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حقیقت
شب قدر
فاطمه سادات غالمی /دکتری فقه و حقوق ورودی  ،۹۸دانشگاه مازندران

قدر به معنای اندازه ،میزان هر چیزی اســت .خداوند در قرآن میفرماید« :او شما را آفرید
و اندازهای تعیین نمود ».اگر فرزندی که از مادر متولد میشود ،یک دستش از دست دیگر
درازتر باشــد یا ســری بزرگتر از بدن خود داشــته باشــد ،این کودک ناقصالخلقه نامیده
میشود؛ نه به خاطر این که اندازهی سر با اندازهی دســت باید یکسان باشد بلکه به این
خاطر که اندازهی دست باید متناسب با اندازهی ســر باشد .ما درون رحم مادر خود نه ماه
زمان داریم تا به کمال متناسب و در خور خودمان نائل شویم .همینطور در طی عمر خود
فرصت داریم تا به آن شخصیت کامل مدنظر خودمان برسیم .اما عمر متوسط انسانها که
 ۸۰سال است ،بسیار اندک است .پس چگونه باید به این حد برسیم؟ در دوران رحم مادر،
این اندازه به صورت تکوینی و بدون انتخاب ما تکمیل میشــد امــا در زندگی این کمال با
ارادهی ما صورت میگیرد .اما  ۸۰سال مدت کمی است .پیامبر خدا از تفاوت عمر امتشان
با عمر سایر اقوام در دهههای گذشــته گله کردند؛ خداوند فرمود« :من به شما شب قدر را
اعطا کردم ،که معادل با هزار ماه است ».حقیقت این شب قدر آنقدر عظیم است که با فهم
آن کمال انسانی کامل میشود و انسان راه صد ساله را یکشبه طی میکند .مسلما گذشت
یک شب تا صبح نمیتواند انسان را به چنین عظمتی برساند؛ پس حقیقتی دیگر پشت این
عظمت نهفته است .از معصوم پرسیده شد «:حقیقت شب قدر چیست؟» معصوم فرمودند:
«فاطمه حقیقت شب قدر است .کسی که با فهمیدن سیرهی زندگیاش قدر و منزلت فهم
انسانی به ماورای درک تمام مخلوقات الهی خواهد رسید و مسجود مالئکه خواهد شد ».اما
این چه حقیقتی است که درون این زجاجه قرار گرفته است؟ نوری است بر فراز نور دیگر که
به خاموشی نمیگرود و به انسان میآموزد آن مقدار به بندگان خدا کمک کن که با سوختن
شمع وجود خود راه الهی را منور کنی و تمام خالیق را به سمت عشق ابدی رهنمون سازی
و از مرگ که پلی است میان دو سرا ،نهراســی و بدانی که مرگ و زندگی در راه خدا یکسان
است و آنچه اهمیت دارد فکر و ذکر و قلب نورانی توســت .این همان حقیقتی است که با
زندگی و مرگش نسلی از خود به جا گذاشت و یازده مسیح را به ارمغان آورد.
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همه در
انتظار
منجی
هانیه غالمی /کارشناسی ارشد ادیان و
عرفان تطبیقی

اندیشــهی اعتقاد به منجــی از دیرباز در
افکار انسان وجود داشته است و محدود به
ادیان ابراهیمی نیست .برخی با استفاده
از واژهی اســطوره برای چنیــن اعتقادی
مخالفانــد حــال آنکــه در جوامعی که
اسطوره هنوز زنده و جاری است ،به دقت
میان اســطورهها به عنوان «داستانهای
واقعی» با آنچه قصهها یا «داســتانهای
دروغین» میخوانند؛ فرق میگذارند .در
واقع در داستانهای واقعی با موجودات و
امور مقدس و فوقطبیعی ســر و کار داریم
درحالیکه داســتانهای دروغین دارای
محتــوای غیردینــی و کفرآلود هســتند.
از جمله بومیانــی که فهمیدهانــد این دو
نوع داســتان تفاوتی اساسی با هم دارند،
معتقدند آنچه در اسطوره تعریف میشود
ً
مســتقیما به آنها ربــط دارد درحالیکه
قصههــا و حکایــات (دروغیــن) وضعیت
بشــری را به معنای دقیق کلمــه دگرگون
نمیکند( .الیاده)۶۹۳۱ ،
همانطــور که ذکــر آن رفت ،اندیشــهی
اعتقاد به منجــی در ملــل و فرهنگهای
مختلــف وجــود داشــته اســت ،در آیین
هندوئیزم ،نوعــی تثلیث وجــود دارد که

بــه آن «تریمورتی» میگوینــد .خدایان
ســهگانه هندو ارکان ایــن تثلیثاند .این
خدایان عباراتاند از :برهما (خدای خلق
و آفرینش) ،شــیوا (خدای فنــا و مرگ) و
ویشــنو (خدای بقــا و زندگــی)( .قرائی،
 ،۴۸۳۱ص  )۱۰۱_۲۰۱دربارهی ویشنو
آمده اســت که هر موقع بحرانی در جهان
روی دهــد او به زمین هبــوط میکند و در
هر هبوطــی مظهــر خاصــی دارد که هر
َ
یک از آن مظاهــر را «اوتــاره» میگویند.
ُ
تاکنون ویشنو نه هبوط داشته است و اوتاره
دهم او نیــز در آینده ظهــور خواهد کرد.
(قرائــی ۴۸۳۱ ،ص  )۸۰۱دهمین مظهر
ً
ویشــنو« ،کلکی یا اسب ســفید » نامیده
شده اســت .در توصیف او آمده است :او
سوار بر اسبی سفید و با شمشیری رخشان
در دست خواهد آمد .او بدکاران را به سزای
اعمال خود میرساند و نیکوکاران را پاداش
میدهد .ســپس جهان را از هــم خواهد
پاشــید و جهانی نو ،پر از عــدل و داد ،برپا

خواهد شــد و اینگونه عصر شــکوفایی و
طالیی دوباره آغاز خواهد شــد( .قرائی،
 ،۴۸۳۱ص )۲۱۱_۳۱۱
همچنیــن میتــوان بــه ســاکنین جزایر
انگلســتان اشــاره کرد که از چندین قرن
قبل آرزومند و منتظر آرتور هستند .او که در
جزیرهی آوالون سکونت دارد روزی ظاهر
شود و نژاد ساکسون را در دنیا غالب گرداند
و ســیادت جهان نصیب آنها گردد .نژاد
اسالو نیز بر این عقیده بودند که از مشرق
یک نفر ظاهر خواهد شــد که تمام قبایل
اســاو را متحد میکند و آنهــا را بر دنیا
مسلط میگرداند .ژرمنها نیز معتقد بودند
که یک فاتح از طوایف آنان قیام مینماید
و ژرمــن را بر جهــان حکومــت میدهد و
در اوایــل قــرن  ۹۱آن قیــام را نزدیــک
میدانستند .ایرانیان باســتان نیز معتقد
بودند که گرزاســیه ،پهلــوان تاریخی آنان
زنده اســت و در کابل خوابیده و صدهزار
فرشته او را پاســبانی میکنند تا روزی که

بیدار شود و قیام نماید( .بهشــتی ،۱۶۳۱ ،ص  )۹۳اما واژهای که
در میان ایرانیان جایگاه شناخته شدهای را داراست و از پشتوانهی
دینی نیز بهرهمند است َ
«س ُئ َ
وشی َنته» است ،کلمهای اوستایی که
ریشــهای کهن و اصیل داشــته و در گاثاها چندین بار بدان اشاره
شده اســت .این واژه در متون مختلف با اشــکال گوناگونی آمده
است :سوشیانت ،سوشیانس ،سوشانس ،سوشیوش و شیوسوس.
(رضی ،۹۸۳۱ ،ص  )۹در واقع نجاتبخشی در آیین زردشتی ذیل
عنوان موعود مزدیسنا مطالعه میشود .بیشتر زردشتیان بر این
عقیدهاند که مطابق متون مقدس اوســتا و متــون روایی پهلوی،
فرد یا افرادی در آخرالزمان ظهور کرده ،آیین گرفتار در رنج فراوان
مزدیسنا را دگرباره احیا خواهند نمود( .پورداوود ،۴۷۳۱ ،ص )۲
سوشــیانس در اوســتا به معنی «رهاننده» تعریف شده است و به
صورت سوشیانت و سیوســوس به معنای بهره و منفعت هم آمده
است .در یسنا  ۸۴قطعه  ۲۱آمده است :ای مزدا! چنین خواهند
بود رهانندگان سرزمینها که با منش نیک ،خویشکاری میورزند
و کردارشان بر پایهی خیر و نیکی ،و آموزشهای تو است .به راستی
آنان به درهم شکستن خشم برگماشته شدهاند.
از ایــن قطعات به خوبــی دریافت میشــود که عقیده بــه موعود
آخرالزمان و این که کسی خواهد آمد و جهان را از چنگال اهریمن
خواهد رهانید و آدمیان را از یــک زندگی بیگزند بهرهمند خواهد
ساخت ،نزد ایرانیان بسیار قدیم و شــاید منسوب به خود مؤسس
دین مزدیسنا است( .پورداوود ،۴۷۳۱ ،ص )۰۱
در ســنت یهودی -مســیحی ،مکاشــفات آخرالزمان بخشــی از
اسرار ظهور مسیح یا نجاتدهندهی نهایی به شمار میرود .برای
یهودیان ،ظهور مســیح نمایانگر پایان جهان و برقراری دوبارهی
بهشت است .برای مسیحیان پایان جهان مقدمهی دومین ظهور
مسیح و داوری نهایی است .اما برای هردو به یکسان ،این پیروزی
ً
تاریخ قدسی –که با پایان جهان آشــکار میگردد– تلویحا حاکی از
برقراری دوبارهی بهشت است .پیامبران سنت یهودی -مسیحی
اعالم میکنند که جهان هستی نوسازی میشود .آسمان و زمین
جدیدی پدیــدار میگردد .همــه چیز فراوان خواهد بود درســت
مثل پردیس یا باغ عدن .حیوانات وحشــی در صلح و صفا در کنار
هم زندگی میکنند و «کودکی خردســال آنها را هدایت میکند.
» «بیماری و ضعف و ناتوانی برای همیشــه ناپدید میشود؛ افراد
لنگ و چالق راه میروند؛ کرها میشنود؛ اللها سخن میگویند؛
کورها میبینند؛ و دیگر سوگواری و گریهای نخواهد بود( » .الیاده،
 ،۶۹۳۱ص )۷۸_۸۸
اما این آفرینش جدید روی ویرانههای آفرینش نخست برپا خواهد

شد .خشکسالی و قحطی میآید و روزها کوتاهتر میشود .دوران
بالفاصله قبل از آخرالزمان تحت ســلطهی ّ
دجال (ضدمســیح)
خواهد بود .اما مسیح ظهور میکند و جهان را با آتش ،پاک و مطهر
میسازد( .همان ،ص )۸۸
همانطور که مالحظه شد ادیان و ملل مختلف در چارچوب تفکر
خود به آمدن منجی اشاره کردهاند .در اسالم نیز چنین رویکردی
وجود دارد و با تکیه بر قرآن و روایات فراوان در منابع اهل ســنت و
شــیعه ،به ظهور فرزندی از نسل پیامبر اســام اشاره شده است.
ً
ّ
مهدویت دوازده امامی ،کامال بر حول شــخص امــام غائب ،امام
دوازدهم و آخرین امام علیهالسالم ،یا نجاتبخش آخرت متمرکز
است .شــخص امام ،غیبت ،رسالت نجاتبخشــانه ،ظهورش در
آخرالزمان و وضعیت جهان در لحظهی آمدن او موضوعات اصلی
ّ
مهدویت و معادشناسی امامی را تشکیل میدهند.
ادبیات وسیع
منبع اصلی این نــوع ادبیــات کتاب الغیبــه نوشــتة ابوعبدالله
محمدبن ابــی زینب نعمانی اســت که نخســتین تکنگاشــت
دربارة امام غائب است که به ما رســیده( .امیرمعزی ،۳۹۳۱ ،ص
)۳۵۴_۴۵۴
آخرالزمان و ظهور منجی دارای دو جنبه اســت و به نظر میرســد
هم پاسخگوی ظاهر است و هم باطن ،که همیشه در تشیع حاضر
است :یک جنبهی جمعی ،عمومی و برونی (ظاهری) که قرار است
در «تاریخ» رخ دهد تا آن را در هم بگســلد و فروشــکند ،و جنبهی
ً
دیگر که کامال فردی و درونی (باطنی) است که وجود مؤمن را درهم
میشکند( .همان ،ص )۴۵۴
در وهلهی اول آنچه به آخرالزمان ویژگی میبخشــد و به طریقی
ظهور امام غائب را ضروری و ناگزیر میســازد ،اســتیالی فراگیر
نیروی ّ
شــر بر زمین ،شکســت نور در برابر نیروی ظلمت ،غلبهی
خشــونت ،بیعدالتی و جهل اســت؛ از این رو عبارت« :سیقوم
ً
ً
المهدی /القائم فی آخرالزمان فیمأل االرض عدال کما ملنت جورا
ً
و ظلما» ،به معنی «مهدی /قائم در آخر زمان قیام میکند و زمین
را پر از عدل و داد میکند که از ســتم و بیدادگری /تاریکی پر شده
است» رهایی جهان (فرج) فقط با خشونت و جنگی سخت همراه
خواهد بود .قائم نه تنها مظلومان زمان را رهایی میبخشد که انتقام
مجموع بیعدالتیهای تاریخ را نیز میگیرد( .همان ،ص )۴۵۴
در مورد جنبهی فردی معادشناسی ،به پیروی از اصلی که همیشه
در جنبههای باطنی تعلیمات امامان غالب است ،اطالعات خیلی
کمیابتر و خیلی مبهمتر است ،شاهد عینی ظهور مهدی (عج) و
جزو اصحاب او بودن ،بهترین وضعیت در جنبهی فردی مهدویت و
از نشانههای تقوای امامیه است(.همان ،ص )۰۶۴_۱۶۴
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حرام
مشروطه
سعید علمی /دکتری فقه و حقوق ورودی ۹۸

