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روزنامـه صبـح ايـران

درگيرى و تفرقه افكنى از مباحث آسيب زاست   حوزه: آيت اهللا نورى همدانى در ديدار مبلغان جهادى ماه مبارك رمضان، با بيان اين مطلب كه آرامش از ضروريات امروز جامعه است، تصريح 
كرد: اختالف، درگيرى و تفرقه افكنى از مباحث آسيب زا در كشور است و بنده نمى دانم چرا عده اى كه بعضاً مسئوليتى نيز دارند، اصرار بر حاشيه سازى و دوقطبى كردن جامعه دارند. اين مرجع تقليد 
اظهار داشت: تأكيد ما اين است كه نقد منصفانه باشد و اين مسئله بدان معناست كه اگر ضعف را مى بينيم، نقاط قوت و خدمت ها را نيز مشاهده كنيم و به نحوى تلقى نشود كه هيچ خوبى وجود ندارد.
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 معارف/ طيبه مروت  روزقلم فرصتى 
پيش روى ما قرار مى دهــد تا از زاويه اى 
ديگــر به اهميت اين روز پرداخته شــود. 
قسم به قلم، بيان اهميت آن و توجه دادن  
مردم به فراگيرى علــم در قرآن و روايات 
بيانگر اهميت اين موضوع در اسالم است. 

حجت االسالم محمدرضا آتشين صدف؛ 
عضو انجمن قلم حوزه هاى علميه سراسر 
كشــور، مدرس ادبيات فارسى و نگارش 
در حوزه و دانشگاه، داور كتاب سال حوزه 
و نويســنده و پژوهشــگر به يك پرسش 
تاريخى درباره اهميت ويژه قلم در متون 

دينى پاسخ مى گويد. 
 يكى از مباحثى كه در قرآن  به آن 
قسم ياد شده قلم است، همچنين در 
آغاز وحى پيامبرخاتم از قلم ياد شده. 
دليل اين همه توجه در متون دينى به 

قلم چيست؟
عالمــه طباطبايى(ره) دربــاره اينكه چرا 
خداوند در قرآن به قلم قسم خورده معتقد 
اســت، قلم يكى از نعمت هاى الهى است. 
در توســعه دانش و فرهنگ، شكل گيرى 
تمدن هاى بشــرى، انتقال علوم و معارف، 
قلم نقش مهمــى ايفا كــرده و مى كند. 
همچنيــن قلم از ابزارهــاى مهم هدايت 
بشرى است، به همين دليل خداوند به اين 
مخلوق قسم ياد مى كند، زيرا نعمت است.

عالمه دربــاره اينكه چــرا در آغاز وحى 
موضوع قلم مطرح مى شود، مى گويد: اينكه 
بالقلــم» در واقع  خداوند مى فرمايد«علم 
مى خواســته نگرانى را از پيامبر(صلى اهللا 
عليه وآله) دور كند. زيرا رسول اهللا شخصى 
بود كه ســواد خواندن و نوشتن نداشت و 
يكباره با فرشــته وحى روبه 
رو مى شود كه به او مى گويد 
«بخوان» و اين موجب نگرانى 
با  خداوند  بنابراين  مى شود. 
يادآورى اينكــه خواندن به 
وسيله قلم به انسان آموزش 
داده شده و بى گمان خدايى 
كه با ابزار قلم خواندن را به 
بشر آموخته مى تواند بدون 
واســطه قلم به نبى اهللا هم 

خواندن بياموزد.
مهم  احاديث  از  يكى   
در اين رابطه «مداد العلما 
افضل دماء الشهدا» است. 
با توجه به جايگاه شهادت 
ادبيــات سياســى  در 
نبوى  حديث  اين  اسالم 
بيانگر چه چيز اســت؟ 
فلســفه بيان برتر بودن 
علم آموزى بر شــهادت 

چيست؟
ايــن روايت در ابتــداى امر 
مى شــود  تعجب  موجــب 
در  كــه  كســى  چگونــه 
گوشه اى نشسته و علم مى آموزد بر كسى 
كه براى حفــظ دين خدا جــان بر كف 
اســت، برترى مى يابد؟ اين روايت از امام 
صادق(عليه السالم) در «من اليحضر الفقيه» 
آمده و از نظر اعتبار، معتبر است. نكته ديگر 
اينكه «مداد» در اين روايت به معناى جوهر 

