  همین  به 
ادامه  در  خویی  آیت الل  زیرا  است؛  شده 
می فرماید: »وال یبعد أن یثیبه الّل تعالی علی 
نیة المواساة ألهل البیت الطاهرین اذا خلصت 
النیة«؛ »یعنی بعید نیست که چنین عملی به 

نیت مواسات با اهل بیت مستحب باشد«.   
ثانیاً: مؤلف در این استفتاء دقت نکرده است؛ 
می فرماید:  استفتاء  پاسخ  در  خویی  آیت الل 
»لم یرد نص بشعاریته فال طریق الی الحکم 
نداریم  دلیلی  می فرماید  یعنی  باستحبابه«؛ 
خصوص  به  را  زنی  قمه  بودن  شعار  که 
عنوان  نفرموده که عمومات  اما  نماید؛  اثبات 
عزاداری بر آن داللت نمی کند؛ در حالی که 

مؤلف چنین نسبتی را به ایشان داده است.
تبریزی  آیت الل  مرحوم  به  مسائلی  آقای   .6
آیت الّل  »مرحوم  می دهد:  نسبت  چنین 
مرحوم  فتوای  تأیید  به  اگرچه  نیز  تبریزی 
نایینی پرداخته و در بحث ضررداشتن قمه زنی 
دیگر  جهاتی  از  اما  است؛  هم رأی  میرزا  با 

انجام قمه زنی را صحیح نمی دانست«.
نقد: فرق است بین این که فعلی از مصادیق 
عزاداری باشد یا این که جایز باشد؛ ممکن است 
فقیهی بگوید فالن فعل از مصادیق عزاداری 
نیست؛ اما جایز بوده و دلیلی بر حرمت ندارد. 
تبریزی  آیت الل  مرحوم  نقل شده،  فتوای  در 
آن چنان   _ نیست  زنی صحیح  قمه  نفرموده 
که مؤلف به ایشان نسبت داده است!!! _ بلکه 
از مصادیق  این که قمه زنی  بگوید:  می خواهد 
عزاداری باشد جای تأمل دارد. دخول ما ذکر 
في الجزع المستحب لما أصاب سّید الشهداء 

علیه الّسالم محل تأمل. 
7. در بخشی از نوشتار می خوانیم: »متأسفانه 
جراحت های  قمه زنی  دسته های  در  معمواًل 
گاهی  و  می شود  وارد  افراد  سر  به  عمیقی 
می شود  خارج  قمه زنان  بدن  از  خون  آن قدر 
دست  آن ها  به  بی هوشی  و  حالت شوک  که 
می دهد و بعضی از آن ها در معرض آسیب های 

جسمی و جانی قرار می گیرند«.
اصل  به  مؤلف،  خطر  احساس  این  نقد: 
قمه زنی و جواز فعل قمه زنان دیگر خللی وارد 
منجر  فردی  در  قمه زنی  اگر  چون  نمی کند؛ 
که  نمی شود  دلیل  گردد،  نفس  بر  جنایت  به 
کند؛  سرایت  قمه زنی  اصل  به  آن  حرمت 
چنان که این نکته مهم در فتوای میرزا نیز به 

چشم می خورد.
۸ . در بخش دیگری از نوشتار آقای مسائلی 
آمده است: »اگر نگاهی به مراسم قمه زنی در 
که  دید  خواهیم  باشیم،  داشته  شیعیان  میان 
قمه زنان هیچ گاه به شرایط بیان شده در فتوای 
ضررنداشتن  برای  نایینی  میرزای  مرحوم 
قمه زنی،  توجه نمی کنند؛ درحالی که میرزای 
خالف  را  شروط  این  مالحظه نکردن  نایینی 
احتیاط و موجب حرمت قمه زنی می دانست«.

نقد: مرحوم میرزا تنها فرموده اند: »فاالقوی 
جواز ما کان مامونا« و در جایی که شروط آن 
از  زیادی  خون  که  وقتی  مثاًل  نشود  رعایت 
انتها  قمه زدن جاری شود چیزی نفرموده. در 
عرصه  در  غیرمتخصصین  به  نسبت  که  هم 
قمه زدن می گوید: »لکن االولی ال االحوط« 

اولویت و احتیاط استحبابی است؛ نه لزومی.
گفته های  خود،  بحث  ادامه  در  مؤلف   .9
علما نسبت به فتوای میرزا را تأییدی براصل 
عزاداری پنداشته _ و نه مصادیق عزاداری _ 
تقریرها  و  تأییدها  این  »بیش تر  می گوید:  و 

تأیید اصل عزاداری است«.
نقد: این  که تأیید علما بر فتوای میرزا را ناظر 
به اصل عزاداری بدانیم _ و نه تفصیالت و 
فروعات موجود در آن _  ادعایی است سخیف 
و واضح البطالن؛ زیرا اصل عزاداری که دیگر 
ندارد؛  میرزا  مرحوم  فتوای  به  احاله  به  نیاز 
عالوه بر این که کسی که در تعلیقات علما و 
تفصیالت موجود در آن اندک نظری بیفکند 
درمی یابد که آنان همان مطالب مطروحه در 
مردم  این که  ضمن  نموده اند.  تأیید  را  استفتا 
استفتاء  اشکال   مورد  به مطالب  نسبت  غالبًا 
می کنند؛ نه مطالب واضح و بدیهی مانند اصل 

عزاداری!!!
پایانی  بخش  در  مؤلف  سخنان  ظاهر   .10
میرزا  مرحوم  فتوای  که  است  آن  از  حاکی 

وهابیت  برابر  در  و  مقدر  دخل  دفع  به عنوان 
بوده است؛ در حالی که ایشان ابتدا ادعا می کند 
یا  ضررداشتن  به  توجه  با  تنها  میرزا  مرحوم 
نداشتن قمه زنی این فتوا را صادر نموده است؛ 

از این جهت، گفتار ایشان تهافت دارد.
نمی کند  فرقی  وهن  حرمت  در  ظاهراً   .11
که اسالم در برابر کفار بد جلوه داده شود یا 
مسلمانان. با توجه به این نکته فتوای میرزای 
از ایشان مبنی بر جواز  نائینی و فقهای پس 
اگر   _ است  همراه  وهن  با  همواره  قمه زنی، 
قبول کنیم که قمه زنی وهن بر اسالم است _ 
زیرا باالخره در آن زمان هم احتمااًل افرادی 
تلقی  خشن  را  کارها  این گونه  که  بوده اند 
اهل  عراق،  اهل  میان  در  بلکه  می کرده اند؛ 
اصرار  مصنف  همچنین  بوده اند.  هم  تسنن 
دارد که این فتوا در برابر وهابیت صادر شده؛ 
آنان هم  به  نسبت  مسأله وهن  که  حالی  در 
وجود داشته است. نکته دیگری که این مدعا 
که  است  این  می کند  نزدیک تر  واقع  به  را 
بوده اند  از علمایی که مخالف قمه زنی  برخی 
به وهن بودن آن نیز تمسک جسته اند؛    از این 
و می توان گفت  نیست  رو بحث وهن جدید 
به ویژه   _ داده اند  جواز  به  فتوا  که  فقهایی 
اهالی  استفتای  به  توجه  با   _ نائینی  میرزای 
بصره، به وهن بودن آن نیز التفات داشته اند و 
با این وجود فتوا به جواز داده اند. شاهد دیگر 
نائینی  میرزای  فتوای  هم زمانی  مدعا  این  بر 
جولة  علی  الحق  »صولة  کتاب  نگارش  و 

الباطل« است.  
نوشتارش  از  دیگری  جای  در  مؤلف   .12
قمه زنی  طرفداران  »دراین  میان  می گوید: 
سخنان  مضمون  بررسی  و  تحلیل  بدون 
با  تا  هستند  تالش  در  همواره  میرزا،  مرحوم 
تمسک به این فتوا به تجویز بی قید و شرط 

قمه زنی بپردازند«.
فتوای  به  قمه زنی  جواز  برای  نقد: چه کسی 
میرزا تمسک جسته و چه کسی آن را بی قید 
وشرط دانسته؟ آنان هم در صورت وهن بودن 
قمه زنی می پذیرند این مطلب را؛ اما وهن بودن 
قمه زنی را قبول ندارند. ضمن این که ممکن 
است عده ای تابع مراجعی باشند که قائل به 

حرمت وهن نیستند. 
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نقدی بر تأمالت یک منتقد

تأکید بر بستر اجتماعی صدور فتوای میرزای نایینی درباره ی قمه زنی

 1. ارجاع بعضی مطالب جدید به کتاب  
بدان  تنها  نگارنده(،  )تألیف  شعار«  یا  »عار 
خاطر بود که دوستان منتقد، با مراجعه به آن 
در جریان چند و چون سایر مباحث نیز قرار 
شیخ  فتوای  این که  به  باتوجه  وگرنه  گیرند؛ 
در کتاب مورد نظر به صورت مستند، دقیق و 
غیرقابل انکار نقل شده است، انتقال منبع آن 

به ذیل مقاله کار مشکلی نبود.
2. »عقل حکم به ضرر بر نفس نمی کند«؛ این 
کالمی است که منتقد گرامی آن را به مرحوم 
شیخ در رسائل نسبت داده اند. نمی دانم ایشان 
این معنا را از کجای متن شیخ _ که آن را در 
پاورقی هم آورده _ استخراج نموده اند؛ افزون 
بر این قسمت ابتدایی متن شیخ را که مغایر 
حذف  مصلحت  بنابر  را  است  ایشان  حرف 
است  عبارت  حذف شده  قسمت  نموده اند؛ 
الضرر  بدفع  العقل  إلزام  اإلنصاف  »لکن  از: 
المتیقن  الضرر  بدفع  کالحکم  فیه  المشکوک 
محتمل  مائع  وجود  عند  بالوجدان  یعلم  کما 
من  االحتمالین  تساوی  فرض  إذا  السمیة 

جمیع الوجوه لکن ... ادامه متن ذکر شده«.
این   بیان  مقام  در  شیخ  سخن  حال  هر  به 
احکام  از  بسیاری  اجرای  که  است  مطلب 
احکام  یا  حدود  اجرای  همچون  اسالمی، 
به دنبال  را  ضررهایی  ظاهر  به  اگرچه  جهاد، 
موضوعًا  و  تخّصصا  احکام  این  ولی  دارند، 
جنبه  یعنی  هستند؛  خارج  »ضرر«  عنوان  از 
اجتماع،  برای  احکام  این  اصالحی و درمانی 

عنوان ضرر را از آن ها نفی می کند.
از عبارت شیخ در  منتقد محترم قسمتی   .3
رسائل را برگزیده و بدون در نظرگرفتن جایگاه 
ما  به بحث  ارتباطی  _ که هیچ  آن سخنان 

است:  کرده  ترجمه  این گونه  را  آن   _ ندارد 
که  قطعی  دنیوی  ضرر  قبح  به  حکم  »عقل 
به داعی امور نفسانی باشد نمی کند«. حقیقت 
از  قسمت هایی  انتخاب  با  وی  که  است  آن 
این گونه  مخاطب  به  انصاری،  شیخ  سخنان 
القاء می کند که شیخ حکم عقل به وجود ضرر 
را قبول ندارد! در حالی که حتی عبارت های 
گزیده وی نیز تحمل و تاب چنین سخنی را 

ندارند و اصواًل مربوط به مناقشه ما نیستند.
می خوانیم:  موردنظر  نقد  از  بخشی  در   .4
انصاری[  ]=شیخ  ایشان  مبنای  »اصطیاد 
این  و  نمی پذیرد  صورت  به راحتی  کتبش  از 
نیست«.  پوشیده  تحقیق  صاحبان  بر  مطلب 
شیخ  علمی  متن های  از  این که  فرض  بر 
برداشت  را  نظرصریح وی  نمی توان  انصاری 
در   _ پاسخیکه  در  شیخ  مرحوم  اما  نمود؛ 
و  روشن  به صورت   _ شده  ذکر  نیز  مقاله 
صریح زخم بر بدن را مصداِق ضرر و آسیب 
به بدن معرفی نموده و حکم به  حرمت آن 
در  شیخ  این که  بیش تر  توضیح  است.  نموده 
وصف  با  قمه زدن  از  پاسخ،  آن  اول  قسمت 
ضرر یاد می کند و می فرماید: »در تعزیه داری 
زخمی  شخص،  اگر  امام حسین)ع(  حضرت 
باشد  بزند که ضرر  بر خود  تیغ و غیره  مثل 
که  است  است«.  مشخص  حرام  بدنش،  بر 
در این پاسخ تعبیر »که ضرر باشد بر بدنش« 
در  شیخ  مرحوم  زیرا  است؛  زدن  تیغ  وصف 
ادامه این پاسخ به بیان حّد جواز ضربه زدن 
به بدن در عزاداری می پردازد و آن را مربوط 
سینه زدن  متعارفی همچون  عزاداری های  به 
مجلس  همان  در  آن  اَلَم  و  درد  که  می داند 

عزاداری از بین می رود.

منبع این فتوا یکی از رساله های عملّیه شیخ 
انصاری به نام »سرور العباد« است که مرحوم 
حاج محمدعلی یزدی   آن را گردآوری کرده 
است و بنابه تصریح وی، مرحوم شیخ انصاری 
پس از مطالعه و بررسی آن، اصالحاتی را بر 
این که  بر  افزون  انجام داده است.   روی آن 
این رساله همراه با حواشی میرزامحمدحسن 
شیرازی  بزرگ  میرزای  به  معروف  شیرازی، 
مسأله  این  ذیل  شیرازی  میرزای  و  است 
نیز  ایشان  دیگرسخن  به  ندارد؛  اظهارنظری 
با  و  پذیرفته  را  شیخ  فتوای  مسأله،  این  در 
که  این جاست  جالب  است.  هم عقیده  او 
مرحوم شیخ در همین رساله در پاسخی دیگر 
می فرماید: »اگر شخص ضربتی بر خود بزند 
یا خود را بکشد، چنان است که غیر را ضربت 

زده یا کشته است«.
که  می شود  مشخص  پاسخ  این  مبنای  بر 
و  ضربه  است  معتقد  انصاری  شیخ  مرحوم 
ضرر زدن به بدن خود همچون ضربه و ضرر 
زدن به دیگران است و همان گونه ضرر زدن 
جزئی به دیگران مشمول حکم حرمت است 
و ضرر زدن جزئی به خویش نیز حرام است.

5. منتقد گرامی در بیان رد استشهاد این جانب 
ضرر«  »نفی  رساله  در  شیخ  سخنان  به 
می نویسد: »شیخ درصدد معنای الضرر است 
و  رسائل  کتاب  در  معنا  دو  تبیین  از  پس  و 
که  است  برآن  دیگرش،  کتاب  در  معنا  سه 
ظاهر معنای الضرر، نفی تشریع حکم ضرری 
بود  بهتر  نفس«.  به  اضرار  حرمت  نه  است؛ 
ایشان به منبع مراجعه می کردند، متن شیخ را 
درست می خواندند و سپس چنین اظهارنظری 
آمده  نیز  مقاله  در  که  همان گونه  می نمودند. 