علــت و مبنــای فقهــی صــدور حکم
حرمت توســط میرزای شیرازی برای
مصرف تنباکو چه بود؟
معمــوال در پاســخ بــه این ســؤال که
مبنــای فقهی حکــم حرمــت تنباکو
توســط میــرزا چه بــوده اســت ،بیان
میشود که سلطهی کفار در نتیجهی
اجرای قــرارداد رژی ســت .در واقع،
مطابــق این جــواب ،تحریــم تنباکو،
نتیجهی یک استدالل در قالب صغرا
و کبــرا به شــکل ذیــل ،بوده اســت:
«مصرف تنباکو پس از اجرای قرارداد
رژی ،زمینهســاز ســلطهی کفــار بــر
مســلمین خواهد بــود» « ،هرچیزی
که زمینهساز سلطهیکفار بر مسلمین
باشــد ،حرام اســت»  ،پــس «مصرف
تنباکو در وضعیت اجــرای قرار رژی،
حرام است».
این پاسخ صحیح است ،اما کافی نیســت؛ برای جامعیت
بحث ،باید اوال مفهوم سلطه را عام گرفت تا عالوه بر اقتصاد
و سیاست ،فرهنگ را نیز شامل شود؛ ثانیا به اصول و قواعد
فقهی دیگر ناظر به کفار نیز توجه داشــت .توضیح مطلب
چنین اســت :محوریترین ویژگی غربیــان از نظر فقهای
شیعه کفر آنهاست.
از این زاویه ،همهی اصول و قواعد فقهــی که ناظر به کفار
است ،جاری میشود .این اصول عبارتند از:
الف) لــزوم نفی ســلطه و تقویت کفــار :بر ایــن قاعده که
َ
َ
مهمترین اصل اســت ،آیات و روایاتی همچون « لن َی ْج َعل
َ ََ
ّ ُ ْ َ
ً
ْ ُْ
َ َ
ــبیال » ( نســاء )۱۴۱ /
اللــه ِللک ِاف ِرین علــی المؤ ِم ِنین س ِ

ْ َ
َ
ُ َ َ
«أل ْسل ُم َی ْعلو َو ل ُی ْعلی َعل ْیه» (حر عاملی ،وسائلالشیعه،
ج  ،۷۱ص ۶۷۳و  )۰۶۴و ...داللت میکند.
ّ
تشــبه به کفار» :برخی دالئل روایی این اصل
ب) «حرمت
َ ََ
َ
«م ْن تش َّب َه ِبق ْو ٍم ُع َّد ِم ْن ُهم»
عبارت است از :قال علی (ع):
(محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۷۱ص )۰۴۴
ج) حرمت دوســتی و همراز گرفتن کفار :بــه دلیل آیاتی
َ َ
ْ ُْ ُ َ ْ َ
َ َ َّ
یــن أ ْو ِل َیــاء ِمــن ُد ْو ِن
ــون الک ِاف ِر
ــذ المؤ ِمن
ماننــد «ل یت ِخ ِ
ْ ْ
ال ُمؤ ِم ِنین» ( آلعمران)۸۲ /
ْ
د) نجاست کفار که مســتنداتی مانند « َیا َأ ُّی َها َّالذ َ
ین َآم ُنوا
ِ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
ون ن َج ٌس» (توبه )۸۲ /و ...بر آن داللت کرده
ِإنما المش ِرک
و عالوه بــر اثبات احکام ظاهــری وضعی کــه در فقه بیان

میشود ،میتواند وجود آثار معنوی را ثابت نماید.
با در نظر داشــتن مطالــب فوقالذکر ،آیا میتــوان گفت
میــرزای شــیرازی صرفا بــا توجه بــه ســلطهی اقتصادی
غربیان ،حکم تحریم را صادر کرد؟ البته شــکی نیست که
سلطهی اقتصادی کفار ـدر مرحله و مرتبة خاصیـ میتواند
خود به تنهایــی موجب صدور چنین حکمی شــود ،اما در
موضوع مورد بحث ،سلطهی اقتصادی ،به تنهایی موجب
تحریم نشده است ،بلکه سلطهی فرهنگی تأثیر بیشتری
در صدور حکم تحریم داشته است.
برای اثبات ایــن امر ،کافی اســت به نوشــتههای میرزای
شیرازی در این زمینه مراجعه شود :میرزا قبل از آن که (در
اول جمادیاالول  )۹۰۳۱که در حکم تحریم را صادر نماید،
دو تلگراف به ناصرالدین شــاه ارســال کرد و از شاه قاجار
خواســت تا قرارداد را لغو کند؛ در تلگراف اول چنین آمده
است :عرضه میدارد که اجازهی مداخلهی اتباع خارجه در
َ
امور داخله مملکت و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل
بانک و تنباکو و تتن [= توتون] و راهآهن و غیرها ،از جهاتی
چند منافــی صریح قرآن مجیــد و نوامیــس الهیه و موهن
ّ
اســتقالل دولت و مخل نظــام مملکت و موجب پریشــانی
عموم رعیت اســت؛ در بخشــی از تلگراف دوم نیز ـ که (در
ََ
اوایل ربیعالثانی  )۹۰۳۱نوشــته بود ...:کفره را بر وجوه
معایش و تجارت آنها مسلط کرد تا باالضطرار با آنها مخالطه
و ّ
مواده کنند و به خوف یا رغبت ،ذلت نوکری آنها اختیار
نماینــد و کمکم بیشتر منکرات ،شــایع و متظاهر شــود و
رفتهرفته عقایدشان فاسد و شــریعت اسالم ،مختلالنظام
ُ
َ
گشته و خلق ایران به کفر قدیم خود برگردند.
چنان که مالحظه میشــود ،تأکید میرزا در نفی امتیازات
و قراردادهــا از جمله قــرارداد تنباکو ،عالوه بر ســلطهی
اقتصــادی کفــار« ،مخالطــه و َت َ
ــودد» کفار با مســلمانان
اســت؛ یعنی چون قراردادهای مذکور زمینهساز رابطهی
مودتآمیز میشــود ،پس باید لغو شــود؛ البته منظور هر
گونه دوستی نیســت ،بلکه مقصود دوستی توأم با از دست
دادن حساسیتهای دینی و ّ
تشبه مسلمانان به کفار است.
جهت ارائــهی توضیحات بیشتر و شــفاف شــدن بحث،
مناسب است مطالب شیخ حســن کربالیی که خود از یک
سو از شاگردان فاضل میرزای شیرازی بود و از سوی دیگر
فضا و شرایط صدور حکم تحریم را از نزدیک درک کرده بود،
ذکر شود؛ مرحوم کربالیی در ابتدای کتاب تاریخ دخانیه،

در شرح وضعیت مردم مسلمان ایران هنگام انعقاد قرارداد
رژی ،به تفصیل بــه انفعال فرهنگی ایرانیــان در نتیجهی
ورود کفــار غربی به ایــران و انعقاد قراردادهــای مختلف،
پرداخته و خطرات این مسئله را به خوبی شرح داده است.
مطالب ایشــان بــه خوبی میتواند روشــن کننــده علت و
مبنای صدور حکم تحریم باشــد .بخشهایــی از مطالب
تفصیلی ایشــان ذکر میشــود« :از چندی بــه این طرف
که ایران را باب مواده با فرنگســتان باز ،و رسم مراوده از هر
دو ســو بیش از پیش آغاز شــد ،نخســتین بهره و فایدهای
که ایران را از این ّ
مواده و مــراوده حاصل آمد ،آن بود که به
سبب شیوع و تداول امتعه و معموالت فرنگستان  ...بسیار
ُ
از شــعب بزرگ و عمدة صنایع ایران که ســرمایة توانگری
مملکت بود ،یکسره باطل و خلق کثیری از مردم ایران که
ّ
بالمــره از کار افتاده و
ارباب این صنایــع بودند ،با عدهای
عاطل ماندند...
این شد که از این پس کلمهی ملت [= مذهب و علما] را که
ســبب اصلی خرابی کار ایران فهمیده بودند ،نفوذ و موقع
پیشین از دلها برفت و افکار فرنگستان که ضامن سعادت و
نیکبختی ملت و مملکتش میدانستند ،هر روزه در نظرها
رونقی تازه گرفت و به تدریج مقــام فرنگیان در ایران خیلی
بلند و منتســبات فرنگیان کلیتا خیلی دلپســند افتاده و
بدین وتیره ،هر کار فرنگــی و فرنگیمآبی را در ایران رواج
افزوده شد و بازار اسالم و مسلمانی را همی رونق بکاهید،
تا آنجا که بــزرگان ایــران را از ســازش و آمیــزش با مردم
فرنگســتان ،عظم بسیاری از منکرات اســامیه یک سر از
نظر به در رفت...
با توجه به آنچه ذکر شــد ،ضعف برخــی تحلیلها که در
آنها تالش شده است حوادث نهضت تحریم و رخدادهای
ّ
متأثر از آن در قالب تعامل رهبــران و بازرگانان و نیازمندی
این دو گروه به یکدیگر ارزیابی گردد ،روشن میشود .در
این تحلیلها چنین عنوان میشود که« :علما به بازرگانان
نیازمنــد بودند؛ زیرا از آنها خمس و ســهم امــام دریافت
میکردند.
ّ
از ســوی دیگــر بازرگانــان متکــی بــه علمــا بودنــد؛ زیرا
علمــا بانفوذترین پشــتیبان آنــان در برابر دولت به شــمار
میرفتند»؛ در نتیجه در اوایل قرن چهاردهم هجری که با
عقد قراردادهای ّ
متعدد دولت با بیگانگان ،منافع«طبقهی
ّ
متوســط اجتماعی به ویــژه بازرگانان و کاســبان خردهپا»
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به خطر افتاد ،این مســئله به معنای از دســت رفتن منافع
حوزههای علمیه بود؛ به همین جهــت ،علما جهت تداوم
رواج شــریعت ،فتوای تحریم صادر کرده ،بعد از آن نیز در
ّ
اســامیه نقش اساسی
تأسیس شرکتهایی چون شرکت
ایفا کردند.
طبق ایــن نظریه ،دغدغــه و مقابله بــا قراردادهــا و بویژه
صدور حکم تحریم تنباکــو ،محدود به مبارزه با ســلطهی
اقتصادی بیگانگان بــود؛ این مبارزه هم ـ نــه از آن جهت
بود که قراردادها موجب ســلطهی کفار بر مســلمین بود و
باید با سلطهی کفار مقابله شود ،بلکه ـ از آن جهت صورت
میگرفــت که ســلطهی اقتصــادی بیگانــگان ،در نهایت
موجب به خطر افتــادن منافع حوزههای علمیهی شــیعه
میشد.
با توجه به اسناد ذکر شده ضعف چنین دیدگاهی ـهمچون
دیدگاههای دیگری که نهضت تحریم را به تحریک روسها
یا در نتیجهی نگارش نامهی ســید جمالالدین اسدآبادی
به میرزای شیرازی ارزیابی میکنندـ مشخص میشود.
در همین راستا و به عنوان نمونه میتوان به برخی اقدامات
علما در ســالهای پس از نهضت تحریم اشــاره کرد :یکی
از پیامدهای مهم جنبــش تنباکو ،تقویت ایــن ذهنیت به

7

خصوص در میــان علما بود که جهت رفع مفاســد به وجود
آمده از ارتباط و سلطه قدرتهای غیرمسلمان بر مسلمین،
ضروت دارد وسایل مورد نیاز جامعه ایران ،در داخل کشور
تولید شود.
اسناد به جای مانده از علما در این مقطع که در حمایت از
تولیدات داخلی و توصیه به کنار گذاشــتن کاالهای غربی
صادر شــد ،بســیار بااهمیت است .این اســناد از یک سو
شواهد و تأییدهای دیگری بر این مطلب هستند که مبنای
فقهی حکم تحریم ،مجموعهی اصول و قواعد فقهی ناظر
به کفار هستند و نه صرفا سلطهی اقتصادی کفار.
با این حال ،به اجمــال و اختصار بیان میشــود که بر پایة
اصــول و قواعد فقهــی ناظر به کفــار «اصل نفی ســلطه»
« ،اصل نفــی تشــبه» « ،نفی مــودت و هــمراز گرفتن» ،
«نجاســت»  ،مســئلهی علم و تکنیک غرب و اســتفاده از
ابزار و وسائل مدرن ،گرچه فینفســه فاقد هرگونه مفسده
و اشکال شرعی میباشد ،اما اگر توســط کفار استعمارگر
غربی ساخته شــوند ،احکام مختلفی از جواز ،تا احتیاط و
حرمت بر آن مترتب میشود .این امر بسته به میزان تطبیق
قواعد مذکور از یک سو ،اصالة االباحه و تزاحم میان احکام
از سوی دیگر ،خواهد بود.

