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فرهنگ دینی برآمده از مبانی اصیلی است که ریشه در تعالیم استوار آسمانی دارد. 
انبیای الهی پیام آوران این آموزه ها برای رشد و کمال دهی انسانها هستند و تالش 
گاهی دادن و زدودن جهل از دایره فهم بشری بوده است.   ایشان در راستای آ
قدرت های  صاحبان  منافع  با  آموزه ها  این  دینی  تبلیغ  تاریخ  طول  در  یقینا 

نامشروع در تضاد بوده است.
و  حفظ  برای  طرفی  از  و  باشند  اصیل  فرهنگ  ایجادکننده  بایستی  سویی  از 
انسجام این فرهنگ می کوشیدند. بازآموزی و بازتوانی پذیرندگان دعوت الهی 

نیز از وظایف دعوتگران سروش آسمانی است.
 در همین راستا در پهنه تاریخ در مقابل این دعوت های نیک، دستان توانمند 
را  راستین  مبانی  از  برخاسته  باورهای  ظاهر  و  عمق  کرده اند  کوشش  دیگری 
سست  برای  خود  توان  تمامی  از  دهند.  قرار  کژی  و  تغییر  و  حمله  دستخوش 

کرده اند. کردن باورهای معنوی و فرهنگ دینی، استفاده 
هم  اثر  کم  مومنان،  فهم  بر  تاریکی  یاوران  این  قدرتمند  افکنی های  شبهه   
و  معنوی  فهم  مبانی  تبیین  کنار  در  نور  دعوتگران  تمامی  لذا  است.  نبوده 
پرداخته اند.  شبهه افکنان،  ساخته  ظاهر  نقص های  از  شبهه زدایی  به   دینی 
که  برمی خوریم،  دقت  این  به  مکررا  )ع(  معصومین  حضرات  سخنان  در 
فرموده اند:  هرگاه در ذهنیت دینی و فرهنگی شما، به سوال یا ایرادی رسیدید 



کنید و با رجوع به اهل فهم این  که توان حل و فهم صحیح آن را ندارید، توقف 
کنید.  دستور قرآنی.. فاسالوا اهل الذکر ان  مبانی، وساوس ذهنی خود را اصالح 

کنتم ال تعلمون.... در همین مقام مورد توجه قرار می گیرد.
از استوار  بزرگوار شیعه در همین جهت، پس  کبری، علمای  از غیبت  لذا  پس   
گام  ساختن مبانی مذهبی، در مقام پاسخگویی به سواالت و شبهات مومنان، 

برداشته اند.
ایجاد  با  معنویت،  روح  نمودن  سست  انگیزه  با  همیشه  تاریکی  اقلیم  اهالی   

کوشش می کنند. شبهات، هرروزه در این مسیر 
کتاب ماه زاد را به بررسی مختصری در برخی از این شبهات در باب   این شماره از 

فهم و عمل دینی اختصاص داده ایم.
کوچکترین قدم، تلنگری برای شناخت شبهه و پاسخ به آنها برای   امید آنکه این 

روحانیون محترم باشد.
  

کتاب ماه..زاد. گروه تدوین 
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مناسبت ݣݣݣهای 
ماه ربیع الثانی

مناسبت های روز اول ماه ربیع الثانی 
1. قیام توابین 

نام  که  توابین  از  گروهی  با  در این روز در سال ۶۵ هجری سلیمان بن سرد 
آنان در دفتر سلیمان ثبت شده بود برای خون خواهی امام  شانزده هزار نفر 

کردند. حسین علیه السالم قیام 
کوفه به جهت پیکار با ابن زیاد ملعون   توابین در روز دوم ربیع الثانی از نخیله 
کنار  ج شدند و روز بعد  کوفه خار حرکت نمودند. در شب جمعه ۵ ربیع الثانی از 
گردهم آمدند. یک یا سه شبانه روز در  قبر مطهر حضرت اباعبداهلل علیه السالم 
که مثل  کردندبه طوری  گریستند و استغفار نمودند و ضجه و ناله  کربال ماندند و 

آن روز و به آن اندازه صدای ضجه در آن وادی شنیده نشده بود.
کس با  کعبه شلوغ بود. هر  کنار  کنار قبر حضرت مانند ازدحام   هنگام وداع 
حالتی شعر می خواند ، ناله میکرد و با آن حضرت وداع می نمود و خود را برای 

جنگ با ابن زیاد آماده می ساخت.
علیهم  حسین  امام  و  حسن  امام  و  ابیطالب  بن  علی  شیعیان  از  سلیمان   
السالم بودو در جمیع جنگها در رکاب امیرالمومنین علیه السالم حضور داشت. 
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آخر االمر با لشگر ابن زیاد روبرو شدند و بعد از کشتن عده زیادی از آنان و مبارزات 
و جانفشانی های فراوان سلیمان در سن ۹۳ سالگی در عین الورد به شهادت 
که مجروح و خسته و تشنه بودند  رسید. از اصحاب سلیمان هم فقط ۲۷ نفر 

جان سالم به در بردند و بقیه همه به شهادت رسیدند.
حصین بن نمیر ملعون که در کربال دلهای اهل بیت علیهم السالم را سوزاند در 
گردید. کشته شد و به جهنم واصل  عین الورد به دست ابراهیم پسر مالک اشتر 

 ۲. شهادت امام باقر علیه السالم 
در این روز به روایتی شهادت امام باقر علیه السالم است. 

مناسبت های روز سوم ماه ربیع الثانی 
1. سفر امام عسگری علیه السالم به جرجان:

که فرموده  در این روز امام حسن عسگری علیه السالم برای وفا به وعده ای 
از سامرا به جرجان  از آن بزرگوار به طی االرض  بودند و آشکار شدن معجزاتی 

تشریف فرما شدند.
کردم و قبل از حج به زیارت امام   جعفر بن شریف میگوید: سالی قصد حج 
که  حسن عسگری علیه السالم در سامرا رفتم. اموالی از شیعیان همراهم بود 
باید به آن حضرت می رساندم. خواستم از آن حضرت بپرسم اموال را به چه 
کسی بدهم ولی پیش از آنکه من صحبت کنم حضرت فرمودند :"به مبارک خادم 
گفتم:"شیعیان  کرده ام" و سپس بیرون آمدم و  کار را  کردم:"همین  بده". عرض 
از  شما در جرجان به شما سالم میرسانند". امام علیه السالم فرمود:مگر بعد 

کردم: برمی گردم. مراسم حج به جرجان برنمیگردی؟ عرض 
وارد  جرجان  به  الثانی  ربیع  سوم  جمعه  روز  اول  دیگر  ۱۷۰روز  فرمودند:   
که من در آخر همان روز به جرجان می آیم.  میشوی. آن وقت به مردم اعالم کن 
برو به سالمت. خداوند متعال تو را و آنچه با توست به سالمت به عهد و اوالدت 
که  خواهد رسانید. پسری برای پسرت متولد شده است. نام او را "صلت" بگذار 

کمال میرساند و از اولیاء ما خواهد بود. خداوند به زودی او را به حد 
 من گفتم: یابن رسول اهلل، ابراهیم بن اسماعیل جرجانی از شیعیان شماست 
و به دوستان شما هر سال بیش از صد هزار درهم احسان می کند، و در جرجان 
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که متنعم به نعمتهای الهی است. امام علیه السالم فرمودند:   از اشخاصی است 
که به شیعیان ما  خداوند به ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل در مقابل احسانی 
گناهان او را بیامرزد و او را پسری صحیح االعضا روزی  می کند جزای خیر بدهد و 
که قائل به حق باشد. به ابراهیم بگو:حسن بن علی می گوید: نام پسر  فرماید 

خود را احمد بگذار.
 راوی میگوید: از خدمت حضرت مرخص شدم و حج رفتم و بازگشتم, و در 
که حضرت معین فرموده بودند به سالمت وارد جرجان شدم. هنگامیکه  روزی 
گفتم: امام علیه السالم مرا وعده داده  اصحاب ما برای تهنیت آمدند، به ایشان 
که در آخر این روز به اینجا تشریف می آورند. پس مهیا شوید و مسائل و حوایج 

کنید. خود را آماده 
گاه   شیعیان چون نماز ظهر و عصر را به جا آوردند, در خانه من جمع شدند. نا
که فرموده بودند وارد شدند. هنگام  امام عسگری علیه السالم در همان ساعتی 
ورود بر ما سالم کردند و ما به استقبال شتافتیم و دست آن حضرت را بوسیدیم. 
که در آخر این  کرده بودم  آنگاه حضرت فرمودند: من به جعفر بن شریف وعده 
روز نزد شما بیایم. من نماز ظهر و عصر را در سامرا به جا آوردم و نزد شما آمدم تا 

کنون شما حوایج و مسایل خود را بیاورید. با شما تجدید عهد نمایم. ا
یابن رسول اهلل,  گفت:  او  بود.  کرد نضر بن جابر  ابتدا  سوال  که  کسی  اول   
به  را  تا خداوند دیده هایش  فرمایید  نابیناست، دعا  از هر دو چشم  پسر من 
کرد و حضرت دست  کن. او را حاضر  او برگرداند. حضرت فرمودند: او را حاضر 

کشید و چشمانش روشن شد. مبارک بر چشمان او 
کردند و حضرت حاجت های   پس از او یک یک آمدند و حاجت خود را بیان 
آنان را برآورده می نمودند, تا اینکه حوایج همه را بر آوردند و مسایل آنها را جواب 

فرمودند و همان روز به سامراء مراجعت نمودند.
 

مناسبت های روز ششم ماه ربیع الثانی 
1. مرگ هشام بن عبدالملک:

بن  هشام  رصافه  در  هجری   ۱۲۵ سال  الثانی  ربیع  ششم  چهارشنبه  روز   
عبدالملک از دنیا رفت و به جهنم واصل شد.
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 او مردی احول و غلیظ و بدخو و بخیل بوده و حریص بود بر جمع مال, دستور 
کرد و امام باقر و حضرت  کشتن زید بن علی بن الحسین علیه السالم را صادر 
کرد و جسارتهای فراوانی به آن حضرت  صادق علیهما السالم را به شام احضار 
نمود و آخر االمر امام باقر علیه السالم را به شهادت رساند. ۱۹ سال و ۹ ماه و ده 

کرد و در ۵۳ سالگی به جهنم شتافت. روز خالفت 
نبش  هم  را  آنها  قبرهای  و  بود  شده  آغاز  امیه  بنی  قتل  که  سفاح  زمان  در 
می کردند و آنچه میافتند می سوزاندند، وقتی نوبت به قبر ولید رسید اثری در 
آن باقی نمانده بود و از عبدالملک قسمتی از جمجمه اش مانده بود. هنگامی 
که قبر هشام را شکافتند بدن او هنوز متالشی نشده بود, و لذا هشتاد تازیانه بر 

کسترش را به باد دادند. بدن او زدند و او را سوزانیدند و خا
گفته اند ظاهرا زدن هشتاد تازیانه به هشام به جهت حد قذف بوده   بعضی 

که جسارت به مادر جناب زید بن علی بن الحسین علیهم السالم نمود.
 

  مناسبت های روز هشتم ماه ربیع الثانی 
1. والدت امام حسن عسگری علیه السالم: 

هجری   ۲۳۲ سال  در  السالم  علیه  عسگری  حسن  امام  حضرت  روز  این  در 
جهان را به قدوم خود منور فرمودند. و به روایت مصباح, تقویم المحسنین, 
بوده است)۲(.  ماه  این  و دروس شهید، والدت حضرت در چهارم  اختیارات 
که عبارتند از ۲۷ ذی الحجه  اقوال دیگری نیز در والدت آن حضرت وجود دارد 

, ۱۰ ربیع الثانی .
که   پدر آن حضرت امام هادی علیه السالم و مادر محترمه اش بانویی است 
نامش حدیث یا حدیثه یا سوسن یا سلیل است. محل والدت حضرت مدینه و 

کنیه حضرتش ابومحمد است. مشهورترین القاب ایشان زکی, نقی و 
کنترل رفت و آمدها, در محل سکونت   آن حضرت را برای زیر نظر داشتن و 
که به آن  سپاهیان ترک تبار دربار عباسی مسکن داده بودند, و از همین جاست 

حضرت عسگری می گویند.

 2. شهادت حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها 
بنا بر روایتی که چهل روز پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله را روز شهادت 
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حضرت زهرا سالم اهلل علیها دانسته, روز هشتم ربیع الثانی روز شهادت حضرت 
به حساب می آید.

 ۷٫وقایع االیام: ج ربیع االول و ربیع الثانی ص ۲۰۴ 
 

مناسبت های روز دهم ماه ربیع الثانی 
1. وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها

در این روز در سال ۲۰۱ هجری بنا بر مشهور سالروز  رحلت شهادت گونه حضرت 
ولیه اهلل خلق جهان, عابده زاهده کامله مستوره حضرت فاطمه معصومه سالم 

کاظم علیه السالم است. اهلل علیها دختر امام موسی 
 آن حضرت ۱۷ روز پس از ورود به شهر قم, با دلی شکسته و غصه دار از داغ پدر 
و فراق برادر, رحلت فرمودند. در عزای آن حضرت شهر قم را یکپارچه غم و ماتم 
کردند, و به طرف باغ موسی  گرفت. بدن مطهر آن حضرت را غسل داده کفن  فرا 
ج , مکان فعلی حرم مطهر, آوردند. دو سوار نقابدار از بیرون شهر آمدند  بن خزر
و بر بدن آن حضرت نماز خواندند. آنگاه داخل سرداب شده بدن مطهر را دفن 

کسی آنان را نشناخت. کردند و رفتند, و 
ج آن باغ را وقف حضرت معصومه سالم اهلل علیها نمود, و از   موسی بن خزر
بوریا و حصیر سقفی بر روی قبر آن حضرت قرار داد. این بنا بود تا آنکه زینب 
دختر امام جواد علیه السالم بروی قبر شریف قبه ای بنا نهاد. سپس جماعتی از 
دختران ائمه علیهم السالم در آن مکان دفن شدند. هنگامی که ام محمد دختر 
کنار آن حضرت دفن  کرد، در  موسی بن محمد بن علی الرضاعلیه السالم فوت 
شد. بعد از آن میمونه خواهر ام محمد از دنیا رفت, و آن بزرگوار هم در جنب ام 
که دو  گونه ای  کردند, به  گنبد دیگر بنا  محمد دفن شد. روی این دو قبر یک 
گنبد چسبیده به هم به روی قبر حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و ام 

محمد و میمونه بوده است.
کنیز هم دفن شده اند   به جز دختران حضرات معصومین علیهم السالم , دو 
که در هنگام مرمت حرم مطهر در زمان ناصرالدین شاه, روزنه ای به سردابی 
ک میمونه و دو  پیدا می شود و چند زن صالحه، وارد سرداب می شوند. پیکر پا
کنیزان را پس از هزار سال تر و نازه مشاهده میکنند. این سرداب جنب  تن از 
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سرداب حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها قرار دارد.
الثانی  ربیع  را در ۱۲   مرحوم نمازی وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها 
کرده و قول منسوب به شیخ حر عاملی رحمه اهلل هشتم  سال ۲۰۱ هجری نقل 

شعبان سال۲۰۱ هجری است.
دارای  بهشت  و  کوفه صغیر است,  قم  السالم می فرماید:  علیه  امام صادق   
از اوالد من رحلت  از قم است. در آن شهر زنی  که سه در آن  هشت در است 
که اسمش فاطمه است, و او دختر موسی بن جعفر علیه السالم است  می کند 

که به شفاعت او تمامی شیعیانم وارد بهشت می شوند.
 

مناسبت های روز دوازدهم ماه ربیع الثانی 
1. انقراض بنی امیه 

در این روز با سفاح اولین خلیفه عباسی بیعت شد, و با انقراض دولت بنی 
کلی منقرض شد. البته مروان در بیست و هفتم ذی  مروان, دولت بنی امیه به 
الحجه کشته شد, ولی در این روز با تأسیس دولت بنی عباس رسما نام بنی امیه 

از صفحه خالفت برچیده شد.
 

مناسبت های روز سیزدهم ماه ربیع الثانی 
1. شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها:

 به روایت مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب و قرمانی در اخبارالدول شهادت ام 
ابیها فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در این روز بوده است.

مناسبت های روز چهاردهم ماه ربیع الثانی 
1. قیام مختار: 

کننده دلهای اهل بیت علیهم السالم با ندای " یالثارات  در این روز مختار شاد 
کرد. مختار در سال اول هجرت در طائف به دنیا آمد و  کوفه قیام  الحسین " در 
کنیه  کوفه به دست مصعب بن زبیر به شهادت رسید.  در سال ۶۷ هجری در 
که در جنگ با فارس  او ابو اسحاق بود. ابو عبیده, پدرش از صحابه بزرگ بود 

شهید شد. بعد از پدر, دو برادرش حکم و جبیر شهید شدند.
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 مختار در هجده ماه حکومتش, هجده هزار نفر از قاتلین سیدالشهدا علیه 
که به دست اصحاب و  کسانی است  السالم را به جهنم فرستاد. این به غیر از 
کشته شدند. کنار نهر خازر  کوفه و در  یاران او و ابراهیم بن مالک اشتر در بیرون 

 سعد عموی مختار از طرف امیرالمومنین و امام حسن علیهما السالم والی 
گذاشت. گاه جایی می رفت مختار را به جای خود می  مداین بود و هر 

 امیرالمومنین علیه السالم به او خبر از فتح و ظفر دادند, و میثم تمار در زندان 
کوفه او را بشارت داد.

السالم  باقر علیه  امام  ابو محمد حکم بن مختار خدمت   در روز عید قربان 
کرد, امام باقر علیه السالم اورا نزد خود خواند  آمد. بعد از اینکه خود را معرفی 
گویند. به خدا  کرد: آقای من, مردم درباره پدر من بسیار سخن می  و او عرض 
کالم شماست و هر چه شما بفرمایید آن را قبول دارم. امام  قسم سخن درست 
که  که مهریه مادر من از پولی بود  علیه السالم فرمود: سبحان اهلل, پدرم خبر داد 
کرد و دشمنان  مختار آن را برای پدرم فرستاد. مختار خانه های خراب ما را آباد 
که از ما ریخته شد طلب نمود. آنگاه سه مرتبه  ما را به قتل رسانید و هر خونی 

ک. فرمود:رحم اهلل ابا
کودکی امیرالمومنین علیه السالم او را روی زانوی خویش می نشاند و به او  در 
لطف و مرحمت می فرمود. امام باقر علیه السالم می فرماید: به خدا قسم پدرم 
که مختار نزد فاطمه بنت امیرالمومنین علیه السالم می آمد, و آن  مرا خبر داد 
گذاشت. سپس فرمود: هر  مخدره برای او فرش پهن نموده پشتی برایش می 

کسی داشتیم او مطالبه نمود. که ما نزد  حقی 
که مختار سر نحس عبیداهلل را برای امام  در روایت دیگر می فرماید: هنگامی 
زین العابدین علیه السالم فرستاد, آن حضرت سر سفره بود و خوشحال شد و 
دعا فرمود. بنا بر قول دیگری قیام مختار در شب ۱۴ ربیع االول سال ۶۶ هجری, 

و بنا بر قولی ۱۶ ربیع الثانی بوده است.
 

مناسبت های روز بیست و دوم ماه ربیع الثانی 
1. وفات موسی مبرقع: 

جناب موسی مبرقع علیه السالم پسر حضرت جواد علیه السالم در سال ۲۹۶ 
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هجری در شهر قم وفات یافت. به نقلی وفات آن جناب در ۸ ربیع الثانی بوده 
است.

 بنا بر قول دیگری در ۱۴ ربیع الثانی وفات موسی مبرقع واقع شده است. قبر 
آن بزرگوار در چهل اختران قم خیابان آذر مشهور است.

که از فرط زیبایی بر جمال مبارک  کنیه: ابو جعفر, لقب: مبرقع   نام: موسی, 
کنیز بود. نقاب می زد. نام پدر: جواداالئمه علیه السالم, و مادر آن حضرت 

گردید. او  که در سال ۲۵۶ هجری وارد قم   ایشان از اولین سادات رضوی بود 
کن قم او را از قم بیرون  دائما بر صورت خود برقعی داشت, ولی مردم عرب سا

گرفت. کاشان رفت و در آنجا مورد احترام قرار  کردند و او به 
بعد از آمدن ابو الصدیم حسین بن علی بن آدم و مرد دیگری از رُوسای قم, 
قم  به  را  بزرگوار  آن  و  است  بوده  کسی  چه  موسی  شدند  متوجه  قم  عربهای 
متعدد  روستاهای  در  همچنین  کردند.  آماده  او  برای  ای  خانه  و  بازگرداندند 
زمین و باغ برای او خریدند و خواهرانش زینب و ام محمد و میمونه, دختران 

حضرت جواد علیه السالم به قم آمدند, و بر او وارد شدند.
که جناب موسی مبرقع در قم از دنیا رفت, امیر قم عباس بن عمرو   هنگامی 
که در قم معروف است و قبال خانه  کنونی  غنوی بر او نماز خواند, و در محل 

محمد بن حسن بن ابی خالد اشعری ملقب به شنبوله بود, دفن شد.
که جناب موسی مبرقع  کرده  کافی به سند معتبر نقل  کلینی رحمه اهلل در   

تولیت اوقاف را از جانب امام علیه السالم داشته اند.
 

مناسبت های روز بیست و پنجم ماه ربیع الثانی 
1. خلع معاویه بن یزید خود را از خالفت: 

هنگامیکه یزید بن معاویه در ۱۴ ربیع االول سال ۶۴ هجری به درکات جحیم 
رفت, فرزندش معاویه به جای وی نشست. او پس از چهل روز در ۲۵ ربیع الثانی 
کرد, و بر جد و پدر خود  بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و اعمال پدران خود را یاد 
گریه شدیدی نمود, و آنگاه خود را از  کرد و از افعال ایشان تبری جست و  لعنت 

خالفت خلع نمود.
که طالب  گفت: الحال  مروان بن حکم لعنت اهلل علیه از پای منبر برخاست و 
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گفت: من  خالفت نیستی پس امر خالفت را به سویی بیفکن. معاویه بن یزید 
هر  به  بچشم.  را  آن  اوزار  که  شوم  راضی  چگونه  نچشیدم,  را  خالفت  حالوت 
گریه شد و ۲۵ یا ۴۰ روز بعد از این واقعه فوت  صورت در خانه نشست و مشغول 
کردند. پس از او خالفت اوالد ابوسفیان تمام شد و به  کرد و به قولی او را مسموم 

مروان و آل او منتقل شد.
 

مناسبت های روز آخر ماه ربیع الثانی
 1. مرگ خالد بن ولید: 

در روز آخر ربیع الثانی خالد بن ولید بن مغیره مخزومی به اسفل السافلین 
جهنم شتافت. او بیست سال بعد از بعثت پیامبر صلی اهلل علیه و آله در اواخر 
کرد. ابوبکر او را  زندگانی آن حضرت به همراه عمرو عاص به ظاهر اسالم را قبول 
کرد. پس از مدتی در شهر حمص مرد و در همان  کرد و عمر او را عزل  کم شام  حا

جا مدفون شد.
کارهای خالد بیزاری جستند. او بدون  در مواردی پیامبر صلی اهلل علیه و آله از 
اجازه پیامبر صلی اهلل علیه و آله بنی جزیمه را به قتل رساند و عده ای را اسیر 
کردو گفت:" هر کس اسیری در دست دارد او را بکشد ". مهاجر و انصار اسرار را نزد 
کرد و دو  پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرستادند و آن حضرت دستان مبارک را بلند 
کرده است.  که خالد  کاری  بار فرمود: خدایا من بیزاری می جویم به سوی تو از 
کس عمار را  گفت. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمودند: هر  خالد به عمار ناسزا 

کند خداوند او را سب می کند. سب 
 او به دستور ابوبکر خواست امیرالمومنین علیه السالم را به شهادت برساند, 
گلوی خالد را آن  ولی قبل از هر اقدامی آن حضرت متوجه شدند و با دو انگشت 
چنان فشار دادند که خالد نعره کشید و مردم فرار کردند و خالد لباسش را نجس 
کس واسطه شد, آن  کرده اند. هر  کار امر  گفت: ابوبکر و عمر مرا به این  کرد. آنگاه 
حضرت او را رها نکرد تا آنکه ابوبکر عمر را فرستاد و ابن عباس را آورد. ابن عباس 
حضرت را به قبرمطهر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و فرزندانش و حضرت صدیقه 
این هم  گفت:  به عمر  ابوبکر  کرد.  رها  را  او  السالم قسم داد و حضرت  علیهم 

کرده بود. کار انتخاب  که عمر، خالد را برای این  نتیجه مشورت با تو! چه این 
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 همچنین خالد بن ولید مالک بن نویره رحمه اهلل را با عده زیادی از قبیله 
کشت و در همان شب با همسر مالک مرتکب  او به جرم بیعت نکردن با ابوبکر 
خالف شد. وقتی عمر این قضیه را شنید, گفت:" تو را سنگسار می کنم " ولی این 

کار را انجام نداد؟!
را به سوی قبیله بنی سلیم فرستاد،  او  ابوبکر  که   در مورد دیگری هنگامی 

کرد و آنان را به آتش سوزانید. عده ای از مردان قبیله را در محلی جمع 

1.مستدرک سفینه البحار :ج ۴ص۶۸ 
2.حاراالنوار : ج۴۵ص۳۵۹ 

3.قالئدالنحور :ج ربیع الثانی ص ۱۶۸ 
جلد  قالئدالنحور  و  ناسخالتوواریخ  و  الصفا  روضه  کتابهای  به  را  ماجرا  این  تفصیل  4.طالبین 

کنند. ربیع الثانی مراجعه 
 5.قالئدالنحور : ج ربیع الثانی ص ۱۹۱ 

6.قالئدالنحور :ج ربیع الثانی ص ۱۷۷٫ 
7.بحاراالنوار: ج ۵۰ ص ۲۶۳٫ 

8.تتمه المنتهی: ص ۱۲۸٫ 
9.تمه المنتهی: ص ۱۱۸_۱۲۷٫ قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۱۹۱٫ فیض العالم: ص ۲۲۸ 

10.اعالم الوری: ج ۲ ص ۱۳۲٫ فیض العالم: ص ۲۲۹ 
11.قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۱۸۵ 

12.مسارالشیعه: ص ۲۳ 
13.توضیح المقاصد: ص ۱۰٫ مسارالشیعه: ص ۳۰ 

14. ریاحین الشریعه: ج ۳ ص ۲۴٫ ارشاد: ج ۲ ص ۳۱۳ 
15.تتمه المختصر فی اخبار البشر: ج ۱ ص ۳۴۸ 

ف
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بیت  اهل  کریمه  زندگانی   ۳۴٫ ص  سخن:  دریای  منتخب   ۱۶۳٫ ص   ۲ ج  ۱۶٫مراقدالمعارف: 
سالم اهلل علیها: ص ۸۳

 ۱۷٫بحاراالنوار: ج ۶۰ ص ۲۱۹)۲۲۰٫ اجساد جاویدان: ص ۱۰۵ 
۱۸٫مستدرک سفینه البحار: ج ۸ ص ۲۵۷ 

۱۹٫حیاه الست: ص ۱۱ 
۲۰٫بحاراالنوار: ج ۵۷ ص ۲۲۸ 
۲۱٫بحاراالنوار: ج ۹۵ ص ۳۵۷ 

۲۲٫مناقب ابن شهر آشوب: ج ۳ ص ۴۰۶٫ قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۲۱۹٫ 
الثانی ص ۲۲۵_۲۲۹٫ فرسان الهیجاء: ج ۲ ص ۲۱۷٫ بحاراالنوار: ج  ۲۳٫قالئدالنحور: ج ربیع 
۴۵ ص ۳۳۳٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۴ ص ۶۸٫ وقایع االیام: ج ربیع االول و ربیع الثانی 

ص ۲۲۶
 ۲۴٫فرسان الهیجاء: ج ۲ ص ۱۹۸,۱۹۹,۲۴۴,۲۴۵ 

۲۵٫بحاراالنوار: ج ۴۵ ص ۳۸۶ 
۲۶٫بحاراالنوار: ج ۴۵ ص ۳۳۳٫ قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۲ 

۲۷٫بحاراالنوار: ج ۵۰ ص ۱۶۱_۱۶۲٫ تاریخ سامراء: ج ۳ ص ۳۰۲ 
۲۸٫مستدرک سفینه البحار: ج ۵ ص ۲۳۰ 

۲۹٫قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۲۲۶٫ مرآه العقول: ج ۶ ص ۱۲۸ 
۳۰٫کافی: ج ۱ ص ۲۶۱ 

۳۱٫تتمه المنتهی: ص ۷۲٫ قالئدالنحور: ج ربیع الثانی ص ۲۶۲٫ توضیح المقاصد: ص ۱۲_۱۳٫ 
فیض العالم: ص ۲۵۵

 ۳۲٫وقایع الشهور: ص ۹۱ 
۳۳٫اسدالغابه: ج ۲ ص ۹۶ 

معرفه  فی  اسدالغابه   ۱۰۷٫ ص   ۵ ج  بخاری:  صحیح   ۳۴۱٫_۳۳۷ ص  السلف:  من  ۳۴٫سبعه 
الصحابه: ج ۲ ص ۹۴

 ۳۵٫سبعه من السلف: ص ۳۴۲_۳۴۵ 
ح نهج البالغه ابن ابی الحدید: ج ۱۳ ص ۳۰۲_۳۰۳  ۳۶٫شر

ح ابن ابی الحدید: ج ۱ ص ۱۷۹  ۳۷٫سبعه من السلف: ص ۳۴۶_۳۴۸٫ شر
۳۸٫سبعه من السلف: ص ۳۴۷, از الطبقات الکبری

کتــاب مــاه
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به معنای مشابهت و پوشیدگی است. معانی دیگری  شبهات جمع شبهه 
که حق و باطل  چون اشتباه، احتمال اشکال و شک نیز دارد و همچنین چیزی 

در آن معلوم نیست را شبهه می نامند.

معنای لغوی شبهات
شبهات، جمع شبهه، )اسم مصدر از اشتباه ]۱[ (، به معنی شک و تردید ]۲[ ، 
پوشیدگی کار ]۳[ و همانند بودن دو چیز است به گونه ای که تشخیص را مشکل 

کند. ]۴[  یا غیر ممکن 

معنای اصطالحی شبهات
معنای شبهات در اصطالح، تردید بین امور حالل و حرام، خطا و ثواب و حق 

و باطل است. ]۵[ 
کار آن بر ما مشتبه شود. ]۶[  غزالی میگوید: مراد ما از شبهه، جز این نیست که 
ابن عربی معتقد است: شبهه یعنی چیزی که شبیه محرماتی است که مطابق 

کتاب، سنت و اجماع تحریم شده است. ]۷[  نص صریح 

شبهات
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اهمیت و جایگاه پرهیز از شبهات
در آموزه های دینی، به مقوله ی شبهه و پرهیز از آن، اهمیت فراوانی داده شده 
ع، احتیاط و مانند آن، جایگاه و وسعِت تأثیرگذاری آن  است. واژه های تقوی، ور
گفته اند: »تقوی مراتبی  را به خوبی بیان می کند. علمای اخالق و عرفان چنین 

که باالترین مرتبه ی آن، پرهیز از شبهات و مکروهات است.« ]۸[ ]۹[  دارد 
گناهان واضح اجتناب  یعنی در این مرحله، انسان نه تنها از محرمات قطعی و 
گناه آلوده  که مبادا به  می کند، بلکه خود را از امور مشتبه نیز دور نگه می دارد 

شود. به همین دلیل امیرمؤمنان)علیه السالم( می  فرمایند:
 »هیچ ورعی از نظر رفعت، مانند توقف در امور مشتبه نیست.« ]۱۰[ 

درجات مسلمین در پرهیز از حرام
مسلمین در پرهیزکردن از حرام درجات مختلفی دارند: ]۱۱[ 

← درجه ی اول
که فتوای فقها آن را   پرهیِز عدالت  پیشگان است. در این مرحله، از هر چیزی 

کرد. حرام می داند باید پرهیز 

 ← درجه ی دوم
که اجتناب از موارد شبهه است. یعنی   پرهیِز صالحان و نیک  مردان است 
که از نظر مراجع عظام، حرام  که احتمال حرمت دارد، هر چند  پرهیز از چیزهائی 

نباشد. ]۱۲[ 

← درجه ی سوم
که  که بیم آن می رود   پرهیِز تقواپیشگان است و آن اجتناب از مواردی است 

انجام آن به حرام یا شبهه، منجر شود.

 ← درجه ی چهارم
کامل به او است.  ع صدیقان است و آن روی گردانی از غیر خدا و توجه   ور

پرهیز از شبهات از منظر قرآن 
کریم ما را به پرهیز از شبهات توصیه می کند و می فرماید:  قرآن 

مـعـــارف
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َکاَن َعْنُه  ولِئَک 
ُ
 أ

ُ
ُکّل ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد  »َواَل َتْقُف َما َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإّنَ الّسَ

َمْسُؤوًل«؛ ]۱۳[ 
که گوش،چشم و دلها، همه مسئول اند.«  »از آنچه نمی دانی پیروی نکن، چرا 

پرهیز از شبهات از منظر روایات
کید فراوان به   احادیث معصومین علیهم السالم، با تعبیرات مختلفی و با تأ

این موضوع پرداخته و ما را به پرهیز از شبهات توصیه می کند.
کرم)صلی اهلل و علیه و آله( می فرمایند:   پیغمبر ا

»آنچه من آن را حالل می دانم، تا روز قیامت حالل، و آنچه حرام می دانم تا 
گاه باشید، خدای سبحان، حالل و حرام را در قرآن بیان  قیامت حرام است. آ
نموده، و من نیز در سنت و سیره ام، برای شما تبیین نمودم. و بین حالل و 
حرام، شبهه ها است که از ناحیه ی شیطان و از ابداعات او بعد از من است.«]۱۴[ 

امیرمؤمنان علی)علیه السالم( می فرمایند: 
گمراه سازی ساخته شده  که شبهه به قصد فتنه و  کنید؛ زیرا  »از شبهه ها حذر 

است.« ]۱۵[ 
امام محمد باقر)علیه السالم( می فرمایند: 

کت  گرداب هال کردن هنگام پیش آمدن شبهه، بهتر از فرو رفتن در  »درنگ 
است.« ]۱۶[ 

امام صادق)علیه السالم( می فرمایند: 
گاه شبهه بازایستد.« ]۱۷[  که به  کسی است  »پارساترین مردم 

بهات
ُ

اقسام ش
شبهات بر دو قسم هستند:۱- فکری ۲- مالی 

← شبهات فکری
که ارزشهای متفاوتی  کسانی   امت اسالمی، ارزشها و ضد ارزش هایی دارد و 
دارند سعی می کنند با بدعت های شبهه آلود و سخنان و تحلیل های گیج کننده، 

گمراه نموده و ارزش های آنها را تغییر دهند. ]۱۸[  مردم را 
حق و باطل در حیات بشری، همواره و در همه ی  موقعیت ها، با آن وضوح 
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که برای هیچکس جای تردید و شک و شبهه ای  و صراحت نمودار نمی  شوند 
که  که زمینه ی اشتباه را فراهم می کنند  نمانده باشد و عواملی دخالت دارند 

شبهات طبیعی نام دارند. از جمله:

 ←← عوامل شبهات فکری
 ۱- دخالت نیت ها و هدفگیری ها 

۲- نارسائی الفاظ در بیان مقاصد واقعی 
که در اعمال و آثار انسان وجود دارد.  ۳- چند علتی بودن حاالتی 

شبهه دیگر، القای شبهه و مشتبه ساختن عمدی حقایق است. ]۱۹[ 
نفوذ و تأثیر چنین شبهاتی در مردم موجباتی دارد: 

۱- ضعف معرفت و شناخت مردم نسبت به حقایق دین. ]۲۰[ 
انسان برخالف شناخت  که باعث می شود،  ۲- دنیاپرستی و حرام خواری، 

کند.  خود عمل 
۳- بی اعتمادی نسبت به پویندگان راه حق بر اثر خالف کاری های عده ای و 

مشاهده برخی بی عدالتی ها و تبعیضها.
 ۴- عدم وجود مرجعی مطمئن برای رفع شبهه. 

← شبهات مالی
 پارسایی و اجتناب از حرام، سبب نجات و حرام خواری، بزرگترین مانع وصول 
و  روشن  اموری  را  حرام  و  حالل  علیهم السالم،  معصومین  است.  سعادت  به 
کمترین تالش و پرس  و جو، می توان به  که با اندک  دقت و با  آشکار می دانند، 
که در این میان وجود دارد و چگونگی آن روشن  گاهی یافت؛ اما مسئله ای  آن آ
گر از آن پرهیز نشود، اعماِل نیِک ما را نابود نموده و  که ا نیست، شبهات است 
گمراهی ما را فراهم می کند، و ما ناخواسته و ندانسته عامل فتنه گران و  زمینه ی 

مفسدان خواهیم شد. ]۲۱[ 
روز عاشورا، سید الشهدا، در علت آن  همه گمراهی و خباثت یزیدیان فرمودند: 

»شکم  های شما از حرام پر شده است و لذا دیگر پذیرای هدایت نیستید«. ]۲۲[ 
که  است  دنیا  مردم  همه ی   به  السالم(  علی)علیه  بن  حسین  پیام  این 
حرام خواری حتی می تواند آدمی را در مقابل فرزند پیغمبر و سید جوانان بهشت 
قرار دهد و لذا پیغمبر خاتم)صلی اهلل و علیه و آله( حق داشت در مورد امت 

مـعـــارف
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که: کند  اسالمی از این جهت نگران باشد و اعالن خطر 
کسب های حرام، شهوِت پنهانی و   »بعد از من بیش از هر چیز بر امتم از این 

کم«.]۲۳[  ربا بیمنا

ثار پیروی از شبهات آ
به  است.  اجتماعی  زندگی  اصول  مهمترین  از  یکی  گاهی،  آ و  علم  از  پیروی 
همین دلیل، بسیاری از آیات قرآن ]۲۴[ ]۲۵[ و روایات اسالمی ]۲۶[ ]۲۷[ ]۲۸[ 
علم  و  تحقیق  بدون  که  می شود  روشن  و  یافته،  اختصاص  موضوع  این  به   ،
کرد و نه داوری نمود؛ پیروی از  و یقین، نباید به چیزی معتقد شد، نه عمل 
گمان، و حرکت در فضای شبهه ها، خطرات بزرگی برای فرد و جامعه،  حدس و 

در پی خواهد داشت؛ از جمله:
 ۱- بروز فتنه های اجتماعی 

۲- انحطاط اخالقی 
۳- تضعیف اعتقادات دینی ]۲۹[ 

۴- پایمال شدن حقوق افراد 
۵- به خطر افتادن آبروی افراد 

گذاران جامعه  کردن خدمت   ۶- دلسرد 
۷- پر رونق شدن بازار شایعات 

۸- از میان رفتن روحیه ی تحقیق 
۹- از بین رفتن روابط اجتماعی و ایجاد بدبینی. ]۳۰[ 

گرایی راه مبارزه با شبهه 
که ما چگونه می توانیم خود  که در اینجا مطرح است، این است  تنها سؤالی 
ک آن، رهایی بخشیم. پاسخ این  و جامعه را از این عادت شوم و عواقب دردنا
سؤال نیاز به بحث طوالنی دارد که در این مختصر نمی گنجد، ولی به عنوان یک 

کرد: دستورالعمل فشرده باید به نکات زیر توجه 
گوشزد  ک این عمل را از طرق مختلف، پی درپی به مردم   ۱- باید عواقب دردنا

کنند. که در آثار شوم پیروی از غیر علم تفکر  کرد و از آنها خواست 
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که خداوند متعال، در همه حال مراقب آنها است. او سمیع و   ۲- باید بدانند 
گاه است. ]۳۱[  بصیر است و حتی از افکار ما آ

گامی بر می داریم در نامه  عمل ما ثبت می  شود.  هر سخنی می گوییم و هر 
گاه  کار افراد ناآ که پیروی از غیر علم،  ۳- باید سطح رشد فکری را باال برد، چرا 

است. ]۳۲[ 

درمان شبهات
خوشبختی ها  تمام  سرچشمه ی  الهی  تقوای  تقواست.  شبهات،  درمان  راه 

است و خیر و سعادت دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان می آورد.