مهدی مسائلی/در ابتدا از سایت مباحثات به خاطر این که متنی انتقادی بر 
مقاله اینجانب را منتشر نمودند، تشکر می کنم؛ با این حال احساس می شود 
رد  تأمل  بدون  را  گفتم  من  هرچه  تا  دارد  تالش  اساس  از  گرامی  منتقد 
انتقادات با قدری تأمل بیش تر در متن  کند؛ به گونه ای که پاسخ بعضی از 
نوشتار مشخص بود؛ به هرحال برای روشن تر شدن بحث، در ادامه به بعضی 

انتقادات ایشان پاسخ می دهم.
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استفید  »قد  است:  چنین  شیخ  عبارت  نص 
اإلضرار  تحریم  والنقلیة  العقلیة  األدلة  من 
حرمت  نقلی،  و  عقلی  دالیل  »از  بالنفس«  

اضرار به نفس استفاده می شود«.
فرض  که مقصود شیخ تنها نفی حکم ضرری 
قمه زنی  مگر  که  است  این  ما  سؤال  باشد؛ 
آورده  به جا  عزاداری  شرعی  حکم  عنوان  با 
نمی شود؟! پس به هرحال این سخن شیخ در 
نیز صادق است و جایی برای  مورد قمه زنی 

مناقشه ندارد.
که  شیخ  تعبیر  این  درباره  گرامی  منتقد   .6
می گوید: »فکل إضرار بالنفس أو الغیر محرم 
غیر ماض علی من أضره « توضیح می دهد: 
که  نمی کند  این  بر  داللت  نیز  جمله  این   «
جزئی  ولو  ضرری  هر  معنای  به  اضرار  کل 
توجه  با  اضرار«  »کل  عبارت  بلکه  باشد؛ 
دیگران  یا  خود  بر  ضرر  به  قبل،  عبارت  به 
معنا می شود«. یاللعجب از این شرح عبارت! 
»ضرر  موضوع  خودش  عبارت  این  در  شیخ 
)بالنفس  است  آورده  را  دیگران«  و  خود  بر 
»کل  معنای  می تواند  چگونه  پس  الغیر(؛  أو 
اضرار«، » ضرر بر خود یا دیگران« باشد؟! از 
عبارت قبلی شیخ نیز چنین برداشتی صورت 
نمی گیرد )بنده مجدداً آن را خواندم و توصیه 
حال  هر  به  بخوانند(.  هم  دوستان  می کنم 
مقام  در  بحث  جای جای  در  شیخ  سخنان 
و  است  برای هر ضرری  اطالق  و  عمومیت 
می نمودند  تجویز  را  جزئی  ضرر  ایشان  اگر 
همچون بعضی از فقهای متأخر به آن تصریح 
می نمودند. توجه به این سخن آیت  الل شیخ  
اصول  خارج  درس  در  که  سبحانی  جعفر 

خویش بیان نموده اند، خالی از لطف نیست:
شرطی  به  بگویم  کلمه  یک  من  اینجا  »در 
با این  که آقایان شهریه بنده را قطع نکنید! 

هم  قمه زنی  مورد  در  می توانیم  ما  روایات 
را  قمه زنی  مسأله  کسانی که  کنیم،  استفاده 
تجویز می کنند یا کسانی که تجویز نمی کنند؛ 
نفس  به  که ضرر  ببینیم  باید  را  روایات  این 
جایز نیست؛ اگر واقعًا مضر باشد. البته مرحوم 
آقای نائینی تجویز کرده؛ آن ها ضرر به نفس 
را خیلی مهم نمی دانند؛ ولی روایاتی که من 
تحریم  را  نفس  به  ضرر  آوردم  این جا  در 

می کند«.
از  فتوا  نقل  در  را  حقیر  گرامی  منتقد   .7
آیت الل خویی به خروج از انصاف متهم کرده 
 ...« می دهد:  توضیح  این گونه  را  آن  علت  و 
وال  می فرماید:  ادامه  در  خویی  آیت الل  زیرا 
المواساة  نیة  علی  تعالی  الّل  یثیبه  أن  یبعد 
ألهل البیت الطاهرین اذا خلصت النیة؛ یعنی 
بعید نیست که چنین عملی به نیت مواسات 
با اهل بیت مستحب باشد«. وی توجه ندارد 
که آیت الل خویی در قسمتی از پاسخ _ که 
بنده آن را آوردم _ بحث استحباب و عزاداری 
بودن قمه زنی را صریحًا نفی می کنند: » لم 
الحکم  الی  طریق  فال  بشعاریته  نص  یرد 
قمه زنی  بودن  شعار  درباره  نصی  باستحبابه؛ 
وارد نشده است؛ پس طریقی برای حکم به 
این که  اما  ندارد«.  این عمل وجود  استحباب 
بیان این جمله متذکر  از  آیت الل خویی پس 
این مطلب می شوند که اگر کسانی این اعمال 
را از روی خلوص نیت و به خاطر همدردی 
است  ممکن  داده اند،  انجام  بیت)ع(  اهل  با 
بوده،  خالص  نیتشان  که  صورتی  در  خداوند 
به آن ها پاداش دهد؛این ثواب متعلق به نیت 
آن هاست؛  نه عمل آن ها!  این جمله آیت الل 
خویی بحثی دیگر است؛ وگرنه این جمله باید 
نقضی بر سخن قبلی آیت الل خویی می بود؛ 
وجود  استحباب  به  برای حکم  یعنی طریقی 

می داشت!
می خوانیم:  نقد  از  بخشی  در  این که  عجیب 
می فرماید:  استفتا  پاسخ  در  خویی  »آیت الل 
الحکم  الی  لم یرد نص بشعاریته فال طریق 
نداریم که  دلیلی  یعنی می فرماید  باستحبابه؛ 
شعار بودن قمه زنی را به خصوص اثبات نماید؛ 
اما نفرموده که عمومات عنوان عزاداری بر آن 
بیان  حالی  در  سخن  این  نمی کند«.  داللت 
می گوید:  صریحًا  خویی  آیت الل  که  می شود 

وجود  قمه زنی  استحباب  برای  »طریقی 
ندارد« و این جمله هنگامی معنا پیدا می کند 
نه روایتی خاص  نه عمومات عزاداری و  که 
داللت بر استحباب این عمل داشته باشد. اگر 
شعائر  در  نص  وجود  عدم  به  خویی  آیت الل 
بودن قمه زنی اشاره می کند بدان خاطر است 
اهتمام  گویا  می داند.  توقیفی  را  شعائر  که 
آن  مانع  اینجانب،  مقاله  رد  به  گرامی  منتقد 
شده که وی در توضیح شاگرد آیت الل خویی 
)مرحوم آیت الل تبریزی( بیش تر تأمل نماید: 
لما  المستحب  الجزع  في  ذکر  ما  »دخول 
أصاب سّیدالشهداء)ع( محل تأمل؛ داخل بودن 
قمه زنی در عزاداری امام حسین)ع( جای تأمل 

دارد«. 
۸. متأسفانه تعجیل منتقد معزز در ردیه نویسی 
سخن  ادامه  در  شده  موجب  نگارنده،  علیه 
نادرست دیگری را مطرح کند و بگوید: »فرق 
عزاداری  مصادیق  از  فعلی  این که  بین  است 
باشد یا این که جایز باشد؛ ممکن است فقیهی 
بگوید فالن فعل از مصادیق عزاداری نیست؛ 
در  ندارد.  حرمت  بر  دلیلی  و  بوده  جایز  اما 
تبریزی  آیت الل  مرحوم  نقل شده،  فتوای 
نفرموده قمه زنی صحیح نیست؛ آن چنان که 

مؤلف به ایشان نسبت داده است!«.
گویا ایشان فراموش کرده  اند که قمه زنان این 
عمل را به عنوان نوعی عزاداری امام حسین)ع( 
انجام می دهند و به تمام جهانیان نیز آن را با 
همین عنوان معرفی می کنند؛ پس اگر فقیهی 
قمه زنی را به عنوان عزاداری مشروع نمی داند، 
معنایی جز این ندارد که انجام آن به عنوان 
عزاداری تشریع و بدعت گذاری است. از این 
منتقد  که  دارد  فراوان  تعجب  جای  جهت 
تبریزی  مرحوم  نظر  »از  می گوید:  محترم 
قمه زنی عزاداری نبوده، ولی با این حال انجام 
اگر  بله  است«!  بوده  جایز  و  نیز صحیح  آن 
بدون   _ ذهنی  و  فرضی  به صورت  قمه زنی 

گویا ایشان فراموش کرده  اند که 
قمه زنان این عمل را به عنوان 
نوعی عزاداری امام حسین)ع( 

انجام می دهند و به تمام جهانیان 
نیز آن را با همین عنوان معرفی 

می کنند؛

منتقد محترم باید توجه داشته 
باشند که همه ی مراجع وهن 
مذهب را حرام می دانند؛ اگر 

ایشان می خواستند اختالفی را در 
این جا بین مراجع تعریف کنند، 
باید اختالف در مصداق وهن را 
مطرح می کردند؛ نه اختالف در 

حرمت وهن را.
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عنوان عزاداری _ در نظر گرفته شود، می تواند بنابر نظر کسانی که 
ضرر جزئی را مانع نمی دانند، فی نفسه جایز باشد؛ همان گونه بعضی 
از فقها گاهی فرموده اند: »فی نفسه و به خودی خود جایز است«؛ ولی 
حقیقت این است  که در واقع االمر قمه زنی همواره با عنوان عزاداری 
انجام می گیرد و این عنوان را نمی توان برای آن در نظر نگرفت. در 
اینجا شاید توجه به فتوایی دیگر از آیت الل تبریزی _ که دستخط آن 

در کتاب »عار یا شعار« آمده است _ راهگشای بحث باشد:
»دخول التطبیر فی قضیة الجزع علی سیدالشهداء علیه السالم و اهل 
بیته و اصحابه سالم الل علیهم غیر محرز، فینبغی للمؤمنین اختیار ما 
اخراجها  و  المواکب  اقامة  و  الصدور  علی  اللطم  و  کالبکاء  محرز  هو 
الی االماکن العامة بقدر االمکان للعزاء، وفقکم الل لخدمة اهل البیت 
الموفق«؛  والل  االخرة  و  الدنیا  فی  خیرا  الل  جزاکم  و  علیهم السالم 
اهل بیت  و  »داخل بودن قمه زنی در عزاداری سیدالشهدا علیه السالم 
بر همه مؤمنین  نیست؛ پس  ثابت  ایشان سالم الل علیهم  و اصحاب 
الزم است که آن چه را  به عنوان گونه ای عزاداری محرز و ثابت است 
اختیار نمایند؛ همچون گریه نمودن و سینه زنی و برپانمودن دسته های 
برای  عمومی  امکان  به سوی  امکان  حد  تا  آن،  حرکت  و  عزاداری 
اهل بیت علیهم السالم موفق  به  را در خدمت  عزاداری. خداوند شما 

دارد و جزای خیر در دنیا و آخرت بدان دهد«.
9. به نظر می رسد که ناقد محترم حتی فتوای مرحوم میرزای نائینی 
نقد خود  از  در جایی  زیرا  است؛  نکرده  توجِه کامل مطالعه  با  نیز  را 
می نویسد: »مرحوم میرزا تنها فرموده اند: فاالقوی جواز ما کان مامونا؛ 
و در جایی که شروط آن رعایت نشود مثاًل وقتی که خون زیادی از 
این درحالی است که مرحوم  نفرموده«.  قمه زدن جاری شود چیزی 
نائینی صریحًا جواز قمه زنی را مشروط به مواردی می کند که خون 
من  »وکان  می فرمایند:  دراین باره  ایشان  نشود.  خارج  بدن  از  زیای 
مجرد إخراج الدم من الناصیة بال صدمة علی عظمها وال یتعقب عادة 
بخروج ما یضر خروجه من الدم؛ و صدمه ای به استخوان پیشانی وارد 
می شود،  خارج  بدن  از  که  خونی  عادی  به صورت  همچنین  و  نشود 
آن قدر نباشد که به بدن ضرر بزند«. منتقد گران قدر هم چنین احتیاط 
در کالم میرزای نائینی را به احتیاط استحبابی معنا می کند که این 
معنا برخالف ظاهر کالم میرزاست؛ زیرا ایشان احتیاط را با »بل« و 

بعد از استدراک از »اولی« آوردند.
10. عدم تفکر در مطالب مستدلی که نگارنده درباره شرایط اجتماعی 
صدور فتوای مرحوم میرزای نائینی بیان کرد ه ام، باعث شده که ناقد 
عزیز، ادعای بنده را »ادعایی سخیف و واضح البطالن« توصیف  کند. 
مطالب  ثانیًا  می کنم؛  توصیه  مقاله  دوباره  مطالعه  به  را  ایشان  اواًل 
است  شده  بیان  دراین باره  شعار(  یا  )عار  بنده  کتاب  در  مبسوط  تری 

که توجه به آن ها می تواند راهگشای ابهامات ایشان باشد. به هرحال 
زمان مرحوم میرزای نائینی، زمان گسترش و جوالن تفکرات وهابیت 
عزاداری،  اصل  بردن  سؤال  زیر  با  وهابیت  و  است  بوده  عراق  در 
حساسیت حوزه نجف را در مقابل هرگونه نگاه انتقادی برانگیخته بود.