تربیت؛ تراشهای  ۱۴۰۰ساله
مهدی اهرون رمضانی /کارشناسی علوم تربیتی ورودی ۹۵

گاهی مینشــینیم به تفکر در این مورد میپردازیم که اگر انســانی
خوبی یا بدی میکند ،آیا این رفتار او میتواند نشأتگرفته از روزگار
قبل از او و تاثیرپذیرفته از چندین نســل قبل از وی باشــد؟ اکنون با
تکیه بر تحقیقات میتوان این ادعا را ثابت کرد که تربیت امری است
که میتواند در مسیر خود تحتتأثیر موارد بســیاری قرار بگیرد ،که
مهمترین آنها خانواده است .حال ،این امر برای تمامی پدر و مادرها
صادق است و این مســیر ادامه دارد .اکنون ،انسانها در مسیرهای
زندگی خود و تصمیمها ،ذهنیت دنیوی و اخروی ،سبک اقتصادی،
سبک تشکیل خانواده و ...همه به گونهای است که انگار در یک امر
نقطهی مشترک دارند و انگار تفکر او برای زندگی چند مصداق بیشتر
ندارد .به این منظور ،یکسری از قالبهای رفتاری ،پیرامون انسان
شکل گرفته اســت که در تمام روابط فردی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاســی ،فرهنگــی و ...جلوهگری میکننــد .اکنون این ســوال
شــکل میگیرد که چه کســانی و چه اموری این قالبهای رفتاری
ما را ســرریز میکنند؟ برای پاسخ به این ســوال نیاز داریم تا تربیت
از نگاه اسالم و انقالب را بررســی کنیم .در تربیت اسالمی به دلیل
تمرکز بر پرورش فطرت الهی کودک ،به روشهایی توجه میشــود
که بتوانند بذرهای فطرت را که از سوی خدای متعال در وجود آدمی
قرار داده شده است شــکوفا کنند .زیباترین رویداد در حیات بشر،
بروز و ظهور صفات الهی -انســانی در فرد بر اثر تربیت است .تربیت
اسالمی به ایجاد وضعیت مناسبی اطالق میشود که زمینه را برای

بروز و ظهور استعدادهای فطری آدمی فراهم میکند و او را بالندهتر
و تکاملیافتهتر میســازد .هــر زمان فرصت و امــکان فعلیتیافتن
استعدادها فراهم میشــود ،آن زمان قداست و ارزش پیدا میکند.
از صدای شریعت اسالمی ارسال مجموعهای از استعدادهای بالقوه
است که برای به فعلیتدرآوردن این استعدادها و تواناییها نیازمند
تعلیم و تربیت اســت .آنچه هدف تعلیم و تربیت اســامی اســت،
حقیقتجوییوحصولرستگاریاستواینمسئلهجزازطریقتعلم
و تعقل در کنار تزکیه حاصل نمیشود .از نگاه اسالم ،رشد عقالنی به
موازات رشد اخالقی صورت میگیرد و به تعبیری این دو الزم و ملزوم
یکدیگر هستند .همانگونه که اخالق منهای علم ،حماقتی بیش
نیســت ،علم منهای اخالق نیز حماقتی بیش نخواهد بود .شــاید
مهمترین نقطهی افتراق مکتب تربیت دینی با دیگر مکاتب تربیتی
در نگاه به جهان و انسان باشد.
بنیانگذار انقالب اســامی ،حضرت امام خمینی (ره) در بیانی به
اهمیت تربیت نسلهای آینده در جهت حفظ مقاصد انقالب اشاره
کرده و میفرمایند« :ما نباید قناعت به این بکنیم که در عصر خودمان
جمهوری اسالمی محقق شده است .ما برای عصرهای بعد باید حاال
فکر کنیم .یعنی ما همانطوری که خودمان مقاصدی داریم و روی
آن مقاصد این نهضــت را بنا نهادیم ،اعقاب ما هــم همان مقاصد را
دارند و آنها هم احتیاج دارند به اینکه اجتماع داشته
باشند ،بینش داشــته باشــند که بتوانند این چیزی
را که شماها به دســت آوردید،آنها نگهداری کنند و
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آن قضیه تربیت و تعلیم است که تربیت و تعلیم باید طوری باشد که
مسیرش همین نهضت باشــد و دنبالهی همین مسائلی که درست
کردید باشد ».نهادینهکردن ارزشها در جامعه ،نیاز به برنامهریزی و
سازماندهی دارد و مسئولیت این مقوله بر عهدهی کلیهی نهادهای
فرهنگیدرجامعه،مخصوصاآموزشوپرورشاستوبایدکارکلیدی
و مبنایی انجام پذیرد .دســتگاه تعلیم و تربیت به عنوان عظیمترین
رســالت پرورش و بالندگی
نهاد فرهنگی ،آموزشی و تربیتی کشور،
ِ
نســل آینده را بر دوش دارد .آموزشهای صحیح ،جامع و کاربردی
نوجوانان و جوانان از مقطع ابتدایی تا سطوح عالی دانشگاه و حوزه،
بهترین و تاثیرگذارترین راهکار انتقال و تبلــور مفاهیم و ارزشهای
انقالباسالمیودفاعمقدساست.امامخمینی(ره)برنقشتربیتی
دانشگاهها و حوزههای علمیه و مراکز تربیتی و تبلیغی و وحدت آنها
در سیاســتگذاری و برنامهریزی تاکید فراوانی داشتند و کارآمدی
آنها را در تربیت انسانهای مومن ارزیابی کرده و فرمودهاند« :اگر ما
و شما دست به دست هم بدهیم و جوانها را مومن و متقی بار بیاوریم،
مملکتمان تا آخرالزمان احیا میشود.
با توجه بــه اهمیت حفظ ارزشهای انقالب اســامی ،الزم اســت
فرزندی تربیــت کنیم که بــار چنین رســالتی را بر دوش کشــد و به
نســلهای بعدی انتقال دهد و این انقالب را به انقالب جهانی امام
زمان (عج) متصل نماید .نویسندهی کتاب سلوک با فرزند ،به اهمیت
تربیت انقالبی فرزندان اشاره کرده و مینویسد« :اگر نسبت به تربیت
انقالبی فرزندت کوتاهی کردی ،در حقیقت به همهی ابعاد اســام
توجه ننمودهای و به بخشی از آن توجه کرده اید .چرا که بخش زیادی
از آیات و روایــات ،در رابطه با جهاد و دفاع و مبــارزه با طاغوت و ظلم
ستیزی و دفاع از مظلوم میباشد.
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از مهمترین اهداف انقالب اســامی تشــکیل تمدن نوین اسالمی
اســت .فراهمنمودن بستر مناسب برای تشــکیل جامعهی جهانی
اسالمی و زمینهســازی ظهور حضرت حجت نیازمند پرورش نسل
انقالبی و تمدنساز اســت ،تا در ســایهی پرورش اسالمی فرزندان
بتوانیم به تحقق آرمان اصیل انقالب اسالمی نایل آییم .اولین نهاد در
جامعه خانواده است و تربیت نسل در بستر خانواده شکل میگیرد.
در مکتب خانواده به ســادگی میتوان مفاهیم و مناسک دینی را به
فرزندان آموزش داد به گونهای که هنجارهای دینی برای آنان درونی
گــردد .والدین از همان آغاز رشــد کودک ،با ارائــهی الگوی رفتاری
مناسب و جذاب به بهترین وجه میتوانند هنجارهای دینی همانند
نماز ،عفاف ،صداقت ،نظم ،پشــتکاری و ...را بــه فرزندان خویش
آموزش دهند؛ زیرا شعائر و مناســک نقش بهسزایی در تربیت دینی
دارند .ایورموریش میگوید« :از طریق اجرای شــعائر است که افراد
در خانواده ،در قبیله ،در گروه و نژاد یا در کشور خود صاحب هویت
میشوند ».وقتی که والدین ،مجالس عزاداری سید و ساالر شهیدان
حسینبنعلی (ع) را با آداب و رسوم ویژه برگزار مینمایند ،فرزندان
و اعضای خانواده با عمــق وجدان خویش معانی و مفاهیم شــعائر
و مناســک را درونی میســازند .با انجام چنین کاری است که فرزند
هویت دینی و مذهبی را که در طی سالهای متمادی در سنتهای
اجتماعی تنیده شده ،توســط والدین به ارث میبرد تا خود او روزی
محمل جریان برپایی مناسک و شعائر مذهبی باشد و آن را با همان
ویژگیها به نســلهای بعدی تحویل دهد .لــذا میتوان این چنین
نتیجه گرفت که قالبهای رفتاری ما که اساس هر انسانی را پایهریزی
میکنند ،با ارزشها و آرمانهای انقالب که خود با ارزشهای اسالم
 1400سال پیش در هم آمیخته میباشد ،سرریز میگردد.

بایستههای حکمرانی شایسته
از منظر علی علیهالسالم
جستاری در عهدنامه مالک اشتر

یاسین اژدری /کارشناسی علوم سیاسی ورودی ۹۷

اندیشــه ،محصول خردورزی آدمی در طول تاریخ است اما به لحاظ
معرفتشناســی هرگاه این دســتاورد و محصول به لحاظ منطقی،
منســجم و دارای مبنا و چهارچوب بوده و موجه و ارزشــمند باشــد
میتوانیم آن را اندیشه بنامیم( .جمشیدی ،۱۳۹۴ ،ص )۳از طرفی
مهمترین مسئلهی اصلی فلسفه و دانش سیاسی در جوامع مختلف،
اندیشیدندربارهی ْبهزیستنآدمیانوبهترینشکلجامعهوحکومت
بود ه است .بســیاری از فیلســوفان قدیم به تکرار تاکید کردهاند که
ْبهزیستن و رستگاری در جمع حاصل میشود و جمعی زندگیکردن
نیز مســلتزم وجود دولت/حکومــت میباشــد(.فیرحی،۱۳۹۱،
ص )۳۱در رابطه با چگونگی دستیابی به رستگاری و ْبهزیستن در
جوامع ،هریک از اندیشمندان به فراخور جهانبینی و شرایط زیست
خود ،سعی در ارائهی بهترین شیوه و الگو را داشتهاند.
از سیاست تعاریف زیادی ارائه شده اما عامترین تعریف از سیاست را
میتوان ساماندهی امور عمومی و همگانی دانست و غایت سیاست
را دستیابی به مصلحت عمومی .به تعبیر امام خمینی« :سیاست
این اســت که جامعه را هدایت کند و راه ببرد بــه طرف آن چیزی که
صالحشان است(...صحیفه امام ،جلد  ،۱۲ص )۴۳۲
بدبختانه یکی از مشکالتی که در جوامع اسالمی و در میان حاکمان
مسلمان به وفور قابل مشاهده بوده اســت ،فقدان رعایت مصالح و
منافع همهی افراد تحت امر چه مســلمان و چه غیرمســلمان بوده
است .این مسئله سبب شده تا حاکمان کشورهای اسالمی مصالح و