← ثمرات تقوی از منظر قران
که ما به ذکر چند مورد از  کریم برای تقوی ثمرات فراوانی را بیان نموده   قرآن 

کتفا می کنیم: آن ا

 ←← پرهیز از گناه
خداوند میفرماید: 

ْبِصُرون«؛ ]۳۳[  ُروْا َفِإَذا ُهم ّمُ
َ
ْیَطاِن َتَذّک

َ
َن الّش ُهْم َطاِئٌف ّمِ َقوْا ِإَذا َمّسَ

َ
ِذیَن اّت

َ
»ِإّنَ اّل

»هنگامی که پرهیزگاران گرفتار وسوسه های شیطان شوند، )به یاد خدا و کیفر 
گهان بینا می گردند«. او( می افتند، نا

 ←← سعادت جاویدان
 خداوند میفرماید: 

گرامی ترین افراد نزد پروردگارند.« ]۳۴[ ]۳۵[ ]۳۶[  » پرهیزگاران، 

←← تشخیص حق و باطل
 خداوند می فرماید: 

َئاِتُکْم َوَیْغِفْر  ْر َعنُکْم َسّیِ ُکْم ُفْرَقاًنا َوُیَکّفِ
َ
ُقوْا اهلَل َیْجَعل ّل ِذیَن آَمُنوْا َإن َتّتَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»ِیا أ

َلُکْم َواهلُل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم«؛ ]۳۷[ 

گر از )مخالفت فرمان ( خدا بپرهیزید برای شما  »ای کسانی که ایمان آورده اید ا
وسیله ای برای جدایی حق از باطل قرار می دهد«.

مـعـــارف
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←← هدایت و پذیرش حق
 خداوند می فرماید: 

ِقیَن«؛ ]۳۸[  ْلُمّتَ »َذِلَک اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدی ّلِ
پرهیزگاران  راهنمای  نیست،  تردیدی  هیچ  آن  در  که  عظمت  با  کتاب  »آن 

است«. 
آری، انسان با تقوی قدرت جذب داشته و حرف حق را می پذیرد. 

←← آثار دیگر تقوی
آثار دیگر تقوی عبارتند از: 

ْمِرِه ُیْسًرا« ]۳۹[ 
َ
ُه ِمْن أ

َ
ِق اهلَل َیْجَعل ّل آسان شدن امور زندگی؛ »...َوَمن َیّتَ

َماِء  َن الّسَ َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم َبَرَکاٍت ّمِ
َ
ْهَل اْلُقَری آَمُنوْا َواّت

َ
ّنَ أ

َ
نزول برکات؛ » َوَلْو أ

ْرض...« ]۴۰[ 
َ
َواأل

اِد  ُدوْا َفِإّنَ َخْیَر الّزَ بهترین توشه ی قیامت؛ » َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اهلُل َوَتَزّوَ
ْقَوی...« ]۴۱[  الّتَ

َقوْا َفْوَقُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِه َواهلُل َیْرُزُق َمن َیَشاُء ِبَغْیِر 
َ
ِذیَن اّت

َ
روزی بی حساب؛ »...َواّل

ِحَساٍب «. ]۴۲[ 
ِقیَن«. ]۴۳[  محبوب خدا شدن؛ »...َفِإّنَ اهلَل ُیِحّبُ اْلُمّتَ

اِلِمیَن ِفیَها ِجِثّیا «. ]۴۴[ 
َ

َنَذُر الّظ َقوا ّوَ
َ
ِذیَن اّت

َ
ی اّل نجات از جهنم؛ » ُثّمَ ُنَنّجِ

ا «. ]۴۵[  َکاَن َتِقّیً ِتی ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمن 
َ
ُه اّل وراثت بهشت؛ » ِتْلَک اْلَجّنَ

۱. حسینی دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف، ج۶، ص۴۴۷.
۲. دهخدا، لغت نامه، ج۲۸، ص۲۳۰.

۳. سجادی، سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسالمی، ج۲، ص۱۰۳۶.
۴. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۴۳.

۵. انیس، ابراهیم و دیگران؛ المعجم الوسیط، ج۲-۱، ص۴۷۰.
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نگاهی به سیر شبهات در 
اعتقادات دینی

سخنرانی حضرت آیت اهلل مصباح در كانون گفتمان دینی 

سالن اجتماعات فیضیه  1383/07/14

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
»الحمدهلل رّب العالمین و الصّلوه و الّسالم علی سّید االنبیاء و المرسلین حبیب 
اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الّلهم 
کل  کن لولیك الحجه بن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی 
ساعه ولیًا و حافظًا و قاعدًا و ناصرًا و دلیاًل و عینًا حتی تسکنه أرضك طوعًا و تمتعه 

فیها طویال«
امام راحل و شهدای واال مقام اسالم صلواتی اهداء  تقدیم به روح ملکوتی 

بفرمایید.
که توفیق عنایت فرمود بار دیگر در جمع سروران  خدای متعال را شکر می کنم 
که قابل عرضه  کردم و هر چند مطلب قابل توجهی  و برادران عزیز حضور پیدا 
که وقت شما را بگیرم، ندارم؛ ولی همین  که خدمت شما بگویم و بیارزد  باشد 
کرده باشم و اعالم هماهنگی و هم فکری و همکاری و ارادت،  که اطاعت امری 

همین برای بنده مغتنم است.
آن  ـ از  می کنیم  بیشتری  مسؤولیت  احساس  و  داریم  ما  همه  که  مشکلی 
که در  کتاب و سنت است ـ مشکلی است  کار ما با منابع دین،  که سر و  جهت 
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مـعـــارف

این سال های اخیر، به خصوص، بیشتر دامنگیر جامعه ی ما مخصوصًا جوانان 
شده و در سطوح مختلفی شبهات و شکوکی درباره ی مطالب دینی اعم از عقاید 
و ارزش ها و احکام مطرح شده؛ البته خدا را شکر می کنم و از دست اندرکاران 
این  در  حوزه  مطرح  اساتید  و  فضالء  عزیزان،  که  می کنم  تشکر  صمیمانه  هم 
چند سال تالش های بسیار مشکوری داشتند در جهت حل مشکالت، تبیین 
داشتند،  سخنرانی هایی  مختلف؛  سطوح  در  آنها  به  پاسخگویی  شبهات، 
کتاب هایی نوشتند، مجالتی دایمًا، مستمرًا منتشر می شود و بر ذّمه  مقاالتی، 
که این مسؤولیت را انجام بدهند. »شکر اهلل مساعیهم الجمیله«. ولی  گرفته اند 
مختلف  راه های  از  و  است  گسترده  و  قوی  دشمن  هجمه ی  قدر  آن  بهرحال 
که این نوع فعالیت ها پاسخگوی همه ی آن نیازها نیست. باز  هجوم می کنند 
گفتگو بشود، هست. من خیلی  که بحث و  هم نیاز به چنین جلساتی، جلساتی 
دلم می خواست می شد 30 سال به عقب برمی گشتم، یك مقدار نیروی جوان تر 
گفتگو می کردیم،  داشتم و هر روز در جمع شما، اینجا حاضر می شدم و با هم 
بام  لب  آفتاب  ما  و  گذشته  ما  از  عمری  دیگر  متأسفانه  ولی  می کردیم.  بحث 
کردم و حال مزاجی من  هستیم. با یك سختی من در همین جلسه هم شرکت 
مساعد نیست. بهرحال با توجه به اینکه جلسه ای است به مناسبت اینکه در 
آستانه ی ماه مبارك رمضان هستیم و بسیاری از عزیزان درصدد هستند که برای 
انجام مسؤولیت بزرگ تبلیغی و ارشادی به شهرستان ها و بخش های مختلف 
گروه های مختلف، مخصوصًا با دانشجویان مواجه می شوند،  تشریف ببرند و با 
که از عهده ی مثل  گفتگویی در این زمینه ها هر چند فشرده و ناقص، در حدی 
ما  که  قرار شد  فراهم می شود.  گستردگی مسایل  این  با  و  این شرایط  من در 
که  اجمالی،  جواب های  و  کنیم  عرض  فهرست وار  را  شبهات  این  از  تعدادی 
با همین اختصار و اجمالش باشد و در فرصت های  در اذهان مبارك عزیزان، 
کرده اند، استفاده  کار  که در این زمینه بهتر  مناسب از منابع و اشخاص دیگری 

کنند.
اما حاال دیگر  اینها هم شکی نداشتیم،  از  ما هیچ شکی نداریم، یعنی قبل 
که دشمنان اسالم با تمام توان به جنگ اسالم آمده اند  خیلی روشن تر شده 
گر روزگاری این قصد خودشان را مخفی می کردند، حاال خیلی بی شرمانه،  و ا
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کنیم؛  آشکار می گویند: دشمن ما اسالم است؛ ما برای نابودی اسالم باید تالش 
و هیچ ابایی ندارند از گفتن این حرف ها. رفتارهایشان هم در کشورهای اسالمی 
که تنها  نشان دهنده ی این مطلب است. ولی مشکل اساسی آنها این است 
با جنگ نظامی یا با مبارزات اقتصادی مشکل آنها حل نمی شود. برای اینکه 
که  نفوس مسلمان ها،  و  اذهان  در  ریشه داری است  و  اسالم یك دین عمیق 
محکم  و  قوی  آن قدر  اسالم  مبانی  برنمی دارند.  آن  از  دست  آسانی ها  این  به 
که با القاء این شبهات متزلزل نمی شود؛ مثل بعضی ادیان دیگر نیست  است 
گاهی صریحًا هم می گویند معتَقدات ما، ما قبول داریم خالف عقل است،  که 
که  می کنند  تصریح  مسؤولینش  حتی  ادیان  بعضی  در  آورد.  ایمان  باید  ولی 
که  کنیم و حتی قبول می کنیم  اثبات  با عقل نمی توانیم  را  این معتقدات  ما 
بعضی ها خالف عقل است، ولی بهرحال وحی است و باید پذیرفت و اول باید 
ایمان آورد، آن وقت بعد فهمید و شناخت. در اسالم این جوری نیست. مبانی 
اسالم، معتَقدات، اصول اخالقی و ارزشی و پایه های احکام اسالم آن قدر روشن 
کنند،  کشوری  به یك  نظامی  مثاًل یك حمله  اینکه،  با  که،  و مستحکم است 
بین نمی رود. نمونه هایش  از  اینها  بگیرند،  را مدتی تحت سلطه  کشوری  یك 
کمونیسم بودند  کشورهای اسالمی زیر سلطه ی  هم در عالم هست. 70 سال 
و باالخره ریشه های دین را نتوانستند از قلوب مردم بردارند. با اینکه سه نسل 
کنار  کردند. ولی به هرحال این را، چاره ای نمی بینند جز اینکه در  با اینها بازی 
فعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بند و بست های سیاسی و همه ی 
که دارند و ما هم هر روز در دنیا شاهدش هستیم،  شگردهای شیطنت آمیزی 
گسترده و مفصل و برنامه ریزی شده با بودجه های سنگین در  یك تالش بسیار 

جهت تضعیف فرهنگ اسالمی است.
کرد: یکی فعالیت های  این فعالیت ها را از یك نظر می شود به دو دسته تقسیم 
که  که انجام می دهند و با استفاده از اصول روانشناسی سعی می کنند  عملی 
کنند؛  ارزش های اسالمی را در نفوس مردم، به خصوص نسل جوان، تضعیف 
که در  از قبیل ساختن فیلم ها، نمایشنامه ها، نوشتن رمان ها و سایر چیزهایی 
کوچکی روی یك  دستگاه های تبلیغاتی به کار می برند و حتی از اینکه یك مارك 
که  پیراهنی بزنند خودداری نمی کنند. همه ی اینها فعالیت های عملی است 
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که مسلمان ها را نسبت به دین  علیه اسالم انجام می دهند و سعی می کنند 
نیست  هم  بی اثر  دارد؛  اثر  هم  اینها  بیش  و  کم  البته  کنند.  سست  خودشان 
هم  خودمان  کشور  در  را  آثارش  از  بعضی  سال  چند  همین  در  ما  متأسفانه  و 
می بینیم. اما پرداختن به این روش ها و مبارزه ی با آنها، این محل بحث ما 
کرد، تحلیل  کرد، بحث هم  نیست. آنها البته روش خاصی دارد، باید پیگیری 
گر ما هم باید فعالیت هایی بکنیم، فعاًل  کرد، ولی مسؤولینش ما نیستیم و ا هم 

مورد بحث ؛ ما نیست.
بخش عمده ای که برای تضعیف فرهنگ اسالمی بکار می برند ایجاد شبهات و 
شکوك در مبانی فکری و عقیدتی و همچنین در مبانی ارزشی و احکام و مقررات 
اسالمی است که به صورت های مختلفی اینها را مورد هجوم قرار می دهند. البته 
آنچه در درجه ی اول برای آنها خطرناك است اعتقادات قلبی نیست؛ آنچه برای 
آنها خطر دارد و از پیشرفت آنها مانع می شود پایبندی به رفتارها و ارزش هاست. 
از  و احکام اجتماعی اسالم جدای  رفتاری  که در اسالم احکام  آنجایی  از  ولی 
که ما داریم  ارزش ها نیست و ارزش ها هم جدای از باورها نیست، ـ ارزش هایی 
نهایتًا برمی گردد به اعتقادات ما و کشیدن یك دیوار حایلی، حجاب حاجزی بین 
باورها و ارزش ها در نظام اسالمی معنای روشنی ندارد، قابل قبول نیست ـ ولی 
به هرحال آنچه در درجه ی اول با آن مواجه هستند و می خواهند آنها را از بین 
ببرند تقّید مسلمان ها به احکام اسالمی است. مالحظه می فرمایید برای یك 
کند، چه جنجالی  که یك روسری، یك دختری، در مدرسه یا در اداره سر  حجاب 
در دنیا به پا می کند! حاضرند چقدر منافع خودشان را به خطر بیندازند، آراء 
کشورهای خودشان، در انتخابات از دست بدهند، همه اینها  مسلمان ها را در 
که یك نمادی از دین، از اسالم، در  را تحمل می کنند؛ ولی این را نمی پذیرند 
که تقّید به احکام اسالمی خیلی مهم  کشور دیده بشود. این نشانه ی این است 
کنند. البته  که بیایند در اعتقادات تشکیك  است. تنها مسأله اعتقادات نیست 
آنها از هیچ چیزی فروگذار نمی کنند. ولی منظورم این است که ابتدائًا آنچه برای 
که بخصوص در سطح جامعه  که با این رفتارهایی  آنها اهمیت دارد این است 
به  دارند،  دین  مردم  که  است  این  نشانه ی  و  می خورد  چشم  به  دارد،  نمود 
دینشان پایبند هستند، عالقه دارند، اینها را از بین ببرند. البته به دنبال اینها، 



32

کتــاب مــاه

که زیربنای همه ی  آن ارزش هایی که در پس این احکام نهفته است و باورهایی 
بسا  چه  و  شده  زیادی  بسیار  کارهای  زمینه  این  در  خوب،  ارزش هاست.  آن 
کارهای مختلفی است، ربطی به هم ندارد؛ اما  که این انواع،  گاهی تصور بشود 
که در این زمینه ی تضعیف باورها و ارزش ها یك سیستم  تصور حقیر این است 
که اینها  مبارزه با اسالم وجود دارد؛ یعنی یك مجموعه ای از برنامه هایی است 
رابطه ی  تأخر دارد،  با هم است و تقدم و  با هم دیگر مربوط است و متناسب 

منطقی با هم دارد.
که دشمنان ـ البته و صد البته  من با اجازه تان یك سیری از این فعالیت هایی 
به دست ایادی داخلی شان ـ انجام می دهند، آنها را اشاره می کنم، با پیوندی که 
بین اینها است، که اینها از همدیگر بی ارتباط نیست و در حدی که فرصت باشد 
و هم توان من و هم مجال جلسه باشد، جواب های فشرده ای هم برای هر یك 
از اینها، و فکر نمی کنم مجموعًا در چنین فرصتی بیش از این انتظار باشد، الاقل 

با توجه به ضعف بنده.
آمریکا نمی پسندد،  که  با یك حکم اسالمی مواجه می شویم  خوب ما وقتی 
جهان غرب نمی پسندد، ایادیش نمی پسندند و می خواهند این از بین برود، 
فرض کنید همین خود حجاب، مبارزه با حجاب تنها در پاریس انجام نمی گیرد؛ 
کشورهای ما االن هم به وسیله ی روزنامه ها و مجالت در حال جریان  در داخل 
کاماًل  بکنید،  بررسی  گر  ا روزنامه ها.  مقاالت،  در  سخنرانی ها،  نطق ها،  است؛ 
روشن است که االن هم هنوز دست برنداشته اند؛ در داخل کشور دارند مبارزه با 
کاری بکنند که  گر بخواهند با یك حکمی مبارزه کنند،  حجاب می کنند. خوب، ا
کار می بایست  کنند، چه  کم ترك  کم  مردم نسبت به این حکم سست بشوند و 
که در انگیزه ی افراد اثر می گذارد و طبق اصول  کرد؟ صرف نظر از آن رفتارهایی 
روانشناسی اعمال می شود، صحنه های بی حجابی، فیلم ها و چیزهای دیگر، 
صرف نظر از آنها، آنچه جنبه ی فکری و نظری دارد، مسیر طبیعی اش همین 
گفته حجاب واجب است؟ حاال حجاب را این  کی  که اول بگویند: آقا!  است 
گفته صورت را باید پوشانید،  کسی  جوری اصلش، ابتدائًا مطرح نمی کنند؛ چه 
باشد، چه می شود، چه  کمی مو هم پیدا  باید پوشانید؟ حاال یك  را  یا موها 
اشکالی دارد؟ یا دست، یك مقدار باالتر باشد، تا آرنج پیدا باشد؟ یا پا، تا ساق 
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کنند و در اذهان سستش  پا پیدا بشود؟ وقتی بخواهند این حکم را تضعیف 
گفته؟ خوب، آن وقت طرف هم می گوید:  کی  بکنند، اول می آیند و می گویند: 
گفته اند. خوب، چه  گفته، در رساله ها نوشته، همه فقها  خوب، مرجع تقلید 
کجا اینها درست فهمیدند؟ اواًل می گردند بلکه  گفت؟ ]می گویند:[ از  خواهند 
در طول تاریخ تشیع، یك فتوایی از یك جایی، حتی به صورت احتمال، از یك 
گر در هزاران  که بگویند: نه، این جوری نبوده، اختالفی بوده؛ ا کنند  کسی پیدا 
کالمش یك همچنین اشاره ای باشد، به همان  که در  فقیه، یك نفری، بگردند 
کافی است برای اینکه یك  تکیه می کنند؛ می گویند: نه، مسأله اختالفی است. 
که  حاال  بگوید  بشود.  سست  همین  به  دارد،  انگیزه  هم  خودش  که  جوانی 
گر نبود، سعی می کنند اصاًل یك  اختالفی است، ما آن یکی فتوا را می گیریم؛ و ا
که در یك محیطی، یك نفر به عنوان  کنند  کار  مفتی بتراشند. و چه بسا سال ها 
مفتی، مجتهد شناخته بشود، تا یك روزی چنین فتوایی را از او بگیرند. و این را 

بعید ندانید، در تاریخ ما این جور چیزها خیلی فراوان داریم.
گفته این فتوا  کسی  که چه  بهرحال این اولین مرحله است، تشکیك در فتوا، 
درست است؟ خوب، ممکن به اینجا برسند یا مردم ما توجه داشته باشند ]که[ 
این صحبت فتوای شخصی نیست، یك مجتهد فتوا داده، دو تا مجتهد فتوا 
داده اند و این حرفها؛ مسأله ی اجماعی است؛ بلکه از ضروریات است؛ همه فقها 
که ما از او تقلید می کنیم، بتوانیم  که یك مجتهدی  گفته اند. این جور نیست 
که جایز بداند؛ اصاًل فتوای دیگری وجود ندارد،  کنیم  کس دیگر تقلید  از یك 
گفته اصاًل شما  کسی  گفته اند. در مرحله ی دوم می گوید: چه  را  همه همین 
تقلید کنید؟ اول در اینکه کدام فتوا درست و کدام فتوا غلط است. از این مرحله 
کنید؟ اصاًل خودتان بروید از منابع  گفته باید تقلید  کسی  می گذرد، آن وقت چه 
که نیست!  کنید. قرآن »هدًی للّناس«؛ است، »هدًی للعلماء«؛  اسالم استفاده 
که نیامده برای علما، فقها، اسالم برای همه ی مردم آمده! مگر نگفته  اسالم 
این  بروید هدایت بشوید!  ناسید؛ خودتان  للّناس«؟ خوب، شما هم  »هدًی 
حرف ها ]را[حتمًا شنیده اید. البته این تازگی ندارد. پیش از انقالب هم از بعضی 
روشنفکرها همین حرف ها مطرح می شد؛ دعوت مردم به اینکه روحانیون را 
کنند، اسمش را هم تحقیق  کنار بگذارند، خودشان در قرآن و سنت تحقیق 
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می گذاشتند.
کتاب و سنت مراجعه  که آقا! شما خودتان بروید به  این مرحله ی دوم است 
کنید. آن وقت به آنها القا می کنند، مثاًل یك آیه متشابهی را، یك روایت ضعیفی 
گفته؛ و به این  که ببینید، اینجا چنین  را، یك چیزی را به آنها نشان می دهند 
کردند و ما درست  کنند، بگویند: نه، همه فقها اشتباه  وسیله خودشان اجتهاد 

می گوئیم! پس، این مرحله ی دوم.
گر این هم نگرفت، یعنی آن قدر دلیل روشن بود، آیه قرآن، روایت  ا خوب، 
که مثاًل این  که تشکیك در اینها نمی شد بکنند، معلوم بود  متواتر، صریح بود 
از  از پیغمبر و امام معصوم صادر شده و هیچ معنای دیگری غیر  کالمی است 
مخصوصًا  هست،  هم  اجماع  دادند،  فتوا  هم  فقها  همه ی  ندارد،  هم  این 
در یك مواردی اجماع شیعه و سنی هم هست، از ضروریات دین هم هست؛ 
که این حرف ها سرشان نمی شود؛ یعنی نمی خواهند سرشان  ولی خوب آنها 
که ضروری و غیرضروری و این  کنند  بشود؛ باالخره می گردند جوان هایی را پیدا 
کجا  از  گوششان نخورده است. در مرحله ی سوم، می گویند  حرف ها اصاًل به 
که  که دیگران فهمیدند، این صحیح باشد؟ شاید یك معنای دیگری دارد  آنچه 
دیگران نفهمیدند. در این راستا مسأله ی تعدد قرائات و تعدد فهم ها مطرح 
که تا به حال این  که خوب، این یك چیزی است  می شود، در مرحله ی سوم؛ 
جور فهمیدند، ولی در این عصر مردم چیز دیگر می فهمند؛ فهم ها تغییر می کند؛ 
فهم، تابع سوابق ذهنی است. این سوابق ذهنی ما غیر از سوابق ذهنی مردم 
که آن چنان بودند و چنان رفتارهایی داشتند؛ آنها یك  جاهلی است، مردمی 
جوری می فهمیدند؛ ما امروز پیشرفت علم را داریم، پیشرفت تمدن را داریم، 
که فهم ما از  پیشرفت فرهنگ را داریم و اینها سوابقی در ذهن ما ایجاد می کند 
که این مطلب ]را[ بیایند شکل  این آیات و روایات جور دیگر می شود. ـ مخصوصًا 
نام هرمنوتیك،  به  اصاًل یك مکتبی هست  آن بدهند ـ  به  و علمی هم  فلسفی 
کالم  از یك  ]بر اساس اصول آن[ فهم انسان تفاوت می کند و ممکن است  که 
گرایش های مختلفی که در این مکتب  فهم های مختلفی وجود داشته باشد؛ با 

که فهم تان درست نیست. فلسفی وجود دارد. به هرحال، تشکیك در این 
گفتند: نه! ما هر چه فکر می کنیم، می بینیم  کسانی زیر بار نرفتند؛  گر  خوب، ا
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و  کالم پیغمبر است  باالخره  کالم فهمید؛  این  از  این، چیزی نمی شود  از  غیر 
که همه ی فقها فهمیده اند، ما  روایت متواتر و ما غیر از این نمی فهمیم؛ همان 
کالم پیغمبر  که  هم همین را می فهمیم. بعد از آن چه؟ می گویند: درست است 
گفته  کجا پیغمبر و امام درست  و امام است و فهم شما هم همین است؛ اما از 
بلکه حاال  روایات تشکیك می کنند،  تنها در  نه  باشند؟! تشکیك در عصمت. 
العیاذ باهلل ـ  گفته ـ   یا عمدًا دروغ  گفته،  کالم اشتباهی  پیغمبر معصوم نبوده، 
گر 20 سال  که همه قرآن درست باشد؟ ما یك وقتی ا کجا  ]بلکه[ در خود قرآن؛ از 
که یك مسلمانی، با اعتراف به مسلمان بودن یا ادعای  پیش تر به ما می گفتند 
مسلمانی داشتن، بگوید همه قرآن درست نیست، بعضی هایش غلط است، ما 
اصاًل می خندیدیم. می گفتیم مگر چنین چیزی ممکن است؟! انسان مسلمان 
جور  چه  این  خوب،  نیست؟!  درست  قرآن  از  بعضی  بگوید  آن وقت  باشد، 
مسلمانی است؟ راستی باور نمی کردیم یك وقت، یك روزگاری، یک مسلمانی 
بیاید، ادعای مسلمانی داشته باشد، در عین حال بگوید بعضی از مطالب قرآن 
کتاب می نویسند در این  درست نیست؛ ولی امروز چشم باز می کنیم، می بینیم 
زمینه، »نقدپذیری قرآن«؛ قرآن قابل نقد است! یعنی بعضی از مطالبش درست 
نیست؛ باید تصحیح بشود. و طرف مدعی است که من برای دفاع از اسالم این کار 
گر این کار را نکنیم، جوان ها مسلمان نمی شوند؛ آن وقت اسالم رواج  را می کنم! ا
نخواهد داشت! ]می گوید[ من برای اینکه مردم مسلمان بشوند این حرف ها 
که  را می زنم؛ می گویم همه قرآن، ما نمی گوییم درست است؛ همان هایی ]را[ 
کدام است؟ آنچه علم تأیید  کنید. آنچه درست است،  درست است، شما قبول 
می کند. خوب، آن را که علم تأیید می کند، دیگر چه کار به قرآن دارد؟! چون علم 
که شما قبول نمی کنید؛  که مخالف قرآن است  کرده است. آنچه  گفته و قبول 
پس چه احتیاج دارد به قبول قرآن و دین؟! به هرحال، این هم یك مرحله است 
برای تشکیك در دین، که اصاًل خوِد قرآن کالم بشر است. استدالل کرده اند، این 
که من اطالع  مطلب تازه ای نیست. شاید بیش از 20 سال است، اولین باری 
که در بینشان روحانی بسیار جلیل القدری هم بود،  کردم، با یك هیأتی  پیدا 
که تئوریسین معروفشان  گفتمان دینی. در آنجا یکی از آنها  در آلمان رفتم برای 
است، همراه این هیأت بود. آن روز هنوز باطنش آشکار نشده بود، همه او را 
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نمی شناختند. در آنجا گفت ما نمی گوییم قرآن کالم خداست؛ چون مسیحیان 
نمی گویند انجیل کالم خداست. آنها اعتراف می کنند انجیل یك الهامی است که 
گردان حضرت عیسی شد. خوب، زبانش هم، اصاًل زبان اینکه  به حواریون و شا
از طرف خداست، نیست، مثاًل داستان نقل می کند، فالن روز عیسی در فالن 
گفت. مثل زبان تاریخ می ماند. آنها می گویند: بله، انجیل  جا ظاهر شد، چنین 
که  گفت  کالم خدا نیست؛ منتهی، اینها ُملَهم هستند از طرف خدا. بله؛ او هم 
که می گوید: »یّسرناه  کالم خداست و شاهدش هم این  ما هم نمی گوییم قرآن 
کالم پیغمبر است. به هرحال، این  بلسانك«؛ یعنی لسان پیغمبر است، یعنی 
که نص قرآنی هم باشد، خطاناپذیر هم ]باشد[  که حتی آن جایی  هم یك شبهه 
که اصاًل بگوییم خدا  کنند، آن وقت نوبت می رسد  فهمش، در آن نشود اختالف 
که  نگفته، ]بلکه[ پیغمبر این جور فرمود. آن وقت اینجا فلسفه بافی می کنند 
اصاًل معنی وحی یك حالت روحی است. به اصطالح فلسفی بخواهیم صحبت 
و  محمول  و  موضوع  آن  در  حضوری،  علم  است.  حضوری  علم  یك  بکنیم، 
که علم حضوری به یك چیزی دارد،  این حرف ها وجود ندارد. وقتی شخصی 
کند، می شود علم حصولی، می شود قضیه، می شود موضوع  بخواهد آن را بیان 
و محمول، می شود مسند و مسندالیه، یا شکل های دیگری از قضیه و به صورت 
که خطاناپذیر است علم حضوری است. آن، هیچ  علم حصولی درمی آید. آنچه 
که بیان می شود، این، طبق  کرد. آنچه  که چه درك  کس دیگر خبر ندارد  کس از 
سوابق ذهنی و فرهنگ عمومی بیان می شود. پیغمبر آنچه را که به عنوان وحی 
که خودش می یافت؛ یك حالتی پیدا می کرد؛  دریافت می کرد، یك امر روحی بود 
کرامت پیدا می شود، مکاشفه،  کشف و  که عرفا می گویند برایشان یك  مثل آن 
مشاهده و از این چیزها. این هم یك چنین چیزی بود. پیغمبر یك مدتی آنجا 
کشید، یك حالت مکاشفه برایش پیدا شد. اما این که مکاشفه و اینها  ریاضت 
کالم  کرد. پس آنچه بیان شده،  چه بود محتوایش، آمد به زبان خودش بیان 
کالم خدا همان وحی است، آن حالت شهودی  کالم خدا!  پیغمبر است، نه 

که برای پیغمبر پیدا شد. است 
کالم خدا نیست؛  که قرآن  علی ای حال، اینها را به اینجا رساندند و اثبات این 
]می گویند[ چون کالم پیغمبر است. خوب، پیغمبر در تفسیر وحی که به او شده 
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کرد و لذا وقتی  بود، اشتباه می کند؛ طبق فرهنگ عمومی آن روز اینها را بیان 
کم و بیش، آن زمان هم مردم  که  شما مطالبش را می بینید، چیزهایی است 
معتقد بودند؛ آسمان های هفت گانه، نمی دانم، مالئکه، یك چنین چیزهایی؛ 
گفت. این، نشانه ی این است  اینها را آنها معتقد بودند، قرآن هم همان جور 
ضمیمه اش  می آورند،  هم  را  شواهدی  یك  گفته.  سخن  مردم  فرهنگ  به  که 
گر شما خیلی  کالم پیغمبر است. و »ثم«، ا کالم خدا نیست و  می کنند. پس این 
کالم پیغمبر نیست؛  کالم خدا است، این  کردید، نه، این  کردید و اثبات  اصرار 
حتمًا کالم خداست؛ الاقل از زبان خود قرآن، مدعی است که این کالم خداست، 
گفته؟ بسیار خوب،  کجا خدا راست  شبهه ی بعدی؛ مرحله پنجم، می گویند از 
گفته باشد؟ مثل اینکه ما دروغ مصلحت آمیز  کجا خدا راست  کالم خدا، اما از 
می گوییم، خدا هم صالح دیده که این جور بگوید! از کجا که راست گفته باشد؟ 

این هم یك مرحله است.
قرآن و سنت. در  یعنی  تعبدی،  ادله ی  بود؟ درباره ی  اینها همه درباره چه 
کنید، این مراحل پنج گانه  دین، شما هر چه را بخواهید از قرآن و سنت اثبات 
گفتن خدا. خوب، یك  گرفته، تا دروغ  کردند؛ از فتوا  را برای تشکیکش درست 
منبع دیگر هم ما برای شناخت دین داریم؛ آن، عقل است. در آنجا هم تشکیك 
نظری.  عقل  یك  داریم،  عملی  عقل  یك  داریم؛  عقل  تا  دو  ما  گفتند:  کردند. 
کانت پنبه اش زده شد. راجع به متافیزیك، عقل نظری  که از زمان  عقل نظری 
کشیش زاده بود  اینکه خودش  با  کرد،  کانت هم اعتراف  اعتباری ندارد. خود 
و عالم دینی بود و خیلی هم متعبد به مسیحیت و این حرفها، در عین حال 
که دلیل عقلی، از راه عقل نظری، برای اثبات خدا نمی شود اقامه برهان  گفت 
کرد؛ این دلیل ها مخدوش است. به قول معروف، برهان نیست؛ اینها قضایای 
ماورای  متافیزیك،  درباره ی  عقل  قضاوت های  اصواًل  است.  جدلی الطرفین 
گر بگوییم در تمام  کانت در ـ کم و بیش ـ ا طبیعت، اعتباری ندارد. این مبنای 
گزاف نگفتیم. کم مکتبی  مکاتب بعدی فلسفی مغرب زمین اثر گذاشته، خیلی 
که قضاوت عقل درباره ی  کانت واقع نشده باشد  که تحت تأثیر این حرف  است 
ماورای طبیعت اعتباری ندارد. خود او با یك دلیل دیگری از عقل عملی خدا را 
کرد. حاال نمی خواهیم مفصل بحث بکنیم. به هرحال منظورم تفکیك  اثبات 
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کانت فاتحه اش  که  بین عقل نظری و عقل عملی است. می گویند عقل نظری 
که اقامه می کنید، همه براساس عقل نظری است  را خواند. شما این براهینی 
کانت یك دلیلی برای  که  اینها هیچ اعتباری ندارد. اما عقل عملی، درست  و 
خدا آورده، ولی دلیل او هم مخدوش است. اصواًل این احکام عقل عملی، اینها 
یك احکام نسبی است، ریشه ای در واقعیت عینی ندارد و برمی گردد به نوعی 
که آیا  تمایالت اشخاص و جوامع انسانی؛ و باالخره این مسأله در فلسفه اخالق، 
کجا ناشی می شوند و احکم عقل عملی مبدأش چیست؟ خوب، در  ارزش ها از 
که عقل آدمیزاد، خودش یک سلسله مسایل عقلی،  بین ما تقریبًا مسلم است 
که خداوند به انسان داده.  عملی را درک می کند. این یک موهبت الهی است، 
که خیر و شر را، خوب و بد را تشخیص بدهد. این، معروف است،  عقل آن است 
مخصوصًا در بین متکلمین ما. فالسفه هم به یک صورت دیگری این را توجیه 
خوب  که  می دهید  نسبت  عقل  به  شما  آنچه  اصاًل  گفتند  آنها  ولی  می کنند. 
است و بد است، مبنای صحیحی ندارد؛  اصاًل خوب و بد واقعی نداریم. خوب 
کسانی از آن خوششان می آید، می پسندند. یک وقت یک چیزی  که  آن است 
و می شود  اجماعی می شود  این  آن[ خوششان می آید،  ]از  هست همه مردم 
خوب  مختلفی اند،  مردم  هستند،  مختلفی  طوایف  گر،  ا اما  عام.  عقل  حکم 
است،  خوب  قومی  یك  پیش  در  چیزی  یك  است.  مختلف  هم  بدهایشان  و 
پیش یك قوم دیگری بد است. آنها می گویند عقل ما می گوید خوب است؛ آنها 
می گویند عقل ما می گوید بد است. پس ما یك چیز ثابتی نداریم. پس شما به 
اثبات  یعنی  امور نظری بخواهید،  گر درباره ی  ا استناد می کنید،  که  عقل هم 
که می خواهد ثابت بودن نبوت پیغمبر و اینها  خدا، معاد و چیزهای دیگری را 
کانت پنبه اش را زده  کند[، باید با حکم عقل نظری اثبات بشود؛ اینها را  ]را ثابت 
گفته اند و فیلسوفان مغرب زمین اصاًل اعتقادی به اینها ندارند  و دیگران هم 
و دیگر دوران اینها ]گذشته است[. اینها برای فلسفه ارسطویی است ـ این جور 
می گویند ـ و این حرف ها برای فلسفه ارسطویی است؛ دیگر پنبه اش زده شده؛ 
کسی زیر بار ارسطو نمی رود. حرف های ارسطو هم باطل شد. مگر  امروز دیگر 
شد؟  باطل  ارسطو  پیازِی  پوست  و  تو  در  تو  آسمان های  به  راجع  نمی بینید 
کسی زیر بار این حرف ها نمی رود  حرف های دیگر او هم همین طور. امروز دیگر 
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و عقل در مسایل نظری اعتباری ندارد. ما ماوراء طبیعت ]را[ نمی توانیم اثبات 
که امور نسبی است؛ باید ببینند مردم چه می گویند؛  کنیم. مسایل عملی هم 
هر چه خوششان می آید، می شود خوب؛ هر چه هم خوششان نیامد، می شود 
گاهی هم عوض می شود. مردمی هستند، در یك زمان یك چیزی را خوب  بد. 
می بینند، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگر، تحوالتی در فرهنگ شان پیدا 
بد می دانستند، خوب  که  ]را[  ارزش هایشان عوض می شود؛ همان  می شود، 
که خوب می دانستند، بد می دانند. نمونه هم دارد. اینها  می دانند؛ آنچه ]را[ 
واقعیت دارد. البته این را استناد می کنند برای اینکه پس عقل عملی حجت 
نیست. آنچه که واقعیت دارد ]این است که[ بله، کسانی روزگاری چیزی را خوب 
روزگاری  می کردند؛  عمل  دین شان  یا  عقل شان  حکم  به  چون  می دانستند؛ 
شدند.  هوس  و  هوا  تابع  اینکه  به خاطر  بالعکس.  یا  می دانند؛  بد  را  آن  دیگر 
نه چون حاال عقل شان می گوید آن خوب، بد شده یا آن بد، خوب شده؛ اما 
آنها می گویند: نخیر؛ یك روز عقل شان می گفت خوب است، یك روز عقل شان 

می گوید بد است؛ پس عقل هم متغیر است.
مطرح  ما  ارزش های  و  باورها  تضعیف  برای  که  است  شبهاتی  حاصل  این 
دارد.  وجود  هم  دیگری  راه های  شبهه هایی،  این  کنار  در  البته  می کنند. 
که به  کنم، مطالبی  من خواستم ـ به اصطالح ـ یك شجره ای برای شما ترسیم 
کوشش به  که با تمام  هم مترتب باشد. این مطالب اقاًل، اقاًل، 20 سال است 
بعضی هایشان  متأسفانه  می شناسید،  را  نمونه هایشان  که  کسانی  وسیله ی 
که عمامه سرش هست، اما اعتقادی به خدا  هم عمامه سرشان است ـ کسی 
کار شده و به  ندارد، اعتقادی به دین ندارد ـ بله؛ به وسیله ی اینها، اقاًل 20 سال 
صورت های مختلف، به خصوص در دانشگاه های ما مطرح شده و متأسفانه 
که  دانشجو  خالی  ذهن  پیداست  و  است  داده  قرار  تأثیر  تحت  هم  را  کسانی 
مشغول درس های دانشگاهی خودش است، اوقات فراغتش هم به تماشای 
فیلم ها و چیزهای دیگر مشابه اش می گذرد، آن دیگر توان پاسخگویی به این 
که با مزاجش هم سازگار است، زودتر می پذیرد و این  شبهات را ندارد؛ وقتی 
تهدید  را  ما  آینده  نسل  و  ما  جوان های  و  ما  دانشگاه های  که  است  خطری 
می کند. البته به ما می گویند سیاه نمایی نکنید؛ مردم عالقمند به دین هستند، 
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که ما یك  کالم در این است  جوان ها چنین. البته اینها هم صحیح است؛ ]اما[ 
نفر را هم از دست بدهیم، ضرر بزرگی است؛ چه رسد به اینکه دهها و صدها 
که حاال  کنار این، چیزهای دیگر هم هست  دانشجو را از دست بدهیم. حاال در 
من نمی خواهیم مطرح بکنم. مسیحیت خیلی فعال شده؛ جوانان زیادی را به 
کلیساهای خانگی دعوت می کنند و به خاطر اینکه وسایل عیش و نوش  عنوان 
برایشان فراهم می کنند، اینها هم می روند ملحق می شوند و اعالم مسیحیت 
و  ما مربوط است  به  که  آنچه  گفتنی است.  نا که  و چیزهای دیگری  می کنند 
کنند، باید یك جوابی بدهیم، این سری شبهاتی است  ممکن است از ما سؤال 