مرحوم  »فتوای  که  مطلب  دو  این  شدن  مطرح  گرامی  منتقد   .11
و  است«،  بوده  وهابیت  برابر  در  و  مقدر  دخل  دفع  به عنوان  میرزا 
این  قمه زنی  نداشتن  یا  ضررداشتن  به  توجه  با  تنها  میرزا  »مرحوم 
فتوا را صادر نموده است« را نوعی تهافت در کالم بنده ارزیابی کرده 
است. توضیح این که مواضع اصالح گرایانه آیت الل سید محمدمهدی 
قزوینی در بصره موجب شده بود تا بسیاری از جامعه مذهبی عراق 
به اشتباه این سخنان را در راستای اقدام های وهابیت در مخالفت با 
شعائر مذهبی شیعه تلقی نمودند و خواستار موضع گیری صریح مراجع 
وقت در مقابل آن شدند و از آن جا که انتقادات مرحوم قزوینی ناظر 
به بحث ضرری بودن قمه زنی بود، موضع گیری مرحوم میرزای نائینی 
حقیر  کالم  در  تهافتی  پس  است؛  گرفته  همان جهت صورت  از  نیز 

وجود ندارد!
مرحوم  زمان  در  وهن  که  موضوع  این  اثبات  با  )منتقد(  وی   .12
با  با تکلّف، پاسخ ایشان را مرتبط  نائینی مطرح بوده است،  میرزای 
عنوان وهن قلمداد می کند؛ در حالی که _ همان گونه که بیان شد _ 
انتقاد اصلی به قمه زنی در آن زمان از جهت ضرری بودن این عمل 
بوده است و بیش تر مناقشات مکتوب نیز با این موضوع صورت گرفته 
است و اگرچه بحث وهن مطرح بوده؛ ولی به واسطه شرایط زمانی آن 
روزگار به عنوان دلیل اصلی حرمت قمه زنی مطرح نمی شده است و 
همچنان که بعضی از علما در زمان کنونی با نظر به ابعاد گوناگون 
مرحوم  فتوای  دارند،  حرمت  تا  جواز  از  متفاوتی  فتواهای  قمه زنی 
میرزای نائینی نیز ناظر مناقشه ضرری بودن قمه زنی است. همچنین 
مطالب  بر  ناظر  نائینی  میرزای  فتوای  محترم،  منتقد  گفته  برخالف 

کتاب »صولة الحق علی جولة الباطل« است؛ نه همزمان با آن.
13. ناقد گران قدر در پایان می گوید: »چه کسی برای جواز قمه زنی به 
فتوای میرزا تمسک جسته و چه کسی آن را بی قید وشرط دانسته؟«. 
بنده ایشان را به کتاب ها و منشورات مبلغان و مروجان قمه زنی ارجاع 

می دهم تا نمونه های آن را فراوان ببینند!
باشند  مراجعی  تابع  عده ای  است  »ممکن  می گوید:  همچنین   .14
که قائل به حرمت وهن نیستند«. ایشان باید توجه داشته باشند که 
همه ی مراجع وهن مذهب را حرام می دانند؛ اگر ایشان می خواستند 
اختالفی را در این جا بین مراجع تعریف کنند، باید اختالف در مصداق 
حقیر  را.البته  وهن  حرمت  در  اختالف  نه  می کردند؛  مطرح  را  وهن 

دراین باره در یادداشت ها و کتاب  به صورت کامل  سخن گفته ام. 
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سخنرانی عضو تحریریه مباحثات در دانشگاه تهران

تأمالتی در ماهیت حرکت امام حسین)ع(
 بحث درباره ماهیت و اهداف 
بحث  حسین)ع(  امام  حرکت 
زمان  همان  از  و  نیست  جدیدی 
بحث  این  ایشان،  حرکت  شروع 
مطرح بوده است. این که من کلمه 
از  و  می برم  به کار  را  »حرکت« 
واژه هایی مثل »قیام«، »نهضت« 
از  نمی کنم،  استفاده  »انقالب«  و 
این روست که می خواهم از موضع 
ماهیت  درباره  علمی  و  بی  طرفانه 
امام  حیات  پایانی  ماه های  وقایع 
از  که  ناگزیرم  و  کنم  صحبت 
تا حد ممکن  واژه ا ی بی طرفانه و 
خنثی استفاده کنم تا بتوانم بحث 

را پیش ببرم.
که   ۶۰ سال  رجب  ماه  اواخر  از 
و  ناگهانی  به صورت  امام  حرکت 
به سمت مکه  از مدینه  غیرمترقبه 
ماهیت  درباره  بحث  شد،  آغاز 
تاکنون  حرکت  این  اهداف  و 
است.  داشته  رواج  کمابیش 
اسالمی،  سنت  در  که  می دانید 
وقایع نگاری  و  تاریخ نگاری 
سنت  و  داشته  ویژه ای  جایگاه 
رواج  کار  این  به  حدیث نویسی 
مضاعف داده است. هرچند مدتی 
در زمان خلیفه دوم، حدیث نگاری 
ممنوع  خطاب  عمربن  دستور  به 
سبب  ممنوعیت  این  ولی  شد؛ 
حدیث نویسی  مسلمانان  که  نشد 
»روایت  سنت  و  حدیث نگاری  و 
کنار  در  کنند.  ترک  را  حدیث« 
سیره نویسی  سنت  حدیث نگاری، 
وقایع  ثبت  به  را  مسلمانان  نیز 
تاریخی و حتی تحلیل آن ترغیب 
بازگوکننده  که  سیره نگاران  کرد. 
رفتارهای  و  زندگی  جزئی  وقایع 
پیامبر اسالم)ص( بودند، نخستین 
به معنای  اسالمی  تاریخ نگاران 
سنتی آن محسوب می شوند. البته 

پیشینیان   نزد  تاریخ  که  می دانیم 
جایگاه های متفاوتی داشته است و 
برخی آن را علم مستقلی محسوب 
را  تاریخ  ارسطو  حتی  نمی کردند؛ 
پایین مرتبه تر از شعر می دانست. با 
بنگریم  مسامحه  با  اگر  حال  این 
نشویم،  اختالفات  این  وارد  و 
روایت  و  سیره نویسی  سنت  دو 
تاریخ نگاری میان  به رواج  حدیث 

مسلمانان کمک شایانی کرد.
ایجاب  نیز  کربال  واقعه  اهمیت 
مسلمان  تاریخ نگاران  می کرد 
کنند.  پیدا  آن  به  ویژه ای  توجه 
اوایل  همان  از  دلیل،   همین  به 
قرن دوم _ یعنی حدود چند دهه 
پس از واقعه کربال _ مقتل نویسی 

سوم  امام  قتل  گزارش  و  )روایت 
شیعیان( شروع می شود و یکی از 
نویسندگان شاخص آن دوره به نام 
ابومخنف لوط بن یحیی ازدی اثر 
نسبتًا بی طرفانه ای را به نام »مقتل 
هرچند  می کند؛  تألیف  الحسین« 
امروزه ما این مقتل را تنها از زاویه 
تاریخ طبری می توانیم بخوانیم و 
اصل این کتاب از بین رفته است. 
گسترش  مقتل نویسی  ژانر  بعدها 
چهره های  حتی  و  می یابد 
همچون  سنت  اهل  از  شاخصی 
نیز  خوارزمی  احمد  بن  موفق 
و  می نویسند  الحسین«  »مقتل 
گزارش  که  می دهد  نشان  این ها 
جدی  اهتمام  مورد  کربال  واقعه 

هرچند  است؛  بوده  مسلمانان 
را  تناقض هایی  روایات،  این  میان 
شاهدیم و برخی محققین معاصر 
کلی  نقد  به  کرده اند  سعی  نیز 
مثاًل مرحوم  بپردازند.  روایات  این 
دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب 
اغراق  با  سال«  پنجاه  از  »پس 
به  می توان  را  این  تنها  که  گفته 
قطع و یقین گفت که حسین بن 
سال  محرم  دهم  روز  در  علی)ع( 
از  به همراه عده ای  ۶۱ در کربال 
شهادت  به  خانواده اش  و  صحابه 
رسیده است. استاد ما مرحوم دکتر 
که  بود  معتقد  نیز  بیات  عزیزالل 
گزارش های تاریخی روز عاشورا و 
حرکت کاروان اسرا از کربال به شام 
و  دارای ضعف های جدی هستند 
قطعی  استناد  آن ها  به  نمی توان 
گفت  باید  هم  را  این  البته  کرد. 
که اگر درباره یک واقعه تاریخی، 
داده های فراوان و متناقضی داشته 
باشیم، به سختی می توانیم قضاوت 
کنیم. شاید اگر اطالعات کمتری 
داشتیم بهتر می شد قضاوت کرد. 
 _ عاشورا  واقعه  درباره  مخصوصًا 
را  خالفت  نهاد  مشروعیت  که 
تقدس  مسلمانان  عموم  برای  که 
 _ به چالش کشیده است  داشت، 
به سختی  نیز  سنت  اهل  مورخین 

قضاوت کرده اند.
کربال  واقعه  تحلیل  حال،  این  با 
از قرن چهارم به بعد وارد کلمات 
این دوره  در  است.  محققین شده 
در  شیعیان  قدرت یافتن  دلیل  به 
بغداد و سیطره ی آن ها بر دستگاه 
گسترش  شاهد  عباسی  خالفت 
از  هستیم.  شیعه  فکری  تولیدات 
برای  دوره  همین  در  دیگر  سوی 
علنی  برپایی  شاهد  بار  نخستین 
مراسم آیینی شیعه از جمله جشن 

انجمن  در  اشرف فتحی  آقای علی  تقریر سخنرانی  رو،  نوشتار پیش 
سوم  تاریخ  در  که  است  تهران  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده ی  اسالمی 
محرم امسال )۲۵ مهرماه ۹4( و با عنوان »ماهیت و اهداف حرکت 
امام حسین)ع(« برگزار گردید. فتحی در این سخنرانی ضمن نقد دو 
یعنی  حسین)ع(  امام  حرکت  ماهیت  تحلیل  به  نسبت  غالب  رویکرد 
رویکرد حکومت )هدف امام را تشکیل حکومت بود( و رویکرد شهادت 
)هدف امام رسیدن به شهادت بود( معتقد است: تنها صورت منطقی  در 
تحلیل حرکت اباعبدالل)ع( این است که ایشان به عنوان مهمان اهالی 
کوفه عازم این شهر بوده تا با سکونت در آن جا و پشتیبانی قبایل شیعه، 
وادار به بیعت ذلیالنه با یزید نشود و به زندگی شرافت مندانه خود ادامه 
دهد و به عنوان یک منتقد محترم و معتبرترین چهره مخالف دستگاه 
حاکم فعالیت کند؛ همان گونه که در ده سال پایانی حکومت معاویه در 

مدینه فعالیت داشت و حرف  خود را می زد.
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غدیر و عزاداری حسینی هستیم. طبعًا با توجه 
سنت  اهل  را  بغداد  اهالی  اکثریت  این که  به 
تشکیل می دادند، بحث های علمی میان اقلیت 
حاکم شیعه و اکثریت اهل سنت رواج می یابد 
از این موضوعات مورد بحث، ماهیت  و یکی 
و اهداف حرکت امام حسین)ع( است که شیخ 
را  مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی مباحثی 
معاصر  دوره  به  زمینه مطرح کرده اند.  این  در 
که می رسیم، بحث درباره عاشورا نیز همچون 
تازه ای  فازهای  وارد  دینی  مباحث  سایر 
تألیف  با  اخیر  نیم قرن  در  به ویژه  می شود. 
صالحی  مرحوم  سوی  از  جاوید  شهید  کتاب 
مربوط  علمی  مباحث  در  انقالبی  نجف آبادی، 
به عاشورا به وقوع می پیوندد و نقد و ردیه هایی 
که بر این کتاب نوشته  می شود، تحلیل واقعه 

کربال را ارتقا و گسترش می دهد.
می شود  خلق  زمانه ای  در  جاوید  شهید  کتاب 
سیاسی  شکست  دو  از  ایران  جامعه  که 
 ۲۸ کودتای  است؛  شده  سرخورده  بزرگ 
شکست خورده  ظاهر  به  جنبش  و  مرداد 
که  می بینیم  دوره  همین  در   .4۲ خرداد   ۱۵
ضدامپریالیستی  و  مارکسیستی  جنبش های 
و  می یابند  گسترش  مختلف  کشورهای  در 
با  مبارزه  عملی  راه  تنها  به عنوان  مارکسیسم 
روزبه  روز  و  می شود  مطرح  امپریالیسم  مظالم 
سرخوردگی برخی مبارزان جوان از ادامه مبارزه 
از طریق مذهب افزایش می یابد. در چنین حال 
به عنوان  و هوایی مرحوم صالحی نجف آبادی 
کربال  واقعه  از  خمینی  امام  شاگردان  از  یکی 
آن  و  می دهد  ارائه  سیاسی  تاریخی-  تحلیلی 
را قیامی به منظور پایان دادن به حکومت ظالم 
یزید و به دست گرفتن حکومت قلمداد می کند. 
نشریات  از  یکی  در  مقاله ای  طی  ابتدا  وی 
حوزوی قم به طرح موضوع می پردازد و بدون 
این  ببرد،  زیر سؤال  را  امام  این که علم غیب 
تحلیل سیاسی را به صورت گذرا ارائه می دهد. 
کتاب  به صورت  کوتاه  مقاله ی  این  بعدها 

نفی  دربرگیرنده  که  می شود  منتشر  مفصلی 
به شهادت در سفر  امام حسین)ع(  علم غیب 
همه  علنی  واکنش  به  منجر  که  کربالست 
مراجع تقلید )جز امام خمینی( علیه این کتاب 
می شود. ده ها کتاب در نقد شهید جاوید نوشته 
می شود و دامنه دعوا به ضرب و شتم فیزیکی 
میان طرفین و حتی قتل برخی منتقدین این 
نویسندگان  برخی  می شود.  کشیده  نیز  کتاب 
این نقدها سال های بعد، از مراجع تقلید شدند. 
حکومت پهلوی نیز به این دعوا دامن می زد؛ 
چون احساس می کرد که از نتیجه سیاسی این 

کتاب متضرر می شود.
بود  این  رایج  نظر  این کتاب،  مقابل  نقطه  در 
که امام قیام کرد تا با شهادت خود، بنی امیه را 
رسوا و اسالم را احیا کند. صالحی نجف آبادی 
به  رایج و  از قرن هفتم  این نظر  معتقد است 
نظریه اکثریت بدل شده است. طبق این نظریه، 

امام هدفی جز شهادت نداشته و حتی گفته اند 
که اهل بیت خود را نیز برای این همراه کرد 
که عمق فاجعه بیش تر شود و رسوایی دستگاه 
حاکم علنی تر و افزون تر باشد. تأثیر این نظریه 

را در شعر مرحوم شهریار می توان دید:
بردن اهل حرم دستور بود و سّر غیب / ور نه 

این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟!
حال اگر بخواهیم مروری کلی بر وقایع دوره 
باشیم،  داشته  حسین)ع(  امام  حیات  پایانی 
ماجرا  سیر  از  واقع بینانه تری  تصور  می  توانیم 
که  شنیده اید  حتمًا  را  کلیات  باشیم.  داشته 
بود  کرده  وصیت  یزید  فرزندش  به  معاویه 
مراقب سه نفر باشد: حسین بن علی، عبدالل 
بن زبیر و عبدالل بن عمر. این سه نفر فرزندان 
و  پیامبر)ص(  تأثیرگذار  و  مشهور  سه صحابه 
بودند  معاویه  عملکرد  منتقد  مهم  چهره  سه 
خالفت  با  می داد  زیادی  احتمال  معاویه  که 
معاویه  کنند.  مخالفت  یزید  فرزندش  موروثی 
به یزید وصیت می کند که مبادا حسین را وادار 

به بیعت کند و دستش را به خون فرزند پیامبر 
رنگین کند. اما یزید در نهایت بی تدبیری پس 
از مرگ پدرش مسیر دیگری را پیش می گیرد 
و والیان تحت امر خود را ترغیب می کند که به 
هر قیمتی از حسین بیعت بگیرند. والیان مدینه 
محافظه کار  و  کهنه کار  چهره های  از  کوفه  و 
دوره معاویه هستند و چون رغبت چندانی به 
همراهی با روش خلیفه جدید ندارند به صورت 
از سیستم جدید کنار زده می شوند.  شتاب زده 
بعد  سال  چند  که  بن حکم  مروان  مدینه،  در 
از واقعه کربال و بعد از عزل یا قتل مشکوک 
پسر یزید، وارث تاج و تخت سفیانیان می شود، 
حسین)ع(  امام  از  که  قوی ای  شناخت  با 
از  شده  که  قیمتی  هر  به  کرد  سعی  داشت، 
ایشان در همان مدینه بیعت بگیرد؛ ولی والی 
و  نکرد  همراهی  مروان  با  مدینه  محافظه کار 
عماًل زمینه برای خروج ناگهانی امام از مدینه 
فراهم  شد. نحوه خروج ایشان که به همراهی 
نوجوانان  و  کودکان  و  زنان  از  زیادی  گروه 
برای  قصدی  ایشان  که  می دهد  نشان  بوده، 
جنگ نداشته و کاماًل غیرمترقبه از زادگاه خود 
)آیه  خوانده  ایشان  که  آیه ای  شده  اند.  خارج 
حاکی  نیز  قصص(  مبارکه  سوره   ۲۱ شریفه 
نشده  برنامه ریزی  و  ناگهانی  از همین فضای 
است. کاروان ایشان در اوایل ماه شعبان سال 
۶۰ وارد مکه می شود و به مدت چهار ماه در 
دوره  ماه  این چهار  اقامت می کنند.  این شهر 
طالیی شهر مکه از جهت ارتباط با نمایندگان 
تدریج،  به  و  است  اسالمی  مختلف  مناطق 
وارد مکه می شوند  نقاط مختلف  از  مسلمانان 
معنادار  حضور  بیاورند.  به جا  را  حج  اعمال  تا 
امام در این ایام به اطالع رسانی گسترده درباره 
دالیل خروج ناگهانی شان از مدینه می انجامد. 
از  اسالمی  امپراتوری  مختلف  مناطق  اهالی 
ایشان در مکه  اقامت  امام و  خروج معترضانه 
مناطق  از  دعوت  نامه های  و  می شوند  مطلع 
سوی  از  می شود.  ارسال  ایشان  به  مختلف 
حکومت  که  بود  مطلع  کمابیش  امام  دیگر 
و  بماند  مکه  در  ایشان  که  داد  نخواهد  اجازه 
اجتماعی  بافت  زند. همچنین  باز  بیعت سر  از 
شهر مکه نمی توانست پشتیبان امام برای ادامه 
حیات منتقدانه ایشان باشد؛ از همین رو مترصد 
بود تا مکان مناسب تری برای ادامه زندگی به 
با  ذلیالنه  و  اجباری  بیعت  شوم  سایه  از  دور 

کتاب شهید جاوید در زمانه ای 
خلق می شود که جامعه ایران از دو 
شکست سیاسی بزرگ سرخورده 
شده است؛ کودتای 2۸ مرداد و 
جنبش به ظاهر شکست خورده 

15 خرداد 42.