منافع شخصی خود و اطرافیان خود را به جای توجه به مصلحت عامه
در اولویت قرار دهند .همچنین وجود و وفور مســائلی از این دست
ّ
عدهای را به این نتیجه رسانده که اساسا در اندیشهی اسالمی مدنیت
وجود ندارد .زیرا اسالم بر تمایز دوگانهی مومن و کافر استوار بوده و
بنابراین توانایی سیاستورزی را ندارد ،چرا که اساس سیاست مبتنی
بر مصلحت عمومی صرف نظر از مذهب ،نژاد ،طبقه ،جنسیت و...
است( .خواجه سروی و دیگران)۱۳۹۷ ،
یکی از مهمترین منابع و متون در باب حکمرانی در اندیشهی سیاسی
اسالمی ،عهدنامهی مالک اشتر است که حضرت علی (ع) در آن به
بهترینشکلممکنبایستههایحکمرانیمطلوبمبتنیبرمصلحت
عمومی را ارائه کردهاند ،که توجه به آن میتواند بیاساس بودن چنین
ادعاها و نتایجی در مورد اندیشهی سیاسی در اسالم را عیان سازد.
شوربختانه این عهدنامه که به مثابه گنجینهای در اندیشهی سیاسی
اســامی اســت تا به حال چه در حوزهی نظر و چه در حوزهی عمل
مورد ُمداقه قرار نگرفته است .مقصود از مورد ُمداقه قرارنگرفتن این
عهدنامه از نظر اندیشهی سیاسی است ،اگر نه بودهاند کسانی که این
عهدنامه را ترجمه و برآن شرحهایی نوشتهاند.
در میان کسانی که این عهدنامه را به فارسی برگردانده و بر آن شرحی
نوشــتهاند میتوان به محمدکاظم فاضل مشــهدی اشــاره کرد که
این مهم را در رســالهای تحت عنــوان نظامنامه حکومــت به انجام
رسانده است .شــرح و ترجمهی فاضل مشــهدی به لحاظ دقت در
انتقال مفاهیم سیاسی و توجه به مبانی نظری ،از بسیاری جهات بر
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ترجمههای دیگر عهدنامه مالک اشتر برتریهای انکارناپذیری دارد.
(طباطبایی ،۱۳۹۷ ،ص)۴۰۹:
قبل از پرداختن به مباحث موجود در عهدنامه ذکر این نکته ضروری
است که از دیدگاه روشهای فهم دقیق متون اندیشهی سیاسی باید
زمینه و زمانهی نگارش متن را در نظر بگیریم .بنابر روایات تاریخی این
عهدنامه در زمانهای پرآشوب به رشتهی تحریر درآمده چرا که پس از
حکمرانی خلفای سهگانه و علیالخصوص در عهد عثمان ،شیرازهی
امور از هم پاشیده و مناطق تحت ســلطهی حکومت اسالمی دچار
مشــکالت عدیدهای شــده بود .یکی از علل از هم پاشیدگی امور را
میتوان عدم توجــه به مصلحت عمومی در زمانهی خلیفهی ســوم
دانست.
علی (ع) پس از قبول خالفت ،در اولین اقدام ســعی در بازگشت به
سنت پیامبر و در مرکز توجه قراردادن مصلحت عامه برآمد.
همانطور که ذکر شد الزمهی رعایت مصلحت عمومی در جایجای
عهدنامهیمالکاشتربهوضوحقابلمشاهدهاست؛ایشانبرخالف
حاکمان پیش و پس از خود که حدی بر جــان و مال و ناموس رعیت
قائل نبوده و هر آنچه بوده را متعلق به خود میدانستهاند در تعیین
حدود فرمانروایی به مالک میفرمایند:
«نپنداری که معنای حکومت این است که هرچه خواهی با رعیت بار
کنی و به هوای نفس و اقتضای غضب ایشان را معذب داری! بیش از
این نیست که حق ،سبحانه و تعالی ،تورا والی و صاحب اختیار آن قوم
بعض عباد را به تو فرموده
ساخته است و تمشیت امور معاش و معاد ِ
است و تو را سلوک با ایشان آزموده و امتحان نموده است( ».نظامنامه،
ص  )۸۹چنین تعبیری از حدود فرمانروایی توسط علی(ع) نشانگر
دیدگاه توحیدی آن حضرت است چنان که فرمانروایی را وسیلهای
برای تامین مصلحت عمومی دانستهو نهنفع خصوصیو به تبع آنهر
اقدام حاکم ،امتحانی در محضر الهی است و نه امتیازی برای خود.
همچنین پیش از این اشــاره کردیم که عدهای بر این عقیدهاند که
در اســام ّ
مدنیت وجود ندارد ،چرا که اندیشــه اســامی بر پایهی
دوگانهی مومن و کافر استوار است؛ توجه به مطالب عهدنامهی مالک
اشــتر خطا بودن این دیدگاه را نمایان میســازد آنگاه که حضرت
میفرمایند« :تمام مردم بر دو دستهاند ،یا برادر دینی تو هستند یا در
خلقت با تو برابر هستند ( ».نهجالبالغه ،دشتی،۱۳۹۰ ،ص )۵۰۴
طبق این دیدگاه همهی مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان ،از هر
نژاد و رنگی ،با هر عقیده و فکری چه مخالف یا موافق حکومت باید از
حقوق برابر با یکدیگر برخوردار شوند.
از دیگر اصولی که حضرت علی (ع) در امر حکمرانی پیوســته به آن
توجه داشتهاند عدالتورزی است؛ چراکه اجرای عدالت در نهایت
تامینکنندهی مصلحت عمومی اســت .عدالت از چنان جایگاهی
در اندیشهی امام علی( ع) برخوردار اســت که ایشان هدف خود از
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قبول حکومت را اجرای عدالت دانستهاند .علی(ع) اجرای عدالت
و تامین رضایت مــردم را امری الزم دانســته و میفرمایند« :باید که
َ
در امور ُملک و مصالح رعیت آنچه را که به عدالت ا َقرب و در احقاق
ّ
حقوق َا َ
کافه ناس َا َ
شمل
عدل باشد و عدالتش عموم داشته ،نسبت با
و َا َ
کمل نماید و رعیت به آن راضیتر باشــد اختیار نمایی و آن را بهتر
دانسته و دوستتر داری؛ یعنی هرگاه میان چند فعل متردد باشی،
مالحظه کن که کدام یک از آنها به عدالت ورزیدن در حقوق الناس
و حقگذاری نزدیکتر میباشد ،آن را انتخاب کن و اگر در این مرتبه
نیز متردد شوی ،ببین که عدالت در حق کدام یک از آن افعال عموم
و شــمولش بیشتر اســت ،آن را برگزین! و اگر در این هم تردد با هم
رســانی ،رضای ّ
رعیت از ارباب صنایعِ ،ح َرف و َع َجزه و مسکین هر
طرف رعایت کن و به مقتضای خواهش و خشــنودی ایشــان عمل
نمــای ،هرچند مخالــف رای خواص و خــاف رضای اکابــر و اهل
اختصاص بوده باشد (.نظامنامه ،ص)۹۴ ،
ایشان همچنین در رابطه با رفتار فرمانروا و ماموران مالیاتی با مالیات
دهندگان نیز مطالبی را بیان نمودهاند که از دریچهی نگاه به مصلحت
عمومی در خور توجه و قابل تامل اســت؛ «پس باید که اوال تفقد امر
َ
خراج و تدبیر مبلغ و مقدار آن بر ن َهجی نمایی که صالح کار اهل خراج
در آن بوده بدیشان ضرری نرسد و توانند که از عهده ادای آن برآمده
تعدی واقع نشود .زیرا که چون مصالح ایشان را رعایت کنی و امر خراج
را به طریق اعتدال راست آوری ،هر آینه سایرالناس را از جبود و ّ
عمآل
و باقی طبقات رفاه حال احوال و وسعت معاش و اموال حاصل آید».
(نظامنامه ،ص)۱۴۹ .
مالیات یا خراج اگرچه در اصل دارای مبنای شرعی میباشد ،اما به
لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت و ّ
مبین این نکته اساسی اســت که دیانت ،در نهایت ،ناظر بر
تدبیر امور دنیا است و مصالح دنیا باید ضابطه احکام دیانت باشد و نه
ن سان باتوجه به اندیشهی سیاسی در عهدنامه مالک
عکس آن .بدی 
اشــتر ،اصل ،در گرفتن خراج رعایت مصالح مردم و اجتماع است و
هیچ ضابطهی دیگری نباید در این مورد لحاظ شــود(.طباطبایی،
 ،۱۳۹۷ص )۴۱۲
به طور کلی باید گفت که عهدنامهی مالک اشــتر از درخشانترین
متون در باب حکمرانی در اندیشــهی سیاســی اســامی است که
علی( ع ) در آن به شایستهترین وجه ممکن هر آنچه را که الزم است
تا حکمرانان یک جامعــه در اداره حکومت مد نظر قــرار دهند بیان
فرمودهاند.
این عهدنامه بر مبنای مفهوم مصلحت عمومی یعنی رعایت حقوق
مردم صرف نظر مذهب ،جنسیت ،نژاد ،طبقه و ...به نگارش درآمده
و به راســتی که توجه و مورد ُمداقه قــرار دادن رهنمودهای متعالی
حضرت علی(ع) میتواند شرایط ْبهزیستن در جوامع را فراهم آورد.

رویا فضائلی ،حافظ کل قرآن کریم در گفتوگو با نشریهی گنجینه ثقلین:

قرآن ،چراغ راه تمام لحظات زندگی است
طاهرهسادات بهرهمند /کارشناسی فقه و حقوق ورودی ۹۷

رمضان را ماه نزول قرآن دانستهاند و چه خوش فرصتی است که
به گفتوگو با با یکی از حافظان این کالم الهی بنشینیم.
خانم رویا فضائلی ،حافظ کل قرآن کریم ،متولد
ســال  ۱۳۷۷اســت و در خانــوادهای
فرهنگی رشــد و نمو پیدا کرده
اســت .در حال حاضر
در مقطــع

کارشناسی ارشــد رشــتهی علوم قرآن و حدیث در دانشگاه فردوسی
مشهدمشغولتحصیلاستوکسبرتبهینخسترشتهیحفظکل
مسابقاتکشوریبنیادشهیدوامورایثارگران،رتبهیاولرشتهیحفظ
کلمسابقاتاستانیسازماناوقافوامورخیریه،رتبهیعالیرشتهی
حفظبیستجزءمسابقاتکشوریسازماناوقافوامورخیریه،رتبهی
اول رشتهی حفظ بیست جزء مسابقات استانی سازمان اوقاف و امور
خیریه،رتبهینخسترشتهیحفظبیستجزءمسابقاتدانشجویی
در مرحلهی کشوری و مرحلهی ملی ،نشــان از هوش باال و حافظهی
قوی او دارد .ضمن آرزوی توفیق برای این بانوی موفق قرآنی ،شما را به
مطالعهیاینمصاحبهدعوتمیکنم.
گنجینهثقلین:چهشدکهحفظقرآنراشروعکردید؟
راســتش را بخواهم بگویم،قضیه از یک حسادت
شــروع شــد .من از کودکی عالقهمند به
قرآن بودم و در دوران دبســتان هم
جزء ســی را تا حدودی حفظ کرده
بودم اما موقعیت حفظ کل برایم پیش
نیامده بود .اما همیشه در ذهنم این رویا را
داشتم که من حتما وقتی بزرگ بشوم حافظ
قرآن میشوم .خالصه سال دوم راهنمایی بودم
که یک دختر خانم حافظ  ۱۳جزء قــرآن از همدان
به مدرسهی ما آمد .به خاطر همین ویژگی حافظ قرآن
بودن ،ایشان مدام ســر صف و در برنامههای مختلف مورد
تشویقمدیرودبیرانقرارمیگرفت.منهمحسادتمگلکردکه
چراایشانرامدامتحویلمیگیرند.وخالصهاینجابودکهتصمیم
گرفتمبرومحفظراشروعکنموبعدهادراثرآشناییودوستیباهمان
خانموراهنماییهاییکهازاوگرفتم،واردعرصهیحفظقرآنشدم.
گنجینهثقلین:باکدامآیهیقرآنانسبیشتریدارید؟
به نظر من حافظ قرآن مثل یک مادر است و آیات قرآن به مثابه فرزندان
وی.همانطورکهمادرهمهیفرزندانشرادوستداردوبینآنهاهیچ
فرقینمیگذارد،یکحافظقرآنهمسعیمیکندباتمامیآیاتانس
داشته باشــد .اما اگر بخواهم فقط در مورد یک آیه حرف بزنم ،آیه ۴۹
َ َ
الرح ُ
سورهحجرهستکهمیفرماید«َ :ن ّب ْئع َب ِاديأ ّنيأ َنا ْال َغ ُف ُور َّ
يم»
ِ ِ
ِ
ِ
خداوند متعال در این آیه با آوردن چند کلمه به عنوان تاکید مثل «ان»ّ