کردم. که اشاره 
اینکه  برای  بدهم  می خواهم  توجه تان  ]را[  این  آنها،  اصلی  مبنای  خوب، 
که می خواهند  که درد دارند، آنهایی  که اهل تحقیق هستند، آنهایی  آنهایی 
اینها چه  که  کنند و بدانند  را تعیین  کار خودشان  بنیادی بکنند، مبنای  کار 
گردن گیر فضالی معاصر ما است؛ وقتی اینها را تحلیل  که  وظیفه ی بزرگی است 
کنید، برمی گردد به اینکه ما منابع شناخت مان از اسالم یا منابع عقلی است 
کالم پیغمبر و امام است؛ آن را تضعیف می کنند با نفی  یا نقلی. نقلی، اعتبار 
کالم خدا هم برسند،  کالم خدا نیست؛ نهایتًا وقتی به  عصمت، با اینکه این، 
می گویند دلیلی نداریم برای اینکه خدا راست می گوید؛ چون باالخره دلیل نقلی 
گفته،  هم باید پشتوانه ی عقلی داشته باشد. ما وقتی می گوییم خدا این جور 
خوب، باید بدانیم وقتی خدا یك چیزی می گوید، این، خالف نیست؛ واقعیت 
گفته، پس درست  که وقتی می گوییم خدا این جور  کبرای ضمنی دارد  دارد. یك 
کبری را تشکیك می کند،  است؛ یعنی هر چه خدا می گوید، درست است. آن 
گاهی ممکن است  گفته هر چه خدا می گوید، درست است؟  کسی  می گوید چه 
گفته نمی شود؟! ـ حاال من نمی خواهم شبهه  خدا عمدًا دروغ بگوید. چه کسی 
که می گویید خدا دروغ نمی گوید، دلیل تان یك  کنم ـ می گویند شما  را تقویت 
گفتن قبیح است، قبیح بر خدا محال است.  ارزش عقلی است. می گویید دروغ 
این از عقل عملی است و اینها برهانی نیست. بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم 
برای اینکه خدا دروغ نمی گوید. این تشکیك در ادله ی تعبدی است؛ یعنی هر 
گفته.  که خدا  کنید، آخرش به این می رسد  کتاب و سنت استناد  چه شما به 
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که  پیغمبر هم وقتی می گوید و حرف او را قبول می کنید، چون وحی خداست 
که هیچ،  گر او ریشه را بزند، همه ی اینها وامی تابد؛ فتوای مفتی  به او می شود. ا
کالم معصوم، از زبان معصوم هم بشنوید،  که هیچ، نص  اجماع و این حرفها 
که باشد،  دیگر اعتباری ندارد؛ برای اینکه فهم بشری است؛ نهایتًا از خدا هم 

خدا هم معلوم نیست راست بگوید.
که این  که برمی گردد به اینکه ما باید اثبات بکنیم  این یك سری ادله است 
اینها  که قرآن و سنت متواتر است و سنت قطعی،  منابع ما، آخرین منبع ما 
قابل تشکیك نیست. باید درصدد این باشیم ]که[ این دلیل را خوب تقویت 
کنیم. این را با استصحاب قهقهرٰی یا با قصیده ی زنبوریه در ادبیات، اینها حل 
بنیادی  این مسایل  برای  کافِی بیشتری در حوزه  اهتمام  باید یك  نمی شود. 
کافی داشته باشند در اینکه خدا دروغ  باشد. باید حتی فضالی جوان ما دلیل 
نمی گوید؛ نمی شود دروغ بگوید و چنین چیزی محال است و اینکه قرآن حتمًا 
کالم پیغمبر. این را باید ثابت بکنند. و اال با این تشکیکات،  کالم خداست، نه 
گر چنین شبهه ای پیش آمد، دیگر این جوان، دیگر ایمانی به حرف شما ندارد.  ا
که تحت تأثیر همین  من نمونه های عینی را سراغ دارم از خانواده های شهدا 
که نمازش را االن می خواند، روزه اش را هم  افکار واقع شدند؛ از خانواده متدینی 
االن می گیرد، حجش را هم می رود، وظایفش را هم انجام می دهد؛ اما می گوید 
گفته است. این  معلوم نیست قرآن همه اش درست باشد؛ چرا؟ چون فالن آقا 
تأثیرش واقع نمی شود. متأسفانه در  کسی تحت  کنید  که فکر  چیزی نیست 
که می گویند  کسانی  کرده. حاال آمار، نه بنده دارم و نه شما و نه آن  مردم اثر 
کار برای  که اینها وجود دارد. این یك  سیاه نمایی نکنید؛ ولی واقعیت این است 
که در علم  که باید این مطالب را جدی بگیریم. حتی شبهاتی  ما در حوزه است 
کالم ما مطرح نشده. فرض کنید در علم کالم درباره ی صفات مختلف خدا، علم 
و قدرت و حیات و اینها، عنایت هست به اینکه حتمًا اثبات کنند؛ اما صدق خدا 
گر بخواهیم جدی  را خیلی ساده می گیرند. اینها را باید جدی بگیریم و آن وقت ا

کنیم، باید ببینیم چه علومی مبنای اینهاست؛ به آنها باید اهمیت بدهیم. کار 
یك باب هم مسأله دالیل عقلی است. عقل نظری برای اثبات وجود خداست، 
اثبات معاد، صحت نبوت و چیزهایی از این قبیل. خوب آنها به راحتی می گویند 
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که عقل اعتباری ندارد. فقط اعتبار عقل در همان  کرده  آقا فلسفه ی امروز ثابت 
کاری  کات حسی و تجربه های حسی است. ماورای اینها دیگر عقل  تأیید ادرا
کانت از بین رفته و دیگر بساط این حرف ها برچیده  ندارد. اعتبارش هم از زمان 
کردم، برای اینکه تحقیر هم بکنند می گویند: اینها فلسفه ی  شده است. عرض 
گر  ا اینها مقابله ی منطقی داشته باشیم،  با  گر بخواهیم  ا ارسطویی است. ما 
نداشته باشیم، پیش خدا جوابی نداریم. فردا بچه خود من و بچه خود شما 
کافر می شود،  کافر می شود. وقتی هم  تحت تأثیر همین افکار واقع می شود و 
دوتا شاخ در نمی آورد! قیافه اش همین است؛ ممکن ریش هم داشته باشد و 
چیزهای دیگر، در دل هم ایمانی نداشته باشد. ما باید فکری بکنیم. روزگاری 
این حرف ها مطرح نمی شد. ما هم خیال مان راحت بود. محل ابتالیی نبود. 
کناری، در  گوشه و  کسی هم به آنها نمی پرداخت. اما امروز در هر  این شبهه ها، 
که روزنامه  کوی و برزنی این حرف ها مطرح است. روزنامه های عادی روز  هر 
خبری است، برمی دارد همین مطالب را می نویسد. حاال من اسم نبرم، همین 
گروه های  که هر روز، روزنامه خبری است، از طرف بعضی از  روزنامه های عادی 
گونه مقاالت را می نویسند. ما باید  منحرف منتشر می شود، در همین ها این 

جدی بگیریم.
کنیم،  که آن مبانی، ادله ی نقلی را باید مستحکم  مسأله ی دوم ما غیر از این 
کانت درست  گر حرف  که واقعًا عقل چه اندازه اعتبار دارد. ا کنیم  در اینکه اثبات 
کند، آن وقت  که عقل نسبت به ماورای طبیعت نتواند چیزی را اثبات  باشد 
کاله من و شما پس معرکه است. »اّن هلل علی الناس حجتین، حجه ظاهره و 
حجه باطنه فأّما الظاهره فالرسل و األنبیاء و االئمه)ع( و اما الباطنه فالعقول.«؛ 
کنیم و اعتقادات خودمان را با عقل ثابت  گر ما عقل را نتوانیم به آن استناد  ا
کنید ]که[ آقا، من با علم والیی  کنیم، آن وقت با چه بگوییم. هر چه شما ادعا 
که  کردم؛ او هم می گوید من هم با علم والیی شناختم  این را شناختم، شهود 
عالم  در  من  کنید؟  اثبات  می توانید  چطور  بحث  مقام  در  می گویی.  دروغ  تو 
مکاشفه این جور دیدم؛ او هم می گوید مکاشفه ات برای خودت؛ من هم در 
که  که حرف نشد. در مقام بحث و جدل  مکاشفه خودم ضدش را دیدم. این 
کرد. باید زبان مشترك بین طرفین باشد؛  گرایش های شخصی اتکا  نمی شود به 
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نباشد، بحث  گر اصل مشترکی  ا بکنند.  با هم بحث  براساس اصول مشترکی 
که ما، با دو طایفه بحث  کنم، دو جا است  هیچ فایده ای ندارد. و به شما عرض 
کردن هیچ فایده ای ندارد. آنجا از مصادیق »فأعرض عّمن توّلی عن ذکرنا و لم 
که  یرد اال الحیاه الدنیا«؛ است. جدال با اینها هیچ فایده ندارد. یکی آنجایی 
گفتند یك نفر سر در  بگویند عقل هیچ اعتباری ندارد. آن َمثل ساده ؛ هست ]که[ 
جوی آب گذاشته بود، با دهانش آب می خورد. ]کسی به او[ گفت این جور نکن؛ 
گفت بخور. امروز ما می گوییم  گفت عقل چیست؟ ]او هم[  کم می شود.  عقلت 
آقا، عقل این جور می گوید؛ می گوید عقل چیست؟ اصاًل عقل وجود ندارد! اصاًل 
ما چیزی به نام عقل نداریم! خوب، ما به آنها چه بگوییم، این در ]مورد[ ادله ی 
گر یك کسی اصل عقل را انکار کرد، بحث با او هیچ فایده ای ندارد. انتظار  عقلی. ا
اینکه شما بتوانید مطلبی را برایش اثبات کنید، ندارد. مگر اینکه حوصله داشته 
کنید؛ باالخره عقل هست. خوب،  کنید؛ برایش اثبات  باشید، مبنایش را عوض 
کنید ]که[ عقلی هست؛ عقل  این بحث فلسفی است. باید اول برایش اثبات 
کردن هیچ فایده ای  کشف می کند. و اال تا این مبنا را دارد، بحث  هم حقیقت را 

ندارد.
دوم، آنجایی که پای تعبد در کار است. باالخره ما بسیاری از مسایل دینی مان 
که با عقل اثبات نمی شود. راجع به احکام تعبدی. چرا نماز صبح دو  هست 
رکعت است؟ هیچ عقلی نمی تواند این ]را[ اثبات بکند. چون مالك این احکام 
دست ما نیست. احکام را خدای متعال به ما امر فرموده، تعبدًا؛ و اصاًل رشد 
بپذیریم.  گفته،  خدا  چون  باشیم.  داشته  »اسالم«؛  که  است  این  در  هم  ما 
البته معتقدیم همه ی اینها مصالح و مفاسد واقعی دارد؛ ولی خوب، در دست 
ما نیست. ما صرفًا اینها را به استناد وحی اثبات می کنیم. وقتی استناد، وحی 
که  که وحی نمی شود. وحی هم  کالم. به خود ما  کالم است و فهم  شد، پای 
که وحی شخصی یا الهام شخصی  بشود، به درد او نمی خورد. در مقام بحث 
کارساز نیست. بگوید به من این مطلب وحی شده، می گوید خوب به من هم 
خالفش وحی شده! اینکه به درد بحث نمی خورد. در مقام بحث باید چیزی 
که طرفین، مبنایش را قبول داشته باشند. از یك نقطه ی معلوم، مورد  بگویید 
که می گوید  کسی  کنیم؛  کنیم. خوب، می خواهیم با آیه استدالل  اتفاقی شروع 

مـعـــارف
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من خدا را قبول دارم، قرآن را هم قبول دارم، اما این مطلب امر اسالم نیست. 
که قرآن  کتاب در این زمینه ]هست[  می گویید نه؟! دهها مقاله و سخنرانی و 
گفته »من یبتغ  که  این  از اسالم دین دیگری قبول نمی شود؛  که غیر  نگفته 
که همه ی انبیا داشتند؛ و اال شرایع  غیر االسالم«، ]منظور[ آن اسالمی است 
که چنین برداشت  مختلف مورد قبول اسالم است. یکی، دو تا آیه هم هست 
کرد. اینها آیه قرآن است. بنابراین، اسالم با مسیحیت  متشابهی از آن می شود 
هیچ فرقی ندارد؛ می خواهی مسلمان باش، می خواهی مسیحی باش! آن وقت 
زمینه فراهم می شود که بیایند کلیسای خانگی درست کنند و جوان ها را ببرند و 
کلیسا می رویم. صریحًا  که نمی کند؛ تا حاال مسجد می رفتیم، حاال  بگویند فرق 
کتاب ها و مقاالت و  می نویسند، در همین روزنامه های خبری ـ حاال غیر از آن 
مجله های آن چنانی که با اهداف خاصی هستند؛ در همین روزنامه های خبری 
که آقا، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه اسالم حق تر از مسیحیت است؛  می نویسند ـ 
با همین تعبیر! نمی توانیم بگوییم اسالم از مسیحیت حق تر است؛ در همین 
که هر روز دهها و صدها هزارش دست مردم می افتد.  روزنامه ها نوشته! آنهایی 
وقتی این شبهه مطرح می شود که ما دلیلی نداریم، ]می گوییم[ چرا؟ ]می گویند[ 
گفته »ان الذین آمنوا و الذین هادوا و  ما استناد می کنیم به قرآن! خوب، قرآن 
النصاری و الصابئین من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فلهم أجرهم عند 
ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«. خالف ضروریات همه ِفرق اسالمی، 
از قرآن و فقط  کرد و فقط  باید اطاعت  از پیغمبر اسالم  این زمان فقط  که در 
از شریعت اسالم؛ آنها استناد می کنند به یك آیه متشابهی و از آن نتیجه گیری 
از اینها هم هست. حاال من  که همه دین ها مثل هم هستند! بدتر  می کنند 

نمی خواهم وقتتان را بگیرم.
کنید  کار جدی بکنیم. شما هم باید مطالبه  پس ما در دو جبهه حتمًا باید 
که سیاستگزار و برنامه ریز در مسایل حوزه هستند. اما جواب اجمالی  کسانی  از 
حوزه  در  را  برنامه ها  این  که  کسانی  برای  است  توصیه ای  این  شبهات.  این 
کنند؛ هم اثبات اعتبار عقل و قلمرو احکام عقل تعیین بشود و اثبات  تقویت 

کتاب و سنت. بشود و هم اثبات مبانی تعبدِی ما از 
کجا این  کردم؛ شبهه در اینکه از  که شبهه  ها را مطرح  از آنجا شروع می کنم 
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که به فتوا مراجعه می کنیم، مسایل نظری  فتوا درست باشد. اواًل ما مسایلی 
اختالفی است. همه مسایل دینی ما، مسایل نظری اختالفی نیست. شاید اول 
عروه هم باشد ـ البته من 30-40 سال پیش تر دیدم، تازگی ها مراجعه نکردم؛ به 
که در ضروریات و در یقینیات جای تقلید نیست.  نظرم در اول عروه هم هست ـ 
گر من اشتباه می کنم، در ضروریات مسلم است؛ اما در یقینیات هم به  حاال ا
نظرم در عروه داشت. ـ حاال مراجعه بفرمایید. ما در آنچه قوام دینمان به آن 
کاماًل ثابت، ضروری و اجماعی است، اصل نماز است، اصل  است، یك مسایل 
که می گویند ـ حاال من شبهاتش را نرسیدم همه را مطرح  کسانی  روزه است. آن 
بکنم؛ می گویند ـ اصاًل دین آمده اساس ارزش ها را بگوید؛ اما سایر چیزها، اینها 
روش ها و راهکارهاست؛ اینها متغیر است. اصل توجه به خدا، این یك ارزش 
رکعت  سه  یا  رکعت  دو  جوری،  آن  یا  باشد،  جوری  این  نماز  اینکه  اما  است؛ 
جور  یك  شما  بکند.  تغییر  باید  اینها  راهکارهاست.  روش هاست،  اینها  باشد، 
دیگر می توانید با یك سکوتی مثاًل، جای نماز. این راهکارها دست خود مردم 
است. خوب، شما باید برای این، دلیل داشته باشید. می گوییم اینجا جای فتوا 
که می گوید  که نماز صبح دو رکعت است یا نیست. اسالم یعنی دینی  نیست 
کند، یعنی انکار  نماز صبح دو رکعت است. ضروریات اسالم را، یکی از آنها را انکار 
کل اسالم. قوام اعتقاد به اسالم، پذیرفتن ضروریات آن است؛ ضروریات آن را 
نپذیریم، ادعای اسالم در آنجا لغو است. »نؤمن ببعض و نکفر ببعض«؛ این در 
اسالم پذیرفته نیست؛ در هیچ دین دیگری هم پذیرفته نیست. »اولئك هم 
الکافرون حقًا«. یقینیاتی که قوام اسالم به آنهاست، اینها احتیاج به تقلید ندارد. 
که پای تقلید می آید، ما یك چیز من درآوردی نیاوردیم؛ یك چیزی  تازه، آنجا 
که علم شخصِی مستقیم خودشان ندارند، از  که همه ی عقال در مواردی  است 
آن استفاده می کنند؛ رجوع به متخصص. شما در هر فنی به متخصص رجوع 
مسایل  در  اقتصادی،  مسایل  در  است.  پزشکی  آن  ظاهری  نمونه  می کنید. 
این چنینی. و آن فالن وزیر می گوید: ساختار وزارتخانه ما درست نبود، رفتم 
مشاور از آمریکا آوردم، یا از یك جای دیگری. برای اینکه نظر متخصص را اعمال 
کند،  کنم. می خواهد ساختار وزارتخانه را عوض  کنم؛ ساختار وزارتخانه را عوض 
می رود مشاور خارجی می آورد، به متخصص رجوع می کند. اما من و شما راجع 
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دارد  اشکال  می کنند،  رجوع  متخصص  به  عقال  همه ی  که  عادی  مسایل  به 
که در چنین مواردی جایگزین تقلید  کدام راه عقالیی است  کنیم؟!  مراجعه 

و اخذ فتوا بشود؟ این چیز تازه ی من درآوردی نیست. این راجع به اصل فتوا.
کنید؛ می گویم: آقا! شما در  بر می گردند، می گویند: آقا خودتان بروید استفاده 
کند. می گویید  کسی اظهار نظر  که هر  یك متن ساده ی ادبی اجازه نمی دهید 
که این  کرد، چگونه آن وقت می خواهیم در قرآن،  باید به متخصص آن رجوع 
همه بطون و حقایق و دقایق و رقایق دارد، ما بخواهیم هرکسی، ِصرف اینکه 
کند و تحقیق  گرفت، بیاید استفاده  یك ادبیات ساده ای، الفبایی از عربی یاد 
استناد  آن  به  می خواهید  حقوقی،  متن  یك  در  شما  بکند؟!  برداشت  و  کند 
که این همه متخصصین نشسته اند،  بکنید، یك متن قانونی، قانون اساسی 
کرده اند، نظر داده اند، این همه، چندین بار رأی گیری شده، به  درباره اش فکر 
یك جاهای مشتبه می رسد، معنایش معلوم نیست، می گویند: باید یك منبعی 
کند. در همه ی قوانین عالم این هست؛ در قانون  که آن را تفسیر  معرفی بشود 
کند. شما،  اساسی ما هم می گوید: شورای نگهبان باید قانون اساسی را تفسیر 
کردن، و  کار  که برای همه مردم نوشته شده، بعد از این همه  قانون اساسی 
کند؛  کسی باید تفسیر  کشیدند، ابهام دارد، یك  متخصصین مدت ها زحمت 
که برای هزاران سال نازل شده ،برای همه اقوام، مردم،  آن وقت چطور قرآنی 
این، احتیاج به مفسر ندارد؟! خودت مراجعه کن؟! هر چی فهمیدی عمل کن! 
که عقال چنین چیزی را می پذیرند؟  کدام امر تخصصی است  کجای دنیا، در  در 
کاماًل عقالیی است و هیچ مفّری  کردن یك امر  پس تقلید و مراجعه به متخصص 

کسی نخواهد زندگی عقالیی داشته باشد. از آن نیست؛ مگر ]اینکه[ یك 
کالم خداست.  که به منابع می رسیم، تشکیك ]می کنند[ در اینکه قرآن  بعد 
کردم ـ ما باید مبنایش را درست  که ـ عرض  خوب، این از همان ضروریاتی است 
کنیم. اینها مسایل جدی است، علی المبنا نمی شود حرف زد. ما نمی توانیم 
کالم خدا  قرآن  گفتند  از مسلمان ها  بعضی  بگوییم خوب،  که  بگذریم  این  از 
را  که این شبهات  کیست؟ همین انسان منحرِف شیطانی  نیست. آن بعض 
که  کرده و می خواهد برای دل خوشی اربابانش و برای اینکه مزدی  آمده مطرح 
که این  کند. خوب، مسلمانی  گمراه  از آنها می گیرد حالل باشد! بیاید مردم را 
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کدام عاقلی در طول دوران اسالم از 1400 سال  حرف را زده، همین ها هستند. 
گذشته چنین حرفی را زده؟ یك مسلمان، شما در طول تاریخ 1400 ساله بیاورید 
که خود قرآن دارد: »ولو  کالم پیغمبر است. با این نصوصی  گفته باشد قرآن  که 
گر یك  تقّول علینا بعض األقاویل ألخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین«؛ ا
کلمه اضافه می کرد، ما رگ حیاتش را قطع می کردیم. آن وقت ما بگوییم اصاًل 
قرآن  که در خود  این همه نصوصی  پیغمبر است؟!  کالم  قرآن همه اش  خود 
که به  کالم خدا هستم، سخن خدا هستم، لحنی  که دارد می گوید: من  است، 
پیغمبرش خطاب می کند؛ صدها دلیل بر این مطلب؛ آن وقت کسی بگوید چون 
می فرماید:[  ]آیه  همان  است[.  پیامبر  این]کالم  پس  بلسانك«؛  »یّسرناه  گفته 
که تو  کردیم به زبان تو، یعنی به همان زبانی  »یّسرناُه«، »فاذا قراءناه«، ما تیسیر 
به آن سخن می گویی و مردم تو می فهمند؛ یعنی به زبان عربی. اما چون زبان 
تو  زبان  به  و  زبان عربی  به  که  کالم خدا نیست؟! خداست  عربی است، پس 

گفته: »یّسرناُه«؛ نمی گوید »یّسرَته«. گفته؛ خود همین آیه هم  سخن 
کرد  گرفت و با تمام قوت باید اثبات  به هرحال، این مسأله را خیلی باید جدی 
گرفت. نمی شود  کالم غیر خدا باشد. این را سست نمی شود  که قرآن، نمی شود 
کالم خدا باشد؛  گفت آقا! علی المبنا جواب می دهیم، و می گوییم بنا بر اینکه 
باالخره دلیل  و  ریشه ای ماست.  اینها مسایل  نیست.  اینجا، جای مسامحه 
کسی  که  این  و  اعجاز آن است  کالم خداست، همین  قرآن  اینکه  بر  ما  اصلی 
گر شك  که ا که در خود قرآن آمده،  نمی تواند مثلش را بیاورد و این همه ادله ای 
کنتم فی ریب مما نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله«. همه ی  دارید، »و ان 
کالم پیغمبر  گر  کالم خداست. ا که این  بحث های اعجاز و اینها برای این است 
که این همه اثبات اعجاز نمی خواست. به هرحال، این مسأله را باید خیلی  بود 
کسانی هم این جور  گفت حاال یك  گرفت و  گرفت؛ اینها را نمی شود سهل  جدی 
گفت. اینها را شوخی نگیرید. گفته اند، حاال ببینیم در این بحث ها چه می شود 
گفته! این  کالم خداست؛ اما شاید خدا دروغ  که آخرش، بله،  و اما مسأله ای 
اینکه  باید ساده نگیریم. ِصرف  کردم ـ ما  که ـ عرض  هم واقعًا، مسأله ای است 
]کافی  است،  محال  خدا  ]از[  است،  قبیح  فعل  و  است  قبیح  چون  ]بگوییم[ 
گر شما  گفته فعل قبیح از خدا محال است؟ ا کسی  نیست[؛ او هم می گوید چه 
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که  بگویید این مسأله ـ مثالً ـ بدیهی عقلی است، خوب، پس شما باید بپذیرید 
که اینها را استنتاج می کند. و البته خود اینکه  عقل ما اول، یك بدیهیاتی دارد 
قبیح از خدا محال است، بدیهی نیست؛ این برهانی است، باید اثبات بشود. 
کسی جواب داد. این مسأله را  اینجا با یکی، دو تا جمله ی ساده نمی شود به 
کالس دانشکده ی الهیات، برای  در سخنرانی عمومی مطرح نکرده، این را سر 
که چه دلیلی داریم بر  گفته  کرده. در آنجا  دانشجویان دانشکده الهیات مطرح 
که دروغ مصلحت آمیز برای سایر  اینکه خدا باید راست بگوید؟ به همان دلیلی 
مردم جایز است، خدا هم دروغ مصلحت آمیز برایش جایز است؛ چه دلیلی ]بر 

خالف آن[ داریم؟
کرد  می شود  اشاره  که  ساده ای  دلیل  می خواهد.  جدی  مبانی  مسأله  این 
کاماًل شبهه  ـ البته تفصیلش را ]خیر و[ من نمی گویم با این، قضیه حل می شود و 
رفع می شود و همه خوب می پذیرند ـ مسأله این است آیا خدا حکیم است یا 
کاری را  کرده،  کالمی را برای غرض خاصی نازل  گر خدا حکیم است و  نیست؟ ا
گر به آن غرض نرسد و نقض غرض بشود، این عبث  برای غرضی انجام داده، ا
که در قرآن دروغ هست،  گر این شبهه پیش بیاید  است، خالف حکمت است. ا
کردن چنین قرآنی لغو است؛ برای اینکه ]این قرآن[ حجت نمی شود  اصاًل نازل 
کنند  که مردم بتوانند ]دربرابر آن[ احتجاج  گر خدا قرآنی نازل بکند  کسی. ا بر 
و بگویند احتمال می دادیم دروغ باشد، حجت بر مردم تمام می شود؟ وقتی 
حجه  اهلل  علی  للناس  یکون  لئال  »و  باشد،  مردم  بر  حجت  می تواند  کالم  این 
گر احتمال دادیم دروغ باشد، اصاًل  که بدانیم راست است؛ و اال ا بعد الرسل«، 
کتابی خالف حکمت است؛ نقض غرض است و با حکمت  کردن چنین  نازل 
گفتن  که بگوییم دروغ  الهی نمی سازد. ]جواب[ این ]شبهه[، تنها این نیست 
قبیح است؛ قبیح بر خدا محال است. این می شود از همان احکام عقل عملی 
گر بخواهیم از نظر منطقی در مورد آن بحث بکنیم، این استناد به مشهورات  و ا
است برای اثبات قضایا. خود اینکه »فالن چیز قبیح است«؛ در بین قضایای ما 
از بدیهیات نیست، این را می گویند از مشهورات است، یا می گویند از مسلمات 
که از چنین مقدماتی بربیاید برهان نمی شود. این باید  است و چنین نتیجه ای 

که برهانی است و مستند بشود به حکمت الهی. برگردد به مسایلی 
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جواب های  این  و  است  رایج  که  است  سؤاالت  از  سری  یك  این  به هرحال، 
کننده ای  اجمالی آنها بود و بنده اعتراف می کنم، با اینها نمی شود جواب قانع 
بدست آورد. اما نه وقت هست و نه حال بنده که بخواهم تفصیاًل، بیشتر بگویم. 
عقل،  یا  نداریم  عقلی  ما  بگوید  کسی  یك  گر  ا کردم،  عرض  عقل؛  به  راجع  اما 
ندارد.  فایده ای  هیچ  او  با  کردن  بحث  ندارد،  اعتباری  یا  چیست،  نمی دانیم 
که قوم  کسی بگوید: من باید ببینیم تا بپذیرم، مثل همان است  گر  باالخره، ا
گفتند: »قالوا ارنا اهلل جهره«، »لن نؤمن لك حتی نری اهلل جهره«. این  موسی 
همین است؛ یعنی جز مبانی حسی چیزی اعتبار ندارد؛ عقل سرمان نمی شود؛ 
کنم؛  باید خدا را به من نشان بدهید، تا او را ببینم، آن هم »جهرًه«، تا قبول 
کرد؟ صاعقه نازل شد، آنها را  با چنین مردمی حضرت موسی چه جور برخورد 
کشت؛ این جوابشان است. واال، هر چه بگوییم، می خواهیم بگوییم عقل این 
می گوید؛ می گوید من عقل ندارم! عقل نمی دانم چیست! یا در آن شبهه تعدد 
گر گفت آقا! برداشت از یك کالم مبنای ضابطه مندی ندارد؛ هرکسی هر  قرائات؛ ا
چه فهمید، برای خودش حجت است! این همان دلیلی است که جز آن پاسخ، 
که وجود مقدس ولی عصر)عج(  چیزی برنمی دارد؛ و این همان شبهه ای است 
هنگام ظهورشان با این مشکل مواجه هستند. حتمًا این روایت را خوانده اید 
اینجا خوانده باشم ـ روایتی است در غیبت نعمانی  ـ شاید هم یك بار دیگر من 
آنجا  به  آنها  آمده، ظاهرًا اصل همه  ما هم  روایی دیگر  نقل شده، در مجامع 
برمی گردد. روایتی است فضیل بن یسار: »قال سمعت جعفر بن محمد یقول: 
اذا قام قائمنا ـ علیه السالم ـ استقبل من جهله الناس أشد مما أستقبل رسول 
اهلل)ص( من جهال الجاهلیه«. فضیل بن یسار می گوید امام صادق)ع( فرمود: 
از مشکل پیغمبر  که  با مشکلی مواجه هستند  وقتی حضرت ظهور می کنند، 
ک«؛ چطور؟ پیغمبر)ص( فرمود: »ما  باالتر بود. »قلت فکیف ذلك، جعلت فدا
با یك مشکلی مواجه  أوذی نبی مثل ما أوذیت«؛ شما می فرمایید امام زمان 
است از مشکل پیغمبر باالتر؟ فرمود »انما بعث رسول اهلل)ص( و هم یعبدون 
الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته«؛ پیغمبر وقتی مبعوث شد، 
کردن در  که سنگ و چوب می پرستیدند. با اینها بحث  با مردمی مواجه شد 
کار مشکلی نبود. هرکس مختصر عقلی داشته  کار غلطی است، این  که این  این 
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می تواند  چطور  تراشیدی،  خودت  که  چیزی  فهماند،  او  به  می شود  باشد، 
کسی مثل خودت تراشیده؟ یا سنگی است آنجا، این  خدا باشد، یا خودت یا 
دارد؟  فرقی  چه  دیگر  سنگ  با  سنگ  این  باشد؟  خدا  می شود  چطور  سنگ 
چطور سنگ می شود خدا باشد، چیز دیگری نمی تواند باشد؟ به چه دلیلی 
به  جوابی  می شنوند؟  می زنید،  صدایشان  وقتی  یسمعونکم؟«؛  »هل  است؟ 
کنند. اما وقتی حضرت ]ولی  شما می دهند؟ خیلی راحت می شد با اینها بحث 
کتاب اهلل  کٌل یتأول  که »؛  عصر)عج([ ظهور می فرماید، با مردمی مواجه می شود 
کسی قرآن را به رأی خودش  که هر  کسانی مواجه می شود  یحتج به علیه«؛ با 
اشتباه می کنی!  تو  که من می گویم،  تفسیر می کند، می گوید مطلب آن است 
همه ی آن کسانی که با او مواجه می شوند! می گوید: »کٌل یتأول کتاب اهلل یحتج 
به علیه«؛ یعنی تعدد قرائات. می گوید اینهایی که تو می گویی، قرائت توست، به 
درد ما نمی خورد! فهم من درست است! از کجا ]این فهم[ درست است؟ از کجا 
که حتی امام زمان جواب  ندارد! من این جور می گویم! مشکل ترین شبهه ای 
که بدهد. آخر بحث، هر چه بگوید،  منطقی نمی تواند به آن بدهد؛ جواب ندارد 
می گوید این هم حرف توست، این هم فهم توست؛ فهم من چیز دیگری است.
که من و تو داریم و  که بگوییم عقلی  ما در بحث، یا باید به آنجایی برسیم 
قبول داریم این اصول متعارفه را، بدیهیه را، درك می کند، براساس این اصول با 
هم بحث می کنیم، تا به یك نتیجه ای برسیم. پس باید یك اصل مسلمی بین 
طرفین باشد ]که[ براساس آن بحث بکنند. او بگوید من به این استدالل می کنم، 
دیگری هم به یك چیز دیگر استدالل می کند؛ هیچ وقت به هم نمی رسند. هیچ 
گفت فهم ضابطه  گر  وقت این بحث فایده ای ندارد. در باب فهم متن هم، ا
ندارد؛ من این جور می فهمم، تو هم آن جور می فهمی؛ تو فهمت برای خودت 
و من هم فهمم برای خودم، دعوا نداریم، تولرانس! زندگی مسالمت آمیز! تو یك 
آخوند هستی، ما هم یك آخوند هستیم! تو یك عاِلمی هستی، ما هم یك عاِلمی 
هستیم! تو می گویی معنی قرآن این است، ما می گوییم معنایش این نیست! 
معنی تو برای خودت، ما هم معنایمان برای خودمان! تو برو سرجایت بنشین، 
کنار بگذار! حضرت چه بگوید؟ شما فرض  دیگر ادعای امامت و این حرفها را 
کند، چه جوابی می توانید  کسی امروز این شبهه را برای شما مطرح  گر  کنید، ا
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دیگری  معنای  اصاًل  این  گفته،  جور  این  لغت  کتاب  این  آقا  بگویید  بدهید؟ 
کتاب لغت برای 100 سال پیش تر،  گفته!  کتاب لغت هم بی خود  ندارد؛ می گوید 
گفته! آن روز این جوری بود، حاال مفهوم ها عوض شده!  برای 1000 سال پیش تر 
گفته ی لغت نیست، فهم تابع ذهنیات خود طرف است! من  حاال فهم، تابع 
این جور می فهمم! به او چه می گویید؟ هیچ دلیلی برای اغنای این نخواهید 
توانست آورد. چون معنای مشترکی برای شما نمی ماند. وقتی می توانید برای 
که بگویید: یك اصل مشترکی بین هر دو هست؛ بگویید بر این  او اثبات بکنید 
گفت:  گر  ا که یك فهمی درست است یا درست نیست. اما  اساس می فهمیم 
کرد  فهم درست و غلط ضابطه ندارد؛ هرکسی هر چه فهمید، آن هم هر چه ادعا 
که دروغ می گوید، خودش هم می فهمد  که می فهمد؛ ـ خودش هم می فهمد 
معنای آن، این جور نیست؛ ولی در مقام بحث و جدل است، می گوید: من این 

کردن با این، هیچ فایده ای ندارد. جور می فهمم. ـ بحث 
گر با کسی خواستید بحث بکنید، اول باید این دو تا مطلب را اثبات  بنابراین، ا
بکنید: در مقام ادله ی عقلی، باید بدیهیات عقل را بپذیرد؛ ولو یکی از آنها را؛ 
که چیزی بفهمد درباره ی  گفت: من عقلی  گر  کرد. ا از یك نقطه ای باید شروع 
ماورای طبیعت، ندارم؛ شما هیچ بحثی با او نمی توانید بکنید. دوم اینکه در 
که فهم ضابطه مند اعتبار دارد.  مسأله تعبدیات و رجوع به متون، باید بپذیرد 
آن ضوابط هم باید ضوابط مشخِص مورد قبول طرفین باشد؛ تا بگویید این 
گر  ا و  ندارد  اعتباری  نیست،  گر  ا نیست.  یا  هست  ضابطه  این  براساس  فهم 
کسی  که این را نپذیرد، بحث ]بر[ سر متون با  هست، اعتبار دارد. تا مادامی 

هیچ فایده ای ندارد، بی خود وقتتان را تلف نکنید.

و صّلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین 
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که دارای عقل و درك خدادادی بودند، برای ارتباط برقرار  زبان را انسان ها 
عام  الهام  البته   . اند  کرده  اختراع   ، هم  به  مفاهیم  انتقال  و  یکدیگر  با  کردن 
خداوند در این زمینه مانند دیگر زمینه ها عامل مهمی است . چه بسا وحی 
که در  و پیامبران هم در این زمینه دخالت مستقیم داشته باشند، هم چنان 
کشتی  زمینه صنعت و تکنولوژی دخالت داشته اند، مثال حضرت نوح صنعت 

گرفت و به انسان ها یاد داد:  سازی را به تعلیم خداوند یاد 
ْعُیِننا َو َوْحِینا ؛)1(

َ
ِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِبأ

َ
ْوَحْینا ِإَلْیِه أ

َ
َفأ

که: »کشتی را در حضور ما، و مطابق وحی ما بساز.« کردیم   ما به نوح وحی 
و آالت  زره  به صنعت ذوب آهن و ساختن  تعلیم خداوند  به   حضرت داود 

جنگی دست یافت: 
ِسُکم؛ )2(

ْ
ْمناُه َصْنَعَه َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ

َ
َو َعّل

  ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگ های تان 
کند. آیا شکرگزار )این نعمت های خدا( هستید؟ حفظ 

ا َلُه اْلَحدیَد؛ )3( َلّنَ
َ
َ َو أ

کردیم.   آهن را برای او نرم 

پرسش
نزول به چه معنی است و ماهیت نزول چیست؟ 

قرآن
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 بنا بر این بعید نیست در وضع لغات و اختراع خط هم وحی دخالت مستقیم 
 ، بدهد  صریح  گاهی  آ مطلب  این  از  که  ای  آیه  و  روایت  چه  گر  است،  داشته 

نیافتیم. 
که برتر و عالی تر و بلند  اما نزول یعنی مفاهیم وحیانی از عالم ملکوت و معنا 
کند و در قالب لفظ و سوره و آیه  یا نوشته بر  مرتبه تر از عالم دنیا است ، تنزل 
الواح درآید و به قلب پیامبر نازل شود یا به دست او برسد و او بر مردم بخواند و به 
آنان ارائه دهد تا با سرلوحه قرار دادن وحی نازل شده و عمل به آن ، اوج یابند و 

کنند.  شایسته آسمانی شدن و باریافتن به عالم ملکوت را پیدا 
پس نزول مکانی نیست، بلکه از عالم بلند مرتبه تر به عالم پایین مرتبه است. 
گانی دیگر پدید آید، همه چیز امکان  که آیا ممکن بود زبانی غیر عربی با واژ این 
داشته ،ولی هر ممکنی تا مقدمات و لوازمش حاصل نشود ، وجود نمی یابد. 
آنچه حاصل شد ، مقدماتی بود که به وجود آمدن زبان عربی منتهی شد. پیامبر 
کردند ، مبعوث شد . الزم بود با این زبان  که به این زبان تکلم می  در بین قومی 
تعالیمش را ارائه دهد تا مخاطبان بفهمند. آیا عوامل دیگری هم در علم الهی 

برای این مطلب وجود داشته؟  خبر نداریم و در قبال آن تکلیفی هم نداریم. 

 1. مؤمنون )23( آیه 27.
 2. انبیاء )21( آیه 80. 

3. سبأ )34( آیه 10.