و مركب قلم اســت كه 
از نظر روان بودن شبيه 
خون است، بنابراين كنار 
هم آمدن اين دو در يك 
نيست.  دليل  بى  روايت 
ايــن دو  در ســنجش 
دانشمندان  قلم  مركب، 
بر خون شهيدان برترى 

مى يابد، اما نكته مهم درباره اين روايت اين 
است چگونه دانشمند و عالمى به اين مرتبه 
از كمال دست مى يابد كه جوهر مدادش بر 

خون شهيد برترى يابد؟ 
علمــاى بــزرگ و دانشــمندانى كه در 
زمينه ترويج دين تــالش مى كنند و آثار 
علمى پديد مى آورنــد، ازنظر جانبازى و 
ازخودگذشــتگى و تحمــل رنج ها مانند 
شهيدان هســتند. بررسى زندگى علماى 
بزرگ اين موضــوع را ثابت مى كند؛ اين 
مسئله در دوران ســخت تاريخى و زمان 
هايى كه شيعيان با محدوديت نقل حديث 
و علم آموزى روبه رو بوده اند بيشتر نمود 
پيدا مى كنــد. علماى شــيعه در چنين 
شــرايطى مجاهدت داشته اند تا خط اهل 
بيت(عليهم السالم) حفظ شود و امر ائمه به 
دست شيعيان برسد، جوهر مركب چنين 
عالمى برتر از خون شهداست. اما مسئله 
ديگرى كه در فرهنگ اسالمى و بخصوص 
شيعى اهميت ويژه اى دارد «شهادت» است. 
در طول تاريخ شــيعه، وقتى از شهادت و 
شهيد نام مى بريم، ابتدا واقعه كربال وسپس 
انقالب اسالمى به ذهن متبادر مى شود. در 
انقالب اسالمى ايران، شهيدانى كه خون 
خــود را در راه اعتالى نام اســالم هديه 
كردند، كسانى بودند كه در مكتب فكرى 
و تحوالت انديشه اى صورت گرفته توسط 
امام خمينى(ره) به اين مرحله رســيدند. 
امام خمينى(ره) مربى افرادى شدند كه در 
مرحله پذيرش شهادت بودند و شخصيتى 
مانند امام اســت كه مركب قلمش برتر از 

خون شهداست.
 نويســندگى و بهره مندى از قلم 
اســت.  دين  تبليغ  راه هاى  از  يكى 

عملكرد مبلغان شيعه در 
بهره مندى از اين توانايى 
و هنر را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
علماى شيعه در طول تاريخ 
در ســه زمينه از ابزار قلم 
اســتفاده كرده اند: نوشتن 
تاريخى  و  دينــى  كتــب 
كه بســيارى از آن ها كتب مرجع شيعى 
هستند، بيان و نشر معارف الهى براى عموم 
مردم و نوشته ها و آثارى در دفاع از حريم 
دين در برابر افكار انحرافى ســه حيطه اى 
است كه علما و دانشمندان شيعى از قلم 

براى حفظ و تبليغ دين استفاده كرده اند.
اگر بخواهيم كارنامه علماى شــيعه را در 
اين زمينه بررســى كنيم، يكى از بهترين 
كارهايى كه صورت گرفته دايرة المعارف 
«الذريعه على تصانيف الشــيعه» آقا بزرگ 
تهرانى است. در اين دايرة المعارف بزرگ، 
بيش از 53 هزار جلد كتاب از علماى شيعه 
فهرست شده است. در دوره معاصر، افرادى 
مانند امام خمينى(ره) و شهيد مطهرى در 
زمينه آثار قلمى زحمات بسيارى كشيدند. 
همچنين فضال و علماى كنونى با تأسيس 
پژوهشــكده ها و مؤسســه هاى پژوهشى 
به تأليف آثار خوبى دســت زده اند. عالوه 
برتأليف كتاب، ترجمه و نقد ما شاهد نشر 
مجالت تخصصى و نشــريات با پشتوانه 
دينى هستيم. توجه حوزه به نويسندگى 
موجب شــده تا در حوزه شــاهد ظهور و 
بروز نويسندگانى باشيم كه عالوه بر سواد 
حوزوى به چهره هاى شــاخصى در سطح 