فصلنامه کانون قرآن و عترت دانشگاه فردوسی مشهد
شماره دوم  -بهار۱۴۰۰

وضمیرمنفصل«انا»،اینمطلبرابیانمیکندکهمهربانترینوجود
عالم اســت و همواره آغوش لطف و رحمتش برای دربرگرفتن همهی
بندگانشبازاست.
گنجینه ثقلین :چهطور میشود هم به حفظ قرآن پرداخت و هم
درس خواند؟
الحمدلله من چند سال است که حفظم را به اتمام رساندهام و در حال
حاضر فقط به مرور ،تکرار و تثبیت آیات میپــردازم .مرور آیات همراه
با ترجمه و گهگاهی مطالعهی تفاسیر آیات ،یکی از لذتبخشترین
تفریحاتمیتواندباشد.
البته باید اشاره کنم یکی از مولفههای مهم در زندگی حافظان ،بحث
نظم است که در طی مسیر حفظ آن را به خوبی یاد میگیرند .بنابراین
در تنظیم برنامهها و اولویتبندی و رســیدگی به امور درســی در کنار
فعالیتهایقرآنیهیچمشکلیندارند.
گنجینه ثقلین :کتابهای دیگر را هم میخوانید؟ به نظر شــما
اصلیترینتفاوتقرآنبادیگرکتابهاچیست؟
بله؛یکیازبهترینتفریحاتمنازدورانکودکیتاکنون،کتابخواندن
بودهوهست.مندرحوزههایمختلفکتابهایزیادیخواندهاماما
شاید بارزترین تفاوت قرآن با سایر کتابها در این است که خواندن این
کتاب فوقالعاده آرامشبخش است؛ وقتی قرآن را میخوانی گاهی
حضور خداوند که صاحب این کتاب اســت را کامــا درک میکنی و
هربار که یک آیه را میخوانی ،یک مطلب جدید به ذهنت میرسد که
اکثر اوقات راهنمای بسیار خوبی برای حل ابهامات و گرههای زندگی
میتواندباشد.
گنجینهثقلین:غیرازحفظقرآنچهفعالیتهایدیگریراانجام
میدهید؟
غیر از خود حفظ ،معموال فعالیتهای مرتبط با قرآن را انجام میدهم.
مثل تدریس ،داوری ،شرکت در مسابقات ،تالوت در محافل و مجالس
و  ...اما غیر از آن به فعالیتهای هنری مثل عکاســی ،نویســندگی و
گویندگیعالقهدارم.
گنجینهثقلین:درهنگامپیشآمدمشکالت،چهمیکنید؟
معموالوقتیمشکلیپیشمیآید،سعیمیکنمگاهیبهقرآنهمتفال
بزنمودنبالیکگشایندهایبرایآن مسئلهباشم.امادرمجموعیکی
از سخنان حضرت آیتالله جوادی آملی همیشه در نظرم هست؛ آن
هماینکهایشانمیفرمایند«:فکرنکنیدماحافظقرآنهستیم،بلکه
قرآنحافظماست».
افرادی که دائما با قرآن انس دارند ،قرآن همراه آنهاست و در تکتک
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لحظاتچهباسختیهمراهباشدوچهآسانی،بهخوبیچراغراهاست.
گنجینهثقلین:چهطورمیتوانیمحافظقرآنبشویم؟
معموالروشیکهخودمبهکارمیبردمواالنهمبهشاگردانودوستانم
توصیه میکنم ،اســتماع و گوشدادن زیاد به آیات و تکرار آنهاست.
چون یکی از بهترین روشهای به خاطر ســپردن آیات ،اســتفاده از
حافظهیموسیقیاییاستکهحافظدراینروشسعیمیکندملودی
کلیتالوتقاریواستادالگورابهخاطربسپاردوبایادآوریآنملودی،
ناخودآگاهکلماتبرزبانجاریمیشوند.
با این روش با یک تیر چند نشــان زده میشود؛ حفظ خوب و تسلط،
یادگیریتجوید،صوتولحنوانتخابمواضعمناسبوقفوابتدایی.
گنجینه ثقلین :در حال حاضر چه میکنید؟ فقط فعالیتهای
قرآنی و درس؟
در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات(گرایش علوم قرآن
وحدیث)هستموهماکنونرویپایاننامهمقطعارشدکارمیکنم.
همزمان به تدریس حفظ قرآن کریم در ســازمانها و نهادهایی چون
دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی ،ادارهیاوقافو امور خیریه ،آموزش
وپرورش،سپاهپاسدارانو...مشغولهستم.
در مسابقات مختلف شرکت میکنم ،گاهی به بحث داوری آزمونها و
مسابقاتمیپردازمودرمحافلبانوانحرممطهررضویتوفیقخدمت
و تالوت دارم.
گنجینه ثقلین :راســتی آنطور که در خاطرم هست ،در مقطع
کارشناسیارشدبهطورویژهپذیرفتهشدهاید.برایمانبگویید.
بر اساس مصوبهی سال ۱۳۷۵مجلس شورای اسالمی ،حافظان کل
قرآن کریم به شرط شرکت در دو مرحله آزمون کارشناسی ارشد علوم
قرآنوحدیثوآزمونحفظکلمجازبهدریافتمدرکلیسانسرسمی
علوم قرآن و حدیث هستند .بنده هم با استفاده از همین تسهیالت،
ســال ۹۶موفق به دریافت مدرک کارشناســی از ســازمان سنجش و
سازمان دارالقرآن الکریم شــدم .پس از آن ،با شرکت مجدد در کنکور
ارشد همین رشــته و قبولی با رتبه  ،۵مشــغول به تحصیل در مقطع
ارشد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی به عنوان
کوچکتریندانشجویورودیمقطعخودمشدم.
گنجینهثقلین:واماسخنآخر؟
امیدوارم بهرهمندی ما از قرآن و معارف ناب و ارزشــمند آن ،محدود به
تالوت،یادگیریالحانونغماتوظواهرقرآننباشد،بلکهاینتالوتو
قرائت ما مقدمهای برای تدبر و پیادهشدن دستورات قرآن کریم در متن
جامعهوزندگیماباشد.بهامیدفرداییدررکابحضرتحجت(عج)

ماورای
کره خاکی
محمدرضا ابو /کارشناسی آمار ورودی ۹۷

فرازمینیهای ساکن این کرهی خاکی ،شــوق پرواز از این فضای
تاریک و محبوس ،وجودشــان را دربرگرفته اســت و بر منارههای
ایمانشــان بانگ رهایی از این دنیا را ســر میدهنــد .دنیایی که
عادتش تعلق است و حال آنکه ترک عادت موجب رهایی از هرگونه
تعلق .که به قول آن سید « :آزادی در نفی همهی تعلقات است جز
تعلق به حقیقت که عین ذات انسان است».
یا در آنجا کــه آزادی را برایمان معنا میکنــد« :آزادی ميان ما و
آزادانگاران مشترك لفظی است و چه بسا كه اين دو آزادی در ظاهر
نيز مشابهتهايی با يكديگر داشته باشند .آن آزادی كه میگويند،
«رهايی از هر تقيد و تعهدی» اســت و ايــن آزادی كه ما میگوييم
«آزادیازهرتعلقی»است.تفاوتدرآنجاستكهماحقيقتانسان
را در خليفهی خدا بودن او می جوييم و بنابراين «انســان كامل» و
«عبداالله » را مشترك معنوی میدانيم ،اما آنان بندگی خدا را نيز
از خود بيگانگی میدانند ».حال مردی از آزادی میگوید که خود
طعم رهایی از تعلقات و تملقات پوچ و پست را چشیده است و آن را
به هیچ بهایی نمیفروشد .آقا مرتضی ،مردی از مردان خدا ،که راه
تقواپیمودهاستوبهگفتهیخود«:تقواستکهانسانرابهاخالص
میرساندوبااخالص،درهایحکمتنیزبرقلبگشودهمیشود».
مردی که تقوا را سرلوحهی کردار و منش خویش قرار میدهد و در
نبرد حق و باطل درون ،سربلند بیرون میآید.
مبارزیکهمیگوید«:شایدجنگخاتمهیافتهباشدامامبارزههرگز
پایان نخواهد یافت ».و این مبارزه را نه تنها تا زمان شهادتش بلکه تا
پس از آن و به وسیلهی قلم تاثیرگذار خویش ادامه میدهد .قلمی
همچون شمشیری تیز و ّبران .از آن جهت که دل را میشکافد و در
اعماق روح و جان مینشیند.

آوینی ،آن بســیجی عاشــق ،مــردی که بــه اصطــاح در فضای
آکادمیک ،درس سینما نخوانده بود اما نوع نگاه و نگرش او نسبت
به هنر و سینما به گونهای بوده اســت که مورد تحسین اهالی هنر
قرار میگیرد.
«حقیر دارای فوق لیســانس معماری از دانشکدهی هنرهای زیبا
هستماماکاریراکهاکنونانجاممیدهمنبایدبهتحصیالتممربوط
دانست حقیر هرچه آموختهام از خارج دانشگاه است بنده با یقین
کامل میگویم که تخصص حقیقی در ســایهی تعهد اســامی به
دست میآید و الغیر .قبل از انقالب بنده فیلم نمیساختهام اگرچه
با سینما آشنایی داشتهام .اشتغال اساسی حقیر قبل از انقالب در
ادبیات بوده است…»
سید شهیدی که ایدئولوژی شــرق و غرب را کنار میزند و بر قلهی
ایمان و باور خویش ،پرچم کربال و هفتاد و دو تن از یاران شهیدش
را برافراشته میکند.
«بعضی ها ما را ســرزنش میکنند که چرا دم از کربال میزنید و از
عاشــورا ؛ آنها نمیدانند که برای ما کربال بیش از آنکه یک شهر
باشد یک افق اســت که آن را به تعداد شهدایمان فتح کردهایم  ،نه
یک بار ،نه دو بار ...به تعداد شهدایمان!»
آری ،انسانهایی که از شر نفس خویش گذشــته و به خودباوری
رسیده و از تن رها شدهاند ،اگر به خاک هم دست بزنند ،خداوند آن
را برایشان طال میکند.
با یقین میتوان گفت که قلم و تفکر این ســید شــهید ،ریشــه در
اخالص و تقوای الهی او دارد.
«انسان اگر بتواند "خود" را در "خدا" فانی سازد ،نوراالنوار طلعت
شمس حق از او نیز متجلی خواهد شــد و عزت و عظمتی خواهد
یافت بینهایت»

فصلنامه کانون قرآن و عترت دانشگاه فردوسی مشهد
شماره دوم  -بهار۱۴۰۰

15

عدالت اجتماعی
از دیدگاه اقتصاد اسالمی

معین حسینی /کارشناسی اقتصاد ورودی ۹۸

عدالت اجتماعی از دیدگاه اقتصاد اسالمی
ابنســینا میگوید عدالت واقعی در میان مردم شکل نمیگیرد مگر
وقتی که قانون عادالنه در میان آنان باشد و قانون عادالنه به دو جهت
از طرف بشر محقق نیست و تنها خداوند که خالق بشر است میتواند
این قانون عادالنه را معرفی کند .یکی به این جهت که بشــر قادر به
تشخیص حقیقت نیســت زیرا نمیتواند خود را از اغراض شخصی
تخلیه کند و دیگر این که قانون ساختهی بشر ضمانت اجرایی ندارد
چون طبع انســان تمایل دارد خود را بر غیر مقدم سازد و به عدالت و
قانون بشری عمل نکند و قانون را تا آنجا که به نفعش باشد میپذیرد
و هر جایی که به ضررش باشد طرد میکند.
مفهوم عدالت اجتماعی
هر جامعهای که بتواند زمینهی مساعدی را برای تحقق مسالمتآمیز
و صمیمی عدالت به وجود آورد که مردم آن به اهداف انسانی و تامین
نیازهای زندگی ،امنیت و بهداشت برسند ،به حقوق از دست رفتهی
خود دست یابند و احترام و حیثیت انســانی آنها همراه با اعتالی
فرهنگ و حســن رفتار و معاشــرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته
شــدهی آنها تحقق یابد و در امنیت کامل به کســی آسیب نرسد،
عدالت اجتماعی به خوبی در آن جامعه تفسیر شده است .بنا بر این
توضیح میتوان گفــت عدالت اجتماعی یعنی قــدرت و منزلت هر
کسی را به رسمیت شناختن و با وضع مناسب با وی رفتار کردن و به
تعبیر دیگر همان جملهی معروف «إعطاء كل ذي حق حقه»

اهمیت عدالت در اسالم
الــف) عدالــتدر اســام ،در همهزمینههــا ،بهویــژهدر زمینــهی
اجتماعیو اقتصــادی ،نهتنها متکیبر ایدئولوژیاسالمیاســت،
ً
ایدئولوژیاسالمیاســت و
ی
ها
ه
پای
از
ی
ا
ه
پایــ
د
خو
اصوال
بلکه
ِ
تأثیــر شــگرفیبر موازیــنو ارکاندیگــر دارد .عدالــتدر همــهی
اجتماعیانسا نجار یاســتو در
زندگیفــرد یو
زمینهها ی
ِ
ِ
جهانهستیبرآیندیاز عدالتاست.
قرآنکریمچنانمینماید که
ِ ً
آفریدگارجهــانرا «قائمابالقســط» میداند .مقصود
قرآنکریم
ِ
بِ :
از اینتعریفایناســتکهعدالتجهانخودمفهوم قیــام خداونــد
بهعدالتاست .اینمطلبیاستکههیچنیازیبهنتیجهگیریفلسف
ییا تحلیلعلمیندارد .اینشیوه ،در حقیقت ،همانروشمعروفو
استنادقرآنکریماست .زیرا کهقرآننتایجتربیتیحقایقو وقایعرا
مورد
ِ
مطرحمیسازد،بیآنکهبرایتعیینحقایقوتجزیهوتحلیلابعادآنها
درنگکند یا وارد تاریخوقایعو جزئیاتآنها شود.
بدونعدالترا بهرسمیتنمیشناسد
ایمان ِ
اسالم ِ
برابریانســانبا کارکــردشدر نظر
معیاریکهقرآنبرایمســاواتو
ِ
میگیرد چنیناست:
ً
َ َّ َ ُ َ َ
ُ
َ
«و أن َ
نساناالما سعیو أنسعیهسوفیری» (نجم ۳۹ ،و )۴۰
لال
لیس
ِ
ِ
«و اینکهبرایمردمپاداشــیجز آنچهخود کردهاند نیســت؟ و زودا
کهکوششاو در نظر آید».
صدهــا دســتور اســامی ،کهعدالتاجتماعــیو اقتصــادیرا در
بودنآنها
ِ
عمقعباداتوارد میســازد و آنرا از جملهشرایطصحیح ِ