�ت ݣݣݣها وسش
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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هر گاه به مناسبت جریانی درباره شخص و یا حادثه ای، خواه در گذشته یا حال یا 
آینده و یا درباره فرض احکام، آیه یا آیاتی نازل شود، همه این موارد را شان نزول آن 
که فالن آیه تبت یدا ابی لهب و تب در سوره مسد  گویند  گویند، مثال می  آیات می 

راجع به ابولهب نازل شده است.
 اصطالح دیگری در علوم قرآن وجود دارد، به نام سبب نزول که بیش تر مفسران 
میان این دو ) شان نزول و سبب نزول ( فرقی قائل نیستند. اما شان نزول اعم و 

سبب نزول اخّص است .
 تعریف سبب نزول به حادثه یا پیش آمدی می گویند که متعاقب آن، آیه یا آیاتی 

نازل شده باشد. آن پیش آمد، موجب نزول گردیده است.)1(
که غالب سوره های قرآن بدون شأن نزول   اما به این نکته توجه داشته باشید 
کند و آنان را به  خاص از جانب خدا بر قلب پیامبر نازل شده اند تا بر مردم تالوت 
بینش و اخالق و رفتار مورد نظر خدا تربیت نماید. بلکه تعداد محدود و کمی از آیات 
نسبت به کل قرآن شان نزول یا سبب نزول دارد. بیش تر آیات بدون این که واقعه 

خاصی پیش آمده باشد، بر پیامبر اسالم )ص( نازل شده اند.
 داستان های پیامبران هم هر مقطعش در یك زمان برای آثار تربیتی رفتاری 

پرسش
آیا قرآن را می توان بدون شان نزول آیه تفسیر كرد؟
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اخالقی که داشته، بر پیامبر نازل شده، چون قرآن کتاب تاریخ محض نبوده، همه 
آن را در یك جا و به ترتیب از اول تا آخر شرح نداده، بلکه در هر مقطعی بدان اشاره 
گیرد به  گر بگوئیم تفسیر قرآن فقط به وسیله شان نزول صورت می  کرده است. ا
یقین با نبود شان نزول خیلی از قرآن از تفسیر و تبیین خالی خواهد بود پس چاره 

کار چیست و قرآن چگونه برای مردم تفهیم و تبیین و تفسیر گردد؟
کتابی قابل فهم است و به زبان عربی روشن بیان شده و یادآور  که قرآن   در این 
گونه و نصیحت وار و با وعده و وعید به  فطریات و عقلیات است و با بیان موعظه 

هدایت آدمیان همت گمارده، هیچ شکی نیست.
کتاب  که فقط معما شناسان بتوانند آن را بفهمند و  کتاب معما نیست   قرآن 
تخصصی علمی هم نیست که عموم مردم و غیر متخصصان با مراجعه مستقیم به او 
هیچ بهره ای نگیرند و جز مراجعه به اهل تخصص برای فهم آن راهی نداشته باشند. 
با مراجعه  توانند  نازل شده و عموم مردم می  برای هدایت عموم مردم  قرآن 
گیرند و به بسیاری از پیام های  گسترده معارفش بهره  مستقیم به آن، از سفره 
که بهره عموم فقط تالوت آیات و ثواب  گونه نیست  گاه شوند و این  هدایتی اش آ

بردن باشد بدون این که با آیاتش ارتباط برقرار کرده و چیزی بفهمند. 
که همه انسانها همه مطالب قران را بفهمند ،قرآن  اما این به این معنا نیست 
کار همگان  که فهم آن معارف باال  کتاب معارف است و دارای معارفی باال ست 
نیست و فهم آن برای عده خاصی است که دیگران از روزنه وجودی آنها به معارف 
کوشش و باال  که خود نیز می توانند با تالش و  قرآن دسترسی می یابند چه این 
کتاب آسمانی بهره  گشته و از این  بردن سطح علم و معنوی خود جزء خواص 

بیشتری ببرند.
 مگر خدا نفرموده آیات قرآن دو دسته اند: آیات محکم و متشابه، آیا همه افراد 

توان ارجاع محکمات به متشابهات و درك معنای صحیح متشابهات را دارند؟
 مگر قرآن دارای آیات ناسخ و منسوخ نیست؟ آیا همه افراد توان درك و شناخت 

آیات ناسخ و منسوخ را دارند؟
 آیا قرآن دارای مطلق و مقید نیست و همه افراد توان شناخت این ها را دارند؟

ْنُتْم ُتْتلی َعَلْیُکْم آیاُت اهللِ  َو فیُکْم َرُسوُلُه؛)2(    خداوند می فرماید:"»َکْیَف َتْکُفُروَن َو اَ
که آیات خدا بر شما تالوت می شود و رسول خدا در  کفر می ورزید و حال آن  چگونه 

تــــأمــــل
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بین شماست؟«.
کنار نزول قرآن پیامبر)ص( را برای تفسیر  که خداوند در   به همین خاطر است 
کرده است تا عالوه بر ارسال قرآن برای مردم وظیفه تبین و  و تبیین قرآن مبعوث 

تفسیر آن را هم به دوش بگیرد و از این محضر استفاده مردم از قرآن کامل گردد.
 در این آیه دو عامل برای هدایت مردم و حفظ آنان از گمراهی معرفی شده است: 
که در بین آن  که بر مردم تالوت می شود و دوم رسول خدا  کتاب خدا  یکی  آیات 
کتاب  که  هاست و مضمون وحی را تبیین می کند. از ظهور کالم فهمیده می شود 
خدا بدون ضمیمه شدن تفسیر پیامبر و به تنهایی برای در امان نگه داشتن آن 
ها از کفر، کافی نیست؛ زیرا ممکن است مضمون وحی را درست نفهمند و آن را بد 

تفسیر کنند و گمراه شوند.
َل ِاَلْیِهْم؛ )3( این قرآن را به سوی تو فرود  َن ِللّناِس ُما ُنّزِ ْکَر ِلُتبّیِ »َاْنَزْلنا ِاَلْیَك الّذِ
آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی، و 

که آنان بیندیشند«. امید 
 در این آیه به صراحت وظیفه رسول خدا تبیین و تفسیر قرآن معرفی شده 
است این ربطی به شان نزول ندارد و چه بسا برخی شان نزول ها اعتبار و سند 

معتبری هم ندارند . 
در آیات متعددی رسول خدا، معلم کتاب معرفی شده است: 

ُمُکْم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَه؛  »َاْرَسْلنا فیُکْم َرُسواًل ِمْنُکْم َیْتلْو َعَلْیُکْم ایاِتنا َو ُیَزّکیُکُم ُو ُیَعّلِ
)4( در میان شما فرستاده ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می خواند 

و شما را پاك می گرداند«. 
ُمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَه َو  َنا َو اْبَعْث فیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم ایاِتَك َو ُیَعّلِ »َرّبَ
ُیَزّکیِهْم؛ )5( پروردگارا در میان آنان فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر 

کشان گرداند«. آنان بخواند وکتاب و حکمت بدانان بیاموزد و پا
کتاب، آموزش خواندن آن نبوده است؛ زیرا  از تعلیم  که منظور   معلوم است 
آنان عرب بودند و هم معانی ظاهری الفاظ قرآن را می فهمیدند و هم باسوادهای 
کنند و تعلیم خواندن و نوشتن به  آنان می توانستند نوشته های قرآن را تالوت 
بی سوادهای آنان هم، تعلیم قرآن نبود؛ بلکه تعلیم خواندن و نوشتن بود. پس 

منظور از تعلیم کتاب، یعنی تبیین مضامین و پیام های قرآن و تفسیر آیات آن. 
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گران بها و ارزشمند در بین  و مگر رسول خدا هنگام وفات نفرمود: من دو چیز 
گر بعد از من به آن دو متمسك شوید، هرگز گمراه نخواهید  شما به ارث می گذارم و ا

کتاب خدا و عترت و اهل بیتم.)6( شد و آن دو عبارتند از: 
 این بیان مشابه همان آیه 101 آل عمران است که سبب صیانت از گمراهی را کتاب 

خدا و رسول خدا معرفی کرده بود. عالوه بر این روایات فراوان دیگری داللت دارد.
 بنا بر این قرآن به زبان عربی مبین و برای هدایت عموم نازل شده و فهم آن 
کسب مقدمات الزم  گروهی منحصر نشده و همه می توانند با  در هیچ دسته و 
از سفره مواهب بیکران قرآن طعام های معرفتی و هدایتی بگیرند. ولی چون 
افراد در معرض بدفهمی و غلط فهمی هستند و چون درك همه معارف قرآن از 
ج است، خداوند پیامبر و اهل بیتش را به بیان و تفسیر  توان غالب انسان ها خار
گمارده و ما باید فهم خود را به آنان ارجاع داده و در صورت تایید آن ها، به  قرآن 
کنیم و برای فهم معانی متعالی قرآن باید از پیامبر و اهل بیت و  فهممان عمل 

کمك بگیریم. گردان مکتب آن ها  شا
گاهی شان نزول آیات  کتاب تفسیری برای آ  شما می توانید در این زمینه از 
کرد. از جمله تفسیر نمونه آیت اهلل مکارم شیرازی ذیل آیات خصوصا  استفاده 
کتاب های غیر تفسیری  شروع سوره ها مراجعه نمائید. بسیار مناسب است. 

هم در این زمینه قابل استفاده وجود دارد:
النزول  اسباب  حجتی.  2-  باقر  محمد  دکترسید  نوشته  النزول،  اسباب   -1  

واحدی، ترجمه اسالمی.

1. علوم قرآنی، محمد هادی معرفت، ص87.
 2. آل عمران )3( آیه 101.

 3. نحل)16(آیه 44.
 4. بقره)2(آیه 151.

 5. همان، آیه 129. 
6. محمد قمی، حدیث ثقلین، مصر دارالتقریب، 1371 ق، ص 9.
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پرسش
آیا قرآن می توانست به زبان دیگر غیر زبان عربی نازل شود؟

گر به زبان دیگری نازل می  معجزه بودن قرآن به خاطر عربی بودن آن نیست تا ا
شد، معجزه نباشد. 

در قرآن آمده نشانه معجزه بودن قرآن این که بشر نمی تواند یك سوره مثل قرآن 
بیاورد. برای این که بدانیم"سوره ای مثل قرآن"یعنی چه؟ باید قرآن را بشناسیم تا 

بعد مثل قرآن را معلوم کنیم. 
قرآن کتاب خداشناسی و معاد شناسی و هدایت به راه رسیدن به سعادت معاد 

از این دنیای مادی و تمام شدنی است.
کرده است از جمله در آیات زیر   قرآن خودش هدف از نزول را به صراحت بیان 

می فرماید:
ناٍت ِمَن اْلُهدی  َو اْلُفْرقان  )1( اِس َو َبّیِ ْنِزَل فیِه اْلُقْرآُن ُهدًی ِللّنَ

ُ
ذی أ

َ
 َشْهُر َرَمضاَن اّل

که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه های هدایت، و   ماِه رمضان است ماهی 
فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است.

َمَعُهُم  ْنَزَل 
َ
أ َو  ُمْنِذریَن  َو  ریَن  ُمَبّشِ یَن  ِبّیِ الّنَ اهلُل  َفَبَعَث  واِحَدًه  ًه  ّمَ

ُ
أ اُس  الّنَ کاَن   

اِس فیَما اْخَتَلُفوا فیه  )2( اْلِکتاَب ِباْلَحّقِ ِلَیْحُکَم َبْیَن الّنَ
 مردم )در آغاز( یك دسته بودند )و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج 
جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در 
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کتاب  این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و 
که به سوی حق دعوت می کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در  آسمانی، 

آنچه اختالف داشتند، داوری کند.
ْنجیَل ِمْن َقْبُل  ِ

ْ
ْوراَه َو ال ْنَزَل الّتَ

َ
قًا ِلما َبْیَن َیَدْیِه َو أ َل َعَلْیَك اْلِکتاَب ِباْلَحّقِ ُمَصّدِ  َنّزَ

ْنَزَل اْلُفْرقان )3(
َ
اِس َو أ ُهدًی ِللّنَ

کتب پیشین،  که با نشانه های  کرد،  کتاب را بحق بر تو نازل  که(  کسی   )همان 
منطبق است و »تورات« و »انجیل« را؛ و »تورات« و »انجیل« را پیش از آن، برای 

هدایت مردم فرستاد.
قین  )4( اِس َو ُهدًی َو َمْوِعَظٌه ِلْلُمّتَ  هذا َبیاٌن ِللّنَ

 این، بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!.
راَك اهلل  )5(

َ
اِس ِبما أ ْنَزْلنا ِإَلْیَك اْلِکتاَب ِباْلَحّقِ ِلَتْحُکَم َبْیَن الّنَ

َ
ا أ

َ
 ِإّن

کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان  کتاب را بحق بر تو نازل   ما این 
مردم قضاوت کنی.

َمَك ما َلْم َتُکْن َتْعَلم  )6(
َ
ْنَزَل اهلُل َعَلْیَك اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَه َو َعّل

َ
 َو أ

 و خداوند، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی، به تو آموخت .
ْنَزْلنا ِإَلْیُکْم ُنورًا ُمبینًا )7(

َ
ُکْم َو أ اُس َقْد جاَءُکْم ُبْرهاٌن ِمْن َرّبِ َها الّنَ ّیُ

َ
 یا أ

 ای مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور آشکاری به سوی 
شما نازل کردیم.

ُکْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِکتاِب  ا  َکثیرًا ِمّمَ ُن َلُکْم  ْهَل اْلِکتاِب َقْد جاَءُکْم َرُسوُلنا ُیَبّیِ
َ
 یا أ

َبَع 
َ
اّت َمِن  اهلُل  ِبِه  َیْهدی  ُمبیٌن  ِکتاٌب  َو  ُنوٌر  اهلِل  ِمَن  جاَءُکْم  َقْد  َکثیٍر  َعْن  َیْعُفوا  َو 

وِر ِبِإْذِنِه َو َیْهدیِهْم ِإلی  ِصراٍط  ُلماِت ِإَلی الّنُ
ُ

الِم َو ُیْخِرُجُهْم ِمَن الّظ ِرْضواَنُه ُسُبَل الّسَ
ُمْسَتقیٍم)8(

 ای اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان 
می کردید روشن می سازد، به سوی شما آمد و از بسیاری از آن، )که فعاًل افشای آن 
کتاب آشکاری  مصلحت نیست،( صرف نظر می نماید. )آری،( از طرف خدا، نور و 
کنند،  که از خشنودی او پیروی  به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن، کسانی را 
به راه های سالمت، هدایت می کند و به فرمان خود، از تاریکیها به سوی روشنایی 

می برد و آنها را به سوی راه راست، رهبری می نماید. 
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ُدوِر َو ُهدًی َو َرْحَمٌه  ُکْم َو ِشفاٌء ِلما ِفی الّصُ اُس َقْد جاَءْتُکْم َمْوِعَظٌه ِمْن َرّبِ َها الّنَ ّیُ
َ
یا أ

ِلْلُمْؤِمنین  )9(
 ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه 
در سینه هاست )درمانی برای دلهای شما( و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان!
ُکّلِ َشْی ٍء َو ُهدًی  ذی َبْیَن َیَدْیِه َو َتْفصیَل 

َ
کاَن َحدیثًا ُیْفَتری  َو لِکْن َتْصدیَق اّل  ما 

َو َرْحَمًه ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن )10(
 اینها داستان دروغین نبود بلکه )وحی آسمانی است، و( هماهنگ است با آنچه 
پیش روی او )از کتب آسمانی پیشین( قرار دارد و شرح هر چیزی )که پایه سعادت 

انسان است( و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورند! 
ِهْم ِإلی  ِصراِط اْلَعزیِز  وِر ِبِإْذِن َرّبِ ُلماِت ِإَلی الّنُ

ُ
اَس ِمَن الّظ َج الّنَ ْنَزْلناُه ِإَلْیَك ِلُتْخِر

َ
ِکتاٌب أ

اْلَحمید )11(
کردیم، تا مردم را از تاریکی ها )ی شرك و ظلم و  که بر تو نازل  کتابی است   )این( 
گاهی،( بفرمان پروردگارشان در آوری،  جهل،( به سوی روشنایی )ایمان و عدل و آ

بسوی راه خداوند عزیز و حمید. 
ِذی اْخَتَلُفوا فیِه َو ُهدًی َو َرْحَمًه ِلَقْوٍم 

َ
َن َلُهُم اّل  ِلُتَبّیِ

َ
ْنَزْلنا َعَلْیَك اْلِکتاَب ِإاّل

َ
َو ما أ

ُیْؤِمُنون  )12(
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم، مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف دارند، برای 
که ایمان  کنی و )این قرآن( مایه هدایت و رحمت است برای قومی  آنها روشن 

می آورند!
ْلنا َعَلْیَك اْلِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکّلِ َشْی ٍء َو ُهدًی َو َرْحَمًه َو ُبْشری  ِلْلُمْسِلمیَن )13(  َو َنّزَ

که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و  کردیم  کتاب را بر تو نازل   و ما این 
بشارت برای مسلمانان است!

 َخسارا)14( 
َ
اِلمیَن ِإاّل

َ
ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمنیَن َو ال َیزیُد الّظ  َو ُنَنّزِ

و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم و ستمگران را جز 
خسران )و زیان( نمی افزاید.

ُمُکُم اْلِکتاَب َو  یُکْم َو ُیَعّلِ ْرَسْلنا فیُکْم َرُسواًل ِمْنُکْم َیْتُلوا َعَلْیُکْم آیاِتنا َو ُیَزّکِ
َ
َکما أ  

ُمُکْم ما َلْم َتُکوُنوا َتْعَلُمون  )15( اْلِحْکَمَه َو ُیَعّلِ
از  رسولی  کردیم،(  کامل  شما  بر  را  خود  نعمت  قبله،  تغییر  با  )که  همان گونه 



63

کند و به  خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاك 
شما، کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد. 

گفته و  به وضوح و صراحت  را  قرآن  نزول  که هدف  آیات است  این ها بعض 
کیفیت و محتوای قرآن را روشن ساخته است. بنا بر این آیات گر چه عقل و فطرت 
هدایتگر انسان هستند ولی این دو برای شناخت حق کافی نیست و باید خداوند 
که جز از وحی، راهی برای دستیابی بدان  از طریق وحی مطالبی را به بشر بیاموزد 
برای حل  و  انسان ها به صراط مستقیم است  کتاب هدایت  ها نیست. قرآن 
کتاب قانون برای اداره صحیح زندگی بشر در  اختالف های طبیعی بشر آمده و 

راستای آخرت و رضای خدا و رسیدن به سعادت می باشد.
 با توجه به این شناخت از قرآن، معنای "سوره ای مثل قرآن" روشن می شود 
که مطالب حق و هدایتگر به فالح و صالح با بیان زیبا و  یعنی سوره ای بیاورد 
کتاب دیگری  که آن مطالب را از  گیرا در آن مطرح شده باشد به طوری  جذاب و 
بخصوص کتاب های وحیانی اقتباس نکرده باشد و در حقانیت آن مطالب ، هیچ 
گیرا بوده و  به عنوان معارضه با قرآن و اثبات وحیانی  تردیدی نباشد و بیان هم 
نبودن قرآن گفته شده باشند و زبانشناسان منصف همانندی آن با قرآن در عین 

همسو  و همراستا و اقتباس نبودن آن از قرآن ، را تایید کنند. 
کسی توانست چنین سوره ای بیاورد و ارائه دهد و از زبانشناسان و عالمان  گر  ا

محتوا شناس تایید بگیرد ، آن گاه می تواند ادعا کند قرآن کتاب خدا نیست. 
قرآن کتاب داستان نیست تا با نوشتن داستانی با آن معارضه شود. کتاب تاریخ 
کتاب سخنوری و ادبیات نیست تا با نوشتن شعر و  کتاب علمی نیست،  نیست، 
نثری زیبا با آن معارضه شود. قرآن در عین که همه اینها هست، هیچ کدام از اینها 
هم نیست، بلکه همه اینه را به خدمت هدف خودش که هدایتگری است، به کار 
کتاب  کمال و  کتاب هدایت به  کتاب معرفت به مبدا و معاد و  گرفته است. قرآن 
کتابی در این زمینه  کننده برنامه عملی سعادت و فالح است و باید با ارائه  ارائه 

کرد.  کند با آن معارضه  که خدا و معاد و فالح را غیر این و بهتر از این و ... معرفی 
اما نزول قرآن به زبان عربی با توجه به مخاطبان نخستین و  پیامبر )که عرب 
زبانند( یك جریان طبیعی است. زیرا هر سخنور و دانشمندی مطالب خویش را با 
که پیمودن چنین مسیر  زبان مخاطبان خود بیان می کند یا می نویسد، مگر آن 

تــــأمــــل
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کتــاب مــاه

طبیعی به دالیلی، غیر ممکن باشد یا در پیش گرفتن رویه ای دیگر ضروری به نظر 
برسد.

کرده   خداوند در ارسال پیامبران و ابالغ پیام های خویش همین رویه را تأیید 
گرفته : "و ما أرسلنا ِمن رسول إاّل بلسان قومه لیبین لهم فیضّل اهلل َمن  کار  و به 
یشاء و یهدی َمن یشاء و هو العزیز الحکیم؛ ما هر فرستاده ای را با زبان مردمش 
کند. پس خداوند هر کس  فرستادیم تا بتواند حقایق را برای آنان به روشنی بیان 
گمراه و هر کس را بخواهد، هدایت می کند و او شکست ناپذیر و حکیم  را بخواهد، 

است".)16(
 رسوالن الهی هم پیام را با زبان قوم و مخاطبان خویش می آورند و هم معارف 
گر قرآن به زبانی  را متناسب با سطح فرهنگی و علمی آنان بیان می کنند. بنابراین ا
که از حکمت نزول قرآن به آن زبان سؤال  غیر از زبان عربی بود، جای آن داشت 
که مردم آن  که مخاطبان عرب بودند، قرآن به زبان دیگری  که چرا با این  شود 
زمان نمی فهمیدند، نازل شد. پس نزول قرآن به زبان عربی در درجه اّول امری 

طبیعی است. 
که به زبان عربی نازل شد، جلوی بهانه گیری های اعراب آن زمان را  دوم: قرآن 
گر قرآن به زبان غیر عربی بر آنان نازل می شد، بهانه آن ها این بود که  گرفت، چون ا
گر آن کتاب را  این کتاب برای ما قابل فهم نیست. در سوره فصلت می فرماید: " و ا
به زبان عجمی قرار می دادیم، می گفتند چرا آیاتش برای ما قابل فهم نیست".)17(

که به فهم ما دالیل اصلی نزول قرآن به زبان عربی است،   عالوه بر دو دلیل باال 
دالیل دیگری هم بر شمرده اند از جمله:

 سوم: ملت اعراب دست کم اعراب معاصر زمان پیامبر)ص( با توجه به تعصبات 
گر مثاًل پیامبر ایرانی  قومی، نزول قرآن را از سوی فردی غیر عرب نمی پذیرفتند. ا

بود و قرآن او به زبان فارسی بود، اعراب زیر پذیرش آن نمی رفتند. 
علیهم  فقرأه  االعجمین  بعض  علی  نزلنا  لو  "و  است:  فرموده  شعراء  سوره  در 
گر قرآن را بر شخصی غیر عرب نازل می کردیم اعراب آن را  کانوا به مؤمنین؛ ا ما 
نمی پذیرفتند".)18()البته این دلیل نزول قرآن به زبان عربی نیست بلکه اتمام 

حجتی بر عرب ها است.(
 چهارم: بعضی مدعی شده اند)19( عربی بهترین زبان است و ظرفیت این زبان 
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برای بیان مسائل معنوی و ماورائی از همه زبان ها بیشتر است و در روایات هم وارد 
شده که زبان عربی زبان اهل بهشت است)20(

 اما نازل شدن قرآن به زبان عربی به معنای اختصاص آن به ملت عرب زبان 
کتاب  نیست، بلکه، چون روح و محتوا و پیام قرآن همگانی و جهانی است، این 

کید شده است.  آسمانی برای همه انسان ها است و در آیات قرآن نیز این معنا تأ
گر رسول خدا در جایی غیر از حجاز مبعوث شده بود، قرآن به زبان آن مردم  پس ا

نازل می شد و باز هم معجزه بود. 
که اعجاز قرآن در فصاحت و بالغت، اخبار غیبی ، بیان معارف و... خالصه آن 

است آری این اخبار غیبی و معارف با زبان عربی بیان شده است. 

تــــأمــــل

1. بقره )2( آیه 185.
 2. همان، آیه213.

 3. آل عمران )3( آیه4-3.
 4. همان، آیه 138.

 5. نساء )4( آیه 105.
 6. همان ، آیه 113.
 7. همان ، آیه 174.

 8. مائده )5( آیه 16-15.
 9. یونس )10( آیه57 .

 10. یوسف )12( آیه 111.
 11. ابراهیم )14( آیه 1.

 12. ابراهیم )14( آیه64.
 13. همان، آیه 89.

14. اسراء )17( آیه82.
 15. بقره )2( ایه 151. 

16. ابراهیم )14( آیه 4.
 17. فصلت )41( آیه 44.

 18. شعراء )26( آیه  198و 199.
انتشارات اسالمی، 1374ق، ج11، ص101؛  المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم،  19.طباطبایی،   

سید عبد الحسینطیب،اطیب البیان،تهران، اسالم، ج7، ص150 و...
 20. طبرسی، مجمع البیان،تهران، ناصر خسرو، ج12، ص157.
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لوح  اصطالح،  در   )1( نوشت.  آن  روی  می توان  که  است  چیزی  لغت،  در  لوح 
محفوظ عالم قضای الهی را گویند که همه حوادث به قلم تقدیر الهی در آن به ثبت 

رسیده است. 
که هر دو ترکیب  در روایات، لوح محفوظ  در برابر لوح محو و اثبات قرارگرفته، 
که می توان روی آن نوشت. )1( در اصطالح،  وصفی اند. لوح در لغت، چیزی است 
لوح محفوظ عالم قضای الهی را گویند که همه حوادث به قلم تقدیر الهی در آن به 
گاهی ندارد. هر چه در این لوح نگاشته  ثبت رسیده است. کسی جز خداوند از آن آ
شود، تغییر نمی کند؛ به طور مثال، هر یك از انسان ها دارای اجل حتمی هستند که 

به هیچ عنوان قابل تأخیر و تقدیم  نمی باشد.
 اما در لوح محو و اثبات که تقدیر الهی در آن نگاشته می شود، قابل تغییر و تبّدل 
کار  است؛ به طور مثال، اجّل معّلقی وجود دارد، لکن این اجل به سبب صدقه یا 
که به  که در روایات وارد شده و یا این  خیر قابل تأخیر افتادن است؛ همان طور 

جهت کارهای سوء مثل عاق والدین و قطع رحم به جلو می افتد. 
مرحوم عالمه مجلسی در مورد این دو لوح می فرمایند:

 "آیات و اخبار داللت دارند که همه حوادث و وقایع عالم در دو لوح ثبت است: 
یکی لوح محفوظ، که هیچ گونه تغییر در آن راه ندارد و مطابق علم خداوند است. 

پرسش
لوح محفوظ چیست؟
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دیگری لوح محو و اثبات، که در آن چیزی ثبت  می گردد و سپس به جهت مصالح 
که بر خردمندان پنهان نیست، چیز دیگری بر خالف آن به ثبت رسد؛  بسیاری 
که مقتضای  مثاًل در آن نوشته شود: عمر فالنی پنجاه سال است؛ بدین معنا 
کاری انجام ندهد که موجب کوتاهی یا طوالنی  گر  حکمت پروردگار آن است که ا
که  شدن عمر او شود، پنجاه سال عمر می کند". )2( این همان اجل معّلق است 

توضیح داده شد.
 ثبت حوادث و وقایع زندگی انسان در لوح محفوظ، به معنای رقم خوردن همه 
که تغییر آن به معنای نادرست و غلط بودن آن نیست؛  چیز از قبل نیست؛ چنان 
که بر اساس  بلکه خداوند از آن جا که نسبت به همه امور علم قبلی دارد، می داند 
ضوابط و ساختار عّلی و معلولی عالم و بر اساس اختیارات فردی، چه نتیجه ای 
برای هر فرد رقم می خورد و هر کس چه سرنوشتی را برای خود ترسیم می نماید. در 
گر قرار بر حصول تغییری در این امر باشد، باز به دست خود فرد خواهد بود. نتیجه، ا

کند و در این سن  که فالن فرد پنجاه سال عمر می    در لوح محفوظ ثبت است 
بر اثر سکته جان می سپارد. این امر به این مفهوم نیست که این فرد به دور از هر 
کرده، خواهد مرد؛ بلکه  گاه سکته  نوع اراده و اختیار، یقینا در پنجاه سالگی به نا
این فرد در طول زندگی و در مسیر حیات خود نحوه ای از رفتار و عملکرد را در 
گونه ای رفتار می  کاری و... به  گیرد. در تغذیه و تحرك بدنی و مشغله  پیش می 
گرفته و در این سن به سکته  که بر اثر علت های طبیعی، رگ های قلبش  کند 
علم  همانند  خداوند،  علم  گونه  این  مرد.  خواهد  آن  نتیجه  در  و  شده  مبتال 
که تأثیری در تحقق  پزشك از روند بهبود فرد بیمار یا پیشرفت بیماری اوست 
این علل ندارد، یا همانند علم معلم است به این که در این امتحان کدام دانش 
کدام رفوزه خواهد شد؛ یقینا این علم از قبل در  گرفت و  کامل خواهد  آموز نمره 
ذهن معلم نقش بسته است؛ اما ممتاز یا رفوزه شدن دانش آموزان معلول علت 

کلیدی و مؤثر دارند. های خاص خود است و خودشان در این امر نقش 

1.خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن، دوستان-ناهید، تهران، 1381ه.ش، ماده لوح.
 2. مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، موسسه الوفاء، بیروت،1404ه،ق، ج 4 ص 130.
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پاسخ 
کند  گروه السابقون را معرفی می  که این آیات تنها  باید به عرض شما برسانیم 
کمتر از امت های پیشین  که امت پیامبر)ص( باشد  و تعداد آنها را در امت آخر 
که  کند  می شمرد، ولی در آیات 38 تا 40 همین سوره اصحاب یمین را ذکر می 
می فرماید گروهی از آنها از گذشتگانند و گروهی از آنها از امت آخر، با این مقدمات 
پیامبر)ص(  شما  گفته  بر  بنا  که  چرا  شود  می  رفع  تعارض  نمایید  دقت  گر  ا
فرمودند که بهترین امت من امت آخر الزمان هستند در اینجا پیامبر اسالم)ص(  
کند، یعنی در آن قسمتی  که بهترین امت خودش را معرفی  در بیان این است 
که شامل امت پیامبر می شود قسمت بهترش امت آخر الزمان هستند، نکته 
که با توجه به آیات 38 تا 40 قرآن خود اصحاب  دوم در پاسخ شما این است 
که امت آخر  گفت  یمین را بین آخرین و اولین یکسان می داند و لذا می توان 
که بهترین امتها  که قائل باشیم  الزمان از اصحاب یمین باشند و دلیلی نداریم 
نمی توانند جزء اصحاب یمین باشند و حتما باید از السابقون باشند. اما در قرآن 
امت پیامبر در سوره آل عمران آیه 110 بهترین امت خوانده شده است و این 
که ما با توجه  که برای شما پیش آمد ممکن است پیش بیاید  چنین شبهه ای 

حدیث

پرسش
آیا این حدیث پیامبر)ص( كه می فرماید بهترین امت من امت آخر الزمان 
هستند با آیه های شریفه 10 تا 14 سوره مباركه واقعه نا همخوانی ندارد؟ 
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کنیم:  به تفسیر نمونه پاسخ شما را عرض می 
»پاسخ این سؤال با توجه به دو نکته روشن می شود: نخست اینکه منظور از 
که در امت اسالمی  مقربان همان سابقون و پیشگامان در ایمانند، مسلم است 
که نخستین آنها از  گروه اندکی بودند  پیشگامان در پذیرش اسالم در صدر اول 
کثرت پیامبران پیشین و تعداد  که  مردان علی ع و از زنان خدیجه بود در حالی 
که آنها از نظر تعداد  امتهای آنها و وجود پیشگامان در هر امت، سبب می شود 

فزونی یابند. 
کیفی نیست، و به تعبیر دیگر ممکن  کثرت  کثرت عددی دلیل بر  دیگر اینکه 
کمتر باشند ولی از نظر مقام بسیار برتر، همانگونه  است تعداد سابقون این امت 
َعلی   َبْعَضُهْم  ْلنا 

َ
َفّض ُسُل  الّرُ ِتْلَک  است:  تفاوت  نیز  پیامبران  خود  میان  در  که 

َبْعٍض" ما بعضی از رسوالن را بر بعض دیگری برتری دادیم" )بقره- 253(. 
که ممکن است بعضی از مؤمنان در زمره  ذکر این نکته نیز الزم به نظر می رسد 
پیشگامان در ایمان نباشند، اما دارای صفات و ویژگیهای دیگری باشند که آنها 

را همردیف سابقون قرار می دهد و از نظر پاداش و اجر همردیف آنها هستند. 
کرد  که به جمعی از پیروان خود خطاب  در روایتی از امام صادق ع آمده است 
و فرمود:انتم السابقون االولون، و السابقون اآلخرون، و السابقون فی الدنیا الی 
والیتنا، و فی اآلخره الی الجنه:" شما سابقون نخستین و سابقون آخرین هستید، 
در دنیا پیشگام در والیت ما بودید و در آخرت پیشگام در بهشتید"]1[....«.]2[ 

]1[ تفسیر صافی ذیل آیات مورد بحث
 ]2[ تفسیر نمونه، ج 23، ص: 208
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پاسخ 
لفظ  با  ثقلین  “حدیث  فرموده است:  )ره(  حکیم  تقی  مرحوم سید محمد 
که این  کتبی  ـ اهل بیتی( متواتر در بین جمیع طبقات، می باشد و  )عترتی 
نیز بسیارند و در میان روات این حدیث، یک دسته  اند  کرده  را نقل  روایت 
کم نیشابوری و غیر آن  که حا از روایات در اوج صحت می باشند، همانگونه 

گواهی داده اند. بدانها 
گفته است )و سنتی( جزء احادیث  که  که حدیثِ دیگر   این درحالی است 
کنار هم  کند و با این حال، این دو روایت در  آحاد است و از آن حد تجاوز نمی 
کرده است به ذکر روایت  کتفا  که فقط ا و همراه با هم نقل شده اند جز مالک 
اول )و سنتی( و دیگر هیچ. اما در الموطأ باز هر دو روایت را با هم آورده است.

که بدانیم  کافی است   برای سستی و ضعف این روایت)و سنتی( همینقدر 
کننده آن ذکر نشده است و لذا این  این روایت “مرفوعه“ می باشد و روایت 
که به پایه حدیث  روایت )وسنتی( بیشتر از اخبار آحاد نیست و ممکن نیست 
و  سنت  اهل  کتابهای  در  آن  راویان  کثرت  با  بیتی(  اهل  و  عترتی  )و  ثقلین 

حدیث

پرسش
نظر شما درباره حدیث ثقلین چیست؟ 
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صحیح بودن بسیاری از راویان آن، برسد. ]1[ 
از آن جمله  که  روایت شده است  این حدیث شریف به شکلهای متفاوت 

است: 
گفت: رسول خدا )ص( را دیدم در  که  1 ـ صحیح ترمذی از جابر بن عبداهلل 
که سوار بر ناقه خود به نام )القصوی( بود و می فرمود: ای مردم  حج و روز عرفه 
کتاب  گمراه نشوید؛  گرفتید هرگز  گر آن را  که ا گذارم  من بین شما امانتی می 

خدا و عترت من و اهل. ]2[ 
شما  بین  من  فرمود:  پیامبر  که  کند  می  نقل  ارقم  بن  زید  از  اثیر  ابن  ـ   2
گمراه نمی شوید  گر به آن تمسک جوئید بعد از من هرگز  که ا می گذارم آنچه را 
کشیده  ریسمان  که  خداوند  کتاب  است  دیگری  از  بزرگتر  دو  آن  از  یکی  که 
شده از آسمان به زمین است و عترت و اهل بیتم و این دو هرگز از هم جدا 
که چگونه مرا درباره  کنید  نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند پس نگاه 

آنان جانشینی می کنید. ]3[ 
گفت پیامبر اسالم  که  3 ـ در مسند امام احمد حنبل از زید بن ثابت است 
که  کتاب خداوند  گذارم  امانت دو خلیفه می  )ص( فرمود: من بین شما به 
کشیده ما بین آسمان و زمین است )یا بین آسمان به سوی زمین( و اهل  بند 

بیت و عترتم و اینان از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. ]4[ 

]1[ حسن عباس حسن ، الصیاغه المنطقیه ص 340 ـ 341. 
]2[ صحیح ترمذی ج 5، ص 662 ط بیروت. 

]3[ ابن اثیر جامع األصول، ج 1، ص 278 / طبع بیروت. 
]4[ احمد بن حنبل، مسند ج 5 ص 182 ط: بیروت. 
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پرسش
و  جمالهّن  فی  النساء  »عقول  فرمود:  كه  علوى   شریف  حدیث  طبق  آیا 
جمال الّرجال فی عقولهم« عقل زن در جمال او و جمال مرد در عقل او 

خالصه می شود، تا وسیله اى براى سرزنش زن و برترى مرد باشد؟

 پاسخ 
جان  زیور  که:  کنید  توّجه  نکته  این  به  است  الزم  سؤال  این  به  پاسخ  براى 
َب اَلْیُکُم  آدمی به ایمان است نه چیز دیگر، چنان که خداى سبحان فرمود: »َحّبَ
گردانید و آن  َنُه فی ُقُلوِبُکْم«خدا ایمان را براى شما دوست داشتنی  یماَن و َزّیَ

ْ
اال

را در دل هاى شما زینت داد.
 و چون روح انسان مجرد است نه ماّدى و ایمان نیز امرى است معنوى، این 
امر معنوى یعنی ایمان، مایه جمال و زیبائی آن امر مجرد یعنی جان انسانی 
که خصوصیت ذکورت و انوثت در حقیقت انسان )که همان  شده است و از آنجا 
جان اوست( و ایمان او تأثیرى ندارد یعنی حقیقت انسان و ایمان و امثال آن نه 
که در زن و مرد یکسان می باشد؛  مؤنث است نه مذکر، بلکه امرى مجرد است 
که فرمود: »عقول ...« می توان معناى دستورى  بنابراین از حدیث شریف علوى 
که حدیث شریف در توصیف  فهمید نه معناى وصفی، یعنی منظور آن نباشد 
که عقل زن در جمال او خالصه شود و جنبه سرزنش  دو صنف از انسان باشد 
داشته باشد و جمال مرد در عقل او تعبیه شود و عنوان ستایش بگیرد، بلکه 
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ممکن است معناى آن دستور، یا وصف سازنده باشد.
 به بیان دیگر زن موظف است و یا می تواند عقل و اندیشه انسانی خویش را در 
کیفیت محاوره و نحوه برخورد و نظائر آن  گفتار و رفتار و  ظرافت عاطفه و زیبایی 
ارائه دهد چنانکه مرد موظف است و می تواند هنر خود را در اندیشه انسانی و 

تفکر عقالنی خویش متجلی سازد.
که در نقش  گاه به معارف ایثار و شهادت توان آن را دارد  کرده و آ  تحصیل 
کند و در بدرقه او هنگام عزیمت  مادرى مهربان، فرزندش را تشویق به جهاد 
به جبهه، عقل طریف   و لطیف خود را در جامه هنر ظریف ارائه دهد. یا هنگام 
که از جبهه و میدان رزم، پیروزمندانه برگشته است اندیشه  استقبال فرزندش 
وزین عقلی خود را در لباس زیباى شوق و نظایر آن نشان دهد. هرگز این ظرایف 
ل عینی طرایف عقلی است براى مردان هنرمند میّسر نخواهد بود.