كشور تبديل شوند.  
پيش روى  كاستى هاى  و  آسيب ها   
نــگارش كتــاب و مطبوعات دينى 
چيســت و چه راهكارى براى برون 
اين چالش ها پيشــنهاد  از  رفــت 

مى كنيد؟
با وجود قوت ها و درخشــش ها در حوزه 
ادبيات دينى، شــاهد آسيب هايى نيز در 

اين عرصه هستيم. 
اما درباره آفات، آســيب ها و كاستى هاى 

متون دينى مى توان به موارد زيراشاره كرد: 
محتواى غير تحقيقى و كپى پيست بودن 
برخى كتاب ها و مقاالت يكى از مهم ترين 
آسيب هاى اين عرصه است. مستند نبودن 
برخى ايده هاى مطرح شده در مقاالت نيز 
از آســيب هاى برخى متون دينى اســت. 
مشــكل ديگر نثر ضعيف در برخى متون 
انديشمندانى است كه از نظر علمى بسيار 
فاضل هســتند، متونى وجــود دارد كه 
مخاطب براى فهم آن با مشــكل روبه رو 
مى شود و اصطالحاً خيلى عالمانه نوشته 
شده است. نبود عنصر صميميت در متون 
دينى سبب شده كتاب هاى دينى مخاطب 

خود را ازدست بدهد. 
آســيب بعدى، نبود حرف و نــگاه نو در 
بسيارى از نوشته هاى دينى است. متأسفانه 
برخى مقاالت و كتاب ها تكرار متون قبلى 
با نام نويسنده اى جديد است و نكته تازه اى 
به مخاطب نمى دهد. اين آســيب از چند 
جهت به آثار دينى و جذب مخاطب ضربه 
مى زند؛ نخســت اينكه عالقه مخاطب را 
از بين مى برد. و از ســويى مخاطب گمان 
مى كند حرف هاى عالمان دينى تمام شده 
است! و در نهايت ذهنيت مخاطب درباره 
متون دينى و روايت ها مخدوش مى شود. 

يكى ديگر از آســيب هاى نوشــتار دينى 
ما كتاب ســازى است. كتاب ها و مقاالتى 
كه از روى دســت هم نوشــته مى شوند 
و ابتكارى در آن ديده نمى شــود.  استاد 
محمدرضــا حكيمى در كتاب «حماســه 
غدير» به نقل از عالمه امينى مى نويســد: 
كتاب هايى را كه در اين ســال ها در شرح 
حال ائمه(عليهم الســالم) به زبان فارسى 
نوشته شده اســت را بايد ريخت به دريا! 
اين حرف خيلى تكان دهنده و هشدارى 
است به نويسندگان متون دينى كه فكرى 
به حال فراگيرى تحقيق و تأليف كتاب ها و 

مهارت هاى نگارش بكنند.
بيان اســتنادات تاريخــى، رعايت اخالق 
حرفه اى، بيان حرف و نگاه تازه براى رفع 
مشكلى از مشكالت مردم موجب افزايش 

اقبال مردم به متون دينى مى شود. 

پاسخ كارشناس دينى به پرسشى تاريخى درباره اهميت قلم

«كتاب سازى» متون دينى را بى مخاطب مى كند

احواِل پا بوس و عاشق، نانوشتنى است...
رقيه توسلى

هرچه تقال شود، احواِل پا بوس و عاشق، 
نانوشتنى است... آن دم كه رو به گنبد نور، 
لب مى گشايد به سالم... آن دم كه از شكم 
روزگار، دوباره زاييده مى شود و دستى بند 
نافش را از زمين جدا مى ســازد... آن دم 
كه مطهر مى شود براى زيارت... و آن دم 
كــه در مهلت دلدادگى فرو مى ريزد و باز 

بنا مى شود...
نيك و بد و دور و نزديك، كدام اســت...؟ 
مريدان هر لحظــه در رفت و آمدند... هر 
لحظه كه چشم، باز و بسته مى كنند... هر 
لحظه كه رو به گلدسته هاى زالل، السالم 

عليك مى خوانند...
مى رســند به آنجا كه گالب جّنت مى پاشند و از لهجه ها و لحن ها مهربانى فرو 

مى چكد... به آنجا كه تمام عيار - خلعت عاشقانه - تعارف ميهمان مى كنند...
هرچه تقال شــود، باز احوال زائر نانوشــتنى است... آنگاه كه كفش از پا مى َكند و 