میشمارد ،بهروشنینشــانمیدهد کهعدالتاجتماعیو عدال 
ت
اقتصادینهتنها دو حکمفرعیو دو واجبعادیو معمولینیستند،
بلکهبر پایهی عقیدهو ایماناســتوارند و از آنها جداشدنینیستند.
زندگیفرد و جامعهنباشد،
اسالم،ایمانیرا کهنتیجهی آنعدالتدر
ِ
برنمیتابد .از اینرو عدالتاقتصادیو اجتماعیدر اسالم ،ریشهدار،
هســتیمؤمندرآمیختهو از
دائمیو فراگیر اســت ،زیرا با طبیعتو
ِ
درونفرد و جامعهی مسلمانسرچشمهگرفتهاست.
ِ
مسئولیتهایفردیو اجتماعیدر تحققعدالتاجتماعی
مســئولیتها یفردی :ارتبا طمتقابلمیا نمســئولیتفرد یو
اجتماعیبرا یتحققبخشــید نبهعدالت ،یکــیاز ابعــاد
ترسیمشدهعدالتاست .بر اساساصل:
ٌ
«کلکمراعو کلکممسئولعنرعیته»
در اصــول اســامی فــرد ،امانــتدار اموالخویشاســتو
ِ
در پیشــگا هجامعهو در برابــر نسلها یپیشــینو
آیندهمسئولآنامانتاســت .بر اســاساینتحلیل ،فردحقندارد
داراییخود را نابود یا احتکار کند یا نسبتبهآنبیتوجهیو اهمالروا
ِ
ی کند و آسیبیبهخود برساند،
دارد .همچنین نباید در حقخویشبد 
تا چهرسد بهخودکشــی .اینگونهاقداماتدر حقیقتستمو تجاوز
بهحقوقجامعهاست.
مســئولیتهایجامعه :از طرفدیگــر ،جامعهنیز نســبتبهافراد،
ً
مســئولیتیکامالبرابر دارد .احادیــثو فتــاوا نشــا نمیدهد
کلیهساکنانیکدهکدهنســبتبهفردیکهاز گرســنگیمیمیرد،
مســئولیتدارند .در حقیقــت ،اینمســئولیت ،هر
نو عمــرگو هــر گونهزیــانو آســیبیرا نیــز در بــر میگیــرد .در
روایتآمدهاســتکه«اهلدهکدهاز ذمهخداونــد و پیامبــرشدور
و بیگانهانــد» زیــرا آنــاندر امانتپــروردگار خیانتکــردهو عهــد و
پیمانخداوند را شکســتهاند ،چونمسئولیتهایشانرا در برابر فرد
مزبور انجا م ندادهاند.
آنچهاز مسئولیتهایجامع هیروســتاییدر برابر فرد گفتهمیشود
ً
عینادر مورد جامعهشهریو مناطقو سرزمینهاییکهمردمدر آنها
تشکلییکپارچهدارند ،صدقمیکند.
حضرتعلــی (ع) بــا تعجــباز خــود میپرســید« :آیــا منســیر
بخوابــمو پیرامونمشکمهاییباشــد از گرسنگیبهپشــتدوختهو
جگرهاییسوخته؟»
مســئولیتها یمتقابل :افــراد جامعهنیــز نســبتبهیکدیگر
مسئولیتهایمتقابلیدارند .از دیدگاهقرآنو روایات ،افراد جامعه،
همــه ،پیکر هیواحــدیرا تشــکیلمیدهند« .چــو عضویبهدرد
َ
آورد روزگار ،دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار» داراییهــا و جانهــا

آنتمامیافــراد جامعهشمردهشدهاســت.
و پیمانهایمــردماز ِ
ُ
عددیگریاستکهپرتوی تازهایبر جامعهو تکوینآنمیاندازد و
اینب ِ
از آیاتکریمهذیلبرمیآید:
«اموالیکدیگر را بهناشایستمخورید» (بقره)۱۸۸ /
«و از یکدیگر غیبتمکنید»(حجرات)۲۱ /
«همهاز یکدیگرید»(آلعمران)۱۹۵ /
شیوههایتحققعدالتاقتصادی
جایقرآنبهجامعهایکهعدالتبــر
انفــاقو بخشــش :در جای ِ
آنحاکماســت ،و بهنتایجاینعدالــتو همچنیــن خطرهاییکهدر
نیافتنآنمتوجهجامعهخواهد شــد ،اشارهمیشود.
صورتتحقق
ِ
زیرا عدالتبههمهاینامکانرا میدهد کهبا کوششهایســازندهو
کمکهایخود همگانرا بهرهمند ســازند و پیامدهایشایســتهی
عدالتبههمهبازگــردد ،در صورتیکهنبود عدالــتدر جامع ه بهطور
قطعموجبمحرومیتبخشبزرگــیاز جامعــهاز برخیحقوقشیا
شــدنبرخییا
از همــهی آ نمیشــود ،همچنیــن باعثتبا ه
ِ
کاراییجامعهمیگــردد.
کاهش
همــهی اســتعدا دها و
ِ
ِ
اینخــود ،محرومیتعمومیافــراد جامعــهو بلکهکلجامعــهرا
گیرنه
سببمیشــود ،بگذریــماز بیماریهــا و خطرهاییکهدامن ِ
تنهــا گرو هها یمحرو مبلکههمهمیشــود ،ماننــد پیامدهــای
سوءتغذیهو فراهمنبودنشرایطزندگیســالمو همچنین خطرهای
ِ
درونمحرومــانرا میخورد و ادامــهی آنها بهبحرانها و
دیگریکه ِ
انفجارها و نابســامانیهاییدر جوامعمیانجامــد .حالبهبرخیاز
آیاتقرآنکریممیپردازیم:
«آگاهباشــید کهشــما را دعوتمیکند تــا در راهخــدا انفاقکنید.
بعضیاز شــما بخلمیورزند؛ و هــر کسکهبخــل َ
ورزد در حقخود
بخلورزیدهاســت .زیرا خدا بینیاز اســتو شــما نیازمندید .و اگر
رویبرتابیدبهجایشمامردمیدیگر َآردکههرگزهمسانشمانباشند»
(محمد )۳۸ /
«و هرچهانفاقکنید پاداشآنبهشما میرسد و بر شما ستمنخواهد
رفت» (بقره)۲۷۲ /
«در راهخدا انفاقکنید و خویشــتنرا ب ه دســتخویــشب ه هالکت
میندازید» (بقره)۱۹۵ /
ویژگیدیگــر عدالتاقتصادیو اجتماعیدر مکتباســامایناس
تکهعدالتدرجاتمتفاوتــیدارد و تحقــقآندر جوامع ،محدود
بهحد خاصینیست ،بلکهمانند بسیاریاز هدفهایدینیبیکران
و نامتناهیاســت .اینبدانجهتاستکهعدالتوســیلهایبرای
امکانبخشیدنبهتکاملانساناســت ،نهآنکهخودهدفیباشــد
کوششعدالتخواهیدر نخستینمرحلهی آنتوقفکند.
که
ِ
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احساسفردیآغاز
نتیجهی چنینبینشیآناستکهعدالتبا قدری
ِ
روزافزونفرد
میشود و سپسرشــد میکند و از یکسو بهکوشــش
ِ
مظهرآناستدر
تبدیلمیگردد و از سویدیگر گروهرا که ِ
دولتملی ِ
بر میگیــرد .آنگاهعدالتبا دو ُبعد گســترشمییابد؛ از یکســو
رفتهرفتههمهی افراد جامعهرا در بر میگیرد و از سویدیگر عمقپیدا
ِ
صورت
حسعدالتخواهیرفتهرفتهبه
میکند .زیرا ،همانطور 
ی که ِ
اقلعدالت،
کوششپیگیرومستمردرمیآید،تحققبخشیدنبهحد ِ
ِ
مراتبدیگــریاز عدالــترا فراهممیکنــد .اینجریانتــا آنجــا
ِ
ادامهمییابد کهبهبرابریبینافراد جامعهمیرسد.
ســپسمرحلهی تکافــلو همبســتگیو فداکار یفرامیرســد،
آنگاهاز اینمراحلهممیگذرد و بهصورتایثار و از خودگذشــتگی
جلوهمیکند.
تحریمربا روشــنمیدارد کهشریعتاســامنمیخواهد ســرمایه،
بهتنهاییو بــدونکار و تالشافزایشیابد و برایصاحبشســودآور
نبودن
گردد .همینطور آنچــه در فقهاســامیدربارهی درســت
ِ
ابزارتولید
تعیینســهمیبرایابزار تولید آمده ،دلیلبر ایناستکه ِ
نمیتوانــد در ســود و منافعشریکباشــد ،امــا کار ،کــهدر
عناصرتولیــد اســت ،حقدارد کــه فار غاز
اســامبرترینعنصر از
ِ
زیان ،در منافعسهیمگردد .همچنین کارگر حقدارد مبلغمعینی،
بدونریسکپذیری ،دریافتدارد .اینهمانچیزیاستکهاجرتو
مزد کار مینامیم.
فکــر و تأملبیشتــر در احادیــثزکا تو آ نچــه ا زاهلبیــتو
از فقها یپیشــینوارد شد هاســتُ ،بعــد تازها یبهمســئلهی
عدالتمیدهــد و بهروشــنیو صراحتبهبیمــهی افــراد فقیــر،
کهعبارتاز تأمیننیازهایافراد تهیدســتاز طرفجامعهباشــد،
توصیهمیکند .البتهنهآنفقر و تهیدســتیکهنتیجهی سســتیو
بطالتباشــد .همچنیــن اسالم ،بیمهها یدورا نکهنســالیو
کودکیو بیماریرا ،بهویژهحوادثو پیشآمدهایناگهانیهمچون
مسافراننیازمند و وامدارانو دربندماندگانو هرآنچهدر
هزینههای
ِ
مســئولیتبیمههایاجتماعی ،در
راهخــدا باشــد ،الزممیدانــد.
ِ
شرایطدشوار
کاملجامعهیاســامی در
حقیقت همان
ِ
ِ
مسئولیت ِ
ناتوانی
مانندپیریو
اجتماعیاســت ،خواهاینشرایطدائمباشــد ِ
ِ
اثرحوادثناگهانیو در کوتاهمدتبهوجود
ناشیاز نقصعضو ،یا بر ِ
آید.
مسئولیتبزرگ
مسئولیتعلمایدیندر اینزمینهبسیار بزرگو دقیقو فوریاست.
ِ
ت بهاســامو مســلمانان ،بهویژهمحرومانو
زیرا آنــاندر راهخدمــ 
ســتمدیدگان ،امینمردماند و تنها آنانانــد کهمیتوانند از مبارزهو
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پیکار محرومانو ســتمدیدگاندر داخلجامعههایاسالمیتصویر
درستیبهدســتدهند و شــائبهی تندرویو الحاد را از آنبزدایند و
بهویژهاز خدشهدار شدنتالشهاییکهبرایاحقاقحقوقصورتم
حقوقملتها
غاصبان
یگیرد ،جلوگیریکنند .زیرا کهستمگرانو
ِ
ِ
بهمتهمکردناینجنبشها بهالحاد یــا طائفهگراییعادتکردهاند
ســاحویرانگر پشــتیبانیعلمایدیناز
و بهترینراهحلبرایاین
ِ
جنبشها و حمایتاز آنهاست.
اختالفطبقاتی
مســلمانانامروز نــهتنهــا تصــور درســتیاز عدالتاقتصــادیو
اجتماعیاســامو خطرهایناشــیاز آناز جملهگسســتو فقــدا
نشــدن
واقعیتاجــرا
ندورنمایهمهجانبهعدالتندارنــد ،بلکه
ِ
ِ
عدالتاقتصــادیو اجتماعــی ،جــز در مــوارد نــادر و کمیــاب،
ِ
بهخوبینمایاناست.
شــمار آنانکــهدر جامعهیاســامیاز زندگیشــرافتمندانهو از
عدالتمحروماند رو بهفزونیاســتو احســاسمحرومیتآنانبر اثر
ریختو پاشها و تظاهر بهثروتمندیو رفاه ،عمقبیشتری مییابد.
شرایطزیستیمســلماناندر کشورهایمختلفبهگونهایاستکه
بهتفاوتژرفدر ســطو حزندگیمنجر شدهاســت .اینامر ناشیاز
پیدایشثروتهایطبیعیو افزایشبهایمواد خامدر اینکشــورها
بودهاســت .بالطبــع ،چنینفرایندیبهفقیرتــر شــدنملتها و
ثروتاندوزیدست هیدیگر میانجامد.
اینهمهنابســامانیهایاقتصادیو اجتماعیو واقعیتهایتلخو
دردنا کبهروشــنیدر برابــر چشمهمگا ننمایا نشد هاســت،
بدونآنکههیچگونهتوجیهیبرایتأخیر در تطبیقو اجرایعدالتدر
امتواحد ،وجود داشتهباشد.
میاناینملتهایمنتسببه ِ
سخن آخر
برداشت از عدالت در اسالم با برداشــت مارکسیستی از آن ،زمین تا
آسمان متفاوت است.
برداشــت آنهــا از عدالت مســاوات و برابــری جامعه اســت که در
کشــورهایی مانند کــرهی شــمالی ،شــوروی ســابق و  ...امتحان
شــدهاند و ناکارآمــدی ایــن برداشــت را بــه نمایش گذاشــتهاند.
اما عدالــت در منظر اســام یعنی به رشــد و بلوغ رســیدن هر فرد
بر حســب لیاقت ،اما ایــن مکتب نمیگــذارد که سرمایهســاالران
بــرای انباشــت ســرمایهی خــود مــردم را بازیچــهی خــود قــرار
داده و آنــان را پلــی بــرای ثروتاندروزی خــود ببیند ،بلکه مســیر
را طوری فراهــم میکند کــه مردم بــه بهترین حال وجــودی خود
برســند و در کنار یکدیگر رشــد معنــوی و مــادی خود را داشــته
باشند .