ُ
هنرى که َتَمّث

 خالصه آنکه زن باید حکمت را در ظرایف هنر ارائه دهد و مرد بالعکس باید 
کند یعنی جالل زن در جمال او نهفته   گر  ظرایف هنر را در طرایف حکمت جلوه 
کار نه نکوهشی  است و جمال مرد در جالل او متجّلی شده است و این توزیع 
براى زن است و نه ستایشی است براى مرد. بلکه رهنمود و دستور عملی هر 
کار خاص خویش مأمور باشد و در صورت امتثال  کس به  یك از آنها است تا هر 
گردد و در صورت تمّرد از آن، مستحق  دستور مخصوص خود، درخور ستایش 

نکوهش شود.
 پس تفاوت زن و مرد در نحوه ارائه اندیشه هاى درست ظهور می نماید وگرنه 
گیرى علوم و معارف را داشته و مستحق تقدیر  زن نیز چون مرد شایستگی فرا

است.
گونه عقل داریم:  که دو  که باید به آن توّجه داشت این است   مطلب دیگرى 
کار  عقل نظرى و عقل عملی. انسان با عقل نظرى می فهمد و با عقل عملی 
گمان، وهم، خیال و مانند آن جزو شؤون  انجام می دهد. یقین، جزم، ظن و 
عقل نظرى است؛ اّما نّیت، عزم، اخالص و اراده، محبت، تولی، تبّرى، تقوى و 
عدل و مانند آن جزو عقل عملی است   و همین عقل عملی هم معیار فضیلت 

در انسان است.
افضلیت  و  کرامت  معیار  عملی  عقل  و  انسان  اعلمیت  معیار  نظرى  عقل   

تــــأمــــل
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انسان است.
که »عقول النساء  ْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلِل اْتقیُکْم« و این که در روایت آمده است   »اّنَ ا
گر بین مرد و  فی جمالهن و ...« اشاره به عقل نظرى است نه عقل عملی. یعنی ا

زن  تفاوتی از نظر عقلی باشد در مورد عقل نظرى یا ابزارى است نه عقل عملی.
که انسان با او بتواند علوم حوزوى و دانشگاهی را   عقل نظرى، عقلی است 
کند تا چرخ دنیا بچرخد و این هم معیار فضیلت انسان )مردها( نیست.  فراهم 
بلکه معیار فضیلت انسان، عقلی عملی است که در تعریف آن آمده است »اْلَعْقُل 
عبادت  را  خدا  آن  وسیله  به  انسان  الَجنان«  ِبِه  ْکُتِسَب  ا َو  ْحمُن  الّرَ ِبِه  ُعِبُد  ما 
کسب می نماید و به مقام قرب می رسد و این عقل در مرد و  می کند و بهشت را 

زن تفاوتی ندارد.
کند نباید عقل به معناى علم  گر کسی خواست بین زن و مرد داورى   بنابراین ا
مصطلح را معیار قرار دهد )یعنی عقل نظرى را( بلکه باید عقل عملی را که وسیله 
قرب انسان و معیار فضیلت است معیار قرار دهد و در این صورت است که جمال 
ْکُتِسَب ِبِه اْلجنان « و در  ْحماُن َو ا که »ُعِبَد ِبِه الّرَ مرد و زن هر دو در عقلی است 
ساِء فی  ُعُقوِلِهّن «  جاِل فی  ُعُقوِلِهم « و هم »َجماُل الّنِ این صورت، هم »َجماُل الّرِ

می باشد

کلیدی: عقل، زن کلمات 

کتــاب مــاه
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پرسش
در روایت آمده كه»خدا زیباست و زیبایی را دوست می دارد«. منظور از 
روایت، مخصوصًا قسمت "زیبایی را دوست می دارد" چیست و منظور چه 

نوع زیبایی هست؟

 پاسخ 
که با  این روایت یا مضمون آن به چند صورت نقل شده است و به نظر می آید 

گذاشتن آنها بهتر بتوان به منظور روایت پی برد کنار هم  در 
کان الحسن بن علی ع إذا قام إلی الصاله   1- عن خیثمه بن أبی خیثمه قال  
لبس أجود ثیابه، فقیل له: یا ابن رسول اهلل لم تلبس أجود ثیابك فقال: إن اهلل 
ُکّلِ  تعالی جمیل یحب  الجمال  فأتجمل لربی، و هو یقول: »ُخُذوا ِزیَنَتُکْم ِعْنَد 

َمْسِجٍد« فأحب أن ألبس أجود ثیابی  )تفسیر العیاشی، ج 2، ص: 14(
که امام حسن ع وقتی برای نماز ایستاد بهترین   از خیثمه نقل شده است 
را  لباست  برای چه بهترین  گفته شد ای پسر رسول خدا   . را پوشید  لباسش 
پوشیدی ؟ حضرت فرمود خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد پس 
من هم برای پروردگارم خود را زینت کردم چرا که خداوند می فرماید اى فرزندان 
آدم! به هنگام عبادت لباسهاى شایسته به خود برگیرید پس منم دوست دارم 

بهترین لباسم را بپوشم.
 2- عن یوسف بن إبراهیم قال  دخلت علی أبی عبد اهلل ع و علی جبه خز و 
طیلسان خز فنظر إلی فقلت: جعلت فداك علی جبه خز و طیلسان خز- ما تقول 
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کتــاب مــاه

فیه فقال: و ما بأس  بالخز- قلت: و سداه إبریسم فقال ال بأس به- فقد أصیب 
الحسین بن علی ع و علیه جبه خز، ثم قال: إن عبد اهلل بن عباس لما بعثه أمیر 
ج لبس أفضل ثیابه، و تطیب بأطیب طیبه، و رکب أفضل  المؤمنین ع إلی الخوار
کبه، فخرج إلیهم فوافقهم فقالوا: یا ابن عباس بینا ]بیننا[ أنت خیر الناس- إذ  مرا
َم ِزیَنَه  کبهم، فتال هذه اآلیه: »ُقْل َمْن َحّرَ أتیتنا فی لباس من لباس الجبابره و مرا
ْزِق « ألبس و أتجمل، فإن اهلل جمیل  باِت ِمَن الّرِ ّیِ

َج ِلِعباِدِه- َو الّطَ ْخَر
َ
ِتی أ

َ
اهلِل اّل

یحب  الجمال - و لیکن من حالل ) تفسیر العیاشی،ج 2 ص15(
گوید بر ابی عبداهلل )امام صادق(  که می   از یوسف بن ابراهیم نقل شده است 
بزرگان  و  خواص  که  لباس  طیلسانی)نوعی  و  عبا(  )نوعی  جبه  و  شدم  وارد  ع 
کردند و من عرضه داشتم  می پوشیدند( از خز داشتم حضرت به من نگاهی 
فدایت شوم من جبه و طیلسانی از خز پوشیدم نظرتان در این باره چیست؟ 
حضرت فرمودند اشکالی ندارد. عرضه داشتم تار آن از ابریشم است. حضرت باز 
فرمودند اشکالی ندارد }حضرت{ حسین بن علی ع هم جبه ای از خز  پوشیده 
بودند. حضرت سپس ادامه دادند: وقتی امیر المومنین ع ، عبداهلل بن عباس را 
ج فرستاد وی بهترین لباس هایش را پوشید و با بهترین عطر ها  به سوی خوار
کرد و بهترین مرکبش را سوار شد و به سوی آن ها رفت . آن ها  خودش را خوشبو 
گفتند ای ابن عباس تو در بین ما بهترین مردم بودی ولی با لباس و مرکبی نزد ما 
که  کرد  که شبیه لباس و مرکب جابران است. ابن عباس این آیه را تالوت  آمدی 
که خدا براى بندگانش پدید آورده و روزی هاى  کسی جامه هایی را  : »بگو: »چه 
که خداوند  کرده است؟« می پوشم و خودم را زینت می دهم چرا  کیزه را حرام  پا

زیباست و زیبایی را دوست دارد ولی از مال حالل.
ْن َیَراَها َعَلْیِه 

َ
َحّبَ أ

َ
ْنَعَم اهلُل َعَلی َعْبِدِه ِبِنْعَمٍه أ

َ
ِبی َعْبِد اهلِل ع َقاَل: ِإَذا أ

َ
 3-ُ  َعْن أ

ُه َجِمیٌل ُیِحُب  اْلَجَماَل .)الکافی ج 6 ص 438(
َ
ّن
َ
أِل

که ایشان فرمودند خداوند دوست دارد وقتی   از امام صادق نقل شده است 
که خداوند زیباست  نعمتی را بر بنده اش ارزانی داشت، آن را در وی ببیند چرا 

و زیبایی را دوست دارد
که مراد از زیبایی و جمال ، آراستگی و زینت    از این روایات متوجه می شویم 
که در این روایات از قبیل  که مواردی  بخشیدن است از طرفی به نظر می آید 
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که می تواند  لباس و مرکب ذکر شده است بیان برخی مصادیق آراستگی است 
که  گرنه زیبایی و آراستگی در هر چیزی  در لباس و مرکب خود را نشان دهد. و 
این  که  قید  این  با  لکن  پسندیده است.  و  باشد مطلوب  بروز داشته  قابلیت 
آراستگی و زیبایی از راه حالل به دست آید و در راه حالل هم باشد. بنابراین 
که از طریق مال حرام به دست آمده باشد مطلوب  آراستگی و زیبایی و تجملی 
نیست همچنین تجمل و آراستگی و زینت دادن خود در مسیر حرام و با انگیزه 
به  از  بانوان  قرآن،  در  مثال  عنوان  به  بود  نخواهد  مطلوب  مسلما  نیز  حرام 
گذاشتن زینت های خود نزد نامحرمان نهی شده اند َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت  نمایش 
 ما َظَهَر ِمْنها َو 

َ
ْبصاِرِهّنَ َو َیْحَفْظَن ُفُروَجُهّنَ َو ال ُیْبِدیَن  ِزیَنَتُهَن  ِإاّل

َ
َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْو آباِء 
َ
ْو آباِئِهّنَ أ

َ
 ِلُبُعوَلِتِهّنَ أ

َ
ْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعلی  ُجُیوِبِهّنَ َو ال ُیْبِدیَن  ِزیَنَتُهَن  ِإاّل

ُبُعوَلِتِهن... )نور 31(
زینت  و  کنند  را حفظ  بپوشند و شرمگاهشان  ایمان بگو چشم  با  زنان  )به   
گریبان  که ظاهر است آشکار نکنند و روسری هاى خود را بر  خود را جز آن مقدار 

بیفکنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر نزد شوهران، پدران، پدر شوهر ...(
گر کسی با انگیزه فخر فروشی و خود نمایی بخواهد لباس   و یا  به عنوان مثال ا
یا مرکب فاخر  و یا حتی خانه  فاخر مهیا کند باز هم چنین کاری مطلوب نخواهد 
بود.  از طرفی آراستگی و زیبایی و پوشیدن لباس خوب یا داشتن مرکب خوب، 
هر چند به خودی خود نزد خدا مطلوب است اما در عین حال اعمال دیگری 
هم هستند که نزد خدا مطلوب تر هستند به عنوان مثال داشتن مرکب فاخر که 
امروزه مصداق آن را در خودرو می بینیم هر چند مطلوب است اما دستگیری از 
که در سیره اهل بیت ع می بینیم  کما این  فقرا و نیازمندان ، مطلوب تر است . 
گر لباس یا مرکبی فاخر داشتند در زمان مقتضی از بذل و بخشش آن به فقرا  که ا
که حضرت اموال خود را چند  کردند مثال در سیره امام حسن ع داریم  دریغ نمی 

کردند. کردند و به سنت مواسات  عمل  بار با فقرا نصف 
  اما در خصوص قسمت اول روایت )فان اهلل جمیل( مراد از زیبایی خداوند، 
زیبایی به معنای داشتن چشم و ابرو و قامت و لباس زیبا نیست بلکه همان 
که می دانیم خداوند منزه از این امور است و دارای جسم نیست همچنین  طور 
که ذات خداوند قابل  مراد از زیبایی خداوند ، زیبایی در مرتبه ذات نیست چرا 

تــــأمــــل
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وصف نیست و مراد از جمیل بودن خداوند، زیبایی در مرحله صفات فعل است 
کما  یعنی فعل خداوند زیباست افعالی همچون خلق و تدبیر و هدایت و ... . 

کرده است: کافی اینگونه این حدیث را معنا  اینکه در شرح اصول 
الفعال یحب منکم  تعالی جمیل  أنه  یعنی  الجمال «  »ان اهلل جمیل یحب    
کافی مال صالح المازندرانی، ج 10،  التجمل و التزین و اظهار نعمه )شرح اصول 
ص: 311( ) فعل خداوند متعال زیباست و تجمل و آراستگی و اظهار نعمت را 
کرده است :»ان اهلل جمیل یحب  الجمال «  دوست دارد( و یا در جای دیگر اشاره 
اهلل  از  مراد  یعنی   )391 ص:  ،ج 10،  االوصاف )همان  کامل  االفعال  حسن  بأنه 
که از خداوند متعال سر می زند نیکوست و هر  که هر فعلی  جمیل این است 
کمال محض است و باالتر از آن قابل  که به خداوند نسبت داده می شود  صفتی 

تصور نیست.
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پرسش
از  ما  از اصحاب  )کافی، ج 1، ص 239( می گوید: »شماری  کتابش  کلینی در 
ابی بصیر  از  از احمد بن عمر حلبی،  از عبداهلل بن حجال،  احمد بن محمد، 
گفتم: فدایت شوم!  گفت: پیش امام صادق)ع( آمدم و به او  که  روایت می کنند 
که صدایم را بشنود؟  کسی این جا هست  می خواهم از تو مسئله ای بپرسم. آیا 
می گوید: آن گاه ابو عبداهلل پرده ای را بین دو خانه کنار زد و نگاهی کرد و گفت: هر 
گفتم فدایت شوم ... آن گاه او لحظه ای سکوت  چه می خواهی بپرس، می گوید: 
گفت: مصحف فاطمه پیش ماست، مردم چه می دانند مصحف  کرد و سپس 
فاطمه چیست! می گوید: گفتم مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی است 
که در دست  که در دست شماست، به خدا حتی یک حرف قرآن  سه برابر قرآنی 
است،  این  کامل  علم  خدا  به  گفتم:  می گوید:  نیست،  آن  در  هم  شماست، 

کامل نیست«. فرمود: این هم علم است، ولی علم 
آیا پیامبر )ص( و اصحاب او قرآن فاطمه را می دانستند و از آن خبر داشتند؟! 
گر پیامبر آن را نمی دانست و از آن خبر نداشت؟ چگونه اهل بیت از آن با خبر  ا
گر آن را می دانست و از آن خبر داشت چرا  که او پیامبر بود، و ا بودند؟! در حالی 

پرسش
مصحف فاطمه)س( چیست؟ آیا پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( از آن اطالع 

داشته اند؟

سیـــــره
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کرد؟! و حال آن که خداوند متعال می فرماید: »ای پیامبر!  آن را از امت پنهان 
گر  ا کاماًل )به مردم( برسان! و  بر تو نازل شده است،  از طرف پروردگارت  آنچه 

چنین نکنی، رسالت او را انجام نداده ای«...

 پاسخ اجمالی
که در زمان فاطمه زهرا )س( و به دست علی  کتابی است  مصحف فاطمه نام 
کتاب به وسیله فرشته مخصوص یا جبرئیل به  )ع( نوشته شد و مطالب این 
کتاب مشتمل بر حوادث غیبی و اسرار آل محمد  حضرت فاطمه القا شد. این 
گشته  )ص( است و از نشانه های امامت بوده و در نزد امامان دست به دست 
کتاب  کنون در دست امام زمان حضرت مهدی )عج( است. چون این  است و ا
کثر روایات پس از رسول خدا )ص( تدوین یافته است از رسول خدا  بنابر مفاد ا
گزارش نشده است ، ولی این به معنای بی  اطالعی پیامبر از  درباره ی آن چیزی 
این مصحف نبوده است؛ زیرا ما عقیده داریم وی به اذن خدا از آینده نیز باخبر 
بوده است. این مصحف چون از نشانه های امامت بوده و به آنها اختصاص 

داشته، محتوای آن برای مردم افشا نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است.
 

پاسخ تفصیلی
مصحف فاطمه

که بین دو جلد جمع آوری شده باشد، مصحف می  نامند. از  هر نوشته  ای را 
گفت. در صدر اسالم به قرآن نیز مصحف  کتابی می  توان مصحف  این رو به هر 

گفته می  شد.]1[
در منابع اسالمی از کتبی یاد شده است که اختصاص به معصومین )ع( داشته 
کتاب علی)ع(، مصحف  کتب باخبر بوده  اند. مانند  است و آنان از محتوای آن 

علی و مصحف فاطمه)س(.
کتاب اخیر به نام های مصحف فاطمه، صحیفه ی فاطمه و  در این منابع از 
کم نیست. برخی  کتاب فاطمه یاد شده است.]2[ روایات مرتبط با این مصحف 
از این روایات از حیث سند ضعیف اند، ولی دسته دیگری از این روایات از جهت 
کرد، هر  کتابی یقین پیدا  سند صحیح هستند و می توان به اصل وجود چنین 
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که در جزئیات، این روایات با هم اختالف دارند. چند 

چگونگی تألیف مصحف فاطمه
کرم )ص( دختر بزرگوار شان به خاطر از دست دادن پدر  پس از رحلت پیامبر ا
بسیار ناراحت بودند و تحمل فراق و دوری پدر برای فاطمه زهرا )س( بسیار 

سخت بود.
که در فاصله وفات پیامبر)ص( تا زمان شهادت  در روایات معتبر آمده است 
فرود  )ص(  کرم  ا نبی  دختر  بر  خداوند  سوی  از  فرشته ای  زهرا)س(-  حضرت 
می آمد و او را تسلی می داد تا حضرت آرام بگیرد.از این فرشته در برخی روایات 
به جبرئیل یاد شده است،]3[ او حضرت زهرا)س( را از احوال پدربزرگوارشان در 

خ و همچنین از حوادث آینده، مطلع می ساخت. عالم برز
 در روایتی از امام صادق )ع( می خوانیم:

به  پدر  وفات  به علت  فاطمه  کردند،  که رسول خدا )ص( رحلت  »هنگامی 
این  از  بود.  باخبر  او  اندوه  و  از شدت غم  تنها خداوند  که  قدری محزون شد 
رو خداوند فرشته  ای را فرستاد تا او را تسلی دهد و اندوهش را برطرف سازد. 
فاطمه )س(، علی )ع( را از این موضوع با خبر ساخت و علی همه آن سخنان را 

گونه تدوین شد«.]4[ نوشت و مصحف فاطمه این 
از رحلت  این مصحف پس  که  روایات دیگر استفاده می شود  و  روایت  این  از 
المؤمنین )ع( تدوین شد و سخنانی است  امیر  کرم )ص( و به دست  ا پیامبر 
که نسبت  گفته است. البته در برخی از روایات  که فرشته الهی به حضرت زهرا 
این مصحف در  که  گونه به دست می آید  این  کمتر هستند،  روایات قبلی  به 
)از  عاملی  مرتضی  جعفر  سید  است.  شده  نوشته  )ص(  اهلل  رسول  خود  زمان 
دانشمندان معاصر شیعه در علم تاریخ( برای از بین بردن این اختالف و جمع 
کرم بوده است و  بین روایات می نویسد: شروع تدوین مصحف در زمان رسول ا
قسمتی از این صحیفه در زمان حیات پیامبر خدا )ص( نوشته شده و ادامه ی 

آن هم پس از رسول خدا نگارش یافته است.]5[
گفته باشد، چیز بعیدی نیست؛  الهی با حضرت زهرا سخن  که فرشته  این 
گفتند: ای مریم  که: »و چون فرشتگان  که در قرآن آمده است  گونه  زیرا همان 

تــــأمــــل
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گردانید و برتری بخشید بر زنان جهانیان«.]6[ این  کیزه  خداوند تو را برگزید و پا
که حضرت مریم تنها سرور زنان زمان خویش بود، ولی فاطمه  در حالی است 

سرور زنان هستی از آغاز تا انجام است.
  

محتوای مصحف
زیر  کتاب شریف به موضوعات  این  که در  با مطالعه ی روایات در می  یابیم 

پرداخته شده است:
1. خبر حوادث آینده]7[

2. وصیت حضرت فاطمه]8[
که تا قیام قیامت به حکومت خواهند رسید]9[ 3. نام تمام فرمانروایانی 

4. خبر دادن از فرزندان حضرت زهرا]10[
گزارش احوال پیامبر و جایگاه او پس از وفاتش، به زهرا )س(]11[  .5

  در این جا برای نمونه، یک روایت ذکر می شود:
)ص(  خدا  رسول  از  بعد  روز  فاطمه 75  »همانا  فرماید:  می  )ع(  صادق  امام 
کرد در این مدت به خاطر از دست دادن پدر بسیار اندوهگین بود. در  زندگی 
این ایام حضرت جبرئیل )ع( نزد او می آمد و عزای پدرش را بر فاطمه زهرا )س( 
کرد و از پدرش و جایگاه او به حضرت خبر   گفت و وی را آرام می  تسلیت می 
می آورد و او را از آینده ی فرزندانش مطلع می ساخت و علی )ع ( آن را می نوشت 

که مصحف فاطمه تدوین شد«.]12[ تا این 

کید ائمه )ع( بر تغایر این مصحف با قرآن تأ
امری  سنت  اهل  نزد  فاطمه  مصحف  که  آید  می  دست  به  روایات  برخی  از 
که شیعه بر اساس آموزه های اهل بیت  شناخته شده بود و آنان می پنداشتند 
که بخشی از آیات تحریف و حذف شده در قرآن در این مصحف  )ع( معتقدند 
گونه آیات قرآن در این مصحف را  آمده است. از این رو ائمه به شدت وجود هر 
کرده اند.]13[ عالمه عسگری می نویسد: »برخی نویسندگان اهل سنت  انکار 
که آنان قرآن  گویند  تهمت دیگری به مدافعان مکتب اهل بیت می زنند و می 
دیگری دارند به نام مصحف فاطمه؛ زیرا نام کتاب فاطمه مصحف است و برخی 
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از مسلمانان در صدر اسالم قرآن را مصحف می نامیدند«.]14[ در حدیثی از امام 
صادق )ع( می خوانیم : »به خدا قسم مصحف فاطمه نزد ما است و در آن یک 

آیه ی قرآن هم وجود ندارد«.]15[

  نشانه ی امامت
در حدیثی طوالنی امام رضا )ع( نشانه های امام را می شمارد و می فرماید: 
امام  اوست.]16[  نزد  فاطمه  مصحف  که  است  این  امام  های  عالمت  از  یکی 
که امام باقر )ع( شهید شوند مصحف  صادق )ع( نیز می فرماید: پیش از این 

فاطمه را به من سپردند.]17[
این مصحف از زمان تدوین آن در دست ائمه بوده و در میان آنان دست به 

کنون در دست امام زمان )عج( است. گشته است و ا دست 

  علم پیامبر)ص( نسبت به مصحف
که مصحف فاطمه بنابر مفاد بیشتر روایات پس از رحلت پیامبر  از آن جایی 
کرم)ص(  کرم )ص( و در زمان ائمه تدوین شده است  به همین دلیل رسول ا ا
گاهی  که رسول خدا )ص( از آن آ به آن اشاره نفرموده اند و این دلیل نمی شود 
کرم )ص( با اذن خدا از آینده با خبر بود.  که پیامبر ا نداشته باشند. ما معتقدیم 
کنون نیز طبق آیات قرآن، ناظر هستند و شاهد تمام اعمال و حوادث  ایشان ا

کتاب اختصاص به ائمه دارد و از نشانه های امامت است. می باشند. این 
گر طبق برخی از روایات بگوییم قسمتی  گفته شد ا گونه که پیش از این  همان 
از این مصحف در زمان رسول خدا و با امالی آن حضرت نوشته شده است، قهرا 

آن حضرت از این مصحف با خبر بوده اند.
مضافا بر اینکه مصحف فاطمه )ع( جزء آیات قرآن نبوده تا پیامبر )ص( موظف 
به ابالغ و بیان آن باشد. و از طرفی پیامبر اسالم )ص( بسیاری از مسائل را بیان 
کرده است]18[. بنابر این، الزمه ی خبر  گذر به عترت  نفرموده و بیان آنها را وا

ندادن بی اطالعی نیست.

تــــأمــــل



84

]1[ لسان العرب، ج 9، ص 186.
]2[ ابن بابویه قمی، االمامه و التبصره، ص 12.

کافی، ج 1، ص 241.  ]3[

کافی، ج1، ص 238.  ]4[
کتاب مأساه الزهراء، ج 6، ص 57- 58. ]5[ سیدجعفر مرتضی، خلفیات 

]6[ آل عمران،42.
]7[ االحتجاج، ج2، ص 134.

]8[ همان، ج 1، ص 241.

]9[ همان، ج2، ص 134.
کافی، ج1، ص 241.  ]10[
کافی، ج 1، ص 241.  ]11[
کافی، ج 1، ص 241.  ]12[

]13[ مغنیه، محمد جواد، الشیعه فی المیزان، ص 61.
]14[ معالم المدرستین، ج 2، ص 32.

کافی، ج1، ص 238.  ]15[
]16[ من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 419.

]17[ بحار االنوار، ج 26، ص 47.
ِکَتاَب  وا 

ُ
ْکُتْم ِبِهَما َلْن َتِضّل َقَلْیِن َما ِإْن َتَمّسَ

َ
]18[ چنان که در حدیث متواتر ثقلین آمده است.» ِإّنِی َتاِرٌک ِفیُکُم الّث

ی َیِرَدا َعَلّیَ اْلَحْوَض«. وسائل الشیعه، ج27، ص33. ُهَما َلْن َیْفَتِرَقا َحّتَ ْهَل َبْیِتی َو ِإّنَ
َ
اهلِل َو ِعْتَرِتی أ
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پرسش
دیدگاه امام علی)ع( درباره وحدت چیست؟

سیـــــره

 پاسخ اجمالی
که در این راه از حقوق   بزرگ مرد عرصه وحدت؛ امیرالمؤمنین علی)ع( است 
مسلم خود، چشم پوشی می کند و با سخاوت هر چه تمام، همه چیز خود را 
وحدت  حفظ  برای  فرسا،  طاقت  رنج  و  زیاد  سختی  با  و  می کند  اسالم  فدای 
بین مسلمانان، صبر پیشه می کند.]1[ هیچ کس به اندازه ایشان نسبت به این 
امر اهتمام نداشت. حضرت علی)ع( در این مسئله نیز به دنبال جلب رضایت 

پروردگار و نیل به ثواب الهی و جایگاه ارزشمند اخروی بود.]2[
که  امام علی)ع( به وحدت بین مسلمانان، به چشم هدیه ای الهی می نگرند 
موجب الفت و موّدت بین آنها شده و مؤمنان در سایه آن، به آرامش و امنّیت 
که ارزش آن بی انتها و اهمیتش فوق العاده است. دست پیدا می کنند؛ نعمتی 
که محور  ]3[ با توجه به این که وحدت نیاز به مشترکات و محور دارد، می بینیم 
آن همه  اساس  بر  که  اسالم است  امیرالمؤمنین)ع(، دین  اندیشه  در  وحدت 

مسلمانان با هم برادر و برابر هستند.]4[
گونه مزّیت و خیری دانسته]5[  در مقابل، از هم گسیختگی و تشّتت را فاقد هر 

و عامل آن را ُخبث باطنی و بد دلی ها می داند.]6[
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خالصه؛ با مراجعه به عقائد و افکار امام اول شیعیان، چنین به دست می آید 
وحدت  به  معتقد  بلکه  مسلمانان،  بین  وحدت  به  قائل  فقط  نه  ایشان  که 
می کنند.  زندگی  اسالمی  جامعه  در  که  است  افرادی  همه  بین  همبستگی  و 
عنوان  به  افراد  دیگر  با  و  دینی  برادران  عنوان  به  خود  کیشان  هم  با  دوستی 
که در خلقت و آفرینش از یک جنس هستند از آموزه های این امام  یک انسان 

راستین است.]7[

]1[. ر.ک: شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، صالح، صبحی، خطبه 3، ص 48، هجرت، قم، 
چاپ اول، 1414ق.

]2[. ر.ک: همان، ص 466.
]3[. ر.ک: همان، ص 298.
]4[. ر.ک: همان، ص 168.
]5[. ر.ک: همان، ص 255.
]6[. ر.ک: همان، ص 168.
]7[. ر.ک: همان، ص 427.
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پرسش
چرا تعدد زوجات )چند همسری( برای مرد جایز، ولی برای زن جایز نیست؟

سیـــــره

 پاسخ اجمالی
و ضابطه مشخصی  و محدوده  بوده  امر عادی  اسالم،  از  قبل  زوجات  تعدد 
محدود  انسان  زندگی  ضرورت های  چارچوب  در  را  آن  اسالم  است.  نداشته 
ساخته و برای آن قید و شرایط سنگینی قرار داده است. قوانین اسالم براساس 
نیازهای واقعی بشر و مصلحت تمام جامعه وضع شده است. در جامعه بشری 

واقعیت های زیر انکار ناپذیر است:
گون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در  گونا 1. مردان در حوادث 

جنگ ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را آنها تشکیل می دهند.

2. بقای غریزه جنسی مردان از زنان طوالنی تر است.
3. زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عماًل ممنوعیت 

که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد. آمیزش دارند، در حالی 

گر  گونی همسران خود را از دست می دهند و ا گونا که به علل  4. زنانی هستند 
تعدد زوجات نباشد، آنها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.

این عوامل موجب بر هم خوردن تعادل میان مردان و زنان می شود و برای 
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کنیم: حفظ سالمت جامعه و افراد آن ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب 
کنند و زنان بیوه تا پایان  أ. مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت 
عمر بدون همسر باقی بمانند و تمام نیازهای فطری و خواسته های درونی و 

کنند. احساسی خود را سرکوب 
ب. مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع 

که بی شوهر مانده اند، به شکل معشوقه برقرار سازند. جنسی را با زنانی 
کنند و از نظر جسمی  که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره  کسانی  ج. 
کامل  و مالی و اخالقی مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود، نیز قدرت بر اجرای 
که بیش از یک  عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود 

همسر انتخاب کنند.
گر چند شوهری  ا کرده است.  را اختیار  راه سوم  راه، اسالم  این سه  از میان 
خالف  همسری  چند  اواّل:  که  است  آن  خاطر  به  داند  نمی  جایز  زنان  برای  را 
طبیعت و روحیات است. ثانیا: بدین وسیله بهداشت و سالمت نسل به خطر 

می افتد. ثالثا: شناخت انساب از بین خواهد رفت و... .

 پاسخ تفصیلی
که  با بررسی وضع محیط های مختلف قبل از اسالم به این نتیجه می رسیم 
که ضابطه و محدوده ای داشته باشد امر عادی بوده  تعدد زوجات، بدون این 
و از ابتکارات اسالم نیست، بلکه اسالم آن را در چارچوب ضرورت های زندگی 

انسان محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قرار داده است.
قوانین اسالم براساس نیازهای واقعی بشر است، وقتی مصلحت تمام جامعه 
کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن  گرفته شود و احساسات را به  درنظر 
گون زندگی،  گونا که مردان در حوادث  کند  کس نمی تواند انکار  می شود. هیچ 
بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی 

را آنها تشکیل می دهند.
که بقای غریزه جنسی مردان از زنان طوالنی تر است؛  کرد  نیز نمی توان انکار 
کثر زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست می دهند، در حالی  زیرا ا

که در مردان چنین نیست.
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عماًل  حاملگی،  دوران  از  قسمتی  و  ماهانه  عادت  هنگام  به  زنان  همچنین 
که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد. ممنوعیت آمیزش دارند، در حالی 

گونی همسران خود را از دست  گونا که به علل  گذشته زنانی هستند  از همه 
گر تعدد زوجات نباشد، آنها باید برای همیشه بدون همسر باقی  می دهند و ا

بمانند.
گونه موارد )که تعادل میان مرد و زن به  گرفتن این واقعیت ها در این  با درنظر 

کنیم: هم می خورد( ناچاریم یکی از راه های زیر را انتخاب 

کنند و زنان بیوه تا پایان  أ. مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت 
عمر بدون همسر باقی بمانند و تمام نیازهای فطری و خواسته های درونی و 

کنند. احساسی خود را سرکوب 

ب. مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع 
که بی شوهر مانده اند، به شکل معشوقه برقرار سازند. جنسی را با زنانی 

کنند و از نظر جسمی  که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره  کسانی  ج. 
کامل  و مالی و اخالقی مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود، نیز قدرت بر اجرای 
که بیش از یک  عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود 

همسر انتخاب کنند.

گذشته از مشکالت اجتماعی  کنیم، باید  گر بخواهیم راه اّول را انتخاب  حال ا
که به وجود می آید، با فطرت و غرایز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه 
گونه زنان را نادیده بگیریم، اما  برخیزیم. همچنین عواطف و احساسات این 
که این طرح عملی شود،  که پیروزی در آن نیست. به فرض  این مبارزه ای است 

کس پوشیده نیست. جنبه های غیر انسانی آن بر هیچ 
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از نگاه همسر اّول مورد بررسی قرار 
داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعی نیز باید 
که مشکالت همسر اّول را در صورت تعدد زوجات  گیرد. آنها  مورد مطالعه قرار 
که یک مسئله سه زاویه ای را تنها از یک زاویه  کسانی هستند  عنوان می کنند، 
زاویه دید همسر  از  زاویه دید مرد و هم  از  زیرا تعدد همسر هم  نگاه می کنند؛ 
گاه با توجه به مصلحت  اّول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن 

تــــأمــــل
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کنیم. مجموع در این باره قضاوت 
که  کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانی  گر راه دوم را انتخاب  ا
به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند، نه تأمین دارند و نه 
که  اینها اموری نیست  آنها پایمال شده است.  که شخصیت  آینده ای؛ چنان 

کند. گاه آن را تجویز  انسان آ
نیازهای  و  فطری  خواسته های  به  هم  که  می ماند  سوم  راه  تنها  بنابراین، 
نابسامانی  و  فحشا  شوم  عواقب  از  هم  و  شود  داده  مثبت  پاسخ  زنان  غریزی 

گناه بیرون آید.]1[ گرداب  زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه از 
کاستی عاطفه و احساسات در جوامع غربی و پناه بردن آنان به حیوانات  راز 
که  با ابراز محبت به آنان همین است، نه حس قوی عاطفه بشری آنها. آنان 
گذرانده و با وحشیانه ترین راه ها انسان های مظلوم  بشریت را چنان از دم تیغ 
عاطفه  از  بویی  چه  ببرند،  یغما  به  را  آنان  سرمایه های  و  ثروت  تا  می کشند  را 

برده اند!
گوییم: که چرا چند شوهری برای زنان مجاز نیست؟ در پاسخ می  اما این 

1. این خالف طبیعت و روحیات زن است؛ زیرا از نظر روان شناسی تفاوتی 
دارد.  وجود  مرد  و  زن  عواطف  و  گرایش ها  و  روانی  ساختار  بین  اساسی 
که زنان به طور طبیعی "تک شوهرگرا" هستند و فطرتا  روان شناسان معتقداند 
گریزانند و خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفی و عملی  از تنوع همسر 
گرا و  گرایی در زنان نوعی بیماری است. ولی مردان ذاتا تنوع  یک مرداند و تنوع 
"چند زن گرا" هستند و چنان که می دانید احکام اسالم همه متناسب با نیازهای 

گردیده است.]2[ واقعی و ویژگی ها و خصلت های ذاتی انسان ها وضع 

2. بدین وسیله بهداشت و سالمت نسل به خطر می افتد.
از پیامدهای آن  از بین خواهد رفت و یکی  آنها  شناخت انساب و تمیز   .3
ازبین رفتن عواطف خانوادگی و عدم تمایل به تکثیر نسل و زاد و ولد، خواهد 
او  برای  و  داشته  دوست  را  خودش  فرزند  کس  هر  طبع  حسب  به  چون  بود؛ 
که انتسابش به وی مشکوک است،  کسی  گذاری می کند، اما در قبال  سرمایه 
گانه بوده و تعهدی نسبت به او ندارد و از  بلکه اصال معلوم نیست از کیست؟ بی 
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درون نیز چنین انگیزش و تمایلی وجود ندارد. ]3[

که اسالم بر اساس آن تعدد زوجات  اینها برخی از مصالح وحکمت هایی است 
جایز  را  زنان  شوهری  چند  ولی  شمرده،  مجاز  مردان  رابرای  همسری(  )چند 

ندانسته است.

260؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج  19، ص  ]1[ ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص 256 - 
357 _ 361؛ تفسیر المیزان، ج 4، ص 319.

]2[ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج  19، ص 302.
]3[ برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم؛ جوادی آملی، عبداهلل، زن در آیینه 

جالل و جمال؛ طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 4.
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پرسش
چرا امامان معصوم ما چند همسر اختیار می كردند؟

 پاسخ اجمالی
گونی برای ازدواج قابل تصور است؛ مانند: آرامش روحی،  گونا اغراض و اهداف 
پناه  استمرار نسل بشریت.   و  زندگی  کردن شریک  پیدا  اشباع غریزه جنسی، 
دادن به زنان بی پناه، حفظ جامعه از فساد، عالوه شرائط زمان امامان )ع( به 

که چند همسری عرف مردم آن زمان بود. گونه ای بود 
 

پاسخ تفصیلی
 هدف از ازدواج در اسالم: 

 1.آرامش روحی : در آ یه 21 سوره روم آ رامش یافتن را دلیل ازدواج می داند. 
که به مرحله بلوغ جنسی رسید، غریزه   2. اشباع غریزه جنسی؛ یعنی انسان 
کند. ازدواج  کنترل آن باید چاره اندیشی  که برای  جنسی در او تقویت می شود 

کنترل غریزه جنسی است.  بهترین را ه برای 
 3. حفظ بقاء نسل و توسعه آن؛ یعنی در غالب ازدواج صاحب فرزند شوند و به 

کنند.  این وسیله نسل خود و در نتیجه نسل بشریت را حفظ 
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 اهمیت ازدواج در اسالم: ]1[ 
کید شده است روایات  گر چه ازدواج در اسالم واجب نیست اما بسیار بر آن تأ  ا
کرم )ص( و ائمه معصومین )ع( رسیده است.  متعددی در اهمیت ازدواج از پیامبر ا
که فرمود: در اسالم هیچ بنایی  کند   امام باقر )ع( از قول پیامبر )ص( نقل می 

پیش خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. ]2[ 
که ازدواج سنت رسول  کنید   در روایت دیگری امام علی )ع( می فرماید: ازدواج 
که پیرو رسول خدا )ص( باشد باید به سنت او  کسی دوست دارد  خدا است هر 

کند ]3[ .  عمل 
که   مسأله ازدواج در اسالم آن قدر مورد توجه و اهمیت قرار داده شده است 
انجام آن در بعضی از روایات مساوی با احراز نیمی از دین است؛ یعنی با ازدواج 
کرده است، ]4[ یعنی شخصیت مؤمن با  ، شخص نیمی از دین خود را تحصیل 
کند.  که با ازدواج نیمی از دین خود را حفظ می  ازدواج به مرحله ای می رسد 
که دو رکعت نماز انسان متأهل برتر از هفتاد رکعت نماز  در روایات آمده است 

شخض مجرد است. ]5[ 

 امامان )ع( و ازدواج: 
 اهداف ازدواج امامان معصوم )ع( چیزی جز همان اهداف ازدواج در اسالم 
نیست. بله! این اهداف، بدون تعدد همسران هم احراز می شود، پس بنابراین 

هدف از تعدد ازدواِج امامان چیست؟ 
که اواًل: چند همسر داشتن چه   برای پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت 

اشکال عقالیی یا شرعی دارد؟ 
 ثانیًا: آیا عرف مردم آن زمان چنین چیزی را ناپسند می دانسته؟ یا به خاطر 
کثرت تعداد زنان نسبت به مردان و ... امری رایج بوده است ؟  اموری همچون 

 ثالثًا: غیر از این امور، آیا دلیل دیگری برای تعدد ازدواج امامان وجود دارد؟ 
یعنی هیچ شخص  ندارد؛  و عقلی  تنها هیچ اشکال شرعی  نه  ازدواج  تعدد   

کند.  متدین و عاقلی، شخصی را صرفا به خاطر چند همسری مالمت نمی 
 بله! اسالم برای چند همسر داشتن ضوابطی در نظر گرفته است که مهم ترین 

آن رفتار نیک و عادالنه با همسران است.  

تــــأمــــل
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کنید؛  که نتوانید بین زنان عدالت برقرار  گر می ترسید  کریم می فرماید: "ا  قرآن 
کنید". ]6[  تنها یک زن اختیار 

گر یقین دارید بلکه فرموده است:  که می بینید، نفرموده است ا  همان طور 
کنید.  گر ترس از عدم برقراری عدالت دارید باز هم یک زن اختیار  حتی ا

 از طرفی چند همسر داشتن درآن زمان امر طبیعی بوده است؛ مردان زیادی 
و  داشتند  بیشتر  مالی  تمکن  که  مردانی  خصوص  به  داشتند،  همسر  چند 

کنند.  می توانستند نفقه زنان را به خوبی پرداخت 
کرم و حضرت   غیر از این دو وجه، ازدیاد نسل مسلمانان خصوصا نسل پیامبر ا
ک و تأ ثیر گذار در آینده جهان اسالم می تواند یکی  فاطمه )س( و تربیت نسلی پا
از دالیل ازدواج های متعدد امامان معصوم )ع( باشد. زیاد شدن انسان های 
کرم )ص( می فرماید: »چرا مؤمن ازدواج  کیدات اسالم است. پیامبر ا مؤمن از تأ
نمی کند تا فرزندانی به دنیا آورد که دنیا را از ذکر »ال اله ااّل اهلل« سنگین کنند«]7[ 
که  که به خاطر وضعیت شغلی مردان معموال این مردها هستند   از آن جایی 
که زن هایشان را از  در معرض مرگ و میر قرار دارند در نتیجه تعداد مردهایی 
دست دادند بسیار کمتر از زن هایی هستند که شوهرهایشان را از دست دادند و 
غالبا افراد غیر متأهل و پسر به ندرت به سراغ زنان بیوه می روند و بسیاری از این 
گذراندن آبرومندانه زندگیشان  زن ها جوان هستند و منبع درآمد مشروع برای 
که یکی از عوامل مهم و مؤثر مفاسد در اجتماع  را ندارند. از طرف دیگر می دانیم 
گر بشود مردان  که ا وجود زنان بی سرپرست، بی پناه و نیازمند در جامعه است 
سرپرستی  و  تکفل  تحت  را  زنان  این  ازدواج  عنوان  تحت  متمکنی  و  مؤمن 
خویش قرار دهند طبیعتا نه تنها مرتکب اشتباهی نشدند، بلکه خدمت بزرگی 

به جامعه انسانی نموده اند. 
پی  در  زنان  از  حمایت  عنوان  تحت  ای  عده  امروزه  است  جا  این  تعجب   
که این شاید حمایت از  تدوین قوانینی برای منع از تعدد زوجات هستند ]8[ 
که  همسر اول باشد، ولی به طور یقین ظلم و خیانت به آن دسته از زنانی است 
همسرانشان را از دست دادند که به خاطر منع قانونی یا قبح عرفی قادر به انجام 

کار نیستند.  این 
َجَلُهّنَ َفال َتْعُضُلوُهّنَ 

َ
ساَء َفَبَلْغَن أ ْقُتُم الّنِ

َ
  خداوند در قرآن می فرماید: "َو ِإذا َطّل
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ْزواَجُهّنَ ِإذا َتراَضْوا َبْیَنُهْم ِباْلَمْعُروِف". 
َ
ْن َیْنِکْحَن أ

َ
أ

 در تفسیر این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد که طبق یک تفسیر می فرماید: 
که زنی را طالق دادید مزاحم ازدواج مجدد او با شوهران دیگر نشوید؛  هنگامی 
زیرا بعضی از افراد لجوج هم در گذشته و هم امروز بعد از طالق دادن زن، نسبت 
که چیزى جز یک  به ازدواج او با همسر دیگرى حساسیت به خرج می دهند 

اندیشه جاهلی نیست. ]9[   

 ]1[ با استفاده از سؤال 2478 )سایت: 2619(. 
]2[ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 20، ص 13، نشر آل البیت )ع(. 