این که  کلمه »حرکت« را به کار 
می برم و از واژه هایی مثل »قیام«، 

»نهضت« و »انقالب« استفاده 
نمی کنم، از این روست که 

می خواهم از موضع بی  طرفانه و 
علمی درباره ماهیت وقایع ماه های 

پایانی حیات امام صحبت کنم.
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یزید پیدا کند.
از  دور  به  می توان  که  چیزی  این جا  تا  پس 
دریافت   تاریخی  تناقض  و  اختالف  هرگونه 
برای  جایی  به دنبال  امام  که  است  این  کرد 
به  و  بود  غیرذلیالنه  و  شرافت مندانه  زندگی 
همین دلیل با زنان و کودکان از مدینه خارج 
و  کند  استفاده  مکه  فرصت طالیی  از  تا  شد 
مشخص  را  یارانش  و  خاندان  و  خود  تکلیف 

نماید.
نهم  روز  از  بعد  محققین  نظر  اختالف 
به  مکه  از  امام  ناگهانی  خروج  و  ذی الحجه 
سمت کوفه تشدید می شود. گروهی که اکنون 
به عنوان منتقدین کتاب شهید جاوید  را  آن ها 
ابتدا  می شناسیم، معتقدند هدف امام از همان 
نیز  کوفیان  دعوت  اجابت  و  بوده  شهادت 
مدافعین  اما  است.  بوده  اتمام حجت  به منظور 
نظریه کتاب شهید جاوید می گویند که ایشان 
از زمان حرکت به کوفه، قصد تشکیل حکومت 
را  مسلم  و  داشته اند  یزید  براندازی خالفت  و 
گسیل  کوفه  شهر  اوضاع  برآورد  به منظور  نیز 
داده  به درستی گزارش  نیز  بودند. مسلم  کرده 
عبیدالل  ناگهانی  ورود  از  بعد  کوفه  اوضاع  و 
به هم می ریزد و ایرادی به گزارش و تحلیل 
و  بود  معتقد  صالحی  مرحوم  نیست.  مسلم 
اصرار داشت که ثابت کند حتی بعد از رسیدن 
خبر شهادت مسلم و هانی، امام گمان می کرد 
به دست  را  اوضاع  کوفه  به  ورود  با  می تواند 
این شهر تشکیل دهد و  گیرد و حکومتی در 
از  وی  برود.  پیش  امویان  براندازی  سمت  به 
عملکرد بافت شیعه کوفه دفاع می کند و معتقد 
نیست که آنها مردمانی بی وفا بوده اند. از این 
نظر شاید بشود با نویسنده شهید جاوید همدلی 
مردم  با  خاصی  تفاوت  کوفه  مردم  زیرا  کرد؛ 
شهرهای دیگر و مردمان امروز نداشته اند. آن ها 
از سایر شهرهای آن روزگار بودند و  شیعی تر 
و  اجتماعی  خاص  آسیب های  حال،  عین  در 
شهر  هر  مردم  که  داشته اند  را  خود  اعتقادی 
دارند.  را  آسیب ها  این  نیز  اکنون  کشوری  و 
و  ارعاب  و  تهدید  و  فشار  سنگین  سایه  اگر 
تزویر حاکم شود، معمواًل مردمان همه مناطق 
می دهند  نشان  مشابهی  واکنش  زمان ها  و 
سرزنش  را  کوفه  اهل  فقط  که  ندارد  معنا  و 
اجتماعی  جنبش های  تحلیل  در  اساسًا  کنیم. 
برود،  باال  اگر هزینه جنبش  نیز می گویند که 

اگر  به ویژه  و  می نشیند  عقب  اجتماعی  بدنه 
رهبران یک جنبش نیز کشته یا زندانی شوند و 
به هر دلیلی ارتباط آن ها با بدنه قطع شود، این 
توده  و  است  اجتناب ناپذیر  تبعات  و  آسیب ها 

مردم به این راحتی ریسک نمی کند.
نشریه حوزوی همین  در یک  پیش  ۱4 سال 
طلبه ی  دوستان  برخی  کردم؛  مطرح  را  بحث 
توجیه  درصدد  که  کردند  متهم  مرا  اصولگرا 
یکی  بحث،  آن  در  هستم.  کوفیان  عملکرد 
خامنه ای  آیت الل  درس  گفتارهای  سلسله  از 
در حزب جمهوری اسالمی به کار من آمد که 
همانند  مردمانی  کوفه  اهل  بود  گفته  ایشان 
حق  نبودند.  بی وفا  ذاتًا  و  بودند  مردمان  سایر 
و انصاف هم همین است. مردم همه جوامع، 
خصوصیات مشترکی دارند. ضمن این که همه 
قاتلین امام حسین از مردم کوفه نبودند. روی 
همین تحلیل بود که امام حسین)ع( کوشید بار 
دیگر به این شیعی ترین شهر آن زمان اعتماد 

بر   _ مختلف  مقاطع  در   _ امام  اصرار  کند. 
این که مهمان کوفیان بوده و به دعوت آن ها 
قصد این شهر کرده است، به خاطر همان بود 
که ایشان قصد داشت کوفه را به عنوان محل 
شیعیان  موقعیت  از  و  برگزیند  خویش  زندگی 
پشتوانه  به عنوان  شهر  این  علوی  قبایل  و 
اجتماعی و نظامی ادامه حیات عزت مندانه خود 
نبود  جدی  قصدشان  ایشان  اگر  بگیرد؛  بهره 
گفته اند(  جاوید  شهید  منتقدان  که  )آن گونه 
تسخیر  و  مسلحانه  مبارزه  قصدشان  اگر  یا 
)آن گونه  بود  امویان  براندازی  به منظور  کوفه 
تکرار  می گفت(،  جاوید  شهید  نویسنده  که 
و  آمده ام  به دعوت کوفیان  نکته که من  این 
مهمان آن ها هستم، چندان باورپذیر نبود و اگر 
مخاطبین ایشان )خصوصًا نظامیان وابسته به 
یا عمر بن سعد و  یزید  حکومت مثل حر بن 
...(، یکی از این دو معنا را برداشت می کردند 
)خصوصًا برداشت مرحوم صالحی نجف آبادی(، 

که  می شدند  متذکر  ایشان  به  پاسخ  در  قطعًا 
شما برای براندازی حکومت ما آمدید و ما هم 
متقاباًل به دفاع از نظام خود برخاسته ایم. پس 
معنا نداشت که امام اگر قصد تشکیل حکومت 
داشت، بر مسأله دعوت کوفیان و نامه های آنان 
اصرار کند. تنها صورت منطقی ای که می شود 
تصور کرد همان است که بگوییم ایشان واقعًا 
شهر  این  عازم  کوفه  اهالی  مهمان  به عنوان 
قبایل  پشتیبانی  از  و  شود  آن  ساکن  تا  بوده 
بیعت  به  وادار  تا  گیرد  بهره  شهر  این  شیعه 
ذلیالنه با یزید نشود و به زندگی شرافت مندانه 
خود ادامه دهد و به عنوان یک منتقد محترم و 
معتبرترین چهره مخالف دستگاه حاکم فعالیت 
کند؛ همان گونه که در ده سال پایانی حکومت 
را  حرف   و  داشت  فعالیت  مدینه  در  معاویه 

می زد.
نویسنده  به  می شود  که  ایرادی  نخستین 
با  گزینشی  برخورد  گرفت،  جاوید  شهید 
روایات  ایشان  یعنی  است؛  تاریخی  روایات 
به سود  که  کرده  پررنگ  را  گزارش هایی  و 
ایشان  دیگر  ایراد  است.  بوده  نظریه اش 
خوش بینی مفرط به احتمال براندازی حکومت 
کوفه  است.  کوفه  تصرف  طریق  از  امویان 
اگرچه شهر مهمی در جهان اسالم بوده، ولی 
اساسًا امام قادر نبود به کمک شیعیان این شهر 
شهرهای  نبودند(  شیعه  هم  شهر  همه  )که 
چنگ  از  را  حجاز  کند،  تصرف  هم  را  دیگر 
یزید یا عبدالل بن زبیر خارج کند و سپس شام 
را هم به دست بگیرد. بنابراین با هر حساب و 
نمی توانست  امام  کنیم،  محاسبه  که  احتمالی 
از طریق تصرف کوفه، حکومت تشکیل دهد. 
در نزدیکی کوفه، بصره نیز فرمان بری از امام 
قرار  ابن زیاد  مدیریت  تحت  سال ها  و  نداشت 
گرفته بود و بافت جمعیتی آن نیز عثمانی بود 

. اگر سایه سنگین فشار و تهدید 
و ارعاب و تزویر حاکم شود، 
معموالً مردمان همه مناطق و 

زمان ها واکنش مشابهی نشان 
می دهند و معنا ندارد که فقط اهل 

کوفه را سرزنش کنیم.

یکی از ایرادات مؤلف کتاب شهید 
جاوید، خوش بینی مفرط ایشان به 
احتمال براندازی حکومت امویان 
از طریق تصرف کوفه است. کوفه 

اگرچه شهر مهمی در جهان 
اسالم بوده، ولی اساساً امام قادر 
نبود به کمک شیعیان این شهر 
)که همه شهر هم شیعه نبودند( 
شهرهای دیگر را هم تصرف کند.
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کوفه  با  هم  غیرمذهبی  رقابت های  علوی.  نه 
داشت و همین ها می توانست مانع مهمی برای 

در اختیار داشتن امارت کوفه نیز ایجاد کند.
و  جاوید  شهید  منتقدین  به  که  ایرادی  اما 
این  کرد  وارد  می شود  شهادت  نظریه  قائلین 
است که به نظر می رسد ماندن امام بیش تر به 
سود اسالم بود و ایشان می توانست با جایگاه 
اجتماعی بی نظیری که برخوردار بود، به عنوان 
خالفت،  منتقد  شاخص ترین  و  معتبرترین 
مشروعیت آن ها را به چالش بکشد و حقایق را 
صریح مطرح کند و همانند دوره معاویه، زبان 
گویای معترضین جامعه باشد. خطبه ایشان در 
منا که در زمان اقتدار معاویه ایراد شده، نمونه 
مهمی برای تحلیل ماست. در همان بحثی که 
به  داشتم،  درباره مردم کوفه  با دوستان طلبه 
فروردین  که  رهبری  سخنرانی های  از  یکی 
کردم  تمسک  بود،  شده  بیان  دوکوهه  در   ۸۱
گمراهی  و  ظلم  پیشوای  »آن  بود:  گفته  که 
هدایت  امام  این  که  داشت  توّقع  ضاللت،  و 
یعنی  »بیعت«  کند؛  امضا  را  او  حکومت  پای 
کند  مجبور  را  امام حسین)ع(  میخواست  این. 
به جای این که مردم را ارشاد و هدایت فرماید 
آنان  برای  را  ظالم  حکومت  آن  گمراهی  و 
تشریح نماید، بیاید حکومت آن ظالم را امضا 
و تأیید هم بکند! قیام امام حسین)ع( از این جا 
شروع شد. اگر چنین توّقع بی جا و ابلهانه ای از 
امام  بود  ممکن  نمی شد،  یزید  حکومت  سوی 
حسین)ع( همچون زمان معاویه و ائّمه بزرگواِر 
برمی افراشت؛  را  هدایت  پرچم  خود،  از  بعد 
را  حقایق  و  می کرد  هدایت  و  ارشاد  را  مردم 

می گفت«.
باید به قائلین نظریه شهادت  نکته مهمی که 
حذف  و  امام  شهادت  که  است  همین  گفت 
بزرگی  خأل  ایجاد  به  منجر  ایشان  فیزیکی 
در جهان اسالم شد و همه می دانیم که دوره 
ایشان  بر  امام سجاد)ع( چقدر  امامت  طوالنی 
بود  ناچار  ایشان  و  گذشت  دشوار  و  سخت 
این که  با  بگوید.  سخن  مردم  با  دعا  زبان  با 
از  قدرت  انتقال  و  آشوب  دوره  ایشان،  دوره 
همین  در  اگر  اما  بود،  مروانیان  به  سفیانیان 
و  شیعه  داشتند  حضور  حسین)ع(  امام  دوره، 
قدرتمندی  بسیار  پشتوانه  از  معترضین  اساسًا 
چون نوه بالفصل پیامبر برخوردار بودند. همین 
گروه از محققین که بر خالف مرحوم صالحی 

معتبر  را  مقدسه  ناحیه  زیارت  نجف آبادی، 
خوانده اند:  زیارت نامه  این  در  حتمًا  می دانند، 
الَتّحریُم  و  الَتّهلیُل  َو  الَتّکبیُر  بَِفقِدَک  َفَقَد  »َو 
بَعَدَک  َظَهَر  َو  الّتأویُل  َو  الَتّنزیُل  و  الَتّحلیُل  َو 
الَتّغییُر َو الّتبدیُل َو ااِللحاَد و الّتعطیُل َو ااَلهواُء 
َو ااَلضالیُل َو الِفَتُن َو ااَلباطیُل«. می بینیم که 
چه  ناحیه،  زیارت  از  بخش  این  تصریح  طبق 
ضربات دینی و اخالقی مهمی پس از شهادت 
امام و در نتیجه فقدان ایشان بر جهان اسالم 
تحمیل شد. پس نمی توان گفت که امام قصد 
و  کند  احیا  را  دین  خود،  شهادت  با  داشته 
یکی  که  است  درست  سازد.  رسوا  را  بنی امیه 
از نتایج طبیعی فجایع کربال، رسوایی بی نظیر 
طبیعی  تبعات  با  غایی  علت  اما  بود؛  امویان 
متفاوت است و ما به دنبال علت غایی حرکت 
امام هستیم و به نظر می رسد خلط بزرگی بین 

این علت غایی و نتیجه صورت گرفته است.
قائلین  اختالف  مهم ترین  دیگر،  سوی  از 
علم  مسأله  در  حکومت  و  شهادت  نظریه  دو 
غیب امام بود. البته از سخنان مرحوم صالحی 
برنمی آید  چنین  مکتوبش  آثار  در  نجف آبادی 
بوده  امام  غیب  علم  منکر  اساسًا  ایشان  که 
حسین)ع(  امام  غیب  علم  صرفًا  بلکه  باشد؛ 
ندارد.  قبول  را  پایانی  این سفر  در  به شهادت 
اما به نظر می رسد که ایشان می توانست بدون 
بدفهمی های  ایجاد  و  مسأله  این  بر  اصرار 
عجیب و غریب، نظریه خود را طرح کند؛ چون 
علم غیب معصومین)ع( برای آن ها تکلیف آور 
نیست و این نکته را عالمه طباطبایی در نقد 
بر شهید جاوید متذکر شده بود. اگر علم غیب 
معصومین)ع( به زمان وفات شان تکلیف آور بود، 
به همین  ائمه)ع( هم  زندگی سایر  تحلیل  در 
مشکل برمی خوردیم و الگوگیری از این ذوات 
اساسًا در دوره اسالمی  مقدسه محال می شد. 
ماورایی  امور  این گونه  از  نیست  قرار  چندان 
بهره گرفته شود؛ لذا می بینیم که معجزه اصلی 
و بدون خدشه پیامبر مکرم ما قرآن کریم است. 
معصومین)ع( در تمام وقایع  دوران حیات شان 
از جمله واقعه ی کربال سعی کرده اند به سلوک 
زندگی  یک  از  الگویی  و  کنند  زندگی  عادی 
از  بتوان  تا همیشه  کنند  انسانی عرضه  کامل 
آن بهره گرفت. اگر بنا بود از امور ماورایی برای 
سلوک خود بهره بگیرند، اساسًا دچار این همه 

گرفتاری و سختی نمی شدند.