شوراب ها و ُحزن ها و كوبش ها را... تمام سياهى ها و زنجيرها را... 
آنگاه كه در درياى نور و دوست داشتن به پيش مى رود... در رخصت عاشقانه اى كه 
لرزش ها و ناخوشى ها را متوقف مى سازد... و آن ديوانگى هايى كه تا رسيدن، سايه 

به سايه تعقيب اش كرده اند...
نه... چگونه مى شــود از زيارتنامه خوانى نوشت كه تار و پودش طال شده است و 

حالش از كبوتران صحن، پُرنغمه و نوا تر است... 
نه... از آبى الجوردى اين پيوند نمى شود چيز دندان گيرى نوشت. از جنس معطر 

اين اشك ها و لبخندها...
قرن هاست در مشهدالرضا، نفس هاى حبس شده به پايان مى رسد و جنس حال 
آدم ها دگرگون مى شــود. انگار آنجا همه دنيا در ســكوت و هياهوى مطلق فرو 

مى روند. پُر ضربان و آرام.

مبانى فلسفى موجود براى تحول علوم انسانى 
كافى نيست 

فــارس/ دكتر عبدالحســين 
خسرو پناه: علوم انسانى در دنياى 
معاصر، گرفتار چالش مبنايى است. 
علوم انسانى معاصر مبتنى بر مبانى 
دين شــناختى، يعنى سكوالريسم 
اومانيسم  انسان شناختى، يعنى  و 
و معرفت شــناختى، يعنى نسبى 
گرايى و ديگر مبانى ريزترى است 

و تا زمانى كه اين مبانى تغيير نكند، علوم انسانى مى تواند استادان و دانشجويان 
را بى هويت سازد.

براى برون رفت از اين وضعيت ســه بخش بلندمــدت، ميان مدت و كوتاه مدت 
پيشنهاد مى شود: پيشنهاد بلندمدت اين است كه ابتدا با شيوه كاربردى، نظريه هاى 
به اصطالح تجربى علوم انسانى را شناسايى كرده، با تحليل و كالبدشكافى آن ها، 
مبانى و بنيادهاى قريب و بعيد آن ها را كشف كرد و براساس پرسش هاى به عمل 
آمده از آن مبانى، به تأسيس مبانى جديد حكمت نوين اسالمى(حكمت خودى) 
پرداخت و با بالندگى مبانى فلســفه علوم انســانى اسالمى به توليد علوم انسانى 

اسالمى با مبانى جديد فلسفى دست يافت.
معتقدم، مبانى فلسفى موجود براى تحول علوم انسانى كافى نيست و به بالندگى 
بيشترى نيازمند اســت. اگر حكمت نوين اسالمى به تمام فلسفه هاى مضاف به 

واقعيت ها بپردازد، اين مشكل اساسى در علوم انسانى حل خواهد شد.
پيشنهاد ميان مدت اين اســت كه علوم انسانى معاصر، از گرايش هاى گوناگون 
برخوردار اســت؛ برخى گرايش ها مانند روان شناسى انسان گراى آبراهام مازلو به 
مبانى اســالمى نزديك تر و برخى ديگر مانند روان شناسى رفتارگرا يا روانكاوى 
فرويد، دورتر است. حال ما در دانشگاه ها مى توانيم با طرح گرايش هاى متعارض و 
توسعه گرايش هاى نزديك به اسالم، تا حدودى از آسيب هاى علوم انسانى معاصر 

دورى گزينيم.
پيشنهاد كوتاه مدت، تقويت و برگزارى جلسات نقد نظريه هاى علوم انسانى معاصر 

در دانشگاه ها براى تنزل بخشيدن به ابهت آن هاست.