]3[ همان، ص 15. 
کند نمی از دین خود را تحصیل  کسی ازدواج  کرم )ص( می فرماید: »هر  ]4[ همان، ص 17. پیامبر ا

کرده است«. 
ِمْن  ْفَضُل 

َ
أ ُج  اْلُمَتَزّوِ یِهَما  ُیَصّلِ َرْکَعَتاِن  ع  َقاَل  َقاَل  اْلِخَصاِل  ِفی  َو   ،20 ص   ،20 ج  وسائل الشیعه،   ]5[

ٍج.  یَها َغْیُر ُمَتَزّوِ َسْبِعیَن َرْکَعًه ُیَصّلِ
]6[ نساء، 3 . 

]7[ وسائل الشیعه، ص 14. 
]8[ متأسفانه در بعضی از موارد موفق هم هستند. 

]9[ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج  2، ص 183  ، ناشر، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، 1374 
ش ، چاپ اول.

�ت ݣݣݣها وسش
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

تــــأمــــل
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پرسش
این  از  زهرا)س(  حضرت  آیا  چیست؟  روبند  و  نقاب  برقع،  قناع،  معنای 
پوشش ها استفاده می كردند؟ آیا حکم این پوشش ها جزو احکام مسکوت 

نیست كه در كالم امام علی)ع( آمده است؟ 

پرسش
آیا  که روبند مستحب بوده،  فرق نقاب و روبند چیست؟ در جایی خواندم 
که؛ امام  حضرت زهرا)س( از روبند استفاده می کردند؟ در جایی دیگر خواندم 
آنها  بنابراین  نمود،  واجب  شما  بر  را  تکالیفی  »خداوند،  می فرماید:  علی)ع( 
را ضایع نکنید و حدودی برایتان مقّرر داشت، پس از آنها تجاوز ننمایید، و از 
گذاشت، نه  اموری بر حذرتان داشت، آنها را مرتکب نشوید و اموری را مسکوت 
از روی فراموشی، لذا آنها را بر خود تکلیف ننمایید«. آیا بین دو مطلب فوق تضاد 

وجود دارد؟ لطفًا توضیح دهید. ..

 پاسخ اجمالی
کتاب های لغت عربی و فارسی آمده؛ فرقی میان برقع،   با توجه به آنچه در 
که چهره  نقاب و روبند و پوشیه نیست، و همه به معنای تکه پارچه ای هستند 

با آن پوشانده می شود. اما شکل آنها در مناطق مختلف تفاوت دارد.
در روایات از پوشش هایی مانند قناع و برقع نام برده شده است و بیانگر این 
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که یکی از پوشش های مرسوم زنان مسلمان بوده است. در این میان،  است 
از این پوشش در  نیز در برخی موارد  که حضرت فاطمه)س(  نقل شده است 
مقابل نامحرمان استفاده می کرد. اما این به معنای وجوب استفاده از پوشیه 
که بیشتر فقها پوشاندن صورت را واجب نمی دانند. و روبند نیست، همان طور 

این که حضرت زهرا)س( در برخی موارد صورت خود را از نامحرم می پوشانید، 
کالم امام علی)ع( ندارد؛ زیرا با این که آن بانوی بزرگ جهان،  هیچ منافاتی با 
زنان  انزوای  را  حجاب  می کرد،  رعایت  کامل  طور  به  را  حجاب  و  عفاف  حریم 
از  بیاید،  پیش  اجتماعی  زندگی  در  او  برای  مشقتی  و  تکّلف  تا  نمی دانست 
این رو، در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی شرکت فّعال داشت. به عالوه؛ 
آنچه  و  تعیین می کنند  نیز  را خود معصومان)ع(  الهی  مرزهای جزئی و حدود 
حضرت زهرا)س( به عنوان یک معصوم، درباره پوشاندن صورت انجام داده اند، 
کار را می رساند و خود جواز و اباحه نیز در ردیف احکام الهی  کم جواز این  دست 

می باشد.
  

 پاسخ تفصیلی
 برای این که پاسخ به صورت دقیق روشن شود، باید پرسش در بخش های زیر 

گیرد: مورد بحث و بررسی قرار 
مفهوم شناسی نقاب و روبند

با  با آن صورت پوشیده می شود،  آنچه  کتاب های لغت عربی و فارسی،   در 
که در ذیل بیان می شود. الفاظ مختلفی نام برده شده است 

را  امر است]1[  و شاهدی   گشایش  در  از ریشه »َنْقب « به معنای  1. »نقاب«؛ 
که  از پنهانی های  قومی خبر می دهد، »نقیب « می گویند.]2[ »ُنُقب « جمع  نقاب  
با  یعنی   َقاِب«؛]3[  ِبالّنِ َوْجَهَها  ْت  »َغّطَ گوید:  عرب   کتاب .  و  ُکُتب   مثل   است ؛ 

نقاب ، صورت  خود را پوشاند.
را بپوشاند، آمده  با آن چهره خود  که  همچنین نقاب؛ به معنای روبند زن 
است.]4[ و گفته شده: »روبند«؛ پارچه سفیدی مربع یا مستطیل شکل که میان 
گرفتن آن را بر روی بندند به  کرده اند و زنان جهت رو  آن را از یک طرف مشبک 
که قطعه مشبک محاذی چشم ها واقع شود تا مانع از دیدن نگردد.]5[ نحوی 

تــــأمــــل
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گشایش  است ،  گر »نقب « به  معنای   که : ا در این جا این  پرسش  پیش  می آید 
که  صورت  را پنهان  می سازد، نقاب  نامیده  شده  است ؟ چرا »نقاب « 

گفت : هر چند نقاب  صورت  را پنهان  می سازد، ولی  به  اعتبار   در پاسخ  باید 
نقاب  می گویند. به  آن   را هموار می سازد،  که  دیدن   سوراخ ها و منفذهای  آن  

که  باشد، برای  دیدن  مشکالتی  را پیش  می آورد، ولی  با  ]6[ نقاب  به  هر صورت  
منفذهایش  دیدن  را ممکن  می سازد.

گونی آمده است: گونا 2. »قناع«؛ به معانی 
کاماًل بپوشاند.]7[ که سر و روى را  که باالى ِمقَنَعه می پوشند  أ. چیزى 

ب. پوشیدن مقنعه؛ تقّنعِت المرأُه ِبالِقناع ؛ یعنی آن زن مقنعه پوشید.]8[
گفته اند  برخی  روسری.]9[  را می پوشاند،  آن سرش  با  زن  که  آن چیزی  ج. 
معنایی  دارای  قناع  و  می پوشاند،  را  سر  که  است  چیزی  معنای  به  مقنعه 
به  اللغه«  »تهذیب  در  ازهری  که  همان طور  ولی  دارد،]10[  مقنعه  از  گسترده تر 
کرده؛ نزد عرب فرقی میان قناع و مقنعه نیست و هر دو مثل لحاف و  آن اشاره 

که می توان با آن سر را پوشاند.]11[ ملحفه می مانند 
 3. »ُبرُقع« و »ُبرَقع«؛ یعنی آن چیزی که زن با آن صورت خود را می پوشاند،]12[ 
به روبند و نقاب نیز معنا شده است؛]13[ َتبَرَقَعت الَمرأه؛ یعنی آن زن روبند یا 
کلمه فارسی »پرده و روبند و روی پوش«  نقاب بست.]14[ »برقع«؛ عربی شده 

است.]15[ و پرده در فارسی به معنای حجاب، پوشش، و روپوش است.]16[
کنیزان آن را می پوشیدند.]17[ که  کوچک   4. »وصاوص«؛ یعنی برقع و روبند 

با توجه به معانی ذکر شده؛ فرقی میان برقع، نقاب و روبند و پوشیه نیست، و 
که با آن چهره پوشانده می شود. اما شکل  همه به معنای تکه پارچه ای هستند 

آنها در مناطق مختلف تفاوت دارد.   
نقاب و روبند در روایات 

در روایات از پوشش هایی مانند قناع و برقع نام برده شده است و بیانگر این 
که یکی از پوشش های مرسوم زنان مسلمان بوده است. در این میان،  است 
از این پوشش در  نیز در برخی موارد  که حضرت فاطمه)س(  نقل شده است 

مقابل نامحرمان استفاده می کرده اند.
با تحقیق و کنکاش در منابع حدیثی و تاریخی، به دو دسته روایت در مورد نوع 
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پوشش و حجاب حضرت فاطمه)س( می توان دست یافت:
تا  بوده  مراقب  بسیار  فاطمه  حضرت  که  می دهند  نشان  که  روایاتی  الف. 

نامحرم او را نبیند و از دید نامحرمان دور باشد:
و  »علی  می فرماید:  باقر)ع(  امام  بزرگوارش  پدر  از  نقل  به  صادق)ع(  امام   .1
فاطمه از رسول خدا)ص( تقاضا کردند تا برنامه زندگیشان را برایشان تعیین کند؛ 
ج  کارهای خار گذاشت و  پس پیامبر خدمت درون خانه را به عهده فاطمه)س( 
گفت: میزان خوشحالی و شادمانی مرا  از منزل را به علی)ع( سپرد؛ پس فاطمه 
کسی جز خداوند نمی داند؛ زیرا رسول خدا مرا از دشواری خرید و فروش با مردان 

کرد«.]18[ رها و بی نیاز 
از  نابینا  »شخصی  است:  شده  روایت  حسین)ع(  امام  و  علی)ع(  امام  از   .2  
او  از  را  خود  فاطمه  پس  خواست،  ورود  اجازه  خدا)ص(  رسول  دختر  فاطمه 
گفت: چرا خود را از او پوشاندی در  کرد و در پس پرده رفت؛ پیامبر به او  پنهان 
گر او مرا نمی بیند، من که  که او تو را نمی بیند؟ پس گفت: ای رسول خدا! ا حالی 
گواهی می دهم  او را می بینم و او بوی مرا استشمام می کند؛ پس پیامبر فرمود: 

که تو پاره تن من هستی«.]19[
گفتند: عورت است  که زن چیست؟   3. »رسول خدا)ص( از اصحابش پرسید 
]و باید از دیدگان نامحرمان پوشیده باشد[؛ فرمود: چه زمانی زن به پروردگارش 
گفت: زمانی زن  نزدیک تر است؟، آنان ندانستند؛ پس فاطمه)س( آن را شنید و 
که درون خانه بنشیند؛ پس رسول خدا فرمود:  به پروردگارش نزدیک تر است 

همانا فاطمه پاره تن من است«.]20[
 4. امام علی)ع( فرمود: »نزد رسول خدا)ص( نشسته بودیم؛ ایشان فرمود: مرا 
که چه چیز برای زنان بهتر است؟ همگی از جواب درماندیم تا این که  خبر دهید 
در نهایت متفرق شدیم؛ من به سوی فاطمه بازگشتم و از آنچه رسول خدا به ما 
کدام از ما جواب آن را نمی دانستیم و  که هیچ  گفتم  کردم و  گفته بود او را با خبر 
گفت: ولی من جواب آن را می دانم؛ برای  از آن شناختی نداشتیم؛ پس فاطمه 
که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند؛ پس به سوی  زنان بهتر این است 
رسول خدا)ص( بازگشتم و گفتم: از ما درباره این پرسیدی که چه چیز برای زنان 
بهتر است؟ ]باید بگویم:[ برای زنان بهتر آن است که مردان را نبینند و مردان نیز 
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کرد در حالی که تو  آنان را نبینند؛ پیامبر فرمود: چه کسی تو را از این جواب با خبر 
نزد منی؟ گفتم: فاطمه؛ پس رسول خدا از این مسئله به شگفت در آمد و گفت: 
گونی  همانا فاطمه پاره تن من است«.]21[ این روایت معروف با عبارت های گونا
کتاب های  که چندان تفاوتی در مضمون با هم ندارند، در منابع پرشماری از 

حدیثی، اخالقی و تاریخی شیعه و اهل سنت موجود است.]22[
که فاطمه)س( برای بیرون  از روایت حادثه فدک آمده است   5. در بخشی 
رفتن از منزل برقع )روپوش صورت( پوشیدند: »َفَتَجْلَبَبْت ِبِجْلَباِبَها َو َتَبْرَقَعْت 

ِبُبْرِقِعَها«؛]23[ فاطمه)س( جلباب )نوعی چادر( به سر نمود و روبند انداخت. 
بن  و عمران  انصاری  بن عبداهلل  روایت جابر  روایات،  این  از  ب. دسته دوم 
حصین و دیگران است که حکایت از آن دارد که آنها حضرت فاطمه صدیقه)س( 
گرسنگی ایجاد شده بوده، دیده اند.]24[  اثر  بر  که  را  او  و حتی زردی سیمای 
که ایشان معمواًل از  از تعبیر حضرت زهرا)س( در این روایات، روشن می شود 
که با آن سر را می پوشانند( در مقابل نامحرمان  پوشش »قناع«)مقنعه و چیزی 

استفاده می کرده است.
که  همچنین از این تعبیر حضرت زینب)س( در مجلس یزید، معلوم می شود 
آن حضرت و دیگر زنان اهل بیت از روبند استفاده می کردند: »ای یزید! آیا این 
کنیزان مملوک خود را در عقب  که زنان حره و  عدالت است؟ ای پسر آزاد شدگان 
پرده بنشانی و نگذاری چشم نامحرم به آنها بیفتد ولی دختران رسول خدا)ص( 
کردی و  آنها  که هتک پوشش  تو مانند اسیران باشند در حالی  را پیش روی 
پرده آنان را بدرى و روى آنان را بگشایی تا دشمنان آنان را از شهرى به شهرى 

ببرند«.]25[
کلثوم در هنگام شهادت حضرت فاطمه)س( روبند بر روی زده بود  حضرت ام 
کلثوم از خانه  کرم)ص( می گوید: »بیرون آمد ام  و خطاب به قبر حضرت رسول ا
کشید و  ک  که بر صورت روبنده ای بود و دامن پیراهن عربی را بر خا در حالی 

خود را در ردای جاللت و عصمت در آورده بود«.]26[
دیدگاه فقها درباره زدن روبند 

که در مورد پوشیه و روبند نقل شده است، حداقل جواز از آن فهمیده  روایاتی 
به  زهرا)س(  حضرت  سوی  از  صورت  پوشاندن  که  نیست  معلوم  و  می شود، 
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عنوان واجب بوده یا مستحب. لذا به نظر بیشتر فقها، پوشاندن صورت به هر 
وسیله ای مانند پوشیه و روبند واجب نیست. چنان چه فقها با توجه به بخشی 
از آیه 31 سوره نور؛ یعنی »...َو ْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعلی  ُجُیوِبِهن...« )و ]اطراف[ 
گردن و سینه با آن پوشانده شود[(،  روسری هاى خود را بر سینه خود افکنند ]تا 
فقها  از  برخی  هرچند  داده اند.]27[  صورت  پوشاندن  نبودن  واجب  به  فتوا 

پوشاندن صورت را مستحب می دانند.]28[
به هر حال؛ باید به این نکته توجه نمود که؛ کسانی که پوشیه می زنند؛ یا مقّلد 
که پوشاندن قرص صورت را واجب می داند و یا آنکه - نه به  فقیهی هستند 
عنوان وجوب، بلکه به عنوان رفتاری مستحب یا مجاز - می خواهند که به هیچ 
مقدار در پریشانی خاطر جوانان دخالت نداشته باشند، عالوه بر این که با زدن 
که پوشیه می زند  پوشیه در رفت و آمد خود راحت تر باشند. لذا نباید هرکسی را 

متهم به بدعت گزاری در دین و تحّجر نمود.
کالم امام علی)ع( درباره احکام الهی

 َلُکْم ُحُدودًا َفاَل َتْعَتُدوَها َو َفَرَض 
َ

 امام علی)ع( می فرماید: »ِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َحّد
َم َعَلْیُکْم ُحُرَماٍت َفاَل  ِبُعوَها َو َحّرَ

َ
ُعوَها َو َسّنَ َلُکْم ُسَننًا َفاّت َعَلْیُکْم َفَراِئَض َفاَل ُتَضّیِ

ُفوَها«؛]29[ 
َ
ْشَیاَء َرْحَمًه ِمْنُه َلُکْم ِمْن َغْیِر ِنْسَیاٍن َفاَل َتَتَکّل

َ
َتْهِتُکوَها َو َعَفا َلُکْم َعْن أ

گردانیده و حدودى معّین  که خدای تعالی واجباتی بر شما واجب  به راستی 
گذارید و از آن حدود تجاوز نمائید  فرموده است شما نباید آن واجبات را ضایع 
کردید دچار بدبختی و عذاب می شوید[ و مستحباتی براى شما وضع  گر  ]که ا
کنید، و چیزهایی را بر شما حرام ساخته  کرده پس از آنها ]در حّد توان[ پیروى 
نموده  نظر  از چیزهایی صرف  به خاطر شما  و  نکنید،  آنها  پس هتک حرمت 
آن هم از روى رحمتش نه از روى فراموشی، پس خود را در مورد آنها به زحمت 

نیندازید«.
گفت: درباره فهم و برداشت درست این روایت باید 

انسان ها نباید از حدود و مرزها و دستورات خداوند پیش بیفتند. و این که 
کرده باشد و  که فراموش  از این رو  را مسکوت نهاده است، نه  خداوند امورى 
گرفته باشد، بلکه خواسته است مردم در آن امور آزاد و  یا چشم پوشی صورت 
کّلی مشّخص ارائه  که میزان هاى  مختار و اهل انتخاب باشند؛ با توّجه به آن 
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کرده است. بنابراین، الزم است مرزها شناخته و تفکیک شود و در این میان هر 
که پاسخگوى  کّلی عملی است؛ اصولی  چند مهم ترین موضوع، شناخت اصول 
حرکت به سوى کمال و راهنماى عمل ایمانی است؛ ولی باید همه مرزها را پاس 
داشت تا به کمال رسید؛ یعنی هم باید مرزهاى کّلی را پاس داشت و هم مرزهاى 
که حد و مرزهاى جزئی نسبت به  گذشته از مقام عمل و اعتبارى  جزئی را؛ زیرا 
خود دارند، مقّدماتی براى حدود و مرزهاى باالتر و مراتب واالترند؛ و در همه 
که بندگی و عبودیت خدای تعالی است،  این ها نیز باید روح دین و هدف آن، 
حفظ گردد که حدود و اصول نیز در این جهت مقّرر شده اند. هیچ منافاتی ندارد 
کند، تا آن بانوی  که حضرت زهرا)س( در برخی مواقع از پوشیه و روبند استفاده 
بزرگ جهان، حریم عفاف و حجاب را به طور کامل رعایت کرده باشد. آن حضرت 
کامل را رعایت می کرد، حجاب را انزوای زنان نمی دانست  در عین آن که حجاب 
تا تکّلف و مشقتی برای او در زندگی اجتماعی و سیاسی پیش بیاید. از این رو، در 
عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی شرکت فّعال داشت. به عالوه؛ مرزهای 
آنچه حضرت  و  تعیین می کنند  نیز  را خود معصومان)ع(  الهی  و حدود  جزئی 
کم  زهرا)س( به عنوان معصوم، درباره پوشاندن صورت انجام داده اند، دست 
کار را می رساند و خود جواز و اباحه نیز در ردیف احکام الهی می باشد. جواز این 

]1[. ابن فارس، أحمد، معجم مقائیس اللغه، ج  5، ص 465، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
کلمات القرآن الکریم، ج  12، ص 213، تهران،  چاپ اول، 1404ق؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی 

مرکز الکتاب للترجمه و النشر ، چاپ اول، 1402ق. 
]2[. واسطی زبیدی، محب الدین سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  2، ص 

446، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1414ق.
]3[. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج 2، ص 620، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول، 

بی تا.
انتشارات  تهران،  ابجدی عربی-فارسی، ص 928،  افرام، مهیار، رضا، فرهنگ  فؤاد  بستانی،   .]4[
اسالمی، چاپ دوم، 1375ش؛ لغت نامه دهخدا، واژه »روبند«؛ همچنین ر.ک: ابن منظور، محمد 

بن مکرم، لسان العرب، ج  1، ص 768، دار صادر، بیروت، چاپ سوم.  
]5[. لغت نامه دهخدا، واژه »روبند«.

غریب  فی  المفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب  765؛  ص  ج  1،  العرب،  لسان  ر.ک:   .]6[
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کبر،  القرآن، ص 820، دمشق، بیروت، دارالقلم ، الدار الشامیه، چاپ اول، 1412ق؛ قرشی، سید علی ا
قاموس قرآن، ج  7، ص 103، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ ششم، 1371ش.

]7[. مفردات ألفاظ القرآن، ص 686.
]8[. فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، ص 249؛ حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم، ج 8، ص 

5653، دمشق، دار الفکر، چاپ اول.
]9[. مطرزى، ناصر بن عبدالسید، المغرب فی ترتیب المعرب ، ج  1، ص 267، مکتبه اسامه بن زید، 
االسالمی ،  االعالم  مکتب  قم،   ،373 ص  ج  1،  اإلفصاح ،  یوسف ،  حسین  موسی،  اول؛  چاپ  حلب، 

چاپ چهارم؛ فرهنگ فارسی معین، واژه »قناع«.
]10[. شمس العلوم، ج 8، ص 5639؛ فیروز آبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج  3، ص 

99، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول.
]11[. ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج  1، ص 173، بیروت، دار احیاء التراث العربی ، چاپ 

اول.
]12[. شمس العلوم، ج  1، ص 493؛ المصباح المنیر، ج 2، ص 45؛ اإلفصاح، ج  1، ص 374؛ فرهنگ 

ابجدی عربی-فارسی، ص 205.    
]13[. لسان العرب، ج  1، ص 768؛ فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، ص 205؛ عبد الحمید عمر، أحمد 
1429ق؛  اول،  چاپ  الکتب،  عالم  بیروت،   ،193 ص   ،1 ج  المعاصره،  العربیه  اللغه  معجم  مختار، 

فرهنگ فارسی معین، واژه »برقع«؛  
]14[. فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، ص 205؛ اإلفصاح، ج  1، ص 374.  

]15[. لغت نامه دهخدا، واژه »برقع«.
]16[. فرهنگ فارسی معین؛ فرهنگ لغت عمید، واژه »پرده«.

]17[. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 9، ص 379؛ القاموس المحیط، ج 2، ص 491.
اول،  چاپ  البیت)ع(،  آل  مؤسسه  قم،   ،52 ص  اإلسناد،  قرب  جعفر،  بن  اهلل  عبد  حمیری،   .]18[
اول،  البیت)ع(، چاپ  آل  الشیعه، ج  20، ص 172، قم، مؤسسه  1413ق؛ شیخ حّر عاملی، وسائل 

1409ق.
نینوی  مکتبه  تهران،   ،95 ص  الجعفریات)األشعثیات(،  اشعث،  محمد  بن  محمد  کوفی،   .]19[
الحدیثه، چاپ اول، بی تا؛ حلی، علی بن یوسف، العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، ص 224، قم، 
کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی، چاپ اول، 1408ق؛ ابن مغازلی، علی بن محمد، مناقب اإلمام علی 

بن أبی طالب)ع(، ص 303 – 304، بیروت، دار األضواء، چاپ سوم، 1424ق.
]20[. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج  43، ص 92، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 

1403ق؛
]21[. همان، ص 54.

تبریز، نشر بنی  األئمه، ج  1، ص 466،  الغمه فی معرفه  کشف  اربلی، علی بن عیسی،  ]22[. ر.ک: 
هاشمی، چاپ اول، 1381ق؛ ابونعیم اصفهانی، أحمد بن عبد اهلل، حلیه االولیاء و طبقات األصفیاء، 
کشف االستار عن  ج 2، ص 40، السعاده، بجوار محافظه مصر، 1394ق؛ هیثمی، علی بن أبی بکر، 
الرساله، چاپ اول، 1399ق؛ صالحی دمشقی ،  البزار، ج 2، ص 150 – 151، بیروت، مؤسسه  زوائد 
الکتب  دار  بیروت،    ،45 ص  ج  11،  العباد،  خیر  سیره  فی  الرشاد  و  الهدى  سبل  یوسف ،  بن  محمد 
العمال فی سنن  کنز  الدین،  الدین علی بن حسام  اول، 1414ق؛ متقی هندی، عالء  العلمیه، چاپ 

األقوال و األفعال، ج 16، ص 601، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، 1401ق.
کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1385ش. ]23[. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج  1، ص 163، قم، 

]24[. ر.ک: »عیادت جابر از حضرت فاطمه)س( و دیدن صورت آن حضرت«، سؤال 46292؛ »دیدار 
حضرت فاطمه)س( با سلمان فارسی بعد از پیامبر اسالم)ص(«، سؤال 46293.

تــــأمــــل
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َسَباَیا  ص  اهلِل  َرُسوِل  َبَناِت  َسْوُقَک  َو  ِإَماَءَک  َو  َحَراِئَرَک  َتْخِدیُرَک  َلَقاِء  الّطُ اْبَن  َیا  اْلَعْدِل  ِمَن   
َ
»أ  .]25[

ْعَداُء ِمْن َبَلٍد ِإَلی َبَلد«؛ سید بن طاوس، اللهوف 
َ ْ
ْبَدْیَت ُوُجوَهُهّنَ َتْحُدو ِبِهّنَ األ

َ
َقْد َهَتْکَت ُسُتوَرُهّنَ َو أ

بن  احمد  طاهر،  أبی  ابن  1348ش؛  اول،  چاپ  جهان،  نشر  تهران،   ،182 ص  الطفوف،  قتلی  فی 
أبی طاهر، بالغات النساء، ص 35، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، بی تا؛ طبرسی، احمد بن علی، 

االحتجاج علی أهل اللجاج، ج  2، ص 308، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، 1403ق.
َلًه ِبِرَداٍء َعَلْیَها َتْسَحُبَها«؛ فتال نیشابوری،  ُکْلُثوٍم َو َعَلْیَها ُبْرُقَعٌه َو َتُجّرُ َذْیَلَها ُمَتَجّلِ ّمُ 

ُ
]26[. »َو َخَرَجْت أ

محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ج  1، ص 152، قم، انتشارات رضی، چاپ اول، 
1375ش؛ بحار األنوار، ج  43، ص 192.

المکتبه  تهران،  القرآن، ص 544،  أحکام  البیان فی  زبده  احمد بن محمد،  اردبیلی،  ]27[. مقدس 
کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج  22، ص  الجعفریه إلحیاء اآلثار الجعفریه ، چاپ اول، بی تا؛ فیض 
بروجردی،  طباطبایی  1406ق؛  اول،  چاپ  علی)ع(،  المؤمنین  أمیر  امام  کتابخانه  اصفهان،   ،699
آقا حسین، نهایه التقریر فی مباحث الصاله، مقرر: فاضل لنکرانی، محمد، ج  1، ص 259، قم، مرکز 
فقهی ائمه اطهار)ع(، چاپ اول، بی تا؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 

 14، ص 28، قم، مؤسسه دار التفسیر، چاپ اول، 1416ق.
اول،  چاپ  له،  معظم  دفتر  قم،   ،360 ص  ج  1،  جدید،  استفتاءات  علی،  بن  جواد  تبریزی،   .]28[
بی تا؛ بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج  4، ص 174، قم، دفتر حضرت آیه اهلل بهجت، چاپ اول، 

1428ق.
طوسی،  شیخ  1413ق؛  اول،  چاپ  مفید،  شیخ  کنگره  قم،   ،159 ص  االمالی،  مفید،  شیخ   .]29[
االمالی، ص 511، قم، دار الثقافه، چاپ اول، 1414ق؛ همچنین با اندکی تفاوت در این منابع آمده 
است: شریف الرضی، محمد بن حسین، خصائص األئمه علیهم السالم)خصائص أمیر المؤمنین علیه 
السالم(، ص 97، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1406ق؛ لیثی واسطی، علی، عیون الحکم 
و المواعظ، ص 156، قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1376ش؛ تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، 

غرر الحکم و درر الکلم، ص 238، قم، دار الکتاب اإلسالمی، چاپ دوم، 1410ق.
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اثبات  عقالنی  دالیل  و  امام  وجود  ضرورت  و  لزوم  عقالنی  دالیل  لطفًا 

امامت را بیان كنید.

شیعه شناسی

 پاسخ اجمالی
مسئله ی امامت در اسالم از اهمیت خاصی برخودار است و آخرین سیر تکاملی 

انسان است.
این مقام گاهی با مقام نبوت و رسالت، جمع شده، مثل امامت حضرت ابراهیم 
از مقام نبوت بوده است مانند  گاهی جدای  گرامی اسالم )ص( و  )ع( و پیامبر 

امامت ائمه)ع(.
در باره ی ضرورت وجود امام در جامعه باید گفت: همان طور که وجود پیامبران 
برای رشد و تکامل بشر الزم و ضروری است،وجود امام هم برای حفظ دین و ادامه 

ی برنامه ی پیامبر ضرورت دارد.
ضرورت وجود انسان معصوم و حجت االهی در همه ی زمان ها با استناد به 
که نبوت و  دالیل متعدد عقلی در امامت عامه است. یکی از دالیل، این است 
امامت یک فیض معنوی از جانب خداوند است و بر اساس قاعده لطف چنین 

لطفی باید همیشگی باشد.
البته برهان مظهر جامع، برهان امکان اشرف، برهان علت غایی و...، از دیگر 

دالیل ضرورت امام شمرده شده است.
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پاسخ تفصیلی
 امامت در اسالم از اهمیت خاصی برخوردار است و قرآن مجید آن را آخرین 
که تنها پیامبران اولوالعزم بدان رسیده اند  مرحله ی سیر تکاملی انسان می داند 
که پروردگار ابراهیم  و در باره ی حضرت ابراهیم )ع(می فرماید: به یاد آور هنگامی 
کرد )و از عهده آنها برآمد(  کامل  گونی آزمود و او آزمایش خود را  گونا او را با وسایل 
خدا به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم، ابراهیم گفت: از دودمان من 
)نیز امامانی قرار ده(، خداوند فرمود: پیمان و عهد من )امامت( هرگز به ستمکاران 
ک و معصوم اند شایسته این  که پا گروه از فرزندان تو  نمی رسد ]1[ ، ) و تنها آن 

مقام اند(. 
که حضرت ابراهیم)ع(  که این مقام بس واال است   از این آیه استفاده می شود 
گذاشتن   از پشت سر  آخر عمر و پس  و رسالت در  نبوت  از دارا بودن مقام  بعد 

آزمایش های سخت بدان نایل آمد. 
 مقام امامت در بسیاری از موارد با مقام نبوت جمع می شود و پیامبر اولوالعزمی 
همچون حضرت ابراهیم خلیل )ع( به مقام امامت نیز می رسد و از آن روشن تر 

کرم)ص( است.  جمع شدن مقام رسالت و نبوت و امامت در شخص پیامبر ا
 و نیز ممکن است در مواردی این مقام )امامت( از رسالت و نبوت جدا شود. 
همانند ائمه)ع(که تنها وظیفه ی امامت را بر عهده داشتند، بدون آن که وحی بر 

آنان نازل شود. 
 ادله ی عقلی امامت عامه در تمام زمان ها عبارت اند از: 

 الف: برهان لطف: 
نبوت و امامت یک فیض معنوی از جانب خداوند است که بر اساس قاعده لطف 
باید همیشه وجود داشته باشد. قاعده لطف اقتضا می کند که در میان جامعه ی 

اسالمی امامی باشد که محور حق بوده و جامعه را از خطای مطلق باز دارد. 
 الطاف وجود امام غایب را می توان در موارد زیر برشمرد: 

کلی. ]2[   1.حراست از دین خداوند در سطح 
 2. تربیت نفوس مستعد.  

 3. بقای مذهب. 
 4. وجود الگویی زنده که بتواند مقتدای مردم قرار بگیرد ]3[ . 



107

 ب: برهان علت غایی: 
که خداوند از افعال خود هدف و غرضی دارد و چون  کالم ثابت شده  در علم 
خداوند کمال مطلق است و نقص در او راه ندارد، غایت افعال االهی به مخلوقات 
کامل است؛ یعنی انسان مانند درختی  گردد و غایت وجود انسان، انسان  برمی 

کامل است ]4[ .  که میوه ی آن وجود انسان  است 

 ج: برهان امکان اشرف: 
 در فلسفه قاعده ای مطرح می شود، به نام قاعده امکان اشرف و معنای آن 

این است که ممکن اشرف باید در مراتب وجود اقدم از ممکن اخس باشد...]5[ 
که وجود، حیات،   در عالم وجود، انسان اشرف مخلوقات است و محال است 
کماالت به انسان  که این  علم، قدرت و جمال و... به افراد انسان برسد قبل از آن 

کاملی که حجت روی زمین است، رسیده باشد. 

 د: برهان مظهر جامع: 
 هویت مطلقه ی خداوند در مقام ظهور، احکام وحدت بر او غلبه دارد و در 
وحدت ذاتی مجالی برای اسمای تفصیلی نیست. از طرف دیگر در مظاهر تفصیلی 
کثرت ، غالب بر وحدت است . این  که در عالم خارج ظاهر می شوند، احکام 
که در آن وحدت ذاتی و  که فرمان االهی مقتضی صورتی اعتدالی است  جاست 
یا کثرت امکانی بر یکدیگر غلبه نداشته باشد، تا بتواند مظهری برای حق از جهت 
کامل  اسمای تفصیلیه و وحدت حقیقیه باشد و آن صورت اعتدال همان انسان 

است. ]6[ 
کالم خواجه نصیرالدین طوسی به بعضی از این   عالمه حلی )ره( در توضیح 

کرده و می فرماید:  ضرورت های وجود امام اشاره 
 1. وجود پیامبر ضروری است تا شناخت عقلی بشر، به واسطه ی بیان نقلی 
گر چه انسان با نیروی عقل بسیاری از حقایق از اصول و فروع  تقویت شود؛ زیرا ا
دین را درک می کند، ولی گاهی در اعماق وجودش وسوسه ها و تزلزل هایی وجود 
دارد که مانع از اعتماد بر آن و انجام آنها می گردد، اما هنگامی که این احکام عقلی 
گونه تزلزل و شک و دودلی زدوده خواهد  گردد، هر  با بیان پیشوای االهی تقویت 

شد و انسان با قوت قلب به سوی یافته های عقلی خود خواهد رفت. 
کند و باید  که عقل، حسن و قبح آن را درک نمی   2. بسیاری از امور وجود دارد 

تــــأمــــل
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دست به دامان پیشوایان االهی گردد، تا بتواند خوبی و بدی آنها را دریابد. 
 3. بسیاری از اشیا مفید و برخی دیگر زیان بارند و انسان تنها با فکر خود قادر 
کند،  که احساس نیاز می  به درک سود و زیان همه ی آنها نیست. این جاست 
کار تنها از عهده ی پیشوایان  کسی سود و زیان اشیا را برای او بیان نماید و این  تا 

االهی که با منبع وحی در ارتباط هستند بر می آید. 
که حقوق   4. انسان موجود اجتماعی است و اجتماع بدون داشتن قوانینی 
کند و آنها را در مسیر صحیح پیش ببرد؛ سامان نخواهد  همه ی افراد را حفظ 
کمال مطلوب نخواهد رسید، تشخیص این قوانین به طور صحیح و  یافت و به 

ک و معصوم صورت نخواهد گرفت.  گاه، پا اجرای آنها جز به وسیله ی رهبران آ
 5. انسان ها در درک کماالت و تحصیل علوم و معارف و کسب فضایل متفاوت 
اند، بعضی از آنها توانایی حرکت در این مسیر را دارند و برخی عاجز و ناتوانند. 
رهبران االهی گروه اّول را تقویت و گروه دوم را یاری می کنند،تا هر دو گروه به کمال 

ممکن برسند. 
این  پرورش  برای  راه  تنها  ها،  انسان  در  اخالق  مراتب  تفاوت  به  توجه   6.با 

ک و معصوم هستند.  فضایل، رهبران پا
گناه  کیفر االهی در برابر طاعت و   7. پیشوایان االهی از ثواب و عقاب و پاداش و 
گاه کنند، انگیزه نیرومندی  گاهی کامل دارند و هنگامی که دیگران را از این امور آ آ

برای انجام وظیفه در آنان پیدا می شود. ]7[ 
که امامت چیزی جز استمرار خط نبوت نیست، غالب این  با توجه به این   
که در ضرورت نبوت بیان شده است، در مورد امامان معصوم نیز ثابت  فلسفه ها 
کمال و سعادت  که نوع بشر را برای پیمودن راه  است. به بیان دیگر خداوندی 
که متکی بر نیروی  که باید برای هدایت او پیامبرانی را  گونه  آفریده است، همان 
وحی و دارای مقام عصمت باشند مبعوث کند، الزم است برای تداوم این راه، بعد 
از رحلت پیامبران، جانشینان معصومی قرار دهد تا جامعه ی انسانی را در رسیدن 
به سر منزل مقصود کمک کنند و به یقین بدون آن )جانشینان پیامبر( این هدف 
ناتمام خواهد ماند؛ زیرا اواًل: عقول انسانی به تنهایی برای تشخیص تمام عوامل 
گاهی حتی یک دهم آن را نیز  کافی نیست و  کمال، قطعًا  و اسباب پیش رفت و 

تشخیص نمی دهد. 
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  ثانیًا: آیین انبیا بعد از رحلت آنان، ممکن است دست خوش انواع تحریفات 
گردد. برای جلوگیری از تحریف الزم است پاسدارانی معصوم و االهی باشند، تا 
که خداوند در باره ی قرآن مجید فرمود: »انا  کنند. درست است  از آن پاسداری 
نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ]8[ « یعنی: »ما قرآن را فرستادیم و خود حافظ و 
که این  نگهبان آن هستیم.« اما حفظ دین باید از طریق علل و اسباب آن باشد 

اسباب همانا امامان معصوم )ع(هستند. 
 ثالثًا: تشکیل حکومت االهی و برقراری عدل و قسط و رسانیدن انسان به اهدافی 
که برای آن آفریده شده است، جز از طریق انسان های معصوم ممکن نیست؛ 
گواهی تاریخ حکومت های انسانی همیشه در مسیر منافع مادی افراد یا  زیرا به 
کرده و تمام تالش آنها در همین راستا بوده است و همان  گروه های خاصی سیر 
گونه که بارها آزموده ایم عناوینی مثل دموکراسی و حکومت بر مردم یا حقوق بشر و 
مانند آن پوششی است برای رسیدن به اهداف شیطانی قدرت ها و آنها با استفاده 

از همین ابزار مقاصدشان را به شکل مرموزی بر مردم تحمیل کرده اند. 
 رابعًا: ادامه و استمرار دستورات دین در جوامع نیاز به وجود امامان خبیر و 
کوچک ترین نقطه  گاه به تمام جزئیات و دقایق دین دارد، تا در هیچ لحظه ای  آ

ابهامی برای کسی باقی نماند. 
 از آنچه گفتیم به خوبی ضرورت و فلسفه وجود امامان معصوم معلوم می گردد[. 

 ]1[ . » و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امامًا قال و من ذریتی قال ال 
ینال عهدی الظالمین «بقره، 124. 

کشف القناع، ، ص148.  ]2[ .شریف العلماء، 
کالمی مهدویت، سؤال220.  ]3[ . نک: نمایه ی مبانی 

]4[ . نک: نمایه ی مبانی فلسفی مهدویت، سؤال 221. 
]5[ .طبا طباءی، نهایه الحکمه، صص319و 320. 