افسانه جوان /کارشناسی علوم قرآن و حدیث ورودی ۹۶

ماه مبارک رمضان ،قلب ماههای ســال و شب قدر ،قلب این ماه
است .فارغ از تمام آنچه که به این شب ارزش و منزلت بخشیده،
این نکته حائز اهمیت است که شــب قدر و نزول مالئکه و روح،
مختص زمان رسولالله (ص) نبوده و عرضه اعمال ،بعد از ایشان
باید به کسی که از نظر شــأن و جایگاه همســنگ ایشان باشد،
عرضه گردد .مؤیــد قرآنی این مطلب ،فعل «تنزل» اســت که به
صورت مضارع آمده و داللت بر استمرار و دوام کار دارد لذا این آیه
یکی از مستدلترین آیات قرآن کریم است که بر ضرورت وجود
همیشــگی یک ولی امر از جانب خدا که امین بر حفظ و اجرای
امر الهی باشد ،داللت دارد .عالمه طباطبایی در تفسیر سورهی
مبارکهی قدر ،عالوه بر استناد بر فعل «تنزل» در این آیه که داللت
َ ْ ُ ُ ُّ َ
«فيها ُيف َرقكلأ ْم ٍر
براستمرارنزولمالئکهدارد،بهآیهیشریفهی ِ
َ
يم» (دخان )۴،که داللت بر تکرار تفریق امور در هر سال دارد،
ح ِك ٍ
اشاره کرده و نتیجه گرفتهاند که شب قدر تا روز قیامت استمرار
دارد و محدود و محصور به زمان پیامبر(ص) نمیباشد.
بنابراین هنگامى که در شناخت قرآنى به این نتیجه مىرسیم که
شب قدر در هر سال هست ،باید توجه کنیم که پس صاحب شب
ن صورت ،بعد
قدر نیز باید همیشه وجود داشته باشد؛ در غیر ای 
از رسول خدا (ص) ،فرشتگان بر چه کسى فرود مىآیند و کتاب
تقدیر را نزد چه کسى مى گشایند و مجارى امور را به اذن خدا به

چه کسى مىسپارند؟!
لذا با توجه به اینکه زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمیماند،
در حال حاضر حجتی وجود دارد که هر ســاله این مالئکه برای
عرضهیمقدراتبراونازلشوندواکنونبرحجتزمان،حضرت
مهدی (ارواحنا فداه) نازل میشوند و چه بسا از این آیه ،موعود
موجودبودنایشانهمقابلاثباتباشد.امیرالمؤمنین(ع)ازاین
دوواقعیتبزرگ(وجودشبقدردرهرسالووجودصاحبشب
ُ ِّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ
«إن ل ْیلة القدر ،فی کل
قدر در هر عصر) این چنین یاد مىکند:
َّ ُ ْ ُ
َ ْ ْ ُ ً
ْ َ َّ ْ َ ُ َّ َ
َ
السنةَ .و َّإن ِلذلک المر والة
َسن ٍةَ .و إنه ُین َزل فی ِتلک اللیل ِة أمر
َّ
َ َ
سول الله صلى الله علیه وآله وسلم( »...اصول کافی ،کتاب
بعد ر ِ
الحجة ،باب فی شأن «انا انزلناه فی لیلة القدر» ،ج)۱
«شــب قدر در هر سال هست .در این شــب امور همهى سال (و
تقدیر و سرنوشتها) فرو فرستاده مىشــود ،پس از درگذشت
پیامبر نیز این شب ،صاحبانى دارد»...
بنابراین از فضائل شب قدر ،عالوه بر نزول قرآن و امضای مقدرات
الهی ،نزول مالئکه و روح بر حجت معصوم الهی است و ایشان
متولی امو ر اند فلذا شب قدر بهترین فرصتی است که میتوان
با زبانی که نیمــی از ماه روزه داشــته و با خلــوص بیشتری ذکر
خدا را گفته و در آن شــب بهطور ویــژه ،بارها اســتغفار کرده ،از
خدا بخواهیم تقدیر امســالمان ،ظهور صاحب شب قدر باشد
انشاءالله.

تقدیر
امسالمان
باش...

فصلنامه کانون قرآن و عترت دانشگاه فردوسی مشهد
شماره دوم  -بهار۱۴۰۰
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شط شیرین

زهرا تدین /کارشناسی فیزیوتراپی ورودی  -۹۸دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ت و یک هجری ،وقتی در صحرای نینوا تمام باطل در
ســال شــص 
برابر تمام حق صفآرایی کرد تا برای همیشه طومار خاندان نبوت
را در هم بپیچد ،شاید هیچکس جز منادیان خیر که شعارشان «ما
رأیت اال جمیال» بود ،فکرش را نمیکرد که از حقیقــت دین و راه و
رســم آزادگی چیزی باقی بماند .فکر میکردند وقتی خورشید بر
نیزه شد و سم اســبان آیات کالماالله را لگدمال کرد ،صدای وحی
هم خاموش خواهد شد .اما از سرخوشی و مستی فتحشان چیزی
نگذشــته بود که ندای «انا ابن مکه و منا! انا ابن زمــزم و الصفا! انا
ابن من حمل الرکن بأطراف الردا »...از لسان حضرت سجاد ،اول
دلهای مردم را لرزاند و بعد پایههای کاخ ســبز را .برای کســی که
لباساسارتبرتنوداغعزایخونخدابرجان،میتواندخطبهای
بخواندکهنمودهمزمانحماسهوغروروغیرتوفصاحتوبالغتو
معرفتباشد،حتماسختنخواهدبودحفظمفاهیماسالمومشی
اهلبیت در قالب دعا و مناجات .آن هم در شــرایطی که چند تن از
قصیالقلبترین و سختگیرترین خلفای تاریخ اسالم قدرت را به
دست داشــتند؛ یزید ،معاویهبنیزید ،مروانبن حکم ،عبدالملک
مــروان و ولیدبنعبدالملــک .حضرت علیبنحســین ،نوادهی
همانامیرکالمیاستکهفرمودمردمبهحاکمانشانشبیهترندتا
پدرانشانوباعلمبرانحطاطوفساداخالقیجامعهایکهبهپیرویاز
حاکمانششمشیربرنوهیپیامبرشکشیده،درصحیفهیسجادیه
مردمرابازیباترینجمالتوالفاظ،ازرذائلاخالقینهیوبهفضایل
اخالقی دعوت میکنــد .چه آن که مشــهورترین دعای صحیفه،
دعای مکارماالخالق است« .و اعزنی و ال تبتلینی بالکبر و عبدنی
لکوالتفسدعبادتیبالعجباجرللناسعلییدیالخیروالتمحقه
بالمن»...حضرتبهزیباییتمام،درکنارهرفضیلتیکهازخداطلب
میکند،آفتآنفضیلتراهمبیانمیکندودرظاهرخودراودرواقع
ما را از آن آفت برحذر میدارد .اثر همین دعاها ،جامعه را از شرایطی
کهفقطهفتادودونفربهیاریامامزمانشانرفتند،بهمجالسدرس
پرشور و تربیت صدها شاگرد برجسته و عالم در دوران امام باقر و امام
صادق علیهماالسالم رساند .این کتاب را قرآن صاعد خواندهاند به
این معنا که آنقدر در معارف و مفاهیم و ارزشــمندی به کالم وحی
نزدیک اســت که بتوانیم در بیان وجه تمایزش از قرآن ،به باالرونده
بودنش اکتفا کنیم .چرا که دعا کالمی است که از سمت ما به سوی
مقام رفیع خداوند باال میرود اما قرآن از عالم ملکوت به برهوت دنیا

نازلشدهوپایینآمدهواینتشبیهاغراقآمیزهمنیستوقتیبدانیم
ادعیهیاینکتاباززبانمعصومدانایغیبومتصلبهمنبعالهی
ساطعشدهاست.پسمنبعقرآنوصحیفهیسجادیهیکیاستو
معارفشهماهنگوهمانطورکهقرآنباحمدوثنایپروردگارشروع
میشود،سرآغازاینانجیلاهلبیتهماینجملهاست؛«الحمدلله
االولبالاولکانقبلهواالخربالاخریکونبعده.»...درواقعحضرت
سجاد ،همان گزارههای خبری قرآن را بدون تکلف و در ادیبانهترین
جمالت ممکن بر دل و جان مخاطب مینشــاند .ابنشهرآشوب
در بیان عظمت بالغــی صحیفه ،حکایت مــردی از اهالی بصره را
نقل میکند که مدعی شد من هم همانند زینالعابدین ،میتوانم
از اینگونه عبارات بیان کنم .سپس قلم به دست گرفت و سر به زیر
انداخت اما ســر بلند نکرد و از دنیا رفت .از نظر مفاهیم و محتوا نیز
این کتاب بهقدری عمیق اســت که بســیاری از بزرگان میگویند
نمیشودبهمعارفبلندآندستیافتوازهمینجهتآنرا«اخت
القرآن» یعنی خواهر قرآن نامیدهاند .بسیاری از معارف اسالمی در
ضمندعاهایصحیفهبیانشدهاست.مسائلینظیرخداشناسی،
هستیشناسی،عالمغیب،فرشتگان،رسالتانبیا،جایگاهپیامبرو
اهلبیت،امامت،مسائلاجتماعیواقتصادی،اشاراتتاریخیو...
همهوهمهرامیشودازبحرمواجاینکتاباستخراجکرد.صحیفهی
سجادیه،کهآنرازبورآلمحمدهمنامیدهاند،ادبوروشدعارابهما
میآموزدوبرمحورتوحیدماراتربیتمیکند.امامسجاددردعاهای
اینکتاب،احساساتدرونیودلوجانآدمیرابهحرکتوامیدارد
آنقدرکهشایدبهترینتوصیفبرایاینگنجینهیارزشمند،همان
شعرمرحوماخوانثالثباشدکهرهبرانقالبآنرادروصفصحیفه
میخوانند؛ «ای تکیهگاه و پناه /زیباترین لحظههای /پرعصمت و
پرشکوه/تنهاییوخلوتمن/ایشطشیرینپرشوکتمن.»...

" آغاز و انجام" خواجه نصیرالدین طوسی
احمد یوسفی /کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی ورودی ۹۸

خواجه نصیرالدین طوســی یکی از مهمترین فیلسوفان شیعه که
بســیاری او را به واسطهی شرح اشــارات بوعلی ،و یا کتاب تجرید
االعتقاد که از مهمترین کتب کالمی شــیعه است ،میشناسند.
کردن آثار خواجه هدف این نوشــتار نیست و همچنین
فهرســت ِ
تاثیر وی در اندیشــهی فلســفی و کالمی پس از خود هم بر کسی
پوشیده نیست .فیلسوفی که در همهی زمینههای فلسفی ،کالمی
و منطقی که دست به قلم برده است ،آن اثر در تاریخ ماندگار شده
است و صاحب جایگاهی گشته است.
یکی از وجوه مغفول خواجه نصیر ،وجههی عرفانی او است و آثاری
که در این زمینه نگاشته است .یکی از مهمترین رسالههای او در این
زمینه "تذکره در آغاز و انجام" است که به رسالهی آغاز و انجام شهرت
یافته است و مورد اهتمام عارف بزرگی همچون سیدحیدر آملی در
کتاب "جامع االســرار و منبع االنوار" بوده اســت .و همچنین این
رساله از منابع مهم مالصدرا در تدوین موقف هفتم الهیات اسفار

و باب یازدهم نفس اســفار بوده .فیض کاشــانی هم در کتاب علم
الیقین خویش از آن بهره جسته است.
در این رسالهی شریف ،خواجه به شرح احواالت انسان در هر عالم
میپردازد .این رساله شامل بیست فصل میباشد که در هر فصل به
موضوعی از احواالت انسان در عوالم مختلف پرداخته شده است.
نخست خواجه به توصیف این میپردازد که این جهان ظاهر است و
جهان آخرت جهان حقیقی است که برگرفته از آیات شریفهی قرآن
کریممیباشدکهحیاتحقیقیرامنحصردرجهانآخرتمیداند.
َ ُ
هو َو َلع ٌب َو إ َّن ّ
ياة ُّ
الد َار اآلخ َر َة َله َي َ
الح َي ُ
الدنيا إ ّل َل ٌ
وان
هذ ِه الح
( و ما ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َلو كانوا يعل َ
مون عنکبوت )۴۶ ،ســپس این نکته را مورد توجه قرار
میدهد که مردم در ظاهر این دنیا باقی ماندهاند و از جهان آخرت
اعراض کردهاند و ادلهی سهگانه شوائب طبیعت ،تسویالت نفس
و پیروی از آدمهای ناپاک را دلیل آن برشمردهاند .سپس خواجه به
این نکته اشاره میکند که این مبداء همان فطرت اولی است و معاد
یعنی بازگشت به آن فطرت اولی .خواجه بر اساس صفت اول و آخر
خداوند جهان را دارای دو بخش محسوس و معقول ،دنیا و آخرت،
امر و خلق میداند و هر کدام را بــه یکی از آن دو صفت باری تعالی
بازمیگرداند .و باید که از این دنیا به جهان آخرت سیر کرد و انبیا
خبر آورندگان به آن جهان هستند و شــریعت مسیر رسیدن به آن
جهان .پس از این خواجه به حشر میپردازد و اوصاف جهان آخرت
را بازگو میکند و مراحلی را که باید طی کرد توصیف میکند.
نکتهای که در این کتاب مورد توجه اســت این است که خواجه در
واقع در حال بیان معرفت نفس است و تمامی این احواالت مختلف
انسان در عوالم مختلف را به شئونات مختلف وجودی انسان گره
میزند و این اثر از این جهت متمایز است.
برشی از متن کتاب" :خلق سالکاناند و تا اثری از مقصد به سالک
نرسد سلوکش دست ندهد ،و هیچ ســالک تا از مقصد آگاه نشود
بدان راغب نگردد و در حرکت نیاید و آگاهی از مقصد ،معرفت است
و رغبت به آن محبت .پس تا با عارف محبت نباشد او را سلوک دست
ندهد .و محبت و معرفت اثر وصول است و کمالش عین وصول و آن
را حشر خوانند که المرء یحشر مع من احب" (ص )۹۱
کتاب آغاز و انجام با مقدمه و تعلیقات عالمه حسن زاده آملی توسط
انتشارات سازمان چاپ و نشر در تهران به چاپ رسیده است.
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علم و معرفت خواجه عبدالله انصاری
شــقایق پاکیپودنک /کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ورودی
 ۹۷دانشگاه اقلید  -فارس