ظرافت هاى روان شناختى حقوق بشر 
در ديدگاه اسالمى 

مهر: محســن فاطمى، استاد روان 
شناسى دانشگاه هاروارد در همايش 
«ايــاالت متحــده، حقوق بشــر و 
گفتمان سلطه» در دانشگاه تهران 
در سخنانى با موضوع «ظرافت هاى 
روان شناختى حقوق بشر در ديدگاه 
اســالمى» گفت: ديدگاه اســالمى 

نســبت به موضوع حقوق بشر تفاوت دارد. با تفاسير منفعت طلبانه از انسانيت و 
رويكردها و سياســت هايى كه به انســان نگاه مادى دارد و آن را مورد انتقاد قرار 

مى دهد. 
امروز ما با پديده بردگى مدرن تحت عناوين و پوشش هايى همچون پيشرفت و 
توسعه، روبه رو هستيم كه به صورت مخفى گرفتارى هاى بسيار زياد و متنوعى 
را به وجود آورده است. اما اگر ريشه اى به قضيه نگاه كنيم، اهداف سلطه طلبانه 
در آن وجــود دارد. از طريق بازى هاى روان شــناختى گوناگون و ارائه راه هاى 
مختلف شناخت، امكان گفتمان هاى مختلف مشروعيت را محدود مى كنند و 
عقالنيت ســود محور خود را كه بر مبناى نگاه هژمونيك آن هاست طراحى و 

تجويز مى كند. 
ديدگاه اســالمى به حقوق بشــر اين نگاه آن ها را به چالش مى كشد و نگاه خود 
محورانه و مصرف گراى آنان را رد مى كند. پيامبر اسالم صلح و رحمت را به عنوان 
ماهيت مديريت روابط معرفى كرد و قرآن ريشــه هاى بهترين نظم و ارزش هاى 

اخالقى ممكن را به ما معرفى مى كند. 
ديدگاه بين فرهنگى اسالمى تأكيد بر ارزش هايى دارد كه غيرقابل تغيير و جهانى 
هستند. پيامبران پيرامون روابط درون فردى، روابط بين فردى، رابطه با طبيعت و 

رابطه با خدا، اصول مديريتى و ارتباطى به ما ارائه داده اند.

آيت اهللا جوادى آملى:
«عقل» نمى گذارد «وهم» 

شيطنت كند
مهر: آيت اهللا جوادى آملى در پيامى به  آيين 
گشايش «باغ كتاب تهران» با اشاره به اهميت 
كتاب و كتابخوانى اذعان داشت: كتابت و علم 
زمينه اى است براى عقل و عقل وسيله اى است 
براى فرشته شدن. جامعه فرشته نه به بيراهه 
مى رود و نه راه كســى را مى بندد. وقتى قرآن 
ما در كنار شمس و قمر به علم و كتاب و قلم 
سوگند مى خورد، يعنى قلم بايد مثل قمر نور 
بدهد و كتاب مثل شمع فروغ داشته باشد. اين 
طليعه كار است، «باغ كتاب» قدم اول است كه 
انسان به نوشتن و گفتن صحيح عادت كند و 
آگاه شود و اين كافى نيست و اين مقدمه است.
در بخشى ديگر از اين پيام آمده است: قرآن 
پس از اينكه جامعه را بــه علم دعوت كرده 
اســت، به آن ها مى گويد؛ علم نردبان اســت 
نه وســيله و هدف و اين نردبان بايد جامعه 
را به عقل برســاند، فرمــود: «َو تِلَْك األَْْمثاُل 
نَْضِربُها لِلنَّاِس َو ما يَْعِقُلها إِالَّ الْعالُِموَن»(سوره 
عنكبوت، آيه43) فرمود؛ اين تبيين هايى كه 
در قرآن كريم هست، دانشوران بهره مى برند 
و اين دانشــوران نردبان هايى در دست دارند 
كه به َســمت عقل بايد صعــود كنند، چون 
يُِّب»،( سوره  آنجاست كه «إِلَْيِه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّ
فاطر، آيه40) پس قدم اول عالم شــدن. قدم 
دوم اينكه بدانيم خوِد اين علم هدف نيست، 
نردبان است. سوم آنكه بدانيم اين نردبان را به 
اوج و عروج عقل نصب بكنيم كه بشويم عاقل. 
عقل را صاحب شريعت، يعنى وجود مبارك 
پيامبر اعظم(َعلَْيــِه َو َعلَى آلِه  آَالُف التَِّحيَِّة َو 
الثََّناء) تفسير كرد، فرمود؛ عقل آن است كه در 
بخش انديشه زانوى سركش وهم و خيال را 
عقال كند و در بخش انگيزه زانوهاى سركش 
شهوت و غضب را عقال كند، عقل همان عقال 
است.(تحف العقول، ص15)عقال آن زانوبند 
شــتر است كه شتر چموش و جموح را با آن 
مى بندند كه چموشــى نكند. وهم در اختيار 
انسان نيست، خيال در اختيار انسان نيست، 
عقل است كه وهم و خيال را در بخش انديشه 
رام مى كند تا اقسام سيزده گانه مغالطه منطقى 
و بيشتر از آن را، راه بند انديشه قرار ندهد. اگر 
وهم شيطنت نكند و اگر خيال، خيال اندوزى 
و خيال بافــى نكند، عقل در انديشــه به دام 