]6[ . نک: تمهید القواعد، ص 172؛جوادی آملی، عبد اهلل، تحریر تمهید القواعد، ، ص 548- 555. 
از پیام قرآن ، ج 9، ص  کمی تلخیص و اقتباس( ،به نقل  ح تجرید، ص 271 )با  ]7[ .   نک. شر

 . 37-38
]8[ . حجر، 9. 
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تفاوت بین شیعه و سنی چیست؟

پاسخ اجمالی 
گسترده است، اما به طور اجمال  گرچه بحث پیرامون چنین موضوعی بسی  ا
گروهی از آنها با آن مخالف اند، در دو مرحله  که اهل سنت و یا  نظریات شیعه را 

اعتقاد و احکام ذکر می کنیم:
الف. مرحله اعتقاد: شیعه معتقد است؛ صفات خدا عین ذاتش است؛ رویت 
خدا نه در دنیا ممکن است و نه در آخرت؛ عقاب طائع و ثواب عاصی از سوی 
جانشین  و  است  دین  اصول  از  امامت  ندارد؛  اساسی  جبر  نیست؛  جایز  خدا 
پیامبر باید معصوم باشد و دقیقًا بخاطر همین عصمتی که غیر از خدا کسی از آن 
گاهی ندارد، امام باید از طرف خدا منصوب شود و حکومت های اسالمی باید  آ

کم ظالم و جائر را جایز نیست. به والیت منتهی شود و اطاعت از حا
که مقصود  از اهل بیت در آیه 33 احزاب، حضرت فاطمه  شیعه معتقد است 

)س( و ائمه اطهار)ع( هستند.
کبیره  گناه  که انبیاء )ع( معصوم اند. نه تنها مرتکب  شیعه بر این باور است 
و  رجعت  و  بداء  نمی دهند.  انجام  هم  را  صغیره  گناه  حتی  بلکه  نمی شوند، 
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که شیعه به آنها معتقد است. شفاعت هم از جمله اموری  هستند 
که در بین صحابه هم عادل  شیعه جمیع صحابه را عادل نمی داند و می گوید 

وجود دارد و هم فاسق و فتوای آنها بر احدی حجت نیست و …
که  ب. در مرحله احکام: در احکام نیز از دیدگاه شیعه تقیه و همچنین متعه 
همان ازدواج موقت است، جمع بین صالتین و زیارت قبور و ائمه اطهار جایز 
است و "حی علی خیر العمل" فصلی از فصول اذان است. باب اجتهاد از نظر 

شیعه مفتوح است و… .
 

پاسخ تفصیلی
مجالی  چنین  در  است،  گسترده  بسی  که  موضوعی  چنین  پیرامون  بحث   
گروهی از آنها  که اهل سنت و یا  نمی گنجد، ولی به طور اجمال نظریات شیعه را 

با آن مخالف اند، در دو مرحله اعتقاد و احکام ذکر می کنیم: 

 الف. در مرحله اعتقاد و اصول دین شیعه معتقد است: 
گرچه توحید اصل مشترک بین شیعه و سنی است، اما شیعه صفات خدا   1. ا
را عین ذاتش می داند )در این باره نک: اصول اعتقادات معتزله، سؤال 8864  

)سایت: 8811( ؛ اقسام و مراتب توحید، سؤال 1913 )سایت: 3445( ( . 
 2. شیعه رؤیت خدا را نه در دنیا ممکن می داند، نه در آخرت )در این باره 
نک:   شیعه و سنی و رؤیت خدا ، سؤال 8408 )سایت: 8477( ؛ دیده نشدن 
خدا با توجه به آیه 54 سوره بقره، سؤال 6477 )سایت: 8498( ؛ رؤیت )دیدن( 

خدا، سؤال 295 )سایت: 1748( ( . 
جایز  خدا  از  را  عاصی  ثواب  و  طائع  عقاب  شیعه  سنت  اهل  خالف  بر   .3  
نمی داند. ) در این باره نک:   عدل از نگاه شیعه و معتزله شماره 5923 )سایت: 

 .) )6122
 4. شیعه قائل به جبر نیست. )در این باره نک:   نمایه انسان و اختیار، سؤال 
51 )سایت: 287( ؛ علم خداوند و اختیار انسان، سؤال 2084 )سایت: 2135( ؛ 
انسان و جبر و اختیار، سؤال 1896 )سایت: 2718( ؛ جبر و اختیار، سؤال 2035 
)سایت: 2085( ؛ رد ادله جبریون، 528 )سایت: 576( ؛ مفهوم امر بین امرین، 

تــــأمــــل
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سؤال 58 )سایت: 294( ؛ و همچنین شماره های: 1221  )سایت: 1217( و 130 
)سایت: 1237(   و 1550 )سایت: 1570(   و 2035 )سایت: 2085( (. 

 5. مهم ترین باور شیعه، اعتقاد به امامت است. شیعه معتقد است که امامت 
از اصول دین است و جانشین پیامبر باید معصوم باشد و دقیقًا بخاطر همین 
گاهی ندارد، امام باید از طرف خدا منصوب  کسی از آن آ که غیر از خدا  عصمتی 

شود و حکومت های اسالمی باید به والیت منتهی شود.  
کم ظالم و جائر را جایز نمی داند.   6. شیعه اطاعت از حا

حضرت  احزاب،  آیه 33  در  بیت  اهل  از  مقصود   که  است  معتقد  شیعه   .7 
فاطمه )س( و ائمه اطهار)ع( هستند. 

کبیره  گناه  که انبیاء )ع( معصوم اند. نه تنها مرتکب   8. شیعه معتقد است 
گناه صغیره را هم انجام نمی دهند.  نمی شوند، بلکه حتی 

که شیعه بدان معتقد  اموری اند  از جمله  و رجعت و شفاعت هم  بداء   .9  
کتاب، سؤال 65  لوح،  بدا،  بیشتر، نک:  توضیحات  برای دریافت   ( می باشد. 
 3006 و   )1112 )سایت:   247 سؤال  آن؛  خصوصیات  و  رجعت  ؛   )306 )سایت: 
؛   )6496 )سایت:   5896 سؤال  امامان،  پیامبران،  رجعت  ؛   )3578 )سایت: 
)سایت:   5290 سؤال  رجعت،  از  بعد  امامان  عادالنه  حکومت  شود(  مراجعه 

5595( ؛ توسل و شفاعت از نگاه اهل سنت، سوال 4889 )سایت: 5777( . 
که   10. شیعه بر خالف اهل سنت جمیع صحابه را عادل نمی داند و می گوید 
در بین صحابه هم عادل وجود دارد و هم فاسق و فتوای آنها بر احدی حجت 
نیست. و … ) برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: عدالت همه صحابه، سؤال 

3817 )سایت: 4081( (. 

  ب. در مرحله احکام نیز: 
  1. شیعه تقیه را جایز می داند. ) برای دریافت توضیحات بیشتر، نک:   نماز 
کردن ائمه )ع(، سؤال  تراویح و تقیه، سؤال 7286 )سایت: 7804( ؛ دالیل تقیه 

شماره 1779 )سایت: 2132( ؛ سؤال 3022 )سایت: 4099( . 
 2. متعه که همان ازدواج موقت است در نظر شیعه جایز است. ) برای دریافت 
توضیحات بیشتر، نک:   بررسی احادیث متعه، سؤال 3320 )سایت: 4098( ؛ 
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نمایه ازدواج موقت و آرامش شماره 2925 )سایت: 3130( ؛ نمایه ازدواج موقت 
در قران و سیره معصومین شماره 2965 )سایت: 3467( ؛ نمایه جواز ازدواج 
موقت شماره 844 )سایت: 915( ؛ نمایه مشکالت فراروی اجرای ازدواج موقت 

در جامعه شماره 347 )سایت: 353( . 
 3. باب اجتهاد از نظر شیعه مفتوح است. 

گاهی از این دو واژه    4. تعصیب و عول را شیعه در باب ارث قبول ندارد. برای آ
نک: عول و تعصیب. 

توضیحات  دریافت  برای   ( بین صالتین جایز است.  نظر شیعه جمع  از   .5 
نماز ظهر و عصر، سؤال 3216  بین  ائمه در جمع  و  پیامبر  بیشتر، نک: روش 
)سایت: 3473( ؛   دالیل جایز بودن خواندن نماز در سه وقت، سؤال 2205 

)سایت: 2334( (. 
 6. "حی علی خیر العمل" فصلی از فصول اذان است. 

که زیارت قبور نه تنها   7. زیارت قبور و ائمه اطهار جایز است )ما معتقدیم 
شرک نیست و عین توحید است، بلکه ثواب زیادی دارد( و … 

 شما برای کسب توضیح و اطالعات بیشتر می توانید به پاسخ های این سایت 
اهل سنت در مسئله مهدویت، سؤال  و  کات شیعه  اشترا و  تفاوت ها  مانند: 
)سایت:  سؤال 287  شیعه،  های  ویژگی  و  مشخصات  ؛  )سایت: 1708(   1425
که در  کتابهایی  2483( ؛ دالیل برتری شیعه، سؤال 277 )سایت: 2163( ؛ و 
این زمینه نوشته شده است، همچون: الجوامع و الفوارق بین السنه و الشیعه 
نوشته محمد جواد مغنیه؛ مع الشیعه االمامیه فی عقائدهم نوشته آیت اهلل 
جعفر سبحانی ؛ العقیده االسالمیه علی ضوء مدرسه اهل البیت تالیف آیت اهلل 

جعفر سبحانی، مراجعه کنید.

ــه پاســخ هــای ایــن ســایت ماننــد: تفــاوت هــا  کســب توضیــح و اطالعــات بیشــتر می توانیــد ب ــرای  شــما ب
کات شــیعه و اهــل ســنت در مســئله مهدویــت، ســؤال 1425 )ســایت: 1708( ؛ مشــخصات و  و اشــترا
ویژگــی هــای شــیعه، ســؤال 287 )ســایت: 2483( ؛ دالیــل برتــری شــیعه، ســؤال 277 )ســایت: 2163( 
کــه در ایــن زمینــه نوشــته شــده اســت، همچــون: الجوامــع و الفــوارق بیــن الســنه و الشــیعه  کتابهایــی  ؛ و 
نوشــته محمــد جــواد مغنیــه؛ مــع الشــیعه االمامیــه فــی عقائدهــم نوشــته آیــت اهلل جعفــر ســبحانی ؛ العقیــده 

کنیــد االســالمیه علــی ضــوء مدرســه اهــل البیــت تالیــف آیــت اهلل جعفــر ســبحانی، مراجعــه 
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چرا مذهب شیعه بهترین مذهب است؟
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پاسخ اجمالی 
برتری مذهب تشیع به خاطر "حق" بودن آن است و دین حق در هر برهه ای 
منحصرًا یک دین است و سایر ادیان موجود یا اساسًا باطل و بی اساسند و یا 
امروز شریعت حقه، شریعت اسالم است، و اسالم ناب و  و  منقرض و منسوخ 
راستین در چهره مذهب تشیع متجلی شده است و تنها آموزه های شیعه است 

که می تواند بیانگر اسالم ناب محمدی باشد.
که بیان شد و این ویژگی در  شواهد تاریخی و متون دینی مؤید نکته ای است 

وهابیت وجود ندارد.
 

پاسخ تفصیلی
برتری مذهب تشیع نسبت به سایر مذاهب به جهت "حق" بودن آن است، 
و دین حق در هر دوره ای منحصرًا فقط یک دین است. خدای متعال در هر 
برهه ای دارای یک شریعت است و هر دین غیر از آن یا از اساس باطل و دروغ 

است و یا منسوخ و منقرض.
گردیده، تعدد  کنون بر بشریت نازل  که تا تعدد ادیان االهی و مذاهب آسمانی 
که دین جدید ناسخ و مکمل دین پیشین  طولی است نه عرضی، بدین معنا 
است و با آمدن دین جدید تاریخ مصرف دین قبلی منتفی و از رسمیت می افتد 
از آیین جدید  که  و جای خود را به دین جدید می دهد و بر همه الزم است 
پیروی نمایند و به آن ایمان بیاورند. برای همین در متون مقدس و نصوص 
دینی، از کسانی که به دین جدید ایمان نمی آورند، به عنوان "کافر" یاد می شود.

که برای بشر فرستاده شده و خداوند  کامل ترین دین است  اسالم آخرین و 
دینی جز اسالم را نخواهد پذیرفت. "ان الدین عنداهلل االسالم"؛]1[ بدون تردید 
یقبل  فلن  دینا  االسالم  غیر  یبتغ  من  "و  است.  اسالم  فقط  خدا  نزد  در  دین 

کس آیینی جز اسالم را برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد. منه"؛]2[ هر 
گذشته به مذاهب  متأسفانه مسلمانان نیز همانند اقوام و صاحبان ادیان 
گونی متفرق شدند و قطعًا همه آنان در آن واحد بر حق نخواهند بود، پیامبر  گونا
گرامی اسالم فرمود: "ان اّمتی ستفرق بعدی علی ثالث و سبعین فرقه، فرقه منها 
ناجیه، و اثنتان و سبعون فی النار"؛ پیروان من بعد از من به هفتاد و سه فرقه 
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کنند و هفتاد و دو فرقه دیگر  گروه نجات پیدا می  متفرق خواهند شد، تنها یک 
اهل آتش خواهند بود.]3[ مذهب حقه و فرقه ناجیه در میان مذاهب اسالمی 
مذهب شیعه اثنی عشری است و تشیع، همان اسالم راستین و حقیقی است. 
پیامبر گرامی اسالم فرمود: "ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، 
کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی"؛ مردم! من در میان شما چیزی به ودیعت نهادم 
کنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت خودم، یعنی  گر بدان اخذ  که ا

اهل بیتم.]4[
ابوذر غفاری صحابی ثقه و جلیل القدر پیامبر خدا )ص( نقل می کند: "سمعت 
النبی )ص( انه قال: اال ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه، من 
رکبها نجی و من تخلف عنها غرق"؛. بدانید: من از پیامبر )ص( شنیدم که فرمود: 
که در  کشتی نوح برای قوم نوح است، هر  مثل اهل بیت من در میان شما مثل 

گردد.]5[   کند غرق  که تخلف  کشتی نشیند نجات یابد و هر  این 
اساس و پایه مذهب تشیع، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد است، و 
شیعه قائل به امامت دوازده امام معصوم )ع( به عنوان جانشین پیامبر اسالم 

که اول آنان علی )ع( و آخر آنها مهدی )عج( است. )ص( می باشد 
گرامی اسالم به تعداد و حتی نام های دوازده امام  در روایات وارده از رسول 
جمعی  میان  در  مسعود  بن  عبداهلل  روزی  است.  شده  تصریح  )ع(  معصوم 
کدامیک شما عبداهلل بن  که عربی بیابانی پیدا شد و از آنان پرسید  نشسته بود 
کم  مسعود هستید؟ عبداهلل جواب داد: من. عرب پرسید: هل حدثکم نبیکم 
یکون بعده من الخلفاء؟ قال: نعم، اثناعشر، عدد نقباء بنی اسرائیل. آیا پیامبر 
کرد؟ - آری، دوازده نفر،  شما، تعداد جانشینان بعد از خودش را برای شما بیان 

به تعداد نقیبان بنی اسرائیل.]6[
دلیل ما بر حقانیت تشیع قرآن و سنت است، خداوند در قرآن به ما دستور 
)ص(  کرم  ا رسول  تصریح  طبق  که  ـ  االمر  اولی  و  رسول  و  خدا  از  تا  است  داده 
کنیم. در آیات فراوانی از قرآن به مسئله امامت  همان امامان شیعه اند ـ پیروی 
و والیت اشاره شده است. آیاتی چون: "و انذر عشیرتک االقربین"؛ "انما ولیکم 
کعون"، "یا  اهلل و رسوله و المؤمنون الذین یقیمون الصاله و یؤتون الذکوه و هم را
ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته"، "الیوم 
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کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینًا"ً، "انما  ا
یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت"، و ... .

  پیامبر )ص( نیز به تصریح تاریخ و روایات همواره از امیرالمؤمنین علی )ع( به 
که طبری در تاریخ خویش  عنوان وصی و جانشین خویش یاد می فرمود، چنان 
که آیه "و انذر عشیرتک االقربین" نازل شد پیامبر به  که هنگامی  کند  نقل می 
اقوام خود فرمود: خدای متعال به من دستور داد تا شما را به سوی او دعوت 
کند برادر و وصی و جانشین من  که مرا در این امر یاری  کدام از شما  کنم، پس هر 
کرد،  خواهد بود، علی )ع( فرمود: من ای رسول خدا در این راه تو را یاری خواهم 
گردن علی )ع( انداخت و فرمود: همانا این )علی( برادر و وصی و  پیامبر دست در 
جانشین من در میان شما است، از او بشنوید و مطیع او باشید. خویشان پیامبر 
گفتند: او  که می خندیدند برخاستند و به ابوطالب ـ به تمسخر ـ  )ص( در حالی 

به تو دستور داد تا مطیع پسرت باشی و فرمانبردار او باشی.]7[
که معروف به حجه    پیامبر در آخرین سال عمر خویش، در برگشت از حج 
گردید، در منطقه غدیر خم رسمًا علی بن ابی طالب )ع( را به عنوان امام  الوداع 
و زمامدار مسلمانان منصوب و معرفی فرمود و به همه حاضران دستور داد تا با 
علی به عنوان امیرالمؤمنین بیعت نمایند و این سخن معروف آن حضرت در 
که من زعیم  کس  کنت مواله فهذا علی مواله"؛ هر  که فرمود: "من  آن روز است 
و فرمانروای اویم علی )ع( نیز مولی و فرمانروای اوست. این حدیث از احادیث 

مشهور و متواتر اسالم است.
این اجمالی بود از دالیل برتری و حقانیت شیعه بر سایر مذاهب از نگاه درون 
دینی و با استناد به آیات و روایات. البته می توان از منظر برون دینی به این 
مسئله پرداخت و به مقایسه بین آموزهای شیعه و غیر شیعه اقدام نمود و به 

کنیم.؟؟؟؟ کرد، اما این بحث را به وقت دیگر موکول می  برتری شیعه حکم 
کتاب  کافی است به این نوشته سید مصطفی رضوی در  اما راجع به وهابیت 
فرق  تمام  وهابیان،  که  کنیم  بسنده  کستان"  پا مذهبی  و  سیاسی  "اطالعات 
کفار و بت پرستان می شمارند،  اسالمی از شیعه و سنی را در زمره مشرکان و 
نوعی  را  اطهار  ائمه  و  پیامبر  حضرت  قبور  تعظیم  و  احترام  و  زیارت  و  حاجت 
آنها سالم و تکریم و  کنند و حرام می دانند.  بدعت و بت پرستی قلمداد می 

تــــأمــــل
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احترام به پیامبر را جز در نماز جایز نمی دانند، و پایان زندگی دنیوی او را، پایانی 
گنبد و بارگاه بر قبور ائمه  گرامی داشت او می دانند. هرگونه آثار،  بر بزرگداشت و 
که حضرت رسول )ص( یک بشر با همه  و بزرگان را بدعت می دانند و معتقدند 
ناتوانی ها و ضعف های بشری بوده و مرده است و هیچ خبری از ما و جهان 

امروز ندارد، لذا زیارت قبرش حرام است.]8[
که آیا این آموزه ها می تواند مطابق  کنیم  گذار  داوری را به عقل سلیم شما وا
که مزد رسالت قلمداد  با فطرت و قرآن باشد. آیا این است محبت به اهل بیت 
که شهدا زنده اند و در نزد خدا روزی  گردیده است]9[و آیا قرآن نفرموده است 

کمتر است؟! و... می خورند]10[ و آیا مقام پیامبر )ص( از شهدا 

]1[. آل عمران، 19.
.]2[ آل عمران، 85.

]3[. االبانه الکبری، ابن بطه، ج 1، ص 3؛ خصال، ص 585.

کنزالعمال، ج 1، ص 44، باب االعتصام بالکتاب و السنه.  .]4[
]5[. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 151.

]6[. خصال، ص 467.
کامل ابن اثیر، ج 2، ص 41، طبع بیروت. ]7[. تاریخ طبری، ج 2، ص 320، طبع مصر؛ 

کستان، ص 63- 64.  ]8[. سید مصطفی، رضوی، اطالعات سیاسی و مذهبی پا
َه ِفی اْلُقْربی" ، شورى،23.

َ
 اْلَمَوّد

َ
ْجرًا ِإاّل

َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
]9[ "ُقْل ال أ

]10[ آل عمران، 169.
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پرسش
رافضی« به چه معنا است؟ و چرا به شیعیان، رافضی می گویند؟!

 پاسخ اجمالی
کردن فرد یا چیزى است.  رافضه در لغت از ریشه »رفض« به  معناى ترک و رها
اهل  امامت  به  معتقدان  درباره  رافضی  واژه  کاربرد  مشهورترین  اصطالح،  در 

بیت)ع( و منکران مشروعیت خالفت خلفاى قبل از امام علی)ع( است.
کژاندیشان، هماره شیعیان و معتقدان به والیت  بنی امیه و بنی عباس و دیگر 
و امامت و وصایت اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( را مّتهم به رفض نموده، و با 

این لقب درصدد اهانت و سرزنش آنان برآمده اند.
کلمه، حقانیت شیعیان را زیر سؤال نمی برد؛ زیرا آیاتی از قرآن  اما بار منفی این 
از این  که افراد با ایمان دیگری نیز از سوی مخالفانشان با عباراتی  کرده  اعالم 

گرفته اند. دست،  مورد تحقیر و توهین قرار 
یکتا  خدای  پرستش  بر  مبنی  حضرتشان  دعوت  که  نوح)ع(  قوم  سران 
دروغ گو  و  ساده لوح  اراذل  را  نوح)ع(  پیروان  و  ایمان  با  افراد  نپذیرفتند،  را 
گروندگان و ایمان آورندگان به نوح، نه از اراذل بودند  می پنداشتند، در حالی که 

و نه حقیر و پست و نه دروغ گو!
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کتــاب مــاه

 پاسخ تفصیلی
کنون برای  که از دیرباز تا  »رافضه«، »رافضی« و »روافض« از واژه هایی است 
تحقیر شیعیان و توهین به آنان از سوی مخالفانشان مورد استفاده قرار می گیرد!
چیزى  یا  فرد  کردن  رها و  ترک  به  معناى  »رفض«  ریشه  از  لغت  در  »رافضه« 

است.]1[ در اصطالح، این واژه، در موارد زیر به کار رفته است:
الف. معتقدان به امامت اهل بیت)ع( و منکران مشروعیت زمامداری خلفاى 

قبل از امام علی)ع(،
 ب. معتقدان به برتری امام علی)ع( بر خلفاى پیش از او، در عین انکار نّص 

در امامت،
کنندگان محّبت و موّدت به خاندان رسالت.]2[  ج. اظهار 

اشعرى،  چنان که  است.  نخست  معناى  واژه  این  کاربرد  مشهورترین  ولی 
رافضی را معادل اصطالح امامیه دانسته، و در راستاى اعتقاد به نّص بر خالفت 

کرده است.]3[ حضرت علی)ع( تفسیر 
در هر حال، بیشتر کسانی که این اصطالح را برای شیعه یا محّبان اهل بیت)ع( 
به کار می گیرند، به نوعی قصد نکوهش آنان را دارند. به عبارت دیگر؛ از نظر آنان 

این اصطالح بر خطا و انحراف شیعه داللت می کند!
اما این مسّلم است که معنای منفی و سلبی یک لفظ که توسط برخی از مردم 
در مورد گروهی دیگر به کار می رود، به تنهایی نمی تواند حقانیت آنان را زیر سؤال 

کید می کنند: که آیاتی از قرآن نیز بر همین واقعیت تأ  برد، همان طور 
گفتند: ما تو را جز بشرى همچون خودمان  کافر قوم نوح ]در پاسخ او[  »اشراف 
ساده لوح  اراذل  گروهی  جز  کرده اند،  پیروى  تو  از  که  را  کسانی  و  نمی بینیم! 
نمی پنداریم و براى شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم بلکه شما را دروغ گو 

تصور می کنیم!«.]4[
گروندگان و ایمان آورندگان به نوح، نه از اراذل بودند و  که  البته شکی نیست 
نه حقیر و پست و نه دروغ گو، بلکه به حکم این که پیامبران قبل از هر چیز به 
که  گروهی  حمایت مستضعفان و مبارزه با مستکبران می پرداختند، نخستین 
کم درآمد بودند  گروه محروم و فقیر و  دعوت پیامبران را لبیک می گفتند همان 
که مقیاس شخصیت را تنها زر و زور می دانستند، افرادى  که در نظر مستکبران 
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پست و حقیر به شمار می آمدند.]5[

منشأ پیدایش  اصطالح رافضی
 درباره تاریخ و منشأ پیدایش این اصطالح می گویند:

1. این واژه هنگام قیام زید بن علی بن حسین)ع( شایع شده، و به شیعیانی 
کرده بودند، اما چون او از ابوبکر و  که ابتدا با زید بیعت  کوفه اطالق می شد  از 
عمر به نیکی یادکرده و از آنان تبّرى نجست، عهد و پیمان خویش را شکسته و از 

کشیدند و بدین جهت »رافضه« نامیده شدند.]6[ یارى او دست 
کرده اند؛]7[  برخی از موّرخان و متکلمان اسالمی به این نظریه اشکاالتی وارد 
مانند این که گفته اند: موّرخان متقدم و معتبر آن جا که درباره قیام زید بن علی و 
شهادت وى سخن گفته اند، فقط از این که کوفیان او را تنها گذاشته و به بیعت با 
او وفادار نماندند، یاد کرده و دلیل نقض بیعت را چنین ماجرایی ندانسته اند]8[

که در عصر بنی امیه دشمنان اهل  بیت)ع(   2. از برخی روایات به دست می آید 
و شیعیانشان، این اصطالح را براى ابراز عداوت به شیعیان به کار می بردند.

گفتم: مردم ما را »رافضه« می نامند.  ابابصیر نقل می کند: به امام صادق)ع( 
آن حضرت فرمود: »به خدا سوگند! آنان شما را رافضه ننامیدند، بلکه خداوند 
شما را به این لقب نامیده است. همانا هفتاد نفر از بهترین هاى بنی اسرائیل 
به حضرت موسی و برادرش ایمان آوردند، و از این جهت آنان را رافضه نامیدند 
به  مردم  گذاردید،  وا را  شر  شما  و  گذاردند  وا را  خوبی  اینان  ابابصیر!  اى   ...
کنده شدند و به شعبه هاى زیادى تقسیم شدند، و شما  دسته هاى مختلفی پرا
که آنان رفتند شما هم بدان  در شعبه خاندان پیامبرتان درآمدید و بدان راهی 
راه رفتید، و همان را که خدا براى شما انتخاب فرمود شما برگزیدید و همان را که 
که به خدا  خدا خواست خواستید، مژده باد بر شما، و باز هم مژده باد بر شما، 
گردد، و از  کارى از نیکوکارتان پذیرفته  که هر  سوگند شمائید مورد رحمت حق 

بدکارتان گذشت شود«.]9[

کلمه رافضی در اسناد حدیثی اهل سنت 
با آن که بسیاری از مخالفان، هماره شیعیان و معتقدان به والیت و امامت و 

تــــأمــــل
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وصایت اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( را مّتهم به رفض نموده، و با این لقب 
از  بسیاری  می بینیم  تعجب  با  ولی  برآمده اند،  آنان  سرزنش  و  اهانت  درصدد 
کتب صحیح - با آن که تعدادى  محّدثان  اهل سنت - از جمله مؤلفان برخی 
آنها  از  عین  حال  در  اّما  می باشند،  آن  به  تمایل  یا  و  »رفض«  به  مّتهم  افراد 
که آنان، عادل یا ثقه به شمار  کرده اند، و این خود دلیل بر آن است  روایت نقل 
ابن  حجر  که  آمده اند؛]10[ مانند اسماعیل بن موسی فزارى )متوفای 245ق( 
عسقالنی می گوید: او مّتهم به رفض است.]11[ اما با وجود این در سنن ابی داود 

از او روایت نقل شده است.]12[

دوم،  چاپ  هجرت،  انتشارات  قم،   ،29 ص   ،7 ج  العین،  کتاب  احمد،  بن  خلیل  فراهیدی،   .]1[
1410ق؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج 8، ص 8، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، 1414ق.

فرانس  المصلین، ص 16 – 17، ویسبادن،  اختالف  و  اإلسالمیین  اشعرى، مقاالت  الحسن  ابو   .]2[
شتاینر، چاپ سوم، 1400ق؛ سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، ج  1، ص 120، قم، مؤسسه 
النشر اإلسالمی، مؤسسه اإلمام الصادق)ع(؛ رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج 

 1، ص 111، تهران، نشر مشعر، چاپ دوم، 1384ش.

]3[. مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین، ص 16.
]4[. هود، 27.

اإلسالمیه، چاپ  الکتب  دار  تهران،  نمونه، ج  9، ص 71 – 72،  تفسیر  ناصر،  ]5[. مکارم شیرازی، 
اول، 1374ش.

سید  امین،  1972م؛  بی نا،  تهران،   ،184 ص  العین،  الحور  نشوان،  بن  سعید  ابو  حمیرى،   .]6[
محسن، مقدمه أعیان الشیعه)عقائد الشیعه(، ج  1، ص 21، بیروت، دار التعارف، 1406ق.

کثیرى، سید محمد، السلفیه بین أهل السنه و  ]7[.  ر.ک: بحوث فی الملل و النحل، ج  1، ص 122؛ 
اإلمامیه، ص 86، بیروت، الغدیر، چاپ اول، 1418ق.

]8[.أعیان الشیعه، ج  1، ص 21؛ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج  1، ص 112.
]9[. شیخ مفید، محمد بن محمد، اإلختصاص، ص 104 – 105، قم، الموتمر العالمی اللفیه الشیخ 

المفید، چاپ اول، 1413ق.
]10[. ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج  1، ص 114 – 115.

]11[. عسقالنی، أحمد بن علی، تقریب التهذیب، ص 110، سوریا، دار الرشید، چاپ اول، 1406ق.
]12[. ازدی سجستانی، أبو داود سلیمان بن اشعث، سنن أبی داود، ج 3، ص 481 و ج 6، ص 536، 

دار الرساله العالمیه، چاپ اول، 1430ق.
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پرسش
فرق بین اندیشه سیاسی خوارج و شیعه چیست؟

 پاسخ اجمالی
گروهی از سپاهیان عراق در جنگ صفین و به  که   آغاز تفکر خوارج از آن جا بود 
کردند. اختالفات  دنبال طرح مسئله حکمیت، راه خود را از حضرت علی)ع( جدا 
میان خوارج منجر به شکل  گیری انشعابات متعددی در این فرقه گردید. باورهای 
فرق  سایر  با  زیادی  حدودی  تا  خوارج  سیاسی  دیدگاه  و  کالمی  برانگیز  چالش 
که قائل به لزوم امام و  گروهی از آنان  اسالمی متفاوت است. اما در حقیقت جز 
کم یا  کم نبودند، عموم خوارج مانند سایر فرق مسلمان، حکومت و وجود حا حا
امام را برای اداره امور جامعه ضروری دانسته  اند. خوارج در شرایط و خصوصیات 
گزینش او از نگاهی ویژه برخوردار بودند. انکار نص، ترجیح شوری و  امام و نحوه 
کردن جامعه با رأی همگانی بدون اختصاص آن به فرد،  اختیار و همچنین اداره 
نسب یا قبیله  ای مشخص را می توان مهم  ترین دیدگاه خوارج در عرصه اندیشه  
سیاسی دانست. الزم به ذکر است که گروهی از خوارج دوران معاصر، یعنی اباضیه 
گرفته و نظام  عمان تا اندازه ای از دیدگاه پیشینیان خود در این خصوص، فاصله 

سلطنتی را جایگزین نظام امامت و خالفت نمودند.
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کتــاب مــاه

 پاسخ تفصیلی
که در تاریخ اسالم  گروه  هایی به شمار می آیند  »خوارج« یکی از پرحاشیه  ترین 
از برخی همراهان حضرت علی)ع( در جنگ  گروه متشکل  ظهور نمودند. این 
صفین بودند که به دنبال طرح مسئله حکمیت از همراهی با ایشان بازایستادند. 
خوارج که به »ُمحّکمه« و »شراه« نیز مشهور بودند، هرگز نتوانستد در زمینه نظامی 
گیر دست یابند و نظامی یک  پارچه پدید آورند؛ به همین  و سیاسی  به وحدتی فرا
که معمواًل به نام مؤسس و رهبر  گردیدند  گونی تقسیم  گونا دلیل به فرقه  هاى 
خود نام  گذارى شده  اند. منابع ملل و نحل و دیگر منابع با اندکی اختالف، تعداد 

انشعابات این گروه و عقایدشان را ذکر کرده اند.]1[
اسالم حضوری جدی  نقاط جهان  بیشتر  در  خوارج در سده  های نخستین 
گسترده داشتند، اما به مرور زمان به دلیل مقابله حکومت  ها با آنان از تعداد  و 
کنون به جز  گردید. ا کاسته شد و جغرافیای حضور آنان نیز محدود  پیروانشان 
پیروان اندکی از این فرقه در مناطقی از شمال قاره آفریقا، می توان گفت تنها فرقه 
»اباضیه« عمان به عنوان یک جریان منسجم از میان فرق خارجی در جهان اسالم 

فعال می باشند.
حدود  از  آنها  گفت وگوى  که  بودند  مطرح  سیاسی   حزب  یک  آغاز  در  خوارج  
ابوبکر و  که خالفت  بودند  اینان معتقد  و متعلقات آن تجاوز نمی کرد.  خالفت 
عمر درست بود، لکن خالفت عثمان تنها در سال هاى اول و خالفت علی) ع( نیز 
کنار  تنها پیش از تسلیم شدن به حکمیت مشروع بود.]2[ آنان به مرور زمان در 
کالمی و عقیدتی  درگیری های سیاسی با حکومت  های وقت، به طرح باورهای 
اسالمی،  فرق  سیاسی  اندیشه  های  شناخت  حقیقت  در  پرداختند.  نیز  خود 
آنها میسر  اعتقادی  بر مبانی فکری و  از جمله خوارج بدون شناخت و اشراف 
از باورهای فکری و  بازتابی  گروه ها  که غالبًا اندیشه سیاسی این  نمی گردد؛ چرا

عقیدتی آنان است.]3[
گر بخواهیم به صورتی مختصر و مفید به اندیشه سیاسی خوارج بپردازیم،  ا
از اهمیت برخوردار است  که  را در دو محور اساسی  تا بحث خود  ضرورت دارد 
کم. دوم شرایط امام یا  پیگیری نماییم. نخست ضرورت حکومت و وجود حا

کم. حا
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  1.حکومت از نظر خوارج
که در اندیشه   ضرورت حکومت یا ضروری نبودن آن از مهم ترین مسائلی است 
سیاسی خوارج قابل پیگیری است. آنچه از بررسی منابع تاریخی و ملل و نحل به 

دست می آید نشان از اختالف نظر میان خوارج در این خصوص دارد.
از این رو در امور  از آن خدا می دانستند؛  را  کمیت  خوارج در آغاز پیدایش، حا
الهی«  تعبیری »قانون  به  یا  کمیت »قانون غیر شخصی«  حکومت، منادی حا
بودند.]4[ به همین دلیل در ابتدای امر شعار »ال حکم اال هلل« را سر دادند. صرف 
گفت؛ این سخن در  نظر از بستر تاریخی پیدایش چنین شعار و دیدگاهی باید 
حقیقت مبنای اولیه اندیشه سیاسی خوارج نخستین یا به تعبیر دیگر »محکمه 
کم در  کشیده و نتیجه آن را نفی حا که حضرت علی)ع( آن را به نقد  اولی« بود 
جامعه دانسته است.]5[ البته چنین اندیشه ای در میان خوارج چندان دوام 
وهب  بن  اهلل  عبد  مانند  خود؛  میان  از  رهبرانی  انتخاب  با  آنان  که  چرا نیافت؛ 
راسبی،]6[ یا بیعت با نافع بن ازرق به عنوان امیر المؤمنین،]7[ عماًل از این ادعاى 

واهی برگشتند.
چنین دیدگاهی در خصوص حکومت بعدها تغییر یافت، در نتیجه عموم خوارج 
کمی عادل که احکام خداوند را جاری سازد و جامعه  به ضرورت امامت یا وجود حا
را با احکام دین مدیریت نماید اذعان نمودند. در این  میان تنها انشعابی از خوارج 
به نام »نجدات« یعنی یاران و پیروان نجده بن عامر)م 69ق( با این نظر مخالفت 

کم را ضروری ندانسته  اند.]8[ کرده و امامت و وجود حا
که  به نظر می رسد این سخن به معنای نفی مطلق حکومت نبوده است؛ چرا
آنان معتقد بودند اجرای احکام وظیفه تمام افراد است؛ لذا اداره جامعه می تواند 
گیرد. مثاًل پدر خانواده، یا بزرگ  به دست تک تک افراد و در حوزه نفوذ آنها صورت 

یک خاندان به میزان نفوذش می تواند به اقامه حدود و احکام الهی بپردازد.]9[
گذار نموده - در حقیقت آنان وظیفه  اجرای عدالت را نخست به خود مردم وا
که مردم تشخیص بدهند  اند تا با یکدیگر به انصاف رفتار نمایند. البته در جایی 
گزینش امام را جایز  که عدالت و انصاف در جامعه بدون امام میسر نخواهد شد 
که چنین نگاهی به حکومت، منتهی به هرج و مرج  دانسته  ا ند.]10[ روشن است 

خواهد شد.

تــــأمــــل
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کتــاب مــاه

2. شرایط امام یا حاكم
که در اندیشه سیاسی خوارج مطرح است و آنان را از سایر فرق   موضوع دیگری 

کم یا امام است. متمایز می سازد، نگاه آنان به حا
خوارج بر این باور بودند که اساسًا انحصار امامت در قبیله  و نژادی خاص بی معنا 
است؛ لذا رسیدن به منصب امامت را در میان تمام مسلمانان جایز دانسته  اند.

]11[ در حقیقت خوارج یا به قول »فان فلوتن«، جمهوری خواهان اسالم، مظهر 
نظریات تند و افراطی دموکراتیک بودند. به نظر می رسد خوارج در ابتدای امر 
که خالفت، حق هر عرب آزاده است. اما بعدها وقتی  کید داشتند  بر این نکته تأ
که بسیارى از مسلمانان غیر عرب به خوارج پیوستند، این شرایط تغییر یافت و 
کردند، در نتیجه  به جاى عرب بودن و آزادى، اسالم و عدالت را شرط خالفت 
همه مسلمانان چه بنده و چه آزاد صالحیت خالفت یافتند. البته عقیده ایشان 
که حق خالفت را به خاندان پیغمبر)ص( منحصر می کرد مخالف  با نظریه شیعه 

بود.]12[
که برخی از  ممکن است چنین نگاهی از خوارج با تکیه بر آیاتی از قرآن باشد 
معتزلیان، مانند »ابراهیم نظام« نیز به آنها در موضوع امامت استناد جسته  اند.]13[ 
گرامی ترین، با تقواترین و عالم ترین انسان ها  آنان بر این اساس، امامت را شایسته 

دانسته  اند، بدون آن که توجهی به نژاد و قوم و قبیله فرد داشته باشند.]14[
ضمن این که نباید در این میان از تأثیرات اندیشه گروه هایی؛ مانند مزدکیان که 
گمان برخی  مساوات گرایی میان انسان ها را مطرح نموده  اند نیز غفلت ورزید. به 
کم ممکن است متأثر از اندیشه مساوات گرایانه مزدکیان  چنین نگاهی به امام و حا

باشد.]15[
تفکر  از  برگرفته  را  ج  خوار حکومتی  نگاه  که  نیز  اندیشمندان  از  برخی  البته 
ج  که تفکر سیاسی خوار اعراب پیش از اسالم می دانند، بر این عقیده هستند 
که تساوی حقوق مردان در آن رایج بود ارتباط  با تفکر قبیله  ای پیش از اسالم 

داشت.]16[
می توان گفت تفکر عدم ضرورت شرط گزینش امام از قبیله قریش، هرچند که از 
سوی انصار در سقیفه به صورت ضمنی مطرح گردید،]17[ اما بار دیگر خوارج آن را 

برجسته نموده و عماًل به آن پایبند گردیدند.
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رأی  که هم  کم جائر هرچند  بر حا اندیشه سیاسی خوارج، مسئله خروج  در 
که  آنان باشد نیز مطرح بود. در حقیقت خالفت هر امامی تا زمانی مشروع بود 
کند و سیاست هایش به نفع جامعه باشد. آنان قیام بر خلیفه  به وظایفش عمل 

منحرف و خلع و حتی قتل او را حق جامعه  می دانستند.]18[ 
کردن  در هر صورت، انکار نص و ترجیح اختیار؛]19[ دعوت به شورا،]20[ و اداره 
جامعه با رأی همگانی بدون اختصاص آن به فرد یا قبیله مشخص را از مهم  ترین 

کم می توان برشمرد. دیدگاه سیاسی خوارج در خصوص حا
گردید،  ج، در دوران معاصر دچار دگرگونی  که نظام امامت خوار گفته نماند  نا
عمان  در  کنون  ا هم  و  معروف اند  اباضیه]21[  به  که  آنان  از  گروهی  توسط  و 
گردید.]22[ در حقیقت این  حکومت دارند، به نظام سلطنتی موروثی تبدیل 
نظام  سیاسی   سلطنتی مطلقه است و سلطان آن با اختیارات کامل بر این کشور 
سلطنت و حکومت می کند؛ لذا هیچ مجمع انتخابی یا حزب سیاسی در عمان 

وجود ندارد.]23[
که با سر  کمیت افراد  گفت؛ علی رغم مخالفت خوارج با حا در نهایت می توان 
کارشان اعالم شد، آنان در ادامه به ضرورت  دادن شعار »ال حکم اال هلل« در آغاز 
این  با  اذعان نمودند.  نماید  را مدیریت  امور جامعه  که  کم  حکومت وجود حا
کم با سایر مسلمانان نقطه نظرات  تفاوت که خوارج در نحوه گزینش و شرایط حا

متفاوتی را ابراز نموده  اند.