روز  هشت  که  کربال  در  امام  حضور  دوره  در 
موارد  به  است،  ایشان  مبارک  حیات  پایانی 
کرده  تصریح  امام  که  برمی خوریم  متعددی 
قصد جنگ ندارد و اگر کوفیان از دعوت خود 
منصرف شده اند به ایشان اجازه دهند  برگردد 
و حتی حاضر می شود که به شام برود؛ اما سپاه 
اموی اصرار داشته که کار را یکسره کند؛ لذا 

مهلتی به ایشان نمی دهند.
از ضرب المثلی  ایشان  که  داریم  هم  مورد  دو 
استفاده کرده که به سود ایده مورد نظر ماست. 
حضرت  به  خطاب  عاشورا  شب  در  ایشان 
دختر  به  خطاب  عاشورا  روز  و  زینب)س( 
لنام«.  الَقطا  ترک  »لو  گفته اند:  خردسال شان 
یعنی اگر مرغ سنگ خوار را رها کنند، به خواب 
است  کبوتر  شبیه  پرنده ای  گویا  قطا  می رود. 
ده  اگر  و  باالست  هوش  و  زیرکی  دارای  که 
را  آن  می تواند  شود  دور  النه اش  از  هم  روز 
پیدا کند. امام دو بار خطاب به خواهر و دختر 
این  و  کرده  استفاده  َمَثل  این  از  بزرگوارشان 
نشان می دهد که ایشان اساسًا به دنبال جنگ 
و حکومت نبوده و فقط به دنبال جایی بوده که 
بتواند شرافت مندانه و با عزت زندگی کند. اما 
رسانده  به جایی  را  کار  اموی  مستبد  حکومت 
بود که محترم ترین منتقدش حتی حق زندگی 
بزرگ ترین  این  و  نداشت  و مسالمت آمیز  آرام 
مواردی  در  است.  حکومتی  هر  برای  رسوایی 
درخواست  امام  اموی،  سپاه  به  خطاب  که 
جاهای  و  شام  به  رفتن  یا  مدینه  به  بازگشت 
دیگر را مطرح کرده اند، مدافعین ایده شهادت 
سپاه  با  حجت  اتمام  برای  این ها  که  معتقدند 
نداشته  عذری  قیامت  روز  در  تا  بوده  دشمن 
سخنان  این  که  نمی رسد  نظر  به  اواًل  باشند. 
امام جدی نبوده باشد؛ ثانیًا اگر آن ها را حمل 
به اتمام حجت کنیم، این دو روایت را که امام 
در مقابل خواهر و دخترشان از آن ضرب المثل 
اتمام حجت  به  استفاده کرده، نمی توان حمل 
به گونه ای  را  موجود  گزارش های  باید  دانست. 
را  هم خوانی  حداکثر  که  گذاشت  هم  کنار 
داشته باشند و با دو نظریه شهادت و حکومت 
نمی توان به این سازگاری و هم خوانی رسید و 

از هر تکلفی پرهیز کرد.
حسین)ع(  امام  که  نیست  معنی  این  به  البته 
حکومت را حق خود نمی دانسته است؛ نه! ایشان 
بارها تصریح کرده که صالح ترین فرد برای این 
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امر است. اما هدف ایشان از این حرکت، باید 
به گونه ای می بود که به رسالت های اصلی اش 
از  نهی  و  معروف  به  امر  امت،  اصالح  یعنی 
شود.  نائل  نبوی)ص(  سیره  به  عمل  و  منکر 
پس طبعًا باید زنده می ماند و از موضع برتری 
چهره  محترم ترین  و  پیامبر  نوه  به عنوان  که 
جامه  رسالت ها  این  به  داشت  اسالم  جهان 
عمل می پوشانید. پس باید جایی برای زندگی 
پیدا می کرد تا بتواند بدون فشار حکومت برای 
بیعت با خلیفه ناصالح، به رسالت اصالح امت 
برسد. اما حکومت به دست اوباش افتاده بود و 
بدترین رفتار با مسالمت گراترین و محترم ترین 
منتقد زمانه شد و زشت ترین رفتار با پیکر مطهر 
و بی جان ایشان را شاهد هستیم؛ به گونه ای که 
عبارات  برخی  ترجمه  از  هم  مقاتل  مترجمین 

شرم کرده اند.

پرسش و پاسخ
پرسش: چرا شما به مرحوم صالحی نجف آبادی 
کوفه  به  مفرط  خوش بینی  که  گرفتید  ایراد 
ابرشهر  یک  کوفه  که  حالی  در  است؟  داشته 
نیروهای  کمک  به  می توانست  امام  و  بوده 
چرا  بایستد.  شام  مقابل  در  شهر،  این  نظامی 
اتفاق  نمی شد  کوفه  فتح  با  که  معتقدید  شما 
بزرگی رقم بخورد؟ حضرت علی)ع( به کمک 

کوفه در مقابل شام ایستاد.
را  کوفه  فقط  امیر)ع(  حضرت  اواًل   پاسخ: 
بالد  بقیه  شام،  از  غیر  به  نداشت؛  اختیار  در 
اسالمی مطیع ایشان بودند. اما امام حسین)ع( 
اگر می توانست کوفه را تصرف کند، فقط این 
شهر را در اختیار داشت و اوضاع مدینه و مکه و 
حتی بصره هم بر وفق مراد ایشان نبود. عرض 
کردم که بصره شهری در نزدیکی کوفه است؛ 
ولی گرایش علوی نداشتند و عثمانی بودند. در 
ادبیات عرب هم بصری و کوفی با هم مشکل 
و  اعتقادی  مسائل  به  برسد  چه  دارند؛  دیرینه 
سپاه  کوفه،  تصرف  صورت  در  حتی  سیاسی. 
همین  کمک  به  می توانست  به راحتی  اموی 
بصره، کوفه را بازپس بگیرد. مدینه و مکه هم 
که گرایش غالب علوی نداشت و عبدالل بن زبیر 
جایگاه بهتری داشت. ضمن این که باید انتقال 
طبیعی قدرت از عثمان به امیرالمؤمنین)ع( را 
در نظر گرفت و نیروهای نظامی و اجرایی هم 
تابع این انتقال قدرت رسمی بودند. این مسأله 

هم در زمان امام حسین)ع( منتفی بود.

پرسش: در همین کوفه، مختار توانست اوضاع 
امام  زمان  در  معتقدید  چرا  بگیرد؛  به دست  را 

حسین)ع( امکان تسلط بر کوفه نبود؟
از دو شوک بزرگ کربال و  پاسخ: مختار بعد 
توابین توانست بر این شهر مسلط شود. ضمن 
شام  در  قدرت  مختار،  تسلط  زمان  در  این که 
متزلزل شده و جهان اسالم دچار تشتت گردیده 
بود؛ ولی در زمان حرکت امام حسین)ع( هنوز 
ثبات زمان معاویه وجود داشت و فتح و حفظ 
نکنید  فراموش  ضمنًا  نبود.  آسان  اصاًل  کوفه 
که امام حسین)ع( با مختار بسیار تفاوت دارد؛ 
حتی اگر شبهات موجود درباره شورش مختار 
و اهداف وی را در نظر نگیریم، شخصیت وی 

اساسًا قابل قیاس با امام نیست.

که  کوفیان  نامه های  می رسد  به نظر  پرسش: 
بودند در  به سمت کوفه مؤثر  امام  در حرکت 
سخنان شما نادیده گرفته شده بود. خود امام 
برای  مگر  نکردم  قیام  من  که  گفته اند  هم 

اصالح امت جدم.
پاسخ: درباره نامه های کوفیان عرض کردم که 
امام قصد داشت از کوفه استفاده کند تا بتواند 
توضیح  باشد.  داشته  عزت مندانه ای  زندگی 
و  کوفیان  دعوت  نامه های  اگر  که  دادم  هم 
اجابت امام به معنی اعالم جنگ برای تشکیل 
که  خطابه هایی  در  امام  اساسًا  بود،  حکومت 
استناد  به آن ها  داشت، در مقابل سپاه دشمن 
شما  بگوید  که  نداشت  معنی  چون  نمی کرد؛ 
قبول  مورد  حکومت  که  کردید  دعوت  مرا 
شما )یعنی سپاه اموی( را متالشی کنم؛ حاال 
این هم که  برگردم.  بگذارید  نمی خواهید،  که 
گفتید امام فرموده بودند که برای اصالح امت 
»خروج«  واژه  از  ایشان  کردند،  قیام  جدشان 
استفاده کرده نه قیام؛ قیام بار معنایی خودش 
را دارد. ایشان می گوید که من از مدینه خارج 
می شوم، چون فالن اهداف را دارم. این خیلی 

متفاوت با مراد شماست.
درباره  شهیدی  دکتر  معتقدید  چرا  پرسش: 
اعتبارسنجی روایات عاشورا اغراق کرده است؟

ادعا کرده که همان چند  ایشان صرفًا  پاسخ: 
اعتبار  کرد.  ادعا  می شود  یقین  به  را  گزاره 
تک تک روایات را بررسی نکرده و ما نمی دانیم 

اساسی  بر چه  و  بوده  ایشان چطور  روش  که 
به  واقعًا  اگر  است.  رسیده  قضاوت  این  به 
نتیجه گیری ایشان ملتزم شویم، در درجه اول 
کتاب  چگونه  که  کنیم  ایراد  خودشان  به  باید 
همین  اساس  بر  را  سال«  پنجاه  از  »پس 
است؟!  کرده  تألیف  استناد  غیرقابل  روایات 
عرض کردم که اگر بخواهیم با روایات تاریخی 
گرفتار  هم  خودمان  کنیم،  گزینشی  برخورد 
صالحی  آقای  مثل  حتی  ایشان  شد.  خواهیم 

هم نیامده تک تک روایات را بررسی کند.

پرسش: بعد از ۱4۰۰ سال چگونه می توان به 
زینب)س(  حضرت  آن  شاهد  تنها  که  روایتی 
بوده استناد کرد؟ چه کسی در خیمه بوده که 

شاهد آن دیالوگ باشد؟
پاسخ: شما نباید روایت گری حضرت زینب)س( 
بگیرید.  را دست کم  پایانی عمرشان  در سال 
افشاگری  و  گزارش  مشغول  شدت  به  ایشان 
خطبه های  فقط  هست.  هم  طبیعی  و  بوده اند 
این که  نبینیم. ضمن  را  ایشان  کوفه و دمشق 
داده های  اعتبار  در  این گونه  بخواهیم  اگر 
تاریخی  هیچ  دیگر  کنیم،  تشکیک  تاریخی 
تاریخی  مطلق  فقر  دچار  و  داشت  نخواهیم 
خواهیم شد که هیچ انسان عاقلی به این نتیجه 
رضایت نمی دهد. به هر حال وقتی روایتی را 
روات  سلسه  و  کرده اند  روایت  سنی  و  شیعه 
آن مشخص است و مشکل متنی خاصی هم 
ندارد، چرا باید در آن تشکیک کنیم؟ در همه 
تکلیف  باید  و  داریم  را  این مسأله  تواریخ هم 
خود را در ابتدا روشن کنیم. منطقی نیست که 
یقینی  غیر  را چون  تاریخی  همه گزارش های 
هستند نادیده بگیریم. بسیاری از گزارش های 
باستان شناسان  یافته های  با  تاریخی  ضعیف 
ادعاهای  از  برخی  مثل  است.  رسیده  اثبات  به 
بر بغض  ایرانی هرودت که همواره حمل  غیر 
به تدریج  ولی  می  شد؛  ایرانیان  به  نسبت  وی 
کردند؛  ثابت  را  آن ها  صحت  باستان شناسان 
یا درباره قم همیشه گفته می شد که ادعاهای 
مورخین درباره پیشینه باستانی این شهر ضعیف 
که  شده  اخیر کشف  دهه  همین  در  اما  است؛ 
شهر قم و جمکران ریشه باستانی طوالنی دارند 
و نام آن ها نیز ایرانی است. پس درست نیست 
غیریقینی  بهانه  به  را  تاریخی  گزارش  هر  که 

بودن زیر سؤال ببریم.  
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عالم تشیع و استراتژی پیش رو

شیعه ستیزی و راه کار های دفاعی مطلوب

اسالم  جدید  قطب بندی 
انقالب  ظهور  با  غرب  و 

اسالمی 
در  اسالمي  انقالب  پیروزي   
سال ۱۳۵۷ش ترسیم قطب بندی 
عنوان  تحت  جدیدي  دوگانه ی 
قبل  تا  و  بود  غرب«  و  »اسالم 
دوگانه ی شرق  قطب بندی  ازآن،  
و غرب بر دنیاي بي جان انساني 
حکومت مي کرد. با ظهور حضرت 
امام خمیني)ره( این دوگانه جاي 
کفر،  و  اسالم  جبهة  به  را  خود 
داد.  مستکبرین  و  مستضعفین 
شاید براي بسیاري از تئوري های 
دنیاي سیاست، غیرقابل باور بود 
حجره نشین  فقیه  و  مجتهد  که 
نجف، حرکت عظیم قرن را رقم 
تحلیل  در  اساس  این  بر  بزند. 
با  انقالب  مواجهه ی  استراتژیک، 
تمدني  مواجهه ی  باید  را  غرب 

برشمرد.
خود،  ظهور  با  اسالمي  انقالب 
افق جدیدی را پیش روي بشریت 
ساحت  غرب  تمدن  زیرا  گشود؛ 
وجودي بشر و زندگي بشري را به 
ناسوتي)دنیوی(  و  مادي  ساحت 
آن تقلیل داده بود و  این انقالب 
خود،  وقوع  با  که  بود  اسالمي 
از  را  بشري  زندگي  افق هاي 
زندگي  و  برد  فراتر  مادي  سطح 
را  دیني،  الهي و معنوي جدیدي 
به جهان عرضه کرد.  در آن زمان 
اصلي  جوهره ی  سکوالریسم 
محسوب  غرب  مادي  تمدن 
تنها  اسالمی  انقالب  که  مي شد 
عمیقی  شکاف  خود  وقوع  با 
این  بر  کرد.   وارد  آن  بدنه ی  بر 
بشریت  اسالمي  انقالب  اساس 
را وارد مرحله ی جدیدي از حیات 

خود  کرده است.