مغالطات نمى افتد. 
در بخش ديگر اين پيام آمده است: عقل همان 
بيان نورانى امير بيان(َســالُم اهللا َعلَْيه) را دارد 
وا الَْحَجَر ِمْن َحْيــُث َجاء»،(نهج البالغه  كه «ُردُّ
(للصبحى صالح)، حكمت314) سنگ را از آنجا 
كه آمد پرت كنيد و برگردانيد. سنِگ ترور را با 
موشك پاسخ بدهيد، سنِگ سياهى را با همان 
سياهى پاســخ بدهيد، هرگز ملت ستم پذير و 
خاموش نباشــيد! اين سخِن نغز و نقد على بن 
وا  ابى طالب(َسالُم اهللا َعلَْيه) است كه فرمود: «ُردُّ
الَْحَجَر ِمــْن َحْيُث َجاء»، غضب را نبايد تعطيل 
كرد، بايد تعديل كرد؛ يعنى به كسى حمله نكرد 
و حمله هر كسى را هم پاسخ داد. شهوت را نبايد 
تعطيل كرد، شهوت را بايد تعديل كرد؛ ازدواج 
را بايد حتمى كرد، تأخير نينداخت. شــهوت و 
غضب اگر تعطيل شوند، همان فتنه اى را به بار 
مى آورند كه اگر سركشــى كنند. عقل عملى، 
زانوى اين شــهوت و غضب را عقال مى كند و 
مى بندد، اين مى شود انگيزه عاقل. اين هم يك 
مرحله، هنوز بين راه هســتيم و كافى نيست و 
مستحضر هستيد، شخص مى تواند در مسائل 
عادى خود عالمانه مشــكل خــود را حل كند، 
عاقالنه دشــوارى خود را حل كند؛ ولى جامعه 
را علمــا اداره نمى كنند، جامعــه را عقال اداره 
نمى كنند. قرآن كريــم مى گويد، اگر جامعه اى 
اهل علم و عقل شد بين راه است، نه به قله راه.

«تجمع 8 شوال» در واشنگتن 
تسنيم: در سالگرد تخريــب مراقد ائمه بقيع 
به دست وهابيون تكفيرى، صدها نفر از مردم 
آمريكا و مسلمانان مقيم اين كشور در مقابل 
سفارت سعودى در واشنگتن تجمع اعتراضى 
برپا كردنــد. شــركت كنندگان پالكاردهايى 
در دســت داشــتند كه روى آنها نوشته بود: 
«وهابى هاى تروريســت، مكان هاى مقدس را 
ترور نكنيد»، «قبرستان بقيع را بازسازى كنيد»، 
«وهابى همانند داعش، مسيحيان و مسلمانان را 
ترور مى كند»، «ميراث و يادبود اسالم را تخريب 

نكنيد، وهابى تروريست را متوقف كنيد».

واجبات قرائت در نماز چيست؟
نشر احكام: همه مراجع: هنگام قرائت نماز 

واجب است موارد زير رعايت شود:
1- طورى باشــد كه تلفظ محســوب شود و 
نشانه آن اين است كه بتواند خودش آنچه را 
مى خواند و بر زبان جارى مى كند - اگر دچار 
سنگينى گوش يا سر و صداى محيط نيست 

- بشنود.
2-  دنبال هم و به عربى صحيح باشد.

3- در حال استقرار و آرامش بدن باشد
4- مطابق قرائت قراء سبعه باشد.

آيت اهللا مكارم شــيرازى: از آنجا كه در 
زمان ما مشــهور همان قرائت «عاصم» مطابق 
با روايت «حفص» است - كه در قرآن ها [ِى در 
دسترس] موجود است - قرائت هاى ديگر [در 

نماز] خالى از اشكال نيست.