ســیر و ســلوك در تصوف اســامی نظیر نردبانی است که
میتوانــد انســان را از زمین شــریعت به آســمان حقیقت
برساند.
تاریخ تصوف اسالمی کســانی بودهاند که علم را باعث
در
ِ
ســنگینی خاطر و مانع از ســلوك به ســوی خدا(الیالله)
میدانســتند .خواجه عبداالله ،خود در رســاله ســخنی
ّ
میگوید که«' :عالم علت افزاید».
 .۱سیر و سلوک
از نظر صوفیان ،اسالم ،داراي ظاهر و باطنی است ،ظاهر

آن مانند تن است و
باطن آن مانند روح« :تن بیروح مردار است ،و روح بیتن
به کار نمیآید» .ظاهر اســام «از شــرك رهایی یافتن و به
ایمان ملحقشدن»است ،و باطن اســام «از خود رهایی
یافتن و در حق پیوســتن» اســت .براي رســیدن به باطن
باید از ظاهر آغاز کرد و قدم در راهی نهاد که به آن طریقت
میگویند.
َ
َ
ّ
ذیــن ُ
َ
آمنــوا
درآیــهاي از قــرآن میفرمایــد« :یــا أیهــا ال
آمنــوا» (نســاء ، )۶۳۱ /خواجــه عبداالله در تفســیر آن
میگوید« :اى شــما کــه از روى تصدیق ایمــان آوردید از
روى تحقیــق ایمان آریــد .شــریعت پذیرفتیــد ،حقیقت
بپذیرید».

قول به علم
 .۲تمایز میان علم و ِ
خواجه عبداالله بــا تفاوت گذاشــتن میان علــم و قول به
ِ
عمل صالح
علم ،حقیقت علم را آن میداند کــه آدمی را به ِ
برساند.
کسی که از علم تنها بر قول و گفتهی آن اکتفا کند ،نادانی
اســت که به غلط و اشــتباه خود را عالم میدانــد؛ زیرا به
اعتقاد صوفیان آدمی میان دو عالم نور و ظلمت واقع است.
َ
َ
ــم الهی
عال
همــان
یا
نــور
م
عال
ِ
علــم حقیقــی را بایــد در ِ
َ
جســتوجو کرد و بر دنیاي فانــی که عال ِم ظلمت اســت،
جهل و نادانی حکم فرما است.
.۳علم در سیر و سلوك عرفانی
الزم به ذکر است که خواجه عبداالله بسیار بر علم و اهمیت
آن در سیر و سلوك تأکید میکند؛ زیرا «مرد بیعلم راه باز
پس میرود» .از نظر وي جهالت و نادانی زهري اســت که
ســالک را به نابودی میرســاند« :او که با علم نبود ،جهل
زهر او بود».
 .۴مراتب علم
قســم
خواجه عبداالله در کتاب صد میدان علم را به ســه
ِ
ّ
اســتداللی ،تعلیمــی و لدنــی تقســیم کرده اســت .علم
استداللی از عقل و تجربه حاصل میشود و همان چیزي
موجب برتری انســان از حیوانــات دیگر و باعث
اســت که
ِ
علم تعلیمــی که یا به
تکریم و بزرگداشــت آدمیان اســتِ .
تعلیم حق در کتابهاي آســمانی و یا به وسیله
واســطهی
ِ
تلقین اســاتید(پیامبران و امامان) حاصل میشود و باعث
ّ
ّ
عزت آدمیان در دو جهان است و علم لدنی علمی است که
قلــب آدمــی افاضــه
بیواســطه از جانــب خداونــد بــر
ِ
میشــود« :علــم دانــش اســت و آن بــه ســه قســمت
تقســیم میشــود .علــم اســتداللی و علــم تعلیمــی و
علم لدنی است.
 .۵معرفت در سیر و سلوك عرفانی
خواجــه عبداالله در منازلالســائرین معرفــت را در بخش
نهایات آن قرار داده اســت .نهایات ،امور و مقاماتی است
که بعد از سیر و ســلوك حاصل میشــوند .از نظر خواجه،
سالک پس از رسیدن به مقام مکاشــفه و مشاهده و معاینه
که در بخش حقایق واقعاند ،به معرفت خواهد رسید .و بعد

از معرفت اســت که به فنا (نابودی) و بقا و در نهایت توحید
که آخرین باب از بخش نهایات است ،میرسد.
 .۶فرق علم و معرفت
ً
علم و معرفت از اصطالحاتی هستند که معموال اگر هر یک
به تنهایی بیان شــوند ،معناي لفظ دیگر را نیز میرســاند،
ً
اما اگر با هم و در مقابل یکدیگر به کار روند ،معنایی کامال
متفاوت دارند.
مقابــل یکدیگر و
صوفیان هــمواره علــم و معرفــت را در
ِ
متفــاوت از هم دانســته؛ امــا در اینکه کدام یــک برتر از
دیگري اســت ،اختالف نظــر داشــتهاند؛ اختالفی که در
واقع بــه اختــاف در تعریف آنهــا از «علــم» و «معرفت»
اکثــر صوفیان
بازمیگــردد .خواجــه عبداالله نیــز مانند
ِ
معرفــت را مقامی الهی و علــم را مــادون آن میداند ،ولی
عدهاي از صوفیان مانند سهل تستري ،بایزید ،ابنالعریف
و ابنمدین و ابنعربی معتقدند که مقام علم ،الهی اســت
و بنابراین برتر از مقام معرفت است که مقامی ربانی است.
 .۷علم و ثمرات آن
در آثــار صوفیــان تعریفهای بســیاری از علم نقل شــده
قابل
است؛ اما این ســوال پیش میآید که آیا حقیقت علم ِ
تعریف اســت؟ عدهاي علم را غیرقابل تعریف دانستهاند؛
زیرا از آنجا که علم ،دانستن هســتی خداوند است ،آن را
حد و مرزی نیست« :شیخاالسالم گفت که :علم چیست؟
دانستن هستی او ،یافت او چون بود که تو خود در شناخت
عاجزي؟» .بنابر ایــن مبنا ،میتوان گفت چیــزي غیر از
دانستن و درک هســتی خداوند ،علم محسوب نمیشود.
گروهی دیگر از صوفیان بــر این باورند که علم واجب و علم
ممکن را نمیتــوان در یک تعریف گنجاند« :باید دانســت
که علم دو دسته اســت :یکی علم خداوند ـــتعالیـ و دیگر
علم خلق.
خواجه عبداالله انصاری در تعریف علم میگوید« :العلم ما
قام بدلیل و رفع الجهل» ،علم آن اســت که بر دلیل مبتنی
باشد ،و جهل را رفع کند .این تعریف ـبنا بر تفسیر تلمسانی
و کاشانی است و شامل علوم نقلی نیز میباشد ،زیرا با عقل
صدق
است که صحت نقل و گفته و ســخن ،مانند نبوت و
ِ
پیامبر(ص) تایید میشود ،بنابراین بازگشت تمامی دالیل
به عقل است.
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صفآرایی تمام کفر در برابر تمام حق
داعش و غرب همراستا علیه امام دوازدهم

مجید نجفی /کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ورودی ۹۸

شمارهی یازدهم نشریهی دابق را که میخوانی ،متوجه میشوی
که داعش دقیقا یک تکه پازل از عملکرد غرب در حمله به مهدویت
است .البته ماجرای «مهدی» مسلمانان و «داعش» صرفا از اینجا
شروع نمیشود ،بلکه از بدو ماجرای پیدایش این فرقه و شعارهای
آخرالزمانی آنان اســت .گروه داعش از همان ابتدا با اســتفاده از
روایات آخرالزمانی منقول از پیامبر(ص) و برخی صحابه ،عملکرد
اجتماعیسیاســی خود را طوری تنظیم کردند که گویا همراستا
با همان احادیث اســت اما در واقع نقطهی مقابل مسلمانان بود.
داعش با استفادهی التقاطی از احادیث ،یک چهرهی آخرالزمانی
از خود ارائــه میکند که در واقــع در تقابل با احادیــث اصیل و در
راستای معرفی منجی مسلمانان به عنوان «دجال» است .همان
کاری که رون کانترل ،ای جی کوئنل ،توماس ام کاستیگن ،ولید
شوعبات و تیموتی فرنیش از نویســندگان فعال در حوزه مهدویت
در غرب انجام دادند که مهدی (ع) مســلمانان را به عنوان «آنتی
کرایست -ضد مسیح» معرفی میکنند.
ماجرا این است که داعش از همان ابتدا با بحث «مهدویت» پیوند
خورده و قرار بود در نقش «زمینهسازان ظهور منجی» کار کند که
بهخاطر جنایات و قتل و غارتهایش در غرب به عنوان منتظران و
یاران مهدی(ع) مسلمانان معرفی شوند تا غرب بتواند پازلی دیگر از
«مهدی هراسی» خودش را در چشم منتظران مسیح و منجی کامل
کند .به نظرم میتوان گفت که اعتقاد داعشیها به عالئم ظهور،
رموز القاب خلیفه داعشی (ابوبکر البغدادی القرشی الحسینی)،
طرح خالفت داعشی در امتداد خالفت اسالمی و مواردی از این
دست ،گواهی بر صحت ادعای ابتدای این متن است که «داعش
از بدو فعالیتش به دنبال ارائهی چهرهای مبتنی بر نجاتبخشی یا
زمینهسازیبرایمسیحاینجاتبخشی»استکهباویژگیهاییاز
قبیل خشونت و جنایت آنها همخوانی داشته باشد .اما قدر مسلم

باید گفت که داعش دشمن درجه یک مهدی(ع) شیعیان است .به
عبارتهایی که از شمارهی یازدهم نشریهی دابق _مربوط به این
گروهک تروریستی است_ توجه کنید:
"هرچه به قیامت نزدیک میشویم ،توجه به گزارشهای ساختگی
در مورد حوادث آینده اهمیت بیشتری پیدا میکند .چرا که این
باورها نقش مهمی در رفتار فرقههای مختلف انحرافی در این زمینه
بازی میکند .در این میان "مهدی" روافض (شیعیان) -که جنگی
عظیم علیه اسالم و مســلمانان به پا می کند(!) -برخالف تصویر
عادل و هدایت شدهای از مهدی موعود است که در "سنت" توصیف
شده است .هرچه به قیامت نزدیکتر میشویم ،روافض همراستا با
یهودیان در فراهمآوردن شرایط ظهور رهبر شرور آخرالزمانی بیشتر
تالشمیکنند؛رهبریکهدرمنابعمذهبیروافضباعنوانمهدی
شناخته میشود ،کســی جز دجال نیست( "...نشــریهی دابق،
شمارهی یازده ،مقالهی مهدی روافض یا دجال ،ذیالقعده)۶۳۴۱
از آن ســو در غــرب ،اگر در کتابهــای «مهدویتمحــور» تورقی
کنیم ،با مطالبــی از قبیل :دیــدگاه آخرالزمانی داعــش ،ایران و
مهدیگرایی شــیعیان دوازده امامی ،آخرالزمان نمایشی ،ایران و
تشیع ،مقایسهی مهدی و ضدمسیح ،مهدی دروغین و مسیحای
دروغیــن و عناوین متعــدد و مختلــف دیگر در زمینــهی منجی و
آخرالزمان روبهرو میشویم .همهی این موارد به اتفاق ،مکمل همان
پازل «مهدیهراسی» است که غرب به عنوان سردمدار این ماجرا
و در قالبهای مختلف آن را دنبال میکند که تشــکیل آخرالزمان
نمایشی از سوی داعش و هالیوود و یا معرفی تروریستها به عنوان
یاران موعود اصلی و از سوی دیگر تکفیر امام دوازدهم مسلمانان،
حکایت از برنامهریزی دقیق غرب برای تصویرسازی علیه حضرت
مهدی(ع) دارد.
حاال همهی این موارد این سوال را ایجاد میکند که با این حجم از
هجمهها علیه امام زمان علیهالسالم ،ما چه میکنیم؟!