راهبردهـای  مهم تریـن   •
بین المللـي انقالب اسـالمي 
با مروري بر اندیشه هاي حضرت 
رهبري،   معظم  مقام  و  امام 
بین المللي  راهبردهاي  مهم ترین 
انقالب اسالمي در تقابل با تمدن 
را می توان در عناصر ذیل  جدید 

خالصه کرد:
دیـن  و  اهلل  حاکمیـت   .1

اسـالم
راهبرد  مي توان  اصلي ترین  در 
دین  آن  تبع  به  و  خدامحوري 
که  برشمرد؛  همان  را  اسالم 

هویت اصلي و ذاتي تمدن غرب 
را به چالش کشاند. متولیان نظام 
از  حرف  اگر  اسالمي  جمهوري 
استقالل، آزادي،  عدالت، اقتصاد، 
مي زنند،  و...  معنویت  سیاست،  
ذیل  و  چهارچوب  در  همه 

حاکمیت الهي تفسیر مي شود.
حضرت امام در نامه  به گورباچف 
عدم  شما  »مشکل  مي نویسد: 
خداست؛  همان  به  واقعي  اعتقاد 
مشکلي که غرب را هم به ابتذال 
کشید«.  خواهد  یا  و  کشیده 
بیان  به صراحت  ادامه  در  ایشان 
هیچ  جواب گوي  »شما  مي کنند: 

انسان  واقعي  نیازهاي  از  نیازي 
مکتبي  مارکسیسم  نیستید؛  چون 
است مادي و با مادیت نمي توان 
اعتقاد  عدم  بحران  از  را  بشریت 
درد  اساسي ترین  که  معنویت  به 
جامعه ی بشري در غرب و شرق 

است، به درآورد«.
اسـتکبار  بـا  مبـارزه   .2

نـي جها
حضرت  که  دیگري  دوگانه ی 
لحاظ  به  داشت  سعي  امام 
استراتژیک آن را تولید و مدیریت 
و  مستضعفین  دوگانه ی  کند، 
در  ریشه  که  بود  مستکبرین 
و  غرب  و  داشت  قرآني  ادبیات 
به عنوان  دوگانه  این  در  شرق 
استکبار براي اولین بار مطرح شد. 
تمدني،  مواجهه ی  در  رو  این  از 
ترسیم دشمن جدید با مشخصات 
حضرت  که  بود  مأموریتي  جدید 
و  داد  انجام  به خوبي  را  آن  امام 
در مبارزات عدالت خواهان جهان 
قرار  بنیادین  تحولي  سرمنشاء 

گرفت.
3. وحدت دنیاي اسالم

امت  ساخت  گفت  بتوان  شاید 
براي  به عنوان  زمینه اي  اسالمي 
از  اسالمي  تمدن  عیني  تحقق 
موارد  اصلي ترین  و  مهم ترین 
حضرت  که  بود  راهبردي 
وضعیت  پیش بیني  با  امام)ره( 
کرد.  مطرح  را  آن  اسالم  دنیاي 
دیگر،  استراتژیک ترین  به بیان 
راهبرد در قرن اخیر براي مبارزه 
دنیاي  استکبار،  وحدت  دنیاي  با 
گفتمان  تولید  است.  بوده  اسالم 
اسالمي با گذر از سیطره ی تمدن 
غرب و ساخت دنیاي اسالمي در 
اهداف  اسالمي  از  امت  مقیاس 
به شمار  اسالمي  انقالب  نتایج  و 

نیارکی دانشآموخته ی حوزه ی علمیه ی قم و نویسنده و  تقی صوفی 
محقق، عضو گروه تاریخ و اندیشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی 
علمیة  حوزه  مدرسین  جامعه ی  سابق  سیاسی  مدیر  خمینی)ره(،  امام 
قم و متخصص در حوزه های تاریخ مشروطیت و جریان های فکری 
معاصر و تمدن اسالمی است. از مقاالت وی می توان به »منطق مقیم 
و مسافر: حکومت قدرت و مقدور در رساله مکالمات مقیم و مسافر 
حاج آقا نورالل اصفهانی«، »زندگی و اندیشه فریدون آدمیت/نگاهی 
منتقدانه به زندگی، تاریخ  نگاری و اندیشه سیاسی فریدون آدمیت«، 
»بازتاب گفتمان سنت و تجدد در دهه سوم عصر مشروطه؛ برداشتی 
از کتاب »مدینة اإلسالم روح التمدن«، »اصول اندیشه ی سیاسی آقا 
روشن؛  سایه  »فراسوی  مشروطیت«،  جنبش  در  وی  نقش  و  نجفی 
»در  معاصر«،  نگاری  تاریخ  در  جدید  فضای  ترسیم  و  خمینی  امام 
ستیز با استبداد؛ سیری در بنیادهای نظری کتاب تنبیه االمة و تنزیه 
الملة« اشاره کرد. کتاب »بیداری اسالمی؛ هویت تمدنی و چالش های 
اثر  به عنوان  اسالمی  بیداری  نظریه ی  همایش  در  نیز  وی  پیش رو« 

برگزیده معرفی شد«.
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مي گیرد  اسالمي شکل  تمدن  زماني  مي آید.  
»الل«  محور  حول  اسالم  دنیاي  وحدت  که 
اسالمي  انقالب  ظهور  باشد.  گرفته  شکل 
را مي دهد که رهبر  نوید شکل گیري اسالمي 
انقالب نیز در تحلیلی فرمودند: »هدف ملت 
تمدن  یک  ایجاد  اسالمي  انقالب  و  ایران 

نوین اسالمي است«.

• سـطوح مبارزه ی جبهه ی اسـتکبار 
اسـالمی نظام  با 

این  تحقق  است  با  مسلم  آن چه  بنابراین 
راهبردهاي اساسي )حاکمیت الهي،  مبارزه با 
استکبار و وحدت دنیاي اسالم که به مثابه ی 
منطقي  هستند(  اسالمي  تمدن  زمینه سازان 
به نظر مي رسد که  مواجه ی دنیاي استکبار با 
انقالب اسالمي جدي تر شود. از این رو شاهد 
اقدامات جدي و علمی از سوي جبهة استکبار 

در  که  هستیم  اسالمي  نظام  با  مقابله  براي 
اشاره  به آن  به اختصار در چند سطح  این جا 

مي کنیم.
سطح اول: مبارزه ی مستقیم

راهبـرد  انقالب اسـالمي،  پیـروزي  از  بعـد 
بـا  انقالب اسـالمي  بـا  مسـتقیم  مبـارزه ی 
گوناگـون  ابعـاد  در  مختلفـي  طراحي هـاي 
بـراي جلوگیـري از صـدور انقـالب  اسـالمي 
در دسـتور کار جبهه ی اسـتکبار قـرار گرفت. 
از جملـه ی ایـن طراحی هـا می تـوان مـوارد 

زیـر را برشـمرد:
ـ ترور رهبران و کادر اصلي فکري و اجرایي 

انقالب؛
با رژیم بعث و  - تحمیل هشت سال جنگ 

حمایت هاي بین المللي از آن؛
ـ تهاجم همه جانبه ی فرهنگي؛

ـ طراحي استحاله ی از درون و فتنه های ۷۸ 
و ۸۸ ؛

ناکارآمدي  القاي  با  مردم  کردن  بي اعتماد  ـ 
نظام؛

سطح دوم: مبارزه ی غیرمستقیم
طراحی  یعنی  غیرمستقیم  مبارزه ی 
به راه  نیز  و  اسالم هراسی  و  شیعه هراسی 
شیعه  مذهبي  و  نیابتي  جنگ هاي  انداختن 
جانب  از  امروزه  که  استراتژي هایی  متن  در 
دشمنان در جهان اسالم اعمال مي گردد. آنان 
کاذب،  دگرسازي هاي  دشمن سازی های  با 
اختالف افکني هاي  و  تضادآفریني  هویتي،  
دیني، مذهبي،  فرقه اي،  قومي،  جغرافیایي که 
تجلي و برجستگي ویژه اي دارد و تالش های 
با  ساختاري  و  تبلیغات  رسانه اي  پردامنه ی 
که  درصددند  هم افزا  و  هماهنگ  الگوهاي 
تمایزات مذهبي بین شیعه و سني را برجسته 
کنند  معرفي  یکدیگر  دشمنان  را  دو  آن  و 
دشمنان  برابر  در  شده  ایجاد  جبهه هاي  و 
و  شیعه  بین  کاذب  نبردهاي  به  را  اسالم 
این  مبدل  سازند.  و...  عجم  و  سني،  عرب 
امر حاکي از این واقعیت است که دست هاي 
هدایت گر سیاستگذاران و قدرت هاي جهاني، 
 تحوالت جهان اسالم و آثار مترتب بر آن را 
براي  آن ها  متنوع  الگوهاي  گرفته اند.  جدي 
نابودي  و  تخریب  نیابتي،  جنگ هاي  ایجاد 
امنیت  سلب  اسالم،  جهان  زیرساخت هاي 
روند  در  اختالل  مسلمانان،  رواني  آسایش  و 
این  از  نیز   ... و  علمي  پیشرفت  و  توسعه اي 

سیاست حکایت دارد.  
این  به  مي توان  نیز  زاویه  این  از  واقع  در 
با وجود  سطح نگاه کرد که غرب و استکبار 
طراحي هاي مختلف، بعد از ناکامي در مبارزه ی 
مستقیم و رودررو با انقالب اسالمي و بعد از 
عراق  و  افغانستان  در  پي در پي  شکست هاي 
به این نتیجه رسید که بدون دخالت مستقیم 
تنگ تر  با  لذا  نماید؛  مدیریت  را  جنگ  خود، 
فشار  در  سعي  ایران  متحدان  حلقه ی  کردن 
اسالم  جهان  اما  داشت.  ایران  بر  همه جانبه 
اخیر  سال  چند  سیاست طي  این  مدیریت  با 
با تحوالتي مواجه بوده است که مي توان آن 
مفهوم سازي  اسالمي«  »بیداري  قالب  در  را 
موج  با  که  وجود  این  با  تحوالت  این  کرد. 
اما  شد،  آغاز  دیني  هویت  و  اسالم خواهي 
دست هاي آشکار و پنهان سبب ساز فتنه هایي 
تکفیر،  اسالم هراسي  تضاد،  آتش  که  شدند 

استراتژي  قالب  در  را  مسلمانان  بین  تضاد  و 
جریان  کرد.  تحمیل  اسالم  جهان  به  فراگیر 
تکفیري  گروه هاي  و  داعش  تروریستي 
و  استراتژي  این  متن  و  بطن  از  اهل سنت 
رویکرد برآمده و با اشغال بخشي از عراق و 
سوریه دست به جنایات و فجایعي زده است 
که الگوي اسالم هراسي غرب و شیعه هراسي 
نفرت،  آتش  باعث  و  تقویت  را  اسالم  دنیاي 
اسالمي  جوامع  در  ویراني  و  تکفیر  کینه،  

گردیده است.
درون  از  اسـتحاله  سـوم:  سـطح 
دنیـاي  درون  در  )اختالف افکنـی 

) تشـیع
دو  در  دید  آن که  از  پس  استکبار  دنیای 
توفیقی  شیعه هراسي  و  اسالم هراسي  سطح 
سعي  پیچیده تری  طراحي  با  است،  نیافته 
وارد  تشیع   دنیای  به  را  تضادها  این  کرد 
تشیع،  مقابل  در  تشیع  کردن  َعلَم  با  و  کند 
فضاي تقابلي را مدیریت نماید. دکتر مایکل 
برانت )معاون ارشد رئیس سابق سیا و عضو 
در  سیا(  سازمان  شیعه شناسي  بخش  مهم 
 A Plan to Divide and« کتاب 
Desolate Theology«)طرحی برای 
پرده برداري  راز  این  از  دین(  کردن  منزوی 
که  مي دهد  مبسوطي  گزارشات  و  مي کند 
طرح استحاله از درون و مشغول کردن شیعه 
شیعه هراسي  و  اسالم هراسي  از  بعد  خود،  به 
بوده  سیا  اتاق فکرهای  اصلي  برنامه هاي  از 
دالر  میلیون  نهصد  وی،  ادعای  بنابر  است. 
اختصاص  تشیع  با  مبارزه  سازمان دهي  براي 
داده شده است. برانت از پروژه اي پرده برداري 
به  آن  در  باید  زیر  مرحله ی  سه  که  مي کند 

اجرا درآید:
الـف( جمـع آوري اطالعـات در خصـوص 
تشـیع  بـا اعـزام محققینـی بـه عالـم تشـیع؛

علیـه  تبلیغـات  بـا  کوتاه مـدت  اهـداف  ب( 
اهل سـنت ) بـه ایـن معنـي کـه بایـد اقلیـت 
شـیعه را بـا اکثریـت سـني درگیـر کـرد تـا 

توجـه آن هـا از آمریـکا منحـرف شـود(؛
ج( اهـداف درازمـدت، پایـان کار تشـیع بـا 

عمـل بـر اسـاس اهـداف درازمـدت.
میان  ایجاد شکاف  به دنبال  اول  مبدأ  در  آن ها 
خود  توسط  باید  که  اهدافي  و  سني  و  شیعه 
شیعیان اجرا شود، هستند. وي مي گوید: ما بعد 

 تبلیغ و حمایت از مداحاني که 
نسبتي با انقالب اسالمي نداشتند 
و جویاي شهرت بودند، توانست 
رفته رفته جاي خود را در میان 

هیئت هاي جوان و نوپا باز کند و  
ارائه سبک هاي جنجالي در مداحي 

نیز موج جدیدي از هجمه ها به 
تشیع را در پي داشت.
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از شناسایي افرادي که بتوانند اهداف ما را دنبال 
کنند، اهدافي نظیر موارد زیر را ترسیم نموده ایم:

ـ سرمایه گذاري بر روي مداحاني که معرفت 
عقاید شیعه را ندارند؛

در  رسوماتي  نمودن  حفظ  و  کردن  اضافه  ـ 
عزاداري که با عقاید شیعه منافات دارد؛

عموم  که  به گونه اي  عزاداري ها  معرفي  ـ 
جاهل  گروهي  کنند  تشیع،   احساس  جامعه 
براي  محرم  در  که  است  توهم پرست  و 