يك حديث / يك تصوير

دارالشفا

نگاه

استاد محمدرضا 
حكيمى در كتاب 
«حماسه غدير» به 
نقل از عالمه امينى 
مى نويسد: كتاب هايى 
را كه در اين سال ها 
در شرح حال 
ائمه(عليهم السالم) 
به زبان فارسى نوشته 
شده است را بايد 
ريخت به دريا! اين 
حرف خيلى تكان 
دهنده و هشدارى 
است به نويسندگان 
متون دينى كه فكرى 
به حال فراگيرى 
تحقيق و تأليف 
كتاب ها و مهارت هاى 
نگارش بكنند

بــــــــرش

نقدى بر سخنان اخير عبدالكريم سروش

چرا به جاى برهان، به شعر متوسل مى شويد؟

نقد

 فارس   هفته گذشــته ســخنانى از دكتر 
عبدالكريم سروش درباره تعيين حاكم توسط 
مردم در فضاى مجازى منتشر شد كه در آن 
به نقد ســخنان مرجع عاليقدر آيت اهللا ناصر 
مكارم شــيرازى پرداختــه و مباحث كالمى 
امامت شــيعى را بى تأثير در تعيين جايگاه 
حكومت اســالمى و شئون ولى فقيه در عصر 
كنونى دانسته و مدعى شده است امير مؤمنان 
على(عليه الســالم) به خواســته مردم عصر 
خويش خالفت را پذيرفت و اصوالً مشروعيت 
خالفت و امامت سياسى و حكومت اسالمى بر 

اساس رأى مردم است.
دكتر على اكبر ضيايى، استاد دانشگاه و عضو 
انجمن عرفان ايران اسالمى، طى يادداشتى به 
نقد سخنان اخير عبدالكريم سروش، پيرامون 

نسبت مردم و حكومت پرداخت.
در بخش هايى از اين يادداشــت آمده است: 
دكتر ســروش به جاى به كارگيرى برهان و 
عقل و نقل موثق، همچون گذشــته با توسل 
به اشعار مولوى به طعن و هجو مرجع بزرگوار 
حضرت آيــت اهللا مكارم شــيرازى آويخته و 
ديــدگاه معظم له در تبييــن عقايد دينى را 
خالف دموكراسى و آزادانديشى مرسوم قلمداد 
كرده است و اين يكى از اشكاالت ديرينه وى 
در روى آوردن به مغالطه و سفسطه و شعر و 
خطابه در برابر روايات متواتر و يقينى و برهان 

متين بوده است.
نكته دوم اينكه دكتر ســروش مدعى شــده 
است، منصوب بودن امام يا انتخاب امام توسط 

مردم مربوط به 14 قرن گذشته است و هيچ 
مشكلى را از انسان مدرن حل نمى كند. در نقد 
اين ســخن بايد گفت: اگر اعتقادى به نصب 
امام از جانب خداوند نداشــته باشيم، ضرورتاً 
عصمــت آنان را هم منكر شــده ايم و با انكار 
عصمت هيــچ يك از روايات اهل بيت(عليهم 
الصالة والســالم) قابل استناد نيست و اصوالً 
مكتب شــيعه از نظر فقهى و اعتقادى شكل 
نمى گيرد. حال بــا اين مقدمات فردى كه به 
مكتب اهل بيت(عليهم السالم) اعتقادى ندارد 
و آن را بــراى عصر مــدرن جوابگو نمى داند، 
نمى تواند نســخه اى از حكومت بر اســاس 
شــريعت و دين ارائه نمايد و اين سخنان در 
حقيقت نفى خودش و متضمن تناقض در ادعا 

و استدالل است.
نكته سوم اينكه دكتر سروش ادعا كرده است، 
امــام وظيفه ندارد خــود را به مردم همچون 
رسول معرفى كند و اين مردم هستند كه بايد 
به امــام رجوع كنند. اين ادعا صحيح نبوده و 
روايات بســيارى از ائمه(عليهم السالم) وارد 
شده اســت كه خود را به مردم معرفى كرده 
و در تفسير بســيارى از آيات چون راسخون 
بالعلــم و آيه تطهير و هم راكعون و غيره اهل 
بيت(عليهم الســالم) خود را مصاديق آيات 
دانســته و اينكه قرآن ناطق هستند و سفينه 
نجات كه من ركبها نجا و عجيب اســت كه 
ايشــان با چه استداللى منكر معرفى ائمه به 
خلق شده اســت؟ امامت منصبى الهى است 
كه روايات متواتر در حقانيت آن وارد شــده و 