ــس  ــان، فران ــن، ص 86-124، آلم ــالف المصلی ــالمیین و اخت ــاالت اإلس ــن، مق ــعری، ابوالحس اش
اشــتاینر، چــاپ ســوم، 1400ق؛ بغــدادی، عبــد القاهــر، الفــرق بیــن الفــرق و بیــان الفرقــه الناجیــه 
منهــم، ص 17-18، بیــروت، دار الجیــل، 1408ق؛ اســفراینی، ابوالمظفــر، التبصیــر فــی الدیــن، 
کوثــرى ، محمــد زاهــد، ص 22، قاهــره، المکتبــه االزهریــه للتــراث، چــاپ اول، بی تــا؛  تعلیــق، 
اشــعری، ابــو الحســن، ملطــی، ابــن عبــد الرحمــن، التنبیــه و الــرد علــی أهــل األهــواء و البــدع، 
تحقیــق، محمــد زینهــم ، ص 38- 43، قاهــره، مکتبــه مدبولــی، چــاپ اول، 1413ق؛ شــاطبی، 
ابواســحاق، االعتصــام، تعلیــق، محمــد طعمــه، ص 478، بیــروت، دار المعرفــه، چــاپ دوم، 

1420ق.
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مـعــاریــف

تولد  سید محمد سلطان الواعظین در سال 1314 ه . ق در تهران چشم به 
گشود.)1( این تاریخ تولد، با فرموده خود ایشان - با توجه به مقدمه ای  جهان 
که بر شب های پیشاور نوشته اند و در آن سال سفر خود به این شهر را در سن 
کرده اند - نیز تأیید می شود.)2(   خانواده و اجداد  خانواده ای  سی سالگی ذکر 
که مرحوم سید محمد در آن به دنیا آمد از مهمترین و معتبرترین سادات ایران 
نجفی  العظمی  آیت اهلل  مرحوم  که  چنان  وی  شریف  نسب  می رود.  شمار  به 
کاظم )ع( ،  مرعشی نگاشته اند، با 25 واسطه به حضرت موسی بن جعفر، امام 
که وی از دودمانی سر برآورده  می رسد.)3( باری، این افتخاری بس بزرگ است 
که همگی زندگی خویش را بر بنای والیت استوار می ساخته اند:  اولئک  است 
آبای ء فجئنی بمثلهم   اذا جمعتنا یا جریر المجامُع   ایشان پدران من هستند؛ 
مانند  می آئیم  هم  گرد  مجالس  در  که  زمانی  می توانی(  گر  ا هم  )تو  جریر!  ای 
که به حضرت سید امیر محمد  ایشان را بیاور.  این سلسله شریفه در ایران - 
عابد فرزند بالواسطه امام هفتم حضرت موسی بن جعفر )ع( ختم می شود - 
دارای احترام خاصی در طول تاریخ بوده است. مهاجرت آنها به ایران در زمان 
مأمون و حضور حضرت ثامن االئمه، حضرت علی بن موسی الرضا )ع( ، در مرو 
صورت گرفته است، بدین شرح که سید امیر محمد عابد به همراه حضرت سید 
از مدینه طیبه به قصد  از بنی هاشم،  کثیری  امیر احمد )شاه چراغ( و جمع 
زیارت حضرت رضا )ع( ، به سوی ایران حرکت می کنند. قافله ایشان به دستور 
در  کاروانیان  این  از  پس  می گردد.  متوقف  شیراز  در  عباسی،  خلیفه  مأمون، 
می گزینند.   بر  خویش  برای  را  دیاری  یک  هر  و  می شوند  متفرق  ایران  سراسر 
حضرت سید امیر محمد عابد فرزندان عالی قدری داشته است که افضل آنها در 
علم و زهد و تقوی، حضرت سید ابراهیم مجاب بوده است. نوادگان او در قرون 
گشته اند. یکی از این سادات جلیل القدر مجابی، مرحوم  اخیر به مجابی شهره 
آقا سید حسن واعظ شیرازی می باشد. وی جد بزرگ مرحوم سلطان الواعظین 
که به مشهد مقدس داشته است، به  است. )آقا سید حسن( در مسیر سفری 
گزیده و به وعظ و خطابه و تبلیغ  تقاضای فتحعلی شاه قاجار در تهران اقامت 
گذشت. بعد از او فرزندش آقا سید  مشغول می شود. وی در سال 1291 ه . ق در 
که به زهد و تقوی مشهور بود ریاست )نقابت( سلسله جلیله  قاسم بحر العلوم 
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که ایشان نیز در سال 1308 ه . ق به  گرفت؛ تا آن  سادات شیرازی را به دست 
گردید.  کربالی معلی مدفون  کنار پدر ارجمندش در  رحمت ایزدی پیوست و در 
کبر اشرف الواعظین  بعد از ایشان ریاست این خاندان به مرحوم حاج سید علی ا
پدر صاحب ترجمه، مرحوم سلطان الواعظین رسید.   پدر  خطیب ارجمند و 
کبر اشرف  سید جلیل القدر مرحوم حجه االسالم و المسلمین حاج سید علی ا
الواعظین شیرازی، پدر گرامی سلطان الواعظین، شیخ الطائفه و رئیس جمعیت 
بسیاری از سادات شیراز از پرچمداران دیانت و مروجین مذهب و شریعت بود. 
که حوادث مشروطه  ایشان سال ها در تهران به ترویج و تبلیغ مشغول بود تا آن 
پیش آمد.  در این ایام که اختالف های بین گروه های مختلف و روحانیت فزونی 
کرمانشاه  خ می داد، مرحوم اشرف الواعظین به  یافته بود و هر روز حادثه ای ر
کرمانشاه قدرت و نفوذ بسیاری  کرد و در این شهر ماندگار شد. او در  نقل مکان 
گشت. وی در ترویج  یافت و در برابر دشمنان دین و معاندین سدی استواری 
گمراه  تفکرهای  ارباب  برابر  در  ایستادگی  و  انحرافات  از  جلوگیری  و  انور  ع  شر
کننده، نهایت سعی خود را مبذول داشت.  آن عالم بزرگوار و غالم با اخالص 
درگاه حضرت سید الشهداء )ع( ، همواره مورد احترام و توجه مراجع و علمای 
عصر، همچون آیت اهلل العظمی میرزا محمد تقی شیرازی، آیت اهلل العظمی سید 
سید  آقا  العظمی  آیت اهلل  عروه،  صاحب  یزدی،  طباطبایی  کاظم  محمد 
ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آیت اهلل العظمی شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس 
ک و سراسر خدمت به  حوزه علمیه بود. وی بعد از تقریبًا هشتاد سال زندگی پا
دین و مردم، در سپیده دم روز سه شنبه 21 شعبان سال 1351 ه . ق در کرمانشاه 
که سال های طوالنی از محضر  کرمانشاه  گفت.  مردم قدرشناس  بدرود حیات 
کرده بودند، بعد از درگذشت وی نیز تجلیل خوبی از  آن واعظ دردمند استفاده 
کش را برای انتقال به  کم نظیری پیکر پا ایشان به عمل آوردند. آنان با تشییع 
کربالی معلی منتقل شد و  عتبات عالیات عراق بدرقه نمودند.  جنازه ایشان به 
از آنجا که آن مرحوم سوابق طوالنی در منطقه عراق داشت، در کربال نیز استقبال 
مفصلی به وسیله مردم و علما از جنازه ایشان به عمل آمد. بعد از تشییع وی را 
گرامیش حضرت سید ابراهیم مجاب،  در مقبره خانوادگی خودشان، جنب جد 
کبراشرف الواعظین  ک سپردند.  به مناسبت درگذشت مرحوم سید علی ا به خا
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از سوی آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری )ره( دروس حوزه علمیه قم تعطیل 
شد و مجلس ترحیمی نیز از سوی ایشان در مسجد باالسر حرم مطهر حضرت 
گردید.)4(   تحصیالت و اساتید  سلطان الواعظین  فاطمه معصومه )س( برگزار 
گیری معارف دینی  کودکی در خدمت پدر ارجمندش مشغول فرا در همان اوان 
شد و سپس در مدرسه پامنار تهران از محضر اساتید و علمای دیگر بهره مند 
شد. ایشان پس از مدتی، در سال 1326 ه . ق، راهی عتبات عالیات شد و در 
کربالی  جوار بارگاه سید و ساالر شهیدان، حضرت ابی عبداهلل الحسین )ع( در 
گزید و با استعانت از آن وجود شریف، مشغول تحصیل علوم دینی  معلی اقامت 
گردید.  ایشان در این شهر از محضر اساتیدی همچون آیت اهلل فاضل مرندی و 
کسب فیض نمود.)5( وی پس از مدتی به تهران بازگشت و  آیت اهلل شهرستانی 
گرامیش در سال 1351 ه . ق از آنجا به قم آمد. او از محضر  بعد از درگذشت پدر 
که برخی از آنها عبارتند از:   1  برخی بزرگان حوزه علمیه قم نیز استفاده نمود.)6( 
- استاد الفقها آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری )ره( :  ایشان در 
سال 1276 ه . ق در مهرجرد یزد متولد شد. بعد از تحصیل مقدمات و سطح به 
عتبات عالیات رفت. در آنجا از خرمن دانش اساتیدی همچون حضرات آیات 
عظام: میرزای بزرگ شیرازی، سید محمد فشارکی و میرزا محمد تقی شیرازی 
توشه برگرفت. حاج شیخ در سال 1340 ه . ق به قم آمد و به درخواست و اصرار 
مردم و علما در این شهر مقدس مقیم شد. او مؤسس حوزه علمیه است و عده 
شمار  به  مرحوم  آن  جاریه  صدقات  از  معاصر،  مجتهدین  و  فضالء  از  کثیری 
کریمه  می روند. ایشان در 17 ذیقعده 1355 ه . ق دار فانی را وداع گفت و در جوار 
ک سپرده شد. از آثار ایشان  اهل بیت )ع( حضرت فاطمه معصومه )س( ، به خا
درس  تقریرات  که  النکاح  کتاب  همچنین  و  است  اصول  در  الفوائد  ُدرر  کتاب 
ایشان به قلم آیت اهلل آقا میرزا محمود آشتیانی می باشد.   2 - آیت اهلل العظمی 
حاج سید محمد حجت )ره( :  ایشان در شعبان 1310 ه . ق در تبریز چشم به 
جهان گشود. درسال 1330 ه . ق برای تکمیل مراتب علمی به نجف اشرف رفت 
عروه«،  »صاحب  یزدی  کاظم  محمد  سید  عظام:  آیات  حضرات  محضر  از  و 
آبادی و  آقا ضیاء عراقی، سید محمد فیروز  میرزای نائینی، شریعت اصفهانی 
کرسی تدریس را بر عهده  کرد. در سال 1349 ه . ق به قم آمد و  دیگران استفاده 
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کی قلب و عشق وافر به درس و بحث مشهور  گرفت. ایشان به صفای باطن و پا
گردان بسیار، ساخت مدرسه  بودند، از آثار به جای مانده اش، عالوه بر تربیت شا
مبارکه حجتیه قم است. او در 23 جمادی االولی 1372 ه . ق به رفیق اعلی 
پیوست.   3 - آیت اهلل العظمی آقا سید محمد تقی خوانساری )ره( :  آن بزرگوار 
در رمضان 1305 ه . ق در خوانسار متولد شد. در سن 17 سالگی عازم عتبات 
کاظم خراسانی »صاحب  عالیات شد و از درس حضرات آیات عظام: مال محمد 
کاظم یزدی، »صاحب عروه« بهره برد. او همگام با میرزا  کفایه«، سید محمد 
محمد تقی شیرازی و سید ابوالقاسم کاشانی، در جنگ جهانی اول، در مبارزه با 
استعمار انگلیس شرکت جست و پس از سقوط عراق دستگیر و به هند و چین 
تبعید شد و بعد از مدت چهار سال در اسارت بود. پس از آزادی به ایران آمد و 
در قم رحل اقامت افکند.  او از علمای معروف و مشهور حوزه علمیه به شمار 
خ  می رفت و خدمات زیادی را نجام داد تا اینکه در هفتم ذیقعده 1371 ه . ق ر
کشید.   4 - آیت اهلل آقا میرزا محمد علی شاه آبادی )ره( :  آن  ک  در نقاب خا
دانشمند فرزانه در سال 1292 ه . ق در اصفهان پا به عرصه وجود نهاد. مقدمات 
گرفت و سپس به تهران رفت.از حوزه درس مرحوم  علوم را در زادگاه خود فرا 
گرفت، فلسفه و عرفان را نیز  آیت اهلل العظمی حاج میرزا حسن آشتیانی فقه را فرا 
گیالنی و حکیم میرزا ابوالحسن جلوه آموخت. وی  از محضر حکیم میرزا هاشم 
کرد و  کسب فیض  مدتی در نجف اشرف در محضر میرزا محمد تقی شیرازی 
سپس به تهران آمد و خود به افاضه پرداخت. آن بزرگوار در سال 1347 ه . ق به 
تهران  به  دیگر  بار  سال  هفت  از  بعد  اما  پرداخت؛  طالب  تربیت  به  و  آمد  قم 
کوی  بازگشت. روح بلند آن استاد مسلم اخالق و عرفان در سال 1328 ه . ق به 
دوست پر کشید.  سلطان الواعظین حدود پنج سال در قم از محضر اساتید فوق 
استفاده کرد و سپس به تهران بازگشت.  ایشان از عده ای از مراجع و بزرگان حوزه 
کتب روایی را داشت:  حضرات آیات عظام: حاج شیخ  اجازه روایت حدیث و 
عراقی، حاج  الدین  آقا ضیاء  مامقانی،  عبدالکریم حائری، حاج شیخ عبداهلل 
الدین مرعشی نجفی صورت  ابوالقاسم طباطبائی غروی و سید شهاب  سید 
کتاب شریف شبهای پیشاور به چاپ رسیده  همه این اجازه نامه ها در پایان 
است.   سفر به پیشاور و تشکیل جلسات مناظره   سلطان الواعظین سفرهای 
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ج از ایران داشت، وی در همه این مسافرت ها عالوه بر مجالس  متعددی به خار
گفتگو و تبادل نظر  وعظ و منبر و تبلیغ، با علمای بزرگ فرق و مذاهب نیز به 
می پرداخت و آراء و عقاید حقه شیعه را با ایشان مطرح می ساخت.  او سفرهایی 
را به مصر، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و هندوستان انجام داد، و مهمترین 
گشت - سفر  که مناظره معروف او در آن تحقق یافت و باعث شهرت وی  آنها - 
از  سال  سی  تنها  که  ق   . ه   1345 سال  االول  ربیع  در  ایشان  بود.  پیشاور  به 
عمرشان می گذشت، پس از سفر به عتبات و استعانت از سلطان االولیا حضرت 
پنجاب،  بمبئی، الهور،  کراچی،  راهی هندوستان شد.  در  امیرالمؤمنین )ع( 
حیدرآباد و بسیاری نقاط دیگر هند مورد استقبال و احترام مسلمان ها و غیر 
کرد. بعد از آن ایشان را  مسلمان ها واقع شد و جلساتی از بحث و مناظره را برقرار 
کردندو جلسه مناظره با عده ای از علمای هند را بر ایشان  به دهلی نو دعوت 
که در دهلی انجام می شد، رهبر بزرگ  فراهم ساختند. در بعضی از این جلسات 
گاندی نیز شرکت می کرد.)7(  بعد از این جلسات سلطان الواعظین  هند مهاتما 
به دعوت محمد سرور خان که از متنفذین خاندان قزلباش هندوستان به شمار 
می رفت، برای سخنرانی و خطابه راهی پیشاور شد. این مجلس با حضور جمع 
زیادی از مردم پیشاور و حومه آن و نیز عده ای از علمای فریقین )شیعه و سنی( 
در امام باره )حسینیه( مرحوم عادل بیک برقرار شد. سلطان الواعظین در این 
جلسات مباحثی در زمینه خالفت و والیت و عقاید شیعه مطرح ساخت. در 
کابل نزد سلطان الواعظین آمده و  پایان یکی از این سخنرانی ها دو تن از علمای 
به  نفر  این دو  کنند.  ایشان مناظره  با  او  با سخنان  ارتباط  تقاضا می کنند در 
نام های حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسالم از آن شب به بعد، پس از نماز 
پیرامون  شهر،  مردم  و  رجال  و  علما  از  زیادی  جمع  حضور  در  عشاء  و  مغرب 
گفتگو می نشستند.  این جلساِت  مسائل مورد اختالف با سلطان الواعظین به 
که از شب جمعه 23 رجب 1345 ه . ق شروع شد، تا ده شب به طول  پرشور 
گاهی  انجامید. جلسه مناظره هر شب بعد از نماز مغرب و عشا تا 6 یا 7 ساعت و 
نیز تا اذان صبح ادامه می یافت.  در پیشاور وشهرهای اطراف آن، چون فرق 
کنار هم زندگی می کنند و با یکدیگر در ارتباط هستند، لذا چنین  مسلمین در 
کرات هر شب، توسط  گردید و صورت مذا با استقبال زیادی رو به رو  محفلی 
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روزنامه های محلی منتشر می شد.  در این مباحثات مسائلی از قبیل: داللت 
آیات و روایات بر مقام شیعه، عقاید فرق مختلف شیعه، ظلم و ستم خلفا در 
در  مختلف  احادیث  سنت،  اهل  اربعه  مذاهب  شیعه،  به  نسبت  تاریخ  طول 
فضیلت حضرت امیر )ع(، داللت آیات مختلف بر شأن و منزلت حضرت امیر )ع( 
حضرت  شهادت  و  قیام  معاویه،  بدعت های  شوری،  سقیفه،  مسأله   ،
شده  مطرح  دیگر  اعتقادی  و  تاریخی  مباحث  از  بسیاری  و  )ع(  سیدالشهداء 
کتب و  است. استدالل مرحوم سلطان الواعظین در طول این مناظره، فقط از 
منابع اهل سنت می باشد، و این خود نشانه تسلط و احاطه آن بزرگوار به منابع 
روائی و تفسیری عامه است. این احاطه تا جایی است که در برخی موارد موجب 
را  ایشان  تحسین  و  می شود  مجلس  در  حاضر  سنت  اهل  علمای  حیرت 
کتب  برمی انگیزد. به راستی حضور ذهن و قدرت حافظه ایشان در ذکر منابع و 
کم  مختلف برای یک مطلب، حیرت انگیر است.  سید در این مناظره طوالنی و 
مدت  از  پس  که  شد  بحث  وارد  قوی  منطق  و  قدرت  صالبت،  با  چنان  نظیر 
که  گردید و آقایان بیشتر به مستمع تبدیل شدند، بی آن  کوتاهی یکه تاز میدان 
و  رجال  از  تعدادی  دهم،  شب  و  کرات  مذا پایان  در  بگویند.   سخنی  بتوانند 
بزرگان حاضر در مجلس به مذهب حقه تشیع مشرف شدند؛ ولی آنچه ثمره 
»شبهای  ارجمند  کتاب  همان  می آید،  شمار  به  ج  ار پر  مناظره  این  جاوید 
که روز بعد از جلسه توسط  کرات را  پیشاور« است.  مؤلف محترم مشروح مذا
کتابی  کرده است و پس از تنظیم در  جراید محلی چاپ می شد مجددًا بررسی 
قطور به چاپ رسانده است.   اخالق   مرحوم سلطان الواعظین انسانی سلیم 
النفس، بلند همت و با اراده بود.در بیان بسیار شیوا و صریح اللهجه و در عین 
حال مؤدب وعفیف بود.  دانشمند محقق، مرحوم محمد شریف رازی، درباره 
گاهی موفق به زیارتش  گاه  وینوشته است:  »او با نگارنده محبت تام داشت و 
کریم النفس می دیدم.«)8(  او  می شدم، وی را عالمی بلند همت، منیع الطبع و 
و  محبت  این  و  داشت،  طهارت  و  عصمت  )ع(  بیت  اهل  به  سرشاری  عشق 
شیفتگی را با هیچ متاعی مقابله نمی کرد. وی عمری را خالصانه در راه تعظیم، 
تکریم و ترویج خاندان عصمت و طهارت با قلم و بیان خویش جهاد نمود و دمی 
کوشِش مدام، را نیاسود.  حضرت آیت اهلل حاج آقا موسی شبیری زنجانی  از این 
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- دامت معالیه - می فرمودند:  »برخی از موثقین نقل می کردند، مرحوم سلطان 
الواعظین در اواخر عمر - که به بیماری قلبی شدیدی مبتال بود - نیاز به معالجه 
کرد. فرزند او با یکی از یهودی های متمکن تهران آشنا بود. این شخص  پیدا 
که از طریق فرزند، پدر دانشمندش را می شناخت، یک چک سفید به  یهودی 
که می خواهند برای  کجا  او می دهد و می گوید این را به پدرت بده و بگو به هر 
الواعظین  معالجه بروند. من تمام هزینه آن را خواهم پرداخت .پسر سلطان 
که یک عمر نوکر  مراتب را به عرض پدر می رساند. سید در جواب می گوید:  من 
معالجه  برای  یهودی  یک  از  و  بیایم  حاال  بوده ام،  )ع(  الشهدا  سید  حضرت 
مریضی ام پول بگیرم؟ و چک سفید را به صاحب آن پس می دهد.«  آن مرحوم 
الموحدین  مولی  حضرت  تاریخ،  مردان  بزرگ  پیشوای  شیفته  و  عاشق 
ارائه  بلیغی در  بیانات خود، سعی  تألیفات و  امیرالمؤمنین )ع( بود و در همه 
شناخت بهتر و روشنتر شدن مقام، منزلت و فضیلت آن امام مظلوم داشت.  
گر  کردندکه فرموده بود:  »ا کیائی طالقانی از آن مرحوم نقل  فاضل محترم، آقای 
کتب و منابع عامه  کتب شیعه هم از بین برود، بنده می توانم با اتکا به  تمام 
خالفت و والیت حضرت امیر )ع( را اثبات بنمایم.«   درگذشت   آن مدافع حریم 
والیت، پس از سال ها تالش خستگی ناپذیر، واپسین سال های عمر خویش را با 
کاماًل  که تقریبًا در ده سال آخر زندگی  بیماری شدید قلبی می گذراند، به طوری 
ک وی سرانجام روز جمعه 17 شعبان المعظم 1391 ه .  خانه نشین شد. روح پا
گسست و به مالء  کالبد خویش  ق، برابر با 16 مهرماه 1350 ه . ش در تهران از 
اعلی پرکشید. آقای شاهرودی تاریخ فوت ایشان را در وفیات العلماء، بیستم 
شعبان دانسته اند و روی جلد شب های پیشاور چاپ دارالکتب نیز همین تاریخ 
نوشته شده است؛ ولی برابر نوشته حک شده بر سنگ مزار ایشان این تاریخ را 
کرده اند. پیکر ایشان پس از انتقال به قم، با تشییع با شکوهی  17 شعبان ذکر 
فاطمه  حضرت  نورانی  بارگاه  جوار  در  علمیه،  حوزه  فضالی  و  علماء  توسط 
رازی  مرحوم  شد.  سپرده  ک  خا به  ابوحسین  قبرستان  در  )س(  معصومه 
نوشته اند:  »بعد از فوت سلطان الواعظین، آیت اهلل حائری تهرانی، مرحوم حاج 
خواب  در   - بود  تهران  برجسته  منبری های  از  که   - را  دهی  سه  جواد  سید 
که در باغ بسیار بزرگی با وضع خوشی مقیم است. می پرسد: آقای سه  می بینند 
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که آقای سلطان الواعظین آمده  دهی چطوری؟ می گوید: بسیار خوبم. از وقتی 
مرحوم  تألیفات    داده اند.«)9(    درجه  یک  منبر(  )اهل  ما  کدام  هر  به  است، 
کرد  گر چه بیشتر عمر خویش را صرف تبلیغ، وعظ و خطابه  سلطان الواعظین، ا
کتب سودمند و نافع  و در این جهت هم به حق موفق بود، باز از تألیف و تدوین 
شبهای   -  1 از:    عبارتند  مکتوب  آثار  این  نماند.  غافل  اسالمی  جامعه  برای 
که مهمترین تألیف سلطان الواعظین است، در نوع خود از  کتاب  پیشاور:  این 
که مشروح  کتاب -  بهترین آثار در موضوع مربوطه به شمار می آید. سید در این 
کره و مناظره او در طول ده شب با بعضی از علمای اهل سنت در پیشاور  مذا
است - اهم موضوعات مورد اختالف را مطرح نموده و با استداللی قوی و با 
کامل از منابع روائی و تاریخی اهل سنت، مبانی و معتقدات شیعه را به  استفاده 
تخصصِی  و  دقیق  مطالب  که  این  عین  در  کتاب  این  است.   رسانده  اثبات 
اختالفی را آورده است، با نثری شیوا و روان برای همه اقشار علمی قابل استفاده 
مبانی  تحکیم  باعث  جوانان،  برای  خصوص  به  آن  دقیق  مطالعه  می باشد. 
کتاِب شریف و ارزشمند،  مذهبی و روشن شدن عقاید حقه شیعه می گردد.  این 
چاپ  به  ایشان،  از  بعد  بار  ده ها  و  محترم  مؤلف  حیات  زمان  در  بار  چندین 
رسیده است. این اثر به تازگی با همت سید حسین موسوی به عربی ترجمه 
البالغ در بیروت تحت  شده، و با تحقیق و تعلیِق مترجم، به وسیله مؤسسه 
کتاب در  گروه رستگاران:  این  عنوان »لیالی بیشاور« به چاپ رسیده است.   2 - 
دو جلد قطور به چاپ رسیده است. موضوعات آن نیز مانند شب های پیشاور، 
کتاب  بیشتر حول محور اثبات حقانیت شیعه است. مؤلف محترم در جلد دوم 
به پاسخ ء نوشته های شهرستانی در ملل و نحل و رد ادعاهای او درمورد شیعه 
گون شیعه و سنی را به اختصار تشریح  گونا می پردازد. وی سپس تفاوت های 
کرده و عقاید آنها را مطرح می سازد. او بخش پایانی جلد دّوم در عقاید شیعیان 
را، با اتکا به مبانی قرآن و حدیث اثبات می کند.   3 - صد مقاله سلطانی:  چنان 
کتاب مجموعه صد مقاله ای  گفته است: این  که مؤلف محترم خود در مقدمه 
ج و چاپ در نشریه  کریم، برای در که آنها را پیرامون تورات، انجیل و قرآن  است 
دینی پرچم اسالم)10( نگاشته و مقاالت مزبور از این نشریه جمع آوری شده و 
پس از تدوین و به وسیله خود مؤلف به چاپ رسیده است. سلطان الواعظین 
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گرفته در تورات و انجیل  حدود پنجاه مقاله اول را به بررسی تحریف های صورت 
اختصاص داده است. حدود پنجاه مقاله دیگر را نیز در اثبات مراتب اعجاز و 
اثر  خود  نوع  در  کتاب،  این  حال  هر  به  است.  نگاشته  کریم  قرآن  حقانیت 
ارزشمندی به شمار می رود.  از آثار مرحوم سلطان الواعظین شیرازی تنها سه اثر 
که متأسفانه  فوق به چاپ رسیده است؛ ولی ایشان تألیفات دیگری نیز دارند 
آنها را به زیور طبع نیاراسته اند. این آثار به شرح ذیل می باشد:)11(  1 - عقاید 
سلطانی: در یک جلد.  2 - سرادقات سلطانی: در صفات و عالئم مؤمنین، در 4 
 - تصوف.  4  اهل  پیدایش  مناشی  و  حاالت  در  الصوفیه:  فضایح   - جلد.  3 
در  سلطانی:  توحید   -  5 جلد.    12 در  کشکول  صورت  سلطانی:به  مجموعه 
معرفت الهی و صفات ثبوتیه و سلبیه، در 2 جلد.  6 - معراجیه:در بیاِن دالیل 
عقلیه و نقلیه بر اثبات معراج جسمانی.  7 - راهنمای اهل توحید: در صفات و 
شرایط نبوت و راهنمایان توحید، در دو جلد.  8 - المآل البینه: در اثبات وجود 
و  )اخالق  انسان  معنوی  ساختار  تشریح  در  سعادت:  راه   - )ع(.  9  عصر  امام 
صفات حمیده( در 2 جلد.  10 - حکمت الهی: حدیث، در دو جلد.  11 - اثبات 
الحّجه: در شرایط و صفات امامت و حاالت ائمه اطهار:، در 2 جلد.  مقاالتی نیز 
از آن عالم ربانی در مجالت مانند: معارف جعفری، پرچم اسالم و... به چاپ 
رسیده است.  قلم شیوا و روان ایشان، مطالب علمی را برای توده مردم قابل 
درک و فهم می کند شایسته است اهل فضل و تمکن، بعضی از تألیفات سودمند 

که هنوز به چاپ نرسیده است، به زیور طبع بیارایند.   ایشان را 
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گروه رستگاران، سلطان الواعظین شیرازی  - 10 
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معرفی كتاب 
شب های پیشاور

نویسنده: سلطان الواعظین شیرازی
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معرفی كتاب 
شب های پیشاور

ع: اعتقادات شیعه موضو

زبان: فارسی

تعداد جلد: یک جلد

ناشر: دارالکتب االسالمیه • موسسه جهانی سبطین و...

تاریخ نشر: ۱۳۷۵ق

عالم دینی  کتابی حاوی مناظرات  از حریم تشیع،  شبهای پیشاور در دفاع 
شیعه سلطان الواعظین شیرازی)۱۲۷۵-۱۳۵۰ش(، با علمای اهل سنت. این 
کستان برگزار شد و روزنامه های محلی  مناظرات در ده شب در شهر پیشاور پا
شد.  چاپ  کتاب  بصورت  متن،  همان  بعدها  کردند.  چاپ  را  آن ها  پیشاور 
کتاب های معتبر اهل سنت چون  از  الواعظین در مناظرات خویش،  سلطان 

کرده است. صحاح سته، مسند احمد بن حنبل استفاده 
 

مؤلف
سلطان الواعظین شیرازی 

سید محمد موسوی شیرازی )۱۳۱۴ق-۱۳۹۱ق( معروف به سلطان الواعظین 
شیرازی، از علمای شیعه]۱[و مشهور در وعظ و خطابه بوده است.]۲[ سلطان 
با  مناظرات  در  و  داشته  تبلیغی  سفرهای  مختلف،  کشورهای  به  الواعظین 
کستان  کرده است. سفر به پیشاور پا گروه های مسلمان و غیر مسلمان شرکت 
که مناظره معروفش در آن جا سبب شهرت وی  مهمترین سفر تبلیغی او بود 

کتابی با عنوان شب های پیشاور چاپ شد.]۳[ گشت و متن آن مناظرات در 

 سلطان الواعظین شیرازی 
بروجردی  طباطبایی  حسین  سید  چون  علما،  از  بسیاری  مولف  گفته  به 

نویسنده را به جهت نگارش شب های پیشاور ستوده اند.]۴[
کتاب های »صد مقاله سلطانی« و »گروه رستگاران یا فرقه ناجیه« از دیگر آثار 

او است. 

کــتــاب
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انگیزه مولف
 وی علت چاپ این مناظرات را، دفاع از تشیع در برابر هجمه روشنفکرانی 

کسروی و... بیان می کند.]۵[ چون 
امامت و زدودن  ترویج  انگیزه  با  را  کتاب  این  که  کید می کند  تأ بارها   مولف 
که دشمنان قرن ها در اذهان اهل سنت جای داده اند، نگاشته است.  شبهاتی 

کتاب را بدون هیچ چشم داشت مادی نشر داده است.]۶[ وی می گوید این 
 

محتوا
کتاب شب های پیشاور ۱۰ جلسه مناظرات سلطان الواعظین با علمای اهل   
سنت را دربر دارد؛ این جلسات مناظره در پیشاور و در منزل میرزا یعقوب علی 
کستان تشکیل شد و به مدت ۱۰ شب به طول  از رجال مهم پا خان قزلباش 

انجامید.
گفته سلطان الواعظین در پی این مناظرات و در پایان شب آخر ۶ تن از   به 

کین و اصناف اهل سنت، مذهب تشیع را برگزیدند.]۷[ رجال، مال
اینکه  بر  تعیین نسبت خانوادگی، دالیلی  اول شامل مباحثی چون   جلسه 
امیه،  بنی  اعمال  فجایع  هستند،  پیامبر)ص(  فرزندان  فاطمه)س(  فرزندان 

پیدایش قبر حضرت علی)ع( و سادات شیرازی در تهران است.
 مولف در جلسه دوم، به تبیین معنای شیعه و حقیقت تشیع می پردازد. و 
به علت تشیع ایرانیان در زمان خلفا، دیالمه، غازان خان و محمد خدابنده نیز 

اشاره می کند.
کیسانیه، شیعه امامیه را دربردارد و به اخبار   جلسه سوم، بیان عقاید زیدیه، 

رویت خدا از اهل سنت نیز اشاره می کند.
 جلسه چهارم این مناظرات به مباحثی چون شناخت امامت، کشف حقیقت 
از مذاهب اربعه اهل سنت، عدم دلیل بر تبعیت مذاهب اربعه، اختالف مراتب 

انبیا و...می پردازد.
 در جلسه پنجم مباحثی نظیر مطابقت حاالت امیرالمومنین)ع( با هارون، 
احادیث آمده درباره خالفت علی)ع(، نسبت های دروغ و تهمت های علمای 
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مسلمین،  کشتار  در  ارطاط  بن  بسر  با  ابوهریره  شرکت  شیعیان،  به  سنی 
تهمت های ابن تیمیه و... مطرح شده است.

 جلسه ششم به فضایل حضرت علی)ع( می پردازد؛ از جمله بیان آیه در شان 
علی)ع(، تربیت آن حضرت توسط پیامبر، سبقت علی)ع( در اسالم، پاسخ به 
اشکال ایمان علی)ع( در طفولیت، اقرار عمر به برتری علی)ع( نسبت به خودش، 

گردید و... که امام علی)ع( موجب نجات خلفا  مواردی 
گنجی   اتحاد نفسانی پیامبر)ص( و علی)ع(، استشهاد به آیه مباهله، بیان 
گفت: نبوت و سلطنت در یک  که  شافعی پیرامون حدیث تشبیه، نقد قول عمر 
انگلیسی در  اهل تسنن، مقاله مادام  از  انتقاد زمخشری  نمی گردد،  جا جمع 
مظلومیت امام حسین)ع( و آثار زیارت قبور ائمه از جمله مباحث جلسه هفتم 

بوده است.
 تفاوت اسالم و ایمان، مراتب ایمان، مقامات امام جعفر صادق)ع(، اشاره به 
مرگ طبری، دشنام دادن به علی دشنام به پیامبر است و... از جمله برخی 

موارد جلسه هشتم شمار می رود.
 در جلسه نهم، مواردی چون تهمت فحشا به عایشه، جهنمی بودن زن لوط 
و نوح، بهشتی بودن همسر فرعون، آزار دادن عایشه پیامبر را، ممانعت عایشه 
از دفن امام حسن)ع( در جوار پیامبر)ص(، سجده و شادی عایشه در شهادت 

گرفته است. امیرالمومنین مورد بررسی قرار 
که آن حضرت   سوال از مقام علمی عمر، اظهار عمر بعد از رحلت پیامبر)ص( 
کرده بودند، امر  که زنا  از دنیا نرفته است، اشتباه عمر در حکم به رجم پنج نفر 
نمودن عمر به رجم زن حامله و منع نمودن علی)ع( او را، امر نمودن عمر به 
رجم زن دیوانه و مانع شدن علی)ع(، تمام علوم در نزد علی)ع(، دفاع معاویه از 

که در جلسه آخر مطرح شده اند.]۸[ مقام علی)ع( و.. مباحث است 
 

روش
گزارش های چاپ شده در جراید، مرتب  کتاب را از روی   سلطان الواعظین این 
کتاب شب های پیشاور، جلسات به ترتیب زمانی آورده شده  کرد.]۹[ در  و چاپ 

کتاب از خود به عنوان »داعی« یاد می کند.]۱۰[ است. نویسنده در این 

کــتــاب
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 به گفته مولف، آنچه در این مناظرات مورد بحث قرار گرفته، مستنبط از آیات، 
روایات معتبر، سخنان محققین و دانشمندان دین و افاضات غیبی بوده است.

]۱۱[
 

منابع
کرده است،. کتاب های معتبر اهل سنت استفاده  کتاب از  نویسنده در این 

کتاب، از کتب معتبره  که تمام دالیل استفاده شده در این  ]۱۲[ وی ادعا می کند 
اهل سنت استخراج شده است. وارجاعات وی درون متنی است. وی می گوید:
استثنای  به  آخر  به  تا  اول  ورق  از  که  است  این  کتاب  این  مزایای  از  یکی   
بنا  بوده  هم  آنها  قبول  مورد  و  شده،  نقل  شیعه  علمای  از  که  خبری  چند 
ابدًا  می نمائید(  مشاهده  کتاب  اصل  اولیه  صفحات  در  قرارداد)چنانکه  بر 
خودشان  علمای  زبان  از  را  آنها  جواب  و  ننمودم  شیعه  اخبار  به  استشهادی 

دادم.]۱۳[
کتاب عبارتند از:   برخی از منابع این 

صحاح سته اهل سنت
 شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید

 خصائص امیرالمؤمنین
 مناقب االمام علی بن ابی طالب )کتاب(

 مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول
کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب  

 مروج الذهب
 االصابه

 فضایل الصحابه ابونعیم اصفهانی
 االستیعاب ابن عبدالبر

 طبقات ابن سعد
کم نیشابوری  مستدرک حا

کنزالعمال متقی هند  
 ینابیع الموده لذوی القربی
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تــاریــــخ

 مسند احمد حنبل
 موده القربی
 فتح الباری

 شرح مقاصد]۱۴[
 

شهابی در شب تلخیص شب های پیشاور 
چاپ ها

 مشروح مناظرات سلطان الواعظین با علمای اهل سنت در ۱۳۷۵ق زیر نظر 
کتاب را چاپ  کنون بارها ناشران مختلف این  آیت اهلل بروجردی چاپ شد و تا 
جدید  چینی  حروف  با  را  کتاب  این  سبطین  جهانی  موسسه  اخیرًا  کرده اند. 

کرده است.]۱۵[ منتشر 
که  کتاب شهابی در شب است  مجموعه صوتی شب های پیشاور برگرفته از 
کتاب شب های  گفتمان رادیویی منتشر شده است.]۱۶[]۱۷[  به صورت یک 
پیشاور چاپ سی و پنجم ۱۳۷۲ دارالکتب االسالمیه، مشتمل بر چهار مقدمه 
کتاب مقدمه  از سلطان الواعظین و در ۱۰۵۹ صفحه است. ۹۲ صفحه آغازین 
کتاب است، ۴۵ صفحه  مولف را دربر دارد، و از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱۶ مباحث اصلی 
پایانی آن به اجازه نامه هایی که سلطان الواعظین از علمای شیعه دریافت کرده 

کتاب اختصاص دارد. است و فهرست های 
 

ترجمه و تلخیص
بیشاور،  »لیالی  با عنوان  و  زبان عربی  به  کتاب توسط حسین موسوی  این 

مناظرات و حوار« ترجمه شده و در سال ۱۴۱۹ ق چاپ شده است.
که در آن   »پاسخ به شبهات در شب های پیشاور« نوشته نیرالسادات صانعی 

کتاب شب های پیشاور به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است. مطالب 
کتاب شب های پیشاور   »شهابی در شب«. نوشته ضیاء توحیدی، خالصه 

است.]۱۸[
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