انسان هاي عادي مزاحمت به وجود مي آورد.
ـ شناسایي و کمک مالي به افرادي از شیعه 
عقاید  خود،  نوشتارهاي  توسط  بتوانند  که 
دهند،  قرار  هدف  را  شیعه  علمي  مراکز 
بنیان هاي تشیع را منهدم کنند و آن را اختراع 

مراجع شیعه بنامند.
با این اهداف کاماًل مشخص است که بازیگران 
این صحنه خود شیعیان هستند تا از درون مباني 
اصلي و اساسي تشیع را به چالش بکشانند؛ لذا 
آن ها برای رسیدن به این منظور در پایگاه های 

اجتماعي زیر برنامه ریزي کرده اند:

مرجعیـت:  سـطح  در  1.برنامه ریـزي 
آن هـا بـا علم کـردن مرجعیـت لندن نشـین، 
اولیـن قـدم را به خوبـي برداشـتند؛ مرجعیتـي 
کـه همیشـه از حوزه ی علمیـه ی  نجـف یا قم 
سـکان تشـیع را هدایـت مي نمـود، ایـن بـار 

سـر از انگلسـتان درآورد.
مداحـان:  سـطح  در  2.برنامه ریـزي 
تبلیـغ و حمایـت از مداحانـي کـه نسـبتي بـا 
انقـالب اسـالمي نداشـتند و جویاي شـهرت 
بودنـد، توانسـت رفته رفتـه جـاي خـود را در 
میـان هیئت هـاي جـوان و نوپـا بـاز کنـد و  
نیـز  ارائـه سـبک هاي جنجالـي در مداحـي 
مـوج جدیـدي از هجمه هـا بـه تشـیع را در 

داشـت. پي 
و  خطبـا  سـطح  در  برنامه ریـزي   .3
جایـگاه  رفتـن  دسـت  از  بـا  سـخنرانان: 
منبرهـاي سـنتي در میـان جوانـان، تشـییع 
لندنـي توانسـت بـا سـبکي جدیـد و عمومـًا 
کـه  کنـد  معرفـي  را  خطبایـي  جوان پسـند، 
نبـض تبلیـغ بـا گرایـش توهین به مقدسـات 
اهل سـنت را در دسـت بگیرنـد و در مـدت 
سـخنرانان  کلیپ هـاي  کـم،  بسـیار  زمـان 
موبایلـي  و  مجـازي  فضاهـاي  در  افراطـي 
پخـش شـد کـه از تشـیع چهـره اي کامـاًل 

متبـادر مي کـرد. بـه ذهـن  افراطـي 
هیأت هاي  سـطح  در  4.برنامه ریـزي 
و  کم سـواد  افراطـي  مداحـان  مذهبـي: 
سـطحي نگر و خطبـای جـوان بایـد در یـک 
آن جـا جایـي  و  بـه هـم مي رسـیدند  مـکان 
نبـود جـز هیأت؛  لذا هیـأت جایگاه ویـژه ای را 
به دسـت آورده بـود:  محل تبلیغ پتانسـیل هاي 
متراکم شـده بـا قرائـت خاصـي از تشـیع علیه 
حکومـت  و  خـاص  به صـورت  اهل سـنت 

اسـالمي و والیـت فقیـه به صـورت عـام.
پس از نوعی تقسیم کار جدی میان این چهار 
که  می رسد  عملي  اقدامات  به  نوبت  پایگاه 

عبارت اند از:
ـ ایجاد اختالف و شکاف میان عامه ی مردم 
)استفاده ی  اعتقادات  از  بخشي  بر  تکیه  با 

ابزاري از روایات(؛
تضعیف  با  مردم  عامة  باورهاي  تضعیف  ـ 

مرجعیت موافق وحدت؛
ـ مخالفت با انقالب اسالمي و نظام جمهوري 

اسالمي؛
مقام  با  مقابله  خمیني)ره(،  امام  به  اهانت  ـ 
معظم رهبري و علما و مراجع موافق وحدت؛

ـ لعن و توهین به مقدسات اهل سنت؛
ـ برگزاري مراسمات تفرقه آمیز مذهبي؛

نگاه  تغییر  و  مراسمات  وهم آمیز  برگزاري  ـ 
جهاني نسبت به تشیع.

با  تقابل  در جهت  عملي  راهکارهاي   •
جریان افراطي گراي تشیع لندني

بیانیـه و  به نظـر مي رسـد صـدور اطالعیـه، 
قطعنامـه در محکومیـت جریـان تکفیـري و 

افراطي گـر تشـیع لندنـي کفایـت نمي کنـد؛ 
عملـی  و  نظـری  بُعـد  دو  در  بایـد  بلکـه 

داد. انجـام  فعالیت هایـي 

بعد نظري
اسالم  بعد نظري مهم ترین محور،  تبلیغ  در 
اندیشه هاي حضرت  قرائت  با  محمدي  ناب 
امام خمیني)ره( براي تبلیغ دین اسالم است؛ 

در این محور باید به موارد زیر توجه کرد:
همه ی  در  سیاست  از  دین  تفکیک  عدم  ـ 
حکومت  بر  تأکید  بهتر  عبارت  به  آن؛  ابعاد 
غیرمحافظه کار.  و  انقالبي  اسالمي،  اسالم 
و  افکار سکوالر  براي  جایی  اندیشه  این   در 
التقاطینخواهد بود؛ چون سکوالریسم،  التقاط 
و تحجرهرسه به گونه اي از اسالم ناب فاصله 

دارند؛
عنصر  بر  تکیه  و  اسالمي  امت  ساخت  ـ 
امت  نگاه  این  میان مسلمین.  در  در  وحدت 
اسالمي در خارج از مرزها نیز نسبت و وجه 
تقابل خود را در دنیاي استکبار مي داند؛ همان 
تعبیري که حضرت امام داشتند: مستکبرین و 

مستضعفین؛
ـ نفي ملي گرایي داخلي و خارجي؛

ـ تمدن اسالمي.

بعد عملي
ـ تبیین کارآمدي نظام جمهوري اسالمي و 
والیت فقیه در مقایسه با کشورهاي منطقه با 

وجود فشارها و تحریم هاي بین المللی؛
مختلف،  قالب هاي  در  ناب  اسالم  معرفي  ـ 
صداوسیما،   موجود  پتانسیل هاي  از  استفاده 

ماهواره و فضاي مجازي؛
ـ خنثي سازي و مقابله با جریان تشیع لندني 
تفکر  این  بروز  و گرفتن زمینه هاي ظهور و 
مختلف  زمینه هاي  در  مي تواند  مقابله  )این 

سیاسي،  فرهنگي، اجتماعي و امنیتي باشد(؛
)انقالب  رهبري  و  امام  گفتمان  بر  تأکید  ـ 
روابط  و  بین الملل  عرصه ی  در  اسالمي( 

خارجي؛
فقه  تبیین  بر  علمیه  حوزه هاي  جدي  ورود  ـ 

حکومتي در سطوح عالي و دروس خارج فقه.

 دست هاي آشکار و پنهان 
سبب ساز فتنه هایي شدند که 

آتش تضاد، تکفیر،  اسالم هراسي 
و تضاد بین مسلمانان را در قالب 
استراتژي فراگیر به جهان اسالم 
تحمیل کرد. جریان تروریستي 

داعش و گروه هاي تکفیري 
اهل سنت از بطن و متن این 

استراتژي و رویکرد برآمد
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نقدی دیگر بر نوشتار مباحثات درباره ی قمه زنی

تغییر معنای »وهن« تحت تأثیر عرف غربی

معنای واژه ی وهن
 مقصود از عنوان وهن اسالم که در ایام محرم زیاد به گوش می رسد و 
بعضًا و به حمل شایع، شور حسینی را تحت الشعاع  شعور حسینی تضعیف 
به همین  پاسخ  آیت الل خویی در صراط النجاة در  می کند چیست؟ مرحوم 
سؤال می فرمایند: »مراد از وهن، وهن نزد عرف سائد است«.  عرف سائد در 
اصطالح یعنی این که خود عرف فی نفسه و بدون تأثیرپذیری از جایی دیگر 
این را مصداق وهن بداند؛ مثاًل عرف هیچ گاه قبول نمی کند که عالم طراز 
اولی به سینما برود و سامع موسیقی و لو غیرلهوی باشد؛ این عمل را برای او 
وهن می شمرد؛ یا این که عرف به هیچ وجه قبول نمی کند که شخصیت های 
اجتماعی برجسته در خیابان و پارک کارهای سخیف  و لو اینکه حالل باشد، 
انجام دهند. لذا  گاه دیده می شود که رسانه ها از تصاویری به عنوان تصاویر 
اگر  که  ذکرشده  خمس  در  حتی  یا  می برند  یاد  شخصیت  فالن  جنجالی 
وسیله ای استفاده ی فعلی نشده باشد، ولی نبود آن موجب وهن  طرف باشد، 

چنین چیزی از مؤونه شأنی حساب می شود و خمس ندارد.
در موضوع عزاداری، راجع به بعضی مصادیق آن، این بحث درست است و 
قابل تطبیق؛ مثاًل بعضی اشعار گرچه معنای درستی هم داشته باشند، ولی 
عرف آنها را مصادیق این وهن می داند؛ مثاًل »رقاصم و رقاصم؛ رقاصه ی 
عباسم«. در چنین تعبیری مقصود گوینده یا عشق است یا تابعیت بی چون 
و چرا از حضرت عباس)ع( و به همین دلیل در نیت مأجور است؛ ولی وقتی 
عرف این گونه تعبیر را مناسب شأن حضرت نمی داند _ گرچه منظور کنایِی 
آن مراد باشد _ عزاداران نباید از آن ها استفاده کنند. عرف می گوید منظورت 

را باید با الفاظ غیرموهن به کار ببری.
این فهم عرفی، کاماًل تابع فرهنگ هاست و فرامنطقه ای نیست؛ شاید فهم 
عرفی ما از فهم عرفی کشور دیگر متفاوت باشد؛ چنان که مصادیق احترام 
نزد عده ای کاله گذاشتن  متفاوت است؛  در کشورها و عرف های مختلف 
نزد  بعضی توپ زدن،  نزد  برداشتن،  بعضا کاله  نظامیان  نزد  احترام است، 
بعضی سان دیدن، نزد بعضی قیام، نزد بعضی تعظیم،  نزد بعضی سجده و... 
. در وهن هم  قانوِن جهان شمولی نیست؛ چون اساسًا فرهنگ واحدی در 

جهان حاکم نیست.
البته ذکر مثال همیشه منتج نیست و گاه ممکن است در آن مثال خاص 
از  استفاده  زد،  وهن  برای  می توان  که  دیگری  مثال  ولی  شود؛  مناقشه 

موسیقی _ ولو غیرغنایی _ در سینه زنی است که گاه اساسًا تناسبی با حزن 
و عزا ندارد و عرف به هیچ عنوان قبول نمی کند.

البته باید به این نکته هم دقت نمود که »عزاداری نبودن« با »وهن بودن« 
این ها عزا نیست؛ ولی نمی گوید وهن  بعضًا می گوید  متفاوت است؛ عرف 

است؛ این خلط و مغلطه نیز در سخنان زیادی دیده می شود.
بحث این جاست که  اگر عرف آن را فی نفسه و به خودی خود، وهن نداند 
و صدق عزا و حزن و جزع  را هم شکی نداشته باشد، ولی بعد از نحوه ی 
بازتاب جهانی آن _ که شاید اغراض مختلفی هم در آن وجود دارد _ به 
این نتیجه برسد که این وهن است؛ آیا این برداشت جدید که بنده اسمش 
را می گذارم »وهن غربی« در برابر »وهن عرفی«، می تواند دلیل مناسبی 
برای عوض کردن احکام اولیه اسالم باشد؟ مثاًل لعن  ظالمین اهل بیت)ع( 
به خودی خود واجب است و به هیچ وجه جای اغماض و قصور و تقصیر در 
آن نیست؛ ولی همین مسأله هم گاه بیان می شود که عالوه بر ایجاد دشمنی 
می تواند وهن ما باشد و شیعه را با لعن و سّب بشناسند؛ لذا به این روایت از 
امام صادق)ع( هم تمسک می کنند که »کونوا لنا زینا والتکونو علینا شینا«. 
ذکر این نکته هم ضروری است که در این مسأله فرقی نمی کند که عمل 
ما مصداق واجب باشد و غرب آن را تحقیر کند )مثل حجاب، قصاص و حّد( 
یا مصداق مستحب با نص مستقیم شرعی باشد )مثل ازدواج موقت( یا با 
نصوص عام و مطلق باشد )مثل مقام(؛ چون تفاوت بین واجب و مستحب در 
مقام، وقتی درست است که تزاحمی رخ دهد و بگوییم دلیل حرام در صورت 
تزاحم بر دلیل مستحب مقدم است و آن را به زمین می زند؛ برخالف واجب 
که مثاًل دلیل واجب بنابر مقدار اهمیت بعضًا مقدم بر دلیل حرام است؛ ولی 
در مقام چون دلیل مستحب، مطلق لفظی  است، ولی دلیل حرام مقّید لّبی و 
مضیق و قابل حمل بر مصادیق دیگر وهن، آن حرام مختص غیر آن مورد 
مستحب خواهد بود. لذا این که چرا چنین قیدی در بحث وهن دخیل است، 
بدین سبب است که وهن، مقید لّبی ادله است و اطالق لفظی در آن وجود 
ندارد؛ مضافًا این که اگر هم فی نفسه چنین اطالقی در ادله وجود می داشت 
به سبب مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات متشرعه _ که از دخیل کردن 
مذکور  قید  به  مقید  باز   _ دارند  ابا  اسالم  مفاهیم  در  غیراسالمی  عناصر 

می گشت یا به عبارت دیگر از آن منصرف بود.
توضیح بیش تر این قید آن است که  در اسالم، احکام  بر روی موضوعاتی 

این نوشته، حاشیه ای است بر نوشته آقای مسائلی، که اخیرا در مجله 
اینترنتی مباحثات منتشر شد، ایشان در فتوای مرحوم نائینی درباره قمه 
زنی تحقیقی فرمودند و دست آخر، واژه ی »وهن« را به عنوان دلیل خود 
نام بردند. نوشته حاضر به ابعاد دیگر بحث - که مراد مرحوم نائینی و 
تنها  بلکه  نمی پردازد؛   - بوده  چه  واقع  در  بزرگان  دیگر  و  اعظم  شیخ 
استدالل نهایی و مشهور در السنه که این عمل مایه وهن اسالم است را 
هدف می گیرد و با توجه به معنا و دلیل حرمت »وهن«، آن را مختص 

وهن عرفی می داند و وهن غربی را اساسًا از مورد بحث خارج می داند.