حكومت كه از شئون واليت است نيز به حكم 
بســيارى از آيات و روايات در كتب شيعى به 
اثبات رســيده و چگونه است كه امام معصوم 
وظيفه اقامه نظام عدل و حكومت بر اســاس 
دين را دارد، اما هيچ تالشــى براى انجام اين 
وظيفه انجام ندهد؟ چه كسى در نهج البالغه 
فرمود: فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق 

شجى ارى تراثى نهبا.
منظور حضــرت از ميراث و تراث همان مقام 
خالفت بالفصــل پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه 
و آله) بوده اســت و غصب حكومت از دستان 
پرتوان موال على (عليه السالم) و عدم پذيرش 
مردم عوام آن زمان ســبب شد حضرت براى 
حفظ اسالم از تفرقه و تشتت در زمان خلفاى 
ســه گانه صبر نمايند. بنابراين، مشــروعيت 
حكومت امام از جانب خداوند بر اساس داليل 
نقلى متواتر و داليل عقلى متين بوده اســت، 
اما تنجز حكم يا عملى شدن اين حكم الهى 
منوط به قبول عامه بوده است و اگر عامه هم 

از حكومت امام ســر باز مى زدند، در صورت 
علم به امام و مقام او بى شك گناه كرده اند و 
اگر نمى دانسته اند حكم جاهل به حكم واجب 
يعنى تبعيت از امام را دارند و براى اين جهل 
نيز معذوريتى متصور نيست و خداوند مردم را 
موظف به شناخت امام زمان خود كرده است 

و من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. 
نكته چهارم ادعاى ســروش مبنى بر عدم 
قيام ساير امامان شيعه براى اقامه حكومت 
نيــز بارها پاســخ داده شــده اســت و هر 
نوجوان شيعى نيز بخوبى مى داند در زمان 
ائمه(عليهم الســالم) زمينه براى انجام اين 
وظيفه الهــى مهيا نبوده اســت و اگر امام 
صادق(عليه السالم) در زمان يزيد مى بودند، 
همان شمشير ســيد الشهدا(عليه السالم) را 
گرفتــه و به صحنه جهاد مى رفتند و تاريخ 
بخوبى گواه است كه بنى اميه و بنى عباس 
چه اقداماتى را عليه امامان انجام دادند تا آنان 

را از اقامه حكومت بازدارند.

خبر

احكام

و مركب قلم اســت كه 
از نظر روان بودن شبيه 
خون است، بنابراين كنار 
هم آمدن اين دو در يك 
نيست.  دليل  بى  روايت 
ايــن دو  در ســنجش 
دانشمندان  قلم  مركب، 
بر خون شهيدان برترى 

هرچه تقال شود، احواِل پا بوس و عاشق، 
نانوشتنى است... آن دم كه رو به گنبد نور، 
لب مى گشايد به سالم... آن دم كه از شكم 
روزگار، دوباره زاييده مى شود و دستى بند 
نافش را از زمين جدا مى ســازد... آن دم 
كه مطهر مى شود براى زيارت... و آن دم 
كــه در مهلت دلدادگى فرو مى ريزد و باز 

نيك و بد و دور و نزديك، كدام اســت...؟ 
مريدان هر لحظــه در رفت و آمدند... هر 
لحظه كه چشم، باز و بسته مى كنند... هر 
لحظه كه رو به گلدسته هاى زالل، السالم 

 دكتر عبدالحســين 
علوم انسانى در دنياى 
معاصر، گرفتار چالش مبنايى است. 
علوم انسانى معاصر مبتنى بر مبانى 
دين شــناختى، يعنى سكوالريسم 
اومانيسم  انسان شناختى، يعنى  و 
و معرفت شــناختى، يعنى نسبى 
گرايى و ديگر مبانى ريزترى است 

محســن فاطمى، استاد روان 
شناسى دانشگاه هاروارد در همايش 
«ايــاالت متحــده، حقوق بشــر و 
گفتمان سلطه» در دانشگاه تهران 
در سخنانى با موضوع «ظرافت هاى 
روان شناختى حقوق بشر در ديدگاه 
اســالمى» گفت: ديدگاه اســالمى 

معارف