علی فقیه
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بنا بر تشخیص عرف قابل تغییر   _ _ نه کال  رفته که مصادیق آن بعضًا 
یا  بحزننا«   بفرحنا و یحزنون  روایت مشهور که »یفرحون  این  است؛ مثال 
»کل الجزع مکروه سوی الجزع علی الحسین)ع(«. مراد از حزن چیست؟ 
اگر گفتیم مراد اظهار حزن است، ممکن است عرف، زمانی  اظهار حزن را 
گریه بداند و ممکن است نسبت به شخصی دیگر، صرف اظهار گریه، اظهار 
حزن نباشد. مجالس فاتحه و عزاداری برای مرده ها که نوعی اظهار حزن 
است هم از همین باب است. لذا این اشکال که مصادیق حزن تشریع ندارند 

و آن را داخل خرافات می برند از ریشه غلط است.
نفرموده  تشریع  را  عزاداری خاصی  شارع  فرح،  اظهار  و  مصادیق حزن  در 
و به عزاداری هر قومی ارجاع داده است؛ مراد از این عرف چنان که واضح 
است عرف دست نخورده از عوامل غربی و شرقی است؛ مثاًل اظهار فرح در 
جشن ها در غرب معنایی جز پایکوبی و رقاصی  ندارد؛ حال آن که این گونه 
فرح را عرف ما وهن می داند و نه اظهار فرح. عکس این مسأله هم کاماًل 
بر موضوع بحث تطبیق می کند؛ یعنی چه بسا عرف ما قبل از این هجمه ی 
آن  از  بعد  اما  می دانست؛  عزا  مصادیق  از  را  آن  وغرب  وهابیت  گسترده 
حمله، یک فوبیای غرب، افکار او را فرو بریزد. این از حیث کبرای بحث. 
اما صغرای بحث و این مطلب که آیا بدون درنظر گرفتن این هجمه جدید، 
خود ما این را از مصادیق اظهار حزن و جزع می دانیم یا خیر، بیش تر یک 
بحث تاریخی است. حسب گزارشات بعضی موثقین وقتی بعضی از  مؤمنین 
در حرم امیرالمؤمنین)ع( برای اّولین بار قمه زنی انجام می دادند همه گریه 
می کردند و ضجه می زدند و کسی نمی گفت این عزا نیست و وهن مذهب 
است. در قم هم سال های دور این نحو عزاداری عمومی بود و سحرگاهان 
عاشورا نجفی ها و کربالیی های مقیم قم این کار را انجام می دادند و کسی 
چنین اعتراضی نمی کرد؛ بله بعد از رسانه ای شدن بین المللی آن، این حرف 

باب شد و بحث های نظری زیادی را به دنبال داشت.
نیز  و  شخصی  رغبت  عدم  که  نیست  فایده  از  خالی  هم  مطلب  این  ذکر 
سالیق شخصی نمی تواند در عزاداری ها منشأ اثر شرعی باشد؛ شاید عده ای 
ازدواج موقت یا ازدواج مجدد هم به مذاقشان سازگار نباشد؛ ولی بحث در 
جواز و استحباب این عمل و این نوع جزع است؛ نه این که مذاق چه حکم 
می کند؛ فقه تابع مذاق اشخاص نیست؛ چه بسا کسی به هیئتی می رود که 
به  شخصی   _ برعکس   _ چه بسا  و  بداند  طعمه  را  اطعام  و  ندارند  اطعام 
مجلسی که اطعام نباشد نرود و آن را بی نمک فرض کند؛ اما این گونه مسایل 

ربطی به دین و حکم شرعی ندارد.
علیه المشهور  _ کما  باشد  فی نفسه مستحب شرعی  این عمل   این که  اما 
اهل  مواسات  که  شخص   نیت  بر  ثواب  این که  یا   _ جزع  صدق  بسبب 
آیت الل  مرحوم  چنان که   _ می شود  داده  است  طهارت)ع(  و  عصمت  بیت 
خویی فرموده اند _  اثری در تغییر عنوان اولی به عنوان ثانوی ندارد؛ یعنی 
عنوان اولی هرچه باشد )چه استحباب فعل به عنوان جزع و چه جواز( تنها 
با عنوان ثانوی هتک و وهن به معنایی که این نوشته درصدد تبیین آن بود 
برداشته می شود؛ همچنین عنوان ثانوی ضرر آن هم به معنایی که مشهور 
فقها فرموده اند؛ یعنی ضرر معتنابه؛  نه هرگونه ضرری )مثل سرخ شدن در 
اثر سینه زنی، خوردن غذاهای چرب یا نوشابه ی گازدار یا دیگر خوراکی هایی 

که از آن ها به عنوان غذای مضر یاد می شود(.
عنوان »وهن  به  تمسک  و  استدالل کردن  این گونه  گفته شد  آن چه  بنابر 
این  برای عدم جواز  دلیل  را  مقاله ی موردبحث، آن  نگارنده ی  غربی« که 

عمل آورده یا مطلق ضرر، خالف مشی علمی و تحقیقی است. 

اهمیت نگاه کفار و اهل کتاب در مقوله »وهن دین«

خلط معنای »وهن« با »استهزا«

درباره مفهوم وهن

 نگارنده در تعریف عرف سائد، عدم تأثر از عرف دیگر را دخیل 
دانسته است. این سخن مبهم است. هر عرفی متأثر از دیگر عرفهاست. 
رابطه و رفت و آمد انسان ها از عرف های گوناگون، تأثیر و تأثر عرف ها 
را در پی دارد. اگر این تغییرها و دگرگونی ها نباشد، عرف در یک مکان، 
همواره ثابت است و یک جور نیست؛ در حالی که عرف امروز با عرف 
صدسال و حتی نیم قرن پیش یکی نیست؛ یکی از دالیل دگرگونی 
قاجار کت و  زمان  در  مثاًل  دیگر عرفهاست.  از  تأثیرپذیری  عرف ها، 
شلوار لباسی اجنبی و بیگانه بود؛ اما امروز لباس عادی مردمان ماست 
و این تأثیر ما از غرب است. این تغییر چه بسا باعث تغییر موضوع حکم 
حرمت تشبه به کفار باشد. اگر منظور از عرف تأثیرنپذیرفته این باشد، 
که این عرف را از امور وارداتی و تأثیرپذیرفته منزه کنیم و بر آن حکم 
امور  از  هم  قمه زنی  خود  باشد،  این  اگر  و  است  نادرست  این  کنیم، 
وارداتی است؛ چنان چه در پایان سخن نویسنده می گوید »برای اولین 
بار در حرم امیرالمؤمنین)ع( قمه زدند... «؛ یعنی این عمل در این جا 

سابقه نداشته و این عرف متأثر از عرف دیگر است.
اما اگر منظور این باشد که عرف خاص را تنها در زمان خاص و بدون 

نگاه به دیگر عرف ها نگاه کرد، این سخنی صواب است.

تأثیر  تحت  وهن  معنای  »تغییر  یادداشت  بر  است  نقدی  نوشته  این 
عرف غربی«. این نقد تنها به تعریف نگارنده از وهن نگاه دارد و در 
تشخیص این که آیا قمه زنی مصداق وهن است یا نه، ساکت است. 
ادعای نویسنده این است که وهن را باید مطابق عرِف تأثیرنپذیرفته 
معنا کرد؛ نه براساس »وهن غربی«. وی در بحث استدالل نهایی و 
مشهور در السنه که این عمل مایه وهن اسالم است را هدف می گیرد 
و با توجه به معنا و دلیل حرمت »وهن«، آن را مختص وهن عرفی 

می داند و وهن غربی را اساسًا از مورد بحث خارج می داند.
بر خالف نگارنده یادداشت ذکرشده، شواهدی در دست است که وهن 
نگاه  در  صرفًا  نه  می کند؛  جست وجو  نیز  کفار  و  دیگران  نگاه  در  را 

خودی.
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نگارنده  اشتباه  است.  نزاع  محل  از  بیگانه  نکته  این  صورت،  هر  در 
در این است که وهن را تنها به ناظر درونی سپرده است. در حالیکه 
وهن در نظر ناظر بیرونی نیز مطرح است. آنان که می گویند قمه زنی 
وهن شیعه است، وهن را نه تنها در نظر شیعه؛ بلکه در نظر مخالفین 
روایت  به  استناد  دارند.  نظر  در  خداناباوران  یا  کتاب  اهل  یا  عامه  از 
است.  نکته  همین  مؤید  نیز  شینا«  علینا  التکونوا  و  زینا  لنا  »کونوا 
»زین« و »شین« نه در نگاه شیعیان؛ بلکه در نگاه غیرشیعیان. سخن 
سید محسن امین هم ناظر بیرونی را در نظر دارد؛ نه عرف خودی را: 
»کما أّن إقامتها علی غیر هذه الطریقة من أقوی أسباب التنفیر عن 
کّل  ذلک  یعرف  السالم(،  )علیهم  البیت  أهل  وطریقة  اإلسالم  دین 
منصف« )سید محسن امین، التنزیه ألعمال الشبیه، در ضمن رسائل 
الشعائر الحسینیه، ج۲، ص ۱۹۰.(. یا در جایی دیگر گفته است: »وعن 
العار عند  هذا الفعل الشائن للمذهب وأهله، والمنّفر عنه، والملحق به 

األغیار«. )همان، ص۱۷۷.(
و  اسالم  برای  تبلیغی  ابزاری  را  عزاداری صحیح  امین،  سید محسن 
جلب قلوب به سوی طریق اهل بیت)ع( می داند و عزاداری با رفتارهای 
از دین می شمرد. این تنفر و وهن نه در نگاه  نادرست را باعث تنفر 
عزاداران و عرف شیعیان است؛ بلکه در نگاه غیر است. کما این که پس 

از این از دانشمندی مسیحی خاطره ای را نقل می کند.
نباید مذهب  از وهن، زشت نمایی و سست نمایی مذهب است و  مراد 
زشت وسست نشان داده شود. زشت نشان دادن مذهب راه هدایت را 

خواهد بست و موجب تضعیف ایمان متدینین خواهد شد.

پاسخ به چند پرسش
پرسش اول: اگر وهن را در نظر غیر جست وجو کنیم، آنان همه ی احکام 

و باورها را به سخره خواهند گرفت؛ از رکوع و سجود تا مناسک حج.
پاسخ: استهزا و وهن با یکدیگر تفاوت دارند. استهزا به فاعل و قصد وی 
بازمی گردد و حتی امور صحیح و معقول را هم می توان به سخره گرفت؛ 
وهن  اما  می شود.  دیده  هجویات  و  کاریکاتورها  و  طنزها  در  چنان چه 
مربوط به فعل است و انسان در برابر آن منفعل و متأثر است و نوعی 
احساس نفرت و اشمئزاز دارد. یک فرد غیرمسلمان نسبت به نماز یا حج، 

احساس نفرت و اشمئزاز ندارد؛ حتی اگر آن را غیرمعقول فرض کند.

ثانوی پذیرفتیم، گستره  پرسش دوم: اگر نفی وهن را به عنوان حکم 
احکام غیرالزامی مقدم  بر  تنها  آیا  اولیه چیست؟  احکام  بر  حکومتش 

است یا می تواند واجب یا حرام را هم تغییر دهد؟
پاسخ: در احکام غیرالزامی می توان به سادگی تقدم نفی وهن بر آنان را 
درک کرد. مباحات و مستحبات را حتی در صورت نبود مزاحم و مانع، 
می توان انجام نداد. در محل نزاع، حتی اگر به استحباب قمه زنی حکم 
شود، می توان به خاطر مصالح مذهب و عدم تضعیف آن، از آن دست 

شست؛ خصوصًا این که سوگواری منحصر در آن نیست.
آیا در احکام الزامی می توان گفت جایی که حکم در زمان یا مکانی 
وهن  نفی  می توان  شود،  مذهب  سستی  و  دادن  نشان  زشت  موجب 
چنان که  شست؟  حکم  از  دست  و  دانست  الزامی  حکم  بر  حاکم  را 

برخی  معاصرین درباره رجم چنین گفته اند و نوع دیگری از مجازات را 
جایگزین آن کرده اند. )مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص4۹۰(.

در این دیدگاه، میان مصلحت حکم و مصلحت مذهب تزاحم است و 
مصلحت مذهب، اهم از حکم شمرده می شود. در روایت، اجرای حدود 
در سرزمین دشمن، نفی و دلیل آن »ترس از پیوستن او به دشمن« 
رجل  علی  أقیم  ال  قال:  أنه  علیه السالم  علی  »عن  است:  شده  بیان 
فیلحق  الحمیة  تحمله  أن  مخافة  منها  یخرج  حتی  العدو  بأرض  حدا 

بالعدو...«. )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۸.(.
گاهی نفی اقامه حدود در دار دشمن به علت نبستن راه هدایت بر آن ها 
ذکر شده است. عالوه بر آن گفته شده که  شاهدین حد،  طائفه ای از 
مؤمنان باشند  تا اقامه حد مانع گرویدن کفار به اسالم نشود: »وقید 
اإلسالم،  للکّفارعن  مانعة  الحّد  إقامة  یکون  لئاّل  بالمؤمنین  الطائفة 
ولذلک کره إقامته فی أرض العدّو«. )السیوری، مقداد، کنزالعرفان فی 

فقه القرآن، ج۲، ص۳4۲؛ مکتبة مرتضویة(.
در این مثال ها نگاه ناظر غیرمسلمان بر حکم تأثیر گذاشته است و دلیل 
آن مصلحت اهّم »باز بودن مسیر هدایت« است. وهن بودن یک حکم 
از آن جهت در حکم تأثیر دارد که پیامدش بستن راه هدایت است. در 
کالم نیز چنین استداللی درباره صفات نبی گفته شده است. از شرایط 
نبی آن است که از هرچه مایه نفرت از وی است دور باشد؛ زیرا وجود 
این امور در پیامبر با غرض بعثت منافات دارد: »... ألن ذلک کله مما 
ینفر عنه فیکون منافیا للغرض من البعثة«. )عالمه حلی، کشف المراد، 

ص۳۵۰، تصحیح حسن زاده آملی(.
استدالل قائلین به تقدم نفی وهن بر احکام را می توان این گونه  تقریر 
کرد: اگر حکمی یا عملی موجب وهن مذهب شود و این وهن به حدی 
باشد که باعث رویگردانی از دین و مانع گرایش به دین در نظر ناظر 
بیرونی یا موجب سست شدن باور به دین در نظر متدینین شود، مصلحت 

اهّم حفظ دین و باز بودن مسیر هدایت بر مصلحت حکم مقدم است.
_ عرفی«  به »وهن  ناظر  تنها  استدالل  این  نگارنده،  تصور  بر خالف 
چنان که نگارنده گفته است _ نیست و  »وهن غربی« را هم در نظر دارد.

چند نکته 
* این که وهن بودن قمه زنی را به پس از رسانه ای شدن نسبت دهیم، 
سخن نادرستی است. در کلمات سید محسن امین از وهن بودن قمه زنی 
سخن گفته شده است؛ آن سخنان حدود نود سال پیش آن گفته شده 
است. » المجالس السنیه« در سال ۱۳4۵ق و  »التنزیه العمال الشبیه« 
در ۱۳4۶ق نگاشته شده اند. سید محسن امین در لبنان و سوریه اقامت 
مراوده  غیراسالمی  چه  و  اسالمی  چه  دیگر  مذاهب  با  طبعًا  و  داشته 

داشته و واکنش آنان به این عمل را مشاهده می کرده است.
* نویسنده در جایی گفته است سالیق شخصی نمی تواند در سوگواری 
منشأ اثر باشد. این سخن درست است؛ اما ادعا این است که عرف و 
ناظر بیرونی این مصداق یا آن مصداق را وهن می شمرد. این جا سخن 
از سلیقه شخصی نیست؛ اگرچه باید ادعای وهن بودن در دیدگاه ناظر 
بیرونی ثابت شود.نگاه به دیگر عرف ها نگاه کرد، این سخنی صواب 

است. 


